
 6142نوفمبر  41و 41الشلف خالل يومي حسيبة بن بوعلي ب  ينظم بجامعة

مؤسسات الصغيرة حول" دور المسؤولية اإلجتماعية لل 21الدولي  س اللجنة العلمية للملتقى رئي

 من جامعة الشلف فالق محمد ور والمتوسطة الدكت

عيم إستراتيجية تد فط ونأسعار الهدفنا األسمى هو تبادل الخبرات في اإلقتصاد و مجابهة أزمة تدنى 

 ةالتنمية المستدام

كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالتعاون مع مخبر تنمية تنافسية المؤسسات  تنظم،

 الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في الصناعات المحلية البديلة ومخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا ، 

الملتقى الدولي الثاني عشر  ، "6142نوفمبر 41و  41يومي "،خالل  بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

دور المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تدعيم إستراتيجية التنمية المستدامة   حول"

دولي اإلقتصادي ،وللوقوف على مجريات وأهداف هذا الملتقى التحت عنوان " الواقع والرهانات"

"  فالق محمد "ورئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور الهيئة المنظمة "  عضوةخلية اإلعالم ،حاورت "

 . والذي أجاب عن كل إستفسارتنا

قراءة مختصرة حول الملتقى اإلقتصادي الدولي الذي سوف تنظمه جامعة حسيبة بن :  خلية اإلعالم

 ؟ الشهرمن هذا  41و  41بوعلي خالل 

حول" دور المسؤولية اإلجتماعية كما، ذكرتم هذا الملتقى هو ملتقى إقتصادي دولي، األستاذ فالق : 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تدعيم إستراتيجية التنمية المستدامة  تحت عنوان " الواقع 

ي المجال من العديد ، وسيشارك فيه عدد كبير من المختصين فالثاني عشر  وهو في طبعته والرهانات" 

، ومن المقرر ان يشرف 6142نوفمبر  41و  41الجامعات  الوطنية والدولية ،حيث سمتد خالل يومين 

وبحضور  بن نافلة قدورعميد الكلية بحضور رئيس الملتقى دكتور قورين عبد القادر ،  على إفتتاحه

 وطلبة اإلختصاص باإلضافة الى رجال األعمال واألسرة اإلعالمية. المشاركين في هذا الملتقى

: أكيد بأن مجريات وأشغال الملتقى تعرف العديد من الجلسات والورشات وأيضا التدخالت  خلية اإلعالم 

والثانية  التدخالت وإثراءات الجلسة األولى هذه  ،بما في ذلك التدخالت اإلفتتاحية .هل من توضيح حول

 ؟وم األولمن الي

تحت ستكون مداخلة افتتاحية من طرف مدير دار المقاوالتية بجامعة الشلف ،، طبعا:األستاذ فالق   

عنوان " المسؤولية اإلجتماعية للمنظمات األعمال بين المبادرة الموسمية والتنمية اإلستراتيجية دراسة 

لمؤسسات المصغرة لوسيعرض معرض  ،ميدانية على عينة من المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية "

تليها الجلسة األولى المنظم من طرف دار المقاوالتية للجامعة وفرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،

ستة  ، أين ستعرف هذه الجلسةالتي سيترأسها الدكتور نوري منير ومقررها الدكتور طرشي محمد 

ة افريقيا العالمية السودان بعنوان " المسؤولية األولى من طرف محمد خليفة صديق جامع ،مداخالت 

 اإلجتماعية للشركات في المجال الصحي ) تجربة مجموعة سوداتل لإلتصاالت بالسودان " 

 أما المداخلة الثالثة تحت عنوان " أستراتيجية اإلنتاج األنظف كمدخل لتعزيز الميزة التنافسية البيئة

ورة رايس وفاء جامعة بسكرة ، تليها المداخلة الرابعة ها الدكتللمشروعات الصغيرة والمتوسطة " تنشط

تحت عنوان " المسؤولية  16شطها الدكتورين خالد قاشي وررمزي بودرجة من جامعة البليدةين



اإلجتماعية لمؤسسة سيم وأثرها على صورتها الذهنية المدركة لدى المسهلك الجزائري " ، والمداخلة 

المسؤولية اإلجتماعية في تفعيل التسويق اإلجتماعي للمؤسسات الصغيرة  الخامسة حملت عنوان " دور

دراسة عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لوالية قالمة " من تنشيط الدكتورة طبايبية  –والموسطة 

الدكتور  لمة ، أما أخر مداخلة ،يمشطهاسليمة من جامعة سطيف و الدكتورة سارة عمرون من جامعة قا

عنوان " مقومات المسؤولية اإلجتماعية للشركات من المنظور  تحت 16يدي من جامعة البليدة ل قاكما

 .اإلسالمي " 

 : هذا عن أول جلسة ،هل من توضيح حول الجلسة الثانية بالنسبة لليوم األول من الملتقى ؟ خلية اإلعالم 

سيترأسها الدكتور مداح عرايبي الحاج ومقررها الدكتور  ،الجلسة الثانية   وهو كذلك: األستاذ فالق 

الدكتور إيناس جمعة فهمي شكر  المداخلة األولى من إثراءأيضا  دحماني علي  ستعرف ستة مداخالت 

المعهد العالي للدراسات النوعية بجمهورية مصر العربية بعنوان " تأثير الربط والتكامل بين الهندسة 

المداخلة نشآت الصغيرة والمتوسطة  " ، اإلجتماعية على دعم القدرة التنافسية للمالمتزامنة والمسؤولية 

تجربة "الثانية تحت عنوان " المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسة اإلقتصادية في الجزائر دراسة ميدانية حول 

" من طرف  62111في إطار مشروعها للحصول على شهادة اإليزو  "شركة الورود إلنتاج العطور

دكتورة جديدة روضة و الدكتور نور الدين جوادي من جامعة الوادي  ، أما المداخلة الثالثة تحت عنوان ال

ة وتحقيقها للتنمية المستدامة " الحوكمة كآلية لتفعيل المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسط

، أما المداخلة الرابعة  16بليدة شطها الدكتور العرابي حمزة و الدكتورة بوقدوم مروة من جامعة ال" ين

نشطتها الدكتورة كريم كريمة من جامعة سيدي بلعباس تحت عنوان " المؤسسة الصغيرة والمتوسطة من 

" ، والمداخلة الخامسة حملت خالقي يبقى دائما ملتزما قانوناالشخص المسؤول بينيا إلى الشخص األ

ت تفعيلها لدى عيّنة من أفراد المؤسسة اإلستشفائية "مفهوم المسؤولية اإلجتماعية واستراتيجيا عنوان

العمومية ) الممرضون نموذجا ( " من تنشيط الدكتورة شهرزاد بوشدوب   و الدكتورة أمال سارة لعاب  

الدكتورة أمينة قهواجي والدكتور  بالنسبة للجلسة الثانية ،تنشطها، أما أخر مداخلة   16من جامعة الجزائر 

" المسؤولية اإلجتماعية لمنظمات األعمال ودورها في  هاعنوان جامعة بومرداس يم بن حسان منحك

 . تحقيق التنمية المستدامة " 

 : هل من توضح حول اول ورشة في اليوم األول من هذا الملتقى ؟ خلية اإلعالم 

الجلسة األولى بقاعة مناقشة الماجيستير  ،ينيتعلق بالورشة األولى والتي ستعرف جلست فيما: األستاذ فالق

المداخلة أيضا ستعرف ستة مداخالت  ة مديوني جميلة ها الدكتورتومقرر رقيبة سليمةترأسها الدكتورة ست

األولى من طرف الدكتور بوريش أحمد وبلحاج أمينة من جامعة تلمسان  بعنوان " المسؤولية اإلجتماعية 

ة الموارد البشرية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة ) ابراز حالة ودورها في ترشيد استراتيجية ادار

مؤسسة سونطراك وبعض تجارب مؤسسات عالمية " ، أما المداخلة الثانية تحت عنوان " بين المعوقات 

" من طرف لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كآلية لتحقيق وبعث التنمية المستدامة في الجزائر ل والتحديات

أما المداخلة الرابعة نشطها الدكتور  16كمال و األستاذ عوالي بالل  من جامعة البليدة  الدكتور رزيق

دحدوح نجيب من جامعة المسيلة تحت عنوان " مساهمة تدابير إدارة المخاطر في تفعيل المسؤولية البيتية 

 ، والمداخلةة لصناعة اإلسمنت  " دراسة حالة مؤسسة الفارج حمام الضلع –في المؤسسة اإلقتصادية 

" التسويق األخضر كمدخل لتحقيق متطلبات  المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسة الصغيرة  هاعنوان امسة ،الخ

والمتوسطة  " من تنشيط الدكتور صديقي النعاس جامعة الجلفة و الدكتورة زيوش أم الخير  من جامعة 



" اإلطار القانوني  هاعنوانمعسكر، فة جامعةالدكتورة بلبركاني أم خلي ، أما أخر مداخلة ،تنشطها16البليدة 

 في تفعيل المسؤولية البيتية للمؤسسات ،المعاينة الميدانية : مديرية البيئة بسيدي بلعباس " 

أما الجلسة الثانية سيترأسها الدكتور العرابي حمزة ومقررها الدكتور نورين بومدين ستعرف ستة 

كتورة ربحي كريمة واألساذة سرير الحرتسي حياة من المداخلة األولى من طرف الدأيضا مداخالت 

دراسة  –بعنوان " المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات في ظل المحاسبة اإلجتماعية   16جامعة البليدة 

المداخلة الثانية تحت عنوان " مدى امكانية تطبيق المحاسبة   -ة من المؤسسات الجزائرية ميدانية لعين

إلجتماعية  من طرف المؤسسات اإلقتصادية بالجزائر في ظل قواعد الحوكمة واإلفصاح عن المسؤولية ا

" من طرف الدكتور محمد براق و  األستاذ جناي محمد عالء الدين  المدرسة العليا للتجارة  دراسة ميدانية 

رية : ، أما المداخلة الثالثة تحت عنوان " محاسبة المسؤولية اإلجتماعية في المؤسسة اإلقتصادية الجزائ

نشطها األستاذ بوحزام سيدي أحمد و األستاذ حمالت بن عاشور وحيموري يدراسة حالة والية معسكر" 

مغربي عبد القادر من جامعة سعيدة تحت  نشطها الدكتوريحلومة من جامعة معسكر، أما المداخلة الرابعة 

عنوان " حوكمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كآلية لتفعيل المسؤولية اإلجتماعية ودورها في إرساء 

المسؤولية اإلجتماعية في المؤسسات عنوان " والمداخلة الخامسة تحمل "تدامةاستراتيجيات التنمية المس

راسة حالة مؤسسات قطاع المشروبات" من تنشيط لمستهلك دالصغيرة والمتوسطة من منظور حماية ا

الدكتور أنساعد  أما أخر مداخلة ،يثريها، فةمن جامعة الجل الدكتور مصطفى يونسي و الدكتورسعد مرزق

" تفعيل الدور اإلستراتيجي للمسؤولية  هاعنوانيرة أحالم  من جامعة الشلف رضوان والدكتورة حدو سم

 ي بناء الفعل التنموي المستدام " .اإلجتماعية للشركات ف

: هذا عن اليوم األول من الملتقى  وما يعرفه من إثراءات ستكون زبدة ثرية لإلقتصاد ، و  خلية اإلعالم 

 ماذا عن اليوم الثاني من جلسات وورشات ، أرجو توضيحا أكثر عن أشغال اليوم الثاني واألخير ؟

الجلسة األولى بالمكتبة المركزية  ثالث جلسات، نوفمبر سيشهد 41اليوم الثاني  ،وهو كذلك: األستاذ فالق

المداخلة األولى من طرف الدكتور أيضا  ستعرف ستة مداخالت ،التي سيترأسها الدكتور مزريق عاشور

عية بعنوان "دورتفعيل المسؤولية اإلجتمارب من جامعة محمد الخامس الرباط بالمغ محمد القواق

، أما المداخلة الثانية تحت عنوان " تطبيقات ت الصغرى والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة"للمقاوال

من طرف الدكتور جصاص محمد "المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات الخارجية شركة كوكا كوال كنموذج 

المداخلة الثالثة تحت أما ، تيالني فاطمة الزهراء من جامعة أم البواقي من جامعة قسنطينة و األستاذة

" قياس األداء اإلجتماعي ونطاق اإلفصاح عن معلوماته في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  " عنوان

نشطها الدكتور سفير محمد وحيدوشي عاشور من جامعة البويرة، أما المداخلة الرابعة نشطها الدكتور 

تحت عنوان " اإلستثمار  برج بوعريريج امر حبيبة من جامعةمن جامعة مستغانم واألستاذة ع ي أمينمخف

، "إلقتصاديةالمسؤول إجتماعيا والمسؤولية اإلجتماعية ومتطلبات تحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة ا

ني بلقاسم من من وهران واألستاذ مداالدكتورعماري سفيان صالح الدين  أما أخر ستنشط من طرف

سؤولية اإلجتماعية في المؤسسة الجزائرية دراسة حالة " واقع تطبيق المعنوان جامعة مستغانم تحت

 .المؤسسة الجزائرية للسباكة بوهران 

  : وماذا عن الجلسة الثانية خالل اليوم الثاني من الملتقى ؟ خلية اإلعالم 

أيضا  ستعرف خمسة مداخالت  ،رالجلسة الثانية سيترأسها الدكتور بن نافلة قدو، نعم: األستاذ فالق

لوجية ودراسات التكناألولى من طرف الدكتور حنان هارون فريد  من معهد المستقبل العالي لل المداخلة



"أثر اإلفصاح المحاسبي عن المعلومات غير المالية للمسؤولية اإلجتماعية  بعنوان المتطورة مصر

محاسبة المسؤولية ما المداخلة الثانية تحت عنوان ""، ألى دقة تنبؤات المحللين الماليينواإلستدامة ع

والدكتور عبد هللا مايو و  من طرف الدكتور عبد الحق بوقفة " اإلجتماعية في المؤسسة األسس والمفاهيم 

نحو نموذج جديد ألعمال "األستاذ فاتح لقوقي  من جامعة الوادي، أما المداخلة الثالثة تحت عنوان 

والمنفعة اإلجتماعية " نموذج مقترح " نشطها الشركات اإلقتصادية الجزائرية لخلق القيمة اإلقتصادية 

شطها الدكتور زين يونس من جامعة عة الشلف، أما المداخلة الرابعة ينالدكتور اسحاق خرشي من جام

الوادي والدكتورة العمري أصيلة من جامعة بسرة  تحت عنوان " اإلفصاح المحاسبي البيني كأحد ركائز  

مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة فرع جنرال كابل  –لواقع واآلفاق تفعيل المسؤولية اإلجتماعية بين ا

نموذجا"، والمداخلة الخامسة حملت عنوان " دور القيم الدينية في تجسيد المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات 

دراسة عينة من المؤسسات بوالية باتنة" من تنشيط الدكتور محمد لطرش  جامعة  –الصغيرة والمتوسطة 

 .4باتنة 

هناك جلسة ثالثة حسب البرنامج المعد من طرفكم ،هل من قراءة  : باإلضافة الى الجلسين، ية اإلعالمخل

 مختصرة عن الجلسة الثالثة ؟

ستعرف ،سيترأسها الدكتور راتول محمد  مداخالت ، 11ستعرف  الجلسة الثالثة  وهو كذلك: األستاذ فالق

من المعهد  العالي لعلوم  وائل عمران عليمن طرف الدكتور المداخلة األولىأيضا خمسة مداخالت 

القاهرة الجديدة  مصر بعنوان " دور المسؤولية اإلجتماعية بية مكاداألالحاسب ونظم المعلومات اإلدارية 

، أما المداخلة الثانية تحت عنوان "المسؤولية "في تحقيق التنمية المحلية المستدامة : إطار مقترح

" من طرف دوافع ومعوقات ،مفاهيم وأخالقيات العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :اإلجتماعية 

، أما المداخلة الثالثة تحت عنوان  " رة شيخاوي سهام من جامعة بومرداسوالدكتوالدكتورة مطالي ليلى 

سسة دراسة حالة مؤ -فصاح عنها في المؤسسات الصناعية القياس المحاسبي للتأثيرات البينية واإل

ي سياف و األستاذة سعيد 16" نشطها الدكتور بوجعدار خالد من جامعة قسنطينة يان اإلسمنت حامة بوز

يمة من  ، أما المداخلة الرابعة نشطتها الدكتورة عقون سعاد واألستاذة بوساق كرحنان من جامعة أم البواقي

والمداخلة ، "ؤولية اإلجتماعية في مجال المس  sasace" الممارسات الجيدة جامعة بومرداس تحت عنوان

المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات في قلب اإلتجاهات اإلستراتيجية دراسة حالة " الخامسة حملت عنوان "

 . 16من تنشيط الدكتور العابد لزهر  والدكتور قريشي محمد  الصالح  جامعة قسنطينة 

  ؟ ل عن الورشة األولى من اليوم الثانيشات ،ماذا تقو: يضم محتوى البرنامج ،عدة  ورخلية اإلعالم 

الجلسة  ،جلساتثالث  ،بالنسبة لليوم الثاني من الملتقىيحتوي برنامج الورشة األولى : األستاذ فالق 

المداخلة األولى  وستعرف ستة مداخالتسيترأسها الدكتور متناوي محمد  الماجستيراألولى بقاعة مناقشة 

بعنوان " فعاليات اإللتزام  بوداود بومدين  من جامعة غرداية الدكتور معراج هواري والدكتور  من إثراء

 –لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  االجتماعيةالتسويقية في ترسيخ أبعاد  المسؤولية  االتصاالتبأخالقيات 

لة الثانية تحت عنوان " ، أما المداخالجزائر نموذجا "  technoمؤسسة  –نحو أخالقيات تسويقية مستدامة 

في تحسين أداء المورد البشري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة  االجتماعيةمساهمة المسؤولية 

ر " من طرف الدكتور بومدين يوسف والدكتو-والية عين الدفلى الجزائر  –حالة مؤسسة ملبنة ونيس 

تدريب الموارد  إستراتيجيةدور عنوان "أما المداخلة الثالثة تحت ، 10محمد طرفة من جامعة الجزائر 

 للمؤسسات دراسة ميدانية لبعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة االجتماعيةالبشرية في تفعيل المسؤولية 



معة سطيف، أما المداخلة شطها الدكتور عماد مساعدية من جاين ،"بواليتي سطيف وبرج بوعريريج

كأداة  االجتماعيالتسويق من جامعة وهران تحت عنوان " طها الدكتور نهار خالد بن الوليدشالرابعة ين

" هاعنوان ، والمداخلة الخامسة،توسطة "في المؤسسات الصغيرة والم االجتماعيةلتعزيز المسؤولية 

ودورها في إرساء  االجتماعيةالصغيرة والمتوسطة كآلية لتفعيل المسؤولية حوكمة المؤسسات 

، أما أخر مداخلة ةمن جامعة سعيدالدكتور مغربي عبد القادر ن إثراءم ،"ت التنمية المستدامةاستراتيجيا

دور التمويل " هاعنوانمن المدرسة العليا للتجارة الدكتور محمد براق واألستاذ عبد الحميد فيجل  يثريها

إشارة إلى تجربة بنك  –للمؤسسة من أجل التنمية  االجتماعيةاألصغر في تحقيق البعد الخيري للمسؤولية 

  –رامين البنغالي غ

 قراءة موضحة للجلسة  الثانية  من اليوم الثاني من هذا الملتقى . سيادتكم: أرجو من  خلية اإلعالم 

 ستعرف ستة مداخالت ،رأسها الدكتور مسكين عبد الحفيظلجلسة الثانية سيتل بالنسبة ،نعم: األستاذ فالق

من جامعة بسكرة   ستاذة بورغدة نور الهدى المداخلة األولى من طرف الدكتور حامد نور الدين واأل

اإلهتمام بالبعد البيني للمسؤولية اإلجتماعية من قبل منظمات األعمال والحكومات في ظل تبني بعنوان "

للمؤسسة  االجتماعيةالمسؤولية  ، أما المداخلة الثانية تحت عنوان " إستراتيجية "مفهوم التنمية المستدامة

" من طرف في تفعيل اإلبداع داخل المؤسسةاتجاه الموارد البشرية مدخل حديث لزيادة اإللتزام الوظي

، أما تور أحالم حامدي من جامعة سطيفالدكتورة إلهام موساوي والدكتور عالء الدين بوزناشة  والدك

في الممارسات التسويقية لتحقيق الميزة  االجتماعيةادماج المسؤولية ن "المداخلة الثالثة تحت عنوا

ها األستاذة أم كلثوم جماعي من جامعة بشار ت" نشطسة حالة مؤسسة موبيليس فرع بشارالتنافسية درا

والدكتور  ، أما المداخلة الرابعة نشطها الدكتور قورين حاج قويدتاذ ميلود بورحلة من جامعة تندوفواألس

ومعوقات  االجتماعيةعة الشلف تحت عنوان "محاسبة المسؤولية من جام قيداون أبو بكر الصديق

في معالجة اآلثار السلبية  االجتماعيدور التسويق  اإلفصاح عنه " والمداخلة الخامسة حملت عنوان"

" من تنشيط الدكتور بن لخضر محمد العربي خالقية وتحقيق التنمية المستدامةللممارسات التسويقية الالأ

الدكتورة سمية العبدي جامعة  ينشطها،، أما أخر مداخلة سعيد مسعودة أمال من جامعة بشارذة بن واألستا

المسؤولية  لى" أثر اإلفصاح المحاسبي ع هاعنوان  16ئشة من جامعة البليدة األغواط والدكتورة نساب عا

 . ا وأستاذا باحث 40 ويثريها  على نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة " االجتماعية

 هل من كلمة مختصرة عن الجلستين ؟ ،: هناك جلسة ثالثة وجلسة ختامية  خلية اإلعالم 

سيترأسها الدكتور آيت مختار  ،من اليوم الختامي الجلسة الثالثةب فيما يتعلق ،ألبأس: األستاذ فالق 

 . متدخال 40 وينشطها  الغني ستعرف سبعة مداخالت  عبدعمر

باحث ،فيما سيتم  62 وينشطهاأما الجلسات  الختامية ستكون بالورشة الثانية التي ستشهد ثالث جلسات ، 

مع قراءة التوصيات   6101ألفاق  االجتماعيةالجلسة الختامية تحت شعار األمم المتحدة للمسؤولية تنظيم 

 .ال الملتقى من طرف رئيس الجامعة و اإلعالن الرسمي عن اختتام أشغ

، أن االقتصاد الجزائري ية، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمويعتبر األستاذ محمد فالق، مدير دار المقاوالت

المؤسسات الصغيرة و بالمائة من اقتصاد الجزائر قائم على الريع البترولي ، 79اقتصاد ريعي بامتياز ألن 

ذه المؤسسات أن نبين أن االقتصاد و المتوسطة جاءت لتنقص هذه الفجوة ، بمعنى أننا نحاول من خالل ه

الجزائري يقوم على األقل على رقمين اثنين و المتمثل في الشركة الكبرى كشركة سونا طراك و 



المؤسسات األخرى و المتمثلة في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و هي في الحقيقة محرك ألي اقتصاد 

، بمعنى ال يمكن لها أن تنجح في التنمية المستدامة عالمي و مفتاح هذا المحرك هي المسؤولية االجتماعية 

ألف مؤسسة صغيرة و  711إال باعتبارات للمسؤولية االجتماعية ، مثال على ذلك توجد في الجزائر 

 مليون نسمة. 11متوسطة ، و هذا الرقم يعتبر قليال جدا بالقياس للتعداد السكاني حوالي 

ماليين مؤسسة صغيرة  و  10لكي تقوم قائمة لالقتصاد الجزائري ال بد منت إنشاء على األقل حوالي 

و خلق متوسطة ، ألن األفاق كبيرة جدا و الواجب هو أن نؤسس إستراتجية وطنية داعمة من أجل تأسيس 

 هذا النوع من المؤسسات.   

  المطول ؟ في هذا الحوار األخيرة: ما هي كلمتك  خلية اإلعالم 

اع الخاص يكمن في القط ،لتبيان أن محرك التنمية المستدامةجاء في الحقيقة أن المؤتمر : األستاذ فالق  

 المسؤوليةإال بمفاتيح  ،غيرأن هذه األخيرة ال تتحرك ،غيرة والمتوسطةفي المؤسسات الص المتمثلو

 . االجتماعية

ياته من قبل قادة مؤتمر فقط ،بل في محاولة تفعيل توصأقول بأنه ال يكمن في قائمة  ،الهدف األسمى أما

في تشجيع المؤسسات جانب أخذ الدولة زمام المبادرة  إلىرى ومدراء المؤسسات الصغ الشركات الكبرى

جمركية وتحفيزات أخرى من خالل تحفيزات الضريبة والتسهيالت ال االجتماعيةعلى نبنيها مسؤولياتها 

 . شاركون وتدون في التوصياتوالي يمكن أن يخرج بها الم

الكل من اإلدارة والممثلة في رئيس الجامعة  إلتفافما كان لينجح لوال  ،هذا المؤتمر أن ،وما أشير إليه

 إلىوداخلها وتحياتي وتقدير ة الكلية بجامعة حسيبة بن بوعلي والمشاركين من خارج الجزائرجميع أساتذو

، وختاما ، أنوه بالدور الكبير الذي موريتانيالمغرب ،السودان و ضيوفنا الكرام من الدول الشقيقة مصر ،ا

 فسرة اإلعالمية في التنوير الهادتقوم به األ

 

 

 


