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ABSTRACT
This study is to present the entrepreneurial activity and support programs offered by the
Algerian governments to small and medium enterprises, and the impact of this activity on
economic growth. With a view to exploring the strength of SMEs in Algerian's emerging
and growing economy.
This study concluded that the results achieved from the various mechanisms were below
the required level compared to the size of the efforts exerted, as well as the importance
that the government attaches to reducing unemployment which necessitates the need for a
comprehensive evaluation by reviewing the role of support bodies and accompaniment, in
order to activate and upgrade the performance of the employment strategy adopted
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الملخص

حهذف هزي انذساست نعشض وشبط انمقبوالحُت وبشامج انذعم انخٍ حقذمهب انحكىمبث انجزائشَت نهمؤسسبث
 ودنك بهذف اسخكشبف قىة انمؤسسبث، وأثش رنك انىشبط عهً انىمى االقخصبدٌ بهب،انصغُشة وانمخىسطت
.ٍانصغُشة وانمخىسطت فٍ االقخصبد انجزائشٌ انىبشئ وانمخىبم
حىصهج وخبئج انذساست إنً أن انىخبئج انمحققت مه وساء مخخهف هزي اِنُبث واألجهزة كبوج دون انمسخىي
انمطهىة قُبسب بحجم انجهىد انمبزونت وكزا مقذاس األهمُت انخٍ أونخهب انحكىمت قصذ حشقُت انخشغُم وانحذ
 بمب، ممب َحخم ضشوسة إجشاء حقُُم شبمم مه خالل إعبدة انىظش فٍ دوس هُئبث انذعم وانمشافقت،مه انبطبنت
.َسمح بخصحُح أدائهب قصذ حفعُم وحشقُت أداء اسخشاحُجُت انخشغُم انمىخهجت
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 مقدم :اتخ ػ ا الرقػػاي ت د ػ الػػةيؿ الزاممػػة وخ ػ ا بػػاـ يالػػةيؿ العر مػػة وخ ػ ا ػػا
ا قبدػػاد  ،ي ػ

 ،يالت ازئػػر زي ػ از مكرػػا ي اي ػ ار مػػؽ الزخػػا

تقػػا أ رمػػة بػػؽ الرخػػريبات اب ػػره ،لػػا تعباػػر ػػمي الرخػػريبات مػػة

الرخريبات ال ايرة ،ي اصة مؽ القظاع الدزاب .

تعباػػر الرقاي تمػػة يسػػيمة امػػة لبثقي ػ البزؾي ػ ا قبدػػاد  ،بنكػػا تحػػر واكبخػػاؼ الف ػر
غيػػر الرحػػبلمة دػ ا قبدػػاد ،ي تمعػ

دي ار مكرػػا دػ التان ػ

ت ريممػػا لعػػةد ايػػر مػػؽ

ا سػػبةرارية ياسػػبل ؿ الر ػؾاد

ا قبدػػاد يا جبرػػاب لم ةيػػر مػػؽ الػػةيؿ ،ي زػػاؾ دػػر

اسبةرارية مبزؾبة د ا قبداد التزائر د مجبمف قظاباته اإلنباجمة ،إ أنكا غير محبلمة كرا يزبل .
يسػػزثايؿ مػػؽ ػ ؿ ػػما الة ارسػػة البظػػرؽ إل ػ أ ػػؼ الفػػر

ا سػػبةرارية الربازػػة د ػ ا قبدػػاد الت ازئػػر يالبر يػػز بم ػ

قظابات الزرابة ،الحمازة يالظاقات الربتةدة ،بنكا قظابػات تبػؾدر بمػ كػؼ معباػر مػؽ الرػؾارد العاطمػة دػ ا قبدػاد،
ير ؽ أف تثرر ا قبداد مؽ الببعمة لقظػاع الرثريقػات إذا اسػبلم

دػ تزؾيػ لم ػا اإلنبػاج يتزؾيػ الدػادرات مػا يزػب

بزػه تزؾيػ دػ ابسػؾاؽ ،يتؾسػػم دػ لم ػا الرػؾارد الرالمػة لمةيلػػة ،يقػة تمعػ

ذلػػػ ،بنكػػا ممػػػ لمقظػػاع الجػػا

الػػم يعػػرؼ لةادعيبػػه لبعغػػمؼ الر اسػ

الرخػػاري الرقاي تمػة دي ار مكرػػا دػ تثقيػ

يالةػػرية .يبممػػه سػػزثايؿ مػػؽ ػ ؿ ػػمي الؾرقػػة

البثةمة اإلجاوة بم اإلش المة البالمة:
ماامدىامداهس اقظاعاالسقاولتافيادفعاعجل االشسهاالقحراديافياالجزائرا؟ ا
أهداف االدراس  :تحع

مي الةراسة إل

إلراز دعالمة قظاع الرقاي ت د

دد بتمة الزرؾ ا قبداد

تقةيؼ اقبرازات مؽ أجا تؾطية الع قة ليؽ الرؤسحات ال ايرة يالرقايلة بؽ طري

والتزائر ،م

اسبعراؿ البثفيزات التبائمة مؽ

ؿ تجفمف اإلبفاءات التبائمة يالخبه التبائمة يإللاء البعض مزكا مةا الةد التزاد .

مشهجة االدراس  :للرض معالتة مؾضؾع الةراسة تؼ ا ببراد بم الرزك الؾصف البثميم  ،زيث تؼ اسبجةامه زح

ما تقبذمه مرزمة الرعالتة يذلػ ولرض البعر د دكؼ يتاماف العزاصر الر ؾنة لمرؾضؾع ،يإ ذابه لمةراسة الةقمقة
يتثميا جا أوعادي وخ ا اؼ مؽ البؾضم يالبفحير ،لمؾصؾؿ إل

اسبزباجات تر ززا مؽ اإلجاوة بم

اإلش المة

الرظريزة.

 -1مدخلاللسقاول افياالجزائرا ا

التزائر لبرقمة الرقاي تمة مزم لةاية البحعيزات د

ا بر

الحؾؽ ،يالم

يبتم مؽ

عا سعيكا ل نبقاؿ مؽ ا قبداد الرجظط إل

ؿ اتجاذ جرمة مؽ اإلجراءات القانؾنمة يالبزغمرمة يإنخاء العةية مؽ يئات تختم ريح

الربادرة قدة تثحيؽ مزاخ اببراؿ ،يزث الرزية مؽ الخباب لمؾلؾج لكما الرتاؿ.
 -1-1مفههماالسقاول افياالجزائر ا
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لقة اببارت مخ مة البظالة الةاد ابساس

دبؼ إقامة نحم

ابيؿ لمةيؿ إل

مؽ الرؤسحات الردلرة

يالربؾسظة ،يالب نتة مؽ ليزكا الرقايلة يذلػ أف ما الدزف مؽ الرؤسحات بم ضآلة زدبه د الحؾؽ العالر
يل زه يعبار يسيمة مبدا

مفالمؼ زؾؿ الرقايؿ:

تمػ القؾه العاممة العاطمة.

 لقة قاـ  Herbert et linkلبقةيؼ تعريفا لمرقايؿ يقة ابباراي " بم

أنه الخجص الم

يبجدص د

أ م

الرحؤيلمة ،يأ م ق اررات ز مرة تؤثر بم مؾق يش ا ياسبعراؿ الحم أي الردادر أي الرؤسحة".

 Wenekers et turik يعظماف تعريفا ير زاف فمه بم

دكؼ الفر

ا قبدادية التةيةة دكرا يفرقاف ليؽ

الرقايؿ يالرةراء.

" : Gider الرقايؿ ؾ الخجص القادر بم البعرؼ بم القؾانيؽ الرجبأة د ا قبداد ي ؾ مرتبط والرؤسحة
الدليرة أ ي ؾف فمه الرالػ يالرحير يالرزغؼ يالركزةس".

 ( Alfred marshal الزيؾ سمػ ) " :الرقايؿ يعبار رظؾر دا ا سؾؽ تحؾد ا الخفافمة يالرعمؾمة ت ؾف
فمه م بحبة" ( .لؾنؾة ي لؾزية  ،2007 ،الدفثات )34-32

إذف دالرقايؿ الزاج

ؾ ذلػ الخجص الم

يثحؽ اسبل ؿ الفر

مقكا د متاؿ مكزبه ،لا أف

أي زب

يزخأ ميزة تزادحمة ف يلؽ تبثؾؿ أد اري إ إذا اتحؼ لريح الربادرة ،يا لب ار ،بم أف ي ؾف إقةامه مثحؾب الرجاطر،
كرا يزبل بم الرقايؿ أف يبثاش وعض العؾاما الب تؤد إل دخا الرخاري الدليرة يالردلرة.

ما اإلطار تؼ اببراد ال ةير مؽ الرفالمؼ الجاصة والرقايلة د مجبمف الامةاف ،يسؾؼ نخير إل مفكؾـ

يد

الرقايلة د التزائر ،زيث برؼ الرخرع التزائر الرقايلة ورؾج
يبعكة ورقبذاي أزة الربعاقةيؽ أف يذ شيئا أي أف يؤد

صفثة )10

الرادة  549مؽ القانؾف الرةن بم أنكا " :بقة

بر مقالا أجر يبعكة وه الربعاقة اآل ر"( .مازة،2016 ،

كرا سر الرخرع لمرقايؿ والمتؾء إل مقايؿ آ ر ي مفه وإنتاز الرخريع كام أي جزءا مزه ،كرا ير زه البعاقة

م بةة مقايليؽ ي مف كا يازة مزكؼ وإنتاز جزء مؽ العرا زح
البعاقة ،يحر
صاز

الرقايؿ الةانػ

تجدده ي ارته د متاؿ معيؽ ،دإذا تؼ ما
الرقايؿ ابيؿ الربعاقة م

" والرقايؿ الفربػ " أي " الرقايؿ مؽ الباطؽ " ،ييدب

الرخريع يحر " والرقايؿ ابصمػ ".

كرا برؼ القانؾف ابساس لمثرد الرقايلة بم أنكا" :اسبجةاـ يسائا اإلنباج د مزغرة دائرة أسح

نخأة مادية ،دالعرا يعبار تتاريا إذا اف يبؼ ش ا مخريع ،ي ؾ مؾضؾع يعبرة بم
يالبزغمؼ ،يبم ذلػ دالرقدؾد والرقاي ت تمػ الرخريبات الب تبظم

سؾاء ان
يقبذ

د رتيؽ أساسيبيؽ :الب رار

قة ار مؽ البزغمؼ لرباشرة ابنخظة ا قبدادية

صزاعمة أي تتارية أي زراعمة أي ةمات ،يذلػ لبغادر بزاصر مادية ( رأس الراؿ ) ،ي خرية ( العرا )،
ما البزغمؼ بزدر ا زبراؼ يالرذار ة ييعز

ا زبراؼ مرارسة الزخا

بم

يجه الب رار را ت ؾف

الرذار ة بم برا اللير يقدة تثقي الر  ،دإذا لؼ يبثق د الزخا بزدر ا زبراؼ يالرذار ة

الزخا ش ا الرخريع( .القانؾف  ، 11/82بةد  ،35صفثة )17

3

بم

ي بح
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مؽ
جةيةة مؽ

ؿ البعريفات الحاوقة ير ؽ تعريف الرقاي تمة وأنكا تعز برممة ا سبثةاث أي الاةء د إنخاء مؤسحة
ؿ اكبخاؼ ياسبل ؿ الفر

الربازة د الحؾؽ لكةؼ تقةيؼ قمرة معيزة.

 -2-1سساتاالسقاول

زاؾ مترؾبة مؽ الحرات الب تريز الرقايلة بؽ واق الرخريبات يير ؽ إجرالكا د :
 -يلم

بم أنخظبكا طاو الفردية د متاؿ اإلدارة يالبجظمط يالبحؾي يد

 -وحاطة الكم ا البزغمر

يالبحؾي يالعرممات الرالمة.
يثباج العامميؽ إل

-

زيث اإلدارة الرباشرة مؽ قاا صاز

مؤ ت بالمة لمعرا د

ةير مؽ ابزماف ت ؾف بائممة.

الرخريع دذ

بؽ تجظمط يإدارة اإلنباج

مي الرخريبات لرثةيدية رأس الراؿ الرحبةرر ي بحاطة

الب زؾلؾجما الرحبجةمة.

 -تبرب وقةرة مؽ الب مف يدقا لغريؼ الحؾؽ سؾاء ان

مؽ زيث رمة اإلنباج أي نؾبيبه مرا يعز القةرة

بم مؾاجكة الدعؾ ات د أيقات ابزمات ا قبدادية.
-3-1امشافعاالسقاولت
تمع

الرقاي ت دي ار اما د البزرمة ا قبدادية د مجبمف ديؿ العالؼ سؾاء الربقةمة أي الزاممة ،يفمرا يم أ ؼ دؾائة

الرقاي ت:

 -تؾدر در

العرا ،يذلػ مؽ

ي اصة د الامةاف الزاممة.

 -تؾدير العرمة الدعبة مؽ

تبدف لبةن محبؾا ا البعممر يالركز

ؿ امبداصكا لمبظالة د ابغم

ؿ تعؾيض ا سبيراد يالرحا رة د البدةير أزمانا ةيرة.

 -قةرة الرقاي ت د البأقمؼ تبعا زبماجات الحؾؽ الربليرة.

 العرا بم إقامة مخريبات الاز البثبمة مةا :تعاية الظرؽ ،مخريبات الازاء. -لث ريح الرزادحة ليؽ الخر ات الرثممة ،يما يداز

ما البزادس مؽ مزاد بةيةة تبرةا د

ا زب ار يتثفيز الخر ات بم تثحيؽ نؾعمة الجةمات يالرزبتات.

 -اإلسكاـ د

تزرمة الرم مة الؾطزمة يرد الرحا رة القظاع الجا

د

فض

الزات القؾم ي م طبقة جةيةة مؽ

رجاؿ اببراؿ.
-4-1اأصشافاالسقاولت

ا

يقة بةدت الرادة الةانمة مؽ القانؾف البتار اببراؿ الب ت بح

الدفة البتارية إ إذا يقع

بم سايا الرقايلة

ي :ا(فرح ا،ا،1995اصفح ا)106
 مقاول ايتأجقر االسشقهلت اوالعقارات :صاغ الرخرع التزائر
البالمة إذا تر

مرارسبكا مؽ

ؿ مخريع مزغؼ يكةؼ أصثاوه إل

الحمارات يالةراجات الزارية الرزازؿ يالفزادؽ ...الخ.
4

ا مقايلة لبأجير الرزقؾ ت يالعقارات والدملة
الرذار ة يتثقي الر

مةا :إيتار
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 مقاول ااإلنحاج اأو االححهيل اواإلصالح :اببار الرخرع التزائر
بر تتاريا سؾاء ان

ا مخريع لإلنباج أي البثؾيا أي اإلص ح

الرؾاد الرحبعرمة فمه قة سا شراؤ ا أـ ان

لليري دؾضه لبثؾيمكا ييخبر د

مم ا لمدان مزم الاةاية أـ ان

ما الرخريع أف يبؼ لؾسائا مادية ي خرية.

 مقاول االبشاء اأو االحفر اأو ايتسهقد ااألرض :ايية ا د

نظاؽ مي اببراؿ إنخاء الربان

مم ا

يالظرؽ يالتحؾر

يالرظارات ي زاء الحةيد الرائمة يالقزؾات را تة ا ديكا برممات الكةـ يالبرممؼ ،را يخبر أف يبؼ ما

الرخريع وعزاصري الرادية يالبخرية ال زمة.
 مقاول االحهريد اأو االخدمات :اييقدة والبؾرية ذلػ الع قة الم
كرمات مؽ الخ ء الربعاقة بممه ودفة ديرية يمزبغرة

يمبزـ ورؾجبه الرقايؿ لبحممؼ الظرؼ اآل ر
ؿ دبرة زمزمة معيزة رؽ يبعكة لبؾرية المثؾـ

يالجذريات إل التمش أي إل إزةه الرةارس ،لا اببار ملػ الجةمات بر تتاريا اسبةرار الثرامات
ياسبل ؿ الرقا

.

 مقاول االحأمقشات :ايقدة والبأميؽ بقة يثدا أزة أطراده "الرحبأمؽ" لدالثه أي لدال اللير بزة تثق
ظر ما مؽ طرؼ آ ر "الرؤمؽ" الم

يأ م بم باتقه تعؾيض مي اب ظار مقالا أداء مؽ الرحبأمؽ ؾ

"القحط" ييزغؼ مي العرممة "البأميؽ" مخريع له مقؾماته يإم انماته الرادية يالبخرية يالفزمة ،يلقة اببار ا الرخرع

التزائر بر تتاريا لدرؼ الزغر بؽ نؾع ما البأميؽ سؾاء اف لريا أي وثريا أي جؾيا.

 مقاول ااسحغالل االسخازن االعسهمة :القة اببار ا الرخرع التزائر بم أنكا مث ت ياسعة يؾدع ديكا الباجر
وذائعكؼ لقاء أجر معيؽ ي يخبر ديكا العةية مؽ الرجازف لا ي ف أف ي ؾف مث يازةا شريظة أف ي ؾف
كاير مؽ زيث الحعة يالبزغمؼ وثيث يما زاجات العر ء.

 مقاول ابةعاالدلع االجديدةابالسزاد االعلشي:اياشبر القانؾف أف تبؼ مي العرممات بم ش ا مخريع أ ت رار
الكماـ لكا يبم يجه ا زبراؼ يالرقدؾد والرزاد ا لم يحبظم زذؾري أ

شجص ييؤيؿ الرام لرؽ يقةـ

أبم ثرؽ ،ييغا العرا مةيزا لمرخبر .

 مقاول ااسحغالل االسالهي االعسهمة اأو ااإلنحاج االفكري :ايالرقدؾد والر
إل

العرؾممة تمػ ابماكؽ الب تكةؼ

تقةيؼ البحممة يالبرفمه لمتركؾر مقالا أجر شريظة أف يبؼ ما الرخريع بم

ا زبراؼ قدة الرذار ة يتثقي
اسبل ؿ ال ات

الر  ،أما الرقدؾد واإلنباج الف ر

ش ا مقايلة يبم

را يرد د

القانؾف التزائر

سايا
ؾ

يالرؤلف يالرساـ لرربم اتكؼ الفزمة.

 مقاول االشقلاأواالنحقال:ا اشبر الرخرع أف تبؼ برممات الزقا وخ ا مخريع أي مقايلة يمزه
برممة نقا تبؼ لررة يازةة زب

يلؾ تقاض

الرتان زب يلؾ تؼ وخ ا مخريع .ا

صازاكا أج ار نعةاـ الرقايلة ديكا ي ما

تعبار تتارية

يعبار تتاريا الزقا

 مقاول ااسحغالل االسشاجم او االسحاجر اومشحجات ااألرض :االرقدؾد والرقايلة الرم ؾرة ا اسبل ؿ أي اسبجراج
لمرعادف مؽ واطؽ ابرض الابريؿ يالثةية يالزنػ  ،...داببار الرخرع التزائر الم
كاف صازاكا مال ا لردةر اإلنباج أي

5

يؤديكا تتاريا سؾاء

يرم ه أف يربمػ دقط ز ا مبماز سبل له ،يالرقدؾد ورزبتات
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ابرض اب ره ا اسبل ؿ لألرض يما بميكا أي اسبل ؿ مزب مائ مؽ ابرض ،اببار ذلػ بر تتاريا
أي أ تؼ وخ ا مخريع يتؾ

مؽ يرائه تثقي الر .

-5-1االدوراالقحرادياوالجحساعياللسقاول ا
إف ا براـ الةيل

الربزاية والرؤسحات الدليرة يالربؾسظة الرقايلة راج إل

ما تقةمه مي الرؤسحات مؽ دبؼ

لمرؤسحات ال اره ،واإلضادة إل ما تثققه مؽ مزايا تةد محار البزرمة ا قبدادية ييبر ز دير ا فمرا يم  :ا
 زيادة االحذغقل :اترتبط أ رمة الرقايلة والةير الممخ مة البظالة ؾنكا تحبجةـ ابسالي

تؤديه بم

محبؾه البخليا ،ي البال

الرحا رة د

زا

اإلنباجمة ةمفة العرا ،مرا يتعمكا أداة امة سبمعاب العرض الربزاية

لمقؾة العاممة ،اصة د التزائر يالةيؿ الزاممة دك تحا ؼ د تثريػ سؾؽ العرا يضراف تؾازنه .ا(قهقح،ا
،2006اصفح ا )198ا
 -يتشهيع االهةكل االرشاعي :ا تؤد

أبراؿ الرقايلة دي ار اما د

تزؾي اإلنباج يتؾزبه بم

مجبمف الفريع

الدزاعمة ،ي ملػ نغ ار لدلر زتؼ نخاطكا ي ملػ صلر زتؼ رأسرالكا مرا يعرا بم إنخاء العةية مؽ

الرقاي ت الب تقؾـ وإنباج تخ يمة مبزؾبة مؽ الحم يالجةمات ،يتعرا بم تمامة الثاجات التارية لمح اف
اصة والزحبة لمحم ا سبك كمة.

ا

 -يتدعةم االحشسة االقحرادي  :ا تبريز أبراؿ الرقاي ت وقةرتكا بم

ا نبخار التلراد

د

الدزاعمة

الرزاط

يالريفمة يالرةف التةيةة ،يذلػ نغ ار إلم انمة إقامبكا يسكؾلة ت مفكا م مثمط مي الرزاط  ،را أنكا أبراؿ
اسبةرارات ايرة ي تخبر ت ؾيزا بالما د

تبظم

ت زؾلؾجما بالمة لملػ دك

تعرا بم

تثقي

العرا اإلنباج  ،أي ت المف مرتفعة د

البحيير أي

تزرمة إقممرمة مبؾازنة يالبجفمف مؽ مخاكا اإلس اف يالبمؾث

الايئ .
 عدال ايتهزيع االدخهل :ا إف يجؾد مقاي ت والعةد ال اير ،يمبقار ة د الثتؼ ،يالب تعرا د عريؼ تزادحمةوحمظة ،مرا يحا ؼ د تثقي العةالة د تؾزي الة ا ،وثيث أنكا تبظم

إل إم انمات اسبةرارية مبؾاضعة

يحر لعةد اير مؽ أدراد الرتبر وإنخاء تمػ الرقاي ت ،ي البال

تؾسم زتؼ الظبقة

الم

الربؾسظة يتقممص زتؼ الظبقة الفقيرة ،ليزرا تثباج برممة ا سبةرار د

يحابة بم

الدزابات ال ايرة إل

إم انمات

اسبةرارية ضجرة تةد نثؾ زيادة زتؼ البفايت الظبق ا جبراب .ا(فالحا،ا،2006اصفح ا)3
 يترقة اروح االسبادرة :ا تؤ ة مجبمف الةراسات الركبرة والبزرمة الدزاعمة بمالربادرة وفذمكا شكةت مجبمف ا قبداديات لريز مزغريؽ تعرا بم

أف أبراؿ الرقايلة

مزب

تختم إنخاء طبقة مؽ الرقايليؽ

الدلار الرحبقميؽ .ا
 -معالج ابعض االخحاللت االقحرادي  :اتعرا أبراؿ الرقايلة بم

معالتة ا

ب ؿ د

انجفاض معة ت

ا د ار يا سبةرار ينغ ار نجفاض ت مفة إنخائكا مقارنة م الرؤسحات ال ايرة ،را تحا ؼ د ب ج ا ب ؿ

ميزاف الرةدؾبات مؽ

6

ؿ تدزم الحم الرثممة لة مؽ اسبيراد ا.
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-6-1االسعهقاتاالحيايعانيامشهااالسقاولهناوالسؤسداتاالجزائري ا ا

تحع التزائر زالما إل إرساء اقبداد الحؾؽ ،اددة مؽ يراء ذلػ إل رد القةرة البزادحمة لمرؤسحات يتثحيؽ أدائكا
ا قبداد

يالرال  ،يتؾاجه مي الرؤسحات اصة الدليرة يالربؾسظة صعؾ ات بةيةة لةاء مؽ مرزمة اإلنخاء إل

غاية ا نظ ؽ د اإلنباج يير ؽ إجرالكا د الزقا البالمة:ا(شبايكيا،ا،2007االرفحاتا16ا–ا)17
 -معهقات اذات اطابع اهةكلي :ا ما ي زظ د

الؾاق العرم

أنه رغؼ تعةد يسائا ي يئات دبؼ غرؼ البتارة

يالدزابة ،الترعمات الركزمة ،الؾ ا ت الباوعة لمةيلة ،وعض مدال الةيلة ...غير أنه د الريةاف ي زظ أف
اصة والزحبة لمرقايليؽ الزاشئيؽ (الخباب) ،ت اد ت ؾف معةيمة ،واسبةزاء البعض الميؽ

نتابة مي الكيئات

تثمي ؼ رغبة الزتاح .ا
 -صعهباتاالسحةط:ا

 -السحةط ااإلداريا  :الرخ مة الب

تعان

مزكا مي الرؤسحات ( الرقاي ت )

كفاءات ،دكزاؾ ال ةير مؽ مخاري ا سبةرار التادة بظم

أصثالكا يبم ا قبداد الؾطز درصا اقبدادية

أي لؼ يؾاد

مخ مة نغاـ يلمح

بميكا د

مخ مة

يقبكا مرا ضم بم

تعؾض.

 نغاماالسعلهمات :تعمش مي الرؤسحا ت د ليئة معمؾماتمة ضعمفة جةا ،ي مي الؾضعمة تعرقا برممة تظؾير ايتؾسعكا.

 غةاباالفزاءاتاالهسةظ  :ا الاؾرصة ترةا دذاء إب مما يتزخمظما تخايريا اما ،د التزائر ن زظ غماب ماالةير ييرج الحا

د ذلػ إل بةـ دعالمة مي الاؾرصة سا

بامة ،يمخاكا تبعم

الرخبر ة الب

وحيريرة الاؾرصة ودفة

الرخاكا الب يعمخكا ا قبداد الؾطز ودفة

اصة ،را أف غرؼ البتارة يالدزابة وابببار ا الؾاجكة

تذرؽ الر ط ليؽ العةية مؽ الربعامميؽ ا قبدادييؽ يالحمظات العرؾممة ،مي اللرؼ مؾجؾدة
مثةيدا

إداريا ل ؽ برمكا يبق

تعم

الةير الربرةا أساسا د

تجفمف الذلؾطات بم

الربعامميؽ زب

يبفرغؾا لإلنباج .ا
 -عدم احساي االسشحهج االهطشي :ا اإلغراؽ الربرةا د

ا سبيراد الحم ي معكا مثمما وأسعار أقا مؽ سعر مةيمبكا

الرثممة ،البمرع والثرية ا قبدادية يشري تثرير البتارة ،أما والزحبة آلراء الرقايليؽ يالررارسيؽ:
فمخير تقرير المتزة دراسة مزاخ اببراؿ يمثمط الرؤسحة

الب

ؿ التمحات الؾطزمة زؾؿ ا سبراتمتمة الدزاعمة

بقةت وقدر ابمؼ أياـ  28 – 27 – 26فمفر  2007أف الرؤسحة التزائرية غير ناجثة يأف انفباح

ا قبداد الؾطز الم

يبته ليبعزز أكةر دأكةر م انذراـ التزائر إل الرزغرة العالرمة لمبتارة ،ي ما البظاي

البةريت لازؾد اتفاؽ الخراكة م ا تثاد ابيري

الرقايليؽ أكة ا البثقي الم

أجر بم

يالم

تزغر إلمه الرؤسحات التزائرية وثمر ،را أف مظال

بيزة مؽ الرؤسحات ي خف

مي الةراسة بؾائ تقمص وتة مثفغة

الزرؾ تبرةا فمرا يم  :ا

 -مجالاالسحثسار :يعان الرقايلؾف د التزائر زح

البدريثات الب أدلؾا لكا مؽ نؾبيؽ مؽ العراقيا:

 مجال االقروض :يبعرض ترؾيا ا سبةرار إل ثقا اإلج ارءات يالعراقيا الب تثبط ريح الرقايلة ،زيث أكة 72 %مؽ الرقايليؽ الميؽ شرمكؼ البثقي

7

أنكؼ قامؾا لبرؾيا برمماتكؼ ذاتما ،ييرجعؾف ذلػ إل

رداءة الجةمات
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الردرفمة ،زيث خف
إل

الةراسة أف صرؼ صػ ليؽ ي البيؽ تاوعبيؽ لزفس الازػ دا ا نفس الرةيزة يبظم

 17يؾما ،ي 33إل

مببابةتيؽ را أف دب

 34يؾـ بزةما يبعم
ط قرض سزة يبظم

ابمر ودػ ليؽ لز يؽ مجبمفيؽ يق

ا مزكرا د

6

مةيزبيؽ

 15يؾـ.

 مجال االعقار االرشاعي :يؾاجه الرقايلؾف الراغاؾف د إقامة مخريع اسبةرار صعؾ ة د الثدؾؿ بم بقارصزاب  ،زيث ليز

الةراسة أف  % 40مزؼ الرقايلؾف يؾجةيف د زالة وثث بؽ قظعة أرض إلقامة مخريع

صزاب  ،رزمة البثث د مبؾسط  5سزؾات.

 -فيامجالااإلنحاج :أكة الرقايلؾف أنكؼ يعانؾف مؽ بائقيؽ آ ريؽ:

 -الرزادحة غير القانؾنمة الربزاممة مؽ القظاع الرؾاز الم يبظؾر وحربة ايرة.

 -الذريبة :زيث أف الذريبة الرظبقة بم نخاطاتكؼ يعبار ا الرقايلؾف مرتفعة جةا.

 اإلدارة االقحرادي  :االرقايلؾف الميؽ شرمبكؼ الةراسة يخب ؾف أيذا مؽ اإلدارة ا قبدادية ي ملػ تمػ الر مفةوالجةمة العرؾممة مي اإلدارات غير الزاجثة تحا

زي ث أعكرت الةراسة أنه وجدؾ

مباب

ايرة لعرا الرؤسحات.

الؾصؾؿ إل الجةمات العرؾممة يالؾصؾؿ إل شب ة الاز البثبمة دإف الؾضعمة
ا نبغار  107يؾما لمثدؾؿ بم ر دة لزاء ي  112لبحتيا الخر ة .

لمح

زحزة زيث بم سايا الرةاؿ يت

-2

السقاوليتة افياالجزائر:ابقناالهاقعاوالححديات ا

تعبار الرقاي تمة أداة دعالة لرعالتة العةية مؽ الرخ ت ا قبدادية يا جبراعمة ،اصة مخ مة البخليا يمثار ة
البظالة ،ذلػ مؽ

دعاؿ د تقميا نح

ؿ اببراد ا بم إنخاء الرؤسحات الب تؾدر مزاص

البظالة ي ذلػ بؽ طري

الرؤسحات مؽ مرزمة إل

م مزاص

شلا كةيرة ،قادرة بم الرحا رة ي خ ا

العرا ،يالب يرتق

تزاية ا مؽ سزة إل سزة وانبقاؿ مي

أ ره ،ل ؽ والرغؼ مؽ ذلػ إ أف نحبة إقباؿ الخاب التزائر بم العرا الجا

تبق

ضئيمة والرقارنة م الامةاف اب ره اصة دئة ريت التامعات زيث نتة معغركؼ يبؾجه لمبثث بؽ يعائف محبقرة
أكةر مؽ ميمكؼ إلنخاء أبرالكؼ الجاصة والرغؼ مؽ أف نحبة البظالة د تزاية مؽ نازمة يتزاية بةد الجريتيؽ كا سزة
مرا

شلا لمترم .

ير ؽ مؽ إيتاد مزاص

-1-2اواقعاالسقاول االجزائري افياعلااإلصالحاتا ا
يؾجة تؾجه بالر

نثؾ ا

ا قبدادية ،لملػ دقة

براـ والرؤسحات الدليرة يالربؾسظة الرقايلة ؾنكا أداة امة د

دد

مجبمف الةيؿ الؾسائا يالثؾادز ،الب

تعرا بم

البزرمة

تثقي

تةعمؼ يتظؾير تمػ الرؤسحات

ي الزحبة لمتزائر ير ؽ تمجمص محار الرؤسحات الدليرة يالربؾسظة الرقايلة د ث ثة مرازا

:

 -السرحل ااألولى:اخاللاالفحرةا(1963ا–ا:)1981ا

د سزة  1963اببرة أيؿ قانؾف اسبةرار جزائر قدة تزغمؼ الحازة ا قبدادية وعة ا سبق ؿ ،إ أنه اقبدر بم

يض القؾابة ابساسمة ل قبداد د إطار الرزك ا شبراك ديف ا براـ والرؤسحات الدليرة يالربؾسظة ،يد سزة

 1966تؼ تعةيا قانؾف ا سبةرار الحال  ،يتريز القانؾف التةية لب ريس الةير الرر ز لمقظاع العرؾم
تتحية ازب ار القظاع العرؾم ل قبداد الؾطز  ،والرقالا تؼ تثةية دير سظث لمقظاع الجا
8

مؽ

ؿ

الؾطز يابجزا ،
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بؽ طري الذلط التبائ يالحماسات الثرائمة بؽ طري

لملػ تريزت مي الررزمة لبقممص تؾس القظاع الجا

غم البتارة الجارجمة.

 السرحل االثانة :اخاللاالفحرةا(1982ا–ا1988ا):اؿ مي الررزمة برم

الةيلة بم

تؾجمه يتأطير قظاع الرؤسحات الدليرة يالربؾسظة ،وثيث نتة القانؾف رقؼ

 11-82الرؤرخ د  21أيت  1982مز وعض البحكم ت لمرؤسحات الدليرة والربؾسظة يالب تبرةا د ز تثؾيا
العرمة الدعبة لمجارج مؽ أجا شراء يسائا اإلنباج يالرؾاد ابيلمة ،يإم انمة الثدؾؿ بم ت ار مص ا سبيراد .ا

يد سزة  1983تؼ تأسمس الةيؾاف الؾطز لبؾجمه ،يتبخب يتزحي ا سبةرارات الجاصة (  ) OSCIPيالم
إل تؾجمه ا سبةرار الجا
إل

نثؾ القظابات يالرزاط ذات أيلؾية يالبزحي ليؽ القظابيؽ العاـ يالجا

ضراف دعالمة أكةر لمقظاع الجا

يكةؼ

 ،واإلضادة

ضرؽ الجظة ا قبدادية الؾطزمة يرغؼ اإلجراءات الحاوقة إ

أف أبراؿ

الرقايلة لؼ تخكة أ تؾس  ،يذلػ نغ ار لعةـ دعالمة تمػ اإلجراءات ،ييجؾد وعض العراقيا لمرؤسحات الدليرة الجاصة
:

-

-

طريقة ا ببراد الرحا الب برر

البرؾيا الاز

ا ا سبةرارات الجاصة.

بم

زةد سقفه لػ  % 30مؽ ا سبةرارات الرر ص لكا.

الرخاري ا سبةرارية ذات سقف  30مميؾف ديزار والزحبة لمرؤسحات ذات الرحؤيلمة الرثةيدة أي

الرؤسحات الرحا رة ،ي 10مميؾف لمرؤسحات التةيةة ابزادية.
بةـ مخريعمة ا سبةرار د أكةر مؽ شر ة يازةة.

السرحل االثالث :اخاللاالفحرةاماابعدا:1988ا

ؿ مي الررزمة لةأ البثؾؿ مؽ ا قبداد ا شبراك إل اقبداد الحؾؽ ،لملػ اببرةت تخ يمة تخريعمة جةيةة ،يالب

تكةؼ إل اسبق لمة الرؤسحات العرؾممة ،يزرية أسعار الدرؼ ياسبق لمة الازؾؾ البتارية يالازػ الرر ز  ،د نرؾ

الرتاؿ نتة قانؾف الزقة يالقرض لحزة  1990أبظ

أ رمة ايرة ل سبةرار الجا

اإلص زات ودةير الررسؾـ البخريع رقؼ  12-93لمجا

رقؼ  03-01الجا
د

لبظؾير ا سبةرارات .ا

لبرقمة ا سبةرارات يد سزة  2001تؼ اببراد الررسؾـ

 12ديحرار  2001تؼ إصةار القانؾف رقؼ  18-01الربعم

يالربؾسظة يالم برا بم تثةية تةالير دبركا مؽ

ؿ:

 ،يد

سزة  1993قة بر

والقانؾف البؾجيك

لبرقمة الرؤسحات الدليرة

 إنخاء صزادي ضراف القريض تبؾل ضراف القريض الاز مة لمرؤسحات الدليرة يالربؾسظة.

 تأسمس متمس يطز م مف لبرقمة الرقايلة يرأسه الؾزير الر مف والرؤسحات الدليرة يالربؾسظة.
 ت ؾيؽ مر ز الةراسات يالبثث ا

والرؤسحات الدليرة يالربؾسظة.

آلةاتاالدعماوأنغس االححفقزاللسؤسداتاالرغقرةاوالسحهسظ افياالجزائر
ا
-2-2ا
إدراكا مزكا واب رمة الربزايةة لمعرا الرقاي ت  ،لرا له مؽ محا رة د
ا قبدادية ،زايل
9

التزائر تثحيؽ مزاخ ا سبةرار مؽ

الة ا الرثم

الجاـ ،ي البال

البزرمة

ؿ إرساء العةية مؽ اآللمات يإنخاء العةية مؽ الدزادي ،
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ياسبثةاث العةية مؽ صمغ البرؾيا الرحابةة بم
مجبمف

مجرجات العرا الرقاي ت  ،يفمرا يم

إنخاء الرزية مؽ الرؤسحات الدليرة يالربؾسظة يالب
مي اآللمات يالدمغ الرحبثةثة لمبختم

بم

تعبار

ا سبةرار ي م

الرؤسحات)www.andi.dz( :
 الهآال االهطشة الحرقة االسحثسار): (L’ANDIاالؾ الة الؾطزمة لبظؾير ا سبةراربؽ تحكيا يترقمة يمرادقة ا سبةرار ي م الرؤسحات مؽ

ؿ أجكزة البثفيز الب تبرثؾ ار أساسا بم إجراءات

اإلبفاء يالبجفمض الذريا  ،ي زاؾ نغاميؽ مؽ ا مبمازات ابيؿ يظا
ارج الرزاط الرراد تظؾير ا ،يالةان

الرزاط الرراد تظؾير ا يالب ترق

ؾ الزغاـ ا سبةزائ الم

براـ ا

مؤسحة ز ؾممة محؤيلة

بم

ا سبةرارات التارية ي الرزتزة

يظا بم ا سبةرارات التارية ي الرزتزة د

مؽ الةيلة.

 الرشدوق االهطشي اللحأمقن اعن االبظال ) : (CNACايب فا الدزةيؽ الؾطز لمبأميؽ بؽ البظالة وتكاز الةبؼإلنخاء يتؾسم الزخاطات الرجددة لمخباب العاطا بؽ العرا يالبالغ مؽ العرر  03- 03سزة ،يالميؽ دقةيا

يعائفكؼ بسباب اقبدادية لخكر يازة ،يالثة ابقد

يبتايز  03مميؾف ديزار يقةـ التكاز

لمرخريع

بصثاب الرخاري الررادقة أثزاء جرم مرازا الرخريع ييض مجظط اببراؿ.
 -الهآال االهطشة الدعم ايتذغقل االذباب) : (ANSEJا

يئة برؾممة أنخئ

د

باـ 0991م مفة لبختم

يدبؼ يالررادقة بم إنخاء الرؤسحات ،ما التكاز مؾجه لمخباب العاطا بؽ العرا يالبالغ مؽ العرر مؽ (-09

 )00يالثاما بد ار مخاري تر زكؼ مؽ م مؤسحات.
يذرؽ التكاز برممة الررادقة لترم مرازا م

الرؤسحة يتؾسمعكا ،يعز

التكاز والرخاري الب

ت مفبكا اإلجرالمة 03م ييؽ ديزار ،را أنخئ أساسا لرحابةة يت ؾيؽ مريز لمخاب صاز

الرخريع مؽ

تفؾؽ

ؿ

تزذم الرخريع ي يض مجظط العرا  .ا
 الهآال االهطشة الحدققر االقروض االرغقرة) : (ANGEMاتقؾـ الؾ الة الؾطزمة لبحيير القريض الدليرةلبظؾير(القرض الردلر) ،راممة إل تزرمة القةرات الفردية لألشجا

الراغايؽ اب م بم باتقكؼ م نخاطاتكؼ

يغير مزبغؼ ،ي ملػ والزحبة لمزحاء الراكةات د

اإلدماج

الجاصة ،ما التكاز مؾجه ل ا مؾاطؽ يامغ مؽ العرر أكةر مؽ  01باما شريظة أف ي ؾف ديف د ا أي لةيه
د ا غير ثال

ا قبداد يا جبراب بؽ طري

الاي  ،را يكةؼ ما التكاز إل

م نخاطات إلنباج سم ي ةمات.

-2-3اعرضانحائجاآلةاتاالدعماوأثرهااعلىانسهاالشذاطاالسقاوليتيافياالجزائر ا
تتةر اإلشارة إل أف مي الامانات
الكم م  ،إللاء ،تليير مؾق .)...
10

لمانات أيلمة ،يمؽ الربؾق أف يبؼ تعةيمكا يدقا لبظؾر الرخاري الرعمزة (البعةيا
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الذكلارقما:1احرقل االحرريحابالسحثسارالدش ا 2018ا

السردر :مؽ إبةاد البازةة وا ببراد بم  :مزخؾرات الؾ الة الؾطزمة لبظؾير ا سبةرار بم الرؾق www.andi.dz
مؽ

ؿ الخ ا ن زظ أف بةد الرخاري د ا سبةرار الرثم اكار مؽ بةد الرخاري د ا سبةرار الرثم ،

يالب ير ؽ تفحير ا وترمة البةالير يالبحكم ت الب قةمبكا التزائر د سايا تظؾير الرؤسحات الدليرة يالربؾسظة،

مؽ

ؿ الدمغ الرحبثةثة لمبختم بم ا سبةرار ي م الرؤسحات.

كرا ير ؽ برض تثميا لزؾعمة ا سبةرار را ؾ مايؽ د التةيؿ الرؾال :

الجدولارقما:1ايتهزيعاالسحثساراالسحلياحدبانهعاالسحثسار ا
الشدب ا

القةس ابسلقهنادج ا

الشدب ا

مشاصباالذغل ا

الشدب ا

إنذاء ا

2525

% 61,21

1155144

% 68,92

98182

% 68,51

يتهسةع ا

1575

% 38,18

440184

% 26,26

42134

% 29,40

إعادةاهةكل ا

25

% 0,61

80821

% 4,82

3004

% 2,10

السجسهع ا

4125

% 100

1676149

% 100

143320

% 100

نهعاالسحثسار ا عدداالسذاريع ا

السردر :مؽ إبةاد البازةة وا ببراد بم  :مزخؾرات الؾ الة الؾطزمة لبظؾير ا سبةرار بم الرؾق www.andi.dz
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ن زظ مؽ
%أ

ؿ التةيؿ أف وسبت إنخاء مخاري جةيةة تثبا الررتبة ابيل مؽ زيث ابيلؾية لزحبة 61,21

ا براـ وجم مخاري اسبةرارية غير مؾجؾدة أي لمح

مؽ يجكة نغر اقبدادية تبزاس

قائرة بؽ طري اسبل ؿ يسائا إنباج جةيةة يالب

م زيادة زكمكمة د أسكؼ رأس الراؿ الؾطز .

يد الررتبة الةانمة نتة برممات البؾسم ل سبةرارات لزحبة  % 38,18أ

زيادة الظاقة اإلنباجمة أي تؾسم

إنباجكا مؽ الحم يالجةمات ،ي ما ما يةؿ بم برممة مرادقة الرؤسحات الدليرة يالربؾسظة.

يد الررتبة اب يرة نتة إبادة البأ يا لزحبة  % 0,61وهٍ برممة اقبزاء الحم يالجةمات الرؾجكة لرتالكة
العباد الرحبعرا يالرعةات القائرة أي الرؾجؾدة ساوقا القةيرة مزكا اصة يذلػ لزيادة اإلنباجمة.
يالتةيؿ الرؾال يايؽ تظؾر بةد الرخاري الردرح لكا زح

.2018

قظاع الزخا ا قبداد

إل غاية آ ر تثةيث لحزة

الجدولارقما:2ايتظهراعدداالسذاريعاالسررحابهااحدباقظاعاالشذاطاالقحرادياخاللاالقحرةا()2018-2002
قظاعاالشذاط ا

عدداالسذاريع ا

الشدب ا

القةس ابسلقهنادج ا

الشدب ا

مشاصباالذغل ا

الشدب ا

الزارع ا

226

% 5,48

82833

% 4,94

9292

% 6,48

البشاء ا

927

% 22,47

121535

% 7,25

12300

% 8,58

الرشاع ا

2293

% 55,59

1038684

% 61,97

92211

% 64,34

الرح ا

122

% 2,96

55478

% 3,31

4601

% 3,21

الشقل

3

% 0,07

1617

% 0,10

132

% 0,09

الدةاح ا

299

% 7,25

310079

% 18,50

17407

% 12,15

12
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الخدمات ا

255

% 6,18

65923

% 3,93

7377

% 5,15

السجسهع ا

4125

% 100

1676149

% 100

143320

% 100

السردر :مؽ إبةاد البازةة وا ببراد بم  :مزخؾرات الؾ الة الؾطزمة لبظؾير ا سبةرار بم الرؾق www.andi.dz
مؽ

ؿ م زغة بةد الرخاري الرؾزبة زح

د القظاع الدزاب

يالم

الزخاطات ا قبدادية ،نتة أف أكار نحبة مؽ الرخاري

ان

ير ؽ تفحيري واإلبانات الرالمة الرقةمة مؽ طرؼ الةيلة ،يمؽ جكة أ ره اب رمة الب

أيلبكا التزائر د ا سبةرار الدزاب .
تبق

يالربؾسظة د

مي ابرقاـ مبؾاضعة ،ي ير ؽ ابببار ما الرتكؾد كافما لبرقمة يتظؾير إنخاء الرؤسحات الدليرة
التزائر ،ييرج ذلػ والةرجة ابيل

تراج محبؾيات الةقة ليؽ أطراؼ العرممة الردرفمة ،زيث

إل

ُيعبار العاما ابيؿ يراء تةن محا رة الازؾؾ د القظاع ا قبداد يالرحابةة د ترؾيا الرؤسحات ا سبةرارية.
ا
الخايتســــ  :ا
مؽ

ؿ مي الةراسة نتة والرغؼ مؽ الرتكؾدات الراميلة د متاؿ دبؼ الرقاي تمة ي عة مرير أكةر مؽ  20سزة،

تبق الزبائ الربثدا بميكا مبؾاضعة ي تع س والقةر ال اد التكؾد الب تاملكا الةيلة ،والزغر إل مزاخ اببراؿ
الم

يزاؿ يخ ا زتر بةرة سير اببراؿ ،ي الرغؼ مؽ مجبمف البثحيزات الب تثايؿ التزائر إدراجكا د كا مرة،

مؽ

ؿ ما سا مؽ ا سبزباجات ير ؽ تقةيؼ البؾصمات البالمة:

إ أنكا لؼ تثحؽ مؽ م انبكا يترتياكا الةيل لا صزف

د الررات

اب يرة بر ما يديلما.

 ضريرة تعةد يسائا البرؾيا اب ره شر ات البرؾيػا البػأجير يرأس الرػاؿ الرجػاطر يمزثكػا امبمػازات يتثفيػزاتجبائمة؛
 -اببراد ال مر زية د مز القريض الاز مة م ازبراـ ابسقف الرثةدة واإلجراع ؛

 ضريرة البف ير د تظؾير الحؾؽ الرال يت ؾيؽ ثقادة ا سبةرار الرال زب تدب مؾارد البرؾيا مرتفعة؛ -ضريرة تفعيا دير ي ا ت ي يئات الةبؼ يالرحانةة الب أنخئ

 -معالتة الرخاكا الب يعان مزكا ا قبداد الؾطز

دمدا لمرقاي ت دزةيؽ ضراف القريض؛

اصة ا قبداد الرؾاز ؛

 تظؾير مثمط اقبداد مخت لمرؤسحات الرقايلة يتؾجمه مخبريات الةيلة لكمي الرؤسحات؛ -تختم الربادرات الفردية لألشجا

د ت ؾيؽ مؤسحات الرقايلة؛

 تؾطيػػة الع قػػة لػػيؽ الرؤسحػػات ال اي ػرة يالرقايلػػة بػػؽ طري ػ اسػػبعراؿ البثفي ػزات التبائمػػة مػػؽ ػ ؿ تجفمػػفاإلبفاءات التبائمة يالخبه التبائمة يإللاء البعض مزكا مةا الةد التزاد ؛

 يض القؾابة ياآللمات لثراية مؤسحات الرقايلة مؽ الرزادحة غير الخرعمة؛ -يض اسبراتمتمة شاممة لبظؾير قظاع الرقاي ت؛

 زرع ثقادة الرقايؿ د الارام البعممرمة يالب ؾيزمة؛13
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 -نخر الةقادة البذامزمة د أيسا الرقايليؽ.

قائس االسرادراوالسراجع:
-

شعي

-

مػازة ززػاف ،الحعـاقد امن االبـاطن افي اعقـد امقاولـ االبشـاء ،أطريزة د بؾراي ،ممة الثقؾؽ ي العمؾـ الحيػاسمة ،جامعة ي راف ،2

-

القانؾف  11/82الرؤرخ د  28أيت  1982الربذرؽ القانؾف ابساس الثرد  ،التريةة الرسرمة ،بةد .35

-

لؾنؾة ،لؾزية

سعاد ،السقاول اوالحشسة االقحرادي احال االسؤسدات االرغقرة اوالسرغرة ،لؾ ية تمرحاف ،يرقة مقةمة د

ممبق الزةية الةيلمة زؾؿ الرقايلة ياإللةاع د الةيؿ الزاممة ،رمس مممانة ،التزائر.2007 ،

التزائر.2016 ،

ي ،ديؾاف الرظاؾبات التامعمة  – 02الحازة الرر زية ،لؽ ب زؾف،
درزة زاي صال  ،الكامل افي االقانهن االحجاري االجزائر ا

التزائر.1995 ،

-

نادية قؾق  ،السؤسدات االرغقرة اوالسحهسظ  ،االهاقع اواآلفاق ،متمة بمؾـ ا قبداد يالبحيير يالبتارة ،العةد  ،14ممة العمؾـ

-

د ح مف الر مع  ،الرشاعاتاالرغقرةاوالسحهسظ افياالعراق ،متمة بمؾـ إنحانمة ،العةد .2006 ،28

-

14

ا قبدادية يبمؾـ البحيير ،جامعة التزائر.2006 ،

شباي

سعةاف ،معهقات ايتشسة اويترقة االسؤسدات االرغقرة اوالسحهسظ افي االجزائر ،يرقة مقةمة د ممبق الزةية الةيلمة زؾؿ

الرقايلة ياإللةاع د الةيؿ الزاممة ،رمس مممانة ،التزائر.2007 ،
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