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، التجارمية وعلوم التسيري،كلية العلوم افختصانمية
جامعة أكلي حمند أوحلاج الدوميرة
:ملخص
 وذلك مكخ لك ل، تتمحور األهداف األساسية لقطاع التشغيل يف اجلزائر مبختلف هياكله حول ختفيف الضغط على سوق العمل خبلق مناصب شغل فعلية
 ومكخ ع العمكل علكى ختفيكف العدميكد مكخ العراخيكل لاصكة، إسرتاتيجية إستحداث هياكل وأجهزة تستهدف األشكخا ابدكدعا الك ميخ كتل كور ف كرة إمشكال مقاولكة
 تتم كل يف الشكدا ابدكانر،  ومخ جهة ثامية أل ت خبصوصية األشكخا اللك ميخ ك كنهإل افسكتفانة مكخ هك م الكيتامص الكيف حصكرفا يف ثك ث فلكات،التموميلية منها
. األفران ابسرحا مخ العمل ألسدا إختصانمية وك ا أصحا ابهخ احلرفية وابشارميع ابصغرة، فمشال مؤسسة
 أمككا الشككر ة ال اميككة فقككد، هلك ا فقككد لصككة للفلككة األوخ جهككا ألك مككخ اهلككدف األساسككي كتسككمية لككه والك ي ميككدعى كالوكالككة الودنيككة لككدعإل تشككغيل الشككدا
نج فقكد أسكتحدث هلكا044.444  يف حا أصحا ابهخ احلرفية و ابشارميع ابصغرة اليف ال تتجاو ت لفتهكا افمجاليكة، أمشال هلإل صندوق التأما على الدطالة
. وكالة ودنية لتسيري القرض ابصغر
.  معدل النشاط و التشغيل و الدطالة، مؤشرات سوق الشغل،  خطاع التشغيل،  مدانرات مقاوالتية،  مقاوالتية، مقاول: الكلمات المفتاح
Abstract :
The main Objectives of operating sector in Algeria in its various structures is to minimize the pressure on the
labor market by creating real job positions. These objectives can be achieved through the creation of structures and
devices that target creative people who have the idea of creating a business; and thus working to alleviate many
obstacles especially financing. Also taking into account the specificity of people who can benefit from these programs
that are summarized in three categories: the first category includes young people with the initiative to create a business.
The second, individuals laid off from work for economic reasons, and in the last category we find craft professionals
and micro-projects owners.
The first category benefits from a specific device, labeled as taking from the primary goal, which is called the National
Agency to support youth employment. The second tranche benefits from the unemployment insurance fund, while craft
professionals and micro-projects that do not exceed a total cost of 400,000 dinars has the national agency of conducting
micro loan.
Keys words: entrepreneur, entrepreneurial, entrepreneurial initiatives, operating sector, labor market indicators,
activity, operating and unemployment rate.
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تمهيد :
سع اجلزائر كغريها مخ الدول العركية و الغركية إخ ت تيف اجلهون بواجهة ظاهرة الدطالة و ختفيف الضغط على سوق الشغل
خبلق مناصب شغل حقيقية ك ل مخ توفريها  ،وذل مخ ل ل إسرتاتيجية خطاع التشغيل كإستحداث هياكل وأجهزة خومية و متخصصة
خانرة على حتمل ابهام ابوكلة إليها مخ أجل ضمار حتقيق األهداف ابرجوة ميشرف على متاكعة مشادافا و مير التشغيل و التضامخ ،
حيث تستهدف فلة الشدا كالدرجة األوخ ال ي كتل ف رة إمشال مؤسسة ،ومخ ع العمل على ختفيف العدميد مخ العراخيل لاصة
التموميلية منها ،ومخ جهة ثامية أل ت خبصوصية األشخا الل ميخ ك نهإل افستفانة مخ ه م اليتامص اليف حصرفا يف ث ث فلات ،
تتم ل يف الشدا ابدانر فمشال مؤسسة  ،األفران ابسرحا مخ العمل ألسدا إختصانمية أو ال ميخ مشلهإل تدعات تطديق خمطط إعانة
اهلي لة  ،وك ا أصحا ابهخ احلرفية وابشارميع ابصغرة.
هل ك ا فقككد لصككة للفلككة األوخ جهككا أل ك مككخ اهلككدف األساسككي كتسككمية ،وال ك ي ميككدعى كالوكالككة الودنيككة لككدعإل تشككغيل الشككدا  ،أمككا
الشكر ة ال اميككة فقككد أمشككال هلككإل صككندوق التكأما علككى الدطالككة  ،يف حككا أصككحا ابهككخ احلرفيكة و ابشككارميع ابصككغرة الككيف ال تتجككاو ت لفتهكا
افمجاليككة  044.444نج فقككد أسككتحدثة هلككا وكالككة ودني ككة لتسككيري القككرض ابصككغر .فالدداميككة كام ك كالنسككدة لرف كران ابسككرحا مككخ العم ككل
ألسككدا إختصككانمية  ،فدككدل مككخ افكتفككال كتعوميضككهإل بككدة خككد تصككل إخ ث ك ث سككنوات إمط خككا مككخ تككارمي تسككر هإل وابتم ككل يف الصككندوق
الكود للتككأما علككى الدطالكة ميككانة فككر الشكغل الككيف توفرهككا هياككل نعككإل ابدككانرات ابقاوالتيكة لككدا الشككدا مكخ جهككة و الكيتامص الراميككة إخ
افنماج ابه مخ جهة ألرا .
كما أر بش لة الدطالة الدافع األساسي للدول يف نعإل إخامة مسيص مخ ابؤسسات الصغرية و ابتوسطة و اليف جند مكخ كينهكا ابقاولكة
ذل ك أر ه ك ا الصككنف مككخ ابؤسسككات عل ككى ض ك لة حصككته يف السككوق العككابي ل نككه ميعت ككيت وسككيلة فمتصككا تل ك القككوا العاملككة العادل ككة
و كالتايل إمتصا ذل الضغط افجتماعي ال ي تواجهه خمتلف احل ومات ،وعليه فإر افشك الية الكيف وكاول افجاككة عليهكا مكخ لك ل
ه م الدراسة تتمحور أساسا يف :
ما مدى نجاعة أجهزة دعم ومساندة األفراد المبدعين اللذين يرغبون في إمتالك مؤسسة مقاولة ؟
بناخشة أهإل جوامب ابوضوع وال ي سنعتمد فيه على ث ثة حماور أساسية ،تتم ل يف األيت -:
أوال  :ابقاوالتية فرصة حقيقية للتشغيل ال ايت ؛
 3400-3442؛

ثاميا  :حصيلة خطاع التشغيل يف اجلزائر للفرتة
ثال ا  :تقييإل أجهزة نعإل ومسامدة ابدانرات ابقاوالتية .
أوال :المقاوالتية فرصة حقيقية للتشغيل الذاتي

يف ظل سعى القائما على خطاع التشغيل كتقلية الفجوة ما كا ابعروض و الطلب على الشغل عخ درميق الدحث عخ كدائل
تساهإل يف التخفيف الضغط على سوق العمل  ،أصدح احلاجة ملحة إخ تد ف رة تدعيإل الشدا الداحث عخ شغل و حتوميله إخ
كاحث عخ عامل أو أك ر وذل مخ ل ل مت ا األفران 1الراغدا يف جتسيد ف رة مشروع مقاواليت وحتمل مسؤولية ابخادر افختصانمية
و أعدال جمموعة مخ األفران .
 .2المقاول والمقاوالتية :

ع التعرض إخ مسألة ابقاولة مخ الناحية النظرمية مخ عدميد روان افختصان م ل  :كانت يون  ،جان يول ساي  ،شومبيتر ،
بيتردراكر  ،حيث أر هؤالل مخ األوائل ال ي أشاروا إخ حتول افختصانميات احلدمي ة مخ إختصان تسيري ( )Eco-Managementإخ
إختصان مقاولا (  ،)Eco-d'entrepreneursإذ اعتيتوا ابقاول كأمه الشخة ابددع ال ي ميقوم مجمع وتنظيإل وسائل افمتاج،

هبدف للق منفعة جدميدة .2كما عرف شومبيتر ابقاول كأمه ذل الشخة ال ي لدميه افرانة والقدرة لتحوميل ف رة جدميدة أو الرتاع
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جدميد إخ اكت ار وكالتايل فوجون خوا الرميانة يف األسواق والصناعات ابختلفة تنشأ منتجات ومناذج عمل جد ميدة ،وكالتايل فإر الرميانميا
ميساعدور وميقونور التطور الصناعي وا لنمو االختصاني على ابدا الطوميل  ،وكالتايل فابقاول هو الشخة ال ي لدميه افرانة والقدرة
،وكش ل مستقل -إذا كار لدميه ابوارن ال افية – على حتوميل ف رة جدميدة أو الرتاع إخ اكت ار جيسد على ارض الواخع ،كاالعتمان على
معلومة هامة ،مخ اجل حتقيق عوائد مالية ،عخ درميق ابخادرة ،وميتصف كافضافة إخ ما سدق كاجلرأة ،ال قة كالنفس ،ابعارف التسيريمية،
والقدرة على افكداع .
و عليه فإر التعرف على مفهوم ابقاول ك ننا مخ فهإل مدلول ابقاوالتية اليف ع تعرميفها على أهنا الفعل ال ي ميقوم كه ابقاول
وال ي مينف يف سياخات خمتلفة وكأش ال متنوعة ،فيم خ أر مي ور عدارة عخ إمشال مؤسسة جدميدة كش ل خاموين ،كما ك خ أر
مي ور عدارة عخ تطومير مؤسسة خائمة ك افا .إذ أمه عمل اجتماعي حب  ،كينما ميرا " "Berangerو م ئه ابقاوالتية
( ) Entrepreneuriatابشتقة مخ ( )Entrepreneurshipوابرت زة على إمشال وتنمية أمشطة ،فابقاولية ك خ أر تعرف
كطرختا:3
 -على أساس أهنا مشاط  :أو جمموعة مخ األمشطة والسريورات تدمص إمشال وتنمية مؤسسة أو كش ل أمشل إمشال مشاط؛

 على أساس أهنا ختصة جامعي  :أي علإل ميوضح احمليط وسريورة للق ثروة وت وميخ اجتماعي مخ ل ل جماهبة لطركش ل فرني.
أما كالنسدة للمشرع اجلزائري فقد عرف ابقاولة مبوجب ابانة  905مخ القامور ابدين على أهنا "عقد ميتعهد مبقتضام أحد ابتعاخدميخ
أر ميصنع شيلا أو أر ميؤني عم مقاكل أجر ميتعهد كه ابتعاخد األلر "  .كما خد عرف القامور األساسي للحريف ابقاولة على أهنا
إستخدام وسائل افمتاج يف منظمة نائمة أسس على مشأة مانمية  ،فالعمل ميعتيت جتارميا إذا كار ميتإل على ش ل مشروع  ،وهو موضوع
4
ميعتمد على ف ريت الت رار و التنظيإل .
إذر فابقاوالتية هي األفعال و العمليات االجتماعية اليف ميقوم هبا ابقاول ،فمشال مؤسسة جدميدة  ،أو تطومير مؤسسة خائمة يف إدار
القامور السائد ،مخ اجل إمشال ثروة ،مخ ل ل األل كابدانرة ،وحتمل ابخادر ،و التعرف على فر األعمال ،و متاكعتها و جتسيدها
على ارض الواخع  ،وهنا مشري إخ أر هناك أوجه تشاكه و إلت ف كا إمشال ابؤسسة و ابقاوالتية ميت ها فيما ميلي :
 تتشاكه ف رة إمشال مؤسسة مع مدلول ابقاوالتية يف كوهنما عدارة عخ إمشال كيار (مؤسسة) كصفة خامومية ،ميشرتكار يف اهلدفال ي أمش لا مخ أجله و ابتم ل يف حتقيق أركاح ال ي ميقوم على مسدة ابخادرة ابرتدطة كطديعة اجملا فة و ابدانرة  ،كما خد تصدح
ابؤسسة ابقاوالتية مؤسسة منطية إذا إعتمدت على تقدمي منتجافا كش ل واسع يف ظل عدم تطوميرها ؛
 يف حا خيتلفار مخ حيث إتسام ابقاوالتية كأهنا إمشال مؤسسة غري منطية ،فهي تتميز كافكداع  ،أميضا إرتفاع مسدة ابخادرة يفابقاوالتية ألهنا ت أيت كاجلدميد ،ومبعدالت عوائد مرتفعة يف حالة خدول ابنتص يف السوق  ،أركاح احت ارمية ماجتة عخ حقوق
االكت ار خدل تقليدها – مقارمة كابؤسسة النمطية اليف تطرح منتجات عانمية  ،تتميز ابقاوالتية كالفرنمية ،مقارمة كإمشال
ابؤسسات ه م األلرية اليف ك خ إمشاؤها مع جمموعة الشركال  .ه ا ما ك خ ابقاول مخ ممارسة التسيري كش ل مداشر
ومستقل كدل االعتمان على جملس لإلنارة ،وهو ما ميسمح له كتجسيد أف ارم على أرض الواخع.

 .1المقاوالتية بيئة التعاون المؤسساتي :

تعتيت ابقاولة مخ أهإل أش ال التعاور ال ي كيز ابؤسسات الصناعية احلدمي ة  ،حيث ميتجسد ه ا التعاور كا مؤسسات رئيسية كدرية
و ألرا مقاولة صغرية اليف تقوم كإجنا أعمال معينة للغري مبقاكل  ،وميش ل خطاع الدنال و األشغال العمومية أهإل اجملاالت اليف تنمو فيها،
حيث أر ه ا التعاور ميتجسد عمليا إما كطرميقة مداشرة مخ ل ل التعاور ابداشر أو كطرميقة غري مداشرة مخ ل ل تقسيإل السوق .5
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 .1.2التعاون المباشر  :وميتإل ذل عخ درميق الع خة اليف جتمع ابصامع ابنتجة حبيث جند إمتاج أحدها م م فمتاج ألر  ،ويف ه م
احلالة تعمل ابؤسسات الصغرية و ابتوسطة على تلدية حاجيات ابؤسسات األكيت منها مشادا وحجما  ،وذل وفق عقد ميركط الطرفا
وميش ل ه ا التعاور وسيلة هامة خللق مناصب الشغل و تنمية الصناعات وحل مشاكل التسوميق .

 .2.2التعاون غير المباشر  :وهو ذل ميتإل عخ درميق ختصة ابؤسسات الصغرية يف إمتاج معا يف حدون إم اميتها افنارمية و الفنية
و ابالية ،يف تل النشادات ا ليف ال تدللها ابؤسسات ال درية  ،ل ل فهي تتجنب منافسة ه م األلرية  ،و تتمركز أعماهلا يف األسواق
اليف تتميز كنوعية و أسعار منخفضة مسديا ومنتجات ك يفة العمل  ،كما أهنا تعمل على تدعيإل مظام تقسيإل العمل و التخصة وهب ا
فأعمال ابقاولة تأل أش اال متعدنة ختتلف كإلت ف النشاط ال ي تعمل كه  ،حيث خد تقوم كك:
 تنفي األشغال  :ميتم ل يف خيام ابؤسسة ابقاولة كتنفي أعمال معينة لصاحل مؤسسة أو مؤسسات ألرا ل ل مدة منية حمدنةمسدقا ومبقاكل متفق عليه ؛
 افمتاج غري التام  :تقوم ابؤسسة ابقاولة كإمتاج منتجات مصف مصنعة كأر تقوم كتصنيع خطاع الغيار وكعض األنوات حسباخلصائة ابتفق عليها مع اجلهة ابستفيدة؛
 تقدمي اخلدمات  :تقوم ابؤسسة ابقاولة كتقدمي لدمة حمدنة أو تش يلة متنوعة مخ اخلدمات لفائدة الغري م ل الدحثو الدراسة و افستشارات الفنية و افختصانمية إخ غري ذل .
وعليه ك خ أر منيز كا أش ال ابؤسسة ابقاولة وفق لطديعة الع خات اليف تركطها كابؤسسة أو ابؤسسات ابستفيدة مخ إجنا افا إخ
موعا مها :
 ابقاولة الدادنية  :ميقضي ه ا النوع كأر ميقوم مقاول أصلي أو مؤسسة كدرية كت ليف مقاول ألر كإجنا أشغال أو لدماتت ميلي ة كجزل مخ ابشروع األصلي  ،ومخ أم لة ابقاولة مخ الدادخ  ،أشغال التنظيف  ،احلراسة يف ابؤسسة  ،خطاعات أعمال
الصيامة و افع ميات و إستقدال اب ابات اهلاتفية و أنال األجور  ،وحىت ما ميسمى تدكري ابوارن الدشرمية.
 ابقاولة ابتخصصة  :تلجأ ابؤسسات ال درية إخ ابؤسسة ابقاولة ابتخصصة يف جمال معا مخ أجل تنفي أعمال ميصعبعليها حتقيقها أو أهنا تتطلب فرتة منية دوميل لاصة إذا كام ال تنتمي إخ النشاط األساسي للمؤسسة ابتعاخدة م ل إمتاج
العج ت بصنع السيارات  ،تصنيع الورق للمطاكع إخ غري ذل .
وكالتايل فابؤسسا ت الصغرية و ابتوسطة تلجأ إخ أعمال ابقاولة فجتنا

ابشاكل اليف خد تعرتضها يف جمال التسوميق  ،كينما تلجأ

ابؤسسات ال درية إخ ابؤسسات ابقاولة خصد توفري رأس ابال  ،القوا العاملة و الوخ  ،كافضافة إخ افستفانة مخ األجور ابنخفضة
يف ابؤسسات الصغرية و ك ل افستفانة مخ الت نولوجيا ابتخصصة اليف تتمتع هبا تل ابؤسسات ابقاولة الناجتة عخ تعدن ابمارسات،
إذ أر كعض األمشطة تعتيت روتينية رغإل أهنا صعدة التنفي لدا مؤسسات ألرا .

 .3أهمية تبني دعم المبادرات المقاوالتية :

تلعب ابقاوالتية نورا كدري يف العدميد مخ اجملاالت لاصة فيما ميتعلق كالتشغيل  ،التنمية افختصانمية و افجتماعية ،إذ تويل نول العامل

النامية و السائرة يف درميقه أمهية كالغة وذل راجع إخ العناصر اآلتية :6

الدطالة اليف يف األغلب تتصف كتدين

 توفر فر عمل  ،فض عخ تواضع مؤه ت العمالة ابطلوكة مما ميعز نورها يف إمتصامستواها التعليمي و ابه ولاصة الدلدار النامية ؛
 خدرة ابقاوالت يف التأخلإل تدعا الحتياجات السوق ابتغرية ،ويف إجيان منتجات جدميدة وتقليل ت لفة افمتاج للوحدة ؛ -توفر العملة الصعدة مخ ل ل تعوميض افستريان و ابسامهة يف التصدمير يف أحيار ك رية إذا ما هيلة هلا الظروف للقيام ك ل ؛
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 ابسامهة يف تلدية كعض مخ احتياجات ابشروعات ال درية عخ درميق ابقاولة مخ الدادخ سوال كابوان األولية أو افحتياجاتاألساسية ؛
 افستفانة مخ اخلامات الت نولوجية و احمللية ؛ العمل على إخامة مشروعات الدىن التحتية و ه ا ما م ح ظه يف الدول العركية وعلى أسهإل اجلزائر مخ ل ل توكيل معطظإلمشروعات الدنال  ،تعديد الطرخات إخ غري ذل  ،إألا ابقاولا وه ا مخ ل ل ابناخصات و ابزاميدات القامومية ؛
 افسهام يف تنمية ابل ية الودنية ورفع مسامهة القطاع اخلا يف الناتص القومي وللق ددقة جدميدة مخ رجال األعمال عخ درميقخيام أفران اجملتمع كابسامهة يف مشروعات افست مار أو إستحداث مشروعات جدميدة مسامدة للمشروعات افست مارمية
األجندية؛
 كث روح ابنافسة كا الشركات احمللية  ،وما ميصاحب ه ا التنافس مخ منافع عدميدة تتم ل يف لفض افحت ار وحتفيزالشركات على حتسا موعية اخلدمات و ابنتجات .
ثانيا  :حصيلة قطاع التشغيل في الجزائر للفترة 1022-1003
ميعتمد حتليل وضعية التشغيل يف فرتة منية معينة على التعرف على كعكض ابفكاهيإل ابتعلقكة كسكوق الشكغل وأهكإل ابؤشكرات ابتعلقكة ككه  ،إذ
أر معاجلة خضية التشغيل تتطلب ك ل حتليل مش لة الدطالة مخ ل ل الفجوة اليف تنجإل عخ عروض العمكل و الطلكب عليكه  ،فافعتمكان
ابطلكق علككى مصككطلح عككدن مناصكب الشككغل ابسككتحدثة خككد ميعككيت عكخ مؤشككر لنجككاح السياسككات التشككغيلية إال أمكه ك ككخ أر ميتضككمخ مككوع مككخ
التضليل  ،فهو ال دن لنا مدا نكومة ه م ابناصب و ال على مدا توافق متطلدات ابنصب ومؤه ت شاغله.
 .2مفهوم البطالة :

تعرميف الدطالة كأهنا وجون رغدة لدا العامكل للعمكل عنكد مسكتوا معكا مكخ األجكر ،كمكا عرفك النكدوة العابيكة فحصكائي العمكل (جنيكف
 )1982اليف تعد مرجعا يف حتدميكد مفهكوم الدطالكة ؛ أر تعدكري الدطالكة ميشكمل ككل األفكران ذككورا وإماثكا فكوق السكخ احملكدن(كالنسكدة للحكد األنيف يف
اجلزائر 09سنة فما فوق) ،وال ميخ كاموا ل ل فرتة افستقصال ميتصفور كالصفات التالية :
 ال ميعملور ؛ مبعىن مل مي وموا كارسور أي عمل مقاكل أجر أو حلساهبإل اخلا ل ل فرتة افستقصال ؛ مستعدميخ حاليا للعمل؛ أي راغدا يف العمل كأجر أو حلساهبإل اخلا ل ل فرتة افستقصال ؛ ميدح ور عخ عمل  ،أي اختك وا لطكوات حمكدنة لك ل فكرتة حدمي كة للدحكث عكخ عمكل ككأجر  ،أو حلسكاهبإل اخلكا  ،واخلطكوات احملكدنةتشمل التسجيل يف م اتب التشغيل ( ، )ANEMأو تقدمي دلب عمل  ،أو الدحث عخ الوسائل لتأسيس مشروع لا .

 .1مفهوم العمل :

ميعكرف كأمكه النشكاط افمسكاين الشكاق ابلكزم الك ي ميقكدم مكخ خدكل الفكرن لك ل فكرتة منيكة معينكة  ،وميعكد العمكل ابصكدر األساسكي فمتاجيكة
اجملتمع وتطوميرم  ،إذ ميعتيتم االختصانميا أنم مسيث ونافيد هيوم امه أساس ثروت األمإل وللق كل ما هو ضروري حلياة األمة ورفاهيتها .7
 .3سوق العمل :

ك كل ذلك السكوق ابسكؤول عكخ تو ميكع العمكال علكى الوظكائف و ابهكخ و التنسكيق ككا خكرارات التوظيكف ابتاحكة ،ومكخ لك ل السكوق ك كخ
التندؤ حبجإل الطلب ابتوخع علكى األميكدي العاملكة مكخ خدكل أصكحا األعمكال و ابنشك ت ،وكك ل ك كخ تقكدمير العكرض ابتكاح مكخ عمالكة حسكب
ابهخ و االلتصاصات ابختلفة. 8
ميت ور سوق العمل مكخ مجيكع ابشكرتميخ و الدكائعا لعنصكر العمكل ،وكعكض هكؤالل ابتعكاملور خكد ال مي ومكوا مشكطا يف أي حلظكة معينكة  ،مبعكىن
أهنكإل ال ميدح كور عكخ العمكل أو ال ميرغدكور يف تكأجري عمكال  ،ول كخ يف أي ميكوم سكي ور هنكاك آالف مكخ ابؤسسكات والعمكال يف سكوق العمكل
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اولور التعاخد  ،فإذا كار احلال ك ل كالنسدة لرددال و ابهندسا م  ،حيث ميدحث ابشرتور والدائعور عخ كعضهإل الدعض على مسكتوا
الدولكة كلهكا ،فإمنكا مصكف السكوق كأمكه سكوق العمكل القكومي ،وإذا ككار ابشكرتور و الدكائعور ميدح كور حمليكا فقكط كمكا هكو احلكال كالنسكدة
للس رتارميا وعمال إص ح السيارات ،مي ور سوق العمل حمليا .
 .2الدالئل اإلحصائية لمؤشرات سوق العمل :
إر التعرف على ظاهرة مكا ميتطلكب كالضكرورة خياسكها لديكار حجكإل ابشك لة  ،وكالتكايل فدراسكة مؤشكرات سكوق العمكل أي حسكا مسكدة
األف كران العككادلا إخ خككوة العمككل ابتاحككة ل ك ل فككرتة منيككة معينككة  ،وكالتككايل فعمليككة القيككاس تتطلككب أوال تسككليط الضككول علككى كعككض ابفككاهيإل
و ابؤشرات اليف مخ شأهنا أر تفيد يف خياس وشرح حجإل ه م ابش لة و اليف موجزها كما ميلي :
 -القوووى العاملووة  :وميطلككق علككيهإل أميضككا السك ار الناشككطور حيككث ميعككرفهإل اب تككب الككدوخ للعمككل ) (BITكككأهنإل أوللك األشككخا

مككخ

اجلنسا ذكرا كار أو أم ى ال ميخ ميسامهور يف للق منكتص أو تقكدمي لكدمات إختصكانمية موجهكة إخ السكوق ،كافضكافة إخ أوللك الك ميخ
ال ميعملور ول نهإل مستعدور للعمل وخكانرور عليكه لك ل فكرتة االستقصكال ،وهكو مفكس ابفهكوم الك ي أنرجكه الكدميوار الكود لإلحصكال
أي أر الس ار الناشطور هكإل األفكران الك ميخ ميشكغلور مناصكب عمكل لك ل فكرتة االستقصكال وكك ل األفكران الك ميخ ال ميعملكور ول كنهإل
ميدح ور عخ عمل .
 السووكان غي وور الناش ووطون  :وه ككإل كككاخي القككوا الدش كرمية كعككد إس ككتدعان الس ك ار نوي النشككاط افختص ككاني ومككخ أم ل ككتهإل الطلدككة ورك ككاتالديوت..

 -األفووراد المشووتغلون  :هككإل أولل ك األشككخا

ال ك ميخ كل ككور منصككب شككغل أو كارسككور عم ك أو ميقومككور كككأي مشككاط صككلور مككخ

ل له على عوائد مقدمية مقدولة وه ا ل ل فرتة منية معينة متم لة يف فرتة االستقصال .

 األفووراد العوواطلون  :كمككا سككدق تع كرميفهإل سككاكقا  ،العادككل عككخ العمككل هككو كككل شككخة مككخ اجلنسككا ذكككورا كككاموا أو إمككاث يف السككخالقكاموين الك ي ميسكمح هلكإل كالعمكل (مككا ككا  64 - 15سكنة)  ،كمكا ميتطلكب أر ميعومكوا يف حالككة حبكث عكخ شكغل وخكانرميخ (جسكدميا

وذهنيككا) عليككه عنككد أجككر م ئككإل ل ك ل  ،كمككا جتككد افشككارة إخ ال كدميوار الككود لإلحصككائيات يف اجلزائككر ( )ONSميفككرق كككا فلتككا مككخ
العادلور مها :
 فلة العادلور ال ميخ ميدح ور عكخ العمكل ومسكتعدور لكه وتتكوفر فكيهإل القكدرة اجلسكدمية و ال هنيكة ول كنهإل ككاموا ميشكتغلورمخ خدل ؛
 فلكة العكادلور الك ميخ ميدح كور عككخ العمكل ول كنهإل مل صكلوا علككى فرصكة عمكل مكخ خدككل رغكإل إسكتعدانهإل لكه و القككدرفإلعليه .
وهبدف إعطال ف رة أمشل عخ وضعية سوق العمل يف اجلزائكر و كالتكايل إككرا حجكإل الفجكوة ككا عكرض العمكل و الطلكب عليكه ومكخ ع
مسب التغريات يف كل منهما مخ لك ل ابؤشكرات ابعتمكدة يف ذلك  ،معكرض الشك ل الديكاين رخكإل ( )40و الك ي ميوضكح معكدالت النشكاط
؛التش ككغيل و الدطال ككة لك ك ل الف ككرتة الزمني ككة ابم ت ككدة م ككخ التع ككدن السك ك اين وم ككا ص ككاحده م ككخ تط ككور يف الق ككوا العامل ككة و اجل ككزل ابس ككتغل منه ككا
و إمع اسهما على معدل الدطالة ل ل الفرتة ما كا . 3400-3442

16

مجلة أداء المؤسسات الجزائرية – العدد 1025/ 07
الشكل رقم ( : )02التمثيل البياني لمعدالت الناشطين  ،المشتغلين والبطالين خالل الفترة 1022-1003

ابصدر  :مخ إعدان الداحث  ،كافعتمان على الفصل ال اين للتشغيل :حوصلة إحصائي  ،على ابوخع :
،http://www.ons.dz/IMG/pdf/Donnees_Stat_Emploi_2014_Final_1_1_.pdf

مككخ ل ك ل حتليككل ابعطيككات ابعككيت عنهككا كابنحنيككات الدياميككة بختلككف مؤش كرات سككوق العمككل  ،م حككت ت ك ك كا يف معككدالت النشككاط
لك ل الفككرتة  3400 -3442وذل ك متيجككة التغككري يف النمككو الككدكغرايف ال ك ي عرفتككه اجلزائككر علككى مككدا مفككس احلقدككة الزمنيككة  ،إذ سككجل
ميككانة يف ع ككدن الي ككد العامل ككة الناش ككطة وال ككيف وص ككل إخ  00..01أل ككف ش ككخة م ككع هنامي ككة النص ككف األول لع ككام ،9 3400كم ككا م ح ككت

ت ك كا موا ي يف معدالت التشغيل لنفس الفرتة  ،وذل راجكع إر الفكارق مي مكخ يف حجكإل األفكران العكادلا عكخ العمكل  ،حيكث كلك معكدل
النشككاط و التشككغيل أعلككى مسككتوا هلمككا سككنة  3402إذ خككدرت مسككدة الناشككطا  % 43,2وكنسككدة أسككفل منككه كالنسككدة بعككدل الشككغل و
ابقدر كك .%25
أما كالنسدة بعدل الدطالة فيشهد إخنفاض كصفة مستمرة لك ل العقكد األلكري  ،فدعكد أر ككار معكدل الدطالكة يف سكنة  3442ميقكدر
ك ك  % 323.إخنفككض إخ النصككف سككنة  344.وذلك كنسككدة  ، %0031ومككع هناميككة النصككف األول لسكنة  3400ميصككل إخ أنيف مسككدة
لكه الدالغكة  ، %531فمككخ ككا أهكإل العوامككل ابكؤثرة علكى الدطالككة جنكد ابسككتوا التعليمكي  ،حيكث تشككهد مسكدة الدطالكة إخنفاضككا لكدا حككاملي
الشكهانات اجلامعيككة  ،فقككد سككجل تراجعككا لككدا هاتككه الفلككة مككخ  %3030إخ  %0032مككا كككا  3403و  3402لتدلك  %02لسككنة
 ، 3400كمككا أر تقلككية معككدالت الدطالككة ميرجككع أميضككا إخ إسككتحداث ال كيتامص واألليككات التشككغيلية الراميككة إخ افنمككاج ابه ك مككخ جهككة
و تكدعيإل عكروض العمكل عككخ درميكق نعكإل وتنميكة ابدككانرات ابقاوالتيكة مكخ جهكة ألككرا ،كمكا م حكت أر الفكارق كككا مسكب النشكاط ومسككب
التشغيل تأل يف التقلة مع تعاخب الفرتات الزمنية وذل راجع إخ إخنفاض فلة األفران العادلا عخ العمل.
عنكد األلك مبعيككار مسككامهة العنصككر النسككوي الككيف تشككهد إخدككال علككى سككوق الشككغل يف األومككة األلككرية كفضككل إرتفككاع ابسككتوا التعليمككي
و ميانة الوعي كضرورة تواجدها يف العدميد مخ ابناصب حىت الو ارمية منهكا  ،فكالتغيري احل كومي لشكهر مكاي  3400مكنح ابكرأة سكدعة مناصكب
و ارمي ككة كع ككد أر كام ك ك مقتص ككرة عل ككى منص ككدا يف الس ككاكق إخ جام ككب إخك كرار مس ككدة ابناص ككفة يف التم ي ككل اليتب ككاين وغ ككري ذل ك ك م ككخ ابس ككائل
و افجكرالات الكيف أتاحك الفرصكة أك كر للمكرأة يف سكوق العمككل ككاجلزائر ،وفيمكا ميلككي اجلكدول رخككإل ( )40الك ي ميشكمل أهككإل ابؤشكرات ابعككيتة
عخ وضيعة القوا العاملة و العادلة حسب تصنيف اجلنس وذل ل ل النصف األول لعام . 3400
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الجدول رقم  : 02مؤشرات النشاط اإلقتصادي؛ التشغيل والبطالة لسنة 1022
الذكور

المؤشرات

الوحدة كاآلالف

اإلناث

المجموع

العدد

%

العدد

%

9.428

80,9

3.311

0539

00..01

إجمالي السكان المشتغلين (العاملين)

8.604

81,4

0.513

0131

04.911

عدد البطالين

824

.03.

326

3132

1.151

إجمالي السكان الناشطين (القوى
العاملة)

نسبة التشغيل

%1439

%0034

%2.39

نسبة البطالة

%131

%0033

%531

%1132

%0132

%0039

نسبة النشاط اإلقتصادي لدى
السكان البالغين (09سنة فأك ر)

ابصدر :مخ إعدان الداحث كافعتمان على :الدميوار الود لإلحصائيات يف معطيات إحصائية رخإل 1.0

ميوضح اجلدول رخكإل ( ، )40أهكإل ابؤشكرات الرئيسكية ابتعلقكة كسكوق العمكل وذلك كافعتمكان علكى التقرميكر رخكإل  1.0ابعكد مكخ دكرف
الدميوار الود لإلحصائيات اجلزائري للنصف األول مخ سنة  3400وذل سعيا لإلبكام ككالتغريات الفصكلية الكيف ك كخ أر ميشكهدها سكوق
العمل كاجلزائر  ،حيث ك خ خياس الشغل و الدطالة كما ميسمح كالتحصل سنوميا على وضعية سوق العمكل يف مكخ حمكدن كحجكإل العمالكة ،
حجإل الدطالة ،معدل الدطالة  ،لصائة ابشتغلا  ،الدطالا واليف تعتمد أساسا على مددأ الس ار الناشطا فعليا .
فقككد كلك إمجككايل األفكران الناشككطا حسككب تعرميككف اب تككب الككدويل للعمككل( 00..01 )BITألككف شككخة  ،حيككث سككاهإل العنصككر
النسكوي ك ك  %0539مككخ إمجككايل الناشكطا إي مككا ميعككانل  3.311ألككف سكيدة ماشككطة إختصككانميا فعلككى الكرغإل مككخ أر هك م النسككدة منخفضككة
مقارمككة كال ك كور إال أهنككا تشككهد إرتفككاع يف السككنوات األلككري  ،حيككث أر عككدن العككاد ت مل ميتجككاو  231ألككف سككيدة يف حككا أر حجككإل
الدطالة عند ال كور وصل إخ  130ألف عادل أي ما ميعانل  %.03.مخ إمجايل العادلا ابقدر حجمهكإل ك ك  0090ألكف عادكل مكخ
اجلنسككا حيككث أر هك م النسككدة خككد إرتفعك ك ك  %439عككخ السككنة اباضككية يف حككا أر مسككدة العطالككة النسكومية خككد شككهدت إخنفاضككا حمسككوس
ف ككاق النقطت ككا  ،أم ككا كالنس ككدة لنس ككدة النش ككاط افختص ككاني ل ككدا األفك كران الد ككالغا 09س ككنة فم ككا ف ككوق فق ككد كلغك ك  %0039إذ تص ككل إخ
 %1132لككدا جككنس ال ك كور و %0132لككدا افمككاث  ،وهنككا تشككري متككائص الفككرتة اباضككية إخ أر حجككإل النشككطال افختصككانميا مككخ فلككة
ال كور يف تراجع مقارمة مع حجإل افماث .
كمكا وصككل إمجككايل عكدن السك ار ابشككتغلا إخ  04911ألكف شكخة  ،والككيف تو عك حسككب دديعككة العمكل  ،فنجككد أر فلككة رجككال
األعمكال و أصكحا األعمكال احلكرة كلك  2001ألكف شكخة  ،أمكا كالنسككدة لعكدن العمكال الكدائما وابكؤختا فقكد كلك ككل منهمككا 2.19
و 2941ألف شخة كصفة متوالية ،يف حا سامهة ابساعدات العائلية كك  091ألف فرن مخ إمجايل العاملا يف القطكاع اخلكا  ،حيكث
أر مسككامهة هك ا القطككاع جككالت أك ككر مككخ القطككاع العككام رغككإل افمتيككارات و الضككمامات التشككغيلية الككيف كنحهككا القطككاع العككام  ،والشك ل رخككإل
( )43ميدا مقدار مسامهة كل خطاع يف إستيعا القوة العاملة للنصف األول مخ سنة . 3400

18

مجلة أداء المؤسسات الجزائرية – العدد 1025/ 07
الشكل رقم  : 01توزيع اليد العاملة حسب طبيعة القطاع خالل النصف األول لسنة 1022

ابصدر :مخ إعدان الداحث

ميوضح الشك ل أعك م أر حجكإل مسكامهة القطكاع اخلكا يف إسكتيعا القكوة الناشكطة أك كر موعكا مكا عكخ القطكاع العكام  ،حيكث ميكوفر مكا
مسككدته  % 58,9مككخ إمجككايل الس ك ار الناشككطا ال ك ميخ هككإل يف سككخ الشككغل (09سككنة فمككا فككوق) أي أر عككدن ابناصككب خككدر كك ك 1331
منصب شغل  ،كينما النسكدة ابتدقيكة مكخ القكوة الناشكطة و ابقكدر ك ك  %0030متكارس مشكادها علكى مسكتوا القطكاع العكام  ،إخ جامكب هك ا
ابؤشر وكافعتمان على دديعة خطاع النشاط افختصاني م حكت هيمنكة خطكاع اخلكدمات ككابفهوم الواسكع الك ي ميشكغل أك كر مكخ مصكف اليكد
العاملة  ،أما ما تدقى فيتوع كا خطاع النشاط الف حي والصناعي و الدنال و األشغال العمومية والش ل رخإل ( )40ميدا ذل .
كما علينا أر منوم إخ أر حجإل التشغيل ابعلخ عنه ليس رخما نخيقا  ،والسدب يف ذلك أر عكدنا معتكيت مكخ اليكد العاملكة ابشكغلة
تعمل يف القطاع غري الرمسي  ،وخد ميعد مخ ضمخ فلة العادلا عخ العمل عند إجرال التحقيقات اخلاصة كالتشغيل .
الشكل رقم  : 03توزيع اليد العاملة حسب قطاعات النشاط اإلقتصادي خالل النصف األول لسنة 1022

الوحدة كاآلالف

ابصدر :مخ إعدان الداحث

ميظهر الش ل أع م مدا تو ميع اليد العاملة الودنية على خمتلف خطاعات النشاط افختصاني  ،حيث الحظنا مترككز اليكد العاملكة يف
أمشككطة خطككاع اخلككدمات و ال ك ي ميشككمل كككل مككخ افنارات العموميككة  ،التعلككيإل  ،الصككحة  ،النقككل ...إخل  ،وذل ك مبككا ميعككانل  1011ألككف
منصككب وكنسككدة ملوميككة كلغ ك  ، %1030ومشككري أميضككا إخ أر اليككد العاملككة النس كومية تتمركككز يف ه ك ا النشككاط مقارمككة مككع األمشككطة األلككرا
وذلك كنسككدة  %.931مككخ إمجككايل اليككد العاملككة النس كومية  ،كمككا ميضككإل خطككاع الدنككال و األشككغال العموميككة حجككإل عمالككة لدككأس هبككا وابقككدرة ك ك
 %0139حيككث أر ذل ك راجككع لعككدت عوامككل أمههككا العمككل علككى تنفي ك ابخططككات التنموميككة الراميككة إخ حتسككا الدنيككة التحتيككة و الككيف مككخ
أكر ها مشروع الطرميق السيار (شرق ،غر ) مشارميع افس ار إخ غري ذلك مكخ ابشكارميع ال كيتا  ،كمكا أر مكا مسكدته  %5133مكخ هك م
إمجايل اليد العاملة يف ه ا القطاع مخ جنس ال كور وذل راجكع إخ دديعكة اجلهكد ابطلكو يف هك ا النشكاط  ،أمكا كالنسكدة ألمشكطة خطكاعي
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الصناعة والف حة فقد سامهة كك  %0331و  %539على التكوايل واللك ميخ شكهدا حتسكنا يف نرجكة إسكتيعاهبما لليكد العاملكة مقارمكة مكع الفكرتة
اباضية .
أما مخ حيث ابسكتوا التعليمكي فنجكد أر أصكحا الشكهانات و اجلكامعيا هكإل الفلكة األك كر عرضكة للدطالكة  ،حيكث ميكأيت اجلكامعيا
يف ابرتدة األوخ مث ابتخرجور مخ مراكز الت وميخ ابه وهو ما ميتضمنه اجلدول رخإل (. )43

الجدول رقم  :01مؤشرات القوى العاملة حسب المؤهالت و الشهادات المحصل عليها
الناشطين إقتصاديا

المشتغلين

البطالين

كدور شهانة

2034

2030

139

حاملي شهانات مراكز الت وميخ ابه

1531

1032

0035

حاملي الشهانات اجلامعية

.131

1135

0234

3715

819

المؤشر اإلجمالي

2215
ابصدر :مخ إعدان الداحث

ميظهكر اجلككدول مكدا إرتفككاع مسككدة الناشكطا افختصككانميا نوي الشككهانات اجلامعيكة األمككر الك ي إمع ككس سككلدا يف ميكانة معككدل الدطالككة
لككنفس الفلككة حيككث كلغ ك  %02مككخ النسككدة افمجككايل بعككدل الدطالككة  ،يف حككدون أر مسككدة الدطالككة منخفضككة موعككا مككا كالنسككدة لرف كران غككري
احلاصككلا علككى شككهانات س كوال اجلامعيككة أو الت ومينيككة الككيف ت د ك تأهلككه يف جمككال معككا  ،وكالتككايل ك ككخ تفسككري ارتفككاع معككدل الدطالككة لككدا
أصحا الشهانات واجلامعيا مخ عدة جوامب أكر ها :10
 ك كل الشكدا يف اجلزائكر وككو ث ثكة أرككاع السك ار ،ومعظمهككإل أصكحا شكهانات  ،وكالتكايل فمككخ الطديعكي أر مي ومكوا أك ككرعرضة للدطالة ؛
 هنككاك وككو  344ألككف دلككب عمككل جدميككد سككنوميا مككخ أصككحا الشككهانات (مككنهإل  034ألفكا مككخ ابتخككرجا اجلككامعيا و 14ألفككا مككخ متخرجككي مراكككز الت كوميخ ابه ك ) ،ه ك ا فض ك عككخ دككال العمككل ممككخ مل مي مل كوا نراسككتهإل ،وأولل ك مككخ غككري
محلككة الشككهانات  ،ومشككري هنككا إخ أمككه ل ك ل الككدلول اجلككامعي  3403-3400كل ك عككدن الطلدككة اجلككامعيا يف خمتل ككف
األدوار واألمناط 0.30.ألف دالب  ،منهإل حوايل  32.ألف دالب جدميد ؛
 منككو كتلككة اليككد العاملككة النشككطة (الطلككب) أكككيت مككخ منككو كتلككة العمككل ابعككروض ،وهككو مككا مي كرتدط كنمككو االختصككان وض ك لة حجككإلاالست مارات ،مع العلإل أر ابقدلا على العمل هإل مخ فلة الشدا  ،ومنهإل محلة الشهانات ؛
 عدم التوافق ما كا احتياجات سوق العمل وخمرجات مؤسسات التعليإل والت وميخ ؛ ميدل ه ا الوضع على للل واضح يف هي ل االختصان ،وال ي عجز عخ استيعا ابكؤه ت وال فكالات ،وهكو مكا ميعك أمكهاختصان غري خائإل على رأس ابال الدشري ؛
 ضكعف مظكام ابعلومكات ابتعلككق كسكوق العمكل ،مككا جيعكل الدكاح ا عكخ عمككل ال جيكدور وسكيطا ميككوفر هلكإل االلتيكار ،وال حككىتملجأ للتعدري عخ تفضي فإل  ،ويف ظل شكح فكر العمكل  ،سكاعد هك ا الوضكع علكى امتشكار ظكواهر سكلدية كالرشكوة واحملاككاة
وتورميث ابناصب ،فغا كالتايل معيار ال فالة ،وكر وسطال ومهيا يف جمال التوظيف ؛
 مقككة الفعالي ككة يف سياسككات التش ككغيل ابعتم كدة ،ابعروفككة كسياس ككات نع ككإل تشككغيل الش ككدا  ،وال س ككيما جتككام فل ككة أص ككحاالشهانات اجلامعية ،كسدب تكرجيح ابعاجلكة االجتماعيكة لقضكية الدطالكة ككدال مكخ ابعاجلكة االختصكانمية ذات األمكد الدعيكد ،إذ
إر معظإل ه م الفلة مل ت يف األغلب إال مبا ميعرف يف اجلزائر كعقون ما خدل التشغيل .
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ثالثا  :تقييم أجهزة دعم ومساندة المبادرات المقاوالتية
إر ابقارمككة كككا القطككاعا مككخ حيككث القككدرة علككى إسككتقطا القككوا العاملككة تشككري افحصككالات أر مسككامهة القطككاع اخلككا

يف للككق

ف ككر عم ككل ميف ككوق تل ك ال ككيف توفره ككا ابؤسس ككات العمومي ككة ك ككل ح ككىت أر ابؤسس ككات ذات الط ككاكع احل ككريف يف الس ككنوات األل ككري تف ككوق مس ككدة
مسكامهتها يف التشكغيل عككخ تلك ابقدمككة مكخ القطككاع العكام  ،وهك ا مكا ميؤككد الف ككرة أو اهلكدف األساسككي الك ي تسككعى إليكه معظككإل الكدول مككخ
ل ل تد العدميد مخ السياسات و افسرتاتيجيات احلدمي ة كغيك التخفيكف مكخ حكدة الدطالكة و إعكانة التكوا ر إخ إلكت الت سكوق العمكل
عخ درميق تنمية روح ابدانرة عند الشدا يف إمشكال مؤسسكات ومشكارميع مصكغرة ،صكغرية و متوسكطة لاصكة عكوض افعتمكان علكى تلك الكيف
تقوم الدولة كإحداثها .
وكالتايل فإر عملية إستحداث النشادات وتنميكة روح ابدكانرة ابقاوالتيكة عنكد الشكدا  ،أفكر ت مجلكة مكخ الكيتامص واهلياككل الراميكة إخ
نعككإل ترخيككة التشككغيل الك ايت لككدا الشككدا حككاملي ابشككارميع و األف ككار ابددعككة القاكلككة للتجسككيد  ،الككيف تعككاين مككخ صككعوكات ومشككاكل الككدعإل
والتموميكل  ،إذ أر للكق هك م اهلياككل جككال متيجكة لتلديكة متطلدكات السككوق  ،فنجكد اآلليكة ابوجهكة إخ الشكدا الك ي تكرتاوح أعمكارهإل مكا كككا
 05إخ  29سنة والكيف تتم كل يف الوكالكة الودنيكة لكدعإل وتشكغيل الشكدا ( ، )ANSEJأمكا فيمكا ميتعلكق ككدعإل ومرافقكة للكق النشكاط مكخ
دككرف العككادلا و ابسككرحا ال ك ميخ ت كرتاوح أعمككارهإل مككا كككا  29إخ  94سككنة فقككد ع إسككتحداث الصككندوق الككود للتككأما عككخ الدطالككة
) ، (CNACيف حا النشادات و ابشارميع اليف ميرغب ابوادنا ابؤهلا ( 01سنة فما فوق ) عدكي الكدلل أو نوي الكدلل الضكعيف
أو غككري مسككتقر  ،وميتمتككع مبهككارات هلككا ع خككة كالنشككاط ابرتقككب ك ككنهإل افسككتفانة مككخ ابسككاعدة الككيف تتيحهككا الوكالككة الودنيككة لتسككيري القككرض
ابصغر (. )ANGEM
الجهاز

تاريخ اإلنشاء

الصندوق الوطنية للتأمين على البطالة )(CNAC

ع إمشال ه ا اجلها مبوجب القامور رخإل  811-40ابؤرخ يف

الجدول رقم ( : )03هياكل دعم التشغيل الذاتي

أشكال تمويل تكلفة اإلستثمار اإلجمالية

الشروط اإلستفادة من الجهاز

 40جوار 8440

 أر ميدل ما كا ث ثا ( )04و مخسا ( )04سنةمخ العمر؛
 أر مي ور مخ جنسية جزائرمية ؛ أر ال مي ور شاغ منصب عمل مأجور أو ممارسالنشادا حلساكه اخلا عند إميداعه دلب افعامة ؛
 أر مي ور مسج لدا مصاحل الوكالة الودنية للتشغيلكطالب شغل أو مي ور مستفيدا مخ تعوميض الصندوق
الود للتأما على الدطالة ؛
 أر ميتمتع مبؤهل مه و/أو كتل مل ات معرفية ذاتصلة كالنشاط ابران القيام كه ؛
 أر مي ور خانرا على رصد إم اميات مالية كافيةللمسامهة يف متوميل مشروعه ؛
 أال مي ور خد استفان مخ تدكري إعامة كعنوار إحداثالنشادات.
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(أنظر الملحق )

ميككوفر الصككندوق صككيغة متوميليككة ث ثيككة األدكراف (صككاحب ابشككروع  ،الصككندوق
الود للتأما على الدطالة  ،الدن )  ،حيث تقدر مسدة ابسامهة الشخصكية
كك  %8مخ ابدل افمجايل لإلست مار عندما ال ميتجاو ه ا افسكت مار عكخ 0
م ميا نمينار جزائري (ابستوا األول) ،و مسدة  %2عندما ال ميتجاو ابدلك
افمجككايل لإلسككت مار  84م مي ككا نمينككار جزائ ككري وأعلككى م ككخ  0م ميككا نمين ككار
جزائ ككري (ابس ككتوا ال ككاين)  ،يف ح ككا ت ككتمإل الوكال ككة مس ككدة  %04م ككخ ابدلك ك
افمجككايل لإلسككت مار يف ش ك ل خككرض غككري م افككأ كالنسككدة للمسككتوميا األول و
ال ككاين ،أمككا النسككدة ابتدقيككة ( )%04ميككتإل تغطيتهككا مككخ د كرف الدنك يف ش ك ل

خرض. 11
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توفر الوكالة ث ث صي للتموميل تتم ل يف :

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب )(ANSEJ

ع إمشائها مبوجب األمر رخإل  80-40ابؤرخ يف  20ميوليو 8440

الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر )(ANGEM

ع إمشائها مبوجب ابرسوم التنفيدي رخإل  80-40ابؤرخ يف 22مينامير
2440

 -1التمويل الذاتي :ميتإل متوميل الت اليف افمجالية لإلست مار مخ احلالة
ابالية للشدا أو الشدا أصحا ابشارميع مع إعطال إمتيا ات إست نائية
كافعفالات اجلدائية وشده اجلدائية (إختطاعات الضمار افجتماعي)

 أر ميرتاوح عمر الشا ما كا  84و 00سنة ، -2التمويل الثنائي :ميتإل متوميل الت لفة افمجالية لإلست مار مخ خدل صاحب
وعندما دث افست مار ث ثة مناصب عمل نائمة على
ابشروع  ،الوكالة  ،حيث تقدر مسدة ابسامهة الشخصية كك  %78مخ ابدل
األخل (مبا يف ذل الشا ذوو ابشارميع الشركال يف
افمجايل لإلست مار عندما ال ميتجاو ه ا افست مار عخ  0م ميا نمينار
ابقاولة) ك خ رفع سخ مسري ابقاولة احملدثة إخ 04
جزائري (ابستوا األول) ،و مسدة  %02عندما ال ميتجاو ابدل افمجايل
سنة كحد أخصى ؛
لإلست مار  84م ميا نمينار جزائري وأعلى مخ  0م ميا نمينار جزائري
 أر مي ور ذا تأهيل مه و/أو ذا مل ات معرفية(ابستوا ال اين)  ،يف حا تتمإل الوكالة مسدة  %04مخ ابدل افمجايل
معرتف هبا ؛
لإلست مار يف ش ل خرض غري م افأ كالنسدة للمستوميا األول و ال اين .
 أال مي ور شاغ وظيفة مأجورة وخ تقدمي دلب -3التمويل الثالثي  :ميتإل متوميل الت لفة افمجالية لإلست مار مخ خدل
افعامة ؛
صاحب ابشروع  ،الوكالة والدن كطرف ثالث  ،حيث تقدر مسدة ابسامهة
 أر ميقدم مسامهة شخصية يف ش ل أموال لاصةالشخصية كك  %8مخ ابدل افمجايل لإلست مار عندما ال ميتجاو ه ا
مبستوا ميطاكق احلد األنين احملدن مخ درف الوكالة وفق
افست مار عخ  0م ميا نمينار جزائري (ابستوا األول) ،و مسدة %2
لت لفة ابشروع .
عندما ال ميتجاو ابدل افمجايل لإلست مار  84م ميا نمينار جزائري وأعلى
مخ  0م ميا نمينار جزائري (ابستوا ال اين)  ،يف حا تتمإل الوكالة مسدة
 %04مخ ابدل افمجايل لإلست مار يف ش ل خرض غري م افأ كالنسدة
للمستوميا األول و ال اين ،أما النسدة ابتدقية ( )%04ميتإل تغطيتها مخ درف
الدن يف ش ل خرض .

ميستفيد مخ إحداث األمشطة ابنتجة للسلع و اخلدمات
ابوادخ ابؤهل
 السخ مخ  81فما فوق؛ أر مي ور كدور نلل أو ضعيف وغري مستقر  ،أرميتمتع مبهارات هلا ع خة كالنشاط ابرتقب ؛

توفر الوكالة منطا مخ التموميل مها:
 النشاط الممول لشراء مواد أولية ال ي ال تتجاوكلفته 04.444نج،إذ تقدر مسدة ابسامهة الشخصية كك  %84مخ ابدل افمجايل أما النسدة
ابتدقية( )%44فتتمإل مخ درف الوكالة ؛
 -النشاط الممول إلحداث إستثمار بإقتناء العتاد الصغير و المواد

 أال مي ور خد إستفانوا مخ مساعدة ألرا فحداثاألمشطة ؛

األولية الالزمة ال ي مي ور ثنائي عندما تفوق كلفتها 04,444نج و ال
تتجاو 844,444نج حيث ميساهإل صاحب النشاط كنسدة  %0مخ
ابدل افمجايل أما النسدة ابتدقية( )%40فتتمإل مخ درف الدن ؛ أما يف
حالة جتاو ت ت لفة النشاط 844,444نج ومل تتعدا 044,444نج

 أر ال تتعدا الت لفة افمجالية لإلست مار044,444نج.

فإر التموميل مي ور ث ثي األدراف  %0كمسامهة شخصية و %20كقرض
غري م فال مخ درف الوكالة وما تدقى ميتممه الدن (.)%04

ابصدر  :مخ إعدان الداحث

إر تقييإل هياكل الدعإل لتشغيل الشدا كش ل ذايت عخ درميق تنمية روح ابقاوالتية لدميهإل متوخف كاألسكاس علكى خكدرة ككل منهكا يف
تعدلككة شككاملة جملمككوع الفككاعلا والقككوا العاملككة الككيف كلغ ك  00..01.444شككخة مككع هناميككة السداسككي األول لسككنة  ، 3400إذ ميتعككا
عل يها كالدرجة األوخ إستقطا الفلة الشدامية األك ر تضررا مخ الدطالة  ،وبا كام دديعة السكوق ختتلكف ككإلت ف اجلهكات  ،القطاعكات
وحككىت حسككب اجل ككنس  .وكككالنظر إخ احلص ككيلة افحصككائية ال ككيف سككامهة هبككا آلي ككات ترخيككة التش ككغيل ال ك ايت وابتم ل ككة يف CNAC ،ANSEJ

و  ، ANGEMوابدينة يف الش ل ابوايل ال ي ميدا حجإل فر الشغل اليف ع توفريها .
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الشكل رقم  : 60مساهمة هياكل دعم التشغيل الذاتي إلى غاية السداسي األول لسنة 2613

ابصدر  :مخ إعدان الداحث كافعتمان على Bulletin d'information statistique de la PME , données du 1er semestre 2013 ,N°23 :

ميوضككح الش ك ل الديككاين م ككدا مسككامهة هياك ككل نعككإل وترخي ككة التشككغيل ال ك ايت لككدا الش ككدا يف عمليككة لل ككق وتككوفري ف ككر عمككل للفل ككة
الشككدامية الككيف تعككاين مككخ الدطالككة  ،حيككث كلغ ك احلصككيلة افمجاليككة لعككدن مناصككب الشككغل الككيف ع توفريهككا مككخ ل ك ل الوكالككة الودنيككة لككدعإل
تشغيل الشدا  ،الصندوق الود للتأما علكى الدطالكة والوكالكة الودنيكة لتسكيري القكرض ابصكغر حبكوايل  0.910.040منصكب شكغل مكع
هنامية السداسي األول لسنة  ، 3402حيث أر ه م احلصيلة مسكتقاة مكخ الصكندوق الكود للضكمار افجتمكاعي ( )CNASو الصكندوق
الود للضمار افجتماعي لغري األجرال ( ، )CASNOSأي أر ه ا حجإل مكا ع التصكرميح ككه للجهكا ميخ وكالتكايل ك كخ القكول ككالنظر إخ
ال قافة ابقاوالتية لدا العدميد مخ ابسيريميخ وأصحا ابؤسسات أر عدنا معتيت مكخ اليكد العاملكة ابشكغلة غكري مصكرح هبكا وتعمكل يف القطكاع
غكري الرمسككي  ،حيككث تتشك ل أغلديككتهإل مككخ دككال العمكل ألول مككرة ،و تقككل أعمكارهإل عككخ  30سككنة و كككدور تأهيكل أو حككاملي شككهانات ،مبككا
فيهإل اجلامعيا كافضافة إخ العمال ضحاميا التسرميح ألسدا اختصانمية .
فعل ككى العم ككوم  ،تع ككد مس ككامهة هياك ككل ال ككدعإل الك ك ث (ANSEJ؛ CNAC؛  )ANGEMمقدول ككة مقارم ككة م ككع حج ككإل األفك كران
الع ككاملا وال ككيف كلغ ك مس ككدة  %0035.م ككخ إمج ككايل ابش ككتغلا الد ككال حجمه ككإل  04.911أل ككف منص ككب ش ككغل  ،وال ككيف تض ككإل 1.331
منصككب ميشككتغلور يف القطككاع اخلككا كمككا ميدينككه الش ك ل رخككإل ( ، )43وكالتككايل النسككدة ابصككححة بسككامهة هياكككل الككدعإل ال ك ث ترتقككي إخ
 %39325مخ إمجايل ابشتغلا يف القطاع اخلا  ،حيث م حت تقار يف مستوا مناصب الشغل اليف مت ن كل مكخ الوكالكة الودنيكة
لككدعإل تشككغيل الشككدا والوكالككة الودنيككة لتسككيري القككرض ابصككغر مككخ توفريهككا رغككإل أر هك م األلككري كامك هلككا احلصككة األكككيت كفككارق  %1عككخ
ساكقتها ،ولعل مرن ذل إخ الفلكة ابسكتهدفة و دديعكة ابشكارميع الكيف ك نهكا افسكتفانة مكخ القكروض ابمنوحكة مكخ هك م الوكالكة  ،أمكا كالنسكدة
للصندوق الود للتأما على الدطالة فلإل تتجاو مسامهته  %04مخ إمجايل العمالة اليف سامهة هبا ه م اهلياكل .
خالصة :
تشككري اجلهككون ابد ولككة مككخ دككرف احل ومككات ابتعاخدككة كإعتدارهككا أولوميككة ودنيككة إخ حتسككخ وضككعية التشككغيل لاصككة علككى مسككتوا تقلككية
الفجوة احلاصلة ما كا عروض العمل و الطلب عليه ،حيث أشرما إخ أمه ع تسجيل تراجع حمسوس يف ه م الفجكوة عكخ درميكق إسكتحداث
وإمشككال هياكككل وأليككات لككدعإل و تشككجيع للككق ابؤسسككات الككيف تككوفر ابزميككد مككخ فككر العمككل  ،حيككث عككيتت ابعطيككات عككخ مسككامهة ه ك م
اآلليكات يف مككا ال ميقكل عككخ  0.910.040منصكب شككغل  ،ممكا ميأكككد أرال اخلكيتال افختصكانميا علككى أر إمعكات الشككغل لكخ ميتطككور إال حككول
نعإل وحتفيز القطاع اخلا

وهو ما ميدقكي رهينكا مبكدا ميكل الفكاعلا افختصكانميا إخ افسكت مار ،وكك ا خكدرت اهلياككل و األجهكزة علكى تعدلكة
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الفاعلا و الناشطا افختصانميا حول ه م األهداف مخ ل ل تنمية ابدانرات ابقاوالتيكة لكدا الشكدا احلامكل للمشكارميع الكيف حتتكاج إخ
الدعإل ابايل و ابرافقة التقنية  ،وذل هبدف ضمار تطومير وضعية سوق العمل كاجلزائر .
إذا فالرهار اليوم ميتم ل يف أر النظر إخ حل معانلة تشغيل الشدا ليس كعائق ميتعكا العمكل علكى جتكاو م و إمنكا فرصكة و ككدميل حقيقكي
للرفكع مكخ خيمكة ابكوارن الدشكرمية احملليكة  ،حيكث أر فعاليكة إختصكان الكدول أصكدح تقكاس مبسكتوا اليكد العاملكة ابؤهلكة ابشكتغلة فيكه األمكر الك ي
مينع س إجياكيا علكى افمتاجيكة وموعيكة السكلع و اخلكدمات  ،ويف سكديل ذلك تلجكأ ال كري مكخ الكدول و الكيف مكخ كديكنهإل اجلزائكر إخ إسكتخدام
عمال أجندية يف حالة عدم كفالة اليد العاملة احمللية يف كعض اجملاالت وافلتصاصكات ابطلوككة و القطاعكات الناميكة  ،وكالتكايل فافسكتجاكة
حلاجيكات افختصكان مكخ ال فككالات أر ميعيكد النظكر يف مظامككه الرتككوي و الت كومي للمكوارن الدشكرمية مبكا ميتكيح لشككداكنا أر مي تسكدوا مد كرا مدككان
ابسكؤولية و افسكتق لية ال اتيكة وأر ميطكوروا روح ابدكانرة الشخصكية  ،كمكا ميندغكي يف هك ا الشكأر كك ل جهكون لكدعإل الكت ؤم مكا ككا الت كوميخ
والشكغل ،وذلك عكيت إحكداث مسكال جدميكدة منسكجمة مكع افسكرتاتيجيات القطاعيكة ،مكع العمكل علكى متتكا الكرواكط ككا عكامل الت كوميخ وعكامل
الشغل ،وك ا عيت تشجيع الدحث واالكت ار ،وت وميخ جسور مفيدة كا اجلامعة وابقاولة  ،ل ي تصدح أناة فاعلة لرفع التنمية االختصانمية .

المالح وق
الجدول رقم ( : )02صيغ التمويل الثنائي المدعمة إلحداث أو توسيع المشاريع (صاحب المشروع و) ANSEJ
مستوى التمويل

المبلغ اإلجمالية لإلستثمار

المساهمة الشخصية

القروض بدون فائدة

المستوى األول

أخل أو ميساوي  0.555.555نج

17%

92%

المستوى الثاني

ميفوق  0.555.555نج
وال ميتجاو  75.555.555نج

19%

92%

ابصدر :مخ إعدان الداح ا كافعتمان على ابانتا  40؛ 40مخ ابرسوم التنفي ي رخإل 840-88ابؤرخ يف  0مارس  ، 2488العدن ،80
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الجدول رقم ( : )05صيغ التمويل الثالثي المدعمة إلحداث أو توسيع المشاريع (صاحب المشروع ،البنك ANSEJ،أو)CNAC

مستوى التمويل

المبلغ اإلجمالية لإلستثمار

المساهمة
الشخصية

القروض بدون فائدة

المستوى األول

أخل أو ميساوي  9.444.444نج

0%

35%

المستوى الثاني

ميفوق  9........نج
وال ميتجاو  04.444.444نج

3%

31%

القرض البنكي

.4%

ابصدر :مخ إعدان الداح ا كافعتمان على ابانتا  42؛ 40مخ ابرسوم التنفي ي رخإل 040-00ابؤرخ يف  1مارس  ، 3400العدن ،00
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الجدول رقم ( : )06أنماط األنشطة الممولة عن طريق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر()ANGEM
نمط النشاط الممول

التكلفة اإلجمالية للنشاط

مساهمة شخصية

القروض غير المكافأة

القروض البنكية

شرال موان أولية

ال ك خ أر تفوق  04.444نج

10%

90%

-

عندما تفوق  04.444نج
إحداث أمشطة كإختنال
العتان الصغري وابوان

وال تتجاو 844.444نج

األولية ال مة

عندما تفوق  844.444نج

95%
-

وك خ رفعها إخ 97%

5%
وك خ رفعها إخ 3%

و ال تتجاو 044.444نج



25%
وك خ رفعها إخ 27%



ابصدر  :مخ إعدان الداح ا كافعتمان على اجلرميدة الرمسية العدن  )2440/48/20( 40ابوان 88،0و، 82

70%

80، 80

 خيفض هل ا ابستوا(النسدة) إذا كار ابستفيد حائزا شهانة أو وثيقة معانلة معرتفا هبا  ،أو إذا خام كإجنا النشاط يف منطقة لاصة أو على مستوا اجلنو أو اهلضا العليا .
 ميرفع هل ا ابستوا (النسدة) إذا كار ابستفيد حائزا شهانة أو وثيقة معانلة معرتفا هبا  ،أو إذا خام كإجنا النشاط يف منطقة لاصة أو على مستوا اجلنو أو اهلضا العليا .
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