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  : یدــــتمھ

  
إن انتشار ظاھرة البطالة و تفاقمھا المستمر و انتشارھا خاصة في وسط الشباب     

خریجي الجامعات و معاھد التكوین دعى إلى التفكیر في كیفیة التخفیف من حدتھا من 

خالل خلق أجھزة مختصة لتسیر و معالجة ملف البطالة و التشغیل و ھذه األجھزة أسندت 

  :إلى الوكالة التنمیة االجتماعیة ، و ھذه البرامج ھي  مھمة تسیرھا

  .عقود ما قبل التشغیل  -

  .الشغل المأجور -

 .وكالة دعم و تشغیل الشباب  -

 .جھاز القرض المصغر -

 .أشغال المنفعة العامة -

و سنتعرض في ھذا الفصل إلى ھذه البرامج ظروف نشأتھا و الھدف منھا إضافة إلى 

إطار  واقع التشغیل ضمن و كذا ، یل وفق ھذه البرامجعرض محلي إلحصائیات التشغ

  .القطاع األجنبي و دوره في التخفیف من البطالة
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  : لمحة عن النمو السكاني ببسكرة  :أوال
 713.244:  \ب 2004دیسمبر  31أي  2004قدر عدد سكان الوالیة إلى غایة نھایة سنة 

  .نسمة  21000 \ادة تقدر أي بزی 2003نسمة لسنة  962.244نسمة مقابل 

وتباین من بلدیة ألخرى بحیث تصل إلى  2كلم/ن 33كما ستبلغ الكثافة السكانیة 

  .ببلدیة رأس المیعاد جنوب غرب الوالیة 2كلم/ن 4ببادیة بسكرة مقابل  2كلم/ن1.607

  .كما أن التركیبة العمریة للسكان ستكون كالتالي 

  )1( :2004نهایة سنة حسب الفئات التركیبة العمریة للسكان: 16جدول رقم 
 النسبة المئویة العدد الفئة العمریة

 16.19 115.474 سنوات 5 – 0

 26.90 191.863 سنة  15 – 6

 80.49 360.117 سنة 59 – 16

 6.42 5.790 سنة 60أكثر من 

 100 713.244 المجموع

  یة التشغیلمدیر:المصدر                                                 

سنة نسبة )  59 – 16( من خالل ھذا الجدول نجد أن النسبة األكبر من السكان تمثلھا فئة 

سنة  60وھي تمثل فئة القوة العمل بمدینة بسكرة وأقل نسبة في فئة األكثر من  50.49%

وتمثلھا فئة الذین أحیلوا على سن التقاعد ،فنجد ھنا أن المجتمع البسكري لھ تمثیل ، 6.42

 15-6شباني فتي أكثر من باقي الفئات بحیث نجد أن النسبة التي تلي فئة قوة العمل ھي فئة 

  % .26.90سنة بنسبة 

  :وتتوزع الفئات العمریة  حسب الجنسین بین الذكور واإلناث كما یوضحھ الجدول التالي  
  

  : توزیع السكان حسب الجنس: 16جدول رقم 
 % ویـةالنسبـة المئ العـــــدد الجنــــس

 50.35 359.118 الذكـــور

                                                
  11،ص2005ة ، إعداد مدیریة التخطیط والتھیئة العمرانیة ،والیة بسكرة،مونوغرافیة والیة بسكر ) (1
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 49.65 354.126 اإلنـــاث

  %100 713.244 المجمــوع

  شغیلمدیریة الت:  المصدر                                                
أننا نجد فارق  إالنجد النسب متقاربة فیما یخص توزیع السكان ما بین الذكور واإلناث    

،بحیث نسبة  % 1.5فارق یقارب بور عن اإلناث نسبة الذكبین   بسیط

  %. 49.65،بینما اإلناث تصل %50.35الذكور

والحدیث عن السكان وتوزیعھم حسب الفئات واألعمار وكذا حسب الجنس یجرنا إلى تحدید 

  . 2004توزیعھم عبر الوالیة كحدود إداریة وھذا دائما في إطار نھایة سنة 

  : 2004سب التشتت  نهایة توزیع السكان ح:  17جدول رقم 
 النسبـة المئویـة العـــــدد التوزیع 

 75.04 535.218 تجمعات مقر البلدیات

 24.96 178.026 خارج مقر البلدیة 

  %100 713.244 المجمــوع

  مدیریة التخطیط المھنیة العمرانیة                  :  المصدر                                      
  التركیز السكاني الكبیر منصب على مقر بلدیة بسكرة أي ضمن الوسط الحضري نجد 

،وهو أمر متوقع كون المدینة مركز جذب للسكان أكثر من % 75.04وهذا بنسبة 
  .المناطق األخرى 

  : واقع تشغيل اليد العاملة المحلية:  ثانيا
ا ھذ ، قوة العمل نموبعد العرض المبسط واإلحصائي لنمو السكاني لوالیة بسكرة وكذا  

جرنا للحدیث عن ما توفره الوالیة من فرص للتوظیف وما تقدم من الطرح الدیمغرافي ی

  2004والبالغة حتى نھایة سنة  ،لھائلة من قوة العملامجھودات من أجل استیعاب اإلعداد 

منصب شغل یتوزع على  24092نسمة تدخل ضمن سن العمل ، وقد تم إنشاء  360.117

  : اعات اقتصادیة وھو ما یوضحھ الجدول التالي عدة قط

  : 2004توزیع المناصب المنشاة خالل سنة: 18جدول رقم 

 القطـــــــــــــاع
 المناصـــب

 المجموع دائم مؤقت

 الفالحة والري
AGRICULTURE ET                    4 412 20 61 532 10 
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FORETS                                   

 لصناعةا
INDUSTRIE                       93 873 966 

 م س ت ع و م أ ع 
DELP   ET DTP                  117 523 640 

 التجارة 
TOURISME ET                 

ARTIZANA                        
1 816 305 121 2 

 FONCTION PUBLIQUE  11 120 131 السیاحة والصناعة التقلیدیة 

               FONCTION الوظیف العمومي 

PUBLIQUE               
771 153 924 

 TRANSPORT           206 412 618 النقل 

 IAIG  0 2414 414 2                    الشغل في إطار الشبكة االجتماعیة    

 CPE                          0 1630 1630  التشغیل في إطار عقود ما قبل التشغیل 

 MICRO-CREDIT     0 0 0  مصغر /قالمستفیدین من القروض البنكیة 

  أشغال المنفعة العامة ذات الكثافة في الید العاملة        
TUP - HIMO 

0 1416 1416 

 ESIL                                0 2414 2414 الشغل المأجور 

 7426 مجـــموع القطاعــــــــات
16666 092 24 

  

من بینھم  2004عامل خالل سنة  183.036بلغ عدد العاملین بمدینة بسكرة حوالي       

عامل كما أنھ وصل عدد المناصب  92.335في قطاع الفالحي أي ما یقارب   % 50.45

منصب  16.666منصب دائم و  7.426منصب منھم  24.092 2004المستحدثة سنة 

ھم بشكل كبیر في خلق مناصب شغل ھو القطاع مؤقت ، والقطاع االقتصادي الذي سا

 4.412منصب ومنھا  10.53الفالحي  بحیث بلغ عدد المناصب المنشاة لھذا القطاع 

من المناصب  % 43.72منصب دائم ، ویمثل ھذا العدد نسبة  6.120منصب مؤقت و 

  .یة  المنشاة وھو ھذا ما یترجمھ النتائج اإلیجابیة للصندوق الوطني للتنمیة الفالح

  : 31/12/2004مناصب الشغل : 19جدول 

 قطاع النشاط  

 السكان المشتغلین
المناصب المنشاة من 

 31/12إلى /01/01

المجموع 

 إلى
 النسبة

إلى غایة 

31.12.2003 
 المؤقتین الدائمین

31.12.20

04 
 المئویة
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  13.25  24.251  153  771  23.327 الوظیف العمومي  01

  3.31  6.052  873  93  5.086 الصناعة 02

  9.24  16.619  305  1.816  14.798 التجارة 03

  2.77  5.070  412  206  4.452 النقل 04

  12.07  22.084  523  117  21.444 البناء واألشغال العمومیة   05

  0.54  991  120  11  860 السیاحة والصناعة التقلیدیة 06

  50.45  92.335  6.120  4.412  81.803 الفالحة والري 07

  2.59  4.734  2.414  0  2.320 غل المأجورالش 08

  2.95  5.400  2.700  0  2.700 الشبكة االجتماعیة  09

  1.01  1.850  1.630  0  220 عقود ما قبل الشغل  10

  0.003  5  0  0  5 القروض البنكیة  11

  1.83  3.345  1.416  0  1.929 أشغال المنفعة العامة 12

 100 183.036 16.666 7.426 1.929 مجموع الوالیـة 

  24092 
  

  
  
  
  
  

  برامج التشغیل  :ثالثا
    CPE: برنامج عقود ما قبل التشغیل - 1

بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  1998برنامج عقود ما قبل التشغیل سنة  شأأن

، یتضمن إدماج الشباب في سوق العمل مستھدفا البطالین الحائزین على شھادات  402-98

معاھد الوطنیة للتكوین المھني ، بحیث یسمح ھذا البرنامج جامعیة وكذا البطالین خریجي ال

وتم عملیة اإلشراف ،الحصول على تكوین تطبیقي بالتكیف  مع منصب العمل ألول مرة

  . ADSعلیھ من خالل وزارة العمل والحمایة االجتماعیة وكذا وكالة التنمیة االجتماعیة 
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امة وإكساب الخبرة المھنیة وتخفیف یھدف ھذا الجھاز إلى مكافحة البطالة بصفة ع      

تكوین تطبیقي للمستعدین منھ بصفة خاصة وھذا في حالة إدماجھم مھنیا ، وتدوم فترة 

أشھر بطلب من الھینة والمؤسسة المستخدمة وكذا ) 06(شھرا قابلة للتمدید  ) 12(التشغیل 

  .رف المستفید طمن 

  : وتتمثل األھداف ھذا البرنامج فیما یلي 

ف من البطالة خاصة في وسط الطبقة المتعلمة سواء الحاصلة على تأھیل التخفی - 1

  .جامعي أو تأھیل مھني 

تحقیق تكوین وخبرة مھنیة تؤھل المستفیدین من ھذا الجھاز االستفادة من تشغیل  - 2

الخبرة  طرتتش فمنصب دائم بخبرة مھنیة مسبقة خاصة وإن أغلب طلبات التوظی

  .المھنیة في المجال 

   : االستفادة من الجهازشروط 1-1
یخص جھاز عقود ما قبل التشغیل جمیع الشباب ذوي الشھادات اللذین درسوا في  -

مؤسسات التعلیم العالي وكذا خریجي المعاھد الوطنیة للتكوین الحائزین على مستوى تقني 

  .سامي  

حیث سنة  35-19ت یشترط أن یتراوح سن الشباب بین . م . لدى التسجیل في جھاز ع  -

  .یدخل تاریخ التسجیل في الحسبان إلثبات شرعیة السن 

 –یجب أن یكون الشباب معفى من الخدمة الوطنیة ، وبھذا الصدد یجب أن یدرجوا ضمن  -

ملف التسجیل ، شھادة تثبت تأدیة الخدمة الوطنیة أو اإلعفاء منھا ، تسلم من قبل المصالح 

  .المؤھلة 

  ي الشھادات من جنس اإلناث ال یخص ھذا اإلجراء الشباب حامل

طلب الشغل ألول مرة ، أي بعبارة أخرى عدم ممارسة أي عمل من قبل شرط مطلوب -

  .ت . ق . م . لنیل بالنسبة لجھاز ع 

الشباب ذو الشھادات واللذین مارسوا أعماال مأجورة لمبادرات محلیة أو نشاطات ذات -

  .ت . ق . م . المنفعة العامة لھم األحقیة في ع 
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یتم التسجیل المشار إلیھ أعاله بالنسبة للشباب حاملي الشھادات على مستوى الوكاالت -

( بحیث تشكل ھذه الوكاالت شبكتھ الوكالة الوطنیة للتشغیل ) ت . م . و ( المحلیة للتشغیل 

  .، وتسلم شھادة التسجیل إلى الشاب حامل الشھادة ) ت .و. و 

ى مذكورة أعاله تلزم هذه الهیاكل بإخبار الوكالة عندما یتم التسجیل لدى هیاكل أخر - 
  .المحلیة للتشغیل 

تلزم الوكاالت المحلیة للتشغیل بتوفیر المعلومات المرتبطة بطلبات عقود ما قبل التشغیل  -

، وإعداد قوائم المؤھلین الشباب ذوي الشھادات ، وإرسالھا  الوالیة المتواجدة بھا الخاصة ب

لى مندوب تشغیل الشباب التابع لنفس الوالیة التي تنتني إلیھا وكالة بعد التأشیر علیھا، إ

التشغیل المحلیة تدریجیا المركز الوحید لتسجیل حاملي الشھادات في البرنامج الوطني 

الخاص بعقود ما قبل التشغیل للفصل في طلبات عقود التشغیل في حالة  تجاوز الطلب 

  )1(.لویة ألقدم البطالین إعطاء األو للعرض بالنسبة لنفس المنصب

  
  
  
  
  
  
  : لمزایا المخصصة لھ 1- 2

یدمج الشباب ذوو الشھادات المؤھلین بالنسبة لجھاز عقود ما قبل التشغیل لدى الھیئات 

  .المستخدمة العمومیة والخاصة ، بما فیھا تلك التابعة لمؤسسات واإلدارة العمومیة 

  : یستفید المستخدمون من  -

كلفة األجرة للشباب ذوي الشھادات المشتغلین بعقود ما قبل التشغیل ، وذلك تكفل الدولة بال -

 06، یمكن تمدیدھا استثنائیا إلى ستة ) شھر  12( طول فترة أولیة تعادل اثنتي عشرة 

، یلتزم المستخدم بتوقیع ) أي حالة تمدید الفترة ( أشھر بطلب من المستخدم في ھذه الحالة 

                                                
  ,1998المؤرخ في جوان  008للمزید من اإلطالع أنظر المنشور الوزاري رقم  – (1)
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ل الشھادة ، لمدة سنة على األقل عند انقضاء مدة ثمانیة عشرة عقد تشغیل مع الشاب حام

  .شھرا من اإلدماج ) 18(

مزایا جبائیة وشبة جبائیة مرتبطة بإمكانیة توظیف الشباب حامل الشھادة بشكل دائم ،  -

  .وذلك وفقا ألحكام القانون 

سب مع یلزم المستخدم باحترام تخصص الشاب ، ویتوجب علیھ منحھ منصب شغل یتنا -

  .الشھادة المتحصل علیھا 

یلزم المستخدم بتسلیم الترشح الذي ال یتم توظیفھ عند انقضاء فترة عقد ما قبل التشغیل   -

  .شھادة عمل تخص فترة ممارسة نشاط المؤسسة أو الھیئة المستخدمة 

دد بعد الھیئات المستخدمة التي یسبق لھا أن منحت أیة إمكانیة لإلدماج الدائم للخرجین الج -

عقود ذو فترة غیر محددة أو محددة لسنة واحدة على ( نھایة فترة عقود ما قبل التشغیل 

  .األقل

ال یمكن أن یستفید وذلك بصفة استثنائیة ، سوى من تجربة ثانیة لتوظیف الخریجین الجدد  -

  .ت . ق . م . في إطار 

، تقبل نسبة ) واحد  خریجون كثیرون ، موظفون لدى مستخدم( في حالة توظیف متعدد  -

  .مقارنة مع اإلدماج الدائم المذكور أعالم  % 20فشل بقدر 

یجب التوضیح بأنھ ضمن ھیئة مستخدمة واحدة ، ال یمكن أن یتجاوز عدد العمل  -

من عدد العمال اإلجمالي للمؤسسة أو  % 15ت نسبة . ق . م . الموظفین في إطار ع 

  .الھیئة 

واحدة ویمكن تمدیدھا بصفة استثنائیة مرة ) 01(إلى سنة ت . ق . م . حددت مدة ع  -

  .أشھر )  06(واحدة ، وذلك لفترة مدتھا  

یتم ھذا التمدید بطلب من المستخدم ، أثناء ھذه الفترة ، ینخفض الراتب الشھري الواقع  -

على عائق الدولة حسب سلم الرواتب المحددة أدناه ، ویعوض إخفاض الراتب ھذا الذي  

بھ الدولة بمساھمة من طرف المستخدم لیبلغ مستوى أجرة المتخرج الجدید على األقل تشغل 

  .من األجر المدفوع لعامل یشغل منصبا مماثال  % 80

تحدد مستویات األجور التي تتحملھا الدولة بالنسبة للخریج الجدید المدمج في إطار  -

  : ت كما یأتي .ق.م.ع
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  .ة المدة األولى المعادلة لسنة واحد -

  .دج خادم شھرا  6000) .... تدرج ( الجامعیون  -

  دج خادم سھرا  4500...... التقنیون السامیون  -

  .أشھر ) 06(مدة التمدید المعاد لھ لسنة  - 

  دج خادم شھر  4000) ....... تدرج ( الجامعیون  -

  دج خادم شھر  3000............ التقنیون السامون  -

حصة المستخدمین في ) ش . م . ص ( لدعم تشغیل الشباب یتحمل الصندوق الوطني 
المشار إلیه  1998تطبیقا ألحكام قانوني المالیة لسنة  %7الضمان االجتماعي المحددة ب 

  .أعاله 
أثناء للفترة  التي تعادل سنة واحدة ،األولویة الخریجون الجدد ، وذلك على عاتق  -

العمال عاتق المستخدم ، من النظام  المستخدم ، من النظام التعویض المطبق على
  .التعویضي المطبق على العمال الذین یشتغلون نفس منصب العمل 

یمكن للهیئة المستخدمة أن توافق على إدراج إضافیة في المرتب تناسب مع مستوى  -

  األجور المطبق في المؤسسة أو الهیئة

  طبیعة العمل في إطار جهاز عقود ما قبل التشغیل 3-1

صول المستفید من العمل في إطار هذا الجهاز یتم إبرام عقد من ثالث عند ح
هیئات معنیة بعملیة إنشاء وتوجیه المؤسسة أو الهیئة التي انتقت أحد المترشحین والطرف 
الثالث هو المستفید من منصب الشغل في إطار هذا الجهاز هذه األطراف الثالث تصبح 

  : ألحكام الشرعیة ،ویتضمن هذا العقد ما یلي بینهم عالقة عمل تنظمها المراسیم و ا
یحل توقیع العقد بین المترشح الذي تم اختیاره والمستخدم ومندوب تشغیل الشباب محل  -

عقود ما قبل التشغیل ، وال یقیم عالقة عمل حسب األحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة 
نما یقترح عالقة تعاقدیة بین التكوین واإلد   ماج ذات طابع مؤقت المفعول وإ

یلتزم حامل الشهادة  باحترام شروط التعاقد التي تربطه بالمستخدم في المستقبل وال سیما  -

 : ما یأتي 
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المثابرة والمواظبة في متابعة الدروس التطبیقیة والنظریة التي تقدم له عند االقتصاد ، وهذا  -
 بغرض احتمال توظیفه 

 أو الهیئة اإلداریة وااللتزام باالنضباط  احترام النظام الداخلي للمؤسسة -

في حالة توظیفه ، االلتزام بااللتحاق بمنصب العمل الذي یعین فیه في الحالة المخالفة ،   -
ت بعد توظیفه ، في حالة تعیین حامل الشهادة في . ق . م . یلغي انضمامه إلى جهاز ع 

  یتخذ أي إجراء منصب عمل أدنى من مستواه التكویني ، یمكن للمعني أن 
ت خالل مدة قصیرة المدى . ق . م . یمكن إعادة تسجیله للمرة الثانیة في جهاز ع  -

  )1(سنوات )  03( أو ثالث ) 02(سنتـان 
ویمكن إلغاء هذا النوع من العقود أي عقد ما قبل التشغیل أو یوضع حد له و یلغى لألسباب 

 :التالیة
 .عند انتهاء فترة مساعدة الدولة  -

 . في كل الحاالت األخرى التي تؤدي إلى فسخ العقد  -

الغیاب المطول للمستفید من دون تبریر،ولذلك یجب على المستخدم أن یعلن لمصالح  -
مندوب تشغیل الشباب عن كل غیاب مطول الحامل الشهادة أو أي حادث هام یمكن أن 

  ت . ق . م . یمس بعقد  ع 
  : مصادر التمویل 1- 4
رنامج عقود ما قبل التشغیل من طرف الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشبــاب یتم تمویل ب -
  . 1996سبتمبر  08المؤرخ في  295-96طبقا للمرسوم رقم ) ش . د . و . ص ( 
  على المستوى المركزي ، كلفت وزارة العمل والحمایة االجتماعیة والتكوین المهني  -
بتنفیذ البرنامج الوطني ) إ . ت . و ( جتماعیة وكالة التنمیة اال) م . ت . إ . ح . و ع ( 

، یتم بین  1998على حسابها ، بالنسبة لسنة ) ت . ف . م . ع ( لعقود ما قبل التشغیل 
  .و وكالة التنمیة االجتماعیة) ش . ت . د . ر . و ( الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 

على مندوبیات تشغیل  ADSتماعیة على المستوى المحلي ، تعتمد وكالة التنمیة االج -
فیما یخص تمویل عقود ما قبل التشغیل، باعتبارها إحدى التزامات ) ش . ت . م ( الشباب 

وتعتبر  1998منصب من بدایة البرنامج سنة  2767ولقد تحصلت والیة بسكرة على .الدولة

                                                
  .1998،المؤرخ في جوان  008المنشور الوزاري رقم– (1)
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منذ  أهم حصة تشغیلیة تحصلت علیها 2004الممنوحة لوالیة بسكرة سنة  1630حصة 
  .بدایة البرنامج

  )1( :المناصب الممنوحة للوالیة منذ بدایة البرنامج:  20جدول رقم 

 القطاع الحصة
 المدمجین الحصة الممنوحة

 تقني جامعي تقني جامعي

1998 
 43 70 46 74 إداري

 06 10 04 10 اقتصادي

1999 
 37 85 44 108 إداري

 13 48 10 64 اقتصادي

2000 
 / 133 / 105 إداري

 58 109 74 142 اقتصادي

2001 
 77 99 60 62 إداري

 27 49 28 41 اقتصادي

2002 
 20 36 20 35 إداري

 21 25 20 25 اقتصادي

2003 
 38 87 48 87 إداري

 14 16 14 16 اقتصادي

2004 
 751 678 787 681 إداري

 39 98 49 113 اقتصادي

 1114 1543 1204 1563 المجموع

  المجلس الشعبي الوالئي   لالحصیلة التشغی:  المصدر                                   
نجد أن نسبة ونصیب الوالیة من مناصب الشغل في إطار عقود ما قبل الشغل تزداد من   

في السنة التي حصلت الوالیة على أكبر عدد من المناصب  2004سنة ألخرى وكانت سنة 

 1536نفس األمر بالنسبة لإلدماج بصفة نھائیة بحیث نم إدماج مقارنة بالسنوات األخرى و

  : منصب وموزعة حسب الجنسین  1630من  %95شاب نسبة إدماج 

   %51ذكور ــــ  784
  )1( %49إناث ــــ  752 

                                                
  .2005حصیلة التشغیل ،المجلس الشعبي الوالئي،دورة الربیعیة ،– (1)
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معزل عن نشاط الوكالة المحلیة للتشغیل التي تقوم بتسجیل بھذه اإلحصائیات لیست 

ل واإلعالن على المسابقات واإلعالن عن الوظائف وتوجیھ المترشحین لمناصب العم

   .الشاغرة والجدول التالي یعبر عن نشاط ھذه الوكالة فما تخص التوظیف

   : نشاط الوكالة المحلیة للتشغیل: 21رقمجدول 
 العدد التعیین

 5734 عدد الطلبات المسجلة

 10121 عدد التوظیفات المحققة

  %17.64  %النسبة المئویة للتحقیق 

 32 عدد المسجلین في إطار التأمین

 4587 ت. ف . م .عدد المسجلین في إطار 

  .مدیریة التشغیل :  المصدر                                                            
د ضئیلة وذلك رغم تطور حصة جإن اإلحصائیات السابقة الذكر توحي بأن نسبة التشغیل 

حصلت  2004ال سنة ثمفد الوظائف والغالف المالي المخصص لھا الوالیة كل سنة في عد

ھي  %17.64منصب شغل في إطار عقود ما قبل التشغیل ، فالنسبة المحققة  1630على 

منصب  1012ضحیفة  مقارنة بعدد طلبات العمل في إطار الوكالة والتي حققت توظیف 

ة الوطنیة لتشغیل في توفیر أما وطنیا فقد ساھمت الوكال «طلب توظیف من  5734مقابل 

ألف منصب شغل ، وبعملیة حسابیة فإن أجمالي مناصب العمل التي خلفھا  44أكثر من 

  .ألف منصب  40على ھذه التقدیرات بلغ حوالي 

وھذه األرقام جاءت على ... ألف منصب  400أن یصل الرقم إلى  2005توقع سنة ی   

  .)1( »ني للتشغیل ومكافحة الفقر ھامش اجتماع الذي عقده أعضاء المرصد الوط

أن هذه األرقام توحي بتراجع نسب البطالة رغم أن الواقع یظهر العكس وبالرغم من أن 
فوزیر المالیة عبد اللطیف أشنهو ... هناك تضارب في األرقام نسب البطالة والتشغیل 

بمقر  2005فیفري  23فیما قدرها الرئیس بوتفلیقة خالل مداخلة من  %19قدرها نسبة 

                                                                                                                                                   
  .2005حصیلة التشغیل ،المجلس الشعبي الوالئي،دورة الربیعیة ، -  (1)

،یومیة مستقلة،الجزائر جریدة األحرار، "%15أرقام ولد عباس تؤكد تراجع البطالة بالجزائر "ع طاھیر،– (1)
  .2005دیسمبر25،تاریخ 2380،عدد
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، فهذه األرقام هي قبل كل شيء  2003عام  %23.7مقابل  %17.7المركزیة النقابیة بـ 
  )2(مسیسة وال تسن العتبارات اقتصادیة وتقنیة 

فوضع التشغیل البطالة بالوالیة ھو ناتج عن نفس الوضع الذي تعینھ البالد بأكملھا ، التي 

یؤثر على كل القطاعات االقتصادیة منھا شھدت السنة الفارطة انخفاض في سنة النحو مما 

إلى  %6.2إلى انخفاض في نسبة النمو من  ىالسید أو یحی ریشی...  «قطاع التشغیل 

عات والمحروقات وغیرھا وفي نفس الوقت بقول أن اوھذا الرقم یشمل كل القط 5.2%

ملیون منصب شغل ، ھنا یالحظ  1.2بخلق  %17.7إلى  %30البطالة انخفضت من 

من جھة یصرح بخلق مناصب شغل ومن جھة ثانیة یصرح بوجود انخفاض في ف،  ضقتنا

  (3)».نسبة النمو 

  
  
  
  

  ANSEJ: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب- 2
الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب ھي ھیئة تھتم بتشغیل البطالین الذین یرغبون بإنشاء 

وضوعة تحت وصایة رئیس الحكومة مؤسسات مصغرة ومشاریع ، وھذه الوكالة ھي م

وھذا تبعا لقانون المالیة  1996جویلیة  2المؤرخ في  234- 69الرئاسي رقم   ق مرسوموف

  نشاء الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب إعندما تم  1996التكمیلي سنة 

  : خصائص المؤسسة المصغرة2- 1

عة من الشباب یمكن للمؤسسة المصغرة أن تنشأ من طرف شاب بمفردة أو مجمو -

  أصحاب المشاریع 

 یجب أن ال یكون الشباب أصحاب المشاریع  -

 یجب عمل مأجورة عند تقدیم ملفاتھم  -

سنة فما یخص المسیر  35و 19سن الشاب أو الشباب أصحاب المشاریع یتراوح بین  -

 سنة بتعھد بخلق ثالث مناصب شغل دائمة  40لكن أن یصل السن إلى 

                                                
،تاریخ 4341یة مستقلة ،الجزائر،عدد،یوم، الخبر"ما وراء أرقام أویحي حول البطالة "ص عبد الحفیظ، – (2)
  . 2005مارس13
  . ، الخبر، یومیة مستقلة، مرجع سابق "تشكیك في ارقام رئیس الحكومة"ع فضیل و وعبد القدوس ،– (3)
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ألسماء بأموال خاصة  اأصحاب المشاریع أن یساھمویجب على الشاب أو الشباب  -

 بتغیر مستواھا حسب مستوى التحویل 

 یجب أن تنشأ على شكل شركة  -

یجب على الشاب أو الشباب أصحاب المشاریع أن ستشركو في صندوق الضمان  -

 .إلخطار قروض الشباب أصحاب المشاریع وھذا في حالة التمویل الثالثي فقط 

  : طرق التمویل 2-2
   ANSEJ  ر أي مشروع أو نشاط یدخل ضمن المؤسسة المصغرة في إطا طبیعةإن  -

طلب تمویل مالي ، وھذا التمویل لھ مستویین حددتھا الوكالة الوطنیة لدعم في الحق 

وھذه   sturcture de financementوتشغیل الشباب تحت مصطلح التركیبة المالیة 

ا وفق المساھمة الشخصیة التي یمكن المستویات تحد وفق طلب صاحب المشروع وكذ

  .أن یساھم بھا صاحب المشروع 

  
  
  : أنواع التركیبة المالیة 3-2
ثم فیھا تحدید نسبة المساھمة الشخصیة من التكلفة اإلجمالیة للمشروع :  التمویل الثنائي -أ

ویل والتي تحددھا الفاتورة التشكیلیة المعدة مسبقا في ملف طلب قرض وھذا النوع من التم

یتم بین طرفین الطرف األول تمثیلھ صاحب المشروع والطرف الثاني بمثلھ الوكالة الوطنیة 

  .ون فائدة بدلدعم تشغیل الشباب وھو غبارة أي القرض الذي یقدمھ الوكالة عن قرض 

  :التركیبة المالیة للتمویل الثنائي: 22جدول رقم
 قرض بدون فائدة مساهمة شخصیة مستویات التمویل

  1وىمست

  دج 2000.000أقل أو یساوي 
75% 25%  

  2مستوى 

  دج 200.001مابین 
80% 20%  
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  دج 10.000.000

  ANSEJورات الوكالة نشم:  المصدر                                                  

ھذا النوع من التمویل ھو تكملة النوع السابق إلى التمویل الثنائي :  التمویل الثالثي-ب

لیھ القرض البنكي مع خفض جزء من الفوائد وھذا القرض تقدمھ البنوك الخاصة یضاف إ

  .وفق ھذا التمویل نسبة المساھمة الشخصیة  حددتت بالقرض من أجل االستثمار، و

  
  
  
  
  
  
  

  : التركیبة المالیة للتمویل الثالثي: 23رقمجدول 

 مستویات التمویل

 المساهمة الشخصیة
قرض بدون فائدة 

PNR  
 لبنكيالقرض ا

 مناطق أخرى
مناطق 

 خاصة
 

مناطق 

 أخرى

مناطق 

 خاصة

المستوى األول أقل من 

 2000.000یساوي 
5%  %5 25%  70%  70%  

المستوى الثاني ما بین 

دج و 2000.000

 دج 10.000.000

10%  8%  20%  70% 72%  

  ANSEJ منشورات الوكالة الوطنیة : المصدر                                      

   : ملف إنشاء مؤسسة مصغرة2- 4
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o  طلب خطي موجھ إلى مدیر العام للوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب.  

o شھادة میالد .  

o ة نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة أو رخصة سیاق.   

o وثائق تثبیت المؤھل العلمي والمھني أصحاب المشاریع .   

o  شھادة اإلقامة لصاحب المشروع.  

o  بالنسبة لذوي المشاریع الذین تقع بینھم ( شغل دائمة  مناصب 3االلتزام بخلق

   ) .سنة  40 – 35بین 

o  شھادة اإلعفاء من الخدمة الوطنیة ألصحاب المشاریع الذین یقل سنھم عن

   .سنة 20

o  شھادة عدم االنخراط في صندوق الضمان االجتماعي األجراءCASNOS    

o ة شھادة عدم االنخراط في صندوق التأمینات االجتماعیCNAS    

باستخراجھما بعد تقدیم صاحب   ANSEJتتكفل إدارة فرع  9و  8والوثیقتین رقم   

   :المشروع الوثائق التالیة 
   . شھادتین للمیالد تحمل رقم الحالة المدنیة -

 .شھادة عدم اإلخضاع لضریبة  -

 .تصریح شرفي بعدم ممارسة أي نشاط  -

الفواتیر الشكلیة للتأمین على ، ویلةالفواتیر الشكلیة للتجھیزات المشروع المراد تم -

 التجھیزات متعددة األخطار

  ANSEJیوضح مراحل إنشاء المؤسسة المصغرة ضمن:02مخطط بیاني رقم 

 

فكرة المشروع وجمع 

  المعلومات

إبداع الملف في فرع الوكالة  

 الوطنیة لدعم تشغیل الشباب

إبداع الملف على  

   مستوى البنك

     

     

 إنجاز المشروع

تسلیم قرار منح االمتیازات  

الخاصة بمرحلة اإلنجاز من 

 طرف فرع الوكالة

 
اإلنشاء القانوني 

 للمؤسسة
  

1 2 3 

4 5 6 
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تسلیم قرار منح 

االمتیازات الخاصة 

 بمرحلة االستغالل

 

 انطالق المشروع

توسیع قدرات  

مرحلة " اإلنتاج 

 "اختیاریة 
 

  

  
  :مراحل إنشاء مؤسسة مصغرة 2 -5
وھي خطوة یقوم بھا صاحب المشروع ، بحیث یتقدم إلى  :فكرة المشروع  -1 

بطلبھ لقرض من أجل المشروع بعد ھذه الخطوة تقوم الوكالة بجمع   ANSEJوكالة

المعلومات عن المشروع على مستوى فرع الوكالة وكذا على مستوى السوق من أجل تقدیر 

  . رإدخالھا في المشروع وعلى إثر ھذه الخطوة تبدأ بوادر قرار االستثما الوسائل الممكن
ویتضمن ھذه الخطوة لجمع الوثائق اإلداریة الخاصة بطرح :  إبداع الملف لدى الوكالة – 2

وذلك من أجل دراستھ من طرف   ANSEJالمشروع وإبداعھ لدى الفرع المحلي لوكالة

وضع میزانیة تقدیریة للمشروع بعدھا تثبت  اقتصادیة وفرع الوكالة وإعداد الدراسة التقنو 

  .كفاءة المشروع من خالل تسلیم شھادة التأھیل من طرف الوكالة لصاحب المشروع 

داع شھادة التأھیل المتحصل علیھا في المرحلة السابقة یإ : داع الملف لدى البنكیإ – 3

بحیث تم دراسة الملف المشروع  مصحوبة بالمیزانیة التقدیریة والملف اإلداري لدى البنك

  :من طرف البنك والبنوك المعنیة كإعطاء القروض من أجل إنشاء مؤسسة مصغرة ھي 

BARAKQ . CPA . BNA . BEA . BDL . BADR   

وتم التفاوض بین صاحب المشروع والبنكى مستوى التمویل وبعدھا تسلیم لصاحب 

  .لة ال یمر بھا أصحاب التمویل الثنائي لمشروع الموافقة البنكیة ، ولإلشارة  ھذه المرح

تودع الموافقة البنكیة للمشروع لدى وكالة :  اإلنشاء القانوني للمؤسسة المصغرة – 4

ANSEJ   لتم مرحلة التأسیس القانوني لمؤسسة المصغرة أو المشروع الممول مثل :

الشخصیة في السجل التجاري ، فتح الحساب الجاري على مستوى البنك ، ودفع المساھمة 

یكون التأسیس القانوني : أما التمویل الثنائي  ، الحساب الجاري ھذا بالنسبة للتمویل الثالثي

7 8 9 
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ل التجاري وفتح الحساب الجاري وال تتطلب الموافقة البنكیة سجللمؤسسة یقتصر على ال

  . ل الشبابیشغتألنھا قرض بدون فائدة یقدم من طرف الصندوق الوطني لدعم 

الموافقة : لوكالة لتسلم الوثائق التالیة : المتیازات الخاصة بمرحلة اإلنجاز تسلیم ا – 5

البنكیة ، وصل دفع المساھمة الشخصیة ، السجل التجاري وذلك من أجل إمضاء سندات 

آلمر من طرف صاحب المشروع وتحویل القرض بدون فائدة من طرف الوكالة إلى 

  : اصة بمرحلة اإلنجاز بمثل فیما یلي الحساب الجاري لدى البنط واالمتیازات الخ

  اإلعفاء من الرسم على القمة المضافةTVA  القتناء التجھیزات والخدمات التي

  تدخل مرحلة االستثمار 

  بالنسبة للحقوق الجمركیة للتجھیزات  %5تطبیق المعدل المخفض سنة

  المستوردة 

  اإلعفاء حقوق التسجیل على عقود تأسیس المؤسسات المصغرة  

 رض بدون فائدة منوح من طرف الوكالة وذلك حسب مستوى التمویل ق  

  في  %75في المناطق األخرى و  %50تخفیض نسبة فوائد القروض البنكیة

في المناطق األخرى  %75المناطق الخاصة وترتفع معدالت التخفیض إلى 

في المناطق الخاصة للمشاریع المنجزة في قطاع الفالحة الري والصید  %90و

  ري    البح

وتم فیھا استخراج الشبكات من البنك باسم بائع التجھیزات وشراءھا  :إنجاز المشروع  – 6

  .واسالمھا وتركبیھا 

وتعني الدخول في مرحلة معاینو النشاط : الخاصة بمرحلة االستغالل  اإلمتیازاتتسلم  – 7

  : وذلك بعد تسلم االمتیازات الخاصة بھذه المرحلة ھي 

   . على المكتسابات العقاریة  المنجزة %5رسوم نقل الملكیة سنة  اإلعفاء من – 1

اإلعفاء الكلي من الصرفیة على أرباح المؤسسة الصرفیة على الدخل الكلي الدفع  – 2

   . سنوات 6الجزافي والرسم على النشاط المھني لمدة ثالث سنوات و 

ة انطالق النشاط نایعموھذه االمتیازات تسلم للمعني صاحب المشروع بعد وضع محضر 

  .من طرف فرع الوكالة 
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وھي خطوة التحول في االستغالل وانطالق النشاط وكذا البدایة في :  انطالق المشروع – 8

تسویق البضائع بالنسبة لمشاریع المنتجة والخدمات بالنسبة لنشاط وتخلل مرحلة انطالق 

  .المشروع متابعة سوریة لمراحل المشروع 

ھذه المرحلة ھي مرحلة اختیاریة تقدم من طرف صاحب :  نتاجتوسیع قدرات إل – 9

  : المشروع وتتوفر المطابقة على التوسیع عند تحقیق الشروط التالیة 
 والقرض بدون فائدة ) تمویل ثالثي ( احترام مواعید تسدیدة القرض البنكي 
  ) تمویل ثنائي(.   

  من القروض  %70الوصول إلى مستوى السدید نسبة.  

 كد الكلي للقرض األولى في حالة تغییر البنالتسدی.  

 احترام مواعید المساھمة في صندوق الضمان القروض البنكیة.   

 احترام المواعید على مستوى التصریحات الجبائیة والشبھ جبائیة.   

 تسلم الحصیلة الجبائیة آلخر سنة من النشاط.   

نتاج أو توسیع النشاط بعدھا وبعد أن تتوفر الشروط المذكورة من أجل توسع قدرات اإل   

یودع ملف بطلب التوسیع من أجل الحصول المطابقة من طرف الوكالة وبعد دراسة التوسع 

  : من طرف البنك والموافقة علیھ یتحصل صاحب المشروع على االمتیازات خاصة وھي 

  الحصول على التجھیزات والخدمات معفاة من الرسم على القمة المضافةTVA .  

 راد التجھیزاتیمتعلق بالحقوق الجمركیة عند است %5معدل المخفض بتطبیق ال.   

  وبعد البدء في عملیة التوسیع في النشاط تم المعاینة والمتابعة السوریة من طرف الوكالة  

   : فرع بسكرة ANSEJالوكالة المحلیة لدعم وتشغیل الشباب 6-2
رعت اوس 1998مارس  1تاریخ وكالة دعم وتشغیل الشباب لوالیة بسكرة فرعھا ب تحتف" 

في استقبال ملفات الشباب الخاصة بإنشاء المؤسسات الصغیرة وبلغ عددھا ألف مشروع 

ملف بعدا حالة ھذه األخیرة على السلوك وتمت الموافقة  829تحت دراستھ وقبول ما یقابل 

  )1(" شاب  360مشروع استفاد منھ حوالي  120على 

                                                
نشریة إعالمیة صادرة عن المجلس  بسكرة األحداث،،"الشباب والمؤسسات المصغرة "ساسي بوبكر وحسني لزھر،– (1)

  . 20ص1999ة ،الشعبي البلدي،بسكر
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والذي وصل عدد المشاریع  2005هایة شهر دیسمبر هذه اإلحصائیات تطورت مع ن    

مشروع على  500التي دخلت مرحلة االستغالل منذ إنشاء الجهاز كفرع محلي ووصل لـ 

  . القطاعات التالیة 

  : یوضح توزیع المشاریع حسب القطاعات:   24رقمجــدول 
تقسیم المؤسسات التي دخلت مرحلة االستغالل 

 على أساس قطاع النشاط
 الشھر خالل

إلى غایة نھایة شھر 
 2005دیسمبر

 158 06 الخدمات

 060 00 الحرف

 073 00 النقل

 034 00 الفالحة

 004 00 الري

 022 00 المھن الحرة

 017 23 الصناعة

 022 01 الصیانة

 110 01 أشغال عمومیة

 500 09 المجموع

  فرع بسكرة  ANSEJوكالة  :المصدر                                                  

مشروع  158نرى من ھذه اإلحصائیات أن القطاع األكثر طلبا للتمویل ھو قطاع الخدمات 

مشروع وأقل  110وھذا منذ بدایة البرنامج بدایة بسكرة ویلمھ قطاع األشغال العمومیة بـ 

ل مشاریع وھذا نظر لفتح مجال لتطویر والدعم المجا 4ھو قطاع الري بمعدل قطاع 

میة الریفیة وكذا برامج الدعم الفالحي وكما ذكرنا سابقا أن قطاع نك التنبلالفالحي والري  

  .خلق فرص عمل ة للید العاملة والتي ساھمت في بالفالحي ھو من أكثر القطاعات الجال

  . 2005دیسمبر  نھایةتتوزع ھذه المشاریع حسب نوع التمویل و25جدول رقم
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 نھایة الشھـر إلى غایة خــالل الشھـــر

 المجموع تمویل ثنائي تمویل ثالثي تمویل ثنائي تمویل ثالثي المؤسسات الممولة

 576 181 395 01 05 العـــدد

 1508 472 1036 02 11 مناصب الشغل المنشأة

  الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب :  المصدر                                          

التمویل الثنائي وھو عبارة عن مساھمة : ابقا أنھ ھناك نوعین من التمویل كما ذكرنا س

ھذا النوع من عدد الشخصیة وقرض بدون فائدة تقدمھ الصندوق الوطني للتشغیل وبلغ 

 395مشروع منذ بدایة البرنامج بدون فائدة ،والقرض البنكي وصل إلى  181التمویل 

 1508ع یمناصب إجماال التي خلقھا ھذه المشارمشروع منذ بدایة البرنامج ویبلغ عدد ال

  .  وھو مؤشر دال على الدور الكبیر الذي تقدمھ ھذه المشاریع في امتصاص البطالة 

كما أنھ یبلغ عدد المشاریع التي تحصلت على شھادة التأھیل و لم تدخل مرحلة االستغالل 

  .ملف 3372ھي 

  .تأھیلعدد الملفات الحاصلة على شھادة ال: 26رقمجدول 

  إلى غایة نهایة الشهر  خالل الشهر   التأهیل الملفات المتحصلة على شهادة

  3372  25  العدد

  8566  55  مناصب الشغل المتوقعة 

 ANSEJوكالة  :  المصدر                                                                              

یة و ما ستوفره من مناصب عمل بحیث نجد أن ھذه إحصائیات تخص المشاریع المستقبل

  منصب شغل و ھو ما سیتلزم بھ كل صاحب  8566مشروع سوف یوفر  3372

  .مشروع حین بلوغھ مرحلة التأھیل

  

  

  : الشغل المأجور-3

ھذا البرنامج ھو عبارة عن مناصب مؤقتة تستغل أساسا على مستوى البلدیات 

و تمنح ھذه المناصب للوالیات من طرف الوزارة لمجھوداتھا في مجال محاربة البطالة ، 
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الوصیة في شكل حصص والئیة لكل سداسي بناءا على برنامج     تقدمھ مدیریة التشغیل 

كإجراءات بدیلة  1990و قد أنشئ ھذا الجھاز سنة ، بناءا على اقتراحات البلدیات

الیة منذ انطالق و لقد بلغ العدد اإلجمالي للمناصب الممنوحة للو.المتصاص البطالة 

شاب بصفة  54منصب و تم إدماج من ھذه المناصب  26500إلى  1990البرنامج سنة 

 2003. 12. 31إلى  01.01.2003أي من  2003،بحیث تحصلت الوالیة سنة  )1(دائمة 

  :أشھر موزعین كالتالي 06شاب بمعدل  2124

  :  توزیع ید عاملةحسب القطاعات: 27رقم جدول 

  الشغل  مناصب  القطاعات 

      -الفالحة 

  أشغال عمومیة 

  الري

  خدمات 

  إدارة 

501  
498  
410  
505  
210  

  2124  المجموع

   مدیریة التشغیل والیة بسكرة:  المصدر                                                                            

ر ھي قطاع الخدمات و تتمثل في النسبة األكثر جلبا للید العاملة ضمن الشغل المأجوإن  

، و ھذا النوع من البرامج ھو موجھ للید العاملة غیر  منصب 505الحراسة و ذلك ب 

  مؤھلة و لكنھ ال یستثني الید العاملة الجامعیة رغم األجر المخصص لھ و بطء التسدید 

في  اتي تعانیھھو بمثابة مخزون من الید العاملة التي تلجأ إلیھا الوالیة في سد النقائص ال

  .مجال التوظیف

 2500منذ بدایة ھذا البرنامج لم یحصل أي تطور بالنسبة لألجر الخام لھ و المقدر ب     

من %  9أشھر مع خصم  6دج شھریا تسدد على دفعة واحدة أي األجر الخام لمدة العقد 

تھاء دج و تسدد تقریبا بعد ان 2270األجر للضمان االجتماعي لیصبح األجر الشھري 

الذي طرأ على ھذا البرنامج ھو كیفیة دفع األجور للشباب و المتمثلة في  و التغیر،العقد 

                                                
  .3، ص2005تقریر المجلس الشعبي الوالئي،تقریر حول النشاط االجتماعي والتشغیل،دورة – (1)
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فتح حسابات بریدیة شخصیة لكل مستفید بدال من تقاضي األجور على مستوى القبضات 

  .البریدیة 

  :القرض المصغر-4
البطالین  یندرج برنامج القرض المصغر ضمن إطار مكافحة البطالة و ھو موجھ نحو فئة

القادرین على إنشاء شغل خاص بھم و لیسو مؤھلین لجھاز المؤسسة المصغرة لظروف 

ترع لعامل السن و كذا عدم توفر الوسائل و اإلمكانیات ، و ھو بھذا برنامج یھدف لترقیة 

و تطویر العمل من خال ل الدعم العمل الذاتي ألصحاب األنشطة ضمن إطار القرض 

برنامج بالمصغر كونھ قرض ذو حجم صغیر یتراوح ما بین المصغر و سمي ھذا ال

  :دج و ھو یخص األنشطة ذات طابع  350000دج و  50000

  أنشطة ذات طابع صغیرة الحجم.  

 الطابع العائلي للنشاط. 

  أي أنھ موجھ للحرف الصغیرة ة األعمال التقلیدیة و التي لھا ،آلیات تقلیدي

  .التكوین الرسميتأھیالت مھنیة خارج إطار التعلیم و 

 13/02/1999المؤرخ في  44-99و أنشئ ھذا الجھاز بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

لمساعدة أصحاب المشاریع الذین لیست لھم وسیلة ضمان یقترحونھا على البنك بحیث 

من القرض لھذا %  80یتكفل صندوق ضمان األخطار عن تسدید القرض بحیث یسدد 

ي السابق إلى مندوبیة التشغیل و تم دراستھ على مستوى وكل تسییر ھذا البرنامج ف

  .ADS  ةالوكالة التنمیة االجتماعی

  

  

  

و نظرا للصعوبات التي تعترض سیر ھذا الجھاز خاصة األمور المتعلقة بإجراءات 

البنوك فإنھ یتم التفكیر حالیا في إنشاء وكالة خاصة بھذا الجھاز ، األمر الذي جعلھ متوقفا 

  . ستقبل و ال یصادق على أي نشاط حالیا ال ی
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ملف طلب قرض مصغر موزع  1842بالنسبة للحصیلة المحلیة لھذا الجھاز فإنھ یتواجد 

 497و مجموع ،ملف قطاع حرفي و خدمات 816،  ملف قطاع الرعوي 1026على 

  .و ھذه إحصائیات طبعا قبل إیقاف الجھاز 1842ملف فقط نال الموافقة من بین 

  HIMO -TUP: ال المنفعة العامة برنامج أشغ -5
و الذي تم  12/11/1994المؤرخ في  52أنشئ ھذا الجھاز بموجب قرار وزاري رقم 

فیھ تحدید مبالغ تعویضیة و منح جزافیة للتضامن ، ویدخل ھذا الجھاز ضمن إطار 

برامج الشبكة االجتماعیة و ھو موجھ للید العاملة بسیطة غیر مؤھلة بحیث ال یتطلب 

األشغال ضمن ھذا البرنامج مستوى عال من التقنیة أو یتطلب تجھیزات كثیرة و  إنجاز

  :تم إنشاؤه من أجل ھدفین أساسین

المساھمة في إنجاز أشغال ذات منفعة عامة موجھة نحو صیانة البنیة التحتیة -)1

  .للمصالح القاعدیة 

دد وفق مدة المساھمة في مكافحة البطالة عن طریق خلق مناصب شغل مؤقتة تتح-)2

و قد تحصلت والیة بسكرة على المشاریع التالیة من ،إنجاز المشاریع ذات المنفعة العامة 

  2004إلى  2001سنة 

   HIMO-TUPعدد مناصب الشغل  :  28رقم جدول

  عدد المناصب المنشأة  عدد المشاریع  السنوات

2001  75  1619  
2002  58  1605  
2003  74  1825  
2004  42  819  

  5868  249  المجموع

  مدیریة التشغیل بسكرة :المصدر                                                                                  

  

منصب شغل و قد شھدت  5868مشروع سمح بخلق  249لقد تحصلت الوالیة على     

رامج أو المشاریع الوالیة تطورا في عدد المناصب المنشأة و یقابلھا التناقص في عدد الب
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المنجزة لكنھا خلقت مناصب عمل كثیرة و لو أنھا بصفة مؤقتة ال تزید مدة العقد عن 

  .ثالثة أشھر 

  لقطاعات المستفیدة من ھذا البرنامج و عدد المناصب المنشأة حوصلةا: 29رقم جدول 

  المناصب المنشاة   عدد المشاریع   القطاع 

  1896  84  الغابات

  1629  83  الري 

  1152  48  لبیئةا

  851  32  األشغال العمومیة 

  318  18  الجماعات المحلیة

  5836  266  المجموع

 مدیریة التشغیل: المصدر                                                                 

  :القطاع األجنبي- 6 
لبطالة و امتصاص ا االقتصادیة في ساھم القطاع األجنبي المتمثل في بعض الشركات

ذلك من خالل استثمار ھذه الشركات في بعض القطاعات مثل الصناعة و الري و التي 

  جذبت عدد ال بأس بھ من الید العاملة و قد وصل عدد األشخاص العاملین بھذه الشركات

  .عمال أجانب من جنسیات مختلفة 107،و عامل جزائري 992 

لھ جانب كبیر من إعطاء األولویة للید   وھذا دلیل على أن فتح مجال االستثمار األجنبي

العاملة الوطنیة ،بحیث نرى في أغلب ھذه الشركات األجنبیة المذكورة أن الید العاملة 

  .الوطنیة تفوق الید العاملة األجنبیة من حیث العدد 

  

  

  

 : توزیع الید العاملة األجنبیة:  30رقم جدول

عدد العمال   الجنسیة  باألجان عدد العمال  الهیئة المستخدمة   الرقم 
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  الجزائریین

الشركة الصینیة   01

CIAMPC 

  058  صینیة  048

شركة    02

 HDA Mللمقاوالت

  072  مصریة  026

  فلبینیة12  013  للزراعةشركة بسكرة   03

  فرنسیة  01

026  

  الشركة اإلیطالیة   04

ABB    

GLOBAL 

  إیطالیة07  014

  مصریة 07

430  

  شركة إیطالیة   05

ABB Solution 

spa 

  011  بیروفیة   001

  384  فلسطینیة  001  مركب النسیج  06

  003  أردنیة  001  مخبر التحالیل   07

  004  فرنسیة  001  مخبر آیت علي   08

مؤسسة الستائر   09

  الضوئیة نجیب 

  002  عراقیة   001

  002  سوریة  001  مؤسسة حملة  طولقة  10

  992    107  المجموع   
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ل على امتصاص البطالة بشكل معتبر كما أنه في كل نجد أن القطاع األجنبي عم
أي  107یقابلها  992مؤسسة أعطیت األولویة للید العاملة المحلیة و التي وصل عددها 

 1099ید عاملة أجنبیة و هذا من مجموع % 9.73بینما یشغل نسبة %  90.26بنسبة 
  .ید عاملة متعددة الجنسیات
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  : ةـــالخالص

أنه في كل مرة یتم إدراج جهاز جدید تحت إطار واحد و هو التشغیل و تعددت نرى 

،ومن أجل استیعاب طبیعة كل فئة من تصاص أكبر قدر من البطالةمالبرامج من أجل إ

هذا الهدف برامج وجهت للید أجل تحقیق و التي اعتمدت من  فئات القوى العاملة ،

ى في إطار العمل المؤقت كما أنها خلقت العاملة ذات تأهیل علمي و مهني لكنها تبق

برامج ذات كثافة للید العاملة و في نفس الوقت رخیصة و زهیدة األجر رغم أنها موجهة 

للقوة العاملة الغیر مؤهلة إال أن قلة فرص العمل اإلطارات الجامعیة لجأت لبعض هذه 

  .  البرامج هروبا من البطالة

  
  
  
  

  

  

  


