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قال اهلل تعاىل قال اهلل تعاىل 

 َيِزَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكِه ﴿
 َوالَِّذيَن ُأوُتوا اِلِعِلَه َدَرَجاٍت

 ﴾ َواللَُّه ِبَنا َتِعَنُلوَن َخِبرٌي
صدق اهلل العظيه صدق اهلل العظيه 

  1111سورة اجملادلة اآلية سورة اجملادلة اآلية 
  



 

 

 

 اإلٍــــــــــــــــــــــداٛ 
 :أٍدٖ عنلٕ ٍرا 

 إىل الٔيبْع الرٖ ال ميّل العطاٛ، إىل مً حاكتا ضعادتٕ خبْٔط ميطْج٘، 
 إىل مً تتطابل الكلنات لتدسج معّبسٗ عً مكيٌْ ذاتَا، إىل مً أىازتا دزبٕ، 

 .إىل أغلٙ ما لدٖ يف الْجْد
 إىل ّالدتاٖ احلبٔبتاٌ طاع٘ ّزضــــْاىا

 إىل الّيْز اللراٌ أىازا لٕ دزب الّيجاح، اللراٌ كاىا ضبب ّجْٖ ّجناحٕ 
 يف احلٔاٗ، إىل مً عّلناىٕ ّعاىا الّصعاب ألصل إىل ما أىا فُٔ اآلٌ، 

 .إىل امليَل العرب الرٖ ظللت أىَل ميَنا طْال حٔاتٕ
 إىل ّالداٖ العصٓصاٌ

 إىل جدتٕ أطال اهلل يف عنسٍا

 إىل زّح جداٖ ّجدتٕ األعصاٛ

 إىل مً بْجْدًٍ اكتطبت قّْٗ ّحمّب٘ ال حدّد هلا، إىل مً عسفت معًَ معيٙ احلٔاٗ، 
 .إىل مً أزٚ الّتفاعل بعٔئًَ، فبنخّبتًَ أشٍست أّٓامٕ

 إىل أخْاتٕ

 إىل كل شمالٜٕ

 مً كاىت لُ ملط٘ يف مػْازٖ الدزاضٕ كبريًا ّصػريًا ّكّل إىل كل العاٜل٘ 
. مً االبتداٜٕ إىل اجلامع٘

 جنالٛ
  

  



 

 

 
 

كلن٘ غكس ّتكدٓس 
 ﴾َوَعلََّمَك َما َلِم َتُكن َتِعَلُم َوَكاَن َفِضُل اللَِّه َعَلِيَك َعِظيّما﴿

 

 الرٖ بعْىُ ضّددت اهلل عّص ّجّل كل احلند إىل ّاٍب احلٔاٗ أّال ّقبل كل غٕٛ 
 ًّ   يف إجناش ٍرا العنل ىاتْفٔكُ لب ٓياعلخطاىا ّأىريت دزّبيا، الرٖ م

. محدا ٓلٔل جباللُ ّععنتُ

 ...، إىل ىيّب الّسمح٘ ّىْز العاملني...إىل مً بّلؼ السضال٘، ّأدٚ األماى٘، ّىصح األّم٘
 : ضٔدىا حمّند صّلٙ اهلل علُٔ ّضّله، ّمصداقًا لكْلُ صلٙ اهلل علُٔ ّضّله

 "مً مل ٓػكس الّياع مل ٓػكس اهلل"

  ّالعسفاٌ باجلنٔل ّاالحرتاو ّالّتكدٓس، بأمسٙ عبازات الّػكس ّاالمتياٌتكدو أ
 مً ٓعجص لطاىٕ عً إجياد العبازات املياضب٘ لػكسِ، ملً غنسىٕ بالفضل إىل 

ّٕ بكبْل اإلغساف علٙ ٍرِ السضال٘ املتْاضع٘، اختّصين بالّيصح    ّ ، ّتفّضّل عل
  الرٖ كاٌ قبظ الّضٔاٛ يف عتن٘ البخث، بلعسبٕ عبد الكادزاألضتاذ الدكتْز 

 .كنا كاٌ قبطاٌ مسكب العله يف ٍْج الّدزاض٘ املتالطه

 كل الػكس للجي٘ املْقسٗ علٙ قبْهله مياقػ٘ ٍرِ السضال٘ املتْاضع٘

 .         ّإىل كل مً ضاٍه يف إجناش ٍرا البخث مً قسٓب أّ بعٔد ّلْ بكلن٘ طّٔب٘
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  مقدمة عامةمقدمة عامة

  



ةمقجممةعكمم

 أ 

مقدمة عامة 

بالدكؿ المتقدمة كظيكر األزمات الناتجة عف زيادة اإلنتاج بسبب التقدـ التكنكلكجي 
تعتبر البطالة أحد أىـ القضايا االقتصادية كاالجتماعية التي ال تزاؿ تأرؽ المجتمعات منذ 
القدـ إلى يكمنا ىذا، كلقد ازدادت حّدة بعد ظيكر الصناعات الكبرل، ناىيؾ عف ىيمنة 

النظاـ الميبرالي كالعممي المذاف يتطكراف باستمرار كبكتيرة سريعة مما ييدد استقرار المجتمعات 
بسبب تفاقـ معضمة البطالة كلعؿ الدكؿ النامية عمكما كالجزائر خصكصا تسعى جاىدة 

لتخطي األزمة أك باألحرل التخفيؼ مف حدتيا محاكلة في آف الكقت مكاكبة ركب التقدـ، مف 
خبلؿ تسخير كؿ اإلمكانيات مادية كانت أـ بشرية في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ المنشكدة، 

 .كالقضاء عمى كؿ العراقيؿ التي تعترض طريقيا

فالتحكؿ الذم تمر بو الجزائر مف االقتصاد المكجو إلى اقتصاد السكؽ المصحكب 
بخكصصة المؤسسات العمكمية التي عرفت تطكرات كبيرة خبلؿ العشرية السكداء التي 
ساىمت ىي األخرل مف تدىكر االقتصاد الكطني كفي شتى القطاعات ىذه الفترة التي 

اتسمت بتراجع كبير في حجـ االستثمارات كانخفاض أسعار النفط أدت إلى بركز إختبلالت 
كبيرة في سكؽ العمؿ الذم تقمصت فيو فرص العمؿ أماـ تزايد حجـ طالبي العمؿ الجّدد، 

ىذا إلى جانب تأثيرات اإلصبلحات االقتصادية كما ترتب عنيا مف غمؽ لممؤسسات 
 .العمكمية كتسريح العماؿ مما ساىـ في ارتفاع كتفاقـ أحجاـ البطالة

سنة % 30فالبطالة كعمى الرغـ مف تراجعيا عمى المستكل اإلجمالي بانتقاليا مف 
 حسب 2018حسب سنة % 10 حسب معطيات الديكاف الكطني لئلحصاء إلى 2000

 30معطيات الديكاف الكطني لئلحصاء، إال أنيا بقيت جّد عالية بالنسبة لفئة الشباب ما دكف 
لمفئة التي يقؿ متكسط عمرىا عف % 7,5كفي حدكد  2018سنة % 22سنة فيي تقدر ب 

جراءات 40  سنة حسب ذات المصدر، مما استمـز عمى الحككمة الشركع في جممة تدابير كا 
ستراتيجيات  لتقميص أحجاـ البطالة في أكساط الشباب حاممي الشيادات بكضع خطط كا 

نعاش سكؽ العمؿ كلقد عرفت الفترة الممتدة بيف   انتعاشا 2004 إلى 1999لترقية الشغؿ كا 



ةمقجممةعكمم

 ب 

اقتصاديا معتبرا حيث تـ تجنيد إمكانيات مالية ال حصر ليا، سكاء عف طريؽ االستثمار 
المباشر لمدكلة أك بمساىمة االستثمار الخاص الكطني كاألجنبي، أيضا أثناء تأثيرات 

 الخاص كالمساىـ في دعـ النمك االقتصادم حيث تـ 2009-2005البرنامج الخماسي 
 مميار دكالر حسب تصريػح رئاسة الجميكرية 55تخصيص أكثر 

كاف لكؿ ىذه الجيكد نتائج إيجابية في مجاؿ التشغيؿ كما كانت البداية إلعادة التكازف 
بيف العرض كالطمب في سكؽ الشغؿ، كيظير ذلؾ جميا مف خبلؿ نسبة البطالة نتيجة 

اإلستراتيجيات كاألجيزة المعّدة في ىذا المجاؿ،عمى غرار جياز الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ 
كجياز القرض  " CNAC"كجياز الصندكؽ الكطني لدعـ تشغيؿ الشباب" ANSEJ"الشباب 
، كغيرىا مف األجيزة اليادفة إلى دعـ كتنمية المبادرات المحمية  ANGEM المصغر 

 .تحفيز سكؽ العمؿ

فيبيف ىذا أك ذاؾ يبقى جياز الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب مف أىـ 
االستراتيجيات المخصصة في ترقية كنشر الفكر المقاكالتي لما تشكمو مف تخفيؼ لحّدة 
دماج لمفئات الشابة في الحياة العممية، كما تتمثؿ أىميتيا في إنشاء مؤسسات  البطالة كا 

كاستحداث فرص عمؿ تـ ترقية ركح المبادرة الفردية كالجماعية مع المحافظة عمى 
الصناعات التقميدية كالحرفية كمف ثـ المحافظة عمى التكازف بيف شتى المناطؽ عمى 

 إلى ضبط سكؽ العمؿ مف خبلؿ تكازف العرض السعيناىيؾ عف  المستكل الكطني،
 .بالطمب

ّنما كليدة   نتيجة تحرير اإلصبلحاتفالمقاكلة في الجزائر لـ تكف كليدة الصدفة كا 
االقتصاد الجزائرم ضمف ما يسمى ببرامج إعادة الييكمة التي فرضتيا المؤسسات المالية 
الدكلية الممكلة، كما كاف لؤلزمة االجتماعية كاالقتصادية كحتى السياسية التي عرفتيا 

 تشغيؿ كخمؽ أجيزة، الدكر الكبير في خمؽ 1988 في "ثكرة الشباب"الجزائر خاصة بعد 
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مؤسسات صغيرة كمصغرة مف قبؿ الشباب استجابة لمضركرة االجتماعية مف جية كمباشرة 
 .أخرلالتكيؼ مع اقتصاد السكؽ كضركرة اقتصادية مف جية 

: اإلشكالية (أ 
ما  : كالتالي عميو ىكاإلجابةنحاكؿ سفإف التساؤؿ الجكىرم الذم  مما سبؽ انطبلقا

مدى مساىمة جياز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في مواجية البطالة؟ 

: فرضيات الدراسة (ب 
 لمككالة أثر إيجابي في امتصاص البطالة؛ .1
 مشاريع الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب متاحة لكؿ الجامعييف دكف استثناء؛ .2
معظـ مشاريع الككالة ىي مشاريع تنمكية ال تساىـ في امتصاص البطالة فحسب  .3

نما تساىـ في اكتشاؼ الميارات كالمكاىب التي قد تستفيد منيا الدكلة في الرفع  كا 
 الدكلة في الرفع مف مداخميا؛

ضبط مف  تمكف إستراتيجيةجياز الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب يعد خطكة  .4
كتكازف سكؽ العمؿ؛ 

:  اختيار الموضوعأسباب (ج 
 أماـ التزايد المستمر لمشباب البطاؿ الحاصؿ عمى شيادات البطالةتشخيص ظاىرة 

 .جامعية مف جية كالتطكر التكنكلكجي مف جية أخرل

: البحثأىمية  (د 
 التطرؽ إلى البطالة كظاىرة أثرت بشكؿ سمبي  خبلؿ أىمية بالغة مفيكتسي المكضكع

عمى االقتصاد الكطني رغـ سعي الجزائر إلى تنمية اقتصادىا، األمر الذم دفع بالدكلة إلى 
تبني مجمكعة مف االستراتيجيات التي تحد مف معدؿ البطالة أماـ تزايد نسبة الشباب 

 .الجامعييف في المجتمع
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: أىداف الدراسة (ه 
 . مجيكدات الدكلة الجزائرية في دعـ كترقية تشغيؿ الشباب الجزائرمإبراز -

 أفكارىـتشجيع المبادرات الشبابية في االستفادة مف الدعـ المالي الحككمي كتحكيؿ  -

 . مشاريع اقتصادية ميدانيةإلى

 .تكضيح السياسات التي انتيجتيا الجزائر كما مدل نجاعتيا لمحد مف ىذه الظاىرة -

دراسة دكر الككالة الكالئية لمتشغيؿ بتممساف في الحد مف الظاىرة إبراز كافة كمختمؼ  -

 .التحديات التي تكاجييا كاإللماـ بكافة الحمكؿ الكاجب األخذ بيا لتجاكز ذلؾ

، تقييـ تجربة الككالة الكطنية لدعـ كتشغيؿ الشباب كالكقكؼ عمى ايجابياتيا كسمبياتيا -

 . الشباب البطاؿأحبلـكالمعكقات التي تعترضيا في تجسيد 

: البحثصعوبات  (و 
 أف يخمك أم بحث مف الصعكبات كالعراقيؿ كالتي عادة ما تؤثر سمبا عمى يمكفال 

البحث، كتمثمت صعكبات ىذا البحث في التبايف الكبير في المعطيات اإلحصائية الخاصة 

بالبطالة في ببلدنا مما صعب عمينا كبشكؿ كبير عممية التحميؿ، كما كانت الصعكبة الكبيرة 

في ىذا البحث في الجانب التطبيقي منو، سكاء مف جانب الحصكؿ عمى معطيات عينة 

 .الدراسة، أك الجانب الميداني كىذا لعدـ استجابة كتفيـ األفراد المعنييف بالدراسة

: متبعمنيج الال (ز 
إف المنيج المتبع ال بد أف يتكافؽ مع نكع الدراسة كالبحث المختار ليذا فقد استخدمنا 

أك استعنا في بحثنا ىذا عمى مناىج متعددة لمكصكؿ إلى تحميؿ كدراسة مكفقة، لذلؾ قمنا 

 .باختيار ثبلث مناىج أساسية كزعت عمى الفصكؿ الثبلثة لمبحث
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فقد تـ اختيار المنيج التحميمي الكصفي لمعالجة مضاميف المباحث المشكمة لمفصؿ 

 .األكؿ، الثاني كالخاص بالجانب النظرم لمدراسة كالطريقة المتبعة لمدراسة الميدانية

كما قمنا باالستعانة بالمنيج التحميمي اإلحصائي لتكضيح كقع ظاىرة البطالة في ببلدنا 

ككقع مختمؼ اإلجراءات التي كضعت لمحد مف ىذه الظاىرة ككاف ذلؾ في الفصؿ الثاني مف 

المذكرة كما قمنا باالعتماد عمى منيج سبر اآلراء في الجانب التطبيقي مف المذكرة مستعينيف 

لى جانب ىذا المنيج استخدمنا أدكات لمدراسة كما يمي، بأىـ تقنيات المعاينة  :كا 

 .الخ... الكتب، التقارير، الممتقيات، النشرات اإلحصائية -

 .استخدمنا اإلنترنت لمحصكؿ عمى معطيات كمعمكمات حكؿ مكضكع دراستنا -

 .SPSS استخدمنا برنامج حاسكب متخصص يدعى برنامج الرـز اإلحصائية -

 :دراسة اليةمنيج (ح 
أما الكصفي فيظير في   عمى المنيجيف الكصفي كالتحميمي،اعتمدناتبعا إلشكالية 

براز شتى المفاىيـ كالتعاريؼ الخاصة بالشغؿ كسكؽ  الدراسة النظرية مف خبلؿ عرض كا 

 المنيج التحميمي في استخداـالعمؿ ناىيؾ عف النظريات المفسرة لظاىرة البطالة بينما يظير 

 الفترة   تممساف ك مغنية خبلؿANSEJ  الدراسة الميدانية التي تمت عمى مستكل ككالتي

 فرد بطرح 100 أسمكب االستمارة حيث مست العينة باعتماد 2018-2000الممتدة بيف 

 .في مكاجية البطالة لدييـ ANSEJأسئمة كمية كنكعية بغية معرفة مدل إسياـ جياز 

 ك مف أىـ 16طبعة  SPSSكتـ معالجة معطيات المحصؿ عمييا باستخداـ برنامج 

 . ثبلث فصكؿإلىما أفضت نتائج الدراسة الميدانية، تـ تقسيـ ىذه الدراسة 
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كما سنعرض في ، مفاىيم عامة حول البطالة مدلؿ نظرم حكؿؿ األكؿ صيتناكؿ الؼ

، دراسة تحميمية لتطور سوق العمل في الجزائرالفصؿ الثاني الجانب النظرم الذم يفسر 

 ANSEJلنستعرض في الفصؿ الثالث دراسة ميدانية حكؿ الككالة لدعـ تشغيؿ الشباب 

: الدراسات السابقة (ط 
 عبارة عف رسالة دكتكراه لممترشح دحماني محمد أدريكش بعنكاف : األولىالدراسة 

 حاكؿ المترشح مف 2010-1980، محاكلة تحميؿ " التشغيؿ في الجزائرإشكالية"

 . كتطبيقو عمى االقتصاد الجزائرمOKUNخبلليا اختيار نمكذج 

 شبللي فارس تناكؿ مكضكعو تحت عنكاف دكر سياسة التشغيؿ في  :الدراسة الثانية

كذلؾ لتعرؼ عمى  2004-2001 خبلؿ فترة معالجة مشكؿ البطالة في الجزائر

مف طرؼ الدكلة في ميداف  كضعية سكؽ الشغؿ في الجزائر ككذا السياسة المنتيجة

 لمفترة  نمكذج اقتصادم لمتشغيؿاقتراحالتشغيؿ لمعالجة مشكؿ البطالة مع محاكلة 

2005-2009. 

 قامت الطالبة سعدية قصاب في أطركحة الدكتكراه تحت عنكاف  :ةلثالدراسة الثا

، "2004-1990 سياسات التشغيؿ في الجزائر اختبلالت سكؽ العمؿ كفعالية"

بالسكؽ غير الرسمية عف طريؽ  بتحميؿ العبلقة التي تربط سكؽ العمؿ في الجزائر

يؤدم إلى رفع  تأكيد الفرضية التي تدرس الرابطة بيف تراجع نظاـ األجكر الذم

 معدالت البطالة كالتي تؤدم بدكرىا إلى تغذية السكؽ غير الرسمية مف جية

كتشجيع البطاليف عمى خمؽ مناصب عمميـ بنفسيـ بالتكجو إلى إحداث مؤسساتيـ 

 .جية ثانية الخاصة مف

 



 

 

  
  الفصل األولالفصل األول

  ماهية البطالة وأثرها يف اجلزائرماهية البطالة وأثرها يف اجلزائر
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 ماىية البطالة وأثرىا في الجزائر: الفصل األول

  مقدمة الفصل األولمقدمة الفصل األول

 التي بدأت معظـ الدكؿ بانتياجيا، كما كاكب ذلؾ مف تغير االقتصاديةإف السياسات 

في دكر الدكلة خاصة في مجاؿ العمؿ، ىيأت الظركؼ االقتصادية لتضع ظاىرة البطالة 

عمى مسرح األحداث كظاىرة تستحؽ البحث كالتحميؿ كالعبلج، فحتى نتمكف مف رسـ سياسة 

ناجعة لمتصدم ليذه المعضمة التي باتت تيدد تماسؾ كاستقرار المجتمعات لما ينتج عنيا 

مف آثار سمبية تنعكس عمى الجانب االجتماعي إذ تشكؿ السبب الرئيسي لمعظـ األمراض 

االجتماعية كما تؤثر عمى الجانب االقتصادم الذم سيحـر مف طاقات بشرية تصنؼ ضمف 

الطاقات المعطمة، بينما االستغبلؿ األمثؿ ليا مف شأنو دفع عجمة التنمية كىذا ما سنتطرؽ 

 .لو بالتفصيؿ خبلؿ ىذا الفصؿ

    



ةةةةةةةةةةمكهيمة ابطكامة أثرهكةفية الز ار: افصلة ا ا

3 

  عموميات حول البطالة: عموميات حول البطالة:  األول األولالمبحثالمبحث
  مفاىيم حول البطالةمفاىيم حول البطالة: المطمب األول: المطمب األول

كثرت اآلراء حكؿ تعريؼ البطالة كتحديد مفيكميا، نظرا لتعدد أشكاليا كأنكاعيا كفي 
ىذا الجزء سنيتـ عمى ما تحممو الظاىرة مف معاني ككيفية قياسيا، كأنكاعيا، كاألسباب 

. المؤدية لظيكرىا

تعريف البطالة لغة واصطالحا: الفرع األول   تعريف البطالة لغة واصطالحا: الفرع األول
تعريف البطالة لغة: أوال   تعريف البطالة لغة: أوال

 .قطعو: عطمو، كبطؿ العمؿ:كَبطََّؿ العامؿ تعطؿ فيك بطَّاؿ، :يقاؿ َبَطَؿ العامؿ

تعريف البطالة اصطالحا: ثانيا   تعريف البطالة اصطالحا: ثانيا
 التكقؼ عف مقكتعتبر البطالة مف المصطمحات االجتماعية كاالقتصادية المعقدة، 

 .العمؿ أك عدـ تكافر العمؿ لشخص قادر عميو كراغب فيو

تعاريف البطالة حسب الييئات والمنظمات الدولية: الفرع الثاني   تعاريف البطالة حسب الييئات والمنظمات الدولية: الفرع الثاني
الكثير مف الخبلؼ، إلى الدرجة التي يمكف أف القكؿ بالبطالة لقى التعريؼ مزاؿ مال 

معيا، أف تعريفا جامعا مانعا ليا أمر صعب، باعتباره يتكقؼ عمى كجيات نظر الباحثيف 
لمفيـك البطالة، كؿ حسب الزاكية التي يسعى إلظيارىا، فضبل عف الظركؼ القائمة في 

: الزماف كالمكاف المعنييف، كمف أىـ ىذه التعاريؼ ما يمي

( ( OONNUU)تعريف ىيئة األمم المتحدة )تعريف ىيئة األمم المتحدة : أوال: أوال
حسب ىيئة األمـ المتحدة، يككف في بطالة كؿ شخص بمغ سف محددة كال يقـك بأم 

 1.عمؿ ال مأجكر كال حر، رغـ أنو يتاح لمعمؿ كيبذؿ جيد في البحث عنو

                                                           
1 ONU, Rapport mondial sur le développement humain, De Boeck Université, Bruxelles, 
2000, P: 277. 
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( ( OOIITT)تعريف منظمة العمل الدولية )تعريف منظمة العمل الدولية : ثانيا: ثانيا
لقد جاء رأم منظمة العمؿ الدكلية بنفس االتجاه، عمى الرغـ مما أضافتو مف جديد في 

كؿ قادر عف العمؿ كراغب فيو، كيبحث عنو "ىذا المجاؿ، حيث عرفت العاطؿ عمى أنو 
 في ضكء ىذا التعريؼ فإف العاطميف 1"كيقبمو عند مستكل األجر السائد، كلكف دكف جدكل

يمثمكف عادة نسبة مئكية صغيرة مف قكة العمؿ، ألف ىناؾ فئات مف المتعطميف تستبعد كال 
: يشمميا اإلحصاء الرسمي مثؿ

  العماؿ المحبطيف كىـ الذيف في حالة بطالة فعمية كيرغبكف في العمؿ، كلكنيـ لـ
يحصمكا عميو كيئسكا مف كثرة ما بحثكا، لذا فقد تخمك عف عممية البحث عف عمؿ، 

 .كيككف عددىـ كبير خاصة في فترات الكساد الدكرم
  األفراد الذيف يعممكف مدة أقؿ مف كقت العمؿ الكامؿ، كىـ يعممكف بعض الكقت

 .دكف إرادتيـ، في حيف أنو بإمكانيـ العماؿ كامؿ الكقت
  العماؿ الذيف ليـ كظائؼ، كلكنيـ أثناء عممية إحصاء البطالة تغيبكا بصفة مؤقتة

 .لسبب ما، كالمرض أك العطؿ كغيرىا مف األسباب
  العماؿ الذيف يعممكف أعماال إضافية غير مستقرة ذات دخكؿ منخفضة، كىـ مف

 .يعممكف لحساب أنفسيـ
 األطفاؿ المرضى، العجزة، كبار السف كالذيف أحيمكا عمى التقاعد. 
  األشخاص القادريف عف العمؿ كال يعممكف مثؿ طمبة المدارس كالجامعات، كالذيف

 .بصدد تنمية مياراتيـ
 األشخاص المالكيف لمثركة كالماؿ، القادريف عمى العمؿ كلكنيـ ال يبحثكف عنو. 
 األشخاص العامميف بأجكر معينة كىـ دائمي البحث عف األعماؿ أخرل أفضؿ .

                                                           
1 Olivier Bellégo, Mokhtar Lakehal, Guy Caire, Christelle Jannot-Robert, Dictionnaire des 
questions sociales: L'outil indispensable pour comprendre les enjeux sociaux, Harmattan, 
Paris, 2005, P: 60. 
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( ( BBIITT)تعريف المكتب الدولي لمعمل)تعريف المكتب الدولي لمعمل: ثالثا: ثالثا
 سنة، 59ك 16تتككف فئة البطاليف مف كؿ األشخاص الذيف تتراكح أعمارىـ بيف 
 1:ككجدكا أنفسيـ في يـك معيف أك أسبكع معيف ضمف إحدل الفئات التالية

 ":بدون عمل"النوع األول  .1
إف اليدؼ مف ىذا المعيار ىك التمييز بيف التشغيؿ ، (أم الذيف يعممكف بدكف أجر)

كلك ) كالبطالة، فيعتبر الشخص بدكف عمؿ، إذ لـ يعمؿ عمى اإلطبلؽ خبلؿ فترة االستبياف
 .(ساعة كاحدة

": متاح لمعمل"النوع الثاني  .2
 يعني ىذا المعيار أنو إذا ما عرض عمؿ ،(أم الذيف باستطاعتيـ القياـ بالعمؿ فكرا)

عمى فرد، فإنو سيككف مستعدا كقادرا عمى العمؿ فكرا خبلؿ فترة البحث، حيث يستبعد كؿ 
األفراد الذيف يبحثكف عف العمؿ لمباشرتو في فترة الحقة أم بعد انتياء االستبياف، مثؿ 

الطالب الذم يبحث عف عمؿ مؤقت بالمكازاة مع دراستو، فخبلؿ فترة بحثو ىاتو ىك غير 
مستعد لمعمؿ كبالتالي غير متاح لمعمؿ، ككذلؾ يستبعد األفراد غير القادريف عمى العمؿ 

خبلؿ فترة االستبياف، ألنيـ مف  (المرض، مسؤكليات عائمية كغيرىا) بسبب بعض المعكقات
الناحية العممية ال يككنكف مستعديف ألم عمؿ يعرض عمييـ مباشرة، بؿ يقكمكف بترتيب 

 .أمكرىـ أكال

": يبحث عن عمل" النوع الثالث .3
، (أم الذيف اتخذكا خطكات محددة خبلؿ فترة معينة لمبحث عمى العمؿ مأجكر)

عمى األشخاص الذيف اتخذكا خطكات محددة لمحصكؿ عمى عمؿ خبلؿ ىذا النكع ينطبؽ ك

                                                           
1  Marcia Quintslr, Séminaire Emploi et chômage: un nouveau regard sur la pertinence  
et les fondements conceptuels des statistiques", 18ème Conférence Internationale  
de Statisticiens du Travail, BIT, Genève, 24 novembre – 5 décembre 2008, P: 9. 



ةةةةةةةةةةمكهيمة ابطكامة أثرهكةفية الز ار: افصلة ا ا

6 

التسجيؿ في مكاتب التشغيؿ، نشر : فترة معينة، كىذا لمداللة عمى جدية البحث، مثؿ
إعبلنات، البحث عف العمؿ بطمب مساعدة األىؿ كاألصدقاء، كما أنو يحبذ تكفير البيانات 
كالمعمكمات عف سكؽ العمؿ، مف خبلؿ كسائؿ النشر كتبادؿ المعمكمات كىذا لئلعبلف عف 

 .كجكد فرص عمؿ مناسبة مف أجؿ تشجيعيـ عمى البحث الجدم عمييا

( ( OONNSS)تعريف الديوان الوطني لإلحصاء )تعريف الديوان الوطني لإلحصاء : رابعا: رابعا
 1:يعتبر الشخص بطاال إذا تكفرت فيو المكاصفات التالية

  سنة60 سنة ك16أف يككف في سف يسمح لو بالعمؿ بيف . 
  ال يممؾ عمبل عند إجراء التحقيؽ اإلحصائي، كنشير إلى أف الشخص الذم ال يممؾ

عمبل ىك الشخص الذم لـ يزاكؿ عمبل كلك لمدة ساعة كاحدة خبلؿ فترة إجراء 
 .التحقيؽ

  أف يككف في حالة بحث عف عمؿ، حيث أنو يككف قد قاـ باإلجراءات البلزمة
 .لمعثكر عمى منصب شغؿ

 أف يككف عمى استعداد تاـ لمعمؿ كمؤىبلت لذلؾ. 

:  (STR)إف الديكاف الكطني لئلحصائيات في الجزائر يفرؽ بيف فئتيف مف البطاليف 
 STR1 :العاطمكف عف العمؿ الذيف سبؽ ليـ كأف اشتغمكا. 
 STR2 :العاطمكف عف العمؿ الذيف لـ يسبؽ ليـ كأف اشتغمكا. 

 STR2+STR1=STR :حيث

                                                           
1 ONS, Données statistiques, Activité, emploi et chômage, Algérie, N°514, Edition: 2008, 
P:7. 

 . ـ كانكا يشتغمكف مف قبؿھاألشخاص الذيف ال يعممكف كيبحثكف عف عمؿ، لكف -
 .ـ لـ يشتغمكا أبدا مف قبؿھاألشخاص الذيف ال يعممكف كيبحثكف عف عمؿ، لكف -
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بالنظر إلى التعاريؼ كالمفاىيـ السابقة لمبطالة، يمكننا القكؿ أف تعريؼ البطالة ينطبؽ 
: عمى كؿ مف ىـ في سف العمؿ، ككانكا ضمف الفئات التالية

 بدكف عمؿ، أم الذيف ال يعممكف مقابؿ أجر أك لحسابيـ الخاص. 
 متاح لمعمؿ، أم الذيف ىـ في انتظار عمؿ بأجر، أك العمؿ لحسابيـ الخاص. 
  يبحث عف عمؿ، أم الذيف اتخذكا خطكات محددة لمبحث عف عمؿ بأجر، أك العمؿ

 .لحسابيـ الخاص

كبما سبؽ، يتضح أف المحاكالت التي تعرضت لتعريؼ البطالة، قد اتفقت في الجكىر، 
رغـ اختبلفيا في التفاصيؿ، كىذا الخبلؼ أتى في الكاقع مف تبايف اآلراء حكؿ البطالة، 

كالنظر إلييا مف زكايا مختمفة، كفؽ اعتبارات تتعمؽ بالظركؼ المحيطة بيا، مف حيث ككنيا 
متغيرة كمتجددة عمى الدكاـ، كأنيا متداخمة كتصعب إقامة التفرقة بيف عناصرىا كمتغيراتيا، 
كأنو يصعب قياسيا، نظر الختبلؼ الدكؿ في تعريؼ العمالة كالبطالة كالعامؿ كالمتعطؿ 

. كمدة التعطؿ كسف العمؿ، كغير ذلؾ مف العناصر التي تدخؿ في تككيف العمالة أك البطالة

أنواع البطالة طرق قياسيا، مسبباتيا وآثارىا أنواع البطالة طرق قياسيا، مسبباتيا وآثارىا : المطمب الثاني: المطمب الثاني
 أنكاع متعددة كتقسيمات مختمفة، فمعرفة نكع البطالة يمكننا مف تحديد أسبابيا لمبطالة

كبالتالي مساعدتنا عمى تشخيص العبلج المناسب ليا، كلئلحاطة بحجميا كأبعادىا فإنو مف 
المفيد حساب معدليا، كالذم يشكؿ مؤشرا ىاما تعتمد عميو مختمؼ االقتصاديات لقياس 
نمكىا، ىذا المعدؿ الذم يرتفع ألسباب متعددة خصكصا داخؿ الدكؿ النامية مما يفرز 

. تأثيرات كنتائج كخيمة

أنواع البطالة أنواع البطالة : الفرع األول: الفرع األول
لمبطالة أشكاؿ كأنكاع مختمفة، كلكؿ نكع منيا أسبابو الخاصة، كما أف عبلج كؿ شكؿ 
ستراتيجية معينة، إذف فمعرفة أنكاع البطالة ضركرم جدا  مف ىذه األشكاؿ يتطمب سياسة كا 

كيمكف سرد األشكاؿ المختمفة . ألنو يمكننا مف تشخيص أسبابيا كاقتراح حمكؿ مناسبة ليا
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كذات المظاىر المتنكعة التي يمكف أف تظير بيا البطالة كالتي قسمت في بحثنا ىذا بناء 
: عمى ظيكرىا أك كمكنيا في المجتمع بالشكؿ التالي

البطالة الظاىرة : أوال البطالة الظاىرة : أوال
يقصد بيا ككما يدؿ عمييا اسميا عمى البطالة التي تظير عمى شكؿ كجكد أفراد 

يظيركف فعبل بأنيـ ال يممككف عمؿ، أم ليست لدييـ إنتاجية، كيدخؿ ضمف ىذا النكع مف 
 .البطالة االختياريةكالبطالة نكعيف آخريف كىما البطالة اإلجبارية 

 :اإلجباريةالبطالة  .1
كىي تعني كجكد أفراد قادريف عمى العمؿ كيبحثكف عنو كلكف ال يجدكنو، إذف فيي 

حالة إجبارية يقع فييا الفرد العاطؿ رغـ رغبتو كقدرتو عمى العمؿ، كما أف لسياسة تخفيض 
العمالة أثر كبير في التأثير عمى ىذا النكع مف البطالة بسبب تسريح العماؿ مف الشركات 

لحاقيـ بالشركات األخرل، الشيء الذم يساىـ في زيادة حجـ البطالة  دكف تدريبيـ كا 
 كقد تظير 1.المضافة إلى عدد األفراد غير العامميف أصبل لعدـ خمؽ فرص عمؿ جديدة

 :البطالة اإلجبارية ىي األخرل بعدة أشكاؿ نذكر منيا

ذلؾ النكع مف التعطؿ في القكة " البطالة الييكمية عمى أنيا تعرؼ :البطالة الييكمية .أ 
العاممة نتيجة لتغير الييكؿ االقتصادم، أك بمعنى أدؽ تغير الييكؿ اإلنتاجي، كالتغير 
في ىيكؿ الطمب عمى المنتجات، أك تغير الفف اإلنتاجي أك انتقاؿ الصناعات لمتكطف 

 : كمف أىـ مسببات ىذا النكع مف البطالة نجد2،في أماكف أخرل
  التقدـ التكنكلكجي الذم يؤدم إلى خمؽ سمع جديدة أفضؿ كأجكد مف السمع القديمة

محدثا تغيرا في أذكاؽ المستيمكيف، فينتج عف ذلؾ ارتفاع الطمب عمى الصناعات 
الحديثة كانخفاضو عمى الصناعات التقميدية، الشيء الذم يؤدم إلى زيادة معدالت 

 .البطالة في الثانية دكف إمكانية استيعابيا في األكلى
                                                           

 352 أحمد ماىر، تقميؿ العمالة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، ص 1
 .39، ص 2003 عبد المجيد قدم، المدخؿ إلى السياسات االقتصاديات الكمية، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 2
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  دخكؿ يد عاممة جديدة إلى سكؽ العمؿ مف الشباب صغير السف، قميؿ الخبرة، ال
 .تتكفر فييـ الشركط كالمؤىبلت التي تتطمبيا الكظائؼ المتاحة

  تدخؿ الحككمة، كذلؾ بفرض حد أدنى لؤلجكر يفكؽ األجر السائد في السكؽ مف
شأنو أف يؤدم إلى زيادة التكاليؼ بالنسبة ألصحاب األعماؿ، لذلؾ فيـ يرفضكف 

 1.تدريب عماليـ عمى الكسائؿ اإلنتاجية المستحدثة
  قد تتكافر بعض المناطؽ الناشئة عمى كظائؼ شاغرة كبالمقابؿ نسب عالية مف

البطالة لدل القاطنيف في المناطؽ األخرل الذيف ال يتكجيكف نحك ىذه المناطؽ 
الناشئة، نظرا الرتفاع تكاليؼ النقؿ كصعكبة التأقمـ مع معيشة ىذه المناطؽ 

 2.باإلضافة إلى تعكدىـ عمى البقاء في المناطؽ التي يسكنكىا

 3:كتنقسـ البطالة الييكمية إلى قسميف
  بطالة العماؿ الذيف كانكا يعممكف في الصناعات التي اضمحمت نشاطاتيا، كافتقارىـ

 .لمميارات التي تؤىميـ لمعمؿ في المجاالت المستحدثة
 بطالة العماؿ الناتجة عف تفضيؿ العماؿ األكثر كفاءة بدال مف العماؿ األقؿ ميارة . 

 ييتـ االقتصاديكف ككاضعك السياسات االقتصادية بالتحديد بيذا النكع :البطالة الدورية .ب 
مف البطالة لخطكرتو، كلما لو مف تأثير سمبي عمى نسبة البطالة المتكاجدة ضمف 

محيط اقتصادم معيف، ككانت تسميتيا مستكحاة مف التقمبات الدكرية التي تطرأ عمى 
النشاط االقتصادم، كىي راجعة أساسا إلى قصكر أك ضعؼ في الطمب الكمي، لذلؾ 

 كتظير غالبا عندما ينتقؿ االقتصاد مف "بطالة قصكر الطمب"يطمؽ عمييا أيضا ب 
حالة الركاج كاالزدىار إلى حالة الرككد كالكساد، كأحسف مثاؿ عمى ذلؾ البطالة 

، كتكمف خطكرة ىذه 1929الكاسعة التي شيدتيا أكربا كالكاليات المتحدة خبلؿ أزمة 
                                                           

 12 عبد القادر محمد عطية، رمضاف محمد أحمد مقمد، مرجع سابؽ، ص 1
، 1992 ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر ،(التحميؿ االقتصادم الكمي) عبد المجيد المكسكم، النظرية االقتصادية 2

 86.ص
 153 البشير عبد الكريـ، مرجع سابؽ، ص 3
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البطالة في قياـ أصحاب األعماؿ بتسريح العماؿ نظرا النخفاض الطمب الكمي عمى 
 :كىي سمعيـ، كيمكف إدراج نكع آخر ضمف البطالة الدكرية

كىي تظير نتيجة لتغير أك تذبذب الطمب عمى العمؿ تبعا لتذبذب : البطالة الموسمية .ج 
مستكل اإلنتاج، مثبل العماؿ الذيف يعممكف في القطاع الزراعي يعانكف مف ىذه البطالة 
في مكاسـ معينة، ككذا عماؿ القطاع السياحي الذم يبقى نشاطيـ مرىكنا بكمية السياح 

 .(صيفا أك شتاء)الذيف يقصدكف بمدا معينا في مكسـ معيف 
 

 :االختياريةالبطالة  .2

تنشأ ىذه البطالة نتيجة لكجكد فئة مف األفراد القادريف عمى العمؿ كغير راغبيف فيو 
عند مستكيات األجكر السائدة، كقد تككف ىذه الفئة مف أصحاب الميارات العالية كالذيف قد 

يجدكف بعض المناصب ال تتناسب مع مؤىبلتيـ العممية، كبناءا عمى ذلؾ فإف ىذا النكع مف 
البطالة يحدث غالبا عندما تككف أجكر الكظائؼ المتاحة أماـ العاطميف أقؿ أك حتى تساكم 
إجمالي المزايا المقدمة كتعكيض، كما أنيا بطالة قد تطكؿ فتراتيا أك تقصر كالبطاؿ يتحمؿ 

 عندما رتظو، كالتي فييا الجزء األكبر مف أعبائيا، كنجد ضمف ىذا النكع البطالة االحتكاكية
يترؾ األفراد مناصب عمميـ بصفة إرادية، مف أجؿ البحث عف فرصة عمؿ أفضؿ مف 

سابقتيا تمكنيـ مف تحسيف ظرفيـ كتحقيؽ طمكحاتيـ، فارتفاع حجـ البطالة االحتكاكية يككف 
مرتبطا بكفرة المعمكمات حكؿ الكظائؼ المتاحة في سكؽ العمؿ، فكمما تكفرت ىذه 

 .المعمكمات كمما قؿ حجميا كالعكس
كما يميز ىذا النكع مف البطالة ككنيا تستغرؽ كقتا محدكدا كقصيرا لذلؾ فيي تصنؼ 

األفراد الذيف ىـ في بطالة احتكاكية إلى  D.IMackaryكيقسـ  1.ضمف البطالة المؤقتة
 2:مجمكعتيف

                                                           
 .115، ص 1998 عمي لطيؼ، إيياب نديـ، أيمف الجماعي، التحميؿ االقتصادم الكمي، مكتبة عيف الشمس، القاىرة، 1

 البشير عبد الكريـ، تصنيفات البطالة كمحاكلة قياس الييكمية منيا كالمحيطة خبلؿ عقد التسعينات، مجمة اقتصاديات 2
 152، ص2004إفريقيا، العدد األكؿ، السداسي الثاني، الجزائر، . شماؿ
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 تضـ األفراد الذيف يريدكف االستقرار في كظائؼ جديدة ال تتناسب : المجموعة األولى
 .مع قدراتيـ كمياراتيـ المينية

 تشمؿ األفراد الذيف يقبمكف أم عمؿ يجدكنو، كيرضكف باالنتقاؿ : المجموعة الثانية
 .مف كظيفة إلى أخرل بحثا عف فرصة عمؿ أفضؿ

البطالة الكامنة أو المقنعة : البطالة الكامنة أو المقنعة : ثانياثانيا
كيقصد بيا كجكد عدد كبير مف العامميف يفيض عف الحاجة الحقيقية، كالذيف يمكف 

سحبيـ دكف أف يطرأ أم نقص في أداء العمؿ، كىذا العدد يكصؼ بأنو بطالة مقنعة كيمكف 
القكؿ بأف البطالة المقنعة ىي الحالة التي يصبح فييا الناتج الحدم لمعامؿ صفرا أك سالبا أك 

: ضئيبل بدرجة ال تذكر كسنشرح ذلؾ بكاسطة منحنى الناتج الكمي في الشكؿ الكمي

 شرح البطالة المقنعة بواسطة منحنى الناتج الكمي: 1الشكل رقم 

 
 216عبد الرحمف يسرل أحمد، مرجع سبؽ ذكره، ص : المصدر

 ال يضيفكف N2ك N1 فجميع األشخاص أك العماؿ المستخدميف في المدل :التفسير
 كالتخمي عنيـ ال ينقص مف ىذا الناتج،  Y2 شيئا إلى الناتج الكمي بعدما كصؿ إلى
 فإف إنتاجيتيـ الحدية سالبة كقد تسببكا في N3ك N2أما العماؿ المستخدمكف في المدل 
كبالتخمص منيـ يعكد الناتج إلى كضعيتو السابقة أم  Y1تناقص الناتج الكمي كانتقالو إلى 

 .Y2 إلى Y1مف 
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   البطالة البطالةطرق قياسطرق قياس: الفرع الثاني: الفرع الثاني
إف تحديد حجـ كعدد البطاليف في بمد ما ال يعطي صكرة كاضحة حكؿ مدل خطكرة 
مشكمة البطالة فيو، كمف ىنا كجد ما يسمى بمعدؿ البطالة، كالذم يقيس نسبة العاطميف 

المكجكديف ضمف قكة العمؿ، ىذا المعدؿ الذم يمكننا مف تسييؿ مراقبة ىذه الظاىرة زمنيا 
كتجدر اإلشارة إلى أف الطريقة التي تقاس بيا البطالة تختمؼ مف دكلة إلى أخرل . كمكانيا

كذلؾ الختبلؼ المعايير المستخدمة في ذلؾ، كيمكف حصر أكجو االختبلؼ في النقاط 
 :التالية

  اختبلؼ الفئة العمرية المتبناة في التعريؼ كذلؾ لتبايف السف المحددة لقياس الفئة
 .النشيطة

 الفترة الزمانية لمبحث عف العمؿ . 
  كيفية التعامؿ مع كاألفراد الذيف ال يعممكف بصفة منتظمة أك ما يعرؼ بالعمالة المكسمية

 .أك المؤقتة
 التبايف في مصادر البيانات المستخدمة في قياس البطالة كطرؽ جمعيا . 

: لكف كمع ذلؾ نجد مفيكميف أساسييف لقياس البطالة كىما

المقياس الرسمي : المقياس الرسمي : أوالأوال
يقاس معدؿ البطالة مف قبؿ الجيات الرسمية كنسبة مف الفئة النشيطة بالمجتمع كالفئة 

 1.البطالة فيو كذلؾ عند فترة زمنية مرجعية، كعميو فإف معدؿ البطالة يعطى بالعبلقة
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100 ×
عددالنشيطة األفراد العاطميف

الفئة 
=  معد ؿ البطالة
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جميع األفراد البالغيف القادريف كالباحثيف عف العمؿ، كفؽ شركط النشيطة تشمؿ الفئة 

تندرج ضمف ما يسمى بالميارات كالخبرات الضركرية لكؿ عمؿ كالكاجب تكفرىا في الفئة 

 1:النشيطة، كتستبعد مف ىذه الفئة كؿ مف

  األفراد الكاقعة سنيـ خارج مجاؿ الفئة النشيطة، أم منيـ دكف أك فكؽ سف العمؿ

 .كالتي تختمؼ مف بمد إلى آخر

 المساجيف، األفراد ذكم : األفراد الغير قادريف عمى العمؿ ألسباب مختمفة مثؿ

 .الخ... األمراض المزمنة

  األفراد الذيف ال يتنافسكف مع غيرىـ في مجاؿ العمؿ كال يطالبكف المجتمع بكظائؼ

 .الخ... مثؿ ربات البيكت، الطمبة

 :إلى نكعيف آخريف مف الفئات كىي (الفئة النشيطة)كتنقسـ ىذه الفئة 

كيتدرج ضمف ىذه الفئة كؿ األفراد الذيف يشتغمكف منصب عمؿ سكاء : الفئة العاممة .أ 

 .كاف ذلؾ لحسابيـ الخاص أك يعممكف لدل غيرىـ بأجر أك بغير أجر

تضـ كؿ فرد قادر كباحث كراغب في الحصكؿ عمى العمؿ في ظؿ : الفئة العاطمة .ب 

 :السائدة مف السكؽ كلكف ال يجده كىي تنقسـ إلى قسميف األجكر

  األفراد السابؽ ليـ أف اشتغمكا، ثـ أحيمكا عمى البطالة بسبب التسريح أك االستقالة أك

 .الخ...انتياء مدة العقد

  األفراد الداخمكف لسكؽ العمؿ ألكؿ مرة، أك األفراد المكاجيكف لصعكبات في إيجاد

. مناصب العمؿ

                                                           
، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية 1992-1966 معكشي بكعبلـ، محاكلة تحميؿ فائض العمالة في الجزائر مف 1

. 13، ص(1995-1994)العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة الجزائر
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  العمميالعمميالمقياس : المقياس : ثانياثانيا
كفقا ليذا المقياس فإف التشغيؿ الكامؿ يتحقؽ في المجتمع عندما يككف الناتج المحتمؿ 

فإذا كاف الناتج المحتمؿ في المجتمع أكبر مف الناتج . معادال لمناتج الفعمي في االقتصاد
الفعمي فإننا في ىذه الحالة نتكمـ عف كجكد بطالة راجعة أساسا لسببيف، أحدىما ىك عدـ 
االستخداـ الكامؿ لمعمالة، كاآلخر ىك عدـ االستخداـ األمثؿ ليا، فاالستخداـ األمثؿ لقكة 

العمؿ يتطمب أف ال تقؿ إنتاجية العامؿ عف حد أدنى معيف يطمؽ عميو اإلنتاجية المتكسطة 
المحتممة كالتي تعرؼ بأنيا أعمى متكسط لئلنتاجية فيما بيف القطاعات المتكاجدة في 

 1:المجتمع، كعميو فإف معدؿ البطالة يقاس بالعبلقة التالية

 
 PMR: يمثؿ اإلنتاجية المتكسطة الفعمية . 
 PMP:يمثؿ اإلنتاجية المتكسطة المحتممة  . 

كيعتبر ىذا المعدؿ، معدال شامبل ككامبل تندرج ضمف حساباتو جميع أنكاع البطاالت 
. سكاء كانت ظاىرة أك كامنة

   ومحدداتيا ومحدداتيا وآثارىا وآثارىا البطالة البطالةمسبباتمسببات: الفرع الثالث: الفرع الثالث

  أسباب البطالةأسباب البطالة: : أوالأوال
مشكمة ىذه اؿترتبط  إذ لقد انتشرت البطالة في الدكؿ عبر الحقب الزمنية الماضية،

بالعديد مف األسباب، فمنيا ما ىك متعمؽ بالناحية االقتصادية كمنيا ما ىك متعمؽ بطبيعة 
أفراد المجتمع أنفسيـ كبعض النكاحي االجتماعية، كبناءا عمى ذلؾ يمكف تقسيـ أسباب 

: البطالة إلى قسميف

                                                           
 16-15عمي عبد الكىاب نجا، مرجع سابؽ، ص :  لتفصيؿ أكثر يمكف الرجكع إلى1

100 ×
𝑃𝑀𝑅

𝑃𝑀𝑃
− 1 =  معد ؿ البطالة
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: األسباب االقتصادية .1
مف األسباب االقتصادية المسببة لمبطالة في البمداف النامية نذكر عمى كجو 

 :الخصكص
 عممت الدكؿ النامية عمى تطبيؽ بعض :ضعف السياسات االقتصادية التنموية (أ 

السياسات االقتصادية التنمكية التي تعتمد عمى التصنيع ككسيمة فعالة تمكنيا مف 
إزالة آثار التخمؼ الذم كانت تعاني منو، ككذلؾ تغيير اليياكؿ اإلنتاجية لكي تضمف 
تحقيؽ االستقبلؿ االقتصادم، الشيء الذم يمكنيا مف تعزيز كضعيتيا في االقتصاد 

كيتجمى ضعؼ ىذه السياسات التنمكية في ىذه الدكؿ بتدىكر المؤشرات . العالمي
االقتصادية كارتفاع معدالت التضخـ، تدىكر معدالت نمك االستثمارات، انخفاض 

أسعار الصرؼ، تنامي العجز في الميزانية العامة كقد ساىمت ىذه المؤشرات السمبية 
 .في تدىكر مؤشرات التشغيؿ كبالتالي انتشار البطالة

ترتبط اقتصاديات الدكؿ النامية ارتباطا كثيقا باقتصاديات الدكؿ  :الركود االقتصادي (ب 
المتقدمة، فيذه األخيرة تستكرد جانبا كبيرا مف المكاد األكلية مف الدكؿ النامية كالتي 

كمف ىنا فحدكث رككد اقتصادم . يككف دخميا مف خبلؿ تصدير ىذه المكاد ىاما جدا
في الدكؿ المتقدمة يخمؼ بصفة مكازية رككدا اقتصاديا في الدكؿ النامية نظرا لمعبلقة 

فبلس المنشآت 1الترابطية بيف الجانبيف ، ىذا الرككد الذم يتسبب في تراجع اإلنتاج كا 
كبالتالي تظير حاالت التسريح الجماعية لمعماؿ، الشيء الذم يؤدم إلى تفاقـ كارتفاع 

 .معدالت البطالة
في أكاخر : اإلصالحات االقتصادية المدعومة من الصندوق والبنك الدوليين (ج 

الثمانينات كأكائؿ التسعينات شرعت معظـ الدكؿ النامية في تطبيؽ اإلصبلحات 
االقتصادية، كشرط أساسي إلعادة جدكلة ديكنيا، ىذه السياسات التي أصر صندكؽ 
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النقد الدكلي عمى تطبيقيا كاعتبرىا األمؿ الكحيد إلعادة بعث عجمة التنمية في 
اقتصادياتيا كالتي أدت إلى إحداث حاالت مف الرككد االقتصادم، فالسياسة النقدية 
االنكماشية التي اقترحيا الصندكؽ كعبلج لتخفيض معدالت التضخـ بيا أدت إلى 

خفض معدالت االستثمارات بسبب كقؼ الدعـ لمنح القركض المصرفية لممشركعات 
كذلؾ عف طريؽ رفع معدالت الفائدة، فحؿ بذلؾ الرككد كارتفعت معدالت البطالة عف 

 .ما ىك معتاد
إف القكاعد المسيرة لمسكؽ، باإلضافة إلى العرض كالطمب  :ظروف وآليات السوق (د 

مف شأنو أف يؤثر سمبا أك إيجابا عمى معدالت البطالة، فزيادة الطمب عمى منتجات 
شركة ما في السكؽ، يعني أنيا تحقؽ أرباحا يمكنيا مف تحسيف كضعيتيا كتكسيع 

نشاطاتيا مما يؤدم حتما إلى إنشاء مناصب عمؿ جديدة، أما في الحالة العكسية أم 
إذا كانت كضعية المؤسسة أك الشركة في سكؽ حرجة بسبب انخفاض مبيعاتيا أك 
ضعؼ اإلقباؿ عمييا فإف ىذه الشركة ستمجأ إلى حمكؿ تؤثر كبطريقة مباشرة عمى 
 .اليد العاممة، فيي تضحي بيا مقابؿ تعكيض الخسائر الناتجة عف انخفاض أرباحيا

: األسباب االجتماعية .2
: يمكف حصر أىـ األسباب االجتماعية المؤدية إلى تفاقـ ظاىرة البطالة إلى ما يمي

تتميز البمداف النامية خبلفا عف الدكؿ المتقدمة بنمك سكاني كبير، : النمو السكاني (أ 
ذا قمنا نمك سكاني فيذا يعني نمك قكة العمؿ بيا، مما يستمـز خمؽ فرص عمؿ  كا 

إف خمؽ فرص عمؿ جديدة ال . جديدة لمكاجية ىذا النمك في الطمب عمى العمؿ
يتأتى إال بتنمية النشاط اإلنتاجي الحقيقي، كنظرا لمظركؼ االقتصادية التي تتميز بيا 
الدكؿ النامية، فإف معدالت التنمية بيا منخفضة كال يمكف تكفير فرص عمؿ جديدة 

لمكـ اليائؿ مف السكاف الذم يتزايد مف سنة إلى أخرل، باإلضافة إلى أف الجزء 
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األكبر مف المكارد تككف متجية لتكفير ضركريات الحياة ليذه األعداد المتزايدة عمى 
 .1حساب إعادة استثمارىا مف جديد

يتخرج سنكيا مف المعاىد العميا  :عجز سوق العمل عن استيعاب الخريجين الجدد (ب 
كالجامعات أعداد كبيرة مف الطمبة الحاصميف عمى مؤىبلت بأنكاع مختمفة، كعدـ 
استغبلؿ ىذه القكل العاممة الجديدة تأثر سمبيا عمى معدالت البطالة، كمما زاد مف 
حدة ىذه المشكمة التطكر التكنكلكجي الذم رافؽ المشركعات االستثمارية في البمداف 
النامية، الشيء الذم أدل إلى استغناء ىذه المشركعات عف اليد العاممة كتعكيضيا 

 .بآالت حديثة كمتطكرة تحؿ محؿ العماؿ
إف مف أىـ األسباب التي أدت إلى انتشار البطالة خاصة في  :النزوح الريفي (ج 

المناطؽ الحضارية ىك نزكح السكاف مف الريؼ نحك المدف، بسبب تمركز النشاطات 
الصناعية الكبرل المكفرة لمناصب الشغؿ كالتي تقؿ في المناطؽ الريفية، ىذه األخيرة 

التي تتميز بطابعيا الزراعي الذم لـ يعد يشكؿ مصدر اىتماـ في البمداف النامية، 
الشيء الذم دفعيـ إلى ىجرة أراضييـ التي لـ تعد تكفر ليـ الظركؼ المعيشية 

المبلئمة بحثا عف فرص عمؿ أفضؿ في المدف، كأدل ذلؾ إلى خمؽ ضغط كبير 
 .عمى القكة العاممة في المدف كارتفعت بيا نسب البطالة

  آثار البطالةآثار البطالة: : ثانياثانيا
يعتبر العمؿ عصب التقدـ كمنشأ الثركة كعميو تعتمد نيضة األمـ كبو يقاس نماؤىا 

العمؿ السنكم الذم يقـك بو كؿ " :كىذا ما أكده رائد االقتصاد السياسي آدـ سميث الذم قاؿ
، "2شعب ىك الرصيد الذم يمده بكافة ضركريات الحياة ككماليتيا مما يستيمكو كؿ سنة 
كبذلؾ فإف العمؿ حؽ لكؿ فرد، فيك يعني الشعكر باألماف، كيمكف الفرد مف التخطيط 

                                                           
 21، ص 2005 محمد عبد ا مغازم، البطالة كدكر الكقؼ كالزكاة في مكاجيتيا، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 1
 83، ص 1992 راشد البراكم، تطكر الفكر االقتصادم، دار النيضة العربية، القاىرة، 2
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لمستقبمو كألسرتو كعمى العكس مف ذلؾ، فإف البطالة ىي شعكر بعدـ األماف كفقداف الفرد 
األمؿ في المستقبؿ لو كألسرتو، كيكلد اإلحباط كيؤدم إلى اإلحساس بالعجز، كتعد البطالة 

مف اخطر الظكاىر كأصعبيا كدخكليا في المجتمع يترؾ آثارا سمبية تعيؽ عممية التنمية عمى 
 :مختمؼ الجكانب نذكر بعضيا فيما يمي

 اآلثار االقتصادية .1
تحمؿ ظاىرة البطالة آثارا سمبية عمى الجانب االقتصادم، كيمكف سرد أىـ اآلثار التي 

 :تخمفيا عمى ىذا الجانب فيما يمي
تؤدم البطالة إلى ضياع السمع كالخدمات التي كاف : إىدار الموارد االقتصادية (أ 

يمكف إنتاجيا بكاسطة العاطميف، كحتى عندما يتاح ليـ فرص لمعمؿ فإف عمميـ 
نتاجيـ لف يعكض الفاقد الذم حدث خبلؿ البطالة  1.ىذا كا 

يعتبر الفرد عنصرا فعاال في تحقيؽ معادلة  :إضعاف قيمة الفرد كمورد اقتصادي (ب 
التنمية، فعند القياـ بإعداد ىذا الفرد العامؿ إعدادا عمميا كفنيا بما يتناسب كالفنكف 
اإلنتاجية الحديثة يتحقؽ دكره في التنمية، أما إذا كاف ىذا الفرد عاطبل فيك يعتبر 
خسارة خاصة عندما تطكؿ فترة البطالة، ذلؾ أف الميارة أك الخبرة تختفي كتفقدإذا 

 .لـ تستخدـ مع الزمف
مع كجكد البطالة تمجأ الحككمات إلى تكفير  :صعوبة عممية التخطيط االقتصادية (ج 

فرص عمؿ لمعاطميف عمى حساب األىداؼ الفعمية لمخطة االقتصادية التي تحتاج 
إلييا الدكلة فعبل لمنيكض بيا في ىذا المجاؿ، كما أف العممية اإلنتاجية ترتكز 

عمى االستيبلؾ كعنصر ىاـ في االقتصاد كمع بقاء جزء مف القكة البشرية 
 2.ف االستيبلؾ يتأثر ىك اآلخر فيتأخر اقتصاد الدكلة نتيجة لذلؾإ ؼ،عاطبل
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مف التأثيرات السمبية التي أفرزتيا ظاىرة البطالة ىك  :انتشار العمل غير الرسمي (د 
انتشار ما يسمى بالقطاع غير الرسمي، كالذم يمتص نسبة عالية مف العماؿ 
كالسيما الشباب منيـ، ىذا القطاع الذم يؤدم إلى تدىكر القطاع الرسمي في 

الببلد، نظرا لما يحدثو مف خسارة في خزينة الدكلة بسبب عدـ اقتطاع الضرائب 
 .مف ىذه األمكاؿ التي يمكف لمدكلة أف تستغميا كتخمؽ بيا مناصب عمؿ جديدة

: اآلثار االجتماعية والسياسية .2
لمبطالة تبعات عديدة عمى الجانب السياسي كاالجتماعي في الدكلة، كيتمثؿ ذلؾ في 

: عدة جكانب منيا
تمتد تأثيرات البطالة إلى أبعاد خطيرة تمس الفرد : تفشي اآلفات االجتماعية (أ 

كالمجتمع معا، ككف الفرد جزء ال يتجزأ مف المجتمع، فالبطالة تؤثر عمى الفرد 
سكاء كاف يبحث عف عمؿ ألكؿ مرة، أك كاف يشتغؿ في كظيفة ثـ فقدىا لظركؼ 
معينة، فيي تؤدم إلى العزلة االجتماعية، كتتضاءؿ قدرتو عمى تحقيؽ التضامف 

مع المجتمع كتكلد لديو الرغبة في ارتكاب الجرائـ بمختمؼ أشكاليا، كما أنيا 
السبب المؤدم إلى مختمؼ اآلفات التي تعيشيا المجتمعات كالطبلؽ كاالنتحار، 

كينتج عف البطالة أيضا الحقد كالبغضاء بيف المتعطميف مما يجعميـ عرضة 
 .لمتأثيرات السمبية كيفقدىـ كالءىـ لمجتمعاتيـ

تؤدم البطالة إلى الشعكر بعدـ كجكد جدكل مف التعميـ، : تخمف النظام التعميمي (ب 
األمر الذم يساىـ في تشجيع ظاىر التسرب المدرسي كمف ثـ يؤدم إلى ضعؼ 

 1.كفاءة الخريجيف
إف غاية كؿ بمد ىي الكصكؿ إلى : اإلخالل بالعدالة في توزيع جيود التنمية (ج 

تحقيؽ تنمية عمى جميع المستكيات، كال تتحقؽ ىذه الغاية إال إذا تـ تكزيع جيكد 
ىذه التنمية تكزيعا عادال، فتخصيص جانب مف مكارد الدكلة لئلنفاؽ عمى 

                                                           
 44-42 محمكد عبد ا مغازم، مرجع سابؽ، ص1
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االحتياجات اإلنسانية لممتعطميف يزيد مف عجز الميزانية الذم كاف مف الممكف أف 
تكفره مف أجؿ النيكض ببعض القطاعات التي ىي في حاجة أمس ألمكاؿ 

 .الميزانية
يظير التأثير السياسي لمبطالة مف خبلؿ ظيكر : توسيع نطاق االستبداد السياسي (د 

ما يسمى باالستبداد السياسي، كالمكاطف في حالة عدـ تحصمو عمى العمؿ الذم 

يعد المصدر األساسي كالكحيد لبلسترزاؽ كالذم يمكنو مف مكاصمة حياتو، ينتج 

لديو غياب الكعي السياسي كالذم ال يمكنو ممارسة حقكقو السياسية بفعالية، كمف 

ثـ تتحكؿ السمطة إلى االستبداد بسبب عدـ فعالية المكاطنيف الذيف يشتغمكف 

 1.بالبحث عف مصدر لمعيش بدال مف مراقبة السمطات الحاكمة

 كأماـ تفاقـ ىذه المعضمة كما تحممو مف آثار كخيمة في مختمؼ الجكانب، ظير الدكر 

المتعاظـ لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ككياف جديد يساىـ إلى جانب المؤسسات األخرل 

المختمفة عنيا حجما، في تدعيـ التنمية االقتصادية كاالجتماعية ككعامؿ أساسي يستعاف بو 

. كبديؿ لمحاربة كمعالجة البطالة كذلؾ عند الشرائح العمرية المختمفة

  محددات البطالةمحددات البطالة: : ثالثاثالثا
: حجم السكان اإلجمالي .1

تؤدم زيادة معدالت النمك السكاني كما يترتب عمييا مف زيادة في أعداد السكاف 

الناشطكف اقتصادينا إلى زيادة عرض العمؿ العتباره يعد مف بيف أىـ العكامؿ في تحديد 

جانب العرض عرض العمؿ، كمع عدـ قدرة الطمب عمى العمؿ عمى تغطية ما ىك معركض 

 2.مف القكة العاممة ستؤدم حتمان إلى زيادة حجـ البطالة كمعدليا

                                                           
 67-66محمكد عبد ا نغازم، مرجع سابؽ، ص . 1
 139-133سميـ عقكف، مرجع سابؽ، ص  2
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: حجم النفقات العمومية .2
 أحد أىـ العكامؿ المؤثرة في األداء االقتصادم، - مالية الدكلة -يعتبر اإلنفاؽ العاـ 

فاإلنفاؽ العاـ ىك األداة الرئيسية لمدكلة في تحقيؽ األىداؼ االقتصادية كاالجتماعية، 
كبالتالي فإف كفاءة تخصيصو يعكس أثران ايجابيان نحك تكفير المكارد المالية البلزمة لمنمك 

االقتصادم، كمف بيف األىداؼ التي تسعى الدكلة لتحقيقيا عف طريؽ سياسة اإلنفاؽ، حفز 
 .النمك االقتصادم، كخمؽ مناصب شغؿ جديدة

: الناتج المحمي اإلجمالي .3
يعرؼ الناتج المحمي اإلجمالي عمى أنو كؿ السمع كالخدمات النيائية المنتجة في بمد 
ما، خبلؿ فترة زمنية معينة، كيحتكم عمى قيمة السمع المنتجة، كيتبيف لنا أف ىذا التعريؼ 
نقدم يعطي قيمة السمع المنتجة كالخدمات، إما باألسعار الجارية كيعرؼ بالناتج المحمي 

 .االسمي، أك يقاس باألسعار الثابتة كيعرؼ بالناتج المحمي الحقيقي

: معدل التضخم .4
ىناؾ عبلقة عكسية بيف معدؿ التضخـ كفقنا لممنطؽ التقميدم كمنحنى فيمبس، حيث 
أنو في ظركؼ الركاج االقتصادم يزداد الطمب الكمي، كترتفع مستكيات األسعار، كيقترف 

ذلؾ بزيادة الطمب عمى العمؿ، كيرتفع مستكل التشغيؿ، كمف ثـ يقؿ معدؿ البطالة، كيحدث 
العكس في حاالت الرككد، غير أف الفكر االقتصادم الحديث قدـ ما يعرؼ بظاىرة الرككد 
التضخمي، حيث يزداد كؿ مف حجـ كمعدؿ البطالة مع ارتفاع معدالت التضخـ، لذا فإنو 

. يمكف القكؿ إف العبلقة بيف كؿ مف معدؿ التضخـ كمعدؿ البطالة غير كاضحة االتجاه
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النظريات المفسرة لمبطالة: المبحث الثاني   النظريات المفسرة لمبطالة: المبحث الثاني
 النظريات المفسرة لظاىرة البطالة، لكنيا اتفقت عمى تصنيفيا ضمف خانة تعددت

كسنحاكؿ مف خبلؿ ىذا . أخطر الظكاىر االقتصادية كاالجتماعية التي قد تمس المجتمعات
 في الفكر االقتصادم كذلؾ كأثرتالعنكاف، تقديـ أىـ النظريات الخاصة بالبطالة التي ظيرت 

. مف أجؿ التعرؼ عمى العكامؿ كالمتغيرات التي قد تؤدم إلى نشكء ظاىرة البطالة كتأزميا
ىذه الظاىرة التي كانت كال زالت محؿ نقاش بيف مختمؼ المدارس كالمذاىب االقتصادية 

: كالتي سيتـ التطرؽ إلى أىميا فيما يمي

النظريات التقميدية: المطمب األول   النظريات التقميدية: المطمب األول
يجتمع في ىذه النظريات كؿ االتجاىات التي تقر بفكرة كجكد سكؽ تنافسي لمعمؿ 

يمكننا أك يسمح لنا بتحديد األجر التكازني، كمستكل التشغيؿ المقابؿ لو، كتتفرغ ىذه 
: النظريات إلى أقساـ تتبنى المنظكر التقميدم لسكؽ العمؿ، كىي

النظريات الكالسيكية: الفرع األول   النظريات الكالسيكية: الفرع األول
 النظرية الكبلسيكية لمشكمة البطالة ىك تحميؿ عمى المدل الطكيؿ، حيث تحميؿإف 

يرل المفكركف الكبلسيكيكف أف النمك السكاني كتراكـ رأس الماؿ كنمك طاقاتو اإلنتاجية لو 
. تأثير بالغ عمى البطالة

: كترتكز النظرية الكبلسيكية في تحميميا عمى جممة مف الفرضيات أىميا

 سيادة ظركؼ المنافسة الكاممة في كافة األسكاؽ. 
 مركنة األجكر كاألسعار. 
 سيادة ظركؼ التشغيؿ الكامؿ لعناصر اإلنتاج كافة بما فييا عنصر العمؿ. 
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: ف حسب الشكؿ التاليمكيمكف تكضيح البطالة مف كجية نظر الكبلسيكي

التوازن في سوق العمل عند المدرسة الكالسيكية : 2الشكل رقم

 
ر منصؼ، مجمكعة محاضرات االقتصاد الكمي، كمية العمـك االقتصادية، دمصا: المصدر

 1997جامعة الجزائر، 
 :حيث تمثؿ كؿ مف

 OL :عرض العمؿ 
 DL:طمب العمؿ  
 OL:كمية العمؿ عند مستكل األجر الحقيقي w∗ 

p
 

 
𝒘𝟏 

𝒑
 األجر الحقيقي عند التكازف : 

  SSuubbssiisstteennccee  wwaaggee  tthheeoorryy))))  نظرية حّد الكفاف أجر الكفاف: نظرية حّد الكفاف أجر الكفاف: أوالأوال
 ىذه النظرية في فرنسا في القرف الثامف عشر عمى يد ركاد الفكر االقتصادم نشأت
 "M.de la Rivièreدكالرفيير"ك ،"F.Quesnayفرانسكا كيني "، ك"Turgotتكرغك "الفرنسي 

كقد ظيرت ىذه النظرية في أكركبا في ظركؼ اقتصادية كاجتماعية كسياسية جّد متدىكرة 
 .كقد عانت الطبقة العاممة في تمؾ الفترة البؤس كالشقاء كالحرماف
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كأصبحت ىذه النظرية مف أىـ مكضكعات عمـ االقتصاد، فمنذ بداية القرف التاسع 
عشر أم منذ نشأة عمـ االقتصاد عمى يد ركاد المدرسة االقتصادية التقميدية كخاصة 

كتسعى ىذه النظرية لتقرير حّد تكازف ثابت . (دافيد ريكاردك كآدـ سميث) اإلنجميزية منيا
. يستقر عنده مستكل األجر في تقمباتو في مدة قصيرة

 إلى أّف مستكل تكازف األجكر يتعادؿ مع David Ricardoكقد ذىب دافيد ريكاردك 
 F.Lassalleكانطبلقا مف نظرية ريكاردك ىذه صاغ الساؿ . الحد األدنى الضركرم لمحياة

قانكف األجكر الحديدم كمف ىذا المفيـك طّكر االقتصادم ماركس نظريتو في العمؿ 
 1.كاألجر

تعتبر ىذه النظرية مف أقدـ النظريات في شرح ظاىرة األجكر، كجكىر ىذه النظرية «
أف األجكر سكؼ تتجو في المدل الطكيؿ نحك ذلؾ المستكل الضركرم لضماف حياة العامؿ 

 2.»كأسرتو كىك أجر الكفاؼ

فحسب ركاد ىذه النظرية فإف مستكل األجكر يتحّد د بما يعادؿ قيمة المكاد كالحاجات 
كحسبيـ فإف . 3الضركرية األساسية التي تكفؿ العيش لمفرد العامؿ كلك عند الحد األدنى

ديناميكية العرض كالطمب في سكؽ العمؿ ىي التي تضمف استقرار األجكر مّد ة طكيمة عند 
كترجع أسس ىذه النظرية في الحقيقة كما أشرنا . مستكل الكفاؼ كذلؾ لضماف حياة العامؿ
 .Turgotكىك االقتصادم الفرنسي  (الفزيكقراطية)إليو إلى أحد ركاد فكر المدرسة الطبيعية 

كتبّناىا في منتصؼ القرف التاسع عشر االقتصادييف آدـ سميت، دافيد ريكاردك كالساؿ 
F.Lassalle  القانكف الحديدم لؤلجكر"كعرفت ىذه النظرية عند ىذا األخير بنظرية" ،

                                                           
مطانيكس حبيب، مداخمة في مسألة البطالة في سكرية، جمعية العمـك االقتصادية السكرية، برنامج ندكة الثبلثاء  1

االقتصادية السابعة عشرة حكؿ التنمية االقتصادية كاالجتماعية في سكرية، المركز الثقافي العربي في المزة، سكرية، 
 .5ص2004

 586، ص 1974عمرك محي الديف، عبد الرحمف يسرل، مبادئ عمـ االقتصاد، بيركت، دار النيضة العربية،  2
 1965قريصة صبحي، مقدمة في النظرية االقتصادية، الدار الجامعية المصرية، الطبعة الثالثة، اإلسكندرية، مصر،  3
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جحاؼ كحتمية في "القانكف الحديدم"كأطمؽ عمييا نظرية   لما يمحؽ العامؿ فييا مف ظمـ كا 
 1."تحديد أجره إذا ال يمكف لمعامؿ تجاكز ىذا الحد في عيشو

كبحسب ىذا القانكف . كأصبحت نظرية حّد الكفاؼ جزء ال يتجزأ مف الفكر الكبلسيكي

إذا ارتفع مستكل األجكر عف الحد األدنى الضركرم لمحياة، تحّسنت الحالة المعيشية لمعّماؿ، 

مما يجعميـ يقبمكف عمى الزكاج كبزيادة عدد المكاليد يزيد عرض العمؿ في المجتمع، كبزيادة 

العرض تنخفض مستكيات األجكر إلى حّد أدنى كممكف أقّؿ منو، كلكف األجكر ال يمكف أف 

عالة أسرىـ مما قد يجؿ . تبقى مدة طكيمة عند ىذا المستكل الضركرم لمعيشة العماؿ كا 

األفراد مرة أخرل يحجمكف عف الزكاج كتقؿ الكالدات فينخفض عرض العمؿ كترتفع األجكر 

كىكذا فإف ديناميكية العرض . 2كنتيجة لذلؾ، ال كتصبح عند مستكاىا السابؽ أك أعمى منو

كالطمب عمى العمؿ في سكؽ العمؿ تجعؿ األجكر، حسب ىؤالء االقتصادييف تدكر في 

 .(الحاجات الضركرية البلزمة لعيش الفرد العامؿ)حركتيا حكؿ مستكل حّد الكفاؼ 

تحّدد ىذه النظرية األجكر التي تدفع كثمف لخدمات عنصر العمؿ بأدنى حّد لمستكل "

لكي ال يتمكف العامؿ مف اإلنجاب إال بالقدر الذم  (كىك ما يسمي بحد الكفاؼ)المعيشة 

يضمف استمرار عرض العمؿ في مقابؿ الطمب عميو، كتسمى األجكر في ىذه الحالة باألجر 

 3".الطبيعي أك الثمف الطبيعي لمعمؿ

 :كقد كجيت بعض االنتقادات ليذه النظرية كمنيا

                                                           
، 1987صادؽ ميدم السعيد، العمؿ كتشغيؿ العماؿ كالسكاف كالقكل العاممة، مؤسسة العمالة، بغداد، الطبعة الثانية،  1

 -384ص
2 Sapsford. D.and Tzannatos. Z.(1993). The economics of Labour Market. The Macmillan 
Press Ltd. UK. 

، العمـك 16دراسة اقتصادية فقيية، مجمة جامعة الممؾ سعكد، ـ : إبراىيـ بف عبد الرحمف آؿ عركاف، نظرية التكزيع 3
 .571_570، ص 1424/2003التربكية كالدراسات اإلسبلمية 
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  لك فرضنا صحة ىذه النظرية ألدل ذلؾ إلى اعتبار كؿ زيادة عمى أجر العامؿ مف
صالح صاحب العمؿ ال مف صالح العامؿ، ألنيا ستؤدم إلى خفض أجره، كىذا 

 1.غير منطقي
  إف ارتفاع األجكر ال يؤدم بالضركرة إلى زيادة اإلنجاب مف قبؿ العامؿ، كلكنو

يؤدم إلى رغبة العامؿ في تحسيف مستكاه المعيشي الذم يؤثر مستقببل عمى مستكل 
كمنو نجد أف النظرية ربطت بيف ارتفاع األجكر أك زيادة رفاىية العماؿ . األجكر

ارتفاع . كبيف زيادة التكاثر بعبلقة طردية، كالصحيح أنو ال يمـز مف ارتفاع أحدىما 
 2.إذ يبلحظ قمة اإلنجاب عند ذكم الدخكؿ المرتفعة . اآلخر

  يفترض أف تككف األجكر متساكية بيف العّماؿ، بناء عمى ىذه النظرية كلكف الكاقع
خبلؼ ذلؾ، ألف العّماؿ الميرة يأخذكف أجكرا أعمى مف غيرىـ، كمنو عجزت 

 بسبب تبايف العماؿ 3النظرية عف تفسير ىذا التفاكت في األجكر في الميف المختمفة
. في الكفاية اإلنتاجية

  اىتمت ىذه النظرية بجانب العرض كأىممت جانب الطمب، حيث ركزت عمى
 .العكامؿ المؤثرة عمى العرض دكف أف تذكر شيئا عف العكامؿ المؤثرة عمى الطمب

  قّررت ىذه النظرية انخفاض األجكر بزيادة السكاف أك األيدم العاممة، في حيف
أثبت التطكر االقتصادم لدكؿ أكركبا الغربية نقض ىذا االفتراض، فقد ارتفعت 

 4.أجكر العماؿ الحقيقية في الكقت الذم زادت فيو األيدم العاممة زيادة كبيرة

                                                           
، 1987صادؽ ميدم السعيد، العمؿ كتشغيؿ العماؿ كالسكاف كالقكل العاممة، مؤسسة العمالة، بغداد، الطبعة الثانية،  1

 385-384ص
 386_385صادؽ ميدم السعيد، مرجع سبؽ ذكره، ص  2
 260_259، ص 2005كامؿ بكرم، محمد محركس، مبادئ االقتصاد الجزئي، مركز اإلسكندرية لمكتاب،  3
 386صادؽ ميدم السعيد، مرجع سبؽ ذكره، ص 4
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:رصيد األجور )نظرية مخصص األجور : ثانياثانيا   WWaaggee  ffuunndd  tthheeoorryy)):رصيد األجور )نظرية مخصص األجور : 
مع بداية القرف التاسع عشر ظيرت نظرية أخرل في انجمترا كىي نظرية رصيد 
كقد . 1األجكر، كقد كجدت بذكرىا في نظرية حّد الكفاؼ كجاءت كنظرية مكّممة ليذه األخيرة

ظيرت في كقت كانت فيو المشركعات الصناعية كالتجارية في أشد الحاجة إلى رؤكس 
كيعتبر مستكل األجر حسب ىذه النظرية عامؿ متغير، كيتكقؼ عمى قكتيف . األمكاؿ

أساسيتيف ىما الطمب عمى العمؿ مف جانب المنتجيف، كقكة العرض مف ناحية العماؿ 
كيستند طمب المنتجيف عمى العماؿ عمى مقدار رأس الماؿ الذم . المنافسيف عمى العمؿ

 .يمكف تخصيصو لدفع أجكر السكاف القادريف عمى العمؿ كالمستعديف لمقياـ بو
كيترتب عمى ىذه النظرية أف مستكل األجر يظؿ ثابتا ما دامت كمية األمكاؿ التي 

كفي مثؿ ىذا . يخصصيا المنتجكف لرفع األجكر تبقى ثابتة، كماداـ عدد العماؿ لـ يتغير
الكضع فإنو ال يمكف ألم فئة مف العماؿ أف تحصؿ عمى زيادة في أجرىا كنتيجة لضغكط 
التشريعات القانكنية ككذا النقابات العمالية، إال عمى حساب نقص أجكر الفئات األخرل 

فما دامت األمكاؿ المخّصصة لرفع أجكر العماؿ تظؿ ثابتة، فإف الزيادة في نصيب . لمعماؿ
طبقة العماؿ سيككف مف ىذا الرصيد، أم البد أف يككف عمى حسب نقص نصيب باقي 

 أما إذا تـ زيادة مخّص صات 2،الطبقات األخرل مف الرصيد، كبالطبع مف أجكرىـ تبعا لذلؾ
 3.األجكر فسكؼ يككف ذلؾ عمى حساب أرباح المنتجيف

كيمكف تكضيح العبلقة بيف مخّصصات األجكر كعدد العماؿ كمتكسط األجكر كما 
 4:يمي

 مخصصات األجكر  =متكسط األجكر
 عدد العماؿ 

 

                                                           
 1990عادؿ فميح العمي، ىناء ىادم محمد عمي، اقتصاد العمؿ، جامعة المكصؿ، المكصؿ، العراؽ،  1
دراسة مقارنة، كمية الشريعة : محمد بف عبد ا بف عمي النفيسة، األجكر كأثرىا االقتصادية في االقتصاد اإلسبلمي 2

 586، ص 1991العربية السعكدية، . كالدراسات اإلسبلمية، جمعة أـ القرل، المممكة 
،  1984صبحي قريصة، محمد يكنس، مقدمة في االقتصاد، دار النيضة العمكمية لمطباعة كالنشر، بيركت لبناف،  3

. 275ص 
 .275صادؽ ميدم السعيد، مرجع سبؽ ذكره، ص 4
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يرجع السبب الرئيسي لظيكر ىذه النظرية إلى ما الحظو االقتصاديكف مف مركر زمف 
بيف اإلنتاج كالتسكيؽ، كيعطي العماؿ أثناءىا أجكرا مف مّدخرات سابقة مخصصة لدفع أجكر 

 1:كقد كجيت بعض االنتقادات ليذه النظرية كمنيا، العماؿ
أف النظرية لـ تبيف الطريقة التي يتـ بمكجبيا تحديد رصيد األجكر مف قبؿ المنتجيف،  .1

 .كما أنيا لـ تبيف كيفية تكزيع ذلؾ الرصيد عمى العامميف
مف الخطأ أف تعتمد النظرية عمى رصيد األجكر المقتطع مف إيرادات العاـ السابؽ،  .2

ألف المبالغ التي يمكف تكفيرىا كرصيد لدفع األجكر ليست ثابتة بؿ تعتمد عمى نجاح 
. أك فشؿ العممية اإلنتاجية

أف النظرية لـ تستطع تفسير ظاىرة اختبلؼ األجكر بناء عمى تفاكت العماؿ في  .3
.  ألنيا أىممت ىذا الجانباإلنتاجيةالكفاية 

، ألنيا ال تجعؿ أمبل لرفع أجكر العماؿ إال عف  .4 يظير عمى ىذه النظرية طابع التشاـؤ
طريؽ انخفاض عددىـ، كىذا ال يتـ إال بامتناعيـ عف الزكاج كزيادة عدد الكفيات 

 .بينيـ، كذلؾ ألف مخّصص األجكر ثابت
كجكد بعض العماؿ تتحّدد أجكرىـ بناء عمى نسبة معينة مف اإلنتاج أك األرباح كىذا  .5

 .مّما تعجز النظرية عف تفسيره

 :لقد أثبتت الكقائع التاريخية عدـ صحة ىذه النظرية مف أكجو ثبلث
أنيا تفترض زيادة األجكر بنقصاف عدد العماؿ، كلكف ثبت بقاء األجكر منخفضة في  .1

 كذلؾ بالرغـ مف ىجرة حكالي مميكف مكاطف 1851 إلى سنة 1848ايرلندا مف سنة 
 .ايرلندم إلى أمريكا

أنيا تفترض انخفاض األجكر بزيادة عدد العماؿ، كلكف ثبت ارتفاع األجكر في أمريكا  .2
 .بالرغـ مف زيادة عدد العماؿ فييا

                                                           
دار العمـك لمطباعة كالنشر، ، الرياض : مقدمة في االقتصاد الجزئي، الطبعة األكلى. عكض، أحمد صفي الديف 1

 182، ص 1983
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ثبت انخفاض األجكر في دكؿ أكركبا الغربية بالرغـ مف تراكـ رؤكس األمكاؿ فييا أثناء  .3
. األزمة التجارية العالمية في منتصؼ القرف التاسع عشر

التفسير االقتصادي لمبطالة حسب النظرية الكالسيكية : التفسير االقتصادي لمبطالة حسب النظرية الكالسيكية : ثالثاثالثا
يحدث التكازف في سكؽ العمؿ عندما تتعادؿ الكمية المطمكبة مف العمؿ كالكمية 

، حيث O°Lكلذا فإف التشغيؿ الكامؿ يحدث عند  (c)المعركضة منو، كالممثمة في الشكؿ ب
تعبر ىذه المسافة عف األشخاص القادريف عمى العمؿ كالراغبيف فيو عند أجر التكازف 

فيك يشير إلى األشخاص القادريف عمى العمؿ كغير * 1LLأما البعد .  P/W*المتمثؿ في 
. راغبيف فيو أجر التكازف، إذف فيي تعبر عف البطالة االختيارية

عف مستكاه األصمي، يؤدم إلى حدكث اختبلؿ في  ( *W/P) أجر التكازفحركةإف 
سكؽ العمؿ، فارتفاع األجر الحقيقي عف أجر التكازف يؤدم إلى حدكث فائض في العرض 

، غير أف ىذه البطالة (ab)أم ظيكر بطالة إجبارية متمثمة في المسافة"داخؿ سكؽ العمؿ 
فالتنافس ما بيف العماؿ يكلد تخفيض األجكر مما . سرعاف ما تختفي بسبب مركنة األسعار

يؤدم حتما إلى زيادة الكمية المطمكبة مف العمؿ، كتنقص الكمية المعركضة منو إلى أف 
، كبالمقابؿ إذا كاف األجر الحقيقي أقؿ مف أجر (c)يعكد التكازف في سكؽ العمؿ عند النقطة

 فإف البطالة اإلجبارية ستختفي في السكؽ بسبب مركنة بسبب مركنة (W*/P)التكازف
. األجكر كاألسعار

ذف فالنظرية الكبلسيكية ال تعترؼ بكجكد البطالة اإلجبارية بسبب مركنة األسعار  كا 
 تظير بشكؿ رفض اختيارية ككجكدىا يبقى مؤقتا، كلكنيا تقر بكجكد بطالة 1كاألجكر

 التي تظير بشكؿ االحتكاكيةالعاطميف عف العمؿ باألجر السائد في السكؽ، ككذلؾ البطالة 
. انتقاؿ العماؿ مف كظيفة إلى أخرل

                                                           
، 2004 عبد الرحمف يسرل أحمد، النظرية االقتصادية الكمية كالجزئية، كمية التجارة، جامعة اإلسكندرية، اإلسكندرية 1

 211.ص
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كيمقي الكبلسيؾ بمسؤكلية كجكد البطالة لفترات طكيمة عمى عاتؽ العماؿ، كبالتالي 
ليس ىناؾ ضركرة لتدخؿ الحككمة أك النقابات العمالية باتخاذ سياسات لمعالجة مشكمة 

. البطالة

النظريات النيو كالسيكية: الفرع الثاني   النظريات النيو كالسيكية: الفرع الثاني
يرتكز التحميؿ النيككبلسيكي عمى فكرة الحرية االقتصادية ككذلؾ سيادة ظركؼ 

كؿ عرض سمعي يخمؽ طمبا " 1،التشغيؿ الكامؿ، بناءا عمى ما جاء بو قانكف سام لؤلسكاؽ
، كبتطبيؽ ىذه الفكرة في سكؽ العمؿ نجد أف زيادة عرض العمؿ ينتج عنو بطالة "مساكيا لو

 األجر الحقيقي كبالتالي زيادة كارتفاع انخفاضفي سكؽ العمؿ، الشيء الذم يؤدم إلى 
. الكمية المطمكبة مف العمؿ، فتغطى بذلؾ البطالة كيحدث التكازف كيحقؽ التشغيؿ الكامؿ

الصيغة التعريفية لمنظرية  فالتكازف العاـ في سكؽ الشغؿ كالسمع كالخدمات ىك
: النيككبلسيكية لمبطالة كالتي تعتمد عمى جممة مف الفرضيات أىميا

  مركنة حركة األسعار في كبل السكقيف كىي التي تعدؿ آليا التكازف كالتشغيؿ الكامؿ
 2.لعكامؿ اإلنتاج

  سكؽ العمؿ في حالة منافسة تامة، مع الحرية التامة النتقاؿ اليد العاممة داخؿ كخارج
 .السكؽ

 تجانس عنصر العمؿ، كىذا يعني أف عرض العمؿ يككف متساكيا بيف األفراد. 
  حجـ اليد العاممة مرتبط بعرض العمؿ كالطمب عميو في السكؽ أم أف دالة الطمب

 3:كعرض العمؿ مرتبطاف باألجر الحقيقي كما ىك مكضح في العبلقة التالية

𝐷𝐿 = 𝑓 𝑊 𝑃  → 𝑓 𝑊 𝑃  < 0……… 1  

𝑂𝐿 = 𝑓 𝑊 𝑃  → 𝑓 𝑊 𝑃  > 0……… 2  

                                                           
 183، ص 1997رمزم زكي، االقتصاد السياسي لمبطالة، مطابع الرسالة، الككيت  -1

2 - D. Plihou, Les grandes explications macro-économique du chômage, les cahiers 
français, documentation française, n° 2816, Mai-Juin 1990, p 20. 

3-J. Gautie, Les politiques d’emploi, librairie vuibert, Paris, 1993, p 51. 
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 DL :دالة الطمب عمى العمؿ بداللة األجر الحقيقي، كىي متناقصة .
 OL:دالة العرض عمى العمؿ بداللة األجر الحقيقي، كىي متزايدة  .
 W: االسمي األجر .
 P :المستكل العاـ لؤلسعار .

تعني أف العماؿ يسعكف إلى تعظيـ أرباحيـ كلتحقيؽ ذلؾ فيـ مستعدكف  (1) فالمعادلة
إلى أم زيادة لتكظيؼ المزيد مف العماؿ حتى يتعادؿ الناتج الحدم المقاس بالعمؿ كالتكمفة 

. الحدية لؤلجكر

 تعني أف العماؿ مستعدكف لعرض خدماتيـ في سكؽ العمؿ سعيا كراء (2)أما المعادلة 
تحقيؽ مدا خيؿ عالية تتساكل مع المجيكدات المبذكلة مف طرفيـ، لذا يدخؿ العماؿ في 

 .منافسة

كيتحقؽ التكازف في سكؽ العمؿ عند تعادؿ كؿ مف العرض كالطمب عمى العمؿ، كىك 
. تكازف يتناسب مع مستكل التشغيؿ الكامؿ

: أما حدكث البطالة مف كجية نظر النيككبلسيؾ يرجع أساسا إلى
 األجكر مقارنة باإلنتاجية الحدية لمعمؿارتفاع . 
 المساكمة بيف أرباب العمؿ لتحديد األجر الحقيقي مف خبلؿ تحديد األجر الرسمي. 

 أجكرىـ الحقيقية، ككؿ بطالة عند ىذا األجر فيي يحددكفالعماؿ ىـ الذيف  كليذا فإف
، فكجكد البطالة في ىذا الفكر كاستمرارىا ينطبؽ عمى البطالة االختيارية إذ ال مجاؿ 1إرادية

لحدكث بطالة إجبارية، فكؿ فرد راغب في العمؿ عند مستكيات األجكر التكازنية يمكنو 
. الحصكؿ عمى كظيفة

                                                           
. 104، ص1994 محمد الشريؼ ألماف، محاضرات في التحميؿ االقتصادم الكمي، منشكرات برتي، الجزائر، 1
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النظريات الماركسية: الفرع الثالث   النظريات الماركسية: الفرع الثالث
 الرأسمالي الذم يجـز بأف البطالة ىي حالة عرضية، النظاـ الماركسي الفكرينتقد 

كنادرة الكقكع بسبب كجكد آلية السكؽ التي تعيد التكازف بشكؿ تمقائي عف طريؽ تفاعؿ قكل 
نتيجة حتمية ؾالزيادة اليامة في حجـ السكاف : العرض كالطمب، ككؿ بطالػة ىػي ناتجة عف

 .(les progrès techniques) لمتطكرات التقنية

ىي إال مظير مف مظاىر نقص االستيبلؾ   فإف األزمات مالمماركسييف بالنسبةأما 
أم أف الرأسمالية تنتج أكثر . لدل الطبقة العاممة، ألف قيمة األجكر ال تتساكل كقيمة اإلنتاج

أف تعمد الرأسمالية بفضؿ قانكف االرتفاع " كمما يزيػد األزمػة تفاقما ىك مما تدفع مف أجكر
 إلى إحبلؿ اآلالت محؿ اليد العاممة، (C/V)المستمر في التركيب العضكم لرأس المػاؿ 

البطالة ىي "كعميو فإف ".  بالعماؿ إلى البطالة، مما يعني فقداف العامؿ لقكة شرائومفتمؽ
 فإنو حجػـ التشغيػؿأما بالنسبة ؿ". نتيجة لزيادة إنتاجية العمؿ في األنظمة الرأسمالية لمتراكـ

انخفاضو مف أساسا بمعدؿ الربح الذم يحققو أرباب العمؿ، إذ أنيـ يحكلكف دكف يرتبط 
يؤدم إلى فائض في اإلنتاج، خاصة أف التقدـ التقني  الذم الشيء زيادة إنتاجيـخبلؿ 

كبالتالي فإف العماؿ سكؼ يستمركف . يتطمب رأسماؿ أكثر يأكؿ الجزء المخصػص لؤلجكر
في إنتاج رأس الماؿ كتحقيؽ تراكمو، بمعنى أنيـ ينتجكف بأنفسيـ أداة إحالتيـ لمبطالة 

نظرية فعالية األجور : نظرية فعالية األجور : أوالأوال
تعد ىذه النظرية أساسا فكريا في التحميؿ الكمي القائـ عمى إمكانية بناء عبلقة متنامية 
بيف األجر كاإلنتاجية الفردية، فالفكرة الرئيسية ىي أف األجر الذم يحصؿ عميو العامؿ لو 

ذا حدد صاحب المؤسسة  نتاجية العمؿ داخؿ المؤسسة، كا  تأثير ايجابي عمى فعالية العامؿ كا 
بنفسو األجر الذم يدفعو لمعامؿ فبل بد أف يأخذ في الحسباف ىذا التأثير، كبيذا يككف مجبرا 
عمى اختيار أجر حقيقي أعمى مف قيمتو التنافسية كالتكازنية، كىناؾ عدة كجيات نظر في 

 .ىذه النظرية التي تبرر تأثيرات األجر عمى اإلنتاجية الفردية
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نموذج : ثانيا   LLee  mmooddèèllee  dd''aannttii--sséélleeccttiioonn  ddee  WWEEIISSSS  لويسلويسنموذج : ثانيا
 في ىذه الحالة يرل أف أصحاب المؤسسات ال "كايس"شبيو بالنمكذج السابؽ، إال أف 

ف كانت الميارة متكسطة فبإمكانيا أف  يعرفكف ميارات طالبي الكظيفة، فيعتقدكف أنو حتى كا 
ف ىذه التبصرة تبقى قائمة بذاتيا عمى ما تقدمو إتتحسف حسب األجر الممنكح، ليذا ؼ

المؤسسة المستقبمة مف أجكر لؤليدم عاممة حسب مستكيات كفاءتيا، بالمقابؿ فبل يستبعد 
إمكانية أف طالب الكظيفة ال يتقدـ بطمبو إال إذا كاف يعرؼ مقدار تكافؽ األجر الذم تعرضو 

المؤسسة مع كفاءاتو، مف ىنا فاف أصحاب المؤسسات مجبريف عمى اقتراح أجكر عالية 
، فاألجر في ىذه الحالة يمعب دكر 35الختيار كجمب اليد عاممة الميرة كالعماؿ الفعاليف 

. المحدد في نكعية اليد عاممة المرغكب فييا

  mmooddèèllee  dduu  ttiirree  aauu  ffllaanncc  ddeeتحاشي العمل لشابيرو وستيغمتز تحاشي العمل لشابيرو وستيغمتز : ثالثا: ثالثا
SShhaappiirroo  eett  SSttiigglliittzz  

إف المراقبة السيئة لصاحب المؤسسة لممجيكد المبذكؿ مف طرؼ األجراء يكاجو مشاكؿ 
أخبلقية، فرغبة مف صاحب المؤسسة إلى دفعيـ لبذؿ المزيد مف الجيد فانو قد ييددىـ 

 في تأدية مياميـ، كحتى تنجح طريقة 36بالطرد إذا ما باغتيـ كىـ يتقاعسكف أك يتكاسمكف 
التيديد بالطرد في تحفيز العماؿ عمى بذؿ المزيد مف الجيد في عمميـ فبل بد أف يككف الربح 

مف العمؿ أعمى مف الربح المحصؿ مف الطرد، مما يستمـز أف يككف األجر الممنكح مف 
 .طرؼ المؤسسة أكبر مف عائد البطالة الممنكح داخؿ االقتصاد

  ""llee  mmooddèèllee  ssoocciioollooggiiqquuee  AAKKEERRLLOOFFألكرلوف ألكرلوف ""النموذج االجتماعي النموذج االجتماعي : رابعا: رابعا
إف ىذا النمكذج يحمؿ عقكد األجر المزدكجة بيف المؤسسة كأجرائيا أيف يتكقؼ المجيكد 
اإلنتاجي عمى معايير اجتماعية محددة، معايير يعتبرىا العماؿ بأنيا عقكد عادلة، أم بمعنى 

معتبرا كىكذا،  أنيا تمثؿ األجر مقابؿ المجيكد، ككمما كاف األجر عاليا كمما كاف المجيكد
أم أ ف األثر اإلنتاجي لؤلجير ىك دالة في األجر المنصؼ المدفكع مقابؿ الجيد المطمكب 



ةةةةةةةةةةمكهيمة ابطكامة أثرهكةفية الز ار: افصلة ا ا

34 

كالمرجك الذم ترغب فيو المؤسسة كمف نسبة البطالة المكجكدة في المجتمع، كاف حدث كأف 
كجدت بطالة ككافؽ البطالكف عمى تقديـ خدماتيـ مقابؿ أجر منخفض عف األجر السائد فانو 

ينتظر مف أصحاب المؤسسات رفض تكظيفيـ ككف أف انخفاض األجر يتسبب كبشكؿ 
. مباشر في اإلنقاص مف فعالية العمؿ

النظريات الحديثة: المطمب الثاني   النظريات الحديثة: المطمب الثاني
 كالسريع لمعدالت البطالة منذ أكائؿ السبعينات في القرف المذىؿلقد أدل االرتفاع 

الماضي إلى تغير نظرة االقتصادييف في تحميميـ لمشكمة البطالة، بعد أف أضحت كؿ مف 
أفكار الكبلسيؾ كالنيككبلسيؾ كحتى أفكار كينز غير قابمة لمتجسيد عمى أرض الميداف، 
خصكصا مع بركز ظكاىر اقتصادية أخرل ذات صمة كثيقة بالبطالة أال كىي ظاىرة 

كانطبلقا مف ىذه الكضعية، شكىد . "الرككد التضخمي"التضخـ، التي أطمؽ عمييا تسمية 
بركز نظريات حديثة طكرت كأدخمت بعض التعديبلت كالتحسينات عمى الفرضيات التي 

 :كمف بيف أبرز ىذه النظريات نجد. جاءت بيا النظريات السابقة

 الكينزية  الكينزية اتاتالنظريالنظري: الفرع األول: الفرع األول
في .  بعد الفشؿ الكبير الذم شيدتيا النظرية النيككبلسيكيةالنظريةظيرت ىذه 

محاكلتيا لتحميؿ ظاىرة البطالة، فقد بات مف الكاضح أف الفكرة التي جاءت بيا المدرسة 
النيككبلسيكية كقبميا الكبلسيكية كالتي تنص عمى ضعؼ إمكانية حدكث البطالة اإلجبارية، 
لـ تعد قابمة لمتنفيذ، كالدليؿ عمى ذلؾ الكـ اليائؿ مف األفراد العاطميف الذيف يرغبكف في 

كيعتمد كينز في تحميمو لمبطالة عمى . العمؿ كالقادريف عميو كال يستطيعكف الحصكؿ عميو
 1:حقيقتيف أساسيتيف ىما

                                                           
 ميدم كمك، الخركج مف البطالة نحك كضعيات مختمفة دراسة حالة عينة مف جممة الشيادات العميا ميندس دكلة 1

، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة 1993-1990كشيادات جامعية دفعات 
 7ص (2003-2002 )الجزائر
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 ال يمكف أف يككف سكؽ الشغؿ مماثبل لسكؽ السمع األخرل. 
 مستكل البطالة تشغيؿ  إنتاج طمب :يتـ تحديد البطالة بالعبلقة التالية 

كانطبلقا مف ىذا فالتشغيؿ الكامؿ عند كينز أمر يصعب تحقيقو إال في حالة كاحدة، 
أيف يككف فييا الطمب الكمي كافيا الستيعاب الناتج المحتمؿ الذم ينتج مف طرؼ العمالة 

كيرجع كينز حدكث البطالة إلى كجكد فجكة انكماشية تحدث في الحالة التي يككف . الكاممة
فييا الطمب الكمي أقؿ مف المستكل البلـز الستيعاب الناتج المحتمؿ، فيي إذف بطالة إجبارية 

 1.راجعة أساسا لقصكر في الطمب الكمي

التفسير االقتصادي لمبطالة حسب كينز : التفسير االقتصادي لمبطالة حسب كينز : أوالأوال
كفقا لكينز فإف مستكل التشغيؿ أك التكظيؼ ال يتكقؼ عمى جانب العرض، بؿ عمى 

جانب الطمب لذلؾ ينفي كينز مسؤكلية العماؿ عف البطالة كيمقييا عمى عاتؽ رجاؿ األعماؿ 
فحجـ التشغيؿ يتحدد عف طريؽ الطمب الكمي الفعاؿ . الذيف يتحكمكف في جانب الطمب

: كيظير ذلؾ مف خبلؿ الشكؿ التالي
التوازن العام وفقا لمنظرية الكينزية : (3)الشكل رقم 

 
 محمد إبراىيـ منصكر، االقتصاد الكمي النظرية كالسياسة، : مايكؿ إبدجماف، ترجمة: المصدر

 1999دار المريخ، الرياض، 
                                                           

 233عبد القادر محمد عبد القادر عطية، رمضاف أحمد مقمد، مرجع سابؽ، ص 1
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- AD0 :الطمب الكمي   ،(W/P)0 :األجر الحقيقي عند التكازف .
- AS0 :االعرض الكمي   ،DN : الطمب عمى العمؿ
- P0 :مستكل السعر عند التكازف.  SN : عرض العمؿ
- NPE:  مستكل العمالة عند التشغيؿ الكامؿ 
- YPE:مستكل الناتج عند التشغيؿ الكامؿ   .

إلى  AD0نتيجة لضعؼ الطمب أك قصكر الطمب الكمي ينتقؿ منحنى الطمب الكمي 
 محدثا بذلؾ انخفاضا 1y إلى y0، فينخفض بذلؾ مستكل الناتج مف AD1األسفؿ أم إلى 

، استجابة لبلنخفاض الحاصؿ في الطمب الكمي، P1 إلى P0في مستكل األسعار مف 
. (W/P)كبذلؾ ينتج األجر الحقيقي 

 محدثا بدكره فائضا في عرض العمؿ W0 إلى األجرP1عندما ينضـ مستكل األسعار 
لذا فإف األجكر النقدية تنزؿ إلى مستكل أقؿ كتصبح مستكيات العمالة كالناتج عند 

N0>N1 ،أم أف مستكل التشغيؿ يككف أقؿ مف مستكل التشغيؿ الكامؿ محدثا بذلؾ بطالة ،
 .كىي بطالة إجبارية

تحدث عندما  (ab)ككخبلصة ليذا التحميؿ، فالبطالة اإلجبارية التي تمثؿ في المسافة 
. (W/P) 0 أعمى مف أجر التكازف (W/P)1يككف األجر الحقيقي 

ككينز يرل أنو إذا كاف مستكل اإلنتاج أقؿ مف مستكل التشغيؿ الكامؿ، فإف انخفاض 
األجكر ال يدفع لتحفيز التشغيؿ كذلؾ بسبب كجكد فائض في العرض الذم يقابمو نقص في 

ككحؿ ليذا اإلشكاؿ يرل كينز أنو ينبغي انتياج سياسات مالية تكسعية ليتحقؽ . الطمب
 1.التشغيؿ الكامؿ، كذلؾ ال يتـ إال بتدخؿ الحككمة في النشاط االقتصادم

                                                           
، 2005 عمي عبد الكىاب نجا، مشكمة البطالة كأثر برنامج اإلصبلح االقتصادم عمييا، الدار الجامعية، اإلسكندرية، 1

 45.ص
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نظرية البحث عن العمل : نظرية البحث عن العمل : ثانياثانيا
تنطمؽ ىذه النظرية مف فرضية أساسية مفادىا صعكبة تكفر المعمكمة الكاممة حكؿ 

 فكفقا ليذه 1،سكؽ العمؿ، كىذا عكس ما نجده في فرضيات النظريات التقميدية لسكؽ العمؿ
، كىي تعتبر سمكؾ اختيارم، "بطالة احتكاكية"النظرية فإف البطالة السائدة في االقتصاد ىي 

 :كقد استندت ىذه النظرية عمى جممة مف الفرضيات الفرعية يمكف حصرىا فيما يمي
  كمما طالت مدة البحث عف العمؿ، كمما كاف ىناؾ احتماؿ لمحصكؿ عمى عمؿ ذم

عمى أساس أف األفراد الذيف ال يممككف عمبل لدييـ فرصة لمحصكؿ )أجر أعمى، 
عمى قدر كبير مف المعمكمات كعدد ىائؿ مف االتصاالت بأصحاب العمؿ مقارنة 

 .(بالعماؿ الذيف يشتغمكف
 2تحصيؿ المعمكمات حكؿ األجكر كمناصب الشغؿ مكمفة. 
  الباحث عف العمؿ عمى عمـ بالتكزيع اإلجمالي لؤلجكر المختمفة، فيك يقبؿ أف يعمؿ

 . كيرفض العمؿ عند أجر أدنى منومقابؿ أجر يفكؽ األجر األدنى
رغـ ما حممتو ىذه النظرية مف أفكار جديدة فيما يخص ظاىرة البطالة كالتي لـ تأخذ 
بعيف االعتبار في النظريات المقدمة في المدارس السابقة، إال أنيا أىممت جكانب أخرل 

. لذا كجيت ليا بعض االنتقادات يمكف إبراز بعضيا في النقاط التالية . منيا
  تعجز ىذه النظرية عف تفسير المحددات األساسية لمبطالة كأسباب استمرارىا في

األجؿ الطكيؿ، كما أنيا تقدـ تفسيرا جزئيا لمشكؿ التشغيؿ غير الكامؿ، إضافة إلى 
. 3ذلؾ تيمؿ أثر التكازنات الكمية في سكؽ العمؿ

  إف ىذه النظرية تعتبر البطالة اختيارية، كلكف الكاقع المعاش أثبت أف البطالة راجعة
 4.إلى تخمي العماؿ عف العمؿ نتيجة لمظركؼ االقتصادية السيئة

                                                           
1 D. Plihou, op.cit. p 20. 
2 G. Grangeas, J. Mlepage, Economie de l’emploi, PUF, France, 1993, p 51. 
3 G. Duthil, OP, Cit, p 84. 
4 G. Grangeas, J. M. Lepage, OP, Cit, p55 
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  إف اعتبار طكؿ فترة البحث عف العمؿ كمؤشر جيد لمحصكؿ عمى فرصة عمؿ جيدة
ىك اعتبار خاطئ، ألف الدراسات التجريبية أثبتت أف الطالب ذك المدة الطكيمة في 

 .البطالة يبلقي صعكبة كبيرة في الحصكؿ عمى فرص عمؿ جديدة

(اختالل التوازن)  نظرية االختالل: نظرية االختالل: ثالثاثالثا   (اختالل التوازن)
تنطمؽ ىذه النظرية في تفسيرىا لمبطالة مف فرضية أساسية كىي جمكد األجكر 

كاألسعار في األجؿ القصير، الشيء الذم يؤثر سمبا عمى كؿ مف سكؽ العمؿ كسكؽ السمع 
عمى حد السكاء، فنظرا لعدـ إمكانية تحقيؽ التكازف عف طريؽ التغيرات النقدية سكاء في 

. األجكر أك األسعار، فإف ذلؾ مف شأنو أف يحدث عدـ تكازف في سكؽ العمؿ كالسمع

فعمى مستكل سكؽ العمؿ يحدث فائض في عرض العمؿ الشيء مما يؤدم إلى ظيكر 
بطالة إجبارية أما عمى مستكل السكؽ الثاني كىك سكؽ السمع فإف جمكد األسعار يحدث 

 1.اختبلؿ بيف الكميات المعركضة كالكميات المطمكبة مف السمع
إضافة إلى ذلؾ، فإف ىذه النظرية تدعـ الفكرة التي جاء بيا التحميؿ الكبلسيكي حيث 
تقر بكجكد بطالة اختيارية كبطالة احتكاكية، كما أنيا تتبنى كجكد البطالة اإلجبارية، التي 

كبناءا عمى ذلؾ يظير في . نفتيا المدرسة الكبلسيكية كأثبت كجكدىا الفكر كالتحميؿ الكينزم
: نكعاف متميزاف مف البطالة (نظرية االختبلؿ)ىذا الفكر 

  نظرية العقود الضمنية: نظرية العقود الضمنية: رابعارابعا
 BAILY (1975) ك AZARIADIS (1975)، (1974)  مف أبرز مؤسسي ىذه النظرية

GORDON حيث تقـك كعمى أساس أف االتفاقات الممزمة بيف العماؿ كأصحاب العمؿ قد 
تككف غير رسمية أك ضمنية، معناه أنو ليس مف الضركرم صياغة االتفاقات بشكؿ رسمي 

. كمكتكب

                                                           
، الطبعة األكلى المؤسسة 1 .  دانياؿ أرلكند، ترجمة عبد األمير شمس الديف، تحميؿ األزمات االقتصادية لؤلمس كاليـك

 207، ص 1992الجامعية، بيركت، 
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كتفترض نظرية العقكد الضمنية أف العماؿ كالمكظفيف عمى غير استعداد لتحمؿ 
مخاطر ىذه العقكد خاصة تمؾ المتعمقة بعدـ استقرار مداخميـ الممنكحة مف طرؼ أصحاب 
األعماؿ الذيف أظيركا استعدادىـ لتحمؿ المخاطر المالية باإلقداـ عمى القياـ بمشركعاتيـ 

. بينما العماؿ يظيركف عدـ استعدادىـ لتحمؿ المخاطر بأف يعممكا لحساب غيرىـ 

لقد تبيف لدل االقتصادييف أف ىذه النظرية عاجزة عف تفسير البطالة الكينزية بؿ تكتفي 
في  بإظيار دكر كفعالية عقكد المداخيؿ الثابتة بدال مف المداخيؿ المتغيرة المبلحظة كاقعيا

 .معظـ المؤسسات كالتي تتميز باألجكر المستقرة كلكف بالتغيرات الكبيرة في مستكل التشغيؿ

كالطريقة الكحيدة التي يمكف بيا أصحاب ىذه النظرية إيضاح السبب في التغيرات 
الكاقعة عمى مستكل التشغيؿ تتمثؿ في إضافة عامؿ تعكيضات البطالة التي تمكليا 

الحككمات كالتي في الحقيقة تعتبر بمثابة إعانات لممؤسسات التي تستغني عف عماليا في 
. أكقات الرككد

  نظرية األجر المكافئ: نظرية األجر المكافئ: خامساخامسا
تقـك ىذه النظرية عمى أف رجاؿ األعماؿ يدفعكف أجكرا أعمى مف األجكر التكازنية في 

سكؽ العمؿ لتشجيع العمؿ كزيادة اإلنتاجية، كيترتب عمى ىذا االرتفاع كجكد فائض في 
. عرض العمؿ، كمف ثـ ظيكر بطالة

 :كيمكف حصر أسباب رفع األجكر مف طرؼ أصحاب العمؿ فيما يمي
  تحفيز العماؿ عمى التمسؾ بمناصب عمميـ مف خبلؿ رفع تكمفة ترؾ العمؿ، ألنو

 .كمما زاد األجر كمما شجع العامؿ عمى التمسؾ بمنصبو
 الرغبة في اجتذاب اليد العاممة ذات الميارات كالكفاءات العالية ألنيا أكثر إنتاجية. 

فأة تفسير بعض جكانب سمككات أسكاؽ العمؿ اؾـ لقد استطاعت نظرية األجكر اؿ
خصكصا تمؾ المتعمقة بحركية العماؿ كسعييـ إلى الكظائؼ التي تدفع أجكرا مرتفعة لكف 

المؤسسات االقتصادية ال تكظؼ سكل العدد القميؿ منيـ مع االحتفاظ باألجر المرتفع كذلؾ 
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حتى تتمكف مف اختيار العناصر الكفأة منيـ بدال مف تخفيض األجر في حالة كجكد عرض 
. زائد مف العماؿ

  نظرية تجزئة سوق العمل: نظرية تجزئة سوق العمل: سادساسادسا
إف ارتفاع حجـ البطالة، قد يرافقو عدـ تجانس معدالتيا بيف مختمؼ القطاعات، حيث 
تعاني بعض القطاعات مف ارتفاع مذىؿ لمعدالت البطالة، كبالمقابؿ نجد قطاعات أخرل 
تعاني مف نقص فادح في العمالة، الشيء الذم جعؿ ىذه النظرية تعتمد عمى فرضية عدـ 
تجانس كحدات عنصر العمؿ بعكس ما جاءت بو النظريات التقميدية، أم أنيا تفترض بأف 

كينقسـ . عنصر العمؿ لديو القدرة عمى االنتقاؿ كالتحرؾ داخؿ كؿ نكع مف أنكاع األسكاؽ
السكؽ حسب ىذه النظرية إلى سكؽ أكلي كسكؽ ثانكم، ىذا التقسيـ الذم يشير إلى اختبلؼ 

. خصائص األفراد كالكظائؼ لكؿ كاحد منيما

 :السوق الرئيسي .1
نجد في ىذا السكؽ المنشآت الكبيرة الحجـ كالمتبنية في استخداماتيا أنماط إنتاجية 
تحتاج إلى رؤكس أمكاؿ كبيرة ككثيفة، باإلضافة إلى احتكائيا عمى مناصب عمؿ تتميز 

بدرجة كبيرة مف الميارة، حيث تسعى ىذه المنشآت إلى االحتفاظ بيـ نظرا لمميارات 
 .المكتسبة خبلؿ فترة العمؿ بيا، ىذا السكؽ يتميز بفرض عمؿ أفضؿ كأجكر عالية

 :السوق الثانوي .2
تتميز بظركؼ معاكسة لمظركؼ التي تتميز بيا السكؽ الرئيسية، فيك يستخدـ أساليب 

إنتاجية بسيطة كمكثفة لمعمؿ، كما أنو يضـ منشآت صغيرة الحجـ، فضبل عف ذلؾ فإف 
العمالة التي تنتمي إلى ىذا السكؽ ىـ مف األفراد الميمشيف كالنساء كالشباب كالمياجريف 

 .كالذيف يتقاضكف أجكر زىيدة كشركط عمؿ رديئة كمناصب العمؿ فييا غير مستقرة

كلئلشارة ىناؾ نظريات أخرل مفسرة لمبطالة لـ يتـ التطرؽ إلييا نظرا لقمة أىميتيا 
. مقارنة بتمؾ التي تـ عرضيا سابقا
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  نظرية رأس المال البشري: نظرية رأس المال البشري: سابعاسابعا
، إذ يفسر اختيار الكظيفة عمى 1964 ىذه النظرية سنة مؤسسي مف Beckerيعتبر 

أساس الفكائد التي يجنييا العامؿ مف كرائيا، قصد تحسيف إنتاجية كاالستفادة مف أكبر دخؿ 
، كبالتالي سيضحي األفراد بالكقت الضركرم بيدؼ التككيف، مف أجؿ رفع قدراتيـ 1ممكف

. كمؤىبلتيـ، باعتبار أف اليد العاممة المؤىمة ليا حظكظ أكبر مف سكؽ العمؿ

 في رأسماليا البشرم مف خبلؿ تككيف عماليا االقتصاديةإف استثمار المؤسسات 
كتأىيميـ، سينعكس إيجابا عمى مرد كدية عماليا كبالتالي عمى تحسيف نكع المنتكج، ىذا ما 

. 2يجعميا تحرص عمى االحتفاظ بمكظفييا

نظرية البطالة الييكمية : نظرية البطالة الييكمية : ثامناثامنا
ظيرت ىذه النظرية لتفسير معدالت البطالة المرتفعة في السبعينيات بسبب زيادة 
التطكر التقني الذم طرأ عمى الصناعة، فقد تعرضت بعض الفئات مف العماؿ لظاىرة 

التعطؿ، بسبب عدـ قدرتيا عمى التكافؽ مع الطرؽ الحديثة في الفنكف اإلنتاجية، في حيف 
. ظير فائض في فرص العمؿ بأعماؿ كميف أخرل

كتحدث ىذه البطالة عندما تعتمد المؤسسة عمى عدد أقؿ مف العماؿ في الحصكؿ 
عمى نفس الكمية مف السمع كالخدمات التي تنتج سابقا، نتيجة تغير في أساليب اإلنتاج أك 

في طرؽ التسيير كالمراقبة كخاصة في نكع اآلالت كالمعدات المستخدمة، كاألخذ بيذا التطكر 
التقني كالتكنكلكجي يعتبر ضركرة تفرضيا المنافسة في السكؽ المحمي أك الدكلي مف أجؿ 

 3.بقاء المؤسسة كالحفاظ عمى حصتيا السكقية

                                                           
1 - J – L Bailly, Op. Cit, P: 109  
2 - Muriel Maillefert, Op. Cit, P: 35. 
3 - La stabilité de l’emploi, Presses de l’université Laval, Québec, 1956, P: 44.  
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فالعامؿ التكنكلكجي أصبح يمغي الكثير مف الكظائؼ كالميف، مما يؤدم إلى تسريح 
العماؿ، الذم يجب أف يتحممو المجتمع، في سبيؿ تحقؽ تقدمو االقتصادم الناتج عف 

حبلؿ اآللة مكاف العامؿ . استخداـ التكنكلكجيا كا 

  النقديةالنقديةالنظرية النظرية : الفرع الثاني: الفرع الثاني
، الذم يعتبر أف لمنقكد دكرا بارزا في "Friedman" النقدية المدرسةمف مؤسسي 

االقتصاد القكمي، حيث أف التقمبات التي تحدث في مستكيات الدخؿ كالناتج كالتكظيؼ سكاء 
بالزيادة أك النقصاف يككف سببيا ىك تغيرات عرض النقكد، أرجعت ىذه النظرية حدكث 
البطالة الدكرية إلى عكامؿ نقدية بحتة كأف عبلجيا يكمف في استخداـ أدكات السياسة 

. 1النقدية

فإذا فرضنا أف البنؾ المركزم قاـ بإتباع سياسة نقدية تكسعية بزيادة عرض النقكد كذلؾ 
بشراء سندات، حيث يصبح األفراد يممككف نقكدا أكثر ببيعيـ لمسندات بالتالي فإف إنفاقيـ 

عمى األكراؽ المالية أك األصكؿ العينة مثؿ العقارات، األراضي، كالخدمات يساعد عمى زيادة 
ذا كاف االقتصاد  اإلنفاؽ عمى االستيبلؾ كاالستثمار مما يؤدم إلى زيادة الطمب الكمي، كا 
يعمؿ عند مستكل أقؿ مف مستكل التكظيؼ الكامؿ، فإف السياسة التكسعية سكؼ تزيد مف 

. مستكل اإلنتاج الحقيقي، كتقؿ البطالة بفضؿ تشغيؿ الطاقات العاطمة

أما في حالة حدكث انكماش نقدم، حيث نفرض أف البنؾ قرر تخفيض عرض النقكد 
ببيعو السندات لؤلفراد، فإف الطمب الكمي سينخفض، إال أف األسعار ربما ال تنخفض مباشرة، 

حيث ال بد أف تمضي فترة معينة لكي ال يقتنع رجاؿ األعماؿ بأف ىذا االنخفاض حقيقي 
كليس عابرا، كما أف العاطميف عف العمؿ لف يقتنعكا بيذا االنخفاض، لذلؾ فربما يرفضكف 

                                                           
1  - J – L Bailly, Economie monétaire et financière, 2ème édition, Edition Bréal, Paris, 
2006,P: 110. 
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األعماؿ التي تعرض عمييـ مقابؿ أجر أقؿ، اعتقادا بأنيـ سيجدكف عمبل أفضؿ في األجؿ 
القريب كىك األمر الذم يمدد مف فترة تعطميـ، كبالتالي يعتقد أنصار ىذا التيار أنو لمقضاء 

. 1عمى البطالة البد مف الزيادة المتكاصمة في عرض النقكد

كيعتبر النقديكف أف البطالة في الدكؿ الصناعية ىي بطالة اختيارية، ذلؾ السبب رفض 

العماؿ لؤلجكر الحقيقية المعركضة عمييـ، كىناؾ مف يترؾ عممو لبللتحاؽ ببرنامج تدريبي 

أك تككيني لمحصكؿ عمى مؤىؿ يمكنو مف االلتحاؽ بعمؿ أفضؿ، كبالتالي فإف الزيادة في 

. البطالة قد تككف أمرا طبيعيا إذا كاف يعني مزيدا مف الثقة في العثكر عمى عمؿ أفضؿ

  بفريدج ومنحنى فميبسبفريدج ومنحنى فميبس  اتاتنظرينظري: الفرع الثالث: الفرع الثالث
 فتتمثؿ في منحنى الثانيةأما الطريقة  ،"بفريدج"الطريقة األكلى تتمثؿ في نظرية 

 .فيميبس
  بفريدجبفريدجنظرية : نظرية : أوالأوال

" (1944)االستخداـ الكامؿ في مجتمع حر ": في كتابو"بفريدج"لقد أشار اإلنجميزم 

إلى االستخداـ الكامؿ معتبرا أنو حالة تككف فييا المناصب الشاغرة أقؿ بقميؿ مف عدد 

 لـ يكف ىناؾ شيء يشبو االستخداـ الكامؿ، 1944البطاليف، غير أنو يستكضح أنو في سنة 

كما تبيف بعد ذلؾ مف خبلؿ كتابو أف ىناؾ ثبلثة طرؽ إحصائية، تنطمؽ األكلى مف عبلقة 

 عكسية مفترضة بيف البطالة أك عدد البطاليف لتصبح Uكبيف عدد الكظائؼ الشاغرة غير 

 المممكءة أك Unfilled vacancies Vبذلؾ عبلقة صاحب ىذا التصكر عبلقة تربط بيف، 

 متغيريف أساسييف، عبلقة معركفة باسـ تناقصية UVالتي ال تككف إال " 38 بفريدج "بمنحنى

: ناهدكما سيأتي تبيانيا مف خبلؿ التمثيؿ النمكذجي المكجكد أ

                                                           
1  - 1Emmanuel Nyahoo, Finances internationales: théorie, politique et pratique, 2ème 
édition,Presses de l’université Laval, Québec, 2002, P: 295. 
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 la courbe deلوبميام بفريدج " المنحنى االقتصادي :4الشكل البياني رقم 
BEVEREDGE" 

 
 نقكؿ مف خبلؿ ىذا المنحنى أنو إذا كجد منحنى يمثؿ UVتمثيبل جيدا ككجدت  :التفسير

نقطة عمى ىذا المنحنى تككف فيو الكظائؼ الشاغرة مساكية لعدد البطاليف أم بمعنى تكافؤ 
 بيف المتغيريف U=Vفاف ىذا سيشكؿ نقطة انطبلقة جيدة مميدة لمكصكؿ إلى التشغيؿ، 

الكامؿ، األمر الذم يستمـز أف تككف المناصب الشاغرة أقؿ، أك أكثر قميبل فيذا مف قبيؿ 
 .اإلدماج الذم يضاؼ مف بعد

عندما تككف الظركؼ مكاتية فاف المؤسسات تظير رغبتيا في التكظيؼ فعدد  -
المناصب الشاغرة يزداد ليككف مصحكبا بانخفاض في عدد البطاليف كالعكس 

 صحيح؛
عندما يككف عدد المناصب الشاغرة المقترح كبيرا سيككف مف السيؿ عمى البطاؿ  -

أم أف عدد البطاليف سيككف : إيجاد كظيفة مناسبة كمنسجمة مع ما يبحث عنو
 .منخفضا

 البطالة عالية فسيككف مف السيؿ عمى صاحب المؤسسة أف تككفكعكس ذلؾ فعندما 
 .يجد عماؿ مناسبيف لمشركط المطمكبة أم أف عدد المناصب الشاغرة ضعيؼ

 

V 
 الكظائؼ الشاغرة

 منحنى بفريدج

U 
 عدد البطاليف
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  فميبسفميبس   منحنى منحنىنظرية: نظرية: ثانياثانيا
 الذم يربط تضخـ األجكر بالبطالة، كحتى يتـ التكصؿ "(1958) فيميبس"في منحنى 

إلى حالة االستخداـ الكامؿ فيجب االختيار بيف مستكل البطالة الذم يفضي إلى الصفر مف 
تضخـ األجر، أك اختيار المستكل األدنى مف البطالة الذم قد يؤدم إلى مستكل ثابت 

 .كمقبكؿ مف التضخـ

- W=b : القاعدة األساسية
- A: المعطيات 
- U: البطالة 
- cك b : المعامبلت
- W: معدؿ نمك األجكر بشكؿ آخر يمكف تبرير ىذه العبلقة مف خبلؿ ثبلثة 

 :فرضيات تتعمؽ بسير سكؽ العمؿ
 أف األجر االسمي ما ىك إال متغيرة تعديؿ في سكؽ العمؿ؛ 
  في حالة العرض المفرط لمعمؿ فاف األجراء جاىزكف لقبكؿ انخفاض في األجر

االسمي شرط الحصكؿ عمى كظيفة؛ في الكاقع تعد ىذه الفرضية مبررا لمعبلقة 
العكسية بيف معدؿ البطالة كتغيرات األجر االسمي، فعندما يككف معدؿ البطالة 

مرتفعا فاف الزيادة في مستكل األجر تككف جد ضعيفة، كعندما يتعدل معدؿ البطالة 
  فاف األجر يتكجو إلى االنخفاض؛ Unمستكل معيف أم بمعنى النقطة 

  أف األجكر االسمية تتميز بمركنة عالية في فترات ظرفية يككف فييا معدؿ البطالة
فالفرضية األخيرة . منخفضا، كما أنيا تككف صمبة عندما يككف ىذا المعدؿ عاليا

 ال يميؿ إلى "فيميبس"جاءت مبررة لعدـ كجكد عبلقة خطية، أم أف منحنى 
 : الشكؿ التالياالنحدار إال بارتفاع معدؿ البطالة، كىذا ما يمكف استنتاجو مف خبلؿ
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 : في المدى القصير"فيميبس"يشير إلى منحنى  :05 الشكل البياني رقم

 
 :التفسير

إف الشكؿ البياني الذم يجمع بيف معدؿ نمك األجكر االسمية كمعدؿ البطالة يشير إلى 
أنو إذا كاف النشاط االقتصادم قكيا حينما تتراجع البطالة فاف ىذا سيساىـ في تسارع كثيرة 
نمك األجكر، في حيف أف المنافسة القائمة بيف المؤسسات لتكظيؼ العمالة البلزمة بغية 

التمكف مف إنتاج المزيد، قد تتسبب، بؿ كأنيا تتسبب فعبل في ارتفاع األجكر بطريقة أبسط 
مما تستدعيو عممية ارتفاع األرباح التي ترافؽ عممية التكسع، ىذه المبلحظة تجعؿ 

االقتصادييف يعتبركف أف ىناؾ معدؿ بطالة يشكؿ عتبة ارتقاء لؤلجكر، معدؿ البطالة ىذا 
 إال أف القراءة الداخمية لو )معدؿ البطالة غير المعجؿ لمتضخـ1NAIRU(معركؼ بالنيرك 

المصطمح تعني العجز كعدـ القدرة عمى تفادم نسب قميمة مف البطالة ال يمكف تفادييا في 
كّؿ األحكاؿ، كال يعكد ذلؾ إال لككف أف ىذه النسبة محببة لضماف السير الحسف لمسكؽ، 

. ليذا يككف معدؿ البطالة المنخفض أكثر مف البلـز سببا

                                                           
1 - Le NAIRU correspond au No Accelerating Inflation Rate of Unemployment C'est–a- 
dire le taux de chômage qui n’implique pas une accélération de l’inflation. 

NAIRU 

 معدؿ البطالة

معدؿ تغير األجكر 
 االسمية

Un 
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 كبلسيكية بعيدا - في عمؽ النظرية النيك"فيميبس"الستينات كحتى يتـ تفسير نمكذج 

 يعتبر أف معدؿ نمك األجكر ناجـ عف زيادة أك إفراط في "ليبسام"عف اإلحصاءات، اعتبر 

الطمب عمى العمؿ، األمر الذم يجعمنا نقكؿ أف ىناؾ ميؿ أك تناسب بيف التغير في معدؿ 

البطالة كاألجكر، فكمما كانت الزيادة في العرض أكبر كمما كاف التغير في األجر ميما، مف 

 يظير أنو بإمكاننا ترجمة اإلفراط أك الزيادة في عرض "vanderkampفانداركامب "جيتو 

العمؿ مف خبلؿ مصطمح البطاؿ فيك يعرؼ الطمب عمى العمؿ بأنو الفئة المستخدمة 

النشيطة مضاؼ إلييا الكظائؼ الشاغرة كمف جيتو فاف عرض العمؿ يبقى مساك لمفئة 

. المستخدمة النشيطة كفئة البطاليف

  لمنحنى فميبسسامويمسون وسولوقراءة  .1
 في "la confirmation de SAMUELSON et SOLOWسامكيمسكف كسكلك "تأكيدات 

 أبرز ممثمي األطركحة النيككبلسيكية "ركبارت سكلك" ك"بكؿ سامكيمسكف" طكرا 1960سنة 

 ككف أف 1تحميبل مفاده أف معدؿ التضخـ ممكف تعكيضو بكؿ سيكلة بمعدؿ األجر االسمي

العبلقة القائمة بينيما متينة، مف جية، يتسبب ارتفاع األجكر االسمية في إحداث تكترات 

عمى الطمب كعمى المنتجات كبالتالي عمى األسعار كىك ما يمثؿ أحد أشكاؿ التضخـ مف 

خبلؿ الطمب، مف جية أخرل فإنيا تترجـ بضغكطات عمى اليكامش التي ال يمكف رفعيا إال 

مف خبلؿ رفع األسعار، أحد صكر التضخـ مف خبلؿ التكاليؼ إذا ثبتت المؤسسات أسعارىا 

السياسة االقتصادية، إلى أف يتـ الفصؿ . مع حفاظيا عمى مستكيات ثابتة مف اليكامش

. باالختيار بيف مكاجية التضخـ أك مكاجية البطالة

 

                                                           
1 CROZET Yves, PENASA Serge, TIRAN André, op., Cit, p: 189. 
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: يشير إلى منحنى فيميبس المفسر من طرف سامويمسون :06الشكل البياني رقم 

 
 :التفسير

إف ما يمكف استنتاجو مف التمثيؿ البياني أف االرتباط بيف نمك األسعار كالبطالة ال 
يتحقؽ إال ساعة تحقؽ االرتباط بيف نمك األجكر كنمك األسعار، كككف أف األسعار تتكقؼ 
عمى تكاليؼ اإلنتاج كىكامش األرباح المنتظر تحقيقيا مف طرؼ المؤسسات اليادفة إلى 

المحافظة عمى ىكامش أرباحيا فانو مف األكيد أف أم ارتفاع في التكاليؼ سيككف مصحكبا 
 .بارتفاع في األسعار

إذا ما يمكف قكلو في ىذه الحالة ىك أف ارتفاع األجر االسمي يسبب ارتفاعا في التكمفة 
الكحدية لئلنتاج، كتتكرر المسألة لتزداد ارتفاعا كمما كانت أعمى عف معدؿ نمك إنتاجية 

العمؿ المفترض أف تككف متزنة كمتكافئة معو، فحتى تنمك ىذه اإلنتاجية كترتقي إلى المعدؿ 
المرجك تحقيقو دكف تأثير في أم مف المتغيرات نقكؿ أف ىناؾ معدؿ أكحد يجب أف تككف 
متكازنة معو، ىذا المعدؿ يخص نمك األجكر، يضمف استقرار األسعار عند معدؿ ثابت، 

كتبقى األمكر متزنة إلى أف إلى أف يتعدل معدؿ نمك األجكر ىذا، المستكل المحدد، كعندىا 
يصبح التضخـ أقكل مما كاف عميو، كرغبة في تدارؾ التكازف مرة أخرل فبل يبقى ىناؾ إال 
ذا حدث كتجاكز معدؿ  معدؿ بطالة طبيعي كفيؿ بكبح تسارع التضخـ المعركؼ بالنيرك كا 

 معدؿ البطالة

U* 

معدؿ تغير مستكل 
 األسعار
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البطالة مستكيات النيرك فاف النتيجة تككف تسارعا في البطالة كالعكس صحيح حسب تصكر 
، فبتعبير آخر إذا ما كجدت البطالة في مستكل أعمى مف مستكل المعدؿ الطبيعي "فيميبس"

ذا كانت في مستكل معدؿ أدنى مف  فمف شأف ىذا أف يؤدم إلى كبح معدؿ التضخـ، كا 
المعدؿ الطبيعي فإف التضخـ سيصبح أكثر سرعة، كفي ىذا فإف سياسة الدخكؿ تبقى 

النقكد مف أجؿ تقديـ أفضؿ لمنحنى  ضركرية كيجب أف تضاؼ إلى سياسة الميزانية كسياسة
. فيميبس في المدل الطكيؿ

 في المدل الطكيؿ مع "فيميبس"، التي تبدأ مف رفض طريقة "(1986) فريدماف" نظرية
اقتراح معدؿ بطالة طبيعي بحيث أف انخفاضو يحدث تسارعا في معدؿ التضخـ، كأف 
ارتفاعو يسبب تباطؤ في معدؿ التضخـ، مف ىنا فإننا سنتعرض بالتحميؿ لمطريقتيف 

 .األخيرتيف

 "فيميبس" لمنحنى "الفريدمانية"القراءة  .2
 يخمؽ مشكؿ نظرم كتطبيقي في آف كاحد، فالمشكؿ "فيميبس"كحسبو فإف منحنى 

األكؿ يتعمؽ بسكؽ العمؿ ككيفية تبرير أف المتعامميف االقتصادييف يرضكف بكضعية اختبلؿ 
 Stagflation 1التكازف في ىذا السكؽ، أما المشكؿ الثاني فيتعمؽ بظاىرة الرككد التضخمي

أم حكؿ تفسير السبب الذم يجعؿ معدؿ كاحد مف البطالة يتسبب في معدالت مختمفة 
 فاإلجابة عف ىاذيف السؤاليف تمت مف خبلؿ الرؤل 2،كمتزايدة مف التضخـ كبشكؿ مستمر

ىك كاحد مف االقتصادييف  "فريدمان"النيككبلسيكية المعتمدة عمى ازدكاجية المعمكمة، ك
 :المختصيف في النقد كقد عمؿ كثيرا حكؿ الفكرة كتتمخص اجتياده في ثبلثة فرضيات

                                                           
1 LAFAY Jean Dominique, 1996, "Existe-t-il aujourd'hui une possibilité de diminuer le chômage 
par une relance de l'inflation ?" Le Cercle des économistes, Chroniques économiques, 
Ed: Descartes & Cie. 

2 FRIEDMAN Milton, op.cit, pp: 01-17. 
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أف طريقة سير سكؽ العمؿ تتميز بخصكصية ازدكاجية المعمكمة بيف العارضيف  -
 كالطالبيف؛

 أف المتعاممكف يبادركف في معدؿ البطالة؛ -
 أف االقتصاد يحتكم عمى معدؿ بطالة طبيعي؛ -

في الفترة قصيرة األجؿ مبني عمى مستكيات معركفة مف  "فيميبس"فككف أف منحنى 
 فإاألسعار كىي نفسيا الفترة التي ال يراجع فييا المتعامميف تكقعات تطكر معدؿ التضخـ ؼ

 يظير كيفية التناكب أك االستبداؿ القائمة بيف التضخـ كالبطالة معمبل ذلؾ بأنو 1"فريدمان"
نتيجة حتمية النتقاؿ الكضعية التكازنية في سكؽ العمؿ، ىذا التغير ما ىك إال نتيجة لظاىرة 

 .الخداع النقدم التي تخص األجراء فقط

إف ازدكاجية المعمكمة تبقى ظرفية، فبمجرد أف يحصؿ األجراء عمى المعمكمة المناسبة 
 تعكد الحالة التكازنية األكلى كبسبب الكضعية التنافسية السائدة wحكؿ األجر الحقيقي 

فأصحاب المؤسسة يحصمكف عمى المعمكمة الدقيقة كالمناسبة حكؿ أسعار البيع كتكاليؼ 
 كبلسيكية أم تساكم -اإلنتاج كما أف سمككاتيـ تككف متناسبة مع ما تقتضيو النظرية النيك

 معدؿ األجر الحقيقي مع اإلنتاجية الحدية لمعمؿ عند حجـ العمؿ المطمكب
(w=W/p=Pmw). 

غير أف األجراء يجدكف أنفسيـ أماـ كضعية ال تجعميـ يقبمكف، فييا مباشرة تغير القدرة 
الشرائية لمنقكد فيصبحكف ضحية أك عرضة لظاىرة الخداع النقدم، كتستدعي الكضعية فترة 

كالمستكل الحقيقي لمعدؿ  P زمنية معينة حتى يدرؾ فييا األجراء التغير في األسعار
 في ىذا الصدد فاف عارضي العمؿ ال يسجمكف تغييرا مباشرا في األجر الحقيقي πالتضخـ 

w كعندما يتغير السعر P ال يتغير األجر االسمي W كلنفس السبب يفترض أف األجراء 
 .يحممكف أكال ارتفاع األجر االسمي عمى أنو ارتفاع في األجر الحقيقي

                                                           
1 DEVOLUY MICHEL, op.cit, p :101 . 
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كفي الفترة القصيرة كباعتبار أف األجراء يثبتكف مكقؼ استمرارىـ في عرض العمؿ 
 )معدؿ التضخـ المتكقعπ e (انطبلقا مف قاعدة التحسف المنتظر لؤلسعار لنفس الفترة 

ف ظاىرة الخداع النقدم تعرؼ بأنيا، كضعية ال تتساكل إ، ليذا ؼπكمعدؿ التضخـ الفعمي 
بشكؿ آخر فاف األجراء يتصرفكف خبلؿ ىذه الفترة  π ≠ π eفييا كؿ مف معدلي التضخـ 

كما لك أف تكقعاتيـ عف األسعار المرتقبة قد تحققت غير أف الحقيقة ىي غير ذلؾ كىذا ما 
 :يشير إليو الشكؿ البياني المكالي

 :منحنى الطمب والعرض ومنحنى فيميبس في المدى القصير :7الشكل البياني رقم 

 

 :التفسير
 كبافتراض أف wمنحنى الطمب كعرض العمؿ يعتبراف كدالة في األجر الحقيقي 

األسعار ىي نفسيا تمؾ التي كاف يتكقعيا األجراء في الفترة القصيرة فإننا نصؿ إلى منحنى 
 فاف منحنى π> π e  فاف أما إذا كاف لدينا بالعكسNo=(π= π e)العرض التالي 

العرض سيككف مغايرا تماما، مما سيدفع باألجر الحقيقي إلى االنخفاض كباالحتفاظ بنفس 
ف كاف أقؿ مف األجر  مستكل التكظيؼ فاف األجراء يقبمكف العمؿ مقابؿ أجر حقيقي حتى كا 

 :السائد سابقا، أما رياضيا فيمكف تفسير ىذه الكضعية مف خبلؿ العبلقة التالية
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No(π> πe) أم أنو ارتفاع األجكر فاف الخداع النقدم لؤلجراء يترجـ بانتقاؿ نحك 
العرض كذلؾ كمما احتفظ منحنى الطمب بكضعيتو، أما إذا انتقمنا مف  األسفؿ مف منحنى

 .w1< wnك N1> Nn:  فاف التكازف الجديد يككف كالتاليE 1 إلى Eالتكازف 

ذا انطمقنا في تحميمنا مف األجر االسمي فإذا حدث كسجؿ األجراء ارتفاعا في مستكاه  كا 
عمى أنو ارتفاع في األجر الحقيقي فسيقكمكف بعرض عمؿ إضافي عند كؿ مستكل مف 

مستكياتو، بيانيا فاف منحنى العرض سيتكجو مرة أخرل نحك األسفؿ، ذلؾ ألف التكازف الجديد 
في سكؽ العمؿ سيككف مثبتا طكاؿ المدة التي سيدـك فييا الخداع النقدم كانتياء ىذه الظاىرة 

 كىنا نسجؿ wيفسر بأف األجراء يعبركف عف عرضيـ لمعمؿ بالعكدة إلى منحنى طمب يقيـ، 
 العرض كما ىك مبيف في الشكؿ No (π= π e) 1طمبا إضافيا بالنسبة لؤلجر الحقيقي 

 بمقارنة الترتيب الخاص بالنقاط بيذا سيعكد سكؽ E 2 كE 1 المقابمة ؿ N 2 كN .أعبله
العمؿ إلى التكازف بمجرد أف يزيد األجر االسمي بنفس الكتيرة التي تزداد بيا األسعار، 

 .(Nn,wn)منطقيا يعد ىذا االرتفاع حتميا داخؿ سكؽ تنافسية يتميز فييا األجر 

 فاف "فريدمان" االسمي بالمركنة مف ىنا نحصؿ عمى النقطة حسب Eكما يقابميا مف 
ىذا التحميؿ لسكؽ العمؿ يفسر تراجع معدؿ البطالة كلكف لفترة كجيزة عندما ترتفع األسعار، 

 بانتقاؿ نحك اليسار، المسألة التي تبرز إسيامات "فيميبس"كتتخذ ىذه العممية في منحنى 
 في استنتاج العبلقة العكسية بيف التضخـ كالبطالة الخاصة بسير سكؽ العمؿ، إال "فريدمان"

أف ىذا التحميؿ يبقى منحصرا عمى الفترة القصيرة أيف تصبح عممية تخفيض معدؿ البطالة 
مسألة ممكنة مف خبلؿ رفع مستكل األسعار، كىذه ميمة تصبح غير ممكنة بمجرد أف يتـ 

 .تكزيع األسعار عمى مستكل االقتصاد لتعكد البطالة إلى مستكاىا السابؽ

 : ومعدل البطالة الطبيعية"فيميبس"منحنى  .3
إف المركر مف التحميؿ في الفترة القصيرة إلى الفترة الطكيمة يستكجب األخذ بعيف 

، كلمعرفة الكيفية التي يتـ مف خبلليا االنتقاؿ مف منحنى ىذا "فيميبس"االعتبار جؿ منحنيات
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 إلى آخر البد مف تحميؿ معدؿ البطالة الطبيعية لمكضعية (Un)المعدؿ الذم يككف مناسبا 
التي يحاكؿ سكؽ العمؿ الكصكؿ إلى تحقيقيا كمما بقي معدؿ التضخـ ثابتا دكف تغير، 

معدؿ البطالة الطبيعي ىذا ما ىك إال متغير تابع لمتكنكلكجيات كاختيارات المتعامميف لمعمؿ 
 العمكدم في المدل يمثؿ الفاصمة "فيميبس" كىك يؤدم مباشرة إلى منحنى (الراحة)أك الفراغ 
 أم π فاف معدؿ البطالة فيك يمثؿ الترتيبةالشكل البياني  الطكيؿ ككما يظير (U)في حيف 

 .معدؿ التضخـ 
 :يشير إلى منحنى فيميبس في المدى الطويل 8الشكل البياني رقم 

 
 :التفسير

 0 لك افترضتا أف معدؿ التضخـ المتكقع معدـك = π eفاف ىذا االفتراض مف شأنو 

 . في الفترة القصيرة كىك يمر مف النقطة"فيميبس" تشكيؿ أكؿ منحنى مف منحنيات Aذات 
π =0 ك U = Un :إشارة إلى تنسيؽ  الترتيبة التاليةπ e = مف الشكؿ البياني فاف 

 التضخـ كالبطالة الممكنة نظريا خبلؿ الفترة التي يتكقع 0المنحنى يعرؼ مف خبلؿ العبلمة

ذا تـ اعتماد سياسة A إلى النقطة الظرفية Bفييا األجراء تضخما معدكما، أيف يككف   كا 
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كبمجرد أف تختفي ظاىرة الخداع النقدم تتحصؿ عمى   فإننا ننتقؿ مف النقطة،تضخمية

 Cالحاممة لمترتيبتيف التاليتيف :  U = Un 1 كπ = π، 1 التضخـ معرفا ب π :نتيجتيف

 .Un 1 كيصبح معدؿ التضخـ الفعمي π أف االقتصاد سينتقؿ إلى النقطة؛-

 أف - πكبالمقابؿ سنجد معدؿ البطالة الطبيعي مما يدعكا بطريقة مباشرة لبلنتقاؿ إلى 

 الكضعية المكالية كمنحنى جديد مف Cكما سبقت 1التكقعات التضخمية لؤلجراء تصبح 

اإلشارة إليو . (π e = π)  المار بالنقطة ككما يعبر عنو الشكؿ البياني"فيميبس"منحنيات 

ذا افترضنا   فالنقطة ليصبح Cتشير إلى كضعية تكازف االقتصاد في بداية الكضعية الثانية كا 

Dمجددا أف ىناؾ سياسة تساىـ في رفع األسعار فاف االقتصاد سينتقؿ إلى النقطة . 

 معدؿ التضخـ πكبيذا يتـ االستغناء عف معدؿ التضخـ الطبيعي ككف أف األجراء 

 يتكقعكف معدؿ التضخـ πكمثؿ األكؿ فاف ىذه الكضعية تبقى ظرفية إلى أف يدرؾ 2الفعمي 

 = 2π e األجراء أف معدؿ التضخـ ىك π ليتـ االنتقاؿ مرة أخرل إلى النقطة Eأيضا أف 1

πك 2 قصير المدل سينتقؿ إلى كضعية جديدة مبنية عمى تكقعات جديدة "فيميبس" منحنى

 π . كبيذا يمكف المكاصمة في التحميؿ باالنتقاؿ مف النقطةE إلى النقطة Fمف منحنى إلى 

e = π 2 "فيميبس" منحنى آخر مف منحنيات. 

 كبلسيكية تبيف أف االقتصاد يمكف أف يقـك في إطار نمك معدؿ -إف المقاربة النيك

 ...التضخـ ما داـ االبتعاد عف معدؿ البطالة الطبيعي أمرا ممكنا ككذلؾ تجرم األمكر في 

ACE العمكدم الذم يمر عبر النقاط "فيميبس" المدل الطكيؿ أيف يتـ االنتقاؿ عمى منحنى

بإدخاؿ نظرية تضخمية تجيز كجكد بطالة، كما ذلؾ إال لبقائيـ أكفياء دائمكف لفكرة البطالة 

 بتجربتو تفسيرا "فيميبس"االختيارية الناجمة عف ضعؼ النشاط االقتصادم إلى غاية قياـ 

ليبساي " التي فسرىا " Lipseyنظريا، مفادىا أف اعتماد سياسة النفقة العامة لتخفيض 



ةةةةةةةةةةمكهيمة ابطكامة أثرهكةفية الز ار: افصلة ا ا

55 

البطالة أمر جد مكمؼ خاصة خبلؿ الفترة التي تعقبيا مستكيات متفاكتة مف التضخـ كالتي 

كفي ىذه الحالة كتكافقا مع تحميمنا يصبح ، يحاكؿ فييا سكؽ العمؿ تحقيؽ التكظيؼ الكامؿ

 كتغيرات معدؿ (معدؿ نمك اإلنتاج الداخمي الخاـ)مف السيؿ عمينا إدراج أبحاث كاالقتصادم 

 .البطالة

 الذم يثبت كجكد "أوكان" ىذه العبلقة التي أصبحت معركفة اليـك تحت تسمية قانكف

ارتباط ايجابي بيف النمك كالعمؿ، كارتباط عكسي بيف النمك كالبطالة مسجبل بذلؾ أف نمك 

المنتكج الكطني ىك أكثر سرعة مف انخفاض البطالة، كبشكؿ دقيؽ فاف تراجع معدؿ البطالة 

 تككف نتيجتو ارتفاع اإلنتاج الداخمي الخاـ بنسبة ثبلثة في (%1) بنسبة كاحد في المائة

، 48 كىذا ال يتحقؽ إال داخؿ مجاؿ يككف فيو معدؿ البطالة منحصرا بيف ثبلثة (%3)المائة

  كسبعة كنصؼ في المائة(%3)في المائة ثبلثة كىناؾ أعماؿ كثيرة أجريت في كؿ 

، مثؿ اىتمامات سنة 1962 سنة "أوكان" مف أمريكا مكازاة مع أبحاث كدراسات (7,5%)

ّدقة غوردون " Gordon " كغيرىا مف الدراسات في كثير مف دكؿ العالـ كالتي أثبتت1984

 األمر الذم أىمو ليجعؿ منو مؤشرا لقياس نقاط القكة كالضعؼ بيف اقتصاديات "أوكان"قانكف 

 .الدكؿ األكركبية

 كبلسيكي تدكر حكؿ حيادية النقكد في المدل -أما القراءة الثانية فيي ذات الياـ نيك

الطكيؿ مقترحة معدؿ بطالة طبيعي، بشكؿ آخر فانو في المدل القصير نجد أف 

يصكر االرتباط بيف البطالة كتضخـ األسعار كاألجكر، غير أف ىذا  "فيميبس"منحنى

المنحنى يتغير في المدل الطكيؿ ليصبح عمكديا حيث نجده يظير أف ىناؾ معدؿ طبيعي 

. لمبطالة كيبيف أف االرتفاع في األجكر االسمية يككف مساكيا لمتضخـ
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  لمنحنى فيميبستحميل بعض االقتصاديين الكالسيك .4
 في تحميميا قد تـ إىماليا تماما مف طرؼ بعض كغيرىـ الذيف "الفريدمانية" المقاربةإف 

فكرة كجكد مثؿ  "لوكاس ": االقتصادييف الجدد أمثاؿ"Lucas"و" بارو Barro "رفضكا تماما

ىذه المنحنيات في المدل القصير، مّعمميف كجيات نظرىـ بأف التكقعات تبقى عقبلنية 

كتحاكؿ أف تككف ّكميا صحيحة في مجمميا، كمف أجؿ ذلؾ فاف تبني أية سياسية إنعاشية 

مف شأنو تسريع معدؿ التضخـ، فيناؾ أثر ظرفي عمى التكظيؼ، أثر يتعمؽ بشكؿ حصرم 

عمى ارتفاع األسعار، بمعنى آخر فاف لجكء الدكلة إلى إتباع سياسية نقدية تكسعية يجعؿ 

المتعامميف يتكقعكف بشكؿ فكرم ارتفاع في معدؿ التضخـ مطالبيف مقابؿ ذلؾ رفع األجكر 

بحيث ال يككف لسياسة اإلنعاش أم تأثير عمى البطالة سكاء كاف ذلؾ عمى المدل القصير 

شكؿ مستقيـ عمكدم،  "فيميبس"أك الطكيؿ، فتككف النتيجة تسارع التضخـ كبيذا يأخذ منحنى

فالكسيمة الكحيدة المتبقية لخداع المتعامميف ىي عامؿ المفاجئة كإعبلف الدكلة مباشرتيا في 

 سياسة نقدية مستقرة مع محاكلة تحقيؽ اإلنعاش
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( ( 20182018--20002000)تطور البطالة في الجزائر خالل الفترة )تطور البطالة في الجزائر خالل الفترة : الثالث: الثالث  المبحثالمبحث

  20201010--20002000البطالة خالل الفترة البطالة خالل الفترة : المطمب األول: المطمب األول
 كذلؾ بعد سنكات متتالية مف الضعؼ 2001 االقتصادم ابتداء مف سنة االزدىارعاد 

، باعتبار أف كؿ المؤشرات 2005ك2004كاستمر ىذا النمك ليتدعـ أكثر فأكثر سنتي 
: االقتصادية الكمية تؤكد ذلؾ بحيث

  إلى 2001سنة % 2,4شيدت ىذه المرحمة معدالت نمك متزايدة، انتقمت مف 
 دكالر سنة 40، بفعؿ ارتفاع أسعار البتركؿ الذم انتقؿ مف 2005سنة % 5,8

 .20051 دكالر سنة 60 إلى 2004
  بيف سنتي % 3.12تحكـ ممحكظ في معدؿ التضخـ الذم لـ تعدل متكسطو 

 2005.2ك1999
  مميار دكالر سنة 28,3االنخفاض المستمر لمديكف الخارجية التي انتقمت مف 

 2005.4 مميار دكالر سنة 17,8 إلى 2009،3

 الطمكحة كانت في إطار برنامج دعـ اإلنعاش االقتصادم الذم المؤشراتكؿ ىذه 
 مميار دج كاليادؼ إلى إعادة 522، كالذم خصص لو2004 إلى 2001امتدت فترتو مف 

تنشيط الطمب الكمي كترقية األنشطة التي بإمكانيا تحقيؽ ثركة كاستحدث مناصب شغؿ، كقد 
أسفر عف حجـ كبير مف االستثمارات التي كجدت مصدر تمكيميا مف خبلؿ الرخاء المالي 

ككذا النمك اإليجابي لميزاف  (مميار دينار 200,7)الناتج عف ارتفاع الجباية البتركلية 
. 5 مميكف دكالر12المدفكعات الذم قدر بنحك 

                                                           
يكمي عمى االقتصاد الجزائرم، الممتقى الدكلي األكؿ ھ مساحؿ فاتح، شعباني لطفي، آثار كانعكاسات برنامج التعديؿ اؿ1

 04 أبعاد الجيؿ الثاني مف اإلصبلحات االقتصادية، جامعة بكمرداس، الجزائر، - 2006 ديسمبر 05. حكؿ
 2004-2002 - بمعزكؼ بف عمي، محاضرات في النظريات كالسياسات النقدية، ديكاف المطبكعات الجامعية، 2

. 209ص
 209 بمعزكز بف عمي، مرجع سابؽ، ص 3
 15 مساحؿ فاتح، شعباني لطفي، مرجع سابؽ، ص4
، أطركحة دكتكراه غير منشكرة، كمية العمـك (2005_1970) يحيات مميكة، إشكالية البطالة في الجزائر خبلؿ الفترة 5

 173، ص 2007_2006االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة الجزائر، 
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انعكاسات برنامج االنتعاش االقتصادي عمى معدالت البطالة انعكاسات برنامج االنتعاش االقتصادي عمى معدالت البطالة : الفرع األول: الفرع األول
 االقتصادم مف تغيير سكؽ العمؿ، فمجمؿ المخصصات اإلنعاشلقد تمكف برنامج 

 القطاعات االقتصادية المحركة لمشغؿ حيث تـ خبلؿ الفترة إلنعاشالمالية لو كجيت 
 بعدما كاف 2005سنة % 15,3تقميص معدؿ البطالة الذم انخفض إلى  (2001-2005)

، كالجدكؿ اآلتي يبيف لنا ذلؾ كيسمح 1999مف مجمكع الفئة النشيطة سنة % 29,9يمثؿ 
: لنا بتقديـ المبلحظات التالية

 الكحدة: ×³ فرد10 (2005-1999 )تطور معدالت البطالة لمفترة :01جدول رقم 

 2005 2004 2003 2001السنوات 
 9493 9470 8762 8568الفئة النشيطة 
 8044 7798 6684 6228القوة العاممة 
 1448 1672 2078 2339عدد العاطمين 
 15,3 17,7 23.7 27,30% معدل البطالة

 :تـ إنجاز ىذا الجدكؿ باالستعانة بالمراجع التالية: المصدر
1. Evaluation des dispositifs d’emplois, CNES, 20ème session, Juin 2002, 22. 
2. Enquête emploi au prés des ménages, ONS, Algérie, 2005. 

 

 مميكف إلى 8,5مف  (2005-2001)انتقؿ حجميا خبلؿ الفترة  :الفئة النشيطة (أ 
.  ألؼ كافد جديد إلى سكؽ العمؿ904 مميكف شخص، أم بمقدار 9,4

، ىذه الزيادة 2005مبلييف سنة 8 مميكف إلى 6,2ارتفع حجميا مف  :الفئة العاممة (ب 
التي تدعـ بيا سكؽ العمؿ، كانت نتيجة الرتفاع حصيمة خمؽ مناصب العمؿ كالتي 

 لمفترة% 6,6إلى  2000-1997 مميكف كمتكسط سنكم لمفترة 2,2انتقمت مف 
(2001-2005). 
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مميكف سنة 2,3عرفت ىذه الفئة انخفاضا في حجميا إذ انتقمت مف  :فئة البطالين (ج 
، كىذا أدل إلى انخفاض معدؿ البطالة 2005 مميكف بطاؿ سنة 1,4 إلى 2001

 .2005سنة % 15,3إلى 2001سنة % 27,3 نقطة أم مف 12بما يقارب 

يدفعنا إلى دراسة  (2005-2000) الشديد لمعدؿ البطالة في الفترةاالنخفاضىذا 
.  مختمؼ القطاعات االقتصادية لميد العاممةباستيعا

( ( 22000055--20012001)توزيع المشتغمين حسب القطاعات االقتصادية لمفترة )توزيع المشتغمين حسب القطاعات االقتصادية لمفترة : الفرع الثاني: الفرع الثاني
 مميكف منصب 1,8خمؽ ما يناىز  (2005-2001)كما ذكرنا سابقا شيدت الفترة 

شغؿ جديد، ىذا االرتفاع كاف نتيجة لمنمك االقتصادم الذم عرفتو مختمؼ القطاعات 
: االقتصادية كذلؾ ما يكضحو لنا الجدكؿ التالي

 ، 2005 و2001تطور التشغيل حسب فروع النشاط ما بين : 02جدول رقم 
  منصب×10³الوحدة 

السنة 
 2001 التغير من 2005 2001فروع النشاط 

 2005إلى 
 69 1381 1312الفالحة 
 198 1059 861الصناعة 
 562 1212 650ع .البناءو أ
 894 2844 1950الخدمات 
 93 1549 1459اإلدارة 

 1816 8045 6229المجموع 
Source : Rapport national sur le développement humain,  

Algérie, 2005, P60. 
: التفسير

فتأثير ىذا البرنامج عمى سكؽ العمؿ يظير مف خبلؿ نتائجو عمى صعيد التشغيؿ في 
 منيا 3/2 مميكف منصب، 1,8مختمؼ القطاعات، حيث قدر عدد المناصب المستحدثة ب 

.  منيا كاف بصيغة منصب عمؿ دائـ3/1كانت بصيغة عمؿ مؤقت ك
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 ألؼ منصب، 894قطاع الخدمات:كتكزعت مساىمة كؿ قطاع بالشكؿ كالترتيب التالي
 ألؼ منصب، ثـ في المرتبة الثالثة قطاع الصناعة 562قطاع البناء كاألشغاؿ العمكمية ب 

 ألؼ منصب 93 ألؼ منصب، كحؿ في المرتبة األخيرة كؿ مف قطاع اإلدارة ب 198ب 
 . ألؼ منصب69كقطاع الزراعة ب 

  20052005البطالة في الجزائر بعد البطالة في الجزائر بعد : الفرع الثالث: الفرع الثالث
 إلى كقتنا الحالي تحسنا في األكضاع االقتصادية، 2005شيدت الفترة ما بعد سنة 

كيعكد ذلؾ أساسا إلى االستقرار االقتصادم الذم شيدتو الببلد بحيث تـ تسجيؿ معدالت 
نمك خارج قطاع المحركقات ال بأس بيا، تكافر احتياطات صرؼ ىامة، كتحكـ في معدالت 
التضخـ، باإلضافة إلى عكدة السمـ كاالستقرار كاستكماؿ المسيرة التنمكية بالشركع في برامج 

: استثمارية عمكمية كخاصة أخرل ىامة، كىذا ما يبينو الجدكؿ التالي

 2008 -2006 تطور بعض المؤشرات االقتصادية لمفترة: 3جدول رقم 
السنكات 

 2008 2007 2006المؤشرات 

 4,6 3 5,5% معدؿ النمك
 4,6 3 1,9% معدؿ التضخـ
 37220 28000 27060 دكالر10³×الميزاف التجارم
 3358 5000 19450  دكالر10×³الديكف الخارجية

Source : CIA – World Factbook – version du Mai 16, 2008. 
: التفسير

كلقد رافؽ ىذا التحسف في المؤشرات تراجع ىاـ في نسبة البطالة التي انخفضت مف 
 %11 كأخيرا 2007سنة  %13,8 ثـ إلى 2006سنة % 12,3 إلى 2005 سنة% 15
 حيث تـ استحداث حكالي 1،، كىذا حسب ما أعمنو الديكاف الكطني لئلحصائيات2008سنة 

 مبلييف منصب شغؿ جديد في القطاعات اإلدارية كاإلنتاجية، كما يقارب مميكني كنصؼ 3
 2.منصب شغؿ تـ إحداثيا بفضؿ مختمؼ آليات التشغيؿ المؤقت

                                                           
 10/06/2016تاريخ التصفح . ، WWW.echoroukonlin.com المكقع اإللكتركني، 1
، نقبل عف 2009 فيفرم 25 فبراير، يـك 24كرية بمناسبة إحياء ذكرل ھ كزارة الشؤكف الخارجية، كممة رئيس الجـ2

 19/08/2014 التصفح ، تاريخhttp://193.194-78-233/ma-arالمكقع اإللكتركني 
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كتعكد النتائج المعتبرة التي سجمت في مجاؿ تكفير مناصب العمؿ كتقميص نسبة 
 1:البطالة إلى األكضاع االقتصادية المريحة لمفترة باإلضافة إلى عكامؿ أخرل أىميا كاف

 البرنامج الخماسي ) تطبيؽ برامج تنمكية تـ إقرارىا في مختمؼ قطاعات النشاط
 .(التكميمي

  إستراتيجية ترقية التشغيؿ )آثار التدابير العمكمية لترقية الشغؿ كاستحداث النشاطات
 .(كمحاربة البطالة

 

إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة خالل الفترة إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة خالل الفترة : الفرع الرابع: الفرع الرابع
تمت المصادقة عمى مخطط العمؿ الخاص بترقية التشغيؿ كمحاربة البطالة، ىذا 

 2:المخطط الذم يسعى إلى تحقيؽ األىداؼ كالمحاكر التالية

األىداف 
  مكافحة البطالة مف خبلؿ مقاربة

 اقتصادية
  تحسيف مؤىبلت اليد العاممة

الكطنية كالسيما التخصصات غير 
 .المتكفرة في السكؽ

  تكييؼ مخرجات التعميـ كالتككيف
 .مع متطمبات سكؽ العمؿ

  تدعيـ االستثمار المكلد لمناصب
 .الشغؿ

 عصرنة آليات المتابعة كالتقييـ. 
  األخذ في االعتبار طمبات الشغؿ

 .اإلضافية

المحاور 
  دعـ االستثمار في القطاع االقتصادم المكلد لمناصب

 .الشغؿ
  ترقية التككيف التأىيمي بغرض تسيير االندماج في عالـ

 .الشغؿ
  باتجاهترقية سياسة محفزة عمى إنشاء مناصب شغؿ 

 .المؤسسات
  تحسيف كعصرنة سكؽ العمؿ عف طريؽ برنامج إعادة

تأىيؿ الككالة الكطنية لمتشغيؿ بفضؿ إنجاز المخطط 
 .الثبلثي

 كضع أجيزة لمتنسيؽ ما بيف القطاعات. 
 متابعة آليات تسيير سكؽ العمؿ كمراقبتيا 
  ترقية تشغيؿ الشباب كذلؾ عف طريؽ دعـ ترقية التشغيؿ

المأجكر كدعـ تنمية المقاكلة 

                                                           
، نقبل 2008 سبمتبر 23 ضاف اجتماعي، جمسة استماع ليـك الثبلثاء - تشغيؿ- عمؿ- كزارة الشؤكف الخارجية، رئاسة1

 19/08/2014عف المكقع اإللكتركني السابؽ، تاريخ التصفح 
.  ضماف اجتماعي، مرجع سابؽ- تشغيؿ- عمؿ- كزارة الشؤكف الخارجية، رئاسة2
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: التفسير
 كاألىداؼ التي جاءت بيا ىذه السياسة الجديدة إلى تحكؿ االستراتيجية المحاكر تشير 

المتبعة مف طرؼ الدكلة، مف إستراتيجية تسعى إلى المعالجة االجتماعية ليا مف خبلؿ 
مختمؼ برامج التشغيؿ المنشأة سابقا، إلى إستراتيجية ترمي إلى مرافقة البطاؿ كتككينو 

بالدرجة األكلى، مف خبلؿ الصيغ الحديثة كالمتعددة األشكاؿ مثؿ المساعدة عمى اإلدماج 
، كدعـ تنمية المبادرة المقاكلتية "*DAIP"الميني عف طريؽ إنشاء جياز اإلدماج الميني

، ىذه ANSEJ كCNACالمشجعة إلنشاء المؤسسات الصغيرة المكضكعة تحت كصاية
:  التي كانت تسعى إلى تحقيؽ نتائج طمكحة تتمثؿاإلستراتيجية
  ألؼ منصب شغؿ 450ألؼ ك350تحقيؽ معدؿ سنكم لئلدماج الميني يتراكح بيف 

 .لفائدة الشباب في إطار جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني
  تحسيف مستكل التكظيؼ الدائـ، حيث ييدؼ جياز اإلدماج الجديد إلى رفع نسبة 

 ألؼ 130 بفتح 2009، مما يسمح ابتداء مف سنة %33إلى % 12التثبيت مف 
 ألؼ منصب مباشر في إطار جياز خمؽ 60منصب دائـ في إطار الجياز ك

 . ألؼ منصب دائـ سنكيا190، أم ما يعادؿ ANSEJ كCNACالنشاطات 

رساء قكاعدىا كتزامنت اإلستراتيجية ىذه   التي كجدت مناخا مناسبا مف أجؿ تدعيميا كا 
. كدخكؿ الجزائر في تطبيؽ برامج تنمكية كاف ليا دكرا ىاما في تعزيزىا

(برنامج دعم النمو)البرنامج الخماسي التكميمي : الفرع الخامس: الفرع الخامس   20092009--20052005  (برنامج دعم النمو)البرنامج الخماسي التكميمي 
 الحككمة الجزائرية في إعداد برنامج كطني لدعـ النمك االقتصادم تكميمي باشرتلقد 

، ىذا البرنامج الذم "البرنامج الخماسي التكميمي"لبرنامج اإلنعاش االقتصادم، أطمؽ عميو 
، بالنسبة لممدة (مميار دكالر أمريكي55) مميار دج4200خصص لو مبمغ إجمالي بحكالي 

، كىك برنامج ييدؼ إلى تثبيت اإلنجازات المحققة في الفترة 2009 إلى 2005الجارية مف 
لى كضع الشركط المناسبة لنمك مستديـ مكلد لمرفاه ( االقتصادماإلنعاشبرنامج ) السابقة ، كا 
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 فيو لمكافحة البطالة بالدرجة األكلى، ثـ السكف كقطاع النقؿ األكلكيةاالجتماعي، كأعطيت 
 إلى دعـ التطكير المتكازف لممناطؽ عف طريؽ برنامج باإلضافةكتطكير الزراعة كدعميا، 

. تنمية جنكب الجزائر، كبرنامج تنمية اليضاب العميا

مميار دج خصصت لتحسيف 1900 1:فجاءت مخصصاتو المالية مكزعة كما يمي
 مميار دج لدعـ 350 مميار دج لتنمية المنشآت القاعدية، 1700كؼ معيشة المكاطف، رظ

 مميار دج 50التنمية االقتصادية لمببلد مكجية في معظميا لمفبلحة كالتنمية الريفية، 
. خصصت لتنمية القدرات التكنكلكجية الجديدة لئلعبلـ كاالتصاؿ

كلقد سعى ىذا البرنامج عند إنشائو إلى ربح رىانيف أساسييف، كيتعمؽ األمر بإنشاء 
 ألؼ مؤسسة مصغرة جديدة 100مميكني منصب شغؿ ىذا مف جية كمف جية أخرل فتح 

، كذلؾ عف طريؽ تضافر مجيكدات القطاع العاـ 22009في الفترة الممتدة إلى غاية 
 سنة % 10كالخاص المحمي كاألجنبي، مما يساىـ في خفض نسبة البطالة إلى أقؿ مف 

لى أقؿ مف 2009 . (2013-2010)  خبلؿ الفترة% 9 كا 

  20201414--20201010البطالة خالل الفترة البطالة خالل الفترة : المطمب الثاني: المطمب الثاني
  قتصاديقتصادياالاال  النموالنمو  توطيدتوطيد  برنامجبرنامج  20102010 - -20142014: الفرع األول: الفرع األول

يؿ المكارد البشرية، حيث بمغت حصة تنمية المكارد البشرية أهذا البرنامج لتقخصص 
 دج، ػأم مميار 21,214بػ  ذا البرنامج كالذم قدرقؼ المالي ؿال الغإجمالي مف 40حكالي 

 نحك اقتصاد المعرفة، مف ق حكؿ التكجقتماـق، كما انصب امميار دكالر 286ما يعادؿ 
 داخؿ المنظكمة الكطنية، اآلليعبلـ اإلة ؿيـ العالي، استعماؿ كسيؿمي، التعؿالبحث العالؿ خ

ة تطكير ؿ مناطؽ صناعية، مكاصإنشاءدعـ التنمية الريفية، المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، 
                                                           

:  أفريؿ، نقبل عف المكقع اإللكتركني07خطاب أماـ إطارات األمة، الجزائر، عبد العزيز بكتفميقة،  1
http://WWW.mjustice.dz19/06/2014:  تاريخ التصفح 

، نقبل عف المكقع 2005 مام 22 أحمد أكيحيى، بياف السياسة العامة المقدـ أماـ المجمس الشعبي الكطني، 2
 19/06/2014:، تاريخ التصفحhttp://WWW.apn.dz.org: اإللكتركني

http://www.mjustice.dz/
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فة ؿ المستثمريف، تحديث أجيزة الدكلة المختالستقباؿالبنى التحتية، فؾ العزلة كالتحضير 
د كطنية، عدالة، الجياز الضريبي كالجمارؾ، قجيش، حماية مدنية، شرطة، مدارس كمعا

  1.، انجاز المكانئ كاالتصاؿعبلـاإلمي كالتكنكلكجيا ؿالبحث الع

قطاع )ا قة إلى استكماؿ المشاريع الكبرل الجارم انجازقذا البرنامج مف جقدؼ قكما م
ر، اليار دكؿ ـ130يار دج أم ما يعادؿ ؿـ 9.700غ ؿ بمب(السكؾ الحديدية، الطرؽ كالمياه 

يار دج، أم ما يعادؿ ؿ ـ11534غ ؿمشاريع جديدة بمبإطبلؽ ة أخرل يسعى إلى قج كمف
 2.راليار دكؿ ـ156

ث مالييف منصب الؽ ثؿذا البرنامج إلى خقأما فيما يخص مكافحة البطالة فقد سعى 
 منصب شغؿ سنكيا كتخفيض 600.000ذا يعني ضمنيا تكفيرقك ،2014شغؿ إلى غاية 

جزائر بأف تككف نمكذجا ؿم نتيجة إذا ما تحققت ستسمح ؿق ك%9نسبة البطالة إلى حدكد 
يكشؼ عف الديناميكية الجديدة المعتمدة  ذا في الكاقعقيميا في مجاؿ مكافحة البطالة، كؿإؽ

 3.في سياؽ مخططات دعـ النمك
يار دج مكزعة ؿ ـ360ذا المحكر فيقدر بػ قؼ المالي المخصص ؿالأما عف الغ
 4:بالشكؿ التالي

ني قيـ العالي كالتككيف الـؿادات التعقم شؿة لدعـ إدماج حاـقيار دج مكجؿ ـ 150 -
 .يؿ قفي اطار برامج التككيف كالتأ

يار دج لدعـ استحداث مؤسسات كنشاطات مصغرة  ؿ ـ80 -
  .ة لتراتيب التشغيؿ المؤقتقيار دج مكجؿـ130 -

                                                           
1 Htt:/Kanz-redha.Blogspor.com 
2  Smail Benamara, Les Perspectives Offertes par Le Marché Algerien grace au Plan 
Quinquénnal 2010-2014, forum économique sur le consiel de coopération du Golf et le 
Maghreb, 20/10/2010, Montréal, Québec, P8 http/www.qc. cme-ca/download. php 

 319 ،ص 2011 عبد الرحماف تكمي، اإلصبلحات االقتصادية في الجزائر، دار الخمدكنية ، الجزائر، 3
جامعة – "أ" أستاذة مساعدة /قاسـ حيزية،سكؽ أىراس- جامعة محمد الشريؼ مساعدية–أستاذ مساعد/ ىكارم عامر 4

 .12 ص2013البكيرة السياسات االقتصادية في الجزائر بيف خمؽ البطالة كمكافحتيا،–آكمي محند أكلحاج 
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ية فقد حقؽ معدؿ النمك ارتفاعا قذه الفترة غير منتقؿ الأما مف حيث النتائج المحققة خ
  أسعار المحركقات،الرتفاعذا راجع قك ،2011سنة % 2,4 إلى 2009سنة % 1,4مف 

أما عف معدؿ النمك خارج المحركقات فقد انخفض مف  ،2010حيث بدأت ترتفع سنة 
، كيكمف السبب 2011سنة   %5,2 ، ثـ إلى2010سنة   %6 إلى 2009سنة  9,3%

 في ككف أف القطاعات المسؤكلة عف النمك خارج قطاع االنخفاضذا قالرئيسي كراء 
ذه قشغاؿ العمكمية، كقطاع الخدمات، حيث شيدت األالمحركقات تتمثؿ في قطاع البناء ك

 3شغاؿ العمكمية األغ معدؿ نمك قطاع البناء كؿا، فقد بقت نمكالالقطاعات انخفاض في معد
ب كرشات البناء ؿذا راجع إلى أف أغقك ،2009 سنة %2.8بعدما كاف  ،2011سنة %

زاؿ يعاني كمنذ البداية، الا في حيف أف قطاع الصناعة قيـؿا كتسقكالبنى التحتية تـ استكماؿ
قت أبكاب العديد عادة ؿطات أغؿ بعد، فالسق الخاصة باإلستراتيجيةنظرا لعدـ كضكح معالـ 

عادةا قمف المؤسسات الصناعية العمكمية لغرض خصخصت ا، كلكف عدد قتؿيؾق كا 
ذا أثر كثيرا ق، كإنشائياؽ أكبر مف عدد المؤسسات التي يتـ ؿالمؤسسات التي تصفى كتغ

          .ذا القطاعق إنتاجيةل ؿع

د انخفاض ق ش2010 أم األكلىذا البرنامج كفي السنة قؿ الكما أف معدؿ البطالة خ
ل ؿساس عاأل، كيرجع ذلؾ في 2009سنة  10,17% بعدما كاف %10 فقد كصؿ إلى

 محؿ في كؿ 100كمشركع )تدعيـ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كالمشاريع المصغرة 
ضافة إلى زيادة الدعـ لككالة تشغيؿ الشباب، كلكف السؤاؿ يبقى مطركح حكؿ إل ، با(ديةؿب

ذه السياسات في محاربة البطالة، فالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كالمشاريع قنجاعة 
سعار المنخفضة كالجكدة األ ذات ىاجنبية كمنتجاتاأل تستطيع منافسة المؤسسات الالمصغرة 

ة ؿ يستطيع تكظيؼ يد عاـالؽ قيمة مضافة حقيقية كؿ يخالت الالعالية، كما أف مشركع المح
ة قة، كمف جقذا مف جقضافة إلى أف عقكد ما قبؿ التشغيؿ غير مرفقة بإدماج إلأخرل، با

تالي تبقى عاجزة عف اؿؽ قطاعات منتجة لقيـ مضافة حقيقية كبؿأخرل لـ يستطع البرنامج خ
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ؽ فرص عمؿ دائمة، كالقطاعات المنتجة ليست بالضركرة قطاع الصناعة فقط، بؿ مف ؿخ
خرل غير األ عمى العديد مف القطاعات االعتمادتجارب العديد مف الدكؿ اتضحت إمكانية 

 .الصناعة لمحصكؿ عمى الميزة التنافسية كالسياحة، كالزراعة

  ((20020099__20012001))  المربع السحري لالقتصاد الجزائر عمى مدى الفترةالمربع السحري لالقتصاد الجزائر عمى مدى الفترة: الفرع الثاني: الفرع الثاني
 عمى كضعية معدؿ النمك االقتصادم، مستكل التشغيؿ، تكازف ميزاف الكقكؼإف 

كالمتزامنة مع إطبلؽ  (2009-2001)المدفكعات، كمعدالت التضخـ عمى مدل الفترة 
برنامج اإلنعاش االقتصادم كبرنامج دعـ النمك، مكف مف إعطاء نظرة تحميمية عف مؤشرات 

االستقرار االقتصادم الكمي في الجزائر، كالتي سيتـ تمثيميا مف خبلؿ مربع كالدكر، 
لتمخيص السياسة االقتصادية في الجزائر كمدل نجاحيا في تحقيؽ أىداؼ النمك المستداـ، 
كرفع مستكيات التشغيؿ، باإلضافة إلى دعـ مؤشرات التكازف الداخمي كالخارجي بما يحسف 

 .تنافسية االقتصاد الجزائرم

 :كىذا ما تكضحو معطيات الجدكؿ المكالي

 (2009-2002(مؤشرات االستقرار الكمي االقتصادي في الجزائر : 4الجدول رقم

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 معدل النمو
االقتصادي 

2,7 4,7 6,9 5,2 5,1 2,0 4,8 2,4 2,4 

 3,86 36,99 29,55 17,73 16,94 9,25 7,47 3,66 6,19ميزان المدفوعات 

 5,74 4,86 3,56 2,33 1,64 6,3 2,6 1,42 4,2معدل التضخم 

 10,2 11,8 13,8 12,3 15,3 17,7 23,7 25,9 27,3معدل البطالة 

حسب المصادر اإلحصائية لمدراسة  :المصدر
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 :كيمكف تمثيؿ معطيات الجدكؿ مف خبلؿ مربع كالدكر كفؽ الشكؿ المكالي

  مربع كالدور لممؤشرات االقتصادية الكمية لالقتصاد الجزائري لمفترة: 9الشكل رقم 
برنامج اإلنعاش االقتصادي  (2001-2004)

 
  وباالعتماد عمى معطيات الجدول Excelمن إعداد الطالبة بواسطة برنامج : المصدر

لقد عمدت الجزائر خبلؿ مرحمة التسعينات إلى اعتبار التحكـ في تكازف ميزاف 
المدفكعات كتخفيض معدؿ التضخـ السائد أكلكية قصكل، صيغت عمى أساسيا سياسات 
جراءات مكنت الجزائر مف التحكـ في معدؿ التضخـ كتكازف ميزاف المدفكعات، إال أف  كا 
تكمفة ىذه اإلجراءات كانت باىظة، فيما يخص معدالت البطالة، حيث عانت الجزائر مف 

ارتفاع معدالت البطالة بصكرة قياسية كنتيجة أساسية لبلستجابة إلى مشركطية صندكؽ النقد 
كمع بداية سنة . الدكلي بيدؼ استرداد أمكاؿ الصندكؽ بغض النظر عف بقية المؤشرات

 طرأت تغيرات جذرية عمى رؤية السياسة االقتصادية في الجزائر، حيث أكلت أىمية 2001
كبيرة المتصاص معدالت البطالة المتزايدة كنمك اقتصادم مستداـ، كذلؾ بتنشيط الطمب 

الكمي عف طريؽ زيادة اإلنفاؽ الحككمي مف خبلؿ برامج اإلنعاش كدعـ النمك االقتصادييف 
، مع السماح بمعدالت تضخـ مرتفعة كىك ما يظير جميا مف خبلؿ مربع كالدكر 16

 .(2004-2001)السحرم لبلقتصاد الجزائرم عمى مدل الفترة 
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كما استمرت الجزائر في تركيز إستراتيجيتيا الستيعاب مشكمة تزايد معدالت البطالة، 
كذلؾ مف خبلؿ إطبلؽ برنامج دعـ النمك االقتصادم الذم كاف بمثابة برنامج مكمؿ لبرنامج 
اإلنعاش االقتصادم، حيث استقرت أىداؼ السياسة االقتصادية عمى أكلكيات رفع مستكل 
التشغيؿ كمحاكلة تحقيؽ معدالت نمك اقتصادية كفيمة بتحقيؽ ىذا المسعى، كذلؾ تبعا لما 

 (2009-2005)يمكف استنتاجو مف تمثيؿ مربع كالدكر لمفترة 

 (2009-2005)مربع كالدور لالقتصاد الجزائري خالل الفترة : 10 الشكل رقم

 
  وباالعتماد عمى معطيات الجدول Excelمن إعداد الطالبة بواسطة برنامج : المصدر

: التفسير
في إطار استكماؿ تنفيذ أىداؼ الجزائر الرامية إلى إنعاش معدالت النمك االقتصادم 
كرفع مستكيات التشغيؿ، فإف برنامج دعـ النمك مكف الجزائر مف استيعاب مشكمة البطالة 

سنة %10 لتستقر عند حكالي 2001سنة  % 27نسبيا، حيث تراجعت معدالتيا مف 
 أقصى قيمة ليا عمى مدل 2009في حيف ارتفعت معدالت التضخـ لتبمغ سنة . 2009

ليتأكد بذلؾ انطباؽ تفسير منحنى فيمبس عمى  %5,4العشر سنكات األخيرة، كذلؾ بمعدؿ 
كبالمكازاة مع ذلؾ، فإف ميزاف المدفكعات استمر في تحقيؽ فائض تمثؿ . االقتصاد الجزائرم

مصدره األساسي في أىمية إيرادات الصادرات مف المحركقات ضمف ىيكؿ الميزاف التجارم 
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 كذلؾ مقارنة مع 2009أما معدالت النمك االقتصادم المحققة، فقد شيدت تراجعا سنة 
 (2009-2005) كذلؾ كفؽ لما يكضحو مربع كالدكر لمفترة2007 ك2005السنكات 

كيحاكي منحى النمك االقتصادم في الجزائر حركة أسعار المحركقات صعكدا كىبكطا، كىك 
ما يبرىف عمى أف السياسة االقتصادية التي تعتمدىا الجزائر كالمكسكمة بالتكسع في اإلنفاؽ 

العمكمي مف أجؿ تحقيؽ التنكيع القادر عمى بعث نمك مستداـ، كفيؿ باستيعاب مشكمة 
البطالة بصكرة جذرية لـ تأتي كميا، مما يستدعي إعادة النظر في إستراتيجية استغبلؿ 

المكارد كاإلمكانيات المتاحة كمحاكلة العمؿ عمى اختيار البديؿ األقؿ تكمفة لتنكيع االقتصاد 
الجزائرم كتحقيؽ االستقرار في المؤشرات االقتصادية الكمية بما يمكنو مف دعـ تنافسيتو في 

كعمى العمـك يمكف تكضيح أثر برامج . جذب رؤكس األمكاؿ الطالبة عف االستثمار الحقيقي
االستثمارات العمكمية عمى المتغيرات األربعة لمربع كالدكر لمتكسطات القيـ 

: مف خبلؿ الشكؿ المكالي (2009-2005)ك (2004-2001)لمفترتيف

-2001)مربع كالدور لالقتصاد الجزائري لمتوسطات القيم خالل الفترتين :11الشكل رقم 
 (2009-2005)و (2004

 
وباالعتماد عمى معطيات الجدول  ( Excel )من إعداد الطالبة بواسطة برنامج: المصدر
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 :التفسير
يكضح الشكؿ تمثيؿ مربع كالدكر السحرم لبلقتصاد الجزائرم كذلؾ باالستناد إلى 

-2005)ك (2004-2001 (حساب متكسطات المتغيرات االقتصادية الكمية خبلؿ الفترتيف 
عمى التكالي، حيث يمكف الكقكؼ جميا عمى تحسف ميزاف المدفكعات، كذلؾ كنتيجة  (2009

. منطقية الرتفاع عكائد صادرات المحرقات كتراجع الديف الخارجي

كما أف معدالت البطالة تراجعت بصكرة ىامة لكف دكف الكصكؿ إلى الحد الذم 
يستكعب مشكمة البطالة بصكرة جذرية في الجزائر، ليصبح بذلؾ تحسيف ظركؼ كشركط 
سكؽ العمؿ الجزائرية أكلكية يجب أف تشمميا اإلصبلحات االقتصادية كالسياسية لمفترة 

كبالمكازاة مع ذلؾ ارتفعت معدالت التضخـ، مما جعؿ القدرة الشرائية لممكاطنيف تمر . القادمة
بمرحمة حرجة جراء االرتفاع المستمر لؤلسعار كالسيما المكاد االستيبلكية في ظؿ عدـ 

. مركنة الجياز اإلنتاجي الكطني

كما أف ىذا االرتفاع في معدالت التضخـ، إلى جانب صعكبة الكصكؿ إلى التمكيؿ 
البنكي كعدـ فعالية التسيير، نتيجة تفشي البيركقراطية كمظاىر الفساد االقتصادم كالرشكة، 
أدل إلى تراجع حجـ االستثمارات األجنبية المتدفقة، مع تراجع معدؿ النمك االقتصادم، كىك 

كيبقى التأكيد عمى . ما يرسـ معالـ االنتعاش الخجكؿ ألىداؼ النمك كرفع مستكيات التشغيؿ
أف ىذه النتائج المحققة غير مستقرة كغير مستدامة، نظرا الرتباطيا بصكرة غير مباشرة 
بتقمبات أسعار المحركقات في األسكاؽ الدكلية، كربما ال تختمؼ قراءة االقتصاد الجزائرم 

عما ىك مسجؿ في السنكات العشر الماضية، كذلؾ عمى  (2014-2010)خبلؿ الفترة 
زيادة اإلنفاؽ الحككمي في سنة (الرغـ مف مكاصمة الجزائر لمتكسع في اإلنفاؽ العمكمي 

كذلؾ بإطبلؽ برنامج تكطيد النمك، حيث تبقى  (2010مقارنة بسنة % 25 بحكالي 2011
السمة األبرز ىي أف نسب النمك المحققة مدفكعة بكاسطة اإلنفاؽ العاـ كخاصة في قطاع 

، كما سيطر قطاع المحرقات %26 حكالي 2011البناء كاألشغاؿ العامة، حيث بمغ سنة 
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 2011مف إجمالي حجـ الصادرات سنة %98عمى ىيكؿ االقتصاد الجزائرم، إذ أنو يمثؿ
مف إيرادات الميزانية، كذلؾ عمى الرغـ مف تسجيؿ نمك في قطاع الخدمات % 70ك

. كالزراعة

كما بقيت مشكمة البطالة مطركحة بحدة، السيما كسط فئة الشباب كبالخصكص فئة 
 كىك مرجح 2001سنة % 4,1خريجي الجامعات، أما معدؿ التضخـ فقد استقر عند 

أىـ المؤشرات الكمية لبلقتصاد الجزائرم :أنظر الجدكؿ رقـ (لبلرتفاع خبلؿ السنكات القادمة 
. (2013-2010)خبلؿ الفترة 

بالتالي فإف الكضعية العامة لبلقتصاد الجزائرم، تستدعي تكثيؼ اإلصبلح السياسي 
كاالقتصادم، بما يستجيب لتطمعات إقامة ىيكؿ اقتصادم قادر عمى إرساء دعائـ تنمية 

حقيقية تستجيب بدكرىا لمتطمعات االجتماعية، فضبل عف تفعيؿ مختمؼ اإلجراءات الكفيمة 
بتكريس مقكمات الحكـ الراشد كقاعدة لمشراكة بيف المجتمع كالدكلة يمكف أف يساىـ بفعالية 

. في التعجيؿ بخمؽ مناخ مبلئـ لبلستدامة االقتصادية

 (2013-2010)المؤشرات االقتصادية الكمية لالقتصاد الجزائري  :05الجدول رقم 
 2013 2012 2011 2010  

 نمو الناتج المحمي
 Real GDP growth 3.3 2,8 2,8 4,2 اإلجمالي الحقيقي

 Real GDP per capita 1,8 1,4 1,4 2,9 نمو نصيب الفرد الناتج المحمي الحقيق
growth 

 CPI inflation 3,9 4,1 4,3 5,2التضخم 
الميزانية العمومية الناتج المحمي 

 % Budget balance 1,0- 1,7- 4,3- 4,9- اإلجمالي الحقيقي
GDP 

 % Current account 7,6 9,3 5,2 5,9 الحساب الجاري الناتج المحمي الحقيقي
GDP 

Source: IMF and local authorities’ data; estimates and projections based on authors’ 
Calculations (OECD 2012).Data from National Authorities; estimates (e) and prediction (p) 

based on authors' calculations, African Economic Outlook 2012 - © 
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  20201818--20201414البطالة خالل الفترة البطالة خالل الفترة : المطمب الثالث: المطمب الثالث
 نفس في %10,6 مقابؿ 2015 سبتمبر في %11,2 الجزائر في البطالة نسبة بمغت

 سنة 24ك 16 بيف الشباب أكساط في البطالة نسبة تقدر بينما الماضي العاـ مف الشير
ككفقا ألرقاـ الديكاف فإف  .لئلحصائيات الكطني الديكاف مف كأج عممتو حسبما % 30 حكالي

 مميكف شخص مف إجمالي اليد العاممة النشيطة 10,595عدد السكاف المشتغميف بمغ 
.  شخص1,337 عدد البطاليف يبمغ أف مميكف شخص كىك ما يعني 11,932كالمقدر ب 

 سنة إلى 24 ك16 بيف أعمارىـ الشباب الذيف تتراكح أكساطكارتفعت نسبة البطالة في 
في  % 31,1 ك2014سجمت في سبتمبر  % 25,2 مقابؿ2015في سبتمبر  % 29,9

كما يبلحظ مف خبلؿ بيانات الديكاف اف نسبة البطالة بيف النساء . 2005نفس الشير مف 
. لمنساء% 16,6لمرجاؿ مقابؿ  % 9,9:  الرجاؿأكساطاكبر مف النسبة المسجمة في 

عف طبيعة الكسط المعيشي أظيرت نتائج التحقيؽ الذم أجراه الديكاف أف نسبة البطالة 
مقابؿ  (لمنساء% 15,9لمرجاؿ مقابؿ % 10,7)في المناطؽ الحضرية  % 11,9تقدر ب

. (لمنساء% 18,8لمرجاؿ مقابؿ % 8,3)في المناطؽ الريفية % 9,7

عند الرجاؿ  % 26,7 سنة فإف البطالة كصمت نسبة 24 ك16كفي طبقة الشباب بيف 
 سنة فإف 25 أعمارىـ الذيف تفكؽ لؤلشخاصكبالنسبة . لدل النساء % 45,3مقارنة ب

. ( عند النساء12,3عند الرجاؿ ك%7) % 8البطالة تقدر ب

 نسبة البطالة لدل الحائزيف عمى شيادات عميا أفبخصكص مستكل التأىيؿ فيبلحظ 
نسبة ) 2014في سبتمبر  % 16,4في سبتمبر الماضي مقابؿ % 14,1انخفض إلى 

. (لدل النساء % 8,5لدل الرجاؿ مقابؿ% 20,5

 إلى أف العاطميف عف العمؿ لئلحصائياتمف جية أخرل تكشؼ دراسة الديكاف الكطني 
بالمائة مف مجمكع  71,2يمثمكف  (الذيف يبحثكف عف عمؿ منذ سنة أك أكثر)لمدة طكيمة 
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 نسبة البطاليف الذيف يقبمكف بمنسب شغؿ أدنى أفكتشير الدراسة إلى . العاطميف عف العمؿ
 81 بالمائة منيـ يقبمكف بمنصب شغؿ مرىؽ ك28 بالمائة في حيف 78,7مف كفاءاتيـ تمثؿ

. بالمائة يرضكف بعمؿ براتب زىيد

مميكف رجؿ  8,66مميكف شخص مف  10,594كيتككف إجمالي المشتغميف البالغ عدده 
.  بالمائة69,8كيمثؿ السكاف العامميف بمرتب أغمبية المشتغميف بنسبة .  مميكف امرأة1,934ك

.  بالمائة مف مجمكع المشتغميف28,7كتشكؿ فئة أرباب العمؿ كأصحاب الميف الحرة 
 بالمائة مف اليد العاممة في الخدمات التجارية كغير التجارية متبكعة باألشغاؿ 61,6كتشتغؿ 
. ( بالمائة8,7)كالفبلحة  ( بالمائة13)الصناعة  ( بالمائة16,8)العمكمية 

 بالمائة مف مجمكع المشتغميف مشيرة إلى 58كتبيف الدراسة أف القطاع الخاص يكظؼ 
 بالمائة مقارنة مع إجمالي النساء 64,1أف عدد النساء أكبر في القطاع العاـ بنسبة 

مقابؿ ) بالمائة 61,5المشتغبلت، كبخصكص التغطية االجتماعية لممشتغميف فتبمغ نسبتيا 
 مميكف شخص ال 4,08مميكف شخص بينما  6,515ما يمثؿ  (2005 بالمائة سنة 51

. يستفيدكف مف التغطية االجتماعية
 البطالة في الجزائر نياية السداسي معدؿكأضاؼ التقرير أف صندكؽ النقد الدكلي يقدر 

كىي المرة األكلى منذ سنكات يعكد فييا معدؿ % 10,8األكؿ مف العاـ الجارم عند مستكل 
% 10البطالة إلى مستكل فكؽ الحاجز النفسي عند 

 2016 فإف الجزائر ستشيد بطالة أكبر في عاـ دائماكبحسب صندكؽ النقد الدكلي 
، كيعكد السبب الرئيسي الرتفاع البطالة في الجزائر إلى كقؼ %11,3حيث سيبمغ معدؿ 

الكظائؼ الكىمية في اإلدارات العمكمية الذم كاف مستمرا بفعؿ أسعار النفط المرتفعة في 
: كىذا ما يبينو الشكؿ التالي. مقابؿ ضعؼ ىيكمي في االقتصاد الحقيقي
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 تطور معدل البطالة في الجزائر: 12الشكل رقم 

 

كفيما يخص النظرة االستشراقية لمستقبؿ البطالة في الجزائر، فقد أكد تقرير منظمة 
 .2018ك 2017في سنتي  %10العمؿ الدكلية أنيا لف ترتفع أكثر مف 

لكف المؤشر السمبي الذم أثر عمى تقييـ سياسة التشغيؿ في الجزائر فكاف ىك البطالة 
%. 22لدل فئة الشباب التي جاءت مرتفعة بقكة مقارنة مع المعدؿ الكطني، حيث تجاكز

    



ةةةةةةةةةةمكهيمة ابطكامة أثرهكةفية الز ار: افصلة ا ا

75 

خالصة الفصل األول خالصة الفصل األول 
 أنيا حالة عدـ تكافر العمؿ لشخص راغب فيو، مع قدرتو عميو في مينة بالبطالةيقصد 

تتفؽ مع قدراتو في ظؿ األجكر السائدة، كذلؾ في فترة زمنية معينة نظرا لمظركؼ التي يمر 
 :تنقسـ النظريات المفسرة لمبطالة إلى تقميدية كحديثة، حيث بيا سكؽ العمؿ

فأما التقميدية منيا فتدخؿ ضمف تكجياتيا النظريات التي تنطمؽ مف فكرة كجكد سكؽ 
تنافسي لمعمؿ، كىي تضـ كؿ مف النظرية الكبلسيكية كالنيككبلسيكية المتاف ال تعترفاف 
بكجكد بطالة إجبارية كذلؾ بسبب مركنة األجكر كاألسعار، كالنظرية الكنزية التي ترجع 

البطالة أساسا إلى الضعؼ في الطمب الفعاؿ، مف جانب آخر نجد النظريات الحديثة التي 
تفسر البطالة عف طريؽ فرضيات أكثر كاقعية مقارنة مع النظريات السابقة ليا، كتضـ كؿ 
مف نظرية البحث عف العمؿ التي تقرف البطالة بقصكر المعمكمات في سكؽ العمؿ، تمييا 

 .نظرية االختبلؿ التي ترجع البطالة إلى عدـ تجانس كحدات العمؿ
كقد تككف مخفية كامنة،  كتظير البطالة بأنكاع مختمفة فيي قد تككف ظاىرة سافرة

فالظاىرة منيا تشمؿ كؿ مف البطالة اإلجبارية كالتي تضـ ىي األخرل البطالة الييكمية التي 
ترتبط بحصكؿ تغير أساسي في البنية الصناعية، كالبطالة الدكرية الناشئة عف تقمبات النشاط 
االقتصادم كالبطالة االختيارية التي نجد ضمنيا البطالة االحتكاكية الناتجة عف قصكر في 

المعمكمات داخؿ سكؽ العمؿ، أما عف البطالة الكامنة فتشير إلى البطالة المقنعة التي تظير 
 .في األفراد العاممكف ذات اإلنتاجية المتدنية جدا أك المنعدمة تماما

كترجع مسببات البطالة كخصكصا في البمداف النامية إلى الظركؼ االقتصادية، 
الخ، ....كضعؼ السياسات االقتصادية التنمكية بيا، كفشؿ اإلصبلحات التي شرعت بيا

كمف جية أخرل إلى ظركؼ اجتماعية كالتي ساىمت كبقدر كبير في زيادة حجميا كالنمك 
الخ، كقد أسفرت ىذه الظاىرة عمى آثار كخيمة امتدت تأثيراتيا إلى ...السكاني، النزكح الريفي

. العديد مف الجكانب االقتصادية، االجتماعية كحتى السياسية



 

 

  
  الفصل الثانيالفصل الثاني

اجلزائر اجلزائر   يفيفوتطىره وتطىره   العنلالعنل  سىقسىق
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الجزائر  فيوتطوره  العمل سوق: الفصل الثاني

  الثانيالثاني الفصل  الفصل مقدمةمقدمة

 التغيرات مع تفاعمت كالديمغرافية االقتصادية المجاالت في تطكرات الجزائر شيدت

 عف نتج كقد. الماضية العقكد عبر كالدكلية الكطنية الساحتيف عمى االقتصادية كالسياسية

 .الييكمية كبنيتو ككاقعو الجزائرم العمؿ سكؽ في طبيعة جذرية تغيرات ذلؾ

 تكاجو الحككمة التي التحديات أكبر مف الثالثة األلفية مطمع في التشغيؿ ليصبح

 بإدراجو التشغيؿ، كضع مف التحسيف ألجؿ جيكدىا التي أصبحت مطالبة بتكثيؼ الجزائرية

 التنمية مع منسجمة كمية سياسات كتنفيذ رسـ عبر كمممكس، فعمي بشكؿ أكلكياتيا ضمف

 كالتشغيؿ االقتصادية
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االقتصادي االقتصادي   الفكرالفكر  مدارسمدارس  لدىلدى  العملالعمل  سوقسوق  مفيوممفيوم  تطورتطور: األول: األول  المبحثالمبحث
 لفكر أصكليا االقتصاديكف ُيرجع عدة مدارس الحديث االقتصادم الفكر يعرؼ
 .الكينزية كالمدرسة الكبلسيكية المدرسة ىما مدرستيف

 كلدت حيف في الثبلثينيات قبؿ االقتصادم الفكر سادت فقد الكبلسيكية المدرسة أما
العامة  النظرية"الشيير المؤلؼ  صاحبجكف ماينارد كينز رائدىا يد عمى الكينزية المدرسة
. 1936 سنة الصادر "والنقود والفائدة لمتشغيل

 الدكر أىمية مف تنبع العمؿ سكؽ عف عديدة أفكارا نجد المدرستيف ىاتيف أفكار كضمف
 .لمدخؿ كمصدر أك اإلنتاج مجاؿ في سكاء االقتصادية، الحياة في يمعبو العمؿ الذم

   والنيوكالسيكي والنيوكالسيكيالكالسيكيالكالسيكي  االقتصادياالقتصادي  الفكرالفكر  فيفي  العملالعمل  سوقسوق: المطمب األول: المطمب األول
 ظيرت في األـ التيتعكد جذكر الفكر االقتصادم الكبلسيكي إلى المدرسة الكبلسيكية 

انجمترا بأكاخر القرف الثامف عشر عمى يد مجمكعة مف المفكريف االقتصادييف أشيرىـ عمى 
 كقد ارتكزت النظرية الكبلسيكية ،"ثركة األمـ"صاحب المؤلؼ الشيير  اإلطبلؽ آدـ سميث
 1:عمى افتراضيف ىما

خضكع النظاـ الرأسمالي لمبدأ المنافسة الكاممة التي تمنع بائعي السمع كالخدمات  ) -
 مف السيطرة عمى أسعارىا في السكؽ التنافسي؛

 .التشغيؿ الكامؿ ىك الكضع الطبيعي لبلقتصاد -

ظيرت مدرسة تعد امتدادا لممدرسة الكبلسيكية تتبنى أفكارىا  1871حكالي سنة 
كترتكز عمى افتراضاتيا ىي المدرسة النيككبلسيكية، كما تفرعت عف المدرسة الكبلسيكية 

                                                           
 John Maynard KEYNES. 
 Adam SMITH. 

، كمية اإلدارة " دراسة في مبادئ االقتصاد الرأسمالي كاالشتراكي:مدخؿ في عمـ االقتصاد" عبد المنعـ السيد عمي، 1
 38، ص 1984كاالقتصاد الجامعة المستنصرية، بغداد،
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لكؿ مف المدرستيف  األـ مدارس أخرل كالمدرسة النقدكية كالمدرسة الكبلسيكية الجديدة،
 .النيككبلسيكية كالكبلسيكية الجديدة، كذلؾ نظرا لما أسيمتا بو في مكضكع سكؽ العمؿ

فالمنطمؽ الفمسفي لمعمؿ لدل المدرسة الكبلسيكية األـ كاف األرضية الصمبة التي بني 
عمييا النمكذج النيككبلسيكي األساسي لمعمالة كاإلنتاج، في حيف كانت التكقعات الرشيدة 

اإلضافة البارزة التي جاءت بيا المدرسة الكبلسيكية الجديدة كالتي كاف ليا آثار عمى سكؽ 
 .العمؿ كالتشغيؿ

التحميل الكالسيكي الجديد لسوق العمل التحميل الكالسيكي الجديد لسوق العمل : الفرع األول: الفرع األول
بني الفكر الذم جاء بو منظرك المدرسة الكبلسيكية الجديدة عمى نظرية التكقعات 

الرشيدة التي مثمت ثكرة في عمـ االقتصاد الكمي عندما أدخمت كأداة لمتحميؿ االقتصادم في 
 .نياية السبعينات

يؤكد النمكذج الكبلسيكي الجديد عمى مبدأ التكازف كحسبو فإف أم اختبلؿ في اإلنتاج 
أك العمالة ال يمكف إال أف يككف مؤقتا كال يمكف لبلقتصاد أف يبتعد عف تكازنو لمدة طكيمة 

 .في ظؿ تكقعات المتعامميف االقتصادييف الرشيدة عف التغيرات المتكقعة في األسعار

كذلؾ الحاؿ بالنسبة لسكؽ العمؿ، فتكفر المعمكمات عف مستكل السعر الكمي السائد 
في االقتصاد يككف لو أثر عمى سمكؾ المؤسسات االقتصادية كاألفراد في طمبيـ كعرضيـ 

 .لمعمؿ

فكما رأينا سابقا فإف تكازف سكؽ العمؿ عند النيككبلسيؾ يتحدد عند تقاطع منحنيي 
 .عرض العمؿ كالطمب عمى العمؿ

 أما بالنسبة .كما أف منحنى عرض العمؿ كالطمب عمى العمؿ دكاؿ لؤلجر الحقيقي
لممدرسة الكبلسيكية الجديدة فإف مستكل التشغيؿ يتحدد بمستكل األسعار المتكقعة، كنميز 

 :حالتيف
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 المؤسسات االقتصادية كاألفراد ليـ نفس المعمكمات عف التغيرات المتكقعة في األسعار؛ -
تكفر المعمكمات الكاممة عف التغيرات المتكقعة في األسعار لدل المؤسسات االقتصادية  -

 .عمى عكس األفراد

المؤسسات االقتصادية واألفراد ليم نفس المعمومات : أوال المؤسسات االقتصادية واألفراد ليم نفس المعمومات : أوال
إذا كاف لكؿ مف المؤسسات كالعماؿ المعمكمات الكاممة عف التغيرات المتكقعة في 

 في نفس Le ك*Yاألسعار فإف مستكل التشغيؿ يبقى ثابتا عند مستكل التشغيؿ الكامؿ
 We.الكقت يتعدؿ األجر الحقيقي باتجاه المستكل 

فاألفراد يتصرفكف كفقا لمبدأ الرشادة االقتصادية كيسعكف جاىديف لمحفاظ عمى مستكل 
أجكرىـ الحقيقية في ظؿ المركنة التامة لؤلسعار كاألجكر، بجعميـ الزيادة الحاصمة لكؿ مف 
األسعار كاألجكر متساكية، فأم ارتفاع يحدث في المستكل العاـ لؤلسعار سيقابمو ارتفاع 

 .سريع كمساٍك لؤلجكر االسمية

وفر المعمومات الكاممة لدى المؤسسات االقتصادية عمى عكس األفراد وفر المعمومات الكاممة لدى المؤسسات االقتصادية عمى عكس األفراد تت: : ثانياثانيا
 :كىذه الحالة ىي األخرل تعرؼ حالتيف اثنتيف ىما

𝑃𝑒)أكبر مف األسعار المتكقعة  (P)حالة تككف فييا األسعار الحالية  -  ؛(
 ؛𝑃𝑒))أقؿ مف األسعار المتكقعة P) )حالة تككف فييا األسعار الحالية  -

𝑃 )في حاؿ يككف السعر الحالي أكبر مف السعر المتكقع (1 > 𝑃𝑒 فإف األجر  (
)الحقيقي المدفكع

𝑊0

𝑃
𝑊0) أقؿ مف األجر الحقيقي المتكقع(

𝑝𝑒) بحيث ىك األجر ،

 .االسمي الحالي
معرفة المؤسسات االقتصادية أف السعر الحالي أكبر مف السعر المتكقع يدفعيا 

لطمب المزيد مف العمالة بسبب انخفاض األجكر الحقيقية، ككنتيجة لذلؾ يتحرؾ 
منحنى الطمب عمى العمؿ إلى اليميف مف إلى كما يكضحو الشكؿ أدناه، فيرتفع 

. L  إلىLe الكقت ترتفع العمالة مف,، في نفسw إلى we األجر الحقيقي مف
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 توفر المعمومات الكاممة "سوق العمل في ظل النموذج الكالسيكي الجديد  :13الشكل رقم 
𝑃)لدى المؤسسات االقتصادية عمى عكس األفراد لما > 𝑃𝑒 ) 

 
Source : Mohamed HADDAR, «Macroéconomie », centre de publication universitaire, 

Tunis, deuxième édition, 2006, p 251. 

 في الحالة المعاكسة كالتي يككف فييا السعر الحالي أقؿ مف السعر المتكقع (2
(𝑝 < 𝑝𝑒) ، فإف المؤسسات ستخفض مف طمبيا لمعمؿ أماـ ارتفاع التكاليؼ التي

يعبر عنيا االرتفاع في مستكل األجكر الحقيقية، ففي ىذه الحالة يككف األجر 
𝑤0 ))الحقيقي المدفكع 

P
𝑤0). أكبر مف األجر الحقيقي المتكقع

Pe ) 
محدثا بذلؾ . Ld إلىLdكىنا ينتقؿ منحنى الطمب عمى العمؿ إلى اليسار مف 

 Leكفي نفس الكقت تنخفض العمالة مفw إلى weانخفاض في األجر الحقيقي مف
  المكاليحسب ما يظير في الشكؿ . Lإلى
توفر المعمومات الكاممة "سوق العمل في ظل النموذج الكالسيكي الجديد  :(14)الشكل رقم 

𝑷)لدى المؤسسات االقتصادية عمى عكس األفراد لما < 𝑃𝒆) . 

 
Source : Mohamed HADDAR, «Macroéconomie », de centre publication universitaire,      

Tunis, deuxième édition ,2006, P253 
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النموذج النيوكالسيكي لسوق العمل النموذج النيوكالسيكي لسوق العمل : الفرع الثاني: الفرع الثاني
 "التكازف العاـ"يرتبط اىتماـ النيككبلسيؾ بتحميؿ سكؽ العمؿ باىتماميـ بدراسة 

لبلقتصاد، كالذم يستمـز تحقيؽ التكازف في كؿ مف سكؽ السمع كالخدمات كسكؽ النقد كسكؽ 
 .العمؿ

سكؽ العمؿ بالنسبة لمنظرم ىذه المدرسة كأم سكؽ آخر تتحدد فيو الكميات كاألسعار 
 .أم حجـ العمالة كاألجكر بتفاعؿ الطمب ك العرض عمى العمؿ

ييتـ التحميؿ النيككبلسيكي بدراسة سمكؾ الكحدة االقتصادية مف طالبيف كعارضيف، 
ليذا تحميميـ لسكؽ العمؿ يرتكز عمى دراسة سمكؾ المؤسسة االقتصادية في طمبيا لمعمؿ 

 .باعتباره أحد عناصر اإلنتاج كبسمكؾ األفراد في عرضيـ لمعمؿ

 1:كيرتكز التحميؿ النيككبلسيكي لسكؽ العمؿ عمى ثبلث فرضيات
 تجانس كحدات العمؿ؛ 
 حرية تنقؿ العمالة؛  
 تكفر عنصر المنافسة في استئجار عنصر العمؿ . 

الطمب عمى العمل : أوال الطمب عمى العمل : أوال
 :الطمب عمى العمل من طرف المؤسسة االقتصادية .1

يتحدد طمب المؤسسة عمى العمؿ بالجمع بيف العبلقة الفنية، أم دالة اإلنتاج كالسكؽ، 
 كتشير العبلقة األكلى إلى اإلنتاج الطبيعي الحدم لمعمؿ، عمى .أم الطمب عمى اإلنتاج

 أما العبلقة الثانية، .افتراض ثبات مستكل جميع عناصر اإلنتاج األخرل، كأىميا رأس الماؿ
 كعند ضرب اإلنتاج .فتشير إلى اإليراد الحدم الناجـ عف التغيرات في مبيعات المؤسسة

الطبيعي الحدم في اإليراد الحدم تحصؿ المؤسسة عمى إيراد اإلنتاجية الحدم لمعمؿ، أم 
 كتحصؿ المؤسسة .اإلضافة إلى اإليراد الكمي الناجـ عف استخداـ كحدة إضافية مف العمؿ

                                                           
1 Gilles FERREOL, Philippe DEUBEL, "Economie du Travail", Armand colin, Paris, 1990, p60. 
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عمى أقصى اإلرباح عندما يتساكل إيراد اإلنتاج الحدم مع التكمفة الحدية لمعمؿ، كىك أحد 
 1.الشركط األساسية لتحقيؽ أقصى األرباح

سنقـك مف خبلؿ ما سيأتي بتفصيؿ ىذه الفقرة مف خبلؿ ما سنكرده مف معادالت 
 . الخ...رياضية، تمثيبلت بيانية

تعتبر دالة اإلنتاج منطمقا لمنمكذج النيككبلسيكي في تحديد حجـ : دالة اإلنتاج (أ 
العمالة كمعدؿ األجر، كيعتمد حجـ إنتاج المؤسسة االقتصادية في األمد الطكيؿ 

 :عمكما عمى العكامؿ المجمعة في المعادلة التالية

 
 :بحيث
Y : حجـ إنتاج المؤسسة االقتصادية؛

 𝐿,𝐾,𝑇, ىي كمية العمؿ كرؤكس األمكاؿ كمستكل التكنكلكجيا المستخدمة مف :  
 .طرؼ المؤسسة االقتصادية عمى التكالي

أما في األمد القصير فحسب الكبلسيؾ فإف حجـ اإلنتاج يعتمد عمى كمية العمؿ 
المستخدمة فيالعممية اإلنتاجية باعتبار باقي العناصر ثابتة ما يجعؿ مف مستكل 

اإلنتاج دالة فقط في كمية العمؿ المستخدـ مف طرؼ المؤسسة االقتصادية كيعبر عمى 
 :ذلؾ رياضيا كما يمي

 

                                                           
 بف الجامعية، المطبكعات ديكاف ،"الحرة السكؽ اقتصاد في العمالية كالنقابات العمؿ سكؽ" المكسكم، مجيد ضياء 1

 .23،ص2007الجزائر، -عكنكف

𝑌 = 𝑓 𝐿 ………… (2.1) 

𝑌 = 𝑓 𝐿,𝐾,𝑇,… ………… (1.1) 
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حاصؿ قسمة  (APL)تساكم اإلنتاجية المتكسطة لمعمؿ: اإلنتاجية المتوسطة لمعمل (ب 
حجـ إنتاج المؤسسة االقتصادية عمى كحدات العمؿ المستعممة في العممية 

 :أم 1اإلنتاجية

 
الكمية اإلضافية "ىي  (MPL)اإلنتاجية الحدية لمعمؿ : الحدية لمعملاإلنتاجية (ج 

. 2لئلنتاج كالمحققة مف طرؼ المؤسسة االقتصادية بكاسطة كحدة إضافية مف العمؿ
 :كيعبر عف ىذه العبلقة كما يمي

 

يكضح الشكؿ  :لتمثيل البياني لدالة اإلنتاج ،اإلنتاجية المتوسطة والحدية لمعملا (د 
التمثيؿ البياني لدالة اإلنتاج اإلنتاجية المتكسطة لمعمؿ كاإلنتاجية الحدية التالي 

 :لمعمؿ، كذلؾ كما يمي

 .منحنى دوال اإلنتاج اإلنتاجية المتوسطة لمعمل واإلنتاجية الحدية لمعمل: (15)الشكل رقم

 
Source :Jacques LECAILLON, " Analyse Macroéconomique, Edition CUJAS, Paris, 1969, p 

47. 
                                                           

1 Jacques LECAILLON, "Analyse Macroéconomique", Edition CUJAS, Paris, 1969, p 46 
. 102 ص طبعة، بدكف الجزائر، كالتكزيع، كالنشر لمطباعة أسامة دار ،"الكمي االقتصادم التحميؿ مبادئ" تكمي، صالح 2

𝑀𝑃𝐿 = 𝑓 𝐿 + 1 − 𝑓 𝐿 =
𝑑𝑓(𝐿)

𝑑𝑙
………… (3.1) 

𝐴𝑃𝐿 =
𝑌

𝐿
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 1: مف استنتاج العديد مف المبلحظات ىي كالتاليالشكؿىذا يسمح 
 كىي النقطة التي "ـ"أم يسار النقطة ) 2 ف1الجزء الكاقع يسار الخط العمكدم ف 

يتقاطع فييا منحنى اإلنتاجية الحدية لمعمؿ مع منحنى اإلنتاجية المتكسطة لمعمؿ 
 ىذه الزيادة .، يتميز بإنتاجية متكسطة لمعمؿ متزايدة)عند ذركة ىذا األخير

لئلنتاجية المتكسطة لمعمؿ تعبر عمى أف العامؿ الثابت أم عامؿ رأس الماؿ 
 كىي تكافؽ إنتاجية حدية سالبة لعامؿ رأس الماؿ؛ .فائض مقارنة بعامؿ العمؿ

 نتاجية 4 ف 3الجزء الكاقع يميف الخط العمكدم ف ، يتميز بإنتاج كمي متناقص كا 
 كؿ تكظيؼ زائد لكحدات العمؿ تؤدم إلى تناقص اإلنتاج .حدية سالبة لمعمؿ

بذلؾ ال ترفع المؤسسات االقتصادية مستكل كؿ مف اإلنتاج كالعمؿ فيما كراء 
  ؛4 ف3الخط العمكدم ف

 مف الشكؿ، ىي الكحيدة 4 ف3 ك ف2 ف1الجزء الكاقع بيف الخطيف العمكدييف ف 
 كالميزة األساسية لئلنتاج في ىذا الجزء ىي .التي تكافؽ نشاط اقتصادم عقبلني

أف اإلنتاجية الحدية لمعمؿ تككف مكجبة، غير أنيا متناقصة مع كؿ زيادة لمعمؿ، 
 :كبالتالي نضع الشرطيف

 
، (إيراد-تكمفة)نقصد بالثنائية  :(إيراد–تكمفة) الوحدة اإلضافية من العمل والثنائية (ه 

األجر الذم يقدمو صاحب العمؿ كما يضيفو العامؿ مف إنتاج مادم مقـك بثمف 
 السكؽ، فالمؤسسة االقتصادية التي تسعى إلى تعظيـ ربحيا تقارف اإليرادات

 2(VMP الحدماإلنتاجقيمة : نصطمح عمى اإليرادات الحدية لمعمؿ باسـ)اإلضافية 

                                                           
1 Jacques LECAILLON, op.cit., p 46-47. 

 -عكنكف بف الجامعية، المطبكعات ديكاف ،"الكمي االقتصادي التحميل االقتصادية النظرية" المكسكم، مجيد ضياء 2
. 71ص ،2005 الثالثة، الطبعة الجزائر،

(𝑓" 𝐿) < < 𝑓′ 𝐿)  و                 0 0) 
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تكاليؼ )المتناسبة مف اإلنتاج المرتفع بسبب العماؿ الجدد كالمكمفكف ألجكر إضافية 
مع تمؾ المحققة مف قبؿ، أم أنيا تيتـ بمعرفة مقدار التغير  (CMP حدية لئلنتاج

في الربح الناتج عف كؿ تكظيؼ لكحدة إضافية مف العمؿ كذلؾ كما تكضحو 
 :المعادالت اآلتية

 :ػ عف ربح المؤسسة االقتصادية رياضيا بيعبر

 
 :بحيث

 : ربح المؤسسة االقتصادية؛
P:  السعر؛

PY : الدخؿ؛
W : األجر االسمي؛

WL :التكاليؼ. 
 االقتصادية إذف ىك الفرؽ بيف اإليرادات كالتكاليؼ المتمثمة في تكمفة المؤسسةفربح 
نحصؿ عمى المعادلة  (4.1)في المعادلة رقـ  (2.1)بتعكيض المعادلة رقـ ، كالعمؿ
 :التالية (5.1)رقـ 

 
عف التغير في الربح الناتج عف كؿ تكظيؼ لكحدة إضافية  (6.1)  رقـالمعادلةتعبر 

 :مف العمؿ

 

𝑑𝜋

𝑑𝐿
= 𝑝

𝑑𝑓(𝐿)

𝑑𝐿
−
𝑑(𝑊𝐿)

𝑑𝐿
= 0………… (6.1) 

𝜋 = 𝑃𝑓 𝐿 −𝑊𝐿…………… (5.1) 

𝜋 = 𝑃𝑌 −𝑊𝐿…………… (4.1) 
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: فإف (3.1) رقـ المعادلةحسب 

 
 :نجد )6.1 (في المعادلة رقـ   (MPL )كمنو بتعكيض قيمة 

 
: كالتي تستمـز

 
: كمنو نحصؿ عمى األجر الحقيقي

 
فإف شرط تعظيـ الربح ىك جعؿ األجر الحقيقي  أعبله، (9.1) رقـ لممعادلةكفقا 

أك لما يتساكل كؿ مف اإليراد الحدم  ،(MPL=W/P)  الحدم لمعمؿلئلنتاجمساكيا 
، (VMP=CMP=W) لمعمؿ مع التكمفة الحدية لمعمؿ كالتي تساكم األجر االسمي

: فالمؤسسة تستمر في تكظيؼ عماؿ جدد إلى أف تتحقؽ المساكاة التالية

 

 :الطمب الكمي لمعمل .2
نستنتج مما سبؽ ذكره أف كمية العمؿ المطمكبة مف قبؿ المؤسسة االقتصادية كالتي 
تعظـ ربحيا تتحدد بالكمية التي يتحقؽ عند استخداميا تساكم األجر الحقيقي مع اإلنتاجية 

  𝑉𝑀𝑃 = 𝐶𝑀𝑃 = 𝑊………… 10.1  

𝑀𝑃𝐿 =
𝑊

𝑃
………………… (9.1) 

𝑃.𝑀𝑃𝐿 = 𝑊…………… . . (8.1) 

𝑑𝜋

𝑑𝐿
= 𝑃𝑀𝑃𝐿 −𝑊 = 0…………… (7.1) 

𝑀𝑃𝐿 =
𝑑𝑓(𝐿)

𝑑𝐿
= 𝑓 ′(𝐿) 
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الحدية لمعمؿ، كيعني ذلؾ أف طمب العمؿ يتكقؼ عكسيا عمى مستكل األجر الحقيقي، فكمما 
 كبالتالي فإف دالة .كاف األجر الحقيقي أعمى كمما كانت كميات العمؿ المطمكبة منخفضة

: الطمب عمى العمؿ مرتبطة باألجر الحقيقي كما ىك مبيف أدناه

 
نحصؿ عمى الطمب الكمي لمعمؿ بجمع طمبات كؿ المؤسسات لمعمؿ داخؿ 

: االقتصاد،كما يعبر عنو الشكؿ أدناه

 .محنى الطمب الكمي لمعمل في ظل النموذج النيوكالسيكي: (16)الشكل رقم 

 
Source : EUGENE A. DIULIO, " Macroéconomie cours et problèmes", Georges Loudiere, 

Paris, 1989, p 177. 

العرض الكمي لمعمل : العرض الكمي لمعمل : ثانياثانيا
عرض العمؿ يتضمف عدد األفراد الراغبيف في عرض خدماتيـ مف العمؿ لقاء أجر 

كالتعريؼ األكثر دقة ىك مجمكع ساعات العمؿ التي يرغب العاممكف في تقديميا  معيف،
 1.أجر معيف كخبلؿ فترة زمنية معينة، مع بقاء العكامؿ األخرل ثابتة ألغراض اإلنتاج لقاء

 :كحسب النيككبلسيؾ فإف عرض العمؿ يرتبط إيجابا بمعدؿ األجر الحقيقي

                                                           
 .77ص ، 2007 األردف، كالتكزيع، لمنشر كائؿ دار ،"العمل اقتصاديات" القريشي، مدحت 1

𝐿𝑑 = 𝑓𝑑  
𝑤

𝑝
 ;𝑓𝑑′  

𝑤

𝑝
 < 0………… (11.1) 
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 :بحيث
- Ls : عرض العمؿ؛
- 

𝑤

p
. معدؿ األجر الحقيقي :

 :يمثؿ دالة عرض العمؿالتالي كالشكؿ 

 .منحنى العرض الكمي لمعمل في ظل النموذج النيوكالسيكي: (17)الشكل رقم 

, 
Source : EUGENE A. DIULIO " Macroéconomique cours et problèmes", Edition Française 

Georges Loudiere, Paris, 1989, p 177. 
 

  التوازن واالختالل في سوق العملالتوازن واالختالل في سوق العمل: ثالثا: ثالثا
الحقيقي،   باألجر)تابعتيف(كما رأينا، فإف دالتي الطمب كالعرض عمى العمؿ مرتبطتيف 

 لتحددا بذلؾ  األكلى متناقصة كالثانية متزايدة، ما يجعميما تتقاطعاف في مستكل معيف،
المستكل التكازني لكؿ مف األجر كالكمية المشغمة مف العمؿ، فالمؤسسة االقتصادية تطمب 

 العامؿ األخير مع أجره  كمية العمؿ التي تعظـ ليا أرباحيا كذلؾ عند تساكل إنتاجية
 .الحقيقي، أما الفرد فيرفع مف عرضو لمعمؿ كمما ارتفع األجر الحقيقي لذلؾ العمؿ

𝐿𝑠 = 𝑓𝑠  
𝑤

𝑝
 ; 𝑓𝑠′  

𝑤

𝑝
 > 0………… (12.1) 



 الز ارةة في وطوورةة  اعئل سوق:ةةةةةةةةة اثكني افصلةة

90 

كعميو، في سكؽ تسكده المنافسة التامة، تعمؿ مركنة األجكر عمى تحقيؽ التكازف بيف 

 :الطمب كالعرض عمى العمؿ، أم لما يتساكل عرض العمؿ مع الطمب عميو

 

: كيمكف تكضيح تكازف سكؽ العمؿ بيانيا كما يمي

 .توازن سوق العمل في ظل النموذج النيوكالسيكي :(18)الشكل رقم 

 
Source : J. Gautié, "les politiques de l’emploi les marges étroites de la lutte contre le 

chomage ", Vuibert, Paris, 1993, p 51. 

في ىذا النمكذج، تعد حالة التكازف ىذه حالة سائدة كمصاحبة لكضع التشغيؿ الكامؿ، 

ف كجدت البطالة فيي  أما حالة االختبلؿ فيي ظرفية تتكفؿ آليات السكؽ بالقضاء عمييا، كا 

 1:بطالة إرادية، كالتي ترجع لؤلسباب التالية

                                                           
1 Ahmed ZAKANE, "Analyse de l’Offre d’Emploi réalités et perspectives cas de l’Algérie", 
mémoire de magistère en sciences économiques, Université d’Alger, Institut des 
sciences économiques, Juin 1992, p 20. 

𝐿𝑑 = 𝐿𝑠 ……………… (13.1) 



 الز ارةة في وطوورةة  اعئل سوق:ةةةةةةةةة اثكني افصلةة

91 

  إذا بقي بعض األفراد بدكف عمؿ عند مستكل التكازف، فاف ذلؾ يدؿ عمى أف األجر

المحدد مف قبميـ أعمي بكثير عف اإلنتاجية الحدية، كفي ىذه الحالة تككف البطالة 
 )فعند معدؿ أجر إرادية، فكما ىك مبيف في الشكؿ

𝑤

p
 eأكبر مف األجر التكازني  ′(

(𝑤

p
 ىناؾ بطالة إرادية كالممثمة في الشكؿ بالمجاؿ؛ (

 المساكمة عمى األجكر االسمية بيف أرباب العمؿ كالعماؿ، تحدد األجكر الحقيقية. 

ىذا يعني أف لمعماؿ دكر في تحديد أجكرىـ الحقيقية، كبالتالي، تحديد حجـ 

التشغيؿ، كبذلؾ فإف كؿ بطالة تكجد عند ىذا المستكل مف األجر الحقيقي ىي 

 .بطالة إرادية

 فاألجر الحقيقي ىك . كؿ مف عرض كطمب العمؿ يعتمد عؿ األجر الحقيقي1:إذا

نسبة األجر االسمي عمى مستكل السعر، أك ىك مقدار السمع الممكف شراؤىا مقابؿ ساعة 

 فمنحنى طمب العمؿ المائؿ ألسفؿ يبيف بأف المؤسسات تريد إيجار عمؿ أكثر لما .عمؿ

يككف األجر الحقيقي منخفضا، بينما يبيف منحنى عرض العمؿ باف عرض العمؿ يككف 

 .عاليا لما تككف األجكر الحقيقية مرتفعة

 Leيتقاطع منحنى عرض كطمب العمؿ عند نقطة تكازف مع مستكل عمالة مناسب ىك 
e(𝑤 كأجر حقيقي تكازني ىك

p
 ففي النمكذج . كىي مستكل التشغيؿ الكامؿ لمعمالةLeك ،(

النيككبلسيكي يككف كؿ فرد يشتغؿ بالضبط مقدار العمؿ المرغكب عند مستكل األجر 

 كما أف المؤسسات تستأجر بالضبط مقدار العمؿ المرغكب عند مستكل األجر 𝑤𝑒.الحقيقي 
e(𝑤 الحقيقي

p
 . كمنو يكجد دائما مستكل مف التشغيؿ الكامؿ في حالة النظاـ النيككبلسيكي.(

                                                           
 414 ص سابؽ، مرجع تكمي، صالح 1
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سوق العمل في الفكر االقتصادي الكينزي سوق العمل في الفكر االقتصادي الكينزي : المطمب الثاني: المطمب الثاني
، صاحب J.M.Keynesيرجع الفضؿ لظيكر ىذا الفكر لبلقتصادم االنجميزم 

 ، كالذم ىاجـ 1936الصادر سنة " النظرية العامة لمتشغيؿ كالفائدة كالنقكد"المؤلؼ الشيير 
فيو النظرية الكبلسيكية كعبر مف خبللو عف رأم جديد الجكىر فيو أف االقتصاد يمكف أف 

 .يككف في حالة تكازف في أم مستكل معيف لبلستخداـ

كلقد عرفت األفكار التي جاء بيا كينز تصحيحا كتطكيرا سمح بظيكر خمؼ لو مف 
 .المفكريف االقتصادييف كالكنزييف المحدثيف كالكينزييف الجدد

نحف مف خبلؿ ىذا المطمب سنيتـ بما جاء بو كؿ مف كينز كالكينزييف الجدد مف أفكار 
 .ذات الصمة بسكؽ العمؿ

سوق العمل لدى كينز سوق العمل لدى كينز : الفرع األول: الفرع األول
الصادر سنة " النظرية العامة لبلستخداـ كالفائدة كالنقكد"أصدر كينز مؤلفو الشيير 

، كلقد انطمؽ في كضع نظريتو العامة ىذه مف مبلحظاتو ألحداث األزمة االقتصادية 1936
 التي تمثمت بصفة خاصة في تفشي ظاىرة البطالة، فكاف عميو أف يفسر أسباب 1929لعاـ 

 .ىذه الظاىرة الخطيرة كاف يقترح الحمكؿ المناسبة

اىتماـ كينز بدراسة البطالة كانتقاده إغفاؿ الكبلسيؾ ليا، أعطى لسكؽ العمؿ مكانة 
في تحميمو، فيك يتبنى نفس كجية نظرىـ في تحميمو لمطمب عمى العمؿ في حيف اختمؼ 

 .عنيـ في تحميمو لعرض العمؿ

 :كيقـك النمكذج الكينزم عمى مجمكعة مف الفرضيات نذكر منيا
 ثبات األسعار؛ 
 كجكد التشغيؿ الناقص؛ 
 النظرية الكينزية صالحة في المدل القصير .
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التحميل الكينزي لعرض العمل : أوال التحميل الكينزي لعرض العمل : أوال
اختمؼ التحميؿ الكينزم لعرض العمؿ عف التحميؿ الكبلسيكي، حيث يقـك عمى نقطتيف 

 1:أساسيتيف ىما
 يرل كينز أف عرض العمؿ يعتمد عمى معدؿ األجر االسمي(W)  كليس عمى معدؿ

  األجر الحقيقي
𝑊

𝑃
كما جاء بو الكبلسيؾ، كذلؾ ألف العماؿ يتأثركف بالكىـ   

األكثر ارتفاعا ىك األجر المفضؿ مف قبؿ (W)النقدم حيث أف األجر االسمي 
 العامؿ ميما كاف مستكل األسعار؛

  كما يرل كينز أف معدؿ األجر (w) االسمي غير مرف نحك االنخفاض، ففي معظـ
الدكؿ نجد أف النقابات العمالية تمعب دكرا أساسيا في سير المفاكضات حكؿ األجكر 

 كىذا .بيف أرباب العمؿ كالعماؿ، بحيث أف ىناؾ حد أدنى مف األجر المضمكف
 . ( 𝑤 )الحد األدنى لؤلجر االسمي أك النقدم نرمز لو بالرمز 

 :مع الشرطيف التالييف دالة العرض حسي كينز دالة لمعدؿ االجر االسمي
 

𝑑𝐿𝑠

𝑑𝑊
>    دالة عرض العمؿ متزايدة مع معدؿ األجر االسمي:0
 w > w  :ناؾ حد أدنى لبلجر االسمي ىكق𝑤   ، كىك ما يجعؿ منحنى عرض

  التاليمككنا مف جزئيف كما ىك مكضح في الشكؿ العمؿ الكينزم

منحنى عرض العمل عند كينز  :(19)الشكل رقم 

 
، منشكرات " نظريات ونماذج التوازن والالتوازن:محاضرات في النظرية االقتصادية الكمية"محمد الشريؼ إلماف،  :المصدر

. 283، ص 1994برتي، الجزائر،

                                                           
 دكف الجزائر، – عنابة كالتكزيع، لمنشر العمـك دار ،"محمكلة كتماريف نماذج نظريات، :الكمي االقتصاد" بريبش، السعيد1

. 221ص طبعة،
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إذف عرض العمؿ عند كينز تابع لمعدؿ األجر االسمي كليذا األخير حد أدنى ىك 
 .األجر القاعدم ال ينخفض مستكل األجر االسمي لمستكل دكنو

يمثؿ الجزء األفقي مف منحنى عرض العمؿ مجمكع النقاط التي تحدد الكميات 
,0   كالمحصكرة في المجاؿ      (𝑤 )المعركضة عند ىذا المستكل مف األجر 𝐿0  أما الجزء ،

 أعمى مف األجر القاعدم يقبؿ اسميالمتصاعد مف المنحنى فيك يبيف أنو مف أجؿ أجر 
 .العماؿ عمى عرض خدمات عمميـ بقدر التزايد في ىذا األجر

التوازن في سوق العمل : التوازن في سوق العمل : ثانياثانيا
يحدد تقاطع منحنى عرض العمؿ كمنحنى الطمب عمى العمؿ التكازف في سكؽ العمؿ، 

كألجؿ دراسة ىذا التكازف في معمـ كاحد بمقابمة دالة الطمب كدالة العرض، نفترض ثبات 
 كالشكؿ .المستكل العاـ لؤلسعار لنتمكف مف التعبير عف ىذه األخيرة بداللة األجر الحقيقي

 :يبف لنا ذلؾالمكالي 

 .منحنى توازن سوق العمل عند كينز :(20)الشكل رقم 

 
 كالتكزيع، .، الجزء األكؿ، دار أسامة لمطباعة كالنشر" األسس النظرية:التحميؿ االقتصادم الكمي" محمد فرحي، :المصدر

 .284الجزائر، بدكف طبعة، ص 
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كما سبؽ كأشرنا إليو فإف التكازف في سكؽ العمؿ يتحدد بالمساكاة بيف عرض العمؿ 
كيبلحظ مف الشكؿ البياني أعبله أف التقاطع بيف منحنى عرض العمؿ كطمبو ، كالطمب عميو

 :يمكف أف يعرؼ حالتي تكازف

 :التوازن في سوق العمل عند مستوى التشغيل الكامل .1
كيككف ذلؾ عند تقاطع منحنى الطمب عمى العمؿ مع منحنى عرض العمؿ في جزئو 

   التي يتحدد عندىا مستكل األجر الحقيقي التكازنيE1 المتصاعد، أم في النقطة
𝑤

p
  

 L1 . كحجـ العمؿ التكازني

 :التوازن في سوق العمل عند مستوى التشغيل غير الكامل .2
 كبذلؾ يتقاطع مع E1يمكف لمنحنى الطمب عمى العمؿ أف يككف عمى يسار النقطة

كمف المبلحظ أف ىذا التكازف ىك تكازف E2منحنى عرض لعمؿ في جزئو األفقي في النقطة 
 .التشغيؿ غير الكامؿ

   يتحدد مستكل األجر عندE2 عند النقطة
𝑊 

𝑃 
، لكف بما L2 كمنو حجـ العمؿ عند 2 

  أف العماؿ الذيف يرغبكف في العمؿ بمعدؿ األجر الحقيقي
𝑊 

𝑃 
 فإف المسافة L0يساكم  2 

تقيس مستكل البطالة اإلجبارية كالتي يرجعيا كينز إلى عدـ كجكد فرص العمؿ  L0 كL2 بيف
بسبب تقمص الطمب عمى عنصر العمؿ مف قبؿ المؤسسات االقتصادية كالتي أحجمت عف 

 ىذا . نظرا لتراجع تدفؽ الدخؿ إلييا في شكميو االستيبلكي كاالستثمارم)اإلنتاج(االستثمار 
 الدخؿ اإلجمالي بما فيو المداخيؿ ": كالذم عرفو بأنو الفعاؿما يعرؼ عند كينز بالطمب

المخصصة لعناصر اإلنتاج األخرل، كالذم يأمؿ المنظمكف استخبلصو مف حجـ االستخداـ 
،كىذا ما يفسر انخفاض منحنى الطمب عمى العمؿ إلى نقطة التكازف 1"الجارم المقرر إعطاؤه

 .E2 الجديدة

                                                           
 78ص ، 1962 بيركت، الحياة، مكتبة دار منشكرات رضا، نياد ترجمة ،"االقتصاد في العامة النظرية" كينز، مينر جكف1
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التحميل الكينزي الجديد لسوق العمل التحميل الكينزي الجديد لسوق العمل : الفرع الثاني: الفرع الثاني
حاكؿ التحميؿ الكينزم الجديد أف يفسر األسباب التي تعطي الطابع غير المرف لؤلجكر 

االسمية كالتي تعرؼ حسبيـ حدا أدنى ال تنخفض عنو ما يجعؿ حالة التشغيؿ الكامؿ ال 

 .تتعدل ككنيا حالة ظرفية ال دائمة كما يراىا الكبلسيؾ 

كمف بيف ىذه األسباب ىك كجكد العقكد، فالنظرية الكينزية الجديدة ترل أف لمعقكد 

المبرمة بيف العماؿ كالمؤسسات االقتصادية دكرا في تحديد األجكر االسمية كالتي تبقى ثابتة 

طكؿ مدة سرياف العقد، كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف ىذا المستكل مف األجر يتحدد حسب 

 .الطمب كالعرض عمى العمؿ كالمذاف يككناف عمى أساس السعر المتكقع

 1:كتتمخص أىـ األفكار التي يقـك عمييا الفكر الكينزم الجديد في

 القكل الذاتية المصححة ال كجكد ليا؛ 

 عدـ التأكد يسكد معظـ األنشطة االقتصادية؛ 

 الخ...اتحادات العماؿ كالشركات ىي المسيطرة . 

عند تقاطع منحنى طمب العمؿ  سكؽ العمؿ فإف في ظؿ النمكذج الكينزم الجديد

الذم يككف عمى أساس السعر المتكقع مع منحنى عرض  𝐿𝑑(𝑃𝑒) لممؤسسات االقتصادية

 كالذم يككف ىك اآلخر عمى أساس السعر المتكقع نحصؿ عمى 𝐿𝑠(𝑃𝑒) العمؿ لمعماؿ

 . ككذا مستكل العمالة التكازني كىذا ما يكضحو الشكؿ أدناهW0األجر االسمي التكازني

 

 
                                                           

 .768ص ، 1994 الككيت الثاني، الكتاب ،"الحديثة الكمي االقتصاد نظريات :الكمي االقتصاد نظرية" خميؿ، سامي 1
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 . سوق العمل في ظل النموذج الكينزي الجديد:(21) الشكل رقم

 
 الجزائر، -، دار أسامة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بف عكنكف"مبادئ التحميؿ االقتصادم الكمي" صالح تكمي، :المصدر

. 432بدكف طبعة، ص 
: التفسير

، ىذه الزيادة (Pe) مع ىذا األخير أكبر مف (P2) بافتراض أف مستكل السعر أصبح
  في المستكل العاـ لؤلسعار ستؤدم باألجكر الحقيقية لبلنخفاض

𝑊0

𝑃𝑒
 >

𝑊0

𝑃2
، كفي ظؿ  

سكؽ تعاقدم تتحدد فيو األجكر االسمية ما يجعميا جامدة طيمة مدة سرياف العقد، ال يطالب 
العماؿ بزيادة األجكر االسمية فيزيد الطمب عمى العمالة بسبب انخفاض تكاليؼ اإلنتاج أم 

  فيرتفع بذلؾ مستكل العمالة مفL1 إلى Ld انتقاؿ منحنى الطمب عمى العمؿ إلى اليميف مف
(L0) إلى (L1)مع عدـ تغير مستكل األجر االسمي كبقائو ثابتا عند مستكل  (w0). 

ىذا بيف فاعمي سكؽ العمؿ بداللة أجر حقيقي  (W0) يتـ تثبيت األجر االسمي
كما  مستيدؼ كالتكقعات المستقبمية لمستكل السعر في المستقبؿ، كيعبر عف ىذا رياضيا

 :يمي

 
 
 

𝑤0 = 𝑤𝑅.𝑃𝑒 
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 :بحيث
W0 :ألجر االسمي المتفؽ عميو في العقد؛ا 
WR :ألجر الحقيقي المستيدؼ؛ا 
Pe :لسعر المستقبمي المتكقعا. 

بعد تثبيت األجر االسمي تككف المؤسسات عمى عمـ باألجر الحقيقي السائد كذلؾ 
 :األسعار السائد، بحيث يعبر عف األجر الحقيقي السائد رياضيا كما يمي لمعرفتيا لمستكل

 
 أكبر مف مستكل (P)كىنا نميز حالتيف، حالة يككف فييا مستكل األسعار السائدة 

الحالة المعاكسة أم حالة يككف فييا المستكل السائد لؤلسعار أقؿ ك (Pe)األسعار المتكقع 
 .مف المستكل المتكقع ليا

 المتوقع  مستوى األسعار السائد أكبر من مستوى األسعار:الحالة األولى (𝑷 > 𝑷𝒆) : في
 ىذه الحالة يككف األجر الحقيقي اقؿ مف األجر المستيدؼ 

𝑊0

𝑃
< 𝑊𝑅  كلككف األجر ،

الحقيقي عبارة عف تكمفة إنتاج بالنسبة لممؤسسة االقتصادية فإف انخفاضو سيشجيا عمى 
 .تكسيع إنتاجيا كبالتالي طمب المزيد مف العمالة

 مستوى األسعار السائد أقل من مستوى األسعار المتوقع :الحالة الثانية (P< 𝑷𝒆) : كىي
حالة معاكسة تماما لمحالة األكلى فمستكل األسعار السائد األقؿ مف مستكل األسعار المتكقع 

  يجعؿ مف األجر الحقيقي أعمى مف األجر المستيدؼ
𝑊0

𝑃
> 𝑊𝑅  كبالتالي إحجاـ ،

. )األجر الحقيقي(المؤسسة االقتصادية عف طمب المزيد مف العمالة أماـ ارتفاع التكاليؼ 

    

𝑊0

𝑃
=

𝑊𝑅.𝑃𝑒

𝑃
= 𝑊𝑅

𝑃𝑒

𝑃
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  مدخل إلى سياسات التشغيلمدخل إلى سياسات التشغيل: الثاني: الثاني  المبحثالمبحث
نقـك مف خبلؿ ىذا المبحث بالتعريج عمى بعض المفاىيـ المتعمقة بسياسات التشغيؿ 

ىذا مف جية، كمف جية أخرل سنقـك بعرض السياؽ التاريخي ليذه السياسات خبلؿ المرحمة 
مف خبلؿ التطرؽ لصكر االقتصاد الجزائرم  ،1999كسنة  1967الممتدة بيف سنة 

 .كعرض انعكاسات فترات ىذه المرحمة عمى كضع الشغؿ

اإلطار المفاىيمي لسياسات التشغيل اإلطار المفاىيمي لسياسات التشغيل : المطمب األول: المطمب األول
ىناؾ العديد مف التعاريؼ الخاصة بسياسات التشغيؿ، كيرجع ىذا التعدد  لعنصر 

 كما أف ىناؾ نكعيف مف .العمؿ مف أىمية في الحياة االجتماعية كاالقتصادية لمدكلة
سياسات التشغيؿ، األكلى ىي سياسات التشغيؿ النشطة كىي التي تسعى مف خبلليا الدكلة 

إلى خمؽ مناصب شغؿ دائمة كمنتجة، أما الثانية فيي سياسات التشغيؿ العاطمة، كىي 
 .سياسات عقيمة ماصة لمبطالة غير خالقة لمشغؿ المنتج

مفيوم سياسات التشغيل مفيوم سياسات التشغيل : الفرع األول: الفرع األول
إف تحديد مفيـك سياسات التشغيؿ يعتبر أمرا صعبا في ظؿ تعدد التعاريؼ المعتمدة، 

 :باختيار مفيكميف اثنيف ىماقمنا ليذا قمنا 

  المفيوم العامالمفيوم العام: أوال: أوال
جميع التدخبلت التي تقـك بيا السمطات "مكف تعريؼ سياسات التشغيؿ بككنيا م

 كيمنح ىذا التعريؼ مجاال محدكدا لسياسات التشغيؿ، فيك يجعؿ 1"العمكمية في سكؽ العمؿ
منيا سياسات خاصة بسكؽ العمؿ، فيي حسبو ال تتعداه لتشمؿ باقي األسكاؽ األخرل، 
بتعبير آخر أنيا تشمؿ السكؽ االقتصادم ككؿ، ليذا ارتأينا إدراج مفيـك ثاني لسياسات 

 .التشغيؿ
                                                           

1 Gilles FERREOL, Philippe DEUBEL," Economie du Travail", Armand colin, Paris, 1990, p 
123. 
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  المفيوم االقتصاديالمفيوم االقتصادي: : ثانياثانيا
سياسة التشغيؿ ال تعتبر فقط مف سياسات االقتصاد الكمي، كما أنيا ليست سياسة 

نما ىي  عبارة عف مجمكعة مف اإلجراءات تصمـ "قطاعية أك سياسة لسكؽ العمؿ فحسب، كا 

كتطبؽ عمى مستكل كؿ مف السياسات السابقة الذكر أم أنيا تندرج ضمف كؿ مف سياسات 

االقتصاد الكمي كمف السياسات القطاعية، فضبل عف سياسة اقتصاد السكؽ كيككف اليدؼ 

 1.مف ىذه اإلجراءات أف تشترؾ كؿ سياسة مف السياسات المذككرة في النيكض بالتشغيؿ

فالمفيـك الثاني يقدـ مجاال أكسع لسياسات التشغيؿ،  فبل يجعميا منحصرة فقط عمى 

اإلجراءات كالتدابير التي تتخذ كتنفذ عمى مستكل سكؽ العمؿ فقط بؿ تتعداىا لتشمؿ 

اإلجراءات كالتدابير التي تتخذ كتنفذ عمى مستكل السكؽ االقتصادم ككؿ، كبالتالي، 

 :فسياسات التشغيؿ ىي تمؾ السياسات التي تطبؽ عمى مستكييف ىما

 مستكل السياسات االقتصادية الكمية؛ 
 مستكل سياسات سكؽ العمؿ. 

عمى مستوى السياسات االقتصادية الكمية  .1
 مجمكع القرارات التي تتخذىا السمطات ":تعرؼ السياسة االقتصادية الكمية بأنيا

العمكمية بيدؼ تكجيو النشاط في اتجاه مرغكب فيو
، كيمكننا التمييز بيف عدة أنكاع 2

لمسياسات االقتصادية كذلؾ حسب األجؿ، حيث ىناؾ السياسة االقتصادية الظرفية، 

 :كالسياسة االقتصادية الييكمية

                                                           
األردف، - ، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، عماف"التجربة الجزائرية: اإلصبلح االقتصادم كسياسة التشغيؿ"مدني بف شيرة،  1

 164 ، ص 2008
 األردف، -عماف كالتكزيع، لمنشر الحامد دار ،"الجزائرية التجربة :التشغيؿ كسياسة االقتصادم اإلصبلح" شيرة، بف مدني 2

 164ص ، 2008
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تيدؼ ىذه السياسة إلى استرجاع التكازنات  1:السياسة االقتصادية الظرفية (أ 
االقتصادية الكمية في األجؿ القصير، كىناؾ مجمكعة مف السياسات الظرفية التي 

 :تستخدميا السمطات لتحقيؽ ىذا اليدؼ كالتي نذكر منيا
 سياسة االستقرار؛ 
 سياسة اإلنعاش؛ 
 سياسة االنكماش؛ 
 سياسة التكقؼ ثـ الذىاب. 

تيدؼ السياسات االقتصادية الييكمية إلى تكييؼ : السياسة االقتصادية الييكمية (ب 
 2.االقتصاد الكطني مع تغيرات المحيط الدكلي، كىي تمس كؿ القطاعات االقتصادية
كما أنيا مجاؿ اإلستراتيجية التنمكية التي تيدؼ لممدل البعيد مثؿ سياسة البحث 

 3. الخ...العممي كتطكير الرأسماؿ البشرم كالسياسة الصناعية كتكزيع المداخيؿ
 :عمى مستوى سياسات سوق العمل .2

كتتمثؿ في مجمكع األجيزة كالبرامج التي كضعت خصيصا لمتحسيف مف أداء سكؽ 

الككالة "العمؿ بشكؿ مباشر، كاألجيزة الداعمة لممبادرة المقاكالتية ،كعمى سبيؿ الذكر  

، أك تمؾ البرامج ..."، الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة"الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب

 المساعدة عمى اإلدماج الميني الذم تـ اعتماده سنة .الداعمة لمعمؿ المأجكر كجياز 

2008 .

                                                           
 كالنشر لمطباعة العصرية حسيف مكتبة ،"الحككمي اإلنفاؽ لسياسة الكمية االقتصادية اآلثار" عايب، الحميد عبد كليد 1

 .78،79،80،ص2010لبناف، -بيركت كالتكزيع،
االقتصادم النشاط عمى التأثير في الحككمي اإلنفاؽ عادة السياسة ىذه  تستخدـ. 

 80 ص سابؽ، مرجع عايب، الحميد عبد كليد 2
 2009نكفمبر17-15 الجزائر، الشباب، لتشغيؿ األكؿ العربي المؤتمر ،"الشباب كتشغيؿ الجديد القتصاد"ا شفير، أحميف 3
. 16 ص
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مفيوم سياسات التشغيل النشطة والعاطمة مفيوم سياسات التشغيل النشطة والعاطمة : الفرع الثاني: الفرع الثاني
يمكف التمييز بيف نكعيف مف سياسات التشغيؿ حسب مدل ديناميكية سكؽ العمؿ 

كقدرتو عمى استيعاب القكل العاممة العاطمة مف خبلؿ خمؽ مناصب الشغؿ، كيتعمؽ األمر 
 سياسة – كسياسة التشغيؿ العاطمة - سياسة ترقية التشغيؿ- بسياسة التشغيؿ النشطة 

 .محاربة البطالة

سياسات التشغيل النشطة : أوال سياسات التشغيل النشطة : أوال
 حيث أف .عندما نتحدث عف مفيـك التشغيؿ نضع أنفسنا ضمف منطؽ اقتصادم

 كفي سبيؿ ذلؾ تقـك .المؤسسات اإلنتاجية كالخدمية تطمب العمالة لتنفيذ خططيا اإلنتاجية
 استنادا إلى .بعممية حساب اقتصادم تقارف بمكجبو بيف تكمفة العمالة المكظفة كمردكدىا

 ىذا ىك المنطؽ .ذلؾ، تقـك بتكظيؼ حجـ معيف مف العمالة بناء عمى إنتاجيتيا الحدية
 1.االقتصادم لمتعامؿ مع عنصر العمؿ

كما تتضمف سياسات التشغيؿ مجمكع التدابير التي تسيؿ تكظيؼ المزيد مف العمالة 
 حيث تتكجو ىذه التدابير بشكؿ خاص نحك ترقية سكؽ العمؿ بشكؿ ،مف طرؼ المؤسسات

كعمى ىذا األساس، تتميز ، تجعمو يستجيب إلى الظركؼ التي تعيشيا ىذه المؤسسات
سياسات التشغيؿ بككنيا سياسات ذات طابع ىيكمي ألنيا تستيدؼ نزع العراقيؿ التي تحكؿ 

 .دكف تحقيؽ مستكل التشغيؿ المأمكؿ مف طرؼ المؤسسات

لذلؾ تعتبر سياسات طكيمة المدل ألنيا ال ترمي إلى تكظيؼ العاطميف في  المحظة 
الراىنة كلكنيا ترمي إلى تييئة االقتصاد لتكظيؼ المزيد مف العمالة في المستقبؿ نتيجة 

 .دخكؿ أعداد إضافية إلى سكؽ العمؿ
                                                           

 ،"التشغيؿ ديناميكية عمى كأثره خصائصو :الجزائر في التشغيؿ كسياسة العمؿ لسكؽ المؤسسي اإلطار" لطرش، الطاىر1
 العمـك كمية المسيمة، جامعة المستدامة، التنمية كتحقيؽ البطالة عمى القضاء في الحككمة حكؿ إستراتيجية الدكلي الممتقى

 . 06 ص ، 2011نكفمبر 16-15 .التسيير، يكمي كعمـك كالتجارية االقتصادية
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كبالتالي فإف سياسات التشغيؿ تيدؼ أساسا إلى زيادة ديناميكية ىذا السكؽ عبر 
كلذلؾ يمكف اعتبارىا بأنيا سياسات نشطة تسمح لبلقتصاد بخمؽ مناصب . مختمؼ التدابير

شغؿ جديدة كفؽ معايير اقتصادية كاالعتماد عمييا يعني إعطاء الفرصة لممؤسسات 
 .بالتكظيؼ كفؽ ظركفيا الخاصة كخططيا اإلنتاجية التي تعكس حساباتيا االقتصادية

كيشكؿ ىذا األمر عنصرا مساعدا لممؤسسات عمى ضماف تكازناتيا التشغيمية التي 
تسمح ليا باالستمرار في عممية التكسع مما يسمح ليا ليس بزيادة تكظيؼ المزيد مف العمالة 

نما يسمح ليا أيضا بتحسيف جكدة العمؿ عف طريؽ إطالة عقكد  في المستقبؿ فحسب كا 
كمف اإلجراءات التي يمكف اتخاذىا في إطار  .العمؿ التي يبررىا األفؽ االقتصادم الجيد

 1:ىذه السياسات نذكر
 ؛...إجراءات اإلنعاش االقتصادم، كدعـ االستيبلؾ، االستثمار 
 مساعدة طالبي الشغؿ في مجاؿ البحث عف الشغؿ كالتكجيو الميني ليـ؛ 
  تقديـ التككيف الميني البلـز كتكفير التربصات التككينية لمشباب ألجؿ تسييؿ

 إدماجيـ في عالـ الشغؿ؛
  سياسة التخفيض مف تكاليؼ المؤسسة االقتصادية ألجؿ حثيا عمى الرفع مف طمبيا

 عمى العمالة؛
 تقديـ مساعدات لمشباب البطاؿ ألجؿ إنشاء مؤسساتيـ الخاصة. 

سياسات التشغيل العاطمة : سياسات التشغيل العاطمة : ثانياثانيا
بالمقابؿ، عندما نتحدث عف سياسات التشغيؿ الخاممة فإننا نضع أنفسنا في سياؽ 

اجتماعي لمعممية التي تتـ بمحاكلة تكظيؼ أكبر عدد مف العمالة بغض النظر عف الظركؼ 
 2.كيتمثؿ مقياس النجاح ىنا في عدد العماؿ الذيف تـ تكظيفيـ التي تمر بيا المؤسسات،

                                                           
1 Fréderic TEULON, "Le Chômage et les politiques de l’Emploi", Edition du seuil, juin 1996, 
Paris, p p 55- 56. 

 07 ص سابؽ، مرجع لطرش، الطاىر 2
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 كبالتالي .في ىذا السياؽ، ال يمثؿ األفؽ االقتصادم لممؤسسات بالضركرة أىمية كبرل
 حيث تعتمد ىذه األخيرة عمى .ال تؤدم شركط سكؽ العمؿ دكرا حاسما في عممية التكظيؼ

 كلذلؾ تندرج ىذه السياسات ضمف منظكر .حزمة المحفزات التي تقدميا السمطات العمكمية
الفترة القصيرة، أيف يتمثؿ اليدؼ األساسي لمسمطات العمكمية في امتصاص أكبر قدر مف 

 . كيتنافى منطؽ ىذه السياسات مع كجكد أية ديناميكية في سكؽ العمؿ.القكل العاطمة

ليذا يمكف اعتبار سياسات التشغيؿ العاطمة سياسات سمبية طالما أنيا تستيدؼ 
امتصاص البطالة المكجكدة كالرجكع بيا إلى مستكيات يمكف تحمميا، كدكف أف يصؿ 

ما . (خمؽ مناصب شغؿ) طمكحيا إلى غاية زيادة مستكل الطمب عمى العمؿ في االقتصاد
يمكف اإلشارة في األخير إلى أف ىذا المنطؽ في مقاربة عممية التشغيؿ ال يكلي أىمية كبيرة 

 .لجكدة العمؿ السيما مف زاكية الدخؿ

اإلطار التاريخي لسياسات التشغيل في الجزائر اإلطار التاريخي لسياسات التشغيل في الجزائر : المطمب الثاني: المطمب الثاني
 السياؽ التاريخي لسياسات التشغيؿ في الجزائر، مف خبلؿ عرض كضع عرضيمكف 

 مرحمة االقتصاد المخطط :التشغيؿ ضمف مرحمتيف مف مراحؿ تطكر االقتصاد الجزائرم ىما
 .كمرحمة التحكؿ إلى اقتصاد السكؽ

  ((19891989--19671967))  وضع التشغيل في مرحمة االقتصاد المخططوضع التشغيل في مرحمة االقتصاد المخطط: الفرع األول: الفرع األول
ارتبطت مسألة التشغيؿ في الجزائر، بإشكالية التنمية االقتصادية، حيث أف التشغيؿ 

كاف مف بيف أىـ األىداؼ التي يجب تحقيقيا غداة االستقبلؿ السياسي لمببلد، كحسب 
 قمنا بتقسيـ "1989-1967"الجزائرم في ىذه المرحمة  - التطكرات التي عرفيا االقتصاد
 1989 -1980 كمرحمة أكلى كالفترة 1979-1967 ىذه األخيرة إلى مرحمتيف، الفترة

 .، مع كاقع التشغيؿ خبلؿ عقد الثمانيناتكمرحمة ثانية

                                                           
 ركزت مرحمة كىي ، 1966 سنة إلى 1962 سنة مف تمتد كالتي كالتحميؿ التحضير بمرحمة عرفت سابقة مرحمة ىناؾ 

 .الكطنية سيادتيا استرجاع اثر عمى السياسي كضعيا عمى ترتيب الجزائر فييا
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  19791979--19671967المرحمة األولى المرحمة األولى : أوال: أوال
 تنفيذ ثبلث مخططات تنمكية ُسخرت ليا 1979-1967عرفت الجزائر خبلؿ الفترة 

أمكاؿ ضخمة بيدؼ الخركج مف التخمؼ كالتبعية كتحسيف الكضع المعيشي لمجزائرييف، 
 1973-1970 ثـ الرباعي األكؿ، 1969-1967ككانت البداية بالمخطط الثبلثي 

 .1977-1974فالرباعي الثاني 

 :1979-1967االتجاه العام لممخططات التنموية خالل الفترة  .1
جاء ىذا المخطط عمى شكؿ مشركع استثمارم  :1969-1967المخطط الثالثي  (أ 

ُييدؼ مف كرائو تحضير الكسائؿ المادية كالبشرية كاليياكؿ االقتصادية كاالجتماعية 
 9,06كاإلدارية لمتكيؼ مع سياسة التخطيط المركزم كلقد خصص ليذا المخطط مبمغ 

مف  1%83 كلقد تـ تخصيص مميار دج، 9,16 استيمؾ )دينار جزائرم(مميار دج 
 ىذه االستثمارات لمقطاعات المنتجة،باألخص القطاع الصناعي، إذ حظي بنسبة تقارب

 مف %17مف مجمكع االستثمارات في حيف لـ يحظ القطاع الزراعي بنحك % 51
التصنيع مف  مجمكع االستثمارات فيذا ىك التكجو اإلنمائي الذم اختارتو الجزائر كىك

 2.أجؿ إرساء قاعدة صناعية تحقؽ أىداؼ التنمية الشاممة
حدد ىذا المخطط اتجاىات التخطيط  :1973-1970المخطط الرباعي األول  (ب 

الجزائرم المكجو المركزم الذم يتسـ بككنو أكؿ خطة اقتصادية شاممة كبداية فعمية 
 .لمتخطيط عمى النمط االشتراكي

مرات  (3)نجد أف حجـ االستثمارات في ىذا المخطط قد ارتفع بأكثر مف ثبلث 
مميار دج، في حيف قدرت قيمة االنجازات  27,75 :عف المخطط الثبلثي ليقدر ب

 .مميار دج 36,31 :ب

                                                           
،الجزائر،مام 1978-1967 لمعشرية كاالجتماعية االقتصادية الحصيمة خبلصة" سابقا، العمرانية كالتييئة التخطيط كزارة 1

. 39،ص1980
. 40 ص المرجع نفسو،  2
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أما عمى مستكل التكزيعات القطاعية نجد أف الصناعة تحتؿ حصة األسد بأكثر 
مف مجمكع االستثمارات المخططة كىذا ما يؤكد %45مميار دج أم بنسبة  12مف 

استمرارية التكجو الذم اختارتو الجزائر في ميداف التنمية االقتصادية كاالجتماعية، أما 
 مف %15مميار دج كبنسبة  4الزراعة فتحتؿ المرتبة الثانية بمجمكع استثمارات تتعدل 

 .مجمكع االستثمارات المخططة
يعتبر ىذا المخطط استمرار لممخطط  :1977-1974المخطط الرباعي الثاني  (ج 

 :الرباعي األكؿ، كىك يتميز بمجمكعة مف الخصائص ىي
  مكجية % 23استحكاذ الصناعة عمى حصة األسد مف مجمكع االستثمارات بنسبة 

أساسا إلى تطكير كتثميف قطاع المحركقات؛ 
  اىتماـ المخطط بالجانب االجتماعي أكثر منو في المخططيف السابقيف مف حيث

جبارية التعميـ كمجانية العبلج؛  تكفير مناصب الشغؿ كا 
  مميار دج،  110,22زيادة المبالغ المالية المخصصة ليذا المخطط إذ خصص لو

مرة حجـ االستثمارات في المخطط الثبلثي كأربع مرات لممخطط  12كىك ما يعادؿ 
الرباعي األكؿ، كلقد ساعد في ذلؾ االرتفاع الكبير الذم شيدتو أسعار النفط 

 باعتباره المصدر الرئيسي لتراكـ رأس الماؿ؛
 مميار دج 121,23قدرت قيمة االنجازات الفعمية في ىذا المخطط ب. 

يمكف القكؿ بخصكص ىذه المرحمة أنو عمى الصعيد المالي كانت االنجازات غير 
مطابقة لممبمغ اإلجمالي لبلستثمارات المقررة ،كيرجع ىذا الفرؽ في األساس إلى ارتفاع 
تكاليؼ برامج االستثمارات المقررة، كالراجع إلى عدـ كفاية التنسيؽ عمى صعيد كسائؿ 

االنجاز، األمر الذم أدل إلى تأخيرات في انجاز المشاريع كىك ما كاف عامبل ىاما لتحمؿ 
 .أعباء إضافية أدت إلى ارتفاع التكاليؼ
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كلقد كاف لمكاقع االقتصادم الذم شيدتو الببلد خبلؿ ىذه الفترة أثر عمى عالـ الشغؿ، 
 .كىك ما سنتطرؽ لو في الفقرة اآلتية

 :1979-1967 وضعية التشغيل خالل الفترة .2
 تطكرا سريعا بسبب 1979-1967عرفت الفئة النشيطة في الجزائر خبلؿ الفترة 
 إذ بمغت ىذه 1978،1  سنة"%3,4"النمك الديمكغرافي المتزايد كالذم كصؿ معدلو إلى 

شخص  108000شخص في المخطط الثبلثي كارتفعت إلى  96000الفئة مف السكاف 
في المقابؿ  2،خبلؿ المخطط الرباعي الثاني 127000في المخطط الرباعي األكؿ فإلى

  1966 عرؼ التشغيؿ في الجزائر خبلؿ ىذه الفترة تحسننا، فبعدما كاف عدد المشتغميف سنة
كحسب المخططات المختمفة  1978شخص سنة  2880000شخص أصبح  1720000

كانت التزايدات المتتالية لمستكيات  1979ك 1967التي شيدتيا الفترة الممتدة بيف سنتي 
 :التشغيؿ كاآلتي

 %21,4 أثناء المخطط الرباعي األكؿ ك%15,3 خبلؿ المخطط الثبلثي 9,8%
كىك ما يفسر انخفاض معدالت البطمة خبلؿ نفس الفترة،  3.خبلؿ المخطط الرباعي الثاني

  %18,6إلى 1967 سنة %30"فعمى سبيؿ الذكر انخفض معدؿ البطالة مف أكثر مف 
1977سنة 

4 

كلقد كاف المتكسط السنكم لخمؽ مناصب الشغؿ خبلؿ المخططات التنمكية الثبلث 
 :أدناه األكلى مكزعا كما ىك مبيف في الجدكؿ

                                                           
. 168ص ، 2010 . سابؽ، مرجع العايب، الرحماف عبد عدكف، دادم ناصر 1
. 192كزارة التخطيط كالتييئة العمرانية، مرجع سبؽ ذكره، ص  2
. 193 ص المرجع، نفس 3
 ،1992 الجزائر،، الجامعية المطبكعات ديكاف ،1980-1962 . التخطيط في الجزائرية التجربة أشنيك، بف المطيؼ عبد 4
.  378ص
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متوسط إنشاء مناصب الشغل السنوي في الجزائر الخاصة بمخططات : 06الجدول رقم 
 .منصب شغؿ : الوحدة1979-1967الفترة

 1979-1978 1977-1974 1973-1970 1969-1967انفرسج 

 99000 135000 88000 43000انسُح /يرىسظ يُاصة انشغم

Source: Rabéa KHARFI, «Emploi et Chômage dans les pays du Maghreb », 
C.E.N.E.A.P, 1991, p 62. 

: التفسير
يبلحظ مف الجدكؿ أعبله، أف متكسط مناصب الشغؿ المنشأة يزداد مف مخطط إلى 

ألؼ منصب  88ألؼ منصب شغؿ خبلؿ المخطط الثبلثي إلى  43آخر، إذ انتقؿ مف 
ألؼ منصب شغؿ خبلؿ المخطط الرباعي  135شغؿ خبلؿ المخطط الرباعي األكؿ فإلى 

 .الثاني
كفيما يخص األىداؼ المتكخاة مف ىذه البرامج بخصكص التشغيؿ، فإف النتائج 
المحققة تجاكزت التقديرات، كذلؾ فيما يخص التشغيؿ خارج الفبلحة، كىك ما يكضحو 

 :أدناه الجدكؿ
مناصب الشغل المنشأة خارج قطاع الفالحة في الجزائر خالل الفترة : (07) الجدول رقم

 . الوحدة منصب شغل1967-1977

 
1967-1969 1970-1973 1974-1977 

اإلنجازات التقديرات اإلنجازات التقديرات اإلنجازات 
 17520 85000 14050 2950 4280المحروقات 
 123680-  70170 72050 43890الصناعة 

 174000 138000 108370 95000 10730البناء واألشغال العمومية 
 20150 50000 9555 10000 5180التجارة 
 55450 19000 21320 18000 13610النقل 

 42430 60000 10540 20000 12060الخدمات 
 88100 10600 95700 47000 18000 اإلدارات

 521330 458000 329700 265000 107750المجموع خارج الزراعة 
-1967خبلصة الحصيمة االقتصادية كاالجتماعية لمعشرية "كزارة التخطيط كالتييئة العمرانية،  :المصدر

. 202 ، ص 1980، الجزائر، مام 1978
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 :التفسير
ترجع النتائج المحققة بخصكص التشغيؿ كالمكضحة في الجدكؿ أعبله لحجـ 

 مميار دج 91مميار دج، منيا  300"االستثمارات التي شيدتيا ىذه الفترة كالتي تجاكزت 
إدارة، خدمات، بناء ( مميار دج لمقطاعات األخرل 121لقطاع المحركقات كأكثر مف 

 1،"، كقد مكف ذلؾ مف تحقيؽ مردكدية انعكست عمى كضعية التشغيؿ)كأشغاؿ عمكمية
 .ليزداد بذلؾ عدد المشتغميف في مختمؼ القطاعات

 1974ك 1970ك 1967إف تطكر ىيكؿ التشغيؿ خارج الزراعة خبلؿ السنكات 
 : يقدمو لنا الجدكؿ التالي1977ك

  تطور ىيكل التشغيل خارج الفالحة في الجزائر خالل السنوات: 08الجدول رقم 
 .(%الوحدة) 1970-1974-1977 -1967

القطاعات 
الصناعات المحروقات  السنوات

 البناء
واألشغال 
العمومية 

اإلدارات الخدمات النقل التجارة 
أخرى 
مشغولة 

المجموع 
غير 

الزراعي 
1967 0,7 13,4 8,2 20,4 6 16,3 21,3 13,7 100 
1970 0,8 16,1 11,7 17,8 6,6 15 19,9 12,1 100 
1974 1,8 17,6 15,3 14,1 6,9 12,2 21,8 10,3 100 
1977 2,8 18,8 19,7 11,5 7,6 11,1 20,6 8,7 100 

-1967خبلصة الحصيمة االقتصادية كاالجتماعية لمعشرية "كزارة التخطيط كالتييئة العمرانية،  :المصدر
. 194 ، ص 1980، الجزائر، مام 1978

 :التفسير
المبلحظ مف الجدكؿ التطكر المعتبر لمتشغيؿ في بعض القطاعات،إذ يرجع تطكره في 
قطاع الصناعة إلى ا الىتماـ الذم أكلتو ىذه البرامج ليذا القطاع، أما فيما يخص قطاع 
البناء كاألشغاؿ العمكمية فيرجع تطكر نسبة التشغيؿ فيو إلى أىمية االستثمارات الخاصة 

                                                           
. 171 ص سابؽ، مرجع العايب، الرحماف عبد عدكف، دادم ناصر 1
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 كما نبلحظ انخفاضا محسكسا في .بالسكف كالمنشآت القاعدية التي كانت خبلؿ ىذه الفترة
اإلجراءات التي "نسبة التشغيؿ في قطاعي التجارة كالخدمات، كيرجع ىذا االنخفاض إلى 

 كالفنادؽ، المركبات :اتخذتيا الدكلة آنذاؾ مثؿ تأميـ تجارة الجممة بناء المساحات الكبرل
الخ...السياحية 

 أما حصة اإلدارات في التشغيؿ تبقى معتبرة كىي الخاصية التي امتازت .1
 .بيا كؿ مراحؿ التشغيؿ في الجزائر خبلؿ مرحمة التخطيط

 1278000 أما فيما يتعمؽ بقطاع الزراعة فقد شيد رككدا في عدد العامميف بيف 
 كيرجع ىذا الرككد إلى اليجرة 1978-1966 شخص في الفترة 1300000شخص ك

 2.الريفية كمنافسة القطاعات األخرل

كتجدر اإلشارة إلى مساىمة القطاع العاـ في استحداث مناصب الشغؿ، إذ سمحت 
، كىكذا 1977-1967استثمارات الدكلة في القطاع العاـ بخمؽ أساس التشغيؿ خبلؿ العقد 

مف مناصب الشغؿ التي أنشئت ىي مف فعؿ % 84باستثناء الزراعة كالعامميف اآلخريف فإف 
 3.القطاع العاـ

المرحمة الثانية: ثانيا   19891989--19801980: : المرحمة الثانية: ثانيا
عرفت ىذه المرحمة تطبيؽ مخططيف خماسييف ىاميف مف حيث حجـ االستثمارات 

 كالمخطط 1984-1980  مميار دج كىما المخطط الخماسي األكؿ715البالغة أكثر مف  
 .1989-1985الخماسي الثاني 

 :1984-1980المخطط الخماسي األول  .1
لقد تـ استكماؿ االستثمارات التي لـ ينتو مف تنفيذىا في المخطط الرباعي الثاني كىذا 

، لتبدأ عممية التخطيط مف جديد مع تطبيؽ المخطط الخماسي 1979ك 1978في سنتي

                                                           
. 174-173ص سابؽ، مرجع العايب، الرحماف عبد عدكف، دادم ناصر 1
. 194ص سابؽ، مرجع العمرانية، كالتييئة التخطيط كزارة 2
. 195 ص المرجع، نفس 3
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كيمكف تكضيح تكزيع استثمارات ىذا المخطط عمى مختمؼ  (1984-1980)األكؿ 
 :القطاعات االقتصادية مف خبلؿ الجدكؿ المكالي

المطبق  (1984-1980)توزيع استثمارات المخطط الخماسي األول : 09 الجدول رقم
 . مميار دج:الوحدة.في الجزائر عمى مختمف القطاعات االقتصادية

 (%)النسبةالمجموع البرنامج الجديد باقي االنجاز البيان 
 37,7 211,7 132,2 79,5الصناعة 
 10,5 59,4 41,6 17,8الفبلحة 
 02,8 15,8 13,4 02,4النقؿ 

 10,0 56,1 36,2 19,9اليياكؿ االقتصادية 
 16,5 92,5 58,0 34,5السكف 

 11,7 65,7 35,4 30,3التربية كالتككيف 
 03,9 22,0 15,3 06,7اليياكؿ االجتماعية 
 02,4 13,3 10,9 02,4التجييزات الجماعية 
 04,5 25,0 21,6 03,4مؤسسات اإلنجاز 

 100 561,1 364,6 196,9المجمكع 
Source : Abdelatif BENACHENHOU, "l’Expérience Algérienne de planification et de 

développement (1962- 1982)", Algérie, OPU, 1979, p 249 

: التفسير
 مميار دج 196,9مميار دج، 561,5حسب معطيات الجدكؿ بمغ حجـ االستثمارات 

 مميار دج استثمارات جديدة 364,6منو تمثؿ الباقي لبلنجاز مف استثمارات الفترة السابقة ك
 .تضمنيا المخطط الخماسي األكؿ

فيما يتعمؽ بالتكزيع القطاعي ليذه االستثمارات فنبلحظ أف ىذا المخطط  عمى غرار 
حظي باقي المخططات قد أعطى أىمية لقطاع الصناعة إذ بمغت حصتو مف االستثمار 

، كىي حصة معتبرة عمى الرغـ مف أنيا أقؿ مف النسب التي استفاد منيا % 37,7اإلجمالي 
خبلؿ كؿ مف % 43%-45%-50ىذا القطاع خبلؿ المخططات السابقة كالتي كانت

 .المخطط الثبلثي، الرباعي األكؿ كالرباعي الثاني عمى التكالي
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 1989-1985 المخطط الخماسي الثاني .2
 مميار دج، كىك 550سطرت الدكلة الجزائرية ليذه الفترة مخططا خماسيا طمكحا بمبمغ 

 :أدناه ما يكضحو الجدكؿ

المطبق  (1989-1985) توزيع استثمارات المخطط الخماسي الثاني: 10الجدول رقم 
 . مميار دج:الوحدة.في الجزائر عمى مختمف القطاعات االقتصادية

 البياف الصناعة الفبلحة باقي القطاعات المجموع
 المبمغ 173,8 79,2 297 550
 (%)النسبة 31,6 14,4 54 100

تطكر االقتصاد الجزائرم كسماتو منذ االستقبلؿ الى اصبلحات التحكؿ نحك " صالح مفتاح، :المصدر
، الممتقى الكطني األكؿ حكؿ اإلصبلحات االقتصادية في الجزائر الممارسة التسكيقية، "اقتصاد السكؽ

. 03،ص2004أفريؿ 21-20المركز الجامعي بشار، يكمي 
 :التفسير

فيما يتعمؽ بالتكزيع القطاعي لمبمغ االستثمارات الخاصة بالمخطط الخماسي الثاني، 
يتضح مف الجدكؿ أف قطاع الصناعة كعمى غرار البرامج السابقة تحصؿ عمى النسبة 

 .لباقي القطاعات% 54ك %14,4، الفبلحة %31,6األعمى 

 كما تميزت ىذه الفترة عمى خبلؼ الفترات السابقة بمظاىر األزمة التي بدأت تمكح 
عمى أكثر مف صعيد، حيث تعرض االقتصاد الكطني لنكسة عنيفة تمثمت في انييار أسعار 

 كىك ما بيف بكضكح ضعؼ . ضؼ إلى ذلؾ انخفاض قيمة الدكالر1986البتركؿ سنة 
كىشاشة البنياف االقتصادم الكطني، كىكذا تميزت ىذه الفترة بالسقكط الحر إليرادات 

 1986سنة % 39الصادرات الخاصة بقطاع المحركقات، حيث تـ تسجيؿ تراجع بنسبة 
مقارنة بسنة  %42 فقد كصمت النسبة إلى 1988، أما خبلؿ سنة 1987سنة %31ك

، كما زاد الكضع االقتصادم تأزما مف جراء الثقؿ المفرط لخدمة الديكف الخارجية، 1985
كىك ما أثر سمبا عمى النمك االقتصادم كرصيد الميزاف التجارم، كبالتالي، عمى رصيد ميزاف 

 .دناهأالمدفكعات كسعر الصرؼ كىك ما يكضحو الجدكؿ 
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 تطور بعض المؤشرات االقتصادية الكمية لمجزائر خالل الفترة : 11الجدول رقم 
1986-1989. 

 1989 1988 1987 1986 1985السنكات 
+ 3,4- 2- 0,8+ 1,3+ 5,4 %النمو االقتصادي السنوي
- 11,8- 10,9+ 0,3- 15+ 5,17 )مميار دج(رصيد ميزان المدفوعات 

 7,61 5,93 4,84 4,71 5,03 )الدينار مقابل الدوالر(سعر صرف 
 25,8 25,1 24,1 21 17,5 )مميار دوالر(الديون الخارجية 

 7,01 6,55 5,28 5,13 4,79 )مميار دوالر(خدمات الديون الخارجية 
، الممتقى "اآلثار االقتصادية كاالجتماعية لبلصبلحات االقتصادية في الجزائر" عزيزة بف سمينة، :المصدر

الدكلي األكؿ حكؿ أبعاد الجيؿ الثاني مف اإلصبلحات االقتصادية في الدكؿ النامية، كمية العمـك 
. 03ص ،2006 دييسمبر 5-4االقتصادية كعمـك التسيير،جامعة بكمرداس، يكمي 

 :التفسير
مف خبلؿ األرقاـ المكجكدة في الجدكؿ يتضح أف االقتصاد الجزائرم كاف خبلؿ ىذه 
الفترة في حالة تدىكر كبير، إذا ما قارنا معدالت النمك االقتصادم السنكية بمعدالت النمك 

سنكيا، فاألكيد أف ىذه النتائج كانت تنذر بانزالؽ خطير % 3,4 :السكاني، كالتي قدرت ب
 .لكضعية االقتصاد الكطني

واقع التشغيل خالل عقد الثمانينات : واقع التشغيل خالل عقد الثمانينات : ثالثاثالثا
شيد تطكر مناصب الشغؿ اتجاىيف متعاكسيف تماما في النصفيف األكؿ كالثاني مف 

 .عقد الثمانينات

 :1984-1980الفترة  .1
 منصب 700 824عرفت الفترة المتزامنة كتطبيؽ المخطط الخماسي األكؿ إنشاء 

شغؿ كانت فييا مساىمة القطاعات االقتصادية في إنشاء ىذه المناصب كما ىك مكضح في 
: الجدكؿ أدناه
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مساىمة القطاعات االقتصادية في إنشاء مناصب الشغل في الجزائر ما : 12 الجدول رقم
 . منصب شغل: الوحدة1989-1980بين 

 1989-1985 1988 1986 1984-1980القطاعات 
 28000 5000 8000 105700الصناعة 

 20000 11000 1000 221000  العموميةواألشغالالبناء 
 44000 13000 8000 183000 الخدمات
 143000 32000 45000 285000 اإلدارة
 20000 7000 12000 30000 الفالحة
 255000 61000 74000 824700 المجموع

Source :Abdelhamid BRAHIMI, "L’économie Algérienne Défis et Enjeux",02 Edition 
Dahlab, Alger, 1991, p 322. 

: التفسير
يتضح لنا مف الجدكؿ أعبله أف قطاعات البناء كاألشغاؿ العمكمية كالخدمات كاإلدارة 

 منصب شغؿ مف المناصب الجديدة أم بنسبة إجمالية 689000قد ساىمت باستحداث 
 منصب شغؿ بما يعادؿ نسبة 105700في حيف ساىمت الصناعة ب %83,55 :تقدر ب
 منصب شغؿ ما يعادؿ نسبة 30000لتأتي الزراعة في المقاـ األخير باستحداث % 12,81
3,64.% 

ترتبط ىذه النتائج المسجمة في خمؽ مناصب الشغؿ الجديدة مف طرؼ كؿ قطاع 
اقتصادم، بالحصة التي خصصت لكؿ قطاع مف إجمالي االستثمارات المخصصة خبلؿ 

 كالتي ترتبط بدكرىا بالتكجو الجديد لسياسة تخطيط التنمية كىك التركيز عمى .ىذا المخطط
كالتي تعمؿ في صالح القطاعات األخرل خاصة منيا ، عادة تنظيـ االقتصاد الجزائرم
 .األشغاؿ العمكمية كالخدمات
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 :1989-1985الفترة  .2
 انخفاضا في - فترة تطبيؽ المخطط الخماسي الثاني–عرؼ التشغيؿ خبلؿ ىذه الفترة 

 منصب خبلؿ فترة المخطط 700 824عدد مناصب الشغؿ الجديدة، إذ انخفض مف 
 منصب في فترة المخطط الخماسي 000 255 إلى1984-1980الخماسي األكؿ 

 .1989-1985الثاني

بناء عمى ما تطرقنا إليو في تحميمنا السابؽ كالمتعمؽ بكضعية االقتصاد الجزائرم ككاقع 
الشغؿ فيو خبلؿ الفترات المختمفة التي عرفتيا مرحمة االقتصاد المخطط، نستطيع القكؿ أف 

 سمح مف التقدـ 1979-1967المستكل المرتفع مف  االستثمارات العمكمية خبلؿ الفترة 
بشكؿ محسكس في ميداف الشغؿ غير أف ضعؼ استخداـ الطاقات اإلنتاجية، كما انجر عنو 
مف نقص في اإلنتاجية، أدل إلى أزمة تمكيف بالمكاد ذات االستيبلؾ المباشر، ضؼ إلى 
ذلؾ بساطة اليد العاممة الجزائرية التي صعب عمييا التأقمـ مع التكنكلكجيا المستكردة، ككذا 

مركزية التسيير، ىذه العكامؿ كغيرىا مف العكامؿ الداخمية كالخارجية، أدت في مجمكعيا إلى 
حدكث اختبلالت ىيكمية في االقتصاد الكطني كىك ما تطمب سمسمة مف اإلصبلحات ألجؿ 

  .تدارؾ الكضع

كلذلؾ فقد تـ تصكر الحؿ في إطار إعادة الييكمة العضكية كالمالية لممؤسسات 
 إال أف ىذه السياسة قد أخفقت ألنيا لـ .العمكمية، كالتي شرع فييا مع بداية عقد الثمانينات

 .تتـ بشكؿ مدركس، في ظؿ تغميب االعتبارات االجتماعية كتغييب المصالح االقتصادية

، كالتي عصفت االقتصاد الجزائرم 1986 إلى ذلؾ األزمة االقتصادية لسنة أضؼ
نظرا لتقمص مكارد الصادرات مف العممة الصعبة نتيجة تراجع أسعار النفط كىك ما انعكس 
مباشرة عمى االستثمارات العمكمية التي قمصت بشكؿ ممحكظ أماـ تراجع التمكيؿ كقد أدل 

 .ذلؾ إلى انخفاض معدؿ خمؽ مناصب الشغؿ الجديدة، بؿ كتيديد المناصب المكجكدة
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كمف ىنا، فقد ارتبطت أزمة التشغيؿ كتكسع البطالة بعدـ قدرة إعادة ىيكمة المؤسسات 
 كىك ما .العمكمية االقتصادية عمى تعكيض الخسائر المالية التي تكبدتيا ىذه المؤسسات

 كفي ىذه الظركؼ انتقمت النظرة لمتشغيؿ مف اعتباره مصدر تعبئة .أدل إلى تراجع التشغيؿ
 كمع كجكد فائض في العمالة، لـ يعد ىناؾ .إنتاجية ليصبح عنصرا مف عناصر التكمفة فقط

حؿ آخر إال التسريح، كالذم شرع فيو مع مطمع التسعينات، ليتدىكر بذلؾ كضع التشغيؿ 
أكثر فأكثر بشكؿ عاـ نقكؿ أف السياسة التنمكية لـ ترؽ إلى الطمكحات التي كانت معمقة 
عمييا، كأدت بالجزائر إلى الدخكؿ في أزمات متتالية، ك تأزمت الكضعية بسبب المديكنية 

الممزكجة بمعدالت نمك متدنية، ارتفاع  في معدالت التضخـ، تدىكر كضع الشغؿ كتسجيؿ 
 .معدالت قياسية لمبطالة، كؿ ىذا أدل بالدخكؿ إلى مرحمة جديدة ىي مرحمة اقتصاد السكؽ

( ( 19991999--19901990))وضع التشغيل ربان مرحمة التحول إلى اقتصاد السوق وضع التشغيل ربان مرحمة التحول إلى اقتصاد السوق : الفرع الثاني: الفرع الثاني

عرفت ىذه الفترة كضعا اقتصاديا صعبا لمغاية، حاكلت الحككمة الجزائرية معالجتو 
بمجمكعة مف اإلصبلحات االقتصادية بدعـ مف المؤسسات النقدية كالمالية الدكلية، فأمضت 

اتفاقية االستعداد االئتماني ضمف برنامج االستقرار، لتعمؽ بعدىا اإلصبلحات بإمضاء 
التصحيح ضمف برنامج التعديؿ الييكمي، لتتخذ بذلؾ إجراءات صارمة برزت آثارىا جميا 

 .عمى المستكييف االقتصادم كاالجتماعي

اإلصالحات االقتصادية في الجزائر المدعومة من طرف المؤسسات المالية الدولية : أوال اإلصالحات االقتصادية في الجزائر المدعومة من طرف المؤسسات المالية الدولية : أوال
تمت ىذه اإلصبلحات في إطار برنامجيف، برنامج االستقرار االقتصادم كبرنامج 

 .التعديؿ الييكمي

 :برنامج االستقرار االقتصادي .1
 جكاف 13 كالثانية في 1989مام  31تضمف ثبلث اتفاقيات، االتفاقية األكلى في 

 .1994 كالثالثة في الفاتح مف أفريؿ1991
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تمكنت الجزائر مف خبلؿ  :1989 ماي 31اتفاق االستعداد االئتماني األول في  (أ 
تطبيؽ ىذا االتفاؽ مف االستفادة مف سحب غير مشركط مف حصتيا كالمقدرة 

 886 مميكف كحدة سحب خاصة، كما استفادت الجزائر مف قرض قيمتو 623ب
 1:مميكف دكالر مقسـ إلى

  مميكف كحدة سحب خاصة في إطار برنامج التثبيت؛155,7 -
 . مميكف كحدة سحب خاصة في إطار تسييؿ التمكيؿ التعكيضي315 -

 المتعمؽ باألسعار 12-89كتنفيذا لبلتفاؽ، عمدت الجزائر عمى إصدار القانكف 
 المتعمؽ بالنقد 10-90الذم نص عمى تحرير األسعار، كما تـ إصدار القانكف 

كالقرض كما عمدت الحككمة الجزائرية  إلى التطيير المالي لممؤسسات العمكمية، 
 ، 1991 مارس 16 المؤرخ في 91-27كأصدرت بيذا الخصكص المرسـك التنفيذم

كالمحدد لشركط شراء الخزينة العمكمية لمديكف المستحقة لمبنكؾ كالمؤسسات المالية 
عمى المؤسسات العمكمية االقتصادية، ثـ قامت بتكقيع عقكد نجاعة مع المؤسسات 
المطيرة ماليا، كالتي كاف اليدؼ منيا التزاـ المؤسسات العمكمية بتحسيف األداءات 

 2.كتحقيؽ مردكدية في الجكانب المالية كاإلنتاجية
 كحتى مارس 1990كتـ تخفيض العممة الكطنية خبلؿ ثبلث أشير بيف نياية 

غير معمنة رسميا مف طرؼ % 52مف قيمتيا مف بينيا % 70 بمقدار1991
دج، 17.8دج إلى 10.476السمطات الجزائرية، حيث انتقؿ سعر صرؼ الدكالر مف 

باإلضافة إلى تدىكر االحتياطي مف العممة الصعبة، حيث عرؼ أدنى مستكل سنة 
 3. مميكف دكالر أمريكي725، إذ بمغ 1973، كىك أدنى مستكل منذ سنة 1991

                                                           
 تأىيؿ حكؿ الدكلي الممتقى ،"الجزائر في االقتصادية المؤسسة عمى كآثاره الييكمي التصحيح" عمار، بكزعركر رزيؽ، كماؿ1

 العمـك كمية سطيؼ، عباس، فرحات جامعة العالمية، االقتصادية الحركية في االندماج مكاسب كتعظيـ المؤسسة االقتصادية
. 4،5،ص2001أكتكبر 30-29 يكمي التسيير، كعمـك االقتصادية

 الجيؿ أبعاد حكؿ الدكلي الممتقى ،"الجزائر في االقتصادية لئلصبلحات كاالجتماعية االقتصادية اآلثار سمية، بف عزيزة2
 ،2006ديسمبر  05-04 يكمي بكمرداس، بكڤرة، أمحمد جامعة النامية، الدكؿ في االقتصادية اإلصبلحات مف الثاني
. 07ص

الصفحة  نفس سابؽ، مرجع سمية، بف عزيزة 3
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نظرا لعدـ تحسف الكضعية  :1991 جوان 03اتفاق االستعداد االئتماني الثاني في  (ب 

 االقتصادية مف خبلؿ تطبيؽ االتفاؽ السابؽ، حيث بمغت خدمة المديكنية سنة

مف مجمكع المداخيؿ، كما عرؼ الناتج  (%73,9) مستكل خطير جدا 1991

، تـ التكقيع عمى االتفاؽ الثاني لبلستعداد %0,1الكطني الخاـ نمكا سمبيا مقداره 

، حيث قدـ بمكجبو صندكؽ النقد الدكلي قرضا 1991 جكاف 03االئتماني بتاريخ 

 مميكف دكالر أمريكي تقريبا، 400 كحدة سحب خاصة، كىك ما يعادؿ 300قيمتو 

 مميكف 100عمى أف يتـ استيبلؾ ىذا القرض عمى أربع دفعات كؿ دفعة مقدارىا 

 .دكالر أمريكي
كما أبرمت الحككمة الجزائرية في نفس الكقت اتفاقا مع البنؾ العالمي تحصمت 

 مميكف دكالر، كخصص لمتطيير المالي 350بمكجبو عمى قرض تصحيح قيمتو 

 1:كييدؼ ىذا االتفاؽ إلى. لممؤسسات العمكمية االقتصادية

 تقميص تدخؿ الدكلة في النشاط االقتصادم؛ 

 تحرير التجارة الخارجية؛ 

 تحرير األسعار؛ 

 التحكـ في التضخـ عف طريؽ تثبيت األجكر كخفض النفقات العامة؛ 

 خكصصة المؤسسات العمكمية التي ال تحقؽ مردكدية اقتصادية مقبكلة؛ 

  (1991خبلؿ شير أكتكبر % 22,4)تخفيض قيمة العممة الكطنية. 

كما نشير بيذا الصدد إلى أف القسط الرابع قد جمد مف طرؼ الصندكؽ لعدـ 

 .احتراـ الجزائر بنكد االتفاؽ

                                                           
 5-4ص سابؽ، مرجع عمار، بكزعركر رزيؽ، كماؿ 1
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شيدت الفترة الممتدة بيف  :1994 أفريل 01اتفاق االستعداد االئتماني الثالث  (ج 

 أكضاعا اقتصادية جد متدىكرة كما زاد في تأـز الكضع 1993 ك1992عامي 

  دكالر سنة20االنخفاض الممحكظ في أسعار النفط حيث أنخفض سعر البرميؿ مف 

 .1993دكالر في ديسمبر  14,19 إلى 1992

كبالتالي فقد بدا ظاىرا لمعياف مبلمح أزمة اقتصادية في األفؽ مف أىـ مظاىرىا 

 1:يمي ما

  ؛1993؛ سنة %30ارتفاع معدؿ التضخـ إلى 

  أم %0,4 حكالي 93-88 بمغ معدؿ النمك االقتصادم في المتكسط لمفترة ،

 أف االقتصاد الجزائرم في حالة رككد؛

  مميار  9,4)% 86 حكالي 1993مثمت خدمات المديكنية الخارجية سنة

 كىك ما دفع السمطات العمكمية إلى طمب إعادة الجدكلة؛ (دكالر

  حيث لـ تمثؿ سكل 1993-1992 تقمص كبير في الكاردات خبلؿ الفترة 

 . بالسعر الجارم1985مف المستكل الذم كانت عميو سنة 50%

 الحككمة الجزائرية إلى الصندكؽ النقد الدكلي،  الكضع لجأتلصعكبةكنظرا 

 إلضفاء المزيد مف االستقرار االقتصادم عمى المدل إستراتيجيةحيث تـ اعتماد 

 حيث تـ 1995 مارس 31 إلى 1994القصير ما بيف الفترة الممتدة مف أفريؿ 

 2:يمي تحقيؽ ما

                                                           
 االقتصادية المؤسسة تأىيؿ حكؿ الدكلي الممتقى ،"الجزائرم لبلقتصاد الييكمي كالتعديؿ التثبيت برنامج "، بمكناس ا عبد 1

 كعمـك االقتصادية العمـك كمية سطيؼ، عباس، فرحات جامعة العالمية، االقتصادية في الحركية مكاسب االندماج كتعظيـ
. 05ص ،2001 أكتكبر 30-29 التسيير،

. 6-5ص سابؽ، مرجع عمار، بكزعركر رزيؽ، كماؿ 2
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  ؛%(6-3 (استعادة كتيرة النمك االقتصادم كتحقيؽ معدؿ نمك متكقع بيف 

  ؛%14 تقميص معدؿ التضخـ كضبط نمك الكتمة النقدية في حدكد 

 لغاء الدعـ عف المكاد االستيبلكية؛  مكاصمة تحرير األسعار كا 

 االىتماـ بالقطاع الفبلحي، كترقية قطاع البناء كاألشغاؿ العمكمية؛ 

 رفع أسعار الفائدة المطبقة عند إعادة تمكيؿ البنكؾ. 

 1:كمف بيف نتائج ىذا االتفاؽ ما يمي

  مف السمع المدرجة في مؤشر أسعار %85بمغت نسبة المكاد المحررة أسعارىا

 ؛)النقؿ، الخدمات البريدية(االستيبلؾ 

 تـ تعديؿ أسعار الكيرباء كالحميب كالسميد كؿ ثبلث أشير؛ 

  ؛(%40بينما كاف المعدؿ المتكقع )% 29.05كبح معدؿ التضخـ في حدكد 

 تخفيض عجز الميزانية؛ 

  دج مقابؿ 35دج مقابؿ دكالر كاحد إلى 23.4مف (تخفيض قيمة الدينار 

 ؛)دكالر كاحد

  مميار دكالر أمريكي في نياية 0.5ارتفاع مخزكف العممة الصعبة بمقدار 

 . مميار دكالر أمريكي2,6 ليصبح المخزكف الكمي األجنبي 1994

كقد سمح تطبيؽ ىذا االتفاؽ مف إعطاء كجو إيجابي لمجزائر أماـ دائنييا كقد نتج عف 

 .ذلؾ أف استفادت الجزائر مف إعادة جدكلة لديكنيا العمكمية كالخاصة

 :(1998أفريل01-1995  مارس 31)برنامج التعديل الييكمي  .2
رغـ كؿ الجيكد المبذكلة مف طرؼ الجزائر ألجؿ النيكض باالقتصاد الكطني، بقي ىذا 

األخير يعاني مف مشاكؿ عديدة، كىك ما حتـ عمييا التكجو مف جديد إلى صندكؽ النقد 
                                                           

. 08ص سابؽ، مرجع " سمية، بف عزيزة 1



 الز ارةة في وطوورةة  اعئل سوق:ةةةةةةةةة اثكني افصلةة

121 

 31الدكلي مف اجؿ اعتماد، برنامج التعديؿ الييكمي متكسط المدل الذم يغطي الفترة مف 

 ،1998 أفريؿ 01 إلى 1995مارس 

 1:كالذم ييدؼ إلى تعميؽ إجراءات االستقرار عف طريؽ ما يمي

  مكاصمة دفع الدعـ عف األسعار إلى غاية الكصكؿ إلى التحرير الكامؿ ألسعار

 كؿ السمع كالخدمات؛

  تحرير أسعار الفائدة كمنح استقبللية أكثر لمبنكؾ التجارية في تقديـ القركض؛

  تحرير أسعار الصرؼ اآلجمة كالعاجمة لتتحدد كفؽ قكل السكؽ؛

  القضاء عمى عجز الميزانية كتنمية االدخار العمكمي كذلؾ عف طريؽ تقميص

التخمي عف التطيير  تقميص اليد العاممة في الكظيؼ العمكمي،)النفقات العامة 

 كزيادة اإليرادات العامة عف طريؽ تكسيع (الخ...المالي لممؤسسات العمكمية 

الكعاء الضريبي؛ 

  التحكـ في التضخـ كجعمو في مستكل مقبكؿ؛

  مراجعة شبكة الحماية االجتماعية لتككف أكثر فعالية في التخفيؼ مف اآلثار

 .السمبية لعممية التحكؿ

 2:كما ييدؼ ىذا االتفاؽ كذالؾ إلى بعث النمك االقتصادم عف طريؽ

 فتح رأس الماؿ االجتماعي لممؤسسات العمكمية لممستثمريف األجانب كالمحمييف 

 ؛  (22-95األمر )

                                                           
1 Med el Hocine BENISSAD, " l’ajustement structurel: l’expérience du Maghreb", Algérie, 
OPU, 1999, p 63. 
2 Ibid,p63 
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  إنشاء ىيئة تأميف القرض عف (العمؿ عمى تنكيع الصادرات مف غير المحركقات

 ؛)التصدير، كصندكؽ دعـ كترقية الصادرات

  إنشاء سكؽ مالي لتسييؿ عمميات الخكصصة كالحصكؿ عمى مصادر مالية

جديدة لتمكيؿ االستثمارات؛ 

  إصبلح النظاـ المالي كالمصرفي، كتييئة قطاع البنكؾ إلخضاعو لعممية إعادة

الييكمة كالخكصصة، مع تشجيع تأسيس البنكؾ الخاصة؛ 

  طمب االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارةOMC كبدء المفاكضات مع ، 

 .االتحاد األكركبي لرسـ إطار لمشراكة كالكصكؿ إلى إنشاء منطقة لمتبادؿ الحر

 مميار دكالر أمريكي 1.8كقد تحصمت الجزائر مف خبلؿ ىذا االتفاؽ عمى قرض قدره 

كما قامت بإعادة جدكلة الديكف طكيمة كمتكسطة األجؿ لدل نادم باريس مف أجؿ مكاجية 

 مميار دكالر بيف 4.7 كالتي قدرىا البرنامج ب–احتياجات التمكيؿ مميار دكالر بيف سنتي 

 1.(98-97) مميار دكالر بيف سنتي 3,7ك  (96-95)سنتي 

آثار اإلصالحات االقتصادية عمى ميدان الشغل في الجزائر في عشرية : آثار اإلصالحات االقتصادية عمى ميدان الشغل في الجزائر في عشرية : ثانياثانيا

التسعينات التسعينات 
لقد تدىكرت األكضاع الخاصة بالتشغيؿ إثر تطبيؽ اإلصبلحات االقتصادية الممبلة 

مف طرؼ المؤسسات المالية الدكلية، كذلؾ بسبب غياب استثمارات جديدة إلى جانب الطرد 

الكمي أك الجزئي لمعامميف اثر عمميات إعادة الييكمة كحؿ المؤسسات االقتصادية العمكمية 

أدناه يكضح تطكر عدد المؤسسات   كالجدكؿ رقـ.التي لـ تحقؽ مردكدية اقتصادية مقبكلة

: 2000-1994المنحمة كعدد العماؿ المسرحيف خبلؿ الفترة 

                                                           
 .10ص سابؽ، مرجع سمية، بف عزيزة 1
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تطور عدد المؤسسات المنحمة وعدد العمال المسرحين في الجزائر خالل : 13 الجدول رقم
 2000-1994 الفترة

 (عامل)عدد العمال المسرحين (مؤسسة) عدد المؤسسات المنحمةالسنة 
1994 20 20908 
1995 300 236300 
1996 162 100498 
1997 503 162175 
1998 239 115137 

1999-2000 225  -
 635018 1224المجموع 

-1990اختبلالت سكؽ العمؿ كفعالية سياسات التشغيؿ في الجزائر " سعدية قصاب، :المصدر
. 111،ص2006-2005،أطركحة دكتكراه ، جامعة الجزائر، 2004

 :التفسير
تبيف أرقاـ الجدكؿ أعبله أف عدد المؤسسات الكطنية المنحمة عمى اثر تطبيؽ برنامج 

 . عامؿ018 635 مؤسسة كطنية، كىك ما أدل إلى تسريح 224 1التعديؿ الييكمي ىك 

 ، فقد تـ إنشاء1999-1990  أما عف إنشاء مناصب الشغؿ الجديدة خبلؿ الفترة
 1. منصب شغؿ000 601

كما أف كؿ األرقاـ، كرغـ تضاربيا، تتحدث عف فقداف مئات اآلالؼ مف العماؿ 
 عامؿ 000 178لمناصب شغميـ، فأرقاـ الديكاف الكطني لئلحصائيات تتحدث عف تسريح 

، بينما تتحدث أرقاـ المجمس الكطني االقتصادم 1995 إلى سنة 1992مف سنة 

                                                           
 ،"الجزائر في التشغيؿ لتطكر تحميمية دراسة" العائب، بف بكبكر :مف مستقاة المبحث مف الجزء ىذا في الكاردة األرقاـ 1

 الجزائر، جامعة االقتصادم، القياس فرع االقتصادية، العمـك في الماجستير شيادة نيؿ متطمبات  .ضمف مقدمة مذكرة
. 28ص2002-2003
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، 1996 إلى سنة 1994 عامؿ لمنصب شغميـ مف سنة 000 300كاالجتماعي عف فقداف 
 عامبل مسرحا مف شير مام 210275أما كزارة العمؿ كالحماية االجتماعية فتتحدث عف 

، أخيرا فاف أرقاـ الصندكؽ الكطني لمضماف االجتماعي 1998 إلى غاية شير جكاف 1994
 عامؿ فقدكا مناصب شغميـ مف الفترة الممتدة بيف سنة 480000تتحدث عف أكثر مف 

 1998.1 كسنة1994

بمغ عدد الكافديف الجدد لسكؽ العمؿ مميكف طالب شغؿ  ،1994-1990 فخبلؿ الفترة 
في حيف بمغت مناصب الشغؿ التي تـ تكفيرىا مف قبؿ االقتصاد الكطني خبلؿ ىذه الفترة 

 2. منصب شغؿ جديد000 40

: 1996 ألؼ عرض عمؿ إضافي، كسنة 260: 1995عرض العمؿ سنة " كما بمغ 
ذا عممنا أف االقتصاد الجزائرم لـ يكفر سكل .ألؼ طمب شغؿ إضافي 300  ألؼ 158 كا 

، فيذا يبيف أعداد الشباب الداخميف لسكؽ العمؿ الذيف 1996-1995 منصب شغؿ سنة
 142ليس ليـ أمؿ في إيجاد منصب  شغؿ أماـ تراجع عدد مناصب الشغؿ الجديدة إلى 

 1996.3ألؼ منصب شغؿ سنة 

    

                                                           
 العمؿ منظمة ،"العربي المغرب بمداف في كالتشغيؿ البطالة عمى كآثارىا كاالجتماعية االقتصادية التحكالت" شفير، احميف 1

 158-157ص بالجزائر، العمؿ كبحكث العمالية لمثقافة . المعيد العربي العربي،
2  Fodil HASSAM, "Chronique de l’économie Algérienne vingt ans de réformes libérales 
1986- 2004 les chemins d’une croissance retrouvée", Edition l’économiste d’Algérie, 
Algérie, 2005, p 86 

.. 156 ص سابؽ، مرجع شفير، احميف 3
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سوق العمل في الجزائر: الثالث  المبحثالمبحث   سوق العمل في الجزائر: الثالث
 كؿ مف تطكر سكؽ العمؿ في الجزائر طيمة السنكات التي عقبت دراسةتسمح 

 كضع السياسات ككذا خصائصو، بتحديد حجـ االختبلؿ فيو، كمف ثـ االستقبلؿ إلى يكمنا
 .التكازف لو البلزمة ألجؿ محاكلة إعادة

 مف خبلؿ ىذا المبحث الكقكؼ عمى أىـ التطكرات التي مر بيا سكؽ سنحاكؿليذا 
 .ككذا خصائصو مف خبلؿ مطمبي ىذا المبحث العمؿ الجزائرم

تطور سوق العمل في الجزائر تطور سوق العمل في الجزائر : المطمب األول: المطمب األول
 تطكرات عديدة منذ االستقبلؿ إلى يكمنا ىذا، كما شيد الجزائرم العمؿ ؽعرؼ سك

بمجمكعيا اتجاىات  اقتصادية كسياسية كديمكغرافية كاجتماعية كأمنية، شكمت تغيرات
 .العاممة عبر قرابة خمسة عقكد مضت كمسارات تطكر القكة

تطور سوق العمل في الجزائر تطور سوق العمل في الجزائر عن عن لمحة تاريخية لمحة تاريخية : الفرع األول: الفرع األول
الى 1969 القاعدة الصناعية لبلقتصاد الكطني الممتدة مف سنة بناءتميزت عشرية 

 (1969-1967) خبلؿ الفترة  26,4 %بنسب استثمارات عالية كصمت إلى 1978سنة 
 (1973-1970)  في الفترة % 33,5

   55(1977-1974)خبلؿ الفترة المكافقة لممخطط الرباعي الثاني  كأخيرا  46,8 %
كلقد سمح ىذا المجيكد في مجاؿ االستثمار، بتحقيؽ نمك قكم لمتشغيؿ  . 1978سنة %

 1.منصب شغؿ سنكيا 000 100 سنكيا ما يعادؿ استحداث %4,4: ػقدر ب

                                                           
1 Ali SOUAG, "L’impact de flexibilité du marché du travail sur la compétitivité des entreprises 
au Maghreb Central", mémoire de magistère en économie et statistique appliquée, Institut 
National de Planification et de la Statistique, 2006 – 2007, p 62. 
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 اعتمد عمى إعادة ىيكمة جديداحمكؿ عقد الثمانينات، شيد االقتصاد تكجيا مع 
عطاء األكلكية إلنجاز ما تبقى مف المشاريع التنمكية المقررة، فترتب عف  المؤسسات الكبيرة كا 

ألؼ منصب  140بتكفير  1985-1980فرص العمؿ خبلؿ الفترة  ىذا التكجو تنامي في
ف سجؿ ىذا المعدؿ تراجعا بالمقارنة ، سنكيا%4.2عمؿ جديد، أم بزيادة نسبتيا   حتى كا 

 ىذا االنخفاض يعكد أساسا إلى تباطؤ كتيرة ، فإف مرد1980مع المعدؿ لما قبؿ سنة 
 مف الناتج %37كأصبحت ال تمثؿ إال  االستثمارات التي لـ تعد تفي بأعباء العمؿ المطمكب

 1.الداخمي الخاـ
 كالتي تزامنت مع المخطط الخماسي الثاني فقد شيد فييا 1989-1985أما الفترة  

الجزائرم أزمة كاف ليا األثر البالغ عمى الجانبيف االقتصادم كاالجتماعي عمى   االقتصاد
انخفاض المداخيؿ البتركلية، ما ترتب عنو مف تضييؽ لمتمكيؿ الخارجي  حد سكاء تمثمت في

 كما أدل التخفيض الحتمي لمكسائؿ المالية .الجياز اإلنتاجي ككذا الضغط فعميا عمى تمكيف
 %10كتراجع ىاـ في نسب النمك التي انخفضت إلى لمدكلة إلى تقميص حجـ االستثمارات

سكؽ العمؿ، إذ حدث انخفاض ىاـ في   كلقد كاف ليذا الكضع أثر عمى.في تمؾ الفترة
سنكيا في المتكسط خبلؿ  منصب شغؿ 000 75استحداث مناصب الشغؿ حيث لـ يتجاكز 

العمكمية التي عرفت  ىذه الفترة، كما ظير فائض في العمالة عمى مستكل بعض المؤسسات
 2.طانخفاضا ىاما في النشا

تميزت فترة التسعينات ببداية التحكالت النظامية اليادفة إلى إرساء آليات اقتصاد 0
حيث نتج ، التسيير اإلدارم لبلقتصاد الكطني الذم ميز الفترات السابقة السكؽ عكضا عف

 عف الرككد االقتصادم الذم ميز ىذه الفترة، انخفاض كبير لمناصب الشغؿ الجديدة حيث
منصب شغؿ سنكيا ما بيف سنة  40000بمغت حسب تصريحات الكزارة الكصية بالتشغيؿ 

 .تركزت أساسا في قطاعي اإلدارة ك الخدمات 1993 كسنة، 1990
                                                           

 شيادة نيؿ متطمبات ضمف مقدمة ، أطركحة2005-1970 الجزائر في كالتضخـ البطالة إشكالية" يحيات، مميكة 1
 . 166،ص2007-2006الجزائر، جامعة التسيير، كعمـك العمـك االقتصادية في الدكتكراه

2 Ali SOUAG, op.cit, p 63. 
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كرافؽ ىذا االنخفاض في استحداث مناصب الشغؿ، الشركع في تسريح العماؿ مف 

 حيث سجؿ سكؽ العمؿ .التي تعرضت إلى صعكبات ىامة في التمكيف طرؼ المؤسسات

حسب نفس المصدر فقداف أكثر مف  1993كسنة  1990 العمكمي في الفترة ما بيف سنة

في استحداث مناصب الشغؿ تحكؿ في  منصب شغؿ، كما رافؽ االنخفاض 500000

الشغؿ المؤقتة، كلـ  طبيعة عبلقة العمؿ حيث تجمى ذلؾ في ىيمنة استحداث مناصب

الكزارة   حسب(1998-1990) تتجاكز مناصب الشغؿ الدائمة المستحدثة خبلؿ الفترة

 .منصب شغؿ سنكيا، ككانت تتركز أساسا في القطاع العمكمي 70000 الكصية بالتشغيؿ

  20102010 –  – 20002000تطور سوق العمل في الجزائر خالل الفترة تطور سوق العمل في الجزائر خالل الفترة : الفرع الثاني: الفرع الثاني
 العمؿ في الجزائر، دراسة تطكر كؿ مف جانب العرض سكؽتقتضي دراسة تطكر 

كالطمب فيو، كألجؿ ىذا الغرض سنتطرؽ إلى نقطتيف تشمؿ األكلى تطكر القكة العاممة 

في حيف تخص الثانية تطكر الطمب عمى العمؿ خبلؿ عرض مناصب  (جانب العرض)

 .الشغؿ المستحدثة خبلؿ ىذه الفترة

تطور عرض العمل : أوال   ((تطور القوة العاممةتطور القوة العاممة))تطور عرض العمل : أوال
    إف مجمكع السكاف يتككف مف القكة العاممة مضافا إلييا السكاف خارج القكة العاممة، 

كما أف القكة العاممة ىي األخرل . كبعبارة أخرل يشمؿ السكاف النشطيف كغير النشطيف

. تشمؿ قكة عاممة مشتغمة كأخرل عاطمة

    يتأثر حجـ ىذه القكة بعكامؿ عدة منيا العامؿ الديمغرافي، لذا ارتأينا التطرؽ في 

 كذلؾ 2010 كسنة 2000ىذا الجزء إلى تطكر القكة العاممة طيمة الفترة الممتدة بيف سنة 

. بعد التذكير بالسياؽ الديمغرافي لمببلد
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 :السياق الديمغرافي .1
 لمجزائر بكتيرة نمك سريعة منذ اإلستقبلؿ، فحسب الديكاف الديمغرافيتميز معدؿ النمك 

، إلى ما يزيد 1986 كسنة 1962الكطني لئلحصائيات ارتفع المعدؿ السنكم ما بيف سنة 
 12، مما أدل خبلؿ العشريف سنة إلى تضاعؼ عدد السكاف، الذم انتقؿ مف %03عف 

: 2008 ليبمغ سنة 1987 مميكف سنة 23، إلى 1966مميكف نسمة، حسب إحصاء سنة 
.  مميكف نسمة34.8

عرفتو الجزائر طيمة الثبلثيف سنة األكلى التي  الذم  الديمغرافياالنفجار اعتبر    
، ما كاالجتماعية االقتصاديةعقبت استقبلليا كأكبر عائؽ يقؼ أماـ تحقيؽ أىداؼ التنمية 

أدل بالسمطات العمكمية إلى تبني كتنفيذ البرنامج الكطني لمتحكـ في النمك الديمغرافي 
لى 2000 سنة %1.9"اليادؼ إلى التخفيض مف النمك الطبيعي ليصؿ إلى   سنة  %01 كا 

2005."1 
كفعبل تمكنت الجزائر مف تخفيض معدؿ النمك الطبيعي لعدد السكاف، ليصبح ىذا 

 كىك ما يظيره %1.7 أم في حدكد 1999المعدؿ مستقرا عند مستكياتو الدنيا منذ سنة 
 . أدناه2008 – 1999جدكؿ تطكر عدد السكاف في الجزائر خبلؿ الفترة 

 2008 – 1999تطور عدد السكان في الجزائر خالل الفترة : 14الجدول رقم 
مميون نسمة : الوحدة

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999السنوات 
عدد السكان 
 34.8 34.1 33.4 32.9 32.4 31.8 31.3 30.9 30.4 29.6 اإلجمالي

Source : MAEP2 / Point Focal National, « Rapport sur l’état de mise en œuvre du programe 
d’éction national en matière de gouvernance », novembre 2008, p 260. 

                                                           
، أطركحة مقدمة ضمف "2004 – 1990إختبلالت سكؽ العمؿ كفعالية سياسات التشغيؿ في الجزائر "سعدية قصاب، ػ  1

 .57، ص 2006 – 2005متطمبات نيؿ شيادة دكتكراه دكلة في العمـك اإلقتصادية، جامعة الجزائر، 
 .Mécanisme Africain d’Evaluation par les Paris ػ  2
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  :التفسير

، فإف تحميؿ التركيبة العمرية لمسكاف االجتماعي كالتشغيؿ كالضماف العمؿ كزارة حسب

 %65 حكالي 2001 سنة، كالتي تمثؿ في سنة 30يبيف بركز الفئات التي يقؿ سنيا عف 

. 2010 في سنة  %58.4مف مجمكع السكاف بينما تمثؿ ىذه النسبة 

 مف مجمكع %50كمف جيتيا، انتقمت نسبة الفئة العمرية النشطة مف السكاف مف 

كلقد ، 2010  سنة %65.5  ثـ إلى 1998  سنة  %57.2 إلى 1987السكاف سنة 

اعتبر ذلؾ كعائؽ في التكفؿ بفئة الشباب السيما في مجاؿ اإلدماج الميني، نتيجة كتيرة 

. النمك الطبيعية المتزايدة لمسكاف التي عرفتيا الببلد

 1969 ما بيف %50.1)فنسبة المكاليد المرتفعة، المسجمة في نياية الستينات 

أدت إلى كصكؿ كثيؼ لمشباب البالغيف السف القانكني لمعمؿ ابتداءن مف منتصؼ  (1970ك

. الثمانينات

 مف الفئة استفادت مف منصب شغؿ تنتمي %43.8، تبيف أف 2003عند نياية سنة 

 لمشريحة التي يتراكح %36.45 سنة ك34 سنة إلى 20إلى الشريحة التي يتراكح سنيا مف 

 %45.6، تمثؿ ىذه النسبة عمى التكالي 2010كفي سنة .  سنة49 إلى 35عمرىا مف 

 .%34.86ك

كعمكما يبقى لمعامؿ الديمغرافي أثر عمى سير سكؽ العمؿ في الجزائر، كحتى نتمكف 

مف لمس ىذا األثر ال بد مف دراسة تطكر القكة العاممة باعتبارىا الفئة السكانية التي ييتـ بيا 

. الدارس لسكؽ العمؿ
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: خالل العقد األول لأللفية الثالثة (السكان النشطون)تطور القوة العاممة  .2
 :السكان النشطون ومعدل النشاط (أ 

: في الجزائر بػػػ (مشتغميف كعاطميف) إجمالي السكاف النشطيف ارتفع، 2010في سنة 
 السريع ألفراد الفئة النشطة، إلى التزايد السكاني الذم تشيده االرتفاع، كيرجع ىذا 2.24
حسب معطيات الديكاف الكطني لئلحصائيات، فإف حجـ الفئة النشطة مف الرجاؿ ، الببلد

  7.280.133:  إذ قدر بػػػ2005 إلى سنة 2001 نسمة مف سنة 789.289: ارتفع بػػػ
 8.990.000: ، في حيف قدر بػػػ2005  نسمة سنة 8.069.422 مقابؿ 2001نسمة سنة 
 .2005 نسمة مقارنة بػسنة 920.578:  ليككف بذلؾ قد ارتفع بػػػػػ2010نسمة سنة 

  نسمة خبلؿ الفترة  134.998أما الفئة النشطة مف النساء فقد ارتفعت بمقدار 
 1.423.086:  كبػػػػ2001  نسمة سنة 1.288.088: ، إذ قدرت بػػػػ2005 – 2001

، ليككف بذلؾ قد ارتفع 2010 نسمة سنة 1.822.000:  في حيف قدر بػػػػػ2005نسمة سنة 
 .2005  نسمة مقارنة بسنة 398.914: بػػػ

 إلى ارتفاع المستكل االقتصادمكيرجع ارتفاع عدد النساء المشاركات في النشاط 
التعميمي كالتككيني لدل المرأة إضافة إلى رغبتيا في الرفع مف القدرة الشرائية كالتحسيف عمى 

كالجدكؿ أدناه يبيف تطكر القكة العاممة اإلجمالي حسب العدد . المستكل المعيشي لعائمتيا
 .2010 – 2005 – 2001كحسب نكع الجنس خبلؿ السنكات 

تطور القوة العاممة اإلجمالي حسب العدد وحسب نوع الجنس في : (15)الجدول رقم 
 2010 – 2005 – 2001الجزائر خالل السنوات 

البيان 
السنة 

القوة العاممة 
 (شخص)المجموع  (شخص)إناث  (شخص)ذكور 

2001 7.280.133 1.288.088 8.568.221 
2005 8.069.422 1.423.086 9.492.508 
2010 8.990.000 1.822.000 10.812.000 

Sourse : Enquête ONS, « Emploi et Chômage », 2001 – 2005 – 2010, sur le site :   
www.ons.dz 

http://www.ons.dz/
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في المقابؿ نبلحظ مف خبلؿ قراءة أرقاـ الجدكؿ أدناه، أف معدؿ النشاط النسكم 
سنة  (29– 25)منخفض عف معدؿ النشاط لدل الرجاؿ، كنجده مرتفعا عند الفئة العمرية 

 سنة، كيرجع انخفاض معدؿ النشاط النسكم ألسباب عدة 30 ابتداء مف االنخفاضليبدأ في 
 كالثقافي لممجتمع الجزائرم، أيف تجد فيو المرأة نفسيا مجبرة عمى االجتماعيأحدىا الطابع 

. ترؾ منصب عمميا ألجؿ التكفؿ بأسرتيا كتربية أبنائيا

توزيع معدل النشاط حسب نوع الجنس والفئات العمرية في الجزائر خالل : 16الجدول رقم 
 2010 – 2006سنتي 

 البيان
 الفئة العمرية

2006 2010 
 (%)معدل النشاط حسب الفئة العمرية (%)معدل النشاط حسب الفئة العمرية

 المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور
 13.0 2.5 23.3 16.50 4.20 28.30  سنة20أقل من 
20 – 24 69.30 15.30 42.20 68.9 15.5 43.3 
25 – 29 87.70 21.90 54.90 88.5 26.5 58.4 
30 – 34 92.5 21.80 65.30 93.8 21.0 56.3 
35 – 39 95.10 19.80 56.10 94.1 19.4 55.3 
40 – 44 95.90 21.00 60.20 94.3 17.4 54.4 
45 – 49 92.80 19.90 58.60 95.2 16.4 55.9 
50 – 54 83.10 14.20 50.00 84.2 12.1 48.9 
55 – 59 70.00 8.40 40.40 68.7 6.7 40.2 
 9.7 2.0 17.5 11.5 3.20 20.50  سنة فأكثر60

 41.7 14.2 68.9 42.50 14.80 69.90 المجموع

Sourse : Enquête ONS, « Emploi et Chômage », 2006 – 2010, sur le site :   
www.ons.dz 

إذا قمنا بدراسة تطكر القكة العاممة حسب الفئات العمرية، فإننا سنبلحظ مف خبلؿ 
 بالنسبة 2010 – 2005قراءة أرقاـ الجدكؿ أدناه تطكرا مكجبا ليذه القكة خبلؿ الفترة 

http://www.ons.dz/
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 %18.80تمثؿ  (29 – 25)ألغمبية الفئات العمرية، كما سنبلحظ أف نسبة الفئة العمرية 
، تعّبر ىذه النسبة عف الطابع الشباني لمقكة العاممة كعف 2010مف مجمكع القكة العاممة سنة 

. أىمية نسبة الشباب في التركيب العمرم ليذه القكة

تطور القوة العاممة حسب الفئات العمرية في الجزائر خالل سنتي : 17الجدول رقم 
2005 – 2010 

 البيان
 الفئة العمرية

2005 2010 

التطور  ألف )العدد 
 (شخص

نسبة كل فئة 
عمرية من مجموع 

 (%)القوة العاممة 

ألف )العدد 
 (شخص

نسبة كل فئة 
عمرية من مجموع 

 (%)القوة العاممة 
- 99 4.61 499 6.30 598  سنة20أقل من 
20 – 24 1611 16.97 1659 15.34 48 
25 – 29 1755 18.50 2030 18.80 275 
30 – 34 1394 14.70 1578 14.60 184 
35 - 39 1139 12.00 1269 11.73 130 
40 - 44 993 10.50 1156 10.70 163 
45 – 49 774 8.15 1082 10.1 308 
50 - 54 635 6.70 741 6.85 106 
55 - 59 345 3.63 523 4.83 178 
 32 2.53 274 2.55 242  سنة فأكثر60

 1320 100 10812 100 9492 المجموع
Sourse : Enquête ONS, «Emploi et Chômage», 2005 – 2010, sur le site:   

www.ons.dz 
لقد كاف لتحسف الكضعية األمنية كاالستقرار  : القوة العاممة ومعدل البطالةتطور (ب 

 االستقرارالسياسي المذاف شيدتيا الببلد مطمع األلفية الثالثة دكر في استرجاع 
، كىك ما انعكس إيجابيا عمى مستكل االستثمارات كالرفع مف كتيرة االقتصادم

 – 2001البطالة، كالجدكؿ أدناه يبيف تطكر القكة العاممة العاطمة خبلؿ السنكات 
2005 – 2010. 

http://www.ons.dz/
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 تطور القوة العاممة العاطمة في الجزائر : 18الجدول رقم 
 2010 – 2005 – 2001خالل السنوات 

السنة 
القوة العاممة العاطمة 

 (%)معدل البطالة  (ألف عاطل)العدد 
 المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور 

2001 1934 404 2339 26.56 31.36 27.30 
2005 1199 249 1448 14.85 17.49 15.25 
2010 729 348 1076 8.1 19.1 10.0 

Sourse : Enquête ONS, « Emploi et Chômage », 2001 – 2005 – 2010, sur le site :   
www.ons.dz 

 التفسير
يتبيف لنا مف خبلؿ قراءة أرقاـ الجدكؿ أف الفئة العاطمة عف العمؿ في الجزائر قد 

 ألؼ عاطؿ عف العمؿ سنة 2339شيدت تقمصا بأكثر مف النصؼ حيث انتقمت مف 
، كما نبلحظ أف معدالت البطالة ىي 2010 ألؼ عاطؿ عف العمؿ سنة 1076 إلى 2001

 إلى 2001 سنة %27.30 مف 2010 – 2001األخرل عرفت انخفاضا خبلؿ الفترة 
 إلى تزايد مناصب الشغؿ المستحدثة خبلؿ ىذه االنخفاض، كيرجع ىذا 2010 سنة 10%

 لمببلد كما سبؽ كاالقتصاديةالفترة في ظؿ تحسف مختمؼ األكضاع األمنية، السياسية 
. كأشرنا

 %31.36: كما قدر الديكاف الكطني لئلحصائيات نسبة البطالة لدل النساء بػػػػػػ
 لدل الفئة %8.1 ك%14.85 ك%26.56 مف الفئة النشطة مقابؿ %19.1 ك%17.49ك

.  عمى التكالي2010 – 2005 – 2001النشطة مف الرجاؿ لكؿ مف السنكات 

نبلحظ مف خبلؿ ىذه األرقاـ أف معدالت البطالة انخفضت لدل كؿ مف النساء 
كالرجاؿ خبلؿ ىذه الفترة غير أنيا تبقى مرتفعة لدل النساء عنيا لدل الرجاؿ لؤلسباب 

. السالفة ذكرىا

http://www.ons.dz/
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أما عف تكزيع القكة العاممة العاطمة فإنو كحسب األرقاـ الصادرة عف الديكاف الكطني 
لئلحصائيات فإف نسبة البطالة مرتفعة لدل فئة الشباب عنيا لدل الفئات األخرل كىك ما 

. يبينو الجدكؿ أدناه

 2001تطور القوة العاممة العاطمة حسب الفئات العمرية خالل السنوات : 19الجدول رقم 
 -2005 – 2010 

 البيان
 

الفئة العمرية 

2001 2005 2010 

 العدد 
 (ألف شخص)

معدل البطالة 
حسب الفئات 

 (%)العمرية 

 العدد 
 (ألف شخص)

معدل البطالة 
حسب الفئات 

 (%)العمرية 

 العدد 
 (ألف شخص)

معدل البطالة 
حسب الفئات 

 (%)العمرية 
 23.2 116000 34.3 205417 51.35 393441 سنة 20أقل من 
20 – 24 687958 45.92 481169 29.9 349000 21.0 
25 – 29 578984 37.56 398779 22.7 336000 16.5 
30 - 34 280890 23.07 176666 12.7 140000 8.9 
35 - 39 155896 14.79 84257 7.4 58000 4.6 
40 - 44 93287 11.21 43096 4.3 33000 2.8 
45 - 49 72662 10.33 31613 4.1 22000 2.0 
50 - 54 58163 11.79 19498 3.1 13000 1.7 
55 - 59 18169 7.51 7791 2.3 10.000 1.9 

 10.0 1076000 15.3 1448286 27.30 2339450المجموع 
Sourse : Enquête ONS, « Emploi et Chômage », 2001 - 2005 – 2010, sur le site :   

www.ons.dz 
 :التفسير

، (سنة 30–16)يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ أف نسبة البطالة مرتفعة لدل فئة الشباب 
 19–16)  لدل الفئة المتراكحة أعمارىا بيف%23.2:ػ ب2010بحيث قدرت نسبتيا سنة 

: ، في حيف قدرت بػػػ( سنة24–20) لدل الفئة المتراكحة أعمارىا بيف %21، ك(سنة
 .( سنة29 – 25) لدل الشريحة التي تتراكح أعمارىـ بيف 16.5%

غير أنو مف الضركرم اإلشارة إلى أف معدالت البطالة قد عرفت انخفاضا مممكسا لدل 
:  إذ قدرت بػػػػ2005 ك2001فئات األعمار السالفة الذكر إذا ما قكرنت بتمؾ المسجمة سنتي 

http://www.ons.dz/
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لفئات األعمار  (%22.7، %29.9، %34.3)ك (37.56%، 45.92%، 51.35%)
 عمى 2005 – 2001لسنتي  ( سنة29 – 25)ك ( سنة24 – 20)ك ( سنة19 – 16)

 .التكالي

 نسبة البطالة عند 2010إضافة لذلؾ، قيـ الديكاف الكطني لئلحصائيات في سنة 
 بالنسبة لحاممي شيادات %12.4 مقابؿ %21.4حاممي شيادات التعميـ العالي بنسبة 

 .التككيف الميني

 :القوة العاممة المشتغمة ومعدل العمالة (ج 
 – 2001، عاد التشغييؿ في الجزائر ليعرؼ ارتفاعا خبلؿ الفترة االنكماشبعد سنكات 

 :التالي، كىك ما يكضحو الجدكؿ 2010

تطور قوة العمل المشتغمة ومعدل العمالة في الجزائر خالل السنوات : 20الجدول رقم 
2001 - 2005 – 2010 

البيان 
السنة 

 (%) TEمعدل العمالة  (ألف عامل)القوة العاممة المشتغمة 

2001 6228 30.36 
2005 8044 34.70 
2010 9736 37.60 

Sourse : Enquête ONS, « Emploi et Chômage », 2001 - 2005 – 2010, sur le site :   
www.ons.dz 

 :التفسير
 2001 ألؼ عامؿ سنة 6228ف عدد العامميف قد ارتفع مف أتبيف لنا أرقاـ الجدكؿ 

 إلى تزايد مناصب الشغؿ المحدثة االرتفاع، كيرجع ىذا 2010 ألؼ عامؿ سنة 9736إلى 
في إطار مختمؼ برامج التنمية التي سطرت خبلؿ ىذه الفترة كنقصد بذلؾ برنامجي اإلنعاش 

، كما عرفت الجزائر 2009 – 2001 الممتديف عمى طكؿ الفترة االقتصادمكدعـ النمك 

http://www.ons.dz/
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 نقاط مقارنة بسنة 04 أم ارتفع بقرابة %37.60 معدؿ عمالة إجمالي قيمة 2010سنة 
، فعمى امتداد سنكات ىذه الفترة ُسجؿ ارتفاع معتبر 2001 نقاط مقارنة بسنة 07 ك2005

أما عف التكزيع القطاعي لمقكة ، في معدالت العمالة كانعكاس الرتفاع مستكيات التشغيؿ
 :العاممة المشتغمة فالجدكؿ أدناه يفصؿ ذلؾ

 في الجزائر خالل االقتصاديةتوزع قوة العمل المشتغمة حسب القطاعات : 21الجدول رقم 
 2010 – 2005 - 2001السنوات 

 الترتيب
 القطاعات 
 االقتصادية

السنـــــــوات 
2001 2005 2010 

 (%)النسبة  (عامل)العدد  (%)النسبة  (عامل)العدد  (%)النسبة  (عامل)العدد 
 11.7 1136000 17.2 1380520 21.06 1312069الزراعة 
 13.7 1337000 13.2 1058835 13.82 861119الصناعة 

 19.4 1886000 15.1 1212022 10.44 650012البناء واألشغال العمومية 
 55.2 5377000 54.6 4392844 54.67 3405572التجارة والخدمات واإلدارة 

 100 9735000 100 8044221 100 6228772المجموع 
Sourse: Enquête ONS, «Emploi et Chômage», 2001-2005–2010, sur le site:   
www.ons.dz    

 :التفسير
: م لمقكة العاممة المشتغمةؿ عرفت التكزيع التا2010 أف سنة الجدكؿتبيف أرقاـ 

 في قطاع %19.4 مف العامميف يشتغمكف في قطاعات اإلدارة كالتجارة كالخدمات، 55.2%
 في قطاع الفبلحة، مقابؿ %11.7 في قطاع الصناعة، %13.7البناء كاألشغاؿ العمكمية، 

 في قطاع البناء %15.1 يشتغمكف في قطاعات اإلدارة كالتجارة كالخدمات، 54.6%
 2005 في قطاع الفبلحة لسنة %17.2 في قطاع الصناعة، %13.2كاألشغاؿ العمكمية، 

 في قطاع البناء %10.44 يشتغمكف في قطاعات اإلدارة كالتجارة كالخدمات، %54.67ك
 في قطاع الفبلحة لسنة %21.06 في قطاع الصناعة، %13.82كاألشغاؿ العمكمية، 

2001 .

http://www.ons.dz/


 الز ارةة في وطوورةة  اعئل سوق:ةةةةةةةةة اثكني افصلةة

137 

مف خبلؿ ىذه األرقاـ نبلحظ انخفاض حصة قطاع الفبلحة مف التشغيؿ كفي المقابؿ 
 مع استحكاذ 2010–2001ارتفعت حصة قطاع البناء كاألشغاؿ العمكمية منو خبلؿ الفترة 

. قطاع اإلدارة كالتجارة كالخدمات عمى أكبر حصة مف التشغيؿ- القطاع غير المنتج 

: التالي عف مساىمة القطاعيف الخاص كالعاـ في التشغيؿ ندرج الجدكؿ

 في الجزائر خالل االقتصاديةتوزع قوة العمل المشتغمة حسب القطاعات : 22الجدول رقم 
 2010 – 2005السنوات 

 البيان
 السنوات

 قطاع النشاط
 المجموع

 خاص عام

2005 
 8045 5081 2964 (ألف عامل)العدد 

 100 63.15 36.85 (%)النسبة 

2006 
 8869 6123 2746 (ألف عامل)العدد 

 100 69.04 30.96 (%)النسبة 

2007 
 8594 5607 2987 (ألف عامل)العدد 

 100 65.25 34.75 (%)النسبة 

2008 
 9145 5996 3149 (ألف عامل)العدد 

 100 65.6 34.4 (%)النسبة 

2009 
 9472 6236 3234 (ألف عامل)العدد 

 100 65.9 34.1 (%)النسبة 

2010 
 9735 6390 3345 (ألف عامل)العدد 

 100 65.6 34.4 (%)النسبة 
Sourse: Enquête ONS, «Emploi et Chômage», 2005-2006-2007–2008–2009-2010, sur le 

site: www.ons.dz 
: التفسير

 ترتكز في القطاع الخاص 2010حسب الجدكؿ، غالبية القكة العاممة المشتغمة لسنة 
كتعد نسبة ،  في القطاع العمكمي%34.4 مف مجمكع ىذه القكة مقابؿ %65.6بنسبة 

التشغيؿ في القطاع العاـ بالجزائر مرتفعة إذا ما قكرنت بدكؿ العالـ حيث يقدر متكسط 

http://www.ons.dz/
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 بالعالـ أما متكسطو بالدكؿ العربية فيبمغ %11: حصة القطاع العاـ مف إجماؿ التشغيؿ بػػػػػ
، كيرتبط التشغيؿ بالقطاع العاـ بالجزائر بعدة عكامؿ مف أىميا تكاضع دكر القطاع 17.5%

الخاص نتيجة عدـ مبلئمة بيئة األعماؿ كالميزات التي يكفرىا القطاع العاـ بالمقارنة بالقطاع 
كيظير مف تركيبة القكة العاممة  1.الخاص مف حيث الفارؽ في األجكر كاألمف الكظيفي

 : المينية، ما يمياالجتماعية، حسب الفئة 2010المشتغمة في سنة 
 29.5%يمثمكف أصحاب العمؿ كالعامميف لحسابيـ الذاتي؛   
 32.9%أجراء دائمكف؛   
 33.4%أجراء غير دائميف كمتمينيف كفئات أخرل؛   
 04.2%مساعي العائبلت  . 

. أدناه (23)أنظر الجدكؿ رقـ 
 المينية في الجزائر خالل االجتماعيةتوزع قوة العمل المشتغمة حسب القطاعات : 23الجدول رقم 

عامل : الوحدة 2010 – 2005 - 2001السنوات 
السنوات 

 االقتصاديةالقطاعات 
2001 2005 2010 

 2874000 2183149 1826020عمال أحرار 
 3208000 3076181 2570793عمال أجراء 

 3250000 2202844 1306407عمال أجراء غير دائمين 
 404000 582047 525552عمال يستفيدون من المساعدات العائمية 

 9735000 8044221 6228772المجموع 

Sourse : Enquête ONS, « Emploi et Chômage », 2005 – 2006 - 2007 – 2008 
– 2009  – 2010, sur le site : www.ons.dz 

                                                           
/ 10، مجمة الباحث، العدد "2010 – 2000تقييـ أداء سياسات التشغيؿ في الجزائر " لخضر عبد الرزاؽ مكالم، 1

 .196، ص 2012

http://www.ons.dz/
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  تطور الطمب عمى العملتطور الطمب عمى العمل: ثانيا: ثانيا
، عرفت الكضعية المالية لمجزائر 2010 – 2000 سنتي بيفعمى مدل الفترة الممتدة 

 399)تحسنا كبيرا، إذ سجمت مصالح المالية العامة فكائض في ميزانيتيا طكاؿ ىذه الفترة 
  كىك 1.( مميار دينار جزائرم836 إلى 2008 ليرتفع سنة 2000مميار دينار جزائرم سنة 

. ما مكنيا مف تنفيذ مختمؼ برامج التنمية كخطط العمؿ المسطرة

 أىـ أىداؼ السياسة التنمكية لمببلد إلى جانب كؿ كأحديأتي استحداث مناصب الشغؿ 
 الكمي، كفي ىذا السياؽ تـ االقتصاد كتدعيـ االقتصادممف ىدفي الرفع مف معدالت النمك 

 السداسي 1999 منصب شغؿ منيا الدائمة كمنيا المؤقتة خبلؿ الفترة 8390266استحداث 
 كتعكد ىذه النتائج في األساس إلى الدعـ الياـ كالتدابير العديدة المشجعة 2010األكؿ لسنة 

 2:عمى التكظيؼ كالتي اتخذتيا الحككمة ألجؿ التحسيف مف كاقع الشغؿ في الببلد، إذ
 منصب في قطاع الفبلحة إثر 1160651: تـ استحداث مناصب شغؿ قدرت بػػػػػػػ  

 الذم عرفو القطاع خبلؿ ىذه الفترة، كما انجر عف عمميات التكظيؼ في االنتعاش
  منصب شغؿ؛927372قطاع الكظيؼ العمكمي 

 1126944:  مناصب شغؿ مف قبؿ المؤسسات العمكمية قدرت بػػػػػػاستحداث 
 منصب شغؿ؛

  كما سمحت التدابير الرامية إلى تيسير اإلدماج الميني لمشباب طالبي الشغؿ ألكؿ
 بتكظيؼ أزيد مف CID – CIP - CFI"،3 "2008مرة كالتي تـ اعتمادىا سنة 

 ؛2010 شاب مستفيد إلى غاية نياية السداسي األكؿ مف سنة 533258

                                                           
 .255، ص 2010، "النشرة اإلحصائية لمدكؿ العربية"ػ صندكؽ النقد الدكلي،  1

2  Les Services du Premier Ministre, « Annexe à la déclaration de politique général », 
Octobre 2010, sur le site  www. Prepier-ministre.gov.dz  (07/05/2012   14 :39). 

، كىي ثبلث عقكد CRIإدماج  -  ، عقد تككيف CIP، عقد اإلدماج الميني CIDعقكد إدماج حاممي الشيادات ػ  3
 .2008  المعتمد سنة  DAIPتندرج ضمف جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني  
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  كفي مقاـ آخر نجد أنو في إطار األجيزة المساعدة عمى إحداث المؤسسات
كالصندكؽ الكطني " ANSEJ"الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب )المصغرة 

المعتمدة لصالح الشباب البطاؿ الراغب في إنشاء  ("CNAC"لمتأميف عف البطالة 
 37354 سمح باستحداث 2008 ممؼ سنة 13189مؤسسة مصغرة، قد تـ تمكيؿ 
  ممؼ مف التمكيؿ، مع استحداث 28836:  2009منصب شغؿ، كاستفاد في سنة 

  ممؼ خبلؿ السداسي 17180  منصب شغؿ، في حيف سجؿ تمكيؿ 75572
  منصب شغؿ؛42343 مما سمح باستحداث  2010األكؿ مف سنة 

  مناصب العمؿ المأجكرة ذات المبادرة المحمية "سمحت النشاطات في إطار تراتيب
ESIL المكثؼ لميد العاممة  االستعماؿ  كأشغاؿ المنفعة العامة ذات TUP HIMO 

 معادؿ 406000بإحداث " IAIGكتعكيضات األنشطة ذات المنفعة العامة  
 منصب آخر خبلؿ السداسي األكؿ 332000 ك2009منصب شغؿ دائـ في سنة 

 .2010مف سنة 

: إذف أسفرت الجيكد المبذكلة ألجؿ ترقية التشغيؿ كالحد مف البطالة عف
 406000، منيا 2009 مميكف منصب شغؿ سنة 1.459استحداث مجمكع  -

 معادلة مناصب دائمة؛
 مميكف معادؿ منصب شغؿ دائـ 1.865 مميكف منصب شغؿ ك3.166 استحداث -

 ؛2009 ك2005بيف سنتي 
 منصب شغؿ، 672344 فقد عرؼ استحداث 2010أما السداسي األكؿ مف سنة  -

  معادؿ 332000  منصب شغؿ عف طريؽ التكظيؼ، ك340324:  منيا
منصب شغؿ دائـ في إطار كرشات أشغاؿ المنفعة العامة ذات اليد العاممة 

 .المكثفة

أسفرت زيادة الطمب عمى العمؿ كالذم تجسد مف خبلؿ عدد مناصب الشغؿ 
خبلؿ ىذه الفترة عف، تراجع معدالت البطالة، إذ انخفضت نسبتيا  (المعركضة)المستحدثة 

لى 2005 في بداية سنة %18 إلى حكالي 2001 سنة %27.3مف   في شير %10.2، كا 
. 2009سبتمبر 



 

 

 2010السداسي األول من سنة  -  1999مناصب الشغل المنشأة في الجزائر خالل الفترة : (24)الجدول رقم 

 السنة
 البيان

من 
01/01/1999 

إلى 
31/12/2003 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
السداسي 
األول من 

 2010سنة 

المجموع من 
01/01/1999 

إلى السداسي األول 
 2010من سنة 

 (منصب شغل)مناصب الشغل المستحدثة من قبل اإلدارات العمومية والمؤسسات 
مناصب الشغل المستحدثة من قبل  (1

االقتصادية المؤسسات )المؤسسات العمومية 
المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي -

 (والتجاري وغيرىا

381191 114007 149924 114276 135781 83034 88782 59949 1126944 

مناصب الشغل المستحدثة لدى الوظيف  (2
العمومي 

173010 47670 48616 102920 120335 181375 222701 30745 927372 

مناصب الشغل المستحدثة في إطار  (3
استثمارات منجزة في قاطع الفالحة 

303160 166502 132428 104323 101997 83908 243854 24479 1160651 

مناصب الشغل المستحدثة في إطار  (4
خارج )استثمارات ممولة من قبل البنوك 

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وخارج 
 (الفالحة

81556 30610 15085 36925 32451 41365 29284 15785 283061 

مناصب الشغل المستحدثة في إطارعقود ما  (5
قبل التشغيل 

41651 56056 48684 44101 52899 57129 22540 12892 335952 



 

 

مناصب الشغل المستحدثة في إطار تراتيب  (1
 – CID)المساعدة عمى اإلدماج الميني 

CIP – CFI) 
 - - - - -164296 277618 91344 533258 

مناصب الشغل المستحدثة في إطار القرض  (2
 – ANSEJ – CNAC)المصغر 

ANSEM) 
103272 15700 35088 71265 59772 94349 168139 72300 619885 

مناصب الشغل المستحدثة في إطار الصناعة  (3
التقميدية 

 - - - - - - 22830 22830 

 705456 503235 473810 429825 430545 1083840" أ"المجموع الفرعي 
105291

8 
330324 5009953 

 (منصب شغل)معادل مناصب الشغل الدائمة المستحدثة عمى مدى سنة في إطار ورشات ذات يد عاممة مكثفة 
مناصب الشغل المستحدثة في إطار تراتيب  

(ESIL – TUP – HOMO-IAIG) 
905034 267961 254736 387878 396419 419305 406980 332000 3370313 

 3370313 332000 406980 419305 396419 387878 254736 267961 905034" ب"المجموع الفرعي 

 899654 861688 684561 698506 1988874المجموع العام 
112476

1 
145989

8 
662324 8330266 

Source: Les Services de premier ministre, «Annexe à la déclaration de politique général», 2010, et «Bilan des réalisation 
économique et sociales de la période 1999–2008», sur le site www.Premier-ministre.gov.dz. 

 

 

http://www.premier-ministre.gov.dz/
http://www.premier-ministre.gov.dz/
http://www.premier-ministre.gov.dz/
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خصائص سوق العمل الجزائري خصائص سوق العمل الجزائري : المطمب الثاني: المطمب الثاني
تجزؤه :  سنأتي عمى ذكر اثنتيف منيا ىماةص عدئ خصاالجزائرلسكؽ العمؿ في 

كانتشار ظاىرة البطالة فيو، ىذه األخير كنظرا الرتفاع معدالتيا في نياية عقد التسعينات، 
أصبحت مف أىـ التحديات الكاجب مكاجيتيا مف طرؼ الحككمة الجزائرية عند بداية األلفية 

. الثالثة

تجزؤ سوق العمل تجزؤ سوق العمل : الفرع األول: الفرع األول
في ما يتعمؽ بتجزؤ سكؽ العمؿ، فإنو يمكف التمييز بيف أجزاء مختمفة ُتَكّكف سكؽ 

قطاع ريفي يشمؿ النشاطات الفبلحية، كقطاع حضرم ىك اآلخر يتككف : العمؿ في الجزائر
مف قطاع غير رسمي يتكفؿ بجزء مف التشغيؿ لكف في ظركؼ غير الئقة سكاء فيما يتعمؽ 

، كآخر رسمي يضـ القطاع العاـ كالخاص االجتماعيةباألجكر أك ظركؼ العمؿ كالحماية 
. الخاضعيف لتشريع العمؿ

  يستحكذ القطاع الريفي عمى حصة معتبرة مف الشغؿ ال يمكف إىماليا، إذ امتص ىذا
 منيا %50 مف اليد العاممة المشتغمة، بقرابة 1%72.2: ػ1977القطاع في سنة 
حسب الديكاف الكطني لئلحصائيات قد انخفضت نسبة مساىمة . مصدرىا الفبلحة

 في %34.67 ك2001 في سنة %42.35القطاع الريفي في التشغيؿ إلى حكالي 
، نتيجة ليجرة السكاف مف الريؼ إلى المدف ألسباب عدة منيا نكعية 2010سنة 

 كارتفاع األجكر في المدف، كضع أدل إلى ارتفاع معدالت االجتماعيةاليياكؿ القاعدية 
 البطالة في القطاع الرسمي، كبركز القطاع غير الرسمي؛

  التي مر بيا بتنامي القطاع غير االنتقالية الجزائرم إثر المرحمة االقتصادتميز 
الرسمي، الذم خمؽ أسكاقا غير رسمية، منيا سكؽ العمؿ غير الرسمي، ألسباب عدة 

 عمى استيعاب اليد االقتصاديةمنيا جمكد سكؽ العمؿ الرسمية كعدـ قدرة المؤسسات 
                                                           

 التجميعية عمى معدالت االقتصادياتسكؽ العمؿ في الجزائر كأثر السياسات "ػ عبد الرحيـ شيبي، محمد شككرم،  1
 .42، ص 2008، المجمد العاشر، العدد الثاني، يكليك االقتصادية كالسياسات االقتصادية، مجمة التنمية "البطالة
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 كاالجتماعي االقتصادمكحسب تقرير المجمس الكطني . العاممة العاطمة الطالبة لمشغؿ
األنشطة غير الرسمية لقيت إقباال كبيرا مف طرؼ الفئة النشطة غير المشغمة، "فإف 

 لمجياز اإلنتاجي عمى امتصاص اليد العاممة العاطمة االستيعابيةكىذا في غياب القدرة 
 أربعة مبلييف 2005حيث أشارت اإلحصائيات المتعمدة في التقرير إلى أنو في سنة 
كذلؾ راجع لطبيعة ىذه . شخص يشتغؿ في القطاع غير مؤمف اجتماعيا كميا أك جزئيا

 كقطاع البناء %87األنشطة التي تضـ األعماؿ المكسمية كالقطاع الزراعي بنسبة 
 1؛"%81كاألشغاؿ العمكمية بأكثر مف 

 عمى مدل العقد الماضي، %10 إلى %30كما أف انخفاض معدؿ البطالة مف قرابة 
 مف االقتصادازدىر القطاع غير الرسمي، كارتفعت مساىمتو في جميع الكظائؼ التي كفرىا 

 2007.2 سنة %27 إلى أكثر مف 2000 سنة 20%

الجزائري الجزائري   العملالعمل  وسوقوسوق  البطالةالبطالة: الفرع الثاني: الفرع الثاني
مف أبرز خصائص سكؽ العمؿ في الجزائر انتشار ظاىرة البطالة فيو، كذلؾ نتيجة 

التكازف بيف مناصب الشغؿ المعركضة كنمك الفئة النشطة باإلضافة لتراكمات  الختبلؿ
بضعؼ أداء المؤسسات كعدـ مكاكبة السياسة التعميمية كالتككينية  المشاكؿ المرتبطة

 .لمتطمبات سكؽ العمؿ المتجددة

كيختمؼ كاقع البطالة في الجزائر خبلؿ المراحؿ المختمفة باختبلؼ الظركؼ 
شيدتيا الببلد، فكاقعيا في عشريتي الثمانينات كالتسعينات تختمؼ تماما عف  االقتصادية التي

 .الثالثة كاقعيا في بداية األلفية

                                                           
1Conseil National Economique et Social (CNES), «rapport national sur le déviloppement 
humain en Algérie», 2006, p 60. 

 .197لخضر عبد الرزاؽ مكالم، مرجع سابؽ، ص ػ  2
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بدأت مشكمة البطالة في الجزائر تتفاقـ نتيجة االنكماش االقتصادم  1985إذ منذ سنة 
التشغيؿ بسبب قمة المكارد المالية لمدكلة كالتي قمصت مف حجـ االستثمارات  كتراجع كتيرة

كبالتالي االختبلؿ في سكؽ العمؿ بيف العرض كالطمب عمى العمؿ  المنشئة لمناصب الشغؿ،
سنة %16,9 إلى 1984سنة %15معدؿ البطالة مف  ترتب عميو ارتفاع في"كىك ما 
لمعماؿ نمكا سريعا نتيجة حؿ المؤسسات إذ  ، كما عرفت ظاىرة التسريح الجماعي 1989

 ذلؾ المعدؿ في االرتفاع إلى .  كاستمر1998-1994عامؿ لمفترة 360000تـ تسريح 
 20001غاية سنة 

-2001انطمؽ مخطط دعـ اإلنعاش االقتصادم كامتد خبلؿ الفترة  2001في سنة 
 ليذا البرنامج أثر عمى سكؽ العمؿ، حيث تقمص معدؿ البطالة مف كلقد كاف، 2004
 كيعكد ىذا التراجع إلى الزيادة اليامة ،2004سنة % 17,65 إلى 2001سنة % 27,3

ألؼ منصب شغؿ  230شغؿ جديد منيا  ألؼ منصب 720في فرص التشغيؿ باستحداث 
 2.مؤقت

-2005تـ بعث البرنامج التكميمي لدعـ النمك االقتصادم لمفترة  2005في سنة 
البرنامج تـ بعث عديد المشاريع مع شركاء أجانب، منيا الطريؽ السيار  خبلؿ ىذا  2009

، كالشيء المبلحظ أنو خبلؿ   انجاز مميكف كحدة سكنيةكـ ،1200 شرؽ غرب عمى مسافة
 %23العمكمي معدالت نمك جد مرتفعة، بمغ متكسطيا  ىذا البرنامج عرؼ حجـ االستثمار

مناصب الشغؿ، كىك ما يفسر االتجاه التنازلي  سنكيا، ىذا ما أدل إلى تكفير عدد معتبر مف
 3%12,06 لمعدالت البطالة، كالتي بمغت في المتكسط

                                                           
 أسبابيا، معالجتيا، :البطالة"كرقة عمؿ مقدمة في الندكة العربية ، "مكافحة مشكمة البطالة في الجزائر" ناصر مراد، 1

 أفريل 27-25الجزء الثاني، جامعة سعد دحمب، البميدة، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير،،  "وأثرىا عمى المجتمع
  349،ص2006

السداسي ، "مشروع التقرير التمييدي حول الظرف االقتصادي واالجتماعي" المجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي، 2
 120 ص.2004األكؿ مف سنة ،

دراسة تحميمية قياسية ألثر االستثمار العمومي عمى البطالة في الجزائر خالل " بمقاسـ رحالي، ركف الديف فبلؾ، 3
الممتقى الدكلي حكؿ إستراتيجية الحككمة في القضاء عمى البطالة كتحقيؽ التنمية   2010-1970الفترة 

 06،ص2011 نكفمبر16-15المستدامة، جامعة المسيمة، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير ،يكمي 
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كرغـ انخفاض معدؿ البطالة إال أف مستكاىا يبقى مقمقا، كفي ىذا السياؽ نضع 
 :المبلحظات التالية

  أف 2006أشارت إحصائيات سنة "طبيعة مناصب الشغؿ التي تـ إنشاؤىا، إذ 
 فقط مناصب %18,36 مف مناصب الشغؿ المنشأة كانت مؤقتة ك81,64%
ىذا التكجو الذم يفقد فيو العامؿ المؤقت االستقرار الكظيفي كالكثير مف  1،"دائمة

 التي يتمتع بيا العامؿ الدائـ؛ االمتيازات
 ضعؼ مستكل تأىيؿ القكة العاممة العاطمة؛ 
  اتساع مدة البطالة في الجزائر حيث كحسب تقرير لمديكاف الكطني لئلحصائيات

فإف تكزيع مدة البطالة المعرفة بالفترة المستغرقة في البحث عف  2010 لسنة
 مف البطاليف يبحثكف عف عمؿ لمدة تقؿ عف السنة، %35,6 العمؿ كانت

منيـ %45,1يبحثكف عف عمؿ منذ أكثر مف سنة ك  مف البطاليف19,3%
 .سنتيف يبحثكف عف عمؿ لمدة تفكؽ

 كىي ظاىرة خطيرة لما تتسيب فيو مف انتشار لميأس مف جراء البحث عف العمؿ، كما
 .قد ينجر عف ذلؾ مف االنحراؼ كالجريمة

 أجيزة الدعم لتوفير فرص العمل  أجيزة الدعم لتوفير فرص العمل  مع معاالستراتجيات المستحدثةاالستراتجيات المستحدثة: المطمب الثالث: المطمب الثالث
 االستراتيجيات المستحدثة لتكفير  التعرض باختصار إلىسنحاكؿفي ىذا المطمب 

أجيزة كبرامج التشغيؿ التي تعتمد عمى صيغ أخرل في اإلدماج تتمثؿ في دعـ فرص العمؿ ك
المبادريف مف أجؿ خمؽ نشاطات لحسابيـ الخاص، مف خبلؿ التعريؼ بيذه األجيزة 

 2.كمياميا كدكرىا خاصة

                                                           
الكطني الثاني كاقع التشغيؿ في الجزائر  الممتقى 2006-1990مرونة عالقات العمل في الجزائر " سعدية قصاب، 1

 04، ص 2008جكاف  26 و 25كآليات تحسينو، جامعة  الجزائر، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، يكمي 

 89 ص ،2 قسنطينة جامعة دكتكراه، أطركحة الجزائر، في العمؿ كسكؽ جزائرية األكرك الشراكة اتفاقية ىاجر، رماش 2
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 لتوفير فرص العمل  لتوفير فرص العمل   االستراتجيات المستحدثةاالستراتجيات المستحدثة: الفرع األول: الفرع األول

  AANNSSEEJJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : أوال: أوال
ىيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطيا كزير التشغيؿ كالتضامف الكطني أنشئت عاـ 

كيشكؿ جياز دعـ تشغيؿ الشباب أحد الحمكؿ المبلئمة ضمف سمسمة اإلجراءات ، 1997
المتخذة لعبلج مشكؿ البطالة في ظؿ المرحمة االنتقالية لبلقتصاد الجزائرم، مف األىداؼ 

: األساسية ليذا الجياز
  .تشجيع خمؽ النشاطات مف طرؼ الشباب أصحاب المبادرات  -
  .تشجيع كؿ األشكاؿ كاإلجراءات الرامية الى ترقية تشغيؿ الشباب  -
تقديـ الدعـ كاالستشارة ألصحاب المبادرات إلنشاء مؤسسات مصغرة في مختمؼ  -

  .مراحؿ المشركع 
  .إعبلـ المستثمر الشاب بالقكانيف المتعمقة بممارسة نشاطو  -

كقد تمكنت الككالة بفضؿ كؿ ىذه الجيكد تحقيؽ نتائج إيجابية في ظرؼ زمني قصير 
: نسبيا، ككمثاؿ عمى ىذا النجاح نشير الى أنو تـ خبلؿ ست سنكات إنشاء أكثر مف

 مؤسسة مصغرة مف طرؼ الشباب كالتي مكنت بدكرىا إنشاء أكثر مف 68,000
  . مميار دكالر1,4منصب شغؿ دائـ بحجـ استثمارم إجمالي يفكؽ 135,000

.  أما التفصيؿ سكؼ نتطرؽ إلييا في الفصؿ الثالث

  AANNEEMMالوكالة الوطنية لمتشغيل الوكالة الوطنية لمتشغيل : ثانيا: ثانيا
كتمييا مديريات التشغيؿ لمكالية مف خبلؿ البرنامج الكطني لعقكد ما قبؿ التشغيؿ 

باعتباره أىـ برنامج كضعتو الدكلة إلدماج الحاصميف عمى شيادات جامعية، ثـ تأتي بعدىا 
باقي الككاالت المتخصصة المكضكعة تحت كصاية الكزارة لمتعريؼ بيا كببرامجيا المختصة 

 .أساسا في استقباؿ كتكجيو أصحاب المبادرات كالعمؿ عمى تجسيد مشاريعيـ
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  AANNGGEEMMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر: : ثالثاثالثا
ميمتيا تطبيؽ سياسة الدكلة في مجاؿ محاربة البطالة كالفقر عف طريؽ تدعيـ 
أصحاب المبادرات الفردية مف أجؿ مساعدتيـ عمى خمؽ نشاطات لحسابيـ الخاص، 

كيتضمف دكر الككالة تقديـ الدعـ كاالستشارة كالمرافقة لممبادريف كضماف المتابعة إلنجاح 
دج 500,000كالقرض المصغر عبارة عف قركض صغيرة قد تصؿ .المشاريع المجسدة 

 سنة فما فكؽ كيمتمككف تأىيبل أك 18مكجية لفئة البطاليف كالمحتاجيف الذيف بمغكا سف 
كأىداؼ القرض المصغر ىامة كىي تجربة حققت نجاحا كبير في . معارؼ في نشاط معيف

العديد مف الدكؿ في مجاؿ محاربة البطالة كتحسيف أكضاع المكاطف ككنو مكجو إلى فئات 
. اجتماعية كاسعة 

  CCNNAACC  الصندوق الوطني لمتأمين عمى البطالةالصندوق الوطني لمتأمين عمى البطالة: رابعا: رابعا
أحد صناديؽ الضماف االجتماعي التابعة لكزارة العمؿ كالضماف االجتماعي، كضع 

 50\35 مكجو لؤلشخاص البطاليف الذيف تتراكح أعمارىـ ما بيف 2004حيز التنفيذ مف سنة 
سنة كيحتمؿ نفس المكاصفات التقنية لجياز دعـ تشغيؿ الشباب مف حيث المحتكل 

 مميكف دينار  5كالخطكات المتبعة في تجسيد المبادرات المقدمة كبحجـ استثمارم يفكؽ 

المرصد الوطني لمتشغيل ومكافحة الفقر المرصد الوطني لمتشغيل ومكافحة الفقر : خامسا: خامسا
كما يمكف لممرصد الكطني لمتشغيؿ كمكافحة الفقر أف يمعب ىك اآلخر دكرا بارزا في 

. مجاؿ اإلعبلـ كالتقييـ في التشغيؿ بحكـ اختصاصاتو كتركيبتو

( ( AADDSS)وكالة التنمية االجتماعية )وكالة التنمية االجتماعية : سادسا: سادسا
كتعتبر ىيئة ذات طابع خاص يتابع نشاطيا كزير التشغيؿ كالتضامف الكطني أنشئت 

 في ظؿ تطبيؽ مخطط إعادة الييكمة بالجزائر، ىدفيا التخفيؼ مف حدة نتائج 1996عاـ 



 الز ارةة في وطوورةة  اعئل سوق:ةةةةةةةةة اثكني افصلةة

149 

ىذا المخطط عمى الفئات االجتماعية الضعيفة كذلؾ بكضع تدابير كبرامج لمحاربة البطالة 
 1:كالفقر كالتيميش كمف بيف المياـ األساسية لمككالة ما  يمي

 .ترقية كاختيار كتمكيؿ كؿ العمميات المكجية لمفئات االجتماعية المحتاجة -
تمكيؿ مشاريع ليا منفعة اقتصادية كاجتماعية تستعمؿ في إنجازىا يد عاممة كثيفة  -

 .أم تشغيؿ أكبر عدد ممكف مف العماؿ في كؿ مشركع

لكف ىذا االنفتاح ليس إال ظاىريا، باعتبار أف الككالة الكطنية لمتشغيؿ تحتكر ميمة 
  .التنصيب الشيء الذم يعكد العتماد القكانيف الجديدة عمى ىذا الجياز

لتوفير فرص العمل لتوفير فرص العمل   أجيزة الدعمأجيزة الدعم: الفرع الثاني: الفرع الثاني
في إطار الجيكد الرامية إلى ترقية المقاكالتية في الجزائر، قامت الدكلة بإنشاء العديد 

مف األجيزة التي تسير عمى مساعدة الشباب البطاؿ في استحداث أنشطتيـ الخاصة، 
كسكؼ بالتعرض لكؿ ىذه األجيزة بدءا بالككالة الكطنية لتطكير االستثمار، كالككالة الكطنية 

لعدـ تشغيؿ الشباب، كالصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة، كالككالة الكطنية لتسيير 
. القرض المصغر

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار : أوال   AANNDDIIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار : أوال
كىي مؤسسة عمكمية تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي، تتكفؿ ىذه الككالة 

: بالمستثمريف سكاء كانكا كطنييف أـ أجانب مف خبلؿ تقديـ الخدمات التالية
. ضماف ترقية االستثمارات كتطكيرىا كمتابعتيا -
عبلميـ كمساعد -   .ـتواستقباؿ المستثمريف المقيميف كغير المقيميف كا 
تسييؿ القياـ بالشكميات التأسيسية لممؤسسات كتجسيد المشاريع بكاسطة خدمات  -

 .الشباؾ الكحيد البلمركزم

                                                           
دحماني محمد ادريكش، إشكالية التشغيؿ في الجزائر، محاكلة تحميؿ أطركحة دكتكراه في العمـك االقتصادية، جامعة أبك  1

 .222-221 ،ص2012 -2012بكر بمقايد، تممساف، 
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  .منح المزايا المرتبطة باالستثمار في إطار الترتيب المعمكؿ بو  -
. تسيير صندكؽ دعـ االستثمار -
 .التأكد مف احتراـ االلتزامات التي تعيد بيا المستثمركف خبلؿ مدة االعفاء -
. تبسيط إجراءات الحصكؿ عمى المزايا  -
.  تخفيؼ ممفات طمبيا -
 ساعة فيما يتعمؽ 72 يكما إلى 30تخفيض آجاؿ الرد عمى المستثمريف مف  -

لى  .  أياـ فيما يتعمؽ بمزايا االستغبلؿ10بالمزايا الخاصة باالنجاز، كا 

لقد حمت ىذه الككالة محؿ ككالة ترقية كدعـ االستثمار مف خبلؿ إدخاؿ العديد مف 
التعديبلت عمى آليات عمؿ ىذه األخيرة حيث تـ اإلبقاء عمى صيغة الشباؾ الكحيد كالذم 

 1:يضـ مختمؼ اإلدارات كالييئات المعنية باالستثمار، حيث  يتككف مف ممثميف عف
كزارة الداخمية كالجماعات المحمية  -
ممثميف عف البيئة كالعمراف  -
إدارة الجمارؾ  -
مصالح السجؿ التجارم لمغرفة الكطنية لمسجؿ التجارم  -
الككالة الكطنية لمعقار الصناعي  -
مصمحة إيرادات الضرائب  -
مصمحة إيرادات الخزينة  -
 BOALالكشؼ الرسمي لئلعبلف -

 كيسير ىذا الشباؾ عمى تقديـ مختمؼ المساعدات البلزمة لممستثمريف حتى ينفذكا 
مشاريعيـ بأسرع كقت ممكف، كذلؾ بتبسيط اإلجراءات اإلدارية كالكثائؽ المطمكبة مف أجؿ 
نجاز المشاريع، كالجديد في ىذه الككالة أنيا ستككف متكاجدة في كؿ  تأسيس المؤسسات كا 

                                                           
 الدكلي الممتقى الجزائر، في كالمتكسطة الصغيرة لممؤسسات البنكؾ تمكيؿ إشكالية المطيؼ، عبد بمغرسة السعيد، بريبش 1

 329،ص2006 أفريؿ 18|17الشمؼ، جامعة العربية، الدكؿ في كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات تاىيؿ  متطمبات حكؿ



 الز ارةة في وطوورةة  اعئل سوق:ةةةةةةةةة اثكني افصلةة

151 

كاليات الكطف بعدما كانت متمركزة في العاصمة فقط، كذلؾ لمتخفيؼ مف عبء التنقؿ مف 
جية، كمف جية أخرل حتى تككف قريبة مف مكاف تكاجد المستثمر لمحصكؿ عمى المعمكمات 

. ، مما سيخمؽ ديناميكية جديدة لترقية االستثمار المحمي...البلزمة كمتابعة ممؼ االستثمار

  CCNNAACCالصندوق الوطني لمتأمين عن البطالة : الصندوق الوطني لمتأمين عن البطالة : ثانياثانيا
قامت السمطات الجزائرية بإنشاء الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة بمقتضى 

كالذم كّمؼ بميمة تقديـ  1994،1 مام سنة 26 المؤرخ في 11-94المرسـك التشريعي رقـ 
التعكيضات لمعماؿ المسرحيف ألسباب اقتصادية المنصكص  عمييا في نظاـ لمتأميف عف 

  .البطالة، باإلضافة إلى مساعدتيـ مف أجؿ إعادة االندماج في الحياة المينية

كبصفتو مؤسسة عمكمية لمضماف االجتماعي يتمتع الصندكؽ الكطني لمتأميف عف 
البطالة باالستقبللية المالية كالشخصية المعنكية، أككمت إليو صبلحيات تحصيؿ االشتراكات 

المخصصة لتمكيؿ أداءات التأميف عف البطالة كضبط ممفات المنخرطيف فيو، كمف ثـ 
صرؼ التعكيضات المستحقة لمبطاليف المعنييف بخدماتو، كلـ تتكقؼ ميامو عند ىذا الحد بؿ 
امتدت لتشمؿ مساعدة البطاؿ المسرح عمى إعادة االندماج في الحياة العممية مف جديد، كفي 

: كؿ مرة كانت تسند إليو مياـ جديدة سنتطرؽ إلييا بشيء مف التفصيؿ فيما يمي

ميام الصندوق   .1
لقد عرؼ الصندكؽ الكطني لمتأميف عمى البطالة عدة محطات تخص جميا كفي كؿ 
مرة التكفؿ بالمياـ الجديدة المسندة إليو مف طرؼ السمطات العمكمية كالمتمثمة أساس فيما 

 2:يمي

                                                           
 12ص ، 1994 جكاف 01 في الصادر ، 34 العدد الرسمية، الجريدة الشعبية، الديمقراطية ئرية الجزا الجميكرية 1
 الجزائر، البطالة، عف لمتأميف الكطني لمصندكؽ الشيرية النشرية كمياـ، نشاطات البطالة، عف لمتأميف الكطني الصندكؽ 2

 32 العدد
 01ص ، 2006 ديسمبر .
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لقد تمثمت أكؿ ميمة لمصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة كالتي أككمت إليو بمجرد  (أ 
 في التأميف عف البطالة، كالتي تقتضي دفع تعكيض البطالة 1994إنشائو سنة 

  .لمعماؿ الذيف فقدكا مناصبيـ نتيجة أسباب اقتصادية خارجة عف نطاقيـ
أما الميمة الثانية فقد تمثمت في تسييؿ عممية إعادة االدماج الميني لمبطاؿ في  (ب 

، كالتي تتمثؿ (C.R.E)سكؽ الشغؿ مف خبلؿ إنشاء مراكز البحث عف الشغؿ 
ميمتيا في العمؿ عمى تعزيز قدرات البطاليف في البحث عف عمؿ مف جديد، 
كتزكيدىـ بمختمؼ المعمكمات الضركرية لذلؾ، كالدعـ الكفيؿ بمساعدتيـ عمى 

تطكير قدراتيـ في التعامؿ مع المكاقؼ الصعبة، كتنمية الثقة في النفس، باإلضافة 
  .إلى مختمؼ الميارات الضركرية في عممية البحث عف العمؿ

كما كمؼ الصندكؽ أيضا بإجراءات دعـ العمؿ الحر التي تتكفؿ بيا مراكز  (ج 
،ىذا اإلجراء ييدؼ ىك أيضا كاإلجراء  ((C.A.T.Iالمساعدة عمى العمؿ الحر 

السابؽ إلى تسييؿ عممية إعادة االدماج الميني لمبطاؿ كلكف ىذه المرة مف خبلؿ 
مرافقة المقاكليف في إنشاء مؤسساتيـ الخاصة، كذلؾ بتزكيدىـ بخدمات اإلعبلـ 

  .كالتكجيو كالتككيف
التككيف التحكيمي كالذم يسمح لمبطاليف المستفيديف باكتساب مؤىبلت جديدة  (د 

تساعدىـ عمى تنمية قدراتيـ لبلندماج مجددا في الحياة العممية، كذلؾ مف خبلؿ 
عمى مستكل مؤسسات  (ثبلثة أشير عمكما)تنظيـ دكرات تككينية قصيرة المدل 

. التككيف الميني المتعاقدة مع الصندكؽ
كفي إطار الحفاظ عمى مناصب الشغؿ المدفكعة األجر كتفادم المجكء إلى  (ه 

 بتبني برنامج 1998تسريحات ألسباب اقتصادية، كّمؼ الصندكؽ انطبلقا مف سنة 
لمساعدة المؤسسات التي تكاجو صعكبات عف طريؽ العديد مف اإلجراءات نذكر 

: مف بينيا
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 .تسييؿ االستفادة مف القركض البنكية لبلستثمارات التي تـ التأكد مف جدكاىا -

مساعدة المؤسسات عمى تبني الكسائؿ الحديثة في التسيير مف خبلؿ خدمات  -

 ...خبراء مختصيف في شتى المجاالت كدراسات السكؽ، فرص االستثمار

المساىمة في تككيف المسيريف كالعماؿ  -

 سنة 50 و35 جياز دعم استحداث نشاطات البطالين ذوي المشاريع ما بين  .2
 نظرا لئلمكانيات المالية الكبيرة التي يممكيا الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة 

ناىيؾ عف امتبلكو لكفاءات معتبرة في مجاؿ التسيير كالخبرة التي اكتسبيا عبر مراكز دعـ 

العمؿ الحر، كتماشيا مع جيكد الدكلة الرامية لتدعيـ المقاكالتية، أككمت لو ميمة جديدة 

تتمثؿ في تسيير جياز دعـ استحداث النشاطات االقتصادية مف طرؼ البطاليف أصحاب 

  . سنة50 ك35المشاريع المتراكح أعمارىـ بيف 

إف ىذا الجياز الذم ييدؼ إلى العمؿ عمى بعث المؤسسات الجديدة كالسير عمى 

 ديمكمتيا، باعتبارىا طريقة تسمح لمبطاؿ بخمؽ نشاط جديد كمستقؿ يمكنو مف الخركج 

مف البطالة كيسمح لو بتكفير مناصب شغؿ لآلخريف تـ  إنشاؤه كفؽ المرسـك الرئاسي رقـ 

 2003.1 ديسمبر 30 المؤرخ في 03-514

 كيتكجو جياز دعـ استحداث النشاطات إلى شريحة البطاليف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف 

 سنة، الذيف لـ يكجد ليـ حؿ مف طرؼ الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب إما 50 ك35

بسبب عدـ قدرتيا عمى التكفؿ بالكـ المتزايد  لطمبات الشباب، أك لعدـ تكفؿ ىذه األخيرة 

 كيستيدؼ ىذا اإلجراء .بيذه الفئة العمرية خاصة مف تجاكزت منيا حاجز األربعيف سنة

 .كافة نشاطات اإلنتاج كالخدمات باستثناء نشاطات إعادة البيع دكف تحكيؿ المنتج

                                                           
 07ص ، 2003 ديسمبر 31 في الصادر ، 84 العدد الرسمية، الجريدة الشعبية، اطية الديمقر الجزائرية الجميكرية 1
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 2017- 2013توزيع المشاريع حسب قطاع النشاط االقتصادي الفترة :25الجدول رقم 

السنوات 
 القطاعات

2013 2014 2015 2016 2017 

 103 147 237 122 88الفالحة 
 09 30 39 40 25الصناعات التقميدية 

 08 12 32 55 53البناء واألشغال العمومية 
 0 0 0 0 2الموارد المائية 

 13 15 29 35 33الصناعة 
 0 0 5 2 0الصيانة 
 03 4 1 1 1الصيد 

 01 4 4 7 1األعمال الحرة 
 07 38 66 110 138الخدمات 

 0 3 4 67 157نقل البضائع 
 0 0 0 10 25نقل األشخاص 

 144 253 417 449 523المجموع 

 عمى معطيات الككالة باالعتمادمف إعداد الطالبة  :المصدر

 
 عمى معطيات الجدكؿ باالعتماد الطالبة إعدادمف  :المصدر
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: التفسير
  مشركع 237نبلحظ مف خبلؿ  الجدكؿ أف قطاع الفبلحة كاف في تزايد إلى أف  بمغ  

،أما قطاع الخدمات كنقؿ 2017 مشركع سنة 103 ثـ نقص حتى كصؿ 2015سنة 

 عمى التكالي في حيف تراجع القطاعات األخرل 2013 سنة 157 ك138البضائع بمغت بمغ 

كىذا راجع إلى قمة الطمب عمييا كذلؾ بسبب السياسة التي انتيجتيا الحككمة أال كىي سياسة 

. التقشؼ

 2016-2013توزيع المشاريع حسب الجنس الفترة من  :26الجدول رقم 
السنوات 

 2016 2015 2014 2013 الجنس

 230 350 390 455الرجاؿ 
 23 67 59 68النساء 

 عمى معطيات الككالة باالعتمادمف إعداد الطالبة  :المصدر

 2016توزيع إحصائيات المؤسسات النسائية خالل الفترة : 27الجدول رقم 

 النسب إجمالي المشاريع المشاريع السنوات
2008 205 2 429 8% 
2009 326 4 221 8% 
2010 494 7 465 7% 
2011 1 067 18 490 6% 
2012 2 510 34 801 7% 
2013 2 202 21 412 10% 
2014 2 345 18 823 12% 
2015 2 397 15 449 16% 
 %10 123090 11546 المجموع

  عمى معطيات الككالةباالعتمادمف إعداد الطالبة  :المصدر



 الز ارةة في وطوورةة  اعئل سوق:ةةةةةةةةة اثكني افصلةة

156 

أشكال االمتيازات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني لمتأمين عن البطالة   .3
: يتككف مزيج االمتيازات التي يقدميا الصندكؽ مف االمتيازات التالية

إف الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة كمف خبلؿ جياز دعـ : االمتيازات المالية (أ 
مبلييف 10استحداث نشاطات البطاليف يقـك بتمكيؿ المشاريع التي ال تتجاكز قيمتيا 

  :دينار كفؽ صيغة التمكيؿ الثبلثي التالية

 الييكل المالي لمتمويل الثالثي المعتمد من طرف : 28الجدول 

الصندوق الوطني لمتأمين عن البطالة 

 مستويات التمويل
المساىمة 
 الشخصية

 القرض البنكي قرض بدون فائدة

أقل أو  :المستوى األول
 %70 %29 %1 دج5.000.000 يساوي

: المستوى الثاني
 دج5000.001مابين 

 دج10.000.000و
2% 28% 70% 

 : www.cnac.dz المصدر

كال يتكقؼ منح المزايا المالية عند ىذا الحد، حيث يستفيد المشركع المنجز في 
إطار ىذا الجياز مف تخفيضات في معدؿ الفائدة المطبؽ عمى القركض الممنكحة مف 

 254-13 كفقا لممرسـك التنفيذم %100طرؼ البنكؾ كالمؤسسات المالية بنسبة 
 الذم يحدد شركط 02-04 جكيمية المعدؿ لممرسـك التنفيذم رقـ 02المؤرخ في 

سنة كخمسيف  (30)اإلعانات الممنكحة  لمبطاليف ذكم المشاريع البالغيف ما بيف ثبلثيف 
 1.سنة كمستكياتيا (50)

                                                           
 14 ص ، 2013 جكيمية 07 بتاريخ الصادر ، 35 العدد الرسمية، الجريدة 1
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كمثمما ىك عميو الحاؿ في الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب تـ إحداث صندكؽ 

لضماف القركض البنكية كىك صندكؽ الكفالة المشتركة لضماف أخطار قركض 

 سنة،  المكطف لدل 50 ك35استثمارات البطاليف ذكم المشاريع البالغيف ما بيف 

 المؤرخ 03-04الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 

، كالذم تـ إنشاؤه مف أجؿ ضماف القركض الممنكحة مف طرؼ 20041 جانفي 3في 

البنكؾ كالمؤسسات المالية لمبطاليف ذكم المشاريع المنخرطيف في الصندكؽ، حيث 

يكمؿ الصندكؽ الضمانات التي يقدميا المنخرط المقترض إلى البنؾ أك المؤسسة 

أك شخصية كيغطي الصندكؽ باقي الديكف المستحقة /المالية في شكؿ تأمينات عينية ك

 70%.مف األصكؿ كالفكائد بنسبة 

 إلى االمتيازات المالية التي يقدميا الصندكؽ، يقـك باإلضافة: االمتيازات الجبائية (ب 

 2الصندكؽ كذلؾ بتقديـ امتيازات ضريبية كشبو ضريبية متنكعة لممقاكؿ تتمثؿ فيما يمي
 خبلؿ مرحمة إنجاز المشركع يستفيد المقاكؿ مف: 

اإلعفاء مف الرسـ عمى القيمة المضافة لمحصكؿ عمى معدات التجييز  -

كالخدمات التي تدخؿ مباشرة في انجاز االستثمار؛  

مف الحقكؽ الجمركية عمى معدات التجييز المستكردة كالتي  %5تخفيض بنسبة  -

تدخؿ مباشرة في انجاز االستثمار؛  

اإلعفاء مف حقكؽ تحكيؿ الممكية في الحصكؿ عمى العقارات المخصصة  -

لممارسة النشاط؛ 

اإلعفاء مف حقكؽ التسجيؿ عمى العقكد المنشئة لممؤسسات المصغرة؛  -

                                                           
. 09،ص2004جانفي 11الصادر بتاريخ  ، 35 العدد الرسمية،  الجريدة1
2 www.cnac.dz 2016|10|25، تاريخ اإلطبلع 
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 كتشمؿ االمتيازات الجبائية الممنكحة لممؤسسة المصغرة : خبلؿ مرحمة االستغبلؿ
 : سنكات بداية مف انطبلؽ النشاط، كتتمثؿ في اإلعفاء الكمي مف03لمدة 

مف الضريبة عمى أرباح الشركات  -
الضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي  -
الرسـ عمى النشاطات المينية؛   -
لرسـ العقارم عمى الممكيات المبنية  ا -

نظرا القتناعو بأف امتبلؾ فكرة مشركع كحدىا ال تكفي لمنجاح في  :خدمة المرافقة (ج 

إنشاء المؤسسة كضماف استمرارىا، بؿ يجب عمييا أيضا أف تمبي حاجة حقيقية، اىتـ 

الصندكؽ كذلؾ بالمرافقة باعتبارىا ميمة أساسية لو، تشمؿ المرافقة المقدمة مف 

الصندكؽ المراحؿ التحضيرية إلنشاء المؤسسة كتستمر حتى بعد انطبلقيا، كما 

تتضمف أنشطة اإلعبلـ، ربط المقاكليف بمختمؼ الشركاء خاصة البنكؾ كاإلدارات 

 .األخرل

عداد  تتـ المرافقة الشخصية لممقاكؿ عبر مجمكعة مف المراحؿ تكمف في اإلعبلـ كا 
المشركع كتجييز المؤسسة المستحدثة كتستمر كذلؾ بعد انطبلقيا في النشاط عمى 

 1:النحك التالي

تتمثؿ المرحمة األكلى لممرافقة في مرحمة إعداد المشركع يقـك الصندكؽ خبلليا 
بمساعدة المقاكؿ عمى إنجاز الدراسة التقنية االقتصادية التي تتجمى في عرض 

المشركع، المنتج، السكؽ، كسائؿ اإلنتاج، تمكيؿ المشركع كممفو المالي بعد استكماؿ 
الدراسة التقنية االقتصادية تأتي مرحمة عرض المشركع عمى لجنة االنتقاء كاالعتماد 

التي تبث في مصداقيتو، ففي حالة قبكلو تبدأ المرحمة الثالثة مف المرافقة، أمؿ في حالة 

                                                           
1. www.cnac.dz 
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رفضو فيبمغ البطاؿ صاحب المشركع بالنقائص المسجمة في مشركعو حتى يتسنى لو 
. استدراكيا كتقديـ المشركع مف جديد

مرحمة تركيب المؤسسة، تسمـ فييا شيادة القابمية مع التبميغ بالمكافقة المبدئية في  -
. شأف منح السمفة، كيتـ االنخراط في صندكؽ الكفالة المشتركة بشكؿ إجبارم

يكدع بعدىا البطاؿ طمب القرض لدل البنؾ المخكؿ لو تمكيؿ المشركع الذم  -
ينبغي لو أف ال يتجاكز ثبلثة أشير لمفصؿ في طمبو، كفي حالة قبكلو تسمـ شيادة 
القابمية في شأف االمتيازات الضريبية مع إصدار قرار ائي خاص بمنح السمفة، أما 

. في حالة الرفض فيسمـ لمصندكؽ تقرير مفصؿ بأسباب ذلؾ
مرحمة ما بعد انطبلؽ المؤسسة كمتابعتيا ييدؼ الصندكؽ مف خبلليا إلى ضماف  -

ديمكمة المؤسسة كاستمرارىا، يتـ فييا تكميؼ مستشار مرافؽ بمتابعة نشاطيا لمدة 
ثبلث سنكات عف طريؽ االستشارة في مجاؿ الضرائب كالمحاسبة كتسيير المكارد 
البشرية، كما يكفر الصندكؽ أيضا فرصا لمتككيف يستفيد منيا المقاكؿ دؼ تمقي 

 . التسيير التي يحتاجيا في تسييره اليكمي لممؤسسةمبادئ

  AANNGGEEMMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر: الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر: ثالثاثالثا
يعتبر القرض المصغر أداة فعالة في محاربة التيميش االجتماعي الذم تعاني منو 

بعض فئات المجتمع، خاصة تمؾ الفئات غير المؤىمة لبلستفادة مف القركض البنكية، كذلؾ 
نظرا لدكره الميـ في تشجيع ركح المقاكالتية، كتدعيـ المبادرة لفردية، كنشر ثقافة االعتماد 
عمى النفس في استحداث مناصب شغؿ ذاتية تتجسد في شكؿ أنشطة اقتصادية صغيرة 

عادة اإلدماج االجتماعي كاالقتصادم ليذه الشريحة كفي إطار ىذا . تساىـ في فؾ العزلة كا 
  .المسعى قامت الدكلة باستحداث الككالة الكطنية لتسيير القرض المصغر

 جانفي 22 المؤرخ في 13-04 مف المرسـك الرئاسي رقـ 7طبقا ألحكاـ المادة 
 المتعمؽ بجياز القرض المصغر، تـ إنشاء الككالة الكطنية لتسيير القرض المصغر 2004
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، الككالة عبارة عف 1 2004 جانفي22 المؤرخ في 14 -04بمقتضى المرسـك التنفيذم رقـ 
ىيئة ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي، كضعت تحت سمطة   

 . إلى الكزير المكمؼ بالتشغيؿتنشاطاؿرئيس الحككمة، كأككمت ميمة المتابعة العممية ؿ

 :ميام الوكالة .1
 تتمثؿ الميمة األساسية ليذه الككالة في تسيير جياز القرض المصغر الذم استحدث 
مف أجؿ تقديـ قركض مصغرة تمنح لفئات المكاطنيف بدكف دخؿ أك ذكم الدخؿ الضعيؼ 
غير المستقر أك غير المنتظـ، بشرط أف يككنكا ذكم ميارات ليا عبلقة بالنشاط المرتقب، 

كيكمف اليدؼ مف كراء تقديـ ىذا النكع مف . كىك مكجو كذلؾ إلى النساء الماكثات في البيت
ـ توالقركض في تسييؿ عممية اإلدماج االقتصادم كاالجتماعي ليذه الفئات مف خبلؿ مساعد

عمى استحداث أنشطتيـ االقتصادية الخاصة التي يمكف أف تأخذ شكؿ عمؿ منزلي، 
... صناعات تقميدية، نشاطات حرفية كخدمية

كباإلضافة إلى ميمة تسيير جياز القرض المصغر، تقـك الككالة الكطنية لتسيير 
  :القرض المصغر بالمياـ التالية

  .دعـ، نصح كمرافقة المستفيديف مف القرض المصغر في إطار إنجاز أنشطتيـ -

 . منح قركض بدكف مكافأة -

تبميغ المستفيديف أصحاب المشاريع المؤىمة لمجياز بمختمؼ اإلعانات التي  -

 .سيحظكف بيا

ضماف متابعة األنشطة التي ينجزىا المستفيدكف مع الحرص عمى احتراـ بنكد دفاتر  -

ـ عند الحاجة لدل المؤسسات كالييئات توالشركط التي تربطيـ بالككالة كمساعد

 .المعنية بتنفيذ مشاريعيـ

 
                                                           

 8 ص ، 2004 جانفي 25 في الصادر ، 06 العدد الرسمية، الجريدة الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجميكرية 1
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أشكال االمتيازات المقدمة لممستفيدين من القرض المصغر  .2
 تقـك الككالة الكطنية لتسيير القرض المصغر بتقديـ أشكاؿ مختمفة مف اإلعانات 

: تتمثؿ أىميا فيما يمي

تسير الككالة الكطنية لتسيير القرض المصغر عمى تقديـ  :االمتيازات المالية (أ 
مساعدات مالية لممقاكليف الراغبيف في استحداث نشاطاتيـ الخاصة، فباإلضافة إلى 
المساىمة الشخصية التي يجب تقديميا مف طرؼ المقاكؿ الراغب في االستفادة مف 
دعـ الككالة، تقـك ىذه األخيرة بتقديـ سمفة بدكف فائدة تختمؼ قيمتيا باختبلؼ القيمة 

 .اإلجمالية لممشركع

ككما تتدخؿ أيضا لمساعدتو عمى تأميف قرض بنكي كلكف بشرط االنخراط في 
صندكؽ الضماف المشترؾ لمقركض المصغرة التابع ليا، كالذم يقـك بضماف القركض 
التي تمنحيا البنكؾ كالمؤسسات المالية المنخرطة فيو لفائدة المقاكليف الذيف تمقكا إشعار 

 .بإعانات الككالة الكطنية لتسيير القرص المصغر

تشرؼ الككالة الكطنية لتسيير القرض المصغر عمى تسيير صيغتيف لمتمكيؿ 
 دج كقد تصؿ 100.000انطبلقا مف سمفة بدكف فكائد تمنحيا الككالة كالتي ال تتجاكز 

دج عمى مستكل كاليات الجنكب، إلى قركض معتبرة ال تتجاكز 250.000إلى 
دج كالتي تستدعي تركيبا ماليا مع أحد البنكؾ، كيعفى القرض المصغر  1.000.000

مف تسديد الفكائد كميا كالتي يتـ تسديدىا مف طرؼ خزينة الدكلة، كيتكفؿ البنؾ بدراسة 
كضعيات التسديد كالسحب كاستحقاقات الفائدة لحساب ككالة القرض المصغر في كؿ 
ثبلثي لتقـك فيما بعد ىذه الككالة بتحكيؿ بتحكيؿ تمؾ الكضعيات إلى الخزينة العمكمية 
حتى يتسنى ليذه األخيرة القياـ بعممية السداد، كالجدكؿ التالي يكضح أنماط التمكيؿ 

 .بالككالة
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 ىياكل التمويل بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر :29الجدول 
 سمفة الوكالة القرض البنكي المساىمة الشخصية قيمة المشروع

 %100 - %0 دج100.000تتجاكز  ال
 %100 - %0 بالنسبة كاليات الجنكب دج 250.000تتجاكز ال 
 %29 %70 %1 دج1.000.000تتجاكز ال 

 2016|03|12 تاريخ اإلطبلع http://www.angem.dz/portail/index.php?lang=ar&Itemid=1274 :المصدر

كما اف خدمات الككالة الكطنية ال تقتصر فقط عمى تقديـ المساعدات : خدمة المرافقة (ب 
المالية بؿ تشمؿ أيضا خدمات المرافقة كالتكجيو مف خبلؿ إنجاز الدراسة التقنية 

كاالقتصادية لممشركع، التككيف في المجاؿ المالي كالتسييرم، باإلضافة إلى إمكانية 
المشاركة في الصالكنات كالمعارض مما يزيد مف فرص المقاكليف في اكتساب الخبرة 

 .كاالندماج في العديد مف الشبكات
كمما يميز الككالة الكطنية لتسيير القرض المصغر عف غيرىا مف األجيزة األخرل 
تكفيرىا لخبليا مرافقة عمى مستكل الدكائر مما يقرب الككالة بشكؿ كبير مف المقاكؿ، 

يداع ممفاتو كمتابعتيا . كيضمف لو إمكانية االستعبلـ كا 

 ANGEMتوزيع إحصائيات : 30الجدول رقم 
 المجموعمجموع المشاريع المالية عدد المشاريع النسوية  السنوات
2005 0,72 3 329 2397 
2006 0,642 22 221 14 265 
2007 0,6458 17 231 11 128 
2008 0,5676 42 099 23 894 
2009 0,5465 60 734 33 192 
2010 0,6296 51 956 32 713 
2011 0,6349 107 956 68 317 
2012 0,5982 146 247 87 598 
2013 0,6441 110 702 71 304 
2014 0,6480 117 543 76 163 
2015 0,6642 84 101 55 863 

 834 476 954 763 0,6642المجموع 

Source : ANGEM 2016 
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صناديق ضمان القروض صناديق ضمان القروض  و و لمكافحة البطالة في الجزائر لمكافحة البطالة في الجزائراألجيزةاألجيزة: : الرابعالرابعالمطمب المطمب 

األجيزة: الفرع األول  لمكافحة البطالة في الجزائر  لمكافحة البطالة في الجزائر األجيزة: الفرع األول
 الدكلة الجزائرية كمنذ استقبلليا إلى إعداد برامج لترقية الشغؿ ك محاربة سعتلقد 

 األزمة عمى مثؿ ىذه البرامج لـ يأت إال مع أكاخر الثمانينات إثر اإللحاحالبطالة إال أف 
االقتصادية التي عاشتيا الببلد، حيث عممت عمى مكاجية تدىكر سكؽ الشغؿ بإنشاء أجيزة 
جديدة بديمة إلدماج الشباب مينيا ك كذلؾ أجيزة لدعـ العماؿ الذيف فقدكا مناصبيـ ألسباب 

. اقتصادية

عرض أجيزة التشغيل : عرض أجيزة التشغيل : أوالأوال
، خصصت لمشباب 1987قررت السمطات العمكمية إنشاء عدة آليات لمتشغيؿ منذ 

 سنة، كىذا مف أجؿ امتصاص البطالة التي 30 إلى 16البطاليف الذيف تتراكح أعمارىـ مف 
عرفت في نياية الثمانينات ك بداية التسعينات معدالت مرتفعة، ك ككف أجيزة التشغيؿ 
متعددة، سنحاكؿ التطرؽ إلى أىميا لنتمكف فيما بعد مف معرفة مدل فعاليتيا في مجاؿ 

. التشغيؿ

 :(PEJ)برامج تشغيل الشباب  .1
 سنة 27-16ىك برنامج كاف مكجيا لمشباب البطاؿ الذيف تتراكح أعمارىـ ما بيف 

: ، كييدؼ إلى(1989-1987) كذلؾ خبلؿ الفترة
 .تشغيؿ الشباب عف طريؽ خمؽ مناصب شغؿ أك برامج لمتككيف -
 ذات األشغاؿمنيج تأىيؿ لمشباب قصد مساعدتيـ في اإلدماج الميني كذلؾ في  -

 الخ...نفعة العامة عف طريؽ أنشطة زراعية، صناعية، بناء كرمـاؿ



 الز ارةة في وطوورةة  اعئل سوق:ةةةةةةةةة اثكني افصلةة

164 

محاكلة إقناع المقاكليف المحمييف لمدخكؿ في عممية التشغيؿ سكاء عمى مستكل  -
 1.القطاع العاـ أك الخاص ك ذلؾ بالتنسيؽ مع البمدية

،التي » كرشات منفعة عامة« تتمثؿ ىذه البرامج في تشغيؿ الشباب بشكؿ مؤقت في 
تنظـ مف طرؼ الجماعات المحمية كالمديريات الكزارية المكمفة بقطاعات الفبلحة كالرم 

كالغابات كالبناء كاألشغاؿ العمكمية، كذلؾ نجد برامج تككيف طالبي العمؿ ألكؿ مرة دكف أم 
تأىيؿ ميني خاص، إذ أف غالبيتيـ مف الراسبيف في المنظكمة التربكية كىذا لتسييؿ إدماجيـ 

. في الحياة المينية

تمكؿ الدكلة ىذه البرامج عبر صندكؽ إعانة تشغيؿ الشباب، حيث أف اإلعانات 
 كمستكل األجر الذم يربط باألجر الكطني األدنى المستفيديفالمقدمة تحدد كفؽ عدد 

المضمكف السارم المفعكؿ آنذاؾ كىذا ميما كاف مستكل تأىيؿ المرشحيف، إال أف تطبيؽ 
 2:مختمؼ ىذه البرامج كشؼ عف كجكد نقائص،مف بينيا نجد

 .أغمب مناصب العمؿ ىي مناصب مؤقتة غير محفزة ك غير مؤىمة -
سكء التنظيـ بسبب غياب ىيئة تتكفؿ بتكجيو ك تنسيؽ النشاطات كمتابعتيا كليذا  -

 الستخبلؼ برنامج تشغيؿ الشباب كىك 1990تقرر إنشاء جياز جديد مع بداية 
 .جياز اإلدماج الميني لمشباب

 

 :(ESIL)الوظائف المؤجرة بمبادرة محمية .2
 الذم ييدؼ DIPJ الميني لمشباباإلدماج في إطار جياز 1990أنشئت سنة 

. لتصحيح النقائص التي أظيرىا برنامج تشغيؿ الشباب

                                                           
جكاف،  العشركف، العامة الدكرة الشغؿ، أجيزة تقكيـ حكؿ تقرير مشركع ،كاالجتماعي االقتصادم الكطني المجمس- 1

 20،19:، ص 2002
 جكاف، العشركف، العامة الدكرة الشغؿ، أجيزة تقكيـ حكؿ تقرير مشركع ،كاالجتماعي االقتصادم الكطني المجمس-  2

 77:ص ،2002
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كىي مناصب عمؿ مؤقتة أنشأتيا الجماعات المحمية ال تتجاكز مدتيا السنة بأجر 
، يستفيد منيا الشباب العاطمكف عف 1990 دج كالذم لـ يتغير منذ 2500شيرم ال يتعدل 

العمؿ الذيف ال يتمتعكف بمؤىبلت كبيرة، كيدخمكف سكؽ الشغؿ ألكؿ مرة السيما في المناطؽ 
. 1المحركمة مف الببلد

ييدؼ الجياز إلى استغبلؿ إمكانيات التشغيؿ المتكفرة عمى المستكل المحمي في بعض 
القطاعات االقتصادية كالفبلحة، البناء كاألشغاؿ العمكمية، الرم كالغابات، كقد كاف لممركنة 
الكبيرة في تسيير ىذا النكع مف التشغيؿ مف حيث اختيار المشاريع كطبيعة األشغاؿ كمدتيا، 

جعؿ مف ىذا البرنامج األداة المبلئمة لتدعيـ الجماعات المحمية في نشاطاتيا لصيانة 
 2.التجييزات الجماعية كاليياكؿ االجتماعية

 (AIG)النشاطات ذات المنفعـة العامـة  .3
يتعامؿ ىذا الفرع مف الشبكة االجتماعية مع األشخاص الذيف بمغكا السف القانكنية 

لمعمؿ ك كذا العاطميف عف العمؿ كيتـ تشغيميـ في نشاطات ذات منفعة عامة في كرشات 
البمديات، ضمف نفس شركط التشغيؿ العادم فيما يخص المدة القانكنية لمتشغيؿ كاالستفادة 

. 3مف الحماية االجتماعية

تحدد االستفادة مف البرنامج بشخص كاحد لكؿ عائمة، كيعطي حؽ االستفادة مف أجر 
ديف التعكيض مقابؿ نشاطات ذات منفعة عامة م دج شيريا، كيحؽ لممستؼ3000تبمغ قيمتو 

كمف خدمات الضماف االجتماعي، لكف ال يعتبر ىذا النكع مف التشغيؿ كمصدر لعمؿ 
. 4مأجكر بؿ ىك حؿ مؤقت كشكؿ مف أشكاؿ التضامف

                                                           
1- CNES, Op .Cit, PP: 68- 69. 

 80 :ص ذكره، سبؽ مرجع الشغؿ، زةھأج تقكيـ حكؿ تقرير مشركع ،االقتصادم كاالجتماعي الكطني المجمس 2
3 CNES, Op .Cit, P:68. 

 86 :ص ذكره، سبؽ مرجع الشغؿ، زةجوأ تقكيـ حكؿ تقرير مشركع ،كاالجتماعي االقتصادم الكطني المجمس 4
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نشاطات « إف طبيعة العمؿ المقترح غير محددة بما أنيا تعتبر مينة تدخؿ في إطار
، كبالتالي فالفرؽ الكحيد الذم يميز ىذا النكع مف الكظائؼ كالكظائؼ »ذات منفعة عامة

دج شيريا في ىذه األخيرة مقابؿ 2500المؤجرة بمبادرة محمية ىك األجر الذم يقدر ب 
 . دج شيريا بالنسبة لمتعكيض مقابؿ نشاطات ذات منفعة عامة3000

 (TUPHIMO)األشغال ذات المنفعة العامة وذات االستعمال المكثف لميد العاممة  .4
، ييدؼ إلى معالجة البطالة خاصة بطالة الشباب 1997 سنة الجيازأنشئ ىذا 

كالمساعدة االجتماعية لفئات المجتمع المحركمة كالضعيفة، كييدؼ بالدرجة األكلى إلى 
إنشاء عدد كبير مف مناصب الشغؿ المؤقتة خاصة في المناطؽ التي تككف معدالت البطالة 

فييا مرتفعة، كذلؾ مف خبلؿ تنظيـ كرشات عمؿ تخص العناية بشبكات الطرقات كالرم 
كالمحافظة عمى البيئة كالغابات حيث تككف ىذه المناصب عبارة عف نشاطات بسيطة ال 

تستدعي مستكل عاؿ مف التقنية كال معدات ضخمة، كتتـ ىذه النشاطات مف خبلؿ االتفاؽ 
: بيف الكزارات المعنية كىي

 .الكزارة المكمفة بالعمؿ -
 .الكزارة المكمفة بالتنمية العمرانية -
 .كزارة الداخمية كالجماعات المحمية -

 دج شيريا تمثؿ أساسا 9034  يقدر متكسط تكمفة إنشاء منصب عمؿ بحكالي 
% 60 سنة، ك30 ك18األجر، كما أف ثمثي األشخاص المكظفيف تتراكح أعمارىـ ما بيف 

فيـ يبحثكف عف عمؿ % 40منيـ يعانكف مف البطالة منذ أكثر مف سنة، أما الباقي أم 
منيـ يبحثكف عف عمؿ ألكثر مف سنتيف، أما المتقبميف لمعمؿ في % 50ألكؿ مرة، ك

مف العدد اإلجمالي لممكظفيف، كتبمغ نسبة % 70الكرشات الذيف يبمغكا سف األربعيف فيمثمكف 
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تقبميف لمعمؿ في ـمف اؿ% 20، ك%55األشخاص الذيف شغمكا تمؾ الكظائؼ مف قبؿ حكالي 
. 1الكرشات يحممكف شيادات جامعية

 :(CPE)عقود ما قبل التشغيل  .5
يقـك الصندكؽ الكطني لدعـ تشغيؿ الشباب بتمكيؿ ىذا الجياز باعتبار جياز اإلدماج 
الميني لمشباب، كتقـك الككالة الكطنية لدعـ تشغؿ الشباب بتسيير ىذا الجياز، كالذم يخص 

 سنة كالحائزيف عمى 35 سنة كال تتجاكز 19برنامج مكافحة بطالة الشباب الذيف أعمارىـ 
تقني )، إضافة إلى المعاىد الكطنية لمتككيف ( سنكات4 + البكالكريا)شيادة التعميـ العالي 

كالباحثيف عمى منصب شغؿ ألكؿ مرة، حيث يدمجكف لدل الييئات المستخدمة  (سامي
العمكمية كالخاصة بما فييا تمؾ التابعة لقطاع المؤسسات كاإلدارات العمكمية كيتـ تعيينيـ 

 2.في مناصب عمؿ فعمية مبلئمة لمستكل تككينيـ

تحدد مدة عقد التشغيؿ األكلي بسنة كاحدة كيمكف تمديدىا استثنائيا مرة كاحدة لمدة ستة 
 مف طرؼ حساب الخزينة ىايتـ تمكيؿ 3،%80أشير حيث يخفض عمى إثرىا األجر بنسبة 

: 4الخاص، كتككف األجكر محددة كما يمي

 دج شيريا بالنسبة لمعاـ األكؿ 6000يتقاضى الحائزكف عمى شيادة جامعية  -
 . أشير6 دج شيريا عند تمديد الفترة ال تتجاكز 4500ك

 دج شيريا 3000 دج شيريا خبلؿ العاـ األكؿ ك4500يتقاضى التقنيكف السامكف  -
 . أشير6عند تمديد الفترة ال تتجاكز 

 :إف األىداؼ التي سطرىا برنامج عقكد ما قبؿ التشغيؿ إلى قسميف

                                                           
 90،89ص ذكره، سبؽ مرجع الشغؿ، أجيزة تقكيـ حكؿ تقرير مشركع ،كاالجتماعي االقتصادم الكطني المجمس- 1
 29،28 ص ، 1998ديسمبر 06 بتاريخ الصادر 91 العدد الجزائرية، الرسمية الجريدة 4،3،2:المادة- 2
 29 ص ، 1998ديسمبر 06 بتاريخ الصادر 91 العدد الجزائرية، الرسمية الجريدة ، 06،05المادة- 3
 29ص ، 1998ديسمبر 06 بتاريخ الصادر 91 العدد الجزائرية، الرسمية الجريدة ، 07 المادة- 4
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: بالنسبة لمشباب (أ 
معالجة مشكؿ بطالة الشباب الحائز عمى شيادات ك المقصييف مف البرامج السابقة  -

 .لتشغيؿ الشباب
السماح لمشباب الحائزيف عمى شيادات االستفادة مف خبرة مينية ك ميارة تكافؽ  -

 . اختصاصيـ
 .الرفع مف إمكانيات اإلدماج الميني الدائـ بعد فترة ما قبؿ التشغيؿ -

تحسيف نسبة  التأطير بإدخاؿ التقنية مف خبلؿ تكظيؼ يد عاممة  :بالنسبة لممستخدم (ب 
مع العمـ أنو يطمب مف المرشحيف المؤىميف االستفادة مف عقكد ما قبؿ ، مؤىمة

التشغيؿ ضركرة التسجيؿ في ككالة محمية لمككالة الكطنية لمتشغيؿ، ك تمنح الككاالت 
 شيريا إلى مندبيات تشغيؿ لممعنييف شيادة تسجيؿ ثـ تقـك بإرساؿ قكائـ األسماء

      .  الشباب
تقييم أجيزة التشغيل : تقييم أجيزة التشغيل : ثانياثانيا

 النفط في مطمع األلفية الثالثة بالغ األثر في تحسيف الكضع أسعارلقد كاف الرتفاع 
االقتصادم في ببلدنا، كىذا انعكس عمى السياسة التي انتيجتيا الدكلة في ميداف التشغيؿ 

عطاء الدعـ الكامؿ ألجيزة التشغيؿ التي أنشئت  حيث ركزت أساسا عمى االىتماـ كا 
خصيصا لتحسيف كتنظيـ سكؽ العمؿ كامتصاص البطالة التي تفاقمت خبلؿ العشرية 

 :السابقة، كيظير ذلؾ جميا مف خبلؿ حصيمة نشاطات ىذه األجيزة التي نكردىا فيما يمي

 :(ESIL)  بمبادرة محميــةالمؤجرةالوظائف  .1

 شاب مف منصب عمؿ لمدة 332000 استفادت قرابة 1994-1990خبلؿ الفترة 
. في مختمؼ قطاعات النشاط االقتصادم كاإلدارم (06)متكسطة تصؿ إلى ستة أشير

 %.45كالقطاعات االجتماعية كالتربكية اإلدارة  -
 %34.6البناء كاألشغاؿ العمكمية  -
 %17.7الفبلحة قطاع الغابات  -
 %2.7الصناعة كالمؤسسات المحمية -
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 منصب عمؿ دائـ 11000كقد ساىـ فرع الكظائؼ المؤجرة بمبادرة محمية في إنشاء 
-1990مف إجمالي اإلدماجات المنجزة خبلؿ الفترة % 3.3أم بنسبة ضعيفة لـ تتجاكز 

19941 .

 (TUPHIMO): النشاطات ذات المنفعة العامة .2
 مقابؿ نشاطات ذات منفعة عامة، في ظؿ ظرؼ اقتصادم لقد سمح جياز التعكيض

كاجتماعي صعب بالتخفيؼ كلك بصفة ضئيمة مف آثار البطالة كالفقر كتكفير مداخيؿ لمعيش 
كالضماف لفئة السكاف المحركمة مف جية، كمف جية أخرل فقد ساعد الجياز الجماعات 
المحمية في مكاجية احتياجاتيا في مجاؿ الخدمات العمكمية باستخداـ المستفيديف مف ىذا 

. الجياز كعامميف
، حيث قدر معدؿ االستفادة مف 1996ىذا رغـ تراجع في عدد المستفيديف منذ سنة 

، أما عددىـ 2001 إلى 1995 شخص سنكيا في الفترة الممتدة مف 216429ىذا الجياز 
 شخص، كيعكد ذلؾ النخفاض عدد الكرشات المفتكحة 132400 فمـ يتجاكز 2001سنة 

مف أجؿ تطيير القكائـ التي تسجؿ عدد كبير مف المستفيديف غير الشرعييف بسبب غمكض 
. األىداؼ كغياب المراقبة كالمتابعة

كما سجمت نقائص عديدة تتعمؽ باألىداؼ المسطرة ك الجكانب التنظيمية كالقانكنية، 
 سنة لـ يتـ تمثيميا كبالتالي أقصيت مف 17 ك16فمثبل فئة األعمار التي تتراكح ما بيف 

، باإلضافة ( سنة59-16) االستفادة مف التضامنية لكؿ األشخاص الذيف بمغكا سف العمؿ
%. 1.9إلى ذلؾ تمثؿ فئة األشخاص الذيف تجاكزت أعمارىـ السف القانكنية لمعمؿ بنسبة 

األشغال ذات المنفعة العامة وذات االستعمال المكثف لميد العاممة  .3
لقد تـ تطبيؽ برامج األشغاؿ ذات المنفعة العامة كذات االستعماؿ المكثؼ لميد العاممة 

: عمى مرحمتيف

                                                           
 47 :ص ذكره، سبؽ مرجع الشغؿ، زةھأج تقكيـ حكؿ تقرير مشركع ،االجتماعي ك االقتصادم الكطني المجمس 1
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 كانتيت سنة 1997 أك المرحمة النمكذجية التي تـ الشركع فييا عاـ :المرحمة األولى 

 كالتعمير بتمكيؿ ىذه البرامج مف اإلنشاء حيث قاـ البنؾ الدكلي إلعادة 2000

 3864مميار دينار ؿ 4.13، أم ما يعادؿ $ مميكف 50خبلؿ قرض خارجي قيمتو 

كرشة، خصت ىذه المشاريع لممياديف الكبيرة المستعممة لميد العاممة كاألشغاؿ 

خبلؿ . ، الزراعة، منشأة الرم الصغرل، العمراف كأشغاؿ التييئة(الطرقات)العمكمية 

 شخص لكؿ كرشة، كتـ 36 شخص حكالي 1400000ىذه المرحمة تـ تشغيؿ 

 . منصب شغؿ42000إنشاء 

 االقتصادم الممتد عمى اإلنعاشتخص المخطط الثبلثي لدعـ : المرحمة الثانية 

 في ىذا الصدد استفادت ككالة التنمية االجتماعية مف 2004-2001المرحمة 

 منصب شغؿ 22000 مبليير دينار إلنشاء حكالي 9غبلؼ مالي تكميمي قدره 

 .سنكيا، باعتبارىا الككالة المسيرة ليذه البرنامج

إف تحميؿ ىذه النتائج يؤكد مصداقية ىذا الجياز في أداء ميامو مف خبلؿ تكسيع 

مفيـك تقبؿ العمؿ لمعديد مف الحائزيف عمى شيادة التعميـ العالي باإلضافة إلى تكفير 

مناصب شغؿ بتكمفة زىيدة كنسبة ضئيمة لممكارد كالمعدات ككثافة عالية لميد العامؿ، إال أف 

. 1أغمبيا مناصب عمؿ مؤقتة تنتيي بانتياء النشاط

: عقود ما قبل التشغيل .4
تخص برامج عقكد ما قبؿ التشغيؿ مئات المؤسسات العمكمية كالخاصة كقد سجمت 

 إلى سنة 1998 شخص خبلؿ الفترة الممتدة مف السداسي الثاني لسنة 31085تشغيؿ 

: ، تتكزع كما يمي2001

                                                           
 91،90 :ص ذكره، سبؽ مرجع الشغؿ، أجيزة تقكيـ حكؿ تقرير مشركع ،االجتماعيك االقتصادم الكطني المجمس  1
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 %55 منصب أم بنسبة 17081 :اإلدارة -

 %45 منصب أم بنسبة 14004 :القطاع االقتصادي -

 %68 منصب أم بنسبة 21119 :المستوى الجامعي -

 %32 منصب أم بنسبة 9966 :مستوى تقني سامي -

 شاب في مناصبيـ أم ما يعادؿ 3520 تكظيؼ، تـ تثبيت 31085كمف بيف 

منيـ كانت % 9.11 كاإلدارةمنيـ حصمكا عمى مناصب في % 2.24، حيث 11.3%

مناصبيـ في القطاع االقتصادم، أما المستفيديف اآلخريف فقد تحصمكا عمى شيادة عند 

. 1انتياء العقد

مف % 90إذف فنسبة التثبيت ضعيفة لممستفيديف عند انتياء مدة العقد، إذ أف 

المستفيديف بعد استكماؿ حقكقيـ يسجمكف أنفسيـ في ككاالت التشغيؿ كباحثيف عف عمؿ، 

كفي النياية يبقى جياز عقكد ما قبؿ التشغيؿ برنامج مؤقت دكف أف يمنح إمكانيات حقيقية 

  ذلؾ فإنو يقصى مف االستفادة مف ىذا الجياز الحائزيف عمى شيادات لئلدماج الدائـ، رغـ

تككيف رغـ عددىـ الكبير، كما أف إجبارية اإلعفاء مف الخدمة الكطنية تشكؿ عائقا كبيرا 

لتكظيؼ الحائزيف عمى الشيادات مف الذككر مما يفسر تفكؽ العنصر النسكم في عدد 

. المسجميف كالمكظفيف

 مميكف منصب شغؿ مف طرؼ 1.5 فقد سجمت إنشاء حكالي 2005-2001 الفترةأما 

: مجمكع األجيزة السابقة كىي مكزعة كما يكضحو الجدكؿ المكالي

 

                                                           
 98ص نفسو، المرجع الشغؿ، أجيزة تقكيـ حكؿ تقرير مشركع ،االقتصادم كاالجتماعي الكطني المجمس- 1
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 مساىمة أجيزة التشغيل في إنشاء مناصب عمل : 31جدول رقم 
 (عامل: الوحدة) 2005-2001خالل الفترة 

 2005 2004 2003 2002 2001أجهصج انرشغيم  انسُىاخ

 62000 72500 70000 72700 74700تًثادزج يحهيح  انىظائف انًأجىزج

 185000 183500 180000 166100 132400انُشاطــاخ ذاخ انًُفعح انعايـح 

 48000 59800 4800 4700 6600عقـىد يا قثـم انرشغيم 

 7000 14000 30500 30000 28000األشغال ذاخ االسرعًال انًكثف نهيد انعايهح 

 302000 329800 285300 273500 241700انًجًــىع 

SOURCE :CNES , Rapport national sur le développement humain OP, Cit. P 69:  

: التفسير
 قد ساىمت أجيزة التشغيؿ بإنشاء حكالي 2005-2001نبلحظ أنو خبلؿ الفترة 

 فرصة عمؿ سنكيا ك ذلؾ بتكمفة 280000 منصب شغؿ، بمتكسط يفكؽ 1432300
 مميار دج، كقد كاف ليذا العدد المعتبر مف مناصب العمؿ أثرا جميا في 100إجمالية تقارب 

تنشيط سكؽ الشغؿ مف خبلؿ ديناميكية كنشاط في التكظيؼ في ظرؼ اقتصادم صعب 
ككذا إنشاء مناصب عمؿ لمحاربة البطالة كالفقر كالحد مف التكترات االجتماعية باإلضافة 

. إلى استفادة فئة الشباب البطاليف مف الحماية كاالندماج االجتماعي كالميني

كمف جية أخرل، يمكف مبلحظة أف مناصب الشغؿ المنشأة مف طرؼ مختمؼ أجيزة 
التشغيؿ منذ انطبلؽ نشاطيا، ترتبط ارتباطا كثيقا بالنفقات العمكمية ك يتميز أغمبيا لعدـ 

الديمكمة كانخفاض مساىمتيا في القيمة المضافة ككنيا غير إنتاجية باعتبارىا تخمؽ فرص 
عمؿ كليس نشاطا إنتاجيا، باإلضافة إلى انخفاض مبالغ كمستكيات اإلعانة كالتعكيضات 

بالمقارنة مع األجر الكطني األدنى المضمكف ككأف ىذه األجكر تعتبر رمزية فقط، كبالتالي 
ال يعتبر ىذا النكع مف التشغيؿ كمصدر لعمؿ مأجكر بؿ ىك حؿ مؤقت كشكؿ مف أشكاؿ 

. التضامف
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كعميو يمكف القكؿ أف خكض الجزائر في برنامج التصحيح الييكمي نياية القرف 
العشريف مكنيا مف استرجاع التكازنات االقتصادية كالمالية الكمية، كبالمقابؿ نتج عف ذلؾ 

تسريح أعداد ىائمة مف العماؿ أضيفت إلى قائمة البطاليف، ىذا ما ساعد عمى تفاقـ ظاىرة 
. البطالة في الببلد

كقد تمكنت الجزائر مف ضبط معدؿ البطالة خبلؿ العشرية األخيرة إلى ثمث ما كاف 
جراءات لمحاربة البطالة تعمقت أساسا باألجيزة لمتشغيؿ المؤقت، التي  عميو، باتخاذ تدابير كا 

لـ ترؽ ألف تككف سياسة فعالة لمحد مف ىذه الظاىرة، بؿ حؿ مؤقت كشكؿ مف أشكاؿ 
التضامف مف جية، كمف جية أخرل فقد تـ إعطاء نفس جديد لترقية االستثمار في الببلد 

خبلؿ ىذه الفترة، بإصدار السمطات العمكمية لعدة قكانيف مف شأنيا تشجيع كتطكير 
االستثمار باإلضافة لمقانكف التكجييي لترقية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، فمف ضمف 

الحمكؿ التي باشرت بيا الجزائر لمتصدم لظاىرة البطالة، تشجيع إنشاء ىذا النكع مف 
المؤسسات باعتبارىا مشركع جديد يكحي بالتكجو أكثر نحك تشجيع المبادرات الفردية كخمؽ 

تراكـ عمى الصعيديف االقتصادم كاالجتماعي، كىذا ما يؤكد الفرضية الثانية التي مفادىا أف 
نصبت الدكلة الجزائرية أجيزة لمتشغيؿ لمحد مف ظاىرة البطالة التي تفشت بشكؿ كبير «

 .»نياية القرف الماضي

صناديق ضمان القروض صناديق ضمان القروض : الفرع الثاني: الفرع الثاني
لقد قامت الدكلة باستحداث مجمكعة مف اآلليات الكفيمة بالمساىمة في حؿ إشكالية 
الحصكؿ عمى التمكيف الضركرم إلنشاء أك تكسيع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، كالتي 

يعكد مردىا أساسا إلى تشدد البنكؾ في منح القركض لصالح ىذا النكع مف االستثمارات ذات 
 المعدؿ المرتفع لؤلخطار، كتجسدت ىذه اآلليات في إنشاء صندكؽ ضماف القركض

لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ككذلؾ صندكؽ ضماف قركض استثمارات المؤسسات 
 .الصغيرة كالمتكسطة
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 FGARصندوق ضمان القروض لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .1
ييدؼ تسييؿ عممية االقتراض لصالح المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة سكاء فيما يتعمؽ 

 مف القانكف التكجييي لممؤسسات الصغيرة 14 أك التكسيع، كطبقا ألحكاـ المادة باإلنشاء
كالمتكسطة، قامت الدكلة بإنشاء صندكؽ ضماف  القركض لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 

 الصندكؽ 2002،1 نكفمبر 11 المؤرخ في 373 -02كذلؾ بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 
عبارة عف مؤسسة عمكمية مكضكعة تحت كصاية كزارة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، 

  .تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي

يعتبر ىذا الصندكؽ آلية تسمح بتسييؿ عممية الكصكؿ إلى التمكيؿ البلـز إلنشاء 
المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ككذا تطكيرىا، كىك بذلؾ يشكؿ إحدل األدكات المالية التي 

  .تسعى لخمؽ مناخ مبلئـ لتطكير المقاكالتية في الجزائر

كألف إشكاليات التمكيؿ التي تكاجو المقاكليف الراغبيف في إنشاء مؤسساتيـ أك تكسيعيا، 
ناتجة أساسا عف ضعؼ القدرات المالية كالمساىمات الشخصية لممقاكؿ في حد ذاتو، كعدـ 
تكفر أك كفاية الضمانات العينية البلزمة التي تفرضيا البنكؾ مف أجؿ منح القركض، فإف 
الصندكؽ يسعى إليجاد الحمكؿ الفعالة ليذا اإلشكاؿ كذلؾ بمعب دكر الكسيط بيف المقاكؿ 
كالبنؾ الذم يشاركو في تقاسـ الخطر مف خبلؿ تقديـ ضمانات مالية ليذا األخير، كتقدـ 

بعد دراسة دقيقة تسمح بالتأكد مف الجدكل  2،ىذه الضمانات التي تعتبر ضماف دكلة
. االقتصادية لممشركع المقدـ مف طرؼ المقاكؿ

 كما تجدر اإلشارة أيضا إلى أف الصندكؽ يمتـز بالعمؿ في إطار تطبيؽ البرامج 
المكجية لصالح المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بتسيير الغبلؼ المالي الذم خصص مف 

 في إطار برنامج الشراكة األكرك متكسطية لتأىيؿ المؤسسات 2005االتحاد األكركبي سنة 
                                                           

 13 ص ، 2002 نكفمبر 13 في الصادر ، 74 العدد الرسمية، الجريدة الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجميكرية 1
2 Le Garant,Bulletin Le Fond de garantie des crédits aux PME, d’information édité par le 
fond de garantie des crédits aux PME-FGAR, Alger, N 1, Avril 2011, p 16. 
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 مميكف أكرك كضعت تحت تصرؼ الصندكؽ مف خبلؿ الكزارة 15الصغيرة كالمتكسطة بقيمة 
. الكصية

 :ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .2
 أما عف المؤسسات المؤىمة لبلستفادة مف ضمانات الصندكؽ فيي تتمثؿ في كؿ 

المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة التي تنتج سمع كخدمات، حيث تعطى األكلكية إلى 
 1:المؤسسات التي تعرض مشاريع تتجاكب مع ىذه المعايير

  .المؤسسات التي تساىـ في اإلنتاج، أك التي تقدـ خدمات غير مكجكدة في الجزائر -
 .المؤسسات التي تساىـ في تخفيض الكاردات أك في رفع الصادرات -
 .المشاريع التي تكظؼ يد عاممة مؤىمة أك تسمح بخمؽ مناصب الشغؿ -
المشاريع التي تساىـ في تطكير المناطؽ الجيكية لمببلد  -
  .المشاريع التي تسمح بتطكير التكنكلكجية الحديثة -

كيككف تدخؿ صندكؽ ضماف القركض لتغطية مخاطر القرض مف خبلؿ تقديمو نسبة 
 مف القرض البنكي كتحدد النسبة المتعمقة بكؿ ممؼ %80 ك%10ضماف تتراكح ما بيف 

 مبلييف دينار 5حسب تكمفة القركض كدرجة المخاطرة، أما عف المبمغ األدنى لمضماف فيبمغ 
 مميكف دينار مع العمـ أف تحديد مبمغ الضماف ال يعني تحديد 50كالمبمغ األقصى يساكم 

مبمغ القركض كال كمفة المشركع، كتحدد المدة القصكل لمضماف بسبع سنكات لقرض استثمار 
 2.العادم كعشر سنكات لمتأجير التمكيمي

 

                                                           
1  http://www.fgar.dz2016|10|25االطبلع  تاريخ 

2Le Garant,Bulletin Le Fond de garantie des crédits aux PME, d’information édité par le 
fond de garantie des crédits aux PME-FGAR, Alger, N 1, Avril 2011, p 16. 



 

 

Tableau N° 32: Evolution des principaux agrégats et indicateurs liés au marché du travail de 2005 à 2015  
(en milliers) 

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 
Période de référence Sept Oct Oct Déc Sept Sept Sept Sept Sept Avril Sept Sept 

 

Population active du moment 9 493 10 110 9 969 10 315 10 544 10 812 10 661 11 423 11 964 11 716 11 453 11 932 
Taux d'activité ( en %)  41,0 42,5 40,9 41,7 41,4 41,7 40,0 42,0 43,2 41,5 40,7 41,8 

Population occupée du moment 8 044 8 869 8 594 9 145 9 472 9 735 9 599 10 170 10 788 10 566 10 239 10 594 
Taux d’emploi ( en %) 34,7 37,2 35,3 37,0 37,2 37,6 36,0 37,4 39,0 37,5 36,4 37,1 
Population en Chômage  1 448 1 241 1 375 1 170 1 072 1 076 1 062 1 253 1 175 1 151 1 214 1 337 

Chômeurs ayant déjà travaillé 
(STR1) 

448 530 515 267 233 417 379 507 481 478 549 461 
% STR1/ Total chômeurs 30,9 42,7 37,5 22,8 21,7 38,8 35,7 40,5 40,9 41,5 45,2 34,4 
Taux de chômage ( en %) 15,3 12,3 13,8 11,3 10,2 10,0 10,0 11,0 9,8 9,8 10,6 11,2 

Taux de chômage des jeunes (16-
24 ans) (en %) 

31,1 24,3 27,4 23,8 21,3 21,5 22,4 27,5 24,8 24,8 25,2 29,9 

Sexe : Masculin 
Population occupée du moment 6 870 7 372 7 247 7 717 8 025 8 261 8 038 8 393 8 885 8 603 8 517 8 660 

Population en Chômage 1 199 988 1 072 868 752 729 738 888 804 825 859 954 
Population active du moment 8 069 8 360 8 319 8 585 8 777 8 990 8 777 9 281 9 689 9 429 9 376 9 614 

Taux de chômage (en %) 14,9 11,8 12,8 10,1 8,6 8,1 8,4 9,6 8,3 8,8 9,2 9,9 

Taux d'activité (en %) 69,2 69,9 67,8 69 68,7 68,9 65,3 67,8 69,5 66,3 66,2 66,8 

Taux d’emploi (en %) 58,9 61,6 59,1 62 62,8 63,3 59,8 61,3 63,7 60,5 60,1 60,2 

Sexe : Féminin 

Population occupée du moment 1 174 1 497 1 347 1 428 1 447 1 474 1 561 1 778 1 904 1 962 1 722 1 934 

Population en Chômage 250 253 303 302 320 348 324 365 371 325 355 384 
Population active du moment 1 423 1 749 1 650 1 730 1 767 1 822 1 885 2 142 2 275 2 288 2 078 2 317 

Taux de chômage (en %) 17,5 14,4 18,3 17,4 18,1 19,1 17,2 17 16,3 14,2 17,1 16,6 
Taux d'activité (en %) 12,4 14,8 13,6 14,1 13,9 14,2 14,2 15,8 16,6 16,3 14,9 16,4 
Taux d’emploi (en %) 10,2 12,6 11,1 11,6 11,4 11,5 11,8 13,1 13,9 16,9 12,3 13,6 



 

 

 
 
 

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 
Période de référence Sept Oct Oct Déc Sept Sept Sept Sept Sept Avril Sept Sept 

Situation dans la profession 

Employeurs & Indépendants 2 183 2 846 2 516 2 655 2 762 2 847 2 963 2 882 3 117 3 116 2 811 3 042 
Salariés Permanents 3 076 2 901 2 909 3 198 3 136 3 208 3 456 3 675 3 878 3 785 3 640 4 542 

Salariés non perm + apprentis 2 203 2 430 2 680 2 815 3 101 3 250 2 978 3 396 3 562 3 508 3 623 2 855 

Aides Familiaux 582 692 489 477 473 404 202 217 231 156 165 155 
Secteur d'activité 

Agriculture 1 381 1 610 1 171 1 252 1 242 1 136 1 034 912 1 141 1 007 899 917 

Industrie 1 059 1 264 1 028 1 141 1 194 1 337 1 367 1 335 1 407 1 329 1 290 1 377 

B.T.P. 1 212 1 258 1 524 1 575 1 718 1 886 1 595 1 663 1 791 1 743 1 826 1 776 

Services 4 393 4 738 4 872 5 178 5 318 5 377 5 603 6 260 6 449 6 486 6 224 6 524 
Secteur juridique 

Public 2 964 2 746 2 987 3 149 3 235 3 346 3 843 4 354 4 440 4 338 4 100 4 455 

Privé 5 080 6 123 5 607 5 996 6 238 6 390 5 756 5 816 6 349 6 228 6 139 6 139 
Affiliation à la sécurité sociale 

Affilié 4 092 4 159 4 322 4 567 4 694 4 856 5 227 5 922 6 211 6 246 5 972 6 515 

Non affilié 3 953 4 709 4 272 4 579 4 778 4 879 4 372 4 249 4 577 4 320 4 267 4 079 

% emploi affilié / emploi total 50,9 46,9 50,3 49,9 49,6 49,9 54,4 58,2 57,6 59,1 58,3 61,5 
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  الثانيالثانيخالصة الفصل خالصة الفصل 
ىناؾ جدؿ كبير في الفكر االقتصادم بخصكص سكؽ العمؿ خاصة فيما يتعمؽ 

بكضع االختبلؿ فيو، فالفكر النيككبلسيكي ككما يرل أسبلفيـ لـ يعترؼ بكجكد اختبلؿ في 
 تتكفؿ آلية السكؽ -بطالة إرادية- كاعتبره حالة مؤقتة في حاؿ كجكده -البطالة-سكؽ العمؿ 

المتمثمة في األجر الحقيقي بمعالجتو كىذا إليمانيـ بحتمية التكازف عند مستكل التشغيؿ 
، في حيف أف كينز كخبلفا لما جاء بو الكبلسيؾ يعترؼ بأف سكؽ )قانكف سام(الكامؿ 

، يرجعو إلى نقص الطمب الفعاؿ، كيرل أف -بطالة إجبارية–العمؿ يعرؼ حالة اختبلؿ 
يفترض  التكسع في اإلنفاؽ؛"معالجة ىذا االختبلؿ يكمف في بعث الطمب الفعاؿ مف خبلؿ 

النمكذج الكبلسيكي الجديد بأف تكقعات العارضيف لمعمؿ كالطالبيف لو كالمتعمقة باألسعار 
تككف رشيدة، ما يجعميـ يتكيفكف بسرعة فائقة، كبطريقة فكرية، كآنية لكؿ معمكمة جديدة، 
كبالتالي فإنو ال يمكف لسكؽ العمؿ أف يبتعد لمدة طكيمة عف تكازنو في األجؿ الطكيؿ كأف 

حسب النمكذج الكبلسيكي الجديد شرط طمب المزيد  كؿ اختبلؿ ال يمكف إال أف يككف مؤقتا؛
 :ناقصا، أم مف العمالة يتمثؿ في أف يككف التكقع باألسعار

 .تكفر المعمكمة الكاممة تككف لدل المؤسسات االقتصادية ال األفراد (أ 
 .األسعار الحالية أكبر مف األسعار المتكقعة (ب 

يعتمد النمكذج الكينزم الجديد عمى مقاربة العقكد كالتي تفترض أف األجكر تككف  
مثبتة بكاسطة العقكد طكؿ مدة سريانيا، بينما األسعار يمكنيا أف تتغير خبلؿ تمؾ الفترة، لذا 
مستكل األجكر يتحدد حسب الطمب كالعرض عمى العمؿ كالمذاف يككناف عمى أساس السعر 

 ككما سبؽ كاف استنتجنا فاف طمب مزيد مف العمالة يشترط أف يككف السعر السائد .المتكقع
 .أعمى مف مستكل السعر المتكقع

 



 

 

  
  الفصل الثالثالفصل الثالث

دراسة قياسية للىكالة الىطنية دراسة قياسية للىكالة الىطنية 
لدعه تصغيل الصباب لدعه تصغيل الصباب 
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 دراسة قياسية لموكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: الثالثالفصل 

  الثالثالثالث الفصل  الفصل مقدمةمقدمة
 في األنشطة مختمؼ عمى كالمكزعة المصغرة المؤسسات كمرافقة دعـ إستراتيجية تعد
 الجيكد أىـ بيف مف (ANSEJ) الشباب تشغيؿ لدعـ الكطنية طريؽ الككالة عف الجزائر
 المؤسسات بقطاع النيكض إلى ىادفة كإستراتيجية الجزائرية الحككمة طرؼ مف المبذكلة
 مف كذلؾ لمدكلة، كاالجتماعية االقتصادية بالتنمية النيكض كبالتالي كالمتكسطة الصغيرة
 النسيج كتنكيع البطالة، نفؽ مف لمخركج مؤقتة منيا أكثر دائمة شغؿ مناصب خمؽ خبلؿ

 بالعديد كالنيكض الثركات كخمؽ المحمي اإلنتاج تنمية طريؽ عف كالتكنكلكجي االقتصادم
 .الصادرات كتنكيع تنمية إلى باإلضافة القطاعات مف

 إلييا يمجأ التي الجزائر في المتاحة الحمكؿ أىـ مف الككالة ىذه تعد أصبحت فقد
 إنشاء أك االستثمارية مشاريعيـ تمكيؿ مف لبلستفادة العمؿ عف العاطؿ الجزائرم الشباب

 متاحة فرصة الككالة ىذه تمثؿ أصبحت كذلؾ القطاعات، مختمؼ في مصغرة مؤسسات
 .اإلنتاجية قدراتو كتنكيع تكسيع أجؿ مف التمكيؿ عمى لمحصكؿ الجزائرم لممستثمر

تممساف تمعب دكرا كبيرا في مكاجية   لكالية الشباب تشغيؿ لدعـ الكطنية الككالة كلعؿ 
أزمة البطالة كبيرة ك بالرغـ أف حكض الكالية يتضمف سكؽ شغؿ كبير ذلؾ لما تمتاز بو مف 

تمس كافة القطاعات كما يتـ تسير ىذا  (خاصة أجنبية، كطنية،)مؤسسات كشركات مختمفة 
السكؽ مف طرؼ ىيئات التشغيؿ الخاصة إال أنيا تبقى تعاني مف البطالة مما يجعؿ الحديث 
عف ككاالت التشغيؿ كىياكميا كبشكؿ خاص الككالة الكالئية لمتشغيؿ محكر كجكىر مكضكع 
دراستي انطبلقا مف العبلقة الكسطية لياتو الككالة بيف طالب العمؿ كالمؤسسات كالشركات 

 . المختمفة كما تكفره مف عركض شغؿ

    



 و سمة يكسيمةالووكامة اووطيمةاجععةوتشيلة اتبكاةةةةةةة: اثكاث افصلةة

181 

الشباب الشباب   تشغيلتشغيل  لدعملدعم  الوطنيةالوطنية  الوكالةالوكالة  حولحول  عامعام  تقديمتقديم: األول: األول  المبحثالمبحث
مف أىـ الييئات الداعمة لمشباب  ANSEJتعتبر الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب 

كقد يتعدل األمر إلى  مف أجؿ إنشاء مشاريع صغيرة، أم خمؽ مناصب شغؿ خاصة بيـ،
أكثر مف منصب، كىذا بفضؿ االمتيازات كالتحفيزات التي تمنحيا الككالة الكطنية لدعـ 

 .تشغيؿ الشباب

ستراتيجيةنشأةنشأة: المطمب األول: المطمب األول ستراتيجية وا  الشباب الشباب   تشغيلتشغيل  لدعملدعم  الوطنيةالوطنية  الوكالةالوكالة   وا 

الشباب الشباب   تشغيلتشغيل  لدعملدعم  الوطنيةالوطنية  الوكالةالوكالة  نشأةنشأة: الفرع األول: الفرع األول
 المتضمف 1996سبتمبر 8 المؤرخ في 296-96م رقـ ذبمقتضى المرسـك التنفي

الشباب كتحدد قانكنيا األساسي، كىي عبارة عف ىيئة  تشغيؿ لدعـ الكطنية الككالة إنشاء
كطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي، كتسعى لتشجيع كؿ 

كضعت في البداية تحت سمطة . صيغ المبادرات المؤدية إلنعاش قطاع تشغيؿ الشباب
 تـ إلحاقيا تحت كصاية كزارة التشغيؿ 2006الحككمة، كفي السداسي الثاني مف سنة 

كالتضامف الكطني يذلؾ ىي تعتبر ىيئات المرافقة في إطار االقتصاد االجتماعي أك 
عطاء فرصة إنشاء مشاريع مصغرة ليؤالء 1.التضامني  كىي تسعى إلى دعـ الشباب كا 
: كميا عدة أىداؼ مف بينيا الشباب،

  الكطنية؛اإلنتاجيةتعزيز القدرات  -
 تنمية ركح اإلبداع كالمبادرة لدل الشباب؛ -
 اإلشراؼ عمى دراسات الجدكل التي تقـك بيا الجيات المختصة؛ -
 تدعيـ كتقديـ االستشارة لمشباب المستثمر أصحاب المشاريع، -

                                                           
المتضمف إنشاء الككالة ، 1996 سبتمبر 08 المؤرخ في 296-96المرسـك التنفيذم رقـ ، 52 العدد،  الجريدة الرسمية1

 12ص، 1996 الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب كتحديد قانكنيا األساسي،
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كما يقتصر ممؼ االقتراض عف طريؽ الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب عمى 
: الكثائؽ التالية

  التسجيؿ؛استمارةممئ  -
 بطاقة التعريؼ الكطنية؛ -
. صكرتاف شمسيتاف -

إستراتيجية: الفرع الثاني الشباب الشباب   تشغيلتشغيل  لدعملدعم  الوطنيةالوطنية  الوكالةالوكالة  إستراتيجية: الفرع الثاني
تعتمد الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب عمى إستراتيجية محددة مف أجؿ تكعية 

: الشباب الراغبيف في االلتحاؽ بالككالة كىي كالتالي

: اإلعالميةاأليام  .1
يتـ تنظيـ أياـ إعبلمية كدراسية تيدؼ مف كرائيا الككالة إلى تكسيع ك تفعيؿ الحمبلت 
التحسيسية لمشباب البطاؿ مف أجؿ غرس المبادرة إلى إنجاز مشاريع مصغرة كمستقمة،كما 

 .يتـ تكضيح ليـ كؿ الجكانب القانكنية كالتنظيمية ك االقتصادية لييكؿ المشركع

: التكوين .2
حيث تنظـ الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب أياـ تككينية حكؿ إدارة األعماؿ 

كتسيير المؤسسات، كىي مخصصة لحاممي المشاريع مسيرم المؤسسات المصغرة ، كىذا 
 .بغية الرفع مف ثقافة التسيير لدل ىؤالء لمقياـ بالمياـ المنكطة بيـ

: تنظيم المعارض .3
 :يتـ تنظيـ معارض جيكية ككطنية بصفة دكرية تيدؼ إلى

ترقية منتجات كخدمة المؤسسات المصغرة؛  -
ربط عبلقات مباشرة بيف المؤسسات المصغرة لتككيف شبكة مؤسساتية؛  -
قاـ بو اآلخركف لتشجيع  ترقية ركح المقاكالتية لدل الشباب البطاؿ كذلؾ بإظيار ما -

. الشباب عمى التقدـ مف أجؿ إنشاء مؤسسات مصغرة
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: التنسيق مع أجيزة قطاعية .4
التشجيع عمى إنشاء عدد مف المؤسسات مصغرة كثمرة مجيدات قطاعية ممكلة مف 

 طرؼ صناديؽ التنمية؛

: وضع نظام المعمومات .5
 كضعت الككالة نظاـ معمكمات يرتكز عمى شبكة داخمية لممعمكمات 2002منذ سنة 

يخص الككالة كيربط مختمؼ الفركع بالمديرية العامة،يعتبر نظاـ المعمكمات ىذا فعبل بنؾ 
معطيات حقيقية حكؿ الشباب المستثمر كنشاطاتيـ، مما يسيؿ اإلدارة الجيدة لمحافظة 

الككالة المككنة مف ممفات المؤسسات المصغرة مما يسمح بالمعالجة السريعة ك الشفافة لكؿ 
 الممفات المكدعة ككذا متابعة محميا كمركزيا؛

: ال مركزية تسيير المشاريع .6
إف عممية ال مركزية التكفؿ بتسيير كمتابعة المشاريع تنطمؽ مف ككف الككالة الكطنية 

لدعـ تشغيؿ الشباب تحاكؿ تقريب كسائؿ الدعـ كالمرافقة بالنسبة لمشباب المستثمر مف جية، 
 كتأميف كمراقبة مثمى لسير الجياز عمى أرضية الكاقع مف جية أخرل؛

: إنشاء موقع عمى شبكة االنترنت .7
لقد تـ فتح عمى شبكة االنترنت يخص الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب كىك عممي 

منذ سنكات كيحتكم عمى كؿ العناكيف كالمعمكمات كالتكضيحات كالمستجدات التي تخص 
جياز الككالة كجميع المعمكمات المتعمقة بإنشاء مؤسسات مصغرة، كيمكف تفحصو عمى 

 شبكة االنترنت؛

: دليل المؤسسات المصغرة .8
تـ كضع دليؿ يخص المؤسسات المصغرة المنجزة في إطار الككالة تـ طبعو كتكزيعو؛ 
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 :القروض أخطار ضمان صندوق .9
بالقركض التي تمنحيا  المتعمقة المخاطر لتغطية مخصص ىك 1998 سنة أنشأ

البنكؾ التجارية لفائدة الشباب المستثمر،كىي بمثابة تشجيع البنكؾ عمى منح القركض لمشاب 
المستثمر إضافة إلى الضمانات القانكنية كالتنظيمية المتعمقة بالرىف الحيازم لمتجييز لصالح 

 .البنؾ

: التطوير المستثمر لمجياز .10
كذلؾ مف خبلؿ الرفع مف مستكل أدائيا،تطكير اآلليات كأقممة الجياز مع متغيرات 

 :المحيط االقتصادم مف خبلؿ
استحداث مديرية التطكير كاإلبداع؛  -
التعاقد مع مؤسسات في الخارج متخصصة لغرض تككيف كرفع مستكل أداء  -

مكظفي الككالة؛ 
القياـ بعممية التقييـ الذاتي إلنجاز الككالة كتقكيـ سياسات الككالة   -

: دار المقاوالتية .11
، تيدؼ إلى 2016حيث أنشأ فرع عمى مستكل جامعة أبي بكر بمقايد تممساف سنة 

. مساعدة كبمكرة أفكار الشباب الجامعييف الراغبيف في إنجاز مشاريع مصغرة تكجيو،

  الشبابالشباب  تشغيلتشغيل  لدعملدعم  الوطنيةالوطنية  الوكالةالوكالةوامتيازات وامتيازات ميام ميام : المطمب الثاني: المطمب الثاني
  فييافييا  التمويلالتمويلوو

 مف أجؿ تنفيذ األىداؼ التي أنشئت مف أجميا الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب،
 سبتمبر 08كضع عمى عاتؽ الككالة العديد مف المياـ كفقا لممرسـك التنفيذم الصادر في 

1996 .
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  11الشبابالشباب  تشغيلتشغيل  لدعملدعم  الوطنيةالوطنية  ميام الوكالةميام الوكالة: الفرع األول: الفرع األول
نمخص فيما يمي مياـ الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب حسب ما كرد في المادة 

 ق المكافؽ 1417ربيع الثاني  24 المؤرخ في 296-96 مف المرسـك التنفيذم رقـ 06
 09 المؤرخ في 288-03ـ، المعدؿ كالمتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ 1996سبتمبر  08 ػؿ

 لدعـ الكطنية ـ المتضمف إنشاء الككالة2003 سبتمبر 06 ق المكافؽ ؿ1424رجب عاـ 
. األساسي قانكنيا كتحديد الشباب تشغيؿ

 مشاريعيـ تطبيؽ إطار في المشاريع لكت الشباب كترافؽ المساعدة كتقدـ دعـ -
 االستثمارية؛

 المالي التركيب إطار في المالية كالمؤسسات البنكؾ مع متكاصمة عبلقات إقامة -
 لخطة التمكيؿ؛ تطبيقا لممشاريع،

 المخصصة الخارجية المكارد برصد تسمح أف شأنيا مف التي التدبير كؿ تطبيؽ -
 فؽ ك امحددة اآلجاؿ في استعماليا ك لصالح الشباب إحداث نشاطات لتمكيؿ
 بيما؛ المعمكؿ التنظيـ ك لمتشريع

 اإلعانات منيا السيما الشباب، تشغيؿ لدعـ الكطني الصندكؽ تراخيص تسير -
 تصرفيا؛ تح المكضكع المالي الغبلؼ حدكد في ، نسب الفكائد كتخفيض

 لدعـ الكطني الصندكؽ يمنحيا التي اإلعانات بمختمؼ المشاريع ذكم الشباب تبمغ -
 عمييا؛ يحصمكف التي األخرل الشباب كباالمتيازات تشغيؿ

تقـك بمتابعة االستثمارات التي ينجزىا الشباب ذكم المشاريع ،مع الحرص احتراـ  -
بنكد دفاتر الشركط التي تربطيـ بالككالة كمساعدتيـ عند الحاجة،لدل المؤسسات 

 كالييئات المعنية بإنجاز االستثمارات؛

                                                           
-96،المعدؿ كالمتمـ لممرسـك التنفيذم رقـ 2003 سبتمبر06المؤرخ في 288-03،المرسـك التنفيذم رقـ 06 المادة 1

  الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب كتحديد قانكنيا األساسي،إنشاءالمتضمف  ،1996 سبتمبر 08 المؤرخ في 296
. 7،6ص ،2003سنة  ،54العدد  الجريدة الرسمية،



 و سمة يكسيمةالووكامة اووطيمةاجععةوتشيلة اتبكاةةةةةةة: اثكاث افصلةة

186 

تنظـ دكرات لتعميـ الشباب كتككينيـ أك تجديد معارفيـ في تقنيات مع الييئات  -
كالمؤسسات التي يمكف أف تستفيد مف خبلليا إنجاز برامج تككيف الشباب ذكم 

 .المشاريع
تضع تحت تصرؼ الشباب ذكم المشاريع، كؿ المعمكمات ذات طابع اقتصادم  -

 .كتقني كتشريعي كتنظيمي المتعمؽ بممارسة نشاطيـ
 إحداث ترقية إلى الرامية األخرل كالتدابير األعماؿ مف آخر شكؿ كؿ تشجع -

 .كتكسيعيا األنشطة

االمتيازات والمساعدات الممنوحة من طرف الوكالة االمتيازات والمساعدات الممنوحة من طرف الوكالة : الفرع الثاني: الفرع الثاني
نظرا ألىمية تسريب التمكيؿ كمنح اإلعانات في جدب الشباب العاطؿ كتحفيز ركح 

 كفرت العديد مف التسييبلت إلنجاز المشاريع الجديدة، كتطكير االستثمارالمبادرة لديو في 
المشاريع المنشأة التي تككف محفزا قكيا لمشباب العاطؿ عمى اإلقداـ إلنجاز مشاريع خاصة 

 .بيـ

اإلعانات المقدمة من طرف الوكالة : أوال اإلعانات المقدمة من طرف الوكالة : أوال
 إعانات تمنح في مرحمة اإلنجاز :تنقسـ اإلعانات التي تمنحيا الككالة إلى نكعيف

عانات أخرل تمنح في مرحمة  ، إنشاء أك تكسيع االستثمار، كميما كاف نكع االستغبلؿكا 
يخضع المشركع بعد ذلؾ إلى متابعة كمرافقة مف طرؼ مصالح الككالة، كىي نفس اإلعانات 

 .المطبقة بالنسبة لمتمكيؿ الثنائي كالتمكيؿ الثبلثي

 :مرحمة اإلنجاز .1
 خبلؿ مرحمة االنجاز، يتعمؽ األمر ةتمنح نكعيف مف اإلعانات لممؤسسة المصغر

عانات جبائية  .بإعانات مالية كا 
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 :عانات الماليةاإل (أ 
  التي يستفيد مند كؿ الشباب المقترضيف )قرض بدكف فائدة(تتمثؿ القرض الكبلسيكي 

مف طرؼ الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب، حسب ما ىك مكضح في الجدكليف 
. السابؽ ذكرىما

  تستفيد المؤسسة المصغرة مف اإلعانات المالية كىي المتمثمة في ثبلثة قركض
 :كالتي تطرقنا إلييا سابقا المتمثمة في إضافي

دج لفائدة حاممي الشاىدات التككيف 500.000 قرض بدكف فائدة لمكراء، بقيمة -
. الميني

. دج500.000 قرض بدكف فائدة لمكراء، بقيمة -
قرض بدكف فائدة لمكراء، بالنسبة لمطمبة الجامعييف مف أجؿ إنشاء مكاتب  -

. دج1000.000 بقيمة جماعية
% 100أيضا قرض بنكي مخفض الفكائد بنسبة -

 الجبائية اإلعانات (ب 
 : الجبائية التاليةاإلعاناتحيث تستفيد المؤسسة المصغرة مف 

 في مرحمة إنجاز المشروع: 
اإلعفاء مف الرسـ عمى القيمة المضافة القتناء التجييزات الخدمات التي تدخؿ  -

مباشرة في انجاز االستثمار؛ 
فيما يخص الحقكؽ الجمركية لمتجييزات % 5تطبيؽ المعدؿ المخفض لػػػػػػػػ  -

 ؛االستثمارالمستكردة التي تستعمؿ في إنجاز 
 اإلعفاء مف الرسـ العقارم عمى الممتمكات المبنية ك البناءات اإلضافية؛ -
 اإلعفاء مف حقكؽ التسجيؿ فيما يتعمؽ بالعقكد التأسيسية لممشاريع المصغرة؛ -
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اإلعفاء مف الرسـك نقؿ الممكية عمى االكتساب العقارية التي تتـ في إطار إنشاء  -
 النشاط؛

اإلعفاء مف الكفالة المتعمقة بحسف التنفيذ بالنسبة لمنشاط الحرفي ك المؤسسات  -
 .المصغرة عندما يتعمؽ األمر بترميـ الممتمكات الثقافية

 

  جبائية في امتيازاتتمنح لممستثمريف الشباب المستثمر :  المشروعاستغاللفي مرحمة 
 النشاط أك مدة انطبلؽمرحمة االستغبلؿ كذلؾ لمدة ثبلث سنكات ابتداء مف تاريخ  

 : الجبائية التاليةباالمتيازاتستة  سنكات لممناطؽ الخاصة، ك يتعمؽ األمر 
 اإلعفاء الكمي مف الضريبة عمك أرباح الشركات؛ -
 اإلعفاء مف الضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي، كالرسـ عمى النشاط الميني؛ -
عماؿ  يمكف تمديد فترة اإلعفاء لمدة عاميف عندما يتعيد المستثمر بتكظيؼ ثبلث -

 .عمى األقؿ لمدة غير محددة
 :عند نياية فترة اإلعفاء، تستفيد المؤسسة المصغرة مف تخفيض جبائي ب -
 خبلؿ السنة األكلى مف الضرائب؛%   70 -
خبلؿ السنة الثانية مف الضرائب؛ % 50 -
 .خبلؿ السنة الثالثة مف الضرائب25% -

إف في استثمار التكسيع مقارنة بما ىك عميو في حالة استثمار اإلنشاء أنو تمنح 
. 1 في مرحمة اإلنجاز بينما ال تمنح أم إعانات خبلؿ مرحمة االستغبلؿاالمتيازاتنفس 

 ميما كاف نكع االستثمار ترتكز المتابعة كالمرافقة المؤسسات : مرافقة ومتابعة المشروع
 :المصغرة مف طرؼ مصالح الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب حكؿ المحاكر التالي

 المشكرة كالتكجيو خبلؿ نضج فكرة المشركع؛ -
 مرافقة الشباب أصحاب المشاريع خبلؿ إنشاء المؤسسة المصغرة؛ -

                                                           
 القرض اإلضافي بدكف فائدة , الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب1
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 المشركع ما في إطار دفتر الشركط ك اإلرساؿ الدكرم التزاـمتابعة احتراـ  -
 لممعطيات المتعمقة بتطكيرىا؛

 دعـ المؤسسة المصغرة في مكاجية المصاعب المرتبطة بالمشركع؛ -
 .التككيف الدائـ لمشباب أصحاب المشاريع -

 :االستغاللمرحمة  .2
كتشمؿ االمتيازات الجبائية الممنكحة لممشاريع االستثمارية لمدة :مرحمة االستغبلؿ 

ثبلثػة سػنكات بداية مف انطبلؽ النشاط أك ستة سنكات بالنسبة لممناطؽ الخاصة، كتتمثؿ ىذه 
 1:االمتيازات في

  اإلعفاء الكمي مف الضريبة عمى أرباح الشركات كالضريبة عمى الدخؿ اإلجمػالي
كالرسػـ عمػى النشاطات المينية، كتمتد فترة اإلعفاء لمدة سنتيف عندما يتعيد الشاب 

 .عماؿ عمى األقؿ لمدة غير محدكدةث المستثمر بتكظيؼ ثػبل
  اإلعفاء مف الرسـ العقارم عمى البنايات كالمشاءات اإلضػافية المخصصػة لنشػاطات

  .المشػاريع االستثمارية
  اإلعفاء مف الكفالة المتعمقة بحسف التنفيذ بالنسبة لمنشاطات الحرفية كالمؤسسات

 .المصػغرة عنػدما يتعمؽ األمر بترميـ الممتمكات الثقافية
   ،باإلضافة ليذه اإلعفاءات مف دفع الضرائب تأتي تدابير جديدة لدعـ ىذا االمتياز

االستثمارية الجديدة لدفع الضريبة بصفة تدريجية، بعد نياية  بإخضػاع المشػاريع 
 2:مدة اإلعفاء، كىذا عمى الشكؿ التالي

 %30السنة األكلى مف اإلخضاع الضريبي  -
 %50 السنة الثانية مف اإلخضاع الضريبي  -

                                                           
 8 الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب، دليؿ إنشاء مؤسسة،ص1
مراد زمالي ) لخمؼ حسنة، مجمة العمـك االقتصادية، جياز دعـ تشغيؿ الشباب آلية لغرس ثقافة المقاكلة عند الشباب 2

 41 ،ص2011، عدد نكفمبر ("األبحاث االقتصادية "مدير العاـ لمككالة الكطنية لتشغيؿ الشباب لػ
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 %.75السنة الثالثة مف اإلخضاع الضريبي  -
    %100السنة الرابعة مف اإلخضاع الضريبي  -

كحتى تتمكف المشاريع االستثمارية مف العمؿ كالتطكر أدرج إجراء، لتخصيص ماال يقؿ 
مف المشاريع العمكمية المحمية مف اجؿ التنفيذ مف قبؿ المشاريع االستثمارية  %20عف 

 .الممكلة مف طرؼ الككالة

  شروط ضوابط االستفادة من امتيازات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابشروط ضوابط االستفادة من امتيازات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: ثانيا: ثانيا

 :بالنسبة لالستفادة من اإلعانة المقدمة من طرف الوكالة .1
يستفيد مف إعانة الصندكؽ الكطني لدعـ تشغيؿ الشباب، كالتي تمنح مرة كاحدة عند 

 :انطبلؽ المشركع، صاحب المشركع الذم يستكفي مجمكع الشركط التالية

  سنة، كعندما يحدث المشركع ثبلثة35 سنة ك 19أف يتراكح عمر الشاب بيف  -
 40مناصب عمؿ دائمة عمى األقؿ، يمكف رفع سف مسير المقاكلة المحدثة إلى 

 سنة كحد أقصى؛
 أف يقدـ مساىمة شخصية في شكؿ أمكاؿ خاصة؛ -
  عند تقديـ طمب اإلعانة؛)بطاؿ(أال يككف شاغبل كظيفة مأجكرة  -
 .أف يككف يمتمؾ مؤىؿ ميني -

 :بالنسبة لمقرض البنكي .2
، كالمساىمة الشخصية لمشاب في المشركع، (تمكيؿ ثبلثي) طمبات التمكيؿ البنكية -

كاإلعانة التي يمنحيا الصندكؽ الكطني لدعـ تشغيؿ الشباب، يدرسيا النظاـ 
 .البنكي كفؽ القكاعد كالمقاييس الخاصة بمنح القركض

يجب عمى الشاب صاحب المشركع االنخراط في صندكؽ الكفالة المشتركة لضماف  -
 .أخطار القركض كفرع اشتراكاتيـ فيو
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ال يبمغ كال يطبؽ قرار منح مختمؼ أشكاؿ اإلعانة المقدمة مف الصندكؽ الكطني  -
 .لدعـ تشغيؿ الشباب إال بعد مكافقة البنكؾ أك المؤسسات المالية عمى منح القرض

كؿ مف إجراءات تحضير المشاريع كتقييميا، منح القركض كاإلعانات نضع  -
التفاقية مشتركة بيف البنكؾ كالمؤسسات المالية كالككالة كصندكؽ الكفالة المشتركة 

 .لضماف القركض
  التوجيات الرئيسية لممخطط فيما يتعمق بالتمويل  في الجزائرالتوجيات الرئيسية لممخطط فيما يتعمق بالتمويل  في الجزائر: ثالثا: ثالثا

تكجيو الخطة نحك األنشطة التي تخمؽ الثركة كفرص العمؿ، مف أجؿ المساىمة في 
 .الحد مف البطالة، كالحد مف الفقر، كالمشاركة في التنمية المحمية كالحد مف فاتكرة االستيراد

 .الحد مف عدـ المساكاة االجتماعية -
تنكيع األنشطة مف المركجيف بمعنى أكلكيات البرنامج الحككمي لتنمية القطاعات  -

 .(الصناعة كالزراعة كالبيئة كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، كالسياحة، كغيرىا)
تكنكلكجيا المعمكمات )تشجيع إنشاء مشاريع مبتكرة كجكدة ذات قيمة مضافة عالية  -

، مع إعطاء األكلكية لمشباب الخريجيف مف (كاالتصاالت كالشركات الناشئة
 .التدريب الميني كالجامعات

 .تنظيـ األنشطة كفقا لبلحتياجات االقتصادية المحمية كالكطنية -
 .تشجيع ركح المبادرة لدل النساء المقاكالت مف خبلؿ دعـ محدد -
 .(النظاـ العاـ، تكقيع اتفاقات الشراكة)مرافقة المركجيف في مرحمة ما بعد اإلنشاء  -

  20162016األرقام الرئيسية لمجياز لمعام األرقام الرئيسية لمجياز لمعام : رابعا: رابعا
 . مشركعنا في المتكسط يكمينا45يتـ تمكيؿ  -
 .مف المشاريع الممكلة مف الشباب مف التدريب الميني% 66 -
 .مف المشاريع الممكلة ىي األكاديمييف% 18 -
 . مبلييف دينار5مف المشاريع الممكلة لدييا مبمغ استثمار أقؿ مف % 65 -
 .يتـ تمكيؿ مف المشاريع لصالح المرأة المقاكلة% 14 -
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 . سنة35مف المركجيف الممكلة تقؿ أعمارىـ عف  92% -
. مف المشاريع عمى األمد البعيد 02% -

 2016األرقام الرئيسية لمجياز لمعام : 33جدول رقم 
 المجمكع

الفبلحة 
 % كالصيد

أعماؿ 
 % BTPH % حرفية

الصناعة 
 % كالصيانة

أعماؿ 
  % الخدمات % حرة

منذ إنشاء  56% 080 79 3% 648 3 8% 807 10 7% 818 9 16% 979 21 11% 171 15 503 140
31/12/2010 

42 832 3 686 9% 3 559 8% 3 672 9% 2 118 5% 569 1% 29 228 68% 2011 
65 812 6 705 10% 5 438 8% 4 375 7% 3 301 5% 826 1% 45 167 69% 2012 
43 039 8 225 19% 4 900 11% 4 347 10% 3 333 8% 1 042 2% 21 192 49% 2013 
40 856 10 487 26% 4 255 10% 5 106 12% 6 614 16% 1 450 4% 12 944 32% 2014 
23 676 6 862 29% 2 170 9% 3 838 16% 4 913 21% 1 205 5% 4 688 % 2015 
11 262 3479 31% 320 3% 1672 15% 2720 24% 716 6% 2 355 56% 2016 

367 980 54 615 15% 42 621 12% 32 828 9% 33 806 9% 9 456 3% 194 
654 68% 

منذ إنشاء 
31/12/2016 

 www.ansej.dz: المصدر

: التفسير
مف %92ك مف المشاريع لمنساء، % 14نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف يتـ تمكيؿ 

 سنة،أما فيما يخص المشاريع عمى األمد البعيد 35المركجيف الممكلة تقؿ أعمارىـ عف 
% 2بنسبة 

الشباب الشباب   تشغيلتشغيل  لدعملدعم  الوطنيةالوطنية  الوكالةالوكالة  طرفطرف  منمن  التمويلالتمويل  طريقةطريقة: الفرع الثالث: الفرع الثالث
 في إطار الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب ىناؾ نكعيف مف االستثمار كىما

: استثمار اإلنشاء كاستثمار التكسيع مع ذكر أىـ المشاريع الممكلة حسب طبيعتيا

 اإلنشاء  اإلنشاء استثماراستثمار: أوال: أوال
يتمثؿ في إنشاء مؤسسة مصغرة مف طرؼ الشباب حاممي المشاريع كفؽ إحدل الصيغ 

 :التمكيؿ التالية
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: صيغة القرض في التمويل الثنائي .1
استثمار اإلنشاء بتمكيؿ الثنائي يتمثؿ في إنشاء مؤسسة مف طرؼ الشباب أصحاب 
المشاريع مؤىميف لجياز مشركع مدعـ مف طرؼ الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب، مع 

بدكف فائدة المقدـ مف الككالة كالمساىمة الشخصية  االعتماد في التمكيؿ فقط عمى القرض
 .لمشباب أصحاب المشاريع

في صيغة التمكيؿ الثنائي تتشكؿ التركيبة المالية مف المساىمة المالية لمشباب 
كذلؾ  حسب النسب الكاردة في  أصحاب المشاريع كالقرض بدكف فائدة الذم تمنحو الككالة،

 :الجدكؿ المكالي
الييكل التمويمي الثنائي: 34 الجدول رقم  

المساىمة الشخصية القرض بدون فائدة قيمة االستثمار مستوى االستثمار 
% 71% 29دج  5.000.000أقؿ مف المستكل األكؿ 

دج  5.000.001ما بيف المستكل الثاني 
دج  10.000.000إلى 

28 %72 %

 www.ansej.org.dz: المصدر

 :صيغة القرض في التمويل ثالثي .2
استثمار اإلنشاء مؤسسة مصغرة مف طرؼ الشباب أصحاب المشاريع مؤىميف لجياز 

 .المؤسسة المصغرة لمككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب
استثمار اإلنشاء بتمكيؿ الثبلثي يتمثؿ في إنشاء مؤسسة مف طرؼ الشباب أصحاب 
المشاريع مؤىميف إلنجاز مشركع مدعـ مف طرؼ الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب، مع 

 :االعتماد في التمكيؿ عمى
المساىمة الشخصية لمشباب المستثمريف؛  -
 القرض بدكف فائدة مف طرؼ الككالة؛ -
ك يتـ ضمانة مف طرؼ صندكؽ الكافمة %100قرض بنكي مخفض الفكائد بنسبة  -

 .المشتركة لضماف أخطار القركض الممنكح إياه الشباب ذكم المشاريع

http://www.ansej.org.dz/
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في صيغة التمكيؿ الثبلثي تتشكؿ التركيبة المالية مف المساىمة المالية لمشباب 
 , باإلضافة إلى القرض البنكي,أصحاب المشاريع كالقرض بدكف فائدة الذم  تمنحو الككالة

 1 : في الجدكؿ المكالي المكضحةكذلؾ حسب النسب الكاردة

الييكل التمويمي الثالثي  :35الجدول رقم 

قيمة االستثمار مستوى االستثمار 
القرض بدون 

فائدة 
المساىمة 
الشخصية 

القرض 
البنكي 

% 70% 1% 29دج  5.000.000أقؿ مف المستكل األكؿ 

المستكل الثاني 
 إلى 5.000.001ما بيف 

دج 10.000.000
28 %2 %70 %

 www.ansej.org.dz: المصدر

 :القرض اإلضافي بدون فائدة .3
تكجو ىذه القركض إلى الشباب حاممي الشيادات التككيف الميني ك الجامعييف مف أجؿ 

إنشاء كرشات متنقمة، مكاتب جامعية كقرض كراء، كما أف مدة تسديد القرض البنكي ال 

 .يمكنيا أف تككف أقؿ مف ثماف سنكات منيا ثبلث سنكات إرجاء

 سنة 40ك 19بإمكاف حاممي شيادة التككيف الميني الذيف تتراكح أعمارىـ بيف 

ا ذ، ؾ%22أك  %28 مف تمكيؿ نشاطاتيـ في إطار الككالة بقرض تبمغ نسبتو االستفادة

 كرشات متنقمة في مختمؼ اقتناء، مف أجؿ %100مخفض الفكائد % 71 قرض بنكي بنسبة

التبريد، دىف العمارات كمكانيؾ السيارات  الترصيص، كيرباء العمارات، التدفئة،ؾالمجاالت 

 .دج500.000كما تبمغ قيمة القرض اإلضافي 

                                                           
 1ص  إنشاء مؤسسة بالتمكيؿ الثنائي،,)منشكر( الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب، 1

http://www.ansej.org.dz/
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 األطباء، المحامييف، :بإمكاف حاممي شيادات جامعية إنشاء مكاتب جماعية مثؿ

 مف تمكيؿ تجييزاتيـ في إطار القركض الممنكحة مف االستفادةالخ، ....المدققيف لمحسابات

، ذلؾ بمساىمة %0طرؼ الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب كبقرض بنكي نسبة فكائده 

 مف قرض لمكراء تصؿ االستفادة، كما يمكف االستثمارمف كمفة %2أك %1شخصية بنسبة 

 1.دج1.000.000قيمتو إلى 

 التوسيع  التوسيع استثماراستثمار: : ثانياثانيا
 في الجديد التعديؿ بمكجب المصغرة لممؤسسات بالنسبة التكسيع استثمارات تمكيؿ تقرر

 المشاريع استفادة بإمكانية يقضي الذم 2003 سبتمبر في الككالة المنظمة لجياز النصكص

 االستثمارات في يتمثؿ التكسيع فاستثمار ليذا الغرض، تمكيؿ مف الككالة طرؼ مف الممكلة

كقد كفرت ، اإلنشاء استغبلؿ استثمار مرحمة استيفاء بعد نفسو المشركع طرؼ مف المنجزة

: الككالة صيغتيف لتمكيؿ ىذه االستثمارات كىما كالتالي

 الذم يقـك عمى مساىمة كؿ مف الشباب أصحاب المشاريع باألمكاؿ  :التمويل الثنائي

 الخاصة كمساىمة الككالة بقرض بدكف فائدة، التي تتبايف حسب مستكل االستثمار؛

 المساىمة   الذم ينص عمى كجكد ثبلثة أطراؼ مساىمة في التمكيؿ،:التمويل الثالثي

كقرض بنكي  القرض بدكف فائدة مف طرؼ الككالة، الشخصية لمشباب المستثمريف،

 ىك مكجو إلى الشباب حاممي  الذمقرض إضافي بدكف فائدة، كمخفض الفكائد

مكاتب جامعية  شيادات التككيف الميني كالجامعييف مف أجؿ إنشاء كرشات متنقمة،

. كقرض كراء

                                                           
 1ص إنشاء مؤسسة بالتمكيؿ الثنائي،،  الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب منشكر1



 و سمة يكسيمةالووكامة اووطيمةاجععةوتشيلة اتبكاةةةةةةة: اثكاث افصلةة

196 

  المشاريع الممولة طبيعتياالمشاريع الممولة طبيعتيا: : ثالثاثالثا

 :المشاريع الممولة حسب النشاط .1
تؤكد النتائج المعركضة في الجدكؿ أعبله التكجو الجديد لمنظاـ مف حيث األنشطة التي 

% 31 ك2015في % 29 إلى 2014في عاـ % 26حيث بمغت الزراعة مف ، سيتـ تمكيميا
في % 16 إلى 2014في % 12،ك حصة األشغاؿ ك البناء العمكمية مف 2016في عاـ 
 2014في % 16أما ما يخص الصناعة كالصيانة مف  ،2016في عاـ % 15 ك2015
في % 4،في حيف نسبة الميف الحرة مف 2016في عاـ % 24 ك2015في % 21إلى 

،أما  قطاع الخدمات ، انخفض معدؿ 2016في عاـ % 6 ك2015في % 5 إلى 2014
. 2016في عاـ  % 21 إلى 2014في عاـ  % 32التمكيؿ بشكؿ حاد، مف 

 المشاريع الممولة في قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت .2
المشاريع الممولة في قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت : 36جدول رقم 

 www.ansej.org.dz: المصدر
 

 (%) النسبة
المشاريع الممولة في 

 TICقطاع 
مجموع المشاريع 

 الممولة
 

 31/12/2010منذ إنشاء  503 140 858 6 5%
1% 451 42 832 2011 
1% 616 65 812 2012 
1% 591 43 039 2013 
2% 750 40 856 2014 
3% 655 23 676 2015 
6% 628 11 262 2016 
 31/12/2016منذ إنشاء  980 367 549 10 3%

http://www.ansej.org.dz/
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: التفسير
ت ماكلمعل ااتكنكلكجي) مضافة قيمةد ليك تكجيدة مبتكرةيع رمشاء نشاإشجع 
نسبة ف مت كما زاد ىذا اإلنشاء لجامعا الخريجيص خاـ عؿ دخبلف م (كاالتصاالت

في % 3، ك2014في عاـ % 2ع، حيث انتقمت النسبة مف  اطلقىذا الة في كلمماريع المشا
 .2016في عاـ % 6، إلى 2015عاـ 

المشاريع الممولة حسب قطاع التعميم  .3
المشاريع الممولة حسب قطاع التعميم : 37جدول رقم 

 % الجامعيين التكوين الميني % مستوى التعميم
مجموع المشاريع 

 الممولة
 503 140 %10 747 14 561 33 %24 31/12/2010منذ إنشاء 

2011 16% 6 920 2 906 7% 42 832 
2012 16% 10 469 3 371 5% 65 812 
2013 25% 10 675 2 964 7% 43 039 
2014 34% 13 737 3 539 9% 40 856 
2015 51% 11 979 3 024 13% 23 676 
2016 66% 7 451 2 001 18% 11 262 

 980 367 %9 552 32 792 94 %26 31/12/2016منذ إنشاء 
 www.ansej.org.dz: المصدر

: التفسير
في % 25ارتفع معدؿ المشركعات التي تمكؿ حسب مستكل التككيف الميني مف 

،في حيف ارتفع معدؿ الجامعييف مف 2016في عاـ % 66 ك2015في % 43 إلى 2014
،في حيف يمثؿ 2016في عاـ  % 18 ك 2015في عاـ  % 13 إلى 2014في عاـ  % 8

. 2016مف المشاريع الممكلة في عاـ % 84معدؿ التككيف الميني كاألكاديمييف 
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: المشاريع الممولة لصالح المرأة .4
 المشاريع الممولة لصالح المرأة: 38جدول رقم 

  مجمكع المشاريع الممكلة المشاريع الممكلة النسكية معدالت النسكية
 31/12/2010منذ إنشاء  503 140 375 18 13%
7% 2 951 42 832 2011 
7% 4 477 65 812 2012 
8% 3 526 43 039 2013 
9% 3 665 40 856 2014 

11% 2 645 23 676 2015 
14% 1 550 11 262 2016 
 31/12/2016منذ إنشاء  980 367 189 37 10%

 www.ansej.org.dz: المصدر
: التفسير

خبلؿ % 7 مف خبلؿ الجدكؿ ارتفع معدؿ المشركعات الممكلة لمنساء بشكؿ كبير مف 
خبلؿ عاـ % 14 ك2015في % 11، ك2014في عاـ % 9إلى  (2013-2010)الفترة 

2016. 

: المشاريع الممولة في األمد الطويل .5
 المشاريع الممولة في األمد الطويل: 39جدول رقم 

 (%)النسبة المشاريع طويمة األمد مجموع المشاريع الممولة 
 %2 441 2 503 140 31/12/2010 إلى 2004 منذ

2011 42 832 606 1% 
2012 65 812 627 1% 
2013 43 039 501 1% 
2014 40 856 462 1% 
2015 23 676 256 1% 
2016 11 262 196 2% 

 %1 089 5 980 367 31/12/2016 إلى 2004 منذ
 www.ansej.org.dz: المصدر
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: التفسير
نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف معظـ المؤسسات صغيرة الحجـ ساىمت في خمؽ 

 . مما أكسبيا صيغة المؤسسات  الصغيرة كالمتكسطة  ( كظيفة15697)أكثر

تأثير العمل  .6
تأثير العمل حسب المشاريع الممولة : 40جدول رقم 

 السنوات تأثير العمل النسبة%
 31/12/2010منذ إنشائيا 670 392 44,71%
10,55% 92 682 2011 
14,71% 129 203 2012 
10,96% 96 233 2013 
10,61% 93 140 2014 
5,87% 51 570 2015 
2,59% 22 766 2016 
 31/12/2016منذ إنشائيا 264 878 100%

 www.ansej.org.dz: المصدر
: التفسير

نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ عدد الكظائؼ المنشأة  مف خبلؿ المشاريع التي تـ تمكيميا 
 ك 2010منصب عمؿ خبلؿ الفترة الممتدة مف أكاخر   264 878مكف مف تكفير  

  فرصة عمؿ مف خبلؿ 167476  فتـ إنشاء 2016-2014  ، أما ما بيف2016
.  منذ إنشائياANSEJمف إجمالي الكظائؼ التي أنشأتيا  % 20المشاريع الممكلة ، أم 
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   أىم المعوقات التي تواجو إستراتجية القرض المصغر أىم المعوقات التي تواجو إستراتجية القرض المصغر:: الثالث الثالثالمطمبالمطمب

   المعوقات متعمقة بالفئة المستيدفة المعوقات متعمقة بالفئة المستيدفة::الفرع األولالفرع األول
 ؛)بالنسبة لممشركع(عدـ التحكـ في آليات التسيير  -
 عدـ المعرفة الجيدة لمسكؽ سكل بالنسبة لمبائع أك المشترم؛ -
 صعكبة التسكيؽ ك إيجاد السكؽ األنسب؛ -
 ؛)القرض(الطريقة المتبعة في منح التمكيؿ  -
خاصة المعامبلت التي تجمع بيف البنؾ ) العراقيؿ اإلدارية كالبطء في اتخاذ القرارات -

 (الممكؿ، الككالة، المستفيد
 عدـ تكفر الجكانب الشخصية لممقاكؿ في أغمب األحياف؛ -
 عمى حساب )الذم ال يتطمب مناصب شغؿ كثيرة)ترجيح النشاط التجارم كالخدمي  -

 .االستثمار المنتج المكلد لمناصب الشغؿ

  AANNSSEEJJ المعوقات المتعمقة الوكالة  المعوقات المتعمقة الوكالة ::الفرع الثانيالفرع الثاني
 كثرة التعديبلت في القكانيف ك النصكص التشريعية؛ -
ارتباط التمكيؿ المصغر في الجزائر بالبنكؾ العمكمية التي ال تكلي االىتماـ الكافي  -

 بالتمكيؿ المصغر نظرا لتركي خبرتيا عمى األنشطة األخرل األسرع ك األكثر ربحية؛
غياب البنكؾ الخاصة التي تشجع التنافس في مجاؿ القرض المصغر مما يمغي  -

 .جانب التحفيز لمنح مثؿ ىذه القركض
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الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لوالية تممسان الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لوالية تممسان : الثاني: الثاني  المبحثالمبحث
السكان والبطالة في والية تممسان السكان والبطالة في والية تممسان : المطمب األول: المطمب األول

 ىي إحدل كاليات الجزائر، تضـ تعدادا سكانيا كبيرا، كالذم ينعكس عمى تممسافكالية 
 .قكة العمؿ بالكالية

التعريف بالوالية: الفرع األول   التعريف بالوالية: الفرع األول
 الغرب الجزائرم، إذ تقع في غرب الببلد كتتربع عمى مساحة قدرىا عاصمةىي 

تحد كالية تممساف شماال البحر المتكسط، جنكبا كالية النعامة، شرقا كاليتي  .²كمـ 9017.69
 .عيف تمكشنت كسيدم بمعباس، كغربا المغرب األقصى

 كعدد ²كمـ 9017.69تبمغ مساحتيا . بمدية 53 دائرة ك20تنقسـ كالية تممساف إلى 
مع العمـ أف كالية تممساف  ،(2008ىذا حسب إحصائيات ) نسمة 949135سكانيا حكالي 

ىذا ما أدل إلى استقطاب العديد مف السياح  2011كانت عاصمة الثقافة اإلسبلمية سنة 
مف جية أخرل إنشاء مؤسسات صغيرة كمتكسطة ىذا مف كاألجانب إلييا، ىذا مف جية، 

أجؿ خريجي الجامعات حتى ال يقعكا في دكامة البطالة،كىنا نبيف البمديات التي تتمركز فييا 
. الككالة

 

    
 

  تممساف -
  مغنية -
  الرمشي -
  ندركمة -

 

 

 

 

 فخريطة تبيف تكزيع الككالة عمى البمديات لكالية تممسا: 23الشكؿ رقـ 
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المؤسسات الممولة حسب مختمف القطاعات: الفرع الثاني   المؤسسات الممولة حسب مختمف القطاعات: الفرع الثاني
 الممكلة مف طرؼ الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب حسب المؤسساتكضعية 

 : ىيقطاعات النشاط
 2017-2000توزيع القطاعات حسب السنوات الفترة : 41 الجدول رقم

القطاعات 
الخدمات الفالحة السنوات 

الصناعات 
الحرفية 

أشغال البناء 
الصيد الصناعة العمومية 

المين 
النقل الحرة 

2000 65 35 11 8 32 0 53 100 
2001 24 79 12 9 25 0 39 64 
2002 15 112 11 14 34 0 45 31 
2003 41 79 14 15 22 1 45 8 
2004 160 83 20 17 34 0 45 1 
2005 229 149 44 34 53 0 58 3 
2006 77 126 14 28 37 1 16 4 
2007 39 85 11 41 39 1 5 8 
2008 14 92 5 35 29 4 5 8 
2009 30 181 18 46 34 1 8 53 
2010 22 215 7 91 22 1 6 170 
2011 31 468 19 117 23 1 6 400 
2012 56 823 32 112 46 2 13 1178 
2013 160 479 73 88 52 1 24 189 
2014 316 419 148 106 48 1 24 3 
2015 243 143 71 68 25 4 12 1 
2016 143 74 25 35 13 5 17 0 
2017 34 13 5 4 3 0 12 0 
 2222 437 23 571 868 540 3655 1699المجمكع 

 مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى اإلحصائيات المقدمة مف طرؼ الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب فرع :المصدر
 2017تممساف سنة 
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 2017-2000توزيع المشاريع حسب قطاعات النشاط خالل الفترة : 42 الجدول رقم

% النسبة مناصب الشغل المبالغ المالية القطاعات 
% 35,18 7007 3797الخدمات 

% 7,97 2306 861األعماؿ التقميدية 
% 19,77 4800 2134الفبلحة 
% 23,31 3616 2516النقؿ 

% 1,71 314 185ميف حرة 
% 5,25 1594 567صناعة 

% 6,00 1967 647البناء كاألشغاؿ العمكمية 
% 0,18 188 20الصيد 
 100 21995 10790المجمكع 

 مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى اإلحصائيات المقدمة مف طرؼ الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ :المصدر
 2017الشباب فرع تممساف 

 20002017يشير إلى قطاعات النشاط ما بين  :24الشكل رقم 

 
  معطيات الجدكؿمف إعداد الطالبة باالعتماد عمىالمصدر 
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 20002017يشير إلى توزيع المشاريع ما بين  :25الشكل رقم 

 
 :التفسير

بيف  نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ كالشكؿ القطاعات الممكلة مف طرؼ الككالة لمفترة ما
 منصب شغؿ حيث أف قطاع الخدمات ىك 21995 استطاعت تكفير 2014 إلى 2000

مشركع  3797 منصب شغؿ مف خبلؿ منح 7007 خمؽ استطاعالقطاع األكثر نشاط إذ 
، 3616 قطاع الفبلحة ثـ قطاع البناء كاألشغاؿ العمكمية، حيث كفر يمي قطاع النقؿ،

 منصب شغؿ عمى التكالي، كىذا بسبب عدـ تطمب ىذا النكع مف الخدمات 1967، 4800
أك تكاليؼ كبيرة مقارنة مف المشاريع اإلنتاجية، أيضا ككف أف المنطقة في  ميارات عالية،

 .طكر التطكير كاإلنشاء فيذا يجعؿ قطاع البناء يعرؼ نشاط كبير

في حيف نبلحظ أف القطاعات االقتصادية بما فييا قطاع الصناعة كاألعماؿ التقميدية 
 منصب شغؿ عمى 314، 2306، 1594كبعض األعماؿ الحرة التي استطاعت تكفير 

التكالي، تحظ باىتماـ أقؿ مف طرؼ الشباب، كقد يعكد ذلؾ أف ىذا النكع مف النشاطات 
أما بالنسبة ، يتطمب مناخ خصب كنكع مف التككيف كالخبرة المتخصصة في ىذا المجاؿ

منصب، كىك المعدؿ األدنى لعدـ استقطاب اىتماـ  188لقطاع الصيد الذم  استطاع خمؽ 
 .الشباب
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 (2017-2000 (توزيع المستفيدين حسب الشريحة العمرية لمفترة - 
-2000يكضح الجدكؿ المكالي تكزيع المستفيديف حسب الشريحة العمرية خبلؿ الفترة 

2017. 

 (2017-2000)توزيع المستفيدين حسب الشريحة العمرية خالل الفترة  :43الجدول رقم
السن 

 40 إلى 31من  30 إلى 26من  25 إلى 19منالسنوات 

2000 103 116 85 
2001 102 80 81 
2002 84 109 73 
2003 94 72 57 
2004 132 113 115 
2005 196 207 162 
2006 96 120 85 
2007 93 68 68 
2008 75 59 58 
2009 143 137 91 
2010 193 204 137 
2011 441 422 202 
2012 876 928 458 
2013 407 402 256 
2014 408 390 267 
2015 224 198 145 
2016 128 109 75 
2017 23 27 21 

 2436 3761 3818المجموع 
 مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى اإلحصائيات المقدمة مف طرؼ الككالة الكطنية :المصدر

 2017لدعـ تشغيؿ الشباب فرع تممساف 



 و سمة يكسيمةالووكامة اووطيمةاجععةوتشيلة اتبكاةةةةةةة: اثكاث افصلةة

206 

 (2017-2000)توزيع المستفيدين حسب الشريحة العمرية خالل الفترة  :26الشكل رقم 
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: التفسير

نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ كالشكؿ البياني أف أكبر فئة مستفيدة مف القركض يتراكح 
 سنة، كتعتبر ىاتيف الفئتيف أكثر 30 -26 سنة ك ما بيف 25 - 19متكسط عمرىا ما بيف 

 سنة 21 ، أما بالنسبة لمفئة األقؿ مفكاالستقراربحثا عف تحقيؽ الذات ك تككيف المستقبؿ 
 .فتضـ فئة الشباب الذيف لـ يكممكا مراحؿ التعميـ ك اتجيكا إلى عالـ الشغؿ في سف مبكر

 سنة فتمثؿ الشريحة المستفيدة مف القرض اإلضافي 40 إلى 31لمفئة ما بيف  بينما
الذم يمنحو الصندكؽ الكطني لدعـ تشغيؿ الشباب في حاؿ تكفر الشركط البلزمة مف 

.  الحككمة في اآلكنة األخيرةانتيجتياكىذا راجع لمسياسة التقشفية التي   مف القرض،االستفادة
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مفاىيم أساسية حول اإلحصاء مفاىيم أساسية حول اإلحصاء : المطمب الثاني: المطمب الثاني

مجتمع الدراسة مجتمع الدراسة : الفرع األول: الفرع األول
 المجتمع اإلحصائي كيمثؿ جميع كحدات الظاىرة قيد الدراسة

ىي مجمكعة جزئية مف مفردات المجتمع محؿ الدراسة يتـ اختيارىا  :عينة الدراسة .1
 .بطرؽ عممية لتمثؿ المجتمع ككؿ

 .كتمثؿ المفرد الصغير مف المجتمع اإلحصائي: الوحدة .2
 االنتقاؿ مف المجتمع إلى العينة تسمى معاينة .3
 االنتقاؿ مف العينة إلى المجتمع يسمى التعميـ أك االستدالؿ اإلحصائي .4
كتنقسـ ، البيانات ىي مجمكعة المشاىدات المأخكذة مف الدراسة اإلحصائية: البيانات .5

 :البيانات
 كىي البيانات التي تككف في صكرة رقمية مثؿ سعر السمعة :البيانات الكمية. 
 كىي البيانات التي تككف في صكرة غير كمية مثؿ لكف السيارة  :البيانات الوصفية
  اسميةبيانات Nominal:  كيستخدـ عندما تككف البيانات غير قابمو لمترتيب مثؿ

كيعتبر المقياس األسمى أضعؼ ...  بالتدخيف أك الحالة االجتماعيةةاألككاد الخاص
 .كحدات القياس

 بيانات ترتيبيةOrdinal :كانت بيانات المتغير قابمو لمترتيب مثاؿ المستكل إذا 
 .التعميمي

  SSPPSSSSمفاىيم أساسية حول البرنامج مفاىيم أساسية حول البرنامج : الفرع الثاني: الفرع الثاني
.  مف أىـ ما عرؼ حديثا ككسيمة لحؿ أغمب المشاكؿPackage تعتبر الحـز الجاىزة

 تطكر ىائؿ كمذىؿ إلى لعادعمى سرعة كدقة كالقدرة عمى اتخاذ القرار مما  حيث تساعد
.  استعماليا في جميع التخصصات المختمفةمؼ
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 ظيرت مجمكعة كبيرة مف الحـز منيا عمى سبيؿ المثاؿ اإلحصاء مجاؿ مكؼ
SATGRAPH، SAS, SPSS ،MINITAB ،MICROSTATكسكؼ نيتـ ىنا .  كغيرىا

 الحـز افصؿ تعتبر مف كالتي SPSS لبرنامج األساسيةبالتعرؼ عمى بعض المفاىيـ 
 .اإلحصائية

، ثـ تكالت اإلصدارات 1970 إلى سنة SPSSيعكد ظيكر البرنامج اإلحصائي 
 .المختمفة لتكاكب التقدـ العممي

SPSS  الحـز اإلحصائية لمعمـك "ىي اختصار لؤلحرؼ البلتينية األكلى مف اسـ
 كىي حـز حاسكبية متكاممة Statistical Package for Social Sciences، "االجتماعية

كيبدك أف الحزمة قد أعدت لمدراسات االجتماعية، كلكف قد امتد . إلدخاؿ البيانات كتحميميا
 .استخدامو إلى فركع العمـك األخرل

كىك مف أكثر البرامج اإلحصائية استخداما مف قبؿ الباحثيف في إجراء التحميبلت 
اإلحصائية البلزمة، حيث يمكف استخدامو في تحميؿ االستبيانات كالعينات كيمكف أيضان 

لى برامج إحصائية أخرل كبسيكلة . استدعاء كتصدير ممفات مف كا 

 :مف مزايا البرنامجك
استخراج النتائج في شكؿ تقارير إحصائية أك بيانية أك في شكؿ تكزيع معتدؿ أك  -

 .إحصاء كصفي بسيط أك مركب 
 سيكلة استخدامو سكاء كاف لممبتدئيف أك الباحثيف أك الخبراء -
. قراءة  البيانات كسيكلة تعديميا كالتعامؿ مع المتغيرات -

أدوات التحميل اإلحصائي أدوات التحميل اإلحصائي : الفرع الثالث: الفرع الثالث
أما الكسائؿ  SPSS 16 برنامج الحـز اإلحصائية استخداـ تـ األفرادلتحميؿ إجابات 

  :اإلحصائية المستخدمة كانت كالتالي
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 لمعرفة تكرار اختيار كؿ إجابة مف اإلجابات المقترحة في االستبياف: التكرارات.  
 لتحديد نسبة اختيار كؿ بديؿ مف بدائؿ أسئمة االستبياف: النسب المئوية. 

خصائص العينة : تحميل الجزء األول .1
: من  حيث نوع المؤسسة (أ 

 حسب النشاط يوضح نوع المؤسسة :44الجدول رقم 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

SARL 6 5,9 6,0 6,0 

EURL 7 6,9 7,0 13,0 

SPA 2 2,0 2,0 15,0 

AUTRE 85 83,3 85,0 100,0 

Total 100 98,0 100,0  

Missing System 2 2,0   

Total 102 100,0   

 SPSS مف إعداد الطالبة بناء عمى مخرجات برنامج: المصدر
: التفسير

 إلى تكجيات أصحاب المشاريع إلى خمؽ مؤسسات 01نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
ذات مسؤكلية محدكدة كذات أسيـ كغيرىا حيث أف النسبة األكبر تنحصر في مؤسسات 

. %85فردية ال غير كذلؾ بنسبة 

يوضح توزيع نوع المؤسسة حسب النشاط  :27 رقم الشكؿ

 
 SPSS مف إعداد الطالبة بناء عمى مخرجات برنامج: المصدر
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: من حيث القطاع (ب 
يوضح توزيع القطاعات حسب النشاط : 45 الجدول رقم

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

COMERCIAL 8 7,8 8,0 8,0 
INDISTRUE 23 22,5 23,0 31,0 
TPB 9 8,8 9,0 40,0 
SERVICE 52 51,0 52,0 92,0 
COMERCIAL 
ET INDISTRUE 

2 2,0 2,0 94,0 

AGRONOMI 5 4,9 5,0 99,0 
ARTISANA 1 1,0 1,0 100,0 
Total 100 98,0 100,0  

Missing System 2 2,0   
Total 102 100,0   

 SPSS مف إعداد الطالبة بناء عمى مخرجات برنامج: المصدر
: التفسير

يشير إلى طبيعة األنشطة المزاكلة مف قبؿ حاممي المشاريع حيث تنحصر غالبيتيا في 
ثـ يمييا كؿ مف قطاع الصناعة المتمثؿ في أشغاؿ العمكمية ك % 51قطاع الخدمات بنسبة 

 %.8ك التجارة % 22,5البناء  بنسبة 

 يوضح توزيع القطاعات حسب النشاط: 28 الشكل رقم

 
 SPSS مف إعداد الطالبة بناء عمى مخرجات برنامج: المصدر
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يوضح توزيع الجياز المستفيد : 46 الجدول رقم

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

ANGEM 2 2,0 2,0 2,0 
ANEM 7 6,9 7,0 9,0 
ANSEJ 84 82,4 84,0 93,0 
CNAC 7 6,9 7,0 100,0 
Total 100 98,0 100,0  

Missing System 2 2,0   
Total 102 100,0   

 SPSS مف إعداد الطالبة بناء عمى مخرجات برنامج: المصدر

يوضح توزيع الجياز المستفيد : 29  رقمالشكل

 
 SPSS مف إعداد الطالبة بناء عمى مخرجات برنامج: المصدر
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 يوضح تاريخ إنشاء المؤسسات: 47 الجدول رقم

LADATE 

 Année Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

2003 1 1,0 1,0 1,0 
2007 1 1,0 1,0 2,0 
2008 3 2,9 3,0 5,0 
2009 3 2,9 3,0 8,0 
2010 2 2,0 2,0 10,0 
2011 16 15,7 16,0 26,0 
2012 7 6,9 7,0 33,0 
2013 21 20,6 21,0 54,0 
2014 6 5,9 6,0 60,0 
2015 4 3,9 4,0 64,0 
2016 23 22,5 23,0 87,0 
2017 10 9,8 10,0 97,0 
2018 3 2,9 3,0 100,0 
Total 100 98,0 100,0  

Missing System 2 2,0   
Total 102 100,0   

 SPSSمف إعداد الطالبة بناء عمى مخرجات برنامج : المصدر
 :التفسير

-2003 أف عدد ممفات التي تـ قبكليا ما بيف فترة 04تبيف مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
 مرات كاف عميو في 10 ممفات ليتضاعؼ المجمكع أكثر مف 08 كاف ال يتعدل 2010

 حيث بدأت عدد المشاريع المقبكلة عمى مستكل الككالة 2015إلى 2010 الفترة الممتدة مف 
 2016 مشركع في 23تتراجع كذلؾ ألسباب اقتصادية محظة لينتقؿ إجمالي المشاريع مف 

 : ك يتبيف ىذا في المنحنى التالي2018 مشاريع في 03إلى 
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 SPSS مف إعداد الطالبة بناء عمى مخرجات برنامج: المصدر

 يوضح توزيع أفراد العينة وفق معيار المؤىل العممي: 48 الجدول رقم
  Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

PRIM 6 5,9 6,0 6,0 
MOY 13 12,7 13,0 19,0 
LYCE 18 17,6 18,0 37,0 
UNIV 34 33,3 34,0 71,0 
CFPA 12 11,8 12,0 83,0 

LYCE ET CFPA 11 10,8 11,0 94,0 
MOY ET CFPA 5 4,9 5,0 99,0 
PRIM ET CFPA 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 98,0 100,0  
Missing System 2 2,0   

Total 102 100,0   

 SPSS مف إعداد الطالبة بناء عمى مخرجات برنامج: المصدر

 

تاريخ إنشاء المؤسساتيوضح : 30  رقمالشكل  
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: التفسير
 إلى أف ثمث العينة التي قامت بإيداع ممفاتيـ عمى مستكل جياز 03يشير الجدكؿ رقـ 

ANSEJ 33ىي في غالبيتيـ جامعييف كذلؾ بنسبة 2018-2000 خبلؿ الفترة الممتدة %
بالنسبة لفئة الثانكم كشيادة التككيف الميني بالترتيب كىذا عكس % 11,8ك% 17,6مقابؿ 

 .ما كاف عميو االمر خبلؿ السنكات السابقة
 

 
 SPSS مف إعداد الطالبة بناء عمى مخرجات برنامج: المصدر

    

ييوضح توزيع أفراد العينة وفق معيار المؤىل العمم: 31  رقمالشكل  



 و سمة يكسيمةالووكامة اووطيمةاجععةوتشيلة اتبكاةةةةةةة: اثكاث افصلةة

215 

  
  الثالثالثالثخالصة الفصل خالصة الفصل 

تحميؿ البيانات التي قمنا بجمعيا عف طريؽ االستمارة االستقصائية، كالتي  خبلؿمف 

التي أجريت عمى تـ تصميميا بناء عمى اليدؼ الرئيسي كاألىداؼ الفرعية المشكمة لمدراسة 

الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب فرع تممساف، كعف طريؽ جمع إحصائيات التشغيؿ 

تبيف لنا أف القركض  ، كتحميميا كتفسيرىا،2017 إلى غاية 2000بالككالة لمفترة الممتدة مف

الممنكحة مف طرؼ الككالة ىي حمكؿ فعالة في خمؽ مناصب شغؿ كالتخفيؼ مف حدة 

 تحصمنا عمى جممة البطالة، إال أف ىذا المعدؿ يبقى متكاضع، مقارنة مع ما ينتظر منيا،

 :مف النتائج يمكف اختصارىا فيما يمي

 فيما يخص متابعة  الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشبابالدكر الفعاؿ الذم تقـك بو

المستفيد كمرافقتو خبلؿ جميع مراحؿ استفادتو مف اإلجراء، اعتبارا مف اإلعداد لفكرة  البطاؿ

كدراسة مدل جدكاىا االقتصادية، ككصكال إلى تجسيد ىذه الفكرة عمى أرض الميداف  المشركع

كذلؾ بإنشاء المؤسسة الخاصة بو، ىذه المساعدة ال تقتصر فقط عمى الناحية المعنكية، بؿ 

تتعدل ذلؾ لتصؿ إلى الجانب المادم مف خبلؿ مساىمتو المعتبرة في التمكيؿ أك الييكؿ 

 .المالي الكمي لممشركع، ككفالة المستفيد أماـ المؤسسة المالية المكمفة بتمكيؿ المشركع

مبلئمة الييكؿ المالي الذم خص بو ىذا اإلجراء مف خبلؿ التكزيع الجيد لممساىمات 

المالية لكؿ طرؼ بشكؿ يريح المستفيد مف اإلجراء، خصكصا ذلؾ الجزء المتعمؽ بمساىمة 

البنكؾ في تمكيؿ المشركع مف خبلؿ تخفيض معدؿ الفائدة المقترف بالقرض البنكي ككذلؾ 

 .مختمؼ الخدمات المتعمقة بو كالطرؽ التي تدفع بو أقساطو
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تكفر صاحب المؤسسة عمى مميزات كخصائص تؤىمو لمنجاح كبالتالي نجاح مؤسستو، 

كالرغبة في الخركج مف البطالة، امتبلؾ خبرة سابقة في العمؿ، التحكـ في القدرات التسييرية 

لممؤسسة، التحكـ في بعض القدرات، كالقدرة عمى اإلقناع، التعامؿ مع الصعكبات كالحصكؿ 

 .عمى المعمكمات، كغيرىا مف المميزات األخرل

كفي األخير يمكف اعتبار أف معظـ المحددات التي تـ دراستيا يمكف اعتبارىا 

كمحددات أدت إلى نجاح المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة مف طرؼ البطاليف الذيف استفادكا 

 .مف اإلجراء الذم تدعـ بو الصندكؽ الكطني لمتأميف عمى البطالة

 



 

 

  
  خامتة عامةخامتة عامة
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 خاتمة عامة

تعد مشكمة البطالة كما أكضحنا في بداية البحث كاحدة مف أخطر المشكبلت التي 
المجتمعات، كما تعتبر أيضا أحد التحديات التي يجب عمى كافة الدكؿ االنتباه  تكاجو كؿ

إلييا، حيث يتكجب عمييا الشركع في العمؿ عمى إيجاد السياسات كاإلستراتيجيات التي مف 
 .خبلليا يمكف مكاجيتيا حتى ال تتفاقـ المشكبلت المترتبة عنيا

كلقد تبيف لنا مف خبلؿ دراستنا لسكؽ العمؿ في الجزائر أنو تميز منذ النصؼ الثاني 
 بارتفاع كبير في نسبة البطالة كصمت في بعض األحياف 1999الثمانينات إلى غاية  مف
فاألزمة االقتصادية التي عاشتيا الجزائر خبلؿ ىذه الفترة كالتي اتسمت بتراجع % 30إلى 

كبير في حجـ االستثمارات كانخفاض أسعار المحركقات، قد أدت إلى بركز اختبلالت كبيرة 
في سكؽ العمؿ، بحيث تقمصت فرص العمؿ المتاحة بدرجة كبيرة في نفس الكقت الذم 

سجؿ فيو تزايد كبير لطالبيف العمؿ، إضافة إلى ما ترتب عميو مف اإلصبلحات االقتصادية 
التي باشرت بيا الجزائر كشركعيا في تطبيؽ برنامج التعديؿ الييكمي الذم كانت أكلى 

 .نتائجو غمؽ مئات المؤسسات كتسريح آالؼ العماؿ

كلمتخفيؼ مف شدة ىذه البطالة كمحاكلة لمتحكـ فييا، لجأت الحككمة لتنصيب أجيزة 
تيدؼ إلى إعداد برامج تسعى إلى التكظيؼ، كبالتالي تنشيط سكؽ العمؿ، كما  رسمية

عمدت إلى تشجيع االستثمار الخاص المحمي خاصة فيما يتعمؽ بالتشجيع عمى إنشاء 
مؤسسات صغيرة كمتكسطة، بعدما حقؽ ىذا القطاع باقتصاديات دكؿ كثيرة نتائج جد 

إيجابية في مجاؿ التنمية كتحسيف مؤشراتيا االقتصادية ىذا مف جية كمف جية أخرل ككنيا 
تشكؿ البديؿ الناجح لمقضاء عمى البطالة كعمى مختمؼ تأثيراتيا السمبية بسبب تفاعؿ ىذا 
النكع مف المؤسسات كتكيفيا السيؿ كالسريع مع المحيط االجتماعي كاالقتصادم المتكاجدة 

 .بو
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كبيذا المنطؽ أصبح مف الضركرم االستفادة مف خصائص المؤسسة الصغيرة 
ككسيمة جد فعالة في تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية في ظؿ معطيات  كالمتكسطة،

لى حد ما ببلدنا  .البطالة التي عانت منيا كال زالت تعاني منيا كا 

تناكلت ىذه الدراسة مكضكع القرض المصغر كدكر في خمؽ مناصب شغؿ، كقد 
ما مدى مساىمة جياز  "حاكلنا اإلجابة عمى اإلشكالية الرئيسية لمدراسة التي تمحكرت حكؿ

 ".؟الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في مواجية البطالة

حيث تكصمنا في األخير إلى أف االستراتيجيات قد ساىمت فعبل في تكفير مناصب 
عمؿ جديدة كأعادت الحياة لمعديد مف األسر الفقيرة مف خبلؿ القركض الممنكحة عبر 

 كلكف كؿ ىذا تبقى 2018-2000الككالة الكطنية لدعـ كتشغيؿ الشباب خبلؿ الفترة 
كما تكصمنا مف خبلؿ ىا الدراسة إلى ، مساىمة ضعيفة مقارنة إلى ما ىك منتظر منيا

 :النتائج التالية

 :نتائج الدراسة
 ،تسعى الدكلة الجزائرية مف خبلؿ استحداث الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب 

 إلى ترقية التشغيؿ كعمى كجو الخصكص تشغيؿ الشباب؛
  إف اإلعانات كاالمتيازات الممنكحة مف طرؼ الككالةANSEJ  ىي أحد أىـ

 الحكافز األساسية إلقباؿ الشباب لبلقتراض عف طريؽ  الككالة؛
  أثر إيجابي 2015-2013أعطت القكانيف كالتعديبلت التي استحدثت في الفترة 

أيضا ضبط كتنظيـ  في إقباؿ حاممي الشيادات العميا لبلقتراض عف طريؽ الككالة،
 الجياز،كأعطتو أكثر مف مصداقية مف ذم قبؿ؛

 المؤىؿ كالمستكل التعميمي لمشاب لو دكر أساسي في نجاح كاستمرارية المشركع؛ 
  إن رغم مساعي الدولة إلى تبني استراتيجيات و أجيزة دعم وتشغيل الشباب

 إال أن مثل ىذه األجيزة يبقى ضئيل في مساىمتو ANSEJعمى غرار جياز 



ةخكوئمةعكمم

220 

في خمق مناصب الشغل مما يحتم عمى الحكومة إلى مضاعفة مثل ىذه 
 اإلستراتيجيات

  سكء التنسيؽ بيف مختمؼ أجيزة الشغؿ كتداخؿ المياـ فيما بينيا ىك ما ينقص مف
 مدل فعاليتيا في  تحقيؽ أىدافيا؛

: نتائج اختبار الفرضيات
بعد القياـ بيذا العمؿ المتكاضع ارتأينا تقديـ النتائج المتكصؿ إلييا كذلؾ كفؽ مستكييف 
أساسييف، األكؿ يتعرض لمنتائج المستخمصة عند معالجتنا لمجانب النظرم لممكضكع، كذلؾ 

 األكؿ كالثاني، أما المستكل الثاني فيعرض النتائج المتحصؿ عمييا مف :يففي كؿ مف الفصؿ
دراسة الجانب التطبيقي لممكضكع بما فييا اإلجابة عمى صحة الفرضيات المصاغة في 

 .البداية كالمككنة لمشكمة البحث

 :اقتراحات
 يمكف أف نقدـ ، التي قمنا بيا كبناء عمى النتائج المتكصؿ إليياالدراسةمف خبلؿ ىذه 

 :بعرض التكصيات التي  مف شأنيا أف تحسف مف أداء الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب

  إف اإلعانات المقدمة مف طرؼ الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشبابANSEJ 
غرير كافية كحدىا مف أجؿ دعـ الشباب حاممي المشاريع بؿ يجب أف تدعـ 

 بتسييبلت مف طرؼ الييئات المحمية؛
 كىك ما يفتح المجاؿ لتعدد المشاريع ،ضركرة دعـ المشاريع الصغيرة بمشاريع كبيرة 

 ؛)خاصة في القطاع المراد تطكيرىا(الصغيرة 
  تبسيط اإلجراءات اإلدارية مما يسيؿ عممية معالجة الممفات كاعتماد المشاريع تتـ

 بشكؿ أسرع؛
  ضركرة تقديـ التسييبلت التمكيمية بطرؽ سريعة حتى تتمكف المؤسسات المستحدثة

 مف االنطبلؽ في نشاطيا؛
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  تكجيو الشباب أصحاب المشاريع نك نشاطات الت قيمة مضافة عالية، تمبي
 احتياجات السكؽ المحمية ك الكطنية لضماف استمرارية المؤسسات المنشأة؛

  النظر فييا جديا كبالرغـ مف أف فكرة إنشاء بنكؾ متخصصة في التمكيؿ المصغر
لدل السمطات المعنية إال أنيا لـ تطبؽ عمك أرض الكاقع، بالرغـ مف ضركرة 

 كجكدىا ككف أنيا تستجيب بصكرة فعالة لخصائص كمتطمبات المشاريع الصغيرة؛

 :آفاق البحث
يبقى مجاؿ البحث كالدراسة بخصكص سكؽ العمؿ في الجزائر مفتكحا أماـ كؿ باحث 

ف كنا قد اقتصرنا عمى سياسة   اإلنعاشكميتـ، خاصة فيما يتعمؽ بسياسات التشغيؿ، كا 
االقتصادم عند دراستنا لسياسات التشغيؿ عمى مستكل السياسات االقتصادية الكمية، 

باعتبارىا السياسة المطبقة في الجزائر خبلؿ فترة الدراسة، فإننا نأمؿ أف يتـ التطرؽ في 
بحكث قادمة إلى أنكاع أخرل لمسياسات االقتصادية مثؿ سياسة البحث العممي كالسياسة 

 .إلخ، لما ليا مف أثر عمى التشغيؿ...الصناعية 

 



 

 

 

  
  املــــــــالحقاملــــــــالحق
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 المالحق

 االستبيان

 
إٌ انًعهىياخ انري سيرى جًعها يٍ خالل هرا االسرجىاب سرسرعًم ألغساض إحصائيح ذُدزج ضًٍ 

 نهرا َسجى يُكى 2018-2000ذحقيق ييداَي حىل اسرساذيجياخ يىاجهح انثطانح في انجصائس يا تيٍ 

 .االسهاو في يهئ هرِ االسرًازج

: انرعسيف تانًؤسسح-  1

  :اٌراسَخ- 

  :اسُ وعٕىاْ اٌّؤسسح- 

  : اٌّؤسسح صٕف-

                      Sarl        Eurl                             Spa    

: أخشي حذد 

.................................................................................................................................

 ...........................................................................

ذاسَخ إٔشاء اٌّؤسسح -     

: انًعهىياخ انقاعديح و األساسيح حىل انًؤسسح-  2

 :قطاع انُشاط -

اٌرجاسج                 اٌصٕاعح                 اٌثٕاء واألشغاي اٌعّىُِح             خذِاخ 

: جهاش االسرفادج -3

حذد اٌجهاص اٌزٌ سثك وأْ اسرفذذُ ِٕه؟ -

 ANGEM                                     CNAC                  ANSEJ                   ANEM 

: يسرىياخ انرعهيى -4 

              ثأىٌ                   جاِعٍ                     اترذائٍ               ِرىسظ    

   ِشوض اٌرىىَٓ اٌّهٍٕ                                         
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:  أخشي حذد

.................................................................................................................................

 ...........................................................................

 :حدد أسثاب إَشائكى نهًؤسسح- 5

اٌثطاٌح - 

 ANSEJ حافض اإلٔشاء وِضاَا جهاص اٌىواٌح ٌذعُ ذشغًُ اٌشثاب- 

 فشص اٌسىق -

ٌرعًّ ٌحساته اٌخاص - 

: أسثاب أخشي حذد- 

.................................................................................................................................

 ...........................................................................

: (تانشهس)يا هي يدج إَشاء انًؤسسح - 6

اٌّذج اٌىاٍِح - 

اٌّذج اٌرٍ لضاھا اٌٍّف عًٍ ِسرىي جهاص اٌىواٌح ٌذعُ ذشغًُ اٌشثاب - 

اٌّذج اٌرٍ لضاھا اٌٍّف عًٍ ِسرىي اٌثٕه - 

ِذج سذاد األِىاي - 

ِذج اٌرفعًُ - 

ِذج اٌرىاجذ تاٌسىق - 

يا هي أهى انصعىتاخ انري واجهرك؟ -7

صعىتاخ إَذاع اٌٍّف عًٍ ِسرىي اٌىواٌح ٌذعُ ذشغًُ اٌشثاب - 

صعىتاخ إَذاع اٌٍّف عًٍ ِسرىي اٌثٕه - 

عًٍ ِسرىي اٌرفعًُ - 

ِع اٌّسرخذُِٓ - 

ِع اٌّىسدَٓ  - 

هم شعسخ أَك خضعد نًسيسج يحازب تسثة اإلجساءاخ اإلدازيح وطىل يدج إَجاش انًشسوع؟ - 8

ٔعُ                             ال  

: إرا واْ اٌجىاب تٕعُ ،ھً واْ رٌه تسثة*
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اٌىلد                            اٌثُشولشاطُح                         اٌشتا 

اٌرّاطً                          اٌّحسىتح                             

: ......................................................................................  أخشي حذد

 ياهى عدد انًُاصة انًُشأج في يؤسسركى حدد؟ -9

هم ذعرقدوٌ تأَكى في طىز انُجاح؟ -10

ٔعُ                                            ال 

: إرا واْ اٌجىاب تٕعُ ھً ٌذَىُ شعىس ب*

اٌرمذَ -

اٌرشاجع -

اٌثماء فٍ وضعُرىُ -

 هم ذفكسوٌ في ذىسيع َشاطكى؟ -11

ٔعُ                                          ال 

هم زاودكى شعىز تانُدو عُد اخريازكى نجهاش انىكانح ندعى ذشغيم انشثاب؟ - 12

ٔعُ                                          ال         

: إرا واْ جىاتىُ تٕعُ ھً واْ رٌه تسثة*

 خساسذىُ ٌٍّششوع                   ذعاٍِىُ ِع اٌثٕىن اٌشتىَح                     غُاب اإلسادج اٌسُاسُح 

اٌىساطح أو اٌّعشفح                                إٌّافسح غُش اٌششعُح 

: أسثاب أخشي حذد

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

                     فٍ األخُش ٔشىشوُ عًٍ ذجاوتىُ ِعٕا                                                           
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 لمؤسسةا ءأسباب إنشا

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

CHOMA 41 40,2 41,4 41,4 
A CAUS MOT ANSEJ 8 7,8 8,1 49,5 
OCCPCH DE MAR 3 2,9 3,0 52,5 
PROPORE EMP 16 15,7 16,2 68,7 

AUTRE 2 2,0 2,0 70,7 
CHOMA ET 

PROPORE EMP 
13 12,7 13,1 83,8 

OCCPCH DE MAR 
ET PROPORE EMP 

1 1,0 1,0 84,8 

PROPORE EMP ET 
AUTRE 

1 1,0 1,0 85,9 

CHOMA,ACAUS 
MOT ANSEJ ET 
PROPORE EMP 

5 4,9 5,1 90,9 

CHOMA ET A CAUS 
MOT ANSEJ 

5 4,9 5,1 96,0 

A CAUS MOT ANSEJ 
ET PROPORE EMP 

4 3,9 4,0 100,0 

Total 99 97,1 100,0  
Missing System 3 2,9   

Total 102 100,0   
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 (بالشير)مدة إنشاء المؤسسة 

01 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 
PLUS DE 12 MOINS 50 49,0 50,0 50,0 
MOIN DE 12 MOINS 50 49,0 50,0 100,0 

Total 100 98,0 100,0  
Missing System 2 2,0   

Total 102 100,0   

 
02 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

DANS LE MARCHé 
MOIN DE 36 MOINS 

40 39,2 40,0 40,0 

DANS LE MARCHE 
PLUS DE 36 MOINS 

60 58,8 60,0 100,0 

Total 100 98,0 100,0  
Missing System 2 2,0   

Total 102 100,0   
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 الصعوبات التي واجيتك
  Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

DEPOT 4 3,9 4,0 4,0 
BANC 2 2,0 2,0 6,0 

MIS EN OUVRE 14 13,7 14,0 20,0 
ELMPLOYESS 10 9,8 10,0 30,0 
FOURNISEUR 23 22,5 23,0 53,0 
DEPO ET BAC 11 10,8 11,0 64,0 

MISE EN OUVRE ET 
FOURNISEUR 10 9,8 10,0 74,0 

MISE EN OUVRE 
FOURNISEUR ET 

EMPLOYEUR 
1 1,0 1,0 75,0 

EMPLOYEUR ET 
FOURNISEUR 2 2,0 2,0 77,0 

DEPOT, BANC, EMPLOYEUR 
ET FOURNISEURE 1 1,0 1,0 78,0 

DEPOT, BANC, MISE EN 
OUVRE, FOURNISEUR ET 

EMPLOUYEUR 
4 3,9 4,0 82,0 

DEPOT ,BANC ET 
EMPLOYEUR 2 2,0 2,0 84,0 

MISE EN OUVRE ET 
EMPLOYEUR 3 2,9 3,0 87,0 

BANC ET FOURNISEUR 3 2,9 3,0 90,0 
DEPOT, BANC, MISE  EN 
OUVRE ET FOURNISEUR 2 2,0 2,0 92,0 

DEPOT ET FOURNISEUR 1 1,0 1,0 93,0 
RIEN 7 6,9 7,0 100,0 
Total 100 98,0 100,0  

Missing System 2 2,0   
Total 102 100,0   
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 اإلجراءات اإلدارية وطول مدة إنجاز المشروع
01 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

OUI 47 46,1 47,5 47,5 
NON 51 50,0 51,5 99,0 

8 1 1,0 1,0 100,0 
Total 99 97,1 100,0  

Missing System 3 2,9   
Total 102 100,0   

 

02 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

TEMP 9 8,8 19,1 19,1 
BEURO 7 6,9 14,9 34,0 
DEGOU 1 1,0 2,1 36,2 
INTRET 6 5,9 12,8 48,9 

MAHSOU 3 2,9 6,4 55,3 
TEMP ET BERO ET DEGOU 

ET MAHSOU 
7 6,9 14,9 70,2 

BERO, DEGOLI ET MAHSOU 4 3,9 8,5 78,7 
TEMP, BEURO, DEGOU, 
INTERET ET MAHSOUB 

1 1,0 2,1 80,9 

TEMP ET BERO 2 2,0 4,3 85,1 
TEMP ET DERGOU 1 1,0 2,1 87,2 
BERO ET DERGOU 2 2,0 4,3 91,5 

TEMP ,BERO ET DEGOU 2 2,0 4,3 95,7 
BERO, INTERET, DEGOU ET 

MAHSOUBIA 
1 1,0 2,1 97,9 

14 1 1,0 2,1 100,0 
Total 47 46,1 100,0  

Missing System 55 53,9   
Total 102 100,0   
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 ةمؤسسالعدد المناصب المنشأة في 

Q9 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
PLUS 10 9 8,8 9,0 9,0 

MOI DE 10 91 89,2 91,0 100,0 
Total 100 98,0 100,0  

Missing System 2 2,0   
Total 102 100,0   

 طور النجاح
01 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 
OUI 72 70,6 72,0 72,0 
NON 28 27,5 28,0 100,0 
Total 100 98,0 100,0  

Missing System 2 2,0   
Total 102 100,0   

02 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

PROG 63 61,8 87,5 87,5 
DECL 1 1,0 1,4 88,9 

STABILI 7 6,9 9,7 98,6 
6 1 1,0 1,4 100,0 

Total 72 70,6 100,0  
Missing System 30 29,4   

Total 102 100,0   
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 توسيع النشاط
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
OUI 50 49,0 50,0 50,0 
NON 50 49,0 50,0 100,0 
Total 100 98,0 100,0  

Missing System 2 2,0   
Total 102 100,0   

 اختياركم لجياز الوكالة لدعم تشغيل الشباب
01 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 
OUI 23 22,5 23,2 23,2 
NON 76 74,5 76,8 100,0 
Total 99 97,1 100,0  

Missing System 3 2,9   
Total 102 100,0   

02 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

declaf 3 2,9 13,6 13,6 
iintrest 2 2,0 9,1 22,7 
politi 2 2,0 9,1 31,8 

intermin 1 1,0 4,5 36,4 
mono 3 2,9 13,6 50,0 
autre 1 1,0 4,5 54,5 

interest, politi et intermin 2 2,0 9,1 63,6 
politi et autre 1 1,0 4,5 68,2 

declat ,politi et intermin 1 1,0 4,5 72,7 
politi, intermin et mono 3 2,9 13,6 86,4 

declat et interest 1 1,0 4,5 90,9 
poiti et mono 1 1,0 4,5 95,5 

declat,politi et autre 1 1,0 4,5 100,0 
Total 22 21,6 100,0  

Missing System 80 78,4   
Total 102 100,0   
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 قائمة المصادر والمراجع

I. اشمة اعربيم ا ائر جعةا 

 :الكتب (أ 
. أحمد ماىر، تقميؿ العمالة، الدار الجامعية، اإلسكندرية .1
بمعزكؼ بف عمي، محاضرات في النظريات كالسياسات النقدية، ديكاف المطبكعات  .2

. 2004-2002 -الجامعية، 
، ترجمة نياد رضا، منشكرات دار "النظرية العامة في االقتصاد"جكف مينر كينز،  .3

. 1962مكتبة الحياة، بيركت، 
دانياؿ أرلكند، ترجمة عبد األمير شمس الديف، تحميؿ األزمات االقتصادية لؤلمس  .4

، الطبعة األكلى المؤسسة  . 1992الجامعية، بيركت، . كاليـك
. 1992راشد البراكم، تطكر الفكر االقتصادم، دار النيضة العربية، القاىرة،  .5
. 1997رمزم زكي، االقتصاد السياسي لمبطالة، مطابع الرسالة، الككيت  .6
، الكتاب " نظريات االقتصاد الكمي الحديثة:نظرية االقتصاد الكمي"سامي خميؿ،  .7

 .1994الثاني، الككيت 
، دار العمـك " نظريات، نماذج كتماريف محمكلة:االقتصاد الكمي"السعيد بريبش،  .8

.  الجزائر، دكف طبعة–لمنشر كالتكزيع، عنابة 
صادؽ ميدم السعيد، العمؿ كتشغيؿ العماؿ كالسكاف كالقكل العاممة، مؤسسة  .9

. 1987العمالة، بغداد، الطبعة الثانية، 
، دار أسامة لمطباعة كالنشر "مبادئ التحميؿ االقتصادم الكمي"صالح تكمي،  .10

. كالتكزيع، الجزائر، بدكف طبعة
صبحي قريصة، محمد يكنس، مقدمة في االقتصاد، دار النيضة العمكمية لمطباعة  .11

. 1984كالنشر، بيركت لبناف، 
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، ديكاف "النظرية االقتصادية التحميل االقتصادي الكمي"ضياء مجيد المكسكم،  .12
. 2005 الجزائر، الطبعة الثالثة، -المطبكعات الجامعية، بف عكنكف

، "سكؽ العمؿ كالنقابات العمالية في اقتصاد السكؽ الحرة"ضياء مجيد المكسكم،  .13
. 2007  الجزائر،-ديكاف المطبكعات الجامعية، بف عكنكف

عادؿ فميح العمي، ىناء ىادم محمد عمي، اقتصاد العمؿ، جامعة المكصؿ، العراؽ،  .14
1990 .

عبد الرحماف تكمي، اإلصبلحات االقتصادية في الجزائر، دار الخمدكنية، الجزائر،  .15
2011 .

عبد الرحمف يسرل أحمد، النظرية االقتصادية الكمية كالجزئية، كمية التجارة، جامعة  .16
. 2004اإلسكندرية، اإلسكندرية 

 ، ديكاف1980-1962 ،عبد المطيؼ بف أشنيك، التجربة الجزائرية في التخطيط .17
 .1992المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

، ديكاف (التحميؿ االقتصادم الكمي)عبد المجيد المكسكم، النظرية االقتصادية  .18
. 1992المطبكعات الجامعية، الجزائر 

عبد المجيد قدم، المدخؿ إلى السياسات االقتصاديات الكمية، ديكاف المطبكعات  .19
. 2003الجامعية، الجزائر، 

 دراسة في مبادئ االقتصاد :مدخؿ في عمـ االقتصاد"عبد المنعـ السيد عمي،  .20
 .1984، كمية اإلدارة كاالقتصاد الجامعة المستنصرية، بغداد،"الرأسمالي كاالشتراكي

عمي عبد الكىاب نجا، مشكمة البطالة كأثر برنامج اإلصبلح االقتصادم عمييا،  .21
. 2005الدار الجامعية، اإلسكندرية، 

عمي لطيؼ، إيياب نديـ، أيمف الجماعي، التحميؿ االقتصادم الكمي، مكتبة عيف  .22
. 1998الشمس، القاىرة، 
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عمرك محي الديف، عبد الرحمف يسرل، مبادئ عمـ االقتصاد، بيركت، دار النيضة  .23
. 1974العربية، 

دار العمـك : مقدمة في االقتصاد الجزئي، الطبعة األكلى. عكض، أحمد صفي الديف .24
. 1983لمطباعة كالنشر، ، الرياض 

قريصة صبحي، مقدمة في النظرية االقتصادية، الدار الجامعية المصرية، الطبعة  .25
. 1965الثالثة، اإلسكندرية، مصر، 

كامؿ بكرم، محمد محركس، مبادئ االقتصاد الجزئي، مركز اإلسكندرية لمكتاب،  .26
2005. 

محمد الشريؼ ألماف، محاضرات في التحميؿ االقتصادم الكمي، منشكرات برتي،  .27
. 1994الجزائر، 

محمد عبد ا مغازم، البطالة كدكر الكقؼ كالزكاة في مكاجيتيا، دار الجامعة  .28
. 2005الجديدة، اإلسكندرية، 

. 2007، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، األردف، "اقتصاديات العمؿ"مدحت القريشي،  .29
، دار "التجربة الجزائرية: اإلصبلح االقتصادم كسياسة التشغيؿ"مدني بف شيرة،  .30

 .2008األردف، - الحامد لمنشر كالتكزيع، عماف
 .2010ناصر دادم عدكف، عبد الرحماف العايب، مرجع سابؽ،  .31
، مكتبة "اآلثار االقتصادية الكمية لسياسة اإلنفاؽ الحككمي"كليد عبد الحميد عايب،  .32

 .2010 لبناف،-حسيف العصرية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت
 

 :الدوريات والمجالت (ب 
دراسة اقتصادية فقيية، مجمة : إبراىيـ بف عبد الرحمف آؿ عركاف، نظرية التكزيع .1

 .1424/2003، العمـك التربكية كالدراسات اإلسبلمية 16جامعة الممؾ سعكد، ـ 
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البشير عبد الكريـ، تصنيفات البطالة كمحاكلة قياس الييكمية منيا كالمحيطة خبلؿ عقد  .2
إفريقيا، العدد األكؿ، السداسي الثاني، الجزائر، . التسعينات، مجمة اقتصاديات شماؿ

2004 .
. 2010، "النشرة اإلحصائية لمدكؿ العربية"صندكؽ النقد الدكلي،  .3
الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة، نشاطات كمياـ، النشرية الشيرية لمصندكؽ  .4

. 32الكطني لمتأميف عف البطالة، الجزائر، العدد 
سكؽ العمؿ في الجزائر كأثر السياسات "عبد الرحيـ شيبي، محمد شككرم،  .5

، مجمة التنمية االقتصادية كالسياسات "االقتصاديات التجميعية عمى معدالت البطالة
 .2008االقتصادية، المجمد العاشر، العدد الثاني، يكليك 

، "2010-2000تقييـ أداء سياسات التشغيؿ في الجزائر "لخضر عبد الرزاؽ مكالم،  .6
. 10/2012مجمة الباحث، العدد 

لخمؼ حسنة، مجمة العمـك االقتصادية، جياز دعـ تشغيؿ الشباب آلية لغرس ثقافة  .7
 مراد زمالي مدير العاـ لمككالة الكطنية لتشغيؿ الشباب لػ)المقاكلة عند الشباب 

. 2011، عدد نكفمبر ("األبحاث االقتصادية"
 

 :الرسائل والمذكرات (ج 

. ، مذكرة مقدمة ضمف"دراسة تحميمية لتطكر التشغيؿ في الجزائر"أبكبكر بف العائب،  .1
متطمبات نيؿ شيادة الماجستير في العمـك االقتصادية، فرع القياس االقتصادم، جامعة 

 .2003-2002الجزائر، 
دحماني محمد ادريكش، إشكالية التشغيؿ في الجزائر، محاكلة تحميؿ أطركحة دكتكراه  .2

. 2012 -2012في العمـك االقتصادية، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، 
رماش ىاجر، اتفاقية الشراكة األكرك جزائرية كسكؽ العمؿ في الجزائر، أطركحة  .3

 2دكتكراه، جامعة قسنطينة 



ة قكائمة ائصك وة  ائر جع

237 

 – 1990إختبلالت سكؽ العمؿ كفعالية سياسات التشغيؿ في الجزائر "سعدية قصاب،  .4
متطمبات نيؿ شيادة دكتكراه دكلة في العمـك  ، أطركحة مقدمة ضمف"2004

 .2006-2005، جامعة الجزائر، االقتصادية
، رسالة 1992-1966معكشي بكعبلـ، محاكلة تحميؿ فائض العمالة في الجزائر مف  .5

 ماجستير غير منشكرة، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة الجزائر
(1994-1995) .

، أطركحة مقدمة 2005-1970إشكالية البطالة كالتضخـ في الجزائر "مميكة يحيات،  .6
ضمف متطمبات نيؿ شيادة الدكتكراه في العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة 

. 2007-2006 الجزائر،
ميدم كمك، الخركج مف البطالة نحك كضعيات مختمفة دراسة حالة عينة مف جممة  .7

، رسالة 1993-1990الشيادات العميا ميندس دكلة كشيادات جامعية دفعات 
ماجستير غير منشكرة، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة الجزائر 

(2002-2003). 
، أطركحة (2005_1970)يحيات مميكة، إشكالية البطالة في الجزائر خبلؿ الفترة  .8

دكتكراه غير منشكرة، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة الجزائر، 
2006_2007. 

 

 :مقاالت وملتقيات (د 

التحكالت االقتصادية كاالجتماعية كآثارىا عمى البطالة كالتشغيؿ في "حميف شفير، أ .1
لمثقافة العمالية كبحكث . ، منظمة العمؿ العربي، المعيد العربي "بمداف المغرب العربي

. العمؿ بالجزائر
، المؤتمر العربي األكؿ لتشغيؿ "القتصاد الجديد كتشغيؿ الشباب"أحميف شفير، ا .2

. 2009نكفمبر17-15الشباب، الجزائر، 
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بريبش السعيد، بمغرسة عبد المطيؼ، إشكالية تمكيؿ البنكؾ لممؤسسات الصغيرة  .3
كالمتكسطة في الجزائر، الممتقى الدكلي حكؿ متطمبات تاىيؿ المؤسسات الصغيرة 

. 2006 أفريؿ 18|17 كالمتكسطة في الدكؿ العربية، جامعة الشمؼ،
دراسة تحميمية قياسية ألثر االستثمار العمكمي عمى "بمقاسـ رحالي، ركف الديف فبلؾ،  .4

 الممتقى الدكلي حكؿ إستراتيجية 2010-1970البطالة في الجزائر خبلؿ الفترة 
الحككمة في القضاء عمى البطالة كتحقيؽ التنمية المستدامة، جامعة المسيمة، كمية 

 .2011 نكفمبر16-15يكمي  العمـك االقتصادية كعمـك التسيير،
 الممتقى الكطني 2006-1990مركنة عبلقات العمؿ في الجزائر "سعدية قصاب،  .5

الثاني كاقع التشغيؿ في الجزائر كآليات تحسينو، جامعة الجزائر، كمية العمـك 
 .2008جكاف  26 و 25االقتصادية كعمـك التسيير، يكمي 

 :اإلطار المؤسسي لسكؽ العمؿ كسياسة التشغيؿ في الجزائر"الطاىر لطرش،  .6
، الممتقى الدكلي حكؿ إستراتيجية الحككمة في "خصائصو كأثره عمى ديناميكية التشغيؿ

القضاء عمى البطالة كتحقيؽ التنمية المستدامة، جامعة المسيمة، كمية العمـك 
 .2011 نكفمبر16-15. االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، يكمي

، الممتقى الدكلي "برنامج التثبيت كالتعديؿ الييكمي لبلقتصاد الجزائرم" عبد ا بمكناس، .7
حكؿ تأىيؿ المؤسسة االقتصادية كتعظيـ مكاسب االندماج في الحركية االقتصادية 
-29العالمية، جامعة فرحات عباس، سطيؼ، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، 

. 2001 أكتكبر 30
، "عزيزة بف سمية، اآلثار االقتصادية كاالجتماعية لئلصبلحات االقتصادية في الجزائر .8

الممتقى الدكلي حكؿ أبعاد الجيؿ الثاني مف اإلصبلحات االقتصادية في الدكؿ النامية، 
. 2006 ديسمبر 05-04جامعة أمحمد بكڤرة، بكمرداس، يكمي 

التصحيح الييكمي كآثاره عمى المؤسسة االقتصادية في "كماؿ رزيؽ، بكزعركر عمار،  .9
، الممتقى الدكلي حكؿ تأىيؿ المؤسسة االقتصادية كتعظيـ مكاسب االندماج "الجزائر
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 ملّخص

رغه تزاجع املعدل اإلمجالٌ للبطالة يف اجلشائز ىتًجة الضًاصات املبذولة واالصرتاجتًات امليتَجة للحد  

، ٍذا ما أدى إىل مىاجَتَا مما أدى بالدولة إىل إىشاء وكالة وطيًة يف أوصاط الشباب  إال أىَا ال تشال مزتفعة،ميَا

دراصة مًداىًة حلالة الىكالة الىطيًة بلدعه وتشغًل الشباب،وٍذا للنضاٍنة يف مىاجَة البطالة، مً ٍيا قنيا 

 لىالية تلنضاٌ، ملا هلا مً دور يف جتضًد أفلار الشباب ومتىيل 2018-2000لدعه تشغًل الشباب الفرتة 

مشاريعَه وخلق مياصب الشغل، واإلصَاو يف تىاسٌ صىق العنل، إال أٌ مضاٍنتَا يف مىاجَة البطالة مل تصل 

 للنضتىى املطلىب،  

 :الللنات املفتاحًة
. البطالة ، الشباب ، الىكالة الىطيًة لدعه تشغًل الشباب

 

Résumé : 
L’éthique des affaires et la corruption administrative son considères comme des thèmes importants 

qui intéressent actuellement les chercheurs en économie. Cette étude a pour objectif l’analyse des approches 

de ses concepts et l’étude du cas de la direction des impôts de la  willaya de Tlemcen. Ainsi, l’étude 

effectuée sur un échantillon de 90 agents a dégagé une relation positive entre le niveau de l’éthique 

professionnelle et leur comportement fonctionnelle dans cette organisation publique. 

Mots Clés: 
Ethique des affaire – Responsabilité Sociale – corruption administrative – fonctionnaire public – 

direction des impôts. 

 

Abstract: 
Business ethics and administrative corruption are considered one of the hottest topics that attract 

researchers in Economics. Accordingly, this study aims to analyze the basic approaches to these two 

concepts, with a case study in Tlemcen taxes directorate. Based on survey included a sample of the 90 

employees, this study found a positive correlation between these ethics and functional behavior in this 

governmental organization. 

Key words: 
Business Ethics – Social Responsability – Administrative Corruption – Public Employee – Taxes 

Directorate  



 

 

 


