
عبي ـةالجمهوريّـ  يمقراطي ـةّالش  ّةّالجزائري ـةّالد 

ّوزارةّالت عليمّالعاليّوالبحثّالعلميّ 

 
ّ-1-جـامعةّفرحـاتّعب اسّسطيف

 كل يـ ةّالعلـومّاالقتصاديـ ةّوالت جاري ةّوعلومّالت سيير

ّّّاالقتصاديةأطروحةّمقدمةّلنيلّشهادةّدكتوراهّعلومّفيّالعلومّ
ّ:تحتّعنوان

 

الةّلدىّطةّفيّمعالجةّأزمةّالبطالمتوسمساهمةّالمؤسساتّالصغيرةّومدىّ
ّةّطدراسةّحالةّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسّ–ّالمتعلمينّفيّالجزائر

 -نّطفيّبعضّوالياتّالّوANSEJّرفّطالمدعمةّمنّ
  

ّتحتّإشرافّّّّّّّّّّّّمنّإعدادّالطالب:
ّأ.د.ّعماريّعمارّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعلميّحمزةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

ّ:لجنـــةّالمناقشــة
ّالصفةّالجامعةّالرتبةّالعلميةّاالسمّواللقب

 رئيسا 1يف طس جامعة أستاذ التعليم العالي أ.د. بلمهدي عبد الوهاب
 مشرفا ومقررا 1يف طس جامعة أستاذ التعليم العالي عماري عمار أ.د.
 مناقشا جامعة برج بوعريريج أستاذ التعليم العالي بركان يوسفأ.د. 

 مناقشا 1يف طس جامعة أستاذ محاضر أ د. علوني عمار 
 مناقشا ــــــــواديـــــــــجامعة ال أستاذ محاضر أ د. بن خليفة أحمد 
 مناقشا 2جامعة قسنطينة  أستاذ محاضر أ ندرةصد. سايبي  

 

2019ّ-2018ّ:السنةّالجامعية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داءـــكر وإهـــش  



 
 

 
 صدق هللا العظيم                                                                                       

 

 احلمد هلل على إجناز هذا البحث، محدا كثريا مباركا فيه.

يفيض القلب، ويسعد اللسان عند اإلشادة بـمن رسم الطريق هلذا البحث وقـدم العون وأانر 

 : الفاضل الدكتور ألستاذالكبري لوالتقدير الكثري شكر البصرية، ال

  "أ.د.عماري عمار  "
 
 .وعون مستمروعناية ملا قدمه من متابعة 

مىن أن الشكر والتقدير إىل أعضاء اللجنة املوقرة واليت تتفضل علينا مبناقشة هذه األطروحة ونت

 رائهم. نستفيد من كل مالحظاهتم وآ

وأقصد الضرورية إلجناز هذا البحث  حصائيا يف احلصول على اإلكما أشكر كل من ساعدين 

وخاصة السيد: "بوجالل سيد ابلذكر موظفي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع سطيف 

مديرية الربجمة ومتابعة  ابجلزائر العاصمة وموظفي ANSEJ املديرية العامة موظفي وكذاعلي" 

 "دويل فريد" موظف  السيد:ران وكذلك امليزانية يف والية سطيف ووالية وه

  يفطمكتب والية س -ابلديوان الوطين لإلحصاء

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 .وأسريت الصغريةإىل مجيع أفراد عائليت أهـدي ثـمرة هذا اجلهـد 

 كل أساتذة الكلية الذين تتلمذ  على أيديهم. إىل

 زمالئي يف الدراسة.كل إىل  

 إىل كل األصدقاء. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتويات البحث



 

 

 محتويات البحث 

 ك -أ  دمةـــــــــــــمق

 50-01 الفصل األول: ظاهرة البطالة والنظريات المفسرة لها

 02 تمهيد

 03 قياسها وأنواعها، المبحث األول: تعريف البطالة  

 03 المطلب األول: تعريف البطالة وقياسها          

 09 المطلب الثاني: أنواع البطالة          

 16   المبحث الثاني: أسباب البطالة وآثارها  

 16 المطلب األول: أسباب البطالة          

 19 المطلب الثاني: آثـار البطالة    

 23 المبحث الثالث: النظريات المفسرة للبطالة  

 23 المطلب األول: النظريات التقليدية         

 30 المطلب الثاني: النظريات الحديثة         

 49 خالصة الفصل األول

 106-51 البطالة في الجزائر ظاهرة الفصل الثاني: واقع 

 52 تمهيد

 53 2000االقتصاد الجزائري وظاهرة البطالة قبل سنة  واقعالمبحث األول: 

 53 1986المطلب األول: االقتصاد الجزائري وظاهرة البطالة قبل سنة  

 59 1986الجزائري وظاهرة البطالة بعد سنة المطلب الثاني: االقتصاد  

المبحث الثاني: تطور البطالة في الجزائر في ظل برامج االستثمارات العمومية 

 2014ـ 2001
68 

       األول: برامج االستثمارات العمومية في الجزائر خالل الفترة طلبالم 

2001-2014 
68 

 79 الثاني: آثار االستثمارات العمومية على ظاهرة البطالة  المطلب 

 94 المبحث الثالث: واقع بطالة المتعلمين في الجزائر 

 94 المطلب األول: تعريف بطالة المتعلمين وأسبابها 

 98 المطلب الثاني: تطور بطالة المتعلمين في الجزائر 



 

 

 

 106 خالصة الفصل الثاني

 152-107 ات ــــــالحـــالتعليم والتعليم العالي في الجزائر في ظل اإلصالفصل الثالث: 

 108 تمهيد

 109 التعليم األســـــاسي في الجزائر مراحل إصالحالمبحث األول: 

 109 2000المطلب األول: مراحل إصالح المنظومة التربوية قبل سنة  

 113 التربويةمرحلة اإلصالحات الجديدة للمنظومة المطلب الثاني:  

 121 المبحث الثاني: مسار بناء وإصالح التعليم العــــالي في الجزائر

 121 للتعليم العالي الجزائرية مسار بناء المنظومةالمطلب األول:  

إستراتيجية إصالح التعليم العالي في الجزائر خالل العشرية  المطلب الثاني: 

 األخيرة
130 

 145 اقتصاديـــــات التعليم ودار المقاوالتية في الجامعات الجزائريةالمبحث الثالث: 

 145 اقتصاديـــــات التعلـــــيمالمطلب األول:  

 150 دار المقـاوالتــية في الجــزائر  المطلب الثاني: 

 152 خالصة الفصل الثالث

المدعمة من طرف : تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رابعالفصل ال

ANSEJ  المتعلمين شغيلفي تودورها 

153-212 

 154 تمهيد

 155 المبحث األول: مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخصائصها

 155 المطلب األول: مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 163 المطلب الثاني: خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 الثاني: مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن السياسة العامة للتشغيل المبحث

 في الجزائر
170 

 170 في الجزائر المؤسسات الصغيرة والمتوسطةواقع المطلب األول:  

 192 في التشغيل  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمساهمة  المطلب الثاني:         

 195 المتعلمين دعمفي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ودورها المبحث الثالث: 

 ANSEJ  195تقديم جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المطلب األول:  

 ANSEJالمدعمة من طرف  المطلب الثاني: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 الشباب المتعلمدورها في دعم و
208 

 212 رابعخالصة الفصل ال



 

 

 

 

الة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة من ـالخامس: دراسة حالفصل 

لتشغيل الشباب  في بعض واليات الوطن ANSEJطرف 

 المتعلم

213-255 

 214 تمهيد

دراسة حــــــالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة من طرف المبحث األول: 

ANSEJ والية سطيف في 
215 

دراسة حــــــالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة من طرف المبحث الثاني: 

ANSEJ والية بجــــاية في 
226 

دراسة حــــــالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة من طرف المبحث الثالث: 

ANSEJ والية تيزي وزو في 
233 

الة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة من طرف دراسة حـــــالمبحث الرابـع: 

ANSEJ والية قسنطينة في 
238 

المدعمة من طرف  ــالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: دراسة حخامسالمبحث ال

ANSEJ رانـوالية وه في 
242 

الة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة من طرف : دراسة حــسادسالمبحث ال

ANSEJ عين الدفلىوالية  في 
247 

الة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة من طرف : دراسة حـــــسابعالمبحث ال

ANSEJ  الجزائر العاصمةفي والية 
252 

 256 خالصة الفصل الخامس

 257 مةـــــــخــــــــــــــات

 264 قـــــــائمة المراجع

 280 فهـرس الجـــــداول 

 282 فهـرس األشكـــــال

 286 ـالحقالمــــــــــــــــ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقــدمــــــة



 أ 

 تمهيد: 

الصناعية الثورة ظهور بعد ، القرن عشرنهاية الثامن القرن عشروبداية برز،التاسع

متمثالفيمجمعاتصناعيةضخمةتنتجبأكبرحجمممكن،مماالتمركزالصناعيبشكلكبير

منخاللإنشاءفروعلها،االستثمارفيالخارجأيضاأدىبهاإلىالبحثعنأسواقخارجيةو

الجنسيات،فيبلدانأخرى يسمىبالشركاتمتعددة التي،فظهرما البارزة كانتالسمة وقد

.ميزتهذهالفترةتتمثلفياقتصادياتالحجم

 سنة غاية إلى ذلك على الوضع في،1971استمر استقرار عدم هناك أصبح حيث

الصناعيةاقتصاد الدول السمنتيجةيات تعتبر التي الدولية لالقتصادياتةاألزمات األساسية

أدتإلىتوقفعددكبيرمنالمصانع،ارتفاعأسعارالبترولإلىمستوياتقياسيةالحرةوكذا

العمال من هائلة أعداد وتسريح العمل الصغيرة،عن المؤسسات ظهرت الفترة هذه خالل

قتصاديإضافةالذيتميزبركودا–والمتوسطةكأكثرأشكالالتنظيمتالؤمامعالوضعالجديد

حادة بطالة إنشائهاوذلك-إلىأزمة سهولة والتيمنبينها بفضلالخصائصالتيتتميزبها

على العاملةوقدرتها فتح،توظيفأعدادكبيرةمناليد فيالعمل، لنفسهفكلمنيملكخبرة

المؤسساتالمصغرةوالصغيرةعندهاانتشرت"ورشة"ووظفمعهعددامنالعمال؛مؤسسة

،وكانتفيمعظمهامؤسساتعائلية،فتحولتبذلكاألسرةمنوحدةوالمتوسطةكالفطريات

أيضا ومنتجة مستهلكة وحدة إلى فقط مستهلكة من كبيرة امتصاصأعداد تم وبهذا براثن،

ضد المقاومة على القدرة لديها وكأن والمتوسطة الصغيرة المؤسسات فأصبحت البطالة،

أ أصبحت كما لتحقيقاألزمات، وسيلة ممانجع واالجتماعية، االقتصادية ذلكالتنمية دفع

المؤسسات من الجديد التنظيم هذا دعم إلى المختلفة الدول فيفظه،حكومات جديد عهد ر

االقتصادالمقاوالتي.االقتصاديسمىبـ

منالدولالتيتعرفأزمةبطالة،الجزائر األزمةالتيكغيرها  كالتالمش من تعدهذه

 باختالف العالم دول معظم وتواجهها،المجتمعات معظم التنميةفي مسيرة عرقلت األساسيةالتي

فالبطالةشكلمنأشكالالهدر،والسياسية واالجتماعية االقتصادية وأنظمتها مستوياتتقدمها

البشرية ذلكتفاقمافيالموارد يزيد وما ، تىحتمسفيالجزائرأصبحتالبطالةأنظاهرة

هذهشعرتنتائجسلبية،تبلغمنالخطورةأنهامنالممكنأنممايؤديإلى،شريحةالمتعلمين

التعليمالشريحة اعتبار فيقل التخصصات، بعض جدوى أو التعليم جدوى وبعدم باإلحباط

.والشهاداتوأصحابها

الجزائريةاقتنعت والالحكومة المؤسساتالصغيرة تلعبه الذي الهام فيبالدور متوسطة

اقتصادياتالدولالمتقدمةمنهاوالنامية،وقامتبإنشاءمنظومةمؤسساتيةلدعمإنشاءوتطوير

انفتاحا أكثر اقتصاد إلى لالنتقال سياساتجديدة تبني طريق المؤسساتعن من النوع هذا



 ب 

االقتصادي التنمية لتحقيق األساسية الركيزة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات جعل ةبهدف

أمكنمنحدةمنخاللتوظيف،واالجتماعية والتقليصما اليدالعاملةعلىاختالفأنواعها

.أزمةالبطالة

 شكاليةالتالية:طرحاإليمكن،منخاللماسبق إشكالية البحث:

الوكالة الوطنية لدعم  المدعمة من طرفما مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 ؟في الجزائر نلميتعلدى المفي معالجة أزمة البطالة  ANSEJ تشغيل الشباب

طرحمجموعةاألسئلةالفرعيةالتالية:يمكن،لمعالجةهذهاالشكالية

 الجزائرفيالوقتالراهن؟ بطالةالمتعلمينفي ظاهرة واقع هو ما 

 إلىالمبادرةبإنشاءمؤسساتصغيرةومتوسطةفيالجزائر؟مهليسعىالشبابالمتعل 

 ما الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة جهاز نشاط حصيلة دعمANSEJهي في

 إلنشاءمؤسساتمصغرةوصغيرةومتوسطة؟المتعلمالشباب

  فرضيات البحث:

اختبارصحةالفرضياتالتالية:اإلشكاليةالمطروحة،اإلجابةعلىدراسةوالتتطلب    

 الوكالةالوطنيةلدعمتشغيلنطرفالمدعمةموالمتوسطةتساهمالمؤسساتالصغيرة

 ؛فيالجزائرالمتعلمينفئةخصوصالدىأزمةالبطالةمعالجةفيبشكلكبيرالشباب

 المتعلمين لدى البطالة أزمة والمتوسطة–معالجة الصغيرة المؤسسات طرف من

 من المدعمة الشبابطرف تشغيل لدعم الوطنية ط-الوكالة تحسنتتناسب مع رديا

 ؛التعليميالمستوى

  الشبابتقوم تشغيل لدعم الوطنية فيدعمANSEJالوكالة الشبابالمتعلمبدورهام

 .متوسطةإلنشاءمؤسساتصغيرةو

 أهمية البحث:

أهمية وتكمن المطروحة المواضيع أهم يتعرضألحد كونه في هذا بينالبحثنا متداولة

فيالمتعلمينبطالةأالوهيأزمة،اسةالتنمويةلسيالباحثينوالمفكريناالقتصاديين،ومقرريا

الجزائر ، خالل من وذلك دراستها زاويةمن على المراهنة إمكانية في تتمثل قدرةأخرى

التياستعصىزمةهذهاألمعالجةالجزائرعلىفيالصغيرةوالمتوسطةالمصغرةوالمؤسسات

.تجاوزها

علىفئةمعينةمناليدالعاملةأالوهيفئةكماتكمنأهميةبحثنافيكونهيسلطالضوء

المتعلمين.



 ج 

يزيدما بحثنا أهمية من أيضا الصغيرةهو المؤسسات لواقع تشخيص بعملية القيام

 الجزائر في والمتوسطة عام بشكل المدعمة والمشاريع طرفللشبابالجزائري الوكالةمن

 .بشكلخاصالتعليميالمستوىحسبمقسمينANSEJالوطنيةلدعمتشغيلالشباب

 أهداف البحث:

 إلى البحث هذا وراء نهدفمن علىضرورة التأكيد محاولة الطاقة تملكهاتثمين التي

 الشابة العاملة اليد مجال في الجزائر العملوالمتعلمة عن عاطلة تعتبر خالل،والتي من

 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات إطار في العمل على جهةممساعدتها ،ن آخرودراسة

 والمتوسطةالتطورات الصغيرة المؤسسات وتطوير ترقية مجال جهةفي من الجزائر في

جعلهذهفيANSEJالوكالةالوطنيةلدعمتشغيلالشباب،والدورالذييمكنأنتقومبهأخرى

.خصوصالدىشريحةالمتعلمينالمؤسساتمفتاحالحلأزمةالبطالةفيالجزائر

 

 اختيار الموضوع:  مبررات

الموضوعإنأبرزالدوافعالتي دوافعذاتيةوأخرىتتمثلفيتعودالختيارودراسةهذا

موضوعية:

:فتتمثلفيأماالدوافعالذاتية

 التيتعانيمنهاالجزائر،والتيلهاأبعادشكاالتبدراسةاإليالشخصياهتمام

 البطالة؛يةإشكالالسكنوإشكاليةاجتماعيةمثل:-اقتصادية

 إنشاءمحاولةاالقترابمنواقعالبطالةلدىالمتعلمينمنجهةوواقعفيرغبتي

 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات الشباب طرف العشريةمن خالل خاصة

 األخيرةفيالجزائر.

 أماالدوافعالموضوعيةفتتمثلفي:

 حتىفئةالمتعلمينمنتمسالتيبطالةالانتشارئةالتينعيشهاوالتيتتميزبالبي

فشلمختلفسياساتحامليشهاداتالدراساتالعليافيمختلفالتخصصاتو

 احتوائها؛فيالتوظيفالسابقة

 ؛فيالجزائرتحديدالدىفئةالمتعلمينتتناولأزمةالبطالةقلةالدراساتالتي 

 الجزائرالخاصةلمايمكنأنتلعبهالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةفيمعرفتنا

إذاماعملالمهتمونبهابإعطائهاالعنايةالكافية،وتقديمالدعمالمناسبلهاحتى
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جانب من خصوصا تلعبه الذييجبأن الدور لليدتؤدي فرصالعمل توفير

العاملةالمتعلمة؛

 ميةباألهميةالكبيرةالتيتتميزالنافيأغلبالبلدانالمتقدمةمنهاوتزايداإلدراك

التخفيفمنالبها وفي عموما اقتصادياتها في والمتوسطة مؤسساتالصغيرة

أزمةالبطالةخصوصا.

 الدراسات السابقة:

البحوثاألكاديميةوالدراساتالعلميةالموثقةفيالمجالتالمحكمةالتيتهتمإضافةإلى

أخر جهة من والمتوسطة المؤسساتالصغيرة وموضوع جهة، من البطالة تمبموضوع ى،

علىاالطال المؤسساتالصغيرةاتدراسعأيضا بين العالقة وهو تتناولصلبالموضوع،

:يهوالمتوسطةوحلأزمةالبطالة،

لل .1 باحثدراسة بعنوان:(2008)ممدوح الزيادات: "دور المشروعات الصغيرة في ،

جاالحدّ من مشكلة البطالة في األردن"،  والمالية، اإلدارية العلوم العلومكلية معة

 الخاصة، الموقعةمنشورالتطبيقية العربيفي الفكر لمؤسسة تناولت.االلكتروني

الوطنيالدراسة االقتصاد في الصغيرة المشروعات المشروعات دور ومميزات

اقعالبطالةفيوعرضتمبعدهانواعالمشروعاتالصناعيةالصغيرة،أ ثم الصغيرة،

األردنية المشروالمملكة فياألردنطبيعة المتوافرة ،عاتالصغيرة تم تشخيصكما

فياألردن ثمدورالمشروعاتالصغيرةفيالحدّ،المشكالتوالعقباتالتيتواجهها

 .منالبطالة

القدرةعلىإيجادفرص بينتهذهالدراسةأنالمشروعاتالصغيرةفياألردنلديها

لعملأكثرمننظيراتهامنالمنشآتالعملواستيعابالتزايدفيأعدادالداخلينلسوقا

 أبرزهامايلي:الكبيرة،وذلكيعودإلىمجموعةمنالعواملواألسباب،

 .مدىمالءمةهذاالحجممنالمنشآتالقتصادصغيرالحجممثلاالقتصاداألردني

 .القدرةالرأسماليةالمحدودةألصحابهذهالمنشآت

 .تكلفةخلقفرصةالعملفيهذهالمنشآت

علىمدىالدورواإلسهامالفعّالاللذينتستطيعأنتقومبهماهذههذهالدراسةكماأكدت

البطالة. مشكلة لمواجهة األخير،المشروعات المشروعاتفي بأن الدراسة أوصت

الصغيرةهيمنأفضلالوسائلالتيلديهاالقدرةعلىمواجهةمشكلةالبطالة.

دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "بعنوان:(2004)ثاليجية نورةللباحثة:دراسة .2

في إطار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب في امتصاص البطالة وتفعيل النسيج 
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فيالصناعي"،  مقدمة بحثية الملتقىالوطنيحولاإلصالحاتاالقتصاديةفيورقة

ناولهذاأفريل،المركزالجامعيبشار،ت21و20الجزائروالممارسةالتسويقيةيومي

المؤسساتالصغيرةوالمتوسطةفيإطارالوكالةالوطنيةالمحاورالتالية:ماهيةالبحث

ول الشبابدعم والمتوسطةتشغيل الصغيرة المؤسسات هذه عالقة ثم أول، كمحور

ثان، أخرىكمحور والبنكمنجهة الشبابمنجهة وتشغيل لدعم الوطنية بالوكالة

عراقيلالتيتعترضهاكمحوروطنيةلدعموتشغيلالشبابوالوأخيرامشاريعالوكالةال

 ثالث.

في الجديدة الجزائرية علىالسياسة التركيز دراستها منخالل إنشاءحاولتالباحثة

توصلتالباحثةإلىأنإنشاء.مؤسساتصغيرةومتوسطةوتشجيعالمبادراتالفردية

تشغيلالشبابي عنطريقجهازدعم أولىنحوحلمؤسساتصغيرة عتبركخطوة

أزمةالبطالة،أماالخطوةالثانيةفتتمثلفيضرورةمساعدةهذهالمؤسساتفيعملية

 األزماتالتيتعترضها، حتىتستطيعمواجهة الخطوةالتسييرالعقالنيوالرشيد أما

البنوكالثالثةفتتمثلفيضرورةتخفيفإجراءاتوشروطالتمويلالمتخذةمنطرف

النوعمنالمؤسساتبنفسالمقاييسوالشروطحيثت الخاصةبهذا المالية الدراسة تم

 األخرى، تحققللمؤسسات التي القطاعات تمويل على منصب البنوك اهتمام وأن

النقلوالمخابز مثل عالية وربحية سريعة وأهملتتمويلبعضالقطاعاتمردودية ،

ضمتوسطةوطويلةاألجل.األخرىمثلالقطاعالزراعيوالصناعيبمنحقرو

للدراس .3 (2000)حلفتااعبد حمد عبد الحليم أوجميل العزيز عبد مخيمر:باحثينة

دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في معالجة مشكلة البطالة بين الشباب "بعنوان:

الق"في الدول العربية الـ، ودراسات، بحوث الاهرة: اإلداريةمنظمة للتنمية .عربية

وللدافيبلشباالبطالةبينوالعمالةنواللسكاةلمميزالخصائصهذهالدراسةاتتناول

وللدافينللسكايلعمرايعزلتوبوالشبااتصنيفمنخاللالتعرضلمفهومولعربيةا

ثمالعربي العربية، فيالدول والقوىالعاملة علىاتامؤشرة ليولدىالمستوالبطالة

ةغيرلصتالصناعااقعواالدراسةتناولتكما،لعربيةاوللدافيبلشباالبطالةبينوا

ـلمتوسوا في الداطة لعربيةول التعرض خالل الراهنةمن تللصناعالألوضاع

وايرلصغا لمتوسطة وة العربية واالالدبالدول ت الصناعااقع والصغيرت لمتوسطةة

لتوظيفلعربيةا وقفت،بلشباابالنسبة كما فيعربيةوعالميةربتجاعلىالدراسة

تجربةبدراسةبلشباافـتوظيلمتوسطةفيسبيلواةلصغيرتالصناعااتنميةلمجا
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عمان،مصر،سلطنة،يةدلسعوالعربيةالمملكةا،الهند،لمانياأ،يطالياإ،نليابااكلمن

 .الكويت

لصناعيةتالمنشآاتشجيعوعمدأنالنتائجالتيتمالوصولإليهامنخاللهذهالدراسة

واغيرلصا حققة قد طفرلمتوسطة ة على ملحوظة انوعية ديالقتصاالمستويين

 .نظراللخصائصالتيتتميزبهااألوروبيةواآلسياويةوللدابمختلفالجتماعيوا

 القاإتالدراسةولحاكما للمنشآـلتطبيقوالنظريةانبالجواىمختلفـعلءلضوء تية

لتخفيفمنايــفهمتهامساىمد،ويةبلعراوللدايـلمتوسطةفةوالصغيرالصناعيةا

نــمةلمستوحااروسلدامندةالستفاامعول،لداهذهفيبلشباالبطالةبينامشكلةةحد

صتخالـسمثلالعربيةالمنطقةاللتطبيقفيلقابلةوالصلةىذاتاألخرولالدرباتجا

تلصناعااذههـعمديسبيلـلمختلفةفولالداحتضنتهاالتيامجالبرتواآللياامندعد

ب.باـلشالبطالةبينامشكلةةنحدـللتخفيفمة،دـظائفجديوونـمهاثستحدوا

"حول حل معضلة بطالة المتعلمين (بعنوان:2012)حسين الطالفحة :باحثدراسةلل .4

 لتخطيط.،الكويت،المعهدالعربيل45سلسلةالخبراء،العدد:في الدول العربية"، 

كانهدفهذهالدراسةهوتحليلمحدداتالبطالةوخاصةبطالةالمتعلمينفيالوطن

أقسام علىعدة اشتملتالدراسة وقد منها، بغرضتوصيفسياساتللتقليل العربي

منحنىفيلبسلبعضالدول تقدير العربية، فيالدول والتعليم البطالة تمحورتحول

االقتصا النمو أثر االقتالعربية، السياسة العربية، الدول في البطالة على صاديةدي

والبطالةفيالدولالعربية.

بين البطالة وتركز العربية الدول في البطالة معدل ارتفاع إلى الدراسة أشارت

الدول سعيهذه رغم فيحلها، المتبعة السياساتاالقتصادية فاعلية المتعلمينوعدم

مع تحقيق خالل من شاملة،لمواجهتها تنمية خطط على باالعتماد مرتفعة نمو دالت

حيثزادتمشكلةالبطالةوتعقدتمنخاللتغيرهيكلالبطالةبزيادةنسبةالبطالين

كمازادتمدةالتعطلعنالعمل،وهذامايتعارضمعتوقعاتنظريات،بينالمتعلمين

مستوىالتعليميتزيدمنرأسالمالالبشريواقتراحاتهاوالتيتقومعلىأنزيادةال

.احتمالالتوظيف

نتجتعنعدم هيكلية هيبطالة العربية فيالدول البطالة إلىأن توصلتالدراسة

كماأشارتالنتائجإلىتطورهياكلاالقتصادياتالعربيةبمايتناسبمعطبيعةالنمو،

حيةأخرىفإنعدممرونةسوقالعملمنحيثالتجاوبمعالنمواالقتصادي،ومننا

مؤشراتسوقالعمللمتنعكسعلىمخرجاتالنظامالتعليميبسببعدمالتوافقبين

المعروضمنالمهاراتوالمطلوبمنهامماأدىإلىظهوربطالةبينالمتعلمين.
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حيثلميكنللنمواالقتصاديفيالدول،كماأنقانونأوكنلمينطبقفيالدولالعربية

وأنالسياساتالماليةوالنقديةلمتكنفعالةفياشرعلىمعدالتالبطالةالعربيةتأثيرمب

.تقليلالبطالة

لهذا،أوصتالدراسةبضرورةوضعسياساتطويلةاألجلتركزعلىجانبالعرض

وتتكونمن:

ـهيكلةالنظامالتعليميلزيادةالمواءمةبينمخرجاتهواحتياجاتسوقالعمل؛

تطويرمناهجالتع سوقـ العاليوتخصصاتهبحيثتعكسالمهاراتالتييتطلبها ليم

العالي التعليم مؤسسات بين الربط وزيادة بمشاركةالعمل والصناعة العمل وسوق

مدراءالمؤسساتفيلجانتطويرالمناهجوالخططالدراسية؛

أ من المتعلمة للعمالة الموجهة والتأهيل التدريب إعادة برامج على االعتماد جلـ

في بالتوظيف البرامج هذه وربط العمل سوق لدخول الالزمة بالمهارات تزويدها

القطاعاتاالقتصاديةالمختلفة.

"دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  بعنوان:(2009)محمد طالبي باحثدراسةلل .5

فيفي معالجة مشكلة البطالة في الجزائر، بين المردود الضئيل وكيفية التفعيل"، 

د  ،راساتاقتصاديةمجلة للبحوثواالستشارات12العدد البصيرة مركز الجزائر: ،

   .والخدماتالتعليمية

علىالتساؤلينالرئيسيينالتاليين:اإلجابةكانهدفالدراسةهو

في البطالة مشكلة معالجة في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة مدى ما ـ

الجزائر؟

ؤسساتالصغيرةوالمتوسطةفيمعالجةمشكلةالبطالةفيـكيفيمكنتفعيلدورالم

الجزائر؟

منالنتائجمنها:توصلتهذهالدراسةإلىجملة

فيأوساطالشباب، تبعثعلىاالرتياحخصوصا ال فيالجزائر التشغيل وضعية ـ

الفئةمنالمجتمعالجزائريوبالتاليفإنأهمجزءمن حيثارتفعتالبطالةفيهذه

قةاإلنتاجيةللجزائرغيرمستغل؛الطا

لعددومعظمهاتابعـحققتالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةتطوراملحوظامنحيثا

إالأنهاتعانيمنعدةمعوقاتأهمهامشكلالتمويل؛للقطاعالخاص،

تحقيق يعنيعدم الجزائريمما فيالشمال والمتوسطة المؤسساتالصغيرة تركز ـ

عدمفعاليةالسياساتالخاصةبتنميةالجنوب؛التوازنالجهويو
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 متواضعةـ نتائج والمتوسطة الصغيرة المؤسسات إطار في التشغيل برامج حققت

عمومامنحيثالمساهمةفيالتخفيفمنحدةالبطالةفيأوساطالشبابوالسببيعود

إلىحداثةالتكوينومشكلالتمويل؛

 والمتوسطـ الصغيرة المؤسسات ضعيفةمساهمة نسبة هي اإلجمالي التشغيل في ة

(14,12% فيالتشغيلعنطريقتشجيع( تفعيلدورها إلىضرورة يشير وهذا

وتخفيفاألعباء لدىالشبابالجزائريوتوفيرالتمويلالالزم الفردية روحالمبادرة

الضريبيةوتحقيقالتوازنالجهوي.

دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عنوان:"بقنيدرة سمية:(2010)باحثةدراسةلل .6

"،مذكرةماجستير)غيرفي الحد من ظاهرة البطالة ـ دراسة ميدانية بوالية قسنطينة ـ

 .2010ـ2009منشورة(،قسنطينة:جامعةمنتوري،السنةالجامعية:

المؤسساتالصغيرةوالمتوسطةفيالحدمنظاهرةبحثتاإلشكاليةفيمدىمساهمة

لمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة،انطلقتهذهالدراسةمنفرضيةرئيسيةهي:لةالبطال

.فيالحدمنظاهرةالبطالةدورفعال

خالصةهذهالمذكرةضمتعدةنتائجأهمها:

إنالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالخاصةوورشاتالصناعاتالتقليديةتعملعلىـ

تيبكمتوسطلكلمؤسسةمنشأة،أمامناصبعلىالتر4مناصبعملو5استحداث

المؤسساتالعموميةفهوفيتراجعوهومايفسرفشلالقطاعالعامفيتوفيرمناصب

عملجديدة؛

ـاالستثمارفيالمؤسساتالمصغرةأياكانقطاعالنشاطيعتبراألنجعواألكثرفعالية

البطالة؛تحداثمناصبعملوالتخفيفمنحدةفياس

91،بنسبةتفوق2009بيرفياستحداثمناصبالشغلمعنهايةسنةـحدثتطورك

؛2005كزيادةمقارنةمعسنة%

قطاعالبناءواألشغالالعمومية توزيعالعمالةحسبقطاعاتالنشاطيظهرسيطرة ـ

يليهقطاعالتجارة؛

مناصبالشغ توفير في األكبر الشبابهي تشغيل لدعم الوطنية الوكالة مساهمة لـ

مقارنةبباقيالوكاالتوالصناديقالتي%60بالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةبنسبة

.بواليةقسنطينةتقومبدعمالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة

بعدعرضنتائجالدراسةتمتقديمبعضاالقتراحات،منها:

لبهمـإقامةمعهدتكوينوتأطيرمسيريالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةباعتبارأنأغ

منذويثقافةومستوىتعليميمتوسطوبحاجةإلىتأهيل؛
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إدارة في تعليمية أكاديمية برامج باستحداث الحر والعمل المقاوالتية فكرة تعزيز ـ

المؤسساتالصغيرةوالمتوسطةفيالمعاهدوالجامعات؛

مؤسساتـاالستفادةمنالخبراتوالنماذجالعالميةالموجودةفيمجالتنميةوتطويرال

بعض في فعاليتها أثبتت التي اآلليات من عدد على باالعتماد والمتوسطة الصغيرة

 تخصيصالدول والتشغيل، اإلنشاء أثناء ضريبية وحوافز استشارية خدمات كتقديم

على ويحضر والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات الحكومية المشتريات من حصة

بالتع االهتمام إنتاجها، الكبيرة المؤسسات الفني والتدريب بعضالتسهيالتليم ومنح

التمويلية،تشجيعالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةعلىإقامةجمعياتتعاونيةوشبكات

صناعيةممايؤديإلىارتباطهذهالمؤسساتأفقياوعموديالتجاوزمشكالتالمنافسة

والتسويق.



ضوع،وتوصلتإلىنتائجمهمة،إنهذهالدراساتالسابقةتمسعدةجوانبرئيسيةفيالمو

فيمعالجةأزمةالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةلكنهذهالدراساتلمتبحثفيمدىمساهمة

هذهاألطروحة.البطالةلدىفئةالمتعلمينتحديدا،وهذاماسنبحثفيهمنخالل

 البحث:وأدوات منهج 

وتسليطالضوءعلىمكوناته،التحليلوالتدقيقألجلاإلحاطةبالموضوعمحلالدراسةب

وواقعية،سنعتمدونتمكنمنبلورةرؤيةتساعدعلىتجاوزاإلشكاليةباقتراححلولموضوعية

المنهجالتاريخيعندماسيتماتباع،ففيالجزءالنظريالدراسةهذهجملةمنالمناهجفيعلى

حتىنستطيعأننستوعبمالمراحلالتيمربهااالقتصادالجزائريإلىغايةاليوإلىنتعرض

مراحلتطورالمؤسساتصاديواالجتماعيفيالوقتالراهنونقصدبذلكالواقعاالقتأسباب

والم الجزائرالصغيرة في البطالة وواقع والمنهجتوسطة الوصفي المنهج اتباع سيتم كما ،

التحليلي التينقفعندها.لدراسة المراحل التطبيقيفسيتمأهم فيالجزء أما أسلوباعتماد

لصغيرةوالمتوسطةالمدعمةمنطرفللمؤسساتادراسةالحالةعنطريقإجراءمسحشامل

الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة الجزائرفي الوطنوفي بعضواليات التطوربدراسة

المشاريعالممولة مقسمينحسبالوكالةالوطنيةلدعمتشغيلالشبابطرفمنالسنويلعدد

.2015-2005وهذاخاللالفترة:ستوىالتعليميللشبابأصحابهذهالمشاريعالم

البحث:بهافيانةتعيتماالسسومنبيناألدواتالتي

 ومجالت علمية ومقاالت سابقة أكاديمية ودراسات كتب، من المشكلة المراجع

 محكمة؛



 ي 

 بعضامةوبواقععالمعطياتاإلحصائيةمنجداولوأرقامتتعلقبالواقعالجزائري

؛خاصةالواليات

 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتأطير بتنظيم الصلة ذات والتشريعات القوانين

 فيه؛،حتىنقفعلىاإلطارالذيتطورتوالتسهيالتالممنوحةلها

  الرسمية بالهيئات والمتوسطة،:مثلاالتصال الصغيرة المؤسسات الوكالةمديرية

 ؛ANSEJبابالوطنيةلدعمتشغيلالش

 اإلعالميةالتيلهاصلةبالموضوع؛،واأليامالدراسيةولتقياتحضورالندواتوالم 

 الو الوكالة من عليها المتحصل البيانات طنيةتفريغ الشباب تشغيل ANSEJلدعم

 .التعليميةبخصوصإحصائياتالبطالينعلىاختالفمستوياتهم

 البحث: هيكل

البحثإلل علىإشكالية تحقيقأهدافوجابة أحدهماه، البحثإلىجانبين هذا تقسيم سيتم

.يتكونمنفصلواحدواآلخرتطبيقيأربعةفصوليتكونمننظري

هاتعريفمنخاللاإلطارالنظريللبطالةالفصلاألولبدراسةيهتمفيالجانبالنظري،

و وكيفية قياسها على وآثارهأنواعهاالتعرف ظهورها أسباب في البحث االقتصاديةثم ا

 لهاواالجتماعيةوكذلكدراسة ونظرياتالنظرياتالمفسرة إلىنظرياتتقليدية والتيتنقسم

حديثة.

 الثاني الفصل باليتناول االستقاللدراسة منذ الجزائر في البطالة واقع خالل واقعمن

الجزائرفيتطورالبطالةفي،ثمدراسة2000االقتصادالجزائريوظاهرةالبطالةقبلسنة

2001ظلبرامجاالستثماراتالعمومية التركيزعلى2014ـ ليتم واقعبطالةالمتعلمينفي،

.الجزائر

لتعليموالتعليمالعاليفيالجزائرفيظلاإلصـــالحــــــات،منأماالفصلالثالثفيهتمبا

ساربناءوإصالحالتعليمموكذاالتعليماألســـــاسيفيالجزائرمراحلإصالحخاللالبحثفي

الجزائر في الالعــــالي التعرض ثم الجامعات، في المقاوالتية ودار التعليم قتصاديـــــات

.الجزائرية

 الفصل أما فيدرس الرابع والمتوسطة الصغيرة المؤسسات طرفتطور من المدعمة

مفهوماللالبحثفي،منخالمتعلمينشغيلفيتودورهاالوكالةالوطنيةلدعمتشغيلالشباب



 ك 

وخصائصها والمتوسطة الصغيرة فيالمؤسسات للتشغيل العامة السياسة ضمن ومكانتها

.المتعلميندعمفيالوكالةالوطنيةلدعمتشغيلالشبابودورهاالجزائر،ثمدراسة

دور يأتي البحث، محل للموضوع النظري التأصيل التطبيقيالجبعد الفصلانب في

سيحيثالخامس دراسة منطرفـحتم المدعمة والمتوسطة المؤسساتالصغيرة الوكالةالة

لدعمتشغيلالشباب لتشغيلالشبابالمتعلمفيبعضوالياتالوطنANSEJالوطنية وهي،

عين ووالية وهران ووالية قسنطينة ووالية وزو تيزي ووالية بجاية سطيفووالية والية

تمالحصولناتالتيالبياوتحليلبتفريغثستتمالدراسةالدفلىوواليةالجزائرالعاصمة،حي

.الوكالةالوطنيةلدعمتشغيلالشبابعليهامن

نتائجالبحث بخاتمةنجملفيها بحثنا والتحليللإلشكاليةمحلالدراسةفياألخيرسنختم

التييمكنأنتحفزالباحثينمنأجلإجرا آفاقالبحثالمستقبلية نقترحفيها منكما ءمزيد

لبطالةفيالجزائر.البحوثالعلميةالتييمكنأنتساهمفيحلأزمةا

 اإلشارة تجدر الصعوباتأهمها:إلى من عدد مواجهة من يخل لم العمل هذا إنجاز أن

بالوالياتحيث الحصولعلىاإلحصائياتالمتعلقة العالقاتتمصعوبة إلىاستخدام اللجوء

،الشخصية مدة الوطنيةوكذلكطول للوكالة العامة المديرية الحصولعلىاإلحصائياتمن

 إلى إضافة الشباب، تشغيل بتقسيملدعم تتعلق الواليات مستوى إحصائياتعلى وجود عدم

التعليمي المستوى مؤشر حسب بالمستوىالبطالين تتعلق إحصائيات وجود عدم وكذلك ،

 والصغيرة لدعمالتعليميللعمالفيالمؤسساتالمصغرة الوطنية المدعمةمنطرفالوكالة

تشغيلالشباب.
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 تمهيد

 

تمثل إشكالية كما ار وتماسك أي اقتصاد في العالم، تعتبر البطالة من أشد المخاطر التي تهدد استقر         

والمهتمين من أصحاب القرار من مختلف  القت بشكل رئيسي اهتمام الباحثينالبطالة أحد المواضيع التي 

حيث تتعدد أسبابها كتزايد نمو  وهذا لما لها من أثر بارز في المجاالت االقتصادية واالجتماعية، الدول.

الحجم السكاني وتباطؤ النمو االقتصادي، إضافة إلى عدم توافق شباب حاملي شهادات الدراسات العليا مع 

مواجهة أزمة البطالة تعتبر من بين أهم التحديات التي يجب رفعها في متطلبات سوق العمل. لذلك فإن 

، سنحاول في هذا الفصل اإلحاطة بموضوع البطالة نظريا في هذا اإلطارالظرف الراهن وفي المستقبل، 

، وأخيرا االقتصادية واالجتماعية والسياسية من خالل دراسة مفهوم البطالة وأنواعها، ثم أسبابها وآثارها

التي ال تعترف بوجود  -النظرية الكالسيكية وهي وتتمثل في النظريات التقليدية  ظريات المفسرة للبطالةالن

التي تعترف بوجود بطالة إجبارية وضرورة تدخل  - والنظرية الكينزية  -بطالة إجبارية في االقتصاد

التي ترجع وجود  - كنظرية البحث عن عمل النظريات الحديثةبعض و -الدولة في النشاط االقتصادي

التي تحاول تفسير ظاهرة –ونظرية االختالل  ؛-ظاهرة البطالة إلى نقص المعلومات حول سوق العمل

التي تجزئ  نظرية تجزئة سوق العملإضافة إلى  ؛–البطالة من خالل الربط بين سوق السلع وسوق العمل 

التي ترجع سبب  كوندراتييف وشومبيترنظرية أخيرا و ثانوية؛سوق العمل إلى سوق رئيسية وسوق 

 البطالة إلى ظهور التكنولوجيا ودخولها إلى مجال النشاطات االقتصادية.
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 قياسها وأنواعهاالبطالة،  مفهومالمبحث األول: 

بطالة يتطلب تعريفها لتحديد مجموعة الشروط الواجب توفرها في إن دراسة مفهوم ظاهرة ال     

الشخص حتى يطلق عليه مصطلح "شخص بطال"، كما يتطلب تحديد طرق قياسها لتشخيص هذه 

فهناك البطالة دراسة أنواعها المختلفة، أيضا يتطلب الظاهرة وتحديد مدى انتشارها في بلد معين،  

هذا ما سيتم الصريحة والبطالة المقنعة وهناك البطالة اإلجبارية وغير اإلجبارية إضافة إلى أنواع أخرى، 

 البحث فيه من خالل هذا المبحث.

 البطالة وقياسها مفهومالمطلب األول: 

ص في حالة إن مصطلح عاطل عن العمل أو متعطل عن العمل أو ليس له دخل كلها توحي أن الشخ      

بطالة، لكن هل كل شخص ال يعمل وليس له منصب شغل يعتبر بطاال ؟ إن هذا األمر يدفع للتساؤل عن 

 تعريف حالة البطالة وكيف يمكن قياس معدل البطالة في مجتمع معين، ندرس هذا من خالل هذا المطلب.

 الفرع األول: تعريف ظاهرة البطالة

لبطالة هو أمر مهم كونه يسمح لالقتصاديين بتحديد عدد البطالين إن تحديد تعريف دقيق لظاهرة ا     

وتشخيص ظاهرة البطالة ومن ثم البحث عن حلول لها تنقل االقتصاد من حالة الركود إلى حالة اإلنتعاش 

 والنمو.

، يمكن إدراجها لكنها تتمحور حول نفس المعنى مصطلح البطالة عنتوجد الكثير من التعاريف  في الحقيقة

 فيما يلي:

تعرف البطالة على أنها: " الحالة التي يبحث فيها الفرد بدرجة كافية عن العمل المدفوع األجر، و لكنه ال 

.يجده ألن عدد األفراد يفوق عدد الوظائف الشاغرة أو المعلن عنها"
1

 

الشاغرة بمعنى أن الفرد ال يدخر جهدا في بحثه عن منصب عمل معلوم األجر، لكن نظرا لقلة المناصب 

 المعلن عنها من قبل المؤسسات يبقى هذا الفرد في حالة بطالة أي عاطال أو متعطال عن العمل. 
تعرف البطالة أيضا بالتوقف الجبري لجزء من القوة العاملة في مجتمع ما برغم القدرة والرغبة في العمل 

حجم العمل المعروض وحجم العمل  واإلنتاج. أما عند االقتصاديين فتعرف البطالة بأنها مقدار الفرق بين

المستخدم، عند مستويات األجور السائدة في سوق العمل، وذلك خالل فترة زمنية معينة.
2
حيث تتكون فئة  

                                 
1

  .04، ص.الدار الجامعية، وأثر برنامج اإلصالح االقتصادي عليها، دراسة تحليلية تطبيقية"، مصر"مشكلة البطالة (:2005نجا )علي عبد الوهاب  
2

"البطالة: األسباب واآلثار وتقييم السياسات  (:2013) جميل أحمد محمود خضر؛ مصطفى شالبي محمد غانم؛ متولي عبد المؤمن محمد المرسي 

منظمة العربية للتنمية تجدات، دراسة حالة المملكة العربية السعودية"، جامعة الدول العربية، الالحالية وآليات العالج المقترحة في ضوء المس

 .17، ص.اإلدارية
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سنة، ووجدوا أنفسهم في يوم معين أو  59و  16البطالين من كل األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

أسبوع معين في الفئات التالية:
 1  

يكون الفرد دون عمل: يقصد به الفرد الذي تجاوز عمره السن التي تسمح له بالعمل في دولته  أن -

 ولم يجد فرصة للعمل بأجر أو لحسابه الخاص؛

أن يكون الفرد قادرا على العمل وراغبا فيه ومستعدا له مباشرة إذا أتيحت له الفرصة عند مستوى  -

األجر السائد خالل فترة البحث عن عمل
 ؛**

يكون الفرد باحثا عن عمل: أي أن يكون الفرد قد اتخذ خطوات جادة للبحث عن عمل بأجر  أن -

)مثل التسجيل في مكاتب العمل، إرسال السيرة الذاتية للمؤسسات المرغوبة( أو العمل لحسابه 

 الخاص ) مثل طلب الحصول على التراخيص الالزمة وكذلك الموارد المالية وغيرها.

على تعـريف العاطـل عن العمل  ILOتعريف الذي أوصت به منظمة العمل الدولية ويتوافق هذا مع ال

 بأنه: " كل إنسان قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند األجر السائد، ولكن دون جدوى. 

أي أن كل إنسان قادر على العمل بدنيا وعقليا وغير مكره على العمل، أي لديه الرغبة الشخصية في 

 عمل ويبحث باستمرار في سبيل الحصول عليه ويقبله عند مستوى األجر السائد في السوق لكنه ال يجده.ال

 : مجموع السكانفئة البطالين من بين  لشكل التالي يوضحا

 مخطط يوضح فئة البطالين من ضمن مجموع السكان(: 01-01الشكل رقم )

 

 

 

 

 
 

 من إعداد الطالب. المصدر:

                                 
1
 Bureau International du travail, La normalisation du travail, (Nouvelle serie 53. Genève, 1953), p.p.48;49. ; 

l'office national des statistiques ,l'emploi et le chômage, (données statistiques, nr226, éditions ONS), algerie, 

1995. Consulter le site: http://www.ons.dz/Definitions-des-concepts-utilises,57.html,  vu le: 24/07/2013. 
**

: الطلبة؛ كما      يسثنى من هذا المعيار كل فرد غير مستعد لمباشرة العمل بمجرد إتاحة الفرصة له، بل يبحث عن العمل لمباشرته في المستقبل مثل  

 يستثنى أيضا األفراد غير القادرين على العمل كالمرضى والعجزة.

 

 

             
 

 السكان  ير ال ا طين                

                       

)      ( 

       
)             ( 

http://www.ons.dz/Definitions-des-concepts-utilises,57.html
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أما في الجزائر، فمصطلح "بدون عمل" يقصد به "بطال"، ويتمثل في الشخص الذي يستوفي في آن      

 1واحد على الشروط التالية:
 سنة؛ 60و 16أن يكون في سن العمل: أي ما بين  -

 ؛أو التعداد يكون دون عمل أثناء فترة التحقيق أن -

 أن يكون قد قام بالبحث الجاد عن العمل؛ -

 أن يكون جاهزا ومستعدا للعمل أثناء التحقيق.  -

سبق يمكن اعتبار الفرد عاطال عن العمل إذا توفرت فيه بعض الشروط متعلقة بالسن ولم يجد  مما      

من هنا نفهم  عمال أثناء فترة التحقيق وهذا رغم توفر عنصر االستعداد والرغبة والبحث الجاد عن العمل.

ال يمكن  العمل لكنأن الطلبة في الجامعات والمعاهد مثال تتوفر فيهم بعض الشروط كالسن والقدرة على 

 ومتفرغون للدراسة، كذلك النساء الماكثات بالبيوت.ال يبحثون عن العمل تصنيفهم ضمن البطالين ألنهم 

هناك مفهوم آخر لهذه الظاهرة، يعرف بالمفهوم العلمي للبطالة، مفاده أن البطالة هي الحالة التي ال 

ا المجتمع أقل ثال، ومن ثم يكون الناتج الفعلي في هذيستخدم المجتمع فيها قوة العمل استخداما كامال أو أم

 مما يؤدي إلى تدني مستوى رفاهية أفراد المجتمع عما كان يمكن الوصول إليه. من الناتج المحتمل
من خالل هذا التعريف، يمكن التمييز بين بعدين للبطالة:

2
 

ة، بمعنى إما وجود أفراد قادرين البعد األول، يتمثل في االستخدام غير الكامل للقوة العاملة المتاح -

ريقة مؤقتة على العمل وراغبين فيه، وال يجدون إطالقا فرصا للعمل، وإما وجود أفراد يعملون بط

 ؛مثل العمالة الموسمية

العامل  البعد الثاني، يتمثل في االستخدام غير األمثل للقوة العاملة النشطة، فتكون انتاجية الفرد -

وخير مثال على ذلك هو ، وسطة المحتملة لهذا الفرد العاملنتاجية المتإلمنخفضة كثيرا مقارنة با

البطالة المقنعة التي تشير إلى إمكانية سحب عدد من العمال من العملية االنتاجية وال يحدث أي 

 نقص في الناتج الكلي.
 

                                 
استراتيجية نظام المعلومات الجزائري، مع محاولة بناء نموذج قياسي لمعدل  (: "التشغيل والبطالة في 2011فريد بختي؛ عز الدين مخلوف )  1

 15مي ، جامعة المسيلة يوإستراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة و تحقيق التنمية المستدامة :البطالة"، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي حول

 .04، ص.2011نوفمبر  16و

2
تطبيقية"، مصر، الدار الجامعية، -ها، دراسة تحليلية"مشكلة البطالة وأثر برنامج اإلصالح االقتصادي علي( : 2005علي عبد الوهاب نجا )  

 .08ص.
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المتعلقة بالفرد البطال، هو محاولة تقديم تعريف محدد للبطالة يصلح للتطبيق  لشروطإن الهدف من تحديد ا

في مختلف دول العالم والمقارنة بين تلك المعدالت، فكيف يمكن قياس معدل البطالة في دولة معينة وفقا 

 لهذا المفهوم؟

 قياس ظاهرة البطالة الفرع الثاني:

قياس مستوى البطالة وحساب معدلها في مجتمع معين أمر ال بد منه من أجل تسهيل المقارنة بين  إن      

معدالت البطالة عبر الزمن أو المقارنة بين هذه المعدالت فيما بين الدول. وكما أن هناك تعريفين للبطالة 

الرسمي والمقياس العلمي.  )تعريف رسمي وعلمي( فإنه يتعين التمييز بين مقياسين للبطالة هما: المقياس

يتم عرضهما فيما يلي:
1
  

 

 :حسب هذا المقياس فإن معدل البطالة هو النسبة بين عدد العاطلين عن  المقياس الرسمي للبطالة

 العمل ومجموع قوة العمل في مجتمع معين خالل فترة زمنية معينة، أي أن: 

 

100 ×
عدد العاطلين عن العمل

مجموع قوة العمل 
= معدل البطالة  

 
العاملة القادرة على النشاط في المجتمع بما فيها  حيث يشير مصطلح مجموع قوة العمل إلى مجموع اليد

 العمل أي أن: الموظفة والعاطلة عن

 مجموع قوة العمل = مجموع اليد العاملة = اليد العاملة الموظفة + اليد العاملة العاطلة عن العمل

 
تجدر اإلشارة إلى أن هناك مقياسا علميا للبطالة يأخذ بعين االعتبار جانبا آخر للبطالة قد يغفل عنه  كما

 الكثير من األفراد، نرى ذلك من خالل العنصر الموالي.  

 

 انطالقا من المفهوم العلمي للبطالة فإن المجتمع يعاني من وجود بطالة إما  :المقياس العلمي للبطالة

االستخدام الكامل لليد العاملة أو عدم االستخدام األمثل لها أو كالهما معا، حيث تتحقق بسبب عدم 

العمالة الكاملة في المجتمع عندما يكون الناتج الفعلي في االقتصاد معادال للناتج المحتمل، ويكون 

الناتج  بذلك معدل البطالة الفعلي مساويا لمعدل البطالة الطبيعي غير التضخمي، بينما إذا كان

الفعلي في االقتصاد أقل من الناتج المحتمل، يكون معدل البطالة الفعلي أكبر من معدل البطالة 

 مما يعني أن:  الطبيعي، فيعاني المجتمع من بطالة،

                                 
1

 .16-14(، ص.ص.2005علي عبد الوهاب نجا ) 
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 تتحقق ع دما يكون:العمـالة الكـاملة: 

 ) ير التضخمي( الطبيعية الفعلي = معدل البطالة معدل البطال ال اتج الفعلي = ال اتج المحتمل 

 

 يع ي أن: وجـود بطـالة:

 معدل البطالة الطبيعي  <معدل البطالة الفعلي  ال اتج المحتمل  >ال اتج الفعلي 

 

إن االستخدام األمثل لقوة العمل يتطلب أال تقل إنتاجية العامل عن حد أدنى معين يطلق عليه اإلنتاجية 

 المتوسطة المحتملة، وبالتالي فإن:

 اإلنتاجية المتوسطة المحتملة ×ال اتج المحتمل = قوة العمل 

 (1................) ج م ×أي:                                                         ن م = ق 

 مثال.  % 5وإذا كان معدل البطالة الطبيعي والمسموح به ذلك الذي يحافظ على استقرار األسعار وليكن: 

 (2........)[من قوة العمل الكلية] 0,95قوة العمل المحتسبة =                                     ومنه:

من قوة العمل تشغيال  % 95بذلك يكون الناتج المحتمل هو ذلك الناتج الذي يتم الحصول عليه من تشغيل 

 كامال وأمثال.

 (3..........)ج م× ق  0,95ن م = 

 اإلنتاجية المتوسطة الفعلية× ال اتج الفعلي = قوة العمل 

 (4........)ج ف× ق  0,95ن ف = 

 ال اتج الفعلي –فجوة ال اتج = ال اتج المحتمل 

 ن ف –ف ن = ن م 

أو  /تعرف فجوة الناتج بأنها تمثل قيمة الناتج المفقود نتيجة لعدم استخدام موارد المجتمع استخداما كامال و

 أمثال.

 نجد:   ( السابقتين4( و )3)ن المعادلتين م

 ج ف× ق  0,95 –ج م × ق  0,95ف ن = 
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 (5........)ج ف ( –ق ) ج م  0,95ف ن = 

يمكن تحويل فجوة الناتج المقاسة بوحدات نقدية إلى فجوة بطالة مقاسة بوحدات عمل، وذلك من خالل 

 على اإلنتاجية المتوسطة المحتملة )ج م(، فنجد: 5قسمة المعادلة 

فجوة ال اتج

ج م
 = فجوة أو حجم البطالة    

 بمعنى:

( – ف ج مج  )  0,95 ق 

ج م
 =
ف ن

ج م
 ف ب =

 ومنه:

 

(
 ج ف

ج م
–1) ق   0,95 فجوة أو حجم البطالة =    

 حيث أن:

100 ×
حجم البطالة

مجموع قوة العمل 
= معدل البطالة  

  وبذلك يكون:

𝟏𝟎𝟎 ×

(
 ف ج

م ج
– 𝟏) ق   0,95

ق   0,95
=     معدل البطالة  (ب م)

 

 وبالتالي: 

𝟏𝟎𝟎 × (
 ف ج

م ج
– 𝟏) =     معدل البطالة  (ب م)

يأخذ هذا المقياس في الحسبان كافة أنواع ل البطالة وفقا للمقياس العلمي، إن المعادلة األخيرة تمثل معد

ندرس هذا من خالل  يتم تقسيمها؟ فما هي األنواع المختلفة للبطالة؟ وعلى أي أساس. البطالة في المجتمع

 المطلب الموالي.
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 المطلب الثاني: أنــواع البـطالــة

هما البطالة الصريحة والبطالة غير الصريحة )أي يمكن التمييز بين نوعين رئيسيين من البطالة          

هي البطالة اإلجبارية والبطالة غير االجبارية، أنواع متعددة  البطالة المقنعة( تتفرع من البطالة الصريحة

أما  البطالة اإلجبارية فتشمل كال من البطالة الدورية والبطالة الموسمية والبطالة الهيكلية؛ أما  البطالة 

وكذا  –التي يفضل فيها الفرد عدم العمل بمحض إرادته -غير اإلجبارية فتتمثل في البطالة االختيارية 

التي نميز فيها بين فترتين هما فترة البحث عن عمل وفترة االنتظار لاللتحاق بالعمل كية البطالة االحتكا

إذا حدثت تطورات ألغت تجدر اإلشارة إلى أن هذه البطالة االحتكاكية يمكن اعتبارها بطالة إجبارية أيضا 

كما هو  بعض المهن مما يضطر أصحابها على التوقف عن العمل للبحث واإلنتقال إلى مهن أخرى.

 موضح في الشكل التالي:

 مخطط توضيحي ألنواع البطالة (: 02-01الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .30ـ17(، ص.ص.2005من إعداد الطالب، اعتمادا على: علي عبد الوهاب نجا ) المصدر:

 

 أنواع البطالة

البطالة الصريحة 

 )السافرة(

 ير الصريحة  البطالة

 )المق عة(

 رية ير اإلجباالبطالة 

 البطالة الهيكلية

 البطالة الدورية

 البطالة الموسمية
 أث اء فترة البحث عن عمل

 البطالة االحتكاكية

أث اء فترة االنتظار لاللتحاق 

 بالعمل

 البطالة اإلجبارية

 تغيرات

 هيكلية

دورة 

األعمال 

 ا
دورة 

 المواسم 

 ةالبطالة االختياري
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من خالل هذا الشكل يظهر أن للبطالة أشكال مختلفة وفقا لمسبباتها، وسيتم دراسة كل نوع على حدة        

:الفرعين المواليين في
1  

 البطالة الصريحة )السافرة(الفرع األول: 

هي الصورة الواضحة للبطالة حيث تتمثل في وجود أفراد قادرين على العمل وال يشغلون أية      

 اإلجباريةوظائف، ويعتبر هذا النوع أكثر أشكال البطالة شيوعا، وهو ينقسم إلى نوعين هما: البطالة 

 والبطالة االختيارية. 

 

  أوال: البطالة اإلجبارية:

وق العمل من األفراد القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين تتمثل في فائض العرض في س        

عنه ولكنهم ال يجدون فرص عمل متاحة لهم في ظل األجور السائدة. يمكن التمييز بين عدة أشكال لهذا 

النوع من البطالة وفقا لألسباب المؤدية إلى كل منها وهي كما يلي:
 

 

 :كلية بطبيعة الهيكل االقتصادي للدولة و المتغيرات التي تطرأ ترتبط البطالة الهي  البطالة الهيكلية

عليه، فمع إجراء تعديالت جوهرية في الخطة االقتصادية أو تعديل مبادئ وسياسات النظام االقتصادي 

السائد، فهذه التحوالت تؤدي إلى وجود آليات جديدة بكل من أسواق السلع والخدمات وكذلك أسواق 

تتغير األنماط اإلنتاجية أو االستهالكية، و هو ما يمكن أن يفرض ظهور حاالت  العمل ، حيث يمكن أن

بطالة.
2
تظهر البطالة الهيكلية في منطقة معينة عندما تؤدي التغيرات في أنماط الطلب إلى عدم التوافق  

زن بين المهارات المطلوبة والمهارات المعروضة فيها، أو عندما تتسبب هذه التغيرات في عدم التوا

بين المطلوب والمعروض من العمال فيما بين المناطق المختلفة؛ لذا يمكن التمييز بين بعدين لهذا النوع 

 من البطالة:

يتمثل في عدم التوافق بين مؤهالت العاطلين وخبراتهم من  البعد التقني والمهاري )الخبراتي(: -

 جهة وبين متطلبات الوظائف الشاغرة.

عدم التوافق الجغرافي بين أماكن الوظائف الشاغرة وأماكن الباحثين  يتمثل في البعد المكاني: -

 عنها.

 

 

 

                                 
1
 .56-17(، ص.ص.2005علي عبد الوهاب نجا )  
2
إستراتيجية  حول: الملتقي العلمي الدوليورقة بحثية مقدمة في (: "واقع وآفاق البطالة في الوطن العربي"، 2011؛ سارة حليمي )أحمد طرطار 

 .05، ص.2011نوفمبر  16-15 يومي:مسيلة، الالحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، جامعة 
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 تنشأ البطالة الهيكلية لعدة أسباب أهمها:

وزيادة المداخيل الحقيقية لألفراد، تكون زيادة  نتيجة لتحقق النمو االقتصادي التغيرات في هيكل الطلب: -أ

 فة حسب نوع السلعة كما يلي:الطلب بصفة عامة على كثير من السلع بنسب مختل

 زيادة الطلب على السلعة الضرورية والتقليدية تكون أقل من الزيادة في الدخل الحقيقي -

 زيادة الطلب على السلع الكمالية والحديثة تكون أكبر من الزيادة في الدخل الحقيقي -

 فضال عن أنه قد يحدث نقص في الطلب بالنسبة لبعض السلع التقليدية والدنيا.

يؤدي هذا التغير في هيكل الطلب إلى ظهور البطالة الهيكلية في هذه المجاالت األخيرة التي ال يمكن 

 استيعابها في إنتاج السلع الحديثة والكمالية 

إن التقدم الفني يؤدي إلى استخدام آالت إنتاجية جديدة تحل محل اآلالت القديمة،  التقدم الفني المطرد: -ب

الحديثة يتطلب استخدام أساليب حديثة في اإلنتاج وهذا ما يتطلب بدوره مهارات ومسايرة هذه اآلالت 

خاصة؛ مما قد يترتب على ذلك االستغناء عن عدد من العمال الذين ال تسمح لهم مؤهالتهم بالعمل في 

  العمل.الوظائف التي استحدثها التقدم التقني )بطالة تقنية( كما يؤدي ذلك أيضا إلى إحالل رأس المال محل 

تزداد نسبة الشباب في المجتمع مع زيادة النمو السكاني، مما يترتب  زيادة نسبة الشباب في المجتمع: -ج

عليه زيادة البطالة الهيكلية لفئة الشباب لعدم توافر الخبرات والمؤهالت الالزمة لشغل الوظائف الشاغرة، 

 خاصة في الوظائف التي تحتاج إلى خبرات ومؤهالت خاصة.

الج البطالة الهيكلية ينبغي إعادة تكوين العمال العاطلين وتدريبهم إلكسابهم المهارات التي تتطلبها لع

تكاليف التدريب –الوظائف الشاغرة والجديدة التي استحدثتها التغيرات الهيكلية، وهذا األمر له تكاليفه 

منها، كما أن عملية إعادة التأهيل وربما ال تتوافر في العديد من الدول خاصة النامية  -وإعادة التأهيل

تتطلب وقتا طويال نسبيا في ظل الصعوبات التي تواجه تدريب العمال القدامى على اكتساب المهارات 

الجديدة المطلوبة. كذلك فإن تكيف سوق العمل من خالل مرونة األجور وانخفاض تكاليف االنتقال بين 

 ناطق المختلفة، سرعان ما يقضي على البطالة الهيكلية.الوظائف في منطقة معينة أو االنتقال بين الم

 

 :ترتبط هذه البطالة بتقلبات النشاط االقتصادي أو ما يسمى أيضا دورة األعمال  البطالة الدورية

االقتصادية، حيث تظهر في حالة االنكماش أو الركود. فانخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات 

 يؤدي إلى تسريح جزء من العمال من طرف أصحاب األعمال. ويتضح ذلك من خالل الشكل التالي:
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 البطالة الدورية(: 03-01الشكل رقم )

 
-"مشكلة البطالة وأثر برنامج اإلصالح االقتصادي عليها، دراسة تحليلية( : 2005علي عبد الوهاب نجا ) المصدر:

 26تطبيقية"، مصر: الدار الجامعية، ص.

 
من خالل الشكل، يتضح  أنه إذا كان االقتصاد يعمل في مستوى التوظيف التام، حيث يسود معدل البطالة 

، فإن نقص الطلب الكلي *Yوالناتج المقابل لذلك هو الناتج المحتمل  -مثال % 5وليكن - *cالطبيعي 

ليتقاطع  ’Dإلى  Dمن  سيؤدي إلى انخفاض مستوى الناتج ويمثل ذلك بيانيا بانتقال منحنى الطلب الكلي

     ’cويرتفع معدل البطالة إلى  ’Yفيصبح مستوى الناتج عند  Bعند النقطة  Sمع منحنى العرض الكلي 

ومنه تكون العالقة عكسية بين معدل البطالة ومستوى الناتج، كما يوضحها المنحنى  -مثال % 10وليكن  –

إلى  *cيصاحبه ارتفاع معدل البطالة من  ’Yإلى  *Yسالب الميل، حيث أن انخفاض مستوى الناتج من 

c’  . 

 

إن انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات يمكن أن يرجع إلى أسباب طويلة األجل في هذا اإلطار، 

تتعلق باالقتصاد ذاته أو إلى أسباب مؤقتة، ففي الحالة األولى يترتب على انخفاض القدرة الشرائية لألفراد 

الكلي، أما الحالة الثانية، فإن الظروف المؤقتة العارضة تدفع األفراد إلى إنقاص طلبهم انخفاض الطلب 

   على السلع والخدمات لفترة قصيرة يعود بعدها الطلب الكلي إلى االرتفاع.

والتي قد تكون إما سياسة مالية توسعية أو يتطلب عالج البطالة الدورية اتباع سياسات اقتصادية توسعية 

أو زيادة االنفاق الحكومي سياسة نقدية توسعية، أما السياسة المالية التوسعية فتكون من خالل إما 

التخفيض من الضرائب، هذا من شأنه تحفيز النشاطات االستثمارية وبالتالي زيادة التوظيف والتقليص من 

 منحىن يوضح العالقة
 بني معدل البطالة والناتج

c’ 

c* 

Y’ Y* 

A 

B 

 معدل البطالة

 ’Y* Y الناتج احلقيقي

 مرتفع معدل البطالة

 مستوى األسعار

P2 

P1 

P c 

A 

B 
D 

D’ 

c’ c* 

S 

 الناتج احلقيقي
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لتوسعية فتكون بتدخل البنك المركزي من خالل أدواته كتخفيض سعر الفائدة ، أما السياسة النقدية االبطالة

أو تخفيض سعر إعادة الخصم أو تخفيض االحتياطي القانوني أو غيرها من األدوات التي من شأنها توفير 

ينعكس في زيادة  وهذاالفعال الذي ينعش االستهالك واالستثمار  السيولة في االقتصاد ومنه ظهور الطلب 

 لي التخفيض من البطالة.اوبالت الطلب على اليد العاملة

 

 :تنشأ البطالة الموسمية نتيجة لتغير أو تذبذب الطلب على العمل تبعا لتذبذب مستوى  البطالة الموسمية

االنتاج. ففي بض القطاعات يتميز العمل فيها بالموسمية نظرا لطبيعة النشاط فيها فعلى سبيل المثال: 

الزراعي يتزايد الطلب على العمال في موسمي الزراعة والحصاد ، أما بين الموسمين في القطاع 

فيكون جزء من العمال في حالة بطالة. في قطاع السياحة أيضا نجد أ ن السائحين الذين يقصدون بلدا 

طاع معينا في موسم معين، فإن العاملين في هذا القطاع سيعانون من البطالة في المواسم األخرى؛ في ق

البناء واألشغال العمومية: ينخفض الطلب على عمال البناء في موسم الشتاء ثم يزيد في المواسم 

 األخرى.

يمكن القول أنه كلما ، كما وقعها خالل فترات معينة من السنةبذلك تكون البطالة الموسمية منتظمة ويمكن ت

ر، كلما عرفت البطالة الموسمية كان اقتصاد دولة ما يعتمد على قطاع من هذه القطاعات بشكل كبي

 معدالت مرتفعة.

يمكن الحد من البطالة الموسمية عن طريق توجيه اليد العاملة التي تعاني من هذا النوع من البطالة إلى 

نشاطات أخرى مثل اشتغال المزارعين باألعمال العامة المتعلقة بالبنية األساسية إلى تنويع المنتج 

 ستثمار في الصناعات الزراعية.الزراعي مع التوسع في اال

 

مما سبق، نجد أن كل األسباب السابقة تجعل الفرد مجبرا في حالة بطالة، فهل لو تم القضاء على كل       

تلك األسباب سيتم تشغيل كل اليد العاملة العاطلة عن العمل في المجتمع، أم أن هناك نوع آخر من البطالة 

 ك نوع آخر يسمى بالبطالة االختيارية، يتم تناوله في العنصر الموالي.ال يخضع لهذه األسباب؟ نعم، هنا
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  ير اإلجباريةثانيا: البطالة 

ما الختيارية والبطالة االحتكاكية، ندرس كال منهما فيكال من البطالة اتشمل البطالة غير اإلجبارية         

 يلي:

  االختياريةالبطالة: 

تشمل هذه البطالة األفراد القادرين على العمل إال أنهم ال يرغبون في العمل في ظل األجور السائدة        

 وذلك بالرغم من وجود وظائف شاغرة لهم، نذكر منهم على سبيل المثال:

 األفراد األغنياء الذين يعزفون عن العمل في ظل األجور المتاحة؛ -

وا أن يجعلوا من التسول مهنة لهم يحصلون من خاللها على أموال دون األفراد المتسولون الذين فضل -

 بذل أي جهد رغم توفر فرص عمل لهم؛ 

األفراد الذين ال يرغبون في االلتحاق بوظائف مماثلة للتي كانوا يشغلونها سابقا بسبب فارق األجر أو  -

 ؛يفة السابقةالجديدة مقارنة بالوظاالمتيازات أو الصالحيات المتعلقة بالوظيفة 

األفراد الذين ال يطالبون المجتمع بوظائف رغم مقدرتهم على العمل مثل ربات البيوت اللواتي يقضين  -

 ؛ياتهن في رعاية أبنائهن وتربيتهمح

األفراد الذين يفضلون العيش عالة على زوجاتهم اللواتي يعملن، وينتظرون آخر الشهر لالستيالء على  -

 رواتبهن.

 أن هذا النوع من البطالة ال يؤخذ بعين االعتبار عند حساب قوة العمل في المجتمع. إال

 

 :سميت بهذا االسم نتيجة الحتكاك الفرد بسوق العمل بغرض البحث عن وظيفة  البطالة االحتكاكية

في كافة معينة، سواء كان ذلك ألول مرة أو لمرة ثانية أو ثالثة...، تتميز البطالة االحتكاكية بتواجدها 

االقتصاديات مهما كان نموها ومهما اختلفت طبيعتها، وذلك ألن سوق العمل يتميز بطبيعته الحركية 

كما أن تدفق المعلومات ال يتم بالصورة المثلى وألن بحث العمال عن الوظائف وبحث أصحاب 

أنها مؤقتة وال األعمال عن العمال عادة ما يأخذ بعض الوقت، لهذا تعرف هذه البطالة االحتكاكية ب

 تدعو للقلق.

إال أن حجم البطالة االحتكاكية يختلف من اقتصاد إلى آخر وفقا لطبيعة أفراده من حيث تفضيلهم للمخاطرة 

من عدمه، بترك أعمالهم في سبيل االلتحاق بأعمال ذات مزايا أكبر، كذلك وفقا للتغيرات التي يشهدها 

للتغير والتطور المستمر توافرت فيه إمكانية خلق مجاالت جديدة االقتصاد، فكلما كان االقتصاد أكثر ميال 

للعمل تتضمن مزايا تشجع األفراد على ترك أعمالهم والتحول عنها. وتنقسم البطالة االحتكاكية إلى قسمين 

 كاآلتي: 
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  البطالة أثناء فترة البحث عن عمل: هي الفترة الممتدة من تخلي الفرد عن العمل األول، وقبل

 ل على العمل الثاني؛الحصو

  ،البطالة أثناء فترة االنتظار لاللتحاق بالعمل: هي الفترة الممتدة من حصول الفرد على عمل جديد

 وقبل استدعائه من طرف صاحب العمل لمباشرة هذا العمل.

 االي إحصاؤها والعمل على معالجتهيمكن بالتالبطالة يمكن مالحظتها بسهولة، إن كل األنواع السابقة من 

لكن هناك نوع آخر من البطالة يعد مختفيا أو مقنعا، فهو موجود لكنه ال يظهر جليا لالقتصاديين والمكلفين 

باإلحصاء والمهتمين بدراسة ظاهرة البطالة في المجتمع، ألن األفراد الذين يمثلون هذا النوع من البطالة 

عل األمر محيرا، فماذا نقصد يشغلون مناصب عمل ويحصلون على أجورهم بشكل عادي، وهذا ما يج

 من البطالة؟ وكيف يمكن تحديده ؟ بهذا النوع

 الفرع الثاني: البطالة  ير الصريحة )المق عة(

تتواجد البطالة المقنعة أين يعمل األفراد بأقل من الطاقة االنتاجية المفترضة لهم، كما تتواجد هذه      

البطالة في حالة وجود أعداد من العاملين في بعض القطاعات دون أن يترتب على على وجودهم ناتج 

ي فتكون إنتاجيتهم إضافي، فتكون إنتاجيتهم الحدية صفرا أو قد يترتب على توظيفهم نقص الناتج الكل

  الحدية سالبة.

تزداد البطالة المقنعة ظهورا وانتشارا في البالد النامية حيث تتميز بوفرة نسبية في عنصر العمل، مع 

غياب أسس سليمة المتصاص العمالة، فتكون سياسة التوظيف غير مبنية على أسس اقتصادية بل يتم 

اليد العاملة تفوق بشكل كبير االحتياجات الفعلية لتلك التوظيف ألسباب اجتماعية وسياسية؛ مما يجعل 

 المؤسسات.

مما سبق، يالحظ أن البطالة المقنعة تمثل تبديدا لجزء مهم من القوة العاملة حيث تستنزف هذه          

 الطاقات في أعمال ال تفيد االقتصاد حيث أن اإلنتاجية الحدية تكاد تكون صفرا.

طالة ال يكون إال بخلق مجاالت جديدة لإلنتاج يصاحبها فرص عمل حقيقية إن عالج هذا النوع من الب

 تستوعب فائض العمل في األعمال المنتجة.

بعد التعرض إلى األنواع المختلفة لظاهرة البطالة، يمكن تحديد أسباب هذه الظاهرة خصوصا في        

يات الدول المتخلفة،  كما يمكن تحديد ظل االختالفات الموجودة بين اقتصاديات الدول المتقدمة واقتصاد

 اآلثار التي يمكن أن تنجر عن ظاهرة البطالة، ندرس ذلك في المبحث الموالي.
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  المبحث الثاني: أسباب ظاهرة البطالة وآثارها

كما تتواجد بنسب متفاوتة في كافة الدول المتقدمة منها والنامية، تبر مشكلة البطالة مشكلة عالمية تع       

تظهر آثار هذه الظاهرة على عدة مجاالت منها المجال االقتصادي والمجال االجتماعي والمجال السياسي. 

 ندرس كال من األسباب واآلثار من خالل هذا المبحث.

 المطلب األول: أسباب ظاهرة البطالة

والسياسية تتعدد وتختلف أسباب البطالة في كل اقتصاد حسب الظروف االقتصادية واالجتماعية       

والثقافية لكل مجتمع، ويمكن تلخيص أسباب البطالة في الدول المتقدمة من جهة، وفي الدول المتخلفة من 

 جهة أخرى فيما يلي:

 الفرع األول: أسباب ظاهرة البطالة في الدول المتقدمة

تتميز اقتصاديات الدول المتقدمة عموما بالمرونة في اإلنتاج، لهذا فإن أي تغير يحدث في االقتصاد     

كاالندماج بين الشركات أو االعتماد أكثر فأكثر على الوسائل التكنولوجية في المصانع من شأنه التأثير 

اختصار أسباب يمكن  في اإلنتاج وبالتالي ينعكس هذا على سوق العمل ويؤدي إلى زيادة البطالة،

 البطالة في الدول المتقدمة إلى ثالثة أسباب رئيسية هي:

 :يعتبر التقدم التكنولوجي من األسباب الرئيسية لظاهرة البطالة في الدول  التقدم التك ولوجي

المتقدمة حيث أن بروز اآلالت ذات التكنولوجيا المعقدة تتطور يوما بعد يوم وبشكل تصبح معه 

متعددة الوظائف وذات إنتاجية عالية جدا، مما جعل أصحاب المؤسسات يستغنون عن اليد العاملة 

آلالت محل اليد العاملة وبالتالي االنتقال من مؤسسات كثيفة العمالة إلى من خالل إحالل ا

فتصبح نجاعة المؤسسة تتطلب  مؤسسات كثيفة رأس المال مثل: مؤسسات النسيج، العصائر، ...

 تقليص التكاليف إلى أدنى قدر ممكن؛

 :منافسة على المستوى إن االندماج بين الشركات التي تواجه  االندماج بين الشركات العالمية

العالمي يجعلها تقوم باالستغناء عن عدد كبير من العمال بها بهدف تخفيض النفقات وزيادة 

 األرباح مما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة في هذه الدول المتقدمة.

 :بحكم أن اقتصاديات الدول المتقدمة متطورة ومترابطة ومتشابكة مع بعضها  األزمات االقتصادية

عض، فإن حدوث أزمة اقتصادية على مستوى دولة متقدمة واحدة يؤدي مباشرة إلى تضرر الب

باقي الدول، إن خير دليل على ذلك أزمة الرهون العقارية التي ظهرت في الواليات المتحدة 

والتي أدت إلى حدوث األزمة المالية العالمية، مما أدى إلى ارتفاع معدالت  2007األمريكية سنة 

مليون  5,1، حيث فقد نحو 2009في سنة  % 8,5إلى   مريكيةاأل تحدةماليات الفي الوالبطالة 

، 2009ألف أمريكي وظائفهم في سنة  663، ثم فقد 2008شخص أمريكي وظائفهم في بداية عام 
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كذلك، %  8,5أما في الدول األوروبية فوصل معدل البطالة إلى 
كما تلتها األزمة االقتصادية  1

( والتي أثرت على اليد العاملة في االتحاد % 26,8الحادة في اليونان ) بمعدل بطالة وصل إلى 

.2012ألف شخص، إلى غاية ديسمبر  926مليون و 25األوربي، حيث بلغ حجم البطالة فيه 
2 

  

يكون في صالح االقتصاد في المدى المتوسط إن زيادة البطالة الناتج عن التقدم التكنولوجي يمكن أن        

والطويل، فالتطور التكنولوجي من شأنه إعادة توزيع طاقات العمل بشكل أفضل يساعد على استغاللها 

استغالال أمثال، فعملية إحالل اآللة محل عدد من األيدي العاملة سيؤدي إلى توجيه أولئك العمال لممارسة 

كما أن االندماج بين الشركات الكبرى يساعد على إنقاذها من اإلفالس وهو  عمل آخر والقيام بمهام أخرى.

ما يعني التقليل ما أمكن من الخسائر وهذا ما يساعد االقتصاد على االستمرارية في العمل ما يعطي فرصا 

 لأليدي العاملة التي تم تسريحها في إيجاد مناصب عمل في المستقبل.

 

 بطالة في الدول المتخلفةالفرع الثاني: أسباب أزمة ال

نظرا ألن الدول المتخلفة تعاني من غياب الكثير من القوانين والسياسات المنظمة للكثير من           

القطاعات مثل: غياب سياسة سكانية بين المناطق الجغرافية  وعدم الربط والتنسيق بين برامج ومناهج 

 عدم انتشار مراكز التكوين المهنيي سوق العمل والتعليم واحتياجات المجتمع من المهن والوظائف ف

وضعف برامج التوظيف الحكومية. كلها عوامل تؤدي إلى بروز وتفاقم ظاهرة البطالة، نرى ذلك فيما 

 يلي: 

 :يعتبر النمو الديمغرافي أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على سوق العمل،  ال مو الديمغرافي

حيث يساهم بشكل كبير في تحديد حجم القوى العاملة في االقتصاد، فالزيادة المستمرة للسكان 

وبمعدالت عالية من شأنه إحداث خلل في التوازن بين قوى العرض والطلب في سوق العمل، 

تصاد الوطني كتوفير فرص العمل والتعليم والعالج، خصوصا إذا كان وزيادة األعباء على االق

االقتصاد يعرف نموا بطيئا وهذا يكون مرجعه سوء تخطيط أوغياب سياسة سكانية واضحة 

المعالم، كما قد يرجع ذلك إلى توزيع السكان غير المتوازن جغرافيا، أو إلى الهجرة الداخلية )من 

ناطق الصحراوية إلى الهضاب والسهول( والهجرة الخارجية كعودة الريف إلى المدينة أو من الم

                                 
1

(: "مدى تأثر المصارف اإلسالمية بتداعيات األزمة المالية العالمية"، الجمهورية اليمنية، جامعة حضرموت، كلية 2011عوض بن عوض يسلم ) 

، تم االطالع عليه يوم: content/uploads/2011/03.pdf-http://iefpedia.com/arab/wp. في الموقع اإللكتروني: 12العلوم اإلدارية، ص.

01/10/2013. 
2
 Eurostat (2013): « Décembre 2012: Le taux de chômage à 11,7% dans la zone euro », communiqué de presse 

euroindicateurs, 1
er

 février 2013, consulter le site: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01022013-BP/FR/3-01022013-BP-FR.PDF, vu le: 

05/08/2013. 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/03/%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01022013-BP/FR/3-01022013-BP-FR.PDF
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األفراد من الخارج إلى داخل الوطن. من كل هذه الجوانب تكون المشكلة السكانية نتيجة النمو 

 الديمغرافي سببا في ظهور مشكلة البطالة.

 :صصات دون إن التوسع في مختلف مجاالت التعليم وفي مختلف التخ سياسات التعليم والتوظيف

تخطيط مدروس مسبقا، وعدم الربط والتنسيق بين برامج ومناهج التعليم واحتياجات المجتمع من 

المهن والتخصصات المطلوبة في سوق العمل يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة في المجتمع وظهور 

الطاقات مما يعني هدرا للميزانيات الضخمة التي صرفت في تعليم هذه  ،ظاهرة بطالة المتعلمين

الشبانية المتعلمة والتي من الممكن أن تسعى للهجرة إلى خارج الوطن فتستفيد منها الدول 

 األجنبية.

  :تتميز الدول المتخلفة بنقص مراكز إلعادة تأهيل وتدريب عدم انتشار مراكز التكوين المه ي

لفرد الذي ال الداخلين إلى سوق العمل ألول مرة من المتخرجين من المؤسسات التعليمية، فا

 يستطيع مواصلة دراسته ال يجد فرصا أخرى لتعلم مهنة أو حرفة ما وهذا ما يجعله في بطالة.

  :يالحظ تراجع كبير في قدرة القطاع الحكومي )القطاع العام( ضعف برامج التوظيف الحكومية

بالدول المتخلفة عموما على تشغيل كافة القوى العاملة مع االرتفاع المستمر ألعداد الداخلين الجدد 

مما جعل حكومات الدول المتخلفة غير قادرة على التوسع في سياسة التشغيل لسوق العمل، 

تاجية، وهذا ما نتج عنه تراجع لدور الدولة في لعب دور الموظف المتبعة في مؤسساتها غير اإلن

الرئيسي لأليدي العاملة السيما وأن لعب هذا الدور يزيد من البطالة المقنعة سيما وأن التوظيف 

بل يخضع للمحسوبية في إلنتاجية اومعايير الكفاءة لحكومي ال يخضع التعيين فيه في القطاع ال

فشل الدولة في تجسيد برامج تعليم في معظم الدول العربية تتالءم مع ، باإلضافة إلى الغالب

الحاجيات الفعلية لسوق العمل، كما أن التكوين والتعليم ال يواكب التطورات التكنولوجية السريعة 

الجارية في العالم.
1
 طاب اليد العاملة.لهذا، على القطاع الخاص أن يكون دوره فاعال في استق 

 

ي االختالالت الكبيرة المسجلة على رة البطالة في الدول المتخلفة هعد على تفشي ظاهإن ما سا     

تخلف القطاع الزراعي ونقص الخدمات المقدمة مستوى عدة قطاعات كتخلف القاعدة الصناعية و

على اختالف أنواعها كالنقل والسياحة وعدم االستغالل األمثل للثروات والخيرات الطبيعية الموجودة، 

 دة أصعدة.ــعلى ع لها آثارجعل البطالة على مستوى الدول المتخلفة تكون بطالة طويلة المدى  مما

 

 

                                 
1
(: " الشراكة المجتمعية كآلية لتفعيل سياسة التشغيل وتحقيق التنمية المستديمة في الدول العربية، دراسة في نجاعة 2011بالنور عالء الدين )  

ستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة و تحقيق االمقاربات النظرية الحديثة لخلق فرص العمـل"، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي حول: 

 . 2011نوفمبر  16ـ15، جامعة المسيلة يومي التنمية المستدامة

http://www.univ-msila.dz/umvar/images/stories/files/manif/sem-gestion2011.doc
http://www.univ-msila.dz/umvar/images/stories/files/manif/sem-gestion2011.doc
http://www.univ-msila.dz/umvar/images/stories/files/manif/sem-gestion2011.doc
http://www.univ-msila.dz/umvar/images/stories/multimedia/files/sem-gestion2011.doc
http://www.univ-msila.dz/umvar/images/stories/multimedia/files/sem-gestion2011.doc
http://www.univ-msila.dz/umvar/images/stories/multimedia/files/sem-gestion2011.doc
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 المطلب الثاني: آثــار البطـالـة 

هذه  ال يخفى على أحد أن للبطالة تأثيرات متعددة الجوانب واألبعاد، لكن أغلب المعنيين بمكافحة       

نجدهم ال يعطونها حقها من االهتمام فال يصنفونها في   –ومناصبهمعلى اختالف درجاتهم –الظاهرة   

خانة الظاهرة الخطيرة جدا، ويظهر ذلك من خالل السياسات الترقيعية التي تتبعها السلطات في الدول 

النامية بالتحديد، والستيعاب خطورة ظاهرة البطالة، ال بد من البحث في آثار هذه الظاهرة على المجتمع 

 أبعاد )البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد السياسي( كما يلي:  على عدة

 الفرع األول: البعد االقتصادي

 ة ومهمة ومترابطة مع بعضها البعضإن اآلثار االقتصادية التي تترتب على البطالة كثير      

انخفاض رفاهية حيث تتمثل بشكل عام في تراجع معدل نمو الناتج اإلجمالي والتنمية االقتصادية و

المجتمع ككل، يظهر ذلك من خالل ما يلي:
1 

عدم االستخدام األمثل للموارد البشرية: تتمثل ظاهرة البطالة في حد ذاتها في عدم االستخدام  -

األمثل للموارد البشرية الموجودة في الدولة، وهذا يعتبر خسارة اقتصادية، إضافة إلى األمراض 

تلحق بالبطالين والمشاكل وأعمال العنف التي يمكن أن يقوموا بها  الصحية والنفسية التي يمكن أن

والتي يمكن أن تكلّف خزينة الدولة مبالغ طائلة، فإذا كانت الزيادة السكانية الكبيرة هي السبب 

الرئيسي في بروز ظاهرة البطالة وما ينجر عنها من مشاكل اقتصادية واجتماعية، فإن استغالل 

ة واالستفادة منها بشكل جيد سيؤدي حتما إلى تحقيق التنمية والتقدم هذه الزيادة السكاني

   االقتصادي؛

انخفاض مستوى اإلنفاق الكلي: انتشار ظاهرة البطالة من شأنه تخفيض مستوى االستهالك على  -

 المستوى الوطني، وبالتالي انخفاض مستوى اإلنفاق على المستوى الوطني؛

مالي: حيث أن انتشار البطالة يؤدي إلى انخفاض مستوى الطلب انخفاض قيمة الناتج المحلي اإلج -

انخفاض قيمة الدخل الذي كان وكذا  الكلي، ومنه تقلص حجم اإلنتاج الذي كان باإلمكان تحقيقه،

 باإلمكان الحصول عليه؛ 

انخفاض معدل االستثمار: يعتبر االستثمار المحرك األساسي للنشاط االقتصادي، إال أن انتشار  -

ة البطالة في المجتمع سيؤدي إلى عدم وجود طلب فعال في المجتمع وهذا من شأنه تخفيض ظاهر

 معدالت االستثمار بشكل واضح؛

                                 
1

 176(: "مشكلة البطالة وعالجها"، سوريا: دار اليمامة للطبع والنشر والتوزيع، ص.2000ى السراحنة )جمال حسن؛ أحمد عيس 
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انتشار ظاهرة الفقر: تعتبر ظاهرتا البطالة والفقر متالزمتان، فعندما تسود ظاهرة البطالة في  -

التالي انخفاض مستوى المجتمع يعني ذلك عدم وجود دخل للكثير من العائالت واألفراد، وب

معيشتهم بشكل كبير، وبالتالي يصبح هؤالء غير قادرين على تلبية حاجاتهم الضرورية فتبرز 

 ظاهرة الفقر؛

زيادة العجز في الموازنة العامة بسبب مدفوعات الحكومة للبطالين: في إطار حقوق اإلنسان،  -

لعيش وصون كرامتهم، إال أن تضطر الحكومة أن تقدم منحا للبطالين من أجل مساعدتهم على ا

ارتفاع معدالت البطالة في مجتمع معين معناه زيادة عدد األفراد الذين ال يقدمون شيئا في المجتمع 

 لكن يحصلون بالمقابل على دخل، مما يعني زيادة أعباء الحكومة في مقابل اإليرادات؛ 

مرتفعة، أدى ذلك إلى زيادة قيمة تراجع معدالت االدخار في المجتمع: إذا كانت نسبة البطالة  -

االستهالك التلقائي )االستهالك الحتمي( فتتأخر تبعا لذلك عتبة االدخار، مما يؤدي إلى صعوبة 

تمويل االقتصاد ، فتكون اآلثار السلبية على التوازنات الكلية ، خاصة وأن الفئات الفقيرة والعاطلة 

 دي إلى تأخر عتبة االدخار أكثر.عن العمل تتميز بميل حدي لالستهالك مرتفعا يؤ

من آثار البطالة هو لجوء اليد العاملة على اختالف  الدخول المتزايد إلى األسواق الموازية: -

مؤهالتها ومهاراتها "من اليد العاملة غير المتعلمة إلى اليد العاملة ذات التكوين العالي" إلى 

بشكل متزايد اليد العاملة  لما أنها تستقطبممارسة األنشطة غير الرسمية في األسواق الموازية، ع

سنة. مما يسبب خسائر جسيمة  30الداخلة ألول مرة إلى سوق العمل والتي ال يتعدى عمرها 

 لالقتصاد الوطني والمؤسسات الناشطة في االقتصاد.
 

 الفرع الثاني: البعد االجتماعي

يث يتأثر الشخص البطال نفسيا وصحيا وهذا ح إن للبطالة تأثيرات جسيمة على الجانب االجتماعي،        

نحراف ويائسا، مما قد يؤدي به إلى اال المجتمع، فنجده منعزال ومتشائما ما يجعله يشعر بالنقص أمام

 في ما يلي:آثار البطالة االجتماعية  يمكن إيجازبصفة عامة، وحتى اإلجرام، 

يننعكس التنأثير السنلبي للبطالنة علنى الصنحة  سوء الحالة ال فسية والصحية للعاطلين عن العملل: -

 -منن قلنق واكتنآب وعزلنة-النفسية للفرد بالتأثير على الصحة الجسمية أيضاً؛ إذ إن الحالنة النفسنية 

التي يعانيها كثير من العاطلين عن العمل تكون سنبباً لإلصنابة بكثينر منن األمنراض كمنا قند تنؤدي 

ة عائالتهم وحياتهم اليومية، حيث أن العاطل عن العمنل إلى االنتحار، وهذا ينعكس سلبا على نفسي

الذي لم يتمكن من الحصول على منصب عمل رغم محاوالته المتكنررة والكثينرة، نجنده فني حالنة 

 من الملل والوحدة والشعور بالغضب، إضافة إلى الشعور بحالة من البؤس والعجز؛
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الفرد يميل أكثر فأكثر نحو االنحنراف فني تعمل البطالة على جعل  الميل نحو االنحراف واإلجرام: -

سننلوكه، ممننا يننؤدي إلننى زيننادة عنندد المنحننرفين )الفننراا يننؤدي إلننى االنحننراف( وارتفنناع معنندالت 

اإلجرام بمختلف أنواعه وخاصة لدى الشباب النذين يسنعون إلنى إثبنات أنفسنهم فني المجتمنع مثنل: 

الغينر واالنتحنار واسنتخدام أو تعناطي السرقة واالحتينال والتجنارة غينر الشنرعية واالعتنداء علنى 

وتجنندر  المننواد والوسننائل المسنناعدة علننى اقتننراف الجريمننة مثننل )الكحننول، المخنندرات واألسننلحة(

اإلشارة إلى أن أهم نظريتين فني علنم االجتمناع قيمتنا العالقنة بنين السنلوك المنحنرف والعمنل همنا 

لي:نظرية الترابط االجتماعي ونظرية التوتر، نلخصهما فيما ي
1

 نظرية الترابط االجتماعي (Social bond theory) : تقوم هذه النظرية على أسناس أن العمنل

يعزز أواصر الترابط وااللتزام االجتماعي بنين أفنراد المجتمنع ويندعمها، ممنا يحند أو يقلنص 

  االستعداد والدافعية نحو السلوك المنحرف.

  نظرية التلوتر(Strain theory):  علنى أن فشنل األفنراد أو عندم قندرتهم تركنز هنذه النظرينة

على تحقيق أهداف الحياة العامة ومتطلباتها بسبب عدم توفر الفرص المشروعة للعمل، يعزز 

الدافعيننة نحننو ارتكنناب الجريمننة. ووفقنناً لننذلك تتنبننأ نظريننة التننوتر بوجننود عالقننة موجبننة بننين 

  البطالة وجرائم االعتداء على األمالك؛

أجريت على عدد من المدن األمريكية الكبرى كشفت عن وجنود عالقنة مقلقنة بنين إضافة إلى أن دراسة 

ارتفاع معدالت البطالة وارتفاع نسبة الجريمة العنيفة؛ إذ أشارت نتائج الدراسة إلى أن ارتفاع نسبة البطالة 

ائم العننف % وجنر6.7% يؤدي إلى الزيادة في جرائم القتل بنسبة 1في الواليات المتحدة األمريكية بمعدل 

%.2.4%، وجرائم االعتداء على الممتلكات بنسبة 3.4بنسبة 
2

تظهر هذه النسب الخطورة الكبينرة لمنا يمكنن أن يحندث فني المجتمنع إذا لنم ينتم معالجنة ظناهرة البطالنة 

 بشكل جاد.

تؤدي البطالة إلى تأخر سن الزواج بالنسبة للشباب، وإن كنان الشناب يمكننه أن  تأخر سن الزواج: -

يتحمل التأخر في سن الزواج، فنإن الفتناة ال تسنتطيع ذلنك، ألنهنا إن كبنرت وتنأخر بهنا السنن، يقنل 

                                 
1 T. Hirschi (1969): “KEY IDEA: HIRSCHI’S SOCIAL BOND/SOCIAL CONTROL THEORY”, Causes of 

delinquency. Berkeley: University of California Press, p.p.57,58.   
2

ََ : األالبطالة في العراق : ")دون سنة نشر( عبد الحسين احمدمالك   ، ورقة بحثية دارية البصرةإلالكلية التقنية ا"، معالجاتسباب والنتائج واَل

 .01/08/2013، تم االطالع عليه يوم: 00http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=442منشورة في الموقع: 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=44200
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عالقنات غينر شنرعية، وعملينات لهنو واإلقبال عليها، مما يساعد على انتشنار الفسناد الخلقني، منن 

...إجهاض
1

   ؛

بقاء الشناب دون لقد شرع هللا الزواج وجعله حصنا للشباب من الوقوع في الحرام واألمراض، لكن      

لننن يسننمح لننه أن يتننزوج وأن يعننيش فنني اسننتقرار، لننذا وجننب معالجننة ظنناهرة البطالننة  عمننل ودون دخننل

 معالجة جادة حماية للمجتمع.

 الفرع الثالث: البعد السياسي

بعدا سياسيا يمكن أن يحدث نتيجة لزيادة دافعية الفرد البطال للتمرد على األنظمة إن لتأثير البطالة         

 والقوانين السائدة في البلد، يظهر ذلك من خالل ما يلي:

تنؤدي البطالنة إلنى خلنق اخنتالالت كبينرة فني مفهنوم المواطننة واالرتبناط  الشعور بعلدم االنتملاء: -

تنوفير منصنب العمنل وبالتنالي لقمنة العنيش ألفنراده، بالوطن، فإذا كان هذا الوطن غير قنادر علنى 

وغير قادر على حمايتهم، فلماذا يطلب منن هنؤالء األفنراد أن يكوننوا منواطنين مخلصنين للنوطن؟ 

األمر الذي يؤدي بهؤالء األفراد إلى الشعور بعدم االنتماء والعزلة مما يحند منن تنوافقهم وتفناعلهم 

  مع المجتمع؛

تؤثر البطالة في مدى إيمان األفراد وقناعتهم بشرعية االمتثال لألنظمة والمبادئ  زيادة التطرف: -

والقواعد السلوكية المألوفة في المجتمع. بذلك فإن البطالة ال يقتصر تأثيرها على تعزيز الدافعية 

واالستعداد لالنحراف، إنما تعمل أيضاً على إيجاد فئة من المجتمع تشعر بالحرية في االنحراف، 

ووفقاً لهذه القناعة، فإن انتهاك األنظمة والمعايير السلوكية العامة أو تجاوزها ال يعد عمالً خاطئا 

 أو محظوراً في نظرهم؛ ألنهم ليسوا ملزمين بقبولها أو االمتثال لها. 

 

في مقابل هذا، فإن توفير العمل للشباب سيزيد من شعورهم باالنتماء للوطن ويعزز روح الوطنية 

احترام الشباب للقوانين مما يكون دافعا لهم لزيادة إنتاجيتهم أكثر فأكثر؛ كما سيؤدي أيضا إلى لديهم 

 وامتثالهم لها، مما يحد من المشاكل والفتن التي كانت يمكن أن تحدث. 

بعد التعرف على األسباب المختلفة التي تؤدي لحدوث ظاهرة البطالة واآلثار التي تنجر عنها على مختلف 

الجوانب، تشتد الرغبة في البحث عن مختلف النظريات التي درست ظاهرة البطالة، نرى هذا في المبحث 

 الموالي.

                                 
1

 .22.، ص(2013) جميل أحمد محمود خضر؛ مصطفى شالبي محمد غانم؛ متولي عبد المؤمن محمد المرسي 
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  المبحث الثالث: ال ظريات المفسرة للبطالة

تتعدد نظريات البطالة وتختلف فيما بينها فيما يخص العوامل والمتغيرات التي تؤدي إلى ظهور      

يلي سيتم استعراض نظريات البطالة من خالل تقسيمها إلى مجموعتين هما: البطالة وتفاقمها، وفيما 

 النظريات التقليدية والنظريات الحديثة.

 المطلب األول: ال ظريات التقليدية

تتبنى هذه النظريات فكرة وجود سوق تنافسي للعمل حيث تتقاطع منحنيات عرض العمل مع           

ح بتحديد مستوى األجر التوازني وكمية العمل التوازنية وتندرج تحت منحنيات الطلب على العمل مما يسم

 هذا المنظور التقليدي أهم نظريتين هما: النظرية الكالسيكية والنظرية الكينزية.

 الفرع األول: ال ظرية الكالسيكية

ة كتاب "بحث في طبيعصاحب ( 1790-1723)االقتصادي آدام سميث  أهم رواد هذه النظريةمن        

فكرة اليد الخفية التي تنسق بين المصالح الفردية وصاحب  1776وأسباب ثروة األمم" الذي نشر عام 

( والبريطاني جون 1823-1772دافيد ريكاردو )لتحقق في األخير المصلحة العامة؛ واالقتصادي 

صاحب قانون المنافذ ( 1832-1767)الفرنسي جون باتيست ساي ( و1873-1806ستيوارت ميل )

ألسواق الذي ينص على أن كل سلعة يتم عرضها في السوق سوف تجد لها منفذا أي سوف يكون عليها ل

لموازي له والمساوي له في القيمة. لقد طلب وبالتالي ستباع في السوق بمعنى أن العرض يخلق الطلب ا

  ساهم هؤالء في وضع الفرضيات التي قامت عليها المدرسة الكالسيكية. 

 المنافسة التامة في كافة األسواقعلى عدة فرضيات أهمها: سيادة ظروف الكالسيكية النظرية  تقوم       

انطالقا من ذلك يرى  .اصر اإلنتاج بما فيها عنصر العملالتوظيف الكامل لعنو مرونة األجور واألسعارو

ة، ألن مرونة الكالسيكيون أن سوق العمل قادرة على تحقيق التوازن بنفسها دون تدخل من طرف الدول

كل من األجور واألسعار تضمن هذا التوازن في سوق العمل عند مستوى العمالة الكاملة، أما إن وجدت 

بطالة فهي استثنائية مؤقتة تحدث إذا ارفعت األجور الحقيقية للعمال عن مستوى أجر التوازن، لكن 

عليه انخفاض األجور الحقيقية إلى سرعان ما يعود الوضع إلى حالته األولى ألن انتشار البطالة يترتب 

 مستوى التوازن السابق.
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بالتالي، فإن مرونة األجور الحقيقية تضمن دائما القضاء على البطالة وفقا للفكر الكالسيكي، والشكل 

 التالي يوضح ذلك:

 البطالة وفقا لل ظرية الكالسيكية(: 04-01الشكل رقم )

 

-( : "مشكلة البطالة وأثر برنامج اإلصالح االقتصادي عليها، دراسة تحليلية2005علي عبد الوهاب نجا ) المصدر:       

 .35"، مصر: الدار الجامعية، ص.تطبيقية

 

) هي دالة في األجر الحقيقي Lsوالكمية المعروضة  Ldباعتبار أن كال من الكمية المطلوبة        
𝑾

𝐏
)  

أين تتعادل الكمية المطلوبة من  aيتضح من خالل الشكل أن وضع التوازن في سوق العمل هو عند النقطة 

 من جهة، واألجر التوازني (L0)العمل مع الكمية المعروضة منه، ويتحدد عندها المستوى التشغيل الكامل 

(
𝑾

𝐏
)

 
الذي يحصل عليه كل فرد قادر على العمل وراغب فيه. نالحظ أيضا من خالل الشكل أن المسافة 

(L0L’) حيث أن الفرق بين  عند أجر التوازن بين فيهتمثل القادرين على العمل وغير الراغL’  وL0 

 يعبر عن بطالة اختيارية.

)إذا ارتفع األجر الحقيقي عن أجر التوازن إلى المستوى
𝐖

𝐏
)

𝟏
وتنخفض  (Ls)ستزيد كمية عرض العمل  

بالمقابل الكمية المطلوبة من العمل من طرف المؤسسات مما يعني وجود فائض عرض في سوق العمل 

 .(bc)أي ظهور بطالة إجبارية ممثلة بالمسافة 

 مستوى التوظيف

 احلقيقي األجر

بطالة 
 اختيارية

a 

Ls 

Ld 

 بطالة إجبارية
c b 

L0 L’ 

 قوة العمل
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إن وجود بطالة إجبارية يؤدي إلى التنافس بين العمال على تخفيض أجورهم تدريجيا مما يؤدي بالمقابل 

من العمل ونقص الكمية المعروضة منه إلى غاية الوصول إلى وضع التوازن إلى زيادة الكمية المطلوبة 

 . aاألول عند النقطة 

أما إذا انخفض األجر الحقيقي عن أجر التوازن فستنخفض الكمية المعروضة من العمل من طرف األفراد 

سوق العمل، وستزيد بالمقابل الكمية المطلوبة من العمل من طرف المؤسسات مما يعني وجود عجز في 

المؤسسات إلى تشجيع األفراد على العمل من خالل رفع األجور مما يؤدي إلى  في هذا الوضع ستسعى

 العودة إلى وضع التوازن السابق.
وبالتالي فإن آلية السوق كفيلة بتصحيح االختالالت مما يؤدي إلى حدوث توازن تلقائي في سوق العمل 

لى الدولة )الحكومة( أن تتدخل في سوق العمل بفرض حد أدنى بفضل مرونة األجور واألسعار، فليس ع

 لألجور يفوق أجر التوازن؛ مما يؤدي إلى جمود األجور.

إن التوظيف الكامل لدى الكالسيك يتفق مع وجود بطالة اختيارية مع حجم معين من البطالة االحتكاكية 

ة:وذلك حسب المعادالت التالي ق المتعطلين مع الوظائف الشاغرةالتي سرعان ما تزول مع تواف
1

 

 : البطالة االحتكاكية.U: الوظائف الشاغرة؛ V: العمالة الفعلية؛Eبفرض أن:  

 يكون ما يلي:  

 Ld = E + Vدالة الطلب على العمل:            

 Ls = E + Uدالة عرض العمل:                  

 Ls = Ldعند التوازن:               

 U E + V = E + U  V =:                 ومنه

أي أن البطالة االحتكاكية تساوي الوظائف الشاغرة. وبالتالي فإن الكالسيك يعتبرون أن سوق العمل تتميز 

بتوازن تلقائي عند مستوى العمالة الكاملة وأن البطالة الموجودة هي بطالة اختيارية يتحمل مسؤوليتها 

يعد النيوكالسيك امتدادا للفكر الكالسيكي، يؤمنون  سيك في نفس االتجاه، حيثالعمال؛ كما سار النيوكال

إلى سيادة ظروف استنادا  ؛التوظيف الكامل ؛، والتي منها: الحرية االقتصاديةبالفرضيات التي قام عليها

من  المعرفة التامة بظروف السوق ؛تجانس وحدات العمل ؛سائل اإلنتاجحرية تنقل و ؛المنافسة الكاملة

إن  طرف العمال وأصحاب األعمال وعدم التدخل الخارجي )الدولة أو النقابات العمالية( في سوق العمل.

المدرسة النيوكالسيكية لم تعط عناية ملمة لموضوع البطالة وذلك لطابعها المحافظ الذي آمن بالتوظيف 

ففي مجال تحليل التوازن االقتصادي العام، كان ثمة اقتناع ضمني لدى الحديين  الكامل في االقتصاد.

 أن العرض يخلق الطلب المساوي له بصحة انطباق قانون ساي لألسواق، وهو القانون الذي ينص على

                                 
1

 .37؛36ص.(، ص.2005علي عبد الوهاب نجا ) 
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 جراء حدوث أزمة إفراط إنتاج عامةومن ثم، ليس من المتصور حدوث بطالة على نطاق واسع من 

اك أي مشكلة أمام النظام للوصول إلى مرحلة التوظيف الكامل.وعليه، ليست هن
1
        

، وعجز المؤسسات عن تصريف منتجاتها وتكدس السلع في األسواقبعد توسع المنتجين في اإلنتاج       

-كما أصبحت جميع فرضيات المدرسة الكالسيكية  أصبح قانون ساي للمنافذ غير قادر على تفسير الواقع،

وحيادية النقود وإنكار وجود البطالة اإلجبارية وعدم تدخل الدولة في النشاط االقتصادي العفوي  كالتوازن

تفسير ما يحدث في الواقع وإيجاد حلول اقتصادية ألزمة الكساد العظيم، مما أدى إلى ظهور عاجزة عن  -

 موالي.الفرع النظرية جديدة وبأفكار جديدة أال وهي النظرية الكينزية التي سيتم دراستها في 

 

 الفرع الثاني: ال ظرية الكي زية
ترتب على أزمة الكساد العظيم انتشار البطالة على نطاق واسع، وصار من غير المعقول أن يكون      

اختياريا، فالحقيقة الظاهرة تتمثل في وجود أعداد كبيرة جدا  -المرتفع جدا خالل تلك الفترة–معدل البطالة 

لم يجدوه، فجاءت النظرية الكينزية من طرف  في العمل وقادرين عليه ولكنهم من العاطلين يرغبون

       االقتصادي البريطاني جون مينارد كينز الذي انتقد النظرية الكالسيكية والفرضيات التي قامت عليها

العاملة ـ ـ كوجود توازن عفوي في السوق وقانون ساي للمنافذ وحيادية الدولة وحالة التشغيل الكامل لليد 

وأكد كينز بضرورة االعتراف بوجود بطالة إجبارية، موضحا أن النقابات العمالية تتدخل في سوق العمل 

وتحول دون انخفاض األجور إلى مستوياتها التنافسية؛ وأن العامل ال يملك سوى قوة عمله كمصدر 

عاطلين عن العمل، كما  للحصول على الدخل ويكون عرض العمل النهائي المرونة طالما كان األفراد

وليس على معدل األجر الحقيقي كما  (w)يرى كينز أن عرض العمل يعتمد على معدل األجر االسمي 

يتأثرون بالوهم النقدي حيث أن األجر االسمي األكثر ارتفاعا هو  جاء به الكالسيك، وذلك ألن العمال

مستوى األسعار،المفضل من قبل العامل مهما كان األجر 
 ر ذلك من خالل الشكل التالي:يظه 2

 

 

 

 

 

                                 
1

الكويت، عالم المعرفة، المجلس الوطني (: "االقتصاد السياسي للبطالة، تحليل ألخطر مشكالت الرأسمالية المعاصرة"، 1998مزي زكي )ر 

 .264، ص.226للثقافة والفنون واآلداب، العدد 
2

 .198(: "االقتصاد الكلي: نظريات نماذج، تمارين محلولة"، الجزائر: عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع، ص.2007بريبش السعيد ) 
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 سوق العمل وفقا لل ظرية الكي زية(:  05-01الشكل رقم )

 
-( : "مشكلة البطالة وأثر برنامج اإلصالح االقتصادي عليها، دراسة تحليلية2005علي عبد الوهاب نجا ) المصدر:

 .42تطبيقية"، مصر: الدار الجامعية، ص.

 

الذي يقر بضرورة االعتراف بوجود بطالة  يبين الشكل الوضعيات المختلفة لسوق العمل عند كينز      

كما أن حالة  L2 إجبارية، وفي هذه الحالة فإن عرض العمل يكون مرنا تماما إلى غاية مستوى العمالة 

التوازن يمكن أن تحدث في سوق العمل دون تحقق مستوى العمالة الكاملة، ففي الحالة األولى تتحقق حالة 

ويكون  A1عند النقطة   Ld1ومنحنى الطلب على العمل  Lsالعمل  التوازن بتقاطع كل من منحنى عرض

الكثير من اليد معدل األجر االسمي في أدنى مستوياته وأن علما أن  فقط،  L1مستوى العمالة عند المستوى 

تعرض قدرتها على العمل وتبحث عنه لكنها ال تجده، فهي معطلة عن والعاملة هنا ترغب في العمل 

فتحدث  A2. أما عند حالة التوازن الثانية عند النقطة (L2 – L1)قدرها  بطالة إجبارية وجودالعمل، أي 

عند األجر  وهنا تكون حالة التوازن دون وجود بطالة إجبارية  Ld2مع المنحنى  Lsبتقاطع المنحنى 

االسمي األدنى، بعدها يرتفع معدل األجر االسمي ويرتفع معه عرض العمل إلى أن نصل إلى الحالة 

أين يتحقق التوازن عند مستوى العمالة الكاملة وعندما يصبح  A3عند النقطة الثالثة وهي الحالة المثالية 

، إال أن هذه الحالة لموجودة في االقتصادمعدل األجر االسمي مرتفعا ويتم عندها توظيف كل اليد العاملة ا

  نادرا ما يتم الوصول إليها.

الكاملة هو الحالة األكثر لذلك، يقرر كينز أن التوازن المقترن بمستوى أقل من مستوى العمالة         

وأن حجم التوظيف يتحدد عن طريق الطلب الكلي الفعال الذي من شأنه أن يحفز االستثمار مما   واقعية

 األجر النقدي

W 

A1 A2 

A3 

Ls 

Ld3 

Ld2 

Ld1 

 مستوى التوظيف
L 

L3 L2 L1 
 مستوى العمالة

 الكاملة
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يؤدي إلى خلق مناصب شغل وتوزيع للمداخيل التي ستوجه إلى الطلب الذي يحفز االستثمار مرة أخرى 

مما يؤدي إلى خلق مناصب شغل جديدة وهكذا ...، بمعنى أن الذي يحدد العرض الكلي هو الطلب الكلي 

نقسم بدوره إلى الفعال، ومن أجل زيادة تشغيل العمال يجب رفع حجم هذا الطلب الكلي الفعال والذي ي

 طلب على السلع االستهالكية وطلب على السلع االستثمارية.

يرى كينز أن سياسة تخفيض األجور بوصفها عالجا لمشكلة البطالة يمكن أن يزيد من حدتها ألن هذا 

سيؤدي إلى انخفاض اإلنفاق االستهالكي وبالتالي انخفاض الطلب الكلي، لذا، فإن العالج األساسي للبطالة 

 سب كينز يتمثل في زيادة الطلب الكلي من خالل اتباع سياسات مالية توسعية.ح

في هذا الصدد، يقترح كينز ضرورة تدخل الدولة في النشاط االقتصادي من خالل تشغيل العمال في         

ن أعمال بغض النظر عن مردوديتها إذ أن المهم حسب رأيه هو أن يتلقوا مداخيل مقابل ذلك، لتمكينهم م

االستهالك الذي يضمن تصريف ما تنتجه المؤسسات، وعليه فإن البطالة لدى كينز هي نتيجة لعدم كفاية 

 الطلب الكلي الفعال. الشكل التالي يوضح ذلك:

 دور الدولة في التأثير على الطلب الكلي الفعال وتحريك العرض الكلي (:06-01)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: "تأثير البرامج االستثمارية العامة على النمو االقتصادي واالندماج القطاعي بين 2013صالح صالحي )المصدر: 

، العدد: مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير"، في 2001/2014النظرية الكينزية وإستراتيجية النمو غير المتوازن الفترة 

 .07، ص.1، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف 13

 

 

 

 زيادة اإلنفاق العام

 االستثماري العام زيادة اإلنفاق

 الفعال زيادة الطلب الكلي االستثماري ارتفاع الطلب االستهالكي ارتفاع الطلب

 الرأسمالية نمو عرض السلع زيادة العرض الكلي االستهالكية نمو عرض السلع

 اإلنفاق االستهالكي العام زيادة
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يبين الشكل أعاله أن تدخل الدولة في النشاط االقتصادي من خالل اإلنفاق العام سيعمل على زيادة    

تثماري العرض الكلي، حيث تؤدي زيادة اإلنفاق العام إلى زيادة كل من اإلنفاق االستهالكي واالنفاق االس

وهذا من شأنه أن يرفع الطلب االستهالكي من جهة ويرفع الطلب االستثماري من جهة أخرى مما يؤدي 

فإن ارتفاع الطلب  خلق العرض وفقا للنظرية الكينزيةإلى زيادة الطلب الكلي الفعال. وبما أن الطلب ي

لطلب االستثماري إلى نمو ، كما سيؤدي ارتفاع ااالستهالكي سيؤدي إلى نمو عرض السلع االستهالكية

 ا يعني كمحصلة زيادة العرض الكلي كنتيجة لزيادة الطلب الكلي الفعال.عرض السلع الرأسمالية، مم

تجدر اإلشارة إلى ظهور المدرسة االشتراكية التي ترجع إلى أفكار كارل ماركس، حيث يرى أن        

بزيادة أرباحهم وتخفيض نفقاتهم عن طريق الرأسماليين هم السبب في مشكلة البطالة عندما يقومون 

تسريح العمال أو تخفيض األجور للحصول على ما يسمى بفائض القيمة؛ مقابل ذلك، يرى االشتراكيون 

أن التخلص من أزمة البطالة يكون من خالل تطبيق نظام التخطيط المركزي، حيث يتم إيجاد فرص عمل 

لمنهج االشتراكي حيث نتج عن تطبيق االشتراكية في االتحاد للجميع. لكن الواقع العملي أثبت فشل هذا ا

السوفييتي وأوروبا الشرقية سابقا مختلف أشكال الفوضى والتدهور االقتصادي مما أدى فيما بعد إلى 

انهيار االتحاد السوفييتي وتفتت غالبية الدول االشتراكية.
1
  

اللتان تمثالن أهم النظريات التقليدية التي تدرس ظاهرة البطالة،  بعد النظريتين الكالسيكية والكينزية

جاءت أيضا نظريات حديثة تتزامن مع التطورات الحاصلة في الواقع، نرى ذلك من خالل العنصر 

   الموالي.

 

 

 

 

 

 

 

                                 
1

 .19؛18، ص.ص.(2013) جميل أحمد محمود خضر؛ مصطفى شالبي محمد غانم؛ متولي عبد المؤمن محمد المرسي  
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 المطلب الثاني: ال ظريات الحديثة للبطالة

في سبعينيات القرن الماضي، ونتيجة الرتفاع أسعار البترول، ارتفعت معدالت التضخم بسبب             

التكاليف في البلدان األوروبية العتماد مصانعها بشكل كبير في مدخالتها على الموارد الطاقوية، مما أدى 

ارتفعت معدالت البطالة إلى إلى توقف الكثير من المصانع وتسريح أعداد هائلة من اليد العاملة، ف

)البطالة والتضخم( األمر الذي لم يكن تفسيره  مستويات غير مسبوقة، وبالتالي تواجدت الظاهرتان معا

 ممكنا سواء من خالل اإلطار الكالسيكي أو اإلطار الكينزي.

ل فرضيات لذا، فقد ظهرت نظريات حديثة، تناولت النظريات السابقة بالتطوير والتعديل من خالل إدخا

أكثر واقعية حتى تصير أكثر قدرة على تفسير تلك الظواهر الحديثة، وأهم هذه النظريات: نظرية البحث 

 عن عمل، نظرية االختالل، نظرية تجزئة سوق العمل.

 

 الفرع األول: نظرية البحث عن عمل

مورتنسناالقتصادي ديل على يد ظهرت هذه النظرية في السبعينيات،      


اإلشادة بأهميتها في  وتمت 

، طبقت هذه النظرية في اقتصاديات العمل لتحليل البطالة االحتكاكية 2010جائزة نوبل لالقتصاد سنة 

 الناجمة عن البحث عن العمل من قبل العمال، وهو العمل الذي يقدم مقابله أجرا مرتفعا.

صفه بحالة وجود بطالين على صعوبة توفر المعلومات عن سوق العمل الذي تهذه النظرية ترتكز 

ومناصب شغل شاغرة في نفس الوقت، إال أن عملية البحث عن عمل تعد مكلفة وتتطلب وقتا. تعتمد هذه 

النظرية على الفرضيات التالية:
1

 

 التفرغ الكامل لألفراد لجمع المعلومات الالزمة؛ 

 الباحثون عن عمل على علم بالتوزيع االحتمالي لألجور المختلفة؛ 

 أدنى لألجور ولن يقبل الباحث عن عمل الحصول على أجر أدنى منه. هناك حد 

تقوم هذه النظرية على افتراض أساسي وهو عدم المعرفة التامة فيما يخص سوق العمل سواء             

زيادة درجة عدم التأكد عند اتخاذ  من قبل عارضي العمل أو طالبي العمل، األمر الذي ترتب عليه

معدالت البطالة في  يدفع األفراد إلى السعي للتعرف على هذه المعلومات، وهذا ما يفسرالقرارات مما 

المجتمع والتي تتمثل في بطالة الشباب الوافدين الجدد إلى سوق العمل، حيث يزداد معدل تنقلهم بين 

 الوظائف المختلفة من أجل الحصول على قدر أكبر من المعلومات نظرا النعدام خبراتهم في سوق

                                 


جامعة . حصل على بكالوريوس اقتصاد من أمريكي اقتصادي( هو 1939فبراير  2 )ولد يوم Dale T. Mortensenديل توماس مورتنسن  

زة نوبل في جائ. حصل على 1965منذ  جامعة نورث وسترن. وهو ضمن طاقم تدريس جامعة كارنگي ملونوالدكتوراه في االقتصاد من  ويالمت

"لتحليلهم لألسواق باستخدام  2010لعام  معهد مساتشوستس للتكنولوجيامن  دايموند وپيتر كلية لندن لالقتصادمن  كريستوفر پيساريدسمع  االقتصاد

نظرية البحث . ويـُعَرف بالذات لعمله الرائد في والنظرية االقتصادية االقتصاد الكلي، اقتصاد العملبحث مورتنسون يركز على  ".البحثاحتكاكات 

 عادة توجيهها، والبحث والتطوير والعالقات الشخصية. سة تبدل العمالة وإ. وقد مدد إمعاناته من ذلك العمل إلى دراالبطالة االحتكاكيةفي  والتوفيق
1

 .04(: "ظاهرة البطالة بين خريجي الجامعات"، مذكرة ماجستير )غير منشورة(، جامعة الجزائر، ص.2000ليلى لعيش )  

http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%8A_%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AB_%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://www.marefa.org/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1_%D9%BE%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B3
http://www.marefa.org/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://www.marefa.org/%D9%BE%D9%8A%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.marefa.org/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82
http://www.marefa.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82
http://www.marefa.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
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العمل، مما يطيل فترة البطالة لديهم مقارنة بفئات أخرى من قوة العمل، ونقصد بهذه الفئات األفراد 

الذين يتركون وظائفهم ويتفرغون للبحث وجمع المعلومات المتعلقة بفرص العمل المالئمة لقدراتهم 

بالوظائف  ظفإن رجال األعمال يفضلون االحتفاوهيكل األجور المرتبطة بها. من ناحية أخرى، 

 الشاغرة لبعض الوقت وذلك بهدف التأكد من العثور على أفضل العناصر مالءمة لشغل هذه الوظائف. 

طبقا لهذه النظرية، فإن البطالة االحتكاكية ضرورية من أجل الوصول إلى توزيع أمثل لقوة العمل بين 

ى أنها تمكنه من الحصول عل مختلف األنشطة، وأن الباحث عن عمل يستفيد من عملية البحث هذه، حيث

 من التكاليف: لكن عملية البحث ترتبط بنوعين، الوظيفة واألجر المناسبين

تتمثل في التكاليف المادية مثل تكاليف اإلعالنات، تكاليف االنتقاالت، تكاليف  تكاليف مباشرة: -

إجراء االختبارات من قبل المؤسسات إضافة إلى التكاليف الزمنية حيث أن عملية البحث تحتاج 

 إلى وقت طويل.

فرا تتمثل في تكلفة الفرصة البديلة وهي األجر المضحى به خالل فترة التتكاليف غير مباشرة:  -

 للبحث عن الوظيفة المالئمة.

وفقا لهذا التحليل، تتوقف فترة البطالة على األجر الذي يتوقع الفرد أن يحصل عليه وعلى قدر منحة         

البطالة وكذلك الظروف االقتصادية في المجتمع حيث تزداد فترة البطالة في فترات الرواج االقتصادي 

 رص العمل المتاحة والعكس صحيح.  من ف نظرا لثقة األفراد في وجود عدد كاف

إن نظرية البحث عن عمل تفسر سبب البطالة بعدم توفر المعلومات بدرجة كافية عن سوق العمل، 

وبالرغم مما أضافته هذه النظرية عن تحليل سبب البطالة وتركزها بين فئات معينة دون األخرى إال أن 

 لنظرية أهمها: الكثير من االنتقادات تم توجيهها إلى هذه ا

  عدم توافق تفسير البطالة مع الواقع المشاهد: حيث ترى هذه النظرية أن البطالة اختيارية، تتمثل

في رغبة األفراد في البحث عن عمل أفضل، لكن الواقع يبين أن الجانب األكبر يرجع إلى 

 ة إجبارية؛االستغناء عن العمال من قبل رجال األعمال، من ثم فإن معظم البطالة هي بطال

  إن الفرد يكون لديه قدرة أكبر في البحث عن فرصة عمل أفضل حينما يكون موظفا وليس

 متعطال، كما توجد حاالت ينتقل فيها الفرد بين الوظائف دون مروره بحالة بطالة؛ 

  تفسير االرتفاع المستمر للبطالة في أي مجتمع بمجرد رغبة األفراد في جمع  غير المعقولمن

 المعلومات عن سوق العمل؛

 .عجز هذه النظرية عن تفسير المحددات األساسية للبطالة واستمرارها في األجل الطويل 
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 : نظرية تجزئة سوق العملنيالفرع الثا

 على يد 1960ظهرت هذه النظرية في أوائل          

M.Piore   وP.B. DOERINGER

  في دراسة

ميدانية لسوق العمل األمريكية خالل الستينيات، التي تفسر أن قوة العمل األمريكية تتعرض لنوع من 

التجزئة على أساس العرق والنوع والسن والمستوى التعليمي، وتهدف هذه النظرية إلى تفسير زيادة 

في قطاعات معينة ووجود ندرة في عنصر العمل في قطاعات البطالة والكشف عن األسباب ارتفاعها 

أخرى.
1

   

ترجع البطالة حسب هذه النظرية إلى عدم تجانس عنصر العمل، مما يترتب عليه تعدد أسواق          

العمل في المجتمع
فحسب معيار درجة االستقرار التي يتمتع بها سوق العمل، يوجد نوعان من االسواق ، 2

هما: سوق رئيسية وسوق ثانوية، كما تفترض النظرية أن عنصر العمل لديه القدرة على االنتقال والتحرك 

راد داخل كل سوق، وال يتحقق له ذلك فيما بين السوقين، وذلك الختالف السوقين من حيث الخصائص األف

والوظائف بكل منهما. وفيما يلي يتم شرح كل سوق على حدة:
3  

هي سوق المنشآت كبيرة الحجم، تستخدم فنونا انتاجية كثيفة رأس المال بجانب  السوق الرئيسية: -

يد عاملة على درجة عالية من المهارة، وتعمل هذه المنشآت على االحتفاظ بهذه اليد العاملة 

السوق تتميز بفرص عمل أفضل وأجور أعلى وتتسم ظروف العمل  الماهرة، ومن ثم، فإن هذه

 فيها باالستقرار نسبيا.

                                 


 السياسية والعلوم االقتصادية العلوم في وأستاذ أميركي اقتصادي هو( 1940 أوت 14 في ولد)  Michael Joseph Pioreبيور  جوزيف مايكل 

 مفهوم بتطوير ألف بيور العديد من الكتب كما يشتهر. واالبتكار والهجرة العمل اقتصاديات على أبحاثه تركزت. للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد في

 .المتحدة الواليات في نوعه من األول وهو. المرن التخصص إلى الضخم اإلنتاج من واالنتقال المزدوجة، العمل سوق وفرضية الداخلي العمل سوق

 سابقا وعمل 1966 عام منذ للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد في التدريس هيئة في عضوا وكان. 1966 االقتصاد عام في دكتوراه على حصل

 لجمعية التنفيذي المجلس في كعضو عمل .1972 و 1970 عامي بين بورتوريكو كومنولث 1970 و 1968 عامي بين العمل لوزارة مستشارا

 معهد إدارة مجلس في وعضوا( 1995-1990) األمريكية االقتصادية للرابطة التنفيذية اللجنة في عضوا وكان. االجتماعي باالقتصاد النهوض

 .والتكنولوجيا للعلوم ليل جامعة من الفخرية الدكتوراه درجة على حاصل وهو(. 1996-1990) الدولية العمل لمنظمة التابع العمالية الدراسات


 العمل؛ أسواق العمل؛ قوة وتخصيصها؛ العاملة القوى تدريب مجال في اقتصادي خبير ،Peter Brantley Doeringerدورينجر  برانتلي بيتر 

 .1978 عام للمحكمين منذ باألكاديمية الوطنية عضو. واإلدارة العمل عالقات الجماعية؛ المفاوضة العمال؛ نقابات العامة؛ السياسة

 في دكتوراه. 1965 هارفارد عام االقتصاد من جامعة في حائز على ماستر. المتحدة األمريكية بالواليات بوسطن، في 1941 فبراير 26 في بيترولد 

 مشارك أستاذ ؛1972-1967 االقتصاد خالل الفترة في مساعد تقلد عدة مناصب: عمل كأستاذ .1966 هارفارد في من جامعة فلسفة علم االقتصاد

-1971 لالقتصاد لندن كلية ؛ محاضر1982-1972 العاملة القوى إدارة معهد ؛ مدير1974-1972 كينيدي جون بجامعة السياسي االقتصاد في

 التطبيقية االجتماعية العلوم تنفيذي بمركز ؛ مدير1987-1977 العمالة، سياسة معهد ؛ مدير1974 عام بوسطن منذ بجامعة االقتصاد ؛ أستاذ1972

 وتحليل الداخلية العمل كتاب: أسواقألف بيتر العديد من الكتب منها:  كينيدي. جون بمدرسة والحكومة األعمال أبحاث ؛ باحث بمركز1989-1993

( آخرين مع) األمريكي العمل مكان في ؛ كتاب: االضطرابات[1985 عام جديدة مقدمة مع الثانية الطبعة]1971 عام (بيور مايكل مع) العاملة القوى

 العمل العالي وجودة اآلداء إدارة: تشغيل المصانع ؛ كتاب: بدء1995 عام ،(ديفيد تيركال مع) واالجتماعية االقتصادية ؛ كتاب: التنمية1991عام 

 .2002عام  (كلوك - إيفانز وكريستين تيركال ديفيد مع)اإلقليمية  والميزة
1

 (: "المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التشغيل في الدول العربية"، في الموقع االلكتروني: 2010) حسين عبد المطلب األسرج 

muenchen.de/22300/1/MPRA_paper_22300.pdf-https://mpra.ub.uni، .29/07/2017عليه يوم: تم االطالع  .42ص. 
حيث يتم تقسيم األسواق حسب كل معيار كما يلي: حسب معيار المهارة:" سوق العمل الماهر وغير الماهر"، حسب معيار الحضر: "سوق العمل  2

العمل المحلي الريفي والحضري"، حسب المعيار القانوني: "سوق العمل في القطاع الخاص والقطاع العام"، حسب المعيار الجغرافي: "سوق 

 وسوق العمل االقليمي أو الدولي".
3
  56(، ص.2005علي عبد الوهاب نجا )  

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/22300/1/MPRA_paper_22300.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/22300/1/MPRA_paper_22300.pdf
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هي سوق المنشآت صغيرة الحجم، تستخدم أساليب انتاجية بسيطة كثيفة العمل، : السوق الثانوية -

تتميز هذه السوق بانخفاض األجور ووجود ظروف غير مواتية للعمل، فضال عن تعرضها 

قلبات وفقا لظروف النشاط االقتصادي، ومن ثم، يكون العمال في هذه السوق لدرجة كبيرة من الت

 أكثر عرضة للبطالة، خاصة في ظل االفتقار إلى التشريعات التي تنظم هذه السوق.

 

تجدر اإلشارة إلى أن الوزن النسبي لقوة العمل الداخلة إلى السوق الرئيسية يكون أكثر ارتفاعا في الدول 

حيث تملك الدول المتقدمة مصانع ضخمة ومؤسسات تنمو بسرعة وتتوسع بالدول النامية،  المتقدمة مقارنة

ومنه فإن معدل البطالة وطول فترتها عادة ما مما يجعلها تستقطب سنويا أعدادا كبيرة من قوة العمل، 

لوزن النسبي يكون أقل في الدول المتقدمة، وأكبر في الدول المتخلفة، وذلك ألن هذه األخيرة يكون فيها ا

 لقوة العمل الداخلة إلى السوق الثانوي أكبر مقارنة بنظيره في الدول المتقدمة.

بذلك فإن هذه النظرية تقوم على أساس إسقاط فرضية تجانس وحدات العمل، وهي إحدى الفرضيات 

الة األساسية في النظريات الكالسيكية، وتهدف هذه النظرية إلى تفسير أسباب ارتفاع معدالت البط

باإلضافة إلى تفسير أسباب وجود معدالت بطالة مرتفعة في قطاعات معينة في الوقت الذي تشهد فيه 

 قطاعات أخرى عجزا في اليد العاملة المعروضة من قبل األفراد. 

 

 : نظرية االختالللثالفرع الثا

E.Malinvaudيد االقتصادي الفرنسي ظهرت هذه النظرية على 


معدالت  ركمحاولة لتفسي 

على للبطالة البطالة المرتفعة في الدول الصناعية خالل فترة السبعينيات من القرن الماضي ويرتكز تحليله 

سوقين: سوق السلع وسوق العمل.
1

 

تقوم هذه النظرية على رفض فرضية مرونة األجور واألسعار، وهي إحدى الفرضيات األساسية         

ووفقا لهذه النظرية، فإن األجور واألسعار يتميزان بالجمود في األجل للنموذج الكالسيكي لسوق العمل، 

كوجود النقابات العمالية أو وضع حد أدنى –القصير، غير أن هذا الجمود ال يرجع ألسباب غير اقتصادية 

بل يرجع إلى عجز األجور واألسعار في األجل القصير عن التغير بسرعة بما يضمن توازن  -لألجور

 سوق العمل.

                                 
   إدمون مالينفودEdmond Malinvaud  2015مارس  7في ليموج وتوفي يوم السبت  1923أبريل  25هو عالم اقتصادي فرنسي شهير ولد في 

مقالة في االقتصاد الرياضي. شارك في العمل بشأن نظرية  300كتابا وأكثر من  16 في باريس. هو مؤسس نظرية االختالل، ألف إدمون مالينفود

رت و. كلور، وسياسات العمالة لمكافحة البطالة )الجدل بين البطالة الكالسيكية والبطالة الكينزية(. عمله مع االقتصاديين اآلخرين، بما في ذلك روب

 بت )تسمى أحيانا نظرية االختالل(.هو مساهمة هامة في نظرية عدم توازن السعر الثا
1

 .25ص.، (2010ب األسرج )حسين عبد المطل 
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تتشابه هذه النظرية مع النظرية الكالسيكية فيما يخص سوق العمل، إذ تتفقان كالهما على وجود 

نوعين من البطالة، هما: البطالة االختيارية والبطالة االحتكاكية، إال أنهما تختلفان في اعتراف نظرية 

على خالف النظرية الكالسيكية التي ال تعترف إال بالبطالة  االختالل بإمكانية ظهور البطالة اإلجبارية

؛ الذي يعترف بوجود بطالة إجبارية . وبذلك، فإن نظرية االختالل تتوافق مع الفكر الكينزياالختيارية

فضال عن ذلك، فإن هذه النظرية تحلل ظاهرة البطالة من خالل العالقات المتشابكة بين سوقي العمل 

 ينجم عن عالقات التشابك هذه نوعان من البطالة هما:  والسلع، وبالتالي

  :نظرا لوجود تشابه بين هذا النوع من البطالة والبطالة البطالة الكالسيكية وفقا ل ظرية االختالل

عند الكالسيك فيما يخص سبب هذه البطالة، والذي يعود إلى وجود اختالل في سوق العمل نتيجة 

ويرتبط هذا االختالل في سوق العمل بوجود اختالل في سوق  زيادة األجور عن أجر التوازن،

 السلع متمثال في فائض طلب، ويظهر ذلك في الشكل التالي: 

 البطالة الكالسيكية وفقا ل ظرية االختالل (:07-01) الشكل رقم

 

-( : "مشكلة البطالة وأثر برنامج اإلصالح االقتصادي عليها، دراسة تحليلية2005علي عبد الوهاب نجا ) المصدر:

 .52تطبيقية"، مصر: الدار الجامعية، ص.

 

خفاض في أرباح من خالل الشكل يعود سبب البطالة إلى ارتفاع األجور الحقيقية للعمال مما يؤدي إلى ان

رجال األعمال وهذا ما يخفض طلبهم على اليد العاملة وبالتالي حدوث تراجع في عرض السلع، وظهور 

 بطالة في سوق العمل.   

 

Nd 

Ns بطالة 
A B 

 مستوى التوظيف سوق السلع -أ سوق العمل -ب

 السعر األجر احلقيقي

 الكميات

A B 

D 

S 

P 

w/p 

 فائض طلب
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 نظرا لوجود تشابه بين هذا النوع من البطالة مع حالة : البطالة الكي زية وفقا ل ظرية االختالل

الكينزي، وتتميز بوجود فائض عرض  في التحليل نقص التشغيل الناتجة عن قصور الطلب الفعال

 في كل من سوق العمل وسوق السلع، ويمكن توضيح ذلك في الشكل التالي: 

 

 البطالة الكي زية وفقا ل ظرية االختالل (:08-01)الشكل رقم 

 
-( : "مشكلة البطالة وأثر برنامج اإلصالح االقتصادي عليها، دراسة تحليلية2005علي عبد الوهاب نجا ) المصدر:

 .53تطبيقية"، مصر: الدار الجامعية، ص.

 
ال ترجع يوجد في هذا النوع من البطالة فائض عرض في كل من سوقي العمل والسلع، في هذه الحالة 

البطالة إلى ارتفاع األجور، وإنما إلى قصور الطلب في سوق السلع، مما ينتج عنه زيادة العرض، 

وبالتالي يحجم رجال األعمال عن تشغيل مزيد من العمال طالما أن الزيادة في اإلنتاج لن تجد منفذا لها في 

 السوق، فتظهر بطالة في سوق العمل.

ظريا ألسباب حدوث البطالة المعاصرة، وأرجعت حدوث البطالة اإلجبارية قدمت نظرية االختالل تحليال ن

إلى سبب أساسي واحد، أال وهو تراجع مستوى اإلنتاج، والذي يعود بدوره  -في الدول المتقدمة خاصة  -

إلى انخفاض ربحية االستثمارات بسبب زيادة األجور وفقا للنظرية الكالسيكية، أو لعدم وجود الطلب 

 وفقا للنظرية الكينزية.  الكافي 

 

على الرغم من القبول المنطقي لهذه النظرية في تفسير ظاهرة البطالة، إال أنه يوجه إليها العديد من 

 االنتقادات أهمها:

Nd 

Ns 

 بطالة
A B 

 مستوى التوظيف سوق السلع -أ سوق العمل -ب

 السعر األجر النقدي

 الكميات

A B 

D 

S 

P W 

 فائض عرض سلعي
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  تقتصر نظرية االختالل على تحليل ظاهرة البطالة في الفترة القصيرة فقط، وال توضح أسبابها

 واستمرارها في األجل الطويل؛

  تفترض نظرية االختالل تجانس عنصر العمل، مما يعني إما أن تكون البطالة كالسيكية أو

كينزية، وهذا ال يعكس الواقع، حيث توجد أنواع مختلفة من عنصر العمل، وبالتالي يمكن أن 

إلى تعارض الحل المقترح لعالج البطالة الكينزية مع يؤدي  األمر هذايتزامن نوعي البطالة معا؛ 

المقترح لعالج البطالة الكالسيكية، فمن جهة، إن عالج البطالة الكالسيكية يتم من خالل  الحل

تخفيض األجور، األمر الذي يترتب عليه انخفاض المداخيل، ومن ثم االستهالك وبالتالي انخفاض 

الطلب الكلي، مما يزيد من حدة البطالة الكينزية؛ من جهة أخرى، إن السياسة المالئمة لعالج 

هي سياسة مالية توسعية تهدف إلى زيادة الطلب الكلي، وذلك من خالل زيادة  الكينزية لبطالةا

اإلنفاق الحكومي و/أو األجور بهدف زيادة االستهالك، ولكن هذا سيؤدي إلى زيادة حجم البطالة 

 الكالسيكية نظرا لتناقص معدل ربحية االستثمارات بدال من زيادتها.

االختالل ال تقدم السياسات االقتصادية الواجب اتباعها لعالج مشكلة البطالة نظرا وعليه، فإن نظرية 

 لوجود النوعين من البطالة في آن واحد.

 

 الفرع الرابع: التفسير التك ولوجي للبطالة

للدورات االقتصادية يأتي من  **و " جوزيف شومبيتر" *إن تفسير كل من "كوندراتيف"         

جيا التي دخلت في الكثير من الوظائف والمهن، مما أدى إلى تسريح العمال، نظرا ألن مالحظة التكنولو

هذه التكنولوجيا تتميز بالكثير من الخصائص مثل أنها: موفرة للوقت وموفرة للتكاليف وأيضا موفرة 

 لعنصر العمل، كما تتميز  بمستوى إنتاجية مرتفع، إضافة إلى الدقة والجودة في اإلنتاج.  

النظام الرأسمالي يعرف موجات ارتفاعية وأخرى انخفاضية كوندراتيف أن النشاط االقتصادي في  رأشا

سنة، مالحظا في هذه الموجات طويلة المدى الصفات النمطية للحالة التي  60و      50تتراوح مدتها بين 

تكون عليها المتغيرات االقتصادية في ارتفاعها وانخفاضها أثناء مراحل االنتعاش والركود، وإن كان 

                                 
*
 )روسي(  اقتصادي سوفيتي بروفيسور(،  1892 – 1938، )  (Nikolai Dmyitriyevich Kondratieff) نيكوالي ديميتريفتش كوندراتيف  

 ومؤلف كتاب، K-Wavesصاحب نظرية ، كوستروما شمال موسكوولد في محافظة ، كوندراتيف Kondratieff واسمه المشهور به هو

(1925  )The Major Economic cycIes.  ،درس كوندراتيف االقتصاد في جامعة سان بطرسبرا، خالل فترة ما قبل الثورة الروسية

ه ال دكتاتور جوزيف ستالين، سيؤدي إلى انخفاض تخصص في االقتصاد الزراعي، وقادته أبحاثه إلى أن نظام اإلصالح الزراعي التعاوني الذي أقرَّ

 .ستالينمن طرف فييتية وفي المعتقالت الس 1938 تم إعدامه عام وقد. (كما حدث فعالً ) شديد في اإلنتاج الزراعي
**

هنقاري. أشتهر -عالم أمريكي في االقتصاد والعلوم السياسية من أصل نمساوي (1950يناير  9 – 1883فبراير  8 ) جوزيف ألويس شومبيتر  

وفي عام  .1906حياته المهنية بدراسة القانون في جامعة فيينا، ونال درجة الدكتوراه في عام  بدأ بترويجه لنظرية الفوضى الخالقة في االقتصاد.

األستاذية في جامعة بون األلمانية. وحاضر في جامعة هارفرد رتبة  على شومبيتر تحصل ، خدم لفترة وجيزة كوزير للمالية في النمسا.1919

إنتقل للعيش في الواليات المتحدة،  1932كان أستاذا زائرا في كلية طوكيو للتجارة. وفي عام  1931. في عام 1930 -1927األمريكية مابين 

مبيتر كال إنتقد شو ."تاريخ التحليل االقتصادي" :لية في كتابه المطبوع بعد وفاتهأفكار شومبيتر تبدو ج .1939وحصل على الجنسية األمريكية عام 

فيد ريكاردو. حيث يرى شومبيتر أن آراء كينز وريكاردو قائمة على نماذج نظرية بحته؛ حيث يقومون من خاللها بتجميد امن جون مينارد كينز ود

واحد له تأثير مباشر على المتغير اآلخر، وبهذه الطريقة المبسطة والسطحية جدا يقومون معظم المتغيرات وترك بعضها. ومن ثم يدعون بأن متغير 

 بإستنتاج سياسات اقتصادية نظرية بحته ليس لها صلة بالواقع.

http://ar.wikipedia.org/wiki/1938
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التغير الذي يطرأ على المتغيرات في هذه المراحل يأخذ شكال نسبيا وليس مطلقا، كما هو عليه الحال في 

دورات العشرية التي اكتشفها "كليمنت جاجلر" أو في الدورات متوسطة المدى )مدتها في المتوسط في ال

،موحد كل موجيش ينتج لنامعا  الدوراتبدمج سنوات( التي اكتشفها "كيتشن"،  3حدود 
1

الشكل الموالي  

 يوضح هذه الدورات االقتصادية وكيفية التداخل فيما بينها:

 لدورات االقتصادية في القرن العشرينا :(09-01) الشكل رقم
 

 
، سلسلة عالم "االقتصاد السياسي للبطالة، تحليل ألخطر المشكالت الرأسمالية المعاصرة" (:1998) رمزي زكي المصدر:

 .401، ص.1998، أكتوبر 226الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، العدد:  المعرفة،

 
لقد استطاع االقتصادي "شومبيتر"  تفسير الدورات االقتصادية طويلة المدى في كتابه الذي يحمل         

مقترنا بحدوث عنوان "الدورات االقتصادية"، حيث أوضح أن هذا النوع من الدورات عادة ما يكون 

تغيير هيكلي في البلدان الصناعية الرأسمالية، ناجم عن تغيرات ابتكارية وتكنولوجية كبرى يكون من 

شأنها دفع صناعات وقطاعات معينة إلى االزدهار، وتعرض صناعات وقطاعات أخرى لالنهيار. حيث 

ند مستوى التوظيف الكامل، افترض "شومبيتر" أن االقتصاد القومي في حالة توازن مستقر وأنه يعمل ع

أو عند مستوى أقرب للتوظيف الكامل، وأن هناك ثبات في حجم العمالة ورأس المال وحجم الموارد 

والطرائق الفنية لإلنتاج، غير أنه الحت فرص االبتكار لبعض المنظمين، بمعنى أنهم سوف يحولون 

تجديدات والتي يلزمها توفر موارد مالية، بعض المخترعات إلى مجال اإلنتاج السلعي وهذا ما يحتاج إلى 

وهنا سوف يقترض المنظمون من البنوك، وهذا ما يسمح لهؤالء المنظمين من الحصول على أرباح 

، وهكذا تسري موجة من االنتعاش ن إلى الدخول إلى سوق هذه السلعةمرتفعة مما يدفع المنتجين اآلخري

                                 
1
رة(، "، مذكرة ماجستير )غير منشو2008ـ1970(: "دراسة قياسية لسوق العمل في الجزائر خالل الفترة 2011بن طجين محمد عبد الرحمان ) 

 . 35ـ33، ص.2011ـ2010ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%8A
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بسبب هذا االبتكار، مما يؤدي إلى زيادة االستثمار، كما يتجه الناتج المحلي اإلجمالي لالرتفاع والبطالة 

إلى االنخفاض إلى أدنى مستوياتها، وسوف ترتفع أسعار السلع االستثمارية بسبب عدم مرونة عرضها في 

ضع الجديد بإدخال التكنولوجيا األجل القصير، عند هذا الوضع، يضطر المنتجون القدامي إلى مواكبة الو

بعض المشروعات تتعرض يتعرضوا إلى فقدان حصصهم السوقية، كما الحديثة إلى مؤسساتهم حتى ال 

ت فيه اإلبتكارات خلق الوقت الذينفس في  هالقديمة إلى اإلفالس واإلغالق وتسريح العمال، وبهذا فإن

موجة من االنكماش والركود والبطالة لقطاعات  فإنها خلقت القطاعات الحديثة موجة من االنتعاش لبعض

أخرى، وسوف تمر فترة عصيبة حتى يمكن إعادة التوازن والتكيف مع بنيان اإلنتاج القومي الجديد. 

يزدحم السوق بالسلع الجديدة وتبدأ األسعار باالنخفاض، في الوقت الذي تكون فيه األجور والتكاليف لم 

مار لعدم مالءمة البيئة االقتصادية، ويبدأ المستثمرون في سداد ديونهم تزل مرتفعة، وهنا ينخفض االستث

المصرفية، ذلك ما يخلق آثارا انكماشية أخرى تعمق من حدة األزمة، تبدأ مرحلة الركود حيث تنخفض 

األسعار أكثر فأكثر وتتدهور األجور واألرباح، وترتفع معدالت البطالة وتكثر حاالت إغالق وتصفية 

وخروج عدد من المنظمين من األسواق. ثم شيئا فشيئا يحدث التراكم في النشاط االقتصادي،  المؤسسات

عوامل االنتعاش في الظهور، بإدخال  إلى أن تتم استعادة التوازن بعد أن تبدأ موجة التدمير لتبدأ من جديد

 ن جديد.مبتكرات جديدة في اإلنتاج لتحدث دورة اقتصادية م

 

 ت متعلقة بظاهرة البطالة دراساالفرع الخامس: 

ظهرت العديد من الدراسات التي تحاول أن تجد عالقات تربط بين البطالة ومختلف الظواهر        

نرى ذلك قة بين البطالة والنمو االقتصادي، االقتصادية األخرى، مثل العالقة بين البطالة والتضخم والعال

 من خالل العناصر الموالية.

 :والتضخم )م ح ى فيلبس( العالقة بين البطالة .1

إن التحليل الماكرو اقتصادي يدفع الباحثين لدراسة العالقات التي يمكن أن تربط بين الظواهر        

حسب  ومعدل التغير في األجور النقدية االقتصادية الكلية والتي منها العالقة بين ظاهرة البطالة

 قتصادي "ليبسي".أو بين التضخم والبطالة حسب اال االقتصادي "فيلبس"

هو البحث الذي قام به: ألبان ومعدل التغير في األجور النقدية  بين ظاهرة البطالةإن البحث الذي يربط 

وليام فيلبس


من القرن العشرين، حيث قام بقراءة استطالعية للعالقة بين معدل  1958في سنة   

( هذه العالقة التي وجد أنها تمتد عبر dw/w( والمعدل الذي تتغير به األجور النقدية )Uالبطالة )

                                 


  ALBANE WILLIAME PHILLIPS 
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( وقد أثارت نتائج هذا 1957 -1861عاما ) 90مسار زمني وتاريخي طويل امتد إلى ما يزيد عن 

البحث اهتماما واسعا، حيث بينت النتائج وجود عالقة دالية مستقرة وثابتة تربط بين المتغيرين وهي 

كما يوضحه الشكل  « The Phillips Curve »بس العالقة التي أصبحت تعرف فيما بعد بمنحنى فيل

 التالي: 

 م حـــ ى فيـلبس (:10-01)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: "البطالة والتضخم، المقوالت النظرية ومناهج السياسة االقتصادية"، األردن، 2007أسامة بشير الدباا ) المصدر:

 .197للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، ص.المؤسسة األهلية 

 ومعدل التغير في األجور النقدية يوضح الشكل وجود عالقة عكسية غير خطية بين معدل البطالة          

فإن معدل التغير في األجور النقدية  % 0,8كما يالحظ أيضا أن معدل البطالة عندما ينخفض إلى قيمة دنيا 

ن جهة، ومن جهة أخرى عندما يرتفع معدل البطالة ويصل إلى مستويات يبلغ قيمة ال نهائية، هذا م

، كما يوضح الشكل أيضا أن منحنى % 1-مرتفعة فإن معدل التغير في األجور النقدية يبلغ حده األدنى: 

مما يعني أن هذا المعدل من البطالة ال يرافقه تغير  % 5,5فيلبس يقطع المحور األفقي عند معدل البطالة 

( يكون بزيادة معدل % 2,5( وأن معدل البطالة عندما ينخفض إلى النصف )dw/w=0ألجور )أي: في ا

   .% 2التغير في األجور النقدية إلى 

 

 

-1,0 

0,8% 5,5%  
U 

2,5 % 
0 

dW/W 

2,0 % 

q 
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بذلك نفهم أنه من المستحيل في ظل هذه العالقة العكسية في منحنى فيلبس تحقيق معدالت منخفضة لكل  

من البطالة ونمو األجور النقدية، مما يستلزم البحث عن السياسة االقتصادية المناسبة التي تسمح بنقل 

 منحنى فيلبس من موقعه بالكامل إلى جهة اليسار كما في الشكل التالي:
 

السياسة االقتصادية الالزمة لتحقيق انخفاض في معدل البطالة وفي معدل  (:11-01)الشكل رقم 

 التضخم

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(: "البطالة والتضخم، المقوالت النظرية ومناهج السياسة االقتصادية"، األردن، 2007أسامة بشير الدباا ) المصدر:

 .198األهلية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، ص.المؤسسة 

من هنا بدأت العديد من األبحاث النظرية حول األسباب التي أدت إلى نشوء هذه العالقة التبادلية بين        

، حيث توصل إلى أن البطالة 1960"  عام R. Lipseyهذين المتغيرين فكان ما قام به "ريتشارد ليبسي 

التدريجي كلما زاد حجم الفائض من الطلب على العمال، غير أن هذا االنخفاض تتجه نحو االنخفاض 

سيسير متباطئا كلما اقتربت قيمة هذا الفائض من الطلب على العمال من الصفر.
كما الحظ أن حالة  1

بقى التوازن في حالة العمالة الكاملة عند األجر النقدي التوازني ال تعني اختفاء البطالة بالكامل، حيث ست

 نسبة البطالة موجبة لتمثل كال من البطالة االحتكاكية ونسبة البطالة الهيكلية.

في تفسير ليبسي لمنحنى فيلبس، يذهب إلى افتراض أن أسلوب االقتصاد في التسعير يقوم على أساس 

تراض يقود إضافة مقدار معين إلى تكلفة اإلنتاج اإلجمالية والتي تدخل في ضمنها األجور النقدية. هذا االف

، W( هو الفرق بين التضخم في األجور النقدية Pإلى نتيجة هامة وهي أن معدل التضخم في األسعار )

                                 
1

االقتصادية"، (: "البطالة والتضخم، المقوالت النظرية ومناهج السياسة 2007الطالع أكثر، يرجى العودة إلى المرجع التالي: أسامة بشير الدباا )ل 

  .209 – 198، األردن: األهلية للنشر والتوزيع، ص.ص.1الطبعة 

 

 

a b 

U0 
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U1 
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حيث أن معدل نمو اإلنتاجية هو التغير في اإلنتاج نتيجة لتغير   P = W - qأي:   qومعدل نمو اإلنتاجية 

 (. q= dy/dLعدد العمال الموظفين )

في منحنى فيلبس ينسجم مع ثبات المستوى العام لألسعار ) أي  % 2,5بطالة بذلك يبين ليبسي أن معدل ال

أن معدل التضخم يساوي صفرا في هذه الحالة( حيث سيتساوى تقريبا عند هذا المستوى من البطالة معدل 

. وبالتالي يمكن تعديل منحنى فيلبس P = W – q = 0النمو في األجور مع معدل نمو اإلنتاجية أي: 

( أو معدل التضخم، وبين معدل Pليمثل عالقة بين المعدل الذي يتغير به المستوى العام لألسعار ) وتحويله

 .P = f(U)( أي: Uالبطالة )

أي االنتقال من "منحنى فيلبس" كنظرية في تحديد األجور النقدية إلى نظرية في قياس التضخم في 

استخدام الصيغة األولى لمنحنى فيلبس  كنظرية  األسعار، مما يعطي صانع السياسة االقتصادية الخيار بين

 في األجور النقدية أو الصيغة األخيرة كنظرية في معدل التضخم.

ليبسي أن يحل مشكلة االختيار التي تواجه الحكومة بين التضخم والبطالة، حيث أن التوسع في حاول لقد 

اإلنفاق الحكومي يؤدي من جهة إلى زيادة اإلنتاج والتوظيف ولكن من جهة أخرى يؤدي إلى ارتفاع في 

ج وانخفاض الحكومة لسياسة انكماشية سيؤدي إلى تراجع اإلنتا إتباعاألسعار والعكس صحيح، حيث أن 

 في األسعار ولكن زيادة البطالة.

تجعل السلطات االقتصادية في الدولة  التضخمإن هذه العالقة المستقرة والعكسية بين معدل البطالة ومعدل 

أمام خيارين، حيث إذا أرادت الحكومة تخفيض معدل التضخم، فعليها أن تتوقع ارتفاع معدل البطالة، أما 

 طالة فعليها أن ترضى بمعدل تضخم مرتفع.إن أرادت تخفيض معدل الب

حيث استطاع ليبسي أن يطور منحنى فيلبس
آخذا بعين االعتبار تفضيالت المجتمع بالنسبة لهذين  1

 المتغيرين )التضخم والبطالة( كما في الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

                                 
1
لبطالة استفاد ليبسي من بحث كل من "سام ويلسون" و "سولو" حول تحليل آثار السياسة االنكماشية حيث يرى كل منهما أن العالقة التبادلية بين ا 

تمثل الرفاه االقتصادي للمجتمع على الحكومة مراعاتها في رسم السياسة االقتصادية والتضخم تعني ضمنيا وجود دالة هدف من هذين المتغيرين 

 واالختيار بين التضخم والبطالة.
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 تفضيالت المجتمع واختيار المعدالت المثلى للتضخم والبطالة (:12-01)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .211(، ص.2007أسامة بشير الدباا ) المصدر:
 

 واء االجتماعية ذات الشكل المحدبهذا يعني أن دالة الهدف تعكس وجود عدد من منحنيات الس          

حيث كلما زاد مستوى الرفاه االقتصادي في المجتمع حيث يعني انخفاضا في مستوى البطالة وانخفاضا 

في معدل التضخم في آن واحد، وبذلك نجد أن منحنى فيلبس يشبه إلى حد كبير قيد الميزانية في تحليل 

خذه الحكومة في الحسبان السلوك االستهالكي للفرد باستخدام منحنيات السواء. فهو القيد الذي يجب أن تأ

عند سعيها لتعظيم دالة الهدف القائمة على المفاضلة بين التضخم والبطالة، حيث إن التماس بين منحنى 

يؤدي إلى الحصول على قيم مثلى لكل من  e0) (السواء والقيد الذي يفرضه منحنى فيلبس عند النقطة 

 معدل البطالة ومعدل التضخم.

دل األمثل للبطالة ال يعكس رؤية موضوعية للعالقات التوازنية في سوق العمل، مما سبق، نالحظ أن المع

وإنما يعكس التفضيالت والخيارات السياسية للحكومات المختلفة، حيث أن مجيء حكومة جديدة إلى 

السلطة بدالة هدف مختلف تهتم بمعالجة التضخم أكثر من اهتمامها بمعالجة البطالة، قد تنقل المجتمع إلى 

 نقطة تماس جديدة تعكس هذه المفاضلة.

بذلك يفترض في الحكومات القدرة على تحديد المعدل األمثل للبطالة الموافق مع العمالة الكاملة والقدرة 

 جراءات الضرورية للوصول إلى هذا الهدف والمحافظة عليه.اإلعلى اتخاذ 

 

 

c 

c 

a 

a 
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 فيها تعايش ةظاهربرزت إذ  ،طويال فيلبسالعالقة العكسية بين التضخم والبطالة في منحنى  تدم لم 

 لتضخميا دلركوأو ا ديلركوا لتضخمـ: اب ةلظاهرا هذه عرفت، جنب لىإ جنبا لبطالةا مع لتضخما

(Stagflation )ضنخفاوا لبطالةا تمعدال عتفاوار رلألسعا ملعاا ىلمستوا دـياتز :مظاهرها همأ نـم 

برزت هذه الظاهرة في كل البلدان الغربية ، لقوميا دالقتصاا نمو تمعدال ضنخفااو جإلنتاا ىمستو

 السبعينيات.  المتقدمة إضافة إلى اليابان وفي نفس الفترة أي في بداية

إن ظاهرة التضخم الركودي وضعت المنظرين االقتصاديين أمام تحد جديد، يتمثل في ضرورة تفسير     

بب صحة هذه العالقة في الفترات السابقة.اختفاء العالقة العكسية بين البطالة والتضخم مع تبرير س
1

 

تشير نظرية التوقعات المرتبطة بالماضي إلى أن العمل على تخفيض معدل البطالة مقابل القبول بالتضخم  

هي ظاهرة قصيرة األجل، ذلك أن اتباع سياسات تضخمية فترة ممتدة من الزمن سوف يؤدي إلى انتقال 

لة. من هنا تشير هذه منحنى فيلبس إلى أعلى باتجاه اليمين، مسببا ارتفاع كل من معدل التضخم والبطا

النظرية إلى أربعة فروض هي كالتالي:
2

 

ـ قد تؤدي السياسات الكلية التوسعية في األجل القصير إلى تخفيض مؤقت في معدل البطالة على حساب 

 رفع معدل التضخم؛

 ـ مع مرور الزمن يتكيف صانعوا القرار مع المعدل المرتفع للتضخم وينتقل منحنى فيلبس إلى أعلى حتى

 يعود معدل البطالة إلى مستواه العادي في األجل الطويل؛

ى ارتفاع معدل يؤدي إلانكماشية سـ عندما يستطيع الناس توقع معدل محدد للتضخم فإن انتهاج سياسة 

 عن معدلها العادي في األجل الطويل؛البطالة 

يل، وال يتوفر دليل على ـ يتخذ منحنى فيلبس وضعا رأسيا )أو ما يقرب من هذا الوضع( في األجل الطو

أن السياسات التوسعية التضخمية يمكنها أن تحقق انخفاضا في معدل البطالة طويل األجل، وهكذا، يبدو 

 أنه ليست هناك مبادلة دائمة يمكن اإلبقاء عليها بين التضخم والبطالة.

ين حتى لو تحاول حكومات الدول أن تعمل في إطار الديمقراطية في اتخاذ قرارات ترضي الطرف

كانت تخالف الموضوعية المطلوبة في االقتصاد القومي، فاستخدام السياسة التوسعية يؤدي إلى زيادة 

التضخم واستخدام السياسة االنكماشية يؤدي إلى زيادة معدالت البطالة، لذلك حاولت السياسات االقتصادية 

                                 
أطروحة دكتوراه )غير منشورة(،  "، حدود البطالة الظرفية و البطالة البنيوية في الجزائر خالل المرحلة االنتقالية(: "2006كمال بوصافي ) 1

 .71ص. جامعة الجزائر،
2

 (، الرياض، دار المريخ،1998ريجارد استروب؛ جيمس جوارتيني: "االقتصاد الكلي"، ترجمة: عبد الفتاح عبد الرحمن؛ عبد العظيم محمد ) 

 .460ص.
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قرارات لظهور االرتفاع اللولبي لمعدالت إيجاد التوافق بين محاربة البطالة ومحاربة التضخم، وانتهت ال

 التضخم كما هو في الشكل التالي:

 العالقة بين التضخم والبطالة (:13-01) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

ريجارد استروب؛ جيمس جوارتيني: "االقتصاد الكلي"، ترجمة: عبد الفتاح عبد الرحمن؛ عبد العظيم  المصدر:

 .462(، الرياض، دار المريخ، ص.1998محمد )

البطالة  يالحظ من خالل الشكل، بأن استخدام سياسة توسعية سوف يؤدي لزيادة التضخم وتخفيض

وعندما تميل السياسة االقتصادية إلى االنكماش نالحظ  B1 إلى وضع A1 حيث ينتقل االقتصاد من وضع

فتزداد البطالة ويزداد معها التضخم لكن بمعدالت أقل، ثم تظهر اتجاهات  A2انتقال االقتصاد إلى الوضع 

وهكذا من خالل السياسات  B2 إلى الوضع A2 جديدة تطالب بالتوسع فينتقل االقتصاد من الوضع

االنكماشية والتوسعية يتصاعد معدل التضخم والبطالة معاً، وذلك على شكل زيادة حلزونية، وبالتالي، 

تعمل سياسة اإلنعاش االقتصادي على تخفيض البطالة بصفة مؤقتة، في حين ينتج عنها زيادة في التضخم 

 في المدى المتوسط والطويل.

مع بداية  حيث، 1981ـ  1959 الواليات المتحدة وفرنسا خالل الفترة من لقد ظهرت هذه الحالة في

السبعينات من القرن العشرين، تحولت العالقة العكسية والمستقرة بين التضخم والبطالة إلى عالقة طردية 

والتي تعني ارتفاعا في  (Stagflation)تمثلت في بروز ظاهرة جديدة عرفت باسم التضخم الركودي 
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معدل التضخم وارتفاعا في معدل البطالة في آن معا. أصبح منحنى فيلبس غير قادر على تفسير هذه 

الظاهرة الجديدة، وكردّ على ذلك، اتجه التركيز نحو تفسير التضخم في األسعار بسبب دفع التكاليف 

Cost-push  وبالتالي، التخلي عن اعتبار التضخم ظاهرة تنشأ عن جذب الطلبDemand-pull  على

أساس أن العالقة الموجبة بين الطلب الكلي والتضخم ال تتحقق على المدى الطويل، وهذا ما جاء به كل 

من ميلتون فريدمان وأدمون فيلبس حيث يرى فريدمان أن االفتراض القائل بأن معدل التضخم ليس عامال 

بة إلى األجور ال يقوم على أساس مهما في التأثير على األجر النقدي وتغيره، أي أن سلوك العمال بالنس

من الرشد، وبالتالي فهم يعانون من وهم أو خداع النقود ما دام هؤالء العمال يتخذون قراراتهم على أساس 

.لنظر إلى المستوى العام لألسعاراألجر النقدي دون ا
1

 

قا مع المنطلقات تسالمعدالت التضخم والبطالة ادراسة المتحصل عليها في أظهرت النتائج  في الجزائر،

أي وجود عالقة عكسية غير خطية بين كل من معدلي البطالة  ،الفكرية النظرية والميدانية لمنحنى فيليبس

 نالحظ ذلك من خالل الشكل التالي: والتضخم، 

 (2011-2003م ح ى فيليبس في الجزائر خالل الفترة ) :(14-01) الشكل رقم

 
 

"، 2011-2003(: " دراسة قياسية لمنحنى فيليبس في الجزائر خالل الفترة 2011فائزة لعراف؛ نجوى سعودي )المصدر: 

، جامعة إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامةورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي حول 

 نوفمبر.  16و 15المسيلة يومي: 

 

 

                                 
1
 .463(، ص.1998) ريجارد استروب؛ جيمس جوارتيني  
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 هي كما يلي: (2011-2003ر خالل الفترة )لمنحنى فيليبس في الجزائإن الدالة المقدرة 

𝐘 = 𝟗, 𝟎𝟕𝟖 + 𝟐𝟗, 𝟎𝟕 (
𝟏

𝐗
) + 𝐮 

XYu

 

𝐝𝐘

𝐝𝐗
=

−𝟐𝟗, 𝟎𝟕

𝐗𝟐
=

−𝟐𝟗, 𝟎𝟕

�̅̅�𝟐
=

−𝟐𝟗, 𝟎𝟕

𝟑, 𝟔𝟖𝟖𝟗𝟐
= −𝟐, 𝟏𝟑𝟔 

 

كما تم ، وحدة 2,13معدل البطالة بمقدار  نخفاض فيمعدل التضخم بوحدة واحدة يصاحبه ا أي أن زيادة

أن الحد األدنى الذي ال ينخفض دونه معدل البطالة في الجزائر مهما ارتفع معدل التضخم هو  التوصل إلى

في األجل القصير. % تقريبا9
1

( لم 2009-2005( و)2004-2001)ما يعني أن البرنامجين الخماسيين  

حقنها في  يساهما في خفض معدل البطالة بالقدر المطلوب نتيجة لوجود تسربات لألموال الضخمة التي تم

 االقتصاد الجزائري.

  ال مو االقتصادي وتطور معدل البطالة )عالقة أوكن(العالقة بين  .2

التي تكشف العالقة بين بعض الظواهر االقتصادية الكلية التحليل اقتصادية -من التحليالت الماكرو    

ظاهرة البطالة في الذي يجمع بين ظاهرة البطالة وظاهرة النمو االقتصادي، فمن المنطقي أن تفشي 

المجتمع من شأنها أن تؤثر سلبا على النمو االقتصادي، بينما زيادة النمو االقتصادي من شأنها المساهمة 

 في زيادة الطلب على اليد العاملة.

أوكنوضع هذه العالقة االقتصادي   
،  من خالل تحليله لمعطيات االقتصاد األمريكي بين النمو

فإن ذلك سيؤدي  % 1، أكد أنه كلما زاد معدل البطالة بـ: 1960-1947االقتصادي والبطالة، خالل الفترة 

البطالة والنشاط االقتصادي بصيغتين العالقة بين  أوكن، وقد فسر % 3إلى انخفاض الناتج الحقيقي بـ: 

مختلفتين:
2
  

 

                                 
1

(: " دراسة قياسية لمنحنى فيليبس في الجزائر خالل 2011فائزة لعراف؛ نجوى سعودي )من التفصيل، يرجى االطالع على البحث التالي: لمزيد  

، جامعة إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة"، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي حول 2011-2003الفترة 

 .2011 نوفمبر 16و 15المسيلة يومي: 


، اقتصادي أمريكي، عمل كمستشار اقتصادي للرئيس 1980مارس  23 -1928نوفمبر  Arthur Malvin Okun ،28أوكن آرثر مالفين  

 بالواليات المتحدة األمريكية. Yaleاألمريكي كينيدي، وبروفيسور في جامعة ييل 
2
 .77(، ص.2006كمال بوصافي )  
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 (، كما يلي: Y( بالتغير في الناتج المحلي )Uتربط الصيغة األولى التغير في البطالة )

U = α - βY + ε 
 : حد الخطأ.ε: المعامل السلوكي للناتج المحلي؛ β: معلمة؛ αحيث: 

 كانت نتيجة التقدير كما يلي:

Ut = - 0,3 Yt + 0,3 + t 

في كل ثالثة  % 1يعني أن استقرار معدل البطالة يتطلب أن يزيد معدل النمو االقتصادي بمستوى  هذا

 أشهر.

تبين الصيغة الثانية العالقة بين معدل البطالة الفعلي ومستواها الطبيعي والفارق بين الناتج المحلي الفعلي 

 ومستواه الممكن بفجوة أوكن أي: 

U – Ū = - δ (y – ý) + ε 

 يمثل معدل البطالة الفعلي؛: Uأن:  علما

 Ū:  يمثل معدل البطالة الطبيعي؛ 

y  :الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي؛نمو يمثل النمو االقتصادي معبر عنه ب 

 ý :لناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي؛نمو االمستوى الممكن ل 

 α  وβ  وδ هي معالم النموذج؛: 

ε: .هو المتغير العشوائي  

 

 نتيجة التقدير كما يلي:كانت 

Ut = 0,36 gapt + 3,72 + t 
 

 إن قانون أوكن يبين العالقة العكسية بين معدل البطالة ووتيرة معدل النمو على المستوى الكلي.

 effectif PIB – potentiel PIB = D’Okun Gap  

(، باالستناد % 2)ما يعني أن معدل التشغيل قد ارتفع بـ:  % 2لنفترض أن معدل البطالة قد انخفض بـ: 

، فإذا ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي بـ: % 6إلى قانون أوكن، فإن الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع سيكون: 

 يمكن توضيح ذلك في الشكل التالي: .(% 1=  % 5ـ  % 6) % 1، فستساوي فجوة أوكن % 5
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 م ح ى يوضح قانون أوكن (:15-01) الشكل رقم

 
 "، خالل المرحلة االنتقالية حدود البطالة الظرفية و البطالة البنيوية في الجزائر(: "2006كمال بوصافي ) المصدر:

 .78ص. أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، جامعة الجزائر،

 
بداية الستينيات من القرن  في وكنأظهر يُ  ،البطالةالنمو و للعالقة بين ياغةصهو  وكنأ قانون            

النمو الفعلي )أو الناتج  انخفضكلما  يرتفع معدل البطالةأن  ـ الكينزيةوالذي ينتمي إلى المدرسة  ـالماضي 

أقل من النمو المحتملوأصبح المحلي اإلجمالي الفعلي( 


 إذاً،)أو الناتج المحلي اإلجمالي المحتمل(.  

قانون ( . يبين الناتج المحلي اإلجمالي الفعليوالنمو المحتمل أي بين ) االثنينالفرق بين  يوكن هأفجوة 

الناتج المحلي ثالث نقاط بين ببالنسبة للواليات المتحدة في ذلك الوقت، بأن أي زيادة في الفجوة  نوكأ

ن نقطة أعلى مالناتج المحلي اإلجمالي المحتمل يؤدي إلى زيادة في معدل البطالة إلى اإلجمالي الفعلي و

  .مستوى الطبيعيال

ن قانون أوكن ال أبالرغم من أن قانون أوكن لم يتم تطبيقه إال على اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية، إ

يعتمد على العمل، وهذا يعني أن هذه العالقة تسمح بتقدير إنما يعزز مفهوم أن الناتج المتعلق بدولة ما 

قدر معين أو العكس، أي تسمح بتقدير كلفة البطالة نتيجة معدل النمو المناسب لتخفيض معدل البطالة ب

 تقليص المعدل الفعلي للنمو.

 

                                 


 تشغيال تاما وأمثال. عوامل اإلنتاجتم تشغيل كل إذا  يهمن الممكن الحصول عل النمو الذيهو  
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 خالصة الفصل األول: 
 

بعد التعرض لمفهوم البطالة، تم توضيح معايير اقتصادية بموجبها يطلق على الشخص صفة           

كما أن آثار البطالة تعتبر في غاية  بطال، كما تم توضيح كل من المفهوم الرسمي والمفهوم العلمي للبطالة.

 الخطورة وذلك الرتباطها باألمن االجتماعي واالقتصادي والصحي وحالة االستقرار في المجتمع.

بعدها، تم التعرض ألنواع البطالة، حيث وجدنا أنها تنقسم إلى عدة أنواع تختلف باختالف السبب الذي 

هنا أنه يصعب الفصل بشكل قاطع بين كل من البطالة يؤدي لحدوث ظاهرة البطالة، كما تجدر اإلشارة 

الهيكلية والبطالة االحتكاكية، ذلك أن جزءا من هذه األخيرة قد يدخل ضمن البطالة الهيكلية عندما تطول 

فترة االنتقال من عمل إلى آخر، بسبب االختالف الكبير بين متطلبات العملين كليهما من حيث نوعية 

منهما، كما أن التغيرات الهيكلية قد تؤدي إلى زيادة البطالة االحتكاكية نظرا لخلق المهارات الالزمة لكل 

فرص جديدة للعمل، وما تضيفه من مزايا أكبر، مما يشجع بعض العمال على ترك أعمالهم القديمة 

 محاولين الدخول إلى تلك الفرص الجديدة.

الة "البطالة الهيكلية والبطالة االحتكاكية" بالرغم من وجود قدر من التشابه بين كال النوعين من البط

والذي يتمثل في تزامن البطالة مع توفر فرص عمل متاحة في الوقت نفسه، إال أنهما يختلفان في األسباب 

وكيفية العالج، ذلك أن عالج البطالة الهيكلية يتطلب عملية إعادة تدريب للعاطلين عن العمل واكتساب 

عالج البطالة االحتكاكية يتم من خالل تسهيل عملية انتقال العمال بين الوظائف مهارات جديدة لهم، بينما 

واألماكن المختلفة، وذلك من خالل تحسين شبكة المعلومات الخاصة بسوق العمل والمتاحة لكل من العمال 

 ورجال األعمال.

يؤدي إلى إعادة من جهة أخرى فإن تغيرات هيكلية قد تؤدي إلى إحالل رأس المال محل العمل، مما 

نظرا الرتفاع  -توزيع الدخل لصالح األرباح على حساب األجور، وهذا ينتج عنه نقص في الطلب الكلي 

 وبالتالي ظهور البطالة الدورية.  -الميل الحدي لالستهالك لذوي المداخيل المنخفضة 

بالدول المتقدمة، نظرا لعدم إن سياسات عالج البطالة الدورية في الدول النامية تكون أكثر صعوبة مقارنة 

مرونة الجهاز اإلنتاجي في مواجهة الزيادة في الطلب الكلي، مما ينعكس بدوره على ارتفاع المستوى 

العام لألسعار دون تحقيق زيادات محسوسة في كل من اإلنتاج والعمالة. ذلك أن المشكلة في الدول النامية 

يعود إلى انخفاض مداخيل األفراد نتيجة النخفاض  تكون في جانب العرض حيث أن نقص الطلب الكلي

مستويات اإلنتاج وبالتالي يتطلب العالج التأثير في جانب العرض الكلي من خالل زيادة اإلنتاج واستغالل 

الموارد المعطلة مما يسهم في زيادة المداخيل وبالتالي زيادة الطلب الكلي، أما في الدول المتقدمة فيكفي أن 

من خالل سياسات توسعية من جانب الطلب نظرا لمرونة جانب العرض من خالل قدرة الجهاز يتم العالج 

 اإلنتاجي على االستجابة بسرعة للطلب.
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كما يالحظ أيضا في أنواع البطالة، وجود تشابه بين البطالة الدورية والبطالة الموسمية في أن السبب في 

إال أن البطالة الدورية ترجع النخفاض الطلب الكلي، كل منهما يرجع إلى انخفاض الطلب على العمالة، 

 بينما سبب البطالة الموسمية يتمثل في انخفاض الطلب على العمال في مواسم معينة وفي قطاعات محددة.

 

تم التعرض بعدها لمختلف النظريات االقتصادية في جانب ظاهرة البطالة، هنا يمكن القول أن       

عترف بوجود بطالة، وإن وجدت فإما أنها بطالة اختيارية نتيجة لرفض العاطلين المدرسة الكالسيكية ال ت

العمل باألجر السائد في السوق، وإما بطالة احتكاكية نتيجة النتقال العمال من وظيفة إلى أخرى؛ أما 

لى التوازن البطالة اإلجبارية فتعتبرها حالة استثنائية مؤقتة، وأن مرونة األجور الحقيقية ستسمح بالعودة إ

المستقر في سوق العمل. وعليه، فإن الكالسيك يعتبرون أن سوق العمل تتميز بتوازن تلقائي عند مستوى 

 العمالة الكاملة وأن البطالة الموجودة هي بطالة اختيارية يتحمل مسؤوليتها العمال. 

ر في الطلب الكلي أما كينز فقد نادى بضرورة تدخل الدولة في النشاط االقتصادي بهدف عالج القصو

لعالج البطالة اإلجبارية وذلك باستخدام سياسات مالية توسعية. أما في مجال النظريات الحديثة، فيمكن 

 القول أن مجال تطبيق نظرية البحث عن عمل يقتصر على تفسير ظاهرة البطالة االحتكاكية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ظاهرة الفصل الثاني: واقع 

 البطالة في الجزائر 
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 تمهيد:

 
بعد االستقالل عرف االقتصاد الجزائري مراحل عديدة، أثرت بشكل كبير على ظاهرة البطالة، ف        

كان النهج االشتراكي لالقتصاد الجزائري يضمن العمل لكل مواطن جزائري مما أدى إلى انخفاض 

معدالت البطالة بشكل كبير، وكان االعتماد في إنشاء المصانع والمؤسسات وفي التوظيف على الموارد 

التي تجنيها الجزائر من المحروقات، إال أن انهيار أسعار النفط في النصف الثاني للثمانينيات من القرن 

ي الجزائراالقتصاد أدخل  لتخطيط المركزيالماضي إضافة إلى التسيير اإلداري وعدم التطبيق الصحيح ل

أزمة حقيقية حيث ال موارد مالية كافية وال مؤسسات إنتاجية ناجحة يمكن االعتماد عليها للخروج من في 

أزمة ارتفعت معها معدالت البطالة تدريجيا ووصلت إلى مستويات قياسية أثرت على الجوانب  ،األزمة

الذاتية الدخول في سلسلة من اإلصالحات االقتصادية ك ذلاستدعى االجتماعية والسياسية واألمنية للبالد، 

المفروضة من طرف المؤسسات الدولية، لذلك، بعد التعرض لإلطار النظري واإلصالحات الخارجية 

االقتصاد الجزائري بمراحله  واقع طالة في الجزائر دون التعرض إلىللبطالة ال يمكن دراسة ظاهرة الب

بعدها  سنبحث في واقع بطالة المتعلمين في الجزائر بدراسة تطورها ة، المختلفة حسب التطورات الزمني

والتعرض ألسبابها. هذه الظاهرة التي أصبحت موجودة في سوق العمل الجزائري، حيث كان معروفا في 

السابق أن الشخص كلما تعلَم وحصل على شهادة عليا كلما زادت فرصته في الحصول على منصب شغل، 

عد األمر على هذا الحال، إذ نالحظ ارتفاع معدالت بطالة المتعلمين خالل السنوات األخيرة، أما اليوم فلم ي

 .من خالل هذا الفصلنرى ذلك  مما يحتم تسليط الضوء على هذه الظاهرة وتشخيصها وإيجاد حلول لها.
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 2000ظاهرة البطالة واالقتصاد الجزائري قبل سنة  واقعالمبحث األول: 

 ، ال بد من إلقاء نظرة حول المسار التاريخي لالقتصاد الجزائريظاهرة البطالة في الجزائر لدراسة     

فهم طبيعة وأسباب الظاهرة التي نحن بصدد دراستها أال وهي ظاهرة يتم منذ االستقالل ولو بإيجاز، حتى 

ض لمحة عن االقتصاد لهذا، سيتم عر البطالة بصفة عامة وظاهرة بطالة المتعلمين بصفة خاصة.

 مع التركيز على تطور معدالت البطالة خالل كل فترة.  1986الجزائري قبل وبعد سنة 

 

 1986المطلب األول: االقتصاد الجزائري وظاهرة البطالة قبل سنة 

لالقتصاد  والتوجيه اإلداري الملكية العامةاعتمدت الجزائر على إستراتيجية تنمية ترتكز على      

على مستوى القطاع العام الذي يمكن اعتباره المنشأ والمحرك لفرص توظيف ال، مما أدى إلى الوطني

نتيجة االستثمارات العمومية خالل الستينيات والسبعينيات، أما في بداية الثمانينيات فقد عرفت  العمل

األول، ترتكز على سياسة االستثمار توجها جديدا باعتماد إستراتيجية تنموية جديدة في المخطط الخماسي 

الالمركزية في النشاط االقتصادي وإشراك القطاع الخاص المحلي واألجنبي، وقد أثر ذلك على معدالت 

 البطالة، نعرض ذلك فيما يلي.

 

 (1978ـ1970االقتصاد الجزائري خالل الفترة )الفرع األول: 

طابع اجتماعي ذاتصناعية عرفت الجزائر في فترة السبعينيات سياسات اقتصادية        


، فكانت الدولة 

 ين الرباعيينالمخطط خاللتضمن لكل مواطن الحق في العمل لدى القطاع العام والحق في السكن؛ تم 

 استعمال أحدثتم  ، حيثخالل هذه الفترة انتهاج النموذج الصناعي كمنهج تنموي لالقتصاد الجزائري

باعتبارها النموذج   (Industrie de Base)ة القاعديةالبنى األساسية للصناعوضع والتقنيات )األتمتة( 

 بالرغم من وجود خيارات متعددة أخرى. م السياسيالتنموي المفضل لدى النظا

تميزت أصبح للجزائر نسيج صناعي كبير نتيجة لالستثمارات الصناعية الضخمة المنجزة، حيث         

من الناتج الداخلي الخام، علما أن هذه النسبة ال  % 45,71هذه الفترة بمعدل استثماري مرتفع بلغ مستوى 

في بلدان ذات دخل متوسط، مما يدل على التوجه المختار وهو سياسة التصنيع في إطار  % 26تتجاوز 

القطاع العمومي، كما اعتمدت الجزائر على سياسة ماكروـ اقتصادية خاصة، تمثلت في حصر القروض 

، بمعدل فائدة حقيقي سالب، وأسعار مقيدة، ومراقبة صارمة % 100لتمويل المؤسسات العمومية بنسبة 

للتجارة الخارجية، وتدخل الدولة في كل القطاعات االقتصادية كما عملت على تأميم كل الخيرات الطبيعية 

الموجودة فوق األرض وتحتها. استطاعت بذلك الجزائر أن تسجل بعض المؤشرات االقتصادية اإليجابية 

                                 

من احتياجات المؤسسات من  أعداد أكثر، حيث تم توظيف اعتبارا للجانب االجتماعياقتصادية بل كان لم تكن عمليات التوظيف تستند إلى قاعدة  

 العمال.
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سنويا،  % 4,5سنويا في المتوسط( ونمو االستهالك الحقيقي بمعدل  % 7إلنتاج الحقيقي )كنمو سريع ل

، ندرس تطور معدل البطالة 1977سنة  % 22,3إلى   1966سنة  % 32,7وتخفيض معدل البطالة من 

 من خالل الجدول التالي:

 في الجزائر  1984إلى   1966البطالة من  تطور معدل (:01-02) الجدول رقم

 معدل البطالة السنوات

1966 32.9 

1977 22 

1982 16.3 

1983 13.1 

1984 8.7 

 .ءلإلحصا الوطني الديوان إحصائيات علىا اعتماد، الطالب إعداد من :المصدر

 

، حيث نالحظ 1984إلى   1966من خالل الفترة  البطالة في الجزائر يبين الجدول أعاله تطور معدل      

 1984سنة  % 8,7إلى  1966سنة  % 32,9انخفاضا تدريجيا لمعدل البطالة وهو انخفاض معتبر من 

( كان هذا بفضل االستثمارات العمومية في قطاع سنة 64- 15األعمارالسكان في سن العمل )فئات في فئة 

ن ما يعاب في سياسة التشغيل أنها الصناعة )صناعات ثقيلة وصناعات خفيفة( في فترة السبعينيات، إال أ

كانت ال تأخذ بعين االعتبار احتياجات المصانع الفعلية من العمال، فكان الطابع االجتماعي يطغى على 

 عمليات التوظيف دون األخذ في الحسبان االعتبارات االقتصادية.

تم تسجيل كثير من ي، حيث إضافة إلى ذلك، هذه الفترة لم تخل من االنتقادات في الجانب االقتصاد      

المؤشرات السلبية، مثل:
1

 

  في  % 5,04إلى  1967سنة  % 45تقهقر مساهمة القطاع الخاص في االستثمار من أكثر من

 ؛1978نهاية 

  تهميش قطاع الفالحة مقارنة بقطاع الصناعة، حيث ما فتئت األغلفة المالية الموجهة لالستثمار

في القطاع الفالحي عبر ميزانية الدولة تتناقص في كل مرة وتعتبر نسبة الغالف المالي في 

 (؛1979ـ1967خالل الفترة ) % 8,8المتوسط ضعيفة جدا تساوي 

 غال العمومية، حيث كان يخصص له أضعف غالف مالي على عدم االهتمام بقطاع البناء واألش

اإلطالق، مما أدى إلى ظهور أزمة السكن في نهاية الفترة نتيجة الزيادة المضاعفة في المجتمع 

 الجزائري؛

                                 
1
 .16ـ11(: "اإلصالحات االقتصادية في الجزائر، الواقع واآلفاق"، الجزائر: دار الخلدونية للنشر والتوزيع، ص.ص.2011عبد الرحمن تومي )  
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 ،باعتبار أن تمويل التنمية في الجزائر كان مبنيا على آلية القروض  تطور الديون الخارجية

 20ثم إلى  1976مليار دج سنة  13,3إلى  1974مليارات دج سنة  6الخارجية التي ارتفعت من 

، إضافة إلى ارتفاع كبير في خدمة 1979مليار دج سنة   26لتستقر عند  1978مليار دج سنة 

المديونية الخارجية


 ؛ 

 التكلفة المرتفعة للتنمية مع استعمال ضعيف لطاقات اإلنتاج؛ 

  الجهاز االقتصادي واالجتماعي مع بيروقراطية متنامية ضعف التكامل االقتصادي وضعف فعالية

 في تسيير االقتصاد؛

   غياب استراتيجية مالية تقوم على التحليالت الالزمة؛     

عادة ما يأتي اإلصالح االقتصادي في الدول النامية كردة فعل، لمواجهة أزمة اقتصادية لها آثار        

البلد المعني، أما في الدول المتقدمة فيكون اإلصالح االقتصادي اجتماعية تهدد االستقرار واألمن في 

وسيلة لتسريع وتيرة النمو وفتح آفاق لإلبداع والتقدم العلمي والتكنولوجي.
1
لهذا يمكن القول أن خيار  

النهج اإلشتراكي الذي انتهجته الدولة آنذاك جاء بهدف جعل الناس سواسية ورفض الطبقية في المجتمع 

وتعزيز الشعور بالحرية من خالل تأميم المؤسسات وكل الخيرات الطبيعية، فكل فرد جزائري  الجزائري

ال يعمل لدى أحد بل يعمل لدى الدولة، فكان هذا نتيجة لخروج البالد من االستعمار والعبودية التي كان 

 يعيشها الشعب الجزائري.

 ( 1984ـ1980الفرع الثاني: االقتصاد الجزائري خالل الفترة )

تمثل هذه الفترة فترة إعادة تنظيم االقتصاد الوطني، حيث جاء فيها المخطط الخماسي األول وهو      

وتسطير يحمل إستراتيجية تنموية جديدة قامت على أساس ما تم تقييمه خالل الستينيات والسبعينيات 

ختالالت التي ميزت االقتصاد الوطني خالل فترة السبعينيات وتدعيم أهداف تمثلت في معالجة اال

ومواصلة خلق فرص للعمل من أجل تلبية االقتصاد الوطني واالهتمام بالجانب االجتماعي للمواطن 

الطلب المتزايد، حيث عملت الدولة على تقليص ظواهر عدم استقرار اليد العاملة وذلك بتوحيد الممارسات 

طار القانون األساسي العام للعاملاألجرية في إ
2
وتوحيد االمتيازات االجتماعية الممنوحة للعمال، وكذا  

العمل على عقالنية استخدام اليد العاملة كضبط الهياكل التنظيمية، وعليه نجد أن مصالح التشغيل سجلت 

                                 

مليار  14لتصل إلى  1977مليار دج سنة  4,90إلى  1975مليار دج سنة  2,43سجلت خدمة المديونية الخارجية ارتفاعا هاما، حيث انتقلت من   

 من مجموع الديون لنفس السنة. % 50، أي بزيادة أكثر من 1979دج سنة 
1
 .21(، ص.2011عبد الرحمن تومي )  
2
المتضمن القانون األساسي العام للعامل، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  1978أوت  05المؤرخ في  12-78القانون رقم  

 .724، ص.1978أوت  08، الصادرة في 32العدد رقم 
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عرضا،  157 943( معدال سنويا لعروض العمل من طرف األفراد قدره 1984ـ1981خالل الفترة )

طلبا. 149 064ومعدال سنويا للطلبات على العمل من طرف المؤسسات قدره 
1
 

المخطط الخماسي األول بالهياكل القاعدية كالطرق والجسور والسدود وغيرها، علما في  االهتمامكما كان 

 ولم ينخفض 1981دوالر سنة  40أن أسعار البترول عرفت ارتفاعا ملفتا، حيث وصل سعر البرميل إلى 

دوالر طوال الفترة الخماسية، كما رافق هذا، ارتفاع في قيمة الدوالر األمريكي إلى  27أبدا تحت عتبة 

فرنك فرنسي. 10أكثر من 
2

     

( هو إعادة هيكلة المؤسسات 1984ـ1980كان االهتمام األكبر في إطار المخطط الخماسي )     

 كإجراء الثمانينات بداية في العضوية الهيكلة إعادة ةتبني عملي تمالعمومية، بمعنى تقسيمها أو تجزئتها، 

 من أجل ترشيد صغيرة، مؤسسات إلى الكبيرة الوطنية الشركات من العديد تجزئة الى يهدف تنظيمي

 عيوب ظهرت الفترة هذه خالل. لمواردها أمثل وتخصيص احتياجاتها، تحديد خالل من اإلنتاجية الطاقات

والمالية  اإلدارية األمور مختلف في التحكم صعوبة بسبب أمورها تعقدت التي العمومية المؤسسات تسيير

 التسريح طريق عن سواء العمال تقليص حيث تم  العمالة سلبيا على، مما انعكس الكبير نظرا لحجمها

االختياري. أو التسريح اإلجباري
3
حيث تضررت القطاعات المنتجة )قطاع الفالحة والصناعة والصيد  

حيث حجمها، البحري والبناء واألشغال العمومية( بسبب مركزية المؤسسات وتوسع مجال نشاطها وكبر 

، مما األخرى القطاعات تحريك يستطع لم المصنّعة ظل الصناعات في الصناعي بالقطاع االهتمام أن

بأسلوبين، أما األسلوب األول فهو حسب المنتجات وأما األسلوب الثاني ؤسسات استلزم إعادة هيكلة الم

مؤسسة وطنية سنة  150فحسب الجهات أو المناطق. نتيجة إعادة الهيكلة، ارتفع عدد المؤسسات من 

، كما امتد هذا التقسيم إلى المؤسسات الوالئية أيضا ليصل عددها 1982مؤسسة مع نهاية  480إلى  1980

مؤسسة، بعد أن كان عددها ال يتجاوز  1079مؤسسة. ثم انتقلت إلى البلديات ليصل عددها إلى  504إلى 

 مؤسسة على مستوى الوالية والبلدية. 430

( وهي 1982ـ1980في ظرف سنتين فقط ) % 220و % 100وصلت نسبة الهيكلة العضوية إلى ما بين 

مليار  179في حدود  1983إجراءات أثرت بشكل كبير على وضعيتها المالية حيث بلغت مديونيتها بنهاية 

مليار دج(. 86,8دج )أي ضعف الناتج الداخلي الخام لنفس السنة الذي كان يساوي 
4
 

                                 
1
للنشر  (: "اإلصالح االقتصادي وسياسة التشغيل، التجربة الجزائرية"، الطبعة األولى، األردن: عمان، دار الحامد2009مدني بن شهرة ) 

 .167والتوزيع، ص.
2
 .28؛27(، ص.2011عبد الرحمن تومي ) 
3
(: "سياسة التشغيل في ظل التحوالت االقتصادية بالجزائر )انعكاسات وآفاق اقتصادية واجتماعية("، أطروحة دكتوراه، 2010آيت عيسى عيسى ) 

 .143؛142، ص.ص.3جامعة الجزائر
4
 .32ـ29(، ص.ص.2011عبد الرحمن تومي )  
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في حجم  للعمل بغرض التحكم التي تعني إعداد إطار وجدول الهيكلة الماليةأما فيما يخص 

 عجزا   عرفت التي المؤسسات هذه العملية على ، فقد تمتالقروض البنكية ترشيد استعمالو الديون ونوعية

المؤسسات التي تم هيكلتها ملزمة بتعويض لثالث هذه أصبحت البنكية،  ديونها ميزانيتها وتراكمت في

من رقم أعمالها باإلضافة إلى إلزامية دفع الديون الخارجية. % 80سنوات بما يعادل 
 
 

توزيع االستثمارات تحوال سريعا في الفترة الخماسية  فقد عرف، هيكلة االستثماراتأما في يخص 

( حيث تقلصت استثمارات القطاعات المنتجة )قطاع الفالحة بما فيها الري والصيد البحري 1984ـ1980)

 53( إلى 1973ـ1967خالل الفترة ) % 78,2والغابات وقطاع الصناعة والبناء واألشغال العمومية( من 

( وهذا ما أثر بشكل واضح وكبير على معدل تغطية الواردات بالصادرات 1984ـ1980خالل الفترة ) %

فقط. % 2,7و  2,3فيما يخص الصناعات خارج المحروقات، حيث هوى هذا المعدل إلى 
1
  

وفقا لإلستراتيجية التنموية الجديدة للمخطط  سياسة االنفتاح على االستثمار الخاص كما بدأ التوجه نحو

المرتكزة على الالمركزية في النشاط االقتصادي وإشراك القطاع هذه اإلستراتيجية الخماسي األول، 

 82/11الخاص المحلي واألجنبي، عرفت سياسة االستثمار توجها جديدا، حيث نص القانون 
2
على  

إشراك القطاع الخاص واألجنبي في مؤسسة أو عدة مؤسسات على شكل شركات اقتصادية مختلطة، على 

من رأس مال الشركة. كان الهدف من وراء هذا  % 49شاركة األجنبية بسقف ال يتجاوز أن تحدد الم

القانون هو الرفع من طاقة اإلنتاج وخلق مناصب شغل وزيادة الدخل الوطني بمساهمة القطاع الخاص 

 الذي من شأنه تحقيق التكامل مع القطاع العام وتحقيق التوازن الجغرافي بتشجيعه على االستثمار في

شركة أجنبية في مختلف  37المناطق النائية. نتيجة لهذا القانون، استطاعت الجزائر أن تستقطب 

القطاعات لكن نتائجها كانت جد محتشمة بسبب العراقيل البيروقراطية.
3
 

مثل: ،عند نهاية المخطط الخماسي األول تم تسجيل عدة نتائج سلبية
4
 

  إلى تهميش للقطاع المنتج؛سياسة إعادة هيكلة المؤسسات العمومية أدى 

  خالل المخططات  % 7بعدما كان في حدود  % 4انخفاض المعدل المتوسط للنمو إلى

 (؛1979ـ1967)

                                 
1
 .34؛33، ص.ص.(2011) عبد الرحمن تومي  

2
،  24/08/1982، الصادرة بتاريخ :  34الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد:الصادر في ، 1982أوت  21 :المؤرخ في 82/11القانون   

 .1692ص.
3
 .36ـ34ص.طالع على المرجع التالي: عبد الرحمن تومي، ع أكثر في هذا الموضوع، يرجى االطاللال  

4
 .47ـ38عبد الرحمن تومي، ص.ص.  

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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  التوسع الكبير في االستيراد مما أثر على حساب صافي العملة الصعبة الذي تجاوز انخفاضه عتبة

 ؛% 50

 

وراء عدم تحقيق إقالع اقتصادي حقيقي، أهمها ال يخفى على أحد أن هناك أسباب سياسية كانت        

يتمثل في احتكار التسيير للمنخرط في حزب جبهة التحرير الوطني، حيث أن المسؤوليات العليا في 

مؤسسات الدولة ال يمكن أن تكون إال للمنخرطين في الحزب الواحد، أكثر من ذلك، ظهور خاليا للحزب 

 يها سلوكيات إدارية دكتاتورية.على مستوى المؤسسات والوحدات تباشر ف

لقد كان هناك إفراط في التركيز على تطوير القوة اإلنتاجية دون أن يصاحب ذلك تطوير في البنية الفكرية 

 للفرد الجزائري يساعده على االندماج في مؤسساته اإلدارية واالقتصادية والسياسية.

تعتبر سنة فاصلة بين  1986فيمكن القول أن سنة باعتبار االقتصاد الجزائري يعتمد كليا على المحروقات 

حيث  1986، مرحلة تسبق سنة عموما وسوق العمل خصوصا مرحلتين عاشهما االقتصاد الجزائري

في الجزائر خالل سنوات الرخاء االقتصادي )أي في سنوات  تنخفض تدريجياالبطالة كانت معدالت 

الموارد البترولية الكافية نتيجة ارتفاع أسعار البترول  الستينات والسبعينات، وبداية الثمانينيات( بحكم

حيث انهارت أسعار البترول وبدأت البطالة في البروز، بل وفي  1986ومرحلة ثانية بدأت سنة  ؛كاآنذ

مدة قصيرة أصبحت هذه الظاهرة تشكل إحدى أهم االنشغاالت والتحديات االقتصادية واالجتماعية، كما 

 لي.سنرى في المطلب الموا
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 1986المطلب الثاني: االقتصاد الجزائري وظاهرة البطالة بعد سنة 

، انعكس ذلك سلبا على سوق العمل في الجزائر، 1986بعد االنخفاض الكبير ألسعار البترول سنة          

منصب  140.000ث ما يقارب احدتم است، فبعد أن المستحدثة جليا في انخفاض مناصب الشغلهذا ظهر 

 .(1989ـ1985)بين سنة  75.000الرقم إلى  هذا تراجع، (1984ـ1980)شغل في المتوسط بين سنة 

قد  أدت هذه ف ية،مستوى التوازنات المالية والنقد من تحقيق نتائج إيجابية على اإلصالحات تمكنت أنرغم 

تدهورت أوضاع التشغيل  ثممن االجتماعية، وعن السياسة  إلى انفصال السياسة االقتصادية اإلصالحات

.2000% سنة  29.8إلى حدود البطالة وصلت و باستمرار
1
 ندرس ذلك من خالل هذا المطلب. 

 

دوالر للبرميل، أي بانخفاض قدّر  10ار البترول في السوق العالمية إلى ، هوت أسع1986سنة        

مقارنة بسنة  % 40، كما رافق ذلك انخفاض لقيمة الدوالر بنسبة 1980مقارنة بعام  % 50بنسبة 

1980.
2
وتداعيات ذلك على ميزان المدفوعات وعلى ميزانية  1986إن انخفاض أسعار البترول سنة  

التوظيف وبالتالي بدأت البطالة في االرتفاع بمعدالت  عدم قدرة االقتصاد الوطني علىالدولة أدى إلى 

 والشكل التالي يوضح ذلك: ،1999سنة  % 30 حدود إلى 1986سنة  % 17 من كبيرة

 

 (2000ـ1985البطالة في الجزائر خالل الفترة ) تطور معدل(: 01-02)الشكل رقم 

 

 من إعداد الطالب، اعتمادا على إحصائيات الديوان الوطني لإلحصاء المصدر:

        

                                 
1
ورقة بحثية مقدمة في الملتقى "، انعكاسات اإلصالحات االقتصادية على التشغيل والبطالة في الجزائر(: "2011عبد الرزاق نذير؛ نوة بن يوسف ) 

 .08ـ03، ص.2011نوفمبر  16و 15يومي: المسيلة  ، جامعةالدولي حول إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة
2
 .52(، ص.2011عبد الرحمن تومي ) 
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 (2000ـ1985خالل الفترة )لمعدل البطالة والتدريجي االرتفاع الكبير  ،نالحظ من خالل الشكل      

 على التوالي 1987و1986سنتي  % 21,4و % 18,4إلى  1985سنة  % 9,7حيث قفز هذا المعدل من 

يعود السبب وراء ذلك إلى انهيار أسعار البترول سنة  ما يعني تفشي ظاهرة البطالة على نطاق واسع،

. ما زاد األمر سوءا هو انخفاض قيمة الدوالر 1985دوالر للبرميل سنة  30بعد أن كان يعادل  1986

األمريكي مقابل العمالت األخرى علما أن الصادرات الجزائرية تسعر بالدوالر بينما معظم الواردات 

( تتم مع الدول األوروبية% 60الجزائرية )
1
ذي كان يعتمد هشاشة االقتصاد الجزائري الإضافة إلى    .

لكنه ما  % 18,1تم تسجيل تراجع في معدل البطالة إلى مستوى  1989سنة . بشكل كلي على عوائد النفط

 % 28,9ثم  % 28,1بـ: وألول مرة  1995يلبث أن يرتفع ثانية وبسرعة ليصل إلى أعلى مستوى له سنة 

راسة الفترات التي عاشها من خالل د كل هذه التغيرات في معدل البطالةيمكن تفسير  ،2000سنة 

 االقتصاد الجزائري، نرى ذلك من خالل العناصر التالية.  

 (1989ـ1986االقتصاد الجزائري خالل الفترة )الفرع األول: 

تصنف هذه المرحلة نظريا ضمن مرحلة المخطط الخماسي الثاني الذي يغطي الفترة 

اإلصالحات المستعجلة، حيث تعتبر من أصعب ( ، كما يمكن أن تسمى أيضا بمرحلة 1989ـ1985)

، مما أدى إلى تفاقم الوضع بسبب 1986الفترات وأحرجها منذ االستقالل نتيجة انهيار أسعار البترول سنة 

 شح السيولة وتراجع النمو وارتفاع مستوى الضغط االجتماعي.

قدر بنسبة  1985تم تسجيل تراجع إليرادات المحروقات مقارنة بسنة  1987و 1986بين عامي 

مليار  4,79على التوالي، ما زاد الوضع تأزما هو ثقل الديون الخارجية التي ارتفعت من  % 31 % 39

قليص ، كما أن تراجع النمو االقتصادي أدى إلى ت1989مليار دوالر سنة  7,01إلى  1985دوالر سنة 

( 1988ألف وظيفة سنة  60إلى  1985ألف وظيفة سنة  122مناصب الشغل المستحدثة إلى النصف )من 

أمام هذه الحالة لجأت الحكومة إلى إصدار النقود والتمويل عن طريق القروض الخارجية المتراكمة من 

 دائرة السوق الموازية.أجل تغطية العجز المالي المسجل في كل سنة مما أدى إلى زيادة األسعار واتساع 

أصبح االقتصاد الجزائري ضمن مثلث أزمة خطير يصعب الخروج منه، يمكن توضيحه من خالل الشكل 

 الموالي:

 

                                 
1
 Sabrina Zerkak ; Sakina Mekhmoukh (2011) : « La question du chômage et de la promotion de l’emploi en 

Algérie », Communication au Colloque international sur la stratégie du gouvernement visant à éliminer le 

chômage et la réalisation du développement durable, Université de M’sila, 15 et 16 Novembre, p.03. 
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 اد الجزائري في نهاية الثمانينياتأزمة االقتص(: 02-02) الشكل رقم

 
 .من إعداد الطالب المصدر:

 

تموين المواطنين بمواد االستهالك، وتموين من خالل الشكل، يتضح أن الدولة غير قادرة على 

مليار  7المؤسسات بوسائل اإلنتاج )لضمان دوران االقتصاد( ألن الغالف الواجب رصده لذلك يصل إلى 

مليار دوالر سنويا إلنعاش االقتصاد،  7دوالر سنويا على األقل، كما قدرت احتياجات االستثمار بحوالي 

مليار دوالر سنويا حتى ال تظهر الجزائر  7ديون المقدرة بحوالي إضافة إلى ضرورة تسديد خدمات ال

 أمام العالم عاجزة عن تبرئة ذمتها المالية الخارجية.

 21بصفة عامة، الحاجة اإلجمالية للجزائر من اإليرادات المالية الخارجية للتسيير العادي تبلغ 

مليار  9إلى  8ي أن  العجز المالي يقدر بنحو مليار دوالر، أ 13مليار دوالر، بينما إيراداتها ال تتجاوز 

سنة  % 15دوالر. انعكس هذا الوضع على الجانب االجتماعي، حيث ارتفع معدل البطالة بعدها من 

مقارنة بسنة  1990ألف منصب عمل سنة  150كما خسرت الجزائر ، 1989سنة  % 17,2إلى  1984

عامل، 000 283 4إلى  عامل 000 432 4حيث انتقل عدد المشتغلين من  1989
1
كما انعكس هذا  

سخطا على فشل النظام  1988نفجار الشعبي في أكتوبر ا على الجانب السياسي من خالل االالوضع أيض

 الحكم في تسيير شؤون الدولة.

 

 

                                 
1
 .174(، ص.2009مدني بن شهرة ) 

احتياجات 
  التموين

مليار 7)
( دوالر  

خدمات 
  الديون

مليار 7)
(دوالر  

 

مثلث 
 األزمة

احتياجات 
االستثمار 

مليار 7)
(دوالر  
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 (1991ـ1989االقتصاد الجزائري خالل الفترة )الفرع الثاني: 

هي مرحلة التصحيح االقتصادي، عقب محاولة الجزائر التصحيح االقتصادي الذاتي في المرحلة  

السابقة، وجدت الجزائر نفسها أمام أربعة ملفات ثقيلة هي بمثابة تحديات مستعجلة ال تحتمل التأخير، 

هي:
1
  

 العمل على توقيف التراجع االقتصادي؛ 

 البحث عن حل عاجل للمديونية الخارجية؛ 

 السعي إلعادة التوازن لميزان المدفوعات؛ 

 .وضع آليات لضبط العمل السياسي وتحقيق السلم االجتماعي 

أمام ضغط الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية وضرورة توفير الموارد المالية قامت        

لدولية )صندوق النقد الدولي الحكومة الجزائرية في ذلك الوقت بعقد اتفاقيتين سريتين مع الهيئات المالية ا

ذه الهيئات من خالل تخفيض عجز الميزانية وميزان والبنك العالمي( ، حيث نستوضح أهداف ه

المدفوعات وتخفيض الدعم الحكومي وزيادة أسعار السلع والخدمات وتحجيم األجر ورفع أسعار الفائدة 

 والتحكم في كمية النقد المتداول.

ماج تدريجيا د الدولي هو تسوية الوضع النقدي لتسهيل التبادل التجاري واالندإن هدف صندوق النق       

 بةالدول األعضاء على تعمير اقتصادياتها المخرّ عمل على مساعدة يفالبنك العالمي  مع آليات السوق، أما

تهيئة مناخ أو تنمية اقتصادياتها المتخلفة، بتشجيع االستثمارات الدولية بعد  من الحرب العالمية الثانية

األعمال من أجل تنمية القوى اإلنتاجية ورفع مستوى المعيشة في البلد المعني من خالل السعي لتحقيق 

 تتمثل في الخوصصة وإصالح مؤسسات الدولة وتحرير األسواق وتكييف األسعار. مجموعة األهداف 

 عرضها كما يلي:حصلت الجزائر على المساعدة من هاتين الهيئتين من خالل ثالثة قروض، نست

 :مليون دوالر،  300، حيث قدم البنك العالمي 1989حصلت عليه الجزائر في سنة  القرض األول

 مليون دوالر؛ 600بينما قدم صندوق النقد الدولي 

 :حيث حصلت الجزائر على ما  1992و 1991حصلت عليه الجزائر خالل سنتي  القرض الثاني

مليون دوالر  403مليون دوالر مقدمة من قبل البنك العالمي و 350مليون دوالر منها  753قيمته 

 من قبل صندوق النقد الدولي بغرض تنفيذ إصالحات هيكلية؛

                                 
1
 .60، ص.(2011) عبد الرحمن تومي 
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 :مليون دوالر كان قد طالب بها  800 مليون دوالر من أصل 350قيمته لم تتجاوز  القرض الثالث

المفاوض الجزائري بغرض تطبيق إصالحات جديدة والعمل على تخفيض معدل التضخم إلى 

 (.% 15إلى  % 30النصف )من 

 1992شهدت هذه الفترة تفاقم العجز المالي في المؤسسات العمومية حيث بلغ في الثالثي األول من سنة 

مليار دج،  179حيث كان يساوي  1978مقارنة بسنة  % 237يعادل  مليار دج، أي بارتفاع 425مبلغ 

 كما شهدت هذه الفترة صراعا سياسيا باسم الشرعية.

كخالصة لما سبق، يمكن القول أن االقتصاد الجزائري قائم بشكل كلي على المحروقات التي تستعمل 

زاما على السلطات الجزائرية كان ل 1986إيراداتها لتمويل التنمية، فبانخفاض أسعار البترول سنة 

المبادرة بإصالحات اقتصادية عاجلة كانت أقرب إلى ردّات فعل منها إلى سياسات تنموية طموحة، إضافة 

 إلى أن االستثمار األجنبي المباشر كان غائبا عموما بسبب التشريعات وطبيعة النظام االقتصادي.

 (1993ـ1991االقتصاد الجزائري خالل الفترة )الفرع الثالث: 

مليار دوالر، ومشكل آجال االستحقاق ـ ألن معظم  25إن تطور المديونية الخارجية التي بلغت          

إلى  1985سنة  % 35سنوات( ـ ساهما في رفع نسبة الديون من  3إلى  2القروض قصيرة األجل )من 

لنمو، إضافة إلى الوضع وهو مستوى ال يطاق أصبح يشكل عائقا حقيقيا أمام تحقيق ا 1993سنة  % 82

السياسي المتأزم يوما بعد يوم  والذي بات يهدد األمن واالستقرار الوطني، وكذا ديون المؤسسات 

مليار دج(، ثم التحديات االجتماعية كالسكن والصحة وحجم البطالة الذي  425العمومية اتجاه البنوك )

ألف بمستوى فني عال. 55ى جامعي وألف بمستو 20مليون بطال، منهم  1,5إلى  1992ارتفع سنة 
1
كل  

هذا صعّب في وضع األولويات من أجل وضع استراتيجية للخروج من هذا الركود االقتصادي واالختناق 

 المالي واالنسداد السياسي؛

تجدر اإلشارة إلى اهتمام السلطات الجزائرية خالل هذه الفترة باالستثمار األجنبي المباشر، واالنفتاح       

أكثر على القطاع الخاص )محلي وأجنبي( من خالل الحرية االقتصادية على أساس مبدأ المنافسة التامة 

من أجل إرساء قواعد التسيير االقتصادي الحر، ظهر هذا االهتمام عبر المصادقة على قانون النقد 

والقرض
2
لقرض والذي يتعلق ثم جاء المرسوم التشريعي المكمل لقانون النقد وا 1990أفريل سنة  14في  

بترقية االستثمار
3

، بموجب هذا المرسوم أصبح االقتصاد الوطني منفتحا أكثر على االستثمارات األجنبية 

                                 
1
 .82ـ75عبد الرحمن تومي ص.ص.  

2
في  صادرةال 16 العدد:  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادر في 14/04/1990المؤرخ في: 10-90قانون النقد والقرض رقم   

 .520، ص.1990 /18/04
3
في  صادرةال 64العدد:  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالصادر في ، 05/10/1993المؤرخ في:  12ـ93المرسوم التشريعي رقم:   

 .03، ص.1993 /10/10
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من خالل عدم التمييز بين المتعاملين المحليين واألجانب مع إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي، ومبدأ 

مشاريع االستثمارية ونقصد به الوكالة الوطنية لدعم حرية التحويل والتركيز على شباك وحيد الستقبال ال

مليون دوالر  12. لكن مع كل هذا فالنتائج كانت جد هزيلة، حيث تم استقطاب (APSI)وترقية االستثمار 

.1993مليون دوالر فقط سنة  15و 1991فقط سنة 
1
هذا ما يتطلب تثمين اإليجابيات المحققة والحرص  

عمل على تحقيق استفادة االقتصاد الجزائري من االستثمارات األجنبية على تحديد مكامن الضعف بال

 والعمل أكثر فأكثر على تسهيل إجراءات االستثمار.

 (2000ـ1994لجزائري خالل الفترة )االقتصاد االفرع الرابع: 

سنوات اتفاقيتين مع صندوق النقد الدولي مدتهما أربع  1994أبرمت الجزائر في بداية أفريل         

مرفقتين باتفاقيات إعادة جدولة الديون الخارجية لدى نادي لندن ونادي باريس. تضمن برنامج االتفاق 

 الموسع مع صندوق النقد الدولي آلية معالجة قضايا توزيع الدخل والرعاية االجتماعية والسكن والبطالة.

ات لسداد الدين الخارجي التي تعزز الوضع الخارجي بدرجة مريحة جدا نتيجة الحصول على إعفاء    

وارتفاع  1997و 1996كذلك التحسن في أسعار النفط العالمية سنتي  1995و 1994منحت بين عامي 

؛ لكن على صعيد استحداث مناصب 1997مليار دوالر نهاية عام  8مستوى احتياطي العملة الصعبة إلى 

ألف  300ألف إلى  250العمل يتراوح بين  الشغل وتقليص حجم البطالة فقد كان المتوسط السنوي لطلبات

ألف منصب جديد بين دائم ومؤقت. 75منصب عمل، بينما لم يكن المستهدف من البرنامج سوى 
2
 

إن سياسة التعديل الهيكلي أدت إلى تباطؤ في النشاط االقتصادي وزيادة البطالة وتفاقم الفقر، فنتيجة       

مؤسسات العمومية والخاصة وتباطؤ تطبيق الخوصصة أثر سلبا لغياب االستثمارات الجديدة من قبل ال

 % 24على مجموع االستثمارات وأدى إلى التسريح الجماعي للعمال حيث ارتفعت نسبة البططالة من 

 80مليون بطال منها  2,3وقدر عدد البطالين في هذه الفترة  1997سنة  % 29إلى أكثر من  1994سنة 

ألف من خريجي الجامعات والمعاهد العليا  80سنة وحوالي  30ل من من البطالين الشباب األق %

المتخصصة.
3
 

تجدر اإلشارة إلى أن الدولة تبنت برنامجا يتعلق بالتطهير المالي للمؤسسات العمومية خالل الفترة 

مليار دج كما تم  415 535مؤسسة وطنية وقد كلّف ذلك خزينة الدولة  16( تعلق األمر بـ: 1998ـ1992)

 1011ل المؤسسات التي ال يرجى منها أي دور في النشاط اقتصادي تمهيدا لخوصصتها حيث تم حل ح

                                 
1
 .90ص. (،2011) عبد الرحمن تومي  

2
 .102ـ100ص.ص. (،2011) عبد الرحمن تومي  

 
3
 .181(، ص.2009مدني بن شهرة )  
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 383 773، حيث أدى ذلك إلى تسريح 1998إلى  1996مؤسسة اقتصادية عمومية خالل الفترة من 

مع نهاية البرنامج. % 35و % 29عامل، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة بين 
1
  

تحقيق التوازنات المالية الكلية من نمو  مكنها منإلى تطبيق بنود صندوق النقد الدولي  إن لجوء الجزائر

 سجيل احتياطات صرف مهمة، إال أن ذلكاقتصادي وتحكم في التضخم وفائض في الميزان التجاري وت

:إلى سببين رئيسيين هماهذا األمر  أدى إلى تفشي ظاهرة البطالة، يمكن إرجاع
2
 

راجع األداء برامج التنمية في العناية بالجانب االجتماعي بالقدر المناسب، وت يتمثل في فشل السبب األول:

وتراجع قدرة القوانين المحفزة على االستثمار في توليد فرص عمل بالقدر الكافي، إضافة إلى  االقتصادي

يا من ميدان اإلنتاج، تراجع دور الدولة في إيجاد فرص عمل بالحكومة، والمرافق العامة وانسحابها تدريج

واالستغناء عن خدمات بعض العاملين في ظل برامج الخوصصة واإلصالح االقتصادي استجابة 

 لمتطلبات صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص؛

 فاض نمو الناتج اإلجمالي الحقيقيمعدل نمو العمالة الجزائرية، مقابل انخ يتمثل في ارتفاع السبب الثاني:

سنويا، فإن نمو الناتج اإلجمالي الحقيقي ال يسير  % 2.5ي يبلغ فيه معدل نمو العمالة ففي الوقت الذ

كما ارتفع معدل البطالة في  بالوتيرة نفسها، بل يصل في بعض السنوات إلى الركود، وأحيانا يكون سالبا.

،% 29,77إلى مستوى قياسي وصل إلى  2000فيفري 
3
 

استقرار االقتصاد الكلي، حيث سمح التحسن المستمر ألسعار تعميق تم  2000و 1999خالل سنتي 

مليار دوالر  4,5بتسجيل فائض في الميزان التجاري بلغ  1999نة سالبترول ابتداء من السداسي الثاني ل

، كما سمح بإنشاء صندوق ضبط اإليرادات2000خالل السداسي األول لسنة 
4
لوضع الزيادة الناتجة عن  

مرجعي لبرميل النفط الذي بنيت عليه الميزانية والسعر المتوسط العالمي، وهذا بهدف الفرق بين السعر ال

تجنب الصدمات السعرية للبترول والمحافظة على إنجاز المشاريع المبرمجة.
5
  

أكثر، مما حذا  تكمن في الجانب االجتماعي الذي تفاقمتها اإلصالحات االقتصادية إن أكبر مشكلة واجه

اقبة خالل سنوات التسعينيات إلى وضع مخطط وطني بهدف التخفيف من آثار بالحكومات المتع

يعتمد المخطط الوطني في تمويله على مصادر مختلفة منها، البنك االقتصادية واالجتماعية للبطالة. 

                                 
1
 .106ـ103ص.ص. (،2011) عبد الرحمن تومي  

2
، االقتصادية وعلوم التسييرمجلة العلوم (: "بعض المالحظات على التنمية البشرية في الجزائر وسبل النهوض بها"، في 2007عمار عماري )  

 .33سطيف: جامعة فرحات عباس، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ص.، 07العدد: 
3
 ONS (2000): « EMPLOI ET CHOMAGE ENTRE 1997 ET 2000», consulter le site : 

http://www.ons.dz/IMG/pdf/EMPLOI_ET_CHOMAGE_ENTRE_1997_ET_2000.pdf, vu le : 28/12/2012. 
4
، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية 2000حسب قانون المالية التكميلي لسنة  2000في قانون المالية لسنة أنشئ صندوق ضبط الموارد   

 .07، ص.28/06/2000 ، الصادرة بتاريخ:37العدد:  ،الجزائرية
5
 .123؛122(، ص.ص.2011عبد الرحمن تومي )  

http://www.ons.dz/IMG/pdf/EMPLOI_ET_CHOMAGE_ENTRE_1997_ET_2000.pdf
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بناء على هذا المخطط الوطني  العالمي، البنك اإلفريقي للتنمية، مساهمة المتعاملين االقتصاديين...الخ.

كافحة البطالة تم إنشاء ما يلي:لم
1
 

  تسعى إلى تخصيص إعانات 1992تم الشروع فيها منذ سنة ،

وتعويضات مالية تهدف في مجملها إلى حماية وتدعيم الفئات األكثر فقرا واألكثر تضررا من 

 سياسات االنكماش االقتصادي الوطني.

  تهدف إلى توفير مداخيل لفئة البطالين خاصة  1994انطلقت منذ

 الشباب منهم مقابل القيام بأشغال وأنشطة للصالح العام.

  دج لألشخاص منعدمي 1200إلى  600تهدف إلى تقديم ما قيمته بين

 سباب صحية. سنة وغير القادرين على العمل أل 60الدخل، والذين تجاوزوا 

  بهدف المعالجة 1997بدأ تطبيقه منذ ،

 االقتصادية للبطالة في أوساط الشباب وكذا تقديم مساعدات اجتماعية للفئات المعوزة.

  من خالل  ، تعمل على إنشاء مناصب شغل جديدة1998تم اعتماده سنة

 مشاريع صغيرة تهدف إلى تنمية البلديات.

          

أن هذا البرنامج كان قاسيا جدا  استقرارا في االقتصاد الكلي، علمابرنامج صندوق النقد الدولي  حقق       

 جزائري من حيث الجانب االجتماعي.على المجتمع ال

 االستقرار السياسي واألمني في فترة التسعينيات،تحقيق كما تجدر اإلشارة إلى أن الدولة عجزت عن 

الذي طال حيث أثر ذلك بشكل كبير على القطاعات االقتصادية واإلدارية بفعل النهب والتخريب 

 إضافة إلى هجرة األدمغة والكفاءات الجزائرية إلى الخارج.المؤسسات العمومية والخاصة 

من خالل برامج المخطط الوطني لمكافحة البطالة ضع في إطار مواجهة أزمة البطالة في الجزائر، تم و

تشغيل الشباب وعقود ما قبل التشغيل وبرامج التمهين لدى القطاع الخاص إال أن كل هذه البرامج تميزت 

  بأجور ضعيفة ورمزية.

أمام عجز الدولة عن توفير مناصب العمل الالزمة، انتشرت النشاطات غير المصرح بها وظهرت         

وق الموازية )السوق غير الرسمية( والتي أصبحت ملجأ اليد العاملة في الجزائر، بما فيهم العمال الذين الس

                                 
1
(: "أسباب انتشار البطالة وإجراءات مواجهتها في الجزائر"، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي حول 2011براق محمد؛ بوسبعين تسعديت ) 

علوم المسيلة،  كلية العلوم االقتصادية والتجارية و –استراتجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، جامعة محمد بوضياف 

 .2011نوفمبر  16ـ 15التسيير يومي: 
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سنة بما فيهم  30تم تسريحهم ألسباب اقتصادية، والوافدين الجدد إلى سوق العمل الذين تقل أعمارهم عن 

 الجامعيين.

عدة مخططات فترة استثمارات عمومية ضخمة جاءت من خالل ، عرفت الجزائر 2000بعد سنة        

خماسية تنموية مست جميع القطاعات وتميزت بصرف مبالغ نقدية هامة ساهمت في تخفيض معدالت 

 البطالة بشكل معتبر، ندرس هذا في المبحث الموالي.
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ـ 2001المبحث الثاني: تطور البطالة في الجزائر في ظل برامج االستثمارات العمومية 

2014 
 

نتيجة عدم االستقرار األمني الذي ساد طوال عشرية كاملة، خرجت الجزائر من فترة التسعينيات           

ومية وعمليات أن تطبيق اإلصالحات االقتصادية وإعادة هيكلة المؤسسات العمضعيفة اقتصاديا، حيث 

 2,3إلى  2001 سنةعدد البطالين  الخوصصة أدت إلى ارتفاع مستويات البطالة بشكل كبير، فقد بلغ

ألف داخل جديد إلى سوق العمل  200مليون شخص، ويقدر معدل طلب الشغل اإلضافي بأكثر من 

ألف منصب شغل  300ألف إلى  250بالجزائر، لذا فإن معظم التحليالت تشير إلى ضرورة خلق بين 

طلب يتفسنويا من أجل الحفاظ على مستويات البطالة الحالية، أما تلبية كافة عروض العمل في الجزائر 

ألف منصب شغل جديد سنويا. 750ألف إلى  700إنشاء بين 
1
إال أن ارتفاع أسعار البترول خالل فترة  

األلفية الثانية، ساعد الجزائر كثيرا في المضي قدما نحو استثمارات عمومية ضخمة مست البنى التحتية 

دريجيا، نرى ذلك من خالل هذا التي تتطلب اليد العاملة بشكل كبير، ما أدى إلى تخفيض معدالت البطالة ت

 المبحث.

 
 2014-2001األول: برامج االستثمارات العمومية في الجزائر خالل الفترة  طلبالم

وبشكل  -التي تعيشها الجزائر تجعلها أمام هامش حركة متاح لها المريحة جدا المالية  وضعيةإن ال    

في مسألة النفقات العمومية، هذه النفقات التي تعتبر ضرورية في كثير من القطاعات خصوصا  -كبير

على ضرورة تدخل الدولة في قطاع البناء واألشغال العمومية؛ واستنادا إلى الفكر الكينزي الذي أكد 

كمستثمر أول من خالل اإلنفاق الحكومي على مشروع أو مشاريع كبيرة من شأنه  النشاط االقتصادي

توفير مناصب شغل كثيرة لليد العاملة وتوزيع مداخيل هامة وبالتالي خلق الطلب الفعال على مستوى 

يؤدي إلى استجابة مقابلة من جانب العرض "الطلب يخلق سالطلب الكلي الفعال االقتصاد الكلي، هذا 

وهذا من شأنه تشجيع المستثمرين " فإن هذا اإلنفاق الحكومي يعتبر محفزا هاما للطلب الكلي، العرض

 زيادة الناتج الوطني والتوظيف في المدى القصير. الخواص على االستثمار والتوظيف واإلنتاج وبالتالي 

برامج هامة خالل ، انتهجت الجزائر سياسة توسع في النفقات العمومية ممثلة في ثالثة 2001 منذ سنة

 فترات متتالية كما يلي:

 

 

                                 
1
المؤتمر العلمي  ورقة بحثية مقدمة في(: "أداء السياسة النقدية في الجزائر في ظل اإلصالحات االقتصادية"، 2005ماجدة مدوخ؛ وصاف عتيقة ) 

 .309، ص.2005مارس  09ـ08لة يومي: الدولي حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورق
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  ؛2004-2000برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي 

  ؛2009-2005برنامج التكميلي لدعم النمو 

  2014-2010برنامج تعزيز النمو االقتصادي. 

 

لقد تم تخصيص ميزانيات مهمة لتنفيذ هذه البرامج االستثمارية العامة، يظهر ذلك جليا من خالل الشكل 

 التالي: 

  2014-2001مختلف البرامج االستثمارية في الجزائر خالل الفترة : (03-02)الشكل رقم 
 )الوحدة: مليار دوالر(                                                                                                                                                           

 
 ة.مج الخماسيااعتمادا على معطيات البرطالب المن إعداد  المصدر:              

 

 

يالحظ من خالل الشكل أعاله أن الميزانيات المخصصة لتنفيذ البرامج االستثمارية العامة تتزايد           

مليار دوالر كغالف أولي، ليصل إلى ما يعادل  6,9من برنامج إلى آخر حيث خصص للبرنامج األول 

ي البرنامج الثاني مليار دوالر بعد إضافة مشاريع جديدة وإعادة تقييم للمشاريع المبرمجة، ثم يرتفع ف 16

، ثم يزيد هذا الرقم بشكل كبير ليصل إلى 2009-2005مليار دوالر خالل الفترة  130حيث تم تخصيص 

، والهدف الرئيسي من هذه البرامج االستثمارية الضخمة هو 2014-2010مليار دوالر خالل الفترة  286

االقتصادي في ظل تحسن الوضعية المالية إنعاش وتنشيط االقتصاد الجزائري، وزيادة معدالت النمو 

 للجزائر نتيجة ارتفاع أسعار النفط خالل العشرية األخيرة. فما هو محتوى كل برنامج استثماري عمومي؟

 ندرس هذا من خالل هذا المطلب.
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  2004-2000الفرع األول: برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي 

مليار  525خصص له غالف مالي أولي بمبلغ  رئيس الجمهورية،جاء هذا البرنامج بقرار سياسي من      

مليار دوالر، ولكن بعد إضافة مشاريع جديدة له وإجراء عمليات إعادة التقييم لمعظم المشاريع  6,9دج أي 

1مليار دوالر( 16مليار دج )أي ما يعادل  1,216المبرمجة سابقا أصبح غالفه المالي النهائي مقدرا بـ: 
 ،

 مضمون هذا البرنامج فيما يلي:ويظهر 

 (2004-2001) مضمون مخطط برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي :(02-02)الجدول رقم 
 )الوحدة مليار دج(                                                                                                 

 ات السنو                                   

 القطاع
 المجموع 2004 2003 2002 2001

النسب 

 (%) اإلجمالية

 40,1 210,5 2,0 37,6 70,2 100,7 أشغال كبرى وهياكل قاعدية .1

 38,8 204,2 6,5 53,1 72,8 71,8 تنمية محلية وبشرية .2

 12,4 65,4 12,0 22,5 20,3 10,6 دعم قطاع الفالحة والصيد البحري .3

 8,6 45,0 / / 15,0 30,0 دعم اإلصالحات .4

 100 525,0 20,5 113,9 185,9 205,4 وعــــــــــــالمجم

(: "تقرير حول الوضعية االقتصادية واالجتماعية للجزائر خالل 2001المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي ) المصدر:

 .87"، ص.2001السداسي الثاني لسنة 

 

من خالل الجدول، يتضح أن الميزانية األكبر كانت قد خصصت لألشغال العمومية الكبرى          

مليار دج على  204,2مليار دج و  210,5والهياكل القاعدية وكذا للتنمية المحلية والبشرية، وذلك بـ: 

من الميزانية االجمالية على التوالي، كما يتضح أيضا أن أكبر  % 38,8و  % 40,1التوالي، أي ما نسبته 

 مليار دج على التوالي.  185,9و  205,4بتخصيص:  2002و  2001المخصصات سجلت خالل سنتي 

هذا البرنامج المخطط يهدف إلى تحقيق األهداف الرئيسية الثالثة التالية:
2
  

 الحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة؛ 

 عمل والحد من البطالة؛ خلق مناصب 

 .دعم التوازن الجهوي وإعادة تنشيط الفضاءات الريفية 

 

 

 

                                 
1
ورقلة: جامعة قاصدي مرباح، ، 10، العدد مجلة الباحث(: "سياسة اإلنعاش االقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو"، في 2012محمد مسعي ) 

 .147ص.، مطبعة جامعة قاصدي مرباح
2
 .193(، ص.2010بودخدخ كريم ) 
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 إن تحقيق هذه األهداف الرئيسية يكون من خالل أهداف وسيطة، نذكر منها:

 تنشيط الطلب الكلي؛ -

 دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرات الفالحية بصفة خاصة؛ -

بإعادة بعث النشاط االقتصادي وتغطية الحاجات الضرورية تهيئة وإنجاز هياكل قاعدية تسمح  -

 للسكان.

يمكن دراسة أثر هذا المخطط الخماسي األول على االقتصاد من خالل معدالت نمو مختلف القطاعات 

 خالل فترة البرنامج، كما يلي:

 (% )الوحدة:      4200-2001 الفترة خالل القطاعات ألهم النمو معدل :(30-02) رقم جدولال        

  2001 2002 2003 2004 المتوسط المعدل

 المحروقات -1,6 3,7 8,8 3,3 3,55

 الفالحة 13,2 -1,3 19,7 3,1 8,675

 الصناعة 2,0 2,9 1,5 2,6 2,25

 والبناء العمومية األشغال 2,8 8,2 5,5 8,0 6,125

 الخدمات 6,0 5,3 4,2 7,7 5,8

مجلة  في بتصرف، النمو"، على وأثرها الجزائر في االقتصادي اإلنعاش "سياسة (:2012) مسعي محمد المصدر:

 .159ص. ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة، 2012/  10عدد  - الباحث

 

ل يسج، حيث تم ت2004-2001يظهر الجدول تطور معدالت النمو لقطاعات النشاط خالل الفترة       

 خالل السنوات الثالث األخيرة ما ساعد على لقطاع المحروقات في  الجزائر سنة معدالت نمو إيجابي 

انطالق المشاريع التي كانت مسطرة منذ بداية البرنامج، أما قطاع الفالحة فقد عرف نموا متوسطا 

لكنه عرف تذبذبات كثيرة خالل الفترة من معدل نمو  % 8,6مهما مقارنة بباقي القطاعات قدر بــ 

إلى  % 19إلى معدل نمو سلبي بعد عام واحد ثم يسجل نموا مهما يفوق  2001سنة  % 13ى وصل إل

ما يعني أن هناك اهتماما متزايدا بقطاع الفالحة نتيجة للتحفيزات  % 3بــ  2004نمو بسيط في 

المقدمة من قبل الدولة لكن القطاع مازال يعرف العديد من النقائص مثل نقص التزود بمياه السقي؛ 

تقديم الدعم دون مواصلة متابعة تنفيذ المشروع من قبل المستثمر، عدم إشراك الفالح في عملية 

خالل فترة  % 3تطوير قطاع الفالحة...، أما قطاع الصناعة فقد عرف معدل نمو ضعيف لم يتجاوز 

الحصر  البرنامج، ما يعني أن هناك عراقيل كثيرة تحول دون نمو قطاع الصناعة على سبيل المثال ال

 6فقد عرف معدل نمو متوسط هام قدره مشكل العقار الصناعي؛ أما قطاع البناء واألشغال العمومية 

خالل فترة الدراسة التي كانت انطالقة لمشاريع عمومية كثيرة وكبيرة في مجال البنى التحتية من  %

ت الذي عرف طرق وجسور وسدود وسكنات ومباني إدارية ومركبات رياضية. كذلك قطاع الخدما

في المتوسط تقريبا لكنه ارتكز في مجال النقل بشكل كبير إلى غاية تشبعه مما  % 6نموا وصل إلى 

 أصبح يتطلب توجيها لالستثمار في هذا القطاع.
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كما تجدر اإلشارة إلى أن الكثير من المشاريع قد عرفت تأخرا في اإلنجاز ألسباب متعددة، نذكر منها:
1 

  إن وضع دراسات تقنية عشوائية أدى إلى سوء تنفيذ  التقنية للمشاريع:ضعف الدراسات

المشاريع العمومية إضافة إلى غياب أجهزة تنفيذ مؤهلة قادرة على التسيير الحسن للمشاريع وفق 

آلية واضحة، مما ترتب عليه عدم احترام مواعيد وآجال تنفيذ المشاريع وطول مدة إنجازها 

  جاز والتي فاقت المخصصات األولية؛وارتفاع في تكاليف اإلن

  :)نتيجة لسوء التخطيط، وضعف سوء عملية تقييم المشاريع )سوء عملية تحليل التكاليف

الدراسات التقنية وغياب الرشادة في تسيير األموال العمومية وغياب التنسيق بين مختلف الهيئات 

من القيمة األصلية  % 15 مشاريع بـ:المكلفة بعملية التنفيذ، وبذلك قدرت تكلفة إعادة تقييم ال

 المخصصة؛

  تعطل أشغالVRD : عند انتهاء مقاولة معينة من إنجاز المشروع السكني، عادة ما يتم منح أشغال

( إلى مقاولة أخرى، وهذا VRD شبكة الطرق واإلنارة العمومية وغيرها )وهو ما يعرف بـأشغال:

 ما يؤدي عادة إلى التأخر الكبير في تسليم المشروع النهائي. 

نتيجة لذلك وبهدف تجنب النقائص المسجلة وتحسين عمليات إنجاز المشاريع، تم إنشاء الصندوق الوطني 

يرأسه وزير المالية، من مهام الصندوق ما يلي: 2004 لتجهيز التنمية في جوان
2
  

 تسيير نفقات التجهيز عن طريق تحكم أكبر في تكاليف اإلنجاز وكيفيات التمويل ترشيد  -

 تقديم الدعم والمساعدة التقنية في تقييم المشاريع الكبرى الخاصة بالتجهيز العمومي؛ -

الفصل بخصوص الجدوى االقتصادية واالجتماعية والتقنية والمالية للمشاريع الكبرى للتجهيز  -

 جيلها في قائمة االستثمارات العمومية؛وإبداء الرأي قبل تس

 اقتراح التركيب المالي وبنية تمويل المشروع األكثر مالءة بالنسبة للمشاريع الكبرى للتجهيز؛ -

منح لحساب الدولة أجزاء الموارد المرصودة في حساب خاص للخزينة لتمويل و/ أو لدعم  -

 أو مخطط إنمائي وطني أو جهوي.مشاريع التجهيزات العمومية المبادر بها في إطار برنامج 

 

 

                                 
1
 .216(، ص.2010بودخدخ كريم ) 
2
 06 الصادرة في ،36الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الصادر في ، 2004جوان  5مؤرخ في ال 04-162المرسوم التنفيذي رقم:  

 .11، ص.2004جوان 
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 2009-2005برنامج دعم النمو االقتصادي الفرع الثاني: 

ة سياسة إعادة اإلعمار التي سبق تنفيذها في البرنامج السابق، لجاء هذا البرنامج في إطار مواص       

المتوقع تحصيلها وذلك نتيجة لتحسن الوضعية المالية للجزائر، ومع زيادة التفاؤل بخصوص العوائد 

 مستقبال، أقرت الدولة هذا البرنامج بغية تحقيق جملة من األهداف، تتمثل فيما يلي:
1
 

 تحديث وتوسيع الخدمات العامة؛ 

 تحسين مستوى معيشة األفراد؛ 

 تطوير الموارد البشرية والبنى التحتية؛ 

 .رفع معدالت النمو االقتصادي 

 

  في إطار هذا البرنامج:  الجدول التالي يبين لنا المبالغ المخصصة لكل قطاع

 (2009-2005) البرنامج التكميلي لدعم النمو :(04-02)الجدول رقم 

 % المبلغ )بمليار دج( القطاعات

 أوال: برنامج تحسين ظروف معيشة السكان 

 السكن -

 التربية؛ التعليم العالي؛ التكوين المهني -

 البلدية للتنميةالبرامج  -

 تنمية مناطق الهضاب العليا والمناطق الجنوبية -

 تزويد السكان بالماء، الكهرباء، الغاز -

 باقي القطاعات -

1 908,5  

555 
 

399,5 
 

200 
 

250 
 

192,5 
 

311,5 

45,41   

 ثانيا: برنامج تطوير المنشآت األساسية

 قطاع األشغال العمومية والنقل -

 قطاع المياه  -

 قطاع التهيئة العمرانية -

703.1 1 

1300 
 

393 
 

10,15 

40,52 

 ثالثا: برنامج دعم التنمية االقتصادية 

 الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري -

 الصناعة وترقية االستثمار -

 السياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  والحرف -

337,2 

312 

18 

7,2 

8,02 

                                 
1
 .202(، ص.2010بودخدخ كريم ) 
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 رابعا: تطوير الخدمة العمومية وتحديثها 

 العدالة والداخلية -

 المالية والتجارة وباقي اإلدارات العمومية -

 البريد والتكنولوجيات الحديثة لالتصال -

203,9 

99 
 

88,3 
 

16,3 

4,85 

 1,19 50,0 خامسا: برنامج التكنولوجيات الجديدة لالتصال 

 100 4 202,7 2009-2005مجموع برامج الخماسي 

بوابة الوزير األول، في الموقع االلكتروني:  "،2009-2005"البرنامج التكميلي لدعم النمو بالنسبة للفترة  المصدر:

ministre.gov.dz/arabe/pdf/-www.premier ، 6،7ص.ص. ،27/02/2013عليه يوم: تم االطالع. 

من خالل الجدول أعاله، يالحظ تركيز الحكومة على تطبيق إستراتيجية إنعاش قادرة على مواصلة          

% من مجموع  45,41النمو وتحسين مستوى معيشة السكان حيث خصص لهذه األخيرة نسبة: 

ذلك مليار دج، وتم التركيز ك 555االستثمارات، وينال السكن حصة األسد ضمن مجموع المشاريع بـ: 

% وهو ما من شأنه  40,52على توجيه نفقات الميزانية باتجاه االستثمار في المنشآت األساسية بنسبة: 

إنشاء المزيد من مناصب الشغل التي ستقلص من معدل البطالة، باعتبار أن قطاع البناء واألشغال 

العمومية يعتمد على مؤسسات تتميز بأنها كثيفة العمل
* . 

قد  2009تجدر اإلشارة إلى أن الغالف المالي اإلجمالي المرتبط بهذا البرنامج عند اختتامه سنة 

مليار دوالر( بعد إضافة عمليات إعادة التقييم للمشاريع الجارية  130مليار دج )حوالي  9680قدر بـ: 

ومختلف التمويالت اإلضافية األخرى.
1
 

من خالل االستثمار في المشاريع الكبرى إلى تسجيل معدالت نمو لقد أدى البرنامج التكميلي لدعم النمو 

 تظهر من خالل الجدول التالي:

 

 

 

 

 

                                 
*
-2005كمتوسط معدل نمو ناتج هذا القطاع خالل الفترة  % 9,5يعتبر قطاع البناء واألشغال العمومية أهم قطاع مساهم في النمو االقتصادي، بـ:  

والمنشآت األساسية أو ، ويمكن إرجاع ذلك إلى ارتفاع حجم اإلنفاق العام الموجه لهذا القطاع، سواء من خالل برنامج الهياكل القاعدية 2008

 .2008-2005كمتوسط معدل نمو خالل الفترة  % 8,4بـ:  برنامج المليون سكن. كما تم تسجيل أهم نسبة نمو للعمالة في ذات القطاع، حيث قدرت
1
 .147(، ص.2012محمد مسعي ) 

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/pdf/
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/pdf/
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 (2009-2005) تطور معدالت النمو االقتصادي الحقيقي خالل الفترة :(05-02) الجدول رقم
 السنوات

            المؤشرات
2005 2006 2007 2008 2009 

 10,5 6,1 6,3 5,6 4,7 معدل النمو خارج قطاع المحروقات

 / 2,3- 0,9- 2,5- 5,8 معدل النمو في قطاع المحروقات 

 2,1 2,4 3,0 2,0 5,1 معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي
 .218(، مذكرة ماجستير، ص.2010بودخدخ كريم ) المصدر:    

 

 

خالل فترة  % 2,1إلى  % 5,1يالحظ من الجدول انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي من          

، وذلك يرجع باألساس إلى تراجع معدالت النمو في قطاع المحروقات بسبب 2009-2005البرنامج 

تراجع أسعار المحروقات نتيجة انخفاض الطلب على النفط والغاز بعد بداية األزمة المالية العالمية أواخر 

ر من اإلنتاج ألسباب تتعلق بمنظمة ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى النخفاض حصة الجزائ2007سنة 

أوبك، في حين أن معدالت النمو خارج قطاع المحروقات شهدت تحسنا ملحوظا وبلغت ذروتها سنة 

وذلك راجع لألثر اإليجابي للبرنامج التكميلي لدعم النمو بالخصوص في  % 10,5أين قدرت بـ: 2009

قطاعي الخدمات والبناء واألشغال العمومية حيث أصبح هذا األخير بمثابة المنشط األول للقطاعات خارج 

 المحروقات.

 2014-2010الفرع الثالث: برنامج تعزيز النمو االقتصادي 

ين السابقين، جاء البرنامج الخماسي الثالث لتعزيز النمو االقتصادي مواصلة للبرنامجين الخماسي       

. كما جاء هذا المخطط الخماسي الستكمال إنجاز المشاريع التي لم تكتمل 2014-2010خالل الفترة 

       والمشاريع المتعثرة خالل المخططات الخماسية السابقة.

مليار دوالر إلنجاز هذا البرنامج  286 در بــميزانية ضخمة تق تم تخصيصفي هذا البرنامج        

الضخم خالل فترة خمس سنوات حيث يشمل برنامجين هامين هما استكمال المشاريع الموجودة قيد 

مليار  130اإلنجاز )سكة حديدية وطرقات سريعة والتزويد بالماء الشروب ...( بغالف مالي قيمته 

مليار دج( للمشاريع الجديدة. 11534 مليار دوالر )أي 156دوالر، كما سيخصص مبلغ 
1
بصفة  

من االستثمارات العمومية لهذا المخطط نحو تحسين الظروف  % 40عامة ستوجه أكثر من 

 االجتماعية للمواطنين بهدف تعزيز التنمية البشرية، يظهر ذلك من خالل الشكل التالي:

                                 
1
 .07، ص.2010ماي  24"، 2014-2010بيان اجتماع مجلس الوزراء: "برنامج التنمية الخماسي  
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 )الوحدة: مليار دج(           قطاع برنامج تعزيز النمو لكل  مخصصات :(04-02) رقمالشكل                      

 
بيان اجتماع مجلس الوزراء: "برنامج الواردة في من إعداد الباحث اعتمادا على المعطيات  المصدر:                     

 .07، ص.2010ماي  24"، 2014-2010التنمية الخماسي 

 

من خالل الشكل، يالحظ أن البرنامج الخماسي الحالي يرتكز على مواصلة السعي لتحسين ظروف        

من  % 28مليار دج، وهو ما يمثل  3700معيشة السكان، حيث نال السكن حصة األسد بـ: أكثر من 

انقة مجموع المخصصات المالية للبرنامج، يأتي هذا نظرا لمحاولة التخفيف قدر اإلمكان من األزمة الخ

 23مليار دج، أي بنسبة  3100التي يعيشها الجزائريون في مجال السكن، يليه قطاع األشغال العمومية بـ: 

، وهو ضروري أيضا يتمثل في شق الطرق ومد الجسور، وهو ما يساعد على خلق حركية اقتصادية %

، قصد تحقيق % 15سبة مليار دج، بن 2000بين المدن والمناطق المختلفة، ثم قطاع الموارد المائية: 

األمن المائي في الجزائر من خالل بناء السدود ومد قنوات المياه وصيانتها، أما القطاعات األخرى مثل 

الشباب والرياضة، التنمية الريفية، قطاع التعليم العالي، قطاع الصحة، قطاع التربية الوطنية ، فتم 

 .% 8و   %5تخصيص مابين 

 

 البرنامج على الجوانب األخرى التالية:هذا باإلضافة إلى تركيز 

 :يتعلق األمر بأجراء التغيير الضروري الذي يمر عبر مقاربة مبنية على تحديد  عصرنة اإلدارة

واضح للمهام والمسؤوليات وإعادة هيكلة للوظائف والمصالح المكلفة بتنفيذ جميع النشاطات 

اإلدارية والمالية والتقنية واالقتصادية. وعلى مستوى الجماعات المحلية سيعمل البرنامج 

ل اإلصالحات المؤسساتية مع مراجعة قانوني البلدية والوالية من خالل الخماسي على استكما

تحسين وعصرنة المصالح العمومية وتوضيح العالقات بين مختلف األجهزة المنتخبة ومع 
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اإلدارة، تثمين وضعية المنتخب، إدخال التسيير التساهمي إلشراك المواطن في تسيير شؤون 

 بة القانونية ألعمال األجهزة المنتخبة. بلديته، تحديد شروط ممارسة المراق

 :سمحت الجهود التي بذلتها الدولة  تكييف قطاع التكوين المهني مع الحاجيات الحقيقة لالقتصاد

في هذا القطاع بإدخال التعديالت الضرورية من حيث النوعية والكمية، وفي هذا الصدد وبهدف 

تكييفه مع الحاجيات الحقيقة لالقتصاد الوطني، وتعزيز التنسيق ما بين القطاعات من اجل تحقيق 

جعله جذابا أكثر بالنسبة للشباب االنسجام الضروري الكفيل بضمان نجاعة التكوين الملقن و

 الباحثين عن منصب شغل؛

 نجد: 2010/2014 من أهم المحاور في البرنامج الخماسي 

 حيث سطر برنامج لخلق : القضاء على أزمة البطالة التي طالت الجزائر منذ عقود طويلة

شاريع ثالثة ماليين منصب شغل، وسيكون ذلك في المتناول بفضل االستثمارات الهامة والم

الكبيرة في مجال الشغل سيما فيما يتعلق بتحسين ظروف المعيشة للسكان إلى جانب دعم وتقوية 

 الهياكل االقتصادية للبالد. 

 أي القضاء على التبعية الغذائية التي تعاني : تحقيق االكتفاء الغذائي في مختلف المجاالت

مليار دج، في خطوة لتحسين نسبة  1000 منها الجزائر منذ االستقالل، وقد رصد لهذه األهداف

نمو اإلنتاج الفالحي المتوسط، والرفع من اإلنتاج الوطني وتحسين اندماجه عبر عصرنة 

وتكثيف فروع اإلنتاج ذات االستهالك الواسع بفضل إدخال المكننة على الزراعة واستخدام أوسع 

التجهيزات الخاصة بالري ، إضافة إلى تعميم استعمال خصبات وتطوير البيوت البالستيكيةللم

االقتصادي للمياه، وتطوير إنتاج البذور والنباتات وفحول التكاثر التي تستجيب الحتياجات 

  الفالحين والمربين )المستثمرات والرفع من نسب تربية األبقار الحلوب(

 

المحلي وتحقيق إال أن هذه االستثمارات لم تؤد سوى إلى زيادة االستيراد بدال من زيادة اإلنتاج      

أن زيادة اإلنفاق العام في االقتصاد الجزائري في إطار االستثمارات العمومية  االكتفاء الغذائي، حيث

أدى إلى زيادة الطلب الفعال على السلع االستهالكية والسلع الرأسمالية، لكن نظرا لضعف الجهاز 

الفعال عن طريق الواردات دون  اإلنتاجي الوطني وعدم مرونته، أدى هذا األمر إلى تلبية الطلب

ضوابط ترشيدية، مما جعل االختالل الهيكلي للجهاز اإلنتاجي يزداد تفاقما وبالتالي التأثير السلبي 

على االقتصاد الوطني. يمكن توضيح آثار االستثمارات العمومية على االقتصاد الجزائري بصفة 

 عامة في الشكل الموالي:
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 تأثير االستثمارات العمومية على االقتصاد الجزائري :(05-02) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: "تأثير البرامج االستثمارية العامة على النمو االقتصادي واالندماج القطاعي بين 2013صالح صالحي )المصدر: 

، قتصادية وعلوم التسييرمجلة العلوم اال"، في 2001/2014النظرية الكينزية وإستراتيجية النمو غير المتوازن الفترة 

 .31، ص.1، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف 13العدد: 

، وذلك % 101,88بنسبة  2010ـ2005تجدر اإلشارة إلى أن الواردات قد تضاعفت خالل الفترة        

، كما 2010مليون دوالر أمريكي سنة  40473إلى  2005مليون دوالر أمريكي سنة  20048من 

مليون  47490حيث بلغت  2012إلى  2010خالل سنتين فقط وذلك من  % 17,34ارتفعت أيضا بنسبة 

دوالر أمريكي،
1
المتخلفة  نستنتج أن نتائج النظرية الكينزية ال يمكن أن تتحقق على مستوى الدوللذا،  

ومنها الجزائر نظرا لعدم مرونة جهازها اإلنتاجي الذي يتميز بالضعف والجمود. هذا على مستوى 

العامة على ظاهرة البطالة  اإلنتاج، أما على مستوى مكافحة البطالة فسيتم دراسة تأثير هذه االستثمارات

 في الجزائر من خالل برامجها المتتابعة في المطلب الموالي.

                                 
1
("، حصيلة التجارة الخارجية، في الموقع 2013الفترة: عام )"حصيلة التجارة الخارجية في الجزائر (: 2013الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ) 

 .03/10/2014تم االطالع عليه يوم: ، http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique :االلكتروني

 

 

 

 

 زياد  ا   ا  ال ا 

 زياد  ا   ا  االس   ار  ال ا 

 زياد  ال ل  ال ل  ال  ا  ارت ا  ال ل  االس   ار  ارت ا  ال ل  االس     

         ال ل  ال  س ال ة     ال    ال ل          ال ل  االس     ة

 زياد  ا   ا  االس      ال ا 

     م و ة ال  از ا   اج 

 ت  ر ال اردات وت اي  ال ادرات االس   اج ة

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique
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 الثاني: آثار االستثمارات العمومية على ظاهرة البطالة  المطلب

بعد ضخ الجزائر لمبالغ ضخمة في شكل استثمارات عمومية في إطار ثالثة برامج خماسية شملت         

ـ كما رأينا في المطلب السابق ـ كان من بين األهداف المنشودة إضافة إلى تحسين  2014ـ2001الفترة 

ادي هو التخفيف والحد من ظاهرة البطالة، فما هو أثر هذه االستثمارات العمومية معدالت النمو االقتص

 الضخمة على ظاهرة البطالة في الجزائر ؟ نحاول اإلجابة على هذا التساؤل من خالل هذا المطلب.

حسب اإلحصائيات الرسمية، ( 2013ـ2000بالنظر إلى تطورات معدل البطالة في الجزائر خالل الفترة )

 أن المسار العام الذي يرسمه هو االنخفاض التدريجي من سنة إلى أخرى، الشكل الموالي يوضح ذلك: نجد

 

 (2013ـ2000البطالة في الجزائر خالل الفترة ) تطور معدل :(06-02)الشكل رقم 

 

 .ONSإحصائيات الديوان الوطني لإلحصاء من إعداد الطالب، اعتمادا على  المصدر:        
 

أن معدل البطالة قد انخفض بشكل معتبر خالل العشرية  أعاله نالحظ من خالل المنحنى          

(، يرجع ذلك إلى % 9,8) 2013سنة  % 10إلى أقل من  2000سنة  % 29األخيرة من حوالي 

: االستثمارات العمومية الضخمة المتواصلة طيلة ثالث فترات خماسية، تم فيها تطبيق البرامج التالية

برنامج  ؛(2009-2005)برنامج التكميلي لدعم النمو  ؛(2004-2001) دعم اإلنعاش االقتصادي برنامج

االستثمارات العمومية على ظاهرة سنحاول دراسة أثر  ،لذا .(2014-2010) تعزيز النمو االقتصادي

  البطالة في الجزائر خالل الفترات الخماسية المحددة لكل برنامج.
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 (2004-2001) خالل الفترة على ظاهرة البطالةاالستثمارات العمومية الفرع األول: أثر 

نتيجة الرتفاع أسعار النفط في السوق العالمية ـ في بداية األلفينيات ـ وبالتالي تحسن موارد           

تهاج سياسة توسعية الجزائر من الجباية البترولية مع تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية، سمح للجزائر بان

من خالل زيادة النفقات الحكومية في إطار برنامج اإلنعاش االقتصادي، علما أن معدل البطالة في الجزائر 

،  فكيف كان تطور معدل البطالة خالل هذه الفترة ؟ 2000( سنة % 29,8كان يعرف مستوى قياسيا )

 ندرس هذا من خالل الشكل الموالي:

 

 (2004ـ2001تطور معدل البطالة ومعدل االستثمار العمومي خالل الفترة ) :(07-02)الشكل رقم 

 

 .01من إعداد الطالب، اعتمادا على اإلحصائيات في الملحق رقم:  المصدر:          

 

من خالل الشكل أعاله، أن معدل االستثمار العمومي )من مجموع االستثمار العمومي خالل فترة         

خالل السنوات  %  20ثم  % 17,58و % 26,73الدراسة( يرتفع تدريجيا في كل سنة، حيث ارتفع بنسبة 

مليار دج  639,05إلى  2001مليار دج سنة  357,39على التوالي، وذلك من  2004و 2003و 2002

 17,7إلى  2001سنة  % 27,30. بالمقابل، نجد أن معدل البطالة ينخفض بشكل مستمر من 2004سنة 

 هاد الجزائر على مشاريع تنموية واستفادتااعتميرجع هذا االنخفاض في معدل البطالة إلى  .2004سنة  %

صرامة في تطبيق السياسة  معمن الظروف الدولية واالستقرار النسبي االقتصادي واالجتماعي الداخلي، 

  .النقدية
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أكبر فئة من اليد  أن ، نالحظ2003عام  ءأجراه الديوان الوطني لإلحصا باالستناد إلى التحقيق الذي

في األوساط  % 41,86مقابل  % 58,14العاملة المشتغلة متمركزة في الوسط الحضري بنسبة تعادل 

.الريفية
1
   

ألف منصب دائم )ما يمثل  477منها  2004ـ2001ألف منصب عمل خالل الفترة  777لقد تم استحداث 

( % 38,60ألف منصب عمل مؤقت )أي بنسبة  300( و% 61,40
2
ولمعرفة نسبة مساهمة كل قطاع  

من قطاعات النشاط االقتصادي في خلق مناصب الشغل خالل فترة الدراسة، يمكن استغالل معطيات 

 الجدول أدناه:

 (2004ـ2001المساهمة القطاعية في خلق مناصب الشغل خالل الفترة ) :(06-02)الجدول رقم 

 
 :العمومي على البطالة  في الجزائر(: "أثر  السلوك االستثمار ي 2013سفيان دلفوف؛ حططاش عبد السالم ) المصدر:

بحثية مقدمة في المؤتمر الدولي حول تقييم آثار برامج االستثمارات العامة ورقة "،  2014ـ2001دراسة تحليلية للفترة 

مارس  12و 11: يومي 1، جامعة سطيف2014ـ2001وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 

 .15، ص.2013

 

الجدول أعاله، يمكن القول أن قطاع الخدمات والتجارة هو الذي احتل الصدارة في خلق من خالل                

أن معظم المناصب عبارة عن مناصب إدارية  علمامناصب الشغل من بين مختلف القطاعات األخرى، 

بسبب التوظيف عن طريق عقود عمل مؤقتة أال وهي عقود ما قبل  في الخدمات اإلدارية العمومية

نتيجة تحرير التجارة الخارجية مما  إضافة إلى التجارة التي امتصت نسبة معتبرة من البطالة ،التشغيل

شجع الشباب على إنشاء شركات تصدير واستيراد لكنها ساهمت في زيادة االستيراد بشكل كبير خصوصا 

توسط، يرجع في الم % 21، بعدها يأتي القطاع الفالحي الذي يساهم بنسبة االستيراد من تركيا والصين

هذا إلى التسهيالت الممنوحة للمستثمرين في هذا القطاع بالرغم من أن هذا القطاع يمكنه المساهمة بشكل 

نتيجة مشاكل العقود اإلدارية  أكبر في امتصاص البطالة بالنظر إلى الموارد الطبيعية التي تمتلكها الجزائر

. يأتي قطاع الصناعة فالحية المدعمة في أرض الواقعللعقار الفالحي وقلة الرقابة على تجسيد المشاريع ال

وهي نسبة متواضعة سببها إحالل اآللة محل اليد العاملة، وأخيرا، نجد  % 13في المرتبة الثالثة في حدود 

                                 
1
 ONS (2003): « EMPLOI ET CHÔMAGE ( au Quatrième Trimestre 2003) », consulter le site : 

http://www.ons.dz/EMPLOI-ET-CHOMAGE-2003.html, vu le: 08/12/2012. 
2
 .14ص.، (2013دلفوف؛ حططاش عبد السالم )سفيان  

http://www.ons.dz/EMPLOI-ET-CHOMAGE-2003.html
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قطاع البناء واألشغال العمومية الذي نالحظ أنه رغم احتالله للمرتبة األخيرة إال أن نسبة مساهمته في 

 (2004سنة  % 12,41إلى   2001سنة  % 10,44هي في ارتفاع مستمر )من  خلق مناصب الشغل

  .نتيجة للمشاريع العمومية المسطرة التي من شأنها تحسين وتوسيع البنية التحتية للدولة

 سب فئات العمر، نجد ما يلي:( ح2004ـ2001)لو نأتي لدراسة تركز ظاهرة البطالة خالل الفترة 

 (2004ـ2001توزيع البطالين حسب فئات العمر خالل الفترة ) :(07-02) الجدول رقم

 الفئات  07/09/2001 2003 2004

 سنة 20أقل من  441 393 136 329 907 256

 24ـ20 958 687 872 666 378 505

 29ـ25 984 578 289 509 633 462

 34ـ30 890 280 568 245 447 206

 39ـ35 896 155 532 133 297 104

 44ـ40 287 93 108 75 291 58

 49ـ45 662 72 516 62 583 41

 54ـ50 163 58 295 40 577 24

 59ـ55 169 18 954 15 422 11

 المجموع 449 339 2 270 078 2 534 671 1

 .2004، 2003، 2001إحصائيات الديوان الوطني لإلحصاء للسنوات  المصدر:

 

من خالل قراءة معطيات الجدول، نجد أن البطالة في الجزائر تتركز في فئة الشباب، حيث أن         

سنة هم الذين يشكلون األغلبية الساحقة لمجموع البطالين في الجزائر  35البطالين الذين تقل أعمارهم عن 

ا يعني أن على التوالي، م 2004و 2003و 2001خالل السنوات  % 85و % 84و % 83بحوالي 

الجزائر تمتلك طاقات كبيرة من اليد العاملة غير مستغلة نتيجة غياب استراتيجية متكاملة تساعد الشباب 

على االندماج في عالم الشغل وتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية. كما أن التدقيق أكثر في هذه 

غيرها من أزمة البطالة، حيث  سنة( هي التي تعاني أكثر من 29ـ20اإلحصائيات يخبرنا أن الفئة بين )

خالل السنوات  % 57,9و % 56و % 54تشير األرقام إلى أن هذه الشريحة من الشباب تمثل نسبة  

سنة(  30ـ20على التوالي، وهي نسبة ترتفع سنويا، تمثل هذه الفئة ذات العمر ) 2004و 2003و 2001

 ن ألول مرة بسوق العمل.   شريحة الشباب المتعلمين من خريجي الجامعات والذين يلتحقو
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بالنظر إلى حجم الغالف المالي الذي تم صرفه في برنامج اإلنعاش االقتصادي فإنه كان باإلمكان خلق 

مناصب عمل أكثر، فبالرغم من أهمية وضرورة تجديد وإنجاز بنى تحتية جديدة، إال أن حجم مناصب 

ات األجنبية التي تشغل اليد العاملة األجنبيةالشغل المستحدثة كان ضعيفا، نظرا لالعتماد على المؤسس

. 

من خالل ما سبق، نستنتج أن التقليص من البطالة ال يكون بضخ األموال مباشرة في االقتصاد إلنجاز 

مشاريع عمومية، بل يجب أن يرافقه تسيير عقالني ورشيد للقطاعات المختلفة، حيث أن معدل البطالة هو 

العمومي لكن في ظل عقالنية التخصيص المالي ورشادة التسيير القطاعيدالة عكسية لحجم اإلنفاق 
1
. 

 (2009ـ2005البطالة خالل الفترة )ظاهرة أثر االستثمارات العمومية على الفرع الثاني: 

مليار  55جاء البرنامج الثاني خالل هذه الفترة وهو برنامج دعم النمو بغالف مالي ضخم قدره         

ق التنمية المحلية وتقليص البطالة، فكيف كان أثر هذا البرنامج على معدل البطالة في دوالر هدفه تحقي

 الجزائر؟ نستوضح ذلك من خالل الشكل التالي:

 

 (2009ـ2005تطور معدل البطالة ومعدل االستثمار العمومي خالل الفترة ) :(08-02)  الشكل رقم

 
 .03من إعداد الطالب، اعتمادا على اإلحصائيات في الملحق رقم:  المصدر: 

 

                                 

وظائف معينة بعيدة كل البعد عن الوظائف التي من خاللها يتم اكتساب الخبرة، حيث ال المؤسسات األجنبية ال تستعين باليد العاملة المحلية إال في  

 يعمل الجزائريون إال في وظائف مثل: الحراسة الليلية والسياقة.
1
 .16، ص.(2013سفيان دلفوف؛ حططاش عبد السالم ) 
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قدرت  من خالل الشكل، يظهر االرتفاع المتزايد لمعدل االستثمار العمومي في كل سنة وبنسب معتبرة    

مليار دج  806,84من مجموع االستثمارات العمومية للفترة أي بحجم  % 11,28بـ:  2005سنة 

 مليار دج(  1926) 2009سنة  % 26,94مليار دج( ثم إلى  1973) % 27,60إلى  2008وارتفعت سنة 

وصوال  2005سنة  % 15,3بمقابل ذلك، نلحظ جليا االنخفاض المستمر والتدريجي لمعدل البطالة من 

 .2009سنة  % 10,2إلى 

تفاعا محسوسا في استحداث مناصب الشغل ( شهدت ار2009ـ2005تجدر اإلشارة إلى أن هذه الفترة ) 

، أي بنسبة 2009ألف منصب شغل سنة  9472إلى  2005ألف منصب شغل سنة  6222وذلك من 

 في نهاية هذه الفترة. % 10وهي نسبة معتبرة سمحت بانخفاض معدل البطالة إلى حدود  % 52,23

 الل الشكل التالي:أما عن المساهمة القطاعية في استحداث مناصب الشغل، فتظهر من خ

 

 (2009ـ2005المساهمة القطاعية في خلق مناصب الشغل خالل الفترة ) :(09-02) الشكل رقم

 

 :"أثر  السلوك االستثمار ي العمومي على البطالة  في الجزائر: (2013سفيان دلفوف؛ حططاش عبد السالم ) المصدر:

في المؤتمر الدولي حول تقييم آثار برامج االستثمارات العامة ورقة بحثية مقدمة "،  2014ـ2001دراسة تحليلية للفترة 

 12و 11يومي:  1، جامعة سطيف2014ـ2001وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 

 .19، ص.2013مارس 

 

ساهمة في نالحظ من خالل الشكل أن قطاع الخدمات والتجارة ما زال في المرتبة األولى من حيث الم

حيث يتميز قطاع التجارة والخدمات بالربح السريع توظيف اليد العاملة وبالتالي في امتصاص البطالة، 

كما نالحظ أيضا خالل هذه الفترة أن قطاع البناء واألشغال وهذا ما يجعله جذابا للشباب الجزائري، 

ثمارات والخاصة ببناء المنشآت العمومية أصبح في المرتبة الثانية وهذا راجع إلى التوسع في االست

علما أن هذا القطاع يتميز بمؤسسات القاعدية، وهو ما شجع المستثمرين على الدخول بقوة إلى هذه السوق 

. على العكس من ذلك في % 3مما سمح بتحقيق زيادة في التشغيل قدرها كثيفة العمل مقارنة برأس المال، 
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نتيجة وجود  الصناعة( نسجل تراجعا في توظيف اليد العاملةالقطاعين األخريين )قطاع الفالحة وقطاع 

عقبات تواجه المستثمرين تتعلق أساسا بنقص العقار الفالحي والعقار الصناعي وكذلك ثقل اإلجراءات 

اإلدارية، باإلضافة إلى ذلك نسجل عدم جاذبية القطاع الفالحي لليد العاملة في الجزائر كما أنه قطاع 

 ، هذا بالرغم من التحفيزات التي منحتها الدولة في هذين القطاعين.وسميةمازال يتميز بالم

فنقرأ ذلك من  (2009ـ2005توزيع البطالين حسب فئات العمر خالل الفترة )ظاهرة البطالة وأما عن 

 خالل الجدول التالي:

 

 (2009ـ2005توزيع البطالين حسب فئات العمر خالل الفترة ) :(08-02) الجدول رقم

 الفئات  2005 2006 2007 2008 2009

 سنة 20أقل من  417 205 414 166 245 175 000 140 000 125

 24ـ20 169 481 982 369 404 421 000 388 000 342

 29ـ25 779 398 483 333 024 393 000 348 000 320

 34ـ30 666 176 394 170 488 187 000 149 000 142

 39ـ35 257 84 115 91 151 93 000 69 000 66

 44ـ40 096 43 942 48 364 48 000 34 000 32

 49ـ45 613 31 415 28 192 22 000 19 000 20

 54ـ50 498 19 44 255 182 24 000 15 000 17

 59ـ55 791 7 553 6 613 9 000 7 000 10

 المجموع 286 448 1 298 215 1 663 374 1 000 169 1 000 074 1

 .2009، 2008، 2007، 2006، 2005إحصائيات الديوان الوطني لإلحصاء للسنوات:  المصدر:                

 تم حسابها انطالقا من العالقة التالية: عدد البطالين= عدد السكان في سن العمل ـ عدد المشتغلين 2009إحصائيات سنة  
 

وتطور هذا  حسب فئات السناءة ظاهرة البطالة من حيث تركز عدد البطالين من خالل الجدول، يمكن قر

، بما يسمح لنا تصنيف ظاهرة البطالة في الجزائر، والشكل التالي يبين 2009-2005العدد خالل الفترة 

 :بشكل أكثر وضوحالنا أرقام الجدول 

 (2009ـ2005توزيع البطالين حسب فئات العمر خالل الفترة ) :(10-02) رقم شكلال

 
من إعداد الطالب، اعتمادا على أرقام الجدول السابق. المصدر:  
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يوضح الشكل بصورة جلية أن البطالة في الجزائر طوال فترة الدراسة هي بطالة تمس فئة الشباب      

سنة أنها تمثل نسبا مهمة، أي أن ظاهرة  34إلى  20حيث تظهر مقاطع الفئات ذات السن التي تتراوح بين 

 شباب تحديدا، هنا يمكن ذكر بعض اإلحصائيات والنسب ذات الصلة: البطالة تمس شريحة ال

ألف بطال مقارنة  223مليون شخص، أي أقل بـ:  1,5حوالي  2005بلغ عدد البطالين في الجزائر سنة  

.2004سنة  % 17,7بعد أن كان  % 15,3، حيث استقر معدل البطالة في 2004بسنة 
1
 

في  % 37,4من البطالين يقطنون في المناطق الحضرية و % 62,6، أن 2006أوضحت إحصائيات سنة 

المناطق الريفية، وتتميز فئة البطالين بشكل رئيسي بما يلي:
2
 

  من مجموع البطالين؛ % 70,1سنة وهي تعادل  30نسبة مهمة من البطالين أقل من 

  من مجموع البطالين. % 20,4فئة األغلبية هي فئة الرجال، حيث تمثل النساء نسبة 

 % 13,8ألف شخص، بما يمثل نسبة  1374، فقد انخفض عدد البطالين في الجزائر إلى 2007أما سنة 

 35منهم أقل من  % 85,6سنة وأن  30منهم تقل أعمارهم عن  % 72من مجموع اليد العاملة، علما أن 

سنة.
3
وأن البطالة تمس بشكل رئيسي فئة  % 11,3إلى  2008كما واصل معدل البطالة انخفاضه سنة  

ال تتجاوز  % 87,8سنة وأن  30منهم أعمارهم تقل عن  3بطالين نجد  4الشباب، حيث أنه من كل 

سنة. 35أعمارهم 
4
من  % 73,4فال يختلف كثيرا عن سابقيه، حيث نجد أن  2009أما حال البطالة سنة  

سنة. 35الين ال تتجاوز أعمارهم من البط % 86,7سنة وأن  30البطالين تقل أعمارهم عن 
5
هذا ما  

يوضح بشكل جلي أن الثروة البشرية في الجزائر غير مستغلة بشكل كبير حيث أن سن الشباب يمضيه 

الجزائريون وهم عاطلون عن العمل، لكن بالمقابل نجد أصحاب األعمال في بعض القطاعات ومنها قطاع 

الفالحة يشتكون من عدم وجود اليد العاملة المتخصصة وقلة  البناء واألشغال العمومية والري وكذا قطاع

اليد العاملة المؤهلة. هذا ما يعني أن الحلقة الناقصة في سوق العمل الجزائري إنما تكمن في ضرورة 

االهتمام بعمليات تكوين وتـأهيل الشباب الجزائري لتحقيق التوافق بين عروض اليد العاملة ومتطلبات 

 سوق العمل.

 

                                 
1
تم االطالع عليه  ،html-CHOMAGE-ET-http://www.ons.dz/EMPLOI.2005الديوان الوطني لإلحصاء، في الموقع االلكتروني:  

 .25/01/2014يوم: 
2
تم االطالع عليه ، html-CHOMAGE-ET-http://www.ons.dz/EMPLOI.2006 الديوان الوطني لإلحصاء، في الموقع االلكتروني: 

 .25/01/2014يوم: 
3
تم االطالع عليه ، html-CHOMAGE-ET-http://www.ons.dz/EMPLOI.2007 الديوان الوطني لإلحصاء، في الموقع االلكتروني: 

 .25/01/2014: يوم
4
تم االطالع عليه ، html-CHOMAGE-ET-http://www.ons.dz/EMPLOI.2008 الديوان الوطني لإلحصاء، في الموقع االلكتروني: 

 .25/01/2014يوم: 
5
تم االطالع عليه ، http://www.ons.dz/IMG/pdf/emploi_chomage_2009.pdf الديوان الوطني لإلحصاء، في الموقع االلكتروني: 

 .25/01/2014يوم: 

http://www.ons.dz/EMPLOI-ET-CHOMAGE-2005.html
http://www.ons.dz/EMPLOI-ET-CHOMAGE-2006.html
http://www.ons.dz/EMPLOI-ET-CHOMAGE-2007.html
http://www.ons.dz/EMPLOI-ET-CHOMAGE-2008.html
http://www.ons.dz/IMG/pdf/emploi_chomage_2009.pdf
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 األهداف االجتماعية واالقتصادية مجموعة من حددتالجزائرية  حكومةالتجدر اإلشارة إلى أن       

يمكن الشباب، معالجة أزمة البطالة وخصوصا بطالة سياسة التشغيل وفي مجال  والتنظيمية والهيكلية

قبل الحكومة في شهر استخالصها من وثيقة المخطط الوطني لترقية التشغيل ومحاربة البطالة المعتمد من 

من أبرزها: ،2008أفريل 
1
 

  الوصول إلى تنظيم أحسن لسوق العمل وبالتالي رفع مستوى عروض العمل، تحسين المؤهالت

 المهنية بغرض إيجاد التوازن بين العرض والطلب في مجال التشغيل؛

 لى يجيا إجيات سوق العمل، للوصول تدرتكييف الطلب على التشغيل وبالتالي المؤهالت مع حا

 توافق بين مخرجات التكوين وسوق الشغل؛

  العمل على تصحيح االختالالت الواقعة في سوق العمل، وتوفير الشروط المناسبة للتقريب بين

بغرض إيجاد التوازن بين العرض والطلب في مجال  العمل وحجم الطلب عليه، حجم عرض

 التشغيل؛

 بلية التشغيل لدى طالبي العمل؛تحسين المؤهالت المهنية بهدف تحقيق تحسين قا 

 دعم االستثمار في القطاع االقتصادي لخلق مناصب شغل دائمة؛ 

  ترقية التكوين المؤهل، السيما في موقع العمل وفي الوسط المهني، لتيسير اإلدماج في عالم

 الشغل؛ 

 ترقية سياسة تحفيزية باتجاه المؤسسات تشجع على خلق مناصب الشغل؛ 

 ن طريق المقاربة االقتصادية، والعمل على تخفيضها إلى أدنى مستوى ممكن؛محاربة البطالة ع 

 تنمية روح المقاولة السيما لدى الشباب؛ 

  ترقية اليد العاملة المؤهلة على المديين القصير والمتوسط، وتكييف فروع وتخصصات التكوين

 مل؛حسب حاجيات سوق العمل، ودعم التنسيق بين المتدخلين على مستوى سوق الع

  دعم االستثمار الخالق لفرص ومناصب العمل، ودعم ترقية تشغيل الشباب وتحسين نسبة

 التوظيف الدائم؛

  مراعاة الطلب اإلضافي للتشغيل، وعصرنة آليات المتابعة والمراقبة والتقييم، وإنشاء هيئات

 قطاعية لتنسيق جهود مختلف المتدخلين في مجال التشغيل؛

                                 
1
 ،نزل األوراسي، الجزائر، الجزائرية اإلسبانية حول التشغيلأشغال الورشة التقنية  لدى افتتاحالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي، وزارة  

، تم اإلطالع عليه www.mtess.gov.dz/mtss_ar.../2008/co_130708_ar.do في الموقع االلكتروني:  – 2008جويلية  13/14يومي: 

 .30/12/2013يوم: 
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  مختلف العناصر األساسية التي تتحكم في تسيير سوق العمل ومعرفته العمل على التحكم في

أحسن عن طريق نظام المعلومات واإلحصائيات وبنوك المعطيات ومختلف األدوات الضرورية 

 إلدخال التصحيحات والتعديالت الالزمة على مخطط العمل.

 

الة في الجزائر خصوصا في شقه من خالل ما سبق يبدوا هذا المخطط جيدا لمكافحة ظاهرة البط        

المتعلق بتنمية روح المقاولة خاصة لدى الشباب، لكن هذا يتطلب إشراك جميع الهيئات من مؤسسات دعم 

المستثمرين وجمعيات شبابية وثقافية وجامعات بهدف رفع روح المبادرة لدى الشباب الجزائري خصوصا 

 لى المستويات المحلية في كل والية.الشباب المتعلمين منهم مع تشجيع ونشر الحاضنات ع

:من أجل تحقيق هذه األهداف، كان من جملة الجهود المبذولة من طرف الدولة ما يلي
1
 

  من خالل محاولة تنفيذ كافة

الصغيرة والمتوسطة، والقيام المخططات التوجيهية لتنمية القطاعات الصناعية خاصة الصناعات 

 بإصالحات تتعلق بنمط تنظيم األراضي الفالحية العمومية واستغاللها؛

  يأتي هذا في إطار تشجيع التكوين

التكوين، ال في الوسط المهني بالموقع، من خالل دعم الدولة للمؤسسات التي  تشارك في نشاطات 

 سيما في التخصصات والتأهيالت التي تعرف عجزا في سوق العمل؛

  بالعمل على تحسين مستوى

 التحفيزات السارية في المجال الجبائي وفي مجال تشجيع االستثمارات؛

 ة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية عن طريق مواصل

 2011للتشغيل بفضل إتمام إنجاز المخطط الثالثي الذي يركز على االستمرار في التوظيف إلى غاية 

 بغرض تحسين نسبة التأطير لعدد البطالين؛

  تتشكل هذه األجهزة من: اللجنة الوطنية للتشغيل

ا رئيس الحكومة وتضم وزراء القطاعات المعنية، لجنة قطاعية مشتركة لترقية التشغيل يرأسه

 يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل ولها امتدادات على مستوى الواليات برئاسة الوالي؛

  تتكون اللجان التي تعمل على المتابعة

لعمل من: اللجنة الوطنية للتشغيل برئاسة رئيس الحكومة، اللجنة القطاعية المشتركة والتقييم لسوق ا

                                 
1
 (.2011) براق محمد؛ بوسبعين تسعديت 
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برئاسة الوزير المكلف بالتشغيل، الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل بواسطة هياكلها غير المتمركزة 

 والمرفق العمومي للتشغيل؛

 هداف النمو االقتصادي وضرورة بانتهاج سياسات جديدة تأخذ بعين االعتبار أ

 االنتقال من المعالجة االجتماعية للبطالة إلى مرافقة طالبي العمل من خالل صيغ متعددة األشكال؛

من سياسات تشغيل الشباب، ما يسمى بـ: "عقود ما قبل التشغيل" حيث تعتمد هذه السياسة على دعم ترقية 

من خالل ثالثة عقود إدماج هي: على اإلدماج المهنيالتشغيل المأجور اعتمادا على الجهاز المساعد 
1
 

أما عقود إدماج حاملي الشهادات فهي موجهة إلى خريجي التعليم العالي، وكذا التقنيين السامين وخريجي 

ة العقد قد قدرت بسنة واحدة قابلة للتجديد لسنتين. وبعد المؤسسات الوطنية للتكوين المهني، وقد كانت مد

أصبحت تقدر مدة العقد بثالث سنوات قابلة للتجديد لثالث  2011اإلصالحات التي تم إقرارها ابتداء من 

 سنوات أخرى كما تم الرفع  من قيمة األجر المستفاد منه.

عمل الذين غادروا المنظومة التربوية في أما عقود اإلدماج المهني فهي موجهة للتكفل بفئات طالبي ال

من مجموع العاطلين  64الطور الثانوي أو لديهم مؤهالت مهنية، وتمثل هذه الشريحة ما ال يقل عن 

 عن العمل، علما أن قيمة األجر عند هذه الفئة تقل عن الفئة المستفيدة من العقود األولى.

التي ال تملك أي تكوين أو تأهيل، حيث يمنح هذا النوع من  أما عقود تكوين وإدماج فهي موجهة للفئة      

العقود إمكانية اإلدماج المهني لهم، كما توفر لهم فرصة الحصول على تكوين مؤهل واكتساب مهارات 

العمومية  تزيد من حظوظ توظيفهم. يتكفل بهذه الفئة في إطار جهاز المناصب الموسمية وأشغال المنفعة

 سنوات دون إمكانية التوظيف.      10ت هذه العقود تمديدا لمدة اإلدماج تصل إلى بدخل ضعيف، وقد شهد

تنصيب طالبي العمل بدون تأهيل إما على مستوى حرفيين مؤطرين وإما  ترتكز عقود التكوين واإلدماج

رون حيث يستفيد الحرفيون المؤط لدى الجماعات المحلية في إطار أشغال صيانة الغابات والمباني...الخ.

من عدة امتيازات منها:
2

مساهمة الدولة في أجور األشخاص الذين يتم توظيفهم بعد انتهاء مدة اإلدماج 

                                 

 08126162008

2230200819
1
 (.2011) محمد؛ بوسبعين تسعديت براق 
2
 06211120060901222009

20091060738652007

06211120061071312010

3 
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المؤقت، وذلك في إطار عقد عمل مدعم لمدة سنة واحدة؛ كذلك امتيازات جبائية وشبه جبائية، طبقا 

 للتشريع ساري المفعول.

كما ستمنح األولوية إلى المؤسسات المصغرة المنبثقة عن جهازي وكالة دعم تشغيل الشباب وصندوق 

التأمين عن البطالة في أشغال صيانة المباني مع إمكانية استفادتها من عقود عمل مدعمة بمساهمة الدولة 

 لمدة سنة واحدة. 

 (2014ـ2010ة خالل الفترة )البطالظاهرة أثر االستثمارات العمومية على الفرع الثالث: 

خالل هذه الفترة، تواصلت برامج االستثمارات العمومية في الجزائر وتم تعزيزها ببرامج أخرى         

بهدف مواصلة عمليات التنمية في مختلف القطاعات وخلق مناصب عمل أكثر والقضاء على البطالة 

لي يظهر مدى مساهمة االستثمارات العمومية مليار دوالر، الجدول التا 286برصد مبلغ ضخم جدا قدره 

 في توظيف اليد العاملة وتقليص معدل البطالة خالل الفترة الخماسية األخيرة:

 (2014ـ2010تطور حجم التشغيل ومعدل البطالة خالل الفترة ) :(09-02) الجدول رقم

 

 .20، ص.(2013دلفوف؛ حططاش عبد السالم )سفيان  المصدر:

 

ألف  9735أن حجم العمالة قد ارتفع من  بصفة عامة، خالل فترة الدراسة نجد من جانب التشغيل      

أما من جانب البطالة، فنالحظ أن  ،2014ألف منصب شغل سنة  10738إلى  2010منصب شغل سنة 

فقط، وهذا بالرغم من حجم المبالغ التي تم رصدها من  % 1انخفاض معدل البطالة كان محتشما قدر بـ: 

مليار دج 350أجل مكافحة البطالة والمقدرة بـ: 


، هذا ما يطرح الكثير من التساؤالت حول نجاعة سياسة 

شغيل ومكافحة البطالة في الجزائر، خصوصا إذا علمنا أن الطاقة النفقات العمومية فيما يخص الت

                                 

مليار دج لدعم إنشاء مؤسسات صغيرة  80ؤقت ومليار دج للتوظيف الم 130مليار دج، منها:  350حجم األموال المخصصة لمكافحة البطالة هو  

 مليار دج إلدماج خريجي الجامعات والتكوين المهني. 150ومتوسطة و
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مما هو مسطر في األهداف، أي تم خلق مليون منصب  1/3مج استطاعت تحقيق االستيعابية لهذا البرنا

 منها عبارة عن مناصب مؤقتة( من أصل ثالثة ماليين منصب شغل كانت متوقعة. % 77شغل )

 

حسب قطاع النشاط االقتصادي تواصل  2013تدلي التركيبة النسبية لليد العاملة خالل الثالثي الرابع لسنة 

يليه قطاع  % 59,8بنسبة خدمات بالمفهوم الواسع الذي يشغل أكثر من نصف اليد العاملة هيمنة قطاع ال

وأخيرا القطاع الفالحي بنسبة  % 13ثم القطاع الصناعي بنسبة  % 16,6البناء واألشغال العمومية بنسبة 

مقارنة  % 9مع ارتفاع محسوس لهذا القطاع في الحجم والتركيبة النسبية لليد العاملة قدرت بـ:  % 10,6

.2012بسنة 
1
     

ألف  76إلى أن عدد البطالين وصل إلى مليون و 2010بصفة مفصلة، تشير اإلحصائيات الرسمية لسنة 

لدى  % 19,1لدى الذكور و % 8,1من مجموع اليد العاملة، وهذا بمعدل  % 10بطال، أي ما يعادل 

شهرا أو  24من البطالين يبحثون عن منصب عمل منذ  % 45,1 اإلناث، لكن ما يلفت االنتباه أكثر هو أن

قضوا فترة  % 19,3من البطالين قضوا فترة أقل من سنة و % 35,6أكثر وهي النسبة األعلى، تليها نسبة 

شهرا. 23شهرا إلى  12امتدت من 
2
تشير إلى أن البطالة في الجزائر عموما هي بطالة إن هذه النسب  

 هيكلية ما دام أن مدة البحث عن منصب عمل بالنسبة إلى معظم البطالين فاقت السنة بل السنتين.

إن أهم محددات دخول المرأة لسوق العمل هي المستوى التعليمي والشهادة الجامعية، حيث تبلغ نسبة 

 . % 67,9بينما ترتفع لدى حامالت الشهادة الجامعية إلى  % 43النشاط لدى ذوات المستوى الجامعي 

لدى الذكور  % 8,4بتسجيل نسبة  % 10، بقي المعدل العام للبطالة في نفس المستوى بـ: 2011أما سنة 

سنة إذ بلغت  24و 16لدى اإلناث. وتمس ظاهرة البطالة فئة الشباب البالغين من العمر بين  % 17,2و

.% 22,4هذه النسبة 
3
 

على المستوى  % 11، فتظهر النتائج أن نسبة البطالة قد ارتفعت حيث سجلت نسبة 2012أما سنة 

الوطني مع تسجيل تباينات معتبرة حسب الجنس والفئة العمرية والمستوى التعليمي، حيث تم تسجيل نسبة 

فة غالبة، إذ بلغت لدى اإلناث، كما أن ظاهرة البطالة تمس فئة الشباب بص % 17لدى الذكور و % 9,6

أي من كل خمسة شباب بطالين هناك شاب  % 27,5سنة  24و 16نسبة البطالة لدى الفئة البالغة بين 

                                 
1
تقرير فصلي حول التشغيل  "،2013النشاط االقتصادي والتشغيل والبطالة خالل الثالثي الرابع من سنة (: "2014الديوان الوطني لإلحصاء ) 

 .01والبطالة، ص.
2

، تم االطالع http://www.ons.dz/IMG/pdf/emploi_chomage_2010.pdf ، في الموقع االلكتروني:(2011) وطني لإلحصاءالديوان ال 

 .16. ص.05/12/2012عليه يوم: 
3
تقرير فصلي حول التشغيل "، 2011(: "النشاط االقتصادي والتشغيل والبطالة خالل الثالثي الرابع من سنة 2012الديوان الوطني لإلحصاء ) 

 .16؛15ص.والبطالة، ص.

http://www.ons.dz/IMG/pdf/emploi_chomage_2010.pdf
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إلى  2010سنة  % 19,2واحد فقط يعمل. تجدر اإلشارة إلى أن نسبة البطالة لدى اإلناث قد تراجعت من 

بينما نسجل ارتفاع نسبة البطالة لدى الذكور. 2012خالل سنة  % 17ثم إلى  2011سنة  % 17,2
1
 

حيث انخفضت نسبة  % 9,8، فقد انخفضت البطالة على المستوى الوطني مسجلة نسبة 2013أما سنة 

بينما بلغت لدى اإلناث نسبة  % 8,3، إذ بلغت لدى الذكور نسبة 2102البطالة لدى الجنسين مقارنة بسنة 

 2012سنة مقارنة بسنة  24و 16. مع تسجيل انخفاض لنسبة البطالة لدى فئة الشباب ما بين % 16,3

أي شاب واحد يعمل ضمن أربعة بطالين. % 24,8إلى  % 27,5حيث تراجعت من 
2
 

 

إذا، خالل فترة الدراسة نسجل دائما أن ظاهرة البطالة تمس بالخصوص فئة الشباب، نرى هذا من خالل 

  الجدول التالي:

 

 (2014ـ2010توزيع البطالين حسب فئات العمر خالل الفترة ) :(10-02) الجدول رقم

 الفئات  2010 2011 2012 2013 2014

 سنة 20أقل من  000 116 000 95 000 129 000 129 000 114

 24ـ20 000 349 000 342 000 408 000 373 000 365

 29ـ25 000 336 000 323 000 337 000 306 000 355

 34ـ30 000 140 000 134 000 159 000 163 000 178

 39ـ35 000 58 000 74 000 91 000 87 000 88

 44ـ40 000 33 000 36 000 57 000 50 000 54

 49ـ45 000 22 000 32 000 38 000 31 000 34

 54ـ50 000 13 000 14 000 17 000 23 000 20

 59ـ55 000 10 000 12 000 17 000 13 000 8

 المجموع 000 077 1 000 062 1 000 253 1 000 175 1 000 214 1

 .2012،2011،2010،2014،2013من إعداد الطالب، اعتمادا على تقارير الديوان الوطني لإلحصاء للسنوات: المصدر:

 

سنة  24سنة و 20نالحظ من خالل الجدول، أن ظاهرة البطالة تتركز حسب فئات السن في الفئة بين 

سنة وهي الفئات التي تمثل شريحة  34و 30سنة، وبشكل أقل في الفئة بين  29و 25وأيضا في الفئة بين 

 الشباب، والشكل التالي يبين لنا أرقام الجدول أكثر:

 

 

 

                                 
1
"، تقرير فصلي حول التشغيل 2012(: "النشاط االقتصادي والتشغيل والبطالة خالل الثالثي الرابع من سنة 2013الديوان الوطني لإلحصاء ) 

 .02والبطالة، ص.
2
"، تقرير فصلي حول التشغيل 2013(: "النشاط االقتصادي والتشغيل والبطالة خالل الثالثي الرابع من سنة 2014الديوان الوطني لإلحصاء ) 

 .02والبطالة، ص.
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 (2014ـ2010توزيع البطالين حسب فئات العمر خالل الفترة ) :(11-02)  الشكل رقم

 

 من إعداد الطالب، اعتمادا معطيات الجدول. المصدر:

 

( نجد أن البطالة في الجزائر مازالت تتركز في فئة الشباب 2014ـ2010خالل الفترة الخماسية األخيرة )

سنة هم الذين يشكلون األغلبية الساحقة لمجموع البطالين  35حيث أن البطالين الذين تقل أعمارهم عن 

الفئات في الجزائر إذ أن المقطع األكثر سماكة يدل على تركز أكثر ويظهر الشكل مقطع كل فئة من 

من مجموع  % 32سنة( في حدود النسبة  24ـ20للبطالة على مستوى تلك الفئة وهذا ما يظهر عند الفئة )

ثم  2011و 2010خالل السنتين  % 30سنة( بحوالي  29ـ25الفئات طوال الفترة الخماسية، تليها الفئة )

؛ ثم لدى الفئة 2014سنة  % 29ثم ترتفع النسبة مجددا إلى  2013و 2012خالل السنوات  % 26بنسبة 

 خالل الفترة الخماسية. % 13سنة( التي تظهر أقل سماكة منهما بحوالي  34ـ30)

في الغالب شريحة الشباب  تمثل( 34ـ30( و)29ـ25( و)24ـ20ذات األعمار )إن هذه الفئات الشبانية  

ندرس  والذين يلتحقون ألول مرة بسوق العمل.الحاملين لشهادات جامعية ومن خريجي الجامعات  المتعلم

 ذلك في المبحث الموالي. 
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 المبحث الثالث: واقع بطالة المتعلمين في الجزائر 

رأينا فيما سبق أن البطالة في الجزائر هي بطالة شباب، حيث أن الفئات التي تمسها البطالة بشكل        

لمين هؤالء الشباب هم من غير المتعأن سنة، لعل ما يتبادر إلى الذهن هو  35كبير هي الفئات األقل من 

الحقيقة تشير إلى أنها  لكنمناصب ووظائف في وطنهم،  ؤأي ال يملكون شهادات تثبت تكوينا يؤهلهم لتبو

، ندرس هذا من خالل هذا في مختلف التخصصات بطالة شباب متعلمين من حاملي الشهادات الجامعية

 المبحث. 

 بطالة المتعلمين وأسبابها المطلب األول: تعريف 

تعتبر المرحلة الجامعية آخر مرحلة يمر عليها الفرد الشاب في حياته الدراسية، حيث تعمل الجامعة         

على بناء وتأهيل الفرد ليصبح ذا مهارة وكفاءة عالية وقادرا على التفاعل مع المجتمع بمختلف شرائحه 

الجامعيين الحاملين وبناء الوطن وتحقيق التنمية. في الجزائر، لوحظ ارتفاع في أعداد المتخرجين 

للشهادات الجامعية في مختلف التخصصات، هذه الشهادات التي كانت في السابق بمثابة تأشيرات للدخول 

 إلى عالم الشغل، لم تعد اليوم كذلك، مما أدى إلى ظهور ظاهرة جديدة تسمى بـ: "بطالة المتعلمين".    

 الفرع األول: تعريف بطالة المتعلمين 

 : هذا النحو بطالـة المتعلمـين علىيمكن تعريف           

من يحملون شهادات من التعليم العام والجامعي ال يجدون مأعداد كبيرة  تعني وجودبطالة المتعلمين       

وظائف لهم أو مجاالت عمل تستوعبهم.
1
 

 138في مجموع األفراد فوق سن خمسة عشر طبقا  التفاقية العمل الدولية رقم  بطالة المتعلمين

أو لحسابهم  -لدى األسرة مثال  -، والذين ال يعملون، سواء كان هذا العمل بأجر أو بدون أجر 1973لسنة 

الخاص، ويكون هؤالء األفراد قادرين على العمل وراغبين فيه وفي حالة بحث مستمر فعلي عن العمل 

.شهادة جامعيةأو  فوق متوسطةأو  شهادة متوسطةبشرط حصولهم على 
2
  

)الذين نصنفهم إلى ثالثة أصناف هي:  المتعلميننميز في هذه الدراسة بين س انطالقا من هذا التعريف،

 غير المتعلمين( وأصحاب المستوى المتوسط، أصحاب المستوى الثانوي، أصحاب المستوى الجامعي

التكوين  اأصحاب المستوى اإلبتدائي، األشخاص خريجو)الذين نصنفهم أيضا إلى ثالثة أصناف هي: 

 (. المهني، واألشخاص الذين ال يملكون أي مستوى تعليمي

 

                                 
1
 (: "بطالة المتعلمين: ظاهرة العصر"، في الموقع االلكتروني:2009عبدالمالك خلف التميمي ) 

1.400040-19-01-http://www.albayan.ae/opinions/2009 ، :14/06/2017تم االطالع عليه يوم. 
2
 2001

 

http://www.tarbyatona.net/articles.php?action=show&id=175، 2012/05/14 

http://www.albayan.ae/opinions/2009-01-19-1.400040
http://www.albayan.ae/opinions/2009-01-19-1.400040
http://www.tarbyatona.net/articles.php?action=show&id=175
http://www.tarbyatona.net/articles.php?action=show&id=175
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أي يمكن اعتبار الفرد عاطال عن العمل إذا توفرت فيه بعض الشروط وهي عنصر االستعداد والرغبة 

ة إلى شرط السن، أما بطالة المتعلمين فيضاف لها حصول الشخص على والبحث الجاد عن العمل، إضاف

 دبلوم يثبت مستوى دراسي معين ولم يجد عمال. 

إن صعوبة البطالة لدى المتعلم تتضح أوال في كونه يسعى للحصول على منصب عمل في مجال    

تعبر عن مستواه  تخصصه، وثانيا في كونه يسعى للحصول على منصب عمل بالرتبة أو الدرجة التي

الجامعي، ليحقق باألولى ذاته ألنه مؤهل ومتخصص في ذلك المجال، ويحقق بالثانية مكانته االجتماعية 

من بين شرائح المجتمع، مكانة تضمن له احترام اآلخرين، مما يزيد في ثقته بنفسه ويصبح أكثر مسؤولية، 

ثمرة الجهد والرعاية التي وفرتها له،  حيث تتحقق توقعات العائلة التي انتظرت طوال سنوات لترى

وتتحقق نظرة اآلخرين له كنتيجة طبيعية لطالب علم تحصل على شهادة عليا وبالتالي منصب محترم. من 

هنا، فإن العمل له أهمية كبيرة حيث يعمل على المساعدة في تحقيق وتمتين اندماج الفرد مع المجتمع، 

نستعرض ذلك فيما يلي:
1

  النشاطات اليومية المنتظمة االعتيادية مع اآلخرين وينظم أوقات الحياة اليومية؛ينمي فرصة 

 ينمي فرصة التفاعالت االجتماعية ويمنح إمكانية توسيع العالقات مع أفراد المجتمع؛ 

 يسمح باإلحساس باألهمية ضمن المجتمع وبالتالي يصبح أكثر مسؤولية؛ 

 ويسمح بتطوير القدرات؛ يسمح بإظهار المواهب والمهارات اإلبداعية 

 يغذي اإلحساس بالهوية والثقة بالنفس وتقدير الذات؛ 

 

من خالل ما سبق، يمكن القول أن العمل ال يساعد الفرد فقط على إشباع الجانب المادي من خالل        

الحصول على دخل، إنما يساعد أيضا في إشباع الجانب المعنوي من خالل اإلحساس بالهوية وتقدير 

ذات واندماج هذا الفرد مع مجتمعه. إن هذا يعني منطقيا، أن البطالة يمكن أن تؤدي إلى عكس ما يعمله ال

السؤال الذي يطرح اآلن هو: ما هي أسباب البطالة على الفرد الشاب العمل بالفرد الشاب المتعلم، إن 

 المتعلم خصوصا؟ نرى ذلك في العنصر الموالي.

 

 

 

                                 
1
(: "االستجابة لضغط البطالة لدى المتخرج الجامعي"، مذكرة ماجستير )غير منشورة(، جامعة الجزائر، كلية العلوم 2005أشروف كبير سليمة ) 

 .26ـ23، ص.ص.2005ـ2004اإلنسانية واالجتماعية، 
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 بطالة المتعلمينأسباب الفرع الثاني: 

إن أحد األسباب الرئيسية في زيادة بطالة المتعلمين هو انفصال سياسة التعليم عن خطط التنمية         

االقتصادية والتنمية االجتماعية، حيث يمكن القول أن أزمة بطالة المتعلمين ناتجة عن الفشل في المواءمة 

ت قطاعات النشاط المختلفة، أي أن هذا النوع من بين أعداد الخريجين في مراحله المتعددة واحتياجا

البطالة يرجع إلى عدم التوافق بين الزيادة في فرص العمل )قدرة الجهاز الحكومي على استيعاب عمالة 

جديدة( والتدفقات المستمرة إلى سوق العمل من حاملي الشهادات الجامعية نتيجة النمو السكاني السريع. 

ة في:وتتمثل األسباب بصفة عام
1
  

 إن هذه الذهنية التي أوجدتها الدولة اإلشتراكية د على الدولة في تعيين المتخرجيناالعتما :

جعلت األفراد يبقون عاطلين عن العمل بعد تخرجهم من المؤسسات التعليمية منتظرين 

فرصة العمل في القطاع العام دون التفكير في العمل لدى القطاع الخاص كعمال أو 

 من خالل إنشاء مشروع خاص؛ كأصحاب أعمال

 إن عدم المواءمة بين سياسة التعليم ين سياسة التعليم وسياسة التوظيفضعف التنسيق ب :

التي تعتمد على تخصصات ال تتناسب وسوق الشغل إضافة إلى عدم التخطيط المسبق 

ألعداد المتخرجين في التخصصات المختلفة  دون األخذ بعين االعتبار احتياجات سوق 

عمل تجعل هناك فائضا من اليد العاملة المعروضة من قبل األفراد في تخصصات معينة ال

 وعجزا في قطاعات أخرى؛

 حيث مازال ي القطاع العام دون القطاع الخاصتوجه وتفضيل المتخرجين للعمل ف :

القطاع الخاص أكثر جذبا واستقطابا لليد العاملة نظرا لعنصر االستقرار الذي يضمنه 

و الموظف على عكس العمل في القطاع الخاص الذي ال يضمن االستقرار للعامل أ

 للعامل؛

  مما يجعل  ..بعض المهن كالفالحة والبناء والنجارة والحدادة.العمل في عن الشباب تكبر

االقتصاد يعرف معدالت بطالة مرتفعة وفي نفس الوقت يعرف عجزا في اليد العاملة 

 قطاعات؛المتخصصة وحتى البسيطة في بعض ال

 جات الفعلية للمجتمع التوسع في فتح التخصصات في الجامعات دون النظر إلى االحتيا

: هذا من شأنه أن يساهم في بطالة المتعلمين ويجعل من عملية التعليم العالي ولسوق العمل

                                 
1
(: "العمل، البطالة، ومسألة االندماج االجتماعي لدى الشباب الجزائري المتعلم "، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الوطني 2014حمزة علمي ) 

 .2014أفريل  25و 24و 23الموسوم بعنوان: الشباب ومسألة االندماج االجتماعي في المجتمع الجزائري  ـ واقع وتحديات ـ، جامعة األغواط أيام 
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ليست ذات جدوى اقتصادية، حيث ال يمكن للمجتمع أن يستفيد من طاقات شباب 

 متاحة في سوق الشغل؛ متخصصين في مجاالت غير

  إن عدم التكوين هتمام بالكمية على حساب النوعيةاالإلى توجه وزارة التربية الوطنية :

هتمام بالكمية على حساب االالجيد لألفراد في المرحلة األساسية والثانوية من خالل 

من شأنه المساهمة في زيادة بطالة المتعلمين حيث أن األفراد الذين ال ينجحون  النوعية

 في مسابقات التوظيف في كل مرة يجدون أنفسهم في حالة بطالة تمتد لعدة سنوات؛

  عدم وجود سياسات وطنية جادة لتوظيف المتخرجين الجامعيين واالعتماد على الحلول

من شأنه تأجيل أزمة البطالة بدل معالجتها مسبقا : هذا لتشغيلالمؤقتة كعقود ما قبل ا

فخريجوا الجامعات الذين يعملون بعقود ما قبل التشغيل سيحالون على البطالة من جديد 

 ؛سيير البطالة وليست سياسات تشغيلبمعنى أنها سياسات لتبمجرد انتهاء عقد التوظيف، 

  الوطنية أكبر عائق يواجهه بطاقة الخدمة الوطنية )الخدمة العسكرية(: تمثل الخدمة

عن عمل، ففي الوقت الذي أصبحت فيه الخدمة الوطنية ذات ون الباحث علمونالشباب المت

في بلدان  النامية، ما زالت شعبية إجباريةبعض البلدان احترافية في البلدان المتقدمة و

سمح ي   إلى االنتظار إلى حين تأدية هذه الخدمة حتىالمتعلم ، حيث يضطر الشباب أخرى

 ؛وظيفالترشح لمسابقات التولهم بالبحث عن وظائف 

 في  تجنب توظيف حاملي الشهادات في المؤسسات العامة والخاصة: لقد أصبح المسؤول

من توظيف حاملي الشهادات العليا، فبدل أن يفضل هؤالء  شىالعامة يخ ةالمؤسس

ساهموا بها في تطوير المتعلمين للعمل معه في المؤسسة نظرا لإلضافة التي يمكن أن ي

المؤسسة ونجاحها، نجده يفضل غير المتعلمين عن قصد، ألنه يرى في المتعلمين تهديدا 

أن يصبح الموظف الجديد زميال له في نفس رتبته أو  ، أي يخاف منمباشرا له ولمنصبه

 الفلقطاع الخاص أما اربما مسؤوله بعد مدة قصيرة، وهذا ما ال يريده وال يتقبله إطالقا، 

ألنهم ويتركوا العمل، ف أصحاب الشهادات العليا خشية أن يعملوا لمدة قصيرة وظي

 وجدوا منصبا آخر يناسبهم أكثر من حيث األجر والتخصص.

هذه ا هو واقع بطالة فمإن كل هذه األسباب تدعو إلى التساؤل حول حالة بطالة المتعلمين في الجزائر، 

 في الجزائر؟ نجيب على ذلك في المطلب الموالي. الفئة
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 في الجزائر متعلمينبطالة ال تطور المطلب الثاني:

في تمس البطالة في الجزائر بشكل رئيسي فئة الشباب وبالتحديد الشباب حاملي الشهادات الجامعية،       

بشكل عام بنسبة  لبطالة قدر معدل ا، ظهرت بطالة المتعلمين في الجزائر بشكل جلي، حيث 2010سنة 

، بينما بلغ معدل % 7,3لدى األشخاص الذين ال يملكون أي دبلوم بـ: وكان يقدر هذا المعدل  % 10

          لدى الذكور  % 11,1، وذلك مقسم بنسبة % 21,4البطالة لدى حاملي الشهادات الجامعية نسبة: 

لدى اإلناث. % 33,6و
1
 نرى هذا من خالل الشكل الموالي: 

 

 البطالة لدى حاملي الشهادات الجامعية حسب التخصص والجنس :(12-02) الشكل رقم

 

Source : ONS, « EMPLOI & CHÔMAGE AU 4ème TRIMESTRE 2010 », p.07. consulter le site : 

http://www.ons.dz/-EMPLOI-ET-CHOMAGE-au-Quatrieme,56-.html, vu le : 21/10/2013. 

 

هي أكثر حدّة لدى فئة اإلناث منها لدى الجامعيين من خالل الشكل نالحظ أن بطالة المتعلمين        

الذكور، حيث نالحظ أن نسب البطالة في تخصص العلوم االجتماعية والتجارة والحقوق، وكذا تخصص 

على التوالي، تليها اآلداب والفنون  % 40و  44الهندسة والصناعة التحويلية قد بلغت معدالت قياسية بـ: 

، وهي نسب مرتفعة جدا، هذا لدى اإلناث، أما لدى الذكور، % 29، ثم تخصصات العلوم بـ: % 34بـ: 

تليها  ،% 15فنجد أن نسب البطالة تمس أكثر حاملي الشهادات في تخصصات اآلداب والفنون بنسبة 

                                 
1
  . 02رقم:  أنظر الملحق 
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،  ثم تخصصات العلوم وكذا تخصص الهندسة % 14تخصصات العلوم االجتماعية والتجارة والحقوق بـ: 

 على التوالي.  % 10و  % 11والصناعة التحويلية بـ: 

وهو  % 10إذا كانت البطالة في الجزائر عموما تعتبر حالة أزمة، باعتبار معدل البطالة هو في حدود 

تعتبر أكثر من أزمة تستدعي تحركا فوريا الجامعيين خصوصا معدل مرتفع، فإن ظاهرة بطالة المتعلمين 

، بل % 10دالت البطالة لديهم تفوق بكثير نسبة من قبل السلطات وكل الناشطين في المجتمع، باعتبار مع

 ، في بعض التخصصات. % 40و 30تفوق 

كما ، لبطالة الشباب الجزائري المتعلم هذه النسب المرتفعة إن أسباب بطالة المتعلمين سالفة الذكر تفسر لنا

 2011 تيسن خاللمن البطالين  % 82,3و % 82,2إلى أن  ان الوطني لإلحصاءأشار تقرير للديو

صرحوا أنهم لجئوا إلى العالقات الشخصية للبحث عن منصب عملعلى التوالي  2012و
1

. تشير هذه 

النسبة إلى غياب إستراتيجية واضحة لدى الدولة لمعالجة أزمة البطالة في الجزائر، حيث أصبحت تأشيرة 

، وهو ما من شأنه تعميق الدخول إلى عالم الشغل تتمثل في الوساطة والمحسوبية، بدل الشهادة الجامعية

 اآلثار المعنوية السلبية للبطالين. 

، أي بمعدل عام شخص 1 124 000، بلغ العدد اإلجمالي للبطالين في الجزائر 2015في سبتمبر 

،% 10,6يساوي 

وبشكل خاص يمكن دراسة واقع بطالة المتعلمين في الجزائر حسب مؤشر المستوى  

 التعليمي من خالل الشكل التالي: 

 واقع البطالة في الجزائر حسب مؤشر المستوى التعليمي (:13-02)الشكل رقم 

 .04، اعتمادا على معطيات الملحق رقم: طالبمن إعداد ال المصدر:

                                 
1
فصلي حول التشغيل تقرير "، 2011(: "النشاط االقتصادي والتشغيل والبطالة خالل الثالثي الرابع من سنة 2012الديوان الوطني لإلحصاء ) 

 .02، ص.والبطالة


 .% 17,1، أما لدى اإلناث % 9,2حسب الجنس، بلغ معدل البطالة على المستوى الوطني لدى الذكور   

0
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يظهر الشكل فروقات جليّة بين معدالت البطالة لمختلف المستويات التعليمية، حيث بلغ معدل البطالة 

)مع وجود فارق ملحوظ بين الجنسين وذلك  % 14,1أعــــلى نسبة عند ذوي المستوى الجامعي بــ: 

ات الجامعية ال لدى اإلناث(، ما يعني أن حاملي الشهاد % 20,5لدى الذكور في مقابل  % 8,5بــمعدل 

يجدون عمال يتوافق مع تخصصاتهم، يرجع سبب ذلك إلى عدم وجود مواءمة بين التعليم وسوق العمل في 

الجزائر، يأتي في المرتبة الثانية من حيث ارتفاع معدل البطالة المستوى المتوسط )المستوى اإلكمالي( 

بعد المرحلة االبتدائية لدى الجنسين ، هذا ما يفسر ارتفاع التسرب المدرسي  % 13,4بمعدل إجمالي 

لدى الذكور(، أما في  % 12,9مقابل  % 17,8)حيث وصل معدل البطالة في هذا المستوى لدى اإلناث 

على  % 7,7و % 10,1المرتبة الثالثة فيمكن تصنيف المستويين الثانوي واالبتدائي بمعدل إجمالي 

البطالة بين الجنسين في المستوى الثانوي، حيث سجل  التوالي، مع التنويه بوجود فارق كبير في معدالت

(. أما األشخاص دون مستوى % 8,8( حوالي ضعف ما لدى الذكور )% 14,8هذا المعدل لدى اإلناث )

 % 3,6فسجلوا أدنى مستويات البطالة مقارنة بجميع المستويات التعليمية بــ: 

كون أن هذه الفئة تمثل يدا  

 عاملة بسيطة وهي مستعدة للعمل مهما كان نوعه.

-2010تجدر اإلشارة عموما إلى أن البطالة حسب الشهادة المتحصل عليها قد عرفت خالل الفترة )

( ارتفاعا طفيفا لدى األشخاص دون شهادة ولدى خريجي معاهد التكوين المهني، بينما عرفت 2015

 حاملي الشهادات الجامعية، والشكل التالي يوضح ذلك:انخفاضا لدى 

 (2015-2010ل عليها خالل الفترة )تطور معدل البطالة حسب الشهادة المتحص (:14-02)الشكل رقم 

Source: ONS (2015) : ACTIVITE, EMPLOI ET CHOMAGE EN SEPTEMBRE 2015 », N° : 

726, p.02. 

                                 


 .04أنظر الملحق رقم:  
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إن ارتفاع معدل البطالة ناتج بشكل رئيسي من ارتفاع معدل البطالة لدى حاملي الشهادات وخاصة          

، وذلك 2013-2010حاملي الشهادات الجامعية، فبعد أن عرف هذ المعدل انخفاضا محسوسا خالل الفترة 

مع  % 16,4وبلغ  2014عاد ليرتفع هذا المعدل من جديد في سبتمبر  % 14,3إلى  % 21,4من 

لدى النساء(. ثم يتراجع في  % 22,1لدى الرجال و % 10,9فروقات ملحوظة حسب مؤشر الجنس )

 0,8بالمقابل نجد بطالة حاملي شهادات التكوين المهني عرفت ارتفاعا بــ:  % 14,1إلى  2015سبتمبر 

، أما بطالة األشخاص دون 2015نقطة في سبتمبر  0,7. ثم ارتفاعا بـ: 2014ر نقطة بين أفريل وسبتمب

نقطة بين أفريل وسبتمبر  0,2شهادات فكانت شبه مستقرة طوال الفترة حيث سجلت ارتفاعا طفيفا بــ: 

خالل الفترة بين سبتمبر  % 9,8إلى  % 8,6نقطة حيث انتقل من  1,2ثم شهدت ارتفاعا بلغ  2014

يمكن تفسير االرتفاع الكبير لمعدالت البطالة لدى الجامعيين خصوصا في سنتي  .2015مبر وسبت 2014

 إلى تخرج دفعتين من الجامعة الجزائرية في نفس السنة من نظام كالسيكي ونظام ل م د. 2011و 2010

 % 14,1إلى  % 21,4إن االنخفاض العام والتدريجي لمعدل البطالة لدى حاملي الشهادات الجامعية من 

غيل لدى حاملي الشهادات يعود سببه إلى ارتفاع معدل التش  2015إلى  2010خالل السنوات من 

،الجامعية

لكن هذا التشغيل ليس دائما بل عبارة عن عقود مؤقتة قابلة للتجديد يتحصل من خاللها المستفيد  

على أجر يعادل في قيمته األجر الوطني األدنى المضمون أو أقل منه وأن هذه األجور تتحملها خزينة 

أن هذا الشكل من التشغيل  الدولة إلى نهاية العقد، ليجد في نهاية عقده أنه محال على البطالة من جديد علما

المؤقت أدى إلى ظهور بطالة مقنَعة لدى المؤسسات العمومية، وقد كان الهدف من وراء هذه السياسة هو 

 امتصاص الغضب الشعبي وشراء السلم االجتماعي. 

إن صعوبة البطالة لدى المتعلم تتضح أوال في كونه يسعى للحصول على منصب عمل في مجال 

في كونه يسعى للحصول على منصب عمل بالرتبة أو الدرجة التي تعبر عن مستواه تخصصه، وثانيا 

الجامعي، ليحقق باألولى ذاته ألنه مؤهل ومتخصص في ذلك المجال، ويحقق بالثانية مكانته االجتماعية 

 من بين شرائح المجتمع، وفيما يلي يمكن دراسة أسباب بطالة المتعلمين في الجزائر

لهذه األزمة، من المفيد البحث في خبرات بعض الدول فيما يخص كيفية مواجهة أزمة  في سبيل إيجاد حل

  فيما يلي. ذلك نتناول  بطالة المتعلمين،

 

 

                                 

، حسب إحصائيات الديوان الوطني 2013ـ2010لدى اإلناث خالل الفترة  % 57,2لدى الذكور و % 79,2حيث بلغ معدل التشغيل في المتوسط  

 لإلحصاء. 
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 نبطالة المتعلمي ظاهرةمواجهة  يالدول فعدد من  تجاربالمطلب الثالث: 

ظاهرة بطالة المتعلمين من قبل، ما جعلها تكتسب خبرة في التعامل مع هذه  عرفت مختلف الدول       

خلق مواءمة بين خريجي مؤسسات  ذلك علىفي  دوليةال خبراتال معظمترتكز الظاهرة ومواجهتها، حيث 

التعليم واحتياجات سوق العمل، عن طريق ربط التعليم بمؤسسات اإلنتاج، يتمثل ذلك في قيام المؤسسات 

صادية بإعداد وتدريب الفئات والكوادر التي تحتاج إليها على نفقتها في مؤسسات تنشئها بنفسها أو االقت

ت:بعض هذه الخبراباإلنفاق عليها في مؤسسات تعليمية قائمة، وفيما يلي نتعرض إلى 
1
 

 

 (الممل ة المتحد )البريطا ية  تجربةال:  

التلمذة الصناعية، حيث يتلقى التلميذ المواد النظرية  إن نظام التعليم في بريطانيا أقرب إلى نظام      

الصناعية أو مواد الثقافة العامة داخل الكليات المحلية ثم التدريبات العملية أثناء قيامه بالعمل في 

% من الوقت 74ساعات يوميا ولمدة أربعة أيام في األسبوع وبنسبة  8المؤسسات الصناعية بمعدل 

لنظرية والعملية معا، وهذا تأكيد على ضرورة إتقان الطالب للمهارات العملية المخصص لدراسة المواد ا

 من خالل االحتكاك المباشر بمواقع العمل المختلفة.

ما بين أربع وخمس سنوات على مرحلتين األولى :  يالصناع يثانوتتراوح مدة الدراسة في التعليم ال 

عامان دراسة نهارية منتظمة وطوال الوقت بالمدرسة ، والثانية : عامان على أساس التناوب بين العمل 

في المؤسسات الصناعية والدراسة النظرية في الكليات المحلية لمدة يوم واحد في األسبوع وتنظم للطالب 

نع والمؤسسات في المرحلة األولى والتدريب المنتظم في المرحلة الثانية، كما زيارات متعددة إلى المصا

تنفذ األهداف العامة للمرحلتين بكل دقة، ويقوم بصياغة هذه األهداف في انجلترا كل المستفيدين من 

 أصحاب المؤسسات المختلفة وكذا الطالب أنفسهم.

 

 ةلما ياأل تجربةال: 

م في ألمانيا بسوق العمل ارتباطا  وثيقا ، حيث يقضي الطالب المتدربون معظم يرتبط نظام التعلي           

أوقاتهم في مصنع أو شركة، يحدد أصحاب العمل ما الذي يجب أن يتعلمه هؤالء الطالب، ويقوم الطالب 

ذ المتدرب بتوقيع عقد تدريب مع موقع عمله، تقوم الغرفة المسئولة باإلشراف على هذا العقد وتسجيله، إ

ما يثبت التنسيق بين التعليم والتدريب الفني  ( سنة.18 - 15يشترك في هذا النظام ثلثا الشباب من سن ) 

وسوق العمل في ألمانيا هو قيام المؤسسة الفيدرالية للتدريب المهني لوزارة التربية والتعليم الفيدرالية 

عمالية بتحديد األعداد المطلوبة من العمالة بالتعاون مع ممثلين عن الصناعة والتجارة والغرف والنقابات ال

الفنية ومستوياتها وتخصصاتها، وكذلك تحديد المعارف والمهارات الالزمة لكل مهنة، وهذه الجهات 

                                 
1
 (.2001) أميمة منير عبد الحميد جادو 
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مسؤولة أيضا عن االختبار النهائي للتلمذة الصناعية بشقيها العلمي والنظري، وفي نهاية التدريب تمنح 

عترفا بها وصالحة في كل أنحاء الدولة.الغرف الصناعية خريجي هذا النظا  م شهادات م 

 ة:    اليابا يتجربة ال 

بين دول العالم في استخدام العنصر البشري استخداما أمثال، فرغم تعتبر اليابان أحسن مثال من            

أن اليابان صغيرة الحجم ـ فهي عبارة عن مجموعة من الجزر ـ وتعرف زالزال وبراكين وعواصف 

إضافة إلى ندرة  الثروات الطبيعية بها، استطاعت أن تتطور وتصبح ثاني اقتصاد في العالم بعد الواليات 

 المتحدة األمريكية.

إن العالقة وثيقة بين مؤسسات التعليم الفني والصناعي في اليابان، حيث تقدم الصناعة حوالي ثالثة أرباع 

رامج بأنها تختلف من منطقة ألخرى استجابة لحاجة المجتمع برامج التعليم والتدريب الفني وتتميز هذه الب

المحلي ومتطلبات المصانع والشركات من القوى العاملة المؤهلة بالمهارات التكنولوجية الحديثة، بمعنى 

أنها برامج تعليمية تكوينية تتكيف حسب احتياجات كل منطقة، كما تتميز هذه البرامج بالمرونة والتعدد من 

ؤها على العديد من التخصصات المختلفة، في الوقت نفسه تشجع المصانع العاملين بها حيث احتوا

لاللتحاق بالبرامج التي تهدف إلى تنمية وتطوير معارفهم ومهاراتهم لمواكبة التغيرات التكنولوجية الحديثة 

   .وذلك عن طريق المنح الدراسية والعالوات أثناء التدريب

 

 األمري ية: تجربةال 

األمريكية في مجموعة األنشطة التي تقوم بها العديد من المؤسسات الصناعية ورجال  تجربةز التتمي

 : األعمال، ومن هذه األنشطة

 المشاركة في إدارة وتمويل المعاهد الفنية؛ -

 المشاركة في تخطيط المناهج؛ -

 تحديد المعارف والمهارات الالزمة للعمل في كل صناعة؛  -

 أثناء الصيف لتدريب الطالب والمعلمين؛إعداد برامج  -

 ارتباط معظم الشركات بالمعاهد وتقديم برامج دراسية مشتركة؛ -

قيام المؤسسات هو من أهم الدالئل على االرتباط الوثيق بين التعليم وسوق العمل في الواليات المتحدة 

في إعداد البرامج الخاصة برفع  دوالر سنويا مليار 200 إلى 40نفاق ما بين إالصناعية ورجال األعمال ب

مستوى الفنيين والتكنولوجيين وغيرهم، ومما يؤكد هذه العالقة الوثيقة أيضا أن معظم الخريجين ومن 

 .تلقوا برامج لتحديث وتطوير مهاراتهم في الشركات والمؤسسات الصناعية يلتحقون بسوق العمل مباشرة
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  :التجربة ال ورية الج وبية 

ا، وذلك بفضل        استطاعت كوريا الجنوبية أن تتحول إلى دولة صناعية في فترة ال تتعدى الخمسين عام 

مما يجعلها تجربة تستحق الدراسة واالستفادة منهااهتمامها بالتعليم الجيد وتنمية القوى البشرية، 

. 

حيث حقق معدل نمو ، 1962كانت التنمية المخططة هي النهج الذي سار عليه االقتصاد الكوري منذ عام 

، وذلك نتيجة لزيادة الصادرات واالستثمارات الناتجة عن 1997-1965خالل الفترة  % 8سنوي قدره 

اآلالت، الكيماويات، بناء زيادة الطلب الخارجي على السلع الكورية )وسائل المعلومات واالتصاالت، 

لكوريا ارتفاع نسبة االستثمارات الكلية  ومن مؤشرات تطور األداء االقتصادي  السفن، صناعة السيارات(

-1990%( لألعوام )37( إلى )1979-1970%( خالل المدة )28إلى الناتج المحلي اإلجمالي من )

( ، حيث تم تمويل معظمها من المدخرات المحلية.1996
 1 

على كانت إستراتيجية كوريا الجنوبية هي التحول إلى اقتصاد المعرفة حيث ارتكزت بشكل رئيسي 

العناصر التالية:
2
 

 إصالح نظام التعليم ليتواءم مع احتياجات التحول لالقتصاد المعرفي؛ 

  تبني نظام للحوافز االقتصادية قائم على أساس تحفيز أنشطة البحث والتطوير وعمليات خلق

 المعرفة وبراءات االختراع؛

 معرفي؛تطوير بنية أساسية ومعلوماتية بشكل يتسق مع احتياجات االقتصاد ال 

  إصالح منظومة اإلبداع التكنولوجي وجعلها أكثر كفاءة من خالل تشجيع التفاعل ما بين

المؤسسات العلمية والصناعات المختلفة وزيادة مخصصات تمويل البحث العلمي وتحفيز 

 الشركات على البحث والتطوير.

ضحة موجهة للتعليم، حيث يظهر إن تقدم كوريا الجنوبية يرجع بالدرجة األولى إلى وجود رؤية وفلسفة وا

اهتمام كوريا الجنوبية بهذا المجال من خالل:
3
اهتمام الحكومة بقطاع التعليم، فقد تم اعتبار قطاع التربية  

فقد  والتعليم في كوريا هو المفتاح من أجل تطوير المجتمع والنهوض به؛ كما اهتمت الحكومة بالمعلم،

                                 


مليار دوالر من المعادن والطاقة،  256ال تملك ثروات طبيعية؛ حيث تستورد ما قيمته دولة ذات موارد محدودة، فهي دولة تعتبر كوريا الجنوبية  

مليار دوالر، حتى أصبح  288رها للخارج بقيمة يتصدتقوم بثم تحولها بالعلم والتكنولوجيا إلى معدات إلكترونية وثالجات وسيارات وغيرها و

)دون سنة نشر(:  محمد الشاعر، للمزيد، يرجى االطالع على المرجع التالي: سنوي ا ألف دوالر 20متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي حوالي 

تم االطالع عليه يوم: ،  /www.hcsr.gov.sy/archive..."، في الموقع االلكتروني:رؤية القطاع الخاص للبحث العلمي ووسائل النهوض به"

26/10/2013. 
1
("، الحوار 2005-1965"دراسة تحليلية لمرتكزات نجاح التجربة التنموية في كوريا الجنوبية للمدة ) : (2011)  عدنان فرحان الجوراني 

، تم  p?aid=270653http://www.ahewar.org/debat/show.art.as :، في الموقع االلكتروني2011-08-09 – 3451المتمدن، العدد: 

 .26/10/2013االطالع عليه يوم: 
2
: "تجارب عالمية في التحول إلى اقتصاد المعرفة"، األمم المتحدة: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )دون سنة نشر( جورج يونس 

، تم االطالع http://css.escwa.org.lb/ICTD/1433/22a.pdf في الموقع االلكتروني:)اإلسكوا(، إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

 .12/11/2013عليه يوم: 
3
 )دون سنة نشر(. حمد الشاعرم 

http://www.hcsr.gov.sy/archive/
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%CF%E4%C7%E4+%DD%D1%CD%C7%E4+%C7%E1%CC%E6%D1%C7%E4%ED
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=270653
http://css.escwa.org.lb/ICTD/1433/22a.pdf
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العليا، وأضفى ذلك على المعلم هيبة اجتماعية ترددها األجيال، ميزته ووضعته في مصاف الطبقة 

ا  ا اهتمام  واعتبرت الحكومة والشعب مهنة التعليم من المهن المقدسة، كما أولت الحكومة الكورية أيض 

بالمستوى المعيشي للمعلم.

  

حساب النوع، وإنما قامت تجدر اإلشارة إلى أن كوريا الجنوبية في قطاع التعليم العالي لم تهتم بالكم على 

بالجمع بين الكم والنوع، حيث نجد أن كوريا الجنوبية تعتبر من بين الدول الخمسة األولى المنتجة لبراءات 

االختراع، وهذا يدل على أن سالح المنافسة والتقدم لدى الكوريين هو اإلبتكار. كما أن الحكومة الكورية 

باإلنفاق على البحث والتطوير، بل هناك أيضا قطاع األعمال الذي  الجنوبية ليست الجهة الوحيدة التي تقوم

من مجموع اإلنفاق الوطني في كوريا الجنوبية( وهنا تجدر اإلشارة  % 75يساهم بدوره في ذلك )بنسبة 

إلى مشروع الدماغ الكوري 

 (BKP) م، يسعى بصفة  1999حيث بدأ هذا المشروع الوطني في عام

البحث والتطوير واإلبداع بما يعزز اقتصاد المعرفة في كوريا الجنوبية، وتتمثل  عامة إلى تطوير قدرات

أهداف هذا المشروع في:
1
  

  تطوير بعض كليات الدراسات العليا إلى جامعات رائدة عالميا؛ 

  تحويل الجامعات األخرى إلى جامعات إقليمية تخدم حاجيات الصناعات المحلية؛ 

   مليار دوالر لدعم الدراسات العليا في تخصصات مختارة، وتوظيف األساتذة  1,2تخصيص

 والباحثين؛

  دعم البنية التحتية للبحث بما فيها المختبرات والسكن؛ 

  دعم التعاون مع المؤسسات البحثية الرائدة عالميا وتطوير برامج تبادل وأبحاث مشتركة؛ 

 

 

 

 

                                 

نفقاته الشهرية ليعيش بمستوى يليق بمكانته دوالر شهري ا، وهذا يكفي لتغطية  2000حيث يتقاضى المعلم المعين حديث ا راتب ا شهري ا ال يقل عن 

 .االجتماعية ويزيد راتب المعلم استناد ا إلى زيادة خدمته ونشاطه النوعي

  Brain Korea  Project 

1
ي في الدول "تجربة كوريا الجنوبية في التعليم العالي"، المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلم (:2008نوار ثابت؛ سليم شكري ) 

، في الموقع االلكتروني: 2008فيفري  27ـ24العربية، المملكة العربية السعودية، الظهران، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أيام: 

tabet/talks/Korean%20Experience.pdfhttp://faculty.kfupm.edu.sa/PHYS/na :27/10/2013، تم االطالع عليه يوم. 

 

 

http://faculty.kfupm.edu.sa/PHYS/natabet/talks/Korean%20Experience.pdf
http://faculty.kfupm.edu.sa/PHYS/natabet/talks/Korean%20Experience.pdf
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 :الثاني خالصة الفصل

يبدو في الظاهر أن برنامج دعم النمو قد ساهم بشكل كبير في خلق مناصب الشغل والتخفيف من حدة       

أزمة البطالة في الجزائر، إال أن الحقيقة هي أن معظم مناصب العمل المستحدثة عبارة عن مناصب عمل 

ئري إال أن ذلك لم يعمل على مؤقتة وبالتالي بالرغم من المبالغ الضخمة التي تم ضخها في االقتصاد الجزا

 حل أزمة البطالة أو التخفيض منها بشكل كبير بل تم التخفيف منها مؤقتا فقط لضمان السلم االجتماعي.

 

كانت آثار االستثمارات العمومية على البطالة ضعيفة جدا خصوصا بالنظر إلى االعتمادات المالية      

 وهنا تجدر اإلشارة إلى سوء استغالل هذه المخصصات الماليةالتي تم تخصيصها للبرامج الثالثة السابقة 

فقط  % 16مليار دوالر أي  25( تم استهالك 2009ـ2005في برنامج دعم النمو خالل المحدد بالفترة ))

مليار دوالر فقد تم ترحيله إلى  130من إجمالي االعتمادات المالية المخصصة لهذا البرنامج، أما الباقي 

بسبب المشاكل التي عرفتها المشاريع المسطرة إضافة إلى (( 2014ـ2010لي المحدد بالفترة )البرنامج التا

 الفساد المالي الذي شهدته هذه الفترة.

 

إن النتائج السابقة تفسر عجز القطاع العام الجزائري عن مكافحة ظاهرة البطالة، ما يعني ضرورة      

إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وتدعيمها بمختلف  التوجه أكثر نحو تشجيع القطاع الخاص بتشجيع

  وطني حقيقي بدال من اقتصاد الريعاألشكال بهدف القضاء على أزمة البطالة في الجزائر وإنشاء اقتصاد 

 خصوصا وأن فاتورة االستيراد قد عرفت ارتفاعا متزايدا طوال العشرية السابقة.

ومتطلبات بين مخرجات التعليم خلال إلشارة إلى أن هناك من أجل معالجة أزمة بطالة المتعلمين البد من ا

 من بيروقراطية ومحسوبية. بكل سلبياتها المعروفة يسياسة التوظيف الحكوم إضافة إلىسوق العمل، 

والتعليم العالي، وهذا ما سيتم دراسته في من أجل ذلك، كان البد من التوجه نحو إصالح قطاع التعليم     

 المواليين.الفصلين 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ليم العالي التعليم والتعالفصل الثالث: 

 اتالحفي الجزائر في ظل اإلص
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 التعليم والتعليم العالي في الجزائر في ظل اإلصالحات الث: ــــــــصل الثـــــــالف

 

 تمهيد:

المستقبل إن تطور األمم مرتبط بمستواها العلمي والتقني والثقافي، لهذا فإن التعليم هو تكوين أجيال      

، من أجل ذلك بغرض توفير رأس مال بشري مؤهل ورفيع المستوى يكون مصدرا للنمو االقتصادي،

مختلف نتعرض فيه إلى  كمبحث أول، ،، مراحل تطور النظام التربوي في الجزائرسندرس في هذا الفصل

ل، ثم ندرس مرحلة أو كمطلب، هذا 2000مراحل إصالح المنظومة التربوية منذ االستقالل إلى غاية سنة 

نتعرض فيه إلى األبعاد األساسية لإلصالحات سثان،  كمطلباإلصالحات الجديدة للمنظومة التربوية 

أما المبحث الثاني، فسندرس فيه مسار المقاربة بالكفاءات. الجديد المسمى بــ: منهج الالجديدة وكذا 

 حات التي عرفتها الجامعة الجزائريةبالتعرض لمختلف اإلصال ،إصالحات التعليم العالي في الجزائر

سنتعرض إلى إستراتيجية إصالح التعليم العالي في الجزائر خالل العشرية عدهــا، ـــب، كمطلب أول

اقتصاديات التعليم ودور التعليم في االقتصاد أما في المبحث الثالث، فسنبحث في  .كمطلب ثان األخيرة

 ودار المقاوالتية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



........................................ التعليم والتعليم العالي في الجزائر في ظل اإلصالحاتالفصل الثالث:............................  

 

  
109 

 
  

 التعليم األساسي في الجزائر الحإص لحمرااألول:  المبحث

، فكان هناك نقص في الهياكل )من مدارس ومتوسطات خرجت الجزائر من االستعمار الفرنسي        

، كما تم توظيف المعلمين لمن تتوفر فيهم الشروط الدنيا لتلبية االحتياجات مع االستعانة وثانويات(

المرحلة أن البرامج التعليمية كانت غريبة عن المجتمع الجزائري لغة  بالتعاون األجنبي. ما يالحظ في هذه

مر النظام لكن منذ الستينيات إلى يومنا هذا،  ومضمونا وغايات كما أن االعتماد المالي كان ال يلبي الطلب.

نهاية سنة تنصيب لجنة عليا لإلصالح في  تمالتربوي بعدة مراحل وعرف تجارب عديدة، حيث 

فكانت مرحلة اإلصالحات األولى بعد االستقالل، ثم مرحلة المشروع الشامل إلصالح  ،االستقالل

 المنظومة التربوية، ثم مرحلة تعميم المدرسة األساسية، ثم مرحلة التكامل بين مختلف األنظمة التعليمية،

، وما ةمرحلة اإلصالحات الجديدالمراحل كمطلب أول، أما المطلب الثاني فنخصصه لدراسة ندرس هذه 

 .شهدته من تبني منهج جديد يسمى بــالمقاربة بالكفاءات

 2000المطلب األول: مراحل إصالح المنظومة التربوية قبل سنة 

بعدة مراحل لإلصالح ندرسها فيما يلي: 2000مرت المنظومة التربوية قبل سنة     
1

 

في هذه المرحلة تم تحديد آفاق المدرسة األساسية  بعد االستقالل:مرحلة اإلصالحات األولى  (1

كما تم تجسيد االختيارات الوطنية  1969وتنصيب لجنة وطنية إلصالح المنظومة التربوية عام 

 10خالل فترة  % 69إلى  % 20فاع نسبة التمدرس من ديمقراطية التعليم مما أدى إلى ارتمثل: 

ي في التوزيع الجغرافي للمؤسسات التربوية؛ ( كما تم تسجيل توازن نسب1972-1962سنوات )

 ؛(1972-1962خالل الفترة ) % 30إلى  % 1مثل: التعريب حيث ارتفعت نسبته من 

تعتبر هذه المرحلة مرحلة إصالح منظومة  مرحلة المشروع الشامل إلصالح المنظومة التربوية: (2

 ما يلي: التربوية ك المنظومةوالتكوين، من خالل وضع مشروع شامل إلصالح التربية 

 تعليم تحضيري غير إجباري؛  -

 سنوات؛ 9تعليم أساسي متعدد االختصاصات وهو إجباري لمدة  -

تعليم ثانوي منقسم إلى: -
 2

   

 أ( تعليم ثانوي عام يفضي إلى التعليم العالي؛          
                                                           

   المهني مؤسسة للتكوين  25مؤسسات للتعليم التقني، إضافة إلى  5ثانوية و 30متوسطة و 360مدرسة ابتدائية و 3000حيث بلغ عدد المدارس

 منصبا تكوينيا وهي متمركزة في المدن الكبرى. 5000تقدر طاقة استيعابها بــ: 
1
دراسة  –(: "مساهمة المنهاج الجديد للمقاربة بالكفاءات في التخفيف من الضغط النفسي لدى تالميذ التعليم الثانوي 2013سامي عبد القادر )  

، 3"، أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، جامعة الجزائر-ثانويات الجزائر إلقليم الهضاب والوسط متمحورة حول البعد النفسي أجريت على بعض 

 .120-108ص.ص.زرالدة، لرياضة، سيدي عبد هللا معهد التربية البدنية وا
2
ظيم وتسيير مؤسسات التعليم ، يتضمن تن1976أفريل  16المؤرخ في   72-76يتعلق بتنظيم التربية والتكوين؛ األمر رقم رقم  35-76األمر رقم   

 .547-534، ص.ص.1976أبريل  23، الصادرة في 33الثانوي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد: 
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ائج مرضية في يتعلق بالتالميذ الحاصلين على نت ب( تعليم ثانوي متخصص وهو

 ما أو مجموعة من االختصاصات؛ اختصاص

ا باالنتقال إلى جــ( تعليم ثانوي تقني ومهني مهيئ للعمل ومن شأنه أن يسمح أيض           

 التكوين العالي.

. كما بقي التكوين المهني بعيدا عن 1980تم الشروع في المدرسة األساسية ابتداء من عام 

طور رغم تسجيل نتائج ملحوظة، كما تمت تلبية حجم االحتياجات التي يتطلبها اقتصاد مت

 إنشاء المدارس العليا لألساتذة؛المصادقة من طرف الحكومة على 

 9دة ، تم تعميم التعليم األساسي لم1980انطالقا من سنة  مرحلة تعميم المدرسة األساسية: (3

بتدائي ا 6، والتي كانت تجرى في امتحان السنة 1985نتقاء سنة سنوات، وبعد إلغاء عملية اال

ين للتعليم الثانوي. ونتيجة الرتفاع أدى هذا إلى توسيع عدد المترشحلالنتقال للسنة األولى متوسط 

النمو الديمغرافي تم تسجيل ارتفاع في عدد التالميذ في النظام التربوي مما أدى إلى ارتفاع 

 94ة التجهيز بــ: ( وارتفاع ميزاني1991-1964ميزانية التسيير في وزارة التربية خالل الفترة )

% 


 105وضع جهاز للتكوين المهني والتمهين الحر مما زاد من عدد المتربصين )كما تم أيضا  

( من جهة أخرى فإن عملية جزأرة األساتذة كانت تتم بشكل تدريجي، 1992ألف متربص سنة 

 % 90، وفي التعليم المتوسط وصلت إلى 1972سنة  % 90ففي التعليم االبتدائي وصلت إلى 

 .1987سنة   % 90، أما في التعليم الثانوي فوصلت إلى 1980سنة 

زت األنظمة التعليمية يتم 2000-1992خالل الفترة  مرحلة التكامل بين مختلف األنظمة التعلمية: (4

لتعليمية نوجزها فيما بالتماسك والتكامل إال أنها عرفت بعض النقائص في مختلف المستويات ا

 يلي: 

  4على مستوى التعليم األساسي: كان هناك غياب للتعليم التحضيري الموجه لألطفال من 

سنوات 6إلى 


، كما كان هناك غياب التعليم للتالميذ الذين يعانون من صعوبات مدرسية 

 رغم وجود قانون يخص هذه الفئة
µ

 وهذا ما ينعكس على المردود البيداغوجي. 

  على مستوى التعليم الثانوي: نتيجة لوجود عدة نقائص في التعليم الثانوي تمت إعادة

، حيث يضم التعليم الثانوي جذعين مشتركين للعلوم اإلنسانية وجدع 1991الهيكلة سنة 

                                                           

مليون دج  171مبلغ:  1964من ميزانية الدولة، كما بلغت ميزانية التجهيز عام  % 11مليون دج أي  330مبلغ  1963بلغت ميزانية التسيير سنة   

، قدرت ميزانية 2004من ميزانية الدولة(، أما سنة  % 16,1مليار دج أي  124,5: 1998من ميزانية االستثمارات العمومية للدولة )في  % 15أي 

 من ميزانية االستثمارات العمومية للدولة. % 5,29لتجهيز فقدرت بــ: من ميزانية الدولة، أما ميزانية ا % 15,75التسيير بنسبة 
   23، الصادرة في 33الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد: ، 35-76إال أنه كان منصوص عليه في األمر رقم  -هو تعليم غير إجباري 

لتي تفتح بترخيص من وزارة التربية وممولة من الجماعات المحلية في مدارس الحضانة وحدائق األطفال وا -.547-534، ص.ص.1976أبريل 

 والمؤسسات العمومية.
µ
، 1976أبريل  23، الصادرة في 33الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد: ، يتعلق بتنظيم التربية والتكوين 35-76رقم  األمر  

 .547-534ص.ص.
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مشترك للعلوم والتكنولوجيا أما التخصص فيكون بعد السنة الثانية ثانوي، حيث يوجه 

ة والعلمية والتكنولوجية المحضرة للتعليم الجامعي ولشعب الطالب إلى الشعب األدبي

التأهيلي بالتعليم يم ، تم تعويض التعل1993. في أفريل التعليم التأهيلي المحضرة للشغل

التقني المحضر للباكالوريا التقني، والسنة األولى ثانوي تتكون من ثالثة جذوع مشتركة: 

ترك تكنولوجيا. كما تم صياغة برامج جذع مشترك آداب، جذع مشترك علوم، جذع مش

( واستجابة لالستعجال 1993-1990السنوات األولى والثانية والثالثة ثانوي خالل الفترة )

الناجم عن التعريب التدريجي ألقسام التعليم التقني قامت مديريات التعليم الثانوي التقني 

 تقني.بمراجعة كل برامج الشعب وكل المواد المدرسة في التعليم ال

 :كان التكوين المهني يتمثل في مراكز للتكوين المهني  على مستوى التكوين المهني

والتمهين يحمل متخرجوه شهادات الكفاءة المهنية، كما يتمثل في معاهد عليا للتكوين 

 المهني يحمل متخرجوه تقني وتقني سامي.

مل توسيع ، عرف قطاع التكوين المهني مرحلة تطور نوعي ش1990بداية من عام 

التكوينات بهدف التكفل بغير الناجحين في الباكالوريا وقد فتح هذا المجال للمستثمرين 

 الخواص إلنشاء مدارس خاصة للتكوين تعمل تحت رقابة الدولة.

  تحت وصاية وزارة  1964محو األمية: تم إنشاء المركز الوطني لمحو األمية سنة

ألف شخص خالل المخططين الرباعيين،  550التربية الوطنية، مس برنامج محو األمية 

تجدر اإلشارة إلى أنه ظهر نوع من التخلي عن هذا النشاط من طرف وزارة التربية أثناء 

التسعينيات بفضل ، لكن تجدد هذا النشاط خالل 1980تطبيق المدرسة األساسية سنة 

 ية للجميع.النشاطات الجمعوية واهتمام المنظمات العالمية لمحو األمية وحق الترب

  تم تأسيس المجلس األعلى للتربية 1992تأسيس المجلس األعلى للتربية: سنة


الذي من  

التقييم الموضوعي للمنظومة التربوية المبني على ضوابط علمية وبيداغوجية  مهامه:

وضع منهج يستجيب للطابع االستعجالي إلصالح م مع متطلبات اآلفاق الوطنية؛ والمنسج

المدرسة الجزائرية ويكون متدرجا في الزمن ، كفيال بأن يرتقي إلى مستوى سياسة 

 وطنية للتربية. 

خالل سنة كاملة في العديد  يام الدراسية التربويةلس األعلى للتربية الكثير من األنظم المج

من مناطق الوطن، وجمعت حصيلة أعمالها وضمت إلى أعمال لجال المجلس وعرضت 

                                                           
   للتشاور وطنية هيئة هو المجلسهذا  .للتربية األعلى المجلس إنشاء على ينص الذي ،1996 مارس 11 فيالمؤرخ  101-92المرسوم رقم 

 تقييمه إلى والتكوين التربية من انطالقا. الوطنية للسياسة التصميم وضع في يشارك والتكوين، التربية ميدان في والتقييم والتنسيق والدراسة

 .05، ص.1996مارس  20، الصادرة في 18الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد:  .وتالحمه نتائجه وتحسين
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على ستة ندوات جهوية شارك فيها أصحاب االختصاص التربوي وممثلون عن 

الجماعات المحلية، ممثلون عن االتحادات العلمية والثقافية وجمعيات أولياء التالميذ من 

صالح وتقديم ة التمهيدية لإلوية المطروحة في الوثيقم في القضايا التربل إبداء آرائهأج

وية ول المبادئ العامة للسياسة الترباإلضافات الضرورية. انعقدت الندوة الوطنية ح

، وكانت 1998الجديدة وإصالح التعليم األساسي خالل ثالثة أيام األخيرة من شهر جوان 

  تهدف إلى:

 مبادئ العامة للسياسة التربوية الجديدة وإصالح التعليم تنظيم حوار وطني حول ال

 األساسي وتوسيع التشاور حول قضايا التربية والتكوين؛

  تحسيس المجتمع بكافة شرائحه ومكوناته باألهمية االستراتيجية للتربية وتجنيده

 لإلسهام في إصالح النظام التربوي وتطويره؛

  المرجوة من منظومة التربية لمس التوجهات الكبرى للمجتمع وتطلعاته

 والتكوين.

بعد استعراض مختلف المراحل التي مر بها قطاع التربية والتعليم في الجزائر، نجد أن               

مجهودات الدولة المبذولة كانت كبيرة، نلمسها من خالل ارتفاع نسبة عدد المعلمين واألساتذة إلى مجموع 

ل تطور إنشاء المؤسسات التربية لمختلف المستويات مما سمح بتسجيل عدد التالميذ، كما نلمسها من خال

 تجدر اإلشارة إلى أن مهام. (%ارتفاع تدريجي في عدد المتمدرسين وتسجيل معدالت أمية منخفضة )  

تنصيب عدة لجان لتقويم إصالح المنظومة بالمقابل،  .2001توقفت خالل سنة األعلى للتربية المجلس 

تتكفل ببناء اختبارات المكتسبات الدراسية لمختلف المواد في مختلف المستويات الدراسية  التربوية والتي

 .لتقويمها وتنصيب لجال لمتابعة تنفيذ اإلصالحات الجديدة للنظام التربوي وتقويم مستجداته

رسة بمضامينها إن إصالح المنظومة التربوية خالل مختلف المراحل كان يهدف إلى تأصيل المد

، إضافة إلى تحقيق ديمقراطيتها وانفتاحها على مختلف العلوم والتكنولوجيا. بعد سنة معلميهاجها ووبرام

هذه  ، جاءت إصالحات جديدة للمنظومة التربوية فرضتها تحديات عولمة الحياة، ندرس2000

 الموالي. اإلصالحات الجديدة في المطلب 
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 للمنظومة التربويةالحات الجديدة مرحلة اإلصالمطلب الثاني: 

في تغيرات التي أصبحت تعيشها الجزائر لجاءت اإلصالحات الجديدة للمنظومة التربوية كنتيجة ل       

، ونظرا لتطور وسائل اإلعالم 2000المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ابتداء من سنة 

األبعاد األساسية في هذا المطلب  سندرسواالتصال، كان هناك تغيير في وسائل التعليم وأساليبه. 

 لإلصالحات الجديدة كفرع أول، ومنهج المقاربة بالكفاءات كفرع ثان.

 الفرع األول: األبعاد األساسية لإلصالحات الجديدة

 2000ماي  9تم إحداث اللجنة الوطنية لإلصالح في        


وبدأ تجسيد اإلصالح ميدانيا انطالقا من  

 ، وتمثلت اإلصالحات الجدية في: 2003/2004الموسم الدراسي 

بعض التعديالت التي مست النصوص العامة للنظام التربوي كإدراج تعليم األمازيغية كلغة  -

العلوم وطنية أو كمادة في النظام التربوي والتكفل بالبعد الثقافي األمازيغي في برامج تعليم 

االجتماعية واالنسانية في كل مستويات النظام التربوي وفتح المجال للخواص المؤهلين 

البرامج الرسمية )أشخاص طبيعيون أو معينون( إلنشاء مؤسسات تعليمية. شرط أن تطبق 

المدرسة في المؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية. تم تنصيب اللجنة الوطنية 

كما تم هيكلة التعليم االبتدائي والمتوسط والثانوي، كما تم إعداد  2002في نوفمبر للمناهج 

؛ رجم المقاربة بالكفاءاتالكتب المدرسية لتطبيق المناهج الجديدة والتي تتميز بكونها تت


 

لغرس تتمثل في البعد الوطني سية األسابعاد عدد من األللمنظومة التربوية له إلصالح هذا ا -

لتكريس المساواة لدى أبناء الشعب والبعد الديمقراطي روح الوطنية لدى النشء الصاعد؛ 

والبعد العالمي الجزائري فيما يخص الحق في التعليم وتكافؤ الفرص في هذا المجال؛ 

لضمان تفتح أبناء الشعب الجزائري على البلدان األخرى والثقافات األخرى  والعصري

 كن توضيحها من خالل الشكل التالي: يم، واللغات األخرى

 

 

 

 

 

                                                           

وتعيين أعضائها من  2000ماي  9المؤرخ في  101-2000تم إحداث اللجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية بموجب المرسوم الرئاسي   

ين أعضاء اللجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية، الجريدة الرسمية يتضمن تعي 102-2000طرف رئيس الجمهورية، المرسوم الرئاسي 

 .05-04، ص.ص.2000مايو  20، الصادرة في: 27للجمهورية الجزائرية، العدد: 
   المطلب الموالي.سيتم دراسة المقاربة بالكفاءات في 
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 األبعاد األساسية لإلصالحات الجديدة للمنظومة التربوية (:01-03)الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالب. المصدر:     

 :صالح المنظومة التربوية تتمثل فيمن خالل الشكل، يتضح أن هناك ثالثة أبعاد أساسية إل           

  مع العروبة واإلسالم واألمازيغية؛البعد الوطني: لدعم الوحدة والهوية الوطنية بالتفاعل 

  والحق في التربية والتعليم وبشكل مجاني البعد الديمقراطي: من خالل ترقية الروح الديمقراطية

عهم وتكافؤ الفرص بين جميع الفئات وتكييف التعليم ألغلبية المتعلمين والتكفل باختالفهم وتنو

 ن احتياجات خاصة واستعدادات خاصة؛والتكفل باألطفال الذين يظهرو

  البعد العالمي والعصري من خالل ضمان ثقافة علمية وتكنولوجية لكل مواطن لالندماج بسهولة

في العالم الجديد مع ضمان تنمية الفكر الناقد وضمان التواصل مع الحضارات والثقافات المختلفة 

 ت خصوصا.من خالل تعلم اللغا

تم االعتماد على عدد من األسس المنهجية في عملية اإلصالح نابعة من التطور الذي عرفته عملية بناء 

 المناهج في بعض المدارس التربوية العالمية وتتمثل هذه األسس في:

 المقاربة بالكفاءات في بناء المناهج؛ اعتماد -

 التعليمي؛بعدا من أبعاد الفعل التربوي يم واعتبار التق -

 االعتماد على الطرق النشيطة والتفاعلية التي تتالءم مع المقاربة؛ -

 تحقيق التناسق األفقي والعمودي بين المناهج التعليمية؛ -

 تجريب المناهج قبل تعميمها كمسعى منهجي ال بد منه. -
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القدرات لدى تجدر اإلشارة إلى أنه تقرر إحداث شعب االمتياز في المرحلة الثانوية قصد تثمين       

التالميذ الذين يظهرون تفوقا ملحوظا في مادة ما أو مجموعة مواد تعليمية وتوجههم إلى مسارات تسمح 

لهم باستغالل كافة قدراتهم، وهذه الشعب هي: شعبة الفلسفة، شعبة الرياضيات، شعبة تقني رياضيات، 

من الموسم الدراسي  حيث تفتح هذه الشعب في الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران، بداية

2003/2004.
1

  

هي: 2003كما تم إنشاء عدد من المؤسسات التربوية سنة 
2

 

(: هو جهاز يتشكل من قطاعات التربية 2003نوفمبر  05المرصد الوطني للتربية والتكوين ) -

الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي، يقوم بوظائف الدراسة 

 والمتابعة والتنبيه والتحليل في منظومة التربية والتكوين؛

(: هو جهاز وطني يدرس كل مسألة 2003نوفمبر  05المجلس الوطني للتربية والتكوين ) -

تتعلق بالتربية والتكوين على جميع المستويات وفي كل الجوانب بناء على طلب السلطات 

 المعنية؛

(: هو هيكل وطني 2003ديسمبر  02ليم األمازيغية )المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتع -

للدراسة والبحث، يتولى المركز تطوير تعليم اللغة األمازيغية في إطار تنفيذ السياسة الوطنية 

 للتربية؛

المركز الوطني إلدماج االبتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في  -

ل وطني للدراسة والبحث واالستشارة واإلعداد ونشر (: هو هيك2003ديسمبر  02التربية )

 االبتكارات البيداغوجية والتكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في قطاع التربية. 

 

 

 

 

                                                           
1
 ،يتعلق بفتح شعب اإلمتيـاز في مرحلـة التعليــم الثانوي" 2003أفريل   20مــؤرخ في  03.403منشور رقم (: "2003وزارة التربية الوطنية )  

 .06، ص.2003، جوان 469النشرة الرسمية للتربية الوطنية، العدد: 
2
المرسوم ؛ 10-06،ص. ص.68، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد: 2003نوفمبر  5مؤرخ في  406-03المرسوم الرئاسي رقم   

، الصادرة في: 76. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد: 2003ديسمبر  02الموافق لـ  1424المؤرخ في شوال  471-03التنفيذي رقم 

 .09-05، ص.ص.2003ديسمبر  09

 

http://novitest.net/pdf/decret_creation.pdf
http://novitest.net/pdf/decret_creation.pdf
http://novitest.net/pdf/decret_creation.pdf
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 اءاتالمقـــــــــــاربة بالكفــــــالفرع الثاني: منهج 

ال ن إقامة روابط بينها إن تراكم المعارف التي اكتسبها المتعلم في كل مادة من مواد الدراسة دو   

يؤدي إلى امتالك منطق االنجاز واالكتشاف، بمعنى يجد المتعلم نفسه يتعلم من أجل أن يتعلم، وال 

 ما والتكيف معه استنادا على تعلمه. يتعلم لتحليل واقع

بهدف حل هذه اإلشكالية تم اعتماد منهج المقاربة بالكفاءات كاختيار بيداغوجي لالرتقاء بالمتعلم، 

حيث تستند المقاربة بالكفاءات إلى نظام متكامل ومندمج مع المعارف والمهارات المنطقية 

ل على والخبرات التي تتيح للمتعلم إنجاز المهمة التي تطلبها تلك الوضعية، وهذه المقاربة تعم

التحكم في مجريات الحياة وبالتالي اختبار منهجي يمكن المتعلم من النجاح في الحياة من خالل 

تثمين المعارف المدرسية وجعلها صالحة لالستعمال في مختلف مواقف الحياة. لهذا فبناء المنهج 

والمهارية  العقلية والوجدانيةالمدرسي لمختلف المواد الدراسية يستهدف تنمية قدرات المتعلم 

يطه وفي ليصبح مع مرور مراحل الدراسة مكتمل الشخصية وقادرا على التفاعل اإليجابي مع مح

ية، لهذا حتى تحقق المناهج الدراسية هذا الهدف، كان من الضروري لحياته الحاضرة والمستقب

المتعلم  التركيز على الكيف المنهجي بدال من الكم المعرفي، من خالل نظام الوحدات الذي يمكن

وإحداث تغييرات في ذاته للتكيف مع الحاجات الطارئة، وهذا ما يساعد  كيفية االعتماد على نفسه،

المتعلم من اكتساب كفاءات ذات طبيعة مهارية وسلوكية تتكيف مع الواقع المعاصر في عالم 

 الشغل أو الحياة اليومية.

تأسيس روابط بين مختلف المواد الدراسية  إن هذا النوع من المناهج من شأنه أن يقود المتعلم نحو

من ناحية، وروابط بين هذه األخيرة وخبرته وكفاءته وواقع مجتمعه من ناحية أخرى، من هنا، 

 نفهم أن هذه الطريقة في التدريس هي ذات طبيعة إدماجية ألنها تعمل على جعل المتعلم:

 يتمكن من التمييز بين الشيء الثانوي واألساسي؛ 

 ى توظيف معارف في الوضعيات المختلفة التي يواجهها؛يتدرب عل 

يركز على الروابط بين المعارف والقيم االجتماعية والعالمية وبين الغايات التعليمية  

 فيكون شخصا مستقال ومسؤوال وعامال كفؤا؛

 يقيم الروابط بين مختلف األفكار المكتسبة واستغاللها في البحث واكتساب الفكر الناقد. 
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 إن منهج المقاربة بالكفاءات له مجموعة من المبادئ يمكن تلخيصها في الجدول التالي:  

 مبادئ المقاربة بالكفاءات وانعكاساتها التربوية (:01-03)الجدول رقم 

 ادئ المقاربة بالكفاءاتـــــــــــــــــــــــــــــــمب

قصد ربطها بمكتسباته السابقة أي استرجاع التلميذ لمعلوماته  : مبدأ البناء

 .الجديدة وحفظها في ذاكرته الطويلة

 : التطبيقمبدأ 

 

يعني ممارسة الكفاءة بغرض التحكم فيها. بما أن الكفاءات 

تعرف عند البعض على أنها القدرة عل التصرف في وضعية 

 .ما يكون من المهم للتلميذ أن يكون نشطا في تعلمه

أي تكليف المتعلم بنفس المهام اإلدماجية عدة مرات قصد  التكرارمبدأ 

 .الوصول به إلى االكتساب المعمق للكفاءات والمحتويات

يسمح اإلدماج بممارسة الكفاءة عندما تقرن بأخرى كما يتيح  - اإلدماجمبدأ 

للمتعلم التمييز بين مكونات الكفاءة والمحتويات وذلك ال يدرك 

 .الغرض من تعلمه

يسمح هذا المبدأ لكل من المعلم والمتعلم بالربط بين أنشطة  الترابطمبدأ 

التعليم وأنشطة التعلم وأنشطة التقييم التي ترمي كلها إلى تنمية 

 .الكفاءة
 الوثيقة المرافقة لمنهاج اللغة العربية، في الموقع االلكتروني:المصدر: 

http://www.onefd.edu.dz/programmes/PROG.DU%20PRIMAIRE/DOC.AC.PRIMAIRE/DO

Acc%20Arabe.htm-C.ACC.4AP/Doc :05/05/2016، تم االطالع عليه يوم. 

 

من أهم ما يميز المقاربة بالكفاءات أن تجعل من التعليم عملية تفاعلية تنطلق من واقع التلميذ، وعموما   

 يمكن ذكر مختلف الخصائص فيما يلي:

  التعليم بالمشكلة: بمعنى عوض أن تلقى الدروس بشكل تقليدي، تنظم حول أسئلة ومشكالت هامة

 عدة؛ اجتماعية، ويتم العمل على إيجاد حلول وبدائل

  اعتماد أسلوب العمل بأفواج صغيرة، مما يعطي التلميذ دافعية لالندماج في الفوج والمشاركة في

 البحث واالستقصاء والحوار وهذا ما ينمي تفكيره ومهاراته االجتماعية؛

 إنجازات: حيث أن المتعلمين مطالبون بصناعة أشياء وعرضها أو تصويرها مثل تقديم  تقديم

 عرض تاريخي أو تقديم دراسة أكاديمية لظاهرة ما من الظواهر.

 

 

http://www.onefd.edu.dz/programmes/PROG.DU%20PRIMAIRE/DOC.AC.PRIMAIRE/DOC.ACC.4AP/Doc-Acc%20Arabe.htm
http://www.onefd.edu.dz/programmes/PROG.DU%20PRIMAIRE/DOC.AC.PRIMAIRE/DOC.ACC.4AP/Doc-Acc%20Arabe.htm
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 يمكن المقارنة بين البرنامج القديم والمنهج الجديد في الجدول التالي:كما 

 القديم والمنهج الجديد الفروقات المتعددة بين البرنامج(: 02-03) الجدول رقم

 المنهج الجديد البرنامج القديم

مبني على المحتويات: أي ما هي المضامين 

 الالزمة لمستوى معين ؟ في نشاط معين ؟

مبني على أهداف معلن عنها في صيغة كفاءات: 

أي ما هي الكفاءات المراد تحقيقها لدى التالميذ في 

 مستوى معين ؟

 الكفاءة هي المعيار المحتوى هو المعيار

منطق التعليم والتلقين: أي هي كمية من المعلومات 

 والمعارف التي يقدمها األستاذ

منطق التعلم: أي مدى التعليمات التي يكتسبها 

المتعلم من خالل اإلشكاليات التي يطرحها األستاذ 

ومدى تطبيقها في المواقف التي يواجهها المتعلم في 

 ةحياته الدراسية واليومي

األستاذ يلقي الدرس وينهي، التلميذ يستقبل 

 المعلومات.

 األستاذ يقترح فهو المرشد والموجه والمساعد

الطريقة البيداغوجية المعتمدة هي طريقة التعميم 

النمطية: أي اعتبار كل التالميذ سواسية في قالب 

واحد؛ اعتبار درجة النضج لدى التالميذ متساوية؛ 

 احد اعتماد مسلك تعليمي و

الطريقة البيداغوجية المعتمدة: األخذ بعين االعتبار 

الفروقات الفردية واالعتماد عليها في عملية 

التعليم؛ درجة النضج متبادلة بين المتعلمين؛ تحديد 

 عدة مسالك تعليمية.

تقويم  اعتماد التقويم المعياري المرحلي فهو

تحصيلي؛ التقويم عبارة عن درجة تذكر للمعارف 

 وال مكان لتوظيف المعارف

اعتبار التقويم عنصرا مواكبا لعملية التعليم فهو 

تقويم تكويني قصد الضبط والتعديل؛ التقويم عبارة 

عن درجة اكتساب للكفاءة مع توظيف الكفاءات 

 المكتسبة.

اللجنة  "،ثانويالسنة الثالثة  ،فقة لمنهاج التربية البدنية والرياضيةا(: "الوثيقة المر2006وزارة التربية الوطنية ) المصدر:

 .04، ص.للمناهج طنيةالو

من خالل الجدول أعاله يتضح لنا جليا الفروقات الكبيرة بين برنامج التعليم القديم المرتكز على       

المحتوى الالزم لكل مستوى دراسي ومنهج المقاربة بالكفاءات أي الكفاءات المراد تحقيقها لدى التالميذ 

يمة على التلقين من طرف في مستوى معين، كما أن طريق التعليم ليست نفسها، حيث تعتمد الطريقة القد
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ا لحل المشكالت مساعدوا وموجها مرشد المعلم أو األستاذ، أما الطريقة الجديدة في التعليم فيكون األستاذ

بين بعين االعتبار الفروقات الفردية ها أخذالتي تطرح على التالميذ. ما يميز طريقة التعليم الجديدة هو 

مسلك  األمر الذي يغيب في الطريقة األولى التي تعتمد على عليماالعتماد عليها في عملية التوالتالميذ 

كما أن طريقة التقويم الجديدة ال تعتمد على درجة النضج لدى التالميذ متساوية؛ وتعتبر تعليمي واحد 

للكفاءة مع توظيف الكفاءات  التلميذ أو الطالب درجة اكتساببل تعتمد على لمعارف ادرجة تذكر 

 المكتسبة.

 وضيح هيكلة هذا المنهج الجديد من خالل المخطط التالي: يمكن ت

 هيكلة المقاربة بالكفاءات (:02-03) الشكل رقم

 
المجلة الجزائرية  مجلة المربي،في (: "مفاهيم بيداغوجية"، 2006اعتمادا على: فريد حاجي ) من إعداد الطالب. المصدر:

 .16، ص.2006فبراير -، يناير05العدد:  للتربية،

من خالل الشكل، يتضح لنا أن منهج المقاربة بالكفاءات يضع أهداف تدريجيا تتماشى مع نهاية كل         

تعلمية(: فعند نهاية الحصة ينبغي تحقيق األهداف اإلجرائية، وهي تمثل عموما النقائص -مرحلة )تعليمية

ا المعلم مع تالميذه في الحصص الموجودة لدى التالميذ، فيتم صياغتها على شكل أهداف يعمل على تحقيقه

التعليمية، أما عند نهاية الوحدة التعليمية، فينبغي تحقيق الهدف التعليمي من خالل وضع مجموعة معايير 

في نشاط مختار والوقوف على مدى اكتساب التالميذ لها؛ أما عند نهاية الفصل الدراسي، تخضع للتقويم 

القاعدة األساسية للكفاءة الختامية التي يتم تحقيقها عند نهاية السنة، فينبغي تحقيق كفاءة قاعدية والتي تمثل 

حيث لكل كفاءة قاعدية هدفان تعليميان أحدهما متعلق باألنشطة الجماعية والثاني متعلق باألنشطة الفردية؛ 
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ة وهي تعبر عن أما عند نهاية المرحلة الدراسية ينبغي تحقيق الكفاءة النهائية تتويجا لنهاية المرحلة الثانوي

 كل المكتسبات والمؤهالت المراد تحقيقها لدى التلميذ.

يعمل منهج المقاربة بالكفاءات على تحقيق جملة من األهداف منها: 
1

 

 فسح المجال للمتعلم إلبراز طاقاته الكامنة؛ 

 بلورة استعدادات المتعلم وتوجيهها لتتناسب مع فطرة التلميذ المتعلم؛ 

التلميذ على كفاءات التفكير المتشعب والربط بين المعارف في المجال الواحد واالشتقاق  تدريب 

 من الحقول المعرفية المختلفة عند حل مشكلة أو مناقشة موضوع ما أو مواجهة وضعية معينة؛

 تجسيد الكفاءات المتنوعة التي يكتسبها المتعلم في سياقات واقعية؛  

 ك وجود التداخل والتكامل بين المعارف المختلفة؛زيادة قدرة المتعلم على إدرا 

 الوعي بدور العلم في تغيير الواقع وتحسين نوعية الحياة. 

مصادر تعليمية تعليمية من خالل استخدام أدوات منهجية وج المقاربة بالكفاءات لتنظيم العملية الجاء منه

تجعل المتعلمين ينظرون إلى الحياة من منظور علمي عن طريق ربط التعليم بواقع الحياة  ،متعددة

 واالعتماد على مبدأ التعلم والتكوين والعمل على تحويل المعرفة النظرية إلى معرفة نفعية.

 اإلمكانياتالدولة كانت معتبرة خصوصا في توفير مجهودات تجدر اإلشارة إلى أن في األخير،        

وتوفير المطاعم التربوية الهياكل بناء التي تساعد التلميذ على الدراسة كتوفير المعلمين و لضروريةا

هناك من انتقد هذه ف ،التربية والتعليم قطاعإصالحات ، أما من حيث البرامج التربوية ووالنقل المدرسي

والتعليم، بل كانت تفرض من  االصالحات، كونها لم تأخذ برؤى جميع األطراف الفاعلة في قطاع التربية

 طرف الوزارة في كل مرة.

مسار بناء وإصالح التعليم دراسة باعتبار التعليم العالي مكمال للتعليم األساسي والثانوي، يكون لزاما 

للتعليم العالي وما هي  الجزائرية المراحل األساسية في بناء المنظومةفما هي ، العــــالي في الجزائر

في ماذا تتمثل إستراتيجية إصالح التعليم العالي حاليا في  التي تم تطبيقها منذ االستقالل؟ االستراتيجيات

 ندرس هذا في المبحث الموالي. الجزائر؟ وهل لها عالقة بسوق العمل والتشغيل؟

 

 

                                                           
1
 .85ص.، (2013سامي عبد القادر )  



....................................... التعليم والتعليم العالي في الجزائر في ظل اإلصالحاتالفصل الثالث:.............................  

 

  
121 

 
  

 الي في الجزائرــــإصالح التعليم العبناء و: مسار المبحث الثاني

مّر قطاع التعليم العالي في الجزائر بعدة مراحل، كان آخرها برنامج اإلصالحات العميقة             

والشاملة، من خالل هيكلة جديدة مرفقة بتجديد البرامج والتسيير البيداغوجي، حيث يشمل البرنامج ثالثة 

ا المحور الثاني فيتمثل في محاور رئيسية تتمثل في إصالح اإلدارة والتسيير الجامعي كمحور أول، أم

إصالح التعليم العالي مع إمكانية بناء برامج للتعليم والتكوين مستوحاة مباشرة من احتياجات المجتمع، 

بهدف تحقيق تناغم حقيقي مع المحيط االجتماعي ـ االقتصادي عبر تطوير كل التفاعالت الممكنة بين 

ل في إصالح البحث العلمي، من خالل إنجاز هياكل قاعدية الجامعة وعالم الشغل، أما المحور الثالث فيتمث

وتجهيزات كبرى خاصة بالبحث، كما يشمل هذا البرنامج أيضا محاور ثالثة إلرساء نظام إلدارة الجودة 

 في التعليم العالي.

       

  للتعليم العالي الجزائرية المطلب األول: مسار بناء المنظومة

كان عدد الطلبة الجزائريين الذين يدرسون في الجامعة وملحقاتها في عهد االستعمار الفرنسي، 

 8من بين ما يقارب  1961ـ1960)سنة  500في كل من قسنطينة ووهران ضئيال للغاية ال يتجاوز 

، تم إحراق ـ عن قصدـ المكتبة الوطنية التابعة لجامعة الجزائر 1962جوان  07ماليين نسمة( وفي يوم 

كان هذا بهدف محاولة  ألف كتاب. 500السري الفرنسية، ما أدى إلى حرق من طرف منظمة الجيش 

 ناء وطنهم.تكريس األمية والجهل والتخلف لدى الجزائريين ومنعهم من التعلم وب

بعد استقالل الجزائر عمدت الدولة على تعليم أبناء الشعب من خالل جعل التعليم إجباريا ودون 

باالعتماد على استيراد خدمات التعليم من الدول العربية والغربية. ولم  مقابل لكل أبناء الشعب الجزائري،

تكتف بذلك، بل شجعت الجزائر كل من يرغب في مواصلة تعليمه خارج الوطن بصرف منحة تغطي كل 

 المصاريف الالزمة. 

سنة من استقالل الجزائر، سجلت المنظومة التعليمية التربوية توسعا معتبرا في جميع  50 بعد

أطوارها: االبتدائي واإلكمالي والثانوي والعالي، كما تم تعزيز التعليم العالي بمنظومة وطنية للبحث 

اتيجيات التي العلمي. فما هي مختلف المراحل التي مرت بها الجامعة الجزائرية؟ وما هي مختلف االستر

 طبقتها في مسار عملية البناء ؟ 
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للتعليم  الجزائرية الفرع األول: المراحل األساسية واالستراتيجيات المطبقة في مسار بناء المنظومة

 العالي

لقد مرت المؤسسة الجامعية الجزائرية بأربع مراحل أساسية حسب تطورها من حيث تنظيمها     

:ومناهجها، ندرس ذلك فيما يلي
1

   

كليات أكاديمية  4بعد استقالل الجزائر، ورثت جامعة مكونة من (: 1970ـ1962. المرحلة األولى )1.1

حسب االختصاص وهي: كلية الطب، كلية العلوم، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، كلية الحقوق 

والعلوم االقتصادية. عملت الدولة على وضع سياسة ترتكز على مبادئ أساسية متمثلة في 

عليم، وقد تجسد ذلك من خالل التعليم المجاني واإلجباري الشمولية والمساواة والعدالة في الت

لجميع الجزائريين، فكان يتوجب ذلك بناء عدد كاف من المدارس واإلكماليات والثانويات 

والجامعات، وتكوين العدد الكافي من األساتذة، باإلضافة إلى توفير مساعدات اجتماعية مكثفة 

  للطلبة.

فمع إنشاء وزارة التعليم العالي  في إرساء قواعد الجامعة الوطنية، تمثلت إستراتيجية هذه المرحلة

 ، ظهرت الجامعة الجزائرية بمفهومها الفعلي؛1970والبحث العلمي سنة 

تمثلت إستراتيجية هذه المرحلة في تنفيذ إصالح منظومة التعليم (: 1981ـ1971. المرحلة الثانية )2.1

، حيث أن نموذج التنمية االقتصادية )نموذج التصنيع( الذي انطلق تنفيذه في 1971العالي سنة 

( فرض إعادة هيكلة عميقة لمنظومة التربية والتكوين 1969ـ 1967المخطط الثالثي األول )

هدف تطوير تعليم التكنولوجيا في الجامعة لتلبية حاجة الدولة عموما والتعليم العالي خصوصا، ب

محاور  4الماسة والملحة إلطارات سامية خدمة للتنمية.  لقد تمت عملية إعادة الهيكلة هذه وفق 

 رئيسية، تتمثل في: 

 :استجابة للحاجات المتزايدة الناتجة عن نموذج  إعادة صياغة برامج التكوين بشكل كلي

 لبالد؛التصنيع في ا

 :تمثل في تنظيم التعليم حسب نظام السداسيات، وفقا  تنظيم بيداغوجي جديد للدراسة

لمنطق المقاييس والمكتسبات القبلية، وليس على أساس المعدل السنوي، كما تم تخصيص 

 حيز مهم لألعمال الموجهة في البرامج، وإعطائها وزن أهم في التقييم النهائي.

                                                           
1

.، ف ي 47ـ 18"، ص.ص.2012ـ1962سنة في خدمة التنمية  50التعليم العالي والبحث العلمي، "التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر،  وزارة 

 .11/08/2013، تم االطالع عليه يوم: www.mesrs.dzالموقع االلكتروني: 

http://www.mesrs.dz/
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 بهدف تمكين أكبر عدد من الشباب من بلوغ المستويات  العالي: تكثيف النماء في التعليم

العليا في التربية والتكوين، مما يسمح بتزويد االقتصاد الوطني بأكبر عدد من اإلطارات 

 السامية؛

  :تمثل في االنتقال من المخطط التقليدي إعادة صياغة تنظيم شامل للهياكل الجامعية

متخصصة )كل معهد يتخصص في مجال علمي واحد( للكليات إلى المعاهد الجامعية ال

 بهدف إدراج التكنولوجيا في مسارات التعليم والتكوين.

 

فترة السبعينيات ببروز نظام تكوين عالي غير جامعي أكثر تقنية، تغلبت عليه دورات تكوين  تميزت     

قصيرة المدى، حيث تزودت مختلف قطاعات النشاط بمعاهد تكوين خاصة بها، كما تكفلت معاهد 

 التكنولوجيا بتكوين اإلطارات المتوسطة من تقنيين سامين ومهندسين تطبيقيين.

تمثلت إستراتيجية هذه المرحلة في رسم الخريطة الجامعية : (2001ـ1982)ثة . المرحلة الثال3.1

، فانطالقا من بداية الثمانينيات، تم اتخاذ عدد من إجراءات تعزيز وعقلنة منظومة 1984ـ 1982

 التعليم العالي في الجزائر وهي:

 األول: متعلق باإلدماج الصريح للتعليم العالي ضمن عملية التخطيط الوطني  اإلجراء

الشاملة، من خالل تحديد أهداف كمية دقيقة للتعليم العالي فيما يخص تكوين اإلطارات 

)والتي تم  1982حسب فروع وقطاعات النشاط. حيث تم وضع خريطة جامعية لسنة 

ات السنوية للمتخرجين من حاملي الشهادات ( والتي تعبر عن الحاجي1984تحديثها سنة 

 المتخصصة في المجاالت التكنولوجية. 

  اإلجراء الثاني: متعلق بإعادة تنظيم الجذوع المشتركة واإلكثار منها، ووضع برامج خاصة

 بها بهدف تحسين نوعيتها.

 ل وضع اإلجراء الثالث: متعلق باإلجراءات التوجيهية الخاصة بااللتحاق بالجامعة، من خال

  نظام لتوجيه حاملي الباكالوريا الجدد.

 

كما تم تعزيز منظومة التعليم العالي تماشيا مع التحوالت التي يشهدها كل من المجتمع 

المتعلق  1999 أفريل 04المؤرخ في  05ـ99الجزائري، من خالل سن القانون رقم  واالقتصاد

بالتعليم العالي، الذي يعيد تأكيد المبادئ التي يسير عليها التعليم العالي ويحدد القانون األساسي 
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لألساتذة والطلبة في كل مستويات التعليم العالي ) وهي مرحلة التدرج ومرحلة ما بعد التدرج 

 يم العالي تساهم في:والتكوين المتواصل( كما نص القانون على أن الخدمة العمومية للتعل

 تطوير البحث العلمي والتكنولوجي واكتساب المعرفة والمعلومات وتطويرها ونقلها؛ 

  رفع المستوى العلمي والثقافي والمهني للمواطن عبر نشر الثقافة والمعلومات العلمية

 والتقنية؛

 ت في كل التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألمة الجزائرية عبر تكوين إطارا

 المجاالت؛

  الترقية االجتماعية مع ضمان العدالة للجميع ولكل المؤهلين لذلك في الحصول على أسمى

 أشكال العلم والتكنولوجيا.

إن هذا القانون ضمن شروط الحرية في التطوير العلمي المبدع والناقد، وموضوعية المعرفة واحترام 

الوطني لشهادة التعليم العالي التي تخّول نفس الحقوق تنوع اآلراء ووجهات النظر، وأكد على الطابع 

لحامليها، أشار أيضا إلى الروابط الواجب تطويرها مع الهيئات الوطنية والدولية، ومن ناحية أخرى، تم 

االعتراف لألساتذة والطلبة بحقهم في حرية التجمع وإنشاء الجمعيات في إطار التشريعات السارية، كما 

 جلس أخالقيات وآداب المهنة الجامعية".أعلن عن تأسيس "م

تمثلت إستراتيجية هذه المرحلة في تطبيق إصالحات ـ إلى يومنا هذا(: 2002المرحلة الرابعة ) .1.1

،  الذي يعني LMDعميقة وشاملة لمنظومة التعليم العالي، يتمثل أهمها في تطبيق النظام العالمي 

بيقه في بعض الجامعات الجزائرية خالل نظام " ليسانس، ماستر، دكتوراه"، حيث شرع في تط

. يتميز نظام ل م د  بهندسة جديدة في عروض التكوين وفق األطوار 2005ـ2004السنة الجامعية 

الثالثة.
1

 

بصفة عامة يمكن القول أنه خالل المراحل األربعة في مسار بناء الجامعة الجزائرية تم رفع 

 التحديات األربعة التالية:

  :ستمرار في الطابع الديمقراطي في التعليم العالي ومجانية التعليم فيه، مع أي االالدمقرطة

خدمات جامعية كثيرة، أي إن الدمقرطة تعني فتح أبواب التعليم العالي لكل الشباب من كل 

الفئات االجتماعية ومن كل الجهات والمناطق، وأن يكون التوزيع حسب الجنس غير مجحف 

 في حق اإلناث؛

                                                           
1

 التفصيل في الجزء الثاني من هذا البحث.سيتم دراسة هذه االستراتيجية ب 
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 :أي إحالل الجزائريين محل األجانب، كانت تعني تدخال على مستوى برامج التعليم  الجزأرة

لتكييفها مع االحتياجات الوطنية من اإلطارات، وقد ترجمت بسياسة تهدف إلى ولوج مكثف 

للجزائريين إلى وظيفة التعليم لضمان استخالف األجانب، حيث سمحت القرارات المتخذة 

، وبجزأرة 1987دين واألساتذة المساعدين بشكل كامل سنة بجزأرة سلك المعي 1982سنة 

، ثم جاء دور جزأرة العلوم 1989، والعلوم االجتماعية سنة 1988العلوم الطبية سنة 

. يمكن اعتبار سلك 2000ـ1990البيولوجية والعلوم الدقيقة والتكنولوجيا خالل العشرية 

) إذ بالكاد كان  2002ـ2001امل سنة األساتذة في التعليم العالي قد تمت جزأرته بشكل ك

( حيث أن المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي 2002ـ2001أستاذا أجنبيا سنة  67هناك 

 أستاذا دائما في كل األسالك. 44 448والبحث العلمي أصبح يرتادها 

 :دريجي بعد االستقالل مباشرة، توجب بذل جهود كبيرة لجعل اللغة العربية وبشكل ت التعريب

لغة التعليم الرئيسية في الجامعة، لكن، بما أن التعليم العالي كان يعاني أصال من نقص فادح 

في األساتذة الذين يتحكمون في اللغة العربية، فقد توجب تكوينهم باللجوء إلى عدد كبير من 

لغات األساتذة المتعاونين من العالم العربي، مع تحضير دورات في مراكز التعليم المكثف ل

المفتوحة في المؤسسات الجامعية. في واقع األمر، استمرت نسبة التعريب في االرتفاع 

في العلوم  % 100وبشكل متباين حسب االختصاصات المدّرسة وقد بلغت هذه النسبة 

 .1997ـ1996االجتماعية واإلنسانية سنة 

 :لمخططات التي كانت مع تبني نظام االقتصاد الموجه ابتداء من ا التوجه العلمي والتقني

، ثم 1977ـ1974و 1973ـ1970والمخططين الرباعيين  1969ـ1967)المخطط الثالثي 

المخططين الخماسيين التاليين( برزت الحاجة إلى إطارات تقنية مؤهلة. وبالتالي فإن توجه 

التصنيع ساهم في تعزيز التوجه نحو العلمي والتقني، حيث أصبحت نسبة الطلبة المسجلين 

من مجموع المسجلين مع  % 73تناهز  1987ـ1986لشعب العلمية والتكنولوجية سنة في ا

.  لكن مع التزايد السريع لتعداد % 34أغلبية مسجلة في شعبة التكنولوجيا بنسبة تساوي 

الطلبة الجزائريين في السنوات األخيرة والركود في سوق العمل وتطور تركيبة الُشعب في 

   لمسجلين في االختصاصات العلمية والتكنولوجية ينخفض.الباكالوريا، جعل عدد ا
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 الفرع الثاني: تطور عدد الطلبة والمتخرجين من الجامعة الجزائرية

نسجل تطور كبير لعدد الطلبة المسجلين في التدرج وما بعد التدرج،  2011ـ 1962طوال الفترة             

 الشكل التالي يوضح ذلك:

 تطور عدد الطلبة المسجلين في التدرج وما بعد التدرج(: 03-03)الشكل رقم 

 
سنة في خدمة  50وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، المصدر: 

 www.mesrs.dz.، في الموقع االلكتروني: 32"، ص.2012ـ1962التنمية 

يبين الشكل تطور عدد الطلبة المسجلين ـ في التدرج وما بعده ـ بالجامعة الجزائرية منذ االستقالل 

 2881عموما  1963ـ1962، بلغ عدد الطلبة في الجامعة الجزائرية في السنة الجامعية 2011حتى سنة 

مرات بين  9طالب أوربي، وتضاعف عدد الطلبة في التدرج  2061طالب جزائري و 820طالب، منهم 

مرة بين  2,25، و1990و 1980مرات بين  03، و1980و 1970مرة بين  4,5، و1970و 1960

 . 2010و 2000

 50يظهر الشكل أن عدد الطلبة المسجلين في مرحلة ما بعد التدرج قد شهد تطورا تدريجيا خالل 

مرة  12كثر من سنوات من االستقالل ثم يتضاعف بأ 10سنة من استقالل الجزائر، حيث تضاعف بعد 

 إلى نهاية السبعينيات، ثم يبدأ هذا العدد في تسجيل زيادات معتبرة بعد ذلك، حيث تم تسجيل نسبة نمو بـ:

،  أما خالل الفترة 2000و 1990بين  % 49,25، ثم 1990و 1980بين الفترتين  % 252,26

 2,78احدة فقط بنسبة: لترتفع بعدها خالل سنة و % 182,91فقد وصلت نسبة النمو إلى  2010ـ2000

يعزى هذا إلى توسيع الشبكة الجامعية بحيث أصبح في كل والية جامعة على األقل وزيادة التأطير  %

طالب سنة االستقالل إلى  156وفتح مدارس الدكتوراه في الكليات الكبيرة، بهذا يكون العدد قد انتقل من 

 .2011طالب سنة  617 60
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عاما من االستقالل أي عند الدخول الجامعي  50المسجلين بعد  لقد بلغ عدد الطلبة اإلجمالي

 1962في مرحلة ما بعد التدرج، فبين سنة  60 617طالب، منهم  1 138 562ما يعادل  2011ـ2010

 اليوم على مختلف واليات الوطن.  مرة وهم موزعين 400تضاعف عدد الطلبة بحوالي  2012وسنة 

 التالية: كما يمكن استخالص المالحظات

تعزيز حصة العلوم الدقيقة والتكنولوجيا على طول كل الفترة الممتدة من االستقالل حتى  

 ؛2000، متبوعة بانخفاض معتبر ابتداء من سنة 1990

انخفاض مستمر في حصة العلوم الطبية وعلوم األرض التي عرفت استقرارا خالل  

 العقدين الماضيين؛

اعية واالنسانية التي أضحت تمثل أكثر من نصف ارتفاع كبير لحصة العلوم االجتم 

 التعداد منذ أزيد من عقدين؛

 تزايد بالنسبة إلى جميع الُشعَب خاصة منها ُشعَب العلوم االجتماعية واإلنسانية؛ 

 بلوغ نسبة األغلبية لعنصر اإلناث ضمن عدد الطلبة الجامعيين.  

تزايد نسبة اإلناث في مرحلة التدرج، حيث نلمس من خالل التطور في عدد الطلبة الجزائريين، 

 يظهر ذلك من خالل الشكل الموالي:

 تزايد نسبة اإلناث في مرحلة التدرج (:01-03)الشكل رقم 

 
سنة في خدمة  50وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر،  المصدر:

 www.mesrs.dzالموقع االلكتروني:  .، في41"، ص.2012ـ1962التنمية 
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 % 50إلى  1972سنة  % 23هناك ارتفاع تدريجي لحصة اإلناث إلى مجموع المسجلين من 

. وتتركز النسبة األكبر لإلناث في اآلداب والعلوم االجتماعية 2011سنة  % 59، ليبلغ نسبة 2002سنة 

 .% 31بينما توجد النسبة المنخفضة لإلناث في التكنولوجيا حيث تعادل  % 69حيث تبلغ 

 

بتطور عدد الطلبة الجامعيين من سنة إلى أخرى، ومن عقد إلى آخر، تطور عدد حاملي الشهادات 

 الجامعية في الجزائر كما يوضحه الشكل التالي:

حاملي الشهادات الجامعية في الجزائر منذ االستقالل إلى  تطور عدد(: 05-03) الشكل رقم

2012 

 
سنة في خدمة  50وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر،  المصدر:

 www.mesrs.dz .، في الموقع االلكتروني:44"، ص.2012ـ1962التنمية 

يظهر الشكل تقسيم االختصاصات إلى أربع مجموعات رئيسية، نالحظ هيمنة نسبية للعلوم         

االجتماعية واإلنسانية، تليها مجموعة العلوم الدقيقة والتكنولوجيا، حيث أنتجت منظومة التعليم العالي 

 % 8,3227سنة، وكان العدد اإلجمالي قد تطور بنسبة  50مليون من حاملي الشهادات خالل  2حوالي 

بعد سنة واحدة، وقد عرفت  % 23,34ثم تطور بنسبة  2009/2010إلى  1999/2000خالل الفترة من 

تخرج  2011ـ2001طالب، كما شهدت العشرية  246 400تخرج  2010/2011السنة الجامعية 

 طالب من حاملي الشهادات من مؤسسات التعليم العالي. 1 393 000

ن النسبة بين عدد حاملي الشهادات مقارنة بتعداد المسجلين قد تحسنت أما من حيث المردود الكمي، فإ 

سنة  1/8لتصبح  1970سنة  1/16، إلى 1963سنة  1/29بشكل مستمر وثابت، حيث انتقلت النسبة من 

 ¼. حيث بلغت  2011وسنة  2000، وقد انخفضت إلى النصف بين سنة 2000و 1990و 1980
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اليوم تطورا كبيرا من حيث الهياكل، حيث أن الشبكة الجامعية تغطي تعرف الجامعة الجزائرية         

حاليا كل التراب الوطني، حيث أصبحت في كل والية من واليات الوطن جامعة أو مركز جامعي على 

ألف طالب  300ألف أستاذ، أما عدد الطلبة فقد بلغ مليون و 47األقل، ويقدر عدد األساتذة الجامعيين بـ: 

.2025له المليونين والنصف بحلول سنة واحتمال وصو
1

 

تتمثل أنواع المؤسسات الخاصة بالتعليم العالي في الجزائر في: الجامعة، المركز الجامعي، المدارس 

تضم الشبكة  الخارجية عن الجامعة، المدرسة العليا لألساتذة، المدارس الكبرى، األقسام التحضيرية. حيث

( والية 48( مؤسسة للتعليم العالي، موزعة على ثمانية وأربعون )91الجامعية الجزائرية واحد تسعون )

( 19( مراكز جامعية وتسعة عشر )10( جامعة، عشرة)47عبر التراب الوطني، وتظم سبعة وأربعون )

( 2تحضيرية وقسمان )( مدارس 10( مدارس عليا لألساتذة وعشرة )05مدرسة وطنية عليا وخمسة )

.تحضيريان مدمجان
2

 

أما من حيث النظام التعليمي، فقد غيرت الجامعات الجزائرية مناهجها وبشكل استعجالي إلى النظام الجديد 

L.M.Dسانس ـ ماستر ـ دكتوراه؛ هذا النظام الذي لم يفز برضى جميع الطلبة، ذلك بسبب ، وهو نظام: لي

عدم التحضير والتخطيط له بالشكل المطلوب، ما جعله يصطدم بقوة بالنظام الكالسيكي ـ فيما يخص 

معادلة الشهادات بين النظامين ـ مما خلق أزمة حادة. حيث بدأ تطبيق هذا النظام الجديد في بعض 

2004عات الجزائرية منذ سبتمبر الجام


. 

تسعى الدولة من خالل تخصيص أموال معتبرة وبناء هياكل جامعية ضخمة من جامعات بكل مرافقها 

)إقامات للطلبة ومطاعم وقاعات للرياضة الجامعية( إلى توفير مقاعد بيداغوجية كافية للطلبة، إال أن عدد 

ا هو اآلخر، مما جعل الجزائر تعرف أزمة بطالة الجامعيين المتخرجين أصبح يعرف نموا متزايد

 المتعلمين أو بطالة حاملي الشهادات الجامعية. من هنا، لمحاولة التوفيق ما بين اإلحتياجات من

تسعى الجزائر إلى تطبيق إصالح  التعليم في الجامعات الجزائرية في سوق العمل وعروض التخصصات

 لقطاع التعليم العالي بشكل عميق وشامل، سيتم تناوله فيما يلي.

 

 

                                                           
1

. في الموقع االلكتروني: 14 - 05"، ص.2012ـ1962وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر  

https://www.mesrs.dz/ar/accueil 11/08/2013عليه يوم: ، تم االطالع. 
2

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الموقع االلكتروني:  

http://services.mesrs.dz/arabe_mesrs/etablissements_a.php?eetab=1  :11/08/2013، تم االطالع عليه يوم. 


 . 2005في جامعة سطيف منذ سنة  LMDبدأ تطبيق نظام  

http://www.umc.edu.dz/VersionArabe/menu%20vertical/systeme%20lmd/systemeLmdAlgerie.htm
http://www.umc.edu.dz/VersionArabe/menu%20vertical/systeme%20lmd/systemeLmdAlgerie.htm
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
http://www.3algeria.com/vb/showthread.php?t=19063
https://www.mesrs.dz/ar/accueil
https://www.mesrs.dz/ar/accueil
http://services.mesrs.dz/arabe_mesrs/etablissements_a.php?eetab=1
http://services.mesrs.dz/arabe_mesrs/etablissements_a.php?eetab=1
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 إصالح التعليم العالي في الجزائر خالل العشرية األخيرة المطلب الثاني: إستراتيجية

على ضوء توصيات اللجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية للمخطط الخاص بإصالح النظام        

، حيث تم تسطير هدف إستراتيجي خالل 2002أفريل  20التربوي المتبنى من طرف مجلس الوزراء في 

 إصالح شامل وعميق للتعليم العالي. ، يتمثل في2013ـ2004المرحلة 

قبل دراسة فحوى إستراتيجية إصالح التعليم العالي في الجزائر خالل العشرية األخيرة، ال بد أوال من  

 معرفة دواعي اإلصالح وأهدافه، كما يلي:

 الفرع األول: دواعي إصالح التعليم العالي في الجزائر

تأتي إستراتيجية اإلصالح من منطلق أن البطالة في الجزائر هي مشكلة غياب إستراتيجية تعليمية            

لقد جاء نظام ل م د استجابة  مؤهلة لمناصب شغل مكيفة و مبرمجة في إطار تحقيق التنمية المستدامة،

 لجملة من األسباب منها:

 ؛يرة من الطلبة في غياب تأطير كافأعداد كب -

 ؛يناميكية ضعيفة لتجديد البرامجد -

 مركزية قوية في تسيير الحياة الجامعية. -

ليحل محل النظام الكالسيكي الذي كان يعاني من بعض االختالالت منها:كما جاء نظام ل م د 
1

 

 مسالك تكوين غير متخصصة بالشكل المطلوب؛ 

 تدرج وانتقال سنوي؛ المدة الطويلة التي يقضيها الطلبة بالجامعة نتيجة اعتماد نمط 

  أحجام ساعية ضاغطة تلزم الطالب بحضور ساعات مبالغ فيها في قاعات المحاضرات

 واألعمال الموجهة على حساب الوقت الواجب تخصيصه لتكوينه الذاتي؛

  )نظام تقييم ثقيل ومثبط، من خالل تعدد االمتحانات )امتحانات عادية، شاملة، استدراكية

 انات بشكل مبالغ فيه؛مع تمديد فترة االمتح

  غياب شبه تام للمعابر نتج عنه انغالق الفروع، الشيء الذي ال يمكن الطالب من الحفاظ

 على المعارف المكتسبة واالستفادة منها في مسلك آخر في حالة التحويل؛

  استمرار ظاهرة مغادرة األساتذة الباحثين للجامعة نحو آفاق أخرى أكثر جذبا، ال سيما في

 قانون أساسي خاص محفز وجاذب؛غياب 

 برامج تكوين أقل مالءمة لمتطلبات التأهيالت الحديثة؛ 

 .اندماج ضعيف للجامعة في محيطها االجتماعي واالقتصادي 

                                                           
1

 .10؛ 09ص.ص. ،2007، جوان www.mesrs.dzوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "إصالح التعليم العالي"، في الموقع االلكتروني:  
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 أهداف إستراتيجية إصالح التعليم العالي في الجزائر الفرع الثاني:

للمعايير الدولية التي تسمح للمنتسب للجامعة غرض من هذه الهيكلة الجديدة هو االستجابة إن ال            

يرمي هذا  كما ،الدول األوروبية خصوصا الجزائرية مسايرة التعليم العالي في دول العالم عموما وفي

األهداف التالية:جملة اإلصالح الذي شرع فيه إلى تحقيق 
1

 

  والمتطلبات المواءمة بين المتطلبات الشرعية لديمقراطية االلتحاق بالتعليم العالي

 الضرورية لضمان تكوين نوعي؛

  تحقيق تناغم حقيقي مع المحيط االجتماعي ـ االقتصادي عبر تطوير كل التفاعالت

 الممكنة بين الجامعة وعالم الشغل؛

 إعطاء مفهومي التنافس واألداء كل مدلوالتهما؛ 

 إرساء أسس الحكامة الراشدة للمؤسسات، تستند على المشاركة والتشاور؛ 

 اك الجامعة في التنمية المستدامة للبالد؛ إشر 

  تمكين الجامعة الجزائرية من أن تصبح من جديد قطبا لإلشعاع الثقافي والعلمي على

 األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية؛ 

  ربط الجامعة الجزائرية بالفضاء العالمي والتفتح أكثر على التطورات العالمية خاصة

 التكنولوجيا؛ المتعلقة منها بالعلوم و

 

على ضرورة هذا اإلصالح وطابعه االستعجالي، بسبب أن الجزائر ال تعيش في ت الوزارة أكد       

زاوية بعيدة تجعلها ال تتأثر بما يحدث من حولها، وحيث أن أنظمة التعليم العالي في العالم تتوجه نحو 

هي: الليسانس والماستر والدكتوراه، وهو  تنظيم نمطي، يتخذ شكل هيكلة تعليمية من ثالثة أطوار تعليمية

الشيء الذي يمنح مقروئية أفضل لهذه األطوار والشهادات المتوجة لها على الصعيدين الوطني والدولي.
2

 

إن التطورات األخيرة على مستوى المنظومة الجامعية تعزى إلى اإلستراتيجية التي تبنتها وزارة التعليم 

من خالل هيكلة تتمثل في إصالح عميق وشامل للتعليم العالي في الجزائر،  العالي والبحث العلمي، والتي

جديدة مرفقة بتجديد البرامج و التسيير البيداغوجي الذي ضم ثالثة أطوار رئيسية هي: ليسانس،  ماستر، 

                                                           
1

 .07،11التعليم العالي والبحث العلمي، "إصالح التعليم العالي"، ص.ص. وزارة 
2

تدريس الفلسفة في الجزائر واقع الملتقى الوطني حول: نابي بوعلي، "الفلسفة في الجامعة الجزائرية في ظل نظام ل م د"، ورقة بحثية مقدمة في  

 ، في الموقع االلكتروني:2011أفريل  19و 18، قسنطينة، المدرسة العليا لألساتذة، يومي: وآفاق

gerie/Communicationsphilo/comm%20bouali.pdfhttp://www.umc.edu.dz/vf/images/philoal 

http://www.umc.edu.dz/vf/index.php/proceeding/1023-2011-04-20-08-26-51
http://www.umc.edu.dz/vf/index.php/proceeding/1023-2011-04-20-08-26-51
http://www.umc.edu.dz/vf/images/philoalgerie/Communicationsphilo/comm%20bouali.pdf
http://www.umc.edu.dz/vf/images/philoalgerie/Communicationsphilo/comm%20bouali.pdf
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دكتوراه؛ بمعنى هيكلة تكون مصحوبة بتحسين وتأهيل مختلف البرامج وتنظيم جديد استجابة للمعايير 

 . يمكن توضيحها من خالل الشكل التالي:وليةالد

 .2013ـ2001إستراتيجية إصالح وتطوير التعليم العالي في الجزائر (: 06-03)الشكل رقم 

 

 .من إعداد الطالب المصدر:       

خالل الشكل يتضح أن إستراتيجية إصالح التعليم العالي في الجزائر امتدت على مدى عشرية  من        

( وهي تنقسم إلى ثالثة محاور أساسية تتمثل في: اإلدارة والتسيير الجامعي؛ التعليم 2013ـ2004كاملة )

 العالي؛ البحث العلمي. ندرس ذلك فيما يلي: 

يتجلى هذا اإلصالح في إدخال نمط جديد للتسيير مبني على إصالح اإلدارة والتسيير الجامعي:  .1.2

أسس الحكامة الراشدة من خالل قيادة الجامعة نحو مزيد من االستقاللية والمسؤولية البيداغوجية، 

إضافة إلى تحسين القدرات التسييرية لمسؤولي المؤسسات الجامعية؛ تدعيم روح الحوار 

الجامعية وآدابها؛ تعميم استعمال اإلعالم اآللي وشبكة والتشاور بإقرار قواعد أخالق المهنة 

اإلنترنت في اإلدارة والتسيير على مستوى الجامعات، وتعزيز التواصل عن طريق المواقع 

 . معات والمراكز الجامعية والكلياتااللكترونية للجا
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يهدف هذا اإلصالح إلى التكفل بالمتطلبات اآلتية:
1

 

  للجامعة من خالل ترقية القيم العالمية ال سيما منها المتعلقة بالتسامح تدعيم المهمة الثقافية

 واحترام الغير في إطار قواعد أخالقيات المهنة الجامعية وآدابها؛

 التفتح أكثر على التطورات العالمية خاصة تلك المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا؛ 

 تشجيع التبادل والتعاون الدوليين وتنويعهما؛ 

 الحكامة الراشدة المبنية على المشاركة والتشاور. إرساء أسس 

 

لقد جاء هذا اإلصالح حسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة إصالح التعليم العالي:  .2.2

لالختالالت التي عرفها النظام الكالسيكي والتي جعلت الجامعة غير مواكبة بالقدر الكافي 

على األصعدة االقتصادية واالجتماعية والسياسية  للتحوالت العميقة التي عرفتها الجزائر

والثقافية، كما جعلت هذه االختالالت نظام التعليم العالي يعيش في حالة عدم المواءمة التي جعلته 

غير قادر على االستجابة بفعالية مع الواقع الذي يعرف تحديات كبرى يفرضها التطور غير 

تفرضها عولمة االقتصاد، وبروز المهن الجديدة وعولمة المسبوق في العلوم والتكنولوجيات، كما 

منظومات التعليم العالي.
2

يتمثل إصالح التعليم العالي في تبني نظام جديد يعرف باسم نظام  

LMD  فما هو مفهوم نظام ،LMD ؟ ما هي خصائص هذا النظام الجديد؟ وهل لهذا النظام

 عالقة بسوق العمل؟

 

عبارة عن هيكلة جديدة للتعليم ترتكز على تنظيم التعليم العالي في هو : LMD. مفهوم نظام 1.2.2

أطوار ثالثة هي: ل: ليسانس، م: ماستر، د: دكتوراه. تعتمد على نظام السداسيات تتوج بثالث 

   :شهادات على النحو التالي

  سداسيات( يتحصل فيه الطالب الناجح على شهادة الليسانس 6سنوات ) 3طور أول: مدته. 

 سداسيات( يتحصل بعده الطالب الناجح على شهادة الماستر 4ثان: مدته سنتين ) طور. 

  دكتوراه ل م د سداسيات( يتحصل فيه الطالب الناجح على شهادة 6سنوات ) 3طور ثالث: مدته 

 

 

 
                                                           

1
 .11وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "إصالح التعليم العالي"، ص. 
2

 .05ص.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "إصالح التعليم العالي"،  
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 بهيكلة النظام الكالسيكي، من خالل الشكل التالي: مقارنة LMDيمكن توضيح الهيكلة الجديدة لنظام      

 مقارنة بهيكلة النظام الكالسيكي لمختلف التخصصات LMDهيكلة نظام (: 07-03)الشكل رقم 

 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "الدليل العملي لتطبيق ومتابعة ل م د"، ديوان المطبوعات الجامعية، جوان  المصدر :

 .71، ص.2011

وتقليص الحجم  تسمح الهيكلة الجديدة بمواجهة األعداد المتزايدة للطلبة وتنظيم أحسن للدراسات         

ووظيفتها باالنتقال هكذا من  الساعي األسبوعي. ومن جهة أخرى ستسمح هذه الهيكلة نظرا لمرونتها

نسجامها التكويني سيولة" مع مراعاة ا"منطق "مسارات حتمية" إلى منطق " مسارات فردية " أكثر

وفيما شرح لكل طور تعليمي: .والتأهيلي
1

 

 

                                                           
1

العمل كحل للبطالة و طريق للتنمية المستدامة"، ورقة بحثية  نحو إستراتيجية فعالة لخلق عالقة مستقرة بين سوق التعليم و سوقثريا الماحي، " 

كلية العلوم المستدامة، المسيلة، جامعة محمد بوضياف،  مقدمة في الملتقى الدولي حول: إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية

 .2011نوفمبر  16و  15يومي: االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 
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  الليسانس الطور األول: شهادة-أ

طورين، وتشمل تكوين قاعدي )أولي( متعدد التخصصات مدته  تتم هذه المرحلة التكوينية في       

سداسيات )تعليم مشترك يمتد على سنتين(، تخصص للحصول على  من سداسي واحد إلى أربعة

المعنية بالشهادة وكذا معرفة مبادئ منهجية الحياة الجامعية واكتشافها،  المبادئ األولية للتخصصات

  :التعليم المشترك الذي يمتد على سنتين، بسنة للتخصص، يتفرع التكوين فيها إلى ويتبع هذا

 باشرة دراسات جامعية م يتوج بشهادة ليسانس أكاديمي، تسمح لصاحبها بمواصلة  :فرع أكاديمي

الماستر(، ويسمح بهذه اإلمكانية بحسب   :أكثر طوال وأكثر اختصاصا )االنتقال إلى الطور الثاني

 .وشروط االلتحاق المؤهالت المكتسبة والنتائج المحصل عليها

 لصحابها باالندماج المهني المباشر في  تتوج بشهادة الليسانس مهني، التي تسمح  :فرع مهني

القطاعات المشغلة )التربية الوطنية، الصحة،  جها بالتشاور الوطيد مععالم الشغل وتحدد برام

 والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة...إلخ( العدالة، الفالحة، الصناعة، السكن

 

  الطور الثاني: شهادة الماستر-ب

 "المرحلة التكوينية سنتين، ويسمح لكل طالب حاصل على شهادة ليسانس "فرع أكاديمي تدوم هذه        

مهني"، بعد فترة  تتوفر فيه شروط اإللتحاق، كما أنه يمكن مشاركة الحائزين على شهادة ليسانس "فرع

األساسي والحصول على  قصيرة يقضونها في عالم الشغل ؛ يسمح الطور الثاني بمتابعة التكوين

  :سم إلىنحو نشاط مهني؛ وينق أو التوجه  تخصص، يمّكن الطالب من متابعة التكوين في الدكتوراه

 

المعني إلى البحث العلمي ويؤهله إلى نشاط البحث في  يمتاز بتحضير الطالب  :فرع أكاديمي -

 ؛)ماستر باحث( القطاع الجامعي أو اإلقتصادي

محدد، يؤهل صاحبه إلى مستويات  يمتاز بالحصول على تدريب أوسع في مجال  :فرع مهني  -

 .دائما مهنيا )ماستر مهني( المسارأعلى من األداء والتنافسية  ويبقى توجيه هذا 

 

   الطور الثالث: شهادة الدكتوراه-ت

االختصاصات، والتطور المذهل للمعارف والطابع التطبيقي للبحث، فإن التكوين في  أمام تعدد            

 الدكتوراه الذي يدوم لمدة ثالثة سنوات، ينبغي أن يضمن: مستوى

 .في االختصاص تعميق المعارف  -

 (...على العمل الجماعي التكوين عن طريق البحث ولصالحه )تطوير قدرات البحث، التكيف  -
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هو ظهور حرف جديدة تكون مدتها  إن ما يبرر إعادة توجيه التكوين في مستوى الدكتوراه أيضا -

يزداد شيئا فشيئا إلى التخصص النوعي  محددة أحيانا كنتيجة للتطوير التكنولوجي، وتطور الطلب

يبقى أولوية لدى كل مؤسسة جامعية، ويجب أن  يني في مستوى الدكتوراه الذي ينبغي أنوالتكو

 هذا التكوين بشهادة. يحقق األهداف التي وضع من أجلها ؛ ويتوج

 

يتميز نظام الـ: ل م د بأنه نظام يرتكز على مقاربات ابتكاريه  :LMD. خصائص النظام الجديد 2.2.2

برامج للتعليم والتكوين مستوحاة مباشرة من احتياجات المجتمع، ويرتكز أيضا تتمثل في: إمكانية بناء 

 على تطوير قدرات البحث وتطوير تطبيقاته. وفيما يلي أهم خصائص هذا النظام:

التعليم العالي في مستوى  تضع الهيكلة الجديدة المقترحة نظام ذو طابع عالمي: LMDنظام . أ

البلدان األنجلوسكسونية والذي وافقت عليه  ول بها منذ مدة فيتنظيم أنظمة التعليم العالي المعم

مؤخرا بلدان الفضاء األوروبي مما أعطى هذا النظام طابعا عالميا، ومن المفروض أن هذا النظام 

التعليمي الجديد سيعمل على:
1

 

 بالشهادات؛ تسهيل الحركية والتعاون واالعتراف المتبادل 

 واندماجها في محيطها االجتماعي واالقتصادي؛ تحسين برامج الجامعة الجزائرية 

  :الهيكلة  وتتسم هذه  إمداد تنظيم التعليم العالي بالمرونة الالزمة وقدرة أكبر على التكيف

 للمسارات التعليمية؛ الجديدة بتوفير حرية أكبر للطالب، من خالل تنويع مدروس

 التكوين، في كل مرحلة من  خالل تنظيم محكم للتعليم ومالمح توجيه تدريجي ومضبوط من

الدراسية في شكل وحدات تعليم تجمع في سداسيات لكل  هذه المراحل تنظم المسارات

قابلة لالحتفاظ والتحويل، وهذا يعني أن الحصول عليها  مرحلة، وتتسم وحدة التعليم بكونها

يمكن من مسار تكويني آخر؛ هذا االحتفاظ وهذا التحويل  يكون نهائيا ويمكن استعماله في

 .التكوينية فتح معابر بين مختلف المسارات

 آخر ناتج عن  خلق حركية لدى الطلبة الذين بإمكانهم متابعة الدراسة في مسار تكويني

 اختيارهم. 

 

 

 

 

                                                           
1

 ثريا الماحي، نفس المرجع. 
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 يمكن توضيح نظام السداسيات في الشكل التالي:هو نظام السداسيات:  LMDنظام . ب

 

 LMDهيكلة النظام الجديد (:08-03)الشكل رقم 

 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "إصالح التعليم العالي"، في الموقع االلكتروني:  المصدر:                    

www.mesrs.dz 30. ص.2007، جوان. 

   سداسيات " سيسمح بـ :   "إن إعادة التنظيم في شكل

دقة وتجاوز القيود الناجمة عن امتداد  الحسبان بكيفية أكثرأخذ وتيرة التعليم في     •

   المقررات الدراسية على مدى سنة؛ 

تطوير مسعى إدماجي للتكوين األولي والتكوين "المستمر")استئناف الدراسة بعد     •

http://www.mesrs.dz/
http://www.mesrs.dz/
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   عنها(؛  التوقف

   تشجيع التجديد البيداغوجي؛     •

   التوجيه؛  تسهيل التوجيه وإعادة    •

   تشجيع المشاريع التكوينية متعددة الفروع؛     •

من التحكم في األدوات الضرورية بواسطة اعتماد مقررات مشتركة  التمكين    •

   اللغات، العلوم االجتماعية واإلنسانية...(؛  )اإلعالم اآللي،

 .المكتسبات بيداغوجية كانت أو مهنية مضاعفة إمكانيات اعتماد    •

نخص بالذكر هنا المشروع الوطني للتعليم عن بعد، الذي  على التكنولوجيا الحديثة:نظام يعتمد . ت

وجد قصد تخفيف نقائص التأطير، من جهة، وأيضا من أجل تحسين نوعية التكوين، تماشيا مع 

متطلبات ضمان النوعية، تم إدخال طرائق جديدة للتكوين والتعليم، تتضمن إجراءات بيداغوجية 

ار التكوين . لهذا تم إطالق المشروع الوطني للتعليم عن بعدجديدية خالل مس


، والذي يرمي إلى 

تحقيق أهداف تتوزع على ثالثة مراحل:
1

 

  :هي مرحلة استعمال التكنولوجيا، المحاضرات المرئية على الخصوص، المرحلة األولى

التكوين ) قصد امتصاص األعداد الكبيرة للمتعلمين، مع تحسين محسوس لمستوى التعليم و

 سياق على المدى القصير(

 :تشهد اعتمادا على التكنولوجيات البيداغوجية الحديثة، تعتمد خاصة على  المرحلة الثانية

الواب ) التعلم عبر الخط أو التعلم االلكتروني(، وذلك قصد تحقيق ضمان  النوعية   ) سياق 

 على المدى المتوسط(

 :وخاللها يصادق على نظام التعليم عن بعد ويتم نشره عن هي مرحلة التكامل،  المرحلة الثالثة

طريق التعليم "من بعد" بواسطة قناة المعرفة، التي يتعدى مجال استعمالها واالستفادة منها 

بكثير النطاق الجامعي، حيث تستهدف جمهورا واسعا من المتعلمين: أشخاص يريدون توسيع 

ص في العقد الثالث من أعمارهم، معارفهم، أشخاص يحتاجون ألمور متخصصة، أشخا

 مرضى متواجدون في المستشفيات، أشخاص في فترة النقاهة، الخ...

 

يرتكز التعليم عن بعد حاليا على شبكة منصة للمحاضرات المرئية والتعليم االلكتروني، موزعة على 

 (.ARNبحث )غالبية مؤسسات التكوين، والدخول إلى هذه الشبكة ممكن عن طريق الشبكة الوطنية لل

                                                           


 .05أنظر الملحق رقم:  
1

 www.mesrs.dzوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من الموقع االلكتروني:  

http://www.mesrs.dz/
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من بين المتطلبات أيضا، البعد الدولي للتعليم العالي،  البعد الدولي للتعليم العالي:و LMDنظام . ث

والذي يبرز من خالل:
1

 

  التفتح والتنافسية اللتان أصبحتا تميزان أنظمة التعليم العالي األكثر نجاعة، باستقطاب أفضل

 الكفاءات واالستفادة من خدماتها؛

  إنشاء فضاءات جامعية إقليمية ودولية )فضاء مغاربي، أورومتوسطي...( تسهل حركية الطلبة

واألساتذة والباحثين من مختلف األقطار، ومن ثم تشجيع التبادالت العلمية والتكنولوجية والثقافية 

على مستوى التعليم والبحث، مثل برنامج: "تمبوس" الذي يهدف عموما إلى المساعدة على 

يع وتسهيل التعاون بين المؤسسات متعددة األطراف والسلطات وهيئات التعليم العالي في تشج

وتحديث التعليم   الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والدول الشريكة مع التركيز على إصالح

 العالي؛

النظام الوطني للتعليم العالي مع أنظمة التعليم  يسمح بتحقيق تناغم LMDبذلك، يمكن القول أن نظام 

 العالي في العالم.

إنجاز هياكل قاعدية وتجهيزات كبرى  2012-2008عرفت الفترة الخماسية  . إصالح البحث العلمي:3.2

خاصة بالبحث و ذلك بتسطير و إنجاز ستة أصناف من الهياكل القاعدية تتمثل في مجموعات مخابر 

بحث وأقطاب علمية للتميز داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث والمنشآت العلمية ما ومراكز ووحدات ال

بين الجامعات واألقطاب التقنية، وكذا التجهيزات الكبرى المرتبطة ببرامج التعبئة ال سيما في مجال 

ارب الفضاء والبيوتكنولوجيا والمجال النووي. حدد الغالف المالي المخصص للخمس سنوات إلى ما يق

مليار دينار. ال تزال نشاطات البحث والتطوير موجهة كأولوية نحو مسائل التطوير االقتصادي  100

واالجتماعي والثقافي للبالد والتي من بينها التكوين عن طريق البحث، أي وحدات البحث التي تتكون من 

هذا اإلطار باإلضافة إلى ثالثة إلى ستة أعضاء على األكثر و تعد الجامعة الجزائرية عددا كبيرا في 

مخابر البحث التي تهدف إلى:
2

 

 تحقيق أهداف البحث العلمي والتنمية التكنولوجية في مجال علمي معين؛ 

 تنفيذ دراسات وأعمال البحث ذات العالقة مع موضوع البحث؛ 

  المشاركة في تحصيل معارف علمية وتكنولوجية جديدة والتحكم فيها وتطويرها؛ 

                                                           
1

 .12. ص. 2007، جوان www.mesrs.dzوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "إصالح التعليم العالي"، في الموقع االلكتروني:  
2

لملتقى الوطني األول حول " ورقة بحثية مقدمة في اغنية شليغم؛ محمد الصغير كاوجة، "السياسات البحثية في الجزائر، السياسات والعوائق"،  

 ، في الموقع االلكتروني:2012مارس  08-07إشكالية العلوم االجتماعية في الجـزائر واقع و آفاق"، جامعة ورقلة، يومي: 

ouargla.dz/index.php/seminaires/archive-http://manifest.univ / 

http://www.mesrs.dz/
http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-sociales-et-sciences-humaines/70-%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%80%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-07-08-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2012.html
http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-sociales-et-sciences-humaines/70-%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%80%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-07-08-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2012.html
http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-sociales-et-sciences-humaines/
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    المشاركة )على مستواها( في تحسين وتطوير تقنيات وطرائق اإلنتاج وكذا المواد

 واألمالك والخدمات؛

 المشاركة في التكوين بالبحث وللبحث؛ 

 ترقية نتائج البحث ونشرها؛ 

  .المساهمة في إرساء شبكات بحث مالئمة 

 .ية المسطرة من قبل الهيآت المعنيةلقد توجب إعداد البرامج الوطنية للبحث مع مراعاة األهداف العلم    

نظام الـ: ل م د هو نظام يدعم ويرافق كل سياسة ترمي إلى ترقية االبتكار وتوسيع قدرات امتالك كما أن 

التكنولوجيا في إطار شراكة ديناميكية تجمع بين الجامعات ومخابر البحث والمؤسسات العمومية والخاصة 

طنية للتعليم العالي والبحث ألجل هذا، يتم عقد الجلسات الووحتى الهيئات المالية والمستثمرين المحتملين. 

العلمي، بهدف جملة من النقاط، منها ما يتعلق بإصالح وتطوير البحث العلمي:
1

 

 إعداد دراسة تقييمية لوضعية البحث العلمي في الجزائر؛ 

 إعداد منهجية عملية لتطوير البحث العلمي؛ 

  الوطنية للبحث العلمي؛إعداد خطة شاملة ومتكاملة بين مختلف التخصصات حول االستراتيجية 

 وضع منهجية مالئمة لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي؛ 

 منتجات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي نحو الفضاء االقتصادي  ترقية تدابير تحفيزية لنقل

 واالجتماعي؛

 

 يتم عقد الجلسات الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف دراسة جملة أخرى من النقاط، هي: كما

 تقديم تقييم كاف و شاف لمدى تطبيق النظام الجديد المتبع؛ 

 توطيد اإلصالح وتوسيع نطاقه وتعميقه؛ 

 البحث عن الحلقة المفقودة بين التكوين وعالم الشغل؛  

 إلدارة الجودة في التعليم العاليساء نظام تفعيل آليات التقويم وإر. 

 

 

 

 

                                                           
1

 .13وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "إصالح التعليم العالي"، ص. 
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هو أحد األهداف المدرجة ضمن الجلسات الوطنية للتعليم العالي  الجودة في التعليم العالي: .1.2

والبحث العلمي، والمتعلق بإرساء نظام إلدارة الجودة في التعليم العالي، من خالل جودة التأطير 

والمواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي   من جهة، وجودة التعليم من جهة  ثانية،

 وسوق الشغل من جهة ثالثة، كما يلي:

 

 :يتم السعي إلى تحقيق جودة التأطير من خالل:  جودة التأطيـر 

 ؛العلمية وإرسال البعثات الندواتوين المستمر للباحثين من خالل ـ السهر على التك

القطاع قصد المساهمة في تصميم الخبرات من خارج ـ تشجيع مشاركة الكفاءات و

 عروض التكوين و تأطير التربصات الميدانية للطلبة؛

 ـ ترقية الطرق التعليمية من خالل استخدام  تكنولوجيات التواصل و االتصال المعاصرة؛

خالل توفير االمكانات المادية  ـ محاولة استقطاب األدمغة الجزائرية المهاجرة من

  لعودتهم ومشاركتهم في انجاح المشروع المتبنى.الظروف المناسبة و

 

 :يتم السعي لكسب رهان الجودة التعليمية بحسن تنظيم الهياكل البحثية  الجودة التعلييمية

 والبيداغوجيا، من خالل:

 تكييف نظم التقييم والتدرج والتوجيه البيداغوجي مع النظم المعتمدة دوليا؛ 

 نواة مركزية للتكوين العالي؛اعتماد المخابر البحثية باعتبارها  

رفع مستوى منح التربصات إلى الضعف ألجل تمكين األساتذة و الطلبة من  

االستفادة القصوى من إقامتهم في مخابر البحث األجنبية التي ينجزون بحوثهم 

 في إطارها؛ 

 تأسيس أجهزة مكلفة بالتقييم وضمان الجودة في المؤسسات الجامعية. 

  

 مخرجات مؤسسات التعليم العالي وسوق الشغل:  المواءمة بين 

في هذا الخصوص، نعني بالمواءمة عالقة الجامعة بمحيطها االقتصادي واالجتماعي، فقد تم اإلعداد 

لبناء مناخ جامعي قائم على أساس الحوار بين األسرة الجامعية ومحيطها االجتماعي االقتصادي، و 

ء عروض التكوين وكذا المساهمة في التكوين السيما ذلك من خالل إشراك هذا المحيط في بنا

 العروض المهنية. 

 

بعد االطالع على فحوى برنامج اإلصالح، وجدنا أن نظام الـ: ل م د يحتوى على مسارين:        

أحد األهداف  في كل من طوري الليسانس والماستر. كما وجدنا أيضا أن مسار مهني ومسار أكاديمي،
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التي تسعى لتحقيقها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو إرساء نظام إلدارة الجودة في التعليم 

العالي والذي يتضمن في محوره األخير المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي وسوق 

جزائر تشمل الشغل، وهنا تجدر اإلشارة إلى وجود تحديات تواجهها عملية إصالح التعليم العالي في ال

ما يلي: 
1

 

  

  )إصالح هياكل التعليم العالي الداخلية والخارجية )ذات العالقة بمخرجاته للمجتمع

بحيث يتم تقصي أحوال المجتمع السكانية واالقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها،  

 ويتم التعرف على حاجاتها التعليمية، وعلى مددها للتعليم.

 معرفة حاجات التنمية وأسواق العمل من خريجي التعليم العالي ومن البحوث  يجب

 العلمية والخدمات االجتماعية وحاجات السكان إلى التعليم العالي وفروعه المختلفة.

   ،تقصي داخل التعليم العالي لتشخيص العلل التي تواجه مدخالته ومخرجاته وعملياته

 وتقويم كفاءاته وتشخيص مشاكلها.

 

كما أن إستراتيجيات التخطيط والتطوير والبحث الناجحة في التعليم العالي ال يمكن أن تتجاهل       

المؤشرات التالية:
2

 

 أهداف كل اختصاص في التعليم العالي، وبخاصة االختصاصات النظرية حتى يعرف  تحديد

الدارسون والمدرسون إلى أين تصبوا جهودهم، وما هي المخرجات المطلوبة، وأين مواقعها في 

 سوق العمل، وما هي مهمتها؛

 إضفاء الطابع التطبيقي على كل اختصاص سواء أكان نظرياً أم تطبيقياً أم تقنياً؛ 

 إحداث اختصاصات جديدة لتلبية الحاجات المستجدة لكافة قطاعات المجتمع من القوى العاملة؛ 

 تنويع بين طرق التعليم بإضافة أشكال التعليم المفتوح والمناوب والمنتج وغيره؛ 

 تعديل إجراءات القبول بحيث تراعي القدرات الخاصة وتؤخذ باالعتبار عند المفاضلة بين الطلبة؛ 

 امعات بمستلزمات البحث العلمي من المراجع وأدوات المختبرات والمعامل وسواها، إغناء الج

 وفي مقدمتها مراكز المعلومات ذات االتصال المباشر والمستمر بالمراكز العالمية الرئيسية؛

  تخطيط التعليم العالي الذي يوازن بين الحاجات من القوى العاملة وبين اإلقبال على التعليم، وبين

 رد المتاحة؛الموا

                                                           
1

"استراتيجيات التخطيط في التعليم العالي ومعوقاتها"، ورقة بحثية مقدمة في المؤتمر العربي حول التعليم العالي وسوق  (:2010) عبد هللا الدبوبي 

 .15/4/2010-13أكتوبر، في الفترة:  7العمل،  ليبيا، مصراته، جامعة 
2

 (.2010) عبد هللا الدبوبي 
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  وضع برنامج فعّال للتعليم والتدريب المستمرين يكفل التكيف المستمر للخريجين مع عالم

 الشغل ومع المستجدات المعرفية والتقنية؛

 .وضع برنامج التقويم المستمر للتعليم العالي يكفل تشخيص ثغراته وتطوره باستمرار 

 

اإلشارة إلى أن فلسفة إصالح منظومة التعليم العالي في الجزائر ترتكز على المرتكزات الثالثة  تجدر

 التالية:

 تقديم تكوينات نوعية لضمان اإلدماج المهني لمخرجاتها؛ 

 زيادة درجة استقاللية مؤسسات التعليم العالي؛ 

 اعتماد المعايير العالمية لتحقيق جودة التعليم العالي. 

 

  فإن هذا اإلصالح المنشود، يخلق عدة تحديات على عاتق الجامعة الجزائرية، مثل:لذلك، 

 ضمان تكوين نوعي يتكفل بتلبية الطلب االجتماعي في مجال االلتحاق بالتعليم العالي؛ 

  تحقيق تأثير متبادل فعلي مع المحيط االجتماعي االقتصادي، وهنا، يقتضي نظام الـ: ل م د ما

يلي:
1

 

 إعادة تحديد المهام الموكلة للجامعة في عالقتها مع القطاع االجتماعي واالقتصادي؛ -

إعادة ضبط أشكال مشاركتها في حل المشاكل المرتبطة بالنمو االقتصادي والتطور  -

 االجتماعي؛ 

إمكانية االنفتاح أكثر على التطورات العالمية وبالتحديد في مجال التكنولوجيات  -

 المتقدمة؛

 شجيع تنويع التعاون الدولي وفق السبل واألشكال المتاحة؛سالسة وت -

تطابق التكوين العالي على مستوى الجامعة الجزائرية ومنظومات التعليم العالي العالمية  -

  و كذا ترسيخ أسس اإلدارة التشاركية.

 

إن مناقشة موضوع سوق العمل يخص من جهة جانب العرض من طرف الشباب الجامعي، ويخص من   

جهة أخرى جانب الطلب من طرف المؤسسات باختالف أنواعها، فحتى لو تم إصالح منظومة التعليم 

العالي في الجزائر وانعكس ذلك إيجابيا على مخرجاتها، تبقى البيئة االقتصادية تعاني من نقص 

سسات المؤسسات في القطاعات الحقيقية كالزراعة والصناعة، لذا كان من الضروري تشجيع إنشاء المؤ

 الصغيرة والمتوسطة ومرافقتها من خالل تفعيل دور الحاضنات والمشاتل.

                                                           
1

 .13لعالي"، ص.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "إصالح التعليم ا 



....................................... التعليم والتعليم العالي في الجزائر في ظل اإلصالحاتالفصل الثالث:.............................  

 

  
144 

 
  

واإلصالحات األخيرة التي من شأنها  للتعليم العالي الجزائرية مسار بناء المنظومةببعد اإللمام         

عالقة اإلصالحات الجديدة بسوق الشغل  ةسادريات لمؤسسات التعليم العالي. وبعد مواجهة العقبات والتحد

اإلستراتيجية الناجحة الجزائرية اليوم، نفهم أن  عةأن تواجهها الجامفي الجزائر، والتحديات التي ينبغي 

في قطاع التعليم العالي ال تكون إال عن طريق تحقيق التفاعل الحقيقي مع مشكالت المجتمع، والتقدير 

وارده وإمكانياته، واالطالع على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال السليم والواقعي الحتياجاته وم

والعمل على إعداد إطار عام لخطة واقعية قابلة للتنفيذ في ضوء اإلمكانيات المتاحة. بهذا تتمكن الجامعة 

من لعب دورها الحقيقي، في إنتاج المعرفة ونقلها وتطويرها ونشرها، والمساهمة في تحقيق التنمية 

 شاملة للوطن.ال

رغم اإلصالحات الطموحة لقطاع التعليم العالي من حيث الجانب النظري، إال أن الجانب العملي نجد      

فيه بعض السلبيات مثل عدم تمكن الطلبة من االستفادة بشكل جدي والئق من خدمات اإلعالم اآللي 

العقود مع  قلة إيجاد مناصب العمل،واإلنترنيت، قلة المؤسسات االقتصادية في الوطن مما يرهن فرص 

الشريك االقتصادي ونقص كبير للخرجات العلمية والتربصات الميدانية، إضافة إلى أن التكوين لنيل 

الشهادات المهنية يكون متخصصا وحسب المنطقة وهذا ما ال نجد تطبيقا له في الواقع، وأخيرا، قضية 

أن تخلقه من مشاكل مع شهادات النظام القديم في ظل  تصنيف الشهادات عند الوظيف العمومي وما يمكن

 .انعدام النص القانوني

تجدر اإلشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعملت كل الطرق واألساليب من أجل      

 فتح الباب أمام كلق السليم و هو الحوار والنقاش وو تناست الطري -وتعميمه -فرض تطبيق هذا النظام

 ،إن استوفت حقها من التحضير المادي واألكاديمياء لتقديم اآلراء حول هذا النظام. فهذه التجربة والشرك

فهي لم تستوف حقها من النقاش حول آلية التطبيق في الجامعة، حيث يعتبر النقاش عامال من عوامل 

 .استقرار الجامعة ويساهم في كل ما من شأنه المحافظة على استقرارها ورقيها

أما من جانب قطاع الشغل، فينبغي نزع العراقيل البيروقراطية اتجاه خريج الجامعة باإلعفاء من      

الخدمة الوطنية في إطار احترافية الجيش ومحاربة الفساد اإلداري من رشوة ومحسوبية، حتى تتم 

الشباب الجامعي بتوفر مما سيساهم في زرع األمل لدى ، مسابقات التوظيف في إطار النزاهة والشفافية

 .فرص العمل أو لبناء مشروع ناجح يستفيد منه ويفيد به غيره

لهذا، ينبغي تضافر كل الجهود "المؤسسات الحكومية، قطاع األعمال، المجتمع المدني" إلنجاح هذا       

جزائر اللقد قامت  المجتمع.القوى النشطة في  جميعاإلصالح، ألن النسق التعليمي يقوم على تفاعل 

 ربوي والتعليم العالي بشكل مستمرصالح النظام التبصرف مبالغ طائلة وتخصيص ميزانيات ضخمة إل
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فهل يعود ذلك بالفائدة على االقتصاد مستقبال ؟ هل هناك عالقة تبادلية بين التعليم واالقتصاد ؟ ندرس هذا 

 في المبحث الموالي.

 المقاوالتية في الجامعات الجزائريةاقتصاديـــــات التعليم ودار المبحث الثالث: 

من الجهود التي تبذل حاليا في كل من التربية والتعليم وكذا في التعليم العالي والبحث العملي هو         

إصالح المناهج وخلق مسارات مهنية لجعل المتعلمين المتخرجين ذوي كفاءة مهنية ومتمتعين بروح 

على المدى ني طمن العنصر البشري وتثمين التعليم خدمة لالقتصاد الوالمقاولة واالبتكار، بهدف االستفادة 

االقتصادي  طويل. من هنا جاءت دور المقاوالتية نتيجة للشراكة بين الجامعات الجزائرية والمحيطال

 الدراسات التي تربط االقتصاد بالتربية والتعليم واالجتماعي. لهذا، سنتناول من خالل هذا المبحث بعض 

  لب ثان.طلب أول، ثم نتعرف على مهام دار المقاوالتية  وأهدافها كمطكم

 اقتصاديـــــات التعلـــــيمالمطلب األول: 

االقتصاد بالتربية مما أدى إلى  بطتر، ظهرت بعض الدراسات التحليلية التي 1960انطالقا من 

الذي يدرس التربية والتعليم كنظام منتج  (Economie de l’éducation)هور علم اقتصاد التربية ظ

التربية والتعليم ما يستثمره المجتمع في تماعي، أي كاستثمار لديه مدخالت تتمثل فييرتبط بالمحيط االج

 ارف المنتجة واألفراد المكونين.المعولديه مخرجات تتمثل في 

ية التربوية، والتي تنقسم إلى ساهم علم اقتصاد التربية والتعليم في ظهور مفهوم الفعالية في العمل

قسمين:
1

  

  الفعالية الداخليةL’Efficacité interne : تعني استخدام العناصر الضرورية للتربية

والتعليم )حجم المدارس، الوسائل والطرق البيداغوجية وكفاءة المدرسين( بطريقة متغيرة، 

 والتي تختلف في تكاليفها وتأثيرها على نتائج التالميذ.

  الفعالية الخارجيةL’Efficacité externe : تعني ضرورة ربط العالقة بين التكوين

 والعمل، أي ضرورة تكييف النظام التربوي والتعليمي لحاجيات المجتمع.

 

، فاألسرة االدخارينظر إلى التعليم على المستويين الفردي والعمومي باعتباره مزيجا من االستهالك و      

تنفق على التعليم على أمل الحصول منه على ونفق على التعليم كنوع من االستمتاع بالتعليم بحد ذاته، ت

وتزداد أهمية كما ينظر إلى التعليم على أنه استثمار، ، مبفوارق األجر الناجمة عن التعليعوائد مستقبلية 

                                                           
1
 .84(، ص.2013سامي عبد القادر )  
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توجهنا إلى الفروع التطبيقية من التعليم من االستثمار كلما ارتفعنا على السلم التعليمي من جهة وكلما هذا 

يساعد على تحسين والتعليم متعدد الفوائد باعتباره يرفع االنتاجية ويرفع االستثمار واالدخار . فجهة أخرى

القطاع العام، كما يسهم بتعزيز دور المرأة في النشاط في  خاصةالدخل وتكافؤ الفرص ويضمن التشغيل 

ادة االنتاجية على مستوى الفرد دوره في التأثير على قرار الهجرة وزي االقتصادي، باإلضافة إلى

.االقتصاد العالميو
1

 

ما يلي:نوضحها في للتعليم عوائد اقتصادية وعوائد اجتماعيةنجد أن  بذلك   
2

 

سلوك األفراد عقالنيا تتمثل في زيادة دخل الفرد والمجتمع وتجعل  العوائد االقتصادية: 

 ورشيدا في االستهالك واستخدام الممتلكات العامة والخاصة، 

تتمثل في محو األمية واالرتقاء المعرفي ألبناء المجتمع مما يساعد على  العوائد االجتماعية: 

كما تزيد قدرة األفراد المتعلمين على اإلبداع واالبتكار  ،تنظيم الحياة بينهم على نحو أفضل

 تخفيض معدالت الجريمة والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.يساعد التعليم على و

 

على معدالت االستثمار و التأثير اإليجابي علىهناك دراسات مختلفة تثبت أن هناك عوامل تؤدي إلى      

من ل كبير، التي يظهرها التعليم بشك معدالت النمو تتمثل في عبقرية اإلنسان ومهارته وقدراته التنظيمية

الدراسات التي بينت مساهمة التربية والتعليم في النمو االقتصادي ما يلي:هذه بين 
3

 

 

أن موهبة الفرد ال تعود عليه فقط وإنما تعود أيضا على  Adam Smithآدم سميث أوضح  .1

المجتمع الذي ينتمي إليه هؤالء الموهوبون، وأن المهارة الفائقة للعامل تعمل كأداة ثمينة 

إلثراء االقتصاد وأن المهارة التي يكتسبها العامل تعطي عائدا يغطي تكاليف اإلعداد لها، 

اتها. لقد اعتقد أدم سميث يقينا أن المهارات اإلنسانية إضافة إلى قيمة هذه المهارة في حد ذ

؛والخبرات المكتسبة تمثل جزءا أساسيا من رأس المال
4

 

 

الذي إلى القيمة االقتصادية  "MARSHALL"مارشال أشار االقتصادي النيوكالسيكي  .2

للتعليم حين اعتبر االستثمار في البشر من أكبر أنواع االستثمارات الرأسمالية قيمة، ففي 

اعتبر أن التعليم وسيلة لتحريض النشاط  1890كتابه "مبادئ االقتصاد "  الصادر في 

                                                           
 

1
 -2007، ديسمبر/كانون األول 68، الكويت: المعهد العربي للتخطيط، العدد جسر التنمية(: "اقتصاديات التعليم"، في مجلة 2007عدنان وديع ) 

 .03السنة السادسة، ص.
2
 (: "اقتصاديات التعليم في الجزائر دراسة قياسية"، أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد،2016سمية صلعة  )  

 .156ص.
3
 .85(، ص.2013سامي عبد القادر )  

4
 .271-263ص.(، ص.2016سمية صلعة  )  
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ر عطاء الذهني فيجعل الفرد أكثر ذكاء وحبا لالطالع أكثر قدرة على التكيف وأكث

واستعدادا وانضباطا في عمله. يقسم "مارشال" التعليم إلى نوعين أساسيين هما: التعليم 

العام والتعليم التقني، ويشجع التعليم التقني للطبقات العاملة المتوسطة لما له من دور مهم 

ا في النشاط الصناعي المتزايد في ذلك الوقت. كما يرى مارشال أن التعليم يلعب دورا كبير

 -التي يعتبرها ثروة للمجتمع الذي تولد فيه–في اكتشاف العبقريات الموجودة في المجتمع 

وأن عدم استخدامها يعد هدرا للثروات المادية للبلد فال شيء ينمي الثروة المادية للبلد أكثر 

من تحسين المدارس وخاصة المدارس االبتدائية، كما يدعو إلى ضرورة وضع نظام منح 

اء العمال الموهوبين بمواصلة تعليمهم النظري والتقني.تسمح ألبن
1

 

 

أكدت قيمة العامل  1955-1900خالل الفترة :  Odd Aukrustأوكرست أوددراسة  .3

البشري في زيادة اإلنتاج حيث الحظ عند ثبات رأس المال والعمالة فإن اإلنتاج القومي كان 

سنويا، يرجع ذلك إلى التحسن المستمر في العوامل البشرية وأثرها  % 1,8يرتفع بنسبة 

؛على اإلنتاج
2

 

 

التي بينت ( 1966)سنة  Kazarوكازر  Andersonوأندرسن  Bomanأعمال بومن  .4

يدل هذا على أن التربية االرتباط الحاصل بين مستوى دخل الفرد والمستوى التعليمي، 

تنفق أكثر على  كما تدل على أن الدول الغنية يمكنها أنوالتعليم تساعد الدول أن تكون غنية 

 التربية والتعليم؛

 

حول العالقة بين النمو االقتصادي ومحو األمية ( 1980سنة ) Hicksدراسة هيكس  .5

( 1977-1960بلدا سائرا في طريق النمو خالل الفترة ) 83ومعدل الحياة، شملت الدراسة 

لنسبة  سب نمو اقتصادي عالية لديها مستوى عالبلد التي عرفت ن 12توصل إلى أنه في 

 محو األمية ومعدل المعيشة؛

 

بلدا سائرا في طريق النمو، وجد  880في دراسة لـــ: ( 1980 )سنة Wiler دراسة ويلر .6

تؤدي إلى زيادة في الدخل الوطني  % 30إلى  % 20أن زيادة نسبة محو األمية من 

(PNB)  في المتوسط، كما توصل إلى أن العالقة تكون قوية أكثر في  % 16إلى  % 8من

 ؛الدول االفريقية

                                                           
1
 .69ص.(، 2016سمية صلعة  )  

2
 .272ص.(، 2016سمية صلعة  )  



....................................... التعليم والتعليم العالي في الجزائر في ظل اإلصالحاتالفصل الثالث:.............................  

 

  
148 

 
  

 

دولة  25العالقة بين التربية والنمو االقتصادي في ( 1981)سنة  Esterlinدرس أسترلين  .7

من أكبر دول العالم، وتوصل إلى أن نشر التكنولوجيا المرتبط بالنمو االقتصادي متوقف 

 ر التعليم الرسمي؛يعلى الدافع الناتج لتطو

 

: أقر الباحث السوفييتي "كيروف" أن إدخال التعليم اإلبتدائي Kairovدراسة كيروف  .8

اإلجباري في االتحاد السوفييتي لمدة أربع سنوات في المراحل األولى للثورة الروسية قد 

؛مرة أكثر مما أنفق عليه من تكاليف 43عاد على االقتصاد القومي بعائد يبلغ 
1

 

 

في منتصف القرن العشرين انتقل اهتمام االقتصاديين بالتعليم إلى مرحلة محاولة قياس  .9

 1958عام  MINCERاآلثار االقتصادية للتعليم من خالل أعمال االقتصادي مينسر 

التي حاول فيها  1983و 1963و 1961و 1960أعوام  SCHULTZوأعمال شولتز 

ن خالل البحث في اآلثار اإلنتاجية للتعليم، قياس مساهمة التعليم في النمو االقتصادي م

إلى الدعوة بأن ينظر إلى التعليم على أنه استثمار في رأس المال  1961قادته أعماله عام 

تمكن "شولتز" من إحداث ثورة بطرحه لفكرة االستثمار في رأس المال البشري،  البشري،

تعود إلى  1957و 1929لفترة حيث ذكر أن الزيادة في النمو االقتصادي األمريكي خالل ا

تعليم اليد العاملة، كما يرى أنه مثلما التطور التقني موجه لتكوين رأس المال التقني فإن 

فتحولت النظرة إلى  التكوين )أي التعليم والتدريب( يعمل على تكوين رأس المال البشري،

تثماريا له مردوده التعليم من مجرد قطاع كباقي القطاعات الخدمية إلى اعتباره نشاطا اس

على مستقبل التنمية.
2

 

 

( العالقة التي مفادها أن التربية تعتبر 1999سنة ) Vinokorسجلت الباحثة فينوكور  .10

من خالل أن التربية تساعد في زيادة إنتاجية العمال وبالتالي كمحرك للنمو االقتصادي 

 ، كما يلي: هممداخيلارتفاع 

 

 

                                                           
 .272ص.، (2016سمية صلعة  )  1
2
 .70-65ص.ص.، (2016سمية صلعة  )  
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من خالل ما سبق، نجد أن االقتصاديين الغربيين اهتموا منذ أمد بعيد بالتربية باعتبارها عامال أساسيا       

للنمو والتطور، ونتيجة للتراكم الحاصل في االهتمام بالتربية وبتطور الوعي االقتصادي في هذا المجال 

 فقا للضوابط والمفاهيم االقتصادية. كماأصبح الميدان التربوي قطاعا استثماريا ينبغي رعايته وتحليله و

تخصص لهذا  ،على المدى الطويل ساهم في النمو االقتصاديينفهم أن االستثمار في التربية والتعليم 

 لكنري وتمويل قطاع التربية والتعليم، سنة لالستثمار في العنصر البشمختلف الدول ميزانيات في كل 

تطبيق ما يسمى بــ: "التخطيط التربوي" الذي يقصد به التنبؤ ية قبل عملية التمويل لقطاع التربينبغي 

بسير المستقبل في التربية والسيطرة عليه من أجل الوصول إلى تنمية تربوية متوازنة وإلى تحقيق 

االستخدام األمثل للموارد البشرية والمادية والمالية المتاحة وإلى الربط بين التنمية التربوية والتنمية 

دية واالجتماعية الشاملةاالقتصا
1

، أي أن عملية التخطيط التربوي تعتبر أهم مرحلة من أجل تحقيق أهداف 

 التنمية بمفهومها الواسع.

من أبرز نتائج التعليم في سوق العمل هو تقديمه لليد العاملة المتعلمة وتأثيره على خيارات المهن  إن      

ومستويات األجور. لهذا، فإن إصالح نظام التعليم يجب أن يأخذ العامل االقتصادي بعين االعتبار في 

التنويه إلى أنه بالرغم من  توجيه تلك االصالحات وتوجيه منظومة التعليم وخياراتها وتقنياتها. هنا يجدر

عالقة االرتباط بين التعليم والتنمية إال أنه ليس كل تعليم موات بالضرورة للتنمية بل ربما يضر بالتنمية، 

فقد يستهلك التعليم موارد ضخمة لكن يساء توزيع هذه الموارد داخل قطاع التعليم أو قد تستخدم بكفاءة 

كما قد يسيء التعليم إلى قدرات  مجاالت أخرى أكثر جدوى، ن تصرف فيمتدنية فيكون من األجدر أ

مما يقود إلى بطالة المتعلمين.وغير مطلوبة في سوق العمل األفراد بإيجاد مهن غير ضرورية 
2

من أجل  

ذلك تسعى الدول النامية ومنها الجزائر إلى خلق فضاءات يلتقي فيها طلبة الجامعات باعتبارهم متعلمين 

 تكوينية ورشات تنظيمم الشباب أصحاب المشاريع بهدف غرس روح المبادرة والمقاولة بمع وكاالت تدعي

"، فما المقصود بهذه دار المقاوالتيةبــ: "على مستوى مختلف جامعات الوطن في إطار ما يسمى  للطالب

 ندرس ذلك في المطلب الموالي.وما هي أهدافها ؟  الدار ؟ في ماذا تتمثل مهامها ونشاطاتها 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1
(: "االستثمار في التعليم ونظرياته"، في مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، العددان الثاني والثالث، بسكرة: 2008صباح غربي ) 

 .2008جوان -جامعة محمد خيضر، جانفي
2
 .18-04(، ص.ص.2007عدنان وديع )  
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 اوالتــية في الجــزائر ـدار المق المطلب الثاني:

مختلف األجهزة في إطار اتفاق تعاون بين في الواقع كفكرة جديدة تجسدت جاءت دار المقاوالتية      

المساهمة في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر


في مختلف والجامعات الجزائرية   

 دار المقاوالتية. وأهدافمهام ونشاطات سنتعرض ليلي ما يواليات الوطن، ف

في  الكليات جميع مستوى على بالمقاوالتية الطلبة تحسيس عملية تعميم في المقاوالتية دار مهمة  تتمثل    

 من جديد جيل بهدف بروز، حتى تمس هذه العملية جميع الطلبة في مختلف التخصصات، كل جامعة

 لخال منالشباب والمتعلمين، وذلك  المقاولين
1
: 

 الطلبة؛ صفوف في المقاوالتية ثقافة إرساء -

 المبادرة؛ تبني روح على الطالب تدريب -

 .المؤسسة تخص كيفية إنشاءوالماستر  الليسانس فيمهنية ومقاييس  تخصصات إدراج -

 

للقيام بهذه المهام، تعمل الجامعات الجزائرية على توفير المدرجات والقاعات المناسبة المجهزة      

ممثلي الستقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة وتدعوا بالوسائل التكنولوجية والقيام بالحمالت اإلشهارية 

بغرض القيام مختلف األجهزة المساهمة في إنشاء ومرافقة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 بالنشاطات التالية:

 األعمال؛ ريادة حول دراسية يامأيام مفتوحة وأ تنظيم -

 ؛...(األعمال مخطط السوق، دار) ةبالمقاول المتعلقة المواضيع حدىإ حول مستديرة طاوالت تنظيم -

 مصغرة، مؤسسة انشاء كيفية حول المشاريع حاملي الجامعيين للطالب تكوينية ورشات تنظيم -

 ؛... للمشروع التقنية الدراسة

 التجارية؛ األعمال مجال في تدريبية دوراتتنظيم   -

   الشباب؛ تشغيل لدعم الوطنية الوكالة مع شراكة في"  المقاوالتية نجوم مسابقة"  تنظيم -

 على المساعدة الشبكة من المشاريع أفكار حاملي الشباب تقريب أجل من الصيفية الجامعةتنظيم  -

 ...( الضرائب مصلحة البنوك،)  مصغرة مؤسسة انشاء

  

 

                                                           
  الة الوطنية لتسيير القرض المصغر وغيرها.مثل: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوك 
1

، تم االطالع عليه يوم:  univ.dz/?page_id=10362-http://www.lagh، في الموقع االلكتروني:  ط،" تقديم دار المقاوالتية"جامعة األغوا 

01/05/2016. 

http://www.lagh-univ.dz/?page_id=10362
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 تسعى دار المقاوالتية إلى تحقيق جملة من األهداف يمكن إدراجها فيما يلي:

 بضرورة الجامعيين الطالب تحسس خالل من:  الجامعي الوسط في المقاولة ثقافة نشر وتعزيز 

 ؛الوطني لالقتصاد مضافة قيمة تجنبهم البطالة وتساهم في تقديم مصغرة مؤسسات انشاء

 مبتكرة؛ لمشاريع جديدة أفكار بدء 

 المقاوالتية؛ شبكة تدعيم 

 ؛المقاولة مجال في الطلبة تكوين 

 ؛المشاريع حاملي للطلبة أولية مرافقة ضمان 

 حاملي الجامعي الشباب استقطاب فيمن المساهمة  الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة تمكين 

 ؛المصغرة مؤسساتهم ينشأ أن لىإ مرافقتهم جلأ من المشاريع أفكار

 س.الملمو الواقع لىإ األكاديمي التكوين طابع من الطلبة نقل  

 

تربط الجامعات الجزائرية بالمحيط االقتصادي واالجتماعي وتجعل  أنمن شأن دار المقاوالتية       

  مؤسسة نشاءإ حول فكرة تكوينالجامعات في  طالبيساهم في إتاحة الفرصة لدى  الجامعي التعليم

 يسمح بنشر ثقافة المقاولة لدى الشباب الجزائري المتعلم من حاملي الشهادات الجامعية. وهذا ما، مصغرة
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 :خالصة الفصل الثالث

مسار بناء وإصالح التعليم وكذا  مراحل إصالح قطاع التربية والتعليم في الجزائربعد دراسة          

، نجد أن الحكومات المتعاقبة كانت ملتزمة بتجسيد ديمقراطية التعليم لجميع العــــالي في الجزائر

التخطيط عدم القيام بلكن  فير الهياكل الالزمة كانت كبيرة،الجزائريين، وأن الجهود المبذولة في تو

التربوية والتنمية االقتصادية  بين التنميةأدى إلى خلق فجوة كبيرة التربوي والتعليمي وتحيينه في كل فترة 

فتح التخصصات في جميع المجاالت بطريقة غير مدروسة ودون دراسة لمتطلبات  في الجزائر، فكان

األعداد الكبيرة للمتخرجين سوق العمل الجزائري ومع زيادة عدد السكان الذي صاحبه زيادة في 

 أدى إلى ظهور بطالة المتعلمين.الجامعيين 

 نهج التعليم والتعليم العالي ككلإن ظاهرة بطالة المتعلمين تستلزم القيام بإصالحات عميقة في م      

وتحقيق المواءمة بين مخرجات المؤسسات التعليمية ومتطلبات سوق العمل. هذا ما أدى إلى تبني منهج 

وفتح دور المقاوالتية على  المقاربة بالكفاءات في التعليم األساسي والثانوي، وفتح المسارات المهنية

توجيه الشباب المتعلمين ربط الجامعة الجزائرية بالمحيط االقتصادي ومستوى جامعات الوطن، بغرض 

        التوظيف يتماشى مع الوضع الحالي، من خالل نشر الفكر المقاوالتي المبادر. جالنحو فكر جديد في م
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 تمهيد:

إلى صياغة برنامج شامل ات، يفي بداية التسعيناالقتصادي اضطرت الجزائر من جراء التدهور        

والتوجه نحو االهتمام بالمؤسسات الصغيرة  ي مهد لالنتقال إلى اقتصاد السوقللتعديل الهيكلي الذ

ألهميتها ودورها في نظرا نج  في الوق  الراهن األتنموية الوسيلة باعتبار هذه األخيرة الوالمتوسطة، 

التنمية الشاملة من خالل ما تحققه من أهداف اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية، والدليل على ذلك تجربة 

الصغيرة  خالل االعتماد على المؤسسات النهوض باقتصادها من العديد من الدول التي استطاع 

خاصة الشباب منهم  تحقيق معدالت تشغيلية عالية على مستوى أفراد المجتم التي تمكن  من  والمتوسطة

قتصادي من خالل ما تقدمه للمؤسسات الكبيرة.لتكامل االا وتحقيق
 1

 يقل حجم المخاطرة فيكما  

بالنسبة للشباب أنها إضافة إلى كثيراً بالمقارنة م  المشروعات الكبيرة،  والمتوسطةالصغيرة  المؤسسات

ً لتطوير تشكل ميدالوافدين إلى سوق العمل ألول مرة  مهارات اإلدارية معارفهم النظرية وإكسابهم الانا

 .الالزمة والفنية واإلنتاجية والتسويقية

ال ذذة مباحذذر، دراسذذة قطذذاا المؤسسذذات الصذذغيرة لهذذذا، سذذنحاول فذذي هذذذا الفصذذل الذذذي قسذذمناه إلذذى  

والمتوسطة بصفة عامة، بتعريفها وذكر خصائصها ومراحل تطورها في الجزائر، في المبحر األول، أما 

مكانذذة المؤسسذذات الصذذغيرة والمتوسذذطة ضذذمن السياسذذة العامذذة المبحذذر الثذذاني فذذتم تخصيصذذه لدراسذذة 

 . همة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توظيف المتعلمينمسا، أما المبحر الثالر، فاشتمل على للتشغيل

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
(: " المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهميتها ومعوقاتها"، جبل عمان مركز المنشآت الصغيرة 2006يهاب مقابله )إماهر حسن المحروق؛ .  

، من الموق  االلكتروني: 2006الدور الثاني، أيار  –والمتوسطة

http://www.alolabor.org/nArabLabor/images/stories/Tanmeya/dwrat/jordon16221206/smes.docا عليه يوم: طال، تم اال

15/08/2009. 
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 وخصائصها مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمبحث األول: 

إن تصنيف المؤسسات من حير معيار الحجم يظهر لنا ما يسمى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة        

المؤسسة الصغيرة وحجم المؤسسة المتوسطة هي غير المؤسسات الكبيرة، لكن لو حاولنا تحديد حجم 

سيتم تخصيص هذا المبحر لدراسة مفهوم جدنا أن األمر أكثر تعقيدا، لهذا، وحجم المؤسسة الكبيرة لو

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودراسة الخصائص التي تميزها عن المؤسسات الكبيرة.

 المطلب األول: مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

بين محدد يعتبر مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المفاهيم النسبية، نظرا لعدم وجود اتفاق         

اختالف المعذايير المعتمذدة فذي كذل دولذة والذذي وجود صعوبات تتعلق بذبسبب  الباحثين حول هذا المفهوم،

التقذدم االقتصذادي  يرج  أساسا إلى اختالف الظروف واألوضذاا االقتصذادية لكذل بلذد عذن ادخذر ودرجذة

 نرى ذلك فيما يلي:لتكنولوجيا في الصناعة. ومستوى معيشة األفراد، إضافة إلى مدى التقدم في استخدام ا

 صعوبات تحديد تعريف للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة الفرع األول: 

يحظذذى بمجمذذاا  اص بالمؤسسذذات الصذذغيرة والمتوسذذطة مذذة صذذعوبات فذذي وضذذ  تعريذذف واضذذ  خذذ    

، وتتمثل أهم هذه الصعوبات في ما يلي:األطراف المهتمة بهذا القطاامختلف 
1

 

 اختالف درجة النمو االقتصادي: -

ن فذذي الحكذذم علذذى مذذدى التقذذدم ون والدارسذذومذذن المؤشذذرات االقتصذذادية الهامذذة التذذي يبخذذذ بهذذا البذذاحث    

ويتمثل االختالف في درجة النمو  ،النمو االقتصاديدرجة معيار  هو ،والتخلف االقتصادي ألي دولة كان 

فالمؤسسذذة  ،متكذذافب بذذين مختلذذف الذذدول واخذذتالف مسذذتويات النمذذوغيذذر الاالقتصذذادي فذذي ذلذذك التطذذور 

ألمانيذا أو اليابذان أو أي بلذد صذناعي تخذر تعتبذر  أو الصغيرة والمتوسذطة فذي الواليذات المتحذدة األمريكيذة

ما أن شروط النمو االقتصادي واالجتماعي  تتباين من فترة أو السنغال مثالً ك كبيرة في بلد نامي كالجزائر

ألخذذرى ، فمذذا يمكذذن أن نسذذميها بالمؤسسذذة الكبيذذرة ادن قذذد تصذذب  مؤسسذذة صذذغيرة أو متوسذذطة فذذي فتذذرة 

ويحدد بذدوره أحجذام المؤسسذات االقتصذادية على النمو االقتصادي الحقة، كما يؤ ر المستوى التكنولوجي 

 .المختلفة

 وطبيعة النشاط االقتصادي: اختالف حجم -

يمكذذذن أن نصذذذنف المؤسسذذذات االقتصذذذادية حسذذذب القطاعذذذات االقتصذذذادية إلذذذى: مؤسسذذذات صذذذناعية       

تنذوا األنشذطة االقتصذادية مذن المعذروف أن و دميذة،خمؤسسات زراعية ومؤسسات و تجاريةمؤسسات و

المؤسسات ويميزها من نشاط دخر، فالمؤسسات التي تعمل في مجال الصناعة غيذر التذي  يغير في أحجام

تذزداد أهميذة تصذنيفات المؤسسذات الصذغيرة والمتوسذطة مذن كمذا  ،مجذال الزراعذة أو الخذدماتتعمل فذي 
                                                           

1
(: " دور برامج السالمـة المهنيـة في تحسيـن أداء العمذـال بالمؤسسذات الصغيذـرة والمتوسذطة الجزائريذـة "، مذذكرة ماجسذتير 2011بالل مشعلي ) 

 .27؛26، ص.ص.1)غير منشورة(، جامعة فرحات عباس سطيف
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قطاا إلى تخر الختالف الحاجذة إلذى العمالذة ورأس المذال، فالمؤسسذات الصذناعية تحتذا  لذرلوس أمذوال 

كما تحتا  إلى يد عاملة كثيرة مؤهلة ومتخصصة، األمذر الذذي قامة استثماراتها أو التوس  فيها، إل ضخمة

تحتذا  ، أمذا علذى المسذتوى التنظيمذي فالمؤسسذات الصذناعية في المؤسسات التجارية أو الخدميةال يطرح 

تجاريذة تحتذا  إلذى لكذن المؤسسذات الإلى هيكذل تنظيمذي أكثذر تعقيذداً ألجذل الذتحكم فذي مختلذف أنشذطتها، 

رات، وهذذا مذا يشذكل صذعوبة فذي تحديذذد مسذتوى تنظيمذي يتسذم بالبسذاطة والوضذوح وسذهولة اتخذاذ القذرا

 .موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعريف

  اختالف فروع النشاط االقتصادي: -

منهذذا  م إلذذى فذذروا عذذدةفالنشذذاط الصذذناعي بذذدوره ينقسذذيختلذذف النشذذاط االقتصذذادي وتتنذذوا فروعذذه،     

إلذى بذدوره النشاط التجاري ينقسذم و ،... والتعدينية ةستخراجية، الغذائية، التحويلية، الكيميائيالصناعات اال

وتجذارة تجارة التجزئة وتجارة الجملة، وأيضا على مستوى االمتداد الجغرافذي ينقسذم إلذى تجذارة خارجيذة 

إليذه وذلذك بسذبب تعذداد اليذد العاملذة ورأس المذال  حسذب النشذاط الذذي تنتمذي. وتختلف كل مؤسسذة داخلية

الموجه لالستثمار، فالمؤسسة الصغيرة أو المتوسطة في مجال الصناعة التعدينية قد تكون كبيرة في مجذال 

 الصناعة الغذائية.

لتعريذف المؤسسذات الصذغيرة  المناسذب منهذاالمعيذار يخلق تعدد المعايير صعوبات فذي اختيذار حقيقة،     

وجذذه أالمؤسسذذات علذذى اخذذتالف هذذذه  أصذذنافوضذذ  الحذذدود الفاصذذلة بذذين ، والتذذي تسذذاعد فذذي وسذذطةوالمت

لالستخدام من قبل الجمي   التعريف صحيحاً وقابالً  يكونلهذا، حتى  إليها.تنتمي  التينشاطاتها والقطاعات 

ه، مثل:نستعرض بعض الجوانب التي البد أن تتوافر في ،بصورة واضحة وسهلة
1
  

 أن البذذد حتذذى يكذذون التعريذذف سذذهل التطبيذذق : بالمعلومذذات المتاحذذة امرتبطذذيكذذون التعريذذف  أن

يتضمن قدراً من التحديد يناسب المعلومات المتاحة وال يتعدى حدود إمكانية تواجد البيانات، أو 

 رق الممكنة للحصول على المعلومات؛الط
 

  يبتعذد  البذد أنحتى يكون التعريف سهل الفهذم  :بسيط الفهم وسهل االستخدامأن يكون التعريف

سذذهل الفهذذم بالنسذذبة ألصذذحاب التعريذذف يكذذون ، فلتفسذذيرات متعذذددة الغمذذوض والتبويذذلعذذن 

التعريذف  ضذمنينبغذي أال يتو .الخذدمات يومقذدم السياسذات يصذانعلبالنسذبة  وكذلك األعمال،

 ؛معه شيئاً مستحيالً تجعل من التعامل ات وقوائم ـصيغاً معقدة، وأال يحتوي على صفح
 

  حتذذى يكذذون التعريذذف مناسذذبا ال بذذد أن يكذذون   :اقتصذذاديةعلذذى حقذذائق  اقائمذذأن يكذذون التعريذذف

يكـون األساس النهائي لوضذ   ، حير يجب أنم  الحقائق واألهداف االقتصادية الوطنية امتسق

                                                           
1
 .28(، ص.2011بالل مشعلي ) 
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الظروف وارتبذاط مة التعريف لهذه ءالتعريف هو الوضـ  االقتصادي القائم بالفعـل، ومدى مال

 ؛قطاا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتلك الظروف، ومدى تب يرها على الوض  االقتصادي

 

  حتى يكون التعريف متكيفا ومواكبا  للتعديل وفق التغيرات االقتصادية: قابالأن يكون التعريف

للتغيرات التي تحدث في االقتصاد عموما وبقطاا المؤسسات الصذغيرة والمتوسذطة خصوصذا 

وإال ستدف  التغيرات االقتصادية بمختلف جوانبهذا ال بد أن يكون التعريف مرنا وقابالً للتعديل، 

مذن وجذود تليذة لتغييذر أيضذاً بذد الومصادرها إلى تغيير التعريف بالكامل كلمذا أردنذا تعديلذه، و

 تغير الظروف االقتصادية.نتيجة أي خلل،  هالتعريف إذا أصاب

مجموعة نظرا لضرورة توفر كل هذه الشروط في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم ضبط      

 معايير متنوعة ومتعدد، يتم دراستها في العنصر الموالي. 

 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عريفمعايير تالفرع الثاني: 

مذذن أجذذل تعريذذف المؤسسذذات الصذذغيرة والمتوسذذطة وتمييزهذذا عذذن المؤسسذذات الكبيذذرة، كذذان لزامذذا وضذذ  

، ألن عدم وجود معايير متفق عليها داخل البلد الواحد يحول دون تحديد هذه المؤسسذات ممذا محددة معايير

قطذاا االقتصذادي الحيذوي كمذا يجعذل مذن الصذعب ينعكس سلبا على الخطط االقتصادية التذي تعذالج هذذا ال

 مالحظة ومتابعة التطورات الحاصلة فيه بشكل علمي دقيق.

يمكن االستناد على جملة من المعايير في محاولذة تحديذد ماهيذة هذذه المؤسسذات، وتكمذن مشذكلة هذذه لهذا، 

 تصنيفها إلى صنفين هما:المعايير في صعوبة االختيار المناسب بينها وذلك بسبب كثرتها، ويمكن 

 كميذة ؛ رقذم األعمذال؛ القيمذة المضذافة؛ رأس المال ؛عدد العمالتتمثل في:  :ميةـــايير الكــــــــالمع

 ؛كمية المبيعات؛ اإلنتا 

 ؛اإلدارة؛ الملكيذذذةواالسذذذتقاللية  ؛السذذذيطرة علذذذى السذذذوقتتمثذذذل فذذذي:   :وعيةـذذذـايير النـــــــذذذـالمع 

 .الجغرافياالنتشار ؛ التكنولوجيا

  :فيما يلي ندرس هذه المعايير

 :المعايير الكمية 

من أهم المعايير المستخدمة في تعريف المؤسسات الصذغيرة والمتوسذطة وهذي تخذص مجموعذة  هي      

مذذن المؤشذذرات التقنيذذة االقتصذذادية )عذذدد العمذذال، كميذذة اإلنتذذا ، القيمذذة المضذذافة( ومجموعذذة أخذذرى مذذن 

 المؤشرات النقديذة )رأس المذال، رقذم األعمذال، كميذة المبيعذات(. ونتعذرض فيمذا يلذي إلذى بعذض مذن هذذه

المعايير

: 

                                                           


من ضمن المعايير الكمية معيار حجم العمالة ومعيار حجم رأس المال المستثمر نظرا ألنهما األكثر استخداما ولسهولة الحصول على  سنتناول  

 المعلومات المتعلقة بهذين العنصرين.
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  :للمقارنذذة بذذين حجذذم  يعتبذذر معيذذار عذذدد العمذذال هذذو المعيذذار األكثذذر اسذذتعماالمعيااار داادد العمااال

  :المؤسسات، وذلك لعدة أسباب نذكر منها ما يلي

 التذذي يتميذذز بهذذذا هذذذا المعيذذار: فمذذن السذذذهل تصذذنيف المؤسسذذات حسذذب حجمهذذذا  للسذذهولة

 )مؤسسات مصغرة، صغيرة، متوسطة، كبيرة( من خالل معرفة عدد العمال؛ 

  لـتوفر المعلومذات عنذه: خاصذـة إذا علمنذا أن البيانذات الخاصذة بالعمالذة متذوفرة فذي غالبيذة

 الدول ويتم نشرها دوريا وبصفة مستمرة؛

 بالثبات نسبيا: عدد العمال في المؤسسة هو عدد  اب  نسبيا، ممذا يسذهل اسذتخدام هذذا  لتميزه

 المعيار في تصنيف المؤسسات حسب الحجم؛

لكن على الرغم من كل هذه المزايا التي يتمت  بها هذا المعيار مثل السهولة والذوفرة فذي البيانذات إال         

مال هذا المؤشر، ألن االعتماد المطلق على هذا المعيار قد أن هناك من يرى وجوب توخي الحذر في استع

يؤدي إلى تصنيف خاطب للمؤسسات حيذر تعتبذر علذى أساسذه المؤسسذات ذات الكثافذة العماليذة مؤسسذات 

كبيذذرة بذذالنظر إلذذى تلذذك التذذي تعذذوض هذذذه الكثافذذة العماليذذة بالكثافذذة الرأسذذمالية والتكنولوجيذذة كمذذا أن هنذذاك 

نتوخى الحذر في استعمال هذا المعيار تتمثل في ظاهرة عدم التصذري  بالعمذال وكذذا عوامل أخرى تجعلنا 

 اشتغال أفراد العائلة في المؤسسات العائلية م  كونهم عمال في مؤسسات أخرى.

   :يعتمذذد هذذذا المعيذذار كثيذذرا فذذي تحديذذد حجذذم المشذذروعات الصذذناعية معياار رس  المااال المسااتثمر

المستثمر كبيرا اعتبرت المؤسسة كبيرة، أما إذا كان صغيرا نسذبيا  بحير إذا كان حجم رأس المال

 اعتبرت المؤسسة صغيرة أو متوسطة، م  األخذ بعين االعتبار درجة النمو االقتصادي لكل دولة.

كما تجدر اإلشارة في المعايير الكمية، إلى أن هناك من الدول من تعتمد على معايير أخذرى باإلضذافة إلذى 

المنفردة، بمعنى أنه قد يسذتخدم أي مذن هذذه المعذايير منفذردا، كمذا قذد يحتذا  األمذر السذتخدام  هذه المعايير

أكثر من معيار واحد في نفس الوق ، ولكن الكثيذر مذن االقتصذاديين انتقذدوا اسذتخدام معيذار واحذد للتمييذز 

، وذلذك بذالجم  "بين حجم المؤسسات، لهذا كان من الضروري اسذتعمال مذا يسذمى بذـ: "المعيذار المذزدو 

العمذال بجانذب مبلذ   بين معيارين على األقل مثل معيار العمالة ورأس المال معا، بوضذ  حذد أقصذى لعذدد

 معين لالستثمارات الرأسمالية الثابتة في المشروعات الصناعية الصغيرة.

 

 :المعايير النودية 

من خالل دراستنا للمعايير الكمية تبين لنا أنها تتضمن بعض الجوانب السلبية، وبالتذالي عذدم قذدرتها        

لوحدها على الفصل بين المؤسسات الصذغيرة والمتوسذطة وغيرهذا مذن المؤسسذات األخذرى وذلذك لتبذاين 

ى وهذذي المعذذايير المعطيذذات مذذن قطذذاا اقتصذذادي إلذذى تخذذر هذذذا مذذا جعذذل البذذاحثين يذذدرجون معذذايير أخذذر
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النوعيذذذة التذذذي تتمثذذذل فذذذي: الملكيذذذة واالسذذذتقاللية فذذذي اإلدارة والسذذذيطرة علذذذى السذذذوق )الحصذذذة السذذذوقية 

 للمؤسسة(، نتعرض فيما يلي إلى بعض من هذه المعايير:

 :يعتبذذر هذذذا المعيذذار مذذن المعذذايير النوعيذذة الهامذذة حيذذر نجذذد أن غالبيذذة المؤسسذذات  معيااار الملكيااة

طة تعود ملكيتها إلى القطاا الخاص في شذكل شذركات أشذخاص أو شذركات أمذوال الصغيرة والمتوس

 معظمها فردية أو عائلية يلعب مالك هذه المؤسسة دور المدير والمنظم وصاحب اتخاذ القرار الوحيد.

  :التذذي تتميذذزفذذي المؤسسذذات الصذذغيرة والمتوسذذطة المعيذذار هذذذا حيذذر نجذذد حسذذب معيااار المسااؤولية 

نجد أن صاحب المؤسسة باعتباره مالكذا لهذا يمثذل المتصذرف الوحيذد الذذي  ،البسيط هيكلها التنظيميب

إلذ  وبالتذالي …يقوم باتخاذ القرارات وتنظيم العمل داخل المؤسسة وتحديد نموذ  التمويل والتسويق 

 فمن المسؤولية القانونية واإلدارية تق  على عاتقه وحده.

 بذالنظر إلذى العالقذة الحتميذة التذي تذربط للمؤسساة::  معيار السيطرة دلى الساو  االحصاة الساوقية

المؤسسذذة بالسذذوق كونذذه الهذذدف الذذذي تذذؤول إليذذه منتجاتهذذا فهذذو يعتبذذر بهذذذا مؤشذذرا لتحديذذد حجذذم هذذذه 

المؤسسة باإلعتمذاد علذى وزنهذا وأهميتهذا داخذل السذوق الذذي كلمذا كانذ  حصذة المؤسسذة فيذه كبيذرة 

تنشذط التي تستحوذ على جزء يسذير منذه و كبيرة أما تلك وحظوظها وافرة كلما اعتبرت هذه المؤسسة

 في مناطق ومجاالت محدودة فتعتبر صغيرة أو متوسطة.

 

الصغيرة والمتوسذطة المؤسسات  ياتصلكمية والنوعية توض  بشكل جلي خصوإن مختلف هذه المعايير ا

نذدرس هذذا رقها عن المؤسسات الكبيرة، األمر الذي سهل وض  مفهوم لهذا النوا مذن المؤسسذات، التي تف

 في الفرا الموالي.

 

 الفرع الثالث: االتجاهات المختلفة في تحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مذن هيئذات اتجاهذات مختلفذة  نظرا لتعدد معايير تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ظهذرت         

تسذذتخدم بعذذض اعتمذادا علذذى معذايير مركبذذة حيذر المؤسسذذات هذذذه تحديذذد مفهذوم دوليذة وحكومذذات قامذ  ب

يلي: في  الث مجموعات كمايمكن إجمال هذه االتجاهات المعايير الكمية وبعض المعايير النوعية معا، 
1

 

 والمتوسطة فهي كما يلي:ـ فيما يخص تعاريف الهيئات الدولية للمؤسسات الصغيرة 1

فقذد عرفتهذا ببنهذا وحذدات صذغيرة الحجذم تنذتج وتذوزا سذلعا وخذدمات  منظماة العماا الدولياةـ أمذا 

وتتبلف من منتجين مسذتقلين يعملذون لحسذابهم الخذاص فذي المنذاطق الحضذرية مذن البلذدان الناميذة، 

                                                           
1
ر الحامد للنشر والتوزي ، (: "المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية"، الطبعة األولى، األردن، عمان، دا2012هايل عبد المولى طشطوش ) 

 .25ـ17ص.ص.
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ال وحذرفيين ومعظمهذا بعضها يعتمد على العمذل مذن داخذل العائلذة وبعضذها ادخذر قذد يسذتبجر عمذا

 يعمل برأس مال  اب ، صغير، أو ربما دون رأسمال  اب .

للمشذروا الصذغيرة فهذو ذلذك المشذروا الذذي يسذتخدم أقذل مذن خمسذين  تعريف البنا  العاالميـ أما 

 500عامال في الدول النامية وإجمالي أصول ومبيعات الواحذد منهذا  ال ذة مالييذر دوالر، وأقذل مذن 

هذذا عمذذال ومبيعات 10ناهيذذة الصذذغر حتذذى لصذذناعية المتقدمذذة، ويعبذذر المشذذاري  متعامذذل فذذي الذذدول ا

تالف دوالر، بينمذا المشذاري   10ألذف دوالر، وإجمذالي أصذولها حتذى  100اإلجمالية السنوية حتى 

 ماليين دوالر؛ 10ومبيعاتها حتى  عامل وإجمالي أصولها 300المتوسطة حتى 

)األونكتاد( فيعذرف المشذاري  الصذغيرة ببنهذا تلذك التذي  والتجارة مؤتمر األمم المتحدة للتنميةـ أما 

فذردا، أيضذا  500إلذى  101فرد، والمتوسطة تلذك التذي يعمذل فيهذا مذن  100إلى  20يعمل فيها من 

عامال فبقذل، وفئذة  100قسم تصنيف هذه المشاري  إلى فئة الشركات الصغيرة وهي التي يعمل فيها 

 عامال.  1000عامال وأقل من  100ل فيها من الشركات المتوسطة التي يعم

 ي: الدول الصناعية المتقدمة فهي كما يلبعض فيما يخص تعاريف ـ 2

 قام االتحاد األوربي بمعطاء تعريفي كمي للمشروا الصغير والمتوسط وحدده بالمحددات التالية:  -

  مليون جنيه استرليني؛ 16حجم تداول سنوي ال يزيد عن 

  مليون جنيه استرليني؛8مستثمر ال يزيد عن حجم رأس مال 

  عامل وموظف، وباستخدام هذا المعيار  250عدد من العمال والموظفين ال يزيد عن

تحديد المؤسسات الصغيرة  التقسيمات التالية فياألوروبي  تحادأقر اإلاألخير، 

 يلي:كما  ،والمتوسطة
1

 

  عمال؛ 9إلى  1المؤسسات الصغيرة جدا يتراوح عدد عمالها من 

  عامل؛ 99إلى  10المؤسسات الصغيرة من 

 عامل. 499إلى  100لمؤسسات المتوسطة من ا 

 ببنه ر والمتوسطالمشروا الصغي 1985الصادر سنة عرف قانون الشركات البريطاني   -

 المشروا الذي يفي بشرطين أو أكثر من الشروط التالية:

  مليون جنيه استرليني؛ 8حجم تداول سنوي ال يزيد عن 

  مليون جنيه استرليني؛ 3,8حجم رأس مال مستثمر ال يزيد عن 

  موظف. 250عدد من العمال والموظفين ال يزيد عن 

                                                           
1
(: "ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطورها فذي العذالم"، ورقذة بحثيذة مقدمذة فذي الذدورة التدريبيذة الدوليذة حذول: 2003إسماعيل شعباني ) 

 . 03ماي، ص. 28إلى  25تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في االقتصاديات المغاربية، جامعة فرحات عباس، سطيف، أيام: من 
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إعطاء تعريفات خاصة بكل قطاا اقتصادي )التصني ؛ البناء؛ المناجم؛ من خالل هذا القانون كما تم      

شركات النقل؛...(


 

 عامال؛ 30ببنها المشروعات التي تضم كوريا الجنوبية، يتم تحديد المشروعات الصغيرة  في -

 ي:يل كما وهو الصغيرة عمال الإ تمويل بقانون الوارد فهو كندا يف يالتشريع التعريف ماأ -

 الرب  وأ الكسب بغرض كنداي ف التنفيذ وشك على وأ ينفذ يالذ المشروا هو الصغيرة المنشبة

:ييل كما يقدر يجمالإ يسنو عائد وذو
1
  

 خالله تتم يالذ للمـشروا يالمال العام يف ذلك من قلأ وأ دوالر مالين 5 على يزيد ال( أ

 ؛المشروا لمجال بالنسبة المقرض جانب من القرض على الموافقة

 يالحال الوق ي فـ المتوق  من وليس التنفيذ وشك علىيكون  يالذ المشروا حالة يف وأ( ب

 ماليين 5 عنيزيد  للمشروا بالنسبة المقـرض جانب من عليه الموافقة تتم يالذ القرض نأ

 .  أسبوعا 52 عن مدته قلت ال يالذ ولاأل يالمال ماللع بالنسبة هذا من قلأ مبل  يأ وأ دوالر

 تعزيز هدفه يكون عمل يأ وأ الزراعية المنشآت يتضمن أن هذا التعريف ال علمــا

 الدينية أو الخيرية. األغراض

 سنة الصادر لقانونل طبقا الصغيرة المؤسسات مفهوم تحديد تم، مريكيةالواليات المتحدة األ في -

: يلي كما(  Small Business Act) والمعروف باسم 1953
2

 

 "،  فيه تعمل الذي المجال على تسيطر ال بحير مستقلة بطريقة وإدارتها امتالكها يتم التي المؤسسة"

 :معايير  ال ة على (Small Busness Act) باسم المعروف القانون استندحير 

 ؛اإلدارة استقاللية •

 ؛مستقل لمقاول تكون المؤسسة ملكية •

  .السوق على مسيطرة المؤسسة تكون ال أن •

 

 -  نتضم   الذي والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات األساسي القانون 1963 عام أصدرتأما اليابان فقد 

 والنقل والتعدين الصناعية المؤسساتالتي قسمها حسب أوجه النشاط إلى  المؤسسات هذه تعريف

من جهة والمؤسسات التجارية والخدمية التي تقسم بدورها إلى تجارة الجملة وتجارة  واإلنشاءات

 من خالل الجدول التالي:وذلك ، التجزئة

 

 

                                                           

 .19(، ص.2012طالا أكثر يرجى النظر في المرج  التالي: هايل عبد المولى طشطوش )لال 
1
في الموق  االلكتروني: التعريف اإلجرائي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ملخص تنفيذي،  

5.pdf-http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/Small_Projects/SR/SR :04/04/2015، تم االطالا عليه يوم. 
2
 Robert Wtterwulghe, avec la collaboration de frank Jansen (1998): «  LA PME. Une entreprise humaine », 

DeBoeck Université, Belgique, p.16. 

http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/Small_Projects/SR/SR-5.pdf
http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/Small_Projects/SR/SR-5.pdf
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 والمتوسطة حسب سوجه النشاطتعريف المؤسسات الصغيرة :: 01-04ا جدول رقم

 الصغيرة المؤسسات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات النشاط سوجه

 العاملين ددد العاملين ددد المال رس 

 الصنادية المؤسسات 

 واإلنشاءات والنقا والتعدين

 

 والخدمية يةالتجار المؤسسات 

 الجملة تجارة  

  
 التجزئة تجارة  

  فبقل ين مليون 100

 

 

 فبقل ين مليون 30

  

  فبقل ين ماليين 10

  بقلـف عامل 300

  

  

  بقلـف عامل 100

 

  بقلـف عامال 50

  بقلــف عامال 50

 
 

  بقلـــف عمال 5

 

(: "واق  وتفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة 2008شعيب أتشي ): المصدر

 .34 .ص جامعة الجزائر، ،مذكرة ماجستير )غير منشورة( ،األوروجزائرية"

 

يعتمد على معيار في اليابان  والصغيرة المتوسطة المؤسساتتصنيف  نالحظ من خالل الجدول، أن

باختالف قطاا النشاط حير في هذه المؤسسات تختلف مزدو  يشمل رأس المال وعدد العاملين، كما 

 100ال يتجاوز  مستثمر مال رأس هي المؤسسات التي تملك واإلنشاءات والنقل والتعدين الصناعة نشاط

فيحدد رأس المال  اتوالخدم التجارة عامل، أما في نشاط 300مليون ين، على أال يتجاوز عدد العمال 

  .عامل 300 ال يتجاوز عمال وعددفبقل  ين مليون 30 المستثمر بــ:

 فهي كما يلي: تعاريف بعض الدول الناميةفيما يخص  -3

عامل إذا  100الهند فهي تعتبر أن المشروا الصغير هو تلك المنشبة التي يعمل بها أقل من  أما -

 عامل إذا كان  مجهزة بادالت الكهربائية؛ 500كان  غير مجهزة بادالت الكهربائية وأقل من 

 عامل؛ 49إلى  5أما في أمريكا الالتينية فمن المشروا الصغير هو المنشبة التي يعمل بها من  -

أما في باكستان، ذهب  هيئات صناعية إلى تعريف المشروا الصغير ببنه المشروا الذي يبل   -

 ألف دوالر؛ 50رأس ماله 

ألف  227أما في نيجيريا، تم تعريف المشروا الصغير ببنه المشروا الذي يبل  رأس ماله  -

 دوالر؛

عامال، أما  25ن ببنه المشروا الذي يضم أقل مأما في السعودية فيعرف المشروا الصغير  -

 عامال؛ 125المشروا المتوسط فهو الذي يضم أقل من 

فقد ظل  المشروعات الصغيرة تعاني من عدم وجود تعريف واض  نظرا مصر، أما في  -

الختالف النظرة إليها لدى كل من أجهزة التخطيط والتنفيذ واإلحصاء والتمويل وبصدور القانون 

القانوني المنظم لتلك  تنمية المنشآت الصغيرة توفر اإلطاروالمسمى بقانون  2004لسنة  141رقم 

تعرف المشروعات الصغيرة والمتوسطة اعتمادا على عدة معايير منها  ،عليهالمشروعات، وبناء 



 ودورها في توظيف المتعلمين ANSEJتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة من طرف .....الفصل الرابع:

 

  
163 

 
  

،معاعدد العمال ، حجم رأس المال أو خليط بين المعيارين 
المشروعات  تم تعريف حير 1

شاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا ال يقل رأس ارس نكل شركة أو منشبة فردية تمببنها الصغيرة 

ألف جنيه، وال يجاوز مليون جنيه وال يزيد عدد العاملين فيها عن  مالها المدفوا عن خمسين 

خمسين عامال؛
2

 

 

طة" تحمذل فذذي "المؤسسذات الصذغيرة والمتوسذ :عبذارةجميعهذا، نالحذذظ أن  اتريفذالل هذذه التعمذن خذ     

وأنه يمكن التفرقة بين مؤسسة صغيرة ومتوسطة وأخرى كبيرة، من خالل معايير  مضمونها مفهوم الحجم

كمية )متعلقة بالحجم(، تمك ن من الحصول علذى نتذائج محذد دة بسذهولة، ومعذايير نوعيذة تسذم  بذمبراز كذل 

 وفيما يلي نرى خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ؤسساتنوا من الم

 طةوالمتوس الصغيرة خصائص المؤسساتالثاني: لب طالم

تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن المؤسسات الكبيرة بالعديد من الخصائص، قسمناها إلى         

 خصائص عامة وأخرى متعلقة باإلدارة، كما يلي:

 

 لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةل عـامةالخصـائص الالفرع األول: 

وتهتم بكل حير تعتبر سهلة اإلنشاء ، الصغيرة والمتوسطةالمؤسسات  عـامةالخصـائص ال تعددت        

وتحقيق تساهم في الحد من البطالة كما أنها تمويل رأس المال في ة المصادر الداخليوتعتمد على  اتطشاالن

 هذا الفرا.ذلك من خالل  ، ندرس، إضافة إلى خصائص عامة أخرىالتكامل االقتصادي

 :بعدة خصائص عامة منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتتميز 

 

 نظرا للحجم الصغير الذي تتميز به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فمن  ة اإلنشاء:ولسه

إنشاءها يتضمن إجراءات تبسيسية قصيرة وغير معقدة وأيضا انخفاض مستلزمات رأس المال 

إنشائها، حير المطلوبة لمباشرتها. فالمشروعات الصغيرة ال تحتا  إلى رأس مال كبير من أجل 

أنها تستند باألساس إلى جذب وتفعيل مدخرات األشخاص من أجل تحقيق منفعة أو فائدة تلبي 

بواسطتها حاجات محلية أو جزئية في أنواا متعددة من النشاط االقتصادي؛
3

 

                                                           
1
(: "المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بارقة أمل لالقتصاد المصري"، إدارة التخطيط والبحوث 2009بنك التنمية الصناعية والعمال المصري ) 

 .03/04/2015تم االطالا عليه يوم:  ،egypt.com/doc/sme.doc-www.idbeوالتطوير الداخلي، ص. ، في الموق  االلكتروني: 
2
، بمصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة"، الباب األول، مجلس 2004لسنة  141(: "القرار بقانون رقم 2004قانون تنمية المنشآت الصغيرة ) 

، تم http://www.sfdegypt.org/c/document_library/get_file?uuid. في الموق  االلكتروني: 02الشعب، جمهورية مصر العربية، ص.

 .03/04/2015االطالا عليه يوم: 
3
(: "التجربة التنموية في الجزائر واستراتيجية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "، ورقة عمل 2003. إسماعيل بوخاوة؛ عبد القادر عطوي ) 

سطيف: جامعة فرحات دمة في الدورة الدولية بعنوان: " تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية "، مق

 837،836، ص.ص.2003 ماي 28-25 عباس، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،

http://www.idbe-egypt.com/doc/sme.doc
http://www.sfdegypt.org/c/document_library/get_file?uuid
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 ما يالحظ على هذا النوا من المؤسسات  تمويا رس  المال:في ة االدتماد دلى المصادر الداخلي

تعتمد بشكل كبير على التمويل الذاتي أو القروض المقدمة من األصدقاء أو أفراد العائلة، أي  اأنه

 أن االعتماد على التمويل البنكي ضعيف وهذا راج  إلى:

 ؛فات مشاري  تخض  للشروط المطلوبةعدم القدرة على تقديم مل -    

 ض.عدم توفر الضمانات البنكية المطلوبة للحصول على القر -    

 

 :إن من بين ما يميز المؤسسذات الصذغيرة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تهتم بكا النشاطات

والمتوسطة عذن المؤسسذات الكبذرى هذو كونهذا تهذتم بكذل أشذكال النشذاطات )فالحيذة، صذناعية، 

خدماتيذذذة،...ال ( فنظذذذرا لصذذذغر حجذذذم االسذذذتثمارات فيهذذذا، يسذذذهل دخذذذول المسذذذتثمرين الصذذذغار 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسذطة  1التجددية في مختلف القطاعات اإلنتاجية والخدمية،ببفكارهم 

يمكن أن تنشب أيضا في أي مكذان مهمذا كانذ  مميزاتذه و خصائصذه، فذي الريذف أو فذي المدينذة، 

تهذذل بالسذذكان أو عكذذس ذلذذك، فذذي المنذذاطق السذذاحلية أو الداخليذذة أو الصذذحراوية، فذذي المنذذاطق 

 ؛حل مثال( فهي تلبي كل من له رغبة في االستثمارالجبلية )تربية الن

 

  :لعل من األسباب الرئيسية التي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم في الحد من البطالة

تساهم في انتشار وتوزا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي أنها تتطلب أيدي عاملة بسيطة، 

البسيطة التي ال تتطلب تكوينا عاليا، فيكفي القليل من إلى الحد الذي يمكنها فيه القيام باألشغال 

المعرفة واليسير من التجربة والخبرة للقيام بالعمل مما يسهل عليها استقطاب اليد العاملة 

وتوظيفها، وهو ما يسم  بمقبال المستثمرين على هذه المشاري  الصغيرة والمتوسطة؛ وكنتيجة 

ل كبير مما يؤدي إلى انخفاض تكلفة خلق منصب لذلك، هي تعمل على تحقيق التشغيل بشك

إلى  1992 الفترة من ، ففي العمل على اعتبار الكثافة العمالية، والمساهمة في الحد من البطالة

لحل مشكلة البطالة بالتركيز  األمدخطة قصيرة األمريكية على الواليات المتحدة  اعتمدت 1998

مليون فرصة  15، فكان من نتيجة ذلك توفير أكثر من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ىعل

تلك الفترة، مما خفف من حدة البطالة وت ارها السيئة، وأصبح  تلك المشاري   يعمل ف

دول االتحاد أما في  % من قوة العمل األمريكية.10الصغيرة القائمة اليوم تستوعب أكثر من 

% من سوق 75حاليا حوالي أكثر من  األوربي مجتمعة تشكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة

معالجة مشكلة البطالة بحلول إبتكارية توجه  تم  اليابان والصين وايطاليا، أما في كل من العمل

غير ت المنتجات المطلوبة والبسيطة وذا صوب المشروعات الفردية الصغيرة والمتوسطة

                                                           
1
، مجلة العلوم االقتصادية ودلوم التسييرمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، في : "دور وأهمية قرض اإليجار في تمويل ال (2005). مليكة زغيب  

 174،173، ص.ص.2005سطيف: جامعة فرحات عباس،   05العدد: 
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جلدية والسجاد والنجف وقط  صناعات المالبس واأل اث والمنتجات ال :مثل  معقدة تكنولوجياال

ن إ. ...ال  األطفالالغيار وكاميرات التصوير البسيطة، والنظارات وأدوات التجميل ولعب 

مجمل   % من84حوالي  ادنتستوعب   الصناعات الصغيرة اليابانية أصبح 

 كما ،% من إجمالي قيمة اإلنتا  الصناعي الياباني52تساهم بحوالي  يالصناعية وه  العمالة

؛ألف مشروا فردي صغير 300مليون و 2أصب  في إيطاليا أكثر من 
1

 

 

 : لنقص نسبة األصول الثابتة إلى األصول الكلية فذي  سهولة وحرية الدخول والخروج من السو

 ؛جموا الخصوم وحقوق أصحاب المشرواأغلب األحيان، وزيادة نسبة رأس المال إلى م

 

  حيذذر يمكذذن التغلذذب علذذى طذذول فتذذرة  وسرقااام األدمااال:ارتفاااع معاادل دوراب الب ااادة والمبيعااات

.االسترداد لرأس المال المستثمر
2
حير تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على االستثمار فذي  

 ؛قل مخاطرة وسرعة فترة االستردادالمجاالت األ

 

  تقذذدم المؤسسذذات الصذذغيرة والمتوسذذطة خذذدمات للصذذناعات الكبيذذرة التكامااا االقتصااادي:  تحقياا

بتوفير مستلزمات معينة "منتجات محددة" تدخل في إنتا  منتجذات الصذناعات الكبيذرة، حيذر تذتم 

 (sous-traitanceطريق عقود تسمى بالتعاقد من الباطن أو المقاولة من الباطن )هذه العملية عن 

، على سبيل المثال:
3
  

ألف مصن  إلنتا  عذدد مذن  26تتعاقد الشركة األمريكية لصناعة السيارات "جنرال موتورز" م  

 100ألف مصن  يعمل بها أقل مذن  16األجزاء التي تحتا  إليها في العملية التصنيعية، ومن بينها 

عامذذذل )تعتبذذذر هذذذذه المصذذذان  مؤسسذذذات صذذذغيرة حسذذذب المعيذذذار األمريكذذذي فذذذي تصذذذنيف حجذذذم 

  .المؤسسات( 

إن انتشار عدد كبير من الوحدات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في إطار المقاولة من الباطن، 

يمكن أن يبرر بعاملين أساسيين:
4

 

تفذذويض مؤسسذة صذغيرة أو متوسذطة فذذي إنجذاز مهذام معينذة فذذي  تخفذيض تكلفذة اإلنتذا : -

إطذذار هذذذا النذذوا مذذن العقذذود، والقذذائم علذذى التخصذذص، وهذذو مذذا يعنذذي بالنسذذبة للمؤسسذذة 

                                                           
1
(: " المشروعات الصغيرة والمتوسطة كآلية لمكافحة البطالة في الدول العربية"، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى 2011زكية مقري؛ نعيمة يحياوي ) 

، جامعة الدولي حول إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 .15، ص.2011 نوفمبر 16و 15المسيلة، يومي: 
2
(: "إدارة المشروعات واألعمال صغيرة الحجم، دليل رجال األعمال والمهن الحرة واالستثمارات الخاصة 1999فريد راغب النجار )  

 .07، ص.1998/1999والمشروعات الصغيرة والمتوسطة "، اسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، 
3
 .838، المرج  السابق، ص.(2003) بوخاوة؛ عبد القادر عطوياسماعيل  
4
(: "دور ومكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجهاز الصناعي المتميز بالثنائية"، ورقة عمل مقدمة في الدورة الدولية 2003كمال دمدوم ) 

المغاربية"، سطيف: جامعة فرحات عباس، كلية العلوم بعنوان: "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات 

 .111، ص.2003ماي  28-25االقتصادية وعلوم التسيير، 
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الكبذرى تقلذذيص حلقذذة مذذن حلقذذات اإلنتذذا ، األمذذر الذذذي يسذذم  لهذذا مذذن جهذذة بتركيذذز أكبذذر 

فذي تكلفذة اإلنتذا ، وهذو  إلمكانياتها في مجاالت أكثر مردودية، ومن جهة أخرى تخفيضا

ما يمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظذرا للخصذائص التذي تتميذز بهذا أن تعمذل فذي 

 إطار المقاولة من الباطن 

تسم  هذه العالقات بتقليص نسبة التلف والضياا فذي الوحذدات المنتجذة  تحويل األخطار: -

هذذو مذذا يمكذذن المؤسسذذات بالنسذذبة  للمؤسسذذة الكبذذرى التذذي ال تذذنج  فذذي إنتاجهذذا بكفذذاءة و

 ؛إنتا  الوحدات بجودة بفضل التخصصالصغيرة والمتوسطة من 

 

 :إن بممكان المؤسسات الصغيرة  المساهمة في التوازب الجهوي بين المناط  واألقاليم

والمتوسطة بفضل سهولة تبسيسها، أن تعمل على إحداث نوا من العدالة في التنمية اإلقليمية، من 

لك المناطق واستقرار خالل قيام نشاطات إنتاجية في المناطق النائية، مما يساعد على تنمية ت

؛السكان فيها
1
  

 

  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل إنتاجها بعملية يمكن أن تساهم تعديا الميزاب التجاري

مما يقلل من فاتورة االستيراد، هذا من جهة، من جهة أخرى، يمكن  إحالل للمنتجات المستوردة،

أن تصدر منتجاتها إلى األسواق الخارجية مما يسهم في جلب العملة  المؤسساتلهذا النوا من 

من الصادرات العالمية للمواد المصنعة، كما   35إلى   25حير تساهم بنسبة ، الصعبة

( في عمليات التصدير لمعظم الدول الصناعية. 50إلى    30تساهم بشكل كبير )بين 
2
بذلك  

في تعديل من خالل إحالل الواردات وزيادة الصادرات تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 ؛فيه نشاطها الميزان التجاري في البلد الذي تمارس

 

  :تساهم المؤسسات الصذغيرة والمتوسذطة فذي تعظذيم النذاتج المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي

المحلي اإلجمالي الذي نعني به كفاءة رأس المال المستخدم، وذلك بقياس إنتاجية وحدة رأس المذال 

التالية:وفقا للعالقة 
 3

  

 

 

                                                           
1
 838، ص.(2003) إسماعيل بوخاوة؛ عبد القادر عطوي 
2
ورقة بحثية مقدمة في الة في الجزائر"، طة ضمن السياسة العامة للتشغيل ومكافحة البط(: "مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوس2013مراد مرمي ) 

، 2014-2001المؤتمر الدولي حول: تقييم ت ار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة: 

 .24، ص.2013مارس  12و 11، يومي 1يف طجامعة س
3
  .837، ص.(2003)إسماعيل بوخاوة؛ عبد القادر عطوي  

 القيمة المضافة

رأسمال المؤسسة
إنتاجية رأس المال المستثمر =   
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العلم أن حجم المؤسسة يتناسب عكسا م  إنتاجية رأس المال، وعليه فمن المؤسسات الصغيرة  م 

والمتوسطة من خالل حجمها تساهم في زيادة إنتاجية وحدة رأس المال النخفاض رأسمالها، بذلك 

 يساهم هذا النوا من المؤسسات في الناتج المحلي اإلجمالي على المستوى الوطني. 

 

، تجدر اإلشارة إلى وجود بعض لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةدراسة الخصائص العامة لبعد         

 جانب اإلدارة والتنظيم، حير تتميز الخصائص األخرى التي تميز هذا النوا من المؤسسات من

 رق إدارية وتنظيمية تختلف عن التي توجد في المؤسسات الكبيرة.طب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 متوسطة من جانب اإلدارة والتنظيمخصائص المؤسسات الصغيرة والالفرع الثاني: 

تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن المؤسسات الكبيرة بعدة خصائص في جانب اإلدارة        

 والتنظيم، تتمثل في:

  

 :االسذتقاللية فذي إن من أهم مميزات  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذي  االستقاللية في اإلدارة

اإلدارة حيذذر أن معظذذم القذذرارات الخاصذذة بذذمدارة المؤسسذذات الصذذغيرة أو المتوسذذطة تتركذذز فذذي 

شذذخص واحذذد وهذذو "مالذذك المشذذروا"، عكذذس المؤسسذذات الكبيذذرة أيذذن اتخذذاذ القذذرارات الخاصذذة 

كمذذا يسذذتطي  صذذاحب المشذذروا الصذذغير أن يذذولي  بمدارتهذذا يحتذذا  إلذذى اجتمذذاا مجلذذس اإلدارة،

مه الشخصي لكثير من تفاصيل عمله فهذو يعذرف كذل مذا يتعلذق بعملذه مذن مالحظذات ال مذن اهتما

التقذذذارير التذذذي يقذذذدمها إليذذذه مسذذذاعدوه وموظفذذذوه.
1
إن طبيعذذذة الملكيذذذة فذذذي المؤسسذذذات الصذذذغيرة  

والمتوسذطة جعذذل مهذذام اإلدارة تسذذند إلذى مالذذك المؤسسذذة فذذي غالذب األحيذذان وذلذذك بسذذبب بسذذاطة 

 ؛ال تتطلب مهارات عالية إلدارتها بها المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة فهيالعمليات التي تقوم 

 

 :تتميز اإلدارة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمرونة والقدرة  المرونة الكبيرة في اإلدارة

على التكيف م  ظروف العمل المتغيرة، إضافة إلى الطاب  غير الرسمي في التعامل، سواء م  

العاملين.العمالء أو 
2

 ويعود ذلك إلى العوامل التالية:  

 التعديل المتبادل واإلشراف المباشر هما األكثر شيوعا؛ -

 عالقات شخصية بين المدير )قد يكون هو مالك المؤسسة( والعمال. -

 

  :إن المؤسسذات الصذغيرة المؤسسات الصغيرة والمتوساطة تحماا الطاابل الشخصاي بشاكا  بيار

والمتوسطة هي في الغالب منشآت فردية أو عائليذة أو شذركات أشذخاص، ويسذاعد هذذا النذوا مذن 

                                                           
1

(: "الصناعات الصغيرة كمدخل لتنمية المجتم  المحلي"، مصر: اإلسكندرية، المكتب العلمي للنشر والتوزي  1998الرسول محمد ) سعد عبد  

 .39-36ص.
2
، 41، العددمجلة العلوم اإلنسانية(: "دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التخفيف من حدة البطالة بالجزائر"، في 2009جمال الدين سالمة ) 

 15/11/2009 ، تم اإلطالا عليه يوم:http://www.ulum.nl/Salama.pdf: ن الموق  االلكترونيم
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الملكية على استقطاب وإبراز الخبرات والمهارات التنظيمية واإلدارية في البيئة المحلية وتنميتها، 

مقارنذذة بالمؤسسذذات مذذن خذذالل تجنيذذد أكبذذر لعنصذذر العمذذل، حيذذر تكذذون الرغبذذة فذذي العمذذل أكبذذر 

الكبرى، فصاحب العمل باعتباره مالكا للمؤسسة يكون أكثر تجندا مذن المذدير فذي مؤسسذة كبذرى، 

يكون العمال أكثذر حماسذا ومسذؤولية علذى النذاتج، نظذرا لقذرب اإلدارة مذنهم وحيذاد العالقذات  كما

،ماعيذذة إلذذى العالقذذات الشخصذذية أكثذذراالجت
1
مذذ  صذذاحب جنبذذا إلذذى جنذذب فعنذذدما يعمذذل العامذذل  

 ؛في العمل وكبنها مؤسسته هو سيعطي أكبر مجهود ممكنالمؤسسة 

 

 :اكتشف الباحثون أن العالقذات االجتماعيذة بذين المذدير والعمذال فذي المؤسسذة  القدرة دلى االبداع

عامل ضذروري يصذن  الذدفء والتواصذل اإلنسذاني بيذنهم، وأن االهتمذام بالعالقذات اإلنسذانية فذي 

المؤسسة يصن  التماسك االجتماعي داخلها، فال يصب  الفرد أقل شعور بالعزلذة والوحذدة فحسذب، 

 -حسذب البذاحثين-ته لإلنتا  والعمل واإلبداا، حتى أن اإلدارة بهذذا األسذلوب بل تتزايد أيضا دافعي

هي إدارة إبداعية؛ هذا مذا يعنذي أن المؤسسذات الصذغيرة والمتوسذطة قذادرة علذى اإلبذداا، بعكذس 

يكذرس الذروتين، ويقضذي البيروقراطية والجمود اإلداري الموجود في المؤسسذات الكبيذرة والذذي 

 ؛على اإلبداا

 

 يظهر ذلك من خالل القرب اإلداري الذي يتمثل في النقاط التالية:ة التنظيم المستخدم: بساط 

 إدارة جواريه بحكم قرب المسير من العمال؛ 

 انعدام أو قلة المستويات اإلدارية بحكم التواجد في مكان واحد؛ 

 .المدير يقوم بكافة األمور اإلدارية والقرارات المرتبطة بها 

 

  :العامل في المؤسسة الصغيرة قد يقوم بعدة  نميز التداخل الوظيفي من خالل أن:التداخا الوظيفي

حير أن  وظائف في نفس اليوم على العكس في المؤسسات الكبيرة حير نجد إدارات متخصصة؛

، أما (GRH)التمييز بين الوظائف األساسية ال يكون إال ببلوغ حجم معين مثال الموارد البشرية 

أن العمال قد  الوظائف األساسية فهي من صالحية المدير وقد يقوم بها في اليوم الواحد، كما

 ؛يؤدون أكثر من عمل

 

 :حير تقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بـ: غياب إستراتيجية طويلة المدى 

 االهتمام بالمدى القصير واستراتيجيات ضمنية غير مجسدة في سياسات وخطط؛  -

 وقتية )المرونة( وغالبا ما تكون كرد فعل؛ سلوكات -

                                                           
1 
 . 107، ص.(2003) كمال دمدوم 
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 فهي من تصميم المدير المالك خالفا للمؤسسات الكبيرة. في حالة وجودها -

 :من خالل: تسوي  جواري 

 التركيز على األسواق المحلية والجهوية )زبائن أكثر من أسواق(؛ -

 .(marketing relationnel)التسويق بالعالقات  -

 

  :تتوفر المؤسسات الصذغيرة والمتوسذطة علذى نظذام معلومذات داخلذي يتميذز نظام معلومات بسيط

بقلة التعقيد وهو ما يسذم  باالنتشذار السذري  صذعودا أو نذزوال بذين إدارة المؤسسذة و عمالهذا. أمذا 

خارجيا فنظام المعلومات يتميز بدوره بالبساطة نتيجة قرب السوق جغرافيا ونفسيا، وهي في مثذل 

الحاجة إلى اللجوء إلى دراسة السوق المعقدة ألن التحوالت على مستوى السذوق هذه األحيان قليلة 

الداخلي يمكن رصدها بسهولة من قبل المسيرين. يمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية:
 1

 

 نظام معلومات غير مقيد بالرسمية داخل وخار  المؤسسة؛ -

 والمباشرة؛التواجد في مكان واحد يشج  على االتصاالت الشفهية  -

 .ت م  نظام معلومات قليل الهيكلةسرعة نقل المعلومات والقرارا -

 

  :إن العالقات الشخصية بين المعرفة الشخصية بما يولد الشعور باالنتماء واالندماج لدى العمال

وزيادة درجة والء العامل  (La Fidélisation) صاحب العمل والعمال تعمل على توطيد الوفاء

ر في العامل أنه عضو نشط  داخل المؤسسة وجزء ال يتجزأ منها، كما نجده يفك للمؤسسة، فيشعر

 .المؤسسة كما يفكر في أسرته

 

من جانب اإلدارة والتنظيم، نجد  الصغيرة والمتوسطة المؤسساتبعد دراسة مختلف خصائص       

أنها تتميز بالمرونة الكبيرة، بذلك فهي تختلف اختالفا كبيرا عن اإلدارة في المؤسسات الكبيرة التي 

  .يةطتتميز بالبيروقرا

 

المتوسطة تستطي  من خاللها يمكن اعتبار مختلف هذه الخصائص بمثابة مزايا للمؤسسات الصغيرة و

والتطور، ما يمك نها من تشغيل اليد العاملة بشكل أكبر وبالتالي المساهمة في الحد من ظاهرة  النمو

 مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن السياسة العامة للتشغيلالبطالة، هذا ما يدعو للتسالل عن 

 في الجزائر، ندرس هذا في المبحر الموالي. 

 

                                                           
1
"المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المناخ االستثماري"، بحر مقدم في الملتقى الوطني األول حول: " المؤسسات  (:2002) عبد المجيد قدي 

 .143، ص.2002أفريل  9 -8الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية "، األغواط: جامعة عمار  ليجي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، 
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في  الثاني: مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن السياسة العامة للتشغيا المبحث

 الجزائر

 ، ينبغي بداية دراسةمكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن السياسة العامة للتشغيللدراسة 

منشاء تهتم بالتي  المؤسساتيةمنظومة دراسة الو من خالل تعريفها وتصنيفها قانونا المؤسساتواق  هذه 

 .في الجزائر أهميتهادراسة وات الصغيرة والمتوسطة المؤسسوتنمية 

 

 لجزائرا في وسهميتهاالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  واقل :المطلب األول

ها واالطالا على تعريف في الجزائر من خالل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة واق  يمكن

من خالل البحر في الجزائر ها أهميتمة المؤسسية التي تهتم بمنشائها وتطويرها، كما يمكن دراسة والمنظ

 ومدى مساهمتها في توظيف اليد العاملة.في مدى مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي 

 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واقلالفرع األول: 

غيرة والمتوسذذطة فذذي الجزائذذر، سذذنقوم بتعريفهذذا وفذذق القذذانون مذذن أجذذل دراسذذة واقذذ  المؤسسذذات الصذذ   

التي تم إنشالها بغرض دعم ومرافقة هذذه المؤسسذات، وأخيذرا التوجيهي،  م ندرس المنظومة المؤسساتية 

سذندرس الصذذعوبات والمشذذاكل التذي تعذذاني منهذذا هذذه المؤسسذذات واإلجذذراءات المتخذذة مذذن طذذرف الدولذذة 

 .معالجتها وتذليلهال

 

 سوال: تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنظومتها المؤسساتية

 تبكيدا للتكفل بهذه المؤسسات صدر القانون التوجيهي لترقيذة المؤسسذات الصذغيرة والمتوسذطة رقذم        

مذذن هذذذا  4 عذذرف المؤسسذذات الصذذغيرة والمتوسذذطة حسذذب المذذادة. 12/12/2001 المذذؤرخ فذذي 18/ 01

 القانون التوجيهي كما يلي: 

السذذل  و/أو  إنتذذا "تعذذرف المؤسسذذة الصذذغيرة والمتوسذذطة مهمذذا كانذذ  طبيعتهذذا  القانونيذذة ببنهذذا  مؤسسذذة 

مليذارين د  وال يتجذاوز مجمذذوا  أعمالهذاشخصذا وان ال يتجذاوز رقذم  250 إلذى  1 الخذدمات وتشذغل مذن

 االستقاللية".مليون د  وتستوفي معايير  500 حصيلتها السنوية

 

المؤسسذذـات  معذذـايير تمييذذزمتوسذذطة نذذدرس للتمييذذز بذذين مؤسسذذة مصذذغرة ومؤسسذذة صذذغيرة وأخذذرى 

 من خالل الجدول الموالي: في الجزائرالمصغرة والصغيرة والمتوسطة 
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 في الجزائرالمصغرة والصغيرة والمتوسطة المؤسسـات معـايير تمييز :: 02-04ا الجدول رقم 

 المعـايير                    

 المؤسسة        

 العمالة الموظفة

 اداما:

 رقم االدمال السنوي

 امليوب دينار:

       الحصيلة السنوية
 "مجموع الميزانية السنوية"

 امليوب دينار:

 طشر

 االستقاللية

 المؤسسة المصغرة

(micro) 

 10سقا من  20سقا من  9إلى  1من 
ال توجد 

مؤسسة 

سخرى تحوز 

  25دلى 

فما س ثر من 

مال  رس  

مؤسسة ال

الصغيرة سو 

   ةطالمتوس

 المؤسسة الصغيرة

(petite) 

 100سقا من  200سقا من  49إلى  10من 

 المؤسسة المتوسطة

(moyenne) 

 500إلى  100من  2000إلى  200من  250إلى  50من 

، الجريدة 12/12/2001 المؤرخ في 18/ 01 رقم، المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالقانون التوجيهي لترقية : المصدر

 .06، ص.15/12/2001، الصادرة بتاري : 77ية الشعبية، العدد: طالرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرا

 

 هي:المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم تصنيفها إلى  ال ة أصناف  من خالل الجدول السابق نالحظ أن

 :عمذال، وتحقذق  9 تعرف ببنها المؤسسة التي تشغل ما بذين عامذل واحذد إلذى المؤسسة المصغرة

                            ماليين دينار. 10 مليون دينار أو ال يتجاوز مجموا حصيلتها السنوية 20 رقم أعمال أقل من

 :وال يتجذاوز رقذم  شخصذا 49و 10 بذين تعرف ببنها المؤسسة التي تشذغل مذا المؤسسة الصغيرة

 مليون دينار. 100مليون دينار أو ال يتجاوز مجموا حصيلتها السنوية  200 أعمالها السنوي

 :عذامال ويكذذون رقذذم  250و 50 تعذرف ببنهذذا المؤسسذة التذذي تشذذغل مذا بذذين المؤسساة المتوسااطة

 بين مامليون دينار وملياري دينار أو يكون مجموا حصيلتها السنوية  200 أعمالها محصور بين

 مليون دينار. 500و 100

فما أكثر من رأس مال هذه المؤسسة، وإال ستعتبر   25أال تكون هناك مؤسسة أخرى تملك  طم  شر

  .مؤسسة تابعة )فرا( لمؤسسة أخرى وليس  مؤسسة مستقلة بذاتها

لتطوير الجديد  التوجيهيتجدر اإلشارة إلى وجود بعض التعديالت التي مس  هذا التعريف في القانون 

ة ويحدد طيعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسالذي  2017الصادر سنة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 تدابير الدعم وادليات المخصصة لها فيما يتعلق باإلنشاء واإلنماء والديمومة.

ة طوالمتوسإن الهدف من وراء هذا القانون هو بعر النمو االقتصادي وتحسين بيئة المؤسسات الصغيرة 

ها وتحسين تنافسيتها طمنها والحفاظ على استمرارية نشا إنشائها خاصة المؤسسات المبتكرة وتشجي 
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ني وترقية المناولة.طمقاولة وتحسين معدل االندما  الووقدراتها في مجال التصدير وترقية  قافة ال
1
يمكن  

 تلخيص فحوى القانون الجديد في هذا الجدول:

 معـايير التمييز الجديدة للمؤسسـات المصغرة والصغيرة والمتوسطة : :03-04االجدول رقم 

 في الجزائر

مجموع الحصيلة  رقم األدمال ددد العمال 

 السنوية
 االستقاللية

المؤسسة الصغيرة 

 جدا

 9إلى  1من 

 أشخاص

مليون  40أقل من 

 د 

 20ال يتجاوز 

 مليون د 

ال يمتلك رأسمالها 

فما   25بـ: 

أكثر من قبل 

مؤسسة أو 

مجموعة 

مؤسسات أخرى 

ال ينطبق عليها 

 تعريف الم ص م.

 المؤسسة الصغيرة
إلى  10من 

 شخصا 49

 400ال يتجاوز 

 مليون د 

 200ال يتجاوز 

 مليون د 

إلى  50من  المؤسسة المتوسطة

250 

 شخصا

مليون  400ما بين 

ماليير  4د  إلى 

 د 

 200ما بين 

 1مليون د  إلى 

 مليار د 

المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة  2017يناير  10المؤرخ في  02-17القانون رقم  المصدر:

-04ص.ص. ،2017يناير  11 في ،02والمتوسطة، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

09. 

 

الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالتعريف السابق يظهر الجدول بعض الفروق في تعريف المؤسسات        

ان تضاعف  ذلالومجموا الحصيلة السنوية ، خصوصا في رقم األعمال 12/12/2001الصادر في 

مليون د ، أصب  محددا  20حير كان رقم األعمال في المؤسسات المصغرة محددا ببقل من ، مامبالغه

رقم األعمال كان  مليون د ؛ كما 20الحصيلة السنوية مليون د  على أال يتجاوز مجموا  40بــبقل من 

 على أالمليون د   400مليون د ، أصب  محددا بــ  200في المؤسسات الصغيرة  محددا ببقل من 

مليون د ؛ أما المؤسسات المتوسطة فحدد رقم أعمالها ما بين  200ا الحصيلة السنوية يتجاوز مجمو

مليار  1مليون د  إلى  200موا حصيلتها السنوية فيتراوح بين ماليير د ، ومج 4مليون د  إلى  400

 د . 

إذا صنف  مؤسسة في فئة معينة وفق عدد عمالها وفي فئة أخرى طبقا لرقم أعمالها أو مجموا علما أنه 

حصيلتها تعطى األولوية لمعيار رقم األعمال أو مجموا الحصيلة لتصنيفها. كذلك، عندما تسجل مؤسسة 

قفال حصيلتها المحاسبية فارقا أو فوارق بالنسبة للحدود المذكورة فمن هذا ال يكسبها أو يفقدها عند تاري  إ

صفة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة إال إذا استمرت هذه الوضعية لمدة سنتين ماليتين متتاليتين.
2

 

                                                           
1
المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الصادر في  2017يناير  10المؤرخ في  02-17من القانون رقم  02 المادة 

 .05، ص.2017يناير  11 في ،02الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
2
المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  2017يناير  10المؤرخ في  02-17من القانون رقم  12والمادة  11المادة  

 .06ص.
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 والمتوسذطة فذي الجزائذرات الصذغيرة المؤسسذمنشذاء وتنميذة تهتم ب يةاتمؤسسعلى منظومة تتوفر الجزائر 

 وهي كما يلي:

أجذل ترقيذة المؤسسذات  منتم إنشالها سابقا وزارة المؤسسات والصنادات الصغيرة والمتوسطة:  -1

وزارة منتدبذذة مكلفذذة بالمؤسسذذات  1991 أنشذذبت الجزائذذر فذذي سذذنة ، حيذذرالصذذغيرة والمتوسذذطة

الصغيرة والمتوسطة فذي سذنة الصغيرة والمتوسطة،  م تحول  إلى وزارة المؤسسات والصناعات 

1993


تقذذديم  تبهيذذل المؤسسذذات الصذذغيرة والمتوسذذطة؛ومكلفذذة بـذذـمنشاء وتطذذوير  التذذي كانذذ ، 

 وضذذ  األطذذر القانونيذذة والتشذذريعية لعملهذذا؛ المسذذاعدات التقنيذذة واإلنتاجيذذة والتسذذويقية؛والمشذذورة 

تنفيذذ النصذوص المتعلقذة بمذا علذى السابقة الوزارة هذه عمل  كما إعداد اإلحصائيات الخاصة بها. 

يلي:
1

 

 انشغاالت المتعاملين وتطبيق سياسة القطاا؛بل  المحلية للوزارة للتكفل إنشاء المصا 

 إنشاء المديريات الجهوية لقطاا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ 

 إنشاء بنك معلومات خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ 

  الجودة واإلنتاجية؛وتبهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتنافسية، ومعايير الكفاءة 

 تعميق أسلوب التشاور م  الجمعيات المهنية والمنظمات ذات العالقة بالقطاا؛ 

  تطوير أسلوب المناولة كنمط إستراتيجي لتكثيف وتوجيه نسيج المؤسسات الصغيرة

 والمتوسطة.

 

 المجلس الوطني االستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -2

جهذذاز استشذذاري يسذذعى لترقيذذة الحذذوار والتشذذاور بذذين المؤسسذذات الصذذغيرة والمتوسذذطة  هذذو         

وجمعياتهم المهنيذة مذن جهذة والهيئذات والسذلطات العموميذة مذن جهذة أخذرى، وهذو يتمتذ  بالشخصذية 

المعنويذذة واالسذذتقالل المذذالي ويتشذذكل المجلذذس االستشذذاري مذذن: الجمعيذذة العامذذة، الذذرئيس، المكتذذب، 

مة؛ ومن مهامه:اللجان الدائ
2

 

  ضمان الحوار الدائم والتشاور بين السلطات والشركاء االجتماعيين بما يسم  بمعداد سياسات

 واستراتيجيات لتطوير القطاا؛

  تشذذجي  وترقيذذة إنشذذاء الجمعيذذات المهنيذذة وجمذذ  المعلومذذات المتعلقذذة بمنظمذذات أربذذاب العمذذل

 والجمعيات المهنية؛

                                                           

تم دمج وزارة الصناعة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حير أصبح  تحمل اسم ر وزارة الصناعة والمؤسسات   2010في سنة  

 الجزائرية الجديدة تحمل اسم وزارة الصناعة والمناجم. أصبح  الوزارة ضمن الحكومة 2014الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار. في ماي 
1
 .275، ص. (2004)عثمان لخلف   
2
 .33(، ص.2004صال  صالحي ) 
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 عة من الشبكات لتسهيل عملية االستثمار من بينها:أقدم  الجزائر على إنشاء مجمو 

سابقا والتي عوض  بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  (APSI)وكالة ترقية ودعم االستثمار  

(ANDI)  الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب(ANSEJ) ؛ صندوق ضمان القروض(FGAR) . 

 :وهيئات أخرى فيما يلي نرى كال من هذه الهيئات

-01 من األمر رقم 18 تم إنشاء هذا المجلس بموجب المادة ::CNIالمجلس الوطني لالستثمار ا -3

يرأس المجلس رئيس :، ANDIامن أجل التخفيف على الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 03

،الحكومة ومن مهام المجلس أنه يعمل على تشجي  تطوير االستثمار
1
 وهذا طبقا إلجراءات المادة  

التي تنص على: 03-01 األمر رقممن  19
 2
   

   تطوير االستثمار وأولوياتها: هذا من خالل اقتراح التدابير األساسية، التي  اقتراح إستراتيجية

من شانها أن تطور االستثمارات وهذا بوض  إطار عام لخطة استثمارات تتضمن هذه األخيرة 

 أولويات االستثمارات وذلك عبر تحديد مجاالتها في مختلف القطاعات والعوامل المؤ رة فيها؛

   حفيزية لالستثمار مسايرة للتطورات الملحوظة: هي تدابير تحفزية تحكمها اقتراح إجراءات ت

مسايرة التطورات الملحوظة بناء على دراسة تستوجب طبيعة ونوا االستثمار وأهميته 

 اإلقتصادية؛ 

  يحدد هذا المجلس االستثمارات ذات األهمية الخاصة بالنسبة لالقتصاد الوطني، السيما تلك التي

وجيات خاصة من شانها المحافظة على البيئة وتحمي الموارد الطبيعية وتعمل على تستعمل تكنول

 تحقيق تنمية مستدامة ويفصل فيها؛

    الفصل في المزايا التي تمن  في إطار االستثمارات: إبداء موافقته فيما يخص االتفاقات التي

كما أنه يحد د المزايا، التي  تبرمها الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار لحساب الدولة والمستثمر،

تستفيد منها االستثمارات التي يمنحها التشري  الجديد ويفصل فيها؛ دراسة طلبات من  المزايا بعد 

 ما يتحقق من توفر الشروط الالزمة لذلك وإصدار القرار بمن  هذه المزايا؛

   االستثمار وتشجيعه:  يقترح على الحكومة كل القرارات والتدابير الضرورية لتنفيذ ترتيب دعم

من خالل رف  تقارير إلى مصال  الحكومة تتضمن اتجاهات االستثمار وتنميته والتدابير 

                                                           
1
 الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -(: "دور تطوير وتشجي  االستثمارات في امتصاص البطالة،دراسة حالة الجزائر2006جمال عمورة ) 

(ANDI)  البليدة: جامعة سعد دحلب، كلية العلوم االقتصادية ، 2006 تموز )يوليو(، 29 ، السنة الرابعة: العدداإلنسانيةمجلة العلوم "، في

  15/11/2009طالا عليه يوم: تم اال،  http://www.ulum.nl/b161.htm من الموق  االلكتروني:، 7،6وعلوم التسيير، ص.ص.
2
 .287،288(، ص.ص.2004عثمان لخلف ) 
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الضرورية لدعمه وتشجيعه ودراسة الصعوبات التي تواجه المستثمرين واقتراح الحلول المناسبة 

 لها؛

  مارات )الوزارة إبداء رأيه في المسائل التي تحال إليه من طرف الجهات المعنية باالستث

( فيما يخص تفسير أغراض قانونية تعنى باالستثمارات، كما يتلقى اقتراحات …المعنية،

المستثمرين األجانب وبحثها وتقديم توصياته إلى مصال  رئاسة الحكومة من أجل دراستها واتخاذ 

 القرارات بشبنها.

الموازنة الموجهة لصندوق دعم أيضا، بتحديد المبل  المتوق  لمخصصات  يقوم المجلس الوطني

    االستثمارات، ومدونة النفقات التي يمكن تحميلها لهذا الصندوق.

لإلشارة فمن هذا المجلس يتشكل من وزير المالية، الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق اإلصالحات،  

قة والمناجم، الوزير الوزير المكلف بالجماعات المحلية، الوزير المكلف بالتجارة، الوزير المكلف بالطا

المكلف بالصناعة الوزير المكلف بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 

الوزير المكلف بالتعاون، والوزير المكلف بتهيئة المحيط. يجتم  المجلس مرة كل  ال ة أشهر، ويتم 

ضمان أمانة المجلس من طرف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.
1

    

وهي مؤسسات عمومية ذات طاب  صناعي وتجاري، تتمت  المشاتا وحاضنات األدمال:  -4

بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي،

شروعات الصغيرة والمتوسطة وهي مكلفة بمساعدة الم 

أشكال هي: ة ال هذه المؤسسات تبخذ ، ودعمها
2

 

 : الصغيرة والمتوسطة في قطاا وهي هيكل دعم، تتكفل ببصحاب المشروعات  المح نة

 الخدمات؛

 وهي هيكل دعم يتكلف ببصحاب المشروعات في قطاا الصناعة الصغيرة  الربط: ورشة

  والمهن الحرفية؛

 هيكل دعم يتكفل ببصحاب المشاري  المنتمين إلى ميدان البحر. هو :نزل المؤسسات 

  

 

 

                                                           
.7،6، ص.ص.   (2006)  جمال عمورة 

1
  

، الصادر في الجريدة 25/02/2003 لـ الموافق 1423 عام الحجة ذي 24 في المؤرخ 03/78 رقم التنفيذي المرسوم بموجب  المشاتل أنشئ 

 .14، ص.2003فبراير  26، الصادرة في: 13الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
2 
 
 

 25 المؤرخ في 03/78 المرسوم التنفيذي رقم: ، بموجب2003فبراير  26الصادرة في:  ،13 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد:

 .14 ، ص.2003 فبراير



 ودورها في توظيف المتعلمين ANSEJتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة من طرف .....الفصل الرابع:

 

  
176 

 
  

  التالية:تسعى هذه األنواا من الحاضنات إلى تحقيق األهداف 

 تطوير التآزر م  المحيط المؤسساتي؛ 

 المشاركة في الحركية االقتصادية في مكان تواجدها؛ 

 تشجي   بروز المشاري  المبتكرة؛ 

 تقديم الدعم لمنشئي المؤسسات الجدد؛ 

 ضمان ديمومة المؤسسات المرافقة؛ 

 تشجي  المؤسسات على تنظيم أفضل؛ 

  العمل على أن تصب  في المدى المتوسط عامال إستراتيجيا في

 التطور االقتصادي في مكان  تواجدها.

 

 تتكون المحاضن )المشاتل( من مجلس إدارة ومدير ولجنة اعتماد المشاري ، وتقوم بالوظائف التالية:

 ومرافقة المؤسسات الحديثة النشبة لمدة معينة وكذا أصحاب المشاري ؛ استقبال واحتضان 

 تسيير وإيجار المحالت؛ 

 تقديم الخدمات المتعلقة بالتوطين اإلداري والتجاري؛ 

    تقديم اإلرشادات الخاصة واالستشارات في الميدان القانوني والمحاسبي والتجذاري والمذالي

 ئ وتقنيات التسيير خالل مرحلة إنضا  المشروا.والمساعدة على التدريب المتعلق بمباد

وهي مؤسسات عمومية ذات طاب  إداري تتمتذ  بالشخصذية المعنويذة واالسذتقالل  مرا ز التسهيا: -5

المالي

وتسعى مراكز التسهيل لتحقيق العديد من األهداف منها: ،

1
 

 وتقلذيص تجذال إنشذاء  وض  شباك يتكيف م  احتياجات أصحاب المؤسسات والمقذاولين

 المشاري ؛

 تسيير الملفات التي تحضى بدعم الصناديق المنشبة لدى الوزارة المعنية؛ 

 تطوير التكنولوجيات الجديدة وتثمين البحر والكفاءات؛ 

  تطذذوير النسذذيج االقتصذذادي المحلذذي ومرافقذذة المؤسسذذات الصذذغيرة والمتوسذذطة علذذى

 االندما  االقتصادي الوطني والدولي.

 

 

 

 

                                                           

الصادر في ، 25/02/2003 لـ الموافق 1423 عام الحجة ذي 24 في المؤرخ 03/79 رقم التنفيذي المرسوم بموجب  مراكز التسهيل أنشئ 

 .18، ص.2003فبراير  26، الصادرة في: 13الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
1 
 19،18، ص. 13 العدد(، 2003) للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية 



 ودورها في توظيف المتعلمين ANSEJتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة من طرف .....الفصل الرابع:

 

  
177 

 
  

إضافة إلى ذلك، أصبح  مراكز التسهيل تقوم بــ:
1

 

 التقاول؛  قافة تطوير 

 المحلية؛ أو المركزية واإلدارات والمؤسسات األعمال عالم بين التقاء مكان إنشاء 

 ومراكذز المشذاري  حذاملي بذين للتبذادل جذو تذوفير طريذق عذن البحذر تثمين على الحر 

 و الصذناعية و التكنولوجيذة األقطذاب و التكذوين ومؤسسات االستشارة وشركات البحر

 المالية؛

 والمتوسطة؛  الصغيرة المؤسسات لنسيج المكانية الكثافة حول معطيات قاعدة إنشاء 

 المالية؛ الموارد استعمال وعقلنه البشرية الكفاءات تثمين  

تقوم هذه المراكز بمهام عديدة أهمها: حير
2

 

 اهتمذذام أصذذحاب المشذذاري  وتجذذاوز  دراسذذة الملفذذات واإلشذذراف علذذى متابعتهذذا وتجسذذيد

 العراقيل أ ناء مرحلة التبسيس؛

  مرافقذذة أصذذحاب المشذذاري  فذذي ميذذداني التكذذوين والتسذذيير ونشذذر المعلومذذات المتعلقذذة

 بفرص  االستثمار؛

 تطوير القدرات التنافسية ونشر التكنولوجيا الجديدة وتقذديم االستشذارات فذي مجذال  دعم

تسيير الموارد البشرية والتسويق والتكنولوجيا واالبتكذار ويذدير مركذز التسذهيل مجلذس 

 توجيه ومراقبة ويسيره مدير.

يف، طن )سذطت الذوتجدر التنويه إلى أنه تم إنشاء العديد من المشاتل ومراكز التسهيل في بعض واليذا

، عنابذذة، تيذذزي وزو، الذذوادي، الجزائذذر، جيجذذل ينة، وهذذران،طباتنذذة، قسذذن ، البليذذدة،طبجايذذة، األغذذوا

(.غرداية، سيدي بلعباس، تيبازة، بومرداس


 

، وتقوم الوكالة في APSI)) جاءت استبداال لوكالة: ANDI)االو الة الوطنية لتطوير االستثمار -6

 م  الهيئات واإلدارات المعنية بالمهام التالية: ميدان االستثمارات وباالتصال

 ضمان ترقية االستثمارات وتطويرها ومتابعتها؛ 

 استقبال المستثمرين المقيمين أو غير المقيمين وإعالمهم ومساعدتهم؛ 

             استكمال شكليات إنشاء المؤسسات وتحقيق المشاري  من خالل الشباك الوحيد الالمركزي 

(Guichet Unique؛) 

 من  المزايا المرتبطة باالستثمار؛ 

                                                           
1

االطالا عليه ، تم facilitation-de-http://www.dipmepi47.dz/index.php/centre وزارة الصناعة والمناجم، في الموق  االلكتروني:  

 .16/07/2017يوم: 
2

 22، ص.13 العدد:(، 2003) للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية  

 05، الصادرة في 67، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد: 2003أكتوبر  30التنفيذية المؤرخة في لالطالا أكثر، أنظر المراسيم  

 .30-11، ص.ص.2003نوفمبر 

http://www.dipmepi47.dz/index.php/centre-de-facilitation
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 تسيير صندوق دعم االستثمار؛ 

 .ضمان احترام االلتزامات التي تعهد بها المستثمرون خالل مدة اإلعفاء 

إضافة إلى ما سبق ذكره، فمن الوكالة مكلفة أيضا بما يلي:
1
  

  وض  أو إنشاء الشباك الوحيد الالمركزي؛ 

 تحديد فرص االستثمار وتشكيل بنك معلومات اقتصادية و وضعها تح  تصرف المتعاملين؛ 

 ص االستثمار واالستفادة جم  ومعالجة واإلعالن عن كل المعلومات الضرورية المتعلقة بفر

 وتجارب الدول األخرى؛  من خبرات

 العراقيل والعقبات التي تواجه تنفيذ االستثمارات واقتراح التدابير التنظيمية والقانونية  تحديد-

 على السلطات العمومية. -المالئمة لمعالجتها

 

تعد الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  :(ANSEJ) الو الة الوطنية لددم تشغيا الشباب  -7

مساعدته في إنشاء مشاري  مصغرة بعيدا مؤسسة متخصصة في دعم الشباب العاطل عن العمل و

عن الوظائف اإلدارية بحسب قدرته وتبهيله في أي نشاط يراه منتجا ومربحا، في إطار رلية 

اقتصادية واجتماعية تراعي المزايا النسبية واالختالفات البيئية واالحتياجات اإلنتاجية والخدمية 

.على المستوى الوطني
2
   

:جملة من األهداف هيتسعى الوكالة لتحقيق 
3

 

  تفعيل دور المؤسسات المصغرة الصغيرة والمتوسطة وجعله أكثر تكامال م  المؤسسات

 األخرى؛

 التخفيف من حدة البطالة؛ 

 تعزيز القدرات اإلنتاجية الوطنية؛ 

 .تنمية روح المبادرة واإلبداا لدى الفرد 

 التالية:كما تقوم الوكالة بمجموعة من الوظائف تتمثل في النقاط 

  دعم وتشجي  وتوجيه الشباب إلنشاء مشاريعهم االستثمارية واإلجراءات الهادفة الى ترقية

 ودعم تشغيل الشباب.

                                                           
1
 .07(، ص.2006جمال عمورة  )  
2
ي والية سطيف"، بحر مقدم (: "تحليل وتقييم تجربة المؤسسات المصغرة في الجزائر: حالة المؤسسات المصغرة ف2003الشريف بقة وتخرون  ) 

في إطار الدورة الدولية حول: " تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية "، سطيف: جامعة فرحات 

 . 219ص.، 2003 ماي 28-25 عباس، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،
3
 .220(، ص.2003الشريف بقة وتخرون  ) 
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  تسير تخصصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب السيما على شكل قروض بدون

 فائدة وتخفيض نسبة الفائدة بالنسبة للقروض البنكية.

 ف المساعدات واالمتيازات المتحصل عليها والمقدمة من إعالم أصحاب المشاري  بمختل

 طرف الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب.

 

إن هدف الوكالة هو التخفيض من حدة البطالة في طبقة الشباب واالستفادة من كفاءتهم وخبرتهم  م ترقية 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة  روة البالد في مرحلة  انية.

حتى يتم ذلك في أحسن الظروف قام  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بتقديم إعانات مالية وجبائية 

للشباب المقاول من أجل تشجيعهم على القيام بالمشاري  الخاصة من جهة وترقية المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة من جهة أخرى.

 

تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن المؤسسات الكبيرة بصعوبة  صندو  ضماب القروض: -8

تقييمها وانخفاض رأس مالها ومحدودية ضماناتها خاصة العينية منها، إن هذه األخيرة تقتصر 

على األصول الشخصية لمالك المؤسسة، كما أن مصير المؤسسة مرتبط عضويا بالخصائص 

صعب  من مهمة البنوك التجارية في تقييم وتقدير  الشخصية لهذا المالك، فكل هذه العوامل

المخاطر الناجمة عن نشاطات هذه المؤسسات، والذي بدوره أدى بالبنوك إلى العزوف عن تمويل 

هذا النوا من المؤسسات، ولحل هذه المعضلة قام  عدة دول من بينها الجزائر إلى إدخال 

مؤسسة مالية تبخذ  قروض الذي نعرفه ببنهميكانيزمات مالية متنوعة من ضمنها صندوق ضمان ال

على عاتقها مخاطر عدم تسديد القروض البنكية من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

أي أن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقدم المنخرطة في الصندوق. 

 تسم  بتسهيل تمويل مشاري  االستثمار. ضمانات مالية

.2002إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نوفمبر  لقد تم          
 

 

إن السبب الذي عزز ضرورة إنشاء صناديق الضمان في الجزائر، هو نقص مؤسسات مالية متخصصة 

في تلبية حاجيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل: البنوك الشعبية، بنوك تنمية المؤسسات الصغيرة 

بنوك المقاولين،...إل ، يعتبر الخبراء أن إنشاء هذا الصندوق يعتبر انطالقة حقيقية لترقية  والمتوسطة،

 قطاا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

إن المخصصات األولية للصندوق تتكون أساسا من مساهمات الدولة وعليه فمن الواجب أن يخدم هذا 

  قطاا المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاتجاه  الصندوق السياسة العامة للحكومة وإستراتجية الوزارة

                                                           

 13، ص.2002نوفمبر  13، الصادرة في: 74، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد: 373-02بموجب المرسوم التنفيذي رقم:  
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لكون الهدف األساسي لهذه السياسة هو خلق الثروة أوال والعمالة  انيا، فمن الضمانات ستقدم للنشاطات 

 في العمليات ادتية: 373-02االستثمارية والتي حصرها  المرسوم التنفيذي رقم: 

أو أخذ المساهمات. كما يمكن للصندوق أن يضمن إنشاء المؤسسات، عمليات التوس ، تجديد التجهيزات 

حاجيات رأس المال العام المترتبة عن االستثمار الممول، وبالموازاة م  ذلك يجب أن تكون المؤسسات 

المستفيدة من الصندوق قد استوف  معاير األهلية للقروض البنكية، لكن ال تمتلك ضمانات عينية أو لديها 

 بل  القروض المطلوبة .ضمانات غير كافية لتغطية م

علما أن القاعدة المعمول بها تمن  نسبة ضمان أعلى %، 70 إن نسبة ضمان القرض يمكن أن تصل إلى

 للمؤسسة التي تقدم ضمانا من التي ال تقدم أيا من الضمانات التقليدية.

العامل"، أما بالنسبة لنوا القروض فيمكن أن يضمن هذا الصندوق قروض االستثمار أو "رأس المال 

من مبل  القرض % 2 وأنه يقدم فقط للمؤسسات المنخرطة في الصندوق والتي تدف  عالوة سنوية أقصاها

وخالل كل فترة القرض، وإما من حير تكاليف تسيير الصندوق فستكون منخفضة نظرا للعدد المحدود 

مقرضة التي تقوم بتسيير من المستخدمين وهيكلة تنظيمه البسيط وأن العبء الكبير سيق  على البنوك ال

 . )خاصة من حير تقييم المخاطر ومراقبة القروض التي تمنحها(القروض من بداية حياتها إلى نهايتها   

لتطوير  والوكالة الوطنية  (FGAR)  صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اتفق

مستوى الشباك الوحيد الالمركزي للوكالة للصندوق على  على فت  مكتب تمثيلي   (ANDI)  االستثمار

إطار سعي الهيئتين للتقرب أكثر من المستثمرين ومعرفة  هذه الخطوة تندر  في .العاصمة بالجزائر

انشغاالتهم، وباعتبار الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  اإلجابة على تطلعاتهم واهتماماتهم، إلى جانب

 من ذلك سيمكن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرةقريبة ومهتمة بالمستثمرين، ف هيئة

بنشاطاته. والمتوسطة هو ادخر ليكون قريبا أكثر من أصحاب المشاري  لتوجيههم وإعالمهم
1

 

 المرسوم بموجب أنشبت :ANDPME والمتوسطة  الصغيرة المؤسسات لتطوير الوطنية الو الة -9

 تتمت  إداري طاب  ذات عمومية مؤسسة هيو 03/05/2005 في المؤرخ 05/165 رقم التنفيذي

تتمثل مهام هذه الوكالة في: المالي، واالستقالل المعنوية بالشخصية
2 

 ومتابعتها؛ والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تبهيل بمعادة القيام -

 المؤسسات؛ ألصحاب واالستشارة الخبرة تقديم -

 الضرورية؛ التصحيحات اقتراح و اإلقليمية البرامج تنفيذ نجاعة تقييم -

                                                           
1
  صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من الموق  االلكتروني: 

http://www.fgar.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=57طالا عليه يوم: ، تم اال

15/09/2009 
2
، تم االطالا عليه يوم: http://www.dipmepi47.dz/index.php/andpme وزارة الصناعة والمناجم، في الموق  االلكتروني: 

16/07/2017. 

http://www.fgar.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=57
http://www.fgar.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=57
http://www.dipmepi47.dz/index.php/andpme
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 النشاط(؛ إنشاء، توقف، تغيير) المؤسسات ديمغرافية متابعة -

 بالمؤسسات؛ متعلقة بدراسات القيام -

 التكنولوجي؛ االبتكار لتطوير المعنية الهيئات م  التنسيق -

 المؤسسة؛ نشاط فروا بكل الخاصة المعلومة وإيصال واستغالل جم  -

 التبهيل بمعادة المتعلقة البرامج اختالف على المعنية الهيئات مختلف م  التنسيق -

 .المتوسطة و الصغيرة المؤسسات

 

 بمبادرة أنشبت ربحي غير غرض ذات مهنية جمعية هي: للجنوب الشرا ة و المناولـة بورصـة -10

( PNUD) للتنمية المتحدة األمم برنامج إطار في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات  وزارة من

:مهامهـا، تتمثل ( ONUDI) الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة وبمساهمة
1

 

 

 الذين أولئك الخصوص على االقتصاديين المتعاملين بين الخبرات وتبادل للنقاش إطار إنشاء -

 ؛الجنوب بمناطق ينشطون

 الموجهة والتدعيم التطوير برامج حول المتعاملين لهؤالء الالزمة الو ائق وتوفير توجيهو إعالم -

 ؛المتوسطة و الصغيرة للمؤسسات

 متلقي" و" األوامر مصدري" ملفي يشمل باستمرار مراجعته تتم هام معلومات بنك إنشاء -

 ؛؟ ماذا يصن  من: السؤال على دوما يجيب" األوامر

 ؛ومردوديتها فعالياتها من للرف  الصناعية الوحدات مساعدة -

 ؛واالجتماعية التقنية و االقتصادية المعلومات ونشر دخاروا جم  -

 . للصناعة المشتركة األنشطة تنظيم و دراسة و تحضير -

 

هي هيئة عمومية ذات طاب  صناعي وتجاري تعمل  :الو الة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري -11

ولتسهيل ظهور ستثمار تم إنشاء الوكالة لتعزيز اال .ستثمارترقية االتح  إشراف وزارة الصناعة و

في: مهام الوكالةيكون فعاال وشفافا، تتمثل ق للعقار االقتصادي سو
2

 

  ا كان  تكون لصال  المالك مهمتفاقية، اعن طريق  :التنظيم العقاريوالترقية والوساطة و التسيير

 الحالة القانونية للعقار؛

                                                           
1
تم االطالا عليه يوم: ، http://www.dipmepi47.dz/index.php/bourse  وزارة الصناعة والمناجم، في الموق  االلكتروني: 

16/07/2017. 
2
، الجريدة الرسمية للجمهورية ، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة و التنظيم العقاري2007أفريل  23في  119-07المرسوم التنفيذي رقم  

(، في الموق  االلكتروني: 2007وزارة الصناعة والمناجم )؛ أيضا:  2007أبريل  25الصادرة في: ، 27العدد: الجزائرية، 

http://www.mipmepi.dz  :26/07/2015، تم االطالا عليه يوم. 

http://www.dipmepi47.dz/index.php/bourse
http://www.mipmepi.dz/?الوكالة-الوطنية,227
http://www.mipmepi.dz/?الوكالة-الوطنية,227
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  :كل بيان يتعلق بطلب المعنية بالة الهيئة المحلية صاحبة القرار، تعلم الوكالمالحظة واإلعالم

 اتجاهات السوق العقاري وأفقه؛و أرض وعقار

  رية للوكالة.ستثمار الحقيبة العقاللمساهمة في خلق سوق موجه ال تنظيم السوق العقاري

  

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من السابقة في دعم ومرافقة وتسهيل االستثمار  تتساهم كل الهيئا    

لكن هذه المؤسسات في الجزائر ما زال  تعاني  أجل مساعدتها على اإلنشاء والنمو والتطور في الجزائر،

 من بعض المشاكل والصعوبات، ندرسها في العنصر الموالي.

 في الجزائر سهم الصعوبات التي تعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطةثــــــــــــانيا: 

 يعتبر المحيط الذي تنشط فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم المؤشرات على وضعيتها،           

علذى الذرغم مذن السياسذات الجديذدة التذي تبنتهذا الحكومذة، ضذمن مذا يسذمى بخطذة اإلنعذاش  وفي الجزائر،

الجزائريذة بهذدف تطذوير االقتصادي ورغم التدابير المشجعة والمحفزة التذي اتخذذتها الحكومذات المتعاقبذة 

قطذذاا المؤسسذذات الصذذغيرة والمتوسذذطة كونهذذا مسذذاهم كبيذذر فذذي اسذذتيعاب البطالذذة خصوصذذا فذذي وسذذط 

الشباب، إال أن الكثير من العوائق والحواجز ال تزال تعترض إنشاء ونمو وتطور هذذه المؤسسذات،
1
وأهذم  

 هذه العوائق والتحديات هـي:

 

  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الصعوبات المتعلقة  تواجهالصعوبات المتعلقة بالتمويا

 بالجانب التمويلي حير نجد أن:

  األموال الخاصة غير كافية، رغم أهميتها في تمويل االستثمارات اإلنتاجية وتغطية االحتياجات

 من رأس المال العامل؛

                                                           

أراضي غير مستغلة أو غير موجهة لالستغالل،  : األصول الفائضة للمؤسسات العمومية االقتصادية، حير تتشكل الحقيبة العقارية للوكالة من 

أراضي مستعملة خار  النشاط االجتماعي، أراضي حرة أو متصلة بمجموعة أراضي متسعة تابعة للمؤسسات العمومية االقتصادية والتي ليس  

عمومية االقتصادية، األراضي التي تم وضعها ضرورية للنشاط، األراضي التي تم تغيير الحالة القانونية لها ,والتي ال تندر  في نشاط المؤسسات ال

ي تم في السوق من طرف المؤسسات العمومية االقتصادية، األصول الباقية )أراضي وممتلكات مبنية ( التابعة للمؤسسات العمومية االقتصادية الت

علومات حول العقار االقتصادي، يرجى االطالا حلها، األراضي غير الموزعة أو غير المستعملة والتي تق  في المناطق الصناعية. ألخذ أكثر م

 على المراسيم التنفيذية األربعة ادتية: 

 120-07العقاري؛ المرسوم التنفيذي رقم  طضبلوكالة الوطنية للوساطة و ال، المتضمن إنشاء ا2007أفريل  23 في 119-07المرسوم التنفيذي رقم 

المرسوم التنفيذي  العقار وتشكيلتها وسيرها؛ طضباالستثمارات ووترقية موق  التحديد  على  المتضمن تنظيم لجنة المساعدة، 2007أفريل  23في 

كيفيات من  االمتياز شروط والذي يحدد ، 2006 غش  30في  11-06رقم  أحكام األمر، المتضمن تطبيق 2007أفريل  23في  121-07رقم 

، 2007أفريل  23في  122-07؛ المرسوم التنفيذي رقم والموجهة إلنجاز مشاري  استثمارية لدولةألمالك الخاصة لالتنازل عن األراضي التابعة لو

لمؤسسات الفائضة التابعة لصول األحلة والمستقلة وغير المستقلة الم ة التابعة للمؤسسات العموميةمتبقيتسيير األصول الوكيفيات شروط حدد ي

الصادرة في: ، 27الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد: أنظر  المناطق الصناعية. العمومية االقتصادية واألصول المتوفرة على مستوى

 .2007أبريل  25
1
 8(، المرج  السابق، ص.1999فريد راغب النجار ) 
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 والشروط   صعوبة الحصول على القروض البنكية، حير يتوقف ذلك على حجم الضمانات

المفروضة من قبل البنك؛
1
إضافة إلى ذلك، نتيجة لضعف القدرة على توفير البيانات المالية  

والتشغيلية مما يعيق القدرة على تقدير الجدارة االئتمانية للمشروا من قبل البنك أي صعوبة إعداد 

دراسة جدوى.
2

 

 

 :في الدول المتخلفة ومنهذا الجزائذر عوائذق نجد  الصعوبات المتعلقة بالتنظيم و سلوك اإلدارة العمومية

كبيذرة تجابذذه المؤسسذات الصذذغيرة والمتوسذذطة مذن ناحيذذة اإلدارة العموميذذة حيذر تفشذذ  البيروقراطيذذة 

بشكل خطير في المجال االقتصذادي ببكملذه وكلنذا نعذرف مذا للبيروقراطيذة مذن أ ذار سذلبية علذى الحيذاة 

ويلة التي تستغرقها معالجذة كذل ملذف يتعلذق بالمسذتثمرين االقتصادية واالجتماعية، كما نجد ادجال الط

الخواص، أضف إلى ذلذك مظذاهر المحسذوبية والرشذوة التذي تشذكل كلهذا عوائذق سذلبية، قذد تذؤدي إلذى 

انسحاب هذه المؤسسات من السوق، مما يعنذي خسذارة كبيذرة فذي عذدد مناصذب الشذغل التذي كانذ  مذن 

 وترف  من مستوى معيشة المجتم . الممكن أن تخفف من ضغط البطالة المرتفعة

 

 :إن الغياب الملحوظ لمكاتب الدراسات والتوجيه االقتصادي وعذدم  مشكا نقص المعلومات االقتصادية

واالفتقذار  معلومات فيما يخذص المحذيط الخذارجيالقدرة على تنظيم مصادر لإلعالم وهيكلتها ونقص ال

وطنية منظمة ومتخصصة في البحر واإلعالم االقتصادي، أدى إلى خلذق مشذكل نقذص  إلى إستراتجية

المعلومذذات عذذن قطذذاا المؤسسذذات الصذذغيرة والمتوسذذطة وهذذذا رغذذم أهميذذة هذذذا القطذذاا واقتحامذذه عذذدة 

 ميادين.

 :كما قد تتعدد الصعوبات التي يمكن أن تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نوجزها في النقاط التالية

  قد ال تتوفر الخبرة الالزمة لمبادرة ومباشرة المشروا الصغير، كما أنه قد ال تقذوم أجهذزة الدولذة

 والبنوك وغرف التجارة بتوفير االستشارة والمعرفة لهذه المشروعات؛

  قد ال تذوفر البنذوك وشذركات االسذتثمار وأجهذزة الدولذة القذروض واالئتمذان الذالزم لتيسذير بدايذة

 ة الحرة وذات الحجم الصغير والمتوسط؛األعمال الجديد

  قد ال يوجد دعم اقتصادي ومساعدات مالية وتسويقية لهذه المشروعات الصغيرة مثال اإلعفذاءات

 الجمركية وإعطاء أرض مجانية أو ببسعار مخفضة أو إعطاء دراسات جدوى مجانية مثال؛

  مذن تحمذل روح المغذامرة ارتفاا معدل الفشل في بعض المشروعات قد يؤدي إلى خوف الذبعض

 والمخاطرة والبداية في مشروعات جديدة؛

                                                           
1
 174(، المرج  السابق، ص.2005مليكة زغيب ) 
2
الصغيرة والمتوسطة في االقتصاديات النامية ومعوقات تنميتها"، ورقة عمل : " دور المشاري  (2003)فريدة لرقط؛ زينب بوقاعة؛ كاتية بوروبة  

مقدمة في الدورة الدولية حول: " تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية "، سطيف: جامعة فرحات 

  122ص.، 2003 ماي 28-25 عباس، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،
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  انخفاض معدالت الخبرة والتعقيد الحكومي والبيروقراطية، قد يقتل بعض المشروعات ويقلل مذن

 اإلقدام عليها.

 2 182إن هذه الصعوبات الموجودة تفسر سبب توقف عدد كبير من الم ص م عن النشاط سنويا )     

بهدف مواجهة هذه على التوالي(.  2013و 2012مؤسسة ص م توقف  عن النشاط سنة  2 661مؤسسة و

المشاكل والصعوبات، قام  الجزائر بمبرام شراكات م  الدول والمنظمات والهيئات الدولية في إطار 

التعاون الثنائي واإلقليمي من أجل تبهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، كما قام  وزارة 

 مؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوض  برنامج وطني للتبهيل، نتناول ذلك في العنصر الموالي.  ال

 ت الصغيرة والمتوسطة في الجزائرتأهيا المؤسساثـــــالثــــا: 

الجزائر إلى تبهيل مؤسساتها الصغيرة والمتوسطة، من خالل االستفادة من تجارب الدول  تسعى         

األخرى في مجال التبهيل، خصوصا وأن الجزائر بصدد الدخول إلى األسواق العالمية، ويظهر ذلك من 

 خالل ما يلي: 

  برنامج ميدا"MEDA":   يبتي هذا البرنامج لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر

متوسطي، حير دخل اتفاق الشراكة م  اإلتحاد األوروبي حيز التنفيذ  -في إطار التعاون األورو

التدريجي للرسوم الجمركية، قصد إقامة  ، وكان قد نص على اإللغاء2005ابتداء من سبتمبر 

، وبالمقابل تقديم مساعدات مالية للجزائر من خالل هذا 2017منطقة تبادل حر بحلول سنة 

البرنامج قصد تبهيل المؤسسات الجزائرية.  يهدف برنامج ميدا في مضمونه إلى تحسين القدرة 

 ؛بهيل محيطهاة عن طريق تبهيلها وتالتنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسط

  التعاون م  البنك اإلسالمي للتنمية لدعم استحداث نظم معلوماتية وإحداث محاضن نموذجية

لرعاية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء ورشة حول ترقية التمويالت باالشتراك 

 ر؛مليون دوال 1.5 م  كل من ماليزيا وأندونيسيا وتركيا، تح  غطاء مالي قدره

 ب الخبرات الضرورية لوض  ون الثنائي م  بعض دول اإلتحاد األوربي قصد اكتساالتعا

 ؛البرامج

 ؛مؤسسات في فرا الصناعات الغذائيةالتعاون م  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لتبهيل ال 

 الصغيرة والمتوسطة من خالل استعمال تكنولوجيات  برنامج جديد لدعم تنافسية المؤسسات

مؤسسة جزائرية بالتعاون م  اإلتحاد األوربي كان قد انطلق في  450واالتصال، وتبهيل  اإلعالم

 .2009 ماي
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حيذر  سذات الصذغيرة والمتوسذطة وتطويرهذا،كما قام  الجزائر بوضذ  برنذامج وطنذي لتبهيذل المؤس     

بالتركيز على نقـاط وضعية هذه المؤسسات من مختلف األوجه نتيجة لتشخيص ودراسة برنامج هذا الجاء 

يهذدف البرنذامج الذوطني للتبهيذل إلذى  القوة والضعـف وكذا تحديد تفاقه في إطار األهداف المسذطرة، حيذر

مرافقة المؤسسات الصذغيرة والمتوسذطة حتذى تذتمكن مذن تحسذين تنافسذيتها وفذق المعذايير الدوليذة للتنظذيم 

والتسذذيير. كمذذا يطمذذ  البرنذذامج لجعذذل المؤسسذذات الصذذغيرة والمتوسذذطة قذذادرة علذذى الذذتحكم فذذي التطذذور 

 وعية والسعر واالبتكار. التكنولوجي واألسواق والتنافسية على مستوى الن

وقذذد تذذم إنشذذاء وكالذذة وطنيذذة تسذذند لهذذا أساسذذا تنفيذذذ سياسذذة الحكومذذة فذذي ميذذدان تبهيذذل وتحسذذين تنافسذذية 

 الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تعرف باسم:

سطة والصناعة التقليدية على عملية متابعة تحرص المصال  المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتو

، تحذ  302-124، كما تم فت  حسذاب خذاص رقذم 2013الذي سيمتد إلى غاية سنة  وتقييم برنامج التبهيل

عنون: "الصندوق الوطني لتبهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".


 

 

 أما اإليـرادات الخاصة ببرنامج التبهيل فتتمثل في:

 ميزانية الدولة؛  مخصصات 

 كل الموارد والمساهمات والمساعدات األخرى؛ 

 .الهبات والوصايا  

 تتمحور عمليات التبهيل في  الث مستويات كما في الشكل التالي:

 محاور برنامج تأهيا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:: 01-04ا الشكا رقم 

 
( 2009) عامر مقدميالمصدر: 


"برنامج تبهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، ندوة حول: "الصفقات العمومية  :

 .09/06/2009وتبهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، سطيف: دار الثقافة، يوم: 

                                                           

 31، المؤرخ في: 85، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد: 71، المادة: 16-05رقم:  2006بموجب قانون المالية لسنة  

  27، ص.2005ديسمبر 
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 نالحظ من خالل الشكل أن برنامج التبهيل ينقسم إلى  الث مستويات هي:

 :من خالل التشجي  على طلب خدمات يخص تبهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  المستوى الجزئي

وتسهيل الحصول على الخدمات المالية والقروض، من أجل تحدير أنماط التسيير واإلدارة  الدعم

وتحدير وسائل اإلنتا  المتقادمة وطرائق اإلنتا  المستخدمة، وإتاحة اإلعالم االقتصادي الالزم سواء 

يحوز على بالقضايا االقتصادية للمؤسسة أو بالمحيط الخارجي للمؤسسة، علما أن هذا المستوى المتعلق 

 مليار دينار جزائري سنويا؛ 1 التي تقدر بـ:من مجموا ميزانية برنامج التبهيل   %75نسبة: 

 :يخص تبهيل محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف إيجاد تنسيق فعال بين  المستوى المتوسط

لتكون أكثر استجابة لنموها وتطورها واستمرارها  المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ومحيطها القريب

ومنها: المحيط القانوني واإلداري والتنظيمي؛ المحيط العقاري؛ المحيط المالي والمصرفي؛ المحيط 

ويمكن توضي   من مجموا الميزانية،  %20يحوز على نسبة: ه الجبائي. هذا المستوى الجبائي وشب

 ذلك من خالل الشكل التالي:

 هاالتنسي  بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومحيط:: 02-04ا الشكا رقم 

 

"برنامج تبهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، ندوة حول: "الصفقات العمومية وتبهيل  :(2009) مقدمي عامر المصدر:

  09/06/2009المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، سطيف: دار الثقافة، يوم: 

 

من خالل الشكل أعاله، يمكن القول أن عملية تبهيل المحيط القريب للمؤسسة الصغيرة         

سيق بين مخرجات مراكز التكوين المهني واحتياجات المؤسسات التن والمتوسطة تكون من خالل

                                                                                                                                                                                     


 المدير السابق لمديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لوالية سطيف.  
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الصغيرة والمتوسطة، وترقية الجمعيات المهنية، إضافة إلى تطوير التكامل بين الجامعة ومخابر البحر 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير هيئات دعم جوارية متخصصة لخدمة المؤسسات الصغيرة 

والمراكز التقنية للفروا التكنولوجية والخبرة واالستشارة، وجعل التشري  والمتوسطة كمراكز التسهيل 

 الجبائي واالجتماعي المنظم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر مالئمة وواقعية.

 :يخص دراسات وطنية حول فروا نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  المستوى الكلي

 من مجموا الميزانية. % 5على مستوى الواليات، ويحوز على نسبة:  وتموقعها

توسعه إلى قطاعات وفروا المؤسسات الصغيرة من خالل إن برنامج التبهيل له بعد هام، 

عامل،  20والمتوسطة غير المعنية ببرامج حيز التنفيذ والمؤسسات الصناعية التي توظف أقل من 

وإعطاء األولوية في عملية التبهيل ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطةارتكازه أيضا على تبهيل محيط 

 لالستثمارات غير المادية )التكوين، الدراسات المتخصصة، الخبرة، واالستشارة(.  

من الوصول إلى تبهيل شامل للمؤسسة  ستمكنجية المتبعة في إطار هذا البرنامج من المفترض أن المنه

 ول ميدانية للمشاكل المطروحة.ومحيطها، م  اقتراح بدائل وحل

يتض  مما سبق، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهمة من خالل الخصائص التذي تتميذز بهذا،           

كمذا وجذذدنا أن المؤسسذذات الصذذغيرة والمتوسذذطة وبالتحديذذد المؤسسذات التابعذذة للقطذذاا الخذذاص فذذي تطذذور 

التي لن  هذه المؤسساتمستمر، هذا التطور الذي يمكن تفسيره بالدعم المادي والمعنوي الذي توليه الدولة ل

تستطي  تحقيق التنمية إال إذا نشبت ومارس  نشاطاتها في ظل استراتيجيات االقتصذاد الكلذي المناسذبة مذن 

حير البيئة، والمشجعة من حير الفرص والمحفذزة مذن حيذر الجانذب التمذويلي والجبذائي، وهذي متطلبذات 

غيرة والمتوسطة في الجزائر، نذدرس ذلذك لصاأهمية المؤسسات  هذا ما يدعو للتسالل عنكلية ضرورية. 

 في الفرا الموالي.

 

 الصغيرة والمتوسطة في الجزائرلمؤسسات سهمية االفرع الثاني: 

تظهر أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من خالل معيارين هما:  عدد المؤسسات          

العمالة الموظفة، نرى ذلك من خالل ما اإلجمالي و مدى مساهمتها في الناتج المحليالعاملة في القطاا، 

 يلي:

 

يمكن وصف الوضعية الحالية للمؤسسات تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث العدد:  .1

اإلجمالي عددها  وصلالصغيرة في الجزائر ببنها محيط يغلب عليه القطاا الخاص، فمن حير العدد 

طبيعتها القانونية  مؤسسة، وهي مقسمة حسب 747 934إلى  2013السداسي األول لسنة م  نهاية 

 الشكل التالي:   كما في
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 2015سنة ددد الم ص م حسب طبيعتها القانونية بنهاية :: 03-04االشكا رقم 

 
 Source : Ministère de l’Industrie et des Mines (2016) : « Bulletin d’information 

Statistique, Données de l’année 2015», Edition Mai 2016, n°: 28, p.09.   

       

من خالل الشكل، يظهر أن النسبة العظمى من مجموا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في            

 934 037بمجموا وصل إلى ، % 99,94الجزائر عبارة عن مؤسسات تابعة للقطاا الخاص بـ: 

وهي مقسمة إلى: مؤسسات خاصة ذات  (% 0,06حير ال تمثل الم ص م العمومية سوى مؤسسة، )

، مؤسسات خاصة % 57,56معتبرة تصل إلى بنسبة مؤسسة أي  537 901بمجموا شخصية معنوية 

تمارس مؤسسات خاصة منها ، % 42,39بنسبة: مؤسسة أي  396 136 بمجموا ذات شخصية طبيعية

؛ حير كان  % 23,23مؤسسات خاصة تمارس نشاطات حرفية بنسبة: و % 19,15مهنا حرة بنسبة 

من إنتا  القطاا  % 52من النسيج المؤسساتي وتساهم بـ:  % 94في الجزائر  2012سنة تمثل الم ص م 

من القيمة المضافة المحققة في االقتصاد. تحصي الجزائر  % 35الخاص خار  المحروقات، وبحوالي 

في نسمة  1000لكل  م ص م 60إلى  50نسمة، هذا مقابل متوسط من  1000م ص م فقط لكل  15حوالي 

الدول الناشئة
م ص م 23فقد ارتفع  كثافة الم ص م إلى   2015أما بنهاية سنة  1

2
لكل ألف نسمة لتبقى  

 الكثافة المطلوبة مقارنة بالدول الناشئة. دون

 % 97أما من حير الحجم نجد أن الغالبية الساحقة عبارة عن مؤسسات صغيرة جدا أو مصغرة بنسبة 

مؤسسة مشكلة نسبة  24 054مؤسسة مصغرة،  م تبتي المؤسسات الصغيرة بعدد  907 659بعدد بل  

م متوسطة( أي بنسبة  2 855تالف مؤسسة ) 3أما المؤسسات المتوسطة فال يصل عددها  % 2,57

                                                           
1
  TRESOR DIRECTION GENERALE (2012) : « Les PME en Algérie et les politiques de soutien à leur 

développement », publication des services économiques, p.01. 
2
 Ministère de l’Industrie et des mines (2016) : « Bulletin d’information Statistique, Données de l’année 2015», 

Edition Mai 2016, n°: 28, p.08. 

 الم ص م العمومية

الم ص م الخاصة 

 (شخصية معنوية)

الم ص م الخاصة 

 (شخصية طبيعية)

الم ص م الخاصة 

 (نشاطات حرفية)
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يعود سبب ذلك لكون أن معظم الم ص م في الجزائر هي ذات طاب  عائلي   .% 0,31لة جدا هي ضئي

 وطاب  حرفي.

 

، حير نجد أن جهة الشمال تشمل جغرافيا تتوزا الم ص م في الجزائر بطريقة غير متساوية    

من الم ص م على المستوى الوطني، تليها منطقة الهضاب بـ:  % 69م ص م، أي ما نسبته  373 337

(% 9م ص م ) 46 525جنوب فال تحتوي سوى على (، بينما منطقة ال% 22م ص م ) 118 039
1
علما  

واليات )الجزائر العاصمة،  4من الم ص م، وأن  % 12تتركز فيها أكثر من  48والية من أصل  12أن 

تقريبا من الم ص م. أما من حير معدل زيادة  % 27وهران، بجاية( تحتوي على ما نسبته  تيزي وزو

أعلى  2013ومرداس والبليدة وتيبازة وباتنة سجل  سنة عدد الم ص م، فنجد أن كال من والية سطيف وب

،% 8,24، % 8,28، % 8,77، % 8,83، % 9,19بـ: النمو معدالت 
2
على التوالي، األمر الذي  

وض  خطة تنموية تسم  بمعادة توزي  هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تثمين هذا النمو بدعي يست

 على المستوى الوطني كما تسم  أيضا بتنمية مناطق الهضاب العليا والجنوب.
تطورت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل تدريجي من حير العدد )باستبعاد الصناعات التقليدية       

 ، يظهر ذلك من خالل الشكل التالي:2015إلى  2001خالل الفترة  والحرفية(

 تطور العدد اإلجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  ::04-04ارقم  الشكا

 : 2015–2001خالل الفترة: ا

الصغيرة والمتوسطة في المتعلقة بالمؤسسات اإلحصائية  اتنشريمن إعداد الطالب، اعتمادا على مختلف ال المصدر:

 .2015إلى  2001خالل السنوات من: الجزائر 

 

                                                           
1
 Ministère de l’Industrie et des mines (2016), p.p.10-12. 

2
  Ministère de l’Industrie, de la PME et de la promotion de l’Investissement (2013), p.18-20. 
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من خالل الشكل، يمكن القول عموما أن الم ص م قد عرف  تطورا ملحوظا من حير العدد خالل       

مؤسسة  747 934 إلىلتصل  2001 مؤسسة سنة 180 770 العشرية السابقة في الجزائر، حير انتقل  من

أن هذا التطور وتجدر اإلشارة إلى هذا باستبعاد الصناعات التقليدية والحرفية من الدراسة، ، 2013 سنة

يمس بالتحديد الم ص م التابعة للقطاا الخاص، باعتبار هذه األخيرة تشكل معظم الم ص م على المستوى 

الكبير إلى  خالل فترة الدراسة، يرج  هذا  التطور، % 313,75 الوطني، حير شهدت نموا بنسبة بلغ 

ك المستثمرين الخواص على البرامج االستثمارية العامة الضخمة التي وفرت فرصا كثيرة وشجع  بذل

، على العكس من ذلك تماما على مستوى الم ص م العمومية، حير توسطةمو غيرةصإنشاء مؤسسات 

 نجدها في انخفاض تدريجي خالل فترة الدراسة، يظهر ذلك من خالل الشكل التالي: 

 2013-2001خالل الفترة:  ددد الم ص م العمومية في الجزائر ::05-04االشكا رقم 

 

نشريات اإلحصائية المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة مختلف الاعتمادا على  طالب،من إعداد ال المصدر:

 .2013إلى  2001والمتوسطة في الجزائر خالل السنوات من: 

 

 11,29نخفض عدد الم ص م العمومية بنسبة ي 2004إلى سنة  2001من سنة  في الفترة الممتدة         

حير كان عدد الم ص م ، 2004لكنه ما لبر أن ارتف  من جديد إلى نفس المستوى السابق سنة ، %

-2005خالل الفترة  بعدها انخفض العدد بصفة مستمرة وتدريجية، 2001سنة  مؤسسة 877العمومية 

ما يعني أن عددا مهما من  % 37,41أي انخفض بنسبة كبيرة تقدر بــ: مؤسسة،  547ليصل إلى  2013

يرج  ذلك إلى سوء التسيير الذي تعرفه المؤسسات  ،المؤسسات العمومية يتوقف عن العمل كل عام

العمومية، هذا ما أدى إلى التوجه نحو عمليات الخوصصة التي مس  المؤسسات العمومية التي تم حلها، 

 تحويلها إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة تابعة للقطاا الخاص إلعادة بعر نشاطها.  تم و
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المنتجة من شبنه أن يساهم في زيادة مجموا السل  والخدمات في الجزائر الخاصة عدد الم ص م  إن زيادة

 على المستوى الوطني ندرس ذلك في العنصر الموالي.

يعتبر الناتج المحلي اإلجمالي مجموا السل   مساهمة الم ص م في الناتج المحلي اإلجمالي: .2

المنتجة داخل الدولة، وهو أيضا عبارة عن مجموا القيم المضافة لمختلف النهائية والخدمات 

وباستبعاد المحروقات يمكن دراسة مدى مساهمة الم ص م في مختلف القطاعات، السل  المنتجة، 

 شكل التالي:في  الناتج المحلي اإلجمالي، يظهر ذلك من خالل ال

 مساهمة الم ص م العمومية والخاصة في الناتج المحلي اإلجمالي ::06-04االشكا رقم 

 
خالل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتمادا على نشريات المعلومات اإلحصائية  من إعداد الطالب،المصدر: 

  .2011 -2001السنوات 

النهائية من خالل الشكل، نجد أن نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنتا  السل  والخدمات 

 -وهي أكبر بكثير في القطاا الخاص  متزايدة تدريجيا 2011-2001على المستوى الوطني خالل الفترة  

منها في القطاا العام الذي يتميز بمساهمته المنخفضة والمتزايدة  -الذي تتطور مساهمته بمعدالت متزايدة 

بمعدالت متناقصة، ويمكن تفسير ذلك بالفرص الكبيرة التي وجدتها الم ص م في االقتصاد نتيجة المشاري  

يبتي في المرحلة الثانية بعد  (BTPH)العمومية والري  االستثمارية العمومية، فقطاا البناء واألشغال

فيما يخص ترتيب القطاعات المساهمة في الناتج المحلي  (% 50,08 الذي يساهم بــ:) النقلقطاا 

 14,71 الصناعة أما قطاا .2012نهاية سنة في  % 18,92نسبة  (BTPH)قطاا حير يشكل اإلجمالي، 

أما  في الناتج المحلي اإلجماليوهي القطاعات األكثر مساهمة  % 12,38،  م قطاا الخدمات %

.% 2القطاعات األخرى فمساهماتها ضئيلة جدا ال تتجاوز 
1
  

                                                           
1
المعلومات اإلحصائية لوزارة  طالا أكثر أنظر نشرية، لال% 0,01 االتصاالت، % 1,09 الزراعة، % 1,04الصحة ، % 1,76 السياحة 

 .31، ص.22 العدد، 2013 الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار لسنة
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التطور اإليجابي الملحوظ في قطاا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سواء على مستوى العدد أو 

له انعكاس على توظيف اليد العاملة  كان نتيجة اإلنفاق الحكومي، مة في الناتج المحلي اإلجماليالمساه

 الموالي.    مطلبنرى ذلك من خالل العن العمل، العاطلة 

 الموجودة والتحديات في التشغياالجزائرية صغيرة والمتوسطة الثاني: مساهمة المؤسسات الالمطلب 

تظهر أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل مساهمتها في الكثير من الجوانب          

تساهم من المفروض االقتصادية واالجتماعية خاصة منها التشغيل والحد من أزمة البطالة، حير 

نظرا  عداد كبيرة من العاطلين عن العملالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير مناصب عمل أل

لكن تبقى هناك تحديات ينبغي مواجهتها بهدف زيادة عدد المؤسسات الصغيرة تي تتميز بها، للخصائص ال

 ومساعدتها على البقاء في السوق والتوس  والنمو.أكثر فبكثر والمتوسطة 

 

 2013-2001خالل الفترة:  في التشغيا صغيرة والمتوسطةالمؤسسات المساهمة الفرع األول:  

حسب إحصائيات الديوان الوطني لإلحصائيات، انخفض معدل البطالة بشكل معتبر خالل العشرية        

البطالة في والمالحظ أن ظاهرة ، 2013سنة  % 10إلى أقل من  2000سنة  % 29األخيرة من حوالي 

سنة  30بطالين سنهم أقل من  3بطالين يوجد  4الجزائر تمس بشكل رئيسي فئة الشباب، حير أنه من كل 

سنة. 35سنهم أقل من  % 86,7( و% 73,4)
1
فكيف تساهم الم ص م الخاصة والعمومية في توظيف اليد  

 العاملة، نرى ذلك في الشكل التالي:

 مساهمة الم ص م الخاصة والعمومية في توظيف اليد العاملة في الجزائر ::07-04ارقم  شكاال

 2013-2001خالل الفترة:  

 
نشريات اإلحصائية المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة مختلف المن إعداد الباحر، اعتمادا على  المصدر:

 .2013إلى  2001والمتوسطة في الجزائر خالل السنوات من: 

                                                           
1
 ONS (2009) : « EMPLOI & CHOMAGE AU 4

ème
 trimestre 2009 », p. 01. 
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يظهر من خالل الشكل أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم في توظيف اليد العاملة بشكل          

، كما أن الم ص م العمومية في انخفاض 2005ابتداء من سنة  متزايد وتدريجي، ويظهر ذلك جليا

تدريجي، ما يثب  أن حالة االرتفاا تعزى إلى مساهمة الم ص م الخاصة، هذه األخيرة سجل  ارتفاعا 

، بينما بعد سنة واحدة أي % 17,72بنسبة  2004و 2001طفيفا جدا في توظيف اليد العاملة خالل الفترة 

،  وبمرور السنوات واصل  % 76,51سجل  قفزة معتبرة في التوظيف وصل  إلى   2005و 2004بين 

الم ص م الخاصة في زيادة توظيفها لليد العاملة بشكل تدريجي  حير كان  نسبة النمو في التوظيف بين 

ي انتشار الفكر المقاوالتي في ، ما يعني أن هناك تحسن ف% 110,32تعادل  2013و 2005سنتي 

يرة االقتصاد على األقل قبل عشر سنوات من اليوم، خصوصا في ظل التسهيالت واالمتيازات الكب

تهيئة المناخ االقتصادي واالجتماعي والسياسي الذي شج  الممنوحة للم ص م في الجزائر، إضافة إلى 

وإيجاد منظومة من القوانين  ليدية في الجزائروالصناعة التق والدة ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المؤسسات، وإنشاء منظومة مؤسسية هذه مختلفة من قانونية والتشريعات التي تدعم إنشاء صي  وأشكال 

 لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مما سم  لهذه المؤسسات باالزدياد واالنتشار. 

  في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التشغيا  في الموجودة ياتتحدالالفرع الثاني: 

توفير فرص عمل كافية والحد من  فيذات فاعلية محدودة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تبقى         

البيروقراطية و ضعف روح المقاوالتية أهمها، نظرا لوجود عدة تحديات ينبغي التغلب عليها البطالة

وفير الدعم الفني عدم استمرارية البرامج في تو وتكاليف التبسيس المرتفعةوطول اإلجراءات الحكومية 

العولمة وما يرافقها من انفتاح األسواق وتراج  و التكلفة المرتفعة لبرامج التدريبو المكثف المطلوب

:، سيتم شرح هذه النقاط فيما يلياإلجراءات الحمائية المحلية
1

 

ة وإنشاء المؤسسات، حير يفتقر رقدرة الشباب على المبادروح المقاوالتية: نتيجة لضعف ضعف  -

معظم الشباب العاطلين عن العمل إلى العديد من المهارات الضرورية لنجاح مؤسسات األعمال، 

ات األساسية والتي من أهمها الفطنة في األعمال والحس االستثماري وروح المبادرة الفردية والمهار

 ؛الموجهة نحو األسواق

اطية وطول اإلجراءات الحكومية وتكاليف التبسيس المرتفعة، إضافة إلى األعباء والتكاليف البيروقر -

الناجمة عن الحصول على الرخص وتخليص الجمارك ونظام الضرائب المعقد والقطاا المصرفي 

 لبنية التحتية الداعمة للمؤسسات؛غير المتطور، والنفاذ غير المالئم للتمويل وضعف ا

                                                           
1
 .209-207"، أبو ظبي، ص.ص.2007(: "التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2008النقد العربي ) صندوق - 
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عليها  ألن معظم البرامج التي يحصل :وفير الدعم الفني المكثف المطلوبالبرامج في تعدم استمرارية  -

لقليل منها إال أن ا ،مساعدات مالية وتدريبية في بداية العمل بارة عنأصحاب المؤسسات الشباب ع

استمرارية حصولهم على االستشارات والمعلومات الالزمة من أجل بهدف يتواصل م  المتدربين 

 ؛سساتهم وتوسي  مساحة أعمالهمؤدوام م

برف  روح المبادرة الفردية، ألن من أهم مقومات نجاح  ة المرتفعة لبرامج التدريب المتعلقةالتكلف -

برامج التدريب الداعمة لروح المبادرة أن يتم تصميمها خصيصا لتتناسب م  االحتياجات التدريبية 

للفئة المستهدفة، فالبرامج الهادفة لرف  روح المبادرة للشباب المتسربين من المدارس تكون مختلفة 

اب المتعلم. ونظرا الرتفاا تكلفة البرامج الخاصة ومحدودة الموارد عن البرامج المطلوبة للشب

المخصصة لهذا النوا من التدريب يغلب استخدام برامج تدريب عامة والتي ال تركز على االحتياجات 

 ى انخفاض فعاليتها؛الفردية للفئات المختلفة مما يؤدي إل

اءات الحمائية المحلية بسبب ضعف القدرة على العولمة وما يرافقها من انفتاح األسواق وتراج  اإلجر -

المنافسة، ومن التحديات في هذا المجال أيضا متطلبات التسويق وبخاصة التسويق الخارجي، والحاجة 

لتوفير المتطلبات البيئية والصحية المناسبة، وضعف المعرفة بالتشريعات واإلجراءات المتعلقة 

 بحماية حقوق الملكية الفكرية.

 

 عوامل تقوية انتظار وفي، الوطني المستوى على السائد الصعب االقتصادي للوض  بالنظر        

 البطالة من لحدبهدف ا للتشغيل أجهزة عدة وض  تمخار  قطاا المحروقات،  االقتصاديوالنمو  االنتعاش

. فما ANSEJمن هذه األجهزة جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  ،الشباب شريحةخصوصا لدى 

 دعم الشباب المتعلمين ؟ نرى هذا من خالل المبحر الموالي.في هو دور هذا الجهاز ؟ وما مدى مساهمته 
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 المتعلمين ددمفي الو الة الوطنية لددم تشغيا الشباب ودورها المبحث الثالث: 

إن من بين األجهزة التي ساهم  وال تزال في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي تشجي  

خاصة وطني، بهدف معالجة أزمة البطالة الفكر المقاوالتي في مختلف القطاعات وعبر كامل التراب ال

، لهذا، سيتم في المطلب (ANSEJ) وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباباللدى الشباب الجزائري، هي جهاز 

بتعريفها وذكر مهامها المختلفة، أما في   ANSEJ الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة تقديماألول 

دراسة تطور نشاط هذا الجهاز بالتركيز على المشروعات التي تم تمويلها خالل المطلب الثاني، فسيتم 

 مؤشر المستوى التعليمي. ( مقسمة حسب عدد من المؤشرات ومنها2015-2010الفترة )

 

  ANSEJ الوطنية لددم تشغيا الشبابو الة ال تقديمالمطلب األول: 

 التشغيل عملية لتسهيل المستحد ة األقطاب إحدى تـــــعتبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب       

 رغباتهم وتلبية  بانشغاالتهم للتكفل خاصة منهم الشباب ،المواطن من اإلدارة وتقريب البطالة وامتصاص

 اقتصادية فنية دراسة م  ،التمويل عملية في والثال ية الثنائية الصيغة فيها تعتمد واضحة قانونية أطر وفق

 لمصال  المتقدمين توجيه على نيحرصو حير ،الوكالة مستخدمي طرف من تنجز النجاح معالم تحدد

 والعمل الحقوق ضمان جلأ من الرقابية، الميدانية والمتابعة المشاري  الختيار الشبابية الفئة من الوكالة

 لمختلف وحاجياتها واليةكل  وخصوصية يتماشى بما أكثر شغل فرص لخلق المشاري  هذه ديمومة على

  مطلب.من خالل هذا التشغيل الشباب الوكالة الوطنية لدعم تقديم  سنحاول لذا، .النشاطات

غيل الشبابهيئة ذات طاب  خاص تسمى الوكالة الوطنية لدعم وتش اءنشتم إ    

 توض  تح  سلطة رئيس 

وهي ذات شخصية ات الوكالة، طالحكومة، يتولى الوزير المكلف بالتشغيل المتابعة العملية لجمي  نشا

معنوية تتمت  باالستقالل المالي .
1

 

نمية البالد والحد من وتساهم في رف  المستوى االقتصادي فالوكالة إذن جهاز يخض  لقرارات وزارية ت

 االستثمار وتنويعه بحير تساهم في تنمية م  واالستفادة من طاقات الشبابودمج فعاليات المجت البطالة

مهام الوكالة  ينمن ب سواق تنافس بها المواد المستوردة.لفت  أ ق نوا من العمل الجماعي والفردي وخل

نجد:
2

    

 ؛االستثمارية مشاريعهمبيق طار تطذوي المشاري  في إالشباب  ة وترافقاالستشار تقدمتدعم و -

                                                           

، التي تنص على التالي: "يفت  في 1996 جوان 24الموافق لــ:  ،هـ 1417صفر  08المؤرخ في  14ــ -96من األمر  16عمال ببحكام المادة  

ني لدعم تشغيل الشباب". أنظر الجريدة الرسمية للجمهورية طالذي عنوانه الصندوق الو 302-087كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 

 .08، ص.1996يونيو  26، الصادرة في: 39الجزائرية، العدد: 
1
الموافق  1424رجب  09المؤرخ في  288ــ-03المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  296ــ- 96من المرسوم التنفيذي رقم  4،3،2،1المادة   

؛ أنظر الجريدة الرسمية للجمهورية 12، ص.1996سبتمبر  11، أنظر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة في 2003سبتمبر  06لــ: 

 .06، ص.54، العدد: 2003سبتمبر  10 :الجزائرية الصادرة في

 
2
 .06، ص.2003سبتمبر  10، الصادرة يوم: 54، العدد: 6(، المادة: 2003الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ) 
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 تسير تخصيصات الصندوق الوطني لتشغيل الشباب؛ -

تبل  الشباب ذوي المشاري  بمختلف اإلعانات التي يمنحها الصندوق وباالمتيازات األخرى التي  -

 يحصلون عليها؛

 ؛تقوم بمتابعة االستثمارات التي ينجزها الشباب ذوي المشاري  -

 وتوسيعها؛تشج  كل شكل تخر من األعمال والتدابير الرامية إلى ترقية إحداث األنشطة  -

 والتقني االقتصاديذات الطاب  المعلومات  تض  تح  تصرف الشباب ذوي المشاري  كل -

 ؛المتعلقة بممارسة نشاطاتهم التي والتشريعي والتنظيمي

وتطبيق  لمشاري ل المالية في إطار التركيب المالي والمؤسساتتقيم عالقات مباشرة م  البنوك  -

 خطة التمويل ومتابعة إنجاز المشاري  ومتابعة إنجاز المشاري  واستغاللها؛

لحساب و المتخصصة الدراسات مكاتب بواسطة  جاز دراسات الجدوىبمن يقوم  من كلفت -

 ؛ذوي المشاري  االستثمارية الشباب

 تكلف من يقوم بمنجاز قوائم نموذجية خاصة بالتجهيزات بواسطة هياكل متخصصة؛ -

تنظم تداريب لتعليم الشباب ذوي المشاري  وتجديد معارفهم وتكوينهم في تقنيات التسيير على  -

 اساس برامج خاصة يتم إعدادها م  الهياكل التكوينية.

 

 الوكالة دورا توجيهيا وإعالميا كبيرا بفضل شبكتها عبر كامل واليات الوطن وذلك من خالل:تلعب كما 

 ؛حمالت إعالمية وتحسيسية متواصلة -

 ؛أسلوب المرافقة الفردية الذي اتبعته م  كل شاب مبادر -

 ؛معرفة إمكانيات كل منطقة في الجزائر والفرص التي توفرها لمجال االستثمار -

 

 تشجي  خلق النشاطات من طرف الشباب أصحاب المبادراتهو  األهداف األساسية للوكالةمن بين أهم 

 .تشجي  كل األشكال واإلجراءات الرامية لترقية تشغيل الشبابوكذا 
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  ANSEJ و الةتنظيم وتسيير العما بالفرع األول: 

وتزود بمجلس المراقبة ويتكون مجلس التوجيه من يسير الوكالة مجلس التوجيه يديرها مدير عام      

مجموعة من ممثلي الوزراء


كما يقدم الوزير وجيه يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الت. 

ولفترة تدوم  الث سنوات وهو قابل  ضاء التوجيه بقرار من سلطاتهمالمكلف بالتشغيل بتعيين كل أع

ها.بديد بعد انتهاء وظيفته الموكل للتج
1
:ل  مجلس التوجيه بالمهام التاليةيضط 

2
 

 ؛ونفقات تسييرها وتجهيزها لوكالة ونظامها الداخلي ونشاطهاالمصادقة على برنامج ا -

 ؛طالا على المخطط السنوي لتمويل نشاطات الوكالةاال -

 ؛القواعد العامة الستعمال الوسائل المالية الموجودة وإنشاء فروا جهوية أو محلية للوكالة -

  ؛قبول الهبات والوصايا واقتناء البنايات واستئجارها ونقل ملكية الحقوق المنقولة أو العقارات -

 ؛مط توظيف مستخدمي الوكالة وتكوينهالوسائل المرتبطة بشرو -

لوكالة فرا االهيكل التنظيمي لعمل الوكالة محليا من خالل توضي  يمكن توضي  أما على مستوى الفرا، 

 الشباب من خالل المخطط التالي: الوطنية لدعم تشغيل

 لو الة الوطنية لددم تشغيا الشبابفرع امخطط الهيكا التنظيمي ل ::08-04ا  الشكا رقم

 
 منشورات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابالمصدر: 

                                                           


لوزير ممثل الوزير المكلف بالتشغيل؛ ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية؛ ممثالن عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية؛ ممثل ا  

؛ ممثل الوزير المكلف بالشباب؛ ممثل الوزير المكلف المكلف بالفالحة والتنمية الريفية؛ ممثل الوزير الكلف بالصيد البحري والمواد الصيدلية

ر العام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ ممثل المحافظة العامة بالتخطيط واالستشراف؛ رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو ممثله؛ المدي

رفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف وممثله؛ رئيس صندوق الكفالة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحر والتنمية التكنولوجية أو ممثله؛ رئيس الغ

نوك المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة إياها الشباب ذوي المشاري  أو ممثله؛ رئيس الغرفة الوطنية للفالحة أو ممثله؛ رئيس جمعية الب

 طاب  الوطني.والمؤسسات المالية أو ممثله؛ ممثالن عن الجمعيات الشبابية ذات ال
1
، 1996سبتمبر  8الموافق لــ:  1417ربي  الثاني عام  24المؤرخ في  296-96من المرسوم التنفيذي رقم:  9تعدل وتتمم أحكام المادة  3 المادة  

 .07، ص.2003سبتمبر  10، الصادرة يوم: 54أنظر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد: 
2
 .2003سبتمبر  06المؤرخ في  288ـ3المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم المعدل و 296ــ 96المرسوم التنفيذي رقم من  18،10،9،7المواد   
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سير من طرف كل من:يكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الوفرا من خالل المخطط، يتض  أن 
1

 

ما مدير الفرا هو السلطة ادمرة في الفرا ويتولى جمي  العالقات الخارجية السي: مدير الفرع -

ويتولى إدارة الضرائب والجمارك وعقد جمي  االتفاقيات  إدارةم  البنوك والمؤسسات المالية و

 ؛الشؤون العامة

شاء يسيره المكلف باالستقبال وتوجيه الشباب الذي يرغب في إن مكتب التوجيه واالستقبال: -

 مؤسسة مصغرة عن طريق الوكالة وشروط االستفادة منها وكذا استالم الملفات؛

م كما يتكة داخلية بين المكاتب، حير يتم ذلك عبر شب يراقب نشاطات الفرا، مكتب األمانة: -

 تلي شبكي متصل بالمديرية العامة؛ في نظام حجز أسماء المتعاملين م  الفرا،

بعد استالم الملف المستوفي  ان بالدراسة التقنية واالقتصاديةمكلفيقوم ال مكتب دراسة المشاريل: -

بوض  ميزانية تقديرية لخمس سنوات، إضافة إلى  لشروط بدراسة محاسبية للمشروالجمي  ا

 ؛ار قرار من جدوى المشروا من عدمهوإصدجداول اهتالك القروض، 

لتحقق من وا ل والموضواالمشروا من حير الشك من مهامه متابعة مكتب متابعة المشاريل: -

 ؛قررة في الملفوفقا للشروط الم انجاز المستثمر للمشروا

الت المديرية يمن مهامه إدارة الشؤون المحاسبية للفرع من تحو  مكتب المحاسبة والمالية: -
األموال  وحركةمتابعة حركة المخزون و تصادية قاال-يةالعامة وقبض مستحقات الدراسة التقن

 .بين البنوك والمتعاملين
شهري وسنوي( لمجموع نشاطات الفرع كعدد إحصاء دوري )تتمثل مهامه في  مكتب اإلحصاء: -

 وكذا المؤسسات المنشأة في إطار الوكالة أو بمساهمة البنوك. الملفات المودعة والمتعمدة
 

   

 

 

 

 

                                                           
1
 و ائق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فرا سطيف.  
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المرور على عدد من المراحل، يستدعي ANSEJ وكالة مؤسسة مصغرة في إطار أو توسي  إن إنشاء     

 يمكن توضيحها من خالل المخططين التاليين:

خطوات المرافقة خالل مرحلة إنشاء المؤسسة وخالل مرحلة  ::09-04ا  الشكا رقم

 توسيعها

 
 .منشورات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابالمصدر: 

 
توفر مجموعة من الشروط يستدعي  ANSEJ وكالة مؤسسة مصغرة في إطار أو توسي  إنشاء  كما أن

في : مثلتت
1

 

 ؛اإلعانة المذكورةأو يكونوا شاغلين وظيفة مبجورة عند تقديم طلب يكون ال أ -

 ؛كحد أقصى سنة 40سنة ويمكن أن تصل إلى  35و 19بين  أن يتراوح السن ما -

 ؛أو يكونوا ذوي تبهيل مهني و/أو ذووا ملكات معرفية معترف بهاون أن يك -

 ؛ال يكون المؤهل قد استفاد من هذا الدعم مسبقا أن -

 .شكل أموال خاصة فيشخصية  ةمساهم يقدم أو يقدمواأن  -

                                                           
1
عانة المقدمة للشباب ذوي المحدد لشروط اإل 290-03من المرسوم التنفيذي رقم  2(، المادة: 2003الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية )  

 .10، ص.2003سبتمبر  10، الصادرة يوم: 54المشاري  ومستواها، العدد: 



 ودورها في توظيف المتعلمين ANSEJتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة من طرف .....الفصل الرابع:

 

  
200 

 
  

 

تقديم ملف لشاب مكن ليبعد استيفاء هذه الشروط، يتحصل الشاب على شهادة تبهيل، عندها،     

إداري

الوكالة البنكية بالتبكد من بعد التبكد من وجود الو ائق المطلوبة يقوم المكلف بالدراسة في و 

لمؤسسة عن قرب. بعدها، يقدم الشاب ومتابعة ا لتسهيل عملية المراقبة ،ت المقدمةصحة المعلوما

الملف المالي

في  وتعتمد الوكالة ،التاب  لمكان اإلقامةالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرا إلى  

لرلية مدى ة التي يقدمها الشاب المستثمر، لميزانياكذا دراستها على الدراسة التقنية واالقتصادية و

 .قبول المشروا من عدمه

 ANSEJفي و الة  لفرع الثاني: طر  التمويا وشروطها

 الملفات الشباب تشغيل لدعم الوطنية للوكالة المحلي الفرا يعينه الذي المرافق المستشار يقدم       

 بعد المالية المؤسسة أو البنك يسلم اللجنة، قبل من المعينة المالية المؤسسة أو البنك لدى للتمويل المقبولة

 المحلي للفرا المرافق وللمستشار المشروا صاحب للشاب وصال مصالحها لدى القرض ملف إيداا

 لدعم الوطنية للوكالة المحلي للفرا المرافق المستشار على يجب .الشباب تشغيل لدعم الوطنية للوكالة

 المؤسسة أو البنك مستوى على المشروا صاحب الشاب لملف الدائمة المتابعة ضمان الشباب تشغيل

 .التمويل قرض ومن  تسويته غاية إلى المعنية المالية

 من ابتداء( 2) شهران أقصاه أجل على القرض ملف لمعالجة المعنية المالية المؤسسة أو البنك يتوفر 

 من نهائي رفض محل ملفاتهم تكون عندما المشاري  ذوي للشباب يمكنكما  ،مصالحها لدى إيداعه تاري 

.للجنة جديد استثمار ملف تقديم اللجنة طرف
1

 

 تشغيل لدعم الوطنية الوكالة طرف من المسير الجهاز إطار في عليهما المنصوص الصيغتين لكلتا بالنسبة

  :دينار ماليين( 10) عشرة ستثماراال كلفة تتجاوز ال الشباب،

 قرض الشخصية المساهمة إلى يضاف ،التمويل الثال ي صيغة في :الثالثي التموياصيغة  -

 بنكي وقرض الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة طرف من يمن ( فائدة دون) مكافب غير

                                                           

؛ و ائق تثبي  المؤهالت المهنية 12طلب لمن  االمتيازات يوجه إلى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛ شهادة ميالد تحمل رقم  

يم أو شهادة عمل(؛ شهادة اإلقامة؛ شهادة اإلعفاء من الخدمة الوطنية بالنسبة للمسير الذي يتراوح عمره ما لصاحب أو أصحاب المشروا )شهادة تعل

( وصندوق الضمان االجتماعي لغير األجراء CNASسنة؛ شهادة عدم االشتراك في كل من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ) 20و 19بين 

(CASNOS؛ التعهد بخلق مناصب شغل دائم) سنة. 20و 19ون )بما في ذلك صاحب أو أصحاب المشروا( إذا كان عمر المسير يتراوح ما بين 

قتصادية فاتورة شكلية لتبمين العتاد شاملة المخاطر؛ الفواتير الشكلية للعتاد معفية من الرسوم؛ كشف التهيئة معفية من الرسوم؛ دراسة تقنية ا 

 سنوات. 5( التقديري لمدة TCRج )ملحقة بالميزانيات وجدول حسابات النتائ
1
 10، الصادرة يوم: 54العدد: ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2003سبتمبر  6المؤرخ في  290-03طبقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم  

 .10، ص.2003سبتمبر 
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 % 100قد تم تخفيض فائدته بنسبة القرض البنكي )علما أن هذا  فائدة دون


من طرف 

ويتم ضمانه من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار   ANSEJالوكالة 

 الجدول التالي يوض  ذلك: .(القروض

 الثيالهيكا المالي للتمويا الث ::04-04ا الجدول رقم

 المستـــــــــــــــوى األول

المساهمة 

 الشخصية

 القرض بدوب فائدة الممنوح من طرف الو الة الوطنية

 لددم تشغيا الشباب
البنكيالقرض   

1٪ 29٪ 70٪ 

ــــــوى الثــانيـــــــالمست  

المساهمة 

 الشخصية

 القرض بدوب فائدة الممنوح من طرف الو الة الوطنية

 لددم تشغيا الشباب
 القرض البنكي

2٪ 28٪ 70٪ 

المعدل  2013سنة  جويلية 2الموافق لـــ:  1434شعبان  23مؤرخ في  253-13المرسوم التنفيذي رقم المصدر: 

الذي يحدد شروط اإلعانات الممنوحة  2003سبتمبر  6المؤرخ في  290-03والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 

 .13، ص.35للبطالين ذوي المشاري  ومستوياتها، الجريدة الرسمية، العدد 

 

 :، علما أنمستويين تتكون من التمويل من النوا هذا تركيبة نالحظ أن

 ؛دينار ماليين( 5) خمسة تساوي أو تقل االستثمار كلفةعندما تكون  :األول المستوى -

 تساوي أو وتقل دينار ماليين( 5) خمسة تتجاوز االستثمار كلفةعندما تكون  :الثاني المستوى -

 دينار ماليين( 10) عشرة

أن العبء األكبر في التمويل يق  على عاتق البنوك بالدرجة أيضا نالحظ من الجدول كما        

األولى،  م بالدرجة الثانية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أما صاحب المشروا فال 

، مما يؤكد سهولة تبسيس وتمويل مثل هذه المؤسسات، والمالحظ أن % 2أو  % 1يتحمل سوى 

 جه مبل  االستثمار نحو االرتفاا.االنخفاض كلما اتنسبة القروض دون فائدة تتجه نحو 

                                                           

زيادة على االمتيازات المنصوص عليها في التشري  والمعمول بهما، يستفيد الشاب أو الشباب ذوو المشاري  من تخفيض في نسب فائدة  

من المعدل المدين  % 100االستثمارات الخاصة بمحداث أو توسي  األنشطة التي تمنحهم إياها البنوك والمؤسسات المالية، ويحدد هذا التخفيض بــ: 

 253-13ي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان االستثمارات المنجزة في قطاعات النشاط، لالطالا أكثر، أنظر المرسوم التنفيذي رقم الذ

، 2013يوليو  07، الصادرة في: 35، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2013جويلية سنة  2الموافق لـــ:  1434شعبان  23مؤرخ في 

 .13ص.
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 مكافب غير قرض الشخصية المساهمة إلى يضاف الصيغة، هذه في :الثنائي التموياصيغة  -

  .الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة طرف من يمن ( فائدة دونقرض )

 نائيالهيكا المالي للتمويا الث ::05-04ا الجدول رقم

 األول وىــــــــالمست

 المساهمة الشخصية
 القرض بدوب فائدة الممنوح من طرف الو الة الوطنية

 لددم تشغيا الشباب

71٪ 29٪ 

 وى الثانيــــــــالمست

 المساهمة الشخصية
 القرض بدوب فائدة الممنوح من طرف الو الة الوطنية

 لددم تشغيا الشباب

72٪ 28٪ 

المعدل والمتمم  2013جويلية سنة  2الموافق لـــ:  1434شعبان  23مؤرخ في  253-13المرسوم التنفيذي رقم المصدر: 

الذي يحدد شروط اإلعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاري   2003سبتمبر  6المؤرخ في  290-03للمرسوم التنفيذي رقم 

 .13، ص.35ومستوياتها، الجريدة الرسمية، العدد 

 :علما أن ،مستويين من تتكون التمويل من النوا هذا تركيبةن الجدول أن نالحظ م

 ؛دينار ماليين( 5) خمسة تساوي أو تقل االستثمار كلفة :األول المستوى -

( 10) عشرة تساوي أو وتقل دينار ماليين( 5) خمسة تتجاوز االستثمار كلفة :الثاني المستوى -

 .دينار ماليين

أن نسبة المساهمة الشخصية كبيرة بالنسبة للقرض الذي تقدمه الوكالة، أي كما نالحظ من الجدول أيضا 

% للمستويين 28% و 29%، في حين أن نسبة القرض بدون فائدة الذي تقدمه الوكالة يمثل  72% و 71

األول والثاني على التوالي، لذا فمن نسبة التمويل تق  على عاتق الشاب أو الشباب ذوي المشاري  في 

   األولى،  م تبتي في المرتبة الثانية القروض بدون فائدة في المرتبة الثانية. المرتبة

الوسطاء كالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب م  مختلف في إطار الوتتحصل المؤسسات المصغرة كما       

 المرحلة األولى ، أما تمن  اإلعانات المالية واالمتيازات الجبائية على مرحلتينحير  عانات مختلفة.على إ

. يمكن التفصيل في اإلعانات المالية وأما المرحلة الثانية فتخص مرحلة التوسي  اإلنشاءفتخص مرحلة 

:والمزايا الجبائية التي تخص مرحلة اإلنشاء فيما يلي
1

 

 

                                                           
1
 منشورات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.  
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 انات الماليةاإلدسوال: 

 ي( تمن   ال ة الثنائي والثالدون فائدة المذكور في الجدولين السابقين )التمويل إضافة إلى القرض    

عند الضرورة )التمويل الثال ي( للشباب  غير المكافئة تسمى "بالتكميلية" يمكن ان تمن قروض أخرى 

 ، هي كالتالي:أصحاب المشاري  في مرحلة اإلنجاز فقط

  :د  موجه للشباب حاملي شهادات التكوين المهني القتناء ألف  500قرض بدون فائدة يقدر بـــــ

ودهن  ورشات متنقلة لممارسة نشاط الترصيص وكهرباء العمارات والتدفئة والتكييف والزجا 

 ؛العمارات ومكانيك السيارات

  ت المخصصة إلحداث أنشطة د  للتكفل بميجار المحالألف  500دون فائدة يقدر بـــــ: قرض

 ؛مستقرة

  د  لفائدة الشباب حاملي شهادات التعليم العالي للتكفل  ونـــملي 1 :دون فائدة  يمكن أن يبل قرض

لممارسة النشاطات المتعلقة بمجاالت طبية  :بميجار المحالت الموجهة إلحداث مكاتب جماعية

ومكاتب  ي الحسابات والمحاسبين المعتمدينومساعدي القضاء والخبراء المحاسبين ومحافظ

 ؛واألشغال العمومية والريالبناء  الدراسات والمتابعة الخاصة بقطاعات

 التمويل الثال ي(. % 100بنسبة  تخفيض من نسبة الفائدة على القرضال( 
 

 ائيةـــــــــــــــازات الجبـــــا: االمتيـــانيـــث

في كل من مرحلة تتمثل االمتيازات الجبائية في مجموعة من اإلعفاءات الضريبية الجزئية والكلية،      

 يتم توضيحها كما يلي:اإلنشاء ومرحلة االستغالل، 

، فيتم االستفادة من اإلعفاءات التالية:مرحلة اإلنشاءأما في 
 

 

إلعفاء من الرسم على القيمة المضافة للحصول على معدات التجهيزات والخدمات التي ا -

 ؛تدخل مباشرة في انجاز االستثمار

من الحقوق الجمركية على معدات التجهيز المستوردة  % 5تطبيق معدل مخفض نسبته  -

 ؛والتي تدخل مباشرة في انجاز االستثمار

اإلعفاء من حقوق تحويل الملكية في الحصول على العقارات المخصصة لممارسة  -

 ؛النشاط

 اإلعفاء من حقوق التسجيل على العقود المنشبة للمؤسسات المصغرة . -
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سنوات انطالقا  3االمتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسة المصغرة لمدة تشمل ف ،االستغاللمرحلة  أما في

تمتد فترة اإلعفاء لمدة سنتين عندما يتعهد الشاب كما  سنوات بالنسبة للمناطق الخاصة. 6من النشاط أو 

:تتمثل هذه االمتيازات في عمال على األقل لمدة غير محددة. 3 بتوظيف المستثمر
 

 

الي والرسم الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل اإلجماإلعفاء الكلي من  -

 ؛على النشاطات المهنية

المخصصة لنشاطات اإلعفاء من الرسم العقاري على البنايات والمنشآت اإلضافية  -

 ؛المؤسسة المصغرة

المصغرة  اإلعفاء من الكفالة المتعلقة بحسن التنفيذ بالنسبة للنشاطات الحرفية والمؤسسات -

 عندما يتعلق األمر بترميم ممتلكات  قافية.

 

الوطنية لدعم تشغيل الشباب تعمل م  هيئات مساعدة الوكالة من خالل ما سبق يمكن القول أن     

اعد في عملية الدعم، وهذه المؤسسات فزيادة عن الوكالة هنالك هيئات أخرى تسومدعمة لفئة الشباب، 

مصلحة  تقوم بتسهيل مهمة الوكالة ببعض اإلعفاءات  الكلية والجزئية؛التي  مصلحة ال رائبــــ:  

 %؛5تحدد الحقوق الجمركية الخاصة بالتجهيزات المستوردة بتطبيق المعدل المخصص التي  الجمارك

يشكل ضمانا إضافيا للبنوك والمؤسسات المالية الذي  الة المشتر ة ل ماب سخطار القروضصندو  الكف

 ؛الذي يمنح تعوي ات ال ماب االجتمادي للعمال الصندو  الوطني لل ماب االجتمادي لمن  القروض؛

تعد الشريك األساسي للوكالة في عملية دعم المؤسسات الصغيرة، وذلك كونها تقوم بتمويل التي  وكـــالبن

 من الهيئات.  وغيرها هذه األخيرة ببكبر نسبة من قيمة االستثمار.

 

مصغرة مؤسسات  أصحابمن وضعية البطالة إلى حالة انتقل تالف الشباب  ،ANSEJ جهازبفضل       

الوطنية لدعم تشغيل الوكالة  نشاطعلى الموالي في المبحر نلقي الضوء سلهذا،  عمل،مناصب ل نمستحد ي

 .صغرةممؤسسات بمنشاء  متعلمورات في دعم الشباب الالتطتخر نبرز سوالشباب على المستوى الوطني 
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 نيــــــــــدلى المستوى الوط ANSEJالة ـــــــاط و ــــنش: الثالث الفرع

مشروعا  356 718بتمويل  2015ديسمبر  31قام  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى غاية      

مليون  1 104 733صغيرا ومتوسطا على المستوى الوطني وفي مختلف القطاعات، بمبل  إجمالي بل  

منصب شغل، أما بخصوص عدد المشاري  الممولة والمناصب  855 498ساهم في خلق د ، مما 

 المستحد ة في مختلف القطاعات فيتم استعراضها من خالل الشكل التالي:

                   حسب مؤشر قطاع النشاط ANSEJالمشاريل الممولة من طرف  توزيل ::10-04ا رقمالشكا 

 .31/12/2015حتى 

 
 ANSEJلوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المديرية العامة لإحصائيات من إعداد الباحر، اعتمادا على  المصدر: 

 

المؤسسات نالحظ من خالل الشكل أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قد ساهم  في تمويل       

المؤسسات مختلف القطاعات لكن بنسب متفاوتة، حير نجد أن أصحاب الصغيرة والمتوسطة في 

الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني كان توجههم الغالب هو االستثمار في قطاا الخدمات بنسبة 

مناصب أكبر عدد من وقد ساهم ذلك في خلق  مشروا، 163 049بعدد مشاري    % 46وصل  إلى 

المناصب من مجموا  % 48منصب عمل، مشكال نسبة  406 370مقارنة بباقي القطاعات بــ: شغل ال

  164 042يساهم في استحداث    -وهو أيضا من الخدمات -، في هذا الصدد نجد قطاا النقل  المستحد ة

، ويمكن تفسير هذا التوجه نحو الخدمات بما تتميز به من رب  سري ، (% 19أي بنسبة  )منصب عمل 

منصب شغل، حير عرف  125 216يوفر ، مشروا 51 136ة قطاا الفالحة بــ: يبتي في المرتبة الثالث

أين كان هناك استصالح  هذا القطاا انتعاشا كبيرا في السنوات األخيرة خاصة في واليات الجنوب

، أما قطاا البناء واألشغال لألراضي على نطاق واس  وكذا الزراعة باستخدام البيوت البالستيكية

ة والمتوسطة نتيجة المشاري  من القطاعات التي استفادت منها المقاوالت الصغيرالعمومية فيعتبر 
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العمومية الكبرى خالل المخططات الخماسية األخيرة، مما ساعد على إنشائها وتطورها، حير بل  عدد 

أي بنسبة  منصب عمل ) 92 945مشروا وتم استحداث  ANSEJ :156 31المشاري  الممولة من طرف 

أي ) منصب عمل 66 925تحد ا مس مشروعا 22 481يبتي في األخير قطاا الصناعة بــ: (. % 11

( وهي تمثل أقل نسبة مقارنة بباقي القطاعات، مما يعني ضرورة التركيز على تشجي  % 8 بنسبة

االستثمار في القطاا الصناعي بتذليل الصعوبات الموجودة مثل حل مشكل العقار الصناعي وتخفيف 

 اإلجراءات اإلدارية.

 

 321 079من أصحاب المشاري  الممولة هم من الذكور بــ:  % 90إلى أن بصفة عامة تجدر اإلشارة 

أما عن العمال فبل  عددهم من الذكور  صاحبة مشروا، 35 639صاحب مشروا أما اإلناث فبلغن 

 .% 11,28عاملة أي بنسبة  96 546عامال، و 758 952

 

تحد ة إلى غاية ومناصب الشغل المس ANSEJتتوزا المشاري  الصغيرة والمتوسطة الممولة عن طريق 

 حسب األقاليم الموجودة على مستوى الوطن كما في الشكل التالي: 31/12/2015

 رافيالجغـ ـليمحسب اإلقـ ANSEJالمشاريل الممولة من طرف  توزيل ::11-04ارقم الشكا 

 
 ANSEJلوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المديرية العامة لإحصائيات  المصدر:

بــ: يظهر من الشكل أن العدد األكبر للمشاري  الصغيرة والمتوسطة الممولة يتركز في إقليم الوسط         

من مجموا المشاري  على المستوى الوطني،  % 35,02مشروا مسجال نسبة كبيرة قدرها  124 917

م يبتي كل من (  % 22,05مشروا )أي  78 647فيبتي في المرتبة الثانية بـــ: الهضاب العليا أما إقليم 

. أما إقليم الجنوب فوصل به % 15,66و % 17,56إقليمي الغرب والشرق مسجالن نسبتين متقاربتين 

 وهي نسبة ضعيفة. % 9,71مشروا مسجال نسبة  34 649عدد المشاري  الممولة 
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أما عن عدد مناصب الشغل المستحد ة في كل إقليم فنجده يتماشى م  توزي  عدد المشاري ، حير تم 

منصب عمل أي  187 769و 311 208استحداث في كل من إقليم الوسط وإقليم الهضاب العليا ما يعادل 

 % 14,91و % 17,22يليهما إقليم الغرب وإقليم الشرق بــ: على التوالي،  % 21,95و % 36,38 بنسبة

. ويمكن % 9,54على التوالي، وهي نسب متوسطة، ليبتي في األخير إقليم الجنوب بنسبة ضعيفة قدرها 

تفسير هذا التوزي  في عدد المشاري  وفي مناصب الشغل إلى توزي  عدد السكان عبر هذه األقاليم في 

من  -الجزائر. لكن الحكومات المتعاقبة تشج  االستثمار أكثر فبكثر في إقليم الهضاب العليا وإقليم الجنوب 

 بلة للتوس .كونها فضاءات شبه فارغة قا -خالل التحفيزات الجبائية 

تجدر اإلشارة إلى أن عمل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قد عرف تحسنا كبيرا من حير       

نتيجة اعتماد لجنةاإلجراءات المعمول بها في دراسة ملفات أصحاب المشاري  

تعمل على انتقاء واعتماد  

يوما كما يمكنها أن تجتم  في  15 وتمويل مشاري  االستثمارات في مدة محددة، حير تجتم  اللجنة كل

دورة غير عادية بطلب من رئيسها الذي يسهر على سرعة دراسة الفصل في الملفات المعروضة عليها 

علما أنه يرسل جدول أعمال الدورة مصحوبا بالبطاقات التقنية والو ائق المتعلقة بمشاري  االستثمارات 

ير العادية الجتماا ويمكن أن يقلص هذا األجل في الدورات غأيام قبل تاري  انعقاد ا 5إلى أعضاء اللجنة 

علما أنه ال يمكن للجنة أن تجتم  إال إذا حضر أغلب أعضائها، وفي حالة عدم أيام،  3دون أن يقل عن 

أيام بعد تاري  االجتماا األخير وتتداول مهما يكن عدد أعضائها  3اكتمال النصاب تجتم  اللجنة 

المشاري  مشاريعهم االستثمارية أمام اللجنة التي تدرس  ب أو الشباب أصحابيعرض الشا الحاضرين.

تتو  الملفات المقبولة من طرف اللجنة وتبدي رأيها حول مالءمة وقابلية المشروا للتنفيذ والتمويل. 

المعني في ى بمعداد شهادة القابلية والتمويل يسلمها الفرا المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إل

م  ضمان المتابعة الدائمة لملف الشاب صاحب المشروا على مستوى البنك أو  أيام، 3أجل ال يتعدى 

علما أن البنك أو المؤسسة المالية المعنية لى غاية تسويته ومن  قرض التمويل، المؤسسة المالية المعنية إ

  إيداعه لدى مصالحهما. أما الشباب لمعالجة ملف القرض تتوفر على أجل أقصاه شهران ابتداء من تاري

ذوو المشاري  المرفوضة بشكل نهائي فيمكنهم تقديم ملف استثمار جديد للجنة.
1
إن تحديد فترات لدراسة  

الملفات تكون محددة زمنيا لكل من اللجنة المعتمدة والبنك هو لصال  أصحاب المشاري  واالقتصاد 

 لتي اتسم  بها اإلدارة الجزائرية لعقود من الزمن.الوطني ويبتي هذا للحد من البيروقراطية ا

 

                                                           
  سنوات قابلة للتجديد. 3تحدد القائمة االسمية ألعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل لمدة 

1
لدعم تشغيل الشباب وكذا  الوطنية، يحدد تنظيم وسير لجنة االنتقاء واالعتماد والتمويل للفرا المحلي للوكالة 2011يناير سنة  15قرار مؤرخ في   

 ،20ت معالجة ومضمون ملفات مشاري  االستثمارات للشباب ذوي المشاري ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد فياكي

 .36-35، ص.ص.2011مارس  30 الصادرة في
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 والشباب المتعلموب ANSEJالمددمة من طرف  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المطلب الثاني:

وجه أكثر نحو التالضروري  يجعل منعجز القطاا العام الجزائري عن مكافحة ظاهرة البطالة، إن       

إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وتدعيمها بمختلف على تشجي  البتشجي  ودعم القطاا الخاص، 

 عموما وأزمة بطالة المتعلمين خصوصا. األشكال بهدف القضاء على أزمة البطالة 

ضمن السياسة العامة  تهامكانتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودراسة سيتم  هذا المطلبفي 

المدعمة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فسيتم دراسة مدى  في الجانب التطبيقي،، أما للتشغيل

 .يةالجزائر عدد من الواليات في في توظيف المتعلمين ANSEJمن طرف 

 المشاري  الممولة توزي أنشئ  لدعم توظيف الشباب، هذا ما يدفعنا لدراسة  ANSEJباعتبار وكالة      

 :يوض  ذلك الشكل الموالي ،حسب مؤشر السن

 

 حسب مؤشر السن ANSEJتوزيل المشاريل الممولة من طرف  ::12-04ا الشكا رقم 

 
 ANSEJلوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المديرية العامة لإحصائيات  المصدر:

سنة هي األكثر إقداما على إنشاء مؤسسات  30إلى  25سنة ومن  25إلى  20الفئات العمرية من         

صغيرة ومتوسطة على المستوى الوطني، حيث تتراوح نسبتاهما من مجموع الفئات العمرية األخرى من 

سنة  35إلى  30على التوالي، تليهما الفئة العمرية من  % 38إلى  % 35ومن  % 40إلى  % 35

سنة[ هي التي تمثل  35-20، مما يعني أن فئة الشباب ]% 20إلى  % 16مستويات أقل تتراوح من ب

أخذت المبادرة ومعظم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي فضلت تبني الفكر المقاوالتي 

ة األمل للشباب اآلخرين في إمكانية الخروج من أزمما يعطي  واستفادت من دعم الوكالة الوطنية،

البطالة من خالل االعتماد على النفس واستغالل الفرص المتاحة في األسواق. أما الفئة العمرية األكثر 

وهي  % 10إلى  % 7سنة والتي تمثل فئة الكهول فتأتي في المرتبة الرابعة بنسب تتراوح بين  35من 
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خرى وتحصلوا على تمثل عموما فئة المتقاعدين وفئة األشخاص الذين عملوا من قبل في مؤسسات أ

وهي  % 1سنة فتمثل نسب ضعيفة جدا حيث لم تصل نسبة  20مهارة وخبرة معينة، أما فئة أقل من 

 الفئة التي لم تواصل دراستها ومازالت تحتاج إلى تكوين مهني للحصول على حرفة في مجال معين. 

والمتوسطة فهل تحسن  هذا ما يطرح السؤال حول المستوى التعليمي ألصحاب هذه المؤسسات الصغيرة

المستوى التعليمي يتناسب طرديا مع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم إنشاؤها ؟ يمكن 

 دراسة ذلك من خالل الشكل التالي:

  ANSEJتوزيل المشاريل الممولة من طرف  ::13-04ا الشكا رقم

 المستوى التعليمي حسب مؤشر

 
 ANSEJلوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لالمديرية العامة إحصائيات  المصدر:

هم من نالحظ أن المقدمين على إنشاء مؤسسات صغيرة والمتوسطة  2015-2010خالل الفترة          

مختلف المستويات التعليمية، كما نالحظ بشكل واضح أيضا أن األشخاص ذوو المستوى المتوسط هم 

أكثر األشخاص المبادرين إلى إنشاء مؤسسات صغيرة والمتوسطة على مستوى الوطن، حيث كانوا سنة 

نتين من مجموع أصحاب المؤسسات، ثم ارتفعت هذه النسبة  خالل الس % 25يشكلون نسبة  2010

، لكنها ما لبثت أن تراجعت بعد ذلك لتشكل نسبة % 55المواليتين لتصل إلى أعلى نسبة على اإلطالق 

. أما أصحاب المؤسسات الذين ال يملكون أي مستوى، فكانوا يشكلون نسبة 2015نهاية سنة  % 29

صبح أقل نسبة ، لكن هذه النسبة تراجعت كثيرا خالل خمس سنوات لت% 23تقدر بــ:  2010مهمة سنة 

. أما األشخاص المبادرين المتخرجين من التكوين المهني كانوا % 0,4ضمن مجموع المستويات بـــ: 

خالل سنتي  % 11، تنخفض بعد ذلك هذه النسبة إلى % 22يحتلون المركز الثالث بــ:  2010سنة 

بــ:  2015ى نسبة سنة ، لكنها ترتفع خالل السنوات الموالية بشكل كبير جدا مسجلة أعل2012و 2011
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، يرجع ذلك إلى تفضيل حاملي شهادات التكوين المهني العمل لحسابهم الخاص من خالل التقدم % 43

 وإنشاء مشروعهم الخاص بدال من االنخراط ضمن مقاولة عمومية أو خاصة.  ANSEJإلى وكالة 

، وهي نسبة مهمة 2010 سنة % 16المستوى التعليمي الذي يحل رابعا هو المستوى الثانوي بنسبة 

تخص األشخاص الذين لم يتمكنوا من الحصول على شهادة الباكالوريا فتوجهوا نحو الحياة العملية من 

، لكنها تنخفض تدريجيا بعد % 19خالل االستثمار الخاص، ترتفع هذه النسبة قليال بعد سنة واحدة لتبلغ 

 .2015نهاية  % 9ذلك لتسجل نسبة 

يمثلون نسبة وطنية ضعيفة  2010رين الذين يحملون شهادات جامعية فكانوا سنة أما األشخاص المباد

سنة  % 5من مجموع المستويات التعليمية، بعد ذلك تتراجع هذه النسبة أكثر فأكثر لتسجل  % 10قدرها 

، وهي نسبة مكنت من احتالل الجامعيين 2015نهاية سنة  % 13، ثم تعاود االرتفاع تدريجيا إلى 2012

مرتبة الثالثة ضمن المستويات التعليمية األخرى، لكنها تبقى نسبة ضعيفة سببها تفضيل الجامعيين ال

للعمل ضمن مؤسسات القطاع العام ألن الوظائف العمومية تبقى في نظرهم أكثر جاذبية كونها أكثر 

عيفة على طول استقرارا وأقل ضغطا في العمل. يأتي في األخير المستوى االبتدائي الذي يسجل نسبا ض

 .    % 8و % 3الفترة المدروسة تراوحت بين 

حسب أصحاب المشاريع في معالجة أزمة البطالة للشباب  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ساهمت

 حسب الجدول التالي: 2015-2005خالل الفترة مؤشر المستوى التعليمي 

الو الة الوطنية لددم تشغيا الشباب في الجزائر المشاريل المددمة من طرف ::06-04ا رقمالجدول

 .2015-2005حسب مؤشر المستوى التعليمي خالل الفترة 

 % النسبة  ددد المشاريل المددمة المستوى التعليمي

 19,51 062 58 المهني التكوين خريجي من المشاريع أصحاب

 10,28 595 30 المهنية الخبرة ذوو المشاريع أصحاب

 6,24 574 18 اإلبتدائي المستوى ذوو المشاريع أصحاب

 41,67 040 124 المتوسط المستوى ذووالمتعلمون  المشاريع أصحاب

 14,39 833 42 الثانوي المستوى ذووالمتعلمون  المشاريع أصحاب

 7,9 530 23 الجامعي المستوى ذووالمتعلمون  المشاريع أصحاب

 100 634 297 وعــممجـــــال

 المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.من إعداد الطالب اعتمادا على إحصائيات  المصدر:
 

 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابالمدعمة من طرف المشاريع أن  يتضح لنا من الجدول أعاله

لكن ؛ % 63,96تساهم بشكل كبير في معالجة أزمة البطالة لدى المتعلمين في الجزائر، وهذا بنسبة 
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، % 41,67بنسبة  المشاريعهذه يمثلون غالبية أصحاب فئة الشباب ذوي المستوى المتوسط يتضح أن 

فقط( بين المستويات   7,9يمثلون نسبة ضعيفة )  من ذوي المستوى الجامعيالشباب المتعلم  بينما

ما زالوا يفضلون العمل في مؤسسات القطاع  التعليمية األخرى، ما يعني أن الشباب الجامعي في الجزائر

(، % 14,39الجامعيين )نسبة ِضعف يمثلون  من ذوي المستوى الثانويالشباب المتعلم حتى أن  العام؛

وهذا ما يؤدي للقول أن الشاب الجزائري المتعلم كلما تعلم أكثر كلما أصبح أقل ثقة في نفسه وفي قدرته 

أن خريجي التكوين المهني يمثلون نسبة  ب غير المتعلمين فنجدعلى إنشاء مشروع خاص. أما الشبا

كثير من للقدم عونا كبيرا وهذا ما يعني أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ت(، % 19,51مهمة )

 الذين تسمح لهم تخصصاتهم بالعمل لحسابهم الخاص. شباب خريجي التكوين المهنيال

مشروع باإلقدام على إنشاء نجد أن تحسن المستوى التعليمي ليست له عالقة من خالل ما سبق،     

فاألشخاص من ذوي المستوى المتوسط وكذا حاملي شهادات التكوين المهني هم األكثر إقباال  خاص.

على إنشاء مؤسسات مصغرة، بل نجد أيضا أن حاملي الشهادات الجامعية هم أقل األشخاص إقداما على 

ة بإنشاء مؤسسة مصغرة أو صغيرة أو متوسطة نتيجة تفضيلهم للوظائف في المؤسسات تحمل المخاطر

دون مستوى والمستوى االبتدائي والثانوي ينخفض والهيئات العمومية، كما نجد أن منحنى األشخاص 

شيئا فشيئا تدريجيا مع زيادة منحنى التكوين المهني تدريجيا بسبب اقتناع الشباب غير الجامعيين 

 .رة التكوين المهني والحصول على حرفة في مجال معين قبل اإلقدام على إنشاء مؤسسةبضرو
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       :الفصل الرابع خـــالصة

باإلقدام على إنشاء تحسن المستوى التعليمي ليست له عالقة من خالل بحثنا، اتضح لنا أن         

المبادرين الشباب من ذوي المستوى الجامعي يمثلون أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث وجدنا 

حسب نشاط الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، األمر  نسبة ضعيفة بين المستويات التعليمية األخرى،

الذي يدعو إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحفيز هذه الفئة من الشباب على العمل لدى القطاع الخاص 

 وتبني الفكر المقاوالتي.

بين مخرجات التعليم والحاجة  وافقالت جهودا تبذل لتحقيقا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن هناك في هذ

 والتعليم العاليالتوجه نحو إصالح قطاع التعليم خالل من الفعلية من العمالة التى يتطلبها سوق العمل، 

التية على بإنشاء تخصصات مهنية على مستوى الماستر، وإنشاء دار المقاوعلى وجه الخصوص، 

 ر المقاوالتي لدى طالب الجامعات.مستوى الجامعات عبر مختلف أنحاء الوطن لتشجيع الفك



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

الة المؤسسات ـالخامس: دراسة حالفصل 

الصغيرة والمتوسطة المدعمة من طرف 

ANSEJ لتشغيل  في بعض واليات الوطن

 الشباب المتعلم
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 تمهيد:

حيث تحتوي بعد الدراسة النظرية للموضوع، نأتي للدراسة التطبيقية بدراسة حالة بعض واليات الجزائر، 

والية منها الواليات الشمالية والجنوبية، الشرقية والغربية، سنحاول في بحثنا أن تشمل  48الجزائر على 

بجاية، تيزي عين الدفلى، وهران،  مثل: الجزائر العاصمة، سطيف، قسنطينة،واليات البعض الدراسة 

.وزو


حيث تعرف هذه الواليات العدد األكبر للمشاريع المدعمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

 ، إضافة إلى كونها الواليات األهم في الجزائر من حيث عدد السكان.ANSEJالشباب 

الذي يقسم أصحاب المشاريع حسب  ألنها هي الجهاز ANSEJتجدر اإلشارة إلى أنه تم اختيار وكالة 

 ANSEJأصحاب المشاريع المدعمة من طرف ، لهذا ستنصب الدراسة على مؤشر المستوى التعليمي

 )من دون العمال( لألسباب التالية:

  تم اختيار أصحاب المشاريع في الدراسة نظرا لتعذر الحصول على البيانات المتعلقة بالعمال

يملك فقط البيانات المتعلقة بأصحاب  ANSEJمدعمة، ألن جهاز العاملين في تلك المشاريع ال

المشاريع المدعمة مقسمة حسب المؤشر المهم في الدراسة وهو مؤشر المستوى التعليمي وال 

لكن غير مقسم فقط العدد المتوقع للعمال ANSEJجهاز يملك البيانات المتعلقة بالعمال )يملك 

 حسب مؤشر المستوى التعليمي(؛

 ن صاحب المشروع المصغر أو الصغير أو المتوسط نجده هو نفسه العامل في هذا علما أ

المشروع؛ لذلك تنصب الدراسة حول صاحب المشروع هذا: هل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

كانت حال لهذا الشخص للخروج من أزمة البطالة أم ال ؟ وألن جهاز دعم تشغيل الشباب ال يقدم 

ن إال بعد دراسة معمقة ومقابلة أمام اللجنة الوالئية؛ لذلك نفترض أن عدد دعمه لألفراد المبادري

المشاريع الممولة هو نفسه عدد األفراد الذين كانت الم ص م بالنسبة لهم كحل لمعالجة أزمة 

 البطالة لديهم.

 المشاريع يتميزون بالثبات  ألنه كذلك نجده يبذل كل جهده لنمو ونجاح مشروعه لذلك فإن أصحاب

وعدم الحركة )عدم تغيير المهنة(؛ بينما العمال في المشاريع الخاصة نجدهم كثيري الحركة  نسبيا

بصفة عامة حيث ينتقلون من عمل آلخر خصوصا المتعلمين منهم الذين يفضلون العمل في 

وظيفة  قصيرة "لبضعة أشهر" في مؤسسة خاصة حتى يجدوا القطاع العام، أي يعملون لفترة

 طاع العام؛أخرى في الق

                                                           
  :06لالطالع على المواقع الجغرافية للواليات يرجى النظر إلى الملحق رقم. 
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بطالة مساهمة الم ص م في معالجة أزمة اللكل هذه األسباب سنعتمد في دراستنا فيما يخص: "     

مقسمين حسب المستوى  ANSEJالمتعلمين" على  أصحاب المشاريع المدعمة من طرف لدى 

 التعليمي.

 

 ANSEJالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة من طرف دراسة حالة المبحث األول: 

 والية سطيف في

تعتبر والية سطيف ثاني أكبر والية بعد الجزائر العاصمة من حيث عدد السكان، ما يجعلها من أهم 

الواليات الجديرة بالبحث من بين الواليات األخرى في الجزائر، لهذا سنحاول في هذا المبحث دراسة  

كمطلب أول، ثم دراسة مدى وضعية سوق العمل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في والية سطيف 

المتعلمين من  في معالجة أزمة البطالة لدىفرع سطيف ANSEJمساهمة المشاريع المدعمة من طرف 

 خالل دراسة المشاريع الممولة حسب المستويات التعليمية ألصحاب هذه المشاريع الممولة كمطلب ثان.

 

 طة في والية سطيفالمطلب األول: وضعية سوق العمل والمؤسسات الصغيرة والمتوس

كما ، كلم شرق الجزائر العاصمة 300تقع والية سطيف في الشمال الشرقي للوطن على بعد 

 740 021ساكن )بمايقاربمليونيعدد السكانبعدالعاصمةمنناحيةواليةفهيثانيالواليات الجزائريةتعتبرإحدىأهم

(2014نسمة نهاية سنة  1


ية؛ من الشرق والية ميلة؛ من من الشمال واليتي جيجل وبجاالوالية  تحد. 

تنقسم والية سطيف إداريا إلى عشرين الغرب والية برج بوعريريج؛ من الجنوب واليتي باتنة والمسيلة. 

:مساحة قدرهاتتربع على ( بلدية، وهي 60( دائرة وستين )20)

كلم 6.549,64 

2
من   %1,7أي ما يمثل  

 بالخريطة التالية: حدود الوالية.يمكن توضيح مساحة الهضاب الشرقية

 

 

 

 

                                                           


نسىمة فىي الكلىم 2648نسىمة و  2730أكبىر كثافىة سىكانية نسىجلها ببلىديتي سىطيف والعلمىة إع بلغىت علىى التىوالي كما تجدر اإلشارة إلىى أن 
2

وهمىا   

 ( ثلىث مجمىوع سىكان الواليىة فىي مسىاحة ال تتجىاوز3/1أي مىا يقىارب ) 543980يحتالن المرتبىة األولىى والثانيىة مىن حيىث عىدد السىكان  بمجمىوع 

كلم201
2

كلىم 85.70 ـىـ:نسىمة فىي مسىاحة تقىدر ب 48وأصغر نسبة  ببلدية حربيىل بمعىدل   
2

عىدم تىوازن فىي التوزيىع الجغرافىي للسىكان بممىا يىوحى   

 بين مختلف بلديات الوالية . د فوارق في جذب السكاني وتثبيتهملوجو


 .اإلقليمي للوطن المتعلق بإعادة التنظيم 1984فيفري  4المؤرخ في  84/09بموجب القانون 
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 وبلدياتها سطيف لوالية الحدود اإلدارية :(01-05)الشكل رقم

 
 .12"، ص.2014(: "الحولية اإلحصائية لسنة 2014مديرية البرمجة ومراقبة الميزانية لوالية سطيف ) المصدر:

ـدد سكان الواليــة بلـغ عـ، 2014حسب إحصائيات الوكالة الوالئية للتشغيل  لوالية سطيف سنة        

، تم من مجمــوع سكـان الوالية %61,81: نسبةبأي  شخص، 1069941: الذيـن هم في سـن العمــل

كمعــدل النشــاط موزعيــن كالتـالـــي  %41,42نسمة كسكــان ناشطيـن و هذا يمثــل   443154رصــد 

: 

 413081 الشغـــل )   لمعـدــك %23,82ة:ـبنسب امليـن أو مشتغليـن أيــــنسمـة ع T- D' 

OCCUP) 

  38,6أما معــدل التشغيــل فهــو% TAUX –EMPLOI أما عن عدد البطالين ،

 (T-Chomage) %6,79نسمة بطالين أي بمعدل  30 073فيعادل:

وكاالت فرعية عبر والية سطيف هي وكالة: سطيف؛  6تتوزع الوكالة الوالئية للتشغيل إلى 

 . عين ازال بيرة؛ عين ولمان؛العلمة؛ بوقاعة؛ عين الك

 تتوزع عروض العمل من قبل األفراد العاطلين في والية سطيف حسب الجنس إلى: 

 .(%21,67إناث )أي بنسبة  13770(، و%78,33عكور )أي بنسبة  49769
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 أما من حيث السن، فتتوزع عروض العمل كما في الشكل التالي:

 .2014سنة  حسب السنطرف األفراد  من: توزيع عروض العمل (02-05)الشكل رقم  

 
 من إعداد الطالب، اعتمادا على إحصائيات وكالة التشغيل لوالية سطيف. المصدر:

 

هما الفئة العمرية  % 26يتضح أن هناك فئتان متعادلتان من األفراد تمثالن أغلبية في عرض العمل بنسبة 

شخص على  16 730شخص و 16 806وعلك بمجموع وصل إلى [ 29-25[ والفئة العمرية ]20-24]

، وإن دل هذا على شخص 13 285أي بمجموع  % 21[ بنسبة 35-30تليهما الفئة العمرية ]التوالي، 

سنة( بنسبة تصل  35-20شيء فإنما يدل على أن ظاهرة البطالة في والية سطيف تمس شريحة الشباب )

غير ناجعة في حل ة سببه سياسات تشغيل  ، أي أن هناك سوء استغالل فضيع لليد العاملة الشاب% 73إلى 

نسبة      2014المدة خالل سنةحسب من قبل المؤسسات المؤقتة العمل  البطالة، حيث تشكل طلبات أزمة

ة يعود المستفيد منها إلى البطالة بمجرد انتهاء عقد مؤقتعمل صب امنأي هي عبارة عن   81,98%

 ة. دائم عمل صبامنفقط عبارة عن  %18,02العمل، في مقابل 
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تتوزع عروض العمل هذه حسب مناطق الوالية


 كما في الشكل التالي:

 2014مناطق سنة حسب المن قبل األفراد العمل  عروضتوزيع : (03-05)الشكل رقم

 
 .ة ومتابعة الميزانية لوالية سطيفإحصائيات مديرية البرمج المصدر:

 

مع الكثافة السكانية لكل منطقة، حيث تمثل مدينة  تتوزع عروض العمل في والية سطيف بشكل متناسب

، % 19بــ: بنسب كبيرة تقدر ، ثم مدينة العلمة وعين الكبيرة % 37سطيف وما جاورها النسبة األكبر بــ: 

، % 10و 12على التوالي، ثم تأتي كل من بوقاعة وعين ولمان بمعدالت متوسطة تقدر بــ:  % 16و

وهذا يعني أن الغالبية الساحقة من عارضي العمل ، % 6ة ضعيفة تقدر بــ: وأخيرا منطقة عين أزال بنسب

األفراد هم من سكان المدن الكبرى للوالية. هذا ما يطرح السؤال حول تطورات حركة التشغيل في الوالية 

 خالل السنوات الماضية، ندرس هذا من خالل الشكل التالي: 

 

 

                                                           


 :الستة التابعة للمديرية الوالئية للتشغيل في والية سطيف، كما يليالوكاالت تم توزيع المناطق حسب توزع 
 سطيف،عين ارنات،عين عباسة،الوريسية، مزلوق،قجال،اوالدصابر،بنى  فودة.تضم وكالة سطيف:

 عة،بازر سخرة،بير العرش،الولجة،حمام السخنة،طاية،التلة،بيضاء برج.العلمة، جميلة،تاشودة،القلة الزرقاء،البالتشمل وكالةالعلمة:

بوقاعة ،عين الروى،بنى وسين،حمام القرقور،ماوكالن،تالةايفاسن،ايت تيزى،بوعنداس،ايت نوال مزادة، بوسالم، بنى تشمل وكالة بوقاعة:

 موحلى،بنى شبانة،بنىورثيالن،عين لقراج،حربيل، قنزات،عراع قبيلة.

والدعدوان، سرج الغول، أ عين الكبيرة، بنى عزيز، عين السبت، معاوية، الدهامشة،تضم الكبيرة: وكالةعين

 البارد.ي وادبابور،عموشة،تيزىنبشار،

 عين ولمان،اوالدسى احمد، اوالد تبان، الرصفة، صالح باي، قالل، قصر االبطال.تضم وكالة عين ولمان:

 مة،عين الحجر.عين ازال،بوطالب،الحاتشمل وكالة عين ازال:

 سطيف
37% 

 عين ازال
6% 

 عين الكبيرة
16% 

 عين ولمان
10% 

 بوقاعة
12% 

 العلمة
19% 
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 2010/2014سطيف خالل الفترة: الية وب سوق العملتطورات : (04-05)الشكل رقم

 

 اعتمادا على إحصائيات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بوالية سطيف. من إعداد الطالب،المصدر:

 

( يتضح أن هناك تفاوتا 2014-2010من خالل الشكل أعاله وخالل الفترة المحددة بخمس سنوات )       

الطلب على العمل من طرف المؤسسات عبر مختلف مناطق معتبرا بين عرض العمل من قبل األفراد و

الوالية، هذا من جهة، كما أن هناك أيضا تفوتا عبر المناطق المختلفة للوالية في مستويات عرض العمل 

 وكذلك مستويات الطلب على العمل من جهة أخرى. 

رات )حيث ارتفعت من نجد بصفة عامة أنها تضاعفت بثالث م فمن ناحية عروض العمل من قبل األفراد:

بـــ:  2013، علما أنها بلغت عروتها سنة 2014شخص سنة  63 539إلى  2010شخص سنة  20 669

شخص سنة  5 112شخص. أما بالنسبة لمنطقة سطيف أنها تزايدت خالل فترة الدراسة من    65 256

سنة  23 636، ثم انخفضت قليال إلى 2013سنة  26 142و  2012شخص سنة  26 166إلى    2010

( بــخمس مرات. نفس األمر بالنسبة 2012إلى  2010، أي تضاعف العدد خالل سنتين فقط )من 2014

 12 235شخص إلى  5 895لمنطقة العلمة، التي تضاعف فيها عرض العمل بــأكثر من مرتين وعلك من 

تين المتتاليتين. ( ويحافظ على نفس المستوى من االرتفاع خالل السن2012-2010شخص خالل الفترة )

كذلك في منطقة عين الكبيرة التي تضاعف فيها عرض العمل بأكثر من ثالث مرات خالل فترة الدراسة 

 .2014سنة  10 270إلى  2010شخص سنة  3 090( وعلك من 2010-2014)
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عدد هائل من اليد العاملة إلى سوق العمل، نتيجة تخرج دفعتين من حاملي يرجع سبب علك إلى دخول 

ل الدفعة األولى حاملي الشهادات حيث تمث - (2011في سنة واحدة )سنة –لشهادات الجامعية مرة واحدة ا

الذي يتميز بثالث سنوات دراسة  LMDالكالسيكية بينما تمثل الدفعة الثانية حاملي شهادات نظام 

 للحصول على شهادة الليسانس مع سنتين فقط للحصول على شهادة الماستر.

نجد على مستوى الوالية أنها منخفضة بشكل كبير مقارنة :طلبات العمل من قبل المؤسساتة من ناحيأما 

شخص سنة  15 545وارتفعت إلى  2010شخص سنة  9 215بعروض العمل، حيث كانت تعادل 

مرات أقل  4شخص، أي بفارق متوسط  قدره  16 269بـــ:  2013، علما أنها بلغت عروتها سنة 2014

. أما بصفة خاصة، فنجد بالنسبة لمنطقة سطيف أنها المنطقة الوحيدة من قبل األفرادعروض العمل من 

ملحوظ خالل فترة الدراسة حيث كانت تعادل  طلبات العمل من قبل المؤسسات  بشكلالتي تزايدت فيها 

، ثم 2013سنة  9 256وإلى  2012شخص سنة  8 793ثم ارتفعت إلى  2010شخص سنة  4 691

. أما %89,29بـنسبة  2014 -2010، أي ارتفعت خالل الفترة 2014سنة  8 880إلى انخفضت قليال 

( وعلك 2014-2010خالل الفترة ) %10,22بالنسبة لمنطقة العلمة، التي ارتفع فيها عرض العمل بــ: 

شخص. تم تسجيل منطقة بوقاعة في المرتبة الثالثة من حيث طلبات العمل  2005شخص إلى  1 819من 

 164و  1 306طلب، لكنها عرفت تذبذبا بعد علك بارتفاعها إلى  1 043والتي كانت تساوي  2010سنة 

في منطقة عين  . أما2014طلب سنة  847على التوالي، وانخفاضها إلى  2013و 2012طلب سنة  1

 135فزادت بنسبة ( 2014-2010خالل فترة الدراسة )فقد عرفت منحى تصاعدي فيطلبات العمل الكبيرة 

 .2014سنة  1 937إلى  2010شخص سنة  824علك من و%

لهذا، نجد أن مستويات التوظيف منخفضة مقارنة بمستويات عروض العمل من قبل األفراد ألن مستويات 

التوظيف تفسرها المستويات المنخفضة للطلبات على العمل من قبل المؤسسات، فنجد على مستوى الوالية 

أي أقل من مستوى اليد العاملة المعروضة من قبل  8 559وى أن التوظيف سجل مست 2010في سنة 

، وهو فارق كبير جدا، لكن نالحظ أن مستوى التوظيف يرتفع تدريجيا ليصل 12 110األفراد بفارق قدره 

لكن في المقابل نجد ارتفاعا أكبر في مستوى الفارق بينه وبين  2013توظيف سنة  15 286إلى مستوى 

، سنة 49 970لمعروضة الذي تضاعف بأربع مرات حيث وصل إلى مستوى: مستوى اليد العاملة ا

(. 49 309زاد مستوى الفارق بين التوظيف واليد العاملة المعروضة إلى أربع أضعاف ونصف ) 2014

أما على مستوى المناطق فنجد منطقة سطيف هي المنطقة التي عرفت أكبر عملية توظيف أكثر من كل 

حيث وصل إلى  2013-2010خالل الفترة  %78,7اد فيها التوظيف بنسبة المناطق األخرى، حيث ز

( حيث ارتفعت 2010توظيف سنة  1 710توظيف، تأتي بعدها منطقة العلمة في المرتبة الثانية ) 7 745

توظيف سنة  876، في المرتبة الثالثة منطقة عين الكبيرة )%26,78نسبة التوظيف خالل عات الفترة بــ: 
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خالل عات الفترة.  كذلك المناطق المتبقية )عين ولمان،  %117,24التوظيف بمعدل معتبر ( زاد 2010

. تجدر اإلشارة إلى أن التوظيف سنة %111,71بوقاعة، عين ازال( زاد فيها التوظيف إجماال بنسبة  

 %7,1وعلك في كل المناطق بنسب تتراوح بين  2013قد عرف انخفاضا مقارنة بسنة  2014

نتيجة النخفاض أسعار البترول التي انعكست سلبا على عمليات التوظيف خصوصا إعا علمنا ، %23,25و

 11 363عبارة عن مناصب عمل مؤقتة )بــ:  2014من مناصب الشغل المستحدثة سنة  % 80أن 

 .منصب( 2 867تمثل مناصب عمل دائمة )بــ:  % 20منصب( مقابل 

دولية أصبحت في تهاوي مستمر، ما يعني أنه أصبح محتما على اعتبار أن أسعار البترول في السوق ال

إنشاء اقتصاد بديل عن االقتصاد الريعي، اقتصاد قائم على مؤسسات منتجة للسلع والخدمات في مختلف 

القطاعات، لهذا وجب تغيير نمط التفكير فيما يخص االعتماد على الدولة في مجال التوظيف في القطاع 

حو الفكر الذي يعتمد على المبادرة الشخصية " الفكر المقاوالتي " بإنشاء العام، بل وجب التوجه ن

مؤسسات مصغرة وصغيرة ومتوسطة، فما هو عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في والية سطيف 

 الجدول التالي يوضح علك: في توظيف اليد العاملة ؟ وما هو توزيعها القطاعي وكم ساهمت 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب القطاعات الكبرى إلى غاية  وضعية:(01-05)الجدول رقم 

31/12/2014 

عدد 

 العمال

 عدد المؤسسات حسب التصنيف المعتمد
 

 المجموع القطاعات الكبرى
-50-متوسطة-م

250 
-صغيرة-م

10-49 
-مصغرة-م

1-9 

 الصناعية اتالمؤسس 1388 115 47 1550 10898

18338 
3219 

46 259 2914 
ألشغال العمومية مؤسسات ا

 و البناء

18533 
6085 

30 195 5860 
مؤسسات ذات الطابع 

 الخدماتي

 المجموع 10162 569 123 10854 47769
 .276لوالية سطيف "، ص. 2014(: "الحولية اإلحصائية لسنة 2014مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية ) المصدر:

مؤسسة تنشط في  10 854رة والصغيرة والمتوسطة بلغ عدد المؤسسات المصغ 2014في نهاية سنة     

منها عبارة عن مؤسسات مصغرة، بينما الصغيرة  %93,62مختلف قطاعات النشاط، علما أن 

على التوالي، يرجع علك إلى أن هذه المؤسسات  %1,21و %5,24والمتوسطة فتشكل نسبا ضئيلة تعادل 

عامل، معظمهم  47 769عاملة الموظفة فتم تسجيل يغلب عليها الطابع العائلي؛ أما عن مجموع اليد ال

أما    %29,66وقطاع األشغال العمومية والبناء بــنسبة:     %56,06يعمل في قطاع الخدمات بنسبة:  

، ما يعني تصنيف القطاع الفالحي خارج القطاعات الكبرى في الوالية %14,28القطاع الصناعي بــ: 
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عمال، 10عدد عمالها أقل من  %92,26مؤسسة منها  336لغ علما أن عدد المؤسسات الفالحية ب

حيث  

يمكن القول أن نشاط معظم المؤسسات في هذا القطاع بقي كحرفة يمارسها اآلباء واألجداد ويساعدهم 

 الشباب بشكل موسمي فقط.

بين هذه قامت الدولة بإنشاء أجهزة للمساهمة في إنشاء ودعم ومرافقة مشاريع الشباب، من  ،من أجل هذا

التي فتحت لها فروعا في كل والية من واليات  ANSEJاألجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

الوطن، والتي أصبحت تساهم حتى في توجيه الشباب نحو القطاعات المنتجة والتي تعرف طلبا على 

فة القطاعات التي تعرف منتجاتها في كل والية، وهذا نتيجة الخبرة التي أصبحت تتمتع بها من خالل معر

 تشبعا واألخرى التي تعرف نقصا عبر كل والية.

فرع سطيف في معالجة أزمة البطالة  ANSEJالمطلب الثاني: مساهمة المشاريع المدعمة من طرف 

 لدى المتعلمين

تعتبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في والية سطيف من أهم الفروع عبر الوطن من حيث تمويل 

مشاريع للشباب المبادرين وبالتالي محاربة أزمة البطالة لديهم، ما يطرح التساؤل حول المستويات ال

، هل هم من المتعلمين أم من غير المتعلمين؟ ندرس علك من التعليمية لهؤالء الشباب الممولة مشاريعهم

 خالل الشكل التالي:

موع المؤسسات الصغيرة من مج ANSEJ: المشاريع المدعمة من طرف (05-05)الشكل رقم

 .31/12/2015إلى غاية  والمتوسطة في والية سطيف

 
 من إعداد الطالب اعتمادا على: المصدر:  

- Bulletin d’information Statistique: « Donnée de l’année 2015 », Edition Mai 2016, n : 

28, p.53. 

- Donnée de la Direction Générale de l’Ansej. 
                                                           

  :08أنظر الملحق رقم. 

TOTAL PME 

FORMATION 
PROF 

MOYEN 

EXPERIENCE 
PROF 

PRIMAIRE 

SECONDAIRE 

UNIVERSITAIRE 

PME ANSEJ 
SETIF 
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إلى فرع سطيف  ANSEJلشكل أن العينة المدروسة تتمثل في المشاريع المدعمة من طرف يبين ا

مشروع من بين مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  11192عدد ب 2015غاية نهاية سنة 

كما تظهر  ع المدروس.من المجتم% 32مؤسسة أي أن العينة تمثل نسبة   23884الوالية وعددها 

أن المستويات التعليمية التي تتكون منها أساسا متمثلة في الشباب أصحاب المستوى العينة المدروسة 

 % 28شهادات التكوين المهني بنسبة وكذا أصحاب مؤسسة  4641أي بعدد % 41المتوسط بنسبة 

تويات التعليمية التي تأتي ثانيا في العينة فهي تخص تحديدا أصحاب بينما المسمؤسسة(  3135)بعدد 

مشروع في  1212أي بعدد مشاريع  على التوالي % 10و % 12الثانوي والجامعي بنسبة المستوى 

؛ لتبقى في األخير الفئة األقل تعليما والمتمثلة في أصحاب المستوى االبتدائي ودون مستوى المتوسط

يمكن تحليل علك  .مشروع في المتوسط 500بعدد مشاريع ال تتجاوز  على التوالي % 4و % 5بنسبة 

 ر وتفسيره من خالل الشكل التفصيلي التالي: أكث

 

 حسب فرع سطيف ANSEJالمشاريع الممولة من طرف  تطور: (06-05)الشكل رقم 

 المستوى التعليمي مؤشر

 

 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع سطيف.من إعداد الطالب، اعتمادا على إحصائيات المصدر:

من طرف المستثمرين الشباب مقسمة حسب المستوى  مولةشاريع المالعدد السنوي للمتوزيع يبين الشكل 

هم من مختلف المستويات متوسطة قدمين على إنشاء مؤسسات صغيرة وأن الم بداية نالحظ التعليمي،

مشروعا بصفة عامة،  500أن المشاريع لم تتجاوز  2008-2005التعليمية، كما نالحظ خالل الفترة 

مشروعا مموال، أي بنسبة  1099ذه المشاريع قفزة نوعية وصلت إلى عرفت ه 2009لكن ابتداء من 

نالحظ بشكل  2015-2010خالل الفترة ، 2009-2008بين سنتي  %159,81ارتفاع وصلت إلى 

0
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واضح أن األشخاص ذوو المستوى المتوسط هم أكثر األشخاص المبادرين إلى إنشاء مؤسسات صغيرة 

من مجموع أصحاب  % 25يشكلون نسبة  2010سنة  ومتوسطة على مستوى الوطن، حيث كانوا

، % 55المؤسسات، ثم ارتفعت هذه النسبة  خالل السنتين المواليتين لتصل إلى أعلى نسبة على اإلطالق 

 . 2015نهاية سنة  % 29لكنها ما لبثت أن تراجعت بعد ذلك لتشكل نسبة 

 جموع الم ص م من خالل المعادلة: أناالرتباط بين التغيرات في المستوى المتوسط وتغيرات محيث 

Estimation Equation:                                                           Substituted Coefficients: 
=====================                                                ===================== 
TOTAL = C(1) + C(2)* MOY                                               TOTAL = 369.174953 + 1.536538573*MOY  

                                                                                                                                   
                                                                                         

 ( TOTAL مجموع الم ص م؛:MOY)المستوى المتوسط : 

تغيرات حجم الم ص م المنشأة سنويا من أن 0.942317الذي يساوي R-squaredمعامل التحديد يظهر 

من التغيرات الحاصلة في  % 94طرف المستثمرين المبادرين ذوي المستوى المتوسط يفسر ويشرح  

 فرع سطيف. ANSEJمجموع الم ص م المنشأة سنويا والمدعمة من طرف 

 23تقدر بــ:  2010أما أصحاب المؤسسات الذين ال يملكون أي مستوى، فكانوا يشكلون نسبة مهمة سنة 

، لكن هذه النسبة تراجعت كثيرا خالل خمس سنوات لتصبح أقل نسبة ضمن مجموع المستويات بـــ: %

يحتلون المركز الثالث  2010ة . أما األشخاص المبادرين المتخرجين من التكوين المهني كانوا سن0,4%

، لكنها ترتفع خالل 2012و 2011خالل سنتي  % 11، تنخفض بعد ذلك هذه النسبة إلى % 22بــ: 

إلى االرتفاع ، يرجع ذلك % 43بــ:  2015السنوات الموالية بشكل كبير جدا مسجلة أعلى نسبة سنة 

 ANSEJن خالل التقدم إلى وكالة تفضيل حاملي شهادات التكوين المهني العمل لحسابهم الخاص م

 وإنشاء مشروعهم الخاص بدال من االنخراط ضمن مقاولة عمومية أو خاصة. 

، وهي نسبة مهمة 2010سنة  % 16المستوى التعليمي الذي يحل رابعا هو المستوى الثانوي بنسبة 

لحياة العملية من تخص األشخاص الذين لم يتمكنوا من الحصول على شهادة الباكالوريا فتوجهوا نحو ا

، لكنها تنخفض تدريجيا بعد % 19خالل االستثمار الخاص، ترتفع هذه النسبة قليال بعد سنة واحدة لتبلغ 

وتغيرات بين التغيرات في المستوى الثانوي حيث أن االرتباط .2015نهاية  % 9ذلك لتسجل نسبة 

 مجموع الم ص م من خالل المعادلة: 

Estimation Equation:                                                   Substituted Coefficients: 
=====================                                      ===================== 
TOTAL = C(1) + C(2)*SECOND                                TOTAL = 206.8898927 + 6.629153294*SECOND 

                                                                                    

                                                           

 .09أنظر الملحق رقم:  
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 (: المستوى الثانويSECOND:مجموع الم ص م؛ TOTAL )علما أن:

تغيرات حجم الم ص م المنشأة سنويا أن  0.899098الذي يساوي R-squaredيظهر معامل التحديد  

من التغيرات  %89,91حوالي يفسر ويشرح ين المبادرين ذوي المستوى الثانويمن طرف المستثمر

 .فرع سطيف ANSEJسنويا والمدعمة من طرف  الحاصلة في مجموع الم ص م المنشأة

يمثلون نسبة وطنية ضعيفة  2010أما األشخاص المبادرين الذين يحملون شهادات جامعية فكانوا سنة 

سنة  % 5من مجموع المستويات التعليمية، بعد ذلك تتراجع هذه النسبة أكثر فأكثر لتسجل  % 10قدرها 

، وهي نسبة مكنت من احتالل الجامعيين 2015نهاية سنة  % 13 ، ثم تعاود االرتفاع تدريجيا إلى2012

المرتبة الثالثة ضمن المستويات التعليمية األخرى، لكنها تبقى نسبة ضعيفة سببها تفضيل الجامعيين 

للعمل ضمن مؤسسات القطاع العام ألن الوظائف العمومية تبقى في نظرهم أكثر جاذبية كونها أكثر 

ي العمل. يأتي في األخير المستوى االبتدائي الذي يسجل نسبا ضعيفة على طول استقرارا وأقل ضغطا ف

 .    % 8و % 3الفترة المدروسة تراوحت بين 

فرع سطيف، -المشاريع المدعمة من طرف وكالة دعم تشغيل الشباببصفة عامة، يمكن القول أن 

بالنسبة للشباب المتعلم )حيث:  %63,12ةالمتعلمين بنسبشباب في معالجة أزمة البطالة لدى الساهمت 

؛بالنسبة للشباب المتعلم %12,01؛بالنسبة للشباب المتعلم ذوي المستوى الثانوي بـ %9,64الجامعي بـ 

(؛ كما ساهمت في معالجة أزمة البطالة لدى الشباب غير المتعلمين %41,47ذوي المستوى المتوسط بـ 

؛بالنسبة للشباب دون أي %5,07المستوى اإلبتدائي بـ  بالنسبة للشباب غير المتعلم ذوي)  %36,88ةبنسب

 (.%28,01؛بالنسبة للشباب غير المتعلم من خريجي التكوين المهني بـ %3,8بـ مستوى تعليمي 

باإلقدام على إنشاء المؤسسات نجد أن تحسن المستوى التعليمي ليست له عالقة من خالل ما سبق، 

المستوى المتوسط وكذا حاملي شهادات التكوين المهني هم الصغيرة والمتوسطة، فاألشخاص من ذوي 

األكثر إقباال على إنشاء مؤسسات مصغرة، بل نجد أيضا أن حاملي الشهادات الجامعية هم أقل 

نتيجة تفضيلهم للوظائف في  يرة،األشخاص إقداما على تحمل المخاطرة بإنشاء مؤسسة مصغرة أو صغ

دون مستوى والمستوى االبتدائي والثانوي جد أن منحنى األشخاص المؤسسات والهيئات العمومية، كما ن

شيئا فشيئا ينخفض تدريجيا مع زيادة منحنى التكوين المهني تدريجيا بسبب اقتناع الشباب غير الجامعيين 

 .بضرورة التكوين المهني والحصول على حرفة في مجال معين قبل اإلقدام على إنشاء مؤسسة

                                                           
  :09أنظر الملحق رقم. 
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة من طرف حـــالة المبحث الثاني: دراسة 

ANSEJ ايةوالية بجــــ في 

ال البحر األبيض المتوسط، من ا، يحدها شممدينة ساحلية ي للجزائر وهيالشرقالشمال تقع والية بجاية في 

الجنوب واليتي سطيف وبرج بوعريريج، من الشرق والية جيجل، من الغرب واليتي البويرة وتيزي 

 الشكل التالي يوضح علك: وزو.

 وحدودها خريطة والية بجاية (:07-05)الشكل رقم

 
Source :Direction du commerce de la wilaya de Béjaia (2017) : « Présentation de la wilaya », 

consultez le site web : http://www.dcwbejaia.dz/index.php/wil06/monographie, vu le : 

03/04/2017. 

 

أن هذه دائرة و 19على مل تتشتنقسم إداريا إلى عدة أقسام حيث يتضح من خالل الخريطة أن والية بجاية 

كلم3223,5 على مساحة والية بجاية  تتربعبلدية، كما  52على مل تالدوائر تش
2
. 

منهم في المناطق  61,28، يتوزع 2015نسمة نهاية سنة  959 100والية بجاية  بلغ عدد سكان

في مناطق مبعثرة. أما من  12,41في المناطق الحضرية الثانوية و 26,31الحضرية الرئيسية، 

من اإلناث أي أن التوزيع شبه متعادل بين  48,98من الذكور مقابل  51,02حيث الجنس فنجد 

ساكن/كلم 298الكثافة السكانية فبلغت الجنسين. أما عن 
2 

أما في بلدية بجاية لوحدها فبلغت الكثافة  

ساكن/كلم 5561السكانية 
2 

من  42,6ما يعني تركز السكان بشكل كبير في عاصمة الوالية. كما أن  

http://www.dcwbejaia.dz/index.php/wil06/monographie
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سنة. 34إلى  15مجموع السكان هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
1
في  ما يعني أن المجتمع 

 الوالية هو مجتمع فتي.

في  ANSEJالصغيرة والمتوسطة المدعمة من طرف  المطلب األول: وضعية سوق العمل والمؤسسات

 والية بجاية

، ما يعني أن معدل النشاط 31/12/2015شخص في  383 650أما في مجال الشغل فبلغت الفئة النشطة 

. أما نسبة البطالة  40مجموع السكان قد بلغ الخام أي عدد السكان القادرين على النشاط نسبة إلى 

 12فسجلت نسبة 
2

وهو معدل مرتفع يستدعي معالجة حقيقية من خالل تشجيع إنشاء مشاريع إنتاجية 

 زرعية أو صناعية.

 أما عن المستويات التعليمية لألفراد الذين يعيشون في حالة بطالة فندرسهم في الجدول الموالي:

 بجاية لدى الوكالة الوطنية للتشغيل فرعالمسجلة روض العمل ع(:02-05)الجدول رقم 

 حسب المستوى التعليمي

 

 .20الدليل اإلحصائي لوالية بجاية، ص.المصدر:

لدى الوكالة الوطنية للتشغيل فرع بجاية المسجل من طرف األفراد العمل  عرضيوضح الجدول تركيب 

هو الذي يحظى  3+2هر أن المستوى التعليمي مؤشر المستوى التعليمي، حيث يظ حسب 2015في سنة 

                                                           
1

 .16-11"، ص.ص.2015(: "الدليل اإلحصائي لوالية بجاية، إحصائيات 2016مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية بجاية )
2

 .18، ص.(2016) مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية بجاية
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وهي تضم  أصحاب شهادات الليسانس نظام ل م د إضافة إلى من  66,88بأكبر نسبة مسجلة وهي 

درسوا عامين بعد الباكالوريا، علما أن الكثيرين ممن يحصلون على الشهادة الجامعية يسجلون في مكاتب 

بعدد إجمالي يقدر بــ:  + et 5بعدهم أصحاب المستوى التعليمي التشغيل ويواصلون دراساتهم العليا، يأتي 

وهي تضم األشخاص الذين درسوا خمس سنوات فما أكثر في  %26,65شخص، أي بنسبة  16 296

الجامعة وهي نسبة معتبرة تدل على أن هناك عدد كبير من عارضي العمل لديهم تعليم عالي يفوق مستوى 

 على التوالي.  %2,93و %3,54بنسبتي  1و 4لثالثة أصحاب المستوى الليسانس. ليبقى في المرتبة ا

بجاية أي طلبات الشغل المسجلة والموظفة خالل سنة من أجل دراسة وضعية سوق العمل في والية 

 نورد الجدول التالي: 2015

 في والية بجاية 2015طلبات الشغل المسجلة والموظفة خالل سنة (:03-05)الجدول رقم

 
 .20لدليل اإلحصائي لوالية بجاية، ص.االمصدر:

يتضح من خالل الجدول أعاله أن عروض العمل المسجلة من قبل األفراد )طلبات الشغل المسجلة( في 

هذا في مقابل طلبات  % 73شخص معظمهم من الذكور بنسبة  61 145بلغت  2015والية بجاية سنة 

فقط من مجموع العروض  31,68يعادل شخص فقط أي ما  19 373الشغل الموظفة التي وصلت إلى 

المسجلة وهي نسبة ضعيفة من شأنها أن تدفع البطالين الشباب الذين يملكون مهارة أو حرفة معينة إلى 

 التوجه نحو إنشاء مشروع خاص مصغر.
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)سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص الوطني أو األجنبي( بلغت عمليات التوظيف  2015خالل سنة 

منصب شغل 1 056منصب شغل منها  19 373ت في والية بجاية التي تم
1

فقط عبارة عن مناصب عمل 

من مناصب الشغل عبارة عن  % 94وهي نسبة ضعيفة تعني أن أكثر من  %5,45دائمة وهو ما يعادل 

من خالل التوجه  إلى إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة مناصب عمل مؤقتة وهذا ما من شأنه دفع الشباب

 .وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابإلى ال

نهاية سنة  إلى غايةم ص م  26 182العدد اإلجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في والية بجاية  بلغ 

فقد فرع بجاية  ANSEJمن طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  مولةالمشاريع الم أما عن.2015

،في قطاع الصناعة في قطاع الخدمات وكذلكوالعمومية  في قطاع البناء واألشغالكانت بشكل معتبر 
2
ما  

 خاصة في المجال الفالحي.يم الشباب يعني ضرورة تدع

نورد  بصفة إجمالية فرع بجاية  ANSEJالمدعمة من طرف الصغيرة والمتوسطة لمشاريع لدراسة ا

 الجدول التالي:

 .31/12/2015جاية إلى غاية فرع ب ANSEJالمشاريع الممولة من طرف  (:04-05)الجدول رقم 

 عدد المشاريع الممولة الوالية
مبلغ االستثمار 

 اإلجمالي

عدد مناصب الشغل عند 

 انطالق المشروع

 42 627 52 317 245 289 17 761 بجاية

Source :Bulletin d’information Statistique: « Donnée de l’année 2015 », Edition Mai 

2016, n : 28, p.56. 

 

 2015فرع بجاية إلى غاية نهاية سنة  ANSEJمن خالل الجدول نجد أن المشاريع الممولة من طرف 

مشروعا وهو عدد مهم من المشاريع إعا ما قورن بالواليات األخرى وتم تمويل هذه  17 761بلغ 

 شخص 42 627شاريع على توظيف أن تعمل هذه الم ريقد   مليار دج، حيث 52فاقت المشاريع بقيمة 

في  فرع بجاية ANSEJمدى مساهمة المشاريع المدعمة من طرف  حولطال، ما يطرح التساؤل ب

 .حسب مستوياتهم التعليميةب المشاريع ألصحامعالجة أزمة البطالة لدى 

 

 

                                                           
1
 .21الدليل اإلحصائي لوالية بجاية، ص. 
2
 .26الدليل اإلحصائي لوالية بجاية، ص. 
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في معالجة أزمة البطالة  فرع بجاية ANSEJالمطلب الثاني: مساهمة المشاريع المدعمة من طرف 

 لدى المتعلمين

فرع بجاية حسب مؤشر المستوى التعليمي خالل  ANSEJلمشاريع الممولة من طرف ندرس توزيع ا

 فيما يلي: 2015-2005الفترة: 

 فرع بجاية ANSEJتوزيع المشاريع الممولة من طرف : (08-05)الشكل رقم

 .2015-2005خالل الفترة:  المستوى التعليمي حسب مؤشر

 
 .ANSEJات المديرية العامة لوكالة من إعداد الطالب، اعتمادا على إحصائيالمصدر:

-2005خالل الفترة  بجاية فرع ANSEJ طرف من من خالل الشكل نجد أن معظم المشاريع الممولة

مشروعا أي  5129كانت تخص الشباب خريجي معاهد التكوين المهني بعدد إجمالي قدر بــ:  2015

المهني وجدوا في جهاز  وهي نسبة معتبرة توضح أن الشباب المتخرجين من التكوين % 35بنسبة 

ANSEJ أما الشباب خاصة بهم فرصة لهم للحصول على الدعم والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة .

مشروعا، أي  4710فحلوا في المرتبة الثانية من حيث تمويل المشاريع بــ: من عوي المستوى المتوسط 

لهم توجه قوي  -هم تسرب مدرسيالذين حدث ل –هؤالء الشباب وهي نسبة مهمة تعني أن  % 33بنسبة 

نحو إنشاء مشروع خاص. بينما الشباب عوي المستوى الثانوي والجامعي فأتوا في المرتبة الثالثة بنسبة 

لديهم توجه  . ما يعني أن هؤالء الشبابعلى التواليمشروعا(  1440) %10ومشروعا(  1727)% 12

أما في المرتبة الرابعة  قرة في القطاع العام.حيث يفضلون العمل في وظائف مست يةتضعيف نحو المقاوال

 بتدائي،ستوى وكذا الشباب عوو المستوى االفنجد الشباب ضعيفي المستوى التعليمي وهم الشباب دون م

على  %4و % 6مشروعا مشكلين نسبة  526مشروعا و 890بعدد مشاريع ممولة بلغت على التوالي 

 نشاء مشروع خاص ال تستهوي هؤالء الشباب.توضح أن فكرة إالترتيب وهي نسب ضعيفة جدا 

 شهادة التكوين المهني
35% 

 المستوى المتوسط
33% 

دون مستوى مع 
 خبرة مهنية

6% 

 المستوى اإلبتدائي
4% 

 المستوى الثانوي
12% 

 المستوى الجامعي
10% 
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فرع  ANSEJنرى تطور عدد المشاريع الممولة من طرف هذا بصورة عامة، أما بصورة أكثر تفصيال، 

 في الشكل الموالي: 2015-2005:بجاية حسب مؤشر المستوى التعليمي خالل كل سنة من سنوات الفترة

حسب مؤشر فرع بجاية  ANSEJمن طرف المشاريع الممولة  طور عددت (:09-05)الشكل رقم

 .2015-2005خالل الفترة: المستوى التعليمي

 

في والية بجاية كانت مستقرة خالل الثالث سنوات سنويا يبدو من الشكل أن مجموع المشاريع الممولة 

خالل السنوات  أمامشروع في المتوسط،  391( في مستويات متدنية في حدود 2007-2005األولى )

 أعلى عدد بــ: لعدد المشاريع السنوية الممولة لتصل إلىوحاد نالحظ تصاعد تدريجي موالية الخمس ال

، وبنسبة 2009-2007خالل الفترة  % 201مهمة تقدر بــ: أي بنسبة ارتفاع  2012مشروع سنة  4096

لممولة لكن يعود لينخفض عدد المشاريع ا. 2012-2009خالل الفترة  %241ارتفاع كبيرة جدا تقدر بــ: 

تغيرات ال. يرجع علك إلى 2015مشروع سنة  1105و 2013مشروع سنة  1637سنويا تدريجيا إلى 

الحاصلة في المشاريع المنشأة بواسطة الشباب من عوي المستوى المتوسط تحديدا، حيث كانت هذه 

بدأت هذه   2008مشروعا،لكن ابتداء من سنة  16المشاريع خالل السنوات األولى شبه منعدمة لم تتجاوز 

، أي بارتفاع قدره 2012مشروعا سنة  2047المشاريع في االرتفاع التدريجي إلى أن سجلت 

ليتم تسجيل  2013وهو ارتفاع هائل، بينما يعود االنخفاض من جديد بعد سنة واحدة أي سنة  1577,86%

يث أن  االرتباط بين ح ،%370,57قدره كبير مشروعا مموال فقط لهذه الفئة التعليمية أي بانخفاض  435

 التغيرات في المستوى المتوسط وتغيرات مجموع المشاريع الممولة من خالل المعادلة:

Estimation Equation: 

===================== 

TOTALPME = C(1) + C(2)*MOY 
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Substituted Coefficients: 
===================== 
TOTALPME = 565.8876533 + 1.740389769*MOY 

 : المستوى المتوسط(MOY:مجموع الم ص م؛ TOTALPME ) علما أن:

تغيرات حجم الم ص م المنشأة سنويا من أن يظهر0.948405الذي يساوي  R-squaredمعامل التحديد  إن 

من التغيرات الحاصلة في  % 95طرف المستثمرين المبادرين ذوي المستوى المتوسط يفسر ويشرح  

 .فرع بجاية ANSEJنويا والمدعمة من طرف مجموع الم ص م المنشأة س

أما فئة الشباب عوي التكوين المهني فيظهر عدد مشاريعهم الممولة في ارتفاع تدريجي متباطئ بصورة  

أي بنسبة ارتفاع بعد عشر  2015مشروعا سنة  730إلى  2005مشروعا سنة  144عامة وهذا من 

بالمستويات التعليمية األخرى ومنها فئة الشباب  . أما عن الفئات الخاصة%406,94سنوات وصلت إلى 

يعني ما  مشروع ممول. 131قدرت في المتوسط بــ: مشاريعها في مستويات ضئيلة التي بقيت الجامعيين 

أن الشباب الحاملين لشهادات جامعية من أقل الشباب المبادرين على مستوى الوالية على غرار ما تعرفه 

 ثقافة المقاوالتية ال يملكونعني أن الشباب المتعلمون وخاصة الجامعيون الواليات األخرى، هذا ما ي

 إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة. ويفضلون العمل في القطاع العام بدال من

، ساهمت بجايةفرع -المشاريع المدعمة من طرف وكالة دعم تشغيل الشباببصفة عامة، يمكن القول أن 

فكانت لشباب غير المتعلمين ؛ أما بالنسبة ل%55 ةالمتعلمين بنسب في معالجة أزمة البطالة لدى الشباب

 .%45ةبنسب

 إنشاء على باإلقدام عالقة له ليست التعليمي المستوى تحسن يمكن القول أن سبق، ما خالل من

 هم المتوسط المستوى ويذ من فاألشخاص والمتوسطة في والية بجاية أيضا، الصغيرة المؤسسات

 حاملي أن أيضا نجد بل المهني، التكوين مصغرة ويليهم خريجوا سساتمؤ إنشاء مبادرة على األكثر

 أو صغيرة أو مصغرة مؤسسة بإنشاء المبادرة على إقداما األشخاص من أقل هم الجامعية الشهادات

 العمومية. والهيئات المؤسسات في للوظائف تفضيلهم نتيجة متوسطة

 

 

 

 

                                                           

 .10أنظر الملحق رقم:  
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة من طرف : دراسة حـــالة المبحث الثالث

ANSEJ تيزي وزووالية  في 

كم2957,94: بــ مساحتها تقدر، الجزائر العاصمة شرقكلم  105تيزي وزو بحوالي والية تقع 
 تمر .2

الوطنية الطرقات من عديدال عبرها

اإلداري التقسيم  بعد بلدية 67دائرة و 21تنقسم الوالية إداريا إلى  ،

، من الشرق والية ة البويرةاألبيض المتوسط، من الجنوب واليال البحر ايحدها شم،1984في  الذي كان

.بومرداس ة، من الغرب واليبجاية
1
 :والية تيزي وزوخريطة الشكل التالي يوضح  

 تيزي وزو وبلدياتهاخريطة والية  (:10-05)قمالشكل ر

 

 مديرية التجارة لوالية تيزي وزو، في الموقع االلكتروني:المصدر: 

ontent&view=article&id=61&Itemid=152http://www.dcwtiziouzou.dz/index.php?option=com_c تم االطالع ،

 .10/05/2017عليه: 

 

( اشردي المناطق الريفية على شكل قرى )متتميز الوالية بطابع خاص اجتماعيا؛ حيث يعيش السكان ف

تبلغ  الطابع التجاري.كذلك الطابع الفالحي و ى الواليةيغلب عل .قرية 1400أكثر من إلى يصل عددها 

كم143.253 ألراضي الزراعيةمساحة ا
كم115000 مساحة الغابات كما تبلغ 2

2
هذه الموارد الطبيعية هي .

 لتكون قطبا وطنيا في إنتاج الزيت وزراعة الزيتون.التي ساعدت الوالية 

                                                           
؛الطريق(تيقزيرت طريق) 72 رقم الوطني ؛الطريق(بجاية طريق) 24 رقم الوطني ؛الطريق(وزو تيزي طريق) 12 رقم الوطني الطريق 

 (.فريحة طريق) 73 رقم الوطني
1
Direction de la Programmation et Suivi Budgétaires de la wilaya de Tizi ouzou (2014) : « Annuaire Statistique 

de la wilaya de Tizi ouzou, Année 2013 », Edition Juin 2014, n : 29, p.p.5-6. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://www.dcwtiziouzou.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=152
http://www.dcwtiziouzou.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=152
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الصغرى حيث أن  القبائل يطلق على والية تيزي وزو تسمية القبائل الكبرى؛ في حين تلقب بجاية بمنطقة

التي  األمازيغية اللغة التي يتكلم بها السكان هي اللهجة القبائلية التي هي عبارة عن لهجة وليدة عن اللغة

 .2002اعتمدت لغة وطنية في التعديل الدستوري سنة 

كم 226منطقتين صناعيتين تتربع على مساحة ي المجال االقتصادي، تحتضن القبائل ف
2 

مركبات تضم 

فلثقافة القبائل مكانة في ة للصناعة التقليدية، نسب. بالعددا معتبرا من اليد العاملةصناعية كبيرة تشكل 

إلى المجوهرات الفضية والخزف( حيث تمتد هذه الثقافة القبائلية زرابي والثقافة العالمية )من خالل ال

باإلضافة إلى العديد )ميناء أزفون وميناء تيقزيرت(  ميناءان يضم ساحل والية تيزي وزو.التاريخ القديم

 محطات من العديد وتضم كم 29: على طولبالسكك الحديدية  النقل شبكة تمتد .الصيد البحري مرافئ من

.القطار
1

 

ل أكثر الوجهات السياحية شعبية في ئتعتبر منطقة القباطبيعة خالبة و والية تيزي وزوتمتلك ، أما سياحيا

  .مناخ البحر األبيض المتوسطحيث يسود الوالية ، يةلالجبالسياحة  خصوصاالبالد 

يمكن القول عموما أن توجه الشباب نحو إنشاء مشروع خاص في منطقة القبائل يعود إلى الحرف والمهن 

المتوارثة أي عات الطابع العائلي سواء في القطاع الفالحي كزراعة الزيتون والمعاصر أو في القطاع 

 اعة األواني والحلي وحياكة الزرابي واأللبسة( المنتشرة منذ زمن في منطقة القبائل.الحرفي )كصن

علما أنهم مقسمون بالتساوي تقريبا بين الجنسين  2013سنة  نسمة 1 158 685الوالية بلغ عدد سكان 

إناث، 579 226عكور مقابل  579 459حيث نجد 
2
من مجموع السكان يقطنون في  %56,43كما أن  

طق الريفية، يعتبر التمثيل السكاني بيانيا حسب السن هرمياالمنا

عدد السكان أنه مجمتع شاب فما يعني  

من مجموع  %42,34نسمة أي بنسبة  490 585عاما بلغ  34و 15تتراوح أعمارهم بين سن الذين 

 السكان.

                                                           
 فيها ينظم منطقةال  هذه معتاك، خزف غفالإ يجب وال. المجيد لئالقبا تاريخ على شاهدة كلها أثاليني ومجوهرات الحمام وعين هشام يتآ زرابيإن 

 .األشياء هذه توحيه الذي القديم بالتاريخ للمنطقة زائر كل ويعجب. الوطني الخزف مهرجان سنويا
1

 مديرية التجارة لوالية تيزي وزو، في الموقع االلكتروني:

://www.dcwtiziouzou.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=54http ، :تم االطالع عليه

10/05/2017. 
2
 Direction de la Programmation et Suivi Budgétaires de la wilaya de Tizi ouzou (2014), p.24-28. 

 16، ص.2014حصائي لوالية تيزي وزو الصادر سنة أنظر التمثيل البياني هرم السكان في الدليل اإل. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83
http://www.dcwtiziouzou.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=54
http://www.dcwtiziouzou.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=54
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حيث 2015سنة مؤسسة في نهاية  32 097 بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في والية تيزي وزو

% 28بلغت نسبة تركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
1

وهي تصنف بذلك من أكثر الواليات التي 

 تعرف تركزا كبيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.

إن التوزيع القطاعي لليد العاملة في والية تيزي وزو  يظهر أن قطاع التجارة يحوز على أكبر عدد 

عامل مما يعطي  82 396عامل يليه ثانيا قطاع الصناعة بعدد معتبر أيضا يقدر بــ   99 185للعاملين بــ 

انطباعا بأن الوالية هي والية صناعية تجارية، أما القطاعات التي تأتي ثالثا هي كل من قطاع الخدمات 

ع الفالحة فال عامل على التوالي، أما قطا 56 528عامل و 67 998وقطاع البناء واألشغال العمومية بــ 

عامل 7 072يوظف سوى 
2

 فقط رغم أن معظم أراضي الوالية هي أراض خصبة صالحة للزراعة. 

 386أما عن األفراد البطالين الذين يعرضون العمل والمسجلين لدى الوكالة الوطنية للتشغيل فبلغ عددهم 

لمستوى التعليمي من حسب معيار اوهو عدد كبير، يتوزع هؤالء األفراد  2013شخص نهاية سنة  60

 خالل الشكل التالي:

 األفراد المسجين لدى الوكالة الوطنية للتشغيل لوالية تيزي وزو (:11-05)الشكل رقم

 حسب المستوى التعليمي

 

 من إعداد الطالب اعتمادا على المرجع التالي:المصدر: 

Direction de la Programmation et Suivi Budgétaires de la wilaya de Tizi ouzou (2014): « Annuaire Statistique de 

la wilaya de Tizi ouzou, Année 2013 », Edition Juin 2014, n : 29, p.34. 

نهاية توزيع عارضي العمل من األفراد المسجلين لدى الوكالة الوطنية للتشغيل يوضح الشكل أعاله 

ي العمل في والية تيزي األفراد عارض عظممأن  نجدمن خالل الشكل حسب المستوى التعليمي،  2013

                                                           
1
 Ministère de l’Industrie et des Mines (2016) : « Bulletin d’information Statistique, Données de l'Année 2015 », 

n : 28, Edition mai 2016, p.53. 
2
Direction de la Programmation et Suivi Budgétaires de la wilaya de Tizi ouzou (2014), p.34. 
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إبتدائي أو له مستوى أي أن الفرد هنا إما )ضمن فئة التعليم األساسي وعامين بعد الباكالوريا  ونوزومصنف

شخص أي بنسبة  27 592(بــ متوسط أو ثانوي أو لديه شهادة الباكالوريا ولم يكمل دراسته الجامعية

 16 269ئة المتعلمين الجامعيين هي فئة مهمة أيضا وصلت إلى من المجموع، كما نالحظ أن ف 45%

، وهم ليسوا أفضل حال بكثير من األشخاص دون مستوى الذين يشكلون نسبة % 27شخص مشكلين نسبة 

ما يعطي انطباعا لدى الشعب عموما أن الشخص الذي يدرس والذي ال يدرس سواء بدليل أن  % 23

ليم الذي تحصل عليه المتعلمون الجامعيون وحالة البطالة التي يعيشونها فهل التع كليهما في حالة بطالة.

 نستوضح علك من خالل الشكل التالي:ستدفعهم نحو المبادرة بإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة ؟ 

 حسب مؤشرفرع تيزي وزوANSEJتوزيع المشاريع الممولة من طرف :(12-05)الشكل رقم

 .2015-2005خالل الفترة:  المستوى التعليمي

 
 .ANSEJمن إعداد الطالب، اعتمادا على إحصائيات المديرية العامة لوكالة المصدر:

الفترة تيزي وزو خالل  رعف ANSEJ طرف من من خالل الشكل نجد أن معظم المشاريع الممولة

مشروعا  5187معاهد التكوين المهني بعدد إجمالي قدر بــ: ص الشباب خريجي كانت تخ 2005-2015

وهي نسبة معتبرة توضح أن الشباب المتخرجين من التكوين المهني وجدوا في جهاز  % 34 أي بنسبة

ANSEJ  صغيرة خاصة بهم. أما الشباب مصغرة وفرصة لهم للحصول على الدعم والبدء في مشاريع

مشروعا، أي  4825من عوي المستوى المتوسط فحلوا في المرتبة الثانية من حيث تمويل المشاريع بــ: 

وهي نسبة مهمة تعني أن هؤالء الشباب لهم توجه قوي نحو إنشاء مشروع خاص بهم. بينما  % 32بة بنس

لكل منهما بـعدد مشاريع  % 11الشباب عوي المستوى الثانوي والجامعي فأتوا في المرتبة الثالثة بنسبة 

مشروعا على التوالي. ما يعني أن هؤالء الشباب لديهم توجه ضعيف نحو  1617روعا ومش 1753بلغت 

دون مستوى بنسبة  مرتبة الرابعة فنجد الشبابالمقاوالتية حيث يفضلون العمل في القطاع العام. أما في ال

شهادة التكوين 
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بني توهي نسبة مشجعة تبين أن عدم الحصول على تعليم لم يمنع هذه الفئة من مشروعا(  1382) % 9

 فكرة إنشاء مشروع خاص وتجسيده في أرض الواقع. 

 526مشروعا و 890كذا الشباب عوو المستوى اإلبتدائي، بعدد مشاريع ممولة بلغت على التوالي 

على الترتيب وهي نسب ضعيفة جدا توضح أن فكرة إنشاء مشروع  %4و % 6مشروعا مشكلين نسبة 

ة، أما بصورة أكثر تفصيال، نرى تطور عدد المشاريع هذا بصورة عام خاص ال تستهوي هؤالء الشباب.

فرع بجاية حسب مؤشر المستوى التعليمي خالل كل سنة من سنوات  ANSEJالممولة من طرف 

 في الشكل الموالي: 2015-2005الفترة:

 حسب مؤشرفرع تيزي وزوANSEJالمشاريع الممولة من طرف  : تطور عدد(13-05)الشكل رقم

 .2015-2005الل الفترة:خ المستوى التعليمي

 
 .ANSEJمن إعداد الطالب، اعتمادا على إحصائيات المديرية العامة لوكالة المصدر:

مستقرة خالل الثالث سنوات كانت  تيزي وزو من الشكل أن مجموع المشاريع الممولة في والية نالحظ

جل ارتفاعا مستمرا نس 2013إلى  2008في المتوسط( لكن ابتداء من  مشروع 691األولى )في حدود 

أي بنسبة  2013مشروع سنة  2483بــ:  الذروةشاريع السنوية الممولة لتصل إلى عدد المفي بشكل عام 

السنوية لكن يعود لينخفض عدد المشاريع ، 2013-2007خالل الفترة  %268,4ارتفاع مهمة تقدر بــ: 

من علك إلى تغيرات كل . يرجع 2015مشروع سنة  1480و 2014مشروع سنة  1939إلى  الممولة

والمستوى المتوسط أما خريجي التكوين المهني لANSEJالمشاريع الممولة من طرف  تغيرات عدد

مشروع  267فعرفت مستويات محتشمة، فلم تتجاوز عدد  المستوى الجامعي المشاريع الممولة ألصحاب

مقاوالتي والمبادرة ضعف الفكر ال يفسره مشروع ممول سنويا وهو عدد ضعيف 147وبمتوسط  سنويا

 .لدى الجامعيينبإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة 

 .% 54فرع تيزي وزو ساهمت في معالجة بطالة المتعلمين بنسبة -ANSEJبصفة عامة، فإن مشاريع 
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة من طرف : دراسة حـــالة المبحث الرابـــــع

ANSEJ قسنطينةوالية  في 

الكلس  المدينة القديمة بكونها مبنية على صخرة منتتميز ، في الشمال الشرقي للبالدسنطينة والية قتقع 

استقرار البشر منذ ثالث آالف كما عرفت هذه المدينة  .العالمدول عبر  القاسي، مما أعطاها منظرا فريدا

كلم 2297,20تتربع على مساحة قدرها  سنة قبل الميالد،
2 

غربا والية ميلة وتحدها شرقا والية قالمة و

 أما خريطة الوالية فهي كاآلتي:وشماال والية سكيكدة وجنوبا والية أم البواقي. 

 والية قسنطينةتوضح بلديات خريطة  :(14-05)الشكل رقم

 
Source : http://travel.mn9h.com/t1679/, vu le :14/07/2017. 

 

نظراً . اشتهرت مدينة قسنطينة بمدينة الجسور المعلقة، فبلدية 12ية قسنطينة ستة دوائر وتشمل وال

لتضاريس المدينة الوعرة وأخدود وادي الرمال العميق الذي يشقها، أقيمت عليها سبعة جسور لتسهيل 

 جسر؛ سليمان جسر مالح؛ جسر سيدي مسيد؛ جسر سيدي راشد؛ جسر باب القنطرة هي: حركة التنقل

 .جسر الشالالت؛ جسر الشيطان؛ مجازن الغنم

نسبة إلى وادي الرمال  :قلمعالرمال الجديد سمي باسم جسر  جسر تجدر اإلشارة إلى أنه تم إنجاز 

في وسط الجسر " ترامواي"يطريقين عهابا وطريقين إيابا إضافة إلى سكتبم 25م، وبعرض 1150 بطول

.ات "حي المنصورة" وصوال إلى "حي جنان الزيتون"م ويمتد من مرتفع100وعلى ارتفاع أكثر من 
1
 

                                                           
1
 االلكتروني:في الموقع " مدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري (: "2010بليل عبد الكريم ) 

http://www.alukah.net/culture/0/9290/#ixzz4OaBSbaBU ،  31/10/2016يوم: تم االطالع عليه. 

http://travel.mn9h.com/t1679/
http://www.alukah.net/culture/0/9290/#ixzz4OaBSbaBU


 في بعض واليـــات الوطن ANSEJالفصل الخامس: دراسة حـالة المؤسـسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة من طرف 

 

  
239 

 
  

، بعد 2015مؤسسة في نهاية سنة  17 048بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في والية قسنطينة 

وهو معدل جيد مقارنة  7,5، أي بمعدل نمو يقدر بــ 2014مؤسسة في نهاية  15 854أن سجلت عدد 

نشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع قسنطينة في إفي هذا الصدد، تساهم  بواليات أخرى،

الجزائري للخروج من أزمة البطالة، تعتبر هذه المؤسسات حال للشباب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 

حيث يتحول الشاب الذي كان يبحث عن منصب شغل إلى صاحب مشروع خاص يمكن أن يساهم في 

ع توزفتفرع قسنطينة ANSEJمن طرف اب المشاريع الشباب أما عن دعم أصحتوظيف شباب آخرين. 

 كما يلي: 2015-2005خالل الفترة:  المشاريع الممولة حسب مؤشر المستوى التعليمي

 حسب مؤشرفرع قسنطينة ANSEJتوزيع المشاريع الممولة من طرف : (15-05)الشكل رقم

 .2015-2005خالل الفترة:  المستوى التعليمي

 
 د الطالب، اعتمادا على: من إعداالمصدر:

- Ministère de l’Industrie et des Mines (2016) : « Bulletin d’information Statistique, Données 

de l'Année 2015 », n : 28, Edition mai 2016, p.53. 

- Donnée de la Direction Générale de l’Ansej. 

 

فرع قسنطينة إلى  ANSEJمشاريع المدعمة من طرف يبين الشكل أن العينة المدروسة تتمثل في ال

مشروع من بين مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  8204بعدد  2015غاية نهاية سنة 

وهي نسبة  ع المدروسمن المجتم %48سبة  مؤسسة أي أن العينة تمثل ن 17 048الوالية وعددها 

المستويات التعليمية التي تتكون منها أساسا . كما تظهر العينة المدروسة أن مهمة جديرة بالدراسة

ثم يأتي بعدهم كل مؤسسة  2791أي بعدد  %34متمثلة في الشباب أصحاب المستوى المتوسط بنسبة 

وأصحاب المستوى مؤسسة(  1769)بعدد  %21,5التكوين المهني بنسبة أصحاب شهادات  من

بنسبة تون ثالثا مع الفئات األقل تعليما أما الشباب المتعلمون الجامعيون فيأ، %18الثانوي بنسبة 
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األقل تعليما والمتمثلة في  مشاريع الشبابحيث بلغ عدد مشروع فقط(  1035)بعدد مشاريع  12,6%

 % 3نسبة مشروعا على التوالي، مشكلين  846و 275أصحاب المستوى االبتدائي ودون مستوى 

ال تحبذ المخاطرة في والية قسنطينة تعليما . يمكن تفسير هذا بأن الفئة األكثر على التوالي %10و

انتظار فرصة العمل في القطاع العام على غرار ما يوجد في الواليات بل  والتحلي بروح المبادرة

من طرف المشاريع التحسن في إنشاء األخرى من الوطن. لكن ما يتبادر إلى الذهن هو ما مدى 

علك  دراسةيمكن ؟ قسنطينةفرع ANSEJمن طرف  بدعم حسب مؤشر المستوى التعليميالشباب 

 من خالل الشكل التفصيلي التالي: حليلهأكثر وت

 

 حسب مؤشرفرع قسنطينة ANSEJالمشاريع الممولة من طرف  تطور عدد:(16-05)الشكل رقم 

 المستوى التعليمي

 
 ANSEJلوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المديرية العامة لإحصائيات  المصدر:

 ANSEJمن طرف نالحظ أن مجموع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة  2010-2005رة خالل الفت

-2011بينما خالل الفترة ،مشروعا في السنة 698لم تتجاوز كانت متزايدة بشكل محتشم فرع قسنطينة 

 %71,55ثم  %52,15ثم  %22,52عرفت المشاريع الممولة قفزة كبيرة بزيادات قدرت بــ:  2014

مشروع منخفضا  643عدد المشاريع في حدود  2015ليعود سنة  .2010الي مقارنة بسنة على التو

أيضا أن األشخاص ذوو المستوى المتوسط هم أكثر  كما نالحظخالل سنة واحدة.  %43,79بنسبة 

حيث 2008ابتداء من  متوسطة على مستوى الوطنادرين إلى إنشاء مؤسسات صغيرة واألشخاص المب

أين كانت من مجموع المشاريع، بارتفاع ملحوظ عن السنوات الماضية  %35,96كانت تمثل نسبة 

 512أين تم تسجيل  2013تزيد هذه المشاريع تدريجيا إلى أن تصل عروتها سنة ثم المشاريع شبه منعدمة. 

من مجموع المشاريع الممولة في تلك السنة.  %44,21مشروعا مموال أي بنسبة مرتفعة وصلت إلى 
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لكن يبقى دائما أكبر  2015مشروعا مموال فقط سنة  224خفض خالل السنتين المواليتين ليسجل بعدعلك ين

من عدد المشاريع الممولة للمستويات التعليمية األخرى. يأتي في المرتبة الثانية كل من المستوى الثانوي 

 وخريجي التكوين المهني بتفاوت بسيط بينهما طوال فترة الدراسة. 

بتسجيل  2014لجامعي فيأتي في المرتبة الموالية بعدد قليل للمشاريع كان أحسنها في سنة أما المستوى ا

الذي  -بمعنى أن المستوى الجامعي لم يكن أحسن حاال إال من المستوى اإلبتدائي مشروعا فقط.  168

والمبادرين دون مستوى الذين  -مشروعا كأعلى عدد خالل السنوات األخيرة  61وصل إلى تسجيل 

مشروعا لكن ما  277سجلوا خالل الثالث سنوات األولى عددا مهما للمشاريع وصل في المتوسط إلى 

على المستثمرين لبث أن أصبح شبه منعدم خالل الثماني سنوات األخيرة، يعزى علك إلى اشتراط الوكالة 

نخراط في ضرورة تقديم شهادة للحصول على الدعم مما أجبر هؤالء المبادرين دون مستوى على اال

 التكوين المهني.

، قسنطينةفرع -المشاريع المدعمة من طرف وكالة دعم تشغيل الشباببصفة عامة، يمكن القول أن 

)حيث: بالنسبة للشباب المتعلم  %64,78ةساهمت في معالجة أزمة البطالة لدى الشباب المتعلمين بنسب

؛ بالنسبة للشباب المتعلم %18,14الثانوي بـ ؛ بالنسبة للشباب المتعلم ذوي المستوى %12,62الجامعي بـ 

(؛ كما ساهمت في معالجة أزمة البطالة لدى الشباب غير المتعلمين %34,02ذوي المستوى المتوسط بـ 

 دون؛ بالنسبة للشباب %3,35)بالنسبة للشباب غير المتعلم ذوي المستوى اإلبتدائي بـ   %35,22ةبنسب

 (.%21,56للشباب غير المتعلم من خريجي التكوين المهني بـ ؛ بالنسبة %10,31مستوى تعليمي بـ 

 

 يظهر0.901268الذي يساوي  R-squaredمعامل التحديد  يمكن القول بصفة عامة أنمن خالل ما سبق، 

المنشأة سنويا من طرف المستثمرين المبادرين ذوي المستوى المتوسط يفسر  المشاريعتغيرات حجم أن 

 ANSEJت الحاصلة في مجموع الم ص م المنشأة سنويا والمدعمة من طرف من التغيرا % 90ويشرح  

مشاركتهم ضعيفة في والية قسنطينة المبادرين من حاملي الشهادات الجامعية نجد أن كما .فرع قسنطينة

طوال فترة الدراسة مما يعني أن هذه الشريحة هي األقل إقداما على إنشاء مؤسسة نتيجة نقص الفكر 

 .لديها المقاوالتي

 

 

                                                           

 .13 أنظر الملحق رقم: 
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة من طرف : دراسة حالة خــــــامسالمبحث ال

ANSEJ  رانـوالية وهفي 

نسمة 596 875 1بلغ عدد سكانها وهي والية ساحلية،  وهران في الشمال الغربي للجزائر تقع والية      

كما تساوي تقريبا حسب الجنس، أي أن سكان الوالية مقسمين بال عكور %50,1منهم  2015في نهاية سنة 

كلم 2015,11. تمتد والية وهران على مساحة في مدينة وهران من مجموع السكان %80,8يتركز 
2 

نسمة/كلم 931بكثافة سكانية وصلت إلى 
2
.

1
 

يحدها من الشمال البحر األبيض المتوسط ومن بلدية؛  26إداريا إلى تسعة دوائر ووالية وهران تنقسم 

 .يدي بلعباس ووالية معسكر، من الشرق والية مستغانم ومن الغرب والية عين تيموشنتالجنوب والية س

 الشكل التالي يوضح علك:

 خــريطة واليــــة وهــــــران وحــــــدودهــــــا(:17-05)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Direction de la Programmation et Suivi Budgétaire (2016) : « ORAN PAR LES 

CHIFFRES POUR L’ANNÉE 2015 »,Edition Mai 2016, D.P.S.B d’Oran, p.01. 

 

منهم هم سكان نشطون  %26,33أن حيث نسمة 1 875 596عدد سكان الوالية بلغ  2015في نهاية سنة 

من  %92,92شخص أي بنسبة  458 923شخص(، بلغ عدد األشخاص الذين يعملون  493 868)

حيث كان في حدود  2014مرتفعا عن سنة  2015عام %7,07بلغ  معدل البطالة فقد السكان النشطين، أما

إلى أن عدد األشخاص  ل منخفض مقارنة بالواليات األخرى، إضافةهو معدمعدل البطالة أي أن  .5,4%

                                                           
1
 Direction de la Programmation et Suivi Budgétaire (2016), p.07. 
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شخص 1 115يل وصل إلى ــود ما قبل التشغــالمتعلمين الجامعيين الذين يعملون في إطار عق
1
 حيث 

 من اإلناث؛ منهم 86,55%

نهاية في والية وهران مؤسسة  25 417شارة إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ: تجدر اإل

.2015سنة 


فرع وهران في إنشاء المؤسسات  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابساهم تفي هذا الصدد، 

 التالي يوضح علك: متوسطة في مختلف القطاعات، والجدولالصغيرة وال

 وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الالممولة من طرف المشاريع المصغرة  :(05-05)الجدول رقم

 2015فرع وهران خالل سنة 

 قطاع النشاط
عدد المشاريع 

 الممولة
 النسبة

عدد مناصب 

 الشغل
 تكلفة االستثمار

 2260976059,86 1230 %63 561 الخدمات

 688780576,20 448 %18 157 الصناعة

 103434332,06 116 %6 51 رفالح

 301435749,00 137 %6 49 امةالبناء واألشغال الع

 101174592,50 51 %2 17 الفالحة

 250526156,13 121 %3 29 الصيد

 31626743,50 12 %0 4 الري

 58543979,64 43 %2 22 المهن الحرة

 3796498189 2158 %100 890 المجموع

Source : Direction de la Programmation et Suivi Budgétaire (2016) : « ORAN PAR LES 

CHIFFRES POUR L’ANNÉE 2015 »,Edition Mai 2016, D.P.S.B d’Oran, p.08. 

من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من خالل الجدول أعاله، نجد أن مجموع المشاريع الممولة 

من مختلف القطاعات، حيث حاز قطاع الخدمات على  مشروعا 890بلغ  2015فرع وهران خالل سنة 

مليار  2,26مشروعا بتكلفة إجمالية وصلت إلى  561بــ حصة  أكبرمن مجموع المشاريع وهي  % 63

علما أن قطاع الخدمات  منصب عمل عند انطالق هذه المشاريع، 1 230وكان من المتوقع أن توفر ، دج

نظرا لتوقف الوكالة عن دعم هذا النشاط بسبب (أو البضائع سواء نقل األشخاص)ال يضم خدمات النقل 

من مجموع المشاريع الممولة ليساهم في خلق  % 18تشبع السوق. يأتي قطاع الصناعة ليحل ثانيا بنسبة 

نظرا  % 2، ما يلفت االنتباه هو النسبة الضئيلة للمشاريع الخاصة بقطاع الفالحة بـــ عملمنصب  448

على الصيد كان من المفروض أن يكون العدد  مارسة هذه المهنة، كذلك قطاععن م زوف الشبابلع

الساحلية لموارد الطبيعية نظرا ل( مشروع فقط 29)% 3حيث يشكل نسبة  أكبر من علكمستوى الوالية 

 التي تتمتع بها الوالية والطلب الكبير على سلعة السمك في الجزائر. 

                                                           
1
Direction de la Programmation et Suivi Budgétaire (2016), p.08. 

  :14أنظر الملحق رقم. 



 في بعض واليـــات الوطن ANSEJالفصل الخامس: دراسة حـالة المؤسـسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة من طرف 

 

  
244 

 
  

أكثر فأكثر من شأنه المساهمة في تخفيض البطالة لدى الشباب إن تدعيم كل من قطاع الفالحة والصيد 

هذا ما يطرح السؤال حول المستوى  خصوصا وأن الفالحة والصيد البحري هي من المهن كثيفة العمل.

 صحاب المشاريع المدعمة.التعليمي أل

الفترة:  خاللأما حسب مؤشر المستوى التعليميفرع وهران ANSEJتوزع المشاريع الممولة من طرف ت

 كما في الشكل التالي: 2005-2015

 حسب مؤشرفرع وهران ANSEJتوزيع المشاريع الممولة من طرف : (18-05)الشكل رقم 

 .2015-2005خالل الفترة: المستوى التعليمي

 

 ANSEJلوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المديرية العامة لإحصائيات  المصدر:

 

حسب مؤشر المستوى فرع وهران ANSEJلمشاريع الممولة من طرف ل اإلجماليتوزيع اليبين الشكل 

المشاريع التي تم تمويلها هي من مختلف المستويات نالحظ بداية أن .2015-2005خالل الفترة: التعليمي

المشاريع المنشأة من المستثمرين عوي المستوى التعليمية، كما نالحظ أيضا أن أكبر نسبة سجلت لدى 

مشروع.تأتي ثانيا  4514، بعدد إجمالي للمشاريع وصل إلى لدراسةاخالل سنوات % 38بنسبة  المتوسط 

وهي نسبة مهمة توضح أن مشروعا(  2929)% 24المشاريع المنشأة من خريجي التكوين المهني بنسبة 

في الولوج في سن مبكرة ساعد نسبة كبيرة من الشباب الذي تخلى عن الدراسة وكالة دعم تشغيل الشباب ت

بإنشاء مؤسسة خاصة بعد الحصول على حرفة معينة. أما ثالثا فتأتي كل من المشاريع لى عالم الشغل إ

مشروعا( والشباب  1964) % 16المنشأة من طرف المستثمرين الشباب عوي المستوى الثانوي بنسبة 

 مشروعا(.  1300) % 11دون مستوى مع خبرة مهنية بنسبة 

شهادة التكوين 
 المهني
24% 

 المستوى المتوسط
38% 

دون مستوى مع 
 خبرة مهنية

11% 

المستوى 
 اإلبتدائي

3% 

 المستوى الثانوي
16% 

 المستوى الجامعي
8% 
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مشروعا(  985) % 8بنسبة ى الجامعي فكانت مساهمتهم ضعيفة جدا أما عن المستثمرين عوي المستو 

أي ليس أفضل حال بكثير من الشباب المستثمرين عوي المستوى اإلبتدائي الذين سجلوا أدنى مساهمة بــ 

ما يعني أن هناك شبه عزوف من طرف الشباب الجامعي في وهران عن . % 3مشروعا أي بنسبة  376

 ما يفسر النقص الكبير للفكر المقاوالتي لدى المتعلمين في والية وهران.  إنشاء مؤسسة خاصة وهذا

حسب مؤشر فرع وهران ANSEJالمشاريع الممولة من طرف  طور السنوي لعددتفيما يلي سندرس ال

 .2015-2005خالل الفترة: المستوى التعليمي

 

 حسب مؤشرران فرع وهANSEJالمشاريع الممولة من طرف  طور عددت: (19-05)الشكل رقم 

 .2015-2005خالل الفترة: المستوى التعليمي

 
 ANSEJلوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المديرية العامة لإحصائيات  المصدر:

 

يبين الشكل العدد السنوي للمشاريع المنشأة من طرف المستثمرين الشباب مقسمة حسب المستوى 

إلجمالي للمشاريع المدعمة يتبع شكل المشاريع المنشأة من أن الشكل العام للعدد ا بدايةنالحظ التعليمي، 

عدد المشاريع حيث كان  .خالل عشر سنوات األخيرة للدراسة المستثمرين عوي المستوى المتوسط

 571مشروع أي بمتوسط 740إلى  400( يتراوح بين 2010-2005خالل السنوات األولى )اإلجمالي 

تقدر بــ:   ارتفاعأي بنسبة مشروع ممول  1943إلى   2011ة ارتفع بعدها سنمشروع ممول في السنة، 

وصلت كبيرة جدا أي بنسبة ارتفاع مشروع  2800إلىفقط  ةثم قفز عدد المشاريع الممولة بعد سن 240%

فينخفض عدد المشاريع الممولة من طرف  2013أما سنة  .2012-2010خالل الفترة  %332إلى 

ANSEJ  890لينخفض بعد سنتين إلى  %45,78أي بنسبة انخفاض مشروع  1518فرع وهران إلى 
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مشروع ممول في السنة. يفسر هذا االرتفاع واالنخفاض بعدد المشاريع الممولة من قبل المستثمرين عوي 

أي بنسبة  2012مشروع سنة  1661إلى  2010مشروع سنة  121من المستوى المتوسط التي زادت 

، ليستقر سنة %54,96فانخفض عدد المشاريع الممولة بنسبة  2013، أما سنة % 1 272ارتفاع تفوق 

 .2015مشروع ممول سنة  227مشروعا مموال ثم ينخفض من جديد إلى  614في حدود  2014

المبادرين عوي المستوى المتوسط  تغيرات حجم الم ص م المنشأة سنويا من طرف المستثمرينأي نجد أن 

%97,52شرح  تفسر وت


لة في مجموع الم ص م المنشأة سنويا والمدعمة من طرف من التغيرات الحاص

ANSEJ .فرع وهران 

كانت عدد المشاريع ضعيفة جدا حيث مساهمتهم كانت أما عن المستثمرين عوي المستوى الجامعي ف

خالل في المتوسط مشروع  102مشروع في المتوسط و 61في حدود  2010-2005الممولة خالل الفترة 

 .2015-2010 الفترة

فرع  -صفة عامة، يمكن القول أن المشاريع المدعمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابب

)هنا تجدر اإلشارة إلى أن الجامعيين  % 62المتعلمين بنسبة  جة أزمة البطالة لدىوهران ساهمت في معال

لدى غير البطالة  جة أزمةفي معالهذه الوكالة ساهمت كما فقط(؛  % 8يمثلون نسبة ضعيفة جدا قدرها 

)هنا تجدر اإلشارة إلى أن خريجي التكوين المهني كان لهم النصيب األوفر من  % 38المتعلمين بنسبة 

 (.% 24الدعم بــ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 11أنظر الملحق رقم. 
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة من طرف : دراسة حالة سادسالمبحث ال

ANSEJ  والية عين الدفلىفي 

حيث تربط بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب، تقع لجزائر ابلد وسط والية عين الدفلى تت         

كم في الجنوب الغربي للعاصمة وهي ملتقى لعدد من الطرق الوطنية مثل الطريق الوطني  145على بعد 

الرابط بين الجزائر العاصمة  14الرابط بين الجزائر العاصمة ووهران والطريق الوطني رقم  04رقم 

الرابط  65الرابط بين المدية وعين الدفلى والطريق الوطني رقم  18الوطني رقم وتيسمسيلت والطريق 

بين عين الدفلى والشلف، إضافة إلى طريق السكة الحديدية الرئيسي الذي يربط بين واليتي الجزائر 

العاصمة ووهران  ويمر بثماني بلديات تابعة لوالية عين الدفلى


تحد والية عين الدفلى خمس واليات ، 

هي على التوالي: من الشمال والية تيبازة؛ من الشمال الشرقي والية البليدة؛ من الشرق والية المدية؛ من 

 36وة ئراد14إداريا إلى والية عين الدفلى تنقسم  الغرب والية الشلف؛ من الجنوب والية تيسمسيلت.

 الشكل التالي يوضح علك:بلدية؛ 

 فلى وحدودها: خريطة والية عين الد(20-05)الشكل رقم

 
، تم االطالع عليه http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20161222/97983.htmlفي الموقع االلكتروني:المصدر: 

 .15/07/2017يوم: 

 

 %49,25عكور و  %50,75منهم  2014في نهاية سنة نسمة   846 370 بلغ عدد سكان الوالية        

 مجموع السكان من %82,57حيث أن  إناث أي أن سكان الوالية مقسمين بالتساوي تقريبا حسب الجنس،

                                                           


ن واليتي الجزائر العاصمة ووهران  ويمر بثماني بلديات تابعة لوالية عين الدفلى وهي كالتالي: بلدية طريق السكة الحديدية الرئيسي الذي يربط بي

 بومدفع، الحسينية، خميس مليانة، سيدي لخضر، عريب، عين الدفلى، روينة، العطاف.

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20161222/97983.html
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كلم 4544,28تمتد والية عين الدفلى على مساحة كما يقطنون بالمناطق الحضرية، 
2

بكثافة سكانية أي 

نسمة/كلم 186إجمالية وصلت إلى 
2

أن أكبر كثافة سكانية تسجل على مستوى بلدية الخميس بــ:  ، علما

نسمة/كلم 2 238
2

نسمة/كلم 725مقابل 
2

.في بلدية عين الدفلى
1

بغية دراسة هيكل األعمار لدى المجتمع في 

 الوالية نورد الشكل التالي:

 هرم األعمار لسكان والية عين الدفلى حسب الجنس: (21-05)الشكل رقم

 

Source : Direction de la Programmation et Suivi Budgétaire (2015) : « MONOGRAPHIE  de 

la wilaya de Ain defla Année  2014 », p.19. 

، نالحظ أن الشكل هرمي الجنسمعياري العمر ولسكان والية عين الدفلى حسب  تقسيمايبين الشكل 

سنة ما يعني أنه مجتمع شاب عو يد  29ى إل 15قاعدته عريضة في الفئات عات األعمار التي تتراوح من 

عاملة متاحة بشكل كبير، كما نالحظ أيضا التقسيم المتساوي تقريبا بين الذكور واإلناث في كل الفئات 

ألفا  49ألفا عكور مقابل  51سنة  24-20العمرية حتى في فئة الشباب حيث نجد في الفئة العمرية مثال 

، ما يعني أن اإلناث ألفا من اإلناث 42ألفا من الذكور مقابل  43 سنة 29-25إناث وفي الفئة العمرية 

هذا ما يدفعنا  يشكلون طاقة عمالية كبيرة يمكن أن تساهم بقوة في االقتصاد إعا أتيحت لها الفرصة لذلك.

 لدراسة سوق العمل في هذه الوالية.

                                                           
1
Direction de la Programmation et Suivi Budgétaire (2015) : « MONOGRAPHIE  de la wilaya de Ain defla 

Année  2014 », p.13. 

-43942 

-37155 

-42997 

-50299 

-51029 

-43770 

-33332 

-27319 

-23367 

-17310 

-15807 
-12628 

-8677 

-7775 
-6056 

-8076 
 

41836 

35482 

41031 
48881 

49521 
42268 

32646 
27980 

23593 

17961 

15361 

11598 

8030 

7097 
5868 

7678 

-60000 -40000 -20000 0 20000 40000 60000

0-4ans

5-9ans

10-14ans

15-19ans

20-24ans

25-29ans

30-34ans

35-39ans

40-44ans

45-49ans

50-54ans
55-59ans

60-64ans

65-69ans

70-74ans

75ans&+

FEMMES



 في بعض واليـــات الوطن ANSEJالفصل الخامس: دراسة حـالة المؤسـسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة من طرف 

 

  
249 

 
  

 من %28,57أي بنسبة  ،شخص 241 853الوالية في  نينشطالسكان البلغ عدد  2014في نهاية سنة 

بة شخص أي بنس 218 804ون بلغ عدد األشخاص الذين يعملمجموع السكان وهي نسبة منخفضة، 

معدل أما شخص،  23 049 فكاناألشخاص في حالة بطالة عدد  أماالسكان النشطين،  من 90,47%

عدل الوطني، هو في نفس مستوى الممعدل البطالة . أي أن 2014سنة  نهاية%9,53بلغ البطالة فقد 

وصل  EMPLOI TEMPORAIREالعمل المؤقت إضافة إلى أن عدد األشخاص الذين يعملون في إطار 

 .من مجموع العمال %15,23يشكل  ماا وهو شخص 33 335إلى 

ما يميز النشاط االقتصادي بصفة عامة في والية عين الدفلى هو النسبة الضئيلة لألشخاص الذين 

% 25ط الفالحي أقل من يمارسون ويعيشون من النشا
1

ممن يشتغلون يمارسون وظائفا  % 75أي أن 

 خارج قطاع الفالحة.

 عين الدفلىمؤسسة في والية  8 684تجدر اإلشارة إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ: 

 % 96وهي مقسمة حسب معيار الحجم إلى  2014نهاية سنة  8 465بعد أن كانت  .2015نهاية سنة 

 .% 1مؤسسة صغيرة لتبقى المؤسسات المتوسطة تمثل فقط نسبة  % 3مصغرة ومؤسسة 

في إنشاء المؤسسات الصغيرة  عين الدفلىالصدد، تساهم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع في هذا 

مما يساهم في زيادة التوظيف وتخفيض معدالت البطالة لدى الشباب ما والمتوسطة في مختلف القطاعات، 

التالي  ع للتساؤل والبحث عن المستوى التعليمي ألصحاب هذه المؤسسات في والية عين الدفلى، الشكليدف

 يوضح علك:

 حسب مؤشرفرع عين الدفلى ANSEJتوزيع المشاريع الممولة من طرف : (22-05)الشكل رقم 

 .2015-2005خالل الفترة: المستوى التعليمي

 
 ANSEJوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لالمديرية العامة لإحصائيات  المصدر:

                                                           
1
Direction de la Programmation et Suivi Budgétaire (2015), p.23-25. 
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-2005عين الدفلى طوال الفترة  فرع ANSEJطرف من من خالل الشكل نجد أن معظم المشاريع الممولة

بنسبة مشروعا أي  2 283: كانت تخص الشباب ذوي المستوى المتوسط بعدد إجمالي قدر بــ 2015

على  -لمتوسط في والية عين الدفلى نسبة معتبرة توضح أن الشباب ذوي المستوى ا وهي 45,41%

يملك روح المبادرة؛ أما الشباب المتخرجين من التكوين المهني فجاؤوا في  -غرار الواليات األخرى 

نسبة مهمة تدل  وهي %19,7بنسبة ، أي مشروعا 990المشاريع بــ: المرتبة الثانية من حيث تمويل 

فرصة لها للحصول على الدعم والبدء في  ANSEJعلى أن هذه الفئة من الشباب وجدت في جهاز 

مشاريع صغيرة ومتوسطة خاصة بها. كذلك الشباب أصحاب المشاريع الممولة من ذوي المستوى 

 894بعدد مشاريع وصلت إلى %17,8سجلوا نسبة الثانوي يمكن تصنيفهم في المرتبة الثانية أيضا حيث 

لة من ذوي المستوى الجامعي فيأتي أخيرا مع غير أما الشباب المتعلم أصحاب المشاريع الممو .مشروعا

بتدائي( الذين لديهم توجه ضعيف نحو دون مستوى والشباب ذو المستوى االالمتعلمين )الشباب 

ضعيفة جدا توضح  ةوهي نسب%4,7نسبة  مشكلةمشروعا  237بعدد مشاريع ممولة بلغت  ،المقاوالتية

هذا ما يطرح السؤال حول تطور عدد .المتعلمين لشبابأن فكرة إنشاء مشروع خاص ال تستهوي هؤالء ا

هل هناك  ،2015-2005ب المتعلمين الجامعيين على وجه الخصوص خالل الفترة المشاريع الممولة للشبا

تطور يعبر عن وجود تحسن في عدد المشاريع المنشأة من طرف المتعلمين خالل فترة الدراسة أم ال ؟ 

 وتحليل علك أكثر وتفسيره من خالل الشكل التفصيلي التالي: يمكن اإلجابة على هذا السؤال 

 حسب مؤشرعين الدفلىفرع ANSEJالمشاريع الممولة من طرف  طور عددت: (23-05)الشكل رقم 

 .2015-2005خالل الفترة: المستوى التعليمي

 
 ANSEJلوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المديرية العامة لإحصائيات  المصدر:
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الشكل العدد السنوي للمشاريع المنشأة من طرف المستثمرين الشباب مقسمة حسب المستوى يبين 

نالحظ أن  بدايةهذه المشاريع المدعمة من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع عين الدفلى.  التعليمي،

مرين عوي المستوى الشكل العام للعدد اإلجمالي للمشاريع المدعمة يتبع شكل المشاريع المنشأة من المستث

ارتفاعا  عدد اإلجمالي للمشاريع المدعمةعرف الالمتوسط خالل عشر سنوات األخيرة للدراسة. حيث 

ليسجل مشروعا،  947وصل إلى إجمالي عدد مشاريع ب أين وصل إلى الذروة 2012متزايدا إلى غاية سنة 

ثم ما  % 67بة انخفاض تقدر بــ مشروعا أي بنس 565ينخفض في السنة الموالية إلى تذبذبا بعدها حيث 

لينخفض مرة أخرى  2014مشروعا في سنة  834عدد المشاريع الممولة إلى من جديد يلبث أن يرتفع 

لمشاريع األمر نفسه حدث مع العدد اإلجمالي لمشروعا فقط،  267إلى أدنى مستوى بــ  2015سنة 

يفسر هذا أي  ،ات األخيرة للدراسةالمنشأة من المستثمرين عوي المستوى المتوسط خالل عشر سنو

وصلت إلى االرتفاع واالنخفاض بعدد المشاريع الممولة من قبل المستثمرين عوي المستوى المتوسط التي 

 167ثم ينخفض من جديد إلى  مشروعا 534بــ 2014 سنةو امشروع 531بــ 2012سنة الذروة مرتين 

 162بــ يع المنشأة من طرف الثانويين كما نشهد تحسنا في عدد المشار.2015مشروع ممول سنة 

خالل مشروعا في المتوسط وهذا  183أين وصلت إلى وخريجي التكوين المهني مشروعا في المتوسط 

 .2012-2010الفترة 

ولم تعرف أي تحسن طوال أما عن المستثمرين عوي المستوى الجامعي فكانت مساهمتهم ضعيفة جدا 

ما  .2015-2005خالل الفترة ا مشروع 40لم تتجاوزع الممولة عدد المشاريأن حيث سنوات الدراسة 

 .شباب المتعلميعني أن القطاع الخاص غير جذاب لل

، عين الدفلىفرع -المشاريع المدعمة من طرف وكالة دعم تشغيل الشباببصفة عامة، يمكن القول أن 

لنسبة للشباب المتعلم )حيث: با %68ةساهمت في معالجة أزمة البطالة لدى الشباب المتعلمين بنسب

؛ بالنسبة للشباب المتعلم %17,78؛ بالنسبة للشباب المتعلم عوي المستوى الثانوي بـ %4,71الجامعي بـ 

(؛ كما ساهمت في معالجة أزمة البطالة لدى الشباب غير المتعلمين %45,41عوي المستوى المتوسط بـ 

 دون؛ بالنسبة للشباب %4,65اإلبتدائي بـ )بالنسبة للشباب غير المتعلم عوي المستوى   %32ةبنسب

 (.%19,69؛ بالنسبة للشباب غير المتعلم من خريجي التكوين المهني بـ %7,74مستوى تعليمي بـ 
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 ANSEJالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة من طرف : دراسة حالة سابعالمبحث ال

 الجزائر العاصمةوالية في 

 

كلم 1190تبلغ مساحة الوالية  .لواليات والمدن الجزائريةتعتبر الجزائر العاصمة أكبر ا
2

، بعدد سكان 

ماليين نسمة . يحد الوالية شماال البحر األبيض المتوسط  وجنوبا والية البليدة وغربا والية تيبازة  3يناهز 

عدد ، بينما يبلغ يسيرها والة منتدبوندائرة  13 الوالية عدد دوائريبلغ  وشرقا والية بومرداس.

 وخريطة الوالية توضح علك:بلدية. 57: البلديات

 ودوائرها اإلدارية : خريطة والية الجزائر العاصمة(24-05)الشكل رقم

 

الع عليه يوم: طتم اال، .alger.dz-wilayawwwوالية الجزائر: الدوائر اإلدارية، في الموقع االلكتروني:المصدر:

10/07/2017. 

 

التجمعات على المستوى الوطني فيما يخص عدد السكان ونشاطات الخدمات   أهمالجزائر العاصمة تشمل 

فهي العاصمة السياسية  ،برىوالتجهيزات والمنشآت القاعدية والصناعات والمشاريع الحضرية الك

توجد بها جميع مقرات اإلدارات المركزية والوزارات والمؤسسات السياسية  حيث واالقتصادية للبالد

تتوفر الجزائر على شبكة جيدة للنقل واالتصاالت كما  واالقتصادية والمالية الكبرى ومراكز اتخاع القرار

 المتطورة نسبيا.

الجزائر مؤسسة في والية  60 678ؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ: تجدر اإلشارة إلى أن عدد الم

 244 011. كما بلغ اإلنتاج الخام 2014نهاية سنة  56 641بعد أن كانت  2015نهاية سنة  العاصمة 

مسجلة  ،مؤسسة صناعية 29 363لمؤسسات القطاع الصناعي التي بلغ عددها  2014مليار دج نهاية سنة 

http://www.wilaya-alger.dz/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
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عامل الذي عرف  85 931علما أن حجم العمالة بها هو ، 2013مقارنة بسنة  %2,6ارتفاعا بمعدل 

 2013مقارنة بسنة  %5,5ارتفاعا بدوره بنسبة 
1

تطور سنوي جيد يستدعي التشجيع، في هذا وهو معدل 

من  في دعم إنشاء مشاريع الشباب المبادرANSEJالصدد تساهم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

 يات التعليمية، والشكل التالي يوضح علك:مختلف المستو

 

 حسب مؤشرفرع الجزائر العاصمة ANSEJتوزيع المشاريع الممولة من طرف : (25-05)الشكل رقم

 .2015-2005خالل الفترة:  المستوى التعليمي
 

 .ANSEJمن إعداد الطالب، اعتمادا على إحصائيات المديرية العامة لوكالةالمصدر:

 

حسب مؤشر فرع الجزائر العاصمة  ANSEJلمشاريع الممولة من طرف اإلجمالي ليع توزاليبين الشكل 

أصحاب المشاريع التي تم تمويلها أن  بصفة عامة نالحظ  .2015-2005خالل الفترة: المستوى التعليمي

المشاريع هم من مختلف المستويات التعليمية لكن بشكل متفاوت، حيث نجد أن أكبر نسبة سجلت لدى 

، بعدد إجمالي لدراسةا فترةخالل  %43,68بنسبة  المستثمرين عوي المستوى المتوسط طرف من  المنشأة

أما أصحاب  مشروع، وهو عدد معتبر بالمقارنة مع باقي المستويات التعليمية. 9024للمشاريع وصل إلى 

هي نسبة مشروعا( و 3832) %18,55المشاريع الذين يحلون ثانيا فهم من خريجي التكوين المهني بنسبة 

مهمة توضح أن وكالة دعم تشغيل الشباب تساعد نسبة كبيرة من الشباب الذي تخلى عن الدراسة في سن 

مبكرة للولوج إلى عالم الشغل بإنشاء مؤسسة خاصة بعد الحصول على حرفة معينة. أما أصحاب 

 %16,13نوي بنسبة المشاريع المنشأة الذين يحلون ثالثا فيأتي المستثمرون الشباب عوو المستوى الثا

                                                           
1
Ministère de l’Industrie et des Mines (2016) : « Bulletin d’information Statistique, Données de l'Année 2015 », 

n : 28, Edition mai 2016, p.36. 
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مشروعا(. أما في المرتبة األخيرة فنجد كال من المستثمرين الشباب عوي المستوى االبتدائي  3332)

هي األضعف على اإلطالق مساهمتهم  الذين كانت المستوى الجامعيودون مستوى وكذلك المتعلمين عوي 

عن التفكير في إنشاء مؤسسة خاصة  فقط، ما يفسر العزوف الكبير لدى الشباب المتعلم الجامعي % 6بــ 

 وتحمل المخاطرة بمعنى أن هناك نقصا كبيرا للفكر المقاوالتي لدى المتعلمين في والية الجزائر العاصمة.

 

ما يطرح السؤال اآلن هو كيف كان تطور عدد المشاريع الممولة حسب المستوى التعليمي خالل سنوات 

لدى المتعلمين الجامعيين تحسنا خالل السنوات األخيرة ؟ نرى  الدراسة ؟ هل عرف عدد المشاريع الممولة

ائر الجزفرع  ANSEJتطور عدد المشاريع الممولة من طرف  بدراسةبصورة أكثر تفصيال، هذا 

في الشكل  2015-2005حسب مؤشر المستوى التعليمي خالل كل سنة من سنوات الفترة: العاصمة

 الموالي:

حسب فرع الجزائر العاصمة ANSEJلمشاريع الممولة من طرف ا طور عددت :(26-05)الشكل رقم

 .2015-2005خالل الفترة: مؤشر المستوى التعليمي

 

 .ANSEJمن إعداد الطالب، اعتمادا على إحصائيات المديرية العامة لوكالة المصدر:

 

ت إيجابية هامة من خالل الشكل أعاله، نجد أن عدد المشاريع الممولة اإلجمالية قد عرف تطورا          

وهي فترة الوفرة المالية التي عرفتها الجزائر، أما بعد هذه الفترة فنالحظ  2012-2007خالل الفترة 

انخفاضا كبيرا خالل الثالث سنوات الموالية، وهذه التطورات اإليجابية والسلبية ترجع بشكل رئيسي إلى 

يظهر معامل التحديد  ي المستوى المتوسط، للمستثمرين عوالتغيرات الخاصة في عدد المشاريع الممولة 
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R-squared  0.990606الذي يساوي
  تغيرات حجم الم ص م المنشأة سنويا من طرف المستثمرين أن

من التغيرات الحاصلة في مجموع الم ص م  %99 المبادرين ذوي المستوى المتوسط يفسر ويشرح

 .عاصمةالجزائر الفرع  ANSEJالمنشأة سنويا والمدعمة من طرف 

أما ما تجدر اإلشارة إليه أن عدد المشاريع التي عرفت تطورا إيجابيا ولو بسيطا هي مشاريع خريجي 

. يفسر هذا باالنخفاض المهم بــ 2015-2007خالل الفترة  % 259التكوين المهني التي تطورت بنسبة 

تثبت مستوى دراسيا معينا، الذي عرفه عدد المشاريع لدى المستثمرين الذين ال يملكون أي شهادة  % 97

حيث ألزمت وكالة دعم تشغيل الشباب هؤالء المستثمرين بضرورة التكوين والحصول على شهادة تثبت 

امتالكهم لحرفة معينة ما شجعهم على التسجيل في معاهد التكوين المهني بدال من االعتماد فقط على 

 الخبرة المهنية لبضع سنوات.

لجامعيين فبقيت مستقرة نسبيا في حدود دنيا دون تسجيل تطور معتبر خالل أما عن مشاريع المتعلمين ا

كخالصة يمكن القول أن المؤسسات مشروعا في المتوسط.  115السنوات األخيرة حيث قدرت بــ 

الصغيرة والمتوسطة في والية الجزائر العاصمة لم تساهم في معالجة أزمة البطالة لدى المتعلمين 

 الجامعيين.

الجزائر فرع -المشاريع المدعمة من طرف وكالة دعم تشغيل الشبابمة، يمكن القول أن بصفة عا

)حيث: بالنسبة للشباب  %65,92 ة، ساهمت في معالجة أزمة البطالة لدى الشباب المتعلمين بنسبالعاصمة

للشباب  ؛ بالنسبة%16,13؛ بالنسبة للشباب المتعلم عوي المستوى الثانوي بـ %6,12المتعلم الجامعي بـ 

(؛ كما ساهمت في معالجة أزمة البطالة لدى الشباب غير %43,68المتعلم عوي المستوى المتوسط بـ 

؛ بالنسبة %8,19بتدائي بـ شباب غير المتعلم عوي المستوى اال)بالنسبة لل  %34,08 ةالمتعلمين بنسب

التكوين المهني بـ  ؛ بالنسبة للشباب غير المتعلم من خريجي%7,34مستوى تعليمي بـ  دونللشباب 

18,55%.) 

 

 

 

 

 

                                                           

 .15 ر الملحق رقم:أنظ 
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 :الفصل الخامس خالصة

توزيع المشاريع الممولة من بعض واليات الوطن وخصوصا في مجال دراسة بعد دراسة تطبيقية مست 

، تم 2015-2005خالل الفترة:  حسب مؤشر المستوى التعليميفرع الجزائر العاصمة  ANSEJطرف 

طوال فترة الدراسة أصحاب المستوى المتوسط كانت من نصيب  معظم المشاريع الممولةالتوصل إلى أن 

فرصة كبيرة لهم للدخول  ANSEJخريجو التكوين المهني الذين وجدوا في جهاز هم بشكل كبير، يلي

بسهولة إلى ميدان العمل، أما المتعلمون الجامعيون أصحاب المشاريع فكان عددهم محتشما عبر مختلف 

وهو ما ن هناك فرق بينهم وبين غير المتعلمين وأصحاب المستوى االبتدائي ولم يكالواليات الجزائرية 

 يع الصغيرة والمتوسطة لدى هؤالءيؤكد النقص الكبير لروح المقاوالتية والمبادرة في إنشاء المشار

 .بالرغم من كونهم متعلمون

 

هود المبذولة في مجال يبدو مشجعا نظرا إلى الج ANSEJإن نشاط الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

حسب اإلحصائيات األخيرة –تدعيم الشباب أصحاب المشاريع من مختلف المستويات التعليمية، حيث 

2016لسنة 

  02وهي في معظمها مشاريع جديدة حيث  مشروعا في المتوسط كل يوم 45يتم تمويل  -

الممولة للمشاريع ليست كبيرة إع  كما أن معظم المبالغ  ؛فقط من المشاريع الممولة كانت بغرض التوسعة

65  يستفيد منها الشباب خريجي التكوين  مليون دج 5ا االستثمارية أقل من من المشاريع الممولة مبالغه

من المشاريع الممولة كانت لصالح النساء المقاوالت؛ ما يلفت   14 علما أن، % 66المهني بنسبة 

سنة ما يعني أن المشاريع  35يع الممولة هم أقل من من أصحاب المشار  92االنتباه أكثر هو أن 

الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تساهم بشكل كبير في دعم الشباب البطال 

خاصة النصيب المشاريع الممولة ما يدعو للتركيز والتمعن أكثر هو أن المبادرين أصحاب المشاريع لكن 

وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالشباب من المستويات التعليمية   18 بالمتعلمين الجامعيين ال تتعدى

أي أن المشاريع الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تساهم بشكل ضئيل  ،األخرى

بالرغم من كونهم  نظرا لنقص روح المقاوالتية نالشباب المتعلمين الجامعيي معالجة أزمة البطالة لدى

األمر الذي يستدعي إعادة النظر في المسار التكويني للطلبة على مستوى الجامعة مع  شباب متعلمون،

بوضع تحفيزات أكثر  مل في القطاع الخاصالعمل على تنمية روح المبادرة والمخاطرة وتشجيع الع

 للعمال وأصحاب األعمال.

 

                                                           

متاحة على الموقع االلكتروني: ال وإحصائيات الوكالة  الوطنية لدعم تشغيل الشباب 09أنظر الملحق رقم لالطالع أكثر،  

statistiques-http://www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos 06/08/2017االطالع عليه يوم: ، تم. 

http://www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos-statistiques
http://www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos-statistiques
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 ـاتمة:ــــــــــخــــ

في الجزائر في إطار  سسات الصغيرة والمتوسطةؤمن خالل ما سبق، حاولنا توضيح مكانة الم     

تعد بطالة المتعلمين أشد ، حيث بصفة خاصةبطالة المتعلمين مكافحة وبصفة عامة مكافحة البطالة 

طموحاً، لذلك قد تتفاقم خطراً من بطالة الفئات األخرى لكون المتعلمين هم الفئة األكثر وعياً واألعلى 

هذه المشكلة بكل سلبياتها في األمد القصير وربما الطويل ما لم تتخذ الوسائل واإلجراءات الكفيلة 

 لمواجهتها.

السياسات المتبعة في الجزائر في التعامل مع بطالة المتعلمين ال تشجع الفرد المتعلم على االندماج إن 

 بسببهي في الواقع سياسات لتسيير البطالة وليس لمكافحة البطالة،  السياساتهذه في المجتمع، ألن 

أن الفرد المتعلم الذي يحصل على منصب عمل في إطار عقود ما قبل التشغيل، يجد في نهاية عقده 

غير مضمون، وبالتالي يجد نفسه في حالة بطالة هو منصب أن المنصب الذي عمل فيه لسنة أو أكثر 

سياسة المتبعة من قبل الدولة في هذا الشأن هي سياسة لتأجيل حصول األزمة من جديد، بمعنى أن ال

 بدل عالجها من جذورها.

ن الجزائر حاليا تملك كل اإلمكانيات الطبيعية والبشرية والمادية لمساعدة الشباب البطال ـ أ علما

لى تحرير خصوصا المتعلمين منهم ـ في الحصول على مناصب عمل دائمة، وبالتالي مساعدتهم ع

 طاقاتهم المكبوتة واالندماج بشكل فعال في المجتمع.

بين مخرجات التعليم والحاجة الفعلية من العمالة  يخلل في التوازن النوعتجدر اإلشارة إلى أن هناك 

 .التى يتطلبها سوق العمل، فضال عن سياسة التوظيف الحكومى بكل سلبياتها المعروفة

مع  هتتوافق مخرجاتوالتعليم العالي حتى جه نحو إصالح قطاع التعليم من أجل ذلك، كان البد من التو

سوق العمل، وبما أن الجزائر قد عرفت سلسلة من اإلصالحات في هذا المجال، كان لزاما  متطلبات

 الفصلين الثالث والرابع.ات وتقييمها في دراسة هذه اإلصالح

بعد دراسة إصالحات النظام التربوي في الجزائر، والتي مازالت مستمرة إلى اليوم، نجد أن من       

عبارة السلبيات التي ميزت مناهج النظام التربوي في الجزائر هي مشكلة تجزئة المعارف، حيث كانت 

مادة من  عن مجموعة من المفاهيم يجب على المتعلم تعلمها، وبعض المهارات عليه اكتسابها في كل

المواد الدراسية، مما أدى تراكم المعارف لدى المتعلم دون وجود روابط بينها وهذا ما يمنعه من 

امتالك منطق االكتشاف واإلنجاز، فيجد المتعلم نفسه يتعلم من أجل أن يتعلم، وليس إلنجاز شيء ما أو 

مقاربة بالكفاءات كاختيار بيداغوجي لتحليل واقع والتكيف معه استنادا على ما تعلمه. لهذا، تم اعتماد ال
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يستند إلى نظام مندمج ومتكامل من المعارف والخبرات والمهارات تجعل المتعلم في وضعية 

 تعليمية/تعلمية تسمح له إنجاز المهمة التي تتطلبها تلك الوضعية.

أن  بعد دراسة إصالحات التعليم العالي والتي مازالت مستمرة إلى اليوم كذلك، يمكن القول

في العالم الذي  التغيرات المتسارعة لمواكبة يااإلصالح الدوري لمنظومة التعليم العالي يعتبر ضرور

بين مخرجات ومواءمة ، حيث أن عدم وجود تنسيق أصبح عبارة عن قرية صغيرة بفعل العولمة

شه حاليا في الجامعة وسوق العمل في الجزائر أدى إلى ظهور ظاهرة "بطالة المتعلمين"، وهذا ما نعي

لهذا، جاءت االصالحات بتبني نظام جديد )نظام الــ: ل م د( يحتوي على مسارات مهنية الجزائر، 

تسمح للطالب بالحصول على تعليم وتكوين في آن واحد، مما يسمح له ولوج عالم الشغل بسهولة، ألنه 

 خصصه. يجد نفسه يملك من جهة معارف نظرية ومن جهة أخرى خبرة مهنية في إطار ت

بعد انهيار أسعار البترول في السنوات األخيرة، إضافة إلى عجز القطاع العمومي عن استيعاب       

وتوظيف األعداد المتزايدة لليد العاملة المتعلمة على وجه الخصوص، أصبح لزاما التوجه أكثر نحو 

عات تحقق القيمة القطاع الخاص، بتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على االستثمار في قطا

تظهر جهود الدولة في تسهيل وتحفيز الشباب على االستثمار من خالل إنشاء المضافة، في هذا الصدد، 

، الذي ANSEJأجهزة تدعم وترافق الشباب المقاولين، مثل جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

ة والولوج إلى عالم الشغل بإنشاء أصبح يلعب دورا كبيرا في مساعدة الشباب على التخلص من البطال

 .خاصة مؤسسات مصغرة

تظهر جهود الدولة أيضا في تسهيل وتحفيز الشباب على االستثمار من خالل تخصيص حصة من      

العروض الخاصة بالصفقات العمومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلنشاء مشاريع الدولة 

 % 1وتخفيض المساهمات الشخصية في تمويل االستثمارات المصغرة إلى غاية نسبة رمزية )نسبة 

مشروع(، وإدراج اإلعفاءات وتخفيض الجباية لمختلف قطاعات النشاط المنتج، من أجل من تكلفة ال

 رفع القدرة التشغيلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وجدنا أن معظم االستثمارات كانت في  ANSEJمن خالل دراسة االستثمارات المدعمة من طرف       

بدأ  2011مية(، لكن تجدر اإلشارة إلى أنه بداية من قطاعات محدودة )كالنقل والبناء واألشغال العمو

 نحو القطاعات المنتجة كالزراعة والصناعة. -لخلق مؤسسات مصغرة جديدة  -التفعيل الموجه 

نصل إلى نتيجة مفادها أن  ANSEJمن خالل دراسة المؤسسات المصغرة المدعمة من قبل       

حيث لم  ،روح المبادرةالشهادات الجامعية خصوصا يفتقرون ل المتعلمين عموما وحامليالشباب 

 .2015خالل سنة   13تتجاوز نسبة المتعلمين الجامعيين 
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ما يعاب على االقتصاد الجزائري أنه ما زال يعاني من عدم وجود آليات لتسويق المنتوجات        

 طبشكل غير منضب -ية، ومنفتح )خاصة المنتوجات الفالحية( إضافة إلى أنه يحتوي على أسواق مواز

على األسواق الخارجية مما يعيق عملية تسويق المنتجات أمام المؤسسات المصغرة والصغيرة  -

 والمتوسطة.

باالقتصاد الجزائري الحقيقي يتطلب إنشاء نسيج من المؤسسات المصغرة والصغيرة إن النهوض        

ور والنمو، لكن هذا يتطلب القيام بمزيد من الجهود والمتوسطة القادرة على البقاء في السوق والتط

بهدف تنمية روح المبادرة لدى المتعلمين  دور الحاضناتدور المقاوالتية وتفعيل وعلى رأسها تفعيل 

استغالل طاقات حيث أن تحقيق النمو االقتصادي إنما يكون من خالل ، بغية معالجة أزمة البطالة لديهم

مؤسسات قادرة على امتصاص البطالة وخلق الثروة الشباب المتعلم بمساعدتهم ومرافقتهم في إنشاء 

وتمكن الجزائر من االنتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد حقيقي قائم على مؤسسات منتجة وتملك 

 .مزايا تنافسية

 ائج البحث: ـــــنت

 وصل إلى النتائج التالية:بعد دراسة هذه اإلشكالية، تم الت   

إن دراسة إشكالية البطالة باستخدام مؤشر المستوى التعليمي يفيد بأن اليد العاملة غير  

متجانسة، لهذا، فإن سوق العمل ال يجب اعتبارها سوقا واحدة، بل تنقسم إلى عدة أسواق عمل 

لي فإن وكل سوق عمل تتعلق بمستوى تعليمي معين ولكل سوق عمل خصائصها، وبالتا

معالجة أزمة البطالة حسب مؤشر المستوى التعليمي تتطلب معالجة أسباب االختالل الموجودة 

 على مستوى كل سوق عمل؛

بعد دراسة إشكالية بطالة المتعلمين، تم الوصول إلى إشكالية بطالة الجامعيين، باعتبار فئة  

من أقل هي بالمقابل للبطالة و الفئة التي تعرف أعلى معدلهي تعليما وأكثر الفئات الجامعيين 

 ؛الفئات التعليمية مبادرة بإنشاء مشاريع خاصة

ضعف الفكر المقاوالتي لدى الشباب خصوصا لدى فئة المتعلمين الجامعيين الذين ما زالوا  

 يفضلون العمل في مؤسسات القطاع العام؛

لمستويات ن افئة الشباب ذوي المستوى المتوسط أكثر مبادرة من مختلف فئات الشباب م 

  ؛التعليمية األخرى

تشغيل الشباب ال  الوطنية لدعم الصغيرة المدعمة من طرف الوكالةالمصغرة والمؤسسات  

 المتعلمين الجامعيين في الجزائر؛ لدىفي معالجة أزمة البطالة  تساهم
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التي مفادها أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة  الفرضية األولىجزئيا  تنفيإن هذه النتائج 

تساهم بشكل كبير في معالجة أزمة البطالة  ANSEJ الوطنية لدعم تشغيل الشباب الوكالةمن طرف 

  ؛، عند األخذ بعين االعتبار المتعلمين الجامعيينلدى فئة المتعلمين في الجزائر

عن طريق الوكالة الوطنية لدعم  يرةمصغرة وصغالمقدمون على إنشاء مؤسسات  األشخاص 

 تشغيل الشباب هم من مختلف المستويات التعليمية؛

فاألشخاص من  ،قة باإلقدام على إنشاء مشروع خاصتحسن المستوى التعليمي ليست له عال 

ذوي المستوى المتوسط وكذا حاملي شهادات التكوين المهني هم األكثر إقباال على إنشاء 

، بل نجد أيضا أن حاملي الشهادات الجامعية هم أقل األشخاص أوصغيرة مؤسسات مصغرة

 ؛إقداما على تحمل المخاطرة بإنشاء مؤسسة مصغرة أو صغيرة

من –التي تفيد بأن معالجة أزمة البطالة لدى المتعلمين  الفرضية الثانيةتنفي  األخيرة هذه النتيجة

 الوطنية لدعم تشغيل الشباب الوكالة طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة من طرف

ANSEJ- تتناسب طرديا مع تحسن المستوى التعليمي؛  

إن االهتمام بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر يعد خطوة هامة في مسار  

اإلصالحات االقتصادية من أجل بناء اقتصاد وطني قوي خارج قطاع المحروقات يمكن 

 ؛اب من مختلف المستويات التعليميةمة البطالة لدى الشبالجزائر من التخفيف من أز

الصغيرة المدعمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تشكل المصغرة والمؤسسات  

 نسبا هامة من مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في كل والية؛

على توجيه الشباب ودعم المشاريع  2011حرص الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب منذ  إن 

في القطاعات الحقيقية كالزراعة والصناعة والقطاعات التي ال تعرف تشبعا من شأنه تعزيز 

 التنمية المحلية على مستوى كل والية؛

يه الشباب الجزائري تقوم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بدور هام في دعم وتوج 

صغيرة مصغرة وخصوصا المتعلمين منهم وتوعيتهم بإمكانية االستثمار وإنشاء مؤسسات 

 ؛تكوين الشاب الجزائري البطالحسب حسب احتياجات السوق و

تقوم بدور هام في دعم  ANSEJوكالة التي مفادها أن  ؤكد صحة الفرضية الثالثةت إن هذه النتائج

  .إلنشاء مؤسسات مصغرة وصغيرةباب المتعلم الش
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  :ات البحثاقتراح

بعد عرض نتائج البحث المتوصل إليها، من المهم طرح بعض االقتراحات التي من شأنها تطوير      

االقتصاد الجزائري عامة وتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال تشغيل المتعلمين 

 خاصة، هي كاآلتي:

  ضرورة تعزيز دور الحاضنات والمشاتل في كل والية لضمان ديمومة نشاط المؤسسات

 الصغيرة والمتوسطة؛

  ضرورة تعزيز ودعم انتشار الفكر المقاوالتي خصوصا لدى فئة المتعلمين الجامعيين من

خالل تكثيف الملتقيات والدورات التكوينية على مستوى دور المقاوالتية باالشتراك مع 

 ت في المؤسسات والهيئات المختلفة؛اإلطارا

  فتح التخصصات في المسار المهني على مستوى الجامعات من شأنه أن يسهل اندماج خريجي

 الجامعات في عالم الشغل؛

  ضرورة تثمين الخيرات والموارد الطبيعية المحلية على مستوى كل والية من خالل تخفيف

الل األراضي الزراعية أو المستثمرين في مجال اإلجراءات اإلدارية تسهيال للفالحين في استغ

 السياحة أو في الصيد البحري؛

  ضرورة التفكير في زيادة جاذبية العمل في القطاع الخاص بوضع تحفيزات للموظفين

 والعمال؛ 

 واتخاذ القرارات  ضرورة إنشاء وزارة االقتصاد من أجل التخطيط االستراتيجي واالستشراف

بحيث تحتوي على االقتصادية كوزارة الفالحة والصناعة والسياحة  القطاعات فيالمحكمة 

كوادر اقتصادية جزائرية وتكون قراراتها براغماتية ال تخضع ألصحاب السياسة وأصحاب 

 المال؛

  إن النجاح الكبير المحقق في مجال الزراعة في الصحراء الجزائرية يستدعي تقديم دعم أكبر

مؤسسات المتعلم والمؤهل في الواليات الصحراوية بإنشاء للشباب السيما الشباب البطال و

وتصدير  تسويق المنتجات داخليا علىومتوسطة فالحية وأخرى تسويقية تعمل صغيرة 

 إلى مختلف دول العالم؛ الفائض منها

  الخاصة بالعقار في الجزائر وهذا القانونية ضرورة حل مشكل طول مدة الحصول على العقود

ملكيتها من شخص إلى آخر ونقصد بذلك العقارات الصناعية والفالحية  من أجل تسهيل نقل

والسكنية والتجارية حيث ما زالت هذه العقارات في الجزائر عبارة عن ثروة مجمدة تعيق 

 تحقيق التنمية االقتصادية؛
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  توجيه آليات وحوافز التشغيل نحو القطاعات كثيفة العمالة ومرتفعة القيمة المضافة العمل على

 ئية وغيرها من القطاعات وخلق التكامل فيما بينها؛الصناعات الغذاالفالحة وك

  إشراك الجامعات ومراكز البحث في عملية التنمية االقتصادية على المستويات المحلية لتحقيق

 أحسن استغالل للموارد والطاقات في كل والية؛

 ت ألصحابها أو تسهيل تملكها العمل على إعادة نشاط المؤسسات المتعثرة إما بتقديم مساعدا

 من طرف الغير؛

  قيام الدولة بإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة كثيفة العمل تكون بملكية عمومية وتسيير ناجع

الشباب وإدماج اقتصاديا مع إمكانية خوصصتها في المستقبل حتى يتم من خاللها توظيف 

 .في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمتعلمين الجامعيين 

 حث:ــــــاق البــــآفــــ

 إشكاليات أخرى جديرة بالبحث مستقبال، نذكر منها: لنا دراسة هذه اإلشكالية، ظهرت من خالل    

 مو االقتصادي: دراسة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو ودورها في تحقيق الن

 ؛أجنبية نماذج لمؤسسات صغيرة ومتوسطة

 اإلنجازات : وتنمية روح المبادرة لدى الطلبة في الجامعات الجزائرية دُور المقاوالتية

 ؛والطموحات

  أصحاب المشاريع في الجزائر: دراسة نماذج في عدة المتعلمين دور الحاضنات في مرافقة

 واليات؛

  في الجزائر وأثرها على النمو االقتصادياستشراف ظاهرة بطالة المتعلمين الجامعيين. 
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، الكويت: المعهد العربي مجلة جسر التنمية(: "اقتصاديات التعليم"، في 2007وديع عدنان )  .30

 .السنة السادسة -2007األول ، ديسمبر/كانون 68للتخطيط، العدد 

 

 األوراق البحثية: 

 

(: "استراتيجيات التخطيط في التعليم العالي ومعوقاتها"، ورقة بحثية مقدمة 2010الدبوبي عبد هللا )  .31

أكتوبر، في الفترة:  7راته، جامعة في المؤتمر العربي حول التعليم العالي وسوق العمل،  ليبيا، مص

13-15/4/2010. 

نحو إستراتيجية فعالة لخلق عالقة مستقرة بين سوق التعليم و سوق العمل " (:2011)الماحي ثريا  .32

 كحل للبطالة و طريق للتنمية المستدامة"، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي حول: إستراتيجية

كلية المستدامة، المسيلة، جامعة محمد بوضياف،  الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية

 .2011نوفمبر  16و  15يومي: العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

(: "تحليل وتقييم تجربة المؤسسات المصغرة في الجزائر: حالة 2003) وآخرونالشريف بقة   .33

ة في والية سطيف"، بحث مقدم في إطار الدورة الدولية حول: " تمويل المؤسسات المصغر

المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية "، سطيف: جامعة 

 .2003ماي  28-25 فرحات عباس، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،

(: " الشراكة المجتمعية كآلية لتفعيل سياسة التشغيل وتحقيق التنمية 2011بالنور عالء الدين )  .34

المستديمة في الدول العربية، دراسة في نجاعة المقاربات النظرية الحديثة لخلق فرص العمـل"، 

ستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة و تحقيق اورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي حول: 

 . 2011نوفمبر  16ـ15، جامعة المسيلة يومي التنمية المستدامة

استراتيجية نظام المعلومات  (: "التشغيل والبطالة في 2011الدين ) ؛ مخلوف عزفريدبختي   .35

الجزائري، مع محاولة بناء نموذج قياسي لمعدل البطالة"، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي 

 15سيلة يومي ، جامعة المإستراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة و تحقيق التنمية المستدامةحول: 

 .2011نوفمبر  16و

(: "أسباب انتشار البطالة وإجراءات مواجهتها في الجزائر"، 2011براق محمد؛ بوسبعين تسعديت )  .36

ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي حول استراتجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق 

http://www.univ-msila.dz/umvar/images/stories/files/manif/sem-gestion2011.doc
http://www.univ-msila.dz/umvar/images/stories/files/manif/sem-gestion2011.doc
http://www.univ-msila.dz/umvar/images/stories/files/manif/sem-gestion2011.doc
http://www.univ-msila.dz/umvar/images/stories/multimedia/files/sem-gestion2011.doc
http://www.univ-msila.dz/umvar/images/stories/multimedia/files/sem-gestion2011.doc
http://www.univ-msila.dz/umvar/images/stories/multimedia/files/sem-gestion2011.doc
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رية وعلوم المسيلة،  كلية العلوم االقتصادية والتجا –التنمية المستدامة، جامعة محمد بوضياف 

 .2011نوفمبر  16ـ 15التسيير يومي: 

(: "التجربة التنموية في الجزائر واستراتيجية تنمية 2003؛ عطوي عبد القادر )إسماعيلبوخاوة   .37

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "، ورقة عمل مقدمة في الدورة الدولية بعنوان: " تمويل 

سطيف: جامعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية "، 

 .2003ماي  28-25 االقتصادية وعلوم التسيير، فرحات عباس، كلية العلوم

(: "الفلسفة في الجامعة الجزائرية في ظل نظام ل م د"، ورقة بحثية مقدمة في 2011بوعلي نابي )  .38

، قسنطينة، المدرسة العليا لألساتذة، الجزائر واقع وآفاقالملتقى الوطني حول: تدريس الفلسفة في 

 .2011أفريل  19و 18يومي: 

 

(: "أثر  السلوك االستثمار ي العمومي على البطالة  في 2013؛ حططاش عبد السالم )سفياندلفوف   .39

ورقة بحثية مقدمة في المؤتمر الدولي حول تقييم "،  2014ـ2001دراسة تحليلية للفترة  :الجزائر

آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 

 .2013مارس  12و 11يومي:  1، جامعة سطيف2014ـ2001

 

(: "دور ومكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجهاز الصناعي المتميز 2003دمدوم كمال )  .40

الدورة الدولية بعنوان: "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  بالثنائية"، ورقة عمل مقدمة في

وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية"، سطيف: جامعة فرحات عباس، كلية العلوم االقتصادية 

 .2003ماي  28-25وعلوم التسيير، 

 

ورقة (: "ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطورها في العالم"، 2003شعباني إسماعيل )  .41

بحثية مقدمة في الدورة التدريبية الدولية حول: تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها 

 .2003ماي  28إلى  25في االقتصاديات المغاربية، جامعة فرحات عباس، سطيف، أيام: من 

 

(: "السياسات البحثية في الجزائر، السياسات والعوائق"، 2012محمد الصغير ) ؛ كاوجةغنيةشليغم   .42

ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الوطني األول حول " إشكالية العلوم االجتماعية في الجـزائر واقع و 

 .2012مارس  08-07جامعة ورقلة، يومي: آفاق"، 

 

(: "واقع وآفاق البطالة في الوطن العربي"، ورقة بحثية مقدمة 2011؛ حليمي سارة )أحمدطرطار   .43

إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية  حول: الملتقي العلمي الدوليفي 

 .2011فمبر نو 16-15خالل الفترة ، جامعة المسيلة، المستدامة

 

http://www.umc.edu.dz/vf/index.php/proceeding/1023-2011-04-20-08-26-51
http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-sociales-et-sciences-humaines/70-%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%80%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-07-08-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2012.html
http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-sociales-et-sciences-humaines/70-%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%80%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-07-08-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2012.html
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انعكاسات اإلصالحات االقتصادية على التشغيل (: "2011عبد الرزاق نذير؛ نوة بن يوسف )  .44

ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي حول إستراتيجية الحكومة في القضاء "، والبطالة في الجزائر

 .2011نوفمبر  16و 15، جامعة المسيلة يومي: على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة

 

اعي لدى الشباب الجزائري الة، ومسألة االندماج االجتمـــ(: "العمل، البط2014علمي حمزة )  .45

"، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الوطني الموسوم بعنوان: الشباب ومسألة االندماج المتعلم

فريل أ 25و 24و 23االجتماعي في المجتمع الجزائري  ـ واقع وتحديات ـ، جامعة األغواط أيام 

2014. 

 

(: "المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المناخ االستثماري"، ورقة بحثية 2002قدي عبد المجيد )  .46

مقدمة في الملتقى الوطني األول حول: " المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية "، 

 .2002يل أفر 9 -8األغواط: جامعة عمار ثليجي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، 

 

(: " دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 2003) كاتيةبوروبة ؛ زينببوقاعة ؛ فريدةلرقط   .47

االقتصاديات النامية ومعوقات تنميتها"، ورقة عمل مقدمة في الدورة الدولية حول: " تمويل 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية "، سطيف: جامعة 

 .2003ماي  28-25 ير،فرحات عباس، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسي

 

(: " دراسة قياسية لمنحنى فيليبس في الجزائر خالل الفترة 2011لعراف فائزة؛ سعودي نجوى ) .48

إستراتيجية الحكومة في القضاء على "، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي حول 2003-2011

 .2011 نوفمبر 16و 15، جامعة المسيلة يومي: البطالة وتحقيق التنمية المستدامة

 

(: "أداء السياسة النقدية في الجزائر في ظل اإلصالحات 2005مدوخ ماجدة؛ وصاف عتيقة ) .49

المؤتمر العلمي الدولي حول األداء المتميز للمنظمات  ورقة بحثية مقدمة فياالقتصادية"، 

 .2005مارس  09ـ08والحكومات، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة يومي: 

 

ة ضمن السياسة العامة للتشغيل ط(: "مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوس2013مراد )مرمي   .50

الة في الجزائر"، ورقة بحثية مقدمة في المؤتمر الدولي حول: تقييم آثار برامج طومكافحة الب

-2001االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة: 

 .2013مارس  12و 11، يومي 1يف طامعة س، ج2014

 

(: "برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، ندوة حول: "الصفقات 2009مقدمي عامر )  .51

 .09/06/2009ف: دار الثقافة، يوم: العمومية وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، سطي
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(: " المشروعات الصغيرة والمتوسطة كآلية لمكافحة البطالة في 2011؛ يحياوي نعيمة )زكيةمقري   .52

الدول العربية"، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي حول إستراتيجية الحكومة في القضاء على 

مسيلة، البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ال

 .2011نوفمبر  16و 15يومي: 

 
 

 )مرتبة حسب تاريخ اإلصدار(: الجرائد الرسمية

 

 .1976أبريل  23، الصادرة في 33 العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،   .53

 أفريل 16المؤرخ في   72-76يتعلق بتنظيم التربية والتكوين؛ األمر رقم رقم  35-76األمر رقم   .54

، يتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1976

 .1976أبريل  23، الصادرة في 33: العدد

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادر في ، 1982أوت  21المؤرخ في:  82/11القانون   .55

 .24/08/1982، الصادرة بتاريخ : 34العدد

الجريدة ، الصادر في للوطن التنظيم اإلقليميالمتعلق ب 1984فيفري  4المؤرخ في  84/09القانون   .56

 .1984فيفري  07، الصادرة بتاريخ : 6العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

الجريدة الرسمية ، الصادر في 14/04/1990 المؤرخ في 10-90 :قانون النقد والقرض رقم  .57

 .1990 /18/04في  صادرةال ،16 العدد  ،للجمهورية الجزائرية

الجريدة الرسمية الصادر في ، 05/10/1993 المؤرخ في 93/12م التشريعي رقم: المرسو  .58

 .1993 /10/10في  صادرةال 64 العدد ،للجمهورية الجزائرية

 .1996مارس  20، الصادرة في 18 العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،   .59

 .1996يونيو  26، الصادرة في: 39 العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،   .60

 .1996سبتمبر  11، الصادرة في 52 العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،   .61

 .2000مايو  10، الصادرة في: 27 العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،   .62

 .2000مايو  14، الصادرة في: 28 العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،   .63
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، 37 العدد، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2000قانون المالية التكميلي لسنة   .64

 .28/06/2000ة بتاريخ: الصادر

 .2001ديسمبر 15، الصادرة بتاريخ: 77 العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  .65

 .2002نوفمبر  13، الصادرة في: 74 العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،   .66

 .2003فبراير  26الصادرة في: ، 13 العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،   .67

 .2003سبتمبر  10، الصادرة في 54 العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،   .68

 .2003نوفمبر  05، الصادرة في 67سمية للجمهورية الجزائرية، العدد الجريدة الر  .69

 .2003نوفمبر  09الصادرة في: ، 68 العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،   .70

 .2003ديسمبر  09، الصادرة في: 76 العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،   .71

الجريدة الرسمية الصادر في ، 2004جوان  5مؤرخ في ال 04-162المرسوم التنفيذي رقم:  72

.2004جوان  06 الصادرة في ،36للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .2005ديسمبر  31، المؤرخ في: 85 العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، .73

 .2007أبريل  25الصادرة في: ، 27 العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  .74

7508126162008

22302008 

7620302011

 .2013يوليو  07، الصادرة في: 35الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  .77

المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات  2017يناير  10المؤرخ في  02-17رقم  القانون .78

يناير  11 في ،02الصغيرة والمتوسطة، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

2017. 
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 الوثائق والتقارير والنشريات: 

 

(: "النشاط االقتصادي والتشغيل والبطالة خالل الثالثي الرابع من 2012الوطني لإلحصاء ) الديوان  .79

 .تقرير فصلي حول التشغيل والبطالة"، 2011سنة 

(: "النشاط االقتصادي والتشغيل والبطالة خالل الثالثي الرابع من 2013الديوان الوطني لإلحصاء )  .80

 .والبطالةتقرير فصلي حول التشغيل "، 2012سنة 

(: "النشاط االقتصادي والتشغيل والبطالة خالل الثالثي الرابع من 2014الديوان الوطني لإلحصاء )  .81

 .تقرير فصلي حول التشغيل والبطالة"، 2013سنة 

 .2010ماي  24"، 2014-2010بيان اجتماع مجلس الوزراء: "برنامج التنمية الخماسي   .82

 "، أبو ظبي.2007ر االقتصادي العربي الموحد لعام (: "التقري2008صندوق النقد العربي )  .83

 ."2014: "الحولية اإلحصائية لسنة (2014مديرية البرمجة ومراقبة الميزانية لوالية سطيف )  .84

(: "الدليل اإلحصائي لوالية بجاية، 2016مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية بجاية )  .85

 ."2015إحصائيات 

المعلومات اإلحصائية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار  نشرية  .86

 .22 العدد، 2013 لسنة

يتعلق بفتح  2003 أفريل  20مــؤرخ في  403-03(: "منشور رقم 2003وزارة التربية الوطنية )  .87

، جوان 469 العددشعب االمتيـاز في مرحلـة التعليــم الثانوي"، النشرة الرسمية للتربية الوطنية، 

2003. 

(: "الوثيقة المرافقة لمنهاج التربية البدنية والرياضية، السنة الثالثة 2006وزارة التربية الوطنية )  .88

 ثانوي"، اللجنة الوطنية للمناهج.
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 االلكترونية:مواقع ال
 

التعريف اإلجرائي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ملخص تنفيذي، في الموقع   .89

l_Projects/SR/SRhttp://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/Smal-االلكتروني: 

5.pdf :04/04/2015، تم االطالع عليه يوم. 

 

/chomage-et-Emploi-http://www.ons.dz-الديوان الوطني لإلحصاء، في الموقع االلكتروني:  .90

.html،  :25/01/2014تم االطالع عليه يوم. 

 

"، في رؤية القطاع الخاص للبحث العلمي ووسائل النهوض به)دون سنة نشر(: "الشاعر محمد   .91

 .26/10/2013، تم االطالع عليه يوم:  /www.hcsr.gov.sy/archive...:الموقع االلكتروني

 

 الموقع االلكتروني: الوثيقة المرافقة لمنهاج اللغة العربية، في  .92

http://www.onefd.edu.dz/programmes/PROG.DU%20PRIMAIRE/DOC.AC.PRIMAIRE/

Acc%20Arabe.htm-DOC.ACC.4AP/Doc05/05/2016يوم:  ، تم االطالع عليه. 

الفترة: عام )"حصيلة التجارة الخارجية في الجزائر (: 2013الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار )  .93

 روني:ـــــــوقع االلكتــــــــي المــــــية، فــــــارجــــــارة الخــــلة التجـــــ("، حصي2013

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique 03/10/2014م: ، تم االطالع عليه يو. 

 

942001

 

http://www.tarbyatona.net/articles.php?action=show&id=175 ،

2012/05/14 

 في الموقع االلكتروني: ،"(: " مدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري2010بليل عبد الكريم )  .95

   http://www.alukah.net/culture/0/9290/#ixzz4OaBSbaBU ،  :تم االطالع عليه يوم

31/10/2016. 

 

http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/Small_Projects/SR/SR-5.pdf
http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/Small_Projects/SR/SR-5.pdf
http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/Small_Projects/SR/SR-5.pdf
http://www.ons.dz/-Emploi-et-chomage-.html
http://www.ons.dz/-Emploi-et-chomage-.html
http://www.ons.dz/-Emploi-et-chomage-.html
http://www.hcsr.gov.sy/archive/
http://www.onefd.edu.dz/programmes/PROG.DU%20PRIMAIRE/DOC.AC.PRIMAIRE/DOC.ACC.4AP/Doc-Acc%20Arabe.htm
http://www.onefd.edu.dz/programmes/PROG.DU%20PRIMAIRE/DOC.AC.PRIMAIRE/DOC.ACC.4AP/Doc-Acc%20Arabe.htm
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique
http://www.tarbyatona.net/articles.php?action=show&id=175
http://www.tarbyatona.net/articles.php?action=show&id=175
http://www.alukah.net/culture/0/9290/#ixzz4OaBSbaBU


 .....................................................................................................................راجعـــــــائمة المـــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 

  
275 

 
  

(: "المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بارقة أمل 2009بنك التنمية الصناعية والعمال المصري ) .96

لالقتصاد المصري"، إدارة التخطيط والبحوث والتطوير الداخلي، في الموقع االلكتروني: 

me.docegypt.com/doc/s-www.idbe،  :03/04/2015تم االطالع عليه يوم. 

 

http://www.lagh-، في الموقع االلكتروني:  جامعة األغواط،" تقديم دار المقاوالتية"  .97

univ.dz/?page_id=10362  :01/05/2016، تم االطالع عليه يوم. 

جورج يونس )دون سنة نشر(: "تجارب عالمية في التحول إلى اقتصاد المعرفة"، األمم المتحدة:  .98

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، في 

، تم االطالع عليه يوم: http://css.escwa.org.lb/ICTD/1433/22a.pdfالموقع االلكتروني: 

12/11/2013. 

  صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من الموقع االلكتروني:  .99

ndex.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=57http://www.fgar.dz/i تم ،

 .15/09/2009طالع عليه يوم: اال

 

 (: "بطالة المتعلمين: ظاهرة العصر"، في الموقع االلكتروني:2009المالك خلف التميمي ) عبد .100

1.400040-19-01-://www.albayan.ae/opinions/2009http :14/06/2017، تم االطالع عليه يوم. 

 

"دراسة تحليلية لمرتكزات نجاح التجربة التنموية في كوريا  : (2011)  عدنان فرحان الجوراني .101

، في الموقع 2011-08-09 – 3451 العدد("، الحوار المتمدن، 2005-1965الجنوبية للمدة )

تم االطالع عليه يوم: ،  aid=270653http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?: االلكتروني

26/10/2013. 

(: "مدى تأثر المصارف اإلسالمية بتداعيات األزمة المالية 2011عوض بن عوض يسلم ) .102

. في الموقع 12العالمية"، الجمهورية اليمنية، جامعة حضرموت، كلية العلوم اإلدارية، ص.

، تم االطالع عليه يوم: pdfcontent/uploads/20-http://iefpedia.com/arab/wp.11/03اإللكتروني: 

01/10/2013. 

، بإصدار قانون 2004لسنة  141(: "القرار بقانون رقم 2004قانون تنمية المنشآت الصغيرة ) .103

تنمية المنشآت الصغيرة"، الباب األول، مجلس الشعب، جمهورية مصر العربية، في الموقع 

، تم االطالع عليه http://www.sfdegypt.org/c/document_library/get_file?uuidااللكتروني: 

 .03/04/2015يوم: 

http://www.idbe-egypt.com/doc/sme.doc
http://www.idbe-egypt.com/doc/sme.doc
http://www.lagh-univ.dz/?page_id=10362
http://www.lagh-univ.dz/?page_id=10362
http://www.lagh-univ.dz/?page_id=10362
http://css.escwa.org.lb/ICTD/1433/22a.pdf
http://www.fgar.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=57
http://www.fgar.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=57
http://www.albayan.ae/opinions/2009-01-19-1.400040
http://www.albayan.ae/opinions/2009-01-19-1.400040
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%CF%E4%C7%E4+%DD%D1%CD%C7%E4+%C7%E1%CC%E6%D1%C7%E4%ED
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=270653
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/03/%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85.pdf
http://www.sfdegypt.org/c/document_library/get_file?uuid
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ََ : األالبطالة في العراق )دون سنة نشر(: " مالك عبد الحسين احمد .104 "، معالجاتسباب والنتائج واَل

، ورقة بحثية منشورة في الموقع: دارية البصرةإلالكلية التقنية ا

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=44200 :01/08/2013، تم االطالع عليه يوم. 

ا (: " المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهميته2006ماهر حسن المحروق؛ إيهاب مقابله ) .105

، من الموقع 2006الدور الثاني، أيار  –ومعوقاتها"، جبل عمان مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة

االلكتروني: 

http://www.alolabor.org/nArabLabor/images/stories/Tanmeya/dwrat/jordon16221206/sm

es.doc15/08/2009طالع عليه يوم: ، تم اال. 

 في الموقع االلكتروني: مديرية التجارة لوالية تيزي وزو، .106

http://www.dcwtiziouzou.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=122&It

emid=54 :10/05/2017، تم االطالع عليه. 

(: "تجربة كوريا الجنوبية في التعليم العالي"، المؤتمر الثاني 2008م شكري )نوار ثابت؛ سلي .107

لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي في الدول العربية، المملكة العربية السعودية، الظهران، 

، في الموقع االلكتروني: 2008فيفري  27ـ24جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أيام: 

http://faculty.kfupm.edu.sa/PHYS/natabet/talks/Korean%20Experience.pdf تم االطالع ،

 .27/10/2013عليه يوم: 

 

سنة في  50، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر .108

، تم https://www.mesrs.dz/ar/accueil"، في الموقع االلكتروني: 2012ـ1962 خدمة التنمية

 .11/08/2013االطالع عليه يوم: 

 

روني: ــــــــوقع االلكتـــــي المـــــــمي، فــــــــالي والبحث العلـــــــــــيم العــــــــــوزارة التعل .109

http://services.mesrs.dz/arabe_mesrs/etablissements_a.php?eetab=1  :تم االطالع عليه يوم ،

11/08/2013. 

في الموقع ، 2007التعليم العالي"، جوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "إصالح  .110

 . 11/08/2013تم االطالع عليه يوم:  ،www.mesrs.dzااللكتروني: 

، تم االطالع عليه  mipmepi.dz.http://wwwوزارة الصناعة والمناجم، في الموقع االلكتروني:  .111

 .26/07/2015يوم: 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=44200
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=44200
http://www.dcwtiziouzou.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=54
http://www.dcwtiziouzou.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=54
http://faculty.kfupm.edu.sa/PHYS/natabet/talks/Korean%20Experience.pdf
http://faculty.kfupm.edu.sa/PHYS/natabet/talks/Korean%20Experience.pdf
https://www.mesrs.dz/ar/accueil
http://services.mesrs.dz/arabe_mesrs/etablissements_a.php?eetab=1
http://services.mesrs.dz/arabe_mesrs/etablissements_a.php?eetab=1
http://www.mesrs.dz/
http://www.mipmepi.dz/?الوكالة-الوطنية,227
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 وزارة الصناعة والمناجم، في الموقع االلكتروني: .112

facilitation-de-http://www.dipmepi47.dz/index.php/centre،  االطالع عليه يوم: تم

16/07/2017. 

لدى افتتاح أشغال الورشة التقنية الجزائرية اإلسبانية وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي،  .113

في الموقع االلكتروني:  – 2008جويلية  13/14، يومي: نزل األوراسي، الجزائر، حول التشغيل

www.mtess.gov.dz/mtss_ar.../2008/co_130708_ar.do، :30/12/2013تم اإلطالع عليه يوم. 
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 الصفحة داولـــــــــــــائمة الجــــــــــــــــــــــق
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(: مضمون مخطط برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي         02-02الجدول رقم )

(2001-2004) 

70 

 71             4200-2001 الفترة خالل القطاعات ألهم النمو معدل (:30-02) رقم جدولال

 73 (2009-2005(: البرنامج التكميلي لدعم النمو )04-02الجدول رقم )

(: تطور معدالت النمو االقتصادي الحقيقي خالل الفترة     05-02الجدول رقم )

(2005-2009) 

75 

خلق مناصب الشغل خالل الفترة  (: المساهمة القطاعية في06-02الجدول رقم )

 (2004ـ2001)

81 

(: توزيع البطالين حسب فئات العمر خالل الفترة 07-02الجدول رقم )

 (2004ـ2001)

82 

(: توزيع البطالين حسب فئات العمر خالل الفترة 08-02الجدول رقم )

 (2009ـ2005)

85 

التشغيل ومعدل البطالة خالل الفترة  (: تطور حجم09-02الجدول رقم )

 (2014ـ2010)

90 

(: توزيع البطالين حسب فئات العمر خالل الفترة 10-02الجدول رقم )

 (2014ـ2010)

92 

 117 (: مبادئ المقاربة بالكفاءات وانعكاساتها التربوية01-03الجدول رقم )

 118 القديم والمنهج الجديد(: الفروقات المتعددة بين البرنامج 02-03الجدول رقم )

 162 (: تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب أوجه النشاط01-04الجدول رقم )

المصغرة والصغيرة والمتوسطة المؤسسـات  معـايير تمييز (: 02-04)الجدول رقم 

 في الجزائر
171 

 والصغيرة المصغرة للمؤسسـات الجديدة التمييز معـايير (:03-04) رقم الجدول

 الجزائر في والمتوسطة
172 

 201 الثيالهيكل المالي للتمويل الث (:04-04) الجدول رقم

 202 نائيالهيكل المالي للتمويل الث (:05-04) الجدول رقم 

المشاريع المدعمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل (:06-04) رقمالجدول

حسب مؤشر المستوى التعليمي خالل  الشباب في الجزائر

 .2015-2005الفترة 

210 

وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب القطاعات (: 01-05الجدول رقم )

 31/12/2014الكبرى إلى غاية 

 

221 
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عروض العمل المسجلة لدى الوكالة الوطنية للتشغيل فرع  (:02-05)الجدول رقم 

 بجاية حسب المستوى التعليمي
227 

في والية  2015طلبات الشغل المسجلة والموظفة خالل سنة  (:03-05)الجدول رقم 

 بجاية

228 

فرع بجاية إلى غاية  ANSEJالمشاريع الممولة من طرف  (:04-05) الجدول رقم

31/12/2015. 

229 

الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم (: المشاريع المصغرة 05-05الجدول رقم )

 2015سنة  فرع وهران خاللتشغيل الشباب 

243 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس األشكال
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 الصفحة الــــــــــائمة األشكـــــــــــــــــق

 04 : مخطط يوضح فئة البطالين من ضمن مجموع السكان(01-01)الشكل رقم 

 09 : مخطط توضيحي ألنواع البطالة(02-01)الشكل رقم 

 12 : البطالة الدورية(03-01)الشكل رقم 

 24 للنظرية الكالسيكية: البطالة وفقا (04-01)الشكل رقم 

 27 :  سوق العمل وفقا للنظرية الكينزية(05-01)الشكل رقم 

: دور الدولة في التأثير على الطلب الكلي الفعال وتحريك (06-01)الشكل رقم 

 العرض الكلي

28 

 34 : البطالة الكالسيكية وفقا لنظرية االختالل(07-01)الشكل رقم 

 35 الكينزية وفقا لنظرية االختالل: البطالة (08-01)الشكل رقم 

 37 لدورات االقتصادية في القرن العشرينا: (09-01)الشكل رقم 

 39 : منحـــنى فيـلبس(10-01)الشكل رقم 

: السياسة االقتصادية الالزمة لتحقيق انخفاض في معدل البطالة (11-01)الشكل رقم 

 وفي معدل التضخم

40 

 42 المجتمع واختيار المعدالت المثلى للتضخم والبطالة: تفضيالت (12-01)الشكل رقم 

 44 : العالقة بين التضخم والبطالة(13-01)الشكل رقم 

 45 (2011-2003: منحنى فيليبس في الجزائر خالل الفترة )(14-01)الشكل رقم 

 48 : منحنى يوضح قانون أوكن(15-01)الشكل رقم 

 59 (2000ـ1985البطالة في الجزائر خالل الفترة ) تطور معدل (:01-02)الشكل رقم 

 61 أزمة االقتصاد الجزائري في نهاية الثمانينيات (:02-02)الشكل رقم 

       : مختلف البرامج االستثمارية في الجزائر خالل الفترة(03-02)الشكل رقم 

(2001-2014)  

69 

 76 قطاع: مخصصات برنامج تعزيز النمو لكل (04-02)الشكل رقم 

 78 : تأثير االستثمارات العمومية على االقتصاد الجزائري(05-02)الشكل رقم 

 79 (2013ـ2000: تطور معدل البطالة في الجزائر خالل الفترة )(06-02)الشكل رقم 

: تطور معدل البطالة ومعدل االستثمار العمومي خالل الفترة (07-02)الشكل رقم 

 (2004ـ2001)

80 

: تطور معدل البطالة ومعدل االستثمار العمومي خالل الفترة (08-02)الشكل رقم 

 (2009ـ2005)

 

83 
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: المساهمة القطاعية في خلق مناصب الشغل خالل الفترة (09-02)الشكل رقم 

 (2009ـ2005)

84 

: توزيع البطالين حسب فئات العمر خالل الفترة (10-02)الشكل رقم 

 (2009ـ2005)

85 

توزيع البطالين حسب فئات العمر خالل الفترة : (11-02)الشكل رقم 

 (2014ـ2010)

93 

البطالة لدى حاملي الشهادات الجامعية حسب التخصص : (12-02)الشكل رقم 

 والجنس

98 

 99 واقع البطالة في الجزائر حسب مؤشر المستوى التعليمي (:13-02)الشكل رقم 

تطور معدل البطالة حسب الشهادة المتحصل عليها خالل  (:14-02)الشكل رقم 

 (2015-2010الفترة )

100 

 114 (: األبعاد األساسية لإلصالحات الجديدة للمنظومة التربوية01-03الشكل رقم )

 119 (: هيكلة المقاربة بالكفاءات02-03الشكل رقم )

 126 عدد الطلبة المسجلين في التدرج وما بعد التدرج : تطور(03-03الشكل رقم )

 127 (: تزايد نسبة اإلناث في مرحلة التدرج04-03الشكل رقم )

(: تطور عدد حاملي الشهادات الجامعية في الجزائر منذ 05-03الشكل رقم )

 2012االستقالل إلى 

128 

إصالح وتطوير التعليم العالي في الجزائر  (: إستراتيجية06-03الشكل رقم )

 .2013ـ2004

132 

مقارنة بهيكلة النظام الكالسيكي لمختلف  LMD(: هيكلة نظام 07-03الشكل رقم )

 التخصصات

134 

 LMD 137(: هيكلة النظام الجديد 08-03الشكل رقم )

برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  محاور (:01-04)الشكل رقم 

 الجزائر

185 

 186 هاالتنسيق بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومحيط (:02-04)الشكل رقم 

 188 2015عدد الم ص م حسب طبيعتها القانونية بنهاية سنة  (:03-04)الشكل رقم 

الصغيرة والمتوسطة في : تطور العدد اإلجمالي للمؤسسات (04-04)الشكل رقم 

 ( 2013–2001الجزائر خالل الفترة: )

189 

-2001خالل الفترة:  عدد الم ص م العمومية في الجزائر (:05-04) الشكل رقم

2013 

190 

مساهمة الم ص م العمومية والخاصة في الناتج المحلي  (:06-04)الشكل رقم 

 اإلجمالي

191 

مساهمة الم ص م الخاصة والعمومية في توظيف اليد العاملة  (:07-04)الشكل رقم 

 2013-2001خالل الفترة:  في الجزائر

192 
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لوكالة الوطنية لدعم تشغيل فرع امخطط الهيكل التنظيمي ل (:08-04)الشكل رقم 

 الشباب

197 

خطوات المرافقة خالل مرحلة إنشاء المؤسسة وخالل مرحلة  (:09-04)الشكل رقم 

 توسيعها
199 

حسب مؤشر  ANSEJتوزيع المشاريع الممولة من طرف  (:10-04)الشكل رقم 

 .31/12/2015حتى   قطاع النشاط

205 

حسب اإلقــليم  ANSEJتوزيع المشاريع الممولة من طرف  (:11-04)الشكل رقم 

 الجغـرافي

206 

حسب مؤشر  ANSEJتوزيع المشاريع الممولة من طرف  (:12-04)الشكل رقم 

 السن

208 

حسب مؤشر  ANSEJتوزيع المشاريع الممولة من طرف  (:13-04)الشكل رقم 

 المستوى التعليمي

209 

 216 وبلدياتها سطيف : الحدود اإلدارية لوالية (01-05) الشكل رقم

 217  2014سن سنة حسب المن قبل األفراد العمل  عروضتوزيع  :(02-05)الشكل رقم 

مناطق سنة حسب المن قبل األفراد العمل  عروضتوزيع  :(03-05)الشكل رقم 

2014  
 

218 

سطيف خالل الفترة: بوالية  سوق العملتطورات  :(04-05)الشكل رقم 

2010/2014 

 

219 

من مجموع  ANSEJ(: المشاريع المدعمة من طرف 05-05الشكل رقم )

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في والية سطيف إلى غاية 

31/12/2015. 

222 

فرع سطيف  ANSEJالمشاريع الممولة من طرف  تطور (:06-05)الشكل رقم 

 حسب مؤشر المستوى التعليمي

223 

 226 خريطة والية بجاية وحدودها (:07-05)الشكل رقم 

فرع بجاية  ANSEJتوزيع المشاريع الممولة من طرف  (:08-05) الشكل رقم 

 .2015-2005خالل الفترة:  حسب مؤشر المستوى التعليمي
230 

فرع بجاية  ANSEJالمشاريع الممولة من طرف  طور عددت (:09-05) الشكل رقم 

 .2015-2005خالل الفترة: حسب مؤشر المستوى التعليمي

231 

 233 خريطة والية تيزي وزو وبلدياتها (:10-05) الشكل رقم

( : األفراد المسجين لدى الوكالة الوطنية للتشغيل لوالية تيزي 11-05الشكل رقم )

 وزو حسب المستوى التعليمي

235 

فرع تيزي وزو  ANSEJتوزيع المشاريع الممولة من طرف  (:12-05)الشكل رقم 

 .2015-2005خالل الفترة:  حسب مؤشر المستوى التعليمي

236 
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فرع تيزي  ANSEJالمشاريع الممولة من طرف  (: تطور عدد13-05الشكل رقم )

-2005خالل الفترة: حسب مؤشر المستوى التعليميوزو 

2015. 

237 

 238 (: خريطة توضح بلديات والية قسنطينة14-05) الشكل رقم 

فرع قسنطينة  ANSEJتوزيع المشاريع الممولة من طرف (: 15-05) الشكل رقم 

 .2015-2005خالل الفترة:  حسب مؤشر المستوى التعليمي

239 

فرع  ANSEJالمشاريع الممولة من طرف  : تطور عدد(16-05)الشكل رقم 

 حسب مؤشر المستوى التعليميقسنطينة 

240 

 242 : خــريطة واليــــة وهــــــران وحــــــدودهــــــا(17-05)الشكل رقم 

فرع وهران  ANSEJتوزيع المشاريع الممولة من طرف (: 18-05الشكل رقم )

 .2015-2005خالل الفترة: حسب مؤشر المستوى التعليمي

244 

فرع  ANSEJالمشاريع الممولة من طرف  طور عددت(: 19-05الشكل رقم )

-2005خالل الفترة: حسب مؤشر المستوى التعليميوهران 

2015. 

245 

 247 (: خريطة والية عين الدفلى وحدودها20-05الشكل رقم )

 248 : هرم األعمار لسكان والية عين الدفلى حسب الجنس(21-05)الشكل رقم 

فرع عين  ANSEJتوزيع المشاريع الممولة من طرف (: 22-05الشكل رقم )

-2005خالل الفترة: حسب مؤشر المستوى التعليميالدفلى 

2015. 

249 

فرع عين  ANSEJالمشاريع الممولة من طرف  طور عددت(: 23-05الشكل رقم )

-2005خالل الفترة: حسب مؤشر المستوى التعليميالدفلى 

2015. 

250 

 252 (: خريطة والية الجزائر العاصمة ودوائرها اإلدارية24-05الشكل رقم )

فرع الجزائر  ANSEJتوزيع المشاريع الممولة من طرف (: 25-05الشكل رقم )

خالل الفترة:  حسب مؤشر المستوى التعليميالعاصمة 

2005-2015. 

253 

فرع  ANSEJالمشاريع الممولة من طرف  طور عددت: (26-05)الشكل رقم 

خالل  حسب مؤشر المستوى التعليميالجزائر العاصمة 

 .2015-2005الفترة:

254 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحــــــــق



 المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحق

 
 

 المـــــــــــــــالحق:

 .01الملحق رقم: 

 (2004ـ2001)تطور معدل البطالة واالستثمار العمومي خالل الفترة 

 
(: "أثر  السلوك االستثمار ي العمومي على البطالة  في الجزائر: 2013سفيان دلفوف؛ حططاش عبد السالم ) المصدر:

مة في المؤتمر الدولي حول تقييم آثار برامج االستثمارات العامة "،  ورقة بحثية مقد2014ـ2001دراسة تحليلية للفترة 

 12و 11يومي:  1، جامعة سطيف2014ـ2001وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 

 .14ص. ،2013مارس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .02الملحق رقم: 

 
 Source : Office National des Statistiques (2010). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

http://www.ons.dz/


 المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحق

 

 
 .03الملحق رقم: 

 

 2009إلى  2005تطور معدل البطالة، االستثمار العمومي من 

 
(: "أثر  السلوك االستثمار ي العمومي على البطالة  في الجزائر: 2013سفيان دلفوف؛ حططاش عبد السالم ) المصدر:

"،  ورقة بحثية مقدمة في المؤتمر الدولي حول تقييم آثار برامج االستثمارات العامة 2014ـ2001دراسة تحليلية للفترة 

 12و 11يومي:  1، جامعة سطيف2014ـ2001ثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة وانعكاساتها على التشغيل واالست

 .17ص. ،2013مارس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .04الملحق رقم: 

 
Source: ONS (2015) : ACTIVITE, EMPLOI ET CHOMAGE EN SEPTEMBRE 2015 », N° : 

:  , vu le http://www.ons.dz/IMG/pdf/DSEmploi0915.pdf:  726, p.06. consultez le site web

02/04/2017. 

http://www.ons.dz/IMG/pdf/DSEmploi0915.pdf


 المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحق

 
 

 :05الملحق رقم 

 المرئية المحاضرات لنظام الشاملة الهيكلة

 
 العالي والبحث العلمي، من الموقع االلكتروني:وزارة التعليم  المصدر:

learning/arabe/index_arab.php-http://services.mesrs.dz/e 
 

 :االلكتروني التعليم لمنصة الشاملة الهيكلة

 
 لعلمي، من الموقع االلكتروني:وزارة التعليم العالي والبحث ا المصدر:

learning/arabe/index_arab.php-http://services.mesrs.dz/e 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://services.mesrs.dz/e-learning/arabe/index_arab.php
http://services.mesrs.dz/e-learning/arabe/index_arab.php
http://services.mesrs.dz/e-learning/arabe/index_arab.php
http://services.mesrs.dz/e-learning/arabe/index_arab.php


 المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحق

 
 

 :  06الملحق رقم 
 

 خريطة توضح واليات شمال ووسط الجزائر وبعض واليات الجنوب

 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
خالل  نسبة اليد العاملة الموظفة في الـ: م ص م من مجموع اليد العاملة في الجزائرجدول يوضح 

 2015-2001الفترة: 

 السنوات 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 مجموع اليد العاملة الموظفة 6228772 6693250 6684057 7798412 8044220 8868804 8594843 9146000

1540209 1355399 1252647 1157856 1063953 912949 598509 639140 

اليد العاملة الموظفة في 

المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة

16,84 15,77 14,12 14,39 13,64 13,66 8,94 10,26 

نسبة اليد العاملة الموظفة 

لـ: م ص م من مجموع في ا

 اليد العاملة في الجزائر

 
 السنوات 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
 مجموع اليد العاملة الموظفة 9472000 9735000 9599000 10170000 10788000 10239000 10594000

 
2371020 2157232 1915495 1776461 1724197 1625000 1649784 

في اليد العاملة الموظفة 

المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة

 
22,38 21,07 17,76 17,47 17,96 16,69 17,42 

نسبة اليد العاملة الموظفة 

في الـ: م ص م من مجموع 

 اليد العاملة في الجزائر

المصدر: 
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 حسب مؤشر المستوى التعليمي ANSEJتوزيع المشاريع الممولة سنويا من طرف 

 

Year Total PME Anal Form Prim Moy Second Univ 

 

2005 613 392 135 4 3 29 50 

 

2006 533 335 132 0 0 2 64 

 

2007 403 262 108 1 0 4 28 

 

2008 489 32 140 16 105 129 67 

ORAN 2009 741 24 232 24 207 171 83 

 

2010 648 46 236 25 121 144 76 

 

2011 1943 199 256 108 828 421 131 

 

2012 2800 6 413 111 1661 478 131 

 

2013 1518 0 344 41 748 272 113 

 

2014 1490 2 474 34 614 229 137 

  2015 890 2 459 12 227 85 105 

 

Year Total PME Anal Form Prim Moy Second Univ 

  2005 403 183 144 5 16 21 34 

 

2006 371 213 101 1 2 2 52 

 

2007 399 209 128 3 5 9 45 

 

2008 654 82 245 21 122 100 84 

 

2009 1201 3 408 49 447 178 116 

 

2010 1240 3 516 45 404 150 122 

BEJAIA 2011 1794 67 394 103 810 299 121 

 

2012 4096 93 837 215 2047 632 272 

 

2013 1637 18 770 35 435 170 209 

 

2014 1522 16 856 35 288 112 215 

  2015 1105 3 730 14 134 54 170 

 

Year Total PME Anal Form Prim Moy Second Univ 

  2005 722 369 238 0 16 10 89 

 

2006 677 354 241 0 1 3 78 

 

2007 674 283 298 4 3 4 82 

 

2008 867 40 306 18 234 127 142 

TIZI OUZOU 2009 1393 62 182 59 648 293 149 

 

2010 1300 129 130 56 613 259 113 

 

2011 1627 106 362 74 669 277 139 

 

2012 2003 35 627 68 820 292 161 

 

2013 2483 3 1145 50 844 240 201 

 

2014 1939 1 914 33 639 156 196 

  2015 1480 0 744 39 338 92 267 

 

Year Total PME Anal Form Prim Moy Second Univ 

  2005 185 111 42 2 7 12 11 

 

2006 255 155 76 0 0 1 23 

 

2007 251 153 73 0 0 2 23 

 

2008 423 2 178 18 99 61 65 
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2009 1099 1 466 48 310 156 118 

SETIF 2010 1245 2 291 91 557 207 97 

 

2011 1672 0 315 129 850 241 137 

 

2012 2247 0 437 112 1332 249 117 

 

2013 1529 0 350 74 770 207 128 

 

2014 1427 0 508 67 530 150 172 

  2015 859 0 399 27 186 59 188 

 

Year Total PME Anal Form Prim Moy Second Univ 

  2005 806 325 167 13 135 105 61 

 

2006 700 438 157 4 20 26 55 

 

2007 599 357 151 3 19 21 48 

 

2008 859 29 221 33 296 210 70 

 

2009 1603 26 316 72 632 411 146 

ALGER 2010 1672 46 389 66 681 352 138 

 

2011 3393 107 363 328 1732 696 167 

 

2012 4264 89 426 502 2464 614 169 

 

2013 2519 51 392 299 1266 371 140 

 

2014 2958 37 707 287 1367 392 168 

  2015 1287 11 543 85 412 134 102 

 

Year Total PME Anal Form Prim Moy Second Univ 

  2005 522 205 84 6 76 80 71 

 

2006 435 291 92 0 3 1 48 

 

2007 530 335 113 1 1 7 73 

 

2008 545 5 128 22 196 124 70 

 

2009 698 1 217 18 222 146 94 

Constantine 2010 675 2 164 21 259 160 69 

 

2011 827 1 136 22 366 205 97 

 

2012 1027 3 170 40 473 243 98 

 

2013 1158 0 255 61 512 208 122 

 

2014 1144 3 230 61 459 223 168 

  2015 643 0 180 23 224 91 125 

Ain Defla 

Year Total PME Anal Form Prim Moy Second Univ 

2005 178 68 34 1 34 30 11 

2006 176 106 57 0 0 1 12 

2007 153 104 42 0 0 0 7 

2008 198 4 64 1 39 78 12 

2009 332 1 93 3 123 88 24 

2010 542 9 205 13 166 122 27 

2011 835 15 186 48 351 195 40 

2012 947 21 157 38 531 169 31 

2013 565 26 52 28 338 91 30 

2014 834 25 71 82 534 90 32 

2015 267 10 29 20 167 30 11 

 .ANSEJ المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  المصدر:
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20012015

 السنوات 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

392639 294612 270545 246716 226326 208727 190330 180770 

عدد المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة في الجزائر

 السنوات 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

934569 852053 747 934 687 386 659309 619072 455989 

عدد المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة في الجزائر

20012015

------------------------------------------------------------------------------------- 

 :08الملحق رقم 

 
 توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع مناصب العمل حسب قطاعات  النشاط الى غاية 

31/12/2014  
مناصب 

 العمــــــل
 المجموع

 مؤسسات

 متوسطة

 مؤسسات

 صغيرة

 مؤسسات

 مصغرة
 القطــــــاع

 البحري الفالحة و الصيد 310 18 8 336 1125

 المياه و الطاقة 20 7 3 30 405

 الخدمات و األشغال العمومية البترولية 0 0 0 0 0

 المحروقات 5 5 3 13 327

 المناجم و التنقيب 47 39 3 89 1154

 الصناعات المعدنية 90 12 0 102 409

 مواد البناء سيراميك و زجاج 710 74 21 805 6125

 اء و األشغال العموميةالبن 2819 215 38 3072 13854

 كيميائيات )مطاط و بالستيك( 46 7 6 59 665

 الصناعات الغذائية،تبغ و كبريت 513 23 22 558 3954

 صناعة األلبسة و النسيج 125 6 0 131 397

 صناعة الجلود و األحذية 17 0 4 21 386

 الصناعة الخشبية ،الطباعة والورق 701 16 4 721 1598

 صناعات مختلفة 213 30 16 259 2102

 النقل و المواصالت 1101 19 6 1126 1394

 التجارة 2875 87 13 2975 7154

 الفندقة،المطاعم،المقاهي 711 21 0 732 1315

 الخدمات المقدمة للمؤسسات 1159 53 10 1222 5245

 الشؤون العقارية 56 7 5 68 711

 المؤسسات المالية 65 41 9 115 1836

 مختلف الخدمات التجارية المقدمة لألفراد 1102 21 3 1126 2103

17 4 0 0 4 
مختلف الخدمات الغير تجارية المقدمة 

 للجماعة

 المجمــــــــــــــــــــــــوع 12689 701 174 13564 52276

 مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لوالية سطيف. المصدر:
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 االرتباط بين المتغيرات في والية سطيف

 
Dependent Variable: TOTAL 
Method: Least Squares 
Date: 05/05/17   Time: 15:21 
Sample: 2005 2015 
Included observations: 11 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 245.9500 306.9531 0.801262 0.4436 
UNIV 7.865199 2.696810 2.916483 0.0171 

R-squared 0.485887     Mean dependent var 1017.455 
Adjusted R-squared 0.428763     S.D. dependent var 683.2495 
S.E. of regression 516.4014     Akaike info criterion 15.49461 
Sum squared resid 2400034.     Schwarz criterion 15.56696 
Log likelihood -83.22036     F-statistic 8.505873 
Durbin-Watson stat 0.861653     Prob(F-statistic) 0.017130 

 
Dependent Variable: TOTAL 
Method: Least Squares 
Date: 05/05/17   Time: 15:22 
Sample: 2005 2015 
Included observations: 11 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 93.66137 266.9326 0.350880 0.7338 
FORM 3.241380 0.816263 3.971001 0.0032 

R-squared 0.636640     Mean dependent var 1017.455 
Adjusted R-squared 0.596267     S.D. dependent var 683.2495 
S.E. of regression 434.1366     Akaike info criterion 15.14756 
Sum squared resid 1696271.     Schwarz criterion 15.21991 
Log likelihood -81.31159     F-statistic 15.76885 
Durbin-Watson stat 0.809160     Prob(F-statistic) 0.003250 

 
Dependent Variable: TOTAL 
Method: Least Squares 
Date: 05/05/17   Time: 15:22 
Sample: 2005 2015 
Included observations: 11 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 369.1750 74.68950 4.942796 0.0008 
MOY 1.536539 0.126721 12.12535 0.0000 

R-squared 0.942317     Mean dependent var 1017.455 
Adjusted R-squared 0.935907     S.D. dependent var 683.2495 
S.E. of regression 172.9751     Akaike info criterion 13.30714 
Sum squared resid 269283.4     Schwarz criterion 13.37948 
Log likelihood -71.18926     F-statistic 147.0241 
Durbin-Watson stat 1.140397     Prob(F-statistic) 0.000001 
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Dependent Variable: TOTAL 
Method: Least Squares 
Date: 05/05/17   Time: 15:23 
Sample: 2005 2015 
Included observations: 11 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 306.7164 119.9697 2.556614 0.0309 
PRIM 13.76430 1.765511 7.796211 0.0000 

R-squared 0.871025     Mean dependent var 1017.455 
Adjusted R-squared 0.856694     S.D. dependent var 683.2495 
S.E. of regression 258.6491     Akaike info criterion 14.11179 
Sum squared resid 602094.3     Schwarz criterion 14.18413 
Log likelihood -75.61483     F-statistic 60.78091 
Durbin-Watson stat 1.636465     Prob(F-statistic) 0.000027 

 
Dependent Variable: TOTAL 
Method: Least Squares 
Date: 05/05/17   Time: 15:24 
Sample: 2005 2015 
Included observations: 11 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 206.8899 113.8008 1.818000 0.1024 
SECOND 6.629153 0.740257 8.955204 0.0000 

R-squared 0.899098     Mean dependent var 1017.455 
Adjusted R-squared 0.887887     S.D. dependent var 683.2495 
S.E. of regression 228.7744     Akaike info criterion 13.86632 
Sum squared resid 471039.5     Schwarz criterion 13.93866 
Log likelihood -74.26473     F-statistic 80.19569 
Durbin-Watson stat 1.467503     Prob(F-statistic) 0.000009 

 
Dependent Variable: TOTAL 
Method: Least Squares 
Date: 05/05/17   Time: 15:26 
Sample: 2005 2015 
Included observations: 11 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 283.8953 77.60445 3.658235 0.0064 
MOY 1.017214 0.282706 3.598133 0.0070 

SECOND 2.489414 1.248661 1.993667 0.0813 

R-squared 0.961463     Mean dependent var 1017.455 
Adjusted R-squared 0.951829     S.D. dependent var 683.2495 
S.E. of regression 149.9589     Akaike info criterion 13.08560 
Sum squared resid 179901.4     Schwarz criterion 13.19412 
Log likelihood -68.97080     F-statistic 99.79683 
Durbin-Watson stat 1.166281     Prob(F-statistic) 0.000002 

Estimation Command: 
===================== 
LS TOTAL C MOY SECOND 
 
Estimation Equation: 
===================== 
TOTAL = C(1) + C(2)*MOY + C(3)*SECOND 
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Substituted Coefficients: 
===================== 
TOTAL = 283.8953103 + 1.017213863*MOY + 2.489414162*SECOND 

 

 : 10 الملحق رقم
 

 بجايةفي والية  ينتباط بين المتغيراالر

 
Dependent Variable: TOTALPME 
Method: Least Squares 
Date: 05/05/17   Time: 11:53 
Sample: 2005 2015 
Included observations: 11 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 565.8877 95.80606 5.906596 0.0002 
MOY 1.740390 0.135310 12.86220 0.0000 

R-squared 0.948405     Mean dependent var 1311.091 
Adjusted R-squared 0.942672     S.D. dependent var 1056.946 
S.E. of regression 253.0663     Akaike info criterion 14.06815 
Sum squared resid 576383.1     Schwarz criterion 14.14049 
Log likelihood -75.37480     F-statistic 165.4362 
Durbin-Watson stat 0.388888     Prob(F-statistic) 0.000000 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : 11الملحق رقم 
 

 االرتباط بين المتغيرين في والية وهران
Dependent Variable: TOTALPME 
Method: Least Squares 
Date: 12/02/16   Time: 10:51 
Sample: 2005 2015 
Included observations: 11 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 501.4303 49.32723 10.16539 0.0000 
MOY 1.451543 0.077113 18.82366 0.0000 

R-squared 0.975229     Mean dependent var 1097.091 
Adjusted R-squared 0.972477     S.D. dependent var 756.4690 
S.E. of regression 125.4990     Akaike info criterion 12.66544 
Sum squared resid 141750.0     Schwarz criterion 12.73778 
Log likelihood -67.65991     F-statistic 354.3304 
Durbin-Watson stat 1.877532     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Estimation Command: 
===================== 
LS TOTALPME  C MOY 
 
Estimation Equation: 
===================== 
TOTALPME = C(1) + C(2)*MOY 
Substituted Coefficients: 
===================== 
TOTALPME = 501.430331 + 1.451543278*MOY 
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 على المستوى الوطني ANSEJإحصائيات وكالة 
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Source : http://www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos-statistiques, vu le : 06/08/2017. 

 

 

 

http://www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos-statistiques
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 قسنطينةفي والية  يناالرتباط بين المتغير

Estimation Command: 
===================== 
LS TOTAL C MOY 
 
Estimation Equation: 
===================== 
TOTAL = C(1) + C(2)*MOY 
 
Substituted Coefficients: 
===================== 
TOTAL = 405.3268378 + 1.341958002*MOY 
 

 

 
Dependent Variable: TOTAL 
Method: Least Squares 
Date: 05/05/17   Time: 15:06 
Sample: 2005 2015 
Included observations: 11 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 405.3268 45.55135 8.898241 0.0000 
MOY 1.341958 0.148054 9.063992 0.0000 

R-squared 0.901268     Mean dependent var 745.8182 
Adjusted R-squared 0.890298     S.D. dependent var 257.9879 
S.E. of regression 85.44898     Akaike info criterion 11.89668 
Sum squared resid 65713.75     Schwarz criterion 11.96903 
Log likelihood -63.43175     F-statistic 82.15594 
Durbin-Watson stat 2.083408     Prob(F-statistic) 0.000008 
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REPARTITION DES PME/PMI Au 31/12/2015 : 
 

ACTIVITES 
NOMBRE DE PME  

 

Bâtiment et travaux publics                                                  
                

5449 

Eau et énergie 25 

Transport et communication 2516 

Services Fournis aux entreprises 2771 

Services fournis aux ménages 2204 

Etablissement financiers 255 

Hôtellerie et restauration 1397 

Affaires immobilières 145 

Hydrocarbures 21 

Mines et carrières 34 

Industrie Agroalimentaire 1206 

Services et travaux pétroliers 14 

ISMME 634 

industrie bois et papier 530 

Pêche et agriculture 327 

Industrie du textile 339 

Chimie plastique 288 

Matériaux de construction 224 

Industrie du cuir 116 

Commerce 6501 

Services pour collectivités 279 

Industrie diverses 142 

TOTAL 25417 

Source : Direction de la Programmation et Suivi Budgétaire (2016) : « ORAN PAR 

LES CHIFFRES POUR L’ANNÉE 2015 », Edition Mai 2016, D.P.S.B d’Oran, p.44. 
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  :15الملحق رقم 

 

 الجزائر العاصمةفي والية  يناالرتباط بين المتغير

 
Estimation Command: 
===================== 
LS TOTALPME C MOY 
 
Estimation Equation: 
===================== 
TOTALPME = C(1) + C(2)*MOY 
 
Substituted Coefficients: 
===================== 
TOTALPME = 605.9822174 + 1.550775223*MOY 

 
   
 
Dependent Variable: TOTALPME 
Method: Least Squares 
Date: 10/08/17   Time: 12:18 
Sample: 2005 2015 
Included observations: 11 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 605.9822 56.14086 10.79396 0.0000 
MOY 1.550775 0.050338 30.80703 0.0000 

R-squared 0.990606 Mean dependent var 1878.182 
Adjusted R-squared 0.989562 S.D. dependent var 1234.662 
S.E. of regression 126.1389 Akaike info criterion 12.67561 
Sum squared resid 143199.2 Schwarz criterion 12.74795 

Log likelihood -67.71585 F-statistic 949.0728 
Durbin-Watson stat 2.096968 Prob(F-statistic) 0.000000 

 



 

فير مناصب العمل تو نارتفاع معدالت بطالة المتعلمين في المجتمع الجزائري، وعجز القطاع العام عإن 

مناصب عمل قارة ودائمة. لقد حتم هذا الوضع ، في إيجاد هؤالء المتعلمينأمام  أحد العقباتيشكل أصبح الكافية، 

، قامت الدولة بإنشاء في هذا اإلطار .وإنشاء مؤسسات مصغرة الفكر المقاوالتيهؤالء الشباب تبني إلى ضرورة 

جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  لعل أهمها ،لدعم ومرافقة هؤالء الشباب المقاولينوهيئات عدة أجهزة 

ANSEJ غيرة والمتوسطة في معالجةمدى مساهمة المؤسسات الصبحثنا تتمثل في إشكالية . انطالقا من هنا، فإن 

 المتعلمين في الجزائر.أزمة بطالة 

الصغيرة المدعمة من المصغرة والمؤسسات  -لقد توصلت دراستنا هذه إلى مجموعة من النتائج، لعل أهمها:      

طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تشكل نسبا هامة من مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة 

عن طريق الوكالة  مصغرة وصغيرةالبطالون المقدمون على إنشاء مؤسسات األشخاص  - في كل والية؛

الصغيرة المدعمة من المصغرة والمؤسسات  - الوطنية لدعم تشغيل الشباب هم من مختلف المستويات التعليمية؛

يين في المتعلمين الجامع في معالجة أزمة بطالةبشكل كبير  الوطنية لدعم تشغيل الشباب ال تساهم طرف الوكالة

 .الجزائر

Résumé :

       Les taux élevés de chômage des diplômés dans la société algérienne et l'incapacité du secteur 

public à fournir des emplois suffisants constituent l'un des obstacles pour ces diplômés à trouver des 

emplois stables et permanents. Cette situation a amené ces jeunes à adopter une démarche 

entrepreneuriale et à créer des micro-entreprises. Dans ce cadre, l'Etat a mis en place plusieurs 

organismes pour soutenir et accompagner ces jeunes entrepreneurs, notamment l'Agence nationale 

pour le soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ). De ce point de vue, la problématique de notre 

recherche est la suivante : Dans quelle mesure les petites et moyennes entreprises contribuent à la 

résolution de la crise du chômage des diplômés en Algérie. 

      Notre étude a abouti à un certain nombre de résultats, dont les plus importants sont : -Les micro 

et petites entreprises soutenues par l’ANSEJ constituent des proportions importantes du nombre 

total de PME créees au niveau de chaque Wilaya; -Les chômeurs ayant l’initiative pour créer des 

micro et petites entreprises par le biais  de l’ANSEJ présentent des niveaux d'instruction différents; 

-Les micro et petites entreprises soutenues par l’ANSEJ ne contribuent pas de manière significative 

à la résolution de la crise du chômage des diplômés universitaires en Algérie. 

Les Mots Clés : Chômage, Chômage des diplômés, Petites Entreprises, 

ANSEJ. 


