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   :ملخص
 الرسمي غیر أن القطاع إلى تشیر إن اغلب الدراسات

دور  القطاع لھذا حیث أن ملجئ للبطالین دور یلعب
ا البحث و في ھذ العمل، سوق في ضبط ایجابي

غیر الرسمي  نتطرق بالدراسة و التحلیل للقطاع
من خالل تحلیل أثره  .مختلف جوانبھ بالجزائر من

العمل و مساھمتھ في تخفیض  سوق على أداء
غیر  أن تطور القطاع توصلنا إلى وقد .البطالة،

أثار اإلصالحات  كان نتیجة الجزائرالرسمي في 
 ایجابي فيالقطاع دور  االقتصادیة، حیث لعب ھذا

ولالستفادة من ھذا الدور یجب . العمل ضبط سوق
تحسین ظرف االستثمار بشكل یتناسب مع خصائص 
ھذا القطاع، و بالتالي إمكانیة إدماج ھذا القطاع في 

  . االقتصاد الوطني
، البطالة، شغلالسوق  :الكلمات المفتاح

  .التشغیل،القطاع غیر الرسمي

Résumé:  
La plupart des études indiquent que le secteur 
informel joue le rôle de refuge pour inactif depuis ce 
secteur un rôle positif dans la lutte contre le marché 
du travail, et dans cet article nous abordons l'étude et 
l'analyse du secteur informel en Algérie à partir de 
différents aspects. Grâce à l'analyse de son impact sur 
la performance du marché du travail et sa contribution 
à la réduction du chômage. A conclu que le 
développement du secteur informel en Algérie a été le 
résultat des effets des réformes économiques, où ce 
secteur a joué un rôle positif dans la lutte contre le 
marché du travail. Pour bénéficier de ce rôle doit 
améliorer la situation des investissements en rapport 
avec les caractéristiques de ce secteur, et donc la 
possibilité de l'intégration de ce secteur dans 
l'économie nationale. 
Mots clés: le marché du travail, le chômage, l'emploi, 
le secteur informel 

 
  تمھید

بارتفاع كبیر في نسبة البطالة  1999لقد تمیز سوق الشغل بالجزائر منذ النصف الثاني للثمانینیات إلى غایة عام 
، فاألزمة االقتصادیة التي عاشتھا خالل ھذه الفترة قد أدت إلى % 30إلى أكثر من  سنواتوصلت في بعض ال

في نفس الوقت الذي .لعمل المتاحة بدرجة كبیرة بحیث تقلصت فرص ا، كبیرة في سوق الشغل بروز إختالالت
كل ھذه . الخوصصةسیاسة العمل  إضافة لما ترتب عن اإلصالحات االقتصادیة ك سجل فیھ تزاید أكبر لطالبي

 ،وغیر قانونیة أنشطة غیر رسمیةظاھرة متمثلة أساسا في تطور  االختالالت في سوق الشغل أدت إلى ظھور و
الذي و ،) secteur informel (  فیما یسمى بالقطاع غیر الرسمي ، تدرجقابة الدولةر منظمة وال تخضع لرغی

  .یشغل عشرات اآلالف من العمال
وكیف ینعكس تأثیره على داللة   ما مدى تأثیر القطاع غیر الرسمي على سوق الشغل في الجزائر ؟ :اإلشكالیة

  ؟ مؤشرات سوق الشغل و معدالت البطالة
  :الفرعیة األسئلة

  تطوره؟ ما المقصود بالقطاع غیر الرسمي و ما ھي أسباب  -
  الرسمي؟ غیر والعمل البطالة بین الرابطة العالقة ھي طبیعة ما -
  ما واقع القطاع غیر الرسمي في الجزائر و ما ھي أسباب تطوره؟ -
  الشغل ؟ في ضبط سوقرسمي بالجزائر ال غیرلعبھ القطاع  ما ھو الدور الذي -

  : الفرضیات
  .داللة مؤشرات سوق الشغل بمعطیات العمالة في القطاع غیر الرسمي و خاصة معدالت البطالةترتبط  -
 .العمل بالجزائر، خاصة في ظل األزمات سوق على البطالة و إیجابي الرسمي تأثیر غیر للعمل إن  -

العمل ومساھمتھ  سوق أداء زائري وأثره علىالرسمي في االقتصاد الج غیر إبراز مكانة القطاع: الدراسة أھمیة
تفتقد إلى الفعالیة  والتي لترقیة التشغیل وسیاسات الحكومة        برامج  وجود ظل في تخفیض البطالة خاصة في

  .في معالجة مشكل البطالة
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والقطاع غیر الرسمي  سوق الشغلتحلیل نربط فیھ  تقدیم محاولة نھدف من خالل ھذه الدراسة إلى: الدراسة ھدف
 لمواجھة البطالة وضبط خاللھا أداة من یصبح التي الكیفیة تبیان مع التشغیل ائر، لنبین مساھمتھ في قضیةبالجز
  .العمل سوق
لوصف ظاھرة االقتصاد غیر الرسمي و كذا البطالة والمتغیرات  المنھج الوصفي على سنعتمد: البحث منھج

 دراسةمن خالل  المنھج التحلیلي                      المرتبة بھا كالتشغیل وسوق العمل، كما سوف نستخدم 
سوق الشغل والقطاع وكذا الرسمي غیر  البطالة والعملكمتغیرات الدراسة  بین الرابطة لعالقةإحصائیة توضح ا

  . غیر الرسمي
  : البحثمحاور 

   وسوق الشغلالعمل غیر الرسمي ،اإلطار النظري للبطالة  :أوال
  لرسمي و أسباب تطورهماھیة  القطاع غیر ا :ثانیا
  واقع سوق الشغل في الجزائر :ثالثا
 واقع القطاع غیر الرسمي في الجزائر  :رابعا

  و داللة مؤشرات سوق الشغل بالجزائر في القطاع غیر الرسمي العمالة  :خامسا
  وسوق الشغل ، العمل غیر الرسمي اإلطار النظري للبطالة: أوال

         لبطالة             امفاھیم حول  - 1
 ومؤھلون العمل على قادرین أشخاص وجود على تنطبق التي الحالة" :أنھا على البطالةتعرف  :تعریف البطالة 1- 1

 المطلوبین، المستوى و بالنوع یجدونھ ال ولكنھم السائد، رباألج العمل على وموافقین عنھ وباحثین فیھ وراغبین لھ
 القتصادیات االستیعابیة والقدرة الطاقة حدود تفرضھا التي للقیود جةنتی معینة، زمنیة لفترة معین مجتمع في وذلك

  1 ."المجتمع ھذا
 :و منھا نذكر  آخر إلى تشریع ومن أخرى، إلى منظمة من البطالة تعاریف تختلفو 
  عند ویقبلھ عنھ، ویبحث فیھ، وراغب العمل، على قادر شخص كل ھو البطال"  الدولیة العمل منظمةتعریف 

 ."2العمل ھذا یجد ال أن شریطة السائد، ألجرا مستوى
 في أنفسھم ویجدون حدا معینا سنھم یتجاوز ال الذین األشخاص ھم العمل عن العاطلین إن :البطالة الدولي التعریف 

 :التالیة الفئات أحد داخل معین أسبوع أو معین یوم
 العمل على القادرین األفراد ،مؤقت  لتعلیق تعرض أنھ أو نھایتھ عملھم عقد بلغ والذین العمل من المستفیدین العمال

 أن العمل أو قبل من یعملوا لم أنھم كما مكافئة، مقابل عمل عن البحث بصدد وھم مزمن مرض إلى یتعرضوا لم ما
 تعویض دون عملھم من بالطرد المعاقبین معینة؛ األفراد لمدة العمل عن توقفوا أنھم أو مأجورا یكن لم بھ قاموا الذي

   .محددة غیر لمدةو
 عن وتوقفوا مقابل دون عائالتھم لحساب یعملون الذین األفراد ھم البطالین فئة ضمن إدراجھم یمكن ال الذین واألفراد

ینجزوه  ولم الخاص لحسابھم مستثمرة أو شركة إنشاء ینوون الذین مكافئة؛ األفراد مقابل عن عمل یبحثون وال العمل
   .بمقابل لعم عن یبحثون ال أنھم كما بعد
 لإلحصاء الوطني تعریف الدیوان(ONS): یلي ما توفر فیھ شخص كل البطال یعتبر : 
 ." سنة 50 إلى سنة 16 بین " بالعمل لھ یسمح سن في یكون أن -
 .اإلحصائي التحقیق إجراء عند عمال یملك ال أن -
 .ھللعثور علی الالزمة باإلجراءات قام وقد عمل عن بحث حالة في یكون أن -
  .لذلك مؤھل یكون وأن للعمل االستعداد تمام في یكون أن -
من  بد ال معاییر لثالثة یتم وفقا فقیاس البطالة الدولیة العمل منظمة حسب: البطالة قیاس العمل غیر الرسمي و -2- 1

فترة  لخال العمل،و ذلك عن للعمل ویبحثون الوقت الراھن في ومتاح عمل، بدون وھي أال واحد وقت في توفرھا
 العمل قوة إلى العاطلین األفراد نسبة حساب ،معدل البطالة حساب فيو من أھم و أكثر الطرق المستخدمة محددة، 
  3:العالقة التالیة  خالل من المتاحة

  x 100العاملة القوة إجمالي /العمل عن عدد العاطلین  = البطالة  معدل
 معطیات سوق الشغل، حیثتفسیر بطالة كمؤشر من مؤشرات ال داللة معدلعمل غیر الرسمي اثر كبیر في لل إن
 االجتماعي الضمان صندوق إلى االنتساب عدم في یتمثل وحید خالل مؤشر من یر الرسميقیاس العمل غ یتم

 انطالقا المحدد الرسمي القطاع في الفئة العاملة مع الشغیلة النشطة الفئة مطابقة خالل العامل، أو من بالنسبة للفرد
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 اإلحصائیات إلى مباشرة بالتوجھ أو الرسمیة الدواوین على مستوى الموجودة العمل على الطلب إحصائیات من
  .اإلداریة السجالت بالمؤسسات ومختلف الخاصة

و سوق الشغل، و قد  الرسميعمل غیر شك أن ھناك عالقة بین ال ال: العمل غیر الرسمي و سوق الشغل -3- 1
 مقاربةال حجم العمل غیر الرسمي بناءا على معطیات سوق الشغل و منھا نجد تعددت الطرق المعتمدة لقیاس

 ومعدل Taux de Participation  (T.P)المشاركة كمعدل العمل، سوق تخص مؤشرات جملة على مبنیةال
 فیساوي المعدلین، ھاذین بین مزدوجة حركیة وجود الطریقة ھذه وتشترط Taux d’Emploi (T.E) التشغیل

 بقسمة التشغیل معدل یحسب بینما،  سنة 65  - 15  سنھا بین المتراوح السكان فئة قسمة العمل قوة األول المعدل
الرسمیة  غیر األنشطة في زیادة تتقبل فإنھا الطریقة ھذه وحسب . سنة 65  -15السكان بین   فئة على ليالك التشغیل

 القطاع داخل الشغل زیادة معدالت حال في  نسبیا ثابتا  (T.E)بقاء  مع (T.P) في تراجع أیة فان آخر بمعنى ،

   4.غیر الرسمیة لألنشطة ارتفاع مؤشر أّنھا على إلیھا ینظر الرسمي
  :العوامل المؤثرة فیھ الشغل و سوق -2

 :لشغلا سوق مفھوم -2-1
اآلتي (لب والط) الفئة  النشیطة اآلتي من(ي یلتقي فیھ عرض الشغل أنھ ذلك المكان الذ على شغللیعرف سوق ا

  .والعارض للعمل الطالب فیھ یلتقي حیث ، التوازني أین یحدد نظریا حجم الشغل واألجر) المستخدمین من
 یعملون الذین األشخاص أیضا التعریف ھذا ویشمل عمل، یملكون ال الذین النشیطین األفراد كل في یتمثلون فطالبیھ

 بمعنى أو ،والخاصة العمومیة والھیئات المؤسسات كبذل ونقصدعارضیھ  أما. أفضل عمل إلى فرصة ویتطلعون
   .عمل منصبیوفر  من كل أدق

  :شغلال سوق في المؤثرة العوامل  - 2-2
 ھذه ولعل أھم العاملة، الید على الطلب و العرض في أساسا تصب عوامل من بھ یحیط ما بكل العمل یتأثر سوق

 : ھي العوامل
 العمل لسوق اإلقلیمیة الحدود رسم قصد وھذا العاملة، القوى فیھ تتواجد ذيال بالمكان تتعلق :جغرافیةال عواملال 

أفضل  لتوفیر االجتماعیة والخدمات باإلیواء التكفل لةمسأ للعمل، العارضة المؤسسات موقع ،العامل مقر سكن :مثل
 .الخ…وأسرتھ العامل لحیاة الشروط

 العارضة العاملة الید وكمیة یحدد حجم لكونھ الدیمغرافي وبالنم كبیر بشكل العمل یتأثر سوق :الدیمغرافي العامل 
 ھنا األمر ویتعلق المؤسسات، تحتاجھا التي العاملة القوة حقیقي من مخزون بذلك وتشكل عملھا في السوق، لقوة

بدوره  یتأثر الذي ، بمعدلھ الدیمغرافي النمو ویقاس . علیھ والقادرة العمل سن إلى التي وصلت أي بالفئة النشیطة،
الھجرة  وضعیة والطالق، تطور الزواج معدل الخصوبة، معدل الوفیات، و الوالدات معدل : التالیة بالمؤشرات

 .والخارجیة الداخلیة بنوعیھا
 الناتج مستوى ویرتفع ،الحركة االقتصادیة فیھا تنتعش رخاء مرحلة االقتصادي النظام یعرف :االقتصادي النظام 

  .االقتصادیة القطاعات مختلف والتوظیف في العمالة تزداد ومنھ والنمو االقتصادي،
 العادات و السلوكیات حیث أفراد المجتمع،من بین السائدة بالعالقة العمل یتأثر سوق :والثقافي االجتماعي النظام 

 تقلیص سنویة،ال العطل تمدید الیومیة، العمل ساعات تقلیص :مثل التأثیر على مدة العمل والذھنیات السائدة والتقالید
نفس  على والبقاء استقرار نشاطھا على للمحافظة عمالھا عدد زیادة على یجبر المؤسسة قد مما الخ…سن التقاعد

  . السوق في المتاحة العاملة القوى على سیرفع الطلب الذي الشيء  قبل من علیھ كانت الذي المستوى
 فیھا التحكم یتم أن بشرط اقل للمؤسسة وبتكالیف اإلنتاجیة الكفاءة رفع في التكنولوجیا تساھم :التكنولوجي النظام 

 ، العامل محل  اآللة تحل حیث العاملة الید مصیر على سلبا ینعكس قد لكن ھذا .متخصصة محلیة عاملة خالل ید من
الید  على یتغیر ھیكل الطلب وبموجبھا ، العمل سوق في العاملة القوى من العرض حجم تراكم مما یؤدي إلى

 . ومھارة عالیة كفاءة ذات عاملة قوى یتطلب اآلالت استخدام أن إذ ،لعاملةا
 الناحیة من العمل سوق في العاملة القوة العرض على والتكوین التربوي النظام یؤثر : والتكویني التربوي النظام 

 التعلیم، مدارس : كلش في العام التكوین مھام إلیھا تسند ومؤسسات ھیئات مجموعة من والكیفیة، ویتشكل الكمیة
 . التكوین مراكز الثانویات، المعاھد،

  ماھیة  القطاع غیر الرسمي و أسباب تطوره: ثانیا
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 غیر النشاط االقتصادي على لةلداا المصطلحات تعددت لقد :الرسمي غیر قتصاداال مفاھیم حول - 1
السرادیب وغیرھا  اقتصاد في،شرعي، اقتصاد خ غیر اقتصاد موازي، اقتصاد رسمي، غیر اقتصاد :الرسمي أھمھا

  5:و من ھذه المصطلحات نوضح 
 أنھا إال ممنوعة النشاطات غیر ھذه تكون قد كتھریب،و  ممنوعة أنشطة جملة یمثل: القانوني غیر االقتصاد -1- 1

   .بھا مصرح غیر تكون
التھرب   بسبب فقط منھا أو جزء لیا،ك مستترة تكون قد مشروعة، غیر أنشطة یخص :السرادیب اقتصاد -2- 1

 .العمل مقاییس ، انتھاك بعض االجتماعیة المشاركات الغش في ،التجاري السجل الضریبي، عدم امتالك
 إنتاجیة وسائل تملك ھزیل، تنظیمي مستوى ذات مؤسساتیة إنتاجیة وحدات عن عبارة : الرسمي غیر االقتصاد -3- 1

 المحاسبة نظام صلب في عنصرا تشكل اإلنتاجیة الوحدات ھذه المال، ورأس العمل بین ضعیف بتقسیم وتتمیز قدیمة
وطبیعة  القانونیة الوضعیة معیار حیث من الشركات وشبھ الشركات عن تختلف المؤسساتي الوطنیة للقطاع

 .المتّوفرة أو المعتمدة المحاسبة
 ال تراھا أنشطة جملة على المنحصر القطاع الرسمي ذلك غیر قطاع ال: تعریف القطاع غیر الرسمي -2     

 لمؤسسات اإلنتاج ضعیفة جزء من النشاطات یغطي الذي القطاع ذلك أو عنھا، البصر تتعمد غض أنھا أو الدولة
 العاملة الید فإن لذلك مأزق، في نفسھا تجد التي للبطالین والمؤسسات وملجأ انتظار محطة یعد فھو لذلك صغیرة،

 إبراز المھارات فرص أن غیر الخاص، لحسابھا تعمل وھي الخبرة إلى ومفتقرة غیر مؤھلة تكون فیھ تنشط التي
 ال ألنھما الجمیع اھتمام محط یعدان والتجارة اللذان الخدمات بجانب یتعلق فیما خاصة منعدمة تكون وقد ضئیلة تبقى

 في موظف ققھیح ما یفوق ربح بتحقیق كفیل بھما المستثمر المال من رأس الیسیر أن كما خبرات أو مھارات یتطلبان
  . 6الرسمي العمل

فیھ  تغیب والذي القانون عن خارجا قطاعا یعتبر ھو ذلك النشاط الذي لإلحصاء الدیوان الوطني تعریف  -2-1
  .عدد العاملین إلى باإلضافة محدود األعمال رقم فیھ یكون كما المحاسبیة، الدفاتر استخدام

 :خصائص ثالثة تحدده الرسمي غیر ان القطاعحسب البنك العالمي ف :العالمي البنك تعریف -2-2
 .مصرحة غیر وظیفة أنھا -
 .االجتماعي الضمان لصندوق االنتساب من تستفید ال أنھا -
 .صغیرا یبقى المؤسسة أو المنشأة حجم -

 المنقولة أھمیة القیم كانت ومھما، العمل مكان كان أینما فیھ نقول الرسمي غیر للقطاع تعریف یمكن استنتاج ھنا من
 :7على محتو كقطاع یعرف غیر الرسمي القطاع فان ثانوي أو أساسي بشكل ممارستھ، وطبیعة النشاط ومدة
 بأجور معوضین غیر لعما توظیف بإمكانھم والذین الخاص لحسابھم ینشطون لعمال رسمیة غیر مؤسسات -

 على سواء القسم ھذا ویحتوي االقتصادیة، طبیعة الظروف على متوقفة مھنیة ألسباب علیھا متفق موسمیة أو ظرفیة
 القانونیة المعاییر تقتضیھ ما حسب لةالمسج غیر المؤسسات الخاص وحتى لحسابھا تعمل التي المؤسسات
 .االجتماعي الضمان أو الجبایة علیھا كمعیار المنصوص

 واحدة میزة لھم والذین بشكل دائم أجراء عدة أو أجیر توظیف بإمكانھم الذین الرسمیین غیر الموظفین مؤسسات -
 عتبة على أساس والمعرفین بھا الناشطین العمال عدد إلى نسبة صغیر المؤسسة أو المنشاة حجم :منھا جملة أو

  8 ...األجراء أو ةالمؤسس تسجیل عدم، اإلحصائیة  الممارسات أو الوطنیة التشریعات إلى الملحقة الدنیا الخطوط
 غیر االقتصاد عن الجزائري الوطني المحاسب عبر: الوطني المحاسب طرف من المعتمد التصنیف -3

 غیر االقتصاد ، ویشمل  (Economie Non Observée)المرئي غیر االقتصاد مصطلح باستعمال الرسمي

 :ھي مجموعات ثالث المرئي

 المخدرات، تجارة: مثل قانونا المحظورة أو الممنوعة النشاطات عن یعبر :المشروع غیر االقتصاد -3-1
 غیر النشاطات حیث یقسم لھم مرخص غیر أشخاص طرف من والممارسة المشروعة النشاطات تلك أو ،…التھریب

 :نوعین إلى المشروعة
 .القانون بحكم ممنوعا االستھالك أو التوزیع أو البیع یكون حیث اقتصادیة، خدمات أو خیرات إنتاج-
 .بذلك لھم مرخص غیر أشخاص یمارسھا عندما مشروعة غیر تصبح والتي المشروعة اإلنتاجیة النشاطات كل-
 أحد تأخذ وھي كلھ، أو جزئھ اإلنتاج إخفاء على تنطوي أّنھا غیر مشروعة بنشاطات یتعلق :الخفي االقتصاد -3-2

 :التالیة األوصاف
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 .والرسوم الضرائب دفع من الجزئي أو الكلي التھرب-
 .العمالب التصریح وعدم االجتماعي الضمان اشتراكات دفع من التھرب-
 .العمل تشریع ألحكام الجزئي أو الكلي الخرق -
 متدني، تنظیم بمستوى تتمیز التي اإلنتاج وحدات مجموع یشمل: الضیق بالمعنى الرسمي غیر االقتصاد -3-3

 العمل على أساسا تعتمد العمل عالقات أن كما المال، ورأس العمل تقسیم من متواضع ومستوى بدائیة إنتاج وسائل
   .واالجتماعیة  العائلیة والروابط رفيظال

 :  9منھا أسباب عدة إلى النامیة الدول في الخفي االقتصاد نمو یعود: الرسمي غیر االقتصاد تطور أسباب -4
 .الضرائب من للتھرب عن طرق  البحث إلى والمنشآت األفراد تدفع والتي العادلة، غیر الضریبیة األنظمة -
 .االجتماعیة والتأمینات الضمان في اداألفر مساھمة نسبة ارتفاع -
 .مستوى المعیشة مع تتناسب ال والتي المتدنیة والمعنویة المادیة األجور مستویات -
 .العمل أسواق في الرسوم وارتفاع والتنظیمیة اإلداریة اإلجراءات تعقد -
 .الحكومیة والھیئات المؤسسات مختلف في واألمنیة القضائیة اإلجراءات تعقد -
 .مدخالتھا و التعلیمیة المؤسسات مخرجات بین الكبیرة الفجوة -
 .أشكالھ بكافة الرسمي غیر االقتصادظاھرة  تفاقم إلى یؤدي والمالي اإلداري الفساد ظھور -
 .الرسمي غیر االقتصاد ظھور إلى یؤدي المقنعة البطالة وجود -
    .الحكومیة والھیئات المؤسسات وإمكانیات كفاءات تواضع -
  واقع سوق الشغل في الجزائر: الثاث

 :  سوق الشغل في الجزائر  معطیات - 1
ارتفاع كبیر في نسبة البطالة ب 1999لقد تمیز سوق الشغل بالجزائر منذ النصف الثاني للثمانینیات إلى غایة عام    

فاألزمة . %30في حدود  1999، أما في سنة %28في حدود  1995و في سنة   %17في حدود  1987حیث كانت سنة 
االقتصادیة الحادة التي عاشتھا خالل ھذه الفترة و التي اتسمت بتراجع كبیر في حجم االستثمارات وانخفاض 
أسعار النفط قد أدت إلى بروز إختالالت كبیرة في سوق الشغل بحیث تقلصت فرص العمل المتاحة بدرجة كبیرة 

، إضافة لما ترتب عن اإلصالحات االقتصادیة التي في نفس الوقت الذي سجل فیھ تزاید أكبر لطالبي العمل، 
باشرتھا الجزائر وشروعھا في تطبیق مخطط إعادة الھیكلة الذي كانت أولى نتائجھ غلق مئات المؤسسات 

تفاقم ظاھرة البطالة مس كل الفئات االجتماعیة السیما الشباب و أصحاب  حیث أن .وتسریح آالف العمال
  .سنة 30منھم تقل أعمارھم عن  % 73لین عن العمل نجد أن أكثر من الشھادات، فمن مجموع العاط

وبلغت البطالة نسبة أصبحت تشكل تھدیدا على المجتمع، مما استلزم على الحكومة الشروع في إجراءات    
وتدابیر استثنائیة للتخفیف من حدتھا وانعكاساتھا السلبیة خاصة في أوساط الشباب وتمثلت ھذه اإلجراءات في 

ضع برامج عدیدة لترقیة الشغل وإنشاء ھیاكل متخصصة لتنفیذھا مع التركیز على حملة واسعة للتحسیس و و
وبالموازاة مع . التوجیھ من أجل إنجاح ھذه البرامج،وقد ساعد على ذلك عودة الھدوء و األمن و االستقرار

عرفت انتعاشا اقتصادیا معتبرا  2004إلى  1999البرامج التي وضعت للتطبیق في مجال التشغیل فإن الفترة من
حیث تم تجنید إمكانیات مالیة كبیرة سواء عن طریق االستثمار المباشر للدولة أو بمساھمة االستثمار الخاص 

الخاص بالبرنامج اإلضافي  2009 - 2005 الوطني و األجنبي، وھذه الجھود ستستثمر في إطار البرنامج الخماسي
وكانت لكل ھذه المجھودات نتائج إیجابیة  .إمكانیات مالیة أخرى أكثر أھمیة  لدعم النمو االقتصادي بتخصیص

في مجال التشغیل كما كانت البدایة إلعادة التوازن بین العرض و الطلب في سوق الشغل، و یظھر ذلك جلیا من 
ب الدولي المكتحسب معاییر  % 17.7في حدود  2004خالل نسبة البطالة التي تراجعت كثیرا حیث كانت سنة 

      .للعمل
  : التالیة  بالخصائص الجزائر في الشغل سوق یتمیز :الجزائر في شغلال سوق خصائص -2
 .المؤھلة العاملة الید في عجز −

 .التشغیل واحتیاجات التكوین مخرجات بین التوافق عدم −

 .مع الطلب العرض اختالل في تقارب الشغل و سوق في الوساطة ضعف −

 .التشغیل حول المعلومات لجمع وطنیة شبكة توفر عدم −

 .ة لمناصب العملأاالستثمار و بالتالي ضعف االستثمارات المنش عدم مالئمة مناخ −
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 .اختالل وعدم توازن بین القطاعات في مجال التشغیل  −

 .المأجور العمل تفضیل إلى یدفع الذي الثقافي و االجتماعي العامل −

 .انعدام سیاسات تشغیل حقیقیةإتباع سیاسات تسییر البطالة و  −

،وبالتالي وجود إختالالت في توازن الطلب مع عرض العمل في  العاملة الید الجغرافي في توزع التوازنانعدام  −
  .العلیا والھضاب المناطق  الجنوب في السیما بعض المناطق ،

  واقع القطاع غیر الرسمي في الجزائر : رابعا
 :جزائرال في الرسمي غیر القطاع تطور - 1

 حقبة خالل بدء أن انتشاره حین في الستینات  سنوات إلى الجزائر في الرسمي غیر االقتصاد بروز یعود   
 ، حیث تمیز السوق اقتصاد الموجھ إلى االقتصاد من التغییر مباشرة و جھة من األزمة البترولیة بسبب الثمانینات
 األنشطة من العدید یحوي غیر الرسمي، الذي االقتصاد ميتنا الثمانینات بظاھرة حقبة خالل الجزائري االقتصاد

 أن الدراسات وتؤكد.للضرائب تخضع ولم الوطني الرسمیة للدخل التقدیرات في غالبا تدخل ، ال الخفیة االقتصادیة
 وأن .الخام الداخلي الناتج من  30%إلى   % 20بین تتراوح أن یمكن الجزائر في ھذا االقتصاد ألنشطة الكلي الحجم

 10 .أمریكي دوالر ملیار 08 القطاع حوالي ھذا داخل المتداولة األموال إجمالي
 لتغطي رقعتھ حیث اتسعت ملموسة، بصورة والتشعب االنتشار في الجزائر في االقتصاد غیر الرسمي  أخذ وقد

 الذین الطبقات أقلب ونھایة الدولة، موظفي ابتداء من وذلك المجتمع، في متعددة وطبقات من فئات عریضا قطاعا
 غیر دخوال علیھم تدر یدویة كالخیاطة أعماال تمارس البیوت ربات بعض أن كما  .معلنة غیر دخول على یحصلون

 ینخرطون أو معلنة، غیر دخوال فتدر بوظائفھم ترتبط أعمال إضافیة قد یمارسون الحكومة موظفي وصغار معلنة،
غیر  الممارسات من عدیدة فئات حققتھا التي ذلك الدخول إلى الرسمي، العمل بعد انتھاء أو أثناء أخرى أعمال في

 قدرا یمثل المعلن أن الدخل الطبیعیة مفادھا النتیجة تكون وغیرھا والرشوة ، والمخدرات كالتھریب، المشروعة
 .الفعلي الدخل من محدودا

 سیاسة تطبیق أسلوب لعل أھمھا األسباب متعددة أیضا فھي األبعاد، متعددة االقتصاد غیر الرسمي ظاھرة إن
 أوجھ وأفرز االجتماعي، السلوك على أثر السوق اقتصاد إلى مغلق اقتصاد من السریع االقتصادي بالتحول االنفتاح

 في المنظم الرسمي وغیر ریغ الطابع أغلبھا أخذت جدیدة مجاالت فتح إلى أدت قبل، من موجودة تكن لم نشاط
 وحجم تتناسب جدیدة عمل فرص یتیح الذي بالقدر المنظمة الرسمیة نشطة االقتصادیةاأل فیھ تتوسع لم الذي الوقت
 تقلص مع الحضر، إلى الریف من الھجرة معدالت نمو تزاید الذي أسھم في العاملة، القوى من العرض في الزیادة
 سیاسات أدتو قد  .الرسمي غیر إلى القطاع اتجھت العاملة القوى فائض استیعاب فيالرسمیة  القطاعاتقدرة 

 الرسمیة، لألسواق موازیة أسواق نشوء إلى األجنبي اإلنتاج والصرف وعوامل السلع أسواق في الحكومي التدخل
 جمود أن كما .األسواق الرسمیة في واألسعار والعرض الطلب ھیكل على مارستھا التأثیرات التي خالل من وذلك
 طاعتقاالمعدالت  وارتفاع ناحیة من قتصادیة واالجتماعیةاال التطورات مواجھة عن وعجزه الضریبي النظام

اإلدارة  إمكانیات وتواضع العقوبات ضعف ظل فيو ثانیة، ناحیة من لضرائب الدخل الحدیة واألسعار الضریبي،
 على األنشطة غیر الرسمیة ممارسة إلى باللجوء الضریبي والغش للتھرب قویة خلق حوافز كل ذلك.  المنفذة

 .11 مستویات مختلف ال
  :بالجزائر الرسمي غیر االقتصاد حجم -2

  نسبة القطاع غیر الرسمي من الناتج الداخلي اإلجمالي : 01رقم الجدول
  2010-1988خالل الفترة  

  2001  2000  1999  1998  1990  1988  السنة
  35  34.1  34.1  32.9  25.4  19.5  النسبة
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  السنة
  34  34.2  38.4  36.6  35.6  35  النسبة
  2011  2010  2009  2008  السنة
  28.1  28.3  32  32.2  النسبة

واالجتماعي و الدیوان الوطني     من إعداد الباحثین بناءا على تقاریر المجلس الوطني االقتصادي : المصدر
  لإلحصاء
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ى الناتج الداخلي اإلجمالي نالحظ من خالل الجدول أن حجم القطاع غیر الرسمي في الجزائر من خالل نسبتھ إل
أن ارتفاع حجمھ خالل فترة التسعینات سببھ أثار  میمثل نسبة كبیرة و قطاعا قائمة بذاتھ حیث توضح األرقا

رسمي من الناتج حیث انتقلت حصة القطاع الغیر االقتصادیة التي اتبعتھا الجزائر خالل ھذه الفترة  اإلصالحات
اإلصالحات االقتصادیة لعبت دورا كبیرا في نمو و ، وھو ما یبین أن 1999سنة  %34إلى 1988سنة  %19من 

 بالناتج الرسمي بالجزائر مقارنة غیر االقتصاد حجم أن وخالل الفترة الموالیة نالحظ  .تطور حجم ھذا القطاع 
 38دود ، لیصل إلى ح 2003سنة 35,6% ثم 2002سنة   35% لیبلغ نسبة  ،34,1%بـ 2000 سنة قدر الخام الداخلي

تتراجع ھذه األرقام بالرغم من تحسن  حیث لم .لھذا القطاع المعتبر الحجم على تدل أرقام ، وھي 2005سنة %
مؤشرات االقتصاد الوطني و السبب یعود إلى مجموعة من العوامل االقتصادیة و االجتماعیة سوف نبینھا في 

  .العنصر الموالي
 لقطاع غیر الرسمي بالجزائر األسباب االقتصادیة و االجتماعیة لتطور ا -3

منھا االقتصادیة و  كان نتیجة عوامل كثیرة  الوطني الرسمي في االقتصاد غیر القطاع إن تطور ظاھرة
  :االجتماعیة من أبرزھا ما یلي

ما فتئت ظاھرة البطالة تتفاقم، وقد ازدادت تفاقما بعد سنوات من اإلصالح، ألنھ في  1987منذ سنة  : البطالة -3-1
 عدد ارتفع حیث لتحول إلى اقتصاد السوق أھملت قضیة التوظیف ولم یعطى لھا االھتمام الالزم، ،عملیة ا
 بین ما عمل منصب 26.000 یقارب ما فقدان تم كما ، 1987 سنة بطال إلى ملیون 1985 سنة 434.000 من البطالین

إلى انخفاض  االستثمارات تراجعوأدى 1993 و  1991بین ما عمل منصب 23.000 یقارب ما وفقدان ،1989 و 1986
و .  1993سنة 27% إلى لتتراجع 1989   سنة  46% قدرت النسبة بـ  حیث علیھ، بالطلب مقارنة العمل عرض نسبة

 %49إلى  2004حیث وصل ھذا المعدل سنة   تمیزت ھذه السنوات بارتفاع معدالت البطالة في صفوف الشباب
 2004سنة، خالل نفس السنة  24إلى  20الشباب في سن ما بین  من  في فئة %44سنة و 20في صفوف األقل من 

 النشاطات غیر تطور في كثیرا ساھمت الوضعیة سنة، ھذه 30من البطالین ھم أقل من   %73ما یقارب نجد 
بلغ معدل البطالة  2005و في سنة  .الرسمي بالقطاع العمل تیزمامیكان النسداد كنتیجة الفترة ھذه خالل الرسمیة

بسبب اإلجراءات و السیاسات الداعمة للتشغیل المتبعة  2012-2008في سنوات % 10حدود  لینخفض إلى%  15.2
 .في إطار خلق و تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

إن ارتفاع نسبة البطالة خاصة في فئة الشباب جعل من االقتصاد الرسمي مالذا یوفر فرص عمل دون قیود أو    
تعتبر البطالة من أھم األسباب الرئیسیة لظھور و تطور ظاھرة لذلك طاع الرسمي عن توفیرھا ، قالشروط عجز 

  .الرسمي بالجزائر، والجدول التالي یبین تطور معدل البطالة في الجزائر قتصاد غیر اال
  2012-2000تطور معدل البطالة في الجزائر خالل الفترة  : 02جدول رقم 

  2006 2005  2004 2003 2001 2000  السنة 

  12.3 15.2  .17 23.72 27.3 28.89 %نسبة البطالة 
  2012 2011 2010 2009  2008 2007  السنة 

 9.7 10 10 10.2  11.3 13.8 %نسبة البطالة 
   11، ص 2010الدیوان الوطني لإلحصاء، الجزائر، نشرة  :المصدر    

تعدیل الھیكلي في الجزائر في المیدان االجتماعي تمیزت سنوات برامج ال:  اإلصالحات االقتصادیة  ءعب  -3-2
وقد تجسدت . بإجراءات كان لھا تأثیر مباشر على الظروف االجتماعیة من حیث المداخیل والشغل واالستھالك

مما ساعد على . المواطنین وخفض نفقات التسییر واالستثمار أجور ھذه اإلجراءات في إلغاء الدعم وتجمید
روف المعیشة وزیادة الفوارق التي تراكمت خالل السنوات السابقة على ظھور وتوسع تدھور سوق  الشغل وظ

   .ظاھرة القطاع غیر الرسمي لمواجھة الفقر و تدھور المداخیل
 العون نفور اإلداریة إلى اإلجراءات وتعقد تؤدي البیروقراطیة :اإلداریة اإلجراءات وتعقد البیروقراطیة -3-3

حیث تشیر  .اإلضافیة والتكالیف االنتظار مدة لطول نظرا الرسمي بالقطاع العمل نم والمستثمر االقتصادي
 بشروط یتعلق فیما الجزائر صنفت والتي األعمال أنشطة ممارسة حول 2011 سنة الدولي البنك نشرھا التي الدراسة

 معنیة عربیة دولة 20 مجموع من 15 والترتیب دولة 183 مجموع من 150 الرتبة في التجاري النشاط في البدء
 في الشفافیة كما أن غیاب.إلتمامھا یوما 24تستغرق  إجراء، 14 ـب الالزمة اإلجراءات عدد قدر حیث بالدراسة،
تؤدي إلى تنامي األنشطة غیر  وغیرھا   التجاري البناء قواعد غیاب الصناعي، العقار مشكلة التجاریة، العملیات
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 الرسمي بالقطاع العمل صعوبة بسبب وھذا الرسمیة غیر النشاطات ميتنا ساھمة في الوضعیة ھذهف .الرسمیة
  .المالئمبالمناخ غیر  المتمیز

في إطار  األسعار تحریر و الدینار قیمة مراجعة ترتب عن اإلصالحات االقتصادیة: األجور و الدخـول -3-4
 عن تتوقف لم لفة المعیشة التيارتفاع تك بین المطلوب التوازن المواطن یجد لمالسوق  داالنتقال إلى اقتصا

 المضمون الوطني لألجر األدنى الحد یعتبر حیث .)المداخـیل(الشرائیة  قدرتھم ، وبین) التضخمبسبب ( الصعود
 تحدیدھا یتم األجور أن المفروض لذلك من الشرائیة، وللقدرة المعیشة لمستوى المحدد ھو الخبراء نظر في

 و.الحیاة لضروریات یكفي األجر في الحد ھذا أن یعني ما وھو ،" والعائلیة نیةاإلنسا االحتیاجات"  إلى استنادا
 انتقل بحیث ،1990 سنة منذ مرات 10 بـ تضاعف المضمون بالجزائر الوطني لألجر األدنى وبرغم من إن الحد

م ینعكس االجتماعي إال انھ ل والضمان العمل وزارة أرقام حسب 2004سنة  دینار آالف 10 إلى دج 1000 من
إیجابا على مستوى معیشة اإلفراد ، مما یجعل الدخول المتحصل علیھا من أنشطة في إطار رسمي غیر كافیة ، 

لذلك یعتبر انخفاض . حیث یبحث األفراد سواء بطالون أو مشتغلین عن دخول إضافیة في أنشطة غیر رسمیة 
  .ي في الجزائر مستوى الدخل من األسباب التي أدت إلى تطور القطاع غیر الرسم

إن النتیجة الحتمیة لكل ھذه العوامل السابقة تؤدي إلى ظھور ظاھرة الفقر و التي عرفت تطورا  :الفقر -3-5
سریعا خالل السنوات التي تلت سنوات اإلصالح وال تزال معدالتھ مرتفعة على الرغم من الجھود المبذولة 

      )  01 الجدول رقمانظر المالحق، (  والمحسوسة خالل السنوات األخیرة
ن  أل الجزائر في خاصة الرسمي غیر نمو ظاھرة القطاع  أسباب أھم تعد من إن الضریبة :النظام الضریبي -3-6

الجبائیة، لكن بالمقابل  حجم التكالیف إلى الرسمي غیر القطاع انتشار سبب یرجعون االقتصادیین المحللین بعض
حسب لكن . العربي  المغرب دول مستوى على النسب أقل من ھي زائرالج في المطبقة نسبة الجبایة نجد أن 
 التي والجمركیة الجبائیة االمتیازاتمن  المستفیدین من كبیر عدد فان واالجتماعي االقتصادي الوطني المجلس
 باإلضافة إلى الجبایة. الراقبة غیاب أمام الضریبي والتھرب الغش یمارسون  ANDIو  ANSEJمن   كل تمنحھا

  .المرتفعة الجمركیة
 سوق الشغل بالجزائر ؤشراتالعمالة في القطاع غیر الرسمي و داللة م: خامسا
   :القطاعات مختلف في القطاع غیر الرسمي واقع التشغیل في - 1

،  35%الجزائر  في االجتماعي الضمان مصالح لدى بھم المصرح غیر العمال عدد الزراعي قد بلغ القطاع في   
 20 %البناء، و مجال في یشتغلون الموازي القطاع عمال من 34 %أن اإلحصائیات وتبین. جدا فعةمرت نسبة وھي

 المرتبطة المھن إلى بالنسبة 17%مقابل النقل، قطاع في 6% و التجارة، بقطاع المرتبطة النشاطات مختلف في
       .والسیاحة والحالقة والمیكانیك النسیج بقطاعات
 إلى امتد بل الثانویة البسیطة، المھن على مقتصرا یعد لم الموازیة السوق في ملالع أن التحقیقات وكشفت

 المھندسین من 16 %الموازیة، السوق في أطباء األسنان من   18 % یشتغل عالیا، تكوینا تتطلب التي التخصصات
من  % 5 المحاسبین، اءالخبر من 9 %و المحامین، من 14% و اآللي، المھندسین في اإلعالم من 15 % و المعماریین

 والعمال عمال القطاع الموازي من كبیرا عددا أن نفسھا األرقام وتؤكد الصحة، في من المختصین  4%األساتذة،
 وعدم یشغلونھا، التي الوظائف ھشاشة بسبب االجتماعي، الضمان لدى بھم مصرح غیر منھم 49 %المؤقتین

  بین فمن الموازیة، النشاطات عن نسبة أكبر التجاري اعالقط ویعرف . المادي دیمومتھا، وتواضع عائدھا
 شخص ألف 592 مقابل  قانونیة بصفة شخص ألف 548  یشتغل التجاري، القطاع في یشتغلون ملیون شخص1.14

 بطریقة یشتغلون الذین بین من لنشاطھم، ویوجد قانون وجود دون من ینشطون أو قانونیة، غیر بطریقة یشتغلون
 بصفة یشتغلون الذین إلى نفسھ الرقم وبإضافة االجتماعي، مصالح الضمان لدى بھم مصرح غیر لفأ 100 قانونیة
  . 12القطاع التجاري  في العاملین من 60 % یعادل ما وھو قانونیة، غیر وظیفة ألف 700 العدد إلى یرتفع قانونیة
االقتصاد  أن فیھ أتبث 2001سنة   تنمیةال أجل من التطبیقي االقتصاد في البحث مركز بھ قام الذي التحقیق وحسب

 غیر والمتوسطة الصغیرة المؤسسات عمال من  41% قرابة أن بحیث الرسمیة غیر طابع علیھ یغلب الجزائري
 ینشطون المؤسسات أصحاب من  24,4% نسبة كما أن. للتأمین االجتماعي الوطني الصندوق قائمة ضمن مسجلین

 منھا وكل واحدة مؤسسة، ألف 159 النشاطات ھذه لمثل الممارسة ؤسساتالم عدد رسمي حیث یبلغ بشكل غیر
 أجیر 274500 مجموعھ ما أي  8,8 %تساوي فنسبتھم األجراء على ینطبق الشيء ونفس عمال، 5 من أقل توظف
      )03 الجدول رقم ،انظر المالحق(  . مؤسسات القطاع الخاص في یعمل
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 طرف من التجار المحصون عدد إلى أن لتشیر واالجتماعي قتصادياال الوطني المجلس دراسات وتأتي     
 ما وھو أقساطھم یؤدون ھؤالء من فرد 278300 وحوالي فرد  626800  بلغ قد التجاري للسجل الوطني المركز
على  بالتعرف سمحت قد 2000 لسنة التجارة وزارة طرف من المنجزة المراقبة أن عملیات كما ، 44 %نسبة یعادل

 المسجلین التجار من   14 %نسبة عادلی ما أي فرد ألف 100 من أكثر فیھ یعمل رسمي غیر تجزئة سوق 700 من رأكث
  .13  رسمیة التجاریة ھي غیر النشاطات من  60%نسبتھ  ما بأن یوضح التحقیق ھذا التجاري، السجل في

  :البطالة مواجھة في الرسمي غیر القطاع دور -3
 مع ومتوافقا سریعا جاء التزاید ھذا   18 %حدود إلى أنھا وصلت حیث  البطالة ى تضاعفإل 1986 لقد  أدت أزمة   

 منحصرة األجل طویلة البطالة لتصبح سوق العمل، في اضطراباتما أدى إلى  الفئة النشیطة أحجام في التزاید
 على العرضتراجع  أمام عمللل الطالبة النشیطة والفئة البطالة نسبة ازدادت فكلما شباب، فئات على كبیرة بدرجة

  .14الرسمي غیر القطاع رقعة اتسعت كلما الرسمي القطاع في التشغیل
لإلحصاء  الوطني الدیوان معطیات العمالة، فحسب من كبیر حجم و في الجزائر استطاع ھذا القطاع امتصاص

 ألف 769 مجموع یعادل ما أي1993 سنة  19,5%إلى  15,25%من  1987في سنة  انتقلت الرسمي غیر العمل فان نسبة
 الرسمي غیر القطاع في العاملین مجموع أصبح  1994 وفي سنة الموفرة، المناصب عدد مجموع عامل من
 مناصب إجمالي أن 1998و1997سنتي  بین منحصرة أخرى إحصائیة في الزیادة نسبة أن على وتؤكد.  8291996

 الدیوان الوطني تحقیقات وحسب التوالي، على عمل منصب1152000 و 1131000 بـ القطاع قدر ھذا في المتاحة العمل
 منتصف من % 27 إلى %19من  بانتقالھ كبیر بشكل ازداد قد الرسمي غیر العمل فان 2002لإلحصاء سنة  

 في 8%  بنسبة ینمو غیر الرسمي العمل فان 2004 لسنة الكناس تقریر عن أما ، .2010 سنة غایة إلى التسعینات
في ما یلي سوف نقوم بتحلیل تطور معدالت و الرسمي القطاع الشغل داخل نمو نسبة من أكبر بمرتین يأ السنة،

  . التشغیل و البطالة و كذا معدل العمالة في القطاع غیر الرسمي
  
  

 2009-2000تطور معطیات سوق الشغل خالل الفترة : 03الجدول رقم 
  09  08  07  06  05  04  03  02  01  00  السنة

  26.9  26.6  25.5  26.8  24.7  24.4  21.2  21.1  21.2  20.4  شغیلمعدل الت
  10.2  11.3  13.8  12.3  15.3  17.7  23.7  25  27.3  29.7  معدل البطالة 
في    معدل العمالة 
القطاع غیر 

  الرسمي

20.2  21.2  21.1  21.1  25.7  26.8  27.6  27  27.2  27.5  

واالجتماعي و الدیوان الوطني     لوطني االقتصادي من إعداد الباحثین بناءا على تقاریر المجلس ا :المصدر
  لإلحصاء

من خالل الجدول نالحظ انخفاض معدل البطالة بوتیرة متسارعة نتیجة تزاید معدل التشغیل حیث نجد أن معدل 
، وبالمقابل ارتفع معدل التشغیل في القطاع الرسمي 2009سنة  % 10.2إلى  2000سنة  % 29.7البطالة انخفض من 

وبالمقابل فان معطیات العمالة في القطاع غیر الرسمي تشیر إلى أن  .خالل نفس الفترة  % 26.9إلى  % 20.4من 
خالل  % 27.5إلى  % 20.2من القوة العاملة حیث انتقل ھذا المعدل من  % 20ھذا القطاع یشغل ما یفوق نسبة 

ث أن معدالت العمالة في القطاع غیر نفس الفترة مما یدل على قدرة ھذا القطاع على امتصاص البطالة حی
  .الرسمي تنمو بوتیرة اكبر من معدل التشغیل في القطاع الرسمي

من خالل ھذا نجد أن داللة معدل البطالة كمؤشر من مؤشرات سوق الشغل یجب أن یرتبط بحجم العمالة في 
ل البطالة إذا حسب أخذا بعین القطاع غیر الرسمي ، الن لھذا القطاع اثر كبیر في ضبط سوق العمل أي أن معد
و بالجزائر فان القطاع غیر . االعتبار العمالة في القطاع غیر الرسمي سوف یعطینا قراءة صحیحة لسوق العمل

الرسمي كان لھ اثر ایجابي على سوق العمل ، خاصة في ظل عدم قدرة القطاع الرسمي على رفع معدالت 
  . التشغیل بوتیرة تتناسب مع معدالت البطالة
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غیر الرسمي اثر كبیر في  عالقة وثیقة بسوق الشغل حیث أن للعمل لقطاع غیر الرسميالشك أن ل :الخاتمة
داللة مؤشرات سوق الشغل ترتبط   أي أن عملیة قیاس البطالة كمؤشر من مؤشرات تفسیر معطیات سوق الشغل،

  .ة الفرضیة األولىو ھو ما یبین صح.بمعطیات القطاع غیر الرسمي و خاصة معدالت البطالة
 لعل كان نتیجة عوامل كثیرة  الوطني الرسمي في االقتصاد غیر القطاع تطور ظاھرةو بالنسبة للجزائر نجد أن 

سوق  في التي أدت إلى اضطراباتو في أثار اإلصالحات االقتصادیة على البطالة و التشغیل،  یكمن أبرزھا
الرسمي سواء  القطاع تراجع فرص العمل في وأمام .الشباب فئة على كبیرة بدرجة منحصرة البطالة لتصبح العمل 

و  للبطالین ملجئ دور حیث لعب الرسمي، غیر القطاع رقعة اتساع أدى ذلك إلى في القطاع العام أو الخاص
   . و ھو ما یثبت صحة الفرضیة الثانیة العمل، سوق ضبط في دور ایجابي بالتالي لعب

 على حجم متوقف القطاع ھذا الن نمو ، الدولة دور على قضى كلما اتساعا الرسمي زاد القطاع غیر كلما :توصیات
 وف تكون لھ أثار ایجابیة على االقتصاد الوطني إدماجھ س ال شك أنو الرسمي، القطاع یعیشھا التي المشاكل

 تكون وحتى العمالة، من30 % من أكثر یوظف أنھ العمل بحیث سوق البطالة وضبط امتصاص على قدرتھل نظرا
 ، ومن على احتوائھ یساعد بما ھأوضاع لتحسینمجموعة من اآللیات  اعتماد إلى السعي من بد فال االستفادة كبیرة

  : بھ القیام الدولة على یجب ما بین
 ومعالجة السوق مكونات اندماج لتسھیل العمل طلب طرق تعدیل خالل من شغلال سوق سیر وطرق أداء تحسین -

 .فیھ السلبي اإلقصاء
 تكوین برامج باعتماد الرسمي القطاع في الشباب توظیف خاللھا من یتم التي اإلجراءات على تعدیالت إدخال -

 . جید فني مستوى ذات
 العقوبات وكذا تشدید  .الضریبي والتصاعد الضریبة حساب أساس مراجعة الضریبي من خالل النظام إصالح -

  .الضریبي التھرب على
  .المنافسة على االقتصاد قدرة  وزیادة التنظیمیة القوانین تحریر ن خالل تحسین مناخ األعمال م -
  
  

  :والمراجع اإلحاالت
 دار ،"المعاصرة الرأسمالیة مشكالت ألخطر تحلیل للبطالة، السیاسي االقتصاد" ،  زكي، رمزي زكي، رمزي1 . 

 16 -17 ص ص،1997الكویت ،
2. Ahmed Zakane: Analyse de l'offre d'emploi réalité et perspectives, p19.  

 2000 ، الثالثة الطبعة ،للنشر وائل دار ، "الكلي االقتصاد مبادئ" ، الرفاعي حسین.د ، الوزني واصف خالد .د. 3
  .265 ص، 

4. CAHUC Pierre et ZYlBERBERG André, "Economie de Travail la Formation des 
Salaires et les Déterminants du Chômage" ED: BALISES, 1996, p 18. 
5. Chaib BOUNOUA : Processus d’informalisation et économie de marché en Algérie, 
p 27. 
6. PORTES Alejandro, CASTELLS Manuel, BENTON Lauren" The informal economy, 
studies in advanced and less developed countries", The Johns Hopkins University 
Editions, 2002 p: 212-218. 
7. V, SETHURAMAN ," le secteur urbain non structuré : concept mesure et action, in 
revue internationale du travail, vol : 114, N°: 01, juillet- Août, BIT, Genève, p 350. 
8. Nasraddine BEDDI: Economie informelle ou état irréel, Revue économie et 
management, Université de Tlemcen, n° 01, mars 2002, p 90.  
9. J.CHARMES ," La mondialisation favorise-t-elle le travail informel ?", in Journée 
d’étude," Regards critiques sur les enjeux de la mondialisation", a l’Université de 
Versailles – Centre d’Economie et d’Ethique pour l’Environnement et le 
Développement (C3ED) ,26 Octobre 2001, p: 181-182.  



                  كسرى مسعود. د                     طھراوي دومة علي . أ          مي على سوق الشغل بالجزائر    اثر القطاع غیر الرس

 

 

 12/2014: العدد                                                       66                  وم االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریةلمجلة الع

10. ADAIR Philippe, " Production et financement du secteur informel urbain en 
Algérie " in Revue"économie et  management", N°: 1, Mars 2002, p 08. 

  .2007 الجزائر، تقریر في والصناعیة التجاریة الغرفة رئیس جابر، بن إبراھیم. 11
 جویلیة  25 الجزائري، االقتصاد یبتلع الموازي االقتصاد بكروح، الوھاب عبد المؤسسات، رؤساء منتدى .12

2009. 
13. S MUSETTE et N HAMMOUDA, "La mesure de l’emploi informel en Algérie", in 
Revue" économie et management", N°: 1, Mars 2002, p 47. 
14. Philippe ADAIR: Production et financement du secteur informel urbain en Algérie 
: enjeux et méthodes, Op.cit, p 8. 

  :المالحق
  2005 – 1995تطور مؤشر الفقر البشري للفترة  : 01الجدول رقم 
 2005  2004 2000 1999 1995 السنة

  16.6  18.15  22.98  23.35  25.23  معدل الفقر
  30، ص 2005المجلس االقتصادي واالجتماعي، الوضعیة االقتصادیة واالجتماعیة  :المصدر

  
  2007-2000حصة القطاع غیر رسمي في القطاع الخاص خالل الفترة  :03الجدول رقم 
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  2003  2002  2001  2000  السنة 
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 2007  2006  2005  2004  السنة 
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