
 

نناقش         

آيت عكاش سمير مسؤول مكتب : حوار مع األستاذ

. العالقة بين المؤسسة والجامعة  

لَِم هذا االهتمام الكبير بالمؤّسسات :  رسالة الجامعة

 الّصغيرة والمتوّسطة؟

تلعب المؤّسسات الّصغيرة والمتوّسطة دورا اقتصادّيا واجتماعّيا في غاية 

األهمّية؛ إذ تكمن هذه األهمّية في الّنسيج االقتصادّي، وخلق فرص عمل، 

وهو من البدائل الناجعة التي تسهم في فّك أزمة انخفاض أسعار الّنفط 

وتفاقم معدالت البطالة في الجزائر؛ إذ يساهم إنشاء المؤّسسات الّصغيرة 

والمتوّسطة في مواجهة العديد من الّتحديات المرتبطة بالّتنمّية 
االقتصادّية، كعدم المساواة، انخفاض اإليرادات، البطالة المتفاقمة، الّنمو الّديمغرافّي، والحاجة إلى الّتغيير 

 .الهيكليّ 

في توفّر العديد من فرص   -على وجه الخصوص  -كما يندرج تطوير المؤّسسات الّصغيرة والمتوّسطة 

العمل؛ الّتي تساهم في خفض معدل البطالة والّتصّدي للّتحديات الّديموغرافّية للّنمو الّسكاني المتسارع، 

باإلضافة إلى ذلك؛ فهذا الّتطوير يساهم في زيادة المنافسة واإلنتاجّية، وبالّتالي تحفيز نمّو الّدخل اإلجمالّي، 

كما يحفّز أيضا الّتغيير الهيكلّي، وجعل قطاع المؤّسسات الّصغيرة والمتوّسطة صحّي .  ودخل الفرد

 .الرتباطه باالبتكار، والّتطّور الّتكنولوجيّ 

كما أّن هذه العملّية تساهم في الّتنمّية اإلقليمّية والمحلّّية، والّتماسك االجتماعّي كونها تساهم في خفض عدم 

المساواة؛ بسبب ارتفاع الّدخل لفئة واسعة من الّسكان؛ ما ينجم عنه ارتفاع الّطلب على تحكيم أفضل؛ 

بالّتالي فهذه الّتطّورات اإليجابّية تساعد في خلق فرص أفضل سواء من الّناحّية االقتصادّية أو من حيث 

الّناحّية الّسياسّية؛ من شأنها أن تحّول مصادر الّتوقّعات الّديموغرافّية المشّجعة لزيادة الفقر، وعدم االستقرار 

إلى قّوة ينتج عنها تغيير إيجابّي، وبالّتالي فإّنه ليس من المبالغة الّتصريح بأّن المؤّسسات الّصغيرة 

 .والمتوّسطة لديها القدرة على العمل؛ طالما أّنها المؤّشرات الّرئيسّية للّتنمية في الجزائر

 متفرقات
 

 حدث في مثل هذا الشهر
يتحركون مطالبين بتحسين ظروف العععمعل، وبسعبعب   شيكاغو العمال في مدينة- 1886

 .يوًما عالمًيا للعمال هذا التحرك اعتبر هذا اليوم
الصعععحعععراء  تعععجعععري أولعععى تعععجعععاربعععهعععا العععنعععوويعععة فعععي فعععرنسعععا - 1962 1960

 .الجزائر في الكبرى
فعي سعاحعة العقعتعال بعالعقعرب معن  معحعمعد العمعقعرانعي الجزائعري مقتل المجاهد - 1871 

 .البويرة مدينة

معععاهعدة  يعوقعععان تعومعاس روبعيعر بعيعجعو الجعزائعري والعجعنعرال  األمير عبد القادر - 1837
التي نصت على أن يعترف األمير عبد القادر بعالسعيعادة اإلمعبعراطعوريعة العفعرنسعيعة فعي    تافنة

  .ومقابل ذلك تنازل فرنسا عن ما يقرب من ثلثي الجزائر. أفريقيا
 .جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تأسيس - 1931
 .الجزائر لغة أجنبية في اللغة العربية تصدر قراًرا تعتبر فيه فرنسا - 1936
قعتعيعل وذلعك  00444راح ضحيتها حعوالعي  الجزائر في مجازر كبيرة وقوع - 1945
بالوفاء بعهعدهعا العمعتعمعثعل فعي  فرنسا في مظاهرات يطالبون فيها الجزائريين بعد خروج

معاي  8مجعازر  الحرب العالمية الثانيةوهو ما عرف باسم إعطائهم االستقالل عند نهاية
5400. 

يرتكبون مذبحة وحشية ضد المواطنين العععزل  الجزائر في اليهود المتطرفون - 1956
 .الفرنسيين بمساعدة قسنطينة في مدينة

ععلعى السعلعطعة العمعركعزيعة  العجعزائعر يقوم بعحعركعة تعمعرد فعي الجيش الفرنسي - 1958
بدعم من المستعمرين الذين ألفوا لعجعنعة لعامعن العععام طعالعبعت بعالعدمعج العتعام  باريس في
إلعى رأس  شعارل ديعغعول وفرنسا، ولم تنته حركة العصيان إال بعد وصعول الجزائر بين

 .الجمهورية الخامسة وقيام الجمهورية الرابعة وسقوط 5408 يونيو 5 السلطة في
 .سنة 51بعد قطيعة دامت  والمغرب الجزائر عودة العالقات الدبلوماسية بين - 1988

انخراط طلبة الجامعات والثانويين في الداخل والخارج في مسعيعرة العكعفعاح العمعسعلعح  1945 
 .ماي عيدا للطالب تحتفل به كل سنة 54بالجزائر، ليصبح 

 .شخص 1444ويقتل أكثر من  الجزائر يضرب شمال زلزال - 2003
https://ar.wikipedia.org/wiki/مايو 
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 رسالة جامعة    

البويرة                  

البويرة       نشرية إعالمية تصدر عن جامعة   

 

 يوم دراسّي حول  

 "الكتاب االلكتروني"
 

بالتّنسيق مع الّديوان المركزّي التّوثيق 

؛  نظّمت المكتبة المركزيّة (ت.و.د)

ماي  42لجامعة آكلّي محند أولحاج يوم 

يوما دراسيّا تكوينيّا لصالح  موثقي 

المكتبات للجامعة، وهذا حول  كيفيّات 

االستفادة من قواعد بيانات مختلف 

التّخّصصات؛ فحسب الّسيّد لورقي أحسن  

اختصاصّي في اإلعالم اآللّي، ومنّشط 

"  اليوم الّدراسيّ  يندرج هذا اليوم : 

الّدراسّي في إطار استخدام التّوثيق 

الّرقمّي من خالل استخدام أحدث 

أرضيّات العمل؛ الّتي تّم استخدامها لهذا 

 -الباحث فوكس:  الغرض بما في ذلك

، والباحث فوكس (للعلوم اإلنسانيّة)إدارة 

، والباحث (للعلوم والتّكنولوجيّا)للعلوم   -

 -لحقل الثّقافة)للثّقافة العاّمة   -فوكس

 ( ".العاّمة

 كلمة مدير الجامعة

 
 دعونا نسير ونمضي قدما

 

. استرجع بمرارة الفترة الحساسة الّتي شهدتها جامعة البويرة خالل الّشهر الماضي

وبالّتأكيد؛ هذه الجامعة العظيمة الّتي تحّمل اسم عظيم من عظماء ثورتنا المجيدة؛ 

أال وهو آكلّي محند ولحاج؛ قد منحت للحوار مكانة متمّيزة؛ ال يمكن االستغناء عنه 

بهدف المحافظة على ظروف الّتعليم والّدراسة على الّنحو المراد، واإلجراءات 

اّتخذتها الجامعة لحماية الّطلبة وممتلكاتها؛ ليست هي الّتي ستعّزز هذه الّتي  

فمن حّق مختلف الفاعلين، وفي اإلطار الّتنظيمّي الحالّي الحصول على .  الّظروف

رخص لعقد اجتماعات، ومناقشة محتوياتها، ثّم إعالن نتائجها لتحليل كّل المسائل 

، وهو حّق العالقة، وكذا المشاركة في الّتظاهرات أو الّتجمعات المرّخص بها

األحداث  تخلّلتهذا؛ فالمطالب الّتي . مشروع على جميع طلبة العالم على حّد سواء

الّتي ذكرت آنفا ستدخل ضمن هذا اإلطار دون أن تتعدى الّصالحيات المخولة 

للمكلّفين باألمن في الحرم الجامعّي؛ بالّتالي فالجامعة تتكّفل بالّتعامل مع كّل 

الّتجاوزات المرتكبة من الجميع، كما أّنها مجبرة على الّسهر في تنفيذ قراراتها 

في .  واإلجراءات اإلدارّية المعتمدة من طرفها في ظّل القانون الّساري المفعول

األخير؛ آمل أن نطوي صفحة األحداث الّتي وقعت حّتى يتّسنى للجامعة مواصلة 

نشاطاتها ومهامها، كما ال أنسى أن أشكر الّطلبة والعمال الّذين برهنوا على 

شجاعتهم وتضحّيتهم، ولم يتراجعوا للّحظة  في تلك الفترة حّتى تعود المياه إلى 

 .مجاريها ونظامها الّطبيعيّ 

كمال بداري: األستاذ  

 مدير جامعة البويرة

 اجتتاع مجلس اإلدارة
 

علللا العلاعلة   9102ماي  92اجتمع مجلس إدارة الجامعة يوم 
التاععة بقاعة االجتماعات لدراعة النقاط اللملدرجلة جلو جلدو  

 :األعما  التالية

 .9102دراعة الحعاب اإلداري للعنة المالية  -

 .تقرير حو  الوضع البيداغوجو-

 .تقرير حو  مشاريع الجامعة-

 . متفرقات-

https://ar.wikipedia.org/wiki/1886
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1871
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1837
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1931
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1936
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1_8_%D9%85%D8%A7%D9%8A_1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1_8_%D9%85%D8%A7%D9%8A_1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1_8_%D9%85%D8%A7%D9%8A_1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/1956
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1958
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%AF%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1958
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1988
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


 :يوم دراسّي ثقافيّ 
 

 11التّابع لكلّيّة العلوم االجتماعيّة واإلنسانيّة يوم "  ثفاث نجرجر"نظّم الناّدي العلمّي 

يوما دراسيّا ثقافيّا،  حيث شمل البرنامج الّصباحّي؛ محاضرات تلتها  4112ماي 

راج "عبدالوهاب فرساوّي، كورداش مولود رئيس جمعيّة :  مناقشات من تنشيط  الّسادة

، يحياوّي قاسي،  قراس فتحّي، في حين شملت الفترة لما بعد الظّهر، عرض   -"

، فحفلة موسيقيّة تلتها تقديم شهادات "اسامار"مسرحّي من تقديم الفرقة المسرحيّة 

 .مشاركة للمشاركين
 

 

حول علوم اإلعالم واالتّصال بين التّجريب   يوم دراسيّ 

 والتّجريد

 
يوما دراسيّا وطنيّا؛ عالج فيه إشكاليّة م 4112  ماي  01نظّم قسم العلوم اإلنسانيّة يوم 

نّشط اليوم الّدراسّي مجموعة من .  واقع أبحاث وممارسات علوم اإلعالم واالتّصال

جامعة سيدي    ،0أساتذة التّخّصص من مختلف جامعات الوطن تتقّدمها جامعة الجزائر 

المسيلة    بلعباس، وجامعة

إلى جانب أساتذة جامعة 

البويرة؛ رّكزت مجمل 

المداخالت حول آليّات 

تدريس علوم اإلعالم 

في الجامعات    واالتّصال

لقي    العربيّة واألجنبيّة، وقد

النّشاط استحسان الطّلبة 

كونه أّول نشاط ينظّمه 

  . تخّصص االتّصال

المعرض الّثالث 
 للكتاب المحليّ 

 
عيد في إطار إحياء جامعة البويرة لذكرى 

وتحضيرا ماي،  19الموافق ليوم  الّطالب
القتناء وتنمية الّرصيد الوثائقّي لصالح 
مكتبات الجامعة؛ نّظمت المكتبة المركزّية 

 ،"المعرض الّثالث للكتاب المحليّ "للجامعة 
 19و  16وذلك في الفترة الممتّدة ما بين 

بمشاركة مؤّسسات ودور نشر جزائرّية ماي 
ديوان المطبوعات الجامعّية، دار :  على غرار

هومة، دار الهدى، الّصفحات الّزرقاء، دار 
العلوم، دار األمل، الّسيرين، والّشركة 

 .الوطنّية للمطبوعات الغرافّية
: وقد شمل المعرض أحدث المنشورات من 

قواميس لغوّية، كتب، ودورّيات في مختلف 
الميادين واالختصاصات؛ مّست العلوم 
الّتجارّية، العلوم الّسياسّية، اإلعالم اآللّي، 

 .والعلوم الفالحّية إلى غيرها من المنشورات

 

رياضة-ثقافة -ملتقى     
 يوم دراسّي ثقافيّ 

 

م أو 1925"  ثموغليوين"م؛ نظّمت جمعيّة  1925  ماي 8في ذكرى أحداث 

حسين محّمد شريف : من  تازمالت، يوم دراسيّا ثقافيّا من تنشيط الّدكتور" رؤى"

وفي هامش النّشاط، "  الباشرف"الباحث في التّاريخ، وفرقة  األغانّي الوطنيّة 

من تنشيط أعضاء الجمعيّة، " من يريد أن يربح الهدايا"نظّمت لعبة ثقافيّة بعنوان 

هذا وفي تصريح لرئيس الجمعيّة،  الّسيّد موسى جرادة،  وكذا واحد من 

نحن فخورون جّدا بهذه الّدعوة من : "مكا وش محند:  أعضائها النّشيطين الّسيّد

جامعة البويرة؛ التي منحت لنا هذه الفرصة للتّعريف بالجمعيّة، وفي نفس الوقت 

تفعيل برنامجها؛  لهذا فإنّنا نعرب عن امتناننا العميق لمديرها  كما نأمل في 

 . مشاركات أخرى
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الّندوة الّتكريمّية األولى 
لقدامى موظفّي وعّمال 

 جامعة البويرة
 

بمناسبة عيد العمال؛  نّظمت الجمعّية الوالئّية 

لانشطة الّترفيهّية لجامعة آكلّي محند أولحاج 

ماي؛ الّندوة الّتكريمّية  51بالبويرة يوم 

األولى لقدماء موّظفّي وعّمال جامعة البويرة 

من مديرين إلى رؤساء أقسام؛ فمسّيرين إلى 

مسؤولين على مختلف المصالح اإلدارّية على 

مستوى الكلّّيات، والمعاهد وعّمال ومهنّيين 

من مختلف األصناف واألسالك؛ جاء هذا 

الّتكريم عرفانا لهم للّتفاني والوالء الّذي 

تمّيزوا به طيلة مشوارهم المهنّي؛  منذ أن 

كانت ملحقة  فمركز جامعّي إلى أن ارتقت 

إلى جامعة في انتظار تكريمات أخرى 

 .مستقبال
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 :يوم دراسّي حول
  

قراءة قانونّية "
حول الّتعديل 
الّدستورّي في 
مجال المبادئ 

العاّمة لالقتصاد 
 "الوطنيّ 
 

نّظم قسم القانون الخاّص لكلّّية 

الحقوق والعلوم الّسياسّية  في 

: يوما دراسّيا بعنوان,ماي  55

قراءة قانونّية حول الّتعديل "  

الّدستورّي في مجال المبادئ 

من ".العاّمة لالقتصاد الوطنيّ 

 –تنشيط مجموعة من األساتذة 

الباحثين من الكلّّية المنّظمة؛ 

هذا وقد حلّل المتدّخلون المناخ 

االقتصادّي الجزائرّي بدخول 

 الجزائر االقتصاد الحّر نهاية

الّتسعينات،  وبداية الّثمانينات،

وتفعيل نظام الّتحكيم الّتجارّي 

الّدولّي من خالل االّتفاقّيات 

كحّل لازمات، وآلّية لجلب 

ر االستثمار األجنبّي على غرا

اّتفاقّية إيطاليا ولكسمبورغ، 

وكذا فتح مجاالت أخرى 

للّتقليل من الّتركيز على مجال 

المحروقات؛ هذا فإّن للّسلطات 

اإلدارّية أو سلطات الّضبط 

كالبورصة، ومجلس المنافسة 

المنشئين لها دور في حماية 

حقوق المستهلك، وكذا  ضبط 

  .آلّيات المنافسة في الّسوق 

 .نجيب عاشورّي مدير الّصناعة والمناجم لوالية البويرة: الّسيّد

 واقع وآفاق/ الّشركات الّصغيرة والمتوّسطة 
 

تدّخ  الّعيّد نجيب عاشورّي مدير الّصناعة والمناجم علا معتوى والية البويرة جو هذا اليوم 

الدّراعّو؛ إلثراء مختلف المحاور الّتو نوقشت حو  واقع وآجاق الّشركات الّصغيرة 

شركة صغيرة و  02.291وقد أشار هذا األخير إلا أنّه تّم إنشاء .  والمتوّعطة لوالية البويرة

منصب  12211٪ علا الّصعيد الوطنّو، وإنشاء ما يناهز 02متوّعطة بمعد  تنفيذ قدر بللللل

حعب معطيّات مدير الّصناعة   –   ٪، والّتو قدّرت91شغ  لهذا الغرض بنعبة قدّرت بلل 

نعمة؛ إذ تندرج والية البويرة ضمن المعد   0111شركة صغيرة ومتوّعطة لكّ   91بللل   -والمناجم لوالية البويرة

. ٪ في مجال إنشاء الّشركات الّصغيرة والمتوّسطة في والية البويرة91الوطنّي الّذي قدر بـــ 

وبمعنى آخر؛ نحن بعيدون كّل البعد عن المعايير العالميّة؛ كما هو الحال في أوروبا، والمتميّز 

شركة صغيرة  06نسمة، أّما في أمريكا فتوجد  9666شركة صغيرة ومتوّسطة لكّل  06بوجود 

نسمة، عالوة على ذلك؛ أّكد المتدّخل أّن الدّول المجاورة تستفيد من البرامج  9666ومتوّسطة لكّل 

األوروبيّة لمساعدة وتمويل هذه الّشركات الّصغيرة والمتوّسطة في مجال التّكنولوجيّا،التّرقيّة 

والتّسيير اإلدارّي عكس الّشركات الّصغيرة والمتوّسطة المحلّيّة الّتي تستفيد بنسب قليلة، أو 

 .معدومة من هذه االيجابيّات
 

 يوم دراسّي بعنوان

ذا عن مكانة الّشركات الّصغيرة والتتوّسطة في االستراتيجيّة ما"

 "الّصناعيّة الجديدة في الجزائر؟

 
ضعف القطاعات اإلنتاجيّة، بما في ذلك البطالة الجماعيّة للمتخخخرّجخيخن، وتخمخركخز االقختخصخاديّخات فخي 

منطقة الوسط والتّصّحر الّصناعّي الجنوبّي؛ هي نختخائخج إسختخراتخيخجخيّخة الختّخصخنخيخع، وتخنخشخيخط الخقخطخاع 

االقتصادّي في الجزائر، والّتي عرفت نمّوا كبيرا مع إدراج الّشركات الّصغيرة والخمختخوّسخطخة، والّختخي 

م في أعخقخاب األزمخة الخعخالخمخيّخة؛ 4112تعتبر العمود الفقرّي لالقتصاد ككّل، وهذا منذ إنشائها في عاّم 

حاليّا الّشركات الّصغيرة والمتوّسطة سخاهخمخت 

في الخمخائخة؛  98في توفير فرص العمل بمعدل 

هي إشكاليّة اليوم الّدراسي الّذي نخظّخم بختخاريخخ 

مخخن طخخرف كخخلّخخيّخخة الخخعخخلخخوم  4112مخخاي  18

االقتصاديّة، بمشاركة أساتذة باحثين من الكلّيّخة 

، رئيس الخمخجخلخس الّشخعخبخّي لخواليخة الخبخويخرة، 

الّسلطات المحلّيّخة، مخديخريّخة الّصخنخاعخة مديريّة 

والمناجم، وكذلك طلخبخة الخّدكختخوراه، وأعضخاء 

هخذا وقخد .  مخبر البحث التّابع للكلّيّة الخمخنخظّخمخة

سلّط  المشاركون الّضوء علخى وقخائخع، وآفخا  

الّشركات الّصغيرة والمتوّسطة لوالية الخبخويخرة 

آليّات إدراجها في القطاع الّصخنخاعخّي، وطخر  

وكخخذا ضخخرورة اسخختخخغخخالل ثخخروات .  تخخمخخويخخلخخهخخا

الجزائر، وتقييم المنح الخخخاّصخة بخالخمخؤّسخسخات 

الّصغيرة والمتوّسطة، وكيفيّخات تخفخعخيخلخهخا فخي 

 .برنامج إعادة التّأهيل كنموذج
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نىاور        

نــــنــــظـــــم       
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