
 جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم
 و التجارية و علوم التسيير ااقتصاديةكلية العلوم 

 العلوم ااقتصاديةقسم 

 
  ااقتصاديةمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في العلوم 

  : تقنيات وكمية مطبقةتخصص

 
 عنوان المذكرة 

 
 
 
 

 
 

 إعداد الطالبة:
 زهيةبوسد 

 
 أعضاء لجنة المناقشة:

 .......أستاذ مساعد...........................مقررا.أ. يخلف عبد اه...........
 ...............رئيسا .............أستاذ محاضر..محمود... محمد أ. ولد محمد عيسى

 ......................ممتحنا......أستاذ مساعد....أ. نورين مولود................
 
 

 

 



 

 

ن الرحي  بس ه الرحم

": ل ل تع ي الحكيق متن إن أن الع ن ا ع لن إا م ع ا سبح ل  "ق
رة آي                                                                                       رة الب  من س

 
ص نعم امالحمد ه ع نع خ ين  هبه لن من سمع ه التي انعم ع ع م  ق  ئر المخ ل التي كرمن ب ع س لع

اضع. ز هذا العمل المت إنج ل  في ع إكم ع  بصر 
 

ا  لحمد ه أ  دائم را يخ أ ف
نحن ع ذل من ا ن ل  غ الرس ب ن  س الذ أدى اأم يه  ق ه سيدن محمد ص ه ع نس الصاة ع خير خ

هدين  الش
 أم بعد

ذ د ب إل اأست ن نت امتن إخاص  ف عبد هالمشرف   "   تحي شكر  بعتيخ ذه  ه" ع مت ال مدة التحضير ل لي ط
ته المذكرة  جي ص ت ئحه   خ يم .   نص  ال

لذكر  ل  مدير  ا ننس ب ل العم رض المصغرك طني لتسيير ال عدتي  ال  التربص. فترة طي ع مس
قف مع عد ينشكر كل من  مد نيس م طيب في إعداد هذه المذكرة  اء من قري أ بعيد  لي  ل بك ن س يد الع

دير . الت  نكن له كل ااحترا 
 ..........................شكرًا........................ شكرًا.شكرًا..

 



 

 
 

 اتطيب اللحظات إا بذكرك إلهي

 محمد صلى اه عليه وسلم   سيدناإلى    

 التف اني .. إلى بسمة الحياة إلى معنى الحنان و ماكي في الحياة .. إلى معنى الحب و إلى

 ف اطمة  أميمن كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب   سر الوجود إلى و
 الوق ار .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار .. إلى من أحمل بالهيبة و  من كلله اه إلى

  ..في الغد وإلى اأبد   نجوم أهتدي بها اليوم و  هأسمه بكل افتخار .. ستبقى كلمات

 رحمة اه عليه  عبد الق ادر  أبي

  ممن عرفت معه إلى..محبة ا حدود لها   أكتسب قوة و  ممن بوجوده إلى..أعتمد  معليه أكبر و  ممن به إلى
 إخوتي و أخواتي جميعامعنى الحياة  

إيمان في التعليم المتوسط و إكرام  و    اه في البكالوريا  موفقه  أصحاب البكالوريا هدى شيماء شيماء يوسف إلى
  في التعليم اإبتدائى

رافقتني منذ أن حملنا  من   إلى  توأم روحي ورفيقة دربي....اأمل إلى النبيلة إلى من تطلعت لنجاحي بنظرات
 إيمان   حتى اآن أختي سرت الدرب خطوة بخطوة وما تزال ترافقني  ومعها  حق ائب الجامعة

 و إلى صاحبة الق لب الطيب الغالية ف اطمة "طموشة" 
 و خاصة حفيظة  كل صديق ات الدرب الجامعي  علموني أن ا أضيعهم من عرفت كيف أجدهم و إلى

 و خاصة العم اأب يحي و زوجته و إبنه رابح  كل العائلة إلى
 إلى كل من أعرفهم



 الفهــــــــــــــــــــــــــــــرس

 الصفحة الفـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس
 ه-أ مقدمة....................................................................

 06 الفصل اأول: سياسة التشغيل و مشكلة البطالة
 07 تمهيد

 08 التشغيل................................المبحث اأول: ماهية سياسة 
 14 المبحث الثاني: مشكلة البطالة........................................

 33 خاصة
 34 الفصل الثاني: القرض المصغر

 35 تمهيد
 36 المبحث اأول: ماهية القرض المصغر.................................

 51 .القرض المصغر على سياسة التشغيل و مستوى البطالة. المبحث الثاني: أثر
 63 خاصة

الفصل الثالث: محاولة نمذجة أثر القرض المصغر على مشكلة البطالة حالة 
 لواية تيارت    EnGEMمؤسسة 

64 

 65 تمهيد
 66 المبحث اأول: دراسة تحليلية لوكالة القرض المصغر لواية تيارت.........

 80 الثاني: دراسة قياسية حول القرض المصغر لواية تيارت.........المبحث 
 95 خاصة

 

 



 أ 

 مقدمة

موعة من اآليات و  زائر تقدما ملحوظا ي مستويات التشغيل، كما أها هدف إ خلق  شهدت ا

مية فرص العمل و هذ الرامج أنشأت بفرص إدماج البطالن ي سوق الشغل من خال  نشاط اأجهزة بغرض ت

ديدة . ت مظلة اأجهزة و الرامج ا ظم للشخص البطال بكسبه وضعا اجتماعيا و ماليا   م

امية على حد و  مويا  سواءتعتر البطالة مشكا كبرا تواجهه الدول امتقدمة وال ، فهي تشكل عائقا ت

كومات خاصة ي ظل كبرا ، تزايد عدد حاملي الشهادات وسببا رئيسيا ي هديد استقرار العديد من اأنظمة وا

امعات، لذا كان الكفاءات و و ي ا كومات ازما خر اذ ي  على ا جراءات الازمة و إتبا  سياسات لإ هاا

د هذ الظاهرة.  واسراتيجيات 

زائر انتقلت              من اقتصاد موجه إ اقتصاد السوق و اإصاحات اهيكلية و اأزمات ال إا أن ا

احيةمرت ها  ملة من امشاكل  أو ااجتماعية ال قتصاديةاا سواء من ال  الـمن تسريح للعم ،كانت مصحوبة 

 ظاهرة البطالة ، أدت كلها إ تفشي جتماعيةة و التفاوت ي الطبقات ااـار البطالـنتشإو اد، ـتدمر لاقتصو 

و خوصصة امؤسسات العمومية و  ، قصاء و التهميش ي بلد غي بامواردو اإ ا  و مواكبة للتغرات و اا

اص و امبادرة الفردية، جاء  من أجل امتصاص جزء من نسبة البطالة  القرض امصغـرفسح اجال أمام القطا  ا

 .و امقصية قصد مسامتها ي إنشاء الثروات البطالة لصا الفئاتللتشغيل امستفحلة و خلق فرص 

ظام الرهي و يعتمد على السياسة اإ       ا يزيل ال جتماعية اهادفة إ و بذلك يعتر جهاز القرض امصغر برنا

هم قادرون على القيه إ أشخاص بدون عمل و جو هو يتو  .مكافحة البطالة و اأوضا  امردية للمجتمع ام ـلك

شاط مصغر معيشي، بواسطة دعم م  ة.ضييل و بشروط مرنة و مر ـا قلـب



 ب 

ح قروض ي آجال سريعة، تتكون من مبالغ صغرة،        هاز على م يتم تسديدها  و على هذا يعتمد هذا ا

فيض نسب الفوائد مع ضمان تتمثل ي  ال على امدى القصر أو الطويل و تكون مرفوقة مساعدة الدولة

دوق الضمان امشرك للقروض امصغرة. يتكفل به     ص

مية الشاملة، و ذلك         و يعتر الوقوف على ماهية القرض امصغر ضرورة ملحة أمام كل باحث أو مهتم بالت

مية ليس فقط ي الدول  هاز الذي أصبح اليوم مثل أحد اأولويات ي برامج الت ال تدخل هذا ا لتحديد 

زائر ها ا امية و م   .امتقدمة، و لكن أيضا ي البلدان ال

 :اإشكالية

 ي اطار هذا البحث نطرح اإشكالية التالية: 

في واية تيارت خال الفترة   ما مدى تأثير القرض المصغر على سياسة التشغيل و مستوى البطالة

2005-2014 

 :اأسئلة الفرعية

 ؟امقصود بكل من سياسة التشغيل و مشكلة البطالةما  -

 من حدة البطالة؟هل يعمل القرض امصغر على التخفيف  -

اصب الشغل -  ؟ما مدى فعالية الوكالة ي توفر م

 الفرضيات:

ا   ث اصر موضو  الدراسة يقوم  ميع ع زائر على فرضيات تكون شاملة  هذا حول برنامج القرض امصغر ي ا

 و تتمثل ي مايلي:

دد لكل من سياسة التشغيل و مشكلة البطالة -  .ا يوجد تعريف 



 ج 

 .يعتر القرض امصغر من بن الرامج ال تساعد على التخفيف من حدة البطالة  -

ة التشغيل و البطالة - ية لتسير القرض امصغر تساهم ي مويل القروض بدون فوائد و معا  .الوكالة الوط

 :أهمية الموضوع 

ه  التشغيل متغرات القرض امصغر و دور ي سياسة تكمن أمية الدراسة من حيوية  فيف ظاهرة البطالة و م و 

 تتمثل اأمية ي:

ة كرى ي اجتمع و ال  اح سياسة التشغيل ي التقليص من البطالة حيث مس هذ اأخرة شر معرفة مستوى 

 تعد طاقة امستقبل و هي فئة الشباب.

 ى سعي الدولة ي إتباعها.يكتسي البحث أمية ي كونه يعطي فكرة شاملة على سياسة التشغيل و مد

زائر و مدى مسامته لدى الشباب  وانب امهمة من برنامج القرض امصغر امطبق ي ا كما نلقي الضوء على ا

اصة.  و امرأة اماكثة ي البيت و ح ذوي ااحتياجات ا

 أسباب اختيار الموضوع:

اية خاصة  إن ة ال تو ع ا ي مواكبة البحوث الراه ا اختيار هذا اموضو  هو رغبت امرر الرئيسي الذي دفع

اسبة ها من التحليل امعمق لطبيعة امشكلة اولة تقدم ااقراحات ام ليل امشكات الواقعية، و   بدراسة و 

باهتمام الدراسات ااقتصادية و ااجتماعية  ضىل حيث يعتر موضو  القرض امصغر من أهم اموضوعات ا

د عليها ي التسير  امعاصرة، حيث جاء برنامج جديد و هو القرض امصغر إذ قام بإظهار مرتكزات و أسس يست

ة مشكلة البطالة.   و التطبيق إلقاء الضوء على سياسة التشغيل و دورها ي معا

 

 



 د 

 منهج الموضوع:  

هج امستخدم ي الدراسة باختاف طبيعة اموضو   هج الوصفي ي  وقد اعتمدناتلف ام ا هذا على ام موضوع

ديد القرض امصغر على مستوى التشغيل و التخفيف من حدة البطالة ا للرنامج ا هج لتعريف الواقع ا ، و ام

موذج ي   دراسة قياسية.التحليلي يتمثل ي مع اإحصاءات و تطبيق هذا ال

 : اطار الدراسة 

ية لتسير القرض امصغر بواية تيارت إجراء الدراسة : الحدود المكانية- التحليلية م اختيار الوكالة الوط

 .أثر القرض امصغر على سياسة التشغيل و مستوى البطالةالقياسية 

ا  إ  أجريت الدراسة من  :الحدود الزمنية- موذج القياسي اإحصائيبحيث قم  تطبيق ال

ا التعرف على  موذج م حاول ديد صاحية تقدير ال ية لتسير القرض امصغر ي واية تيارت و  على وكالة الوط

اصب شغلمدى مسامة توفر  ح القروض للتخفيف من حدة البطالة و ذلك من عرض  م من خال م

 إحصائيات الشغل احقق خال الفرة اممتدة.

  تقديم خطة البحث: 

قيق  أهداف البحث و اإحاطة بإشكالية البحث و اإجابة على اأسئلة امطروحة م اإتبا  خطة ي بغية 

ث ا بتقسيم   ا إ ثاثة فصول:التحليل، و ي هذا اإطار قم

اول          ظري  من الفصل اأول ا يقد ت امبحث اأول حيث يتضمن مبحثن  سياسة التشغيللاإطار ال

مشكلة البطالة و اإجراءات امتخذة للقضاء  امبحث الثاي يدرس مفاهيم حول سياسة التشغيل و أنواعها و

 .يهاعلى



 ه 

شروط  و ماهية القرض امصغرامبحث اأول هو و يتضمن مبحثن  امصغر القرض و يعا الفصل الثاي       

 أثر القرض امصغر على سياسة التشغيل و البطالة.أما امبحث الثاي  هااستفادة م

اولة مذجة و الفصل الثالث       ا من خاله  انب التطبيقي الذي قم اص  على سياسة القرض امصغر  أثرا

وات  مستوى والتشغيل  ، و يتضمن هو أيضا مبحثن امبحث 2014إ غاية  2005من البطالة خال الس

ا بدراسة قياسية حول القرض  ليلية لوكالة القرض امصغر ي واية تيارت أما امبحث الثاي قم اأول دراسة 

  امصغر لواية تيارت.

 دراسات سابقة:

يل شهادة قياس أثر امتغرات ااقتصادية على م-  رج ل زائر، مذكرة  ليلية حالة ا عدل البطالة دراسة قياسية 

 .2010-2009اماجستر، إعداد الطالب: سليم عقون، جامعة سطيف، 
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   :تمهيد

كومة تقوم عليها ال اآليات و التدابر تلف على التشغيل سياسة تعتمد           استحداث سبيل ي ا

اصب اصب شغل للحد انتهاج سياسة التشغيل قادرة على خلق  و  ،ددة فرة خال أماطها بش شغل م م

 التشغيل و البطالة وجهان لعملة واحدة.  ، حيث يعترالبطالة ةمن مشكل

ص         الدول مشاكل أخطر من واحدة أصبحت بل فحسب الثالث العام مشكلة م تعد البطالةي ما 

 ي تتمثل سواء حد على الدول ميع تواجهها ال العامية ااقتصادية اأزمة مات أبرز و أسوء لعل و امتقدمة

اك أن إذ البطالة، مشكلة تفاقم اء تلف على موزعن العمل عن العاطلن من كبرة نسبة ه  العام. أ

اول و سوف       ا و اإجراءات مفهومها و أنواعهال تضم سياسة التشغيل اأول مدخل إ الفصل  ينت

ها. ،على البطالةامتخذة للقضاء   إضافة إ تقدم مشكلة البطالة و التحدث عن آثارها و إجراءات التخفيف م
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 المبحث اأول : سياسة التشغيل

اصب شغل أكثر إنتاجية، اكتساب امؤهات ال         ضرورية ال مكن تتمحور سياسة التشغيل ي خلق م

ها، من حيث   ها.نواعأو  هاهدافأااستفادة م

 مفهوم سياسة التشغيلالمطلب اأول: 

صر البشري ي مو ااقتصاد و        مية ااقتصادية و ااستغال اأمثل للع التشغيل واسع ارتكز على مفهوم الت

رية و إمكانية  تار هذا العمل  تجا و أن  على ضمان العمل لكل شخص راغب فيه و أن يكون العمل م

اسب اكتساب امؤهات الضرورية م حو التا لهمارسة العمل ام اك عدة مفاهيم على ال  1.و ه

طق تركيزها على اموارد البشرية، و ا يقتصر مفهوم سياسة التشغيل-1 : تعطى قضايا التشغيل أمية كبرة من م

اا أوسع ذ هذا ااهتمام  يث ا  ، يرتبط مفهوم  هذا ااهتمام على امستوى احلي بل متد إ امستوى الدو

مية ااقتصادية ومن صور ذلك  :2الت

يث -1 رية تامة.ااهتمام بضمان العمل لكل شخص يرغب فيه،  تجا و يتم اختيار   يكون هذا العمل م

يث يشغل العامل -2 ات العمل  ها ي  ااهتمام أيضا باكتساب امؤهات الضرورية ال مكن ااستفادة م

اسب مع مؤهاته.   الوظيفة ال تت

ملسياسة التشغيلمفهوم آخر ل مية الوسائل ( ( OCDE : "ي  ظمة التعاون ااقتصادية و الت تعرف م

ق ي العم  ف اليد العاملة مع احتياجات اإنتاج".تكلي كذا  ل لكل إنسان وامعتمدة من أجل إعطاء ا

                                                   
مد رجب، أمد فاروق الفرا،  1 ظرية والتطبيقمعن  ية بين ال هاز امركزي لإحصاء الفلسطيي، سياسات القوى العاملة الفلسطي ، ا

 . 53ص ،2009ديسمر
، عبد2 سيات و أثرها على التشغيل القادر زيا ؛ شركات متعددة الج

htt://algerianexpert .maktoobblog.com/date2010/12, date de consul 20/4/2015.                         
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ظومة من  وعية و ال موضوعها سوق  اإجراءاتو تشكل سياسة التشغيل م و تؤثر هذ اإجراءات  الشغلال

هتن معا زء اآخر على جهة العرض، كما يكون التأثر على ا  .1على جهة الطلب و ا

اد فرص العمل على سياسة التشغيل  اعتمدتلقد      اات إ ها على  بعدين رئيسين يقتصر البعد اأول م

هات.  صول عليها من مكاتب العمل أو سوق العمل أو من غرها من ا  ال مكن ا

اد العمل الائق من حيث التقانية و التشغيل  أما البعد اآخر فيمتد إ إدارة أسواق العمل و أطرافها الفاعلة و إ

سن اإنتاجية  اسب، و ااهتمام باأجور و  امائم من زاوية التعليم و التدريب و كذلك توفر ظروف العمل ام

وع و الزمان و امكان  ة الفوارق بن العرض و الطلب بالكم و ال وافز، و ااهتمام معا عن طريق سياسات ا

ب مع ااهتمام بالعمالة الواف با إ ج  .2دةج

كومة و ال هدف إ زيادة مفهوم آخر لسياسة التشغيل موعة التدابر امتخذة من طرف ا : تتمثل ي 

فيض البطالة ) قصد الوصول إ الت غيل شالشغل ) أي رفع معدل الشغل للسكان الذين هم ي سن العمل ( و 

 3الكامل (.

ديث عكس البطالة كما أنه ا يعي العمل فقط بل يشمل  تعريف التشغيل: ا يعي التشغيل مفهومه ا

ب على امؤسسة ااعراف به ااستمرارية ي العمل و  ضمان امرتب للعامل تبعا اختصاصه و مؤهاته و ال 

ظمة الدولية للعمل على أن دما: هو تعرف ام   4 يكون شخص قابل للتشغيل ع

 ه م صب شغلك صول على م  ؛ا

                                                   

  1نفس امرجع السابق.
مد رجب، أمد فاروق  . 54ص ،الفرا، نفس امرجعمعن  2  

3 bouzidiA.Economie algerienne-Eclairages.ENAG ,Alger2011p219-220, date de consul 

20/4/2015  
ي و التشغيل في الجزائر رواب عمار و غري مصباح،4 ، اأكادمية للدراسات ااجتماعية و اإنسانية،كلية العلوم اإنسانية و التكوين المه

  .66، ص2011ااجتماعية، بسكرة 
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 ؛افظ عليه و يتطور ي عمله و يتكيف مع الغر 

 .ه صب عمل آخر إذا كان يرغب ي ذلك أو م تسر  يتحصل على م

دثه اإنسان من نشاط  :كما عرف التشغيل بد أو جسدي يشغل ها وقته بأنه كافة عمليات التأثر ال 

      1جر. اء اأتضقا

 أهداف سياسة التشغيل و أنواعهاالمطلب الثاني: 

 :و هي كالتا لسياسة التشغيل أهداف و أنواع ترتكز عليها من حيث القدرات و الفئات و الوظائف      

قيق هدفن أساسين و ماأهدافها: أوا:   :2تتمحور سياسة التشغيل حول 

اسب شغل . -أ  رفع عدد م

قق زيادة ي مداخيل اجموعات احرومة و استخدام أكفأ لقدرات  -ب اصب أكثر إنتاجية، ما  خلق م

ياة ااقتصادية للمجتمع العمال، و كذا اشراك كل فرد   .ي ا

ابية  أنواعها:ثانيا:  :3حيث تقتصر على حااتمكن تقسيم سياسات سوق العمل إ تدابر سلبية و أخرى إ

ويات امداخيل الرامية إ تعويض فقدان الدخل لبعض اأشخاص أو الفئات من القوى اأولى:  الحالة

                     العاملة مثل:

 ؛إعانات البطالة -                     

                                                   
ية للتشغيل، ورقلة، وكاات تشغيل الشبابصليحة بوهال، 1   .14ص ،2012، دراسة حالة الوكالة الوط
قابي حول سياسات التشغيل و استراتيجيات الحد من الفقرسامي عواد، 2 ظمة العمل الدولية.التدريب ال   . امركز الدو للتدريب التابع م

htt://training .itcilo.it/actrav/courses/2005/A5-00399-web/resource/AUADI/cours%20arab-

Turin-doc, date de consul 23/4/2015 .  
   . س المرجع الساب ن 3  
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 .و التعويض عن التقاعد امبكر -                     

 سن قدرة العاطلن على الدخول إ سوق العمل مثل: موعة السياسات الرامية إالثانية :  الحالة

 ؛امساعدة ي البحث عن عمل تدريب وفقا احتياجات سوق العمل -           

لق امباشر للوظائف -              ؛ا

  ؛إعانات ااستخدام -           

ساب أنفسهماأشغال العامة -              ؛و مساعدة الذين يعملون 

راك.-             تدابر تشجيع ا

ابيات  و بصفة عامة تعتر تدابر دعم الدخل و التقليل من إعدادات العمال سياسات سلبية، - ما تعتر إ بي

سن قابلية التوظيف لدى الباحثن عن  لق امباشر للوظائف و تعزيز ااستخدام أو  الرامج الرامية إ تشجيع ا

         .1العمل 

مية ي اجال ااقتصاديو  ظمة التعاون و الت وات اأخرة مثل: م إ  لقد دعت كثرا من امؤسسات ي الس

ابية لسوق العمل يرجع ذلك إ اعتبارات تتعلق     (OCDE)  زيادة استعمال السياسات اا

باإنصاف و الكفاءة فأفقر العمال و أقلهم حظا هم عادة الذين يتعطلون عن العمل مدة طويلة و تكون 

دودة، و كانت هذ السياسات شائعة بوجه خاص خال الفرات ال شهدت  تزايد كبر ي البطالة و مهاراهم 

اعية استمرار البطالة لفرة طويلة ما يؤكد استمرارها أجل طويل، و من اأسباب اأساسية للفقر ي البلدان الص

ابية بن الفقر و البطالة هي اأ ابية و العاقة اا سا  الذي تقوم عليه حجة اأنصاف أمية اأخذ بسياسات إ

ا  البقاء بدون عمل و يضطرون إ البحث عن نشاط اقتصادي ي  امية ا يتحمل ال و ي كثر من البلدان ال

تمون إ أسرة القطاع غر  اك نسبة كبرة من الشباب بن العاطلن ي هذ البلدان و من امتعلمن ي ظم، و ه ام

                                                   

نفس امرجع السابق. سامي عواد، 1  
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اسب و هم يبحثون عن وظائف مستقرة ي القطاع العام أو ي  الكبرة ال كثرا  شركاتالذات مستوى مادي م

 .1على امساعدة ال تقدمها هم أسرهمما تكون ملوكة أجانب و قد يستغرق ذلك مدة طويلة يعتمدون خاها 

ابية لسوق العمل كذلك أسباب تتعلق بالكفاءة، و ذلك أها قادرة على تصحيح  و يؤخذ بالسياسات اا

ول هذ السياسات دون الضغوط السلبية ال  أوجه الفشل امفرضة ي سوق العمل، و أنه من اممكن أن 

ابية لسوق عوامل خارجية على اأجو تفرضها  امة عن ارتفاع نسبة البطالة طويلة اأمد، فالسياسات اإ ر و ال

اي على سوق العمل باإبقاء على حجم القوة العاملة خال الفرات ال ترتفع  العمل مكن أن يكون ها اثر إ

أن خدمات التوظيف مكن  فيها نسبة البطالة، فرامج التدريب مكن أن ترفع من إنتاجية العمالة امستهدفن كما

صيص العمال و الكشف على العاملن، و من شأن  سن من عملية ااختيار امائم من خال إعادة  أن 

ركة و غرها من خدمات  دث نوعا من ااستقرار كما أن التدريب و حوافز ا لق امباشر للوظائف أن  ا

يوية عن التوظيف من شأها تقليل اإختاات  اسب بن الوظيفة و شاغلها،الب سن الت كما تؤدي هذ  طريق 

ابية إ زيادة مستوى امهارات و اإنتاجية .  السياسات اإ

صخصة، دورات  يوي أي )التحوات بن القطاعات، ا و مكن ها أيضا أن تيسر عملية التكيف ااقتصادي الب

 . (اأعمال، متطلبات إعادة تكوين امهارات...اخ

دودة هي ال  احية العملية فإن برامج  و يتفاوت أثر السياسات امختلفة على سوق العمل و لكن من ال

ميع  حو أكر بالقوة العاملة. و اهدف اأساسي  تستهدف امتعطلن لفرة طويلة من أجل ربطهم على ال

ما مكن أن يكون  لبعض الرامج، مثل: اأشغال الرامج هو تشجيع إعادة توظيف اأشخاص العاطلن، بي

ابية مكن أن  العامة، هدف اجتماعي قوي و نفع اقتصادي للمجتمع. و فضا عن ذلك، فإن السياسات اإ

                                                   

 . س المرجع الساب ن 1  
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قيق ااستقرار ي التوظيف خال فرات الدورة  سن من العاقة العكسية بن التضخم و البطالة عن طريق 

اقات ي سوق ا اقصية و بإزالة ااخت    1لعمل خال فرات التصاعدية.الت

 الثالث: اإجراءات المتخذة للقضاء على البطالة )سياسة التشغيل( المطلب

من بن اإجراءات امتخذة للقضاء على البطالة قامت وزارة العمل و التشغيل والضمان ااجتماعي برقية 

 ااستثمار من حيث:

  :التشغيلدعم -أ

تلف اإجراءات امتخذة للقضاء على اعات لرقية الشباب البطال البطالة قامت الوزارات بعدة أعمال  ة الص

اعة وزارة و ااجتماعي والضمان التشغيل و العمل وزارةحيث قامت    امتوسطة الصغرة و امؤسسات و الص

حو التا ااستثمار رقيةل  :2حيث قامت على ال

 ية الوكالة بالوايات التشغيل مديريات  ؛ANDI ااستثمار لتطوير الوط

 ية الوكالة دوق ANSEJ الشباب تشغيل لدعم الوط  ؛الشباب تشغيل لدعم الوطي الص

 ي الوكالة دوق و ANGEM امصغر القرض لتسير ةالوط  ؛القرض لدعم الوطي الص

 مية وكالة دوقو   ADS ااجتماعية الت  ؛CNAC البطالة على للتأمن الوطي الص

 ية الوكالة  ؛ANEM للتشغيل الوط

 امهي اإدماج على امساعدة جهاز DAIP التشغيل قبل ما عقود CPR. 

  :التشغيل سياسات فعالية-ب

  البطالة حجم تقليص قق ما ،ا نوع و اكم العمل فرص مضاعفة هو التشغيل لسياسات اأساسي اهدف إن
                                                   

اذ القرارات،  مهورية مصر العربية، معالجة قضية البطالة تجارب دولية فيمركز امعلومات و دعم ا لس الوزراء  . 20-19، ص2004،  1  

ية لتسير القرض امصغر,  و ثائق من الوكالة الوط 2  
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صب يستوي أن على الفقر، على القضاء و  الفرص عدالة و العادل اأجر و الائق العمل شروط امستحدث ام

اصب هذ تساهم أن و للجميع،  اأقل على يتم الفعالية تقييم فإن لذلك و .الكلية امضافة القيمة زيادة ي ام

ها امؤشرات هذ أن إ انظر  و .امؤشرات هذ اعتبار خال من ها و ةالكمي م وعي م د التقدير فإن ،ةال  إ يست

1امرجعيات من نوعن
:  

 . توزيعاته و بالتشغيل امتعلقة اإحصائية البيانات-1

تاجات-2   . الفرص ي العدالة و العمل ظروف حول ااست

تاجات هذ و ية ااست ه و نسي تقديرها فإن بالتا و اماحظات، و التحقيقات على مب قيقة يعكس لك  إ ا

 .كبر حد

 البطالةالمبحث الثاني: مشكلة 

ل         د ظاهرة البطالة ال كانت  من بن امشكات ااقتصادية ال تؤدي إ اختاات اقتصادية عامية 

الدراسة و ااهتمام لدى الكثر من ااقتصادين و امفكرين، تعد البطالة من امشكات اأساسية ال عرقلت 

مية.   مسرة التقدم و الت

  ماهية البطالةالمطلب اأول: 

هاز اإنتاجي، و يعتر مفهوم البطالة      انتشار البطالة يعتر مؤشرا لضعف اأداء ااقتصادي الوطي و قصور ا

زأ  دود بعض الشيء، أن من اممكن نظرا أن نقول إن أي فرد سيكون راغبا ي العمل ي مقابل تعويض  غر 

 عريف البطالة مستوى معن من اأجر.  و سخي و قد رأى ااقتصاديون على ربط ت

 

                                                   

. السابق نفس امرجع 1  
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 :مفهوم البطالة -1

 1.جدي بشكلعن عمل  يبحثون أهم بالرغم يعملون وا العمل على القادرين اأشخاص هي عدد

  مفهوم آخر:

.كما يراها البعض على  دو ه و لكن م  هي حالة وجود أشخص راغبن ي العمل و قادرين عليه و باحثن ع

 امأجورة.  2ما بن كمية العمل امعروضة و كمية العمل أها الفرق

الة سوق العمل. :البطالةأيضا تعرف    3 بأها عدم توافر العمل لشخص راغب فيه مع قدرته عليه نظرا 

 وباحث فيه وراغب عليه قادر لشخص العمل توافر عدم أو العمل عن الشخص توقف هي البطالة بصفة شاملة:

ه. 4ع
 

  :البطالةأسباب  -2

من حن إ آخر و ذلك باختاف اجتمعات و الدول على حسب التطور و إدخال تلف أسباب البطالة 

 برامج كذلك جديدة و متطورة للتحفيز.

ظمة الشرق اأردني -1  :5تتمثل فيما يليحيث تفشي ظاهرة البطالة آسيا و غرب  ذكرت في م

 مو السكا العا  ؛معدل ال

  ؛اأمية العاليةمعدات 

                                                   

ظرية ااقتصادية الكلية و الجزئيةعبد الرمان يسرى أمد،  درية،  الطبعة الثانية ال امعية اإسك . 205ص، 2004، الدار ا 1  
شر أردن، الطبعة اأو اقتصاديات العملمدحت القرشي،   2  . 183، ص2007، دار وائل لل
ليم،   درية  مشاكل البطالة و اإدمان،أنوار حافظ عبد ا امعة، اإسك اشر مؤسسة شباب ا .14، ص2008ال 3  

شر و التوزياقتصاديات العملمد طاقة و حسن عجان حسن،  . 141، ص2008ع اأردن،  الطبعة اأو ، إثراء لل 4  
مية،  5 بلة موقوتة فك شفراتها و حديث مع الشبابمد نبيل جامع أستاذ علم اجتماع الت درية، البطالة ق  .41ص ،2008، جامعة اإسك
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 تدهور نوعية التعليم؛ 

 اعية؛  تد امهارات الص

 مية؛  لف مستوى البحوث و أنشطة الت

 و الوظائف اإدارية، و اهات العمل امتحيز   التقليل من شأن العمالة اليدوية؛ ا

 اص  ؛قلة خرة القطاع ا

 مية اص ي الت فاض مشاركة القطاع ا  ؛ا

  ظمة.تد جهود التعاون  اإقليمي ي ام

 :1ارتفاع نسبة البطالة في الدول العربية أهمها-2

 اأمية . -    

 تد مستوى التعليمي. -   

 :2يرجع الخبراء إلى تفشي ظاهرة البطالة في العالم العربي إلى اأسباب التالية-3

اسب، وأوا انب ااجتماعي بالقدر ام اية با مية ي الع تراجع اأداء ااقتصادي، و كذلك  : فشل برامج الت

اد  قدرة القوانن احفزة على ااستثمار ي توليد فرص عمل بالقدر الكاي، إضافة إ تراجع دور الدولة ي إ

كومة، و امرافق العامة و ان اء عن خدمات بعض فرص عمل با يا من ميدان اإنتاج، و ااستغ سحاها تدر

قد الدو ي هذا العاملن ي ظل برامج ا دوق ال صخصة و اإصاح ااقتصادي ال تستجيب متطلبات ص

صوص.  ا

                                                   
يل شهاد اماجستر 1 رج ل زائر، واية سطيف، مذكرة  ليلية حالة ا  . 2010، قيا  أثر امتغرات ااقتصادية على معدل البطالة دراسة قياسية 

س المرجع  .الساب ن 2  
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اتج القومي، ففي الوقت الذي يبلغ فيه مو قوة ثانيا فاض مو ال : ارتفاع معدل مو قوة العمل العربية، مقابل ا

ويا. %2،5العمل   س

اتج القومي اإما ا يسر بالوترة  عربية إ الركود، و أحيانا يكون نفسها، بل يصل ي بعض الدول الفإن مو ال

 سالبا فالدول العربية ال يتوافر فيها فائض العمالة تعا من الركود ااقتصادي و عدم توافر أموال ااستثمار

   الوطي. و الديون، حيث هذا الراجع يرجع إ مستوى معيشة العامل و دور ي ااقتصادو ازدياد البطالة  

  أنواع البطالة: -3

ه، و تعتر البطالة بأها عدم توافر العمل لشخص راغب  هاللبطالة أنواع عديدفيه و باحث ع وعة نذكر م  ة و مت

  :ما يلي

 البطالة الهيكلية: -1

هيكل نتيجة تغرات هيكلية حدثت ي ااقتصاد الوطي مرد حدوث تغرات ي و تعي ارتفاع نسبة البطالة 

ولوجي امستخدم أو إ تغرات سوق العمل نفسه  تجات أو راجع إ تغر أساسي ي الفن التك الطلب على ام

اعات إ أماكن توظيف جديدة  . أو بسبب انتقال الص

ارجي إ تراجع نسبة البطالة فورا بتشغيل الطاقات العاطلة   ي ميع اأحوال تؤدي إ زيادة الطب احلي أو ا

ديدة، و يستلزم ذلك التكيف ي عرض العمل يسرها واقع سوق العمل بدرجة  يات ا و اإسراع ي أعمال التق

 . 1عالية من السيولة

م عن تعاظم ظاهرة العومة عر نشاط و قد عرفت الب اعية امتقدمة نوعا جديدا من البطالة اهيكلية  لدان الص

وي سيات ي  امية لاستفادة من امزايا، و اامتيازات الشركات امتعددة ا ل كثر من استثماراها إ البلدان ال

                                                   

شر و التوزيع، الطبعة اأوإصاح ااقتصادي و سياسة التشغيلمد بن شهرة، ا  امد لل . 233، ص ، عمان2009، دار ا  1  



لة البطالة                                                      الفصل اأو  سياسة التشغيل و مش  

 

 
18 

بية تاركة بذلك العمال الذين كانوا يعملون فيها ي حالة بطالة هيكلية  ال وفرها هذ البلدان لاستثمارات اأج

جد معظم الدول ال مر بتغرات ي هيكلها ااقتصادي يوجد وع من البطالة و أن  طويلة امدى، ف ها هذا ال

ديدة ي ااقتصاد و هذا هو جوهر  صر العمل على التكييف مع التغرات ا ارتفاعها يعكس عدم قدرة ع

ولوجية بإدخال امشكلة، كما أن البطالة اهيكلية  ها التغرات ي هيكل الطلب و التقدم التك شأ أسباب م ت

ديث ولوجية ا  ة.أنواع جديدة من التك

و التغير ي هيكل العمري للسكان، و زيادة نسبة صغار السن و اإناث ي القوة العاملة. إا أن عاج البطالة 

اهيكلية تتطلب فرة طويلة نسبيا لعاجها حيث تتطلب تدريب و تكوين اكتساب مهارات جديدة و التكييف 

ديدة امطلوبة  .1مع امهارات ا

 :البطالة الدورية-2

موع جاءت  هذ التسمية من ارتباط هذ البطالة بالدورة ااقتصادية، و هي التقلبات الدورية ال تطرأ على 

شاط التجاري و ااقتصادي ي الدولة و مثل السبب الرئيسي للبطالة الواسعة ي التحول من اازدهار   ال

دها بتخفيض الطلب  دث ع الكلي على العمل ي مواجهة عدم مرونة و الرواج إ حالة الركود و الكساد، و 

موعة من العمال إ العاملن العاطلن أصا ضم  زو و بالتا ي ا ال قيقية ي اا  .2اأجور ا

شأة على التوقف امؤقت عماها و تقلل من معدل  دما تقوم ام شغل الوظائف ال تعرف برك و ميت ذلك ع

لتدفق ي البطالة يزيد و التدفق ي العمالة يقل، و يوصف كثرا من ااقتصادين بعض العمال لوظائفهم أي أن ا

زية، حيث أدت دراسات   قص أو العجز ي الطلب، كما توصف باسم البطالة الكي هذ البطالة باسم بطالة ال

رب العامية الثانية. ذ ا ز إ ظهور ما يسمى بأساليب إدارة الطلب و ال استخدمت م  كي

                                                   

، ص  س المرجع الساب . 233ن 1  

، ص   س المرجع الساب . 233ن 2  
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امية حيث أن  و تلف من الدول امتقدمة عن الدول ال يتطلب عاج البطالة الدورية إتباع سياسات اقتصادية 

 السياسة التوسعية اهادفة إ زيادة مستوى الطلب الكلي من خال تشجيع زيادة كل من ااستراد 

كومي و إنقاص كل من الواردات و الضرائب، و تكو  ن هذ السياسة أكثر مائمة و الصادرات و اإنفاق ا

 ة.ملظروف الدول امتقد

فاض مستويات اإنتاج و أن  فاض الدخول بسبب ا امية فإن سبب نقص الطلب الكلي هو ا أما الدول ال

  1.استغال اموارد امعطلة و هذا بدور يؤدي إ زيادة الدخول ومن م زيادة الطلب الكلي

  البطالة ااحتكاكية:-3

اسبة وظيفة عن ويبحثون العمل على قادرين أفراد وجود إ " ااحتكاكية البطالة تشر  يبحثون أو مرة أول م

اسب وظائف فيه توجد الذي الوقت ي سابقتها من أفضل وظيفة عن  م أهم إا ومهاراهم، وأعماهم خراهم ت

شأ وجودها بأماكن أو الوظائف هذ معرفتهم عدم بسبب ها يلتحقوا وع هذا ي  للتغرات نتيجة البطالة من ال

اصلة  . 2لعدة أسباب وذلك العمل سوق أو العاملة القوة ي ا

شأ بسبب نقص امعلومات لدى   اطق و امهن امختلفة و ت قات امستمرة للعاملن بن ام دث بسبب الت

 الباحثن عن العمل. 

لديهم فرص عمل، أي عدم التقاء جانب العرض، أي افتقاد حلقة   و لدى أصحاب اأعمال الذين تتوافر

ك أو مركز  الوصول بن طالي الوظائف و من يعرضوها، لذلك يعتمد عدد من ااقتصادين ضرورة إنشاء ب

اصة بعرض العمل للتقليل من مدة البحث عن العمل، أن عملية البحث  العمال عن الوظائف و للمعلومات ا

اأعمال عن العمال تأخذ وقتا ح لو كان حجم القوى العاملة ثابتا ا يتغر، فسيكون ي كل يث أصحاب 

                                                   

.234نفس امرجع، ص مد بن شهرة،  1  

س المرجع، ص   . 235ن 2  
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اك آخرون من العاطلن  ثا عن العمل، و ي نفس الوقت سيكون ه فرة بعض اأفراد الداخلن إ سوق العمل 

شوائية للطلب ي أن تقوم بعض أو العاملن راحلون عن القوى العاملة عا على ذلك، فقد تسبب التقلبات الع

موعة  شات بوقف بعض العاملن ي الوقت الذي تبحث فيه  شات عن العمال للوظائف  أخرىام من ام

ة العمل و سرعسوق  من و إ  اأفرادالشاغرة لديها، و يتحدد مستوى البطالة ااحتكاكية ي أي بلد بتدفق 

صب عمل، و تتحدد هذ السرعة صول على م بدورها تبعا للمؤسسات ااقتصادية القائمة و تأثر التغرات ي  ا

هذ امؤسسات على مستوى البطالة ااحتكاكية و أن البطالة ااحتكاكية قليلة ااهتمام لدى ااقتصاديون أها 

ث أها مثل بطالة مؤقتة تتوقف فرها عموما على مدى توافر  تتطلب إجراءات تصحيحية ي السياسات 

 .1امعلومات و شفافيتها ي سوق العمل

ة عن خلق فرص عمل جديدة و تسريع أعمال قائمة. و تعتر هذ البطالة ظاهرة قائمة دائما    و هي أيضا نا

 2اميكية ااقتصاد و مو و حيويته.كما تعتر ظاهرة صحية و مؤشرا لدي

 البطالة السافرة )الصريحة(:-4

وع إ عدم   و تتمثل ي الشكل الواضح لفائدة العرض ي سوق العمل مقارنة للطلب عليه و يرجع تزايد هذا ال

مو السكا السريع و البطالة  ماحظة الزيادات ي فرص العمل للتوافقات امستمرة إ سوق العمل نتيجة لل

ية قد تطول أو تقصر حسب طبيعة نوع البطالة السافرة مكن أن تكون احتكاكية و دورية و هيكلية و مدها ال زم

اعية تتزايد حجم و معدل البطالة السافرة ي مرحلة الكساد الدوري.  3و ظروف ااقتصاد الوطي ي البلدان الص

                                                   

س المرجع، ص   . 236ن 1  

.236مد بن شهرة،نفس امرجع، ص 2  
مود سقاب، 3 دي   ، مد ألغو ديدةأساسيات ااقتصاد السياسي أسامة  امعة ا درية،مهورية مصر  ، دار ا شر، جامعة اإسك ل

  .98، ص1998العربية
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ديثة و البطالة امومية و  اعات ا زائر ها عدة أشكال كالبطالة اهيكلية. و ذلك ي الص و البطالة السافرة ي ا

و بطالة امتعلمن ال تزايدت بصورة كبرة خاصة بن خرجي  اصة ي القطاع الزراعة و احروقات ) مييع الغاز (خ

دد امعة و امدار  و امعاهد ا  .ا

عة:-5   البطالة المق

اجة الفعلية للعمل،  الة ال يتكد  فيها عدد كبر من العمال بشكل يفوق ا عة تلك ا و يقصد بالبطالة امق

خفض و توصف  دية هؤاء  اإنتاجيةيث سحبت العمالة الزائدة من أماكن عملها فان حجم اإنتاج لن ي ا

عد خروجهم و يعتر ذلك بأن وجودهم ي الوحدة  ب اإنتاجالعمال بأها تعادل صفرا و قد تكون سالبة إذا زاد 

لق اآخرينكان يعرقل جهود  وع عرف ي اجال الفاحي حيث تركز الزيادات السكانية الكبرة و  ، و هذا ال

شاط ااقتصاديفائضا ي عرض العمل كما تشكل  وات ااقتصادية و و  عبئا على ال مع تتابع مراحل 

فسية و ااجتماعية أخذ موقع ا وات اهجرة الداخلية، استجابة للفروق ال و امدن عر ق عة ي التحرك  لبطالة امق

ة و قد مثل التعليم  وات حيث كان الربط بن سياسة  إحدىااجتماعية و امادية بن الريف و امدي تلك الق

كومي بتعين امتخر  تلف أجهزة الدولة و مشروعاها انية التعليم ي ميع امراحل، و سياسة االتزام ا جن ي 

ها إ الوظائف العامة ال  و مصانعها، و هكذا أخذت الزيادات السكانية طريقها إ مراحل التعليم اجا و م

عة عبئا عليها.  تضخم حجما و أصبحت بطالتها امق

زائر هو انعكا  لتزايد عرض العمل  عة ي ا مو الدمغراي ما و عليه فكان للبطالة امق معدات كبرة نتيجة ال

صوصيته تلفة، أمها القطاع الفاحي نتيجة  ، و السياسة الفاحية أدى إ فائض ي العمل ي قطاعات 

دمات وامؤسسات العمومية و  عة تعاظمت ي قطاع ا يات، كما أن البطالة امق ذ هاية السبعي زائر م امتبعة ي ا

قابة ي عملية التوظيف و ذلك نتيجة ل زب الواحد و تدخل ال زائر سياسة اجتماعية نابعة من أفكار ا تباع ا

اء الشهداء...اخ(. قوق و أب  التوظيف العشوائي بقرارات مركزية )كتوظيف اجاهدين و ذوي ا
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وع من البطالة أو معدها أو عن توزيعها ع تلف اأنشطة و ا توجد أي إحصائيات رمية تبن هذا ال لى 

 ااقتصادية امختلفة و بالتا فان ميع الدراسات قدمت تقديرات هذ الظاهرة ي بعض القطاعات. 

 : البطالة الموسمية-6

شأ عن تذبذب الطلب عن العمل،     الة أكثر انتظاماغر أن التقلبات  ت و بالتا مكن توقعا خال  ي هذ ا

ة، و ة من الس اء. أوقات معي  تظهر البطالة امومية ي اأنشطة الفاحية و السياحية و الب

شاط، كما أنه  وع من البطالة خاصة ي القطاع الفاحي نظرا لطبيعة هذا ال زائري هذا ال و قد عرف ااقتصاد ا

ال الس ياحة رغم أن يستغل إ حد كبر كثافة عالية من العمل، كما أنه يتزايد نسبيا ي موسم ااصطياف ي 

 1هذ اأخرة مهملة نسبيا من طرف الدولة.

اخية، فعادة ما تزداد البطالة امومية ي الشتاء مقرنة ي الصيف، كما تتأثر  ة عن تباين اأماط ام و هي أيضا نا

ة. ال الزراعة حيث تكون اأعمال امزرعية مرتبطة مواسم معي  2بصورة خاصة ي 

 ة:البطالة اإجباري-7

د         دها ا  دث عن طريق تسريح العمال و ع الة ال يتعطل الفرد فيها بشكل جري و  هي ا

د مستوى  ها و قدرهم عليه و قبول ع دي ع ثهم ا دد ي سوق العمل فرصا للتوظيف، رغم  الداخلون ا

 مومية .اأجر السائد و قد تكون البطالة اإجبارية هيكلية أو احتكاكية أو 

ولوجية-8 ولوجياتالبطالة التك ية، و يسببها إدخال التك ل العمل  : و تسمى بالبطالة الف ل  جديدة 

وع من البطالة يوجد ي  اء عن جزء من العمال و يركون إ الراحة اإجبارية، و هذا ال اليدوي ما يعي ااستغ

ظام اقتصاد السوق. امية ال أخذت ب   1الدول ال

                                                   
 .237-236نفس امرجع، ص مد بن شهرة، 1
مية، نفس امرجع، ص 2   .7مد نبيل جامع أستاذ علم اجتماع الت
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 المطلب الثاني: أثار البطالة

 أثار من تعكسه ما و اطر من لفه ما نظرًا وذلك تمع أي ي فيها امرغوب غر الظواهر من البطالة تعتر

 .اجتماعية و سياسية أو اقتصادية اآثار هذ كانت سواء سواء، حد على اجتمع و اأفراد على سلبية

 :ااقتصادية اآثار-1

قاط ي العموم على ااقتصادية اآثار هذ حصر مكن  :2 التالية ال

فاض بسب اإعالة عبء ارتفاع معها يتحقق البطالة إن تجن ا هم من امستهلكن، ارتفاع و ام  العاطلن ضم

فاض إ يؤدي و امعيشة مستويات فض الذي اأمر هو و العمل، عن  ااستثمار على القدرة و اادخار ا

، و  فاض بالتا فاض م من و اإنتاجية القدرة ا فاض و القومي الدخل و اإنتاج ا  أثر متد ااستخدام. ا

امية. الدول ي خاصة هيكلية، بطالة الغالب ي تكون ال و فرها بامتداد البطالة  ال

جم ها ترتبط ال امشكات من العديد تثر البطالة إن ها، و ت ها و ع  إ يؤدي ما اأجور على التأثر م

فاضها، فاض بسبب امعيشة مستويات تد عليهو  عليه، الطلب يفوق للعمل عرض مثل البطالة أن ا  ا

 اأجور.

اك ما امهرة متوسطي و امهرة العمال بطالة على ترتب خسارة ه سارة فهذ بطالتهم فرة تطول حي  ي تتمثل ا

ي فقداهم رة أن امعروف فمن خرهم، أو مهاراهم التدر مو و بااستخدام فظ امهارة و ا  بعد الزمن مع ت

ولوجية وسائل مواجهة العامل يتعرض كما خصوصاً، ذلك  3. متاحة تك

رات أن امعروف فمن البشري، امال رأ  قيمة ي التآكل أو الراجع أيضاً  البطالة لف-  العلمية امهارات و ا

 تعطل أن إا عالية، إنتاجية قيمة وذات قيًما اأص ذاها حد ي تعتر العمل خال اإنسان يكتسبها ال امراكمة

                                                                                                                                                               
، ص 1  .238مد بن شهرة، مرجع سبق ذكر
شر و اقتصاد الكليفليج حسن خلف، ا 2   ..335، ص2007التوزيع، عمان اأردن، الطبعة اأو، جدارة للكتاب العامي لل

ظرية الكلية و الجزئيةعبد الرمان يسرى أمد،  درية،الطبعة الثانية، ال امعية اإسك .221، ص 2004، الدار ا 3  



لة البطالة                                                      الفصل اأو  سياسة التشغيل و مش  

 

 
24 

رات هذ اكتساب عملية وقف إ يؤدي ا طويلة، لفرات و العمل عن وتوقفه اإنسان  فحسب تراكمها و ا

 .عطاءو  إنتاجية أقل يصبح فإنه احًقا العمل إ عاد لو ح و بااضمحال إصابتها و تآكلها بل

صرًا يعتر العمل إن  مقدرته تكون م من و اإنتاجية العملية ي إسهامه عدم يعي تعطله فإن بالتا و إنتاجًيا ع

خفض الوطي اإنفاق حجم فإن عليه و معدومة، أو ضئيلة اإنفاق على فاض إ يؤدي ما سي  مستوى ا

تج ما الكلي الطلب ه ي فاض ع  1.البطال تفاقم زيادة و اإنتاج ا

 :والسياسية ااجتماعية اآثار-2

عكس اآثار، هذ أن بل ااقتصادية اآثار عن خطورة و سوءاً  تقل ا سياسية و اجتماعية أثار أيضاً  للبطالة  ت

ها نذكر والسياسية ااجتماعية اآثار بن من خطرة اقتصادية أثار شكل ي ذلك بعد  :2م

رمة معدات ارتفاع -أ  تأثر و ارتباط للبطالة أن اإحصائية الدراسات أثبتت حيث العمل، عن العاطلن بن ا

رمة معدات على مباشر رائم أن معروف هو كما اجتمع، ي ا  إما اجتمع يتحملها اجتماعية تكلفة ها ا

تها بسبب ية أجهزة على لإنفاق أكر اقتصادية موارد صيص أو رصد يتطلب فعاجها نتائجها، أو معا  اأم

رائم مكافحة تقوم ال  .اأموال و  اأرواح ي خسائر حدوث تتضمن نتائجها و ا

اول ارتفاع على تأثر ها أن طويلة مدة تستغرق ال البطالة فرات ي خاصة لوحظو      امسكرات و امخدرات ت

 ارتكاب أسباب من سبًبا و جهة من ااقتصادية اموارد على عبئاً  تكون ال و العمل عن العاطلن بن والتدخن

رائم  .أخرى جهة من السيئة عاداهم لتمويل العاطلن قبل من ا

                                                   

شر و التوزيع، عمان اأردن، امبادئ ااقتصاد الكلي حسام داود و مصطفى سليمان و آخرون، . 261،ص2005لطبعة الثالثة،، دراسة امسرة لل 1  

، ص . 249نزار سعد الدين عيسى و إبراهيم سليمان قطف، مرجع سبق ذكر 2  
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فسية اأمراض حاات ي ارتفاع -ب ف تفشي إ تؤدي ال العاطلن العمال بن ال  وحاات العائلي الع

 أو اأطفال وتشرد اجتمع ي العائلي كتفكيك سلبية اجتماعية ظواهر من ذلك يتبع ما و والطاق اانتحار

رافهم  .اأخاقي ا

 أثار يرك هو و ذلك غر و السكن توفر عوامل الشاب ملك ا حيث الثاثن بعد ما إ الزواج سن تأخر -ج

وعة سيئة  .الذكور و اإناث على متعددة و مت

كومات تغير و للدولة السياسي بااستقرار يعصف قد ما اأوضاع اضطراب -د  درجة ضعف كذلك فيها ا

ية الوحدة ضعفو السياسية،  امشاركة ا امدمرة الامبااة و اانتماء و الوطي الشعور ضعف و الوط   الوطن ا

 .اجتمع أفراد و

 أن ما و مباشر غر أو مباشر بشكل اجتمع يتحملها اجتماعية تكلفة مثل ملها ي التأثرات هذ أن ما

ا ااقتصادي، اانكماش أو الركود فرات ي عادة ترتفع البطالة معدات  ااجتماعية التكلفة أن القول فيمك

امة السلبية التأثرات تكلفة من رئيسي بشكل تتكون ااقتصادي لانكماش   .البطالة معدات ارتفاع عن ال

كومات تسعى السبب هذا و  لتحقيق السعي أو حدته من التخفيف و ااقتصادي الركود فرات لتقليص دائًما ا

قدية و امالية سياستها خال من الكامل ااستخدام ابية التأثرات إ باإضافة هذا ال  الكامل لاستخدام اإ

مو معدات بارتفاع وامتمثلة ااقتصادية للموارد  معيشة مستوى ي أعلى مستويات قيق و ااقتصادي ال

 .اجتمعات

مية أن اشكو  اخ إ تاج ااقتصادية الت  اآثار فإن لذلك و السياسي و ااجتماعي بااستقرار يتسم م

طرة شاط مو عملية عرقلة إ أيضاً  تؤدي للبطالة ا  1.العام بلدان من بلد أي ي اإنتاجي ال

 الثالث: إجراءات  التخفيف من حدة البطالةالمطلب 
                                                   

. 261حسام داود و مصطفى سليمان و آخرون،نفس امرجع السابق، ص 1  
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 وسائل العاج:-1

اول   إن مشكلة البطالة تتطلب من الدولة و ضع حلول ها بسبب آثارها ااقتصادية و ااجتماعية و 

د من البطالة فيما يلي اد وسائل ا  : 1إ

  اسب اصر اإنتاجية و يواكب التطور إعادة هيكلة ااقتصاد ما يت طيط التعليم و التدريب مع ع ولوجي و  التك

 ما يائم تلك اهيكلة.

  اصر اإنتاجية و فتح مشاريع إنشائية تستوعب جزءا من العمالة اسب مع ع  دعم اأنشطة ها يت

رك الطلب.  و تزيد اإنفاق الكلي ما 

  ولوجي و استخدام  اآات.فتح مراكز تدريب لتأهيل من م تواكب قدراهم التقدم التك

 .دعم التعاونيات ي الدولة و تشجيع لكي متص جزء من البطالة 

 .ظيم عمل امرأة ظيم العمل اإضاي و أعمال امتقاعدين و ت  صياغة قوانن ت

 .يف على الباعة امتجولن ي فرات البطالة رفن و الفاحن و عدم تص تجن من ا  دعم صغار ام

 دهم على اإنفاق ااستهاكي الذي يدعم اإنفاق الكلي ما يزيد الطلب الفعال دعم العاطلن عن العمل مساع

رك ااقتصاد.  و 

 البطالة:  حد من للتخفيف اإجراءات 

قدية و امالية السياسات نتيجة حدها تفاقم ي كبر أثر اإجراءات لتخفيف البطالة ها كانت لقد  اتبعتها ال ال

 حد تفاقم )مشكلة الوضع هذا مواجهة اقتصادية و سياسية أساليب و أدوات ذلك بعد اختارت حيث الدولة،

 بإنشاء تشريعية أحكام ضع مؤسساتية أطر ضمن التدابر من موعة أخذت الشأن هذا ي و البطالة(،

اصة اأجهزة من موعة  امسرة اأجهزة أو بالعمل امكلفة الوزارات قبل من تلك كانت سواء التشغيل بعملية ا

                                                   
 .243حسام داود و مصطفى سليمان و آخرون، ص 1
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مية وكالة قبل من دوق أو ااجتماعية الت  لدعم برامج إ إضافة الشباب، دعم أجهزة أو للتأمن الوطي الص

مو حو على ااقتصادي، ال  :التا ال

 :بالعمل المكلفة الوزارة طرف من المسيرة اأجهزة - 1

  الشباب. تشغيل برنامج -أ      

 .للشباب امهي اإدماج جهاز -ب    

 :الشباب تشغيل برنامج -أ

ة، 30 و 16 مابن أعمارهم امراوح الشباب تشغيل ي الرنامج هذا يتمثل فعة ورشات ي مؤقت بشكل س  م

ظمة عامة ماعات قبل من ام  الغابات و الري و الفاحة بقطاعات امكلفة الوزارات و اإدارات و احلية ا

اء قطاع و  ظام من امقصين خاصة تأهيل أي دون مرة أول العمل طالي تكوين ي و العمومية اأشغال و الب  ال

ياة ي إدماجهم لتسهيل الربوي ية ا .امه
1

 

دوق طريق عن الرنامج هذا مويل و يتم  بعض عن كشف الرنامج هذا تطبيق إن الشباب، تشغيل إعانة ص

قائص ه ال  :م

اصب ي اإدماج-  . الوطي باأجر بارتباطها مؤهلة غر و فزة غر امؤقتة العمل م

دوق موارد صص و تسير نظام مركزية-  الشباب. تشغيل دعم ص

ظيم- سيق و بتوجيه تتكفل هيئة غياب بسبب احلي مستوى على اهامشية اإجراءات و الت  تلف نشاطات ت

هاز هذا لفشل نتيجة و متابعته، و امتدخلن زائر أت مضمونه ي ا ة بداية مع جديد جهاز إنشاء إ ا  س

.الشباب تشغيل برنامج استخاف 1990
1 

                                                   
 ، العهد العري للثقافة العمالية البطالة و التشغيل في بلدان المغرب العربي التحوات ااقتصادية و ااجتماعية و آثارها علىشفر أمن،  1

زائر،  وث العمل بالقليعة،مطبعة نور،  ا  .160،ص1999و 
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ي اإدماج جهاز -ب  :للشباب مه

ياة ي الشباب إدماج إ الرنامج هذا يهدف ية، ا ذ تطبيقه م إذ امه ة م  امؤقت التشغيل هدف 1990 س

اصب بإنشاء للشباب اصب عن عبارة هي و لية مبادرة مأجورة عمل م ة مدها مؤقتة عمل م  واحدة، س

ة و  ذ س دوق طرف من مول أصبحت 1996 م ها الشباب يستفيد تشغيل مساعدة ص  عن العاطل الشباب م

 أسا  على نشاطات إنشاء على اإعانة ، إ الرنامج هذا يهدف كذلك كبرة مؤهات يتمتع ا الذي العمل

 أشهر 16 مدة التعاونيات مستثمري و تكوين ماعية أو فردية تعاونيات شكل ي الشباب يقرحها مشاريع

هاز هدف وكان امتخصصة، التكوين مؤسسات داخل قائص وتصحيح إزالة ا  تشغيل برنامج أظهرها ال ال

.احلية الشراكة و امبادرة على والركيز الشباب
2 

 تجة غر اأشغال على لية مبادرة امأجورة الوظائف اقتصرت  :3 ناقص تأهيل ذات و ام

ح ربط - د للمستفيدين ام   ،الوطي اأد با

ظيم مائمة اقتصادية معاير غياب- وحة القروض لت شاطات إنشاء إطار ي امم صول صعوبة و ال  من عليها ا

وك قبل  . امستفيدين ماية الكافية الضمانات غياب و الفائدة نسب ارتفاع مع الب

هاز         الشباب و امستثمرين امالية اهيئات و امؤسسات بن ما الشراكة حول الكفاية فيه ما يتمحور م ا

 العمل. طالي و 

شاطات إنشاء بإدراج يسمح م الشباب فئة استهداف إن طق إطار ي ال  تأهيل لضعف نظرًا اقتصادي م

ية واضحة. بكفاءات يتمتعون ا الذين امرشحن  4مه

                                                                                                                                                               
 .275مد بن شهرة، نفس امرجع ، ص 1
، ص 2  .280-276مرجع سبق ذكر
، ص   3 س المرجع الساب  . 281ن
ليل ميل،  4 ريصات و عبد ا تها و أثرها  بحوث و أوراق عمل ندوة عربية حول البطالة،،سياسات التشغيل في الجزائررشيدة با أسباها، معا

، جامعة البليدة  زء الثا  . .379أفريل، ص27-25على اجتمع، ا
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ية الوكالة تسيرها أجهزة-2 مية الوط  :ااجتماعية للت

هم جزء و امتصاص العمل عن العاطلن و للعمل القانو السن بالغن لدى خاصة و البطالة مكافحة إن  م

زائر فكرت ية الوكالة تسرها أجهزة إنشاء ي مثلت مؤقتة حلول ي ا مية الوط  عام أنشأت ااجتماعية، للت

 :ي اأساسية مهاماها تتمثل ، 1996

 احتاجة. ااجتماعية للفئات اموجهة العمليات كل مويل و اختيار و ترقية-1

فعة ها مشاريع مويل-2 ازها ي تستعمل اجتماعية و اقتصادية م  من مكن عدد أكر تشغيل أي كثيفة عمالة إ

ية للوكالة التابعة الرامج هذ تتمثل و مشروع كل ي العمال مية الوط :ي ااجتماعية للت
1

 

فعة ذات نشاطات مقابل التعويض-أ  :عامة م

 ااستفادة تكون شهر لكل دد تعويض مقابل البلديات ورشات ي ااجتماعية الشبكة ضمن تشغيل عملية هي

ه  عن العاطلن و للعمل القانونية السن البالغن اأشخاص عدا دد شرط أي دون عائلة لكل واحًدا شخًصا م

اصة القوانن وفق تتم تشغيلهم طريقة أن و العمل، وع هذا يشكل وا العادي، بالتشغيل ا  أو الشغل من ال

 .التضامن أشكال من وشكل مؤقت حل هو بل عاقة العمل

هاز هذا مح لقدو  -1  التعديل و التثبيت فرة خال و ضئيلة، بصفة لو و البطالة حد من بالتخفيف ا

 :  2 أمها عوامل لعدة ذلك و امستفيدين عدد تراجع اهيكلي

فاض -  ؛امفتوحة البلديات ورشات عدد ا

 ؛عائلة لكل شخص اختيار صعوبة -

جزة اأعمال صعوبة - ساء فئة وحرمان ام  امشاركة. من ال

                                                   
دوة اإقليمية عن دور اإرشاد و التوجيه امهي ي تشغيل  زائر،عرض حول توجيه و اإرشاد في برنامج و أجهزة التشغيل بالجمد قرقب،  1 ال

 .10، ص2005الشباب، طرابلس، 
، ص  2 س المرجع الساب  . 10ن
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ها نقائص عدة الجهاز لهذا -2  :1م

ه، امرجوة اأهداف وضوح عدم - وانب لضعف باإضافة م ظيمية ا اصة الت  به. ا

 باأجر. التعويض ديد -

ة 16 البالغن الشباب فئة إقصاء - ة % 1.9 نسبتهم كانت حيث التقاعد سن اوزو  س  .1995س

 : التشغيل قبل ما عقود-ب

ي عدد تزايد نتيجة امعات خر اصب قلة و امتخصصة وامعاهد ا ها امؤقتة سواء العمل م  ضمن الدائمة أو م

 العليا الشهادات حاملي فئة لدى البطالة تفشي ظاهرة من للحد و ااقتصادية و اإدارية اأنشطة اات تلف

زائر ضعت و ة  من جويلية شهر ي التشغيل قبل ما عقود برنامج ا  .1998س

هاز هذا يهدف امعية الشهادات حاملي الشباب إدماج تشجيع و تشجيعها و العمل بعروض التكفل إ ا  ا

ن أو ة 19 بن أعمارهم تراوح الذين السامن التق ة، 35 و س  من الفئة هذ مكن إ كذلك ويهدف س

رة اكتساب ية ا  العمل. سوق ي إدماجهم الكافية امه

هاز هذا أمية رغم صول سبيل ي صعوبات عدة يعرف الشباب أن اإ ا وع هذا على ا  و إن العقود، من ال

 هذا فعالية و تتوقف دائمة، بصفة العقد مدة انتهاء بعد توظيفه ي صعوبات د أو يواجه فإنه عليها حصل

 بعد ااندماج فرص و تضاؤل امالية، التعويضات قيمة ضعف بسبب الشباب طرف من تقبله مدى على الرنامج

2العقد انتهاء
. 

 : المصغر القرض برنامج-ج

                                                   

زائر،مشروع تقويم حول أجهزة الشغلاجلس الوطي ااقتصادي و ااجتماعي،1    .111، ص2002، الدورة العامة العشرون ، ا
  .7،جامعة البليدة، صمكافحة ظاهرة الفقر في الجزائرتشخيص و ناصر مراد،  2 
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هاز هذا دخل فيذ حيز ا ة الت  عن عاطل شخص لكل موجه أنه ذلك البطالة مكافحة أداة يعتر و  1999 س

ه يراوح العمل، ة، 60 و 18 بن س ح ي يتمثل هو و س كي قرض م  تار نشاط إنشاء عملية لدعم ب

وح امبلغ ويراوح الطلب، صاحب سب دج 350000 و جد  50000 بن امم خفضة فوائد ب  وكالة وتقوم م

مية   حيث:  امصغرة القروض بتسير ااجتماعية الت

 امرشح بن الوسيط دور وتلعب املف تكوين ي مساعدهم و امرشحن باستقبال الشباب تشغيل مديرية تقوم -

مية وكالة و  ااجتماعية. الت

ية الوكالة وتقوم-  الشباب. تشغيل مديريات و توجيههم و امرشحن باستقبال للشغل الوط

حها ال امصغرة القروض من لاستفادة امؤهلة امشاريع بتحديد ااجتماعية الشؤون مديرية تقوم- وك.  م  الب

دوق يقوم دوق بتسير البطالة للمكافحة الوطي الص امة اأخطار من التأمن ص ح مع القروض هذ عن ال  م

.الضمانات
1 

دوق-د ي الص  البطالة: عن للتأمين الوط

ه نتج الذي ااقتصادي ااستقرار سياسة تطبيق نتيجة البطالة مستوى ارتفاع إن  ااستثمار مستوى ضعف ع

 البطالة إليه مضافًا للعاملن امتزايد التقليص و العمل، على الطلب زيادة و التشغيل نقص و العمومي وخاصة

ية امة التق زائر أدى ما الوطي القطاع ي الدائم الشغل تقلص حيث العمومية امؤسسات غلق عن ال  إ با

دوق إنشاء  .2البطالة عن للتأمن الوطي الص

                                                   

، مذكرة ماجيستار ،كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير، جامعة دور سياسة التشغيل في معالجة مشكلة البطالة في الجزائرشا فار ،  1 
زائر،    .103، ص2004ا

، 1995أفريل 27-25، آراء، توصيات،تقارير و دراسات،  العادية الثالثة للجمعية العامةوثائق الدورة اجلس الوطي ااقتصادي ااجتماعي،   2
 9ص
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دوق هذا يعترو - وب بعد اإفريقي امستوى على والثا العري، مستوى على اأول الص  وجاء إفريقيا ج

دوق شطن مستشارين طريق عن امرقين البطالن ةئتعب ي تتمثل جديدة بإضافات الص  تعبئة ي دورهم يكمن م

تظر الذي امسار حول امرتقي البطال ية قدراته البشرية و كفاءاته تقوية و ي  .الذه

دوق هذا موجب التشغيل فكرة إن اصب على افظ أها الص  العمل إ العودة على امساعدة أو العمل م

سبة خاصة البطالة، حد من التقليل ي امسامة و   .اقتصادية أسباب امسرحن للعمال بال

دوق فهذا  ها يوجد م ال و آلية مثابة طبيعية بصفة أصبح وقد التسير ال ي مالية وقدرات كفاءات وز الص

 الوكالة.  إجراءات طرف من حل

ية  الشبابية للفئة البطالة حاربة عمومية -  العمل تعويضات فبعد السن بعامل وذلك الشباب تشغيل لدعم الوط

اصب فقدوا الذين دوق مكن اقتصادية أسباب شغلهم م  هؤاء امستمر التكوين عر امساعدة تقدم من الص

اد إ إضافة العمال ر العمل دعم مراكز و العمل على امساعدة مراكز و الشغل عن البحث مراكز إ  ا

ظمة و   .1أطوار م

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . 9نفس امرجع، ص  1
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 خاصة:

ال ترقية سياسة التشغيل من خال امرونة ونقول أن و ي اأخر        زائرية ي  ديدة ال  ا اإجراءات ا

خلق فرص عمل  تؤدي إمؤسسات مصغرة  اأجهزة ي استحداث مشاريع و أدخلت على عمل هذ التدابر و

 جديدة.

ا من         خال ما م عرضه ي الفصل اأول متابعة سياسة التشغيل على التخفيف و التقليص من لقد تبن ل

امعات امتمثلة ي  ويا للبطالن اسيما خرجي ا اك حكومة تتكفل باإعداد الكبر امتزايد س حدة البطالة، و ه

الة الطوارئ.  آليات التشغيل امؤقت ال أصبحت مثابة التصدي 
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  :تمهيــد

تشرك الدول ي وجود ظاهرة البطالة بن شرائح و فئات اجتمع، و مع وجود تفاوت بن تسمية            

طط الي تضعها كل  انتشار هذ الظاهرة من دولة إ أخرى، فإن التفاوت هذا موجود أيضا بن الرامج و ا

موية اقتصادية و اجتما اك دولة استطاعت أن تطبق برامج ت ت من خاها السيطرة على دولة فه عية ناجحة مك

تشر بن العديد من فئات اجتمع .  مشكلة البطالة تتسع و ت

ربة القرض  2002و قد تبن ذلك خال املتقى الدو الذي نظم ي ديسمر     حول موضوع " 

اءا على التوصيات امقدمة خال هذا التجمع الذي ضم عددا م زائر" و ب ال امصغر ي ا راء ي  عترا من ا

فيذي رقم  م  التمويل امصغر، ية لتسير القرض امصغر موجب امرسوم الت امؤرخ ي  14-04إنشاء الوكالة الوط

 .2004جانفي  22

ديد امقرح من طرف الدولة للتخفيف  وانب امتعلقة هذا الرنامج ا تلف ا اول ي هذا الفصل  ت و س

زائر،  من حدة البطالة  تطرق إ ماهية القرض امصغر و أثر على سياسة التشغيل و مستوى البطالة.سو  ي ا
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 المبحث اأول: ماهية القرض المصغر

مية الشاملة، و ذلك       يعتر الوقوف على ماهية القرض امصغر ضرورة ملحة أمام كل باحث أو مهتم بالت

ال تدخل هذا  مية ليس فقط ي الدول لتحديد  هاز الذي أصبح اليوم مثل أحد اأولويات ي برامج الت ا

زائر. امتقدمة، و لكن أيضا ي ها ا امية و م  البلدان ال

 المطلب اأول: القرض المصغر

اك فئة متأثرة مسرين القمة العامية بواشمفهوم القرض المصغر:  دد للقرض امصغر فه طن ا يوجد مفهوم 

$ ليس بقرض مصغر و ذلك من خال التجارب اأو لقرض غرامي 100الذين يقررون أن القرض الذي يفوق 

ظمات ماية امرأة هي من أجل التجارب الصغرة و امشاريع الصغرة، فالقرض امصغر بدقة هو مرتبط  ك و م ب

شاط العاملن ي قط اس، و هو عادةب لي و يقرب ال مرتبط أيضا باادخار خاصة ي الدول  اع غر شكلي و 

1اإفريقية.
 

سبة للمبتدئن  قرض المصغر:مفهوم آخر لل د التمويل امصغر أو القروض امصغرة بال ا يوجد تعريف 

سبة مصممي القروض امصغرة  ما كان التدرج هو امفتاح الرئيسي بال نقدم  بعض امفاهيم  ي مايلي وبي

ضمات و اهيئات العامية  :2كالتا  لبعض ام

دمات امالية شبه امصريالتمويل امصغر يشر إ مالمكتب الدولي للعمل:  مفهوم ) القروض و يع ا

 .الضمانات( و الي تتعلق مبالغ صغرة 

                                                   
1
كومة و القضاء على  ،، القرض المصغر كإستراتيجية لخلق مناصب شغل في الجزائرمغي ناصر   مداخلة ضمن املتقى الدو حول إسراتيجية ا

مية امستدامة ، مسيلة، نوفمر  قيق الت   .2، ص 2011البطالة و 
2
 Guide pratique Sur le microcrédit :l’expérience du prêt solidaire, p12,www.la micro finance. 

Org. Consulté le, date de consul 20/4/2015.  
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صول على مويل ( :  OCDEمنظمة التعاون و التنمية ااقتصادية اأوربية )  مفهوم التمويل امصغر هو ا

ها اأشخاص امهمشن الذين يتطلعون إ خلق فرص عمل خاصة هم ي ظل   مشروعات صغرة يستفيد م

ية أخرى، و الوصول إ مصادر التمويل التقليدية غر مكن.  غياب آفاق مه

دمات ( : REMالشبكة اأوربية للتمويل المصغر ) مفهوم التمويل امصغر هو فتح طريق الوصول إ ا

امالية لأفراد امستبعدين " الذين م إقصائهم "، و هدف هذ القروض إ مويل إنشاء و تطوير مشاريع 

ااستثمار، و تعمل اهيئات الي تقدم القروض امصغرة ي كثر من اأحيان و لكن ليس دائما على توجيه و رصد 

امة عن القروض امصغرة ا يتم تغطيتها تقريبا بضمانات حقيقية امشاريع ا  لصغرة الي مولتها. و امخاطر ال

د من  طر و ا ة للقروض امصغرة قامت بتطوير مارسات مبتكرة للحد من هذا ا و بالتا فإن اهيئات اما

ية، تقد حاات  1.ام قروض ميسرة...التخلف عن موعد السداد مثل تقدم قروض ماعية تضام

I- ية لتسير القرض امصغر ي إطار القرض أنواع التمويل في إطار جهاز القرض المصغر : تشرف الوكالة الوط

 امصغر على تسير ثاث صيغ للتمويل هي: 

وان شراء مواد  : ANGEMمفترض و  –التمويل الثنائي  - أ وحة للمقرض بع سلفه بدون فائدة م

وا اقتصادية مبسطة وأولية، هذ  ح للمشاريع الصغرة التحويلية حسب دراسة تق بيان امسامة  السلفة م

سبة  و من الكلفة اإمالية للمشروع على اأقل %10الشخصية  على اأكثر  %90سلفة الوكالة ب

 شهر. 15دج ، يتم تسديدها على مدى  30000الي ا مكن أن تفوق  من الكلفة اإمالية و

هذ الصيغة من التمويل تتعلق بامشاريع الي تراوح كلفتها  تمويل الثنائي : بنك ومقترض :ال - ب

ة  60إ  12دج يتم تسديدها على مدى  100000دج و  50000اإمالية بن  شهر ) س

                                                   

". REMالشبكة اأوروبية للتمويل امصغر "  1
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وات (، و 05إ  زأ بن امقرض و س ك، امسامة الشخصية تكون  مويل هذا امشروع  الب

كي يكون  05% إذا   %97يرتفع هذا امستوى إ  على اأكثر و % 95على اأقل والقرض الب

طقة خاصة على  شاط ي م ز ال كان امستفيد حاما لشهادة أو وثيقة معادلة معرف ها، أو إذا أ

الة تكون  وب أو اهضاب العليا، وامسامة الشخصية ي هذ ا  .1على اأقل  % 03مستوى ا

: هذا التمويل يتعلق بامشاريع الي تفوق  ANGEMبنك و مقترض و  تمويل الثاثي :ال - ت

ك و زأ بن امقرض و  دج 400000دج وتقل أو تساوي  100000تكلفتها  الوكالة، يتم  الب

 : 2شهر وتتهيكل بالطريقة التالية 60إ  12تسديدها على مدى 

 ؛على اأقل % 05مسامة شخصية  -

  ؛على اأكثر %25فائدة قرض بدون  -

كي متوسط امدى  -  على اأكثر.  % 70قرض ب

وب أو اهضاب العليا، أو إذا كان امستفيد حاما لشهادة  طقة خاصة با ز امشروع ي م ي حالة ما إذا أ

حو التا  :  3أو وثيقة معادلة يكون التمويل على ال

  ؛على اأقل % 03مسامة شخصية  -

  ؛على اأكثر % 27ة قرض بدون فائد -

كي متوسط امدى  -  على اأكثر.  % 70قرض ب

 

                                                   

فيذي رقم   ديد قانوها اأساسي. 2004جانفي  22امؤرخ ي  14 -04امرسوم الت ية لتسير القرض امصغر و  ، يتضمن إنشاء الوكالة الوط 1
  

ية لتسير القرض امصغر .  2اموقع الرمي للوكالة الوط
WWW.angem.DZ.date de consul 20/5/2015 2011-6-10  

3
  . س المرجع الساب  ن

http://www.angem.dz/
http://www.angem.dz/
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II- اأهمية ااقتصادية للقرض المصغر: 

 :1ما يليتتمثل أمية القرض امصغر في            

 ؛فيف الفقر 

 ؛فيف البطالة  

 ؛امعيشة رفع مستوى 

 ؛زيادة و ترشيد امدخرات احلية 

 ولوجيا  ؛احلية استخدام التك

 اعات الكبرة اعات امغذية للص  ؛توفر الص

 افسة  ؛توفر تشكيلة السلع اأساسية بأسعار م

 دمات و خدم  ؛ات اإنتاجـتوفر ا

 ؛ة اماهرة و غر اماهرةـدام العمالـستخا 

 دمات احلية  ؛استخدام ا

 ظمة ظمة إ أنشطة رمية و م   ؛ويل اأنشطة غر الرمية و غر ام

 ديدة امسامة مية امكانية بقدرها على التوطن ي اجتمعات ا قيق الت  .ي 

 -III2و بصفة عامة يهدف جهاز القرض المصغر إلى:  

جتماعية عن طريق تشجيع سكان اأرياف للعودة ستقرار و الشراكة اإ: البحث عن اإالهدف السياسي -1

 .إ أراضيهم

                                                   

1
زائر، الدو حول جهاز القرض امصغر، ، املتقىجتماعي في تنمية المشروعات الصغيرةوق اإنددور الصعزمي مصطفى، أمد نصار،    -17 ا

 .2002ديسمر  18

  
 . السابق  امرجعنفس 2
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سن الوضعية امعيشية عن طريق رفع الدخل  : و يتم ذلك بإنشاءالهدف ااقتصادي -2 تلفة و  نشاطات 

 الفردي من أجل زيادة ثروات الباد.

ياة للفئات الضعيفة و خاصة لذوي الدخل احدودجتماعيالهدف اإ -3 سيـن الدخول و ظـروف ا  : 

VI-  في إطار البرنامج الجديدالقرض المصغر المتدخلون في تقديم: 

 :ANGEMالوطنية لتسيير القرض المصغرالوكالة -1

وية و استقال ما كومة، و يتو   هي هيئة ذات طابع خاص تتمتع بشخصية مع ت سلطة رئيس ا توضع 

اءا على الوزير امكلف بالتشغيل متابعة العملية جمل نش زائر ها فروع على امستوى احلي ب اطاها، مقرها بواية ا

لسها الت لية .قرار   وجيهي من خال إحداث هيئات 

 ية لتسير القرض امصغر ظيم و تسير الوكالة الوط  :1ت

ة امراقبة. تزود الوكالة مجلس توجيهي و يديرها مدير عام  و 

ظيم الوكالة،  المجلس التوجيهي:  ركات هو مكلف بت تلف الوزارات و ا و يتكون من مثلن عن 

معوية. يتجمع اء على استدعاء الرئيس يتداول وفقا القوانن و  ا اجلس مرة كل ثاث أشهر ب

ظيمات امعمول ها.  الت

ول امدير العام للوكالة سلطات المدير العام  اء على اقراح الوزير امكلف بالتشغيل،  : يتعن مرسوم ب

 التسير للتصرف باسم الوكالة.

ة من ثالجنة المراقبة  لس التوجيه و: تتكون اللج هم  ة امراقبة رئيسها من  ث أعضاء يعي تعن 

 ضمن أعضاءها للمدة الي تستغرقها مهمتها.

                                                   

 1
قرض المصغر، رق     .7، ص 09مج من الوكال الوطني ل
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ضور امدير العام ي  تمع  لس التوجيه،  ساب  فيذ قراراها  ة امراقبة ممارسة الرقابة الاحقة لت تكلف 

د ااقتضاء  تقدم للمدير العام كل اماحظات أو التوصيات عن أحسن الكيفيات  هاية كل ثاثة أشهر أو ع

فيذ الرامج و امشاريع الي شرعت فيها الوكالة، و تبدي رأيها  ي التقارير الدورية عن امتابعة و التقييم و لت

فيذ، و تقدم جلس التوجيه ماحظاها و توصياها عن البيانات التقديرية إيرادات الوكالة و نفقاها لرنامج  الت

وي عن تسير امدير العام تقوم بكل مراقبة و تدقيق للحسابات عن استعمال أموال   نشاطها، و كذا التقرير الس

فظ وفق  اضر ترسل إ الوزير امكلف بالتشغيل و  ة مراقبة إعداد  الوكالة، كما يرتب على اجتماعات 

 .1اأعراف

 للقروض المصغرة:صندوق الضمان المشترك -2

 :دوق الضمان امشرك للقروض الصغرة ظيم و إدارة ص  ت

وك و امؤسسات امالية لس اإدارة و يتو رئاسة أحد مثلي الب دوق  تخبه أعضاء اجلس، مكن أن  يدير الص ي

ال القرض. كم كفاءاته ي   يستشر اجلس كل شخص 

دوق أمانة   : 2و يقوم اجلس خال دورته اأو ب اجلسكما تتو مصا الص

دد امرتبات  دوق الذي يوضح صاحيات الرئيس و  ظام الداخلي للص  ؛يضبط ال

دوقيضبط كيفية    ؛تعويض اأضرار الي يغطيها ضمان الص

سابات  افظ ا  ؛يعن 

ظيمها و عملها   ؛دد اجلس دور اأمانة الدائمة و ت

دوق.  ح ضمان الص امة عن م  يتابع اجلس اأخطار ال

                                                   
ية لتسير القرض امصغر،  1   .نفس امرجعلة من الوكالة الوط
  مرجع نفسه. 2



غر ل الثاني                                                                     القر الم  الف
 

 
42 

تمع ي دورة غر عادية بعدد امرات الي يراها  تمع اجلس ي دورة عادية مرة كل ثاث أشهر و مكن أن 

دوق. ة مصلحة الص  الرئيس ضرورية كل س

ك أو امؤسسة امالية الي يغطيها  ضمانه و ي هذا اإطار مكن أن يطلب يتلقى اجلس دوريا عن التزامات الب

دوق. دم مصا الص   أية وثيقة يراها ضرورية و يتخذ أي قرار 

 المصغر شروط ااستفادة من القرض المطلب الثاني:

  :1المهام اأساسية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر -1

 ؛تسير جهاز القرض امصغر وفق التشريع و القانون امعمول هما -

از أنشطتهم -   ؛دعم ، نصح و مرافقة امستفيدين من القرض امصغر ي إطار إ

ح سلف بدون فوائد -  ؛م

ح هم -  ؛إباغ امستفيدين ذوي امشاريع امؤهلة للجهاز مختلف امساعدات الي ستم

ود دفاتر الشروط الي  - رص على احرام ب جزها امستفيدون مع ا تربط هؤاء ضمان متابعة اأنشطة الي ي

فيذ مشاريعهم ية بت اجة لدى امؤسسات و اهيئات امع د ا  .امستفيدين بالوكالة، باإضافة إ مساعدهم ع

صوص ما يلي  :2و هذ الصفة تكلف الوكالة على وجه ا

هاز . تشكيل قاعدة امعطيات حول اأنشطة و -  اأشخاص امستفيدين من ا

وك وتكوين عاقات دائمة مع  - فيذ خطة التمويل  امؤسسات امالية ي إطار الركيب اما للمشاريع، و الب ت

از  امشاريع و و صيل الديون غر امسددة ي آجاها . استغاها و متابعة ا  امشاركة ي 

                                                   
ية لتسير القرض امصغر، 1 شورات الداخلية للوكالة الوط  .  2005ام
2
  . س المرجع الساب  ن
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سيسية و إبرام اتفاقيات مع كل هيئة و - ظمة هدفها القيام بأنشطة إعامية  قة كذا مراف مؤسسة أو م

ساب الوكالة. فيذ أنشطتهم وذلك   امستفيدين من القرض امصغر  ي إطار ت

 :شروط ااستفادة من القرض المصغر -2

ك  :1 يستدعي نظام القرض امصغر امشاركة اأساسية لكن من امقرض و الب

ص القرض امصغر كل شخص طبيعي يستوي الشروط  :المقترض) المستفيد(  -1 ا فيما  يعتر امقرض ه

 :  القانونية

 ة فما فوق18أن يبلغ من العمر  ؛س

 تظمة  ؛عدم امتاك مدخول أو امتاك مدا خيل غر ثابتة و غر م

 ؛إثبات مقر اإقامة   

 از  ؛التمتع بكفاءات تتوافق مع امشروع امرغوب ا

  شاطعدم ااستفادة  ؛من مساعدات أخرى إنشاء ال

 ؛القدرة على دفع امسامة الشخصية 

 ؛تقدم امسامة الشخصية نقدا 

 دوق الضمان  ؛تسديد ااشراكات لدى ص

 .ية للتسير  االتزام بالتسديد امتفق علي الوكالة الوط

                                                   
1
ي   وكال الوطني لتسيير القرض المصغر، المنشورا الداخ  . 2005ل
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وك ي الرنامج القدم للقرض امصغر البنك: -2 زائري هو امتدخل الوحيد ضمن ميع الب ك الوطي ا كان الب

وك التجارية ي القرض باإضافة إ  ديد تتدخل ميع الب اطق فقط( و ي اإطار ا ك )ي بعض ام آل خليفة ب

 امصغر .

 المطلب الثالث: اإجراءات الازمة لمنح القرض المصغر

ليا ي شكل  ظيمي للوكالة و امتدادها  ة طلبات القرض امصغر عن طريق خايا امرافقة عر اهيكل الت تتم معا

سق وائي و امتدادها عل سيقات وائية على رأسها م ى مستوى الدوائر بإنشاء خايا مرافقة على مستوى كل ت

 ية، امالية، احاسبة و التسويق و هو ما يعرف بامرافق.دائرة يقوم بتسيرها جامعي اختصاصي ي: العلوم ااقتصاد

I- سلسلي انطاق منح القرض المصغر:كيفية السير الت 

 :1 وتكون هذ التسلسات كالتا

موعة وثائق مررة للهوية و امشروع، هذ الوثائق هي امكونة  كل-   شخص تتوفر فيه الشروط القانونية يقدم 

 للملف القانوي للمستفيد.

ية إصدار امقررة القانونية - ة امشكلة قانوي و امع يفحص املف من طرف امرافق، و يتم تقومه من طرف اللج

اأولية للقرض بدون فائدة و ااستفادة من مبلغ الفوائد للقرض استفادة من القرض امصغر و التبليغ باموافقة 

دما يكون مويل امشروع ثاثي، و ي حال فيض نسب امصغر ع ة التمويل امختلط يبلغ امستفيد باامتيازات )

 فوائد البك(. 

فيذ ي حالة ما إذا كانت امؤسسة امالية - يتقرب امستفيد من امؤسسة امالية من أجل وضع القرض حيز الت

ك، م تبدأ الوكالة بدفع مب فيذ امشروع و يبلغ امستفيد باموافقة امبدئية للب  الغ القرض بدون فائدة تشرك ي ت

                                                   
ية لتسير القرض امصغر. 1   وثائق من الوكالة الوط
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فيذ   .و يوضع حيز الت

دوق الضمان امشرك للقروض امصغرة . - خرط ي ص  امستفيد ملزم أن ي

ك مرفامستفيد  - ح  نظام ااشراكات و وترير امسامة الشخصية و ق بامقررة القانونية مع اموافقة امبدئية للب م

دوق الضمان يتقرب من  ات لدى ص امؤسسة امالية من أجل إمام ملف طلب القرض بالوثائق امطلوبة من التأمي

ك  .طرف الب

II- 1مراحل فحص طلب ااستفادة من القرض المصغر: 

 امستفيد. -1

ية لتسير القرض امصغر -2  :الوكالة الوط

 ؛امديرية العامة 

 .سيقية الوائية  الت

 مرافق الدائرة. 

 .امؤسسات امالية -3

دوق  -4  ضمان امشرك للقرض امصغر.ص

 

 

 

                                                   
1
  . س المرجع الساب  ن
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III- مراحل ااستفادة من القرض المصغر: 

 :)الشروط القانونية للمستفيد )المقترض 

وي تتوفر فيه الشروط القانونية لاستفادة من القرض امصغر، وتبعا         يعتر امستفيد كل شخص مع

معوية، يتطلب على امستفيد التقرب من  للحمات التحسيسية ركات ا و تعميم العملية من طرف امرافق أو ا

. 1مرافق للتوجيه...ا
 

 :تكوين الملف القانوني لجهاز القرض المصغر على مستوى المرافق 

من قبل امرافق مأ  بطاقة امعلومات و هذ البطاقة ترتكز على امعلومات  يستقبل امقرض ااستقبال: -1    

ه تكوين ملفه القانوي  مية احلية، ي حالة ما كان امستفيد زبون دائم لدى امرافق. امرافق يطلب م وغرافية للت ام

دد له موعد من أجل فحص املف القانوي.  2و 

 :3فحص الملف القانوني -2

 ؛مصداقية امستفيد 

  تصريح شري، عدم اانتساب لدى وكالة الضمان ااجتماعيCNAS  دوق الوطي لغر و الص

 ؛مع توفر امسامة الشخصية CASNOSاأجراء 

 ؛شهادة اإقامة أقل من ستة أشهر 

 جاح أو شهادة التكوين أو وثائق أخرى تثبت امؤهات العلمية  ؛صورة طبق اأصل لشهادة ال

 ية  صورة طبق اأصل لبطاقة التعريف الوط

                                                   
ية لتسير القرض امصغر. 1   و ثائق و معلومات من الوكالة الوط
  نفس امرجع السابق. 2 
3 . س المرجع الساب  ن
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 :المشروع مصداقية -3

 ؛فاتورة شكلية للعتاد الصغر و شراء امواد اأولية 

  .وا اقتصادية  دراسة تق

ة املف على  ح وصل إيداع املف و يقوم امرافق بفحص و معا بعد امراقبة اأولوية للوثائق امطلوبة م

 :1مرحلتن

o ات امستفيد و القانونية للمستفيد: المرحلة  امرافق يشرع ي تفحص املف على أساس تصر

هذا وفق بطاقة امراقبة القانونية للمستفيد، ي حالة ما إذا توفرت فيه الشروط القانونية فالفوارق 

ة   للمشروع.شرع ي معا

o :ديد وجهة نظر على امشروع  المرحلة القانونية للمشروع على أساس امعلومات يشرح ي 

 امسجلة ي بطاقة امعلومات للمستفيد.

 إصدار المقررة القانونية:-4

  :و اقتصادية خلق النشاط على أساس املف القانوي للمستفيد و امبلغ اإما للمشروع و الدراسة التق

سيقية الوائية ة امؤهلة  للفواتر الشكلية، امرافق يقدم املف إ الت للمصادقة عليه من طرف اللج

 .2قانونيا

سيق الوائية ترسل امقررة القانونية اممضاة إ  و ي حالة امصادقة ة امؤهلة للت على املف من طرف اللج

دوق  وحة من طرف الص امرافق لتبليغ امستفيد باموافق.و امقررة تبن مصداقية امشروع و اإعانات امم

 امكلف بالقرض امصغر.الوطي 

                                                   
1
 . 20/5/2015وثائ من الوكال الوطني لتسيير القرض المصغر، يو   

2
س المرجع.    ن
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ية لتسير القرض امصغر جز امقررة على أربعة نسخ للوكالة الوط  : 1وت

  ؛نسخة للمستفيد-

ية-   ؛نسخة للمؤسسة امالية امع

  ؛نسخة للمرافق-

ك مرفوق بامقررة القانونية للتمويل امشروع. -  م يتقرب امستفيد من الب

 :هيزات قابلة للمردودية و تتوافق مع الشروط القانونية  إذا كان امستفيد لديه اقتناء الموارد اأولية

ه ااستفادة من القرض بدون فائدة لشراء امواد اأولية.  لاستفادة من القرض امصغر مك

ة امؤهلة قانوي تفحص املف، و ي و اقتصادية و ترير امسامة الشخصية للج  و على أساس الدراسة التق

ح القرض بدون فائدة.  2حال القبول يبلغ امستفيد مصداقية امشروع و اموافقة على م

 تمويل نشاطات القرض المصغر: -4

  :ك  القرض مطلوب من طرف مساعدة امرافق امستفيدة يكون ملفالتبليغ بالموافقة على التمويل الب

 .امشروع لتمويلا أو رفضها  قتهامالية تبلغ موافو امؤسسة امالية من أجل إيداعه و بعد دراسة امؤسسة 

د اموافقة يتم فتح حساب استثماري موجه استقبال امسامات الشخصية.  فع

كية، و هذا  ك أي شهادة ب امستفيد يتقرب من مرافق الدائرة من أجل إيداع نسخة من اموافقة اأولية للب

هائي لاستثمار و يشرع ي هائي إيقاف اهيكل ال  .الركيب اما ال

 

 
                                                   

1
ية للقرض امصغر    .و ثائق من الوكالة الوط
  نفس امرجع. 2
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 :  وضع القرض بدون فائدة -5

 على المستوى المحلي: 

كية       د تبليغ اموافقة اأولية الب شاط: ع لق ال سق  القرض بدون فائدة   للمستفيد امرافق يعلم كتابيا ام

فيذ على أساس املف الكامل.   و بدور يشرع ي وضع القرض بدون فائدة حيز الت

شاط، و تكون على أربع نسخ- لق ال از مقررة ااستفادة من القرض بدون فائدة  سق ي إ  : 1يشرع ام

 سق الواية  ؛نسخة م

 ؛نسخة للمستفيد 

 ؛نسخة مرافق الدائرة 

 .ية لتسير القرض امصغر  نسخة للوكالة الوط

فيذ، يتم وضع مبلغ القرض غر امأجور  كي حيز الت طوات لوضع القرض الب جز كل ا ب على امستفيد أن ي

ية لتسير القرض امصغر   .ANGEMي حساب امستفيد من طرف مديرية امالية للوكالة الوط

 :على المستوى المركزي 

سق الوائي       لق نشاط: إن ام كي ي بداية ا القرض بدون فائدة  ساب الب الذي أمر ا يتوفر على ا

ية لتسير القرض امصغر انطاق عملية صيب امقرات احلية للوكالة الوط القرض بدون فائدة  يسمح له بت

سق الوائي يقوم بإرسال املف شهرياالذي يكون بتس كية مباشرة و ي حساب امستفيدين و ام  :2 يدات ب

كيقائمة امية  -  ؛للمستفيد مع حسابه الب

ك -  ؛نسخة من اتفاقية الب
                                                   

 1
 DF/ANGEM :Direction des Finances / Agence National de gestion de micro-crédit date de 

consul 25/4/2015.  
2
فيذي رقم   ديد الشروط.2004جانفي  22امؤرخ ي  15-04امشروع الت ية لتسير القرض امصغر     ، يتضمن إنشاء الوكالة الوط
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 ؛نسخة من البطاقة الوصفية للمشروع -

و اقتصادية -  ؛نسخة من الدراسة التق

ك معلومات للمشروع. لق ب سختن اأخرتن تسمح   ال

ااتالقرض بدون فائدة لشراء المواد اأولية:  -6 ت تصرف امستفيد حسب ا حوالة  خطوات توضح 

كي  :1بريدية أو تسديد  ب

من امرسوم  16و  07طبقا للمواد  :اانخراط في صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة -1

فيذي رقم  وحة 2004جانفي  22امؤرخ ي  15-04الت ، احدد لشروط و مستوى امساعدات امم

دوق الضمان للمستفيدين  خرط امستفيد ي ص از عقد من القرض امصغر، ي امشرك للقروض امصغرة بإ

راط على ثاث نسخ:   اا

دوق الضمان امشرك للقرض امصغر  -               ؛نسخة لص

  ؛نسخة للمؤسسة امالية -             

 نسخة للمستفيد. - 

 منح القرض المصغر للمستفيد: -7

ح كالتا  : 2و يكون ام

 ك أين  وضع ية لتسير القرض امصغر على مستوى الب امقررة القانونية احصل عليها من الوكالة الوط

 ؛يسكن أي امكان

                                                   
  نفس امرجع السابق. 1
زائر. 2 ية للقرض امصغر ي ا   وثائق و معلومات من الوكالة الوط
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  دوق الضمان امشرك للقروض امصغرة و هذا حسب الكيفيات احددة راط ي ص من طرف ترير ا

دوق  ؛اجلس اإداري للص

 امبلغ الكامل من امسامة الشخصية و يسلم له وصل دفع من طرف امؤسسة امالية أين يسكن  تسديد

 ؛أيضا

  فيض نسبة سبة إمتيازية )  جز مقررة ااستفادة من القرض امصغر ب د اكتمال املف امؤسسة امالية ت ع

ارية( 90%إ  %80الفائدة من   ؛من نسبة سعر الفائدة ا

  ك و مضى من طرف اتفاقية القرض جز من طرف الب سب امتيازيه مع استحقاق تسديد الدين ت ب

هتن.  ا

 المبحث الثاني : أثر القرض المصغر على سياسة التشغيل و مستوى البطالة

سن ظروف       يعتر القرض امصغر مثابة أداة حاربة  اهشاشة، حيث يسمح لفئة اأشخاص احرومن من 

صول على مداخيل و تشجعهم على  هم من ا اصة الي مك معيشتهم، و هذا من خال استحداث أنشطتهم ا

 .1خلق الشغل و التخفيف من البطالة

 

 

 

 

                                                   
1
 . س المرجع الساب  ن
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 برنامج القرض المصغر المطلب اأول: آثار  تطبيق

 داخل وكالة تسيير القرض المصغر:تطبيق برنامج القرض  -1

 : القـروض التي تمنحها الوكالة  -أ

ية لتسير القرض امصغر      ي برنامج مويلها على  صيغتن من التمويل انطاقا  (angem) تعتمد الوكالة الوط

حها الوكالة و سلفهمن  دج( إ  100.000تتجاوز  الي ا صغرة لتأمن لقمة العيش )سلفية بدون فوائد م

وك الي دج و 1000.000تتجاوز   قروض معترة ا  .1تستدعي تركيبا ماليا مع إحدى الب

دج بدون فوائد موجه لشراء امادة اأولية  يتم 100.000قرض بقيمة   شراء المواد اأولية: قروض -1

 شهرا. 36إ  24تسديد على مدى 

اء  1000.000تتعدي  قرض بقيمة ا الثاثي: القرض -2 مادة أولية إنشاء  صغر و عتادمن اجل اقت

وات(. 60إ 12مؤسسة ويتم تسديد على مدى  ة إ مس س  شهر  )من س

مط مويل شراء مواد أولية . -3 سبة ل  إلغاء امسامة الشخصية امفروضة على طالب القرض امصغر بال

مط التمويل الثاثي . % 1فيض امسامة الشخصية امفروضة على طالب القرض امصغر إ  -4 سبة ل  بال

ك -5 وك على القرض الب فيض الفوائد التجارية الي تطبقها الب اطق  % 95ي إ نسبة رفع نسبة  ي ام

اصة و وب واهضاب العليا . ا  ا

اء اأدوات البسيطة وامواد اأولية إ  -6 كي ي حالة اقت رفع السلفية بدون فوائد اموجهة إ تكملة القرض الب

شاط.   % 29  من تكلفة ال

 

                                                   

2011.-06-10 WWW.angem.DZ 
1

 

ية لتسير القرض امصغر  . 25/4/2015تاريخ دخول اموقع   اموقع الرمي للوكالة الوط

http://www.angem.dz/
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 اأنشطة الممولة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر:   -ج

ية لتسير القرض امصغر تتمول أنشطة       :1على الشكل التاالوكالة الوط

  الصناعة الغدائية : -1

اعة العجائن الغدائية، الكسكسى،  بز،حلويات عصرية و ص ميص  تقليدية، ا اعة الشوكاطة ،  ص

 تغليف الفول السوداي. ميص و تعليب السمك، القهوة، ورحي

  األبسة: -2

ع  ياكة، ص اهزة،خياطة امابس، نسج امابس،ا زلية اأغطيةاألبسة ا  )امطبخ، امفروشات ام

 (....ا

 األبسة. اأحذية التقليدية، الصناعة الجلدية : -3

   الصناعة الخشبية : -4

تجات  اأثاث،  دادة. خشبية،م اعة اأقفال، ا اعة امعدنية، ص  الص

 :و الفاحةتربية الماشية  -5

حل. تسمن اأبقار، ليب، تربية الدواجن واأرانب وال ام، اماعز إنتاج اللحوم وا  اأغ

ة. ضر )التجفيف والتخزين(، مشتلة الزهور ونباتات الزي   فاحة اأرض :إنتاج البذور،الفواكه وا

 الصناعة التقليدية: -6 

سيج و رير والقطيفة  خياطة امابس التقليدية، الزراي التقليدية، ال الطراز التقليدي، الرسم على ا

ة، شب. والزجاج، أدوات الزي قش على ا وعة بالزجاج ، ال تجات امص  الفخار، ام

 : تالخدما -7

                                                   
1
زائرية الدمقراطية الشعبية، العدد ، ل11امادة    ة 19لجريدة الرمية للجمهورية ا   .2011، س
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اقة ،ا تلف التجهيزات. اإعام اآ  والتجميل،اأكل السريع،تصليح السيارات و

ان.  :الصحة -8  عيادة طبية عامة أو متخصصة،طبيب اأس

 المباني واأشغال العمومية: -9

اء،أعمال متعلقة بامباي: الكهرباء، جارة، الدهن،السباكة، أشغال الب اء ال اعة حجر الب  .1ص

 الثاني: أثر القرض المصغر على سياسة التشغيل المطلب

 :لدى الوكالة ااستعمال وذات العامة المنفعة ذات اأشغال -1

هاز هذا أنشأ    وح القرض أساس على ا ك قبل من للجزائر امم التحفيز  إ الرنامج هذا يهدف  حيث  الب

اصب من معتر عدد إنشاء هدفتشجيع على التشغيل الو  ظيم خال من امؤقتة الشغل م العاطلن  ص عمل ت

ه لدعمهم هذا التشغيل هو برنامج القرض  ميز وما ،الشروط و االتزامات و ضبط القوانن على واحافظة ع

 امصغر.

سن  الفئات على البطالة من التخفيف بغرض الرنامج هذا وجد العاطلن و احرومن عن العمل لدعم 

 :2احتياجاهم

 ؛التشريع و القانون امعمول هما تسير جهاز القرض امصغر وفق -

از أنشطتهممرافقة امستفيدين من الق دعم ونصح و -  ؛رض امصغر ي إطار إ

ح سلف بدون فوائد  -  ؛م

ح همإباغ امستفيدين ذوي امشاريع امؤهلة للجهاز  -  ؛مختلف امساعدات الي ستم

                                                   
1
بائية   دوق الوطي لدعم القرض  لإطاع على التخفيضات ا وحة لأنشطة الي يقوم ها الشباب ذوو امشاريع امؤهلون لاستفادة من إعانة الص امم

زائرية الدمقراطية الشعبية ، العدد  ريدة الرمية للجمهورية ا ة  40امصغر أنظر : ا ة  2011، س   ( . 2011) قانون امالية التكميلي لس
شورات الوكالة ا  ية لتسير القرض امصغر،و  بتصرف .م لوط 2
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ود دفاتر الشروط الي تربط هؤاء  ضمان - رص على احرام ب جزها امستفيدون مع ا متابعة اأنشطة الي ي

اجة لدى امؤسسات و امستفيدين بالوكالة، و د ا ية. مساعدهم ع  اهيئات امع

هاز هذا و        قائص ميز ا اصب من وفر ما رغم ب 1يلي فيما نوجزها زهيدة وبتكلفة مؤقتة عمل م
: 

ياة ي امؤثرة للمشاريع القطاعات اختيار ي ااشراك ي البلديات تشجيع عدم  التعقيدات ،للمواطن اليومية ا

هاز هذا ورشات مويل ي اإدارية دوب من ا ك إ التشغيل م  على فقط الرنامج هذا اقتصار امستفيد؛ إ الب

اص القطاع ترقية ي الضعيفة امسامة وطي أو جهوي جعله دون احلي امستوى  امؤسسة و امقاولة اسيما ا

 .امصغرة

ية لتسير القرض امصغر ي إطار القرض امصغر على تسير صيغتن للتمويل انطاقا - حيث تشرف الوكالة الوط

حها الوكالة و الي ا تتجاوز  من سلفة صغرة لتأمن لقمة العيش ) سلفة دج( إ 100.000بدون فوائد م

وك دج و1000.000قروض معترة ا تتجاوز   .الي تستدعي تركيبا ماليا مع إحدى الب

امعات و       ي ا ر  و امعاهد قصد إدماجهم ي سوق العمل بشكل يتاءم مع مؤهاهم يوجه هذا الرنامج 

لو بشكل مؤقت إا أن بعض الشباب  على الرغم من أمية هذا الرنامج ي امتصاص البطالة وقدراهم التعليمية، 

فاض قيمة التعويضات مقارنة بامستوى امعيشي.  يفضل التعطل على العمل بسبب ا

تلف اأنشطة، وو  تلف امؤسسات و  اصب شغل ي  أن تكون مسرة من  يهدف هذا الرامج إ خلق م

ة الدولة، باإضافة إ امسامة الشخصية و أصحاها وطرف  سب كبرة من قبل خزي  اأجهزةمن بن  مدعمة ب

 .جهاز القرض امصغر
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هم  و بذلك فإن القرض امصغر موجه إ فئات اجتماعية واسعة خصوصا أصحاب الدخل احدود ليمك

د امرأة اماكثة من بن الفئات ااجت من ااستفادة من مويل مبادراهم، و ماعية الي يقصدها  الرنامج 

فعة. ذلك مساعدها على تطوير نشاط ببيتها يعود عليها و بالبيت و  على عائلتها بام

ساء )          وحة بدون فوائد من نصيب ال زء اأكر من السلف امم سبة % 60وقد كان ا (، أما بال

اع اعة % 29ات التقليدية باستحواذ على نسبة )للقطاعات كانت اأفضلية لقطاع الص  ( م قطاعات الص

دمات و و اء واأشغال العمومية بدرجات أقل على الرتيب، و الفاحة و ا ح  الب د م تعطى اأولوية كذلك ع

 السلف بدون فوائد لشراء امادة اأولية على حساب غرض إنشاء مشروع.

القرض امصغر أداة مثلى لتخفيض نسب البطالة ي اجتمعات، وتوفر التمويل و ي اأخر مكن أن نقول أن  -

ساء اماكثات ي البيوت.  الازم من يرغب ي إقامة مشاريع مصغرة مثل: ال

ية  - سبة أصحاب امشاريع امصغرة، أنشئت الوكالة الوط وك بال صول على التمويل من الب نظرًا لصعوبة ا

زائر لتتكفل هذا التمويل، سواء بشكل أحادي أو بااشراك مع  ANGEMصغر لتسير القرض ام ي ا

ة. سب معي وك ب  الب

فيض نسب البطالة ورفع معدات التشغيل ي  - ية لتسير القرض امصغر ي  اح الوكالة الوط و بالرغم من 

زائر  .1ا

 المطلب الثالث: أثر القرض المصغر على مستوى البطالة

زائر تراجع مهم ي معدات البطالة خال العشرية اأخرة، وهذا نتيجة الرامج الي سطرها شهدت  ا

اصب الشغل و امتصاص أعداد هائلة من العاطلن، دون  الدولة إ جانب ااستثمارات  الي سامت ي توفر م

                                                   

ريدة الرمية، العدد  فيذين رقم: 14ا .2011مارس  06امؤرخن ي  11/104و 11/103، امرسومن الت   1 
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تلف برامج و أجهزة التشغيل الي وضعتها الدولة، لكن ي نفس  سى  الوقت الذي تراجعت فيه معدات أن ن

د أن فئة الشباب و  خاصة حاملي الشهادات هي الفئة اأكثر معاناة من البطالة. البطالة 

د الشباب مية امبادرات امقاواتية ع زائر على تدعيم ت ديدة لرقية الشباب ي ا   و هدف السياسة ا

ا من خال هذ  و الضوء على مسامة اآليات امعتمدة لتمويل امؤسسات  الظاهرة تسليطقد حاول

 امصغر.امصغرة مع اإشارة إ التجربة امستحدثة ي إطار القرض 

 % ي هايتها10% ي بداية العشرية إ  30إا أن سجلت معدات البطالة تراجعا ملموسا من حوا -

ي مقدمتها  إ انتشار بعض الظواهر اأخرى و خاصة امتعلمن إضافة لكن انتشارها وسط فئة الشباب و

كل هذا يشر إ خطورة الوضع باعتبار أن كل هذ الظواهر هي وجها آخر  اهجرة ، و التشغيل غر الرمي و

 للبطالة. 

مية، و و رك عجلة الت من  هذ الوضعية تكلف الدولة خسائر ضخمة من جهة ي اموارد البشرية باعتبارها 

ميع مستوياته  وجهة أخر  فقات للتعليم  صصها  ك هذا بدون أن تكون  ى خسائر مالية من خال امبالغ الي 

اك مسامة من الفئة امتعلمة ي الطاقة اإنتاجية للباد  .1ه

تلف أشكال الدعم و - وحة من طرف هذ اهيئات هدف أساسا إ تشجيع و إن  ترقية  اامتيازات امم

فاظ و امصغرة وامؤسسات  اولة ا اصب شغل دائمة و العمل على إستمراريتها ، وبقائها ي   مستقرة خلق م

اات جديدة إنتاج السلع و  دمات و و كذلك فتح  استعادة أنشطة اقتصادية أو خدماتية م التخلي  تقدم ا

ها.  ع
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ص الرامج واأجهزة الي وضعتها الدولة للتخفيف من ح - موعتنفيما  قسم إ  : 1دة البطالة و الي ت

 :المجموعة اأولى

اصب أها ي الغالب تكون مؤقتة وغر  - اصب الشغل فإن ما ميز هذ ام هي الي تتكفل باستحداث م

ته، وبالتا مجرد انتهاء عقد العمل يعود العامل إ حالة البطالة  مستقرة أي أها ي شكل عقود عمل أجل م

 كان فيها. الي  

  ة:الثاني المجموعة

وع يصادف الكثر من العوائق كطول اإجراءات خاصة إامؤسسات ف تعلق بإنشاء امشاريع والذي و - ن هذا ال

عل إنشاء امؤسسة يستغرق فرة طويلة ح القروض ما  رة و الثقافة ، فيما يتعلق م هذا إضافة إ نقص ا

 لدى أصحاب امؤسسات.                                                                    امقاواتية

ات مؤقتة مشكلة البطالة فسرعان ما  و كل هذا يشر إ أن اإجراءات امقرحة من قبل الدولة هي مسك

 البطالة.عودة العاملن إ دائرة  سرتفع عدد العاطلن مجرد انتهاء عقود العمل و

 

 

 

 

 

 

                                                   

 
كومة ي الجزائر، مداخلة ضمن الملتقى الدوليإجراءات وتدابير لدعم سياسة التشغيل في غام عبد اه ومزة فيشوش،   1 : حول إسراتيجية ا

مية امستدامة، جامعة امسيلة، يومي  قيق الت  .2011نوفمر  16-15القضاء على البطالة و
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 :الهيكل التنظيمي للقروض( 01الشكل ) -

 

 

 

 

                

 

 

 

  

 

زائريالمصدر:  ك الوطي ا كية من الب  .2005 ،ـ وكالة تيارت ـ معلومات ب

اءا على  دراسة أثر القرض المصغر: -1 زت هاته الدراسة ب ة متكونة منو لقد أ  قيقات ميدانية مع عي

ية لتسير القرض امصغر، وهذا على مستوى واية  مستفيدين من جهاز القرض امصغر الي تسر الوكالة الوط

ريبية  .1بومرداس الي م اختيارها كواية 

                                                   
1
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 مصلحة االتزامات و القروض

وحة للقطاع العام اص القروض امم وحة للقطاع ا  القروض امم

قرض امؤسسة امصغرة 
CNAC 

 القرض العقاري

ANGEM القرض امصغر 

واص  قرض ا

امصغرة  قرض امؤسسة
ANSEJ 
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 :1و تتمثل أهدافها الرئيسية فيما يلي

 زائر فيذ ي ا  ؛التعريف بالقرض امصغر و ت

  ية تقيم خاصة لقياس مدى    ؛فعالية القرض امصغرتصميم تق

 .ية لتسير القرض امصغر  ويل خرة قطاع البحث إ الوكالة الوط

 اتفاقية ذوي ااحتياجات: -2

فيذ  ية لتسير القرض امصغر و الفيدرالية ي إطار ت ال تعاون بن الوكالة الوط ديد  هدف هذ ااتفاقية إ 

 : 2جهاز القرض امصغر الي تسر الوكالة لصا امستفيدين ي حالة إعاقة و الي تلخص كما يلي

 دمات ام حها الوكالةديد اأشخاص ذوي إعاقة راغبن ي ااستفادة من ا  الية و غر امالية الي م

هاز القرض امصغر   ؛و الي تتوفر فيهم شروط التأهيل 

 ؛استقبال ملفات امقاولن احتملن  

 ة التأهيل  ؛مويل نشاطات امقاولن ذوي إعاقة امؤهلن من طرف 

 ية لفائدة هاته سيسية و إعامية و دورات تكوي ظيم مات  الفئة من السكان و لشبكة  ت

معيات التابعة للفدرالية   ؛ا

 .فيذ نشاطاهم  مرافقة هذ الفئة خال ت
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 تحفيز النشاط المصغر: -3

ية لتسير  يعتر"القرض امصغر، أداة التاحم ااجتماعي" كان هذا هو موضوع امعرض الذي نظمته الوكالة الوط

اسبة ااحتفال بالذكرى  2014نوفمر  30إ  27القرض امصغر من  وبر البحري، م بقصر امعارض، الص

 الستن انداع الثورة التحريرية.

ضور عدة وزراء اسيما وزير  أشرفت السيدة وزيرة التضامن الوطي و اأسرة و قضايا امرأة على اافتتاح الرمي 

تدبة لدى وزيرة الصيد البحري وتربية امائيات، وزير الشباب، وزيرة السياحة  اعات التقليدية و كذا الوزيرة ام و الص

اعات التقليدية.  السياحة و الص

ت الرعاية السامية للسيدة الوزيرة ، السيدة مونية  يهدف هذا امعرض على غرار الطبعات السابقة و الذي نظم 

حها هذا اأخر ي  فيز أنشطة امستفيدين من جهاز القرض امصغر و ذلك من خال الفرص الي م مسلم إ 

رات، و الذي هو ي رأي العديد من امشاركن توجاهم و تبادل ا  مفيدة جدا.  ال تسويق م

حدرين من كافة واي 120وقد شارك ي هذ التظاهرة ما ا يقل عن  ات الوطن حيث م عرض عارضا، م

رة. دمات و كذا امهن ا اعة التقليدية، البيئة، ا اعة الغذائية، الص ها الص ذكرت كما تلف اأنشطة من بي

دوة الصحفية بأهداف الصالون.  الوزيرة عقب اختتام حفل اافتتاح، خال ال

ال  سيسو قد تصدت للدور الذي يلعبه هذا امعرض ي  ا و اإشهار  ا هاز القرض امصغر، اسيما 

اصة   .1اأشخاص ذوي ااحتياجات ا

وحة ساء( 63قرض ) 641.000و الذي يبلغ  كما شددت على أمية عدد القروض امم ها لصا ال هذا ما  م

جاح الذي  يدل، حسب ما صرحتة  لقا جهاز القرض امصغر الذي ساعد على امتصاص جزء من تعلى ال

ة بإنشاء نشاطات.البطالة من خ ن الذين متلكون مه  ال السماح للعديد من امواط
                                                   

1
مية، يوم إستراتيجية الحكومة و إستراتيجية اأسر دون مداخيلملتقى،   تاريخ  2014ديسمر  30، موقع مركز البحث ي ااقتصاد التطبيقي للت

 . 25/5/2015اإطاع 
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ويل اقتصاد الباد  يع و  فيز التص كما أكدت أن هاته امهن تساعد على إنشاء نشاطات صغرة قادرة على 

وع.   إ اقتصاد متطور و مت

اي الذي قد يلعبه جهاز القرض امصغر ي دثت بعد   ماية صون الراث التقليدي ذلك على الدور اا

و أصرت من جهة أخرى على أمية العمل امشرك بن  و الثقاي للباد و أثر هذا اأخر ي ترقية السياحة.

ظيم أنشطة أخرى على هامش هذا امعرض.  القطاعات نظرا إ ترابط هاته اأخرة  در اإشارة إ أنه م ت

 :1شراكة و التي تهدف إلىالإبرام عدة اتفاقيات نشاط  -4

زائر- ية لتسير القرض امصغر و مؤسسة 'افارج' ا  وضع إطار تعاون بن الوكالة الوط

اعات التقليدية من  - وضع إطار تعاون بن وزارة التضامن الوطي و اأسرة و قضايا امرأة و وزارة السياحة و الص

ية لتسير القرض امصغر و  اعات التقليديةخال الوكالة الوط ية للص  الغرفة الوط

ال إدماج - اشطة ي  معوية ال ركة ا ية لتسير القرض امصغر و ا وضع اتفاق تعاون بن الوكالة الوط

زائرية لأشخاص امعاقن   2اأشخاص امعاقن، أعضاء الفيدرالية ا
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 خاصة:

زائر          ربة القرض باتت مكافحة البطالة و اهشاشة با تشكل هدفا إسراتيجية وي هذا السياق فإن تثمن 

اإدماج ااقتصادي و ااجتماعي لفئة السكان الي تفتقد للمداخيل أو ذات  امصغر قد محت بتشجيع

ساء اماكثات ي  وعة من القرض امصغر مثل ال مداخيل الغر الثابتة و بالتا استفادت فئات سكانية واسعة و مت

اصة.ال  بيت و العاطلن و ذوي ااحتياجات ا

ية لتسير القرض امصغر عدد كبر من امستفدين ، من مويل القرض امصغر و تعد         فقد مولت الوكالة الوط

تيجة مشجعة و حامة ي السياسة  اءا على امبادرة الفردية. اإدماجادفة إ ارتقاء سياسة اههذ ال  ااجتماعي ب

وك و امؤسسات ، اهيئات         هم: الب تيجة راجعة إ تشجيع جهود كل الفاعلن و الشركاء من بي و هذ ال

ظامية . معيات ،و اأجهزة ال  العمومية ، و ا

تائج امرجوة و ب       قيق ال ية لتسير القرض امصغر أن فضلقد م  ل التدابر امتخذة استطاعت الوكالة الوط

فيز الشباب على الشغل.من ترفع  وحة و كذا      عدد القروض امم
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    تمهيد:

مية ااجتماعية امستهدفة من طرف السلطات العمومية، و ال            درج برنامج القرض امصغر ي إطار الت ي

اصب شغل لبلوغ مستوى معيشي نزيه، و  هتم برقية قدرات اأفراد و الفئات السكانية للتكفل بذاهم، و خلق م

كومة إنشاء الوكالة الوط ظيم   «ANGEM»ية لتسير القرض امصغرقيقا هذ الغاية، تعّن على ا وت

فيذي رقم  موجب و الذي ُعدنل و منم . 2004 جانفي 22امؤرخ ي  14-04مهامها موجب امرسوم الت

فيذي رقم     2011مارس  22امؤرخ ي  134-11امرسوم الت

اربة البطالة و عدم ااستقرار،           ص  كومة فيما  سيد سياسة ا فالقروض امصغرة مثل إحدى أدوات 

ة ااجتماعية و تساهم ي  ة ا بأس ها من السكان )رجاا و نساء( فهي أداة فعالة للمعا و باعتبارها مس شر

ز  (. بروز نشاطات اقتصادية صغرة )تشغيل ذاي، عمل بام                                        ل، نشاطات حرفية و خدماتية...ا

ية للقرض امصغر ي واية      موذج على الوكالة الوط اول دراسة هذا ال و من خال هذ الورقة البحثية، سوف 

اصب الشغل .  تيارت، من حيث خلق م
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 الوطنية للقرض المصغرللوكالة دراسة تحليلية  المبحث اأول:

سّ ظروف         اربة اهشاشة، حيث يسمح لفئة اأشخاص احرومّ من  يعتر القرض امصغر مثابة أداة 

صول على مداخيل. هم من ا اصة ال مك  معيشتهم، وهذا من خال استحداث أنشطتهم ا

 المطلب اأول: لمحة تاريخية حول الوكالة الوطنية

 المهام اأساسية للوكالة: -1

اربة البطالة و اهشاشة، و  ص  كومة فيما  ية لتسير القرض امصغر لتجسيد سياسة ا تأسست الوكالة الوط

 :1تتمثل مهامها اأساسية ي

 ؛تسير جهاز القرض امصغر وفق التشريع و القانون امعمول هما  ه 

از أنشطتهمدعم و نصح و مرافقة طالي القرض امصغ  ه   ؛ر ي إطار إ

  ؛إباغ امستفيدين ذوي امشاريع امؤهلة للجهاز، مختلف اامتيازات ال سيحظون ها  ه

ود دفاتر الشروط ال تربطهم بالوكالة  ه رص على احرام ب جزها امستفيدون مع ا   ؛ضمان متابعة اأنشطة ال ي

اجة لدى   ه د ا فيذ مشاريعهممساعدة طالي القرض ع ية بت   ؛امؤسسات و اهيئات امع

وك و امؤسسات امالية ي إطار الركيب اما للمشاريع و   ه طيط التمويلتكوين عاقات دائمة مع الب فيذ    ؛ت

تجات ال موها القرض امصغر  ه ية للم ظيم صالونات لعرض و بيع السلع احلية والوط   ؛ت

هازتكوين امستخدمّ  ه  ؛ امكلفّ بتسير ا

 تكوين امستفيدين من القرض امصغر من طرف مرافقي الوكالة هدف ضمان انطاقة موفقة مشاريعهم   ه

 اأهداف العامة: -2

                                                           

 1 .  وثائ من الوكال الوطني لتسيير القرض المصغر، لواي تيار
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ضرية و  ه اطق ا ز إضافة إ  الريفية عن طريق تشجيع العمل الذاي و اربة البطالة و اهشاشة ي ام ام

اعات  سوة. التقليدية والص رف خاصة لدى فئة ال  ا

تجة للسلع و ه اطقهم اأصلية بعد خلق نشاطات اقتصادية ثقافية، م دمات  استقرار سكان اأرياف ي م ا

 امدرنة للمداخيل. 

مية روح امقاولة  ه اد ضالتهم،  ال تساعد اأفراد ي اندماجهم ااجتماعي و -عوضا عن اإتكالية-ت إ

س اذ القرارات السريعة وامائمة ّ امستوى امعيشي همو  .1ا

 جهاز القرض المصغر -3 

تجة  يرمي القرض امصغر إ اإدماج ااقتصادي و ااجتماعي للفئات امستهدفة من خال إنشاء أنشطة م

دمات.  للسلع و ا

ّ بدون دخل ساء اماكثات ي البيت و امواط تظمة، و يتكون  إن هذا القرض موجه لل أو ذوي مداخيل غر م

 :2من مطّ للتمويل

 دج، وتصل مدة تسديد هذ  000 100تتجاوز كلفتها  سلفة بدون فوائد أجل  شراء امواد اأولية و ال ا

 شهرا. 36السلفة إ 

 

 

                                                           
1
  .  معلوما من الوكال الوطني بواي تيار

2
  . س المرجع الساب  ن
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 شاطات أجل شراء  000 000 1تتجاوز كلفتها  قرض مصغر موجه للمشاريع ال ا دج بغرض إنشاء ال

شاط، و قد تصل مدة تسديد إ   08عتاد صغر ومواد أولية ودفع امصاريف الضرورية لانطاق ي ال

وات  .س

 عمل الوكالة تنظيم -4

حها  دوق الضمان امشرك للقرض امصغر" الذي يقوم بضمان القروض ال م ت اسم" ص ملك الوكالة هيئة 

ية لتسير القرض  خرطة فيه لفائدة امقاولّ الذين تلقوا إشعار بإعانات الوكالة الوط وك و امؤسسات امالية ام الب

ظيمي امركزي و  لذا و امصغر ت الوكالة موذج ت دة إليها على أحسن وجه، تب فيذ امهام امس أجل ضمان ت

ايا امرافقة على مستوى الدوائر, فيما مثل  وائية مديرية 49ذلك بإنشاء  تغطي كافة أرجاء الوطن مدعمة 

سيقية. دوق الضمان إطار مكلف بالدراسة على مستوى كل ت  ص

سيقيات(، تشرف هذ اهيئة على  هوي الرابطة الوظيفية بّ امديرية امركزية و الفروع احلية )الت يضمن الفرع ا

سيقيات و  05حوا  سيق، التعزيز ومتابعة اأنشطة، و هذا الغرض م إنشاء شبكة تضم ت فروع  10تقوم بالت

واري و تقليص  جهوية فيذ العمل ا اسب لت موذج ام سيقيات الوائية، و مثل هذ اهيئة ال مل الت تشرف على 

اذ القرارات السريعة و امائمة  .1اآجال ا

 

 

 

                                                           

 امرجع السابق.نفس   1 
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 لواية تيارت الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للقرض المصغر (02الشكل)المطلب الثاني:
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ية لتسير القرض امصغر ي امصغر على تسير صيغتّ للتمويل انطاقا من السلفة           تشرف الوكالة الوط

حها الوكالة و ال ا تتجاوز  دج( إ قروض معترة )و ال تراوح من  100.000الصغرة )سلفة بدون فوائد م

وك. دج( و ال تستدعي تركيبا  1.000.000دج إ  100.001  ماليا مع إحدى الب

ة من اجتمع فيؤدي ذلك إ نوع من التخصص  تسمح كل صيغة بتمويل بعض اأنشطة و جلب اهتمام فئة معي

 .1ي امشاريع و اأفراد

 التمويل الثاثي: -1

مط من التمويل للمشاريع ال تراوح قيمتها بّ          دج  1.000.000دج إ  100.001صص هذا ال

مط بالثاثي أن التمويل فيه يكون باجتماع مبلغ امسامة الشخصية لطالب القرض ومبلغ القرض  مي هذا ال

وح   .2امم

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  .  مرجع سبق ذكر
ية لواية تيارت.  2   من الوكالة الوط



محاولة نمذجة أثر القرض المصغر على مشكل البطالة حالة مؤسسة القرض المصغرالجانب التطبيقي      

 

 
72 

 (: التمويل الثاثي03الشكل)-

 

 

 

 المصدر: من الوكالة الوطنية لواية تيارت

 : 1المساعدات واامتيازات الجبائية الممنوحة للمستفيدين من القرض المصغر-2

 ية و تضمن لكم الوكالة الدعم و صائح وامساعدة التق فيذ نشاطاتكم؛  ال اء ت  امرافقة أث

 ة العمومية زي كية  تتحمله ا ها امستفيد من القرض.  و نسبة الفوائد الب  يعفى م

 ال تسير امؤسسة ال صغرة ي حالة قبول طلب حصولكم على القرض فبإمكانكم إجراء تكوين با مقابل ي 

ظمها الوكالة باستمرار  بيع السلع بعد انطاق نشاطكم ، و جدا إ جانب امشاركة ي صالونات عرض و ال ت

 عر أرجاء الوطن.

                                                           
1
 .  وثائ من وكال القرض المصغر لواي تيار
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  ح الوكالة سلفة مقدرة بـ ال ا مكن أن تفوق  % من الكلفة اإمالية للمشروع و100لشراء امواد اأولية: م

 .1دج 100000

 الجبائية:اامتيازات  -3

وات، ويصل إ  03إعفاء كلي من الضريبة على الدخل اإما والضربة على أرباح الشركات مدة  -  06س

ائية( اصة )ال اطق ا سبة للم وات بال  ؛س

شاطات ال مارس مدة  - ايات امستعملة ي ال وات 03تصفى من الرسم العقاري على الب  ؛س

اءاتتصفى من رسم نقل ملكية  - اعية ااقت  ؛العقارية ال يقوم ها امقاولون قصد إنشاء نشاطات ص

شئها امقاولون - ة تأسيس الشركات ال ي  .تصفى من ميع حقوق التسجيل العقود امتضم

شاط امه  ما أو الضريبة على أرباح الشركات ويض من الضريبة على الدخل اإ* كذا من الرسم على ال

وات اأو من اإخضاع الضريي، وامستحق  د هاية فرة اإعفاءات خال الثاث س يكون هذا التخفيض   ع

 كما يلي: 

فيض قدر  -               ة اأو   ؛%70الس

فيض قدر  -               ة الثانية   ؛%50الس

فيض قدر  -               ة الثالثة   .%25الس

 

 

 

                                                           
 نفس امرجع.  1
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 جدول مختصر أنماط التمويل: (01الجدول ) -4

 

 صنف المقاول قيمة المشروع
المساهمة 

 الشخصية

القرض 

 البنكي

سلفة 

 الوكــــالة
 نسبة الفائدة

 دج 100.000

اف -  ميع اأص

 ) شراء مواد أولية(
0% - 100% - 

 دج 1000.000

اف  -  % 29 % 70  % 1 ميع اأص
من  20%

سبة التجارية  ال

جز  - طقة الذي ي نشاطه ي م

 خاصة.
1 % 70% 29% 

من  5%

سبة التجارية  ال

 (مناطق خاصة)

 

 % من النسبة المعمول بها في البنك(.  20أو  5نسبة الفوائد التي تقع على عاتق المستفيد: ) )*(: 

 المصدر: من الوكالة الوطنية لواية تيارت
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 ااقتصاديةلمتغيرات ا لتطور دراسة تحليلية :الثالثالمطلب 

حد امؤشرات ااقتصادية الكلية ذات الدالة البالغة ي رسم السياسات ااقتصادية و تقييم أالبطالة  يعد معدل

وات ن أفعاليتها ومكن    .1العشر اأخرةتصر تطور معدل البطالة ي رسم بيا  خال الس

 :2014إلى  2005تطور معدل البطالة من : (04الشكل )-

 

 Excel 2007على برنامج  بااعتماد   : من إعداد الطالبةالمصدر    

وات حيث من- اقص حسب الس ح أن معدل البطالة يتزايد و يت ا خال ام   2011 غية إ 2005يتبّ ل

خفضالبطالة كان امعدل   .%0,346و تقدر نسبتها ب  ي

ة -  . 8,9%و كانت نسبتها  مو سريع معدل البطالة 2012إ  2011إا أن ي س

ة  - سبة تراوح ما بّ 2014ية اإ غ 2012أما ي س    %0,060إ غاية  %8,9  تراجع معدل البطالة ب

 

 
                                                           

1
  .  مصلح المستخدمين بوكال القرض المصغر لواي تيار
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 2014و  2005خال الفترة ما بين تطور معدل القرض المصغر (: 05الشكل )-

 

 2007Excel  و باستعمال برنامج  من إعداد الطالبةالمصدر:                               

ا تطور القرض امصغر  من خال- ح يتضح ل وات التالية من بتزايد ام  2010إ غاية  2005خال الس

سبة تقدر ب  1ب
122,33. 

ة  حيث يتزايد- سبة  2011ح   2010القرض امصغر ي س  . 0,209ب

ة إا أن - اقص ي يتزايد نوعا ما ،م  2012إ 2011ي س سبة تراوح ب 2013يت   و بعدها يتزايد ب

8,9% . 
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 . س المرجع الساب  ن
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  2014إلى غاية  2005منالتالية  الفترةتطور ااستثمار المحلي خال (: 06الشكل )-

                               

 07Excel 20و باستعمال  من إعداد الطالبةالمصدر:                             

وات اأو من  البيا  أن ااستثمار احلي يتزايد التمثيلمن خال  ناحظ-  2011إ  2005خال الس

سب                           . %1,57ب

سبة   2013إ غاية  2011و من - اقص ب  .بعدها يتزايد ااستثمار احلي ، إا أن   0,017%يت

  دراسة تحليلية و إحصائية للمتغير التابع و المتغيرات المستقلة 

ا للمتغرات ااقتصادية السابقة تظهر البطالة هي امتغر التابع و القرض امصغر مع ااستثمار  - ليل من خال 

ليل البطالة مع القرض امصغر   1احلي متغرات مستقلة، و عليه نقوم بالرسم البيا  و 

 

 

                                                           
1
  . س المرجع الساب  ن
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 البطالة و القرض المصغر:معدل (: 07الشكل )-

  

 Excelو باستعمال   : من إعداد الطالبةالمصدر

اك تقارب   البداية ي - د بّ معدل البطالة و القرض امصغر، كان ه ازداد القرض امصغر إ غاية  %4و ع

فض ب 6%  . %8إ  %7و بعد ذلك ارتفع معدل  %1نسبة ا

ا من كما - ح البيا يتضح ل سبة أن  خال ام اقص و يتزايد ب بدأ  %9، و من معدل %1معدل البطالة يت

 يتزايد إ غاية اليوم.

اك نقص - فيز الشباب و تدعيمهم للعمل استعملت الدولحدة فيف و و ناحظ أن ه ة البطالة من خال 

ار جزائري  100مايّ إ  4بّ قروض بدون فوائد من بّ القروض، القرض امصغر الذي يراوح ما  ملون دي

 .1بدون فائدة
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 معدل البطالة و ااستثمار المحلي:(: 08الشكل )-

 

 Excelو بااعتماد على برنامج  من إعداد الطالبة المصدر:

ح نرى ااستثمار احلي يتزايد إ غاية - غاية مليار دوار ، و البطالة تبقى على حاها إ  60من خال ام

د معدل  %9تزداد قليل م ي 7% اقص ع  يتزايد . %9ح  %7ترجع كما كانت، إا أن ااستثمار يت

وع و نقول أن ااستثمار يتزايد  - اقص بسبب ظهور اليد العاملة امؤهلة و ااعتماد على ت و معدل البطالة يت

  .1فف من الظاهرة ااقتصادية هي البطالةاحاصيل الزراعية هذا العمل يقوم بتشجيع الشباب و بالتا 
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 واية تيارتب دراسة قياسية حول القرض المصغرالمبحث الثاني: 

 صياغة النموذج القياسي: اأولالمطلب 

CH (  مثل امتغر التابع.معدل البطالة :) 

ANG(امتغر امستقل.القرص امصغر :) 

INV( ااستثمار احلي)  امستقل.: امتغر 

موذج خطي عام أي موذج متعدد، و هو عرض مبسط و عام - للوضعية امعقدة ال عادة ما تكون طبيعة هذا ال

اصر اأساسية ال تتحكم ي هذ الظاهرة امدروسة و عاقات التأثر  عليها الظاهرة ي الطبيعة و هو يعكس الع

موذج أداة تستعمل من أجل  ها. فال اولة فهم و تفسر الظواهر ااقتصادية للحصول على توقعات امتبادل بي

 .1امستقبل

طي  موذج ا طقي لل طي العام اامتداد الطبيعي و ام موذج ا دار امتعدد أو ما يعرف بال يشكل موذج اا

اشئ عن استعمال   ،k-1متغرين حيث يعا الوضع ال

دار الواحدة، و نظرا لتعدد  yامتغر التابع لتفسر تباين   ،x2,…,xkx,1و متغر مستقل - ي معادلة اا

دار  ليل ماذج اا طي أي جر امصفوفات لتقدير و اختبار و  ر ا ا نستعمل طرق ا امتغرات امستقلة فإن

 2امتعدد

موذج امتعدد بفرضيات عشوائية و أخرى هيكلية كما يلي:-  يتسم ال

 

                                                           

زائر، ، ااقتصاد القياسيمكيد علي  امعية، ا لولة، ديوان امطبوعات ا . 9، ص 2007، دروس و مسائل  1  

مد عبد الرمن،   .71، ص1988امكتبات، جامعة املك سعود، الرياض، ، عمادة شؤون مقدمة في ااقتصاد القياسيعبد احمود  2  
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 :الفرضيات العشوائية 

 يتم أخذها أو ماحظتها دون خطأ. �القيم -

طأ العشوائي تساوي متجه الصفر، أي:-  القيمة امتوقعة متجه حد ا

E µ =0  

اصر العشوائية ثابت-  :انس تباين اأخطاء أي تباين الع

δ ln =E µµ́ 

  مثل مصفوفة الوحدة. lnحيث أن 

�  =0 حيث                 j≠i انعدام اارتباط الذاي لأخطاء أي:- �(� � ) = �(� � ) 

�  =0أي: اأخطاء امستقلة عن امتغرات امستقلة - �(� � ). 

δيتبع توزيعا طبيعيا متعدد امتغرات متجه وسط صفري و مصفوفة تباين و تغاير عددية  جامتجه - ln  :أي ⤳ N , lnج 

 :الفرضيات الهيكلية 

 عدد اأعمدة ي امصفوفة، أي:  kتساوي  xرتبة مصفوفة البيانات -

 Rang � ́� = p + ⇒ � ́� − 

 :حيث أن

[�́      � ] ≠0                             
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دما يؤول  -                  فإن:     ∞+إ  nع

   ��́ � ⤳مصفوفة معرفة و غر عادية                 

 .1يفوق عدد امتغراتعدد امشاهدات  -

 للنموذج المقدر قياسيةإحصائية دراسة : الثانيالمطلب 

موذج ي وكالة               سبة للبطالة  القرض امصغر تطبيق ال  و ااستثمار بال

و بعد إدخال البيانات ي هذا الرنامج، تظهر  Eviews 2007يتم ذلك بااستعانة بالرنامج اإحصائي      

 لكل متغير كاآتي اأول نتائج التقدير :(01النتائج )-1

 

Dependent Variable: CH   

Method: Least Squares   

Date: 05/21/15   Time: 17:38   

Sample: 2005 2014   

Included observations: 10   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     ANG 6.81E-09 1.57E-09 4.330436 0.0034 

INV -0.010764 0.007794 -1.381008 0.2098 

C 0.412757 0.303064 1.361946 0.2154 

     
     R-squared 0.779719     Mean dependent var 0.372900 

Adjusted R-squared 0.716781     S.D. dependent var 0.410367 

S.E. of regression 0.218391     Akaike info criterion 0.038261 

Sum squared resid 0.333861     Schwarz criterion 0.129037 

Log likelihood 2.808693     Hannan-Quinn criter. -0.061319 

F-statistic 12.38876     Durbin-Watson stat 1.765526 

Prob(F-statistic) 0.005017    

           

                                                           

مد عبد الرمن،   1   .75-73نفس امرجع، ص عبد احمود 
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 ناحظ أن العاقة مابّ القرض امصغر و ااستثمار احلي عاقة عكسية. نتائج التقديرمن  -

 :تقدير النموذج -2

تائج  (MCO)و من خال تطبيق طريقة امربعات العادية Eviewsبرنامج  ستعانةابا ا على ال صل

 :1التالية

Ch=0.4127+6.8098ANG-0.0107INV 

                               (-1381)    (4.330)            (1.361)         

     � =0.779     �²̅̅ ̅=0.716     DW=1.765 

F=12.388   prob=0,005        SCR=0,333    N=10      

 أن: حيث

²̅̅� التحديد      ثل معاملم :Rخ  : مثل معامل التحديد امصحح  ̅

 F إحصائية فيشر: 

D W نتسو ا و ّ: إحصائية دورب 

SCR : مربعات اأخطاءموع 

N عدد امشاهدات : 

Prob:طأ  احتمال ا

                                                           

1
  .Eviews2007 برنامج من إعداد الطالب و بواسط   
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 معامل التحديد: -3

 . =R 0,779خواضحة عن مقدار تأثر امتغر امستقل على امتغر التابع فكانت قيمة فكرة هو يعطي       

ا  دار متعدد فإنه ا مكن ااعتماد عليه أنه يتأثر بزيادة امتغرات امستقلة، لذا ي صدد دراسة موذج و ما أن ا

 نلجأ معامل التحديد امصحح.

²̅̅�أي  من التغر ي البطالة سببه التغر ي امتغرات امستقلة و الباقي يعود إ  71,6 %حيث أن: 0.716= ̅

 .أسباب أخرى

DW ة أ  .30من  قلا نستخدمه أن حجم العي

SCR  من خال امعطيات و بااعتماد على برنامجEviews  قيمة مربعات اأخطاء صغرة و  نقول أن

موذج ا تؤثر على بالتا  صا للتقدير. امقدر إذن هو ال

 :المعنوية اإجماليةاختبار  -4

{H : B = � = وية كلية                      موذج  ليس له مع H   ال : B ≠ B ≠ وية كلية                               موذج  له مع  ال
إحصائية فيشر ال تساوي  احتمالو من جدول التقدير ناحظ أن  0,05 مع F))prob نقوم مقارنة

ه هي أقل من  0,005 وية 0,05و م موذج له مع  .1إذن نرفض الفرضية الصفرية و نقبل اأخرى، أي ال

 النموذج:اختبار معنوية معالم -5

( حول الطبيعة العشوائية أو اموضوعية لتكوين معامات H( من اختبار الفرضية )t)يسمح حساب مقياس 

دار:  معادلة اا

                                                           
1
 . س المرجع الساب  ن
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{H : B = وية إحصائية                          H امعلمة ليس ها مع : B ≠ وية إحصائية                                             j=0,1,2,3    حيث:    امعلمة ها مع

 .0,05مع  لكل معلمة( probحيث نقوم مقارنة قيمة )

{H : B = وية إحصائية                      H   امعلمة ليس ها مع : B ≠ وية إحصائية                               امعلمة  ها مع
- prob  نرفض  0.05للمعلمة أقل منH وية إحصائية  ، أي امعلمة ها مع

وية إحصائية. H ل و إذا كان العكس نقب  و نقول امعلمة ليس ها مع

  نسميANG    ب� 
 و نسميINV  ب� 

 :� امعلمة -
Prob 0,003=ل امعلمة B  ا نرفض  0,05أصغر من وي Hو نقبل  Hمع  ة، أي امعلمة ها مع

 إحصائية .

 :�امعلمة -
ا نقبل  0,05أكر من   prob=0,209 �امعلمة  وية Hو نرفض  Hمع ، أي امعلمة ليس ها مع

 .1إحصائية

امن خال الدراسة - وية إحصائية، امعلمة اأو  أن ناها وجد ال قم وية  ها مع و امعلمة الثانية ليس ها مع

انس  التقدير نقوم بتصحيح امشكل الذي وجدنا بعدإحصائية و بذلك  اك مشكل عدم  موذج، أن ه اأول لل
                                                           

1
 . س المرجع الساب  ن
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ظر إ ، whiteمن جدول تباين اأخطاء  ذفها م ن وية و بالتا نقوم   probأن امعلمة الثانية ليس ها مع

حصل على موذج جديد.  أقل متغر نقسم على جذر هذ امتغرة ف

 المطلب الثالث: تصحيح النموذج

ا  اك مشكل وبالتا مكن من خال  دراست وية امعام وجدنا ه ها دراسة مع طوات من بي هذا التقدير و إتباع ا

: ديد كالتا موذج ا  تصحيحه حسب ال

 الجديدلنموذج ا تقدير (:02نتائج )
Dependent Variable: CH 

 

 

 

 

 

 

 

Method: Least Squares   

Date: 05/21/15   Time: 18:19   

Sample: 2005 2014   

Included observations: 10   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     ANG 5.26E-09 1.16E-09 4.532222 0.0019 

C 0.018309 0.106918 0.171243 0.8683 

     
     R-squared 0.719702     Mean dependent var 0.372900 

Adjusted R-squared 0.684665     S.D. dependent var 0.410367 

S.E. of regression 0.230441     Akaike info criterion 0.079209 

Sum squared resid 0.424823     Schwarz criterion 0.139726 

Log likelihood 1.603954     Hannan-Quinn criter. 0.012822 

F-statistic 20.54103     Durbin-Watson stat 1.401961 

Prob(F-statistic) 0.001919    

     
      

اك عاقة طردية -  .1من خال الشكل ناحظ أن ه

 

                                                           
1
  . س المرجع الساب  ن
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 تقدير النموذج:-2

تائج MCO، و من خال تطبيق امربعات الصغرى العادية )Eviewsبااستعانة برنامج  ا على ال صل  )

 التالية:

 

CH=0,018+5,256ANG 

(0,0019)    0,868) )           

� = ,7 9       � =0,684      SCR= 0,42      F= 20,541 

ا  0,42تقدر قيمتها ب  SCR مربعات اأخطاء-3 موذج صا و هي قيمة صغرة و هذا ين ل أن ال

 للتقدير.

 معامل التحديد:-4

 Rخمعامل التحديد يعطي فكرة واضحة عن مقدار تأثر امتغر امستقل على امتغر التابع فكانت قيمة           

 . 0,719تساوي 

دار بسيط فإنه ا مكن ااعتماد عليه أنه يتأثر بزيادة امتغر امستقل، لذا  ا ي صدد دراسة موذج ا و ما أن

 نلجأ معامل التحديد امصحح.

²̅̅� أي من التغر ي البطالة سببه التغر ي امتغر امستقل و الباقي يعود إ  %68,4  حيث أن: 0,684= ̅

 .1أسباب أخرى

                                                           
1
 . س المرجع الساب  ن
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 الكلية:  لمعنويةاختبار ا-5

{H : B = وية كلية                      موذج ليس له مع H  ال : B ≠ وية كلية                            موذج له مع    ال
و من جدول التقدير ناحظ أن احتمال إحصائية فيشر ال تساوي  0,05مع  F))probنقوم مقارنة -

ه هي أقل من  0,001 وية. 0,05و م موذج له مع  إذن نرفض الفرضية الصفرية و نقبل اأخرى، أي ال

 الفردية: نويةاختبار المع-6

{H : B = وية إحصائية                       H  امعلمة ليس ها مع : B ≠ وية إحصائية                              امعلمة  ها مع
وية  H ،و نقبل H نرفض 0,05أقل من 0,0019هي  B معلمة   probما أن  أي أن  ها مع

 إحصائية.
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 فرضية التوزيع الطبيعي(: 09الشكل )-7

 

 Eviewsامصدر: من إعداد الطالبة باستخدام 

موذج  0,05أي هذ القيمة أكر من  0,73يساوي   Prob(J-B) ناحظ أن   الشكلمن - ا أن ال مع

 يتبع توزيع طبيعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

Series: Residuals
Sample 2005 2014
Observations 10

Mean      -1.11e-16
Median   0.007391
Maximum  0.387353
Minimum -0.282047
Std. Dev.   0.217261
Skewness   0.372279
Kurtosis   2.039763

Jarque-Bera  0.615176
Probability  0.735218
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 تجانس تباين اأخطاء:فرضية -8

 الكشف عن وجود مشكل عدم تجانس تباين اأخطاء (:03)نتائج-أ

 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 6.268112     Prob. F(2,7) 0.0275 

Obs*R-squared 6.416912     Prob. Chi-Square(2) 0.0404 

Scaled explained SS 2.135061     Prob. Chi-Square(2) 0.3439 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/21/15   Time: 23:50   

Sample: 2005 2014   

Included observations: 10   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.012396 0.018477 -0.670896 0.5238 

ANG 1.74E-09 5.12E-10 3.400426 0.0114 

ANG^2 -7.37E-18 2.51E-18 -2.938460 0.0218 

     
     R-squared 0.641691     Mean dependent var 0.042482 

Adjusted R-squared 0.539317     S.D. dependent var 0.045662 

S.E. of regression 0.030992     Akaike info criterion -3.866826 

Sum squared resid 0.006724     Schwarz criterion -3.776051 

Log likelihood 22.33413     Hannan-Quinn criter. -3.966407 

F-statistic 6.268112     Durbin-Watson stat 2.193574 

Prob(F-statistic) 0.027536    

 

تائجمن  ه نرفض الفرضية الصفرية 0,05إذن هي أقل من  prob(LM)=0,04ناحظ بأن  ال و نقبل  و م

:  اأخرى و شكلها كالتا
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{H : � �� = � ��́ انس تباين اأخطاء                           H : � �� ≠ � ��́ انس تباين اأخطاء                    عدم   

و بالتا وجود مشكل عدم  Hو نقبل  Hنرفض  0,05أي أقل من   0,04هي  prob(LM)ما أن -

 انس تباين اأخطاء.

انس تباين اأخطاءالتصحيح  : نقوم بتصحيح مشكل عدم 

ها أقل احتمال و بالتا هي امسببة للمشكل حيث نقوم  ANGناحظ أن امتغرة  whiteمن جدول -

موذج على جذر هذ امتغرة )  .ANG )sqrبتقسيم ال

موذج  تحصل على ال  التا و بدون مشكل:ف
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 من المشكل النموذجتصحيح  (:04)نتائج -ب

 

Dependent Variable: CH   

Method: Least Squares   

Date: 05/22/15   Time: 14:10   

Sample: 2005 2014   

Included observations: 10   

Weighting series: 1/SQR(ANG)   

Weight type: Inverse standard deviation (EViews default scaling) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     ANG 3.44E-09 1.19E-09 2.892041 0.0201 

C 0.140653 0.021321 6.596884 0.0002 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.511119     Mean dependent var 0.210155 

Adjusted R-squared 0.450009     S.D. dependent var 0.208469 

S.E. of regression 0.105574     Akaike info criterion -1.481943 

Sum squared resid 0.089168     Schwarz criterion -1.421426 

Log likelihood 9.409717     Hannan-Quinn criter. -1.548330 

F-statistic 8.363900     Durbin-Watson stat 0.951116 

Prob(F-statistic) 0.020136     Weighted mean dep. 0.157024 

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.634025     Mean dependent var 0.372900 

Adjusted R-squared 0.588278     S.D. dependent var 0.410367 

S.E. of regression 0.263314     Sum squared resid 0.554675 

Durbin-Watson stat 0.986741    

 

 :اارتباط الذاتي لأخطاء-9

{H : � = � = ⋯ = ρ� = H  إستقالية اأخطاء عن بعضها                    : ∀� ≠ , � = … دالة على وجود إرتباط بّ اأخطاء                        
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 الكشف عن اارتباط الذاي لأخطاء(: 05نتائج)-
 

 

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 1.996438     Prob. F(1,8) 0.1954 

Obs*R-squared 1.997150     Prob. Chi-Square(1) 0.1576 

Scaled explained SS 0.664500     Prob. Chi-Square(1) 0.4150 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/22/15   Time: 17:52   

Sample: 2005 2014   

Included observations: 10   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.021698 0.020102 1.079377 0.3119 

ANG 3.08E-10 2.18E-10 1.412954 0.1954 

     
     R-squared 0.199715     Mean dependent var 0.042482 

Adjusted R-squared 0.099679     S.D. dependent var 0.045662 

S.E. of regression 0.043326     Akaike info criterion -3.263253 

Sum squared resid 0.015017     Schwarz criterion -3.202736 

Log likelihood 18.31627     Hannan-Quinn criter. -3.329640 

F-statistic 1.996438     Durbin-Watson stat 2.379437 

Prob(F-statistic) 0.195373    

     
     

 

، و بالتا استقالية عن  Hو نرفض  Hنقبل  0,05أكر من  0,15تساوي  prob (LM)ما أن -

 اأخطاء.
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ا أنه ا يوجد مشكل اارتباط الذاي لأخطاء Eviewsبرنامج  من و  ا بتطبيق هذا من خال و   اتضح ل قيام

ية لتسير القرض امصغر ا للوكالة الوط ا على موذج صا للتقدير من دراست صل موذج قد   . 1ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 .Eviews 2007معطيا من الوكال القرض المصغر و إعداد الطالب بواسط برنامج   
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 خاصة:

وي اأخر كخاصة لتقييم هذا الرنامج، ي إطار الرامج امعتمدة على دعم امبادرات الذاتية أو ما      

شيطة  يـــة لتسير القرض يعرف بالسياسة ال اصب امستحدثة ي الوكالة الوط للتشغيل ، وذلك من خال ام

 (. ANGEMامصغر )

دود ي احافظة على مسار الرقية ويإا أنه       هوض بسياسة التشغيل من أجل التخفيف  عتر ذات أثر  ال

زائر.  من حدة مشكلة البطالة ي ا
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 خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

زائر، يعتر التشغيل          و ذلك من أجل الوصول إ توظيف أكر من بن أهم امواضيع ال اهتمت ها ا

فاظ على أمن البطالة قدر مكن من العمالة و استغاها أحسن استغال من جهة، و مكافحة مشكل  و ا

زائر مواجهة هذ امشكلة من خال وضع إسراتيجية  ديدةاجتمع من جهة أخرى، فقد حاولت ا  الرامج ا

 لتعميمها على كامل الراب الوطي.

ا أحد هذ اأجهزة آا و هي جهاز القرض امصغر       ا من خال دراست يعتر جزء ا الذي و قد تبن ل

ة امهمشة، كما  اربة البطالة واهشاشة و اإقصاء ااجتماعي الذي مس الشر يتجزأ من السياسات العمومية ي 

ة ااجتماعية لإقصاء ااقتصادي   وسيلة لدعم بروز نشاطات اقتصادية صغرة و مكتسبة.و مثل أداة امعا

فإن القرض يوفر خدمات مالية و غر مالية متماشية مع احتياجات الفئات السكانية غر مؤهلة  وهذا الغرض    

كي، و الذي يشتمل أساسا على أشخاص بدون دخل أو بدخل غر كاي أو غر  ظام الب لاستفادة من ال

 مستقر .

ية لتسير القرض امصغر من فرض وجود ي غصون  و هذا    موذج الذي تسر الوكالة الوط الشكل جح ال

ديدا لفئات اإناث، كما جح ي استقطاب حاملي الشهادات  ز و  وات قليلة خاصة ي العمل ام س

امعة و مراكز التكوين امهي .  امتخرجن من ا

زائر ال أجزها فقد أسهمت الوكالة ي إعانة سكا   اطق اأكثر احتياجا با فة ي خانة ام اطق امص الوزارة ن ام

ح القروض امصغرة هؤاء اأشخاص قصد استحداث نشاطات  امكلفة بالتضامن، و هذا من خال التمويل و م

اطق .  ترمي إ خلق الثروات هذ ام
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دمات ال تق        هود تبقى ا دمها الوكالة هزيلة و ازالت تسعى الدولة جاهدة إنعاش هذا أمام كل هذ ا

اأخر من خال استخدام  ميع طاقتها امادية و امالية و البشرية و يبقى هذا كله ي ايطار رسم معام جديدة 

قيق ااستقرار ااقتصادي ي الدولة. اجة و  ضاري و فك ا  مواكبة الركب ا

اجيات       ا استخاصه فإن القرض امصغر مشروع هادف استطاعه الروز و سد معظم ا و لعل أبرز ما مك

زائر من دوامة ي ايطار  روج ا قيق ااستقرار، مع العلم أن ااستثمار هو احرك اأساسي و السبيل اأجع 

صر الف  عال ي ذلك.اأزمات ال تتخبط فيها، فوجدت أن الشباب هم الع

صوص بااقتصاد الوطي للحد من اأزمات       ة فهي اأمل الكبر لل ما جعلها تفتح اجال أمام هذ الشر

جاح.يشغتسواء اقتصادية أو اجتماعية من خال إدماج هذ الفئة ي عام ال سن امستوى ب  ل و 

ا ها على مستوى الو           ية لتسير القرض امصغر للمديرية الوائية و من خال الدراسة ال قم –كالة الوط

ا أن نشاط  -تيارت ص تطبيق جهاز القرض امصغر، احظ و من خال اإحصاءات و امعلومات امعطاة فيما 

الوكالة مكثف فهي تستقبل العديد من الزبائن امتقدمن إليها لغرض حصوها على قروض مصغرة من أجل مويل 

 .لصغرة مشاريعها ا

تصة ي التمويل امصغر       شآت  صيب م ربتها ي هذا الرنامج تطيح مستقبا إ ت زائر من خال  ا

وك و احتاجن و إبراز الدور الذي  خرطن لدى الب ن غر ام دمات امالية امتأقلمة مع امواط بشكل دائم أداء ا

 يلعبه القرض امصغر.

تائج المتواصل إ  ليها:ال

قامت سياسة التشغيل على تدعيم الشباب لشراء امواد اأولية و أخذ قروض لتمويل مشروع ما و هذا ما أدى  -

 إ التخفيف من حدة البطالة .
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اصب ال- ها برنامج القرض امصغر الذي خلق م زائر بتطبيق برامج جديدة م مشكلة  شغل مكافحةكما قامت ا

 .البطالة 

 مشاريع أخرى للتخفيف من البطالة ال أصبحت ظاهرة اقتصادية و اجتماعية ي العام.تطوير و وضع -

اك       التي نراها تساهم في ااستمرار المالي لهذ الوكالة: بعض ااقتراحاتو في اأخير  ه

ة املفات تتم بشكل -1 فيذية حيث تصبح عملية معا شيط و تسهيل اإجراءات اإدارية و الت  أسرع.ت

و حل كل ما يتعلق بالقرض امصغر ما ضرورة توفر مراكز تعمل على توفر و نشر امعلومات و اإحصائية -2

ديد أوجه القصور.   يساعد على 

ساء اماكثات ي البيت و ح ذوي ااحتياجات -3 تقدم عدد كبر و متكرر من القروض للمحتاجن و ال

اصة  دون فوائد.ب مقابل أقساط صغرة و  ا

وع من امشاريع أن تضع معاير تسمح معرفة الفئات اأكثر فقر و      على امؤسسات ال تتكفل بتمويل هذا ال

          اولة الوصول إليها.
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 2014إلى  2005جدول يبين لنا المتغيرات خال الفترة من -

معدل البطالة  السنوات
CH 

ااستثمار احلي بامليار 
 INVدوار

القرض امصغر 
ANG 

2005 0,153 22,85 561023,69 

2006 0,123 26,85 9985802,83 

2007 0,122 35,28 9306969,82 

2008 0,113 45,04 25130207,65 

2009 0,102 52,93 51728934,29 

2010 0,1 55,58 69192981,58 

2011 0,1 58,75 54662640,03 

2012 0,99 56,52 138051635,2 

2013 0,98 52,23 109255106,8 

2014 0,93 57,74 206655179,7 

 

 :جنتائج تقدير النموذ -          
 
 
 
Dependent Variable: CH   

Method: Least Squares   

Date: 05/21/15   Time: 17:38   

Sample: 2005 2014   

Included observations: 10   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ANG 6.81E-09 1.57E-09 4.330436 0.0034 

INV -0.010764 0.007794 -1.381008 0.2098 

C 0.412757 0.303064 1.361946 0.2154 
     
     R-squared 0.779719     Mean dependent var 0.372900 

Adjusted R-squared 0.716781     S.D. dependent var 0.410367 

S.E. of regression 0.218391     Akaike info criterion 0.038261 

Sum squared resid 0.333861     Schwarz criterion 0.129037 

Log likelihood 2.808693     Hannan-Quinn criter. -0.061319 

F-statistic 12.38876     Durbin-Watson stat 1.765526 

Prob(F-statistic) 0.005017    
     

      



 

 نتائج حذف متغيرة المسببة:-

Dependent Variable: CH   

Method: Least Squares   

Date: 05/21/15   Time: 18:19   

Sample: 2005 2014   

Included observations: 10   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ANG 5.26E-09 1.16E-09 4.532222 0.0019 

C 0.018309 0.106918 0.171243 0.8683 
     
     R-squared 0.719702     Mean dependent var 0.372900 

Adjusted R-squared 0.684665     S.D. dependent var 0.410367 

S.E. of regression 0.230441     Akaike info criterion 0.079209 

Sum squared resid 0.424823     Schwarz criterion 0.139726 

Log likelihood 1.603954     Hannan-Quinn criter. 0.012822 

F-statistic 20.54103     Durbin-Watson stat 1.401961 

Prob(F-statistic) 0.001919    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :نتائج لتصحيح المشكل-

 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 6.268112     Prob. F(2,7) 0.0275 

Obs*R-squared 6.416912     Prob. Chi-Square(2) 0.0404 

Scaled explained SS 2.135061     Prob. Chi-Square(2) 0.3439 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/21/15   Time: 23:50   

Sample: 2005 2014   

Included observations: 10   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.012396 0.018477 -0.670896 0.5238 

ANG 1.74E-09 5.12E-10 3.400426 0.0114 

ANG^2 -7.37E-18 2.51E-18 -2.938460 0.0218 
     
     R-squared 0.641691     Mean dependent var 0.042482 

Adjusted R-squared 0.539317     S.D. dependent var 0.045662 

S.E. of regression 0.030992     Akaike info criterion -3.866826 

Sum squared resid 0.006724     Schwarz criterion -3.776051 

Log likelihood 22.33413     Hannan-Quinn criter. -3.966407 

F-statistic 6.268112     Durbin-Watson stat 2.193574 

Prob(F-statistic) 0.027536    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :ة الجديدةحنتائج التقدير المصح-

 

 

Dependent Variable: CH   

Method: Least Squares   

Date: 05/22/15   Time: 14:10   

Sample: 2005 2014   

Included observations: 10   

Weighting series: 1/SQR(ANG)   

Weight type: Inverse standard deviation (EViews default scaling) 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ANG 3.44E-09 1.19E-09 2.892041 0.0201 

C 0.140653 0.021321 6.596884 0.0002 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.511119     Mean dependent var 0.210155 

Adjusted R-squared 0.450009     S.D. dependent var 0.208469 

S.E. of regression 0.105574     Akaike info criterion -1.481943 

Sum squared resid 0.089168     Schwarz criterion -1.421426 

Log likelihood 9.409717     Hannan-Quinn criter. -1.548330 

F-statistic 8.363900     Durbin-Watson stat 0.951116 

Prob(F-statistic) 0.020136     Weighted mean dep. 0.157024 
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.634025     Mean dependent var 0.372900 

Adjusted R-squared 0.588278     S.D. dependent var 0.410367 

S.E. of regression 0.263314     Sum squared resid 0.554675 

Durbin-Watson stat 0.986741    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :رتباط الذاتي لأخطاءانتائج الكشف عن ا-

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 1.996438     Prob. F(1,8) 0.1954 

Obs*R-squared 1.997150     Prob. Chi-Square(1) 0.1576 
Scaled explained SS 0.664500     Prob. Chi-Square(1) 0.4150 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/22/15   Time: 17:52   

Sample: 2005 2014   

Included observations: 10   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.021698 0.020102 1.079377 0.3119 

ANG 3.08E-10 2.18E-10 1.412954 0.1954 
     
     R-squared 0.199715     Mean dependent var 0.042482 

Adjusted R-squared 0.099679     S.D. dependent var 0.045662 

S.E. of regression 0.043326     Akaike info criterion -3.263253 

Sum squared resid 0.015017     Schwarz criterion -3.202736 

Log likelihood 18.31627     Hannan-Quinn criter. -3.329640 

F-statistic 1.996438     Durbin-Watson stat 2.379437 

Prob(F-statistic) 0.195373    
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