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 املقدمة
بالرغم من األمهية البالغة اليت حتتلها املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف جمال التنمية اإلقتصادية      

و اإلجتماعية، إال أن الكثري من الدول قد ركزت لسنوات عديدة من القرن املاضي على التخطيط 
 إعطاء اإلهتمام املطلوب للدور املركزي على مستوى املشروع و دور الدولة كإطار عام، دون

، حيث كان جل اإلهتمام منصبا على يف ذلكالذي ميكن أن تلعبه املؤسسات الصغرية و املتوسطة 
اإلستثمارات العامة و الصناعات الكربى و الثقيلة، غري أن املتغريات اإلقتصادية املعاصرة و خاصة 

 و ما أفرزته من آثار إجتماعية سلبية ال سيما يف جمال إنتهاج سياسة اخلوصصة يف غالبية دول العامل
و املتوسطة، بوصفها إحدى  يف جمال التشغيل، إستلزمت ضرورة التركيز على املؤسسات الصغرية

  . معدالت البطالة ختفيض بالتايلو املناسبة  الشغلتوفري فرصبملواجهة منو قوة العمل السبل املمكنة 
 مساره من غريت حتوالت  القرن املاضيمثانينيات اية يف اجلزائري قتصاداإل عرفو قد      

 اجلزائر وانشغلت مركزيا، اسريم كان أن بعد آلياته، تفعيل و السوق قوى حترير حنو به واجتهت

 اإليرادات يف احلاد التدهور نتيجة اختالهلا، بعد اخلارجية و الداخلية املالية التوازنات بإعادة

يف  أدواا لسلطتها، اخلاضع الصناعي االستثمار تكثيف ستراتيجيةإ عن الدولة فتخلت النفطية،
 تواصل أن من جديد اقتصادي واقع ظل يف عجزت كبرية مؤسسات يف جمسدة كانتذلك 

 من انسحب كما للخوصصة، عرضت و املايل ستقاللإلا هلا منح و هيكلتها فأعيدت نشاطها،
 مبعدالت تزايد و البطالة حجم مستوى فعارت و العمال فسرح منها، عدد االقتصادي النشاط

 ت السلطات العموميةجلأ فيها، التحكم حماولة و تفشي هذه الظاهرة من للتخفيف ، وكبرية

 كما العمل، سوق تنشيط و العمالة توظيف برامج إعداد إىل دف رمسية، أجهزة لتنصيب

 هذا حققه ما بعد متوسطة، و صغرية مؤسسات و مشاريع إقامة يف جمال االستثمار تشجع

التخفيف من حدة  و االقتصادية مؤشراا حتسني خالل من كثرية دول باقتصاديات القطاع
 بالتايل و ،باعتبار أن هذه املؤسسات تعتمد على طرق إنتاج حتتاج إىل اليد العاملة بكثافة البطالة،

اإلجتماعية، باإلضافة الزيادة يف خلق فرص العمل مبا خيفف من ظاهرة الفقر و يقلل من اآلفات 
إىل انتشارها يف حيز جغرايف أوسع من املؤسسات الكبرية مما يقلص من الفجوات التنموية بني 

 العمل احلر الذي أصبح مييز تفكري منطاحلواضر و األرياف، كما أا تنمي روح املبادرة و تعزز 
ية هلذا البحث من خالل العديد من الشباب، و يف إطار هذا التحليل نطرح اإلشكالية الرئيس

  :التساؤل الرئيسي التايل
   ما مدى مسامهة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف احلد من ظاهرة البطالة؟-
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  :و يتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي، تساؤالت فرعية تتمثل يف اآليت     
   كيف تفسر ظاهرة البطالة، و ما هي اآلثار اليت تترتب عنها؟-
 منها؟ للتخفيف املتخذة التدابري و ،اجلزائر يف البطالة هرةظا واقع هو ما -

 باجلزائر؟ املتوسطة و الصغرية املؤسسات واقع هو ما -

اخلصائص اليت متيز املؤسسات الصغرية و املتوسطة و جتعل منها أداة أكثر فاعلية يف  هي ما -
 ؟ البطالةظاهرةالتقليص من 

   ؟توفري مناصب عمل يفلوالية قسنطينة  ملتوسطةا و الصغرية املؤسسات مسامهة مدى ما -
  ؟ يف الوالية ما هو نوع املؤسسات األكثر استقطابا للعمالة-

  :لإلجابة على األسئلة السابقة يتم اإلعتماد على الفرضية الرئيسية التالية
  "للمؤسسات الصغرية و املتوسطة دور فعال يف احلد من ظاهرة البطالة " 

في هذه الفرضية سيتم من خالل إثبات أو نفي جمموع الفرضيات الفرعية إن إثبات أو ن     
  :اآلتية

  . تعترب البطالة عائق إقتصادي و اجتماعي جيب حتليلها و تفسريها-
 الدولة اجلزائرية أجهزة للتشغيل للحد من ظاهرة البطالة اليت تفشت بشكل كبري اية ت نصب-

  .القرن املاضي
، إال أن  من مرافقة و دعمللمؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر زيةرغم اإلجراءات التحفي -

  . و تطورهااحميطها ال يزال يتميز بالعديد من املشاكل اليت تعرقل منوه
 توفر املؤسسات الصغرية و املتوسطة عددا هاما من مناصب العمل ملا تتميز به من خصائص -

  .حمفزة على استقطاب اليد العاملة
  .قسنطينة املؤسسات الصغرية و املتوسطة بنسبة معتربة يف توفري مناصب عمل بوالية تساهم -
 املؤسسات الصغرية و املتوسطة هي األكثر فاعلية يف استحداث مناصب عمل مقارنة -

  .واليةالباملؤسسات الصغرى يف 
تماعية تكمن أمهية هذا البحث يف كونه يتعرض ألحد أهم املواضيع اإلقتصادية و اإلج      

املطروحة على الساحة العاملية، أال و هي مشكلة البطالة و إبراز قدرة املؤسسات الصغرية          
 استحداث مناصب عمل، خاصة و أن هذا النوع من املؤسسات بدأ يعرف علىو املتوسطة 

جال إهتماما ملحوظا باجلزائر، و ذلك على غرار عدة دول أثبتت فيها تلك املؤسسات فعاليتها مب
  . التوظيف
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و دف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على املؤسسات الصغرية و املتوسطة و بيان ما       
تواجهه من مشكالت تعوق منوها و تطورها، و كذا أساليب الدعم اليت تقدمها الدولة لتنمية هذه 

الدور  إيضاح لةحماواملؤسسات و اإلستفادة من جتارب الدول الرائدة يف هذا اال، و خاصة  
، البطالة مشكلة هي و أال امعضال أحد عاجلة مباحمللية، التنمية حتقيق يف به تساهمالذي ميكن أن 

 و إسقاط ذلك ،اإلقتصاد الوطين على ثريؤ مما البشرية، الطاقة خمزون تراكم عليها يترتب اليت
 إبراز صنفو  ا للعمالةحتديد قطاعات النشاط األكثر استقطاب على واقع والية قسنطينة قصد

املؤسسات الصغرية و املتوسطة األكثر فاعلية يف استحداث مناصب عمل، من أجل احلث على  
  .تشجيع إنشائها

قصد تناول هذا املوضوع بالدراسة و التحليل، و نظرا لطبيعة هذا البحث، سنعتمد على و      
، بطة بظاهرة البطالة بأهم أنواعهااملنهج الوصفي خاصة عند التطرق للمفاهيم األساسية املرت

 ،أبعادها و كذا النظريات املفسرة هلا، و كذلك عند تعريف املؤسسات الصغرية و املتوسطة
خصائصها و أمهيتها، إضافة لبعض جتارب الدول يف تنمية و تطوير هذه األخرية، أما املنهج 

 البيانات يف حتليل و تفسري التحليلي فسنستعمله يف حتليل ظاهرة البطالة يف اجلزائر و كذا
 من مجلة إىل للتوصل و اليت سيتم مجعها املتوسطة و الصغرية باملؤسسات املتعلقة واملعلومات

 ، و باستعمال أدوات الوصف اإلحصائياملعاجلة يف االستنتاج بوأسل على باالعتماد هذا، النتائج

  .االقتصادي باال ملتعلقةا التشريعات، و القوانني كذا و اإلحصائية، املؤشرات بعض و
و من أجل الوصول إىل اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة، سيتم تقسيم البحث إىل ثالثة      

 األساسية املفاهيم على الضوء تسليطبفصول، حيث سنتناول يف الفصل األول حتليل ظاهرة البطالة 

و كذا أهم النظريات  ألخرية هذه اخمتلف األشكال اليت تأخذهاو  البطالة و للشغل العامة و
املفسرة هلا و اآلثار اإلقتصادية و اإلجتماعية و السياسية اخلطرية اليت قد تنجم عنها، باإلضافة إىل 
حتليل واقع و تطور البطالة يف اجلزائر منذ الثمانينات من القرن املاضي و عرض خصائصها و كذا 

طلع األلفية الثالثة من خالل عرض و تقييم حماولة الوقوف على أسباب تراجع هذه الظاهرة مع م
  .أهم أجهزة التشغيل اليت اعتمدا الدولة اجلزائرية لذلك

 من خالل تناول املتوسطة و الصغرية املؤسساتأما الفصل الثاين، فسنتطرق فيه لطبيعة      
 حداثاست يف مسامهتها على التركيز وخصائصها و أشكاهلا و دورها يف التنمية اإلقتصادية 

و خمتلف العوامل املؤثرة على التوظيف ذه املؤسسات، و من جهة أخرى سنتناول  العمل مناصب
 يف اجلزائر من خالل عرض البيئة التشريعية اليت مهدت املتوسطة و الصغرية املؤسساتواقع 
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 شجعت تطور و منو هذه املؤسسات و كذا خمتلف الوكاالت و الصناديق املدعمة و املشرفة علىو
 2009إنشائها، كما سنشري إىل إجراءات الدعم األخرية اليت جاء ا قانون املالية التكميلي لسنة 

 إستشعارا ملا له من أمهية يف اإلقتصاد الوطين، و أخريا سنعرض جتارب من املؤسسات نوعهلذا ال
تفادة منها مبا  قصد اإلساملتوسطة و الصغرية املؤسساتبعض الدول الرائدة يف جمال تنمية و تطوير 

  . إمكانيات إقتصاد بلدناويتناسب 
     يف حني سيخصص الفصل الثالث للجانب التطبيقي من هذا البحث املتمثل يف حماولة حتليل     

 والية قسنطينة، حيث خلق فرص عمل يفحتديد دور املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف  و
اليت تدلنا على بعص املؤشرات  لدميوغرافية هلاسنعرض أوال التعريف بالوالية و كذا باخلصائص ا

 ،واليةاليف  حدة مشكلة البطالة تشخيص، و من مث املتعلقة باألشخاص الذين هم يف سن العمل
 من، التصنيفات من عدد أساس على هذه الظاهرة متسهم الذين السكان متييز يقتضيالذي األمر 
 املؤسساتواقع توى التعليمي، و بعدها سنتناول املس اجلنس و السن، املناطق اجلغرافية، :أمهها

 بوالية قسنطينة من خالل التعرف على تطورها و توزيعها عرب خمتلف البلديات واملتوسطة الصغرية
 املتوسطة و الصغرية املؤسسات و حسب القطاعات اإلقتصادية، مث سنحاول تقييم مسامهة

 مع إمجايل الوظائف و الذي ؤسسات املهوفرها هذتبالوالية يف التوظيف مبقارنة عدد الوظائف اليت 
ميثل جمموع الفئة املشتغلة يف الوالية، كما سنحاول حتديد قطاعات النشاط األكثر استقطابا للعمالة 
و كذا نوع املؤسسات األكثر استحداثا ملناصب العمل، و يف األخري سنجري مقارنة بني الفروع 

عم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار حول الوالئية لكل من الوكالة الوطنية لد
 من خالل حساب تكلفة فرصة العمل يف جديدة عمل فرصل  مؤسسات كل وكالةتوفري مدى

 .كل قطاع نشاط
 تضم أهم النتائج اليت يتم التوصل إليها من خالل الفصول السابقة، خبالصة عامةو خنتم حبثنا      

ت اليت يكمن أخذها بعني اإلعتبار من أجل تنمية و تطوير املؤسسات مث نقدم بعض اإلقتراحا
  .الصغرية و املتوسطة و الذي سينعكس إجيابا على توفري مناصب عمل أكرب
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  البطالةحتليل ظاهرة  :الفصل األول
     متهيد

يف ما واكب ذلك من تغـري        نتهاجها، و اإن السياسات اإلقتصادية اليت بدأت معظم الدول ب             
الظروف اإلقتصادية، لتضع ظاهرة البطالة على مـسرح        يف جمال العمل، هيأت      دور الدولة خاصة  

 فحىت نتمكن من رسم سياسـة ناجعـة   ،العالج والتحليل   واألحداث، كظاهرة تستحق البحث     
ملا ينتج عنها من آثـار سـلبية          باتت دد متاسك واستقرار اتمعات     للتصدي هلذه املعضلة اليت   

 كما تـؤثر  جتماعيةإلرئيسي ملعظم األمراض اتشكل السبب ال إذتنعكس على اجلانب االجتماعي   
 بينمـا   ،قتصادي الذي سيحرم من طاقات بشرية تصنف ضمن الطاقات املعطلـة          إلاجلانب ا على  

  .، ناهيك عن أبعادها السياسية اخلطريةاالستغالل األمثل هلا من شأنه أن يدفع عجلة التنمية
        علـى  الـضوء  تـسليط  بظاهرةهذه ال حتليلو  دراسةلهذا الفصل  ختصيص ارتأيناو لذلك       

يف اجلـزء    هذه األخريةخمتلف األشكال اليت تأخذها و البطالة و للشغل العامة و األساسية املفاهيم
 اإلقتـصادي ، و ال    من الفكـر للبطالة إىل الرؤى املتعددة فيه نتطرقسف الثاين لقسما ، أمااألول

هو موضوع اجلـزء     ماعية و السياسية النامجة عن البطالة و      ميكن إغفال األبعاد اإلقتصادية و اإلجت     
، كما سنعرض بعد ذلك واقع البطالة يف اجلزائر خالل العشريتني املاضـيتني، و              فصلالثالث من ال  

  هذا ما سيقودنا يف آخر جزء من الفصل إىل تناول أهم اإلجراءات و الترتيبات اليت  
  .ة البطالة من خالل عرضها و حماولة تقييمهالتصدي ملعضلل الدولة اجلزائرية اعتمدا
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   ماهية البطالة 1.1
 يف  و أنواعها و أشكاهلا لتعدد نظرا مفهومها، حتديد و البطالة تعريف حول اآلراء كثرت     
     ،   أنواعهـا  و قياسـها،  يةكيف و معاين من هذه الظاهرة حتمله ماعلى  الضوء سنلقي جلزءا هذا

  .لظهورها املؤدية اباألسب و
  تعريف البطالة 1.1.1
اليت التزال تلقى عند حماولـة       و اإلقتصادية املعقدة، تعترب البطالة من املصطلحات اإلجتماعية           

التعريف ا الكثري من اخلالف، إىل الدرجة اليت ميكن القول معها، أن تعريفا جامعا مانعا هلا أمـر                  
يسعى   الزاوية اليت نظر الباحثني ملفهوم البطالة، كل حسب       صعب، بإعتباره يتوقف على وجهات      

التعاريف مـا    من أهم هذه     ، و املكان املعينني  ، فضال عن الظروف القائمة يف الزمان و       إلظهارها
  :يلي

 التعريف اللغوي  

رية له معان كـث    ، و )بِطل وبطُل (جاء يف معجم لسان العرب، أن لفظ البطالة أتى من الفعل                
  .1بطال وِبطالةً، أي تعطل فه ، يبطُل بطالةً، و)بالفتح(أنه يقال بطل األجري منها أنه يعين التعطل و

 التعريف اإلقتصادي  
ورد يف القاموس اإلقتصادي، أن البطالة باملعىن احلصري تعين فقدان األجري لعمله ال إراديـا،            

لغـري   و أ  إجباريا لألجـراء   و كل توقف عن النشاط إراديا أ       فهي تعين  ،أما باملعىن املتعارف عليه   
           إختالل بني جانيب الطلـب علـى العمـل مـن ناحيـة،      "تعرف البطالة أيضا بأا       و ،2األجراء

احلالة اليت   "  كما أن هناك من عرفها على أا       ،3"املعروض منه يف سوق العمل من ناحية أخرى        و
    لعمل املدنية، فال تسهم يف العملية اإلنتاجية، رغم قدرا علـى ذلـك             يتعطل فيها قسم من قوة ا     

التـايل  ب هلذا فهي متثل هدرا يف جزء من الثروة البشرية للمجتمع، و           رغبتها يف القيام بذلك، و     و
تنجم عنها خسارة لإلقتصاد القومي، تتمثل يف حجم الناتج الذي كان من املمكن هلؤالء املتعطلني               

  .4"مل يكونوا عاطلنيوإنتاجه ل

                                                
، الطبعة األولى، منشورات الضرورات التي تفرضھا سیاسة الخصخصة في مجال عالقات العملمد عبد اهللا الظاھر، مح 1

 .278: ، ص2004الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
2 Mokhtar Lakehal, Dictionnaire d'économie contemporaine, 2 ème édition, Hurope.S.L, 
Barcelone, 2001, P: 113. 

: ص، 2003 التوزیع، القاھرة، النشر و ، دارغریب للطباعة واإلطراد و البیئة و مداواة البطالةالح األشوح، زینب ص 3
75. 

 .279 :، صمرجع سبق ذكرهمحمد عبد اهللا الظاھر،  4
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 تعريف هيئة األمم املتحدة )ONU(   
ال يقـوم بـأي    و كل شخص بلغ سن حمددة ،املتحدة، يكون يف بطالة األمم هيئةحسب       

  .1يبذل جهد يف البحث عنه عمل، ال مأجور وال حر، رغم أنه متاح للعمل و
  منظمة العمل الدوليةتعريف) OIT(  

 رأي منظمة العمل الدولية بنفس اإلجتاه، على الرغم مما أضافته من جديد يف هـذا                جاءلقد        
يقبله عند   يبحث عنه و   راغب فيه، و   كل قادر على العمل و    "اال، حيث عرفت العاطل على أنه     

العاطلني ميثلون عـادة     يف ضوء هذا التعريف فإن     ،2"لكن دون جدوى   مستوى األجر السائد، و   
ال يـشملها اإلحـصاء    تستبعد و  ألن هناك فئات من املتعطلني     ،العمل صغرية من قوة  نسبة مئوية   

  : مثلالرمسي
  لكنهم مل حيصلوا عليه ويرغبون يف العمل،  وهم الذين يف حالة بطالة فعلية  و العمال احملبطني -
ا يكون عـددهم كـبري      و ،يئسوا من كثرة ما حبثوا، لذا فقد ختلوا عن عملية البحث عن عمل             و

   .خاصة يف فترات الكساد الدوري
هم يعملـون بعـض الوقـت دون          و ،األفراد الذين يعملون مدة أقل من وقت العمل الكامل         -

  .إرادم، يف حني أنه بإمكام العمل كامل الوقت
ـ            و ،العمال الذين هلم وظائف    -  ا،لكنهم أثناء عملية إحصاء البطالة تغيبوا بصفة مؤقتة لسبب م

  .غريها من األسباب ولعطل ا أو كاملرض
هم مـن يعملـون       العمال الذين يعملون أعماال إضافية غري مستقرة ذات دخول منخفضة، و           -

  .حلساب أنفسهم
  .الذين أحيلوا على التقاعد و األطفال، املرضى، العجزة، كبار السن -
ذين بصدد تنمية ال و، اجلامعات  املدارس وال يعملون مثل طلبة   و األشخاص القادرين عل العمل      -

  .مهارام
  .لكنهم ال يبحثون عنه  العمل ولى القادرين ع،املال و األشخاص املالكني للثروة -
  .هم دائمي البحث عن أعمال أخرى أفضل و األشخاص العاملني بأجور معينة -

                                                
1ONU, Rapport mondial sur le développement humain, De Boeck Université, Bruxelles, 2000, 
P: 277.  
2Olivier Bellégo, Mokhtar Lakehal, Guy Caire, Christelle Jannot-Robert, Dictionnaire des 
questions sociales: L'outil indispensable pour comprendre les enjeux sociaux, Harmattan, 
Paris, 2005, P: 60. 
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 للعمل الدويل املكتب تعريف) ( 
        ،سـنة   59و 16 بـني  أعمـارهم  تراوحت الذين األشخاص كل من البطالني فئة تتكون      

  1:التالية الفئات إحدى ضمن معني أسبوع وأ معني يوم أنفسهم يف وجدوا و
  .أجر مقابل يعملون ال الذين أي :عمل بدون -
  .فورا بالعمل القيام باستطاعتهم الذين أي :للعمل متاح  -
عمـل   علـى  للبحث معينة ةفتر خالل حمددة خطوات اختذوا الذين ي أ:العمل عن يبحث  -

 .رمأجو

 ،البطالـة  و التشغيل بني التمييز وه عيارامل  هذامن اهلدف إن :"عمل بدون "األول النوع      
 سـاعة ول و( االسـتبيان  فترة خالل اإلطالق على يعمل مل إذا، عمل بدون الشخص فيعترب

  .)واحدة
 فإنـه  ،فـرد  على عمل عرض ما إذا أنه املعيار هذا يعين :"للعمل متاح " الثاين النوع      

 الذين األفراد كل يستبعد حيث ،البحث فترة خالل فورا العمل على قادرا مستعدا و سيكون
 يبحث الذي الطالب مثل، االستبيان انتهاء بعد أي الحقة فترة ملباشرته يف العمل يبحثون عن

 غري بالتايل و للعمل مستعد غري وه هاته حبثه فترة فخالل مع دراسته، باملوازاة مؤقت عمل عن
 املرض،( املعوقات بعض بسبب العمل على القادرين يستبعد األفراد غري كذلك و ،للعمل متاح

 مستعدين يكونون ال ليةمالع الناحية من مأل ،فترة االستبيان خالل ) و غريهاعائلية مسؤوليات
   .أوال أمورهم بترتيب يقومون بل مباشرة، عليهم يعرض عمل يأل

 حمـددة  خطوات اختذوا الذين األشخاص على ينطبق :"عمل عن يبحث "الثالث النوع      
 يف لتـسجيل  ا:مثل ،البحث جدية على للداللة هذا و معينة، فترة خالل على عمل للحصول
 أنه كما،  األصدقاء و األهل مساعدة طلب بالعمل عن نشر إعالنات، البحث ،التشغيل مكاتب

   املعلومات تبادل و النشر وسائل خالل من ، سوق العملعن املعلومات ت والبيانا توفري بذحي
 .عليها اجلدي البحث على عهميتشج من أجل مناسبة عمل فرص عن وجود هذا لإلعالن و
 

                                                
1Marcia Quintslr, Séminaire"Emploi et chômage: un nouveau regard sur la pertinence et les 
fondements conceptuels des statistiques", 18 ème Cenférence Internationale de Statisticiens du 
Travail, BIT, Genève, 24 novembre – 5 décembre 2008, P: 9. 
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 ئياتلإلحصا الوطين الديوان تعريف) ONS(   
  :1التالية املواصفات فيه توفرت إذا بطاال الشخص يعترب      

  .سنة6 0 و سنة1 6 بني بالعمل له يسمح سن يف نيكو أن -
 عمال ميلك ال الذي الشخص أن إىل نشري و ،اإلحصائي التحقيق إجراء عند عمال ميلك ال -
  .التحقيق إجراء فترة خالل واحدة ساعة ملدة ول و عمال يزاول مل الذي الشخص وه
على  للعثور الالزمة ءاتباإلجرا قام قد يكون أنه حيث ،عمل عن حبث حالة يف يكون أن -

  .شغل منصب
  .لذلك مؤهال و للعمل متا استعداد على يكون أن -
  :)(STR البطالني من فئتني بني يفرق اجلزائر يف لإلحصائيات الوطين الديوان إن      

  STR1  
STR2    

  STR = STR1 +   STR2: حيث
كننا القول أن تعريف البطالة ينطبق على كل       بالنظر إىل التعاريف واملفاهيم السابقة للبطالة، مي            

  :كانوا ضمن الفئات التالية و من هم يف سن العمل،
  .حلسام اخلاص يعملون مقابل أجر أو أي الذين ال  بدون عمل،-
  .العمل حلسام اخلاص وأ أي الذين هم يف إنتظار عمل بأجر،  متاح للعمل،-
العمل حلـسام    وأ ددة للبحث عن عمل بأجر،    ختذوا خطوات حم  اأي الذين    ، يبحث عن عمل   -

  .اخلاص
رغـم   تفقت يف اجلوهر،  اقد   مما سبق، يتضح أن احملاوالت اليت تعرضت لتعريف البطالة،         و      

 ليها منالنظر إ و ،هذا اخلالف أتى يف الواقع من تباين اآلراء حول البطالة      و إختالفها يف التفاصيل،  
متجددة على   من حيث كوا متغرية و     ت تتعلق بالظروف احمليطة ا،    وفق إعتبارا  و  خمتلفة، ازاوي

نظرا  أنه يصعب قياسها،    و متغرياا، تصعب إقامة التفرقة بني عناصرها و      أا متداخلة و   و الدوام،
      سـن العمـل،    مدة التعطل و   املتعطل و  العامل و  البطالة و  وإلختالف الدول يف تعريف العمالة      

  .البطالة ون العناصر اليت تدخل يف تكوين العمالة أغري ذلك م و

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

 قبل من یشتغلون كانوا یبحثون عن عمل، لكنھم و یعملون ال  األشخاص الذین. 
   قبل من أبدا یشتغلوا لم یبحثون عن عمل، لكنھم و یعملون األشخاص الذین ال. 
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  الشغل و البطالةمفاهيم عامة حول  2.1.1
 من ال يعملون فئةف  عاطال، يعترب يتبني أنه ليس كل من ال يعمل للبطالةالتحليل السابقمن       

  :، هذا ما يوضحه املخطط التايل املتعطلنيفئةتعترب أكرب من 
  

  لسكان اإلمجاليةتركيبة ا :01شكل رقم 
  

  
Xavier Greffe, Jacques Mairesse, Louis Reiffers, Encyclopédie Economique, املصدر:   

Economica, Paris, 1990, P: 866. 
 

  النشطون السكانتعريف  1.2.1.1
  :للسكان النشطني عدة تعاريف نذكر منها      

  تحدةامل األمم هيئة تعريف )1
تعرف هيئة األمم املتحدة السكان النشطني، على أم أولئك األشخاص الذين يتراوح سنهم                   
                 سنة و يسامهون يف عملية إنتاج السلع و اخلدمات االقتصادية املوجهة إىل السوق،64 و 15بني 

 يشتغل    

 نعم     ال 

 يبحث عن عمل

 ال    نعم

 النشطنيالسكان غري  البطالون السكان املشتغلون

 السكان النشطني

 السكانجمموع 
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1للعمل مستعدون لكنهم و يعملون ال الذين أولئك إىل باإلضافة
. 

  للعمل الدويل املكتب تعريف )2
 أولئـك  فهـم  النشطني، السكان ملفهوم اخلاصة نظرته للعمل له الدويل املكتب أن كما      

     خالل فترة زمنية اإلنتاج عملية يف يسامهون الذين و ،أنثى أم كان ذكرا من اجلنسني األشخاص
  ." 2ستقصاءإلا فترة " معينة

  ائياتلإلحص الوطين الديوان تعريف )3
 من يتكونون ،النشطون السكان نإلإلحصائيات ف الوطين الديوان حسب و اجلزائر يف أما      

 لكنهم يبحثون و يعملون ال الذين األفراد كذا و "عمل مناصب يشغلون" املشتغلني األشخاص

  .3بطالوني  أللعمل مستعدون آخر مبعىن ،عمل عن
  ملشتغلونالسكان اتعريف   2.2.1.1

ـ  )شـغل  منصب ميلك الذي(املشتغل  لإلحصائيات أن الوطين الديوانترب يع        ذلـك  وه

 زمنيـة  فترة خالل هذا و معني بنشاط يقوم وعمال أ ميارس الذي )سنه كان مهما( الشخص

  :4نيتضم فئة املشتغل و هي فترة االستقصاء، و معينة
   . أثناء االستقصاءعمال  ميارسونالذين -
 .االستقصاء فترة خالل عملهم عن الغائبون -

 . )شهر ثالث من قلأ(  أثناء االستقصاء األجل قصرية مرضية عطلة يف  همالذين -

 .م موازاة مع امتهام نشاطا مأجوراااألشخاص الذين يزاولون دراس -

 .الوطنية اخلدمة واجب بأداء يقومون الذين الشباب -

 .املتربصون -

 .أعضاء القوات املسلحة -

 .ما نشاطا ميارسون الذين املتقاعدون -

 أعمال: التقليدية مثل األعمال احلقول و  كأعمال،األشخاص الذين يعملون يف بيوم -

                                                
1ONU, Op.Cit, P: 277. 
2OIT, Recommandations Internationales en vigueur sur les statistiques du travail, 2ème édition,  
2000, P: 27. 
3ONS, Retrospective statistiqueques, résultats 1970-2002, Algérie, N°18, Edition:2003, P: 
59.  
4ONS, Données statistiques, Activité, emploi et chômage, Op.Cit, P: 6. 
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 .اخل…يف البيوت باألطفال التكفل اخلصوصية، الدروس كذا خدمات و.....الطرز ،اخلياطة

   النشطني غريالسكانتعريف  3.2.1.1
         مثـل العجـزة    يبحثـون عنـه  ال   األشخاص الذين ال يشغلون أي عمل و       تضم هذه الفئة        

   .1األطفال املرضى و  وربات البيوت  و الطلبة واملتقاعدون و
  العمل مفهوم  4.2.1.1

 أي زيادا، وأ منفعة خلق إىل يؤدي جسديا وأ فكريا كانا سواء إنساين جمهودأي  وه      
 ،األعمال املشترك جلميع بدأامل وه ذلك ،نافعة بثمار صاحبه على يعود جبهد القيام يف أنه يتمثل

      بتكارإلعمل ا فهناك منها، املقصود اهلدف و نظامها و نوعها حسب األعمال ختتلف هذه
 .2 و غريهاالتنظيم اإلدارة و عمل و التفكري و

   سوق الشغلتعريف   5.2.1.1
الطلـب   و) النـشيطة  اآليت من الفئة  (املكان الذي يلتقي فيه عرض الشغل       يعرف أنه ذلك          

  .3األجر التوازين أين حيدد نظريا حجم الشغل و) اآليت من املستخدمني(
  معدل البطالة الطبيعي التشغيل الكامل ومفهوم  6.2.1.1

    كل عوامل اإلنتـاج   أنالكاملة يعين العمالة وأ ،التشغيل مصطلح أن ،وهلة ألول ويبد قد      
 وبطالة مـسا  معدل إىل الوصول مبعىن البطالة متاما، اءاختف أي  4 معبئة كليةخاصة اليد العاملة و

      أي يف القـومي  االقتصاد يسود يف البطالة من ما قدر دوما فهناك ،صحيح غري ذلك لكن ،للصفر
        هـذان  و اهليكليـة  البطالة و حتكاكيةإلا عن البطالة ينجم الذي القدر وه و ،الفترات من فترة

الديناميكية  التغريات عن ينتجان ألما ،جتنبهما متاما وأ عليهما كن القضاءال مي البطالة من النوعان
   التوظف حالة أن اخلرباء على و االقتصاديون جيمع هلذا و ،االقتصادي للبنيان اهليكلية الظروف و

  ذلك من أقل بل ،100  % بنسبة العمل تشغيل قوة وعمالة أ معدل يكون أن أبدا تعين ال الكامل
عليـه   يطلـق  ما وه و اهليكلية، البطالة و حتكاكيةإلا البطالة حجم حيدده القدر هذا و ،ما ربقد

 .5البطالة الطبيعي عدلمب

                                                
1OIT, Op.Cit, P: 27.  
2Philippe Deubel, Marc Montoussé, Dictionnaire de sciences économiques et sociales, Bréal, 
France, 2008, P: 280. 
3Ibid, P: 156. 
4Marc Montoussé, Serge Agostino, Science économiques et sociales, Bréal, France, 2007, 
P: 505. 
5Ousman Kaba, Macroéconomie moderne, Harmattan, Paris, 2007, P: 48. 
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   معدل البطالةقياس 3.1.1
يعطى  السكان النشطني، و حيتسب معدل البطالة كنسبة مئوية للعالقة بني السكان البطالني و         

  :1بالعالقة التالية
   100 × )  إمجايل عدد السكان النشطني/إمجايل عدد العاطلني عن العمل ( =طالة معدل الب      

أشـار   رتفع هذا املعدل،ا بني البلدان املختلفة، فكلما   يسمح معدل البطالة مبقارنة حجم البطالة      
  .قتصاد البلد املعينالعمق املشكلة بالنسبة  ذلك إىل حجم و

  أنواع البطالة 4.1.1
   ،منها نوع كل لظهور املؤدية األسباب باختالف بينها فيما  ختتلف أشكال متعددة،للبطالة      

فمعرفة نوع البطالة مهم جدا ألنه تبعا لذلك نعرف         ،  عالج كل شكل يتطلب إجراءات خاصة      و
ن أساسـيان   تأخذ البطالة تقسيما  ، و عموما    هلانتمكن من تشخيص العالج املناسب       األسباب و 

  :مها
  للبطالة األول سيمالتق 1.4.1.1

 الكلي، قتصاداإل مستوى على البطالة ظاهرة حتليل يف ا املعمول التقسيمات أهم يعترب      
 :من يتكون و البطالة، أنواع من نوع كل أسباب تتحدد التقسيم هذا أنواع خالل من و 

( البطالة اإلحتكاكية  
الءم الدواليب املسننة فتـسبب إحتكاكـا    تت لعل هذه التسمية مقتبسة من امليكانيك حني ال             

 يعين أن دوالب الطلب على العمل ال يلتقـي          عملعند تطبيق هذا املصطلح يف جمال ال       و،  صوتاو
بـسبب نـوع    وعدم التناسب هذا قد يكون بسبب املكان أ  بدوالب يناسبه من عرض العمل، و     

مـع  (يغري مهنته إىل مهنة أخرى       وفحينما ينتقل العامل من منطقة جغرافية إىل أخرى أ        ،  2املهارات
فإن احلصول على فرصة عمل حيتاج بـال شـك إىل     ،)إفتراض متلكه ملؤهالت هذه املهنة اجلديدة     

 فتظهر البطالة اإلحتكاكيـة نتيجـة       ،املفاضلة بينها  وقت يتم فيه البحث عن اإلمكانات املتاحة و       
إىل داخل سوق الشغل نتيجـة      و من   نعين بذلك تدفقات األفراد املستمرة     وحلركية أسواق العمل    

يف نفس الوقت عدم تـدفق املعلومـات        واملتغريات اإلقتصادية    والتغريات اليت تطرأ على النشاط      
                                                

1 Gregory N.Mankiw, traduction de la 5 ème édition américaine par Jean Houard, 
Macroéconomie, 3 ème édition, De Boeck Université, Bruxelles, 2003, P: 42. 

 حجم مجموع  و)  نأي الفئة النشیطة من السكا( یتحدد حجم البطالة من خالل حساب الفرق بین حجم مجموع قوة العمل
  . المشتغلین

، منشورات جامعة قار یونس،  إقتصادیة البطالة مشكلة سیاسیة ومحمد سالم  كعیبة،  ورسك، ترجمة محمد عزیز و.ن.د.ج 2
 .23 :، ص1997بنغازي، 



 

16  

إذ أن عدم تـأمني      إذن فهي نتيجة طبيعية لضعف املعلومات حول سوق الشغل،         ،1بالصورة املثلى 
حتساب فئة مـن الـسكان ضـمن        ا  املشتغلني يدفع إىل   وبني الباحثني عن الشغل      قناة تربط ما  

توفر عروض الشغل املناسـبة      والعاطلني على الرغم من توفرهم على كفاءات مطلوبة يف السوق           
 تؤثر  اليتمن العوامل     قصرية األجل و   األفرادحتكاكية بني   إلعادة ما تكون فترات البطالة ا      و هلم،

 العمل،   تكلفة البحث عن فرصة    وسوق العمالة     توفر املعلومات عن سوق العمل و      ىمد وفيها ه 
سوق العمل البد من أن     بحتكاك  إلأن ا   أا مؤقتة و   هيحتكاكية  إل السمة املميزة للبطالة ا    بالتايل و

عتبارها بطالة إختيارية من حيث أا ناشئة عن الرغبـة  ال، باإلضافة يسمح بوجود الوظيفة املناسبة   
البحث عن أعمال أفضل سواءا مـن        وهلم احلالية   الطبيعية لبعض األشخاص العاملني يف ترك أعما      

 الذي الشباب رغبة وأ ،)املزايا النقدية( األجور وأ) املزايا غري النقدية للعمل( ناحية ظروف العمل

 .شروطهم تالئم املناسبة اليت الوظيفة عن البحث يف مرة ألول العمل سوق يدخل

  البطالة اهليكلية )2
فرص العمل عندما تتغري  وبسبب عدم التوافق بني الكفاءات طالة ينشأ هذا النوع من الب      

  .2اإلنتاج وأمناط الطلب 
قتصادية اليت حتدث من حني آلخـر يف هيكـل االقتـصاد            إللتحوالت ا ا ذلك من جراء   و      

ظهور سلع جديدة حتل حمـل الـسلع         و أ ،وسائل إنتاج أكثر كفاءة    وكاكتشاف موارد جديدة أ   
 إخنفاض حاد فيحدث ،تصبح مؤهالت العمالة غري متوافقة مع فرص العمل املتاحة    ه  علي  و ،3القدمية

يزداد الطلب على    حيث ينكمش الطلب على الصناعات التقليدية و       ،كبري يف طلب املستهلكني    و
  4 الثانيةيف استيعاب هذه البطالة إمكانية دون األوىل يفالصناعات احلديثة فتزداد معدالت البطالة 

 مـن  ظهورها بإحالل اآللة حمل العنصر البشري مما يؤدي إىل االستغناء عن عدد كـبري                يقترن و
الشباب إىل سوق  والعمال، كما أا حتدث بسبب وقوع تغريات يف قوة العمل كدخول املراهقني            

مـا   و خربام من جهة، يف هذه احلالة قد ال حيدث توافق بني مؤهالم و     و ،العمل بأعداد كبرية  
  .ه الوظائف املتاحة من جهة أخرىتتطلب

                                                
ة إقتصادیات  ، مجلالمحبطة منھا خالل عقد التسعینات محاولة قیاس الھیكلیة و تصنیفات  البطالة وعبد الكریم،  البشیر 1

 .149 :، ص2004جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، ، 01شمال إفریقیا، العدد
2 David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, Macro économie, 2 ème édition, Dunod, 
Paris, 2002, P: 217. 

  .153 :، صذكره مرجع سبقالبشیر عبد الكریم،  3
 : الموقع اإللكترونينقال عن، لبطالة و النمو اإلقتصادي في جمھوریة مصر العربیةا محمد ناجي حسن خلیفة، 4

 http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/7826.doc   24/05/2009 17:41     
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 على دقيق القرن املاضي مثال ستينيات مخسينيات و يف الفحم بعمال مناجم حلق ما لعل و      
 منـاجم  مـن  أغلقت كثري الفترة هذه ففي الطلب، هيكل تغري عن النامجة اهليكلية طبيعة البطالة

كـذلك  ، 1للطاقة كمصدر الفحم لالنفط حم إحالل بسبب املتحدة الواليات و أوروبا يف الفحم
يصنف ضمن البطالة اهليكلية حاالت البطالة الناجتة عن تغريات هيكلية يف سوق العمل يف الـدول             

  .رتفاع معدالت البطالة يف املناطق احلضرية االنامية بسبب هجرة العمال من الريف إىل املدن و
جيمعهما عامـل    والبطالة اهليكلية    وية  يتضح من ذلك أن هناك تشابه بني البطالة اإلحتكاك              

ـ عمل بيد أما خيتلفان نظريـا و      مشترك لكوما يرتبطان بانتقال العمال من عمل إىل آخر،         ا،ي 
 يف بينما العمال املوجودين     ،لديهم مهارات مرتفعة  العمال املعنيون ا     فالبطالة اإلحتكاكية مؤقتة و   

   ضايف اليت حتتاج ملدة أطـول      اإلالتعليم    إعادة التدريب و    هيكلية غري مؤهلني للعمل إال بعد      بطالة
  .معاجلتها تكون أصعب و

 ،جباريةا ليست و اختيارية بطالة املتقدمة البلدان يف اهليكلية جتدر اإلشارة إىل أن البطالة و      
 تقدمةامل الدول يف حيث ختتلف، معاجلتها طريقة ألن ،إجبارية اليت تعتربها النامية الدول عكس

  العمالة تدريب و تأهيل إلعادة الفنية و املادية الوسائل و بتوفري اإلمكانيات عليها يكون القضاء
 حللها كبرية صعوبة فتجد النامية الدول أما، بالعمل مرة أخرى ذلك لاللتحاق و عنها املستغىن

  .البلد داقتصا منها يعاين دائمة مما جيعلها شبه الفنية و املادية اإلمكانيات لقلة
  الدورية البطالة )3

اليسري عرب الزمن   ،جبميع متغرياته يف اإلقتصادات الرأمسالية     ،من املعلوم أن النشاط اإلقتصادي          
يطلق علـى    و فترات هبوط دورية،   وبل تنتاب هذا النشاط فترات صعود        بوترية واحدة منتظمة،  

    اليت يتراوح مداها الزمين بـني ثـالث         و اهلابطة للنشاط اإلقتصادي،   وحركة التقلبات الصاعدة    
هذه األخـرية  ، 2الدورية اليت هلا خاصية التكرار و    و ،"الدورة اإلقتصادية " عشر سنني، مصطلح   و

يـزداد الطلـب الكلـي يف     الرواج، وحيث يف مرحلة الصعود أ    تقود إىل ظهور البطالة الدورية،    
نتاجية املوجودة يف اجلسم اإلقتـصادي لزيـادة        فيدفع ذلك الوحدات اإل    مبعدل كبري،  واإلقتصاد  
لتحقيق ذلك البد عليها أن تقوم بتشغيل املزيد من القوى العاملة أي زيادة الطلب على               و إنتاجها،
فيـنخفض   الركود اإلقتصادي،  ويف مرحلة اهلبوط أ    أما،  خنفاض البطالة اهذا يؤدي إىل     و العمل،

                                                
، 226 ، سلسلة عالم المعرفة، العدداإلقتصاد السیاسي للبطالة، تحلیل ألخطر مشكالت الرأسمالیة المعاصرة رمزي زكي، 1

  .27: ، ص1997 كتوبر،أالكویت، 
 .23: ، صالمرجع السابق2 
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الذي سيؤدي بالـضرورة إىل      نتاجية لتقليص إنتاجها،  هذا ما يدفع بالوحدات اإل     والطلب الكلي   
  .1رتفاع ظاهرة البطالة اوإخنفاض الطلب على العمل 

  البطالة املومسية )4
يقل يف غريها، بسبب     ، و 2عندما يشتد دوران عجلة العمل يف فترات       دث البطالة املومسية،  حت      

 أعـدادا    يف مواسم معينة  هذه األخرية   تتطلب   إذالقطاعات اإلقتصادية    ومومسية بعض النشاطات    
    احلال يف القطاع الزراعي حيث توجد فجوة زمنية بني كـل حمـصول              و كما ه  لاكبرية من العم  

     البنـاء  قطـاع    وكخدمات السياحة الصيفية، موسم احلج       قطاع اخلدمات كذا   و،  الذي يليه  و
العـاملني ـذه    اإلستغناء عـن    تدعي  عند اية املوسم يتوقف النشاط فيها مما يس        و غريهـا و

  .القطاعات
تشترك البطالة املومسية مع البطالة الدورية يف أن كال منهما ينشأ عن تذبذب الطلب علـى    و      

  .3نتظامااالعمل غري أن التقلبات املومسية أكثر 
 للبطالة الثاين التقسيم 2.4.1.1

 عـن  خيرج ال و نوع كل خيلفها اليت اآلثار طبيعة حسب البطالة يصنف التقسيم هذا      

 :أمهها األول التقسيم أنواع

  البطالة السافرة )1
 أي وجود   ،اليت يعاين منها جزء من قوة العمل املتاحة        يقصد ا حالة التعطل الكلي الظاهر،            

 دون  الباحني عنه عند مستوى األجر السائد      الراغبني فيه و  و  عدد من األفراد القادرين على العمل       
عـاجزون   لكنهم متعطلون و   وبعبارة أخرى هي وجود أفراد ينتمون إىل قوة العمل           و ،4جدوى

  .قدرم عليه عن احلصول على أية فرصة عمل برغم رغبتهم يف العمل و
هي مؤشـر    ويعترب هذا النوع من البطالة مظهر من مظاهر اإلختالل يف البناء اإلقتصادي              و      

  ميكن أن ختالف مسمياا،االبطالة السافرة رغم  و ،5ستعاب عنصر العملاخنفاص قدرته على ال

                                                
1François Ganthier, Analyse macro-économique, Presse  Université Laval, Québec, 1990,  
P: 339. 
2Alexis Jacquemin, Henry Tulkens, Paul Mercier, Fondements d'économie politique, 3ème 
édition, De Boeck Université, Bruxelles, 2000, P: 391.   

 .193 :، ص2007التوزیع، عمان،  ، دار وائل للنشر وإقتصادیات العملمدحت القریشي،  3
 .285 :محمد عبد اهللا الظاھر، مرجع سبق ذكره، ص 4
  ي في ظل الجات، العولمة، البطالة أسالیب المواجھة لدعم السالم اإلجتماعي و األمن القوممحمد عالء الدین عبد القادر،  5

  . 4 :، ص2003، منشأة المعارف، اإلسكندریة، و تحدیات اإلصالح اإلقتصادي
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تقـصر   ومدا الزمنية، قد تطـول أ      و ،بطالة دورية  وبطالة هيكلية أ   و تكون بطالة إحتكاكية أ   
 معدل و حجم يتزايد البلدان الصناعية يف و ،حبسب طبيعة الظروف السائدة يف اإلقتصاد القومي

 أشـكال  و بطالة إعانة على العاطل حيصل ما عادة الدوري و الكساد مرحلة يف السافرة البطالة
إيالمـا   و قـسوة  أكثر السافرة البطالة  فإن،البالد النامية يف أما ،املساعدات احلكومية من أخرى
  .1االجتماعية الضمانات و احلكومية برامج املساعدات ضآلة وأ غياب بسبب

  البطالة املقنعة )2
 بـني   احيث كان متفشي   األشهر يف الفكر اإلقتصادي اإلجتماعي،     ووع من البطالة ه   الن هذا      

 يف بنـاء اإلقتـصاد   امازال األكثر إنتشار و الدول اليت كانت تدور يف فلك اإلقتصاد اإلشتراكي،   
حبيث  تشري البطالة املقنعة إىل زيادة حجم القوى العاملة عن احلاجة الفعلية للعمل،         ، و 2العريب عامة 

مبعىن أن هذه الفئـة   ،مت اإلستغناء عن ذلك اجلزء الزائد من حجم القوى العاملة وال يتأثر اإلنتاج ل  
  . 3ال تقدم أي إضافة لإلنتاج لكنها فعليا و أا يف حالة عمل، ظاهريا وتبد من العمال،

 راعيـة، تنشأ هذه البطالة عادة يف القطاع الزراعي بسبب ضغط السكان على املـوارد الز       و      
نتشر طويال هذا النوع  اكما ،4حبيث يكون هناك فائض متعطل تعطال مستترا على األرض الزراعية     

بـسبب زيـادة التوظيـف     من البطالة يف قطاع اخلدمات احلكومية يف كثري من الدول الناميـة،          
ت يف الوقت الذي كان من املمكن أداء كثري من هذه اخلـدما            بتعيني خمرجات التعليم   احلكومي،

  .بعدد أقل من العمالة
عتماد هذا األسلوب يف    اقد تلجأ حكومات بعض الدول ذات الكثافة السكانية العالية إىل            و      

   .، إال أنه يظل عالجا إجتماعيا فقطالتشغيل كوسيلة ملعاجلة ظاهرة البطالة
   البطالة اإلجبارية )3 

  هي حتدث عن طريق ي على غري إرادته، وهي احلالة اليت يتعطل فيها العامل بشكل جربي، أ      
قادرا   و ،رغم أن العامل يكون راغبا يف العمل       اإلستغناء عنهم بشكل قصري،    تسريح العاملني و   

 يغلق أحد املصانع أبوابـه،     وأ ،كأن يعلن املشروع إفالسه    ،5قابال ملستوى األجر السائد     و ،عليه
  أخذ الذكر أن هذا النوع من البطالة،بدير  اجلو م،بعضهم بغري إرادو يستغين عن العاملني فيه أو

                                                
  .29 :رمزي زكي، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .283 :محمد عبد اهللا الظاھر، مرجع سبق ذكره، ص 2

3 Olivier Bellégo, Mokhtar Lakehal, Guy Caire, Christelle Jannot-Robert, Op.Cit, P: 61. 
 . 88 :، ص1992، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، القاھرة، الموسوعة اإلقتصادیةحسین عمر،  4
 .30 :رمزي زكي، مرجع سبق ذكره، ص 5
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        صـصة، وبسبب حركات إعادة اهليكلة الناجتة عن إتباع سياسة اخل         باإلنتشار يف اآلونة األخرية،    
  .مومسية وهيكلية أ وقد تكون البطالة اإلجبارية، إحتكاكية أ و
  البطالة اإلختيارية )4

على البطالة اليت تعزى مباشـرة إىل        "رد كيرت ينجون ما "زي  وصف أطلقه اإلقتصادي اإلجنلي         
نظرا ألم ال خيتارون العمل بأقل مـن مكافـأة           قيام جمموعة من العمال بسحب خدمة عملهم،      

ات ضإما بتفضيله لتعوي   ،ااختياري فهي البطالة اليت يرجحها الفرد العاطل عن العمل        ،1حقيقية معينة 
 .مزايا أحسن و عن عمل ذلبحثه البطالة كمصدر للدخل أو

  البطالة يف الفكر اإلقتصادي 2.1
قد حظـي هـذا      و،  تواجه اقتصاديات العامل   والبطالة من أهم التحديات اليت واجهت        تعترب      

أفكارهم من فتـرة زمنيـة إىل        واهبهم  ذاملوضوع باهتمام املفكرين االقتصادييـن على اختالف م      
            أحد العناصر املفسرة لتعـدد التحاليـل حـول فهمهـا           وهتنوع أشكال البطالة     للع  و ،أخرى

  :سوف يتم عرض أهم هذه األفكار بشيء من اإلجياز فيما يلي و تفسريها،و 
   الكالسيكيةلنظريةا  1.2.1
سادت أفكارها يف بريطانيا يف اية القرن الثامن عشر          ظهرت النظرية الكالسيكية ألول مرة و           

ظلت معظم األفكار اليت جاءت ا تلك املدرسة مقبولة لـدى            و لقرن التاسع عشر،  حىت مطلع ا   و
 رواد هـذه   أهـم من و ،)أزمة الكساد العاملي(علماء اإلقتصاد حىت العقد الثالث من القرن املاضي  

  . جون ستيوارت مل دافيد ريكاردو، آدم مسيث، :املدرسة
 نـذكر  ، عدة أفكـار الفترة هذه خالل الكالسيك قتصادينياإل املفكرين غالبية عتنقا قد و      
 :منها

  .اتمع و الكون و الطبيعة أمور تسيري يف تتحكم ،خفية قوة هناك أن عتقادإلا -
  ما يسمى بقانون املنافذ ، أو"كل عرض سلعي خيلق الطلب املساوي له  " بأنيؤمن الكالسيك -

 ظل يف الطويلة الركود فترات و اإلنتاج أستبعاد حدوث أزمات إفراط يفامن مث  و ،2"ساي"عند 
  .توازن اإلستخدام الكامل وتأسيسا على ذلك فإن التوازن اإلقتصادي العام ه  و،السوق نظام

   كذلكو عليه الكالسيك يف بناء صرح نظريتهم يف جمال الدخل استندإن اإلفتراض اآلخر الذي  -
                                                

1Ulrich kohli, Analyse Macroéconomique, Université de Genève Département d'économie 
politique, De Boeck Université, Bruxelles,1999, P:90. 

 دار المسیرة الطبعة األولى، ،تطبیقي تحلیل نظري و: اإلقتصاد  الكليمحمود حسین الوادي، كاضم جاسم العیساوي،  2
 .72 :، ص2007الطباعة ، عمان،  التوزیع  و للنشر و



 

21  

   .1عتقادهم حبالة املنافسة الكاملةا وهذه النظرية هالذي يعترب أحد األركان الرئيسية يف  اإلستخدام و
سبب إميان الكالسيكيني حبالة التوظيف الكامل ناجم عـن         ف ،الفائدة األجور و  و مرونة األسعار    -
الطلب  وختالل بني عرض العمل   افمثال إذا ما حدث      ،الفائدة واألجور   وعتقادهم مبرونة األسعار    ا

  إذا ما حـدث إخـتالل بـني        و التوازين من خالل تغيري األجور،    عليه فيمكن إعادته إىل الوضع      
  .2اإلستثمار فيمكن إعادته من خالل تغيري سعر الفائدة واإلدخار 

القيام  و يف النشاط اإلقتصادي إال بقدر حمدود للغاية مقتصرا على توفري األمن             عدم تدخل الدولة   -
  . اخلدمات العامة وباألشغال 

 مـستوى  عنـد  دائما يتوازن قتصاداإل أن الكالسيك يرىلفرضيات السابقة، إستنادا إىل ا      
 يرغب فيه عند أجر التوازن جيد فرصة عمل حبيث أن كل فرد قادر على العمل و الكامل، التشغيل

وجود يد عاملة ترفض مبعىن  ،ةختياريفهي بطالة إإذا وجدت  إجبارية و بطالة لوجود جمال ال أي
 ذلك أن ختفيض هـذه األخـرية        ،األجور تتكفل باستعاا آلية   ،ئد يف السوق  األجر املنخفض السا  

بالتايل رفع مـستوى التـشغيل،    ما يشكل حافزا لزيادة االستثمار و وه سريفع مستوى األرباح، و 
أي معاجلة البطالة   ،القبـول مبستوى األجور السائدة    خصوصا يف ظل التنافس على منصب العمل و       

  .خنفاضإلجور بامن خالل مرونة األ
 مرونة عدم وه ،البطالة هذا النوع من حدوث يف الرئيسي السبب الكالسيكيون أن يقر و       

 ى أعللألجور من خالل حتديد حد أدين 3النقابات العمالية وتدخل احلكومة أل النقدية نظرا األجور
  .من أجر التوازن

إال أا مل تعد     غيل أكثر من قرن من الزمان،     ستمرار هذه النظرية يف جمال التش     ا بالرغم من  و      
 اليت  الفرضياتوعية  ضمو وذلك لعدم منطقية أ     و ،تلقى قبوال واسعا من طرف معظم اإلقتصاديني      

 الـذي   اإلمتحان التطبيقـي  وستندت عليها، فأزمة الكساد العاملي كانت مبثابة التجربة العملية أ     ا
كما  الدليل الواضح على عدم صحة قانون ساي،       تعترب ا  حيث ،سقطت فيه النظرية الكالسيكية   

  اخنفـاض  بـالرغم مـن      عالجه و الفترة أ  ساد تلك  الذي تفسري الكساد العظيم     يف هافشل أثبتت
هـذه   ،4 مستويات مرتفعـة   يفاستمرت    حيث زادت البطالة و    ، احلقيقية ملستويات دنيا   األجور

                                                
1Jules Gazon, Le chômage, une fatalité? Pourquoi et comment l'éradiquer, Harmattan, Paris, 
2008, P: 26. 

  .71 :، صمرجع سبق ذكره كاضم جاسم  العیساوي، محمود حسین الوادي، 2
3Muriel Maillefert, L'économie du travail, 2ème édition, Studyrama, France, 2004, P: 49 
4Gérard Duthil, Economie de l'emploi et du chômage, Edition Marketing, Paris, 1994, P: 20. 
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فأصبحت الظاهرة الطبيعية اليت سادا حىت       األخرية ظلت تعاين منها معظم اإلقتصادات الرأمسالية،      
 القادرة علـى   ،1املزعومة اليت آمن ا الكالسيك     القوى اخلفية  وهذا ما يتناىف     و فترة األربعينات، 

  .ختالل فيهاإذا ما حدث أي  إعادة التوازن للنشاط اإلقتصادي،
 لـسوق  املفـسرة  سيكيةالكال النظرية تؤيد ال احلقائق من العديد هناك حال أية على و      
 املـصدر  هـي  األجور عتبار اكما أنالكامل،  التشغيل مستوى عند دائما فالناتج ليس ،العمل

 اخنفاض إىل يؤدي مما للعمل دافعا لتقليص العمال من طلبهم ختفيضها جيعل من ،األول يف الطلب
عـوض   األجور، يضختف عن يف البطالة املترتبة هي حدوث زيادة النتيجة و املؤسسة مبيعات يف
  .متصاصهاا

  النظرية الكيرتية 2.2.1
 كانت مبثابـة ثـورة      ،لقد هيأت أزمة الكساد العاملي الفكر اإلقتصادي لتقبل نظرية جديدة               

 إىل اليت تنسب إا النظرية الكيرتية ،نقالبا جذريا يف السياسة اإلقتصاديةافكرية إقتصادية أحدثت 
 العامـة يف  النظرية " الشهري كتابه 1936 عام يف أصدر الذي )1946-1884( كيرت ماينرد جون

القصور يف النظرية  وتوضيح نقاط الضعف  ستهدف فيه احيث ،" النقود و الفائدة سعر و التوظف
   .التناقضات املنطقية الكامنة فيها كشف الكالسيكية و

سـوق   و ،دمات من جهةاخل  نتيجة عدم توازن سوق السلع و      ،حتدث البطالة عند الكيرتيني         
  ،فقد الحظ كيرت أن حالة التوظيف الكامل ما هي إال حالة خاصة جدا، 2العمل من جهة أخرى

 الستيعاب الناتج احملتمل ا إال إذا كان الطلب الكلي كافي  التتحققأوضح كيرت أن العمالة الكاملة       و
  ستوي الالزم السـتيعاب النـاتج   أما إذا كان الطلب الكلي أقل من امل،ناتج العمالة الكاملة  وه و

قتصاد ميكن أن   إل كيرت أن ا   ىرأ قد  حتدث بطالة إجبارية و    بالتايل واحملتمل تظهر فجوة انكماشية     
  . ظل وجود نسبة مقبولة من البطالةيفيتوازن 
من أجل زيادة تشغيل العمال جيب رفـع         و ،احملدد للعرض الكلي   وفالطلب الكلي الفعال ه         

طلب على الـسلع     والذي بدوره ينقسم إىل طلب على السلع اإلستهالكية          و ،طلبحجم هذا ال  
 بعـض لرفع مستوى اإلستثمارات يرى كيرت ضرورة تدخل الدولـة مـن خـالل                و ،نتاجيةاإل

 ختفـيض  طريق عن اخلاص بتحفيز االستثمار الطلب  لدفع اليت دفالنقدية و السياسات املالية
 بالتايل اإلنتاج و زيادة إىل يؤدي مما ،اإلنتاج تقليص تكاليف أجل من الضرائب و الفائدة معدل

                                                
  .75 :، صمرجع سبق ذكرهمحمود حسین الوادي، كاضم جاسم  العیساوي،  1

2Bernard Bernher, Yves Simon, Initiation à la macroéconomie, 7 ème édition, Dunod, Paris, 
1998, P: 333.  



 

23  

 من العامة األشغال جمال العام يف اإلنفاق  زيادةمن جهة أخرى و ، هذا من جهة،التشغيل زيادة
 يقترح كيرت يف هذا الصدد و ،1العمالة تشغيل زيادة ةمث من و اإلنفاق و حجم الدخل أجل زيادة

أن يتلقوا  وم يف أعمال بغض النظر عن مردوديتها إذ أن املهم حسب رأيه ه     أن يشغل العمال أوقا   
إذ يقول   ،لتمكينهم من اإلستهالك الذي يضمن تصريف ما تنتجه املؤسسات         مداخيل لقاء ذلك،  

ردمها من أن يبقوا بدون      إن من األفضل أن يدفع للعمال لقاء حفرهم خنادق يف األرض و            " كيرت
حيفز   و ،ستهالكهمالذي سوف يتم توزيعه على العاطلني يرفع من مستوى          ألن الدخل ا  ،  " عمل

 حل كيرت ملشكل البطالة     متثيلميكن   و ،طلب يد عاملة إضافية    املستثمرين على توسيع مشاريعهم و    
  : النموذج الكيرتيفكرة  التايل الذي خيتصراملخططمن خالل 

  
   الكيرتيالنموذج :02 رقم                             شكل 

  
  .  باإلعتماد على املعطيات السابقةمن إعداد الطالبة: املصدر                

  
، املاليةسياسة  المن خالل هذا الرسم التبسيطي تتضح لنا إقتراحات كيرت، فتدخل الدولة عرب                   

ال يكون له نتائج إجيابيـة علـى قـرارات          النقدية، للتأثري على الطلب الفع     السياسة اجلبائية و   و
 وه السلع اإلنتاجية، و    يرفعون من طلبهم على السلع اإلستهالكية و       املنتجني الذين  واملستهلكني  

  .مما يفتح اال للتشغيل الكامل) لتلبية هذا الطلب املتزايد(الشيء الذي يدفع لزيادة اإلستثمار
                                                

1Henry, Gérard Marie, Keynes et Keynésianisme, Armand Colin, Paris, 1997,  P: 113. 

 ى تدخل الدولةسياسة إقتصادية تقوم عل

 دفع الطلب الفعال

 الطلب اإلنتاجي الطلب اإلستهالكي

 دفع اإلستثمارات

 حتقيق التشغيل الكامل
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 العمل عن البحث نظرية 3.2.1

 املعلومات توفر صعوبة على ترتكز ، من القرن املاضيالسبعينات يف النظرية هذه ظهرت      
 الوقت، نفس يف شاغرة شغل مناصب و بطالني وجود حالة تصف حيث أا العمل، سوق عن

  :التالية الفرضيات على النظرية هذه تعتمد
ن سوق الشغل، سـواءا      الفرضية األساسية اليت متيز هذه النظرية، هي صعوبة حتصيل املعلومة ع           -

ـ         وحول توفري مناصب الشغل أ     حبـث عـن     وحول مستوى األجر املطبق، فالبحث عن عمل ه
 من املال ينفق نهإف بالبحث يقوم عندما البطال ألن ،1وقت  ومعلومة، هذا األخري يتطلب تكلفة

  .اخل.....االت لشراء  وأ تنقالته، أجل
بطال يبحث عن العمل األحسن   حيث أن كلالالزمة تاملعلوما جلمع لألفراد الكامل التفرغ -

  .، إال أن ذلك صعب، كون األجور املقترحة من طرف املؤسسات تتغري من مؤسسة ألخرى2أجرا
  . كلما كانت مدة البحث يف سوق الشغل طويلة، كلما كان األجر املتوقع احلصول عليه مرتفعا-
عدد هائل مـن االتـصاالت       ومن املعلومات    لألفراد بدون عمل إمكانية حتصيل كمية كبرية         -

مقارنة بالعمال الذين يشغلون منصب عمل، حيث تعترب البطالة من هذه           ) أرباب العمل (باملوظفني  
  .3ستثماراإالنظرة 

  .منه أعلى أجر يقبل و منه أقل على احلصول الباحث يقبل لن و لألجر أدىن حد هناك -
ائف ظيتفرغون للبحث عن و    د يتركون مناصب عملهم، و    فمن وجهة هذه النظرية أن األفرا           

بالتايل فالبطالة يف هذه احلالـة هـي سـلوك           حسب هيكل األجور و    جديدة مالئمة لقدرام و   
على معدل األجر الذي يتوقـع الفـرد        ) اإلحتكاكية( توقف طول فترة هذه البطالة    ت إختياري، و 

على املناخ اإلقتـصادي العـام يف        السوق و احلصول عليه نتيجة حتسني درجة معلوماته بأحوال        
علـى   ، ففي حالة الرواج اإلقتصادي فإن البطالة تطول نتيجة وفرة فرص العمل املتاحة و             4اتمع

خاصـة الفئـة     العكس يف حالة الكساد اإلقتصادي، كما أن الداخلني اجلدد إىل سوق العمل و            

                                                
1Michel Lallement, Travail et emploi: le temps des métamorphoses, Harmattan, Paris, 1994, 
P: 149.  
2Gérard Duthil, Op.Cit, P: 84. 
3Joël Jalladeau, Introduction à la macroéconomie: Modélisations de base et redéploiements 
contemporaines, 2ème édition,  De Boeck Université, Bruxelles, 1998, P: 433.   
4Michel Lallement, Op.Cit, P: 149.  
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رجة تنقلهم بني الوظائف املختلفة من أجـل        الشبانية نظرا إلنعدام خربم بأحوال السوق تزداد د       
  .1بالتايل يتعرضون لفترة بطالة أطول احلصول على املعلومات املطلوبة، و

لكن هناك عدة نقاط جتاهلتها هذه النظرية لتفسري اختالل سوق الشغل املتمثـل يف ظـاهرة           
  :تقادات هلذا وجهت هلا عدة ان،حتاليلها حمدودة  جتعل تفسرياا و،البطالة

بالتايل فهي تقدم تفسريا جزئيا ملـشكل        و،  )املرغوبة(تم هذه النظرية بتحليل البطالة اإلرادية        -
  .التشغيل غري الكامل

لكـن مـا     و يف منطق البحث عن العمل احتمال اخلروج من البطالة يرتفع مع مدة البطالـة،              -
الني ذوي املدة الطويلة يف البطالة نالحظه من خالل الدراسات التجريبية عكس هذا، حيث أن البط        

  .يالقون صعوبات كبرية إلجياد عمل جديد
 .البطالة وال ميكن يف هذه النظرية التفرقة بني البحث عن العمل  -
 .عملهم حالة يف تقل و متعطلني بقائهم حالة يف ترتفع جديد عمل على احلصول حظوظ إن -

  النظرية النقدية 4.2.1
                    يف اإلقتصادا بارزادور يعترب أن للنقودالذي  ، Friedman النقدية سةاملدر مؤسسي من      

     زيادةالب سواء التوظيف و الناتج و الدخل مستويات يف حتدث اليت التقلبات أن حيث ،القومي
              الةالبط حدوث النظرية هذه أرجعت ،النقود عرض تغريات هو سببها يكون نقصانأو بال

    .2النقدية السياسة أدوات استخدام يف يكمن عالجها أن و حبتة نقدية عوامل إىل الدورية
   ذلك و النقود عرض زيادةب توسعية نقدية سياسة بإتباع قام املركزي البنك أن نافرض إذاف      
   على إنفاقهم فإن يلبالتا للسندات بيعهمب أكثر نقودا ميلكون األفراد يصبح حيث سندات، بشراء

   اإلنفاق زيادة على يساعد اخلدمات و األراضي العقارات، مثل العينية األصول أو املالية األوراق
                                    عند يعمل قتصاداإل كان إذا و الكلي، الطلب زيادة إىل يؤدي مما ستثماراإل و ستهالكاإل على

 مستوى من تزيد سوف التوسعية السياسة فإن ،الكامل ظيفالتو مستوى من أقل مستوى
  .العاطلة الطاقات تشغيل بفضل البطالة تقل و احلقيقي، اإلنتاج
 النقود عرض ختفيض قرر البنك أن نفرض حيث نقدي، انكماش حدوث حالة يف أما      

 مباشرة، نخفضت ال رمبا األسعار أن إال ،سينخفض الكلي الطلب فإن لألفراد، السندات بيعهب
                                                

التوزیع،  ، الطبعة األولى، دار حامد للنشر و)التجربة الجزائریة(اإلصالح اإلقتصادي و سیاسة التشغیل مدني بن شھرة،  1
  .245:  ص،2009عمان، 

2J – L Bailly, Economie monétaire et financière, 2ème édition,  Edition Bréal, Paris, 2006,  
P: 110. 
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 ليس و حقيقي االخنفاض هذا بأن األعمال رجال يقتنع لكي معينة فترة متضي أن البد حيث
 اليت األعمال يرفضون فرمبا لذلك ،خنفاضاإل ذا يقتنعوا لن العمل عن العاطلني أن كما عابرا،
 هو و القريب األجل يف أفضل عمال سيجدون بأم عتقاداإ ،أقل أجر مقابل عليهم تعرض
، و بالتايل يعتقد أنصار هذا التيار أنه للقضاء على البطالة البد تعطلهم فترة من ميدد الذي األمر
  .1الزيادة املتواصلة يف عرض النقودمن 

 رفـض  بسبب ذلك، اختيارية بطالة هي الصناعية الدول يف البطالة أن النقديون يعتربو       
       تـدرييب  بربنـامج  لاللتحاق عمله يترك من هناك و عليهم، املعروضة احلقيقية لألجور العمال

 يف الزيـادة  فـإن  بالتايل و أفضل، بعمل االلتحاق من ميكنه مؤهل على للحصول تكويين أو
  .فضلأ عمل على العثور يف الثقة من مزيدا يعين كان إذا طبيعيا اأمر تكون قد البطالة
  البشري املال رأس نظرية 5.2.1
   أساس على الوظيفةختيار اإذ يفسر  ،1964 هذه النظرية سنةمن مؤسسي  Beckerيعترب       
  ،2ممكن دخل أكرب من ستفادةاإل و إنتاجيته حتسني قصد ورائها، من العامل جينيها اليت الفوائد
   ،مؤهالم و قدرام رفع أجل من التكوين، دف الضروري بالوقت األفراد سيضحي وبالتايل
  .العمل سوقهلا حظوظ أكرب يف  املؤهلة لعاملةا اليد أن باعتبار
إن استثمار املؤسسات اإلقتصادية يف رأمساهلا البشري من خالل تكوين عماهلا و تأهيلـهم،                    

  ، هذا ما جيعلها حترص علىسينعكس  إجيابا على مردودية عماهلا و بالتايل على حتسني نوع املنتوج
    .3مبوظفيهااإلحتفاظ 

  اهليكلية لبطالةا نظرية 6.2.1
 التطور زيادةبسبب  السبعينيات يف املرتفعة البطالة معدالت لتفسري النظرية هذه ظهرت      

 بسبب التعطل، لظاهرة العمال من الفئات بعض تعرضت فقد الصناعة، على طرأ الذي التقين

 فرص يف ئضفا ظهر حني يف اإلنتاجية، الفنون يف احلديثة طرقال مع التوافق على قدرا عدم

  .أخرى مهن و بأعمال العمل
و حتدث هذه البطالة عندما تعتمد املؤسسة على عدد أقل من العمال يف احلصول على نفس                      

                  الكمية من السلع و اخلدمات اليت كانت تنتج سابقا، نتيجة تغري يف أساليب اإلنتاج أو يف طرق
                                                

1Emmanuel Nyahoo, Finances internationales: théorie, politique et pratique, 2ème édition,  
Presses de l’université Laval, Québec, 2002, P: 295.  
2J – L Bailly, Op. Cit, P: 109. 
3Muriel Maillefert, Op. Cit, P: 35.  
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     ، و األخذ ذا التطـور الـتقين        و خاصة يف نوع اآلالت و املعدات املستخدمة       قبة   التسيري و املرا  
     من أجل بقـاء املؤسـسة  و التكنولوجي يعترب ضرورة تفرضها املنافسة يف السوق احمللي أو الدويل     

  .1و احلفاظ على حصتها السوقية
         تـسريح  إىل يـؤدي  ممـا  هن،امل و الوظائف من الكثري يلغي أصبح التكنولوجي العاملف      

     مـستوى  فريتفع العمل، لعنصر و التكاليف و للوقت موفرة اجلديدة املبتكرات لكون العمال، 
 استخدام عن الناتج االقتصادي تقدمه حتقق سبيل يف اتمع، يتحمله أن جيب الذي البطالة، 

 .العامل مكان اآللة إحالل و التكنولوجيا

  لة آثار البطا3.1
 بل إا إحدى أهم العقبات األساسية       ،تعترب البطالة من أخطر املشكالت اليت تواجه اتمع               

 ،فالبطالة تعين عدم اإلستفادة الكاملة من املوارد البشرية        ،للجهود اليت تبذهلا الدول لتحقيق التنمية     
  .باإلستقرار السياسي للبلد وهلا عالقة وثيقة بإتساع نطاق الفقر  و

  اآلثار اإلقتصادية 1.3.1
  :آثار إقتصادية مهمة يتجلى أمهها فيما يليللبطالة       

 الذين تضيع سنوات عمرهم دون اإلسـتفادة        ،قدرات أبناء اتمع   وتعد البطالة هدر لطاقات      -
هي لدى املـتعلمني أشـد       جمتمعام، و  وأسرهم   ومنها يف أي نوع من العمل لصاحل أنفسهم أ        

أنفـق علـيهم يف عمليـة       لكنها أيضا هدر لكل ما        ليست فقط هدرا لطاقام، و     خطورة، فهي 
نصراف غريهم مستقبال عن التعليم لعدم جدواه قد تكون بطالة هؤالء املتعلمني سببا ال      ، و تعليمهم

 .2)من وجهة نظرهم(من الناحية اإلقتصادية 
التغريات يف معدل  واتج احمللي اإلمجايل هناك عالقة إرتباطية بني التغريات يف الن   :الضرر اإلنتاجي  -

    أطلق عليها إسم قانون أوكـن،      و دراسة أجراها     بعد آرثر أوكن  هذا ما أثبته الربوفيسور      ،البطالة
النـاتج احمللـي    سيؤدي إىل إخنفـاض      ،%1 رتفع معدل البطالة مبقدار   ا إذا    القانون أنه  هذا يقر و

   .%3 2اإلمجايل مبا قدره 
    متوسطي املهارة حينما تطول فتـرة بطالتـهم،   تترتب على بطالة العمال املهرة و هناك خسارة    -
  .خربام وم أاهذه اخلسارة تتمثل يف فقدام التدرجيي ملهار و

                                                
1La stabilité de l’emploi, Presses de l’université Laval, Québec, 1956, P: 44. 

 .58:  ص،2005، سبتمبر278الحیاة، العدد  ، مجلة األمن والجریمة البطالة وعادل أحمد عبد الجواد،  2
3Gregory N.Mankiw, Op.Cit, P: 44.    
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تعطيل جزء من قوة العمل، يكلف الدولة نفقات إضافية، حيث يف كثري من دول العامل متـنح                  -
، هذا يعين أن عبء إعانة البطالة الذي تتحمله الدولة من           احلكومات إعانات نقدية للمتعطلني فيها    

هـذا يـؤدي إىل زيـادة         و نيأجل إعالة املتعطلني يكون كبريا السيما كلما زادت أعداد البطال         
اليت تؤثر سلبا على ميزانية الدولة، هذا مـن          واملدفوعات التحويلية اليت تقدمها احلكومة للبطالني       

يرتفع معدل البطالة ينخفض حجم إيرادات الدولـة مـن جـراء    من جهة أخرى عندما      جهة، و 
قدرة احلكومة على اإلنفـاق     هذا ما يضعف من      وخنفاض حجم الضرائب اليت حتصلها احلكومة       ا

 . 1اخل...املرافق العامة والصحة  وعلى اخلدمات العامة الضرورية كالتعليم 
عدم استغالل هذا املورد يـضيع علـى     و، من عناصر اإلنتاجا رئيسيا يعترب عنصر العمل عنصر -
القـادرة علـى     قتصاد فرصة إشباع احلاجات اليت كانت ستوفرها تلك القوة العاملة الراغبة و           اإل

  .اإلنتاج العمل و
 إن تفاقم ظاهرة البطالة يعطي الفرصة مليالد نوع آخر من النـشاطات املـشكلة ملـا يـسمى         -

هذا األخري نتج عـن التـدهور       ،  آلالف من العمال  ل عشرات ا  غالذي يش  2باإلقتصاد غري الرمسي  
يعد خسارة للخزينة العامة للدولة ألنه ال يدفع الضرائب اليت ميكن           حيث   ،املستمر للقطاع الرمسي  

    ،أن ختلق مناصب شغل يف القطاع الرمسي الذي بدوره مسح للقطاع غري الرمسي يف الظهور
  .احللقة املفرغةتتشكل بالتايل  و

الدخل القومي، حيث أن وجود البطالة يؤدي إىل إهدار جزء           ستوى الناتج القومي و   خنفاض م إ -
نقـص   هذا يؤدي بدوره إىل ضياع جزء من املوارد يف اتمع و           من الطاقة اإلنتاجية يف اتمع، و     

  .الدخل القومي يف الناتج القومي و
      حاجاته رته على إشباعحيث تنخفض قد تضعف البطالة القوة الشرائية للعاطل عن العمل، -
  .فيحرم من التمتع حبياة كرمية االقتصادية 

   اآلثار اإلجتماعية2.3.1
  :إن اآلثار اإلجتماعية ال تقل أمهية عن اآلثار اإلقتصادية، و اليت نوجزها فيما يلي      

                    فعجز العاطل ،3البيئة املناسبة لدخول عامل اجلرميةوإن زيادة عدد العاطلني متثل التربة اخلصبة  -

                                                
  ، مجلة اإلقتصاد دراسة تحلیلیة: البطالة في الجزائري، عبد الحلیم عیساوي، ناجي بن حسین، محمد الھادي مبارك 1
  .129: ، ص2002 قسنطینة،  منتوري،، جامعة01المجتمع، العدد  و
 ماجستیر في علم النفس اإلجتماعي، جامعة رسالة، اإلستجابة لضغط البطالة لدى المتخرج الجامعيأشروف كبیر سلیمة،  2

 .  28: ، ص2004/2005امعیة نة الجالجزائر، الس
  .58 :، صمرجع سبق ذكرهعادل أحمد عبد الجواد،  3
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 يضطره إىل سلوك سبيل اجلرمية لتحقيق هذا ، عن إشباع حاجاته الضرورية بالطرق املشروعة
 فيسيطر على ،فقدان األمهية اإلجتماعية للعاطل عن العمل ألن البطالة تؤدي إىل العزلة و اإلشباع،

يتولد لديه شعورا  و ،ى عالقته باتمعاإلحباط مما ينعكس عل والشاب املتعطل شعور بالفشل 
بذلك تقل   و،اليأس من إمكانية حتسني حالته يف املستقبل الالمباالة و و االنطواء أعمق بالقنوط و
سهل  اإلجتماعية للتحدي الذي فرضته البطالة مما جيعله سهل اإلستهواء و ومقاومته النفسية 

التعدي على أمالك و دم على بعض اجلرائم كالسرقة فيق التأثر بالتيارات اإلحنرافية، التعرض و
  . 1اخل.....التزييف و التزوير ،املخدرات الدولة،

      إرتفاع يف حاالت األمراض النفسية بني العمال العاطلني اليت تؤدي إىل تفشي العنف العائلي-
األسري يف ما يتبع ذلك من ظواهر إجتماعية سلبية كالتفكك  الطالق و وحاالت اإلنتحار  و

  .2إحنرافهم األخالقي وتشرد األطفال أ اتمع و
 "امليزانية  واألسرة  " ففي حتقيق حول ، لبطالة األولياء تأثري سليب على التحصيل الدراسي لألبناء-

من فشل  % 50ن أ وجد ، تلميذ3771 على عينة تتكون من ،2001الذي أجري يف فرنسا سنة 
 .3 الوضع املادي السيء للعائلة بسبب بطالة اآلباءالتالميذ يف الدراسة يعود إىل

،  إحدى نتائج ظاهرة البطالة زيادة حجم الفقر، الذي يعترب من العوامل املشجعة على اهلجرة إن-
  .الشباب لدى غري الشرعية اهلجرةخاصة 

يف  لفرصهم بالنسبة خاصة االجتماعية احلياة يف  الشبابعلى مشاركة سلبا  تؤثر البطالة-
  .أسرة تأسيس و الزواج اإلستقرار و

يعترب توفري  و ،مما ال شك فيه أن الشؤون املالية تلعب دورا هاما يف حتقيق اإلستقرار األسري و - 
 فإن كثريا من حاالت الفشل يف ،يف الواقع  و،أساس مادي من األمور احليوية يف حياة األسرة
لإلستدانة  وإنعدام الدخل نتيجة البطالة مما يدعحتقيق اإلستقرار اإلقتصادي لألسرة إمنا ترتبط ب

فكثري من املشاكل األسرية كاهلروب ، 4رمبا تصدع األسرة واإلرتباك األسري الشديد  واملستمرة 
    .الطالق تنشأ كنتيجة مباشرة للتعطل عن العمل ومن املسؤولية 

  البطالة زادت فكلما ملعيشةا مستوى و البطالة بني ،قوية عكسية ارتباط عالقة هناك  كما أن-  
                                                

1Gérard Lutte, "Libérer l'adolescence", Editions Mardaga, Wavre, 1988, P: 165. 
  نشر  دار الحامد للالطبعة األولى، ،تطبیقات اإلقتصاد الكلي مبادئ و،  إبراھیم سلیمان قطف،نزار سعد الدین العیسى 2
 . 249 :، ص2006وزیع، عمان، تال و

3Michel Duée," L'impact du chômage des parents sur le devenir scolaire des enfants",  Revue 
économique, Vol 56, N°3, Mai 2005, P: 640. 

 .84: محمد عالء الدین عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص 4
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 بـسبب  االقتصادية احلاجات إشباع من احلرمان إىل تؤدى بالعكس و املعيشة اخنفض مستوى 
 .كرمية حبياة التمتع من مما حيرمهم املستقر غري الدخل
  السياسية اآلثار 3.3.1
  : فيما يلي أمههاتمثليأما اآلثار السياسية ف      

األمين،  و السياسي ستقراراإل عدم إىل األحيان من كثري يف قودي جتماعياإل ستقراراإل عدم -
النفسية  وستفحال الكثري من األمراض اإلجتماعية      ا يؤدي إىل    ،فزيادة وقت الفراغ لدى العاطلني    

 .إشاعة الألمن يف اتمع و اإلرهابية اليت تدفع للقيام باألعمال
لديـه   يـضعف  هذا و دولته طرف من ناحلرما و باإلقصاء يشعر العمل عن العاطل الفرد -

  .1بالوطنية الشعور و نتماءباإل الشعور
اليائسة من إمكانية حتقيق حيـاة كرميـة         واملرارة   والنفوس اململوءة باحلقد     وإن األفواه اجلائعة    -

 فخطر إخنفاض مستوى املعيـشة، يـؤدي إىل         ،2ألشد ديدا لكيان الدولة من األسلحة الفتاكة      
  .الذي حيمل إنعكاسات وخيمة على اإلستقرار السياسي للبلد العام،السخط الشعيب 

  
 الوضع على عكستن سلبية عدة آثار طياا يف حتمل و معقد واقع هي البطالة ظاهرةف ذنإ     
 عنها جر ين حيثحدا، من يزيد ا االهتمام عدم و استمرارها أن و جتماعياإل و قتصاديإلا

 ظهر تالذي الزمين الظرف حسب هلا تفاسري عدة وضعمما يستلزم  ،اتمع على خطرية تبعات
عائق تعترب  البطالة " اليت مفادها أن األوىل الفرضية يؤكد ما هذا و ه من أجل إجياد حلول هلا،في

  ".إقتصادي و اجتماعي جيب حتليلها و تفسريها 
   البطالة يف اجلزائرواقع 4.1

ة يف جمال التشغيل، أسفرت عن تفاقم ظاهرة البطالـة، يف           لقد واجهت اجلزائر عراقيل كبري          
ظل ظروف إقتصادية و اجتماعية صعبة، هذا ما سنوضحه من خالل تطور و خـصائص هـذه                 

  .الظاهرة يف بالدنا
  
  

                                                
   : اإللكتروني الموقعنقال عن الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد، ، الدیواناإلختالالت اإلقتصادیة 1

14:00 30/05/2009   http://www.ets-salim.com/programmes_pdf/env2_eco_mana_01.pdf 
  .88: محمد عالء الدین عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص 2
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  البطالة يف اجلزائرتطور  1.4.1
 تأثري ظاهرة منال هلذه ملا ،" اجلزائرية للدولة "الشاغل الشغل بالدنا يف البطالة ظاهرة بقيت      
 معدالت تطورلنا  يربز املوايل الشكل و ،ستقرار اتمعا وزدهار اعلى   و،الفرد نفسية على سليب

   .)2009 - 1985( الفترة خالل اجلزائر يف البطالة
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  .  الفترة  خالل اجلزائر يف البطالة معدالت تطور: 3شكل رقم 

تطور معدل البطالة في الجزائر
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 إىل كون تشري أا نالحظ ،السابق لشكلا يف املبينة ملعدالت البطالة تفحصنا خالل من      
 الفتـرة   خـالل العموم على االجتاه يف متعاكستني و بارزتني مبرحلتني مرت قد الظاهرة هذه

1985  - 2009. 

  2000 -1985 الفترة )أ

 1985سـنة     %16نتقلت من   ا حيث   ،سجلت هذه الفترة إرتفاعا ملحوظا ملعدالت البطالة            
     اإلقتصادي الذي مرت بـه الـبالد        وهذا نتيجة تراجع النم   نعتقد أن    و ،2000سنة   %29.8إىل  

الصدمة   و من تدهور يف شروط التبادل الدويل       ،ة غري املالئمة  الناجم عن تفاعل العوامل اخلارجي     و
  .مع العوامل الداخلية النامجة عن السياسات اإلقتصادية املتبعة، 1986البترولية لسنة 

ستفحال األزمة  ايعود ذلك إىل     و ،فقد متيز النصف الثاين من الثمانينات بتقلص عرض العمل              
سنة   % 9.4فض الناتج احمللي اإلمجايل يف الدول الصناعية الكربى من         خناحيث   ،اإلقتصادية العاملية 

عتباره العملة الرئيـسية يف     اخنفاض سعر صرف الدوالر ب    اكذا    و ،19861 سنة %3.3 إىل   1980
رتفعت باملقابـل    ا املواد اخلام املصدرة و   ر  خنفصت أسعا اف ،املعامالت التجارية للجزائر مع اخلارج    

اإلخنفاض الكبري ألسعار الـنفط      ، أخرى من جهة  و ،ئر من السلع تامة الصنع    أسعار واردات اجلزا  
 35 سعر البترول من     تراجع حيث   ،ال يزال املورد الرئيسي إليرادات الدولة اجلزائرية       الذي كان و  

جعل اجلزائر غري قادرة على      هذا ما ،  19862دوالر للربميل سنة     15 إىل   1980للربميل سنة    دوالر
جتديد اإلستثمارات القائمة بسبب العجز املايل الذي أصاب ميزانيـة           وات جديدة أ  بعث إستثمار 

بالتايل ظهرت أوىل بوادر النقاش حول       و ،نقطع التموين الصناعي على بعض املؤسسات     ا ف ،الدولة
بذلك تكون بداية بـروز   و ،فائض العمالة لتبدأ أوىل إجراءات تسريح العمال يف مطلع التسعينات     

   .طالة يف اجلزائرة البرظاه
 جعلتها تعيد النظر يف السياسات اإلقتصادية القائمة يف         ،فالضائقة املالية اليت مرت ا اجلزائر            

نفتاحـا علـى   ا وصرامة   ونتهاج سياسة إقتصادية أكثر جناعة      االشروع يف    و ،إطار النظام املوجه  
اجمه اإلصالحية اليت تقتـضي تطبيـق       تبنت بر  جأت لصندوق النقد الدويل و    ل ف ،اإلقتصاد العاملي 

قد متيزت هـذه    و،برنامج التثبيت اإلقتصادي مث التعديل اهليكلي من أجل إنعاش اإلقتصاد الوطين       
سـنة   %24نتقلت مـن  ارتفاع نسبة البطالة مبعدل متسارع مقارنة بالفترة السابقة حيث     االفترة ب 

                                                
  .253: ، صمرجع سبق ذكرهمدني بن شھرة،  1
، مشكلة البطالة في الفكر اإلقتصادي مع اإلشارة إلى برامج اإلصالح اإلقتصادي في الجزائرد، مقدم عبیرات، میلود زی 2

  : لموقع اإللكترونيا نقال عن
    18:09 24/05/2009 .com/figh/files/Economics/7831.doc    http:www.kantakji  
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 ترشيد اإلنفـاق العـام   جراءات من بينها الدولة عدة إختاذاإثر  11997 سنة   %29 لتبلغ 1994
ـ هذا ما يدل على تراجع دور الدولة يف خلق و           و ،املقترن خبفض اإلستثمار العام     ائف جديـدة  ظ

،  كون التشغيل يعتمد على اإلستثمار     ،الداخلني اجلدد لسوق العمل    وستعاب جزء من العاطلني أ    ال
  تعيني املباشر خلرجيي املدارس املتخصصةكما ختلت الدولة عن سياسة املنصب الدائم املضمون بال

  .اجلامعات و
ضف إىل ذلك التأثري السليب لسياسة خفض سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل العمـالت                    

 دينـار مقابـل     12.190نتقل من   ا حيث   ،تكلفة اإلنتاج  واألجنبية على كل من تكلفة اإلستثمار       
 63.002 ليصل إىل    ،1991قابل واحد دوالر سنة     دينار م  21.765 مث من    1990واحد دوالر سنة    

 هـذا مـا كبـد املؤسـسات         ،2% 40.17خنفاض قيمته   ا ب 1994 دينار مقابل واحد دوالر سنة    
الغلق النهائي الذي ينتج عنه اإلسـتغناء        واإلقتصادية العمومية خسائر كبرية جعلها تلجأ للتصفية        

قليلـة   وى األساليب احلديثة كثيفة رأس املـال        إعادة اهليكلة اليت تعتمد عل     و أ ،الكلي عن العمال  
إىل اخلوصصة اليت هي عملية حتول الوحدات اإلنتاجية إىل حتقيق أكرب ربح ممكن عـن              وأ ،ةلاالعم

 كـل هـذه اإلجـراءات       ،طريق رفع درجة الكفاءة اإلقتصادية بعيدا عن اإلعتبارات اإلجتماعية        
  ،التقاعد املـسبق  و عن طريق التسريح اجلماعي أ   إما ،جزئيا من العمالة   وإستدعت التخلص كليا أ   

 815 أن إجراءات حل املؤسسات مشلـت        19983تشري اإلحصاءات اليت مت إعدادها يف جوان         و
  . عامل212960 تسريحمؤسسة إجنر عن ذلك 

فيص الرسوم اجلمركية شـجع     ختمن خالل   لتزام اجلزائر بتحرير التجارة اخلارجية      اكما أن         
و مـن  إفالس كثري من املؤسسات  وتراد منتجات يتم إنتاجها حمليا مما أدى إىل إغالق  إسعمليات  

  .4تسريح عماهلا مث 
عبة  تزامن هذه اإلصالحات اإلقتصادية مع الظروف األمنية الـص         ،قد زاد من حدة الوضع     و      

ختريـب   و ، اليت سامهت يف توسيع دائرة البطالة من خالل حـرق          1992اليت عاشتها البالد منذ     
على سبيل املثال ما حدث ملـصنع        و دخول عماهلا عامل البطالة من بابه الواسع،         بالتايل املصانع، و 

                                                
1Saib Musette, Nacer Eddine Hammouda, "Evaluation des effets du p.a.s sur le marché du 
travail en Algérie", Cahiers du CREAD, N°46/47, 4ème trimestre 1998 et 1 er trimestre 1999  
P: 168. 
2Leila  Baba Ahmed, "Dévaluation du dinars et entreprise publique", Cahiers du CREAD, N 
°57,  3ème trimestre 2001, P: 60. 

الدورة الثانیة  ،1998تقریر حول الظرف اإلقتصادي للسداسي األول من سنة ، وطني  اإلقتصادي و اإلجتماعيالمجلس ال 3
 .  96 :ص ،1998عشر، نوفمبر، 

 .124: ، صمرجع سبق ذكره عبد الحلیم عیساوي، ، محمد الھادي مباركي،ناجي بن حسین 4
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فوجد مئات العمال    ،التسعينات الكهرومرتلية بسيدي بلعباس الذي أحرق يف منتصف       الصناعات
العموميـة   تالنفقا تغيري وجهة  من جهة أخرى،    و ،هذا من جهة   ،يف حالة بطالة إجبارية    أنفسهم

كذا خلق  ، و األمنتعزيز جتهيزات ، ولت لبناء املدارس املدمرة حو وعوض أن تدفع عجلة النم     اليت
كل هذا جعـل اجلزائـر   ، أعوان األمن  متثلت أساسا يف احلرس البلدي ومناصب شغل غري منتجة 

جانـب  األ هذه الوضعية جعلت املـستثمرين     تصنف ضمن قائمة البلدان ذات املخاطر الكربى،      
االمتيـازات   اجلبائية و  يترددون يف الدخول إىل اجلزائر لالستثمار فيها رغم التسهيالت القانونية و          

  .املتزايدة باستمرار وهذا االستثمار الذي مبقدوره أن ميتص البطالة املرتفعة  املمنوحة هلم،
  )الرمسي غري (املوازي العمل تزايد إىل ضف إىل ذلك، غياب سياسة واضحة للتشغيل أدت      

 جزئيا، إذ قدرت نسبة تزايد بهصرح  املو كلية أبهغري املصرح   التجاريالنشاط جمال يف خاصة 
يف حـني    ،% 8.41 ب 1998  و 1993مناصب الشغل غري الرمسية سنويا يف الفترة املتراوحة بني          

 وضـعية ال هـذه  على ساعد مما و ،1 يف نفس الفترة%2.52 ب لرمسيةصب الشغل اا منتتزايد
ليلتحقـون بـصفوف    2سنويا املدرسة يغادرونالذين  تلميذ 400000  وايلحل املدرسي التسرب
ناهيك عن العبء الدميوغرايف الذي جعل حجم اتمع النشيط اجلزائري يتزايد حيـث              البطالني،

 9 ليقـارب    ،1995ليون سـنة    م  7.5أصبح يف حدود     و ،1985 مليون سنة    4.5كان يف حدود    
  .20003سنة مالييني 

  2009 2001 –  الفترة )ب
 إىل  تهاخنفـضت نـسب    إذ ا  ، فقد شهدت تراجعا حمسوسا ملعدالت البطالـة       ،أما هذه الفترة        

 سـنة  % 15.3 إىل 2000سـنة   % 30نتقلت من حوايل االنصف يف غضون مخس سنوات حيث   
جيابية املسجلة يف نعتقد أن النتائج اإل  و ،%10.3 حيث قدرت ب     2009 لتقارب الثلث عام     2005

رتفاع أسعار ال تعود لألثر البالغ األخرية السنوات تقليص البطالة خالل وجمال خلق مناصب شغل 
 ساعدت اليت ،للبالد األمنية كذا حتسن الوضعية و النفط على حتسن الوضع اإلقتصادي يف بالدنا،

 بقدر فيها سامهت ، وقداالجتماعية و االقتصادية املؤشرات حتسن و السياسي االستقرار على
 ،اهودات املعتربة اليت بذلتها الدولة عن طريق جمموعة من األجهزة لتشغيل الشباب من جهة كبري

                                                
 رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، السنة ، - حالة الجزائر–ل آثارھا على التشغی اإلصالحات اإلقتصادیة وأحمد شفیر،  1

 . 209 :، ص2000/2001 الجامعیة
2Baya Arhab, " Les effets sociaux du P.A.S dans le cas de l'algérie", Cahiers du CREAD,  
N °46/47, 4ème trimestre 1998 et 1er trimestre 1999, P: 47. 
3Baya Arhab," L'évolution du marché de l'emploi dans la wilaya de bejaïa: entre le formel et 
l'informel", Cahiers du CREAD, N °68/69, 2ème et 3ème trimestre 2004, P: 132. 
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 الصندوق الوطين للتأمني على البطالة للتكفل بالعمال الذين مت تسرحيهم من مناصب شغلهم من              و
  نعاش اإلستثمارات العموميـة    ا عالوة على هذا فإن      ،ذلك متاشيا مع اإلصالحات     و ،جهة أخرى 

الريفية الذي سجل منذ إنطلقه سنة   وق كل من الربنامج الوطين للتنمية الفالحية        ياخلاصة عن طر   و
برنامج اإلنعاش اإلقتصادي الذي جـرى       و ، منصب عمل  822157 إنشاء   2004 إىل سنة    2000

كذا  و منصب شغل   751812الذي متكن من خلق       و 2004 إىل   2001 منتنفيذه يف الفترة املمتدة     
جاءت  ،20041منصب شغل خالل سنة      74173الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمارات اليت أنشئت       

   ،2009 – 2005للفترة   و باإلضافة إىل تطبيق برنامج تكميلي لدعم النم       ،كلها لتعزز هذه األجهزة   

ـ     إىل   والذي يهدف إىل تثبيت اإلجنازات احملققة يف الفترة السابقة            ووضع الشروط املناسـبة لنم
 على حتسني مستوى معيشة     ةساعدامل كذا وم مولدا للرفاه االجتماعي بتوفريه ملوارد معتربة،        امستد

  الفالحـة   والري   واألشغال العمومية    والسكان بتنمية البنية التحتية للبالد السيما شبكات النقل         
  .2التنمية الريفية و

مت توظيف قرابـة   فخالل العشر سنوات املاضية " مناصب الشغل كل ذلك أمثر عدد هام من        
خمتلف القطاعات اإلقتصادية مبا فيها      نصف املليون من املستخدمني يف اإلدارات و       وثالث ماليني   

نصف املليون من املناصب املماثلة      وباإلضافة إىل أكثر من مليونني      ،  الورشات والقطاع الفالحي   
، كما نص اإللتزام احلكومي على إنشاء       3" ستحدثت حملاربة البطالة   ا اليتمن خالل خمتلف اآلليات     

املتعاملني  ، مليون منصب منها عن طريق    2009- 2004مليوين منصب شغل خالل الفترة اخلماسية       
    ،4مليون معادل من خالل برامج الكثافة العالية لليـد العاملـة           الشغل العمومي و   واإلقتصاديني  

أجهزة خلق نشاطات تدخل يف إطار ترقية تشغيل الشباب          و التشغيل املؤقت فقد مسحت أجهزة    
 فهذه  العاملي حسب البنك   و ، لكن 20075-1999 منصب عمل يف الفترة      2695528 بإستحداث

                                                
  ،  2004تقریر حول الظرف اإلقتصادي و اإلجتماعي للسداسي الثاني من سنة  ،المجلس الوطني  اإلقتصادي و اإلجتماعي 1

  .114، 113: ، ص2004العشرون، جویلیة  الدورة العامة العادیة السادسة و
  .2007 جوان15/ ماي30، جنیف،   لمؤتمر العمل الدولي96الدورة ، - وزیر العمل والضمان اإلجتماعي–الطیب لوح  2
جویلیة، الجزائر العاصمة،  5 ، القاعة البیصاویة بالمركب األولمبي–الجزائریة رئیس الجمھوریة – عبد العزیز بوتفلیقة 3

 .2009 فیفري 12یوم 
الدورة العامة ، تقریر حول عناصر مطروحة للنقاش  من أجل عقد النمو ،المجلس الوطني اإلقتصادي و اإلجتماعي 4

  .77: ،  ص2005العشرون، جویلیة،  العادیة السادسة و
 الوظائف المأجورة بمبادرة محلیة: المؤقت ھياإلجتماعي، فأجھزة التشغیل  حسب المجلس الوطني اإلقتصادي وESIL  

، أعمال المنفعة العمومیة ذات اإلستعمال المكثف للید    AIG ذات منفعة عامةات، نشاطCPEِ ،عقود ما قبل التشغیِل
    TUPHIMO.العاملة

5Données sur l'epmloi et le chômage en Algérie, Consulté dans le site: 
http://www.mtess.gov.dz/mtss_fr_N/emploi/2008/EMPLOI%20ET%20CHOMAGE.pdf, 
13/05/2009   19:37. 
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العمالة تشغل وظـائف   الطبيعة املؤقتة للعمل تشكل مصدر قلق بالغ بالنظر لكون نسبة أكرب من
  .1يف حني تشكل العمالة احلرة النسبة املتبقية ،% 34الدائمة مقارنة بالوظائف  % 37مؤقتة 
 هـذه  خصائص حيجب أال جيب )10.3( اإلمجايل املستوى على البطالة تراجع تأكيد إن      

          اجلهويـة  والدميغرافيـة   بنيتـها  يف املتمثلة و مهمة و حامسة مسألة منها جتعل اليت الظاهرة،
  .املهنية االجتماعية ئاتالف خمتلف بني توزيعها و

     خصائص البطالة يف اجلزائر2.4.1
مـستقر،   دخل انعدام إىل باإلضافة فالفرد ،اتمع و الفردتأثري بالغ على  البطالة ظاهرةل      
 هداخل للتوترات مصدرا فتعترب ،اتمع  ستوى معلى أما ،اإقصاء و ميشا و سيئة وضعية يعيش

أصبحت  بالدنا يف البطالة أمر فإن من يكن مهما و االجتماعي، اسكالتم ضعف إىل يؤدي مما
  :التالية اخلصائص تكتسي

من العاطلني عـن   %75كثر من   أ ف ، إن النسبة األهم من البطالني يف اجلزائر هم من فئة الشباب           -
 35للذين ال يتجـاوز سـنهم     %87.8  إىلتصل هذه النسبة    و ، سنة 30العمل ال يتجاوز سنهم     

 .السكان فئة من األكرب اجلزء يشكلون الشباب  ألن2سنة
يف   %31.2 ، مقابـل 3احلـضري  يف الوسط  %62.8  حبوايل2000 سنة البطالة نسبة تقدر - 

 خاصة إثر األعمال اإلرهابية خالل سنوات       ،األرياف بسبب اهلجرة الداخلية من الريف إىل املدينة       
           يف التراجع التـدرجيي مـع حتـسن األوضـاع األمنيـة        األزمة األمنية يف اجلزائر، إال أا بدأت        

  .% 57.66 فقد صارت 2005، أما سنة 2003سنة  % 58.85اإلقتصادية حيث بلغت  و
   رغم أن نسبة البطالة يف اجلزائر شهدت إخنفاضا جدير باملالحظة يف مطلع األلفية الثالثة، إال أا-

  قدرت  و4 2003  سنة%15.31بلغت   حيث،ص املسجلالنساء تبقى دون هذا اإلخنفا عند فئة
   حسب حتقيق أجراه الديوان  %25.8 وصلت إىل 2008يف سنة   و،20065 سنة %20.35  ب

  .2007الوطين لإلحصائيات حول الشغل و البطالة سنة 
                                                

1Country brief, Consulté dans le site: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/ALGERIAEXT
N/0,,contentMDK:20188043~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:312509,00.html 
20/05/2009   12:36 
2ONS, Données statistiques: Activité, emploi et chômage, Op. Cit, P: 01. 
3ONS, Retrospective statistiqueques, résultats 1970-2002, Op. Cit, P: 75. 
4ONS, Annuaire Statistique de l'Algérie, résultats 2003-2005, Algérie, N °22, Edition: 2006, 
P:80.  
5ONS, L'Algérie en quelques chiffres, résultats 2004-2006,  Algérie, N°37, Edition: 2008, 
P:15.  
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البطالة عند النساء ارتفاعا ملحوظا يف الوسط احلضري مقارنة بالوسط الريفـي حيـث              تشهد   -
 ، و نعتقد أن هذا يعـود إىل        1يف األرياف  %28.4املدن مقابل   يف   % 71.6 ب   2005نة  قدرت س 

حتـرام التقاليـد   أن املرأة الريفية قلما تبحث عن عمل و تفكر يف الدخول لعامل الشغل نظـرا ال              
  .اإلجتماعية

يـصعب   هذا ما    ،2العاطلني عن العمل يف اجلزائر ال يتمتعون بأي تأهيل         )3/4(  إن ثالثة أرباع   -
 .دجمهم يف سوق العمل

 للـذين هـم بـدون أي        % 4.2يزداد معدل البطالة بارتفاع املستوى التعليمي، حيث يعادل          -
        أن ذلك يعـود لكـون البطـالني الـذين      و نعتقد    3بالنسبة للجامعيني  % 17مستوى ليصل إىل    

 السن األقل تعرضـا     حيملون أي شهادة تعليمية و ذوي املستوى الضعيف هم عموما من كبار            ال
 عكس البطالون من فئة الشباب الذين عادة ما يفضلون مناصب عمل تتوافـق مـع               هلذه الظاهرة   

 .مستواهم التعليمي خاصة منهم اجلامعيني
من  % 37.5 شخص، أي بنسبة 515000ب   يقدر عدد البطالني الذين سبق هلم و أن عملوا-

، يقطنون األرياف % 39.6قيمون يف املدن مقابل ي % 60.4حيث أن  جمموع العاطلني عن العمل،
 اإلمجايل للبطالني الذين سبق هلم أن مارسوا نشاطا من العدد % 16.9أما فئة النساء فال متثل إال 

 .4كما أن ثالث أرباع هذه العمالة كانت تنشط يف إطار القطاع اخلاص ،ما
 متيزت ،STR1 النوع  منلبطالونالنشاطات اليت مارسها ا األعمال و من % 76 إن أكثر من -

       ، 5شغلها أرباب املؤسسات % 13.6 و يفترض أن تكون دائمة % 9.6 بكوا مؤقتة مقابل
  أو إىل أو حلل املؤسسة بسبب الفشلنتهاء إجناز املشروعايرجع التوقف عن العمل إما إىل  و
         بسبب التسريح اجلماعي نقضاء املدة احملددة لعقد العمل أو للبحث عن عمل أفضل و إماا

  . و اإلجباري للعمال و هذا األخري مييز خاصة العمل يف القطاع العمومي
   يتميز البطالون الذين سبق هلم و أن حصلوا على منصب عمل بسرعة اإلندماج نسبيا يف سوق- 

                                                
1CNES, Rapport national sur le developpement humain, Algérie, 2006, P: 65. 

،  مرجع سبق ذكره، اش  من أجل عقد النموتقریر حول عناصر مطروحة للنق ،المجلس الوطني اإلقتصادي و اإلجتماعي 2
 .57: ص

3ONS, Enquête emploi auprés des ménages -2007-, Collections statistiques n°139, Alger, 
Edition: 2008, P:32. 
4Ibid, P: 33, 34. 
5Ibid, P: 35. 
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 6 تتعدىيف مدة ال     % 45.7العمل، حيث تقدر نسبة البطالون الذين حصلوا جمددا على عمل ب            
، أمـا    سنوات 3ظلوا يبحثون عن عمل ملدة تفوق       للذين   % 12.5بلغت نسبتهم    أشهر، يف حني  

  .1 شهرا16 املدة الفاصلة بني التوقف عن العمل و إجياد منصب جديد فتقدر يف املتوسط ب
ة ناجتبطالة  ال فهذه ،معناه دون أية خربة مهنية    ،   من جمموع البطالني هم طالبني جدد للشغل       3/2 -

 الشاب نفسه أمام    حيث جيد هي الطرد االجتماعي،     دماج اليت تترجم ظاهرة خطرية و     عن سوء اإل  
ي ه أال و ،تناقض صارخ يفرضه نظام سوق الشغل اجلزائري يف غياب سياسة فعالة       وحلقة مفرغة   

لكي يعمل جيب    مع العلم أن الشاب كي حيصل على خربة جيب أن يعمل، و            ،احلصول على خربة  
 .سنوات 5 اليت ال تقل يف الغالب عن ،ون له خربةأن تك

 شـهر   23  أصبحت ظاهرة البطالة ظاهرة طويلة األجل فقد إنتقلت مدة البحث عن العمل من             -
، أظهر حتقيق أجنزه الديوان الوطين 2003يف سنة  ، و19962 شهر سنة  27 إىل أكثر من     1989سنة  

 من العاطلني عن العمل ظلوا % 60أن أكثر من   البطالة،   ولإلحصائيات لدى األسر حول التشغيل      
، فطـول مـدة   3 سنوات5 من بينهم جتاوزت بطالتهم %19أن نسبة  وبطالني ملدة أكثر من سنة      

تدفع الكثري من الشباب     فرص إجياد منصب شغل، و     البطالة تؤدي إىل تقلص املؤهالت املكتسبة و      
  .إىل اإلحنراف إىل ممارسة النشاطات غري الرمسية و

 فحسب الديوان الوطين    ،خرى إن بطالة حاملي الشهادات اجلامعية آخذة يف الزيادة من سنة أل           -
إىل  2003 سـنة  % 9.48 رتفعت نسبة البطالني من حاملي الشهادات اجلامعية من       الإلحصاء فقد   

قد يعـود    و،5 2007 سنة % 17إىل أن وصلت ل  4 2005سنة  12.09 مث 2004 سنة % 11.42
كـذا    و  توظيف محلة الـشهادات    ة سياس عنتراجع الدولة    وأسباب منها قلة اخلربة     ذلك لعدة   

الضمان اإلجتماعي،  التشغيل و  وفحسب وزير العمل    ،  اجلامعيةالتوسع الكمي يف محلة الشهادات      
هلذه الظاهرة آثـار خطـرية       ، و 6 ألف متخرج جامعي   120يستقبل سوق الشغل سنويا أكثر من       

  .اخل.....عزوف التالميذ عن مواصلة الدراسة و كتكثيف هجرة األدمغة

                                                
1Ibid, P: 35, 36. 

 .125 :، صمرجع سبق ذكره ،، محمد الھادي مباركي، عبد الحلیم عیساويناجي بن حسین 2
، مرجع سبق ذكره، تقریر حول عناصر مطروحة للنقاش  من أجل عقد النمو ،المجلس الوطني اإلقتصادي و اإلجتماعي 3

  .57 :ص
4ONS, Annuaire Statistique de l'Algérie, résultats 2003-2005, Algérie, N° 23, Edition: 2007, 
P: 80. 
5ONS, Enquête emploi auprés des ménages -2007-, Op. Cit, P: 32.   

، 2316، جریدة الشروق، العدد فرص عمل جاھزة لربع ملیون إطار جامعي قبل نھایة العامعبد النور بوخمخم،  6
  .4: ، ص02/06/2008
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تعد مناطق اجلنوب مثاال معربا عن ذلك،   تربز اهليكلة اجلهوية للبطالة فوارق يف جمال التشغيل، و       -
  . %41فوالية الوادي مثال سجلت نسبة 

ؤكـد  ممـا ي  ،1)عند الفقراء % 44( أخريا بطالة مرتفعة جدا عند الطبقات االجتماعية احملرومة     -
أغلب الفقراء عـاطلني عـن    والفقر، فأكثرية البطالني فقراء     الترابط الوثيق بني ظاهريت البطالة و     

 أين تكثر الطرق غري الرمسيـة إلجيـاد    ، كاجلزائر ناميمقبولة يف بلد      ميزة منطقية و   هي والعمل،  
   .منصب شغل خصوصا يف املرحلة املتدهورة لسوق الشغل

  الة يف اجلزائرترتيبات مكافحة البط 5.1
إال  البطالة حماربة و الشغل لترقية برامج إعداد إىل ستقالهلاا منذ و اجلزائرية الدولة سعت لقد      

اليت  اإلقتصادية األزمة إثر الثمانينات مع أواخر إال يأت مل الربامج هذه مثل على اإلحلاح أن
 إلدماج بديلة جديدة أجهزة اءبإنش الشغل سوق تدهور على مواجهة عملت البالد، حيث عاشتها
  .إقتصادية ألسباب مناصبهم فقدوا الذين العمال لدعم أجهزة كذلك و مهنيا الشباب
  عرض أجهزة التشغيل 1.5.1
 للشباب خصصت ، 1987منذعدة آليات للتشغيل  إنشاء  العموميةالسلطات قررت      

 اليت البطالة امتصاص أجل نم هذا و، سنة 30 إىل 16 من أعمارهم تتراوح الذين البطالني
 متعددة، التشغيل أجهزة و كون ،مرتفعة معدالت التسعينات بداية و الثمانينات اية يف عرفت

 .التشغيل جمال يف فعاليتها مدى معرفة من لنتمكن فيما بعد أمهها إىل التطرق سنحاول
    )PEJ( الشباب تشغيل برامج 1.1.5.1

 و ذلك  سنة27 – 16اب البطال الذين تتراوح أعمارهم ما بني موجها للشب  كانبرنامجهو       
  : يهدف إىل ، و)1989  – 1987(خالل الفترة 

 .تشغيل الشباب عن طريق خلق مناصب شغل أو برامج للتكوين -
                منهج تأهيل للشباب قصد مساعدم يف اإلدماج املهين و ذلك يف األشغال ذات املنفعة -

 .اخل....ق أنشطة زراعية ، صناعية، بناء و ريالعامة عن طري
  حماولة إقناع املقاولني احملليني للدخول يف عملية التشغيل سواء على مستوى القطاع العام -

 . 2اخلاص و ذلك بالتنسيق مع البلدية أو

                                                
  .126: ، صمرجع سبق ذكره ، محمد الھادي مباركي، عبد الحلیم عیساوي،ناجي بن حسین 1
   ، الدورة العامة العشرون، جوان،الشغل أجھزة تقویم حول تقریر مشروع ، اإلقتصادي و اإلجتماعيالمجلس الوطني  2

 .20 ،19 :، ص2002
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 تنظم اليت ،" عامة منفعة ورشات" يف مؤقت بشكل الشباب تشغيل يف الربامج هذه تتمثل      
    الغابات و الري و الفالحة بقطاعات املكلفة الوزارية املديريات و احمللية اجلماعات طرف من
 تأهيل أي دون مرة ألول العمل طاليب تكوين برامج جند كذلك ،العمومية األشغال و البناء و

 احلياة يف إدماجهم لتسهيل هذا و التربوية املنظومة يف الراسبني من غالبيتهم أن إذ، خاص مهين
  .املهنية
 املقدمة اإلعانات أن حيث الشباب، تشغيل إعانة صندوق عرب الربامج هذه الدولة متول      
 الساري املضمون األدىن الوطين باألجر يربط الذي األجر مستوى و املستفيدين عدد وفق حتدد

     مجالربا هذه خمتلف تطبيق أن إال ،املرشحني تأهيل مستوى كان مهما هذا و آنذاك املفعول
 :1جند بينها من نقائص، وجود عن كشف

 .مؤهلة غري و حمفزة غري مؤقتة مناصب هي العمل مناصب أغلب  -
 تقرر هلذا و متابعتها و النشاطات تنسيق و بتوجيه تتكفل هيئة غياب بسبب التنظيم سوء -

 جاالدما جهاز هو و الشباب تشغيل برنامج الستخالف 1990 بداية مع جديد جهاز إنشاء
 .للشباب املهين

 )ESIL ( حملية مببادرة املؤجرة الوظائف 2.1.5.1

 تـصحيح  الذي يهـدف ل  DIPJ املهين للشباب االدماج جهاز يف إطار 1990سنة  تأنشئ      
  .الشباب تشغيل برنامج أظهرها اليت النقائص

     بأجر شـهري   السنةمدا ال تتجاوز احمللية اجلماعات أنشأا مؤقتة  عملمناصب هي و      
 نالذي العمل عن ونالعاطل الشباب منها يستفيد ،1990 و الذي مل يتغري منذ  دج2500ال يتعدى 

 السيما يف املناطق  احملرومة مـن  ، و يدخلون سوق الشغل ألول مرةكبرية مبؤهالت ونيتمتع ال
 .2البالد
ملـستوى احمللـي يف بعـض       يهدف اجلهاز إىل استغالل إمكانيات التشغيل املتوفرة علـى ا               

القطاعات اإلقتصادية كالفالحة، البناء و األشغال العمومية، الري و الغابات، و قد كان للمرونـة    
الكبرية يف تسيري هذا النوع من التشغيل من حيث اختيار املشاريع و طبيعة األشغال و مدا، جعل                 

   يف نشاطاا لصيانة التجهيزات اجلماعيةمن هذا الربنامج األداة املالئمة لتدعيم اجلماعات احمللية

                                                
  .72 :، صالمرجع السابق 1

2CNES, Op .Cit, P: 68, 69. 
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 .1و اهلياكل اإلجتماعية
  )AIG (عامةال نفعةامل ذات النشاطات 3.1.5.1

 للعمل القانونية السن بلغوا الذين األشخاص مع  من الشبكة اإلجتماعيةالفرع هذا يتعامل      
 البلديات، ورشات يف عامة منفعة ذات نشاطات يف تشغيلهم يتم و العمل عن العاطلني كذا و

 احلماية من االستفادة و للتشغيل القانونية املدة خيص فيما العادي التشغيل شروط نفس ضمن
  .2االجتماعية

 أجر من االستفادة حق يعطي و عائلة، لكل واحد بشخص الربنامج من االستفادة حتدد      
   عامـة  منفعة ذات طاتنشا مقابل التعويض للمستفيدين حيق و شهريا، دج 3000 قيمته تبلغ

 مأجور لعمل كمصدر التشغيل من النوع هذا يعترب ال لكن، االجتماعي الضمان خدمات من و
  .3التضامن أشكال من شكل و مؤقت حل هو بل

نشاطات ذات منفعـة    "إن طبيعة العمل املقترح غري حمددة مبا أا تعترب مهنة تدخل يف إطار                    
 مببـادرة  املؤجرة الوظائفلوحيد الذي مييز هذا النوع من الوظائف و ، و بالتايل فالفرق ا" عامة

شـهريا بالنـسبة      دج 3000 دج شهريا يف هذه األخرية مقابل        2500هو األجر الذي يقدر     حملية  
 .للتعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة

  )TUPHIMO ( العاملة لليد املكثف ستعمالإلا ذات و العامة املنفعة ذات األشغال 4.1.5.1

 املساعدة و الشباب بطالة خاصة لبطالةا معاجلة إىل يهدف ، 1997سنة اجلهاز هذا ئأنش       
 كـبري  عدد إنشاء إىل األوىل بالدرجة يهدف و الضعيفة، و احملرومة اتمع لفئات جتماعيةاإل
 منو ذلك  املناطق اليت تكون معدالت البطالة فيها مرتفعة،  خاصة يفاملؤقتة الشغل مناصب من

        البيئـة  علـى  احملافظة و الري و الطرقات بشبكات العناية ختص عمل ورشات تنظيم خالل
 من عال مستوى تستدعي ال بسيطة نشاطات عن عبارة املناصب هذه تكون حيث الغابات و

        املعنيـة  الـوزارات  بني االتفاق خالل من النشاطات هذه تتم و ضخمة، معدات ال و التقنية
 :هي و 
 .بالعمل املكلفة الوزارة -
 .العمرانية بالتنمية املكلفة الوزارة -

                                                
 .85: صمرجع سبق ذكره، ، الشغل أجھزة تقویم حول مشروع تقریر ،المجلس الوطني اإلقتصادي و اإلجتماعي 1

2CNES, Op .Cit, P:68. 
 .86:  ص،، مرجع سبق ذكرهالشغل أجھزة تقویم حول مشروع تقریر، المجلس الوطني اإلقتصادي و اإلجتماعي 3
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 .احمللية اجلماعات و الداخلية وزارة -
كما أن   دج شهريا متثل أساسا األجر،       9034يقدر متوسط تكلفة إنشاء منصب شغل حبوايل              

يعانون من البطالة منهم   % 60، و    سنة 30 و   18ثلثي األشخاص املوظفني تتراوح أعمارهم ما بني        
منهم يبحثون   % 50حثون عن عمل ألول مرة، و       بيفهم   % 40منذ أكثر من سنة، أما الباقي أي        

عن عمل ألكثر من سنتني، أما املتقبلني للعمل يف الورشات الذين مل يبلغوا سن األربعني فيمثلـون      
  شغلوا تلك الوظائف من قبـل      من العدد اإلمجايل للموظفني، و تبلغ نسبة األشخاص الذين         % 70

  .1من املتقبلني للعمل يف الورشات حيملون شهادات جامعية % 20 و، % 55حوايل 
  )CPE (التشغيل قبل ما دوعق 5.1.5.1

 اإلدمـاج  جهاز باعتباره اجلهاز هذا بتمويل الشباب تشغيل لدعم الوطين الصندوق يقوم      
 خيص الذي و اجلهاز، هذا بتسيري الشباب تشغيل عملد الوطنية الوكالة تقوم، و للشباب املهين

 احلـائزين  ونة س 35ال تتجاوز   و سنة 19 أعمارهم تفوق الذين الشباب بطالة مكافحة برنامج
 تقـىن ( للتكوين الوطنية املعاهد إىل إضافة ،)سنوات 4+  البكالوريا( العايل التعليم شهادة على

 حيث يدجمون لدى اهليئات املستخدمة العمومية ،ةمر ألول شغل منصب على الباحثني و )سامي
 لقطاع املؤسسات و اإلدارات العمومية و يتم تعيينهم يف مناصـب            ةو اخلاصة مبا فيها تلك التابع     

  . 2عمل فعلية مالئمة ملستوى تكوينهم
 حتدد مدة عقد التشغيل األويل بسنة واحدة و ميكن متديدها استثنائيا مرة واحدة ملـدة سـتة         

  .3 % 80أشهر حيث خيفض على إثرها األجر بنسبة 
   كمـا  حمددة األجور تكون و اخلاص، اخلزينة حساب طرف من التشغيل عقود متويل يتم      

  :4يلي
 دج 4500 و األول للعام بالنسبة شهريا دج 6000 جامعية شهادة على احلائزون يتقاضى -

 .أشهر 6 تتجاوز ال اليت الفترة متديد عند شهريا
 عند شهريا دج 3000 و األول العام خالل شهريا دج 4500 السامون التقنيون يتقاضى -

 .أشهر 6 تتجاوز ال اليت الفترة متديد
 :قسمني إىل تنقسم التشغيل قبل ما عقود برنامج سطرها اليت األهداف إن      

                                                
 .92، 89: ص ، المرجع السابق 1
 .29 ،28: ، ص1998  دیسمبر 06 الصادر بتاریخ 91، العدد الجزائریة الرسمیة الجریدة، 04، 03، 02المادة  2
 .29: ، ص1998  دیسمبر 06 الصادر بتاریخ 91، العدد الجزائریة الرسمیة الجریدة ،06 ،05المادة  3
 .29: ، ص1998  دیسمبر 06 الصادر بتاریخ 91، العدد الجزائریة الرسمیة الجریدة ،07المادة  4
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 للشباب بالنسبة 
 لتشغيل السابقة الربامج من ينياملقص و شهادات علي احلائز الشباب بطالة مشكل معاجلة -

 .الشباب
 توافـق  مهـارة  و مهنيـة  خـربة  من االستفادة شهادات علي احلائزين للشباب السماح -

 .اختصاصهم
 .التشغيل قبل ما فترة بعد الدائم املهين اإلدماج امكانيات من الرفع -
 للمستخدم بالنسبة 
 .مؤهلة عاملة يد فتوظي خالل من التقنية بإدخال التأطري نسبة حتسني -
 ضـرورة  التشغيل قبل ما عقود من االستفادة املؤهلني املرشحني من يطلب أنه العلم مع      

مث  تسجيل شهادة للمعنيني الوكاالت متنح و للتشغيل، الوطنية للوكالة حملية وكالة يف التسجيل
 .الشباب تشغيل مندوبيات إىل شهريا األمساء قوائم بإرسال تقوم

  التشغيل أجهزة قييمت 2.5.1
 الوضـع  حتـسن  يف األثـر  بالغ الثالثة األلفية مطلع يف النفط أسعار الرتفاع كان لقد      

 التـشغيل  ميدان يف الدولة انتهجتها اليت السياسة، و هذا ما انعكس على بالدنا يف االقتصادي
ـ ال ألجهزة الكامل الدعم إعطاء و االهتمام على أساسا ركزت حيث  أنـشئت  الـيت  ليشغت

، السابقة العشرية خالل تفاقمت اليت البطالة امتصاص و العمل سوق تنظيم و لتحسني خصيصا
  : ذلك جليا من خالل حصيلة نشاطات هذه األجهزة اليت نوردها فيما يليرو يظه

    حملية مببادرة املؤجرة الوظائف 1.2.5.1
 متوسطة ملدة عمل منصب من شاب 332000 قرابة ستفادإ 1994 - 1990الفترة  خالل      

 .اإلداري و االقتصادي النشاط قطاعات خمتلف يف )06( أشهر ستة إىل تصل
 % 45 التربوية و االجتماعية القطاعات و اإلدارة -
 % 34.6 العمومية األشغال و البناء -
 % 17.7 الغابات قطاع الفالحة -
  %  2.7 احمللية املؤسسات و الصناعة -

 أي بنسبة دائم عمل منصب 11000 إنشاء يف حملية مببادرة املؤجرة ئفالوظا فرع ساهم قد و
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  .19941  - 1990 الفترة خالل املنجزة اإلدماجات إمجايل من % 3.3 ضعيفة مل تتجاوز
  عامةال نفعةامل ذات النشاطات 2.2.5.1

          لقد مسح جهاز التعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامـة، يف ظـل ظـرف إقتـصادي                       
   و الفقر و توفري مداخيل للعـيش    لو بصفة ضئيلة، من آثار البطالة      بالتخفيف و صعب  اجتماعي  و  
من جهة أخرى فقد ساعد اجلهاز       ضمان تغطية إجتماعية لفئة السكان احملرومة هذا من جهة، و          و

ين من هـذا    اجلماعات احمللية يف مواجهة احتياجاا يف جمال اخلدمات العمومية باستخدام املستفيد          
  .اجلهاز كعاملني

، حيث قدر معدل اإلستفادة من هـذا        1996هذا رغم التراجع يف عدد املستفيدين منذ سنة               
 2001، أما عددهم سنة     2001 إىل   1995من  يف الفترة املمتدة    سنويا   شخص   216429اجلهاز ب   

 أجـل تطهـري    يعود ذلك الخنفاض عدد الورشات املفتوحة من        شخص، و  132400فلم يتجاوز   
القوائم اليت تسجل عدد كبري من املستفيدين غري الشرعيني بسبب غموض األهـداف و غيـاب                

  .املراقبة و املتابعة
كما سجلت نقائص عديدة تتعلق باألهداف املسطرة و اجلوانب التنظيمية و القانونية، فمثال                   

 وبالتايل أقصيت من اإلسـتفادة مـن        مل يتم متثيلها   سنة   17 و   16فئة األعمار اليت تتراوح مابني      
التعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة يف حني متنح النصوص القانونية املعمول ا هذه املنحـة    

، باإلضافة إىل ذلك متثـل فئـة     ) سنة 59 – 16(التضامنية لكل األشخاص الذين بلغوا سن العمل        
  .% 1.9بة األشخاص الذين جتاوزت أعمارهم السن القانونية للعمل نس

  العاملة لليد املكثف االستعمال ذات و العامة املنفعة ذات األشغال 3.2.5.1
 العاملـة  لليد املكثف االستعمال ذات و العامة املنفعة ذات األشغال برامج تطبيق مت لقد      

 :مرحلتني على
 2000 سـنة  وانتهت 1997 عام فيها الشروع مت اليت النموذجية املرحلة أو :األوىل املرحلة  

 خارجي قرض خالل من الربامج هذه بتمويل التعمري و اإلنشاء إلعادة الدويل البنك قام حيث
 املشاريع هذه خصت ،ورشة 3864 ل دينار مليار 4.13 يعادل ما أي دوالر، مليون 50 قيمته

 الري اتمنش ،الزراعة، )الطرقات (العمومية األشغال كالعاملة لليد املستعملة الكبرية ميادينلل
 .التهيئة أشغال و العمران ،الصغرى

                                                
  .74 :ص، مرجع سبق ذكره، الشغل أجھزة تقویم حول تقریر مشروع ، المجلس الوطني اإلقتصادي و اإلجتماعي 1
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 مت و ، ورشة لكل شخص 36 حوايل شخص 140000 تشغيل مت املرحلة هذه خالل      
 .شغل منصب 42000 إنشاء

 2001املرحلة على املمتد االقتصادي اإلنعاش لدعم الثالثي املخطط ختص : الثانية املرحلة - 

 ماليري 9 قدره تكميلي مايل غالف من االجتماعية تنميةال وكالة استفادت الصدد هذا يف 2004
  .الربنامج هلذه املسرية الوكالة باعتبارها سنويا، شغل منصب 22000 حوايل إلنشاء دينار

أداء مهامه من خالل توسيع مفهوم تقبل       إن حتليل هذه النتائج يؤكد مصداقية هذا اجلهاز يف                
ة التعليم العايل باإلضافة إىل توفري مناضب شـغل بتكلفـة           العمل للعديد من احلائزين على شهاد     

زهيدة و نسبة ضئيلة للموارد و املعدات و كثافة عالية لليد العاملة، إال أن أغلبها مناصب عمـل                  
    .1مؤقتة تنتهي بانتهاء النشاط

  التشغيل قبل ما دوعق 4.2.5.1
مية و اخلاصة و قد سجل تشغيل  مئات املؤسسات العموالتشغيل قبل ما عقود برامجختص       

، تتوزع كما   2001 إىل سنة    1998 شخص خالل الفترة املمتدة من السداسي الثاين لسنة          31085
                       :يلي
  .% 55منصب أي بنسبة  17081                : اإلدارة -
  .% 45 منصب أي بنسبة 14004:   القطاع اإلقتصادي -
  .   % 68 منصب أي بنسبة 21119    : املستوى اجلامعي -
  .% 32منصب أي بنسبة   9966:   مستوى تقين سامي-
حيث ،  % 11.3 شاب يف مناصبهم أي ما يعادل        3520 توظيف، مت تثبيت     31085و من بني          

 كانـت مناصـبهم يف القطـاع        منـهم  9.11على مناصب يف اإلدارة و      حصلوا   منهم % 2.24
                     .2دين اآلخرين فقد حتصلوا على شهادة عند انتهاء العقداإلقتصادي، أما املستفي

 بعد املستفيدين من % 90 أن إذ العقد، مدة انتهاء عند للمستفيدين ضعيفة التثبيت نسبةإذن ف      
 يبقى النهاية يف و عمل، عن كباحثني التشغيل وكاالت يف أنفسهم يسجلون حقوقهم استكمال

، رغـم  الدائم لإلدماج حقيقية إمكانيات مينح أن دون برنامج مؤقت التشغيل قبل ما عقود جهاز
، الكبري عددهم رغم تكوين شهادات على احلائزينذلك فإنه يقصى من اإلستفادة من هذا اجلهاز 

                                                
 . 92، 91:  ص،المرجع السابق 1
 .98: ، صالمرجع السابق 2
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  شـهادات  على احلائزين لتوظيف كبريا عائقاتشكل  الوطنية اخلدمة من اإلعفاء إجباريةكما أن 
  .املوظفني و املسجلني عدد يف النسوي العنصر تفوق يفسر امم الذكور من

 طـرف  شغل من منصب مليون 1.5 حوايل إنشاءسجلت فقد   2005 - 2001 الفترة أما      
  :املوايل اجلدول وضحهيكما  موزعة هي و  السابقةاألجهزةجمموع 
   2005 – 2001 الفترة خالل عمل مناصب إنشاء يف ليشغتال أجهزة مسامهة:  01 رقم جدول

  عامل: الوحدة
  السنوات

  2005  2004  2003  2002  2001  أجهزة التشغيل

 املأجورة الوظائف
  62000  72500  70000  72700  74700  حملية مببادرة

 ذات النشاطات
  185000  183500  180000  166100  132400  العامة املنفعة

 قبل ما عقود
  48000  59800  4800  4700  6600  التشغيل

 ذات األشغال
 االستعمال

  لليد املكثف
28000  30000  30500  14000  7000  

  302000  329800  285300  273500  241700  اموع

   P, Cit. Op, Rapport national sur le developpement humain, CNES :69.:املصدر
ـ ال أجهـزة  سامهت قد 2005 – 2001 الفترة خالل نهأ نالحظ        حـوايل  بإنـشاء  ليشغت

 فرصة عمل سنويا و ذلك بتكلفة إمجالية تقارب     280000، مبتوسط يفوق    منصب شغل  1432300
 مليار دج، و قد كان هلذا العدد املعترب من مناصب العمل أثرا جليا  يف تنشيط سوق الشغل                    100

 مناصـب  إنشاء و كذا صعب إقتصادي ظرف يف التوظيف يف نشاط و ديناميكية بعثمن خالل 
 باإلضافة إىل استفادة فئـة الـشباب   اإلجتماعية التوترات من احلد و الفقر و لةالبطا حملاربة عمل

 .املهين و اإلجتماعي اإلندماج و مايةالبطالني من احل
املنشأة من طـرف خمتلـف أجهـزة    الشغل  مناصب مالحظة أن ميكن و من جهة أخرى،      

   لعمومية و يتميز أغلبها بالالدميومـة  ا بالنفقات وثيقا ترتبط ارتباطاالتشغيل منذ انطالق نشاطها، 
  باعتبارها ختلق فرص عمل و ليس نشاطااملضافة كوا غري إنتاجية القيمة و اخنفاض مسامهتها يف
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 الـوطين  األجر مع باملقارنة التعويضات و اإلعانة مستويات و مبالغ اخنفاض ، باإلضافة إىلإنتاجيا
 التـشغيل  من النوع هذا يعترب البالتايل  فقط، و رمزية تعترب األجور هذه كأن و املضمون األدىن

  .التضامن أشكال من شكل و مؤقت حل هو بل مأجور لعمل كمصدر
  
ها مكن  اية القرن العشرين   عليه ميكن القول أن خوض اجلزائر يف برنامج التصحيح اهليكلي          و     

 من هائلة أعداد تسريحل نتج عن ذلك  باملقابو ،الكلية املالية و االقتصادية التوازنات استرجاعمن 
  .يف البالد البطالة ظاهرة تفاقم على ساعدهذا ما  ،البطالني قائمة ىلإ أضيفت العمال

 ،و قد متكنت اجلزائر من ضغط معدل البطالة خالل العشرية األخرية إىل ثلث ماكان عليـه                     
 ألن تـرق   اليت مل،ة للتشغيل املؤقتباختاذ تدابري و إجراءات حملاربة البطالة تعلقت أساسا بأجهز

 هذا من التضامن أشكال من شكل و مؤقت حل بل ، فعالة للحد من هذه الظاهرةسياسة تكون
 ، يف البالد خالل هذه الفتـرة االستثمار لترقية جديد نفس إعطاءجهة، و من جهة أخرى فقد مت 

     باإلضافة للقـانون  االستثمار تطوير لعدة قوانني من شأا تشجيع و العمومية السلطات راصدبإ
        اجلزائـر  ـا  باشـرت  اليت احللول ضمن من، فاملتوسطة و الصغرية املؤسسات لترقية التوجيهي
 يوحي جديد مشروع بإعتبارها ؤسساتامل  هذا النوع منإنشاء  تشجيع،البطالة لظاهرة للتصدي
 على تعمل ،مستمرة بصورة تنمو شغل نمواط خلق و الفردية املبادرات تشجيع حنو أكثر بالتوجه

            قتـصادي اإل الـصعيدين  علـى  تـراكم  خلق إىل يؤدي بشكل تطويره و اإلنساين العمل ترقية
نصبت الدولة اجلزائرية أجهـزة   " اليت مفادها أن  الثانيةالفرضية يؤكد ما هذا و، اإلجتماعي و

  ".بري اية القرن املاضي للتشغيل للحد من ظاهرة البطالة اليت تفشت بشكل ك
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  خالصة
من بعض الغموض الذي اكتنـف هـذا         هتمام القدمي احلديث مبوضوع البطالة مل خيل      إن اإل       

، إال أا وصـف ينطبـق       ذلك نتيجة لتعدد التعريفات ملفهوم البطالة      املفهوم كمصطلح علمي و   
  .هيبحث عن متاح للعمل، و عموما على كل شخص بدون عمل، و

 كالدورية  ،تتعدد أنواع البطالة بإختالف أسباب حدوثها، فمنها ما ميزت الدول الرأمسالية           و      
إحتكاكية اليت تنتج عن عدم تدفق املعلومات عـن          هي املصاحبة لتقلبات اإلقتصاد الرأمسايل، أو      و

 البطالـة املقنعـة     هناك حتدث إثر تغري أمناط اإلنتاج، و      هيكلية و  سوق الشغل بالصورة املثلى، أو    
املصاحبة للنظام اإلشتراكي، باإلضافة إىل البطالة املومسية اليت حتـدث بـسبب مومسيـة بعـض                

  . إختيارية والنشاطات، كما قد تصنف هذه األنواع إىل إجبارية أ
 عـدم  و قائما جدال هناك أن لنا تضحا للبطالة، املفسرة االقتصادية النظريات سرد بعد و      

األزمنة اليت  ختلفت الرؤى بإختالف املبادئ و ا واملوضوع ذا يتعلق فيما االقتصاديني بني اتفاق
    بالتايل التوجد بطالـة،    تطرح أصال و   عايشوها، فالنظرية الكالسيكية ترى أن مسالة التشغيل ال       

 ظـل   يفقتصاد ميكن أن يتوازن      أن اإل  فتقر أما النظرية الكيرتية   ،عابرة إن وجدت فهي ظرفية و     و
 بعضلزيادة التشغيل يرى كيرت ضرورة تدخل الدولة من خالل           و ،وجود نسبة مقبولة من البطالة    

ـ  البطالة سلوك إختيـاري، تعترب  فأما نظرية البحث عن العمل ،النقدية و السياسات املالية رتبط ي
أن ، يف حـني   بغرض الوصول إىل فرصة عمل أكثـر جاذبيـة         جبمع املعلومات عن سوق العمل،    

 استخدام يف يكمن عالجها أن و حبتة نقدية عوامل إىل  الدوريةالبطالة حدوثلنقديون يرجعون ا
، و نظرية رأس املال البشري فتصر على تكوين الفرد العاطل مـن أجـل   النقدية السياسة أدوات

، و أخريا نظرية البطالة اهليكلية اليت تفسر تفشي ظاهرة العمل سوقاحلصول على حظوظ أوفر يف 
  .العامل مكان اآللة إحاللب الوظائف من الكثري يلغي الذي  و التقينالتكنولوجي لعامللبطالة لا
        اإلقتـصادي  تأثريهـا يف البنـاء   من حيث ارتباطها و خطورا البطالة مشكلة تكتسب و      
ة، يدفع اإلستقرار السياسي للمجتمعات، فعدم اإلستفادة من بعض الطاقات البشري      و االجتماعي و

  .اليت تقود يف كثري من األحيان إىل الألمن يف البلد اإلحنراف و وا إىل ولوج عامل اجلرمية 
رتفعـت إىل   ا حيثأما البطالة يف اجلزائر فقد عرفت منعرجا حامسا يف اية القرن العشرين،                   

 باشرا اجلزائر خـالل     إثر تزامن األزمة اإلقتصادية العاملية مع اإلصالحات اليت        مستويات قياسية، 
مـا كانـت     و ،كذا الظروف األمنية الصعبة اليت عثرت مسار اإلسـتثمار         سنوات التسعينات و  

 ينعاش االقتـصاد  اإلبرنامج   إثر تبين اجلزائر     ،راجع إال يف مطلع األلفية الثالثة     تمعدالت البطالة لت  
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  – 2005 يلي يغطي الفتـرة   مدعما بربنامج تكم  ،  2004  - 2001  تالذي جرى تنفيذه يف السنوا    

 إلدمـاج  أجهـزة  و حماربة البطالة بإنشاءحيث عملت الدولة على تنشيط سوق الشغل  ،2009
غـري أن   ،إقتـصادية  ألسباب مناصبهم فقدوا الذين العمال لدعم أجهزة كذلك و مهنيا الشباب

   .و مقابل أجور زهيدة أغلبها مؤقتة
 أن ،الدويل والتجارب على الوستويني العريب  البحوث و  وقد أثبتت العديد من الدراسات       و      

التشغيل مقابل أجر يف صيغته التقليدية مل يعد كافيا إلستعاب الطلبات اإلضافية للعـاطلني عـن                
ترسـيخ   دعم وو الداخلني اجلدد لسوق العمل، مما أدى يف كثري من البلدان إىل اإلجتاه حن      العمل و 

يف هذا السياق يـرى      اخلاصة، و  وتشجيع املبادرات الفردية     ل احلر و  العم ثقافة التشغيل الذايت و   
 يعد ،تشجيع إنشاءها املتوسطة و  والباحثني أن تطوير املشروعات الصغرية       وكثري من اإلقتصاديني    

.اإلجتماعية بإعتبارهـا منطلقـا أساسـيا ملعاجلـة البطالـة        ومن أهم روافد التنمية اإلقتصادية      



 

  

  
  
  
 

     
   املؤسسات الصغريةمسامهة: اينلثالفصل ا
  خلق مناصب عملاملتوسطة يف و 

  متهيد
  ماهية املؤسسات الصغرية و املتوسطة،  1.2
 خصائصها، أمهيتها     

  املتوسطة يف واقع املؤسسات الصغرية و 2.2
 اجلزائر     

   العوامل املؤثرة على التوظيف يف املؤسسات 3.2
       الصغرية و املتوسطة      

    تنمية و تطويرجتارب أجنبية يف جمال 4.2
  املتوسطة  املؤسسات الصغرية و     

 خالصة 
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  خلق مناصب عمل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف مسامهة: الفصل الثاين
  متهيد

 مـن  أكثـر  على وجودها فرضت أن بعد املتوسطة و الصغرية باملؤسسات هتماماإل زاد      
  النـوع  هذا دعم بضرورة قناعة املسؤولني من كثري لدى أصبح و ،ولالد من يف كثري صعيد،

    الـصغرية  املؤسساتعتراف بل قد يكون إمجاعا مطلقا بأمهية إلمن هنا حتقق ا واملؤسسات،  من
        إطالق الطاقـات الـشابة      املبادرات الفردية و    و  تشجيع التشغيل الذايت   دورها يف  وو املتوسطة   

احلد من خماطر البطالة، بفضل ما تتميز به هـذه         عملية التنمية و   ا يسهم بفاعلية يف   اإلبداعات مم  و
  . قتصاديةصمودها أمام األزمات اإل  من قدرة على خلق فرص عمل منتجة واملؤسسات

 املتوسـطة،  و الـصغرية  املؤسسات قطاع لتحليل ،البحث من الفصل  هذا خصص هلذا      
دوره اإلجتماعي املتمثـل يف   ية هذا القطاع بصفة عامة، و على أمهعلى الضوء تسليط حاولةمب

      الـصغرية  لمؤسـسات ل  موحدتعريف تقدمي حيث سنحاول ،خلق مناصب شغل بصفة خاصة
خمتلف األشكال اليت تأخـذها      و الوقوف على اخلصائص اليت متيز هذه املؤسسات و         ،و املتوسطة 

و املتوسـطة يف     الصغرية   املؤسساتا إىل عرض واقع     حىت نتمكن من إبراز أمهيتها، هذا ما سيقون       
كذا املشاكل اليت تعرقل نشاطها، و خنلص يف األخري إىل تناول خمتلف العوامـل املـأثرة     اجلزائر و 

ـ      لعل من املداخل املهمة      وعلى التوظيف يف  هذه املؤسسات،        ا لبلورة آليات التشجيع و الدعم هل
  . تنمية و تطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة جمالالرائدة يفالدول تجارب ل التطرق هو
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  ماهية املؤسسات الصغرية و املتوسطة، خصائصها، أمهيتها 1.2
 تطرح نفسها كضرورة أمـام كـل   ،املتوسطة لصغرية واإن حماولة حتديد مفهوم املؤسسات         

   املؤسسات، أشـكاهلا    عمل هذه    لتحديد جماالت  التحليل، هذا املوضوع بالدراسة و    باحث يتناول 
  .و أمهيتها
  املتوسطة مفهوم املؤسسات الصغرية و 1.1.2

 إال أن مفهومهـا   ،رغم األمهية البالغة اليت تكتسبها املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف التنمية                
  .ختلف املختصون حول إجياد تعريف موحد هلاامازال إىل حد اآلن يلفه الغموض حيث 

  املتوسطة لمؤسسات الصغرية ول تعريف موحد حتديد  معوقات1.1.1.2
املتوسطة، يكـون     خاص باملؤسسات الصغرية و    موحدمثة صعوبات كبرية يف وضع تعريف             

 :مها أساسيني لعاملني يعود ذلك  ومقبوال و حيظى بإمجاع خمتلف األطراف املهتمة ذا القطاع،
 .اقتصادي عامل -
  .اهليئات و الدول بني املعتمدة ايرياملع ختالفا عامل -
  :يتمثل فيما يلي و :  العامل اإلقتصادي- أ

    إختالف درجة النمو)1
  املتقدمـة  البلـدان  أمههـا  متباينـة،  جمموعات إىل ملالعا يقسم النمو درجة يف التفاوت إن      

 و اإلقتصادي ولوجيالتكن تطور المستوى على التفاوت هذا ينعكس و ،النامية البلدان و الصناعية
بلد  من املؤسسات هذه إىل النظرة اختالف يف ذلك دولة، يترجم كل يف و اإلجتماعي و السياسي

 اليابـان  يف املتوسطة و الصغرية فاملؤسسة ،1 و حىت يف البلد الواحد من مرحلة منو إىل أخرىآلخر
 هذا من و ،املغرب أو اجلزائر يف كبرية أو اعتبارها متوسطة ميكن األمريكية املتحدة الواليات يف أو

  .الدول ميعجل صاحل املتوسطة، و للمؤسسات الصغرية موحد تعريف غياب نفسر املنطلق
   إختالف النشاط اإلقتصادي)2

 املاليـة  اهليكلـة  و الـداخلي  التنظيم خيتلف تنوعه، و االقتصادي النشاط ختالفإ أمام      
   .مهامن مثة يتحدد حج  واالقتصادية، للمؤسسات

  تعترب عامل تصنف كمؤسسة كبرية يف صناعة النسيج، و 500فاملؤسسة الصناعية اليت توظف 

                                                
1Ammar Sellami, Petite moyenne industrie et développement économique, Imprimé sur les 
presses de l'entreprise nationale des Ars graphiques, Alger, 1985, P: 27 . 
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 إذا تعلق األمر بصناعة السيارات، إذن فحجم املؤسسة يتوقف على نوع النشاط اإلقتصادي        صغرية
  .1الذي متارسه

   عامل إختالف املعايري املعتمدة بني الدول و اهليئات- ب
يستند إىل  التعريف املناسب هلا،     بإجياداملتوسطة   حتديد مفهوم املؤسسات الصغرية و    إن حماولة         

اخلصائص اليت تتميز   اليت حتدد حجم املؤسسة والنوعية و الكمية املؤشرات  واملعايري من جمموعة
  .ا
  الكمية املعايري )1
 بتحديد لنا تسمح اليت النقدية وغري  و النقدية املؤشرات من جمموعة يف الكمية املعايري تتمثل      

 :أمهها و املؤسسات حجم

- العمال عدد معيار  
وكـبرية   املتوسطة الصغرية، املؤسسات بني التفرقة معايري أحد باملؤسسة العمال عدد يعترب      

 قيـاس  عمليـة  تكتنف اليت للسهولة نظرا ستخدام،إلا يف شيوعا املعايري أكثر من يعترب و .احلجم
  .القطاعية أو الدولية املقارنات إجراء عند خاصة ،واسطتهاحلجم ب

 الركيـزة  لـيس  العمال عدد أن أمهها من ،نتقاداتإلمن ا لعديدل تعرض املعيار هذا أن غري      
 حجـم  علـى  كبري أثر ذات قتصاديةإ وجود متغريات إىل باإلضافة اإلنتاجية، العملية يف الوحيدة

   املعيـار ذا ه أن كماالرأمسالية،   الطبيعي للمؤسسة و املعداتكحجم اإلنتاج و احلجم املؤسسة،
 ، فهناك مؤسسات تتطلب للمؤسسة بسبب إختالف معامل رأس املال احلقيقي احلجم يعكس ال

إستثمارات رأمسالية ضخمة و لكنها توظف عددا قليال من العمال و ال ميكن إعتبارهـا ضـمن                 
  .2س صحيحاملؤسسات الصغرية و املتوسطة، و العك

  املال رأس معيار -
 الـدول،  مـن  عدد يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات تعريف يف املال رأس معيار يستخدم      

  الصرف، أسعار و العمالت كاختالف بشأنه، النقائص بعض تسجيل مع النامية، خاصة الدول
  س املال، و البعض فالبعض يدخل قيمة األرض و املباين ضمن رأاملستخدم، رأس املال مفهوم و

                                                
1Ibid, P: 27.  

 یحسب بقسمة رأس المال الثابت على عدد العمال ل المستخدم بالنسبة لوحدة العمل، ویمثل حجم رأس الما . 
 الجامعة، شباب مؤسسة ،المحلیة التنمیة في دورھا و المتوسطة و الصغیرة الصناعات أحمد، سید أبو عبده السید فتحي 2

 . 49:ص،  2005اإلسكندریة،
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  .1مبفرده املعيار هذا على االعتماد عدم يفضل لذلك اآلخر يستبعدها،
  األعمال رقم معيار -

 ،احلجم حيث من تصنيف املؤسساتيف  املهمة و احلديثة املعايري من األعمال رقم معيار يعترب      
 قيمة مشكل اختالف يبقى لكن و التنافسية قدرا و املؤسسات نشاط ستوىم قياس ليستخدم و

  .2التضخم مشكل يواجهها و ترتفع أو تنخفض فقد السنوات، بني املبيعات
 مـن  آخـر  نوع إدراج جيب هلذا نسبية، تبقي أا إال السابقة املعايري أمهية من الرغم على      

  .ؤسسات الصغرية و املتوسطةامل تعريف على تساعدنا اليت اخلصائص أو املعايري

  النوعية  املعايري) 2
 تتعلق أساسا بنوعية ملكية الرئيسية اخلصائص من جمموعة توجد الكمية املعايري إىل باإلضافة      

 شـامل  تعريـف  حتديد على تساعد اليت  و،3و تسيري املؤسسة، وكذا أمهيتها و تأثريها يف السوق
  :لمؤسسات الصغرية و املتوسطة، من بينهال

  املسؤولية امللكية و -
تـشكل النـسبة    املتوسطة يف أغلبها إىل القطاع اخلاص و       ود ملكية املؤسسات الصغرية و    تع      

 على مجيع املـستويات،     ا كبري ايلعب املالك املدير دور    عائلية، و  الكبرية منها مشروعات فردية و    
         املـشتريات،  و التمويـل  و باإلنتـاج  اإلدارية اخلاصة الوظائف و املهام كافةعادة  يتوىل حيث

املؤسسات الكربى على عدة  يف  حني تتوزع أداة هذه الوظائفيف ،4املبيعات و العاملني شؤون و
   .أشخاص

  السوق حجم -
 هذه تتمثل حيث ،السوق داخل أمهيتها و وزا على عتمادإلبا املؤسسة حجم حتديد ميكن      

 صغر و بضيق تتميز املتوسطة و الصغرية املؤسساتف بالسوق، اإلنتاجية الوحدة عالقة األمهية يف
  .فيه التعامل يتم الذي السوق حجم

                                                
، اس لنجاح المشروعات الصغیرة و المتوسطة في جمھوریة مصر العربیةنموذج القیھالة محمد لبیب عبد الوھاب عنبة،  1

 .23 :، ص1995أطروحة دوكتوراه، جامعة القاھرة، 
 معوقات الجزائر بین في المتوسطة و الصغیرة للمؤسسات البنوك تمویل إشكالیةبریبش السعید، بلغرسة عبد اللطیف،  2

جامعة  ،متطلبات تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة:  الملتقى الدولي،المأمول متطلبات و المعمول
  . 2006 أ فریل 18 -17حسیبة بن بوعلي، الشلف، یومي 

3Bertrand Duchéneaut, Enquête sur les PME françaises: identités, contextes, chiffres, Edition 
Maxima, Paris, 1995, P: 33.  
4Pascal Vidal, Christophe Mangholz, Stéphane Vital-Durand, Faire évoluer son système 
d'information: guide pratique à l'usage du dirigeant de PME, Edition Maxima, Paris, 2007, P: 
20. 
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 األسـواق  حىت تغزو صغرية مؤسسات نصادف ألننا أيضا نسبية تبقى اخلاصية هذه أن إال      
 يعاب كما ،منتجاا ا تتمتع اليت الدقة و اجلودة درجة بسبب التصدير عملية خالل من اخلارجية

 إدارة عـن  خارجـة  ألسباب املبيعات اخنفاض و األسواق تراجع روفظ يف أنه املعيار هذا على
 تكون اليت املصنع طاقة و إمكانيات حجم عن حقيقية صورة تكوين باإلمكان يكون لن املشروع

 .1االستثمار حجم و العمال عدد من كربأ بدرجة التذبذب و للتغري تعرضه إىل باإلضافة ،معطلة
  : يف املخطط التايلو ميكن تلخيص عرض هذه املعايري

  معايري تصنيف املؤسسات الصغرية و املتوسطة :04شكل رقم 

  
  .من إعداد الطالبة باإلعتماد على املعطيات السابقة: املصدر

  للمؤسسات الصغرية و املتوسطة املختلفة التعاريف 2.1.1.2

 املؤسسات الصغرية و املتوسطة تعريف على تساعد اليت اخلصائص و املعايري إلختالف نظرا      
 أصدرت القطاع ذا املهتمة الدولية املنظماتو كذا  النامية و املتطورة إختالفها على الدول فإن

  :ها، ندرج من بينهالتعريف التوصيات من جمموعة

  الدويل البنك تعريف  )1

  حددته الذي التعريف أساس  علىوسطةاملت و الصغرية املؤسسات مع الدويل البنك يتعامل      
                                                

 حالة دراسة- العولمة ظل في اإلقتصادیة التنمیة لتحقیق كأداة المتوسطة و الصغیرة المؤسسات بلحمدي سید علي، 1
  .8: ، ص2005/2006 رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة ،-الجزائر

  معايري نوعية
 )ترتكز على خصائص املؤسسة ( 

  معايري كمية
 )ترتكز على حجم املؤسسة ( 

 
  . و املسؤوليةنوع امللكية -
 غري نقدية نقدية  . املكانة يف السوق-

 عدد العمال املبيعات رأس املال

 معايري تصنيف م ص م
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 املتوسطة و الصغرية املؤسسات من أنواع ثالثة بني مييز الذي املتوسطة و الصغرية املؤسسات دائرة
  :كما يوضحها اجلدول التايل

  الدويل البنك ف املؤسسات الصغرية و املتوسطة حسبصنيت :02جدول رقم 
 السنوي رقم األعمال  )دوالر(ات املوجود  )عامل(العمالة املوظفة   نوع املؤسسة

  )دوالر(
  100000  100000  9  مؤسسة صغرى

  3000000  3000000  49  مؤسسة صغرية

  15000000  15000000  299  مؤسسة متوسطة

  .10 :املرجع السابق، ص: املصدر
  تعريف االحتاد األوريب )2
ـ     إلا يف    معظم الدول األعضاء   وحد        صغرية و املتوسـطة،   حتاد األورويب تعريف املؤسسات ال

  :املوايل بإقتراح التعريف امللخص يف اجلدول
  .حتاد األورويباإلبتصنيف املؤسسات الصغرية و املتوسطة  :03جدول رقم 

احلد األقصى لرقم   عدد العمال األقصى  نوع املؤسسات
  )مليون يورو( األعمال

احلد األقصى للميزانية 
  )مليون يورو( السنوية

  -  -  9  صغرى
   5   7  49  صغرية
   27   40  249  متوسطة

  باإلعتماد على ةالبمن إعداد الط :املصدر
Gérard A. Koukou Dokou, Maurice Baudoux, Michel Roge, L' accompagnement managérial 

et industriel de La PME, Harmattan, 2000, P: 23. 

 عدد العمال  راريفها يرتكز على معي   املتوسطة بغرض تع   ن حتديد حجم املؤسسات الصغرية و     إ      
 باإلضافة إىل معيار االسـتقاللية أي أن ال       امليزانية السنوية  مث أحد املعيارين املاليني رقم األعمال أو      

   .  كحد أقصى %25تزيد مسامهة مؤسسة أخرى يف رأمسال املؤسسة قيد التعريف على 
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  آسيا شرق جنوب بلدان حتادإ تعريف )3
 بـني  التمييـز  يف العمالـة  معيار استخدام على آسيا  شرق جنوب بلدان حتادإ عضاءأ تفقإ      

 .الكبرية حىت و املتوسطة و الصغرية املؤسسات

  .آسيا شرق جنوب بلدان باحتاد املؤسسات تصنيف :04اجلدول رقم 
 العمال عدد  النوع

  
  عمال 10 ىلإ 1 من  صغرى مؤسسة
  عامال 49 إىل 10 من  صغرية مؤسسة

  عامال 99 إىل 49 من  متوسطة سةمؤس
  عامل 100 من أكثر  كبرية مؤسسة

  :على اعتمادا ةالطالب إعداد من: املصدر
، أطروحة دكتوراه دولة، دراسة حالة اجلزائر: تنميتها سبل دعمها و املتوسطة و واقع املؤسسات الصغرية وخللف عثمان، 

  .13 :، ص2004جامعة اجلزائر، 

   األمريكية تحدةامل  الوالياتتعريف )4
 مـن  األمريكيـة  املتحدة الواليات يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات تعريف إعتماد مت لقد      

املستقلة  املؤسسة هي املتوسطة و الصغرية املؤسسة يعترب الذي و 1953 سنة الفدرايل البنك طرف
  .السوق من معني نصيب على تستحوذ و اإلدارة و امللكية يف

  :يلي كما العمال عدد سبح تعرف كما
  .األمريكية املتحدة الوالياتب املؤسسات تصنيف :05اجلدول رقم 

  العمال عدد  النوع
  عامال 250 إىل 01 من  صغرية مؤسسة
  عامال 500 إىل 251 من  متوسطة مؤسسة

  عامل 501 من أكثر  كبرية مؤسسة
 .9 :، صمرجع سبق ذكره بلحمدي سيد علي، :املصدر

          الرقميـة  القيـود  بـني  املوافقة خالل من املؤسسة حجم مسألة واجه التعريف هذا لكن      
 أن مـن  الرغم على صغرية املؤسسة تعترب الصناعات بعض ففي صناعة، لكل النوعية السمات و

 يتجاوز ال األخرى الصناعات بعض يف أنه نالحظ أننا حني يف عامل 1000 يتجاوز عماهلا عدد
  .صغرية مؤسسة لتعترب عامل  250ا العمال عدد
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 بالنسبة  بلاملطلق، باملعىن تكون صغرية أن الضروري من ليس الصغرية املؤسسة فإن عليه و      
 هـذا  ألحكـام  طبقا فما يعترب ، ذلك على تأسيسا و النشاط، جمال نفس يف أخرى ملؤسسات
  .كبرية أو متوسطة مؤسسة واقعه يف يكون قد صغرية، مؤسسة التعريف،

  تعريف اليابان )5
 يف  متثلـت  املتوسطة يف اليابان   تطوير املؤسسات الصغرية و     أول خطوة لتشجيع تنمية و     إن      

 فقد نص القانون املسمى القـانون األساسـي للمؤسـسات    بشأا،حمدد   وضع تعريف واضح و   
   مها، رأس املال  حيث حددها حسب معيارين      ،هلاالذي يعترب مبثابة دستور      و ،املتوسطة الصغرية و 

  :و عدد العمال كما يوضحه اجلدول التايل
  .باليابان املتوسطة و الصغرية املؤسسات تصنيف: 06اجلدول رقم 

  عدد العمال  )مليون ين ( رأس املال   القطاع
الصناعة و القطاعات 

  األخرى
  أقل أو عامل 300  أقـل أو 300

  أقل أو عامل 100  أقـل أو 100  مبيعات اجلملة
  أقل أو عامل 50  أقـل أو 50  يعات التجزئةمب

  أقل وأ عامل 100  أقـل أو 50  اخلدمات
، املتوسطة تنمية املؤسسات الصغرية و عن التجربة اليابانية يف دعم ومركز التعاون الياباين ملنطقة الشرق األوسط، : املصدر

  .:  ص، ،طوكيو

   اهلند تعريف )6
 50 مـن  أقـل  توظف اليت املؤسسات بأا ،اهلند يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات تعرف      

 الرأمساليـة  أصوهلا تتجاوز ومل آلة تستخدم مل لو عامل 100 من أقل أو اآللة، استخدمت لو عامال
  .1روبية 500000

  مصر تعريف )7
  ة الصغرية إال أن أغلبها يعترب أن املؤسس،نظرا لتعددها عليه متفق رمسيا تعريفا مصر تعتمد مل     

   بينما املؤسسات املتوسطة فيتراوح عدد العاملني ا ،اليت يقل عدد العاملني ا عن عشرة أفرادهي 
  

                                                
  .55 :ص ،ذكره سبق مرجع أحمد، سید أبو عبده السید فتحي 1
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 .1بني عشرة و تسعة و أربعني عامال

  اجلزائر تعريف )8
خـالل القـانون     ا مـن  يوضعت وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة تعريفا مفصال رمس              

فقد نصت املـادة   ،2001 ديسمرب 15سات الصغرية و املتوسطة، الصادر يف  التوجيهي لترقية املؤس  
أو اخلدمات، مهمـا    /  الرابعة من القانون التوجيهي على تعريفها بأا كل مؤسسة تنتج السلع و           

  :كانت طبيعتها القانونية
  . شخصا250 إىل 1 تشغل من -
يتجاوز جممـوع حـصيلتها الـسنوية     دينار، أو ال 02ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي ملياري      -

  . مليون دينار500مخسمائة 
 . تستويف معيار االستقاللية-

اجلدول املوايل يوضح معايري تصنيف املؤسسات الصغرى و الصغرية و املتوسطة حسب املواد          و
  . من القانون السابق5-6-7

  .اجلزائربتصنيف املؤسسات الصغرية و املتوسطة  :07جدول رقم 
رقم األعمال السنوي   )عامل(العمالة املوظفة   سةنوع املؤس

  )مليون دينار(
 احلصيلة السنوية 

  )مليون دينار(
  10  20  9 إىل 1 من  مؤسسة صغرى

  100  200  49 إىل 10 من  مؤسسة صغرية

  500 إىل 100 من  2000 إىل 200 من  250 إىل 50 من  مؤسسة متوسطة
  :من إعداد الطالبة باإلعتماد على: املصدر

  .6 ، 5:، ص15/12/2001، الصادر بتاريخ 77، العدد ريدة الرمسية اجلزائريةاجل
 اخلـاص  التعريف أن الحظن املتوسطة، و الصغرية للمؤسسات املختلفة التعاريف خالل من      

 حيث أخذت اجلزائر باملعـايري      اإلحتاد األورويب،  قبل من املعتمد التعريف مع كثريا يتفق باجلزائر،
 رقـم  عدد العمال،  :هي و حتديد مفهوم املؤسسات الصغرى و الصغرية و املتوسطة          األوروبية يف 

  .املؤسسة استقالليةكذا   والسنوية احلصيلة ،األعمال

                                                
 :ص ،2007الطبعة األولى، مجد للنشر و التوزیع، بیروت،  ،إدارة و تنمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطةنبیل جواد،  1

24  . 
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املتوسطة بني الـدول   يف تعريف املؤسسات الصغرية وختالف اجتدر اإلشارة إىل وجود كما        
  . راء املقارنة بينهماالنامية مما جيعل من الصعوبة مبكان إج الصناعية و

  املتوسطة و أشكاهلا  خصائص املؤسسات الصغرية و2.1.2
 مفهـوم  حتديد ضرورة عن أمهية قلي ال املتوسطة املؤسسات الصغرية وحتديد خصائص  إن      

           لتـصنيفها  كمعـايري  منـها  الـبعض  بصفات مشتركة فيما بينها، يعتمد فهي تتميز هلا  موحد
 .هلا التصنيفات أهم مث اخلصائص، أهم نتناول يلي فيما و ،تقسيمها و

  املتوسطة خصائص املؤسسات الصغرية و 1.2.1.2
 متعـددة،  و كـثرية  خبصائص الكبرية املؤسسات عن املتوسطة و الصغرية املؤسسات تتميز      

  :جتعلها أكثر مالئمة يف دفع عملية التنمية االقتصادية أمهها ما يلي
   )النشأة (سالتأسي سهولة -

 تتميز  ملا ، تشغيلها و لتأسيسهاصغرية،   أموال لرؤوس املتوسطة و الصغرية املؤسسات حتتاج      
  .1الكبرية املؤسسات مع مقارنة بسيطة، عادة ممتلكات و أصول من به
  اجلمع بني اإلدارة و امللكية -

 بـدوره  الذي مبالكها، حوالاأل من كثري يف جمسدة بسيطة، بإدارة الصغرية املؤسسات تتميز      
 دقـة  من يرفع مما التسيري، و اإلدارة بني الصراع خيتفي هنا و ،2املؤسسة تسيري مهمة على يشرف
   .الفعالية و األداء

  بساطة اهليكل التنظيمي سهولة اإلدارة و -
من األشخاص لذلك تتـسم هـذه اإلدارة        قليل  يقوم باإلدارة شخص واحد عادة أو عدد              

رتفاع مستوى  او سهولة إختاذ القرار، و قوة العالقة بني أصحاب املشروع و العاملني و                رونة  بامل
  .3قصر اهليكل التنظيمي لقلة املستويات اإلدارية بسبب اإلجتاهنياإلتصال يف 

  السوق و بالعمالء التفصيلية املعرفة -
   من جتعل للعمالء الشخصية فةاملعر و نسبيا حمدودة املتوسطة و الصغرية املؤسسات سوقف      
  

                                                
1Pascal Vidal, Christophe Mangholz, Stéphane Vital-Durand, Op.Cit, P: 21. 
2Gérald D'Amboise, La PME canadienne: Situation et défis, Presses Université Laval, 
Québec, 1989, P: 13. 
3Paul-Arthur Fortin, Devenenez entrepreneur: Pour un Québec plus entrepreneurial, 2ème 
édition, Presses Université Laval, Québec, 1992, P: 72. 
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 بالتايل و ،1توجهها دراسة و حتليلها و التفصيلية حتياجاما و شخصيام على التعرف املمكن
 بواسطة العناصر هذه على بالتعرف فتقوم الكربى املؤسسات أما ،فيها تغري ألي اإلستجابة سرعة

     ،أذواق املستهلكني يف املستمر للتغري نتيجة للغاية مكلف أمر هذا و السوق ببحوث يسمى ما
 يف حتدث قد اليت التطورات متابعة على قدرة أكثر املتوسطة و الصغرية املؤسسات تعترب هلذا و

  . األسواق
   كبرية مرونة -
 ظروف مع التكيف على القدرة و باملرونة املتوسطة و الصغرية املؤسسات يف اإلدارة تتميز      

 الطابع إىل إضافة ،2 املتقلبةالسوق متطلبات مع يتوافق حىت إنتاجها، حجم، فيمكن أن تغري العمل
    .العاملني أو لعمالءا مع سواء التعامل، يف الرمسي غري
  الذايت التدريب مركز -

      ملالكها التكوين و للتدريب ايذات مركزا جيعلها املتوسطة و الصغرية املؤسسات طابع إن      
 على يساعدهم ما هذا و باستمرار، اإلنتاجي لنشاطهم مزاولتهم جراء ذلكو ،3فيها العاملني و

  .املعرفة و املعلومات من املزيد على احلصول
  القدرة على جذب املدخرات -
ال تواجه املؤسسات الصغرية صعوبة كبرية نسبيا يف توفري األموال الالزمة للمشروع سواءا       

ذلك نظرا لقلة خماطر اإلستثمار و صغر حجم رأس  سرة، ومن القطاع املصريف أو من أفراد األ
  .  ،  و هذا مايتالءم مع ظروف الدول النامية4املال املطلوب إلقامته

  املخزونات دوران معدل رتفاع إ-

 ما هذا للبيع، املوجهة ملخزوناتا دوران سرعة بارتفاع املتوسطة و الصغرية املؤسسات تتميز      
  .5االستغاللية وراد نشاط درجة من يرفع

                                                
، مجلة العلوم اإلنسانیة دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في التخفیف من حدة البطالة في الجزائرجمال الدین سالمة،  1

  :، نقال عن الموقع اإللكتروني41، العدد 
 http://www.ulum.nl/Salama.pdf   01/02/2010  10:18 
2Robert Wtterwulghe, La PME: une entreprise humaine, De Boeck Université, Bruxelles, 
1998, P: 21. 

، مجلة العلوم ضرورة تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة في ظل التحوالت العالمیةجمال عمورة،  3
  :نقال عن الموقع اإللكتروني ،28اإلنسانیة، العدد 

http://www.ulum.nl/b107.htm 01/02/2010  11:15 
 .87 :، صذكره سبق مرجع نبیل جواد، 4
 .ذكره سبق مرجع، جمال الدین سالمة 5
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  الثابت املال رأس معامل مستوى خنفاض إ-

 أي الثابـت،  املـال  رأس يفأقل كثافة   تكنولوجيا   املتوسطة و الصغرية املؤسسات تستخدم      
 بتكلفة العمالة فائض ستيعاباليؤدي   ما هو و ،)العمل تكلفة / املال رأس تكلفة(ل  اممع اخنفاض
                   تقـل  بالتـايل  و ،التجهيـزات  و اآلالت حمدودية مقابل كبرية، درجةب عليها عتماداإل و مناسبة

  .1اإلصالحات و الصيانة و التعطالت، تنخفض تكاليف و
  سهولة الدخول للسوق و اخلروج منه -
السوق  خماطر خاصة ،كبرية ليست املتوسطة و الصغرية املؤسسات يف املخاطرة درجة إن      

 يف الكلية األصول إىل الثابتة األصول نسبة لنقص السوق من اخلروج و الدخول نظرا لسهولة
 حصتها حجم و ااستثمارا حلجم نظرا كبرية أخطارا تتحمل الكبرية فاملؤسسات 2غلب األحيانأ

  . السوق يف
    املتوسطة ما يعترب مزايا كاملرونة يف العمل  إن من اخلصائص السابقة للمؤسسة الصغرية و      
  .نقص اخلربة املناخ األسري للعمل، و منها ما يعترب عيوب كضعف اإلمكانيات املادية و و

  املتوسطة أشكال املؤسسات الصغرية و 2.2.1.2

 إىل عدة أنواع ختتلف باختالف املعايري املعتمدة يف املتوسطة الصغرية و املؤسسات تصنف      
   :أهم هذه املعايري جند  وذلك

  على أساس طبيعتها املتوسطة الصغرية وؤسسات تصنيف امل - أ
   :أنواععلى أساس طبيعتها إىل ثالث املتوسطة  املؤسسات الصغرية وميكن تقسيم      

   املؤسسات العائلية )1
تعتمد ل، رتامتها هو املقكون مكان إبرتلية مللية أو ائاملتوسطة العا املؤسسات الصغرية وتتميز       

األساليب التقليدية املتوارثة و تنتشر يف الريف و احلضر و يغلب عليها  دوية وعلى املهارات الي
 .3الطابع العائلي

  املؤسسات التقليدية )2
  ستعني تقد  نتج منتجات تقليدية وت ستخدم العمل العائلي وت ا األول يف كوتشبه النوع      

                                                
 .المرجع السابق 1
متطلبات : ، الملتقى الدوليالجزائر المتوسطة في و الصغیرة المؤسسات تطویر و تنمیةكتوش عاشور، طرشي محمد،  2

أفریل  18 – 17، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، یومي رة و المتوسطة في الدول العربیةتأھیل المؤسسات الصغی
2006 .  

 .46 :ص ،ذكره سبق مرجع أحمد، سید أبو عبده السید فتحي 3
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 ،األولالنوع   بشكل واضح عن     مميزة هلا  تعترب هذه الصفة    و ،اليد العاملة خارج أفراد العائلة     ببعض
ألتخذ ورشة صغرية كمحل للقيام بات اكما أ 1اعمال اخلاصة. 

   املؤسسات املتطورة 3)
 إىل األخذ بفنـون اإلنتـاج       اجتاههاات عن غريها من النوعني األولني يف        سز هذه املؤس  يمتت      

  .2اإلدارة ستخدام تكنولوجيا التنظيم وا و احلديثة
   على أساس طبيعة منتجاااملتوسطة الصغرية واملؤسسات  تصنيف -ب 
حسب ختصصها يف اإلنتاج، فإمـا      املتوسطة   املؤسسات الصغرية و  ميكن تقسيم املؤسسات          

  .تنتج سلعا إستهالكية أو وسيطية أو سلع التجهيز

  مؤسسات إنتاج السلع االستهالكية) 1
  :3يف املتمثلة اإلستهالكية لسلعا نشاط يف املؤسسات هذه تعمل      
  . املنتجات الغذائية -
  .ة ي حتويل املنتجات الفالح-
  .النسيج  ذية وحاأل  منتجات اجللود و-
   . مشتقاته منتجات اخلشب و  الورق و-
  .لتنفيذها ضخمة أموال رؤوس ما مييز هذه الصناعات هو أا ال تتطلب      
    مؤسسات إنتاج السلع الوسطية)2
   :4 املختصة يفاملتوسطة املؤسسات الصغرية وحيتوي هذا النوع على كل من       
  .حتويل املعادن -
  .الكهربائية املؤسسات امليكانيكية و -
  .البالستيك الصناعة الكيمياوية و -
  .صناعة مواد البناء -
  .املناجم احملاجر و -
  الدول يف خاصة املتوسطة و الصغرية اتاملؤسس متارسها اليت الصناعات أهم من تعترب و      

                                                
رسالة ماجستیر،  ،أثر التغیرات اإلقتصادیة على ترقیة قطاع المؤسسات الصغیرة في الجزائر  محمد الصالح،زویتة  1

  .12: ص، 2006/2007ائر، السنة الجامعیة جامعة الجز
 .33 :ص ،ذكره سبق مرجعخلف عثمان، ل 2

3Ammar Sellami, Op.Cit, P: 44.    
4Ibid, P: 45.    
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  .املتطورة
   مؤسسات إنتاج سلع التجهيز)3 

  تتميز صناعة سلع التجهيز عن املؤسسات السابقة بكوا تتطلب رأس مال أكـرب، األمـر                    
لذلك فان جمـال عمـل هـذه         ،املتوسطة املؤسسات الصغرية و  الذي ال يتناسب مع خصائص      

       حيث يشمل بعض الفروع البـسيطة فقـط كإنتـاج           ،تخصصا جدا م املؤسسات يكون ضيقا و   
      .1تركيب املعدات البسيطة انطالقا من قطع الغيار املستورد تصليح و و

   املتوسطة حسب الشكل القانوين تصنيف املؤسسات الصغرية و -ج 
 األنظمة الليربالية طبيعة النظام السياسي السائد، ففي إن الشكل القانوين للمؤسسات يتفق و      

 تسود أشكال امللكية اخلاصة، بينما يف األنظمة االقتصادية املوجهة يكون تدخل الدولة كبريا،
 تسود أشكال امللكية العامة مع وجود أشكال فردية يف نطاق حمدود يف بعض األنشطة حيث

  .اخلدمات كالزراعة و
  األصناف القانونية للمؤسسات :05الشكل رقم 

                 
  يةاملؤسسات العموم     ؤسسات اخلاصة       املؤسسات املختلطةامل

   

  الشركات              الفردية              
  

                 شخاص     ذات املسؤولية         األموال األ                          
  احملدودة                                 

                              املسامهة                              التضامن                       
  احملاصة                                 
  التوصية البسيطة                                

           
         املصدر. Berti Editions, 2001، القانون التجاري اجلزائري                                       

                                                
 .13 :ص ،ذكره سبق مرجع ،محمد الصالح زویتة 1
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  املتوسطة يف التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية  دور املؤسسات الصغرية و3.1.2
 يف جتماعيةإلا و قتصاديةإلا التنمية روافد أهم أحد ،املتوسطة و الصغرية املؤسسات تشكل      

 املتقدمة الدول و النامية الدول يف سساتاملؤ من العظمى الغالبية متثل هيف ،العامل دول اقتصاديات
  .سواء حد على
 مليون 19 يقارب األورويب االحتاد بدول املتوسطة و الصغرية املؤسسات عدد فنجد      

 عامال  250 من أقل توظف اليت املؤسسات و ،ية توفر أكثر من نصف العمالة اإلمجالمؤسسة

 فنسبة األمريكية، املتحدة بالوالياتأما    99.8 %تقدر ب املؤسسات عدد إلمجايل نسبتهاف

  .1   99 %من أكثر متثل عامل 500 من أقل توظف اليت املؤسسات
 تشجيعب، النامية بالدول املتوسطة و الصغرية املؤسسات تأسيس حنو القوي امليل يفسر و     

 ائر،باجلز حدث مثلما أصغر، وحدات إىل الكربى املؤسسات حتويل أو لظهورها، احلكومات

   .املؤسسات تطهري و إصالح إطار يف
  يف جمال اإلبتكارات املتوسطة يف اإلنتاج احمللي و أمهية املؤسسات الصغرية و 1.3.1.2

يف إقتصاد السوق و خاصة مع الشركات الكربى و الشركات متعددة حتتاج املنافسة الشرسة       
م املؤسسات الصغرية و املتوسطة بدور فعال اجلنسيات و فروعها يف األسواق احمللية، إىل ضرورة قيا

 براءات أهم أن جند األحيان من كثري ففي مالحظته ميكن ما هذا و ،2يف التجديد و اإلبتكار
 هذه أصحاب حرص عن ناتج هذا و ،صغرية مؤسسات يف يعملون ألفراد تعود العامل يف اإلختراع

    .السوق إىل جديدة أنشطة إدخال على املؤسسات
 اإلحصائيات أظهرت قدف، )OCDE( االقتصادية التنمية و التعاون منظمة مستوى على و      
 30 من  متثلاألعضاء دول المستوى على ختراعاتإلا و األحباث نسبة أن بتكارات،إلا جمال يف
  .3متوسطة و صغرية ملؤسسات تعود  اليتمنها 60 %إىل   %

   الصادراتاملتوسطة يف أمهية املؤسسات الصغرية و 2.3.1.2

 املسامهة و األجنبية األسواق غزو على الكبرية قدرا املتوسطة و الصغرية املؤسسات أثبتت      

 القدرة فلها ،املدفوعات ميزان يف العجز ختفيف و األجنيب النقد توفري و الصادرات زيادة يف

صلبة يف السوق احمللي ن  قاعدة يكوبت املتاحة، احمللية اإلمكانات و املوارد من ستفادةاإل على
                                                

1OCDE, Perspectives de l’OCDE sur les PME, Publication de l’OCDE, Paris, 2000, P: 8.  
 الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ،)مدخل رواد األعمال ( الصناعات و المشروعات الصغیرة و متوسطة الحجم ید النجار، فر 2

 .259 :، ص2006
3OCDE, Op.Cit, P: 11,12. 
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إنتاج مكونات السلع اليت تعرض للتصدير كمرحلة ثانية، خاصة السلع اليت  كمرحلة أوىل، و
  .1يتمتع البلد مبيزة نسبية يف إنتاجها، مما يعطيها ميزة تنافسية يف األسواق اخلارجية

آلسيوية  يف صادرات بعض الدول ااملتوسطة و الصغرية اتصناعال فقد بلغت مسامهة      
، حيث عرفت إرتفاعا ملحوظا خالل 2000 سنة يف الصني % 60 فاقت إذمعدالت عالية جدا، 
  .2العشريتني األخريتني

   التكامل اإلقتصادياملتوسطة يف أمهية املؤسسات الصغرية و 3.3.1.2

ة، مواجهة مع املؤسسات الكبري  إىل خلق منافسة واؤدي وجود املؤسسات الصغرية دائميال       
بل تعترب املؤسسات الصغرية يف كثري من األحيان مشروعات مغذية تعتمد عليها املؤسسات 

حاجتهما  ارتباط النوعني و ضروري و التعاون بينهما هام و قد يكون التكامل و الكبرية، و
  . أمر أساسيهمالبعض

 النسيج وناتمك خمتلف بني التكامل تعزيز على تساعد املتوسطة و الصغرية املؤسساتف      
 كفروع للعمل توجيهها و الباطن، من التعاقد خالل من قتصادية،اإل القطاعات و الصناعي

  .غريها  والغيار قطع صناعة و التموين و منها التوزيع جماالت، بعدة و الكبرية للصناعات ثانوية
يف الصناعات  %72 ففي اليابان تساهم الصناعات الصغرية يف إنتاج املنشآت الكبرية حبوايل     

يف الواليات  يف صناعة وسائل النقل، و % 77 يف صناعة اآلالت و املكائن و % 76 املعدنية و
 .3مصنع صغري إلنتاج قطع الغيار 26000 تتعاقد مؤسسة جنرال موتورز معاألمريكية املتحدة 

  املتوسطة يف التوازن اجلهوي أمهية املؤسسات الصغرية و 4.3.1.2
 يف مساعدا اعنصر جيعلها مما املوقعي، نتشاراإل مبرونة ملتوسطةا و الصغرية ؤسساتامل تتميز      

    يكون ال حبيث ،الوطن جهات خمتلف بني تفاوتال تقليص و املتوازنة التنمية حتقيق عملية
  .األخرى املناطق بقية إمهال و الكربى العمرانية املناطق على فقط التركيز

  رايف للمؤسسات الصغرية و املتوسطة يف ربوع الوطن ميكنها من التخفيففهذا اإلنتشار اجلغ      
                      من حدة مشكلة البطالة، كبح مجاح اهلجرة املستمرة من الريف إىل املدن و كذا نشر الوعي

                                                
   الصغیرة المؤسسات حول األول الوطني الملتقى ،الصادرات وتنمیة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ،سعیدي وصاف 1
.2002 أفریل 09-08یومي األغواط،   عمار ثالیجي،جامعة التنمیة، في طة ودورھاالمتوس و 

2BIT, "Promouvoir l’emploi: politiques, compétences, entreprises", Conférence internationale 
du travail, 92ème session, Genève, 2004. 

 أطروحات فكریة و حاالت -راتیجیات التصنیع و التحول الھیكليإست: دراسات في التنمیة اإلقتصادیةھوشیار معروف،  3
 .267 :، ص2005، الطبعة األولى، دار صفاء، عمان،  -دراسیة
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  .1الصناعي عرب األقاليم املختلفة
  املتوسطة يف اجلزائر  واقع املؤسسات الصغرية و2.2
املتوسطة يف اجلزائر إىل مرحلة اإلستقالل، حيث وجدت  د وجود املؤسسات الصغرية ويعو      

خضعت نسبة مث ن، وروبيوقتصادية، كان أغلبها صغري احلجم، ميلكها األالعديد من الوحدات اإل
املخططات التنموية، و ما فتئ ذلك أن نطالق تنفيد اكبرية منها إىل التأميم ليتم ميشها مع 

 نظرا لوجود العديد من اهليئات اليت عمدت السلطات العمومية على املاضي اية القرن يستمر مع
  .هذا النوع من املؤسساتختصيصها لتشجيع 

    تطور املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر1.2.2

 تتطور مل و االستقالل، بعد اجلزائر يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات غالبية ظهرت لقد      

 إليها سنتطرق أساسية، مراحل بثالثة املؤسسات هذه تطور متيز لقد عموما و بطيئة، بصفة إال

 :التايل النحو على

  1980  سنة إىل االستقالل بعد ما املرحلة خالل املتوسطة و الصغرية املؤسسات  -أ
 طننيللمستو مملوكة املتوسطة و الصغرية املؤسسات منظومة من  98 %حوايل كانت لقد      

 املستوى على حمدودة اجلزائريني إىل تعود اليت تلك كانت و االستقالل، قبيل الفرنسيني

 ، و غريهااملضافة القيمة و العمالة يف مسامهتها حيث من االقتصادي، املستوى على و العددي،
 املؤسسات تلك معظم أصبحت للفرنسيني، اجلماعية للهجرة نتيجة و مباشرة، االستقالل بعد و

  .2الذايت التسيري قانون تصدر الدولة جعل الذي األمر االقتصادية، احلركية عن توقفةم
 الضخمة الصناعية املؤسسات على اإلعتماد آنذاك باجلزائر يف التنموية متيزت السياسةقد  و      

مشكلة أقطاب  الوطن من مواقع عدة يف منتشرة صناعية مركبات شكل يف هاؤبنا مت اليت
، حيث التنموية العملية يف هامشيافقد كان هلا دورا  املتوسطة و الصغرية املؤسساتما  أ، تنموية

 هي الضخمة املؤسسات لتظل، البناء مواد صناعة و النسيجية الصناعات يف معظمها رتكزتا

  ،اجلزائر يف اإلشتراكي التوجه إليها يرمي اليت التنمية أهداف حتقيق على القادرة الرئيسية األداة
  :عام مها  بشكل اإلستثمار لتنظيم ن ان أساسياقانون املرحلة هذه خالل اظهر قدل و

  يف املؤرخ 227 -  63قانون هو باإلستثمار خاص قانون أول :1963 لسنة إلستثمار اقانون  )1

                                                
 .46 :ص ،ذكره سبق مرجع أحمد، سید أبو عبده السید فتحي 1
 الصغیرة  وعاتالمشر ندوة ،الجزائري االقتصاد في المتوسطة و الصغیرة المشروعات تنمیة و أسالیبصالحي،  صالح 2
  .2004  جانفي 22 -18 یومي القاھرة، العربیة، الدول جامعة ،اإلشكالیات و آفاق التنمیة:  في الوطن العربيالمتوسطة و
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 بعـدم  األجنيب املال رأس خماطبة هو القانون هذا وراء من اهلدف كان و ، 1963جويلية 26

 ، 23املـادة  تؤكده ما هذا و الوطين، اإلقتصاد بناء يف املشاركة و آنذاك، الوطن أرض مغادرة
 أثر له يكن مل لكن ، اإلستقالل بعد العامة البيئة على اإلستقرار إضفاء إىل يهدف كان كما

    األجـنيب  و الوطين املال رأس تعبئة حيث من املتوسطة و الصغرية املؤسسات تطور على كبري
 احملـيط  بـسبب  امليدان يترجم يف مل أنه إال ،هلم قدمها اليت الضمانات و ااملزاي رغم هذا و

 ،ذلـك  إىل باإلضـافة  العام، القطاع أساس على يقوم إشتراكي بنظام ينادي الذي السياسي
 اهلياكـل  نقـص  و اإلنتـاج  تكاليف بارتفاع خاصة متيز الذي و الصعب اإلقتصادي الوضع

   .1القاعدية
 1966 سـبتمرب  15  املؤرخ يف284 - 66 أصدر القانون رقم :1966 سنةل اإلستثمار قانون )2

 يتكفـل  نظـام  حتديد إىل يهدف كان، فقد 227 - 63 رقم القانون تضمنها اليت لسد الثغرات
 حتكارإ القانون هذا تضمن وقد ،2 الوطنيةاالقتصادية التنمية إطار يف ،اخلاص الوطين باالستثمار

 األجنيب و الوطين اخلاص املال رأس إمكانية مشاركة مع احليوية، ةاالقتصادي للقطاعات الدولة

 أساس على لالستثمارات، وطنية جلنة طرف من اخلاصة املشاريع اعتماد إلزام و ،الضرورة عند

  .نتقائيةإ معايري
 للتنمية قتصاديةإلا القوى يف الدولة حتكم على يقوم الذي االشتراكي، اخليار تبين ظل فيف      

       ةاملتوسـط  و الـصغرية  املؤسسات دور  ميشمت اخلاص على العام للقطاع األولوية عطاءإ و
  .الوطنية املخططات هامش على حمدودا اخلاص القطاع تطور بقي و

 1989 – 1980 املرحلة خالل املتوسطة و الصغرية املؤسسات  -ب
 هيكلية إصالحات إحداث اولحت جديدة اقتصادية سياسات بدأت الثمانينيات بداية منذ      

 اخلماسي املخطط من كل كان قد و املتنامية، األزمات حدة من للتخفيف الوطين، االقتصاد يف

 اإلصالحات مرحلة جيسدان )1989/1985 (الثاين اخلماسي املخطط و )1984/1980 (األول

 عـن  التراجع و اخلاص، للقطاع انسبي عتباراإل إعادة و شتراكي،اإل ختياراإل استمرار ظل يف

 القوانني من العديد فصدرت ،3املتوسطة و اخلفيفة الصناعات حلسابلثقيلة ا الصناعات سياسات
  :أمهها

                                                
 .53 :، صمرجع سبق ذكرهبلحمدي سید علي،  1
  .3 :، ص1966 سبتمبر 17 الصادر بتاریخ ،80 العدد ،الجزائریة الرسمیة الجریدة ،01المادة  2
 .مرجع سبق ذكره عاشور، طرشي محمد، كتوش 3



 

69  

يهدف هذا القانون إىل تشجيع القطاع اخلاص على املسامهة : /1982/08 21 يف املؤرخ القانون
تنمية اجلهوية املتوازنة،  من خالل املشاركة يف حتقيق سياسة ال،يف حتقيق أهداف التنمية الوطنية

التكامل مع القطاع اإلشتراكي من خالل املقاولة من الباطن و كذا توسيع القدرات اإلنتاجية 
 بسبب متوسطة و صغرية مؤسسات إنشاء على يشجع مل أنه إال ،الوطنية و توفري مناصب العمل

 .1جزائري دينار مليون 30 قيمتها تتجاوز ال أنبستثمارات اإل سقف حتديد

   2009 1989 - املرحلة خالل املتوسطة و الصغرية املؤسسات  -ج
 مجلة إصدار خالل من ذلك جتلى و ،اإلصالحات من جمموعة طبقت 1990 سنة من ابتدءا      
         اخلاص القطاع حتفيز و العمومية املؤسسات خلوصصة العام اإلطار هيئت اليت القوانني من
 أن ميكن الذي بالدور الرمسي عترافاإل مت و ،الوطين لالقتصاد ارياإلد التسيري من التقليص و

  النقد قانون كرس ، فقدالسوق اقتصاد حنو اجلزائري قتصاداإل حتول ظل يف اخلاص القطاع يلعبه
 لرأس مرخصا أصبح القانون هذا مبوجب و، األجنيب ستثماراإل حرية مبدأ 1990 سنة القرض و

 احلرية على قائم جديد مبدأ تدرجييا برز حيث، الشراكة على تشجيعه و باملسامهة األجنيب املال

 منها العمومية املؤسسات أن إذ اخلارجية، التجارة حترير و التنمية لتحقيق املعاملة، يف املساواة و

   الصغرية باملؤسسات مكلفة وزارة 1991 سنة أنشئت هلذا املعاملة، بنفس ستعامل اخلاصة أو

 رقم التنفيذي املرسوم مبوجب املتوسطة و الصغرية املؤسسات وزارة إىل ولتحت مث املتوسطة و

         إصالحات اجلزائر فيها تعرف كانت فترة يف ، 21994جويلية 18  يفاملؤرخ 211 - 94
  .السوق اجتاه يف عميقة اقتصادية حتوالت و

 قانون إصدار مت يب،األجن و الوطين ستثماراإل تكريس و اإلصالحات مسار و ملواصلة      
 إىل دف وطنية وكالة تأسيس مت إثره على و ، 1993عام قانون هو و ستثماراإل لتوجيه
متابعة  و ترقية بوكالة مسي واحد شباك يف ملصاحلا كل تجميعب ،ستثماراإل عمليات تسهيل

  .APSI ستثماراتاإل
 يف أنه يفترض الذي عامال احمليط جبمود 1993 سنة نصوص تطبيق اصطدم الواقع يف و      

 قد الصناعي، العقار بتسيري املرتبطة املشاكل و البريوقراطي، التباطؤ أن إذ ،ستثماراإل خدمة
 جديد نفس إعطاء و الضرورية التصحيحات لتقدمي و اجلديد، اجلهاز فعالية عدم إىل تقريبا أدت
 20 املؤرخ يف 03 – 01 رقم األمر ، 2001سنة العمومية السلطات أصدرت ستثمار،اإل لترقية

                                                
 .10: ، ص1982 أوت 24 الصادر بتاریخ ،34، العدد الجزائریة الرسمیة الجریدة، 08، 02المادة  1
 .14 :، ص1994 جویلیة 20 الصادر بتاریخ ،47، العدد الجزائریة الرسمیة الجریدة 2
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 املؤرخ يف 18 – 01 رقم القانون و1 االستثمار تطويرل  بإنشاء الوكالة الوطنيةاخلاص 2001أوت 
  .2املتوسطة و الصغرية املؤسسات لترقية التوجيهي  و املتضمن القانون2001 ديسمرب 12

هدف إىل حتديد التدابري  ياملتوسطة و الصغرية املؤسسات بترقية اخلاص التوجيهي فالقانون      
   الالزمة لدعمها و ترقيتها و تطويرها يف إطار منسجم، عن طريق وضع أطر تنظيمية و تشريعية 
          و جبائية مالءمة و تشجيع اإلبداع و التجديد و كذا تسهيل حصول املؤسسات الصغرية 

  .3و املتوسطة على اخلدمات املالية اليت حتتاجها
  :املتوسطة و الصغرية املؤسسات تطور يوضح و اجلدول التايل

  2001-2009  للفترة املتوسطة و الصغرية املؤسسات تعداد تطور :08اجلدول رقم 
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

 عدد

  املؤسسات
179893  261863  288587  312959  342788  376767  410959  432068  570838  

  .املتوسطة و الصغرية سنوية تصدر عن وزارة املؤسساتإحصائية ية معلومات  نشر :املصدر
 نالحظ  يف اجلزائر،املتوسطة و الصغرية املؤسسات من خالل التسلسل السنوي لتعداد      

 2009 سنة من  حىت اية السداسي األولعددها وصل حيث قطاع اليف حدث قد كبريا تطورا
 عدد جتاوز سنوات تسع خاللف 2001   سنة يف 179893 نكا أن بعد ،مؤسسة 570838 إىل

  .2001 سنة يف عليه كان ما ثالث أضعاف املتوسطة و الصغرية املؤسسات
   يف اجلزائراملؤسسات الصغرية و املتوسطة  اجلهات املشرفة على إنشاء و تطوير2.2.2

 املتوسطة و الصغرية سساتاملؤ لتطوير برامج و آليات وضع اجلزائر يف املسؤولون حاول لقد      
 مناصب ستحداثإهي  األوىل بالدرجة منها الغاية تنظيمية، قوانني عرب النهوض على مساعدا و

        ،االقتصادية التنمية يف الفاعلة و طةيالنش الطبقة شرائح مبختلف االهتمام و عليها احملافظة أو عمل
 تدعيمها، أو  و املتوسطةالصغرية املؤسسات إلنشاء دف أجهزة وضعت الربامج، هذه لتطبيق و
  :أمهها يف ما يلي سنعرض و

  )ANSEJ (الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة 1.2.2.2

 الوكالة أنشئت ،1996 جوان 24 يف املؤرخ ،14 - 96 رقم األمر من 16 املادة بأحكام عمال      
 املكلف الوزير يتوىل و ،كومةاحل رئيس سلطة حتت توضعحيث  الشباب، تشغيل لدعم الوطنية

                                                
  .5 :، ص2001ت  أو22 الصادر بتاریخ ،47، العدد الجزائریة الرسمیة الجریدة 1
  .4 :، ص2001 دیسمبر 15 الصادر بتاریخ ،77العدد  ،الجزائریة الرسمیة الجریدة 2
 .7 :، ص2001 دیسمبر 15 الصادر بتاریخ ،77العدد  ،الجزائریة الرسمیة الجریدة ،07المادة  3
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  . 1املايل االستقالل و املعنوية بالشخصية تتمتع و نشاطاا جلميع العملية تابعة املبالتشغيل
 البالد، تنمية و االقتصادي املستوى رفع يف تساهم وزارية، لقرارات خيضع جهاز فالوكالة      

       دفعيف عدتسا حبيث ،الشباب طاقات من االستفادة و اتمع فعاليات دمج البطالة، من احلد
 مع العالقات توطيد عن طريق الفردي، و اجلماعي العمل من نوع إجياد و ستثمار،اإل تنميةو 

  .التمويل خطة تطبيق و املايل اإلطار إمتام أجل من املالية، املؤسسات و البنوك
  
 مهام الوكالة:   
  :2 ما يلييف هامهام تنحصر     
  .قدم اإلستشارة و ترافق الشباب يف إطار تطبيق مشاريعهم اإلستثماريةت تدعم و - 
        تدريبية دورات خالل من التسيري، تقنيات يف تكوينهم واملعنيون  الشباب معارف حتديد -
  .تكوينية و
 تكلف من يقوم بإجناز دراسات اجلدوى لدى مكاتب دراسات متخصصة حلساب الشباب -

  . ماريةذوي املشاريع اإلستث
 اليت الشروط دفاتر بنود احترام على احلرص مع الشباب، ينجزها اليت االستثمارات متابعة -

 .مشاريعهم إلجناز احمللية، اهليئات و املؤسسات لدى احلاجة، عند مبساعدم و بالوكالة تربطها

       ينالتق و االقتصادي الطابع ذات املعلومات كل املشاريع ذوي الشباب تصرف حتت وضع -
 .نشاطام مبمارسة املتعلق التنظيمي، و التشريعي و

 تطبيق و للمشاريع املايل التركيب إطار يف املالية، املؤسسات و البنوك مع متواصلة عالقات إقامة -
    . و متابعة إجنازهاالتمويل خطة

 )( واملتوسطة الصغرية للمؤسسات القروض ضمان صندوق 2.2.2.2

 التنفيذي مبوجب املرسومدوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية و املتوسطة أنشئ صن      
 الصغرية للمؤسسات التوجيهي القانون تطبيقب املتعلق 2002 نوفمرب 11 املؤرخ يف 373 - 02 رقم

 للقانون األساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية و املتوسطة،  املتضمناملتوسطة و

                                                
  . 12 :، ص1996مبر  سبت11 الصادر بتاریخ ،52العدد  ،الجزائریة الرسمیة الجریدة، 04 ،02،03 ،01 لمادةا 1
  .12 :، ص1996 سبتمبر 11 الصادر بتاریخ ،52العدد  ،الجزائریة الرسمیة الجریدة، 06 المادة 2
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 التقليدية، الصناعة و املتوسطة و الصغرية املؤسسات وزارة وصاية تحت عمومية مؤسسةو هو 
  . 1يتمتع بالشخصية املعنوية و اإلستقاللية املالية

 أهداف الصندوق   
 ملؤسساتيهدف هذا الصندوق إىل تسهيل احلصول على القروض الضرورية إلستثمارات  ا                 

 توسـيع  ، اإلنتاج جتهيزات جتديد املؤسسات، إنشاء: اآلتية ااالت يف  املنجزة املتوسطة و الصغرية
 املوجودة، و ذلك من خالل منح الضمان للمؤسسات اليت تفتقر للـضمانات العينيـة               املؤسسات

  .2الالزمة اليت تشترطها البنوك
 املؤسسات املؤهلة   

 ضـمانات    املتوسطة اإلنتاجية اجلزائرية مؤهلة لإلستفادة مـن       إن كل املؤسسات الصغرية و          
  :3تعطى األولوية إىل املؤسسات اليت تعرض مشاريع تتجاوب مع أحد هذه املعايري الصندوق و

  .  املؤسسات اليت تساهم يف زيادة اإلنتاج-
  . املؤسسات اليت تعطي قيمة مضافة معتربة للمنتوجات املصنعة-
  . ختفيض الوارداتتساهم يف املؤسسات اليت -
  . رفع الصادراتاملؤسسات اليت تساهم يف -
  . املشاريع اليت تسمح بإستخدام املواد األولية املوجودة يف اجلزائر-
  . اليت ستخلقهال املشاريع اليت حتتاج إىل متويل قليل باملقارنة بعدد املناصب الشغ-
  . املشاريع اليت توظف يد عاملة مؤهلة-
  . املشاريع اليت تنشأ يف مناطق ا نسبة بطالة كبرية -
  . شاريع اليت تسمح بتطوير التكنولوجيا احلديثة امل-
 )( املصغر القرض لتسيري الوطنية الوكالة 3.2.2.2 

 املتعلق  13 – 04 رقم الرئاسي املرسوم مبوجب املصغر لقرضا منظومة انطالق إشارة أعطيت      
 الوطنيـة لتـسيري   ، املتعلق بإنشاء الوكالـة 14-04 رقم التنفيذي املرسوم وجبهاز القرض املصغر  

  .2004 جانفي 22املؤرخان يف  القرض املصغر و حتديد قانوا األساسي،
  مداخيل هلا اليت تلك أو بالبيت ، املاكثات كالنساء دخل بدون لفئاتل املصغر القرضيوجه       

                                                
 .13 :، ص2002 نوفمبر 13 الصادرة بتاریخ ،74، العدد الجزائریة الرسمیة الجریدة، 02 ،01المادة 1
 . 14 ،13 :، ص2002 نوفمبر 13لصادرة بتاریخ  ا،74، العدد الجزائریة الرسمیة الجریدة، 08، 05، 03المادة  2
 :، نقال عن الموقع اإللكترونيصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 3

www.fgar.dz       01/02/2010   14 :45 
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 عتـاد  باقتنـاء  يسمحبإحداث أنشطة منتجة للسلع و اخلدمات، إذ         منتظمة، غري أو مستقرة غري
 50000، و حيدد مبلغ هذا القرض ب        ما حرفة أو نشاط ممارسة يف لالنطالق أولية مواد و صغري

  .1 دج400000دج كحد أدىن، و ال ميكنه أن يفوق 
 إمتيازات القرض املصغر  

 املقدمة املساعدات و االمتيازات تتمثل تتمتع الوكالة بالشخصية املعنوية و اإلستقالل املايل و      
   :2يفها قبل من
 . للمستفيدين أصحاب املشاريع املؤهلة التقنية املساعدة النصائح، الدعم، -

 دج خيصص لتكملة مستوى 100000عندما تفوق كلفة املشروع  فائدة، بدون قرض متنح -
  .املسامهات الشخصية املطلوبة لإلستفادة من القرض البنكي

  .دج 30000 كلفتهاتتجاوز  ال اليت و أولية، مواد شراءل فائدة بدون قرض -
 . ختفيض يف نسب الفائدة بالنسبة للقروض البنكية املتحصل عليها-

  )(  البطالة عن للتأمني الوطين الصندوق 4.2.2.2
 ،العمومية املؤسسات خوصصة و اهليكلة إعادة عن النامجة اجلماعي التسريح لعمليات نظرا       
 صدر حيث ،املسبق التقاعد على اإلحالة و البطالة ىعل للتأمني جهازا اجلزائري املشرع وضع فقد

 محاية و الشغل على احلفاظ املتضمن 19943 ماي  26 يف املؤرخ 09 -94 رقم  التشريعي املرسوم
 يف املؤرخ 11 -94  مرق التنفيذي و املرسوم، إرادية ال بصفة عملهم يفقدون قد الذين األجراء

 يفقدون قد الذين األجراء لفائدة البطالة على لتأمنيا نظام بإحداث  املتعلق19944 ماي  26
املؤرخ  188 - 94 رقم التنفيذي املرسوم إىل باإلضافة ،إقتصادية ألسباب و إرادية ال بصفة عملهم

  .البطالة على للتأمني الوطين للصندوق األساسي القانون يتضمن الذي 19945 جويلية 06 يف
  مهام الصندوق  

 : 6، منهاصالحيات البطالة عن للتأمني ينالوط لصندوقل      

 عـن  التأمني أداءات لتمويل املخصصة االشتراكات حتصيل و املنخرطني بطالة باستمرار ضبط -
 .العمال تسريح رقابة و البطالة،

                                                
   .3 :، ص2004 جانفي 25 الصادر بتاریخ ،06العدد  ،الجزائریة الرسمیة الجریدة ،03، 02المادة  1
  .3 :، ص2004 جانفي 25 الصادر بتاریخ ،06، العدد الجزائریة الرسمیة الجریدة، 07، 06المادة  2
  .3 :، ص1994 جوان 01 الصادر بتاریخ ،34، العدد الجزائریة الرسمیة الجریدة 3
  .3 :، ص1994 جوان 01 الصادر بتاریخ ،34، العدد الجزائریة الرسمیة الجریدة 4
  .5 :، ص1994 جویلیة 07 الصادر بتاریخ ،44دد ، العالجزائریة الرسمیة الجریدة 5
  .6 :، ص1994 جویلیة 07 الصادر بتاریخ ،44، العدد الجزائریة الرسمیة الجریدة، 04المادة  6
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 .طيهغي الذي اخلط بعنوان املقدمة األداءات يسري -

       الوالية، و البلدية إداريت و تشغيللل العمومية املصاحل مع باالتصال البطالني يدعم و يساعد -
 .النشطة احلياة يف البطالة عن التأمني أداءات من منهم املستفيدين إدماج إعادة و

  .الظروف مجيع يف املستفيدين إزاء التزاماته مواجهة من ميكنه حىت لالحتياط، اقصندو يؤسس -
 لترقية الوطين الصندوق و املالية ساتاملؤس مع باالتصال و مهامه، إطار يف الصندوق يساهم   و 

 ما خالل من السيما م، يتكفل الذين البطالني لفائدة عمل مناصب استحداث يف التشغيل،
 :1يأيت

 تشخيص و األجور و للعمل النموذجية غري باألشكال املتعلقة للدراسات اجلزئي التمويل -
 .مكانه و شغيلالت جماالت

 البطالني لفائدة جديدة عمل مناصب ستحداثا ملشاريع قتصاديةإلا و التقنية بالدراسات التكفل -
 .للتشغيل العمومية املصاحل مع تصالإلبا ذلك يتم و م، يتكفل الذين

 مناصب على احملافظة أجل من أعماهلا، يف صعوبات تواجه اليت للمؤسسات املساعدات تقدمي -
 .تفاقيةإ مبوجب املقررة الصيغ و األشكال حسب العمل

 هذا كلف اقتصادية، ألسباب عملهم مناصب من سرحوا الذين البطالني تعبئة إطار يف و      
 سنة 35 أعمارهم تتجاوز الذين و لصاحلهم، مؤسسات إلنشاء تشجيعهم و بتدعيمهم الصندوق

 الوزاري الس توجيهات و قرارات خالل من أبعادها أخذت اآللية هذه سنة، 50 تفوق ال و
 دعم وكالة مع التعامل  ميكنهم ال الذين البطالني بفئات هتماملإل ،13/07/2003 تاريخب املشترك
 هلذا سنة، 35 و 20 بني حمصورا سنا معها املتعاملني املستفيدين على تشترط اليت الشباب، تشغيل

 من العمر من البالغني و مؤسسات ينشئون الذين ألولئك جبائية مزايا منح 2004 مالية قانون جند
 .2سنة 50 غاية إىل سنة 35

 للتأمني التعويضات لدفع كجهاز تأسيسه مت قد البطالة على للتأمني الوطين فالصندوق إذن      
  .العمل نم املسرحني العمال إدماج عادةإلجهاز  أيضا و البطالة على

  ( ستثمارإلا طويرلت الوطنية الوكالة 5.2.2.2

   االستثمار ترقية وكالة  حمل ستثمارإلاوير طلت الوطنية الوكالة جاءت      

                                                
  .6 :، ص1994 جویلیة 07 الصادر بتاریخ ،44، العدد الجزائریة الرسمیة الجریدة، 05المادة  1
، 26 العدد اإلنسانیة، العلوم مجلة ،البطالة عن للتأمین الوطني الصندوق لخال من التشغیل سیاسة فعالیةعزي،  األخضر 2

   : نقال عن الموقع اإللكتروني
http://www.ulum.nl/70.htm        01/02/2010  13:22 
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ـ  01- 03األمر رقم مبوجب من اإلضافات أنشئت مبجموعة  2001سـنة  أوت 22 يف ؤرخامل
1  

 بدال2 يوما 30 إىل الالزمة التراخيص منح آجال تقليص إىل دف و ، ستثمارإلاطوير تب املتعلق

 هلـا  يتعرض اليت للصعوبات نظرا الوكالة هذه نشاءإ جاء و السابقة، الوكالة يف يوما 60 من

 تنفيـذ  جتسيد و الصعوبات، هذه لتجاوز الدولة من حماولة و االستثمارية، املشاريع أصحاب

 .احلكومة برئاسة مباشرة بصفة إداريا ترتبط حيث، االقتصادي اإلصالح برنامج

 :و هي مهامها، لتأدية املسهلة و ألنشطتها املكملة اهليئات بعض ،الوكالة إنشاء رافق يو      

 ستثمارلإل الوطين الس -أ

 حتديـد  و سـتثمار، اإل أولويات و إستراتيجية باقتراح مكلف احلكومة، رئيس يرأسه       

 املالية األدوات و املؤسسات، تنمية و إنشاء تشجيع و ستثمارات،اإل دعم أشكال و متيازاتاإل

  .3ستثماراتاإل بتمويل املتعلقة

  الالمركزي الوحيد الشباك -ب
ينشأ شباك وحيد ضمن الوكالة، يهدف إىل ختفيف و تبسيط إجراءات و شكليات تأسـيس          

 املعنيـة  املؤسـسات  و اهليئات ممثلي مكاتب خمتلف من يتكوناملؤسسات و إجناز املشاريع، و 
 مديريـة  العقاريـة،  الوكالة الضرائب، مديرية ،التجاري للسجل الوطين املركزك ،4باالستثمار

  املوحد، الشباك هذا يف ممثلة تكون اليت ،...اخلزينة مديرية التشغيل، مديرية التعمري، و السكن
  .مركزي ال بشكل املشاريع إجناز و التأسيسية اإلجراءات تسهيل و حتقيق أجل من

 مهام الوكالة

  :5تاليةتتوىل الوكالة و باإلتصال مع هذه اهليئات باخلصوص املهام ال     

 .ستثمارإلا إلجناز الضرورية اإلدارية الوثائق بكل املستثمر تزويد  -

 .متابعتها و تطويرها و ستثماراتإلا ترقية  -

 .به النهوض و لتطويره االستثمار دعم صندوق تسيري  -

 .مساعدم و إعالمهم و املقيمني غري و املقيمني املستثمرين ستقبال إ -

 .إياها منحه رفض أو املطلوبة املزايا منحه راربق املستثمر تبليغ  -

                                                
 .5 :، ص2001 أوت 22 الصادر بتاریخ ،47، العدد الجزائریة الرسمیة الجریدة 1
 .5 :، ص2001 أوت 22 الصادر بتاریخ 47،، العدد ئریةالجزا الرسمیة الجریدة، 07لمادة ا 2
  .7 :، ص2001 أوت 22 الصادر بتاریخ ،47، العدد الجزائریة الرسمیة الجریدة، 19المادة  3
  .8 :، ص2001 أوت 22 الصادر بتاریخ ،47، العدد الجزائریة الرسمیة الجریدة، 25، 23المادة  4
 .7 :، ص2001 أوت 22 الصادر بتاریخ ،47، العدد ائریةالجز الرسمیة الجریدة، 27، 07 المادة 5
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        خـدمات  بواسـطة  املـشاريع  جتسيد و ،للمؤسسات التأسيسية باإلجراءات القيام تسهيل  -
 . الالمركزيالوحيد الشباك 

 .ستثمارلإل جديدة أشكال و جماالت ترقية و تطوير يف املشاركة  -

 .إعالمية و دراسية أيام و مهنية ملتقيات و مؤمترات بتنظيم تضطلع  -

 حسب و املناطق حسب االستثمار بفرص متعلقة كتيبات و ومنشورات دالئل بنشر تقوم  -
   .االستثمارية باملشاريع اخلاص التطوير و البحث و الدراسات جمال يف التخصصات،

  اجلزائر يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات مشاكل 3.2.2
 إسـهامها  و اقدرا تنمية دون حتول عديدة مشكالت املتوسطة و الصغرية املنشآت تواجه      

 : يلي ما نذكر أمهها يف اجلزائر، يف االقتصادي النمو عجلة دفع يف الفعال
 التنظيمية و اإلدارية املشاكل 1.3.2.2

ات كبرية فيما يتعلق باحلصول على      املتوسطة يف اجلزائر من صعوب     تعاين املؤسسات الصغرية و         
د، و هذا ما يثبط من عزمية املستثمر يف هـذا  ملشروع، زيادة على التباطؤ اإلداري عند التنفياول  قب

  .القطاع الذي يتميز بالديناميكية
املتوسطة تصطدم مبجموعة كبرية من العوائق       ستثمارية يف املؤسسات الصغرية و    فاحلركية اإل       
العديد  املوافقات و  ب عشرات التراخيص و   ستوجيت ت  ال ،جراءات البريوقراطية املعقدة  دارية و اإل  اإل

هذا ما ال يعكس اإلرادة الـسياسية املـشجعة          ، و 1اجلهات اليت يتطلب االتصال ا     من الوثائق و  
 ال تزال بعيدة عن املستوى الذي ميكنـها مـن تقـدمي      هياكل الدولة فيف هذا القطاع،     لإلستثمار

  :2لعل ذلك يعود إىل  وبكفاءة عالية، بسرعة و اخلدمات املطلوبة
 التعامـل   ة مل تتهيأ بعد هلضم و فهم خصوصية هذا النوع مـن املؤسسات  و من مث               تالذهنيا -

  .معه مبا يتطلب
تفعيل اجلهـاز     مماثل يف أداء و    يء مل يواكبها ش   ،السرعة يف اختاذ القرارات و إصدار النصوص       -

  .التنفيذي
 مؤسـسة  إنشاء تبني أن مدة ،املتوسطة و الصغرية وزارة املؤسسات به قامت حتقيق فحسب      

 يف مـشروع  انطالق النشاط، يف حني  يستغرق طبيعة حسب سنوات 3 و شهرأ 6 بني يتراوح

                                                
 .مرجع سبق ذكره صالح صالحي، 1
 ، الملتقى الوطني األول حول معوقات تنمیة و ترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائرسعدان شبایكي،  2

 .2002  أفریل 9 - 8، یومي  عمار ثالیجي، األغواطالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة و دورھا في التنمیة، جامعة
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 فـبني  سبانياإ يف أما ،أسابيع 7 و 4 بني الربازيل يف و، أسبوعا 24 و يوم بني تراوحتأملانيا مدة 
  .1أسبوعا 28 و أسبوع

  ليةتمويال شاكلامل 2.3.2.2
 ستثماريةمرحلة حامسة يف جتسيد املشاريع اإل      حيويا، و  تعد إشكالية التمويل أمرا جوهريا و           

يف ظل النظـام  اجلزائرية املتوسطة  املؤسسات الصغرية و  فرغم ذلك     و ،خاصة يف مرحلة اإلنطالق   
  : تعود أساسا إىل،العراقيل املصريف احلايل تعاين من العديد من الصعوبات و

 آثار هلا كانت القروض، مبنح املتعلق القرار ختاذإ يةمركز و العمومية، للبنوك البريوقراطي تسيري ال-
 .االستثمارية املشاريع متويل طلبات معاجلة آجال على سيئة

هذا نظرا لكون عمليـة إقـراض هـذه          صعوبة احلصول على القروض من القطاع البنكي و        -
 اليت يطلبها البنك مقابـل       عدم توفر الضمانات الكافية    املؤسسات ذات خطر مرتفع باإلضافة إىل     

  .التمويل
يؤدي إىل تقـدمي     اإلدارية املتوسطة إىل اخلربة التنظيمية و     فتقار أصحاب املؤسسات الصغرية و    إ -

   . ما يزيد من درجة خماطرة البنوك يف متويل هذه املشاريعدراسات جدوى غري دقيقة، و هذا 
الئمة لظروف هذا النوع من املؤسسات اليت حتتاج إىل عناية          املري  غة املطبقة   رتفاع أسعار الفائد  إ -

   .2خاصة حىت تستطيع السداد
  املتوسطة مرتفعة بسبب املبلغ تكاليف اخلدمة أو املعاملة املصرفية يف متويل املؤسسات الصغرية و -

  .3الصغري للقرض
  تسويقيةال شاكلامل 3.3.2.2

 يف ظل منافسة قوية بني هذه التسويق مشكلة من املتوسطة و غريةالص املؤسسات تعاين      
املؤسسات مع بعضها البعض من ناحية، و بينها و بني املؤسسات الكربى من ناحية أخرى، 
باإلضافة إىل شدة املنافسة على املستوى اخلارجي من جهة ثالثة، و يعود ذلك لعدة أسباب نذكر 

  : منها
                           يؤدي إىل فشل املشروع بغض النظر عن أمهية وجودة السلع،سويقعدم اإلملام مببادئ الت -

                                                
  .ع سبق ذكرهجمركتوش عاشور، طرشي محمد،  1
 ،سبل تفعیل دورھا في الجزائر معوقات تنمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و نصر الدین بوعمامة، بو عمامة،علي  2

، 1955 أوت 20جامعة  ،المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كرھان جدید للتنمیة في الجزائرحول  الملتقى الوطني الرابع
 . 2008 أفریل 14 – 13  یومي ،سكیكدة

 متطلبات تأھیل  حول، الملتقى الدوليدور حاضنات المؤسسات الصغیرة و المتوسطةقاسم كریم، مریزق عدنان،  3
 . 2006أفریل  18 - 17 یومي ، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف،المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة
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   .اخلدمات اليت ينتجها و
    املعارض يف شتراكاإل مثل املبيعات، تنشيط و الترويج على لإلنفاق املادية اإلمكانيات نقص -
 منافذ و األسواق مع وثيقة االتتصإ إقامة و ،التلفزيون و اجلرائد و ت اال يف اإلعالن و

  .1البعيدة التسويق
قصور املعلومات عن   و،التسويق إىل الوعي التسويقي و نقص كفاءات رجال البيع و اإلفتقار -

  .2اخلدمات املنافسة طبيعة السلع و مستويات األسعار و أحوال السوق و
اليت حتد من منو  ،ستوردةلمنتوج الوطين من التدفق الفوضوي للمنتجات امللماية ضعف احل -

باحلرية االقتصادية و شروط حترير التجارة يف إطار التهيؤ  تذرعا املتوسطة املؤسسات الصغرية و
  .3)اجلات(الستيفاء شروط 

  . املنافسة األجنبية املنتجات مع مقارنة الوطين الثقة باإلنتاج عدم ظاهرة -
     يقية ختتلف باختالف طبيعة النشاط و املنتوج إىل أن املشكالت التسو يف األخري و نشري       

   .و تتعلق خاصة بنقص اخلربة يف هذا اال

     الصناعياملشاكل املرتبطة بالعقار 4.3.2.2
املتوسطة الوطنية من مشكل      تعاين املؤسسات الصغرية و    ،باإلضافة إىل املعوقات سالفة الذكر          

    الـصناعية،  و االستثمارية املشاريع من العديد حتقيق و إجناز يف عائقا وقف الذي ،العقار الصناعي
جلهة الـيت   اني  يالكثري من املتدخلني دون أن تب      يبقى قطاعا معقدا تسريه العديد من النصوص و       و  

  .ميكنها اختاذ القرار
 أساسيا يف احلصول على التراخيص األخـرى    دفاحلصول على عقد امللكية أو عقد اإلجيار يع             

 مازالـت رهينـة     إذستثمار،   بشكل حيفز على اإل    مل تتحرر  سوق العقارات حيث أن    ملكملة، و ا
     ستثمار، و وكالـة دعـم      لتطوير اإل للعديد من اهليئات اليت تتزايد باستمرار مثل الوكالة الوطنية          

ول  عجزت عن تسهيل إجراءات احلـص      اليت و   ،و ترقية االستثمارات احمللية و الوكاالت العقارية      

                                                
 ، الملتقىالعربي الوطن في المتوسطة و للمؤسسات الصغیرة الرئیسیة التحدیات و المشاكل سلمى، محمد، صالحي فرحي 1

 یومي جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، ،العربیة الدول في المتوسطة و الصغیرة المؤسسات تأھیل  متطلبات حولالدولي
  2006 . أفریل  18 - 17

مشكالت المشروعات الصغیرة و المتوسطة و أسالیب تطویرھا و دعم قدرتھا  بلوناس، د اهللاعبد الرحمان بن عنتر، عب 2
 دیسمبر ، شركة دار الھدى، عین ملیلة،سكیكدة 1955 أوت 20جامعة ، مجلة أبحاث روسیكادا، 01العدد  ،التنافسیة

  .9 :، ص2003
 الملتقى الوطني الرابع ،میة اإلقتصادیة في الجزائرالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة كرھان جدید للتن، توھاميإبراھیم  3

 14 – 13 یومي ،سكیكدة، 1955 أوت 20جامعة  ،المتوسطة كرھان جدید للتنمیة في الجزائر المؤسسات الصغیرة و حول
  . 2008أفریل 
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على العقار الالزم إلقامة املشروعات الصغرية و املتوسطة، و ذلك لغياب سلطة اختاذ القرار حول               
 إضافة إىل حمدودية األراضي املخصصة للنـشاط        ،ختصيص األراضي و تسيري املساحات الصناعية     

  .1الصناعي و غريه
  
 ،بعـدة مراحـل  قد مرت ر  يف اجلزائاملتوسطة و الصغرية املؤسساتخنلص يف األخري إىل أن      
 إعادة يشهد اخلاص لقطاع، بدأ ااالشتراكي اخليار تبين ظل يف ثانوية و مهمشة كانت مابعدف

 لـضخمة ا الـصناعات  سياسات عن التراجع و ،التنموية املخططات مرحلة يف انسبي االعتبار

        غريةالـص  املؤسـسات  حيث توج ذلك بإنـشاء وزارة  املتوسطة، و اخلفيفة الصناعات حلساب
 خمتلـف  و املتوسـطة  و الصغرية املؤسسات لترقية التوجيهي ، مث القانون1994 سنة املتوسطة و

رغم ذلك  و ذا القطاع، العمومية لسلطاتل تزايدامل هتماماإل  املدعمة هلا و هذا يدل علىاألجهزة
          إداريـة  صـعوبات  وجـود  عدة مشاكل تتعلق أساسـا ب املتوسطة و الصغرية املؤسساتتواجه 

  الكثري  يعيق مما ،املشاكل املرتبطة بالعقار الصناعيو كذا  و تسويقية و عراقيل مالية بريوقراطية و
 يؤكـد  مـا  هذا و، اإلقتصادي النشاط يف الفعالة املسامهة و اإلندماج من احليوي الشباب من

ؤسسات الـصغرية و املتوسـطة يف   للم رغم اإلجراءات التحفيزية  " اليت مفادها أن     ةلث الثا الفرضية
ـ                           ااجلزائر من مرافقة و دعم، إال أن حميطها ال يزال يتميز بالعديد من املشاكل اليت تعرقـل منوه

  ".و تطورها 
  املتوسطة املؤسسات الصغرية وب العوامل املؤثرة على التوظيف 3.2
 إىل عوامل مشجعة على     املتوسطة الصغرية و  باملؤسساتم العوامل املؤثرة على التوظيف      تنقس      

  .التوظيف و أخرى حتد منه
  املتوسطة  العوامل املؤدية لزيادة التوظيف يف املؤسسات الصغرية و1.3.2

شكل ت ت أصبحا أاملؤسسات الصغرية و املتوسطة، إال    رغم وجود إختالف يف دقة تعريف            
 على توفري املزيد مـن فـرص   انمية حول قدرلتقاء و إمجاع الباحثني و املهتمني بقضايا الت    نقطة ا 
  :عتبارات و خصائص تتميز ا هذه املؤسسات، من أمههاو ذلك لعدة ا العمل،

   جديدة عمل فرص خلق 1.1.3.2
   إال،هااإلمكانيات املتواضعة اليت تتوفر علي  واملتوسطة املؤسسات الصغرية و رغم صغر حجم      

                                                
  .ع سبق ذكرهجمر، صلح صالحي 1
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   جديدة، بطريقة مباشرة بالنسبة ألصحاب املؤسـسات        ص عمل  فر ستحداثأن هلا دور فعال يف ا     
ستجابة هـذا القطـاع   هم يف اأو بطريقة غري مباشرة عند توظيفهم ألشخاص آخرين، و هذا يسا      
وفرة نسبية يف    كثافة سكانية و   للمطالب اإلجتماعية يف جمال الشغل خاصة يف الدول اليت تعاين من          

  .عرض العمل

 العملرتفاع كثافة إ 2.1.3.2

عتمد على كثافة تشغيل     على استخدام تقنيات بسيطة ت      و املتوسطة  تعتمد املؤسسات الصغرية        
ناتج قسمة رأس املال املستثمر على عدد املـشتغلني  " تعرف كثافة العمل بأا ، حيث عنصر العمل 

ـ   " تكلفة فرصة العمل  "يطلق البعض على هذا املعيار مسمى        ، و "باملنشأة   م رأس ألنه يعكس حج
 العمل فرصة تكلفة أن أثبتت العلمية األحباث أن كما ،1املال الالزم لتوظيف عامل واحد يف املنشأة

 بـشكل  الكبرية ؤسساتامل يف تكلفتها متوسط عن مرات ثالث مبعدل تقل ةالصغري ؤسساتامل يف
       ة  توفري فرص عمل بتكلفة مناسبة حيث يعتمد قطـاع املؤسـسات الـصغري             هكذا يتم  ، و 2عام

 . على العمالة كأحد أهم عناصر اإلنتاجو املتوسطة 
 رؤوس األموالخنفاض إ 3.1.3.2

   املتوسطة على حل املشكلة الرئيسية يف معظم الـدول الناميـة            تساعد املؤسسات الصغرية و         
 سواء ذلك و ،األموال لرؤوس نسيب خنفاضاب املؤسساتهذه   متتاز حيث   هي ندرة رأس املال،    و

 يف  -  منخفـضة استثمارية  قق تكلفة    فهي حت  ةمن مث   و .التشغيل أثناء أو اإلنشاء بفترة تعلق األمر 
 الـصناعية   خاصـة  املتوسطة  خللق فرص العمل حيث تتخصص املؤسسات الصغرية و        -املتوسط  

   منها، يف عدد حمدود من القطاعات، مما يسمح هلا استخدام تكنولوجيا أقل كثافـة يف رأس املـال    
نـسبيا يف املؤسـسات     ) العمـل / رأس املال (يؤدي هذا بدوره إىل اخنفاض مستويات معامل         و

املتوسطة علـى اسـتيعاب      هو ما يؤدي إىل زيادة قدرة املؤسسة الصغرية و         الصناعية الصغرية، و  
ستثمار يف املؤسسات   اسات أن متوسط تكلفة العمل من اإل      قد أثبتت إحدى الدر     و ،فائض العمالة 

 يعين أن حجم اإلسـتثمار      ، مرات عن متوسط تكلفة العمل يف املؤسسات الكبرية        3ة تقل   الصغري

                                                
             یرة غ، ندوة المشروعات الصقتصادیةواقع المشروعات الصغیرة و المتوسطة و أھمیتھا اإلمحمد فتحي صقر،  1

 .2004 جانفي 22 – 18 القاھرة، ،العربیة الدول  جامعةاإلشكالیات و آفاق التنمیة،: و المتوسطة في الوطن العربي
، الملتقى 2إشكالیة تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ظل مقررات لجنة بازل بلعزوز بن علي، إلیفي محمد،  2

 یومي جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، ، متطلبات تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیةحولالدولي 
  . 2006أفریل  18 - 17
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 .املطلوب لتشغيل عامل واحد يف الصناعة الكبرية ميكن أن يوظف ثالث عمال يف الصناعة الصغرية
  بساطة املستوى الفين للعمال 4.1.3.2

 إىل عمالة ماهرة) ثناء البعض منهاباست(ال حتتاج املؤسسات الصغرية و املتوسطة بالضرورة       

 حـديثا إىل    الوافـدة  استيعاب أعداد كبرية من العمالة       ى مما جيعلها قادرة عل    ،مدربة تدريبا عاليا   
، الكـبرية  املؤسـسات  يف مناصبا جيدون ال الذين اخلربة قليلوا لطاليب العملكذا  و ،سوق العمل

  .عليمي و املهين، خاصة يف البلدان الناميةحيث يتميزون يف أغلب األحيان بتدين مستواهم الت
  فكر العمل احلرإنتشار 5.1.3.2

           مـن املـدارس     إن التحول النسيب يف تفكري و منط سلوك العديد من الـشباب اخلـرجيني                   
دارية يف العديد   اإلناصب  املكتبية و   املوظائف   ال عدم الرغبة يف العمل داخل     املتمثل يف    ،و اجلامعات 

متوسطة أو حىت املشاركة يف هذه       صغرية و مؤسسات  ايت لبدء إنشاء    ذن الدول ، شكل الدافع ال     م
 األمر الذي يـؤدي      خاصة و أن هذا يتفق  و صغر حجم مدخرام،          املؤسسات بشكل أو بآخر،   

ستعاب أعداد كبرية من    الصغرية و املتوسطة على ا    املؤسسات  إىل زيادة مناصب العمل نظرا لقدرة       
 . العاطل عن العملالشباب

  مصدر لزيادة الدخل 6.1.3.2
      تستوعب املؤسسات الصغرية جزءا كبريا من أوقات فراغ العمال مما يزيـد مـن إنتـاجهم               
   .، عكس املناصب اإلدارية ذات الدخل احملدودبالتايل زيادة دخوهلم و

 جيد مقاومة معامل 7.1.3.2
 مـع  التكيف و االقتصادية باهلزات تأثرا و عرضة أقلسطة تعد املؤسسات الصغرية و املتو      

 فرنسا، منها و األوروبية بالدول الدراسات أثبتت فقد ،الكبرية باملشاريع مبقارنتها السوق تغريات
 جيد، مقاومتها معامل كان املتوسطة، و الصغرية املؤسسات من  37 %أن السبعينيات، أزمة أثناء

 املتوسـطة  و الـصغرية  املؤسـسات  من  57 %أي جدا، جيد امقاومته معامل منها  20 %و
 تفسري يرجع و الكربى، املؤسسات عكس كثرية، عثرات دون األزمة سنوات اجتياز تاستطاع
 احلفـاظ  إىل بل العمل، مناصب لتقليص تعمد ال النمو، تراجع أو نكماشاإل حالة يف اأ ذلك،
 النمـو  معـدل  فاخنفاض نشاطها، حجم مع تناسبةم و متغرية لديها األجور تكاليف ألن ،عليها
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 اليت الكبرية، املؤسسات عكس أصحاا، عن االستغناء إىل ال األجور، مستوى اخنفاض إىل يؤدي
  .1طويلة آجال يف بقرارات إال يكون ال عليها التأثري و ثابتة، فيها األجور تكلفة جند

  املرونة 8.1.3.2
 خمتلف املناطق اجلغرافية    ة على اإلنتشار يف   قدر  و ةرونملتوسطة مب تتميز املؤسسات الصغرية و ا          

إعـادة   احلـضر و   تقليص التفاوت بني الريف و      و ا حتقيق التنمية املتوازنة جغرافي    علىمبا يساعد   
 من معدالت اهلجـرة     دمصدرة لفائض إنتاجها مما حي      كوحدة منتجة و   الريف إىل وضعه الطبيعي،   

خفض نسب البطالة من خالل خلق جمتمعات إنتاجية جديدة           و ينع السكا إعادة التوزي  الداخلية و 
  .2ىف املناطق النائية

  لدخول عامل الشغل املرأةتشجيع  9.1.3.2
   األنشطة االقتصادية من خالل العمل يفأم وربة بيت من زيادة مسامهتها يفمتكني املرأة ك      

        خاصـة يف جمـال الـصناعات        تعيش فيه    ي الذي األوقات الىت تناسبها، سواء يف املرتل أو يف احل        
أكرب جتربة ناجحة يف هذا اال هـي         ، و اتمع  لألسرة و  امما يوفر عمال مفيد   و احلرف التقليدية    

 النساء  جتربة دول جنوب شرق آسيا، أما يف فرنسا و الواليات املتحدة األمريكية فقد قدرت نسبة    
  .3 على الترتيب%  و    بمن بني أصحاب املؤسسات يف سنة 

  امللكية احمللية زيادة 10.1.3.2
 اتمع  يف، أشخاصا يقيمون    الصغرية و املتوسطة  يف كثري من األحيان يكون مالك املؤسسات              

قتصادية حتت  اإل ن التحكم يف القرارات   هذا ما يؤدي إىل زيادة امللكية احمللية، حبيث يكو         احمللي، و 
خلق  شخاص وطنيني قاطنني يف اتمع احمللي، مما يؤدي بدوره إىل زيادة استقرار العمالة، و      سلطة أ 

  .ستثمار جزء كبري من األرباح داخل اتمع احملليإ، أي 4وظائف أكثر للمقيمني يف تلك املنطقة
 املتوسطة و الصغرية باملؤسسات التوظيف موانع 2.3.2

   :أمهها موانع، عدة املتوسطة و صغريةال باملؤسسات التوظيف يواجه      

  للعمال االقتصادي التسريح صعوبة 1.2.3.2
 التوظيف، يف سترسالاإل عدم املتوسطة و الصغرية املؤسسات أرباب من الكثري يفضل      

                                                
  .مرجع سبق ذكرهجمال الدین سالمة،  1
، لدول العربیةالمشروعات الصغیرة و المتوسطة كخیار للحد من البطالة و تشغیل الشباب في امنظمة العمل العربیة،  2

 .2008 مارس 1/ فیفري23رم الشیخ، ش مؤتمر العمل العربي، الدورة الخامسة و الثالثون،
3Bertrand Duchéneaut, Op. Cit, P: 201. 
4Gérald D'Amboise, Op. Cit, P: 13. 



 

83  

 عدد عن ستغناءلإلاملؤسسة  صاحب بسببها يضطر اليت االقتصادية، التقلبات النعكاسات توخيا
 .تعويضات و كبرية أعباء من تتطلبه ما و اإلدارية للتعقيدات اتفادي العمال، من

  توظيفال دوران معدلإرتفاع  2.2.3.2

 تكـوين  عمليـة ف، املاهرة العمالة  إعداد كبري يفبدور املتوسطة و الصغرية املؤسساتتقوم      
 أفضل بأجر قتراحإ ألول ملنصبه العامل توقع ترك و ،للمؤسسة مكلفة للخربة كتسامإ و العمال

  .جدا وارد احلايل األجر من
  مؤسسة كبرية اليت جتتذبه باألجور املرتفعة و غريها من  العمل يفحيث يفضل العامل املاهر     

، عـن العمـل يف   ستقرار على معيشته و مصدر رزقـه  باألمان و اال   حساسه،  فضال عن ا    1املزايا
                   إىل ختوفه من عدم  و ذلك رمبا يرجع،و لو عرض عليه  العمل بأجر مماثل حىت مؤسسة صغرية

    .ستمرار املشروع الصغريا
   جتماعيةالتأمينات اإل 3.2.3.2

ة ؤسـس  التأمني على كافة العاملني بامل     ،جتماعية على صاحب العمل   تشترط هيئة التأمينات اإل        
عن ذلك بسبب قـصور   املتوسطة و الصغرية املؤسساتقد يتقاعس أصحاب  أيا كان عددهم، و

أو لعـدم    دم الرغبة يف حتمل أقساط التأمني     جتماعية أو ع  عدم إدراك مفهوم التأمينات اإل     الوعي و 
ا عليهم مـن مـستحقات     سـداد م  عن بعضهم   أخرسرعة دوراا، كما قد يت     ستقرار العمالة و  ا

فوائد تأخري   فع غرامات و  دلجتماعية إذا مل تتوفر لديهم السيولة الكافية مما يعرضهم          للتأمينات اإل 
  .2جديدة عليهما تضيف أعباء

    التشريعات املنظمة لسوق العمل  4.2.3.2
      تحديـد احلـد األدىن لألجـور       بنقابات العمال يف سوق العمل        تدخل احلكومات و   إن     
     املكافـآت  نظم اإلجازات و   األطفال و  لتنظيم تشغيل اإلناث و     و ،لتحاق بالعمل إللسن ا  و

،  و املتوسـطة    الصغرية املؤسسات إىل تقييد فرص العمل اليت ميكن أن توفرها          يؤدي و غريها، 
 احملتمل أن يتقدم ا العمال جلهـات االختـصاص          ي الشكاو املؤسسة صاحب   يتفادىحيث  

        ،بدعوى عدم احلصول على احلد األدىن من األجر أو جتاوز عدد سـاعات العمـل الرمسيـة                
املومسية، وكذلك العمالة    املؤقتة و  عتماد على العمالة األسرية و    عن طريق اإل  ا   جيتنب كل هذ   و

                                                
1Jean Louis Malouin, yvon Gasse, L’innovation technologique dans les PME manufacturières: 
études de cas et enquête, L’institut de recherche politique, Québec, 1992, P: 13. 

 .مرجع سبق ذكره سلمى، محمد، صالحي فرحي 2
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الوافدة غري احلاصلة على ترخيص عمل أو إقامة، مع عدم اإلبالغ عن العمالة الفعلية املتواجدة               
صعوبة احلصر الدقيق للعمالة الفعلية امللحقة بقطـاع         عتبارات إىل  هذه اإل  يتؤد  و ،ةؤسسبامل

    .1الصغريةاألعمال 
  
 إىل تؤديباملؤسسات الصغرية و املتوسطة، و اليت        عملية التوظيف  تواجه الصعوبات اليت رغم  ف     

خصائص مميزة جتعلـها أكثـر       هذه املؤسسات، إال أن هلا    تقييد فرص العمل اليت ميكن أن توفرها        
ل و اخنفاض رؤوس     العم  عنصر ارتفاع كثافة  تتمثل أساسا يف     ،فاعلية يف استحداث مناصب العمل    

  مرونتها و مقاومتها للهزات اإلقتـصادية باإلضافة إىل بساطة املستوى الفين للعمال    و كذا   األموال  
توفر املؤسسات الصغرية و املتوسـطة   " اليت مفادها أن ةرابع الالفرضية يؤكد ما هذا و ،و غريها

  ".تقطاب اليد العاملة عددا هاما من مناصب العمل ملا تتميز به من خصائص حمفزة على اس
  املتوسطة  أساليب التوظيف و طبيعة الوظائف و األجور يف املؤسسات الصغرية و3.3.2

 علـى  يقبلـون  املتوسطة و الصغرية املؤسسات أصحاب علجت موضوعية عوامل توجد ال     
 فتوظيال لسياسة اقتصادي و علمي بشكل دراسة توفر عدم يفسر ما هذا اليد العاملة، توظيف

 يف اليت التوظيف، ألساليب احملددة العوامل بعض توضيح حناول فلهذا ملؤسسات، امن النوع هلذا
  .طبيعتها و األجور على مؤثرة هي الوقت نفس

  2التوظيف أساليب 1.3.3.2

 النـشاط،  طبيعـة  االقتـصادية،  األزمة :التالية العناصر يف التوظيف عوامل تلخيص ميكن     
  . و غريهاالسوق و التشريعات، الطلب

 معظمها يبقى لكن عمل، مناصب توفري يف أساسيان عامالن النشاط، تغري و الطلب فزيادة     
 عمل الستحداث مناصب دف هلا، خمطط مدروسة توظيف لسياسات وجود ال أي غري دائم،
 .املؤسسة انشغاالت صاحب من األخرية املرتبة يف إال يكون ال ا االهتمام دائمة، و

 األجـل  املتوسطة أو الطويلة اإلستراتيجية، القرارات ضمن يصبح قد التوظيف أن تبني و     
       بالـسوق  الفعلـي  الطلب يف زيادة فعال تأكد ما إذا نشاطها، طبيعة مع يتكيف  و،للمؤسسة

 :حالتني يف دائمة عمل مناصب استحداث على تشجع احلاالت اليت حصر ميكن و

                                                
 .محمد فتحي صقر، مرجع سبق ذكره 1

2P.A. julien, M. Marchesnay, La petite entreprise, Editions G. Vermette, Paris, 1998, P: 246.  
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 كفـاءة  لرفـع  العمل بصاحب تدفع مزمنة، إنتاج لعالقات منشئة ةجديد أسواق ظهور - أ

 .دائمني جدد عمال توظيف يستدعي مما ا، اإلنتاج حجم مضاعفة و تطويرها، مؤسسته و

القطاعات  و األنشطة انطالقة نتيجة إستراتيجية، برامج إطار يف البشرية املوارد تعبئة إن - ب
احليـاة  يف  التكنولوجيات املتطورة بإدخال احلال هو مثلما جديدة، حتياجاتإ لتلبية اإلقتصادية

 العمل املتميزة مناصب من زاد احلايل، مما العصر يف إليها للحاجة الضرورة أدت اليت اليومية،

  .التكنولوجيا لتلك مناسب و متقدم علمي مبستوى
 :هي التوظيف يف تتحكم املؤسسة جتعل القيود، من أنواع ثالثة هناك و     

   املؤسسة لصاحب الشخصية النظرة )1
 علـى  تنعكس تطويرها، و مؤسسته لطريقة تنمية اخلاصة نظرته و املؤسسة صاحب رؤية     

 وفـق  العامل إنتاجية تراجع يةإمكان بعني االعتبار يؤخذ كما، التوظيف اجتاه سلوك املؤسسة

 .الغلة تناقص قانون

     املؤسسة استقاللية على احلفاظ )2
 جيـر  مؤسسة تعطل فاحتمال فيما بينها، التعاون و الباطن من املقاوالت حالة يف تطرح     

 البعض إصابة أو مثال بإحداها العمال غياب نتيجة ا، مرتبطة أخرى تعطل مؤسسات وراءه

 أعداد إىل املؤسسة تلجأ ال املخاطر، من النوع هلذا تفاديا و، آلخر أو لسبب توقفهم أو منهم،

 .العمالة من كبري حجم و

    قتصاديةاإل املنفعة تعظيم )3
 :املؤسسة، فإما إليها تعمد اليت املنافسة طبيعة و نوع التوظيف يتبع     
- منتجات مستوى تكاليف مع مقارنة هلا مستوى أدىن إىل التكاليف ختفيض شرطها نافسةم 

 باالبتعاد العاملة، ليدا على حساب التقنية الوسائل من املؤسسة تكثف و فتوظف املتنافسني،

 لعمالة تلجأ فعادة عاملة، يد الستخدام إن اضطرت و للعمال، دائم توظيف عن اإلمكان قدر

  .بشكل مؤقت و التكلفة و الكفاءة قليلة
 خمتلفة، بأنواع و جيدة نوعية ذات منتجات و للزبائن، اخلدمات أحسن تقدمي شرطها منافسة -

 التجربة، طول و الكفاءة من عال مستوى ذوي عمال توظيف سياسة الختاذ باملؤسسة يدفع ما

                                                
 وھو ینص على أن المنتج في المدى القصیر عند توظیفھ لعنصر إنتاجي واحد وھو عنصر العمل، مع : ون تناقص الغلةقان

ثبات عناصر اإلنتاج األخرى، فإن اإلنتاجیة الحدیة للعمل تتزاید في البدایة إلى أن تصل إلى حجم معین فتبدأ بالتناقص ثم 
  .تنعدم، وقد تصبح سالبة في النھایة
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 .ا دائمني كمستخدمني

  األجور و الوظائف طبيعة 2.3.3.2

   ،العمال من املتقاعدين و السن صغار على عموما املتوسطة و الصغرية املؤسسات تعتمد     
حيث تستعمل  ،ةالضخم املؤسسات مع مقارنة العامالت، النساء من مرتفعة بكثافة تتميز و

  . عمومامعقدة غري و بسيطة اينجزو نظرا لكون األعمال اليت التجربة قليلةموارد بشرية 
فمشكل توظيف األطفال مييز عادة املؤسسات الصغرية و املتوسطة اليت تعمل يف القطاع غري      

اليت تعاين من الفقر  هي ظاهرة وثيقة الصلة مبستوى التطور اإلقتصادي للبلد، فالبلدان  الرمسي، و
كذا إرتفاع مصاريف التمدرس و غالء املعيشة هي أكثر عرضة هلذه  ارتفاع يف معدل البطالة، و و

  .1الظاهرة خاصة إذا تزامن هذا مع وقوع بعض املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف عسر مايل

 مرونة يؤكد ما هذا ،الكبرية باملؤسسات املمنوحة األجور من أقل تكون فعادة األجور أما     
 نفس تسجل و ،سابقا رأينا كما الطلب تغريات مع تكيفها و املتوسطة و الصغرية املؤسسات

 تنظيم نعداما إىل راجع هذا و، منعدمة أو قليلة فهي جتماعيةاإل متيازاتاإل خيص فيما املالحظة

 األساسي و األول هتماماإل اإلضافة لكونب ،أخرى إىل فترة من األجور بتحسني يطالب عمايل

  .2لألجور فقط موجه ، يف املؤسسة الصغرية أو املتوسطةللعامل
 ضـعيف  بكونـه  املتوسطة و الصغرية املؤسسات لعمال التأهيلي و الثقايف املستوى  يتميزو     

 يف مؤسـسة  لكل اجلغرايف املوقع و القطاع لنوع األوىل بالدرجة يعود  ذلككان إن و ،عموما
  .3ذاا حد
 مبعدل و األجر زهيدة املتوسطة و الصغرية املؤسسات قبل من املقترحة الوظائف أن صحيح     

  مادية امتيازات هناكف املذكورة، النقائص رغم و الكبرية، املؤسسات مع مقارنة مرتفع، دوران
 .ييبالضر و احملاسيب للتسجيل اخلاضعة غري كاملكافآت خفية و

         املتوسطة و الصغرية املؤسسات أصحاب بني جتمع يتال العمل، عالقات جانب أما     
      اخلاصة املعارف و العائلية القرابة أساسها ضيقة، عالقات أا بولتون تقرير أكد العمال، و
  املؤسسة صاحب بني فعالة، و مباشرة اتصال بآلية يتميز عمل مناخ يوفر ما هذا احملدودة، و
 افأهد و واقع عن خترج ال هلا،ل حلوإجياد  و دراستها و نشغاالتاإل طرح و ،العامل و

                                                
1BIT, Op. Cit. 
2Claude Durand, Alain Pichon, Temps de travail et temps libre, De Boeck Université, 
Bruxelles, 2000, P: 173.  
3Robert Wtterwulghe, Op.Cit, P: 107. 
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 التضحية و القليل باألجر كتفاءاإل العمال بعض يفضل املناخ، هذا على حرصا و ،املؤسسة

 طول و لتشعب نظرا ،العامل انشغال و بآراء اهتماما تعري ال اليت الكبرية، املؤسسة مبنصب

  .1ا تصالاإل قنوات
  املتوسطة يف التوظيف باجلزائر و تدابري الدعم اجلديدة سات الصغرية واملؤس مسامهة 4.3.2

اليت أدت ـا إىل التغـيري        والقرن املاضي   مثانينات  الحات اليت خاضتها اجلزائر منذ      صإن اإل      
 بإعادة اإلعتبار للمؤسـسة     التدرجيي للسياسة اإلقتصادية باإلعتماد على قوى السوق، قد مسحت        

راف بالدور اهلام الذي ميكن أن تلعبه يف التنمية و توفري مناصب الشغل، و قد كان                و اإلعت  اخلاصة
نتيجة ذلك بروز املؤسسات الصغرية و املتوسطة كقاطرة حقيقية للنمو اإلقتـصادي، و يف هـذا                
   السياق تتكفل الوزارة مبهمة يئة احمليط املالئم و الظروف املواتية لترقية نشاط هذه املؤسـسات               

  .دعمهاو 
  املتوسطة يف التوظيف باجلزائر  املؤسسات الصغرية ومسامهة 1.4.3.2

خمططات تستهدف توفري وظائف للعـاطلني    اجلزائر و منذ عشرية كاملة لتنفيذ سلسلة        تسعى       
و خرجيي اجلامعات، و احلد من هجرة الشباب إىل اخلارج و توطني الكفاءات العلمية،              ،عن العمل 

بعـدما كانـت     2009سنة   % 10.3 طالة اليت بلغت حسب آخر التقارير نسبة      و القضاء على الب   
، و قد كان للمؤسسات الصغرية و املتوسطة إسهاما كـبريا يف هـذا              1999 سنة   % 30تقارب  

التراجع ، فاهودات اليت مافتئت تبذهلا الوزارة يف هذا اإلطار و التطور امللحوظ الـذي شـهده                 
، و كذا قدرا على توفري عدد هائـل مـن           ملتزايد هلذه املؤسسات  لى العدد ا  القطاع، إنعكس ع  

 .مناصب الشغل
 من نسيج املؤسسات يف اجلزائر و قـد  % 94متثل ما يقارب     فاملؤسسات الصغرية و املتوسطة        

مقارنة  % 9 مؤسسة خاصة أي بإرتفاع قدره       3213302 أكثر من    2008مت إنشاء حىت اية سنة      
خـالل   % 4.4 أي بإرتفـاع قـدره       3354863 فقد بلغ عددها     2009 سنة   ، أما يف  2007بسنة  

، بينما يقدر عدد مناصب الشغل الـيت مت         2008السداسي األول فقط من هذه السنة مقارنة بسنة         
، و حىت اية    2008السداسي األول من سنة       مليون منصب عمل حىت اية     1.121إستحداثها ب   

                                                
1 Ibid, P: 108. 

   .2009 ،نشریة معلومات إحصائیة ، و الصناعة التقلیدیةوزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 2
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 مليون منصب عمل و هو مـا  1.274 املناصب ما يفوق عن      فبلغ عدد  2009نفس الفترة من سنة     
  .، وهي زيادة جد معتربة جتعل من هذا القطاع حمور إهتمام و دعم% 13.64يعادل نسبة 

 و اليت قـدرت     2009اليت أنشئت خالل النصف األول من سنة         املؤسسات اخلاصة    تشكل و     
كونات األساسية لتعداد املؤسسات     امل ،1 حريف جديد  7438إىل جانب    مؤسسة جديدة    17163ب  

 أما بالنسبة للقطاع العام فقـد       ، من جمموع هذه املؤسسات    % 99 الصغرية و املتوسطة بأكثر من    
، نة بنفس الفترة من السنة املاضـية      رمقا هذا السداسي يف اية    تراجعا عدد هذه املؤسسات  شهد  

 إىل  53169دد األجراء من     مؤسسة، كما مت تسجيل تقلص يف ع       598 إىل   637خنفض من   حيث ا 
        ، عـام خنفاض ناتج عن خوصصة مؤسـسات القطـاع ال         هذا اإل   من الواضح أن   ،2 أجري 51149

الشغل الذايت و تطوير احلرف و إنشاء مؤسسات جديدة حيـث           باملقابل فقد شجعت احلكومة      و
وين املهين، هـذا  أصبحت ثقافة املقاولة ملموسة حاليا خاصة لدى خرجيي اجلامعات و مراكز التك     

 قـرص لفائـدة     142105ما يعكس نشاط الوكالة الوطنية للقرض املصغر اليت متكنت من مـنح             
 إمرأة من املستفيدين الرغبة     73000، و قد كانت ألكثر من       2009 – 2005الشباب خالل الفترة    

 غريهـا، هـذه    يف إنشاء مؤسسات صغرى يف نشاطات تتعلق بالصناعة التقليدية و الفالحـة و            
  .3ل لصاحل الشباب العاطل عن العملشغ منصب 213000 أسهمت يف توفري القروض

 2009 قد متكنت يف السداسي األول من سنة ،الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار و من جهتها     
  مشروع، حيث حتتل املؤسسات11803 ل منصب شغل من خالل دعمها 94290من توفري 

  37.6 ، تليها املؤسسات الصغرى بنسبة% 41.92الة و ذلك بنسبة الصغرية الصدارة يف جلب العم
  .% 4.35أخريا املؤسسات الكبرية ب  ، و% 16.09، مث املؤسسات املتوسطة ب %  
 105300مرافقة   الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ، فقد وفقت منذ نشأا يف دعم و             أما     

تحواذ قطاع اخلدمات على أغلب مناصب الشغل        عامل، باس  289188مشروع، مسح هلا بتوظيف     
 منصب، مث نقـل املـسافرين ب        57200 منصب، تليه الصناعة التقليدية ب       91693املوفرة  أي    

  . منصب31720
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اجلزائراإلجراءات اجلديدة لدعم املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف  2.4.3.2  
 ، خاصة يف جمال التـشغيل     ة و املتوسطة  املؤسسات الصغري ها  تنظرا للنتائج املشجعة اليت حقق         

و متاشيا مـع سياسـة   البطالة، متصاصا و مناصب الشغل توفري  على املتميزةاحيث أثبت قدر 
 املـؤرخ يف   01 – 09التنمية اليت باشرا الدولة، فقد أختذت إجراءات عملية من خالل األمر رقم             

لنفس السنة، و اليت دف إىل دعـم إنـشاء   و املتضمن قانون املالية التكميلي     2009 جويلية   22
تشجيعها على زيادة التوظيف، و ذلك من خـالل   املؤسسة الصغرية و املتوسطة و احلفاظ عليها و 

  :ما يلي 
 متديد فترة اإلستفادة من إعانة الصندوق الوطين لتدعيم تشغيل الشباب ملدة سنتني، عندما يتعهد          -

  .1ل ملدة غري حمددة عمال على األق5املستثمرون بتوظيف 
  ختفيف الضغط اجلبائي على املؤسسات الصغرية و املتوسطة السيما التقليص من الضريبة علـى              -

  لفائدة قطاع إنتاج سلع البنـاء و األشـغال         % 19 إىل   % 25أرباح الشركات اليت انتقلت من      
 .2العمومية و السياحة

 املقاولني املؤهلني مبـساعدة الـصندوق        سنوات لفائدة  5 اإلعفاء من الضريبة على الدخل ملدة        -
الوطين لدعم القروض املصغرة و تعزيز الضمانات لتغطية خماطر متويل قروض اإلستثمار اليت يـتم               

  .3منحها للمؤسسات الصغرية و املتوسطة
 اإلستفادة من اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة و كذا ختفيض نسبة احلقوق اجلمركية فيما                -

هيزات املستوردة و اليت تدخل مباشرة يف إجناز اإلستثمار، لكل مقاول يتعهـد عنـد               خيص التج 
  .  4 سنوات5 منصب شغل، و ذلك ملدة 100انطالق النشاط بإنشاء أكثر من 

 تشجيع اإلنتاج الوطين باإلستفادة من اإلعفاء من الرسم على القيمة املـضافة يف اإلقتنـاءات                -
  .5يت تدخل مباشرة يف اإلستثمار، ذات مصدر جزائرياملتعلقة بالسلع و اخلدمات ال

 من أجل حتقيق التوازن اجلهوي و التشجيع على اإلستثمار يف كافة أحناء البالد، تقـرر إنـشاء          -
صندوق لإلستثمار يف كل والية يكلف باملسامهة يف رأمسال املؤسسات الصغرية و املتوسطة الـيت               

                                                
 .4 :، ص2009 جویلیة 26 الصادر بتاریخ ،44، العدد الجریدة الرسمیة الجزائریة، 02المادة  1
 .5 :، ص2009 جویلیة 26در بتاریخ  الصا،44، العدد الجریدة الرسمیة الجزائریة، 07المادة  2
  .10 :، ص2009 جویلیة 26 الصادر بتاریخ ،44، العدد الجریدة الرسمیة الجزائریة، 33المادة  3
 .10 :، ص2009 جویلیة 26 الصادر بتاریخ ،44، العدد الجریدة الرسمیة الجزائریة، 35المادة  4
 .14 :، ص2009 جویلیة 26الصادر بتاریخ  ،44، العدد الجریدة الرسمیة الجزائریة، 60المادة  5
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 نسبة الفوائد على القروض املمنوحة من طرف البنـوك          ينشأها الشباب املقاولون، و كذا ختفيض     
  . 1 حسب طبيعة املشروع و منطقته اجلغرافية% 95 و % 80 و % 60 ب ،هلؤالء الشباب

 و الـيت سـيمر      ، رفع نسبة الضمانات على القروض املمنوحة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة          -
صندوق ضـمان   ضمانات الدولة ل  ا توسيع    مليون دج، و كذ    250 مليون دج إىل     50سقفها من   

 .2القروض للمؤسسات الصغرية و املتوسطة
ملؤسسات الصغرية و املتوسطة املستوفون إشتراكام يف الضمان اإلجتماعي          إستفادة أصحاب ا   -

الذين يوظفون ملدة سنة، طاليب عمل مسجلني بشكل دوري لدى وكاالت التوظيف، من ختفيض              
الضمان اإلجتماعي بالنسبة لكل طالب عمل مت توظيفه و حيدد          يف حصة إشتراك أرباب العمل يف       

  : 3هذا التخفيض كما يلي
 بالنسبة ألرباب العمل الذين يوظفون طاليب العمل الذين سبق هلم العمل يف املنطقـة       % 20 ●     

  .الشمالية من البالد
 املنطقة الشمالية من     بالنسبة ألرباب العمل الذين يوظفون طاليب العمل ألول مرة يف          % 28 ●     
  .البالد
 . بالنسبة جلميع أنواع التوظيف اليت تتم يف املناطق الواقعة باهلضاب العليا و اجلنوب% 36 ●     

ستحدثت ملؤسسات الصغرية و املتوسطة فقد ا      و قصد التشجيع على التجديد و اإلبتكار لفائدة ا         -
 . 4 دج6000000غ قدره الوزارة اجلائزة الوطنية لإلبتكار، و رصدت هلا مبل

 إال أا تبقى غري كافية من أجل اللحاق بركب          ،رغم هذه القرارات اهلامة اليت اختذا الوزارة           
      خاصة و أن اجلزائر قد أمضت عقد الشراكة مـع اإلحتـاد األورويب            ، يف هذا اال   الرائدةالدول  

 و هذا ما يفرض علينا حتـضري مؤسـساتنا   ،ةهي على أبواب اإلنظمام إىل منظمة التجارة العاملي     و
          من ظروف نـشأة و دعـم متناسـق و مالئـم،       ستفادت  نافسة نظرياا األجنبية اليت ا    ملواجهة م 

دفع بعجلة التنميـة  احها مبا يناسب ظروف بلدنا، من أجل الو اإلستفادة من عوامل و مقومات جن   
 و تنويعه   ،للنمو و زيادة اإلنتاج   صغرية و املتوسطة    ملؤسسات ال اإلقتصادية و اإلجتماعية و عجلة ا     

  . املوايلاجلزءهذا ما سنتعرض له يف  مما يعين بالضرورة تشغيل عمالة أكثر و

                                                
 .21: ، ص2009 جویلیة 26 الصادر بتاریخ ،44، العدد الجریدة الرسمیة الجزائریة، 102، 100المادة  1
 .21: ، ص2009 جویلیة 26 الصادر بتاریخ ،44، العدد الجریدة الرسمیة الجزائریة، 103المادة  2
 .21 :، ص2009 جویلیة 26 الصادر بتاریخ ،44، العدد ةالجریدة الرسمیة الجزائری، 106المادة  3
 .4 :، ص2009 أوت 12 الصادر بتاریخ ،46 العدد ،الجریدة الرسمیة الجزائریة، 03، 01المادة  4
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  املتوسطة املؤسسات الصغرية و تطوير تنمية و جتارب أجنبية يف جمال 4.2
ارها مفتـاح التنميـة،     باملؤسسات الصغرية و املتوسطة باعتبخاصا اهتماما عديدة دوال تويل     

   الرائدة يف دول الجتارب بعضحيث  ختصها بعناية و دعم متميزيني، هذا ما يدفعنا للتعرف على 
  .االهذا 

   جتارب بعض الدول املتقدمة1.4.2
مـن    فقد بلغت  ،يف االقتصاديات احلديثة  املتوسطة مكانة متميزة     حتتل املؤسسات الصغرية و        

 ،تقدمـة برامج التنمية يف البلدان امل      باألولوية ضمن خمتلف إستراتيجيات و     ظىما جعلها حت  األمهية  
       .و إيطاليا جتارب كل من اليابانمن لذلك سنتطرق إىل بعض اجلوانب 

  التجربة اليابانية 1.1.4.2
متصاص قدر معقـول مـن      الأجداها   أسهلها و   أقصر الطرق و   من رية الصغ ؤسساتاملتعترب       

ـ   ىف خلق فرص عمل جديدة ، لذلك جند أن اليابـان و     احيث أن جماالا كبرية جد     ،البطالة  يه
          قد بدأت ضتها الصناعية باالعتمـاد أوال علـى الـصناعات الـصغرية     ،اقتصاديإدولة عمالقة   

 مما خلق نوعا من التنافس اإلجياىب بني أصـحاب تلـك            ،إتقانه تدريب األفراد على التصنيع و     و
 مع مرور الوقت تكونت الشركات الصناعية املتوسطة مث الشركات العمالقة الـىت            و ،اتالصناع

باملقابل  واملالية   رغم عدم توافر املوارد الطبيعية و،قتصادية الدوليةدفعت اليابان إىل قمة الساحة اإل  
إلنتـاج  حيث أن املؤسسات الكربى ما هـي إال جتميـع         ،توافر األيدي العاملة املدربة و املؤهلة     

  .أماميا و خلفيا املؤسسات الصغرية اليت تتكامل أفقيا و رأسيا و
  5070000 أكثر من 1996فقد بلغ عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اليابان سنة      

 من اليد العاملة    % 64.4 عامل، أي مانسبته     29700000و تشغل    % 99.4مؤسسة أي ما يقارب     
عات الصغرية و املتوسطة اليابانية، التكامل مع املؤسسات الـصناعية           الصنا ، كما تدعم  1اإلمجالية

 % 76حتياجات و مستلزمات الصناعات املعدنيـة، و         من ا  % 72الكربى، حيث تسهم يف توفري      
ـ   % 79لصناعات اهلندسية، و    بالنسبة ل            صناعة األجهـزة الكهربائيـة و اإللكترونيـة،         بالنسبة ل

 من إمجـايل العمالـة      % 84.4رب من   اصغرية و املتوسطة اليابانية ما يق     الصناعات ال  تستوعب   و
      ،2 من إمجايل قيمة اإلنتاج الـصناعي اليابـاين        % 52الصناعية باليابان، كما تساهم بنسبة حوايل       

                                                
1OCDE, Op.Cit, P: 173.    

جة مشكلة البطالة دور الصناعات الصغیرة و المتوسطة في معالعبد العزیز جمیل مخیمر، أحمد عبد الفتاح عبد الحلیم،  2
  .63، 62 :، ص2007، الطبعة الثانیة، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاھرة، بین الشباب في الدول العربیة
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و مسامهة األفـراد و األقـاليم        لة و زاد اإلنتاج و حتققت مشاركة      و بذلك إخنفصت نسبة البطا    
  .اتج احمللي اإلمجايلاملختلفة يف الن

لعبت الثقافة اليابانية دورا كبريا يف ذلك، و يأيت يف مقدمة املكونات األساسية هلا الرغبة               قد   و     
    يف اإلستقاللية، و الوالء املطلق، و املواطنة، و الرغبة يف تطوير القدرات و اإلمكانـات الذاتيـة،                 

جدان العامل الياباين أنه صاحب مصلحة مباشرة       ث يترسخ يف و   حبي و اإلخالص املفرط يف العمل،    
كتساب اإلحترام اإلجتماعي من خالل املشاركة الفعالـة يف         و احلرص على ا    ،اإلنتاج  العمل و  يف

هتمام احلكومات اليابانية املتعاقبة بالتصنيع إنطالقا من إدراكها التام لنذرة الثروات           ا و جاء    ،التنمية
         املة املدربة و املؤهلة، و الـساعية ذاتيـا إىل التجديـد و التطـوير               توافر األيدي الع   الطبيعية، و 

ص وظيفية متنامية، فـإن   اإلبداع و اإلبتكار، و تعزيزا لدورها اإلستراتيجي يف خلق و توفري فر        و
الربامج و السياسات الـيت       قد حظي بإهتمام و رعاية الدولة،من خالل       هذا النوع من املؤسسات   

  : و اليت نوجزها فيما يليومة اليابانيةتقدمها احلك
  1التمويل )1
  :التمويل من بينها مصادر بتعدد اليابان يف املتوسطة و الصغرية تاملؤسسا حتظى     
 الـصغرية           تكبري من القـروض الالزمـة للمؤسـسا    جزء بتمويل تقوم اليت : البنوك التجارية-

  .و املتوسطة
    ت الصغرية و املتوسـطة     اك هيئات حكومية متنح قروض للمؤسسا     هن:  هيئات التمويل احلكومية   -

  :و لديها فروع عديدة منتشرة يف مناطق خمتلفة من اليابان، و هذه اهليئات هي
     Small Business Finance Corporation, Shoko Chukin Bank, National Lifnance Corporation.       

  Guarantee  Credit و تقوم به ،ت الصغرية و املتوسطةللمؤسسا نظام ضمان القروض املقدمة –
Corporation  فرع منتشرة يف أحناء متفرقة من اليابان52و اليت متتلك .  

 الـصغرية و املتوسـطة      املؤسساتال شك بأن من خالل هذا النظام أصبحت عملية متويل            و    
  .عملية سهلة و ميسرة

 الفين ي واإلدار الدعم )2
تحسني ، ب مناخ صحي لنمو املؤسسات الصغرية و املتوسطةامج اإلداري إىل إجيادنهدف الربي     

تشرف عليه   اإلدارة ا و تقدمي التكنولوجيا احلديثة يف هذا اال و تقدمي خدمات إرشاديةطرق
  -ت الصغرية و املتوسطة اليابانيةهيئة تنمية املؤسسا

                                                
 .مرجع سبق ذكره، مركز التعاون الیاباني لمنطقة الشرق األوسط 1
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  (Japan Small and Medium Enterprise Corporation) JASMEC-ساعدات احلكوميـة   لتقدمي امل
 ات الصغرية و املتوسطة، من خالل خرباء متخصصني يف ااالت التقنية و اإلدارية             اانية للمؤسس 

           و دف هذه املساعدات إىل حصر املـشكالت و املعوقـات، و تقـدمي احللـول                 ،و التنظيمية 
طالع مديري  ت و الندوات ال   كما تقوم اهليئة بتنظيم الدورا    . 1يذهاو التوصيات، و العمل على تنف     

و تعمـيم    منوذجيـة، تكوين و حدات     على التطورات و الوسائل اإلنتاجية احلديثة، و      املؤسسات  
 .نتائجها على سائر الوحدات األخرى

  التدريب )3
يقوم ا معهـد  ملتوسطة  الصغرية و اباملؤسساتأعدت احلكومة اليابانية برامج تدريبية خاصة         

  :2خاص يتمثل أمهها فيما يلي
برنامج تدريب خاص مبديري املؤسسات الصغرية و املتوسطة  . 
حيث يقوم املعهد بتقدمي برامج فنية لرفع مستوى مهارة العمال، برنامج التدريب الفين .  
  التسويق )4
على غزو  و املتوسطة    الصغرية   ات تعمل على تشجيع املؤسس    يوجد يف اليابان هيئات حكومية         

 و ذلك بإقامة املعارض الدولية ملنتجات هذه املشروعات و مساعدا يف            ،الدولية مبنتجاا  األسواق
سـتراد  نيابة عنها يف إتفاقيات تصدير و ا      إجراء املفاوضات     و ،احلصول على التكنولوجيا املتطورة   

ويق تنشر احلكومة اليابانية بشكل دوري خططها       يف إطار التس    و ،املواد اخلام و مستلزمات اإلنتاج    
      مجيع املنظمات احلكوميـة      كما يلزم القانون   ،ت الصغرية و املتوسطة   مشترياا من املؤسسا    بشأن
  . ت للحصول على عقود حكوميةة بإتاحة الفرصة أمام هذه املؤسسا احلكومي و شبه

  الضرائب من اإلعفاء )5
  بانية إجراءات متعددة تتعلق باإلعفاء من الضرائب و ذلك لتشجيع      إختذت احلكومة اليا

  : لعل أمهها،3املنشآت الصغرية و املتوسطة
  . ضريبة العقارات اإلعفاء من ضريبة العمل و-
  . على األرباح غري املوزعة و ختفيضات على ضريبة الدخل-

                                                
   حولالدولي ، الملتقىوف الراھنةالواقع و التجارب و معطیات الظر...المنشآت الصغیرةعبد الرزاق النسور،  جاسر 1

 18 - 17 یومي ،، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلفالعربیة الدول في المتوسطة و الصغیرة المؤسسات تأھیل متطلبات
   . 2006أفریل

  .ذكره سبق مرجع، التعاون الیاباني لمنطقة الشرق األوسطمركز  2
 .160 :ص ،ذكره سبق مرجع أحمد، سید أبو عبده السید فتحي 3
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  ت الصغريةاملؤسسا يف  يشجع على اإلستثمار يف إدخال التكنولوجيا احلديثة نظام ضرييب-
 .ت الصغرية يف املناطق النائيةيشجع على إقامة املؤسسا ، وو املتوسطة

  اإلفالس من احلماية )6
ت مة املوجهة لتشجيع و تنمية املؤسـسا احلماية من اإلفالس أحد السياسات اهلاسة سيا تعترب     

 و ميكـن    الصغرية، حيث تقوم بتطبيق هذه السياسة جمموعة من املؤسسات املاليـة و التأمينيـة،             
ات الصغرية و املتوسطة اإلنظمام هلذه اخلدمة عن طريق مسامهتها بقسط تـأميين يـدفع               للمؤسس

ن سداد ديو ب ،ت الصغرية و املتوسطة اليابانية      املؤسسا تقوم مبوجبه هيئة تنمية      ،شهريا
نتقال هذا العجز إىل الشركات الصغرية و املتوسطة األخرى الـيت تتعامـل             املؤسسة املتعثرة قبل ا   

   .معها، حىت ال يكون إفالس املؤسسة املعنية سببا يف إفالس مؤسسات أخرى
   الدعم التشريعي و املؤسسي )7
ضاء على احلواجز   ذلك من خالل القوانني و التشريعات اليت تؤكد و تشد على ضرورة الق             و     

      ،و العقبات اليت تعوق الصناعات الصغرية و املتوسطة، و تشجع التعاونيات بأشـكاهلا املختلفـة              
القانون األساسي للصناعات، و قانون     ( و تتحمل الدولة جزءا من تنظيم خدمات هذه التعاونيات          

تماعية لعمـال الـصناعات     ، إضافة إىل تقدمي اخلدمات اهلادفة لتحسني الظروف اإلج        )التعاونيات
  .1الصغرية و املتوسطة

 واحدة مـن أغـىن التجـارب     الصغرية و املتوسطةملؤسساتاتعترب التجربة اليابانية يف تنمية         
 السمةف إن كانت تعتمد بشكل أساسي على الدعم املباشر من الدولة هلذا القطاع اهلام،  و،العاملية

 مـن  تتكـون  الذي و اجلغرايف التركز هي ،اليابان يف طةاملتوس و الصغرية للمؤسسات األساسية
 تؤدي الشركات بني تنافسية ظروف يتيح أنه التركز هذا مزايا من و حملية، إنتاج شبكات خالله

 سـتخدام اإل خالل من أو اإلنتاجية الفنون نشر خالل من اسواء ،الفنية الكفاءة مستوى رفع إىل
  .ربة و التجديد و اإلبتكار، عوامل زادت من جناحها و متيزهاكما أن اخل ،البشرية للموارد األفضل

  ةيطاليالتجربة اإل 2.1.4.2
 و املتميز بكونه يعتمـد علـى        ،يطايل أحد النماذج الناجحة عامليا    إليعترب النموذج الصناعي ا        

ري القتصاد  مبثابة العمود الفقاليت تعد و ،التنمية الداخلية من خالل املؤسسات الصغرية و املتوسطة     
  .و سر جناح النظام الصناعي االيطايل إيطاليا

                                                
  .64 :ص ،ذكره سبق  مرجععبد العزیز جمیل مخیمر، أحمد عبد الفتاح عبد الحلیم،  1
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  مستقرة يف ،املؤسسات جمموعة متخصصة من بكوا املؤسسات الصغرية و املتوسطة تميزو ت     
، مبعىن أنه   ما بينها العمل إلنتاج سلع حمددة     شبكة مترابطة، يتوزع في     تشكل منطقة جغرافية معينة   

قد أمكن هلذا النهج     و  جيري إنتاج سائر مكونات السلعة الواحدة،      يف إطار منطقة صناعية واحدة    
تقسيم و توزيع أدوار مراحل اإلنتاج، حتقيق النجاح املثمر، خاصة بسبب وجود إندماج كامل بني         
       املؤسسات الصغرية و املتوسطة ال على مستوى اإلنتاج فحسب، بل علـى مـستوى التـسويق                

  .و اخلدمات
 وحـدة  55000وسط البالد موزعة علـى    منطقة صناعية يف مشال و100متتلك حنو  فإيطاليا       

املـصنوعات   تشمل هـذه األنـشطة      و ،1يعمل ا ما يزيد على نصف مليون عامل        إنتاجية، و 
 ،2املشروبات و غريها   ، الصناعات الغذائية  ، النشر و الطباعة   ،املالبس، األحذية   النسيج، اخلشبية،  

املتوسـطة يف    لقطاع الصناعي من أكثر القطاعات اليت تضم املؤسسات الصغرية و         يعترب ا  بالتايل   و
سلع متوسطة    سلع االستهالك النهائي و    بإنتاجبنية القطاع الصناعي يف هذا البلد        تتميز   يطاليا، و إ

  .التكنولوجية العالية ال يستخدم فيها رأس املال بكثافة و التقنية، و
ى للصناعات الصغرية و املتوسطة يف إيطاليا إىل بداية السبعينات حيث   و ترجع اإلنطالقة الكرب        

  :أعيد هيكلة الصناعات الكربى حول حمورين أساسني مها 
  . إعادة تنظيم عملية اإلنتاج على أساس األخذ بالتجديد التقين املكثف-
يتم تصنيعها خارج    ال مركزية اإلنتاج، و يتمثل هذا احملور يف نقل أجزاء هامة من اإلنتاج لكي                -

قد ساهم   و،املصنع األم، دف تقليص النفقات و التمتع مبرونة حقيقية يف مواجهة تقلبات السوق       
ستطاعت أن تستخدم صناعات الصغرية و املتوسطة، حيث اهذا احملور، على وجه التحديد يف منو ال       

 جدواها، و قـدرا     تقنيات حديثة، و عمالة ماهرة، و دخلت معركة ضارية إلثبات و جودها و            
 .3على الصمود يف مواجهة املنافسة احمللية و الدولية معا

 مـن  % متثل املؤسـسات الـصغرى   إذ  طاليا رائدة يف هذا النوع من املؤسسات،  تعترب إي      
    من مناصب الـشغل و         تساهم بأكثر من   ومؤسسات القطاع الصناعي اإليطايل،     

    عامل، فتمثـل     ، أما املؤسسات الصغرية اليت توظف أقل من         4يف خلق القيمة املضافة   

      العمال يف القطاع الصناعي و مـا بـني           من  توظف   و من جمموع املؤسسات الصناعية   

                                                
  .65 :ص ،المرجع السابق 1

2OCDE, Perspectives de l’OCDE sur les PME et l’entreprenariat, Edition 2005, P:299. 
  .65 :ص ،رهذك سبق ، مرجععبد العزیز جمیل مخیمر، أحمد عبد الفتاح عبد الحلیم 3

4OCDE, Perspectives de l’OCDE sur les PME et l’entreprenariat, Op.Cit, P: 299.    
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 بـصفة  املؤسسات الصغرية و املتوسـطة يف قطاع اخلدمات، أما يف ما خيص التشغيل يف         و  
 من العمالة يف جمال البناء و اخلدمات         القطاع الصناعي و     من عمالة     عامة فهو يغطي    

 .1و جتارة اجلملة و التجزئة، الفندقة و غريها
  مليون مؤسسة، منـها      يطاليا حوايل   بإ كان عدد املؤسسات     يف سنة   و       

املرتبـة   ما جيعل هذا البلد حيتـل   صغرىصغرية و مليون مؤسسة عبارة عن مؤسسات متوسطة و     
صـغرية،    مليون مؤسسة متوسطة و 3 األوىل أوروبيا من حيث عدد هذه املؤسسات تليه أملانيا ب         

  .2 مليون مؤسسة2.226بريطانيا بـ   مليون مؤسسة و5فرنسا 
الصغرية ؤسسات  يطالية، منذ مطلع تسعينات القرن املاضي، تدعم امل       القوانني اإل  و السياساتف     

        التسهيالت الالزمة لزيـادة تواجـدها يف الـسوق،         سلسلة من احلوافز و      و املتوسطة عن طريق   
  :و التحسني املستمر جلودة منتجاا من خالل

 .تطوير وسائل اإلنتاج لتحسني جودته التطبيقية، و دعم مشاريع األحباث العلمية و -
علـى  مساعدا   ، و ةيف األسواق األجنبي  املؤسسات الصغرية و املتوسطة     حتسني و تثبيت وضع      -

     اليت تعمل كحوافز للتجارة اخلارجيـة       ،عن طريق إصدار مجلة من القوانني       دخول أسواق جديدة  
 الذي يدعم الشركات الصغرية و املتوسطة ذات األنشطة          83/1989  كالقانون و الربوز إىل العاملية   

 .3التصديرية
، من خالل توفري    ات الصغرية و املتوسطة   ؤسسملل املقدمةحتسني اجلودة و زيادة حجم اخلدمات        -

 .التدريب الالزم، و االستشارات يف مجيع ااالت
   .4السوق السوداء يف لتوظيفاحترير سوق العمل و تقليل  -
 أجل من املتوسطة و الصغرية للمؤسسات خاص متويل يوفر الذي و 857/49القانون  إصدار  -

  مت الذين األفراد حتفيز ىلإ باالضافة زمات،التعرض لأل حاالت يف العمالة مستويات على احملافظة
  

                                                
1Ibid, P: 170.   

 مع اإلشـارة إلى حـالة -المتوسطـة  تجـارب دولیـة في تمویـل المؤسسـات الصغیـرة وعبد الرحیم لیلى، لدرع خدیجة،  2
 أوت 20جامعة  ، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كرھان جدید للتنمیة في الجزائرول ح الملتقى الوطني الرابع ،-الجـزائر

 . 2008 أفریل 14 – 13، یومي  سكیكدة، 1955
 ،أھم التجارب الدولیة الرائدة في مجال دعم و تنمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة آیت زیان كمال ، إلیفي محمد، 3

  ،1955 أوت 20 جامعة ،المتوسطة كرھان جدید للتنمیة في الجزائر  الصغیرة و المؤسسات حولالملتقى الوطني الرابع
 . 2008 أفریل 14 – 13یومي  ، سكیكدة

 الملتقى الوطني الرابع، -عرض تجارب-المتوسطة الصغیرة و الدور التنموي للمؤسسات ،ضري دلیلة، جدایني میميح4 
 – 13یومي  ، سكیكدة ،1955 أوت 20جامعة  ،نمیة في الجزائرالمتوسطة كرھان جدید للت   المؤسسات الصغیرة وحول
  . 2008 أفریل 14
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  .1مستقل مشروع يف لالستثمار أعماهلم من تسرحيهم 
ت الصغرى اليت ترتبط فيما بينـها       ال غري عادي بسبب كثرة عدد املؤسسا      تعترب إيطاليا، مثا   و     

هلرميـة القائمـة بـني      ا) التعاقد من الباطن  (إرتباطا أفقيا، بصورة أو بأخرى، على عكس عالقة         
أن التأطري القانوين لكل ما يتعلق بدعم املؤسسات الصغرية و املتوسـطة            املؤسسات اليابانية، كما    
 يف جمال أنشطها، شكل البيئة األساسية اخلصبة الـيت          و التطوير البحث  ماديا و معنويا، و تسهيل      

 .يطالياإجتماعية يف  اإللقطاع ليصبح رائدا يف التنمية اإلقتصادية وشجعت على منو هذا ا

  الدول الناميةبعض جتارب  2.4.2
املتوسـطة      و الصغرية اتاملؤسس من عريضة قاعدة إقامة حنو النامية الدول من الكثري جتهتإ     
 تلـك  لـبعض  موجز استعراض يأيت فيما و ،جتماعياإل و قتصادياإل دورها تعزيز و دعمهاو 

  .اخلاصة املالمح ذات التجارب
  التجربة اهلندية 1.2.4.2

مناصب   و إدراكا من احلكومة لعجزها عن توفري   ، اهلند من أكرب دول العامل كثافة سكانية       تعد     
خاصة منها الشبانية إلنشاء     الشغل أمام العروض املتزايدة للعمل، فقد شجعت املبادرات الفردية و         

 ل هؤالء الشباب لإلستقاللية    كتست الطابع الفردي عموما نظرا لتفضي      و اليت ا   ،صغرىمؤسسات  
 احلكومة يف هذا هكذا وجدت ل البحث عنها، ولذات و الطموح خللق مناصب عمل بد      و حتقيق ا  

هـو بعـد     ضالتها املنشودة لتوفري فرص العمل الالزمة ملواجهة البطالـة و         النوع من املؤسسات    
توسطة يف تزايد مستمر،     الصغرية و امل    حيث ظل عدد عمال املؤسسات      ىف غاية األمهية،   اجتماعي

 مليـون  25  أن بلـغ  إىل1966 مليون عامل سنة 20، ليصل إىل 1960 مليون سنة   15إذ قدر ب    
  .19712عامل سنة 

ي تعـد أداة   وزن املؤسسات الصغرى و الصغرية و املتوسطة يف اإلقتصاد احمللي، فه          إضافة إىل        
  عبارة يطلق عليها و هلذا    ية التنمية يف اهلند،   ات الكبرية يف حتقيق إستراتيج    فعالة إىل جانب املؤسس   

     زال على هذه الصفة بالنسبة للحكومات اهلندية على اخـتالف أنواعهـا            ال ت  و" بن املدلل   إلا" 
املؤسسات الصغرية و املتوسطة ترجم بإنشاء العديد من اهليئات علـى           ، هذا اإلهتمام ب   توجهاا و

  :من خالل مايليها منو و هاخمتلف املستويات لتدعيم نشاط
                                                

  الدروس-المتوسطة  و الصغیرة المؤسسات تنمیة و دعم في الدولیة التجارب بعضمحمد راتول، بن داودیة وھیبة،  1
، جامعة حسیبة بن بوعلي، ربیةالع الدول في المتوسطة و الصغیرة المؤسسات تأھیل متطلبات: الدولي الملتقى -المستفادة 

    . 2006أفریل 18 - 17 یومي ،الشلف
2Ammar Sellami, Op.Cit, P: 101. 
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  غريةص الملشروعاتإنشاء ا )1
، إال إذا وافقـت     السماح للصناعات الكبرية بتصنيع السلع املخصصة للصناعات الصغرية        عدم -

      من منتجاا للخارج مما يساهم يف حتسني وضع ميـزان املـدفوعات،             % 50تصدير    شرط على
تتوىل ، كما الربجميات  العاملية مثلما حيدث يف صناعةالتواجد يف األسواق توفري العملة الصعبة و و

املتوسطة، حيث تضمن هلا  بإنتاجها الصناعات الصغرية و  سلعة استهالكية تقوم80احلكومة محاية 
  1.أكرب منها عدم املنافسة من كيانات

  اإلستثمار الذي يبلغ حـده الـضرييب       من قيمة  % 30 بنسبة اتلقد دعمت اهلند هذه املؤسس     -
 50تفوق نـسبة    اليت حتوي عمالة نسوية      اتللمؤسس  %5مع منح دعم إضايف قدره       روبية ليونم

هذا لتشجيع املستثمرين على توظيف النساء دف إمتصاص قدر أكرب من البطالة يف هـذه             ، و %
    .الفئة

  .ات الصغرية يف تكلفة دراسة جدوى املشروعاتمسامهة مؤسسة تنمية املؤسس -
  التمويل )2
قامت احلكومة بإنشاء بنك الصناعات الصغرى و الصغرية و بنك التنمية الصناعية، مما مكـن           

، هـذا    % 5أصحاب املؤسسات من احلصول على قروض ميسرة من هذين البنكني بسعر فائدة             
 و هذا إدراكا من الدولة بكونه املعدل املناسب للسياسة التنموية املسطرة      1945املعدل مل يتغري منذ     

  .مع املستوى اإلقتصادي و اإلجتماعي ألصحاب املؤسسات املدعمة من جهة أخرى ن جهة، وم
  اإلعفاءات الضريبية  )3
  سأات الصغرية تتناقص نسبته عكسيا مع قيمة رام لإلعفاءات الضريبية على املؤسسوضع نظ     
 8 العامـة ملـدة      من الدخل اخلاضع للضريبة    % 20 خصما يقدر ب   منح  مت فمثال املال املستثمر  

 سنوات بالنسبة للمؤسسات اجلديدة املنشأة يف املناطق الريفية، كما   10سنوات و يستمر ذلك ملدة      
  .2متنح إعفاءات للمؤسسات اليت تستخدم تكنولوجيا حديثة

  تشجيع الصادرات  )4
ذي يتم   عن اخلامات املستخدمة يف تصنيع املنتج ال       من دفع الرسوم اجلمركية   يعفى املصدرون        

   .ملواد اخلام اليت تستخدم يف تصنيع السلع املصدرةة على اضريبمن التصديره، كما يتم إعفاؤهم 
  

                                                
  .مرجع سبق ذكرهآیت زیان كمال ، إلیفي محمد،  1
 .167 :ص ،ذكره سبق مرجع أحمد، سید أبو عبده السید فتحي 2
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  التسويق )5
 التشريعية لتلـك الـصناعات      مزدوجة من خالل التدابري احلمائية    نتهاج احلكومة لسياسات    إ     

 تصريف نفس السلع من     ع فرض الضرائب عليها مبا يساعد يف      للحد من إنتاج الصناعات الكبرية م     
، و يف هذا السياق قامت احلكومة       ستفادة من ريع الضرائب لتنميتها     اإل إنتاج الصناعات الصغرية و   

، و بالتـايل منـع املـشاريع        1 بند إنتاجي حصرا على املؤسسات الصغرية      1200حبجز أكثر من    
 يلسياسـة تفـض   ع، هذا إىل جانب إنتـهاج       الصناعية الكربى من دخول جمال إنتاج هذه السل       

   .الصناعات الصغرية شراء منتجات لملؤسسات احلكوميةا
  امعات التعاونية )6
برنامج جاد و طموح، حيث شكلت من هذه امعـات          تطبيق   ب 1956بدأت اهلند منذ    لقد       

 و يف أقل مـن عـشر        ،مدنا صناعية يف بنجاب و البنغال الغربية مثل جممعي فريد آباد و زاجبور            
           قد مت جتهيزها باهلياكـل الـضرورية كاملـاء و الطاقـة و النقـل         جممع، و  486شكل  سنوات ت 

، و دف هذه امعات أساسا إىل تطوير املناطق الريفية و األكثر ختلفا يف              2و اإلتصاالت و غريها   
  .البالد بتحويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة من املناطق احلضرية إليها

  اهلند كدولة آخذة يف النمو تعترب مبثابة خربة يف جمال تنمية و تطوير املؤسسات أن خنلص إىل     
 إال أن   ليابانية، و رغم تشابه التجربتني     و هي من أكثر الدول تأثرا بالتجربة ا        ،الصغرية و املتوسطة  

ة و املتوسطة    هو احلماية التشريعية الكبرية اليت حتظى ا املؤسسات الصغري         ،ما مييز التجربة اهلندية   
  .يف مواجهة املؤسسات الكربى

  يةصراملتجربة ال 2.2.4.2
 بالعديد من اخلطـوات يف      ، من القرن العشرين   قامت احلكومة املصرية خالل فترة التسعينات          

قد زادت من جهودها خاصة بعد وضع اخلطـة          املؤسسات الصغرية و املتوسطة، و     جمال تشجيع 
قد أكدت العديد من الدراسات      ، و 3 مليون فرصة عمل   2.8بتوفري   القاضية   2002/2007اخلماسية  

ستعاب هذا العـدد    ؤسسات تتميز بإمكانيات كبرية يف ا     اليت تناولت التشغيل يف مصر، أن هذه امل       
  بضغط دميوغرايفاهلائل من العمالة و القضاء تدرجييا على مشكلة البطالة يف هذا البلد الذي يتميز 

  احلكومة من  مليون نسمة، و لعل أهم اإلجراءات اليت اختذا75 حيث وصل عدد السكان إىل

                                                
  .69 :ص ،ذكره سبق مرجع عبد العزیز جمیل مخیمر، أحمد عبد الفتاح عبد الحلیم، 1
 .286 :، صمرجع سبق ذكرهھوشیار معروف،  2
 .121 :ص، 2007 دار نشر الثقافة، اإلسكندریة، ،"مدخل بیئي مقارن " إدارة المشروعات الصغیرة  أیمن علي عمر،  3
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  :املؤسسات مايليمن  هذا النوع تشجيعدعم و أجل  
  الصندوق االجتماعي للتنمية )1
، نقطـة   1991 لعام   40القرار اجلمهوري رقم     وفق الصندوق اإلجتماعي للتنمية  يعترب إنشاء        

، قام  1998 فحىت منتصف عام     ،املشاريع الصغرية بشكل رمسي   البداية يف الربنامج املصري لتشجيع      
 مشروع صغري جدا يعرف بإسم      45000، منها    مشروع صغري  86000الصندوق بتمويل أكثر من     

قد بلغت نسبة هذه املشروعات األخرية حـوايل    و،مشروعات األسر املنتجة و املشروعات املرتلية  
  .1ق بتمويلها من إمجايل املشاريع اليت قام الصندو% 53
يويل الصندوق أمهية خاصة خلرجيي اجلامعات و املعاهد العليا، حيث مل تعد احلكومة تلتـزم                    

  فقام الصندوق بدعم إنـشاء مؤسـسات       ،بتوفري فرص التوظيف هلم باألجهزة احلكومية املختلفة      
" املقاول الصغري " صغرية هلؤالء الشباب يف جماالت النشاط اإلقتصادي املختلفة، كما طرح برنامج          

  .خلرجيي كليات اهلندسة يف جماالت البناء و التشييد و صيانة البنية التحتية
جبانب   املتوسطة وم الصندوق بالتركيز على تدعيم املؤسسات     مع مستهل األلفية الثالثة، سيق     و     

و تسويق   من التصدير      املؤسساتالصغرية، لتوفري املزيد من فرص العمل للشباب، و لتمكني هذه           
حاضـنات  "تتضمن خطة الصندوق التركيز على مـا يـسمى           و ،منتجاا يف األسواق اخلارجية   

 املؤسساتقد تقرر إنشاء جهاز لتنمية        و ،"التكنولوجيا، و حاضنات األعمال و الصناعات املغذية      
ؤسـسات  املالصغرية يتبع الصندوق اإلجتماعي للتنمية، و يعمل يف مجيع احملافظات املصرية لتنمية             

  . الصغرية القائمة فعال، و إنشاء مشاريع جديدة للشباب لتأمني فرص عمل هلم
ات الصغرية  ؤسسملعاون مع بنوك القطاع العام بدعم ا      و يقوم الصندوق اإلجتماعي للتنمية بالت          

من اآلليات املؤسسية اجلديدة لتفعيل دوره، و من أهـم أهدافـه              و املتوسطة، من خالل جمموعة    
  :ليماي
  .  نشر ثقافة العمل احلر و تعميق اإلهتمام باإلستثمار الفردي و اخلاص-
ستعاب املزيد من إنتاجيتها و يرفع قدرا على االقائمة مبا حيسن   تطوير و تنمية األعمال الصغرية     -

  .من العمالة
صـصات،  القطاع اخلاص يف بعض التخ      التدريب للخرجيني و العمالة العاطلة ملقابلة إحتياجات       -

  .مثل صناعة األثاث و التعبئة و التغليف و اجللود و غريها
  .القومي  تقدمي التسهيالت اإلئتمانية الالزمة، باإلتفاق مع وزارة الصناعة و بنك اإلستثمار-

                                                
 .76 :ص ،ذكره سبق مرجع عبد العزیز جمیل مخیمر، أحمد عبد الفتاح عبد الحلیم، 1
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  . تقدمي املعونة الفنية الالزمة إلقامة و تنمية املؤسسات الصغرية و املتوسطة-
نات األعمال، حيث يقوم بتوفري املناخ و املقومات الالزمـة      برنامج احلاضنات الصناعية، وحاض    -

  .لقيام نشاط صناعي
   امعات الصناعية )2
ا و كياا   تقام بشكل إختياري لتضم املؤسسات الصغرية و املتوسطة دون املساس باستقالليته               

ـ    التجمعات تصنيع مجيع مكونات السلعة الواحدة      املنفرد، و يتم يف هذه     فات جـودة    وفق مواص
يتم من خالل هذه التجمعـات و الـشبكات    ، مث يتم تغذية الشركة األم ذه املكونات، و      حمددة

  .1أو اإلنتاجية أو التسويقية الرأسي سواءا يف ااالت الفنيةالصناعية حتقيق التكامل األفقي و 
 عـدد مـن     وقد أخذت هذه امعات قدرا كبريا من اإلهتمام يف مصر، جتسد يف إنـشاء                  

        العامرية و العاشر من رمضان و يف مدينـة الـسادات و أسـوان             ،امعات الصناعية يف كل من    
 وحدة باإلضافة إىل أنـه مت ختـصيص   4260و اإلمساعلية و غريها، حيث تضمنت تلك امعات       

و املغذيـة   مساحات يف املدن اجلديدة إلقامة مناطق صناعية لتشجيع الصناعات الصغرية و احلرفية             
للصناعات الكبرية باعتبار األوىل كثيفة العمالة، فضال عن منحها العديد من اإلمتيازات و تبسيط              

   2إجراءات إنشائها
    إذن فالصندوق اإلجتماعي للتنمية يعترب من التجارب الرائدة يف دعم املؤسـسات الـصغرية                   

متزايدة من الشباب الذين     أمام أعداد    و املتوسطة، مع اإلهتمام بشكل خاص بتوسيع فرص العمل        
 اجلامعات و املعاهد العليا سنويا، إضافة إىل األعداد الكبرية من اخلرجيني السابقني            بم  ينهون دراسا

  . الذين ينتظرون ظهور فرص عمل مناسبة أو يبحثون جبدية عنها
ن صـداها و آثارهـا      و على الرغم من حداثة التجربة، و عدم وجود تقييم شامل هلا، إال أ                  

تركت بصماا يف كافة أرجاء البالد، كما أن للمجمعات الصناعية دور فعال يف تشجيع و تنمية                
  . املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف مصر من خالل جذب اإلستثمار و املستثمرين للمدن اجلديدة

املتوسطة ، و اليت تعترب      استعرضنا فيما سبق أربعة جتارب تتعلق بقطاع املؤسسات الصغرية و               
 بتـدعيم  لنا تسمح و باالحتذاء، جديرة اأ غري قلتها  فرغممن التجارب الرائدة يف هذا اال،

يف اجلزائر نظرا للدور التنموي الذي  املتوسطة و الصغرية املؤسسات تنمية دعم حنو جتاهاإل خطوات
  . ملا تؤمنه من فرص عملتقوم به و
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  خالصة
مـن   ،هلـا  موحد تعريف إجياد و املتوسطة و الصغرية املؤسسات مفهوم يف تباينال مينع مل    

      سواءا يف جمال اإلبتكـارات أو الـصادرات   االقتصادية التنمية جماالت خمتلفيف  أمهيتها إثبات
 مـشتركة،  خبـصائص  لتميزها نظرا ، الكبرية املؤسسات مع أو بينها فيما أنشطتها تكامل أو

 و مرونتها الكـبرية الـيت   تأسيسها سهولة و البسيطة، إمكاناا و املتواضع، اهلام رأس يف تتمثل
  .تسمح هلا بالتكيف مع تقلبات السوق و غريها

 و اإلصالحات اليت مرت ا منـذ        قتصادية اجلزائرية، التحوالت اليت شهدا املؤسسة اإل    إن        
خالل إعـادة االعتبـار       من ياسات املتبعة،  أدت إىل تغيري تدرجيي يف الس       القرن العشرين  مثانينات

للمؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة و تشجيع إنشائها، و قد توجت اهودات املبذولة مـن               
 أصـدرت  ستثمار،اإل لترقية جديد نفس عطاءإل و ،1994 سنة إنشاء وزارة خاصة اب أجلها

 لترقيـة  التـوجيهي  القانون و رستثمااإل بتطوير اخلاص األمر ، 2001سنة العمومية السلطات
   .املتوسطة و الصغرية املؤسسات

و يبقى على كاهل الدولة بذل املزيد من اهودات لتحسني احمليط الذي تنشط فيه املؤسسات               
 خاصة فيما خيص    ةليل الصعوبات و املشاكل اليت تواجهها يف مواطن متعدد        ذالصغرية و املتوسطة لت   
اء به قانون املالية  ، رغم ماج  البريوقراطية  اإلدارية و  لشاكل التمويلية و العراقي   العقار الصناعي، و امل   

  من إجراءات لدعم املؤسسات الصغرية و املتوسطة و حتفيزهـا خاصـة يف              التكميلي لسنة   
 نسبة ستيعاب او عمل، فرص إجياد يف رياديا دورا هذه املؤسسات تلعبجمال التشغيل، حيث 

 مـشكلة  حدة من التخفيف يف مسامهتها مث من و املختلفة، امبستويا العاملة القوى من كبرية
         املؤسـسات الـصغرية      نظرا لكوا كثيفة العمالة و قليلة رأس املال، و يتوقـف جنـاح             البطالة،

و املتوسطة يف إمتصاص أكرب قدر من البطالة و القيام بدورها التنموي على ضرورة يئـة منـاخ           
            نمو و توسع هذه املؤسسات، و ذلك مـن حيـث اجلوانـب التـشريعية و الـسياسية                  مالئم ل 

و اإلقتصادية و اإلجتماعية دف تقليل املخاطر اليت يتعرض هلا الشباب املقاولون، هذا ما تأكـده    
هـا  أن األخذ ـا يعـد اجتا   وجتارب دول سبقتنا يف هذا اال كاليابان، إيطاليا، اهلند و مصر،          

ــة   ــسياسة تنمي ــحيحا ل ــساتا ص ــصغرية ملؤس ــطة و ال ــااملتوس . يف بالدن
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  والية قسنطينةب صب شغلخلق منادور املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف : الفصل الثالث
  متهيد

 جتماعي،اإل و قتصادياإل بكياا أضرار من أحلقته ما و باجلزائر البطالة ظاهرة انتشارإن       

ـ  منو  منها، التخفيف و الظاهرة هذه من للحد آليات عدة وضع إىل باملسؤولني دفع  هابين

 عمل مناصب استحداث يف ةسامهامل دف املتوسطة و الصغرية املؤسسات إنشاء على التشجيع

 قتصادية،اإل التنمية ما خيصفي الدول من كثري يف جيدة نتائج من حققته ما مع متاشيا جديدة،

  .التوظيف جماليف  و
بوالية قسنطينة من خالل  املتوسطة و الصغرية املؤسسات أداء نتائج تقييم عليه سنحاول و      

، البطالة مشكلة هي و أال احمللية، التنمية تمعضال حدأ معاجلةيف به  ساهمت أن ميكن الذي الدور
حيث سنتناول يف اجلزء األول التركيبة  أربعة أجزاء، إىل الفصل هذا تقسيم ارتأينامن أجل ذلك 

كذا دراسة فئة معينة من السكان و هـم البطـالون            السكانية و اخلصائص الدميوغرافية للوالية و     
 خالل معطيات الوكالة الوالئية للتشغيل حول طاليب العمل         ملعرفة أهم خصائص هذه الظاهرة من     

 بوالية قسنطينة من املتوسطة و الصغرية املؤسساتاجلزء الثاين سيخصص لواقع  املسجلني لديها، و
خالل التعرف على تطورها و توزيعها عرب خمتلف البلديات و حسب القطاعات اإلقتـصادية، يف               

 بالوالية يف التوظيف،  املتوسطة و الصغرية املؤسسات يم مسامهةحني سنتطرق يف اجلزء الثالث لتقي
أما اجلزء األخري من الفصل فسيخصص لإلطالع على دور الفروع الوالئية لكل مـن الوكالـة                

 جديـدة  عمل فرص توفري يفالوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار 
 .ةقسنطينب
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   البطالة يف والية قسنطينةالسكان و  1.3
، تضم تعدادا سكانيا كبريا يقارب املليون نـسمة         إحدى واليات اجلزائر  هي   قسنطينة والية     

  .، و الذي ينعكس على قوة العمل بالواليةجعلها من أكرب األقطاب السكانية على املستوى الوطين
   التعريف بالوالية 1.1.3

قـدرها  تتربع على مساحة    و    تقع يف الشمال الشرقي للبالد     اجلزائري، إذ شرق  العاصمة   هي     
  . من مساحة الوطن0.098و متثل مساحتها ما نسبته  ، 2كلم 2297.2

  اجلغرايف املوقع الفلكي و 1.1.1.3
 واليـة  جنوبا    و والية سكيكدة مشاال    و والية ميلة غربا   و والية قاملة  شرقا قسنطينة والية حتد     
رتفاع ما بـني  تقع على ا  درجة، و48خط عرض     درجة و  36هي حمددة خبط طول      و البواقيأم  

  . م على سطح صخري عتيق 644و  م 534
   التقسيم اإلداري  2.1.1.3

 املتعلق بالتقـسيم اإلداري اجلديـد       1984 فيفري   4 املؤرخ يف    84/09مبقتضى القانون رقم         
  :ائر و البلديات املوضحة يف الشكل التايلأصبحت والية قسنطينة تتكون من الدو
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  .دوائر و بلديات والية قسنطينة: 06شكل رقم 

 
  .مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية قسنطينةمعطيات  من إعداد الطالبة باإلعتماد على: املصدر 

  

 

 الدوائر البلديات

     والية قسنطينة 

 نطينةقس قسنطينة

اخلروب، عني مسارة، 
 أوالد رمحون

 عني عبيد، إبن باديس

حامة بوزيان، ديدوش 
 مراد

إبن زياد، مسعود 
 بوجريو

زيغود يوسف، بين 
 محيدان

  اخلروب
  
  

 عني عبيد

 حامة بوزيان

 إبن زياد

 زيغود يوسف
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 قسنطينة، اخلروب، عني عبيد، حامة بوزيان، إبن زيـاد،          :هي دوائر و    6فالوالية تتكون من         
 . بين محيدان و مسعود بوجريو:  بلدية مجيعها حضرية ما عدا بلدييت12 منزيغود يوسف، و 

   مؤشرات إقتصادية 3.1.1.3
موقع والية قسنطينة بني الواليات األكثر أمهية يف الوطن، فمساحتها معتـربة و كثافتـها               تت     

مـن   % 85 و أكثر مـن    % 94 ، مبعدل حتضر يقدر ب    2كلم / ساكن 427.9ة تقدر ب    السكاني
      باملـا ببلديـة قـسنطينة،    : ، تتوفر على ثالث مناطق صناعية هي   سكاا يقطنون الدوائر الرئيسية   

  .الطرف ببلدية إبن باديس و محيدة بن عيسى ببلدية ديدوش مراد و
 2008  أفريل 30 و   16بني    و السكان الذي أجري ما     و حسب نتائج اإلحصاء العام للسكن          

 الـسنة   لنفس   قدر معدل البطالة   و ،% 88.2معدل التشغيل    و %  47.5ا فقد بلغ معدل النشاط   
  .% 11.3 ب

   قسنطينةلوالية اخلصائص الدميوغرافية 2.1.3
  لقـة بـسنة  اإلحـصائيات املتع نتائج يصل حسب قسنطينة تعدادا سكانيا كبريا   تضم والية        

  : وفق خصائص معينة نوردها يف مايليون، حيث يتوزعنسمة 983050 إىل  2009
   اجلغرافيةتوزيع السكان حسب املناطق 1.2.1.3

بشكل غري متساوي إذ تشهد بعض البلـديات إكتظاظـا         والية  يتوزع السكان يف ال        
  :تايلميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول ال ، وكبريا على عكس بلديات أخرى
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  .2009سنة خالل حسب البلديات عدد السكان و الكثافة السكانية  تطور:  9 رقم اجلدول

 عدد السكان حسب  البلدية
  الكثافة السكانية  2املساحة بالكلم  2009 إحصاء

  2الكلم/ نسمة 
  2464.8  183  451060  قسنطينة  1
  787  255  200700  اخلروب  2
  320  123.81  39620  عني مسارة  3
  100  269.95  27200  أوالد رمحون  4
  1185  71.18  84350  حامة بوزيان  5
  408.3  115.70  47240  ديدوش مراد  6
  140.6  255.95  36000  زيغود يوسف  7
  73.3  131.02  9610  بين محيدان  8
  86.7  106.60  9240  مسعود بوجريو  9
  129.2  150.77  19480  إبن زياد  10
  63.5  310.42  19700  إبن باديس  11
  120  323.80  38850  عني أعبيد  12

  427.9  2297.20  983050  اموع
  .2009مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية قسنطينة، : املصدر

 ،اخلروب ،قسنطينة املتمثلة يف  يقطنون الدوائر الرئيسيةن الواليةمن سكا % 86.5 نالحظ أن     
تمركزون يف بلدية قسنطينة، رغم مساحتها الصغرية مقارنة يتقريبا  سكاا  نصف، وحامة بوزيان

 ببلديات أخرى و هذا ما جيعلها أكثر إكتظاظا من حيث الكثافة السكانية، فرغم أن مساحة بلدية
 إال أن الكثافة السكانية ذه البلدية تفوق ،قسنطينةبلدية  مثال تقارب ضعف مساحة إبن باديس

الكثافة السكانية   مرة، مث تأيت يف املرتبة الثانية من حيث39 وايلحب إبن باديس نظريا يف بلدية
، أما باقي البلديات فهي تعرف تباينا من حيث اخلروبيف املرتبة الثالثة بلدية   وحامة بوزيان بلدية

التوزيع اجلغرايف للسكان لتيارات  يعود رسم معامل خريطة عدد السكان و كذا الكثافة السكانية، و
توفر املشاريع اإلقتصادية و اخلدمات لالداخلية و اخلارجية اليت شهدا الوالية، نظرا اهلجرة 

اليت تعترب عوامل جذب  األمنية و غريها و اإلجتماعية كالنقل و املرافق العامة و مالئمة الظروف
  .للوسط احلضري
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  توزيع السكان حسب السن 2.2.1.3
 :لف الفئات العمرية حسب ما يوضحه اجلدول التايليتوزع سكان والية قسنطينة عرب خمت     

  .2008توزيع السكان حسب السن يف سنة  :10 رقم اجلدول
  اموع  السن

0 - 14  314391  
15 – 59  540721  

  66781  سنة فما فوق 60

  921893  اموع

 graphieMono, Aménagement du térritoire'Direction de la Planification et de l, :املصدر
Wilaya de Constantine, édition: Juin 2008, P:6. 

 سنة حتتل الصدارة حيث بلـغ عـدد         )59 – 15(من خالل اجلدول نالحظ أن الفئة العمرية             
هذا يدل على اتساع جمـال فئـة         إمجايل السكان و   من   %58.65 نسمة بنسبة    540721أفرادها    

 34.11بنسبة   هم األطفال   سنة و  )14 – 0(لفئة العمرية   األشخاص الذين هم يف سن العمل، تليها ا       

        ) سـنة  60أكثـر مـن     (هي فئة معالة خارج قوة العمل، مث كبار السن ذوي الفئة العمرية              و %
  .إمجايل السكانمن  % 7.24و الذين هم خارج الفئة النشيطة أيضا، إذ ال ميثلون إال نسبة 

  اجلنستوزيع السكان حسب  3.2.1.3
 و النـصف اآلخـر       ذكور  نصفهم نسمة 921893 ب   2008يقدر عدد سكان الوالية سنة           

إمجايل من   % 49.99 بنسبة   نسمة 460943 ذكورإيناث بنسب تقريبا متساوية، حيث يبلغ عدد ال       
 ، هذا يعـين أن     إمجايل عدد السكان  من   %50.01 إيناث بنسبة     نسمة 460950 و   ،عدد السكان 

  . أنثى 100001 ذكر تقابله 100000كل 
  واقع و خصائص البطالة يف والية قسنطينة 3.1.3

 التشغيل لواليـة    وكالة  طاليب العمل املسجلني لدى    ن املعلومات اليت سنستعملها ختص فقط     إ     
  . اليت سنعتمد عليها يف حماولة حتديد تطور و خصائص البطالة يف الوالية قسنطينة، و

سسة عمومية ذات شخصية     هي مؤ  )ANEM(لة الوطنية للتشغيل  الوكاو جتدر اإلشارة إىل أن           
استقالل مايل، تابعة لوزارة العمل و التشغيل و الـضمان اإلجتمـاعي، ـتم أساسـا       معنوية و 

 عملال عرض و عملال طلب بني العالقة تنظم و ،العاملة لليد الوطنية السوق وضعية علىباإلطالع 
الشغل من طـرف   عروض العمل بعدما تتلقى طاليب جيهوتو بإعالم تقوم  حيث،بينهما تقرب و

   . خاصة، خمتلطة، و حىت من مؤسسات خاصة أجنبية عمومية، مؤسسات
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 إىل 2007 سـنة  29582 مـن املسجلني لدى وكالة قسنطينة     لقد تطور عدد طاليب العمل      و       
 الطلـب  رغم هذا اإلرتفاع الكـبري يف    ،  % 34 بنسبة تقارب  أي 10054 ب 2009 سنة 39636

  . شخص7138من إجياد مناصب عمل ل  2009 سنةخالل على العمل إال أن الوكالة متكنت 
هذه  متسهم الذين السكان متييز يقتضي يف والية قسنطينة حدة مشكلة البطالة تشخيص إن     

 :أمهها من و التصنيفات، من عدد أساس على الظاهرة
  .املناطق اجلغرافية – 1
 . السن– 2
  . نس اجل– 3
  . املستوى التعليمي– 4

  املناطق اجلغرافية طاليب العمل حسب تصنيف 1.3.1.3
 السكان يف منـاطق دون  تركز يف بارز دور جتماعيةاإل اخلدمات و قتصاديةاإل لمشاريعل إن     

 إحـدامها  ،نوعني إىلاملناطق اجلغرافية لتواجد طاليب العمل  تقسيم ميكن هذا على بناءاأخرى، و 
   :  املوايل لكلشا  هذا ما يوضحهريفي، خراآل و حضري

  2009 سنة توزيع طاليب العمل حسب املناطق اجلغرافية: 07شكل رقم 

قسنطينة    اخلروب حامة بوزيان 

% 56,67

% 14,63

% 28,7

  
  .ة التشغيل لوالية قسنطينةوكالمعطيات  من إعداد الطالبة باإلعتماد على: املصدر

طاليب  توزيع يف اختالال هناك أن نالحظ الواردة يف الشكل أعاله لنسبل تتبعنا خالل من     
هم من وكالة  2009 سنة  طاليب العمل خاللغالبيةف ،الريفية و احلضرية املناطق بنيالعمل 

من العدد اإلمجايل،  % 56.67قسنطينة و اليت تضم بلدييت قسنطينة و عني مسارة احلضريتني، بنسبة 
لعمل بالبلديات ايب تتكفل بطالاليت  و % 28.7أما املرتبة الثانية فكانت لوكالة اخلروب بنسبة 
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اخلروب، إبن باديس، أوالد رمحون، عني عبيد، و هذا يدل على أن نسبة طاليب : احلضرية التالية
 للسكان اجلغرايف التوزيع أن إذتتمركز يف املناطق احلضرية باعتبارها األكثر كثافة سكانية،  العمل

، % 14.63تسجل أقل نسبة و هي ف انحامة بوزي وكالة أما، طاليب العمل توزيع يف الكبري األثر له
خنفاض الضغط الدميوغرايف يف البلديات اليت تضمها هذه الوكالة كبلدية إىل انعتقد أن هذا راجع  و

  .2الكلم/ نسمة  73.3بين محيدان الريفية اليت ال تتعدى الكثافة السكانية ا 
  سن طاليب العمل حسب التصنيف 2.3.1.3

 . العمرية األكثر طالبا للعملالفئات على يل سنتعرفاملوا للشكمن خالل ا     
  .2009سنة  سنتوزيع طاليب العمل حسب ال: 08شكل رقم 
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  .ة التشغيل لوالية قسنطينةوكالمعطيات  من إعداد الطالبة باإلعتماد على: املصدر

 ، الفئات العمرية بشكل غري عـادل الطلب على العمل تتقامسهأن  نالحظ  الشكلخالل من     
هـي   ، و%76 حيث ميثلون أكثر من  سنة، 40 عن أعمارهم تقل الذين الشباب من هممعظمف

 الفئـة  هذه أنإىل  ،عتقادنايف ا رتفاعاإل هذا يرجع ، والعاملة القوى يف ذات الوزن األكرب الفئة
 و الـذين  ،املعاهـد  يف املكونني و اجلامعيني الطلبة معظم خالهلا يتخرج اليت السنوات مع تتوافق

، باإلضافة إىل احملالون مبكرا على سوق العمل حالة إىل العمل عن البحث حالة من حتوهلميصعب 
 كذلك، املهنية احلياة يف اندماجهم حيث يترتب عن ذلك صعوبة الشغل بسبب التسرب املدرسي

 بـدون  هم و العمل، لسوق مرة لألو يتقدمون معظمهم الذين و الوطنية اخلدمة لواجب املؤدون
 لألفـراد  التوظيف أولوية تعطي قتصاديةاإل املؤسسات أغلب أن خاصة و ميدانية، خربة أو جتربة
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 إىل  ألول مـرة الداخلني الشباب إذن فالفئة األكثر طلبا للعمل هي املهنية، اخلربة ذوي و املؤهلني
بطالة إعادة إدماج ناجتة عن تعرب عن وما  سنة فهي عم40، أما بالنسبة للفئة أكثر من العمل سوق

 منخفضة بـسبب سـهولة   نسبتهاكون هذه العمالة مؤهلة ف تسريح العمال يف إطار اخلوصصة، و    
 . اإلندماج املهين

  اجلنس طاليب العمل حسب تصنيف 3.3.1.3
  :ايلالت اجلدول نقدم ،الوالية يف النساء و الرجال كثر طالبا للعمل منالفئة األ ملعرفة     

  .2008 -2007خالل الفترة   تطور توزيع طاليب العمل حسب اجلنس:11 جدول رقم
 طاليب العمل  2008  2007

  النسبة  العدد  النسبة  العدد اجلنس
  81.95  31780  87.95  26019  ذ كر
  18.05  7000  12.05  3563  أنثى

  100  38780  100  29582  اموع
  . التشغيل لوالية قسنطينةوكالةمعطيات  ىمن إعداد الطالبة باإلعتماد عل: املصدر

فئـة   يف كـبري  بشكل ونتركزطاليب العمل ي أن النسب و األرقام هذه خالل من نالحظ     
  إذ 2008 - 2007  الفتـرة  خـالل  % 80 مستوى عن تنخفض مل النسبة أن حيثالذكور 

 12.05 بلغت حني يف طاليب العمل،ل  من العدد اإلمجايل% 88نسبة تقارب  2007 سنة يف بلغت

من جنس الذكور تفوق نسبة طـاليب        يعين أن نسبة طاليب العمل     ، لنفس السنة بالنسبة لإليناث    %
أضعاف، لكن سرعان ما بدأت هذه النسبة يف التراجـع سـنة             7من جنس اإلناث بقرابة      العمل
 هرفـس ن اإلرتفـاع النـسيب   هذا    لدى اإلناث،  % 18مقابل   % 82 حيث أصبحت تقريبا     2008

 الذي كانت تسوده بعـض       لدى اتمع القسنطيين   لفكرة عمل املرأة    التدرجيي نضجالتطور و   الب
ن اإلينـاث   كده العدد اهلائل م   ؤ، هذا ما ي   التقاليد اإلجتماعية اليت تعرقل دخول املرأة عامل الشغل       

درج، حيث  و مراكز التكوين املهين سنويا و كذا الالئي هن يف طور الت            املتخرجات من اجلامعات  
 .ستوجهن لسوق العمل الحقا

  املستوى التعليمي طاليب العمل حسب  تصنيف 4.3.1.3
  :حيظى طاليب العمل مبستويات تعليمية خمتلفة جعلتهم يتوزعون وفق ما يوضحه اجلدول التايل     
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  .2009 -2007خالل الفترة  طاليب العمل حسب املستوى التعليميتطور توزيع : 12 جدول رقم
ليب العملطا  2009  2008  2007  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد املستوى التعليمي
  4  1586  3.91  1515  5.53  1635  بدون مستوى

  16.14  6397  13.89  5388  18.44  5454  إبتدائي
  49.28  19536  46.45  18015  47.12  13940  متوسط
  21.11  8370  23.06  8941  23.68  7006  ثانوي
  9.45  3747  12.69  4921  5.23  1547  جامعي
  100  39636  100  38780  100  29582  اموع

  . التشغيل لوالية قسنطينةوكالةمن إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات : املصدر
 2009نالحظ أن نسبة الذين مل يوفقوا يف إجياد وظيفة تتزايد مع املستوى التعليمي، ففي سنة      

 لذوي املستوى اإلبتدائي أما بالنسبة %16.14لذين بدون مستوى، و  بالنسبة ل% 4قدرت ب 
يف الطورين األول و الثاين  بسب التسرب املدرسي ،% 49.28لذوي املستوى املتوسط فقد بلغت 

مما يسمح بتدفق  أعداد هائلة من الشباب لسوق الشغل يتميزون بنقص اخلربة و الكفاءة املهنية، 
ى الثانوي و اجلامعي فإن الدراسة قد أخرم نسبيا عن الدخول املبكر أما بالنسبة لذوي املستو

  .طلب عمل لسوق الشغل و
على طلب الإن توزيع طاليب العمل حسب املستوى التعليمي، يظهر وجود إرتفاع يف نسبة      

 5.23 بعدما كانت  % 12.69  بلغت نسبتهم 2008العمل خاصة بالنسبة للجامعيني، ففي سنة 

 أي يف غضون سنة واحدة جتاوز عددهم ضعف ما كان عليه، فكثريا ما تشكو ،2007 يف  %
    يف حني يتدفق لسوق الشغل آالف اجلامعيني  املؤسسات اإلقتصادية من نقص العمالة املؤهلة،

 العجز عادة ما يعوض بالعمالة األجنبية، مما يطرح إشكالية إصالح املنظومة اغري اجلامعيني، هذ و
  .سوق الشغل احتياجاتمية و التكوينية مبا يتماشى و التعلي

  بناءا على ماسبق، ميكننا القول أن بلدية قسنطينة و البلديات ااورة هلا هي األكثر تضررا من      
يف  البطالة حسب معطيات وكالة التشغيل احمللية، و نعتقد أن هذا يعود للكثافة السكانية الكبرية 

 و اليت تدل على 2كلم/نسمة  2464.8 يف بلدية قسنطينة 2009ت سنة هذه املناطق، حيث بلغ
 الذكور الشباب من هم )البطالون(طاليب العمل أن معظمإرتفاع عدد السكان النشطني ا، كما 

يتميزون بنقص اخلربة و الكفاءة املهنية، إال أنه يف  املتوسط يف الغالبالتعليمي ذوي املستوى 
  .تزايد ملحوظ خلرجيي اجلامعاتالسنوات األخرية يظهر 
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ستعملنا املعطيات السابقة يف حساب معدل البطالة يف الوالية لظهر حبجم أقل من لكن لو ا     
حجمه احلقيقي، نظرا ألن هذه املعطيات مستقاة من وكالة التشغيل لوالية قسنطينة التابعة لوزارة 

 العدد احلقيقي للبطالني بالوالية ألا تعىن العمل و التشغيل و الضمان اإلجتماعي، و اليت ال تعكس
بالتايل ال ميكن األخذ  ليس بكل البطالني يف الوالية، و فقط بطاليب العمل املسجلني لديها و

 البيانات يف الكبري النقصب هذا بمبعطياا يف حتديد معدل البطالة للوالية أو ألحد بلدياا، و بس
 ني أو البطالني أو املشتغلني سواءا تعلق األمر بعدد السكان النشطالظاهرة ذه املتعلقة اإلحصائية

 أو غري ذلك، تعذر علينا حساب معدل البطالة احلقيقي يف سنيف كل بلدية من حيث اجلنس أو ال
  . و دراسة خصائصهاالظاهرة هذهكل بلدية من أجل حتديد البلديات األكثر تضررا من 

  وسطة يف والية قسنطينةواقع املؤسسات الصغرية و املت 2.3
ما كبريا من قبل املؤسسات الصغرية و املتوسطة على مستوى والية قسنطينة اهتما عرفت     

مديرية املؤسسات الصغرية و املتوسطة و الصناعات  إنشاء و يتجلى ذلك يفالسلطات احمللية، 
املتعلقة بدعم و تشجيع ، اليت دف إىل دراسة التدابري 2005 سنة التقليدية على مستوى الوالية

 و املسامهة يف إجناز خريطة مكان تواجدها باإلضافة إىل املؤسسات الصغرية و املتوسطةإنشاء  
  . اتأطري التظاهرات اإلقتصادية و كذا مجع املعلومات و املعطيات اإلقتصادية املتعلقة 

   تشكيلة املؤسسات الصغرية و املتوسطة 1.2.3
           الصغرية و املتوسطة من املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة  املؤسسات تكونت      

  .املؤسسات الصغرية و املتوسطة العمومية و الصناعة التقليدية أو النشاطات احلرفيةو 
   توزيع املؤسسات الصغرية و املتوسطة حسب الشكل القانوين1.1.2.3

و ذلك   القانوينهاشكل حسب  املتوسطة املؤسسات الصغرية وتوزيعالشكل التايل يوضح      
  .2009سنة 
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  .2009 سنة حسب الشكل القانوينتوزيع املؤسسات الصغرية و املتوسطة : 09الشكل رقم 

مؤسسات خاصة مؤسسات عمومية نشاطات الصناعة التقليدية

% 56,76% 41,36

% 1,88

  
و الصناعة  من إعداد الطالبة استنادا إىل معطيات مديرية املؤسسات الصغرية و املتوسطة: املصدر

  .لوالية قسنطينةالتقليدية 
 القانوين، للمعيار وفقا املتوسطة و الصغرية املؤسسات الل الشكل نالحظ أن توزيعمن خ     

 للتأمينات الوطين الصندوق لدى ا املصرحيظهر أن عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة 
 اخلاص القطاع مؤسسات هاضمن يندرج و ،2009 مؤسسة اية سنة 14865  قد بلغاالجتماعية

 و بالتايل ،املؤسسات عدد من إمجايل % 56.76 نسبة يعادل ما أي مؤسسة 8438 عددها البالغ و
 اإلصالحات منطق مع يتوافق احلال بطبيعة هذا وإنشاءا هلذه املؤسسات  األكثرفهو القطاع 

لقطاع اخلاص على املسامهة يف التنمية ا  و تشجيعالسوق إقتصاد يف إطار التوجه حنو اإلقتصادية
 ما أي مؤسسة 280 ب عددها قدر فقد العام للقطاع التابعة املؤسسات خيص فيما أمااإلقتصادية، 

 ات ورش العدد قدر حني يف،  عملية اخلوصصةتعود إىل ئيلة جداضو هي نسبة ، % 1.88 نسبته
 ورشة أي بنسبة تقدر ب 6147 ب احلرف و التقليدية الصناعة ةغرف لدى ا املصرح رفيةاحل

41.36 %.  
  ؤسسات الصغرية و املتوسطة حسب الشكل القانوينتطور امل 2.1.2.3

 شكلحسب ال تظهر تطور يف عددها املؤسسات الصغرية و املتوسطةإن معطيات مديرية       
  :، نلخصه يف اجلدول التايلالقانوين
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   خالل الفترة  القانوينشكلاملؤسسات الصغرية و املتوسطة حسب التعداد  طور ت:13 رقم اجلدول
2005 – 2009  

2005  2006  2007  2008  2009  

  التطور

%  
05  

/09  

الشكل 
 القانوين

  للمؤسسات

     الصغرية 
  %  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  و املتوسطة

املؤسسات 
  العمومية

298  3.8  294  3.2  292  2.7  286  2.3  280  1.88  - 6  

املؤسسات 
  86.8+  56.76  8438  58  7253  58.9  6374  56.2  5229  56.7  4516  اخلاصة

الصناعة 
  التقليدية

3147  39.5  3777  40.6  4149  38.4  4948  39.7  6147  41.36  +95.3  

  86.7+  100  14865  100  12487  100  10815  100  9300  100  7961  اموع

و الصناعة  املتوسطة  املؤسسات الصغرية و مديرية ا إىل معطياتد استناطالبةمن إعداد ال: املصدر 
  .والية قسنطينة لالتقليدية

 زيادة جد هامـة     هقد عرف يف جمموع   غرية و املتوسطة    عدد املؤسسات الص  يظهر اجلدول أن         
 عـددها  نتقـال ا، ب خالل اخلمس سنوات األخرية    % 86 بأكثر من    حيث مت تسجيل إرتفاعا قدر    

  14865 إىل     2005 سنة  مؤسسة 7961من  ) ختالف شكلها القانوين    اكل املؤسسات ب  ( اإلمجايل  
 أصل هذه الزيادة يعود إىل الوترية اجلد متسارعة يف إنـشاء املؤسـسات       إن  ،2009  سنة مؤسسة

 أي ما    سنوات، 5خالل  مؤسسة   3922نسجل إنشاء أكثر من     حيث  املتوسطة اخلاصة    الصغرية و 
 و اليت أكرب نسبة تطور    ثالثي، أما قطاع الصناعة التقليدية فقد بلغ         مؤسسة كل    200ل حوايل   يعاد

 املؤسـسات  أن ، يف حنيهلا قدمت اليت احلوافز و التسهيالت يعود ذلك لطبيعة و % 95فاقت 
 هـذه  أن كما يف املتوسط % 3 نسبتها تتجاوز أامل حبيث ،اجد ضئيلة نسبة إال تشكل ال العامة
 القطاع أصبح قد و كبريا، شوطا قطعت قد صةوصاخل أن يوحي هذا و مستمر تناقص يف النسبة
 .  بالواليةاملتوسطة و الصغرية املؤسسات يستحوذ على معظم اخلاص

 احلريف القطاع بانتعاش اخلاصة التوقعات أن على يدل املؤسسات أصناف منو معدل تطور إن      
 عـدد  يف اهلائلة الزيادة من الرغم علىلكن  ،العام القطاع عكس على متفائلة اخلاص القطاع و

  عتباراإل بعني نأخذ ألننامل حقيقية زيادة بالفعل تعكس ال أا إال احلرفيني، و اخلاصة املؤسسات
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من أجل ذلـك   و ،السكان منو مبعدل املؤسسات منو معدل مقارنة من البد لذلك، السكان تطور
 لكـل  املؤسسات عدد يبني الذي و املتوسطة و الصغرية املؤسسات كثافة مؤشر حبساب سنقوم 

  .ساكن ألف

  ؤسسات الصغرية و املتوسطةتطور كثافة امل 2.2.3
  :دف معرفة توزيع املؤسسات حسب عدد السكان نورد احلدول التايل     

  2009 -2005 خالل الفترة املتوسطة و الصغرية املؤسسات كثافة تطور :14 رقم اجلدول

  معدل النمو  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات
05 / 09  

عدد 
املؤسسات 
   الصغرية 
  و املتوسطة

7961  9298  10815  12487  14865   +86.7  

حجم 
  8.68+  983050  921893  928900  917000  904500  السكان

كثافة 
    0.0088  0.01  0.011  0.013  0.015  +70.45املؤسسات

و مديرية التخطيط و التهيئة  و الصناعة التقليدية املتوسطة و الصغرية املؤسساتمديرية  :املصدر
  .لبةاطال إعداد من مافه  و معدل النموالكثافة أما ،ة قسنطينالعمرانية لوالية

 من بدال  % 70.45 هو 2009 سنة إىل 2005 سنة من للمؤسسات احلقيقي النمو معدل إن     
 النمـو  مؤشـر  على عتمادفقط، فباإل  %8.68 قد ارتفع بنسبة السكان معدل منو ألن  86.7%

     جيـدة  بوترية تنمو أصبحت قسنطينة يف توسطةامل و الصغرية املؤسسات أن اجلزم ميكن احلقيقي
 9 يساوي تقريبـا  كان 2005سنة  يف ساكن 1000 لكل املؤسسات عدد أن خاصة و معقولة و

 املتوسطيف   مؤسسة11، مث 2006املتوسط سنة يف   مؤسسات10 أصبحاملتوسط، مث يف  مؤسسات
 مؤسسة 15، و أخريا بلغ نساك 1000 لكل 2008 املتوسط سنةيف    مؤسسة13 ف، 2007سنة 
  .2009سنة  نسمة 1000 لكل املتوسطيف 
  

                                                
   عدد السكان/  عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة =كثافة المؤسسات.  
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  املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة 3.2.3
 نظرا لكون جل املؤسسات الصغرية و املتوسطة تعود للقطاع اخلاص و لتوفر املعطيات عنـها                   

 .  من التفصيل يف الدراسةبشيءعلنا نتناوهلا جيأوفر من غريها هذا ما بشكل
  تطور املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة 1.3.2.3

هـذا مـا      من أهم أصناف املؤسسات منـوا، و       املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة    تعد       
  :يوضحه الشكل التايل

   خالل الفترةتطور عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة يف والية قسنطينة: 10 الشكل رقم
 2005-2009. 
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    من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات مديرية املؤسسات الصغرية و املتوسطة: املصدر

  .لوالية قسنطينة و الصناعة التقليدية
 تزايد يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات عدد أن أعاله لشكلا معطيات خالل من تبنيي     

 حدود يف يصل حىت العدد بعدها من ليتضاعف ،2005 سنة مؤسسة 4516بلغ  حيث مستمر،
 اخلمس خالل  %86.8بنسبة زاد  قد املؤسسات عدد أن مبعىن مؤسسة، 8438 إىل 2009 عامسنة 

النوع من  هلذا  فعالةعمل ستراتيجيةإ انتهاج إىل اعتقادنا يف ذلك يرجع و ،سنوات األخرية
 االقتصادية املتغريات مع مكيفة و للتنفيذ لةقاب واقعية آليات و طرقب مدعمة احليوي،املؤسسات 

 مشروع 12  متويل متحيث  ،هاتطوير وتها تنمي دون حتول اليت العراقيل جتاوز منها الغاية اجلديدة،
     فيما خيص ترقية  و جزائري، دينار 498.500.870 بقيمة القروض ضمان صندوقعن طريق 
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ل و شراكة بني املؤسسات  احمللية، و عالقتني للعمل  عالقة عم54و تطوير املناولة فقد مت جتسيد 
إىل جانب اإلستفادة من الربنامج الوطين للتأهيل، الذي  ،و الشراكة بني مؤسسات حملية و أجنبية

 ملف خاص مبؤسسات صغرية و متوسطة جتري حاليا 22 عن تسجيل 2009أسفر لغاية اية 
  .عمليات تأهيلها من طرف خرباء الوكالة

  تطور املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة حسب قطاع النشاط 2.3.2.3
 نتـشارها اصل يف عدد املؤسـسات حـسب        تسمح لنا هذه الدراسة من متابعة التطور احلا            

  .النشاط االقتصادي  فروعمدى تركزها بني العمودي، و
من لنشاط اقطاع الصغرية و املتوسطة اخلاصة حسب  املؤسسات تعدادتطور  :15جدول رقم 

  .2009 السداسي األولإىل  2007 السداسي األول
السداسي األول 

2007  
 السداسي األول

2008  
 السداسي األول

2009  
  فروع
  النشاط

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

   % التطور

07 / 09  

  18+   0.83  66  0.88  61  0.92  56  فالحة و صيد  01

  100+   0.03  2  0.01  1  0.02  1  طاقة  مياه و  02

  0+   0.01  1  0.01  1  0.02  1  حمروقات  03

خدمات يف جمال   04
  احملروقات

0  0  0  0  0  0.00   +0  

  19+   0.87  69  0.90  63  0.96  58       جمموع القطاع األول

  31+   0.53  42  0.51  35  0.52  32  مناجم و حماجر  05

 صناعات التلحيم،  06
  إلكترونيكمكانيك،

113  1.85  131  1.89  154  1.94   +36  

  123+   4.10  325  4.05  280  2.39  146  مواد البناء  07

أشغال  بناء و  08
  عمومية

1422  23.31  1621  23.42  1834  23.15   +29  

  29+   1.01  80  0.91  63  1.02  62  كيمياء و بالستيك  09
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الصناعات الغذائية،   10
  التبغ و الكربيت

392  6.42  422  6.1  453  5.72   +15  

  12+   1.38  109  1.42  98  1.59  97  صناعة النسيج  11

صناعة اجللود و   12
  األحذية

3  0.05  6  0.08  6  0.08   +100  

  24+   3.53  280  3.53  244  3.69  225  صناعة اخلشب  13

  64+   0.29  23  0.23  16  0.24  14  صناعات خمتلفة  14

  32+   41.73  3306  42.14  2916  41.08  2506  جمموع القطاع الثاين     

  36+   9.04  716  9.36  648  8.60  525  نقل و إتصاالت  15

  20+   21.26  1684  22.24  1539  22.94  1399  التجارة  16

و  فنادق، مطاعم  17
  مقاهي

400  6.56  417  6.03  465  5.87   +16  

خدمات مقدمة   18
  للمؤسسات

317  5.2  349  5.04  618  7.80   +95  

خدمات مقدمة   19
  لألسر

847  13.89  913  13.19  938  11.84   +11  

  35+   0.39  31  0.36  25  0.38  23   ماليةمؤسسات  20

  33+   0.35  28  0.32  22  0.34  21  شؤون عقارية  21

خدمات مقدمة   22
  للجماعات

3  0.05  29  0.42  67  0.85   +2133  

  29+   57.4  4547  56.96  3942  57.96  3535  جمموع القطاع الثالث     

  30+   100  7922  100  6921  100  6099  اموع              

 و الصناعة املتوسطة  املؤسسات الصغرية و مديرية ا إىل معطياتد استناطالبةمن إعداد ال: ملصدر ا
  . لوالية قسنطينةالتقيدية
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إذا قمنا بتحليل نتائج هذا اجلدول على أساس تقسيم النشاط االقتـصادي إىل القطاعـات                      
نالحظ توزيع غري عـادل لعـدد       الث،  القطاع الث  ، القطاع الثاين، و   ل القطاع األو  : و هي  الثالثة

منه نستنتج ما    و ،قطاعكل  داخل   بني خمتلف القطاعات و   اخلاصة   املتوسطة  الصغرية و  املؤسسات
  :يلي 

 تتجاوزبنسب جد عالية    ) دماتاخل (لثاملتوسطة يف القطاع الثا    املؤسسات الصغرية و   تتركز      
إذا قمنـا   و،  % 41بنـسبة تفـوق   ) لصناعةا(يليه القطاع الثاين     من جمموع املؤسسات،     % 57

املؤسسات  فروع صناعية نالحظ أن      10 الذي يضم    زيع النسيب ملؤسسات هذا األخري    بتحليل التو 
األشغال العموميـة حيـث متثـل يف          يف نشاط البناء و    ااملتوسطة اخلاصة تتركز أساس    الصغرية و 
قد عرفـت    ل سنوات الدراسة، و   املتوسطة خال  و من جمموع املؤسسات الصغرية    % 23املتوسط  

 الـسداسي    و 2007 الـسداسي األول   بني   % 29زيادة يف عدد املؤسسات حيث تطورت بنسبة        
يـؤثر   ، و وهو ما يظهر اإلقبال الكبري للمسثمرين اخلواص على هذا القطاع 2009األول من سنة   

هي كل من فرع     ليها و  يتميز ا على بعض النشاطات األخرى اليت حيتاج إ         اليتبفعل قوة اجلذب    
 البنـاء   فرعنتعش  يملا  حيث  ،  اتالصناعغريها من    الفلني، و  إنتاج اخلشب و   البناء و  نتاج مواد إ

         البنـاء   شارة إىل الوزن اخلـاص لفـرع نـشاط        من املهم اإل  و  ،  الصلة ذات فروع ال تنتعش باقي 
 تـدارك  إىل الرامية الدولة ياسةلس ذلك يرجع و األوىل، حيث حيتل املرتبة  و األشغال العمومية

 مقاوالت قيام على شجع مما ،السكن بناء جمال يف سيما ال نشاطال ذا ةتعلقاملشاريع امل يف التأخر
  . والية قسنطينةاليت ختصاملشاريع  حجم لضخامة نظرا الشأن هذا يف خاصة

 مـستوى عـدد      على القطاع الثالث سواء كان ذلك علـى        ذيستحوف النشاط التجاري    أما     
 ميثـل نـسبة     هـو   و 1684 إىل   2009املؤسسات الذي وصل خالل السداسي األول من سـنة          

 مـن  %37أكثـر مـن    املتوسطة اخلاصـة، و   من جمموع كل املؤسسات الصغرية و 21.26%
 يف بقيـة    املتوسطة املؤسسات الصغرية و  عالوة على هذا، يبقى حضور      مؤسسات قطاع الثالث،    

كل من نشاط اهليئات     ميثل   حيث. دمات ال تضاهي وزن النشاط التجاري     فروع نشاط قطاع اخل   
  للجماعـات املقدمـة   و نشاط اخلـدمات  % 0.35  نشاط األعمال العقارية ،%0.39املالية نسبة   

خـالل  اخلاصة اليت تنشط يف قطاع اخلدمات       املتوسطة   الصغرية و  من جمموع املؤسسات     0.85%
التوزيع النسيب للفروع املكونة لقطاع اخلـدمات       ني يظهر   ، يف ح  2009السداسي األول من سنة     

  فـرع ، و لألسـر خـدمات مقدمـة    ،  تصاالتاإل النقل و ،  التجارة :نشاطات هي    أربعةهيمنة  
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 من جممـوع    % 87.4بـ  متثل هذه الفروع جمتمعة نسبة تقدر        إذ،  اتقدمة للمؤسس املدمات  اخل
  .قطاع اخلدماتب اخلاصة املوجودة املتوسطة  الصغرية واملؤسسات

 مـن  % 0.87 كما أن القطاع األول الذي يتضمن أربعة نشاطات إقتصادية، ال ميثل أكثر من      
، حيـث   2009خالل السداسي األول من سـنة        ةجمموع املؤسسات اخلاصة على مستوى الوالي     

نشط  يبلغ عدد املؤسسات اليت ت     إذالصيد ،    تتركز املؤسسات اخلاصة يف كل من فرعي الفالحة و        
 الصغرية  من جمموع املؤسسات% 95 مؤسسة خاصة، أي ما يعادل نسبة     66يف هذه الفروع قرابة     

     يف نفس الوقت يبلغ عدد املؤسسات يف فـرع املـاء           . هذا القطاع  اخلاصة اليت تكون     املتوسطة و
 ، كما سجلنا تراجعا ملحوظا يف جمموع املؤسسات اليت تشكل القطـاع            فقط تنيمؤسس و الطاقة 

 +ككل حيث عرف نسبة منو ضعيفة نوعا ما مقارنة بالقطاعني الثاين و الثالث، وصلت إىل                ل  األو
 61الصيد الذي انتقل فيه عـدد املؤسـسات مـن            و  وكان ذلك خاصة يف فرع الفالحة      % 19

 أي يف غضون سنتني     ،2009األول من سنة      مؤسسة خالل السداسي   66 إىل   2007مؤسسة سنة   
  .   مؤسسات فقط5سات هذا النشاط إال ب مل يرتفع عدد مؤس

توافق بني غياب املؤسسات اخلاصة عن بعـض فـروع          هناك   من التحليل السابق نستنتج أن         
 و خضوع تلك الفروع إىل اإلحتكار من قبل املؤسسات العموميـة بالنـسبة     ،النشاط اإلقتصادي 

كن تفسري احلضور القـوي للقطـاع       منه مي ، و   للبعض منها مثل قطاع املياه، الطاقة و احملروقات       
اخلاص يف فرع النشاط التجاري على أساس أن بقية الفروع األخرى كانت تشهد إحتكار القطاع         

 وكذا نقص اخلربة لدى بعض اخلواص يف ممارسـة بعـض األنـشطة              ،العام و متاطل يف حتريرها    
  .اإلقتصادية جعلهم يترددون يف ذلك

  ت الصغرية و املتوسطة اخلاصة  التوزيع اجلغرايف للمؤسسا3.3.2.3
قدرا على اإلنتـشار    املتوسطة هي    للمؤسسات الصغرية و  إن من اخلصائص الرئيسية املميزة           

اجلـدول التـايل     و،  اجلهويةمن مث املقدرة على حتقيق قدر كبري من عدالة التنمية            بني املناطق، و  
  .بلديات الواليةعلى خمتلف اخلاصة  املتوسطة الصغرية والتوزيع اجلغرايف للمؤسسات  يوضح
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بالنسب   والتوزيع اجلغرايف للمؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة يف الوالية: 16جدول رقم 
  .2009 سنةخالل املئوية 

  ) (%النسبة املئوية   العدد  البلدية
  65.06  5490  قسنطينة  1
  12.5  1055  اخلروب  2
  3.83  322  عني مسارة  3
  1.11  94  أوالد رمحون  4
  6.98  589  حامة بوزيان  5
  3.63  306  ديدوش مراد  6
  2.14  181  زيغود يوسف  7
  0.3  25  بين محيدان  8
  0.38  32  مسعود بوجريو  9
  1.49  126  إبن زياد  10
  1.06  90  إبن باديس  11
  1.52  128  عني أعبيد  12

  100  8438  اموع

    املتوسطة  املؤسسات الصغرية ويرية  مدا إىل معطياتد استناطالبةمن إعداد ال: املصدر 
  .و الصناعة التقليدية لوالية قسنطينة

الصغرية  للمؤسسات   جلهويالذي يوضح لنا التوزيع ا     16حناول من خالل حتليل اجلدول رقم            
  .بلديات بني خمتلف الاملؤسساتنتشار هذه ا ، الوقوف على مدىقسنطينة  واليةيفاملتوسطة  و
الكـربى،  لبلـديات  ا يف خاصة متركزها  يوضحاملؤسسات هذه لتموقع اجلغرايف التحديد إن     

 اليت تستحوذ  بلدية قسنطينة : ، تتمحور حول ثالث مناطق رئيسية هي      مشكلة بذلك أقطاب للنمو   
 ، مث % 12.5بنـسبة    اخلروب مث   ،%65.06 بنسبة   املؤسسات إمجايل على ما يقارب ثلثي      لوحدها

بين فبلدية  ،% 15.46، أما نصيب البلديات التسع املتبقية فال يتجاوز  %6.98 بنسبة حامة بوزيان
أن عدالة التوزيـع    يف حني   ،  لبلدية قسنطينة  5490مؤسسة مقابل    25 مثال مل تظفر إال ب       محيدان

  . مؤسسة660اجلغرايف هلذه املؤسسات جتعل كل بلدية حتظى ب 
   تكافؤ الفرص، أو باألحرى عدم تثمني املواردعين عدمتكبرية يف التوزيع الفارقة امل  هذهإن     
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 علـى  خطـرا  يشكل، حيث  مع ما يعرف بالتوازن اجلهويىفهو ما يتنا املتاحة بنفس الكيفية، و
  .حملليةا التنمية أهداف حتقيق

   كثافة املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة حسب البلديات4.3.2.3
 حسب عدد السكان مـن  املتوسطة و الصغرية ساتاملؤسميكن حتديد نصيب  كل بلدية من      

  :خالل ما يوضحه اجلدول التايل
  .2009 لسنة حسب البلدياتاخلاصة  املتوسطة و الصغرية املؤسسات كثافة: 17 رقم اجلدول

  عدد السكان  العدد  البلدية
  كثافة املؤسسات

)‰(  
  12.17  451060  5490  قسنطينة  1
  5.25  200700  1055  اخلروب  2
  8.12  39620  322   مسارةعني  3
  3.45  27200 94  أوالد رمحون  4
  6.98  84350  589  حامة بوزيان  5
  6.47  47240  306  ديدوش مراد  6
  5.02  36000  181  زيغود يوسف  7
  2.6  9610  25  بين محيدان  8
  3.46  9240  32  مسعود بوجريو  9

  6.47  19480  126  إبن زياد  10
  4.57  19700  90  إبن باديس  11
  3.3  38850  128   أعبيدعني  12

  8.58  983050  8438  اموع
مديرية التخطيط و التهيئة  و و الصناعة التقليدية املتوسطة و الصغرية املؤسساتمديرية  :املصدر

  .لبةاطال إعداد من فهي الكثافة أما ،العمرانية
بلديات، لل ينالسكا التوزيع مع يتناسب املؤسسات توزيع من خالل معطيات اجلدول جند أن     

 ، للمؤسسات على العمـوم كثافةهي نفسها األكرب  إكتظاظا سكانيا األكثر البلديات جندحيث 
 هذا ،ةمؤسس 12 يفوق  بلدية قسنطينةيف ساكن 1000 لكل املتوسطة و الصغرية املؤسسات عددف

 مث  ،ة  ما جعلها حتتل الصدارة من حيث كثافة املؤسسات نظرا لتوفرها على منطقة صناعية كـبري              
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  بلدية ديـدوش مـراد      ساكن، مث احلامة و    1000 مؤسسات لكل    8بلدية عني السمارة بأكثر من      
 مؤسسات  6أين تتواجد املنطقة الصناعية محيدة بن عيسى حيث تتوفر هذه البلدية على أكثر من               

ت، إال رغم أا حتتل املرتبة الثانية من حيث عدد املؤسسا        أما بلدية اخلروب و    ساكن،   1000لكل  
 ساكن بسبب الـضغط الـدميوغرايف       1000 مؤسسات لكل    5يتجاوز    ال املؤسسات ا أن عدد   

  .الكبري الذي تعاين منه
   العمرانيـة   حول املناطق تتركز ستثمارإلا نوايا أن إن هذا التوزيع لكثافة املؤسسات يدل على    

 اختيار أن يعين  مما،اهليئات اإلدارية تتواجد املصاحل و أين يشتد النشاط اإلقتصادي و ،و الصناعية
  .لضرورية، السيما يف وسط املدينةا املراكز قرب و اهلياكل لتوفر خاضعا يبقى عاملشرو موقع
   قسنطينةواليةب مسامهة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف التشغيل 3.3

مـن حيـث عـدد      تطورها،   واملتوسطة   املؤسسات الصغرية و  تحليل وضعية   لبعدما تطرقنا        
 على خمتلـف   يأيضا التوزيع األفق   كيفية توزيعها العمودي على الفروع الصناعية، و       واملؤسسات  

        ، جتماعيـة ملتوسـطة يف التنميـة اإل     ا بدراسة دور املؤسسات الصغرية و    املناطق، نقوم فيما يلي     
امل املهـددة ملـستقبل   و حتديدا توفري مناصب الشغل، ألن البطالة تعد من أكثر الع   بذلكنقصد  و  

  .جتماعيةالتنمية اإل

   املؤسسة الصغرية و املتوسطةشكلتوزيع العمالة حسب  1.3.3
 : وفق ما يبينه اجلدول التايلحسب شكل املؤسسة الصغرية و املتوسطة ةتوزع العمالت     

  .2009 – 2005 للفترة  ؤسسةامل شكل  احملققة حسبالعملمناصب  متوسط: 18 جدول رقم

 املناصب عدد متوسط  املؤسسات عدد تغري  2009  2005
  مؤسسة لكل

 املؤسسة صفة
 الصغرية

  مغلقة  منشأة  العمالة  املؤسسات  العمالة  املؤسسات  العمالة  املؤسسات  واملتوسطة
 املؤسسات

  61.72  -  1111-  18 -  11743  280  12854  298  وميةمالع

  -  5.33  20908  3922  38068  8438  17160  4516  اخلاصة املؤسسة 

  التقليدية الصناعة
  3147  5714  6147  18621  3000  12907  4.3  -  

  -    7961  35719  14865  68432  6904  32713  4.74موعا

      املتوسطة   إحصائيات مديرية املؤسسات الصغرية وباإلعتماد علىمن إعداد الطالبة : املصدر
  .الصناعة التقليدية لوالية قسنطينة و
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 الـصناعات  وشات و اخلاصة املتوسطة الصغرية و املؤسساتدول نستنتج أن من خالل اجل     
 لكـل  كمتوسـط  الترتيب على مناصب 4 و عمل مناصب 5 استحداث على تعمل التقليدية،
 يف العام القطاع فشل يفسر ما هذا فهو يف تراجع ةموميالع املؤسسات أما تعداد ،منشئة مؤسسة

 عـدم   تسريح العمال وعن ناتج العمالة، حجم يف تراجع هناك بل جديدة، عمل مناصب توفري
 العمـال  مناصـب  عدد متوسط استخرجنا ما إذا و ،لتقاعدعلى ا احملالني األفراد مناصب جتديد

 ، فهـذا مسرحا عامال 62 عنها ينجر واحدة كل  أنجند ،ة مغلقةيمموع مؤسسة لكل املسرحني
 أصـبح  قـد  كان إن و ،البطالة حجم زيادة يف كبري بشكل يؤثر العمومية لمؤسساتل تراجعال

       الـصغرية  املؤسسات تعداد من  % 2 تتجاوز ال و اخلاصة املؤسسات مع مقارنة ضعيفا عددها
   .اإلمجايل املتوسطة و
 متيـل  أصـبحت  املتوسـطة  و الصغرية املؤسسات أن استخالص ميكن سبق ما على ابناء     

       املتوسـطة  املؤسـسات أمـا   لصغرىا املؤسساتأي  عمال 10 من أقل توظف اليت للمؤسسات
 العمال عدد إمجايل من متثل تعد مل اليت العام، للقطاع تابع جلهاف عامال 62 حوايل توظف اليت و
، و بالتـايل فاملؤسـسات الـصغرى    % 2  أقل من إال املتوسطة و الصغرية املؤسسات قطاع يف

 مـن   % 98 من أكثر تشكل اأ حبيث ؤسسات،امل من العظمى الغالبية على تستحوذأصبحت 
العمالة ب اخلاصة املؤشرات بعض حتليل أن ندرك هنا من و املتوسطة، و الصغرية املؤسسات جمموع

  .الصغرى املؤسسات حالة األوىل بالدرجة املؤسسات يعكس ذه املتعلقة و
  املتوسطة  و الصغرية تطور العمالة باملؤسسات 2.3.3

 أثره و املتوسطة، و الصغرية املؤسسات عدد يف النقصان أو الزيادة بتحليل يسمح اراملعي هذا     
  .2009 -  2005 فترة الخالل العمالة، حجم تغري على

    للفترة  العمل مناصب و املتوسطة و الصغرية املؤسسات  عددتطور :19 رقم جدول
 2005 – 2009.  

  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات
  الصغرية   ات عدد املؤسس

  14865  12487  10815  9298  7961   و املتوسطة
  

  68432  57188  46431  44145  35719  العمالة حجم

  .لوالية قسنطينةو الصناعة التقليدية مديرية املؤسسات الصغرية و املتوسطة : املصدر
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 يف امنـصب  32713 بلغ الدراسة قيد الفترة خالل العمل مناصب يف حدث الذي التطور إن      
  .     2005 سنة مع مقارنة كزيادة % 91  تفوقبنسبة أي ،2009 سنة اية

 املؤسسات لعدد النسبية بالزيادة مقارنتها و السنوات، عرب بتحليلها قمنا ما إذا النسبة هذه      
 عـدد  تغـري  نتيجـة  الوظائف، عدد على طرأت اليت املتتالية التغريات استخراج ميكننا ا،يسنو

 :التايل باجلدول باالستعانة ،املؤسسات
  .2009- 2005للفترة  متوسط عدد املناصب لكل مؤسسة تطور: 20رقم  جدول

تطور عدد املؤسسات 
  سنويا

  تطور العمالة سنويا
  

  طبيعة التغري         
  

  املطلق  السنوات
)1(  

  النسيب
%  

  املطلق
)2(  

  النسيب
%  

متوسط عدد املناصب 
  لكل مؤسسة

)2) /(1(  

2006  1337  19.36  8426  25.76  6.3  
2007  1517  21.97  2286  6.99  1.5  
2008  1672  24.22  10757  32.88  6.43  
2009  2378  34.45  11244  34.37  4.72  
  4.73  100  32713  100  6904  اموع

  .الطالبة إعداد من املتوسطات و الفوارق و النسب و السابق اجلدولالبيانات من  :املصدر
 جديد عمل منصب 473 إستطاعت أن توفر منشأة مؤسسة 100 كل أن هر يظاجلدول إن     

    املؤسـسات  عدد تطور معدالت طبيعة بني جتانس عدم نالحظ ، كمااملدروسة للفترة كمتوسط
 .السنوات بأغلب العمالة حجم طبيعة و
 كـل  مبعـدل  معا، العمالة تطور و املؤسسات عدد لتطور موجبة معدالت 2006 سنة يف     
 من أكثر توظف املنشأة املؤسسات معظم أن أي جديدة، عمل مناصب 6 ضمنت منشأة سسةمؤ
  .فرد
 مقارنة مبعدل تطـور  املؤسسات عدد تطور زيادة قليلة يف معدل تجلس ،2007 سنة يفأما      

  ،% 25 جتـاوز نة بالسنة السابقة أين     رمقا % 7 تراجع بشكل كبري إذ بلغ تقريبا        ، الذي التوظيف

 أكثر من   توظف منصب عمل بعدما كانت      150 ال توفر أكثر من      منشأة مؤسسة 100 كلأي أن   
 باملؤسـسات  العمـال  تسريح ، و نعتقد أن هذا يعود لظاهرة      2006 عامل يف املتوسط سنة      600
نتشار ظاهرة عدم التصريح بالعدد احلقيقي للعمال بالنسبة        الو من جهة أخرى      ،ومية من جهة  العم
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 هـي  املنـشأة  املؤسـسات  معظم اخلاصة، هذا ما يوحي بأن املتوسطة و الصغرية لمؤسساتل
  .فرد من أكثر استيعاب عن عاجزة فردية، مؤسسات

التطـور    زيادة يف معدل تطور عدد املؤسسات لكن بدرجة أقل من     ،2008و نالحظ يف سنة          
لسابقة، و نفسر هـذا   يف السنة ا% 7  بعدما كان% 32 الذي قدر بأكثر من  ،املعترب ملعدل العمالة  

          اجتـاه  يعـين  هـذا ،  مناصب6 حيث أصبح يفوق متوسط عدد املناصب لكل مؤسسةرتفاع با
  .لكن تبقى دائما يف إطار املؤسسات الصغرى للعمال أكثر توظيف حنو املستحدثة املؤسسات 
   ،ر العمالـة تقريبا تساوي معديل تطور عدد املؤسسات و تطو    نسجل ،2009 سنةيف حني يف         

   طبيعة أن يعين مما ،و هذا راجع للزيادة املعتربة يف عدد املؤسسات و الزيادة املتواضعة يف التوظيف
 مبعدل توظيف يقدر ، أصبحت توظف العمال بدرجة أقل مقارنة بالسنة املاضيةاملنشأة املؤسسات 

   .جديدة مناصب لكل مؤسسة 4ب 
 ،2009 سـنة  يف املنشأة املتوسطة و الصغرية املؤسسات أن نستخلص السابق التحليل من     

 يساهم الذي هو جتاهاإل هذا السابقة، السنوات مع مقارنة ،بدرجة أقل للتوظيف متيل أصبحت

  . نظرا لكثافته ضمن نسيج املؤسسات الصغرية و املتوسطةالعمالة، استعاب زيادة يف
  الوظائف إمجايل من العمل مناصب اثاستحد يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات مسامهة 3.3.3

رغم أن عدد عمال املؤسسات الصغرية و املتوسطة يتزايد بوترية متسارعة خاصة يف السنوات                   
األخرية، غري أننا ال نستطيع حتديد مدى قدرته على توفري مناصب عمل إال من خالل مقارنة ذلك              

  . املوايل، و هذا ما يوضحه اجلدول كإمجايل عدد الوظائف مبرجع
  .2009 لسنة  الوظائف إمجايل من املتوسطة و الصغرية املؤسسات مسامهة نسبة: 21 رقم جدول
  مناصب العمل      

  
  السنة    

عدد مناصب العمل 
  اإلمجالية

عدد املناصب اإلمجالية 
   الصغرية املؤسساتيف 

  املتوسطة و

النسبة املئوية حلصة امل 
ص م من إمجايل 

  الوظائف
2009  303469  68432  22.55  

    مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية معطيات  من إعداد الطالبة باإلعتماد على : املصدر
  .لوالية قسنطينة و الصناعة التقليديةو مديرية املؤسسات الصغرية و املتوسطة 

 اسـتحداث  يف متواضعة نـسبيا  املتوسطة و الصغرية املؤسسات ةأن مسامه دولاجل يظهر     
 ،2009  حىت اية سنة املستحدثة املناصب عدد إمجايل من % 23 تتجاوز ال إذ ،العمل مناصب

عتمد يف حساا على    ، حيث ا  انطالقا من كون إمجايل الوظائف يعرب عن الفئة املشتغلة يف الوالية          ف
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        ة  و بالتايل قد يكون يف العينة أشخاص يعملـون يف مؤسـسات صـغري              ،طريقة املعاينة العشوائية  
، باإلضافة إىل و متوسطة مصرح م أو غري مصرح م لدى الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي          

 واسـع   املـشتغلة بالتايل سيكون جمال الفئة      و،ؤقتون  املدائمون أو   الاخلاص   و عمال القطاع العام  
فقط العمال نوعا ما على عكس جمال فئة عمال قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة الذي يشمل               

، و بناءا على ذلك ميكن وصف هذه النسبة باهلامـة  لدى صندوق الضمان اإلجتماعي  املصرح م 
هم املصرح م فقط،    كوا تعرب عن فئة حمددة من عمال قطاع  املؤسسات الصغرية و املتوسطة و             

 ،ة و املتوسـطة تصلنا ا باإلضافة إىل مديرية املؤسسات الصغريأن معظم الوكاالت اليت ا     خاصة و 
جتمع على أن عمال هذا القطاع غري املصرح م ميثلون عدد ال بأس به، غري أننا مل نستطع حتديد                   

 .نسبتهم نظرا لغياب اإلحصائيات املتعلقة بذلك

 واليةبال التشغيليف  العموميةالصغرية و املتوسطة املؤسسات  مسامهة 4.3.3
خلـق  يف  الصغرية و املتوسطة العمومية إال أا تساهم        رغم التناقص املستمر لعدد املؤسسات           

  :يظهره الشكل املوايل  وفق ماحسب قطاعات النشاط مناصب عمل
على قطاعات املتوسطة العمومية  و الصغرية املؤسسات مناصب عملتوزيع  :11 رقم الشكل

  .2009سنة النشاط ل

الصناعة البناء و األشغال العمومیة
الخدمات الزراعة
المناجم و المحاجر التجارة

% 22,64

% 13,96% 49,48

% 3,27
% 1,57

% 9,05

  
  

     املتوسطة و الصغرية املؤسساتة مديريمعطيات من إعداد الطالبة باإلعتماد على  :املصدر
  .لوالية قسنطينةو الصناعة التقليدية 

 إىل الكـبرية  اإلسـتثمارات  تفكيـك  العمومية املؤسسات هيكلة إعادة عمليةلقد نتج عن      
 االقتصادية الوحدات من العديد بإنشاء مسحت حيث أفقيا، و عموديا تتوزع صغرية ستثماراتا
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 يف شـغل  ملناصب بتوفريها العمل، على املتزايد الطلب لتغطية الكبرية املؤسسات حمل حلت اليت
 سـرعة  علـى  يساعدالذي  اإلستثمارات حجم صغر نظرا ل منخفضة بتكاليف و قصرية فترات

  . و يف التسيريالتكاليف يف التحكم و اإلجناز،
اع حىت اية سـنة      إال أنه استط   ،فرغم أن هذا النوع من املؤسسات يتميز باإلخنفاض املستمر             

 250 إىل 50 منصب عمل، و هذا راجع لكوا توظف يف املتوسـط مـن       11743 أن يوفر    2009
عامل، يتوزعون بشكل غري عادل على خمتلف القطاعات اإلقتصادية، حيث يظهر الشكل أن أهم              
 القطاعات اليت تنشط فيها املؤسسات العمومية هي  اخلدمات، الـصناعة و البنـاء و األشـغال                

 و أن قطاع اخلدمات لوحده حيوز أكرب نـسبة إذ           ،% 86العمومية، و اليت متثل جمتمعة أكثر من        
يوفر تقريبا نصف مناصب الشغل، مث يليه قطاع الصناعة مما يؤكد أن الدولة الزالت تسيطر على                 

  .  هذا القطاع
  التشغيل بالوالية مسامهة النشاطات احلرفية يف 5.3.3

 ةبغرف املسجلني عدد بلغ حيث هاما تزايدا عرف فقد احلرفية، و التقليدية عةالصنا قطاع أما     
  : يلي كما يتوزعون مسجل 18621 حوايل احلرف و التقليدية الصناعة

  .2009 سنة النشاطات احلرفية مناصب عمل  :22 رقم اجلدول
  عدد احلرفيني  املؤسسة احلرفية  طبيعة النشاط

  6640  2203  وادالصناعة التقليدية إلنتاج امل

  8308  2733  الصناعة التقليدية إلنتاج اخلدمات

  3673  1211  الصناعة التقليدية الفنية

  18621  6147  اموع

    املتوسطة و الصغرية املؤسساتمديرية معطيات من إعداد الطالبة باإلعتماد على : املصدر
  .لوالية قسنطينةو الصناعة التقليدية 

 الفردية املؤسسات من ثريلكا على يشتمل احلرفية و التقليدية الصناعة اعقطيظهر اجلدول أن      
 الصناعة التقليديةتعترب   و، عمال3إذ تشغل كل ورشة يف املتوسط  ،لصغرى خاصةا و العائلية و

ها لقرابة الوالية بتوفري يف الشغل مناصب إنشاء و حتقيق يف أمهية  الورشاتأكثر إلنتاج اخلدمات
  .مل القطاعنصف مناصب ع

  والية التشغيل باليف  املؤسسات الصغرية و املتوسطة التابعة للقطاع اخلاصمسامهة  6.3.3
            بالتايل هي و القطاع إنتشارا، تعترب املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة من أكثر مؤسسات     
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  البطالة على مستوى إمتصاص يف هلا فعالية أكثر دور إىل يشري قد مما للعمالة، ابإستيعا األكثر
  .الوالية

  املتوسطة اخلاصة و الصغرية تطور العمالة باملؤسسات 1.6.3.3
 أثره و املتوسطة، و الصغرية املؤسسات عدد يف النقصان أو الزيادة بتحليل يسمح املعيار هذا     

  .2009 -2005الفترة  خالل العمالة، حجم تغري على
  للفترةالعمل مناصب عدد و املتوسطة اخلاصة و الصغرية ؤسساتامل عدد تطور  :23 رقم جدول

2005 - 2009.  
  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

عدد 
املؤسسات 

  م اخلاصة.ص
4516  5229  6374  7253  8438  

نسبة تطور 
  16.33  13.79  21.9  15.79  -  م.ص.عدد م

  38068  29235  24924  20916  17160  حجم العمالة

نسبة تطور 
  30.21  17.29  19.16  21.88  -  العمالةحجم 

    مديرية املؤسسات الصغرية و املتوسطةمن إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات : املصدر
  . لوالية قسنطينةو الصناعة التقليدية

ملناصب العمـل الـيت      من خالل العدد اإلمجايل للمؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة و               
عدد هـذه   مناصب، كما أن 5متوسط عدد املناصب لكل مؤسسة ال يتجاوز  نستنتج أن  ،توفرها

و نعتقد    يف البداية بوترية متزايدة عكس عدد العمال الذي إرتفع بوترية متناقصة،           املؤسسات إرتفع 
         الـصغرية  املؤسـسات  اعتمـاد  إىل راجع ذلك و ،أن هذا يعود لظاهرة عدم التصريح بالعمال

 مع بنفسه العمل املنشأة صاحب يزاول حيث األجرية، غري العمالة على كبرية بدرجة املتوسطة و
 كذا و املؤقتة، و املومسية العمالة على عتماداإل يكثر كما ،األقارب بعض و أسرته بأفراد االستعانة

 ملزمـة  تعاقديـة  ارتباطات دون العمالة تشغيل جيرى ما كثريا و ،السن صغار و الصبية تشغيل
، أما االجتماعية التأمينات مؤسساتك املعنية احلكومية املؤسسات بإبالغ لتزاماإل دون و ،للطرفني

 اجتـاه  يعـين  هذا  فقد متيزت بارتفاع كبري يف نسبة التوظيف مقارنة بعدد املؤسسات2009سنة 
 . مناصب لكل مؤسسة جديدة7 مبعدل للعمال أكثر توظيف حنو املستحدثة املؤسسات
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  املتوسطة اخلاصة حسب قطاع النشاط و الصغرية الة باملؤسساتتوزيع العم 2.6.3.3
 النشاط جماالت يف تعمل  اليتاملؤسسات الصغرية و املتوسطةتضم الوالية عدد البأس به من       

   منصب عمل يتوزعون وفق38068 متكنت من توفري 2009 و حىت اية سنة املختلفة، االقتصادي
  :ما يظهره اجلدول املوايل

 حسب قطاعات اخلاصة املتوسطة و الصغرية املؤسساتيف  الوظائف توزيع :  24 رقم لجدو
  .2009 سنة النشاط

  ) (%  العدد  قطاع النشاط  2009
  3  522  الفالحة

  24  9611  الصناعة

  33  12614  البناء و األشغال العمومية

  40  15321  اخلدمات

  100  38068  اموع

و الصناعة  ؤسسات الصغرية و املتوسطةمديرية امل  معطياتمادا علىمن إعداد الطالبة إعت :املصدر
  .لوالية قسنطينة التقليدية

              املتوسطة ـتم بكـل اـاالت      املؤسسات الصغرية وأن جلدولا هذا خالل من نالحظ      
نـت للخـدمات    قد كا   و بكثافة،تعتمد على اليد العاملة      اإلستثمارية و  األنشطة اإلقتصادية و   و

 من إمجايل اليد العاملة املوظفة يف خمتلـف   %40نسبة عمل أي بالحصة األسد يف توفري مناصب 
جمموع  ، و% 33 بنسبة ذلك و الثانية املرتبة البناء و األشغال العمومية نشاط تلحي و ،اتطانشال

 نعتقد أن هذا يعـود       يف القطاع ككل، و    املوظفةمسامهتهما معا يعادل تقريبا ثالث أرباع العمالة        
  .هذا النوع من املشاريع ألسباب ذكرت سابقاحنو الكبري التوجه إىل 

 مـن  العمل مناصب استحداث يف املتوسطة اخلاصة و الصغرية املؤسسات مسامهة 3.6.3.3
  الوظائف لكل قطاع إمجايل

  .وظائفيف توفري مناصب عمل مقارنة بإمجايل اليوضح اجلدول املوايل حصة كل قطاع       
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 حسب الوظائف إمجايل من املتوسطة اخلاصة و الصغرية املؤسسات حصة : 25 رقم جدول
  .2009قطاعات النشاط اية سنة 

العمالة يف القطاعات 
  اإلقتصادية

       الصغرية املؤسسات  
  املتوسطة اخلاصة و 

  إمجايل الوظائف
  

النسبة املئوية حلصة امل 
ص م من إمجايل 

  الوظائف
  2.88  18090  522  اعةالزر

  21.75  44186  9611  الصناعة

  13.7  92062  12614  البناء و األشغال العمومية

  10.27  149131  15321  اخلدمات

  12.54  303469  38068  اموع

مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية و مديرية معطيات من إعداد الطالبة باإلعتماد على : املصدر
  .لوالية قسنطينة و الصناعة التقليديةملتوسطة املؤسسات الصغرية و ا

من إمجايل الوظائف اخلاصـة ـذا         حيوز قطاع الصناعة على حصة األسد بنسبة              
يف العمالـة    املتوسطة اخلاصـة   و الصغرية، و هذا يدل على املسامهة املعتربة للمؤسسات         القطاع

      ثالثة مناطق صناعية هي باملا ببلديـة قـسنطينة،        و اليت تتوفر على     الصناعية على مستوى الوالية     
 البناء و األشـغال     الطرف ببلدية إبن باديس و محيدة بن عيسى ببلدية ديدوش مراد، يليه قطاع             و

مـن إمجـايل    املتوسطة اخلاصـة  و الصغرية املؤسسات مسامهة اخلدمات، أما قطاعالعمومية مث 
  .  الوظائف فتمثل

  
 هي و ،منوا و تطورا هي األكثر املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة ن القول أنو منه ميك     

البطالـة علـى    إمتـصاص  يف هلا فعالية أكثر دور إىل يشري قد مما للعمالة، ابإستيعا األكثر بالتايل
 يف العام القطاع فشل يفسر ما هذا فهو يف تراجع ةموميالع املؤسسات أما تعداد ،مستوى الوالية

 عـدم   تسريح العمال وعن ناتج العمالة، حجم يف تراجع هناك بل جديدة، عمل مناصب فريتو
تشري اإلحصائيات املقدمة مـن طـرف مديريـة    و . لتقاعدعلى ا احملالني األفراد مناصب جتديد

 املستحدثة العمل مناصب يفتطور كبري  املؤسسات الصغرية و املتوسطة لوالية قسنطينة إىل وجود
رغـم هـذا   ، لكن و 2005 سنة مع مقارنة كزيادة % 91  تفوقبنسبة أي ،2009 سنة اية يف

  تسارع لعدد عمال املؤسسات الصغرية و املتوسطة الكلية خاصة يف السنوات األخـرية،            املالتزايد  
                                   غري أننا ال نستطيع حتديد مدى قدرا على توفري مناصب عمل إال من خالل مقارنة ذلك
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    ،  - الذي يدل على جمموع الفئة املـشتغلة يف الواليـة  - مبرجع املتمثل هنا بإمجايل عدد الوظائف     
 املناصب عدد إمجايل من % 22 تفوق املتوسطة و الصغرية املؤسسات ةمسامهو الذي أظهر أن 

 نظرا لكوا تـشمل      و املعتربة  ةاليت ميكن وصفها بالنسبة اهلام     و 2009 حىت اية سنة   املستحدثة
خاصة و أن معظم الوكـاالت الـيت         لدى صندوق الضمان اإلجتماعي،    فقط العمال املصرح م   

إتصلنا ا باإلضافة إىل مديرية املؤسسات الصغرية و املتوسطة جتمع على أن عمال هذا القطاع غري           
 نسبتهم نظرا لغيـاب اإلحـصائيات       أننا مل نستطع حتديد   إال  املصرح م ميثلون عدد ال بأس به،        

     تساهم املؤسـسات الـصغرية      " اليت مفادها أن     ةامس اخل الفرضيةهذا ما يؤكد     املتعلقة بذلك، و  
  "قسنطينة  و املتوسطة بنسبة معتربة يف توفري مناصب عمل بوالية

يف مار  الوكالة الوطنية لتطـوير اإلسـتث     و   تشغيل الشباب  الوكالة الوطنية لدعم  مسامهة   4.3
  توفري مناصب عمل 

 صـناديق و وكـاالت   يف الوالية عدة املتوسطة و الصغرية املؤسسات لقد كان وراء تطور      
  نسبتظهر ولتشجيع إنشاء هذا النوع من املؤسسات عن طريق خمتلف أنواع الدعم و التحفيز 

   :التايل اجلدول يف  املؤسسات الصغرية و املتوسطةعمالة منها بالنسبة لتعداد كل مسامهات
 املتوسطة و الصغرية ملؤسسات يف عمالة ا وكاالت و صناديق الدعم مسامهة : رقم جدول

  .8200سنة  والية قسنطينةب
  اموع  ANSEJ  ANDI  ANGEM  CNAC  الوكالة أو الصندوق

     60  22.12  8.88  9  100النسبة 

  .لوالية قسنطينة خطيط و التهيئة العمرانيةمن إعداد الطالبة إستنادا ملعطيات مديرية الت: املصدر
  توفري يف األكرب  هيالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مسامهة  أن اجلدول، من واضح      

 يفـسر  مـا  هذا ، بأكثر من نصف العدد اإلمجايلاملتوسطة و باملؤسسات الصغرية العمل مناصب
، و تفضيل معظـم الـشباب   سنة  و  نيب احملصورة العمرية بالفئات القرار أصحاب اهتمام

إنشاء مؤسسات صغرى و الذين ميثلون األغلبية الساحقة من البطالني يف الوالية ، مث تأيت الوكالة                 
 نظـرا     بنسبة   ستقطاب اليد العاملة  من حيث ا   يف املرتبة الثانية   الوطنية لتطوير اإلستثمار  

 الوكالة  و الصندوق الوطين للتأمني على البطالة    ستثمرين، مث   للمزايا املهمة اليت تقدمها الوكالة للم     
تقريبا لكل منـهما،       يف التشغيل بنسبة ال تفوقان يسامه انذلالالوطنية لتسيري القرض املصغر     

فـرع   الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الـشباب  بدراسة حتليلية لدور كل من يلي ما فيسنقومو هلذا 
  .مار للوالية يف توفري مناصب عملة الوطنية لتطوير اإلستث الوكالووالية قسنطينة 
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  يف توفري مناصب عملتشغيل الشباب  الوكالة الوطنية لدعم مسامهة 1.4.3
 األمر من  املادة أحكاممبوجب  املنشأة  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب       و منذ        
يف غضون عشرية من الزمن      و ،ة قسنطينة  تنشط يف والي    جوان  يف املؤرخ - رقم

 التـشغيل  قطاع إلنعاش املؤدية الصيغ كلل هاتشجيعب ، آمال آالف الشبابأن حتقق إستطاعت
  .اخلدمات و السلع إلنتاج صغرى مؤسسات إنشاء خالل من الشباين

   و مسامهتها يف التشغيلتشغيل الشباب الوكالة الوطنية لدعم مشاريعتطور  1.1.4.3
لوالية قسنطينة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب اجلدول املوايل يوضح تطور عدد مشاريع      

  .يف أكثر من عشريةطاعت هذه املؤسسات خلقها كذا عدد مناصب العمل اليت است و
ية لدعم لالوكالة احمل مدعمة من طرف  لكل مؤسسةمتوسط مناصب العملتطور  : 27 جدول رقم

   –  الفترةتشغيل الشباب خالل 
  اموع  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  السنوات

                            املؤسسات
مناصــب 

                            العمل

مناصــب 
العمــل 
ــل  لكـ

  مؤسسة

4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  

  تشغيل الشباب الوكالة الوطنية لدعم  معطياتمن إعداد الطالبة باإلعتماد على: املصدر
  -قسنطينةوالية فرع  - 

 أن متوسط عدد فرص الشغل اليت تقدمها املؤسسات املدعمة من           دولنالحظ من خالل اجل         
هذا ما يؤكد علـى أن       ، و شاطها بالوالية منذ بداية ن   مناصب و ذلك      طرف الوكالة ال تتعدى   

 ال توظف يف أحسن األحوال أكثر مـن         ،هذا النوع من املشاريع هو عبارة عن مؤسسات صغرى        
 ،ففي سنة اإلنطالق إستطاعت تلك املؤسسات توفري          عمال عمل يف املتوسط لكن      مناصب 

 بـدأت هـذه     يف سنة    مناصب لبقية السنوات، إال أنه       سرعان ما اخنفض هذا العدد إىل       
  .  مناصب شغل يف املتوسط إذ بلغت مرة أخرى ،املؤسسات تتجه للتوظيف بكثافة أكرب نسبيا

 تـشغيل الـشباب   الوكالة الوطنية لدعم    تطور عدد املشاريع املدعمة من طرف        يحلتوضو        
  :رد املنحىن املوايلكذا عدد مناصب العمل اليت وفرا خالل فترة الدراسة نو ، ولوالية قسنطينة
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ية لدعم تشغيل لالوكالة احمل احملققة لدىتطور عدد املؤسسات و مناصب العمل : شكل رقم 
  . – خالل الفترة  الشباب
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عدد المؤسسات عدد مناصب العمل
  

  تشغيل الشبابالوكالة الوطنية لدعم من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات : املصدر
  -قسنطينةية والفرع  -

 لكنها متكنت من توظيف     ، مؤسسة فقط   عة للوكالة بتدعيم  ضإنطالقة متوا  يظهر الشكل       
 عاطل عن العمل، مث بدأ عدد املؤسسات يرتفع تـدرجييا  بأس به من الشباب قدر ب   عدد ال 

 ابـل بلـغ  باملق  أضعاف ما كان عليه منذ أربع سنوات سابقة، و    ، إذ جتاوز    إىل غاية سنة    
بإنـشاء   منصب، و هي سنة إصدار األمر املتعلـق  عدد فرص العمل املقدمة يف نفس السنة       

 بالبالد، هذا ما جعل عدد االستثمار لترقية جديد نفس عطاءإل االستثمار تطويرل الوكالة الوطنية
جه إهتمـام   بسبب تو، تعرف تذبذبا لوالية قسنطينةتشغيل الشبابالوطنية لدعم  مشاريع الوكالة   

 تطـوير ل الوكالـة الوطنيـة  بعض املستثمرين بنوع آخر من املشاريع ذات مزايا مهمة تقـدمها  
خنفضت لتـصل إىل  ألخرى مل تعرف توجها مستقرا، إذ ا  ر، كما أن مناصب الشغل هي ا      ستثماإلا

    منصب سنة      مث ارتفعت إىل    سنة ،       مث عاودت اإلخنفاض بعدها و وصلت 
 . منصب  بتوفري سنة أقصاها

   توزيع املشاريع و مناصب الشغل على خمتلف قطاعات النشاط لبلديات الوالية 2.1.4.3
  .واليةالبلديات  خمتلف عربكذا مناصب العمل   واملؤسسات انتشار مدى يفيد املعيار هذا      
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 بلديات عرب و شاطتوزيع املشاريع و مناصب الشغل على خمتلف قطاعات الن: جدول رقم 
  .2009سنة قسنطينة والية 

  قطاعات النشاط

البناء و األشغال               الصناعة
  العمومية

  احلرف  اخلدمات  الفالحة

  
  

  البلدية
  
  

عدد 
  املشاريع

عدد 
  املناصب

عدد 
  املشاريع

عدد 
  املناصب

عدد 
  املشاريع

عدد 
  املناصب

عدد 
  املشاريع

عدد 
  املناصب

عدد 
  املشاريع

عدد 
  املناصب

                      قسنطينة
حامة بو 

                      زيان

إبن 
                      باديس

زيغود 
                      يوسف

ديدوش 
                      مراد

                      اخلروب
                      عني عبيد

بين 
                      محيدان

أوالد 
                      رمحون

                      عني مسارة
مسعود  
                      بو جريو

                      إبن زياد
                      اموع

   تشغيل الشبابعلى الوكالة الوطنية لدعم معطيات من إعداد الطالبة باإلعتماد : املصدر
  -قسنطينةوالية فرع  -

ب  الرئيسية بسب  البلدياتأغلب املؤسسات تتركز يف بلدية قسنطينة و        يتضح من اجلدول أن           
إلقامة مثل هذه املؤسسات، و عموما لقـد         اهليئات اإلدارية  املصاحل و توفر   الضغط الدميوغرايف و  

 مؤسسة أي أكثر من نصف العدد اإلمجايل للمؤسسات مـع           2531قطاع اخلدمات بدعم    حظي  
 فرصة عمل، و الذي يضم عدد هائل من األنشطة أمهها مكاتـب    7600احتمال توفريه ألكثر من     

    و اإلستشارة يف اهلندسة املدنية و املعمارية و يف اإلعالم اآليل و اخلـدمات الفالحيـة                الدراسات  
غريها، عيادات طبية يف خمتلف التخصصات، خمابر للتحاليل الطبية، مكاتب احملامـاة، تـأجري               و
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السيارات، تنظيف املالبس، األكل السريع، اهلاتف العمـومي، احلمـام العمـومي، التـصوير              
 يرجعغريها، و  رايف، قاعات رياضية، حالقة للنساء و الرجال، نقل البضائع و املسافرين والفوتوغ

تنوع أنـشطة هـذا القطـاع     تعدد و إىل السابق القطاع يف لصغرىا املؤسسات مشاريع تركز
  .كبري حد إىل مضمونة أرباحها كون و ااالت هذه حيويةباإلضافة إىل 

مـن العـدد     % 23.74 مؤسسة أي بنسبة     1101املرتبة الثانية ب    أما قطاع الصناعة فيحتل           
صناعة املـواد العذائيـة    و يضم هو اآلخر عدد ال بأس به من األنشطة أمهها       اإلمجايل للمؤسسات 

    كاحللويات و مشتقات احلليب و العجائن و املشروبات، صناعة اجللود كاألحذيـة و احلقائـب               
زة، صناعة صيدالنية، صـناعة الزجـاج و الرخـام، ورشـات            و احملافظ، صناعة املالبس اجلاه    

امليكانيك، صناعة الصابون، مواد التجميل، الزيوت الصناعية، صناعة الورق و التعليب و التغليف،         
ستطاع هذا القطاع أن يوفر أكثـر مـن    ذا ا  غريها، و  األثاث، إسترجاع البالستيك، التلحيم و    

و هذا يدل على أن هذان القطاعان     قائمة البطالني،   منصب عمل لشباب كان يسجل ضمن      3300
     التقليديـة اليت تنشط خاصة يف احللـي   مث احلرف التقليدية و ،للمستثمرين جاذبية األكثر انعتربي

حيث وفرت أكثر ، التقليدي الطرز و اخلياطة و كذا النحاس صناعة و  التقليدي و الفين الفخارو 
اع البناء و األشغال العمومية الذي يـستقطب الـشباب ذوي            من فرص العمل، مث قط     % 12من  

غريها، أما قطـاع     اخلربة يف جمال توصيل الكهرباء و الغاز، جنارة و طالء العمارات، الترصيص و            
عـدد   الفالحة الذي يعىن بتربية النحل و الدواجن و البقر احللوب و الغنم و غريها فلم تتعـدى                

 فرصة عمل، و هذا راجع لكون واليـة قـسنطينة           290 وفرت    مشروع 96املشاريع اإلمجالية به    
  . % 94نسبة التحضر ا تبلغ  ليست بوالية فالحية، و

  حساب تكلفة فرصة العمل حسب قطاعات النشاط 3.1.4.3
 مبقارنة كثافة العمالة بكثافة رأس املال للمؤسسات    يسمح لنا    تكلفة فرصة العمل  إن حساب         
  .ع املشاريع األكثر إستقطابا لليد العاملة من أجل دعمها و تشجيعها أكثرستنتاج نومثة امن  و
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  2009تكلفة فرصة العمل حسب قطاعات النشاط لسنة  :29 رقم اجلدول
  مليون دج: الوحدة

 قطاعات
  النشاط

عدد املناصب   املشاريع عدد
  املتوقعة

  االستثمار تكلفة
  العمل كثافة  املال رأس كثافة  

  1.38  0.7  5246  7285  2453  اخلدمات
  1.52  0.65  1467  2236  680  احلرف
  1.17  0.85  316  371  112  الفالحة
  1.31  0.76  2903  3820  1093  الصناعة

 واالشغال البناء
  1.93  0.5  1060  2052  494  العمومية

  -  -  10992  15764  4832  اموع

    الشباب تشغيل لدعم لوطنيةا الوكالةباإلعتماد على معطيات  لبةاطال إعداد من :املصدر
  -قسنطينةوالية فرع  -

 ،للعمالة قطابااست األكثر هو ألشغال العموميةا و البناء قطاعمن خالل اجلدول نالحظ أن        
 فلـه  احلـريف  أما القطاع، كمتوسط ملاع 193 يوظف به مستثمر دينار مليون 100 كل حيث
، يليـه  عمـل  منصب 152 استحداث إىل يؤديلسابق املبلغ اف التوظيف، حيث من الثانية املرتبة
 ملناصب مستحدث قطاع آخر إثر استثمار نفس املبلغ، و عمل فرصة 138 بتوفري اخلدمات قطاع
 مليـون  100 لكل منصبا  117 مبعدل الفالحة  قطاعهو  االستثمارية، التكاليف حسب العمل
 باسـتثمار  يوظف الف املضافة، القيمة مصدر أساس يعترب الذي الصناعة قطاع أما، مستثمر دينار
  .فقط العام 131 إال دينار مليون 100
و باملقابل جند أن كثافة رأس املال تتناقص يف القطاعات اليت تتزايد فيها الكثافـة العماليـة،                   

حيث توظيف عامل واحد يف قطاع  الفالحة الذي يعترب كآخر قطاع مستحدث ملناصب العمل،               
 و هو املبلغ األكرب مقارنة بباقي القطاعات، مث يليه القطـاع الـصناعي ب                    دج 850000يكلف  

دج، أما يف قطاع البناء و األشغال العمومية و الذي حيتل الصدارة يف خلق فرص عمل،                 760000
  .دج 500000فتكلفة توظيف عامل تقارب نصف تكلفة توظيف عامل بقطاع الفالحة أي مببلغ 

                                                
 عدد المناصب المتوقعة/ االستثمار تكلفة= المال  رأس كثافة.  
 االستثمار تكلفة/  عدد المناصب المتوقعة= العمل  كثافة.  
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ن يف استقطاب القطاعات للعمالة و لرؤوس األموال، يعود لطبيعـة األنـشطة            إن هذا التباي         
اإلقتصادية لكل قطاع و اليت يتطلب بعضها موارد مالية بدرجة أكرب من أجـل احلـصول علـى     
املعدات و األدوات و التجهيزات الالزمة لبدء النشاط كقطاع الفالحة و القطاع الصناعي، عكس          

 و علـى  املـستخدمة  التكنولوجيا على منه أكثر البشري العنصر على تعتمدبعض القطاعات اليت 
كقطاع البناء و األشـغال العموميـة و قطـاع     العمالة كثيف اتقطاع اجيعله مما ،املوارد املالية

  .احلرف
      البنـاء  هـو  للعمالة استخداما األكثر ىصغرلا املؤسسات قطاع أن يبني أعاله اجلدول إن      
 الفائض العمالة عرض مواجهةفمن أجل  ،اخلدمات مث احلريف القطاع يليه مث عموميةال األشغال و

  .التشغيل يف األوىل املراتب حتتل اليت السابقة الثالث القطاعات تدعيم القرار أصحاب على يكفي
  يف توفري مناصب عمل مسامهة الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار 2.4.3

 الوطنية لتطـوير اإلسـتثمار  الوكالة   مصاحل لدى ابه املصرح ثمارستإلا قيمة جتاوزت لقد      
هي سنة اإلنطالق الفعلـي    و2005 سنة بني الفترة خالل مليون دينار 276367 والية قسنطينةل

 مـع  استثمار مشروع 3900 مبا يوافق 2009اية السداسي األول من سنة  لنشاطات الوكالة، و
، هذا يدل على أن متوسط عدد مناصب العمل اليت يوفرها كل  فرصة شغل 46752توفري  إمكانية

  .التوظيف يف مسامهتها و الصغرية املؤسسات مكانة تظهر هنا و  منصب،12مشروع يقارب 
   قطاعات النشاطتوزيع املشاريع اإلستثمارية حسب  1.2.4.3

 الـيت  و 2009 سنة مشاريع الوكالة حىت اية السداسي األول من هاتعرف اليت احلركية إن      
      املـشاريع  متركـز  ربزت ،2005 أضعاف ما كانت عليه سنة 10تقدر بأكثر من  زيادة عن أفرزت

  . دون أخرى و الشكل املوايل يوضح ذلكقطاعات يف اإلستثمارية
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اية السداسي  حىت توزيع نسب املشاريع اإلستثمارية حسب قطاعات النشاط: 13شكل رقم 
  .2009 سنةمن  األول

الصناعة  البناء و األشغال العمومية    اخلدمات  الفالحة   

% 65,76
% 22,74

% 1,38
% 10,12

  
   الوطنية لتطوير اإلستثمارالوكالة من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات : املصدر

  -قسنطينةوالية فرع  -
 الوحدمه انتكرحي العمومية األشغال و البناء و ي اخلدماتقطاع أن نالحظ  الشكلخالل من      

 مـستوى  على انتشارها و طاعاتالق هذه حليوية راجع هذا و، ابه املصرح من املشاريع % 88.5
     قلة درجـة املخـاطرة   نظرا  فيها لالستثمار اخلواص تفضيل وكذا قتصاداإل يف ألمهيتها و الوالية

عكس القطاع الفالحي الذي مازال غري حمفز لإلستثمار إذ مل حيـظ إال              و الربح املضمون نسبيا،   
 االستثمار فرص تبقى بالتايل و الوكالة، سنوات من نشاط 5طيلة  من إمجايل املشاريع 1.88 نسبةب

  .الستغالهلا املواتية الظروف تنتظر به
   املشاريع اإلستثمارية حسب قطاعات النشاطعلىتوزيع العمالة  2.2.4.3

     إستطاعت املشاريع اإلستثمارية املسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار لوالية قسنطينة 
 كما حسب فروع النشاط اإلقتصادي العمل، و الذين يتوزعون  عاطل عن46752من تشغيل 

  :يظهره الشكل املوايل
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حىت اية السداسي  النشاط قطاعات توزيع العمالة يف املشاريع اإلستثمارية حسب :14  رقمشكل

  .2009األول من سنة 

0
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20000

25000

فروع النشاط اإلقتصادي 

الصناعة
البناء و األشغال العمومیة
الخدمات
الفالحة

  
   معطيات الوكالة الوطنية لتطوير  اإلستثمارمن إعداد الطالبة باإلعتماد على  :املصدر

  -قسنطينةوالية فرع  -
 حيث يـستحوذ    ، جل العمالة يف القطاعات األكثر إستقطابا للمستثمرين       تركزيظهر الشكل        

اليـد    مـن  % 42.89  عامل أي بنسبة   20000يقارب  قطاع اخلدمات على احلصة األكرب بنحو       
أي   فرصة عمل15000 من  باحتمال إنشائه ألكثرالعمومية لشغااأل و البناءالعاملة، مث يليه قطاع 

 % 21.12بنسبة   منصب أي    10000بقرابة   من مناصب العمل، مث القطاع الصناعي        % 34 بنسبة
 لةلقنظرا   1.65منصب شغل أي ب    600 أكثر من بتوفري  يساهم   و أخريا القطاع الفالحي الذي ال     

  .املشاريع املنجزة يف هذا القطاع
و يعود ذلك إىل كثرة النشاطات املتعلقة باخلدمات و بقطاع البناء و األشغال العمومية حيث                    

ال  حتتاج إىل تقنيات معقدة و  و اليت الاملسجلة ملشاريع االستثمار العام اموع تفوق ثالث أرباع
  .لتكنولوجيا متطورة بل ليد عاملة كثيفة ذات مؤهالت متواضعة

   فرصة العمل حسب قطاعات النشاطحساب تكلفة 3.2.4.3
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 عـن  العمالـة  كثيفـة  القطاعات بني التمييز  منميكننا  حيثجدا، مهم ؤشرهذا امل إن     

 من أجل القضاء التـدرجيي  العمالة كثيفة القطاعاتب إلهتمام أكثرل املال، رأس كثيفة القطاعات
  .على ظاهرة البطالة

ات النشاط حىت اية السداسي األول من سنة  تكلفة فرصة العمل حسب قطاع:30 رقم اجلدول
2009.  

  .مليون دج: الوحدة

 قطاعات
عدد املناصب   املشاريع عدد  النشاط

  املتوقعة

االستثمار  تكلفة
  مليون دج

  
  العمل كثافة  املال رأس كثافة

  0.16  6.30  126336  20047  2565  اخلدمات
  0.41  2.41  1864  773  54  الفالحة
  0.18  5.48  54154  9879  394  الصناعة

 واالشغال البناء
  0.17  5.85  94013  16053  887  العمومية

  -  -  276367  46752  3900  اموع

   الوكالة الوطنية لتطوير  اإلستثمارمن إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات : املصدر
  -قسنطينةوالية فرع  -

 100 كـل  حيث ،للعمالة امااستخد األكثر هو الفالحة قطاعمن خالل اجلدول نالحظ أن      
 مـن  الثانية املرتبة فله الصناعي أما القطاع، كمتوسط ملاع 41 يوظف به مستثمر دينار مليون
البناء و األشغال  قطاع، يليه عمل منصب 18 استحداث إىل يؤدياملبلغ السابق ف التوظيف، حيث

 العمـل  ملناصب مستحدث قطاع آخر إثر استثمار نفس املبلغ، و عمل فرصة 17العمومية بتوفري 
 دينـار  مليـون  100 لكـل  منصبا 16 مبعدل اخلدمات قطاعهو  االستثمارية، التكاليف حسب
  . مستثمر

 كما  ،و باملقابل جند أن كثافة رأس املال تتناقص يف القطاعات اليت تتزايد فيها الكثافة العمالية                   
ة لدعم تشغيل الشباب، حيث توظيـف       هو احلال بالنسبة للمؤسسات اليت تدعمها الوكالة الوطني       

عامل واحد يف قطاع  اخلدمات الذي يعترب كآخر قطاع مستحدث ملناصـب العمـل، يكلـف                 
 املبلغ يفوق بثالث أضعاف تكلفة       دج و هو املبلغ األكرب مقارنة بباقي القطاعات، هذا         6300000
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 مث يليه القطـاع    الذي حيتل الصدارة يف خلق فرص عمل،       ستحداث منصب عمل بقطاع الفالحة    ا
الصناعي فتكلفة توظيف عامل تعترب      دج، أما يف القطاع    5850000البناء و األشغال العمومية ب      

  .دج 5480000معتربة هي األخرى مببلغ 
إن هذا التباين يف استقطاب القطاعات للعمالة و لرؤوس األموال،  يوحي بأن كل من قطاع                     

ية و الصناعة تعترب قطاعات كثيفة رأس املال مقارنة بالقطـاع           البناء و األشغال العموم    اخلدمات و 
   الفالحي الذي ميكن أن نعتربه كثيف العمالة، و يعود ذلك لكون الفالحـة ال حتتـاج لـرؤوس               
أموال ضخمة من أجل احلصول على تكنولوجيا متطورة و آالت و معدات اليت عادة ما حتل حمل                 

  .عاملة بكثرة عكس باقي القطاعاتاإلنسان يف آداء بعض املهام بل ليد 
ستحداث مناصب عمل هو القطاع الفالحي لذا وجب دعمه      إذن فالقطاع األكثر قدرة على ا          

  .و تشجيع اإلستثمار فيه
 مليون  100إذا أجرينا مقارنة فيما خيص عدد مناصب العمل اليت ميكن أن يوفرها إستثمار               و     

اليت تعتـرب مؤسـسات    و الشباب تشغيل لدعم الوطنية كالةالودج، بني املؤسسات اليت تدعمها 
            إذ تعتـرب صـغرية     اإلسـتثمار  نيـة لتطـوير   الوكالة الوط صغرى و بني املؤسسات اليت تدعمها       

  :و متوسطة، جند أن 
 منصب 193 استحداث إىل يؤدي قطاع البناء و األشغال العموميةب دينار مليون 100 ستثمار إ-

 فقط بالنسبة للمؤسسات الصغرية عمل منصب 17سسات الصغرى، و إىل إستحداث  يف املؤعمل
 .   ضعف11و املتوسطة ، أي بأكثر من 

     يف املؤسسات الـصغرى،  عمل منصب 138اخلدمات يولد  قطاعب دينار مليون 100 ستثمار إ-
 8أكثر من  فقط بالنسبة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة، أي بعمل منصب 16ستحداث و إىل ا

 .  أضعاف
      يف املؤسـسات الـصغرى،   عمل منصب 131قطاع الصناعة يولد ب دينار مليون 100 ستثمار إ-

 7 فقط بالنسبة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة، أي بأكثر من           عمل منصب 18ستحداث  و إىل ا  
  .أضعاف

              مؤسـسات الـصغرية    بالنسبة لل   رغم أن قطاع الفالحة حيتل الصدارة يف توفري مناصب العمل          -
 بالنسبة للمؤسـسات الـصغرى، إال أن   العمل ملناصب مستحدث قطاع آخر و املتوسطة و يعترب

 يف املؤسـسات الـصغرى، و إىل   عمل منصب 117يولد  ذا القطاع دينار مليون 100 ستثمارإ
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 3 يقـارب   فقط بالنسبة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة،  أي مـا عمل منصب 41إستحداث 
   .أضعاف

  
من خالل ماسبق خنلص إىل أن تكلفة إستحداث منصب عمل واحد يف قطاع ما سوءا كان                      

كثيف العمالة أو رأس املال، تكون منخفضة جدا بالنسبة للمؤسسات الصغرى مقارنة باملؤسسات             
ادت أصوهلا   ز ستثماراا و  كرب حجم املؤسسة كلما توسعت يف ا       الصغرية و املتوسطة، حيث كلما    

ستعمال ا أكثر تطور ملواجهة املنافسة و ا      حتاجت ألموال أكرب و كذا لتكنولوجي     الثابتة، و بالتايل ا   
 و هذا ما ال يشجع على عملية التوظيف و منه سترتفع تكلفة فرصة العمل ا، إال                 ،أكرب لآلالت 

يامها بعملية اإلنتاج خاصة    أا من جهة أخرى ستساهم يف خلق الثروة و زيادة القيمة املضافة إثر ق             
و عليه فإن اإلستثمار يف املؤسسات الصغرى أيا كان قطـاع النـشاط   املؤسسات الصناعية منها،   

، و هذا مـا     و التخفيف من حدة البطالة     ستحداث مناصب عمل  و األكثر فعالية يف ا     يعترب األجنع 
توسطة هي األكثر فاعليـة يف      املؤسسات الصغرية و امل   " ينفي الفرضية السادسة و اليت مفادها أن        

ها علـى   هذه الفرضية مت بناؤ   ".  الوالية   استحداث مناصب عمل مقارنة باملؤسسات الصغرى يف      
أساس أنه كلما كرب حجم املؤسسة من حيث عدد العمال كلما زادت قدرا على توفري أكرب عدد    

ـ   50 عامل فأقل أو     250من مناصب العمل، فاملؤسسة اليت توظف        ل، ظاهريـا هـي      عامل فأق
 عمال فأقل، لكن الدراسة     10األجدى من حيث استحداث فرص عمل من املؤسسة اليت توظف           

منخفضة جدا بالنسبة   التطبيقية أثبتت العكس من خالل حساب تكلفة فرصة العمل و اليت كانت             
للمؤسسات الصغرى مقارنة باملؤسسات الصغرية و املتوسطة، و بالتايل فاملؤسسات الصغرى هي             

   .األجنع يف توفري أكرب قدر من مناصب العمل و من مثة املسامهة الفعالة يف احلد من ظاهرة البطالـة            
الـصغرى هـي األكثـر فاعليـة يف          املؤسسات" ية العكسية اليت مفادها أن      ثبت الفرض نذا  و  

   ". الصغرية و املتوسطة يف الوالية  استحداث مناصب عمل مقارنة باملؤسسات
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  صةخال
   و اليت تظهر أن بلدية قسنطينة       ،تعرفنا يف هذا الفصل على خصائص البطالة يف والية قسنطينة              

      و البلديات ااورة هلا هي األكثر تضررا من البطالة حسب معطيات وكالـة التـشغيل احملليـة،                 
طـاليب   عظـم أن م و نعتقد أن هذا يعود للكثافة السكانية الكـبرية يف هـذه املنـاطق، كمـا                 

يتميـزون    املتوسط يف الغالـب  التعليمي ذوي املستوى، الذكورالشباب من هم )البطالون(العمل
  .بنقص اخلربة و الكفاءة املهنية، إال أنه يف السنوات األخرية يظهر تزايد ملحوظ خلرجيي اجلامعات

قطاع اخلاص ضـمن    إن تشكيلة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الوالية تربز ثقل وزن ال                 
       الذي يشهد منو بوترية جيدة خاصة يف قطاع البنـاء و األشـغال العموميـة،      ،جمموع املؤسسات 

تتوزع مؤسسات هذا القطاع أفقيا بشكل يتناسب و التوزيع السكاين للبلديات، و هذا يـدل                و
قتصادي و تتوفر اهلياكل    على أن نوايا اإلستثمار تتركز حول املناطق العمرانية أين يشتد النشاط اإل           

الضرورية، كما أن إنتعاش القطاع احلريف يربز من خالل املسامهة الفعالة للـصناعة التقليديـة يف                
هي يف تناقص    املؤسسات الصغرية و املتوسطة، أما املؤسسات العمومية فال متثل إال نسبة ضئيلة و            

  . مستمر بسبب اخلوصصة
 الصغرية و املتوسطة يف الوالية مسـح هلـا باسـتحداث             إن هذا التواجد القوي للمؤسسات         

تتميز بكون معضمها صغرى      إال أن أغلبها يعود للقطاع اخلاص، و       من إمجايل الوظائف   % 22.55
 اخلـدمات  قد متكن قطاعي   مناصب يف املتوسط لكل مؤسسة منشأة، و      5حيث ال توفر أكثر من      

  نسبة من عمالة هذه املؤسسات باعتبـار أنـه ال          و البناء و األشغال العمومية من إستقطاب أكرب       
   ال لتكنولوجيا متطورة بل ليد عاملة كثيفة ذات مؤهالت متواضـعة،            تاج إىل تقنيات معقدة و    حي
  .هذا ما يتوفر عليه أغلبية الشباب البطال بوالية قسنطينة و

يف التوظيف ضمن خمتلف    و لقد أثبتت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مسامهتها األكرب                
 للمؤسسات الصغرية و املتوسطة، كما أن مقارنة تكلفة فرصة العمـل            وكاالت و صناديق الدعم   

تكلفة فرصـة العمـل يف املؤسـسات     يف املؤسسات الصغرى املدعمة من طرف هذه الوكالة، و  
 املؤسـسات   الصغرية و املتوسطة املدعمة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار، تظهـر أن            
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و عليه جيب الزيادة يف تشجيع إنـشاء         الصغرى هي األكثر قدرة على إستحداث مناصب شغل،       
  .مثل هذا النوع من املؤسسات بكثافة إذا أردنا احلد من ظاهرة البطالة يف الوالية

  
  



 

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

           

  اخلامتة
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  اخلامتة
 و من خالل الدراسة     ،عال يف توفري فرص العمل    طة بدور ف  املتوس تساهم املؤسسات الصغرية و        

النظرية و التطبيقية ملوضوع دور املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف احلد من ظـاهرة البطالـة مت                 
  :التالية و اإلقتراحات التوصل إىل النتائج

  النتائج:أوال 
  :مت التوصل إىل جمموعة من النتائج نلخصها فيما يلي     
 الوضـع  علـى  عكستن سلبية عدة آثار طياا يف حتمل و معقد واقع و ظاهرة البطالة إن -
 عنها جر ينمما حدا، من يزيد ا هتماماإل عدم و استمرارها أن و ،جتماعياإل و قتصاديإلا

  .اتمع على خطرية تبعات
ختاذ  با ،كان عليه   لقد متكنت اجلزائر من ضغط معدل البطالة خالل العشرية األخرية إىل ثلث ما             -

 تكـون  ألن ترق  اليت مل،تدابري و إجراءات حملاربة البطالة تعلقت أساسا بأجهزة للتشغيل املؤقت
     هذا من جهـة،  التضامن أشكال من شكل و مؤقت حل فعالة للحد من هذه الظاهرة بل سياسة

 راصدإ يف البالد خالل هذه الفترة بستثماراإل لترقية جديد نفس إعطاءو من جهة أخرى فقد مت 
  .االستثمار تطوير لعدة قوانني من شأا تشجيع و العمومية السلطات

          مهمـشة  كانـت  مابعد ف، يف اجلزائر بعدة مراحلاملتوسطة و الصغرية املؤسسات لقد مرت -
 مرحلة يف انسبي عتباراإل إعادة يشهد اخلاص لقطاع، بدأ اشتراكياإل اخليار تبين ظل يف ثانوية و

      اخلفيفـة  الـصناعات  حلساب الثقيلة الصناعات سياسات عن التراجع و ،التنموية املخططات
 ، مث 1994 سـنة  املتوسـطة  و الـصغرية  املؤسسات حيث توج ذلك بإنشاء وزارة املتوسطة، و

و هـذا  هلا،  املدعمة وكاالتال خمتلف و املتوسطة و الصغرية املؤسسات لترقية التوجيهي القانون
  . ذا القطاعالعمومية لسلطاتل تزايدامل امهتماإل يدل على

       إدارية صعوبات وجود عدة مشاكل تتعلق أساسا باملتوسطة و الصغرية املؤسسات تواجه -
 الكثري يعيق مما ،املشاكل املرتبطة بالعقار الصناعيو كذا  و عراقيل مالية و تسويقية بريوقراطية، و

  .اإلقتصادي النشاط يف الفعالة امهةاملس و اإلندماج يف احليوي الشباب من
         الصغرية املؤسسات إهتمام الدولة اجلاد بقطاع 2009قانون املالية التكميلي لسنة  أظهر -
  و احلفاظ عليها وتشجيعها على زيادة ،دعم إنشاء هذا النوع من املؤسسات لاملتوسطة و

   و ذلك باختاذ مجلة،دلة عرب مناطق الوطنالتوظيف و على اإلبتكار و التجديد و اإلنتشار بصفة عا
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و بتخفيض نسبة   على وجه اخلصوص بإعفاءات و ختفيضات ضريبية و جبائيةمن التدابري متعلقة 
 و كذا رفع نسبة الضمانات على القروض ،الفوائد على القروض املمنوحة من طرف البنوك

  .اتاملمنوحة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة و غريها من اإلجراء
 للمؤسسات الصغرية و املتوسطة خصائص مميزة جتعلها أكثر فاعلية يف استحداث مناصب العمل -

بساطة املستوى الفين و كذا  العمل و اخنفاض رؤوس األموال  عنصرارتفاع كثافةتتمثل أساسا يف 
لصعوبات ، إال أن عملية التوظيف ا تواجه بعض اللعمال مرونتها و مقاومتها للهزات اإلقتصادية

   .هذه املؤسسات إىل تقييد فرص العمل اليت ميكن أن توفرها تؤدياليت 
 بتجارب الدول حتذاءإلا، إال أن النوع من املؤسسات رغم اهودات املعتربة للدولة لصاحل هذا -

ضرورة ملحة لإلستفادة من يعد  املتوسطة و الصغرية املؤسساتالرائدة يف جمال تنمية و تطوير 
 خطوات بتدعيم لنا تسمح  اليتومبا يناسب ظروف إقتصادنا الوطين   مقومات جناحهاو عوامل
  .ملا يؤمنه من فرص عمل قوم به ونظرا للدور التنموي الكبري الذي ت اجلزائر يفالرقي ا  حنو االجتاه

لدى الديوان الوطين قسنطينة  الغياب التام للمعطيات املتعلقة بظاهرة البطالة يف والية -
إلحصائيات، هلذا تعذر علينا حساب معدل البطالة احلقيقي يف كل بلدية من أجل حتديد البلديات ل

 و دراسة خصائصها، مما جعلنا نعتمد على معطيات وكالة التشغيل الظاهرة هذهاألكثر تضررا من 
 العمل و اليت ال تعكس العدد احلقيقي للبطالني بالوالية ألا تعىن فقط بطاليب لوالية قسنطينة

  .املسجلني لديها من أجل حتديد أهم خصائص البطالة يف الوالية
 إن بلدية قسنطينة و البلديات ااورة هلا هي األكثر تضررا من البطالة حسب معطيات وكالة -

يف هذه املناطق، حيث وبلغت سنة  التشغيل احمللية، و نعتقد أن هذا يعود للكثافة السكانية الكبرية 
رتفاع عدد السكان النشطني ا،  و اليت تدل على ا2كلم/نسمة  2464.8ية قسنطينة  يف بلد2009
املتوسط يف التعليمي  الذكور ذوي املستوى الشباب من هم )البطالون(طاليب العمل أن معظمكما 

يتميزون بنقص اخلربة و الكفاءة املهنية، إال أنه يف السنوات األخرية يظهر تزايد ملحوظ  الغالب
  .ي اجلامعاتخلرجي

 مع يتوافق خاصة، و هذا هيبوالية قسنطينة  املنشأة املتوسطة و الصغرية معظم املؤسسات إن -
لقطاع اخلاص على ا  و تشجيعالسوق قتصادا يف إطار التوجه حنو اإلقتصادية اإلصالحات منطق

رجييا مما يعكس باملقابل تشهد املؤسسات العمومية تراجعا تد ، ويةاملسامهة يف التنمية اإلقتصاد
  .اخلوصصةالشوط الكبري الذي قطع يف تطبيق 
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 عدد أنو  خاصة، معقولة و جيدة بوترية قسنطينة يف املتوسطة و الصغرية تنمو املؤسسات -
 مث بدأ املتوسط،يف  مؤسسات 9 يساوي تقريبا كان 2005سنة  يف ساكن 1000 لكل املؤسسات

  . 2009نسمة سنة  1000 لكل توسطامليف  مؤسسة 15يرتفع تدرجييا إىل أن بلغ 
 يف خاصة متركزها يوضح الذي و ، اخلاصةاملتوسطة و الصغرية لمؤسساتل العادل غري التوزيع -
بلدية : ، تتمحور حول ثالث مناطق رئيسية هيالكربى، مشكلة بذلك أقطاب للنمولبلديات ا

 يشكل، حيث ازن اجلهوي مع ما يعرف بالتوىفهو ما يتنا و حامة بوزيان ،اخلروب قسنطينة،
  .حملليةا التنمية أهداف حتقيق على خطرا

بلديات، و هذا لل السكاين التوزيع مع يتناسب اخلاصة املتوسطة و الصغريةاملؤسسات  توزيع إن -
أين يشتد النشاط اإلقتصادي و الصناعية العمرانية  حول املناطق تتركز ستثمارإلا نوايا أن يدل على

 لتوفر خاضعا يبقى االستثمار مشاريع موقع اختيار أن يعين  ممااهليئات اإلدارية وتتواجد املصاحل  و
  .لضروريةا املراكز قرب و اهلياكل

 من و املتوسطة، و الصغرية املؤسسات جمموع من  % 98 من أكثر املؤسسات الصغرى تشكل -
 بالدرجة ؤسسات يعكسامل ذه املتعلقة و العمالة ب اخلاصة املؤشرات بعض حتليل أن ندرك هنا

  .الصغرى املؤسسات حالة األوىل
 هي و ،تطورا منوا و ؤسساتأشكال املتعترب املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة من أكثر  -

البطالة على  إمتصاص يف هلا فعالية أكثر دور إىل يشري قد مما للعمالة، ابإستيعا األكثر بالتايل
  .مستوى الوالية

 على تعمل التقليدية، الصناعات ورشات و اخلاصة املتوسطة غرية والص املؤسسات إن -
 أما تعداد ،منشئة مؤسسة لكل كمتوسط الترتيب على مناصب 4 و عمل مناصب 5 استحداث
 جديدة، عمل مناصب توفري يف العام القطاع فشل يفسر ما هذا فهو يف تراجع ةموميالع املؤسسات

 احملالني األفراد مناصب جتديد عدم  تسريح العمال وعن ناتج العمالة، حجم يف تراجع هناك بل
   .لتقاعدعلى ا

 % 91  تفوقبنسبة أي ،2009 سنة اية يف املستحدثة العمل مناصب يفتطور كبري  حدث -
رغم أن هذا التزايد بوترية متسارعة لعدد عمال املؤسسات ، لكن و 2005 سنة مع مقارنة كزيادة

 السنوات األخرية، غري أننا ال نستطيع حتديد مدى قدرا على توفري الصغرية و املتوسطة خاصة يف
مناصب عمل إال من خالل مقارنة ذلك مبرجع املتمثل هنا بإمجايل عدد الوظائف الذي يدل على 
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 ال املتوسطة و الصغرية املؤسسات ةمسامهجمموع الفئة املشتغلة يف الوالية، و الذي أظهر أن 
اليت ميكن وصفها  و 2009 حىت اية سنة املستحدثة املناصب عدد إمجايل من % 23 تتجاوز

  لدى صندوق الضمان اإلجتماعي،بالنسبة اهلامة نظرا لكوا تشمل فقط العمال املصرح م
أن معظم الوكاالت اليت إتصلنا ا باإلضافة إىل مديرية املؤسسات الصغرية و املتوسطة  خاصة و

ع غري املصرح م ميثلون عدد ال بأس به، غري أننا مل نستطع حتديد جتمع على أن عمال هذا القطا
  .نسبتهم نظرا لغياب اإلحصائيات املتعلقة بذلك

 اخلاصة حسب قطاع النشاط يظهر سيطرت املتوسطة و الصغرية املؤسساتإن توزيع العمالة يف  -
و نعتقد أن  ط التجاري،نشاط البناء و األشغال العمومية على جمموع نشاطات القطاع يليه النشا

 تدارك إىل الرامية الدولة لسياسة جماالت النشاط نظراهذا النوع من حنو الكبري التوجه هذا يعود إىل 
 الشأن هذا يف خاصة مقاوالت قيام على شجع مما السكن بناء جال مبةتعلقاملشاريع امل يف التأخر
   .قسنطينةاملتعلقة بوالية   واملشاريع املسجلة حجم لضخامة نظرا

 عدد توفري يف األكرب هيفرع والية قسنطينة  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مسامهة  نإ -
     الوكاالت مقارنة بباقي  % 60 بالوالية بنسبة املتوسطة و باملؤسسات الصغرية العمل مناصب

  .توسطةامل و صغريةال ؤسساتامل و الصناديق اليت تقوم بدعم
حسب قطاعات النشاط لكل من املؤسسات اليت تدعمها  العملتكلفة فرصة حساب  من خالل -

والية ل الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثماراليت تدعمها  ، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
 مليون دج 100 و إجراء مقارنة بني عدد مناصب العمل اليت  ميكن أن يوفرها إستثمار ،قسنطينة

            اليت تعترب مؤسسات صغرى  و الشباب تشغيل لدعم الوطنية لوكالةة ليف املؤسسات التابع
  و اليت تعترب صغرية و متوسطة، تبني أنلوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمارل و املؤسسات التابعة

ن ما سوءا كان كثيف العمالة أو رأس املال، تكوستحداث منصب عمل واحد يف قطاع اتكلفة 
كلما و املتوسطة، حيث  مقارنة باملؤسسات الصغرية الصغرىنسبة للمؤسسات منخفضة جدا بال

ألموال حتاجت ابالتايل  هلا الثابتة وستثماراا و زادت أصواحجم املؤسسة كلما توسعت يف كرب 
ما ال يشجع  و هذا ،ستعمال أكرب لآلالتاسة و  ملواجهة املنافاأكرب و كذا لتكنولوجيا أكثر تطور

أخرى ستساهم يف ل ا، إال أا من جهة لتوظيف و منه سترتفع تكلفة فرصة العمعلى عملية ا
  .املؤسسات الصناعية منهايامها بعملية اإلنتاج خاصة  خلق الثروة و زيادة القيمة املضافة إثر ق
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  و عليه فإن اإلستثمار يف املؤسسات الصغرى أيا كان قطاع النشاط يعترب األجنع
  .و التخفيف من حدة البطالة إستحداث مناصب عملو األكثر فعالية يف 

  اإلقتراحات: ثانيا
  :تقودنا نتائج البحث إىل تقدمي بعض اإلقتراحات نوجزها فيما يلي     
     الـصغرية  املؤسسات إلنشاء الطويلة اإلجراءات و اإلدارية احلواجز خمتلف إزالة العمل على -
   .املتوسطة و
 اجلدوى ذات القطاعات تدعيم و ،و خاصة الصغرى  املتوسطة و الصغرية املؤسسات تشجيع -

 البطالـة ظـاهرة   من يف احلد فعالة مسامهة هناك تصبح حىت ،يف جمال استحداث مناصب شغل
 .بالوالية

 ذوي أغلبهم أن باعتبار ،توسطةامل و صغريةال ؤسساتامل مسريي تأطري و تكوين معهد إقامة -

  .للتأهيل حباجة و ،متوسط دراسي مستوى و ثقافة
 التوازن مبدأ لتحقيق ،أحناء الوالية مبختلف متوسطة و صغرية مؤسسات إنشاء على التشجيع -

  به تتميز الذي االقتصادي، النشاط خصوصيات عتباراإل بعني األخذ مع التنمية، يف اجلهوي
 . بلديةكل

، من املتوسطة و ريةالصغ لمؤسساتاهلدف اإلقتصادي اإلجتماعي املزدوج لالعمل على حتقيق  -
و توفري قدر  الثروة خلق و قيمة املضافةلل األساسي املصدر باعتباره الصناعة قطاع تشجيعخالل 

  . معترب من مناصب العمل
 حملية خصائص حتمل وطنية، منتجات تقدمي على املتوسطة و الصغرية املؤسسات تشجيع -

  .لذلك منظمة و خمتصة يئاته رعاية حتت تكون حبوث، و دراسات بإجراء ا، تتميز
 ملؤسـسات  تعزيز فكرة املقاولية و العمل احلر باستحداث برامج أكادميية و تعليمية يف إدارة ا-

  . يف املعاهد و اجلامعاتاملتوسطة و الصغرية
 الصغرية املؤسسات و تطويرتنمية  جمال يف املوجودة العاملية النماذج و اخلربات من االستفادة -

من خالل يئة املناخ املالئم لنمو و توسيع هذا النوع من املؤسـسات مـن حيـث     ،املتوسطة و
اجلوانب التشريعية و اإلقتصادية و غريها و ذلك باإلعتماد على عدد من اآلليـات الـيت أثبتـت       

  :الدول، ومن بينهابعض فعاليتها يف 
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  حيـضر علـى  ، واملتوسـطة  و الصغرية لمؤسساتل ختصيص حصة من املشتريات احلكومية                
    .املؤسسات الكبرية إنتاجها و ذلك من خالل وضع تشريعات و قوانني

                       تقدمي خدمات إستشارية و حوافز ضريبية أثناء اإلنشاء و التشغيل، و جعـل احلـصول علـى
  .هذه احلوافز مشروطا بتوفري فرص عمل إضافية

  يف حالة تغري التكنولوجيا املـستعملة، و مـد هـذه                     هتمام بالتعليم و التدريب الفين خاصة     اإل 
  .الكيانات بأحدث اآلالت لتحقيق اجلودة املطلوبة، و منحها بعض التسهيالت التمويلية

  يؤدي   على إقامة مجعيات تعاونية و شبكات صناعية ممااملتوسطة و الصغرية ملؤسساتا تشجيع
عن صـغر    القضاء على املشكالت الناجتة    دي دف الرتباط هذه املؤسسات بشكل أفقي و عمو      

   .، و اليت تعوقها يف املنافسة و التسويقحجمها
 البحث آفاق:ثالثا

 أـا  نعتقد جديدة، إشكالية ظهرت البحث، هذا يف إليها توصلنا اليت النتائج ضوء على     

 :هي و النقاش، و البحث و لإلثراء مناسبة

  .املتوسطة و الصغرية ؤسساتامل عمالة تطوير و ترقية آليات
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  قائمة املراجع
 باللغة العربية

الكتب: أوال  
01. السيد عبده أبو سيد أمحد فتحي، الصناعات الصغرية و املتوسطة و دورها يف التنمية احمللية، 

.2005، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية  
 02. القريشي مدحت، إقتصاديات العمل، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، 2007

03. النجار فريد، الصناعات و املشروعات الصغرية و متوسطة احلجم ( مدخل رواد األعمال )، 

2006 الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  
04. بن شهرة مدين، اإلصالح اإلقتصادي و سياسة التشغيل (التجربة اجلزائرية)، الطبعة األوىل، 

2009 التوزيع، عمان، دار حامد للنشر و  
05. مجيل خميمر عبد العزيز، عبد الفتاح عبد احلليم أمحد، دور الصناعات الصغرية و املتوسطة يف 

معاجلة مشكلة البطالة بني الشباب يف الدول العربية، الطبعة الثانية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 
2007 القاهرة،  

06. جواد نبيل، إدارة و تنمية املؤسسات الصغرية و املتوسطة، الطبعة األوىل، جمد للنشر و 

2007، التوزيع، بريوت  
07. حسني الوادي حممود، جاسم  العيساوي كاضم، اإلقتصاد  الكلي: حتليل نظري و تطبيقي، 

2007الطباعة، عمان،  التوزيع  و دار املسرية للنشر و الطبعة األوىل،  
08. زكي رمزي، اإلقتصاد السياسي للبطالة، حتليل ألخطر مشكالت الرأمسالية املعاصرة، سلسلة 

1997،كتوبرأ، الكويت، 226 عامل املعرفة، العدد  
الطبعة  ،تطبيقات اإلقتصاد الكلي مبادئ و، إبراهيم سليمان قطف نزار و سعد الدين العيسى .09

   .2006وزيع، عمان، تال  احلامد للنشر و داراألوىل،
  والنشر غريب للطباعة و ، دارمداواة البطالة البيئة و اإلطراد وزينب،  صاحل األشوح .10

  . 2003التوزيع، القاهرة، 
11. عبد اهللا الظاهر حممد، الضرورات اليت تفرضها سياسة اخلصخصة يف جمال عالقات العمل، 

2004منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،  الطبعة األوىل،  
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12. عالء الدين عبد القادر حممد، البطالة أساليب املواجهة لدعم السالم اإلجتماعي و األمن 

القومي يف ظل اجلات، العوملة و حتديات اإلصالح اإلقتصادي،  منشأة املعارف، اإلسكندرية، 
2003 

13. علي عمر أمين، إدارة املشروعات الصغرية  " مدخل بيئي مقارن "، دار نشر الثقافة، 

2007 ،اإلسكندرية  
14. معروف هوشيار، دراسات يف التنمية اإلقتصادية: إستراتيجيات التصنيع و التحول اهليكلي- 

 أطروحات فكرية و حاالت دراسية-، الطبعة األوىل، دار صفاء، عمان، 2005
15. ورسك ج.د.ن، ترمجة عزيز حممد و كعيبة حممد سامل، البطالة مشكلة سياسية و اقتصادية، 

.1997 ة قار يونس،  بنغازي،منشورات جامع  
    و املقاالتالدوريات و امللتقيات: ثانيا

 01. أمحد عبد اجلواد عادل، البطالة و اجلرمية، جملة األمن و احلياة، العدد 278، سبتمرب2005
 املتوسطة و الصغرية للمؤسسات البنوك متويل إشكاليةبلغرسة،  بريبش، عبد اللطيف السعيد .02
، امللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل املأمول متطلبات و املعمول معوقات اجلزائر بني يف

 - 17  الشلف، يومي حسيبة بن بوعلي،املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول العربية، جامعة
  .2006 أفريل 18

03. بن حسني ناجي، مباركي حممد اهلادي، عيساوي عبد احلليم، البطالة يف اجلزائر: دراسة 

 حتليلية،  جملة اإلقتصاد و اتمع، العدد 01، جامعة منتوري، قسنطينة، 2002
04. بن علي بلعزوز، حممد إليفي، إشكالية متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف ظل مقررات 

جلنة بازل 2، امللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول 
.2006 أفريل 18 - 17 يومي الشلف، ة بن بوعلي، حسيب جامعة،العربية  

05. بن عنتر عبد الرمحان، بلوناس عبد اهللا، مشكالت املشروعات الصغرية و املتوسطة و أساليب 

تطويرها و دعم قدرا التنافسية، العدد 01، جملة أحباث روسيكادا، جامعة 20 أوت 1955 
2003  ديسمرب، شركة دار اهلدى، عني مليلة،سكيكدة  

جويلية، 5 القاعة البيصاوية باملركب األومليب ،) اجلزائريةرئيس اجلمهورية( زيزبوتفليقة عبد الع .06  
2009 فيفري 12 اجلزائر العاصمة، يوم  
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07. بو عمامة علي، بوعمامة نصر الدين، معوقات تنمية املؤسسات الصغرية و املتوسطة و سبل 

تفعيل دورها يف اجلزائر، امللتقى الوطين الرابع حول املؤسسات الصغرية و املتوسطة كرهان جديد 
.2008 أفريل 14 – 13  ، يوميسكيكدة ،1955 أوت 20 جامعة، للتنمية يف اجلزائر  

، املؤسسات الصغرية و املتوسطة كرهان جديد للتنمية اإلقتصادية يف اجلزائرإبراهيم،  توهامي .08
جامعة ، املتوسطة كرهان جديد للتنمية يف اجلزائر  و املؤسسات الصغرية حولامللتقى الوطين الرابع

  . 2008 أفريل 14 – 13  ، يوميسكيكدة ،1955 أوت 20
عرض  - املتوسطة الصغرية و الدور التنموي للمؤسسات جدايين، ، ميميضريح دليلة .09

يف املتوسطة كرهان جديد للتنمية    املؤسسات الصغرية وحول امللتقى الوطين الرابع، -جتارب
  . 2008 أفريل 14 – 13  ، يوميسكيكدة ،1955 أوت 20 جامعة ،اجلزائر

 و الصغرية املؤسسات تنمية و دعم يف الدولية التجارب بعض، بن داودية حممد، وهيبة راتول .10
 و الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات حول الدويل امللتقى -املستفادة   الدروس-املتوسطة 
   . 2006أفريل 18 - 17 يومي الشلف، حسيبة بن بوعلي، ربية، جامعةالع الدول يف املتوسطة

 األول الوطين امللتقى ،الصادرات تنمية و املتوسطة و الصغرية املؤسسات وصاف، سعيدي .11
يومي األغواط،   عمار ثالجيي،جامعة التنمية، يف دورها املتوسطة و و الصغرية املؤسسات حول
.2002 أفريل 09 - 08
 ، امللتقى معوقات تنمية و ترقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائرسعدان،  يكيشبا .12

 عمار ثالجيي،الوطين األول حول املؤسسات الصغرية و املتوسطة و دورها يف التنمية، جامعة 
 .2002 أفريل  9 - 8، األغواط

 ندوة ،اجلزائري االقتصاد يف املتوسطة و الصغرية املشروعات تنمية و أساليبصاحل،  صاحلي .13
 الدول جامعة اإلشكاليات و آفاق التنمية،:  يف الوطن العريباملتوسطة و الصغرية  املشروعات

  .2004   جانفي22 – 18يومي  ،القاهرة العربية،

، اجلزائر املتوسطة يف و الصغرية املؤسسات تطوير و تنميةطرشي،  كتوش، حممد عاشور .14
طلبات تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول العربية، جامعة امللتقى الدويل حول مت

  .2006 أفريل 18 - 17 الشلف، يومي حسيبة بن بوعلي،
الواقع و التجارب و معطيات الظروف ...املنشآت الصغريةجاسر ،  عبد الرزاق النسور .15

العربية،  الدول يف توسطةامل و الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات حول الدويل ، امللتقىالراهنة
    . 2006أفريل 18 - 17 يومي  الشلف،حسيبة بن بوعلي، جامعة
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16. عبد الكرمي البشري، تصنيفات  البطالة و حماولة قياس اهليكلية و احملبطة منها خالل عقد 

 التسعينات، جملة إقتصاديات مشال إفريقيا، العدد 01، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 2004
17. عبد النور بومخخم، فرص عمل جاهزة لربع مليون إطار جامعي قبل اية العام، جريدة 

02/06/2008، 2316الشروق، العدد   
، ندوة واقع املشروعات الصغرية و املتوسطة و أمهيتها اإلقتصاديةحممد،  فتحي صقر. 18

 الدول جامعة ية،اإلشكاليات و آفاق التنم: رية و املتوسطة يف الوطن العريبغاملشروعات الص
  2004 جانفي 22 – 18  يومي القاهرة،العربية،

19. كرمي قاسم، عدنان مريزق، دور حاضنات املؤسسات الصغرية و املتوسطة، امللتقى الدويل 

 حسيبة بن بوعلي، حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول العربية، جامعة
.2006 أفريل 18 - 17 الشلف، يومي  

20. كمال آيت زيان، حممد إليفي، أهم التجارب الدولية الرائدة يف جمال دعم و تنمية املؤسسات 

الصغرية و املتوسطة، امللتقى الوطين الرابع حول  املؤسسات الصغرية و املتوسطة كرهان جديد 
.2008 أفريل 14 – 13   ، يوميسكيكدة ،1955 أوت 20 جامعة ،للتنمية يف اجلزائر  

   .2007جوان  15/ماي 30 ، جنيف،  ملؤمتر العمل الدويل96 الدورةوح الطيب، ل .21
22. ليلى عبد الرحيم، خدجية لدرع، جتـارب دوليـة يف متويـل املؤسسـات الصغيـرة 

واملتوسطـة - مع اإلشـارة إىل حـالة اجلـزائر-، امللتقى الوطين الرابع حول  املؤسسات 
  ، يومي سكيكدة ،1955 أوت 20 جامعة ، للتنمية يف اجلزائرالصغرية واملتوسطة كرهان جديد

.2008 أفريل 14 – 13  
 املتوسطة و للمؤسسات الصغرية الرئيسية التحديات و املشاكل صاحلي، فرحي، سلمى حممد .23
 الدول يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات تأهيل حول متطلبات الدويل ، امللتقىالعريب الوطن يف

  2006 . أفريل 18 - 17 يومي  الشلف،حسيبة بن بوعلي، معةالعربية، جا
تنمية املؤسسات  عن التجربة اليابانية يف دعم ومركز التعاون الياباين ملنطقة الشرق األوسط،  .24

  2002 ،طوكيو، املتوسطة الصغرية و
شغيل املشروعات الصغرية و املتوسطة كخيار للحد من البطالة و تمنظمة العمل العربية،  .25

 23 شرم الشيخ، ، مؤمتر العمل العريب، الدورة اخلامسة و الثالثون،الشباب يف الدول العربية
  .2008 مارس 1 /فيفري
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 ،نشرية معلومات إحصائيةوزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة و الصناعة التقليدية، . 26
2001-2009.  

  النصوص القانونية :الثثا
  .1966 سبتمرب 17 الصادر بتاريخ ،80 ، العددةاجلزائري الرمسية اجلريدة. 01
  .1982 أوت 24 الصادر بتاريخ ،34 ، العدداجلزائرية الرمسية اجلريدة .02
  .1994 جوان 01الصادر بتاريخ  ،34 ، العدداجلزائرية الرمسية اجلريدة .03
  .1994جويلية  07 الصادر بتاريخ ،44 ، العدداجلزائرية الرمسية اجلريدة .04
  .1994 جويلية 20 الصادر بتاريخ ،47 ، العدداجلزائرية الرمسية جلريدةا .05
  .1996 سبتمرب 11 الصادر بتاريخ ،52 العدد ،اجلزائرية الرمسية اجلريدة .06
  .1998 ديسمرب  06 الصادر بتاريخ ،91 ، العدداجلزائرية الرمسية اجلريدة .07
  .2001أوت  22  بتاريخالصادر ،47 ، العدداجلزائرية الرمسية اجلريدة .08
  .2001 ديسمرب 15 الصادر بتاريخ ،77 ، العدداجلريدة الرمسية اجلزائرية .09
  .2002نوفمرب  13 الصادرة بتاريخ ،74 ، العدداجلزائرية الرمسية اجلريدة .10
  .2004 جانفي 25 الصادر بتاريخ ،06 العدد ،اجلزائرية الرمسية اجلريدة .11
  .2009 جويلية 26 الصادر بتاريخ ،44 ، العددزائريةاجلريدة الرمسية اجل .12
  .2009  أوت12 الصادر بتاريخ ،46 ، العدداجلريدة الرمسية اجلزائرية .13
  .Berti Editions ،2001، القانون التجاري اجلزائري .14

   اإللكترونيةملراجعا :رابعا
 جملة ،البطالة عن للتأمني الوطين الصندوق خالل من التشغيل سياسة فعاليةعزي،  األخضر .01

  :نقال عن املوقع ،  26العدد اإلنسانية، العلوم

http://www.ulum.nl/70.htm        (01/02/2010 )      13:22  
    :نقال عن املوقع، التكوين عن بعد ، الديوان الوطين للتعليم واإلختالالت اإلقتصادية .02

http://www.ets-salim.com/programmes_pdf/env2_eco_mana_01.pdf 
14:00      )30/05/2009(  

دور املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف التخفيف من حدة البطالة يف مجال الدين سالمة،  .03
  :نقال عن املوقع ،41 ، جملة العلوم اإلنسانية ، العدداجلزائر

 http://www.ulum.nl/Salama.pdf       (01/02/2010)        10:18 
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ضرورة تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية يف ظل التحوالت ال عمورة، مج .04
  :نقال عن املوقع ،28 ، جملة العلوم اإلنسانية، العددالعاملية

http://www.ulum.nl/b107.htm    (  01/02/2010)      11:15 
 05. صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية و املتوسطة، نقال عن املوقع:

www.fgar.dz     ( 01/02/2010) 14      :45                                                                                          
06. حممد ناجي حسن خليفة، البطالة و النمو اإلقتصادي يف مجهورية مصر العربية، نقال عن 

  :املوقع
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/7826.doc    (24/05/2009 )    17:41   

07. مقدم عبريات، ميلود زيد، مشكلة البطالة يف الفكر اإلقتصادي مع اإلشارة إىل برامج 

 اإلصالح اإلقتصادي يف اجلزائر، نقال عن املوقع:
    18:09 ) 24/05/2009  ( .com/figh/files/Economics/7831.doc  http:www.kantakji  
  :نقال عن املوقع .08

www.pmeart-dz.org        (04/02/2010 )      09:15 
  الرسائل اجلامعية: خامسا

، رسالة ماجستري يف اإلستجابة لضغط البطالة لدى املتخرج اجلامعيأشروف كبري سليمة،  .01
  .2004/2005 علم النفس اإلجتماعي، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية

 ظل يف اإلقتصادية التنمية لتحقيق كأداة املتوسطة و الصغرية املؤسساتي، بلحمدي سيد عل .02
  .2005/2006 ، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية-اجلزائر حالة دراسة -العوملة

 ،أثر التغريات اإلقتصادية على ترقية قطاع املؤسسات الصغرية يف اجلزائرزويتة  حممد الصاحل،  .03
  .2006/2007 ستري، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعيةرسالة ماج

 ، رسالة - حالة اجلزائر–آثارها على التشغيل  اإلصالحات اإلقتصادية وأمحد،   شفري .04
  .2000/2001 ماجستري، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية

 حالة دراسة: تنميتها سبل دعمها و املتوسطة و واقع املؤسسات الصغرية وخللف عثمان،  .05
  .2004 ، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة اجلزائر،اجلزائر

منوذج القياس لنجاح املشروعات الصغرية و املتوسطة يف حممد لبيب عبد الوهاب عنبة، هالة  .06
  .1995 ، أطروحة دوكتوراه ، جامعة القاهرة،مجهورية مصر العربية

  تقارير ال: سادسا
تقرير حول الظرف اإلقتصادي للسداسي األول من  ماعي،الس الوطين اإلقتصادي و اإلجت .01

  .1998 الدورة الثانية عشر، نوفمرب، ،1998سنة 
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 .الية قسنطينة يف و املؤسسات الصغرية و املتوسطةحولبطاقة تقنية  :3امللحق رقم 

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  مديرية املؤسسات الصغرية و املتوسطة و الصناعة التقليدية لوالية قسنطينة

    املؤسسات الصغرية و املتوسطةبطاقة تقنية لقطاع
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  الصغرية و املتوسطة
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  280  286  292  294  298  املؤسسات العمومية

  8438  7253  6374  5229  4516  املؤسسات اخلاصة

  6147  4948  4149  3777  3147  الصناعة التقليدية

  14865  12487  10815  9300  7961  اموع

  

  .2009 خالل سنة وبالنسب املئوية ة و املتوسطة اخلاصة يف الواليةالتوزيع اجلغرايف للمؤسسات الصغري
  العدد  البلدية

  5490  قسنطينة  1
  1055  اخلروب  2
  322  عني مسارة  3
  94  أوالد رمحون  4
  589  حامة بوزيان  5
  306  ديدوش مراد  6
  181  زيغود يوسف  7
  25  بين محيدان  8
  32  مسعود بوجريو  9
  126  إبن زياد  10
  90  ن باديسإب  11
  128  عني أعبيد  12
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  2009السداسي األول   2008السداسي األول   2007السداسي األول   فروع  النشاط

  66  61  56  فالحة و صيد  01

  2  1  1  مياه وطاقة  02

  1  1  1  اتحمروق  03

  0  0  0  خدمات يف جمال احملروقات  04

  42  35  32  مناجم و حماجر  05

صناعات التلحيم،مكانيك،   06
  إلكترونيك

113  131  154  

  325  280  146  مواد البناء  07

  1834  1621  1422  بناء وأشغال عمومية  08

  80  63  62  كيمياء و بالستيك  09

الصناعات الغذائية، التبغ و   10
  الكربيت

392  422  453  

  109  98  97  صناعة النسيج  11

  6  6  3  صناعة اجللود و األحذية  12

  280  244  225  صناعة اخلشب  13

  23  16  14  صناعات خمتلفة  14

  716  648  525  نقل و إتصاالت  15

  1684  1539  1399  التجارة  16

  465  417  400  فنادق، مطاعم و مقاهي  17

  618  349  317  خدمات مقدمة للمؤسسات  18

  938  913  847  خدمات مقدمة لألسر  19

  31  25  23  مؤسسات مالية  20

  28  22  21  شؤون عقارية  21

  67  29  3  خدمات مقدمة للجماعات  22
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  .2009 – 2005 للفترة العمل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف  مناصب
 املؤسسة صفة
  واملتوسطة الصغرية

2005  2006  2007  2008  2009  

  11743  12089  12467  12593  12854  العومية املؤسسات
  38068  29235  24924  20916  17160  اخلاصة املؤسسة 

  9040  5714  التقليدية الصناعة
  

10636  15864  
18621  

  
  
  .2009من التشغيل لسنة  النشاطات احلرفية  حصة 

  عدد احلرفيني  املؤسسة احلرفية  طبيعة النشاط
  6640  2203  الصناعة التقليدية إلنتاج املواد

  8308  2733  الصناعة التقليدية إلنتاج اخلدمات
  3673  1211  الصناعة التقليدية الفنية

  18621  6147  اموع
  
  

  .2008واملتوسطة العمومية من التشغيل لسنة  الصغرية املؤسسات حصة
  عدد مناصب الشغل  عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة  قطاع النشاط

  2659  47  الصناعة

  1640  40  ألشغال العموميةالبناء و ا

  5811  142  اخلدمات

  385  10  الزراعة

  185  03  املناجم و احملاجر

  1063  38  التجارة

  11743  280  اموع
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 .2009 توزيع مناصب العمل يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة حسب قطاع النشاط سنة

  2009  فروع  النشاط

  241  فالحة و صيد  01

  196  مياه وطاقة  02

  85  حمروقات  03

  0  خدمات يف جمال احملروقات  04

  571  مناجم و حماجر  05

صناعات التلحيم،مكانيك،   06
  إلكترونيك

1414  

  1565  مواد البناء  07

  12614  بناء وأشغال عمومية  08

  1323  كيمياء و بالستيك  09

  2984  الصناعات الغذائية، التبغ و الكربيت  10

  353  صناعة النسيج  11

  74  صناعة اجللود و األحذية  12

  912  صناعة اخلشب  13

  415  صناعات خمتلفة  14

  2269  نقل و إتصاالت  15

  6080  التجارة  16

  1370  فنادق، مطاعم و مقاهي  17

  2291  خدمات مقدمة للمؤسسات  18

  2440  خدمات مقدمة لألسر  19

  376  مؤسسات مالية  20

  107  شؤون عقارية  21
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  388  جماعاتخدمات مقدمة لل  22

  .قائمة األنشطة اإلقتصادية املمولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : امللحق رقم
  

 


éja Financées par l’ANSEJ

 
 

cette liste n’est qu’indicative  
  

L’idée de crée une micro-entreprise reste une idée personnelle, très personnelle,  
épend de votre information de base, de formation professionnelle, de votre 

vocation, de votre passion pour un métier, des centres d’intérêts que vous ciblez pour 
assurer la rentabilité de votre micro-entreprise.  

 
 

é
études d’architecture
études et prestations informatiques
études de topographie
études de génie climatique

études de services agricoles





édicale

ésithérapie
écologie
ééducation fonctionnelle


édiatrie
édecine générale
étérinaire
étéria

étéria restaurant


étallique


û 

é 



étrie




écanique

éparation de Peinture
éparation Réfrigérateurs
éparation de Cycles et de Motocycles



â 



âtisserie

électricité


études en génie civil
études et réalisation informatique
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étergents




âtisserie
ères

és



















ériels et composants 
        électriques     


èces mécaniques divers

étiques

âtes alimentaires

étallique

ç 

éramique




épannage des équipements 
frigo 
éparation téléphoniques
édicales



étérinaire


éhicules
 à béton 

électronique


études hydrauliques 




êtements et lingerie
équipement de sécurité


élation et conditionnement de crustacés

ériels éducatifs
éhicules en GPL


émerie
èche et garderie d’enfants 

égraissage pressing
écoration sur marbre


énisterie




é auto
é â

étieres


éramique
ène




étail







ère et de pâté
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ée par ordinateur
éalisation des équipements frigorifiques

éé
énovation des systèmes de freinage 
éparation des équipements hospitaliers





étique









ériaux de carière



électricité

  




é



écanique auto diesel

écanique de précision
énéral

â


étallique

édicale
â




énérale
énérale et branchement de gaz
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طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لوالية  من توزيع املشاريع املدعمة :5امللحق رقم 
  .و حسب مناصب العمل و تكلفة اإلستثمارلبلديات ا حسب قطاع النشاط و قسنطينة


  

  
és par année  

  
  évs  é  Année  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  
 


 

 
és par secteur d’activité cumul arrêtés au 31/12/2009 

  
  évs  é  secteur 

d’activité  
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Situation des projets financés arrêtées le 30/06/2009 

  
secteur d’activité  

          

ée

s  



é  


ée

s  



é  


ée

s  



é  


ée

s  



é  


ées  



és  
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 لتطوير اإلستثمار حسب طرف الوكالة الوطنية من املصرح ا توزيع املشاريع: 6امللحق رقم 
 .قطاع النشاط و مناصب العمل و تكلفة اإلستثمار

éveloppement de l’Investissement 
écentralisé de Constantine 

épartition des projets déclarés par secteur d’activité 



      secteur d’activité  

      ères  
      

ère  
      àtiments, travaux publics  
        
        
      énergie  
        
        
      

  
        
      ège, papier, 

imprimerie   
      érurgique, métalique,  

Mécanique, électronique  
        
      ériaux de construction, céramique, 

verre  
      ères  

      é  
      étroliers  
        
      

énages  
        
      

  
      



  
 



 

  

 
  

 
 
  
  
  
  
  

  
           

  مللخصاتا
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 امللخص
 أنظمتها باختالف العامل دول معظم تعاين منها اليتأخطر املشكالت  تعد البطالة من أهم و      

 تنعكس على اجلانب نظرا ملا ينتج عنها من آثار سلبية، تقدمها ىمستو تباين و االقتصادية
  . و حىت السياسيجتماعيإلااإلقتصادي و 

اجلزائر تبنيهـا يف  هذه الظاهرة اليت أدت إىل ارتفاع نسبة  األسبابأهملعل من  و      
 على كبري بشكل أثرتو اليت  اية القرن العشرين، مع  الدولةباشرا اليت اهليكلية إلصالحاتل

     تهاهيكل إعادة بسبب للعمال، اجلماعي التسريح إىل دفعتها و العمومية قتصاديةإلا املؤسسات
 لتنصيب ت السلطات العموميةجلأ فيها، التحكم حماولة و البطالةحدة  نم للتخفيفو  ،غلقها أو

  .لشغال سوق تنشيط و العمالة توظيف برامج إعداد إىل دف رمسية أجهزة
       ات الصغرية ؤسس أن تطوير امل،الباحثنيو يف هذا السياق يرى كثري من اإلقتصاديني  و      

هذه املعضلة، و هو موضوع إشكالية لقا أساسيا ملعاجلة تشجيع إنشاءها يعد منط املتوسطة وو 
         إىل أي مدى ميكن أن تساهم املؤسسات الصغرية  :حبثنا املتمحور حول السؤال الرئيسي التايل

  و املتوسطة يف احلد من ظاهرة البطالة ؟
ث مناصب ؤسسات الصغرية و املتوسطة خصائص مميزة جتعلها أكثر فاعلية يف استحداللم      

الشغل، تتمثل أساسا يف ارتفاع كثافة عنصر العمل و قلة رؤوس األموال و بالتايل اخنفاض التكلفة 
املالية لتوفري فرص عمل، باإلضافة إىل بساطة املستوى الفين للعمال و قدرا على اإلنتشار يف حيز 

  .جغرايف أوسع مما يتيح فرص أكرب للتوظيف عرب ربوع الوطن
أكدت الدراسة امليدانية اليت متت على مستوى والية قسنطينة، النتائج النظرية السابقة، و قد       

ؤسسات الصغرية و املتوسطة يف توفري فرص عمل، حيث شكلت الفئة للمإذ أبرزت املسامهة اهلامة 
 من إمجايل الفئة املشتغلة % 22.5 ما نسبته النوع من املؤسساتاملشتغلة املصرح ا يف هذا 

  .2009لوالية سنة با
ؤسسات الصغرية و املتوسطة يف والية قسنطينة، هي تابعة ملكما مت التوصل إىل أن معظم ا      

مؤسسات صغرى، هذه األخرية أثبتت أا األجنع يف منها عبارة عن  % 98للقطاع اخلاص، وأن 
  .اخنفاض تكلفة فرصة العمل و التخفيف من حدة البطالة نظرا إلخلق مناصب عمل 

  
  :الكلمات املفتاحية

  .، تكلفة فرصة العملالبطالة، املؤسسات الصغرية و املتوسطة، اليد العاملة، سوق العمل
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Résumé:  

 
        Le chômage est considéré comme un des plus graves et dangereux 
problèmes dont souffrent la plupart des pays du monde, quelque soit leur 
système économique et leur niveau de développement économique, social et 
même politique. 
        Il est probable que l'une des causes de l’augmentation du taux de chômage 
en Algerie, est dû aux réformes structurelles appliquées en Algérie à la fin du 
20ème siècle. Ces dernières ont affecté profondément les entreprises publiques 
économiques (EPE), ces transformations ont engendré un licenciment massif des 
travailleurs dont les causes sont la restructuration et/ou la fermeture des EPE. 
Afin de diminuer l’acuité du chômage et essayer de maîtriser cette hausse 
alarmante, les pouvoirs publics ont installé des structures officielles dont le but 
est de mettre en place des programmes d'emploi et vivifier le marché de travail. 
        Dans ce contexte, la plupart des chercheurs et économistes conçoivent que 
développer les petites et moyennes entreprises et les encourager constitue un 
point de départ fondamental quant à la résolution de ce problème, cette question 
constitue la problématique de notre travail de recherche qui s’articule autour de 
la question principale: Jusqu'à quel point les petites et moyennes entreprises 
peuvent-elles collaborer à l'éradication du phénomène de chômage? 
        les petites et moyennes entreprises possèdent des spécificités particulières 
qui  leurs permettent d’être plus efficaces dans la création de nouveaux postes de 
travail, parce qu’elles utilisent plus de capital-travail et moins de capital-using, 
ceci affecté directement le coût  de création des postes d’emploi. En outre, les 
PME emlpoient des travailleurs de faible qualification et elles ont la possibilité 
d’expansion géographique à travers le pays.  
        L'étude sur le terrain à travers la wilaya de Constantine, confirme les 
résultats théoriques précédents car les PME participent à concurrence de 22.5 % 
dans l’offre d’emploi au niveau de cette wilaya en 2009. La majorité des PME 
de la wilaya de Constantine fait partie du secteur privè dont 98 % sont des 
micros entreprises, ces dernières ont prouvé leur meilleur performance dans la  
crèation de nouveaux postes de travail et la diminution du taux de chômage 
grâce au coût d'opportunité du travail faible. 
 
 
 
Mots clés :  
chômage – petites et moyennes entreprises –  main d'œuvres – marché de travail 
– coût d'opportunité du travail. 
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Summry: 
 
        Unemployment is regarded as dangerous and one of the most serious 
problems which suffer the majority from the countries of the world, whatever its 
level of development and of its economy because of the negative consequences 
will be reflected in the fields economic, social and even policy. 
        It is probable that one of the causes to the rise of unemployment in Algeria, 
is due to the structural reforms  established by the state at the end of the 20th 

century which influenced the public economic companies, so its generated a 
massive dismissal of the employees due to a reorganization or a closing of these 
companies. In order to decrease the rate of unemployment and to try to control 
this alarming rise, the authorities established official structures with an aim of 
preparing  programs of vivifying the labour market. 
        In this context, much of researchers and economists find that to develop the 
small and medium enterprises and to encourage its, constitutes a point essential 
in the possible solution of jobless, this is the problem of our research which 
pivot about this question: can the small and medium enterprises take part in the 
eradication of the phenomenon of unemployment? 
        Both the small and the medium enterprises have particular specificities, 
which make its more effective in order to create jobs, because of a rise in the 
number of workers and decrease in the capital, therefore a reduction in the 
opportunity cost of work, in addition to that, the simple qualifications of the 
employees and also its possibility of the geographical expansion through the 
country. 
        The study of application through the town of Constantine confirmed the 
preceding theoretical results since the small and medium enterprises give 
chances of work with a percentage 22.5 % of the hardworking mass to the level 
of the town in 2009, the majority of the small and medium enterprises in the 
town of Constantine belong to the private sector at the rate of 98 % are very 
small enterprises, these last proved its best capacity to create jobs and to 
decrease the rate of unemployment because of its opportunity cost of work 
minimized. 
 
 
 
Key words:  
Unemployment – small and medium enterprises – the labour– the labour market 
– the opportunity cost of work. 
 

  


