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االول واالخر والظاىر والباطن هلل جل ثناءه وتقدست اسمائو ان حبب  من خاللو بالشكر  
 الينا العلم

 .ويسر لنا سبلو ورزقنا تلقيو على ايدي اىلو الطيبين والمخلصين

 بالشكر الخاص لمن:  أتقدمكما  

 ..تتناثر ليا الكلمات حبرا وحبا.

 ..حرصت على ىذا العمل خطوة بخطوة.

 ..ىذا العام الجامعي.قدمت لي نصائح وارشادات طيلة  

 ..س.فأعادت لي الثقة في الن

 عثراتي...صححت  

 أستاذتي الفـاضلة الدكتورة صفـاح أمال.
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 الملخص :

تعٌت الدراسة دبعرفة مكانة ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ودورىا يف ربقيق االكتفاء الذايت احمللي، وكانت 

... تنمية  ... اكتفاء ذايت : "انتاج زللي والية الشلف منوذجا للدراسة، حيث قمنا بإصلاز ربورتاج بعنوان

وخاصة الصناعي اليت تتميز بو الوالية من خالل زيارتنا جملموعة من مستدامة"، تطرقنا فيو للجانب الفالحي 

: مصنع األنابيب البالستيكية، مصنع الزجاج، وكذا رلمع االخوة فتاح لًتبية الدواجن وإنتاج البيض الذي   ادلصانع

ية دبنتوجو )البيض(، كان زلل دراستنا، وخلصنا بأن ىذا اجملمع يساىم مسامهة كبَتة يف االكتفاء الذايت احمللي للوال

الذي يسوق زلليا )والية الشلف(، وحىت يف الواليات األخرى )غليزان، مستغاًل ...(، وكذا على مستوى األسواق 

نسبيا يف قطاعات أخرى من بينها قطاع اخلدمات  االفريقية )السوق الليبية(، كما أن الوالية تعرف اكتفاءً 

مناطق صناعية )منطقتُت بوادي سلي، ومنطقة  3.. إذ ربتوي على نقل .الفالحة  والصيد البحري، الوالتجارة، 

 منطقة صناعية جديدة تتوزع على سلتلف بلدياهتا. 12ببوقادير( و

 ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، انتاج زللي، اكتفاء ذايت، تنمية مستدامة، بيض. : الكلمات المفتاحية

  



 

Summary: 

The study is concerned with knowing the status of small and medium 

enterprises and their role in achieving local self-sufficiency, and the Chlef 

province was a model for the study, where we produced a reportage entitled: 

“Local Production… Self-sufficiency… Sustainable Development”, in which we 

dealt with the agricultural aspect, especially the industrial aspect that is 

characterized by it. The state through our visit to a group of factories: the plastic 

pipe factory, the glass factory, as well as the Fattah brothers complex for poultry 

and egg production, which was the subject of our study. Chlef), and even in 

other states (Guelizane, Mostaganem ...), as well as at the level of African 

markets (the Libyan market), and the state is relatively sufficient in other 

sectors, including the services and trade sector, agriculture and fishing, 

transportation.... It contains 3 industrial zones (two areas in Wadi Sli and 

Boukadir district) and 12 new industrial zones distributed among its various 

municipalities. 

Key words: small and medium enterprises, local production, self 

sufficiency, sustainable development, eggs. 
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 مقدمة :
تشكل ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة مدخال ىاما من مداخل النمو االقتصادي ومن أىم زلركاتو الرئيسية 

االقتصادي وتطبيق  خاصة يف ظل الظروف االقتصادية احلالية، والوضع الدويل الراىن وزلاولة الوصول إىل التكامل

سياسة التحرير االقتصادي وظهور ادلنظمة العادلية للتجارة، وتعد من أىم ادلوضوعات اليت تشغل حيزا كبَتا من 

قضية التنمية االجتماعية واالقتصادية يف العامل باعتبارىا رائدا حقيقيا للتنمية ادلستدامة بشقيها االقتصادي 

حيويا خللق فرص العمل، فهي وسيلة اقتصادية وغاية  يف انتاج الثروة وفضاءً  واالجتماعي، فهي تلعب دورا رياديا

اجتماعية ينبغي االىتمام هبا. وبالتايل أصبحت سبثل القاعدة الرئيسية اليت تنبثق منها ادلؤسسات الكربى، كما 

ك منو أثبتت فعاليتها يف عمليات التحول من اقتصاد متخلف إىل اقتصاد متطور وأحسن مثال على ذل

 اقتصاديات البلدان الناشئة.

كبَتا لقطاع ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة خاصة يف ظل اجلزائر من بُت الدول اليت أولت اىتماما  

التحوالت ادلتسارعة ضلو اقتصاد تسوده ادلنافسة واجلودة وادلعرفة وتداعيات العودلة ما ألزمها على تكييف نسيجها 

فبالنسبة ذلا فإن قطاع ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يشكل قطاعا زلوريا لالقتصاد اإلنتاجي ومنظومتها الصناعية 

اجلزائري باعتباره قطاعا حيويا يف السياسة االقتصادية وأىم زلركات التنمية وإحدى الدعائم الرئيسية لتطوير 

 االقتصاد الوطٍت شلا يعزز اسهامها يف الناتج الداخلي اخلام.

ربظى بو ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف والية الشلف يعترب حجر الزاوية يف عملية إن االىتمام الذي 

التنمية االقتصادية واالجتماعية، ويعود ذلك لألمهية اليت ديثلها القطاع بالنسبة القتصاديات العامل والتنمية 

التأقلم وامتالكها زلفزات استثمارية   االقتصادية فاتسامها بادلرونة، التغيَت السريع، االبتكار والتطوير والقدرة على

، ربقيق زيادة متنامية يف كبَتة وغَت مكلفة جعل ذلا مردودا اقتصاديا إجيابيا وادلتمثل يف توفَت فرص عمل جديدة

جعلها  حجم االستثمار، زيادة حجم ادلبيعات، قدرهتا على توسيع حركية النشاط االقتصادي للدول النامية ما
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ناخ ادلناسب والضروري لنمو ىذا القطاع وازدىاره، تلبية احلاجيات االستهالكية احمللية تعمل على توفَت ادل

واستقطاب اليد العاملة واحلد من البطالة، تزيد من روح بُت ادلؤسسات وبالتايل ربسُت ادلنتوج احمللي، جبانب دورىا 

 ألنشطة االقتصادية.التنموي الفعال بتكاملها مع ادلنشآت الكبَتة يف ربقيق التكامل بُت ا

ة ودورىا يف ربقيق دلعاجلة موضوع ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسط الربورتاجويف حبثنا ىذا اعتمدنا على 

االكتفاء الذايت احمللي لوالية الشلف حيث تطرقنا فيو إىل التعريف بالقطاع الصناعي والفالحي الذي سبتاز بو 

ومتوسطة وادلتمثلة يف رلمع االخوة فتاح لًتبية الدواجن وإنتاج البيض  الوالية، كما أننا قمنا باختيار مؤسسة صغَتة

باعتباره من أحدث ادلصانع على ادلستوى الوطٍت ىذا من جهة ومن جهة أخرى مسامهتو يف ربقيق االكتفاء الذايت 

 عامال مؤمنُت اجتماعيا وكذا انشائهم للمجمع من ماذلم اخلاص. 50 ـاحمللي دلنتوجو وتشغيلو ل

سمنا موضوعنا إىل فصلُت تناولنا يف الفصل األول: االطار ادلنهجي والذي تضمن أسباب اختيار ادلوضوع ق

مصور تطرقنا  ربورتاجوأمهيتو وأىدافو، والتعريف بادلوضوع، وكذلك النوع الصحفي ادلختار والذي كان يف شكل 

فصل الثاين فكان عبارة عن اطار تطبيقي تناولنا : التعريف، اخلصائص، التصنيفات واألنواع. أما بالنسبة لل فيو إىل

مرحلة ما بعد قبل التصوير، مرحلة التصوير،  : مرحلة ما مراحل 3فيو مراحل اصلاز العمل واليت سبثلت يف 

 التصوير.
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 اإلشكالية :
تقع والية الشلف يف الشمال اجلزائري وىي مهزة وصل بُت اإلقليم الشمايل األوسط واالقليم الشمايل 

بلدية، حيدىا من الشمال  35دائرة و  13، تتكون إداريا من  2كلم  4791الغريب، تًتبع على مساحة تقدر ب 

األبيض ادلتوسط، من الغرب والييت مستغاًل وغليزان، أما شرقا فيحدىا والييت تيبازة وعُت الدفلى، ومن البحر 

 اجلنوب والية تيسمسيلت.

الرابط بُت  04تقع بلدية الشلف وسط عبور بُت الشرق والغرب حيث سبتد على طول الطريق الوطٍت رقم 

فارس واألبيض رلاجة، حيدىا شرقا بلدية أم الدروع، حيدىا غربا   اجلزائر ووىران. حيدىا مشاال كل من بلدييت أوالد

كل من بلدييت واد سلي والشطية، حيدىا من اجلنوب بلدية سنجاس، كما أن البلدية تنقسم إىل عدة جهات: 

دليب، اجلهة الشمالية: حي احلرية، الشقة، ادلوافقية، الشويات، الشرايط، اجلهة الغربية: الشرفة، بن سونة، حي األو 

احلمادية، اجلهة الشرقية: حي النصر، الرادار، أوالد زلمد القددية، أما اجلهة اجلنوبية: احلسنية، حي السالم، وأخَتا 

 وسط ادلدينة.

تعترب والية الشلف منطقة زراعية زلضة سبتاز خبصبة معظم أراضيها خاصة اليت تقع يف زليط الشلف 

ا مكانة ىامة وجيعلها قطبا مهما يف االقتصاد الوطٍت ألهنا ىي ادلصدر األوسط، كما تتميز بطابع فالحي يعطي ذل

 :الرئيسي للدخل بالنسبة لغالبية السكان، حيث أن اإلنتاج الزراعي بالوالية متنوع ويشمل سلتلف الزراعات

غروسة،  احلبوب، احلبوب اجلافة، االعالف، اخلضروات على رأسها البطاطا اليت تأخذ حيزا أكرب من ادلساحة ادل

كذلك األشجار ادلثمرة دبختلف أصنافها وعلى رأسها احلمضيات ويليها الزيتون. كما أهنا تتوفر على ثروة حيوانية 

دون أن ننسى قطاع   متنوعة منها: األبقار، األغنام، ادلعز، والدواجن )دجاج االستهالك ودجاج البيض(.

ن اقتصاد الوالية، والذي ديتاز بتنوعو، فهو يشكل عنصرا ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة الذي يشغل حيزا كبَتا م
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ىاما يف اقتصادىا احمللي ويؤدي دورا بارزا يف ربقيق االكتفاء الذايت، وبالتايل ربسُت اإلنتاج احمللي، فمثل ىذه 

 ادلؤسسات تسعى دائما لتوفَت متطلبات سكان الوالية وحىت خارجها.

كلم عن وسط مدينة الشلف، يف منطقة نائية تسمى    4,5رلمع اإلخوة فتاح الذي يقع على بعد 

ادلخاطرية طريق مطار الشلف الدويل حيدىا مشاال مسجد الربانسية ومن اجلنوب مسجد ادلخاطرية، من الشرق 

ىو خَت مثال سواء يف القطاع الفالحي وتربية احليوانات ألنو يهتم   ملعب القوامسية ومن الغرب بقعة احلباير،

دواجن وإنتاج البيض، وحىت يف القطاع الصناعي باعتباره مؤسسة صغَتة ومتوسطة وىذا راجع لعدد عمالو بًتبية ال

عامال، إذ يصنف من بُت أحدث ادلصانع على ادلستوى الوطٍت الستخدامو للتكنولوجيا  50الذي ال يتجاوز 

ة أساسية لو، واليت نعرف بأهنا وتقنيات حديثة لضمان السَت احلسن دلؤسستو. ىذا اجملمع يتخذ من البيض ماد

أرخص الربوتينات الواجب توفَتىا لكل فرد، فهو يعمل على انتاجها وعرضها يف السوق احمللي وحىت يف أسواق 

واليات أخرى كوالية غليزان ومستغاًل وغَتىا. كما أنو يساىم يف التقليل من البطالة من خالل خلقو دلناصب 

 كبَتة يف ربسُت اإلنتاج احمللي وربقيق االكتفاء الذايت لسكان والية الشلف.  شغل، وبالتايل فهو يساىم بدرجة

 :أسباب اختيار الموضوع 

 دفعتنا عدة أسباب الختيار ىذا ادلوضوع منها:

 :األسباب الذاتية 

 ادليول الشخصي لدراسة ىذا ادلوضوع. -

 والسمعي بصري خاصة.بغية التزود دبعلومات جديدة من رلاالت أخرى غَت زبصص اإلعالم عامة  -

 إعداد ربورتاج موضوعو سلتلف عن باقي موضوعات الطلبة. -
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 :األسباب الموضوعية 

 تعريف سكان والية الشلف دبصنع البيض. -

 أخذ مثل ىذه ادلصانع إلنشاء مؤسسات دلنتجات مغايرة. -

 إعطاء الدولة اجلزائرية أمهية للمؤسسات الصغرى لاللتحاق بركب الدول ادلتقدمة. -

الضوء على إمكانية استخدام التكنولوجيا ادلتطورة يف مثل ىذه ادلصانع والتخلي عن التسيَت  تسليط -

 التقليدي حىت يسهل العمل وربسن جودة ادلنتج.

 :أىمية الدراسة 

الدور الكبَت الذي تلعبو ادلؤسسات الصغَتة يف ربسُت اإلنتاج احمللي والسهر على ربقيق االرتقاء  -

 يع اجملاالت وعلى ادلستويُت احمللي والوطٍت.بالدول ادلتقدمة يف مج

االستثمار يف قطاع ادلؤسسات الصغَتة ديكن لو وبشكل كبَت أن يساعد يف ربريك عجلة النمو  -

 االقتصادي احمللي.

 إبراز الدور االسًتاتيجي ذلذه ادلؤسسة يف ربقيق االكتفاء الذايت لوالية الشلف. -

  والمكاني:حدود الدراسة: المجال الزمني 

يف والية الشلف دبختلف مناطقها حيث تنوعت أماكن التصوير ديكن حصرىا فيما  الربورتاجصور ىذا 

 يلي:

 .ادلؤسسة الصغَتة لتحضُت البيض: دبنطقة وادي سلي 

  رلمع االخوة فتاح لًتبية الدواجن وإنتاج البيض دبنطقة ادلخاطرية، حيث كان التصوير داخل وخارج

 ادلصنع.

  .مصنعي: األنابيب البالستيكية والزجاج بادلنطقة الصناعي القددية وادي سلي 
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 .أرض فالحية: منطقة مكناسة 

 .مديرييت: الفالحة والصناعة: بوسط مدينة الشلف 

 .مركز ذباري للمواد الغذائية، زلل حلويات، زلل أكل خفيف: وسط مدينة الشلف 

 .2020/  06/  02إىل  2020/  03/ 11يف فًتة زمنية شلتدة من: 

 :تحديد المفاىيم 

 :المؤسسة 

 1كل تنظيم يرمي إىل اإلنتاج أو ادلبادلة للحصول على الربح.: لغة

ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ىي تلك ادلؤسسات اليت سبتاز دبحدودية رأس ادلال وقلة : اصطالحا

 2وتعتمد على سبويل ذايت.العمال، زلدودية التكنولوجيا ادلستخدمة، بساطة يف التنظيم اإلداري 

مؤسسة إنتاج البيض للسيد حسُت فتاح ىي مؤسسة صغَتة زللية ذات رأس مايل خاص، : إجرائيا

 عامال. 30تستخدم تكنولوجيا حديثة، عدد عماذلا 

 :البيض 

 3ما تضعو إناث الطَت وضلوىا وتكون منها صغارىا.لغة: 

وىو غذاء كامل لإلنسان ويتميز على غَته من يعد من أىم مصادر الربوتينات احليوانية  اصطالحا:

 4الربوتينات بسهولة نقلو وزبزينو وتسويقو.

                                                           
  .17، مكتبة الشروق الدولية، ص معجم الوسيط رلمع اللغة العربية،- 1
  .273، ص6، رللة اقتصاديات مشال إفريقيا، ع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر آفاق وقيود آيت عيسى عيسى،- 2

 .79، مرجع سبق ذكره، ص المعجم الوسيطرلمع اللغة العربية،  - 3
  .01، ص 2009، مركز العمل التنموي، غزة، 1، طتربية الدواجن سعود صاحل الشوا،- 4
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شهرا من منو الدجاجة  20ىو ادلنتج األساسي دلؤسسة إنتاج البيض الصغَتة بوالية الشلف بعد : إجرائيا

 واستطاعتها التبييض.

 :النشاط 

 1زراعي أو ذباري مثال.شلارسة صادقة لعمل من األعمال، يقال: لفالن نشاط  لغة:

النشاط الفالحي ىو رلموع األنشطة ادلرتبطة باإلنتاج الزراعي واحليواين ادلوجهة للتغذية  اصطالحا:

والتصنيع، أيضا ىو رلموعة من األنشطة االقتصادية ادلرتبطة بالنباتات واحليوانات وتتوفر على إنتاج ينفع اإلنسان 

حة التقليدية والفالحة العصرية وتتجلى أمهية الفالحة يف توفَت الغذاء وتوفر منها الغذاء وتنقسم إىل قسمُت: الفال

 2الشغل وتنشيط القطاعات االقتصادية.

يتمثل النشاط الفالحي لدراستنا يف تربية الدواجن إلنتاج البيض بداية من إنتاج البيض وربويلو  إجرائيا:

 بح دجاجة جاىزة للتبييض.شهرا لتص 20إىل صيصان تتم تربيتها منذ ميالدىا إىل 

 :االكتفاء الذاتي 

 اكتفى بالشيء: استغٌت بو وقنع. لغة:

 3االكتفاء الذايت: يف االقتصاد أن تستغٌت الدولة بإنتاجها عن االستَتاد من غَتىا.

                                                           
  .922، مرجع سبق ذكره، ص المعجم الوسيطرلمع اللغة العربية، - 1
، درجة ماسًت، جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغاًل، شعبة علوم اإلعالم آفاقاالستثمار الفالحي بوالية مستغانم رىانات و  كميلية محوم،- 2

  .03، ص 2019 -2018واالتصال، 
 .793، مرجع سبق ذكره، ص المعجم الوسيطرلمع اللغة العربية، - 3
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يقصد بو قيام األفراد واجلماعات يف رلتمع ما ويف وقت ما بتغطية أغلب احتياجاهتم  اصطالحا:

ذاتيا وجبهدىم اخلاص، دون االعتماد على اآلخرين، وذلك عن طريق التصنيع أو الزراعة أو اإلنتاج ومتطلباهتم 

 حمللي دون االستَتاد من اخلارج.

 1واالكتفاء الذايت قيمة يف حد ذاهتا يسعى إليها اجلميع.

لسكان اجملتمع قام السيد حسُت فتاح بإنشاء مؤسسة صغَتة يسعى من خالذلا إىل توفَت البيض : إجرائيا

 احمللي بوالية الشلف.

 الفئة المستهدفة : 

إن لكل عمل صحفي مجهور معُت سواء أكان مجهورا عاما أو مجهورا خاصا، وبالنسبة للعمل الذي قمنا 

بو والذي كان عبارة عن ربورتاج حول كيفية أو باألحرى مراحل إنتاج البيض وىذا بادلؤسسة الصغَتة إلنتاج 

شلف، باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة ومتطورة، وذلذا فربورتاجنا ادلصور موجو للجمهور البيض بوالية ال

 .اخلاص ادلتمثل يف األساتذة والطلبة أثناء العرض من جهة وإىل اجلمهور العام باختالف مساتو من جهة أخرى

 النوع الصحفي المختار: 

دلعاجلة موضوع دراستنا: "ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ودورىا يف ربقيق االكتفاء الذايت" يف شكل قالب 

 وىذا راجع لسببُت: الربورتاجمسعي بصري وقع اختيارنا على 

، ربورتاجدبا أننا ندرس زبصص مسعي بصري مت الزامنا بإعداد نوع صحفي مسعي بصري سواء كان  .1

 .الربورتاجبورتريو، حصة تلفزيونية، فيلم وثائقي أو فيلم قصَت وضلن اخًتنا 

                                                           
 .25ار الثقافية للنشر، ص ، الدمعجم مصطلحات عصر العولمة، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، نفسية، إعالميةامساعيل عبد الفتاح، -1
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ىو عبارة عن عملية نقل للواقع عن طريق السرد والوصف وادلوضوع الذي  الربورتاجكما نعلم أن  .2

 تناولناه يعتمد أساسا على ىذين العنصرين.

  الربورتاجتعريف: 

أي ادلخرب  reporteاليت اشتقت منها اسم  reportيزي مشتقة من الفعل اإلصلل ربورتاجكلمة   لغة: .1

 1الصحفي، وتعٍت نقل الشيء من مكان إىل آخر، أو باألحرى ارجاع الشيء إىل مكانو وأصلو.

الفرنسية أو اإلصلليزية إىل العربية " البيان الصحفي" أو " نقل األحاسيس" أو  reportageتًتجم كلمة 

 2" التصوير احلي".

 اصطالحا: .2

ىو استطالع يسلط الضوء على ظاىرة أو منطقة أو واقعة ما بأسلوب قريب جدا من الصياغة  الربورتاج

األدبية ديتاز جبمالية اللغة ويركز على الوصف الزماين وادلكاين والفاعلُت فيو وتتدفق شخصية كاتبو بشكل واضح 

 3من خالل أحاسيسو ورؤيتو دلا الحظ وشهد ومسع.

زلمد لعقاب عل أنو فن من فنون الكتابة الصحفية يقوم بتصوير الواقع ونقلو إىل كما يعرفو الدكتور 

 4أن يتمتع دبقدرة على السرد والوصف. الربورتاجاجلمهور وجيب على الصحفي الذي يكتب 

ىو مراقبة عمليات وتطورات الواقع من أصلها ومنشأىا وتكوينها وتطوراهتا، حبيث ربمل الكامَتا  الربورتاج

 إىل ادلشاىدين الصور ادلتعلقة باحلاضر.

 

                                                           
 .6ص مرجع سبق ذكره، ، االستثمار الفالحي بوالية مستغانم رىانات وآفاقكميلية محوم،   -1

 2- زلمد لعقاب، الصحفي الناجح، ط3، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 2010، ص 84.
  3- ساعد ساعد، فنيات التحرير الصحفي، ط2، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 2009، ص 186.

  4- زلمد لعقاب، الصحفي الناجح، ط3، مرجع سبق ذكره، ص 84.
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يتناول وقائع حية حول األشخاص، العالقات اإلنسانية، البيئة الطبيعية،  ربورتاجىو  التلفزيوني: الربورتاج

 1ضوء على احلياة االجتماعية بصفة مجالية ويربز شدة ىذا البعد بطابع جذاب.األلوان والديكور، إذ يلقي ال

  الربورتاجأنواع: 

 ادلوضوع: ربورتاجاحلدث و  ربورتاج التصنيف األول:

: ىو تغطية صحفية حديثة مرتبطة باحلدث وتكون آنية ومباشرة خاصة يف اإلذاعة الحدث ربورتاج-

 التقرير الصحفي لوال مجالية اللغة واألسلوب والوصف الطاغي على لغة الصحفي.والتلفزيون، ىذا النوع أقرب إىل 

: وىو الذي يدور حول القضايا واألحداث غَت اآلنية، وال يلتزم بتقدمي أخبار الموضوع ربورتاج-

ومعطيات مرتبطة باحلدث بعينو، بل ينطلق منها لرصد نبضات اجملتمع وتقدمي السلوك اإلنساين، ىنا زبتار 

 2ادلؤسسة اإلعالمية موضوعا ما ينجزه الصحفي ويتم بثو يف وقت معُت.

 غَت مباشر: ربورتاجمباشر و  ربورتاج: التصنيف الثاني

الذي يقوم بو صحفي من جريدة أو إذاعة أو تلفزيون، حيث يقوم  الربورتاج: ىو ذلك مباشر ربورتاج-

ة أو اإلذاعة أو التلفزة بنشره أو بثو أو إذاعتو، أي أن ىذا و، وتقوم تلك اجلريدربورتاجبالنزول إىل ادليدان وجيري 

 من انتاج اجلريدة أو اإلذاعة أو التلفزة نفسها. الربورتاج

الذي تنتجو مؤسسة إعالمية أخرى كوكاالت األنباء مثال، حيث  الربورتاج: ىو ذلك غير مباشر ربورتاج-

ا صحفيا حول موضوع معُت، مث تشًتيو ربورتاجيقوم صحفي من وكالة أنباء معينة بالنزول إىل ادليدان وجيري 

ريدة أو ىنا ليس من انتاج تلك اجل الربورتاجاجلريدة أو اإلذاعة أو التلفزة وتقوم بنشره أو ببثو أو إذاعتو، أي أن 

 اإلذاعة أو التلفزة، وإمنا من انتاج غَتىا.

                                                           

  1-  كميلية محوم، االستثمار الفالحي بوالية مستغانم رىانات وآفاق، مرجع سبق ذكره، ص 8.
، لتحويل األلمنيوم بوالية المسيلة أنموذجا   +ALGALرسكلة المخلفات الصناعية رؤية اقتصادية بمعايير بيئية مركبرقية طالب، -2 

   .17، ص 2016/2017درجة ماسًت، جامعة زلمد بوضياف ادلسيلة، قسم علوم االعالم واالتصال، زبصص مسعي بصري، 
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 : حسب طبيعة ادلوضوع:التصنيف الثالث

: يدور حول القضايا السياسية، واألحداث والوقائع، اليت ذلا عالقة بالسياسة، مثل قضايا سياسي ربورتاج-

 األمن، اإلرىاب وغَتىا.

االجتماعية كالطفولة، ادلرأة، البطالة، ادلخدرات، التشرد : ويرتبط مضمونو بادلواضيع اجتماعي ربورتاج-

 وما إىل ذلك.

: ويدور حول ادلواضيع الثقافية كادلطالعة، بيع الكتب، الًتدد على ادلكتبات، ادللتقيات ثقافي ربورتاج-

 الفكرية، استطالع مجهور ادلثقفُت حول القضايا الثقافية.

 ت اليت تركز على األمكنة وادلناطق وادلنتجات السياحية وغَتىا.االربورتاج: وىو نوع من سياسي ربورتاج-

ات اليت ترتبط عادة باحملاكم والقضايا ادلختلفة خاصة تلك الربورتاج: وىو نوع من قضائي ربورتاج-

 ادلواضيع االجتماعية.

ُت، وكل : ويتعلق بادلواضيع الرياضية كاستطالع ادلنشآت، ومجهور الرياضيُت وادلشجعرياضي ربورتاج-

 األمور ادلتعلقة بالرياضة.

ات فهو يدور يف ادلناطق الساخنة، مثل احلروب، الربورتاج: وىو نوع ىام من أنواع حربي ربورتاج-

 1التوترات والنزاعات ادلسلحة، واحلروب االىلية وغَتىا.

السلع واألسعار، : ويرتبط مضمونو بادلواضيع االقتصادية كاألسواق، االكتفاء الذايت، اقتصادي ربورتاج-

 العرض والطلب وما إىل ذلك.

 

 

                                                           
1
 .79 -75، ص 2004، دار ىومة، اجلزائر، الصحفي الناجح دليل عملي للطلبة والصحفيينزلمد لعقاب،  - 
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 حسب الوسيلة اإلعالمية: التصنيف الرابع:

: وىو الذي يتم نشره عرب الصحف الورقية ويكون للكلمة دور فعال يف تأثَته على المكتوب الربورتاج-

 القراء.

موعة دور فعال يف : وىو الذي يتم بثو عرب األثَت ويكون للصوت والكلمات ادلساإلذاعي الربورتاج-

 التأثَت على ادلستمعُت.

: وىو الذي يتم نشره عرب القنوات التلفزيونية ويتم التأثَت يف ادلشاىدين عن طريق التلفزيوني الربورتاج-

 الصورة والصوت وذلذا جيب اختيار صور ملفتة للنظر ومثَتة االنتباه وقوية التأثَت.

  الربورتاجخصائص: 

 يًتك الصحايف يقوم بدور الشاىد ادلفضل الذي يعَت حواسو للجمهور، وجيعلو يعيش ما عاشو. الربورتاج-

يتضمن جانبا ذاتيا، بكل تأكيد وبعدا نقديا لألشياء واالفعال، ويتطلب قدرا من الصرامة يف  الربورتاج-

 نقل األخبار وعناصرىا.

لموسة وعملية وصائبة، ومجل قصَتة ربافظ على ىي لغة احلياة اليومية ادلتدفقة، كلمات م الربورتاجلغة -

 إيقاعها ومجلة من استشهادات بأقوال من ذلم عالقة باحلدث أو الوضعية للتعبَت عن حالتهم الفكرية والروحية.

ال يربىن، بل يقدم ما جيعل اجلمهور يشعر، يستعُت بالتفاصيل لكشف حاالت نفسية  الربورتاج-

 فاىيم أو انتاجها.وأوضاع، وال يعمل على ابراز م

و، ببساطة، كل ما رآه وعاشو بل يعرب بكثافة عن بعض العناصر ادلوصوفة ربورتاجالصحفي ال يصف يف -

 1باستخدام الصور اجلمالية اليت ربول كل ما ىو شخصي إىل منوذجي.

 

                                                           
 .141 -140، ص 2007، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2، طاقترابات نظرية من األنواع الصحفية  العياضي،نصر الدين  - 1
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  الربورتاجبنية: 

 كغَته من األنواع الصحفية من: عنوان، مقدمة، جسم وخاسبة.  الربورتاجيتكون 

وصفية تعرب بصدق  الربورتاج: يتشكل من عنوانُت: إشارة ورئيسي. جيب أن تكون العناوين يف العنوان.1

 . مثال: تقرت: لؤلؤة اجلنوب ادلنسية.الربورتاجوشفافية عن مضمون 

لصحفي إال أنو ديكن ذكر أىم ادلقدمات الصاحلة أيضا إلبداع ا الربورتاج: زبضع مقدمة المقدمة.2

 منها: ربورتاجلل

 بأي طريقة يراىا مناسبة. الربورتاج: يقوم الصحفي بالتمهيد دلوضوع مقدمة تمهيدية -

 ، مثل موقع مدينة.الربورتاج: حيدد من خالذلا الصحفي مكان مقدمة تحديد المكان -

مثل: االنتحار أو اإلجهاض أو التشرد  الربورتاجوع : أي حيدد الصحفي موضمقدمة تحديد الموضوع -

 1وغَتىا من ادلواضيع.

يأخذ بعض السمات من األدب فإنو يسعى إىل تصوير واقع احلدث أو  الربورتاج: نظرا ألن الجسم.3

ادلوضوع كما ىو، مركزا عل جوانب الزمان وادلكان والفاعلُت فيها، وبأسلوب تعبَتي بليغ وحيوي وفعال يشعرك 

على لغة  الربورتاجبادلشاركة من خالل ادلشاىدة، حىت وإن كان النص يف الصحف ومواقع األنًتنيت فًتكيز 

 .الربورتاجالتمشهد ذبعل ادلتتبع يشعر وكأنو يعيش اللحظة، حلظة القيام ب

عن السياق الزماين وادلكاين للموضوع، خاصة يف الصحافة اإلذاعية  الربورتاج: ال زبرج خاسبة خاتمة.4

 2والتلفزيونية حيث يكون اإلمضاء النهائي أو الوقفة األخَتة ىي اخلاسبة.

 

                                                           
 .83 -82، مرجع سبق ذكره، ص الصحفي الناجح دليل عملي للباحثين والصحفيينزلمد لعقاب،  - 1
 .189، مرجع سبق ذكره، ص فنيات التحرير الصحفيساعد ساعد،  - 2
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  الربورتاجصعوبات : 

 ألن األغلبية يعتمدون على نفس ادلراجع. الربورتاجصعوبة ربصلنا على مراجع خاصة ب-

، بورتريو، وثائقيات ...( ألن ربورتاجصعوبة العثور على مصور يف رلال األعمال السمعية بصرية )-

 أغلبيتهم يعملون يف رلال األعراس واحلفالت.

 ادلرتفع تسجيل يف بعض األماكن بسبب الضجيجصادفتنا بعض الصعوبات التقنية نظرا الستحالة ال-

 للماكنات.

 بقرار احلجر الصحي بسبب فَتوس الكورونا ما دفعنا للتوقف عن العمل. ربورتاجتصادف زمن تصويرنا لل-

صعوبة إجرائنا دلقابلة مع وايل والية الشلف حبجة أنو التحقق بادلنصب منذ أيام وليس لديو أي علم -

 .بقطاعات والية الشلف

إلغاء  النهائي وىذا نظرا ل:  الربورتاجإن الفكرة ادلسطرة يف بداية العمل ليست نفسها الفكرة اليت تناوذلا -

كل من اجمللس الشعيب الوالئي، مركز التسهيل للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ووكالة دعم تشغيل الشباب 

ENSEJ .ادلوافقة على القيام دبقابالت مع شلثل كل إدارة 
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كل عمل نظري حيتاج إىل جانب تطبيقي، ودلوضوع ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ودورىا يف ربقيق 

االكتفاء الذايت احمللي اخًتنا أن يكون تطبيقو عبارة عن ربورتاج ملم جبميع زوايا ادلوضوع، وإلهنائو كان ال بد منا 

 :  مراحل ديكن حصرىا فيما يلي 3اتباع 

 :  مرحلة ما قبل التصوير .1
تعترب أول مرحلة ألي عمل مسعي بصري، فعلى الصحفي القيام بدراسة استطالعية ومجع الوثائق 

 :  وادلعلومات اليت ذلا عالقة بادلوضوع ادلعاجل. يف ىذه ادلرحلة قمنا بعقد رلموعة من اللقاءات كانت كالتايل

 التقينا مع األستاذة ادلؤطرة صفاح أمال وطرحنا عليها فكرة ادلوضوع. :  26/11/2019يوم  -

ثاين لقاء مع األستاذة قدمنا ذلا فكرة عامة حول ادلوضوع باإلضافة إىل أسباب :  27/11/2019يوم  -

 اختيارنا للموضوع واذلدف منو. 

 تعديلها أو رفضها. بعد ىذه الفًتة طرحنا مجيع مواضيعنا على اإلدارة دلناقشتها وقبوذلا أو 

 ثالث لقاء مع األستاذة لتشرح لنا برنامج العمل الذي سوف نقوم بو. :  28/01/2020يوم  -

تواصلنا مع األستاذة أغلب األوقات عرب :  27/03/2020إىل غاية  04/02/2020بداية من يوم  -

 اإلدييل ومرات قليلة التقيناىا يف اجلامعة كنا نتناقش عن العناصر اليت أعددناىا. 

 عقدنا موعد مع ادلصور من أجل اطالعو على خطة العمل. :  01/03/2020يوم  -

حث ادليداين والتصوير قمنا بزيارة رلمع االخوة فتاح من أجل تقدمي رخصتا الب:  04/03/2020يوم  -

 وكذا ربديد موعد العمل. 

مديرية الفالحة، مديرية الصناعة وادلناجم، (قمن بزيارة العديد من ادلؤسسات :  12/03/2020يوم  -

مصنع األنابيب البالستيكية، مصنع الزجاج، رلمع االخوة فتاح لًتبية الدواجن وإنتاج البيض وادلؤسسة الصغَتة 

 جل تقدمي رخصتا البحث ادليداين والتصوير وربديد موعد العمل. من أ )لتحضُت البيض
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 :  المعاينة الميدانية 
ىذه ادلرحلة تعرف باالستطالع والدراسة ادلسحية للموضوع ادلعاجل. قمنا خالذلا بالتعرف جيدا على أماكن 

وادلتوسطة ودورىا يف ربقيق ادلؤسسات الصغَتة :  التصوير وأىم الفاعلُت الذين بإمكاهنم افادتنا يف موضوع

االكتفاء الذايت احمللي، وما كان منا إال النزول إىل ادليدان وزيارة رلمع اإلخوة فتاح لًتبية الدواجن وإنتاج البيض، 

وادلناجم، مصنع األنابيب البالستيكية،  مديرية الفالحة، مديرية الصناعة:  وكذا التوجو إىل سلتلف ادلؤسسات

سسة ادلصغرة لتحضُت البيض، من أجل إيداع رخصتا البحث ادليداين والتصوير وتوضيح اذلدف مصنع الزجاج، ادلؤ 

رلمع :  ادلراد الوصول إليو، بعدما مت قبولنا يف ىذه ادلؤسسات قمنا بتحديد مواعيد وأماكن التصوير اليت تشمل

ية احليوانات، سلتلف ادلصانع، أما االخوة فتاح، بعض األراضي الفالحية واحليوانات إلبراز القطاع الفالحي وترب

 بالنسبة للمقابالت فتم إجراؤىا يف ادلؤسسات. 

 :  التصور العام
موضوع مذكرتنا يتمحور حول ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ودورىا يف ربقيق االكتفاء الذايت احمللي، ذلك 

لذي سبتاز بو الوالية، وبعدىا طرحنا من خالل طرحنا التعريف بالقطاعُت الصناعي والفالحي وتربية احليوانات ا

رلمع االخوة فتاح لًتبية الدواجن وإنتاج البيض كأمنوذج يعرب عن القطاع الفالحي والصناعي للوالية من ناحية 

 ويساىم يف االقتصاد احمللي واالكتفاء الذايت من ناحية أخرى. 

 :  البطاقة التقنية للربورتاج
 ... تنمية مستدامة.  ... اكتفاء ذايت انتاج زلليالربورتاج : موضوع  -

 ثا.  03د  31الربورتاج : مدة  -

 . Canon 77d ،Canon 200d:  الكاميرا المستعملة -

 Rode nt Usb.:  الميكروفون -

 بليدي زلمد أمُت. :  التركيب -
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 Adobe Première Pro.:  نظام التركيب -

 :  البطاقة الفنية
 ... تنمية مستدامة.  ... اكتفاء ذايت زلليانتاج الربورتاج : موضوع  -

 روبورتاج تلفزيوين. :  النوع -

 عربية. :  النسخة األصلية -

  ثا. 03د  31الربورتاج : مدة  -

 بن فرحية أمال. :  عداد وتقديمإ -

 د. صفاح أمال. :  شرافإ -

  بليدي زلمد أمُت.:  التركيب -

 . ىٍت إبراىيم:  الصورة -

 سعيد منصور الياس. 

  محداين أمحد نسيم.

- DRONE  :.جغلول ميلود  

 أمحد نسيم محداين. :  الصوت -

 والية الشلف. :  مكان التصوير -

 خاص (أثناء العرض)، مجهور عام. :  الجمهور المستهدف -

 :  المستجوبون
 رئيس مصلحة التقييس والقياسة ومراقبة ادلطابقة. :  ازلمدي بوزينة أمحد -

 ادلكلف دبصلحة االحصائيات الفالحية واحلسابات االقتصادية. :  كركوري إبراىيم -
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 ادلفتش البيطري للوالية. :  بدريات معمر -

 مسَت رلمع االخوة فتاح لًتبية الدواجن وإنتاج البيض. :  فتاح حسُت -

 ادلهٍت لنشاط تربية الدواجن.  رئيس اجمللس:  حجوطي معمر -

 التاجر.  -

 . 2020جوان :  نتاجإ -

 :  مرحلة التصوير .2
آلة الكامَتا، ادليكرفون وربديد ادلواعيد :  وتتوقف على عدة عوامل منها الربورتاجتعد من أىم مراحل انتاج 

 :  للقيام بادلقابالت مع ادلسؤولُت وادلختصُت واليت سبثلت فيما يلي

وإجراء مقابلة مع التاجر  تصوير رلمع االخوة فتاح إلنتاج البيض من الداخل واخلارج:  19/03/2020

 ليحدثنا عن عملية تسويق ادلنتوج. 

اجراء مقابلة مصورة مع ادلفتش البيطري لوالية الشلف السيد "بدريات معمر" دبقر :  03/05/2020 

 مديرية الفالحة لوالية الشلف ليحدثنا عن الثروة احليوانية للوالية وخاصة نشاط تربية الدواجن. 

مقابلة مصورة مع ادلكلف دبصلحة االحصائيات الفالحية واحلسابات االقتصادية :  03/05/2020

"كركوري ابراىيم" دبقر مديرية الفالحة لوالية الشلف ليحدثنا عن احصائيات القطاع الفالحي لوالية للسيد 

 الشلف. 

 اجراء مقابلة مع السيد رئيس مصلحة التقييس والقياسة ومراقبة ادلطابقة السيد :  04/05/2020

سسات الصغَتة وادلتوسطة بوالية "زلمدي بوزينة أمحد" دلديرية الصناعة بوالية الشلف ليحدثنا عن واقع ادلؤ 

 الشلف وأىم ادلشاكل اليت يعاين منها ىذا القطاع. 
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اجراء مقابلة مع مسَت رلمع االخوة فتاح لًتبية الدواجن وإنتاج البيض السيد" فتاح  : 16/05/2020

 حسُت" ب اجملمع ليحدثنا عن فكرة انشاء ادلشروع ودورة حياة ادلنتوج ومسامهة اجملمع يف االكتفاء الذايت احمللي. 

ف ليحدثنا عن عملية اجراء مقابلة مع رئيس اجمللس ادلهٍت لًتبية الدواجن فرع الشل : 17/05/2020

 التحضُت والتفقيص وموضوع االكتفاء الذايت يف رلال تربية الدواجن وانتاج البيض. 

قمنا بتصوير مصنع البالستيك بادلنطقة الصناعية القددية "واد سلي" من خالل أخذ  : 20/05/2020

 كيفية عملو وأىم منتجاتو.  بعض ادلشاىد عن

كيفية عملو وأىم  لزجاج من خالل أخذ بعض ادلشاىد عنقمنا بتصوير مصنع ا:  21/05/2020

 منتجاتو. 

قمنا بتصوير أرض زراعية دبنطقة مكناسة لتبيُت القطاع الفالحي الذي تتميز بو والية  : 22/05/2020

 الشلف من خالل التقاطنا دلشاىد معربة عن بعض اخلضر والفواكو واألشجار ادلثمرة. 

ادلشاىد عند "بائع احللويات"، "مركز ذباري للمواد الغذائية"  قمنا بتصوير بعض : 25/05/2020

 و"زلل أكل خفيف" لتبيُت سلتلف استعماالت البيض. 

 :  رمرحلة ما بعد التصوي .3
 :  بعد انتهائنا من التصوير قمنا دبا يلي

قمنا دبشاىدة ما مت تصويره بتمعن وتركيز حىت يتسٌت لنا اختيار اللقطات الواجب إدراجها :  المشاىدة -

 واليت زبدم ادلوضوع بصورة دقيقة، مث قمنا بًتتيبها وفق خطة الطريق ادلسطرة.  الربورتاجيف 

تتمثل ىذه العملية يف تركيب الصور وترتيبها وفق تسلسل األفكار والزماين واليت قمنا هبا :  التركيب -

 . 2020/ 06/ 11إىل  06/2020/ 01دبساعدة زلمد أمُت بليدي بداية من 
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باتباع تسلسل ادلشاىد وأفكار ومضمون  الربورتاجىو عبارة عن نص نصف فيو فكرة :  التعليق -

 ادلقابالت. 

تعترب ادلوسيقى مؤثرا يزيد من مجالية ادلوضوع، كما أهنا تضفي عليو دلسة فنية تتناسب :  الموسيقى -

 ، لذا قمنا باختيار موسيقى ىادئة ديناميكية. الربورتاجو 

ىي عملية ميكساج الصورة والتعليق لنتحصل على شريط من الصور تتخللو أصوات :  المزج -

 ،تعليقات، موسيقى ومؤثرات صوتية. 

ينَتيك البداية ادلزج واضفاء اللمسات األخَتة جلجاىزا بعدما قمنا بعملية  الربورتاجىنا يصبح :  تاجاإلن -

 والنهاية. 

 :  جينيريك البداية
 جامعة عبد احلميد بن باديس 

 كلية العلوم االجتماعية

 شعبة علوم االعالم واالتصال  

 ... تنمية مستدامة.  ... اكتفاء ذايت انتاج زللي

 ربورتاج مصور لنيل شهادة ادلاسًت 

 يف علوم االعالم واالتصال 

 زبصص مسعي بصري 

 بن فرحية أمال.  : عداد وتعليقإ

 د. صفاح أمال.  : شرافإ
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 :  نص التعليق
تشكل ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة مدخال ىاما من مداخل النمو االقتصادي خاصة يف ظل الظروف 

االقتصادية احلالية وظهور ادلنظمة العادلية للتجارة، فهي تلعب دورا رياديا يف انتاج الثروة وفضاء حيويا خللق فرص 

 ربى. العمل، كما سبثل القاعدة الرئيسية اليت تنبثق منها ادلؤسسات الك

 موسيقى

تعترب والية الشلف احدى الواليات االسًتاتيجية احملورية لتموقعها بُت أىم قطبُت اقتصاديُت اجلزائر 

العاصمة ووىران إضافة إىل طابعها الفالحي والسياحي ىذا ما يؤىلها لتشكيل قطب اقتصادي ىام ينحصر يف 

مؤسسة صغَتة ومتوسطة تتخصص يف سلتلف  5249عدة قطاعات من بينها قطاع الصناعة وادلناجم دبجموع 

 اجملاالت. 

 محمدي بوزينة
تتميز والية الشلف بطابعها الفالحي شلا يعطي ذلا مكانة ىامة وجيعلها قطبا مهما يف االقتصاد الوطٍت 

ىكتار أراضي صاحلة للزراعة تشمل  23230ألف ىكتار منها  262حيث تًتبع على مساحة زراعية تقدر ب 

 عات. سلتلف الزرا

 كركوري إبراىيم

 أما الثروة احليوانية اليت تتميز هبا ذات الوالية فتشمل عدة أنواع من الًتبية األبقار األغنام وتربية الدواجن. 

 بدريات معمر

مليون وحدة بيض سنويا توجو الستعماالت االنسان اليومية كونو مكونا غذائيا ىاما ومصدرا  140

 اقتصاديا للربوتُت. 

 موسيقى
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ومؤسسة خاصة سلتصة يف نشاط تربية الدواجن وإنتاج البيض  مع االخوة فتاح فكرة متوارثة عرب األجيالرل

 ومهيأة بأحدث التقنيات.  أنشئت منذ سنوات

 فتاح حسين

 

يوما بدرجة حرارة  18سبر عملية تربية الدواجن بعدة مراحل، والبداية تكون من مرحلة التحضُت واليت تدوم 

 ورطوبة وهتوية زلددة. 

 حجوطي معمر

 أيام مع تغيَت يف درجة احلرارة والرطوبة والتهوية.  3تليها مرحلة التفقيص واليت تدوم 

 حجوطي معمر

 يوما خيضع الصوص لعملية التلقيح ومن مث يصبح جاىزا لعملية الًتبية.  21بعد مرور 

 حجوطي معمر

أسبوع وتقوم على رلموعة من  20حىت  18عملية اإلنتاج تًتاوح مدهتا من  تعد مرحلة الًتبية أساس

 .العوامل من بينها اإلضاءة واحلرارة

 فتاح حسين

أشهر ليصبح الدجاج خالذلا جاىز لعملية التبييض وتقوم  10آخر مرحلة ىي مرحلة اإلنتاج تدوم حوايل 

 على درجة اضاءة وحرارة سلتلفة. 

 فتاح حسين

وادلكون  الًتبية ربتاج الدواجن إىل عامل آخر يساعدىا يف النمو واإلنتاج ىو عامل التغذيةخالل عملية 

 من عدة مكونات زبتلف حسب احتياجات كل مرحلة. 
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 فتاح حسين

يف حال تعرض الصوص أو الدجاج لوباء تقدم لو رلموعة من اللقاحات والفحوصات إضافة إىل مكمالت 

 غذائية وفيتامينات. 

 فتاح حسين

 كاجملاورة لالستهال قبعد كل ادلراحل السابقة يتوجو ادلنتوج إىل التسويق على ادلستوى احمللي وحىت السو

 واالستعمال اليومي وبالتايل ربقيق االكتفاء الذايت احمللي. 

 التاجر

 فتاح حسين

تعرف والية الشلف جبودة منتوجها ونشاط مؤسساهتا الصغَتة وادلتوسطة ما جعلها ربقق اكتفاء ذاتيا وتنمية 

 مستدامة ورفاىية جملتمعها احمللي. 

 حجوطي

الليبية وادلوريطانية وبالتايل ادلسامهة وادلنافسة على :  االفريقية منها قكما أهنا عرفت ولوجا دلختلف األسوا

 ادلستوى الوطٍت. 

 بدريات معمر

 محمدي بوزينة أحمد

التنمية  عمليةإن االىتمام الذي ربظي بو ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة بوالية الشلف يعترب حجر الزاوية يف 

زائري وإحدى الدعائم الرئيسية لتطوير االقتصاد الوطٍت االقتصادية واالجتماعية احمللية وقطاعا زلوريا لالقتصاد اجل

بوقادير ووادي :  لذا اعتمدت على اسًتاتيجية العقار الصناعي من خالل انشاءىا دلنطقتُت صناعيتُت جديدتُت

 منطقة نشاطات جديدة.  12سلي إضافة إىل 
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  : النهايةجينيريك 
 كنتم مع 

 ... تنمية مستدامة.  ... اكتفاء ذايت نتاج زلليإ

 روبورتاج مصور لنيل شهادة ادلاسًت يف علوم االعالم واالتصال 

 زبصص مسعي بصري 

 بن فرحية أمال.  : عداد وتقديمإ

 د. صفاح أمال.  : إشراف

 ىٍت إبراىيم.  : تصوير

 سعيد منصور إلياس. 
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 شريط الصورة شريط الصوت

 الرقم اللقطة نوع اللقطة حركة الكاميرا زاوية التصوير مدة التصوير التعليق الحوار الموسيقى الضوضاء

 1 شاسج اٌثذاَح / / / شا8   / ِىعُمً  

 2 ِماَ اٌشهُذ PEجاِؼح  ذشافٍُٕغ ِٓ األػًٍ 4شا     ذشىً.... / ِىعُمً  

 / ِىعُمً  

اٌّؤعغاخ 

اٌظغُشج 

واٌّرىعطح ِذخال 

 3 ِظٕغ األدزَح ِرىعطح شاترح جأثُح شا4 هاِا 

 / ِىعُمً  

ِٓ ِذاخً إٌّى 

االلرظادٌ خاطح 

 ػاِح شاترح أِاُِح شا 2 فٍ

وػغ األدزَح فٍ 

 4 اٌؼٍة

 لشَثح جذا شاترح ِٓ األػًٍ شا 2 ظً اٌظشوف  / ُمًِىع  

وػغ األدزَح فٍ 

 5 اٌؼٍة

 6 ذمشُش اٌثطاؽا ِرىعطح شاترح أِاُِح شا 2 االلرظادَح / ُمًِىع  

 7 ذمشُش اٌثطاؽا لشَثح شاترح ِٓ األػًٍ شا 1 اٌذاٌُح وظهىس / ِىعُمً  

 8 ذمطُغ اٌثطاؽا لشَثح شاترح جأثُح شا 1 إٌّظّح اٌؼاٌُّح / ِىعُمً  

 ِرىعطح شاترح جأثُح شا 1 ٌٍرجاسج / ِىعُمً  

وػغ اٌثطاؽا فٍ 

 9 أوُاط

 لشَثح شاترح جأثُح شا 1 فهٍ ذٍؼة / ِىعُمً  

وػغ اٌثطاؽا فٍ 

 10 أوُاط

 لشَثح شاترح جأثُح شا2 دوسا سَادَا / ِىعُمً  

وػغ اٌثطاؽا فٍ 

 11 أوُاط
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 / ِىعُمً  
فٍ أراض اٌصشوج 

 ِرىعطح شاترح خٍفُح شا3 وفؼاءا دُىَا

وػغ اٌثطاؽا فٍ 

 12 أوُاط

 / ِىعُمً  
 ٌخٍك فشص اٌؼًّ

 لشَثح شاترح جأثُح شا2
 ِظٕغ ِؼجٕاخ

13 

 لشَثح جذا شاترح جأثُح شا2 وّا ذّصً اٌماػذج / ِىعُمً  
 ِظٕغ ِؼجٕاخ

14 

 / ِىعُمً  

اٌشئُغُح اٌرٍ 

ذٕثصك ِٕها 

 اٌّؤعغاخ اٌىثشي
 لشَثح شاترح ِٓ األػًٍ شا7

 هالٌُاخ

15 

 / ِىعُمً  

ذؼرثش والَح اٌشٍف 

إدذي اٌىالَاخ 

االعرشاذُجُح 

اٌّذىسَح 

 PEجاِؼح  ذشافٍُٕغ ِٓ األػًٍ شا14 ٌرّىلؼها.....

 ِذخً ٌىالَح اٌشٍف

16 

 / ِىعُمً  

إػافح إًٌ ؽاتؼها 

اٌفالدٍ 

 PEجاِؼح  ذشافٍُٕغ ِٓ األػًٍ شا12 واٌغُادٍ...
اٌغذ اٌىثُش ٌىالَح 

 17 اٌشٍف

 / ُمًِىع  
َٕذظش فٍ ػذج 

 18 ِظٕغ اٌضجاض ِرىعطح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا5 لطاػاخ...

 19 ِظٕغ اٌضجاض لشَثح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا5 ِؤعغح 5249 / ِىعُمً  

 / ِىعُمً  
طغُشج وِرىعطح 

 20 ِظٕغ اٌضجاض لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا7 ذرخظض...
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 ِىعُمً  
اِذّذٌ تىصَٕح 

 21 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا6 / أدّذ

 ِىعُمً  
اِذّذٌ تىصَٕح 

 / / / شا9 / أدّذ

ِخطؾ ذىصَغ لطاػاخ 

اٌّؤعغاخ اٌظغُشج 

واٌّرىعطح ٌىالَح 

 22 اٌشٍف

 ِىعُمً  
اِذّذٌ تىصَٕح 

 23 ِماتٍح لشَثح شاترح أِاُِح شا5 / أدّذ

 ِىعُمً  
اِذّذٌ تىصَٕح 

 / / / شا23 / أدّذ

ِخطؾ ذىصَغ لطاػاخ 

اٌّؤعغاخ اٌظغُشج 

واٌّرىعطح ٌىالَح 

 24 اٌشٍف

 ِىعُمً  
اِذّذٌ تىصَٕح 

 25 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا2 / أدّذ

 ِىعُمً  
اِذّذٌ تىصَٕح 

 26 ِماتٍح لشَثح شاترح أِاُِح شا2   أدّذ

 ِىعُمً  

أِذّذٌ تىصَٕح 

 أدّذ

 / / / شا23 /

ِخطؾ ذىصَغ ِجاالخ 

لطاع اٌظٕاػح 

 وإٌّاجُ

27 

 ِىعُمً  
أِذّذٌ تىصَٕح 

 28 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا12 / أدّذ

 PEجاِؼح  ذشافٍُٕغ ِٓ األعفً شا3 ذرُّض / ُمًِىع  
اٌغذ اٌىثُش ٌىالَح 

 29 اٌشٍف
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 / ِىعُمً  
والَح اٌشٍف 

 PEجاِؼح  ذشافٍُٕغ ِٓ األػًٍ شا3 تطاتؼها اٌفالدٍ

اٌغذ اٌىثُش ٌىالَح 

 اٌشٍف
30 

 / ِىعُمً  
ِّا َؼطٍ ٌها 

 31 أسع فالدُح تّىٕاعح PEجاِؼح  ذشافٍُٕغ أِاُِح شا4 ِىأح هاِح

 / ُمًِىع  
وَجؼٍها لطثا 

 32 أسع فالدُح تّىٕاعح لشَثح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا4 ِهّا...

 لشَثح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا3 دُس ذرشتغ ػًٍ / ُمًِىع  
 شجشج إجاص

33 

 / ِىعُمً  
ِغادح صساػُح 

 لشَثح جذا ذشافٍُٕغ أِاُِح شا 1 ذمذس ب

 شجشج إجاص

34 

 35 شجشج تشذماي لشَثح جذا ذشافٍُٕغ أِاُِح شا2 أٌف 262 / ِىعُمً  

 36 شجشج ٌُّىْ لشَثح جذا ذشافٍُٕغ أِاُِح شا3 هىراس ِٕها / ِىعُمً  

 / ِىعُمً  

هىراس  232 23

أساػٍ طاٌذح 

 37 شجشج ذفاح واٌضَرىْ لشَثح جذا ذشافٍُٕغ أِاُِح شا6 ٌٍضساػح

 / ِىعُمً  
ذشًّ ِخرٍف 

 38 تطُخ لشَثح جذا ذشافٍُٕغ أِاُِح شا3 اٌضساػاخ

 39 ؽّاؽُ لشَثح جذا ذشافٍُٕغ أِاُِح شا 2 /   ِىعُمً  

 40 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا9 / وىسٌ إتشاهُُوش ِىعُمً  

 41 خشَطح       شا6 / وشوىسٌ إتشاهُُ ِىعُمً  

 42 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا11د و3 / وشوىسٌ إتشاهُُ ِىعُمً  

 / ِىعُمً  
أِا اٌصشوج 

 43 أتماس PEجاِؼح  ذشافٍُٕغ ِٓ األػًٍ شا12 اٌذُىأُح 
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 / ِىعُمً  
األغٕاَ، األتماس، 

 44 دجاض لشَثح جذا ذشافٍُٕغ جأثُح شا6 ذشتُح اٌذواجٓ

 45 ِماتٍح لشَثح شاترح أِاُِح شا28د و2 / تذسَاخ ِؼّش ِىعُمً  

 46 ػٍة تُغ جذا لشَثح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا 2 140 / ِىعُمً  

 / ِىعُمً  
ٍُِىْ  ودذج 

 47 اعرؼّاي اٌثُغ لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا3 تُغ عٕىَا

 48 اعرؼّاي اٌثُغ لشَثح شاترح جأثُح شا3 ذىجه العرؼّاالخ / ِىعُمً  

 49 فالفً ِرىعطح ذشافٍُٕغ جأثُح شا2 االٔغاْ اٌُىُِح / ِىعُمً  

 50 ِذً أوً خفُف PEجاِؼح  شاترح جأثُح شا 1 وىٔه ِىىٔا  / ِىعُمً  

 / ِىعُمً  

غزائُا هاِا 

وِظذسا 

 51 عٍح تُغ لشَثح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا3 الرظادَا

 52 ؽاوٌح ِرىعطح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا2 / / ِىعُمً  

 /   طىخ طُظاْ
ِجّغ االخىج فراح 

 PEجاِؼح  ذشافٍُٕغ أِاُِح شا5 فىشج
طىسج ِٓ ِجّغ 

 53 االخىج فراح

 / ُمًِىع  
ِرىاسشح ػثش 

 54 تُغ لشَثح شاترح ِٓ األػًٍ شا4 األجُاي ....

 / ِىعُمً  

ٔشاؽ ذشتُح 

اٌذواجٓ وإٔراض 

 55 تُغ لشَثح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا5 اٌثُغ......

 / ِىعُمً  
وِهُأج تأدذز 

 56 ِىاْ ذجُّغ اٌثُغ PEجاِؼح  شاترح أِاُِح شا5 اٌرمُٕاخ

 57 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا21 / فراح دغُٓ ُمًِىع  

 58 اٌّظٕغ ِٓ اٌخاسض لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا6 / اح دغُٓفر ِىعُمً  
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 59 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا5 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 60 ػٕثش اٌذجاض ِرىعطح ذشافٍُٕغ جأثُح شا5 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 61 ػٕثش اٌظُظاْ ِرىعطح ذشافٍُٕغ جأثُح شا2 ذّش ػٍُّح ذشتُح / ِىعُمً  

 / ِىعُمً  
اٌذواجٓ تؼذج 

 62 ػٕثش اٌذجاض لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا2 ِشادً

 63 اٌثُغ  ِرىعطح ذشافٍُٕغ جأثُح شا3 واٌثذاَح ذىىْ ِٓ / ِىعُمً  

 64 اٌثُغ داخً اٌّذؼٕح لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا4 ِشدٍح اٌرذؼُٓ / ِىعُمً  

 65 اٌثُغ لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا3 تذسجح دشاسج / ِىعُمً  

 / ِىعُمً  
وسؽىتح وذهىَح 

 66 اٌؼاًِ َفرخ اٌّذؼٕح ِرىعطح ذشافٍُٕغ جأثُح شا4 ِذذدج

 67 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا8 / دجىؽٍ ِؼّش ُمًِىع  

 68 اٌّذؼٕح PEجاِؼح  ذشافٍُٕغ جأثُح شا4 / ىؽٍ ِؼّشدج ِىعُمً  

 لشَثح شاترح جأثُح شا2 / ىؽٍ ِؼّشدج ِىعُمً  

اَذ ػاًِ ذذًّ ػٍة 

 69 اٌثُغ

 70 ػاًِ َّأل اٌثُغ لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا3 / دجىؽٍ ِؼّش ِىعُمً  

 ِرىعطح ذشافٍُٕغ جأثُح شا3 / دجىؽٍ ِؼّش ِىعُمً  

ػاًِ َذخً اٌثُغ 

 71 ٌٍّذؼٕح

 72 تُغ لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا1 / دجىؽٍ ِؼّش ِىعُمً  

 73 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا4 / دجىؽٍ ِؼّش ِىعُمً  

 74 تُغ َذخً ٌٍّذؼٕح لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا4 / دجىؽٍ ِؼّش ِىعُمً  

 75 غٍك اٌّذؼٕح ِرىعطح ذشافٍُٕغ جأثُح شا2 / دجىؽٍ ِؼّش ِىعُمً  

 76 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا12 / ىؽٍ ِؼّشدج ِىعُمً  

 77 تُغ لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا2 / دجىؽٍ ِؼّش ِىعُمً  

 78 تُغ لشَثح جذا ذشافٍُٕغ أِاُِح شا2 / ىؽٍ ِؼّشدج ِىعُمً  
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 لشَثح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا4 / ىؽٍ ِؼّشدج ِىعُمً  

جهاص ػثؾ اٌذشاسج 

 79 واٌشؽىتح واٌرهىَح

 لشَثح جذا ذشافٍُٕغ أِاُِح شا1 / دجىؽٍ ِؼّش ِىعُمً  

ِمُاط اٌذشاسج 

 80 واٌشؽىتح واٌرهىَح

 81 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا 14 / دجىؽٍ ِؼّش ِىعُمً  

 لشَثح جذا ذشافٍُٕغ أِاُِح شا7 ذٍُها ِشدٍح ..... / ِىعُمً  

طٕذوق ته لشىس 

 82 تُغ

 / ُمًِىع  

اٌذشاسج 

واٌشؽىتح 

 لشَثح جذا ذشافٍُٕغ ِٓ األعفً شا5 واٌرهىَح

طُظاْ داخً 

 83 اٌظٕذوق

 84 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا9 / دجىؽٍ ِؼّش ِىعُمً  

 85 ػىء أدّش لشَثح شاترح ِٓ األعفً شا1 / ىؽٍ ِؼّشدج ِىعُمً  

 ِرىعطح ذشافٍُٕغ جأثُح شا 8 / دجىؽٍ ِؼّش ِىعُمً  

جهاص ػثؾ اٌذشاسج 

واٌشؽىتح واٌرهىَح 

 86 واٌؼاًِ َفرخ اٌفماطح

 لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا3 / دجىؽٍ ِؼّش ِىعُمً  

جهاص ػثؾ دسجح 

اٌذشاسج واالػاءج 

 87 واٌشؽىتح

 لشَثح جذا ذشافٍُٕغ أِاُِح شا4 / دجىؽٍ ِؼّش ِىعُمً  

طُظاْ داخً 

 88 اٌظٕذوق

 89 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا6 / دجىؽٍ ِؼّش ِىعُمً  
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 لشَثح جذا ذشافٍُٕغ أِاُِح شا 2 / ىؽٍ ِؼّشدج ِىعُمً  

طٕذوق ته لشىس 

 90 تُغ

 91 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا24 / دجىؽٍ ِؼّش ِىعُمً  

ذشافٍُٕغ  جأثُح شا3 / ىؽٍ ِؼّشدج ِىعُمً    لشَثح جذا  
طُظاْ داخً 

 92 اٌظٕذوق

 93 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا7 / دجىؽٍ ِؼّش ِىعُمً  

جأثُح  شا7 ..21تؼذ ِشوس  / ِىعُمً   ذشافٍُٕغ    لشَثح جذا  
طُظاْ داخً 

 94 اٌظٕذوق

 / ِىعُمً  
وِٓ شُ َظثخ 

أِاُِح  شا4 جاهضا.... ذشافٍُٕغ    لشَثح جذا  
طُظاْ داخً 

 95 اٌظٕذوق

 96 ِماتٍح لشَثح شاترح أِاُِح شا14 / دجىؽٍ ِؼّش ِىعُمً  

 97 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا12 / دجىؽٍ ِؼّش ِىعُمً  

 98 ػٕثش PEجاِؼح  ذشافٍُٕغ أِاُِح شا6 ذؼذ ِشدٍح اٌرشتُح / / طىخ طُظاْ

 / ِىعُمً  
أعاط ػٍُّح 

 99 ػٕثش طُظاْ ِرىعطح ذشافٍُٕغ جأثُح شا4 إٌراض

 100 ػٕثش دجاض ِرىعطح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا2 ِذذها / ِىعُمً  

 101 وًأطُظاْ ذ لشَثح شاترح ِٓ األػًٍ شا2 أعثىع 22درً  / ِىعُمً  

 / ِىعُمً  
وذمىَ ػًٍ 

 102 تماَا اٌظُظاْ لشَثح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا2 ِجّىػح

 103 ػٕثش اٌظُظاْ ِرىعطح ذشافٍُٕغ جأثُح شا3 اٌؼىاًِ / ِىعُمً  

 / ِىعُمً  
دسجح اٌذشاسج 

 104 ػٕثش دجاض ِرىعطح ذشافٍُٕغ جأثُح شا2 واالػاءج

 105 دجاض َأوً جذا لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا4 / / ِىعُمً  

 106 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا23 / اح دغُٓفر ِىعُمً  

 107 ِمُاط إػاءج لشَثح ذشافٍُٕغ ِٓ األعفً شا4 / اح دغُٓفر ِىعُمً  

 108 ػىء أتُغ لشَثح ذشافٍُٕغ ؼًٍِٕ شا3 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 109 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا8 / اح دغُٓفر ِىعُمً  
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 110 جذوي ذىصَغ اإلػاءج ِرىعطح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا2 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 111 جذوي ذىصَغ اإلػاءج لشَثح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا1 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 112 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا5 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 113 ػٕثش اٌظُظاْ ِرىعطح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا2 / اح دغُٓفر ِىعُمً  

 114 ػٕثش اٌظُظاْ لشَثح شاترح أِاُِح شا9 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 115 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا19 / اح دغُٓفر ِىعُمً  

 116 ػٕثش اٌظُظاْ لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا6 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 117 طُظاْ ذأوً لشَثح ذشافٍُٕغ ِٓ األػًٍ شا2 / اح دغُٓفر ِىعُمً  

 118 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا5 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 119 جهاص اٌرغخُٓ واٌرشَذ جذا لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا3 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 120 أجهضج ػثؾ اٌذشاسج ِرىعطح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا2 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 121 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا19 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 لشَثح ذشافٍُٕغ ِٓ األعفً شا2 / اح دغُٓفر ِىعُمً  

ِؼذاخ اٌرغخُٓ 

 122 واٌرثشَذ

 لشَثح جذا ذشافٍُٕغ أِاُِح شا2 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

ِؼذاخ اٌرغخُٓ 

 123 واٌرثشَذ

 124 ِشوداخ ِرىعطح شاترح جأثُح شا4 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 125 اٌرثشَذ ِؼذاخ لشَثح جذا ذشافٍُٕغ جأثُح شا2 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 126 اٌرثشَذ ِؼذاخ ِرىعطح ذشافٍُٕغ جأثُح شا5 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 127 ِشوداخ لشَثح شاترح جأثُح شا6 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 128 ِشوداخ لشَثح شاترح أِاُِح شا5 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 129 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا7 / فراح دغُٓ ِىعُمً  
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 / ِىعُمً  
آخش ِشدٍح هٍ 

 130 ػٕثش اٌذجاض ِرىعطح ذشافٍُٕغ جأثُح شا7 ِشدٍح اإلٔراض

 / ِىعُمً  
ٌُظثخ اٌذجاض 

 131 أسجً دجاض وتُغ لشَثح جذا ذشافٍُٕغ أِاُِح شا7 خالٌها

 / ِىعُمً  
اػاءج ودشاسج 

 132 دجاض لشَثح جذا ذشافٍُٕغ جأثُح شا4 ِخرٍفح

 133 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا14 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 PEجاِؼح  ذشافٍُٕغ ِٓ األػًٍ شا4 / فراح دغُٓ ِىعُمً  
ػٕثش اٌذجاض ِٓ 

 134 األػًٍ

 135 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا16 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 136 تُغ فٍ داٌح دشوح جذا لشَثح شاترح ِٓ األػًٍ شا4 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 137 ِغاس ذىطًُ اٌثُغ لشَثح شاترح ِٓ األعفً شا3 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 138 ِغاس ذىطًُ اٌثُغ جذا لشَثح شاترح أِاُِح شا5 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 139 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا7 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 140 أجهضج ػثؾ اإلػاءج ِرىعطح ذشافٍُٕغ جأثُح شا6 / اح دغُٓفر ِىعُمً  

 141 أجهضج ػثؾ اإلػاءج جذا لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا3 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 142 ِىصع اإلػاءج لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا2 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 143 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا13 / اح دغُٓفر ِىعُمً  

 144 جهاص ػثؾ اٌذشاسج جذا لشَثح ذشافٍُٕغ ِٓ األعفً شا1 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 145 جهاص ػثؾ اٌذشاسج لشَثح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا3 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 146 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا12 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 147 ػٕثش اٌذجاض جذا لشَثح شاترح جأثُح شا 2 / فراح دغُٓ ِىعُمً  
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 148 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا13 / اح دغُٓفر ِىعُمً  

 149 اٌّطذٕح ِرىعطح ذشافٍُٕغ ِٓ األػًٍ شا3 خالي ػٍُّح / ِىعُمً  

 / ِىعُمً  
اٌرشتُح ذذراض 

 ِرىعطح ذشافٍُٕغ ِٓ األعفً شا4 اٌذواجٓ 

أٔاتُة ذىطً ِىىٔاخ 

 150 اٌغزاء إًٌ اٌّطذٕح

 / ُمًِىع  
َغاػذها فٍ إٌّى 

 151 رسي جذا لشَثح شاترح ِٓ األػًٍ شا4 واإلٔراض

 152 رسي ِطذىْ ِرىعطح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا3 هى ػاًِ اٌرغزَح / ِىعُمً  

 / ِىعُمً  
ِىىْ ِٓ ػذج 

 153 إٌخاٌح جذا لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا7 ذخرٍف دغة 

 154 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا12 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 ِرىعطح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا2 / اح دغُٓفر ِىعُمً  

دظً اٌشخاَ 

 155 اٌّطذىْ

 ِرىعطح ذشافٍُٕغ جأثُح شا3 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

ػاًِ َشالة ػًّ 

اٌِح اٌرٍ ذطذٓ 

 156 دظً اٌشخاَ

 157 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا8 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 158 فىعفاخ PEجاِؼح  ذشافٍُٕغ أِاُِح شا2 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 159 ِىّالخ غزائُح لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا3 / اح دغُٓفر ِىعُمً  

 160 ِىّالخ غزائُح لشَثح جذا ذشافٍُٕغ جأثُح شا2 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 161 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا8 / اح دغُٓفر ِىعُمً  

 لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا2 / اح دغُٓفر ِىعُمً  

أٔثىب َّأل اٌشادٕح 

 162 تاٌغزاء

 163 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا4 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 164 شادٕح ٔمً اٌغزاء ِرىعطح ذشافٍُٕغ جأثُح شا2 / فراح دغُٓ ِىعُمً  
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 ِرىعطح ذشافٍُٕغ جأثُح شا2 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

شاخٕح ٔمً اٌغزاء 

 165 ذخشض ِٓ اٌّطذٕح

 166 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا4 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 167 خضاْ اٌغزاء لشَثح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا1 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 ِرىعطح ذشافٍُٕغ ِٓ األعفً شا2 / اح دغُٓفر ِىعُمً  

أٔاتُة ذىطًُ اٌغزاء 

 168 إًٌ اٌؼٕاتش

 169 ِماتٍح طذسَح ذشافٍُٕغ جأثُح شا3 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 170 دوالب ذىطًُ األوً جذا لشَثح شاترح جأثُح شا1 / اح دغُٓفر ِىعُمً  

 171 دوالب ذىطًُ األوً ِرىعطح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا2 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا2 / اح دغُٓفر ِىعُمً  

اٌغزاء فٍ ػٕاتش 

 172 اٌذجاض

 173 دجاض جذا لشَثح شاترح أِاُِح شا2 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 174 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا12د و2 / اح دغُٓفر ِىعُمً  

 / ِىعُمً  

فٍ داي ذؼشع 

اٌظىص أو 

 175 ػٕثش اٌظُظاْ لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا17 اٌذجاض ٌىتاء....

 176 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا31د و2 / فراح دغُٓ ِىعُمً  

 177 ػٕثش اٌذجاض لشَثح شاترح جأثُح شا5 / اح دغُٓفر ِىعُمً  

 / ِىعُمً  
تؼذ وً اٌّشادً 

 178 تُغ فٍ داٌح دشوح ِرىعطح شاترح ِٓ األػًٍ شا5 اٌغاتمح

 / ُمًِىع  
إًٌ اٌرغىَك ػًٍ 

 179 شادٕح ذذًّ تُغ ِرىعطح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا4 اٌّغرىي

 / ِىعُمً  
ٌالعرهالن 

 180 ػٍة تُغ لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا3 واالعرؼّاي
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 / ِىعُمً  
اٌُىٍِ وتاٌراٌٍ 

 181 اعرؼّاي اٌثُغ ِرىعطح ذشافٍُٕغ ِٓ األػًٍ شا2 ذذمُك

 / ِىعُمً  
االورفاء اٌزاذٍ 

 182 تُغ ِمٍٍ لشَثح جذا ذشافٍُٕغ جأثُح شا2 اٌّذٍٍ

 183 شادٕح ذذًّ تُغ ِرىعطح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا4 / / ِىعُمً  

 184 ِماتٍح طذسَح شاترح أِاُِح شا8 / ذاجش ِىعُمً  

 185 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا12 / اح دغُٓفر ِىعُمً  

 186 ِماتٍح طذسَح شاترح أِاُِح شا6 / جشذا ِىعُمً  

 / ِىعُمً  
ذؼشف والَح 

 187 ِظٕغ اٌضجاض ِرىعطح ذشافٍُٕغ جأثُح شا3 اٌشٍف تجىدج

 / ِىعُمً  
تجىدج ِٕرىجها 

 188 ِظٕغ اٌضجاض PEجاِؼح  ذشافٍُٕغ ِٓ األعفً شا5 ؤشاؽ ِؤعغاذها

 / ِىعُمً  
ِا جؼٍها ذذمك 

 189 أسع فالدُح تّىٕاعح PEجاِؼح  ذشافٍُٕغ أِاُِح شا12 اورفاءا راذُا

 190 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا11 / دجىؽٍ ِؼّش ُمًِىع  

 191 ِماتٍح لشَثح شاترح أِاُِح شا14 / دجىؽٍ ِؼّش ِىعُمً  

 192 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا12 / دجىؽٍ ِؼّش ِىعُمً  

 193 ِماتٍح لشَثح شاترح أِاُِح شا6 / دجىؽٍ ِؼّش ِىعُمً  

 194 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا5 / ىؽٍ ِؼّشدج ِىعُمً  

 / ِىعُمً  
وّا أٔها ػشفد فٍ 

 195 شادٕح ذذًّ تُغ ِرىعطح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا6 اِؤح األخُشج

 / ُمًِىع  
ِخرٍف األعىاق 

 196 تُغ فٍ داٌح دشوح ِرىعطح شاترح ِٓ األػًٍ شا6 االفشَمُح
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 / ِىعُمً  
اٌّغاهّح 

 197 ػٍة تُغ جذا لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا2 وإٌّافغح

 / ِىعُمً  
ػًٍ اٌّغرىي 

 198 ػٍة تُغ لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا2 اٌىؽٍٕ

 199 ِماتٍح لشَثح شاترح أِاُِح شا19د و 1 / تذسَاخ ِؼّش ِىعُمً  

 ِىعُمً  
اِذّذٌ تىصَٕح 

 200 ِماتٍح طذسَح شاترح جأثُح شا 39 / أدّذ

 لشَثح جذا ذشافٍُٕغ ِٓ األػًٍ شا2 / / ِىعُمً  

اٌّادج األوٌُح 

 201 ٌٍثالعرُه

 202 ِظٕغ اٌثالعرُه ِرىعطح ذشافٍُٕغ جأثُح شا1 / / ِىعُمً  

 203 ِظٕغ اٌثالعرُه لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا 2 / / ِىعُمً  

 204 ِظٕغ اٌثالعرُه لشَثح جذا ذشافٍُٕغ جأثُح شا 3 إْ االهرّاَ اٌزٌ / ِىعُمً  

 / ِىعُمً  

اٌّؤعغاخ 

اٌظغُشج 

 205 ِظٕغ اٌثالعرُه ِرىعطح ذشافٍُٕغ جأثُح شا 2 واٌّرىعطح 

 206 ِظٕغ اٌثالعرُه ِرىعطح ذشافٍُٕغ جأثُح شا2 تىالَح اٌشٍف / ِىعُمً  

 / ِىعُمً  
َؼرثش دجض 

 207 ِظٕغ اٌضجاض ِرىعطح ذشافٍُٕغ جأثُح شا3 اٌضاوَح

 208 ِظٕغ اٌضجاض لشَثح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا 1 االلرظادَح / ِىعُمً  

 / ِىعُمً  
واالجرّاػُح 

 209 ِظٕغ اٌضجاض لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا5 اٌّذٍُح

 / ِىعُمً  
ٌاللرظاد 

 210 ِظٕغ اٌضجاض جذا لشَثح ذشافٍُٕغ جأثُح شا2 اٌجضائشٌ

 / ِىعُمً  
وادذي اٌذػائُ 

 211 ِظٕغ اٌضجاض ِرىعطح ذشافٍُٕغ جأثُح شا 2 اٌشئُغُح

 212 ِظٕغ اٌضجاض لشَثح جذا ذشافٍُٕغ جأثُح شا3 ٌاللرظاد اٌىؽٍٕ / ِىعُمً  

 213 ِظٕغ اٌضجاض لشَثح جذا ذشافٍُٕغ أِاُِح شا2 / / ِىعُمً  

 214 ِظٕغ اٌضجاض ِرىعطح ذشافٍُٕغ جأثُح شا3 / / ِىعُمً  
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 215 ِظٕغ اٌضجاض لشَثح جذا ذشافٍُٕغ جأثُح شا2 ٌزا اػرّذخ ػًٍ  / ِىعُمً   

 / ِىعُمً  
اعرشاذُجُح اٌؼماس 

 216 ِظٕغ اٌضجاض ِرىعطح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا4 اٌظٕاػٍ

 / ِىعُمً  

ِٓ خالي أشاءها 

ٌّٕطمرُٓ 

 217 ِظٕغ اٌضجاض ِرىعطح ذشافٍُٕغ أِاُِح شا3 طٕاػُرُٓ 

 218 خشَطح ِٕطمح تىلادَش / / / شا3 تىلادَش / ِىعُمً  

 / / / شا3 وادٌ عٍٍ / ِىعُمً  
خشَطح ِٕطمح وادٌ 

 219 عٍٍ

 / / / شا3  12إػافح إًٌ  / ِىعُمً  
خشَطح ِٕطمح أَ 

 220 اٌذسوع

 / / / شا3 ِٕطمح ٔشاؽاخ / ِىعُمً  
خشَطح ِٕطمح 

 221 دششىْ

 222 ِٕطمح اٌذجاضخشَطح  / / / شا3 جذَذج / ِىعُمً  

 / / / شا3 / / ِىعُمً  
خشَطح ِٕطمح أوالد 

 223 تٓ ػثذ اٌمادس

 224 خشَطح ِٕطمح اٌظثذح / / / شا3 / / ِىعُمً  

 / / / شا3 / / ِىعُمً  
خشَطح ِٕطمح 

 225 ذاولشَد

 226 خشَطح ِٕطمح اٌظهشج / / / شا3 / / ِىعُمً  

 227 ذٕظخشَطح ِٕطمح  / / / شا3 / / ِىعُمً  

 228 شاسج إٌهاَح / / / شا25 / / ِىعُمً  
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 : خاتمة
مهيتو االقتصادية واالجتماعية ن موضوع قطاع ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يعترب موضوع الساعة نظرا ألإ

زيادة الناتج الفردي وتنمية الصادرات : صعدة من بينهاأذ يؤدي دورا تنمويا على عدة إ، ونشاطو يف كل اجملاالت

فرص العمل والقضاء على البطالة والفقر على ادلستوى  قلخو ، وجلب العملة الصعبة بالنسبة للصعيد االقتصادي

 .االجتماعي

ا والية من أهننا للواقع احمللي للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة لوالية الشلف ديكننا القول ومن خالل دراست

بُت الواليات اليت خطت خطوة كبَتة يف زلاولة تطوير ىذه ادلؤسسات وتوفَت ادلناخ ادلالئم ذلا ودفعها ضلو التطور 

نتاج البيض وتربية الدواجن اح إلناه عند رلمع االخوة فتأيوذلك من خالل عدة وسائل وسلططات وىذا ما ارت

يساىم مسامهة كبَتة يف السوق احمللية وحىت الوطنية من خالل جودة منتوجو الذي يوزع على مستوى ، حيث

حدث ادلصانع على ادلستوى الوطٍت أضافة اىل ولوجو للسوق الليبية حيث يعترب من الوالية وحىت خارجها باإل

عامال  50 ـخرى توظيفو لأىذا من جهة ومن جهة ، هَت ادلستخدمة يف تسيوىذا راجع للتقنيات والتكنولوجيات 

 .مؤمنُت اجتماعيا
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 قائمة المصادر والمراجع :
 المصادر.أوال : 

 القواميس :

 ، مكتبة الشروق الدولية.معجم الوسيط رلمع اللغة العربية، .1

معجم مصطلحات عصر العولمة، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، نفسية، امساعيل عبد الفتاح،  .2

 ، الدار الثقافية للنشر.إعالمية

 ثانيا : المراجع.

 الكتب : 

، رللة اقتصاديات مشال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر آفاق وقيود آيت عيسى عيسى، .1

 .6إفريقيا، ع 

  .2009، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 2، طفنيات التحرير الصحفيساعد ساعد،  .2

 .2009، مركز العمل التنموي، غزة، 1، طتربية الدواجن سعود صاحل الشوا، .3

 .2004، دار ىومة، اجلزائر، جح دليل عملي للطلبة والصحفيينالصحفي النازلمد لعقاب،  .4

 .2010، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 3، طالصحفي الناجحزلمد لعقاب،  .5

 نصر الدين العياضي،  اقترابات نظرية من األنواع الصحفية، ط2، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، 

 .2007اجلزائر،  .6
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 المذكرات :

   +ALGALرسكلة المخلفات الصناعية رؤية اقتصادية بمعايير بيئية مركبرقية طالب،  .1

، درجة ماسًت، جامعة زلمد بوضياف ادلسيلة، قسم علوم االعالم لتحويل األلمنيوم بوالية المسيلة أنموذجا

 .2016/2017واالتصال، زبصص مسعي بصري، 

، درجة ماسًت، جامعة عبد احلميد االستثمار الفالحي بوالية مستغانم رىانات وآفاق كميلية محوم، .2

  .2018/2019بن باديس، مستغاًل، شعبة علوم اإلعالم واالتصال، 
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