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Résume   
De plus en plus conscient du rôle pivot que un secteur prive 

prospère peut jouer dans la création d’emplois et d’innovation, les 

autorités de l’Algérie  s’attachent a mettre en œuvre des reformes 

allant dans se sens. 

Cette étude vise a mieux comprendre comment les entreprises de 

secteur prive peuvent améliorer leur compétitivité, accéder aux 

marches et créer les opportunités d’emploi, en contribuant ainsi a 

l’éradication de la pauvreté.   

L’étude a comme objectif de fournir aux membres de la 

communauté scientifique, des clés de décryptage et d’appréciation de 

l’appui apporté par les gouvernements au secteur privé et, par-là, du 

rôle qu’ils lui attribuent dans les processus de développement locale.
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10- Abedallatif benachenhou .les entrepreneurs ,Alger :alpha  desingn,2007,p20  
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مذكرة ماجستیر في علوم كلیة  مساھمة اقتصاد السوق في تطور القطاع الخاص، مراد بن زروق، -12 
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 ،قسم االقتصاد القاھرة، :مصر القطاع الخاص في المشاركة المجتمعیة ،صالح الدین فھمي محمود، دور  -14

  .8ص د س ن،

  .9ص نفس المرجع، -15
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