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 همخص
ؽ خٌيٖج اهيضرّؿبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج فٕ يخخوف يسبالح اهٌضابػ  هلد ؤظتص يّغّ   

االكخظبدٔ يً اهيّغّؿبح اهخٕ خولٓ اُخيبيب يخزاٖدا ياً ػارف اهيٌؼيابح اهدّهٖاج     
ّاهيضوٖج فغال ؿً اُخيبى اهتبضذًٖ االكخظبدًٖٖ تِب، تبؿختبرُب ؤفغل اهّشابئل هنٌـابص   

خسـوِب كبدرث ؿوآ اهسياؾ تاًٖ اهخٌيٖاج     االكخظبدٔ ٌؼرا هشِّهج خنٖفِب ّيرٌّخِب اهخٕ 
االكخظبدٖج ّ االسخيبؿٖج ّّشٖوج اٖسبتٖج هفخص آفبق اهـيل يً خالل خّفٖر يٌبظة اهضاغل  
ّخوق اهذرّث، ّتبينبٌِب رفؾ خضدٖبح اهيٌبفشج ّغزّ األشّاق اهخبرسٖج فٕ ؼال اكخظابد   

اهآ خلٖاٖى اهّغاـٖج    ّ يً ُذا اهيٌػوق، فبً ُذا اهّركج اهتضذٖج اهتضد ِٖدف    .اهشّق
اهخٌبفشٖج هويئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج فٕ اهسزائر، يؾ اهخرنٖز ؿوآ دراشاج تـاع    
اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج هلػبؽ اهٌشٖز تّالٖج خويشبً، غرّرث اهرتػ فٕ األفنبر ّ 
اهذٔ ؤظتص يً اهلػبؿبح اهخٕ خـبٌٕ يضبنل نذٖرث خبظج فٕ ؼل اٌفخبش األشّاق، ّتبهخبهٕ 

 د يً دراشج خٌبفشٖج ُذٍ اهيئششبح ؤّ اسبد اهضوّل هخٌبفشٖخِبالت
 .كػبؽ اهٌشٖز-اهخإُٖل-اهخٌبفشٖج-اهيئششبح اهظغٖرث ّ اهيخّشػج : الكمهبح الهفخبحيج

Abstract: 
    The subject of development of small and medium enterprises in various economic filed 
activities has become more and more important for international and local organisations, 
besides economic researchers since it is considered the best means to economic recovery 
because of its easy adaptation and flexibility which enable it to combine between economic 
development and social one as a positive medium for opening work horizons through providing 

jobs and making wealth as its possibility to increase the challenges of competition and invasion 
of foreign markets in market economy. 
With this in mind this research paper aims at assessing the competitive situation of small and 
medium sized enterprises in Algeria, focusing on the study of some small sized enterprises of 
the textile industry in the department of Tlemcen, and which has become among the sectors that 
suffer from a lot of problems particularly in light of the opening of markets, and thus we must 
find solutions to reduce these problems. 
Keywords: small and medium enterprises, competitiveness, qualifying, textile industry.  
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 :هقدهج
ضِد االكخظبد اهـبهيٕ ؿدث خضّالح ّ خػّراح ٌبخسج ؿً ؼبُرث اهـّهيج ّ اهخناخالح     

اهشٖبشٖج ّ االكخظبدٖج ؤترزُب االٌخلبل يً االكخظبد اهيخػػ اهٓ اكخظبد اهشّق، يياب ؤدْ  
اهٓ افالس تـع اهيئششبح اهـيّيٖج اهنترْ ّ ؼِّر اهيئششبح اهظغٖرث ّ اهيخّشاػج  

، ذهام الخخٖابر   1980د فضل اهشٖبشج اهظٌبؿٖج اهيختٌبث فٕ اهسزائار يٌاذ   فٕ اهـبهى  ّتـ
اهيئششبح ذاح األضسبى اهنتٖرث، تضٖد كبيح تبؿبدث اهِٖنوج هويئششبح اهـيّيٖج، ّضشاة  

يئششج سدٖدث،  348يئششج ؿيّيٖج اهٓ  70، خضّهح 1980ؤنخّتر  4اهيرشّى اهظبدر فٕ 
ؽ اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج نبً تـد اؿابدث  ّهنً اهخّسَ اهفـوٕ اهٓ كػب ،1981شٌج 

ّاٌِٖبر اهٌؼبى االضخرانٕ اهاذٔ ؤدْ تِاب اهآ     1986اهِٖنوج اهذبٌٖج هويئششبح تـد ؤزيج 
اهدخّل فٕ اكخظبد اهشّق تشتة االشخداٌج يً ظٌدّق اهٌلد اهدّهٕ ّ اهتٌم اهـبهيٕ، ٌخٖسج 

ضل هودخّل اهٓ اكخظبد اهشّق، هنل ُذا ّسدح اهسزائر اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج ن
ّهِذا فخضح اهيسبل ؤيبى اهيشخذيرًٖ اهيضوًٖٖ ّاألسبٌة تـاد كابًٌّ االشاخذيبر هارئٖس     

، تخضّٖل اهيئششابح اهنتارْ اهـيّيٖاج اهآ      1993 شٌج" رغب يبهم"اهضنّيج اهشبتق 
يينً اهخضنى فِٖب ّتٖؾ اهيئششبح اهـيّيٖج اهآ اهخاّاط   " يئششبح ظغٖرث ّيخّشػج"

 .ق تـغِبّغو
ّ اهشئال  اهيػرّش ٌُب ُل اهيئششبح اهظغٖرث ّ اهيخّشػج اهسزائرٖج اهٌبضاػج فإ    -

 كػبؽ اهٌشٖز كبدرث ؿوٓ يّاسِج اهيٌبفشج ؟
 ؤارخإٌٖب ّهنسبتج ؿوٓ ُذٍ اإلضنبهٖج  

 .خشخيص وظعيج الهؤسسبح الضغيرث والهخوسعج في الجزائر: أوال
 :وسعجإشكبليج خعريف الهؤسسبح الضغيرث والهخ -1
يً اهظـة اٖسبد خـرٖف يّضد ٌٖػتق ؿوٓ نل اهيئششبح اهظاغٖرث ّاهيخّشاػٖج،        

ذهم ٖـٌٕ ؤً يفِّى ُذٍ اهيئششبح يخخوف يً دّهج اهٓ ؤخرْ ّيً ٌؼبى اكخظبدٔ اهآ  
ؤخر، فبهيئششج اهظغٖرث فٕ اهّالٖبح اهيخضادث األيرٖنٖاج خظاٌف غايً اهيئششابح      

 1.بيٖجاهيخّشػج ؤّ اهنتٖرث فٕ اهدّل اهٌ
غٖر ؤٌَ ّتبهرغى يً اخخالف اهيفبُٖى ّاهخـبرٖف اهخإ خـػآ هويئششابح اهظاغٖرث      

 :ّاهيخّشػج اال ؤٌِب خلبى ؿوٓ ؤشبس اهيـبٖٖر اهخبهٖج



دراسج حبلج  هؤسسبح -خقيين الوظعيج الخىبفسيج لمهؤسسبح الضغيرث و الهخوسعج في الجزائر 
 -قعبع الىسيج تواليج خمهسبو

 0251 ديسمبر -العدد الثامن عشر
 

05 

   اشخلالهٖج فٕ خشٖٖر اهيضرّؽ –  ضسى رؤس اهيبل -  ركى األؿيبل – ؿدد اهـيبل. 
ـارف اهيئششاج اهظاغٖرث    ؤيب فٕ اهسزائر فبخذ اهيضرؽ تبهيـابٖٖر األّرّتٖاج، ف   

ضخظاب   49ّ  10فبهيئششج اهظغٖرث ُٕ نل يئششج خضغل يب تًٖ ": ّاهيخّشػج نيب ٖوٕ
يوًّٖ  100يوًّٖ در ؤّ ال ٖخسبّز يسيّؽ ضظٖوخِب اهشٌّٖج  200ّال ٖخسبّز ركى ؤؿيبهِب 

 250اهٓ  50در، اهٓ ضًٖ اهيئششج اهيخّشػج ضشة ُذا اهلبًٌّ ُٕ نل يئششج خضغل يً 
يوٖابر در، ؤً ٖناًّ    2يوٖاًّ در ّ   200ٖنًّ ركى ؤؿيبهِب اهشٌّٔ يب تاًٖ  ضخط ّ

  2"يوًّٖ در  500اهٓ  100ضظٖوخِب اهشٌّٖج يب تًٖ 
 :خعور خعداد الهؤسسـج الضغيرث والهخوسعج-2

  :خعور الهؤسسبح الضغيرث و الهخوسعج و الهسخخدهوو في الجزائر -أ
ّذهم هظادّر   2001فخرث اتخداء يً شٌج ضٖد اؿخيدٌب فٕ ُدا اهتضد ؿوٓ يـػٖبح اه-

اهلبًٌّ اهخّسِٖٕ ّكبًٌّ االشخذيبر هخركٖج اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج ضٖد خـختر ُذٍ 
 .اهشٌج نإشبس هيالضؼج ُذا اهخػّر

،  2012اهٓ شاٌج   2001ٌالضؼ زٖبدث ؿدد اهيئششبح اهظغٖرث ّ اهيخّشػج يً شٌج -
 1848117اهآ   2001شاٌج   737062ا اهلػبؽ يً ُّذا ؤدْ اهٓ زٖبدث ؿدد اهـيبل فٕ ُذ

ّ زٖبدث ُذا اهـدد راسؾ هوِدف اهخإ  . ييب ؤدْ اهٓ خخفٖع ٌشتج اهتػبهج 2012ؿبيل شٌج 
، ُّذا فٕ اػبر 2014يئششج ظغٖرث ّ يخّشػج ؿٌد ٌِبٖج  200000ّغـخَ اهدّهج تبٌضبء 
 2014.3 -2010 خٌفٖذ اهترٌبيز اهخيبشٕ

اً اهخػّر اهيوضّؼ فٕ كػبؽ  :يرث والهخوسعج حسة األىشعجخوزيع الهؤسسبح الضغ -ة
اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج رافلح خػّر فٕ األٌضػج االكخظبدٖج، ضٖد ٖرخنز ٌضابػ  

ياً يسياّؽ    75%كػبؿبح رئٖشٖج ضٖد خضيل  06اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػ، فٕ 
ُخيبى اهيشخذيرًٖ ُاّ  اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج، اذ ٌالضؼ ؤً اهلػبؽ اهذٔ ٖسوة ا

كػبؽ اهتٌبء ّاألضغبل اهـيّيٖج تبإلغبفج اهٓ كػبؽ اهخسبرث ّاهخّزٖؾ ضٖد ٖـرفبً خػاّرا  
فخؼِار اهيئششابح اهظاغٖرث     2012- 2010ؤيب فٕ شٌج  .10,5%اٖسبتٖب نل شٌج تٌشتج 
تنذرث فٕ كػبؽ اهخديبح اهذٔ ٖيذال ؤنذار ياً    ( ؤضخبط يـٌّٖج)ّاهيخّشػج اهخبظج 

 . َٖ كػبؽ اهتٌبء ّاألضغبل اهـيّيٖج ذى كػبؽ اهظٌبؿبح اهخضّٖوٖجاهٌظف، ٖو
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نويب زادح ؿدد اهشٌّاح خزٖاد  : خوزيع الهؤسسبح الضغيرث والهخوسعج حسة الجهج -د
ؿدد اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج فٕ نل سِج، ّٖالضؼ خرنز اهيئششابح اهظاغٖرث   

توغ ؿدد اهيئششبح اهظغٖرث  2012:4فٕ شٌج : ّاهيخّشػج فٕ اهسِج اهضيبهٖج هوّػً فيذال
يً يسياّؽ اهيئششابح    59.27%تا ؤٔ تٌشتج  248985ّاهيخّشػج فٕ اهسِج اهضيبهٖج 

 128316ّٖالضؼ ؤٌَ خضخل سِج اهِغبة اهـوٖب اهيرختج اهذبٌٖج تاا   . اهظغٖرث ّاهيخّشػج
يً يسياّؽ اهيئششابح اهظاغٖرث     30,54%اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج ؤٔ تٌشتج 

ّخضخل سِج اهسٌّة ّاهسٌّة اهنتٖر اهيرختج اهذبهذاج تيـادل ٖلادر تضاّاهٕ     . خّشػجّاهي
 .يً يسيّؽ اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج %10,19

 : دور الهؤسسبح الضغيرث والهخوسعج في االقخضبد الوعىي-3
اً اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج خوـة دّرا ُبيب ّضّٖٖب فٕ اهخٌيٖج االكخظبدٖج ألٔ 

ً خالل يب خلديَ يً يشبُيج يً سِج فٕ اهٌبخز اهيضوٕ اإلسيبهٕ، ّيً سِج ذبٌٖاج  دّهج ي
اهيشبُيج تفبؿوٖج فٕ ؿيوٖج اهخظدٖر، ّزٖبدث كدراح االتخنبر، غف اهٓ ذهم نٌِّب ّؿابءا  

 .رئٖشٖب الشخلػبة اهـيبهج
ػبؽ اهـبى شّاء فٕ اهل PIBٌالضؼ ؤٌَ نل شٌج خزٖد كٖيج : دّرُب فٕ اهٌبخز اهداخوٕ اهخبى -ؤ

فٕ خزاٖد يشخير ؤنذار ياً    PIBؤّ اهلػبؽ اهخبط، هنً يشبُيج اهلػبؽ اهخبط فٕ كٖيج 
اهلػبؽ اهـبى، اذ ٖضبرم كػبؽ اهخبط تيئششبخَ اهظغٖرث ّاهيخّشػج تٌشة يـخترث ضٖاد  

ؤٔ يب ٖـابدل يشابُيج    83,60%اهٓ ٌشتج  2009هخظل شٌج  2001شٌج  76,4%كدرح تا 
ؤٔ ياب   % 84.77اهآ   2011يوٖبر دٌٖبر سزائرٔ هٖظل شٌج  4162.02اسيبهٖج خلدر تا  

يوٖبر دٌٖبر سزائرٔ، ّخخّسَ ؿوٓ ّسَ اهخظّط فٕ كػبؿبح اهفالضاج   5137.46ٖـبدل 
 2000تٌٖيب اهلػبؽ اهـبى ٖشبُى تٌشة يٌخفغج كدرح ؤكظابُب شاٌج     .ّاهتٌبء ّاهخديبح

وٖبر دٌٖبر سزائرٔ ؤٔ تٌشتج ي 923.34تا  2011ضٖد توغح يشبُيخَ شٌج ، 25,2%تٌشتج 
ُّذا ٖدل ؿوٓ خّسَ اهسزائر اهٓ اكخظبد اهشّق، ّؿوَٖ ؤظتص يً اهغارّرٔ  ، 15.23%

خركٖج ّخدؿٖى اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج فٕ ؼل اإلظالضبح االكخظبدٖج ياً ؤسال   
 .خفـٖل دّرُب ّيشبُيخِب فٕ اهخٌيٖج االكخظبدٖج

ختر اهلٖيج اهيغبفج نيرنز اهذرّث اهخٕ ٖضللِب كػبؽ خـ: دّرُب فٕ اٌخبر اهلٖيج اهيغبفج -ة
اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج تضنل ؿبى، ّ ٌالضؼ ؤً اهلٖيج اهيغبفج ازدادح يً شاٌج  
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اهآ   2001، فٕ ؤغوة اهفرّؽ تلٖى يختبٌٖج، ضٖد خضخل اهظدارث يً شاٌج  2010اهٓ  2001
ّاخظبالح ّاهتٌبء ّاألضاغبل  نل يً كػبؽ خسبرث ّخّزٖؾ ّفالضج ّٖوِٖب نل يً ٌلل  2005

تلٕ كػبؽ اهخسابرث ُاّ    2010اهـيّيٖج، ذى اهفرّؽ األخرْ تٌشة غـٖفج، ّهنً فٕ شٌج 
يلبرٌج تبهفرّؽ األخرْ، ذى ٖإخٕ فٕ اهيرختاج اهذبٌٖاج    26,70%اهذٔ ٖضخل اهظدارث تٌشتج 

 تاا  2010، ضٖد شبُى كػابؽ اهخسابرث شاٌج    22,35%اهتٌبء ّ األضغبل اهـيّيٖج تٌشتج 
يوٖابر   1071.75يوٖبر دٌٖبر سزائرٔ ذى كػبؽ اهتٌبء ّ األضغبل اهـيّيٖاج تاا    1279.47

يوٖبر دٌٖبر سزائرٔ ذى  1015.19دٌٖبر سزائرٔ، ذى فٕ اهيرختج اهذبهذج كػبؽ اهزراؿج تلٖيج 
ٖوِٖب كػبؽ اهٌلل ّ اهيّاظالح ّاهظٌبؿج اهغذائٖج ّ خديبح اهيئششبح ّ اهفٌدكج ّ االػـبى 

 .برتج، ذى اهلػبؿبح ؤّ اهفرّؽ األخرْ تٌشة غـٖفجتٌشة يخل
فٕ ضًٖ ؤً اهيئششبح اهظاغٖرث ّاهيخّشاػج اهـيّيٖاج     :دّرُب فٕ اهضد يً اهتػبهج -د

ٌالضؼ  5.فردا 175072فبهظٌبؿبح اهخلوٖدٖج خضغل ضّاهٕ  2010فردا ؤيب شٌج  48086خضغل 
األشد يً ضسى اهـيبهج،  خشخضّذ ؿوٓ ضظج" اهخبظج"ؤ ً اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج 

ُّذا ٌابخز   2008شٌج  80,05%اهٓ  2004شٌج  70,69%ضٖد ضللح ارخفبؿب يخّاظال يً 
شاٌج   245842ضٖد توغح يً  2008شٌج  33,36%ؿً زٖبدث ؿدد ؤرتبة اهيئششبح تٌشتج 

، ضٖد توغ ؿدد يٌبظة اهضغل هادْ اهيئششابح اهظاغٖرث    2008شٌج 392013اهٓ  2005
ّ  2011.6يلبرٌج تشٌج  07,19%تزٖبدث خلدر  2012شٌجؿٌد ٌِبٖج فردا 1848117ّاهيخّشػج 

ٖغى ُذا اهـدد تبإلغبفج اهٓ األسراء، ؤرتبة اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشاػج اهخبظاج   
 .ّؤرتبة اهيئششبح اهخبظج تبهيًِ اهضرث ّاهضرفًٖٖ( ؤضخبط يـٌّٖج)

خاالل   6,05%خلدر تا اً ٌشتج خػّر يٌبظة اهضغل هويئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج   
، ضٖد ؤً ؤسراء اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج اهخبظاج خػاّرح   2010-2011اهفخرث 
 –اكخظابد اهشاّق   )ُّذا ٖخّكف يؾ يٌػاق اإلظاالضبح االكخظابدٖج    . 6,28%تٌشتج 

فٕ اهيلبتل ٌشسل اٌخفبغب فٕ ؿدد يٌبظة اهضغل فٕ اهيئششابح اهظاغٖرث   ( اهخّظظج
ا اهخراسؾ اهٓ اٌخفبع اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج اهـبيج ّاهيخّشػج اهـبيج ّٖـّد ُذ

تشتة اهخّظظج ؤيب اهظٌبؿبح اهخلوٖدٖج فِٕ ؤٖغب خـرف زٖبدث فٕ ؿدد يٌبظاة ضاـل   
ٌّشخخوط ييب شتق رغى يشبُيج اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشاػج فإ     .تضنل غـٖف

سة االؿخاراف ؤً ُاذٍ   خّفٖر يٌبظة اهضغل ّتبهخبهٕ اهضد يً يضنوج اهتػبهج، غٖر ؤٌَ ٖ
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اهيشبُيج هى خنً فٕ يشخّْ خسبرة تـع اهدّل اهيخلديج ّضخٓ اهدّل اهـرتٖج، اً ّغـٖج 
اهخضغٖل فٕ اهسزائر ال ختـد ؿوٓ االرخٖبش خظّظب فٕ ؤّشبػ اهضتبة ّيٌَ فخفـٖال دّر  

 :اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج ٖـد غرّرث يوضج، ُّذا يً خالل
 .هفردٖج فٕ اهضتبة اهسزائرٔخضسٖؾ رّش اهيتبدرث ا 1-
 .خّفٖر اهخيّٖل اهالزى 2-
 .خخفٖف األؿتبء اهغرٖتٖج ّاهترّكراػٖج 3-
ؤٔ خلدٖى اهيزٖد يً االيخٖبزاح اهستبئٖج هويئششبح اهظاغٖرث  )خضلٖق اهخّازً اهسِّٔ  4-

 (.ّاهيخّشػج تبألخط فٕ اهِغبة اهـوٖب ّاهسٌّة
 :خشخيص وظعيج الن ص ن -4 

ى ، ّذهام  .ط.ى، تخضخٖط اهّغـٖج اهضبهٖج هلػبؽ اهاا ى .ط.ث اها ىكبيح ّزار     
تبتراز اهيـّكبح اهخٕ خلف ؿلتج فٕ خٌيٖخِب شّاء نبٌح ٌبخسج ؿاً اهيضاٖػ اهلابٌٌّٕ ؤّ    

 .اهيبهٕ ؤّ يضبنل اهـلبر اهظٌبؿٕ
 :ّٖينً خوخٖط ؤُى اهـّائق اهخٕ خّاسَ ؤظضبة اهيئششبح فٖيب ٖوٕ*         

 .اهيشٖرًٖ اإلدارًٖٖ ، ٌلط االشخذيبر فٕ يسبل اهخنًّٖ ٌلط: شّق اهـيل -
كبؿدث اهيـوّيبح ّاإلضظبئٖبح ؿوآ  )ٌلط اهيـوّيبح االكخظبدٖج : يظبدر اهيـوّيبح  -

 (األشّاق
اإلدارث اهـيّيٖج غٖار يالئياج ، اإلساراءاح،    : اهخديبح اهـيّيٖج ّاهيٌضأح/ اإلدارث  -

 .يضبنل اهسيبرم ّاإلدارث اهستبئٖج
ٌؼبى كغبئٕ غٖر يّافق الكخظبد األشّاق ، كاّاًٌٖ نذٖارث ّشارؿج    : هٌؼبى اهلبٌٌّٕا -

 .خغٖرُب
ٌؼبى يبهٕ غٖر يالئى الكخظبد اهشاّق ، غاـف اهياّارد اهخيّٖوٖاج ،     : اهشّق اهيبهٕ -

 .اسراءاح ػّٖوج هخـرٖف اهضٖنبح
ٔ : اهشّق اهـلبرٔ - ضلٖلإ   ؿدى اشخغالل يٌبػق ؿلبرٖج نذٖرث ، ّال ّٖسد شّق ؿلابر
 .، خشٖٖر شٕء هألراغٕ( شّق ضر)
تبإلغبفج اهٓ اهيضبنل اهشبتلج فِٕ خّاسَ كّٖد خبرسٖج ّاهيخيذوج فٕ اكخظبد اهشّق ّ ياب   

ّهِذا ّسدح نل اهدّل ّخبظاج اهٌبيٖاج ؤً اهيئششابح اهظاغٖرث      .خضَّٖ يً يٌبفشج



دراسج حبلج  هؤسسبح -خقيين الوظعيج الخىبفسيج لمهؤسسبح الضغيرث و الهخوسعج في الجزائر 
 -قعبع الىسيج تواليج خمهسبو

 0251 ديسمبر -العدد الثامن عشر
 

01 

ّاسِج اهيٌبفشج فإ  ّاهيخّشػج نإداث فـبهج هوخٌيٖج االكخظبدٖج ّاالسخيبؿٖج ّؤٖغب نضل هي
اهشّق اهيضوٖج اهخٕ ؤظتضح ؤسٌتٖج تبهدخّل اهٓ اكخظبد اهشّق ّؼِّر اهـّهيج يياب ؤدْ  
اهٓ اضخداد اهيٌبفشج ٌُّب هى خخضنى اهدّل اهٌبيٖج فٕ اهظاٌبؿبح اهنتٖارث ّهِاذا ّسادح     
اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج ّشٖوج هيّاسِج نل اهخضدٖبح ّاهيشخسداح اهـبهيٖج ّ ُال  

ٍ اهيئششبح اهٌبخسج خشخػٖؾ يّاسِج اهيٌبفشج ؿٌد دخّل ُذٍ اهّدّل ٌِبئٖب اهٓ اكخظابد  ُذ
اهشّق ّ خـختر اهسزائر يً تًٖ ُذٍ اهدّل ّ هِذا شّف ٌلاّى تدراشاج يٖداٌٖاج ضاّل     
اهّغـٖج اهخٌبفشٖج هويئششبح اهظغٖرث ّ اهيخّشػج اهٌبخسج فٕ كػبؽ اهٌشٖز فٕ اهسزائار  

ظغٖرث ّ اهيخّشػج اهٌبخسج فٕ كػابؽ اهٌشاٖز فإ ّالٖاج     يؾ دراشج تـع يئششبح اه
 .خويشبً

 .دراسج الهؤسسبح الضغيرث و الهخوسعج لقعبع الىسيج تواليج خمهسبو: ثبىيب
ّيً خالل ُذٍ اهدراشج شّف ٌلّى تبهخـرف ؿوآ اهّغاـٖج اهخٌبفشاٖج هويئششابح     

اهٌشاٖز تّالٖاج    اهسزائرٖج اهظغٖرث ّ اهيخّشػج تبخخٖبر تـع ُذٍ اهيئششبح فٕ كػابؽ 
 ً ّخخرناز    .خويشبً، ذى اهلٖبى تـرع ّ خضوٖل تٖبٌبح اهدراشج اهيٖداٌٖج تبشخـيبل االشاختٖب

ز ٖيئششج خٌضػ فإ كػابؽ اهٌشا    50يـؼى يئششبح اهٌشٖز فٕ ّالٖج خويشبً ؤٔ خّسد 
ُّذا ضشة غرفج اهخسبرث ّاهظٌبؿج، ضٖد خخرنز يـغيِب فٕ اهيٌػلج اهظٌبؿٖج  تبهّالٖج ،

ؤيب ضشة يدٖرٖج اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج ّاهظٌبؿج اهخلوٖدٖج  –خويشبً  – 7ًتضخّا
ألٌِب ٌُب خغاى األٌضاػج اهضرفٖاج     2012شٌج  يئششج اهٌشٖز 137تّالٖج خويشبً فٌِبم 

اهيظغر يذل اهػرز ّاهخٖبػج اهخلوٖدٖج ّاهفخوج، ُّٕ ؤٌضػج خلبى فإ اهيٌازل ّيـؼيِاب    
يئششج ظغٖرث ّيخّشػج فٕ كػبؽ اهٌشٖز خيوم  50ؿدا  ضرفٖج ّال خيوم شسل خسبرٔ يب

 8.اهشسل اهخسبرٔ ألٌِب خيوم يضل خسبرٔ ّآالح ّّرضج ؿيل
 :دراسج تعط الهؤسسبح الضغيرث و الهخوسعج لقعبع الىسيج تواليج خمهسبو-1

  :خى اخخٖبر ُذٍ اهيئششبح ؿوٓ ؤشبس االؿختبراح اٗخٖج: الهرحمج األولى
ج خيخوم شسل خسبرٔ ؤٔ تبشخذٌبء اهيئششبح اهيظغرث اهضرفٖج يئششبح ظغٖرث ّيخّشػ

، ُّذا تـد االخظبل تغرفج اهخسبرث تّالٖاج خويشابً   (اهـيل فٕ اهيٌزل)ذاح اهػبتؾ اهـبئوٕ 
ّٖغص يئششبح كػبؽ اهٌشٖز ( 1)ّيدٖرٖج اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج ّ اهيوضق ركى 

  .2012يئششج ٌشٖز شٌج  50ّ اهخٕ خيوم شسل خسبرٔ تبهّالٖج، ضٖد توغ ؿددُب 
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يئششبح خخيخاؾ تِٖنال   -.  يئششبح خٌخيٕ اهٓ كػبؽ اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج-
  .خٌؼٖيٕ ٖتًٖ ّؼبئفِب ّٖضدد اهيشئّهٖبح

ّاهخٕ خى خضغٖرُب ّفلب ( االشخلظبئٖجاألشئوج )يرضوج خّزٖؾ االشختٖبً  :الهرحمج الثبىيج
 15هيخػوتبح اهتضد ّاهيـبرف اهينخشتج ضّل اهيّغّؽ، ضٖد خيح اإلسبتاج ؿٌِاب ياً    

شئال يّزؿج ؿوآ   20يئششج ضٖد ؤسبتح ؿً ؤشئوج االشختٖبً، ّاهذٔ خيح ظٖبغخِب فٕ 
  :ذالذج يضبّر ؤشبشٖج

  .ٌّؽ اهيئششج ّاهِدف يً اخخٖبر كػبؽ اهٌشٖز •
  .درسخِب، ػتٖـخِب، خإذٖرُب: فشج فٕ كػبؽ اهٌشٖزشّق اهيٌب •
  .اهيضبنل اهخٕ خّاسَ اهيئششج •

  .يدْ االشخفبدث يً ترٌبيز اهخإُٖل •
 : ؤيب فٖيب ٖخط ٌّؽ األشئوج اهخٕ خى ّغـِب فِٕ 

  .يً ؤسل خشِٖل األشئوج ّفِيِب يً ػرف اهيتضّذًٖ: األشئوج اهيغولج
لرة ؤنذر اهٓ يـرفج اهّغـٖج اهضبهٖج هلػبؽ اهٌشٖز نبً اهِدف يٌِب اهخ: األشئوج اهيفخّضج

  .فٕ اهشّق اهسزائرٔ
  .اً خشوشل األشئوج هى ٖنً ؿضّائٖب اٌيب نبً ّفلب هيٌِز اهدراشج اهٌؼرٖج: خرخٖة األشئوج

يلبتالح يؾ يدٖر نال يئششاج فإ ؼارف      3ّهلد خى اهضظّل ؿوٓ اإلسبتج يً خالل 
  .ضِّر3

يج اإلسبتبح ّفلب هوػرائق اإلضظبئٖج فٕ ساداّل ّ يادرسبح   يرضوج خرس: اهيرضوج اهذبهذج
خنرارٖج، ضخٓ خى اهخّظل اهٓ اهٌخبئز اهخٕ كيٌب تخضوٖوِب ّاهخـوٖق ؿوِٖب ّفٖيب ٖإخٕ اهسادّل  

 . اٗخٕ اهذٔ ٖوخط ؤُى اهيـػٖبح ؿً اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج اهيدرّشج
 .خحميل ىخبئج الدراسج الهيداىيج-2
 :ّظفٕ هوـٌٖج اهيدرّشج اهخضوٖل اه -1
 :خظبئط اهـٌٖج اهيدرّشج-

ًّ يئششبح اهتضد يضنوج ياً  ( 1)ٌالضؼ يً اهسدّل ركى        اهيّغص فٕ اهيالضق، ؤ
ًّ ٌُبم  يً  26,7%اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج ّ خخنًّ يً ذالذج ؤظٌبف، ضٖد ٌسد ؤ

ل، فإ ضاًٖ ٌساد    ؿياب  10اهيئششبح اهظغٖرث فٕ كػبؽ اهٌشٖز ّاهخٕ خّؼف ؤكّل يً 
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ؿبيال ، ؤّيب تبهٌشتج هويئششبح  49اهٓ  10، ّاهخٕ خّؼف يً 40%يئششبح ظغٖرث تٌشتج 
ًّ يئششاج   33,33%اهيخّشػج فنبٌح اهٌشتج   MANTALيً اهيئششبح اهيدرّشج يؾ اهـوى ؤ

 .ؿبيل هنً اهدّهج خظٌفِب غيً اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج 293خضخّٔ ؿوٓ 
ًّ ٌشتج  :اهٌضبػدّافؾ اخخٖبر يسبل - ًّ  56,3%ٖختًّٖ ؤ يً اهيئششبح يضل اهدراشج ؤدهّا تإ

اهدّافؾ اهضلٖلٖج الخخٖبر يسبل اهٌضبػ راسـج ؤٌِّب هِب ؿالكج تخخظظِى ؤٔ ؤٌَّ ؿتبرث ؿاً  
ًّ اهيئششابح ؤٔ تٌشاتج     ًّ ٌشاتج   25%ٌضبػ ؿبئوٕ يّرّد فٕ ضًٖ ظرش اهاتـع ؤ ؤ

ّد اهٓ ؿدد اهيٌبفشًٖ فٕ اهشّق  كوٖل، تٌٖيب ٌساد  ٖـ( اهٌشٖز)دّافـِى الخخٖبر ُذا اهٌضبػ 
يً اهيئششبح ؤرسـح تشتة اخخٖبرُب هيسبل اهٌضبػ اهٓ ّسّد خضسٖـبح  18,7%ؤّيب ٌشتخَ 

 .يً ػرف اهدّهج ّخبظج اهيئششبح اهّػٌٖج فٕ كػبؽ اهٌشٖز
ًّ ُدف اخخٖبر كػبؽ اهٌشٖز ُّ راساؾ هوختارث   .اهِدف يً اخخٖبر كػبؽ اهٌشٖز-  ٌالضؼ ؤ

، ؤّيب فٖيب ٖخط اإلرادث اهضخظٖج ّاهػوة اهيرخفؾ فٕ  50%اهيّرّذج فٕ اهيسبل ؤٔ تٌشتج 
تبهٌشاتج   10%يً اهيئششبح، ّفٕ األخٖر ياب ٌشاتخَ    15%كػبؽ اهٌشٖز فلد نبً اخخٖبر 

 .هوخنٌّهّسٖب اهتشٖػج ّاهدؿى يً اهدّهج اهخٕ خخط خبظج اهيئششبح اهّػٌٖج
ًّ  .ػرٖلج اهخيّٖل- يً اهيئششبح خـخيد ؿوٓ اهخيّٖل اهضخظٕ ، تٌٖياب   61,1% ٌالضؼ ؤ

ؿتبرث ؿً ضرٖم ٌّفس اهٌشتج تبهٌشتج هوخيّٖل ؿً ػرٖاق كارع تٌنإ ، ؤّياب      %11,1
 .ؿتبرث ؿً خيّٖل اهدّهج الشخذيبراخِب تبهيئششج اهّػٌٖج %16,7

ًّ ؿبيل اهخترث اهينخشتج يً اهـيل فٕ اهيسبل ُّ ؤُّى ؿ :ٌّؿٖج اهـيبهج- بيل ٖسة ٌالضؼ ؤ
خّفرٍ ضشة رؤٔ ؤظضبة اهيئششبح اهيدرّشج فٕ ؼل غٖبة يئششبح اهخنًّٖ فٕ كػبؽ 

 .اهٌشٖز ضٖد ٌسد فلػ اهخٖبػج ّاهػرز
ًّ ؿّايل ٌيّ   .رؤس اهيبل –ركى األؿيبل  –ؿدد اهـيبل : ؿّايل ٌيّ اهيئششج- ٌالضؼ ؤ

رخفـاج فإ نال    اهيئششج ّاهخٕ خخيذل فٕ ؿدد اهـيبل ّركى األؿيبل ّرؤس اهيبل ُٕ ي
 . 66,7%ّ 73,3%ّ 60%اهيئششبح اهيدرّشج خلرٖتب ّاهخٕ كّدرح ؿوٓ اهخّاهٕ 

ؤّيب تـع اهيئششبح فلد اٌخفع فِٖب ؿدد اهـيبل ّركى األؿيبل ّرؤس اهيابل ّضشاة   
رؤِٖى ٖـّد ُذا االٌخفبع اهٓ اضخداد اهيٌبفشج فٕ اهشّق يّياب ؤّدْ تِاى اهآ خشارٖص     

 .فٕ اهشّقاهـيبل، ّاٌخفبع اهيتٖـبح 
 .خظبئط اهيئششج-
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ًّ    :ػتٖـج اهيشٖر( ؤ يً اهيئششبح اهيدرّشج خـخيد فٕ خشاٖٖرُب ؿوآ    60%ٌالضؼ ؤ
ًّ يـؼيِب ُٕ يئششبح ؿبئوٖج يّرّذج ؤّيب  فِٕ خشٖر يً ػرف يشاٖر   20%اهيبهم ذهم ؤ

 .خبرسٕ ُّٕ يئششبح اهدّهج
ًّ  : األرتبش اهشٌّٖج( ة زء يً األرتابش اهشاٌّٖج   يً اهيئششبح خلشى س 60% ٌالضؼ ؤ

يً اهيئششبح ٖـبد اشخذيبر ؤرتبضِب يذال يئششبح اهدّهج ،  26,7%ّٖشخذير اهتبكٕ، ؤّيب 
 .فخلشى تًٖ اهضرنبء خبظج اهيئششبح اهيظغرث ذاح رؤس اهيبل اهيضدّد 13,3%ؤّيب 
 :الوظعيج الخىبفسيج لهؤسسبح قعبع الىسيج تخمهسبو  2-

 .اهيضٖػ اهخبرسٕ هويئششج-
ًّ اهيٌبفشج كّٖج ضٖد توغح درسخِب  :اهيٌبفشج( ؤ ُّٕ خـخيد ؿوٓ اهشاـر   53,3%ٌالضؼ ؤ
ؿوآ اهيئششابح    46,7%، فِٕ خئذر تضنل اٖسبتٕ تٌشتج ( 41,2%)ّاهسّدث ( %41,2)

فِٕ خائذر   33,3%ضٖد خزٖد يً ؿيوٖج خٌّٖؾ اهيٌخّر ّرفؾ سّدث ُذٍ اهيئششبح، ؤّيب 
ٌخّر هِذٍ اهيئششبح ، ؤّيب خإذٖراح اهيضاٖػ فِإ   ؿوِٖب تضنل شوتٕ ضٖد خـٖق تٖؾ اهي

، ؤّياب اهزتابئً    35%ذّى ؤسٌتٖج ؤٔ غزّ اهيٌخز األسٌتإ تٌشاتج    40%اكخظبدٖج تٌشتج 
، فِذٍ اهيئششبح ال خّاساَ يٌبفشاج نتٖارث ياؾ     80%فٖفغوًّ اهشـر ّاهسّدث تٌشتج 

يٌخّسابح  ، فإغوتِى ّٖاساَ يٌبفشاج ياؾ اه    73,3%اهيئششبح اهنترْ ضٖد كدرح تا 
اهظٌٖٖج ّاهيغرتٖج ّخٌّشٖج، ؤّيب اهخضرٖـبح ّاٌفخبش اهشّق هٖس فٕ ظبهص اهيئششج فِٕ 

 .خـٖق ؿيوِب
ًّ  :اهخظدٖر هوخبرر- يً يئششبح اهٌشٖز ال خظدر هوخبرر تشتة ؤٌِّب  86,7%ٌالضؼ ؤ

يً اهيئششبح خظدر هوخبرر خبظج فرٌشب،  13,3%يئششبح خنفٕ فلػ اهشّق اهداخوٕ، ّ
 .يئششبح يً نبٌح خظدر هوخبرر فخّكفح تشتة اهيٌبفشجّيً اه
ًّ    :يضبنل اهيئششبح اهيدرّشج- يً اهيئششابح خّاساَ يضابنل     25,9%ٌالضؼ ؤ

سيرنٖج خبظج ؿٌد اشخالى اهيبدث األّهٖج اهيشخّردث يً اهخبرر، فبهتػئ ٖئدٔ اهٓ اهتػائ  
ًّ فٕ اإلٌخبر ّاهخول فٕ خشوٖى اهيٌخّر فٕ اهّكح اهيٌبشة، فٕ ضٖ ؿتابرث ؿاً    25,9%ً ؤ

يضنوج ٌدرث اهيبدث األّهٖج ّارخفبؽ ؤشـبرُب تبؿختبرُب يبدث يشخّردث يً اهخبرر، تٌٖيب ٌُبم 
 .22,5%، ّنذهم يضبنل غرٖتٖج تٌشتج  25,9%يضبنل اهيٌبفشج تٌشتج 
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ًّ ؤؿوٓ ٌشتج يً اهيئششبح     :اإلشخراخٖسٖج اهيختـج فٕ اهيئششبح اهيدرّشج- ٌالضؼ ؤ
ًّ تٌٖياب   39,2%اإلشخراخٖسٖج اهيختـج ُٕ اشخراخٖسٖج اهخٌّٖؾ ضٖد نبٌح ُذٍ اهٌشتج  ؤدهح تإ

ًّ   30,4%ظرضح ٌشتج  يً اهيئششبح ؤٌِّب خـخيد ؿوٓ اشخراخٖسٖج اهخيٖٖز، فٕ ضً ٌساد ؤ
يً اهيئششابح   8,7%خختؾ اشخراخٖسٖج اهخرنٖز تٌٖيب ؤسبتح ٌشتج غـٖفج كّدرح تا  %21,7

 .هخنبهٖفتإٌِّب خختؾ اهشٖػرث تب
 :اهيٖزث اهخٌبفشٖج اهيختـج فٕ اهيئششبح-

ًّ اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج اهٌبخسج فٕ كػبؽ اهٌشٖز خـخياد تدرساج         ٌالضؼ ؤ
يً ؤسل رفح اهخٌبفشٖج، ّيٌِب يً خنًّ يخيٖزث فٕ  50%نتٖرث ؿوٓ خضشًٖ اهسّدث تٌشتج 

 15,5ّدُب هزتبئٌِب ُٕ يٖزخِاب،  خـختر اٗسبل اهخٕ خضّد 26,9%اهشـر ّاهسّدث يـب، تٌٖيب 
 ًّ ًّ اهشـر ُّ اهذٔ ٖضلق هِب ؤفغوٖج خٌبفشٖج، تٌٖيب ٌسد ؤ ياً اهيئششابح    3,8%خرْ ؤ

 .خرْ تإٌِّب خخيخؾ تإفغوٖبح خٌبفشٖج ؤخرْ
 :اهضظّل ؿوٓ ضِبدث اإلٖزّ فٕ اهيئششبح-

       ًّ . خنبهٖفِب يً اهيئششبح هى خخضظل ؿوٓ ضِبدث اإلٖزّ تشتة ارخفبؽ 80%ٌالضؼ ؤ
 :، ّ ُٕ نبهخبه20ٕ%تل فلػ اهيئششبح اهّػٌٖج تٌشتج 

 .2012يئششج خبفٌج تيغٌٖج خضظوح ؿوِٖب فٕ سّٖوٖج  -
 .2003فٕ شٌج  MANTALيئششج  -
 .2008-2009ٌدرّيج فٕ شٌج  SOITINEيئششج  -
      ًّ ًّ يـؼى اهيئششبح اهخبظج  ال خظتّا اهٓ اهضظّل ؿوآ ُاذٍ اهضاِبدث أل ٌالضؼ ؤ

ّيٌِى يً ٖخّكؾ اهضظّل ؿوٓ ُذٍ اهضِبدث  60%بٌٖبخِب اهيبهٖج يضدّدث ضٖد كّدرح تا اين
يً ؤسل اهخظدٖر هوخبرر خبظج اهيئششبح اهيخّشػٖج ؿوٓ ؿنس اهيئششابح اهظاغٖرث   

 .ّاهيظغرث فِٕ خنخفٕ تيب ُٕ ؿوَٖ
 :ترىبهج خأهيل الهؤسسبح الضغيرث والهخوسعج  3-
  :خإُٖلاشخفبدث اهيئششبح يً ترٌبيز اه-

يً اهيئششبح خضظوح ؿوٓ ترٌبيز اهخإُٖل يٌِاب يئششاج    20%ٌالضؼ فلػ ؤٌَّ       
MANTAL ّ Soitine ّ يً ُذٍ اهيئششبح هى خخضظل ؿوٓ  80%ٌدرّيج فٕ كػبؽ اهٌشٖز

 .ُذا اهخإُٖل
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 يب ُٕ ُذٍ اهترايز ؟( ؤ
ٕ  MEDAيً تًٖ اهترايز اهخٕ خضظوح ؿوِٖب فٕ ترٌبيز  - -2010) ّاهترٌبيز اهخيبشا

 .ّاهذٔ يب زال فٕ اهخػتٖق( 2014
 ُل ؤذرح ُذٍ اهترايز ؿوٓ اهيئششج تضنل سٖد ؟( ة

ٌدرّياج، ؤّياب    MANTAL ّ Soitineٌُبم تـع اهيئششبح ؤذرح تِب تضنل اٖسبتٕ يذال 
 .ال ّٖسد ؤٔ خإذٖر ؿوٓ خضشً سّدث اهيٌخّر فٕ اهشّق LIT MAGيئششج 
 ج اهّظّل اهِٖباألُداف اهخٕ خشـٓ اهيئششبح اهيدرّش-
 :خشـٓ اهيئششبح اهيدرّشج اهٓ األُداف اهخبهٖج  -
 .خٌّٖؾ اهيٌخّر ّاهضظّل ؿوٓ اهسّدث اهـبهٖج -
 .اهخظدٖر اهٓ اهخبرر ّزٖبدث اإلٌخبر -
 .اٌخبر ؤٌّاؽ سدٖدث يً اهليبص -
 .ادخبل خنٌّهّسٖب سدٖدث ؿوٓ خٖبػج اهيالتس -
 .خّرخضشًٖ اهسّدث ّػرٖلج اهـيل ّخٌّٖؾ اهيٌ -
 .االشخيرارٖج فٕ اهٌضبػ ّاهشيـج اهضشٌج -
 .االشخيرارٖج فٕ اهسّدث ّشيـج اهضرنج -
 .اهزٖبدث فٕ اهخشّٖق ّاهخرّٖز هيتٖـبخِب -
 .خضشًٖ اهيٌخّر ّاهسّدث ّاهخـبيل يؾ ؤنذر ٌشتج يً اهزتبئً فٕ اهيشخلتل -

 :شخخوظح اهٌخبئز اهخبهٖجتـد اهدراشج اهيٖداٌٖج اهخٕ ؤسرٖح فٕ ّالٖج خويشبً ا   :خالضج
خّسد ٌشتج نتٖرث يً اهيئششبح اهيخّشػج خـيل فٕ كػبؽ اهٌشاٖز يلبرٌاج تبهيئششابح     -

 .اهيظّغرث ّاهظغٖرث اهخٕ خـيل فلػ فٕ ظٌبؿج اهيالتس ّاهخٖبػج ّاهػرز
ًّ ؤغوتٖج اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج اهخبظج اهٌبخسج فٕ كػبؽ اهٌشٖز ُإ ذاح ػابتؾ    - ا

اخّث ضٖد نبٌح  4يً ػرف  1957رّد يذال يئششج اإلخّث ترٖنشٕ ّاهخٕ ؤٌضئح شٌج ؿبئوٕ يّ
ؿبيل ّتشتة تلبء يبهم ّاضد ّاضخداد اهيٌبفشج ّظـّتبح سيرنٖاج   1200ضّاهٕ  1984خضغل شٌج 

ؿبيل فلػ ، ّنبٌح ُاذٍ   25ضّاهٕ  2012اٌخفع يردّد ُذٍ اهيئششج ضٖد ؤظتضح خضغل شٌج 
 .هٓ شّٖشرا، ؤهيبٌٖب، ُّّهٌدااهيئششج خظدر اهزرتٖج ا

ًّ ؤغوتٖج اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج اهٌبخسج فٕ كػبؽ اهٌشٖز خخـاّرع اهآ خاإذٖراح     - ا
ّنذهم اهٓ ؿّايل ضنّيٖج ..( اهخّظظج، خضرٖر اهخسبرث، يـدل اهخغخى، شـر اهفبئدث)اكخظبدٖج 
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هيٌخاّر األسٌتإ ؤٔ غازّ    ّنذهم خإذٖر ا...(. فرع األشـبر ؿوٓ اهيئششبح، خغٖٖر اهلّاًٌٖ)
اهيٌخسبح األسٌتٖج هوشّق اهيضوٖج، ّتبهخبهٕ فبٌفخبش اهشّق هٖس فٕ ظبهص اهيئششبح تظفج ؿبياج  

 .ّيئششبح اهٌشٖز تظفج خبظج
خّاسَ يـؼى يئششبح اهٌشٖز يضبنل سيرنٖج خبظج ؿٌد اشخالى اهيبدث األّهٖج اهيشخّردث ذاح  -

 .اهيٌبفشج اهظٌٖٖج ّنذهم يضبنل غرٖتٖجاهشـر األؿوٓ، تبإلغبفج اهٓ يضبنل يؾ 
ًّ اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج اهخبظج هى خشخػؾ اهضظّل ؿوٓ ضِبدث اإلٖازّ   - ، (ISO)ا

ًّ اهضظّل ؿوٓ ُذٍ اهضِبدث  ّهنً اهتـع ال ٖـرف ُذٍ اهضِبدث ّاهتـع يً ُذٍ اهيئششبح خرْ ؤ
تّ اهٓ اهضظّل ؿوٓ ُذٍ اهضِبدث ياً  ينوف يلبرٌج تبإلينبٌٖبح اهيبهٖج اهخٕ خيونِب، ّاهتـع ٖظ

ؤّيب اهيئششبح اهّػٌٖج ُٕ فلػ خضظوح ؿوٓ ضاِبدث اإلٖازّ تشاتة    .ؤسل اهخظدٖر اهٓ اهخبرر
 .يشبؿدث اهدّهج هِب يً اهٌبضٖج اهيبهٖج

ؤّيب فٖيب ٖخّط ترٌبيز خإُٖل اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج فٕ كػبؽ اهٌشٖز ّاهذٔ خّط فلػ  -
ؤّيب اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج اهخبظج هى خشخفد يً ُذٍ اهترايز ُّذا يب اهيئششبح اهّػٌٖج ، 

ًّ ُذا اهلػبؽ يِيل يً ػرف اهدّهج خبظج اهلػبؽ اهخبط اهذٔ ٖـبٌٕ يضبنل نذٖرث خبظج  ٖذتح ؤ
 ًّ فٕ ارخفبؽ اهيبدث األّهٖج اهيشخّردث فٕ ارخفبؽ ذيً األسِزث اهيشخخديج فٕ كػبؽ اهٌشٖز يؾ اهـوى ؤ

هلػبؽ ُّ يً ّٖفر ٖد ؿبيوج نذٖفج، ّتبهخبهٕ ؿوٓ اهدّهج فٕ يشبؿدث ُذٍ اهيئششبح يً ؤسل ُذا ا
 .يّاسِج اهيٌبفشج األسٌتٖج

 17كبيح اهدّهج يً ؤسل يّاسِج يئششبخِب كػبؽ اهٌشٖز اهيٌبفشج اهدّهٖاج تبٌاديبر ضاّاهٕ     -
ختراح ّاٗالح ّاهيابدث  يئششج ّػٌٖج، ضٖد خخـبًّ ُذٍ اهيئششبح فٖيب تٌِٖب فٕ يسبل ختبدل اه
 SOITEXيً يئششج  49%األّهٖج، نيب كبيح تبهدخّل فٕ ضرانج يؾ ضرنج خرنٖج ضٖد كبيح تتٖؾ 

 .اهسزائر 51%هخرنٖب ّ
ًّ ُاذٍ     - يضنوج يئششبح كػبؽ اهٌشٖز ُّ ارخفبؽ ذيً اهيبدث األّهٖج اهيشخّردث ياؾ اهـواى ؤ

اهخٕ خظٌؾ ضرٖر اهيالتس اهـشنرٖج،  Soitineاهضرٖراح خشخػٖؾ ؤً خظٌؾ فٕ يئششج ّػٌٖج يذل 
ضٖد خشخّرد اهيبدث األّهٖج هيئششبح اهٌشٖز اهخبظج يً اهظًٖ، دتٕ، خرنٖب، فبهيضنل ٌُاب ُاّ   

ظٌبؿج ضرٖر ٖخيبضٓ يؾ  Soitineخشٖٖر اهيئششبح اهّػٌٖج فٕ كػبؽ اهٌشٖز ؤٔ التّد ؿوٓ يئششج 
 .يب ٖػوتَ اهزتبئً فٕ اهشّق

بؽ اهٌشٖز هٖس يشخـدث هفخص اهشّق ؤّ هيّاسِج اهيٌبفشج ُّاذا تشاتة   ّتبهخبهٕ فيئششبح كػ -
ٌلط اٗالح اهيخػّرث فٕ اهيسبل ٌّلع اهيبدث األّهٖج، ُّذا ٖئدٔ اهٓ رفؾ خنبهٖف اإلٌخبر يياب  

 .ٖئدٔ اهٓ رفؾ اهشـر يلبرٌج تشـر اهيٌخّسبح اهظٌٖٖج اهخٕ خضنل يضنال ؿبهيٖب
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هيئششبح تفخص األشّاق اهيٌبفشاج اهخبرسٖاج ّتخٌؼٖيبخِاب    خئذر شٖبشج اهدّهج شوتب فٕ ُذٍ ا -
 .اهلبٌٌّٖج اهيـٖلج ؤنذر يً اهيدؿيج

اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج فٕ كػبؽ اهٌشٖز اهيشبُيج (: 1)سدّل ركى :يالضق اهسداّل
 .فٕ اهدراشج
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