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 االقتصادي التعاون منظمة  -
 والتنمية.

DAIP 

- Dispositif d'aide a l'insertion 

professionnelle 

 

 .جهاز دعم اإلدماج املهين -

ANSEJ 
Agence nationale de soution 

l'emploi de jeunes 

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  -
 .الشباب

CNAC 

- Caise nationale d'assurance 

chomage 

 

الصندوق الوطين للتأمٌن عن  -
 البطالة 

 

االختصارات و الرموز قائمة  
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 : تمهيد

تشكل سياسة التشغيل مشكلة عويصة تواجهها كل دول العامل متقدمة كانت أو نامية و ىي تشكل حتديا       
األبعاد و األطر القانونية اقتصاديا و اجتماعيا جسيما يف اجلزائر لذا سنتناول يف ىذا الفصل ماىية التشغيل و 

لسياسة التشغيل من خالل مبحثني فادلبحث األول نتعرف من خاللو إىل مفاىيم متعلقة بالبطالة و التشغيل و 
آثار مستوى التشغيل أما ادلبحث الثاين فتطرقنا إىل األبعاد و األطر القانونية و التنظيمية لسياسة التشغيل و 

 أىدافها .

 يف ىذا الفصل إىل ادلباحث التالية3وسوف ضلاول التطرق 

 المبحث األول : ماهية التشغيل في الجزائر

 المبحث الثاني : أبعاد سياسة التشغيل و أطرها القانونية والتنظيمية
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 المبحث األول : ماهية التشغيل في الجزائر

عاررة من حيث يف اجملتمعات ادل من ادلفاىيم اليت أخذت أعلية كربىيعد مفهومي البطالة و التشغيل       
 آثار مستوى التشغيل . التشغيل و البطالة يف اجلزائر و  ، سوف نتعرف يف ىذا ادلبحث علىالدراسة و التحليل

 مفهوم التشغيل و البطالة المطلب األول :

 أوال :مفهوم التشغيل 

يف  االستمراريةال يعين التشغيل مبفهومو احلديث أنو عكس البطالة كما أنو ال يعين العمل فقط بل يشمل       
هبا   االعًتافو مؤىالتو و اليت يتوجب على ادلؤسسة  الختصاروالعمل و ضمان التعيني و ادلرتب للعامل تبعا 

ظمات اجلماعية و حقو يف اخلدمات االجتماعية و كما أن التشغيل يعين احلق للعامل يف ادلشاركة و التمثيل يف ادلن
                      .على ىذا األساس فإن ذلذا ادلفهوم أعلية بالغة يف العمل لكونو أساس تطوير و ترقية العمل

 1 للتشغيل عدة تعاريف نذكر منها 3 كما أن 

يقوم بو الفرد و ىذا مناسب دلنصب عمل و أيضا استخدام قوة العمل اليت  اجتماعيجزء من عمل  استعمال -
غري الكامل و اجلزئي لقوة العمل و بالتايل فإن التشغيل يتعلق بتنظيم  االستخدامتتعارض مع البطالة و 

 ؛استخدامات قوة العمل على أحسن وجو شلكن 

الشخص االقتصادية حيث يشًتط أن يشارك  قوة العمل دلختلف األنشطة استخدامفالتشغيل إذن ىو  -   
ادلشغل يف العمل و أن يكون لو احلق يف رفع مستوى مؤىالتو عن طريق التكوين و التدريب و كذا حقو يف 
امتيازات اليت تًتتب عن مساره الوظيفي مبا يف ذلك الًتقية و حق االستفادة من اخلدمات االجتماعية و التأمني و 

 ليت ػلددىا قانون العمل .التقاعد حسب الشروط ا

 

                                                           
عبد احلميد بن  اسًت ،جامعةمذكرة خترج لنيل شهادة م ، في الجزائر قتصادية على التشغيل و البطالةأثر اإلصالحات اإلمقدم زينة ،11

  .7ص ، 2102/2102باديس،
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 أجل من ادلعتمدة الوسائل رلمل يف" : التشغيل سياسة ،OCDE) )والتنمية االقتصادي التعاون منظمة وتعرف
 1.اإلنتاج احتياجات مع العاملة اليد تكييف وكذا إنسان لكل يف العمل احلق إعطاء

 البطالة مفهوم ثانيا :

 من ذلك غري أو عضليا ذىنيا،أو كان سواء ما عمل ألي الفرد شلارسة عدم : بأهنا البطالة تعرف أن ميكن_   

 2   ؛إرادية غري أو إرادية أو شخصية أسباب عن الناجتة ادلمارسة عدم كانت األعمال،سواء

فهو ادلستخدمني من العمل طلب من أكرب ىو العمل عرض أن تعين البطالة ،اقتصادية نظر وجهة من_ 

  3 ؛العمل لسوق انفصاال سببي

؛_ عدد األشخاص القادرين على العمل و ال يعملون بالرغم أهنم يبحثون عن عمل بشكل جدي 
4 

؛بني كمية العمل ادلعروضة و كمية العمل ادلأجورة  ما _ الفرق
5 

 6. حالة وجود أشخاص راغبني يف العمل و قادرين عليو و باحثون عنو لكن مل غلدوه_ 

 تطور التشغيل و البطالة في الجزائر المطلب الثاني :

 نسبة يف كبري بارتفاع 1999 عام غاية إىل للثمانينيات الثاين النصف منذ باجلزائر الشغل سوق دتيز لقد      
 الفًتة ىذه خالل اعايشته اليت احلادة االقتصادية فاألزمة ، 30 %من أكثر إىل األحيان بعض يف ورلت البطالة

 يف كبرية إختالالت بروز إىل أدت قد النفط أسعار واطلفاض االستثمارات حجم يف كبري بًتاجع أتسمت واليت

                                                           
 ر زياين ، شركات متعددة اجلنسيات و أثرىا على التشغيل ، القاد عبد -1

http://algerianexpert.maktoobblog.com/date/2052/30 

- 
2
 .   9،ص2112،الطبعة األوىل ،دار الفكر اجلامعي ،مصر، مشكلة البطالة في المجتمعات العربية و اإلسالميةأسامة السيد عبد السميع، 

. 77،ص2119،دار الغرب للنشر و التوزيع،اجلزائر،التشغيل و البطالة في الجزائرراضي نورالدين، - 
3
  

. 217،ص2112،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية،الطبعة الثانية،النظرية االقتصادية الكلية و الجزئيةعبد الرمحن يسرى أمحد، - 4
  

. 020،ص2112زلد طاقة و حسني عجالن حسن،اقتصاديات العمل،إسراء للنشر و التوزيع ،األردن،الطبعة األوىل، - 5
  

. 022،ص2117متحت القريشي،اقتصاديات العمل،دار الوائل للنشر،األردن،الطبعة األوىل، - 6
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 لطاليب أكرب تزايد فيو سجل الذي الوقت نفس يف كبرية بدرجة ادلتاحة العمل فرص تقلصت حبيث الشغل سوق
 1 .العمل

 الذي اذليكلة إعادة سلطط تطبيق يف وشروعها اجلزائر باشرهتا اليت االقتصادية اإلرالحات عن ترتب دلا إضافة   
 .العمال آالف وتسريح ادلؤسسات مئات غلق نتائجو أوىل كانت

و يؤكد نفس الديوان أن  %1331ىي  2002الديوان الوطين لإلحصاء ِيؤكد أن نسبة البطالة يف بداية سنة     
و لقد كانت ىذه البطالة تصيب الفئات  %1032معدل البطالة إىل غاية هناية شهر أكتوبر من نفس السنة ىو 

ال سيما الشباب و أرحاب الشهادات  االجتماعيةكل الفئات   مساالشابة من اجملتمع ، إن تفاقم ظاىرة البطالة 
سنة و نظرا لتفاقم  03منهم تقل أعمارىم عن  %40 العلمية فمن رلموع العاطلني عن العمل و أن أكثر من

الشغل يف اجلزائر ىي لب كل سياسات التنمية ادلتجهة ، ذلك أن خلق منارب  الوضع و دميومتو أربحت قضية
 2اجلزائري يف الثمانينات .  االقتصادىذا الوضع ىو نتاج األزمات ادلتوالية اليت عرفها 

و الدورية       االحتكاكيةاجلزائري بتنوع أشكاذلا فمنها 3 البطالة االحتكارية ، اذليكلية ، االقتصادتتميز البطالة يف 
 3.كما أن ىناك أنواع أخرى للبطالة 

 من انتقلت حيث التسعينات يف البطالة نسبة ارتفاع إىل (1 ) اجلدول يف ادلبينة اإلحصائية البيانات تشري    
 %52إىل اطلفضت مث 1999 سنة  29.2 %مث 1997 سنة  29 %من أكثر إىل 1994 سنة %24.36

 34 اجلدول أنظر 2009 هناية يف 10.2 %إىل لتصل 2006 سنة 12.3 % إىل مث2002 سنة 

 (%) 9002 -2000   الفترة خالل الجزائر في البطالة معدل تطورنسبة :) 1-1) الجدول

 12/03/2012المصدر:الديوان الوطني لالحصاء بتاريخ 

                                                           

. 097اجلزائر،ص ، ورقلة ،جامعة قاردي مرباح،2100- 2111،تقييم أداء سياسة الشغل في الجزائرموالي خلضر عبد الرزاق، - 1
  

. 77مقدم زينة،مرجع سبق ذكره،ص - 2
  

. 27،ص2112،ادلكتب اجلامعي احلديث،اإلسكندرية،البطالة قنبلة موقوتة فك شفراتها و حديث مع الشبابزلمد نبيل جامع، - 3
  

4 -   :CNES,commission « perpectives de développement economique et social  ,rapport 

regards sur la politique monétaire en algerie2005 ,p152  

 

 9002 9002 9002 9002 9002 9002 9002 9009 9002 9000 السنوات

معدل 
 %البطالة

92,22 92,20 92,00 92,20 22,20 22,20 29,20 22,20 22,20 20,90 
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 (%) 2002 لسنة الجزائر في البطالة مؤشرات بعضنسبة  ) : 1-2)الجدول

معدل  البيان
 البطالة

عدد 
العاطلين 
عن العمل 

 باأللف

معدل 
البطالة 
بين 
 الذكور

معدل 
البطالة 
بين 
 اإلناث

نسبة 
النساء 
بين 

 العاطلين

نسبة 
الشباب 

 بين
 العاطلين

نسبة 
الجامعيين 
 العاطلين

نسبة 
العاطلين 
طالبين 

العمل ألول 
 مرة

نسبة 
العاطلين 
ألكثر من 

 سنة

9002 20,9% 2029 2,2% 22,2% 92,2% 22,2% 90% 22% 22,2% 

 022،ص 0222- 022تقييم أداء سياسة الشغل في الجزائر ،جامعة قاصدي مرباح ،موالي لخضر عبد الرزاق، المصدر :

 

 اثار مستوى التشغيل المطلب الثالث:

 سة سعر الصرف على مستوى التشغيل أثر سياأوال : 

إن اطلفاض سعر الصرف للدينار اجلزائري يف مواجهة العمالت األجنبية أدى إىل زيادة كل من تكلفة      
دم قدرة االقتصاد على االستثمار و تكلفة اإلنتاج و ذلك كلو ػلد من ظلو االستثمارات التوسيع فيها و من مث ع

خلق ادلزيد من فرص العمل اجلديدة و ارتبطت مسألة سعر الصرف حبجم الديون اخلارجية و تسديدىا على 
، و من ادلفروض أن يلعب حتديده  ختصيصييلعب سعر الصرف دورا ادلدى الطويل و على غرار كل األسعار 

احلر من ررف السوق دور مؤشر التخصص و بالتايل مؤشر التنافسية ، و من خالل سعر الصرف احلقيقي على 
ضلو ما تسفر عنو السوق ، يقتضي إىل الكشف عن ادلزايا التنافسية احلقيقية اليت ميكن أن حتددىا مبجمل 

 يل ميكن االحتفاظ هبا دون اللجوء ألي شكل من أشكال احلماية ، و الادلنتجات التنافسية ألي بلد ، و بالتا
سترياد إال يف ىذا اإلطار ، إال إذا مت اللجوء لإلحالل قيقي اللجوء إىل اإلحالل زلل االينظر أنصار الصرف احل

  1 اإلجباري الذي سًتافقو ال زلالة تكاليف التوتر ، حسب تأكيدىم .

 

                                                           
1
 . 32،عمان، ص  2002،دار احلامد للنشر و التوزيع ، الطبعة األوىل، اإلصالحات االقتصادية و سياسة التشغيلمدين بن شهرة ، - 
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قيمة العملة بشكل مفرط أثرا سلبيا على ختصص ادلوارد و عكس ميزان  خالف ذلك ػلدث رفعو على 
  .ادلدفوعات و يناىف ىذا األثر سياسة االستدانة اليت تفرض ضرورة حتقيق فائض جتاري على ادلدى البعيد 

يف إذا حاولنا التحكم يف ىذه اآلثار بوضع قيود يف رلال الصرف و سياسات تعريفية ، فإننا نساىم بذلك     
تشجيع انتشار السوق ادلوازية و ىروب رؤوس األموال ، و من ادلفروض أن اطلفاض قيمة العملة يسمح مبدئيا 

 بوضع حد ذلذه احلالة .

يف شهر أفريل من نفس  % 13.54م و ب  5661يف شهر مارس  % 4.0و لقد اطلفضت قيمة الدينار بنسبة 
إىل تقارب االطلفاض يف السوق ادلوازية حيث أربح الفرنك  السنة ، ىذا االطلفاض ادلعلن من قبل الدولة أدى

دينار جزائري و من  55أما يف البنوك فإن الفرنك الفرنسي يقابل دينار يف السوق ادلوازية  51الفرنسي يقابلو 
م و صلد أن  5662سنة  % 6م و  5661سنة  55.4حيث القيمة احلقيقية الفعلية اطلفضت قيمة الدينار بنسبة 

ادلؤسسات العمومية االقتصادية حيث أن االطلفاض  ر إغلابية على اخلزينة على حساباالطلفاض كان لو آثاىذا 
يف قيمة الدينار و ررامة اإلنفاق أدى إىل حتسني رريد اخلزينة بشكل سريع ، شلا أدى إىل التفكك ادلايل 
للمؤسسات نتيجة خسائر الصرف اليت تعرضت ذلا و مل تستطيع تدارك الوضع برفع أسعار البيع نظرا لتقلص 

 560و منافسة ادلنتجات األجنبية ، وحسب رندوق النقد الدويل فإن اخلزينة ررفت  الطلب على منتوجاهتا
 م و يعترب ىذا ادلبلغ قليال بادلقارنة باخلسائر احلقيقية  5663م و  5665مليار دينار كخسائر الصرف بني سنيت 

االقتصادية إما بالغلق النهائي أو ىذا االطلفاض يف قيمة الدينار اجلزائري أدى باجلزائر إىل تصفية مؤسساهتا 
اخلورصة ، شلا أدى إىل عدم بعث استثمارات جديدة أو جتديد االستثمارات القدمية بسبب العجز ادلايل شلا أدى 
إىل تسريح عدد كبري من العمال و زادت قوة طلب العمل يف سوق العمل و قلة العرض ، نتج عنو ارتفاع مستوى 

 1البطالة .
 ار على مستوى التشغيل اسة تحرير األسعأثر سيثانيا :

إن ارتفاع أسعار السلع و اخلدمات مبا يفوق الزيادة يف القوة الشرائية لألفراد يزيد من انكماش الطلب الكلي     
 . زلليا ، و من مث ػلد من التوسع يف كل من االستثمارات اجلديدة و االستثمارات القائمة 

                                                           

1 .33بق ،ص امدين بن شهرة ، مرجع س -
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بيق سياسات التعديل لقد ساعد تدىور قطاع التشغيل يف اجلزائر و غياب حتسني الظروف ادلعيشية و تط     
نعاش االقتصادي من زيادة أسعار ادلواد حيث شهد ادلؤشر العام لألسعار عند االستهالك ارتفاع  اذليكلي و اإل

م و ىذا نتيجة تطور مؤشر أسعار ادلواد الغذائية اليت 5662من الزيادة السنوية سنة  % 03كبري حيث ورل إىل 
 من نفقات األسرة اجلزائرية . % 33دتثل يف ادلعدل 

قد مشلت إجراءات حترير األسعار يف القطاع الفالحي رلموعة من اإلجراءات منها إلغاء التسعرية اجلربية  و   
لغاء كل أشكال الوساطة بني ادلشًتين و ادلنتجني ، للمنتجات الزراعية على أن تتم حتديدىا وفق قانون السوق و إ

 احملصوالت الزراعية و منها ارتفاع دخل ادلالك و ادلنتجني .  ارتفاعو ىذا ما أدى إىل 

 إن حترير أسعار ادلواد الفالحية مل يؤدي إىل تنمية معتربة لإلنتاج بل ما زالت اجلزائر ذلا تبعية غذائية جتاه اخلارج 
اج بعض ادلزروعات يرتفع شلا أدى إىل ختلي الفالحني على إنتاجها ، ألهنا مزروعات قليلة الربح و إن تكاليف إنت

 التخلي على ىذه ادلزروعات معناه ادلزيد من البطالة و ىدر منارب الشغل حىت و لو كانت مؤقتة .
 ارة الخارجية على مستوى التشغيل أثر سياسة تحرير التجثالثا :

قتصاد مفتوح قليل احلماية اجلمركية و العمل على حترير التجارة إىل جعل االقتصاد اجلزائري ااسة هتدف سي     
 . ادلدفوعات التجاري و بالتايل احلد من عجز ميزان يزان عجز ادلاحلد من 

ينطوي برنامج اإلرالح االقتصادي على ختفيض الرسم اجلمركي و إلغاء احلضر الذي كان مفروضا على      
، ار أمام العمالت األجنبية األخرىطلفاض قيمة الدينحترير سعر الصرف الذي يؤدي إىل ا السلع فضال علىبعض 

العديد من اآلثار على مستوى التشغيل ، إن ختفيض الرسوم اجلمركية على الواردات و تًتتب عن ىذه السياسات 
هائية و من مث تنخفض أسعارىا و تزداد قدرة طلفاض إنتاج السلع النالرأمسالية و الوسيطية يؤدي إىل امن السلع 

على اليد العاملة شلا يؤدي  ادلؤسسات على منافسة السلع األجنبية و كذلك تزداد أرباحها و بالتايل يزداد الطلب
 1طلفاض نسبة البطالة .إىل ا

  

 
                                                           

مرجع سابق و رفحة سابقة .- 1
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 المبحث الثاني:أبعاد سياسة التشغيل و أطرها القانونية و التنظيمية 

قتصادية سوف ضلاول التطرق إليها يف ىذا ادلبحث كما سنتطرق إىل أطر و أىداف أبعاد السياسة التشغيل      
 سياسة التشغيل .

 المطلب األول :األبعاد الرئيسة لسياسة التشغيل في الجزائر 

صادية لقد كانت سياسات التشغيل ومكافحة البطالة دومًا وال زالت جزءًا من سياسات التنمية االقت     
واالجتماعية يف اجلزائر، باعتبار أنو ال ميكن االىتمام باجلوانب ادلادية دون اجلوانب البشرية، مبا أن اذلدف من 

إال بتوفري فرص عمل لكل  أيتيمواطن، وىذا ال التنمية يف النهاية ىو توفري ادلستوى ادلعيشي الرفيع وسبلو لل
القادرين على العمل والباحثني عنو، ووضع الربامج واآلليات الناجعة للتكفل بالقادمني إىل سوق العمل من 

 اجلامعات ومعاىد التكوين ادلختلفة.

إن أبعاد سياسات التشغيل تؤول إىل عدة جوانب، واليت حتكمها ظروف وعوامل ختتلف حسب األىداف      
ىي  ىي تنظيمية وىيكلية، ومنها ما ىي اجتماعية، ومنها ما ىي أبعاد اقتصادية، ومنها ما إليها فمنها ماالرامية 

 1غري ذلك.

 جتماعي :البعد االأوال: 

يركز على ضرورة القضاء على سلتلف اآلفات االجتماعية الناجتة عن آفة البطالة، ال سيما بالنسبة للشباب       
اجلامعية وادلتوسطة خارة، والعمل على توفري الظروف ادلناسبة إلدماج ىؤالء الشباب يف عامة، وذوي ادلؤىالت 

غلعلهم عرضة لليأس والتهميش واإلقصاء، وما بًتتب عن ذلك من أفكار وتصرفات  اجملتمع، وإبعادىم عن كل ما
إىل اذلجرة السرية ضلو الضفة جوء لأقل ما يقال عنها تضر هبؤالء الشباب أواًل، وبالبالد ثانياً، ونقصد بذلك ال

األخرى من البحر األبيض ادلتوسط، والتمرد على قيم وتقاليد وقوانني البالد، وما إىل ذلك من االنعكاسات 
 2السلبية ادلتعددة ادلظاىر اليت تفرزىا ظاىرة البطالة.

                                                           
سًتاتيجية احلكومة يف القضاء ادللتقى الدويل حول إ ،في الجزائر سياسة التشغيل كسياسة لمكافحة البطالة مداخلة بعنوانعبد احلميد قومي، -1

 . 7،ص جبامعة ادلسيلة 2100نوفمرب  07-07على البطالة وحتقيق التنمية ادلستدامة يومي 
السياسات العامة ودورىا  ، ادللتقى العلمي حولالبطالة في الجزائر السياسة العامة في مجال التشغيل ومكافحة مداخلة بعنوانأمحية سليمان،  - 2

 .2، ص2119أفريل  27-27يف بناء الدولة وتنمية اجملتمع، جامعة الطاىر موالي، سعيدة، اجلزائر، 
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  قتصادي :البعد االثانيا: 

ادلؤىلة منها يف خلق الثروة االقتصادية عن طريق توظيفها  ركز على ضرورة استثمار القدرات البشرية ال سيماي     
 يف سلتلف اجملاالت وقطاعات النشاط مب يسمح بإحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البالد، وتطوير أظلاط

 دية ومنافسة ادلنتوج األجنيب، ومواكبة التكنولوجيا السريعة التطور.و ادلرد اإلنتاج، وحتسني النوعية و

 البعد التنظيمي و الهيكلي :الثا: ث

اذ قرارات مجاعية ،خارة يف رلال ختطيط التنمية ة مجيع اجلهات ذات العالقة يف اختيقصد بو مشارك      
ادلستدامة ووضع السياسات اخلارة بالتشغيل ، و تنفيذىا و اليت تبدأ من ادلستوى ادلكاين احمللي ، أي مستوى 

 1كانت مدنا أو قرى .التجمعات السكانية سواء  

 

 المطلب الثاني : األطر القانونية و التنظيمية لسياسة التشغيل في الجزائر 

يف اجلزائر، اقتضى حتمية تأطريىا مبجموعة من النصوص القانونية إن تعدد أبعاد و أىداف سياسة التشغيل       
 سيدىا ميدانيا .و التنظيمية ، اليت تضبط عمليات جت

ردارىا نصوص القانونية اليت مت وضعها و إفبالنسبة لإلطار القانوين و التنظيمي يصعب حصر رلموع ال      
بسبب وضع السياسات اليت تضعها السلطات السياسية يف رلال التشغيل و زلاربة البطالة ، إال أنو ميكن أن 

اقبة التشغيل الذي نص يف مادتو الثالثة إىل بعضها فعلى سبيل ادلثال القانون ادلتعلق بتنصيب العمال و مر نتطرق 
 على أن "تضمن الدولة رالحيات تنظيم يف رلال التشغيل ، ال سيما يف رلال 3

 ؛احملافظة على التشغيل و ترقيتو  _

  2 ؛_ الدراسات اإلستشرافية ادلتعلقة بالتشغيل 

 
                                                           

1  . 7ميد قومي،مرجع سبق ذكره،صعبد احل -
  

2
عبد احلميد بن ،مذكرة خترج لنيل شهادة ليسانس يف العلوم التجارية ،جامعة سياسة التشغيل في الجزائرحنان و بوعناين فاطمة الزىراء،سايح  - 

   . 71،ص 2102-2102، باديس
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 ؛_ ادلقاييس القانونية و التقنية لتأطري التشغيل و مراقبتو 

 ؛ات حتليل و تقييم سياسة التشغيل _ أدو 

 ؛_ أنظمة اإلعالم اليت تسمح مبعرفة سوق العمل و تطوره 

_ و القانون ادلتعلق بالتدابري التشجيعية لدعم و ترقية التشغيل ، الذي حدد أىدافو يف مادتو األوىل منو و اليت 
جتماعية لفائدة ادلستخدمني  ختفيف األعباء االلتشغيل عن طريق تتمثل يف وضع التدابري التشجيعية لدعم و ترقية ا

و تنظيمها و و حتديد طبيعة و سلتلف أشكال ادلساعدة و ادلرسوم التنفيذي احملدد دلهام الوكالة الوطنية للتشغيل 
سريىا ، اليت كلفتها السلطات العمومية مبجموعة من ادلهام الرئيسية يف رلال التشغيل و ررد تفاعالت سوق 

 1كن أن نذكر منو على سبيل ادلثال 3العمل ، شل

 ؛ليد العاملة وتطورىا و ضمان ذلك _ تنظيم معرفة وضعية السوق الوطنية للتشغيل و ا

 ؛ة وظيفة ررد سوق العمل و تقسيمها_ تطوير األدوات و اآلليات اليت تسمح بتنمي

عمليات _ تشجيع احلركية اجلغرافية و ادلهنية لطاليب العمل ، و ادلشاركة مع ادلؤسسات و اذليئات ادلعنية يف تطبيق 
 ؛مع متطلبات عروض العمل ادلتوفرة التحويل ادلهين أو التكوين اخلاص بتكييف مؤىالت طاليب العمل 

تقررىا الدولة و اجلماعات احمللية ، و كل مؤسسة ادلشاركة يف تنفيذ و تنظيم الربامج اخلارة بالتشغيل اليت  -
 ؛يري الربامج ادلذكورة و إصلازىا معنية وإعالمها بتس

 ؛يب العمال اجلزائريني يف اخلارج _ البحث عن كل الفرص اليت تسمح بتنص

 ؛ل على عرض و طلب العمل و تقييسها_ تطوير مناىج تسيري سوق العمل ، و أدوات التدخ

ة طاقو تنظيم البشغيل األجانب ،اليد العاملة األجنبية باجلزائر يف إطار التشريع التنظيم ادلتعلقني بت_ متابعة تطور 

 ؛الوطنية للعمال األجانب و تسيريىا 

   
                                                           

.70،صوعناين فاطمة الزىراء، مرجع سابقسايح حنان و ب -  1
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و ادلرسوم التنفيذي جبهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهين ،الذي يهدف إىل تشجيع اإلدماج ادلهين للشباب      
ادلبتدئني ، إىل جانب تشجيع كافة أشكال النشاط و التدابري األخرى الرامية إىل ترقية تشغيل طاليب العمل 

 الشباب ،السيما عرب برامج تكوين ،تشغيل و توظيف.

و ادلؤسسات الصغرية و إىل جانب العديد من النصوص القانونية األخرى ادلتعلقة بتشجيع خلق ادلقاوالت      
ة ببعض اذليئات و األجهزة األخرى الناشطة يف رلال التشغيل إما بصفة مباشرة أو غري ادلتوسطة ، وتلك ادلتعلق

 1مباشرة ، كالصندوق الوطين للتأمني على البطالة ، و ىيئات التنصيب اخلارة .

 

 المطلب الثالث : أهداف سياسة التشغيل 

 3حتقيق ىدفني أساسيني و علا تتمحور سياسة التشغيل حول     
منارب الشغل ، خلق منارب أكثر إنتاجية ، شلا ػلقق زيادة يف مداخيل اجملموعات احملرومة و  رفع عدد -

 شراك كل فرد يف احلياة االقتصادية للمجتمع .دام أكفأ لقدرات العمال ، و كذا إاستخ
 ادلداخيل حتويالت إىل تدابري سلبية و أخرى إغلابية ، و تشمل األوىل  ت سوق العملو ميكن تقسيم سياسا     
 والتعويض البطالة إعانات مثل العاملة القوى من الفئات أو األشخاص لبعض الدخل فقدان تعويض إىل الرامية

 سوق إىل الدخول على العاطلني قدرة حتسني إىل الرامية السياسات من رلموعة الثانية وتشمل ادلبكر التقاعد عن
 للوظائف، ادلباشر واخللق العمل، سوق الحتياجات وفقا والتدريب عمل عن البحث يف ادلساعدة مثل العمل

 دعم تدابري تعترب عامة وبصفة أنفسهم، حلساب يعملون الذين ومساعدة العامة، واألشغال االستخدام، وإعانات
 ادلباشر اخللق تشجيع إىل الرامية الربامج إغلابية تعترب بينما سلبية، سياسات العمال إمدادات من والتقليل الدخل

 2.عمل عن الباحثني لدى التوظيف قابلية حتسني أو االستخدام وتعزيز للوظائف
 
 
 

                                                           

70بق ،صاسايح حنان و بوعناين فاطمة الزىراء، مرجع س - 1
  

. 092موالي خلضر عبد الرزاق،مرجع سبق ذكره،ص - 2
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رلاهبة البطالة وندرة فرص العمل ،حيث ترمي إىل احلفاظ على مستوى كما هتدف سياسة التشغيل إىل    
رص التشغيل و العمل على توفري فرص أو مواطن عمل جديدة وإىل تطوير مهارات القوى العاملة و حتسني ف

العمل ادلتاحة ، كما هتدف إىل احلد من اآلثار النامجة عن البطالة و إعادة التكييف االقتصادي ، و تكييف 
                                                                        التأىيل حلاجيات سوق العمل و االقتصاد . مالئمةالتكوين ادلهين قصد 

 من رلموعة يف يتمثل كما أهنا منهاج .العمل سوق ألداء وادلعايري الضوابط ووضعهتدف إىل التنظيم و أيضا    

 الطاقة البشرية . من القصوى االستفادة رلال يف ادلختصة السلطة وتعتمدىا حتّددىا الربامج
 1 التشغيل األمثل . كما هتتم بتشغيل الباحثني عن العمل مبا يصب باجتاه احلد من مستويات البطالة و حتقيق

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
-2102أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه غري منشورة،يف العلوم االقتصادية ، ،زلاولة حتليل إشكالية التشغيل في الجزائر، ادريوش زلمد دمحاين -

 .  72،ص 2102
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 :خالصة 

لقد وضعت احلكومة اجلزائرية عدة ف التشغيل ال يعين العمل فقط بل االستمرارية و ضمان ادلنصب ،   
و ذلك لتجنب  تدابري كانت ترمي إىل حث الشباب البطال على البحث عن فرص العملو إرالحات اقتصادية 

وقد كان ذلذه التدابري اجلانب اإلغلايب والذي اآلفات االجتماعية و كان اذلدف من ذلك حتقيق التشغيل األمثل 
 يتمثل يف جتنب إقصاء الشباب البطال من عامل الشغل وبالتايل خفض معدل البطالة.

 من خالل ىذا سنتطرق يف الفصل ادلوايل إىل واقع التشغيل يف اجلزائر.
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 :  تمهيد

ال يزال التشغيل مشكلة يعاين منها معظم دول العامل دبا فيها اجلزائر ، فاعتمدت احلكومة اجلزائرية على        
مبحثُت ، ادلبحث األول يف ىذا الفصل  تناولنالذا رلموعة من األجهزة للتقليل من البطالة و لو بنسبة ضعيفة 

سياسة مواجهة البطالة ضمن برنامج تشغيل الشباب و إدماجو أما ادلبحث الثاين فسنتناول معوقات و عوامل 
 صلاح سياسة التشغيل .

 سياسة مواجهة البطالة ضمن برنامج تشغيل الشباب و إدماجه المبحث األول :

 نجاح سياسة التشغيلمعوقات و عوامل  المبحث الثاني :
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 المبحث األول : سياسة مواجهة البطالة ضمن برنامج تشغيل الشباب و إدماجه 

قامت اجلزائر بوضع العديد من الربامج خللق مناصب شغل و ذلك هبدف التخفيف من حدة البطالة و ىذا     
 ما سنتناولو يف ىذا الفصل .

 المطلب األول : سياسة مواجهة مشكلة البطالة 

سبثل قضية البطالة إحدى ادلشكالت األساسية اليت تواجو دول العامل على الرغم من اختالف مستويات     
 1 تقدمها و أنظمتها االقتصادية و السياسية حيث أن خطورة البطالة تكمن يف االعتبارات التالية :

ية عناصر اإلنتاج بأنو ؽلثل وسيلة اإلنتاج و الغاية منو يف آن واحد و بالتايل سبثل _ إن عنصر العمل يتميز عن بق
البطالة إىدار دلوارد اجملتمع كما أهنا تعد من ناحية أخرى مؤشرا لفشل النظام االقتصادي يف إشباع حاجيات  

 نمية .سكانو و من مث يف ربقيق مستوى مرتفع لرفاىية الفرد اليت تعد اذلدف النهائي للت

_ تؤدي البطالة إىل الكثَت من ادلخاطر السياسية و االجتماعية ، فاالستقرار السياسي مرىون دبقدرة الدولة على 
خلق مناصب عمل  كذلك ، فإن العقد االجتماعي بُت الدولة و األفراد ال ؽلكن احلفاظ عليو دون زيادة ادلوارد 

اد اإلنتاجية و االستخدام الفعال للموارد البشرية يعتربان زلددان احمللية و خاصة ادلوارد البشرية ، فتعبئة ادلو 
أساسيان لقدرة الدولة على القيام بأعبائها االجتماعية ، و لكن على الرغم من تزايد حدة مشكلة البطالة عادليا و 

دابَت و زلليا و ىذا ال ينفي أن ىناك عدة حاالت فردية لبعض الدول اليت صلحت يف إتباع رلموعة من الت
السياسات للحد من تفاقم حدة البطالة ، و ال ؼلتلف الوضع يف اجلزائر عن بقية العامل فقد شهد سوق العمل 
اجلزائري تفاقما كميا و نوعيا دلشكلة البطالة و ازدادت حدهتا عند تطبيق اإلصالحات االقتصادية ادلختلفة و عليو 

خلصة من ذبارب بعض الدول اليت خاضت غمار وضعت اجلزائر مشروع لسياسة مواجهة البطالة مست
اإلصالحات االقتصادية ، و يظهر ذلك من خالل سياسة تقييم الربنامج الوطٍت دلكافحة البطالة ووضع 

 إسًتاتيجية للنمو الكثيف للعمل و أصبحت مكونات ىذه اإلسًتاتيجية يف : 

 

 
                                                           

  1 . 77مدين بن شهرة ، مرجع سبق ذكره ، ص  -
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        احمللية االستغالل األمثل للموارد االقتصاديةتوسيع القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد و ذلك باالعتماد على  -7
  و خاصة العمل ، الركيزة األوىل إلسًتاتيجية النمو كثيف العمل ، فهو من ناحية يؤدي إىل زيادة معدالت النمو

يل و خاصة و ضلن نعلم أن الطلب على العمل ىو طلب مشتق من و من ناحية أخرى إىل زيادة مستوى التشغ
الطلب على الناتج ، و للزيادة االقتصادية اإلنتاجية احمللية فال بد من إعطاء أعلية للتنمية الزراعية و ذلك بإعطائو 

و مكثف من شأن 7991مليار دينار سنة  741نصيب ىام من االستثمارات الوطنية حيث خصصت اجلزائر قيمة 
مكثف  لالستثمارات الفالحية و ذلك قصد جلب أكرب فئة من الشباب إىل ميدان الفالحة و من مث خلق 
مناصب عمل جديدة و ذلك أن الدولة تلعب دورا ىاما عن طريق ربديد اإلسًتاتيجية الالزمة ووضع ادليكانيزمات 

من  %71يساىم القطاع الفالحي ب خللق تنمية فالحية مقدرة من شأهنا أن تقضي على التبعية الغذائية " 
 .من السكان النشيطُت "  % 12الناتج اإلمجايل اخلام و بو 

إن أىم مصادر التشغيل يف اجلانب الفالحي يكمن يف إعطاء األولوية إلصالح البنية األساسية القائمة مث       
      اضي ، كما أن زلور االرتكازإقامة بنية أساسية جديدة لألراضي اجلديدة الناذبة عن عملية استصالح األر 

    يف التنمية الزراعية ىو إصالح و صيانة شبكات الري و الطرق الزراعية و ربقيق استقرار ادلستثمرات الفالحية 
   و توفَت شروط اإلنعاش القادرة على جلب االستثمارات ، و تنظيم تنمية مكثف من شأنو ربقيق ظلو اقتصادي

فع معدل النمو الزراعي باإلضافة إىل خلق ادلزيد من فرص العمل ، و يكون ذلك بالتدرج و زيادة اإلنتاجية و ر 
منصب عمل بقيمة مالية  414444ووضع خطة مبنية على مراحل مستقبلية و إن برنامج التنمية راىن على خلق 

(   1447-7991مليار كمساعلة من الفالحُت ، وذلك دلدة مخس سنوات ) 49مليار دينار منها  144قدرىا 
مليار دينار  03مليار دينار سنويا موزعة بُت القطاع العام بنسبة  44كما أن حصة االستثمار السنوي ادلقدرة ب 

 1مليار دينار سنوي للقطاع اخلاص . 74سنويا و 

  

 

 

                                                           

. 77بق ، ص اسمدين بن شهرة ، مرجع  - 1
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 االقتصادي اإلنعاش بسياسية تعرف اقتصادية سياسة ضمن يدخل الربنامج ىذا:سياسة اإلنعاش االقتصادي  -7

 األجور(االستثمار عصر يف ادلوازي العجز مستخدما االقتصادية اآللة إطالق إعادة إىل السياسة ىذه وهتدف
 1.الكينزي الفكر من مستوحاة السياسة وىذه ،)إخل.....القروض تسهيالت واالستهالك،

 يف وادلتمثلة االقتصادية السياسات أدوات من أداة اجلزائر، يف القرار متخذ منظور من الربنامج ىذا ويعترب     
 االقتصادية ادلشاريع على مركزا باجلزائر، االقتصادي النمو عجلة دفع يف أساسا متمثل وىو العام، اإلنفاق سياسة

 .واخلدماتية اإلنتاجية للعمليات والداعمة

  ثالث رظهر كمحو  مث  االنتخايب اجلمهورية رئيس برنامج خالل من اجلزائر يف الربنامج ىذا مالمح وجاءت    
 والتوزيع االقتصادي التطور وتعميم ادلواطنُت معيشة مستوى لتحسُت اسًتاتيجي وكهدف حكومي برنامج يف

 .النمو لثمار العادل

 حرمانا األكثر ادلناطق يف اخلصوص وجو وعلى الوطٍت الًتاب كل عرب االقتصادية باألنشطة يدفع أنو كما     

 1447 أفريل يف الربنامج ىذا أقر وقد ، الشرائية القدرة وربسُت شغل مناصب خلق إىل األنشطة تلك ترمي كما

 اإلمجالية قيمتو وتبلغ متفاوتة، بنسب 1444-1447 الفًتة طول على موزعة مالية سلصصات عن عبارة وىو

 الذي الصرف باحتياطي قياسا ضخما برنارلا يعترب وىو دوالر، مليار 1 يقارب ما أي دج، مليار 212 حوايل

 .دوالر مليار 7719 ب وادلقدر 1444 سنة إقراره قبل سجل

:وىي هنائية رئيسية أىداف ثالثة ربقيق إىل االقتصادي اإلنعاش برنامج ويهدف   
 2

 

 ؛ادلعيشة مستوى وربسُت الفقر من احلد -

 ؛البطالة من واحلد عمل مناصب خلق -

 ؛الريفية الفضاءات تنشيط وإعادة اجلهوي التوازن دعم-

 إىل التوصل خالذلا من ؽلكن قنوات دبثابة تعترب وسيطة أىداف عرب الرئيسية األىداف تلك ربقيق ويكون

 :وىي الرئيسية األىداف
 

                                                           
1

 . 21ص ، 1449اجلامعية، ادلطبوعات ديوان ،الكلية االقتصادية السياسات إلى المدخل قدي، اجمليد عبد -
. 3، جامعة سطيف،ص1002، صالحات االقتصادية بالجزائرسياسة التشغيل و فعالية برامج اإل مسعودي زكرياء، - 2
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-برامج بو جاءت الذي النيوكالسيكي الفكر من االقتصادية السياسة ربول ذلك ويف الكلي، الطلب تنشيط 

 لتنشيط ادلالية السياسة طريق عن الكلي الطلب تنشيط على يرتكز الذي الكينزي الفكر إىل الدويل النقد صندوق

 مناصب  وخلق االقتصادي النمو معدالت رفع يف فعاليتو تزيد الذي العام اإلنفاق طريق عن وخصوصا االقتصاد

 السبب اطلفاضو يعترب الذي الكلي للطلب ىامة إضافة ؽلثل حيث العام، اإلنفاق مضاعف طريق عن وذلك شغل

 .االقتصادي الركود يف الرئيسي

 دبا للسكان الضرورية احلاجات وتغطية االجتماعي النشاط بعث بإعادة تسمح قاعدية ىياكل وإصلاز هتيئة -

 1 .البشرية ادلوارد تنمية على إغلابا ينعكس
 

 برنامج تشغيل الشباب و عقود ما قبل التشغيل المطلب الثاني:

  أوال: برنامج تشغيل الشباب 

يتمثل برامج تشغيل الشباب يف تشغيل الشباب بشكل مؤقت يف ورشات منفعة عامة للمنظمة من قبل و     
اجلماعات احمللية و اإلدارات و الوزارات ادلكلفة بقطاعات الفالحة و الري و الغابات و قطاع البناء و األشغال 

ألول مرة دون أي تأىيل خاصة ادلقصيُت من النظام الًتبوي و ذلك بغية العمومية و يف تكوين طاليب العمل 
تسهيل عملية إدماجهم يف احلياة ادلهنية ، إن برنامج تشغيل الشباب ادلمول من قبل الدولة بإعانات وفق عدد 

ب و  ادلستفيدين و مستوى التأجَت على حسب األجر الوطٍت ادلضمون دون األخذ سلتلف مستويات تأىيل الشبا
 2كان من أىداف برنامج تشغيل الشباب :

 ؛زبفيض البطالة و إدماج أكرب عدد شلكن من الشباب العاطل عن العمل  -7

 ؛إعادة االعتبار للعمل  -1

 ؛تطور احلركة التعاونية -1

 إال أن تطبيق ىذا الربنامج كشف عن بعض النقائص منها :

 
                                                           

.4بق ،صا،مرجع سمسعودي زكرياء -  1
  

.85شهرة ،مرجع سبق ذكره،ص مدني بن -
2
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 الوطٍت األدىن ادلضمون؛إن اإلدماج يف مناصب العمل ادلؤقتة غَت زلفزة و غَت مؤىلة بارتباطاهتا باألجر  -7
 ص موارد صندوق دعم تشغيل الشباب ؛مركزية نظام تسيَت و زبص -1
 زللية تقوم بالتوجيو و التنسيق ؛ غياب ىيئة -1

م الستخالف  7994نشاء جهاز جديد مع بداية سنة و نتيجة لفشل ىذا اجلهاز يف مضمونو جلأت اجلزائر إىل إ
 برنامج تشغيل الشباب .

 ثانيا: عقود ما قبل التشغيل 

موجهة أساسا إىل الشباب اجلامعي و التقنيُت الساميُت ادلتخرجُت من معاىد التكوين  7998أنشأت سنة      
أو الذين يطلبون العمل ألول مرة ، مدة العقد سنة قابلة للتجديد مرة واحدة إىل ستة أشهر و شلول من  ادلهٍت

طرف حساب التخصيص اخلاص للخزينة العمومية ادلوجهة لتشغيل الشباب و يهدف الربنامج إىل معاجلة بطالة 
يف سوق  لالندماجصصو تؤىلو خربة عالية يف إطار زب اكتسابفئة خاصة من الشباب و بواسطتها يتم سبكُت 

 العمل بصفة دائمة مستقبال .

ويعترب عقد ما قبل التشغيل التزام ثالثي األطراف بُت : صاحب العمل و ادلًتشح ومديرية التشغيل اليت سبثل      
 .االجتماعيةوكالة التنمية 

وحىت يكون ادلًتشح مؤىال لالستفادة من عقد ما قبل التشغيل فإنو يتقدم للتسجيل لدى مكاتب الوكاالت      
 احمللية للتشغيل اليت تقوم بإرسال قوائم ادلسجلُت حســب االختصاص إىل مديريات التشغيل.  

صحاب العمل باالتصال بكل أ ور إعالمي وتوجيهي كبَت سواء لدىوتقوم مديرية التشغيل يف ىذا الربنامج بد    
  1 ادلؤسسات اليت يعنيها الربنامج و إبراز أعلية الربنامج من خالل:

الفرصة اليت ؽلنحها ألصحاب العمل لتدعيم و تأطَت مؤسساهتم بكفاءات جامعية تتكفــل هبم الدولة طيلة مدة  -
 عقد ما قبل التشغيل. 

 تستفيد منها ادلؤسسة يف حالة اإلدماج النهائي بعد فًتة العقد.االمتيازات الضريبية وشبو الضريبية اليت  -

                                                           

. 71مقدم زينة،مرجع سبق ذكره، ص  -
1
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أو عند ادلًتشحُت اجلامعيُت باستقباذلم من طرف أعوان ادلديرية بصفة فردية يف حوار يهدف إىل التعرف على 
 قدراهتم وتوجيههم ضلو ادلؤسسـات اليت تقدم عروضا تناسب اختصاصاهتم واستعداداهتم.

ادلباشر سواء بالشباب اجلامعي أو أصحاب العمل فإن الربنامج حقق صلاحا معتربا باعًتاف ومن خالل االحتكاك 
 الطرفُت:

فأصحاب العمل يشهدون أن الديناميكية اليت أتى هبا الربنامج مكنت من إعطاء نفس جديد لتشغيل  -
 ادلتحصلُت على شهادات جامعية داخل ادلؤسسات. 

معي الذي يعترب التجربة ناجحة حيث مسحت لو باقتحام عامل الشغل ألول ونفس الشيء بالنسبة للشباب اجلا -
 مرة.

لوحدىا أكثر من  1444و يربز أكثر صلاح الربنامج من خالل النتائج اليت حققها حيث استفاد خالل سنة 
شاب من عقود، كما أن األىداف ادلسطرة بالنسبة للخمس سنوات القادمة ستسمح بإدماج أكثر من  60.000

   1 شاب جامعي. 300.000

 و الشكل التايل يبُت تطور ادلًتشحُت ادلسجلُت يف برنامج عقود ما قبل التشغيل :

 (منصب شغل)  ن في برنامج عقود ما قبل التشغيلتطور المترشحين المسجلي(:2-1)جدول 
 0222-7999 7999-7991 7991-7991 السنوات    

 11111 12242 42114 عدد المسجلين 

 41174 19217 11111 عدد خريجي الجامعات 

 4747 79214 1211 التكوين المهني )تقني سامي(

  23/03/2015يوم الديوان الوطني لالحصاء المصدر :

و ادلنحٌت البياين التايل يبُت تطور ادلًتشحُت ادلسجلُت يف عقود ما قبل التشغيل بالنسبة خلرغلي اجلامعات و 
 . أصحاب التكوين ادلهٍت

 

 

 
                                                           

1
   . 20، ص1005اجلزائر، ، عرض حول التوجيه و اإلرشاد في برنامج و أجهزة التشغيلزلمد قرقيب،  -
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 ( : شكل بياني للمترشحين المسجلين في عقود ما قبل التشغيل 2-1شكل رقم )

 

 ( 2-1المصدر : من إعداد الطالبة باإلعتماد على الجدول رقم )

من إمجايل عدد ادلسجلُت للسنوات الثالث السابقة و تتوزع مستواىن  %2412إن العنصر النسوي يسجل نسبة 
 1 الدراسي كما يلي :

 ؛ ادلتحصلُت على شهادة الليسانس 4481% - 
 ؛ادلتحصلُت على شهادات جامعية أخرى  % 17814 -
 ؛ادلتحصلُت على شهادة تقٍت سامي  19824%  -

  من عدد ادلسجلُت و تتوزع مستواىم الدراسي كما يلي :  %1282و تقدر نسبة الذكور ب 

 ؛ادلتحصلُت على شهادة الليسانس  % 11847 -
 ؛ادلتحصلُت على شهادات جامعية أخرى  19817%  -
 ؛ادلتحصلُت على شهادة تقٍت سامي % 14814 -

إن إدماج ىؤالء الشباب يف مناصب عمل دائمة بعد فًتة عقود ما قبل التشغيل كان ضئيال جدا حبيث مت تثبيت 
، و البقية ربصلوا على شهادة انتهاء  1444إىل غاية هناية سنة  17442شاب يف مناصبهم من رلموع  1214

 العقد . 
                                                           

.86مدين بن شهرة،مرجع سبق ذكره،ص - 1
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 المطلب الثالث : برنامج اإلدماج المهني للشباب 

تأسس منذ مطلع التسعينيات هبدف التشغيل ادلؤقت للشباب بإنشاء مناصب عمل مأجورة دببادرة زللية ،       
و اإلعانة على إنشاء نشاطات على أساس مشاريع يقًتحها الشباب يف شكل تعاونيات فردية أو مجاعية ، و كان 

الًتكيز على ادلبادرة و الشراكة احمللية   ىدف اجلهاز إزالة و تصحيح النقائص اليت أظهرىا برنامج تشغيل الشباب و
 و أشهر ثالثة بُت تًتاوح لفًتة إدارة أو نتاجيةإ وحدة داخل مهنية خربة يكتسبون الشباب جعل اىل يهدف كما
 .شهرا 71
هتدف ادلساعدة ادلمنوحة يف إطار برنامج الوظائف ادلأجورة دببادرة زللية إىل تغطية تكاليف األجور و مقيدة     

بالتشغيل الدائم و إىل استغالل إمكانيات التشغيل ادلتوفرة على ادلستوى احمللي و يف بعض القطاعات االقتصادية 
 1 كالفالحة و الري و الغابات و البناء ، كما أهنا هتدف إىل ترقية روح ادلبادرة و إنشاء النشاطات لدى الشباب.

دج ، و اجلدول التايل  79244إن مبلغ متوسط اإلعانات اليت تقدم لكل فرد يف إطار سلتلف عمليات اإلدماج 
 2يبُت احلصيلة ادلالية جلهاز اإلدماج ادلهٍت للشباب : 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

. 60سايح حنان و بوعناين فاطمة الزىراء،مرجع سبق ذكره،ص -  1
  

2 87ص  ذكره، مدين بن شهرة،مرجع سبق - -
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 1(دج  ) 1994- 1990: الحصيلة المالية لجهاز اإلدماج المهني للشباب (2-2)جدول رقم 

اإلعانات المقدمة   
 لمفوضي تشغيل

 (1الشباب )
 

 
% 
 

اإلعانات 
 المستهلكة

(2) 

 
% 
 

 
 (3الباقي )
 

 
% 

 

 
1/3 % 

 

 إنشاء النشاطات-7
الوظائف ادلؤجرة  -7

 دببادرة زللية
 التكوين -0
 الدراسات -4
 البناء احمللي -5

 متنوعة -6
 اإلجمالي

 

4441274 
 

2741719 

 

 

41422 

17422 

 

129714 

14411 

 

9247171 

47194 

 

21144 

 

 

4194 

4144 

 

1114 

4114 

 

744 

184418244 

 

487128122 

 

 

178214 

14811 

 

1128241 

148414 

 

484498491 

41824 

 

21874 

 

 

4894 

4814 

 

1844 

4814 

 

744 

2248922 

 

784428114 

 

 

728912 

778474 

 

118211 

748471 

 

782178179 

14844 

 

27824 

 

 

7844 

4814 

 

1874 

4824 

 

744 

71814 

 

79844 

 

 

74814 

11814 

 

72894 

14814 

 

72894 

    87ص ، 2009االصالحات االقتصادية و سياسة التشغيل ؛دار حامد للنشر ،الطبعة األولى ،:مدني بن شهرة ،المصدر

 بالدينار اجلزائري . 7994- 7994احلصيلة ادلالية جلهاز اإلدماج ادلهٍت للشباب و ادلنحٌت البياين التايل يبُت 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

مرجع سابق و صفحة سابقة . -
1
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 ( : شكل بياني للحصيلة المالية لالدماج المهني للشباب 2-2رقم )شكل 

 
       (2-2المصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم )

  1 أن : عليها حبيث بوضوح زلددة مهام الشباب تشغيل لدعم الوطنية للوكالة إن     

 ؛مشاريعهم تطبيق مدة طيلة اجلدد ادلقاولُت ترافق و تنصح و تدعم -

 ؛االستثمارات بتحقيق ادلعنية ادلؤسسات أمام خطواتو يف اجلديد ادلقاول مساعدة -

 ؛االستثمارات متابعة تأمُت -

 :شروط أربع اجلديد ادلقاول يف تتوفر أن غلب ذلك مع

 ؛دائمة شغل مناصب ثالثة ينشئ ما حالة يف سنة 40 إىل استثنائيا سنة 35 و 19 بُت ما سنو يًتاوح أن -

 ؛مثبتة مهارة أو شهادة على حائزا يكون أن -

  .ادلخطط االستثمار دلبلغ وفقا قيمتها تتغَت خاصة أموال شكل ربت شخصي إسهام توفَت -

 

 

                                                           
1
نوفمرب  26-25يومي  ملتقى دويل ، إستراتيجية الدولة في القضاء على البطالة و تحقيق التنمية المستدامةمداخلة بعنوان  غامل عبد اهلل، ، - 

  . 8،جامعة ادلسيلة،ص1022
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  معوقات و عوامل نجاح سياسة التشغيل المبحث الثاني :

ا قامت بوضع عدة عوامل تواجو اجلزائر عدة معوقات أمام سياسة التشغيل لكي ال تكون ناجحة ،لكنه      
 لنجاحها.

 معوقات و آفاق سياسة التشغيلتحديات، المطلب األول: 

                                                                      أوال:التحديات و المعوقات                                                                                   
 الشباب تشغيل رلال يف اجلزائر،السيما يف التشغيل سياسات تواجهها اليت التحديات و ادلعوقات حجم نإ

 ؽلكننا و اجملتمع ثلثي من أكثر الشباب شرػلة فيها تشكل اليت اجملتمعات من اجلزائر أن باعتبار معقدة و كبَتة
 1 :التالية النقاط يف التحديات حصر

؛الطلب قوى مع العرض قوى توافق عدم و ادلؤىلة، العاملة اليد يف عجز -

ل ؛التشغي احتياجات و التكوين سلرجات بُت التوافق عدم -

 -                                      ؛التشغيل رلال يف الطلب من العرض لتقريب بالنسبة ختالالتإ وجود -
؛التشغيل حول ادلعلومات جلمع وطنية شبكة توفر عدم -

؛االستثمار مامأ عائقا يشكل الذي و ادلايل و اإلداري احمليط يف ادلرونة انعدام -

؛البنكية القروض على احلصول صعوبة و ادلستجدات مع التكيف على ادلؤسسات قدرة ضعف -

دلناصب  ادلولد ادلنتج االستثمار حساب على )كثَتة شغل مناصب يُنشئ ال الذي(التجاري النشاط ترجيح -
 ؛ الشغل

تفضيل  ىلإ يدفع الذي الثقايف االجتماعي العامل ضعف و الشباب عند السيما ادلقاوالتية، ادلبادرة روح ضعف -
؛العمل ادلأجور 

 ؛ العمل سوق تنظيم تتوىل اليت القانونية اآلليات يف التحكم عدم -

 

 
                                                           

1
 البشرية،جامعة ادلوارد تنمية يف دورىا و التشغيل سياسة ،ملتقىالبطالة معضلة و الجزائر في التشغيل سياسة بعنوانمداخلة رابح، اهلل عبد سرير - 

  . 23،ص 1022أفريل  24-23 خيضر،بسكرة،يومي زلمد
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 ثانيا:آفاق سياسة التشغيل 

 الفاعلية من ادلزيد إعطاء أجل من البطالة،و زلاربة رلال يف الدولة طرف من ادلبذولة للجهود تتبعنا خالل من     
1:ضرورة نرى فإننا خاصة، الشباب تشغيل برامج و سياسات ذبسيد و وضع يف

  

؛متوسطة و صغَتة مؤسسات خلق هبدف الشباب أمام التمويلية و اإلدارية اإلجراءات تسهيل -

؛الشغل مناصب خلق يف الكبَت لدوره ادلباشر األجنيب االستثمار تشجيع -

الصناعية بادلؤسسات مرتبطة جعلها ادلقاولة،و رلال يف ادلتخصصة ادلتوسطة و الصغَتة ادلؤسسات إشراك -

 ؛الكربى
؛ادلوازي االقتصادي القطاع على الرقابة يف الدولة دور تفعيل -

ادلنفعة ذات ادلشاريع خالل من سواء االقتصادي الدولة دور و ادلنتج، العمومي االستثمار عجلة إعادة -

 ؛الوطٍت اخلاص القطاع مع بالشراكة أو العامة
و التوجيو بتقدًن تسمح اليت التكنولوجية و البشرية الوسائل كافة على يتوفر معلومات بنك إنشاء -

 ؛ادلتوسطة و الصغَتة للمؤسسات الفعالة االستشارة
؛ادلالية التسهيالت و ادلساعدات و القروض رلال يف مسؤولية و جبدية التعامل على البنوك تشجيع -

؛التشغيل سياسات بتنفيذ ادلتعلقة التنظيمية و القانونية التدابَت تطبيق على السهر -

 ؛ عدمو من صلاعتها مدى تقييم قبل تغيَتىا عدم و ادلرسومة احلالية السياسات تطبيق يف ستمراريةاال -

 

  عوامل تفعيل و نجاح سياسة التشغيل المطلب الثاني:

لنجاح سياسة التشغيل على  الدولة دور وواجبات يف احلد من البطالة ىو التوجيو إىل عمل زلدد لو تأثَت كبَت     
يف تشغيل العاطل ألنو يرى أنو ال يصلح لعمل ، أو ال يوجد عمل مالئم لو فيظل عاطال لكنو حينما يوجهو إىل 

 2لة اإلسالمية : عمل زلدد مالئم لو سرعان ما يشتغل من ىنا فمن واجبات الدو 

                                                           

. 56سايح حنان و بوعناين فاطمة الزىراء ،مرجع سبق ذكره،ص -  1
  

. 66-65،دار الفتح للتجليد الفٍت،الطبعة األوىل ،عمان ،صفعالة لمشكلة البطالةحلول إسالمية إبراىيم زلمود عبد الرمحن، - 2
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القيام بتأىيل العاطلُت تأىيال نفسيا و ماديا للعمل : دبا أن رلاالت العمل قد توسعت يف عصرنا و توسعت  -
طرقها ، فنرى أن على الدولة أن تفتح معاىد و مؤسسات تدريبية لتعليم العاطلُت و تدريبهم على مهن سلتلفة و 

 سسات التدريبية .تدبر ذلم آالت العمل بعد زبرجهم من ادلؤ 

 أمر العاطلُت بالعمل : قد كان أمَت ادلؤمنُت عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو بزجر العاطلُت و أمرىم بالعمل .  -

توجو كل عاطل إىل عمل يتالئم مع قدراتو و مواىبو : ألهنا زبتلف يف شخص عن شخص آخر و قد يكون 
 الشخص أنسب لعمل و يكون غَت الئق لعمل آخر .

مع عملو  تالئمتابعة العاطلُت بعد توجيههم إىل عمل زلدد كي تتعرف على مصَت ما دبرت ذلم ، فمن م -
مع العمل يبحث لو عن عمل آخر و ال  يتالئمتشجعو على ادلزيد من العمل و من تكاسل تنشطو و من مل 

لتعزيز إذا تعطل الشخص و تقتصر مسؤولية الدولة اإلسالمية على ما ذكرنا بل ذكر بعض العلماء بأن ذلا حق ا
تعرض ادلسألة مع قدرتو على الكسب كما أن على الدولة و اجملتمع القيام برعاية ادلتعطلُت بعدم وجود عمل ،من 

 ذلك كلو يتضح أن تشغيل العاطلُت و إرشادىم إىل العمل من وسائل معاجلة البطالة يف اإلسالم . 

                                                   1 بسرعة مذىلة : السلبية اخلطَتة افة آثارىا القضاء هنائيا على البطالة و بالتايل على ك
رتفاع يف إنتاج الصناعة التحويلية و قدرة الدولة على رفع مستوى اإلنتاجية القومية سنويا بدرجة ضخمة و إن اال

 ذلك بتحقيق ما يلي : 

و زيادة أعداد العاملُت يف القطاع احلكومي سنويا بدرجة كبَتة فيتحول التوسع يف قطاع التعليم و تطويره  -   
أناس غَت منتجُت أي أناس إنتاجيتهم تساوي الصفر إىل أناس منتجُت و ىذا يؤدي إىل زيادة يف حجم التوظيف 

 شلا يؤدي بطبيعة احلال إىل القضاء هنائيا على البطالة بسرعة مذىلة  .

 

 

 

                                                           

. 147،مطابع الدار اذلندسية ،القاىرة،صةاألكادؽلي،ادلكتبة المعجزة االقتصادية و القضاء نهائيا على البطالةأمحد علي دغيم،  - 1
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 سياسة التشغيل في الجزائر: نتائج المطلب الثالث

لقد حققت نتائج إغلابية بفضل العديد ، و التشغيل دعم رلال يف معتربة جهود ىناك اجلزائر حبالة يتعلق فيما     
 1 من العوامل اليت ساعدت على تقليص نسبة البطالة واليت يتمثل أبرزىا فيما يلي:

الذي مسح باستكمال العديد من ادلشاريع  1444و  1447تنفيذ برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي ما بُت  -
 العالقة، وانطالق عدة ورشات، واليت تُرمجت خبلق عدد ىام من مناصب الشغل الصافية.

(، إضافة إىل الربامج اخلاصة اليت مست اذلضاب العليا 1449-1442تطبيق برنامج تكميلي لدعم النمو ) -
 من مناصب الشغل الصافية. واجلنوب، والفًتة اليت عرفت استحداث عدد ىام

 .ربسُت مستوى االستثمار الوطٍت وكذلك األجنيب -

نتائج أجهزة التشغيل ادلؤقت وأجهزة خلق النشاطات اليت تدخل يف إطار ترقية تشغيل الشباب، واليت مسحت  -
 مليار دينار 724بتكلفة مالية تقدر بـ  1441-7999منصب عمل يف فًتة ما بُت  182928214بتمويل 
 جزائري.

النمو االقتصادي خارج قطاع احملروقات، وادلستخلص من القطاعات ادلولدة للشغل، السيما قطاع البناء  -
 والفالحة.  واألشغال العمومية واخلدمات

وبالنسبة دلعدل البطالة يف اجلزائر، فقد كان للسياسات الدور الكبَت يف ىبوط معدذلا إذ نرى تراجعاً يف معدل      
 2البطالة كما ىو مبُت يف اجلدول التايل:

 

 

 

 

                                                           

. 21عبد احلميد قومي،مرجع سبق ذكره،ص -
1
  

 
2

 لإلحصائيات،  وطٍتال و الديوان ، معطيات حول التشغيل والبطالة يف اجلزائراالجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان  - 
www.mtess.gov.dz/mts 1025مارس 26لزيارة ، تاريخ ا  . 
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 (%)(: معدل البطالة في الجزائر 3-2جدول رقم )
 

 

 

 

 

 

  25/03/2015يوم  الديوان الوطني لإلحصاءالمصدر:

ماليُت منصب شغل  1يفوق  إن برامج التنمية ادلتتالية أدت إىل تراجع ىام يف نسبة البطالة بفعل إحداث ما    
و االقتصادي خارج قطاع وإىل ارتفاع معدل النمخالل العشرية ادلاضية يف القطاعات اإلدارية واإلنتاجية، 

 مستويات التضخم.ربكم أفضل يف  ئة، رافقوابادل2مايفوق  إىلاحملروقات 
                                         

℅74اطلفض إىل غاية  1474كما أن معدل البطالة يف هناية الثالثي الرابع من سنة 
اليت  1449، مقارنة بسنة  

لدى  ℅7987و  ℅487، كما أن نسبة البطالة عند الذكور بلغت ℅7481كان فيها معدل البطالة فيها 
 ℅187،  ℅1782سنة فقد قدر معدل البطالة لديهم بـ  14و 72اإلناث، أما الشباب ادلقر عمرىم ما بُت 

سنة. وبالنسبة دلعدل البطالة لدى فئة حاملي الشهادات العليا )اجلامعي( فقد قدرت بـ  12بالنسبة للفئة فوق 
1784℅ . 

من  ℅44، والذي ؼلصص 1474-1474وذبدر اإلشارة إىل أن احلكومة اجلزائرية أقرت الربنامج اخلماسي      
ماليُت  1رسم كهدف استحداث موارده لتحسُت التنمية البشرية يف رلال التشغيل، حيث أن الربنامج اخلماسي ي

ويف  ر الربامج العمومية لدعم التشغيل،منصب يف إطا 782448444، منها 1474منصب شغل يف غضون سنة 
مليار دينار جزائري  124ىذا اإلطار، فإن برامج دعم استحداث مناصب الشغل ستستفيد من غالف مايل قدره 

نشتت ادلصغرة وبرامج التشغيل والتكوين ادلهٍت، ودعم استحداث ادلدلرافقة اإلدماج ادلهٍت خلرغلي التعليم العايل 
يفات اليت تتم يف إطار تنفيذ الربنامج اخلماسي جم التوظللتشغيل ستضاف حلنتظاري، ونتائج الدعم العمومي اال

  1 إىل جانب تلك اليت يفرزىا النمو االقتصادي.

                                                           

. 23ص عبد احلميد قومي،مرجع سبق ذكره، - -
1
  

 نسبة البطالة السنوات

7999 1981℅ 

1447 1181℅ 

1444 7181℅ 

1442 7281℅ 

1442 7181℅ 

1441 7784℅ 

1474 7484℅ 
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ودبا أن احلكومة اجلزائرية ترى صلاعة سياساهتا التشغيلية وترى أثرىا يف تقليص معل البطالة، فإهنا قررت     
االستمرار يف ىذه اآلليات والسياسات والتدابَت، حيث أنو بالنسبة الستحداث مناصب الشغل عن طريق األجهزة 

  1 فيد دبا يلي:ت 1474-1474العمومية لًتقية التشغيل، فإن التوقعات للفًتة 

منصب شغل يف إطار أجهزة دعم استحداث ادلنشتت ادليسرة من  7448444متوسط استحداث سنوي قدره  -
 (.CNAC( والصندوق الوطٍت للتأمُت عن البطالة )ANSEJقبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب )

                        (.DAIP) طالب عمل سنوياً يف إطار جهاز دعم اإلدماج ادلهٍت 1448444تنصيب  -
يف ىذا اإلطار، ذبدر اإلشارة إىل أن اجلوانب ادلتصلة بتثمُت ادلوارد البشرية تشكل زلوراً مهماً يف سلطط العمل 

 .1444لًتقية التشغيل ومكافحة البطالة الذي شرع يف تنفيذه ابتداء من شهر جوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.  و صفحة سابقة سابقمرجع  - 1
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 خالصة :

اعتمدت اجلزائر مؤخرا سياسات تشغيل سلتلفة المتصاص البطالة من صفوف الشباب خاصة ،حيث ظهرت    
 عدة برامج كالقرض ادلصغر كما تبنت أيضا إسًتاتيجية التنوع االقتصادي من أجل خلق تنوع يف مناصب الشغل 

ى البحث عن فرص العمل، وضعت احلكومة اجلزائرية عدة تدابَت كانت ترمي إىل حث الشباب البطال عل كما
وقد كان ذلذه التدابَت اجلانب اإلغلايب والذي يتمثل يف ذبنب إقصاء الشباب البطال من عامل الشغل وبالتايل 

 خفض معدل البطالة.

من خالل ىذه الدراسة توصلنا إىل أن السياسات التشغيلية قد عملت على تقليص نسبة البطالة يف اجلزائر و     
 عليها هنائيا كباقي دول العامل .الؽلكن القضاء 
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 : تمهيد

و التنبؤ بسلوكها  االقتصاديةالقياسية وسيلة ذات أعلية بالغة يف تفسَت بعض الظواىر  االقتصاديةتعترب النماذج     
 . االقتصاديادلستقبلي ألغراض أعلها الربرلة و التخطيط 

هنتم يف حبثنا ىذا بدراسة ظلاذج السالسل الزمنية من أجل التنبؤ على ادلدى القصَت ، و تعترب ظلاذج بوكس _      
إحدى أىم ظلاذج السالسل الزمنية و أشهرىا من خالل تقسيمنا ذلذا الفصل إىل ثالثة مباحث حيث  جنكيز

ادلبحث الثاين عن طريقة بوكس تناولنا يف ادلبحث األول بإعطاء حملة عن ادلؤسسة اليت سنقوم بإجراء الدراسة عليها 
 .الطريقة على وكالة تسيَت القرض لتحليل السلسلة الزمنية أما يف ادلبحث الثالث بتطبيق ىذه  جنكيز

 المبحث األول :لمحة عن مؤسسة القرض المصغر بوالية مستغانم 

 المبحث الثاني :طريقة بوكس جنكيز لتحليل السلسلة الزمنية 

 المبحث الثالث :تطبيق طريقة بوكس جنكيز على وكالة القرض المصغر بمستغانم 
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 [ANGEM]حملة تارؼلية عن الوكالة الوطنية لتسيَت القرض : األولالمبحث 

 تمهيد:

 و لو كات  غغَتة و ىي مهتمة تعترب الوكالة الوطنية لتسيَت القرض وكالة مهمة دلنح األشخاص قروض حىت   
 ة باألشخاص ادلاكثُت بالبي  أي فئة النساء . خاغ

 المطلب األول : تعريف الوكالة 

 100و  10ماليُت و  4سيَت القرض ادلصغر عبارة عن جهاز ؽلول ادلشاريع الصغَتة بكلفة الوكالة الوطنية لت   
ت ة لكنهم يفتقدون للتمويل لدا أتشأودلك دلساعدة ادلواطنُت دو خربة و مهارة حرفي 2005مليون ،أتشأ يف 

الوكالة دلساعدهتم ،كما تقوم ىده الوكالة بتمويل ادلرأة ادلاكثة بالبي  اليت تتمتع مبهارة حرفية لكن تنقصها اخلربة 
الكافية يف تسيَت مشروعها الصغَت و دلك بنقص ادلواد األولية اليت حتتاج إليها على حسب احلرفة اليت تتمتع هبا  

  : اخلياطة ،احلالقة ، فتل الطعام و تسويقو .كر مثالكل واحدة و من بُت ىده األتشطة تذ 

 

 المطلب الثاني :أنواع القروض المقدمة 

 تقدم الوكالة ثالثة أتواع من القروض و ىي كالتايل :
 دج  04444قرض بقيمة أوال: 

دتام مشروعو د األولية اليت يفتقدىا ادلمول إلعبارة عن قرض غغَت ؽلول ادلشاريع الصغَتة اليت تنعدم إىل ادلوا    
 مثال : 

 تشاط اخلياطة ، ادلمولة دتتلك ماكنة خياطة ، تفتقد للمواد األولية مثال : اخليط و األزرار 

 الوثائق ادلطلوبة يف ىدا القرض :
  ؛طلب االستفادة من القرض ادلصغر_  1
 1؛شهادة ادليالد _  2

                                                           
من إعداد الطالبة باالعتماد على مسؤول من وكالة القرض المصغر في والية مستغانم  - 
1
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 ؛أشهر  6حبيث ال تتجاوز  اإلقامةبطاقة _  3
 ؛بطاقة التعريف مصادق عليها  _4
 .غورة مشسية _  5

 دج  044444قرض بقيمة ثانيا: 

دج يكون بالنسبة لألشخاص الدين ؽلتلكون العتاد الصغَت و لكن يفتقدون للمادة  100000قرض بقيمة     
 األولية اليت تعترب عنصر أساسي يف دتويل ادلشروع .

 الوثائق ادلطلوبة يف ىدا القرض : -

 دج إضافة إىل :  40000الوثائق ادلطلوبة يف قرض بقيمة 
 ؛السجل التجاري أو البطاقة احلرفية حسب النشاط ادلتعلق  -

 .[RIB]رقم احلساب البنكي 

 مليون  044قرض بقيمة ثالثا: 

 ، ادلقاول  ANGEMعبارة عن مشروع ثالثي التمويل يعٍت يتمحور حول ثالثة أشخاص و ىم : البنك ،     
ال ؽلتلكون شيء سوى التمتع  للعتادىدا القرض عبارة عن استفادة من عتاد يعٍت لألشخاص الدين يفتقدون 

 . ادلهنية لدا يريد االستفادة من قرض ثالثي التمويل الكفاءةبادلهارة أو امتالك الشهادة ،
 

 المطلب الثالث : الشروط المتوفرة في المستفيدين من القرض 

 سنة فما فوق . 18من القرض إال من تعدى سنو  االستفادةال ؽلكن _ السن : 1

من القرض و  لالستفادة: غلب على ادلستفيد من القرض أن يكون ذو مهارة حرفية  _ التمتع بمهارة حرفية2
 1األمثل للقرض . االستغاللىذا للتأكد من 

 

                                                           
مرجع سابق ذكره . -

1
  



-حالة وكالة القرض المصغر  مستغانم  -دراسة قياسية تنبؤية حول القرض المصغر  الثالث        الفصل   
 

 41 

غلب على ادلستفيد من القرض أن ػلضر وثيقة إدارية يثب  فيها مقر سكناه و  _ اإلثبات لمقر السكن :3
 يكون ينتمي إىل ادلناطق احملددة من طرف الوكالة .

على ادلستفيد أن يلتزم بدفع قيمة القرض ادلقدمة لو و ذلك يف األجال  : االلتزام_ القدرة على الدفع و 4
 احملددة لو أيضا . 

ال يتحصل على القرض إال األشخاص الذين مل  ساعدة إلنشاء أنشطة أخرى :من م االستفادة_ عدم 5
 تشطة أخرى .كنوا من احلصول على قروض إلتشاء أيتم

 

 ز لتحليل السلسلة الزمنية العشوائية .جنكي –طريقة بوكس ي : المبحث الثان

 ز طريقة جد ىامة حيث أهنا وضع  خصيصا دلعاجلة السالسل الزمنية ادلعقدة تعد طريقة التنبؤ بوكس جنكي   

 تشًتط ىذه الطريقة اليت تتميز بفعاليتها و دقة تتائجها ما يلي :

 مشاىدة ؛ 50ويلة حتتوي على األقل سلسلة زمنية ط -

 قيق جدا ؛خربة و مهارة الباحث فيما ؼلص عملية الكشف عن النموذج الد

 المطلب األول :خصائص السلسلة الزمنية 

إن عملية التحليل يف ظلاذج السلسلة الزمنية هتتم باستخالص اخلصائص اجلوىرية للسلسلة الزمنية بغية     
 1 االستفادة منها ألغراض النمذجة و من ىذه اخلصائص :

 أن تكون تولدت عن ظروف عشوائية .، اليت غلب  (tI):تتمثل ىذه اخلاغية يف ادلركبة العشوائية  العشوائية -1

: تكون السلسلة العشوائية مستقرة ، إذا تذبذب  حول وسط حسايب ثاب  ،مع تباين ليس لو اإلستقرارية  – 2
  عالقة بالزمن مبعٌت :

                                                           
1-  R Bourbonnais ;Econométrie (MANUEL ET EXERCICES CORRIGES) ;6édition ;DUNOD ;Paris- France 

2005 ;P223 
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(1-3) ....      μ  ( =tE( Y 

(2-3) ....      (=tE( r aV 

 (:FACدالة االرتباط الذاتي ) -3

توضح ىذه الدالة االرتباط ادلوجود بُت ادلشاىدات يف فًتات سلتلفة ، وىي ذات أعلية بالغة يف إبراز بعض    
 اخلصائص اذلامة للسلسلة الزمنية ، وتعرف ىذه الدالة وفق العالقة التالية : 

(3-3) ....        
    tE  tE    

 E   tEσ   
 = (P(h 

 حيث : 

E متوسط السلسلة احملسوب خالل :(P-n فًتة ) 

    tE  tE tE التباين ادلشًتك بُت ادلتغَتين دتثل دالة :         tE   

(P(h [-1,1]: دتثل دالة االرتباط الذايت ، و الذي تكون قيمتو زلصورة يف اجملال 

 مالحظة :

1 كما يلي :  FACؽلكن تقدير معامالت الدالة     
  

                 (4-3)      ∑  tE      tE       
      

∑  tE     
     

    =tE 

 حيث : 

E متوسط السلسلة احملسوب خالل :n  فًتة. 

 (FACPدالة االرتباط الذاتي الجزئية ) -4

دتكن ىذه الدالة من حساب معامالت االرتباط الذايت اجلزئية بُت ادلشاىدات و يف فًتات سلتلفة ، و ىي      
اخلصوص بتشكيل ظلاذج االضلدار الذايت و ىي تعرف رياضيا كما ذات أعلية بالغة كسابقتها ، كما تسمح على 

 يلي :
                                                           

- R Bourbonnais Ibid ;Page 225 ;P224
1
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( =P(r
    tE    tE     tE     

√   ( tE    )        tE      tE    

             (5-3)  

 حيث :

tE ,tE tE ,tEؽلثالن اضلدار كل من      على التوايل    

 

 (ARMAالثاني : نماذج السلسلة العشوائية المستقرة )  المطلب

 ل النماذج اليت اقًتحها بوكس جنكينز لتحليل السالسل الزمنية العشوائية ادلستقرة فيما يلي :ثتتم   

 .ضلدارية النماذج اال -
 ظلاذج ادلتوسطات ادلتحركة . -
            النماذج ادلختلطة . -

: يف ىذا النوع من النماذج يفسر ادلتغَت التابع ادلمثل للظاىرة ادلدروسة  AR ( Pظلاذج االضلدار الذايت ) -1
    يف ادلاضي ، و يشار إليو بالرمز  ، مبعٌت يفسر سلوكو  tԐبواسطة ماضيو فقط باإلضافة إىل ادلقدار العشوائي 

(P ) AR: 1 ، و يكتب كما يلي
 

(6-3....      )  tԐ + h-tE hØ   + ..............+2-tE  2Ø   +1-tE  1Ø  =tE 

 حيث :

                                 h  ..... 1 = i          ,R   iØ  

 دتثل درجة النموذج  hو                                    

                                tԐ  : ؽلثل العنصر العشوائي ذو اخلصائص التالية 

                                                                                       0 ( =tԐ(Y 

                                                            P   t                
2

σ (=tԐ( V 

                                                           
-  R Bourbonnais Ibid ;Page 225 

 1
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                                                                           0 = (P-tԐ.tԐ ) vo C    
 و لغرض إدخال فكرة عامل التأخَت ، ؽلكننا كتابة الصيغة على الشكل ادلوايل :   

(7-3....         )  tԐ  =tE (
h

L hØ -  ........-  
2

L 2Ø - L 1Ø -1) 

 عامل التأخَت ( الذي يساوي :  P) متعدد احلدود ل  ( P متعدد احلدود من الدرجة ) Ø ( L )فبافًتاض

                   (8-3)   .....(
h

L hØ -  ........-  
2

L 2Ø - L 1Ø -1 ( =)L ( Ø        

 1 ( إذا حتقق  العالقة ادلوالية :hمن الدرجة )AR ( P) ظلوذج إضلدار ذايت  tE  كخالغة ، دتثل السلسلة 

                                                            tԐ   =tE ) L ( Ø   

  : MA(qنماذج المتوسطات المتحركة  ) -2

  tE  ،كل ظلوذج للسلسلة MA(qالذي يرمز لو بالرمز ) (q)تسمي ظلوذج متوسط متحرك من الدرجة    

 : يكتب وفق العالقة التالية

                     (9-3) .....    q-t Ԑ hØ   + ..............+2-t Ԑ 2Ø   +1-t Ԑ 1Ø +tԐ  =tE 

                                 q   .....1 = j        ,R   jØ  

 دتثل درجة النموذج  qو                                    

                                tԐ  اخلصائص التالية :  تشويش أبيض ذوؽلثل 

                                                                              0 ( =tԐ(Y 

                                                            P   t                
2

σ (=tԐ( V 

                                                                           0 ( =P-tԐ.tԐ ) voC    

  و لغرض إدخال فكرة عامل التأخَت ، ؽلكننا كتابة الصيغة على الشكل ادلوايل :

                       (10-3)   ....   tԐ (
h

L hØ  ........+-  
2

L 2Ø + L 1Ø +1(= ) L ) Ø       

( إذا حتقق  العالقة qمن الدرجة ) MA(q) ثل ظلوذج متوسط متحرك أهنا دت  tE  إذن تقول عن السلسلة 
 التالية :

                             tԐ ) L ( Ø =tE  

                                                           
-  R Bourbonnais Ibid;Page 226- 

1
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 المراحل المتبعة في منهجية بوكس جنكيز : ثالثلاالمطلب 

يف حتليل السلسلة الزمنية توضح اإلجابة اإلحصائية ادلشكلة ادلتعلقة باختيار  جنكيزإن منهجية طريقة بوكس    
 النموذج األحسن و األمثل للسلسلة الزمنية ادلدروسة . ARMAضمن القسم الواسع للنماذج 

ىو بناء ظلاذج خطية للظاىرة العشوائية و استعماذلا يف ميدان التنبؤ ، و  جنكيزاذلدف األساسي دلنهجية بوكس   
ىذا يكون على أساس شرح أو تفسَت سلوك متغَت ما من خالل خصائصو البارزة و ادلتمثلة يف ماضي ىذا ادلتغَت 

تمثل ت  BOX JENKINXطريقة الستعمالادلدروس . ىناك مراحل أساسية ينبغي إتباعها يف العمل ادلنهجي 
1 يف :

  

 _ ادلرحلة األوىل: فحص إستقرارية السلسلة ،و تطبيق التحويالت الالزمة جلعلها مستقرة .

 ) تشخيص النموذج ( . ARMA_ ادلرحلة الثاتية : تعرف النموذج ادلناسب من عائلة 

 _ ادلرحلة الثالثة : تقدير النموذج ) تقدير ادلعامل (.

( للتحقق من مالئمتو للسلسلة الزمنية _ موضوع البحث_ و عندما  االختبار_ ادلرحلة الرابعة :فحص النموذج ) 
 .يكون غَت مالئم تعود إىل ادلرحلة الثاتية ، و إال تنتقل إىل ادلرحلة التالية ) اخلامسة (

 النموذج ادلختار .  باستخدام_ ادلرحلة اخلامسة : التنبؤ 

 

 

 

 

 

 
                                                           

. 64 -60،مرجع سبق ذكره ،صخدمي عبد القادر   - 
1
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 BOX JENKINX المتبعة في منهجية مراحل(:ال3-1) شكل رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

R Bourbonnais ;Econométrie (MANUEL ET EXERCICES CORRIGES) ;6édition ;DUNOD ;Paris- France 

2005 ;P223 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ستقراريةالدراسة ا  

 تشخيص النموذج

 تقدير معامل النموذج

 فحص )اختبار ( النموذج

 التنبؤ
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 المبحث الثالث :التنبؤ بتقديم قروض من طرف الوكالة 

سنتطرق يف ىذا اجلزء لتطبيق معطيات فعلية ادلتمثلة يف السلسلة الزمنية للوكالة الوطنية للقرض ادلصغر مبستغاًل     
ختبارات اإلحصائية باإلضافة إىل الذي يساعدتا يف إجراء سلتلف اال EViewsمستخدمُت يف ذلك برتامج 

 .الرسوم البياتية 

 :طبيعة السلسلة و الكشف عن المركبات  ألولالمطلب ا

 الوسط الحسابي و االنحراف المعياري للسلسلة :(1-3جدول رقم )
   اإلنحراف المعياري  ̅ الوسط الحسابي  السنوات
9442 70,58 35,41 

9404 107,08 72,17 

9400 174,08 83,14 

9409 24,33 32,27 
9402 270,75 111,96 

                                                                    1الملحق رقم المصدر:من إعداد الطالبة باإلعتماد على 
 .تقوم بتحديد شكل السلسلة  حصائيةبعد حساب الوسط احلسايب و االضلراف ادلعياري للسلسلة اإل

 و ذلك بالطريقة االحصائية التالية : إذا كات  جتميعية أو جدائية الزمنية الكشف عن شكل السلسلةيتم 

الذي يعد من أصلع الطرق اإلحصائية لتحديد شكل السلسلة الزمنية و ذلك إستعمال األسلوب االضلداري 
 باستعمال طريقة ادلربعات الصغرى حيث :

 ̂  
∑    ̅    ̅ ̿ 

   

∑   
 ̅̅̅̅ 

       ̿̿̿̿
 

 حيث :

 : االضلراف ادلعياري لكل سنة.   -

 : ادلتوسط احلسايب لكل سنة.  ̅  -    

 : ادلتوسط احلسايب اإلمجايل.  ̿  -   
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- m: . عدد السنوات 

 و بعد إجرا العمليات احلسابية حتصلنا على :

 ̂         

̂   تالحظ أن:   وبالتايل فان السلسلة ختضع للشكل اجلدائي .      

 الكشف عن المركبات : -2

 أ_ الكشف عن مركبة االتجاه العام :
سنقوم باستعمال اختبار داتيال الذي يعترب من أىم و أقوى االختبارات احلرة التوزيع ، و ىي االختبارات اليت     

 ال تتطلب أي فرضية حول التوزيع االحتمايل لألخطاء ،يستعُت ىذا االختبار مبعامل سبَتمان الذي تقيس
 ، و بتعبَت رياضي : tو الزمٍت  tRبُت ترتيبُت ، الرتيب بواسطتو االرتباط اخلطي 

1,60 =t           R                  )t( R  =tR 

   طريقة االختبار :
 طلترب من خاللو الفرضيتُت التاليتُت :    

 عدم وجود مركبة االجتاه العام يف السلسلة الزمنية .:0H_ الفرضية الصفرية 
 وجود مركبة االجتاه العام يف السلسلة الزمنية .  : 1H_ الفرضية البديلة 

                                        3.75  =  [  √     .  

    
 

       
   -  1]   =√   .sr  =CZ 

 حيث :
    

 =18427 : رلموع مربعات الفرق بُت الًتتيبُت الرتيب و الزمٍت   
 =60: عدد ادلشاىدات    

 دلا : 0Hترفض  (n=30) 60 إن كون عدد ادلشاىدات السلسلة الزمنية أكثر من
                

 ⁄r | <sr| لدينا  و من اجلدول قيمة حرية احصائة سبَتمان : 
60  =T            ,               ,0,5804     =% 2,5r  = 

 ⁄r 

                                                        
 ⁄r | <c  z| 

 أي للسلسلة الزمنية مركبة االجتاه العام . 0H ترفضو منو 
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 الكشف عن المركبة الفصلية : -ب 
الذي يستعمل خصيصا ذلذا    kruskall _ wallisللكشف عن ادلركبة الفصلية إحصائيا تستعمل اختبار     

 الغرض ،طلترب من خاللو الفرضيتُت :
 عدم وجود ادلركبة الفصلية يف السلسلة الزمنية .:0H_ الفرضية الصفرية 
 وجود ادلركبة الفصلية يف السلسلة الزمنية . : 1H_ الفرضية البديلة 

 5عند مستوى خطر    ل كاي مربع النظرية  و مقارتتو بالقيمة w kيمة يقوم ىذا االختبار على حساب ق  

 و يكون القرار كما يلي : %
   kw˃ . رفض الفرضية الصفرية ،ما يعٍت وجود ادلركبة الفصلية يف السلسلة الزمنية : 

   kw˂. قبول الفرضية الصفرية ،ما يعٍت عدم وجود ادلركبة الفصلية يف السلسلة الزمنية : 
 كما يلي :  wkيتم حساب     

                                    178,99 -   (  =1 +n (3 -   [
  

 

  
Ʃ 

  

      
=]wk  

 حيث :
   

  :مربع رتب ادلشاىدات ادلقابلة للشهر   

   : عدد ادلشاىدات ادلقابلة للشهر     

 19.675تساوي  dl=11و درجة حرية  % 5عند مستوى خطر    كاي مربع حيث أن القيمة النظرية ل      

، ما يعٍت أن ىذه األخَتة تقع يف رلال قبول الفرضية فإتنا تقبل الفرضية الصفرية ، ما  wkأي أهنا أكرب من قيمة 
  يعٍت عدم احتواء السلسلة على ادلركبة الفصلية . 
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  :دراسة إستقرارية السلسلة اني المطلب الث  
 :الطريقة البيانية 

 الغير مستقرة منحنى السلسلة( :3-2شكل رقم )

 
 1على الملحق رقم من إعداد الطالبة باإلعتماد المصدر: 

أن ىناك تزايد من فًتة ألخرى و ىذا تاتج عن وجود تذبذبات و من ىنا ؽلكن من الشكل البياين يتبُت لنا    
أن السلسلة البياتية ىي سلسلة غَت مستقرة و لكن لبيان ذلك أن السلسلة مستقرة أم ال علينا بإجراء القول 

 التايل :سنقوم بالرسم البياين رلموعة من االختبارات للكشف على ذلك و قبل إجراء االختبارات 
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 للسلسة PACو  ACمنحنى  (:3-3شكل رقم)

 

 EViewsالمصدر : من إعداد الباحث باإلعتماد على 

تساوي حوايل   T-1تالحظ من خالل الرسم البياين أن عالقة السلسلة بالقيم السابقة ذلا مثال عند الفًتة 
  - 0,245حوايل 5T-1ذ يف تراجع تدرغلي بنسب غغَتة لتصبح يف الفًتة و تأخ 0,757

    Q حصائية اط الذايت كمجموعة ، يتم استخدام إمشًتك دلعنوية معامالت االرتب ؽلكن إجراء اختبار

(Ljung- Gox   ) و ىو االختبار الوحيد الذي يقدمو برتامجEViews ىذه اإلحصائية تؤكد ، : 

Stat = 97.263 -Q 12 بتأخر  =P 0,05, 12=  21,026 و منو 
2

K Stat = 97.263> -Q  أي ترفض
 الفرض العدم و منو تكون السلسلة غَت مستقرة .

ر الوحدة (، أحد أىم )اختبار جذ  Dickey _ Fullerختبارتقوم باستعمال ا pnrستقرارية السلسلة لدراسة إ
 ظلاذج . 3ادلطور و ذلك باستعمال  ، سنقوم باختبار ديكي فولر  ستقراريةاختبارات اال

 :نماذج 3إختبار ديكي فولر باستعمال (: 3-2جدول رقم) 

 2الطالبة باالعتماد على الملحق رقم إعداد من 

 اإلحتماالت الحرجة المجدولة t المحسوبة t النماذج
بدون قاطع و بدون 

 اإلجتاه الزمٍت
1,10- 1,95- 0,25 

 0,17 - 2,91 -2,33 بالقاطع

 0,22 - 3,49 - 2,76 بالقاطع و باإلجتاه الزمٍت
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 و تقول H0رفض فرضية العدم إذن ال ؽلكن  0,05تالحظ من خالل اجلدول أن االحتماالت احلرجة أكرب من 

 السلسلة حتتوي على جذر الوحدة.
 .و منو السلسلة غَت مستقرة  % 5اجملدولة عند مستوى معنوية  tأكرب من إحصائية  Ctمبا أن 

 إزالة االستقرارية :

 حتصلنا على ادلنحٌت البياين التايل :   Eviewsبعد استخدام برتامج 

 مستقرةالمنحنى السلسلة (: 3-4شكل رقم)

  
 المصدر :من إعداد الطالبة

 من خالل ادلنحٌت البياين تالحظ أن السلسلة مستقرة .
 و حتصلنا على النتائج التالية : Dickey _ Fullerسنقوم من جديد بدراسة االستقرارية باستخدام اختبار 

 (:نتائج ديكي فولر بعد إجراء الفروقات األولى3-3جدول رقم )

-200

-100

0

100

200
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2009 2010 2011 2012 2013

PNST

 اإلحتماالت الحرجة المجدولة t المحسوبة t النماذج
بدون قاطع و بدون اإلجتاه 

 الزمٍت

-6.799119 -1.946549 0.00 

 0.00 2.913549- 6.429593- بالقاطع

 0.00 3.490662- 6.568873- بالقاطع و باإلجتاه الزمٍت



-حالة وكالة القرض المصغر  مستغانم  -دراسة قياسية تنبؤية حول القرض المصغر  الثالث        الفصل   
 

 53 

 3باالعتماد على الملحق رقم الطالبة من إعداد 

أي عدم وجود جذر  % 5اجملدولة عند مستوى معنوية  tر من إحصائية أغغ القيمة احملسوبة Ctتالحظ أن 
 و منو السلسلة مستقرة.الوحدة 

 
 للسلسلة  ARMA( q  ,p  ) نموذجتحديد المطلب الثالث :

 أوال:مرحلة التقدير

  PACو  ACمن خالل دراسة منحنيي  qو  pحتديد درجيت 

 للسلسة PACو  AC: منحنى  ( 3-5 )شكل رقم  

 

 (3-4باالعتماد على الشكل ) المصدر : من إعداد الطالبة

 و p=1أن دالة االرتباط الذايت اجلزئي تنعدم بعد أول ارتباط ألتو ؼلتلف عن الصفر أي الشكل تالحظ   من

،  q  ,11=q  ,5 =q  ,4=q   ,3 =q= 12أما بالنسبة لدالة االرتباط الذايت فتكون عند)  p=10 كذلك  
2 =q  ,1 =q ) 

     ARMA لتقوم بتقدير سلتلف النماذج  q و pبعد حتديد درجيت كل من 

 .ARMAو AR، MA تقدير معامل النموذج حيث تقوم ب
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 (:تقدير معالم النموذج3-4جدول رقم )

SCHWARS AKAIKE R النموذج 

10,93 10,90 5,9 AR (1) 

11,94 11,90 3 AR (10) 

11 ،15 11 ،17 4.7 MA (1) 

11,56 11,58 0,21 MA (2) 

11,55 11,57 0,22 MA (3) 

11,65 11,68 0,13 MA (4) 

11,64 11,66 0,15 MA (5) 

11,42 11,44 0,31 MA (11) 

11 ;25 11,27 0,42 MA (12) 

10 ;95 10,99 0.60 ARMA(1 ;1) 

11 ;23 11 ;27 0.54 ARMA(10 ;1) 

10 ;92 10 ;97 0.61 ARMA(1 ;2) 

11,73 11,78 0,24 ARMA(10 ;2) 

10,95 10,99 0,60 ARMA(1 ;3) 

11,67 11,71 0,29 ARMA(10 ;3) 
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10,95 11 0,60 ARMA(1 ;4) 

11,84 11,89 0,15 ARMA(10 ;4) 

10,88 10,92 0,79 ARMA(1 ;5) 

11,70 11,75 0,27 ARMA(10 ;5) 

10,91 10,95 0,61 ARMA(1 ;11) 

11,55 11,60 0,37 ARMA(10 ;11) 

10,56 10,61 0,73 ARMA(1 ;12) 

11,44 11,49 0,43 ARMA(10 ;12) 

 (3-5من إعداد الطالبة باالعتماد على الشكل )المصدر :

قليلة و الباقي  نسبةضعيف جدا حيث أتو مفسر بمن الشكل أعاله تالحظ أن معامل التحديد من ضعيف إىل 
 العشوائية .  يعود إىل ادلتغَتات 

 ختيار أفضل ظلوذج يكون على أساس معايَت إحصائية :ا 

 . Schwarsو    Akaikeجدول ادلقارتة بُت سلتلف معايَت جدول ادلفاضلة حسب معيار من خالل 

ألتو ػلقق أقل  ARIMA(1 ;1 ;12)السابقة صلد أن النموذج األفضل ىو  ادلفاضلة بُت النماذجو من خالل 
 قيمة للمعيارين.

 ثانيا:مرحلة الفحص الشخصي 
 اختبار صالحية النموذج : -أ

 من خالل دراسة البواقي  ARMAطلترب غالحية النموذج 
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 لدراسة البواقي PACو  ACمنحنى  (:6-3شكل رقم)

 
 EViewsالمصدر : من إعداد الباحث باإلعتماد على 

 

من خالل دالة االرتباط تالحظ أن معظم ادلعامالت تقع داخل رلال الثقة و للتأكيد تعتمد على اختبار 
Ljungbox  حيث تقارن  12من أجل التأخَتQ Stat   بالقيمة اإلحصائيةk

،من خالل الشكل تأخذ  2
k ( 5%,11)= 19,675أما قيمة   12ادلوافقة للتأخَت  15,228القيمة 

2   

k ( 5%,11) مبا أن 
2

  >Q Stat . فإن البواقي عبارة عن شوشرة بيضاء 

 التوزيع لبواقي النموذج المقدرطبيعة اختبار ب :

التكراري ىذا االختبار يساعدتا على معرفة إذا كات  األخطاء تتبع التوزيع الطبيعي و باالعتماد على ادلدرج 
 للبواقي .
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 (: اختبار طبيعة التوزيع لبواقي النموذج المقدر3-7شكل رقم )

 
 4باالعتماد على الملحق رقم المصدر: من إعداد الطالبة 

 : يستعمل الختبار فرضية العدم Skewness إختبار-1

0  =1V :H0 

0   1V :1H 

 و ذلك باالعتماد على اإلحصائية التالية :

                         1,81 = √     / 0,50= 
2
 

/
 

1
 ( n / 6) / (0- 1β ) =1V 

 فسلسلة البواقي متناظرة . 1,81 < 1,96مبا أن 

 : يستعمل الختبار فرضية التسطح الطبيعي Kurtosis إختبار-2

0  =2V :H0 

0   2V :1H 

 و ذلك باإلعتماد على اإلحصائية التالية 

                3,13   =√      /3- 4,98  =2 / 1  (n / 24 )/ (3- 2β  =)2V 

 تسطح طبيعي لسلسلة البواقي . ال يوجدف 1,96<   3,13مبا أن 

 : يستعمل للكشف عن السلسلة إذا كات  تتبع توزيع طبيعي jarque-Beraختبارا – 3

  -1 k
2

   2
(3- 2β )24  /n+

2
 (1β  ( )6/n( = n     

0

4

8

12

16

20

24

-100 -50 0 50 100 150

Series: Residuals

Sample 2009M02 2013M12

Observations 59

Mean      -2.754731

Median  -5.469072

Maximum  157.1720

Minimum -117.4968

Std. Dev.   45.79483

Skewness   0.502993

Kurtosis   4.978526

Jarque-Bera  12.11115

Probability  0.002345
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12,30 =
2

(3- 4,98 ()24 / 60 +)  
2

(0,50()6/60 = )n 

k 0,95=  5,991لدينا: 
2 

 .ما يعٍت أتنا ترفض فرضية التوزيع الطبيعي  12,30>    

 .األخطاء ال تتبع توزيع طبيعي  ضاأي  0,002 <  0,05مبا أن االحتمال  و 

 االرتباط الذاتي لألخطاء: اختبار -4 

وىي تقع ضمن رلال  7DW=1, 8واتسون"، صلد أن -إلجراء ىذا االختبار تستعمل إحصائية "دوربن      
 الثقة لقبول فرضية عدم وجود ارتباط بُت األخطاء، ومنو النموذج غاحل للتنبؤ.

 ومن كل ما سبق تستنتج أن النموذج ادلختار مقبول إحصائيا.     

 

 قياس جودة التنبؤ  المطلب الرابع :

من خالل ادلراحل السابقة من الدراسة وجدتا أن أفضل ظلوذج شلثل لبياتات السلسلة زلل الدراسة ) عدد مناغب 
  . ARIMA(1 ;1 ;12)سلتلط من الدرجة (( ىو ظلوذج  2013-2009الشغل خالل الفًتة) 

 .و إتطالقا من ذلك ؽلكننا توقع عدد مناغب شغل خالل سنة الحقة )تكون قصَتة توعا ما (

 و بعد إدخال ادلعطيات حتصلنا على : Spssباإلعتماد على 

 (: قيمة التنبؤ5-3جدول رقم )
Prévision 

Modèle 61 

nt-Modèle_1 

Prévision 334.42 

UCL 479.17 

LCL 189.67 

 Spssالمصدر : من إعداد الطالبة باإلعتماد على 
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و ىي قيمة متوقعة  334كات    61أي القيمة  2014من خالل اجلدول تالحظ أن قيمة التنبؤ لشهر جاتفي 
َت متغَتات أخرى السالسل الزمنية ألهنا ختضع لتأث تستطيع التنبؤ بإستخدام بناءا على متغَتات سابقة تقول أتنا ال
 ففي اآلوتة األخَتة تالحظ اطلفاض يف أسعار البًتول و ىذا ما يؤثر سلبا على ، البًتول يؤثر على أغلب ادلتغَتات

 . التشغيل

 .التشغيل خاضع لقرارات إدارية غَت مرتبط مبتغَتات أخرى 
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 خالصة :

ىذا الفصل قد قمنا أوال بتقدمي حملة تارؼلية عن الوكالة الوطنية للقرض ادلصغر لوالية مستغاًل ومن مث يف      
اليت تقدمها ، وىذا ز" على السلسلة الزمنية لعدد ادلناغب جنكي-بؤية باستعمال منهجية "بوكسالدراسة التن
السلسلة و إجراء و كشف طبيعة ، ولكن قبل البدء يف التنبؤ كان البد من دراسة  2013إىل  2009 اتطالقا من
 اإلحصائية عليها .     االختبارات
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لقد حاولنا من خالل الدراسة اليت قمنا هبا حل اإلشكالية ادلطروحة و اإلجابة على التساؤالت ادلذكورة يف     
ادلقدمة ، فقد بدأنا حبثنا يف التطرق إىل مفهوم التشغيل و البطالة اليت ال زالت تعاين منها كل الدول دبا فيها الدول 

، حيث يعترب التشغيل قضية دولة أو قضية لتخفيف من حدهتا ادلتطورة اليت مل تستطع القضاء عليها كليا بل ا
حكومة يف حني أن التشغيل ىو عملية مرتبطة بالبنية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية للمجتمع و ىو ما 

أن التشغيل يعين إجياد فرص عمل ،هبدف التقليل من اآلثار النامجة عن  ذلك،جيعلنا نعتربه قضية رلتمع باألساس 
 البطالة  وذلك بتحقيق التشغيل األمثل .  

اليت تعترب من أىم التحديات اليت تواجو احلكومة إن ىشاشة االقتصاد اجلزائري أدى إىل ظهور مشكلة البطالة     
 قد عملت على التقليص من حدة البطالة .، فالسياسات التشغيلية اجلزائرية 

 صالحاتفقد أخذت على عاتقها بعض اإل  ة يف رلال دعم التشغيلفيما يتعلق حبالة اجلزائر ىناك جهود معترب    
، لكن ذلذه اإلصالحات أثر سليب على مستوى التشغيل و قتصادي خالل مرحلة تطبيق برنامج اإلصالح اال
 .% 08,92إىل  0222البطالة ، حيث وصل معدل البطالة سنة 

أخذت اجلزائر رلموعة من التدابري كإجراءات دلكافحة البطالة سبثلت يف رلموعة من األجهزة اخلاصة بعملية    
و عقود ما قبل التشغيل ...( و ىي موجهة لفئة الشباب التشغيل ك ) اإلدماج ادلهين ، برنامج تشغيل الشباب 

 اليت سبثل أكثر من ثلثي اجملتمع .

 ية يف رلال التشغيل لكن أغلبها كانت غري فعالة نظرا لصعوبة التحكم يف تسيريىا .حققت اجلزائر نتائج إجياب  

عتماد على قطاعات أخرى ، فمن التوصيات ادلوجهة إليها االتعتمد اجلزائر على قطاع احملروقات بصفة خاصة    
خارج قطاع احملروقات كالبناء و األشغال العمومية و اخلدمات و الفالحة دبا أن اجلزائر سبتلك أراضي فالحية 

ستثمارات وطنية و ذلك بتقدمي اصاحلة للزراعة و ىي غري مستغلة ، فعليها بتوجيو و تشجيع الشباب خبدمتها 
 ذلذا القطاع .

الوكالة الوطنية لتسيري القرض ة دلوضوع حبثنا عن واقع التشغيل يف والية مستغامن قمنا باختيار للقيام بدراسة قياسي  
 . 0202-0228ادلصغر بوالية مستغامن خالل الفرتة 
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على السالسل  جنكيز -مشاىدة ،فقمنا بتطبيق منهجية بوكس  02كانت لدينا معطيات تضم أكثر من    
الزمنية ، وقبل إجراء الدراسة ،قمنا بالكشف عن ادلركبات اليت ربتويها و الكشف عن إستقرارية السلسلة أو 
عدمها، فوجدنا السلسلة غري مستقرة و ذلك عرب اختبار ديكي فولر الذي يبني ذلك و بعدىا قمنا بإزالة مركبة 

 ة .االذباه العام الذي يؤدي إىل استقرارية السلسل

و يف األخري قمنا باختيار النموذج األفضل من بني عدة مناذج ربصلنا عليها بعد استخدام معايري ادلفاضلة      
 . 4102جانفي دراسة تنبؤية لشهر الذي بواسطتو قمنا بإجراء  (AIC، SIC ،HQIC)أقل قيمة دلعايري )

 : نتائج الدراسة

 األسئلة اليت قمنا بطرحها سابقا و على اإلشكالية بصفة عامة :استنتاجنا ىدا ىو عبارة عن إجابة على 

 ؛ زبفيض معدل البطالةاالصالحات االقتصادية تساىم بشكل فعال يف  -

يف والية مستغامن إال أن احلكومة اجلزائرية وضعت مستوى التشغيل منخفض أن  الدراسة وجدنا ىذه من خالل -
 ؛أجهزة للتخفيف من حدة البطالة 

 ؛ميكن التنبؤ دبعدل التشغيل بواسطة بوكس جنكيز ألنو مرتبط دبتغريات أخرى ال  -

 : توصيات

 الدراسة ، ميكن تلخيص بعض التوصيات يف النقاط التالية : بناءا على النتائج اليت توصلت إليها

 .زيادة عدد مناصب شغل خاصة لفئة الشباب  -

 لكي يكون ىناك تشغيل جيد جيب الرتكيز على قطاعات أخرى خارج قطاع احملروقات كالفالحة و البناء . –

 :الدراسةآفاق 

 قتصاد ريعي .إعتبار اقتصادىا ابدائل خارج قطاع احملروقات بزلاولة إجياد  –

 كيف للجزائر أن تنعش إقتصادىا من خالل سياسات التشغيل . – 
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                                         العربية :                                                 المراجع باللغة 
 الكتب : -أ

و اإلسالمية ،الطبعة األوىل ،دار الفكر  أسامة السيد عبد السميع،مشكلة البطالة يف اجملتمعات العربية -1
 . 8006اجلامعي ، مصر،

         أمحد علي دغيم،ادلعجزة االقتصادية والقضاء هنائيا على البطالة،ادلكتبة األكادمية،مطابع الدار  -2
 اذلندسية ،القاىرة . 

الطبعة  ،األردن، للتجليد الفينالبطالة،دار الفتح إبراىيم زلمود عبد الرمحن،حلول إسالمية فعالة دلشكلة  -3
 .األوىل

  8002عبد الرمحن يسرى أمحد،النظرية االقتصادية الكلية و اجلزئية،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية،الطبعة الثانية،  -4
  .  8007 اجلامعية، ادلطبوعات ديوان الكلية، االقتصادية السياسات إىل ادلدخل قدي، اجمليد عبد -5
اجلامعي  الشباب،ادلكتبفك شفراهتا و حديث مع  ع،البطالة قنبلة موقوتةزلمد نبيل جام -6

 . 8006احلديث،اإلسكندرية،
 . 2005زلمد قرقيب، عرض حول التوجيو و اإلرشاد يف برنامج و أجهزة التشغيل باجلزائر،  -7
 . 2008األوىل ،زلد طاقة و حسني عجالن حسن،اقتصاديات العمل،إسراء للنشر والتوزيع ،األردن،الطبعة  -8
  . 2007متحت القريشي،اقتصاديات العمل،دار الوائل للنشر،األردن،الطبعة األوىل، - 9

مدين بن شهرة ،اإلصالحات االقتصادية و سياسة التشغيل ،دار احلامد للنشر و التوزيع ، الطبعة  -10
 .2009األوىل،عمان ،

 2009اجلزائر،الطبعة األوىل ،للنشر و التوزيع، نورالدين،التشغيل و البطالة يف اجلزائر،دار الغرب -11
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 األطروحات و المذكرات : -ب
:زلاولة حتليل،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف  ،إشكالية التشغيل يف اجلزائر ادريوش زلمد دمحاين  -1

                                                                                                               .   2013-2012العلوم االقتصادية فرع اقتصاد التنمية،
سايح حنان و بوعناين فاطمة الزىراء،سياسة التشغيل يف اجلزائر،مذكرة خترج لنيل شهادة ليسانس يف العلوم  -2

 .2014-2013 ، مستغاًل، جامعة عبد احلميد بن باديس ،التجارية
هادة ماسرت قتصادية على التشغيل و البطالة يف اجلزائر ، مذكرة خترج لنيل شمقدم زينة ،أثر اإلصالحات اال -3

 . 2012/2013،مستغاًل جامعة عبد احلميد بن باديس ،
 مرباح،ورقلةجامعة قاصدي  ،2011- 2000موالي خلضر عبد الرزاق،تقييم أداء سياسة الشغل يف اجلزائر -4

  ،اجلزائر .
، جامعة 2001صالحات االقتصادية باجلزائر منذ رامج اإلبزكرياء، سياسة التشغيل و فعالية مسعودي  -5

   سطيف .
خدمي عبد القادر ، دراسة حتليلية و تنبؤية دلبيعات الشركة الوطنية للصناعات ادليكانيكية و لواحقها ،مذكرة  -6

  .  2013-2012سنة ،مستغاًل امعة عبد احلميد بن باديس ،جختصص لنيل شهادة ماسرت ، 

 المداخالت : -ج
أمحية سليمان، السياسة العامة يف رلال التشغيل ومكافحة البطالة يف اجلزائر، ادللتقى العلمي حول السياسات  -1

 .8007أفريل  85-84العامة ودورىا يف بناء الدولة وتنمية اجملتمع، جامعة الطاىر موالي، سعيدة، اجلزائر، 
سرتاتيجية إادللتقى الدويل حول  د عبد احلميد قومي،سياسة التشغيل كسياسة دلكافحة البطالة يف اجلزائر، -2

 .  جبامعة ادلسيلة 8055نوفمرب  54-53احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية ادلستدامة يومي 
غامل عبد اهلل،ملتقى دويل حول إسرتاتيجية الدولة يف القضاء على البطالة و حتقيق التنمية ادلستدامة يومي  -3

 ،جامعة ادلسيلة.8055نوفمرب  53-54
 تنمية يف دورىا و التشغيل سياسة البطالة،ملتقى معضلة و اجلزائر يف التشغيل رابح،سياسة اهلل عبد سرير -4

 .8055أفريل  52-51 خيضر،بسكرة،يومي زلمد البشرية،جامعة ادلوارد
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 :االلكترونية  المواقع -د
 التشغيل  على أثرىا و اجلنسيات ادلتعددة الشركات ,زياين القادر عبد -1

http://algerianexpert.maktoobblog.com/date/2015/12 
الوطين   و الديوان وزارة العمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي، معطيات حول التشغيل والبطالة يف اجلزائر -2

 .   2015مارس 16زيارةلإلحصاءات ، تاريخ ال
www.mtess.gov.dz/mts 

 المراجع باللغة األجنبية :
-5 commission « perpectives de développement economique et social » ,rapport 

.regards sur la politique monétaire en algerie2005 ,p152       

R Bourbonnais ;Econométrie (MANUEL ET EXERCICES CORRIGES) - 8  
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 : عدد مناصب العمل المقدمة من طرف وكالة القرض المصغر بوالية مستغانم 1ملحق رقم 

 2009 2010 2011 2012 2013 
 86 0 98 48 52 جانفي
 89 0 177 56 71 فيفري
 132 0 263 70 61 مارس
 211 3 112 116 49 أفريل
 341 4 196 203 81 ماي
 398 7 280 286 64 جوان
 326 15 123 66 122 جويلية
 282 17 99 81 102 أوت

 372 20 102 147 142 سبتمبر
 337 59 213 82 34 أكتوبر
 342 75 333 79 29 نوفمبر
 333 92 93 51 40 ديسمبر

 المصدر :الوكالة الوطنية للقرض المصغر بوالية مستغانم
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 : نتائج اختبار ديكي فولر 2ملحق رقم 
 :بدون قاطع و بدون اإلتجاه الزمنيأوال:

Null Hypothesis: PNR has a unit root  

Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.098231  0.2438 

Test critical values: 1% level  -2.604746  
 5% level  -1.946447  
 10% level  -1.613238  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(PNR)   

Method: Least Squares   

Date: 05/19/15   Time: 11:16   

Sample (adjusted): 2009M02 2013M12  
Included observations: 59 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PNR(-1) -0.062375 0.056795 -1.098231 0.2766 
     
 

Null Hypothesis: PNR has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.329228  0.1664 

Test critical values: 1% level  -3.546099  

 5% level  -2.911730  

 10% level  -2.593551  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(PNR)   

Method: Least Squares   

Date: 05/19/15   Time: 11:35   

Sample (adjusted): 2009M02 2013M12  

Included observations: 59 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PNR(-1) -0.196663 0.084433 -2.329228 0.0234 

C 29.52558 14.04849 2.101691 0.0400 
     
     R-squared 0.086909     Mean dependent var 4.762712 

Adjusted R-squared 0.070890     S.D. dependent var 73.18030 

S.E. of regression 70.53877     Akaike info criterion 11.38351 

Sum squared resid 283615.9     Schwarz criterion 11.45394 

Log likelihood -333.8136     Hannan-Quinn criter. 11.41100 

F-statistic 5.425305     Durbin-Watson stat 1.910720 

Prob(F-statistic) 0.023414    
 
 

Null Hypothesis: PNR has a unit root  

    R-squared 0.016151     Mean dependent var 4.762712 

Adjusted R-squared 0.016151     S.D. dependent var 73.18030 

S.E. of regression 72.58695     Akaike info criterion 11.42425 

Sum squared resid 305594.2     Schwarz criterion 11.45946 

Log likelihood -336.0154     Hannan-Quinn criter. 11.43800 
Durbin-Watson stat 2.027787    

     
     

 

 

 

 

 

 

 



 70 

 

 بالقاطع و االتجاه الزمني :ثانيا: 

Null Hypothesis: PNR has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.761009  0.2173 

Test critical values: 1% level  -4.121303  

 5% level  -3.487845  

 10% level  -3.172314  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

  

ugmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(PNR)   

Method: Least Squares   

Date: 05/19/15   Time: 12:05   

Sample (adjusted): 2009M02 2013M12  

Included observations: 59 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PNR(-1) -0.252340 0.091394 -2.761009 0.0078 

C 10.26236 18.92000 0.542408 0.5897 

@TREND(2009M01) 0.875794 0.583728 1.500345 0.1391 
     
     R-squared 0.122194     Mean dependent var 4.762712 

Adjusted R-squared 0.090844     S.D. dependent var 73.18030 

S.E. of regression 69.77719     Akaike info criterion 11.37800 

Sum squared resid 272655.9     Schwarz criterion 11.48364 

Log likelihood -332.6510     Hannan-Quinn criter. 11.41924 

F-statistic 3.897708     Durbin-Watson stat 1.881237 

Prob(F-statistic) 0.026011    
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 :بالقاطعثالثا: 

  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 
     
   1     t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.329228  0.1664 

Test critical values: 1% level  -3.546099  

 5% level  -2.911730  

 10% level  -2.593551  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(PNR)   

Method: Least Squares   

Date: 05/19/15   Time: 11:35   

Sample (adjusted): 2009M02 2013M12  
Included observations: 59 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PNR(-1) -0.196663 0.084433 -2.329228 0.0234 
C 29.52558 14.04849 2.101691 0.0400 
     
     R-squared 0.086909     Mean dependent var 4.762712 

Adjusted R-squared 0.070890     S.D. dependent var 73.18030 

S.E. of regression 70.53877     Akaike info criterion 11.38351 

Sum squared resid 283615.9     Schwarz criterion 11.45394 

Log likelihood -333.8136     Hannan-Quinn criter. 11.41100 

F-statistic 5.425305     Durbin-Watson stat 1.910720 

Prob(F-statistic) 0.023414    
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 : ناتئج اختبار ديكي فولر بعد إجراء الفروقات األولى 3ملحق رقم 

 بالقاطع :أوال :

Null Hypothesis: D(PNRSA) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.429593  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.550396  

 5% level  -2.913549  

 10% level  -2.594521  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(PNRSA,2)  

Method: Least Squares   

Date: 05/28/15   Time: 09:57   

Sample (adjusted): 2009M04 2013M12  
Included observations: 57 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(PNRSA(-1)) -1.280368 0.199137 -6.429593 0.0000 

D(PNRSA(-1),2) 0.294041 0.147323 1.995899 0.0510 

C 7.611272 7.624606 0.998251 0.3226 
     
     R-squared 0.492362     Mean dependent var 4.103312 

Adjusted R-squared 0.473561     S.D. dependent var 79.07220 

S.E. of regression 57.37174     Akaike info criterion 10.98818 

Sum squared resid 177741.9     Schwarz criterion 11.09571 

Log likelihood -310.1630     Hannan-Quinn criter. 11.02997 

F-statistic 26.18750     Durbin-Watson stat 1.873671 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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 بالقاطع و االتجاه الزمني :ثانيا: 

 

Null Hypothesis: D(PNRSA) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.568873  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.127338  

 5% level  -3.490662  

 10% level  -3.173943  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(PNRSA,2)  

Method: Least Squares   

Date: 05/28/15   Time: 09:58   

Sample (adjusted): 2009M04 2013M12  

Included observations: 57 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(PNRSA(-1)) -1.310130 0.199445 -6.568873 0.0000 

D(PNRSA(-1),2) 0.312973 0.147282 2.124993 0.0383 

C -10.41285 16.16036 -0.644346 0.5221 

@TREND(2009M01) 0.584512 0.462795 1.263006 0.2121 
     
     R-squared 0.507194     Mean dependent var 4.103312 

Adjusted R-squared 0.479300     S.D. dependent var 79.07220 

S.E. of regression 57.05816     Akaike info criterion 10.99361 

Sum squared resid 172548.6     Schwarz criterion 11.13698 

Log likelihood -309.3179     Hannan-Quinn criter. 11.04933 

F-statistic 18.18248     Durbin-Watson stat 1.914835 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 بدون قاطع و بدون اتجاه زمني :ثالثا: 

 

Null Hypothesis: D(PNRSA) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.799119  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.605442  

 5% level  -1.946549  

 10% level  -1.613181  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(PNRSA,2)  

Method: Least Squares   

Date: 05/28/15   Time: 09:59   

Sample (adjusted): 2009M03 2013M12  

Included observations: 58 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(PNRSA(-1)) -1.002638 0.147466 -6.799119 0.0000 
     
     R-squared 0.446844     Mean dependent var 3.283867 

Adjusted R-squared 0.446844     S.D. dependent var 78.62358 

S.E. of regression 58.47585     Akaike info criterion 10.99220 

Sum squared resid 194907.3     Schwarz criterion 11.02772 

Log likelihood -317.7737     Hannan-Quinn criter. 11.00603 

Durbin-Watson stat 1.798584    
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   ARMA( 1112: نتائج )4ملحق رقم 

Dependent Variable: PNST   

Method: Least Squares   

Date: 05/25/15   Time: 17:32   

Sample (adjusted): 2009M02 2013M12  

Included observations: 59 after adjustments  

Convergence achieved after 9 iterations  

MA Backcast: 2008M02 2009M01   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     AR(1) 0.790892 0.099176 7.974611 0.0000 

MA(12) -0.825594 0.049784 -16.58340 0.0000 
     
     R-squared 0.726051     Mean dependent var -0.845625 

Adjusted R-squared 0.721245     S.D. dependent var 87.65551 

S.E. of regression 46.27973     Akaike info criterion 10.54060 

Sum squared resid 122083.4     Schwarz criterion 10.61102 

Log likelihood -308.9476     Hannan-Quinn criter. 10.56809 

Durbin-Watson stat 1.868984    
     
     Inverted AR Roots       .79   

Inverted MA Roots       .98      .85+.49i    .85-.49i  .49-.85i 

  .49+.85i     -.00-.98i   -.00+.98i -.49-.85i 

 -.49+.85i     -.85+.49i   -.85-.49i      -.98 
     
     

 

 

 

 

 

 

 



 

 ملخص :

 . 9002-9002التشغيل يف والية مستغامن خالل الفرتة و آفاق يعاجل موضوع املذكرة واقع    

اعتمدت احلكومة اجلزائرية سياسات إصالحية يف اجملال االقتصادي حيث شكلت وكاالت متخصصة يف دعم    
، اليت يعاين منها خمتلف دول العاملو ترقية الشباب الذي ميثل ثلثي اجملتمع من أجل التخفيف من حدة البطالة 

فسنحاول معاجلة هذا املوضوع من خالل التعرض ملختلف اإلجراءات و التدابري اليت اعتمدهتا احلكومة اجلزائرية يف 
 جمال التشغيل و إىل أين وصلت و التعرض للصعوبات و العراقيل اليت حالت دون ذلك.

 هبدف بعث و إثراء النقاش و املعاجلة الفنية للموضوع مت استعراض اإلطار املفاهيمي للتشغيل و البطالة .     

اعتمدنا على الوكالة الوطنية للقرض املصغر بوالية مستغامن فبعد احلصول على املعطيات الضرورية قمنا بإجراء     
و ذلك باالعتماد على منهجية بوكس  9002غل يف الدراسة القياسية عليها من أجل التنبؤ بعدد مناصب الش

 .جنكيز 

 الكلمات المفتاحية :

 ، التنبؤ .السالسل الزمنية التشغيل ، 
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