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مـقـدمـة عـامـة



   مقدمة عـــــامة

  تمهيد-أوال     
 من مجتمع وال يكاد  التاريخعبر نسانيةالاة كظاهرة وجدت في أغلب المجتمعات لالبطاإن   

حيث   المشكالت حالأصعب من أهم و دفهي تع ،  بشكل أو بآخرمنهايخلو  نسانيةالاالمجتمعات 

جرائم السرقة ك االجتماعية و تتسبب في العديد من المشاكل  على حد سواءتصيب الفرد والمجتمع

فتعطل جزء من أفراد المجتمع  يضعف فرص ،  وهو العملاإلنتاجهم موارد ألكما تعتبر هدرا  والقتل

هذا ما دفع مختلف الدول المتقدمة و ،زيادة الناتج المحلي و فرصة تحسين مستوى الدخل الفردي

 و من بين أهم هذه ، مشكلةال  هذه تسطير سياسات ووضع برامج لمعالجة العمل على إلىوالنامية

صغيرة و هي في مجملها مؤسسات  السياسات تشجيع البطالين على إنشاء مؤسسات خاصة بهم 

إحدى أهم القطاعات االقتصادية التي تستحوذ على اهتمام دول العالم كافة في  دتعومتوسطة ، حيث 

 في اإلنتاج ،التشغيل ها المحوري العالمية، وذلك بسبب دور ظل التغيرات والتحوالت االقتصادية 

 .واالبتكار عالوة على دورها في تحقيق االهداف االقتصادية واالجتماعية

وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محور اهتمام السياسات الصناعية الهادفة إلى تخفيض معدالت 

ها الوطني البطالة في الدول النامية والدول المتقدمة صناعيا بصرف النظر عن أسلوب إدارة اقتصاد

وتكتسي هذه المؤسسات أهميتها من مجموعة اعتبارات تتعلّق بخصائص هياكلها االقتصادية 

، حجم اإلنتاج، االنتشار  فيهاوهذا راجع إلى أنها تتميز بمحدودية رأسمالها، عدد العمالةواالجتماعية، 

كما أن إنشاءها ال . راتاألمر الذي أكسبها ميزة المرونة والقدرة على التكيف مع المتغي الجغرافي،

 كله من أجل مواكبة التطورات السريعة ا ذ وه، يحتاج إلى رأس مال ضخم بعكس المؤسسات الضخمة

 خاصة التكنولوجية منها التي شهدها العالم االقتصادي، إال أن هذا النوع من المؤسسات يواجه مشاكل

ي تعرفه أغلب المؤسسات، إضافة إلى تقادم  من بينها نقص في الكفاءة اإلنتاجية و سوء التسيير الذعدة

 أ 

 



   مقدمة عـــــامة

تكنولوجية اإلنتاج وضعف أجهزتها التنظيمية ،ونقص مواردها المالية وهو أهم مشكل يواجهها و يؤثر 

 . سيرها و قدراتهافي اسلب

 تأخذو ألن البطالة في الجزائر بحجمها و عمقها أصبحت الشغل الشاغل في السنوات األخيرة ، فهي 

لزم أ،  مما الشبابيةالمواطن العادي ، المفكر و الباحث ، النقابات و المنظمات المهنية و هتمام اأكثر 

وانعكاساتها السلبية ، هذه األخيرةالحكومة الشروع في إجراءات و تدابير استثنائية للتخفيف من حدة 

لمشكلة لمعالجة هذه ا تمثلت هذه اإلجراءات في وضع برامج عديدة وقدخاصة في أوساط الشباب ،

  و وكاالتإنشاء هياكل، من بينها اإلهتمام بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ذلك بالمستعصية 

 في  و المتوسطةرةي تحسين و تفعيل أداء المؤسسات الصغغير أن ، لدعمها و النهوض بهامتخصصة 

   وفيرهان تع قد تعجز مثل هذه المؤسسات ،توفير جملة من العوامل تطلب اإلقتصاد الجزائري 

 مختلفبالمؤسسات ، هذه البد من توفير المناخ اإلقتصادي و القانوني لتشجيع و تنمية بحيث ، بنفسها 

  .مناطق البالد

  :البحثإشكالية  - ثانيا  

 :التي يتمحور حولها البحث هيالجوهرية شكالية  ذكره فإن اإلمما سبقو  

 المتوسطة في التخفيف من حدة المؤسسات الصغيرة و قطاع لعبه يالدور الذي  هو ما 

 ؟البطالة بمنطقة بشار 

  : التاليةتساؤالت وعن هذا السؤال الجوهري تنبثق ال

  هي خصائصها ؟   ماالمتوسطة ورة ويما هي المؤسسات الصغ .1

  ؟   كيف تم التعامل معهاو طالة في الجزائر ،ما هو واقع الب .2

  ؟ غيل بمنطقة بشاروالمتوسطة في التش مساهمة المؤسسات الصغيرةما مدى  .3

 ب 

 



   مقدمة عـــــامة

لذالك خصصنا الدراسة في تبين أهمية إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معالجة مشكلة 

   .2010-05-31 إلى2009-12-01الفترة الممتدة من   الدراسة وتشمل بشار، بمنطقةالبطالة 

   فرضيات الدراسة -ثالثا 

  :لية لتاالفرضيات اختبار صحة ا بموقن اإلشكالية واألسئلة المطروحة، ن     لإلجابة ع

  تلعب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة دورا كبيرا في معالجة مشكلة البطالة في منطقة بشار -1

مة قطاع نشاط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لخصوصية المنطقة تساعد على الحد من ء مال-2

  .البطالة 

  . في منطقة بشار  عدةباتتواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مشاكل وصعو -3

   . إن قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يساهم في التخفيف من البطالة لفئة خريجي الجامعات- 4

 إن قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يساهم في التخفيف من البطالة لفئة خريجي معاهد -5 

    .التكوين المهني

  .المرأة بمنطقة بشارهم في التخفيف من بطالة إن قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يسا -6

    أهداف الدراسة  -رابعا 

   :ي فيما يلله الدراسة يتمثذإن الغرض من ه     

إعطاء نظرة حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بصفة عامة و بصفة خاصة في الجزائر  

 .تصادي الذي تلعبه و المشاكل التي تعترضهاقالخصائصها ،الدور ا

  .لمحة حول البطالة و تشخيصها في الجزائرإعطاء  

 و توضيح مختلف العراقيل التي تعيق المصغرة في منطقة بشاردراسة طبيعة المؤسسات  

  .   هدف المنشود و هو معالجة مشكلة البطالةالوصولها إلى 

 ج 

 



   مقدمة عـــــامة

لمؤسسات من خالل البحث ه اذ هو الصعوبات التي تواجهمشاكل الالتعرف على طبيعة  

   .لميدانيا

  منهج الدراسة -خامسا  

قمنا باالعتماد على المنهج الوصفي لإلجابة على اإلشكالية المطروحة و اختبار صحة الفرضيات      

  .التحليلي و منهج دراسة الحالة

  أدوات الدراسة -سادسا  

 أثناء إنجاز هذه الدراسة، اعتمدنا على مراجع مختلفة من كتب، مجالت، مذكرات، تقارير، ملتقياتفي 

 حيث كانت هذه المراجع باللغتين العربية واألجنبية، باإلضافة إلى المقابالت وطنية ودولية،

  مكون من مجموعة من األسئلة تضمن،و بناء استبيان  محل الدراسةات المؤسسقدمتهاواإلحصائيات 

 البيانات ،" المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة" ، بحيث يعطينا وصف دقيق حول صاحب سؤاالً 31

المؤسسات بمنطقة بشار  باإلضافة إلى مدى  نشاط هذه األولية الخاصة بالمؤسسة و صاحبها، معوقات

  .ها في الحد من مشكلة البطالةتمساهم

  صعوبات الدراسة -سابعا   

  : فيما يلي واجهتناتتمثل أهم الصعوبات التي 

 . الموضوع أكثر، التي كان بمقدورها إثراء صعوبة الحصول على بعض المراجع الخاصة- 

 .لدراسةالجانب التطبيقي لفيما يخص  إلى بعض المعطيات واإلحصائيات الوصول تعذر- 

 الجهات المكلفة بوضع اإلحصائيات عن المؤشـرات التي تقدمهافر الدقة في المعلومات ا عدم تو-

 . و مصداقية تقديم تحليالت أكثر دقةعنن ي الباحثيقاالقتصاديـة و االجتماعية ، األمر الذي يع

  . صعوبة الحصول على معلومات من المستجوبين -

   
 د 

 



   مقدمة عـــــامة

  محتويات الدراسة -ثامنا 

ثالثة فصول، األول و الثاني لإللمام بالموضوع من جميع جوانبه قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى      

 والمتوسطةرة يالمؤسسات الصغ ، وذلك بإعطاء نظرة عامة حول لتقديم الجانب النظري للموضوع

ثالث ، أما الفصل الماهية البطالة ، خصائصها ، مميزاتها و الحلول التي قامت بها الجزائر لمعالجتهاو

 رةيطرح استبيان وجه لعينة من المؤسسات الصغفخصص للجانب التطبيقي للموضوع، من خالل 

  . بشار في منطقةها في معالجة مشكلة البطالة تبيين دور الوقوف على واقعها و بهدفوالمتوسطة 

 ه 

 



 
 

 
 الفصـــل األول

عموميات حول المؤسسة الصغيرة 
  والمتوسطة

   تمهيد      

  . حول المؤسسة االقتصاديةةمفاهيم أساسي .المبحث األول

   المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر : ثانيالمبحث ال

مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في  :المبحث الثالث

  .االقتصاد الجزائري

  خالصة الفصل
      

 



 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

 

  :هيدـتم
و المتوسطة  إن االتجاه الجديد في تنمية االقتصاديات الحديثة هو االعتماد على المؤسسات الصغيرة      

و ذلك بما تمارسه من أنشطة اقتصادية متعددة من ، دورها في إحداث النمو و تحقيق التنمية ىوالتركيز عل

 سرعة في التأقلم مع متغيرات المحيط حيث الطبيعة و القطاعات بالنظر إلى ما تملكه من فعالية و

 عكس النظرة السابقة التي ترى وجوب اعتماد الصناعات و المؤسسات العمالقة والضخمة ،االقتصادي

 .كبوابة إلحداث تنمية اقتصادية شاملة

ز  يشكل ظاهرة الفتة للنظر، ومن أبروأصبح الصغيرة والمتوسطة هتمام العالمي بالمؤسساتلقد تزايد اال     

  .نعكاساته، هو النمو الكثيف والواسع في أعداد هذه المؤسسات في جميع دول العالمإمالمح هذا اإلهتمام و

 من خالل عرض و المتوسطة الصغيرة التعرف على مفهوم المؤسسات سيتم من خالل هذا الفصل      

 ءة اقتصادية لخصائصهام إعطاء قرات ومن ن و المنظمات الدولية،و الباحثالتي قدمهامختلف التعاريف 

،الدور اإلقتصادي لها في رفع عجلة  لها، أهميتها، تحدياتها وأنواعها ة مميزاتها، األشكال القانونيالمختلفة و

  . ودعمها في الجزائر فاق التطوراالواقع و التنمية ،
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 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

  :االقتصادية  حول المؤسسةةمفاهيم أساسي : المبحث األول
      أداة لتنمية المجتمع د كما تعاً أم صغيراًالنشاط االقتصادي مهما كان حجمها كبيرتعد المؤسسة نواة     

 .وعناصر أخرى معنوية و المادية نشاط العملية اإلنتاجية يتم ضمن مجموعة من العناصر البشريةألن 

  و تصنيفاتهااإلقتصاديةتعريف المؤسسة : المطلب األول

 :اإلقتصادية تعريف المؤسسة -1

 ذلمؤسسة على األنماط و األشكال التي هي سائدة اليوم ، وإنما عرفت تطورات عديدة منام تظهر ل     

من االكتفاء الذاتي على المستوى المحلي الى المؤسسات الكبرى التي نراها اليوم بمختلف  نشأتها،

  :(1)و أشكالها، و من أهم المراحل التي مرت بها هي كاآلتي أحجامها

 .البسيطاإلنتاج األسري   . أ

 .ظهور الوحدات الحرفية  . ب

 .النظام المنزلي للحرف  . ت

 .ظهور المانيفاكتورة  . ث

 .المؤسسات الصناعية اآللية  . ج

  :التكتالت و الشركات المتعددة الجنسيات و تشمل  . ح

  ).الكارتل،التروست،الهولدينغ ، شركة التملك: (، و أبرز التكتالت واالحتكاريةالتكتالت االقتصادية   -

                                                                             .دة الجنسيات الشركة المتعد  -

                                                                               : اإلقتصادية المؤسسةفمن أهم تعار ي
 فيها الموارد البشرية و المادية الالزمة لالنتاج المؤسسة تعرف بأنها وحدة اقتصادية تتجمع -              

  .)(2قتصاديإلا
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 .11ص ، 2002 ،  دار هومة ، الجزائر،"المؤسسة في التشريع الجزائري بين النظرية و التطبيق"رشيد واضح ، : 1
  

 



 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

المؤسسة هي تنظيم انتاجي معين ، الهدف منه إيجاد قيمة سوقية معينة من خالل الجمع بين عوامل انتاجية  -

  .1 )(و تكاليف اإلنتاج   اإليرادمعينة، ثم يتولى بيعها في السوق لتحقيق ربح محصل من الفرق بين 

هي كل مكان لمزاولة نشاط اقتصادي و لهذا المكان سجالت "مؤسسة كما يعرفها مكتب العمل الدولي ال-

  .)2(مستقلة

بعضهم مع بعض،والمؤسسة جهازعمل   ظم الناس فيها شؤونهم في عالقاتهم،ينالمؤسسة هي القوالب التي -

  .)3( و توزيع  و أجهزة العمل تشمل تركيبات و نظم أدوات و تجهيزات

 اإلنتاج رد المؤسسة هي كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني و اجتماعي معين،هدفه دمج موا-

خدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين بغرض تحقيق نتيجة مالئمة ، و هذا ضمن شروط الأو تبادل السلع أو 

  . لحجمه و نوع نشاطهوجد فيه، و تبعاتز المكاني و الزماني الذي ختالف الحيااقتصادية تختلف ب

  :من خالل التعاريف السابقة يمكن استخالص الخصائص التالية التي تتصف بها المؤسسة 

  .ومسؤولياتها  و صالحيات أو من حيث واجباتهااًللمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتالكها حقوق -

  .)4( أو أداء الوظيفة التي وجدت من أجلها اإلنتاجالقدرة على  -

أن تكون المؤسسة قادرة على البقاء بما يكفل لها من تمويل كاف و ظروف سياسية مواتية و عمالة كافية  -

 .و قادرة على تكييف نفسها مع الظروف المتغيرة

 3

                                                                                                                                                               

    2، ديوان المطبوعات الجزائرية،1996،ص11اقتصاد المؤسسة"  :عرباجي اسماعيل، "

  1 ، مؤسسة األمالي الجامعية،حلب سوريا1979،ص95التخطيط المعملي" : د.عدنان كركور،" 

   313،ص1979جامعة حلب ، "مبادئ التحليل االقتصادي" ،محمد عادل العاقل. د: 2

 
  25 ،ص1993،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،الطبعة الثانية  "اقتصاد المؤسسة"عمر صخري ، :3

 
  .42-17-10، دار المحمدية العامة ،الطبعة الثانية ،الجزائر،ص "اقتصاد المؤسسة"ون ، دادي عد ناصر.د :4
  

 



 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

معينة تسعى فكل مؤسسة تضع أهدافا  التحديد الواضح لألهداف و السياسة و البرامج و أساليب العمل ، -

  .)1(نوعية بالنسبة لإلنتاج و تحقيق رقم أعمال معينأهداف كمية و :لتحقيقها 

  :تصنيفات المؤسسة-2

  : نجدمن المعايير األكثر استعماال في تصنيف المؤسسات

 حجم المؤسسة من المعايير التي غالبا ما ترتب على أساسها ديع:  الحجمر يا التصنيف حسب مع-2-1

  :منها  عدة إال أن هذا الحجم قد يقاس بمؤشرات  ،المؤسسات

  .حجم األرض أو المحل المادي -ا

  : عدة و يأخذ هذا العنصر أشكال:  رأس المال-ب

 .قانونيالرأس المال  •

 .-مالي -دائمالرأس المال  •

 .تقنيالرأس المال  •

 .العمل •

 – الجانب التكنولوجي –نسبة رأس المال التقني  •

 .)2(رقم األعمال و القيمة المضافة •

  :)3(ييز خمس تقسيماتمجم األكثر استعماال حيث يمكن تهو معيار الح: عدد العمال  -ج

  . أجراء9 إلى 1يتراوح عدد عمالها من : المصغرةالمؤسسات -
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  .26-25ص  ،مرجع سبق ذكرهعمر صخري ، : 1

   .61ص ،  ذكرهمرجع سبقدادي عدون ، ناصر.د : 2

  ، "تها التنافسيةاقدر  والمتوسطة وأساليب تطويرها ودعممشكالت المشروعات الصغيرة "، عبد اهللا بلوناس. د, عبد الرحمن عنتر. د : 3

   م2003 ديسمبر  1عدد رقم , مجلة أبحاث روسيكادا
  
  

 



 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

  .اً أجير49 إلى 10 يتراوح عدد عمالها من : الصغيرةالمؤسسات -

  .اً أجير250 إلى 50 يتراوح عدد عمالها من: المتوسطةالمؤسسات -

  . أجير1000 إلى 251مالها من يتراوح عدد ع: الكبيرة المؤسسات -

 . أجير1000يفوق عدد عمالها : المؤسسات الكبيرة جدا -

  : نميز ما يلي : التصنيف حسب طبيعة الملكية-2-2

  .و هي المؤسسات التي تعود ملكيتها لفرد أو مجموعة من األفراد: المؤسسات الخاصة-

 ملكيتها بصفة مشتركة بين القطاع العام و هي بصورة عامة المؤسسات التي تعود: المؤسسات المختلطة-

  .والقطاع الخاص

وهي التي تعود ملكيتها للدولة ،فال يحق للمسؤولين عنها التصرف بها كيفما شاءوا : المؤسسات العمومية-

  . ذلكلىوال يحق بيعها أو إغالقها إالّ إذا وافقت الدولة ع

     )1(قتصادي إلالتصنيف حسب المعيار ا-2-3

 قطاعات للمعيار ة مجموعة من المؤسسات التي تمارس نفس النشاط االقتصادي و منه نميز ثالثهو :القطاع

  :االقتصادي

 المواشي وكل فروعها و يضاف ةيجمع المؤسسات الفالحية المتخصصة في الزراعة ،تربي: القطاع األول-

  .اليه أنشطة كل من الصيد البحري و المناجم

 الصناعية المختلفة التي تعمل على تحويل المواد الطبيعية األساسية إلى يمثل المؤسسات: القطاع الثاني-

  .ستراتيجية، تحويلية و غيرهااستهالك النهائي أو الوسيط و تشمل صناعات إلستعمال أو اإلمنتجات قابلة ل

  .هو قطاع يجمع كل المؤسسات المالية ،الخدماتية و التجارية:  القطاع الثالث-
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  1، ص13مرجع سبق ذكره: عرباجي إسماعيل،" 

 



 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

  . )1( و يتكون من مؤسسات فردية و شركات :المعيار القانوني التصنيف حسب - 2-4

 و صاحب رأس المال  و هو رب العمل، هي المؤسسة التي يملكها شخص واحد :  مؤسسات فردية-2-4-1

و هي المؤسسة التي تندمج فيها شخصيتها القانونية بشخصية صاحب ،و كذا  عوامل اإلنتاج و يديرها بنفسه 

  .رأس المال

ن في تمويلها اأو أكثر متراضين يشترك  المؤسسة التي تعود ملكيتها الى شخصينهي :  الشركات-2-4-2

و التدليس أو اإلكراه  وتتمتع بشخصية  و أن يكون تمويلها خاليا من المخالطة،بقيمة مادية أو عينية 

  . و هي إما شركات أشخاص أو أموال،اعتبارية

                                                                :رى إلىيمكن تقسيمها هي األخ: شركة أشخاص -أ

 ي التي ينعقد رباطها بين شخصين أو أكثر بقصد مزاولة نشاط ذالشركة  هي:  شركة تضامن -              

ة من طبيعة تجارية ، و الشركاء بالتضامن لهم صفة التاجر، و هم مسؤولون من غير تحديد عن ديون الشرك

 تكون حصص نجميع أسماء الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر، متبوع بكلمة و شركائهم ، ال يجوز أ

و ال يمكن إحالتها إالّ برضا جميع الشركاء، و تنتهي الشركة بوفاة ،الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول 

  .انون األساسي على عكس ذلك أو إعساره أو الحجر عليه مالم ينص القبإفالسه  أحد الشركاء أو 

أو أكثر، يقوم أحد  هي شركة مستقلة ليست لها شخصية معنوية تنعقد بين شخصين:  شركة المحاصة -

الشركاء بتسجيل  اسمه الشخصي و يكون ملزما وحده حتى في حالة الكشف عن أسماء الشركاء اآلخرين 

  . للتداولودون موافقتهم ال يمكن تمثيل حقوق الشركاء بسندات قابلة
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  2003،الطبعة842 إلى 544المواد من  ، "مس في الشركات التجاريةاالكتاب الخ"، القانون التجاري : 1

 



 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

 شركة التوصية البسيطة على  تقوميقضي القانون التجاري الجزائري بأن:  شركة التوصية البسيطة -

و الشركاء الموصون  عتبار الشخصي لجميع الشركاء فيها ، يستوي في ذلك الشركاء المتضامنونالا

و كفاءته إلدارة  ن حيث قدرتهوتسميتها بالتوصية تعني الثقة، إذ يثق الشريك الموصي بالشريك المتضامن م

أو يتعهد بتقديمه وال  ،الشركة، كما يثق الشريك المتضامن في الشريك الموصي الذي يقدم له المال الالزم

  .يشترك في اإلدارة

تطبق األحكام المتعلقة بشركة التضامن على شركة التوصية البسيطة و لكنها تستمر في حالة وفاة    حيث 

و في حالة وفاته تستمر ،أو إعسار أحد الشركاء المتضامنين ،حل في حالة إفالس و ت،الشريك الموصي 

  .)1( نيالشركة مع ورثته و يصبحون شركاء موص

   :يمكن تقسيمها إلى   : شركة األموال -ب

  SARL ( Société a Responsabilité Limite( :  شركة ذات المسؤولية المحدودة -

  شريكا،ال يكتسبون 20سؤولية المحدودة يضم عددا من الشركاء ، ال يتعدى اإلطار القانوني لشركة ذات الم

صفة التاجر و ال يسألون عن ديون الشركة و ال يتحملون الخسائر إالّ في حدود ما قدموه من حصص في 

 أو اسم أحد   من الغرض من تأسيسهااًتتخذ الشركة اسما خاصا بها ، يجوز أن يكون مشتق. رأسمالها

  . دج1.000.000من ، و أن ال يكون رأسمال الشركة أقل الشركاء

 دج على األقل و ال يمكن أن تكون 1000و ينقسم رأس المال الى حصص ذات قيمة إسمية متساوية مبلغها 

ر على أحد الشركاء ظممثلة في سندات قابلة للتداول ، ال تحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة نتيجة الح
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  1، المواد من 544 إلى 842،الطبعة2003الكتاب الخامس في الشركات التجارية"  : القانون التجاري، "

 



 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

لهذه الحالة و يمكن أن تنتقل الحصص عن  ، إال إذا تضمن القانون األساسي شرطا مخالفاأوإفالسه أو وفاته 

  .)1( و يمكن إحالتها بكل حرية بين األزواج و األصول و الفروع طريق اإلرث ،

 responsabilité limite  (entreprise unipersonnelle a  EURL( : الشركة ذات الشخص الواحد-

 مأ اًكان طبيعيأات الشريك الواحد، بالرغم من أن  المالك لها شخص واحد سواء هي نوع من الشركة ذ

 من غرض اً ، إالّ أنها تسمى شركة و تتميز بخصائصها، و يمكن أن تتخذ اسما خاصا بها مشتقاًمعنوي

  .عتباريةاتأسيسها، أو اسم صاحبها باإلضافة إلى شخصية 

  : شركة المساهمة-

 ، و تتكون من شركاء ال يتحملون الخسائر إالّ بقدر لمالها إلى أسهم قابلة للتداوهي الشركة التي يقسم رأس

و يجب أن ) الشركة(و يطلق على شركة المساهمة  حصصهم ، و ال يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة،

  .أو أكثر إلى التسمية سم شريكا و يجوز إدراج  تكون متبوعة بذكر رأسمالها،

  :األسهم شركة التوصية ب-4-ب

تؤسس شركة التوصية باألسهم التي يكون رأسمالها مقسما إلى أسهم بين شريك متضامن أو أكثر له صفة 

ن ال يتحملون ون المساهموو الشركاء الموص ، التاجر أو مسؤول دائم بصفة متضامنة مع ديون الشركة

أقل من ثالثة و أال تذكر ن ي ال يمكن أن يكون عدد الشركاء الموصوالخسائر إالّ بما يعادل حصصهم،

  .سم الشركةاأسماؤهم في 
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  2003،الطبعة842 إلى 544المواد من  ،"  مس في الشركات التجاريةاالكتاب الخ"، القانون التجاري : 1

 



 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

  . للمؤسسة اإلقتصاديةتدفقات النقديةالهداف و األ: المطلب الثاني

  :)1( أهداف المؤسسة-1

  : أهمها عدةيسعى منشئ المؤسسات العمومية و الخاصة الى تحقيق أهداف

 :ن هذا النوع كما يلي يمكن جمع عدد من األهداف التي تدخل ضم:األهداف اِالقتصادية- 1-1

             .                تحقيق متطلبات المجتمع على جميع المستويات، محلية، وطنية، جهوية و دولية-

 عقلنة اإلنتاج باالستعمال الرشيد لعوامل اإلنتاج ، و التخطيط الجيد لها إضافة الى توزيع و مراقبة عملية -  

  .تنفيذ مدة الخطط و البرامج

  :جتماعية األهداف اال- 1-2

  :جتماعية التي تتمثل فيمايليالمن بين األهداف العامة للمؤسسة األهداف ا

  . ضمان مستوى مقبول من األجور-

  . تحسين مستوى معيشة العمال-

  . إقامة أنماط استهالكية معينة-

  .ألفراد العاملينرسمية بين اال الدعوة إلى تماسك العمال عن طريق تنظيم العالقات الرسمية و غير -

  . توفير التأمينات و المرافق للعمال-

  : األهداف الثقافية و الرياضية-1-3

  :في إطار ماتقدمه المؤسسة للعمال نجد الجانب التكويني و الترفيهي أيضا المتمثل في

  . العمالىمن مسرح و مكتبات ورحالت من أجل الحصول على رض، توفير وسائل ترفيهية و ثقافية -
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دور المؤسسات المصغرة المنشأة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  في التخفيف من حدة  1: فايزة  بلعابد،" 

"، مذكرة ماجستير(مخطوط) ،علوم التسيير ، فرع التحليل  االقتصادي ، المركز بشار) البطالة في الجزائر(مع دراسة حالة

  13 ،ص 2007 /2006الجامعيةالجامعي بشار، السنة 

 



 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

  .ريب العمال المبتدئين و رسكلة القدامى تد–

 .ضافة الى إقامة مهرجانات للرياضة العمليةإل تخصيص أوقات للرياضة با-

  :األهداف التكنولوجية -1-4

فمع ،هما في الميدان التكنولوجي و هو البحث  و التنمية مباإلضافة الى ما سبق ، تؤدي المؤسسة دورا 

ق اإلنتاجية ائإدارة أو مصلحة خاصة بعملية تطوير الوسائل و الطر عملت على توفير الذي عرفتهتطور 

علميا ، المتمثلة في مصلحة البحث و التطوير، و قد تكون دائرة في المؤسسات الكبرى ، إضافة إلى أن 

  .المؤسسة تؤدي دورا مساندا للسياسة القائمة في البالد في مجال البحث و التطوير التكنولوجي

  :سسة هذه األهداف يجب أن تحقق توازنا بينها و بين المحيط و ذلك عن طريقو لكي تحقق المؤ

                                                                . تحليل تطورات العالقة بين المؤسسة و المحيط-

  .وضع مسؤولية التأطير  -        

  . و العمال اإلداريينفي فيما يخص يد دوره  خلق شفافية كافية تسمح لكل طرف من المؤسسة بتحد-

  . االهتمام بالتنظيم األحسن للعمل و تقييمه-

 .(1)  القيام بتسيير تقديري حقيقي للمورد البشري-

 تقدم كونها بحيث الشركاء  مع عدد مننقديةتتبادل المؤسسة تدفقات  : التدفقات النقدية للمؤسسة-2

 مقابل المنتجاتو مع الزبائن ،و اللوازم للقيام بعملية اإلنتاج ،المواد فإنها تشتري منها ،الضرائب للدولة 

ردين ،سوق وويقدم لها الفوائد وتحدث مبادالت أيضا مع الموكذالك مع البنك القروض ،رادات المالية ياإل

  :نوجزها في الشكل التالي العمل والمالك بحيث

 

 10

                                                 

 17ص ، مرجع سبق ذكره،" ناصر دادي عدون ،.د:   1

 



 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

  المؤسسة و تدفقاتها النقدية:)I-1(الشكل

  

   ثمن               ضرائب        

  

  موارد و لوازم                   خدمات عامة            

        أجورمنتوجات عامة                         

  
 

   يد عامل                               إيرادات               

  

   أرباح                        فوائد             
 

  رأس مال         وض                قر            
  

  116ص، 1995 الجزء األول ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزائر" مدخل للتسيير"، محمد رفيق طيب :المصدر

 
 

  وظائف المؤسسة: المطلب الثالث 

إلدارة و تسيير مع التوسع و التطور الكبيرالذي شهدته المؤسسات االقتصادية ، و كذا األبحاث في مجال ا

 فيما يتعلق بالوظائف في المؤسسة ، منها ما يجمع بعضا في الوظيفةعدة المؤسسة ، فقد ظهرت إقتراحات 

  : يضيف أخرى و من بينها مايليا و منها منفسها

حتياجات المستهلك من أجل توجيهها ألنشطة البحث اهي الوظيفة المعنية بتقدير  : )1( وظيفة التسويق ـ1

 أهم  يبين الشكل التاليومن أجل بيع تلك السلع لتحقيق فائض أو ربح ، ،  إلنتاج السلع المطلوبةوالتطوير

 :فروع وظيفة التسويق

 

 الدولة

 الزبائن

 الموردون

 المؤسسة سوق العمل

 البنك األمالك
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  .132ـ 116ص ،1995بن عكنون الجزائر  ديوان المطبوعات الجامعية ، لجزء األول ،ا" مدخل للتسيير"، حمد رفيق طيبم:  1

 



 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

 

  :وظيفة التسويق )2ـI(الشكل 

  

  

 

 

 .120 ،، ص سبق ذكرهعمرج األول، ءمحمد رفيق الطيب، مدخل للتسيير، الجز: المصدر

  

 .ات المنشأةيقصد به تعريف السوق بمنتج:  اإلشهار-

حاجات و رغبات المستهلك إتجاه الطلب  تستهدف البحث عن فرص التسويق، دراسة:  بحوث السوق-

  .ول عليها من خالل بيانات و إحصائيات رسميةصوطبيعة التقلبات الموسمية في حال وجودها و يتم الح

   قنوات البيع المستعملةتختلف.هو هدف العملية اإلنتاجية و وسيلة تحقيق الربح أو الفائض:  البيع-

 .وهياكله وسياساته تبعا لنوعية السلعة و ظروف المنشأة 

  : وظيفة التمويل و المحاسبة ـ2

المال في  رأس لما يلعبها نظرو  ، في كل مؤسسة وظيفة توفر لها موارد لتمويل حاجياتها العادية و الطارئة

قتناء رأس المال و التزاماته اق ائتعقدت فيه طر بالمحيط  معرفةو نظرا لما يتطلبه من ، حياة المؤسسة

و وضعها بين أيدي  أصبح الزما على المؤسسات إعطاء أهمية قصوى لهذه الوظيفة ، لفترات طويلة األمد

  .والمحاسبة  التخطيط،خبراء يحسنون تقنيات و فنون اإلستثمار 

  :و المحاسبة   إدارة التمويلهالى أهم أربعة دوائر تشملإ من خالل الجدول التالي يمكن اإلشارة

  

 

 دائرة البيع دائرة بحوث السوق دائرة اإلشهار

 إدارة التسويق
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  : وظيفة التمويل و المحاسبة)3ـI(:الشكل

  .123، ، ص سبق ذكرهعمرج األول، ءمحمد رفيق الطيب، مدخل للتسيير، الجز: المصدر
 
تخاذ الالزمة للية اتقديم المعلومات و إجراء الدراسات المالية و التحلي: الدراسات المالية و اإلحصائية -

 .القرارات

يعني ضبط العمليات و الحسابات التجارية وفقا ألصول المحاسبة المتفق عليها مثل دفتر  :الحسابات المالية -

 .الخ...األستاذ، ميزانية محاسبية أو مالية، جدول حسابات النتائج

ديد التكاليف المرحلية و حسابات يتم تصنيف التكاليف و تحليلها قصد التوصل الى تح :حسابات التكاليف -

 .التكلفة النهائية لكل المنتجات أو الخدمات

  . و المرتبات وفقا لمعطيات المنشأةر لحساب األجوةتتخذ اإلجراءات الالزم: األجور و المرتبات  -

األجور تشكل كتلة  و يشكل األفراد العنصر الحي و األكبر أهمية في التنظيم ،:   وظيفة الموارد البشريةـ3

 و تأهيلهم من كونهم في أماكنهم  و المرتبات أكبر قيود التكاليف،لذا فإنه البد من التأكد من صالحية العاملين

يمكن وو مشجعة على بذل الجهد و تكريس الطاقات من أجل العمل  المناسبة،و من كون شروط عملهم حسنة 

  :توضيح ذلك من خالل الشكل التالي

إدارة التمويل         
 و المحاسبة

دائرة الحسابات 
 المالية

ات دائرة حساب
 التكاليف

دائرة الدراسات 
 واإلحصاية المالية

دائرة األجور 
 والمرتبات
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 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

 
  موارد البشرية وظيفة ال)4ـI(الشكل 

  
  .125ص،  سبق ذكرهعمرج األول، ءمحمد رفيق الطيب، مدخل للتسيير، الجز: المصدر

  
 .االعتناء بأمور التوظيف و الترقية و اإلنضباط و تدريج المناصب و التعويض :االستخدام -

معرفة و المهارة اللتين تساعدانه على أداء  تأمين الفرصة لكل عامل أو موظف الكتساب الههدف :التدريب-

 .عمله على أحسن وجه يستطيعه

 .للتأكد من أن محيط العمل مأمون المخاطر :األمن و الرفاه-

  : وظيفة اإلنتاجـ4

 الوظيفة األساسية التي تستقل بها في أغلب األحيان خلية أو وحدة نظامية، و هي التي تتكفل بتحويل وهي

ت تجلب بها الربح،فمن المعلوم أن المنتج أصبح يخضع في كل المجاالت لتقنيات الواردات الى صادرا

  :  يمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التاليو، وتكنولوجيا متطورة

  

  

  

  

  

 إدارة المستخدمين

 دائرة األمن و الوقاية  دائرة التدريب  دائرة االستخدام
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  . وظيفة اإلنتاج)5ـI(: الشكل

  
 .119، ، صره سبق ذكعمرج األول، ءمحمد رفيق الطيب، مدخل للتسيير، الجز: المصدر

  

  :)1( وظيفة التموين ـ5

مع اتساع السوق و اشتداد المنافسة،أصبح التموين بالمواد األولية من أهم الوظائف التي تشغل المسيرين في 

 التكلفة ،السعر، جودة المنتج و حجم المبيعات ، هذا ىالمؤسسات الحسنة التدبير، فلها التأثير المباشر عل

  :يجبرهم على ضمان ما يلي

  .جود المنتجاتأ جودة التموين باختيار أحسن المواد األولية التي تضمن لها -

  . الجودةمع نسبة السعر ة أحسن األسعار مع مراعا-

  .حسن العالقة بين المؤسسة و ممونيها و ما تضمنه من تمييز و تسهيالت و خدمات ما بعد البيع -

  : وظيفة اإلدارة ـ6

رار و تنسيق الرقابة و التمثيل في الداخل و الخارج،و تكون وظيفة لكل مؤسسة إدارة تضم وظائف الق

  .إلخ... المؤسسة أو الوحدة أو المصلحةفياإلدارة 

 .إلخ...و اإلتصال وظيفة اإلعالم هذا باإلضافة الى وظائف أخرى كوظيفة البحث و التطوير،

  

 إدارة اإلنتاج

دائرة المراقبة         دائرة اإلنتاج
  و النوعية

 دائرة الصيانة 

                                                 

 15
  .23الجزائر،ص ، 2001 ،منشورات الساحل ،"التدبير لمؤسسات تقنيات و إستراتيجيات"  ، محمد مسن : 1
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  . في الجزائرو المتوسطة الصغيرة المؤسسات   : المبحث الثاني

 و تعمل على نهوض المجتمع ، تدفع عجلة التنمية استثمارات الوطني يتطلب خلق قتصادالاإن تفعيل       

 التي شهدتها الجزائر نتيجة ظهور قتصاديةالا حيث برزت أهمية ذلك بعد التحوالت ،في شتى المجاالت 

كن التوسع فيها ألنها ال يم، الذي كان يعتمد على مؤسسات ، بسبب ضعف جهاز اإلنتاج االقتصاديةاألزمة 

 و زاد هذا األمر ، ضخمة ال يمكن توفيرها أمام مشكلة المديونية مما أدى إلى حل أغلبيتها استثماراتتتطلب 

 اجتماعية و اقتصاديةإلى نتائج   الذي أدى فاقمفي تفاقم ظاهرة البطالة و بلوغها مستويات خطيرة من الت

وذلك بتوجيهها نحو  ستثماراتإلا سياسة تفعيل انتهاجر إلى الجزائب مما دفع ،سلبية ال يمكن تجاهلها

 ، وقد برزت في والمتوسطة الصغيرة ، و خاصة منها المؤسسات المصغرة،المشروعات التي يسهل تمويلها 

  .قتصاديإل مع تطبيق برنامج اإلصالح ااتالمؤسسه ذههتمام الجدي بإلالجزائر مالمح ا

  الصغيرة و المتوسطة في الجزائرتعريف المؤسسات :  :المطلب األول

اعتمد المشرع الجزائري في تعريفه للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة على الجمع بين المعيار العددي    

و على رأس المال أي المعيار المالي إليجاد حدود ما بين المؤسسات المصغرة و  الصغيرة ) عدد العمال(

  من القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة7 – 6 – 5 – 4والمتوسطة السيما في المواد 

 الذي يعد مرجعا لكل برامج و تدابير الدعم و المساعدة لصالح المؤسسات الصغيرة 1)(2001ديسمبر12

  .والمتوسطة

 نصت المادة الرابعة على تعريف المؤسسة الصغيرة و المتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها بحيث

 شخص و ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي 250 إلى 1أو الخدمات التي تشغل من / ة إنتاج السلع و مؤسس
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 مليون دينار، و الجدول الموالي 500 دينار و ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية خمسمائة 2ملياري 

  . في الجزائرو المتوسطة يوضح معايير تصنيف المؤسسة المصغرة و الصغيرة

  المعايير الكمية لتعريف المؤسسة الصغيرة و المتوسطة في الجزائر ) I-1(الجدول رقم 

 مجموع الحصيلة السنوية رقم األعمال عدد العمال المعيار

 حدود قصوى حدود دنيا حدود قصوى حدود دنيا حدود قصوى حدود دنيا نوع المؤسسة

ن دج مليو10  مليون دج01  مليون دج20  مليون دج01 09 01 مؤسسة مصغرة  

  مليون دج100ج  مليون د10  مليون دج200  مليون دج20 49 10 مؤسسة صغيرة

  مليون دج500ج  مليون د01  مليار دج02  مليون دج200 250 50 مؤسسة متوسطة

 : الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 77، الصادر بتاريخ 15-12-2001، ص 5-6.المصدر

  يرة و المتوسطة في الجزائرواقع المؤسسات الصغ: المطلب الثاني

قتصادي الللخيار ا  وذلك نتيجةإن الجزائر في السابق لم تتوسع كثيرا في مجال مؤسسات األعمال الصغيرة،

 و التشجيع على إنجاز المجموعات  ستقالل مباشرة بتوجهها إلى إنشاء المؤسسات الكبرىالذي اتبعته بعد اإل

و هذا ما  ستثمار آنذاك،إلضية، و عدم تشجيع القطاع الخاص على اقتصادية التي حدثت في السنوات الماإلا

  .قتصاديةالجعل المؤسسات الصغيرة لم تحظ بالرعاية و االهتمام الالزمين لغاية اإلصالحات ا

 أصبح من الضروري البحث عن طريقة عمل 1986جتماعية سنة القتصادية و المالية و االبعد تفاقم األزمة ا

قتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، الذي يعتمد على معايير المردودية إلنتقال من االالتفكير لتمثلت في ،جديدة 

قتصادية و الربح، و رافق هذه التغيرات إنشاء نظام مؤسسات جديد من شأنه أن يسمح بتحقيق الالمالية و ا

ن خالل اللجوء إلى  الماضي التي كلفت الجزائر أعباء مالية كبيرة ماتذلك و يحدث القطيعة مع ممارس

 .المديونية
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 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

صندوق النقد (، مما دفع بالجزائر إلى التوجه للهيئات الدولية ق بلغت المديونية حدود ال تطا1994ففي سنة 

 إعادة جدولة ديونها مع قبول إحداث تغييرات هيكلية عميقة في طريقة اطالبوقد ) الدولي و البنك العالمي

  :منهاعدة برنامج التعديل الهيكلي الذي ينص على شروط و هذا ما تمثل في  عمل اقتصادها،

 . إعادة هيكلة المؤسسات العمومية و خوصصتها-

 .م المصرفيا إصالح النظ-

 . تحرير التجارة الخارجية-

 . تحرير األسعار-

طة  قد أولى هذا البرنامج أهمية كبرى للقطاع الخاص و ترقية االستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوس ل  

 صدر قانون النقد و القرض الذي 1990ففي سنة :  تشجع على تنمية هذا القطاع عدةو رافق ذلك قوانين

أعطى أهمية كبيرة لالستثمار الخاص في هذا القطاع، بما في ذلك حرية إنشاء المؤسسات االقتصادية 

ور قانون االستثمار في والمصرفية مع فتح مجال الشراكة المالية مع الخارج، كما دعمت اإلصالحات بصد

 الذي منح امتيازات جديدة لتنمية القطاع الخاص عن طريق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 05/10/1993

قتصاديات المتقدمة نظرا الو ذلك بالسماح لها باالستثمار في الكثير من المجاالت على نظير مثيالتها في ا

  :، و قد تضمن هذا القانون أهم المبادئ التاليةلدورها الفعال في تحريك دواليب االقتصاد الوطني

 .ستثمار بكل حريةإل الحق في ا-

 . عدم التمييز في الحقوق و الواجبات بين القطاع الخاص الوطني و األجنبي-

 تقليص درجة تدخل الدولة في النشاط االقتصادي إلى أدنى حد، مع ضرورة التخفيض من الضرائب -

 .والرسوم لتشجيع االستثمار

 . إنشاء وكالة خاصة بترقية االستثمار و دعمه و متابعته-
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 .1)( يوما60 دراسة الملفات في أجل أقصاه -

لقد ازداد االهتمام بهذا النوع من المؤسسات في ظل اإلصالحات االقتصادية التي عرفتها الجزائر، بحيث    

ن المجهودات المبذولة من طرف إث يمكن القول بأن مستقبل التنمية الوطنية يرتكز على هذا القطاع، حي

وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في إطار ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أدت إلى تزايد عدد 

 05/10/1993بصدور قانون االستثمار في وذلك  1994 سنة خاصة منذ هذه المؤسسات من سنة ألخرى

آما هو موضح  2009سنة مؤسسة   335486لى وصلت إإلى أن  مؤسسة159507 حوالي1999وبلغت سنة 

 :في الجدول التالي 

 تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  الخاصة في الجزائر)I-2( 2الجدول رقم

 2009 2008 2006 2002 1999 1994 1993  1991 السنوات

عدد 

 المؤسسات

22382  

 

26212 

 

26212 

 

159507 

 

188564 

 

259282 

 

3O9578 

 

335486 

    .CNAS، 2010،سنة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي :المصدر

 كبير تختلف كثافة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر من قطاع إلى آخر، حيث تتكثف بشكل      

 حظ من خاللبحيث نال، و تقل بالنسبة للقطاع العام   ثم يليها قطاع الحرفيين بكثافة.  في القطاع الخاص

تطور عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية عند نهاية السداسي األول من   التاليالجدول

 .2009 سنة

                                                 

  صفحة 2004  /2في لمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مجلة االقتصاد و المجتمع العدد ناجي بن حسين، آفاق االستثمار  :1

  . جامعة منتوري قسنطينة94

.CNAS عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التابعة للقطاع الخاصالصندوق الوطني للضمان االجتماعي  :    2  
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2009-2008 خالل السداسي الثاني لسنةعدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مقارنة ):I-3(الجدول رقم 

نوعية المؤسسات 

 الصغيرة و المتوسطة

عدد المؤسسات السداسي  

 2008سنةالثاني 

عدد المؤسـسات السداسي 

 الثاني سنة2009 

  النسبة% الزيادة

 المؤسسات   المؤسسات

  ةالمهن الحر   الخاصة
  المالحظةإلىانظر 

3O9578 335486 

72669 

25908 

- 

8.36 

- 

 6.12- 39- 598 637 المؤسسات العامة

 33 40232 162085 121853 الصناعة التقليدية

 432O68 570838 138770 32.11 المجموع

 .CNAS،  2010،سنة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي:  :المصدر

 يظهر أن التطور السنوي  في تعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حيثاً سنوياً تطورالسابق يبين الجدول

  :تيآلافي لتعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تزايد ملحوظ يتمثل 

 )  الصناعة التقليديةإضافةبدون ( م ص م  25908زيادة  -

 ) .بإضافة الصناعة التقليدية ( ص م  م66140زيادة  -

  هذه النسبة العالية ناتجة عن عملية مراجعة قاعدة المعلومات للنشاطات الحرفية :مالحظة 

  .في الجزائر الصغيرة و المتوسطةالوضعية الحالية للمؤسسات : المطلب الثالث

لصغيرة و المتوسطة في الجزائر حسب قطاعات النشاط األساسية و التي تتمثل في تتوزع المؤسسات ا     

  :ما يلي

 . القطاع الصناعي-

 .  القطاع الخدمي-
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 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

  .  القطاع التجاري-

 .                                                    وتتوزع أيضا جغرافيا عبر واليات الوطن

 :                 طتوزيع المؤسسات حسب قطاعات النشا -1

الخدمات التي تنشط بها بنسبة كبيرة ، ثم تليها  : أنشطة و هي 05تتواجد بأعداد كبيرة على مستوى     

 ثمالمباني و أشغال عمومية  و يرجع هذا التواجد القوي بهذين النشاطين إلى قلة التكاليف و بساطة العمل ،

حة و الصيد البحري ، أما في الخدمات ذات الصلة بالطاقة فهو  ، ثم نجد الفالأقل مختلفة بنسبةال اتصناعال

 . من بين األنشطة المكلفة، و التي تحتاج إلى أموال كبيرة نوعا ماعديحتل المرتبة األخيرة ألنه ي

  :ةتوزيع المؤسسات الخاصة حسب النشاطات االقتصادي) I-4(الجدول رقم 

  2009عامسداسي األول ال

 قطاع النشاط

م .ص.م

للقطاع 

الخاص سنة 

2008 
 الشطب إنشاء

إعادة 

 إنشاء
 الزيادة

م .ص.م

للقطاع الخاص 

السداسي األول 

2009 

 3592 7- 10 142 125 3599 الفالحة و الصيد البحري 1

 101 7 1 0 6 94 المياه و الطاقة 2

 561 10 0 0 10 551 المحروقات 3

 240 9 0 4 13 231 خدمات األشغال البترولية 4

 826 42 5 3 40 784 المناجم و المحاجر 5

 9010 216 29 103 290 8794 الحديد و الصلب 6

 7368 214 18 44 240 7154 مواد البناء 7

 21

 



 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

 118268 6290 655 1006 6641 111978 البناء و األشغال العمومية 8

بالستيك-مطاط-كيمياء 9  2205 95 34 7 68 2273 

 17376 331 48 303 586 17045 الصناعة الغذائية10

 4270 21- 18 115 76 4291 صناعة النسيج11

 1649 18- 6 50 26 1667 صناعة الجلد12

الورقصناعة الخشب و الفلين و13  11848 495 134 65 426 12274 

 3600 36 7 37 66 3564 صناعة مختلفة14

 29776 891 150 1067 1808 28885 النقل و الموصالت15

 58165 2614 255 776 3135 55551 التجارة16

 18819 554 78 320 796 18265 الفندقة و اإلطعام17

 19838 1365 119 207 1453 18473 خدمات للمؤسسات18

 23461 932 153 283 1062 22529 خدمات للعائالت19

 1060 51 2 24 73 1009 مؤسسات مالية20

 950 34 3 22 53 916 أعمال عقارية21

ات للمرافق الجماعيةخدم22  1954 74 24 5 55 2009 

 335486 14099 1634 4698 17163 321387 المجموع

   2010سنة،الصندوق الوطني للضمان االجتماعي: المصدر
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    :التوزيع الجغرافي للمؤسسات الخاصة-2

واجد بكثافة تتوزع هذه المؤسسات في الجزائر توزيعا جغرافيا غير متساوي عبر واليات الوطن، حيث تت 

 المناخ المناسب من حيثتوفر بها امتيازات توقوة في الواليات الشمالية لتوفر البنية التحتية الجيدة و 

  :حيث شملت1)(لالستثمار بالمقارنة بالمناطق األخرى

  . من إجمالي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة% 43 واليا ت الوسط -

  . % 19 واليات الغرب % 27  واليات الشرق -

  .% 11 واليات الجنوب -

 من  %50حوالي شملت  واليات 10حيث بركز هذه المؤسسات في المناطق العمرانية و الصناعية حيث تت

  : كما يوضحه الجدول التاليالمؤسسات و تمثلت هذه الواليات
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   2009األولعند نهاية السداسي لمؤسسات الخاصة  توزيع الجغرافي ا ،الصندوق الوطني للضمان االجتماعي :   1 
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   واليات10هم ألتوزيع المؤسسات الخاصة  ):I-5(الجدول رقم

 الواليات

 لخاصم للقطاع ا.ص.م

  2008السداسي األول

 م للقطاع الخاص.ص.م

  2009السداسي األول

 

%  

 7.83 40009 37103 الجزائر01

 10.74 19024 17179 تيزي وزو02

 11.09- 16867 18971 وهران03

 12.96 14946 13231 بجاية04

 10.90 14469 13047 سطيف05

 13.57 12452 10964 تيبازة06

 9.46 11523 10527 بومرداس07

 9.55 10851 9905 البليدة08

 9.09 10732 9838 قسنطينة09

 7.23 8651 8068 الشلف10

 2010 سنة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي: المصدر
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  . في الجزائرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  وأهدافخصائص: المطلب الرابع 

  :)1(  منهاالمؤسسات األخرى تختلف بها عن بقية ئصه المؤسسات بمجموعة من الخصاذه تتميز         

و ترقية  حرية اختيار النشاط للمستحدث أو المستحدثين يسمح بالكشف عن القدرات الذاتية لألفراد -

 في النشاط جالمبادرات الفردية، و إدماج كل إرادة في اإلبداع و االختراع منعتها القدرات المالية عن االندما

 .االقتصادي

لة تأسيس هذا النوع من المؤسسات يفسح المجال أمام تحقيق التشغيل الذاتي و ترقية االقتصاد سهو-

 .(2) مما يجعل هذه المؤسسات تفرض نفسها عدديا في أنحاء متعددة من العالمالتخفيف من البطالة ،والعائلي

على اتخاذ القرار بسرعة جراء  قلة التدرج الوظيفي بهذه المؤسسات اعتبارا لقلة العاملين بها، مما يساعد -

 تمركز القرار في يد صاحب المشروع و الشركاء، و بالتالي معالجة المشاكل التي  تطرح في حينها

 و ضآلة رأس المال كلها   عموما و قلة التخصصلحاجيات السوق، ذلك أن صغر الحجم سرعة االستجابة -

لى اعتبار أنه سيكون أقل كلفة بكثير مما لو تعلق عوامل تسمح بتغير درجة و مستوى النشاط أو طبيعته، ع

  .(3)األمر بمؤسسة كبرى

 إدارة تتم من قبل المالك شخصياً، ولذلك فإن إداراتهالكون :  المشروع صاحب من قبلالمباشر اإلشراف -

 نحو االهتمام والقرارات الخاصة به تتسم بالمرونة لضمان نجاح عمل المشروع، حيث يتوزع المشروع

 بهدف تحقيق عائد ،طلباتهم وإنجاز، كسب رضاهم إلىخص طلبات الزبائن وما يؤدي ي األول ، اهيناتج
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الملتقى الدولي متطلبات تأهيل المؤسسات , "تجربة بعض الدول العربية في الصناعات الصغيرة و المتوسطة": رقيبة سليمة : 1
  .، الشلف 2006 أفريل 18و17يومي . الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية

  11العدد، 1999، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة، الجزائر " سسة المصغرةالمؤ "،محمد الهادي مباركي :   2

  10 ص سبق ذكره، مرجع ،" بلعابد،فايزة    : 3
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 بين العمال داخل اإلنسانية من العالقات نوعوبناء ،الثاني يخص العمال وما يتعلق بأوضاعهم  و، مناسب له

  .)1(المصنع

 وتتميز بسرعة المستهلك،تجددة للفرد  الرغبات الم)مع مراعاة (حتياجات حسب اإلاإلنتاج تكييف سهولة -

عتماد بسبب اال، و صاحب المشروع والعاملين معهمهاراتحتياجات السوق اعتماداً على إ لسد اإلنتاجطويرت

  . متعددة سلعأكثر بسيطة قابلة إلنتاج التآعلى 

 وزيادة العامل سلع معينة مما يعني ارتفاع مهارة إنتاجعتماد التخصص في ا وجودته بسبب اإلنتاج دقة -

  .إنتاجيته

 في إقامتها وصغرها حيث يمكن ، المستخدمةاإلنتاج نظراً لقلة وسائل ، في مساحات صغيرةإقامتها يمكن -

 من مصادر المواد القريبة واألرياف وكذلك في القرى األسواق،المحالت الصغيرة والبيوت القريبة من 

  .لألفرادحتياجات اليومية  باإلوآنيبشكل مباشر رتبط ت عمل هذه الصناعات  أغلبيةنإ إذ، األولية

 عموماً المختلفة لشرائح المجتمع األساسية من االحتياجات  وتلبية جزءشيي رفع المستوى المعفي المساهمة -

 مما يعني ،نرخيصة الثم معينة تكنولوجيا والحصول على ، والمالبس المتنوعة، المنتجات الغذائية،مثل السلع

 فضالً عن توفير وسائل التعليم لإلنتاج الوقت الالزم وتقليص بسبب توفير الجهود اإلنتاجمستوى ارتفاعاً في 

  .)2(ومستلزماتهاوالثقافة 

  . الصناعية الكبيرةعكس في المناطق النائية والريفية والمدن الصغيرة إقامتها هذه الصناعة بإمكانية زتميت -
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  1. ص82مرجع سبق ذكره : محمد الهادي مباركي،" 
على التشغيل في ) 1997– 73(آثار السياسات االقتصادية في الخطة االقتصادية واالجتماعية  "،رفيق عمر وآخرون . د :2 

  .  33 :ص , 1995األردن , وزارة التخطيط والتعاون الدولي , "والمتوسطة  المؤسسات الصغيرة
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فائدة المؤسسات   هذه وبذلك تحقق،العرضية للمؤسسات الكبرىعتماد على الموارد المحلية والنواتج إلا -

ستغالل من ناحية إلل  وتسهم في الحد من هدر موارد قابلة ،ستيراد من ناحية، فهي تقلل من اإل مزدوجة

  .أخرى

بالتوطن و ،تحقيق التوازن الجغرافي لعملية التنمية، حيث تتسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمرونة-

ل بين مختلف المناطق واألقاليم، األمر الذي يساهم في خلق مجتمعات إنتاجية جديدة في المناطق النائية والتنق

 . والحد من الهجرة إلى المدن الكبرى،والريفية وإعادة التوزيع السكاني

  .قتصادي مع المؤسسات الكبرىال المساهمة في تحقيق التكامل ا-

 كان المستحدث خصوصا إذا ، التمويل مما يسهل عملية،اتمال هذه المؤسس لرأسالضآلة النسبية -

 .ن يمتلكون نصيبا من رأس المال بصورته العينية أو النقديةوأوالمستحدث

 و االستفادة من نتائج البحث العلمي مما يساعد ،دقة اإلنتاج و التخصص مما يساعد على اكتساب الخبرة -

 .كلفة اإلنتاجعلى رفع مستوى اإلنتاجية و من خاللها تخفيض 

 يمكنها من التكيف بسرعة ، مما سرعة اإلعالم و سهولة انتشار المعلومة داخل هذا النوع من المؤسسات-

 .مع األوضاع االقتصادية و االجتماعية

يغلب على أنشطتها طابع الفردية في مجال اإلدارة والتخطيط والتسويق وخاصة الصغيرة منها وفي كثير   -

  .نوائلية من حيث اإلدارة والعاملمن األحيان تكون ع

 فضال عن تخطيط وإدارة ،بساطة الهيكل التنظيمي، حيث اإلدارة المباشرة من قبل صاحب المشروع  -

  .اإلنتاج والتسويق والعمليات المالية، كما أن درجة المخاطرة فيها ليست كبيرة

 وبساطة ،حدودية رأس المال المستثمرن إلى مؤهالت عالية للعمل في هذه المؤسسات لمويحتاج العامل  ال-

  .التكنولوجية المستخدمة
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   :الصغيرة و المتوسطة األهداف المنتظرة من إنشاء المؤسسات -ب

 اتالمؤسسهذه هناك العديد من األسباب التي دفعت بالدول المتقدمة و النامية على حد سواء إلى إنشاء   

  :1)( هاومن بين حقيق األهداف التالية في الجزائر إلى تهاؤواالهتمام بها، يرمي إنشا

إلى إنشاء   برامج التعديل الهيكلي في االقتصاد مما دفعأدت إلى والتي ،قتصادية العالميةالتحوالت اإل-

  .2)( وامتصاص المسرحين من مناصبهم،المؤسسات لمعالجة مظاهر التخلي عن بعض األنشطة

  .قتصادية تعاظم دور القطاع الخاص في الحياة اإل-

 الفقر ء اإلهتمام المتزايد بهذه المؤسسات من طرف المؤسسات المالية والنقدية الدولية للتخفيف من عب-

  .والبطالة

  . تشجيع المناولة من قبل المؤسسات الكبيرة وذلك لتخفيف تكاليف إنتاجها-

  . توليد اإلنتاج والدخل وفرص العمل-

  . لدفع عجلة التصنيع خلق وصقل المهارات الفنية واإلدارية الالزمة-

  . نشر النمو االقتصادي على أكبر قدر من المساحة الجغرافية، وتحقيق زيادة التوازن اإلقليمي للتنمية-

  . خلق ودعم مجاالت للتصدير غير المجاالت التقليدية-

  .خاصة السلع التي يمكن إنتاجها بشكل اقتصادية، و تلبية جزء من السوق المحلي-

  .ات فرعية ومغذية للمشروعات الكبيرة المساهمة كصناع-
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 الوطني األول حول المؤسسات الصغيرة الملتقى" المؤسسة المصغرة ودورها في التنمية" محمد الهادي مباركي، :  1

  ،2002 أفريل 09-08ة وعلوم التسيير، جامعة عمار ثليجي، األغواط،والمتوسطة ودورها في التنمية، كلية العلوم االقتصادي

  .86-85 :ص 

،الملتقى الوطني "  أساليب تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجال الصناعة التقليدية والحرفية"محمد زيدان ،  : 2

  .طاألغوا جامعة  ،2002 أبريل 9- 8 ودورها في التنمية يومي PMI-PME األول حول

 



 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

  . من روافد االبتكار واإلبداع والتمييز التكنولوجيمهم توفير رافد -

 أو خدمية لم تكن موجودة من ، سلعيةة باستحداث أنشطة اقتصادي،ترقية روح المبادرة الفردية والجماعية -

  .(1)قبل

سبب ، باإلضافة إلى إعادة تنشيط الصناعات ال ا كانمهم ، إحياء األنشطة االقتصادية التي تم التخلي عنها-

  .ةالمحدد لقواعد النشاطات التقليدية والحرفي10/01/1996المؤرخ في 10-96التقليدية من خالل المرسوم 

 استحداث فرص عمل جديدة سواء بصورة مباشرة،  بالنسبة لمستحدثي المؤسسات أو بصورة غير مباشرة -

 آخرين من خالل استحداث فرص العمل التي يمكن أن تحقق االستجابة اًعن طريق استخدامه أشخاص

  .السريعة للمطالب االجتماعية في مجال الشغل

 إعادة إدماج المسرحين من مناصب عملهم نتيجة  إفالس بعض المؤسسات العمومية ، تقليص حجم العمالة -

  . (2)تعويض بعض المناصب المفقودةفيها من خالل إعادة الهيكلة أو الخوصصة ، وهو ما يدعم إمكانية 
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، الملتقى الدو لي ، حول واقع    و أفاق  "واقع قطاع  الصناعات التقليدية في الجزائر وإستراتيجية ترقيته"محمد زيدان ، : 1

  . ، بشار2003ديسمبر21-20الصناعات التقليدية في الجزائر ،يومي 
 
 ،")دراسة الواقع الجزائري (نشيط  مصرف فعال و ى حاجة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إل"بن حمودة،محبوب .د : : 2

  .، الشلف  2006 أفريل 18و17يومي . الملتقى الدولي متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية
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  مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في االقتصاد الجزائري: المبحث الثالث

هتمام بهذا  وهذا ما أدى إلى اإل، في التنمية االقتصاديةمهماتلعب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة دورا     

  .النوع من المؤسسات

  

  . في الجزائرالصغيرة و المتوسطة اتقتصادي للمؤسسإلالدور ا : األولالمطلب 

ستثمار في المؤسسات الكبيرة والتي غالبا ما مما ال شك فيه أن اقتصاد الدول يعتمد اعتمادا كبيرا على اإل   

 إلى كن تحتاج هذه المؤسساتو ل قتصادية،تكون تابعة للقطاع العام ، إذ تساهم مساهمة فعالة في التنمية اإل

 في التسويق الشامل لتغطية م سواء في توفير المواد األولية أ،المتوسطة و الصغيرة ات في المؤسساتستثمارإ

جات مصانع إنتاج الحليب اومثال على ذلك ح. السوقكامل  أن تغطي ال تستطيع  احاجات السوق، ألنه

زئة لتصريف مبيعاتهم ، من ومشتقاته إلى مربي األبقار في توفير المادة األولية ،كدا الحاجة إلى تجار التج

لعبه في التنمية ت الذي مهم للدور ال في هذه المؤسساتظهر جليا ضرورة وجود نوع من االستثمارتهنا 

  :قتصادية و ذلك من خاللإلا

القضاء على البطالة وتوفير مناصب الشغل ،باعتبار أن البلدان النامية تعاني من مشكلة البطالة بصورة -

ما في التخفيف من حدتها، و ذلك بإقامة هذه المشروعات مهؤسسات بإمكانها أن تلعب دورا  الم هذهحادة، فإن

  :في المناطق الريفية أين تتوفر المواد األولية المحلية ذات األسعار المناسبة لتحقيق هدفين أساسين

  ن التي تشهد خلق الفائض الزراعي، تقليص البطالة في القطاع الزراعي، و وقف النزوح الريفي نحو المد
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  .)1(أزمة حادة في السكن

فرص عمل أكثر وفرة بتخصيص     مجاال رحبا لتحقيق أهداف تشغيل الشباب في المدن، و خلقدتع -

رؤوس أموال محدودة لالستثمار مقارنة بمتطلبات المشروعات الكبرى، فضال عن انخفاض متطلباتها للبنية 

زمة إلقامتها و تشغيلها، و بالتالي تخفيف العبء على عاتق الدولة األساسية مما يحد من التكاليف الكلية الال

 .)2(في هذا المجال

تحقيق التنمية المتوازنة جغرافيا بين مختلف المناطق، و تقليص أوجه التفاوت في توزيع الدخل و الثروة  -

ديدة في المناطق خلق مجتمعات إنتاجية ج وبين الريف و المدن، و مساهمتها في إعادة التوزيع السكاني

  .)3(النائية و الحفاظ على البيئة في المدن الكبيرة على وجه الخصوص

 و تيسير تعبئة رؤوس األموال الوطنية من مصادر ، اإلستثمار، قدرتها على اإلرتقاء بمستوى اإلدخار -

 موارد مالية كانت و بالتالي تعبئة) ادخاراألفراد، العائالت، التعاونيات، الهيئات غيرالحكومية ( متعددة 

  .ستوجه لالستهالك الفردي غير المنتج

) الصناعة، تجارة، الزراعة، الخدمات( القطاعات االقتصادية في المدن امتداد أنشطتها و تنوعها لتشمل كافة-

 .و مساهمتها في تنمية االقتصاد

 .خلق قيمة مضافة للمنتجات والثروات الوطنية-

 .ها هذه المنشآت خلق فرص استثمارية أخرى تحتاج -

 .تشكل األرضية الصلبة لالقتصاد الوطني في مواجهة المؤثرات السلبية واالنتكاسات مثل التضخم والكساد -

 . أقل من الشركات الكبيرة بالتقلبات االقتصاديةالمؤسسات  هذه ن تأثرإحيث 
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 البلدان إلى   بعض  ات دوراً محورياً في عملية تحول اقتصادي المتوسطة و الصغيرةالمؤسسات تلعب  -

  .(1) ، حيث تعتبر نوات لمؤسسات كبيرة في المستقبلاقتصاد السوق

  . (2) تصريف منتجات المؤسسات الكبرى و توفير المواد األولية لها-

  
  :و المتوسطة الصغيرةات  إنشاء المؤسسوصعوبات مشاكل : الثانيالمطلب 

 عن تلك التي تواجه ةداخلة من حيث األسباب المختلفواجه مشاكل عديدة متي المؤسسات  ا النوع منهذ  

المؤسسات الكبرى ، و كثيرا ما تكون هذه المشاكل مرتبطة بالبيئة التي توجد بها المؤسسة و تعمل ضمنها 

  :، ومن أهم هذه المشاكل ما يلي  )3(هناك بعض المشاكل تتعلق بصغر حجم المؤسسة و ليس بمسيرهاف

لمشروع يجعل من ا صغر حجم نإ إذ المؤسسة ، المشاكل التي تواجهها هذه قدمةم في ووه   :التمويل  -أ

 منها ارتفاع احتماالت المخاطرة وعدم وجود ، على القروض المصرفية ألسباب عديدةحصولهاالصعب 

 وعدم ، فضالً عن انعدام الوعي المصرفي، مقابل القروضالمؤسسات ، تلك أصحاب كافية لدى ضمانات

  لمستقبلهات الحسابية التي تعكس الوضع المالي والتنبؤ توفر السجال

 ، فان  PIB) الناتج الداخلي الخام(تهتم بتحقيق جزء من، ات المؤسس هذهبما أن  : العجز في رأس المال -ب

 و نسب فوائد القرض  ، ارتفاع نسبة التضخم ،الركود "حدوث أي ظرف اقتصادي غير مرغوب فيه مثل 

و يمكن ربط هذه األخيرة , ل إلى المؤسسة ، و تزيد بالتأكيد من العجز في رأس المالتحد من تدفق األموا

  :بالعناصر التالية
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 112ص،  ذكرهمرجع سبق ،"بن حمودة،محبوب . د  : 1
  7 ، ص  ذكرهرجع سبقم، " بلعابد،فايزة  : 2

 2003/2002 ، الدار الجامعية  ، جامعة اإلسكندرية "مقدمة في المال و األعمال " صالح حناوي ، .فريد الصحن ، د. د:  3

    .68ص 
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رغم أن تكلفة رأس المال تكون مرتفعة في المؤسسة في أي حال، فان المشكلة تفاقمت :  تأثير التضخم-ج

  .قائ طرةمؤسسة بعدفي السنوات األخيرة بسبب ارتفاع نسبة التضخم، إذا يؤثر على رأس مال ال

ن المخزون و الذمم المدينة تزداد قيمتها بشكل طردي مع إقتراض، إذ إلحيث يزيد التضخم من احتياجات ا

  .)1( نسبة المتزايدة للتضخمال

  .قتراض أكثر كثافةإلحتياجات المتزايدة لإل يتسبب التضخم في ارتفاع نسب الفوائد و يجعل ا-

 إذ تعمل ، النقود ندرةئتمان وإلات حكومية تؤدي إلى تضاؤل في ااءرجإ يكون التضخم عادة مصحوبا ب-

هزة للتنافس مع المؤسسات الكبرى حول العرض المتناقص ابشكل عام ضد المؤسسة ، إال أنها غير ج

  .لألموال المقروضة 

 و تكلفة إن تكلفة السلعة تعتمد على مجموعة عناصر من تكلفة المواد األولية  :عدم استقرار التكاليف-ح

 فأسعار المواد في ظل التضخم تزداد هده التكلفة و كذلك األمر بالنسبة ،و تكاليف غير مباشرة أخرى العمل

 و رأس المال، و بالتالي يتحمل أصحاب المؤسسة تكلفة إضافية لذا عليهم أن يأخذوا نسبة  لتكلفة العمل

  .ستثمارالتضخم المتوقع في الحسبان عند احتساب معدل العائد من اال

 و السلع و مستلزمات اإلنتاج  ،تتمثل في نقص المعلومات عن أسواق الموارد   : نقص المعلومات -د

 حيال الكثير من القوانين   المتوسطة و الصغيرة اتباإلضافة إلى نقص المعلومات لدى مسيري المؤسس

العمالة، التأمينات االجتماعية وغيرها  الحكومية مثل قوانين التسجيل، الحوافز الضرائبية، استخدام توالقرارا

  .من القوانين

 السوق لتصريف ةتتمثل في عدم اهتمام أصحاب المشروعات بدراس  : التسويقية ة نقص الكفاء-ع

 جراء نقص الخبرات و المؤهالت لدى ،و ذلك نتيجة نقص الكفاءة في اتخاذ القرارات التسويقية المنتجات 
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 و خبرة بالمفهوم الحقيقي للتسويق و نحصر هذا المفهوم بأعمال البيع و عدم وجود معرفة ، المسيرين

  .والتوزيع

إن اثر الدورة التجارية في حالة االنحدار أكثر ثقال على الهيكل التركيبي   :حتياطات المالية المحدودة إل ا-ك

هيالت التجارية  نظرا لتضاؤل التس، منه في المؤسسات الكبرىالمتوسطة و الصغيرةلرأس مال المؤسسات 

جل االستمرار في  أواألسعار من   إلى تخفيض التكاليفهابشكل كبير باألسعار السائدة ، لذا تعمد معظم

 بصعوبة احتفاظها  بأرباح تكفي لبناء اً آخر لمحدودية االحتياطات المالية متعلقاًالعمل ، كما أن هناك جانب

 .ا للنمو و التوسع احتياطات السنوات السيئة فضال عن توفير جزء منه

إن المؤسسات الكبرى تخضع لنظام ضرائب ضئيل التصاعد    : عدم وجود نظام للضرائب التصاعدية -ه

ات األمر الذي يجعل المؤسس, في معظم األنشطة ، مما يساعد على االستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير 

السيما أنها تخضع لنفس النسب تقريبا  في وضع صعب إزاء المشروعات الكبيرة المتوسطةو   الصغيرة

  .وعالوة على ذلك ال تستطيع االستفادة من االمتيازات المتوفرة للشركات األكبر حجما

في حين أن الضرائب على الدخول الشخصية المرتفعة في الشرائح الدنيا تؤثر على المشروع النموذجي التي 

واألقارب ، فإنه غير مستعد أن يدفع أمواله إلى الدولة تكون أمواله متأتية في غالب األحيان من األصدقاء 

 .على شكل ضرائب 

 كانت تعليمات اًهناك مشاكل متعلقة بالتعليمات الحكومية المتزايدة سواء   : التعليمات الحكومية-س

صندوق ك غير مباشر صادر من الهيئات الحكومية التابعة  ممفروضة على األعمال التجارية بشكل مباشر أ

  . إدارتها للمشروعنر مكبيأمام عمل مكلف و مستهلك لجزء نفسها تضامن االجتماعي، حيث تجد المؤسسة ال
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وأخرى   مالية فادحة لخسارة المؤسسة القائمة على االمتيازات قد تعرضت : سوء استعمال االمتيازات-ش

ي دو السريع لالمتيازات قد يؤن النم برغم من استفادتها من امتيازات ، نظرا أل،لم تحقق األرباح المتوقعة

 . حدوث مثل هذه الحالة  إلى المنافسة العشوائية في االنجاز يعودإلى تشبع األسواق في بعض الصناعات، و 

 مركزية اتخاذ القرارات حيث ينفرد عادة شخص واحد بمسؤولية جميع عنتنجم غالبا  :مشاكل إدارية-ل

هذا فضال عن عدم وجود تنظيم واضح . "مالك غير المحترف  المدير ال"المهام اإلدارية و اعتماد نمط 

 .1)(ولوائح و نظم داخلية

جتماعية للعاملين في المشروعات الصغيرة من حيث األجور إل تتعلق بتأمين الحماية ا:2)(مشكلة العمالة-م

  .ومراعاة قواعد األمن و السالمة الصحية المهنية فضال عن مشكلة ظاهرة عمالة األطفال

  

  .لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةبا الدولة للنهوض استراتيجية:ثالثطلب الالم

نها رفع مردودية أإن إعداد إستراتجية واضحة المعالم و األهداف تستوجب بالضرورة اتخاذ عدة تدابير من ش

ة  داخليا في مواجه، وهذا نظرا النخفاض القدرة التنافسية لهذه المؤسسات داخليا أو خارجيا،هذا القطاع

 ندماج في الفضاء األوروإل وخارجيا في مواجهة العولمة و ا، العمومية و الخاصة  الكبيرةالمؤسسات
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 ،الملتقى الوطني " الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعة التقليدية والحرفيةالمؤسسات ليب تمويل اأس"زيدان محمد ،  : 1

   جامعة األغواط2002،في أبريل  9-8 ي ودورها في التنمية يومPMI-PMEاألول حول 
 
 

  21ص ،2003طبعة ، مجموعة النيل العربية  ، " مهارات ادارة المؤسسات الصغيرة" محمد هيكل ، .د  : 2
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 وقد أقدمت ،)1( لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةعدة لقد برزت في الجزائر محاوالت ، ومتوسطي

  : أهمهاعلى إنشاء مجموعة من الشبكات لتسهيل عملية االستثمار من

  .والتي عوضت وكالة ترقية و دعم االستثمار ، (ANDI) الوطنية لتطوير االستثمار  الوكالة-

  .(ANSEJ) الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب-

  . الصندوق الوطني لضمان القروض-

 أقدمت وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على :ANDI) (ر تعريف الوكالة الوطنية لتطوير االستثما-1

وذالك بإنشاء هيئة حكومية جديدة تجمع بين مهام و وسائل وكالة ,ية هدفها تطوير االستثماروضع إستراتج

وهى الوكالة الوطنية . (ANSEJ)و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب , (APSI)ترقية و دعم االستثمارات 

  . (ANDI)لتطوير االستثمار 

  .(ANDI)مار  الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لتطوير االستث1-1

 يصادق المجلس الوطني م2001،  األمر المتعلق بتطوير االستثمار 23،20،19،18     طبقا ألحكام المواد

  :لالستثمار للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار على التنظيم التالي 

الخاصة  يقومون بإعداد ملفات كاملة ملخصة للحاالت يرينو نجد هنا أن المد : المديرية العامة-أ    

  .باالستثمارات

وهدف هذه المديرية إعالمي حيث تقوم باإلعالم و االتصال وتنظيم المؤتمرات  : مديرية الترقية–ب 

  .والندوات و إصدار كتب ومجالت تتعلق بنشاط الوكالة
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ويقوم هذا الشباك بالتأكد من تحقيق وتبسيط إجراءات وشكليات تأسيس مؤسسة  : الشباك الوحيد-ج

وهو متوفر  ،  وذالك عن طريق االتصال باإلدارات والهيئات المعنية، و إنجاز مشاريعها،وسطةصغيرة ومت

 و يقدم المستثمر طلب المزايا و تصريح االستثمار لمثل الوكالة الوطنية لتطوير ،على مستوى كل والية

ما في حالة أ ،ريح وذلك في حالة نشاط غير خاضع للتص، وتقدم له شهادة إيداع في نفس اليوم،االستثمار

حوله ممثل الوكالة  إلى الهيئة المكلفة باستقبال في المستثمر همقدمذي ين الملف الإ ف،نشاط خاضع للتصريح

 من تاريخ اإليداع و يضم اً واحداً في فترة زمنية ال تتعدى شهرهالتي تكون ملزمة بالرد علي ،التصريحات 

  :ممثلي الهيئات التالية 

 مؤقتة للسجل التجاري وذلك ة وشهاد،منح شهادة التسميةي :لوطني للسجل التجاري ممثل المركز ا1 -ج

  . و ذلك في يوم اإليداع، الستثماره،إلتمام اإلجراءات الالزمة

 مع مجراءتهإ يقوم بمساعدة مؤسسي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إتمام : ممثل إدارة الجمارك 2-ج

  .مديرية الجمارك إلنشاء مشروعه

 ة شهاد، ويقوم ممثل مصلحة الضرائب بمنح شهادة الوضعية الجبائية  : ممثل مصلحة الضرائب3-ج

 . التسجيل الجبائية بطاق، والوجود

  .مساعدة للمستثمر لحصول على رخصة البناءاليقوم بتقديم     : ممثل التهيئة العمرانية و البيئة4-ج   

تقوم بتقديم معلومات لمؤسسي المؤسسات  :دارةاإلر و  مديرية األمالك الوطنية الموجهة لالستثما5-ج

 و كذلك تقدم له شهادة حجز ،فرها في مشروعها حول األمالك العقارية التي يجب تو،الصغيرة و المتوسطة

  .األمالك

  . أيامةيقوم بتقديم شهادة العمل لصاحب المشروع في ظرف ثماني   : ممثل مكتب التشغيل6-ج
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     على حق تسجيل عقود تأسيس المؤسسة الصغيرة والمتوسطةالمستثمرحصل ي  : قباضة الضرائب7-ج

  . ساعة بعد اإليداع24في ظرف 

  .   تحصل على باقي الرسوم التي لها عالقة بالمشروع: الخزينة العمومية8-ج

  .يقوم بالمصادقة على الوثائق الضرورية لملف االستثمار : مأمور المجلس الشعبي9-ج

منحها المزايا تتقوم بدراسة ملفات المشاريع المستثمرين وتقييمها وتحدد الملفات التي : تقييم مديرية ال-10-ج

  .واالعانات

 و ترقية االستثمار ،و استغالل المشاريع في إطار تطوير،هي مكلفة بإنجاز:  مديرية متابعة المشاريع-11-ج

  :و من أهم مهامها

 .منوحة خالل فترة اإلعفاء متابعة المشاريع المستفيدة من المزايا الم-

  تقوم بمتابعة االستثمارات المستفيدة من المزايا باالتصال مع اإلدارات والهيئات المكلفة-

  .بالسهر على احترام االلتزامات 

  :مهام الوكالة-1-2

  و الذي ينص على أن الوكالة مؤسسة،م2001 من األمر المتعلق بتطوير االستثمار لسنة 21    طبقا للمادة 

 و باالتصال مع ،وتتولى الوكالة في ميدان االستثمارات.  و استقالل مالي،عمومية تتمتع بشخصية معنوية

  : )1( الهيئات و اإلدارات المعنية بالمهام التالية

  . ضمان ترقية االستثمارات و تطويرها و متابعتها-  

 .اعدتهم استقبال المستثمرين المقيمين أو غير المقيمين و إعالمهم و مس-  
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وتجسيد المشاريع بواسطة خدمات الشباك الوحيد ،  تسهيل القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات-  

  .الالمركزي

 . منح المزايا المرتبطة باالستثمار-  

 . تسيير صندوق دعم االستثمار-  

 .لتزامات التي تعهد بها المستثمرون خالل مدة اإلعفاءإل التأكد من احترام ا-  

  2009 لسنة ANDI حصيلة برامج الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -1-3

توزيع المشاريع المصرح بها حسب نوعية االستثمار): I -6(الجدول رقم

  

 نوعية االستثمار

  
 عدد المشاريع

  
%  
 

  
القيمة 

 بالمليون دينار

  
%  
 

  
 عدد األجراء

  
%  
 

 9099 النشأة
 

77,09 
 

344251 
 

71,78 
 

65260 
 

69,21 
 

 2700  لتوسيعا
 

22,88 133704 
 

27,88 
 

28669 30,41 

 0,38 361 0,33 1605 0,03 4 إعادة االعتبار

 100 290 94 100 560 479 100 11803 المجموع

  2010 الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار سنة:المصدر

   .ANSEJ الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب -2

 24  المؤرخ في96/296ذه الوكالة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم أنشئت ه :تعريف  الوكالة -2-1 

 المؤرخ في 03/288م بالمرسوم التنفيذي رقم تم  و الم)1( 1996 سبتمبر 08  الموافق1917ربيع الثاني 

وهي وكالة موضوعة تحت سلطة رئيس الحكومة ، تقوم بدعم و متابعة المؤسسات  2003 سبتمبر 06

منشأة من طرف أصحاب المشاريع ،حيث يتولى الوزير المكلف بالتشغيل المتابعة  ال والمتوسطةرةيصغلا

 تتمتع هذه ، وتزود بمجلس مراقبةمالعملية لجميع نشاطاتها ، يسيرها مجلس توجيه و يديرها مدير عا

                                                 

 

 39
  31-29 ص 2004مجموعة النصوص التشريعية و التنظيمية لجهاز دعم و تشغيل الشباب يناير   : 1

 



 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

ن  و يمك، ويكون مقرها الرئيسي في الجزائر العاصمة،و االستقالل المالي الوكالة  بالشخصية  المعنوية 

على تقرير الوزير المكلف نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي  يتخذ بناء 

 ها وقد بدأت الوكالة عمل،مجلسها التوجيهيعلىً  أو محلي بناء ،فتح أي فرع جهوييبالتشغيل، ويمكن إن 

  .1996الفعلي في جوان 

  :)1(الوكالة  ومهام  أهداف -2-2

 :كالة ما يلي إن من أهم أهداف الو

 .نشاء مشاريعهم االستثماريةإلدعم و توجيه الشباب  -

 هامقدمتي يو ال ، المتحصل عليهااألخرى االمتيازات و ،غ الشباب ذوي المشاريع بمختلف اإلعالناتيتبل -

  .الصندوق الوطني لدعم الشباب

الشروط   على احترام بنود دفاتر مع الحرص، المشاريعواإلستثمارت التي ينجزها الشباب ذو تقوم بمتابعة  -

  .المالية  ومسار التركيبة  إضافة إلى تعبئة القروض، الحاجةعند و مساعدتهم ،التي تربطهم بالوكالة

 . عالقة متواصلة مع البنوك و المؤسسات المالية في إطار التمويل المالي للمؤسسات إقامة -
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  23-20 ص1996النصوص التطبيقية لجهاز دعم و تشغيل الشباب اكتوبر  : 1

 



 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

 التسيير على لتجديد معارفهم و تكوينهم في تقنيات ، تنظيم دورات تدريبية لتعليم الشباب ذوي المشاريع-

 .تكوينيةأساس برامج خاصة يتم إعدادها مع هياكل 

 و تخفيض نسب فوائد ، السيما المساعدات على شكل قروض بدون فائدة، الصندوقوناتؤمتسيير  -

 .القروض البنكية 

والتنمية المحلية  ل الشباب وامتصاص البطالة األعمال و التدابير الالزمة الرامية إلى ترقية تشغيتشجيع كل -

 .التشغيلالسيما من خالل برامج التكوين و 

  .  )نموذجيةال (اجتماعياث قوائم للمشاريع المفيدة اقتصاديا و احدإ -

  : )1( ـ أنواع التمويالت2-3

   لية  الشباب صيغتين للتراكيب الماتأخذ المؤسسات في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

 :(Le financement mixte)التمويل الثنائي   1-3-2

  : من لالستثمار أو التركيبة المالية االستثمارهذه الصيغة يتشكل  في

 .االستثمار التي تتغير قيمتها حسب مستوى ،المستثمرالمساهمة المالية للشاب  -أ

   .ستثماراال و يتغير حسب مستوى ،القرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة -ب

  . حسب هذه الصيغة  هي موضحة في الجدوللالستثمارالتركيبة المالية 
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 . مرجع سبق ذكرهمجموعة النصوص التشريعية و التنظيمية لجهاز دعم و تشغيل الشباب،:   1

 



 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

  " الهيكل المالي للتمويل الثنائي " )7ـI(الجدول رقم 

  
  المساهمة الشخصية للمستثمر

القرض دون فائدة من طرف 

  الوكالة

 أقل   االستثمارقيمة : 1المستوى 

   دج2.000.000من 
75% 25% 

 ما االستثمارمة قي: 2المستوى 

 دج و 2.000.001بين     
10.000.000  

80% 20% 

   )ANSEJ( منشورات الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب :المصدر 

 :التمويل الثالثي 2-3-2

  : من لالستثمار أو التركيبة المالية االستثمارهذه الصيغة يتشكل  في

 .االستثمارتها حسب مستوى  التي تتغير قيم,المستثمرالمساهمة المالية للشاب   - أ

 .االستثمارالقرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة و يتغير حسب مستوى   - ب

 من فوائده الوكالة و يتم ضمانه من طرف صندوق الكفالة اًخفض جزءتالقرض البنكي الذي   - ت

 .المشتركة لضمان أخطار القروض 

  :لجدول التالي  حسب هذه الصيغة  هي موضحة في الالستثمارالتركيبة المالية 
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 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

  "الهيكل المالي للتمويل الثالثي  " )8 ـ I(الجدول رقم 

  
المساهمة الشخصية 

  للمستثمر

دون فائدة من  القرض

  طرف الوكالة
  القرض البنكي

  
المناطق 

  الخاصة

المناطق 

  األخرى
  

المناطق 

  )1(الخاصة

المناطق 

  األخرى

قيمة اإلستثمار : 1المستوى 

   دج2.000.000أقل    من 
05% 05% 25% 70% 70% 

قيمة اإلستثمار  : 2المستوى 

  دج 2.000.001ما بين  

   دج10.000.000و 

08% 10% 20% 72% 70% 

   )ANSEJ(  منشورات الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب:المصدر 

تخفيض عندما ينجز الشباب مشاريع استثمارية في المناطق الخاصة و حسب القطاعات ترتفع معدالت ال

  :المبينة في الجدول التالي

  "تخفيض معدالت الفائدة  " )9 ـI(الجدول رقم 

  المناطق األخرى  المناطق الخاصة  قطاعات اإلستثمار

  %75  %90  )الري و الصيد البحري, الفالحة (القطاعات األولية 

  %50  %75  القطاعات األخرى

  . )ANSEJ( اب منشورات الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشب:المصدر 
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دعـم تـشغيل    ، لجهـاز     قائمة الواليات و البلديات الداخلة في المناطق الخاصة محددة  في مجموعة النصوص التشريعية و التنظيمية                : 1

 .22، ص  2004يناير ) ANSEJ(الشباب ، 

 



 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

  صندوق ضمان القروض -3

 و إنخفاض رأس مالها ،تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن المؤسسات الكبيرة بصعوبة تقييمها

 كما ،خاصة العينية منها، إن هذه األخيرة تقتصر على األصول الشخصية للمقاول، وبومحدودية الضمانات

بت من مهمة لشخصية لهذا المقاول ، فكل هذه العوامل صعأن مصير المؤسسة مرتبط عضويا بالخصائص ا

البنوك التجارية في تقييم وتقدير األخطار الناجمة عن نشاطات هذه المؤسسات، والذي بدوره أدى بالبنوك 

 ولحل هذه المعضلة قامت عدة دول من بينها الجزائر  ،إلى العزوف عن تمويل هذا النوع من المؤسسات

 مؤسسة مالية تأخذ على عاتقها وهو من ضمنها صندوق ضمان القروض ، مالية متنوعةإدخال ميكانيزماتب

  .مخاطر عدم تسديد القروض البنكية من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنخرطة في الصندوق

 هو غياب ، وكذا في الدول النامية،إن السبب الذي عزز ضرورة إنشاء صناديق الضمان في الجزائر

لية متخصصة في تلبية حاجيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،فهي تفتقر إلى البنوك الشعبية مؤسسات ما

بنوك تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، بنوك المقاولين ، صناديق القروض ،شركات رأس مال 

  الخ.....المخاطرة

ق ضمان القروض  تم انشاء صندو2002نوفمبر 11في الصادر 373-02رقمبموجب المرسوم التنفيذي 

  )1( للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وهذا لعدة إعتبارات ، انطالقة حقيقية لترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةدإن هذا اإلنجاز يع 

  :نلخصها فيما يلي

 18-01 بعد صدور القانون رقم ،قل من سنةأكونه أول مرسوم تنفيذي يصدر لهذا القطاع في ظرف -

  . والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة2001يسمبر  د12المؤرخ في 

 44

                                                 

 14 ص02 العدد-مرجع سبق ذكره–مجلة فضاءات    :1

 



 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

-داة مالية متخصصة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأل و أد يع.  

 يعالج أهم المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتمثلة في الضمانات الضرورية -

  .للحصول على القروض البنكية

ستخدام األمثل للموارد العمومية ،وذلك بتحويل دور الدولة من مانحة قتصادية واالال يندرج ضمن الفعالية ا-

 موال الى ضامنة للقروض المقدمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةألل

      2009 صندوق ضمان القروضتوزيع ملفات الضمانات حسب قطاعات النشاط):I-10(الجدول رقم 

% 
 

 مناصب عدد
 الشغل

% 
 

)دج(قيمة الضمان   % 
 

عدد 
 المشاريع

 قطاع النشاط

71 15249 72 6 676563718  الصناعة 238 67 
 البناء واألشغال العمومية 69 19 1381934959 15 3546 16
 الفالحة 3 1 58844600 1 254 1
 الخدمات 10 3 159718166 2 525 2
 النقل 3 1 25225987 0 124 1
 الصحة 30 8 885124905 10 1639 8
 السياحة 3 1 116953000 1 172 1

 المجموع 356 100 9304365335 100 21509 100
  2010 صندوق ضمان القروض سنة:المصدر 

  :إجراءات أخرى 4-

  : المؤسسات» حاضنات «إنشاء مشاتل - أ 

شاء مشاتل تضمن  على إن12 في مادته رقم 12/12/01 المؤرخ في 01/18ينص القانون التوجيهي رقم 

 المشتلة هيئة استقبال مؤقت تقترح محالت ومساعدات وخدمات دتع،  ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  : 1)( أصناف من المشاتل03تالئم احتياجات المؤسسات حديثة النشأة أو في أي أطوار اإلنجاز هناك 

                                                 

1 :Ministre de la PME,Proposition d' une nouvelle stratégie d'investissement et Promotion de la PME 
,Alger juin 2000.page15. 
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 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

   . مشتلة مخصصة للمؤسسات الخدمية-

   .إلنتاجية مشتلة مخصصة للمؤسسات ا-

  . تأوي البحث على مستوى الجامعاتالتيألقطاب التكنولوجية لمشتلة  -

 من مهامه تقييم المشاريع مع أصحابها لتحديد وسائل تجسيدها عن طريق مساعدتهم لتحديد الشركاء 

و مرافقتهم عبر » ....ن، يقتصاديان، ين، علمييشركاء صناعيين، تقني «الضروريين لتحقيق المشروع 

  .لهم المادية من أجل الحصول على استقالليتهم وفقا إلجراء معد مسبقاًوسائ

  :وتهدف هذه المشاتل إلى

  . تشجيع بروز المشاريع المبتكرة- 

 .إعطاء الدعم للمبتكرين الجدد -

  .المشاركة في الحركة االقتصادية للمنطقة -

إنشاء (عزز عملية تطوير التعاون بين المؤسسات الجامعية والمحيط المؤسساتي، فهي بذلك ت -

جي مراكز التكوين المهني ومن يالمؤسسات، كما تساهم بالدعم المباشر الموجه للجامعيين وكذا خر

  ).جهة أخرى للباحثين في مختلف قطاعات التكنولوجيا 

  :منظومة اإلعالم االقتصادي-ب

   :من جملة ما تسعى إليه هذه المنظومة

  يرة والمتوسطةإنشاء بنك المعطيات لصالح المؤسسات الصغ -

  .إعداد خريطة تواجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

تطوير نظام اإلعالم االقتصادي للمؤسسات عن طريق تحضير دراسات مستقبلية لخدمة المستثمرين  -

  .والمسيرين وأصحاب القرار
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 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

  :تطوير ترقية بورصة المقاولة المشتركة-ج

   لمؤسسات وهي آلية لبناء الربط والتكامل بين ا  لنمو،اإلنتاج في إنعاش  مهم المقاولة عنصرإن

مجلس اللذا نص القانون التوجيهي على إنشاء ،  والمؤسسات الكبرىالصغيرة والمتوسطةالمؤسسات 

  :الوطني للمقاولة والذي يتكفل بالخصوص بـ

  .تشجيع االندماج األحسن لالقتصاد الوطني -

   .إدماج المؤسسة ص م في حركة المقاولة العالمية -

  .رقية مجال التشاور بين أصحاب القرار في مجال المقاولة والمؤسسة المعنيةت -

   :برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -د

برمت أ ، OMCالمنظمة العالمية للتجارة  تزامنا مع التحضيرات الجارية النضمام الجزائر إلى

المؤسسات على مدى هذه ص البرنامج على تأهيل الجزائر اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوربي، من خاللها ين

  . يتم تجسيده على مرحلتين ،وتحاد األوربيإل في أغلبه اه لموي سنـة، 12فترة 

  : مراحل تجسيد البرنامج -1-د

  : سنوات وتضم 5 مرحلة التكييف لمدة : المرحلة األولى 

  .قانوني يشمل البناء المؤسساتي والذيتأهيل المحيط المباشر للمؤسسات ال -

  .تكييف البنية التحتية والخدمات المتصلة بقطاع المؤسسات -

  :  سنوات وتضم7مرحلة الضبط لمدة :  المرحلة الثانية

  . تحديث المعدات واآلالت وتطوير نظم اإلنتاج واإلدارة -

  . تطوير مهارات العاملين -

  . تطوير التسويق وبحوث التسويق -

  : لعمليات الموجهة إلى المؤسسة، ومحيطها وتتمثل فيما يلي يتضمن مجموعة من ا:أهداف البرنامج -2-د
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 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

خاصة التحكم ، والتنظيم يفها وفق المناهج الحديثة للتسيير وي تك،والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات -

في نوعية المنتوج والخدمات ، الذي يقتضي من المؤسسات الجزائرية مراعاة المقاييس الدولية فيما 

  .يخص النوعية

وسيع مجال التسويق أمام المؤسسة بالعمل على الحفاظ على حصتها في السوق الداخلية أوال ثم اقتحام ت -

   .األسواق الخارجية

الرفع من الكفاءة اإلنتاجية للمؤسسة بمعنى تحقيق أكبر عائد ممكن بأقل تكلفة ممكنة من خالل التحكم في  -

  .تكاليف اإلنتاج للمؤسسة

ب الشغل من أولويات برامج التأهيل والعمل على توفير فرص جديدة من التشغيل والحفاظ على مناص -

 .جهة أخرى

  . في الجزائر تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فاقآ :الرابع المطلب

  :التعاون الدولي في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- 1

يات التعاون الدولي التي أبرمتها مع المؤسسات من خالل اتفاق هذه تسعى السلطات العمومية إلى دعم

) ( و منهانبيةمختلف الشركات األج 1:     

  :ومنه: التعاون الجزائري األلماني-1-1

 ماليين أورو ويستفيد قطاع المؤسسات المتوسطة 3مشروع إرشاد وتكوين بتكلفة إجمالية تقدر بـ -

  .اً مرشداً عون250و اًّ متخصص50تكوين من والصغيرة 

 مليون أورو هدفه ترقية 2.3 الف مالي يقدر بـغصغيرة بالوترقية المؤسسات مشروع ودعم  -

  .الحركية الجمعوية بالمؤسسات
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 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

  :1)(التعاون الجزائري الكندي-1-2

مثل في تنمية القطاع الخاص في الجزائر لتحسين شروط تإذ تم االتفاق على تعاون كندي جزائري ي

 والوكالة الكندية للتنمية ة االتفاق بين ممثل الخارجية الجزائري إمضاء هذاقد تمتنافسية القطاع اإلنتاجي و

 .مليون دوالر لفترة سنتين 7.4الدولية عن طريق السفير الكندي بتكلفة إجمالية 

  :التعاون الجزائري اإليطالي-1-3

ي حيث تم التوقيع بين وزير المؤسسات المتوسطة والصغيرة والوزير اإليطالي للنشاطات اإلنتاجية ف 

 إنشاء مركز ، من أجل إقامة عالقات بين رجال األعمال الجزائريين ونظرائهم اإليطاليين2002أفريل 

للجزائر بدعم من إيطاليا وتعزيز العالقات بين الجمعيات المهنية والمتوسطة  الصغيرةتطوير المؤسسات 

   .الجزائرية واإليطالية

 : التعاون الجزائري النمساوي-1-4

في  Raiffeisen zentral bank autrerreichaft البنك الوطني الجزائري والبنك النمساوي تم االتفاق بين

 مليون أورو بعد مفاوضات دامت سنة حسب تصريح مدير العالقات الخارجية للبنك 30إطار قرض بـ 

 والمتوسطة الصغيرةالجزائري وهذا القرض يوضع تحت تصرف المتعاملين االقتصاديين والمؤسسات 

  . يل الوارداتلتمو

  :أفاق أخرى بعيدة المـدى2 -

لى تصميم المنتجات الجديدة والتي ع تسعى الوزارة إلى مساعدة المؤسسات 2017– 2012فاق آففي 

 تأهيل المؤسسة لدخول عالم التكنولوجيا 2022فاق آ أما ،تحتوي على مكونات إلكترونية والسيطرة عليها 

  . ولي واألسواق المالية المتقدمة واالندماج في االقتصاد الد
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،جامعة أطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية  ،دراسة ميدانية"ات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرسياس يوسف قريشي، : 1

  71،72،ص 2005الجزائر 
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فاق على المدى المتوسط والمدى البعيد مؤشرا قويا على النقلة النوعية والكمية التي سيشهدها تمثل هذه اآل    

باإلضافة  ،قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل إرادة سياسية عازمة على تحقيق التنمية الشاملة

  :منها والمتوسطة الصغيرةأخرى لدى وزارة المؤسسات  مستقبلية انشغاالتإلى ما سبق هناك 

 سنوات القادمة 10مؤسسة، خالل  600.000بخلق  برنامج تكثيف نسيج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، -

  مؤسساتد منها والتي تع %30 مؤسسة سنويا ، حيث تنقسم إلى 60.000بمعدل  » 2002-2012 «

       الخدمات، والباقي عبارة عن ل مؤسسات مصغرة في مجا منها2/3مصغرة في مجال الخدمات بمقدار 

 %70و وصناعات صغيرة ومتوسطة موجهة إلى إنتاج منتجات مصنعة ونصف مصنعة، ،مؤسسات

      اسا عبارة عن مؤسسات صغيرة تتخصص في مجال التكنولوجيا الحديثة ، حيث تهدف هذه الخريطة أس

    وتراعي في2022فاق آ وإعادة توزيع انتشار هذه المؤسسات في ،إلى دراسة كثافة نسيج المؤسسات

  :ذلك 

  . اقتصادي بين مختلف واليات الوطن–التوازن السوسيو  -

  :ك عن طريق لكل والية وفي عمليات االستثمار ويتم ذل  واالقتصادي البشري،إظهار المؤهل الطبيعي  -

إحصاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر التراب الوطني وتوظيف محققين يقومون بعملية جمع - 

 والصناعة باعتبارها الممثل ،المعلومات اإلحصائية الخاصة بالقطاع على مستوى المديريات الوالئية للمناجم

  . والقطاعات المربحة في كل والية ثم القيام بدراسات اقتصادية حول فرص االستثمار،لوزارةئي لالوال

 .تكتالت المؤسساتية في األماكن الحضرية والريفيةالالتمكن من خلق 
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 والمتوسطة المؤسسة الصغيرةعموميات حول                 :                     الفصل األول 

  . األول خالصة الفصل

 الغموض الذي ما يزال جليا أن تعاريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، ظهر لتحليل المن خالل       

ما لوضع برامج وسياسات الدعم لها، والتي مه عنصرا دفإعطاء تعريف لهذه المؤسسة يع. يكتنف تعريفها

يجب أن تعد وفقا لظروف كل دولة تبعا لألهداف التي تصبو لتحقيقها وحسب إمكانيتها، ورغم اختالف هذه 

 إلى عدد من العمال ، حسب ظروف كل بلد، إال أنه عادة ما تشير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،التعاريف

 . و بساطة تنظيمها وانخفاض رأسمالها ، و سهولة تأسيسهاوهي تتميز بصغر حجمها

 اإال أنه، معاجة مشكلة البطالةمؤسسات في الجزائر أن تشكل محورا أساسيا في ال  لهذهبصفة عامة يمكن

 الصعوبات و التسويق والمنافسة،،تصطدم بمجموعة من العقبات التي تحد من أدائها، كمشاكل المحيط 

  .ية و المالية القانون،اإلدارية  

ا فإن اإلسراع في تطبيق اإلجراءات المنصوص عليها في القانون التوجيهي وتنفيذها على أرض ذل  

 الخدمة العمومية الفعالة، كفيلة بتسهيل ضرورةالواقع، باألخص الحرص على تجنيد أشخاص واعين ب

  .اإلجراءات

الحد لنمو االقتصادي و توفير مناصب الشغل و كما يتضح الدور الرائد الذي تلعبه هذه المؤسسات في تحقيق ا

  . الفصل المواليسيتناولهوهذا ما  لةاالبط من مشكلة
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  لمحة حول البطالة في الجزائر                                                                    لفصل الثاني  ا

 
  .تمهيــــــد

 يواجهها العالم المتقدم و المتخلف على  البطالة في الوقت الحاضر من أخطر األزمات التي دتّع       

 أن البطالة لم تعد في وسط الشباب غير المتعلم أو الالفت للنظر بلغت مستويات مخيفة ، وإذ، السواء

لة البطالة والتشغيل واألزمات االقتصادية، كلها مسأف  بل امتدت إلى ذوي الشهادات العليا،،المتوسط الكفاءة

 واالجتماعية وأجهزتها اإلنتاجية وعالقاتها االجتماعية، كما أن االقتصادية النظم بمختلفظواهر مرتبطة 

المجتمعات اإلنسانية في مختلف مراحل تطورها عرفت ظاهرة البطالة، مع اختالف أسبابها ونتائجها  

جتماعية إلقتصادية وااإل من أهم  األهداف كان ، ةلعمالة والتقليل من حجم البطال زيادة حجم اأنوالمالحظ 

تمكن من معرفة األسباب الحقيقية ولل االقتصادية في أي مجتمع،توالسياسية للمخططين وواضعي السياسا

ر بها  وأهم السياسات المقترحة للتخفيف من حدتها في مختلف المراحل التي م،لهذه المشكلة في الجزائر

  :تطرق إلىيتم الس الجزائري، داالقتصا

  . وأنواعهاها مفهوماإلطار النظري للبطالة:أوال

  . البطالة في تاريخ الفكر االقتصادي:ثانيا

  .البطالة في الجزائر تشخيص :ثالثا
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  .اإلطار النظري للبطالة :األولالمبحث 

  علمي  إلى رسمي ، منمفهومها ، و يختلف  وجوده هي الرغبة في العمل و القدرة عليه مع عدمالبطالة 

   .  من بلد إلى آخرق قياسها و أنواعهاائ كما تختلف طرإلى إسالمي

  .لبطالةامفهوم : المطلب األول

  . المفهوم الرسمي للبطالة-1

 وفقا للمفهوم الرسمي في الفرق بين حجم العمل المعروض و حجم العمل المستخدم في البطالة تتمثل    

م فإن حجم البطالة يتمثل في حجم ثالمجتمع خالل فترة زمنية معينة عند مستويات األجور السائدة، ومن 

 في سوق العمل عند مستوى معين ،الفجوة بين كل من الكمية المعروضة من العمل و الكمية المطلوبة منه

 اليابان تتمثل البطالة في  عام يختلف المفهوم الرسمي من مجتمع إلى آخر، ففيو بوجه  ،)1(من األجور

 و يبحثون ، و ال يلتحقون بوظائف حالية، ويقدرون على العمل، سنة15رهم اعمأتجاوز تهؤالء األفراد الذين 

   .عن عمل بصورة جدية خالل السبعة أيام األخيرة من الشهر

يد زتالذين ) عسكريين الغير ( تتمثل في األفراد المدنيين في الواليات المتحدة األمريكية البطالة       

       راغبين في العمل و قادرين عليه و يبحثون عن وظيفة ا و إن كانو، و ال يعملون، سنة16رهم عن اعمأ

 .جدية خالل فترة زمنية معينة بصورة  

 في تحديد مفهوم االختالفو بالرغم من  ،)2( يختلف الحد األدنى لسن العمل من بلد عربي إلى بلد آخر  

 تتمثل في وجود أشخاص في مجتمع «: البطالةنإنه يمكن القول بصفة عامة أ إال ،بطالة متفق عليهرسمي لل

          وراغبين فيه و باحثين عنه –المطلوبين   بالنوع و المستوى-معين قادريين على العمل و مؤهلين له

  .)3( »زمنية معينة خالل فترة  و موافقين على الولوج فيه في ظل األجور السائدة و ال يجدونه 

                                                 
 .3ص. 2005الطبعة .دار الجامعية .قتصادي عليهاإلمشكل البطالة و اثر برنامج اإلصالح ا. علي عبد الوهاب نجا   :1
 . 295 ص .1990 الطبعة.الدار الجامعية. النظرية االقتصادية الكلية. لقادر محمد عبد القادر عطية  عبد ا:2
  .4ص.مرجع سبق ذكره.علي عبد الوهاب نجا  :3
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 اآلتية كي يعد ة المعايير الثالث-معا–فر ايالحظ أن هذا التعريف هو المتفق عليه دوليا و يقتضى أن تتو      

   :)1( الفرد عاطال خالل فترة البحث

و يدخل تحت هذا المعيار األفراد الذين تجاوزت أعمارهم السن المحدد لقياس :  أن يكون الفرد دون عمل -1

  .قتصاديا و ال يعملون سواء أكان ذلك مقابل أجر أم لحسابهم الخاص اكان الناشطين الس

وفقا لهذا المعيار يكون الفرد قادرا و مستعدا للعمل إن أتيحت له الفرصة :  للعمل اً مستعد أن يكون الفرد-2

  .عند مستوى األجر أو الدخل السائد خالل فترة البحث

  وفقا لهذا المعيار يجب أن يتخذ العاطلون خطوات جادة للحصول: عمل يكون الفرد باحثا عن ال أن-3

  .الخ....ّرد على اإلعالنات ال و، مثل التسجيل في مكاتب العمل،على عمل خالل فترة البحث

  :)2( المفهوم العلمي للبطالة -2

 العمل فيه استخداما كامال الحالة التي ال يستخدم المجتمع فيها قوة« تعرف البطالة وفقا لهذا المفهوم بأنها    

 مما يؤدي إلى تدني مستوى ،قل من الناتج  المحتملأم يكون الناتج الفعلي في هذا المجتمع ث و من مثل،أأو /و

  :ميز حسب هذا التعريف بين بعدين للبطالة و ن. » رفاهية أفراد المجتمع عما كان يمكن الوصول إليه 

  ام الكامل للقوة العاملة المتاحة ، و ذلك في حالتي البطالة السافرةستخدالايتمثل في عدم  : البعد األول *

  .و البطالة الجزئية 

مثل للقوة العاملة، مما يترتب عليه أن تكون اإلنتاجية المتوسطة ألستخدام غيرايتمثل في اال: البعد الثاني* 

  . على ذلك ال الواضحثعة المللفرد أقل من حد أدنى معين، و تعد ظاهرة البطالة المقنّ

  

  

 
 6-5 ص، مرجع سابق ذكره.علي عبد الوهاب نجا   :1
 .9-8ص،  مرجع سبق ذكره. علي عبد الوهاب نجا :2
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  : )1( قتصادي للبطالةالمفهوم اال3-

ن عن العمل و قد يؤخذ ويقصد به العاطلو العمل،   عنصر فيقتصادي مفهوم ينحصرالبطالة بالمعنى اال  

  :بعدة مفاهيم للعاطلين عن العمل الذين تشملهم أرقام البطالة نذكر منها

  .ه لاًن في العمل و ال يجدون فرص عن العمل هم أولئك األشخاص الذين يرغبونالعاطلو *

ن عن العمل وقت إجراء والعاطلون عن العمل هم أولئك األشخاص الذين كانوا يعملون سابقا و لكنهم معطل *

 .اإلحصاء و التعداد

ن و و لكنهم عاجز،ن للقيام بهو و المستعد،ن على العملوالعاطلون عن العمل هم أولئك األشخاص القادر *

 .العمل المناسبعن العثور على 

  : )2 ( المفهوم اإلسالمي البطالة4-

  :ها بعضهذه و ، إسالمية للبطالة عدةيفروردت تعا   

و الصناعات  قتصاديةالأن األنشطة ا« اهللا هيذكر أبو حامد الغزالي رحم:  حامد الغزالي يالبطالة حسب أب *

من لقيام بذلك في بداية عمرهم أو منعهم  بعض الناس عن اغفل مكابدة في الصغر، و إذا  وتحتاج إلى تعليم

 وإذا ، يصبحون عاجزين عن العمل فيأكلون من عمل غيرهم فيكونون عالة على الغير أنهممانع فالنتيجة ذلك

  .»هم عاطلون

بالبطالة   ما يعرف حديثا بعد ذلك ليشملاتساعه اهللا عليه بمفهوم البطالة وةوقد أحاط الغزالي رحم   

  .نحرافات و اإلضطرباتإلظهر رحمه اهللا العالقة بين البطالة و العديد من اأ،و قد المستترة 

 
 

 
 .183ص.1997 الطبعة .المستقبل للنشر و التوزيع األردندار .قتصادمبادىء اإل.طاهر حيدرحردان : 1

 
 
  .43-42ص.2005 الطبعة.المكتب الجامعي الحديث.حلول إسالمية فعالة لمشكلة البطالة. إبراهيم محمود عبد الراضي: 2
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ل ذن تبأ ابن سينا من الذين بحثوا في موضوع العمالة الكاملة، و طالبوا الدولة ّعدي:  البطالة حسب ابن سينا-

كتابه ال يبقى الناس دون عمل، وفي هذا يقول في  قصارى جهدها لتشغيل أكبر عدد من أفرادها حتى

 ليس له مقام طالعا والتعطل فال يكون في المدينة إنسان ،م البطالةأن يحّراكم ن من واجب الح إ»الشفاء«

  .محدود بل يكون لكل واحد منهم منفعة في المدينة 

  . أن إيجاد عمل لكل شخص يقف في سبيل تحقيقه بعض الموانعا إلى ابن سينأشاروقد 

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه شريفين ثين يابي حدص الواليمني الحبشي محمد بن عبد الرحمان كما يذكر -

  .وسلم  يتصالن بالبطالة

   ".عمل اآلخرةو ال في   في عمل الدنياالصحيح ال اهللا ال يحب الفارغ إن« :األول •

 دي قتصاال هو أدق تكييف لهذه الحالة من الضياع اغ المتعطل بالفاره، فتشبيعمل له ويفسر الفارغ الذي ال

  .و االجتماعي بل و الضياع الديني 

  ".ي القلب البطالة تقّس : "الثاني •

  عن الذي نراه و نسمعه ا، هذو المعنى أن هذا الحديث يشرح لنا سلوك المتعطلين في المجتمعات الحديثة

  اإلضرابات الكثيرة التي يقومون بها من تدمير و تخريب ومن تعطيل لإلنتاج، كل هذا صور من قسوة

  .وسلملب التي أشار إليه حديث الرسول صلى اهللا عليه الق

  أرى الرجل فيعجبني ، فإذا قيل ال صناعة له سقط من عيني):ض(وقال عمربن الخطاب 

تعريف البطالة ليس جامعا و ال مانعا بل هو عام و بسيط ، فالتعريف ال يضم الحكم أن مما سبق يمكن   

ا عليه، و كذلك المرضى في الوقت الحالي و بعد مدة يتعافون فهم الفئة التي ال ترغب في العمل رغم قدرته

 .ون بطالينّدن ، و كذلك األفراد الذين ال يبحثون بجدية عن عمل هم كذلك يعوبطال
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  .مؤشراتهاقياس البطالة و :الثانيالمطلب 

  : الرسمي و العلمي:لبطالةن ل بين مقياسيمّيزيتعين أن ن   :قياس البطالة -أ

 :)1(ياس الرسمي للبطالةالمق -1

وفقا لهذا المقياس يعرف معدل البطالة كنسبة بين عدد العمال العاطلين إلى العدد الكلي للعمال المشاركين في 

  :نإأي . القوة العاملة في فترة زمنية معينة

  100×عدد العمال العاطلين   =  معدل البطالة

  قوة العمل                        

 قوة العمل إلى جميع األفراد العاملين و العاطلين الذين يرغبون في العمل في ظل األجور يشير مصطلح  

  :السائدة أي أن

  .حجم البطالة +حجم العمالة  =قوة العمل* 

  :ختالف في النقاط التاليةو تختلف طريقة قياس معدل البطالة من دولة إلى أخرى و تتمثل أهم أوجه اال

  .في التعريفالفئة العمرية المحددة  -

  .الفترة الزمنية المحددة للعمل -

  .تباين مصادر البيانات المستخدمة في قياس معدل البطالة -

  :)2( المقياس العلمي للبطالة -2

قتصاد الوفقا لهذا المقياس يتحقق مستوى التشغيل الكامل في المجتمع عندما يكون الناتج الفعلي في ا     

قتصاد أقل من إلأما إذا كان الناتج الفعلي في ااً، الي يكون معدل البطالة طبيعيمعادال للناتج المحتمل و بالت

 
 .10ص . مرجع سبق ذكره.  علي عبد الوهاب نجا:1
 .15-14ص. مرجع سبق ذكره. علي عبد الوهاب نجا:2
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 أن المجتمع يعاني من البطالة يدل مما ،الطبيعيالناتج المحتمل فيكون معدل البطالة الفعلي أكبر من معدلها 

 . لهاستخدام األمثلاال عدم  بسبب أو،ستخدام الكامل لقوة العملاال عدم  بسبب إما،الناتجة

  . المتوسطة المحتملةاإلنتاجية× قوة العمل  =الناتج المحتمل* 

  .يما بين قطاعات المجتمعفهي أعلى متوسط لإلنتاجية :اإلنتاجية المتوسطة المحتملة *

  .اإلنتاجية المتوسطة الفعلية× قوة العمل  =الفعليالناتج  *

   :)1(مؤشرات البطالة -ب  

  .مؤشرا للبطالةنفسه  وفي الوقت ت االشارة كما سبق، للبطالةاًير مقياس هذا األخد يّع:البطالة معدل  -

 من خالل هذا المؤشر استنتاج أصناف المجتمع ، الذين تمسهم البطالة بشكل أكبر يمكن :نتقائيةإلامؤشر  -

  . بقسمة نسبة البطالة من كل صنف على نسبة البطالة اإلجماليةعليهونحصل 

 ويمكن ،ارة عن قدرة صنف معين من البطالين على إيجاد فرصة ثانية في العمل وهي عب:العمالة مؤشر  -

  :قسمت عدد البطاين ألكثر من سنة على عدد البطلين الكلي أي  الحصول على مؤشر العمالة عن طريق

 البطالين أكثر من سنة
  = العمالةشر                        مؤ

 نخر عدد األفراد الذين يكونوآ بتعبير  الشغل  المستقبلي، أورتكمن في  تقدير خط:  قابلية اإلنجراح-

  : ويتم الحصول على هذا المؤشر عن طريق قسمة بطالين في المستقبل ،

 عدد البطالين الكلي

   هرعدد البطالين الذين هم في البطالة منذ أقل من ش
 الفئة النشيطة

  

  

  

  

 
1 :Lahcene bourriche,le chômage et les politiques de l emploi,cas algerie,thèse de magister,université  ;,telemcen 
;annee2003-2004,pp34-35-36 
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  .أنواع البطالة:المطلب الثالث

 ن يمكوإلى آخر،سبب من   و، بل نجده يختلف من إقتصادي إلى آخر، تقسيم محدد للبطالةاتفاق هناك   ليس

  : )1( على كل األنواعشتمالهإلاج التقسيم التالي نظرا رإد

 على نو أفراد قادرها بأنها الحالة التي يوجد في،يمكن تعريف البطالة السافرة :)الصريحة(البطالة السافرة -أ

 و هنا ، و لكنهم ال يشتغلون و بالتالي إنتاجيتهم معدومة، و يعد هذا النوع من البطالة األكثر شيوعا،العمل

  : البطالة السافرةيمكن التمييز بين نوعين من

   و الراغبين فيه،يتمثل هذا النوع من البطالة في األفراد القادرين على العمل :البطالة اإلجبارية :أوال

 و تنقسم البطالة اإلجبارية إلى ، و ال يجدون فرص عمل متاحة لهم في ظل األجور السائدة،و يبحثون عنه

  :تختلف باختالف مسبباتهاعدة أنواع 

   و يبحثون للمرة،يتمثل هذا النوع من البطالة في وجود أفراد يقدرون على العمل :حتكاكيةاالالبطالة  -1

   مع العلم أن هناك وظائف تناسب،األولى عن وظيفة مناسبة أو عن وظيفة أفضل من وظيفتهم السابقة

  ماكن وجودها و نميز و بأ، بسبب عدم معرفتهم بها، إال أنهم لم يلتحقوا بها،خبراتهم و أعمارهم و مهاراتهم

  :حتكاكية نوعين هماالفي البطالة ا

  . أثناء فترة البحث عن عمل فيالبطالة* 

  . أثناء فترة اإلنتظار في البطالة* 

يظهر هذا النوع من البطالة عندما تؤدي تغيرات في أنماط الطلب إلى عدم التوافق بين  :البطالة الهيكلية -2

ها، حيث تصبح مؤهالت األفراد العاطلين عن العمل غير متوافقة مع المهارات المطلوبة و المعروضة في

  :متطلبات الوظائف الشاغرة و تنشأ هذه البطالة ألسباب عدة أهمها

  .  التطور التكنولوجي في وسائل اإلنتاج و نظم المعلومات و وسائل اإلتصال-

 
 .21-17 ص ، مرجع سبق ذكره،  علي عبد الوهاب نجا :1
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  . التغير في هيكل الطلب-

  .دي إلى تعطل العمال عن عملهمنتقال الصناعة من مكان إلى آخر مما يؤا -

 و الفني من أجل إكساب العمال المهارات ،وللتغلب على هذا النوع من البطالة يجب زيادة التدريب المهني

نتقال العمال و تعريفهم ا لقيامهم باألعمال المطلوبة من جهة ومن جهة أخرى يجب تسهيل ،الفنية الالزمة

  .ستخدام أو وسائل اإلعالم المختلفةاتب االبفرص العمل المتاحة و ذلك عن طريق مك

البطالة الدورية نتيجة من نتائج فشل الطلب « د حسب تعريف األمم المتحدة تّع :البطالة الدورية -3

  . )1( » بسبب تغيرات في مستويات النشاط خالل فترة معينةقتصادي اال

طني نتيجة انخفاض الطلب الكلي على قتصاد الوالفالبطالة الدورية تحدث عندما تنخفض فرص العمل في ا

  :السلع و الخدمات الذي يحدث لسببين 

 قوتهم  انخفاض و بالتالي،نخفاض الدخول الحقيقية لألفرادا تتمثل في ، وجلألسباب طويلة اأ •

  .شيوعا في البلدان النامية كثرأالشرائية وهي 

 ص طلبهم على السلع والخدماتلى إنقاإأسباب مؤقتة عارضة حيث تدفع الظروف العارضة باألفراد  •

   .المتقدمةلفترة محددة يعود بعدها الطلب الكلي إلى اإلرتفاع، و هو الوضع األكثر شيوعا في البلدان 

 فكثير من ،مواسم معينة طلب على العمال فيالتنجم البطالة الموسمية بسبب قصور  :  البطالة الموسمية-4

   تراخي النشاط  مما ينتج عنه االستغناءإلىتؤدي عمال تخضع لتقلبات موسمية األالنشاطات و

نقطاع  ا لكن هذا الدخل ينقطع ب،دخال للعمال تكسب ال الموسمية عماألفهذه . المؤقت عن بعض العمال 

  . أي بانتهاء الموسم أو بانتهاء العمل العرضي،العمل

   الزراعات المكثفة و نشر،و يمكن الحد من هذه المشكلة عن طريق تحسين طرق اإلنتاج الزراعي

 
 

 
 .19 ص .2004 الطبعة .مصر.وعة النيل العربيةمجم ،)المشكلة و الحل(البطالة في الوطن العربي.خالد الزواوي : 1
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 و ربما على مدارالسنة،أما ،والزراعات المحمية و هكذا يتم استخدام العمل الزراعي في أكثر من موسم واحد

يتم الحد منها عن طريق تدريب أصحاب الحرف على مهن حرفية ف للصناعات و الحرف الموسمية ةبالنسب

  .أخرى تالئم المواسم التي يكونون فيها متعطلين

 ال يرغبون أنهم إالعمل ال لى الذين يقدرون عاألفراد يشمل هذا النوع من البطالة :البطالة االختيارية: ثانيا 

 ويشمل هذا النوع عادة األغنياء الذين .فيه في ظل األجور السائدة ، بالرغم من وجود وظائف متاحة لهم

 عالية أجورظائف مناسبة ذات  و تختفي هذه البطالة بمجرد ظهور واألجور،يرفضون العمل في ظل هذه 

  .خياراتهمتتفق مع 

  اإلنتاج يشير هذا النوع من البطالة إلى الزيادة في حجم اليد العاملة عن حاجة :المقنعة البطالة – ب

   و تزداد البطالةالعاملة، عن الجزء الزائد من القوى االستغناءم تا ما إذن حجم اإلنتاج ال يتأثر إبحيث 

   اإلنتاج فرص العمل نتيجة لضيق مجاالت يةانتشارا في البلدان النامية التي تتميز بمحدود و ،المقنعة ظهورا

  .عالجهانواع البطالة من حيث التعامل معها و كذا أصعب أو  ،خطرأو يعد هذا النوع من 

 لزائدة من قطاع إلى قطاعات أخرى و يمكن الحد من هذا النوع من البطالة عن طريق نقل العمالة ا

  .مارتثسالهنا يبرز دور الدولة في توفير المناخ الالزم لو 

  :أنواع أخرى من البطالة-ج

تمثل العمال الذين يداومون دواما جزئيا سواء بعض أيام األسبوع أو بعض ساعات في :  شبه البطالة-1

  . )1( اليوم

 حتى و لو كان موجودا رغم ،وهي تمثل العاطلين الدائمين الذين ال يسعون وراء العمل:  الجامدةةالبطال -2

   يعتمدون بشكل،وهؤالء العمالأنهم قادرون عليه، و ينطبق هذا القول على الطبقات الغنية في الدول النامية

 
. 2005 الطبعة. عدار المسيرة للنشر والتوزي.مبادئ اإلقتصاد الكلي. ،عماد الصعيدي وآخرونلحسام داوود،خضر عق:1

 .257ص
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 أو ما يحصلون عليه من ميراث، كما ، أو إيجار عقاراتهم، من فوائد أموالهم،أساسي على ثرواتهم أو دخولهم

  . )1( تسولون و المتسكعون في الشوارعيندرج تحت هذا النوع من البطالة الم

 حيث يفضلون البقاء عاطلين على ،وهي ناجمة عن عدم قبول األفراد ببعض األعمال: البطالة السلوكية -3

   .)2(  مثال تنظيف الشوارع، مكانتهم االجتماعية و بالتالي يعزفون عنهاى التأثير علةأن يعملوا فيها خشي

ا النوع من البطالة عندما يتوافد العديد من أبناء الدول المجاورة للبلد المعني يظهر هذ: البطالة الوافدة -4

هاربين من شبح البطالة الذي طاردهم في بلدهم، للعمل في أي وظيفة في البلد الذي ُيقبلون عليه مما يجعلهم 

العمال  ثير عما يقبلهخاصة و أنهم يقبلون أجورا تقل بكبيزاحمون أبناء البلد المعني على الوظائف المتاحة 

و المرتبطة  المحليون، و من هنا نشأت سالالت من البطالة نتيجة قوى العمل العاطلة بفعل أثر المزاحمة

  . )3( بقبول أجور متدنية بشكل أساسي

 و ذلك نتيجة إستخدام أساليب تكنولوجية متقدمة ،هي تلك العمالة التي يتم اإلستغناء عنها: البطالة الفنية -5

   و هي تحدث نتيجة للتقدم التكنولوجي في وسائل اإلنتاج، و مهارات فنية علمية،طلب تأهيل علمي معينتت

  . و وسائل اإلتصاالت و التي تتطلب حجم أقل من العمالة،و نظم المعلومات

  :ما يلي إال أنه يمكن إبراز أوجه اإلختالف بينهما في،و كثيرا ما تتشابه البطالة الهيكلية و البطالة الفنية

 أقل من العمال اًن البطالة الفنية تتطلب حجمإ في حين ,إن البطالة الهيكلية تخص الفئة العمالية غير الفنية* 

  .نتيجة إحالل العمال محل اآلالت

 
 
 .258ص.مرجع سبق ذكره. ،عماد الصعيدي وآخرونلحسام داوود،خضر عق:  1
 .259ص.مرجع سبق ذكره .رون،عماد الصعيدي وآخلحسام داوود،خضر عق: 2
 .2004 الطبعة.دار وائل للنشر.قمبادئ اإلقتصاد الكلي بين النظرية والتطبي.خالد واصف الوزني،أحمد حسين الرفاعي: 3

 .04ص
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 و في هذه الحالة يضطر العامل إلى ،ثم إن هناك بطالة تنشأ في بعض المجتمعات بسبب التمييز العنصري

 كأن ، و إنما بسبب العنصر أو العرق، باإلضافة إلى البطالة بسبب الدين،الكفاءة ليس بسبب ،عدم العمل

  . )1( يستغنى عن العمال بسبب مذاهبهم الدينية أو بسبب الجنس

حتكاكية، فإذا نسبنا عدد األفراد الذين هم اليضم هذا النوع كال من البطالتين الهيكلية وا :البطالة التوازنية -6

لبطالتين إلى مجموع القوة العاملة نحصل على ما نسميه بالبطالة التوازنية و يكون هذا في كل من هاتين ا

  . )2( المعدل متباينا أحيانا في الدولة الواحدة من زمن إلى آخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 .5ص.2000 الطبعة.الدار الجامعية للنشر.تقليل العمالة.  أحمد ماهر: 1
 .302ص.2002 الطبعة.ة للنشر و التوزيع الدار العلمية الدولي.اإلقتصاد الكلي.  أحمد األشقر: 2
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  .البطالة في تاريخ الفكر االقتصادي  :المبحث الثاني

قتصادية تناولت مشكلة البطالة ا مدرسة ل فكلة،البطا تعدد نظريات أدى إلىقتصادية ال تعدد المدارس اإن

  :ي التالي شيوعا حسب التسلسل التاريخاألكثرح نظريات البطالة يوضت ن و يمك،أسسها و ،حسب مبادئها

  

  : للبطالة والنيوكالسيكي،الماركسي التفسير الكالسيكي :المطلب األول

 :)1(تفسير الكالسيكي للبطالةال -1

 منسجمقتصادي يرتكز على تصور شامل و الم اقترابا جديدا للتحليل ادالكالسيكية لتق المدرسة نشأتلقد     

 و يحتل العمل المكانة طبيعية علم تحكمها قوانين أسس و يتوج بوضع ،قتصادي و االجتماعيال النظام ارلسي

  . القيمةأساس الكالسيك راه حيث ي،المركزية في هذا التحليل

   رواد هذه المدرسةأهمومن ) قتصادية ال اةالليبرالي(قتصادية اللى الحرية اكز المدرسة الكالسيكية عترت

  اردمثل للموأل و الدور البارز في تحقيق التخصيص ا،الفضل  الذي كان له)1790- 1723( ثسميآدم 

  . و تبعا لتحقيق الرفاه االجتماعي نتيجة لمدحه لمزايا فعل اليد الخفية، التشغيل الكامل لهاو

  :لة البطالة أ القوانين التي تميز لنا موقف الكالسيك من مسألهمتعرض نق سوف للمنطمن هذا ا

 يخلق الطلب للبضائع عرض كل أن  )1832- 1767( ساي تببتيسحيث يرى جون : للمنافذساي ن قانو -أ

   تصريفا لها عبر قانون العرضأون البضائع المعروضة سوف تجد منفذا إعليها و بالتالي ف

  .المنتجةستخدام الدائم للطاقة الا نقص في و

 عدد السكان يتزايد أنحيث يرى توماس  :  )1834 -1766( مالتوس روبرت قانون السكان لتوماس  –ب

  .قتصاد على تلبيتها ال العمل يعجز اىب علل زيادة الطإلىبشكل يفوق كميات الموارد مما يؤدي 

                                                 
-مطبعة النور،التحوالت اإلقتصادية و االجتماعية و آثارها على البطالة و التشغيل في بلدان المغرب العربي،أحمين شفير   :1

  .10-7 ص 1999 نوفمبر ،الطبعةالقليعة
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 الناتج عن - أن كل زيادة في رأس المال حيث يرى :  )1823- 1772( وريكاردقانون التراكم لدافيد  –ج

رتفاعا في ا ارتفاع ثمن الغداء مما يسبب إلى سوف يؤدي ، و السكان-يم الربحعظالرفع من االستثمارات و ت

 الديموغرافي و بالتالي زيادة النمو ،لى تحسن المستوى المعيشيإخيرة يؤدي ألزيادة في هاته افأي  ، األجور

  .لزيادة في عرض العمل  اإلىمما يؤدي 

 تن وجدإ وإجبارية، بوجود بطالة فال تعتر هاأن نستنتج أن يمكننا يةالكالسيكظر نال هة لوجابعد عرضن

  النظام تقدمما كل، فشيأشيأ مصداقيته  هذا التحليل بدأ يفقد أنغير . نها تكون بطالة اختيارية إ ف،البطالة

  .خرى  أارفكأ ظهور إلى أدى الذي األمر ،الرأسمالي

  : )1(يةس المدرسة المارك-2

سمالي و تمدح أ النظرية الكالسيكية التي تتبنى تمجيد النظام الرألفكار هذه المدرسة مناقضة أفكارجاءت 

 لنفسها مهمة كشف عيب النظام الماركسية  ووضعت المدرسة ،قتصاديةال االليبراليةمزايا اليد الخفية و 

  .يرهتسالرأسمالي و القوانين التي 

 إلى ناتجة عن تطور النظام الرأسمالي الذي يهدف ة البطالة ظاهرأن  )1883- 1818(كس ريرى كارل ما

 انخفاض إلى ذلك و تحت فعل قانون الميل إلىجل الوصول أ من ، و من خالل المنافسةاألرباح أقصىتحقيق 

 الجديدة مما يترتب ا التكنولوجيالإدخ إلى دائما ليونسماأيعمد الر)   الطويل المدىعلى  (األرباحمعدالت 

  .لتاء المتزايد عن العماتغسإلعنه ا

 و كذا تجاوز منطق الرأسمالي النظام تناقضاتتجاوز ب إاللة البطالة أيمكن حل مس  الس مارككارلفحسب 

   .الرأسماليالربح 

  

  

 
 .14ص.مرجع سبق ذكره.  أحمين شفير:1
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  : تفسير البطالة عند النيو كالسيك-3

ة إجبارية كما يرى كينز، فأنصار هذه المدرسة يرون أنه إذا   عدم وجود بطاليةمدرسة النيوكالسيكالترى 

  :توافرت عدة فروض منها

  .تطابق ظروف المنافسة الكاملة في سوق العمل •

  .التجانس التام في عنصر العمل •

  .حرية انتقال العمل •

  .العلم التام بأحوال السوق  •

 وسيضمن التخصص األمثل للموارد ،في فإن البطالة اإلجبارية سوف تخت، فضال عن المرونة التامة لألجور

  . وتوزيع قوة العمل بين األنشطة االقتصادية المختلفة توزيعا أمثل

   لكن حتى بداية الثالثينيات، كان هناك شعور عام بين أعالم االقتصاديين لهذه الفترة بأن األجور تفشل في 

  . البطالة ومن ثمة تنتشر،الهبوط تجاوبا مع هبوط األسعار في فترة الكساد

    ولم يكن أمام الكتاب الكالسيك المحدثين من أمثال بيجو من وسيلة لعالج مشكلة البطالة سوى خفض 

 أنه من الصعب عمليا تحقيق الخفض في األجور بسبب ، كان من المسلم به بينهمهوألن( معدالت األجور

ن ذلك إ إذ ،البطالة على خفض األجوروقد يركز بيجو فعال في  تحليله لعالج ) معارضة النقابات العمالية

 األمر الذي يقضي إلى احتفاظ المنظمين ،يؤدي إلى هبوط نفقة اإلنتاج الحدية تجاوبا مع هبوط األسعار

وبالتالي إلى  ، )ما  نوعانسبة خفض األجور كبيرة(األحوال  بالمعدالت السائدة لألرباح أو زيادتها في بعض

" أثر بيجو"   وقد أطلق على هذا التحليل في األدبيات االقتصادية،متعطلين أن يعمدوا إلى تشغيل العمال ال

  .فكار التي قدمها في عالج البطالةاألنسبة إلى 

هو أن العمال يهتمون أساسا باألجور النقدية :     وهنا يبدي كينز اعتراضين جوهريين ، االعتراض األول

 أنهم ال يسحبون عملهم إزاء أي انخفاض فييتضح هذا ال يهتمون باألجور الحقيقية، و، وفي حدود معينة

66 
 



  لمحة حول البطالة في الجزائر                                                                    لفصل الثاني  ا

 

                                                

جورهم الحقيقية بسبب أل ولكنهم يعارضون بشدة أي خفض ، بسبب ارتفاع بسيط لألسعار،ألجور الحقيقيةل

 بأن العمال هم عادة في وضع يسمح ، فهو خطأ في االعتقاد،أما االعتراض الثاني. خفض في أجورهم النقدية

وتعترض النظرية الكالسيكية أن الهبوط .  وذلك عن طريق أجورهم النقدية،حقيقيةلهم بتحديد أجورهم ال

، ولكن هذا  نفسهاالنسبةب يجعل األجور الحقيقية تنخفض ،المتفق عليه في األجور النقدية من جانب العمال

فسها تعتقد أن ولكن النظرية الكالسيكية ن. ة بينما تنخفض األجور النقدي،يحدث فقط إذا بقيت األسعار ثابتة

األسعار تنحدر بالنفقة الحدية، ومن الحقائق المسلم بها أن نفقة األجور تكون نسبة كبيرة منها، وهذا يعني أن 

   نفسهاالنسبةبن لم يكن إ. هبوط األجور النقدية يسبب انخفاض األسعار في ظل المنافسة إلى درجة ما

 وبهذه الطريقة تفشل مساومات األجور في ،وط الحقيقيهبالويتضح من ذلك أن هبوط األجر النقدي ال يسبب 

 .  (1) و يصبح العامل في حالة بطالة إجبارية،تبقى ثابتة W/P ومن ثمة األجر الحقيقي. تحديد األجور الحقيقية

 

  : في تفسير البطالةةينزي و الك النظريات النقدية:المطلب الثاني  

  : النقديةالنظرية1-

 أنه يوجد معدل بطالة وحيد، يتوافق ويتناسب مع حالة االستقرار النقدي والسعري، وأن نإن النقديين يعتقدو  

 بمعنى أنه ، فان تلك المحاولة ستقترن بتسريع معدل التضخم،أي محاولة لتقليل معدل البطالة دون هذا المعدل

م تمويله من خالل من خالل تضخم مستمر يتو  ،لن يمكن تقليل مستوى البطالة دون المستوى الطبيعي لها

زيادة كمية النقود في التداول، ويترتب على ذلك أن السياسة االقتصادية التي يتعين تطبيقها لتحقيق االستقرار 

النقدي يجب أن تضمن سريان معدل البطالة الطبيعي، األمر الذي يتطلب أن تكون كمية النقود مستقرة، بيد 

  .على وجه الدقة ماهو معدل البطالة الطبيعيأن المشكلة هنا ، هي أن الحكومات ال تعرف 

 
  .858 ، ص 2  دار الكتاب الحديث للنشر، جصادي،موسوعة الفكر االقت: حسين عمر  : 1
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أن هذه األخيرة السائدة في البلدان الصناعية الرأسمالية من  إذن ينطلقون في تحليل البطالة ،    نجد النقديين

      . ألنهم يطالبون بأجور أعلى من األجور السائدة،ون بمحض إرادتهمعطلهي بطالة اختيارية، فالعمال يت

 كاملة من االقتصاديين، فال مكان لها إطالقا عند إلجبارية وهي المشكلة التي شغلت أجياالًأما البطالة ا

  .1)( هذه النظرية الميتافيزيقية لمشكلة البطالة همتحليلهم، ويرفض عدد كبير من االقتصاديين الكنزيين وغير

  

  :التفسير الكينزي للبطالة- 2  

  :لدخل واالستخدامفي مجال ا) الحدية ( يةينزلنظرية الكا-أ

 .(2)ي سقطت فيه النظرية الكالسيكية ذبمثابة االمتحان النهائي ال) 1931-1929( أزمة الكساد العالمي دتّع

بعد انهيار هذه األخيرة بانهيار جميع األركان الرئيسة التي استندت عليها ، كان البد من إيجاد نظرية بديلة 

نظرية الكالسيكية في كتابه للكينز بأن يأتي بأفكار مناقضة مع تعالج تلك المشكلة ، مما دفع االقتصادي 

  ). النظرية العامة في الدخل واالستخدام والنقود (

  :هي النظرية هذهالفرضيات األساسية التي استندت عليها

  . رادية في االقتصادالإل أي اعتراف كينز بظهور حالة البطالة ، حالة عدم االستخدام الكامل-

 وإنما هناك عوامل ،أخرى ، أوضح كينز أن األجور ليس هي المحدد األساسي لالستخدام فقط من ناحية -

 من قوانين وتشريعات للعمل ، إضافة إلى تدخل هكتدخل الدول وما تضع(أخرى اجتماعية واقتصادية 

  ).النقابات العمالية 

  .  ضرورة تدخل الدول في النشاط االقتصادي في وقت األزمات االقتصادية-

 
  .449 ، صمرجع سابق:رمزي زكي   : 1

 .17ص.مرجع سبق ذكره. أحمين شفير :  2 
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 وأبدا من خالل إثباته أن ، كما أكد كينز في نظرية االستخدام على أن االدخار ال يساوي االستثمار دائما-

 وذلك التفاوت في ، التي تتخذ قرارات اإلنفاق نفسها الجماعاتتالجماعات التي تتخذ قرارات اإلنتاج هي ليس

  .أنكرها الكالسيك  لظهور األزمات االقتصادية التي اًتلك القرارات قد يكون سبب

ليها الكالسيك في بناء نظريتهم في مجال االستخدام ليس إ اعتقد كينز بأن حالة المنافسة الكاملة التي استند -

   ، وانطالقا من هذه الفرضيات أثبت كينز1)(لها وجود في الحياة العملية ، وإنما تمثل حالة نظرية ليس إال

 من العمال مستعدين لقبول معدل األجر السائد، ولكن المشاريع أن البطالة غير إرادية ألن هناك عدداً

 ال يمكن أن ر كما يوجد حد أدنى لألجو،اإلنتاجية تطلب حجماً أقل، وبهذا ال يمكن حصولهم على عمل

 وبالتالي رفض فرضية قابلية األجور للتغيير وكل هذا حسب رأيهم  يثبت أن ،تنخفض األجور أقل منه

  .2)(ةالبطالة غير ارادي

    المدرسة الكينزية الجديدة-ب

 بنشر دراسة تطبيقية عن االقتصاد اإلنجليزي AW. Philips قام االقتصادي النيوزلندي فيليبس 1957في عام 

 صاغ فيليبس نتائج دراسته ، ، وعند استخالص النتائج3)(1958-1761 سنة تمتد بين  97مستخدماً بيانات عن 

بمنحني ( عرفت في األدب االقتصادي ، ومستوى البطالة،مستويات األسعارمة تربط بين مهفي شكل عالقة 

 كذلك و،وتم تفسير هذه العالقة أن انخفاض حجم البطالة يدفع معدالت األجور إلى األعلى ،) فيليبس

بأنه   " حيث يعرف، 4)(مستويات األسعار ، مما يؤكد العالقة العكسية بين معدل البطالة ومعدل التضخم

   .اع المستمر في المستوى العام لألسعاراالرتف

 
-56 ص،.2000بغدد،لنشر والتوزيع ،ل ، دار المستقبل ).التحليل النظري والتطبيقي(االقتصاد الكلي كاظم جاسم العيساوي، :   1
57  

، ديوان المطبوعات )الالتوازن  نظريات ونماذج التوازن و(  في  النظرية االقتصادية الكلية،محاضرات شريف ألمان،  :2 
  .280ص،2003الجامعية ،الجزائر ،

  .327 ص   ،1998، الدار الجامعية للكتب، جامعة اإلسكندرية، النظرية االقتصادية الكلية عبد القادر محمد عبد القادرعطية، : 3
4 :  F. Ray Marshall, Allan M. Cartter, Allan, G.King labor economics wages, Employment and trade unionism, 
Thirde edition , 1976.pp303-314 
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 و يزيد معدل التضخم كلما اقترب االقتصاد القومي من ،أي أنه مع انخفاض مستوى البطالة، يرتفع التشغيل

حالة التوظيف الكامل وعليه فإن استقرار التضخم يكون ثمنه قبول معدل معين من البطالة، كما أن مشكل 

     .1)(التفاق على معدل البطالة المقبول لتحقيق معدل االستقرار النقدي السياسة االقتصادية يكمن في ا

      .النظريات الحديثة :لثالمطلب الثا 

  إما سوق تنافسي للعمل كما هو الحال عند ،تناولت النظريات السابقة مشكلة البطالة من منظور وجود  

عند كينز، غير أن هذا اإلطار التحليلي لم  كما هو الوضع ،الكالسيك ، أو سوق تنافسي غير كامل للعمل

 السبعينيات  في القرن الماضي ، ولذا ظهر عدد ليستطع تفسير وصول البطالة إلى معدالت مرتفعة منذ أوائ

 تناولت النظريات السابقة بالتطور والتعديل من خالل إدخال فروض أكثر واقعية حتى ،من النظريات الحديثة

  .ر تلك الظواهر الحديثة تصير أكثر قدرة على تفسي

  : نظرية البحث عن العمل  -أ

ت هذه النظرية نتيجة محاولة استخدام مكونات النظرية االقتصادية الجزئية لفهم المتغيرات الكلية وتحليلها  اءج

 يدفع األفراد إلى السعي  مماألن هذه النظرية تؤكد صعوبة توفر المعلومات الكاملة عن سوق العمل ،

   :نوتتسم عملية البحث عن هذه األخيرة بسمتين أساسيتي ى هذه المعلومات ،للتعرف عل

  .  هي عملية مكلفة ماديا لكل من العمال والمؤسسات- 

  . إلى تفرغ من قبل األفراد لجمع هذه المعلومات  و، هي عملية تحتاج إلى وقت طويل- 

    مع وجود فرص عمل شاغرة،المتعطلينلى هاتين السمتين لتفسير الكم الهائل من إتستند هذه النظرية 

  . 2)( وعدم توفرها بدرجة كافية عن سوق العمل، إلى قصور المعلوماتعائدة

  

 
1 :  F. Ray Marshall, Allan M. Cartter, Allan, G.King  - , labor economics ;ouvrage déjà cite, pp303-314. 

 
                                                                                             53-51-50-48-47-46 ، صبق ذكرهمرجع س، علي عبد الوهاب النجا،  :2 
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  :ل نظرية االختال-ب

 للنموذج ةوالتي هي أحد الفروض األساسي  تقوم هذه النظرية على رفض فرضية مرونة األجور واألسعار،

       ، فإن األجور واألسعار تتميز بالجمود في األجل القصير النظريةهوفقا لهذ التقليدي لسوق العمل ، و

  .مما يؤدي إلى إحداث عدم التوازن، و ظهور البطالة في سوق العمل

       عترفان بنوعينت في كونهاويكمن وجه الشبه بين هذه النظرية و النظرية التقليدية لسوق العمل 

 االختالل أنها تختلف معها في االعتراف بنظرية طالة االحتكاكية، إالوالب هما البطالة اإلجبارية من البطالة،

 أما الجديد فيها ،ومن ثم فإن نظرية االختالل تتوافق مع الفكر الكنزي ،)إمكانية  ظهور البطالة اإلجبارية (

  . في تفسير كل من البطالة الكالسيكية والبطالة الكنزية  نفسهطار التحليلياستخدامها االفهو 

  : نظرية تجزئة سوق العمل -ج

 فضال عن أسباب تزامن وجود معدالت ، تهدف هذه النظرية إلى تفسير أسباب ارتفاع معدالت البطالة

بإفتراضها وجود . في الوقت ذاته يوجد عجز في قطاعات أخرى   و،مرتفعة من البطالة في قطاعات معينة

يتمتع بها سوق العمل وهما السوق الرئيسي والسوق ي ذنوعين من األسواق وفقا لمعيار درجة االستقرار ال

الثانوي ، كما تفترض أن عنصر العمل لديه القدرة على االنتقال والتحرك داخل كل سوق ، وال يتحقق له 

  . ذلك فيما بين السوقين  الختالف السوقين من حيث خصائص األفراد والوظائف لكل منهما 

  .  السوق الرئيسي:النوع األول -1

 إنتاجية كثيفة لرأس المال بجانب العمالة على درجة اًسوق المنشآت الكبيرة الحجم التي  تستخدم  فنونهو 

عالية من المهارة، ومن ثم يتميز هذا السوق بعرض عمل أفضل وأجور أعلى ،وتتسم ظروف العمل فيه 

  .بدرجة عالية من االستقرار
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   . السوق الثانوي:النوع الثاني -2

ويتسم هذا السوق  آت الصغيرة الحجم التي تستخدم أساليب إنتاجية بسيطة مكثفة للعمل،هو سوق المنش

       وجود ظروف غير مواتية للعمل ، فضال عن فرضه لدرجة أكبر من التقلبات  و،بانخفاض األجور

   .1)(وفقا لظروف النشاط االقتصادي ، حيث يكون العمال أكتر عرضة للبطالة
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   البطالة في الجزائر تشخيص :لمبحث الثالثا

  . سوق العمل في الجزائر تطورات:المطلب األول

  2009 إلى غاية 1962  ما بين لقد مر االقتصاد الجزائري بعد االستقالل بثالثة مراحل أساسية، امتدت    

  :و أهم ما يميز هذه المراحل مايلي ،مةمهشهد فيها سوق الشغل الجزائري تحوالت 

   - 21961970 المرحلة األولى-

  1970-1980  المرحلة الثانية-

 1980-1990  المرحلة الثالثة-

 1990-2000المرحلة الرابعة-

 2000-2009المرحلة الخامسة-

 سبع بسببجهته الحكومة بعد االستقالل  وضعا مؤلما ،وذلك اكان الوضع الذي و  :المرحلة األولى -

و بعد  ،1)(االستعماري، دمرت الهياكل االقتصادية الموجودة في البالدسنوات كاملة من الحرب و التخريب 

عن طريق تطبيق  تمكنت هذه األخيرة من بناء  اقتصادها ، عودة السيادة للدولة  و،استقرار الحكم السياسي

  :مجموعة من اإلجراءات

       . مالكهاهاتركتي  التأسيس لجان التسيير في األراضي الزراعية و المؤسسات الصناعية  و التجارية، -

 . و هذا من أجل مراقبة القطاعات الحيوية لالقتصاد،إنشاء  دواوين  و شركات وطنية -

  و تأميم البنوك األجنبية الموجودة في الجزائر ،وضع هياكل مالية تتالءم مع الظروف في تلك الفترة -   

  .1966 سنة

 نالحظ أن هدف الدولة 1967-1962كلها في الفترة الممتدة مابين من خالل هذه اإلجراءات التي كانت 

   و بناء مجتمع  متحرر ، أي انتهاج سياسة تنموية  تقوم على استكمال االستقالل الوطنياًكان استراتيجي
                                                 

  21ص،1993 ،2 ،الطبعةر ،الجزائديوان المطبوعات الجامعيةاقتصاد الجزائر المستقلة، أحمد هتي،  :1
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  1969 من سنة  ، و لكن ابتداًء1)(من االستغالل و األكثر اهتماما بترقية الفرد في المجتمع الجزائري

الجزائر في تطبيق الهياكل القاعدية للصناعة ،وإعادة تنظيم النشاط  االقتصادي على شكل مؤسسات شرعت 

  .وطنية

تم تحديد االتجاه نحو التخطيط إلنشاء ) 1973 -1970(خالل المخطط الرباعي األول : المرحلة الثانية

 عّد الذي )1978-1974(الثانيالصناعات الثقيلة التي ترتكز على قطاع المحروقات، وفي المخطط الرباعي 

 والتي كان مصدرها ارتفاع ،تم استثمار مبالغ باهظة و محاولة لتحقيق أهدافه ،، للمخطط السابقاًاستمرار

 و الغاز الطبيعي ، توسع بشكل أكبر في إنتاج النفط في األسواق العالمية، مما جعل الجزائر تأسعار النفط

رباح المحققة، انعكس إيجابا على حجم االستثمارات حيث أخذت  هذه ومن خالل هذا اإلنتاج المتزايد و األ

انعكس ذلك على و لقد   في مجال الصناعة، خاصة المرحلة أكبر حصة من النفقات ،ألنه تم االستثمار 

امتصاص أكبر نسبة من اليد العاملة الالزمة لذلك، و تخفيض حجم البطالة في هذه الفترة برغم من أن  

مع العلم ، 2  )( %3 في حدود  نسبتهالتي كانت تتراوح وستوياتالم عرف أعلى اني في الجزائراني في الجزائرالنمو السكالنمو السك

 أن و شباب،م ا ه من سكانه%50 أكثر من  أنكون في ذلك الوقت  فتيةدولة  كان المجتمع الجزائريأن 

   .3)(  سنة15 متوسط عمرهم يتعدىمنهم ال  % 39نسبة 

 في هذه الفترة، حيث يالحظ انخفاض نسبة السكان غير   البطالةحجمم في مه هناك انخفاض لقد كان

 حيث قدر عدد عملال  علىطلبال ملموس في بانخفاض تميزسوق العمل كما أن  ،%3الى% 7مشتغلين من ال

     خالل هذه الفترة تقلصا ملموساعرفت البطالة رغم من أناللكن ب و، 4)( طلب سنوي123.330  بـ الطلبات

 
ات  ، ملتقيتطور االقتصاد الجزائري و سماته منذ االستقالل إلي إصالحات التحول نحو اقتصاد السوق ، صالح مفتاح  :1

   . com.Sarambit.WWW،   قتصاديةإ

، جامعة تلمسان ، السنة ر ، أطروحة الماجستي)دراسة حالة االقتصاد الجزائري( الدولة وسوق العمل  ديدوح شكرية ، :  2

  100ص،2004 -2003 الجامعية

  17ص ،2003-2002 لجامعية ، أطروحة ماجستير ، جامعة تلمسان،السنة اأثر البطالة على الفقربلعربي عبد القادر ، :  3 

 43ص، 1987الطبعة،  19 مجلة العمل الجزائرية،العدد   :4
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 تكوين جماعات مستقرة ومتجانسة لم إلى  الرامي خراآل فإن الهدف ، عرف هدوءا  نسبياو سوق العمل

  :يتحقق وذلك راجع 

  . للعمال من مؤسسة ألخرى المفرط إلى ظاهرة التنقل  - 

   .قتصادالاعات اطاختالل توزيع العمال المؤهلين بين مختلف المناطق ومختلف ق - 

  .لة نقص  إنتاج اليد العاملة المؤه - 

  .تغلينش المإنتاجيةضعف مستوى  - 

  ) الخماسي األول و الخماسي الثاني( هي بدورها انقسمت إلى مخططين :لثةالمرحلة الثا

  )1984 -1980:(المخطط الخماسي األول

عن طريق إعادة هيكلة المؤسسات  ،الالت  التي يعاني منها االقتصادختالكان الهدف منها وهو تصفية ا

 أصبحت المؤسسات 1980 من سنة ًءاحيث ابتد دمج القطاع الخاص في سياسة التنمية الشاملة،  و،الجزائرية

تها المرتبطة أساسا اعن طريق  إعادة اختصاصاتها و قدر الجزائرية محور التفكير االقتصادي الوطني،

ات الجديدة الخاصة م ذلك بهيكلتها، لتتكيف مع المعطيت قد  و،بوظيفتها اإلنتاجية التي هي الهدف من وجودها

   .، لكن هذا لم يؤثر  على تطور حجم االستثمارات خالل هذا المخطط1)(بترقية القطاع الخاص

 منصب شغل جديد في هذه الفترة 710.000 على خلق مناصب شغل إضافية قدرت بـ  ساعدهذا التطورو 

 أن سوق العمل في هذه الّ للقطاع الخاص، و رغم هذا كله إ%14 للقطاع العام و %86التي توزعت بين 

 و انخفاض العرض عليه، ويرجع ذلك ، سببه ارتفاع الطلب على العمل،المرحلة كان يعاني من اختالل كبير

 وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي كانت تعتمد ،إلى سببين رئيسين هما ارتفاع النمو السكاني المتزايد

 
  57، ص1989الدليل االقتصادي واالجتماعي للجزائر،المؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار ،الطبعة،  :1
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توظيف على حسب ما  تحتاجه ال  الجديدة إلى ةه السياسحيث أدت هذ  من العمال،عددعلى توظيف أكبر

  .1)( أي  عكس ما كان في السابق وهو توظيف  أكبر عدد من السكان ،المؤسسات

 )1989-1985(المخطط الخماسي الثاني

 1986 حصل المأزق المالي في الجزائر، الراجع إلى انخفاض أسعار البترول في سنة 1986 ابتداء من سنة 

      ) المحروقات(ى إلى تراجع عائدات الصادرات الجزائريةدانخفاض قيمة الدوالر األمريكي، مما أو

 نتائج الجزائر إلى المعاناة من ثالثب أدىمما   ،1986 مليار دينار سنة 34.9 مليار دينار إلى 63.3من 

  :هي خطيرة

  . تراجع الجهاز اإلنتاجي- 

  .2)( % 2.9ة  انخفاض النمو االقتصادي بنسب- 

   . 3)( تضاعف معدالت البطالة- 

 ، بإقامة نظام 1988و للخروج من هذه الوضعية المزرية، شرعت الجزائر في إصالحات عميقة ابتداًء من 

اقتصادي مسير بقواعد السوق في المستقبل، من خالل ترتيب دفعات متتالية من اإلصالحات االقتصادية،ألن 

        كافية إلبراز كل صفات الضعف في النظام االقتصادي المخطط، كانت1986الصدمة النفطية في سنة 

شرعت السلطات   ،%50 الصادرات الجزائرية من المحروقات إلى ل، و عندما انخفضت مداخي)المركزي( 

  العامة في تنفيذ العديد من  اإلجراءات 

  

                                                 
  .118-116ص  ،  ذكرهمرجع سبق  ديدوح شكرية،: 1

 ، أطروحة ماجستير ،ة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابنظام تمويل المؤسسات المصغر ، بن اشنهو فريدة : 2

  2005.-2004 جامعة تلمسان السنة الجامعية

   .رجع سبق ذكرهم ، صالح مفتاح : 3
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 بتاريخ 01-88بتداًء من صدور المرسوم تم الشروع فيها ا:   استقاللية المؤسسات االقتصادية العمومية-أ

 ينص على تحقيق هدف الالمركزية في اتخاذ القرارات، وذلك من خالل إظهار  الذي ،1988 جانفي 12

     و تحديد األسعار و األجور ، المعنوية للمؤسسة لتكون لها درجة واسعة من الحرية في التسييرةالشخصي

والذي من بين مهامه ، 1)(مال التي تضعها في صندوق المساهمةل او يبقى من صالحية الدولة ملكية رأس

  .2)("القيام بالتحليل المالي للمؤسسة العمومية لتحضيرها لالستقاللية مع األخذ بعين االعتبار المردود المالي"

 الحرية لنقل األموال إلى الوطن و خارجه لتمويل ء و ذلك بإعطا، للقطاع الخاص أكبر منح أهمية- ب

  .ستثماراال

، حيث السعر يتكون من جزئيين ، جزء 1989 جويلية 05 ظهور القانون الخاص بتحديد األسعار في -د

  .3)( و اآلخر بتكاليف االستغالل،خاص باألجر

      إن عملية التطهير المالي هي عالج للعجز المالي: التطهير المالي للمؤسسات االقتصادية العمومية - ه

 و الخزينة العمومية، ليصبح لها هيكل ،اني منها المؤسسة العمومية اتجاه البنوك التجاريةالمديونية التي تع و

       .4)( والنهوض بها لتحقيق االستقرار على االقتصاد الكلي و الجزئي،مالي متوازن لغرض إعانتها

 المديونية زيادةدى إلى ألكن االستمرار في هذه السياسة أصبح يشكل عبئاً ضخماَ على ميزانية الدولة ، مما 

ها عليالتي أنفقت  و،مؤسسات والقيام بتطهيرهاجهود الدولة الكبرى موجهة إلى استقالل الفكانت ،  الخارجية

   . الخارجية أموال طائلة حتى لجأت إلى المديونية

ر هو لدولة وفي حقيقة األمل ي تشير فترة المخطط الخماسي األول أن سوق العمل كان يتميز بتدخل قو-

أما المخطط الخماسي الثاني و مع تراجع أسعار البترول   ،1973رجوع لنموذج تسيير اليد العاملة قبل

                                                 
1  : Abdel hamid Brahim, économie algérienne défit  et enjeu, editor dahleb 1991,pp303 
2 :Youcef dhloub,le nouveaux mécanisme, économique en Algérie ,office de publications universitaire,edition1995 
pp128. 
3 :  Hadje-nacer abderrahmane roustoumi ,les cahiers de la reforme ,enag-edition1990,pp19 

  www.sarambit.com ،تصاديةملتقيات اق ، التطهير المالي وخوصصة المؤسسة العمومية الجزائرية  ،بوخدوين وهيبة.د : 4 
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إلى مليون بطال سنة  1985 بطال سنة 434.000بصفة مفاجئة، فرضت تفاقم نسب البطالة التي انتقلت من 

 ذلك بسبب تراجع و  ،1989 و 1986 منصب عمل ما بين 260.000رب ا ،كما تم فقدان ما يق1987

لعمالة نتيجة فشل الدولة في عملية االحصص االستثمارية المؤذية لخلق مناصب شغل و كذلك تسريح 

ن الجزائر خالل هذين المخططين إالتطهير المالي للمؤسسات التي كانت تعاني من العجز، بصفة عامة 

لهيئات الدولية المالية في مشارف ى بالدولة إلى عقد اتفاق جديد مع اد مما أ،تخللتها إصالحات فاشلة

   . 1)(التسعينات

  .2000لى1990من:الرابعةالمرحلة 

  : عدةلقد مر سوق العمل الجزائري بتغيرات خالل فترات

  1994-1990: الفترة األولى

من خالل توقيع االتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي  1991 من اإلصالحات في أفريل ولىبدأت الدفعة األ

ى الجزائر مقابل تقديمه القروض لها إجراءات تعميق اإلصالحات االقتصادية التي شرعت فيها من اشترط عل

   كما أنه شهدت هذه الفترة إختالالت مالية من بينها،1988سنة 

  . استحقاق الدين الخارجي القصير األجلأجل -1

       سات بصفة خاصة من طرف المؤس،عادي للقروضالغير  عن الطلب ة ناتجة شديدةماليصعوبة  -2

   .و النشاط االقتصادي ككل بصفة عامة

  زاد منهذا ماو جنبية مع ثبات في عرض القطاع اإلنتاجي، األالطلب على السلع و الخدمات والعمالت - 3

  .نسبة المديونية الخارجية للجزائر في هذه الفترة فاقمت

                                                 
  129، ص  ذكرهمرجع سبق ، ديدوح شكرية : 1
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اختالالت كبيرة في سوق الشغل ، بسبب كما ميز هذه الفترة انخفاض تدريجي في عروض العمل أي  

ية إلى خلق مناصب شغل دالتي أدت إلى ضعف االستثمارات و المؤ اإلختالالت المالية الداخلية و الخارجية ،

 :هذا ما يوضحه الجدول الموالي وبحجم ضعيف، 

  حالة سوق العمل الجزائري:)II-1(الجدول رقم 

ات و السـن طلبات الشغل 

 المستقبلة

غل عروض الش

 المستقبلة

الوظائف 

 المحققة

الوظائف 

 المحققة

الوظائف 

 المحققة

 المجموع الدائمة المؤقتة   

1990 229845 78783 32055 27443 60498 

1991 158878 53922 19382 22837 42219 

1992 17079 44815 14752 21916 36668 

1993 153898 43031 15173 20258 35431 

1994 192808 44205 12806 29179 36985 

Source:www.ons.dz     

  1998-1995: الفترة الثانية

      ، والتي كانت تجمع بين تفاقم الديون الخارجية 1993أرغمت الظروف التي كانت سائدة في نهاية سنة   

 إعادة  و، عقد اتفاق التعديل الهيكلي لالقتصاد الوطنيعلىو استمرار الصراع السياسي، السلطات الجزائرية 

، بعد تطور هذا األخير في مجال إعادة 1)( 1994جدولة الديون الخارجية مع صندوق النقد الدولي في أفريل 

 ه و يتابع نتائج، و يشرف على تنفيذه،هيكلة اقتصاديات البلدان المتخلفة الشديدة المديونية وفق برنامج يفرضه

 تعرف بأنها عملية تتمثل في تخفيف عبء خدمة  والتي". كشرط أساسي من شروط اتفاقيات إعادة لجدولة

  . 2)("المديونية، و هي تخص أصول الديون كما يمكن أن تمتد لتشمل الفوائد

                                                 
االقتصاد الجزائري من منظور متغيرات حساب اإلنتاج وحساب االستغالل شفوي محمود فوزي ،كماسي محمد األمين، : 1

ديات المناخ االقتصادي الملتقي الوطني األول حول المؤسسة االقتصادية الجزائرية وتح ، 1999 -1989 نللفترة الممتدة بي

  . ورقلة2003الجديد

 www.sarambit.com،  ،ملتقيات اقتصاديةأزمة المديونية ولجوء الجزائر إلي صندوق النقد الدوليمخلوفي عبد السالم،   :2
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 في كل المؤشرات اُ ملموساُ تحسنترغم  من أن  نتائج  برنامج التصحيح الهيكلي في الجزائر أحدثالو ب

يل، حيث يالحظ أن برنامج التصحيح الهيكلي الذي االقتصادية الكلية ، إال أنه حدث العكس مع قطاع التشغ

     يرة متسارعة نتيجة خوصصة المؤسسات ت، ساهم في رفع نسبة البطالة بو1998 إلى  1995طبق من 

 اً ، الذي كان شرط1996م  ظهور أول برنامج للخوصصة في أفريل ت اقتصاد السوق ، حيث إلىو التوجه 

 لتطبيق برنامج التعديل الهيكلي ، حيث تم حل و خوصصة 1994ي سنة من شروط توقيع اتفاقية ستندباي ف

 ، أما بالنسبة للمؤسسات العمومية الكبيرة فإنه تم اعتماد برنامج 1998 مؤسسة محلية في 800أكثر من 

شرع في حل  1996كما أنه مع نهاية نوفمبر ،1999-1998 مؤسسة خالل سنتي 250الخوصصة لحوالي 

   أنه تم حل إال2003و تشير أرقام تقرير البنك العالمي سنة   التي ال يمكن إنعاشها،المؤسسات العمومية

ن إ مؤسسات عمومية، حيث % 16 مؤسسات محلية و %83 منها 1998 مؤسسة بنهاية شهر جوان 815

     مؤسسة صناعية عمومية ، هذا يعني أن383 مؤسسة اقتصادية عمومية و60حوالي هذه العملية مست 

الف العمال  و تفاقم آ تسريح النتيجة كانت  وقد، 1)( من المؤسسات المنحلة هي مؤسسات صناعية  % 54

 كما ما 2000 سنة %29.77 إلى 1995 سنة %28.1نسبة البطالة في هذه العشرية حيث انتقلت من 

 :التاليالجدول يوضحها 

  تطورات نسب البطالة:)II-2(الجدول رقم

  2000 إلى 98  1997  1996  1995

28.1%  26.4%  28.639%  29.77%  

              Source :www.ons.dz 2000                                                                                     

 ضمن برنامج التصحيح و التثبيت نصيبها من  شهدت  البطالة إال أن أسواق العملنسبع ارتفا منرغم بال

و ذلك نظراً لمرونة عالقات العمل التي ساعدت على تطبيق هذه اإلصالحات المتمثلة في بعض التعديالت، 

                                                                                                                                                                  
  
 .154 ص ،   ذكرهمرجع سبقديدوح شكرية ، : 1
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القوانين التشريعية الجديدة كإنشاء هيئات للعمل التي تقوم بتعديل و تسوية سوق العمل في الجزائر، وفق 

   .1)(التوجيهات الجديدة

  2008-1999:الفترة األخيرة

 كارتفاع الصادرات خارج المحروقات، حيث ،هر بوادر االنتعاش االقتصادي بدأت تظ2000ابتداًء  من سنة 

 فإنأما عن قطاع التشغيل و البطالة  مما انعكس على تحقيق نمو اقتصادي ،  مليون دج ،630وصلت إلى 

خاصة في السنوات بو  ،نخفضت نسبة البطالة قد بدأت و،رقعة التشغيل، قد اتسعت نوعاً ما في هذه الفترة

  :اليتهذا ما يشير إليه الجدول ال ، ومس األخيرةالخ

  2008 إلى 2000نسبة البطالة منتغيرات : )II-3(الجدول رقم

  2008  2007  2006 2005 2004  2003 2002  2001  2000  السنة

  11.8  13.8  12.3  15.3  17.7  23.70  2 )( 27.30  29. 29  نسبة البطالة

                                                                      dz.ons.www:Source      

  سبب يعود إلى انتهاج الجزائر سياسات مختلفة مخففة لنسب البطالة من بينهاالو 

    الوكالة الوطنية للتشغيل        -

   الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب-

 (ADS)وكالة التنمية االجتماعية  -

  البطالةالصندوق الوطني للتأمين عن  -

  القرض المصغر -

  

                                                 
، الملتقى الوطني األول حول  المؤسسة زائراثر برامج التعديل الهيكلي على سوق العمل في الج قصاب سعدية،  : 1

 جامعة ورقلة، 2003 أفريل 23-22 االقتصادية وتحديات المناخ االقتصادي الجديد يوم

 .لم تشر إليها المصادر الرسمية الحصائيات البطالة في الجزائر:  2
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   .و أسبابها  خصائص البطالة في الجزائر:المطلب الثاني     

 المجموع  من%82.69 بنسبة يتميز هيكل البطالة في الجزائر بارتفاع معدل هذه األخيرة على فئة الشباب -

   على فئات العمر التاليةتتوزعبطالين لل اإلجمالي

  .2008 نهاية ديسمبر سب الفئات العمرية نسب البطالة ح)II-4(الجدول رقم  

   2009-dz.ons.www: Source                          

الفئة 

  العمرية

  أقل من

  سنة20

20-

24  

25-

29  

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-

59  
 المجموع

نسبة 

  البطالة

25.2 23.3  18.0  10.1  5.5  3.0  2.1  2.2  1.6  11.3  

% 25.8 كانت ، إذ2008 إحصائيات سنة حسباإلناث ب مقارنةتفع عند الرجال البطالة وتر نسبة تزداد -

تشغيل المرأة في تطور مستمر و ذلك نسب  ارتفاععلم أن ال مع ،رجاللبالنسبة ل% 74.2لنساء مقابل لبالنسبة 

  :تاليما يوضحه لنا الجدول ال

 

2008توزيع البطالة حسب الجنس ديسمبر  )II-5( الجدول رقم 

  المجموع  إناث  ذكور   الجنس

  100  25.8 74.2  نسبة البطالة

                   Source :www.ons.dz-2009                                            

  بينما تصل نسبتها إلى%  11.6زة بصفة كبيرة في الوسط الحضري بنسبةكمتمر1)( البطالة في الجزائرإن -

 و هذا راجع إلى هجرة الشباب من الريف إلى المدينة هروبا من صعوبة ،في األوساط الريفية%10.1   

العشرية السوداء  ، باإلضافة إلى مدينةال في ة االقتصادياتنشاطالية  ب و تمركز أغل،الظروف االجتماعية

  .التي عاشتها الجزائر

                                                 
1  : www.ons/dz 2009 
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ف المناخية الصعبة التي الظرو ذلك إلى  رجع يو ،مال مقارنة بالجنوب  الش نسبة للبطالة فيىتمركز أعل -

  .، و تمركز أغلبية السكان في المناطق الشماليةتسود المنطقة 

معظم البطالين   ألن العليا،مقارنة مع أصحاب الشهادات ، عدد البطالين غير الحاملين لشهادات عليا ارتفاع-

        التعليمبينعكسية  هناك عالقة أن عليه رفاتع كما هو مو ، لديهم ضعيفيتعليم مستوى لديهم

 ترتفع البطالة في  و البطالة حسب المستوى التعليمي،نسبة تدريجي في انخفاض،أي وجود 1)(و البطالة 

امعية بسبب جحاملين لشهادات الا في صفوف ضقل انخفااأل و ،مؤهلة الالعاملة  غير اليد  سببالمتوسط ب

  : الجدول التالي حسب )لتشغيل كعقود ما قبل ا(سياسات مكافحة البطالة في الجزائر 

2008ديسمبر  هيكل البطالة في الجزائر)II-6(الجدول رقم

المستوي 

 التعليمي

التعليم  الثانوي المتوسط االبتدائي

 العالي

بدون 

 تعليم

 المجموع

النسبة 

 المئوية

14 43 21.1 19.8 2.1 100 

Source :www .ons.2009 

     بشكل ددماج الناتجة عن نسبة النمو السكاني المتزاي اإلالة بطتتوزع بينالبطالة في الجزائر إن -

 نسبة البطالة في بعض ع وإلى ارتفا، بسبب عدم التنسيق بين قطاع التعليم ومتطلبات سوق الشغل ومتسارع،

وبطالة   العديد من مناصب  الشغل الشاغرة في بعض المناطق األخرى، نفسه يوجدوفي الوقت ،المناطق

       خاصة في قطاع البناء و ب،ة المؤسسات عمومي أغلب قغال إ إلى تسريح العمال وةراجعالماج داإلإعادة 

        قطاع الخدماتو %43.30إلى  هذا القطاع فيبطالة ال نسبة وصلت حيث ،و األشغال العمومية

                                                 
1 : Abde lkader sid ahmmed, croissance et development,office des publication universitaires Alger,tome 2,2eme 
edition1981, pp369                                                                                                                                                                                                   
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زراعة والصناعة  الاإلجمالي أما في قطاع من مجموع البطالة %86.80 أي ما يعادل نسبة %25.50 إلى

 . 1)( على التوالي%13.60 و %17.60إلى  هما نسب البطالة بفقد وصلت

  بطالة في الجزائر للثانوية السباب األ 

   نطاق سيطرة الحكومة نخارجة عأسباب -أ

مستمرة خالل عقد ة  انخفاض أسعار البترول بصور :انخفاض أسعار البترول في األسواق العالمية

، مما 1986 دوالر للبرميل في عام 15 حوالي إلى 80/81 دوالر للبرميل في عام 35لي  من حواالثمانينات

        الدولة للمواد األوليةاستيراد و بالتالي انعكس طرديا على قدرة ،ى إلى انخفاض عائدات الصادراتدأ

بها حيث انخفض  ينمو االقتصادال انخفاض معدالت  والنتيجة،اإلنتاجيقطاع الضرورية في التجهيزات الو 

  . 1986 في عام %3.3 ثم إلى 1983 في عام %5.3 إلى 1980 في عام %9.4من 

   2)( غربال معظمها إلى تتجهجزائرية إلى الخارج ال هجرة العمالة إن: تراجع حركة الهجرة الخارجية 

عدالتها عما  تراجعت مث أن الهجرة إلى الخارج أصبحت صعبة حيرخاصة إلى فرنسا وألمانيا وكندا ،غيوب

 ضمن أصبح الغرب يرى العرب من ،ألنه 2001 سبتمبر 11حداث أكانت عليه في السابق خاصة بعد 

   .مرغوب فيهمالغير المهاجرين 

 السريع التي خلصت إلى أن معدل النمو السكاني ،شير إليه العديد من الدراساتتإن ما : غرافي والنمو الديم

ب عليه زيادة تمعدالت الطبيعية، إذ تتر الاب ارتفاع معدالت البطالة عن من أهم أسبدفي الدول النامية يّع

  . البطالة حجمي إلى زيادة د و يرغبون في العمل و هو ما يؤ،هم في سن العمل أعداد من

 .                                                           األسباب الداخلة في نطاق سيطرة الحكومة-ب

 يمثل أحد العوامل األساسية في انتشار البطالة بين :مة الهيكل التعليمي لمتطلبات سوق العمل ءعدم مال -

                                                 
1:Arezki,le marche de travaillé en Alger,ouvrage déjà cite, pp,54 

 27،مرجع سابق،صاثر البطالة على الفقربلعربي عبد القادر،:  2
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مع متطلبات سوق العمل التي تتوافق  التعليمية إلى التخصصات جم عن عدم توجيه الطالب و قد ن،المتعلمين 

  إلىلخريجاليم ، مما يؤدي بف، يؤدي إلى تراجع عائد التعي التعليم و التوظ سياسةنعدام الربط بينإن أل

 اضحا في وهذا ما نراه و،أو أن يبقى عاطال، صهالت بعيدة عن تخصا إما العمل في مج،أمريناالختيار بين 

 و دفعات ، مرحلة التوفيق بين متطلبات سوق العمل من اليد العاملةإلىنها لم تصل بعد إالجزائر حيث 

 تفوق التشغيلفترة قبل التسعينات كانت هناك احتياجات النه في إحيث ،المتخرجين من منظومة التكوين 

  . المتخرجةدفعات الاحتياجات التشغيل أقل من فإن تسعينات إلى يومنا هذا ال بعد أما المتخرجةالدفعات 

ما في تنمية اقتصاديات مه المباشرة ال يمكن أن تلعب دورا األجنبيةإن االستثمارات : اتاالستثمار نقص

ستثمارات أي اال األجنبي و المحلي لم تعطي االستثمار المقدمة إلى اإلعفاءات و ألن التسهيالت ةالناميالدول 

 اإلجماليمن الناتج المحلي 1994عام   %21.5 إلى  1992عام  %22.05حجمها من حيث تراجعتحفيز 

 . 1)( لذلك العامالجارية باألسعار

ناصب العمل إال القليل من م تخلق المباشرة لم األجنبية الجزائر مشاريع الشراكة مع االستثماراتكما أن في 

  . االقتصاد الجزائرينهاو يكاد دورها يكون هامشيا في حل أزمة البطالة التي يعاني م

 يالحظكما  الوظيفي المسار تقييد  في تساهمن قوانين العمل و تشريعاته قد إ : قوانين العمل و تشريعاته -

عوامل شكلية بعيدة عن حسابات المهارة ب يرتبط ، و من درجة إلى أخرىموظفال انتقال العامل أو حاليا

        بصرف النظر عن حسابات الكفاءة، تتحدد و فقا لهذه التشريعاتأصبحت األجوروالكفاءة، كما أن 

 هجتهاانت التي النقديةسياسة  كال من السياسات مع سياسة التوظيفالعديدتعارض ضافة إلى  باإلاإلنتاجية،و 

 أدى إلى تخفيض امم )2( 2000 سنة%3 إلى 1995سنة %30 التضخم من فيض نسبةتخ أدت إلى الجزائر

حجم  في ا سلبالمؤثرة ، فائدة القروض أسعارسبب ارتفاع ب فرص التشغيل، إلى كبح و ي ، الحقيقاألجر

                                                 
  126-125 ص ،2005،،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائرالعولمة واقتصاد السوق الحرةضياء مجيد المساوي،:  1
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لة في ارتفاع الحد األدنى متمثال األجوركذلك سياسة ،  و العمالة ي  بدوره إلى اإلنتاجدالمؤاالستثمار 

  .لألجور التي انتهجتها الجزائر

ا على ب سلفسوف تؤثر االنخفاض االستمرار في ومع%12 الكلية للعمالة بنسبة اإلنتاجيةانخفاض نسبة 

   .فرص العمل

بسبب  سريعا ا لقد عرفت الجزائر نمو:لسكانلجغرافي الزيادة معدالت الهجرة الداخلية وسوء التوزيع 

 الجزائر مشروع تبني ويعود إلى)  80– 62(فترة الخاصة بعد االستقالل أي في بح الريفي نحو المدن نزوال

 النظر عن المستوى التعليمي في تلك ضبغ،ليد العاملة الكثيفة ا تطلبتي تالالصناعات المصنعة و تحويلية 

 للخارج باعتماده تابعاري اقتصادا  االقتصاد الجزائد يّع، عدم االستغالل األمثل للموارد المتاحة، والفترة

 حيث يؤدي ، الوطني خارج المحروقاتاإلنتاج الواضح للقطاع الفالحي و اإلهمالت النفطية، و داعلى العائ

  . هذه القطاعات بإهمالإلى تقليص فرص العمل هذا بدوره 

  

   .و الحلول التي قامت بها ثار البطالة في الجزائرآ:المطلب الثالث  

  .لبطالة في الجزائرثار ا آ-أ

 :قتصادية للبطالةاال اآلثار-1

  السامية التي تصرف الدولة عليها أمواالًاإلطاراتأي االستفادة من ،د البشرية ر عدم االستعمال الحسن للموا

 األرباح و بالتالي قلة ،المنتوج رداءة ه مما ينجم عن،غير كفئة  إلى استخدام عناصر بشرية باإلضافة ،طائلة

     اإلنتاجكلة ال تؤثر على االقتصاد من ناحية شمال هذهكما أن  ،ككلالوطني نعكس على االقتصاد مما ي

 و اليد العاملة بصفة عامة، مما يساهم في خسارة االقتصاد األدمغة كذلك ساهمت في هجرة إنمافقط و 

 .1)(ككل

 
1:Arezki, le marche de travail,ouvrage déjà cite,pp57-58 
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   :قتصاديةالا اآلثار و أهم

  .المعيشي المستوى نخفاض إ*

  .للبطالينقدمها ت الدولة بسبب اإلعانات التي عجز ميزانية *

  .األسعارنقص اإلنتاج مما يؤدي إلى إرتفاع  *

  .الدخل انخفاض نتيجة الضرائب المحصلة من الحكومة انخفاض *

  . بسبب ضعف القدرة الشرائية للبطالين ستهالكالا انخفاض *

  .شريةالب للموارد الكفء ستغاللإلاعدم لهروب األدمغة و الكفاءات  *

تل  و ينخفض مستوى الناتج و تخ،بحيث تهدر الطاقات اإلنتاجية ،قتصادية للمجتمع االانخفاض الرفاهية  *

  .األسعار

 و بالتالي تفويت فرص الربح ،ستخدام المورد البشري يؤدي حتما إلى نقص اإلنتاجاعدم أو ضعف * 

  .قتصادالبالنسبة ل

  اآلثار االجتماعية للبطالة-2

ن ارتفاع أ،ت التي أجريت عن العمالة و البطالة في العديد من الدول العربية دراسايد من الأوضحت العد 

كما أن  ، الصعوبات التي يعرفها أرباب األسر في تلبية حاجياتهم أيم الفقر قمعدل البطالة سيساهم في تفا

و حسب التحقيق الوطني لقياس ، 1)( في صفوف الفقراء بالمقارنة مع غير الفقراءتهامعدالت البطالة كانت غالب

 البطالة ألن ،فقراء منهم  %27 وحوالي  %38 حوالي 1995بلغت نسبة البطالة في سنة ،مستوى المعيشة 

       البطالين على المال و الدخل الالزم لمعيشتهم األفرادحيث عدم توفر من  ، أحد أهم أسباب الفقر دتّع

  :اآلثار وأهم هذه ,  ساسيةأل عن توفر المتطلبات العجزهمالة حالهذا ما يترتب عنه سوء ،و أهاليهم 

  .تعدد أشكال السلوك اإلجرامي من جنايات و مخالفات * 

  .ظهور التفكك األسري في أوساط العائلة الجزائرية * 

  . البالدالشباب إلى خارجهجرة * 

                                                 
  206ص ،  ذكرهقبمرجع سعيسى بن ناصر ، :  1
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  .البطالينظهور التطرف و العنف في أوساط الشباب * 

  .البطالاض النفسية في فئة الشباب تفشي ظاهرة األمر* 

  .الضروريةباع الرغبات شعدم إ* 

   . الطبقة العاملةاتجاهتوليد الشعور بالحقد و الكراهية و البغضاء * 

  .جود مناصب شغل رسمية و اهرة السوق الموازية نظرا لعدم ظنتشارا* 

  :السياسيةاآلثـار -3

  . عن بطالتهم لؤوالمس باعتباره نظام الحكم لىطلين عانقمة الع *

  .التقليل من كفاءة جهاز الدولة على تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين  *

ن فشل الحكومة في الحد من البطالة يؤدي إلى زعزعة نظام إ حيث ، السياسي للمجتمعستقرارالاتهديد  *

  .الحكم 

   : اآلثار الخاصة -3

م فإن البطالة قد تكون مصدرا ثفترة بطالتهم و من طلين تعويضا طول اهناك بعض الحكومات التي تمنح الع

  .للدخل دون عمل للبعض و يحدث هذا في الدول المتقدمة الرأسمالية 

كما سيستفيد بعض األفراد من أوقات البطالة االختيارية في البحث عن وظيفة أفضل لتحقيق مركز اجتماعي 

 .1)(أعلى

  :)2( الحلول التي لجأت إليها الجزائر-ب

تمثل في مشكلة البطالة التي لم يسلم منها حتى ، وختبار يصعب تجاوزهاجدت الحكومة نفسها أمام لقد و

 و تجنبا لآلثار السلبية التي قد تفرزها هاته المشكلة على جميع األصعدة  و سعيا منها ، الشهادات العلياواحامل

  :سة للحد من مشكلة البطالة وهيإلى محاولة تقليل نسب البطالة قامت الحكومة الجزائرية باقتراح سيا

 
  . 317 ، ص ذكره، مرجع سبقسامي خليل :  1
 htm.1070605d/htm/06/2005/discoursara/arab/dz.elmouradia.www موقع وزارة الخارجية:  2
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 .المستويات يتمثل الطور األول من هذه السياسة في بذل الجهد في مجال التكوين على كافة -1

مليار دوالر من النفقات العمومية  3.5  سنويا بما يقاربهلكمن هذا الباب فإن التربية الوطنية التي تست

مستقرا   إن تعداد المتمدرسين أصبح،في المدارس العموميةأطفالنا   ماليين من8زيد عن الثمانية يتستقبل ما 

  يتساوى في ذلكأبنائنامن  % 95 والتمدرس مضمون لما يقارب ، خالل عشرين سنةأن تضاعفبعد 

   .الذكورواإلناث تساويا فعليا

 اليوم ضميمنذ بداية العشرية الحالية إذ  % 150 ما يقارب  أيرتفاعا للتعدادا  فقد شهد التكوين المهنيأما

نخراط أكثر من مليون مراهق سنويا في التكوين في نهاية االمتوخى هو  ، والهدفطالب 700.000أكثر من 

 بل يمكن كذلك إدماج المتربصين ، والتكوين المهني ال يتيح معالجة التسرب المدرسي فحسب .هذه العشرية

 .في عالم الشغل

 طالب سنة 740.000 إلى 1990 طالب سنة 200.000قل من وفيما يخص تعداد الجامعات الجزائرية فإنه انت

عتبار طالب المعاهد الجامعية جميعها، حيث تتشكل منهم أكثر من بعين اال  إذا أخذنا800.000 بل 2004

 . مليون طالب في نهاية العشرية الراهنة1.5، والمتوقع هو اًبنت % 56

صل من تواقتصادي معتبر وماة فيتمثل في ترقية نمو المجهود الجزائري ضد البطال أما الطور الثاني من -2

 .عروض الشغل أجل رفع

  التنمية تحسنا خالل السنوات الخمس قتصادي بمساعدة البرامج العمومية لدعماللقد سجلت نسبة النمو ا

  . المقبلة سيتعزز خالل األعوام، والماضية

التي يوفرها قانون  خالل المزايانشاء المؤسسات من إل ةشجعمتخاذ إجراءات اوإلى جانب ذلك تم 

   .للضمان وتخفيض نسب الفائدة  فضال عن آليات،ستثمارات وتسهيل حصول المؤسسات على القرضاال

 وتسهم ،إنطالقتها تنعش نشاط الوحدات المخوصصة  خوصصة المؤسسات العمومية التي أخذتساهمت قدو

  .في إنشاء مناصب شغل جديدة
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الترتيبات المشجعة لإلندماج   فإنه يعني جملة من،ى الجزائر لمكافحة البطالة أما الطور الثالث لمسع-3

  .المهني وإلنشاء مناصب الشغل

  : التي اتبعتها الحكومة للتخفيف من حدة البطالة وهيةلبرامج السبعاا يتم عرض نومن ه

بمبادرة    المأجورة مناصب الشغل:  هي على التواليةإنشاء مناصب شغل مؤقتة عن طريق برامج ثالث -3-1

  .المكثف لليد العاملة ستعمالالمحلية والنشاطات ذات الفائدة العمومية وأشغال المنفعة العامة ذات ا

وجه أخص  قتصادي والذي يوفر علىالالقطاع الفالحي الذي يعد إحدى الدعامات الرئيسية للنمو ا  إن-3-2

  للتنمية الفالحية ضوء تطبيق المخطط الوطنيمناصب شغل دائمة ، قد سجل في السنوات األخيرة على 

اإلمتياز الموجه للشباب العاطل المؤهل  ستصالح األراضي عن طريق نظاما 2000والريفية اعتبارا من سنة 

    األراضي الفالحية باإلمتياز التي أعدت باألساس إن األمر يتعلق ببرنامج تخصيص. أو غير المؤهل

   وحماية األحواض الدافئة ،ة بمكافحة التصحريحماية الموارد الطبيع افلصالح البطالين من شباب األري

  وإشراك السكان، الموكل للشباب المجاور ونتفاع منه إقتصادياإعادة التشجير بقصد اال وعن طريق

 وتكثيف اإلنتاج ،وتكييف المنظومات الزراعية جهويا ومحليا وتحديث المستثمرات الفالحية المجاورين

 ومناصب الشغل لفائدة الشباب المكون أو الشباب الذي يزمع ،المزيد من الثروات المترتب عنهالفالحي 

 .الفالحية بإنشاء وحدات مختصة ينشئها الخريجون العاطلون تكوينه وتعزيزالدعم المقدم للمستثمرات

  .لتقنيين السامين االموجهة لخريجي الجامعات و  عقود ما قبل التشغيل-3-3

  .برنامج القرض المصغر تطبيق -3-4

   .الصغيرة و المتوسطةمؤسسات التشغيل الشباب عن طريق إنشاء   برنامج دعم-3-5

 35المصغرة المفتوحة للعاطلين المتراوحة أعمارهم ما بين   برنامج المساعدة على إنشاء المؤسسات-3-6

  . سنة50و
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صب شغل لصالح العاطلين قامت  وبقصد رفع كل العراقيل التي تقف حائال في وجه إحداث منا-3-7 

  . بلدية 1541بلدية من أصل   محل في كل100السلطات العمومية بإطالق برنامج إنجاز 

لقد سعت الجزائر ككل الدول األخرى للحد أو التقليل من هذه الظاهرة بمحاولة استيعاب أكبر قدر 

لك من خالل أرمدة من القوانين المشجعة ممكن من اليد العاملة النشيطة القادرة على العمل والراغبة فيه، وذ

على االستثمار بتقديم جملة من االمتيازات واإلعفاءات والضمانات للمستثمر الوطني واألجنبي على حد 

سواء، قصد تشجيع وتطوير االستثمارات وبالتالي خلق مناصب الشغل، وهذا إما في إطار برنامج اإلنعاش 

الر، أو في إطار الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، وأحسن مثال  مليار دو55االقتصادي الذي خصص له 

بخصوص ) 03-01(وأكده فيما بعد قانون االستثمار ) 12-93(على ذلك ما نص عليه قانون االستثمار

فقط من األجور  % 7مساهمات أصحاب العمل من االشتراكات في الضمان االجتماعي حيث سيدفعون نسبة 

 الدولة الستيعاب العدد الفائض تي بذلتها، لكن رغم كل الجهود الوتتحمل الدولة الفرقالمدفوعة كاشتراكات 

  . جداًمن اليد العاملة النشيطة تبقى مع ذلك نسبة البطالة في الجزائر مرتفعة

 سعيا منها للتخفيف من حدة البطالة تم إطالق برنامج جديد على  وو مواصلة للمجهودات التي تبذلها الحكومة

  .توى الوطني سمي بمشروع الجزائر البيضاءالمس

  : على التواليإجمالها يمكن ،)1( هناك عدة إجراءات يمكن إتخادها للتخفيف من نسب البطالة في المجتمعو 

المقصود بزيادة الطلب زيادة اإلنفاق اإلستهالكي  : زيادة الطلب عن طريق اإلجراءات النقدية -1

  :النقدية لزيادة الطلب فيو تتمثل اإلجراءات ، واإلستثماري

  يقوم البنك المركزي في هذه الحالة بشراء األوراق المالية المتمثلة في سندات :   عمليات السوق المفتوحة-

 
  .183-182ص، مرجع سبق ذكره ،حيدر حردان  :1
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ستهالك المصاحبة للزيادة الخزينة ، مما يؤدي إلى زيادة األموال في أيدي الجمهور و بالتالي الزيادة في اال

  .ستخدامالام الزيادة في ثنتاج و من في اال

 تزيد تيقوم البنك المركزي بإلزام البنوك التجارية بتخفيض نسب الفائدة، مما يجعل المؤسسا: ة سعر الفائد-

  .ستخدامالستثمار و بالتالي تزداد فرص اقتراض، التي تسمح لهم بالتوسع في االالمن عمليات ا

ي يتحصل عليه من البنوك م الذيقوم البنك المركزي بتخفيض سعر إعادة الخص:  سعر إعادة الخصم-

ؤدي إلى الزيادة في ي مّمامما يؤدي إلى تسهيل التعامل بالكمبيالة و بالتالي زيادة في الطلب  ،التجارية

  .ستخدامالا

على  حتياطي المفروضاليعمل البنك المركزي في هذه الحالة على تخفيض نسب ا:  حتياطي اإللزاميال ا-

ستثمار الذي يلعب دورا الئتمان و بالتالي تساهم في خلق االها بزيادة فرص ا مما يسمح ل،البنوك التجارية

  .مهما في خلق فرص عمل

كانت نفقات مصروفة على دعم أ زيادة النفقات العامة سواء -: زيادة الطلب عن طريق اإلجراءات المالية-2

  .في السوقستثمار مما يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي الل اً دعمأمستهالكية الالسلع ا

 مما يسمح بزيادة القدرة الشرائية للمواطن للسلع ،تقوم الدولة بتخفيض الضرائب:  تخفيض الضرائب-

  .ستخدام ال يؤدي إلى زيادة اإلنتاج في المؤسسات المنتجة و بالتالي زيادة فرص امما ،ستهالكيةالا

 إذ يجب عليها مراعاة الحالة التي ،تعتبر من أصعب السياسات التي تلجأ إليها الحكومة : سياسة األجور-3

يجب فقتصاد ال هناك حالة من اإلنتعاش يشهدها اتقتصاد هل هي حالة إنتعاش أم كساد، فإذا كانالا يعيشها

خلق فرص عمل جديدة ،أما إذا ترتفاع حتى ال و تمنعها من ا،على الحكومة أن تحافظ على مستويات األجور

ى الحكومة أن تحول دون انخفاض مستويات األجور و تعمل على قتصاد في حالة كساد يجب علالكان ا

  .الحفاظ على مستواها حتى ال تتفاقم مشكلة البطالة
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  . الثاني الفصلخالصة

 إلى تطبيق  فقط  مشكلة البطالة في الجزائر، ال تعودأن يبدومن خالل عرضنا لهذا الفصل والخاص بالبطالة 

معظم الدراسات التي أجريت على هذه المعضلة، وإنما تعود جذورها إلى برامج  التعديل الهيكلي كما ترجعها 

 مع  تأثرها بالقوى الداخلية المتمثلة  بانخفاض أسعار البترولة االقتصادية العالمية والمعروفةانعكاسات األزم

 كفيلة حلوالًال أن هناك إن البطالة و رغم تعدد أنواعها وآثارها  إما سبق فم ، و اتلمؤسسلفي سوء التسيير 

و لتكون ،  تفاقمهالى الحد من إو الهادفة   الدولة الجزائريةالتي تبذلهاالمجهودات طار إبمعالجتها ، وفي 

 هذه جراءات وتدابير استثنائية للتخفيف من حدة إ ذتخاا في مستوى التحديات العالمية قامت الحكومة بئرالجزا

مساعدة تنمية روح المبادرة و و من أهم هذه السياسات ،بابخاصة في أوساط الشب ، وو انعكاساتها الظاهرة

   تهيئة البيئة المالئمة و ، الصغيرة والمتوسطةؤسساتنشاء المإعمال الحرة وأل على دخول مجال االشباب

 ستراتيجيةا في اطار و،  النواحي السياسية والتشريعية واالقتصادية جميع فيهذه المؤسساتلنمو وتوسيع 

 كبر عدد ممكن من الشباب أوالتوسع في استيعاب هذه المؤسسات  تشجيع ودعم  تهدف الىرسمية واضحة 

  . الفصل المواليسيتناولهوهذا ما   ،و التخفيف من حدة البطالة
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  الدراسة الميدانية
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   :دــــهيتم  

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أهم الركائز  االقتصادية التي تعتمد عليها الكثير من الدول المتقدمة                 دتع 

     فوجود صناعات ثقيلة متطورة فـي أي دولـة         ،والنامية على السواء في تحقيق قاعدة اقتصادية قوية وصلبة        

فع أهميتها و يزداد دورها خاصة فـي مجـال التـشغيل            نخفاض دور هذه المؤسسات ، بل ترت      ادي إلى   ؤال ي 

 عبـر جميـع     ه ب اهتمتو  أهمية كبرى  ه الجزائر  أعطت  وهذا ما  ستيعاب أكبر عدد ممكن من اليد العاملة ،       او

  .مناطقها

 القوى العاملة التي لم تستطع االلتحاق ب  فالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  في منطقة بشار تستطيع استيعا

األخرى النشطة في  المنطقة ، حيث هناك فرصة للكثير من الرجال والنساء للعمل في هذه مؤسسات الب

 الكبيرة من العمالة العاطلة عن عداد، كذلك يمكن إنشاء العديد منها في المنطقة واالستفادة من اإل المؤسسات

تحصيل المعطيات الشغل ، و في هذا اإلطار هناك مجموعة من مناهج تحصيل المعلومات ، تساعدنا في 

التي تصب في هدفنا النهائي وهو التعرف على دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التخفيف من حدة 

  .البطالة بمنطقة بشار

حاول  إسقاط هذا األخير على  ن ، من خالل هذا الفصل و استنادا إلى ما سبق ذكره في الجانب النظري

  : طاع ما جاء في الجانب النظري وهذا من خالل المباحث التالية الجانب التطبيقي، و نعكس فيه قدر المست

 .منهجية الدراسةيتضمن المبحث األول  •

والمتوسطة في التشغيل  تطور نسبة البطالة ومساهمة المؤسسات الصغيرةأما المبحث الثاني  •

 .بمنطقة بشار
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  .يةاستبيان الدراسة الميدانأخيرا، وفي المبحث الثالث قمنا بتحليل نتائج  •
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  . منهجية الدراسة الميدانية :األولالمبحث 

، وفي  إلى نوع الدراسة و المناهج المستخدمة فيها ، طرائق جمع البياناتسوف يتم التطرق في هذا المبحث

  . و تحديد حجم العينةاالستبياناألخير إلى تصميم 

  الدراسة الميدانية المستخدم في منهج نوع الدراسة و ال :المطلب األول 

 التي تنطلق منها أي دراسة في طبيعة البحـث ونوعـه، وعليـه               و الخطوط العريضة     تتحدد األهداف 

 تحديـد مجموعـة      التـي تـستهدف   مع الدراسة الميدانية     تقع ضمن الدراسات الوصفية التحليلية       تنا  فدراس

     بـشار  بمنطقـة    توسطةالمورة    يالمؤسسات الصغ بالمرتبطة  و الثقافية   االجتماعية   تغيرات  االقتصادية و   مال

    .دورها في التخفيف من حدة البطالة و

االستثمار في هذا النوع من      يتيح هذا النوع من الدراسات فرصة الوقوف على الوضع الراهن ألبعاد 

من ناحية، كما تمنح فرصة تحديد المعوقات  وخصائصها المتوسطةرة ويالمؤسسات، أي المؤسسات الصغ

  . المؤسسات للمساهمة أكثر في معالجة مشكلة البطالة النوع من  تقف حائال أمام هذا أوالمشكالت التي

  :المنهج المستخدم -1

 في العلوم بواسطة مجموعة من القواعد العامة التي الوصول إلى نتيجة ماالمنهج هو الطريقة المؤدية إلى 

  .تهيمن على سير العمل و تحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة علمية

يرتبط بالمنهج  معنى آخر يشير مفهوم المنهج إلى الطريقة التي يتبعها الباحث لدراسة موضوع البحث وو ب

  .المالئم للبحث ارتباطا وثيقا بكل من موضوع البحث و أهدافه

التكامل المنهجي باستخدام أكثر   ولما كان الموضوع يستعصي على المنهج الواحد، لجأنا إلى االستفادة من

فقا لمبدأ المرونة والكفاءة المنهجية، فقد استعنا بالمنهج الوصفي كمنهج تحدده الدراسة الوصفية من منهج و

 هذه الحقائق  ثم قمنا بتحليلوهذا المنهج يهدف إلى جمع الحقائق و البيانات عن ظاهرة أو موقف معين 
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 المنهج الوصفي ، أي اعتمدنا علىلوصول إلى تصميمات بشأن الموقف أو الظاهرة موضوع الدراسةل

  .والتحليلي، أي وصف الظاهرة ثم تحليلها وهذا مارأيناه مناسباً لعالج موضوع بحثنا

 :نوع الدراسة -2

مناهج وفقا لمبدأ المرونة يمكن توظيف العديد من العلى منهج واحد فقط، بل ق الدراسة ائال تقتصر طر

     فإذا كانت طبيعة الدراسة ،تجمع البياناتوالكفاءة المنهجية، بل و تحتاج كل طريقة إلى أداة بواسطتها 

نعتمد في الدراسة الميدانية على طريقة عليه هي التي تحدد المنهج وهو بدوره الذي يحدد طريقة البحث، و

أوأسلوب المعاينة ، حيث تستهدف الدراسة مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  بمنطقة بشار و هي 

 نظرنا طريقة تمكن من خاللها جمع البيانات ودراستها ةاسة الميدانية  من وجمجتمع الدراسة ، و تعتبر الدر

 و المتمثلة في  التعرف ، و الخروج بنتائج تعطينا إجابات ألهم التساؤالت المتفرعة من اإلشكالية الرئيسية

ر، وعليه على مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التخفيف من حدة مشكلة البطالة بمنطقة بشا

تحليلي و الذي بدوره ينقسم إلى شقين، الشق األول يعتمد الفسنعتمد في الدراسة الميدانية على المنهج الوصفي 

 جمع البيانات اإلحصائية من الهيئات المختصة في الوالية وتحليلها ، أما الشق الثاني  الخروج الميداني وعلى

ية تعتمد على بناء استبيان موجه لمسيري المؤسسات جاء تكملة لألول حيث نقوم بدراسة استقصائفقد 

  :عتماد على الوسائل التاليةاليتم االصغيرة و المتوسطة النشطة بمنطقة بشار ، بحيث 

مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية (  المقابالت والزيارات الميدانية للمسؤولين في والية بشار  •

مصالح الوالية  لصناعات التقليدية ،الغرفة التجارية،مديرية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ا

 .، لتوضيح مغزى الموضوع و جمع المعلومات)المختصة

المجالت والوثائق الداخلية الخاصة بالمؤسسة، باإلضافة إلى مصادر خارجية كاألنترنت،   •

 .ة التشغيل و الوكاالت الداعمة لهذه المؤسساتيومختلف الوثائق األخرى الخاصة بمدير
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 حول صاحب اً دقيقاً ، بحيث يعطينا وصفسؤاالً 31  تضمنت من مجموعة من األسئلة اً مكوناً استبياناعتمدنا

 نشاط هذه البيانات األولية الخاصة بالمؤسسة و صاحبها، معوقات " المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة"

لبطالة ، وأرفقنا هذه األسئلة ها في الحد من مشكلة اتالمؤسسات بمنطقة بشار  باإلضافة إلى مدى مساهم

   .بمجموعة من االقتراحات التي نراها مناسبة بهدف التحقق من بعض فرضيات البحث 

  . جمع البياناتقائطر: الثانيالمطلب 

بما أن المنهج ق يمكن للباحث استخدامها عند القيام بعملية جمع البيانات الالزمة للبحث ، ائهناك عدة طر

جمع و الخروج الميداني األول يتمثل في أسلوب 1)(راسة الميدانية يعتمد على منهجينالذي نستخدمه في الد

        في أسلوب المعاينةتمثليفأما الثاني  ،البيانات اإلحصائية من الهيئات المختصة في الوالية وتحليلها

ا للتأكد من صحة سنلجأ إلى استخدامهالتالي ب  وقائ طرالستخدام هاذين المنهجين نعتمد على عدة  و

الفرضيات، والوصول إلى نتائج موضوعية مبنية على أساس علمي، و قد اعتمدنا في هذه الدراسة على 

  :ق المتمثلة فيائأنواع ثالثة من الطر

  :المقابلة -1

المقابلة عبارة عن تبادل لفظي يتم بين القائم بالمقابلة و بين المبحوث و ما قد يرتبط بذلك التبادل اللفظي من 

  .استخدام تعبيرات الوجه و نظرة العين و السلوك العام

  :االستجواب -2

  :على من البديهي أن االستجواب الجيد هو االستجواب القصير و هذا بناءً 

                                                 

  .الفصل سوف نتطرق للمنهج األول في المبحث الثاني من هذا الفصل اما المنهج الثاني فيكون في المبحث الثالث من هذا:  1
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ن الحاجة إلى المعلومات غير محددة  في حين  أن طول استمارة االستجواب محددة ، مما يستوجب أ -

 .اإلحاطة الجيدة باإلشكالية

  . ضئياللهاحتمال رفض األفراد كان  االستجواب قصيرا ،  كلما كان-

  :استمارة االستقصاء -3

  هي مجموعة من األسئلة المتتابعة التي تقدم للمبحوث قصد الوصول إلى حقائق جديدة عن الموضوع

  .)1(أوالتأكد من معلومات متعارف عليها لكنها غير مدعمة بحقائق

 طلب من المبحوث اإلجابة يالمعلومات تضم عددا من األسئلة  وهي أداة لجمع االستبيانو تسمى أيضا ب

عنها، و يرى البعض بأنها صحيفة تحوي العدد الكافي من األسئلة التي يرى الباحث أن إجابتها تفي بما 

  . )2(يتطلب من البيانات

   و تحديد حجم العينةاالستبيانتصميم :المطلب الثالث

 :االستبيان مفهوم -1

 بأنها استمارة إحصائية مستخدمة لجمع البيانات ، و هي عبارة عـن وعـاء                بياناالست استمارةتعرف  

تمكن الباحث من جمع البيانات التي يحتاجها من وحدات العينة           األسئلة التي    كتابي  يحتوي على مجموعة من     
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 و مـن   ستبياناال و التصميم الجيد لقائمة األسئلة يمثل أحد العوامل الحاكمة لنجاح            عدادإن اإل ، و   المختارة  

   :االستبيانتضمنها ي أنواع األسئلة التي أهم 

 .و هو طرح السؤال مع إعطاء الحرية المطلقة للمجيب في التعبير عن رأيه: السؤال المفتوح   1-1

 . ال أو ال أعرف أو و هو طرح السؤال مع اإلجابة بنعم:السؤال المغلق   1-2

ال مع إعطاء اإلجابة، و ال يبقى على المجيب سوى اختيار و هو طرح سؤ: السؤال متعدد اإلجابات  1-3

 .الجواب المناسب من األسئلة المقترحة

ل الباحث على إجابة حص و هو إعادة طرح سؤال بمصطلحات أخرى و بأساليب أخرى، لي:السؤال الفخ  1-4

  .صحيحة و شاملة

 :استبيان الدراسة الميدانية  -2

 التي كانت األداة تم تصميم استمارة االستقصاءساؤالت المطروحة،  األهداف المشار إليها والتمن خالل

 ؤاالس 31ضم تثالثة محاور إلى  )1(االستبيان ينقسم حيث ، الختبار فروض البحثالرئيسية في جمع البيانات

  .  أسئلة فرعية 6رئيسيا و

لتي تقف أمام المؤسسات الصغيرة البيانات األولية و المعوقات ا: لقد ركز االستبيان على المحاور التالية     

  حاولتفي المحور األولو المتوسطة بمنطفة بشار و مدى مساهمة هذه المؤسسات في الحد من البطالة، و

الجنس،السن،الوضعية  : تناولت أسئلة)9( تسعة أن تتعرف على المحتوى من خالل البيانات األولية

 ختيار النشاطاأسباب  و، قطاع النشاط لعمال عند االنشاءعدد ااالجتماعية ، مقر المؤسسة ،تاريخ إنشائها، 

تمركزت  أسئلة )7(  سبعةمن خالل المؤسسات بمنطقة بشار هذه  يسلط الضوء على معوقات نشاط الثانيأما 

 99

                                                 

  150ص   ن الدراسة الميدانية ،الذي يحتوي على استبيا ،)1(الملحق رقم أنظر إلى  :  1 

 



  الفصل الثالث                                                                                 الدراسة الميدانية

    خصوصيات المنطقةمصدر المساهمة الشخصية عند إنشاء المؤسسة،المستوى الدراسي،  :حول 

 مدى االستفادة من  وختيار نظام الوكالةاسبب  ، التعرف على نظام الوكالة ، الصعوبات التي تواجه المؤسسة

خمسة  ، كما لم يغفل االستبيان مدى مساهمتها في الحد من البطالة وذلك من خالل بعض الدورات التكوينية

حالة   ،توظيف الطريقة ، أسس االختيار،حالياعدد العمال  :في المحور الثالث تركزت حول الاسؤ )15(عشر

، نوعية مساهمة في التشغيلالمستوى  ، دخلال زيادة ، مدىحقوق العمال ، لتشغيل اشروط ،شغيلالتقبل 

 مستوى معالجة  مشكلة البطالة  و  مستوى الخبرة ،مساهمة  في تشغيل المرأةال مدى العمال في التشغيل ،

 .ةقفي المنط

  تحديد حجم العينة  -3

  :العينة   3-1  

ي اختيار جزء من المجتمع للظاهرة قيد الدراسة، تؤخذ بطريقة معينة بحيث تكون ممثلة  العينة ه      

تمثيالً صحيحاً للمجتمع بقصد التعرف على خصائصه، كما أنه في بعض األحيان يكون المجتمع المدروس 

 بمنطقة الناشطة الصغيرة و المتوسطة دراستنا  هذه مكونة من عينة عشوائية من المؤسسات  غير محدود،

  .بشار

  : حجم العينة و كيفية اختيارها   3-2    

 تركيب معين مقصود في ، أوالتي ال تتقيد بنظام خاص :العينة العشوائية البسيطة سوف نقوم باختيار 

 ، حيث تعتمد على نظرية  من جانب الباحثين واستخداما معرفةاالحتماليةتعتبر من أكثر العينات ، )1(االختيار

 )n( في اختيار و حداتها و تقدير ثوابتها ، وتعرف العينة العشوائية البسيطة بأنها طريقة اختيار االحتماالت
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احتمال ( بحيث يكون لكل عينة من العينات الممكن اختيارها فرصة متساوية )N(وحدة من مجتمع حجمه 

  .في الظهور ) متساو

 الوقت اعتبارات: عدة اعتبارات منها  يتوقف على  )n(و منه فإن تحديد حجم عينة الدراسة المناسب 

  .  بدقة )N(و األخطاء لكي يمثل مجتمع  الدراسة والتكاليف 

  :لذلك يتطلب تحديد حجم العينة مراعاة ثالثة معايير

  .تمثيل المجتمع  •

  .التجانس  •

  .الدقة  •

عينة  بفرض أن اإلجابات و اآلراء موزعة بالتساوي أي لها حصص متساوية، سوف نقوم بتحديد حجم 

  :  )2( القانون التالي الدراسة الميدانية باستخدام

  2 ×Z N

تستخرج من جدول القانون الطبيعي (

  . في والية بشار 

2   : Alan Stuart, J. K. Ord, Steven F. A
New York , 2004 , P : 73.

 

( )122 −×+
=

NlZ
n  

  

  

  :حيث أن 

• : nحجم العينة .  

• Z :  95حدود الخطأ المعياري عند مستوى ثقة معين و نأخذ % 

  .)1.96وتساوي 

• N :   نشطةصغيرة و متوسطةمؤسسة  3640حجم المجتمع وهو 
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• L:  و نفرض أن مقدار الخطأ المسموح به عند التقدير ،  امتداد المجال الذي يعبر عن هامش الخطأ

   % .14يساوي  " l"  المجالهذا يعني أن  %7هو 

  ).fourchette d’incertitude(و بالتالي يتغير حجم العينة المدروسة فقط بداللة امتداد مجال الشك أو االرتياب 

  :   و بالتعويض نجد 

( )
( ) ( ) ( )

08.186
1364014,096,1

364096,1
22

2

=
−×+

×
=n    

  

 استبيان أو 186 ، أي يجب أن يكون هناك 186:  عينة الدراسة الميدانية هو و هذا يعني أن حجم 

التي و ، و عندما نأخذ في الحسبان االستمارات التي يتم إلغائها على األقلاستمارة مملوءة و مقبولة للدراسة 

 250مارة ، و لهذا قمنا بتوزيع است 186زيادة عدد االستمارات الموزعة عن ي الضرورمن ال ترجع ، يكون 

 195ة ، وتم قبول واليالالنشطة في الصغيرة و المتوسطة  و هي المؤسسات االستبياناستمارة على وحدات 

  .استمارة للدراسة 

  . بشار ةيالمتوسطة لوال والصغيرةو هم أصحاب المؤسسات :    العنصر المستهدف للدراسة 3-3

  .د المسير للمؤسسة الفرو هي : االستبيان  وحدة 3-4

وكانت فترة الدراسة ممتدة بين  بشار ،ة  تقام هذه الدراسة في والي: زمن الدراسة الميدانية رقعة و 3-5

  .30/04/2010  إلى غاية   01/11/2009

 قاعدة البيانات الخاصة بهـذه  إعدادبعد جمع اإلجابات و تمييزها ، ثم : اإلحصائية  معالجة   أساليب ال   -4

 تم إجراء التحليالت اإلحـصائية       ، )SPSS(رنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية      الدراسة في ب  

األعمـدة  ( للرسومات البيانيـة اإلحـصائية       )Excel(  استعنا ببرنامج    كماواالختبارات ذات العالقة    

 : و هذا من خالل األساليب اإلحصائية التالية  ،)البيانية

 102

 



  الفصل الثالث                                                                                 الدراسة الميدانية

 الحـسابية  واألوسـاط  و النسب المئوية التراكمية  المئوية لنسباإدراج جداول فيها تكرار العينة و   - أ

 الدراسـة  أفراد اتجاهات وصف ، و الدراسةعينة  مفردات خصائص لوصف المعيارية واالنحرافات

 . ة الدراس موضوع في الرئيسية المحاور عبارات جميع نحو

 .البيانية األعمدة خالل من منسبه تطور أو العينة أفراد لتمثيل  واإلحصائية البيانية الرسومات - ب
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والمتوسطة في التشغيل    نسبة البطالة ومساهمة المؤسسات الصغيرةتطور :الثاني المبحث 

  .بمنطقة بشار
  .تطور نسبة البطالة في والية بشار: المطلب األول

 إلى 2000 من سنة اًالنسب تذببشهدت هذه  ففي والية بشار ،إن نسبة البطالة تختلف من والية إلى أخرى

 في هذه النسبة اً التي شهدت انخفاض2009 وبعد هذه األخيرة شهدت بعض االستقرار حتى سنة 2004

  :ذلكوالجداول واألشكال التالية توضح 

  2004 إلى 2000نسبة البطالة في والية بشار من  :)III-1(الجدول رقم 
 السنة 2000 2001 2002 2003 2004 2000-2004

 عدد السكان  237 199 237479 243374 251612 258034 
 الفئة النشيطة 103101 116491 118621 122661 125766 22%
الفئة المشغولة  75264 87368 84235 75699 89741 20%
 الفئة البطالة 27837 29123 34386 46962 36025 28%

نسبة  26,99 25 28,98 38,28 28,64 
 )%(البطالة

 
  2005التقرير الخاص بمديرية التشغيل لوالية بشار لسنة :درالمص

  
  2004 إلى 2000نسبة البطالة في والية بشار من  : )III-1( رقم الشكل
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  )III-1( في الجدول رقم المعطيات على  الطالب بناءإعدادمن  :المصدر
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 نسبة  فبعدما كانت،ي تذبذب ف2004 إلى 2000سنةلالجدول و الشكل البياني نالحظ أن نسبة البطالة من 

 في 2004  لتصبح في سنة ،2003  في سنة  % 38,28رتفعت إلى ا  2000  في سنة % 26,99البطالة 

 أما نسبة البطالة ، كان لها التأثير على نسبة البطالة في الوالية ت و هذا راجع لعدة متغيرا % 28,64 حدود

  : نايوضحه الجدول والشكل التاليف 2004بعد 

  2009 إلى 2005نسبة البطالة في والية بشار من :)III-2(جدول رقم ال

 السنة 2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009
 عدد السكان  262532 266943 26764 271577 272138 

 الفئة النشيطة 127958 130108 132786 134295 173345 35%
 الفئة المشغولة  107603 68128 71220 73126 81848 23%-

1-  الفئة البطالة 20355 24905 24540 21500 19976 %
)%(نسبة البطالة 15,9 19,14 18,48 16,01 11,52 

 2010التقرير الخاص بمديرية التشغيل لوالية بشار لسنة :المصدر

  2009 إلى2005نسبة البطالة في والية بشار من :)III-2( رقم الشكل
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  )III-2( في الجدول رقم لمعطياتا على بناء الطالب إعدادمن  :المصدر

 لتعاود % 15,9  انخفضت إلى2005سنةلالجدول و الشكل البياني نالحظ أن نسبة البطالة من        

  2007 لتصبح في سنة  ثم تنخفض من جديد ،2006 في سنة  % 19.14   نسبةإلى  اعرتفاال

وهذا راجع  % 11,52حدود  وتصبح في 2009، لتنخفض بشكل محسوس في سنة   %    18.48حوالي

   بينها تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة   السلطات و منتهانتهجتي اأيضا إلى السياسات ال
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 من غير المعقول أن تتزايد الفئة إذحسب المعطيات الرسمية لكن إذا دققنا الحسابات نرى عكس ذلك ، وهذا  

نسبة البطالة و هذا ما سنحاول  مع تناقص 2005 مع 2009النشطة و تتناقص الفئة المشغولة بمقارنة 

   .االستبيان في توضيحه

  .مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التشغيل بمنطقة بشار :انيالمطلب الث

 خالل CNASوصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية    

   246  عاملة تصل إلىاُ مؤسسات صغيرة ومتوسطة تشغل يد10من بينها  مؤسسة 301 إلى 2009سنة 

 هذا ل حيث سج609 عاملة تصل إلى اًتشغل يد،   291 في حين أن عدد المؤسسات المصغرة هو عامالً

وهذا %  10.27 مؤسسة أي بمعدل 63العام انخفاض في عدد إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 

ل الشباب على مؤسسات النظافة في إطار مشروع الجزائر البيضاء ، حيث تشغل هذه راجع إلى إقبا

 مما أدى إلى تقليص ، هذه المؤسسات على مستوى البلدياتت انتشرما ، ك عامال13ًالمؤسسات إلى حد 

ذه نه بمجرد النظرة األولية للمعطيات المسجلة نجد أن معظم هأالبطالة بهذه المناطق بنسبة ملحوظة كما 

   :ذلك ، و الجداول و األشكال التالية توضح المؤسسات يتمركز ببلدية بشار بحكم أنها عاصمة الوالية

حسب القانون التوجيهي لترقية " تقسيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة   :  )III-3(الجدول رقم 

  2009لسنة "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

  المؤسسات المصغرة  
لصغيرة المؤسسات ا

  المجموع  والمتوسطة

  301  10 291  عدد المؤسسات
  % 100  % 3.33  % 96.67 النسبة المئوية
  955  346  609  عدد العمال
  % 100  % 24. 36  % 63.76 النسبة المئوية

  2010 لسنة بشارالتقرير الخاص بمديرية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لوالية :المصدر
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  الفصل الثالث                                                                                 الدراسة الميدانية

حسب القانون التوجيهي لترقية "  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة   تقسيم:)III-3( رقم الشكل

  2009لسنة "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
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  )III-3( في الجدول رقم المعطيات على بناء الطالب إعدادمن  :المصدر

 حوالي  تمثل2009أن المؤسسات المصغرة في والية بشار لسنة نالحظ من الجدول و الشكل البياني     

 609  أي  % 64 من مجموع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  وتشغل حوالي %  97 مؤسسة أي نسبة 291

  .هتمام الشباب بالمؤسسات المصغرة اوهذا مايبين لنا  عامل

 2009 مقارنة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة وعدد العمال  بين سنة :)III-4(الجدول رقم 

2008و

  النسبة المئوية  الفارق  2008سنة   2009سنة   

  -%17.30  -63  364  301  عدد المؤسسات ص و م

  %10.27  +89  866 955  عدد العمال

  2010 لسنة بشارالتقرير الخاص بمديرية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لوالية :المصدر
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  الفصل الثالث                                                                                 الدراسة الميدانية

 2009 العمال  بين سنة  مقارنة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة وعدد:)III-4(الشكل رقم 

 2008و
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  )III-4( في الجدول رقم المعطيات على بناء الطالب إعدادمن  :المصدر

لسنة   % 17نخفاض في إنشاء المؤسسات بمعدل االيظهر لنا أنه رغم من الجدول والشكل أعاله        

هتمام سلطات اضح لنا وهذا مايو % 10زداد مستوى التشغيل بنسبة ا إال أنه 2008 مقارنة بسنة 2009

  .الوالية بإنشاء المؤسسات التي تحقق أكبر مستوى من التشغيل

 

  . في التشغيل بمنطقة بشارحسب النشاط مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :الثالمطلب الث

الشمولية حيث تتغلغل في جميع النشاطات  خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أهممن      

   : الجداول و األشكال التالية  وهذا ما نالحظه فياالقتصادية
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  الفصل الثالث                                                                                 الدراسة الميدانية

 مقارنة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدد مناصب الشغل المحدثة بوالية بشار إلى :)III-5(الجدول 
 2009/ 12/ 31غاية 

  2010 لسنة بشارة و المتوسطة لوالية التقرير الخاص بمديرية المؤسسات الصغير:المصدر

  

  النشاطات

عدد المؤسسات الصغيرة 

  والمتوسطة

عدد مناصب الشغل 

  المحدثة

 نسبة التشغيل في كل

 نشاطال ة منمؤسس

   )عدد العمال(

  2.8  918  327  الصناعة

 2.76  1130  409  الخدمات

 1.75  857  487  النقل

  2.78  598  215  التجارة

 3.11  6818  2192  البناء واألشغال العمومية

 2.9  29  10  الفالحة والصيد البحري

 2.84  10350  3640  المجموع

مقارنة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدد مناصب الشغل المحدثة بوالية بشار إلى : )III-5( الشكل
 2009/ 12/ 31غاية 
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  )III-5( في الجدول رقم المعطيات على بناء الطالب إعدادمن  :المصدر
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  الفصل الثالث                                                                                 الدراسة الميدانية

ؤسسات التي تشتغل في مجال النقل و الخدمات من مجموع من الجدول والشكل أعاله نالحظ أن الم      

ملين في كل االمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تمثل أقل نسبة من حيث التشغيل فالنقل يمثل حوالي معدل ع

مؤسسة ،أما البناء و األشغال العمومية فتمثل أكبر عدد من حيث المؤسسات و تمثل أيضا أكبر عدد من 

 التشغيل في جميع لثة عمال في كل مؤسسة تنشط في هذا القطاع ، أما مجموع معدمعدل التشغيل حوالي ثال

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فهو ثالثة عمال في المؤسسة الواحدة و هذا معدل قليل مقارنة بالنتائج 

  .   المرجوة منها 

  2009 األول من سنة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة خالل الثالثي :)III-6(الجدول رقم 

 "حسب قطاع النشاط" 

  النسبة المئوية    عدد العمال  النسبة المئوية  ص و م  عدد المؤسسات  قطاع النشاط

  % 38.74  370  % 12. 61 184  واألشغالالبناء 

  % 1.88  18  % 5  15  النقل

  % 2.40  23  5.31%  16  التجارة

  % 1.57  15  % 2  6  الفندقة واإلطعام

  % 20.20  193  % 3.65  11  اتخدمات المؤسس

  % 2.30  22  % 4.31  13  خدمات للعائالت

  % 5.02  48  % 4.31  13  الصناعة الغذائية

  % 25.13  240  % 11.62  35  خدمات للمرافق الجماعية

  % 1.36  13  % 1.32  4  المناجم والمحاجر

 –الفلين –صناعة الخشب 

  الورق

4  1.32 %  13  1.36 %  

 % 100  955  % 100  301  المجموع
  

  2010 لسنة بشارالتقرير الخاص بمديرية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لوالية :المصدر
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  الفصل الثالث                                                                                 الدراسة الميدانية

   لسنة مقارنة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدد مناصب الشغل المحدثة بوالية بشار :)III-6( الشكل
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  )III-6( في الجدول رقم المعطيات على بناء الطالب إعدادمن  :المصدر

    

 من مجموع المؤسسات %  61من الجدل و الشكل التاليين نالحظ أن البناء و األشغال العمومية يمثل نسبة 

        من نسبة تشغيل في هذه األخيرة% 39 و تساهم بنسبة 2009المنشأة سنة الصغيرة و المتوسطة 

 و هذا ، من نسبة التشغيل % 20 من المجموع ولكنها تمثل  فقط%  11خدمات المؤسسات  فتمثل أما 

و كذا الحال بالنسبة لخدمات المرافق الجماعية حيث تساهم  ،متصاص البطالةايوضح لنا دورها الكبير في 

   . فقد ساهمت بمعدالت ضعيفة ى ، أما المؤسسات األخر من معدل التشغيل% 25ب
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  الفصل الثالث                                                                                 الدراسة الميدانية

ناصب الشغل المحدثة بوالية بشار  مقارنة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدد م:)III-7(الجدول 
 2009لسنة 

عدد المؤسسات الصغيرة   النشاطات
  عدد مناصب الشغل المحدثة  والمتوسطة

نسبة التشغيل في آل 
مؤسسة من النشاط 

  )عدد العمال(

  الصناعة
  21  74  3.52  

  الخدمات
  65  470  7.23   

  النقل
  15  18  1.2   

  التجارة
  16  23  1.43   

  العموميةالبناء واألشغال 
  184  370   2.01   

  
  المجموع

 
301  

  
955  

 
3.17   

 2010 لسنة بشارالتقرير الخاص بمديرية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لوالية :المصدر

 مقارنة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدد مناصب الشغل المحدثة بوالية بشار لسنة ):III-7 (لشكال
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  )III-7( في الجدول رقم المعطيات على بناءب  الطالإعدادمن  :المصدر
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  الفصل الثالث                                                                                 الدراسة الميدانية

 التشغيل رغم عددها القليل في األكبر فإن مؤسسات الخدمات هي التي كان لها النصيب ،2009بالنسبة لسنة 

أما بالنسبة للبناء و األشغال العمومية فقد انخفض معدل التشغيل لديها   ، عمال في كل مؤسسة 7بمعدل 

  . أي مؤسسة أو فيما يخص الفالحة  و الصيد البحري فلم تنش واحد في كل مؤسسة ،  عامالًإذ نجدالنقل ف

 ستعرف زيادة في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا راجع 2010 أن سنة لى اإلشارة إتجبكما 

 كما أن الوالية سوف تعرف انطالق ،مؤسسة صغيرة ومتوسطة 000. 200للسياسة الوطنية المتضمنة إنشاء 

 يتم خالل هذه فكما سو  ومؤسسة النقل الحضري ،،زريكال أهمها مصنع اإلسمنت بمنطق بن ،اريعمش

 الدعم المتمثلة في مركز التسهيل ومشتلة المؤسسات هذا ما يسمح في ازدياد عدد لالسنة استقبال هياك

لجهود إلى أن  و رغم كل هذه ا،المؤسسات ومناصب الشغل بمرافقة حاملي المشاريع الصغيرة والمتوسطة

      من الفئة   % 12.64نسبة بهذه المؤسسات لم تصل إلى النتائج المرجوة منها حيث تساهم حاليا 

       االستبيانتحليل نتائج ب هذا الواقع سوف نقوم على وللوقوف أكثر 2009سنة  الوالية  فيالمشغلة

     .في المبحث الموالي 
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  الفصل الثالث                                                                                 الدراسة الميدانية

  . الدراسة الميدانية استبيانتحليل نتائج :الثالثالمبحث 
 ةل من اإلستمارة على حدا وهذا بدراسة كل سؤ،سنحاول في هذه الدراسة تبيين النتائج المتوصل إليها

بعد تفريغ البيانات وقد تحصلنا   ،ة الجداول و الرسوم البياني وتوضيح النتيجة المتوصل إليها أكثر من خالل

  : يلياعلى م

 تحليل للبيانات األولية: لب األول المط
 

  .المستجوب:السؤال األول
  

   العينةمؤسساتل بالنسبة المستجوب ):III-8(الجدول            العينةمؤسساتل بالنسبة المستجوب ):III-8(  البيانيالشكل

21,51%

48,39%

30,11%

ير المس
احب   ص

ة المؤسس
ي ن ف اإلثني

س  نف
ت الوق

                               

 التكرار  
النسبة  
  المئوية

التكرار  
  النسبي

النسبي 
 التجميعي

 21,5 21,5 21,5 40 المسير 
صاحب   
 69,9 48,4 48,4 90 المؤسسة

اإلثنين في   
 100,0 30,1 30,1 56 نفس الوقت

  100,0 100,0 186 المجموع  

   االستبيان طياتمع على بناء الطالب إعدادمن : المصدر                )III 8-(  في الجدول رقمالمعطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر

أصحاب  هم استجوبواالذين من  % 78 توضح لنا النتائج أن في األعلى الشكل  و الجدولمن خالل

 صاحب المؤسسة  إن هذه النتائج في صالح العينة ،ألن بإمكان،نومسير  % 22و  العينة المؤسسات في هذه

هم أدرى بمميزاتها ،قطاع نشاطها ، العراقيل ألن ، إجابة ذات مصداقية أكثر على األسئلة لنااقدم المسير أن يو

   .مستوى التشغيل داخلهاالتي تعترضها و
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  الفصل الثالث                                                                                 الدراسة الميدانية

 . جنس المستجوب:السؤال الثاني
   داخل مؤسساتجنس المستجوب ):III-9( الجدول     العينة داخل مؤسساتجنس المستجوب ):III-9(  البيانيالشكل

  العينة

73,12%

26,88%

ر ذآ
ثى أن

  
     االستبيان معطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر       )III 9-(  في الجدول رقمالمعطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر 
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ستثمار الهذا راجع إلى اإلقبال الكبير على ا  و،من العينة هم ذكور %73نسبة نتائج أن ال أوضحت       

 ات التي تبتعد عنها اإلناث كثيرا      و هي النشاط،البناء و األشغال العمومية وفي قطاع الخدمات و النقل

ختصاصهن،  على النشاطات األخرى مثل الخياطة والحالقة وغيرها من األنشطة التي هي من اقبلنفي حين ي

  .إال أننا نالحظ أن نسبة إقبال اإلناث على هذه المؤسسات منخفضة كثيرا مقارنة مع نسبة الذكور

   . سن المستجوب:السؤال الثالث
      العينةداخل مؤسسات سن المستجوب ):III-10( الجدول   العينةداخل مؤسسات سن المستجوب ):III-10(  البيانيالشكل 

 

12,9%

48,39%

1,08%

32,26%

5,38%

18-25
26-35
-18
36-45
46-65

  
    االستبيان معطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر                   )III 10-(  في الجدول رقمالمعطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر

 التكرار 
النسبة  
  المئوية

التكرار 
نسبيال   

النسبي 
 التجميعي

73,1 73,1 136 ذآر  73,1 
26,9 26,9 50 أنثى  100,0 
100,0 100,0 186 المجموع    

 التكرار 
النسبة  

ئويةالم   
التكرار 
  النسبي

النسبي 
 التجميعي

 -18 2 1,1 1,1 1,1 
  18-25 24 12,9 12,9 14,0 
  26-35 90 48,4 48,4 62,4 
 36-45 60 32,3 32,3 94,6 
  46-65 10 5,4 5,4 100,0 
  Total 186 100,0 100,0   

 



  الفصل الثالث                                                                                 الدراسة الميدانية

    18من العينة هم فوق سن  % 99 أن حوالي االستبيانتوضح لنا نتائج السابقين   و الجدول من الشكل     

ة للحصول فر  الشروط التي تفرضها الوكاالت على أصحاب المشاريع لمنحهم الموافقاوهذا يوضح لنا تو

فإن جميع المستجوبين تتوفر فيهم شروط العمل أي فوق السن وحسب النتائج المتحصل عليها  على القرض ،

   .هم عن تسييرهاؤفهم يملكون مؤسسات عائلية عجز أوليا  ،تتوفر فيهم الشروط ال % 1القانونية إال نسبة 

  .الحالة العائلية:السؤال الرابع
  . لمستجوبل الحالة العائلية ):III-11( الجدول                 . لمستجوبل حالة العائليةال ):III-11(  البيانيالشكل

  

  

    االستبيان معطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر           )III 11-(  في الجدول رقمالمعطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر
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39,78%

59,14%

1,08%

أعزب  
تزوج  ة(م )
ق ة(مطل )

 التكرار 
النسبة  
  المئوية

التكرار 
  النسبي

النسبي 
 التجميعي

 39,8 39,8 39,8 74 أعزب 
)ة(متزوج     110 59,1 59,1 98,9 
)ة(مطلق    2 1,1 1,1 100,0 
  l 186 100,0 100,0المجموع  

 المتزوجـون إذ يـصلون      يستحود عليهـا   أن أكبر نسبة في عينة الدراسة ،         السابقةمن اإلجابات   نالحظ      

التخفيف من حدة البطالـة و القـضاء        ه المؤسسات تزيد في الدخل و بالتالي        يوضح أن هذ  مما    ،      % 59إلى

 ، توجد عالقة قوية وطرديـة بـين الفقـر     هعلى الفقر، بحصول رب األسرة على دخل يعيل به  أفراد أسرت           

سبة  ا، أم ال ألسرة فقيرة    يصبح مشكّ ف و دون دخل     إذا كان رب األسرة بطاالً    فوالدخل    فتمثل الحالـة    % 40 ن

ن و هـذا مـا      قـو و النسبة الضعيفة جدا و هي المطل       لعائلية أعزب و هي فئة الوافدين الجدد لسوق العمل ،         ا

سقرار ألصحاب هذه المؤسسا ت و هو العامل الذي يساعد على تطور هـذا النـوع مـن            يوضح لنا حالة اال   

  .المؤسسات

 



  الفصل الثالث                                                                                 الدراسة الميدانية

  .مقر المؤسسة:السؤال الخامس
  المؤسسة  مقر ):III-12( الجدول                                           المؤسسة مقر  ):III-12(  البيانيالشكل

 

77,42%

18,28%

4,3%

رية حض
به ش

رية حض
ة ريفي

  

 التكرار 
النسبة  
  المئوية

التكرار 
  النسبي

النسبي 
 التجميعي

 77,4 77,4 77,4 144 حضرية 
شبه   

 95,7 18,3 18,3 34 حضرية

 100,0 4,3 4,3 8 ريفية  
  100,0 100,0 186 المجموع  

    االستبيان معطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر           )III 12-(  في الجدول رقمالمعطيات على بناء الطالب إعداد من: المصدر

 نالحظ أن أعلى نسبة من المستفيدين من هذه المشاريع  هم من السابقينمن خالل الجدول والشكل      

  :تفاع إلى مجموعة من األسباب منها ر ويرجع هذا اال %77 بنسبة، أيالمناطق الحضرية

حضارية و الريفية والنائية عن الوكاالت الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وبالتالي الشبه بعد سكان المناطق  -

  .مثل هذه المشاريعل معظمهم معرفةعدم 

  كل البلديات والدوائر غطيعدم وجود وسائل إعالمية ت -

 بطالة من الشباب في المناطق األخرى شباب المناطق الحضرية هم األكثر عرضة لل -

 .  إلى المدن يالنزوح الريف -

حضرية و الريفية حيث كانت معظم هذه الإال أن هذا لم يمنع من وجود بعض المستثمرين في المناطق شبه 

  .ستثمارات في المجال الفالحيالا
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  الفصل الثالث                                                                                 الدراسة الميدانية

  تاريخ إنشاء المؤسسة:السؤال السادس
- 1998 :     3             %      
- 1999:     4            %   
- 2000 :   13             %  
- 2001:    1           %   
- 2002:     7 %  
- 2003 :1  %   
- 2004 :   6 %  
- 2005 : 4  %  
- 2006 :  9%  
- 2007 : 23% 
- 2009:  16% 
- 2010 :   3%  

ة في كل أش أنه كان تذبذب في عدد المؤسسات المن يالحظمن خالل السؤال الذي يخص تاريخ إنشاء المؤسسة

 والغرض من هذا السؤال هو ،هي التي كان فيها أكبر عدد في إنشاء مؤسسات العينة 2007سنة وقد كانت 

ومعرفة جدوى التعديالت التي كانت تقوم بها معرفة كيف كان إقبال الشباب على هذا النوع من المؤسسات 

  .الدولة لتنظيم هذا النوع من المؤسسات 

  .ال عند إنشاء المؤسسةعدد العم:السؤال السابع

  

  95 %: أجراء هي   9 إلى 1 مؤسسات العينة التي يتراوح عدد عمالها من - 

  %5: أجير هي49 إلى 10 مؤسسات العينة التي  يتراوح عدد عمالها من - 

منها بدأت  % 27من عينة البحث و % 29حيث أن نسبة المؤسسات التي بدأت بعامل واحد هي حوالي    

 لنا أن هذا ما يوضحو ،  % 3ي حوالي هها بأكثر من عشرة عمال فؤا المؤسسات التي كان إنشابعاملين أم

 .بدأت عبارة عن مؤسسات مصغرة معظم المؤسسات في هذه العينة قد 

  

  

  

  

  
 118

 



  الفصل الثالث                                                                                 الدراسة الميدانية

  .قطاع نشاط المؤسسة:السؤال الثامن
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.          ة المؤسسنشاط قطاع  ):III-13( الجدول                              .ة المؤسسنشاط قطاع  ):III-13(  البيانيالشكل

 

19,35%

25,81%

10,75%

38,71%

4,3%

ناعي ص
اء و بن

غالعمومي أش
ة مي

اري تج
خدمات
رفي ح
ي فالح

 التكرار 
النسبة  
  المئوية

التكرار 
  النسبي

النسبي 
 التجميعي

 19,4 19,4 19,4 36 صناعي 
بناء وأشغال   
 45,2 25,8 25,8 48 عمومية

 55,9 10,8 10,8 20 تجاري  
 94,6 38,7 38,7 72 خدمات  
 98,9 4,3 4,3 8 حرفي  
 100,0 1,1 1,1 2 فالحي  
  100,0 100,0 186 المجموع  

  
    االستبيان معطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر                 )III13-(  في الجدول رقمالمعطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر

 تنشط ات المؤسسه من هذ%38,7 النشاط اتضح لنا أن ما يقارب نسبة قطاعل المتعلق بافيما يخص السؤ    

 % 25,8 البناء واألشغال العمومية بنسبة  ثم تليها المؤسسات التي تنشط في مجال،في مجال الخدمات والنقل

، ويمكن إرجاع هذه النتائج إلى جملة من % 1,1ويأتي في األخير بنسبة ضعيفة جدا القطاع الفالحي ب

  :األسباب منها 

  األمر الذي يدفع بالكثير من الشباب إلى عدم اإلستثمار في المجال الزراعي الطابع الصحراوي للمنطقة-

لصعوبة الفالحة في الصحراء ، إذ تتطلب امكانيات كبيرة لالستثمار و النجاح ومن الصعوبات الرياح، الحر 

   . الشديد، بعد المياه الجوفية

شباب لالستثمار فيها مقارنة بالمشاريع  ما يدفع بالكثير من المسهولة تسيير المؤسسة الخدمية و النقل  -

 .الصناعية أو الزراعية 

 التعدم وجود توزيع عادل فيما يخص تمويل االستثمارات بين مختلف النشاطات من طرف الوكا -

 . والبنك

  

 



  الفصل الثالث                                                                                 الدراسة الميدانية

 .ختيار النشاطاأسباب :السؤال التاسع
 .ةمؤسسال ختيار قطاع نشاطاأسباب  ):III-14( الجدول   .ةمؤسسال ختيار قطاع نشاطاأسباب    ):III-14(  البيانيالشكل

 

43,01%

43,01%

13,98%

ربح ال
 وجود    
برة خ
باب أس
أخرى    

  
 

    االستبيان معطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر                 )III14-(  في الجدول رقممعطياتال على بناء الطالب إعدادمن : المصدر
 من أصحاب المؤسسات يشتغلون في مجال  %43من خالل الجدول والشكل أعاله نالحظ أن نسبة   

الخبرة الالزمة  ال يتمتعون ب من أصحاب المؤسسات% 57تخصصهم وذلك لتوفرهم على الخبرة، و نسبة 

 تتخبط فيها المؤسسات  عدةوالدافع لنسبة كبيرة منهم هو تحقيق الربح فقط ،  هذا ما يفسر لنا وجود مشاكل

  .خاصة في مجال التسييربو

  تحليل بيانات معوقات نشاط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: المطلب الثاني 
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 .المستوى الدراسي:السؤال العاشر
  . الدراسيالمستوى ):III-15( الجدول                                  . الدراسيالمستوى ):III-15(  البيانيالشكل

 التكرار 
النسبة  
  المئوية

ا التكرار 
 النسبي

النسبي 
 التجميعي

 43,0 43,0 43,0 80 الربح 
 86,0 43,0 43,0 80 الخبرة  
 100,0 14,0 14,0 26 أسباب أخرى  
,100 186 المجموع  

0 100,0  

 
التكرا
 ر

النسبة 
 المئوية

التكرار 
 النسبي

النسبي 
 التجميعي

 4,3 4,3 4,3 8 ابتدائي 
 24,7 20,4 20,4 38 متوسط  
 68,8 44,1 44,1 82 ثانوي  
 84,9 16,1 16,1 30 جامعي  
ين تكو  

 98,9 14,0 14,0 26 المهني

 100,0 1,1 1,1 2 اخرى  
  100,0 100,0 186 المجموع  

  

4,3%

20,43%

44,09%

16,13%

13,98%

دائي إبت
ط متوس
انوي ث
امعي ج
وين تك
ني مه
اخرى    

  
    االستبيان معطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر                 )III15-(  في الجدول رقمالمعطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر  

 



  الفصل الثالث                                                                                 الدراسة الميدانية

مي لصاحب المؤسسة كانت أعلى نسبة ذات مستوى ثانوي يعلـتتوى الل المتعلق بالمسامن خالل السؤ      

 هذه دالبيانية حيث تعالدائرة  وهذا ماهو موضح من خالل ، شهادات أخرىثم جامعيالفيليها المتوسط و 

 وبالتالي الصغيرة أو المتوسطةمؤسسة الالفئات من الفئة المؤهلة أكثر للحصول على الموافقة إلنشاء 

القرض ألن المستوى العلمي ضروري جدا في هذه العملية بحيث يعطينا ضمانات للتسيير الحصول على 

  .الجيد للمؤسسة و األموال المقترضة وبالتالي نجاح المشروع

  :در المساهمة الشخصيةا مص:السؤال الحادي عشر
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    الشخصيةدر المساهمةامص):III-16( الجدول                        الشخصيةدر المساهمةامص):III-16(  البيانيالشكل

39,78%

35,48%

24,73%

 مساهمة
ية شخص
ة  ن العائل م

 و
دقاء األص
 مصادر
أخرى    

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

التكرار 
 النسبي

النسبي 
 التجميعي

مساهمة  
 39,8 39,8 39,8 74 شخصية

مساهمة   
 75,3 35,5 35,5 66 من العائلة

مصادر   
 100,0 24,7 24,7 46 أخرى

  100,0 100,0 186 المجموع  

  
     االستبيان معطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر                 )III16-(  في الجدول رقمالمعطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر   

           من خالل الجدول والشكل أعاله نالحظ أن مصادر المساهمة الذاتية لهذه المؤسسات كانت مساهمة 

      مة بمساعدة العائلة ثم تليها مساه، %40 شخصية من طرف صاحب المشروع بنسبة تقارب

يبين لنا مدى إقبال الشباب على مثل هذه المشاريع باإلعتماد على مواردهم  وهو ما . %35واألصدقاء 

  . الخاصة 
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  . خصوصية المنطقة:السؤال الثاني عشر
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  خصوصية المنطقة ):III-17( الجدول                        خصوصية المنطقة):III-17(  البيانيالشكل

 

53,76%36,56%

9,68%

م نع
ا نوعا م

ال

  
    االستبيان معطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر                 )III17-(  في الجدول رقمالمعطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر

       معظم أصحاب المؤسسات في العينة أكدوا لنا أنهم أخذوا بعين اإلعتبار خصوصية و مميزات    

 حيث كانت طبيعة المنطقة هي من المحدادت الرئيسية لطبيعة % 53,8ختيار المشروع بنسبةاالمنطقة عند 

بتعاد الكثيرين عن النشاط الفالحي نظرا للطبيعة الصحراوية للمنطقة اوعيته وهذا ما يؤكده لنا النشاط ون

وكذالك   وفك العزلة عن أهل األرياف،،لربط بين مختلف المناطقلوإقبالهم على المشاريع الخدمية مثل النقل 

  . االمتيازات الجبائية المخصصة للمنطقة

  .تي واجهها المشروع بعد البدء في االستغالل الصعوبات ال:السؤال الثالث عشر

  . الصعوبات التي تواجه المؤسسةطبيعة):III-18( الجدول . الصعوبات التي تواجه المؤسسةطبيعة):III-18(  البيانيالشكل

   

16,13%

7,53%

5,38%

24,73%

39,78%

6,45%

وردين الم
ائن الزب
يير التس

رائب الض
ك البن

ين المنافس

                 
: المصدر

            
      االستبيان معطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر                 )III18-(  في الجدول رقمالمعطيات على بناء الطالب إعدادمن 

 التكرار 
النسبة  
  المئوية

التكرار 
 النسبي

النسبي 
 التجميعي

 53,8 53,8 53,8 100 نعم 
 90,3 36,6 36,6 68 نوعا ما  
 100,0 9,7 9,7 18 ال  
المجمو  
   100,0 100,0 186 ع

 التكرار 
النسبة  
  المئوية

التكرار 
 النسبي

النسبي 
 التجميعي

 16,1 16,1 16,1 30 الموردين 
 23,7 7,5 7,5 14 الزبائن  
 29,0 5,4 5,4 10 التسيير  
 53,8 24,7 24,7 46 الضرائب  
 93,5 39,8 39,8 74 البنك  
 100,0 6,5 6,5 12 المنافسين  
  100,0 100,0 186 المجموع  

 



  الفصل الثالث                                                                                 الدراسة الميدانية

 أما فيما يخص الصعوبات التي واجهها أصحاب المؤسسات بعد البدء في االستغالل فتمثلت بنسب أعلى في 

طول إلى  ويمكن إرجاع مشكل البنك بالدرجة األولى %24.7 إلىو الضرائب  %39.8إذ وصلت إلى البنك 

راءات التي يستغرقها البنك في منح القرض وفي الشروط المصاحبة له، وبالنسبة للضرائب فتعاني مدة اإلج

وبالتالي عانت كثيرا من  منها  المؤسسات التي تجهل اإلجراءات التي يجب إتباعها مع مصلحة الضرائب،

  مشكل الموردين ، أماه الزبائن بدرايةمع الزبائن فيرجع إلى حداثة المشروع وعدم و مشكل الضرائب،

  .التسيير، والمنافسين فهي في أغلب األحيان مشاكل يعاني منها أي مشروع مهما كانت طبيعته وصفته و

 . المؤسسةاختارتهارف على الوكالة التي عكيفية الت:السؤال الرابع عشر
 

 . قنوات التعرف على نظام الوكالة )III-19( الجدول            . التعرف على نظام الوكالة قنوات )III-19(  البيانيالشكل
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31,18%

40,86%

9,68%

11,83%

6,45%

دقاء األص
ارف و المع

ائل  وس
الم اإلع

ائإلعال وس
ة م الوآال

 طرق
أخرى    
ت يس
 هناك    
ة إجاب

 

ل

  
      االستبيان معطيات  علىبناء الطالب إعدادمن : المصدر                 )III19-(  في الجدول رقمالمعطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر

 التكرار 
النسبة  
  المئوية

التكرار 
 النسبي

النسبي 
 التجميعي

عن طريق  
األصدقاء و 
 المعارف

58 31,2 33,3 33,3 

عن طريق وسائل   
 77,0 43,7 40,9 76 اإلعالم

عن طريق وسائل   
 87,4 10,3 9,7 18 إعالم الوآالة

 100,0 12,6 11,8 22 طرق أخرى  
  100,0 93,5 174 المجموع  
ال 
توجد 
 إجابة

 
12 6,5    

    100,0 186 المجموع

  
ه نرى بوضوح الدور الكبير الذي تلعبه وسائل اإلعالم بالتعريف ل و الشكل أعالومن خالل الجد       

من مؤسسات العينة الذين استفادوا من نظام هذه  % 41 وذلك بنسبة ،بها من الشبابيبالوكاالت و تقر

فلم تقم  عن طريق األصدقاء و المعارف أما وسائل إعالم الوكالة  %31الوكاالت و في المرتبة الثانية بنسبة 

 ألنها لم تستفد ، فلم تجب عن السؤال % 6.5ما نسبة ، أ  %10ر المنوط بها وكانت في األخير بنسبة بالدو

 .من نظام هذه الوكاالت

 



  الفصل الثالث                                                                                 الدراسة الميدانية

 .ختيار الوكالةاأسباب :السؤال الخامس عشر
  .لوكالةر ااختياسبب  :)III-20( الجدول                              .ر الوكالةاختياسبب  :)III-20(  البيانيالشكل

43,01%

16,13%

21,51%

12,9%

6,45%

و باب تع أس
رض للق

 مدة
ول  الحص

ى  عل
رض الق
ع ق م التوف
روط  ش
رض الق
باب  ألس
أخرى    
ت ليس
 هناك    
ة إجاب
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      االستبيان معطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر             )III20-(  في الجدول رقمالمعطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر
 ذلك ، وظام الوكالة ألجل القرض الممنوح ارت نختاحظ أن النسبة األكبر هي التي من الشكل البياني نال     

 ألن هذه الوكاالت تختلف من وكالة إلى أخرى من حيث تحديد سقف المبلغ الممنوح ،من حيث القيمة المالية

 خاصة  و بن شروط هذه الوكاالت تتناسب مع مميزات طالب القرضكووتأتي النسبة الثانية من اإلجابات 

  .   حيث العمر من

  .ستفادة من الدورات التي تنظمها الوكالةالا:السادس عشرالسؤال 
االستفادة من الدورات التي نظمتها       :)III-21( الجدول . من الدورات التي نظمتها الوكالةاالستفادة :)III-21(  البيانيالشكل

 .  الوكالة

 التكرار 
النسبة  
  المئوية

التكرار 
 النسبي التجميعي   النسبي

ألسباب تعود  
للقرض 
 الممنوح

80 43,0 46,0 46,0 

قصر مدة   
حصول على 
 الموافقة

30 16,1 17,2 63,2 

الن   
شروطك 
تتوافق مع 
 هدا النوع 

40 21,5 23,0 86,2 

السباب   
 100,0 13,8 12,9 24 أخرى

  100,0 93,5 174 المجموع  
ال 
توجد 
 إجابة

 
12 6,5   

   100,0 186 المجموع

 التكرار 
النسبة  
  المئوية

التكرار 
  النسبي

النسبي 
 التجميعي

 35,6 35,6 33,3 62 نعم 
 79,3 43,7 40,9 76 ال  
 100,0 20,7 19,4 36 أحيانا  
  100,0 93,5 174 المجموع  
لم 
يجاوب 
 أصحابها

 
12 6,5   

   100,0 186 المجموع

33,33%

40,86%

19,35%

6,45%

م نع
ال

ا أحيان
ت يس
 هناك    
ة إجاب

ل

  
      االستبيان معطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر             )III21-(  في الجدول رقمالمعطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر
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ستفادوا من ا  قد أغلبية أصحاب المؤسساتأن أعاله يظهر  السابقينو الجدول  اإلجابات في الشكلمن

 كلية أو جزئية أما الذين لم يجيبوا فإنهم لم أكانتالدورات التكوينية التي تقوم بها هذه الوكاالت سواءا 

بوا بأنهم لم يستفيدوا من الدورات فهذا يعكس  سوء التسيير وفيما يخص الذين أجا يستفيدوا من هذه األخيرة،

    .سسات، وعدم إيالء التكوين أهمية في التسييرلبعض هذه المؤ

  تحليل بيانات مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الحد : المطلب الثالث 

  .                من مشكلة البطالة 

  المؤسسة يزاول عمال؟هل كان صاحب :السؤال السابع عشر
اذا كان صاحب المؤسسة        :)III-22( الجدول       . قبل من كان صاحب المؤسسة يزاول عمالاذا :)III-22( البيانيالشكل

  يزاول عمال من قبل 

51,61%48,39%

م نع
ال

  

 التكرار 
النسبة  
  المئوية

التكرار 
 النسبي

النسبي 
 التجميعي

 51,6 51,6 51,6 96 نعم 
 100,0 48,4 48,4 90 ال  
   100,0 100,0 186 المجموع  

      االستبيان معطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر             )III22-(  في الجدول رقمالمعطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر
  

 أن يصبحوا ضح  أن أغلب أصحاب المؤسسات كانوا يزاولون عمال قبل و الجدول يت الشكل البيانيمن      

 % 48ما نسبة أ من جراء عملهم في مؤسسات مماثلة ، أكسبهم خبرةبطالين ثم ينشئون مؤسساتهم و هذا ما 

  . وتشغيل الشبابجو هو ما يوضح سياسة الدولة في إدما ،فتمثل بطالين لم يسبق لهم العمل من قبل
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 ؟كم مكث صاحب المؤسسة بطاال:السؤال الثامن عشر
 

 126

 .كم مكث صاحب المؤسسة بطاال  :)III-23(الحدول        .كم مكث صاحب المؤسسة بطاال  :)III-23( البيانيالشكل

37,63%

60,22%

2,15%

ن  أقل م
نة س

ن ثر م  أآ
نة س

ث م يمك ل
اال بط

 التكرار 
النسبة  
  المئوية

التكرار 
  النسبي

النسبي 
 التجميعي

 37,6 37,6 37,6 70 أقل من سنة  
 97,8 60,2 60,2 112 أآثر من سنة  
لم يمكث   
 100,0 2,2 2,2 4 بطاال

   100,0 100,0 186 المجموع  

  
       االستبيان معطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر             )III23-(  في الجدول رقمالمعطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر 

مكثوا    أنهم)%60(المجيبين ظهر  النسبة الكبيرة من ت ىعلفي األمن الشكل البياني الموضح           

  أنالمؤسساته يمكن لهذه أندليل على  و هذا ، أي كانوا مسجلين ضمن فئة البطالين،كثر من سنةألين بطال

  .في الحد من مشكلة البطالةفعالً تساهم 

  . يتم تشغيلهم حالياذينعدد العمال ال:السؤال التاسع عشر

    %  87   أجراء  هي9 إلى 1مؤسسات العينة التي يتراوح عدد عمالها من  -

  %   12  أجير هي49 إلى 10ؤسسات العينة التي يتراوح عدد عمالها من  م-

  %  1  أجير هي499 إلى 50  مؤسسات العينة التي يتراوح عدد عمالها من-

صبح يفإن بعضها تطور ل 95 %بعدما كانت جل المؤسسات عند إنشائها مؤسسات مصغرة بحوالي 

من خالل اإلجابات  و  ،وسطتين بعدما كانتا صغيرتينأصبحتا متن من العينة ا  و مؤسست،مؤسسات صغيرة

ت محافظة على يمن العينة لم تتطور من حيث عدد العمال وبق % 55 على هذا السؤال يظهر  أن حوالي

زداد العمال بالنسبة للعدد ا بحث تطورت من حيث عدد العمالفقد من المؤسسات   % 42 أما  نفسه ،العدد
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من مؤسسات العينة تدهورت وتناقص معدل التشغيل   % 3ذه األخيرة فإن حوالينقيض له و بال،عند اإلنشاء

   .لديها

  .ختيار العمالاأساس :السؤال العشرون
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 .ختيار العمال في المؤسسةاأسس   :)III-24(الجدول      .ختيار العمال في المؤسسةاأسس   :)III-24( البيانيالشكل

 

9,68%

10,75%

73,12%

6,45%

داقة الص
ة القراب
ب  حس
اج إحتي
ب  منص
ل  العم
باب  أس
أخرى    

  
      االستبيان معطيات على بناء الطالب إعدادمن : مصدرال             )III24-(  في الجدول رقمالمعطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر

 التكرار 
النسبة  
  المئوية

التكرار 
بيالنس   

النسبي 
 التجميعي

9,7 9,7 9,7 18 الصداقة 
20,4 10,8 10,8 20 القرابة  
حسب احتياج   
93,5 73,1 73,1 136 منصب

100,0 6,5 6,5 12 أسباب أخرى  
  100,0 100,0 186 المجموع  

ختيار العمال اكان  % 73توضح أن  وبنسبة كبيرة هالإن غالبية اإلجابات الموضحة في الشكل أع      

ن أغلبية هذه المؤسسات تشتغل في قطاع البناء و األشغال العمومية ألوهذا  ،حتياج منصب العمل احسب 

نقل  و الذي يتطلب بدوره الخبرة في الميدان،أما من زاوية أخرى معاكسة نرى أن دمات و الخوقطاع ال

لتوظيف لديهم  ل اتفقوا على أن الطريقة المستعملة ، فقد %21ن بنسبة يبعض المستجوبين في العينة و المقدر

 على أساس قد شكلوا هذه المؤسساتيرجع ذلك إلى أن أغلب أصحاب هذه المشاريع  و هي الصداقة والقرابة

  . عائلي ليضمنوا التضامن أكثر هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القيم العائلية و القبلية ما زالت تتحكم فيهم
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   .ق التي يتم بها التوظيف داخل المؤسسةائالطر:السؤال الواحد و العشرون
  . التشغيل داخل المؤسسةكيفية:)III-52(الجدول               .مؤسسةال التشغيل داخل كيفية:)III-52( البيانيالشكل

15,05%

21,51%
63,44%

ير  د غ عق
دة محدد الم
دد د مح  عق

دة الم
د دون عق ب

  
      االستبيان معطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر             )III25-(  في الجدول رقمالمعطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر

عمل فأصحاب العقود ال ضمانات بشأن ديمومة ال يقدمون  المستجوبين  من% 85نالحظ أن أكثر من       

هم دون مبرر وفي أي لحظة، أي أن مناصب يمكن تسريحف عقدا أصال ، وقعوا أو الذين لم يينغير المحدد

الخوف من (  وقد يؤثر ذلك سلبا على مردودية العمال ،الشغل التي توفرها هذه المؤسسات غير مستقرة

، وقد  بالمقارنة مع الدوافع األخرى  كبرى أهميةيشكلن دافع البحث عن الخبرة أ هذا  يفسر و) المستقبل 

      يترجم تخوف القائمين على هذه المؤسسات وتشاؤمهم من المستقبليكون لهذا األمر داللة أخرى حيث 

     .  أي افتقارهم لتطلعات طويلة المدى

  .حالة العمال قبل تشغيلهم: العشرون الثاني والسؤال
 .محالة العمال قبل تشغيله :)III-26(الجدول                     .حالة العمال قبل تشغيلهم :)III-26( البيانيالشكل

 التكرار 
النسبة  
  المئوية

التكرار 
 النسبي

النسبي 
 التجميعي

عقد غير  
 15,1 15,1 15,1 28 محدد المدة

عقد محدد   
 36,6 21,5 21,5 40 المدة

 100,0 63,4 63,4 118 دون عقد  
   100,0 100,0 186 المجموع  

 التكرار 
النسبة  
 التكرار النسبي  المئوية

النسبي 
 التجميعي

بطال لم يسبق  
50,5 50,5 50,5 94 له أن اشتغل

فقدان منصبه   
نتيجة غلق 
 المؤسسة

36 19,4 19,4 69,9

عامل في   
94,6 24,7 24,7 46 مكان آخر

100,0 5,4 5,4 10 ال توجد إجابة  
  100,0 100,0 186 المجموع  

   

 

50,54%

19,35%

24,73%

5,38%

م  ال ل  بط
تغل يش

ب د منص فق
ه عمل

ي  ل ف  عام
مكان آخر
د  ال توج
ة إجاب

 
      االستبيان معطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر             )III26-(  في الجدول رقمالمعطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر
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 ممن وظفوا في هذه المؤسسات كانوا بطالين وهذا يدل أن هذه % 70 أننالحظ من الشكل البياني           

 فهي ال توفر مناصب الشغل ،دور المتمثل في الحد من مشكل البطالةاللمتوسطة تلعب المؤسسات الصغيرة وا

نسبة معتبرة ب أخرين و اًغير أنها بالمقابل توظف أشخاص ، ني بل توظف أشخاص آخر،لمسيريها فحسب

      .  يعملون في أماكن اخرى  25%

  .لعمال داخل المؤسسةاشروط تشغيل :العشرونو   الثالثالسؤال
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 شروط تشغيل العمال بالنسبة للمؤسسة:)III-27(الجدول    .شروط تشغيل العمال بالنسبة للمؤسسة:)III-27( البيانيلشكلا

9,68%

40,86%
46,24%

توى  المس
ي العلم
برة الخ
ات متطلب
ة الوظيف
روط  ش
أخرى    

 التكرار 
النسبة  
  المئوية

التكرار 
  النسبي

النسبي 
 التجميعي

المستوى  
 9,7 9,7 9,7 18 العلمي 

 50,5 40,9 40,9 76 الخبرة  
متطلبات   

 96,8 46,2 46,2 86 الوظيفة

شروط   
 100,0 3,2 3,2 6 أخرى

   100,0 100,0 186 المجموع  

  
      االستبيان معطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر             )III27-(  في الجدول رقمالمعطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر

     هو أن يمتلك الفرد خبرة ميدانية للتوظيفسي نالحظ أن الشرط الرئي و الجدول الشكل البيانيمن        

 لكن من جهة أخرى يبين لنا هذا الشكل أن ،نيوهذا يؤكد نتائج السؤال العشر) حسب متطلبات الوظيفة ( 

      هذه المؤسسات ال يمكن اعتبارها تساهم في القضاء على بطالة الكفاءات بحكم أن شرط المستوى التعليمي 

  .منها   % 10ال يخص سوى 
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  .  التمتع بالحقوق العمالية:العشرون الرابع والسؤال
 .عمال المؤسسة بحقوقهمتمتع  :)III-28(الجدول              .همعمال المؤسسة بحقوقتمتع : )III-28( البيانيالشكل

 

63,44%
10,75%

25,81%

مان  الض
اعي اإلجتم

ة العطل
نوية الس
وق  الحق
رى األخ

  
      االستبيان معطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر             )III28-(  في الجدول رقمالمعطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر

يؤكد        عدم احترام لحقوق العمال في هذه المؤسسات وهذا ل هذه النتائج يتبين لنا أن هناكمن خال     

 فتوظيف عامل دون عقد ال يجبر صاحب المؤسسة على التصريح به لدى ، بشأن عقود التشغيلإليه أشرناما 

صاحب المؤسسة ألنهم في مصالح الضمان االجتماعي ، كما أن هؤالء العمال ال يمكنهم إال االنصياع ألوامر 

يلجأ ون إلى المطالبة بالعطلة السنوية وهذا دليل على أن الكثير من هؤالء العمال وضعية حساسة وال يمكنهم 

     .هذه المؤسسات ليس للعمل بصفة دائمة بل الكتساب الخبرة ألن ظروف العمل فيها غير مستقرة

  .ة الدخلهل ساعد المشروع في زياد:العشرونالخامس و السؤال 
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 . زيادة دخل صاحب المؤسسة:)III-29(الجدول                 . زيادة دخل صاحب المؤسسة:)III-29( البيانيالشكل

 التكرار 
النسبة  
  المئوية

التكرار 
 النسبي

النسبي 
 التجميعي

الضمان  
63,4 63,4 63,4 118 االجتماعي

74,2 10,8 10,8 20 العطلة السنوية  
الحقوق   
100,0 25,8 25,8 48 األخرى

  100,0 100,0 186 المجموع  

 التكرار 
النسبة  
  المئوية

التكرار 
  النسبي

النسبي 
 التجميعي

93,5 93,5 174 نعم  93,5 
6,5 6,5 12 ال   100,0 
l 186 100,0 100,0المجموع     

93,55%

6,45%

م Iنع
ال

  
      االستبيان معطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر             )III29-(  في الجدول رقمالمعطيات على بناء الطالب إعدادمن : رالمصد
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، أي أنهم حققوا أرباحا عن طريق قد ارتفع أقر أصحابها أن دخلهم قد  %94 حوالي غالبية المؤسسات

  .مؤسساتهم

   .ستخدام الدخلا مجال: العشرون السادس والسؤال
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  .ستخدام الدخلا مجال :)III-30(الجدول                                   .ستخدام الدخلامجال  :)III-30( البيانيالشكل

0

20

40

60

80

100

120

توسيع و تطوير المشروع تسديد الديون  زيادة عدد العمال جاالت أخرى

 التكرار 
 100 توسيع و تطوير المشروع

 62 تسديد الديون
 6 زيادة عدد العمال
 6 مجاالت أخرى

 174 المجموع

  
      االستبيان معطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر                             )III30-(  في الجدول رقمالمعطيات على بناءب  الطالإعدادمن : المصدر

هذه األموال ون ستعملي 174من أصل مسير  100غالبية هؤالء         من الجدول و الشكل يظهر لنا أن 

طوير المشروع لكن من دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة مناصب  لغرض التوسع وتمها من مؤسساتهوالتي جن

ستة مؤسسات فقط تستعمل  ، فيبدوا أن هذا األمر ليس من أولويات هؤالء وخير دليل على ذلك كون العمل

   .هذه الموارد لخلق مناصب شغل جديدة

نشأة بحيث عند  صعبة، السابقين يظهر ان وضعية العمال في هذه المؤسسات  على تحليل الشكلينبناء

  . توسعها توظف عمال ويبقى عددهم ثابتا رغم المؤسسة

  .مستوى مساهمة المؤسسة في التشغيل بالنسبة للعمال المسيرين و التنفيذيين: العشرون السابع والسؤال
  .مستوى مساهمة المؤسسة في التشغيل بالنسبة للعمال المسيرين و التنفيذيين  :)III-31(الجدول

 ليست فعالة نوعا ما فعالة لةمساهمة فعا  
ليست فعالة على 

 اإلطالق
21,51 9,68 عمال مسيرين 40,86 11,83 16,13 
25,81 9,68 عمال تنفيذيين 49,46 2,15 12,90 

      االستبيان معطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر
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  .بة للعمال المسيرين و التنفيذيينمستوى مساهمة المؤسسة في التشغيل بالنس  :)III-31( البيانيالشكل

9,68 21,51 40,86 11,83 16,13

9,68 25,81 49,46 2,1512,90

0% 20% 40% 60% 80% 100%

عمال مسيرين

عمال تنفيذيين
مساهمة فعالة
فعالة
نوعا ما
ليست فعالة
ليست فعالة على اإلطالق

ط

  
     )III31-(  في الجدول رقمالمعطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر 

    فإن مستوى تشغيلهم بالنسبة لمؤسسات العينة ،المسيرينم  أالتنفيذيين تعلق األمر بالعمال سواء 

أن مؤسساتهم فعالة يرون نسبة الذين أجابوا  يمكن أن نالحظ من الشكل البياني أن ، ويعتبرمتوسط الفعالية

  .نوعا ما في مستوى التشغيل للنوعين من العمال 

  نوعية العمال التي تفضلها المؤسسة : العشرون التاسع والسؤال و العشرون الثامن والسؤال
   نوعية العمال التي تفضلها المؤسسة  :)III-32(الجدول

 دوممع ليس بكثرة نوعا ما بكثرة بكثرةجدا 
26,88 13,98 عمال مؤهلين 40,86 12,90 5,38 
18,28 6,45 عمال عاديين 52,69 15,05 7,53 

6,45 7,53 خريجي الجامعات 39,78 2,15 44,09 
21,51 13,98 خريجي المعاهد 34,41 13,98 16,13 
9,68 10,75 تشغيل المرأة 19,35 5,38 54,84 

      االستبيان اتمعطي على بناء الطالب إعدادمن : المصدر
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 .نوعية العمال التي تفضلها المؤسسة  :)III-32( البيانيالشكل

13,98 26,88 40,86 12,90 5,38

6,45 18,28 52,69 15,05 7,53

7,53 6,45 39,78 2,15 44,09

13,98 21,51 34,41 13,98 16,13

10,75 9,68 19,35 5,38 54,84

0% 20% 40% 60% 80% 100%

عمال مؤهلين

عمال عاديين

خريجي الجامعات

خريجي المعاهد

تشغيل المرأة

بكثرةجدا
بكثرة
نوعا ما
ليس بكثرة
معدوم

 
     )III32-(  في الجدول رقمالمعطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر
فإنه ال  ، بالنسبة للعمال الذين يستفيذون من عمل في هذه المؤسساتجليا من الشكل البياني يظهر لنا      

متص بطالة الكفاءات كخريجي الجامعات   أنها ت أو،أن هذه المؤسسات تساهم في تشغيل المرأة كن القوليم

 و هذا يدل على أمر مهم أال وهو أن هذه ،نو المعاهد والعمال المؤهلو أول المستفيدين هم خريجوإنما

ن هؤالء يكونون أكثر كفاءة ن وقد يكون هذا األمر إيجابيا بمعنى أيوأناس ميدانالمؤسسات مسيرة من طرف 

و مهنية لكن من ناحية أخرى قد يعني أنهم يفتقرون للقدرات التي تمكنهم من وضع إستراتيجيات طويلة 

  .  المدى 

   . والخبرة التي توفرها المؤسسةمستوى معالجة مشكلة البطالة :ثالثونال الواحد و والثالثون  السؤال

  
   والخبرة التي توفرها المؤسسةة البطالةمستوى معالجة مشكل :)III-33(الجدول

الخبرة التي توفرها المؤسسة  مستوى معالجة مشكلة البطالة
 3,23 8,60 آبيرة جدا
 21,51 33,33 آبيرة
 55,91 48,39 نوعا ما

 15,05 4,30 ليست آبيرة
 4,30 5,38 معدومة

      االستبيان معطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر
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   والخبرة التي توفرها المؤسسةمستوى معالجة مشكلة البطالة :)III-33( البيانيكلالش

8,60 33,33 48,39 4,30 5,38

3,23 21,51 55,91 15,05 4,30

0% 20% 40% 60% 80% 100%

الخبرة التي توفرها المؤسسة

مستوى معالجة مشكلة البطالة آبيرة جدا
آبيرة
نوعا ما
ليست آبيرة
معدومة

  
     )III33-(  في الجدول رقمالمعطيات على بناء الطالب إعدادمن : المصدر

ون مؤسساتهم تساهم فعليا في معالجة مشكلة البطالة د ال يع % 80 أكثر من أيالحظ أن الغالبية ي       

 في المتوسط كما رأينا في ثالثة عمالاصب الشغل التي توفرها هذه المؤسسات بمعدل تشغيل وهذا مرتبط بمن

حيال هذه المؤسسات هي خلق  و هذا األمر يجعلنا نتساءل ألن نظرة الدولة ،المبحث الثاني من الفصل الثالث

ا هو األهم ، أي أن مناصب الشغل لمسيريها والذين بدورهم يساهمون بعد ذلك في تشغيل أفراد آخرين و هذ

صاحب المؤسسة حلقة في وسط السلسلة لكن هؤالء يبدو بأنهم يرون أنفسهم في آخر الحلقة ،أي أن هذه 

 أحد األسباب  هذا، و قد يكون) إذن هناك اختالف كبير في النظرة (المؤسسات أنشئت ألجلهم ولتشغيلهم فقط 

    .أجلها من تألهداف التي خلقالعدم بلوغ هذه المؤسسات الرئيسية 

  %42  أي وهذا ما يراه غالبية المستجوبين، فإنها كبيرة، الخبرة التي توفرها هذه المؤسسات يخصفيما أما

 اوأأن أغلبية أصحاب هذه المؤسسات أنشين  وهذا ما يب،فقط يرون أنها ال توفر الخبرة % 10 وحوالي

 نفسه في مؤسسات مشابهة تشتغل في النشاط كتسبوها من جراء عملهما على الخبرة التي بناءمؤسساتهم 

    .ويتضح من هذا الشكل البياني أن هذه المؤسسات توفر الخبرة أكثر مما تعالج مشكل البطالة

  

 134

 



  الفصل الثالث                                                                                 الدراسة الميدانية

 . الثالث الفصلخالصة

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تلعب دورا في معالجة مشكلة  من خالل ما سبق نستنتج أن        

مناصب شغل، وهذا من خالل تشجيع الشباب على االستثمار في هذه المؤسسات ساهم في خلق تالبطالة، و

   .ةالمنتظرلفعالية على المستوى المحلي ، ولكن ليس با

، فهي كما على واقع هذه المؤسساتالذي بنيناه  االستبيان ستنتاجات التي توصلنا إليها من دراسة       أما اال

ستثمار  وهذا راجع إلى اإلقبال الكبير على اال،ذكورتهم  غالبير وسقرا أصحاب المؤسسات  بااليتمتع: يلي

 ثم معظمها تبدأ عند نشأتها مؤسسات مصغرة، و البناء و األشغال العمومية ،  وفي قطاع الخدمات و النقل

معظم أصحابها   وتطورت لتصبح متوسطة ،فقد صبح مؤسسات صغيرة، أما القليل جدا منها لي  بعضهاتطور

 يشتغلون في مجال هم، وجل أهمية كبرى خصوصية المنطقةقد أولوا مستوى تعليمي ثانوي و وذوفهم 

  .الدافع لنسبة كبيرة منهم هو تحقيق الربح فقط   و وذلك لتوفرهم على الخبرة،،تخصصهم

    أما فيما يخص الصعوبات التي يواجهها أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فتتمثل على الغالب في 

 في التعريف بالوكاالت التي وضعتها اً كبيراًقد لعبت وسائل اإلعالم في المنطقة دوربنك و الضرائب، وال

  .بها من الشبابيالدولة لدعم هذه المؤسسات  و تقر

أما  ،حتياج منصب العملاختيار العمال حسب ا بإن غالبية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تقوم    

وأغلب   الصداقة ، القرابة و  فالتوظيف فيها مبني على أساس، على أساس التضامنمؤسسات العائلية المبنيةال

ال يمكن اعتبارها بأنها تساهم في تشغيل المرأة أوفي توفر  مناصب شغل غير مستقرة ، والمؤسسات 

هم ف عمل في هذه المؤسسات المتصاص بطالة الكفاءات كخريجي الجامعات ، أما العمال الذين يستفيدون من ا

يفتقرون للقدرات التي قد ن و أناس ميدانيهاسيرين، ألن جل هذه المؤسسات و المعاهد والعمال المؤهلوخريج

  .ستراتيجيات طويلة المدى اتمكنهم من وضع 
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  عـامـة خـاتـمـة



 عامةالخـــــاتمة ال
 

  عامةالاتمة ـخال        
  

   التخفيف  تلعب دورا أساسيا في  و المتوسطةرةي فإن المؤسسة الصغ، السائداالقتصاديمهما كان النظام       

تي ختالف األهداف ال، إال أن هذا الدور يختلف حجمه وأهميته من نظام إلى آخر وذلك المن حدة البطالة

هذه هتمام ب منها الجزائر، إلى اال وتجه اليوم الكثير من الدول لذلك ت،  لتحقيقها هذه المؤسساتتسعى

هذه المؤسسات أداة فعالة ومكملة قد أصبحت  لمعالجة مشكلة البطالة ، والمؤسسات بإعتبارها النموذج األمثل 

د  لها القدرة على التكيف مع المحيط وذلك لخاصية المرونة التي تتصف بها والتجديإذقتصاد الوطني، في اال

  .كما أنها تتيح فرص العمل لكافة أفراد المجتمع الدائم للصناعة والخدمات،

والمتوسطة رة يماهية المؤسسات الصغل تإذ تطرق الفصل األول إلى معالجته في هذه الدراسة هذا ما سعتو 

، ثم ساسية في هذا الفصل مفاهيم عامة حول المؤسسة بصفة عامة والتعرف على خصائصها األبيناحيث 

 .رة في الجزائر بصفة خاصة و هيئات دعم و ترقية هذه المؤسساتيالمؤسسات الصغ

إعطاء تعريف لهذه ظهر لنا أن  من خالل تحليلنا لمجموعة من تعاريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،

ما لوضع برامج وسياسات الدعم لها، والتي يجب أن تعد وفقا لظروف كل دولة مه عنصرا د يعاتالمؤسس

الصغيرة والمتوسطة  عا لألهداف التي تصبو لتحقيقها وحسب إمكانيتها، إال أنه عادة ما تشير المؤسسات تب

إلى النشاطات التي تمارسها من خالل شخصية معنوية أوطبيعية، أو إلى عدد العمال، وهي تتميز بصغر 

األهمية فهي تصطدم  إال أنه رغم هذه ، رأسمالها صغرحجمها و سهولة تأسيسها و بساطة تنظيمها و

 الصعوبات اإلداريةو بمجموعة من العقبات التي تحد من أدائها، كمشاكل المحيط و التسويق والمنافسة، 

  .ي النمو االقتصادي و بالتالي معالجة مشكلة البطالة ، إال أن هذه المؤسسات لها دور فوالقانونية و المالية

لة في الجزائر،التي ال تعود فقط إلى تطبيق برامج  التعديل حقيقة مشكلة البطال تعرضت الفصل الثاني وفي 

الهيكلي كما ترجعها معظم الدراسات التي أجريت على هذه المعضلة، وإنما تعود جذورها إلى انعكاسات 
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 بانخفاض أسعار البترول مع  تأثرها بالقوى الداخلية المتمثلة في سوء ة االقتصادية العالمية والمعروفةاألزم

   ئرو لتكون الجزا  كفيلة بمعالجتها ال أن هناك حلوالإو رغم تعدد أنواعها وآثارها  ر للمؤسسات ، التسيي

       وتدابير استثنائية للتخفيف من حدة ،جراءاتإ ذتخاامستوى التحديات العالمية قامت الحكومة ب في

مساعدة تنمية روح المبادرة و ياساتو من أهم هذه الس ، و انعكاساتها خاصة في أوساط الشباب الظاهرةهذه 

تهيئة البيئة  و   الصغيرة والمتوسطةؤسساتنشاء المإالشباب على دخول مجال االعمال الحرة و

كبر أستيعاب  ال النواحي السياسية والتشريعية واالقتصادية جميع فيهذه المؤسسات لنمو وتوسيع  المالئمة

  .الة و التخفيف من حدة البطعدد ممكن من الشباب 

 حيث في معالجة مشكلة البطالة بمنطقة بشار  لمؤسساتاهذه همية أل دراسة تطبيقية فهو الفصل الثالثأما 

والمتوسطة في التشغيل   تطور نسبة البطالة ومساهمة المؤسسات الصغيرة اإلحصائيات حولض بعقدمنا 

توزيعه على عينة من هذه د تم و قبالمنطقة  واقع هذه المؤسسات  يبين استبيان و قد اعتمدبالمنطقة، 

المؤسسات   هذهأن  فوقفنا على،  التي وضعناها الفرضياتالختبارو ذلك  ثم قمنا بدراسته وتحليله ،المؤسسات

 ولكن ليس ،ساهم في خلق مناصب شغلتالصغيرة و المتوسطة تلعب دورا في معالجة مشكلة البطالة، و

  % 12.64 إلى النتائج المرجوة منها حيث تساهم حاليا بنسبة هذه المؤسسات لم تصل ، بالشكل المنتظر منها

المؤسسات ن إفي صحة الفرضية األولى التي تقول تنت هناو من    ،2009سنة للة في الوالية من الفئة المشغّ

، وننفي صحة الفرضية رالصغيرة و المتوسطة تلعب دورا كبيرا في معالجة مشكلة البطالة في منطقة بشا

 على الحد ةساعدالم  في مة نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخصوصية المنطقةءمال هيالثانية و

معظم أصحاب المؤسسات في العينة أكدوا أنهم أخذوا بعين اإلعتبار خصوصية و مميزات   ، ألنمن البطالة

اوية للمنطقة بتعاد الكثيرين عن النشاط الفالحي نظرا للطبيعة الصحرا وختيار المشروع  االمنطقة عند 

 معدل  أن إالوكذلك االمتيازات الجبائية المخصصة للمنطقة وإقبالهم على المشاريع الخدمية مثل النقل ،

   .ن و بالتالي ال تحد من البطالة التشغيل في المؤسسات الخدمية هو عامال
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الضرائب والبنك تمثلت بنسب أعلى في   كثيرة و عراقيل عدةة و المتوسطة مشاكلتواجه المؤسسات الصغير

و لسؤال الخامس عشر و هعلى ا ما تبين من خالل اإلجابةو هذا  الزبائن ، الموردين، التسيير، والمنافسين ثم

  عدةمشاكل تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتمثلة في أن  الثالثةفرضية ال يوضح لنا صحةما

ن ين و التاسع و العشريؤالين الثامن و العشر السنإلجابات عا و حسب تحليل، وصعوبات في منطقة بشار 

 بطالة الكفاءات امتصاصفي تساهم ن هذه المؤسسات تساهم في تشغيل المرأة أوإ لجزمنه ال يمكن افإ

 و هذا يدل أن هذه نوالمؤهل المعاهد والعمال و أول المستفيدين هم خريجو إذ لوحظكخريجي الجامعات ، 

قطاع المؤسسات   وهي أنلرابعة في صحة الفرضيتين اتنت و لذا، ن و أناس ميدانيهاسيريالمؤسسات 

  التي هي أن هذهخامسة، و ال الصغيرة و المتوسطة يساهم في التخفيف من البطالة لفئة خريجي الجامعات

ن قطاع أ  السادسة وهيفرضيةال تصحو ،  المرأة بمنطقة بشار ساهم في التخفيف من بطالةتالمؤسسات 

      . لفئة خريجي معاهد التكوين المهني بطالةالرة و المتوسطة يساهم في التخفيف من المؤسسات الصغي

  : من أهم النتائج التي يمكن أن نستخلصها في هذه الدراسة هي: دراسةنتائج ال  

إن أغلبية أصحاب المؤسسات كانوا يزاولون عمال قبل أن يصبحوا بطالين ثم ينشئون مؤسساتهم  

 مكثوا هؤالءن إ من جراء عملهم في مؤسسات مماثلة حيث ة لديهمكتسبالمرة خبال ؤكده توهذا ما

عمل من أن  هبطالين ألكثر من سنة أي كانوا مسجلين ضمن فئة البطالين و بعضهم بطال لم يسبق ل

 لكن ليس بالشكل قبل ، و هذا دليل على أن هذه المؤسسات تساهم فعالً في الحد من مشكلة البطالة

أما فيما يخص الخبرة التي توفرها هذه معدل ثالثة عمال في المتوسط   تشغل  بحيثالمطلوب

 .المؤسسات فإنها كبيرة

الغالبية من أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ذكور وهذا راجع إلى اإلقبال الكبير على  

البناء و األشغال العمومية ، بينما نسبة إقبال اإلناث على هذه   واإلستثمار في قطاع الخدمات و النقل

  مؤسسات مصغرةكو معظمها تبدأ عند نشأتها  المؤسسات منخفضة كثيرا مقارنة مع نسبة الذكور،
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معظمهم فقرار وهو العامل الذي يساعد على تطور هذا النوع منها تساليتمتع أصحاب المؤسسات با 

ختيار اذوا بعين اإلعتبار خصوصية و مميزات المنطقة عند ، أخانوي مستوى تعليمي ثوذو

بتعاد الكثيرين عن النشاط الفالحي نظرا للطبيعة الصحراوية للمنطقة ا وهذا ما يؤكد ،المشروع

لربط بين لقبال على المشاريع الخدمية مثل النقل صعوبة العمل الفالحي، األمر الذي دفعهم إلى  االو

ة عن أهل األرياف، وكذالك االمتيازات الجبائية المخصصة للمنطقة، وجل مختلف المناطق وفك العزل

أصحابها يشتغلون في مجال تخصصهم وذلك لتوفرهم على الخبرة والدافع لنسبة كبيرة منهم هو 

المؤسسات لتطلعات طويلة هذه  افتقار أصحاب هوو لهذا األمر داللة أخرى ، تحقيق الربح فقط 

  .المدى

تمثل في أغلبها يصعوبات التي يواجهها أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فأما فيما يخص ال 

  . المنطقة في ه تعاني منإن األكثريةالبنك و الضرائب ،أما مشكل الموردين، التسيير، والمنافسين ف

المؤسسات التي استفادت من دعم الوكاالت التي سخرتها الدولة لدعم هذا النوع من المؤسسات أما  

لالستفادة  ،بها من الشباب ي في التعريف بها و تقرا كبيراعبت وسائل اإلعالم في المنطقة دورفقد ل

وقد استفاد جلهم  من الدورات التكوينية التي تقوم بها   القرض الممنوح حسب توفر الشروط، من

  .م جزئية  كلية أأكانت هذه الدوراتهذه الوكاالت سواءا 

، %87 مؤسسات مصغرة حيث  تمثل هيتوسطة في منطقة بشار غالبية المؤسسات الصغيرة و الم 

كانت جل المؤسسات عند ، وهذا بعدما  %  1  فتمثل ، بينما المتوسطة%  12تمثلفأما الصغيرة 

تطورت ف، أما القليل جدا يصبح مؤسسات صغيرة بعضها لو قد تطورإنشائها مؤسسات مصغرة 

ت محافظة يم تتطور من حيث عدد العمال وبق من المؤسسات ل% 55 حوالي، و صبح متوسطة يل

      عدد العمال بالنسبة للعدد عند اإلنشاءفقد عرفت ارتفاعا في هامن  % 42 أما  نفسه،على العدد

  .   من المؤسسات تدهورت وتناقص معدل التشغيل لديها% 3 بالنقيض لهذه األخيرة فإن حوالي و
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 حتياج منصب العمل اختيار العمال حسب ا بومإن غالبية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تق 

 فالتوظيف فيها مبني على ،مؤسسات العائلية المبنية على أساس التضامنال،أما ) الخبرة في الميدان( 

حيث  يمكن  وأغلب المؤسسات ال تقدم ضمانات بشأن ديمومة العمل،  ، و الصداقةأساس القرابة

 مناصب الشغل التي توفرها هذه المؤسسات غير إنتسريح العمال دون مبرر وفي أي لحظة، 

 هذا يفسر كون دافع البحث عن الخبرة أكثر أهمية بالمقارنة مع الدوافع ، ومستقرة في الغالب

ن  لكن ليس ي آخرا توظف أشخاصوإنمااألخرى ، فهي ال توفر مناصب الشغل لمسيريها فحسب 

  .     تتمثل في أشخاص يعملون في أماكن اخرى  بالقدر المطلوب ألنها  بالمقابل توظف نسبة معتبرة 

ن هذه المؤسسات ال تساهم في القضاء على بطالة الكفاءات بحكم أن شرط المستوى التعليمي ال إ 

عمل في هذه الال في تشغيل المرأة ، أما العمال الذين يستفيدون من ،  و منها  % 10يخص سوى 

ن قد و أناس ميدانيهاسيرين، ألن جل هذه المؤسسات ول المعاهد والعمال المؤهوهم خريجفالمؤسسات 

  .  ستراتيجيات طويلة المدى ايفتقرون للقدرات التي تمكنهم من وضع 

في إن نظرة الدولة تجاه هذه المؤسسات هي خلق مناصب شغل لمسيريها والذين بدورهم يساهمون  

كن هؤالء يرون أنفسهم في ن صاحب المؤسسة حلقة في وسط السلسلة لإ أفراد آخرين ، أي توظيف

 ألهداف التي خلقت اآخر الحلقة ، وهذا قد يكون أحد األسباب الرئيسية لعدم بلوغ هذه المؤسسات 

  .    أجلهامن 

 على النتائج التي توصلنا إليها من خالل هذه الدراسة، نقترح التوصيات  بناء: قتراحات التوصيات واال     

  :الموالية

  .ة بين المؤسسات كعارضة للعمل و المنظومة التعليمية كمنتجة لطالبي العملضرورة تعزيز العالق 

ضرورة تعزيز العالقة بين الوكاالت المدعمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  كممـول رئيـسي                

  .ستثمار المحلي الذي يساعد على توفير مناصب عمل دائمةوفعال من أجل تسهيل فرص اال
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حترام قـوانين العمـل و تـوفير        اسسات الصغيرة و المتوسطة على      وضع قوانين و نظم تجبر المؤ      

 .الظروف المالئمة

  .و تحديد ساعات العملهذه المؤسسات جر المدفوع لإلطارات العاملة في ألتحديد سقف أدنى ل 

       أصحاب عقود ما قبـل التـشغيل الـذين عملـوا فيهـا              توظيفإلزام المؤسسة المستخدمة بأولوية      

 .مناصبللتاح حسابقة عندما تفي فترات 

و تشجيع هذه األخيرة على إنشاء مؤسـسات         ،طات التي تساعد على إدماج المرأة     إعطاء أهمية للنشا   

 .خاصة بها

    تقريب المؤسسات و الوكاالت من الجامعات لمساعدة خريجي الجامعـات مـن إنـشاء المؤسـسات                

رب من هذه الفئة مـن ذوي        الخاصة بها للتق   وذلك باألبواب المفتوحة وإعطاء أهمية لوسائل اإلعالم      

الكفاءات، فكثير من الشركات العمالقة خرجت من رحم الجامعة، كما هو الحال في كوريا الجنوبيـة       

  ). بدأت بمهندسين إثنين فقطPioneerفشركة ( والبلدان الغربية

ـ    إنشاء بنك معلومات يحتوي على كل خـصائص المنطقـة                   ة بكـل نـشاط     و المعلومـات الخاص

 .حتياجاته او 

إنشاء هيئات تدرس احتياجات أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تسعى إلى توفيرها عـن                

كإنشاء مصنع حليب لتلبيـة     ( طريق مساعدة شباب آخرين على إنشاء مؤسسات لتلبية هذه الحاجات           

  ) . حاجة أصحاب مؤسسات تربية األبقار لتصريف أو بيع الحليب

      تـصدير منتجـاتهم    لوذلـك    عن طريق تقديم دعم أكثر ألصحاب هـذه المؤسـسات            ةمساعدة الدول  

 .أو شرائها منهم 
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فـتح    زيادة الحصة المالية التي تقدمها الوكاالت أو       و ، بإنشاء المؤسسات  تبسيط اإلجراءات الخاصة   

يريدون التعامل مـع البنـوك وذلـك          في البنوك ألن أغلب الشباب ال       اإلسالمية   ت للمعامال شبابيك

    .زع الديني الذي يحرم التعامل بالفائدة والل

 ال تزعم أنها أوفت هذه المؤسسات حقها في البحث و الدراسـة، وقالـت كلمتهـا                 و أخيرا فإن هذه المذكرة    

  .األخيرة فيه، ذلك أن هذا الميدان مازال تربة خصبة للبحث

 البحث العلمي واالقتصادي ترجو من ورائها أن تكون بداية ألبحـاث            و إنما سعت إلى اضافة قيمة في مجال       

  .أخرى تساهم في إثراء الموضوع
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  :الملخص

و توفير   في محاربة البطالةالقد أثبتت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نجاعته

 نفرص العمل للشباب، و الرفع من مستوى االقتصاد الوطني ، لذلك أولتها كثير م

الدول و منها الجزائر اهتماما كبيرا، و من هنا ركزت هذه الدراسة على هذه المؤسسات 

  ة في التقليل من هذه المعضلة ، وذلك لمرونتها في التسييرألنها رأت فيها أداة فعال

وعدم تكليفها للدولة أمواال ضخمة ، كما لم تغفل المذكرة المشاكل التي اعترضتها وكيف 

تغلبت عليها ، وقد كان ذلك من خالل التعرض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في 

 .منطقة بشار
:Abstract  

 
        The small and medium institutions have proved their efficacy in fighting 

unemployment, providing job opportunities for young people and raising the level of 

national economy. It was for this reason that; a lot of countries, including Algeria 

gave much priority to these enterprises. Hence, this study focused on these 

institutions because it saw them as effective tools in reducing the phenomenon of 

unemployment, not demanding and for their flexibility in management. The study did 

not, as well, overlook the problems encountered and how they overcame them, and 

this was through exposure to small and medium enterprises in the region of Bechar. 

 

     Résumé: 
      Les petites  et moyennes entreprises avaient fait prévue d’efficacité de combattre 

le chômage et  d’offrir des chances de travail au jeunes et remontre le niveau 

économique du pays, c’est  pour cela  plusieurs  pays y compris l’Algérie leurs ont 

donné beaucoup d’importances. 

De ce fait cette études s’est basée sur ces entreprises vu moyen efficace pour démunie     

le phénomène  du chômage peu la flexibilité de la gestion et non couteuse  à l’état. 

Aussi  cette étude n’a  pas négligé de mentionner  les problèmes rencontrés  et la 

façon  de  les dépassé , cette  études  s’est consacrée au petite et moyennes entreprises  

de Béchar. 


