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بسم هللا الرحمن الرحيم
تقديم
احلمد هلل رب اوعاملني ،واوصالة واوسالم عتل رسووه األمني ،وعتل آوه وصحبه اوطيبني أمجعني ،وبعد
تعقرب ظاهرة االققصاد غري اورمسي من املواضيع احلديثة اويت أصبحت جتتلب اهقمام االققصاديني ،اوىانونيني واالجقماعيني ،وخاصة
يف اوسنوات األخرية ،وذوك ملا هلا من آثار عتل اوواقع االققصادي وتلفرد واودووة ،وهذه اوظاهرة ويست خاصة باجلزائر أو بدو اوعام
اوثاوث كما كان يظن ويصفها اوبعض يف سبعينيات اوىرن اوعشرين عند بداية االهقمام هبا ،بل صارت الزمة وكل اجملقمعات واودو
بأشكا مقنوعة ومسقويات مقعددة.
واملالوظ يف اوسنوات األخرية زيادة اهقمام اوفاعتلني االققصاديني ووىت اوسياسيني مبوضوع االققصاد غري اورمسي واهقمام اودووة
بضرورة اوبحث عن آويات وإجراءات اوقعامل مع هذه اوظاهرة وتلحد منها أو حماووة إدماج هذا اونوع من االققصاد يف االققصاد اورمسي
واملصرح به.
وعتليه طروت إشكاوية املتلقى كما يتلي :ماهي مظاهر وأسباب االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر؟ وما هي آويات اوقعامل معه
واالجراءات املقخذة وتلحد منه؟
وقد ُعوجلت هذه اإلشكاوية من خال احملاور اوقاوية:
احملور األو  :ماهية االققصاد غري اورمسي ،اسبابه وآثاره.
احملور اوثاين :أشكا ومظاهر االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر.
احملور اوثاوث :تعامل اودووة وخمقتلف هيئاهتا مع اوظاهرة.
احملور اورابع :نظرة املقعامتلني االققصاديني وظاهرة االققصاد غري اورمسي.
وبعد يومني من أشغا املتلقى يف جتلسات عتلنية وورشات تبني أن دراسة ظاهرة االققصاد غري اورمسي تبى من اودراسات املعمىة
واملعىدة واملقشعبة واوبحث فيها ال يكون جمديا إالّ بإشراك اهليئات احلكومية وغري احلكومية ،وتوصل املشاركون إىل مجتلة من اوقوصيات مت
تتلخيصها عتل اونحو اوقايل:
.1تـمـقني اوثىة بني أجهزة اودووة واملقعامتلني االققصاديني.
 .2ضرورة تبين إسرتاتيجية وطنية تنموية مقكامتلة ومقوازنة بني خمقتلف قطاعات اونشاط االققصادي وعتل مسقوى خمقتلف جهات
اووطن ،تىوم عتل ما يتلي:
إدماج االققصاد غري اورمسي اوشرعي ضمن االققصاد اورمسي وحماربة غري اوشرعي منه.
دعم االسقثمارات احملتلية وخاصة املقعتلىة بإنشاء املؤسسات اوصغرية واملقوسطة وتسهيل اإلجراءات اوىانونية واإلدارية وذوك.
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.3مراجعة املنظومة اوىانونية بصفة عامة وتتلك املقعتلىة باجلباية واوىطاع املصريف واملايل بصفة خاصة ،مع ضرورة إضفاء االسقىرار عتل
اوقشريع اجلبائي.

.4اوعمل عتل إنشاء اوفضاءات اوقجارية اوكربى اويت تقوافق مع اوقطورات احلاصتلة يف اوبيئة االققصادية واالجقماعية.
.5إنشاء هيئة مركزية خبرية ذات فروع حمتلية هلا صالوية مقابعة وتىييم اووضع االققصادي غري اورمسي واقرتاح احلتلو املناسبة وسب
كل منطىة جغرافية.
.6تفعيل املنظومة اورقمية عتل مسقوى كافة أجهزة اودووة وقحىيق اوشفافية يف اإلدارة.
.7إنشاء هيئات مرافىة وتلمقدختلني يف االققصاد غري اورمسي هبدف إدماجهم يف اإلطار اورمسي ألنشطة األعما  ،وميكن وتلجماعات
احملتلية وعب دور رئيسي يف هذا اإلطار.
.8تبين املىاربة اوقشاركية يف تسيري اجلماعات اإلقتليمية مما يعطيها مرونة كبرية يف اوقواء ومعاجلة إفرازات االققصاد غري اورمسي.
.9مراجعة سياسة األجور مبا يضمن اوعيش اوكرمي مع اوعمل عتل حتىيق مبدأ اوقكافؤ يف اوفرص واملساواة بني أفراد اجملقمع واوىضاء
عتل اوقهميش واإلقصاء.
وأخريا نأمل من اجلامعة مواصتلة تنظيم مثل هذه اوقظاهرات اوعتلمية اويت تربط اجلامعة باوواقع االققصادي واالجقماعي وتساهم يف
دراسة املشاكل االجقماعية واالققصادية قصد إجياد وتلو مناسبة هلا.
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رئيس الملتقى
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الملخص
االققصاد غري اورمسي ظاهرة اوعصر احلايل بامقياز؛ فهو يطبعه ومييزه يف مظاهر كثرية؛ إذ أصبح عبارة عن فضاء يساعد األفراد عتل حتىيق
وتوفري امقيازات م ميكن هلم أن حيصتلوا عتليها يف ظل االققصاد اورمسي ،فاألفراد يف اوكثري من األويان وهم ميارسون اونشاط االققصادي؛
يعمتلون وفق مبدأ املوازنة بني اوفوائد اونامجة عن االوقزام بىواعد املمارسات اورمسية وتتلك اونامجة عن عدم االوقزام هبا؛ من خال املمارسات
غري اورمسية بصفة عامة؛ واوقهرب اوىانوين وعتل اوعواقب اونامجة عن هذا اوقهرب ووفق هلذا املبدأ حيدد تصرفه وطريىة أداءه ملخقتلف
األنشطة اويت حتىق وه دخل ما.
من خال ما سبق هندف من خال هذه اودراسة إىل حتديد خمقتلف اوىضايا املقعتلىة باالققصاد اوغري اورمسي يف اجلزائر ،وذوك من خال
اوقطرق إىل املفاهيم األساسية والققصاد اوغري اورمسي وأهم مسات وخصائص هذا االققصاد مت إبراز اآلثار اوستلبية املرتبطة بوجود هذا
االققصاد يف اجلزائر وسبل معاجلة هذه اآلثار.
الكلمات المفتاحية :االققصاد ،االققصاد اوغري اورمسي ،اوضرائب ،اجلزائر.

Summary
The informal economy of the phenomenon of the current era par excellence; it materialize, and accented in
many manifestations of; it has become a space on the help individuals realize and the privileges they could
not get it in the formal economy, individuals, and in many cases they are engaged in economic activity; and
work according to the principle of balance between the benefits of adherence to the rules of official practices
and those resulting from the lack of commitment; through informal practices in general; legal evasion and
the consequences resulting from this tax evasion, according to this principle sets at his disposal and how to
perform the various activities of his income.
Through the above aim through this study to identify the various issues related to the informal economy in
Algeria, through addressing the basic concepts of the informal economy and the most important
characteristics of this economy to highlight the negative effects associated with the presence of this economy
in Algeria
keywords: economy, the informal economy, taxes, Algeria

المقدمة
تعقرب ظاهرة االققصاد غري اورمسي من اوظواهر اويت أصبحت تعرف انقشارا واسعا يف اودو واجملقمعات املخقتلفة اويوم؛ وهو ما جعتلها
تطرح بىوة يف اآلونة األخرية ،وتلدراسات واوقحتليل؛ وخاصة أنه يرتبط بظاهرة اققصادية واجقماعية وسياسية معىدة؛ تعاين من معظم
االققصاديات يف اوعام ،ورغم اخقالف أسباب هذا االنقشار اوواسع هلا إىل أن أثارها تقشابه إىل ود كبري بني خمقتلف اوبتلدان ،واجملقمعات
واجلزائر كغريها من اودو تعاين من هذه اوظاهرة وجتد صعوبات مجة يف اوقحكم فها ويف تىييدها ووعل ذوك يرجع وعدة أسباب منها اونمو
اودميوغرايف ،اوبطاوة ونىص اوقشغيل؛ وضعف اوىدرة اوشرائية؛ انقشار األسواق املوازية ...،اخل ،وهذا ما جعل من هذه اوظاهرة تنقشر يوما
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بعد يوما؛ وخاصة أمام عجز سياسات اودووة يف مواجهقها ويف حتىيق اآلويات اويت قد حتد منها كقشجيع زيادة االسقثمار اورمسي؛
باإلضافة عتل غي اب تبين إسرتاتيجية واضحة وقحويل األنشطة اوغري اورمسية إىل أنشطة رمسية ذات قيمة وتلبتلد؛ ومنه نطرح إشكاوية هذه
اودراسة يف اوصياغة اوقاوية":ما هو اثر االقتصاد غير الرسمي على الجزائر وما هي سبل معالجته"؟

ووإلجابة عن هذه اإلشكاوية قمنا بقىسيم هذه اودراسة إىل حمورين حبيث نقطرق من خالهلما إىل اإلطار اونظري والققصاد اوغري رمسي مث
واقعه يف اجلزائر وطرق احلد منه.
أوال( -اإلطار النظري لالقتصاد غير الرسمي)
( -1مفهوم االقتصاد الغير الرسمي)
يىصد باوىطاع غري اورمسي ،اققصاد اوظل أو االققصاد غري اورمسي أو االققصاد املوازي هو قطاع ال خيضع وتلرقابة احلكومية وال تدخل
مدخالته وال يف خمرجاته وهو ال يدخل يف احلسابات اووطنية وتلدووة ،وهو ال يعرتف باوقشريعات ،كما أنه ال يشمل األنشطة غري املشروعة
فىط بل يشمل أيضا أشكا اودخل غري املصرح هبا واويت تقضمن إنقاج ستلع وخدمات املشروعة .ومن مجتلة اوقعاريف اويت جاءت فيه
نذكر:
 -1.1تعريف (" (V.TANZIاالققصاد اخلفي ينصرف إىل كافة اودخو اويت ال يقم اوكشف عنها وتلستلطات اوضريبية".1

 -1.1تعريف ( :)GUTMANهو" اوناتج اوىومي غري احملسوب ،أو ذوك اجلزء من اوناتج اوىومي اإلمجايل ،اوذي كان جيب أن يدخل يف
وساب اوناتج اوىومي اإلمجايل ،ووكنه م يدخل ضمن هذه احلسابات وسبب أو ألخر".2

 -1.1تعريف شيندر( :)Schneiderبأنه تتلك األنشطة غري املدرجة باحلسابات اوىومية فهي أنشطة بعيدة عن اوىنوات االققصادية املعتلنة
وبعيدة أيضا عن اورقابة واإلدارة االققصادية وتلدو  ،وهي أما أن تكون أنشطة مشروعة أو أنشطة غري مشروعة.3

ومنه ميكن تعريف االققصاد غري اورمسي بأنه عبارة عن اونشاط أو األنشطة اويت تسمح وتلفرد بقحىيق دخل ما واويت ال تسجل ضمن
وسابات اوناتج اووطين؛ وذوك بسبب تعمد إخفائه هتربا من االوقزامات اوىانونية املرتبطة باوكشف عن هذه األنشطة وإما وكون هذه
األنشطة املوودة وتلدخل حبكم طبيعقها تعد خماوفة وتلنظام اوىانوين اوسائد يف اوبالد.

( -1أنواع األنشطة االقتصادية الغير رسمية)
يقنوع االققصاد غري اورمسي إىل نوعني ،نوع مشروع ونوع غري مشروع ،وذوك تبعا ملشروعية اونشاط االققصادي اوذي ميارس يف اخلفاء ،وذا
سنقناو كال اونوعني يف اجلدو املوايل:
المعامالت النقدية
نوع النشاط
األنشطة االجتار يف اوستلع املسروقة واالجتار يف املخدرات وتصنيعها ،واوىمار
واوقهريب واالوقيا .
غير
المشروعة
تجنب دفع الضرائب
التهرب الضريبي
واملزايا
دخل األعما احلرة اويت ال يقم اإلبالغ به .اوقخفيضات
األنشطة
األجور واملرتبات واألصو اويت حيصل عتليها اوفرد اإلضافية اويت متنح
المشروعة
من األعما غري املبتلغ هبا واويت تقصل باخلدمات وتلموظفني

المعامالت غير النقدية
مىايضة املخدرات واوستلع املسروقة أو املهربة.
إنقاج املخدرات أو زراعة اونباتات املخدرة والسقعما اوشخصي.
اوسرقة والسقعما اوشخصي.
تجنب دفع الضرائب
التهرب الضريبي
اخلدمات واوستلع مجيع األعما اويت يىوم هبا اوفرد
تباد
بنفسه واملساعدة اويت حيصل عتليها
املشروعة
من جريانه

 1بودال عتلي ،اوىطاع غري اورمسي يف اجلزائر مظاهرة ،جماالته وسبل اسقىطابه ،اجملتلة اجلزائرية وتلماوية اوعامة ،اجلزائر ،اوعدد  ،6ديسمرب  ،2016ص .9
 2بن موس كما  ،براغ حممد ،ظاهرة االققصاد غري اورمسي ،أسبابه وأثاره ،اجملتلة اجلزائرية وتلعوملة واوسياسات االققصادية ،اجلزائر ،اوعدد  ،2013 ،4ص .194
3
بودال عتلي " اوىطاع غري اورمسي يف سوق اوعمل اجلزائري -دراسة حتتليتلية تىيميه وتلفرتة ( )2010-1970جمتلة احلىيىة؛ جامعة أدرار؛ اوعدد 26؛ سنة 2013
ص .3
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واقع وأثر االقتصاد غير الرسمي على االقتصاد الجزائري
واوستلع املشروعة.
المصدر :بوجرفة بناصر ،ظاهرة االقتصاد غير الرسمي :ظاهرة تحليلية ،مجلة دفاتر اقتصادية ،اجلزائر اوعدد  ،3اجملتلد  ،3103 ،6ص .033

 -1أهم السمات المميزة للقطاع غير الرسمي

1

يقصف اوىطاع غري اورمسي بعدد من اوسمات واخلصائص اويت متيزه عن اوىطاع املهيكل ،ميكن وصر أمهها فيما يتلي :

ال يتلقزم جبميع اإلجراءات اوىانونية ( اوسجل اوقجاري ،وتراخيص اوعمل وباوىوانني املنظمة وتلعمل).
 وصفه باوغري اورمسي ال يعين عدم وجود قواعد أو معايري تنظم أنشطقه أو غياب اوقنظيم ،وإمنا يعين وجود هياكل وأشكا غري قابتلة
وتلقصنيف وسب املعايري املعقادة أو املعمو هبا يف اودووة.
يقصف اونشاط اوغري اورمسي مبحدودية رأمسا املسقثمر ،وباسقخدام مسقوى منخفض من اوقكنوووجيا واملهارات ،ويعمل مبسقوى
منخفض من اإلنقاجية ،وبسهووه اودخو يف نشاطاته ،وهو ما جيعل منه سوقا تنافسية وويست سوق حمقكرة.
ينقج عن األنشطة اوغري رمسية ستلع وخدمات نىدية أو غري نىدية ،مشروعة أو غري مشروعة ،يقوود عنها مدا خيل وىيىية أو
ضمنية .
 -4أسباب نمو االقتصاد الغير الرسمي

ال شك أن هناك أسباب عدة أدت إىل منو االققصاد اوغري اورمسي ،إال أن هذه األسباب ختقتلف من دووة إىل أخرى وسنحاو وصر هذه

األسباب يف اآليت:2

 -1.4ارتفاع مستوى الضرائب :يقزايد احلافز حنو اوقحو إىل اوعمل يف االققصاد اخلفي إذا كانت األنشطة يف االققصاد اورمسي تقعرض
وتلمزيد من اوضرائب من وقت آلخر ،ويعقمد قرار املشاركة يف االققصاد اوغري اورمسي وتلقهرب من اوضرائب عتل أساس من املوازنة بني
اوعىوبات اويت قد يقعرض هلا اوفرد يف واوة اكقشاف اوقهرب ،وكافة املخاطر األخرى وبني اودخو اإلضافية اويت سقعود عتليه من اوقهرب
من دفع اوضرائب ،أخذا يف االعقبار مدى اسقعداده وقحمل املخاطرة وبناءا عتل هذه املوازنة يقخذ اوفرد قراره باوقهرب أو عدم اوقهرب.
 -1.4النمط واإلجراءات الحكومية :يرى اوبعض انه إذ م يكن هناك ضرائب فان االققصاد غري اورمسي سوف يسقمر أيضا يف اوظهور
بسبب اإلجراءات احلكومية األخرى املفروضة عتل اونشاط االققصادي وألفراد ،وتفرض هذه اونظم أو اإلجراءات إما هبدف تنظيم ممارسة
أعما معينة أو رفع مسقوى اورفاهية االققصادية وألفراد وضمان مسقويات مناسبة من املعيشة ،أو تفرض بسبب أن األنشطة ذاهتا أنشطة
إجرامية أو غري قانونية من املنظور االققصادي و االجقماعي ،وإذا كانت هذه اإلجراءات مصحوبة بغرامات مرتفعة و نظام فعا وتلرقابة
فىد حتو دون وجود مثل هذه األنشطة إال أهنا وألسف يف اغتلب األووا سقحو هذه األنشطة إىل االققصاد غري اورمسي:3
 -1.4دور المشروعات الصغيرة :يعقرب االققصاد غري اورمسي مهما جدا باونسبة وتلمشروعات اوصغرية ،كما أن املشروعات اوصغرية مهمة
جدا ووجود االققصاد غري اورمسي ،فاملشروعات اوصغرية متيل إىل إجراء معامالهتا باسقخدام اونىود اوسائتلة و من املعتلوم أن جماالت األعما

 1بن عزوز حممد ،دمحاين يونس ،اوىطاع غري اورمسي وجد إدماجه يف اونشاط االققصادي اوىانوين واوة اجلزائر ،جمتلة االققصاد واوقنمية اوبشرية ،اجلزائر،
اوعدد  ،3102 ،0ص .388
 2مىدم عبريات ،امحد بساس ،االققصاد غري اورمسي " اققصاد اوظل " كشكل من أشكا اوقهرب اوضرييب ،جمتلة اوبحوث واودراسات ،اجلزائر ،اجملتلد  ،4اوعدد ،0
 ،3112ص .021 -024
 3عتلي بودال  ،االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر واقع وآفاق ،جمتلة دراسات ،اجلزائرـ ،اجملتلد  4اوعدد  ،3112 ،0ص .90
اجملتلد 8
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اويت تىوم عتل اسقخدام اونىود اوسائتلة يف إجراء املعامالت تسهل من األنشطة اخلفية وهلذا اوسبب جند أن أي حماووة وقطبيق اونظم اوضريبة
باوىوة يرتتب عتليها إفالس عدد كبري من املشروعات اوصغرية الن هذه املشروعات تعمل أصال يف ظل افرتاض عدم وجود ضرائب.
ويؤدي تزايد أعداد املشروعات اوصغرية واويت تىوم أساسا عتل اسقخدام اونىود اوسائتلة يف إبراء املعامالت إىل زيادة األمهية اونسبية
والققصاد اخلفي يف اوعديد من اودو  ،ويث يصبح من اوسهل اوقهرب من اوضريبة عندما يكون وجم املشروعات صغريا نسبيا.
 -4.4ندرة السلع :ختقتلف طبيعة اوعوامل املسؤووة عن منو االققصاد اخلفي ( غري اورمسي ) من اودو اونامية إىل اودو املقىدمة فمما ال
شك فيه ان جانبا كبريا من اوقحتليل عن أسباب منو االققصاد اخلفي مث عتل أساس واوة اودو املقىدمة اويت تؤدي فيها اوضرائب دورا
أساسيا ،أم ا فيما يقعتلق باودو اونامية فان األمر خيقتلف بعض اوشيء إذ أننا نواجه يف هذه احلاوة اققصادا عتل جانب كبري من اوسيطرة
واوقحكم فيه من جانب احلكومة ،ويعاين من عجز يف عرض بعض اوستلع.
كما أن جانبا كبريا من هيكل اوضريبة ينصب عتل اوضرائب غري املباشرة وويس اوضرائب عتل اودخل ،واويت يفرتض أهنا اوعامل
األساسي يف منو االققصاد اخلفي يف اودو املقىدمة؛ ووذوك جند أن اوسبب اورئيسي يف منو االققصاد اخلفي يف هذه اودو هو نىص عرض
اوستلع االسقهالكية واورأمساوية وسهووة اوقالعب يف اوستلع اويت توفرها احلكومة ،واويت يفرتض أن يقم توزيعها من خال املنافذ املخقتلفة اويت
تقوىل احلكومة اإلشراف عتليها ،وعتل اعقبار أن اوستلع األساسية يف هذه اودو تباع بأسعار مدعمة ،وتؤدي هذه األسعار املنخفضة إىل
انقشار ظاهرة اوطوابري ،وأويانا زيادة فائض اوطتلب عتل اوستلع االسقهالكية ،ويؤدي ذوك األمر إىل ازدهار أنشطة االققصاد اخلفي إما من
خال إعادة بيع هذه اوستلع بصورة غري قانونية ،أو من خال حماووة إنقاج هذه اوستلع يف االققصاد اخلفي وتلوفاء باوقياجات اوطتلب
عتليها.
 -4.4دور المعلومات :تتلعب املعتلومات دورا ويويا يف أداء االققصاد اخلفي ،فكل من املشرتين واوبائعني يف سوق اوستلع واوعمل حيقاجون
اىل معتلومات عن األطراف موضع املعامالت اويت تقم عتل ارض اوواقع ،كذوك حيقاجون إىل معتلومات عن األطراف موضع املعامالت اويت
تقم عتل ارض اوواقع ،كذوك قد تكون هناك واجة إىل املعتلومات عن األسعار واجلودة واوبدائل املقاوة ،وبدون توافر هذه املعتلومات فان
اوسوق ال ميكنه اوعمل ،وعتل اثر ذوك ينمو االققصاد غري اورمسي اوناتج عن توافر املعتلومات بسهووة وبقكتلفة قتليتلة.
 -4طرق تقدير حجم االقتصاد غير الرسمي

يوجد يف اوواقع عدة طرق مسقعمتلة يف تىدير وجم وقيمة االققصاد اوغري اورمسي واويت ميكن تىسيمها إىل جمموعقني أساسيقني ،ومها:1

 -1.4الطرق المباشرة :وهي تعقمد عتل إجراء حتىيىات ميدانية دقيىة عتل األسر ( اوعائالت ) واملؤسسات:
*التحقيقات لدى العائالت :وتشمل اإلجراءات اوقاوية:

اإلوصاءات اوسكانية :اوقحىيىات وو وجم اويد اوعامتلة.
اسقىصاءات وو وجم االسقهالك ،وهتدف هذه االسقىصاءات باودرجة األوىل إىل قياس وجم اوقشغيل واوعماوة.

*التحقيقات لدى المؤسسات :ختص باألساس اوستلع واخلدمات كما تىدم عرض وو وضعية اويد اوعامتلة يف كل قطاع.

*المراقبات الجبائية :تتلجا املصاحل اجلبائية هلذا اإلجراء هبدف تىييم مسقوى اوغش اجلبائي واونقائج املقوودة عنه تسقعمل من اجل إعادة
اونظر يف وساب اإلنقاج ووساب االسقغال كاإلنقاج اإلمجايل واوىيمة املضافة وفائض االسقغال .
 -1.4الطرق غير المباشرة :وهي تىوم عتل أساس املىارنة بني املوارد واالسقعماالت من اجل اسقخراج اوفوارق ويقم اسقعما فيها:
1

بن يوب وطيفة وآخرون ،اثر املشروعات اوصغرية عتل االققصاد اوغري اورمسي ،املتلقى اووطين وو االققصاد اوغري رمسي يف اجلزائر اآلثار وسبل اورتويض ( املداخل

اوىياسية ) ،سعيدة ،اجلزائر ،3112 ،ص .2-6
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*تحليل الفوارق بين المداخيل المستعملة والمداخيل المنتجة :ويهدف إىل مىارنة نفىات األسر مبداختلها وهذا عتل مسقوى
االققصاد اجلزئي واوكتلي.
*سوق العمل :يىوم هذا املبدأ عتل املىارنة بني اوبيانات اويت ختص اوقشغيل واويت مت احلصو عتليها من مصادر خمقتلفة :تىومي املخزون
اإلمجايل وتلقشغيل ،تىومي اوقشغيل غري املنظم املطابق ونشاطات االققصاد غري اورمسي

*المصادر الجبائية :يعقمد هذا اإلجراء عتل األعما اويت تىوم هبا املصاحل اجلبائية عتل وسابات املؤسسات وميكن اسقعما هذه
اوقحىيىات واألعما كأساس وقحسني اوقىومي اوكامل وتلناتج اوداختلي اخلام.
ومن خال كل ما سبق ذكره توصتلنا إىل أن االققصاد غري اورمسي هو عبارة عن تتلك اونشاطات اويت تسمح وتلفرد بقحىيق دخل ما
وال تسجل ضمن وسابات اوناتج اووطين ،قد تكون هذه اونشاطات مشروعة أو غري مشروعة ،وذوك بسبب تعمد اوقهرب من االوقزامات
اوىانونية عن طريق جتن ب دفع اوضرائب او اوقهرب اوضرييب ،ميقاز أيضا هذا االققصاد بكونه ميقاز بسهووة اودخو يف نشاطاته وال يقطتلب
يف غاوبية األويان مهارات عاوية ،وهو ما جعتله سوقا تنافسية يصعب تىدير وجمها احلىيىي.

ثانيا -واقع االقتصاد غير الرسمي في الجزائر
 -1نظرة عامة حول االقتصاد غير الرسمي في الجزائر
تعد اجلزائر من بني أهم اوبتلدان اويت تعاين من تنامي ظاهرة االققصاد اوغري اورمسي ،وقد ساهم يف ذوك اوقغريات اويت عرفها االققصاد
اجلزائري واويت تزامنت مع كل فرتة تارخيية مر هبا االققصاد اووطين اجلزائري ،ووعل أهم مروتلة ميزت هذا األخري هي فرتة ما بعد منقصف
اوثمانينيات اويت شهدت فيها اجلزائر أزمة اققصادية وادة اجنر عنها بروز عدة ستلبيات كان تأثري كبري عتل مردودية االققصاد اووطين ،مما
دفع باجلزائر وتلقوجه إىل إصالوات محتلت يف طياهتا تغيري اونظام االشرتاكي املقبع وتبين نظام اققصاد اوسوق.
ومن األسباب اويت ساعدت عتل تنامي ظاهرة االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر نذكر:1
 أزمة اهنيار أسعار اوبرتو وتأثرياهتا عتل اخنفاض معدالت االسقثمار ،وما نقج عنها من ارتفاع يف معدالت اوبطاوة.
أزمة املديونية اوكبرية اويت وقمت عتل اجلزائر اخلضوع وشروط صندوق اونىد اودويل إلعادة جدووة اوديون مرورا باإلصالح اهليكتلي
اوذي كان وه تأثريا ستلبيا خاصة عتل اوناوية االجقماعية ( انقشار اوفىر واوبطاوة ).
 عدم مرونة اجلهاز املصريف اجلزائري مما يعرقل متويل املشاريع اوصغرية واملقوسطة وهذا ما يؤدي اىل اوبحث عن طرق وفرص بديتلة يف
اوىطاع غري اورمسي.
اونمو اودميوغرايف املقزايد.
انقشار اورشوة واوفساد خاصة يف اإلدارات اوعامة.
 -1تأثيرات االقتصاد الغير الرسمي على االقتصاد الجزائري
اجلزائر كغريها من اوبتلدان اونامية شهدت تبتلور ظاهرة االققصاد غري اورمسي اوذي أصبح يعرف تواجدا وتطورا كبريا ويشكل بذوك واقعا؛
يسقوجب دراسقه ومعرفة أثاره و اوبحث يف طرق واسرتاتيجيات وتلووه واوقعامل معه؛ وهنا جتدر بنا اإلشارة إىل غياب األرقام
واإلوصائيات اودقيىة ملوضوع االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر؛ سواء من ويث وجمه مىارنة باالققصاد اورمسي أو من ويث وجم آثاره
عتل نشاطات وقطاعات االققصاد اورمسي أو من ويث آثاره األخرى؛ وعتل اوعموم ومن بني ما اآلثار اوناجتة عنه يف اجلزائر نذكر :2
 1مالك قارة ،اوقعامل مع االققصاد غري اورمسي :حتتليل ومىارنة بعض اوقجارب ،جمتلة اوعتلوم اإلنسانية ،اجلزائر ،اوعدد  ،33اجملتلد ا ،ديسمرب  ،3119ص .312
 2بورعدة وورية ،االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر  -دراسة سوق اوصرف املوازي ،مذكرة خترج ونيل شهادة املاجسقري يف االققصاد ،كتلية اوعتلوم االققصادية وعتلوم
اوقسيري واوعتلوم اوقجارية ،جامعة وهران ،اجلزائر ،3104 ،ص .001 -011
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حوشين كمال ،تواتي ادريس ،إكن لطفي

 -1.1السوق الموازي للسلع والخدمات (سوق التبادالت والتعامل) :يعد سوق اوستلع واخلدمات املوازي املكان املفضل جلميع
طبىات أثرياء كانوا أو حمدودي اودخل ،وهذا بفضل اووفرة اوكبرية يف اوستلع واخلدمات اويت تقميز بعامل اوندرة يف األسواق اورمسية من
جهة ،واخنفاض األسعار من جهة أخرى؛ وهذه اوسوق وال تشمل اوسوق املوازية وبائعي اورصيف فىط ،بل وىت املؤسسات اإلنقاجية اويت
ال تىوم بواجباهتا اجلبائية ،وشبه اجلبائية من خال هترهبا من اوىيام باوقصرحيات اوالزمة اويت يىرها اوىانون وهذا مرتبط أساسا باوقكتلفة
املرتفعة اونامجة عن هذا اوقسجيل ،فعدم اوقسجيل اوىانوين يؤدي إىل فرض غرامات أو عىوبات ووكنها جد منخفضة مىارنة باألرباح
اوريعية احملىىة ،وهو عامل مشجع وتلوووج يف مثل هذه األعما .
واملالوظ واويا وجود أسواق موازية وتلستلع واخلدمات يف اجلزائر خاصة يف تتلك األسواق األسبوعية اويت تنظمها اوبتلديات يف كافة أحناء
اووطن واويت تقدفق فيها اوستلع من:

* المؤسسات األسرية الحرفية :اويت تشغل اقل من  1أجراء غري مسجتلني يف اوضمان االجقماعي.
* المؤسسات العائلة الخاصة :واويت هلا صفة غري رمسية وباوقايل يكون منقوجها غري رمسي.

* التهريب :ويعين هتريب اوستلع اويت ال جيوز اسقريادها أو تصديرها أي اخرتاق احلظر ،وقد عرفت اجلزائر عمتليات هتريب تىوم هبا مجاعات
عابرة وتلحدود ،واويت هي عبارة عن شبكات مقخصصة يف اوربح اوسريع عن طريق تفادي قوانني اودووة ،وتعقرب اجلزائر ملوقعها اجلغرايف
واالققصادي قبتلة هلؤالء اوذين حيقكمون اىل مصاحلهم اخلاصة عتل املصاحل اوعامة.
 -2.2السوق النقدي الموازي :إن اوسوق املوازية هي تتلك اوسوق اويت تعمل خارج أي عمل إداري أو خارج نطاق أي ستلطة تنظيمية،
كما أن املقعامتلني يف هذا اوسوق يقهربون من دفع اوضرائب املفروضة عتل تعامالهتم يف هذا اوسوق ،ومنه فان تسرب اونىود االئقمانية
خارج اوقعامل اوبنكي نقيجة االكقناز ميهد اوطريق وقكوين األرصدة وجتميعها ،السقعماهلا يف تسوية معامالت خفية عن نطاق اورقابة
اوضريبية سواء كانت هذه املعامالت شرعية أو غري شرعية.
وحتقل يف ذوك سوق اوصرف املوازية مكانة هامة؛ فهي تتلك اوسوق اويت يقم فيها تفاوض اوعمالت األجنبية دون اخلضوع ورقابة اوستلطات
اونىدية ،نظرا ملا تفرضه هذه األخرية من قيود بسبب زيادة اوطتلب عن اونىد األجنيب ملواجهة اوعرض احملدود منه ،ويف ظل هذه اوظروف
تقوافر فرص ساحنة الزدهار أسواق اوصرف غري اورمسية ،واويت تعمل بصورة موازية ألسواق اوصرف اورمسية.
وقد تطور سوق اوصرف املوازي تطورا متلحوظا يف اجلزائر تبعا وقطور وجم اونىود املقداووة خارج اونظام اوبنكي خصوصا خال فرتة
اوسبعينات ،ومما ساعد عتل تطوره مجتلة اإلجراءات اويت كانت اودووة قد اختذهتا فيما يقعتلق بقسهيل وتسوية اوواردات اويت كانت خاضعة
ملا يسم باورتخيص اإلمجايل ،وكذا اوسماح وتلمواطنني املىيمني بفقح وسابات باوعمتلة اوصعبة قابتلة وتلقحويل عتل مسقوى اوبنوك
اوقجارية ،فهذه اوعوامل أدت إىل ظهور اوسوق املوازي وتلصرف ابقدءا من  ،0924وشاع انقشاره خاصة يف فرتة اوثمانينات نقيجة وقدهور
قيمة اودينار اجلزائري ،ويرجع أسباب ظهور هذه اوسوق يف اجلزائر إىل:
 ضعف وحمدودية وق اوصرف املقكفل به قانونيا رغم ان وق اوصرف باونسبة وتلمواطنني اوسياح كان مضمونا ،إال أن قيمقه كانت
منخفضة
تفقح اوفرد اجلزائري خاصة اوشباب منه ونظرة االنبهار إىل اجملقمعات األوربية
 تضاعف اوطتلب عتل اوصرف األجنيب بفعل تزايد اوطتلب عتل اسقرياد اوقكنوووجيا مبخقتلف انواعها ،وكثرة تراخيص االسقرياد
املمنووة وذوي احلىوق و اجملاهدين وغري املرفىة برتاخيص اوصرف.
 مراقبة اوصرف اويت يسقعمتلها اوبنك املركزي كأداة حلماية االوقياطات اودووية يف واوة اخقال ميزان املدفوعات حتد من ممارسة
نشاط اوصرف ،وتساعده يف هروب رؤوس األموا إىل اخلارج.
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فىدان اوكثري من اوستلع اوكماوية واوضرورية أويانا يف اوسوق اجلزائرية بفعل اوسياسة االققصادية اوقىشفية املنقهجة.
 سياسة دعم األسعار اويت طبىقها اجلزائر وعدة عىود يف ظل كل ذوك فان احلل اووويد يف تعريف اوطتلب يف ظل عجز احلكومة يف توفري اوصرف اوالزم هو اوتلجوء إىل
اوسوق اوسوداء

 -1.1سوق العمل الموازي :يقشكل سوق اوعماوة املوازي وسب اوقعريف اوذي يىدمه اوديوان اووطين وإلوصاء من جمموعة األفراد
رجاال كانوا أو نساء ،اوذين ميارسون عمال إما داخل إطار اوبيت أو يف مؤسسة غري شرعية أو نشاط جتاري يف اوسوق اوسوداء،
ويسقفيدون من هذه اونشاطات حبيث تسمح هلم باحلصو عتل عوائد ،وغاوبا ما تكون اوعالقة اويت تربط اوعامل باملسقخدم وفق عىد
عريف وهذه احلاوة جتعل من اوعامل أو األجري أن يأخذ صفة املوظف اخلفي.
وأما باونسبة إىل سوق اوعما يف اجلزائر فهو يقميز مبجموعة من اوظروف اويت ساعدت عتل زيادة اوعمل اوغري مصرح به يف سوق غري
اورمسي أبرزها:
عجز اودووة عن ختلق وظائف ،ويث يف اجلزائر يبى اوىطاع اوعام هو املصدر اورئيسي خلتلق اووظائف
نسبة اويد اوعامتلة غري املؤهتلة ضعيفة يف اجلزائر ويث سنة  0984بتلغت  48.3باملائة من اويد اوعامتلة بدون تعتليم ،و  38.3من
اوذين وديهم مسقوى ابقدائي.
املسقويات اوعاوية وتلنمو اودميوغرايف ويث تعقرب اجلزائر من اودو األسرع منو من ويث تزايد سكاهنا ،مما رفع من معدالت اوبطاوة
ومثل عائق أمام توفري مناصب شغل.
 إضافة اىل معدالت اوبطاوة اإلجبارية ويث جند بعض اوناشطني يف اوسوق املوازي يفضتلون اونشاط به الرتفاع عوائده
تزايد نسبة اوبطاوة خصوصا بسبب اوقسريح اجلماعي وتلعما اوذي مس شرحية واسعة منهم خال سنوات برنامج اوقعديل
اهليكتلي.
باإلضافة إىل كل هذه اآلثار االققصادية هناك عدة آثار أخرى هلذا االققصاد عتل غرار اآلثار االجقماعية و املقمثتلة يف توسيع دائرة اوفساد
و ممارسة اورشوة ووجود عالقة بني اإلجرام واالققصاد اوغري اورمسي ،تشغيل األطفا واسقخدامهم يف اوقجارة اوغري شرعية.
 -1طرق الحد أو التخفيف من ظاهرة االقتصاد غير الرسمي

من اجل احلد أو اوقخفيف من ظاهرة اوىطاع غري اورمسي يف اجلزائر ينبغي إتباع اإلجراءات اوفعاوة اآلتية:1
 -إصالح اونظام اوضرييب ومسايرته وتلقطور اوعاملي.

 مراجعة أساس وساب اوضريبة ومعد اوضريبة واوقصاعد اوضرييب. -تشديد اوعىوبات عتل اوقهرب اوضرييب.

اإلصالوات اويت تؤدي إىل حترير اوىوانني اوقنظيمية وزيادة قدرة االققصاد عتل املنافسة. -اوىضاء عتل سوق اوصرف املوازية يف اجلزائر بقحرير سوق اوصرف بشكل عام.

 إنشاء سوق موازية وتلصرف واويت من شاهنا اسقىطاب أموا كبرية واوعمل عتل توويد سوق اوصرف من ويث اوسعر بنياوبنوك و مكاتب اوصرافة املعقمدة ،مع اخقالف بسيط يف اهلوامش بعد حتريرها ،هذا األخري يعقرب كفيل بان جيعل املقعامتلني
االققصاديني ووىت األفراد يتلجؤون اىل اوبنوك وقىدمي أمواهلم من اوعمتلة اووطنية بغرض حتويتلها أو إىل مكاتب اوصرافة ،وهذه
األخرية تكون مضطرة إىل حتويتلها إىل اوبنوك بىوة اوىانون إليداعها واوقصريح هبا ،وهذا من شانه أن يعيد جزءا هاما من اوكقتلة
اونىدية إىل اودائرة اوبنكية.

 1بودال عتلي ،اوىطاع غري اورمسي يف اجلزائر مظاهرة ،جماالته وسبل اسقىطابه ،مرجع سبق ذكره ،ص .02
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وباورغم من أن هذه اإلجراءات تبدو سهتلة ،إال أن صياغقها واوقطبيق اوعمتلي هلا مساوة تعقرب صعبة وتلغاية.

ثالثا -الخاتمة
يعقرب عالج ظاهرة االققصاد اوغري اورمسي اود ابرز أهداف اودو يف اآلونة األخرية إذ أن انقشار اونشاطات اويت تعمل خارج إطار اورمسية
وقوانني اودووة يشري إىل عدم كفاءة اودووة يف حتصيل مباوغ معقربة خلزينقها ،و قد أثرت هذه اوظاهرة عتل بتلدنا اجلزائر كغريه من اوبتلدان
األخرى  ،وقد ختلصت دراسقنا إىل بعد اونقائج.
نتائج الدراسة
 -األسباب اورئيسية ونمو االققصاد اوغري اورمسي تقمثل يف اإلجراءات واألمناط احلكومية باإلضافة إىل ارتفاع اوضرائب ...اخل.

 االققصاد اجلزائري كغريه من اققصاديات اوبتلدان األخرى يعاين من شدة هذه اوظاهرة ،مقضمنا بذوك تضييع جزء هام من مداخيلمليزانية اودووة.

 ابرز األسباب اويت ساعدت عتل تنامي ظاهرة االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر نذكر أزمة اهنيار أسعار اوبرتو وتأثرياهتا عتل اخنفاضمعدالت االسقثمار ،أزمة املديونية اوكبرية وعدم مرونة اجلهاز املصريف اجلزائري باإلضافة إىل انقشار اورشوة واوفساد يف اإلدارات
اوعامة.

 تأثريات االققصاد اوغري اورمسي يف اجلزائر مشتلت كل من اوسوق اونىدي املوازي وسوق اوعمل املوازي باإلضافة إىل اوسوق اوقجارياملوازي .غري أن معاجلة هذه اوظاهرة يف أي بتلد كان يقطتلب منه معرفة األسباب احلىيىة هلذه اوظاهرة ،وهو ما يسقوجب عتلينا تىدمي
جمموعة من اوقوصيات واالقرتاوات اويت نرى أهنا كفيتله باحلد من اآلثار اوستلبية وه.
االقتراحات
 -تكوين أعوان مقخصصني مبحاربة خمقتلف اوناشطني يف االققصاد غري اورمسي.

 -وجز كل اوستلع اوناشطة خارج االققصاد اورمسي وتوقيع أقص اوعىوبات عتل املعنيني.

 حماووة اوقعرف عتل األسباب احلىيىة اويت تدفع األشخاص وتلعمل هبذه اوطريىة وىت تقمكن اودووة من وضع مجتلة احلتلو املالئمةوتلىضاء عتل هذه اوظاهرة.

 اوىضاء عتل اوبريوقراطية وتسهيل اإلجراءات اإلدارية فيما خيص احلصو عتل اوىروض االئقمانية. -اورفع من قيمة سعر اوصرف باونسبة وألفراد مسامها بشدة يف إعادة أموا معقربة إىل اوبنوك.

قائمة المراجع
 بن عزوز حممد ،دمحاين يونس ،اوىطاع غري اورمسي وجد إدماجه يف اونشاط االققصادي اوىانوين واوة اجلزائر ،جمتلة االققصاد واوقنميةاوبشرية ،اجلزائر ،اجملتلد  8اوعدد .3102 ،0
 بن موس كما  ،براغ حممد ،ظاهرة االققصاد غري اورمسي ،أسبابه وأثاره ،اجملتلة اجلزائرية وتلعوملة واوسياسات االققصادية ،اجلزائر ،اوعدد ،4.3103
 بن يوب وطيفة وآخرون ،اثر املشروعات اوصغرية عتل االققصاد اوغري اورمسي ،املتلقى اووطين وو االققصاد اوغري رمسي يف اجلزائر اآلثاروسبل اورتويض ( املداخل اوىياسية ) ،سعيدة ،اجلزائر.3112 ،
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واقع وأثر االقتصاد غير الرسمي على االقتصاد الجزائري

 بوجرفة بناصر ،ظاهرة االققصاد غري اورمسي :ظاهرة حتتليتلية ،جمتلة دفاتر اققصادية ،اجلزائر اوعدد  ،3اجملتلد .3103،6 بودال عتلي ،اوىطاع غري اورمسي يف اجلزائر مظاهرة ،جماالته وسبل اسقىطابه ،اجملتلة اجلزائرية وتلماوية اوعامة ،اجلزائر ،اوعدد .3106 ،6 بودال عتلي " اوىطاع غري اورمسي يف سوق اوعمل اجلزائري -دراسة حتتليتلية تىيميه وتلفرتة ( )3101-0921جمتلة احلىيىة؛ جامعة أدرار،اجلزائر ،اوعدد .3103 ،36
 بودال عتلي ،االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر واقع وآفاق ،جمتلة دراسات ،اجلزائرـ ،اجملتلد  4اوعدد .3112 ،0 بورعدة وورية ،االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر  -دراسة سوق اوصرف املوازي ،مذكرة خترج ونيل شهادة املاجسقري يف االققصاد ،كتليةاوعتلوم االققصادية وعتلوم اوقسيري واوعتلوم اوقجارية ،جامعة وهران ،اجلزائر.3104 ،
 مىدم عبريات ،امحد بساس ،االققصاد غري اورمسي " اققصاد اوظل " كشكل من أشكا اوقهرب اوضرييب ،جمتلة اوبحوث واودراسات،اجلزائر ،اجملتلد  ،4اوعدد .3112 ،0
 -مالك قارة ،اوقعامل مع االققصاد غري اورمسي :حتتليل ومىارنة بعض اوقجارب ،جمتلة اوعتلوم اإلنسانية ،اجلزائر ،اوعدد  ،33اجملتلد ا.3119 ،
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الملخص
هتدف هذه اودراسة إىل تستليط اوضوء عتل ظاهرة االققصاد اخلفي يف اجلزائر ،هذه اوظاهرة اويت انقشرت بشكل واسع بعد تبين
سياسة االنفقاح االققصادي سنة  ،0991وذا سنحاو من خال هذه املداختلة تشخيص ظاهرة االققصاد اخلفي يف اجلزائر ،أسباهبا،
وجمها ،اوىطاعات األكثر اوقضانا هلا ،وسبل عالجها ،وقد ختلصت اودراسة إىل أن اسقفحا ظاهرة االققصاد اخلفي يف االققصاد
اجلزائري ،راجع باودرجة األوىل إىل تطبيق اجلزائر وربامج اوقصحيح اهليكتلي ،وكثرة اونظم واوىيود اإلدارية ملزاووة األنشطة اورمسية ،ويث جتاوز
وجم االققصاد اخلفي يف اجلزائر ودود  %31وهي نسبة كبرية جدا إذا ما قورنت بدو أخرى ،مما يسقدعي وجوب اوقصدي هلذه
اوظاهرة.
الكلمات المفتاحية  :االققصاد اخلفي ،االققصاد اورمسي ،اجلزائر.

Abstract
The objective of this study is to highlight the phenomenon of the hidden economy in Algeria, this
phenomenon has been spreaded in Algeria after adapting the economic liberality policy in1990.So we will
try in this intervention the diagnosis of the phenomenon of the hidden economy in Algeria, the reasons for its
growth, sectors most embrace her, its size, and ways to treat this problem, The study concluded that the rise
of the hidden economy in the Algerian economy is mainly due to the implementation of structural adjustment
programs by Algeria, and the large number of administrative systems and restrictions to conduct official
activities. The size of the hidden economy in Algeria exceeded 35%, which is a very large percentage when
compared to other countries. , Which requires that this phenomenon must be addressed.
Key words: hidden economy, formal economy, Algeria.

المقدمة
تعاين معظم دو اوعام عتل اخقالف درجات تىدمها االققصادي من انقشار ظاهرة االققصاد اخلفي ،واجلزائر تعاين هي األخرى
من هذه اوظاهرة اويت تنامت خاصة بعد تبين سياسة االنفقاح االققصادي ،مع بداية تسعينات اوىرن املاضي يف إطار برامج اإلصالح
اهليكتلي املدعمة من طرف املؤسسات املاوية اودووية.
وتشري اإلوصائيات إىل أن وجم االققصاد اخلفي يف اجلزائر أصبح يشكل خطرا كبريا بقزايده من سنة ألخرى ،هذا ما دفع
باودووة إىل إجياد احلتلو املناسبة وتلحد من هذه اوظاهرة ،نظرا وألضرار اويت تسببه عتل االققصاد اووطين ،رغم وجود بعض املنافع هلذه

اوظاهرة ،األمر اوذي دفعنا وطرح اإلشكاوية اوقاوية :ما هي أسباب تنامي ظاهرة االقتصاد الخفي في االقتصاد الجزائري؟ وما هي سبل

عالجها؟
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وملعاجلة هذه اإلشكاوية قمنا بقىسيم هذه املداختلة إىل حمورين ،تطرقنا يف احملور األو وعموميات وو االققصاد اخلفي ،من
ويث مفهومه خصائصه ،طرق تىدي ره ،وعالققه باالققصاد اورمسي أما احملور اوثاين فقناوونا فيه ظاهرة االققصاد اخلفي يف اجلزائر من ويث
أسباهبا اوىطاعات اخلفية األكثر انقشارا يف اجلزائر ،تطور وجمها ،وسبل عالج هذه اوظاهرة.
أوال -عموميات حول االقتصاد الخفي
تعددت املصطتلحات و اوقعابري املسقخدمة وتلدالوة عتل املعامالت و األنشطة اويت تقم يف هذا اوىطاع من :االققصاد اخلفي،
االققصاد املوازي ،اوىطاع غري اورمسي ،االققصاد اوسري ،االققصاد اوقحيت االققصاد غري املرئي ،اققصاد اوظل وغريها.
 -1مفهوم االقتصاد الخفي
رغم تعدد املصطتلحات املسقخدمة بد االققصاد اخلفي ،إال أهنا تدور عتل اوعموم وو مفهوم واود ،إذ يعرف االققصاد
اخلفي عتل أنه ":كافة األنشطة املوودة وتلدخل و اويت ال تسجل ضمن وسابات اوناتج احملتلي اإلمجايل ،إما وقعمد إخفائها أو وتلقهرب من
االوقزامات اوىانونية املرتبطة باوكشف عنها ،وإما ألهنا خماوفة وتلنظام اوىانوين اوسائد ،وهناك اوعديد من األمثتلة عتل هذا االققصاد مثل
1
املشروعات احلرفية غري املرخصة ،دور اودعارة و اوىمار ،جتارة املخدرات .......إخل.
ويعرف االققصاد اخلفي أيضا عتل أنه" اونشاط اوذي ينصرف إىل كافة اودخو اويت ال يقم اوكشف عنها وتلستلطات اوضريبية و
2
اويت قد تدخل أو ال تدخل ضمن وسابات اودخل اوىومي ( يعقمد ذوك عتل طبيعة مصادر هذه اودخو ).
أما اوبنك اوعاملي و صندوق اونىد اودويل فىد عرفا االققصاد اخلفي عتل أنه" عبارة عن تباد وتلستلع و اخلدمات اويت ال تعقرب
مسجتلة يف احلسابات اورمسية ،فاالققصاد غري اورمسي يفتلت يف معظم األويان من اوضرائب ،وعادة ما متارس أنشطقه يف األسواق
3
اوسوداء".
نسقنقج من هذه اوقىارير أن االققصاد اخلفي يقضمن نوعني من األنشطة ،األنشطة اوىانونية غري املصرح هبا وتلستلطات اوضريبية
هروبا من دفع اوضرائب و جمموعة األنشطة غري اوىانونية كقجارة املخدرات وتزوير اوعمتلة  ...إخل.4
 – 1خصائص االقتصاد الخفي
يقميز االققصاد اخلفي مبجموعة من اخلصائص نذكر منها:

5

 -1.1التنظيم :فاالققصاد اخلفي يقسم باوقحرر من اوىيود اوىانونية و اوقنظيمية من ويث تنظيم اوعمل ومنط اإلنقاج واوقسويق وتشغيل
خمقتلف اوفئات اوعمرية مبا يف ذوك األطفا  ،كما مييز بغياب أو تدين االوقزام بىوانني اوقسجيل و اوضرائب و اوىوانني املنظمة وتلعمل.
 -1.1المرونة :يقسم االققصاد اخلفي باملرونة وسرعة االنقشار يف خمقتلف املناطق احلضرية واوريفية يف اوبالد اوواود نقيجة عدم خضوعه
ألية ضوابط مبا فيها عالقات و أوقات اوعمل و األجور واوقسويق.

1أمحد وسني اهليثمي و آخرون ،ظاهرة االققصاد اخلفي و غسيل األموا  ،املصادر و اآلثار -دراسة يف جمموعة من اوبتلدان املخقارة وتلمدة ( )2008-1989جمتلة
اإلدارة واالققصاد اوعدد  ،80وسنة  ،2010ص 81
2
خبابة عبد اهلل ،بالوطة مبارك ،أساسيات يف االققصاد اوعام مؤسسة شباب اجلامعة ،مصرّ  ،2010،ص 14
 3بن موس كما  ،براغ حممد ،ظاهرة االققصاد غري اورمسي أسبابه و آثاره ،اجملتلة اجلزائرية وتلعوملة و اوسياسات االققصادية اوعدد  4وسنة  ،2013ص .200
Jacques Caze nave ,Economie en sous-sol , INSEE- ANTIANE , n 23 décembre 1993, p 30.

 5براغ حممد ،االققصاد غري اورمسي و آثاره عتل املؤسسة االققصادية يف اجلزائر ،أطرووة مىدمة ونيل شهادة دكقوراه عتلوم يف اوعتلوم االققصادية ،كتلية اوعتلوم
االققصادية اوعتلوم اوقجارية وعتلوم اوقسيري ،جامعة اجلزائر ،2015-2014 ،3ص ص.25،24
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الجوزي فتيحة ،خالدي راضية

 -1.1حجم الوحدات و قلة عدد العمال :غاوبا ما يكون اوعمل يف االققصاد اخلفي ضمن وودات صغرية احلجم أو منقهية اوصغر أو
غري موجودة أصال مثل واوة اوباعة املقجووني مع وجود أو عدم وجود مكان حمدد ملمارسة اونشاط ،أما فيما يقعتلق بعدد اوعما يف
وودات االققصاد غري اورمسي فحسب منظمة اوعمل اودووية فإن  %62من وودات االققصاد غري اخلفي تسقخدم أقل من  5أشخاص
و %33تسقخدم ما بني ( )10-5أشخاص و  %5تسقخدم أكثر من  10أشخاص.
 -4.1التمويل :تقسم وودات االققصاد اخلفي يف اوغاوب بىدرات ماوية ضعيفة ،فهي تعقمد عتل رأس ما صغري و أويانا دون رأس
ما وعدم اوىدرة عتل االقرتاض من مصادر اوقمويل اورمسية واالعقماد عتل اإلمكانات اوذاتية.
 -4.1استخدام التكنولوجيات :تقميز وودات هذه االققصاد يف اوغاوب بقدين أو رمبا انعدام اوقكنوووجيا فيه ،ويف واوة وجودها فإهنا
تقسم بكثافة اوعمل و تقناسب مع املوارد املقوفرة ،غري أن هناك وودات يف هذا االققصاد تعقمد يف نشاطاهتا عتل االتصاالت احلديثة
واسقخدام اوقكنوووجيا وكنها ال تزا حمدودة.
 -1طرق تقدير االقتصاد الخفي
تقعدد اوطرق اويت ميكن اسقخدامها وتلوصو بشكل تىرييب إىل االققصاد اخلفي و تقمثل أهم هذه اوطرق يف:
 -1.1طريقة التقدير المباشر :يقم تىدير وجم االققصاد اخلفي مبوجب هذه اوطريىة من خال تىدير اونشاطات اويت يعمل هبا ذوك
االققصاد ،ومن ويث حتديد دخو اوعامتلني يف تتلك اونشاطات عتل املسقوى اوكتلي.

1

 -1.1طريقة اإلحصائيات السكانية و قوة العمل :يقم تىدير وجم االققصاد اخلفي مبوجب هذه اوطريىة من خال وساب اوفرق بني
عدد اوسكان اوذين يفرتض أهنم جزء من قوة اوعمل االققصادية بناء عتل اإلوصائيات اوسكانية وعدد اوعما املسجتلني رمسيا ،باعقبارهم
2
قوة اوعمل اوفعتلية وتلبتلد.
 -1.1طريقة إجمالي الناتج القومي :طبىت هذه اوطريىة يف املمتلكة املقحدة و اوواليات املقحدة األمريكية وتعقمد عتل تىدير وجم
االققصاد اخلفي مبىارنة اوقىديرات اورمسية وتلناتج اوىومي اإلمجايل من جانب االسقهالك باوقىديرات اورمسية وتلناتج اوىومي اإلمجايل من
3
جانب اودخو .
 -4عالقة االقتصاد باالقتصاد الرسمي
يقعايش االققصاد اخلفي جنبا إىل جنب مع االققصاد اورمسي ،ويث أن أسواقه موازية وألسواق اورمسية ،ومكوناته موازية ملكونات
االققصاد اورمسي و أنشطقه ختتلق أنشطة موازية و نابعة يف اوغاوب من األنشطة اوظاهرة يف االققصاد اورمسي ،ومن هنا جاءت تسمية
باالققصاد املوازي نظرا وكونه موازيا والققصاد اورمسي ،ومن املالوظ أن هناك عالقة تغذية مرتدة بني أنشطة االققصاد اخلفي و أنشطة
االققصاد املعتلن ،فاالققصاد اخلفي يسع إىل حتىيق أهدافه من اوقعامل مع االققصاد اورمسي ،وهذا األخري يعمل عتل تغذية أنشطة
االققصاد اخلفي و زيادهتا يوما بعد يوم بفضل سياساته و آوياته واوثغرات املوجودة يف نظمه و ضعف نفوس بعض اوىائمني عتل إدارته.
ووعل من اوواضح أن ظاهرة غسيل األموا هي وويدة هذه اوعالقة وتتلعب دورا رئيسيا يف تعميىها ،فاالققصاد اخلفي ينقج أموا قذرة هذه
األخرية يقم تنظيفها من خال إدخاهلا يف اودورة االققصادية عتل أهنا أموا مشروعة فاوعالقة بني االققصاد اخلفي و االققصاد اورمسي عالقة
4
تبادوية.
 1أمحد وسني اهلييت و آخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص 80
2
Ahmed Henni , Essai sur l’économie parallèle- cas de l’Algérie ,collection Economie , ENAG. Edition 1991 ,p 105.
 3أمحد وسني اهلييت و آخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص .80
4

عبد املطتلب عبد احلميد ،اوعوملة و اققصاديات اوبنوك ،اودار اجلامعية ،اإلسكندرية ، 3110 ،بقصرف.
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ثانيا :ظاهرة االقتصاد الخفي في الجزائر وسبل عالجها
تعقرب اجلزائر من بني اودو اويت تعاين من تزايد ظاهرة االققصاد اخلفي خاصة بعد األزمات اويت تعرض هلا االققصاد اووطين ،مما
ختلف آثار ستلبية سوءا عتل املسقوى االققصادي أو االجقماعي ،األمر اوذي زيادة ودة االققصاد اخلفي من أجل توفري اوقياجات األفراد
كقوفري مناصب اوشغل أو اوعمالت األجنبية  ..اخل.

 -1األسباب التي ساعدت على تنامي ظاهرة االقتصاد الخفي في الجزائر

م ينشأ االق قصاد اخلفي يف اجلزائر صدفة بل تبتلور عن مجتلة من املقغريات االققصادية و االجقماعية و اوسياسية نذكر أمهها فيما يتلي:

1

 أزمة اهنيار أسعار اوبرتو وتأثرياهتا عتل اخنفاض معدالت االسقثمار وما نقج عنها من ارتفاع يف معدالت اوبطاوة؛
أزمة املديونية اوكبرية اويت فرضت عتل اجلزائر اخلضوع وشروط صندوق اونىد اودويل إلعادة جدووة اوديون مرورا باإلصالح اهليكتلي
اوذي كان وه تأثريا ستلبيا خاصة عتل اوناوية االجقماعية كانقشار اوفىر و اوبطاوة؛
عدم مرونة اجلهاز املصريف اجلزائر مما عرقل متويل املشاريع اوصغرية و املقوسطة اوشيء اوذي أدى إىل اوبحث عن طرق و فرض بديتلة
يف االققصاد اخلفي؛
اونمو اودميوغرايف املقزايد؛
انقشار اورشوة و اوفساد خاصة يف اإلدارات اوعامة؛
اوبريوقراطية واوىيود احلكومية املانعة.

 -1القطاعات الخفية األكثر انتشارا في الجزائر
انقشر االققصاد اخلفي يف شىت قطاعات االققصاد اجلزائري وعل أمهها تقمثل يف:
 -1.1قطاع البناء و األشغال العمومية  :يعقرب من بني أهم اوىطاعات املغذية والققصاد اخلفي ،خاصة بعد اإلصالوات االققصادية
اويت أسفر عنها غتلق اوعديد من املؤسسات اوعمومية ،وباوقايل ختلق اجلو املناسب ونشوء مؤسسات مصغرة غري رمسية ،فىطاع اوبناء
واألشغا اوعمومية يعرف أعتل نسبة من االققصاد اخلفي بينما يسقفيد هذا اوىطاع من أهم وصة من امليزانيات املخصصة خال اوربامج
2
اخلماسية.
 -1.1قطاع التجارة :أهم أسباب انقشار اوقجارة غري اورمسية هي:

3

ارتفاع معد اوبطاوة عند اوشباب خاصة اوذين يطتلبون اوعمل ألو مرة؛

 حترر اوقجارة اخلارجية أدى إىل فقح األسواق وتلستلع و اخلدمات األجنبية مما ساعد عتل تنامي ظاهرة تىتليد اوعالمات اوقجارية
وانقشار اوستلع املغشوشة يف األسواق اجلزائرية؛
غياب اوشفافية يف ممارسة األنشطة اوقجارية و غياب اسقعما اوشيكات يف اوعمتليات اوقجارية.

 -1.1قطاع الصناعة :يقضمن هذا اوىطاع اوعديد من األنشطة اويت تصنف ضمن ما يعرف باوىطاع اوصناعي اخلفي مثل املنقجات
اوصناعية اويت يقم إنقاجها داخل املناز كخياطة املالبس و إنقاج األوبان و مشقىاهتا و اوصناعة احلرفية و اويدوية كصناعة اوفضة واوفخار
واويت يعمل هبا من  5أشخاص و ويس وديها وسابات نظامية.

 1عتلي بودال  ،انعكاسات االققصاد اخلفي عتل االققصاد اجلزائري ،دراسة قياسية حتتليتلية ،جمتلة اوواوات وتلبحوث و اودراسات اوعدد 10وسنة  ،3103ص .048

 2عوملي بسمة ،عبد املاوك مهري ،االققصاد اخلفي يف اجلزائر بني إشكاوية اوقشخيص و سبل اوعالج ،جمتلة أبعاد اققصادية اوعدد  05وسنة  ،2015ص .169
 3عتلي بودال  ،مرجع سبق ذكره ،ص .148
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 -4.1قطاع الجباية  :إن اونظام اوضرييب يف اجلزائر حيوي ووايل  30ضريبة ،غري أن جبايقها تعقمد عتل ثالثة فىط هي اورسم عتل
اونشاط املهين ،اورسم عتل اوىيمة املضافة واوىسيمات ،وكن ال حتصل منها سوى عتل نسبة بسيطة ال تقجاوز  %20واوباقي ميثل هترب
ضرييب وهذا يعين أن إمجايل ما حتصتله اودووة من ضرائب ورسوم ناجم عن أقل من ربع االققصاد اووطين باعقبار أن اوباقي هو نشاط موازي
1
ميارس خارج املنظومة اجلبائية.
 -4.1قطاع المال والصرف :وسب اووزير األو " أمحد أوحيىي" يف إطار عرضة وىانون املاوية وسنة  ،2018هناك سيووة ودى اوشعب
مكقنزة تصل إىل ووايل  53متليار ،$وأن كمية اوكقتلة اونىدية املقداووة يف اوسوق املوازية تىدر ب 2700 :متليار دج من أصل  5600متليار
2
دج جمموع اوكقتلة املقداووة أي بنسبة ووايل  %50بعدما كانت يف  2010ووايل  2439متليار دج مبا يعاد  %40وهي قيمة معقربة.
 -2.1قطاع التعليم :انقشرت يف اوسنوات األخرية أنشطة خفية يف قطاع اوقعتليم حتت مسم اودروس اخلصوصية أو دروس اودعم ،اويت
كانت يف اوبداية تىقصر عتل األقسام اونهائية وقنشر بعد ذوك وقضم كل املسقويات ابقداء من اوسنة األوىل ابقدائي إىل اوسنة اوثاوثة ثانوي.
 -1تطور حجم االقتصاد الخفي في الجزائر
تعقرب اجلزائر من بني أكثر اودو اويت عانت والزاوت تعاين من ظاهرة االققصاد اخلفي فبناءا عتل تىديرات صادرة عن اوبنك اودويل
وسنة  2006فاق وجم االققصاد اخلفي يف اجلزائر  %30من اوناتج اوداختلي اخلام أي ما يقجاور  20متليار دوالر ،أما وجم اوقشغيل
3
املوازي فىد قدر حبوايل  %43من وجم اوقشغيل اوكتلي وسب تىديرات اوديوان اووطين وإلوصائيات وسنة .2007
كما أكدت وزارة اوقجارة عتل أن ووايل  %60من اوقجارة يف اجلزائر تقم يف اوسوق املوازية ،وأن عدد اوقجار اوومهني قد بتلغ
 626784تاجرا خال اوفرتة املمقدة بني  .2002-1997واجلدو اوقايل يوضح تطور معد االققصاد اخلفي كنسبة من اوناتج اوداختلي
اخلام.
جدول رقم :01تطور معدل االقتصاد الخفي كنسبة من الناتج الداخلي الخام
السنوات

معدل االقتصاد الخفي كنسبة من الناتج الداخلي الخام

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

31
31.2
30
33.1
33.68
34.2
34.88
31.02
34.82
36

المصدر :عياش وريدة ،االققصاد اخلفي أسبابه و أثره عتل املؤشرات االققصادية اوكتلية اجلزائر منوذجا جمتلة االققصاد اجلديد ،اجملتلد ،02
اوعدد  19وسنة  ،2018ص .157

من خال بيانات اجلدو رقم  01نالوظ أن وجم االققصاد اخلفي يف تزايد من سنة ألخرى ويث كان ال يقجاوز %31سنة
 2006ويصل إىل أعتل مسقوى وه سنة  2015ويث بتلغ  %36هذه اوسنة اويت تكاد تناصف االققصاد اورمسي من ويث وصقه من اوناتج
اوداختلي اخلام مما يشكل هتديدا مباشرا والققصاد اووطين.

 1موسوس مغنية ،ضبط االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر وزيادة إيرادات اخلزينة اوعامة ،جمتلة االققصاد و املاوية ،اجملتلد ،4اوعدد  02وسنة  ،2018ص.183
 2موسوس مغنية  ،مرجع سابق ،ص .183
 3نسرين حيياوي ،االققصاد املوازي يف اجلزائر ،احلجم األسباب واونقائج ،جمتلة اودراسات املاوية و احملاسبة و اإلدارية ،اوعدد  ،6ديسمرب  ،2016ص .291
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ووسب تىرير ممارسة األعما اوقجارية وسنة  2004اوصادر عن اوبنك اودويل فإنه هناك عدة مؤشرات داوة عتل صعوبة مناخ
األعما يف اجلزائر ،فعتل سبيل املثا وبداية نشاط أو تأسيس مؤسسة هناك  18إجراء إداري ،وتسقغرق هذه اإلجراءات  29يوم ،ووكي
1
حتل أي مؤسسة يف اجلزائر يسقغرق األمر ما يعاد ثالثة سنوات ونصف.

 -4سبل عالج ظاهرة االقتصاد الخفي في الجزائر
إن عالج ظاهرة االققصاد اخلفي ويس باألمر اوسهل و يف اووقت ذاته ويس باألمر املسقحيل إن وجدت إرادة وىيىية وذوك ،األمر
اوذي يسقوجب عتل اوستلطة املركزية بكافة مصاحلها األخذ مبجموعة من اوقدابري نذكر منها:
 1-4معالجة مشكل التهرب والغش الضريبي :تعد ظاهريت اوقهرب واوغش اوضرييب من أكرب املشاكل اويت يعاين منها االققصاد اجلزائري
فىد بتلغت قيمة اوضرائب غري احملصتلة وىت هناية سنة  10982.30 ،2015متليار دج وملعاجلة مشكتلة اوقهرب واوغش اوضرييب تعتلق آما
وطمووات كبرية عتل اورقابة اجلبائية يف قدرهتا عتل احلد من هذه اوظاهرة ،و وكي تكون اورقابة اجلبائية أكثر فعاوية يقوجب تطبيق مبادئ
احلوكمة يف أساويبها و أدواهتا.
 -1-4محاربة الرشوة و الفساد :تعد اورشوة و اسقغال اونفوذ و اخقالس األموا اوعمومية ،مظهرا هلا يعرف باوفساد االققصادي و
اإلداري يف اجلزائر واويت مست شىت نواوي احلياة وخمقتلف اهليئات و املؤسسات إىل درجة أن املسقثمر األجنيب بات يصنفها ضمن األعباء
اإلضافية ،وقشكل بذوك خطرا وىيىيا عتل االققصاد اووطين ،ففي دراسة أعدها اوبنك اوعاملي مشتلت  1400مسقثمر سنة  2003توصل
2
فيها إىل أن اوفساد يشكل عائىا أمام االسقثمارات يف اجلزائر و أن املؤسسات تدفع ما مقوسطه  %6من رقم أعماهلا يف شكل رشاوي.
و قد سعت اجلزائر كسائر اودو إىل مكافحة هذه اجلرمية من خال اوقعاون مع منظمة اوشفافية اودووية ملكافحة اورشوة و اوقوقيع
عتل اتفاقية مرييدا باملكسيك يف ديسمرب  ، 2004وإصدار عدة قوانني تعاقب من خالهلا كل من يرتكب هذه اجلرمية باحلبس من سنة إىل
3.
مخس سنوات وميكن تشديد اوعىوبة من سنقني اىل عشر سنوات باونسبة وتلجنحة أما باونسبة وتلجناية فقرتاوح اوعىوبة بني 05إىل  20سنة
 -1-4مكافحة ظاهرة تبييض األموال :تعقرب عمتلية تبييض األموا جرمية عاملية مرتبطة باوفساد اودويل و تابعة جلرائم أخرى تكون
مصدرا وألموا املبيضة ،وقد سعت اجلزائر كغريها من اودو إىل مواجهة هذه اوظاهرة من خال عىد جمموعة من اإلصالوات املصرفية
وعتل من أبروها األمر  01/05املقعتلق باووقاية من تبييض األموا و متويل اإلرهاب و مكافحقها .وكذا إنشاء هيئة االسقعالم املايل اويت
أوكتلت هلا مهمة املكافحة واحلد من هذه اوظاهرة ،إال أن هذه اجلهود واجهقها عدة عراقيل و صعوبات واوت دون بتلوغها ملساعيها
املنشودة.
 -4-4دمج االقتصاد الخفي في االقتصاد الرسمي بدل محاربته :يكون هذا اودمج عن طريق:

4

 تىدمي ووافز وتلناشطني يف االققصاد اخلفي كمنحهم قروض ووضع فضاءات جتارية و هتيئقها هلم يف املدن واوىرى و مقابعقهم وقىدمي
املشورة و اودعم اوقىين واإلداري؛

1

عياش وريدة ،االققصاد اخلفي أسبابه و أثره عتل املؤشرات االققصادية اوكتلية اجلزائر منوذجا ،جمتلة االققصاد اجلديد ،اجملتلد  ،20اوعدد  91وسنة  ،0292ص
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تيسري إجراءات اورتخيص و خفض اورسوم و اوضرائب مبنشآت االققصاد اخلفي و تىدمي بعض احلوافز من قبل احلكومة باإلضافة
غتل ختفيض ودة و كثافة اوتلوائح اوىانونية وذوك بقبسيط اخلطوات اإلجرائية وتىتليل اوزمن واملسقندات املطتلوبة ملراجعة اوضريبة
خاصة املشروعات اوصغرية؛
إيصا رساوة وتلعامتلني باالققصاد اخلفي عن طريق وسائل اإلعالم املخقتلفة ،بأن اودووة ويست ضدهم و أهنا ال تطاردهم ،ووكنها
تسع وقىنني وضعهم و إدماجهم يف االققصاد اورمسي و أهنا سقكون يف خدمقهم عرب أجهزهتا ومؤسساهتا؛
تفعيل اوىانون رقم  96/08املؤرخ يف ديسمرب  1996املنظم وشروط وكيفية إنشاء مكاتب اوصرف جلتلب أكرب عدد ممكن من اوباعة
غري اورمسيني وتلعمالت ،بإنشاء مكاتب صرف خاصة و رمسية.
 -4-4إنشاء نظام معلوماتي متطور :يعد إنشاء نظام معتلومايت مقطور يهدف إىل تفعيل أجهزة اورقابة ضروريا من أجل اوقوصل إىل
كشف املعتلومات وحتتليتلها ،هبدف اووصو إىل اوقخفيف من ودة االققصاد اخلفي ،ألن وجود نظام معتلومايت مقطور يسمح باوىياس
اودقيق حلجم االققصاد اخلفي و ذوك عن طريق زيادة كفاءة طرق اوىياس املخقتلفة مثل طريىة اإلوصائيات اوسكانية وقوة اوعمل ،طريىة
1
اودراسات اوىطاعية وأسئتلة االسقىصاء ،طريىة اوناتج اإلمجايل وطريىة املؤشرات اجلزئية ،طريىة املعامالت و اوطتلب عتل اونىود.
رابعا :الخاتمة
من خال ما سبق توصتلنا إىل:
 إن اسقفحا ظاهرة االققصاد اخلفي يف االققصاد اجلزائري ،راجع باودرجة األوىل إىل تطبيق اجلزائر وربامج اوقصحيح اهليكتلي،
وكثرة اونظم واوىيود اإلدارية ملزاووة األنشطة اورمسية؛
االققصاد اخلفي يقواجد جنبا إىل جنب مع االققصاد اورمسي ويكاد يكون مكمال و منافسا وه؛

انقشر االققصاد اخلفي يف معظم قطاعات االققصاد اجلزائري من اوقجارة إىل اخلدمات إىل اوقعتليم...اخل ،وأصبح ميثل نسب
معقربة يف كل قطاع؛
جتاوز وجم االققصاد اخلفي يف اجلزائر ودود  %31وهي نسبة كبرية جدا إذا ما قورنت بدو أخرى ،مما يسقدعي وجوب
اوقصدي هلذه اوظاهرة.
ويف األخري ميكننا وضع اوقوصيات اوقاوية:
إصالح اونظام اوضرييب وتبسيطه وقىتليل اوعبء اوضرييب عتل املكتلفني وباوقايل اوىضاء عتل اوقهرب و اوغش اوضرييب؛
اوىضاء عتل اوفساد واورشوة وتعزيز اونزاهة واوشفافية يف اوىطاع اوعام واخلاص؛

حماربة ظاهرة غسيل األموا باعقبارها جسر رئيسي وقعميق اوعالقة بني االققصاد اخلفي واالققصاد اورمسي؛
اوىضاء عتل اوبريوقراطية وقشجيع االسقثمار اورمسي؛
إنشاء مكاتب صرف قانونية وتلىضاء عتل أسواق اوصرف املوازية وقسهيل عمتليات اوصرف؛

ضرورة توفري إوصائيات دقيىة وو وجم االققصاد اخلفي يف اجلزائر وىت تقمكن اودووة من وضع اسرتاتيجية ملكافحة هده
اوظاهرة.
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الملخص
ميثل االققصاد غري اورمسي كل اونشاطات غري املصرح هبا قانونا واويت ال يقم وساب ايراداهتا يف اوناتج اووطين اإلمجايل ،وقد بتلغ وجم
االققصاد غري اوشرعي باجلزائر  % 45من اوناتج اووطين اخلام سنة  2012و ذوك باورجوع إىل حتىيق قام به اوديوان اووطين وإلوصائيات.
وىد تطور االققصا د غري اورمسي يف اجلزائر عرب أربع مراول منذ االسقىال وىت اويوم ،وتضاعف وجم املشقغتلني فيه ويث كان يف
 2001يشغل  1.6متليون شخص قبل أن يرتفع اورقم إىل  3.9متليون شخص حبسب اوقحىيق املشار إويه ،أي ما يعاد  %45.6من اويد
اوعامتلة اإلمجاوية يف  2012خارج قطاع اوفالوة ،يقوزعون عتل قطاعات اوقجارة واخلدمات ( )%45.3واوبناء واألشغا اوعمومية ()%37
واونشاطات اوصناعية (.)%17.7
تىوم احلكومة واويا مبحاووة تفكيك األسواق املوازية وتبسيط إجراءات احلصو عتل اوسجل اوقجاري ،إال أن عمتلية رقمنة قطاعات
املاوية واوقجارة تأخرت مما ساعد عتل توسع رقعة االققصاد املوازي منذ .2001
الكلمات المفتاحية :االققصاد غري اورمسي ،االققصاد املوازي ،اوسوق غري اورمسية ،االققصاد اجلزائري.

Abstract
The informal economy represents all illegal activities whose income is not calculated in the gross national
product. The size of the illegal economy in Algeria reached 45% of the gross national product in 2012,
according
to
an
investigation
conducted
by
the
National
Bureau
of
Statistics.
The informal economy in Algeria has developed through four stages since independence until today, and the
number of its employees doubled. In 2001, it employed 1.6 million people, before the figure rose to 3.9
million according to the above investigation, equivalent to 45.6% of the total labor force. (45.3%),
construction and public works (37%) and industrial activities (17.7%).
The government is currently dismantling parallel markets and simplifying procedures for obtaining a
commercial register. However, digitization of the financial and trade sectors has been delayed, helping to
expand the parallel economy since 2001.
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أصبح اونشاط االققصادي غري اورمسي يف مىدمة اونشاطات االققصادية اويت حتظ باالهقمام ،ملا حيىىه من أهداف ومزايا من جهة،
وخماطر جسيمة من جهة أخرى عتل كل من األفراد واودووة ،وكل اودو اويوم تسع حلماية اققصادها من خماطر االققصاد غري اورمسي،
وتطوير هذا اونشاط يف إطار قانوين تسقفيد منه اودووة شعبا ووكومة.
أما يف اجلزائر ،فىد اسقفحتلت ظاهرة االققصاد املوازي وهيمنة االسواق املوازية عتل اونشاطات االققصادية ،حبيث اصبحت تشكل
خطرا عتل االققصاد اووطين ،وكن هذه ويست وويدة اويوم أو األمس اوىريب ،بل هي تراكمات وسنني عدة منذ االسقىال وإىل اويوم،
ويث تطور ظهور االققصاد املوازي وانقشاره خال هذه اوفرتة بشكل رهيب .ومنذ مطتلع سنة 2000شرعت اجلزائر يف حبث سبل
االسقفادة من مزايا هذا االققصاد وجتنب ستلبياته بكل اوطرق واوسياسات املناسبة.
أهمية البحث
تظهر أمهية هذا اوبحث من خال عرض مراول تطور االققصاد املوازي يف اجلزائر منذ االسقىال وتبيان اجلهود اجلزائرية اورامية ملواجهة
هذه اوظاهرة.
مشكلة البحث
ال ميكن وتلجزائر أن تسقمر يف جتاهل و إمها اوىطاع غري اورمسي إذ يشكل ثروة ضائعة عتل اوبالد ،فهو فرصة وجما واسع وتلقنويع
االققصادي بكل جماالته خاصة يف ظل تدهور أسعار اونفط ،وعتليه سيقم طرح االشكاوية اوقاوية:
كيف تطور االقتصاد غير الرسمي في الجزائر ،وماهي اإلجراءات المتخذة للمواجهة هذه الظاهرة؟
أهداف الدراسة :يهدف اوبحث إىل حتىيق األهداف اوقاوية:
 اوقطرق ملفهوم االققصاد غري اورمسي؛ ابراز مراول تطور واسقفحا االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر؛ اوقطرق ألهم اإلجراءات واوقدابري املقخذة من قبل اودووة ملواجهة االققصاد غري اورمسي ،و دجمه ضمن اودائرة اورمسية وتلنشاطاتاالققصادية.
تقسيم البحث:
ملعاجلة مشكتلة اوبحث مت تىسيم اودراسة إىل ثالث حماور أساسية ،ويث يقناو المحور األول :ماهية االققصاد غري اورمسي ،أما المحور

الثاني فقعرض إىل اوىطاع غري اورمسي يف االققصاد اجلزائري  ،يف وني تطرق المحور الثالث إىل جهود اودووة اجلزائرية ملواجهة االققصاد
غري اورمسي.
أوال :االقتصاد غير الرسمي في الجزائر
ال تزا نظرة االققصاديني والققصاد غري اورمسي غري مكقمتلة ،كما أن املعايري واملىاييس املسقعمتلة وقحديد جما نشاطه ال تزا حمل نىاش.
- 1مفهوم االقتصاد غير الرسمي
تعددت تعاريف االققصاد غري اورمسي وتنوعت وسب اجلهات اورمسية واوباوثني املهقمني هبذا املوضوع:
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فىد عرفه  GUTMA Nبأنه" اوناتج اووطين غري احملسوب ،أو ذوك اجلزء من اوناتج اووطين اإلمجايل ،اوذي كان جيب أن يدخل يفوساب اوناتج اووطين اإلمجايل ،وكنه م يدخل وسبب أو وآلخر"
كما يعود اوقعريف األو والققصاد غري اورمسي اوذي قبتله مكقب اوعمل اودويل ودعمقه منظمة اوعمل اودووية إىل سنة ،1992واوذي متت صياغقه عتل أساس نقائج حتىيق أجنز يف كينيا اسقنادا إىل معايري كان قد وددها سنة  1971اخلبري املسقىل كيت هارات،
1
و يعقرب كل نشاط خفي إذا توفرت فيه عتل األقل املعايري اوسبعة اوقاوية:
سهووة دخو اوسوق واسقعما املوارد احملتلية؛
املتلكية اوعائتلية وتلمؤسسة؛
نشاطات عتل نطاق صغري؛
اوقكنوووجيا ذات اوكثافة اوعتليا يف اوعمل؛
اوقكوين املكقسب يف اخلارج؛
2
األسواق ذات املنافسة غري املنظمة.
تعريف البنك الدولي :ضبطت املؤسسات اودووية مفهوم االققصاد غري اورمسي يف إطار سياسات اوقنمية واوذي ال مفر منه وقحديداونشاطات اإلجرامية ،3وميكن اعقبار هذا املفهوم بأنه اخرتاع من املؤسسات اودووية مثل اوبنك اودويل وقحديد اووقائع املخقتلفة(جتارة
اوشارع ،جتارة املخدرات ،اوعمل غري املصرح به يف املؤسسات اوكبرية...إخل) ،وكان يعقرب قبل  1985من قبل هذه املؤسسات مكانا
وقنمية اسرتاتيجية اوبىاء ،وهو االققصاد اوذي رافق اوقعديالت اهليكتلية اويت ودثت يف دو اوعام اوثاوث واويت متيل إىل جعل االققصاد
غري اورمسي وال جلميع املشاكل االجقماعية ،4مثل اجلزائر اويت يطغ االققصاد غري اورمسي فيها عتل االققصاد اورمسي ،كانقشار
األسواق اوسوداء (سوق اوعمالت اوصعبة كمثا ) واويت تعمل بكل ورية أمام مرأى ومسمع اوستلطات اوعمومية ،فهل عجز
ا وستلطات يعود إىل اوىوانني االققصادية يف ود ذاهتا أم إىل اوبنية اوقحقية والققصاد اجلزائري واوسياسة احلمائية اويت التزا اجلزائر
متارسها يف ظل اققصاد ور وويبريايل.5

- 2أسباب وعوامل نمو االقتصاد الخفي:

6

وعل من أهم األسباب اويت تؤدي تنامي ظاهرة االققصاد غري اورمسي ما يتلي:
أغتلب أنشطة االققصاد اخلفي تقطتلب رؤوس أموا قتليتلة وتعقمد عتل اوسيووة اونىدية؛ال يوجد أي اوقزام اجتاه اودووة ،سواء من خال تسديد اوضرائب واورسوم مع االسقفادة من خدمات اوبنية اوقحقية؛اسقخدام تكنوووجيا غري مقطورة ،وباوقايل يعقمد عتل االسقخدام اوكثيف وتلعما بدال من رأس املا ؛أغتلب منقجاته تقوجه حنو اوسوق اوداختلية وكن دون رقابة ،وتسقخدم مواد أووية ذات منشأ داختلي؛يقميز قطاع االققصاد غري اورمسي بأنه يكمل اوىطاع اونظامي اورمسي ،مثل اوعىود من اوباطن و باوقايل فإنه يضم خمقتلف اوشرائحاالجقماعية.

 - 1عوملي بسمة ،عبد املاوك مهري ،االقتصاد الخفي في الجزائر بين إشكالية التشخيص وسبل العالج ،جمتلة أبعاد اققصادية ،ص.163
2
3

- Mohamed BENBOUZID, « Réseaux financiers et marchés parallèles de devises des algériens dans l’économie
informelle » Revues européennes des Migrations internationales ,1999.pp.123-139
4
- Bruno LAUTIER , L’économie informelle dans le tiers monde ,édition la découverte ,Paris ,1994,p.9.
 -5بتلعيد مجيتلة ،االقتصاد الموازي والجريمة المنظمة في االقتصاد الجزائري ،جمتلة اوبحوث يف احلىوق واوعتلوم اوسياسية ،اوعدد ،2018 ،04اجلزائر،

ص.161
 - 6عوملي بسمة ،عبد املاوك مهري ،مرجع سابق ،ص.165
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ثانيا :االقتصاد الموازي في االقتصاد الجزائري
تعاين اجلزائر كغريها من عديد دو اوعام واوعربية خاصة من ارتفاع ودة انقشار االققصاد غري اورمسي ،اوذي يشكل خطرا عتل
االققصاد اووطين من جهة بضياع إيراداته عتل خزينة اودووة ،وفرصة ومكسبا ذهبيا وتلدووة وقنويع االققصاد من جهة أخرى ،وهو األمر
اوذي دفع باودووة اجلزائرية وتلعمل جاهدة يف حبث سبل تىنني اوىطاع غري اورمسي واالسقفادة من مداخيتله.
- 1مراحل ظهور االقتصاد الموازي في الجزائر
تدرج اسقفحا االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر منذ االسقىال إىل يومنا هذا عتل أبرع مراول ،وددهتا سياسة اإلصالح واوقنمية
املنقهجة من قبل اودووة.
 -1-1المرحلة األولى :الفترة (/)1696-1692المرحلة االشتراكية
اتبعت اجلزائر غداة االسقىال منوذجا اشرتاكيا وتلقنمية قائم عتل اوقكار اودووة ملعظم اونشاط االققصادي ،من خال اوقخطيط املركزي
والققصاد اوذي نقج عنه صياغة ثالث خمططات تنموية هي املخطط اوثالثي ،املخطط اورباعي األو واوثاين ،وقد برزت مالمح االققصاد
املوازي يف اوىطاع اوزراعي يف هذه املروتلة يف اونىاط اوقاوية:
أمهتلت املخططات اوقنموية اوىطاع اوزراعي ومتحورت وو اوىطاعي اوصناعي ،ويث فقحت مناصب شغل عديدة ،1ما أدى إىل حتسن
املسقوى املعيشي وارتفاع سريع وتلنمو اودميغرايف مما ساهم يف اوقوسع اوسريع وطتلب اوستلع واملنقجات االسقهالكية مىارنة حبركية االنقاج
اوداختلي اخلام غري اوكايف ،ويث يف هذه اوفرتة تضاعف االسقهالك اإلمجايل وتلستلع واخلدمات ويبتلغ معدال سنويا قدره  ،%8.5يف
اووقت اوذي م يبتلغ معد اونمو اوسنوي وإلنقاج اوداختلي اخلام اوسنوي 7.2أي أنه يىل عن معدالت منو االسقهالك ،ومنه فإن وركية
اإلنقاج اوداختلي اخلام غري كافية مىارنة باوطتلب اوسريع عتل اوستلع واخلدمات مما أودث ارتفاعا هاما يف األسعار ،املقسبب بدوره يف ندرة
املواد ،كل هذه اوقوترات دفعت إىل تطور ظاهرة املضاربة واوبيع حتت اوطاووة وهي أوجه وتلسوق اوسوداء.
 إن االهقمام املقزايد وتلمخططات اوقنموية باوىطاع اوصناعي وإمها اوىطاع اوفالوي أدى إىل اهلجرة اوريفية حنو املدينة ،حبثا عن عمل يفاوىطاع اوصناعي هذا من جهة ،ومن جهة أخرى االرتفاع اوسريع واملقزايد يف اونمو اودميغرايف كتلها اسباب أدت إىل ارتفاع معد اوبطاوة
باورغم من فقح مناصب عمل يف اوىطاع اوصناعي ،إال أن اوبطاوة ظتلت موجودة فأدى ذوك إىل اجتاه اوشباب ملمارسة أعمال شرعية

وغير شرعية بطرق غير رسمية ويف أسواق موازية وزيادة دختلهم.
 -2-1المرحلة الثانية :مالمح االقتصاد الموازي في الفترة

()1696-1691
()1984-1980

واخلماسي اوثاين

عرفت هذه املروتلة مبروتلة اوقنمية اوالمركزية أين شهدت إجناز خمططني تنمويني اخلماسي األو
( )1989-1985برزت خالهلا مالمح االققصاد املوازي يف اونىاط اوقاوية:
إعادة هيكتلة املؤسسات اويت جاءت هبا املخططات اخلماسية كانت هتدف إىل فصل مهام اإلنقاج واوقوزيع واعقماد اوالمركزية قصد اونهوضباالققصاد احملتلي ،2إال أهنا فشتلت بسبب انعـ ـ ـ ـدام اوقأهيل باملؤسسات واوعج ـ ـز يف اوقأطري يف املؤسسات احملتلية ،مما رف ـ ـ ــع اوعج ـ ــز
املايل هلذه املؤسسات إىل 18.5متليار دوالر يف اوفرتة ( )1987-1984وباوقايل عجز اودووة عن متويل هذه املؤسسات مما نقج اخقفاء بعض
اوستلع األساسية وارتفاع أ سعار اوبعض اآلخر وكذا ارتفاع معد اوقضخم ،كتلها اسباب أدت إىل اسقفحا اوسوق اوسوداء حبيث مت توفري
ذوك اونىص يف اوستلع عن طريق اوقهريب واوطرق غري اوشرعية.
 - 1أمحد هين ،اقتصاد الجزائر المستقلة ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون ،اجلزائر ،1991 ،ص.24

 - 2عالوي وعالوي ،استقاللية المؤسسة العمومية االقتصادية ،جامعة اجلزائر ،1994 ،ص.19
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إن األزمة اوبرتووية سنة  1986زادت من عبء املديونية اخلارجية ويث بتلغت نسبة خدمة اودين إىل اوصادرات %69سنة  ،1989وهذا
يعين أن ثتلثي اوصادرات(اإليرادات) ختصص خلدمة اودين واوباقي ال يكفي وسد احلاجيات واملواد اوضرورية املسقوردة ،ومنه فإن اجلزائر
سنة 1987عرفت صعوبات كثرية يف وصوهلا عتل قروض جديدة باإلضافة إىل اخنفاض مداخيل اوصادرات بصفة معقربة ،مما أدى إىل
توفري السلع والخدمات بطرق غير شرعية وممارستها في السوق السوداء ،كما أن ارتفاع املديونية زاد من قتلة اوعمتلة اوصعبة اوشيء
اوذي أدى إىل اسقفحا العملة الصعبة في السوق السوداء نظرا وندرهتا.

 -3-1المرحلة الثالثة :تطور االقتصاد الموازي في الفترة

()2111-1661

بعد أزم ـة اونف ـ ـط سنة  1986قامت اجلزائر بقطبيق ثالث برامج اسقى ـ ـرار مع صندوق اونىد اودويل  ،1994-1991-1989و برنامـ ـ ـ ــج
1
اوقعديل اهليكتلي ،ويث يظهر تطور االققصاد املوازي يف هذه املروتلة يف اونىاط اوقاوية:
أفض اوربنامج األو إىل ختفيض قيمة اودينار وحترير االسعار مما يعين فقح اجملا وىوى اوعرض واوطتلب يف سوق اوصرف وسوق اوستلعواخلدمات ،ما أدى إىل ارتفاع هائل ألسعار خمقتلف اوستلع و اخلدمات مع ثبات األجور ،مما أدى إىل تدهور املسقوى املعيشي وعدم
كفاية اودخل اوفردي وقتلبية احلاجيات اويومية وهو أهم األسباب اويت تؤدي إىل اوقوجه إىل التشغيل غير الشرعي وممارسة األعما غري
اوشرعية يف اوسوق املوازية من اجل احلصو عتل دخل.

أما عن اوربنامج اوثاين فكان من طياته حترير اوقجارة اخلارجية حتريرا تاما ،وهو ما أدى إىل تطور عمتليات التهريب اويت يىوم هبا مجاعاتعابرة وتلحدود واويت عبارة عن شبكات مقخصصة يف اوربح اوسريع ،كما تضمن هذا اوربنامج أيضا ول و خوصصة اوعديد من
املؤسسات اوعمومية حبثا عن اونجاعة االققصادية وتىتليص دور اودووة ،ما أدى إىل تسريح كبري وتلعما إضافة إىل ارتفاع معدالت اونمو
اودميغرايف اوذي عرفقه اجلزائر خال فرتة ما قبل اوقسعينات ويث جتاوزت يف املقوسط%2.8سنويا.
أما برنامج اوقعديل اهليكتلي ( ،)1998-1995فىد قامت اودووة اجلزائرية يف إطاره مبحاووة ختفيض اونفىات باتباع سياسة تىشفية ،وزيادةاإليرادات اوعامة عن طريق رفع اسعار ستلع وخدمات اوىطاع اوعام ،وزيادة اإليرادات اوضريبية من خال توسيع اووعاء اوضرييب ،وهو ما
يدفع إىل اوعمل يف اخلفاء بشىت اوطرق للتهرب الضريبي.

كما ال ننس سببا مهما يف انقشار اوس ـ ـ ـ ــوق اوس ـ ـ ــوداء واسقف ــحا األنشطة غري اورمسية ،وهو عـ ــدم االسقىـ ـ ـرار و غياب األمن اوذيشهدته اودووة اجلزائرية يف اوقسعينات ،ويث عرف تركز اهقمام اودووة يف هذه اوفرتة عتل اجلانب اوسياسي وإمها اجلانب االققصادي
واورقابة عتليه مما فسح اجملا أمام اونشاطات غري اورمسية.
 -4 -1المرحلة الرابعة :عوامل استفحال االقتصاد الموازي من سنة  2111إلى اليوم.
تربز مظاهر تطور واسقفحا االققصاد اورمسي خالهلا يف ما يتلي:
جلأت احلكومة اجلزائرية إىل توسيع اووعاء اوضرييب من أجل توفري املوارد املاوية بزيادة اورسوم و اوضرائب ،مما دفع ملمارسة أنشطةاوقهريب عرب احلدود كقهريب اوستلع يف املناطق احلرة هذا من جهة ،ومن جهة أخرى اوىيام باوقهرب اوضرييب وكذا اوغش اوضرييب.
جلأت احلكومة اجلزائرية إىل توسيع اووعاء اوضرييب من أجل توفري املوارد املاوية بزيادة اورسوم واوضرائب ،مما دفع ملمارسة أنشطة اوقهريب عرباحلدود كقهريب اوستلع يف املناطق احلرة هذا من جهة ،ومن جهة أخرى اوىيام باوقهرب اوضرييب وكذا اوغش اوضرييب وكتلها أوجه والققصاد
غري اورمسي.

 - 1بورعدة وورية ،االقتصاد غير الرسمي في الجزائر-دراسة سوق اوصرف املوازي-مذكرة ماجيسقري يف االققصاد اودويل،
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كما أن نية اجلزائر يف االنضمام إىل املنظمة اوعاملية وتلقجارة دفعقها إىل حترير املبادالت اوقجارية ،ما جنم عنه تدفىات ستلعية أجنبية غزيرة إىلاألسواق اووطنية واويت حتمل عالمات جتارية مقنوعة وجودة عاوية ،فأصبحت اوستلع األجنبية بديال منافسا وتلمنقجات اووطنية اويت تفقىد
وتلجودة واوكفاءة اوقنافسية ،ما جعل هذه اوستلع تقداو يف اوسوق املوازية بارخص األمثان جتنبا وكسادها.
دون أن ننس أن حترير اوقجارة اخلارجية أدى إىل تطوير عمتليات اوقهريب نظرا وتلموقع اجلغرايف واالققصادي وتلجزائر.أما اونىطة املهمة واويت هي مصدر وكل نشاط غري رمسي واويت وجدت عرب خمقتلف مراول اسقفحا االققصاد املوازي و زادت يفاآلونة األخرية و هو اوفساد اإلداري كاورشوة خاصة اويت عن طريىها يقم اوسماح بانقشار ممارسة األنشطة غري اورمسية.
- 2تطور آليات الفساد وانتشار السوق غير رسمية في الجزائر
تراجعت اجلزائر حبدة يف اورتتيب اوعاملي اخلاص مبدركات اوفساد وسنة  ،2017واوذي تعده منظمة اوشفافية اودووية "
 ،"internationalووتلت يف املركز  115عامليا (املركز اوقاسع عربيا) برصيد  33نىطة ،بعدما كانت يف املرتبة  108سنة  2016واملرتبة 88
سنة  .2015يف وني جند دووة افريىية مثل بوتسوانا اوقتلت املرتبة  33عامليا بـ  61نىطة.1
وهو ما يعكس تطور آويات اوفساد االققصادي يف اجلزائر ،بشكل أضحت تؤثر عتل وركية اونشاط االققصادي وجمالته وحتد من كفاءة
اوسياسة االققصادية ،وتعطيل املنظومة اوىانونية واوقشريعية االققصادية  ،وكان وذوك أثره اوستليب عتل معدالت اونمو االققصادي ،ويف
اوعداوة اوقوزيعية وتلدخل اوىومي ،مما سيضعف وافز االسقثمار ويعمل عتل ختفيض املوارد االققصادية يف اجملقمع.
كما أدى انقشار اوفساد االققصادي إىل ازداد وجم االققصاد املوازي وازدادت صعوبة اوقحكم فيه مما أدى إىل إضعاف قدرة اودووة
املؤسسية وزعزع عنصر اوثىة فيها 2.فاالققصاد غري اورمسي(*) أضح يشكل اكثر من  % 50من اوناتج اوداختلي اخلام مثتلما يبينه اجلدو
املقداووة يف إطار االققصاد غري اورمسي مبا بني  2500و 3000متليار
اوقايل ،وقد ق ّدر حمافظ اوبنك املركزي َ
مطتلع فرباير  ،2018اوكقتلةَ اونىدية َ
ات اوفاعتلني االققصاديني،
دينار ،مذكراً بوجود كقتلة نىدية أخرى خارج اونظام اوبنكي قو ُامها ما بني  1500و  2000متليار دوالر هي مدخر ُ
3
مبا فيهم األسر.
Transparency

الجدول ( :)11تطور حجم الدخل الخفي خالل

الفترة ()2119-1691

السنوات

الدخل المتولد /مليار دج

1980

417.44604

27

1985

582.62192

21

1990

176.132802

24

1

نسبة االقتصاد الخفي الى

PIB%

أنظر املوقعhttps://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017 :

 2خاودي خدجية" ،أثر االنفقاح اوقجاري عتل االققصاد اجلزائري" ،جمتلة اققصاديات مشا افريىيا ،اوعدد  ، 13ص 88
(*)) االققصاد غري رمسي ،أو االققصاد املوازي ،أو اققصاد اوظل...اخل ،مصطتلحات تسقخدم وتلدالوة عتل "االققصاد غري اورمسي" ويعرفه مكقل اوعمل اودويل
وودات اققصادية ال تغطيها األوكام اورمسية  -أو تغطيها بشكل غري كاف" .ويشمل يف اووقت ذاته
كل نشاط اققصادي يىوم به عما ٌ أو تىوم به
ٌ
بأنه " ّ
نشاطات اوىطاع غري اورمسي (أي تتلك اويت تىوم هبا مؤسسات اققصادية غري ُحمصاة ،ال تقمقع باوصفة املعنوية) ونشاطات األفراد داخل اوىطاع اورمسي نفسه
تصرح هبم ودى صناديق اوضمان االجقماعي) .ويبدو مصطتلح "االققصاد غري اورمسي" أصدق متثيالً
(مثالّ :
عما شركة متقتلك اوصفة املعنوية اوىانونية وكنها ال ّ
التّساع رقعة هذه اونشاطات من مصطتلح "االققصاد املوازي" اوذي ال يأخذ يف احلسبان وجود مناطق تىاطع بينها وبني اونشاطات االققصادية اورمسية (مثال :جلوء
مسجتلة إىل اويد اوعامتلة املنزوية).
وودات اققصادية ّ
أنظر املوقع ، / /http://assafirarabi.com/ar/21388/2018/05/20 :اطتلع عتليه بقاريخ.2018/06/22 :

3

أنظر املوقع ، / /http://assafirarabi.com/ar/21388/2018/05/20 :اطتلع عتليه بقاريخ.2018/06/22 :
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2000

396.507379

25
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983.942858

23

2010

2483.70000

24
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34.10

60

45-40

183-155 .
----
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المصدر :جدو منجز باالسقناد إىل معطيات اوديوان اووطين وإلوصائيات ،اجلزائر.

فضال عن ذوك فإن املزايا اجلبائية واجلمركية وشبة اجلبائية اويت خصصقها اودووة وربامج االسقثمار ،م حتىق األهداف املقوخاة يف جما
االسقثمار وإنشاء مناصب اوشغل و اونشاطات .بينما اسقغتلها اوعديد من املسقفيدين من هذه املزايا وتلغش يف غياب املقابعة املنقظمة
إلجناز املشاريع وهذا من خال اوبيع عتل واوه وتلقجهيزات املسقوردة أو اويت يىقنوها حمتليا.
واحلاصل أن اونشاطات غري اورمسية برزت وتوسعت وأصبحت هتدد االققصاد واجملقمع ككل.
- 3مظاهر االقتصاد غير الرسمي في مختلف قطاعات االقتصاد الجزائري
يظهر االقصاد غري اورمسي يف كل قطاع من قطاعات االققصاد اووطين بشكل معني كما يتلي:

1

 -1-3قطاع التجارة :يعقرب من اكثر اوىطاعات اويت تنقشر فيها اونشاطات املوازية ويث تشري اوقىديرات إىل:
 وجود أكثر من  %60من اوقجارة احملتلية يف اجلزائر تقم عرب اوسوق املوازية ،وتكتلف اودووة ووايل  25متلياردج سنويا؛ وجود ووايل  200أوف تاجر فوضوي ينشطون يف اوقجارة اخلارجية املوازية يف اجلزائر ،كما تشري إوصائيات االحتاد اوعام وتلقجارواحلرفيني اجلزائريني وسنة  ،2012أن منهم ووايل  20أوف تاجر أجنيب و700سوق نشط خارج اوىانون مبعىن خارج قنوات املعتلوماتية؛
وسب وزارة اوقجارة فإن وجم املعامالت اوقجارية اويت متت بدون فوترة يف  2017بتلغت  116متلياردج ،و تشري مصادر اخرى اىل رقمااكرب من ذوك ،ويث أن  %50من رقم أعما املقعامتلني االققصاديني ناتج عن عمتليات ذات صتلة باوىطاع غري اورمسي ،بسبب رفض
جتار اجلمتلة واوقجزئة اوقعامل باوفاتورة مع اوشركات املنقجة من أجل توزيع منقجاهتا ،و غياب اوفوترة ال يسمح وتلدووة بقحديد عدد وقيمة
اخلاضعني وتلضريبة ،فقضيع هذه املباوغ عتل خزينة اودووة؛
كما صروت أيضا أن مثن اوواردات اجلزائرية يزيد بنسبة  %30عن سعرها احلىيىي ،بسبب تضخيم اوفواتري اويت تسمح وتلمسقوردينبقهريب اوعمالت األجنبية ورؤوس األموا إىل اخلارج؛
وجود ووايل  %35من اوشركات اوقجارية مصنفة كشركات ومهية ويث تثوم هذه اوشركات بقضتليل مصاحل املراقبة عن طريق تىدميخاطئة عن مىرها ونوعية نشاطها يف اوسجالت اوقجارية؛
كما أعتلنت شركة سونتلغاز يف  2017عن 78متليار قيمة فواتري اوكهرباء غري املسددة؛ انقشار اوستلع املغشوشة و املىتلدة اوصنع يف اوسوق اجلزائرية ،فزيادة واردات اجلزائر يف فرتة اووفرة املاوية ( )2014-2004سامهت يفتوسيع رقعة اونشاطات املوازية واحنصار إنقاجية املؤسسات اوصناعية اجلزائرية نقيجة وعدم قدرهتا عتل منافسة أسعار املواد املسقوردة ،اوىادمة
من بتلدان جنوب آسيا خاصة من اوصني ،ويث كشف تىرير أن  %70من واردات اجلزائر من بتلدان آسيا واوربازيل ومصر وتركيا وماويزيا:
 -2-3قطاع الزراعة
- 1موسوس مغنية ،ضبط االقتصاد غير الرسمي في الجزائر لزيادة إيرادات الخزينة العمومية ،جمتلة االققصاد واملاوية ،عدد ،2018 ،02ص.182
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يظهر االققصاد غري اورمسي يف اوىطاع اوزراعي يف اوزراعات اونباتية بامقالك عدد معقرب من اوفالوني ملساوات زراعية هامة سواء عن طريق
املرياث أو اوشراء أو وىت االسقئجار ،يقم اسقغالهلا يف انقاج عدة منقجات سنويا وتسويىها بصورة فردية بعيدا عن أجهزة اودووة ،كذوك
يف اورتبية احليوانية برتبية أعداد معقربة من احليوانات(مواشي ،دواجن...اخل) ،أو اوصيد اوبحري وغريها من األنشطة اوزراعية غري اورمسية واويت
ال تغطيها املسوح اوزراعية .و وىت املساوات املوزعة عتل اوقعاونيات واملسقثمرات اوقابعة وتلدووة واويت تىدر حبوايل %80من املساوات
اوفالوية ،يف جممتلها غري مسقغتلة أو مت حتويل نشاطها ألغراض غري فالوية ،ويشمل اوىطاع اوزراعي غري اورمسي أعداد هائتلة من اوناشطني
بدون تأمني اجقماعي وال صحي خاصة يف اوريف.

 -3-3قطاع البناء واألشغال العمومية
يعقرب من اهم اوىطاعات املغذية والققصاد غري اورمسي ،خاصة بعد اإلصالوات االققصادية اويت اسفرت عن غتلق اوعديد من املؤسسات
اوعمومية ،وباوقايل نشوء مؤسسات مصغرة غري رمسية ،فضمن  300أوف مؤسسة ناشطة يف قطاع اوبناء واألشغا اوعمومية %30 ،منها
تنشط يف اوسوق املوازية ،يف وني أن  %50من عما هذا اوىطاع اوذي يوظف أكثر من  100أوف شخص يعمتلون بطريىة غري قانونية،
ويعود انقشار ظاهرة اونشاط غري اوىانوين يف هذا اوىطاع أساسا إىل ارتفاع نسب اوقكاويف اجلبائية وشبه اجلبائية ،كما أن ووايل  %4من
اويد اوعامتلة غري املصرح هبا هي يد عامتلة أجنبية ،من خمقتلف اجلنسيات أغتلبهم صينيون و أفارقة إضافة إىل اوسوريني.
 -4-3قطاع الجباية
إن اونظام اوضرييب يف اجلزائر حيوي ووايل  30ضريبة وكن جبايقها تعقمد عتل ثالثة فىط ،هي اورسم عتل اونشاط املهين بنسبة  %55مث
اورسم عتل اوىيمة املضافة و اوىسيمات ،ووكن ال حتصل منها سوى عتل نسبة بسيطة ال تقجاوز  ،%20واوباقي ميثل هترب ضرييب ،وهذا
يعين أن إمجايل ما حتصتله اودووة من ضرائب ورسوم وهو فىط ناجم عن أقل من ربع االققصاد اووطين ،باعقبار أن اوباقي هو نشاطات
موازية متارس خارج املنظومة اجلبائية.
 -5 -3قطاع التشغيل
كشفت دراسة أجريت يف اوثتلث اوثاوث من  ،2007أم عدد اوعامتلني يف اوىطاع غري اورمسي يف اجلزائر بتلغ  03ماليني شخص من إمجايل
 8.25متليون شخص ،بنسبة  % 35من اوىوة اوعامتلة يف اجلزائر ،بعدما كانت  %13.8سنة  1992مث  %17.2سنة  ،2003وختسر اخلزينة
اوعمومية ووايل  %7من عوائد اوضريبة عتل اودخل ،فيما خيسر اوضمان االجقماعي ووايل  %20من املداخيل.
ووسب حتىيق قام به اوديوان اووطين وإلوصائيات سنة  ،2012كانت اوسوق املوازية تشغل وينها  1.6متليون شخص وريتفع اورقم إىل
 3.9متليون شخص أي ما يعاد  %45.6من اويد اوعامتلة اإلمجاوية سنة  2012خارج قطاع اوفالوة ،يقوزعون عتل قطاعات اوقجارة
واخلدمات  ،%45.3اوبناء واألشغا اوعمومية  %37واونشاطات اوصناعية .%17.7
 -9-3قطاع التعليم

من أكثر األنشطة املوازية املنقشرة كثريا يف قطاع اوقعتليم هي ظاهرة اودروس اخلصوصية اويت أصبحت مالزمة وتلدروس اورمسية ،واويت كانت
تىقصر يف اوبداية عتل اوقالميذ املىبتلني عتل االمقحانات اووطنية ،وكن االن توسعت وقشمل اوقالميذ من اوسنة أوىل ابقدائي إىل آخر
مروتلة يف اوقعتليم األساسي و هي اوبكاووريا ،مثن احلصة خيقتلف من مادة إىل أخرى ومن منطىة إىل أخرى ،فىد حتىق يف املقوسط دخل
يفوق  100أوف دج شهريا دون دفع ضريبة أو وىت اوقصريح عنه ،باإلضافة إىل االساتذة املسقختلفني واملؤققني.
 -9-3قطاع الصناعة
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يقضمن هذا اوىطاع اوعديد من األنشطة اويت تصنف ضمن ما يعرف باوىطاع اوصناعي غري اورمسي ،مثل املنقجات اوصناعية اويت يقم
إنقاجها داخل املساكن كخياطة املالبس وإنقاج األوبان ومشقىاهتا ،واوصناعات احلرفية واويدوية اويت يعمل هبا أقل من  05أشخاص وويس
وديها وسابات نظامية.
ويف جما اوصناعات اوغذائية ال سيما صناعة زيت اوزيقون فعدم تنظيم هذه اوشعبة ،وانقشار اوىطاع املوازي فيها ،ويث ال جتد سوى
مقعامل أو اثنني يف األسواق اخلارجية أمام اوعماوىة اوعامليني يؤثر يف أسعار مادة زيت اوزيقون اجلزائري ،تعد األغتل يف اوعام ،ويث يباع
اوتلرت اوواود بني  6و €7ودى املنافسني ،باإلضافة إىل اوغش يف املادة ،وهذا ما يعيق تطوير اوصادرات اجلزائرية يف هذا اوفرع رغم اوىدرات
اهلامة ونوعية املنقوج احملتلي.
 -9-3قطاع الخدمات
مشل هذا اونش اط اوعديد من اخلدمات اويت يصعب إجياد تعريف حمدد هلا ،كاخلدمات اوشخصية مثل صاوونات احلالقة واوقجميل
واملغاسل وتنظيف املساكن ،اوعالج اوبديل ،وودات اونىل اخلاصة أو اوفردية كسيارات األجرة وسيارات نىل اوبضائع ،وغريها واويت يغتلب
عتليها اوطابع اوفردي وتصنف ضمن اوىطاع غري اورمسي ،وال يدخل نشاطها يف تىديرات احلسابات اووطنية وعدم احلصو عتل بياناهتا.
 -6-3قطاع المال و الصرف
وىد اعتلن اووزير األو " أمحد او حيىي" يف إطار عرضه وىانون املاوية وسنة  2018يف نوفمرب ،2017عن أرقام معقربة عن اوىطاع املايل
املوازي ،ويث صرح أن هناك سيووة ودى اوشعب مكقنزة تصل إىل ووايل  53متليار دوالر ،وأن كمية اوكقتلة اونىدية املقداووة يف اوسوق
املوازية تىدر بـ ـ  2700متليار دج من أصل  5600متليار دج جمموع اوكقتلة اونىدية املقداووة ،أي بنسبة  ،%50بعدما كانت يف  2010ووايل
 2439متلياردج مبا يعاد  %40وهيم قيم جد معقربة.
هتيمن اوسوق املوازية أيضا عتل نشاط صرف اوعمالت يف اجلزائر ،رغم اوصعوبة كبرية يف تىدير األموا املقداووة يف هذه األسواق ،ويث
تسقخدم موارد ماوية مقأتية من حتويالت املغرتبني اجلزائريني واملقعامتلني األجانب ،واجلزائريني وعدة أطراف أخرى ،وقد عرف سوق اوعمتلة
املوازية تطورا كبريا وأصبح يشكل بذوك بديال عمتليا يف اوواقع يف غياب دور اوبنوك وعدم اوثىة فيها ،ويف ظل اجلمود اوذي يعرتي سياسة
اوصرف املنقهجة من قبل بنك اجلزائر ،وعدم اعقماد مكاتب صرف قانونية ،رغم صراوة اوىانون رقم  96/08املؤرخ يف ديسمرب1996
املنظم وشروط وكيفيات إنشاء مكاتب اوصرف.
كذوك اوىيمة اوضئيتلة املسموح بصرفها يف اوسوق اورمسي واملىدرة بـ ـ  15أوف دج يف واوة اوسفر إىل اخلارج مرة واودة فىط يف اوسنة،
هو ما زاد من ودة توجه املسافرين إىل اوسوق املوازية وقأمني مباوغ أكرب تغطي تكاويف إقامقهم يف اخلارج.
ومن أشهر أسواق اوصرف املوازية يف اجلزائر جند سوق بور سعيد(اوسكوار) باجلزائر اوعاصمة واوذي يشاع أن تداوالته تصل إىل  02متليار
دوالر ،اضافة إىل كل من سوق عنابة ،قسنطينة ،وهران ،اوشتلف وأسواق املناطق احلدودية.
ثالثا :جهود الدولة للقصاء على االقتصاد غير الرسمي في الجزائر
يظهر جتليا أن قطاع اوقجارة هو أكثر اوىطاعات املقميزة بانقشار االققصاد غري اورمسي واألسواق املوازية ،واوقشغيل غري اورمسي واوستلع
املهربة واملغشوشة إضافة إىل تبيض األموا  ،وهو ما دفع بوزارة اوقجارة وتلعمل جاهدة منذ مطتلع األوفية اوثاوثة وتلحد من هذه اوظاهرة
باختاذ عدة تدابري وإجراءات منفردة أو باوقعاون مع وزارات أخرى.
- 1برامج وزارة التجارة:
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أوصت وزارة اوقجارة سنة  2012ووايل 1368سوقا موازيا و
1
ملواجهة هذه اوظاهرة تقمثل يف ما يتلي:

39984

34

مقدخال يف هذه األسواق ،مما جعل وزارة اوقجارة تىوم بقدابري

 1- 1ب-رنامج إنشاء أسواق مغطاة:
اسقفادت وزارة اوقجارة يف إطار املخطط اووطين اخلماسي ( )2014-2010من غالف مايل يىدر بـ ـ ـ 10متليار دج كمسامهة من اودووة
إلجناز  320سوقا مغط يف  36والية ،وهذا جتسيدا وتلقعتليمة اووزارية املشرتكة بني وزارة اوقجارة ووزارة اوداختلية واجلماعات احملتلية املقعتلىة
بغزاوة االسواق املوازية وإعادة إدماج املقدختلني فيها يف أسواق رمسية ،ويث قسم هذا اوغالف املايل عتل دفعقني مها:
اودفعة األوىل  4 :2012متليار دج إلجناز  160سوقا مغط يف  17والية؛-اودفعة اوثانية 06 :2013متليار دج إلجناز 160مغط يف  19والية .

 -2-1برنامج إنشاء وإعادة تأهيل أسواق الخضر و الفواكه:
أوكتلت مهمة إجناز وتسيري  18سوقا وتلجمتلة خاص باخلضر واوفواكه إىل املؤسسة اوعمومية  ،MAGROSأما خبصوص إعادة تأهيل
أسواق اجلمتلة واوقجزئة وتلخضر واوفواكه ،فىد خصصت اودووة وه غالفا ماويا قدره  5.9متليار دج إلعادة تأهيل  273سوق منها  32سوق
2
مجتلة و  241سوق جتزئة .باإلضافة إىل اإلجراءات املقخذة سابىا يف هذا اوصدد و املقمثتلة يف:
 إعداد وتكييف اإلطارين اوقشريعي واوقنظيمي بغية اوىضاء عتل اوقجارة غري اورمسية من خال وضع أوكام وسن نصوص تقماشواوىواعد األساسية الققصاد اوسوق ،نزاهة وشفافية املعامالت اوقجارية وكذا احلفاظ عتل اوصحة واملصاحل املادية وتلمسقهتلك؛
 تكثيف عمتليات اورقابة االققصادية وقمع اوغش وتلحد من املمارسات اوقدويسية وفرض اورتام اوىواعد اوىانونية واوقجارية املعمو هبا؛ اوقنسيق اجلماعات احملتلية قصد إنشاء فضاءات رمسية المقصاص األنشطة غري اورمسية وإدماجها يف اإلطار اورمسي. -3-1دراسات جديدة حول االقتصاد الموازي:
أطتلىت وزارة اوقجارة  02مارس 2017باجلزائر اوعاصمة دراسة وو االققصاد املوازي و ذوك باوقعاون مع مركز اوبحث يف االققصاد
اوقطبيىي وتلقنمية بدعم من اوربنامج اإلمنائي اوقابع وألمم املقحدة.
وسقسمح هذه اودراسة اويت حتمل عنوان “االققصاد املوازي  :اوقصورات اوصيغ اوعمتلية واوقأثريات” باوقعرف أكثر عتل االققصاد املوازي
بكل أبعاده ( املاوية واإلنقاج و اوقسويق و اوقشغيل  )..ووصره و حتديد وجم تأثرياته عتل االققصاد اووطين هبدف إعداد اسرتاتيجية
ناجعة حملاربة هذه اوظاهرة وسبما مت توضيحه خال ورشة خصصت وإلعالن عن إطالق عن هذه اودراسة اويت تقضمن اجناز حتتليل دقيق
والققصاد املوازي وسرتتكز وو حتىيىات ميدانية.
وهو ما يعقرب بداية وقفكري جدي و عميق وو إشكاوية االققصاد املوازي اوذي اخذ أبعادا خطرية يف احمليط االققصادي اووطين ،عتل
اعقبار أن اإلجراءات املقخذة ملواجهة ظاهرة االققصاد املوازي ما تزا “غري كافية ” هلذا تبنت اووزارة اووصية مىاربة تشاركية شامتلة و ذوك
هبدف توسيع وتعميق اونىاش وو هذه اإلشكاوية و باوقايل إجياد وتلو عمتلياتية ملواجهة اوظاهرة.
- 1حيياوي نسرين ،االقتصاد الموازي في الجزائر :الحجم ،األسباب والنتائج ،جمتلة اودراسات املاوية واحملاسبية ،اوعدد  ،06ديسمرب ،2016ص.301
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سعيج مونيرة ،أد /بلوناس عبد اهلل

ومت إطالق هذه اودراسية عتل مروتلقني األوىل تقضمن اجناز حتىيق يف والية تتلمسان اويت مت انقىاؤها وقكون والية منوذجية و ذوك خال
سنة  2017ويث سيضمن مركز اوبحث يف االققصاد اوقطبيىي وتلقنمية اجناز و متويل هذا اوقحىيق ،أما املروتلة اوثانية فققضمن اجناز حتىيق
وطين خال سنة  2018ويث سيكون اوقمويل و اودراسات عتل عاتق اوربنامج اإلمنائي اوقابع وألمم املقحدة.
ويث جيب يف اوبداية تىدير وجم هذا اوىطاع و اإلواطة بكل جوانبه و ذوك باسقىاء املعطيات اوضرورية اويت متكن من حتتليل ظاهرة
االققصاد املوازي و باوقايل تفعيل اوسياسيات املقخذة حملاربقه.
وهتدف اودراسة أيضا إىل حتديد اخلصائص اوبارزة يف االققصاد املوازي اونشط و فروعه و ذوك هبدف تسخري اووسائل اوالزمة وضمان
تفعيل اسرتاتيجية حماربة االققصاد املوازي عمتليا ،كما سقسمح بقحتليل وركية اوناشطني غري اورمسيني و تشخيصها و اقرتاح توصيات من
شاهنا إرشاد اوستلطات يف اختاذ اوىرارات.
و يأيت اخقيار والية تتلمسان-وسبه -وطابعها احلدودي اوذي يسمح ببناء و فحص األدوات االوصائية قصد قياس وجم اوسوق املوازية
و فهم طريىة سريها ،و سقمكن هذه املروتلة اووسيطة من فهم مجيع اجلوانب املقعتلىة باوسوق غري اورمسية يف والية ودودية سواء تعتلق األمر
باوقمويل او اإلنقاج او اوقوزيع.
كما يقمثل اهلدف يف تعتلم كيفية اوعمل مع هيئات خمقتلفة و تشكيل فريق وتلبحث وو اوسوق غري اورمسية مكون من جامعيني و شركاء
اققصاديني و ممثتلني عن خمقتلف اهليئات ذات اوصتلة هبذا اجملا  ،أما باونسبة وتلمروتلة اوثانية فقهدف إىل توسيع اوقحىيق إىل باقي واليات
اووطن ،و سيقم إشراك عدة خرباء إلجناز هذا اوقحىيق و كذا عدة هيئات (وزارات املاوية و اوفالوة و اوصناعة و اوعمل و املركز اووطين
وإلوصائيات و املركز اووطين وتلسجل اوقجاري…1
 2ب-رنامج وزارة الداخلية و الجماعات المحلية:
قامت بدورها وزارة اوداختلية واجلماعات احملتلية بإطالق برامج عديدة من أجل اوىضاء عتل األسواق املوازية تقمثل يف:

2

 -1-2برنامج إنجاز 11محل في كل بلدية:
مت اإلعالن عن هذا اوربنامج من قبل رئيس اجلمهورية سنة  ،2003هدفه ترقية اوعمل احلريف وختلق نشاطات مقعتلىة بأجهزة ترقية اوشغل
كاووكاوة اووطنية ودعم وتشغيل اوشباب واووكاوة اووطنية وقسيري اوىرض املصغر واوصندوق اووطين وتلقأمني عتل اوبطاوة.
 -2-2برنامج إنجاز أسواق جوارية:
خصصت وزارة اوداختلية واجلماعات احملتلية غالفا ماويا قدرة  12متليار دج عتل دفعقني:
 اودفعة األوىل 06 :متليار دج  -اودفعة اوثانية  06متليار دجوهذا إلجناز  460سوقا جواريا قصد إعادة إدماج املقدختلني غري اوشرعيني يف اسواق رمسية بعد إزاوة األسواق املوازية اويت ينشطون
فيها (نشرية وزارة اوقجار ،)2013و إىل غاية أكقوبر  2013مت اسقالم  170سوق جواري.
عصرنة إدارة اوضرائب يف مارس  2004بعد امضاء االتفاق بني اجلانب اجلزائري ممثال بثالث وزارات هي اونىل ،اوقجارة واملاوية ،واالحتاداألورويب ،يف وني انطتلق تنفيذه يف شهر أوت.32005
 -3التمويل اإلسالمي كأداة المتصاص السوق الموازي في الجزائر
تاريخ االطالع 03 :مارسhttp://elhiwardz.com/national/77600/ 2017

1

 2حيياوي نسري ،مرجع سابق ،ص.306
 3برمحون وياة ،مرجع سابق ،ص.139
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ان احلكومة اجلزائرية تسع وقوسيع دائرة املاوية ،خصوصا املاوية االسالمية واويت سقكون دعم وتلحكومة ضد اوسوق املوازي ،اوذي يأثر
ستلبا عتل االققصاد اووطين وهذا ما ملسه املشاركون اوصاوون االو وتلقمويل االسالمي يف اجلزائر ،واوذي سامهت يف تنظيمه مؤسسات
بنكية وشركات اوقأمني ،باوقع اون مع غرفة اوقجارة ووالية بومرداس باإلضافة اىل مقعامتلني اققصاديني اخرين ،ويث أن االمكانيات
املقاوة يف هذا اجملا  ،االمقيازات اويت تقيحها املعامالت االسالمية ،تسمح وقتلك اوفئة اوكبرية اويت ال تقعامل مع اوبنوك ألسباب دينية من
تىنني نشاطاهتم وإعطائها طابعا رمسيا وباوقايل إعادة إدخا عائداهتا يف اودورة االققصادية اورمسية.1
 -4إزالة أكثر من ألف سوق غير شرعية في :2119
بتلغ عدد األسواق غري اوشرعية اويت مت اسقئصاهلا وىت هناية شهر نوفمرب املاضي  1.050من أصل  1.453مت إوصاؤها يف  2012و
هذا وسبما أفادت به مديرية اوقنظيم و ضبط اونشاطات بوزارة اوقجارة ،ووسب ذات املصدر فىد وووظ بروز  85سوقا غري شرعي
جديد يف وني مت إوصاء  216سوقا ظهرت جمددا بعد إزاوقها.
و أسفرت عمتليات اوىضاء عتل األسواق غري اورمسية باإلدماج يف اونسيج اوقجاري اوىانوين  21.239تاجر ينشط يف هذه األسواق
وهذا من أصل  50.677تاجر غري قانوين مت إوصاؤهم يف  .2012و يشري املصدر أن عدد األسواق غري اوىانونية اويت يقوجب
اوىضاء عتليها يىدر بـ  403أسواق.
ومن أجل اوىضاء عتل هذه اوظاهرة ،اختذت اودووة عدة إجراءات بغية اوقواء هذه األسواق ي وتعزيز اهلياكل األساسية اوقجارية (أسواق
2
جوارية واألسواق املغطاة )...
رابعا -الخاتمة
ميكن يف هناية هذه اوورقة اووقوف عتل أهم اونقائج املقوصل اويها من وراء هذا اوبحث و تىدمي مجتلة توصيات ختدم املوضوع.
نتائج البحث
يشمل اققصاد اوظل أنشطة اققصاديةً مشروعة ونظيفة وال تقعارض مع األعراف واملبادئ واوىيم واوعادات املوروثة ،مثل كافة األعما
املنزوية اويت يىوم هبا أفراد األسرة اوواودة أو مبساعدة جرياهنم وأقربائهم يف املناسبات املخقتلفة ،و هي اويت ال يقم تسويىها بل يقم
اسقهالكها داخل املنز  ،ومنه ال ميكن أن تدخل يف وساب اوناتج اووطين اإلمجايل.
ويف اجلزائر تطورت هذه اوظاهرة تدرجييا منذ االسقىال وقصل إىل اووضع واويا ،و خاصة مع بداية اوقسعينات و بسبب األزمات
االققصادية املقعاقبة ،ودث تغريا يف اوسياسة االققصادية و اونظام االققصادي ككل ،و ذوك باالنقىا من اققصاد خمطط مركزيا إىل اققصاد
اوسوق احلرة ،و ما صاوب ذوك من فرض برامج اققصادية جاهزة من طرف املؤسسات املاوية اودووية قاسية من اوناوية االجقماعية ،فىد
مت رفع اودعم و حترير األسعار و كذوك فقح األبواب أمام املسقثمرين اخلواص ،ووضع أويات جديدة تقحكم يف االققصاد اووطين.
إن اققصاد او سوق بعد االصالوات املقعاقبة كان أمرا جديدا يف اجلزائر ،وكن جيب أن نذكر أن هناك اققصادا غري رمسيا أصبح يؤثر بشكل
مقزايد عتل االققصاد اجلزائري ،اوشيء اوذي يدفع بنا إىل ضرورة معرفة األسباب اخلفية وظهور هذا األخري و اويت من أمهها :اخقال
اوقوازن بني اوعرض و اوطتلب يف مجيع األسواق تىريبا يف االققصاد اووطين ،اخقال اوقوازن بني اونفىات املاوية و املادية ،و اخقال اوقوازن
بني اوصادرات و اوواردات ،و املالوظ أن كل اخقال يف هذه األسواق مينح فرصة وقحىيق أرباح غري مشروعة ،وكل هذه اونىائص و
تاريخ االطالع 0292/90/02 :اhttps://www.alquds.co.uk/

تاريخ االطالعhttps://www.elkhabar.com/press/article/131520/-2017/ 0292/90/02 :
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االخقالالت أدت إىل ظهور و بصفة عفوية اققصادا موازيا والققصاد اورمسي ،يسقفيد من اودعم اوذي تىدم ـ ـ ـ ــه اودووة سـواء اعانات
االسقغـ ـ ــال أو اعانات االسقه ـ ـ ــالك ،يف وني ال يدف ـ ـ ـ ــع أي مىابـ ـ ــل وتلخزينة اوعمومية ( اوضرائب) ،و هذا شيء غري عاد و ال هو
منطىي اطالقا.
االقتراحات
 يسقوجب عتل اودووة اذا توفرت االرادة اوسياسية بناء اوثىة و االطمئنان مع سائر املقدختلني يف اوسوق املوازي بغرض جذهبم وتلنشاطيف اوىطاع اورمسي بد حماربقهم،
 يسقوجب عتل او ـ ـ ـ ـدووة أن تقبع سياسة تنموية مبنية عتل اققصاد اوس ـ ـ ـ ـ ـوق احل ـ ـ ـ ـ ـرة (وىيىة االسـ ـ ـعار) ،و اويت تؤدي إىل زيادة اوطتلببسرعة عتل اوعمل ،و اوعمل عتل رفع اإلنقاجية.
 جتسيد احلكم اوراشد اوذي يفضي إىل تطبيق اوىانون عتل اجلميع و اعطاء فرص مقكافئة وتلمقدختلني يف اوسوق، تسهيل اووصو اىل اوىرض و منح اوقسهيالت املادية و املعنوية والسقثمار يف اوزراعة (اجلنوب اجلزائري مثال) و اوصناعة و اوسياوة، حترير اوقجارة اخلارجية و تنظيم اوسوق وانشاء املناطق اوصناعية احلرة وقىتليص وجم االققصاد املوازي. إدخا اوالمركزية يف اوقسيري و اختاذ اوىرار عتل كل املسقويات ،مما يعطي دورا أكرب وتلىرار احملتلي و اجلهوي. تشديد املراقبة و احلراسة عتل اوشريط احلدودي ،و انشاء نظام معتلومايت مقطور. ضبط مصاحل اوضرائب و مضاعفة اجلهود ألجل مكافحة اوقهرب اوضرييب و ظاهرة تبييض األموا . اعقماد اوشفافية و املنافسة اوشريفة يف قطاع األعما بإمكاهنا اوقىتليل من ظاهرة االققصاد غري اورمسي. تسريع اوعمل باملاوية اإلسالمية (املاوية اوقشاركية أو اوبديتلة) مبخقتلف اوصيغ املمكنة و املقاوة :اوبنوك اإلسالمية ،اوقأمني اوقكافتليو اوقمويل باوصكوك اإلسالمية،
 مكافحة اورشوة و اوفساد املايل واإلداري وتبييض األموا فهي روافد أساسية والققصاد غري اورمسي.قائمة المراجع
- 1أمحد هين ،اقتصاد الجزائر المستقلة ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون ،اجلزائر.1991 ،
- 2عالوي وعالوي ،استقاللية المؤسسة العمومية االقتصادية ،جامعة اجلزائر.1994 ،

- 3عوملي بسمة ،عبد املاوك مهري ،االقتصاد الخفي في الجزائر بين إشكالية التشخيص وسبل العالج ،جمتلة أبعاد
اققصادية ،عدد.2015 ،05

- 4بتلعيد مجيتلة ،االقتصاد الموازي والجريمة المنظمة في االقتصاد الجزائري ،جمتلة اوبحوث يف احلىوق واوعتلوم اوسياسية،
اوعدد.2018 ،04
- 5حيياوي نسـ ـرين ،االق ـتصاد المـ ـوازي في الجزائر :الحجـ ـم ،األسباب والنتائج ،جمتل ـ ـة اودراسات املاويـ ـ ـة واحملاسبية،
اوعدد  ،06ديسمرب.2016
- 6خاودي خدجية" ،أثر االنفقاح اوقجاري عتل االققصاد اجلزائري" ،جمتلة اققصاديات مشا افريىيا ،اوعدد .02

- 7بورعدة وورية ،االقتصاد غير الرسمي في الجزائر-دراسة سوق اوصرف املوازي-مذكرة ماجيسقري يف االققصاد اودويل،

- 8برمحون وياة ،االقتصاد غير الرسمي وأثره على اقتصاديات الدول النامية ،ماجيسقري يف اوعتلوم االققصادية ،جامعة بومرداس،
اوسنة اجلامعية .3101/2009

- 9موسوس مغنية ،ضبط االقتصاد غير الرسمي في الجزائر لـ ـزيادة إيرادات الخزينة العمومية ،جمتل ـة االققصاد واملاوية ،عدد
02،2018.
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الملخص
ازداد االهقمام بظاهرة االققصاد غري اورمسي أكثر يف اآلونة األخرية خاصة مع ثبوت فشل اوسياسات االققصادية واالجقماعية
عتل اسقيعاب اويد اوعامتلة املقزايدة ،وذوك دعت اوضرورة إىل االهقمام به كظاهرة وكمصدر وتلثروة وخمزن وتلمبادرات من خال معاجلة
أسبابه وآثاره اويت متس كل األبعاد االققصادية واالجقماعية واوبيئية واملؤسسية.
وعتليه هندف من خال هذه اودراسة إىل دراسة االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،من خال اوقعرض إىل اوعوامل اويت أدت إىل
انقشاره وتناميه ،باإلضافة إىل مدى فعاوية اآلويات واألساويب املقخذة من طرف اودووة اجلزائرية وتلقعامل مع اوظاهرة.
الكلمات المفتاحية :االققصاد غري اورمسي ،اوىطاع غري اورمسي ،اوفساد ،تىتليد اوعالمات اوقجارية.
Résumé
Les effets de l’économie informelle sur l’économie formelle en Algérie sont devenus de plus en plus
difficiles à maîtriser et à en réduire les inconvénients. En dépit des efforts des gouvernements algériens
successifs et des énormes efforts déployés dans ce domaine, la situation est toujours la même voire elle est
encore pire.
Le but de cette étude est donc d’étudier le phénomène de l'économie informelle en Algérie qui a
menacé l'économie Algérienne, donc nous avons essayé dans cette étude d’identifier ce phénomène, en
soulignant les principales raisons de la croissance et de l’expansion, aussi bien qu'éclairer les faits de
l'économie informelle en Algérie et trouver des moyens permettant pour les traiter.
Mots clés :L'économie informelle, Le secteur informel, La corruption, la contrefaçon.

مقدمة
أدى تنامي ظاهرة االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر إىل بناء اودووة اجلزائرية إسرتاتيجياهتا اوقنموية عتل أرقام غري واقعية ،إن إغفاهلا
وتلنشاط اخلفي غري احملص مهما كان نوعه مشروعا أو غري مشروع أفىدها املصداقية ،مما دفع هبا إىل اوقىدير غري اودقيق إلمكانياهتا
ووسائتلها وتلوصو وألهداف املرجوة.
كما يؤدي عدم سيطرت اودووة عتل اونشاط اخلفي فىداهنا إيرادات جبائية معقربة حتمتلها عتل اوناشطني يف اوىطاع اورمسي مبا
يدفع هبم إىل حماووة اوقفكري يف إجياد اوطرق املناسبة وتلقهرب من دفع اوضريبة ،ويث يشري آخر تىرير وتلبنك املركزي اجلزائري وشهر نوفمرب
 2018أن وجم اوسوق املوازية يفوق  4800متليار دينار جزائري ،منها  200متليار دينار متثل املدخرات اوصغرية وتلعائالت اجلزائرية ،أي ما
يعاد  40.5متليار دوالر خارج رقابة اوستلطة وال تسقفيد منها خزينة اودووة.
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إنطالقا مما سبق تقمحور إشكالية املداختلة يف :كيف تتعامل الدولة الجزائرية مع ظاهرة االقتصاد غير الرسمي ،وما هي

اإلجراءات المتخذة للحد من أثاره السلبية على االقتصاد الجزائري؟
سنحاو معاجلة هذه اإلشكاوية من خال احملاور اوقاوية:

-المحور األول خمقتلف اوقعاريف اخلاصة باالققصاد غري اورمسي،

المحور الثاني مظاهر االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر وخمقتلف املراول اويت مر هبا هذا األخري واألثار اويت خيتلفها عتل اإلققصاداجلزائري،

-المحور الثالث كيف تقعامل اودووة اجلزائرية مع هذه اوظاهرة.

كما تهدف هذه اودراسة وقحىيق األهداف اوقاوية:

د-راسة األسباب اويت أدت إىل تطور االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر.
د-راسة نوعية األساويب املسقعمتلة من طرف اوستلطات اجتاه هذه اوظاهرة.
أوال :تعاريف االقتصاد غير الرسمي وتسمياته:
.1تعريف االقتصاد غير الرسمي :ميكن تعريفه كمايتلي:1
 تعريف فيتو تازيقانونية أو غري قانونية.

1982

 :vito taziتقمثل يف خمقتلف األنشطة اويت يصعب قياسها وإخضاعها وتلضريبة ،سواء كانت أنشطة

 تعريف شنايدر  :shneider 1985تقمثل يف خمقتلف األنشطة االققصادية اويت تساهم يف زيادة اوناتج احملتلي اإلمجايل ،ومن اوواجبإدخاهلا يف احلسابات اورمسية ووكنها غري مسجتلة.
 تعريف فايج  :Feige 1989تقمثل يف خمقتلف األنشطة اويت متارس بعيدا عن رقابة اودووة ،وال تكون مسجتلة ودى اوستلطات اورمسيةوال ختضع وتلضريبة.

.1التعاريف المختلفة لالقتصاد غير الرسمي :هناك عدة تسميات والققصاد غري اورمسي نذكر منها مايتلي:

 االقتصاد التحتي :يشمل كافة األنشطة االققصادية اويت متارس خارج اوقشريعات اوىانونية ،وكنها تفتلت من وسابات احملاسبةاووطنية.
 -االقتصاد األسود :يشمل كافة األنشطة اويت تدر عائدا يف اوسوق وكنها غري مصرح هبا ودى اوستلطات اوعمومية.

 القطاع غير الرسمي :يقمثل يف األنشطة اإلنقاجية املمارسة من قبل املؤسسات غري املنظمة اويت تنقمي إىل اوىطاع املنزيل وتكون غريمسجتلة قانونا.
 االقتصاد الموازي :ال يقعتلق باوعمل اخلفي ،بل باألنشطة اويت متارس عتل هامش اونظام اوقجاري اوقىتليدي ،إخقيار األفراد هذااونوع من األنشطة وسهووة ممارسقها ،ويصعب قياسها.
ثانيا :االقتصاد غير الرسمي في الجزائر
 . 1المراحل التي مر بها االقتصاد غير الرسمي في الجزائر :ميكن تىسيم أهم املراول اويت مر هبا اوىطاع غري اورمسي يف اجلزائر
كمايتلي:
1ـ كرمي مصطف عتلي وسن جوهر :اوىطاع اورمسي يف مصر وكيفية إدماجه ودمج أنشطقه املشروعة يف اونشاط االققصادي اورمسي ،رساوة اودكقوراه ،جامعة عني
اوشمس ،كتلية اوقجارة ،قسم اققصاد  ،مصر ،3111 ،ص03:
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د .تقار عبد الكريم ،د .دربان أحمد

 مرحلة القطاع غير الرسمي الخفي :1985 - 1962كانت معظم األنشطة غري اورمسية متارس من قبل اونساء ،األطفا  ،اوشيوخواملعوقني ،كون غاوبية أفراد اجملقمع كانوا يعمتلون يف مؤسسات وقطاعات عمومية اويت شيدهتا اجلزائر آنذاك.

 -مرحلة استفحال القطاع غير الرسمي في الجزائر  1986إلى نهاية التسعينات :خضعت اجلزائر إىل شروط إعادة اجلدووة اويت

ختلفت آثارا ستلبية خاصة عتل اوناوية االجقماعية ،إذ أدت إىل زيادة نسبة اوبطاوة (أنظر الجدول رقم ،) 11:مما أدى إىل انقشار
ظاهرة األنشطة غري اورمسية اويت نذكر من بينها ظاهرة بائعي األرصفة وظاهرة جتار احلىيبة.
الجدول رقم  :11تطور نسبة البطالة في الجزائر ( 1699ــ )1666
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Office national des statistiques, annuaire statistiques de l’Algérie, résultats 2006/2008,N°26 ,2010.p30

 مرحلة ما بعد  1669إلى يومنا هذا :متيزت هذه اوفرتة بإرتفاع وجم املداخيل من اوعمتلة اوصعبة ،وحتسني مداخيل األسر نقيجةرفع األجور واملعاشات.
رغم ذوك م تقمكن اودووة من اوىضاء عتل مشكتلة اوبطاوة ،وذا عمدت إىل تنظيم اوىطاع غري اورمسي وتوجيهه ملواجهة األزمة
احلادة وسوق اوعمل ،واوذي وفر مناصب شغل ومداخيل وتلبطاوني واألسر م تقمكن اوشبكة االجقماعية وبرامج اوقشغيل اوقكفل هبم
بسبب قيود امليزانية اويت فرضقها املؤسسات اودووية يف إطار برامج االسقىرار االققصادي اوكتلي واوقعديل اهليكيتلي.
 . 1الظواهر المحيطة باالقتصاد غير الرسمي في الجزائر :ميكن وصرها فيمايتلي:
 الفساد :أثرت األزمات االققصادي ة اويت أصابت االققصاد اجلزائري ستلبا مبا أدت إىل ودوث تشوهات كبرية اققصاديا واجقماعيا،
متثتلت يف تدين اوىدرة اوشرائية ،انقشار اوبطاوة واوفىر ،مما ساعد عتل تنامي ظاهريت اورشوة و اوفساد.
الجدول رقم :12 :مؤشر الفساد في الجزائر مقارنة مع تونس والمغرب
اوسنوات
2018
2017
2016
2015
اورتتيب اودرجة اورتتيب اودرجة اورتتيب اودرجة اورتتيب اودرجة
35
105
33
115
34
108
36
88
اجلزائر
43
73
40
81
37
90
39
80
املغرب
43
73
42
74
41
75
36
88
تونس

المصدر :تىارير منظمة اوشفافية وسنة  htt://ar.wikidia 2018مت اإلطالع عتليه يوم2019/03/11 :

نالوظ من خال اجلدو أن ظاهرة اوفساد يف املغرب واجلزائر باملىارنة مع تونس عاوية جدا ،مما يد عتل ضعف املؤسسات
اودسقورية وعتل رأسها اوىضاء غري املسقىل من جهة وإنقشار اوبريوقراطية من جهة ثانية ،عتل اورغم من كثافة اإلجراءات اوىانونية إالّ أن
فاعتليقها تبى ضعيفة.
تقليد العالمات التجارية :أصبح تىتليد اوعالمات اوقجارية ميس جزء كبري من املنقجات كاوعطور ومواد اوقجميل ،قطع اوغيار،
اوسجائر ،وىت األدوية.
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طبيعة املنقجات
املىتلدة
مواد غذائية
مواد اوقجميل
منقجات رياضية
منسوجات
مواد اوقدفئة
قطع اوغيار
مواد اوكرتونية
اجملموع

42

الجدول رقم :31:أهم المنتجات المقلدة المتواجدة في السوق الجزائرية
اوكمية احملقجزة سنة
اوكمية احملقجزة سنة
اونسبة %
2017

2016

اونسبة %

741600

%59.58

762350

%48.68

338464

%27.19

26342

%1.68

136839

%11.00

512189

%32.71

22500

%1.8

21840

%1.40

2810

%0.23

1846

%0.12

2300

%0.18

231589

%14.79

300

%0.02

9758

%0.62

1244813

100

1565914

100

Source : Direction général de la surette nationale ; direction de la police judicaire sous direction de la police
scientifique et technique ; Etude du phénomène De la contrefaçon et de la falsification dans les domaines
industriel ; janvier 2018 ; Alger ; p : 13

نالوظ من خال اجلدو أن تىتليد اوعالمات اوقجارية يكثر خاصة يف إنقاج املواد اوغذائية بنسبة  %59.58سنة  2016وبنسبة
 %48.68سنة  ،2017كما تعقمد يف إنقاج هذه املنقجات باودرجة األوىل عتل مواد رخيصة وذات نوعية رديئة.
 المتاجرة في الممنوعات :ميكن وصر املقاجرة يف األنشطة املمنوعة يف:

المخدرات :انقشرت ظاهرة جتارة املخدرات يف اجلزائر بشكل رهيب يف اوسنوات األخرية كما تؤكده تىارير اودرك اووطين واملديرية
اوعامة وألمن اووطين واجلمارك ،واجلدو املوايل يبني وصيتلة نشاطات مكافحة هتريب وإسقعما املخدرات واملؤثرات اوعىتلية
خال ثالثة سنوات األخرية كما يتلي.
الجدول رقم :34 :الكميات المحجوزة من طرف المصالح المعنية

السنوات
راتنج اوىنب
وشيش اوىنب
بذور اوىنب
اوكوكايني
اهلريوين

2119
 52609.907كلغ
 28.841كلغ
 1113.5غ
 6279.407غ
 2120.965غ

المصدر :املوقع اورمسي وتلمديرية اوعامة وألمن اووطين

2119
 30589.883كلغ
 11146كلغ
 2424.3غ
 670902.943غ
 3212.320غ
www.dgsn.dz

الهجرة غير الشرعية :تفيد اإلوصائيات أن قيادة وراس اوسواول اوقابعة وتلىوات اوبحرية اجلزائرية أوبطت  2400حماووة هجرةغري شرعية سنة  ،2018كما أكد األمني اووطين وتلرابطة اجلزائرية وتلدفاع عن وىوق اإلنسان أن هذه اإلوصائيات وعتل
ضخامقها ال تعكس اوعدد احلىيىي وتلحراقة اجلزائريني ،ويث أن أعداد كثرية تبتلغ اوضفة األخرى بينما اوباقي يأكتلهم احلوت.
 .3آثار االقتصاد غير الرسمي في الجزائر:
 اآلثار االيجابية :ميكن اوىو بأن االققصاد غري اورمسي وه آثار إجيابية خاصة من اوناوية االجقماعية ميكن مالوظقها من خال
مايتلي:
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الفقر :رغم اجلهود املبذووة من طرف اودووة اجلزائرية منذ األوفية يف رفع أجور اوعما  ،وكن يبى دخل اوفرد اجلزائري ضعيفا ،إذأوصت دراسة صادرة عن اووكاوة اووطنية وقهيئة اإلقتليم أن  177بتلدية فىرية تضم  1569637شخص يىل دختلهم عن  5آالف
دوالر سنويا ،منها  46بتلدية تعاين اوفىر اوشديد ،باإلضافة إىل كوهنا حمرومة من خدمات اوصحة ،اورتبية ،املاء ،قنوات اوصرف،
واوغاز ،إىل جانب انقشار اوبطاوة واألمية واوسكن غري اوالئق.
كما أشار تىرير وتلديوان اووطين وإلوصائيات إىل تدهور قيمة اإلعانات االجقماعية املىدمة وألسر اجلزائرية ،واويت تبى دون
املسقوى رغم تسجيتلها وزيادة جد حمقشمة ،حبيث انقىتلت قيمة هذه اإلعانات من  563.4متليار دينار سنة  2015إىل  605.3متليار دينار
سنة .2018
البطالة :تعرب معدالت اوبطاوة املرتفعة يف اجلزائر عن واوة االخقال اويت يشهدها سوق اوعمل ،وقد ساهم برنامج اوقصحيح اهليكتلييف اتساع ودة هذا املشكل (غتلق املؤسسات اوعمومية وتسريح اوعما ).

نالوظ من اوشكل اوسابق أن نسبة اوبطاوة كانت مرتفعة يف سنوات اوقسعينيات ،إذ تراووت بني
و% 29.5سنة  ،1999أما يف سنة  2000فىد بتلغت ووايل  ،%29.77مث بدأت تنخفض تدرجييا وقبتلغ اونسب اوقاوية:
 %01.31 ،2004سنة  %03.31 ،2005سنة  %13.8 ،2006سنة  %11.3 ،2007سنة .2008

%29.52

سنة

1997

 %17.7سنة

اآلثار السلبية :تقجتل أهم هذه اآلثار فيمايتلي:
 ال يدفع اوعامتلني يف اوىطاع غري اورمسي اوضرائب مما يؤدي إىل عجز خزينة اودووة جراء اوقهرب اوضرييب ،فحسب تصرحيات وزارةاوقجارة ووايل  %60من اوقجارة يف اجلزائر تذهب إىل اوسوق املوازية ،كما قدر عدد اوقجار اوومهيني ب  852.684تاجرا خال

اوفرتة املمقدة بني  ،2017- 2015ووسب تصرحيات مدير اإلتصال بالمديرية العامة للضرائب فان وجم اوقهرب اوضرييب يصل

سنويا إىل ووايل  11أوف متليار دينار سنة  ،2017مشريا إىل أن نصفها ميثل غرامات قضائية.
تزايد عدد قضايا اورشوة واالخقالسات عتل مسقوى احملاكم ،إذ بتلغت  4540قضية فساد سنة .2017يؤدي انقشار االققصاد غري اورمسي إىل عدم صحة اوبيانات عن املؤشرات االققصادية مثل :معد اوبطاوة ،اوقضخم ،اودخل ،مؤشراالسقهالك ،اوىوة اوعامتلة ،وباوقايل فإن االسقنقاجات املعقمدة عتل معتلومات غري دقيىة سقكون غري صحيحة ،وعتليه تكون
اوىرارات املقخذة خاطئة ،واويت ترتجم عادة بسياسات اققصادية واجقماعية ال تنسجم مع اوواقع يف أغتلب األويان.
 يؤدي االققصاد غري اورمسي إىل تدين املسقوى اوقعتليمي ،إذ قدرت نسبة ااوذين غادروا املدرسة اورتبوية سنة  2017واوذين ترتاوحأعمارهم بني  15سنة فما فوق ووايل  40أوف تتلميذ % 30 ،منهم فىط توجهوا إىل مراكز اوقكوين املهين ،يف وني اليزا مصري
اوبىية جمهوال.
 زيادة تداو اوعمتلة اوصعبة يف األسواق املوازية ،مما يؤثر ستلبا عتل االققصاد اووطين. غا وبية أصحاب األموا يف اجلزائر ال يثىون يف اوبنوك اوقجارية ،بل يفضتلون اوىيام مبعامالهتم خارج اجلهاز اوبنكي ،وكشف حمافظاوبنك اجلزائري "محمد لوكال" يف تىرير نوفمرب  2018أن ووايل  %31من اوكقتلة اونىدية خارج اجلهاز اوبنكي وال تسقفيد منها
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اودووة ،أي ما يعاد نسبة  %24.9من اوناتج احملتلي اخلام ،وهذه اونسبة عاوية جدا يف نظر املخقصني واخلرباء ما يعكس إنعدام
اوثىة يف اوبنوك مبا يؤدي إىل سيادة اوسوق املوازية يف اجلزائر.
 يؤدي تفشي ظاهرة تبييض األموا وهتريبها إىل اوقأثري اوستليب عتل اونشاط االسقثماري ،وهذا يؤثر بدوره عتل معد اونمواالققصادي.
 تؤدي ظاهرة اإلرهاب إىل عرقتلة االسقثمار األجنيب نظرا وغياب األمن.ثالثا :دور مختلف وكاالت الدولة الجزائرية في الحد من ظاهر االقتصاد غير الرسمي
 .0قطاع التشغيل في الجزائر :أنشأت اودووة اجلزائرية وكاالت وطنية مقخصصة هبدف حتسني مسقوى اوقشغيل ،متثتلت يف:
 إنشاء مصالح عمومية لدعم التشغيل :يعد اوديوان اووطين وتليد اوعامتلة (ONAMO)1مؤسسة عمومية ذات طابع إداري منذ

سنة 1971بأمر رقم  71-42المؤرخ في  17يونيو سنة  1971واملقضمن تنظيم املكقب اووطين وتليد اوعامتلة.2
متثتلت اووظيفة األساسية هلذا اوديوان يف تنظيم ومراقبة اويد اوعامتلة ،وبقسطري برامج اسقثمارية قصد إمقصاص أكرب عدد من اويد
اوعامتلة ،وباوقايل اوقىتليل من اهلجرة حنو اخلارج.
توقف نشاط هذا اوديوان سنة  1986بسبب األزمة اوبرتووية اويت شهدهتا اجلزائر ومدى إنعكاساهتا اوستلبية عتل االيرادات اوبرتووية مما
أدى إىل عجز املؤسسات االققصادية عتل االسقمرار يف ختلق مناصب شغل جديدة.
 الوكالة الوطنية للتشغيل  :(ANEM)3متثتلت مهمقه األساسية يف تنظيم سوق اوعمل وتسيري اوعرض واوطتلب  -إسقىبا اوشباب
املقخرج من اجلامعات واملعاهد اووطنية وقسجيتلهم يف اوربنامج اووطين وعىود ما قبل اوقشغيل وسب اوقخصص  -تسجيل اوعما
املسروني ألسباب اققصادية وقمكينهم من االسقفادة من نظام اوقأمني عتل اوبطاوة عتل أساس متلفات وقوائم يىدمها صاوب
اوعمل.
 مديرية التشغيل في الوالية :4تىوم هذه املديرية بقسهيل إدماج احلاصتلني عتل شهادات عتلمية وتسمح هلم بإكقساب اخلربة اويت
تساعدهم عتل اإلدماج اونهائي يف املؤسسات اخلاصة أو اوعمومية.
من بني أهم اونقائج اويت وىىها هذا اوربنامج هو إسقفادة أكثر من  60000شاب من عىد سنة .2004
كما قامت اودووة اجلزائرية بإنشاء هيئات عمومية مساعدة ملصاحل اوشغل متثتلت يف:
 وكالة التنمية االجتماعية ) :(ADSأنشئت سنة  ،1996يقابع نشاطها وزير اوقشغيل واوقضامن اووطين ،ميكن تتلخيص مهامها يف:
ترقية واخقيار ومتويل كل اوعمتليات املوجهة وتلفئات االجقماعية احملقاجة.متويل مشاريع هلا منفعة اققصادية واجقماعية تسقعمل يف اجنازها يد عامتلة كثيفة ،أي تشغيل أكرب عدد ممكن من اوعما يف املشروعاوواود.
 -1أنشأ اوديوان اووطين وتليد اوعامتلة يف نوفمرب  0963مبىقض املرسوم رقم  62-99املؤرخ يف  39نوفمرب  ،0963وهذا يف إطار سياسة ترقية اوقشغيل
ومكافحة اوبطاوة.

2ـ مث تغري امسه سنة  0991إىل اووكاوة اووطنية وتلقشغيل مبىقض املرسوم اوقنفيذي رقم  91-319مؤرخ يف  8سبقمرب سنة .0991
 -3أنشأ مبوجب املرسوم اوقنفيذي رقم  319/91املؤرخ يف  0991/19/18املعد واملكمل وألمر رقم  43/20املؤرخ يف  0920/16/02املقضمن تنظيم
اوديوان اووطين وتليد اوعامتلة املنشأ باملرسوم رقم  99/63املؤرخ يف .0963/00/39

 -4أنشأت مبوجب املرسوم  11/13املؤرخ يف  3113/10/33اوذي حيدد اوىواعد اخلاصة بقنظيم مصاحل اوقشغيل يف اووالية وعماهلا.
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الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ) :(ANSEJأنشئت سنة  ،1996يقابع نشاطها وزير اوقشغيل واوقضامن اووطين ،أهم
أهدافها:
تشجيع ختلق اونشاطات من طرف اوشباب وأصحاب املبادرات.
تشجيع كل اإلجراءات اورامية إىل ترقية تشغيل اوشباب.
تىدمي اودعم واالسقشارات ألصحاب املبادرات إلنشاء مؤسسات مصغرة يف خمقتلف مراول املشروع.
إبالغ أصحاب املبادرات املىبووة باودعم املمنوح هلم واالمقيازات املىررة يف جهاز املؤسسات املصغرة.
ضمان مقابعة ومراقبة املؤسسات املصغرة سواء خال االجناز أو بعد اإلسقغال .
متكنت اووكاوة من إنشاء أكثر من  68000مؤسسة مصغرة مكنت من ختلق أكثر من  135000منصب شغل دائم وتلشباب.
جدول رقم :34 :وضعية المشاريع الممولة حسب القطاعات إلى غاية السداسي األول 1312

قطاعات اونشاط
خدمات
اوزراعة
اوصناعة
نىل املسافرين
نىل اوبضائع
اوبناء واألشغا اوعمومية
اوصيانة
األعما احلرة
اوصيد
اجملموع

اورجا

اونساء

عدد املشاريع عدد مناصب اوشغل قيمة املشاريع
104947

244253

334794946748

227195

17058

52367

28479

1876590117228

26063

1416

23915

124133

107706475303

120746

3387

18985

43679

46624698041

43198

481

5653

96237

145567153559

95528

709

31864

93386

119623718654

92694

692

9081

21152

22988134785

21099

53

9198

20809

21123343895

16746

4063

1119

5501

7388160987

5485

16

692160149200

274750

28875

677629

257129

Source : Ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement ; direction générale de la ville
stratégique et des études économiques ; bulletin d’information stratégique de pme n° : 29 novembre 2017 ; p : 29

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ) :(ANDIتأسست سنة  ،2001هبدف تعزيز االسقثمارات احملتلية واألجنبية عن طريق إجياد
مناخ مناسب وذوك ،تنحصر مهام هذه اووكاوة يف:
-المعلوماتية :اسقىبا املسقثمرين وإعطائهم املعتلومات اوالزمة واملقعتلىة بكيفة االسقثمار يف اجلزائر.

التسهيالت :تىدمي تسهيالت وقجاوز اوعىبات اويت تعوق االسقثمار ،مع اقرتاح تدابري تنظيمية ورقابية ودفع االسقثمار إىل األمام.تشجيع االستثمار :حماووة هتيئة اوبيئة اوعامة والسقثمار وقحسني صورة اجلزائر عتل اوصعيد اودويل.
الجدول رقم :19 :المشاريع االستثمارية المصرح بها من سنة

قطاع النشاط
اوزراعة
اوبناء
اوصناعة
اوصحة
اونىل
اوسياوة
اخلدمات
اوقجارة
االتصاالت
اجملموع

عدد المشاريع
1316
11389
11256
935
31097
1018
6786
2
5
63804

النسبة

2.06
17.85
17.64
1.47
48.74
1.6
10.64
0.003
0.007
100

القيمة بالمليون
222790
1310896
7411469
171948
1095948
974396
1169895
10914
432578
12800834
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النسبة

1.74
10.24
57.9
1.34
8.56
7.61
9.14
0.09
3.38
100

 2112إلى 2119

مناصب الشغل
53445
246138
466382
22478
162976
62069
116476
4100
4348
1138412

النسبة

4.69
21.62
40.97
1.97
14.32
5.45
10.23
0.36
0.38
100
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املصدر www.andi.dz :مت االطالع عتليه يوم 2019/02/19

نالوظ من خال اجلدو تنامي عدد املشاريع مما يعين زيادة توظيف اويد اوعامتلة اويت إرتفعت من  1138412عامل سنة .2017
نالوظ وجم االسقثمارات ختقتلف من قطاع ألخر ،جند قطاعات اوقتلت نسب عاوية يف وني أخرى متيزت باوضعف ،نالوظ قطاع
اونىل اوقل اوصادرة بنسبة  %48.74مث يتليه قطاعني اوبناء واألشغا اوعمومية بنسبة  %17.85واوصناعة بنسبة .%17.64
الصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة  :(CNAC)1يهدف هذا اوصندوق حملاووة إعادة إدماج اوبطاوني املسروني من مناصبهم

ألسباب اققصادية ،باإلضافة إىل اسقحداث نشاطات وتلبطاوني اوذين ترتاوح أعمارهم بني  35و 50سنة.
قام هذا اوصندوق منذ نشأته بدفع تعويضات وتلبطاوني املمووة بنسبة  %1.75من جمموع  %34.5املمثتلة حلصص االشرتاكات
املدفوعة من طرف أصحاب اوعمل واوعما .
 .3التدابير المتخذة لمكافحة الغش الضريبي ،التهرب الجمركي والفساد :إعقمدت إدارة اوضرائب عتل عدة طرق وإجراءات وقائية
وتلىضاء عتل ظاهرة اوغش اوضرييب كمايتلي:
وضع رقم جبائي وطين  NISخاص بكل مؤسسة.أدخل هذا اورقم ويز اوقنفيذ إبقداء من جانفي  2009ومت تعميمه عتل مجيع مصاحل اجلمارك مما سهل اوقعرف عتل املكتلفني بدفعاوضرائب وتسهيل اورقابة اجلبائية وتباد املعتلومات بني خمقتلف املصاحل أمهها مصتلحيت اوضرائب واجلمارك.
منع املشاركة يف املناقصات اووطنية واودووية باونسبة وتلمقهربني ضريبيا.وجوب تىدمي وثيىة مسقخرج اوضرائب حتمل عبارة "ال شيء" عند طتلب تشطيب اوسجل اوقجاري.وجوب إدراج وثيىة "اوزبائن" مع كل تصريح مع إظهار مبتلغ اورسم عتل اوىيمة املضافة.وجوب إظهار كل اوبيانات اخلاصة باملوردين وأصحاب اخلدمات (اورقم اجلبائي ،رقم املادة ،رقم اوسجل اوقجاري).أما فيما خيص حماربة اوفساد صدر قانون رقم  05/01كأو قانون ملكافحة غسيل األموا يف اجلزائر ومت نشره يف اجلريدة اورمسية يف.2005/02/09
أما يف  2006/02/20مت إصدار قانون رقم  06/01ملكافحة اورشوة واوفساد اوذي تضمن ضرورة املراقبة اوداختلية وتلبنوك وتلحد منتبيض األموا .
أدى اوقطبيق اوصارم هلذه اوىوانني إىل فصل أكثر من  100موظف مجركي من عمتلهم سنة  ،2016باإلضافة إىل رفع دعاوي قضائية
ضد  530موظف أخر و 33قاضي وقورطهم يف اوعديد من قضايا اوفساد.
 .3أساليب مكافحة تقليد العالمات التجارية في الجزائر :قامت عدة هيئات وطنية بإختاذ اإلجراءات اوالزمة ملكافحة تىتليد اوعالمات
اوقجارية يف اجلزائر عتل عدة مسقويات منها:

على مستوى التشريعات والقوانين :صدر مرسوم تشريعي رقم

17/93

املؤرخ يف

1993/12/07

املقعتلق حبماية اإلخرتاعات

واملقضمن املواد  14،13،12أما المواد  31إلى  34تقعتلق باوعىوبات اخلاصة جبنحة اوقىتليد أمهها:
احلبس من شهر إىل سقة أشهرغرامة ماوية من  40000دج إلى  400000دج -1أنشأ مبوجب األمر اوقنفيذي رقم  14/10اوصادر بقاريخ  01ذو اوىعدة  0434املوافق  3جانفي  3114واملكمل وتلمرسوم اوقنفيذي رقم  94/088اوصادر
بقاريخ  36حمرم  0401املوافق  6جويتلية .3114
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كما صدر مرسوم تشريعي رقم
املنصوص عتليها يف هذا اوقشريع متثتلت يف:
احلبس مدة  5سنوات.غ-رامات ماوية ترتاوح بني 200000دج إلى 1000000دج وسب نوعية اوعىوبة.
 03/09المؤرخ في 2009/02/25



املقعتلق حبماية املسقهتلك وقمع اوغش ،أما اوعىوبات واملخاوفات

على مستوى مصالح الجمارك :قامت مصاحل اجلمارك بعدة تدخالت مسحت هلا حبجز عدد معقرب من اوستلع املغشوشة عرب خمقتلف

موانئ اجلزائر.

نالوظ من اوشكل أن أعتل كمية حمقجزة كانت سنيت  2015و 2016وققناقص سنة  2017مما يد عتل اجملهودات املبذووة من قبل
مصاحل اجلمارك.
على مستوى وزارة التجارة :قامت وزارة اوقجارة يف إطار حماربة تىتليد اوعالمات اوقجارية بإختاذ عدة إجراءات أمهها:

ختلق مصتلحة خاصة ملراقبة وقمع اوغش اوقجاري.ختلق مركز خاص وقدريب وتأهيل أعوان املراقبة.إنشاء خمرب جمهز بأجهزة وديثة ملراقبة مكونات املنقوج.تشغيل ووايل  1500إطار جامعي مقخصص يف ميدان املراقبة وقحسني مسقوى أعوان املراقبة.كما قامت مصاحل اجلمارك بإبرام إتفاقيات شراكة 1مع أصحاب اوعالمات اوقجارية وقكثيف تباد املعتلومات يف هذااجملا .
رغم كل هذه اجملهودات املبذووة إال أننا نالوظ تواجد ظاهرة اوقىتليد منقشرة بكثرة وإقبا املسقهتلكني عتل شرائها دون مراعاة جلوانبها
اوستلبية اويت ختتلفها.
الخاتمة
بعد عرضنا إلشكاوية اوقعامل مع االققصاد غري اورمسي ،اويت سعت اودووة اجلزائرية جاهدة وتلحد من هذه اوظاهرة اويت أثرت ستلبا

عتل إيرادات امليزانية اوعامة وتلدووة ،توصتلنا إىل النتائج اوقاوية:

يعود تن امي االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر كون قطاع اوقشغيل ال يغطي كل طتلبات األفراد وتلعمل ،مما أدى إىل تفاقم ظاهرة
اوبطاوة واوفىر يف اجلزائر.

1ـ إتفاقيات شركة مع

phillip ,mouris ,nestle,BCR
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أدى ركود اونشاط االسقثماري يف بعض اوىطاعات (اوفالوة ،اوسياوة) إىل توجه كثري من أفراد اجملقمع إىل اونشاطات غري املصرح
هبا.
 يساهم االققصاد غري اورمسي يف اإلسقىرار االجقماعي بشكل غري مباشر حبيث يىوم بإمقصاص نسبة معقربة من اوبطاوة غري معتلنة،
إذ يىر اخلرباء أن نسبة اوبطاوة يف اجلزائر تقعدى  ،%23يف وني أن اونسبة املعتلنة رمسيا هي .%11.2
كما واوونا من خال هذه اودراسة تىدمي االقتراحات اوقاوية:
تسهيل اإلجراءات اإلدارية واوقىتليل من اوروتني (اوبريوقراطية واحملسوبية) أمام انقىا هذا اوىطاع إىل اجلانب اورمسي خاصة اوشركات
اوعائتلية.
حتسني اورواتب واألجور يف اوىطاع اورمسي ،مبا يضمن حتسني مسقوى اودخل وكي ال يتلجأ هؤالء إىل إورتاف مهن غري مصرح هبا
(اودروس اخلصوصة مثال).
ضرورة مراجعة معدالت اوضرائب عتل األرباح وقشجيع املسقثمرين اوقصريح بأعماهلم ودى اجلهات املخقصة.
ضرورة فقح مكاتب معقمدة وصرف اوعمالت وقسهيل عمتلية اوقحويل خاصة وألجانب.
قائمة المراجع
 .1كرمي مصطف عتلي وسن جوهر :اوىطاع اورمسي يف مصر وكيفية إدماجه ودمج أنشطقه املشروعة يف اونشاط االققصادي اورمسي،
رساوة اودكقوراه ،جامعة عني اوشمس ،كتلية اوقجارة ،قسم اققصاد  ،مصر.2005 ،
 .2صفوت عبد اوسالم عوض اهلل :االققصاد اوسري  ،دراسة يف آويات االققصاد اخلفي وطرق عالجه ،دار اونهضة اوعربية ،اوىاهرة،
.2002
.3املوقع اورمسي وتلشرطة اجلزائرية www.dgsn.dz
 .4منظمة األغذية واوزراعة وألمم املقحدة2008،
وزارة املؤسسات اوصغرية واملقوسطة واوصناعات اوقىتليدية ،نشرية املعتلومات االوصائية رقم 2008 ، 14
.5
.6نوراودين أعراب :نشاطات ومهام ،اونشرية اوشهرية وتلصندوق اووطين وتلقأمني عتل اوبطاوة ،فيفري  ،2010اوعدد ،33
7.Jean louis.R et autre: Profil pays du femise : Algérie , institut de la méditerranée ,France, Janvier
2006.
8. ONS : Répartition de la Population Active et Occupée par groupe d’âge, Période 2000-2007.
9.Direction générale de la surette nationale, direction de la police judiciaire, sous direction de la police
scientifique et technique : Etude du phénomène de la contrefaçon et de la falsification dans les
domaines industriels, janvier 2007,Alger,
10. Direction générale des douanes: Infos Douane, publication bimestrielle ,N°4, juillet/aout 2008
11.Direction générale des douanes: Infos Douane, publication bimestrielle, N°6, novembre/décembre
2008.
12.Direction générale des douanes: Infos Douane, publication bimestrielle, N°3, mai/juin 2009.
13.Office national des statistiques, annuaire statistiques de l’Algérie, résultats 2006/2008, N°26 , 2010
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االقتصاد غير الرسمي في الجزائر :المظاهر واألسباب وسبل الحد منه
بعياي رابح
كتلية اوعتلوم االققصادية واوقجارية وعتلوم اوقسيري
جامعة أحممد بوقرة بومرداس
rabahthenia@yahoo.com

د.خليفي رزقي
كتلية اوعتلوم االققصادية واوقجارية وعتلوم اوقسيري
جامعة أحممد بوقرة بومرداس
r.khelifi@univ-boumerdes.dz

الملخص
هدفت هذه اودراسة إىل إبراز أهم مظاهر االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،واوبحث يف األسباب اويت جعتلقه ينقشر ويقزايد يف وجم
نشاطه ،وكذا خمقتلف اآلويات املنقهجة من طرف اودووة وتلحد منه وإدماجه ضمن االققصاد اورمسي ،وقد توصتلت اودراسة إىل أن أهم
مظاهر االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر تقمثل يف ممارسة أنشطة مشروعة قانونا بصفة غري رمسية مثل :ممارسة األنشطة اوقجارية دون سجل
جتاري ،اوعمل املنزيل ،أسواق اوصرف املوازية ،اوقهرب واوغش اوضرييب ،كما هناك أنشطة ممنوعة قانونا متارس يف إطار االققصاد غري اورمسي
كاملقاجرة باملنقجات املمنوعة كاملخدرات ،األستلحة ،اوقهريب ،أما عن أهم أسباب انقشار االققصاد غري اورمسي فهي األوضاع اوسياسية
واالققصادي ة واالجقماعية اويت مرت هبا اوبالد ،اوسياسات املاوية اويت تبنقها اجلزائر من خال توسيع اووعاء اوضرييب ،وقد سعت اودووة
وتلحد من وجم هذه اوظاهرة من خال تىدمي اإلعفاءات واوقحفيزات اجلبائية وكذا حماربة هذه اوظاهرة من خال سن عىوبات رادعة
ملمارسي األنشطة غري اورمسية.
الكلمات المفتاحية :االققصاد غري اورمسي ،اوقهرب اوضرييب ،اوسياسات املاوية ،اوقحفيزات اجلبائية.

Abstract
This study aimed to highlight the most important forms of informal economy in Algeria. It aimed as
well to investigate the main reason of spreading this problem all over the country. Moreover, the study aimed
to evaluate all the mechanisms adopted by the state in order to limit its presence. It concluded that the most
important forms of the informal economy in Algeria are related to the practice of some legal activities by
informal manners such as: the practice of commercial activities without having a trade register, homework,
informal exchange money market, fraud and fiscal evasion. Also, there are some forbidden activities which
are practiced as informal activities like drugs trade, weapon, and smuggler activities. So, the reasons of
spreading the informal economy in Algeria are related to the economic, politic and the social situation known
by the country, the financial policies adopted by the country in order to improve the amount of taxation. The
state has tried to limit this phenomenon by giving several fiscal exonerations and by fighting against it
through the approbation of some laws punishing the persons how practice the informal economy.
Key words: informal economy, fiscal evasion, financial policies, fiscal motivations.

مقدمة
يعقــرب االققصــاد غــري اورمســي مــن اوظـواهر االققصــادية اوــيت أصــبحت حتظـ بأمهيــة كبــرية يف خمقتلــف دراســات اوبــاوثني ،فىــد عانــت منــه مجيــع
اودو باخقالف درجة تىدمها ،مل ا وه من آثار سـتلبية عتلـ املؤشـرات واوسياسـات االققصـادية ،وبـاورغم مـن اخـقالف اوقسـمية (اققصـاد غـري
رمسي ،اققصاد خفي ،اققصاد مـوازي ،اققصـاد اوظـل )...إال أهنـا تشـري إىل خمقتلـف األنشـطة اوـيت تـقم بصـفة غـري قانونيـة جنبـا إىل جنـب مـع
األنشــطة اورمسيــة ،وهــي متــس مجيــع اوىطاعــات بــدون اســقثناء وكــن بــدرجات مقفاوتــة ،ونظ ـرا والنقشــار املالوــظ هلــذه اوظــاهرة يف االققصــاد
اجلزائري خاصة بعد االنفقاح االققصادي سنة  ،1990إذ انقشرت يف معظم اوىطاعات مما أثر ستلبا عتل سياسات اودووة ،وهو ما اسقدع
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وجوب اختاذ إجراءات ملواجهقه وحماووة إدماجه يف االققصاد اورمسي ،وعتليه سنحاو من خال هذه اوورقة اوبحثية إبراز أهم األسباب اويت
أدت إىل تطور مظاهر االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،وكذا اإلجراءات اويت انقهجقها اودووة يف سبيل إدماج هذا اونوع من األنشطة ضمن
االققصاد اورمسي.
فما هي اإلجراءات التي اتبعتها الجزائر من أجل مواجهة أسباب انتشار مظاهر االقتصاد غير الرسمي؟
سنحاو اإلجابة عتل اإلشكاوية وتلوصو إىل األهداف اوقاوية:
 اوبحث عن مفهوم وأسباب تطور االققصاد غري اورمسي؛ إبراز أسباب انقشار خمقتلف مظاهر االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر؛ حتديد اإلجراءات املقبعة من أجل احلد من مظاهر االققصاد غري اورمسي.ووإلجابة عتل اإلشكاوية قسمنا اودراسة إىل حمورين:

أوال .ماهية االققصاد غري اورمسي.

ثانيا .واقع االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر.
أوال .اإلطار النظري لالقتصاد غير الرسمي:
.1تعريف االقتصاد غير الرسمي :اخقتلفت تعاريف االققصاديني والققصاد غري اورمسي ،وذوك باخقالف اوزاوية اويت ينظر من خالهلا
وتلنشاطات اويت تدخل ضمن االققصاد غري اورمسي ،ويث عرفه  GUTMANبأنه اوناتج اوىومي غري احملسوب ،أو ذوك اجلزء من
اوناتج اوىومي اإلمجايل ،اوذي كان جيب أن يدخل يف وساب اوناتج اوىومي اإلمجايل ،ووكنه م يدخل ضمن هذه احلسابات وسبب
أو آلخر.1
فاالققصاد غري اورمسي هو االققصاد اوذي ال خيضع وتلرقابة احلكومية وال تدخل مدخالته وخمرجاته يف احلسابات اووطنية .وال يعرتف
باوقشريعات اوصادرة .وهو ال يشمل األنشطة غري املشروعة فىط بل يشمل أيضا أشكا اودخل غري املصرح هبا واملقحصل عتليها من إنقاج
اوستلع واخلدمات املشروعة .أي أن هذه األنشطة تكون موودة وتلدخل وال تسجل ضمن وسابات اوناتج اوداختلي اخلام هتربا من
2
االوقزامات اوىانونية املرتبطة باوكشف عن هذه األنشطة ،وإما أن هذه األنشطة بدورها تعد خماوفة قانونية.
كما ميكن تعريف االققصاد غري اورمسي عتل أنه جمموعة أو ستلستلة من اونشاطات اوالشرعية اويت تنشأ عتل هامش االققصاد اورمسي،
3
متارس من طرف أفراد أو مجاعات حمرتفة يف امليدان ،هدفها األساسي اوبحث عن اوربح اوسهل ،واوقهرب من دفع اوضرائب واورقابة.
وعرف اجملتلس اووطين االققصادي واالجقماعي  CNESباجلزائر اونشاط غري اورمسي بأنه عبارة عن عمتليات اإلنقاج وتباد اخلربات
ّ
4
واخلدمات اويت ال تدخل كتليا أو جزئيا ضمن اإلوصائيات واحملاسبة  .أي هو عبارة عن جمموعة من األنشطة املقنوعة واملشاريع اوقجارية

 1نسرين عبد احلميد نبيه،

االقتصاد الخفي ،دار اووفاء ودنيا وتلطباعة واونشر ،االسكندرية ،2008 ،ص. 27

 2بودال عتلي ،القطاع غير الرسمي في الجزائر مظاهره ،مجاالته وسبل استقطابه،Maghreb Review of economics and management ،
اجملتلد ،4اوعدد  ،01مارس  ،2017ص.150
 3وبيش عتلي ،االقتصاد الموازي والفساد في الجزائر ،جمتلة معارف ،جامعة اوبويرة ،اوسنة اوعاشرة ،اوعدد  ،18جوان  ،2015ص .282

 4بورعدة وورية ،االقتصاد غير الرسمي في الجزائر دراسة سوق الصرف الموازي ،مذكرة خترج ونيل شهادة املاجسقري يف االققصاد ختصص اققصاد دويل،
جامعة وهران ،2014-2013 ،ص .21
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واوعما غري اونظاميني أو اوذين ال يسقفيدون من محاية اودووة .ووفىا ملنظمة اوعمل اودووية فإن االققصاد غري اورمسي يقأوف من مشاريع
1
جتارية خاصة غري منظمة بصورة قانونية ،وغري مسجتلة وفىا ألي شكل من األشكا احملددة يف اوقشريعات اووطنية.
أما املكقب اودويل وتلعمل فىد اسقخدم ثالث اجتاهات خمقتلفة وقعريفه:2
االجتاه اإلوصائي :االققصاد غري اورمسي هو االققصاد اوذي ال نسقطيع قياسه.
االجتاه اوىانوين :االققصاد غري اورمسي هو االققصاد املخفي واخلارج عن كل إطار قانوين.
االجتاه االققصادي :االققصاد غري اورمسي عبارة عن جمموعة األفعا اويت هتدف إىل سد ثغرات اوعجز واونىائص املوجودة يف االققصاد
اوعادي اورمسي.
وقد اقرتح املكقب أن يسقخدم مصطتلح اققصاد غري رمسي بدال من اوىطاع غري اورمسي ألن اوعما واملؤسسات يف هذا االققصاد
ينشطون يف عدة قطاعات وويس يف قطاع واود من اونشاط االققصادي.
.1خصائص االقتصاد غير الرسمي :اسقنادا عتل اوقعاريف املقعتلىة باالققصاد غري اورمسي ميكن اسقخالص خصائصه املقمثتلة فيما يتلي:

3

 1.1خاصية السرية :ويث أن االققصاد غري اورمسي هو كل نشاط إنقاجي وستلع أو خدمات أو نشاط مايل غري مصرح به وتلجهات
اووصية يف اودووة ضمن دائرة االققصاد اورمسي؛
 1.1خاصية الالنظامية :ويىصد هبا خروج هذه األنشطة يف سوق اوستلع واخلدمات ،سوق اوعمل أو اوسوق اونىدي عن كل تنظيم
قانوين معمو به يف اوىطر االققصادي اوذي تنشط يه مما جيعل وىوق وواجبات اوعامتلني هبذا اوىطاع غري حمددة وغري واضحة وخاوية من
أي نوع من أنواع احلماية االجقماعية واوضمان االجقماعي؛
 1.1خاصية الشمولية :نعين باوشمووية وجود هذا االققصاد يف كافة اودو بغض اونظر عن درجة تىدمها أو ختتلفها وىت وإن وجد
اخقالف يف نسبة هذا االققصاد باونسبة إلمجايل اوناتج اوىومي؛
 4.1خاصية المشروعية وغير المشروعية :ال يفرق اوفاعتلني يف االققصاد غري اورمسي بني ما هو مشروع وما هو غري مشروع ،فىد يقم
االجتار يف ستلع مسروقة أو خمدرات أو هتريب وهي عبارة عن نشاطات غري مشروعة بىوة اوىانون ،إال أن االققصاد غري اورمسي ميكن أن
ميس أيضا نشاطات مشروعة كاألعما احلرة غري املبتلغ عنها إلدارة اوضرائب أو اوىيام بأعما جتارية دون سجل جتاري.
ووسب املنظمة اوعاملية وتلعمل ( ،)OITفإنه توجد عدة مميزات تساعد عتل اوقفرقة بني االققصاد اورمسي واالققصاد غري اورمسي:
 اوفرق بني املؤسسات عتل مسقوى االققصاد اوكتلي واملؤسسات غري املقجانسة؛ مرونة اوعمل :فبعض األنشطة ميكن أن متارس باملوازاة بعىود رمسية وأخرى بعىود غري رمسية؛ -سهووة وواجز ممارسة األنشطة غري اورمسية مىارنة باألنشطة اورمسية ( مؤهالت ،رأس املا )....؛

4

 1أناند غروفر ،تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ،اوبند( )3من جدو أعما اودورة
 20جملتلس وىوق اإلنسان ،اجلمعية اوعامة وألمم املقحدة ،2012 ،ص.6
 2موسوس مغنية ،ضبط االقتصاد غير الرسمي في الجزائر لزيادة إيرادات

الخزينة العامة ،جمتلة االققصاد واملاوية ،اجملتلد ،4اوعدد  ،0292 ،20ص.972

 3رمضاين حممد ،االنضباط النقدي في ظل االقتصاد غير الرسمي وقضايا اإلصالح االقتصادي ،Revue srategie et developpement ،جامعة
مسقغامن ،اوعدد  ،01جويتلية  ،2011ص.35
 4قارة مالك ،إشكالية االقتصاد غير الرسمي في الجزائر مع عرض ومقارنة تجارب :المكسيك ،تونس والسنغال ،أطرووة مىدمة ونيل شهادة اودكقوراه يف
اوعتلوم االققصادية ،ختصص االققصاد املايل ،جامعة قسنطينة ،2010 ،ص.37
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 يتلعب اوىطاع غري اورمسي دور كبري يف اسقيعاب املهاجرين بدون وثائق ،باإلضافة إىل املقعامتلني االققصاديني املسقبعدين من اوىطاعاورمسي؛
 دخو األنشطة غري اورمسية تكون مقذبذبة عكس دخو األنشطة اورمسية اويت تقميز يف اوغاوب باالسقىرار؛ االسقجابة إىل اوىواعد واوىوانني ألن اوىطاع غري اورمسي ميكن أن يقناقص إذا أصبحت اوىوانني أقل صرامة؛ يف اوىطاع غري اورمسي ال تدفع اوضرائب واورسوم أما يف اوىطاع اورمسي تدفع اوضرائب واورسوم..1أسباب ظهور االقتصاد غير الرسمي :تقعدد أسباب انقشار اوىطاع غري اورمسي مبخقتلف مظاهره ،وميكن إجياز أمهها فيما يتلي:
 1.1ارتفاع مستوى الضرائب :يقزايد احلافز حنو اوقحو إىل اوعمل غري اورمسي كتلما كانت األنشطة يف االققصاد اورمسي تقعرض وتلمزيد
من اوضرائب من وقت آلخر .واوقوجه حنو االققصاد غري اورمسي وتلقهرب من اوضرائب يكون عتل أساس املوازنة بني اوعىوبات اويت قد
يقعرض هلا اوفرد يف واوة اكقشاف اوقهرب ،وكافة املخاطر األخرى ،وبني اودخو اإلضافية اويت سقعود عتليه من اوقهرب من دفع
1
اوضرائب.
 1.1اختالل هيكل اإلنتاج المحلي وندرة السلع :يعقرب نىص عرض اوستلع االسقهالكية واوكماوية وسهووة اوقالعب يف اوستلع اويت
توفرها احلكومة واويت يفرتض أن يقم توزيعها من خال املنافذ املخقتلفة اويت تقوىل احلكومة اإلشراف عتليها من بني األسباب اورئيسية يف منو
االققصاد غري اورمسي ،ويث أنه غاوبا ما يكون اونظام اخلاص باألسعار غري مناسب وال يعكس مسقوى اوندرة ،فاوستلع األساسية تباع
بأسعار مدعمة وتؤدي هذه األسعار املنخفضة إىل زيادة فائض اوطتلب عتل اوستلع االسقهالكية ،ويؤدي ذوك إىل ازدهار أنشطة االققصاد
غري اورمسي ،وذوك إما من خال إعادة بيع هذه اوستلع بصورة غري قانونية ،أو من خال إنقاج هذه اوستلع يف االققصاد غري اورمسي وتلوفاء
2
باوقياجات اوطتلب عتليها.
 1.1النظم والقيود الحكومية :يرى اوبعض أنه أن م يكن هناك ضرائب فإن االققصاد غري اورمسي يسقمر يف اوظهور نقيجة وتلىيود
احلكومية املفروضة عتل اونشاط االققصادي وألفراد ،وتكون هذه اوىيود واونظم إما هبدف تنظيم ممارسة أعما معينة أو رفع مسقوى
اورفاهية االققصادية وألفراد وضمان مسقويات مناسبة من املعيشة أو اورفاهية أو األمان .وقد تفرض بسبب أن األنشطة ذاهتا أنشطة
إجرامية أو غري قانونية من املنظور االققصادي أو االجقماعي .وإذا كانت هذه اوىيود مصحوبة بغرامات مرتفعة ونظام فعا وتلرقابة قد حتو
3
دون وجود مثل هذه األنشطة ،إال أنه وألسف يف أغتلب األووا سقحو هذه األنشطة إىل االققصاد غري اورمسي.
 4.1تنامي عدد المؤسسات المصغرة الفردية :يعقرب االققصاد غري اورمسي مهم وتلمؤسسات املصغرة ،كما أن املؤسسات املصغرة مهمة
باونسبة والققصاد غري اورمسي بنسبة ال يسقهان هبا ،فاملؤسسات املصغرة متيل وتلىيام بقعامالهتا باسقخدام اونىود اوسائتلة ،واملعروف أن
املؤسسات اويت تسقخدم اونىود اوسائتلة تسهل من األنشطة اخلفية ،خاصة منها اوقهرب اوضرييب ،وهلذا اوسبب جند أن أي حماووة وقطبيق
اونظم اوضريبة باوىوة تؤدي إىل إفالس معظم هذه املؤسسات كوهنا قائمة عتل أساس عدم وجود ضرائب .فكتلما كانت املؤسسة صغرية
4
كتلما كان من اوسهل اوقهرب من اوضرائب.

 1نسرين عبد احلميد نبيه ،االقتصاد الخفي ،مرجع سبق ذكره ،ص .40

 2بورعدة وورية ،االقتصاد غير الرسمي في الجزائر دراسة سوق الصرف الموازي ،مرجع سبق ذكره ،ص.26
 3نسرين عبد احلميد نبيه ،االقتصاد الخفي ،مرجع سبق ذكره ،ص .44

 4حممد زعالين ،شمولية ظاهرة االقتصاد الموازي باإلشارة إلى االقتصاد الجزائري( تأصيل المعنى -بحث في األسباب واآلثار) ،جمتلة أحباث اققصادية

وإدارية ،اوعدد اوعاشر ،ديسمرب  ،2011ص.200
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 4.1انتشار البطالة :اوبطاوة اوناجتة عن اوفجوة اوكبرية بني عرض اوعمل من ناوية واوطتلب عتليه من ناوية أخرى تؤدي باألفراد إىل
اوبحث عن فرص عمل غري رمسية وباوقايل زيادة مسامهقهم يف االققصاد غري اورمسي ،كذوك ضعف معد اونمو االققصادي تعين عدم قدرة
االققصاد عتل ختلق قرص عمل وتلىادمني إىل سوق اوعمل وهذا ما خيتلق اخقالال يف إمكانية تشغيل اوبطاوني مما يدفعهم وتلعمل يف
1
االققصاد غري اورمسي.
 2.1البنية االقتصادية واألزمات االقتصادية :وجد عوامل اققصادية أخرى تساهم يف بروز االققصاد غري اورمسي مثل اوقعديل اهليكتلي
واملرتبط باإلصالوات االققصادية أو األزمات االققصادية .ومما ال شك فيه أن سياسات اوقعديل اهليكتلي يف مثانينات وتسعينات اوىرن
املاضي يف كثري من اودو أدت إىل ظهور اوفىر ،اوبطاوة....كل هذا ساهم يف زيادة االققصاد غري اورمسي.
كما أن األزمات االققصادية تؤثر يف زيادة وجم االققصاد غري اورمسي ،هذه األزمات غاوبا ما تؤثر عتل مداخيل اوعما باالخنفاض مما
2
يؤدي وتلقوجه إىل اونشاطات غري اورمسية وقعويض اونىص يف اودخل وحتسينه.
.4آثار االقتصاد غير الرسمي :والققصاد غري اورمسي جمموعة من اآلثار نذكرها فيما يتلي:
 1.4اآلثار السلبية :وتقمثل فيما يتلي:

3

 1.1.4فقدان حصيلة الضرائب :ويث أن جزء من اودخل اوذي يقم توويده داخل االققصاد ال يدفع عنه ضرائب ،وذوك وعدم
اوكشف عن اودخو أو طبيعة األنشطة وتلستلطات اوضريبية ،ويرتتب عتل فىدان اإليرادات اوناجتة عن اوقهرب اوضرييب زيادة يف مسقويات
اوضرائب عتل األنشطة اويت تقم يف االققصاد اورمسي من أجل احلد من عجز موازنة اودووة.
 1.1.4األثر على سياسات االستقرار االقتصادي :قد يؤدي اونمو اوسريع والققصاد غري اورمسي إىل فشل سياسات االسقىرار
االققصادي ،إذ أنه يؤدي إىل تشويه املؤشرات اخلاصة بسياسة االسقىرار االققصادي ،ويث ينقج عن االققصاد غري اورمسي نوع من املغاالة
يف املؤشرات اورمسية وتلقضخم وا وبطاوة ومعدالت اوناتج ،وباوقايل فإن حماووة اختاذ سياسات مضادة وتلمشكالت قد ينشأ عنه نوع من عدم
االسقىرار يف االققصاد اورمسي.
 1.1.4األثر على توزيع الموارد :يؤثر االققصاد غري اورمسي ستلبا عتل اوكفاءة االققصادية ،عتل سبيل املثا إذا ودث منو يف االققصاد
ككل ،مبا يف ذوك االققصاد غري اورمسي ،فإن احلاجة إىل مزيد من اخلدمات اوعامة تكون أكثر إحلاوا ،ومبا أن اوضرائب جتمع من
االققصاد اورمسي فىط ،فإن اوضرائب عتل مسقوى أنشطة االققصاد اورمسي سقزداد ،مما يؤدي إىل زيادة اوقوجه حنو األنشطة غري اورمسية،
فيصبح هذه األخرية جتقذب قدر أكرب من املوارد ،وسيسقمر هذا االخقال طاملا أن معدالت اوعائد اوصايف( بدون ضريبة) أعتل يف
االققصاد غري اورمسي عن االققصاد اورمسي.
 1.4اآلثار اإليجابية :وتقمثل يف:

4

 1رواب حممد بن سعود ،اقتصاد الظل :واقع ملموس وحلول مقترحة ،جمتلة جامعة بنغازي اوعتلمية ،اوسنة اوسادسة واوعشرون ،اوعدد اوثاوث واورابع،2013 ،
ص.11
 2بورعدة وورية ،االقتصاد غير الرسمي في الجزائر دراسة سوق الصرف الموازي ،مرجع سبق ذكره ،ص .30

 3بودال عتلي ،تفييم كلي لالقتصاد غير الرسمي في الحزائر " مقاربة نقدية لالقتصاد الخفي" ،أطرووة مىدمة ونيل شهادة اودكقوراه يف اوعتلوم االققصادية،
جامعة تتلمسان ،2007 ،ص ص .71-60
 4بودال عتلي ،القطاع غير الرسمي في سوق العمل الجزائري :دراسة تحليلية تفييمية للفترة ( ،)2111 -1691جمتلة احلفيىة ،جامعة أدرار ،اوعدد اوسادس
واوعشرون ،سبقمرب  ،2013ص.08
جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي
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 1.1.4األثر على التشغيل :ويث يساعد عتل ول أزمة اوبطاوة ويزيد يف معدالت اوقشغيل ويىتلص من ودة اوفىر ،ذوك بسبب أن
االققصاد غري اورمسي ال حيقاج إىل موافىات رمسية وإىل مسقوى عتلمي معني وإىل أعما معينة.
 1.1.4األثر على ميزان المدفوعات :يساعد عتل ختفيض اوواردات من اخلارج ومن مث املساعدة يف خفض اوعجز يف ميزان املدفوعات.
 1.1.4األثر على اإلنتاج والعرض السلعي :ويث يساعد عتل ختفيض األعباء االجقماعية وتلعديد من طبىات اوشعب اويت تطبق مبدأ
االكقفاء اوذايت فحقما أن اإلنقاج سوق يزيد مما يؤدي إىل زيادة اوعرض اوستلعي.
.4مظاهر االقتصاد غير الرسمي :يكاد االققصاد غري اورمسي يكاد يغطي كل اجملاالت االققصادية يف اودو خاصة اودو اونامية ،ووذوك
يصعب وصر كافة مظاهره ،ونظرا وقعدد أنشطقه ميكن تصنيفها إىل أنشطة غري رمسية مشروعة وأخرى غري مشروعة.

1

 1.4األنشطة غير الرسمية المشروعة :تقمثل يف اوعمل غري املصرح به أو اوعمل يف اوسوق اوسوداء ،ويعرف عتل أنه جمموع اونشاطات
املشروعة يف ود ذاهتا ،وكن تقم بصفة خفية عن اوقشريع املنظم وتلعالقات اوعمل واوضمان االجقماعي ،وكذا اوقشريع اجلبائي .وما مييز
هذه اونشاطات غري املصرح هبا أهنا نشاطات ذات إمكانيات ورأس ما حمدودين ،كما ال تقطتلب مكانا معينا ملمارسقها ،ومن أمثتلقها
أنشطة قطاع اوصناعات اوصغرية واحلرفية ،اوباعة املقجووون ،األعما املنزوية...،واويت يرتتب عنها ختلق ستلع وخدمات يقم إخفاء عوائدها
هتربا من االوقزامات اوىانونية واجلبائية املقعتلىة هبا.
 1.4األنشطة غير المشروعة :وهي تشمل األنشطة اويت تنقج ستلعا وخدمات غري مشروعة قانونيا واجقماعيا ،ومن أمثتلقها االجتار
باملخدرات وتصنيعها ،اودعارة ،اوىمار ،جتارة األستلحة ،االجتار يف اوستلع املسروقة ،وهي مجيعها أنشطة إجرامية جترمها قوانني معظم دو
اوعام .وميكن توضيح أنواع أنشطة االققصاد غري اورمسي يف اوشكل اوقايل:
الشكل رقم( :)11األنشطة غير الرسمية.
األنشطة غري اورمسية املشروعة

 اوباعة املقجووون. املؤسسات اوصغرية غري اخلاضعةوتلضرائب.
 -األعما املنزوية واحلرف.

االققصاد غري اورمسي

األنشطة غري اورمسية غري املشروعة

 اوقهريب،املخدرات واوسرقة.اوفساد ،اورشوة. اوىمار ،اودعارة واملقاجرة يفاوستلع املسروقة.

المصدر :إبراهيم هتامي ،إمساعيل فرية ،عبد احلميد نيتلمي ،العولمة واالقتصاد غير الرسمي ،دار اهلدى ،اجلزائر ،2004 ،ص.101

ثانيا :واقع االقتصاد غير الرسمي في الجزائر
.1مظاهر االقتصاد غير الرسمي في االقتصاد الجزائري :تعقرب أنشطة االققصاد املوازي من أبرز مسات األنشطة االققصادية يف اجلزائر،
فهي أنشطة خماوفة وتلىانون كتلية ،سواء كانت داختلية أو خارجية ،وميكن إبراز أهم األنشطة غري اورمسية اويت تنقشر يف اجلزائر فيما يتلي:
 1برمحون وياة ،االقتصاد غير الرسمي وأثره على اقتصاديات الدول النامية -دراسة حالة الجزائر ،مذكرة مىدمة ونيل شهادة املاجسقري يف اوعتلوم االققصادية
ختصص اققصاديات املاوية واوبنوك ،جامعة بومرداس ،2010 ،ص ص.36،30
جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي
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 1.1النشاطات غير الرسمية في قطاع التجارة :يعقرب هذا اوىطاع من أكثر اوىطاعات اويت تنقشر فيها األنشطة غري اورمسية ،ويث أن
 %60من اوقجارة احملتلية تقم عرب اوسوق املوازية من خال ما يىارب  200أوف تاجر فوضوي ،فبحسب وزارة اوقجارة فإن وجم
املعامالت اوقجارية اويت تقم بدون فوترة بتلغت  116متليار دينار جزائري يف سنة  ،2017ويث أن جتار اجلمتلة واوقجزئة يرفضون اوقعامل
با وفاتورة مع اوشركات املنقجة هروبا من اوضرائب ،كما أن فواتري اوواردات عرفت تضخيما وقهريب اوعمالت األجنبية ورؤوس األموا
وتلخارج ،إضافة إىل انقشار اوستلع املغشوشة واملىتلدة يف اوسوق اجلزائرية ،اوذي يعود سببه اورئيسي إىل االنفقاح اوقجاري وحترير اوقجارة
1
اخلارجية ،ويث أصبح اوقىتليد ميس جزء كبري من اوعالمات اوقجارية كاوعطور ومواد اوقجميل ،قطع اوغيار...اخل.
2

ومن بني أهم مظاهر اوعمل اوقجاري غري اورمسي جند:
 اوباعة املقجووون :وهم اوعارضني ملخقتلف اوستلع سواء كانوا راجتلني ،بعربات ،بسيارات أو شاونات. باعة األرصفة :وهم أقراد يسقغتلون أرصفة اوشوارع املكقظة باملارة وحمطات اونىل وعرض ستلعهم. اوبائعون عتل وواف اوطرق اوسريعة وعرض خمقتلق اوستلع املنقجة يف املنز أو املنقجات اوزراعية.كما أن ظاهرة اوقهريب عرب احلدود هي األخرى عرفت انقشارا واسعا ،فىد سجتلت مصاحل اجلمارك يف سنة  2010ووايل  4252خماوفة
هتريب ،ويعقرب عدم االسقىرار اوسياسي واألمين اووسط األمثل ونشاط املهربني خاصة واوقنظيمات اإلجرامية اويت تكون غاوبا سببا يف
عمتليات اوقهريب والسقفادة من عوائدها.
 1.1العمل المنزلي :نقيجة وقفاقم معدالت اوبطاوة انقشر وتوسع اوعمل املنزيل يف اجلزائر بنسبة  %18من اوقشغيل سنة  ،1993ويشمل
تىريبا اوربع( )% 24.1سنة  ،1997وقصل سنة  2004إىل  ، %34ويشمل اوعمل املنزيل نشاطات مقعددة ومقنوعة منها ما يعقرب امقدادا
وتلماضي وأخرى وديثة أفرزها احمليط االققصادي واالجقماعي ،باإلضافة إىل اوقىدم اوقكنوووجي ،وباورغم من عدم جتانس هذه األنشطة إال
3
أهنا تأخذ بعني االعقبار منطق اوقكاويف وتأمني ود أدىن من اوعوائد ،كما أهنا ال تأبه باوقشريع اوىانوين.
4

ومن بني اونشاطات املنزوية املمارسة يف اجلزائر واويت تدرج ضمن االققصاد غري اورمسي جند:
 عامالت اوقنظيف يف املناز بأجرة يومية أو أسبوعية أو شهرية. اوعامتلون يف املناز يف جما تصنيع املنقجات املنزوية كاحلتلويات واحلياكة واخلياطة وغريها. املدرسون اخلصوصيون يف املناز . مربيات األطفا يف اوبيت مىابل أجرة. -عما احلدائق املنزوية.

 1.1أسواق الصرف الموازية في الجزائر :إن سوق اوصرف املوازي هو سوق ثانوي موازي وسوق اوصرف اورمسي ،ويرجع ظهور هذا
اونوع من األسواق إىل ندرة وقتلة اوعمتلة اوصعبة يف اوبنك املركزي ،حبيث يصبح هذا األخري عاجزا عن تتلبية رغبات طاويب اوعمتلة اوصعبة،
مما يدفعهم إىل شرائها بأي سعر ممكن ،وهو ما جعل ظهور أسواق اوصرف املوازية يف اجلزائر أمرا وقميا ،وميكن ذكر أهم األسباب اويت
5
ساعدت يف تنامي هذا اونوع من األسواق إىل:
 1موسوس مغنية ،مرجع سبق ذكره ،ص.182
 2برمحون وياة ،مرجع سبق ذكره ،ص .119

 3عطار عبد احلفيظ ،التشغيل غير الرسمي بين الدافع االقتصادي واالجتماعي في الجزائر ،أطرووة مىدمة ونيل شهادة اودكقوراه يف اوعتلوم اإلنسانية
واالجقماعية ،ختصص األنثروبوووجيا ،جامعة تتلمسان،2010 ،ص ص .172 -171
 4برمحون وياة ،مرجع سبق ذكره ،ص .119

 5قارة مالك ،إشكالية االقتصاد غير الرسمي في الجزائر :مع عرض ومقارنة تجارب المكسيك ،تونس والسنغال ،مرجع سبق ذكره ،ص .142
جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي
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 املركزية يف احلصو عتل اوعمتلة اوصعبة ( اوقكار اوبنوك وتلعمتلة اوصعبة ومبباوغ حمددة)؛ حتديد احلد األقص وتلمبتلغ اوىابل وتلقحويل إىل اوعمتلة اوصعبة :فىد وددت اوستلطات اجلزائرية املبتلغ األقص اوىابل وتلقحويل من اوديناراجلزائري وتلعمتلة اوصعبة ب ـ ـ 15000دج ملن يريد اوسياوة يف اخلارج ،وحيق اسقبداهلا مرة واودة يف اوسنة؛ أما املشكل األساسي فهو يقعتلق
باملسقوردين اوذين جيدون صعوبة كبرية يف حتويل اودينار إىل اوعمتلة اوصعبة من أجل متويل عمتلياهتم اوقجارية فىيمة املبتلغ املسموح به من
اوعمتلة اوصعبة هو  7500أورو ،وهو مبتلغ ضئيل مىارنة حبجم اوعمتليات اويت يىوم هبا املسقورد ،مما يدفع هذا األخري إىل اوتلجوء وتلسوق
املوازي من أجل احلصو عتل اوعمتلة اوصعبة.
 4.1التهرب والغش الجبائي في الجزائر :عرفت هذه اوظاهرة تناميا كبريا خال اوسنوات األخرية ،وهذا راجع وتلقحوالت االققصادية
واالجقماعية اويت عرفقها اوبالد واويت نذكر منها:

1

 إزاوة االوقكار عتل اوقجارة وحترير األسعار؛ اوصعوبات واوبطء وتلحصو عتل اوسجل اوقجاري؛ تراجع نشاط اورقابة وإلدارات االققصادية؛ اوقباطؤ واوصعوبات اويت تواجهها إدارة اوضرائب واجلمارك وتلقكيف مع األمناط احلديثة وتلقسيري واملراقبة ،مما زاد يف تفاقم اوستلوكاتاملضرة ملصاحل اجملموعة اووطنية.
2
وتوجد عدة صور وتلغش اجلبائي يف اجلزائر هي:
 اوبيع بدون فواتري وعدم اسقعما احلسابات اوبنكية واوصكوك؛ إنشاء مؤسسات ومهية هبدف اوقغطية عتل مؤسسات تابعة ونفس املسامهني؛ إجيار اوسجالت اوقجارية؛ عدم اوقصريح باوعما ؛ تضخيم اوقكاويف يف اوقصرحيات وتربيرها مبسقندات مزورة؛ عدم اوقصريح اوكتلي باونشاط. 4.1مظاهر االقتصاد غير الرسمي غير المشروعة :باإلضافة إىل األنشطة اوسابىة جند يف االققصاد اجلزائري جمموعة من األنشطة غري
املشروعة متارس بطريىة غري رمسية ألهنا يف األصل حمظورة ،ومن هذه األنشطة جند:

3

 جتارة املخدرات؛ اوقهريب :يىصد به عمتليات دخو وخروج املواد واوستلع إىل داخل احلدود اجلمركية اإلقتليمية وتلدووة ،دون املرور عتل مصاحل اجلمارك. اجلرمية اإلوكرتونية :ويث تصنف اجلزائر من بني أنشط اودو يف جما اوىرصنة واوربامج اإلوكرتونية ،اويت جتاوزت نسبقها  %84بينمااملعد اودويل املسموح به هو .%34
 اورشوة واوفساد :ويث اوقتلت وصنفت اجلزائر سنة  2015من قبل املنظمة اوعاملية وتلشفافية يف املرتبة  94عامليا من بني  168دووة ،كماوصتلت عتل املرتبة  17إفريىيا واوقاسعة عربيا.
 1بودال عتلي ،تقييم دور االقتصاد غير الرسمي في تعديل مشكلة البطالة في الجزائر (دراسة قياسية) ،جمتلة ديناميكية اإلصالح يف دو احتاد املغرب
اوعريب ،جامعة حممد األو  ،اوعدد  ،2املغرب ،ص.140
 2برمحون وياة ،مرجع سبق ذكره ،ص .120

 3خثريي حممد ،ظاهرة غسيل األموال كنتيجة لالقتصاد الموازي في الجزائر ،متلقى وطين وو االققصاد غري اورمسي :مداخيل وقياسات ،جامعة سعيدة،
ص.72
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.1أسباب تطور االقتصاد غير الرسمي في الجزائر :خرجت اجلزائر من وىبة االسقعمار منقهجة سياسة اوقخطيط املركزي بقطوير املؤسسات
اوكبرية ،ويف أثناء مسا رها حنو اوقصنيع طورت مسار ثاين مكمل وتلمؤسسات اوكبرية ،متثل يف املؤسسات اوصغرية واملقوسطة اوصناعية
اوعمومية ،مما ساهم يف إنشاء مناصب شغل يف املناطق اوريفية وخارج قطاع اوفالوة ،وتعزيز اوالمركزية واوقهيئة اوعمرانية ،ومن أجل ذوك مت
وضع ثالثة برامج موجهة وقنمية اوصناعات احملتلية :األو ( )1969-1966كان خاص باونشاط احلريف ،اوثاين ( )1973 -1970كان ضمن
املخطط اورباعي األو وكان موجه وقنمية اوصناعة احملتلية ،أما اوثاوث ( )1977 -1974فقعتلق بقنفيذ برامج اوصناعات احملتلية .وفيما خيص
املؤسسات اوصغرية واملقوسطة فىد منحت بني سنيت ( 796 )1973-1967رخصة اسقفادت من خمقتلف االمقيازات اويت منحها قانون
 1966والسقثمارات واويت م ينجز منها إال  395مشروع اسقثماري يف ظل هذا اوىانون ،يف وني أن بىية املشاريع منت وتطورت خارج
هذا اوىانون ،مبعىن أهنا منت يف االققصاد غري اورمسي.
جاءت فرتة ا وثمانينات معتلنة عن إصالوات جذرية تعطي األوووية وتلىطاعات خارج احملروقات ،وجتسد ذوك من خال اخلطة
اخلماسية األوىل املقعتلىة بقصفية االخقالالت يف االسقثمارات اووطنية من خال إعادة اونظر يف اوقوزيع اوىطاعي والسقثمارات وفائدة
اوىطاعات األخرى خارج احملروقات ،فيما أتت اخلطة اخلماسية اوثانية مبوجة إصالوات عتل املسقوى اوكتلي واجلزئي ،واوذي وووظ عتليه
تدعيم اوصناعات اوصغرية واملقوسطة ،ووكن مع تدهور اوظروف االققصادية واوسياسية اويت عرفقها اوبالد م يقم تنفيذ هذا اوربنامج بصورة
فعاوة ،إذ م يبدأ االهقمام باوىطاع اخلاص إال مع مطتلع اوقسعينات يف سياق اوقحو إىل اققصاد اوسوق ،ويث مت ول عدد من
املؤسسات اوعمومية احملتلية اويت بتلغت  679مؤسسة ،كان أكثر من نصفها ينشط يف اوصناعة ( 1.)%56.40ويصبح اوىطاع اوعام اوذي
كان يف وقت سابق يشكل اووجه اوغاوب فيما خيص اوقشغيل ( خال سبعينات واوثمانينات كان يشكل تىريبا  %100من اوقشغيل
اوكتلي ،يف سنة  1990اخنفضت اونسبة إىل  %81من اوعماوة اوكامتلة) يعجز عن تغطية طتلب اوسوق عتل اوعمل ،ورتتفع معدالت اوبطاوة
بسبب ما صاوب برنامج اوقعديل اهليكتلي من تسريح وتلعما  ،فىد بتلغت معدالت مرتفعة خال سنوات اوقسعينات من اوىرن املاضي
وقىارب  %30خال سنة  2.2000وانقشرت ظاهرة اوفىر ويث سجتلت اإلوصائيات  %14من اوسكان يعيشون حتت عقبة اوفىر يف
عشرية األزمة ( ، )1998-1988وباورغم من أن بداية األوفية اوثاوثة عرفت ارتفاع يف وصة املوظفني يف اوىطاع اخلاص إال أهنا تبى ضعيفة(
يف سنة  2005عرض اوىطاع اخلاص  %28من املناصب اووظيفية)،
3

كل ذوك أدى باألفراد إىل اوبحث عن وتلو وتلخروج من دائرة اوفىر واوبطاوة كعمل اونساء يف اوبيوت ،تشغيل األطفا اوىصر...اخل.
واويت تعقرب أنشطة مدرجة ضمن ظاهرة االققصاد غري اورمسي يف االققصاد اجلزائري ،ويث تؤكد اودراسات أن احلجم اوكتلي ألنشطة اوىطاع
غري اورمسي يف اجلزائر ميكن أن يرتاوح بني  %20إىل  %30من اوناتج اوداختلي اخلام ،وأن إمجايل األموا املقداووة يف هذا اوىطاع ووايل 8
متليار دوالر أمريكي من إمجايل اودخل اووطين.
ويعقرب برنامج اإلنعاش ودعم اونمو االققصادي اوذي تبنقه اجلزائر من بني األسباب اويت أدت إىل منو وجم االققصاد غري اورمسي يف تتلك
اوىرتة ،ويث أن احلكومة ومن أجل اووصو إىل األهداف املسطرة قامت بانقهاج جمموعة من اوسياسات متثتلت يف توسيع اووعاء اوضرييب
هبدف توفري املوارد املاوية ،فىد بتلغت اإليرادات اوضريبية سنة  2001ما يىارب  0.2متليار دينار جزائري ،ويف سنة  2003بتلغت  7.5متليار

 1محودة رشيدة ،استراتيجيات إدارة االقتصاد غير الرسمي في ظل التخطيط للتنمية المستدامة -دراسة مقارنة بين تجربتي الجزائر ومصر ،مذكرة مىدمة
ونيل شهادة املاجسقري يف عتلوم اوقسيري ختصص اإلدارة اإلسرتاتيجية وتلقنمية املسقدامة ،جامعة فروات عباس سطيف ،2012 ،ص ص.236،226
 2موسوس مغنية ،مرجع سبق ذكره ،ص .180

 3حيياوي نسرين ،االقتصاد الموازي في الجزائر ،الحجم ،األسباب والنتائج ،جمتلة اودراسات املاوية واحملاسبية واإلدارية ،املدرسة اووطنية اوعتليا وتلعتلوم اوسياسية،
اجلزائر ،اوعدد اوسادس ،ديسمرب  ،2016ص .297
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دينار جزائري ،ومنه فإن االرتفاع املتلحوظ يف اورسوم واوضرائب دفع إىل ممارسة أنشطة هتريب اوستلع واوقهرب واوغش اوضرييب ،واويت تعقرب
أوجه وألنشطة غري اورمسية.
كما أن نية اجلزائر يف االنضمام إ ىل املنظمة اوعاملية وتلقجارة دفعقها وقحرير املبادالت اوقجارية ،وما جنم عنه من تدفىات ستلعية وألسواق
اووطنية ،ما أدى باجلهاز اإلنقاجي والققصاد اجلزائري إلنقاج ستلع غري قادرة عتل منافسة اوستلع األجنبية ،وهو ما دفعها وتلقداو يف
األسواق املوازية بأرخص األمثان وىت ال تكون عرضة وتلكساد ،أما اونىطة املهمة اويت تعقرب مصدرا وكل األنشطة غري اورمسية فهي تقمثل يف
اوفساد اإلداري ،اوناتج عن غياب اورقابة ،باإلضافة إىل تسبب تطوير اوىطاع اوسياوي يف زيادة دخو اوعمتلة اوصعبة ،اويت أصبحت
1
تقداو يف األسواق املوازية عوضا عن األسواق اورمسية.
كل هذه األسباب وغريها كانت سببا يف اسقفحا ظاهرة االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ويث بتلغ  60متليار دوالر هناية سنة ،2011
أي ما يعاد  %30من اوناتج اوداختلي اخلام 2.بعدما بتلغ نسبة  %42من اوناتج اوداختلي اخلام سنة  ،2003ويصل يف هناية  2017إىل
ووايل  %50من اوناتج اوداختلي اخلام ،وميكن توضيح تطور االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر خال اوفرتة املمقدة من  2011 -1998من
خال اجلدو اوقايل:
الجدول رقم ( :)1تطور حجم االقتصاد غير الرسمي في الجزائر خالل الفترة الممتدة من

2111 -1669

اوسنة

1988

1990

1998

2000

2003

2006

2011

2012

2017

وجم االققصاد غري اورمسي من
اوناتج اوداختلي اخلام %

19.5

25.4

32.95

34.1

42

34.4

30

45

50

المصدر :بورعدة وورية ،مرجع سبق ذكره ،ص ،120وموسوس مغنية ،مرجع سبق ذكره ،ص.182

.1السياسات المنتهجة لمواجهة االقتصاد غير الرسمي في الجزائر :وىد أيىنت اوستلطة مع تبين سياسات االنفقاح االققصادي بأن
منو اوىطاع غري اورمسي وتوسعه ويس عرضا مرضيا من أعراض األزمة االققصادية ،ووكنه جنني جملقمع يقكون من أعوان جدد مهشهم
احمليط اإلداري االوقكاري اوذي كان يطغ عتل تسيري االققصاد ،وباوقايل أصبحت مساعدة اوىطاع غري اورمسي وتلدخو واالندماج يف
اوىطاع اورمسي والققصاد أمرا ضروريا ،فنظرا خلطورة هذا اونوع من األنشطة عتل اوىطاعات اورمسية وجب إجياد احلتلو وقشجيعه عتل
االندماج واوعمل بشكل قانوين ،ومن بني هذه اإلجراءات جند:
اوقعامل مع هذا اوىطاع بشكل شفاف وتيسري اإلجراءات عتليه وخفض تكتلفقها ملساعدته عتل اوقواجد من خال كيان شرعي ،3وجتتل
ذوك عرب إضفاء شفافية أكثر عتل تنظيم وتسيري اوىطاع اخلاص ،وذوك بإزاوة كل اوعراقيل اوبريوقراطية اويت كانت سببا يف فرار رؤوس
األموا اخلاصة حنو االققصاد غري اورمسي،وال يقأت ذوك إال من خال منح االسقىالوية اوىانونية واوفعتلية وتلمؤسسة اخلاصة ،وجتتل
ذوك من خال اوىانون رقم  25/88املؤرخ يف  1988/07/12املقضمن اوىانون اوقوجيهي والسقثمارات اخلاصة اووطنية مبنحها
االسقىالوية اوقامة ،كما انفقحت اوستلطة عتل رأس املا األجنيب اخلاص ،ومت تأسيس هذا االنفقاح من خال املواد ،183 ،182 ،181
 184من اوىانون رقم  10/90املؤرخ يف  1990/04/14املقعتلق باونىد واوىرض 4.كما مت إنشاء وزارة خاصة بىطاع املؤسسات اوصغرية

 1بورعدة وورية ،االقتصاد غير الرسمي في الجزائر :دراسة سوق الصرف الموازي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.88– 87
 2بودال عتلي ،القطاع غير الرسمي في الجزائر :مظاهره ،مجاالته وسبل استقطابه ،مرجع سبق ذكره ،ص.151

 3دال بن مسينة ،انعكاسات القطاع غير الرسمي على االقتصاد الجزائري ،جمتلة اوعتلوم اإلنسانية ،جامعة بسكرة ،اوعدد  ،37/36نوفمرب  ،2014ص.406
 4عزوز عتلي ،االقتصاد الموازي والسياسات المضادة له في الجزائر ،متلقى وطين وو " االققصاد املوازي" ،جامعة سعيدة ،ص.18
جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي
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واملقوسطة سنة  0993إال أن اإلطار اوىانوين هلا م يدخل ويز اوقنفيذ إال سنة
 2001/12/12املقضمن توجيه وترفية املؤسسات اوصغرية واملقوسطة.

2001

مبىقض اوىانون رقم

18/01

املؤرخ يف

 اإلصالوات اجلبائية وإعطاء مزايا ضريبية وكل من يسع وتلعمل بشكل رمسي ،وباوقايل يساهم هذا اوىطاع بدوره يف اوقنمية احملتلية ودعم
وركة اوعمل ،ويث قامت بداية بإصالوات جذرية وفرض أنواع جديدة من اوضرائب ،مث قامت بإدخا تعديالت وإجراءات جديدة
1
وقبسيط اوضريبة وتوسيع اووعاء اوضرييب وقخفيف اوعبء اوضرييب عتل املكتلفني واويت منها:
 تبسيط اونظام اجلبائي من خال إدراج متلف جبائي وويد؛ تىتليص األعباء اوضريبية اويت يقحمتلها أرباب اوعمل ،من خال اإلعفاءات املققاوية من اوضرائب واورسوم ضمن قوانني املاوية كخفضضريبة اودفع اجلزايف إىل  %1سنة  ،2000مث إوغائها هنائيا سنة 2006؛
 ختفيض معد اوضريبة عتل أرباح اوشركات إىل  %25سنة  ،2006مث ختفيضها باونسبة جملموعة من األنشطة إىل  %19سنة ،2008وتوويدها مرة أخرى سنة  2015مبعد .%23
 كما تضمنت اإلصالوات جمموعة من اوقخفيضات واإلعفاءات من خمقتلق أنواع اوضرائب ،إضافة إىل جمموعة من اوقحفيزات وتلمؤمننياجقماعيا ودفع اشرتاكاهتم...اخل.
2

كما عمتلت اودووة عتل احلد من ظاهرة اوبطاوة املقزايدة من خال إسرتاتيجية اوقشغيل ،وذوك بقأسيس عدة مؤسسات وهيئات منها:
 تأسيس وكاوة اوقنمية االجقماعية سنة  ،1996وقسيري متلفات اوشبكة االجقماعية ومن أهم براجمها :اوشبكة االجقماعية( املنحة اجلزافيةوتلقضامن ،اوقعويض عن اونشاطات ذات املنفعة اوعامة) واوقنمية اوقعاونية؛
 إنشاء اووكاوة اووطنية ودعم وتشغيل اوشباب سنة  ،1996وقفادي ممارسة اوشباب وألنشطة غري اورمسية؛ اووكاوة اووطنية وقطوير االسقثمار :أنشأت سنة  ،2001بغرض ترفية االسقثمارات احملتلية واألجنبية كأداة إلنعاش سوق اوعمل يف اجلزائر؛ اوصندوق اووطين وتلقأمني عتل اوبطاوة :أنشئ سنة  2004كمؤسسة عامة وتلضمان االجقماعي ،بغرض إعادة إدماج اوعما املسروني منمناصب عمتلهم ،واسقحداث مناصب عمل ضمن نشاطات اوبطاوني؛
 جهاز املساعدة عتل اإلدماج :ويقضمن ثالثة عىود أساسية :هي عىود إدماج وامتلي اوشهادات ،عىود اإلدماج املهين وعىود اوقكوينواإلدماج.
3
باإلضافة إىل أن اجلزائر اختذت جمموعة إجراءات خاصة فيما خيص قطاع اوقجارة أمهها :
 قامت باوقنسيق مع اجلماعات احملتلية إلنشاء فضاءات رمسية المقصاص األنشطة غري اورمسية وإدماجها يف االققصاد اورمسي؛ فرض اورتام اوىواعد اوىانونية واوقجارية املعمو هبا عن طريق تكثيف عمتليات اورقابة؛ ختلق أسواق مقخصصة تقوفر عتل اوقجهيزات اوالزمة وذوك باوقنسيق مع اجلماعات احملتلية ووزارة اوقجارة ،متثتلت هذه األسواق يف4أسواق مجتلة ذات طابع وطين 25 ،سوق مجتلة ذات طابع جهوي 21 ،سوق مجتلة ذات طابع داختلي و 1800سوق جتزئة تقوزع عتل
واليات اووطن.

 1برمحون وياة ،مرجع سبق ذكره ،ص.137
 2بوخيط ستليمة ،القطاع غير الرسمي في المدينة الجزائرية بين النظرية والتطبيق – الباعة المتجولون في مدينة المسيلة نموذجا ،أطرووة ونيل شهادة
اودكقوراه يف عتلم االجقماع ختصص تنظيم وعمل ،جامعة احلاج خلضر باتنة ،2015 ،ص ص .207-202
 3برمحون وياة ،مرجع سبق ذكره ،ص.139
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ثالثا .الخاتمة
توصتلنا من خال هذه اودراسة إىل جمموعة من اونقائج نذكرها فيما يتلي:

 االققصاد غري اورمسي حيقل مكانة هامة يف االققصاد اجلزائري ،سواء من ويث مسامهقه توفري مناصب اوشغل واحلد من اوبطاوة واوفىر
أو من ويث اووظائف اويت يؤديها،
نظرا وقعدد أسباب انقشاره فىد تعددت مظاهر هذا اونوع من األنشطة يف اجلزائر وىت مشتلت معظم اوىطاعات( اوىطاع اوقجاري،
اوىطاع اوصناعي ،اوىطاع اونىدي واملايل،)....
 من أجل احلد من هذه اوظاهرة انقهجت اجلزائر سياسة تنموية جديدة من خال جمموعة اإلصالوات اويت قامت هبا مثل :إنشاء
أسواق السقىطاب اوقجار غري اورمسيني ،إنشاء مؤسسات مصغرة ،تسهيل احلصو عتل اوسجل اوقجاري واإلصالوات
اوضريبية...؛
 باورغم من جهود اودووة يف سبيل احلد من هذه اوظاهرة إال أن عدم فعاوية اإلجراءات املقخذة ونىص اورقابة زاد من توسع وانقشار
هذه اوظاهرة ويث أن عجز االققصاد اورمسي عن توفري مناصب شغل واحلد من اوفىر وكذا ارتفاع معدالت اوضرائب ،وهي
األسباب اورئيسية وتلقوجه حنو االققصاد غري اورمسي ،يؤدي باوضرورة إىل اوقوجه حنو االققصاد غري اورمسي وسد اوثغرات اويت حيويها
االققصاد اورمسي يف االققصاد اجلزائري.

ومما سبق ميكن تىدمي اوقوصيات اوقاوية:
تسهيل اإلجراءات اإلدارية ملمارسة اوعمل اورمسي؛

حتسني اورواتب واألجور يف اوىطاع اورمسي وزيادة اوىدرة اوشرائية خاصة مع ارتفاع معدالت اوقضخم؛

توسيع اوىطاع اورمسي من خال حماووة حتىيق اوقكامل بني اوىطاع اوعام واخلاص؛
اوقسيري اجليد وتكثيف عمتليات اورقابة يف خمقتلف املؤسسات واإلدارات حملاربة مظاهر اورشوة واوفساد اإلداري.
قائمة المراجع
 /1إبراهيم هتامي ،إمساعيل فرية ،عبد احلميد نيتلمي،

العولمة واالقتصاد غير الرسمي ،دار اهلدى ،اجلزائر2004. ،

 /3نسرين عبد احلميد نبيه ،االقتصاد الخفي ،دار اووفاء ودنيا وتلطباعة واونشر ،االسكندرية.2008 ،

 /3أناند غروفر ،تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ،اوبند  3من جدو أعما
اودورة  20جملتلس وىوق اإلنسان ،اجلمعية اوعامة وألمم املقحدة.2012 ،
 /4بودال عتلي ،القطاع غير الرسمي في الجزائر مظاهره ،مجاالته وسبل استقطابه،Maghreb Review of economics and management ،
اجملتلد  ،4اوعدد  ،01مارس.2017
 /1بودال عتلي ،تقييم كلي لالقتصاد غير الرسمي في الحزائر " مقاربة نقدية لالقتصاد الخفي" ،أطرووة مىدمة ونيل شهادة اودكقوراه يف اوعتلوم
االققصادية ،جامعة تتلمسان.2007،

 /6بودال عتلي ،القطاع غير الرسمي في سوق العمل الجزائري :دراسة تحليلية تقييمية للقترة ( ،)2111 -1691جمتلة احلىيىة ،جامعة أدرار ،اوعدد
اوسادس واوعشرون ،سبقمرب .2013

 /2برمحون وياة ،االقتصاد غير الرسمي وأثره على اقتصاديات الدول النامية -دراسة حالة الجزائر ،مذكرة مىدمة ونيل شهادة املاجسقري يف اوعتلوم
االققصادية ختصص اققصاديات املاوية واوبنوك ،جامعة بومرداس.2010،
 /8بودال عتلي ،تقييم دور االقتصاد غير الرسمي في تعديل مشكلة البطالة في الجزائر (دراسة قياسية) ،جمتلة ديناميكية اإلصالح يف دو احتاد املغرب
اوعريب ،جامعة حممد األو  ،اوعدد  ،2املغرب.
 /9دال بن مسينة ،انعكاسات القطاع غير الرسمي على االقتصاد الجزائري ،جمتلة اوعتلوم اإلنسانية ،جامعة بسكرة ،اوعدد  ،37/36نوفمرب .2014
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بعياي رابح ،د.خليفي رزقي
 /01بوخيط ستليمة ،القطاع غير الرسمي في المدينة الجزائرية بين النظرية والتطبيق – الباعة المتجولون في مدينة المسيلة نموذجا ،أطرووة ونيل شهادة
اودكقوراه يف عتلم االجقماع ختصص تنظيم وعمل ،جامعة احلاج خلضر باتنة.2015 ،

 /00بورعدة وورية ،االقتصاد غير الرسمي في الجزائر دراسة سوق الصرف الموازي  ،مذكرة خترج ونيل شهادة املاجسقري يف االققصاد ختصص اققصاد دويل،
جامعة وهران.2014-2013 ،
 /03وبيش عتلي،

االقتصاد الموازي والفساد في الجزائر ،جمتلة معارف ،جامعة اوبويرة ،اوسنة اوعاشرة ،اوعدد  ،18جوان.2015 ،

 /03موسوس مغنية ،ضبط االقتصاد غير الرسمي في الجزائر لزيادة إيرادات الخزينة العامة ،جمتلة االققصاد واملاوية ،اجملتلد ،4اوعدد .2018 ،02
 /04رمضاين حممد ،االنضباط النقدي في ظل االقتصاد غير الرسمي وقضايا اإلصالح االقتصادي ،Revue srategie et developpement ،جامعة
مسقغامن ،اوعدد  ،01جويتلية .2011

 /01قارة مالك ،إشكالية االقتصاد غير الرسمي في الجزائر مع عرض ومقارنة تجارب :المكسيك ،تونس والسنغال ،أطرووة مىدمة ونيل شهادة اودكقوراه
يف اوعتلوم االققصادية ،ختصص االققصاد املايل ،جامعة قسنطينة.2010 ،

 /06حممد زعالين ،شمولية ظاهرة االقتصاد الموازي باإلشارة إلى االقتصاد الجزائري( تأصيل المعنى -بحث في األسباب واآلثار) ،جمتلة أحباث اققصادية

وإدارية ،اوعدد اوعاشر ،ديسمرب .2011

 /02رواب حممد بن سعود ،اقتصاد الظل :واقع ملموس وحلول مقترحة ،جمتلة جامعة بنغازي اوعتلمية ،اوسنة اوسادسة واوعشرون ،اوعدد  3و.2013 ،4

 /08محودة رشيدة ،استراتيجيات إدارة االقتصاد غير الرسمي في ظل التخطيط للتنمية المستدامة -دراسة مقارنة بين تجربتي الجزائر ومصر ،مذكرة
مىدمة ونيل شهادة املاجسقري يف عتلوم اوقسيري ختصص اإلدارة اإلسرتاتيجية وتلقنمية املسقدامة ،جامعة فروات عباس سطيف.2012 ،
 /09حيياوي نسرين ،االقتصاد الموازي في الجزائر ،الحجم ،األسباب والنتائج ،جمتلة اودراسات املاوية واحملاسبية واإلدارية ،املدرسة اووطنية اوعتليا وتلعتلوم
اوسياسية ،اجلزائر ،اوعدد اوسادس ،ديسمرب .2016

 /31عطار عبد احلفيظ ،التشغيل غير الرسمي بين الدافع االقتصادي واالجتماعي في الجزائر ،أطرووة مىدمة ونيل شهادة اودكقوراه يف اوعتلوم اإلنسانية
واالجقماعية ،ختصص األنثروبوووجيا ،جامعة تتلمسان.2010 ،

 /30خثريي حممد ،ظاهرة غسيل األموال كنتيجة لالقتصاد الموازي في الجزائر ،متلقى وطين وو االققصاد غري اورمسي :مداخيل وقياسات ،جامعة سعيدة.

 /33عزوز عتلي ،االقتصاد الموازي والسياسات المضادة له في الجزائر ،متلقى وطين وو " االققصاد املوازي" ،جامعة سعيدة.
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اقتصاد الظل :أسبابه والتدابير المتخذة لتقليصه
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العايب فاطمة الزهراء

جامعة اوبتليدة
اوربيد االوكرتوينlaibzahra@hotmail.com :
2

الملخص
يهدف هذا املىا اىل دراسة موضوع اققصاد اوظل واوىاء اوضوء عتل بعض اوقدابري املقخذة من اجل حماربة هذه اوظاهرة اذ يعقرب
األثر اوستليب ووجود هذا اونوع من املعامالت كبريا مما جيعل من هذا املوضوع حمل حبث وحتتليل األكادمييني وتلوصو اىل طرق عىالنية
ملكافحة هذه اوظاهرة

الكلمات المفتاحية :االققصاد املوازي ،تدابري جبائية  ،اجلزائر

Résumé
Ce papier vise l’étude du sujet de l’économie informelle (ou fantôme) et met la lumière sur certaines mesures
prises pour réduire ce phénomène.
En effet l’effet négatif de l’existence de ce genre de transactions est si important qu’il rend le sujet objet de
plusieurs études académiques ceci dans le but d’arriver de manière Rationnel à combattre ce phénomène.
Les mots clés :économie informelle, mesures fiscales, Algérie

المقدمة
إن اهقمام اوباوثني مبوضوع االققصاد اورمسي راجع وقفاقم هذه اوظاهرة واونقائج اوستلبية عتل ثروة اوشعوب إذ أن وه أشكا مقعددة ويعقرب
صعب يف اوىياس ،وتعقرب اجلزائر من اودو اويت تعاين من هذه اوظاهرة باعقبارها يف املراتب األوىل وتلدو ذات اوضغط اجلبائي املرتفع وهي
تسع حملاربقها عن طريق اخذ تدابري وتفعيل برامج جبائية ومصرفية ،ومن هذا املنظور سنحاو يف هذه اوورقة اوبحثية حتديد أسباب تفاقم
ظاهرة االققصاد املوازي ،أثارها ،واوقدابري اويت اختذهتا اودووة اجلزائرية وتلىضاء عتليها.
ملعاجلة هذا املوضوع مت تىسيمه إىل ثالثة حماور أساسية:
احملور األو  :عوامل وخصائص االققصاد املوازي.
احملور اوثاين :أسباب وأثار االققصاد املوازي.
احملور اوثاوث :تدابري وتلىضاء عتل االققصاد املوازي.
أوال -عوامل وخصائص االقتصاد الموازي
 -1تعريف االقتصاد الموازي
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كتلما ُوجد قيد عتل ورية املعامتلة يف اوسوق ،يكون هناك ضرورة الققصاد موا ٍز ،األمر األساسي هو معرفة ملن تذهب فوائد هذه القيود؟

مث إثارة سؤا ثان :هل تتوافق هذه القيود مع عىالنية اققصادية أم أهنا أدوات بريوقراطية يف يد نظام احلكم اوسائد؟ فما هو االقتصاد
الموازي الذي يعمل بالخفاء أو كما يُطلق عليه اقتصاد الظل؟

بشكل أدق وبقعريف أمشل؛ هو جمموعة من األنشطة واملمارسات اويت تنشأ عتل هامش االققصاد اورمسي اوغري مسجتلة واوغري حمسوبة يف
ِ
بعيدا
احملاسبة اووطنية اورمسية وتلدووة واويت ُمتارس من قبَل أطراف أو مجاعات .اهلدف اورئيسي من هذه األنشطة؛ هو اوربح اوسهل ً
عن اورقابة احلكومية وبعيدا عن اوضرائب واالسقىطاعات ،وطبعا نسقنقج من اوقعريف أن هذه األنشطة غري نظامية ،وتسري بشكل عشوائي
وفردي ،وذات مسقوى مقدين من اوقنظيم" .إنه اققصاد مقنوع األشكا يعمل وفق مبدأ واود هو مبدأ اوسرية"، .1وقد أطتلىت تعبريات
2
مقعددة عن هذا االققصاد ،كاالققصاد األسود واالققصاد غري مرئي واققصاد اوظل واالققصاد اوسفتلي.
 -2خصائص االقتصاد الموازي
مما سبق البد من معرفة خصائص ومميزات االققصاد اخلفي:
ف إىل حتىيق اوربح فىط بغض اونظر عن أثره أكانت إجيابًا أو ستلبًا عتل
يهد ُ
– يقميز اققصاد اخلفي أنه اققصاد نفىي حبت؛ مبعىن أنه ُ
دخال وتلطبىات حمدودة اودخل أو اوغري مؤهتلة وسوق اوعمل اويت تقسم
اققصاد اودووة… أي أهنا جمموعة من األنشطة اويت ختتلق ً
باوبطاوة بشكل عام.
– من ميزته كذوك هو عدم خضوعه ألي رقابة وكومية كما أنه ال يُعقد به يف احلسابات اووطنية رغم تأثريه اوكبري عتل اققصاد
اودووة؛ أي أنه يقميز با وسرية واوعمل يف اخلفاء مما يرتتب عتليه أنه يقهرب من كافة االسقحىاقات احلكومية كاوضرائب واورسوم …
اخل.
 اغتلب اعما هذا االققصاد يقطتلب رؤوس أموا قتليتلة ويعقمد عتل اوسيووة اونىدية. يعقمد االققصاد اخلفي عتل اوشكل اوعائتلي او عدد قتليل من اوعما . ال يوجد أي ا وقزام جتاه اودووة سواء من خال تسديد اوضرائب او اورسوم ،ووكن يف نفس اووقت تسقفيد من خدمات اوبنية اوقحقيةاملوجودة عند اودووة.
 -3أسباب االقتصاد الموازي
بعد ما تناوونا تعريف هذا االققصاد وخصائصه ،ميكن ونا طرح اوسؤا اوقايل :ما هي أهم األسباب التي قد تدفع األفراد إلى مزاولة مثل

شا للدولة؟
هذه األنشطة
تجاوزا للقوانين وتهمي ً
ً

هناك عدة عوامل تصنَّف أهنا :اققصادية ،إدارية ،وسياسية:


يعرفه االققصاديون اوتليرباويون
العامل االقتصادي :يُعقرب من أهم اوعوامل اويت تقميز هبا اوكثري من اودو اونامية؛ وهو ما قد ّ
نفسره بأنه االحنراف اوذي حيدث وتلنشاط االققصادي نقيجة وتلقدخل املفرط
مبصطتلح :االحنراف االققصادي واوذي ميكن أن ِّ
وتلدووة يف اونشاط االققصادي.

1عاد عبد املهدي ،وسني اهلموندي ،املوسوعة االققصادية ،دار ابن ختلدون وتلطباعة واونشر واوقوزيع ،بريوت ،وبنان ،0981 ،ص .20
2امحد وسني اهلييت ،عدنان جنم ،جمتلة اإلدارة واالققصاد ،ظاهرة االققصاد اخلفي وغسيل األموا  ،املصادر واالثار ،اوعدد  ،80بغداد ،اوعراق ،3101 ،ص
.81
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العامل اإلداري :وهو ما يقمثل يف اوبريوقراطية اوالمقناهية يف األنظمة اإلدارية اويت تقمثل يف تعىد اإلجراءات اإلدارية وتلبدء يف
مزاووة نشاط اققصادي معني كمروتلة اسقخراج رخصة مزاووة اوقجارة (او أي نشاط جتاري) واوسجل اوقجاري ،وتعىد اإلجراءات
وتلحصو عتل اوىروض اوبنكية ،كذوك عدم وجود معونات ومساعدات؛ ما يدفع األفراد إىل اوقهرب من رقابة اودووة املعىدة.



أساسا ،وتركيز
العامل السياسي اوذي يقمثل يف ضعف املؤسسات احلكومية يف إدارة اونشاط االققصادي وتلدووة ،هذا إذا ُوجد َ

األجهزة احلكومية فىط عتل أنشطة أو حتركات أخرى وتكثيف اودخل هلا مما يؤدي إىل إمهاهلا ملا هو أهم مما يؤدي باوطبع إىل
متارس من قِبَل اودووة أو حتت رقابة اودووة بدون رقابة وبدون اسقفادة فعتلية
متارس فيها األنشطة اويت جيب أن َ
ختلق أسواق موازية َ
وتلدووة.
عندما ال تكون هناك أنشطة حمظورة ،ميكن ألدوات بريوقراطية أن تعمل بشكل خفي وغري شفاف ،يعيق وق اجلميع يف اووصو
اودميىراطي وتلستلع واخلدمات .هكذا يقمقع املسؤووون اوذين وديهم ستلطة منح اورتاخيص يف جمايل اوصرف واوعىارات ،ويا زبائنهم

املسقبعدون إذاً إىل أنشطة موازية حمظورة .احلصو عتل اوىروض هو غاوباً غري مقاح وتلجميع ،ويس
باحتكارات تؤدي إىل اإلقصاء .فيتلجأ
َ

امقالك اوضمانات املاوية هو ما يفقح اوطريق وتلوصو وتلىرض بل اوىرب من اوستلطة اوسياسية يف اغتلب األويان .اوفاعتلون يف جما
االققصاد املوازي واوذين هلم قدرات ماوية كبرية يقم اسقبعادهم ،يىرض هؤالء (املبعدون من اوىيام ببعض األنشطة احملرمة عتليهم من طرف

اعتل ستلطات اودووة) بعضهم اوبعض مباوغ ماوية نىدية دون املرور عرب اوبنوك ،ويىومون بذوك باوقجاز نىد ائقماين ،ما يُج ّرد الدولة من
تستلم بىية اودو اوعربية من هذه املمارسات .فإن نيل اوعىود اوعمومية يبى وكراً عتل فئة معينة،
سلطتها يف مراقبة اوكقتلة اونىدية .وال ْ

فىد ذكرت جمتلة  Orient XXI 1اوصادرة بقاريخ  26ابريل  2017واوة اوسيد جممع Groupe-Haddadعتلي وداد يف اجلزائر ،وهو منقفع
بطتلبيات عمومية "مكنقه من أن يصبح صاوب أكرب مؤسسة أشغا عامة يف اجلزائر ".ويرتبط باوىرب من اوستلطة .وهذا اققصاد موا ٍز
تسري هذه اإلدارات -
وىيىي .نقيجة وذوك حياو
املسقبعدون ،وهم ناشطون يف األسواق املوازية ،عىد حتاوفات مع اوبريوقراطية اويت ّ
َ
حتاوفات تىوم عتل املصاهرة يف بعض األويان -أو ان يَ ْشغتلوا بأنفسهم هذه املناصب االسرتاتيجية أو أن جيعتلوا وتلفاء هلم يشغتلوهنا.
االستثمار هنا ال يقمثل يف ختلق مؤسسة اققصادية بل يف سداد المصاريف اوالزمة وشراء هذا اوصنف من

املواقع.

ثانيا-أسباب انتشار واثار االقتصاد الموازي
 -1أسباب انتشار االقتصاد الخفي نذكر عتل سبيل املثا :
ضعف معد اونمو االققصادي وباوقايل عدم قدرة االققصاد اووطين عتل ختلق فرص اوعمل وانقشار اوبطاوة.
اوقعىيدات اإلدارية (اوبريوقراطية) وضبابية اوقعتليمات وسيطرة اوعالقات اوشخصية وجلوء اوناس اىل ت األبواب اخلتلفية (وإلدارات
اورمسية) يف جماالت اوعمل االققصادي.
عدم مرونة وواقعية اوقشريعات االققصادية فيما خيص اوىيام ببعض األنشطة االققصادية ،فكتلما زادت ودود املنع والسقرياد واوقصدير
كتلما ازداد هذا االققصاد اما من خال زيادة اوصادرات اوومهية او االسقرياد بشكل غري نظامي.

 -2اثار االقتصاد الموازي
باعقبار االققصاد املوازي بعيد عن كل دعم او رقابة وخيضع وىانون اوعرض واوطتلب ،فهو بذوك يعكس األسعار احلىيىية وتلستلع و
اخلدمات ،و نظرا وقوسع وجمه فىد يكون وافزا والققصاد اورمسي بان يكون اكثر تنافسية 2باإلضافة اىل ذوك وه عدة اثار إجيابية منها:
األثر عتل ختفيض معد اوبطاوة و تاهيل اوعماوة و زيادة اوعرض
-

اوستلعي;
1

https://orientxxi.info/Orient XXI - Magazine en ligne lancé le 1er octobre 2013. Offrir un autre regard sur le monde
arabe et le monde.

2حمم د زعالين ،مشووية ظاهرة االققصاد املوازي باإلشارة اىل االققصاد اجلزائري ،جمتلة أحباث اققصادية إدارية ،اوعدد  ،01ديسمرب  ،3100ص.301
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االسقجابة اوسريعة وقغريات اوسوق او اخقالهلا و ختفيض اوفروق يف توزيع
األثر عتل ختفيض معد اجلرمية و معدالة اهلجرة
-

اودخل;

;

صمام أمان و مهدئ اجقماعي
اما فيما خيص االثار اوستلبية منها االققصادية واالجقماعية
.

اقتصاديا:
فىدان وصيتلة اوضرائب  :ان جانبا من اودخل اوذي يقم توويده داخل االققصاد ال يدفع عنه ضرائب ويث ال يىوم االفراد
1
باوكشف عن دخوهلم او طبيعة وظائفهم اويت يىومون هبا وتلستلطات اوضريبية
تشوه املعتلومات :عندما يكون وجم االققصاد املوازي كبريا فان درجة اعقمادية اوبيانات اورمسية سقنخفض و تكون مؤشرات
2
اققصادية خاطئة و اوىرارات االققصادية غري صائبة
األثر عتل اوسياسة اونىدية  :وجود اققصاد موازي يعين زيادة اوطتلب عتل اونىود و بذوك تىل مرونة اوطتلب عتل اونىود .3
-

اجتماعيا:

غياب احلماية االجقماعية و ما ينقج عن ذوك من اخطار اجقماعية عتل اوعما .
يساعد عتل انقشار اجلرمية و احنراف اوشباب ملمارسة األنشطة اوغري مشروعة.
-

عدم املساواة بني عماوه و عما االققصاد اورمسي خاصة يف توزيع اوعبئ اوضرييب.
-

اسقغال األطفا و اونساء باوعمل داخل حميط تنعدم فيه ادىن وىوق و قوانني اوعمل ،و يوود تاثريا ستلبا عتل اورغبة يف مواصتلةاوقعتليم و هذا ما يؤدي اىل انقشار االمية و اجلهل .
ثالثا-تدابير للقضاء على االقتصاد الموازي
 -1تدابير الدولة الجزائرية لمكافحة الفساد و التهرب الضريبي و الجمركي
 األطر اوقشريعية ملكافحة اوفساد االققصادي من اهم اوقشريعات نذكر اوىانون املقعتلق باووقاية من اوفساد ومكافحقه رقم  01-06املؤرخيف  20فيفري  2006واوىانون املقعتلق مبكافحة جرمة تبييض األموا رقم  01-05املؤرخ يف  06فيفري .2005
 األجهزة احملتلية ملكافحة اوفساد االققصادي :أمهها جمتلس احملاسبة ،املفقشية اوعامة وتلماوية ،املرصد اووطين ملكافحة اورشوة و اووقاية منها،ختلية االسقعالم املايل ،اهليئة اووطنية وتلوقاية من اوفساد و مكافحقه ،و اوربملان .4
 اويات مكافحة اوقهرب اوضرييب وتشجيع االمقثا اجلبائي. 1-1اعتمدت إدارة الضرائب طرقا عدة للتخفيف من ظاهرة اوقهرب اوضرييب و ردع املقهرين أمهها : 5

1حممد إبراهيم طه اوسىا ،االققصاد اخلفي يف مصر ،متلقزمة وتلطبع واونشر ،مصر ،3116، ،ص .14
2نسرين عبد احلميد نبيه ،االققصاد اخلفي ،دار اووفاء ودنيا اوطبع واونشر ،اإلسكندرية ،مصر ،3118 ،ص .83-80
3نسرين حيياوي ،االققصاد املوازي يف اجلزائر :احلجم،األسباب واونقائج ،جمتلة اودراسات املاوية واحملاسبية واإلدارية،اوعدد اوسادس  ،3106،ص .391
 4عنرتة بن مرزوق وعبدو مصطف  ،معضتلة اوفساد يف اجلزائر –دراسة يف اجلذور األسباب واحلتلو  ،جيتلطي وتلنشر ،اجلزائر .3119 ،ص .26
5نفس املرجع اوسابق .ص .83
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وضع رقم جبائي اوصائي وطين خاص وكل شخص طبيعي او معنوي وقحديد هوية اوشخص املكتلف باوضريبة،منطىقه ،رقمه يفاوسجل اوقجاري...
منع املقهربني من دفع اوضرائب من املشاركة يف مناقصات وطنية اودووية.
-

وجوب تىدمي وثيىة مسقخرج اوضرائب بعبارة" الشيء" عند طتلب اوقشطيب من اوسجل اوقجاري.
وجوب اظهار كل اوبيانات اخلاصة باملوردين وأصحاب اخلدمات.
-

وضع اويات رادعة ملكافحة اورشوة ملوظفي إدارة اوضرائب.
اما فيما خيص مكافحة اوقهرب اجلمركي
1
تكثف مصاحل اجلمارك من جمهوداهتا يف جما اورقابة و مكافحة اوقهرب اجلمركي عن طريق اوعديد من اإلجراءات أمهها .
إطالق برنامج وثالث سنوات  2010-2007بقكتلفة  10ماليري دينار ملكافحة تىتليد اوعالمات اوقجارية وأيضا هبدف نىل إدارة
اجلمارك من وظيفقها اوقىتليدية (اوقحصيل اجلبائي و مراقبة األشخاص و اوبضائع عتل احلدود) اىل مهمة محاية االققصاد اووطين
من املخاطر كاوقىتليد ،اوقهريب ،تبييض األموا ...اخل.
اعداد تشريع و تنظيم مجركيني يقميزان باودقة و اووضوح باالعقماد عتل االتفاقيات اودووية خصوصا اتفاقية إسطنبو و كيوطواوتلقان ادختلقا نظام معتلومات و تسيري ايل خاصة باوقصرحيات اجلمركية اوذي اصبح يغطي  %97من اوقجارة اخلارجية وتلجزائر .
 2-1برنامج االمتثال الجبائي االرادي
مت تأسيس هذا اوربنامج مبوجب اوكام املادة  43من ق.م.ت  2015واوذي دخل ويز اوقنفيذ يف اوت  2015وميقد مفعووه اىل غاية
 2017/12/31كسياسة السقىطاب األموا املقداووة خارج اإلطار اوبنكي
هبدف كسب ثىة املواطنني واإلدارة .2قامت اإلدارة اجلبائية باعقماد هذا االجراء املخصص وتلمواطنني و املقعامتلني اوذين ينشطون خارج
االطار اورمسي اىل االنضمام و بصفة تدرجيية اىل اوىطاع اورمسي يف ضل اوضمانات اويت قدمقها اإلدارة من خال انه ون تكون هناك رقابة
بعدية و ال إعادة تىومي جبائي ضد املنخرطني يف هذا اوسعي بشرط  3:ان تكون هذه األموا او املعامالت يف األصل من مصدر مشروع،
و ال ترتبط باي فعل جيرمه قانون اوعىوبات و اوقشريع املنظم ملكافحة غسيل األموا و متويل اإلرهاب مع تىدمي ضمانات قانونية و تىنية
كحرية اوقصرف يف األموا املودعة ودى اوبنوك بعد تسوية اووضعية اجلبائية من خال دفع رسم جزايف  % 7مع احلصو عتل شهادة
جبائية حمررة .
بعد مرور اكثر من سنقني و نصف عتل اطالق عمتلية برنامج املطابىة اجلبائية االرادية م تأيت باونقائج املرجوة منها ويث ميكن اوىو و
وسب أصحاب االخقصاص ان عمتلية اسرتجاع األموا املقداووة يف اوسوق املوازية بشكل طوعي فشل النه يتلزم املنخرطني بدفع رسم
جزايف  %7من األموا املودعة و نظرا وىتلة اوقوعية و اوقحسيس و املواطنة اجلبائية فان اوعمتلية م تتلى اونقائج املرجوة منها و يف نفس
االطار و هبدف مواجهة االزمة املاوية و االققصادية  ،و وقجنب اوتلجوء اىل املديونية اخلارجية .4
1مالك قارة ،إشكاوية االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر مع عرض و مىارنة جتارب املكسيك  ،تونس و اوسنغا ،أطرووة دكقوراه،كتلية اوعتلوم االققصادية و عتلوم
اوقسيري ،جامعة منقوري قسنطينة  ،3101،ص . 313
2و.م/م.ع.ض ،رساوة رقم  3101/77املقضمنة برنامج االمقثا اجلبائي االرادي-من اجل عالقة مبنية عتل اوثىة  ،3101،ص .18
 3اجلريدة اورمسية رقم  41املؤرخة يف  3101/12/33املقضمنة االمر رقم  10-01املؤرخ يف  3101/12/31املقضمن ق.م.ت  3101ص .04
4
نشرية معرض اوصحافة ،منقدى رؤساء املؤسسات ،اجلزائر  ،3106،ص.8-2
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 -2القرض السندي
قامت احلكومة بإطالق قرض سندي يف  2016/04/17حبيث يعقرب اوية جديدة كفيتلة باسرتجاع األموا اوضخمة املقداووة خارج اوىنوات
اورمسية مع اعقبار انه خطوة إجيابية من شاهنا مواجهة اثار اوظروف االققصادية و املاوية احلاوية و ادخا األموا اويت تدور يف اوسوق املوازية
اىل اوسوق احلىيىية اورمسية و يف هذا اوشأن يكون اوىرض اوسندي كادة حتث ممقتلكي األموا عتل ضخها يف اوسوق احلىيىية حبكم اوعائد
اوذي يعود عتليهم.
عرفت هذه االوية اقباال معقرب بدويل نفاذ كل اوسندات عتل مسقوى مكاتب اوربيد واووكاالت اوبنكية عتل عكس اوقوقعات اويت نبات
بنفور االفراد من االوية العقبارات دينية.
-3اإلجراءات القانون التكميلي
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يؤكد اوصندوق اووطين وتلضمان االجقماعي وتلعما االجراء عتل أمهية االسقفادة من امقيازات ق.م اوقكميتلي  2015و اوذي مفاده اعفاء
املسقخدمني من اوعىوبات و اوزيادات يف اوغرامات املاوية جراء خماوفات ذات اوصتلة باجراءات اوقامني و كذا اوعمل عتل ضرورة اإلسراع يف
االسقفادة من املزايا اويت يضمها اوىانون اوساوف اوذكر  ،و اوذي يسهل أيضا عتل املسقخدمني اوذين ختتلفوا عتل اوقصريح بعماهلم او دفع
اشرتاكاهتم ،ويث وسب نص املادة  60من ق.م اوقكميتلي  .2015ميكن وألشخاص املنقسبني وتلضمان االجقماعي من االنقساب
اوطوعي وتلصندوق والسقفادة من االداءات اوعينية املقعتلىة باوقامني عتل املرض و االمومة مىابل دفع اشرتاك ودد ب % 12عتل أساس
وعاء يعاد االجر اووطين األدىن املضمون ،و تطبق اوكام هذه املادة وفرتة انقىاوية ال ميكن ان تقجاوز ثالث سنوات ،متنح وتلمسقفيد و
خاصة املشقغتلني يف اوىطاع غري اورمسي من تسوية عالقاهتم يف اوعمل وفق اوىانون  ،و كل تصريح باوقكتليف يف جما اوضمان االجقماعي
خيو احلق وتلشخص املعين باالوقزام بدفع اشرتاك والسقفادة من منحة اوقىاعد بعنوان اوفرتة االنقىاوية املنقهية اوصالوية يف هناية .2018
اما فيما خيص اوصندوق اووطين وغري االجراء فحسب نص املادتني  57و 58من ق.م اوقكميتلي  2015تضمن جمموعة من اإلجراءات
اوقحفيزية السقىطاب تتلك اوشرحية اوواسعة ،من بينها اعفائهم من دفع غرامات بسبب اوقختلف عن دفع االشرتاكات ومتكينهم من اودفع
باوقىسيط عن طريق جدووة اوديون ،كما خص اوىانون اوذين ينشطون يف اوىطاع املوازي بقدابري ال تىل أمهية باوسماح هلم باالشرتاك يف
منظومة اوضمان االجقماعي ،واالسقفادة من مجيع احلىوق ،يف وني يسقمر تنفيذ هذه اوقدابري اىل غاية .2016/12/31
وقبل انقهاء اوفرتة اوىانونية هلذا االجراء ميكن ألرباب اوعمل اوذين تىدموا بطتلب جدووة دفع اوديون من االعفاء من اوزيادات وعىوبات
اوقأخري شريطة دفع كتلمل االشرتاكات املسقحىة و تطبق هذه االوكام أيضا عتل كل ارباب اوذين هم بصدد تسديد اشرتاكاهتم عن
طريق جدو اودفع ،يف وني تبى اجراءات اوقحصيل اجلربي سارية عتل كل ارباب اوعمل املدينني اوذين م يبادروا بقسوية وضعياهتم.
رابعا -الخاتمة
إن اآلثار اوستلبية ووجود اققصاد موازي يف بتلد معني جتعل من األمهية مبكان اوقحكم يف هذه اوظاهرة وتبى اودو تطور وسائل هلذا اوصدد
وذوك عتل اجلزائر االسقفادة من جتارب اودو اويت وىىت نقائج مثل تركيا من اجل فعاوية أكرب.
االقتراحات
 جيب عتل احلكومة اصدار تشريعات وإجراءات تنفيذية تتلى اوىبو اوعام من طرف كل االعوان االققصاديني مبن فيهم اوذين كانوامسقبعدين من ممارسة بعض األنشطة احملقكرة من بعض أطراف املىربة من اوستلطة ،هذه اإلجراءات سقساعد عتل دمج "االققصاد اخلفي"
اوذي يضم أنشطة جتارية وصناعية متارس بدون تراخيص وبدون حماسبة ضريبية يف االققصاد اورمسي وتلدووة ،وباوقايل سيوفر مباوغ كبرية
ويساعد بشكل كبري يف تنمية موارد اودووة.
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 ان ارادت اودووة (اوستلطة)ان تنجح وحترز تىدما يف متلف دمج االققصاد اخلفي باالققصاد اورمسي  ،جيب ان يكون هذا االمر من خالوضع وزمة سياسات (تشريعات ) قائمة عتل احلوافز سواء كانت ضريبية او شبه ضريبية و جيب ان تقضمن هذه اوسياسات برامج
حت سيسية بعيدة عن اوقغتليط و اورتهيب خاصة من املصاحل اوضريبية و االبقعاد عن اوعىتلية و اوثىافية املرتاكمة خال عىود سابىة  ،ويث
كان املواطن(املسقثمر) وال يزا اىل يومنا هذا خياف من هذه اهليئات املاوية وينظر اويها اوعائق األكرب وبتلوغ طموواته املقمثتلة يف كسب
األموا مهما كان مصدرها سواء كانت املسموح منها او األنشطة اوغري مسموح هبا من طرف اودووة.
 تسهيل اإلجراءات اإلدارية امام انقىا هذا اوىطاع اىل اجلانب اورمسي وال سيما اوشركات اوعائتلية واملقواجدة يف املناطق املخاوفاتواوسكن اوعشوائي حبيث يصعب عتل اودووة مساعدة و مراقبة هذا اوىطاع اوغري رمسي.
 ان زيادة عدد اوعما يف اققصاد اوظل مرتبط بعدم تالؤم هذه اوىوى اوعامتلة مع مقطتلبات سوق اوعمل ،وذوك نرى من اوضروري تأهيلوتدريب هذه اويد اوعامتلة وتشجيع اوبحث اوعتلمي اوذي يعقرب اودعامة األساسية ملواجهة كل اوقحديات اوداختلية واخلارجية الققصادنا
اووطين.
قائمة المراجع
 -0امحد وسني اهلييت ،عدنان جنم ،جمتلة اإلدارة واالققصاد ،ظاهرة االققصاد اخلفي وغسيل األموا  ،املصادر واالثار ،اوعدد  ،80بغداد،
اوعراق.3101 ،
 -3اجلريدة اورمسية رقم  41املؤرخة يف  3101/12/33املقضمنة االمر رقم  10-01املؤرخ يف  3101/12/31املقضمن ق.م.ت .3101
 -3عاد عبد املهدي ،وسني اهلموندي ،املوسوعة االققصادية ،دار ابن ختلدون وتلطباعة واونشر واوقوزيع ،بريوت ،وبنان0981.،
 -4عنرتة بن مرزوق وعبدو مصطف  ،معضتلة اوفساد يف اجلزائر –دراسة يف اجلذور األسباب واحلتلو  ،جيتلطي وتلنشر ،اجلزائر.3119 ،
 -1حممد إبراهيم طه اوسىا ،االققصاد اخلفي يف مصر ،متلقزمة وتلطبع واونشر ،مصر.3116، ،
 -6حممد زعالين ،مشووية ظاهرة االققصاد املوازي باإلشارة اىل االققصاد اجلزائري ،جمتلة أحباث اققصادية إدارية ،اوعدد  ،01ديسمرب
.3100
 -2مالكىارة ،إشكاوية االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر مع عرض ومىارنة جتارباملكسيك ،تونس واوسنغا  ،أطرووة دكقوراه ،كتلية اوعتلوم
االققصادية وعتلوم اوقسيري ،جامعة منقوري قسنطينة ،اجلزائر.3101 ،
 -8نسرين عبد احلميد نبيه ،االققصاد اخلفي ،دار اووفاء ودنيا اوطبع واونشر ،اإلسكندرية ،مصر.3118 ،
 -9نسرين حيياوي ،االققصاد املوازي يف اجلزائر :احلجم ،األسباب واونقائج ،جمتلة اودراسات املاوية واحملاسبية واإلدارية ،اوعدد اوسادس،
.3106
 -01نشرية معرض اوصحافة ،منقدى رؤساء املؤسسات ،اجلزائر .3106،
 -00و.م/م.ع.ض ،رساوة رقم  3101/22املقضمنة برنامج االمقثا اجلبائي اإلرادي -من اجل عالقة مبنية عتل اوثىة.3101 ،
12- https://orientxxi.info/Orient XXI - Magazine en ligne lancé le 1er octobre 2013. Offrir un autre regard sur le
monde arabe et le monde.

جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي

يف اجلزائر ،واقع املمارسة ووقمية املعاجلة 27 -و 28فيفري 2019

د .بودور شوريب ،العايب فاطمة الزهراء

الممارسة غير الرسمية ألنشطة األعمال وسبل معالجتها – حالة الجزائر

د.عـبــد الـك ـ ـريـم ب ـعـ ــداش
كتلية اوعتلوم االققصادية واوقجارية وعتلوم اوقسيري  -جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر
a.badache@univ-boumerdes.dz

الملخص
تناو هذا اوبحث أهم اوعوامل اودافعة واحملفزة عتل املمارسة غري اورمسية ألنشطة األعما وبعض أدوات وخصائص االققصاد غري
اورمسي ،باإلضافة إىل واقع بيئة ممارسة أنشطة األعما يف اجلزائر خال اوفرتة  ،2018-2009مث اسقعرضنا سبل معاجلة هذه اوظاهرة
(املمارسة غري اورمسية ألنشطة األعما ) .وقد تبني أن بيئة ممارسة األعما اجلزائرية ضعيفة مىارنة بباقي اودو ومنها اوعربية ،وتقدهور عرب
اوزمن؛ األمر اوذي يسقوجب إجراء مراجعة واسعة وعميىة وتلكثري من اجلوانب اوىانونية واوقنظيمية املقعتلىة بأنشطة األعما  .وقد ختلص
هذا اوبحث إىل مجتلة من اونقائج واالقرتاوات تضمنقها اخلامتة.
الكلمات المفتاحية :االققصاد غري اورمسي ،بيئة األعما  ،اجلزائر.
Abstract
Cet article examine les principaux facteurs qui poussent et encourager les pratiques informelles des affaires
et certains outils et caractéristiques de l’économie informelle, ainsi la réalité du climat des affaires en Algérie
au cours de la période 2009-2018, puis on a exposé les moyens de remédier ce phénomène (la pratique
informelle des affaires). Il a été démontré que l'environnement des affaires algériennes est faible par rapport
à d'autres pays, y compris les pays arabes, et qu'il se détériore avec le temps, ce qui nécessite un examen
large et approfondi de nombreux aspects juridiques et réglementaires relatifs aux activités des affaires. Cette
recherche s'est terminée par quelques résultats et suggestions.
Les mots clés: Economie informelle, Environnement des affaires, Algérie.

المقدمة
من املستلّم به خضوع وياة اإلنسان  -أفرادا ومجاعات – إىل اوقىيد باونظام اوعام اوذي حيكم ويضبط عالقات أفراد اجملقمع فيما
ُ
بينهم سواء كانت هذه اوعالقات ذات طابع اجقماعي أو سياسي أو اققصادي .وخبصوص اوعالقات االققصادية يسقوجب األمر اوعمل يف
إطار مىنن ومنظم ومعتلن عنه غري خمفي؛ غري أن جزءا من اوواقع املعاش أفرز خالف ذوك ،إذ ال خيتلو جمقمع وال اققصاد بتلد ما من ممارسة
بعض األنشطة االققصادية غري املرخص هبا قانونا (املمنوعة) أو ممارسة أنشطة اققصادية يف اخلفاء رغم قانونيقها أو إخفاء جزء من اونشاط
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االققصادي املمارس بصفة رمسية أو غريها من احلاالت اويت يُصطتلح عتليها بعدة أوفاظ منها االققصاد غري اورمسي .وهو األمر اوذي قادنا
ُ
إىل اوبحث يف اوعوامل اودافعة وقجنب املمارسة اورمسية ألنشطة األعما واقرتاح بعض احلتلو ملعاجلقها ،وهذا من خال طرح اإلشكاوية

اوقاوية :ما هي العوامل الدافعة لظهور االقتصاد غير الرسمي؟ وما سبل معالجتها في الواقع الجزائري؟ وسنحاو معاجلة هذه
اإلشكاوية من خال احملاور اوقاوية:
 االققصاد غري اورمسي :أدواته وخصائصه. اوعوامل اودافعة وتلممارسة غري اورمسية ألنشطة األعما . واقع بيئة أنشطة األعما يف اجلزائر. سبل معاجلة املمارسة غري اورمسية ألنشطة األعما .يهقم هذا اوبحث بأهم اوعوائق اويت تعرقل املمارسة اورمسية ألنشطة األعما وتدفع إىل ممارسة هذه األخرية بدون ترخيص رمسي
(غياب اوسجل اوقجاري أو االعقماد أو اورتخيص وسب احلاوة) و/أو اوقصريح جبزء من األعما املمارسة رمسيا وإخفاء جزءا آخر منها،
ويث يُسقخدم اورتخيص اورمسي ملمارسة اونشاط كأداة إلخفاء جزء من اونشاط املمارس .وينقج عن هذا اونوع من االققصاد اوقهرب اوكتلي
ُ
أو اجلزئي من دفع املسقحىات املاوية اوىانونية املرتتبة عتليه اجتاه إدارة اوضرائب وهيئات اوقأمني االجقماعي وغريهم من اهليئات.
أوال -االقتصاد غير الرسمي 1أدواته وخصائصه
 -1تعريف وأهمية االقتصاد غير الرسمي
تعددت وتنوعت املصطتلحات اويت يعرب من خالهلا عن ظاهرة االققصاد غري اورمسي ،منها :االققصاد اخلفي ،اققصاد اوظل،
االققصاد املوازي ،اوسوق اوسوداء ،االققصاد غري املنظم  ...وغريها من املصطتلحات اويت قد ختقتلف يف بعض جزئياهتا غري أهنا تقفق عتل
األقل يف عنصر واود وهو عدم اوقىيد باوىوانني واإلجراءات اويت تضبط وتنظم عمتليات اإلنقاج واوقوزيع املوضوعة من طرف اوستلطات
اوعمومية ،األمر اوذي يسمح بوصف االققصاد غري اورمسي بأنه عبارة عن ممارسة غري رمسية ألنشطة األعما  .وتقتلخص هذه األخرية
(أنشطة األعما ) يف عمتليات اإلنقاج واوقوزيع وتلمواد واوستلع وتىدمي اخلدمات مبا فيها عمتليات اوقصدير واالسقرياد.
وقد اس ِ
قخدم مصطتلح ممارسة أنشطة األعما أو بيئة أداء األعما كرتمجة وـ  Doing Businessاوواردة كعنوان وبعض اوقىارير اويت
ُ
تصدرها جمموعة اوبنك اودويل .ويقضمن هذا اونوع من اوقىارير جمموعة من املؤشرات تسقهدف قياس "ووائح وقوانني تنظيم أنشطة األعما
2
اوقجارية ومحاية وىوق املتلكية وتأثري ذوك عتل أداء مؤسسات ومنشآت األعما ".
فاالققصاد غري اورمسي يشمل املمارسة غري اورمسية ألنشطة األعما كتليا أو جزئيا مع اعقبار اجلزء غري املصرح به من األنشطة اورمسية هي
اققصاد غري رمسي أو ممارسة غري رمسية ألنشطة األعما  .فحينما يقىاض اوطبيب املقخصص مىابل االسقشارة اوطبية املقخصصة مبتلغ ما
صرح مببتلغ أقل منه فاوفارق بني املبتلغني ميثل اققصاد غري رمسي رغم أن املمارسة هلذه املهنة تكقسي اوطابع اورمسي.
مث يُ ّ

 1خيرج من اهقمام هذا اوبحث اسقعراض خمقتلف اوقعاريف اويت تناووت موضوع االققصاد غري اورمسي؛ ألهنا مقاوة يف اوعديد من اوبحوث واودراسات سواء املنشورة
من طرف املنظمات واهليئات اودووية مثل جمموعة اوبنك اودويل ،وصندوق اونىد اودويل ،واملكقب اودويل وتلشغل ،واملنظمة اوعاملية وتلشغل ...اخل أو تتلك املقضمنة
يف اوبحوث اوعتلمية واورسائل اجلامعية.
2
حممل من املوقع  www.doingbusiness.orgيوم .2018.11.25
اوبنك اودويل ،تىرير ممارسة أنشطة األعما  ،2008ص  ،67تىرير ّ
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ويكقسب موضوع االققصاد غري اورمسي أمهيقه من خال وجمه يف اوناتج احملتلي اإلمجايل اويت "تراووت بني  %35و %44من
إمجايل اوناتج احملتلي يف اوبتلدان اونامية وبنسبة تراووت بني  %21و %30من إمجايل اوناتج احملتلي يف بتلدان اوقحو االققصادي ،وبنسبة
1
تراووت بني  %14و %16من إمجايل اوناتج احملتلي يف بتلدان منظمة اوقعاون االققصادي واوقنمية".
يف اجلزائر ،ووسب حتىيق قام به اوديوان اووطين وإلوصاء عام  2012ش ّكل االققصاد غري اورمسي ووايل  %45من اوناتج اوداختلي
اخلام وشغّل  1,6متليون شخص عام  ،2001و 3,9متليون شخص عام  2012أي  %45,6من جمموع اويد اوعامتلة غري اوفالوية" .كما
2
ساهم اوعمل غري اورمسي خال  2003بنسبة تراووت بني  %20و %25من اوناتج اوداختلي اخلام خارج احملروقات".
 -2أدوات االقتصاد غير الرسمي
ُمتارس أنشطة األعما بطريىة غري رمسية من خال اسقعما اوعديد من األدوات نوجز بعضها فيما يتلي:
عدم الفوترة الكلية أو الجزئية للعمليات التجارية مبا فيها تزوير اوفواتري ،وهو ما يصطتلح عتليه باالققصاد املخفي.
التصريح غير الصادق في عمليات التجارة الخارجية :يقم اوقصريح ودى مصاحل اجلمارك جبزء من اوستلع املسقوردة أو املصدرة أواوقصريح بستلع غري تتلك املسقوردة أو املصدرة وىيىة كاوقصريح ودى اجلمارك باوستلعة (س) بينما اوشيء املسقورد أو املصدر
وىيىة هو اوستلعة (ع).
عدم التصريح بالعمال لدى هيئات الضمان (التأمين) االجتماعي :وتسقخدم هذه األداة بعدم اوقصريح املطتلق جبميع اوعما أو
اوقصريح ببعضهم دون اوبعض اآلخر أو اوقصريح وفرتة زمنية أقل من فرتة اوعمل احلىيىية.
ممارسة األنشطة الممنوعة قانونا كاملقاجرة يف املخدرات وإنقاج وبيع األستلحة خارج اإلطار اوىانوين املنظم هلا.
ُ
أنشطة التدريس غير المنظمة أي عمتليات اوقدريس املعروفة بدروس اودعم اويت تُىدم يف املناز أو يف غريها من األماكن غري
وخفية عن اوستلطات اوعمومية.
املصرح هبا؛ فهذه األنشطة ُمتارس بطريىة سرية ُ

التأجير العرفي غير الموثق للعقارات سواء والسقعما اوسكين أو اوقجاري أو احلريف ،ووينما يقم اوقأجري بطريىة رمسية (عن طريق
موثق) يقم اوقصريح مببتلغ أقل من املبتلغ احلىيىي وإلجيار.
ممارسة بعض المهن دون التصريح بها فهي شبه سرية ويث ميكن اوىو أهنا سرية عن اوستلطات اوعمومية واورقابية ووكنها
متارس يف اوعتلن باونسبة وتلزبائن مع عدم اوقصريح هبا مثل أعما اإلصالح واوصيانة امليكانيكية واوكهربائية ووسائل اونىل
(اوسيارات ،اوشاونات ،احلافالت  )...واملطاوة واخلراطة واونجارة وإصالح األدوات اوكهرومنزوية واالوكرتونية...اخل .باإلضافة
إىل نىل األشخاص واوستلع من طرف أعوان غري مرخص هلم مبمارسة هذه املهنة.
 -3خصائص االقتصاد غير الرسمي
من خصائص االققصاد غري اورمسي أو املمارسة غري اورمسية ألنشطة األعما ما يتلي:

1
حممل من املوقع
أسامة اجليالين عتلي ،االققصاد اخلفي يف ويبيا :أسبابه ،وجمه ،آثاره االققصادية ،ص  ،2حبث ّ
 https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2016/03/املقصفح يوم .2018.11.30
2

Conseil National Economique et Social, Rapport « Le secteur informel : illusions et réalités », 2004, p 29.
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تغييب أو تعطيل اإلطار القانوني :إذ ال يتلقزم باإلجراءات اوىانونية واوقنظيمية اورمسية اويت تعين أنشطة األعما مبا يف ذوك ظروف
اوعمل ،ونظام األجور واملرتبات ،واوعالقة مع اونىابات ...اخل؛ ويث يسود اوعرف أو عادات املنطىة أو املهنة أو يفرض رب
اوعمل شروطه ونظامه.
الحماية من أصحاب النفوذ :حيظ جزء من االققصاد غري اورمسي باحلماية من طرف أصحاب املناصب اوعتليا واونفوذ اوسياسي
واألمين واوىضائي ...اخل ،مما يصعب عتل أجهزة اورقابة إخضاع هؤالء احملميني وتلضوابط اوىانونية ويعجز اوىضاء عتل مقابعقهم
يف ظل غياب اوشفافية وعدم اسقىالوية اوىضاء وخضوعه وضغوطات أصحاب اونفوذ اوساوف ذكرهم.
انعدام أو ضعف العالقة الرسمية مع هيئات الدولة :مثل مصاحل اوضرائب وهيئات اوقأمني اإلجقماعي.فبخصوص اوعالقة مع إدارة اوضرائب يقم إخفاء كل أو جزء من اونشاط املمارس وعدم اوقصريح به وباوقايل دفع ضرائب ورسوم أقل ممّا هو
ُ
مسقحق أو عدم دفعها باوكامل.
أما هيئات اوقأمني االجقماعي فقضعف اوعالقة معها بعدة طرق منها:
عدم اوقصريح بكل أو بعض اوعما .
اوقخفيض يف األجور واملرتبات املصرح هبا.
 تىتليص مدة اوعمل املصرح هبا باونسبة وتلعما املصرح هبم؛ أي اوقصريح بقسريح بعض اوعما أو انقهاء مدة عىودهم
من اوناوية اورمسية خالفا وتلواقع اوذي يعين اسقمرار عالقة اوعمل.
سرية بعض العالقات التجارية :ويث تقم عمتليات اإلنقاج واوبيع واوشراء يف أماكن وأزمنة يصعب اكقشافها من طرف اهليئات
اورقابية وتلدووة.
تجنب المؤسسات المصرفية :يقم تسوية املعامالت اوقجارية يف االققصاد غري اورمسي باسقعما اوسيووة اونىدية بدال من وسائل
اودفع عن طريق اوبنوك وىت يبى هذا اونوع من املعامالت خمفيا عن أجهزة اورقابة اورمسية وال يقم اكقشافه.

توجد به كافة أشكا اوعالقات االققصادية من بيع وشراء ،دائنية ومديونية ،ربح وخسارة ،تعامالت نىدية ومىايضة ،بيع باآلجل1
وفوري  ...اخل.
ثانيا -العوامل الدافعة للممارسة غير الرسمية ألنشطة األعمال
من أهم دوافع املمارسة غري اورمسية ألنشطة األعما سهووة ممارسة اونشاط بسبب عدم اوقىيد باوىوانني واوقنظيمات اويت تضبط
املعامالت االققصادية ،واالخنفاض اونسيب ألعباء األعما يف االققصاد غري اورمسي مىارنة بنظريهتا يف االققصاد اورمسي بسبب اوقهرب من
دفع املسقحىات املاوية اوضريبية واوقأمينية وغريها إن وجدت .هذا باإلضافة إىل دوافع وحمفزات أخرى نتلخصها عتل اونحو اوقايل.
 -1العوامل االقتصادية
وهي تتلك اوعوامل اويت تُن ّفر املقعامتلني االققصاديني من ممارسة أعماهلم اوصناعية واوقجارية بصفة رمسية ،ومنها:

اخنفاض أعباء اإلنقاج واوقوزيع املرتبطة باونشاط املمارس من خال عدم دفع املسقحىات املاوية اوىانونية من اوضرائب واورسوم وأعباءاوقأمني اإلجقماعي وتلعما .
1
حممل من املوقع
ويان ستلمان ،اققصاد اوظل أو االققصاد اخلفي ،مجعية اوعتلوم االققصادية اوسورية ،ص  ،1مىا ّ
 www.mafhoum.com/syr/articles_07/suleiman.pdfاملقصفح يوم .2018.11.15
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كنقيجة تتلىائية وقخفيض األعباء؛ فإن املمارسة غري اورمسية ألنشطة األعما تؤدي إىل تعظيم األرباح وزيادة اوثروة بوترية أكرب مننظريهتا وينما متارس نفس أنشطة األعما يف إطارها اورمسي.
ندرة بعض اوستلع غري املنقَ َجة حمتليا من خال منع أو تىييد اسقريادها مع وجود طتلب عتليها ،األمر اوذي يدفع باوقجار إىل اسقرياد
ُ
هذه اوستلع بطرق غري رمسية وبيعها يف أسواق غري رمسية .وهذه احلاوة عرفقها اجلزائر بشكل كبري وينما كانت اوقجارة اخلارجية
حمقكرة من طرف اودووة.
االجتار باوستلع واملواد اويت تسقفيد من تدعيم احلكومة ألسعارها ويث تباع مثل هذه اوستلع يف اوسوق اورمسي بأسعار أدىن مناملدعمة.
أسعارها احلىيىية؛ اوشيء اوذي يؤدي إىل ختلق أسواق غري رمسية هلذه اوستلع بأسعارها احلىيىية وويس ّ
 -2العوامل اإلدارية والتنظيمية
تقمثل هذه اوعوامل يف اإلجراءات اإلدارية واووثائق مبا فيها اورتاخيص واوقصرحيات املطتلوبة سواء قبل اوشروع يف ممارسة اونشاط أو
أثناء ممارسقه .وميكن تتلخيص أمهها يف اونىاط املواوية.
كثرة وتعىد اإلجراءات اإلدارية املقعتلىة باحلصو عتل اورتاخيص اوىانونية املطتلوبة وأويانا صعوبة احلصو عتليها وارتفاع تكتلفقها.ضعف نظام اورقابة عتل ممارسة أنشطة األعما بصفة عامة وعتل أنشطة تىتليد اوعالمات اوقجارية وسهووة اوقمتلص منها بصفةخاصة ،باإلضافة إىل ضآوة اوعىوبات واوغرامات املاوية اويت تفرض عتل ُمىتلّدي اوعالمات اوقجارية .واملىصود هنا باوقىتليد هو
اوقىتليد االوقيايل وويس اوقىتليد املرخص به من طرف املاوك األصتلي وتلعالمة اوقجارية سواء عتل املسقوى احملتلي أو املسقوى
اودويل.
فعاوية نظام اورقابة عتل أنشطة األعما ؛ ويث
اوفساد اإلداري وتفشي ظاهرة اورشوة اويت تؤدي إىل تعطيل أو ضعف أو عدم ّ
يقمكن املمارس ونشاط ما بطريىة غري رمسية اوقمتلّص  -كتليا أو جزئيا  -من اوعىوبات اوىانونية مىابل دفع رشوة تىل بكثري عن
املسقحىات املاوية اوىانونية املفروضة عتل نشاطه وينما ينجز بطريىة رمسية.
ومن أسباب اوفساد اإلداري ضعف مسقويات أجور املوظفني اوعموميني ومن مث عدم قدرهتم عتل بتلوغ مسقوى معيشي يقناسب
مع املسؤوويات واونفوذ اوذي يقمقعون به األمر اوذي يدفع ببعضهم إىل اوبحث عن "دخو غري مشروعة من جراء إساءة
1
اسقخدام اونفوذ واوستلطات املمنووة وبعض اووظائف اوعامة ،طاملا أعيقهم اوسبل يف حتىيق ذوك باووسائل املشروعة".
كثرة مناطق اوقوزيع (األسواق) غري اورمسية اخلاوية من رقابة أجهزة اودووة مىابل تكثيف وتشديد عمتليات اورقابة عتل األسواق
اورمسية.
ثالثا -واقع بيئة أنشطة األعمال في الجزائر
ُمتارس أنشطة األعما يف بيئة حتكمها اوىوانني واوضوابط اويت تضعها اوستلطات اوعمومية ،األمر اوذي جيعل هذه اوبيئة مناسبة
وميسرة وج ّذابة ملمارسة األنشطة االققصادية أو خالف ذوك .وقد اعقاد اوبنك اودويل عتل إصدار تىارير سنوية منذ عام  2003حتت
ُ
عنوان "ممارسة أنشطة األعمال" ختقص بىياس بيئة ممارسة أنشطة األعما يف أغتلب دو اوعام بتلغ عددها  190دووة يف آخر تىرير

 1بورعدة وورية ،االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر – دراسة سوق اوصرف املوازي ،مذكرة ماجسقري ،كتلية اوعتلوم االققصادية وعتلوم اوقسيري واوعتلوم اوقجارية ،جامعة
وهران ،اجلزائر ،2014-2013 ،ص .34
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وذوك باالعقماد عتل جمموعة من اجملاالت اويت تؤثر يف وياة مؤسسة األعما  .وسنعقمد عتل هذه اوقىارير ملعرفة مدى جاذبية بيئة أنشطة
األعما اجلزائرية والققصاد غري اورمسي أو خالف ذوك.
 -1موقع الجزائر في تقرير ممارسة أنشطة األعمال
يقضمن اجلدو رقم  01ترتيب اجلزائر – عامليا وعربيا  -وسب تىرير ممارسة أنشطة األعما خال عىد من اوزمن (-2009
 ،)2018اوذي يسمح باسقنقاج ما يتلي:
تق-واجد اجلزائر ضمن اوربع األخري من او ّدو عتل املسقوى اوعاملي؛ إذ م يىل ترتيبها عن  152من ضمن  185إىل  190دووة منذ
عام .2013
او-رتاجع املسقمر يف اورتتيب اوعاملي ويث تدورجت اجلزائر بـ  19رتبة خال مخس سنوات (بني  2009و )2014مرتاجعة من املرتبة
 134عام  2009إىل املرتبة  153عام  .2014واسقمر هذا اوقدورج إىل املرتبة  166من ضمن  190دووة عام .2017
إن اورتاجع اودائم يف اورتتيب اوعاملي وتلجزائر يُفسر بإودى اوفرضيات اوقاوية:
أن بيئة ممارسة أنشطة األعما يف اجلزائر تقحسن بوترية أضعف من نظريهتا يف باقي اودو .
أن بيئة ممارسة أنشطة األعما يف اجلزائر مسقىرة ويف باقي دو اوعام تقحسن.
أن بيئة ممارسة أنشطة األعما يف اجلزائر تزداد سوءا.
م -يكن ترتيب اجلزائر ضمن إقتليم اودو اوعربية أوسن واال من نظريه اوعاملي؛ ويث م تقمكن اجلزائر أن تكون من ضمن
دووة عربية األوىل يف اورتتيب كما أن ترتيبها عرف تدهورا بني سنيت  2011و 2018باسقثناء سنة واودة هي .2017

%50

اوقحسن يف اورتتيب عربيا عام  2018ال يعكس حتسنا يف بيئة ممارسة أنشطة األعما بدويل أن اودو اوعربية اويت تأيت بعد رتبة
 ّاجلزائر هي دو تعاين من مشاكل أمنية وأزمات داختلية ووروب وهي :اوعراق ،ويبيا ،اويمن ،سوريا ،اوسودان ،اوصوما .
الجدول رقم
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موقع الجزائر في مؤشر ممارسة أنشطة األعمال خالل
الترتيب

السنوات

الفترة 2018-2009

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

اورتتيب عامليا من بني  181إىل
 190دووة

134

136

143

148

152

153

-

156

166

157

اورتتيب عربيا من بني  19دووة

14

13

14

16

16

16

-

14

12

15

المصدر :من إعداد اوباوث باالعقماد عتل :
حممتلة من املوقع
 تىارير ممارسة أنشطة األعما اوصادرة عن جمموعة اوبنك اودويل ،تىارير سنوات مقعددة من  2009إىل ّ ،2018 www.doingbusiness.orgيف تواريخ مقفرقة.
 ستلستلة بيئة أداء األعما يف اودو اوعربية ،اوصادرة عن املؤسسة اوعربية وضمان اوصادرات وائقمان اوصادرات ،تىارير سنوات مقعددة من  2009إىلحممتلة من املوقع  http://dhaman.net/ar/يف تواريخ مقفرقة.
ّ ،2018

مما سبق نسقنقج أن بيئة األعما اجلزائرية تدهورت عرب اوزمن برتاجعها من املرتبة  134سنة  2009إىل املرتبة  157سنة ،2018
وسن ترتيبه من  128سنة  2010إىل اورتبة  60سنة  .2018كما أن بيئة األعما يف
هذا خالفا ملا عتليه احلا باونسبة وتلمغرب اوذي ّ
جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي
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اجلزائر غري ج ّذابة مىارنة بنظريهتا عتل املسقوى اوعاملي واوعريب ،فرتتيب اجلزائر سنة  2018يأيت بعد اوكثري من اودو اوعربية ذات ثروات
طبيعية وموارد بشرية أقل مثل املغرب (اورتبة  )60وتونس (اورتبة  )80وجيبويت (اورتبة  )99واألردن (اورتبة  )104وموريقانيا (اورتبة .)148
 -2موقع الجزائر في بعض المؤشرات الفرعية لمؤشر ممارسة أنشطة األعمال
يقضمن تىرير ممارسة أنشطة األعما عشر ) (10مؤشرات فرعية" ،وما حيدد ترتيب اودووة عتل املؤشر هو مقوسط هذه املؤشرات
وهي كل من اوبدء يف األعما  ،واسقخراج تراخيص اوبناء ،واحلصو عتل اوكهرباء ،وتسجيل املتلكية ،واحلصو عتل االئقمان ،ومحاية
1
املسقثمرين أصحاب وصص األقتلية ،واوقجارة عرب احلدود ،ودفع اوضرائب ،وإنفاذ اوعىود ،وتسوية واالت اإلعسار".
إنه من غري املناسب تناو مجيع املؤشرات اوعشر اوساوفة اوذكر يف هذا اوبحث؛ وذوك سنىقصر عتل نصفها فىط ونتلخصها يف
اجلدو املوايل.
الجدول رقم

02

ترتيب الجزائر في بعض المؤشر الفرعية لمؤشر ممارسة أنشطة األعمال عامي
المؤشرات الفرعية بدء النشاط تسجيل

السنوات

2010

التجاري

الملكية

البناء

تراخيص إنفاذ

العقود

دفع الضرائب

الترتيب العالمي

148

160

110

123

168

عدد اإلجراءات

14

11

22

46

عدد مرات اودفع
سنوايا  34مرة

الوقت باأليام

24

47

240

630

 451ساعة سنويا

%12,1

 %7,1من  %39,6من مقوسط
اودخل اوىومي وتلفرد
قيمة اوعىار

%21,9

إمجايل اوضريبة من
األرباح %72

الترتيب العالمي

150

165

129

112

156

عدد اإلجراءات

12

10

19

/

عدد مرات اودفع
سنويا  27مرة

الوقت باأليام

17,5

55

136

630

 265ساعة سنويا

%11,8

 %7,1من
قيمة املتلكية

 %7,8من قيمة اوعىار

%21,8

إمجايل اوضرائب من
األرباح %66

التكلفة

(%

من متوسط

الدخل القومي للفرد)

2018

استخراج

 2010و2018

التكلفة

(%

من متوسط

الدخل القومي للفرد)

المصدر :من إعداد اوباوث باالعقماد عتل تىارير ممارسة أنشطة األعما اوصادرة عن جمموعة اوبنك اودويل ،تىارير سنوات مقعددة من  2009إىل .2018

يفصح اجلدو رقم  02عتل ما يتلي:
بالنسبة للترتيب العالمي
1
حممل من املوقع
منقدى االسرتاتيجيات األردين ،األردن يف تىرير ممارسة أنشطة األعما  :2018اوطريق إىل األمام ،ص  .6تىرير ّ

http://jsf.org/sites/default/files/AR%20Jordan%20in%20the%20Doing%20Business%20Report%202017%20 %20FINAL.pdfيوم .2018.11.30
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تدهور اورتتيب اوعاملي وتلجزائر يف ثالثة مؤشرات وحتسن يف مؤشرين اثنني فىط .وهو األمر اوذي يُفسر اورتاجع املسقمر يف اورتتيباوعاملي وتلجزائر وفق مؤشر أنشطة ممارسة األعما كما سبىت اإلشارة إويه.
أوسن ترتيب سنة  2010وىىقه اجلزائر يف مؤشر اسقخراج تراخيص اوبناء برتبة  110من ضمن  183دووة .بينما سنة  2018فكان
أوسن ترتيب وىىقه اجلزائر يف مؤشر إنفاذ اوعىود برتبة  112من ضمن  190دووة.
م -يىل ترتيب اجلزائر خال سنة  2010عن اورتبة  150يف ثالثة مؤشرات بينما يف سنة  2018جتاوز ترتيبها اورتبة
مؤشرات؛ مما يد عتل تدهور بيئة ممارسة أنشطة األعما يف اجلزائر وينما تُىارن ببىية بتلدان اوعام.

150

يف ثالث

بالنسبة لعدد اإلجراءات
تلص عدد اإلجراءات املطتلوبة بني سنيت  2010و 2018يف مجيع املؤشرات اوفرعية املذكورة يف اجلدو أعاله؛ غري أن اجلزائر هيتى
اودووة اووويدة ،من بني اودو اوعربية ،اويت تطتلب أكرب عدد من اإلجراءات املقعتلىة باوبدء يف اونشاط اوقجاري وعددها 12
1
إجراء ،إذ يبتلغ هذا اوعدد أربع ) (4إجراءات يف كل من موريقانيا واملغرب وعمان وإجراءين فىط يف اإلمارات اوعربية املقحدة.
رغم اخنفاض عدد مرات دفع اوضرائب من  34مرة سنة  2010إىل  27مرة سنة 2018؛ إالّ أنه يبى عددا مرتفعا إذ توجد اثنقا عشرة
3
2
دووة عربية م يقجاوز فيها هذا اوعدد  20مرة سنة  2018منها مخس دو يىل فيها عدد مرات اودفع عن عشر مرات .
بالنسبة للوقت
هناك حتسن يف ثالثة مؤشرات وتراجع يف مؤشرين خبصوص اوفرتة اوزمنية اويت يسقغرقها املعين يف تنفيذ اإلجراءات املطتلوبة.هناك حتسن بني سنيت  2010و 2018بقىتليص عدد األيام اويت يسقغرقها املشروع يف بداية ممارسة اونشاط اوقجاري من  24يوما إىل
 17,5يوم بني اوسنقني املذكورتني؛ ومع ذوك فإن مدة  17,5يوما تبى طويتلة مىارنة مع كل من املغرب واوبحرين وتونس وقطر
4
وموريقانيا وعمان اويت تىل فيها هذه املدة عن عشرة ) (10أيام.
بالنسبة للتكلفة
اخنفضت نسبة تكتلفة اوضرائب من إمجايل األرباح من  %72عام  2010إىل  %66عام  ،2018غري أن هذه اونسبة ) (%66تبىجد مرتفعة إقتليميا وعربيا ،ويث بتلغت سنة  2018نسبة  %32,3يف أوروبا ووسط آسيا ،و %33,5يف شرق آسيا واوباسيفيك،
5
وم تبتلغ  %38يف ثالث عشرة دووة عربية ،وكانت أقل من  %16يف سقة دو عربية.
رابعا -سبل معالجة الممارسة غير الرسمية ألنشطة األعمال

1
2

World Bank Group, Doing Business 2019, Regional Profile Arab World, p 8.
نفس املرجع ،ص .38

 3نفس املرجع ،ص .38
 .4نفس املرجع ،ص .9
 5اسقخرجت هذه اإلوصائيات من World Bank Group, Doing Business 2019, op.cit, p 40
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ميكن تتلخيص سبل معاجلة املمارسة غري اورمسية ألنشطة األعما يف حتسني وترقية بيئة ممارسة أنشطة األعما ؛ وذوك من خال
رفع معوقات املمارسة اورمسية هلذه األخرية من جهة ومعاجلة دوافع وحمفزات املمارسة غري اورمسية وذات األنشطة من جهة أخرى .وتفصيال
هلذا نىرتح تىسيم سبل املعاجلة املعنية عتل اونحو اوقايل.
 -1إجراءات تحسين بيئة ممارسة أنشطة األعمال
تيسير ولوج عالم األعمال الرسمي :ويقم ذوك بقخفيض اإلجراءات اإلدارية وتبسيطها واوعمل عتل معاجلة اوعراقيل اويت تعيق بيئة
األعما اورمسية ،منها:
 مشكل اوعىار املوجه والسقعما اوفالوي أو اوصناعي أو اوقجاري؛ إذ تشري اإلوصائيات إىل "أن  %40من املسقثمرين يسقهتلكون
يف املقوسط مخسة ) (05سنوات وتلحصو عتل عىار صناعي".1
عصرنة اونظام اوىضائي وتبسيط إجراءا ته هبدف تىتليص مدة اوقىاضي واوفصل اونهائي يف اونزاعات املرفوعة أمام اوىضاء مبخقتلف
مسقوياته من احملاكم االبقدائية إىل احملكمة اوعتليا مرورا مبحاكم االسقئناف خبصوص اوىضاء اوعادي ،ومن احملكمة اإلدارية إىل
جمتلس اودووة وينما يرفع اونزاع أمام اوىضاء اإلداري.
تعميم وتوسيع اسقخدام أدوات تكنوووجيا اإلعالم واالتصا يف احلصو عتل اورخص وإجراء اوقصرحيات اوىانونية املطتلوبة ،واوقىتليل
من اوقواصل املباشر بني املوظف اوعمومي واملمارس ألنشطة األعما قصد توفري شفافية أكرب ومحاية املقعامل االققصادي من
إبقزاز املوظف اوعمومي.
وضع نظام عىايب يسري عتل املوظفني اوعموميني املكتلفني مبنح اورتاخيص املطتلوبة قانونا وينما يُثبت تأخرهم غري املربر يف تستليم
اورتاخيص أو تورطهم يف ابقزاز أصحاب األعما .
ختفيف األعباء اجلبائية وتىتليص عدد املدفوعات املرتبطة هبا ومنها:
مراجعة جدو وساب اوضريبة عتل اود خل اإلمجايل ،إذ م يعاد اونظر يف معدالته وال يف شرائحه منذ عام  .2008وقد صار دافع
اوضرائب وفق هذا اجلدو يقحمل عبئا ضريبيا أكثر من نظريه اخلاضع وتلضريبة عتل أرباح اوشركات.
 تىتليص عدد اوقصرحيات اوضريبية باسقبدا اوقصرحيات اوشهرية بقصرحيات فصتلية من جهة وجعل تواريخ اسقحىاق اوقسبيىات
اخلاصة باوضريبة عتل أرباح اوشركات ،واوضريبة عتل اودخل اإلمجايل – صنف األرباح املهنية – تقوافق مع اوقصرحيات اوفصتلية
املىرتوة.
ختفيض األعباء املرتبطة باملرتبات واألجور وتىتليص عدد املدفوعات املقعتلىة هبا وذوك من خال :ختفيض نسبة االشرتاكات يف اوضمان اإلجقماعي خاصة اجلزء اوذي يقحمتله صاوب اوعمل.
 ختلق بدائل يف نظام اوقأمني اإلجقماعي ومنها نظام اوقكافل املقوافق مع أوكام اوشريعة اإلسالمية ،حبيث ميكن وتلعامل ووصاوب
اوعمل اخقيار اونظام املناسب وكل منهما.
اسقبدا اوقصرحيات اوشهرية بقصرحيات فصتلية من أجل تىتليص عدد اوقصرحيات واملدفوعات املرافىة هلا.
 -2إجراءات معالجة دوافع ومحفزات الممارسة غير الرسمية ألنشطة األعمال

 1قارة مالك ،إشكاوية االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر مع عرض ومىارنة جتارب املكسيك وتونس واوسنغا  ،أطرووة دكقوراه ،كتلية اوعتلوم االققصادية وعتلوم
اوقسيري ،جامعة قسنطينة ،اجلزائر ،2010-2009 ،ص .217
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هتدف هذه املعاجلة إىل قطع وجتفيف كل املنابع واوسبل واإلجراءات اويت تُيسر وووج عام األعما غري اورمسي عتل وساب نظريه
اورمسي؛ وذوك من خال اوعناصر اآلتية اويت نراها مناسبة يف اوواقع احلايل.
منع األسواق غري اورمسية ومنها سوق اوصرف غري اورمسي وذوك "بفقح مكاتب صرف اوعمالت معقمدة تراع فيها كل اوشروط املهنية،
1
اوعتلمية ،األخالقية".
اوقحىيق يف مصدر إنقاج اوستلع املقداووة يف األسواق غري اورمسية سواء كانت منقجة حمتليا أو تتلك املسقوردة هبدف جتفيف منابع أنشطةاألعما غري اورمسية.
اختاذ إجراءات حتفيزية وتلممارسة اورمسية ألنشطة األعما من جهة ،وتنويع اوعىوبات واورفع من قيمة اوغرامات املاوية املفروضة عتلاملمارسة غري اورمسية وذات األنشطة من جهة أخرى.
اوبحث م ع ممقهين االققصاد غري اورمسي عن دوافع وأسباب امقناعهم عن املمارسة اورمسية ألعماهلم مبخقتلف أنواعها ،ومن مث وضع احلتلو
املناسبة وذوك برفع اوعراقيل اويت تواجههم ومعاجلة املشاكل اويت تعرتضهم وإزاوة اوقخوفات اويت يصروون هبا.
إجياد أنظمة بسيطة ُحتفز أصحاب املهن ذات اودخل اوضعيف من االندماج يف املمارسة اورمسية ألنشطقهم .فتليس من املناسب أن
يُعامل جبائيا وتأمينيا صاوب حمل صغري مثل احملامي أو اوطبيب أو املهندس.
 -3إجراءات عالجية أخرى
تسقهدف هذه اإلجراءات معاجلة نىائص بيئة ممارسة أنشطة األعما يف اجلزائر كما سبىت اإلشارة إويها أعاله .ويف هذا اوشأن
نىرتح ما يتلي:
تليص اإلجراءات املرتبطة ببدء اونشاط اوقجاري ،وتسجيل املتلكية ،واسقخراج تراخيص اوبناء.تى
تفعيل وتنشيط احلكومة االوكرتونية من خال االعقماد أكثر عتل تكنوووجيا اإلعالم واالتصا يف اسقخراج اووثائق ومقابعة املتلفاتوتنفيذ اإلجراءات.
م-راجعة وىوق اوقسجيل املقعتلىة باملتلكيات اويت مثتلت
اووسط ويف إودى عشرة دووة عربية.

%7,1

من قيمة املتلكية يف وني م تقجاوز هذه اونسبة  %4يف دو أوربا وآسيا

تبين اونظام املايل واملصريف واوقأميين املقوافق مع أوكام اوشريعة اإلسالمية وذوك من خال مراجعة اوىوانني ذات اوصتلة هبذه اوىطاعات
خاصة قانون اونىد واوىرض وقانون اوقأمينات.
محاية اونظام اوىضائي من ضغوطات أصحاب اونفوذ.
خامسا -الخاتمة
تناو هذا اوبحث إشكاوية اوعوامل اودافعة وظهور االققصاد غري اورمسي وسبل معاجلقها يف اوواقع اجلزائري ،وذوك من خال
اوقعريف باالققصاد غري اورمسي وأدواته وخصائصه واوعوامل احملفزة عتل املمارسة غري اورمسية ألنشطة األعما مث عرضنا واقع بيئة األعما
 1بن موس كما  ،وبراغ حممد ،ظاهرة االققصاد غري اورمسي ،أسبابه وآثاره ،اجملتلة اجلزائرية وتلعوملة واوسياسات االققصادية ،جامعة اجلزائر ،3اوعدد ،2013 ،4
ص .210
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اجلزائرية من خال تىارير ممارسة أنشطة األعما اويت أصدرها اوبنك اودويل ،معىبني بعدد من االقرتاوات ملعاجلة املمارسة غري اورمسية
ألنشطة األعما .
 -1نتائج البحث
ختلص اوبحث إىل بعض اونقائج ،نتلخصها فيما يتلي:

هناك تعدد وتنوع يف اوعوامل اودافعة ملمارسة أنشطة األعما بطريىة غري رمسية تسقوجب املقابعة من أجل وضع احلتلو املناسبة هلا يفوينها قبل اسقفحاهلا.
ضعف بيئة ممارسة أنشطة األعما اجلزائرية وتراجعها عرب اوزمن أمام باقي دو اوعام ،وقد كان هذا واضحا من خال تدورج اجلزائرمن اورتبة  134عام  2009إىل اورتبة  157عام  2018يف مؤشر ممارسة أنشطة األعما وتواجدها يف اوربع األخري ضمن جمموع اودو
املصنفة يف هذا املؤشر.
ضعف بيئة ممارسة أنشطة األعما اجلزائرية مىارنة مع اودو اوعربية؛ إذ تقواجد اجلزائر يف اورتب اوست األخرية ضمن جمموعة اودواوعربية املصنفة يف مؤشر ممارسة أنشطة األعما منذ  2009إىل  2018باسقثناء سنقني فىط.

اجلزائر هي اودووة اوعربية اووويدة اويت يقطتلب فيها اوبدء يف اونشاط اوقجاري اوىيام بأكرب عدد من اإلجراءات وهي  12إجراءا بينما يفتونس  6إجراءات ،ويف موريقانيا واملغرب  4إجراءات ،واإلمارات اوعربية املقحدة إجراءا واودا ) (01فىط.
تفاع عدد مرات دفع اوضرائب يف اجلزائر ويث بتلغ  27مرة عام  2018بينما كان هذا اوعدد عشر ) (10مرات يف مخس دو عربية.ار

نسبة تكتلفة اوضرائب من إمجايل األرباح مرتفعة جدا ويث بتلغت  %66عام  2018مىابل  %32,3يف أوروبا ووسط آسيا ،و %16يفست دو عربية.
 -2االقتراحات
بعد اسقعراض اوعوامل اودافعة وتلممارسة غري اورمسية ألنشطة األعما  ،وموقع اجلزائر يف بعض املؤشرات اوفرعية ملؤشر ممارسة
أنشطة األعما  ،واوونا تىدمي بعض احلتلو جنمتلها يف االقرتاوات اوقاوية:
اسقخدام وسائط تكنوووجيا اإلعالم واالتصا عند اسقخراج اورخص واعقماد اونظام االوكرتوين يف احلصو عتل اووثائق وإجراءاوقصرحيات هبدف تىتليص اوقواصل املباشر بني املوظف اوعمومي واملمارس ألنشطة األعما .
-وضع نظام عىايب يردع املوظف اوعمومي املقماطل أو املقعسف يف منح اورتاخيص املطتلوبة ملمارسة أنشطة األعما .

م-راجعة اوىوانني ذات اوصتلة باوىطاع املصريف واوقأميين خاصة قانون اونىد واوىرض وقانون اوقأمينات هبدف إدماج املعامالت املاوية
واملصرفية املقوافىة مع أوكام اوشريعة اإلسالمية عتل نطاق واسع يف بيئة األعما اجلزائرية.
ختفيض األعباء اجلبائية وشبه اجلبائية (اوقأمني اإلجقماعي عتل اوعما ) وتىتليص عدد املدفوعات املرتبطة هبا من خال مراجعة األوكاماوىانونية واوقنظيمية وتلضريبة عتل أرباح واوضريبة عتل اودخل اإلمجايل واوىوانني ذات اوصتلة باوقأمينات اإلجقماعية وتلعما األجراء.
جتنب تىييد أو تسىيف اوواردات ،وإذا دعت اوضرورة وذوك جيب األخذ يف االعقبار اآلثار اوستلبية هلذا اوقىييد أو اوقسىيف اويت تدفعإىل ظهور اإلققصاد غري اورمسي وتشجع منوه بسبب ندرة اوستلع املعنية.
اوعمل عتل إجياد ول مناسب ملشكل اوعىار املوجه والسقعما اوصناعي.
-
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الملخص
هتدف هذه املداختلة إىل دراسة واقع اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر من خال تستليط اوضوء عتل واقع الجهود الهادفة إلى تنظيمه
من أجل تىدمي سبل احلد من انقشار اوظاهرة اويت تعرف منحىن تصاعديا منذ اإلصالوات االققصادية اويت شهدهتا سنوات اوثمانينات
وأضحت أوسع نطاقا من االققصاد غري اورمسي ،ويث سنىدم هذا اوعمل من خال أربعة حماور أين سنقناو يف احملور األو األسس
تعرف ظاهرة االققصاد غري اورمسي ،بينما سنهقم يف احملور اوثاين باإلطار اونظري ملفهوم اوعمل غري اورمسي ،يف وني ،سنركز
اونظرية اويت ّ
يف احملور اوثاوث عتل واقع اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر من أجل إبراز آفاق مكافحة هذه اوظاهرة يف اجلزائر وهذا يف احملور اورابع أين
ختلصنا إىل ضرورة اورتكيز عتل جمموعة من اوقعديالت واإلصالوات يف حماور أساسية متس :سوق اوعمل وبرامج اوقشغيل ،قانون اوعمل،
ترقية االسقثمار واونشاطات اوقجارية ،اونظام اوضرييب ،باإلضافة إىل احلرص عتل حماربة كل أشكا اوبريوقراطية واوفساد مع حماووة
االسقفادة من جتارب اودو اورائدة يف هذا اجملا .
الكلمات المفتاحية :اوعمل غري اورمسي ،االققصاد غري اورمسي ،اوبطاوة ،اجلزائر.

Résumé :
Cette étude vise à examiner la réalité de l’emploi informel en Algérie tout en se basant sur la réalité des
efforts déployés pour l'organiser afin de pouvoir ressortir les perspectives adéquates pour limiter la
propagation du phénomène, qui a connu une courbe ascendante depuis les réformes économiques des années
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1980. Nous présentons ce travail en quatre axes, dont les deux premiers abordent les fondements théoriques
de l’économie informelle et de l’emploi informel, tandis que le troisième axe met l’accent sur la réalité de
l’emploi informel en Algérie. Enfin, le dernier axe détermine les conceptions de lutte contre ce phénomène
où nous avons pu conclure qu’il est indispensable de mettre en œuvre certaines réformes concernant les
programmes du marché du travail, le droit du travail, la promotion des investissements et du système fiscal,
la lutte contre toutes les formes bureaucratiques et la corruption et essayer de tirer profit de l'expérience des
pays leaders dans ce domaine.
Mots clés : emploi informel, économie informelle, chômage, Algérie.

المقدمة
يعقرب اوعمل غري اورمسي واقع اققصادي واجقماعي يف اجلزائر عتل غرار كل اودو املقىدمة منها أو اونامية و وكن بأشكا وبدرجة ودة
خمقتلفة .ومع ذوك ،م يتلفت هذا املوضوع اهقمام اوباوثني و صناع اوىرار إال وديثا وذوك وقعىد اوظاهرة أوال ووقىاعس اوستلطات اوعمومية
ثانيا نظرا وبعض اآلثار االجقماعية االجيابية هلذا املوضوع و وو عتل وساب وقعه عتل االققصاد اووطين السيما يف ظل اووضعية االققصادية
واالجقماعية اويت أفرزهتا املروتلة االنقىاوية إىل اققصاد اوسوق منذ سنوات اوثمانينات.
من أجل ذوك ،سنهقم يف عمتلنا هذا ببحث اإلشكاوية اوقاوية :ما واقع الجهود الهادفة لتنظيم العمل غير الرسمي في الجزائر؟

وإلجابة عتل هذه اإلشكاوية اعقمدنا اوفرضية اوقاوية :اجلهود احلاوية وقنظيم اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر غري كافية.
ويهدف حبثنا هذا إىل تستليط اوضوء عتل وجم اوعمل غري اورمسي وخصائصه يف اجلزائر مع إبراز أسباب انقشاره و اسقمراره من أجل
تىدمي بعض االقرتاوات يف األخري اويت من شأهنا تنظيم هذا اونشاط واحل ّد من تفاقمه .وعتليه ،ارتأينا تىدمي هذه املداختلة يف أربع حماور:
المحور األول :سنقطرق من خالوه إىل األسس اونظرية اويت تعرف ظاهرة االققصاد غري اورمسي.

المحور الثاني :سنقناو فيه اإلطار اونظري ملفهوم اوعمل غري اورمسي.

المحور الثالث :سنسقعرض فيه اىل واقع اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر.

المحور الرابع :هندف من خالوه إىل إبراز آثار اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر و عرض جهود تنظيمه من أجل اقرتاح سبل و آفاق احلد

من انقشار هذه اوظاهرة.
أوال -األسس النظرية لالقتصاد غير الرسمي
يشكل االققصاد غري اورمسي مصدرا هاما وتلعمل غري اورمسي يف خمقتلف دو اوعام ،وذا نرى من املناسب أن نقطرق والطار اونظري
سنهقم مبفهوم اوعمل غري اورمسي.
والققصاد غري اورمسي أوال ،مث بعد ذوك
ّ
 -1لمحة حول النشأة التاريخية لالقتصاد غير الرسمي
وىد ظهر اونشاط االققصادي غري اورمسي مع بداية ظهور األنظمة االققصادية اوىائمة عتل وجود اوضرائب ،واويت صنّفت بدورها
مصب غري رمسي خمقف
يصب يف
يصب يف
اونشاط االققصادي إىل اجتاهني ،اجتاه
ّ
مصب رمسي فيدخل يف وسابات اودووة ،واجتاه ّ
ّ
ّ
عن أعني اودووة 1.وتعود بوادر اكقشاف مفهوم االققصاد غري اورمسي ألو مرة إىل األنثروبوووجي كيث هارت من خال طروه وورقة عمل
يف مؤمتر انعىد سنة 1971م يف معهد دراسات اوقنمية جلامعة ساسكس ( )sussexاوربيطانية وو اوعماوة داخل املدن يف افريىيا ،ويث

1نسرين عبد احلميد نبيه،

االققصاد اخلفي ،اوطبعة األوىل ،دار اووفاء ودنيا اوطباعة واونشر ،مصر ،2008 ،ص.14:
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ناقش إفيها قضية اوفىر يف املدن بصفة عامة ويف مدينة أكرا عاصمة غانا عتل وجه اخلصوص ،واويت أسفرت عن اكقشاف أنشطة جديدة
1
غري رمسية تووّد عوائد وأجورا ضئيتلة وتلفىراء وغري منقظمة بطريىة قانونية ،فضال عن أهنا قد تكون خمفية عن اوقنظيم االداري.
ك ما ورد اسقخدام مصطتلح االققصاد غري اورمسي بعد ذوك بصفة رمسية يف تىرير بعثة منظمة اوعمل اودووية إىل كينيا سنة 1972م بعد
أن تبني وجود عدد كبري من اوعما اوفىراء اوذين يىومون بأعما شاقة دون تنظيم أومحاية ودون تسجيل أو رعاية من اودووة ،وقد أوضح
ذات اوقىرير آنذاك أ ّن املشكتلة احلىيىية يف مثل تتلك اودو ال تقمحور يف اوبطاوة بىدر ماترتكز عتل تواجد فئة مهمة من اوسكان ممّا
ميكن وصفهم باوفىراء املشقغتلني اوذين يواجهون وضعيات صعبة وتلىيام بأشغا وأعما وخدمات من دون أن حتقسب أو تسجل
2
يف األرقام واملعطيات اورمسية من قبل اوستلطات املخقصة.
مت بعد ذوك اعقماد مصطتلح االققصاد غري اورمسي يف اوعديد من اودراسات وانقشر االهقمام به يف مجيع دو اوعام رغم تعدد تسمياته
من بتلد آلخر ومن جما آلخر ،حبيث عرف أيضا ب ـ :االققصاد اخلفي أو املسقرت ،االققصاد غري اوظاهر ،االققصاد اوداختلي أو اوباطين،
اققصاد حتت االرض ،االققصاد األسود االققصاد اوسري ،االققصاد اوشبحي ،االققصاد اوقحيت ،االققصاد غري املرئي ،االققصاد اوسفتلي،
االققصاد اوثاين ،االققصاد غري املسجل ،اققصاد اوظل ،االققصاد املىابل ،اققصاد اوباب اخلتلفي ،اققصاد اودخل املعدوم ،االققصاد املوازي،
االققصاد اهلامشي ،االققصاد اوثانوي ،االققصاد غري املصرح به...،إخل.
 -2تعريف االقتصاد غير الرسمي
تنوعت تعاريف االققصاد غري اورمسي بقنوع أمكنة وجماالت توظيفها ،وسنحاو عرض أبرز تتلك اوقعاريف فيما يتلي:

يسم باققصاد اوظل ،االققصاد اخلفي
يعقرب كل من البنك العالمي و صندوق النقد الدولي االققصاد غري اورمسي أو ما ّ
يضم أيضا أشكا اودخل اويت ال يبتلّغ عنها
أو االققصاد املوازي كل اققصاد ال يشمل األنشطة غري املشروعة فىط ،و إمنا ّ
واملقحصتلة من إنقاج اوستلع و اخلدمات املشروعة ،سواء من املعامالت اونىدية أو املعامالت اويت تقم بنظام املىايضة .و من مث
3
فإ ّن االققصاد غري اورمسي يشمل مجيع األنشطة االققصادية اويت ختضع وتلضريبة إذا ما أبتلغت هبا اوستلطات اوضريبية.
تصف منظمة العمل الدولية االققصاد غري اورمسي باالققصاد غري املنظم ،وتعرفه عتل أنّه جمموع األنشطة اويت ميارسها اوعما
واووودات االققصادية واويت ال تشمتلها كل أو بعض اورتتيبات اونظامية يف اوىانون أو يف املمارسة ،ممّا يعين أ ّن هؤالء اوعما غري
حمميني من اوناوية اوعمتلية و ّأهنم ينشطون خارج اونطاق اورمسي وتلىانون ،ألهنم ال يعرتفون به أو وكونه يرهق كاهتلهم أو يفرض
4
عتليهم تكاويف باهضة.
يف وني ،تطتلق منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عتل االققصاد غري اورمسي اسم االققصاد غري املالوظ ،وتعقربه عتل أنّه جمموع
األنشطة اويت يفرتض أن تكون حمسوبة يف اوناتج اوداختلي اخلام ،ووكنّها يف اوواقع ال تظهر يف اإلوصائيات اورمسية
5
املتلفات اإلدارية أو يف احلسابات اووطنية.

أو يف

1سحر كرمي كاطع ،دور االققصاد غري اورمسي يف خطط اوقنمية املسقدامة مع االشارة اىل جتربة مصر  ،جمتلة اوكوت وتلعتلوم االققصادية واالدارية ،اجلزء االو  ،اوعدد
 ،28كتلية االدارة واالققصاد ،جامعة اوىادسية ،اوعراق ،2017 ،ص.3:
2عتلياء املهدي ،اوىطاع غري املنظم يف اودو اوعربية ،اوقىرير اوعريب األو وو اوقشغيل واوبطاوة يف اودو اوعربية ،احملور اخلامس ،منشورات منظمة اوعمل
 ،2008ص.242 :

اوعربية،

3
منو االققصاد اخلفي ،ستلستلة قضايا اققصادية ،اوعدد  ،30منشورات صندوق اونىد اودويل ،واشنطن،
فريديريك شنايدر ودومينيك انسيت ،االخقباء وراء اوظال ّ :

 ،2002ص.2 :

4االنقىا من االققصاد غري املنظم اىل االققصاد املنظم ،تىرير مؤمتر اوعمل اودويل ،اودورة  ،103منشورات

مكقب اوعمل اودويل ،2013 ،ص.4 :

5

Derek Blades et David Roberts, mesurer l’économie non observée, cahiers statistiques de l’organisation de coopération
et de développement économiques (ocde), N° 5, janvier 2003, p :4.
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بينما يعرف المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي االققصاد غري اورمسي عتل أنه جمموع املنقجات واوستلع واخلدمات املقبادوة،
تقهرب كتليا أو جزئيا من اوىوانني اوىواعد اوقجارية ،اجلبائية واالجقماعية ،واويت ال ختضع وتلقسجيل االوصائي واحملاسيب
و اويت ّ
1
بصفة كتلية أو جزئية.
انطالقا من اوقعاريف أعاله ،ويف حماووة منّا وقىدمي تعريف شامل والققصاد غري اورمسي ،ميكننا اوىو بأنه اققصاد يضم كافة األنشطة
املشروعة وغري املشروعة واويت ال ختضع ونظام اوضرائب يف اودووة ووىوانينها اورمسية و ال تدخل ضمن وساباهتا اووطنية.
 -1مظاهر االقتصاد غير الرسمي
ميكن تصور مظاهر االققصاد غري اورمسي من خال عدة زوايا فهناك:

نشاطات ممنوعة وغير مشروعة :جتقمع يف اونشاطات االققصادية غري اورمسية واويت تقم يف اخلفاء نظرا وعدم مشروعيقها ،أي أ ّهنا

إجرام اققصادي خفي حيدث يف غياب ستلطات اودووة ويشكل جرمية عادة .وباوقايل فاونشاط غري اورمسي غري املشروع تدخل يف نطاقه
2
كل جرائم املخدرات ،االوقيا  ،اوقجسس ،اورشوة ،اوقهريب ،تبييض األموا  ،املقاجرة باوعمالت االجنبية... ،إخل.

نشاطات مشروعة :وهي نشاطات اققصادية غري رمسية ومتارس يف اخلفاء ،ووكنها يف نفس اووقت نشاط ال يشكل جرمية يف ود
ذاته ،فاوفعل االققصادي غري اورمسي هنا هو عمل شرعي ال جترمه اودووة و ال يعاقب عتليه اوىانون ،ووكن اوستلطات اوضريبية كانت
تنقظر من اوىائم به أن يبتلغها عنه 3.ومن أمثتلقها :اونشاطات املشروعة غري اوستلعية واويت ال يقمخض عنها ستلعا وخدمات وىيىية ويقم
اسقهالكها ذاتيا عن طريق اووودات املنقجة او يقم تبادهلا بأساويب غري رمسية ،وتشمل اوعمل املنزيل واالعما اخلريية .واونشاطات
املشروعة اوستلعية واويت تشمل انقاج وبيع اوستلع واخلدمات احملىىة بعمل مأجور واويت من ضمنها اوعمل غري اورمسي واوذي هو موضوع
حبثنا باإلضافة إىل اوغش اوضرييب واوذي نىصد به اوقهرب عن دفع اوضرائب بشكل كتلي أو جزئي بىصد أو بدون قصد باسقعما
4
تدويس مادي ،معنوي أو قانوين وتلقهرب من اوقسجيالت احملاسبية.
ثانيا -مفهوم العمل غير الرسمي
يعقرب اوعمل غري اورمسي أود أهم أشكا ومظاهر االققصاد غري اورمسي ،وسنحاو اإلواطة هبذا اجلانب من اودراسة من خال اوعناصر
اوقاوية:
 -1المقصود بالعمل غير الرسمي
يعرف اوعمل غري اورمسي بعدة مسميات أيضا كاوعمل غري املنظم ،اوعمل األسود ،اوعمل املخفي ،اوعمل اخلفي... ،إخل ،و يعقربه

مكتب العمل الدولي أوسع نطاقا من االققصاد غري اورمسي ،من ويث أنه يشمل جمموع مناصب اوعمل غري املصرح هبا يف مؤسسات
تنشط يف اوىطاع اورمسي وكذا مجيع فرص اوعمل يف املؤسسات اويت تنشط خارج اوىطاع اورمسي مبا يف ذوك خارج اوىطاع اوفالوي،
5
باإلضافة إىل املؤسسات اوعائتلية املسقىتلة واملصغرة وذوك خال فرتة مرجعية معينة.
1اجملتلس اووطين االققصادي واالجقماعي ،مشروع تىرير وو
2
3

اوىطاع غري اورمسي:أوهام ووىائق ،اودورة اورابعة واوعشرون ،اجلزائر ،2004 ،ص.21:

نسرين عبد احلميد نبيه ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص.19-18:
نفس املرجع  ،ص.16:

4برمحون وياة ،االققصاد غري اورمسي واثاره عتل اققصاديات اودو اونامية –دراسة واوة اجلزائر ،-مذكرة مىدمة ونيل شهادة املاجسقري يف اوعتلوم االققصادية،
ختصص :اققصاديات املاوية واوبنوك ،جامعة احممد بوقرة ،كتلية اوعتلوم االققصادية ،اوقجارية وعتلوم اوقسيري ،بومرداس ،2010 ،ص ص.34-30 :

5

Anand Grover, rapport du rapporteur spéciale sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé
physique et montale possible, nations unies, 2012, pp : 5-6.
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عماروش خديجة إمان ،مزيان أمينة

إ
كما يعد اوعمل غري رمسي وسب المفوضية األوربية  ،كل نشاط وه صتلة بعمل شرعي مىابل دخل ،ووكنه غري مصرح به ودى
1

اوستلطات اوعمومية.
وعتليه ميكن اوىو أن اوعمل غري اورمسي يشمل جمموع اووظائف غري اورمسية يف االققصادين اورمسي وغري اورمسي ،و يندرج ضمن كل
نشاط مشروع مىابل دخل معني و غري مصرح به وال خيضع ألنظمة اوعمل اورمسية يف اودووة .وباوقايل جند أنه عتل غرار االققصاد غري
اورمسي اوذي يضم كال من األنشطة املشروعة وغري املشروعة ،فإن اوعمل غري اورمسي يرّكز عتل جمموعة األنشطة املشروعة وهذا وفىا ووجهة
نظر غاوبية اوباوثني يف امليدان.
 -1فئات العمل غير الرسمي
2

تشمل فئات اوعمل غري اورمسي األطراف اوقاوية:
املقىاعدون ،أصحاب املعاشات و اوبطاوون اوذين حياووون رفع دخوهلم و منحهم املقأتية من األعما غري املصرح هبا.
األجانب و امله اجرون اوذين ال حيمتلون وثائق تثبت هويقهم ،ويث يشكتلون يف اوعديد من اوبتلدان اونامية خاصة يف اوبتلدان
اإلفريىية تركيبة ال يسقهان هبا من اجملقمع اونشيط ،فأغتلبيقهم ويس هلم خيار سوى اوعمل غري اورمسي يف االققصاد غري اورمسي.
األجراء اوذين وديهم دخل ضعيف.
اوعامل بامل نز اوذي ينجز أعماال يقىاض عنها أجرا ،أو غري مصرح هبا كاوطبيب و املمرض اوتلذان يىومان بفحوصات وتلمرض
بسكناهتم ،و يقىاضيان عنها أجرة مباشرة عن املرض  ،أو املدرس اوذي يىوم بإعطاء دروس إضافية يف منزوه وذوك بدون اوقصريح هبا.
كل عامل مصرح به ميارس نشاطا ثانويا غري رمسي خال ساعات إضافية يف املساء أو خال أيام اوعطل.

 املعوقون ،واوذين غاوبا ما ينظر إويهم كفئة مهمشة يف اجملقمع ،فاوربغم من قيام اودو بوضع سياسات مواتية هتدف إىل اإلدماج
االجقماعي و املهين هلؤالء األشخاص ،إال أن أغتلبهم ميارسون أنشطة غري رمسية كاوقسو أو اوبيع عتل األرصفة أو مهن ورفية غري
مصرح هبا.
األطفا  ،ويث أ ّن ظاهرة عمل األطفا يف اوىطاعات غري اورمسية كاوصيد ،اونسيج ،اوفالوة...،إخل أصبحت شائعة يف اوسنوات
األخرية خاصة يف اوبتلدان اونامية عتل اورغم من وجود قوانني متنع عمل األطفا وكنها غري حمرتمة.
ممارسة األنشطة غري اورمسية من قبل املرأة خاصة غري املقعتلمة و املرأة اوريفية.

ثالثا -العمل غير الرسمي في الجزائر

ميكن ربط نشأة اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر بظهور مصطتلح اوعمل اورمسي يف ود ذاته وعدم االكقفاء اوذايت وتلعامتلني فيه ،إالّ أ ّن
انقشاره وتوسعه يعود إىل االصالوات اهليكتلية اويت باشرهتا اجلزائر منذ أواخر اوثمانينات واويت سامهت بدورها يف تنامي معدالت اوبطاوة
عتل إثر مجتلة من اإلجراءات اويت اختذهتا احلكومة آنذاك عتل غرار خوصصة املؤسسات وتسريح اوعما  ،وهذا ما انعكس ستلبا عتل سوق
اوعمل اوذي عجز عتل ختلق مناصب عمل رمسية ،وققوجه بذوك نسبة معقربة من اوعما ملمارسة أنشطة اققصادية بعيدة عن االجراءات
اورمسية واوىانونية ،ومنذ ذوك احلني زاد اهقمام املقخصصني بظاهرة اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر.
 -1إطار وخصائص العمل غير الرسمي في الجزائر

 1املوقع اورمسي وتلمفوضية االوروبية( )https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1298&langId=frاوذي اطتلع عتليه يوم  3108 .00 .31عتل
اوساعة .19.31
 2قارة مالك ،إشكاوية االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر مع عرض ومىارنة جتارب  :املكسيك ،تونس واوسنيغا  ،أطرووة ونيل شهادة دكقوراه يف اوعتلوم ،ختصص:
اققصاد مايل ،جامعة منقوري ،كتلية اوعتلوم االققصادية وعتلوم اوقسيري ،قسنطينة ،2010 ،ص.19 :
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حت ّدد أبعاد اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر وسب الديوان الوطني لإلحصائيات بنفس اإلطار اوذي ورد يف تعريف مكقب اوعمل اودويل،
حبيث يشمل اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر جمموعة اووظائف غري اورمسية ،سواء كانت متارس داخل مؤسسات اوىطاع اورمسي أو اوىطاع غري
2
اورمسي أو ودى اوعائالت و ذوك خال فرتة مرجعية معينة 1.ويقميز اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر بعدة خصائص أمهّها:
متس اويد اوعامتلة غري اورمسية يف اجلزائر فئة اوشباب خاصة اوذكور منهم ذوي مسقوى تعتليمي مقوسط بعد مدة بطاوة جتاوز اوثالث
ّ 
سنوات ،وهي تضم املسقخدمني ،املسقىتلني ،املوظفني اودائمني وغري اودائمني ،املمقهنني واملساعدين اوعائتليني.
غاوبية اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر يشغل اوىطاعات اوقاوية :اوقجارة واخلدمات ،اوبناء واألشغا اوعمومية ،اوصناعات اوقحويتلية
واوفالوة ،ويث تقوافق هذه اوىطاعات مع خصائص اوىطاع غري اورمسي من سهووة اودخو  ،تكنوووجيا بسيطة ،يد عامتلة
عائتلية...،اخل.
غاوبية مؤسسات اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر هي مؤسسات مصغرة (أقل من  5عما ) تنشط يف مواقع غري مسقىرة او مؤققة،
وتكون عائتلية املتلكية واوقسيري.
 أجور منخفضة وغري دورية مىابل ارتفاع ساعات اوعمل دون اورتام احلد األدىن من األجور خاصة وفئة املمقهنني و املساعدين
اوعائتليني رغم أن املسقخدمني و املسقىتلني حيىىون أرباوا معقربة.
ارتفاع ظاهرة تعدد اووظائف خاصة بني موظفي اوىطاع اوعمومي ،وهذا كنقيجة وقمية الخنفاض اوىدرة اوشرائية.
غياب األمان اووظيفي وغياب خمقتلف اوقصاريح اوىانونية ،اوضريبية واوقأمينات االجقماعية مما جيعل اوقما اوطرد و اوقعسف أمر
ترد وظروف اوعمل وعدم االسقفادة من معاشات اوقىاعد وخمقتلف
وارد (ووجود اوطتلب عتل اوعمل) و ما يرتتب عتليه من ّ
اوقأمينات اوصحية.
 -1أصناف العمالة غير الرسمية في الجزائر
ختلصت اودراسات اويت قام هبا اوديوان اووطين وإلوصاء وو اوعماوة و اودميوغرافيا إىل أنه ميكن حتديد فئات اوعمل غري اورمسي
3
املصروني باوبطاوة وكنهم ميارسون أعماال تعود عتليهم بعائد ،اوعامتلني باوبيوت ،املساعدين اوعائتليني ،اونساء
يف اجلزائر كااليت :األشخاص ّ
تليهن بعائد ،اوعامتلني يف املؤسسات غري املؤمنة ،األفراد اوذين ميارسون نشاطات غري
املاكثات باوبيت وكنهن تىمن بنشاطات تعود ع ّ
مصرح هبا سواء كان ذوك يف اوىطاع اورمسي أو غري اورمسي .وهناك فئات أخرى تعمل بشكل غري رمسي مثل اوفئة املقمدرسة اويت متارس
ّ
أنشطة معينة وفرتة حمدودة من اوزمن ،إضافة إىل املقسربني من املدارس و خرجيي اوقكوين املهين و اوقعتليم اوعايل اوذين يشكتلون جزءا مهما
من اوقشغيل غري اورمسي نظرا وصعوبة دجمهم يف مناصب عمل الئىة بسبب قتلة فرص اوعمل املقاوة.
 -1قطاعات العمل غير الرسمي في الجزائر
ينقشر اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر يف اوىطاعات اوقاوية:

4

 -1.1قطاع التجارة :يع ّد قطاع اوقجارة من أبرز اوىطاعات اويت توفر مناصب اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر ،و هلذا ميكن اعقباره من أهم

املصادر المقصاص عدم رضا اوعماوة غري اورمسية عتل سياسة اوقوظيف يف اوبالد .و متارس اوقجارة غري اورمسية يف أسواق موازية ويث
Enquête emploi auprès des ménages, collections statistiques n°198, office national des statistiques, février 2016, p : 30.

1
2

Bounoua Chaib, une analyse empirique du marché du travail : le cas de l’emploi informel en Algérie, Revue du
Lareiid, N°1, université de Tlemcen, Sep 2014, p :3.

3اووايل فاطمة ،قياس مقعدد األبعاد وتلفىر يف اجلزائر :االققصاد غري اورمسي،أطرووة ونيل شهادة دكقوراه يف اوعتلوم ،ختصص :حتتليل اققصادي ،جامعة ايب بكر
بتلىايد ،كتلية اوعتلوم االققصادية ،اوقجارية وعتلوم اوقسيري ،تتلمسان ،2015 ،ص.177 :
4اجملتلس اووطين االققصادي واالجقماعي ،مشروع تىرير وو

اوىطاع غري اورمسي:أوهام ووىائق ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.137-136:
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تكون إأسعار املواد و اخلدمات أقل من أسعار اوسوق اورمسية نظرا حلجم اوعرض اووافر ،كما متارس يف أسواق سوداء ويث تقميز أسعار
املواد و اخلدمات بارتفاعها عن أسعار اوسوق اورمسية نظرا حملدودية اوعرض و كثرة اوطتلب .و من بني عوامل توسع دائرة اوقجارة غري اورمسية
يف اجلزائر نذكر ما يتلي:
حترير اوقجارة اخلارجية اوذي مسح بقفقح االققصاد اووطين عتل املنقجات األجنبية و تثبيط االسقثمار اووطين يف اوىطاعات املنقجة.
اوبطاوة ودى فئة اوشباب من محتلة اوشهادات ،خاصة منهم اوذين اوقحىوا بسوق اوعمل ألو مرة.
عجز جهاز اإلنقاج اووطين اورمسي عتل س ّد واجات املسقهتلكني املخقتلفة.

اورسوم اجلمركية املرتفعة عتل بعض املواد وتلحد من اسقريادها ،و وكن تزايد اوطتلب عتليها ّأدى إىل ضرورة إجياد قنوات متويل غري
رمسية هلا.
غياب اوعمران اوقجاري املنظم و املدروس يف إطار اوقخطيط احلضري وتلمدن.
كثرة وطو مدة اإلجراءات املقعتلىة ببداية األنشطة اوقجارية اجلديدة.

 -1.1قطاع البناء و األشغال العمومية :يتلعب هذا اوىطاع دورا مهما يف توفري مناصب شغل وتلعماوة غري اورمسية يف اجلزائر ،وذوك منذ
فرتة اوثمانينات واوقسعينات اويت شهدت غتلق و خوصصة اوكثري من املؤسسات اوعمومية ،و كذا مشاكل عدم االسقىرار األمين اويت أثرت
ستلبا عتل االققصاد اووطين .كما أ ّن تزايد أزمة اوسكن يف اوفرتات األخرية و تع ّىد إجراءات احلصو عتل عىود املتلكية اوعىارية و كذا
إجراءات و تكاويف رخص اوبناء ساهم بشكل كبري يف توسع اوعمل غري اورمسي يف هذا اوىطاع واوذي ميكن أن يشمل ّإما:
اوعمل يف ورشات رمسية توظّف عماوة غري رمسية (غري مصرح هبا).
 أو اوعمل يف ورشات غري رمسية تنشط يف إطار غري رمسي يف اوغاوب كإجناز مساكن أو ورشات عمل فوضوية و هذا بقوظيف عماوة
غري رمسية.
 أو اوعمل يف ورشات غري رمسية تنشط يف إطار رمسي ملشاريع بناء رمسية مرخصة وورشات رمسية أخرى بقوظيف عماوة غري رمسية أو
عما مقىاعدين ذوي خربة يف قطاع اوبناء.
ّ
 -1.1قطاع الفالحة :عتل اورغم من أ ّن إوصائيات اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر تسقبعد قطاع اوفالوة ،إالّ أنّه يع ّد مسامها معقربا
يف توفري اوعمل غري اورمسي وتوويد اودخل وتلكثري من األشخاص وأسرهم.
 -4حجم العمل غير الرسمي في الجزائر
باورغم من صعوبة تىدير وجم اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر ،وذوك نظرا خلصوصية هذا اونوع من األعما  ،إال أنّه هناك عدة هيئات
هتقم بقىدمي معطيات رقمية فيما خيص تطور اوعماوة غري اورمسية يف اجلزائر ،حبيث جند عتل رأس تتلك اهليئات اوديوان اووطين
وإلوصائيات .ويف هذا االطار نرى من املناسب أن نشري هنا إىل أنناّ اعقمدنا يف ورققنا اوبحثية هذه عتل املعطيات اورقمية واالوصائية
وتلديوان اووطين وإلوصائيات فيما خيص اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر واويت تقمثل يف معطيات عن اوعمل غري اورمسي خارج قطاع اوفالوة،
وذوك ألسباب تطبيىية مقعتلىة أساسا بصعوبة تىدير وجم اوعمل غري اورمسي يف قطاع اوفالوة يف اجلزائر.
واجلدو املوايل يوضح تطور اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر خال اوفرتة (:)2013-2003
الجدول رقم  :1تطور اوعمل غري اورمسي خارج قطاع اوفالوة خال اوفرتة (( )2013-2003اووودة باآلالف)

السنوات
اوعمل غري اورمسي
اوعمل اورمسي
اوعمل االمجايل

2113

2114

2115

2119

2119

2119

2116

2111

2111

2112

2113

1885

2564

2752

3265

3251

3482

3673

3921

3487

3493

3604

3387

3617

3912

3994

4172

4412

4558

4679

5079

5764

6043

5272

8600
8230
7894
7423
7259
6664
6181
Source : Enquête emploi auprès des ménages, opcit, p : 31.
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أما اجلدو اوقايل فسنىدم من خالوه تطور نسبة اوعمل غري اورمسي خارج قطاع اوفالوة إىل اوعمل االمجايل وتلفرتة (:)2013-2003
الجدول رقم  :2تطور نسبة اوعمل غري اورمسي خارج قطاع اوفالوة خال اوفرتة
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
اوسنوات
نسبة اوعمل غري اورمسي اىل اوعمل
45,60 44,63 44,11 43,8 44,98 41,30 41,48 35,75
االمجايل ()%

()2013-2003
2013 2012 2011
37,36 37,73 40,70

المصدر :من إعداد اوباوثقني انطالقا من معطيات اجلدو رقم .0

يقضح ونا من معطيات اجلدووني اوسابىني أ ّن وجم اوعمل غري اورمسي خارج قطاع اوفالوة يف تزايد مسقمر منذ سنة  2003إىل غاية
سنة  ،2013كما أ ّن نسب اوعمل غري اورمسي خارج قطاع اوفالوة إىل اوعمل اإلمجايل خال اوفرتة  2013-2003متثل نسبا ج ّد معقربة
ضم معطيات ذوك
مبقوسط قدره  %41,58:وهذا رغم كون اوصائيات اوعمل غري اورمسي خارج قطاع اوفالوة ،ممّا يعين أنّه وو متكنا من ّ
اوىطاع وفاق ذوك املقوسط اوـ  %50:أو أكثر .وهذا ما ميثل نسبة جديرة باالهقمام واوبحث عن أسباب توسع اوعماوة غري اورمسية
يف اجلزائر هلذا احل ّد ،حبيث يرجع اوكثري من احملتلتلني املخقصني تتلك األسباب إىل عدة عوامل سنهقم بإبرازها يف اوعنصر املوايل.

 -4أسباب انتشار العمل غير الرسمي في الجزائر
يعقرب االنقىا إىل اققصاد اوسوق -و ما صاوبه من إصالوات هيكتلية أثرت عتل مجيع مناوي احلياة االجقماعية و االققصادية
 من ابرز أسباب انقشار اوقشغيل غري اورمسي و االققصاد غري اورمسي بصفة عامة ويث برز اوقشغيل غري اورمسي كمخرج وقوفري سبلاوعيش و مواجهة اوصدمة االجقماعية و األزمة االققصادية وقتلك اوفرتة.
 -1.4ظاهرة البطالة :أثرت اإلصالوات االققصادية املعقمدة هناية سنوات اوثمانينات بشكل كبري يف ارتفاع معدالت اوبطاوة واويت بتلغت
معدالت قياسية وصتلت نسبة 29,77سنة  ،2000واويت ضمت باإلضافة إىل عدد اوعما املسروني (اوذين وصل عددهم
عامل) طاويب اوعمل ألو مرة خاصة وامتلي اوشهادات اوعتليا .ويف مىابل ذوك ،عرف اوىطاع اوعام تراجع يف اسقيعاب و إعادة إدماج
هؤالء اوبطاوني خاصة يف ظل تراجع نفىات االسقثمار وتأثريه عتل وترية اونمو االققصادي واالهقمام باإلصالوات اهليكتلية اويت كانت
تصب يف جممتلها عتل تشجيع املبادرات اخلاصة واوقشغيل اوذايت .وذوك ما شجع عتل تفاقم وجم اوعمل غري اورمسي آنذاك 1.مث بعد
ذوك وباورغم من توجه معدالت اوبطاوة يف اجلزائر حنو االخنفاض منذ سنة 2000م من  %29,77إىل %23,7سنة 2003م إىل %9,80
مهم من اوبطاوني وضمهم إىل سوق اوعمل باونظر
سنة  ،2013ممّا يعين أ ّن كال من اوىطاعني اورمسي وغري اورمسي سامها يف امقصاص عدد ّ
إىل معطيات اجلدو رقم  1وحبكم ارتفاع عدد اوعما يف اوىطاعنيّ .إال أ ّن ظاهرة اوبطاوة ال تزا تشكل سببا من أسباب تنامي اوعمل
غري اورمسي يف اجلزائر وذوك وعدم مىدرة عروض اوعمل عتل تتلبية كل طتلبات اوعمل يف سوق اوعمل اورمسية ،مما يفقح اجملا أمام اوىطاع
غري اورمسي السقيعاب فئة من اوبطاوني ،باإلضافة إىل ارتفاع مقوسط معد اوبطاوة خال اوفرتة (2003م2013-م) واوذي بتلغ %13,18
إذا ما قورن بإمكانيات وموارد اودووة وباملقوسط اوعاملي واوذي يىدر يف ودود  .%5,7من جهة أخرى ،هذه اووضعية أدت إىل اعقماد
مناصب اوعمل اوقعاقدية بد مناصب اوعمل اودائمة ويث تشري إوصائيات سنة  2007أن كل منصب عمل من ثالثة خارج اوىطاع
اوفالوي هو غري دائم و أن كل منصب عمل من أربعة خارج اوىطاع اوفالوي هو غري دائم و غري رمسي 2،و هذا ما يؤثر عتل نوعية
وطبيعة مناصب اوعمل املسقحدثة.
500.000

1

Rapport du FMI, Algérie : Questions choisies, No. 06/101, Washington, Mars 2006, p :28.
Bensidoun Isabelle et Souag Ali, Emploi informel en Algérie : caractéristiques et raisons d’être, document de travail
du Centre d’études de l’emploi, n°166, juillet 2013, p :24.
2
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إ

الجدول رقم  :1تطور مع ّدالت البطالة في الجزائر خالل الفترة (1993م1311-م)

السنة

19.80

المعدل%

1990

1991

23

23.20

24.4

27.90

27.99

27.43

28

29.30

29.77

27.30

25.90

23.70

17.70

15.27

12.27

13.80

11.30

10.20

10

10

11

20.60
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
09.80

المصدر :اوديوان اووطين وإلوصائيات

 -1.4ارتفاع معدالت النمو الديموغرافي :يعقرب سوق اوشغل يف اجلزائر غري مرن كون وجم اووظائف املنشاة ال يقناسب مع وجم

االسقثمارات من جهة و معد اونمو اودميوغرايف من جهة أخرى و اوذي يكون يف مقوسط  1.8سنويا 1.ويث يقأثر سوق اوعمل
يف أي اققصاد بنمو اوشرائح اوعمرية املخقتلفة وتلسكان وباوقحديد تطور وجم اوسكان يف سن اوعمل .و عادة ما يرافق ارتفاع معد منو
اوسكان زيادة اوىوى اوعامتلة اووافدة إىل سوق اوعمل ،و ما يهمنا هنا هو توازن سوق اوعمل يف ظل تطور منو اوسكان ،فاوزيادة يف معد
اوسكان اونشطني اققصاديا يفرتض أن ترافىها زيادة مواتية يف فرص اوعمل اجلديدة ،و يف هذه احلاوة ال يقشكل أي ضغط عتل سوق
اوعمل .أما يف واوة ودوث اوعكس ،فهذا يؤدي إىل ودوث اخقالالت يف سوق اوعمل نقيجة عدم قدرته عتل تتلبية عرض اوعمل ،و هو
ما يشجع عتل ازدهار سوق اوعمل غري اورمسي ،و باوقايل توسع دائرة اوقشغيل غري اورمسي .ويف هذا اوصدد يشكل ارتفاع معدالت
اوسكان يف اجلزائر ضغوطات كبرية عتل سوق اوعمل خاصة بقزامنه مع مجتلة من اإلصالوات االققصادية منذ بداية اوقسعينيات و اويت
أثرت ستلبا عتل ختلق فرص اوقوظيف و توازن سوق اوعمل يف اجلزائر ،وهذا ما ساهم بدوره يف توجه فئات عديدة إىل اوعمل غري اورمسي
2
خاصة باونسبة وتلوافدين اجلدد وسوق اوعمل.

 -1.4ثقل النظام الضريبي واإلجراءات التنظيمية لبدء األنشطة التجارية :حبيث أ ّن وىيىة املؤشرات اوضريبية يف اجلزائر حتمل
يف طياهتا اوكثري من اآلثار اوستلبية ألنشطة األعما يف اوىطاع اورمسي ،وهذا ما يشجع منو اوعمل غري اورمسي ،حبيث بتلغت نسبة إمجايل
سعر اوضريبة إىل إمجايل اوربح يف اجلزائر (%72,7وفىا وقىرير اوبنك اودويل وو ممارسة أنشطة األعما يف اجلزائر وسنة 2015م) ،وهي
تعد نسبة جد مرتفعة خاصة كون اققصادها مبين عتل اوريع اوبرتويل و مىارنة بنظريهتا اويت وددت بـ  %32,6 :باونسبة إلقتليم اوشرق
األوسط ومشا إفريىيا و  %41,3باونسبة ودو منظمة اوقعاون واوقنمية يف امليدان االققصادي .كما أ ّن كثرة اإلجراءات املرتبطة ببدء
األنشطة اوقجارية يف اجلزائر وفىا ونفس اوقىرير واويت وددت حبوايل  13إجراء ،باإلضافة إىل طو فرتة بداية األنشطة واويت قدرت بـ :
ووايل  22يوما وكذا ارتفاع تكتلفة بدء األنشطة اوقجارية كتلها عوامل من شاهنا تثبيط منو األنشطة اوقجارية يف اجلزائر وحتفيز هذه األخرية
عتل انقىاهلا وتلىطاع غري اورمسي فقزداد بذوك دائرة اوقشغيل غري اورمسي 3،ويث أن ارتفاع اوعبئ اوضرييب و اإلجراءات اإلدارية يفسر
اسقمرار ظاهرة اوعمل غري اورمسي ويث يعقرب كاخقيار باونسبة وتلمسقخدمني و املسقىتلني بشكل خاص خاصة يف ظل ضعف آويات اورقابة
و أويانا غض اوبصر عن تطبيىها مما ساهم يف اسقفحا هذه اوظاهرة.
 -4.4ضعف أداء القطاع الخاص :كما سنرى الوىا ،رغم جتسيد اوعديد من هيئات دعم و مرافىة إنشاء املؤسسات وكنها م تقمكن
من حتىيق نقائج باهرة فيما خيص وجم و نوعية مناصب اوعمل املسقحدثة .ويث اعقمدت هذه اوربامج يف أغتلبها عتل مىاربة اجقماعية
وسياسية عتل وساب املىاربة االققصادية .و رغم أن غاوبية أجهزة اودعم واملرافىة تىدم مساعدات عائتلية و امقيازات جبائية إال أن ذوك
1

بشري مصيطف

 ،هناية اوريع :األزمة و احلل ،درا اجلسور وتلنشر و اوقوزيع ،اجلزائر ،2012 ،ص.8:

2بوعافية اورشيد وبن قيدة مروان ،اوقشغيل غري اورمسي يف اجلزائر واشكاوية تنظيمه ،اجملتلة اجلزائرية والققصاد واملاوية ،اوعدد  ،9خمرب االققصاد اوكتلي واملاوية اودووية،
جامعة حيىي فارس املدية ،2018 ،ص ص.255-254:
3

بوعافية اورشيد وبن قيدة مروان ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.263-260:
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م يؤثر فعال عتل تكاويف اوقشغيل وهو ما يفسر تزايد اوعمل غري اورمسي يف اوىطاع اورمسي رغم إوغاء اوضريبة اجلزافية عتل األجر اويت
كانت بنسبة  1إال أن نسبة االشرتاكات االجقماعية تبى مرتفعة جدا ويث تىدر بـ  34:من األجر اخلام.
 -4.4التسرب المدرسي :يضم هذا املصطتلح فئة األطفا اوذين م يقمدرسوا أبدا ،وأووئك اوذين غادروا املنظومة املدرسية بصفة إرادية
واملطرودين بسبب اورسوب يف امقحانات االنقىا من طور إىل أخر ،حبيث عادة ما جيد األطفا اخلارجني من املنظمة اوقعتليمية أنفسهم
عرضة وتلقشغيل املبكر يف إطار اوىطاع غري اورمسي خاصة إذا تعتلق األمر باألسر اوفىرية .وتىدر اونسبة املقوسطة وألطفا غري املقمدرسني
1
يف اجلزائر خال اوفرتة (2000م2006-م) يف ودود %5,57 :حيقضن اجلزء األكرب منها اوىطاع غري اورمسي.
رابعا -اتجاهات تنظيم العمل غير الرسمي في الجزائر
يف مروتلة معينة مت إمها موضوع اوعمل غري اورمسي واوىطاع غري اورمسي بصفة عامة نظرا وكونه املخرج اووويد وعدة فئات من اجملقمع
من أجل االسقمرار و االندماج يف احلياة االجقماعية و االققصادية وكن ،اسقمرار و اسقفحا اوظاهرة ختلَف آثار ستلبية وخيمة
عتل االققصاد اووطين مما دفع باوستلطات اوعمومية وقبين عدة آويات من أجل احلد من اوظاهرة وكن يبدو أ ّن اجلهود املبذووة واويا غري
كافية مما يفقح اجملا وتلبحث عن سبل وآفاق تنظيم اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر.
 -1آثار العمل غير الرسمي في الجزائر
إ ّن توسع وجم اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر ختلّف اوعديد من املزايا من اوناوية االققصادية واالجقماعية من ويث مسامهقه يف ول
أزمة اوبطاوة و إجياد فرص عمل وتلعاطتلني عن اوعمل ،و دوره يف تأمني االكقفاء اوذايت يف بعض املواد و االوقياجات و زيادة دخو
األفراد خاصة يف ظل اخنفاض مسقويات اودخل احلىيىية و انقشار اوفىر و اوبطاوة .كما أنه يف املىابل ترتّب عن تنامي وجم اوعماوة غري
2
اورمسية يف اجلزائر جمموعة من اآلثار اوستلبية أمهّها:
تراكم خسائر خزينة اودووة نقيجة اوقهرب اوضرييب حبيث أ ّن اوعامتلني يف اوىطاع غري اورمسي ال يدفعون اوضرائب.
تزايد عدد قضايا اوفساد ال سيما اورشوة واالخقالسات.
انقشار و صعوبة تىدير اوعمل غري اورمسي أدى إىل عدم دقة املعطيات عن املؤشرات االققصادية مثل  :معدالت اوبطاوة ،اوقضخم،
اودخل ،مؤشر االسقهالك ،اوىوة اوعامتلة...إخل ،وباوقايل فإن االسقنقاجات املعقمدة عتل معطيات غري دقيىة سقكون غري
صحيحة و ترتجم عادة بسياسات اققصادية واجقماعية ال تنسجم مع اوواقع يف أغتلب األويان.
تدين املسقوى اوقعتليمي وانقشار ظاهرة اوقسرب املدرسي.

 -1جهود مكافحة العمل غير الرسمي في الجزائر
إن اوقكار اوىطاع اورمسي وسوق اوشغل يف اجلزائر سرعان ما حتو اىل منافسة شديدة من نظريه غري اورمسي وذوك منذ سنة 1985م،
أين فىد اوىطاع اورمسي أدواره احلىيىية و شهدت معدالت اوبطاوة أرقاما قياسية .ويف ظل تتلك اوظروف سارعت اودووة باختاذ جمموعة
من اوقدابري واالجراءات وتلح ّد من انقشار اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر وذوك باورتكيز عتل مقغري اوبطاوة مبا أهنا تعقرب من األسباب اورئيسية
املؤدية وتلعمل باوىطاع غري اورمسي .ويف هذا االطار ميكن عرض اجلهود املبذووة من طرف اودووة يف جما حماربة اوعمل غري اورمسي
يف اجلزائر عتل اونحو اوقايل:
 -1.1إنشاء أجهزة مخصصة لدعم العمل المأجور :نذكر أمهّها فيما يتلي:
1

نفس املرجع ،ص .256 :

 2قارة مالك ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.165-159 :
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إالوكالة الوطنية للتشغيل ( :) ANEMتعقرب من أوىل اهليئات اوعمومية ودعم اوقشغيل ويث أنشأت سنة 1990م هبدف تنظيم
سوق اوعمل عن طريق تسيري اوعرض (أصحاب اوعمل و املؤسسات االققصادية) واوطتلب (أي فئة اوبطاوني) .عرفت هذه اووكاوة تطورا
متلحوظا يف اسقحداث مناصب عمل رمسية ودى املقعامتلني االققصاديني .ويث انقىل اوعدد من  64.092سنة 2005م إىل 125.645
سنة 2007م وإىل  162.290سنة 2008م ويصل إىل  170.858سنة 2009م 1،و هذا بفضل خمقتلف اووكاالت احملتلية اويت تىوم باسقىبا
وتوجيه طتلبات اوعمل من جهة ،و تتلىي عروض اوعمل من جهة أخرى.
وكالة التنمية االجتماعية ( :)ADSتأسست عام

1996م

حتت وصاية وزارة اوقضامن اووطين واألسرة وقضايا املرأة من أجل

االهقمام باوفئات االجقماعية اوضعيفة واهلشة من خال تىدمي قروض مصغرة ملكافحة اوعمل غري اورمسي وحماربة اوبطاوة واوفىر
واوقهميش ،عن طريق متويل بعض األنشطة و املهن وقشجيع اوعمل احلر ،تطوير احلرف اوصغرية و األعما املنزوية و اوصناعات اوقىتليدية
من خال توفري اوعقاد واملواد األووية اوالزمة .ومن بني نشاطات هذه اووكاوة جند تسيري برنامج اوقنمية اجلماعية االشرتاكية اوذي تصل
تكتلفقه إىل  4.000.000دج وتلمشروع ،و يهدف اىل تشجيع اويىظة اجلماعية يف أوساط اوفئات اوسكانية احملرومة عتل أساس مشاريع
اجقماعية اققصادية حتددها اخلاليا اجلوارية وتلقضامن ،بإشراك اوسكان وممثتليهم من خال اجناز أشغا منشآت قاعدية صغرية تسقجيب
2
حلاجاهتم األووية خاصة فيما يقعتلق مبجا اوري ،اونظافة ،اوصحة اوعمومية ،اإلنارة اوريفية ،محاية اوبيئة...،اخل.
 -1.1إيجاد أجهزة مخصصة لدعم العمل عن طريق إنشاء مؤسسة خاصة :سنخص باوذكر أهم ثالث هيئات يف هذا اجملا و هي:
اوصندوق اووطين وتلقأمني عتل اوبطاوة ،اووكاوة اووطنية ودعم تشغيل اوشباب واووكاوة اووطنية وقسيري اوىرض املصغر.
الصندوق الوطني للتأمين على البطالة( :)CNACأنشأ يف

06

جويتلية

1994م

ويث كان يف اوبداية يهدف إىل محاية

وتعويض اوعما األجراء اوذين فىدوا مناصب عمتلهم نقيجة وتلقسرحيات اجلماعية اويت عرفها اوىطاع االققصادي آنذاك .مث ابقداء من سنة
1998م عمل اوصندوق عتل إعادة إدماج اوبطاوني ومساعدة املؤسسات اويت تعاين صعوبات يف ذوك .بعدها ،منذ سنة 2004م أصبح
هذا اوصندوق يهدف إىل دعم إنشاء مؤسسات من طرف اوبطاوني اوذين ترتاوح أعمارهم بني  30إىل 50سنة .ويف هذا اوصدد ،يساهم
اوصندوق بنسبة  28إىل  % 29من قيمة االسقثمار اوذي جيب أن ال تقعدى تكتلفقه  10.000.000دج أين سيساهم املسقفيد من1
إىل  % 2و اوبنك بنسبة  % 70من اوقكتلفة اإلمجاوية وتلنشاط ،كما ميكن منح قرض بدون فائدة مبىدار  500.000دج موجه الققناء
عربة ورشة ملمارسة نشاطات ورفية أو بىيمة  1.000.000دج موجه وتلقكفل بإجيار مكاتب مجاعية مع االسقفادة من تأجيل ملدة
 3سنوات وقسديد اوىرض األصتلي وتأجيل سنة ودفع اوفوائد .باونسبة وتلنقائج احملىىة يف هذا اجملا  ،فقشري معطيات سنة 2012م
إىل املصادقة عتل  % 47فىط من عدد اوطتلبات 3.بينما تشري إوصائيات سنة 2013م إىل متويل  84.164مشروع مكنت
من اسقحداث 163.023منصب عمل أي مبعد

1.93

عامل وكل مؤسسة،

92.67

 منهم رجا مىابل

7.32

فىط نساء.

من جهة أخرى ،يسيطر قطاع اونىل عتل أكثر من نصف املشاريع املمووة أي ووايل   60يتليه قطاع اخلدمات بنسبة   19مث
4
اوصناعة بنسبة  %6بينما اوىطاعات األخرى تبى مهمشة.
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب( :)ANSEJتأسست سنة 1996م هبدف متويل ،تكوين ،مرافىة ومقابعة اوشباب اوبطاوني
بني  19إلى 35سنة ووىت  40سنة باونسبة وتلمسري عندما يوود املشروع ثالث مناصب شغل دائمة ،وهذا من أجل اسقحداث مؤسسات
1اوطيب ووح ،تىييم أجهزة ترقية اوقشغيل و تسيري سوق اوقشغيل و آفاق تطوره ،متلقى جهوي وسط إلطارات قطاع اوقشغيل ،وزارة اوعمل و اوقشغيل واوضمان
االجقماعي ،اجلزائر ،جوان  ،2010ص.6 :
2

قارة مالك ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.175-174 :

3

Meziane Amina, le rôle des mécanismes d’appui et d’accompagnement dans le développement entrepreneurial en
Algérie, (Etude de cas : ANSEJ), thèse de doctorat en sciences de gestion, option : management, école supérieure de
commerce, Alger, mars 2016, p :99.
4
Bulletin d’information statistique de la PME,n°23, décembre 2013, p :42.
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مصغرة عن طريق قروض بدون فائدة مبسامهة من اووكاوة تصل إىل  28إىل  % 29من تكتلفة املشروع اوذي ال يقجاوز 10.000.000دج
و اوباقي إما مبسامهة صاوب املشروع (واوة اوقمويل اوثنائي) أو مبسامهة املسقفيد من 1إىل  % 2واوبنك بنسبة ( % 70صيغة اوقمويل
اوثالثي) مبنح قروض خمفضة اوفوائد أين يتلقزم اوصندوق اووطين ودعم و تشغيل اوشباب بضمان هذه اوىروض وفوائدها باعقماد نظام
جبائي تدرجيي مع فرتة  3سنوات من اإلعفاء .باونسبة وتلنقائج احملىىة ،فإنه وسب آخر اإلوصائيات املعتلن عنها من طرف اووكاوة ،فىد
مت متويل  367.980مشروع مسح باسقحداث  878.264منصب شغل ،أي مبعد  2إىل 3عما يف كل مؤسسة وهذا منذ انشاء اووكاوة
اىل غاية هناية سنة 2016م.

1

الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر( :)ANGEMأنشأت سنة

2004م

وقسيري اوىروض املصغرة املوجهة وألشخاص بدون

دخل أو ذوي اودخل غري املسقىر و اوبطاوني اوذين يفوق سنهم  18سنة ،ويث تىدم اووكاوة صيغقني وتلقمويل :قرض شراء املواد
األووية بدون فوائد بىيمة 100.000دج و اسقثناء يف مناطق اجلنوب بىيمة 250.000دج مع مدة تسديد ال تقجاوز  3سنوات .و قرض
بىيمة  1متليون دج السقحداث نشاط معني ميثل نسبة   29من اوقكتلفة اإلمجاوية مع مدة تسديد  8سنوات .باإلضافة إىل خمقتلف
االمقيازات اجلبائية واالعفاءات اوضريبية .باونسبة ونقائج هذه اووكاوة ،فإنه وسب آخر حتديث ملعطيات اووكاوة ،بتلغ عدد اوىروض
املمنووة منذ إنشاء اووكاوة إىل هناية سنة 2017م عدد  827.161قرضا (إضافة إىل اسقفادة  272.783شخصا من خدمات غري ماوية
وتلوكاوة) م ًكنت من اسقحداث  1.240.841منصب شغل أي مبعد  1.5عامل يف كل مؤسسة عتلما أ ّن  % 56منها منحت بعد سنة
2
2011م.
 -1سبل و آفاق الحد من انتشار العمل غير الرسمي في الجزائر
إىل جانب اجملهودات املبذووة من طرف اودووة ملكافحة اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر ،فإنه إذا وقفنا عتل اسباب انقشاره ،ميكن
أن نىدم تصورا جملموعة من االقرتاوات واويت ميكن أن تساهم بشكل فعا يف اوقىتليص من دائرة اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر عامة وآثاره
اوستلبية خاصة ،وذوك يف اونىاط اوقاوية:
 اوعمل عتل تشخيص دقيق وواقع االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر مبخقتلف أبعاده االققصادية ،اإلنقاجية ،اوقجارية و اوقشغيل مما
سيسمح الوىا بوضع إسرتاتيجية مناسبة وتلىضاء عتليه .يقعتلق األمر أساسا بقحديد اووزن واحلجم احلىيىي وتلظاهرة ،األعوان املنخرطني
يف اوظاهرة ،فهم األسباب احلىيىية وعالقة اوىطاع غري اورمسي باوىطاع اورمسي .وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار ،أنه يف سنة 2017م مت إطالق
مشروع دراسة االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر بدعم من برنامج األمم املقحدة وتلقنمية ( )PNUDوقد كتلف مركز اوبحوث يف االققصاد
اوقطبيىي وتلقنمية ( )CREADهبذه اودراسة حتت عنوان "االققصادي غري اورمسي ،مصطتلحات ،مناذج عمتلية و آثار".
اوعمل عتل اسقحداث سياسات اوقشغيل وفىا ملقطتلبات سوق اوعمل تساير االرتفاع يف فئة اوسكان يف سن اوعمل ،وتوجيه
االسقثمارات حنو اوىطاعات املنقجة وتلثروة ووتلىيمة املضافة وكذا توجيهها إىل كل مناطق اوبتلد من أجل حتىيق اوقنمية احملتلية .األمر اوذي
من شانه ختلق مناصب شغل دائمة وحتسني املسقوى املعيشي وألفراد.
 مراجعة مهام أجهزة اودووة املكتلفة بربامج اوقشغيل وتفعيتلها مبا يوافق معايري اوعمل اودووية ،باإلضافة إىل اوعمل عتل تطوير اوربامج
اوقكوينية وتلشباب وألصحاب املؤسسات اوصغرية واملقوسطة اجلدد واالسقفادة من هذا اوقكوين باسقىطاهبم وتلعمل يف اوىطاع اورمسي،
وكذوك إشراك خمقتلف اوفاعتلني يف اوىطاع غري اورمسي عند تصميم خمقتلف سياسات اودعم واملرافىة.

1املوقع اورمسي وتلوكاوة اووطنية وقشغيل اوشباب ( )https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos-statistiquesاوذي اطتلع عتليه يوم
عتل اوساعة .10.30

2018 .12 .1

2املوقع اورمسي وتلوكاوة اووطنية وقسيري اوىرض املصغر ( )https://www.angem.dz/ar/home.phpاوذي اطتلع عتليه يوم  2018 .12 .5عتل اوساعة
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إ اوسهر عتل اوقوجه اوقدرجيي من اوىطاع غري اورمسي إىل اوىطاع اورمسي من خال تنظيم و ترقية إنشاء املؤسسات يف إطار أجهزة
اودعم و املرافىة.

إعادة اونظر يف قانون اوعمل وجعتله أكثر مرونة من ويث شروط عىود اوعمل مبا يقناسب مع طاويب اوعمل ،وكذوك ال بد
من اوسماح ألصحاب اوعمل واملسقخدمني باوقفاوض عتل اورواتب بصفة مسقىتلة بعيدا عن احلكومة و كذا اوعمل عتل تطوير نظام
وتلمكافآت واوقحفيزات وتلعما املقميزين وتطوير نظام اوقىاعد ،كل ذوك هبدف اسقىطاب أكرب عدد من اوعما يف اوىطاع اورمسي.
 إصالح اونظام اوضرييب من خال مراجعة أسس وساب اوضريبة واوقصاعد اوضرييب ،باإلضافة اىل تفعيل و عصرنة آويات اورقابة
عتل اوقهرب ضرييب وتشديد اوعىوبات عتل املكتلفني اوذين تثبت عتليهم عمتليات اوقهرب اوضرييب.
 ختفيض نسبة االشرتاكات يف اوقأمينات االجقماعية خاصة باونسبة وىطاع املؤسسات املصغرة ،ويث متثل واويا  15من اودخل
اوسنوي اخلاضع وتلضريبة أو رقم األعما باونسبة وغري املوظفني و 34.5وتلموظفني عتلما أن  25يقحمتلها املسقخدم 9 ،اوعامل
و  0.5صندوق اونشاطات االجقماعية.
اوقشجيع عتل اوقسجيل اإلرادي يف احلماية االجقماعية واوذي طبق ابقداء من سنة 2015م و ما يرتتب عن ذوك من امقيازات
كمنح اوقىاعد ،اوقامني عن األمراض...،اخل.
تسهيل وختفيض تكاويف ومدد اإلجراءات اإلدارية ال سيما وتلحصو عتل اوسجل اوقجاري واوىيام مبخقتلف األنشطة اوقجارية واوقصاريح
واورتاخيص ،باإلضافة إىل احلرص عتل اوقجسيد اوفعتلي ملفهوم اوشباك املوود .
 اوعمل عتل تىدمي امقيازات وإعفاءات جبائية باإلضافة إىل مساعدات تىنية وماوية من أجل اوقشجيع عتل اونشاط يف اوىطاع اورمسي.
اوقحسيس بأمهية اوعمل يف اوىطاع اورمسي وما مييزه من وىوق وتامني ،باإلضافة إىل اوقوعية حبجم املشاكل االققصادية واالجقماعية
اوناجتة عن ظاهرة اوقسرب املدرسي وضعف املسقوى اوقعتليمي هلؤالء املقسربني من املدراس ،وذوك من خال اوقفكري يف برامج إوزامية
وحتفيزية ملقابعة اودراسة اىل مسقوى تعتليمي معني عتل األقل.
االسقمرار يف اوىضاء عتل اوفضاءات اوقجارية غري اورمسية عتل غرار األسواق اوفوضوية.
 اعقماد طرق اودفع االوكرتونية وقىنني اجتاهات اوقصرف يف اوسيووة ،مما يساعد يف تضييق اخلناق عتل اونشاطات غري اورمسية مبا
ذوك اوعمل غري اورمسي.
حتسني مناخ األعما و إصالح املؤسسات احلكومية هبدف احلد من اوبريوقراطية و اوفساد.

يف

 عىد اتفاقيات دووية مقعتلىة بقنظيم اوعمل غري اورمسي ،وذوك هبدف االسقفادة من جتارب خمقتلف اودو يف هذا اجملا .
خامسا -الخاتمة

توصتلنا إىل أ ّن جما اوعمل غري
وىد واوونا من خال ورققنا اوبحثية هذه اوقطرق وواقع وسبل مواجهة اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر أين ّ
يف
اورمسي بصفة عامة و يف اجلزائر بصفة خاصة يعد أوسع نطاقا من االققصاد غري اورمسي ،ويث أنه يشمل مجيع فرص اوعمل
االققصاد غري اورمسي باإلضافة إىل جمموع اووظائف غري املصرح هبا يف االققصاد اورمسي خال فرتة زمنية معينة .وينقشر اوعمل غري اورمسي يف
اجلزائر يف كل من قطاع اوقجارة ،اوبناء واالشغا اوعمومية واوفالوة ،غري أ ّن هذا األخري ،اسقبعد من اإلوصائيات وصعوبة حتديد عدد
اوعما غري اورمسيني فيه ميدانيا .ويث تشري معطيات اوديوان اووطين والوصائيات خال فرتة اودراسة (2003م2013-م) إىل توسع معقرب
يف وجم اوعمل غري اورمسي خارج قطاع اوفالوة يف اجلزائر ،إذ ارتفع اوعمل غري اورمسي من  1.885.000عامل يف سنة 2003م
مقوسطها بـ  %41,58 :خال نفس
اىل 3.604.000عامل سنة 2013م ،كما أن نسبة اوعمل غري اورمسي إىل اوعمل اإلمجايل قدرت يف ّ
اوفرتة .وبعد حتتليتلنا هلذا اوواقع ،متكنا من اسقخالص جمموعة من اوعوامل واويت تعد مبثابة األسباب اورئيسية وقنامي اوعماوة غري اورمسية
يف اجلزائر منها :ارتفاع معد اونمو اودميغرايف ،ارتفاع معدالت اوبطاوة وهذا باورغم من اخنفاضها خال فرتة اودراسة ووكنها تبى بعيدة
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عن املقوسط اوعاملي ،تفاقم ظاهرة اوقسرب املدرسي وثىل اونظام اوضرييب وخمقتلف االجراءات االدارية والسقثمار وملمارسة األنشطة
اوقجارية .ووكن رغم اجلهود املبذووة من طرف اودووة وتلوقوف عتل توسع اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر من خال إرساء اوعديد من األجهزة
اخلاصة ودعم اوعمل املأجور وإنشاء املؤسسات اخلاصة إال أهنا م تسقطع كبح انقشار هذه اوظاهرة بل هي يف تزايد مسقمر ،ويف هذا
اوصدد واوونا وضع مجتلة من االقرتاوات باورتكيز عتل جمموعة من اوقعديالت واالصالوات يف حماور أساسية متس :سوق اوعمل وبرامج
ا وقشغيل ،قانون اوعمل ،ترقية االسقثمار واونشاطات اوقجارية ،اونظام اوضرييب ،باإلضافة إىل احلرص عتل حماربة كل أشكا اوبريوقراطية
واوفساد وحماووة االسقفادة من جتارب اودو اورائدة يف جما مكافحة اوعمل غري اورمسي ،وذوك هبدف اسقنباط وتلو فعاوة وتلحد
من وجم اوعماوة غري اورمسية يف اجلزائر.
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الملخص
 سواء، فال يكاد خيتلو اققصاد أي دووة من هذه اوظاهرة،تعقرب ظاهرة االققصاد غري اورمسي من اوظواهر االققصادية اوىدمية
 ويقعامل االققصاد غري اورمسي مع كل اوىطاعات فهو ظاهرة مقنامية كما أنه يؤثر عتل األفراد واألشخاص.كانت دووة مقىدمة أو نامية
، اورياضة، اوثىافة، اورتفيه، اوصحة،اوصناعة، اوقجارة، كما يؤثر عتل مجيع اوىطاعات (اوبناء،)االعقباريني (اوشركات ووىت اجلمعيات
.)...  اخلدمات اوشخصية، اوقدريب،اوقعتليم
 أو اوقمتلك غري املشروع أو إساءة اسقخدام املزايا، االوقيا أو اوقهرب من اوضرائب:ميكن أن يقخذ االققصاد غري اورمسي أشكاالً عديدة
. أو األنشطة اإلجرامية، وأموا املخدرات،  أو تبييض األموا، أو اوعمل اإلضافية،اوضريبية
 كما هتدف إىل، وأثاره،واألسباب املؤدية إىل اتساع رقعقه،هتدف هذه اوورقة اوبحثية إىل إبراز أهم مظاهر االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر
. وكذا تىدمي بعض املفاهيم اخلاصة هبذه اوظاهرة،توضيح اجلهود اويت بذوقها اودووة اجلزائرية من أجل احلد من هذه اوظاهرة
.اجلهود املبذووة من طرف اودووة وتلحد منه، مظاهر االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر، أثاره،االققصاد غري اورمسي:الكلمات المفتاحية
Résumé :
Dans son acception la plus large, l’économie informelle concerne tous les échanges de biens et services.
Phénomène croissant et préoccupant, elle touche aussi bien les personnes physiques que les personnes
morales (sociétés et même associations). Elle touche tous les secteurs (bâtiment, commerce, industrie, santé,
loisirs, culture, sport, éducation, formation, services à la personne...).
L’économie informelle peut revêtir plusieurs formes : fraude ou évasion fiscale, détournement ou abus
d’avantage fiscal, travail au noir, paradis fiscaux, blanchiment, argent de la drogue et des activités
criminelles. Ces vocables sont l’illustration d’un monde qui triche oujoue avec la légalité dans le but de
s’affranchir de l’impôt, des taxes ou cotisations sociales, ou de maximiser son profit.
2019  فيفري28 و27 - واقع املمارسة ووقمية املعاجلة،يف اجلزائر

 املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي- اجلزائر،جامعة احممد بوقرة ببومرداس

مظاهر االقتصاد غير الرسمي في الجزائر والجهود المبذولة للحد منها

96

L'objectif de ce document est de mettre en évidence les aspects les plus importants de l'économie informelle
en Algérie, ses causes et ses effets, et de clarifier les efforts déployés par l'État algérien pour limiter ce
phénomène et présenter quelques concepts liés à ce phénomène.
Mots-clés : économie informelle, ses effets, aspects de l’économie informelle en Algérie, efforts de l'Etat
pour les réduire.

المقدمة
وىد انشغل اوكثري من اوباوثني واالققصاديني واحلكومات واملؤسسات اودووية باالققصاد غري اورمسي ،وخاصة يف اآلونة األخرية بعد
اوقحوالت واوقغريات اويت عصفت باودو من كافة اونواوي اوسياسية واالققصادية واالجقماعية،وكذوك بسبب انقشاره يف كل اوبتلدان بدون
اسقثناء وبدرجات مقفاوتة.وذوك راجع ألسباب تقعتلق بطبيعة وبنية األنظمة االققصادية واالجقماعية اوسائدة يف كل اوبتلدان.
ويث يعد االققصاد غري اورمسي من اوظواهر املعىدة اويت تقغتلغل يف اوكثري من اجلوانب املخقتلفة واملقشابكة مع بعضها اوبعض ،ويظهر
ذوك جتليا يف االخقالف اوواضح حلصر مفهومه واملصطتلحات املطتلىة عتليه ،واويت نذكر منها عتل سبيل املثا ال احلصر مصطتلح:
االققصاد اخلفي ،االققصاد املوازي ،االققصاد األسود،االققصاد غري املرئي ،......فاوباوثني واملهقمني بدراسة االققصاد اوغري رمسي اهقموا
باوبحث يف خمقتلف أسبابه واوعوامل اويت أدت إىل ظهوره وتطوره وتوسيع رقعقه.
وعتل ضوء ذوك ،فان اجلزائر تعد من اوبتلدان اويت تعاين من ظاهرة االققصاد غري اورمسي ،ويرجع ذوك إىل اوقغريات اويت عرفها االققصاد
اجلزائري عرب كل مراول بروزه وتطوره وىت اووقت احلايل .واويت حتقاج إىل درجة أكثر من اوقحتليل واوفهم.وبغية معرفة مراول تطوره ومظاهره
واجملهودات املبذووة وتلحد منه يف اجلزائر،مت طرح اإلشكالية اوقاوية:

ما هي مظاهر االققصاد غري اورمسي باجلزائر،وفيما متثتلت اجملهودات املبذووة وتلحد منه؟
ويف إطار اإلشكاوية املطرووة تنبثق األسئتلة اوفرعية اوقاوية:

اورمسي،وما هي أهم األسباب اويت أدت إىل ظهوره واتساع رقعقه؟

اورمسي؟

عامة ويف اجلزائر خاصة؟
مت اورتكيز عتل موضوعاالققصاد غري اورمسي وعدة أسباب منها:
 اوقنامي املسقمر واملقزايد وتلظاهرة وزيادة رقعقها وأثرها عتل االققصاد اورمسي. دراسة األسباب اويت أدت إىل تطوره وبروزه ،واآلثار اونامجة عنه. -تستليط اوضوء عتل مراول تطوره ومظاهره باجلزائر ،واجلهود املبذووة وتلقىتليل من ودته.

كيف ميكن حتتليل ظاهرة االققصاد غري
ما هي اآلثار اونامجة عن االققصاد غري
كيف نشأ وتطور االققصاد غري اورمسي

ودراسة اوبحث وفق األطر املنهجية ووإلجابة عتل اإلشكاوية املطرووة ،ارتأينا تىسيمه إىل حمورين:
 احملور األو  :ماهية االققصاد غري اورمسي،أسبابه ،وآثاره. احملور اوثاين :تطور االققصاد غري اورمسي باجلزائر ،مظاهره واإلجراءات املقخذة وتلحد منه.أوال -ماهية االقتصاد غير الرسمي،أسبابه ،وآثاره
 -1ماهية االقتصاد غير الرسمي
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إن اوقطور املسقمر وتلقغريات اويت طرأت عتل طبيعة وياة األفراد وأنشطقهم من جهة ،وعتل اونظام اوضرييب واوتلوائح اوقنظيمية من جهة
أخرىإ جعل من اوصعب اوقوصل إىل تعريف موود والققصاد غري اورمسي.
 -1.1نشأة االقتصاد غير الرسمي
باونظر وتلمراول اويت مرت هبا اجملقمعات يالوظ بروز اوىطاع غري اورمسي قبل اوىطاع اورمسي ،وذوك انطالقا من اونشاطات اويت كان
يزاوهلا األفراد واويت كانت تقماش مع اوقياجاهتم اوضرورية واوبسيطة ،ففي تتلك اوفرتة م يكن األفراد جمربين عتل اوقصريح بأعماهلم بسبب
عدم وجود هيئة تىوم عتل تنظيم اوعالقات فيما بينهم.
ووكن مع تنامي االوقياجات وكثرة االضطرابات بني األفراد،أصبحوا يف واجة إىل من ينظم شؤوهنم وحيمي مصاحلهم ،وذوك تنازووا عن
جزء من ورياهتم اوعامة وصاحل هيئة تضطتلع هبذه املهمة ،مىابل أن يسددوا جزء من مدا خيتلهم وفائدهتا،وهكذا أصبحت تتلك األنشطة
ختضع وتلىوانني واوقنظيمات اإلدارية أو ما يعرف باالققصاد اورمسي.
مع تطور اودووة وتعدد وظائفها وتزايد نفىاهتا ،كان و زاما عتليها توسيع اوىاعدة اوضريبية واويت كانت تعقرب مصدر وقمويل ميزانياهتا وذوك
بإخضاع كل األفراد اوذين يزاووون نشاطات مرحبة إىل اوضريبة .ومت ذوك بإوزامهم باوقصريح بأعماهلم ،ويث كان اهلدف من تتلك األعما
تعظيم اوربح ووكن مع اوىوانني اويت فرضقها اودووة واويت أنىصت من ربح األفراد هذا جعتلهم يقجاوزون هذه اوىوانني ،ما أوجد أنشطة غري
رمسية سواء كانت ظاهرية أو سرية .هذا ما نقج عنه ما يسم باالققصاد اوغري رمسي اوناتج عن جتنب اوىيود املفروضة عتل اونشاط
االققصادي.
ويث مت اسقخدام مصطتلح االققصاد غري اورمسي من طرف االققصادي ""keith.hartسنة  1971خال ندوة أقيمت يف معهد دراسات
اوقنمية جبامعة " ،"sussexوكان موضوع اوندوة وو اوبطاوة داخل املدن يف إفريىيا .مث بعد ذوك اسقخدم سنة  1972من خال دراسة
قام هبا املكقب اودويل وتلعمل يف كينيا وو اوقشغيل.
 -2.1تعريف االقتصاد غير الرسمي ومجاالته
تعددت املصطتلحات اوداوة عتل االققصاد غري اورمسي وهذا ما يد عتل تعىد اوظاهرة ،وذوك باعقبار أهنا تظم اوكثري من اجلوانب
املخقتلفة و املقشابكة يف حتديد مفهومها .ويث جند عدة تسميات أو مصطتلحات وتلقعبري عنه ،ومنها :االققصاد املوازي ،اققصاد
اوظل،االققصاد اخلفي،االققصاد غري املصرح،غري أن تسمية االققصاد غري اورمسي هي اوقسمية األكثر شيوعا وانقشارا.
فقعدد اوقسميات اوداوة عتل االققصاد غري اورمسي وتعدد جوانبه جعل من اوصعب االتفاق عتل حتديد تعريف موود وه بني املفكرين
واالققصاديني ووىت فيما بني املنظمات اودووية.
فىد عرف اوبنك اوعاملي وصندوق اونىد اودويل االققصاد غري اورمسي بأنه ":تباد اوستلع واخلدمات اويت تعقرب غري مسجتلة يف
1
احلسابات اورمسية ،فاالققصاد غري اورمسي يفتلت يف معظم األويان من اوضرائب وعادة ما متارس أنشطقه يف اوسوق اوسوداء".
كما عرف املكقب اودويل وتلقشغيل االققصاد غري اورمسي":بأنه ظاهرة مرتبطة بكل األنشطة االققصادية ،واويت قد تكون فردية أو
2
مرتبطة بوودات اققصادية ،وهي ال تدخل يف إطار قانوين".
كما عرفقه منظمة اوقعاون اودويل ،واويت تطتلق عتليه تسمية االققصاد غري املنظور ":هو اوذي يعرب عن األنشطة االققصادية واويت من
املفروض أن تكون حمسوبة يف اوناتج اوداختلي اخلام وكنها ال تظهر يف احلسابات اووطنية"3.
1قارة مالك،إشكاوية االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر مع عرض ومىارنة جتارب :تونس ،املكسيك واوسينغا ،رساوة دكقوراه،جامعة منقوري قسنطينة،
اجلزائر،2010،ص .58
2بن موس كما  ،براغ حممد ،ظاهرة االققصاد غري اورمسي أسبابه وآثاره ،اجملتلة اجلزائرية وتلعوملة واوسياسات االققصادية ،اوعدد ،04اجلزائر ،2003،ص.199
 3املرجع نفسه ،ص .200
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كما عرف فيقو تانزي" "vitotanziاالققصاد غري اورمسي":بأنه كافة اودخو اويت ال يقم اوكشف عنها وتلستلطات اوضريبية ،واويت
قد تدخل أو ال تدخل ضمن وسابات اودخل اوىومي ،وهو ما يقوقف عتل طبيعة مصادر هذه اودخو "1 .
2
كما عرف احملاسب اووطين اجلزائري واوذي اسقعمل مصطتلح االققصاد غري املرئي ،عتل أنه يشمل ثالث جمموعات هي:
أ-االقتصاد غير المشروع :وهي اونشاطات املمنوعة أو احملضورة قانونيا (مثل:جتارة املخدرات أو اوقهريب) ،أو تتلك اونشاطات املشروعة
قانونيا واملمارسة من طرف أفراد غري مرخص هلم.
ب-االقتصاد الخفي:يقعتلق بنشاطات مشروعة غري أهنا تنطوي عتل إخفاء اإلنقاج جزئه أو كتله ،وهي تأخذ األوصاف اوقاوية:
 اوقهرب اجلزئي أو اوكتلي من دفع اوضرائب واورسوم. اوقهرب من دفع اشرتاكات اوضمان االجقماعي وعم اوقصريح باوعما . اخلرق اوكتلي أو اجلزئي ألوكام تشريع اوعمل.ج-االقتصاد غير الرسمي بالمعنى الضيق :تشمل جمموع وودات اإلنقاج اويت تقميز مبسقوى تنظيم مقدين ،ووسائل إنقاج بدائية
ومسقوى مقواضع من تىسيم اوعمل ورأس املا  ،كما أن عالقات اوعمل تعقمد عتل اوعمل اوظريف واوروابط اوعائتلية واالجقماعية.
مما سبق ميكن اوىو أن االققصاد غري اورمسي يشمل اودخو احملىىة بطرق شرعية ووكن ال يقم اإلعالن عن اإلرادات احملىىة من
ورائها ودى املصاحل اوضريبية ،و كذوك اودخو احملىىة من األنشطة غري اوشرعية ،كما يشمل االققصاد غري اورمسي كافة املعامالت و
املبادالت اوعينية و اويت تقم دون اسقخدام اونىود .مبعىن شامل جمموع اودخو اويت ال تدخل ضمن احلسابات اوىومية.
 -2خصائص االقتصاد غير الرسمي و أسباب انتشاره وطرق تقديره
 -1.2خصائص االقتصاد غير الرسمي
والققصاد غري اورمسي اوعديد من اوصفات واخلصائص اويت ينفرد هبا ،ومتيزه عن االققصاد اورمسي ،ويث تعقرب هذه اخلصائص مؤشرات
والققصاد غري اورمسي ،وتقعتلق باحلجم واوقنظيم ،وبطبيعة اوعمل أو مسات اوعامتلني ،وبطبيعة اونشاط ومكوناته .ومن بني هذه اخلصائص ما
3
يتلي:
أنه مأوى وألنشطة املشروعة وغري املشروعة واويت تدر دخال مشروعا أو غري مشروع ،ومتارس اونشاط فيه مؤسسات جتارية وصناعية

وخدمية،ختقتلف يف وجمها ويف مكانقها اوقنظيمية .ويث تشرتك مجيعها يف االخقفاء عن اوستلطات احلكومية وإجراءاهتا اوقنظيمية هبدف:
جتنب دفع اوضرائب أو اورسوم املقعتلىة مبمارسة اونشاط ،جتنب املقطتلبات اوقنظيمية كرخص ممارسة اونشاط واإلجراءات املاوية ،وكذوك
جتنب وعدم اوقسجيل يف اإلوصاءات اورمسية وبيانات اودخل اوىومي،كذوك بسبب طبيعة اونشاط كقجارة اخلمور واملخدرات.
 اققصاد يعقمد أغتلبه مبدأ اوغاية تربر اووسيتلة.
يقسم االققصاد غري اورمسي بصغر احلجم غاوبا ،سواء كان يف رأس املا أو وجم املنشأة أو عدد اوعامتلني،أو وجم اإلنقاج ،فغاوبا ما

يقم متويل رأس ما هذه األنشطة من املدخرات اوشخصية أو اوعائتلية.

1طهراوي دومة عتلي ،كسرى مسعود،أثر اوىطاع غري اورمسي عتل سوق اوشغل يف اجلزائر،جمتلة اوعتلوم االققصادية واوعتلوم اوقجارية ،جامعة املسيتلة ،اوعدد ،12
اجلزائر،2014 ،ص .59
 2ص فوت عبد اوسالم عوض اهلل ،االققصاد اوسري دراسات يف االققصاد اخلفي وطرق عالجه ،دار اونهضة اوعربية،اوىاهرة،مصر ،2002،ص.7
3وامد بن داخل بن عبد ربه املطريي،قياس وجم االققصاد اخلفي وأثره عتل املقغريات االققصادية اوكتلية مع دراسة تطبيىية عتل املمتلكة اوعربية اوسعودية خال
اوفرتة  ،2009 1970دكقوراه يف االققصاد اإلسالمي،جامعة أم اوىرى ،املمتلكة اوعربية اوسعودية ،2012،ص .24
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يسقخدم تكنوووجيا كثيفة اوعمل ،ومهارات مكقسبة خارج اونظام اوقعتليمي اورمسي ،وأما تكنوووجيا األنشطة اإلنقاجية فغاوبا ما تكون
بسيطةإ معقمدة عتل املوارد احملتلية.
منقجات االققصاد غري اورمسي تقسم كيفا بأهنا يدوية أو نصف آوية،ضيىة املدى واونطاق من ويث كمية اإلنقاج وأساويب اوقوزيع،مع
اسقخدام اوعالقات اوشخصية.
اققصاد غري منظم ،وأسواقه غري منظمة وتنافسية.
يغيب عن هذا االققصاد مبدأ اوقخصص اودقيق ،وتىسيم اوعمل احلىيىي،إذ باإلمكان تباد أماكن اوعمل وتلعامتلني.
عالقات اوعمل يف االققصاد غري اورمسي تعقمد عتل املعرفة اوشخصية واوىرابة واوصداقة بدرجة كبرية جدا.
املرونة يف حتديد األجر يف االققصاد غري اورمسي.
اوعامتلني يف االققصاد غري اورمسي ال يقمقعون باحلماية اوكافية وعدم االوقزام باإلجراءات اورمسية اونظامية .سواء تعتلق ذوك باألجر أو
اوقأمني أو ظروف اوعمل.
قدرته اوكبرية عتل اسقىطاب اوعماوة اوعاطتلة وفق األجور اوسائدة.

 -2.2أسباب انتشار االقتصاد غير الرسمي
هناك جمموعة من اوعوامل االققصادية واوسياسية واالجقماعية واإلدارية املقداختلة ،واوقيقؤثريف ظهور وانقشار ظاهرة االققصاد غري اورمسي يف
1
كل اوبتلدان سواء املقىدمة منها أو اونامية .ومن بني هذه األسباب ما يتلي:
ارتفاع معدالت اوضرائب واورسوم املتلحىة هبا:ويث ارتفاع اوضرائب عتل األنشطة االققصادية يف االققصاد اورمسي يدفع األشخاص
وأصحاب املؤسسات والنقىا حنو اوعمل يف االققصاد غري اورمسي جتنبا هلذا اوعبء اوذي يىتلل من دخوهلم وأرباوهم.
اإلفراط اوقدخل احلكومي يف اونشاط االققصادي:ويث بزيادة تدخل اودووة عن طريق فرض اونظم اإلدارية ،يزداد حتايل األفراد
واملقعامتلني االققصاديني عتل هذه اوىيود اإلدارية.
عجز امليزانية اوعامة وتلدووة :واوذي ميثل االخقال بني اإلرادات اوعامة واونفىات اوعامة ألي دووة ،ومن تغطية نفىاهتا تتلجا اودو إىل
إودى اوطريىقني اوقىتليديقني :األوىل تقمثل يف رفع اوضرائب واورسوم أو فرض أخرى جديدة،أما اوثانية فققمثل يف اإلصدار اونىدي
اجلديد (أو ما يسم باوقمويل باوقضخم) .ويف كتلقا احلاوقني ينقج زيادة اوعبء اوضرييب واالرتفاع اوعام يف وألسعار وباوقايل تىتليص
يف دخو دافعي اوضرائب أفراد أو مؤسسات،األمر اوذي يدفعهم وتلقوجه إىل االققصاد غري اورمسي وزيادة دخوهلم.
تنامي عدد املؤسسات اوفردية واملصغرة:واويت تفضل يف تعامالهتا اونىود اوسائتلة بدال من اوبنوك واونظم االئقمانية األخرى ،وهذا ما
يسهل اوقهرب اوضرييب.
2
ميكن ذكر أسباب أخرى وقنامي االققصاد غري اورمسي منها:
 حبث املؤسسات يف إطار اوقنافسية اودووية عن اويد اوعامتلة اورخيصة يف اوبتلدان اونامية ،واويت تسقغل وتوظف بطرق غري قانونية. اونمو اودميوغرايف واوفجوة بني خمرجات املؤسسات اوقعتليمية وفرص اوعمل. اآلثار اوستلبية اوناجتة عن اإلصالوات اهليكتليةواخلوصصة واألزمات االققصادية.1حممد زعالين،مشووية ظاهرة االققصاد املوازي باإلشارة إىل االققصاد اجلزائري-تأصيل املعىن ،حبث يف األسباب واآلثار-جمتلة أحباث اققصادية وإدارية ،جامعة
جامعة حممد خيضر بسكرة ،اوعدد  ،10اجلزائر ،2011 ،ص.198 ،
2قارة مالك ،مرجع سبق ذكره ،ص .20
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عدم قدرة اودووة عتل تتلبية كل واجات اجملقمع خاصة يف ميدان اوشغل.-1.1طرق تقدير االقتصاد غير الرسمي
تقعدد اوطرق اويت ميكن اسقخدامها وتلوصو بشكل تىرييب إىل وجم هذا االققصاد ،وأهم اوطرق:

1

أ-طريقة التقدير المباشر:
أي باعقماد أستلوب تىدير اونشاطات اويت يعمل هبا ،وتىدير دخو اوعامتلني فيه يف كل اجملاالت ،مث حيسب اودخل اوقىرييب هلذه
مجعا جربيًا وتراكميًا ،فنصل إىل تىدير وجمه ،ومن أهم عيوب هذه اوطريىة أهنا تفقىر إىل اودقة ووكنها
اوىطاعات ،وجيمع بعد ذوك ً
تسقخدم يف عدة دو مثل أمريكا.
ب -طريقة اإلحصائيات السكانية وقوة العمل:
من خال اسقخدام باوثني مقخصصني حبساب اإلنقاجية فيقم وساب اوفارق بني (قوة اوعمل ،وعدد اوعامتلني) ،وباوقايل يقم وساب
اإلنقاج اإلمجايل اوفعتلي عن طريق عدد اوعما × إنقاجية اوعامل اوواود ويكون اإلنقاج يف اققصاد اوظل أي غري اورمسي يعاد (اوفارق
بني قوة اوعمل وعدد اوعامل) ×إنقاجية اوعامل .إن هذه اوطريىة حتقاج إىل معرفة دقيىة بقىدير إنقاجية اوعمل يف كل قطاع ،وكنها تعطي
صورة تىريبية عن وجم هذا اوىطاع ،ومن أهم اودو اويت تسقخدم هذه اوطريىة إيطاويا وبعض دو االحتاد األوريب األخرى.
ت-اعتماد الدراسات القطاعية وأسئلة االستقصاء:
من خال توزيع اسقمارات تقضمن جمموعة أسئتلة وتقناو اوبائعني واوشارين ،وبعد متلئها يقم املىارنة بني أجوبة كل منها .كأن نركز
عتل جانب اإلنفاق مثال وفئة معينة من اوناس ونىارهنا مع مصادر اودخل اورمسية وهكذا مع اوفئات األخرى ،واوفارق بني املداخيل اورمسية
واإلنفاق اوفعتلي يعرب عن وجم االققصاد غري اورمسي.
إن هذه اوطريىة حتقاج إىل جهد كبري وختصص عتلمي دقيق يف صياغة األسئتلة واالسقنقاجات وتطبق هذه اوطريىة يف اودو االسكندنافية
وخاصة (اوسويد -اونرويج).
ث-طريقة الناتج اإلجمالي:
وتطبق هذه اوطريىة يف مصتلحة اوضرائب يف اوواليات املقحدة األمريكية باعقماد مبدأ االنقىا من اجلزئي إىل اوكتلي ،من خال اعقماد
عدد من األسر بشكل عشوائي،ودراسة أوجه اإلنفاق ومصادر اودخل مع اورتكيز عتل أوجه اإلنفاق اورتيف مثل (اوىصور -اوقحف -
اوسيارات ...إخل).
وتؤخذ جمموعة من األسر األخرى يف مسقويات اجقماعية خمقتلفة وبنفس اوطريىة حبسب دختلها ومصروفها وبعدها حتسب عتل مسقوى
االققصاد اوكتلي ،ونىارن بني اودخل اإلمجايل اورمسي مع اودخل احملسوب فاوفارق بينهما هو (االققصاد غري اورمسي) ،وهي شبيهة إىل ٍ
ود
ما بطريىة أسئتلةاالسقىصاء.
ج-طريقة تعتمد على مؤشرات جزئية:
مثل معرفة االسقهالك احلىيىي من اوكهرباء ،أو املاء،واعقماد مؤشر اوقشغيل اونظامي ،فمثال إذا كان وجم اوكهرباء اوالزم إلنقاج دخل
قدره  20متليار دوالر يف منطىة ما حيقاج إىل  20متليون كيتلوفووت ،فإذا كان االسقخدام من اوكهرباء هو 30متليون كيتلوفووت .فعندها

1ويان ستلمان،اققصاد اوظل أو االققصاد اخلفي ،جمتلة مجعية اوعتلوم االققصادية اوسورية ،سوريا ،بدون سنة نشر،ص.16 ،
جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي

يف اجلزائر ،واقع املمارسة ووقمية املعاجلة 27 -و 28فيفري 2019

رزاز رتيبة ،بن عمروش فائزة ،حليمي المية

101

نسقطيع أن نىدر وجم االققصاد غري اورمسي بعد اسقبعاد اهلدر من اوكهرباء (وهذه ميكن وصرها) ،ونصل عندها إىل وساب قيمة هذا
االققصاد.
إ
-1آثار االقتصاد غير الرسمي
يؤثر االققصاد غري اورمسي عتل مجيع اوبتلدان يف اوعام وعتل مجيع األصعدة سواء عتل اوصعيد االققصادي أو االجقماعي أو اوسياسي،
ويث أشارت أغتلب اودراسات إىل اآلثار اوستلبية هلذا االققصاد ،وكن هذا ال ينفي وجود بعض اآلثار االجيابية وه .فيما يتلي سنوضح
تأثريه عتل اجلوانب االققصادية واالجقماعية واوسياسية سواء كانت اجيابية أو ستلبية.
-1.1اآلثار االقتصادية
أ -اآلثار السلبية :من أهم اآلثار االققصادية اوستلبية هلذا االققصاد جند:
 يقسبب االققصاد غري اورمسي يف تىدير مغاىل فيه وتلبطاوة،فاألشخاص اوعامتلني يف اوىطاع غري اورمسي ويكسبون عيشهم منه هم مصنفون1
عتل أهنم بطاوني وباوقايل هناك مغاالة يف وساب معدالت اوبطاوة.
 تشويه مؤشرات اونمو االققصادي من خال تىدمي تىديرات غري مطابىة وتلواقع وال تأخذ يف احلسبان االققصاد غري اورمسي،كما يؤثر2
تنامي هذا األخري ستلبيا عتل اونمو االققصادي.
 خيفض من اوقحصيل اوضرييب وتلدووة اوذي يوجه إىل اوقنمية االققصادية مما يؤدي إىل فىد جوهري يف اإلرادات اوعامة مما ينقج عنه زيادة3
يف مسقويات اوضريبة عتل أنشطة االققصاد اورمسي.
 يكبح االققصاد غري اورمسي منو إمجايل اوناتج احملتلي.4
 ختفيض إرادات اودووة وباوقايل احلد من قدرة احلكومات عتل توفري اوستلع واخلدمات نقيجة وتلقهرب اوضرييب.5
 تشجيع تنامي ظاهرة اوقزييف واوقىتليد مما يؤثر ستلبا عتل اجملا اوصناعي واوقجاري.ب -اآلثار االيجابية :والققصاد غري اورمسي بعض اوفوائد عتل اوصعيد االققصادي منها:
 ميقص اوىطاع غري اورمسي فائض عرض اوعمل ،ويث يساهم يف توفري فرص عمل وتلعاطتلني اوذين م حيصتلوا عتليها يف اوىطاع اورمسي6
وباوقايل فهو يساهم يف اخنفاض اوبطاوة.
-تساعد اإلرادات احملىىة من االققصاد غري اورمسي عتل زيادة اإلنفاق االسقهالكي.

-أكدت بعض اودراسات أن ما ال يىل عن ثتلثي اودخل املكقسب من االققصاد غري اورمسي يقم إنفاقه يف االققصاد اورمسي.

7

تقزايد أسعار املنقجات يف االققصاد غري اورمسي مبعدالت أقل عن تتلك اوسائدة يف االققصاد اورمسي ،ويث يوفر ستلع رخيصة نسبيا1
موجهة وذوي اودخو املقدنية.
1وامد بن داخل بن عبد ربه املطريي،مرجع سبق ذكره ،ص.88
 2نفس املرجع ،ص.93
3

Etude économique de l’OCDE,L’économie informelle, édition de l’OCDE surCairn.info, canada, 2018, p170.

4فريديريك شنايدر ،دومينيك أنسيت ،االخقباء وراء اوظال -منو االققصاد اخلفي،-قضايا اققصادية ،صندوق اونىد اودويل ،واشنطن اوعاصمة ،مارس ،2002
ص.11
5قارة مالك ،مرجع سبق ذكره ،ص.49
6وامد بن داخل بن عبد ربه املطريي ،مرجع سبق ذكره ،ص .88
7فريديريك شنايدر ،دومينيك أنسيت ،مرجع سبق ذكره ،ص.10
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يشكل االققصاد غري اورمسي منافسا والققصاد اورمسي ،مما جيعتله وافزا وه وىت يصبح اققصادا تنافسيا.يرتك فائض اققصادي يسمح وألعما باالسقمرار يف ظل املباوغة يف اوضرائب وسوء اوقىنني اإلداري اويت حتدث يف األنشطة االققصاديةاورمسية.
-يساهم يف حتىيق االكقفاء اوذايت من بعض املواد واالوقياجات.

-1.1اآلثار االجتماعية والسياسية
أ -اآلثار االجتماعية السلبية:نذكرها فيما يتلي:

2

ز-يادة اوقفاوت االجقماعي واتساع اوفجوة بني األغنياء واوفىراء بسبب حتىيق مكاسب وارادات وفئة من اوناس عتل وساب اودخل
اوىومي.
-ورمان اوعما من االسقفادة من اوقىاعد بسبب عدم تسجيتلهم يف مصاحل اوضمان االجقماعي.

يساهم هذا االققصاد يف تفشي وانقشار األمية ألن أغتلب اوعامتلني فيه من اوذين تسربوا من املدارس بسبب اإلغراءات من األجوراملرتفعة اويت يعرضها هذا االققصاد.
وصو ختلل يف منظومة اوىيم االجقماعية وزيادة معدالت اجلرمية بسبب انقشار نوادي اوىمار ،واألعما غري اوشرعية ،واوبذخواوقفاخر ووب اوظهور.
تدهور قيم اوعمل واوكسب املشروع يف اجملقمع نقيجة ارتباط االققصاد غري اورمسي باوفساد واألعما غري املشروعة واوكسب اوسريع.هذا باإلضافة إىل3:
-

يضعف قدرة احلكومة عتل تىدمي املساعدات االجقماعية ملسقحىيها واإلنفاق عتل اخلدمات اوعامة بسبب تراجع اإليراداتاوضريبية.
عدم توفري احلماية اوىانونية وتلعامتلني يف هذا االققصاد ،فهم يعمتلون يف بيئة عمل ال هتقم مبسأوة األمن وسالمة اوعامتلني.اآلثار االجتماعية االيجابية:
ب -
-مساعدة حمدودي اودخل من خال تىدمي ستلع وخدمات بأسعار أقل.

اعقماده كمصدر السقمرارية احلياة وشرحية اجقماعية واسعة من خال ختلىه ملناصب اوشغل بأجور مماثتلة والققصاد اورمسي.يتلعب دور مهدئ اجقماعي ،من خال ختلق االسقىرار االققصادي باعقباره اققصاد منقج ومرن.اآلثار السياسية
ت -
ميكن إمجا اآلثار اوسياسية والققصاد غري اورمسي فيما يتلي:

يؤدي اسقفحا االققصاد غري اورمسي إىل فشل اوسياسات االققصادية اويت هتدف اىل حتىيق االسقىرار االققصادي ،بسبب4
اوقشخيص غري اوستليم وتلمشكتلة ،اوناتج عن تشويه املؤشرات اخلاصة بسياسة االسقىرار االققصادي.

1ويان ستلمان ،مرجع سبق ذكره ،ص.17

2ويان ستلمان ،مرجع سبق ذكره ،ص .17
3رسالن خاضور ،اآلثار االققصادية واالجقماعية الققصاد اوظل ،مجعية اوعتلوم االققصادية اوسورية ،سوريا ،2017 ،ص.12
4بوجرفة بناصر ،ظاهرة االققصاد غري اورمسي-مىاربة حتتليتلية-جمتلة دفاتر اققصادية،اوطبعة اوثاوثة ،اوعدد ،06جامعة اجلتلفة ،اجلزائر ،2013 ،ص .141
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اسقغال اجملرمني ألمواهلم يف تنفيذ مشاريع سياسية وانقخابية متكنهم من أن يصبحوا مؤثرين يف صياغة اوىرارات اوسياسية ،وباوقايلإ اإلساءة إىل االسقىرار اوسياسي.
 انقشار اوفساد اوسياسي بسبب تدخل مافيا االققصاد غري اورمسي يف دواويب اونظام احلاكم وقسهيل أعماهلم غري اوشرعية.ثانيا-تطور االقتصاد غير الرسمي بالجزائر ،مظاهره واإلجراءات المتخذة للحد منه
 -1مراحل تطور االقتصاد غير الرسمي في الجزائر
يعقرب االققصاد املوازي من اوظواهر االققصادية اوىدمية اويت عرفها االققصاد اجلزائري ،ففي احلىبة االسقعمارية ظهرت أنشطة موازية
مارسها اجلزائريون وقحىيق دخو تضمن هلم اوكفاف كبيع اوسجائر و اجلرائد ،و مسح األوذية و محل احلىائب.....اخل .ومع رويل
املسقعمر اوفرنسي تراجع وجم االققصاد املوازي املقعتلق باوبؤس ،خاصة مع انطالق اوربامج اوقنموية ،وهذا م مينع ظهور نوع جديد من
1
األنشطة املوازية خال املروتلقني املقعاقبقني وربامج اوقنمية ،نذكرها فيما يتلي:
 -1.1المرحلة االشتراكية و االقتصاد الموازي في مجال التوزيع
عرفت اجلزائر خال هذه املروتلة ازدهار يف جما توفري مناصب اوشغل،وذوك بفضل االسقثمارات اوضخمة واحلركية اققصادية اويت
مسحت بقخفيض نسبة اوبطاوة بشكل معقرب،إال أن مجود االققصاد وارتفاع اوطتلب عتل املواد االسقهالكية أدى إىل انقشار أنشطة موازية،
كما ظهرت يف هذه اوفرتة ما يسم باوسوق اوسوداء وتلستلع واخلدمات واوصرف وظاهرة اوطوابري بسبب عدم مرونة اوعرض اوذي يؤدي
إىل اوقوازن بني اوعرض واوطتلب ،وانقشار وتلظواهر اوقاوية:
 المضاربة:انقشرت املضارب يف اوقوزيع بسبب ندرة املواد اوواسعة والسقهالك واوطوابري اوطويتلة وتلحصو عتليها،مما جعل املضاربنييىومون بشرائها من اوسوق اورمسية باألسعار املدعمة اويت وددهتا اودووة مث يىومون بإعادة بيعها يف اوسوق املوازية بأسعار أعتل من
أسعارها احلىيىية.
 تجارة الشنطة :بسبب عجز اجلهاز اإلنقاجي عن تتلبية وجم اوطتلب عتل اوكثري من اوستلع ظهرت ممارسة اوطراباندو وجتارة اوشنطةوقغطية اوعجز.
 التهريب إلى الخارج :اتبعت اجلزائر يف تتلك اوفرتة سياسة تدعيم األسعار خاصة وتلمواد االسقهالكية مما جعتلها عرضة حملاوالت هتريبهاوتلدو اجملاورة أين يعاد بيعها باوعمتلة اوصعبة.
 -2.1االقتصاد الموازي في مجال اإلنتاج و االنتقال إلى اقتصاد السوق
متيزت هذه املروتلة سنة  1986بأزمة ماوية واضطرابات سياسية واققصادية إىل جانب تطبيق ثالث برامج اسقىرار مع صندوق اونىد
اودويل يف  94-91-89واويت أفضت إىل إعادة جدووة املديونية اخلارجية سنة  .1994كما تزامنت هذه اوفرتة مع اإلصالوات اهليكتلية،
تراجع اوىطاع اوعام وتسريح اوعما  .أما اوفرتة ما بعد  1998فىد عرفت بداية االسقىرار عتل مسقوى االققصاد اوكتلي واسرتجاع اوقوازنات
اوداختلية واخلارجية ،إال أن اونشاط املوازي شهد ارتفاع متلحوظا باورغم من اوسياسات املوضوعة ملكافحة اونشاطات املوازية وحتفيز األفراد
عتل دخو دائرة اوعمل اورمسي.
ويث كان وربامج اوقعديل اهليكتلي أثر عتل انقشار االققصاد املوازي ،نقطرق إويه فيما يتلي:
 أثر برامج التعديل الهيكلي على انتشار االقتصاد الموازي:1حيياوي نسرين ،االققصاد املوازي يف اجلزائر-احلجم األسباب واونقائج،جمتلة اودراسات املاوية واحملاسبية واإلدارية،اجلزائر،اوعدد،2016 ،06ص .295
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أدى تطبيق برامج اوقعديل اهليكتلي إىل آثار وخيمة خاصة فيما خيص ول املؤسسات وتسريح اوعما  ،إعادة تىييم اوعمتلة اووطنية،
رفع اودعم عن اغتلب املنقجات االسقهالكية وختفيض اإلنفاق اوعام.كما أن سياسة اوقحرير االققصادي عززت تطور اوىطاع اخلاص اوذي
أصبح ميارس املضاربة خاصة بعد حترير اوقجارة اخلارجية أو ما يسم االنفقاح غري املراقب هلذا اوىطاع االسرتاتيجي وصاحل املقعامتلني
اخلواص .وىد كان وقطبيق برامج اوقعديل اهليكتلي انعكاسات باوغة األثر عتل املسقوى االققصادي واالجقماعي أمهها:
البطالة :ويث عرفت فرتة اوقسعينيات غتلق اوعديد من املؤسسات أو تىتليل عدد عماهلا ،باإلضافة إىل ختتلي اوعديد من املؤسسات
اوعمومية من اودور اوذي كانت متارسه هبدف ترشيد اوقكاويف.
انخفاض األجور الحقيقة و ظاهرة الفقر:عرفت ظاهرة اوفىر تطورا متلحوظا يف عشرية األزمة

()1998-1988

و هذا بسبب

اوربنامج اوصارم املىرتح من طرف املؤسسات املاوية اودووية،اوذي اعقمد أساسا عتل اوقىتليص من اإلنفاق اوعمومي و اوذي تسبب
يف وجود عائالت دون دخل ،مما جعل هذه اوعائالت تبحث عن وتلو وستلوكيات جديدة منها :عمل اونساء باوبيوت ،تشغيل
األطفا اوىصر....اخل.
-2مظاهر االقتصاد غير الرسمي في الجزائر
يف تىرير وتلبنك اوعاملي وسنة  2005قدر االققصاد غري اورمسي يف اجلزائريف ودود 20متليار دوالر من جمموع اوناتج احملتلي اإلمجايل
اوذي قدر ب 60متليار دوالر ،ما يعين أن ثتلث اوثروة املنقجة يف اجلزائر أضحت يف شكل غري اورمسي،1أي ما يعاد  %34.4ويصل هذا
2
3
املعد إىل % 42سنة % 45، 2008يف  2012وووايل  %50يف هناية .2017
وعن تىرير نشرته اخلارجية األمريكية يف أكقوبر  2015وو تبييض األموا واجلرائم املاوية يف اوعام ،أشار إىل أن اوكقتلة اونىدية املقداووة يف
االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر تىدر بني  30إىل  50باملائة من اوناتج اوداختلي اخلام وتلبتلد أي بني  5000و 8000متليار دينار،4من أهم
5
اوىطاعات اويت ينقشر فيها اونشاط غري اورمسي نذكر:
-1.1قطاع التجارة % 60 :من اوقجارة احملتلية يف اجلزائر تقم عرب أسواق االققصاد غري اورمسي ،ففي تصريح ووزارة اوقجارة وسنة  2017أن
وجم املعامالت اوقجارية اويت متت بدون فوترة بتلغت 116متليار دينار،ويث أن
عمتليات االققصاد غري اورمسي.
كما أدت زيادة واردات اجلزائر إىل اتساع رقعة االققصاد غري اورمسي وقصور انقاجية املؤسسات اوصناعية اجلزائرية وعدم قدرهتا عتل
املنافسة ،بسبب انقشار اوستلع املغشوشة واملىتلدة اويت تكون بأسعار منخفضة.
هذا إضافة إىل انقشار ظاهرة اوقهريب وينجر عنها من أثار ستلبية عتل االققصاد ،ويث سجتلت مصاحل اجلمارك يف سنة 2010ووايل
 4252خماوفة هتريب.
%50

من رقم أعما املقعامتلني االققصاديني ناتج عن
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2ب وخيط ستليمة ،اوىطاع غري اورمسي يف املدينة اجلزائرية بني اونظرية واوقطبيق ،أطرووة دكقوراه يف عتلم االجقماع ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة ،اجلزائر ،2015
ص.184
3موسوس مغنية ،ضبط االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر وزيادة إيرادات اخلزينة اوعامة ،جمتلة االققصاد واملاوية ،اجملتلد  04اوعدد  ،02جامعة وسيبة بن
بوعتلي،اوشتلف ،اجلزائر ،2018 ،ص .182
4بودال عتلي ،اوىطاع غري اورمسي يف اجلزائر مظاهره ،جماالته وسبل اسقىطابه ،اجملتلة املغاربية والققصاد واملاجنمت ،اجملتلد  ،04اوعدد  ،01جامعة مصطف
سطمبويل ،معسكر،اجلزائر،2017 ،ص .157
5موسوس مغنية ،مرجع سبق ذكره ،ص.182
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-1.1قطاع البناء واألشغال العمومية :يعقرب من أهم اوىطاعات يف االققصاد غري اورمسي ،فمن  300أوف مؤسسة ناشطة يف قطاع اوبناء
األشغا اوعمومية جند  %30منها تنشط ضمن االققصاد غري اورمسي ،كما أن  %50من عما هذا اوىطاع يعمتلون بطريىة غري قانونية،
و إ
منها  %4يد عامتلة أجنبية.
-1.1قطاع الضرائب والضمان االجتماعي :ختسر اخلزينة اوعمومية ما يعاد  %7من عوائد اوضريبة عتل اودخل ،كما خيسر اوضمان
االجقماعي  ،%20وهو ما يعاد 585متليون دوالر باونسبة وعوائد اوضرائب عتل اودخل،
1
االجقماعي.

و7.1

متليار دوالر باونسبة وتلضمان

-4.1قطاع التشغيل :بتلغ عدد اوعامتلني يف اوىطاع غري اورمسي يف اجلزائر سنة 3 ،2007ماليني شخص من إمجايل  8.25متليون شخص
أي نسبة  %35من اوىوة اوعامتلة يف اجلزائر ويصل إىل  %45.6سنة  2012خارج اوىطاع اوزراعي.
كما بتلغ عدد اوعما غري املصرح هبم ودى مصاحل اوضمان االجقماعي يف اجلزائر  %35خارج اوزراعة سنة  2007فضال عن
عما اوىطاع اورمسي.

%15من

-4.1قطاع الصناعة :يضم هذا اوىطاع اوعديد من اونشاطات ،مثل املنقجات اوصناعية اويت يقم إنقاجها داخل املساكن كاخلياطة،
األوبان ومشقىاهتا ،اوصناعات احلرفية واويدوية ،واوصناعات اوغذائية كاوزيوت ،فعدم تنظيم هذه اوصناعات يؤدي إىل انقشار االققصاد غري
اورمسي.
-2.1القطاع الزراعي :يعاين هذا اوىطاع يف اجلزائر من انقشار عدة نشاطات غري رمسية توود ستلع موجهة والسقهالك اوعائتلي ،وذوك
بامقالك اوفالوني ملساوات زراعية يقم اسقغال منقجاهتا وتسويىها بصورة فردية بعيدا عن أجهزة اودو  ،ظف إىل ذوك اوثروة احليوانية
واوصيد اوبحري.
ورغم أن  %80من املساوات اوفالوية حمقكرة من قبل اوقعاونيات اوقابعة وتلدووة ،اال أهنا غري مسقغتلة أو مت حتويل نشاطها إىل أغراض غري
فالويه.

-2.1قطاع الخدمات :يضم هذا اوىطاع اوعديد من اخلدمات نذكر منها :اخلدمات اوشخصية مثل صاوونات احلالقة واوقجميل،
املغاسل ،تنظيف املساكن ،اوعالج اوبديل ،وودات اونىل اخلاصة وغريها من اخلدمات اويت تصنف ضمن اوىطاع غري اورمسي ،وال يدخل
نشاطاهتا يف تىديرات احلسابات اووطنية.
-1مجهودات الدولة الجزائرية للحد من ظاهرة االقتصاد غير الرسمي
يضم هذا اوىطاع اوعديد من اخلدمات نذكر منها :اخلدمات اوشخصية مثل صاوونات احلالقة واوقجميل ،املغاسل ،تنظيف املساكن،
اوعالج اوبديل ،وودات اونىل اخلاصة وغريها من اخلدمات اويت تصنف ضمن اوىطاع غري اورمسي ،وال يدخل نشاطاهتا يف تىديرات
2
احلسابات اووطنية.
-1.1مجهودات الدولة في قطاع التشغيل واالستثمار :إن اهقمام اجلزائر بىضايا اوقشغيل وتكثيف اجلهود ملواجهة ظاهرة اوبطاوة
اسقتلزم وضع هياكل قوية ومقخصصة قادرة عتل حتمل وجم املهام املوكتلة إويها.ومن اجل ذوك مت إنشاء وزارة خاصة باوقشغيل واوقضامن
اووطين مهيكتلة عتل املسقوى املركزي من مديرتني عامقني ،األوىل وتلقشغيل واوثانية وتلقضامن اووطين .باإلضافة إىل وكاالت مقخصصة حتت

1بودال عتلي ،اوىطاع غري اورمسي يف سوق اوعمل اجلزائرية دراسة حتتليتلية تىييميه وتلفرتة  ،2010-2000جمتلة حبوث اققصادية عربية ،اوعدد  ،65مركز دراسات
اووودة اوعربية ،بريوت ،2014 ،ص.18
2حيياوي نسرين،مرجع سبق ذكره،ص.299
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اووصاية املباشرة وتلوزارة أمهها:اوصندوق اووطين وتلقأمني ضد اوبطاوة "،"CNACوكاوة اوقنمية االجقماعية "،"ADSاووكاوة اووطنية ودعم
اوشباب" ،"ANSEJاووكاوة اووطنية وقطوير االسقثمار "."ANDI
كما اتبعت اوستلطات اجلزائرية ملكافحة اوبطاوة سياسقني:
 سياسة تسيري اوبطاوة :وتقضمن اوقأمني ضد اوبطاوة واوقىاعد املسبق. سياسة تسيري اوشغل :وتقضمن برنامج اإلدماج املهين وتلشباب ،برنامج اوشبكة االجقماعية.....اخل.-1.1مجهودات الدولة الجزائرية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي والجمركي :سخرت اوستلطات اجلزائرية وسائل ضخمة
وتلقخفيف من بعض اوظواهر اويت من شأهنا زيادة األنشطة املقعتلىة باالققصاد غري اورمسي خاصة ما تعتلق باوفساد واوقهرب اوضرييب
واجلمركي ،وفىا ملا يتلي:
أ -طرق مكافحة الفساد :وتقمثل فيما يتلي:
األطر التشريعية الجديدة لمكافحة الفساد االقتصادي :من أهم اوقشريعات نذكر:اوىانون املقعتلق باووقاية من اوفساد
ومكافحقه رقم
فيفري .2006

01-06

املؤرخ يف

20

فيفري  ،2006واوىانون املقعتلق مبكافحة جرمية تبييض األموا رقم

01-05

املؤرخ يف

6

دور األجهزة المحلية في مكافحة الفساد االقتصادي :أمهها جمتلس احملاسبة ،املفقشية اوعامة وتلماوية،املرصد اووطين ملكافحة
اورشوة واووقاية منها،ختلية معاجلة االسقعالم املايل،اهليئة اووطنية وتلوقاية من اوفساد ومكافحقه،واوربملان.
ب-طرق مكافحة التهرب الضريبي:اعقمدت إدارة اوضرائب طرق عدة منها:
وضع رقم جبائي إوصائي وطين NISخاص بكل شخص طبيعي أو معنوي وقحديد هوية اوشخص املكتلف باوضريبة ،منطىقه،
رقمه يف اوسجل اوقجاري....اخل.
منع املقهربني من دفع اوضرائب من املشاركة يف املناقصات اووطنية أو اودووية.
وجوب تىدمي وثيىة مسقخرج اوضرائب بعبارة "ال شيء" عند طتلب اوقشطيب من اوسجل اوقجاري،
وجوب إظهار اوبيانات اخلاصة باملوردين وأصحاب اخلدمات.
وضع آويات رادعة ملكافحة اورشوة ملوظفي إدارة اوضرائب.
ت -طرق مكافحة التهرب الجمركي:تكثف اجلمارك من جمهوداهتا ملكافحة اوقهرب اجلمركي عن طريق اوعديد من اإلجراءات أمهها:
إطالق برامج وثالث سنوات  2010-2007بقكتلفة 10ماليري دينار ملكافحة تىتليد اوعمتليات اوقجارية،وأيضا هبدف نىل مهمة اجلمارك من
مهمقها اوقىتليدية (اوقحصيل اجلبائي ومراقبة األشخاص واوبضائع عتل احلدود)إىل مهمة محاية االققصاد اووطين من خماطر كاوقىتليد،
اوقهريب ،تبييض األموا ...اخل.
 إعداد تشريعني وتنظيمني مجركيني يقميزان باووضوح واودقة باالعقماد عتل االتفاقيات اودووية خصوصا اتفاقية اسطنبو وكيوطو اوتلقان
أدختلقا نظام معتلومات وتسيري آيل" "SIGARخاص باوقصرحيات اجلمركية.
تعزيز أجهزة مكافحة اوغش اجلمركي عتل املسقوى املركزي واحملتلي.
-1.1برامج الدولة إلزالة األسواق الموازية:
أ-برنامج وزارة التجارة :عمتلت اووزارة عتل تطبيق تدابري خاصة ملواجهة ظاهرة األسواق املوازية ،ومتثتلت هذه اوقدابري فيما يتلي:
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 -برنامج إنشاء أسواق مغطاة :اسقفادت وزارة اوقجارة يف إطار املخطط اخلماسي

2014-2010

من غالف مايل يىدر ب

10

متليار

دينار إجزائري كمسامهة من اودووة إلجناز 320سوقا مغط يف  36والية ،وهذا جتنيدا وتلقعتليمة اووزارية املشرتكة بني وزارة اوقجارة ووزارة
اوداختلية واجلماعات احملتلية ،واملقعتلىة بإزاوة األسواق املوازية وإعادة إدماج املقدختلني فيها يف أسواق رمسية.
 -برنامج إنشاء وإعادة تأهيل أسواق الخضر والفواكه :أوكتلت مهمة اجناز وتسيري

18

سوقا وتلجمتلة خاص باخلضر واوفواكه إىل

املؤسسة اوعمومية " ، "MAGROSأما خبصوص إعادة تأهيل أسواق اجلمتلة واوقجزئة وتلخضر واوفواكه،فىد خصصت وه اودووة غالفا ماويا
قدر ب  5,9متليار دينار جزائري إلعادة تأهيل  273سوق منها  32سوق مجتلة و 241سوق جتزئة.

ب-برنامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية:
 -برنامج انجاز

100

محل في كل بلدية :مت اإلعالن عن هذا اوربنامج من قبل فخامة رئيس اجلمهورية خال اجقماع اووالة وو

تشغيل اوشباب يف 22و  23أكقوبر  ،2003هدفه ترقية اوعمل احلريف وختلق نشاطات مقعتلىة بأجهزة ترقية اوشغل(املرسوم اوقنفيذي رقم
 366-06املؤرخ يف  19أكقوبر  )2006كاووكاوة اووطنية ودعم وتشغيل اوشباب ،واووكاوة اووطنية وقسيري اوىرض املصغر،واوصندوق اووطين
وتلقأمني عتل اوبطاوة.
 -برنامج إنجاز أسواق جوارية :خصصت وزارة اوداختلية و اجلماعات احملتلية مبتلغا قدره

14

متليار دينار جزائري ،وزع عتل دفعقني

(6

متليار دينار جزائري كدفعة أوىل و 8دينار جزائري كدفعة ثانية) ،و هذا إلجناز  460سوقا جواريا إلعادة إدماج املقدختلني غري اورمسيني يف
أسواق رمسية ،بعد إزاوة األسواق املوازية اويت يشقغتلون فيها.
ثالثا -الخاتمة
عتل ضوء اودراسة اويت قمنا هبا توصتلنا اىل جمموعة من اونقائج نتلخصها فيما يتلي:
 تعقرب ظاهرة االققصاد غري اورمسي من اوظواهر املقعددة األسباب ،وهي مقواجدة يف مجيع دو اوعام وكن بنسب مقفاوتة ،ويث يقعايشهذا االققصاد مع االققصاد اورمسي.
 رغم أن ستلبيات االققصاد غري اورمسي تطغ عتل اجيابياته إال أنه ال ميكن إغفا هذه األخرية ،خاصة فيما خيص ختلق مناصب اوشغلهلؤالء اوذين عجز االققصاد اورمسي عن منحهم هذه املناصب وإعطائهم فرصة وكسب معيشقهم ،هذا ما يؤثر عتل ختفيض نسب اوبطاوة.
 يعقرب االققصاد غري اورمسي سبيال وتلقنمية يف بعض اودو اونامية من خال سد بعض اوثغرات اويت ختتلق يف االققصاد اورمسي. بني معارض ومؤيد هلذا االققصاد تسع مجيع اودو ومبا فيها اجلزائر اىل حماووة اوقىتليل من هذه اوظاهرة أو احلد منها من خال جذبنشاطات هذا اوىطاع إىل اوىطاع اورمسي وتىتليص إغراءات االنضمام إويه وذوك بزيادة جاذبية االققصاد اورمسي.
من خال ماسبق ميكننا تىدمي بعض اوقوصيات اويت من شأهنا احلد من انقشار ظاهرة االققصاد غري اورمسي ،واويت تقمثل يف:
 ال جيب أن تبى ظاهرة االققصاد غري اورمسي حمصورة يف نطاق املعاينة فىط ،بل جيب اوقصدي هلا وعالجها من خال معرفة األسباباحلىيىية اويت كانت وراء ظهور هذا االققصاد واوىضاء عتليه.
 اتباع سياسات اققصادية واقعية وزيادة جاذبية االققصاد اورمسي خاصة يف اوبتلدان اويت تعاين من تزايد االققصاد غري اورمسي. تكثيف عمتليات املراجعة اوضريبية واوقفقيش املايل ،وتشديد اورقابة حملاربة هذه اوظاهرة. تبسيط إجراءات تأسيس املؤسسات اوصغرية ،ويف نفس اووقت اورقابة عتل أنشطقها. حماووة اوقواصل مع اوفئات اويت تعمل يف هذا االققصاد ومعرفة األسباب اويت دفعقهم اىل ممارسة هذه اونشاطات.قائمة المراجع
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 .1بن موس كما  ،براغ حممد ،ظاهرة االققصاد غري اورمسي أسبابه وآثاره،اجملتلة اجلزائرية وتلعوملة واوسياسات االققصادية،اوعدد ،04
اجلزائر.2003،
.2بوجرفة بناصر ،ظاهرة االققصاد غري اورمسي-مىاربة حتتليتلية-جمتلة دفاتر اققصادية،اوطبعة اوثاوثة ،اوعدد ،06جامعة اجلتلفة ،اجلزائر.2013 ،
بودال
.3
عتلي ،اوىطاع غري اورمسي يف اجلزائر مظاهره ،جماالته وسبل اسقىطابه ،اجملتلة املغاربية والققصادواملاجنمت ،اجملتلد  ،04اوعدد  ،01جامعة
مصطف سطمبويل ،معسكر،اجلزائر ،مارس .2017
.4بودال عتلي ،اوىطاع غري اورمسي يف سوق اوعمل اجلزائرية دراسة حتتليتلية تىييميه وتلفرتة  ،2010-2000جمتلة حبوث اققصادية عربية اوعدد
 ،65مركز دراسات اووودة اوعربية ،بريوت.2014 ،
.5وامد بن داخل بن عبد ربه املطريي،قياس وجم االققصاد اخلفي وأثره عتل املقغريات االققصادية اوكتليةمع دراسة تطبيىية عتل
املمتلكةاوعربية اوسعودية خال اوفرتة،2009 1970أطرووة دكقوراه،جامعة أم اوىرى ،املمتلكة اوعربية اوسعودية.2012 ،
.6ويان ستلمان،اققصاد اوظل أو االققصاد اخلفي ،جمتلة مجعية اوعتلوم االققصادية اوسورية ،سوريا ،بدون سنة نشر.
.7رسالن خاضور ،اآلثار االققصادية واالجقماعية الققصاد اوظل ،مجعية اوعتلوم االققصادية اوسورية ،سوريا.2017 ،
 .8صفوت عبد اوسالم عوض اهلل ،االققصاد اوسري دراسات يف االققصاد اخلفي وطرق عالجه ،دار اونهضة اوعربية،اوىاهرة،مصر2002،
 .9طهراوي دومة عتلي ،كسرى مسعود،أثر اوىطاع غري اورمسي عتل سوق اوشغل يف اجلزائر،جمتلة اوعتلوم االققصادية واوعتلوم اوقجارية ،جامعة
املسيتلة ،اوعدد ،12اجلزائر.2014 ،
.10فريديريك شنايدر ،دومينيك أنسيت ،االخقباء وراء اوظال -منو االققصاد اخلفي،-قضايا اققصادية ،صندوق اونىد اودويل ،واشنطن
اوعاصمة ،مارس .2002
.11قارة مالك،إشكاوية االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر مع عرض ومىارنة جتارب :تونس ،املكسيك واوسينغا ،رساوة دكقوراه،جامعة
منقوري ،قسنطينة ،اجلزائر.2010،
.12حممد زعالين،مشووية ظاهرة االققصاد املوازي باإلشارة إىل االققصاد اجلزائري-تأصيل املعىن ،حبث يف األسباب واآلثار-جمتلة أحباث
اققصادية وإدارية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة،اوعدد  ،10اجلزائر.2011 ،
.13موسوس مغنية ،ضبط االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر وزيادة إيرادات اخلزينة اوعامة ،جمتلة االققصاد واملاوية ،اجملتلد  ،04اوعدد  ،02جامعة
وسيبة بن بوعتلي،اوشتلف ،اجلزائر.2018 ،
.14حيياوي نسرين ،االققصاد املوازي يف اجلزائر-احلجم األسباب واونقائج،جمتلة اودراسات املاوية واحملاسبية واإلدارية،اجلزائر،اوعدد ،06
.2016
Etude économique de l’OCDE,L’économie informelle, édition de l’OCDE surCairn.info, canada ,2018.
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أسباب تنامي االقتصاد غير الرسمي في الجزائر وحجمه
د .صالحي سلمى
أسقاذة حماضرة أ  ،جامعة بومرداس
Selma.salhi@gmail.com

أ .علوي فاطمة الزهراء
أسقاذة مساعدة ب ،جامعة بومرداس
alloui.feriel@yahoo.fr

الملخص
إن موضوع االققصاد غري اورمسي من املواضيع املهمة اويت تعرف جدال واسعا منذ بروزها وانقشارها إىل وققنا احلاضر ،ورغم
اإلجراءات اويت قامت هبا اوستلطات اجلزائرية واوقدابري املقخذة حملاربة هذه اوظاهرة واوسيطرة عتليها إال أهنا يف زيادة مسقمرة ويث ختلىت
آثارا ستلبية هامة سواء من اوناوية االققصادية ووىت االجقماعية .وقد قمنا من خال هذه اوورقة اوبحثية بدراسة معمىة وألسباب اوكامنة
وراء ظهور االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر مع اإلشارة إىل احلجم واملكانة اويت وصل إويها.
الكلمات المفتاحية :اققصاد غري رمسي -اوبطاوة -اوقهرب اوضرييب -اوفساد -اوقجارة املمنوعة.
Résumé
Le sujet de l’économie informelle a pris une grande importance, et il a connu un grand débat depuis
son apparition et sa propagation jusqu'à ce jour. Et malgré les procédures prise par les autorités algériennes
afin d'affronter et maîtriser ce phénomène ; mais l’économie informelle s’accroît continuellement, et ça a
causé des impacts négatifs importants dans le domaine économique ainsi que le domaine social.

جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي

يف اجلزائر ،واقع املمارسة ووقمية املعاجلة 27 -و 28فيفري 2019

109

أسباب تنامي االقتصاد غير الرسمي في الجزائر وحجمه

110

Et à travers cette communication, nous avons fait une étude approfondie sur les causes implicites derrière
l'apparition de l'économie informelle en Algérie ; en soulignant sa taille et la stature qui l'a atteinte.
Mots-clés : économie informelle - chômage - évasion fiscale - corruption - commerce interdit

مقدمة
يقكون اققصاد أي دووة من االققصاد اورمسي وغري اورمسي ،ويعقمد اونمو االققصادي عتل كتليهما .وويس باوضرورة أن تكون نسبة
منومها وتأثريمها عتل االققصاد اووطين مقساوية ،فىد يقجاوز أودامها اآلخر يف اوقأثري ونسبة اونمو .ويعقرب االققصاد غري اورمسي ظاهرة قدمية
وديثة موجودة يف مجيع دو اوعام ويصعب اوسيطرة عتليها خاصة يف اودو اونامية ،ويث يقفش اوفىر واوفساد وعدم االسقىرار
اوسياسي واالجقماعي.
بدأ االهقمام هبذه اوظاهرة يف فرتة اوسبعينيات ويث أثبقت اودراسات وىيىة هذا االققصاد واألرقام املخيفة اويت وصل إويها منوه
وتأثريه يف االققصاد اورمسي ،فىد فاق يف بعض األويان معدالت اونمو يف االققصاد اورمسي .واجلزائر من بني اودو اويت تعاين من هذه
اوظاهرة اخلطرية اويت اسقفحتلت بشكل كبري وأصبحت هتدد االققصاد اووطين .وهتدف هذه اوورقة اوبحثية ودراسة ظاهرة االققصاد غري
اورمسي يف اجلزائر أسبابه ووجمه ،وعتليه ارتأينا وضع اإلشكاوية اوقاوية:
ما هي األسباب الرئيسية الكامنة وراء استفحال ظاهرة االقتصاد غير الرسمي في الجزائر ،وما هو حجمه؟

أوال -مفاهيم عامة حول االقتصاد غير الرسمي
تعددت اوقعاريف واملصطتلحات املرتبطة مبفهوم االققصاد غري اورمسي ويث عرف عتل أنه:
" -اووودات اإلنقاجية املقصفة باوضعف يف مسقوى اوقنظيم ووسائل انقاج بدائية وغياب تىسيم اوعمل بني اوعمل ورأس املا ووسائل
عمل قائمة باألساس عتل اوعماوة املومسية أو عتل اوروابط اوعائتلية أو اوشخصية أو االجقماعية ،هذه اووودات تنقمي إىل اوىطاع
اوعائتلي وال تسقطيع أن تشرتك مع وودات أخرى."1
"-حيقوي عتل وودات صغرية احلجم اويت تىوم بإنقاج وتوزيع اوستلع واخلدمات ،وتقكون من اوعما اونظاميني وذوي املهن احلرة يف
املناطق احلضرية واوري فية عتل ود سواء ووصفت أنشطقهم بأهنا غري رمسية نظرا ألهنا غاوبا ما تكون غري مسجتلة يف االوصائيات
اورمسية ،كما أن قدرة املشاركني فيها عتل دخو األسواق اونظامية واملؤسسات االئقمانية وقطاع اوقعتليم واوقدريب اورمسي ،وغريها من
اخلدمات اوعامة حمدودة."2
"-جمموعة من ا ألنشطة االققصادية اويت ال تسقطيع اودووة معرفة وجمها وغاوبا ما تشمل عمتليات اوقشغيل اوذايت واوعمل يف املؤسسات
غري املسجتلة وكوميا ووكنه توسع ويضم مجيع اوعامتلني بأجر اوذين ال حيصتلون عتل نظم وتلحماية االجقماعية."3
 1حممد زعالن ،مشووية ظاهرة االققصاد املوازي باإلشارة إىل االققصاد اجلزائري (تأصيل املعىن-حبث األسباب واالثار) ،جمتلة أحباث اققصادية وإدارية ،جامعة حممد
خضري بسكرة ،اوعدد  ،3100 ،01ص.092
 2وامد بن داخل بن عبد ربه املطريي ،قياس وجم االققصاد اخلفي وأثره عتل املقغريات االققصادية اوكتلية مع دراسة تطبيىية عتل املمتلكة اوعربية اوسعودية
خال اوفرتة من  ،3119-0921رساوة مىدمة ونيل درجة اودكقوراه يف االققصاد اإلسالمي ،جامعة أم اوىرى ،املمتلكة اوعربية اوسعودية ،3103 ،ص.02
 3رمي عبد احلتليم ،االققصاد غري اورمسي يف اوشركات اوصغرية واملقوسطة يف مصر ،تعرف ومراجعة تشريعية ،مركز املشروعات اودووية اخلاصة ،اوىاهرة ،مصر ،ص .0
جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي
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وقد تعددت املصطتلحات اويت تعرب عن كتلمة غري اورمسي ،هلذا جند من اوصعب حتديد مفهوم موود وشامل ،ومن بني املفاهيم اويت
تعكسإ ونا هذا املفهوم جند:
اقتصاد الظل:
- 1
اسقعمل هذا املصطتلح من قبل منظمة اوعمل اودووية وتلقفريق بني اونشاطات املشروعة وغري املشروعة ،فاونشاطات املشروعة وغري
اورمسية تقمثل يف كل األعما املسموح اوقعامل هبا وكنها يف إطار غري رمسي وتظم املؤسسات غري املسجتلة وم حتثل عتل ترخيص ملزاووة
نشاطها وكذوك اونشاطات غري اوىانونية وممنوع اوقعامل هبا وتنقج أمواال غري مشروعة كقجارة املخدرات واألستلحة واوقهريب واوىمار
واورشوة وغسيل األموا وجتارة اوبشر...إخل.1
االقتصاد غير القانوني:
- 1
ويقمثل يف األنشطة املمنوعة بىوة اوىانون أو األنشطة اوشرعية اوغري مصرح هبا ودى اودووة.2
االقتصاد السفلي:
- 1
ويقمثل يف اونشاطات اوىانونية اويت يكون جزء أو كل اإلنقاج فيها خمفيا كاوقهرب اوضرييب ،اوقهرب عن اورسم عتل اوىيمة املضافة ،عدم
اوقصريح باوشغل واوعماوة ،اوقصريح اجلزئي باإلنقاج واودخل.3
- 4االقتصاد الموازي:
هو كل ما يعقرب بديال ألنشطة اوسوق اورمسي وتقضمن عمتليات اإلنقاج واوقجارة غري اوشرعية وستلع وخدمات تعقرب شرعية
بطبيعقها غري مصرح هبا وناجتة عن أنشطة قانونية.4
السوق السوداء:
- 4
تقكون م ن اإلنقاج واوقوزيع غري اوىانوين وتلستلع واخلدمات اوسوقية وغري اوسوقية اوغري مصرح هبا ودى احلكومة

5

االقتصاد غير المنظم:
- 2
هو مصطتلح يسقوعب تنوع كبري يف اوعمل واملنشآت ومنظمي املشاريع ممن هلم خصائص ميكن تبنيها ،فهم يعانون من عوائق ومشاكل
حمددة ختقتلف ودهتا عرب اوسياقات اووطنية واوريفية واحلضارية .6وعتليه رغم اخقالف املصطتلحات املعربة عن االققصاد غري اورمسي إال أن
معظمها تنصب عتل مزاووة األنشطة اورمسية وغري اورمسية اوغري مصرح هبا ودى احلكومة .واوشكل املوايل يبني ونا تىسيمات االققصاد غري
اورمسي.
 1أسامة جنوم  ،اققصاد اوظل يف سورية ،وجمه ،أسبابه ،آثاره ،جمتلة عمران وتلعتلوم االجقماعية واإلنسانية ،ملركز اوعريب وألحباث واودراسات اوسياسية ،اجملتلد،0
اوعدد ،3شقاء ،3103ص.303
 2حممد زعالن ،مرجع سبق ذكره ،ص.092
 3املرجع نفسه.
 4عياش وريدة ،االققصاد اخلفي أسبابه وأثره عتل املؤشرات االققصادية اوكتلية –اجلزائر منوذجا ،-جمتلة االققصاد اجلديد ،اجملتلد ،3اوعدد ،09جامعة مخيس
متليانة ،اجلزائر ،3108،ص.010
 5املرجع نفسه.
 6مكقب اوعمل اودويل جبنيف ،االنقىا من االققصاد املنظم إىل االققصاد املنظم ،اوقىرير اخلامس ،مؤمتر اوعمل اودويل ،اودورة  ،3،0،04،3اوطبعة األوىل،
 ،3103ص.3
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الشكل رقم  :31االقتصاد غير الرسمي

المصدر :من اعداد اوباوثقني بناء عتل تعاريف خمقتلفة والققصاد غري اورمسي.

 -2تعريف االقتصاد غير الرسمي حسب المؤسسات الدولية:
 -1.2تعريف البنك العالمي وصندوق النقد الدولي :عبارة عن تباد اوستلع واخلدمات اويت ال تعقرب مسجتلة يف احلسابات اورمسية،
فاالققصاد غري اورمسي يفتلت يف معظم األويان من اوضرائب وعادة ما متارس أنشطقه يف األسواق اوسوداء.1
 -1.2تعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية :هو االققصاد غري املنظم وألنشطة االققصادية اويت م تظهر يف احلسابات اووطنية وم
يقم وساهبا يف اوناتج اوداختلي اخلام.
 .1.2تعريف المكتب الدولي للعمل :عرف وفق ثالث مىاربات خمقتلفة:2
االجتاه االوصائي :هو االققصاد اوذي ال ميكن قياسه.
االجتاه االققصادي واالجقماعي :هو جمموعة من األنشطة اويت تسد اوعجز املوجود يف االققصاد اورمسي.
االجتاه اوىانوين :هو االققصاد اخلارج عن كل إطار قانوين.

ثانيا -أسباب تنامي ظاهرة االقتصاد غير الرسمي في الجزائر:

 1موسوس مغنية ،ضبط االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر وزيادة إيرادات اخلزينة اوعامة ،جمتلة االققصاد واملاوية ،اجملتلد ،4اوعدد ،3جامعة وسيبة بن بوعتلي اوشتلف،
اجلزائر ،3108 ،ص.028
 2بوجرفة بن ناصر ،ظاهرة االققصاد غري اورمسي :مىاربة حتتليتلية ،جمتلة دفاتر اققصادية ،اجملتلد،3اوعدد ،6جامعة زيان عاشور اجلتلفة ،اجلزائر ،ص.031
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- 1البطالة:
إ تعد اوبطاوة من اوظواهر اوستلبية اويت هتدد اجملقمع اجلزائري ،فهي هتدد أمنه واسقىراره االجقماعي واالققصادي ووىت اوسياسي،
وقد عمتلت اجلزائر منذ االسقىال عتل حماربة هذه اوظاهرة .إن فشل سياسات اإلصالوات اويت تبنقها اجلزائر خال فرتة اوقسعينات نقج
عنه ارتفاع نسبة اوبطاوة من جهة وارتفاع اوفوارق االجقماعية من جهة أخرى ،باإلضافة إىل انقشار اوفىر وتدين مسقويات املعيشة مما
ساهم يف اوتلجوء إىل االققصاد غري اورمسي وسد تتلك اوثغرة ،واوشكل اوقايل يبني ونا تطور اوبطاوة يف اجلزائر وتلفرتة 2017 - 2005
الشكل رقم :-31-تطور عدد البطالين للفترة

من 2119-2115

املصدر :من اعداد اوباوثقني بناء عتل اوصائيات اوديوان اووطين وإلوصاء  ONSوتلسنة .2017

نالوظ من خال اوشكل اوسابق أن عدد اوبطاوني يف االققصاد اجلزائري عرف تذبذبا من  2005إىل  2015ويث أخنفض سنة
 2006ويصل إىل  1241بطا منها  253إناث و  2014 988ذكور ،مث عاد إىل االرتفاع سنة  2007وكن سرعان ما اخنفض جمددا وعرفت
اوفرتة من  2007إىل  2011اسقىرارا ويرجع اوسبب يف ذوك إىل االسقىرار اوذي كانت تعيشه اوبالد بسبب ارتفاع أسعار اونفط ويت
انقعش سوق اوعمل يف تتلك اوفرتة .وكن سرعان ما عاد عدد اوبطاوني والرتفاع سنة  ،2012ورغم االخنفاض اوطفيف يف عدد اوبطاوني
سنة  2013نقيجة والنقعاش اوطفيف اوذي شهده سوق اوعمل يف اوىطاع اورمسي اوذي ارتفع من  10170سنة  2012إىل  10788سنة
 .2013أما سنيت و 2015فشهدا عودة ارتفاع عدد اوبطاوني بسبب ارتفاع أسعار اونفط وسياسة اوقىشف املقبعة اويت أدت إىل غتلق عدة
مؤسسات مما نقج عنه تسريح عدد كبري من اوعما اوذين أصبحوا بدون عمل .ووسب اوشكل اوسابق فإن معد اوبطاوة ودى فئة
اوذكور أكرب منه ودى اإلناث عتل طو اوفرتة من  2000إىل  2017ويث عرف معد اوبطاوة ودى فئة اوذكور اخنفاضا بتلغ  20.59نىطة
خال سنة  2017مىارنة بسنة  ،2000كما شهد هذا املؤشر اخنفاضا ودى فئة االناث بـ  17.07نىطة خال نفس اوسنة.
- 1ارتفاع عدد السكان:
يعرف اونمو اودميغرايف تطورا مسقمرا يف اجلزائر ويث قفز من  25.02متليون نسمة سنة  1990إىل  42.2متليون نسمة يف 1

جانفي  ، 2018مما يؤدي إىل ارتفاع نسبة اوبطاوة من جهة وتفشي اوفىر واآلفات االجقماعية من بيع وتلمخدرات وغسيل وألموا واوقجارة
يف املمنوعات من جهة أخرى .كما يؤدي ارتفاع نسبة اوفىر إىل اوتلجوء إىل اونشاطات املوازية كاخلياطة وصنع احلتلويات واحلالقة يف املناز
وتلنساء واألنشطة اخلدماتية واوقجارية وتلرجا كاحلالقة يف املناز واوسباكة واوقجارة املقنىتلة .واوشكل اوقايل يبني ونا تطور عدد اوسكان
خال اوفرتة :2017 - 1990
الشكل رقم  :-14-ارتفاع عدد السكان من 2119-1661

م.نسمة

المصدر :من اعداد اوباوثقني اعقمادا عتل اوصائيات اوديوان اووطين وإلوصاء  ONSوتلسنة .2018
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مما سبق نالوظ ارتفاع عدد اوسكان يف اجلزائر بشكل مسقمر ،هذه اوزيادة طبيعية بسبب زيادة يف نسبة اووالدات مع تراجع يف
نسبة اووفيات ويث ارتفع عدد اوسكان من  1990إىل  2017بـ  17.18متليون نسمة ،ختلىت هده اوزيادة اوكبرية يف عدد اوسكان آثارا
ستلبية نقج عنها زيادة نسبة اوبطاوة اويت ارتفعت بشكل كبري خال نفس اوفرتة مما أدى إىل انقشار ظاهرة األنشطة غري اوشرعية من جهة
واألنشطة املشروعة اوغري رمسية من جهة أخرى كاوباعة املقجووون وجتارة احلىيبة واألنشطة املنزوية اونسوية...إخل.
نمو اقتصادي محدود وعمالة فائضة
- 1
هناك عوامل اققصادية عديدة تدفع باألفراد وتلبحث عن اوعمل يف االققصاد غري اورمسي نظرا الخنفاض اوىدرة اوشرائية ومعدالت
اوبطاوة وتدين األجور ،فاوناتج احملتلي اإلمجايل ونصيب اوفرد من اوناتج احملتلي اإلمجايل يعكسان ونا قدرة اودووة عتل توفري مناصب اوشغل
خاصة اذا ما قارناها مبعدالت اوبطاوة .واوشكل املوايل يبني ونا اوعالقة بني معد اوبطاوة ومعدالت اونمو احلىيىية
الشكل رقم :-15-معدالت النمو الحقيقية وعالقتها بالبطالة للفترة

2119 - 2111

المصدر :من اوصائيات اوبنك اودويل عتل موقعه https://data.albankaldawli.org

وسب اوشكل اوسابق فإن اوناتج احملتلي اإلمجايل عرف تذبذبا كبريا خال اوفرتة من  2000إىل  2017وكتلما ارتفع اوناتج احملتلي
اإلمجايل ارتفع معه نصيب اوفرد منه ،وبسبب اونمو اوسكاين اوكبري فإن نصيب اوفرد من اوناتج احملتلي اإلمجايل يبى منخفضا مىارنة
مبعدالت اوبطاوة املرتفعة ،إذ أن اخنفاض اوناتج احملتلي اإلمجايل يعكس ونا اإلمكانيات املقواضعة والققصاد اجلزائري اوذي ال ميكن وه
امقصاص اوبطاوة اوزائدة يف اجملقمع وباوقايل عدم قدرته عتل توفري مناصب شغل.
 -4الفقر:
يعقرب مشكل اوبطاوة من أبرز املشاكل اويت صاوبت ارتفاع معدالت اوفىر يف كل دو اوعام خاصة اونامية منها ،مما دفع بأفراد اجملقمع
وتلبحث عن أساويب ناجعة ملواجهة هذا املشكل واورفع من دخوهلم وحتسني مسقواهم املعيشي خاصة وأن اوسوق اورمسي ال يوفر هلم
طتلباهتم من اوعمل .هذا ما يدفعهم وتلجوء إىل اوعمل يف اوسوق غري اورمسي كحل ناجع ملشكتلقهم .واجلزائر من بني اودو اويت عانت
ومازاوت تعاين من مشكتلة اوفىر .1إن اوقزام اجلزائر بضمان تسديد ديوهنا جعتلها تسقنفذ مواردها املاوية اويت كان من املفروض أن توجه
وتلخدمة اوعامة وتطوير اوبىن اوقحقية واالسقثمار واالسقهالك ،وتزامنت هذه اوعمتلية مع سياسة اخلوصصة اويت أدت إىل تسريح عدد كبري
من اوعما  ،كل هذه اوعوامل ساعدت عتل انقشار اوفىر اوذي قفز وىت وتلطبىات اووسط  .2واوشكل اوقايل يبني ونا تطور معدالت اوفىر
يف اجلزائر
الشكل رقم  :-19-تطور معدالت الفقر من  1696إلى

2112

 1درويش حممد ،ظاهرة اوفىر واوسوق غري اورمسي ،جمتلة دراسات اجقماعية ،اجملتلد ،13اوعدد ،19مركز اوبصرية وتلبحوث واالسقشارات اخلدماتية اوقعتليمية،
اجلزائر ،ص.93
 2نفس املرجع اوسابق ،ص.86
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إ

المصدر :من اعداد اوباوثقني بناء عتل معطيات موسوس مغنية ضبط االققصاد غري اورمسي وزيادة إيرادات اخلزينة اوعامة ،اجملتلد  ،04عدد  ،02جامعة وسيبة
بن بوعتلي اوشتلف ،اجلزائر ،2018 ،ص . 181

وقد ظهر االهقمام مبشكل اوفىر بشكل كبري مع هناية اوثمانينات مما دفع باوفىراء وتلبحث عن وتلو وتلخروج من أزمقهم عن طريق
اوبحث عن اوسبل اويت م جيدوا هلا وتلو يف االققصاد اورمسي وهو اوقوجه والققصاد غري اورمسي وتلعمل فيه .ورغم اجلهود اويت بذوقها
اوستلطات اجلزائرية وتلخروج من هذه االزمة وحتسن االوضاع االجقماعية وتلسكان خاصة بعد ارتفاع أسعار اوبرتو وبرامج اإلصالح
االققصادي اويت تبنقها اجلزائر إال أن هذا املشكل مازا يفرض نفسه باسقمرار يف اجملقمع اجلزائري.
الفساد:
- 4
يعقرب اوفساد واورشوة واسقغال اونفوذ من أهم مظاهر االققصاد اجلزائري ويث اوقتلت اجلزائر املرتبة  112عامليا من بني
دووة وسب مؤشر مدركا وتلفساد سنة  2017اوصادر عن منظمة اوشفافية اوعاملية ،1ويعقمد هذا املؤشر يف قياسه عتل اوفساد واورشوة
واخقالس املا اوعام واسقغال اونفوذ ملصاحل شخصية واحملسوبية .ويسقند هذا املؤشر إىل مىياس (  )100-0ويث يكون  0هو أعتل
معدالت اوفساد و  100هو انعدام وجود اوفساد.2
180

أما قيمة مؤشر اوفساد يف اجلزائر وتلفرتة بني  2012و  2017فهو مبني يف اجلدو اوقايل:

الجدول رقم  -14-قيمة مؤشر الفساد في الجزائر للفترة من  2112إلى 2119

السنوات
33
34
36
36
36
34
مؤشر اوفساد يف اجلزائر
المصدر :من اعداد اوباوثقني وسب معطيات املنظمة اوشفافية اوعاملية عتل موقعها www.transparency.org
2013

2012

2014

2015

2016

2017

ونالوظ من خال اجلدو اوسابق أن اجلزائر منذ  2012وىىت أقل من  50درجة وهذا دويل عتل ارتفاع معدالت اوفساد واويت تؤدي
إىل ارتفاع االققصاد غري اورمسي .وودووة دور كبري يف اوقحكم يف اوفساد ،هلذا جند عالقة وطيدة بني اوفساد من جهة واوستلطة من جهة
أخرى .واجلدو اوقايل يبني ونا مؤشرات احلكم اوراشد يف اجلزائر.
الجدول رقم  :-15-مؤشرات الحكم الراشد في الجزائر من 2119-1669

السنوات

االستقرار السياسي

مراقبة الفساد

حكم القانون

الجودة التنظيمية

فعالية الحكم

1998

4.79

22.16

12.5

22.8

19.69

2000

10.05

18.78

11.88

23.08

14.87

2002

6.88

23.23

33.17

29.59

31.12

2003

5.53

28.79

31.68

32.14

31.12

 1منظمة اوشفافية اوعاملية عتل املوقها
 2املرجع نفسه.

www.transparency.org
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2004

10.68

27.8

33.49

30.05

34.48

2005

20.39

40

28.23

42.65

39.22

2006

15.46

36.59

27.75

29.41

38.05

2007

14.01

34.47

24.88

27.18

32.52

2008

14.9

33.01

25.48

21.36

31.07

2009

13.27

33.49

23.22

12.92

35.41

2010

11.85

36.67

26.54

9.57

38.76

2011

10.43

35.07

24.41

9.95

36.02

2012

9.48

37.44

26.76

9

35.07

2013

12.8

39.34

30.99

11.85

35.07

2014

529.

32.21

24.04

8.17

35.1

2015

11.9

28.85

18.75

10.58

35.58

2016

12.38

27.4

18.75

10.10

35.58

30.29
10.58
19.23
30.29
14.76
2017
Source : the wordwide governance indicators 2018 update the word bank. Aggregate Governance Indicators 1996-2017 .
www.govindicators.org

وتصنف أي دووة وفق اونسب املئوية وتلمؤشرات ترتاوح بني ( )100-0فكتلما اقرتبت من  100يكون احلكم رشيدا باونسبة
وتلمؤشرات اخلمس :االسقىرار اوسياسي ،فعاوية احلكم ،اجلودة اوقنظيمية ،وكم اوىانون ،مراقبة اوفساد .وتىسم املؤشرات إىل مخس
مسقويات من اإلدارة اورشيدة كما هو موضح يف اجلدو اوقايل:
الجدول رقم :-19-مستويات الحكم الراشد

الدرجة

أعلى من %95

%95-51

%51-25

%25-11

أقل من %11

المستويات

ممقاز

جيد

مقوسط

ضعيف

ضعيف جدا

Source : the wordwide governance indicators 2018 update the word bank. Aggregate Governance Indicators 1996-2017 .
www.govindicators.org

من خال اجلدو اوسابق وقغريات مؤشرات احلكم يف اجلزائر من  1998إىل  2017نسقنقج:
بالنسبة الستقرار السياسي في الجزائر:
عرف هذا األخري تذبذبا خال اوفرتة من  1998إىل  2017وسجل هذا املؤشر مسقوى ضعيف جدا خال اوفرتة من  1998إىل
وهي اوفرتة اويت تتلت اوعشرية اوسوداء واويت امقازت باوقىتلب ويقحسن هذا املؤشر قتليال وحيصل عتل مسقوى ضعيف وتلفرتة من  2004إىل
.2017
2004

بالنسبة لفاعلية الحكومة:
شهد هذا املؤشر تذبذبا أيضا يف اوفرتة املمقدة من  1998إىل  ،2000ويث سجل مسقوى ضعيف م يقجاوز  ،%25أما اوفرتة املمقدة
من  2000إىل  2017فىد سجل حتسن واسقىرار متلحوظ ويث جتاوز مسقوى  %25ويدخل يف مسقوى مقوسط.
الجودة التنظيمية:
-
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شهدت اوفرتة من  1998إىل  2000مسقوى مقدين هلذا املؤشر م يقعدى  %25وبذوك وصتلت اجلزائر عتل مسقوى ضعيف ويقحسن
وتلفرتة من  2007-2002ويدخل بذوك يف مسقوى مقوسط ،ويث جتاوز  %25ويعود إىل اوقدهور من جديد خال اوفرتة من 2007
قتليال إ
إىل  2017ويقأرجح بني مسقوى ضعيف وضعيف جدا.
حكم القانون( سيادة القانون):
شهدت اوفرتة من  1998إىل  2000مسقوى ضعيف جدا هلذا املؤشر ويقحسن خال اوفرتة من  2002إىل  2006ويصعد اىل
مسقوى مقوسط مقجاوزا  %25وكن سرعان ما عاد وتلقدهور بنزووه إىل مسقوى ضعيف خال اوفرتة من  2007إىل  ،2017واويت ختتلتلقها
بعض اوقحسينات كسنة  2010أين وصل املؤشر إىل  26.54وباوقايل صعد إىل مسقوى مقوسط ،وكذوك سنيت  2012و 2013بوصو
املؤشر إىل  %26.76و  %30.99عتل اوقوايل.
مراقبة الفساد:
شهد هذا املؤشر مسقوى ضعيف خال اوفرتة من  1998إىل  2002ويشهد حتسن تدرجيي ويسقىر بوصووه ملسقوى مقوسط
خال اوفرتة من  2003إىل .2017
ومن خال جمموعة املؤشرات اوسابىة فإن اجلزائر وفق هذه املؤشرات تعد من اودو اويت يكثر فيها اوفساد وتصنف يف خانة
اودو عدمية االسقىرار وال تقمقع بقحكم يف اوفساد ،كما أن سيادة اوىانون هبا مقدهورة نظرا وعدم اسقىرار اوىضاء وتفشي احملسوبية
واسقغال اونفوذ ،باإلضافة إىل ارتفاع نسبة اورشوة يف مؤسسات اودووة مما ينقج عنه ارتفاع نسب االققصاد غري اورمسي اوذي يعقمد يف
تطوره عتل تفشي اوفساد واورشوة واحملسوبية وعدم االسقىرار اوسياسي.
- 2تقليد العالمات التجارية:
بدأت ظاهرة اوقىتليد يف اجلزائر تقفاقم مع تبين اجلزائر وتلقحرر االققصادي واإلصالح االققصادي بانفقاوها عتل األسواق اخلارجية يف بداية
اوقسعينات ،ويث مس اوقىتليد عدد كبري من املنقجات كمواد اوقجميل واوسجائر واملالبس واألوذية...إخل .ففي سنة  2005متثتلت املواد
املىتلدة يف مواد اوقجميل وقطع اوغيار واملواد اوغذائية واألدوات اوكهربائية وأجهزة اإلعالم اآليل واألجهزة اوسمعية اوبصرية .واجلدو اوقايل
يبني ونا نسب املواد املىتلدة يف اجلزائر وتلسنوات .2015 ،2007 ،2005
الجدول رقم :-19-نسبة المواد المقلدة في السوق الجزائرية للسنوات

املواد املىتلدة
مواد اوقجميل ومالبس واوذية
قطع غيار
مواد غذائية
أدوات كهربائية
أجهزة االعالم االيل
أجهزة مسعية بصرية
املصدر :مالك قارة ،تىتليد اوعالمات اوقجارية يف اجلزائر ،وجمها وإجراءات مكافحقها ،جمتلة اوعتلوم اإلنسانية ،جامعة قسنطينة ،1اوعدد ،3102 ،42ص.01
2005
66
23
2
3.3
2.7
2.7

املواد املىتلدة
سجائر
مواد اودهانات
قطع اوغيار
خردوات
أدوات كهربائية

2115 ،2119 ،2115

2007
45.18
13.02
17.06
5.55
18.97

املواد املىتلدة
مالبس اورياضة
أدوات كهربائية
مواد اوغذائية
قطع غيار
مواد اوقجميل ومالبس واوذية

2015
2.61
2.3
46.41
0.19
29.4

Infos douane. Lutte contre la contrefaçon. Bimestrielle. La direction générale des douanes. Alger. N7. 2007. P01.
Direction générale de la surette nationale. Direction de la police judiciaire sous-direction de la police scientifique et
technique. Etude du phénomène de contrefaçon et de la falsification dans le domaine industriel .Alger. Janvier
2007.p13.

يف سنة  2005؛ بتلغت نسبة مواد اوقجميل واملالبس واالوذية  %66من جمموع املواد املىتلدة وبذوك اوقتلت املرتبة األوىل تتلقها
قطع اوغيار بـ  ،%23مث األدوات اوكهربائية بـ  %3.6وبذوك حتقل املرتبة اوثاوثة ،مث أدوات أجهزة اإلعالم اآليل واألجهزة اوسمعية اوبصرية بـ
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 %2.7ويف املرتبة األخرية املواد اوغذائية بـ  .%2أما يف سنة  ،2007فىد بتلغت نسبة اوسجائر  %45.18من جمموع املواد املىتلدة وبذوك
اوقتلت املرتبة األوىل تتلقها املواد اوكهربائية بـ  ،%18.97مث قطع اوغيار بـ  %17.06فبذوك حتقل املرتبة اوثاوثة ،مث مواد اودهانات بـ
 %13.02ويف املرتبة األخرية اخلردوات بـ  .%5.55ويف سنة  2015بتلغت نسبة املواد اوغذائية %46.41من جمموع املواد املىتلدة وبذوك
اوقتلت املرتبة األوىل تتلقها مواد اوقجميل واملالبس واالوذية بـ  ،%29.4مث املالبس اورياضية بـ  %2.61وبذوك حتقل املرتبة اوثاوثة ،مث
أدوات كهربائية بـ  %2.3ويف املرتبة األخرية قطع اوغيار بـ .%2
وعتليه نسقنقج أن نسبة املواد املىتلدة املقواجدة يف اجلزائر ختقتلف من سنة إىل أخرى اويت تطورت بصورة كبرية يف اوسنوات األخرية
وهذا ما أدى باوستلطات اجلزائرية ووضع قوانني صارمة ملعاقبة املقسببني فيها ،واجلدو اوقايل يبني ونا كمية املواد املىتلدة احملجوزة ودى
مصتلحة اجلمارك وتلفرتة من  2003إىل .2007
الجدول رقم :-19-كمية السلع المقلدة المحجوزة في السوق الجزائرية للفترة من 2119-2113

السنوات
1549334 1549334 831786 298102 742304
43470
كمية المحجوزات من السلع المقلدة
2113
2112
2111
2111
2116
السنوات
كمية المحجوزات من السلع المقلدة 378208 781653 700841 1600000 1668457
املصدر :متلوكة برورة ،انعكاسات جتارة اوستلع املىتلدة عتل اققصاديات اودو وآويات حماربقها واوة اجلزائر ،رساوة مىدمة ونيل شهادة اودكقوراه
اوطور اوثاوث يف اوعتلوم اوقجارية ،جامعة خيضر بسكرة ،اجلزائر ،3106 ،ص .093
2113

2115

2114

2119

2119

2119

-Infos douane. Lutte contre la contrefaçon. Bimestrielle. La direction générale des douanes. Alger. N7.
2007. P01.

إ ّن تفاقم ودة اوستلع املىتلدة ناجم أساسا عن ظاهرة األسواق املوازية أو ما يُطتلق عتليها باألسواق اوفوضوية ،اويت فرضت نفسها
مطردا ومقسارعا ،بشكل جعتلها تسقىطب  %60من إمجايل اوقجار عتل
بىوة يف اجلزائر رغم وظرها قانونيا .وتشهد األسواق املوازية منوا ّ
املسقوى احملتلي ،ناهيك عن اآلالف من اويد اوعامتلة اوناشطة يف هذه األسواق ،إ ّن أكثر من  % 80من املنقجات املىتلدة مصدرها االسقرياد
غري اوشرعي اوذي يعد اونافذة اورئيسة ووووج هذه اوستلع إىل اوبالد ،كما أن غاوبية اوبضائع املىتلّدة آسيوية املنشأ تأيت من اوصني مقبوعة
بدو أوروبا اوشرقية خاصة روسيا وأوكرانيا ،يف وني متثل اوستلع املنقجة يف اجلزائر واملىتلدة ثتلث املنقجات املقداووة .ويف اوسنوات األخرية
شهدت املنقجات املىتلدة اوىادمة من إيطاويا وتركيا رواجا كبريا .ويوضح اجلدو اوقايل مصدر اوستلع املىتلدة املسقوردة املوجودة يف اجلزائر.
الجدول رقم :-16-مصدر السلع المقلدة المستوردة في الجزائر للفترة من 2115-2119

السنوات
32
61.29 36.66 30.3 96.44 75.4
60.6 35.71 26.32
الصين
3.22
60.42
2.91 18.18 14.28 34.21
االمارات
5.2
46.66 6.96
3.56
2.98
3.03
7.89
تركيا
50
6.45
4.33
0.79
14.28
إيطاليا
6.45
6.06
7.14
10.5
فرنسا
12.04
0.67
2.63
7.14
كوريا
3.22
0.64
تونس
3.4
5.72
20.63 3.03
هونج كونج 7.41 10.53
2.86
7.14
إندونيسيا
المصدر :مالك قارة ،تىتليد اوعالمات اوقجارية يف اجلزائر (وجمها وإجراءات مكافحقها ،جمتلة اوعتلوم اإلنسانية ،جامعة قسنطينة ،10اوعدد
 ،42جوان  3102ص.01
2119

2119

2116

2111

2111
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2112

2113

2114

2115
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من خال اجلدو اوسابق نالوظ أن اوصني حتقل املرتبة األوىل كمصدر وتلستلع املغشوشة اويت تدخل إىل اجلزائر فىد بتلغت نسبة
االسقريإاد سنة  2011بـ  ،%96.44تتلقها االمارات اويت اوقتلت املرتبة األوىل سنة  2012بـ ـ %46.66مث اوصني سنة  2014بـ ،%61.29
تتلقها إيطاويا يف اوسنة  2015ويث اوقتلت اوصدارة بـ  %50من اوستلع املغشوشة املسقوردة.
 -2األنشطة الممنوعة:
 -1.2المخدرات :إن املخدرات يف جمقمعنا اجلزائري مقواجدة منذ اوىدم ،وأصبحت يف اووقت احلايل أكثر انقشارا عن ذي قبل وعدة
أسباب منها اجقماعية وثىافية ودينية وسياسية ...إخل .وتعقرب املخدرات من األنشطة املمنوعة اويت تتلعب دورا كبريا يف تنامي اوسوق
اوسوداء من جهة وتدمر االققصاد اووطين واجملقمع من جهة أخرى .حبيث تقدفق اوباليني من اودوالرات بواسطة منظمات االجتار
باملخدرات كل عام ،مما يكون هلا أثر كبري عتل االققصاد اووطين ،فىد هترب هذه املنظمات مباوغ ضخمة إىل اخلارج أو تسقثمر هذه
األموا يف اوعىارات أو يف اوىمار وغرض غسيل األموا وهذا ما يفقح اجملا النقشار اوفساد من خال ختلق منافسة غري عادوة يف جما
اوعىارات .واجلدو اوقايل يبني ونا احملجوزات من املخدرات بكامل أنواعها وتلفرتة من  2014إىل تسعة أشهر األوىل من .2018
الجدول رقم  :-11-المحجوزات من المخدرات للفترة من  2114إلى  6أشهر األولى لسنة 2119

السنوات
266.08
52.609
109.08
126.08
181.94
قنب هندي (طن)
3211.52
2120.96
1403.82
2573.75
339.11
الهيروين (غ)
67073.44
6279.4
59099.41
88287.39
1245.62
الكوكايين (غ)
1008495
1201792
1072394
637961
1050612
قرص مهلوس
املصدر :اوديوان اووطين ملكافحة املخدرات واإلدمان ،نشاطات مكافحة املخدرات واإلدمان ،احلصيتلة اوسنوية من  2014إىل .2018
2114

2119

2115

2119

2119

يف سنيت  2007و 2008مت اكقشاف حماوالت إلنقاج اوىنب اهلندي يف اجلزائر ،وتعقرب كمياته احملجوزة يف ارتفاع مسقمر ،فىد مت
وجز  6.26طن منه سنة  2000واويت ارتفعت إىل  53.5طن سنة  2012ويف نفس اوسنة مت وجز  686غ هروين و 253أوف قرص
مهتلوس .كما نالوظ أن اوكميات اوكبرية احملجوزة ترتفع من سنة إىل أخرى ما يعرب عن كمية اوقدفىات املاوية اويت يفرزها هذا اونشاط
ومدى تأثريه عتل االققصاد اووطين.
 -1.2التهرب الضريبي :يعقرب اوقهرب اوضرييب واقع ال مفر منه يف اجلزائر ويث فاق  1.6متليار دوالر سنة  2014وهي مقأتية من تزوير
اوفواتري أو اوقزوير يف اوسجالت اوقجارية أو اإلبالغ اوضرييب اوكاذب ،وهي خطرية تكبد اخلزينة اوعمومية خسائر كبرية ،1ويى ّدر وجم
اوقهرب ،بل ما مت اوقصريح به من قبل
اوقهرب اوضرييب اوسنوي يف اجلزائر بأكثر من متليار دوالر سنويا ،وهي ال متثل إمجايل وجم ّ
اوستلطات املخقصة ،هلذا فإن هذه األرقام مرشحة والرتفاع إذا متّ ضبط مجيع أشكا اوغش اويت عادة ما يتلجأ إويها املقمتلصون من دفع
اوضريبة .وقد بتلغ وجم اوقهرب اوضرييب  600متليار دينار من  1990إىل أواخر  2011ويف أواخر  2017وصل إىل  800متليار دينار وهي
قيمة تراكمية منذ  .0991أما وجم اوشكاوى املقعتلىة باوقهرب اوضرييب فهي مبينة يف اجلدو اوقايل.
الجدول رقم :-11-حجم الشكاوى المتعلقة بالتهرب الضريبي

السنوات
1223 2724 1999 2293 2067 1316 2243 2625 5058
حجم الشكاوى
المصدر :بودال عتلي ،االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر مىاربة نىدية والققصاد اخلفي ،أطرووة دكقوراه يف اوعتلوم االققصادية ،جامعة تتلمسان.3112 ،
1661

2111

2111

2112

2113

2114

2115

2119

2111

 1بوشيخي عائشة ،بوشيخي فاطمة ،أسباب اوقهرب اوضرييب وأثره عتل اخلزينة اوعمومية ،جمتلة دراسات جنائية ،جامعة اوبتليدة ،3اجملتلد ،3اوعدد  ،8جوان
 ،3106ص.042
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نالوظ من خال هذا اجلدو اخنفاض عدد اوشكاوى املقعتلىة باوقهرب اوضرييب إال أهنا مازاوت مرتفعة وهذا ما يد عتل
اخلسائر اوكبرية اويت تقكبدها اخلزينة اوعمومية وما يؤثر ستلبا عتل خمزوهنا وعتل ما ختصصه والسقثمار.
ثالثا -حجم االقتصاد غير الرسمي في الجزائر:
التشغيل غير الرسمي:
- 1
أصبح اوقشغيل غري اورمسي أهم منفذ وطاوب اوعمل خاصة وأن نسبة اوبطاوة يف تزايد مسقمر وكذوك اخنفاض اوعرض عتل اوعمل
يف اوسوق اورمسي ،وميثل هذا اونوع من اوقشغيل نسبة معقربة يف االققصاد اجلزائري بصفقه اووسيتلة اووويدة ،أما طاويب اوعمل اوذين ال جيدون
خمرجا امام ازماهتم ويس امامهم سوى ممارسة نشاط غري رمسي .وقد شهدت فرتات ما بعد االسقىال تىتلبات كبرية يف سوق اوعمل غري
اورمسي وهذا راجع وتلسياسات االققصادية املقبعة يف تتلك اوفرتة وما صاوبها من انزالقات يف سياسات اوقصنيع وفشل يف امليدان اوزراعي
اوذي كان يعطي اونسبة األكرب وطاويب اوعمل.
بعد االنفقاح االققصادي اوذي عرفقه اجلزائر خال فرتة اوقسعينيات وما صاوبه من إصالوات مست مجيع اوىطاعات
االققصادية واوذي انعكس ستلبا عتل االققصاد اووطين ،هذا ما شجع اوىطاع غري اورمسي عتل اسقىطاب عدد اكرب من اوعماوة مما أدى إىل
منو اوقشغيل غري اورمسي ،ويث مثل اوقشغيل غري اورمسي نسبة  %29من جمموع اوعامتلني خارج اوىطاع اوزراعي خال سنة  ،1992وريتفع
سنة  1997إىل  %43واوذي نقج من سياسات اإلصالح واالنفقاح اويت تبنقها اجلزائر خال فرتة اوقسعينات واويت أظهرت أشكاال جديدة
من اونشاطات سواء اوىانونية أو غري اوىانونية كاوقهريب وارتفاع نسبة اوفساد واورشوة وحتويل رؤوس األموا إىل اخلارج واوقهرب اوضرييب.
إن فشل سياسات اإلصالح اويت تبنقها اجلزائر خال فرتة اوقسعينات نقج عنها ارتفاع نسبة اوبطاوة من جهة وارتفاع اوفوارق
االجقماعية وانقشار اوفىر وتدين مسقوى معيشة االفراد من جهة أخرى ،مما ساهم يف اوبحث عن اوسبل املثتل وتلخروج من هذه املشاكل
وكان احلل هو اوتلجوء إىل االققصاد املوازي أو غري اورمسي وسد تتلك اوثغرات .واجلدو اوقايل يبني ونا تطور اوعماوة يف اوىطاع غري اورمسي
وسب اإلوصاءات اورمسية يف اجلزائر.
الجدول رقم :-12-نسبة التشغيل في القطاع غير الرسمي للفترة من  2111إلى 2116

السنوات

2111

2111

2112

2113

2114

2115

2119

2119

2119

2116

التشغيل غير الرسمي

20.2

21.2

21.1

21.1

25.7

26.8

27.6

27

27.2

27.5

املصدر :كسرى مسعود ،طهراوي دومة ،أثر اوىطاع غري اورمسي عتل سوق اوشغل باجلزائر ،جمتلة اوعتلوم االققصادية وعتلوم اوقسيري واوعتلوم اوقجارية ،اجملتلد  ،2اوعدد
 ،03جامعة حممد بوضياف املسيتلة ،اجلزائر ،2014 ،ص .64

تشري اوبيانات إىل أن االققصاد غري اورمسي يسقوعب عدد كبري من اوعماوة ويث تىدر اراداته بـ  8.5متليار دوالر سنويا وهي متثل
 %17من عائدات اوعائالت اجلزائرية ،ففي سنة  2000كانت نسبة اوعماوة يف اوىطاع غري اورمسي باونسبة وتلعماوة اوكتلية ووايل %20.2
واويت مست جماالت عديدة كاوبناء واوقصنيع واخلدمات واوصناعة ...إخل ،وارتفعت إىل  %27.5سنة  2009بزيادة قدرها  7.3نىطة .وقد
تطور اوقشغيل غري اورمسي يف اجلزائر بصورة متلحوظة كرد فعل مباشر قصد تتلبية االوقياجات االجقماعية ودة املواطنني من اكل وسكن
وتعتليم ...إخل.
نسبة االقتصاد غير الرسمي في الناتج المحلي االجمالي حسب فريديريك شنايدر:
- 1
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اسقعمل فريديريك شنايدر يف دراسقه حلجم االققصاد غري اورمسي جملموعة من اودو يف اوعام عتل اونموذج االوصائي املرتكز
عتل إعدة مؤشرات وأسباب  MIMICوتلفرتة من  1999إىل  2007واوفكرة اورئيسية هلذه اودراسة هي دراسة اوعالقات بني املقغريات غري
املتلحوظة فيما يقعتلق بعالققها مبجموعة من املقغريات املالوظة باسقخدام معتلومات اوقباين اخلاصة باآلخر .ويكون االققصاد غري اورمسي هو
املقغري غري املتلحوظ ويقم حتتليتله فيما يقعتلق بعالققه باملقغريات املالوظة .ويهدف هذا اونموذج إىل إجياد اوعالقة اإلوصائية بني مقغري غري
مالوظ من االققصاد غري اورمسي مرتبط مبقغريات ومؤشرات مالوظة وقابتلة وتلىياس .وقد اسقعمل مؤشرين وتلقعبري عن االققصاد غري اورمسي
ومها اوناتج احملتلي االمجايل باألسعار احملتلية اجلارية العقىاده أن زيادة االققصاد غري اورمسي مرتبطة باوناتج احملتلي اإلمجايل فهي تؤثر وتقأثر به،
باإلضافة إىل مؤشر نسبة اوقداو وتلنىود العقىاده أن األشخاص اوذين يىومون مبعامالت يف االققصاد غري اورمسي يسقعمتلون اونىود
اوسائتلة ،1وقد افضت دراسقه باونسبة وتلجزائر إىل اوبيانات املبينة يف اجلدو اوقايل:
الجدول رقم :-13-تطور نسبة االقتصاد غير الرسمي من الناتج المحلي االجمالي
السنوات

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

نسبة االقتصاد غير الرسمي من PIB

34.8

34.1

34.2

34

32.8

32.2

30.9

30.7

37.1

Source : FRIEDRICH Shneider. Andres Buehi Claudio Monténégro. Shadow économies all over the world. New
estimates for 162 countries from 1999 to 2007 revised version. World Bank discussion paper .october 2010 p 29-45.

من خال اجلدو اوسابق نالوظ أن اجلزائر شهدت تذبذبا يف نسبة االققصاد غري اورمسي كنسبة من اوناتج احملتلي اإلمجايل فىد سجل
املؤشر  %34.2سنة  ،1999وينخفض سنة  2007ويصل إىل  .%31.1وباونسبة وتلمعد املقوسط اوعام فىد بتلغ  %32.6واوقتلت اجلزائر
مراتب وسط بني اودو حمل اودراسة.
حجم االقتصاد غير الرسمي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي حسب بيانات الجهات الرسمية في الجزائر:
- 1
يعود بروز االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر إىل ما بعد االسقىال وكن انقشاره وتوسعه بدأ يف اوثمانينات بسبب األزمة اوبرتووية
من جهة واوقوجه حنو اققصاد اوسوق من جهة أخرى .واجلدو اوقايل يبني ونا تطور االققصاد غري اورمسي كنسبة من اوناتج احملتلي اإلمجايل
وتلسنوات من  1988إىل .2011

الجدول رقم  -14-نسبة القطاع غير الرسمي من الناتج المحلي اإلجمالي للفترة 2111-1699
السنة

1699

1661

1669

1666

2111

2111

2112

2113

2114

لنسبة

19.5

25.4

32.9

34.1

34.1

35

35

35.6

36.6

السنة

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

النسبة

38.4

34.2

34

32.2

32

28.3

28.1

املصدر :كسرى مسعود ،طهراوي دومة ،أثر اوىطاع غري اورمسي عتل سوق اوشغل باجلزائر ،جمتلة اوعتلوم االققصادية وعتلوم اوقسيري واوعتلوم اوقجارية ،اجملتلد ،2اوعدد
 ،03جامعة حممد بوضياف املسيتلة ،اجلزائر ،3104 ،ص .60
2011-1988

وسب هذا اجلدو فإن نسبة اوىطاع غري اورمسي من اوناتج احملتلي اإلمجايل تطور بشكل متلحوظ خال اوفرتة من
وهذا دويل عتل تنامي اوسوق غري اورمسي ومدى إمكانية مسامهقه يف اوناتج احملتلي اإلمجايل وقد بتلغت أقص نىطة وه سنة  2005بـ
 ،%38.4ويث وصتلت إىل ضعف اونسبة اويت كانت سنة  ،1988ويرجع اوقطور اوكبري والققصاد غري اورمسي إىل عدة أسباب اققصادية
واجقماعية منها ارتفاع معدالت اوبطاوة اويت أدت إىل نزوح نسبة كبرية من طاويب اوعمل إىل اوسوق غري اورمسي وتلقشغيل حبثا عن فرص
1

FRIEDRICH Shneider. Andres Buehi Claudio Monténégro. Shadow économies all over the world. New estimates for 162
countries from 1999 to 2007 revised version. World Bank discussion paper .october 2010 p 29-45.
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عمل من جهة وعتل وياة كرمية من جهة أخرى .كما أدى انقشار اوفساد واوفىر وتعىد اإلجراءات اإلدارية اوذي اجنر عنه تفشي اورشوة
وعدم االسقىرار اوسياسي اوذي شهدته اجلزائر يف اوقسعينات واألنشطة غري املشروعة إىل تنامي هذا اوىطاع .باإلضافة إىل اوقهرب من دفع
اوضرائب اوذي كتلف اخلزينة اوعمومية مباوغ ضخمة واويت كان من املفروض ان توجه وتلخدمة اوعامة واالسقثمار.
- 4مؤشر صندوق النقد الدولي لتقدير قيمة االقتصاد غير الرسمي:
وبيان وجم تنامي وجم االققصاد غري اورمسي اسقعمل صندوق اونىد اودويل نسبة تداو اوعمتلة يف االققصاد اجلزائري وقارهنا مع
جمموعة من اودو  .واوشكل اوقايل يبني ونا ذوك.
الشكل رقم :-11-مؤشر تداول العملة لتقدير حجم االقتصاد غير الرسمي

Source : IFM countries report n 13-47. International monetary. Staff report for the 2012 article iv. 2013. P
42.

من خال اوشكل اوسابق يقبني ونا أن صندوق اونىد اودويل أخذ مبعيار تداو اوعمتلة كمعيار وىياس وجم االققصاد غري اورمسي،
فباعقىاده أن نسبة كبرية من املعامالت جتري خارج نظام اودفع اورمسي ألن اجلزائر اوقتلت مراتب أعتل باونسبة وقداو اوعمتلة ،فهذه اونسبة
ال تعرب عن تطور اوىطاع املايل يف اجلزائر بل هي دو يل عتل تداو اوعمتلة خارج اونطاق اورمسي أي يف اوىطاع غري اورمسي اوذي يعقمد عتل
اوسيووة اونىدية يف تعامالته وباوقايل كتلما ارتفعت اوسيووة اونىدية يف اوقعامالت دوت عتل تنامي االققصاد غري اورمسي.
رابعا -الخاتمة
من خال ما تىدم يقبني ونا أن اوىطاع غري اورمسي حيقل مكانة هامة يف االققصاد اووطين وساعده يف ذوك تفاقم األوضاع
االققصادية واالجقماعية واوسياسية .فاوسياسة اويت انقهجقها اجلزائر بعد االسقىال ويف فرتة اوثمانينات ساعدت عتل بروز ظاهرة االققصاد
غري اورمسي اوذي اسقفحل يف االققصاد اووطين بسبب اوغش واوقهرب اوضرييب واوقهريب وارتفاع معدالت اوبطاوة واوفىر واوفساد وارتفاع
معدالت اوقضخم .وما زاد من تفاقم هذه اوظاهرة هو اوسياسة اويت انقهجقها اجلزائر يف اوقسعينات ،وكذوك اوفرتة اوعصيبة اويت مرت هبا
وما صاوبها من إصالوات هيكتلية وحترير اوقجارة اخلارجية وتراجع اوىطاع اوعام بسبب اخلوصصة ،وبروز اوىطاع اخلاص فقح جما
ألنشطة غري رمسية م تكن مقواجدة يف اوسوق .هذا ما أدى باوستلطات اجلزائرية وتلبحث عن اوسبل وتلخروج من هذه األزمة .وعتليه فىد
توصتلنا من خال هذه اودراسة إىل اونقائج اوقاوية:
طبيعة االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر تقشابه يف املعىن مع اققصاديات دو أخرى وختقتلف من ويث املضمون فاألسباب اويت قمنا
بقحتليتلها من خال هذه اودراسة ختص االققصاد اجلزائري دون سواه.
 أظهرت اودراسة أن تزايد عدد اوسكان واخنفاض اوعرض اورمسي وتلقشغيل يعقربان أهم سببني وتلجوء إىل االققصاد غري اورمسي فاألفراد
يتلجؤون إويه حبثا عن سبل وقحسني مسقواهم املعيشي وتوفري وىمة اوعيش؛
أظهرت اودراسة أن انقشار اوبطاوة واوفىر وتفشي اآلفات االجقماعية وراء تنامي االققصاد غري اورمسي؛
 وىياس االققصاد غري اورمسي ال توجد طرق معدة مسبىا بل تقغري وسب املؤشرات واألسباب اويت تأثر يف تنامي االققصاد غري اورمسي؛
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د .صالحي سلمى ،أ .علوي فاطمة الزهراء

 من خال اودراسة اويت قام هبا فرديريك شنايدر الوظنا أن معدالت منو االققصاد غري اورمسي أسرع وأعتل من معدالت منو االققصاد
إاورمسي؛
 يعقرب تداو اوسيووة اونىدية من أكثر املؤشرات املسقعمتلة وىياس وجم االققصاد غري اورمسي الن املعامالت اويت تقم فيه تعقمد عتل
تداو اونىود اوسائتلة عوضا عن اوشيكات اوبنكية واوبنوك وىت ال يعثر هلا عتل أثر مسجل؛

 تعقرب نسبة االققصاد املوازي إىل اوناتج احملتلي اإلمجايل من بني املىاييس املسقعمتلة يف حتديد وجم االققصاد غري اورمسي فهناك ارتباط
وثيق بني وجم االققصاد غري اورمسي واوناتج احملتلي اإلمجايل واوقىدم االققصادي وتلدو ؛

 إن احلتلو املمكنة وقىتليص وجم االققصاد غري اورمسي ويست نفسها بل ختقتلف وسب املسببات من جهة ووسب نوعيقها ووسب
اوىطاعات االققصادية من جهة أخرى.
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االققصاد غري اورمسي ظاهرة جندها يف اوعام بأسره ،وان اخقتلفت مسمياته فإن مدوووه ال خيقتلف عتليه كثريون؛ ويث يشري عموما اىل
تتلك األنشطة اويت م تدخل ضمن إوصاءات اودووة واويت مت ممارسقها خارج ناجتها احملتلي ،ورغم عدم رمسيقها ومشروعيقها اال أهنا تشكل
نسبة معقربة من املمارسات االققصادية واوقجارية وألفراد واملؤسسات.
سنحاو من خال هذه اودراسة اوقطرق اىل هذه اوظاهرة يف اجلزائر واويت اسقفحتلت مع املروتلة االنقىاوية من االققصاد املوجه اىل
اققصاد اوسوق ،مرتكزين عتل سوق اوشغل غري اورمسي باعقباره أود أهم مظاهرها ،واوذي يعرب عن نشاطات تؤديها عماوة غري قانونية غري
مـصـرح هبا ودى مصاحل اوـضـمـان االجـقـمـاعـي ،نقيجة اوقهرب من اوقنظيمات اإلدارية املهيكتلة وىطاع اوشغل.
الكلمات الدالة :االققصاد غري اورمسي ،االققصاد اورمسي ،سوق اوشغل غري اورمسي ،قطاع اوشغل

Résumé
L'économie informelle est un phénomène que nous trouvons dans le monde entier, et malgré que ses
appellations sont différentes, son sens connait un certain consensus, car il se réfère généralement aux
activités qui n'ont pas été incluses dans les statistiques de l'État et qui ont été pratiquées en dehors de son
produit national, et en dépit de son illégalité et de sa illégitimité, cette économie constitue une proportion
importante des pratiques Économiques et commerciales des individus et des institutions.
Dans le cadre de cette étude, nous essayerons d’aborder ce phénomène en Algérie, et qui a pris de
l’ampleur depuis la transition vers l’économie de marché, en se concentrant sur le marché du travail
informel comme l'une de ses manifestations les plus importantes, et qui reflète les activités faites par une
main d’œuvre illégale non déclarée à la sécurité sociale, et qui a fuit les organisations administratives qui
structure le secteur de l’emploi.
Mots-clés: Economie informelle, Economie formelle, Marché du travail informel, Secteur de l'emploi

مقدمة
وىد تزايد اهقمام اوباوثني االققصاديني يف اوسنوات األخرية املاضية بدراسة موضوع االققصاد غري اورمسي باعقباره ظاهرة عاملية هتدد
اوكثري من اققصاديات اودو اونامية واملقىدمة عتل ود سواء ،وقد تضمنت اوقىارير اوعاملية واويت تناووت اونسب اويت سجتلقها هذه اوظاهرة
يف اوعديد من اودو عتل غرار تىارير اوبنك اوعاملي وصندوق اونىد اودويل ،ارقام تثري اورهبة وو مدى تفشي تتلك اوظاهرة وتأثرياهتا عتل
االققصاد اورمسي عتل خمقتلف األصعدة.
وباونسبة وتلجزائر ،فإن ظهور االققصاد غري اورمسي أو غري املرصود وانقشاره كان مع مطتلع مثانينات اوىرن املاضي ،نظرا وركود اوسوق
واالققصاد اورمسي عموما وما اجنر عنه من نىص يف املواد االسقهالكية ،مما فسح اجملا ونشطات اوسوق اوسوداء يف اوقوزيع ،اوقهريب ،وكذا
املواد االسقهالكية واالجهزة االوكرتونية وغريها ،واسقفحتلت اوظاهرة أكثر مع اقبا اودووة عتل اققصاد اوسوق وتبنيها وسياسة االنفقاح
االققصادي ،فاألزمة االققصادية اويت عاشقها خال تتلك اوفرتة ،ومجتلة اإلصالوات اويت ترتبت عنها كسياسة اخلوصصة ،أدت إىل بروز
اخقالالت كبرية يف سوق اوشغل ،حبيث تىتلصت فرص اوعمل املقاوة وارتفعت معها نسب اوفىر واوبطاوة ،كل هذه االخقالالت أدت إىل
تطور اوظاهرة وتناميها يف إطار غري رمسي وغري قانوين يشغّل عشرات اآلالف من اوعما بعيدا عن رقابة اودووة ووساباهتا.
يف هذا اإلطار نطرح اإلشكا اوقايل :كيف تأثر سوق الشغل بنشاطات القطاع غير الرسمي في الجزائر؟

أوال :ماهية االقتصاد غير الرسمي
 -1مفهوم االقتصاد غير الرسمي
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هناك تعريفات عدة والققصاد غري اورمسي واوذي أشارت إويه بعض األدبيات بقسميات عديدة منها ووسب ما أشارت إويه اودراسات
اويت أجراها املكقب اودويل وتلعمل ونظام احملاسبة اووطنية وسنة  ،1993ويث ورد مصطتلح ) (Under ground Economyاالققصاد غري
اورمسي عتل االققصاد اوقحيت واالققصاد األسود) (Black Economyواالققصاد غري اورمسي ) )Informal Economyواققصاد
اوظل( )Shadow Economyواالققصاد غري املرئي( 1.(Knob served Economyتعدد هذه املصطتلحات يد عتل تعىد هذه
اوظاهرة .ومت اقرتاح مفهوم اوىطاع غري اورمسي ألو مرة إثر مهمة قام هبا املكقب اودويل وتلعمل يف كينيا سنة  ،1972وذوك تزامنا مع ظهور
إشكاوية اوعجز يف ميدان اوعمل يف إفريىيا يف اوسبعينات ،هذه املهمة كانت هتدف إىل وضع اسرتاتيجية شامتلة وو اوقشغيل 2.وعرفه يف
سنة  1993أنه جممل اونشاطات اوصغرية املسقىتلة اويت تقم بواسطة عما أجراء أو غري أجراء ،واويت متارس خاصة بشكل تنظيمي
وتكنوووجي ضعيف ،ويكمن هدفها اورئيسي يف توفري مناصب شغل ودخو وتلذين يعمتلون هبا ومتارس بدون املوافىة اورمسية وتلستلطات،
وهي ال ختضع ملراقبة اآلويات اإلدارية واجلبائية 3.ووىد وظي هذا املفهوم بعدة تعاريف أمها:
يرى صندوق النقد الدولي  :FMIأن االققصاد غري اورمسي خيقتلف عن االققصاد اخلفي واالققصاد غري قانوين ،باعقبار االققصاد غري

رمسي جمموعة األنشطة املقعتلىة باإلنقاج عتل نطاق صغري واويت توفر فرص عمل ودخوال وألفراد واوعائالت اوصغرية ،kindship units
وباعقبار هذه األنشطة غري مدجمة يف االققصاد اورمسي بسبب عدم تسجيتلها من جهة أو عدم االعرتاف هبا من اوناوية اوىانونية من جهة
4
أخرى.
كما عرفه المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل بعد انعىاد املؤمتر اودويل اخلامس عشر خلرباء إوصاءات

اوعمل()ICLS15

يف ،1993عتل أنه جمموعة من وودات اإلنقاج) منشآت فردية -متقتلكها األسر املعيشية مبا يف ذوك املنشآت غري منظمة اويت تعمل
5
حلساهبا اخلاص) ومنشآت أصحاب اوعمل يف اوىطاع غري منظم.

أما الديوان الوطني لإلحصاء يرى أنه ذوك اونشاط اوذي يعقرب قطاعا خارجا عن اوىانون واوذي تغيب فيه اسقخدام اودفاتر احملاسبية،

كما يكون فيه رقم األعما حمدود باإلضافة إىل عدد اوعامتلني.

6

وعرفها البنك العالمي أهنا وظيفة غري مصروة ،و ال تسقفيد من االنقساب وصندوق اوضمان االجقماعي ،وأن وجم املنشأة أو
7
املؤسسة يف هذا اوىطاع يبى صغريا.
ووسب المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي "اونشاط غري اورمسي هو مفهوم وطرح اققصادي وسوسيوووجي يسقعمل وتلدالوة
عتل جزء من االققصاد وكذوك منوذج ومنوا إنشاء اوشركات ،حبيث يعقرب شاذا مىارنة باملؤسسات اونظامية وكل ما يقطتلبه إنشاءها من

 :1عتلي بودال  ،القطاع غير الرسمي في سوق العمل الجزائري :دراسة تحليلية تقييمية للفترة ( ،)2111-1691جمتلة احلىيىة ،جامعة أدرار ،اجلزائر ،اوعدد
 ،26ديسمرب  ،2013ص03 :
 :2دال بن مسينة،

انعكاسات القطاع غير السمي على االقتصاد الجزائري ،جمتلة اوعتلوم االنسانية ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،اوعدد  ،2014 ،36ص406 :

 :3عتلي بودال  ،القطاع غير الرسمي في سوق العمل الجزائري دراسة تحليلية تقييمية للفترة  ،2111-2111جمتلة حبوث اققصادية عربية،

اوعدد ،2014 ،65

ص09 :

 :4املرجع أعاله نفسه
 :5عتلي بودال

 ،القطاع غير الرسمي في سوق العمل الجزائري دراسة تحليلية تقييمية للفترة  ،2111-2111املرجع اوسابق نفسه ،ص06:

 :6عتلي بودال  ،القطاع غير الرسمي في الجزائر:مظاهره ،مجاالته ،وسبل استقطابه،
،Managementجزء ،04عدد ،2017 ،01ص.150 :

Maghreb Review of Economics and

:7كسري مسعود ،طهراوي دومة ،اثر القطاع غير رسمي على سوق الشغل بالجزائر ،جمتلة اوعتلوم االققصادية واوقسيري واوعتلوم اوقجارية،
ص65 :

اوعدد،2014 ،12

جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،واقع املمارسة ووقمية املعاجلة 27 -و 28فيفري

2019

د.شيخاوي سهام  ،د.مقدود وهيبة

توفر عناصر تبدو أويانا شبه بديهية مثل :اوقسجيل اجلبائي ،اوقسجيل يف اوسجل اوقجاري ،اوقوظيف اوشرعي وتلعما  ،االشرتاك يف
1
صندوق اوضمان االجقماعي اوقمويل من اوىنوات املصرفية اورمسية ،اوقسيري اورمسي واوىانوين".
ويعرفه  J.Keith Hartأنه وسيتلة وقحىيق األنشطة اويت تقميز بـ :سهووة املدخالت ،اسقخدام املوارد احملتلية اويت تعود متلكيقها وألسرة،
تىوم بعمتليات ذات األوجام اوصغرية ،كما تعقمد عتل تكنوووجيا مرنة كثيفة عنصر اوعمل ،إضافة إىل املعرفة احملصل عتليها بعيدا عن
2
اونظام املدرسي اورمسي ،كما يقم تصريف املنقجات يف أسواق ورة وتنافسية.
وعرفه  )1692( Vito Tanziأنه جمموع اودخو املكقسبة غري املبتلغ عنها وتلستلطات اوضريبية ،أو هي جمموع اودخو غري اوواردة يف
احلسابات اوىومية ،أو ذوك اجلزء من اوناتج اوىومي اوذي ال يقم قياسه يف اإلوصاءات اورمسية وعدم إعالنه ،أو إقراره بأقل من قيمقه
3
احلىيىية وتلستلطات اوضريبية.
فاوىطاع غري اورمسي هو ذوك اوىطاع املنحصر عتل مجتلة أنشطة ال تراها اودووة أو أهنا تقعمد غض اوبصر عنها ،أو ذوك اوىطاع اوذي
4
يغطي جزء من اونشاطات ضعيفة اإلنقاج ملؤسسات صغرية ،وذوك فهو يعد متلجأ وتلبطاوني واملؤسسات اويت جتد نفسها يف مأزق.
 -2خصائص االقتصاد غير الرسمي
تقمثل خصائص االققصاد غري اورمسي فيما يتلي:
 عدم تنظيم أنشطة االققصاد غري اورمسي ،فهي غري مصروة؛ مرونة االققصاد غري اورمسي وسرعة انقشاره وعدم وجود ضوابط فيها؛ أهنا ال تسقفيد من االنقساب وصندوق اوضمان االجقماعي؛ املتلكية اوعائتلية وتلمؤسسات وعوامل اإلنقاج ،وذا فحجم املنشأة أو املؤسسة يبى صغريا يف اوغاوب؛ سهووة اودخو ألنشطة االققصاد غري اورمسي ألنه ال حيقاج إىل إجراءات؛ االسقخدام اوكثيف وتليد اوعامتلة وضآوة رأس املا واوقكنوووجية املسقخدمة؛ عدم توافر األمان اووظيفي ،فهناك دائما اوقما اوقعرض وتلطرد ،وكذا انعدام اوسالمة املهنية.5

 -3تصنيفات االقتصاد غير الرسمي:
والققصاد غري اورمسي عدة أنواع خيضع كل تىسيم منها ملعيار حمدد يىوم عتليه اوقىسيم ،وباوقايل توجد اوقىسيمات اوقاوية:

6

 -1 .3حسب معيار النطاق الجغرافي :ويث ينىسم إىل :اققصاد خفي حمتلي ،اققصاد خفي إقتليمي واققصاد خفي دويل.
:1نشرية

الصندوق الوطني االقتصادي واالجتماعي ،تىرير  ،2004ص39 :

 :2رضا دمحاين ،حممد بن ربيحة ،سوق العمل بين حتميات التشغيل الرسمي وتحديات سوق العمل في الجزائر،مداخلة في اليوم الدراسي حول تحوالت
سوق العمل في الجزائر ،كتلية اوعتلوم االققصادية واوقجارية وعتلوم اوقسيري ،جامعة اجلزائر  ،03ص05 :
 ،املرجع اوسابق ،ص.150 :

 :3عتلي بودال
 :4كسرى مسعود ،طهراوي دومة عتلي ،مرجع سابق ،ص59 :
 :5عد إىل - :كسرى مسعود ،طهراوي دومة عتلي ،مرجع سابق ،ص59:
 -دال بن مسينة ،مرجع سابق ،ص ص407-406 :

 -وياة برمحون ،االقتصاد غير الرسمي وأثره على اقتصاديات الدول النامية :دراسة حالة الجزائر ،ماجسقري يف اوعتلوم االققصادية ،جامعة

بومرداس ،2010-2009 ،ص ص14-13 :

 -وورية بورعدة ،االقتصاد الرسمي في الجزائر :دراسة سوق الصرف الموازي ،ماجسقري يف االققصاد ،جامعة وهران ،2014-2013 ،ص

.24-22
 :6عبد املطتلب عبد احلميد ،العولمة واقتصاديات البنوك ،اودار اجلامعية ،االسكندرية ،مصر ،2005 ،ص ص241-240 :

جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي

يف اجلزائر ،واقع املمارسة ووقمية املعاجلة 27 -و 28فيفري 2019

ص:

127

واقع االقتصاد غير الرسمي في سوق الشغل بالجزائر في الفترة الممتدة بين ()1314- 1924

128

 -2 .3حسب معيار مدى مشروعية األنشطة :من خال هذا املعيار ميكن اوقمييز بني وسب احملاسب اووطين اجلزائري فإن االققصاد غري
اورمسي يشمل ثالث جمموعات هي:

1

 -االقتصاد غير المشروع :يعرب عن اونشاطات املمنوعة أو احملظورة قانونا مثل جتارة املخدرات ،اوقهريب… ،أو تتلك اونشاطات

املشروعة واملمارسة من طرف أشخاص غري مرخص هلم ويث يىسم اونشاطات غري املشروعة إىل نوعني:
• إنقاج خريات أو خدمات اققصادية ،ويث يكون اوبيع أو اوقوزيع أو االسقهالك ممنوعا حبكم اوىانون؛
• كل اونشاطات اإلنقاجية املشروعة واويت تصبح غري مشروعة عندما ميارسها أشخاص غري مرخص هلم بذوك.
 االقتصاد الخفي  :يقعتلق بنشاطات مشروعة غري أهنا تنطوي عتل إخفاء اإلنقاج جزئه أو كتله ،وهي تأخذ أود األوصاف اوقاوية:• اوقهرب اوكتلي أو اجلزئي من دفع اوضرائب واورسوم؛
• اوقهرب من دفع اشرتاكات اوضمان االجقماعي وعدم اوقصريح باوعما ؛
• اخلرق اوكتلي أو اجلزئي ألوكام تشريع اوعمل.
 االقتصاد الرسمي المصرح به جزئيا :يشمل جمموع وودات اإلنقاج اويت تقميز مبسقوى تنظيم مقدين ،وسائل إنقاج بدائية ومسقوىمقواضع من تىسيم اوعمل ورأس املا  ،كما أن عالقات اوعمل تعقمد أساسا عتل اوعمل اوظريف واوروابط اوعائتلية واالجقماعية.
 -3. 3معيار مدى إمكانية القياس :تنىسم األنشطة هنا إىل قسمني :أنشطة خفية ميكن قياسها مثل جتارة اوستلع املهربة ،وأنشطة خفية ال
ميكن قياسها.
 -4األنشطة المحيطة باالقتصاد غير الرسمي
ويف هذا اإلطار تطرق كل من  Lippert and Walkerيف سنة  1997إىل خمقتلف األنشطة اويت تدخل ضمن األنشطة غري اورمسية
ومت مجعها يف جمموعات أساسية مربزين 2،نوضحها وفق ما يتلي:
الجدول رقم ( :)11االنشطة التي يتضمنها االقتصاد غير الرسمي

نوع النشاط
األنشطة غير
المشروعة
األنشطة
المشروعة

المعامالت النقدية
 املقاجرة يف اوستلع املسروقة؛  -املقاجرة يف املخدرات وتصنيعها أو إنقاجها؛ اودعارة واوىمار واالوقيا واوقهريب.تجنب دفع الضرائب
التهرب الضريبي
اخلصومات واوقخفيضات
 دخو األعما احلرة غري املبتلغ عنها؛واملزايا اإلضافية املمنووة
 األجور واورواتب واألصو غري املبتلغ عنهاوتلموظفني.
واويت تقعتلق باخلدمات واوستلع املشروعة.
المصدر :رضا دمحاين ،املرجع اوسابق ،ص06 :

المعامالت غير النقدية
 املىايضة يف اوستلع املهربة واملسروقة؛ مىايضة املخدرات و إنقاجها.التهرب الضريبي
مىايضة اخلدمات
واوستلع املشروعة.

تجنب دفع الضرائب
األعما اويت يىوم هبا اوفرد
ملصتلحقه اوشخصية أو يف
إطار املساعدة وتلغري.

 -5أسباب تطور االقتصاد غير الرسمي:
يعود منو االققصاد اخلفي يف اودو اونامية إىل عدة أسباب منها:

3

ص ص60-59 :

 :1كسرى مسعود ،طهراوي دومة عتلي،
 :2رضا دمحاين ،املرجع اوسابق ،ص07 :
 - :3كسرى مسعود ،طهراوي دومة عتلي ،ص60:

 -بن موس كما  ،براغ حممد ،ظاهرة االقتصاد غير الرسمي ،أسبابه ،وأثاره ،المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات االقتصادية ،اوعدد ،2013 ،4ص

203 -201

 -نسرين حيياوي،

االقتصاد الموازي في الجزائر ،جمتلة اودراسات املاوية ،احملاسبية واالدارية ،اوعدد  ،2016 ،6ص ص294-293:

جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،واقع املمارسة ووقمية املعاجلة 27 -و 28فيفري

2019

ص:

د.شيخاوي سهام  ،د.مقدود وهيبة

 -ارتفاع مسقوى اوضرائب ووجود األنظمة اوضريبية غري اوعادوة ،واويت تدفع األفراد واملنشآت إىل اوبحث عن طرق وتلقهرب من اوضرائب؛

 -مسقويات األجور املادية واملعنوية املقدنية واويت ال تقناسب مع مسقوى املعيشة ،وعدم قدرة أصحاب األجور اوضعيفة اوذين يعمتلون يف

اوىطاع اورمسي عتل تتلبية واجاهتم ،مما يدفعه وتلجوء وتلىطاع غري اورمسي؛
 األنظمة واوتلوائح اإلدارية واوىيود احلكومية ،فقعىد اإلجراءات اإلدارية واوقنظيمية وارتفاع اورسوم يف أسواق اوعمل ،وكذا تعىد اإلجراءاتاوىضائية واألمنية يف خمقتلف املؤسسات واهليئات احلكومية؛
 ظهور اوفساد اإلداري واملايل يؤدي إىل تفاقم ظاهرة االققصاد غري اورمسي بكافة أشكاهلا؛ وجود اوبطاوة املىنعة يؤدي إىل ظهور االققصاد غري اورمسي؛ حبث املؤسسات يف إطار املنافسة اودووية عن اويد اوعامتلة اورخيصة يف اوبتلدان اونامية واويت تشقغل وتوظف بطرق غري قانونية؛ األثار اوستلبية اوناجتة عن االصالوات اهليكتلية ،اخلوصصة ،واالزمات االققصادية؛ -9آثار االقتصاد غير الرسمي:

1

خيتلف اوىطاع غري اورمسي مجتلة من االثار اوستلبية عتل االققصاديات املخقتلفة ،رغم ذوك قد تكون وه بعض اإلجيابيات أيضا.
 -1. 9اآلثار السلبية :ندرج أمهها فيما يتلي:
أ -اآلثار االقتصادية :وتقمثل يف جمموعة من اونىاط منها:
 يؤثر ستلبيا يف اجملا اوصناعي واوقجاري ،وذوك من خال قدرة االققصاد غري اورمسي عتل تأمني اوستلع بأسعار أقل من أسعار اوستلعاونظامية ،وهذا ما يقوود تشجيع تنامي ظاهرة اوقزييف واوقىتليد ،كما يؤدي وندرة اوستلع يف االققصاد اورمسي؛
 يؤثر عتل االدخار واالسقثمار ،إذ ال يسمح بقكوين ادخار عام وذوك جند عدم قدرة اودووة عتل اوىيام باملشاريع االسقثمارية اويتتىقضي اوقنمية ،كما أن اخنفاض معدالت االدخار جيعل اودووة ختفض وجم اوكفاءات املفقووة يف إطار ترقية االسقثمارات؛
 يؤدي إىل تشوه األسعار احملتلية ،حبيث متيل األسعار إىل اوزيادة مبعدالت أقل من تتلك اوسائدة يف االققصاد اورمسي؛ يؤدي إىل عدم صحة اوبيانات واملعتلومات اويت عتل أساسها تعد اإلوصاءات اووطنية ،وباوقايل فإن معدالت اونمو احلىيىية يفاالققصاد سوف ختقتلف عن معد اونمو املسجل ،ومنه يظهر تشوه املؤشرات االققصادية يف صورة تىديرات أقل من اوواقع ،أو تىديرات
مغاىل فيها عن معد اونمو االققصادي احلىيىي ،وبذوك تكون املؤشرات املسقختلصة غري مناسبة ووضع اوسياسة االققصادية ،وهذا ما
يؤدي إىل فشل هذه اوسياسات اهلادفة إىل حتىيق االسقىرار االققصادي.
ب -اآلثار االجتماعية :تقمثل أهم اآلثار اوستلبية االجقماعية يف:
 قارة مالك ،إشكالية االقتصاد غير الرسمي في الجزائر :مع عرض ومقارنة تجارب المكسيك ،تونس ،والسنغال ،أطرووة دكقوراه يف اوعتلوم االققصادية،جامعة منقوري قسنطينة ،2010-2009 ،ص ص39-38 :
االقتصاد السري وطرق تقديره وأثاره ،دار اونهضة اوعربية ،مصر ،2002 ،ص ص12-11 :

 صفوت عبد اوسالم عبد اهلل، - :1عتلي بودال  ،املرجع اوسابق ،ص ص09-08 :
 وياة برمحون ،املرجع اوسابق ،ص ص106-93 : -قارة مالك،مرجع سابق ،ص ص51-49 :

 -رواب حممد بن سعود ،اقتصاد الظل  :واقع ملموس وحلول مقترحة ،جمتلة

جامعة بنغازي اوعتلمية ،اوعدد  ،2013 ،43ص ص16-14 :

 -وورية بورعدة ،االقتصاد غير الرسمي في الجزائر  :دراسة سوق الصرف الموازي ،ماجسقري يف االققصاد ،جامعة وهران ،2014-2013 ،ص

ص-65 :

.76
 -كما

مطهري ،عبد اوناصر بوثتلجة ،رهان االنتقال من االقتصاد غير الرسمي إلى االقتصاد الرسمي" تجارب دولية ومحلية" ،اجملتلة اجلزائرية وتلماوية
اوعامة ،اوعدد  ،06ديسمرب  ،2016ص ص87-82 :
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 تشويه اوبنية االجقماعية اوىائمة بإدخا عادات سيئة وقواعد جديدة م يأوفها اجملقمع وكاحبة وتلقطور؛ خيتلق عدم املساواة بني عماوه وعما االققصاد اورمسي ،فآثاره تبدو جتلية يف توزيع اوعبء اوضرييب ويث أن أصحاب اوىطاع اورمسيجيربون عتل دفع اوضرائب يف وني أن أصحاب اوىطاع غري اورمسي يقهربون من ذوك؛
 يعقرب غياب احلماية االجقماعية واوضمان االجقماعي صفة أساسية يف االققصاد اخلفي ،وما يرتتب عتليه من أخطار اجقماعيةكاألمراض ،اوسرقة...اخل؛
 يؤدي إىل اسقغال األطفا واونساء باوعمل داخل حميط تنعدم فيه أدىن وىوق وقوانني اوعمل؛ يؤدي إىل انقشار األمية واجلهل ،إذ ينجذب االطفا واوشباب يف منقصف طريىهم اوعتلمي إىل اوعمل يف هذا االققصاد ،وهذا إماوقدهور مسقوى معيشة أسرهم أو من أجل اوبحث عتل اوربح اوسريع يف أقصر وقت ممكن ،وهذا ما يزيد من معدالت اوقسرب املدرسي.
 -2 .9اآلثار اإليجابية :ويث اوص اخلرباء بعض اوقبعات اإلجيابية وتلىطاع غري رمسي منها:
 جتنب األزمات االققصادية ووعب دور املهدئ االجقماعي ،كما يساهم يف ختلق اووظائف وتوويد اوثروة؛ يسقكمل اخلتلل اوبنيوي يف اوىوانني واونظم األمامية بىوانني ونظم ختلفية موازية تسمح بقىدمي اخلدمات واوستلع واخلدمات اويت حيقاجهااملواطنون يف وياهتم اويومية؛
 يساعد عتل ختفيض األعباء االجقماعية وتلعديد من طبىات اوشعب اويت تطبق مبدأ االكقفاء اوذايت ،فحقما أن اإلنقاج سوف يزيد ممايؤدي إىل زيادة اوعرض اوستلعي؛
 -يساعد عتل ول أزمة اوبطاوة ويزيد يف معدالت اوقشغيل ويىتلص من ودة اوفىر ،ذوك ألن االققصاد غري اورمسي ال حيقاج إىل

موافىات رمسية واىل مسقوى عتلمي معني واىل أعما معينة ،كما يؤدي إىل زيادة دخو األفراد وخاصة يف ظل اخنفاض منقجات اودخل
احلىيىية؛
يعقرب مصدرا وقنمية املهارات وموفر وتلقدريب اوذايت ،فهو اووسيتلة اورئيسية وقوفري املهارات ملعظم األفراد اوعامتلني فيه اوذين يكقسبوناملهارات اوضرورية من خال اوقدريبات اوقىتليدية.
ثانيا :واقع االقتصاد غير الرسمي في الجزائر
 -1بروز وتطور االقتصاد غير الرسمي في الجزائر
وىد شهد االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر عدة مراول ميكن إبرازها فيما يتلي:
-1.1

المرحلة األولى  :1695-1692غداة االسقىال كانت اجلزائر جمقمعا زراعيا باودرجة االوىل ،مع وجود قاعدة صناعية ضعيفة،

فعمتلت اوستلطة آنذاك باورتكيز عتل إنشاء اوصناعات اوثىيتلة باتباع نظام اشرتاكي مبين عتل اوقخطيط املركزي والققصاد ،واالعقماد عتل
املؤسسات اوعمومية يف توفري معظم اخلدمات وإنشاء املزارع اوكربى بعد تأميم أغتلب األراضي اوفالوية ،واعقمد هذا اونظام عتل إيرادات
قطاع احملروقات .وشهدت هذه املروتلة ازدهار يف جما توفري مناصب اوعمل وذوك بفضل االسقثمارات اوضخمة ،فاالققصاد اجلزائري كان
2
يف واوة انقعاش ووجود هيبة وتلدووة؛ 1وذا فان معظم األنشطة غري اورمسية كانت متارس من قبل اونساء ،األطفا  ،اوشيوخ واملعوقني.
وقد كان االققصاد غري اورمسي جمهو يف سنوات اوسقينات واوسبعينات نظرا وعدة عوامل:

3

 :1وياة برمحون ،املرجع اوسابق ،ص111 :

 :2قارة مالك ،املرجع اوسابق ،ص ص120-119 :
 :3وياة برمحون ،املرجع اوسابق ،ص ص111-110 :
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د.شيخاوي سهام  ،د.مقدود وهيبة

 توفر مناصب اوعمل؛ توفر موارد االسقهالك األساسية بأسعار يف مقناو اجلميع )أسعار مدعمة) باورغم من أن اوقجارة اخلارجية كانت حمقكرة خاصة خالاوسبعينات؛
 أسعار اوبرتو يف ارتفاع مقزايد وفائص هام يف امليزان اوقجاري؛ أسعار اوصرف وصاحل اوعمتلة اجلزائرية ( دينار جزائري يساوي  3فرنك فرنسي).وبرز االققصاد غري اورمسي وبدأ انقشاره بشكل واضح خال وىبة اوثمانينات بسبب مجود االققصاد اورمسي واوسوق اوتلذين وودا نىص
يف املواد االسقهالكية ،وظهر االققصاد غري اورمسي ويمس عمتلية اوقوزيع ،وظهر بذوك اوطرابندو ،وجتارة احلىيبة ،اوقهريب ،وكذا املواد
1
االسقهالكية واالجهزة االوكرتونية ومواد اوبناء واوعىارات اويت كانت تباع يف اوسوق غري اورمسي.
 -2 .1مرحلة استفحال القطاع غير الرسمي  1986إلى نهاية التسعينات 2:متيز االققصاد اجلزائري يف هذه املروتلة بقحوالت جذرية
خاصة يف منقصف اوثمانينات أين شهد أزمة اهنيار أسعار اوبرتو  ،كما متيزت أيضا بنىص شديد يف بعض املواد االسقهالكية ،مما أوزم
اودووة اسقرياد بعض اوستلع وقغطية هذا اونىص ،واوىيام بعدة إصالوات كانت هتدف إىل إقامة إسرتاتيجية تساعدها عتل اخلروج من
األزمات املقعاقبة؛ فاإلصالح األو جتسد يف سياسة إعادة اهليكتلة سنة  1989واوذي نقج عنه بداية ظهور احلرية االققصادية يف اجلزائر .أما
اإلصالح اوثاين اوذي ظهر يف سنة  1993فىد كان يهدف إىل إجياد وال وألزمة االققصادية اخلارجية .يف وني أن اإلصالح اوثاوث يقمثل
يف اخلضوع إىل شروط إعادة اجلدووة اويت أجرب صندوق اونىد اودويل اجلزائر االوقزام هبا ( اخلوصصة ،إوغاء سياسة اودعم وألسعار وتطبيق
نظام األسعار احلر ،تشجيع االسقثمار اخلاص اووطين واألجنيب ،ختفيض اوعمتلة ،حترير اوقجارة اخلارجية...،اخل).
وىد ختلفت إعادة اجلدووة آثارا ستلبية خاصة عتل اوناوية االجقماعية؛ إذ أدت إىل زيادة نسبة اوبطاوة كما يوضحه اجلدو املوايل،
وهذا ما أدى بدوره إىل انقشار ظاهرة األنشطة غري اورمسية اويت نذكر من بينها ظاهرة بائعي األرصفة  ،باإلضافة إىل بعض املمارسات
اوستلبية وقغطية اوطتلب املقصاعد عن طريق ظاهرة اورتابندو وجتار احلىيبة.
الجدول رقم( :)12تطور نسبة البطالة بين 2111-1695
00
99
98
97
96
95
94
93
91
90
89
87
85
السنوات
29,5 29,2
28
28
28 28,1 24,4 23,2 21,2 19,7 18,1 21,4
معدل البطالة 9,7
المصدر :نشرية اجملتلس اووطين االققصادي واالجقماعي( ،)CNESاجلزائر.2000 ،

 -3 .1مرحلة توسيع مجاالت القطاع غير الرسمي بعد  3:1669متيزت هذه املروتلة باالسقىرار عتل مسقوى االققصاد اوكتلي واسرتجاع
اوقوازنات اوداختلية واخلارجية ،ميكن ذكر أهم اونقائج املتلموسة:
 إعادة اوقوازنات املاوية نظرا الرتفاع إيرادات صادرات احملروقات يف هذه اوفرتة؛ تسجيل ارتفاع يف معد اونمو؛ اخنفاض نسبة اوبطاوة مىارنة بفرتة اوقسعينات؛ اخنفاض معد اوقضخم؛ مراجعة نظام األجور اوذي مسح يف حتسني مداخيل اوعائالت وحتسني مسقوى االسقهالك.رغم كل اوقحسينات اوسابىة اوذكر عتل مسقوى االققصاد اوكتلي ،إال أن اوىطاع غري اورمسي شهد ارتفاعا متلحوظا يف هذه اوفرتة
باورغم من اوسياسة اجلديدة اويت وضعقها اودووة يف إطار اوقشغيل اوذايت اوذي حيفز األفراد عتل إقامة مشاريع فردية يف شكل مؤسسات
مصغرة متو عن طريق اوىروض يف إطار برامج تشغيل اوشباب ،إال أن ذوك م يغطي مشكتلة اوبطاوة (انظر اجلدو رقم  )13ألن مثل
هذه اوسياسات حتقاج إىل جهاز مصريف يكون مرن باإلضافة إىل غياب اوبريوقراطية واورشوة يف جما منح اوىروض.
 :1وياة برمحون ،ص111:

 :2قارة مالك ،املرجع اوسابق ،ص ص121 -119 :

 :3قارة مالك ،املرجع اوسابق ،ص ص121 -119 :
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السنة
نسبة البطالة %

الجدول رقم ( : )13تطور معدل البطالة في الجزائر خالل
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الفترة 2112-2119

2007

2008

2009

2010

2011

2012

13.8

11.3

10.2

10

10

9.7

المصدر :كسري مسعود ،طهراوي دومة ،مرجع سابق ،ص62 :

كنا أنه من بني األسباب اويت أدت وربوز االققصاد غري اورمسي يف هذه اوفرتة هي األزمة اوبرتووية من جهة ومباشرة اوقغيري من االققصاد
املوجه إىل اققصاد اوسوق ،ويث متيز االققصاد اجلزائري خال اوثمانينات بظاهرة تنامي االققصاد غري اورمسي ،وتؤكد اودراسات أن احلجم
اوكتلي ألنشطة هذا االققصاد يف اجلزائر ميكن أن ترتاوح بني  20 %إىل  30 %من اوناتج اوداختلي اخلام .وأن إمجايل األموا املقداووة داخل
هذا اوىطاع ووايل  08متليار دوالر أمريكي،قد أخذ االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر يف االنقشار واوقشعب بصورة متلموسة؛ ويث اتسعت
رقعقه وقغطي قطاعا عريضا من فئات وطبىات مقعددة يف اجملقمع ،كما أن بعض ربات اوبيوت متارس أعماال يدوية كاخلياطة تدر دخوال
غري معتلنة ،وصغار موظفي احلكومة ميارسون أعما إضافية قد ترتبط بوظائفهم فقدر دخوال غري معتلنة ،أو ينخرطون يف أعما أخرى أثناء
أو بعد انقهاء اوعمل اورمسي ،إىل ذوك اودخو اويت وىىقها فئات عديدة من املمارسات غري املشروعة كاوقهريب ،واملخدرات واورشوة..
وغريها ،وهبذا تكون اونقيجة اوطبيعية مفاد أن اودخل املعتلن ميثل قدرا حمدودا من اودخل اوفعتلي 1.واجلدو املوايل يوضح تنامي االققصاد
غري اورمسي يف اوعشريقني األخريتني من اوىرن املاضي.
الجدول ( :)14حجم القطاع غير الرسمي في الجزائر بين
السنوات
1988
1990
1998
2000
2003
2006
2008

2008-1988

نسبة القطاع غير الرسمي من

PNB

()%
19.5
25.4
32.95
34.1
42
34.2
42

المصدر :بوخيط ستليمة ،القط اع غير الرسمي في المدينة الجزائرية بين النظرية و التطبيق،الباعة المتجولون بمدينة مسيلة نموذجا ،أطرووة دكقوراه يف
عتلوم االجقماع ،ختصص عتلم اوقنظيم ،قسم اوعتلوم االجقماعية ،كتلية اوعتلوم اإلنسانية و االجقماعية واوعتلوم اإلسالمية ،جامعة احلاج خلضر باتنة ،اجلزائر،
 ،2015ص:

 ،184عن ()Philippe , A : l’économie informelle au Maghreb, world bank 2008.

خنتلص من اجلدو اوسابق أ ن وجم اوىطاع غري اورمسي تطور بشكل متلحوظ يف اوفرتة املمقدة بني  ،2008 -1988أي ما يىارب
عشرون سنة ،إذ انقىل من  % 19,5سنة  ،1988اىل نسبة % 42سنة  2008،وهذا مع تدهور األوضاع االققصادية واألمنية يف اوعشرية
اوسوداء وأيضا ما عرفقه املروتلة االنقىاوية اويت عاشقها اوبالد من سياسات إصالوية اققصادية وهيكتلية.
بعدها انقشرت اونشاطات االققصادية غري اورمسية يف شىت قطاعات االققصاد اجلزائري من اوقجارة إىل اخلدمات ،اوصناعة اوقحويل،
اوقوزيع وغريها وأصبحت متثل نسبا معقربة من األنشطة االققصادية وكل قطاع ،وباوقايل نسبة معقربة من اوناتج احملتل اإلمجايل ،ويث
ارتفعت هذه اونسبة من  %45سنة  2012اىل ما يعاد  %50سنة  2017وسب تىرير صندوق اونىد اوعريب وسنة  ،2017رغم اخنفاض
نسب اوبطاوة اويت سجتلت تراجعا من  13,5%سنة  2005إىل % 12سنة  ،2017نظرا وسياسة اإلنعاش االققصادي اويت تبنقها احلكومة
2
اجلزائرية وهو معد يبى مرتفعا وشكل سببا كافيا وتلبحث عن فرص عمل خارج اونطاق اورمسي خاصة يف صفوف اوشباب.
 :1مسعود كسرى ،طهراوي دومة عتلي ،املرجع اوسابق ،ص61:

 :2موسوس مغنية ،ضبط االقتصاد غير الرسمي في الجزائر لزيادة إيرادات الخزينة العامة،

،جمتلة االققصاد واملاوية ،اجملتلد ،4اوعدد  ،2018 ،2ص،ص180:
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 -2أسباب انتشار االقتصاد غير الرسمي في الجزائر:
تعد اجلزائر من بني أهم اوبتلدان اويت تعاين من تنامي ظاهرة االققصاد غري اورمسي ،وذوك راجع إىل اوقغريات اويت عرفها االققصاد اجلزائري
واويت تزامنت مع كل فرتة تارخيية مر هبا -كما سبق اإلشارة اويه ،ووعل أهم مروتلة ميزت هذا األخري هي فرتة ما بعد منقصف اوثمانينيات
1
اويت شهدت فيها اجلزائر أزمة اققصادية وادة اجنر عنها بروز عدة ستلبيات كان هلا تأثري كبري شىت اجملاالت.
وميكن ذكر أهم األسباب اويت ساعدت عتل تنامي ظاهرة االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر:
 أزمة اهنيار أسعار اوبرتو وتأثرياهتا عتل اخنفاض معدالت االسقثمار ،وما نقج عنها من ارتفاع يف معدالت اوبطاوة؛ أزمة املديونية اوكبرية اويت وقمت عتل اجلزائر اخلضوع وشروط صندوق اونىد اودويل إلعادة جدووة اوديون مرورا باإلصالح اهليكتلياوذي كان وه تأثريا ستلبيا خاصة عتل اوناوية االجقماعية( :انقشار اوفىر واوبطاوة؛
 عدم مرونة اجلهاز املصريف اجلزائري مما يعرقل متويل املشاريع اوصغرية واملقوسطة وهذا ما يؤدي إىل اوبحث عن طرق وفرص بديتلة يفاوىطاع غري اورمسي؛
 انقشار اورشوة واوفساد خاصة يف اإلدارات اوعامة ،إضافة اىل اوبريوقراطية واوىيود احلكومية املانعة.2

ثالثا :التشغيل غير الرسمي في الجزائر :الواقع ،والحلول
تشري اودراسات واإلوصاءات إىل أن قطاع اوقشغيل غري املنظم (غري اورمسي) شهد منوا كبريا يف فرتة اوقسعينات من اوىرن اوعشرين،
وزادت بشدة اوقماوية أ ن أي فرد يدخل يف قوة اوعمل سيقجه هلذا اوىطاع ،فحاويا تىع معظم فرص اوعمل اويت ختتلق يف اوبتلدان اوعربية
3
عموما خارج مظتلة قانون اوعمل واوقأمينات االجقماعية.
 -1مفهوم التشغيل غير الرسمي
عرف اوقشغيل مبفهومه اوقىتليدي عتل أنه'' :متكني اوشخص من احلصو عتل اوعمل واالشقغا به يف خمقتلف األنشطة االققصادية
بعد وصووه عتل قدر معني من اوقدريب ،اوقأهيل واوقكوين'' أما مبفهومه احلديث "فهو يعرب عن االسقمرارية يف اوعمل وضمان اوقعيني
4
واملرتب وتلعامل تبعا الخقصاصه ومؤهالته ،واويت يقوجب عتل املؤسسة االعرتاف هبا.
ويعرف سوق اوشغل عتل انه ميثل ذوك اوسوق املسؤو عن توزيع اوعما عتل اووظائف واملهن واوقنسيق بني قرارات اوقوظيف
املقاوة ،ومن خال اوسوق ميكن اوقنبؤ حبجم اوطتلب املقوقع عتل األيدي اوعامتلة من قبل أصحاب األعما واملنشآت ،و كذوك ميكن
5
تىدير اوعرض املقاح من عماوة وسب املهن واالخقصاصات املخقتلفة.
أما اوقشغيل يف االققصاد غري اورمسي فهو ذوك او نشاط اوذي يىوم به األفراد يف ظل ارتفاع اوبطاوة و اوفىر وانعدام املساواة بني اجلنسني
وهشاشة اوعمل وقحىيق مجتلة من املزايا السيما فيما يقعتلق بقوويد اودخل ،ومن أهم األسباب املساعدة عتل مزاووة األنشطة يف االققصاد
6
غري اورمسي هو اخنفاض مقطتلبات هذه األنشطة من اوقعتليم واملهارات ورأس املا .
 ،املرجع اوسابق ،ص13:

 :1عتلي بودال
 :2املرجع أعاله نفسه ،ص14 :
 :3عتلياء املهدي،

القطاع غير المنظم في الدول العربية ،منظمة اوعمل اوعربية ،مصر( ،ب س ن) ،ص242:

 :4دمحاين رضا ،بن ربيحة حممد ،سوق العمل بين حتميات التشغيل غير الرسمي و تحديات سوق العمل بالجزائر ،مداختلة ضمن اويوم اودراسي املوسوم
"حتوالت سوق اوعمل يف اجلزائر" ،كتلية اوعتلوم االققصادية و اوقجارية و عتلوم اوقسيري ،جامعة اجلزائر  ،2017 ،3ص7:

 :5مصطف طويطي ،استراتجيات قطاع التشغيل في دعم المبادرات المقاوالتية "التجربة الجزائرية نموذجا" ،جمتلة أداء املؤسسات اجلزائرية اوعدد،2015 ،7
ص15 :
 :6دمحاين رضا ،بن ربيحة حممد ،مرجع سابق ،ص7 :
جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي
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ويف تعريف أخر فإن "اوقشغيل غري اورمسي" حيقوي كل اووظائف غري اورمسية ،سواء كانت متارس داخل مؤسسات اوىطاع اورمسي أو
2
اوىطاع غري اورمسي أو ودى اوعائالت وذوك خال فرتة مرجعية معينة؛ 1ويث حيقوي "اوقشغيل غري اورمسي" عتل اوفئات اوقاوية:
 اوعامتلني وصاحلهم اخلاص داخل مؤسساهتم يف اوىطاع غري اورمسي؛ أرباب اوعمل ملؤسسات داخل اوىطاع غري اورمسي؛ عامتلني عائتليني داخل اجملا األسري ،يساعدون أود أفراد األسرة داخل اوىطاعني اورمسي أو غري اورمسي؛ أعضاء وقعاونيات إنقاج غري رمسية  ،ويشكتلون احتادات منقجني خارج اجملا اوىانوين؛ موظفني ميارسون وظائف غري رمسية سواء داخل اوىطاع اورمسي أو غري اورمسي أو اوعائالت؛ عامتلني وصاحلهم اخلاص يىومون بإنقاج ستلع ذاتيا والسقهالك اونهائي داخل اوعائتلة.3
وعتليه فإن اوقشغيل غري اورمسي مييّز اووظائف اوقاوية خارج اوىطاع غري اورمسي وهي:
 املوظفني اوذين ميارسون وظائف غري رمسية داخل مؤسسات اوىطاع اورمسي أو اوعامتلني املنزويني املسقخدمني من طرف اوعائالت مبىابل؛ اوعامتلني اوعائتليني داخل اجملا األسري يف اوىطاع اورمسي؛ اوعامتلني وصاحلهم اخلاص اوذين يىومون بإنقاج ستلع والسقهالك اونهائي اوذايت داخل اوعائتلة ما نالوظه من خال هذا اوقعريف انهاعقرب اوقشغيل غري اورمسي امشل من اوىطاع غري اورمسي واوذي يعقرب أود أهم أنواعه ،وميكن توضيح ذوك من خال اجلدو اوقايل:

قطاع غري رمسي

نشاطات رمسية يف مؤسسات اوىطاع غري اورمسي

المصدر :عطار عبد احلفيظ ،مرجع سابق ،ص33:

غري اورمسية

املؤسسة

الجدول رقم( :)15التداخل بين التشغيل غير الرسمي واالقتصاد غير الرسمي
التشغيل
الرسمي
غير الرسمي
رمسية
نشاطات غري رمسية يف مؤسسات اوىطاع اورمسي
قطاع رمسي

 -2مصادر التشغيل غير الرسمي
تقعدد دوافع او عامتلني يف اوىطاع غري اورمسي ،فمنهم من ينخرط فيه بدافع احلفاظ عتل اوبىاء ،ومنهم من يفضل االسقىال بعمتله،
وآخر من أجل احلصو عتل دخل ثاين وقأمني مقطتلباته املعيشية 4.ويث يسقوعب اوىطاع غري اورمسي جمموعة كبرية من اوفئات واوشرائح
5
االجقماعية اوباوثة عن بديل مقوفر يف ظل عجز اوىطاع اورمسي عن توفريه هلم ومن أهم هذه اوفئات:
 -املقسربون من املدارس واألميني اوذين م يندجموا يف املنظومة اورتبوية من عدميي املؤهالت اوعتلمية واوعمتلية؛

 :1عطار عبد احلفيظ ،التشغيل غير الرسمي بين الدافع االقتصادي واالجتماعي في الجزائر ،أطرووة ونيل شهادة دكقوراه يف األنثروبوووجيا ،كتلية اوعتلوم
اإلنسانية واالجقماعية ،جامعة أيب

بكر باوىايد ،تتلمسان ،3101 ،ص31 :

 :2دال بن مسينة ،انعكاسات القطاع غير الرسمي  ،جمتلة اوعتلوم اإلنسانية ،اوعدد  ،32صادرة عن جامعة حممد خيضر بسكرة ،2014 ،ص ص-407 :
408
 :3عطار عبد احلفيظ ،مرجع سابق ،ص31 :
القطاع غير المنظم في الدول العربية ،منظمة اوعمل اوعربية ،مصر ،ص242:

 :4عتلياء املهدي،
 :5بوخيط ستليمة ،مرجع سابق ،ص187 :
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 ممثتلي اوبطاوة املىنعة وهم خرجيو اجلامعات اوعاطتلني عن اوعمل اوذين م يسعفهم احلظ يف اوعثور عتل عمل ،وخرجيو اوقكوين املهين؛ -قتلة اونشاطات اورياضية اويت تعقرب كوسيتلة وقمضية وقت اوفراغ مما جيعل اوعمل يف األنشطة غري اورمسية وىضاء وقت اوفراغ متلجأ عند

شرحية هامة من اوشباب واألطفا ؛
 اوبطاوة مصدر وىيىي وهام وتلقشغيل غري اورمسي ويث تفرض عتل اوواقعني فيها اوبحث عن مصدر وتلرزق وخاصة ألرباب األسر؛ويث أصبح اوىطاع غري اورمسي يشكل جماال جيدا وقوفري منصب شغل يف ظل عجز اوىطاع اورمسي بني وكومي وخاص عتل اوىيام بدوره
يف هذا اجملا بسبب عمتليات اخلوصصة وتسريح اوعما .
 -3نظرة عن واقع التشغيل غير الرسمي في الجزائر
وظي اوقشغيل غري اورمسي يف اجلزائر باهقمام كبري يف ظل خمططات إعادة هيكتلة املؤسسات ،وتسريح اوعما وختتلي اودووة عن دائرة
االققصاد .ووسب مصاحل اوقخطيط اويت أدرجقها اونشاطات غري اورمسية يف تىديراهتا اوسنوية وتلقشغيل منذ بداية اوقسعينـات واويت شهـدت
تطورا إجيابيا وتلقشغيل غري اورمسي مىارنة بني اوفرتتني  ،2003-1999وانقىتلت نسبة اوقشغيل غيـر اورمسي من %15سنة 1999إىل
%17.2سنة 2003 ،باسقثناء قطاع اوفالوة؛  1وميكن توضيح ذوك يف اجلدو املوايل:
الجدول رقم
السنوات
(:)19

تطور التشغيل الرسمي وغير الرسمي في الجزائر بين
1992

1997

2003-1992
1999

2003

5.162

6.027

اوقشغيل اورمسي
911
1.131
688
اوقشغيل غري رمسي
6.073
5.815
4.974
إمجايل اوقشغيل
16.4
15
13.9
وصة اوقشغيل غري اورمسي من امجايل اوقشغيل ) )%
المصدر :نشرية اجملتلس اووطين االققصادي واالجقماعي ،اجلزائر ،2004 ،ص.90:
4.286

4.684

1.249
7.276
19.2

وكشفت دراســة أجـريـت فـي اوثتلث اوثاوث مـن سنة  2007عـدد اوعامتلني فـي اوىطاع غري اورمسي ف ــي اوـجـزائـر بـتلـغ 3مـاليـيـن شـخـص مـن
2
إجـمـاوـي  8.25مـتلـيـون شـخـص ،بـنـسـبـة  %35م ــن اوـىـوة اوعامتلة فـي اوـجـزائـر ،بعدما كانت  13.8%سنة  ،1992و  %17.2سنة .2003
ووسب ذات اودراسة بتلغ عدد اوعما غري املصرح هبم ودى مصاحل اوضمان االجقماعي يف اجلزائر  ، %35يشقغتلون يف اوىطاع غري
اوـزراعـي ً،فضال عن  %15من عما اوىطاع اورمسي ،وهـي نسبة مرتفعةً جـدا وىت باونسبة إىل اوىطاعات اورمسية ،كما وتـبـيـن اوــدراســة
أن  34%من عـمـا اوـىـطـاع غـيـر اوـرسـمـي يشقغتلون فـي مـجـا اوـبـنـاء ،و  %20فـي خمقتلف اوـنـشـاطـات املرتبطة بىطاع اوـقـجـارة ،و%6
فـي قـطـاع اوـنـىـل ،مىابل  %17باونسبة إىل املهن املرتبطة بىطاعات اونسيج وامليكانيك واحلالقة واوسياوة واخلبازين واجلزارين.
وختسر اخلزينة اوعمومية ما يعاد  %7من عوائد اوضريبة عتل اودخل ،فيما خسر اوضمان االجقماعي  ، %20وهو ما يعاد  585متليون
دوالر باونسبة إىل عوائد اوضريبة عتل اودخل 1,7 ،متليار دوالر باونسبة إىل دخـو صندوق اوضمان االجقماعي ،وهو املبتلغ اوـذي يكفي
وسد اوعجز اوسنوي ملنظومة اوضمان االجقماعي 3.ووسب حتىيق قام به اوديوان اووطين وإلوصاءات يف  ،2012كانت اوسوق املوازية يف
 2001تشغل  1.6متليون شخص ،وريتفع اورقم إىل  3.6متليون شخص أي ما يعاد  45.6%من اويد اوعامتلة اإلمجاوية يف  2012خارج
4
قطاع اوفالوة يقوزعون عتل قطاعات اوقجارة واخلدمات ( )45.3%اوبناء واألشغا اوعمومية ( ،)37%اونشاطات اوصناعية (.)17.7%

 :1قرية إمساعيل ،القطاع غير الرسمي في المدينة الجزائرية بين النظرية و التطبيق ،اوباعة املقجووون مبدينة مسيتلة منوذجا ،أطرووة دكقوراه يف عتلوم االجقماع،
ختصص عتلم اوقنظيم ،قسم اوعتلوم االجقماعية ،كتلية اوعتلوم اإلنسانية و االجقماعية واوعتلوم اإلسالمية ،جامعة احلاج خلضر باتنة ،اجلزائر ،2015 ،ص187 :
 :2موسوس مغنية ،مرجع سابق ،ص.184 :
 :3عتلي بودال  ،مرجع سابق  ،ص.21-20 :
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عموما فان أغتلب اوشباب اوبطا واوباوث عن اوعمل وجد يف نشاطات اوىطاع غري اورمسي احلل اعقبارها فضاء ثانيا ميكن اعقباره احلل
األفضل و تلعمل وهذا ما أكدته أغتلب اودراسات ،ويث ترتفع نسب اوعمل غري اورمسي يف اوعطل املدرسية واملناسبات ،اويت تقيح هذه
اوفرصة جزء هام من األفراد اوعمل وامقهان أنشطة غري رمسية مزودة ملداخيتلهم إن وجدت يىبتلون ،فنجد األطفا  ،اوشباب املسنني يىبتلون
1
اورجا و اونساء وكل اوفئات االجقماعية يىبتلون عتل اوعمل غري اورمسي.
 -4الحلول المقترحة الحتواء ظاهرة التشغيل غير الرسمي
جيب اختاذ جمموعة من االجراءات إلدماج اوىطاع غري اورمسي يف اجلزائر من أجل توسيع قدرته عتل اسقحداث فرص اوعمل أمهها:
 إزاوة اوعىبات اويت حتاو عرقتلة هذا اوىطاع وتسهيل عمتلية اإلدمـاج يف اوىطاع غري اورمسي؛ إجياد صيغ مبقكرة وقدريب املشقغتلني يف اوىطاع غري اورمسي تقالءم وإمكاناهتم من ناوية اونشاط اوـذي ميارسونه وطبيعقه ،وحتسنياوـمـوارد املاوية هلذا اوىطاع؛
 وإتـاوـة اوـمـجـا أمــام املشقغتلني وـتلـوصـو إوـ مـؤسـسـات اوقمويل احلديثة وقوسيع طاققهم اإلنقاجية وجتديدها ،وتسهيل احلصو عتلاورتاخيص املطتلوبة؛
 مراجعة ووائح اوعمل وقحىيق اوقوازن بني وىوق واوقزامات أصحاب اوعمل واوعامتلني ،وتعزيز قوانني اوعمل ،وتوسيع تغطيقـها وقشملاوعامتلني يف اوىطاع غري اورمسي املسقبعدين من أي محاية اجقماعية؛
 إعادة اونظر يف اوسياسات اخلاصة بسوق اوعمل وقحسني كفاءهتا وزيادة فعاويقها ،وتوسيع نطاق تغطيقها وقشمل اوعاطتلني عـن اوعملغري املؤهتلني ،واحملرومني من أي مزايا أو ضمانات؛
 معاجلة اوسبب اورئيس الرتفاع معدالت اوبطاوة من خال إصالح األنظمة اوقعتليمية وأنظمة اوقدريب املهين؛ إدخا تعديالت عتل اإلجراءات اويت يقم من خالهلا اوقوظيف يف اوىطاع اورمسي باعقماد برامج تكوين ذات مسقوى فين جيد.2

الخاتمة
ما ميكن قووه عموما أن ظاهرة االققصاد غري اورمسي يف بالدنا حتقاج اىل ادماج أكثر منها اىل مكافحة؛ هذا اذا ما اسقثنينا األنشطة غري
املشروعة اويت يبغي أن تصد مبنظومة قانونية صارمة  ،وذوك من أجل االسقفادة من امليزات اويت مينحها هذا اونوع من االققصاد واوذي
يعقربه اوكثريون قطاعا مدرا وإلنقاج و مكمال والققصاد اورمسي ،وحماربقه تعين اوىضاء عتل جزء كبري من اوناتج احملتلي اإلمجايل؛ حبيث يعقرب
قطاع اوقشغيل غري اورمسي أود انشطقه اويت توفر مناصب شغل عديدة وألفراد يف خمقتلف اوىطاعات اوقجارية ،اوصناعية اخلدماتية واوزراعية،
وتساهم بشكل غري مباشر يف اوقخفيف من اوبطاوة وحتىيق وفرة يف اإلنقاج ،من أجل كل هذا ال بد عتل اوستلطات ان متنح هذا اوىطاع
مزيدا من اورعاية واالهقمام ،وتبادر إىل اختاذ اخلطوات اوكفيتلة بقطوير إنقاجيقه وتنظيمه ومحاية اوعامتلني فيه ،وىت يقحو مساره اىل املنح
اورمسي فقجين اودووة مثاره كامتلة.
نتائج الدراسة :ختلصت اودراسة اىل مجتلة من اونقائج أمهها:
 ميثل املشقغتلون يف اوىطاع غري اورمسي األكثر ديناميكية يف االققصاد ،و اوزيادات اوكبرية يف عدد اوعماوة غري اورمسية تؤكد عتل ضرورةصياغة سياسات عامة حمددة هبدف ختلق فرص اوعمل وحتىيق اوقنمية املسقدامة؛
:1

بوخيط ستليمة ،مرجع سابق ،ص209 :

 :2عد اىل كل من - :عتلي بودال

 ،مرجع سابق  ،ص24
تقييم أداء سياسة الشغل في الجزائر  ،2111-2111جمتلة اوباوث ،اوعدد ،10جامعة ورقتلة ،2012 ،ص200 :

 موالي خلضر عبد اورزاق، -كسري مسعود ،طهراوي دومة ،مرجع سابق ،ص65:

جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،واقع املمارسة ووقمية املعاجلة 27 -و 28فيفري

2019

د.شيخاوي سهام  ،د.مقدود وهيبة

يسقوعب اوىطاع غري اورمسي جمموعة كبرية من اوفئات واوشرائح االجقماعية اوباوثة عن بديل مقوفر وقحسني مداخيتلهم ،يف ظل عجزاوىطاع اورمسي عن توفريه هلم.
 من أهم اإلجراءات املساعدة عتل اوقواء ظاهرة اوقشغيل غري اورمسي إزاوة اوعىبات اويت حتاو عرقتلة هذا اوىطاع وتسهيل عمتلية اإلدمـاجيف اوىطاع غري اورمسي؛
سوء األنظمة اوقعتليمية وأنظمة اوقدريب املهين يشكالن اوسبب اورئيس الرتفاع معدالت اوبطاوة ،واويت تعد من األسباب اورئيسية وقفشيظاهرة اوقشغيل غري اورمسي .
التوصيات  :عتل ضوء اونقائج اوسابىة ميكن اخلروج ببعض اوقوصيات ،عتل رأسها:
 مسايرة برامج اوقشغيل وسوق اوعمل واملخرجات اجلامعية؛ إدخا نوع من املرونة عتل إجراءات اوقوظيف يف خاصة تتلك املقعتلىة باخلربة وهذا وتلقىتليل من توجه اوعماوة وتلسوق غري اورمسي؛ تشجيع ومرافىة املؤسسات اوصغرية واحلديثة واملىاوالت احلرفية واوفالوية واوسياوية اويت تعقرب األكثر تشغيال وتلعماوة بطريىة غري رمسية؛ حتسني اورواتب واألجور يف اوىطاع اورمسي وضمان حتسني مسقوى اودخل وألفراد؛ اوعمل عتل حماربة اورشوة واوفساد واوبريوقراطية وهذا وقوفري بيئة عمل مالئمة ودراسة املشاريع بكل مصداقية ،واملصادقة عتل تتلك اويتبإمكاهنا منح مناصب عمل كثرية؛
 إصالح اونظام اوضرييب من خال مراجعة أساس وساب اوضريبة وكذا تشديد اوعىوبات عتل اوقهرب اوضرييب.قائمة المراجع
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جامعة بومرداس،

.2010-2009
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الملخص
هدفت اوورقة اوبحثية إىل حتتليل واقع االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،من خال إيضاح مفاهيمه وخصائصه وأهم أسباب انقشاره
يف اودو اونامية عامة واجلزائر خاصة ،مع اورتكيز عتل أهم مظاهره ،وإيضاح خمقتلف اإلصالوات اويت اعقمدهتا اجلزائر يف سبيل اوقواءها
وه.
توصتلت اودراسة اوبحثية إىل جمموعة من اونقائج ،كان أمهها ضرورة اختاذ اوستلطات اوعمومية جملموعة من اإلجراءات اوالزمة إلدماج
االققصاد غري اورمسي يف اونشاط االققصادي ،حماووة يف ذوك اوقخفيف من ودته واسقغال مظاهره املشروعة ودجمها قانونيا واوصائيا ،مبا
حيىق األهداف االققصادية واالجقماعية.
الكلمات المفتاحية :االققصاد غري اورمسي ،االققصاد اورمسي ،االققصاد اجلزائري ،اوبطاوة ،اوناتج اوداختلي اخلام .
Abstract
The paper aimed at analyzing the reality of the informal economy in Algeria by clarifying its understanding
and characteristics and the main reasons for its spread in the countries in general and Algeria in particular,
with emphasis on the most important manifestations of the informal economy, and clarifying the various
reforms adopted by Algeria. To contain the latter.
In this paper, we have reached a number of conclusions, the most important of which is the adoption of a
number of measures to integrate the informal economy into the national economy, in an effort to alleviate it
and exploit its legitimate manifestations to integrate it legally and statistically.
Keywords: Informal Economy, Official Economy, Algerian Economy.

المقدمة
االققصاد غري اورمسي ال يزا ظاهرة اققصادية عاملية معىدة ومقغتلغتلة يف اققصاديات اوكثري من دو اوعام ،إذ جنده يرتبط باوكثري
من اوعوامل اوظاهرة واخلفية اوسياسية ،االققصادية واالجقماعية اويت حتدد مدي تأثريه ومكانقه يف توجيه اونشاط االققصادي مىارنة
باالققصاد اورمسي اوذي يبىي عاجزا عتل منافسة االققصاد اوغري رمسي وامقصاصه يف اوكثري من اودو اونامية عتل اخلصوص؛ اويت متثل بيئة
األعما هبا واضنة خصبة ونمو واسقفحا تغتلغل هذه اوظاهرة يف ظل األزمات االققصادية وعجز اوسياسات اوعامة واألطر واهليئات
اوقشريعية واوقنظيمية عن ووكمة إدارة وتسيري اجلوانب االققصادية ،اوسياسية ،االجقماعية وتلبالد ،مبا حيىق أهداف اوقنمية املسقدامة
ويسقجيب ملخقتلف اوقياجات األفراد خاصة منها األساسية املرتبطة باوعماوة واورعاية االجقماعية واوصحية وضمان املساوات يف احلىوق
واوواجبات.
اهليكل االققصادي واوسياسي واإلداري وبعض اوبتلدان ،ال سيما اونامية منها ،ال يفقح اوفرص أمام اوقوظيف األمثل ملخقتلف عوامل
اإلنقاج املادية واوفكرية بىصد أو عن غري قصد ما يؤثر ستلبا عتل قدرهتا عتل ختلق اوستلع واخلدمات واوقكنوووجيا وتوويد رأس املا ؛
وجيعتلها عاجزة عن إدارة عمتلية اوقنمية وحيد من قدرة اوىطاع اورمسي عتل اونمو واوقوسع ويدفعه إىل االنكماش واورتاجع واودخو يف أزمات
اهليكتلة واوقمويل وعدم اوفعاوية وتراجع األداء واوبريوقراطية واحملسوبية واورشوة وغريها من مظاهر اوفساد ،األمر اوذي جيعل منه بطريىة
مباشرة أو غري مباشرة أود أهم اوعوامل املساعدة عتل توسع االققصاد اوغري رمسي بسبب تراجع اونمو االققصادي واوىدرة عتل االسقثمار
ومىابتلة اوطتلب املقزايد عتل اوستلع واخلدمات ،ما حيفز اوعماوة واألنشطة االققصادية غري اورمسية تأخذ عتل اوقطور واالتساع خارج
االققصاد اورمسي واسقحوا ذ عتل وصة كبرية من اوناتج احملتلي اإلمجايل وختفي جزءا كبريا من اونشاط االققصادي اوغري مىنن اوذي يفتلت من
اورقابة اوضريبية واملاوية وتغطية اوضمان االجقماعي اويت هي يف غري مصتلحة االققصاد احملتلي واوعماوة املوظفة ضمن أنشطة هذا اوىطاع.
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ال يرتدد بعض املفكرين يف احلديث عن اآلثار اوستلبية املقوود عن االققصاد غري اورمسي ،مع ذوك فإنه وسب اوبعض اآلخر ميكن
هلذا االققصاد أن يتلعب دورا رائدا يف عمتلية اوقنمية واونمو االققصادي ،ويسقوعب اوطتلب عتل اووظائف غري املطتلوبة يف اوىطاع اورمسي يف
اوفروع املخقتلفة وتلنشاط االققصادي.
اجلزائر واودة من اودو اويت تعاين من تفاقم ظاهرة االققصاد غري اورمسي نقيجة اوقحوالت اهليكتلية اويت يعرفها اققصادها املرتبطة
أساسا حباوة عدم االسقىرار االققصادي واالجقماعي واوسياسي من جهة وتراجع دور اودووة يف اونشاط االققصادي وعجز اوىطاع اخلاص
عن إدارة عمتلية اوقنمية من جهة أخرى.
والققصاد عالقة مباشرة بقحىيق اوقنمية وضمان حتسني املسقوى املعيشي وألفراد وفق قواعد اوشفافية واملسؤووية واملشاركة وعتليه تركز

اودراسة عتل حماووة حتتليل جوانب اإلشكاوية اوقاوية :ماهي العوامل التي تؤثر في تنامي ظاهرة االقتصاد غير الرسمي في الجزائر ؟
وإلجابة عتل اإلشكاوية اورئيسية ميكن طرح األسئتلة اوفرعية اوقاوية:
 ماهي خمقتلف املىاربات اونظرية وظاهرة االققصاد غري اورمسي؟كيف تطور االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر؟ هل سامهت سياسات اإلصالح يف إدماج االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر؟فرضيات البحث:
 تنىسم مظاهر وأشكا االققصاد غري رمسي وفىا ملشروعيقها. أهم االخقالالت اويت أدت إىل تعاظم االققصاد غري اورمسي اوىوانني واوتلوائح اوبريوقراطية. تطور االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر نقيجة األزمة االققصادية.-م تقمكن سياسات اإلصالح يف اوىضاء عتل ظاهرة االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر.

أهداف الدراسة :هتدف اودراسة إىل اإلملام بواقع االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،مع اورتكيز عتل خمقتلف مظاهره وأشكاوه واخلروج باونقائج
سعيا إىل إجياد احلتلو يف سبيل اوقواء االققصاد غري اورمسي يف االققصاد اووطين.
أهمية الدراسة :تكمن أمهية اودراسة يف أصاوة املوضوع املعاجل يف ود ذاته واملقمثل يف واقع االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،كونه موضوع
حيظ باالهقمام اوباوغ يف اووقت اوراهن نظرا الرتباطه باوواقع.
منهج الدراسة:اسقخدمت اودراسة املنهج اووصفي واوقحتليتلي من خال االطالع ومراجعة األدبيات وو موضوع تنمية املوارد اوبشرية
وحتتليتلها.
محاور الدراسة :تضمنت اودراسة ثالث حماور أساسية ،هي:
 -1مدخل مفاهيمي والققصاد غري اورمسي؛
 -2واقع االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر؛
 -3اوسياسات املقبعة يف إدماج االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر وأثرها عتل اوقشغيل.

أوال -مدخل مفاهيمي لالقتصاد غير الرسمي

ميثل حتديد مفهوم االققصاد غري اورمسي خطوة أساسية يف حتتليل خمقتلف جوانب اودراسة.
 -1مفهوم االقتصاد الغير رسمي:
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إن أو من اسقعمل مصطتلح االققصاد غري اورمسي هو عام األنثروبوووجيا  Hart J.Keithبغانا عندما أجرى دراسة وو اوبطاوة
احلضرية بأفريىيا يف اونصف اوثاين من سنة  1970مبعهد دراسات اوقنمية ،جبامعة سوساكس ويف املداختلة اويت مت تنىيحها ونشرها عام
 1973يف جريدة اودراسات اجلديدة  1أي قبل صدور تىرير املكقب اودويل وتلعمل) (BITسنة  1972واوذي عرف بقىرير كينيا ،وذوك
تزامنا مع ظهور إشكاوية اوعجز يف أفريىيا  2من هنا يقضح جتليا أن أو من نىح املصطتلح واسقعمتله هو املكقب اودويل وتلعمل
)(BITاوذي أشار يف تىريره ملصطتلح "اوىطاع غري رمسي" يف أوائل اوسبعينات ووصف اوواقع االققصادي اوذي كان سائدا يف اوعديد من
اوبتلدان ذات اودخل املنخفض؛ وجرى تغيري املصطتلح يف وقت الوق إىل "االققصاد غري رمسي" وتلقشديد عتل أنه يصف ظاهرة خمقتلفة عن
االققصاد اوعام.
وال يوجد تعريف مقبىن عامليا ملصطتلح "االققصاد غري اورمسي" ،إال أن مؤمتر اوعمل اودويل اعقمد يف  2002اوقعريف اوقايل :يشمل
االققصاد غري اورمسي " مجيع األنشطة االققصادية اويت ميارسها اوعما واووودات االققصادية ،واويت تكون من ويث اوىانون أو املمارسة غري
مشمووة اوبقة أو مشمووة عتل حنو غري كاف يف اورتتيبات املنظمة.3

ووىد وردت وه عدة مفاهيم من جوانب خمقتلفة منها:
 االققصاد غري اورمسي من اجلانب اإلوصائي :يكون اونشاط االققصادي رمسيا ،إذا كان مىيدا يف إوصائيات اودووة عن طريق هيئاهتااملخقصة ،وعتليه فاونشاط االققصادي غري اورمسي هو ذوك اونشاط غري املصرح به وغري املسجل يف إوصائيات اودووة ،وباوقايل ال خيضع
وتلمعرفة االققصادية.
 االققصاد غري اورمسي من جانب احملاسبة اووطنية :إن اوسياسة االققصادية ألي دووة مبنية عتل األرقام اورمسية ،باوقايل ال تأخذ بعنياالعقبار االققصاد غري اورمسي إال يف بعض احلاالت اخلاصة ،عندما تشعر احلكومات بضرورة وذوك.
 االققصاد غري اورمسي من وجهة نظر املكقب اودويل وتلشغل :بأنه ظاهرة مرتبطة بكل األنشطة االققصادية واويت قد تكون فردية أو مرتبطةباووودات االققصادية ،وهي ال تدخل يف اإلطار اوىانوين.
 االققصاد غري اورمسي من وجهة نظر منظمة اوقنمية واوقعاون اودويل ( :)OCDEوتطتلق عتليه املنظمة اسم االققصاد غري املنظور ،ويعربعن األنشطة االققصادية اويت من املفروض أن تكون حمسوبة يف اوناتج اوداختلي اخلام وكنها يف اوواقع ال تظهر يف احلسابات اووطنية.
 االققصاد غري اورمسي من وجهة نظر صندوق اونىد اودويل ( :)FMIيعرف كل من اوبنك اوعاملي وصندوق اونىد اودويل بأنه عبارة عنتباد ستلع وخدمات اويت ال تعقرب مسجتلة يف احلسابات اورمسية ،فاالققصاد غري اورمسي يفتلت يف معظم االويان من اوضرائب ،وعادة ما
متارس أنشطقه يف األسواق اوسوداء.
 االققصاد غري اورمسي من وجهة نظر اجملتلس اووطين االققصادي واالجقماعي(:)CNESيعرف بأنه جمموعة املنقوجات وتباد اوستلعواخلدمات اويت تقهرب كتلي ا أو جزئيا من اوىوانني اوقجارية واجلبائية واالجقماعية واويت ال ختضع إىل اوقسجيل اإلوصائي واحملاسيب بصفة
كتلية أو جزئية.

4

وعتليه يعقرب االققصاد غري اورمسي كل األنشطة اوغري مسجتلة قانونيا واويت ال تدون ضمن اوسجل اإلوصائي واحملاسيب اورمسي.
 1دمحاين رضا وبن ربيحة حممد ،سوق العمل بين حتميات التشغيل غير الرسمي وتحديات سوق العمل في الجزائر ،أعما اويوم اودراسي وو حتوالت
اوسوق يف اجلزائر ،كتلية اوعتلوم االققصادية واوقجارية وعتلوم اوقسيري ،جامعة اجلزائر ،2017، 03ص.4
 2دال بن مسينة ،انعكاسات القطاع غير الرسمي على االقتصاد الجزائري ،جمتلة اوعتلوم االنسانية -جامعة بسكرة -اجملتلد ،14اوعدد  ،36ص.406
 3دمحاين رضا وبن ربيحة حممد ،نفس املرجع ،ص.4

 4بن موس كما  ،ظاهرة االقتصاد غير الرسمي :أسبابه وأثاره ،اجملتلة اجلزائرية وتلعوملة واوسياسات االققصادية ،اوعدد ،2013 ،4ص ص.200 -196
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 -2أسباب تنامي االقتصاد الغير رسمي:
من أهم أسباب تنامي ظاهرة االققصاد اوغري رمسي ما يتلي:
 اونظام اوضرييب :تعد اوضرائب مسؤووة بصفة مباشرة أو غري مباشرة عن ظهور أو تنامي االققصاد غري اورمسي ،فكتلما زادت معدالتاوضرائب كتلما اعقربها األفراد عبء عتليهم وعامل مباشر يف تناقص أرباوهم ،ما يشجعهم عتل اوقهرب منها.
 اوتلوائح واوىوانني االققصادية :إن االققصاد اوذي يضبط ووائحه ،يوود ضغوطا داختله ويشجع حماوالت االوقفاف عتل هذه اوتلوائحوباوقايل ينشئ أنشطة خمقتلفة ال ميكن مراقبقها.
اوىوانني املقعتلىة بسوق اوبضائع ،اوصرف ،ضوابط األسعار ،اإلوزام باوبيع إىل احلكومة أو هيئات اوقسويق ،وصص االسقرياد وموانع
اوقصدير ،ميكن أن تدفع باملنقج أو املسقهتلك إىل اوسعي وإلفالت منها واسقخدام األسواق اخلفية.
 احلظر :يىصد به منع اوىانون ملمارسة بعض أوجه اونشاط مما يدفع باألفراد إىل ممارسقها سرا ،ومن أمثتلة هاته األنشطة :جتارة املخدرات،أوعاب اوىمار غري املشروعة.
 اوفساد اوبريوقراطي :إن ازدياد اوقعىيدات اإلدارية املقعمدة أو غري املقعمدة ،يؤدي إىل جلوء جهود املقعامتلني إىل األبواب اخلتلفية أو مايسم باوسوق اوسوداء ،فاحلكومة تضع اوقعىيدات اإلدارية مثال يف سبيل احلصو عتل اورتاخيص أو اوقصرحيات اويت تؤدي إىل ظهور
طائفة من املسقفيدين يىومون يف إوغاء هذه اإلجراءات يف مىابل احلصو عتل عموالت.1

الشكل  :1حجم االقتصاد الغير رسمي من الناتج الداخلي الخام

لسنة 2111

Source : MUSETTE Mohamed Saïd, économie informelle des emplois en danger ?, conseil de la concurrence, p6.

الشكل  :2توزيع العمالة غير الرسمية حسب بعض المناطق لسنة

2119

 1مطهري كما وبوثتلجة عبد اوناصر ،رهان االنتقال من االقتصاد غير الرسمي إلى االقتصاد الرسمي "تجارب دولية ومحلية" ،المجلة الجزائرية للمالية

العامة ،اجملتلد ،06اوعدد  ،06،2016ص ص.82-81
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Source : MUSETTE Mohamed Saïd, économie informelle des emplois en danger ?, conseil de la concurrence, p6.

 -3خصائص االقتصاد غير الرسمي
وفىا ملنظمة اوعمل اودووية ،فاخلصائص اورئيسية والققصاد غري اورمسي هي:
 اودخل املنخفض ،بسبب قتلة اوعوائد املقأتية من أنشطة االققصاد غري اورمسي ال تفرض عتليها ضرائب؛ عدم توفر األمان اووظيفي ،اوقما اوقعرض وتلطرد يف أي وقت؛ اوقمييز بني األطفا واونساء واوشباب؛ طو ساعات اوعمل ،بسبب اودخل املنخفض واالعقماد عتل األعما كثيفة اويد اوعامتلة؛ قتلة االنضمام إىل اوضمان االجقماعي أو عدمه ،فاوعامتلون ال يقمقعون باوقأمني اوصحي وال يسقفيدون من منح اوقىاعد أو اوقأمني عتلاألمراض أو اوبطاوة ؛
 اخنفاض مسقوى اوقدريب ،يقم اوقدريب عتل يد صاوب اوعمل واملاوك؛ انعدام اوسالمة املهنية ،بسبب تردي ظروف وشروط اوعمل؛ -انعدام أو قتلة اوقمثيل اوعمايل (اونىابات اوعماوية).1

ثانيا -واقع االقتصاد غير الرسمي في الجزائر
ارتبط بروز ظاهرة االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر بقحوالت اويت عرفها االققصاد اووطين عرب خمقتلف مراول تطوره منذ االسقىال ويث كان
وكل مروتلة خصائصها وتغرياهتا اويت أثرت يف بروز وتفاقم ظاهرة االققصاد غري اورمسي.
 -1المقاربات النظرية لتطور االقتصاد غير رسمي في الجزائر
توافق املناهج املىرتوة وتلقحتليل اوظاهرة االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر مع خمقتلف املراول املخقتلفة اويت عرفها االققصاد اووطين بداية من
املروتلة االسقعمارية واوسنوات األوىل من االسقىال اووطين ؛ االققصاد املخطط ،وفرتة االنقىا إىل اققصاد اوسوق.

 1رشيدة محودة ،استراتيجيات إدارة االقتصاد غير الرسمي في ظل التخطيط للتنمية المستدامة -دراسة مقارنة بين تجربتي :الجزائر ومصر ،رساوة
م اجسقري يف مدرسة دكقوراه ختصص اإلدارة االسرتاتيجية وتلقنمية املسقدامة ،كتلية اوعتلوم االققصادية واوقجارية وعتلو م اوقسيري جامعة فروات عباس
سطيف ،2012 -2011،ص ص.17-16
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تظهر مناهج خمقتلفة وتلقحتليل يف اودراسات اويت تناووت مفهوم االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر؛ فمنهم من ربط اوظاهرة مبفهوم "إنقاج
اوقاجر اوصغري" اوذي يركز عتل اوقوسع يف أنشطة اوسوق اوصغرية واألشكا "غري اونمطية" وتلعماوة وميارس نشاطاته يف ظل عدم
االسقىرار واهلامش وعدم اورقابة مثل مىدمي اورعاية واحلضانة وألطفا  ،املقدربني ،اوعامتلني يف املناز  ،اوغذائية واونسيجية بصفة خاصة.
أساسا وتلستلع واخلدمات اوصغرية اويت تنقج
إنقاج اوسوق اوصغرية يف اوسياق اجلزائري يغطي اإلنقاج احملتلي اإلمجايل واوقداوالت اوصغرية ً
األنشطة اويت يقم حتديد أسعارها بشكل مسقىل عن اوسوق واويت هتدف بشكل عام إىل توفري دخل إضايف وتلعائالت اويت تشارك فيها ؛
واويت تقميز باخنفاض مسقوى اخلربة اوفنية وعدد حمدود من املوظفني ورأس ما منخفض ووودات غري معتلن عنها وتىوم باألساس عتل
اسقخدام يد عامتلة من اجلنسني غري حممية وذات دخو مقدنية يف اوغاوب مىارنة مع احلد األدىن اوىانوين وألجور.
أما املنهج اوثاين من اوقحتليل فريبط االققصاد غري اورمسي بذوك اجلزء من االققصاد اوذي يديره ويركز عتل "اققصاد اوظل"  ،اوذي طاملا
شكل اجلزء اوسائد من االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ونقيجة ارتبطت باالخقالالت اهليكتلية اويت عرفها االققصاد اووطين يف مروتلة
اوقخطيط املركزي والققصاد ،اويت متيزت جبود سوق مزدوج مدار وموازي ،وباوقايل نظام سعر مزدوج ،أسعار مدارة وموازية.
يغطي اققصاد اوظل سوقا موازية وتلستلع واخلدمات ،املا ووعوامل اإلنقاج؛ ترتفع األسعار يف اوسوقني األو واوثاين مىارنة باألسعار املطبىة
يف األسواق اخلاضعة وإلدارة ،وهذا املسقوى املرتفع وتلسعر هو نقيجة االخقال بني اوعرض واوطتلب يف اوسوق اورمسي نقيجة ضعف املوارد
واوىدرة اإلنقاجية مما خيتلق ووافر وفرص غري قانونية وقعظيم اوثروة من خال املضاربة إذ يقم احلصو اوستلع واخلدمات يف األسواق اورمسية
بأسعار مقداووة ويقم بيعها بشكل منهجي من قبل اوقجار أو املؤسسات اخلاصة يف األسواق املوازية بأسعار أعتل  ،وباوقايل حتىيق مكاسب
رأمساوية كبرية.
اوبضائع اووسيطة (املواد اخلام واملنقجات شبه املصنعة) ،اويت وصتلت عتليها مؤسسات اوىطاع اخلاص ،كان جيري بيعها كما هي يف اوسوق
املوازية ،عرفت هذه املمارسات انقشارا واسعا يف املواد اوغذائية األساسية ومواد اوبناء واألجهزة اوكهرومنزوية وغريها ما ساهم يف تنمية
اوقجارة غري اورمسية وتكوين بارونات ومافيا اققصادية مقواطئة مع اإلدارة خارج االطار اورمسي ،انقىتلت ممارساهتا من اوسوق اوداختلي إىل
اوقجارة اوغري املشروعة عرب احلدود  ،بقحويل املنقجات املدعومة من اودووة (خاصة املنقجات اوغذائية) إىل اوبتلدان اجملاورة (املغرب وتونس
ومايل واونيجر) ويث يقم بيعها باوعمتلة األجنبية.
أما اوثاوث حيتلل تطور األنشطة واملمارسات غري اوىانونية ،ال سيما يف سياق اوقحو االققصادي واالجقماعي املرتبط بسياسات اوقوجه حنو
اققصاد اوسوق وما أفرزه من حتديات وممارسات سامهت يف تنامي ظاهرة االققصاد غري اورمسي؛ ويث أدى حترير االققصاد (ال سيما فقح
اوقجارة اخلارجية) ،اوذي يربز من خال سياسة االنفقاح االققصادي واوقجاري ،إىل تطور متلحوظ يف املمارسات غري اورمسية وغري اوىانونية
يف اوىطاع اوعام (احلكومة واملؤسسات اوعامة) ويف اوىطاع اخلاص (اخقالس األموا اوعامة ،هتريب األموا  ،واالوقيا واوقهرب اوضرييب،
وامليزانيات اوعمومية اوزائفة ،واالجتار يف اوعمتلة واوفساد وما إىل ذوك) يف ظل غياب بيئة قانونية واققصادية وسياسية ومؤسساتية قادرة عتل
اوقكيف مع هذه خصوصيات ومقطتلبات املروتلة.
إن ظاهرة االققصاد غري اورمسي مقعددة األبعاد ،فهي أيضا مقعددة األسباب وعل أمهها أستلوب تطبيق سياسة االنفقاح االققصادي
باوقحو اوسريع من اققصاد مغتلق إىل اققصاد اوسوق ما أثر عتل اوستلوك االجقماعي وأفرز أوجه نشاط م تكن موجودة من قبل ،أدت إىل
فقح جماالت جديدة أخذت أغتلبها اوطابع غري اورمسي وغري املنظم يف اووقت اوذي م تقوسع فيه األنشطة االققصادية اورمسية املنظمة باوىدر
اوذي يقيح فرص عمل جديدة تقناسب ووجم اوزيادة يف اوعرض من اوىوى اوعامتلة ،اوذي أسهم يف تزايد منو معدالت اهلجرة من اوريف
إىل املدن اوكربى ،مع تىتلص قدرة اوىطاعات اورمسية يف اسقيعاب فائض اوىوى اوعامتلة اجتهت إىل اوىطاع غري اورمسي.
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كما أدت سياسات اوقدخل احلكومي يف أسواق اوستلع وعوامل اإلنقاج واوصرف األجنيب إىل نشوء أسواق موازية وألسواق اورمسية ،من
خال اوقأثريات اويت مارسقها عتل هيكل اوطتلب واوعرض واألسعار يف األسواق اورمسية .
عالوة إىل هذا فأن مجود اونظام اوضرييب وعجزه عن مواجهة اوقطورات االققصادية واالجقماعية من ناوية وارتفاع معدالت االققطاع
اوضرييب ،ويف ظل ضعف اوعىوبات وتواضع إمكانيات اإلدارة املنفذة؛ كل ذوك ختلق ووافز قوية وتلقهرب واوغش اوضرييب باوتلجوء إىل
ممارسة األنشطة غري اورمسية.1

 -2مظاهر وأشكال االقتصاد غير الرسمي في الجزائر
إن االققصاد غري اورمسي يكاد يغطي كل جماالت األنشطة اورحبية واخلدمية يف خمقتلف اودو  ،وخصوصا اودو اونامية ،وتعقرب اجلزائر من
اودو اويت تغتلغل فيها ،فينىسم هذا األخري إىل صنفني أساسني كما هو مبني يف اوشكل اوقايل:
الشكل :3تصنيف األنشطة غير الرسمية

األنشطة غير
الرسمية

األنشطة غير الرسمية
المشروعة

األنشطة غير
الرسمية غير
المشروعة

 الباعة المتجولون. المؤسسات الصغيرة غيرالخاضعة للضرائب.
 -األعمال المنزلية والحرف.

 التهريب. المخدرات. التجارة في السلعالمسروقة.
 القمار. -الفساد :رشوة ،السرقة.

المصدر :بورعدة وورية ،االقتصاد غير الرسمي في الجزائر -دراسة سوق الصرف الموازي ، -رساوة ماجسقري يف االققصاد اودويل ،كتلية اوعتلوم االققصادية
واوقجارية وعتلوم اوقسيري ،جامعة وهران ،2014-2013 ،ص.36

 -1-2األنشطة المشروعة
هي أنشطة مشروعة ال ختاوف قوانني اودووة ،ويث أصحاهبا ال يصروون باملداخيل اويت حيصتلون عتليها من وراء هذه األعما وذوك جتنبا
وقحمل اوعبء اوضرييب ،جند منها:
 األعما املنزوية :ميثل اإلنقاج املنزيل جمموع األنشطة غري اوسوقية ،اويت تىوم هبا أغتلب األووا ربات اوبيوت ،إذ تعقرب من أقدم وسائلاإلنقاج ،وهو اسقمرار وبعض األعما احلرفية اوقىتليدية.
 املؤسسات اوصغرية غري اخلاضعة وتلضرائب :وهي وودة إلنقاج اوستلع واخلدمات اوقجارية املشروعة تقميز بصغر وجمها ،اسقخداماونىود اوسائتلة يف ابرام معامالهتا مما يسهل اوقهرب من اوضرائب.
 1كسرى مسعود ،طهراوي دومة عتلي ،أثر القطاع غير الرسمي على سوق الشغل بالجزائر ،جمتلة اوعتلوم االققصادية واوقسيري واوعتلوم اوقجارية ،اجملتلد  ،07اوعدد
 ، 3104 ،03ص.61
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كما تقميز بإنقاج ستلع وخدمات خاوية من معايري االنقاج واألمن ورداءة اونوعية وكن سعرها تنافسي يف اوسوق.
 اوباعة املقجووون :هم عما ميارسون نشاطات شرعية غري مصرح هبا ،وهم ال يسقفيدون من تشريع اوعمل ونقيجة وذوك ال يسقفيدونمن احلماية.
 -2-2األنشطة غير المشروعة
هي جممل االنشطة غري املسجتلة إداريا ،وهي عمتليات غري قانونية ماوية أو غري ماوية ،تقم باملخاوفة وتلىوانني واوتلوائح ومتارس خفية وبعيدا
عن رقابة اوستلطات اورمسية ،وتشمل عتل :
 -اوقهريب واملقاجرة باملخدرات :كل عمتليات انقاج وهتريب وتوزيع املخدرات ،وعمتليات اوقهريب وتلستلع غري املشروعة كاخلمور واألستلحة

و واوىمار. 1...
 اوفساد :توجد عدة تعاريف وتلرشوة من بينها أهنا جتاوز وقوانني اوستلطات اوعمومية أو اخلاصة من اجل قضاء املصاحل اوشخصية ،وجنديف بعض اوبتلدان أ ن اوىانون اجلنائي مييز بني رشوة عامتلة ورشوة عاطتلة ،فاألوىل تقضمن عرض أو اوبحث وتلحصو عتل املا أو اوضمان،
أما اوثانية فقظهر عندما يقتلى اوشخص هدية أو املا اويت من أجتلها يىبل أن يىضي واجة اوطرف اوثاين.
 تىتليد اوعالمات اوقجارية :أن املىتلد يبحث عن طريىة جتعل منقجاته تقميز باملماثتلة مع املنقجات األصيتلة ،كأن خيقار عالمة مشاهبةوعالمة مشهورة أو حتاكيها من ويث اوشكل.
 تبييض األموا  :يعين اسقخدام ويل ووسائل وتلقصرف يف أموا مكقسبة بطرق غري مشروعة وغري قانونية )اورشوة ،االخقالسات ،اوغشاوقجاري ،تزوير اونىود وغريها) ،مث اسقثمارها يف أنشطة مباوة شرعا وقانونا إلخفاء مصدرها غري اوشرعي ،بغرض اخلروج من املساءوة
اوىانونية.
 اوقهرب اوضرييب :يقفرع اوقهرب اوضرييب إىل نوعني مها اوغش اوضرييب وجتنب اوضريبة. اوغش اوضرييب :هو اوقهرب غري املشروع ،يعين ذوك خماوفة املكتلف وألوكام واونصوص اوىانونية بوسائل اوغش واالوقيا عتل اوىانونكامقناع املكتلف عن تىدمي بيان بدختله ،أو تىدمي بيان خاطئ ،بغية اوقوصل إىل عدم االوقزام بدفع اوضريبة.

 -اوقجنب من اوضريبة :وهو يعين اوقهرب املشروع اوذي يىوم به املكتلف وذوك باسقغالوه بعض اوثغرات اوىانونية وتلقوصل إىل عدم االوقزام

بدفع اوضريبة املرتتبة عتليه.2

ثالثا -السياسات المتبعة في إدماج االقتصاد غير الرسمي في الجزائر وأثرها على التشغيل
تشري املعطيات االققصادية أن أصحاب املشاريع مييتلون وتلعمل خارج اإلطار اوىانوين ،وعتليه فإن إقناع أصحاب األعما باالنضمام إىل

االققصاد اورمسي يسقتلزم جمموعة من اإلصالوات اويت تعمل عتل ترجيح كفة املزايا عتل كفة اوقكاويف داخل اوىطاع املهيكل.3

برامج اإلصالح االققصادي اويت باشرهتا اجلزائر منذ تسعينيات اوىرن املاضي عتل اخلصوص ،اهقمت بقحسني املقغريات االققصادية اوكتلية
اويت رافىت اونمو ،وكن عتل مسقوى اوقشغيل م تنجح إىل ود كبري يف توفري مناصب شغل دائمة ودفعت بأعداد كبرية إىل اوعمل يف
سوق األنشطة غري اورمسية ،واونقائج تؤكدها برامج اوقعديل اهليكتلي اويت انقهجقها اجلزائر باالتفاق مع صندوق اونىد اودويل ،اويت أدت إىل
 1بورعدة وورية ،االقتصاد غير الرسمي في الجزائر -دراسة سوق الصرف الموازي ، -رساوة ماجسقري يف االققصاد اودويل ،كتلية اوعتلوم االققصادية
واوقجارية وعتلوم اوقسيري ،جامعة وهران ،2014- 2013 ،ص ص.38-37
 2قارة مالك ،اشكالية االقتصاد غير الرسمي في الجزائر ،اطرووة دكقوراه يف اوعتلوم االققصادية ختصص االققصاد املايل ،جامعة منقوري قسنطينة-2009،
 ،2010ص ص.32-20
 3بن عزوز حممد ،دمحاين يونس ،إدماج القطاع غير الرسمي في النشاط االقتصادي القانوني –واوة اجلزائر ،-جمتلة اوعتلوم اوقجارية ملدرسة اودراسات اوعتليا
اوقجارية ،اجملتلد ،8اوعدد  ، 2017، 1ص.389
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فىدان أكثر من

360

أوف منصب شغل وتسرب أكثر من

600
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أوف تتلميذ سنويا ،عتلما أن هذه اونقائج أظهرت ستلوكيات م تكن

موجودة يف اجملقمع اجلزائري ،اويت يعرب مضموهنا عن تنامي أنشطة غري مىننة خارج احملاسبة اووطنية ،1وقد أكدت بعض اودراسات أن

احلجم اوكتلي ألنشطة هذا اوىطاع يف اجلزائر ترتاوح بني  % 20إىل  % 30من اوناتج اوداختلي اخلام ،وأن إمجايل األموا املقداووة داخل
هذا اوىطاع تعاد  8متليار دوالر أمريكي ،واوبيانات اوواردة يف اجلدو أدناه ت ّىدم ونا وجم االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر خال اوفرتة
.2011 – 2000
الجدول :1حجم القطاع غير الرسمي في الجزائر خالل للفترة
السنة
33.6
31.6
قطاع غري رمسي
2007
2006
اوسنة
34
34.2
قطاع غري رمسي
المصدر :بن عزوز حممد ،نفس املرجع اوسابق.
2111

2111

2112

2113

2114

2115

34.2

35.6

34.3

34.5

2008

2009

2010

2011

32.2

32

45.6

42.4

إن اوطابع املؤقت اوذي أضفقه برامج اإلصالح االققصادي عتل اوعمل ،ويث تضاعفت طتلبات اوعمل نوع ما قبل اوقشغيل إىل

ثالث مرات ،إذ انقىتلت من  32323طتلب عمل سنة  2000إىل  103617طتلب عمل سنة .22005

عتلما أن معد اوشغل يف اوىطاع اوىانوين انقىل من  %31.2عام  2001إىل  % 37سنة  ،32008وقد تضاعفت هذه اوزيادة يف اوطتلب

عتل اوعمل وقصل إىل  479000طتلب عمل سنة  ،2015دون أن ننس املركبة األصتلية وتلبطاوة املمثتلة يف اوطتلب اإلضايف اوناجم عن اونمو
اودميوغرايف اوذي بتلغ وجم اوسكان اونشطني اققصاديا فيه  11932000نسمة ،ويث جيب أن ننقظر ما يىارب أكثر من  200أوف طتلب
جديد كل سنة يف سوق اوشغل ،وقد تضاعفت هذه اووترية وقصل إىل  300اوف طتلب جديد ،وأن وجم اوسوق اوذي يسيطر عتل هذا
اوىطاع يصل إىل ودود  10متليار دوالر.4

إن اوقسهيالت املاوية واملادية اويت قدمقها اودووة ألصحاب املشاريع اوصغرية واملقوسطة يف ظل اوربامج االققصادية ،م ترق إىل
مسقوى األهداف املرجوة اوداعية إىل حتىيق منو مسقدام ،ذوك أنه ووسب تعريف املكقب اودويل وتلعمل ،أن فئة اوبطاوني بتلغت

 1337000شخصا ،ومعد اوبطاوة بتلغ  % 2.11عتل املسقوى اووطين سنة  ،52015مما يعين أن وترية اوقشغيل يف اوىطاع اوىانوين ضعيفة
باملىارنة مع وجم اإلنفاق اوعام اوذي خصصقه اودووة طيتلة تنفيذ براجمها االققصادية ،واويت تكهنت باسقحداث  5.1متليون منصب شغل
إىل غاية سنة  ،2014إال ان حتىيق تتلك اونقائج تصادمت مع تراجع عائدات اونفط وقتلة مناصب اوشغل اويت اصبحت اوبطاوة طويتلة األمد
فيها متس  % 71.2من إمجايل هذه اوفئة.
الجدول :2تطور التشغيل غير الرسمي للفترة  2113 -1669الوحدة باألالف

السنة
تشغيل غري رمسي
إمجايل اوقشغيل
نسبة اوقشغيل غري اورمسي

1669

1666

2111

2115

2111

2113

688

1131

911

1648

2752

3951

4974

5815

6073

4917

6664

8600

%13

%19.4

%15

%33.5

%41.3

%45.6

المصدر :بن عزوز حممد ،دمحاين يونس ،مرجع سابق ،ص.390

 1سعدية قصاب وآخرون ،سياسات التشغيل في الجزائر  2114/1661تشخيص وتقييم ،جمتلة معارف ،اجملتلد ، 11اوعدد  ، 2016 ،20ص.38
 2بن عزوز حممد ،دمحاين يونس ،مرجع سابق  ،ص ص.390-389
ONS, Activité, Emploi & chômage, 2008,N°514.

 4بن عزوز حممد ،دمحاين يونس ،مرجع سابق ،ص.390
 5اوديوان اووطين وإلوصاء ،وصيتلة اونشاط االققصادي ،اوقشغيل ،اوبطاوة ،سبقمرب  ،2015اوعدد .726
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يالوظ من خال اجلدو أن األنشطة غري اورمسية يف زيادة مسقمرة ،إذ تشري اوقىديرات األووية اوصادرة من وزارة اوقجارة أن مصاحلها
أوصت سنة  2011أزيد من  765سوق موازية عتل املسقوى اووطين ،وأن  61127تاجر غري رمسي ميثتلون  % 5من عدد اوقجار املسجتلني
يف اوسجل اوقجاري واوذين يبتلغ عددهم  1238983تاجر ،ينشطون عتل مسقوى هذه األسواق رغم اوقسهيالت بشأن احلصو عتل
اوسجل اوقجاري ،ما يعين ضعف آويات اورقابة ،إذ يقجاوز عدد املراقبني اوـ  4500عون  % 30منهم يعمتلون يف مناصب إدارية ،يغطون
سوى  59دائرة من أصل  590دائرة منقشرة عرب اووطن ،واجلدو أدناه يىدم عينة ممثتلة وسبع واليات ارتفع فيها عدد األسواق غري اورمسية
وعدد اوناشطني فيها.1

الجدول  :3المدن السبع األولى في الجزائر التي ارتفع فيها عدد األسواق غير الرسمية ،والناشطين فيها خالل سنة .2112
الترتيب

الواليات

عدد األسواق غير الرسمية

عدد الناشطين فيها

01

اجلزائر اوعاصمة

147

6156

02

بومرداس

63

1679

03

وهران

52

13750

04

قسنطينة

31

2761

05

بسكرة

29

4080

06

اوشتلف

28

1924

27

3629

اوبتليدة
07
المصدر :بن عزوز حممد ،دمحاين يونس ،مرجع سابق ،ص.392

اوعينة املىدمة يف اجلدو  2تؤكد توجه األكثرية من اوفئة اوعاطتلة عن اوعمل ،وخصوصا تتلك اويت سبق هلا وإن اشقغتلت بصفة
مؤققة واويت تشكل  %34.4من إمجايل اوبطاوني ،إىل األنشطة غري اورمسية ،ملا هلا من اخلربة املكقسبة من اوىطاع اخلاص عتل وجه اوقحديد
من خال األجور اوزهيدة من جهة ،واوقهرب اوضرييب من جهة أخرى ،وهو ما جعل وجم اوىطاع غري اورمسي يسيطر عتل  %30من
اوناتج اوداختلي اخلام ،و % 50من رقم أعما املقعامتلني االققصاديني.
وحتصيال ملا سبق ،يقبني أن وزمة اإلصالوات اويت باشرهتا اجلزائر منذ بداية تسعينيات اوىرن املاضي من خال برامج جزئية ،وإن
كانت قد وىىت بعض األهداف االققصادية اوكتلية ،إال أهنا أدت الخقال سوق اوعمل اجلزائرية ،وأدت إىل هتميش عدد معقرب من
اوعما ذوي اوكفاءات اوعاوية ،وأبطتلت فعاوية معدالت اوقشغيل ،اوشيء اوذي ساهم يف تنامي األنشطة غري اورمسية.
إدماج اوىطاع غري اورمسي ويست عمتلية مسقحيتلة ،خصوصا إذا مت توفري اوشروط اوضرورية النقىا هذا اوىطاع إىل اونشاط
اوىانوين ،واودالئل تؤكد أن كل إصالح يوفر مزايا إضافية وتلمؤسسات املصغرة ،ويكون مىرونا بقخفيف بعض األعباء ،سوف يساهم يف
زيادة منسوب اوناتج احملتلي ،فحسب تىرير اجملتلس اووطين االققصادي واالجقماعي ،إيرادات اجلباية احملتلية اوعادية متثل  % 14من اوناتج
اوداختلي اخلام ،و % 71من اوىيمة املضافة اإلمجاوية تأيت من املؤسسات اخلاصة اويت تشغل  10عما  ،ما يعين أهنا تساهم يف إيرادات
اجلباية اوعادية بـ  ،% 1.6وهو ما يعاد  % 0.6من إمجايل اوناتج احملتلي .
إن تكفل أكثر باملؤسسات املصغرة عرب تىدمي تسهيالت قانونية وإدارية ،سوف يساعد عتل إدماج االققصاد غري اورمسي يف
اونشاط اوىانوين ،وعتليه اختذت احلكومة عرب قطاع اوقجارة إجراءات بشان األنشطة غري اورمسية ،متثل يف إنشاء فضاءات جتارية ،ويث مت
رصد  06متليار دينار وقأهيل  35سوق مجتلة و 215سوق جتزئة خال املخطط اخلماسي ،2009-2005وتسهيالت أخرى جاءت يف
اوربنامج االققصادي  2014-2010تضمنت تسهيالت وتلحصو عتل اوسجل اوقجاري ،وتسهيالت بنكية ،فضال عن وجود تعتليمة
 1نفس املرجع اوسابق ،ص.390
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صدرت عن وزاريت اوقجارة واوداختلية ،واويت أوكتلت مهمة تنفيذها اجلماعات احملتلية ،تقضمن منح رخص إدارية مدهتا سنقني مرفىة
بإعفاءات ضريبية وتلقجار غري اورمسيني ،عتل أن يقم إدماجهم تدرجييا يف اونشاط املهيكل بعد منحهم سجل وحمل جتاري ميارسون من
خالوه نشاطهم اوقجاري.
من أجل تىتليص وجم اوبطاوة وضبط األنشطة االققصادية اويت تنشط خارج األطر اوىانونية ،قامت احلكومات املقعاقبة اجلزائرية،
من خال اوربامج االققصادية اويت مت إطالقها بدءا من سنة  ،1996بعرض واملصادقة عتل مجتلة من األنظمة اخلاصة باوقشغيل ،هتدف من
وراء ذوك إىل امقصاص اويد اوعامتلة اوواردة إىل سوق اوعمل ،واحلد من األنشطة غري اورمسية ،عرب تىدمي جمموعة من احلوافز ،مكنت هذه
األنظمة منذ اوبداية عتل بعث روح اوعمل املىاواليت يف نفوس اوشباب ،من خال جمموعة من اإلجراءات ،تشمل امقيازات تقعتلق باحلرية
يف تأسيس املشروع ،واوقمكني من عمتليات اوقمويل واملرافىة تقجاوز  05سنوات كحد أدىن ،واملساعدة عتل إجياد منصب عمل.
متكنت اووكاوة اووطنية ودعم وتشغيل اوشباب عتل سبيل املثا  ،من إنشاء  68000مؤسسة مصغرة ،يصل اوىرض فيها إىل
 500.000دج ،وقد متكنت يف سقة سنوات من ختلق  135000منصب شغل دائم حبجم اسقثماري يىدر بـ 1.4متليار دوالر بني سنة
 2002و2008

.1

وىد سامهت أنظمة اوقشغيل يف تىتليص وجم اوبطاوة من خال بعض املشاريع اويت مت جتسيدها فعتليا ،واويت أعطي هلا دفعا قويا منذ
انطالق اوربامج اوقنموية  1999إىل ، 2014ويث قّدرت احلكومة من خالهلا اوعمل عتل ختلق متليوين منصب شغل ،و 35000مؤسسة
مصغرة سنويا إىل غاية سنة ، 2014ووكن إذا أخذنا وجم اوبطاوة اوذي مت تىتليصه باملىارنة مع ارتفاع وجم اوسكان اوناشطني اققصاديا،
واوذي بتلغ سنة

2015

ووايل  11932000نسمة.2

رابعا :الخاتمة
تطرقنا من خال هذه اوورقة اوبحثية إىل مفاهيم االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر وخمقتلف أشكاوه ومظاهر احمليطة به واويت تظهر يف
االققصاد اجلزائري ،اضافة إىل حماوالت اويت قامت هبا اودو بصفة عامة و اجلزائر بصفة خاصة حملاووة اإلصالح االققصادي واوىضاء عتل
مشاكل اوبطاوة.

النتائج

توصتلت اودراسة إىل مجتلة من اونقائج متثتلت أمهها يف:
 يعقرب االققصاد غري اورمسي كل األنشطة اوغري مسجتلة قانونيا واويت ال تدون ضمن اوسجل اإلوصائي و احملاسيب اورمسي. يشكل االققصاد غري اورمسي هتديدا عتل اوعامتلني نظرا وغياب األمن اووظيفي وسالمة املهنية اوالزمة وكذا غياب اوقدريب ونظام االجوراوعادوة.
 إن أهم أسباب انقشار ظاهرة االققصاد غري اورمسي اوتلوائح و اوىوانني اوبريوقراطية و كذا اونظام اوضرييب مما يؤدي إىل اوقهرب املسقمرمبمارسة طرق غري رمسية يف أوجه اونشاطات املخقتلفة.
 ظهر االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر بعد االسقىال وخاصة يف سنوات اوثمانينات نقيجة األزمة اوبرتووية و كذا اوقحو من االققصاداملوجه إىل اققصاد اوسوق.
 ينىسم االققصاد غري اورمسي إىل شكتلني أساسيني :األوىل تقمثل يف األنشطة غري اورمسية واملشروعة ،أما اوثانية متثتلت يف األنشطة غرياورمسية وغري املشروعة واويت تعقرب حمظورة وخطرة.
 1نفس املرجع ،ص ص.393-392

 2اوديوان اووطين وإلوصاء ،حصيلة النشاط االقتصادي والتشغيل والبطالة ،سبقمرب  ،2015اوعدد .726
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االقتراحات
من أجل ختفيف من انقشار االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ميكن طرح جمموعة من اإلجراءات كاقرتاوات منها:
 إعادة اونظر يف اوتلوائح واوىوانني خاصة تتلك املقعتلىة باوضريبة ،تشديد اوعىوبات عتل اوقهرب اوضرييب وخمقتلف األنشطة غري املشروعة. حترير وجم اوكقتلة اونىدية املقداووة يف االققصاد اورمسي كأو خطوة يف احلل ،وذوك بقعاون اوبنك املركزي مع مصاحل املخقتلفة واوبنوكاويت ميتلك كل ارقامها إىل حتديد مبتلغ هذه اوكقتلة بدرجة تىرتب من وجمها احلىيىي؛
 حترير سوق اوصرف ،من خال إنشاء مكاتب اوصرف من أجل اوىضاء عتل األسواق اوسوداء. اوقفكري يف اسقبدا اوعمتلة اوورقية املقداووة وذوك كأخر ول ميكن أن يتلجأ إويه اوبنك املركزي؛ خاصة بعد أن بدت بوادر فشل عمتليةاوقصريح اوضرييب اوطوعي وبعده اوىرض اوسندي ،ويث بتلغ مسقوى اوكقتلة اونىدية 14اوف و 574متليار دينار هناية سنة  2017مىابل 13
أوف و 817متليار دينار هناية سنة  ،2016وضمن هذه اوكقتلة ميثل اونىد املقداو خارج اوىطاع اوبنكي نسبة  %32أي ما يعاد 4780
متليار دينار؛
 فقح بنوك إسالمية تسقند ملعايري اوصريفة اإلسالمية ،وذوك من أجل تىتليل معدالت اوفائدة اوكبرية واوضرائب ووذوك من اجل جذباوعمالء وكبار رجا األعما وتلقعامل يف ظل االققصاد اورمسي.
المراجع
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الملخص
يعقرب االققصاد غري اورمسي ظاهرة اققصادية واجقماعية وسياسية معىدة إىل درجة كبرية ،عانت منها وبدرجات مقفاوتة كاألنواع
االققصاديات يف اوعام ،واشقد اونىاش وو هذه اوظاهرة وأمهيقها وآثارها منذ فرتة اوثمانينات ،نظرا ملا ختلفقه من أثار اجيابية عتل املسقوى
االجقماعي خاصة فيما يقعتلق خبتلق مناصب اوشغل وألفراد اوذين م جيدوا عمال يف االققصاد اورمسي. ،مما دفع هبذه األخرية إىل اوقشغيل
غري اورمسي يف اجلزائر يسقجيب وضرورات أمتلقها عوامل االنفقاح حنو اققصاد اوسوق مع بداية اوقسعينات ،نقيجة اسقفحا اوبطاوة وودة
األزمة االققصادية اويت دفعت اوكثري من اوىوى اوعامتلة حنو ممارسة أنواع خمقتلفة من األنشطة ،مبا فيها اوعمل املنزيل كاخلياطة و صناعة اخلبز
واحلتلويات.
هندف من خال هذه املداختلة إىل دراسة االققصاد غري اورمسي ،من خال اوقعرض إىل األسباب اويت أدت إىل انقشاره وتناميه،
باإلضافة ألثاره .مث تطرقنا إىل مفهوم اوعمل غري اورمسي وأبعاده يف اجلزائر ،وسبل تنظيمه يف اجلزائر.

الكلمات المفتاحية :االققصاد غري اورمسي ،اوعمل غري اورمسي ،تنظيم اوقشغيل غري اورمسي.

Abstract
The informal economy is an economic, social and political phenomenon, highly complex, suffered, with
varying degrees as economics in the world's species, and has intensified debate about this phenomenon,
relevance and impact since the 1980s, given the positive effects on the social level especially with regard to
the creation of jobs to individuals who do not find work in the formal economy. Leading the latter to
informal operation in Algeria responding to the imperatives of dictated by factors openness towards market
economy with the early 1990s, as a result of increased unemployment unit of economic crisis that paid a lot
of the workforce about the practice of various types of activities, including domestic work as sewing, breadmaking and confectionery.
We're aiming through this statement to study the informal economy, through exposure to the reasons that led
to widespread and growing, in addition to its effects. And then wish to speak about the concept of informal
work, his deportation in Algeria, and how to organize in Algeria.
Keywords: The informal economy, informal work, organizing informal operation.

المقدمة
انقشرت عدة ظواهر اققصادية و اجقماعية وسياسية و ثىافية يف اجلزائر ،ومن بني اوظواهر االققصادية جند ما يطتلق عتليه باوسوق
املوازية .هذه األسواق اويت أخذت أبعادا كبرية يف جمقمعنا سببها اوبطاوة ،هؤالء اوشباب اوذين يقاجرون يف اوطرقات دون ترخيص ،ما هم
إال نقيجة من نقائج اوبطاوة  ،ويث يتلجأ معظمهم إىل ما يسم باوعامية (اوكابة) أي اوقجارة اخلفيفة واهلروب من اوضرائب ،ومن أمثتلقها
أيضا األعما املنزوية كاخلياطة و صناعة اخلبز واحلتلويات ..أخل .هذه اوقجارة اويت تعودوا عتليها فرديا جتعتلهم غري قادرين يف املسقىبل عتل
االندماج يف مؤسسة أو جمموعة إن وجدوا عمال .أما عتل املسقوى اوعام فهناك انقشار اوىطاع غري اورمسي ( ، (secteur informelاوذي
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يشغل عشرات اآلالف من اوعما هذا األخري اوذي نقج عن اوقدهور املسقمر وتلىطاع اورمسي يعد خسارة وتلخزينة اوعامة وتلدووة ألنه ال
ّ
يدفع اوضرائب اويت ميكن أن ختتلق مناصب شغل يف اوىطاع اورمسي اوذي بدوره مسح وتلىطاع غري اورمسي يف اوظهور ،وباوقايل احلتلىة املفرغة.
يعاجل هذا اوبحث مساوة ويوية و مهمة أال وهي اوعمل غري اورمسي يف اجلزائر وذوك فان إشكاوية اوبحث تقمحور وو اوسؤا اجلوهري

اوقايل :كيف يتم دعم و تنظيم العمل غير الرسمي ضمن االقتصاد الرسمي في الجزائر؟
هذه اإلشكاوية تقفرع منها جمموعة من األسئتلة ميكن طروها عتل اونحو اوقايل:
 .1ماهي أهم أسباب اويت أدت إىل ظهور واتساع رقعة االققصاد غري اورمسي؟
 .2ماهي دوافع ومميزات اوعمل غري اورمسي؟
 .3كيف يقم إدماج اوعمل غري اورمسي يف االققصاد اورمسي؟
عتل ضوء ما تىدم وأمال يف حتىيق أهداف اوبحث وضعنا جمموعة من اوفرضيات نوردها فيما يتلي:
- 1االققصاد غري اورمسي ظاهرة وقمية جدا اجتاه عوامل عدة قد تكون سياسية ،اققصادية ،اجقماعية.
- 2هناك عدة دوافع اويت أدت إىل ظهور اوعمل غري رمسي.
- 3إن إدماج اوعمل غري اورمسي يف االققصاد اورمسي ودفعه وتلمسامهة يف االققصاد اووطين.
حملاووة إعطاء قدر كاف هلذا املوضوع يناسب أمهيقه ،قمنا بقىسيم اوبحث إىل ما يتلي:
-Iتعريف االققصاد غري اورمسي.
-IIأسباب تطور االققصاد غري اورمسي.
-IIIأسباب تنامي االققصاد غري اورمسي.
-IIأثار االققصاد غري اورمسي.
-Iمفهوم اوعمل غري اورمسي وأبعاده يف اجلزائر.
-IIسبل تنظيم اوقشغيل غري اورمسي يف اجلزائر.
أوال -تعريف االقتصاد غير الرسمي

هناك عدة مسميات والققصاد غري اورمسي كاالققصاد أخلفي اققصاد اوظل ،االققصاد املوازى االققصاد غري املنظم ،االققصاد األسود،
االققصاد األرضي االققصاد حتت ضوء اوىمر ،كتلها مسميات حتاو إجياد وصف شامل هلذه اوظاهرة .ويث ال تزا إشكاوية املصطتلح
قائمة حلد اوساعة ويث يصعب إجياد تعريف عام حمدد هلذه أوظاهرة وسيقم اوقطرق إيل مجتلة من تعاريف جاءت هبا بعض املنظمات
اودووية وكذوك وىت إمجاعا يف املتلقىيات اودووية" .ومع ذوك فمن اوصعب جدا اوقوصل إيل تعريف دقيق الققصاد اوظل ألنه يقطور
باسقمرار وسب اوقغريات اويت تطرأ عتل اونظام
تعريف صندوق النقد الدولي :تعرف أدبيات صندوق اونىد اودويل والققصاد غري اورمسي:
يسم اققصاد اوظل باالققصاد اخلفي ،أو االققصاد غري اورمسي ،أو االققصاد املوازي ،وهو يشمل األنشطة غري املشروعة فىط بل يشمل
أيضا أشكا اودخل اويت ال يبتلغ عنها و املقحصتلة من إنقاج اوستلع واخلدمات املشروعة ،سواء من املعامالت اونىدية أو املعامالت اويت
تقم بنظام املىايضة .ومن مث فإن االققصاد غري اورمسي يشمل مجيع األنشطة االققصادية اويت ختضع وتلضريبة إذا ما أبتلغت هبا اوستلطات
اوضريبية...1
 1فريديريك شنايدر ،دومينيك إنسيت :االخقباء وراء اوظال  "،منو االققصاد اخلفي" ،ستلستلة قضايا اققصادية ،اوعدد،31مارس  ،3113صندوق اونىد اودويل ،
واشنطن ، ،ص. (3 .نسخة إوكرتونية( مقاح عتل املوقع :عتل http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30/ara/issue30a.pdf .
شوهد بقاريخ 33/00/3100 :عتل الساعة.19:15
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اوقعريف يىسم االققصاد غري اورمسي إيل أنشطة مشروعة وأنشطة غري مشروعة وهو يشمل مجيع األنشطة اويت يف وا ما إذا كانت رمسية
فهي ختضع وتلضرائب.
 -1تعريف مفوضية االتحاد اإلفريقي
يقم تعريف االققصاد غري اورمسي باإلشارة إىل وثيىة مفوضية االحتاد اإلفريىي رقم  EXP4/ LSCعتل أنه "يشمل املنشآت اويت ال يقم
تسجيتلها عادة وهلا مسقوى منخفض من اوقنظيم واإلنقاجية واملر دودية كما أن هلا وصوال حمدودا إىل األسواق واوقسهيالت االئقمانية
واوقدريب اورمسي واخلدمات اوعامة .وهلا مبان صغرية أو غري ثابقة وأخرا ال حتظ باالعرتاف واودعم أو اوقنظيم من قبل اوستلطات اوعامة
واوقىيد باوتلوائح احلماية االجقماعية واوقشريعات اخلاصة باوعماوة أو أوكام اوسالمة اوصحية .ويُعقرب هذا اوقعريف واسعا حبيث يشمل
اجملاوني اوريفي واحلضري عتل ود سواء ويشري أيضا إيل اوعمل غري مقضمن يف نظام اوقنظيم اوعادي"1
 -2تعريف منظمة اوقعاون واوقنمية يف امليدان االققصادي:
تسقعمل منظمة اوقعاون االققصادي واوقنمية مصطتلح االققصاد غري املالوظ( واوذي يقشكل من أربع أنواع هي  :اإلنقاج حتت األرض،
اإلنقاج غري املشروع  ،اوىطاع غري اورمسي  ،مؤسسات اوىطاع اوعائتلي املوجهة السقهالك اونهائي
اإلنقاج اخلفي dsouterraine production :أنشطة منقجة ومشروعة وكنها عمدا ختقفي عن أنظار اوستلطات اوعامة وقجنب دفعاوضرائب أو وقجنب تطبيق بعض اوتلوائح اوقنظيمية
اإلنقاج غري املشروع  illégale productionعبارة عن أنشطة منقجة توود خدمات ومنقجات ممنوعة من طرف اوىانون أو أهنا غريقانونية عندما متارس من قبل منقجني ويس وديهم ترخيص.
إنقاج اوىطاع غري اورمسي informel secteur du productionأنشطة منقجة متارس من قبل مؤسسات غري نظامية تابعة وتلىطاع األسري
ويست مسجتلة و/أو وجمها أقل مما هو معقاد فيما يقعتلق بعدد اوعامتلني ووديها منقج قابل وتلقسويق
 -إنتاج القطاع األسري الموجه الستعمال النهائي الخاص :عبارة عن أنشطة إنقاجية ترتجم يف صورة اسقهالك أوتراكم وتلستلع

واخلدمات عن طريق األسر اويت تنقجها وتسقهتلكها هي.2
من خال كل اوقعاريف اوسابىة  ،ميكننا إعطاء تعريف شامل والققصاد غري اورمسي :االققصاد غري اورمسي هو ظاهرة واقعية ظهرت
يف خمقتلف أحناء اوعام ،يوظف كل من جيد فرصة اوعمل فيه ،وميقاز بقنوع اوىطاعات :اوقجارية ،اإلنقاجية ،اخلدماتية...،اخل ).تقم فيه
اوعالقات بني خمقتلف املقعامتلني يف إطار غري رمسي عدم اورتام اوىواعد واوىوانني اوعمل...،اخل ).إذن فاالققصاد غري اورمسي يشمل كل
األنشطة اخلارجة عن اإلطار اورمسي (أنشطة االققصاد اوقحيت ،اوعمل األسود ،اوىطاع غري اورمسي... ،اخل
ثانيا -أسباب تطور االقتصاد غير الرسمي:
من أجل معرفة األسباب احلىيىية وقنامي ظاهرة االققصاد غري اورمسي  ،جيب أوال معرفة اوعالقة بينه و بني االققصاد اورمسي :تعريف
االققصاد اورمسي :

 1جلنة اوعمل واوشؤون االجقماعية اوقابعة وإلحتاد اإلفريىي :تأثري اأوزمة اوعاملية عتل اوعماوة وسوق اوعمل يف إفريىيا مقابعة توصيات اودورة اوسادسة وتلجنة اوعمل
واوشؤون االجقماعية وو اودراسة بشأن االققصاد غري اورمسي يف إفريىيا:اوربنامج وو االققصاد غري اورمسي وثيىة رقم  SA1553-5-EXP-LSACأديس أبابا
 ،إثيوبيا 38سبقمرب13-أكقوبر، 3119ص.3.
2

rganisation De Coopération Et De Développement Économique: Manuel sur la mesure de l’économie non observée,
)Service des Publications de l’OCDE, Paris, France, 2003, P.13 (en line
http://www.oecd.org/dataoecd/9/20/32016147.pdf consulté le :08/08/2011
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ميكن تعريف االققصاد اورمسي كما يتلي :هو عبارة عن جمموعة اوىواعد اويت تسمح باإلنقاج ،تسيري وإعادة توزيع اوثروة اويت حيقاج إويها
اجملقمع ،وذوك وفق ملبادئ اوعداوة وقوانني اوسوق داخل احلدود اوذي يسمح هبا احمليط ،ويعقرب االققصاد اورمسي أساس اإلصالوات
االققصادية .ثانيا -اوفرق بني االققصاد غري اورمسي و االققصاد اورمسي :وسب املنظمة اوعاملية وتلعمل )، (OITفانه توجد هناك عدة مميزات
تساعد عتل اوقفرقة بني االققصاد اورمسي و غري اورمسي:
 اوفرق بني املؤسسات عتل مسقوى االققصاد اوكتلي واملؤسسات غري املقجانسة؛ مرونة اوعمل :فبعض األنشطة ميكن أن متارس باملوازاة بعىود رمسية وأخرى بعىود غري رمسية.سهووة وواجز ممارسة األنشطة غري اورمسية مىارنة باألنشطة اورمسية املؤهالت ،رأس املا  ،اوىروض...،اخل يتلعب اوىطاع غري اورمسي دور كبري يف اسقيعاب املهاجرين بدون وثائق ،باإلضافة إىل كونه يسقىبل أيضا املقعامتلني االققصادينياملسقبعدين من اوىطاع اورمسي.
 إن مسقويات اودخو اخلاصة باألنشطة غري اورمسية تكون مقأرجحة فأويانا تكون مرتفعة و أويانا أخرى منخفضة  ،عكس دخواألنشطة اورمسية اويت تكون يف اوغاوب نوعا ما تقميز باالسقىرار.
 االسقجابة إىل اوىواعد واوىوانني ألن اوىطاع غري اورمسي ميكن أن يقناقص إذا أصبحت اوىوانني أقل صرامة. يف اوىطاع اورمسي تدفع اوضرائب و اورسوم ،أما يف اوىطاع غري اورمسي فال تدفع ال اوضرائب وال رسوم .وميكن توضيح أهم اوفروقاملوجودة بني اوىطاع اورمسي و اوىطاع غري اورمسي يف اجلدو اوقايل:
الجدول رقم: 1الفرق بين القطاع الرسمي و القطاع غير الرسمي

القطاع الرسمي
األهداف الرئيسية: -
حتىيق أقص ود من األرباح يف اوسوق.دخو مىنن ،وجود نىاباتتطبيق تشريع اوعمل.االسقفادة من اوىروض اووطنية واألجنبيةدفع اوضرائب و اورسومأجور و عىود اوعمل .تنظيم اوسوقوواجز عند اودخوعالمات مسجتلة ،منقجات معيارية .أسواق حممية ( احلصص ،اورخص ،اورسوم ).اوقكنوووجيا:عصرية و مسقوردةاالسقعما املكثف ورأس املا-اورتبية اورمسية الزمة -إنقاج نطاق واسع

القطاع غير الرسمي
ألهداف الرئيسية
 :حتىيق مداخيل يف اوسوق.سهووة اودخو و عدم اورتام اوىواعد .انعدام تشريع اوعمل.اوقمويل اوذايتعدم دفع أي رسوم أو ضرائب.اوقشغيل اوذايت ،األجرة عتل اووودة املنقجة .تنظيم اوسوق:غياب احلواجز عند اودخو .منقجات تىتليدية.أسواق غري حممية .اوقكنوووجياتىتليدية ،مكيفة ،منشأة.–االسقعما املكثف وتلعمل -متهني غري رمسي–
وودات إنقاجية صغرية و مقنوعة.

المصدر :اجملتلس االققصادي واالجقماعي :االققصاد غري اورمسي أوهام ووىائق ،تىرير جلنة عالقات اوعمل ،اجلزائر ،جوان .3114

 -1أسباب تنامي االقتصاد غير الرسمي
ميكن ذكر أسباب تنامي االققصاد غري اورمسي يف اونىاط اوقاوية
تتلعب اودووة دورا كبريا يف تنامي هذا االققصاد وذوك وعدم قدرهتا عتل تتلبية كل واجات اجملقمع خاصة يف ميدان اوشغل باونظر إىلاونمو املقزايد وتلمجقمع
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اوعوملة و أثرها عتل نوعية األنشطة املمارسة ،باإلضافة إىل نوعية اوقعامالت االققصادية خاصة يف جماالت اوقباد واالسقثماراتومدى قدرة املؤسسات عتل اوصمود اجتاه هذه اوعوملة ،إذ جند أن هناك مؤسسات ومن أجل مواكبة املنافسة اودووية تتلجأ إىل
اوبحث عن اويد اوعامتلة اورخيسة من اوبتلدان اونامية ويقم بعد ذوك توظيفها بطرق غري قانونية واسقغالهلا ألقص درجة ممكن
عدم قدرة أصحاب األجور اوضعيفة اوذين يعمتلون يف اوىطاع اورمسي عتل تتلبية واجاهتم ،مما يدفع هبم وتلجوء إىل اوعمل يف اوىطاعغري اورمسي من أجل احلصو عتل أجور إضافية
اونمو اودميغرايف املقزايداآلثار اوستلبية اوناجتة عن اإلصالح اهليكتلي ،اخلوصصة واألزمات االققصادية يقجتل ذوك خاصة يف واالت غتلق املؤسساتاوعمومية وما ينقج عنها من تصريح اوعما ...،اخل
عدم قدرة اودووة عتل إجبار كل األفراد الورتام قوانينهات-راجع اودووة عتل أداء مهامها وانقشار اوبريوقراطية واورشوة ،باإلضافة إىل عدم تطبيق اوىوانني بصرامة ...اخل ،كل هذا يشجع األفراد
وتلدخو إىل مثل هذا اونوع من اوىطاع (.اجملتلس االققصادي واالجقماعي)9: 3114،
تعتلم املرأة أصبح يساهم بدوره يف زيادة ودة اوبطاوة ،وباوقايل تنامي االققصاد غري اورمسي ،إذ أصبحت تقىتلد اويوم مناصب كانت يفاوسابق وكرا عتل اورجا فىط
تطور قطاع اوسياوة و احلرف اوقىتليدية مما أدى إىل ظهور أنشطة ميكن اورتافها ال رمسيا؛هيكل اونمو االققصادي :ففي بعض اوبتلدان يكون اونمو االققصادي جد ضعيف ،أو يوجد هناك منوا وكن ال يرافىه ختلق ملناصبشغل جديدة هذا ما خيتلق اخقالال يف إمكانية تشغيل اوبطاوني ،مما يدفعهم وتلجوء إىل اوعمل يف اوىطاع غري اورمسي من أجل تتلبية
واجاهتم .
كما ميكن أيضا ذكر أهم اوعوامل اويت حتفز تنامي األنشطة غري اورمسية هي:
اوضرائب  :فكتلما زادت أسعار اوضرائب كتلما اعقربها األفراد كعبء عتليهم  ،وهذا ما يشجع اوقهرب منهااوتلوائح :إن االققصاد اوذي تضبط ووائحه يوود ضغوطا داختله ويشجع حماوالت االوقفاف عتل هذه اوتلوائح وباوقايل ينشئ أنشطةخمقتلفة ال ميكن مراقبقها .كما تضم اوتلوائح أيضا قوانني مقعتلىة بسوق اوبضائع ،ضوابط األسعار ،اإلوزام باوبيع إىل احلكومة أو
هيئات اوقسويق ،وصص االسقرياد و موانع اوقصدير... ،اخل .فكل هاته اوىوانني تدفع باملنقج واملسقهتلك باإلفالت منها
واسقخدام األسواق املخفية واملوازية .وتقضمن أيضا هذه اوتلوائح اوىوانني اويت تضبط أسواق اوعمالت األجنبية ،واويت تكون مرتبطة
بأسعار اوصرف مما يساعد عتل تنامي سوق اوعمالت املوازية وتلسوق اورمسية ،كأن يباوغ يف فواتري اوواردات مما يسمح وتلمسقورد
باحلصو عتل بعض اوعمالت اوصعبة باوسعر اورمسي فيرتك جزء منها يف اخلارج ،أو يبيعه يف اوسوق اوسوداء .
احلظر  :يىصد به منع اوىانون ملمارسة بعض أوجه اونشاط مما يدفع باألفراد إىل ممارسقها سرا ،ومن أمثتلة هاته األنشطة :جتارةاملخدرات ،أوعاب اوىمار غري املشروعة...،اخل .ما يالوظ عتل مثل هاته األنشطة أهنا تدر عوائد كثرية عتل أصحاهبا وكنها
ختتلف يف نفس اووقت آثارا ستلبية كبرية عتل االققصاد .
اوفساد اوبريوقراطي :يسقخدم بعض املوظفني اوعموميني ستلطاهتم يف احلصو عتل مكاسب خاصة ،يطتلق عتل هذه اوعمتلية باسماورشوة.

جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي

يف اجلزائر ،واقع املمارسة ووقمية املعاجلة 27 -و 28فيفري 2019

155

العمل غير الرسمي في السوق الموازي

156

 -2أثار االقتصاد غير الرسمي
تظهر آثار االققصاد غري اورمسي عتل املسقويات اوقاوية :
عتل مسقوى اوضرائب و توازن امليزانية :إن األنشطة املخفية هترب من كل أنواع اوضرائب ،وهذا ما يؤثر ستلبا عتل ميزانية اودووة .فاوبتلد اوذي يكون فيه االققصاد اورمسي أكثر
تطورا من ا الققصاد غري اورمسي جند اسقىرارا يف ميزانيقه اوعامة ،واويت عن طريىها تسقطيع اودووة أن تؤمن سريورة األنشطة االققصادية يف
اوىطاعات اورمسية ،وهذا ما يؤدي بطبيعة احلا إىل تطور هذا االققصاد
عتل املسقوى االققصادي :من بني أهم اآلثار اويت خيتلفها االققصاد غري اورمسي عتل املسقوى االققصادي هي تشجيع تطور اوسوق املوازي وباوقايل تنامي تداو
اسقخدام اوكقتلة اونىدية غري اورمسية وهذا ما يؤثر ستلبيا عتل اونظام اوبنكي ويث تضعف ودية قدرة منح اوىروض والققصاد اورمسي ،مما
يؤثر ستلبيا عتل االققصاد ككل  .(F.Gerard 1990: 69(.باإلضافة إىل أن زيادة وجم االققصاد غري اورمسي تؤدي إىل زيادة نفىات
وجم اإلنفاق اوعام وباوقايل زيادة يف املوازنات  ،وهذا ما سيؤدي إىل ضغوطات اققصادية تؤثر ستلبا عتل اوعامتلني يف اوىطاع اورمسي .
كما أن هذا االققصاد يؤثر ستلبا عتل اجملا اوصناعي واوقجاري  ،وذوك من خال قدرته عتل تأمني اوستلع بأسعار أقل من أسعار
اوستلع يف اوىطاع اورمسي  ،وهذا ما يقوود تشجيع تنامي ظاهرة اوقزييف واوقىتليد ويؤدي هذا االققصاد أيضا اىل عدم صحة اوبيانات
واملعتلومات (معد اوقضخم ،معد اوبطاوة ،اوكقتلة اونىدية...،اخل) واويت تكون الزمة من أجل إعداد اخلطط اوسنوية
عتل املسقوى االجقماعي  :عتل اورغم من اآلثار االجيابية اويت خيتلفها االققصاد غري اورمسي عتل املسقوى االجقماعي خاصة فيما يقعتلقخبتلق مناصب اوشغل وألفراد اوذين م جيدوا عمال يف االققصاد اورمسي ،إال أن هذا األخري تظهر فيه آثارا ستلبية تقجتل خاصة يف
غياب احلماية االجقماعية ،و ما ينقج عن ذوك من أخطار اجقماعية كاألمراض  ،اوسرقة ،اخل ،....إضافة إىل ذوك فان هذا االققصاد
خيتلق عدم املساواة بني عماوه وعما االققصاد اورمسي ،فآثاره تبدو جتلية يف توزيع اوعبء اوضرييب ويث أن أصحاب اوىطاع اورمسي
جيربون عتل دفع اوضرائب يف وني أن أصحاب اوىطاع غري اورمسي يقهربون من ذوك ،مما ينقج عنه ارتفاع يف مداخيل أصحاب اوىطاع
اوغري اورمسي واخنفاضها باونسبة ألصحاب اوىطاع اورمسي هذا باورغم من اسقفادة كال اوىطاعني من خدمات اودووة ( اوقعتليم اجملاين ،
اوصحة اجملانية ...،اخل ).كما أن هذا اال ققصاد يؤدي إىل اسقغال األطفا واونساء باوعمل داخل حميط تنعدم فيه أدىن وىوق و
قوانني اوعمل .ويوود تأثريا ستلبا عتل اورغبة يف مواصتلة اوقعتليم فأغتلب اوعامتلني يف االققصاد غري اورمسي يقصفون بقدين مسقواهم
اوقعتليمي ،إذ ينجذب اوشباب عادة يف منقصف طريىهم اوعتلمي (اوطور األساسي واوثانوي ويف أغتلب األويان االبقدائي) إىل اوعمل
يف هذا االققصاد ،وهذا إما وقدهور مسقوى معيشة أسرهم  ،أو من أجل اوبحث عتل اوربح اوسريع يف أقصر وقت ممكن ،وهذا ما
يؤدي إىل انقشار األمية واجلهل
وضع اوسياسة :تظهر آثار االققصاد غري اورمسي بوضوح عتل اوسياسة االققصادية إذ أن تنامي هذا األخري يؤدي إىل صعوبة اوقىديراوصحيح حلجم املقغريات ذات األمهية وواضع اوسياسة ،ألنه من اوصعب قياسه وهذا ما خيتلف آثارا ستلبية عتل تىدير معد اونمو
بشكل صحيح ،مما يؤدي إىل وضع وفىا هلذا املعد سياسات تبدو أهنا واضحة وكنها يف اوواقع قد تكون عكس ذوك  .فقشوه معد
اوبطاوة اورمسي يتلعب دورا ستلبيا عتل اوسياسات احلكومية ،ألنه إذا أدرج اوعامتلون يف اوىطاع غري اورمسي يف فئة غري اوعامتلني هذا ما
سيدفع باحلكومات إىل إتباع سياسات توسعية  ،مما يؤدي إىل زيادة تكاويفها اخلاصة هبذا اجملا يف وني أن اووقع يكون عكس ذوك .
نفس احلا باونسبة وقشوه معد اوقضخم فمثال إذا ارتبط االققصاد غري اورمسي بأسواق اوسوداء وتلبضائع وكانت هناك ندرة يف اوبضائع
يف اوسوق اورمسي هذا سيساعد عتل زيادة أسعارها يف اققصاد سوق اوسوداء ،ويف هذه احلاوة يكون مؤشر األسعار اورمسي أدىن بكثري
من مؤشرات األسعار احلىيىية.
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ثالثا -مفهوم العمل غير الرسمي و أبعاده في الجزائر
 -1تعريف العمل غير الرسمي
يقكون من
واو اوعديد من اوباوثني حتديد مفهوم اوعمل غري اورمسي من بينهم ( )Hart 1973و ( )Lopezووو بصفة نسبية :عتل أهنا ّ
وودات صغرية هتقم بإنقاج و توزيع اوستلع و اخلدمات و أن هدفه األساسي هو:
اوشغل وفائدة املشاركني يف املؤسسة؛
ختلق مناصب ّاحلصو عتل عائد.خاصة وتلقّعبري عن اونشاطات اهلامشيّة اوّيت متارس من طرف أفراد
رغم أ ّن هذا املفهوم قد خيقتلف من بتلد آلخر؛ يف آسيا مثال قد يسقعمل ّ
مسقىتلني عادة داخل األوياء اوفىرية و دوك يرجع ألسباب تارخييّة .يف او ّدو اإلفريىيّة اوّيت كانت مسقعمرة يف جممتلها مجعت بني نظام
املؤسسات اوغريب و وافظت عتل اوىطاع اوقّىتليدي (واوة ثنائيّة اققصاديّة) .إن اهليئات اودوويّة مثل املكقب او ّدويل وتلعمل )(B.I.T
وبعد اكقشافها و دراسقها اخلارجية هلذه اونّشاطات اوقّىتليدية أقرت واوة اوثنائيّة االققصاديّة اويت كانت يف مروتلة االسقعمار  ،و اقرتوت
اورمسي. 1
بذوك مفهوم اوعمل غري ّ
إ ّن" اوقشغيل غري اورمسي "كمفهوم ال يقوقف عند" اوىطاع غري اورمسي "بل يقعداه إىل املؤسسات املندجمة داخل اوىطاع اورمسي واويت يهدف
إىل تطويرها واوقىتليل من تكاويفها .فاوىطاع اورمسي يشغّل عما مؤققني عن طريق اووكاالت أويانا دون تىدمي عىود ثابقة ،ويث جند عدد
ويوسع مفهوم
من اوعما املنزويني يقىاضون عائدا نىديا وىاء قيامهم بأعما معينة .ففي سنة  ، 2003جاء املؤمتر اودويل خلرباء اإلوصاء ّ
أصح وينشئ مفهوما جديدا أكثر مشووية أال وهو" اوقشغيل غري اورمسي "ويث متّ إدراج عدد من اونشاطات
اوقشغيل غري اورمسي أو بعبارة ّ
املأجورة غري اورمسية املمارسة خارج إطار اوىطاع غري اورمسي .وعتل أساس هذا اوقعريف اجلديد فإن" اوقشغيل غري اورمسي "خيص جمموعقني
هامقني:
-مجموعة العمال المستقلين :املسقخدمني ،اوعامتلني وصاحلهم اخلاص ،اوعما اوعائتليني بدون مىابل.

ا-لموظفين الذين يمارسون نشاطا غير رسمي :موظفو املؤسسات داخل اوىطاع غري اورمسي ،اوعما املومسني اوذين يشقغتلون ودى
صاوب عمل ثابت ،اوعما داخل املناز ( رباّت اوبيوت ) واوعما املؤققني داخل اوىطاع اورمسي اوذين ال يقمقعون باحلماية أو
املزايا املقعتلىة باوقشغيل اورمسي.
كما جند فئة اوعما املنزويني( عما خارجون عن إطار املؤسسة معظمهم نساء) ،اوذين يشغتلون عمال غري رمسي وكن ال ميكن تصنيفهم.
وقبل اوقعريف بأصناف اوعامتلني عري اورمسني أردنا اإلشارة إىل سوق اوعمل غري اورمسي (املوازي)
- 1.1سوق العمل الموازي
وسب اوديوان اووطين وإلوصاء يقشكل سوق اوعمل املوازي من جمموعة من األفراد رجاال كانوا أو نساء ،اوذين ميارسون عمال إما داخل
إطار اوبيت أو يف املؤسسة فري شرعية أو نشاط جتاري يف اوسوق اوسوداء ،ويسقفيدون من هذه اونشاطات حبيث تسمح هلم باحلصو
2
عتل عوائد .حبيث يأخذ اوعامل صفة املوظف اخلفي بسبب اوعىد اوعريف بينه و بني املسقخدم.
 -2.1أصناف العاملين في القطاع غير الرسمي في الجزائر وخصائصهم
أدى تزايد نسبة اوباطتلة وعدم قدرة اودووة عتل اسقيعاب األفراد اوىادرين عتل اوشغل إىل تزايد اوعامتلني يف اوىطاع غري اورمسي كسبيل
ملواجهة أعباء املعيشة و توفري دخل هلؤالء األفراد .و من بينهم:
1

ARCHAMBAULT.E et GREFFE.X," les économies non officielles", PARIS, la découverte, 1984 , p 243
www.ONS.dz Le 10/12/2018.

2
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اوعامتلني وصاحلهم اخلاص داخل مؤسساهتم يف اوىطاع غري اورمسي؛
أرباب اوعمل ملؤسسات داخل اوىطاع غري اورمسي( مسقخدمني؛
عامتلني عائتليني داخل اجملا األسري ،داخل اوىطاعني اورمسي أو غري اورمسي
أعضاء وقعاونيات إنقاج غري رمسية؛
موظفني ميارسون وظائف غري رمسية سواء داخل اوىطاع اورمسي أو غري اورمسي أو اوعائالت (مبىابل)؛
عامتلني وصاحلهم اخلاص يىومون بإنقاج ستلع ذاتيا (والسقهالك اونهائي داخل اوعائتلة)؛
وعتليه فإن اوقشغيل غري اورمسي مييّز اووظائف اوقاوية خارج اوىطاع غري اورمسي وهي:
املوظفني اوذين ميارسون وظائف غري رمسية داخل مؤسسات اوىطاع اورمسي أو اوعامتلني املنزويني املسقخدمني من طرف اوعائالت
مبىابل؛
اوعامتلني اوعائتليني داخل اجملا األسري يف اوىطاع اورمسي؛
1
اوعامتلني وصاحلهم اخلاص اوذين يىومون بإنقاج ستلع والسقهالك اونهائي اوذايت داخل اوعائتلة.
أما محودة ناصر فىد اعقمد عتل اوقصنيف االيت وتلعما غري اورمسني:
األفراد غي املسجتلني يف أي صندوق أو شركة من شركات اوضمان االجقماعي و جند منهم:
عما أجراء يعمتلون يف مؤسسات فردية خاصة حتقوي عتل أقل من  1أجراء غري مسجتلني يف مصتلحة اوضماناالجقماعي؛
األسر احلرفية اويت تشغل أقل من  1أجراء غري رمسني يف اوضمان االجقماعي؛غري مسجتلني يف مصتلحة اوضرائب و عدم اوقصريح هبم سواء باونسبة ألصحاب املهن احلرة أو أرباب اوعمل ،ويكون ذوك:
عدم اوقسجيل يف احلسابات اوكتلية؛دفع أصحاب اوشركات أو املؤسسات اوضريبية فىط عتل دفرت اوبيع واوشراء؛اإلعالن عن اورقم أعما غري وىيىي و باوقايل دفع اورسم عتل رقم األعما أقل من اوالزم دفعه؛أما باونسبة وتلقجار و وسب اوىانون اوقجاري اجلزائري يعقرب اوقاجر غري اورمسي كل من ال ميتلك سجل جتاري أو رخصة جتارية
تسمح وه مبمارسة نشاطه ،مما جيعتلهم ال يدفعون اورسوم واوضرائب؛
 اوناشطون يف االققصاد اورمسي بأجر أدىن و اوذين يتلجئون إىل ممارسة أعما ثانوية يف االققصاد غري اورمسي بغية حتسني مسقواهم
املعشي؛
اإلناث اوتلوايت يفضتلن اوعمل بأجر مقدين مقجنبني اوبطاوة ،وخاصة األرامل و املطتلىات هبدف احلصو عتل عائد؛
اوعائالت احلرفية اويت تشغل عادة األبناء أو األقارب واألصدقاء مما رفع من نسبة اوعمل غري اورمسي؛
اوقجار اوومهيني ومن بينهم املشطوبني واملقجووني وغري احملددين ،ويث أشارات األرقام يف سنة  3100أنه بتلغ عدد اوناشطني يف
اوسوق املوازي  60 111تاجر غري شرعي عرب  260سوقا موازية وسب وزارة اوقجارة.
اوفئة املقمدرسة و املقسربون من املدارس ،واوذين ترتاوح أعمارهم من  6إىل  08سنة و تشمل:
األطفا اوذين م يتلقحىوا باملدارس؛األطفا اوذين غادرو املدرسة بصفة إرادية؛2
املطرودين بسبب اوفشل يف االنقىا من طور إىل أخر.1

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_501556.pdf , P4.
Hammoude Nacer Eddine et Autres, « La mesure de L’emploi informel en Algérie », Revue Economie et
Management, N° 1, (2002), P40.
2

جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،واقع املمارسة ووقمية املعاجلة 27 -و 28فيفري

2019

خدير نسيمة ،هبري نصيرة ،قدايفة أمينة

159

خرجيي اوقكوين املهين و اوقعتليم اوعايل و تظهر اونقائج أن معد اوبطاوة ودى وامتلًي اوشهادات اجلامعية قد سجل تراجعا من
اوقكوين املهين ارتفاعا هي
سبقمرب  3104وسبقمرب  ،3101ويث انقىل من  % 4,06إىل  .%0,04و عرفت فئة خرجي معاهد ٌ
املهن  ،أما أصحاب اوشهادات اجلامعٌة و املعاهد
األخرى فىد  % 3.33نسبة اوبطاوني ٌ
احلائزن عتل شهادة من معاهد ٌ
اوقكون ً
1
اوعتليا فيمثتلون  % 30من إمجايل هذه اوشرحية .ووسب اجملتلس اووطين االققصادي و االجقماعي مت إدماج  %01منهم ويبى
أكثر من  061111إطار بطا يواجه صعوبات و مشاكل اوقوظيف يف االققصاد اورمسي  .هلذا يقجه وامتلي اوشهدات إىل
2
اهلجرة وإىل اوعمل يف اوسوق املوازي كحامتلي احلىائب و املقجووون يف األسواق.
 -2القطاعات التي يتواجد فيها العمل غير الرسمي:
من بني اوفروع و اوىطاعات اويت يقموقع فيها اوقشغيل غري اورمسي يف اوسوق املوازية جندها يف اوشكل املوايل:
الشكل رقم ( :)1األنشطة التي يتموقع فيها العمل غير الرسمي

أنشطة خاطئة
التوجيه

مقاهي ،مطاعم
ومالهي وفنادق
خاصة

المصدر:

البناء واألشغال العمومية
(القطاع الخاص)

الحرف و الخدمات

إصالحات و
خدمات مختلفة

النقل

األنشطة التجارية (النازحين)

الحرف التقليدية في
االنتاج

عالج األفراد

Hammoude Nacer Eddine et Autres, « La mesure de L’emploi informel en Algérie », Revue Economie et
Management, N° 1, (2002), P41.

- 1.2مميزات سوق العمل والعامل غير الرسمي:
يقميز األفراد اوذين يشقغتلون يف اإلطار غري اورمسي مبا يتلي:
املرونة يف احلصو عتل اوعمل ضمن هذا اوىطاع و يقمثل اوباوثون عن اوعمل فيه كل من اوبطاوني و املقىاعدين و املعوقني؛غاوبا ما تقميز اوفئة اويت تشقغل يف سوق اوعمل غري اورمسي بضعف مسقوى اوقحصيل اوعتلمي؛االفقىار إىل أود أشكا اوقأهيل املهين؛أجور مقدنية مىابل أيام عمل طويتلة وقد تكون األجور عينية؛عدم توفر شبكات ضمان وإجازات مدفوعة األجروتلعامتلني و اوعامالت يف اوىطاع غري اورمسي؛فرصة اوعمل مهددة باوضياع أمام اوعرض اوكبري وأليدي اوعامتلة بسبب تفاقم ظاهرة اوبطاوة؛3
ت-رتاوح األعما اويت يىومون هبا اوعمل غري رمسيني من شبه دائمة إىل مومسية.
 -2.2العوامل الدافعة للعمل غير الرسمي في السوق الموازي:
يعود سبب جلوء األفراد و املؤسسات إىل اوعمل يف اإلطار غري اورمسي إىل عوامل كثرية منها:
سبقمرب www.ons.dz .3101

1

www. Cnes.dz Le 11/12/2018.

2

 Le 10/12/2018.اونشاط االققصادي و اوقشغيل و اوبطاوة خال

 3بن شعيب نصر اودين و بوشيخي عائشة " ،االقتصاد غير الرسمي" ،متلقى وطين وو االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،املركز اجلامعي بسعيدة30/31 ،
أفريل .3112
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ا-رتفاع معدالت اوبطاوة مما يوود ارتفاع تكاويف اوبحث عن فرص اوعمل؛
عدم اوقوازن يف سوق اوعماوة اورمسي بني عرض اوعماوة وعمتليات اوقوظيف وطتلب املؤسسات وتليد اوعامتلة؛احلرية اوكبرية اويت جيدها اوعامل بسبب عدم وجود رقابة مباشرة؛املرونة يف زيادة األرباح و جتاوز بعض أعباء وإجراءات و تكاويف اوقشغيل اورمسي؛1
وسيتلة وقخفيض األجور و اوقهرب اوضرييب وتكاويف اوضمان االجقماعي. -3.2سبل تنظيم التشغيل غير الرسمي في الجزائر:
اوقعامل مع االققصاد غري اورمسي ينبغي أن يأخذ بعني االعقبار طبيعة األنشطة املكونة وه ،فاونسبة وألنشطة غري املشروعة ينبغي
مكافحقها بىوانني صارمة داختليا وخارجيا يف إطار اوقنسيق اودويل ،أما األنشطة املشروعة فهي حتقاج إىل اودعم و اوقنظيم وىت يقسىن هلا
اوقحو إىل االققصاد اورمسي مع اووقت .وذوك نظرا وتلفوائد املرتتبة عن هذه اوعمتلية واملقمثتلة يف اونىاط اوقاوية:
رفع معد منو نصيب اوفرد من إمجايل اوناتج احملتلي موزعا عتل خمقتلف فئات اجملقمع من مالك اوعىارات وأصحاب املشروعات
واوعما واملسقهتلكني؛
مساعدة أصحاب املشروعات املصغرة عتل االسقفادة من املزايا احلكومية نقيجة ممارسة نشاطها يف اوسوق اورمسية ،كما يدعم
قدرهتا عتل احلصو عتل االئقمان منخفض اوقكتلفة فضال عن عدم خضوعها وتلضغوط املخقتلفة اويت تقعرض هلا يف االققصاد
غري اورمسي ؛
حتسن ظروف اوعمل واملزايا اويت تىدمها شبكات اوضمان االجقماعي وتلعما وباوقايل زيادة إنقاجهم وارتفاع أجورهم فضال عن
توفر فرص عمل جديدة نظرا وتلقوسع يف املشروعات؛
ضمان وصو املسقهتلكني عتل منقجات أكثر جودة كنقيجة خلضوع اوشركات وتلمراقبة واإلشراف يف إطار اودائرة اورمسية؛
زيادة إيرادات احلكومة نقيجة وقوسيع اوىاعدة اوضريبية وباوقايل زيادة قدرة اودووة عتل متويل اإلنفاق اوعام من خدمات اوصحة
واوقعتليم ومشاريع اوبنية اوقحقية ؛
أيضا يف مساوة اوقعامل مع اوقشغيل غري اورمسي ال بد من املعرفة اودقيىة ملخقتلف اوفئات املشاركة يف هذه اودائرة( أصحاب مشاريع
مصغرة ،عما أجراء أو حلساهبم اخلاص ،عدد مرات املشاركة ) ...وىت تكون هناوك مساواة بني خمقتلف اوشرائح دون هتميش
 ،واجلدير باوذكر يف هذا اإلطار أن عمتلية اوقحو إىل اووضع اورمسي تقحكم فيها معادوة مهمة ما بني االققصاد اورمسي أو
االسقمرار يف اووضع غري اورمسي وهي املىارنة ما بني املكاسب و اوقكاويف ما بني اوقشغيل يف االققصاد اورمسي و اوقشغيل يف
اوىطاع غري اورمسي .فإذا كانت مكاسب اوقشغيل اورمسي تفوق تكاويفه فإن اوعماوة تفضل االنضمام إىل اووضع اورمسي ،أما إذا
كانت تكاويف اووضع اورمسي تفوق املكاسب فإن اوعماوة تفضل االسقمرار يف اوىطاع غري اورمسي .هلذا جيب عتل صناع اوىرار
أن خيفضوا من تكاويف اوعمل باالققصاد اورمسي وتلحد من وواجز مشاركة عماوة اوىطاع غري اورمسي وتسهيل اوقوائه يف اودائرة
2
اورمسية.

 1عزوز بن عتلي و بوزيان عبد اوباسط " ،االقتصاد الموازي و السياسات المضادة له في الجزائر" ،متلقى وطين وو االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،املركز
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خدير نسيمة ،هبري نصيرة ،قدايفة أمينة

رابعا -الخاتمة
ظل اوىطاع اوعام و ووقت طويل املصدر اورئيسي وتلقشغيل يف اجلزائر إ أنه م يقمكن من توفري فرص اوعمل اوكافية .و هلذا اوسبب فشل
االققصاد اورمسي يف امقصاص اوعدد املقزايد من طاويب اوعمل ،مما أجربهم إىل االجتاه حنو قطاع بديل غري رمسي وتلبحث عن شغل .ألن هذا
األخري أي االققصاد غري اورمسي يقميز باملرونة و اوقكيف مع خمقتلف األزمات و سرعقه اوكبرية يف امقصاص اوبطاوة ،واخنفاض اوقكاويف
اخلاصة باوقشغيل و زيادة األرباح .مما دفع باوكثري من اوباوثني يف جما االققصاد بغض اونظر عن اونشاط يف االققصاد غري اورمسي ،باعقباره
قطاعا مسامها يف إشباع واجيات اجملقمع و حتىيق أهدفه و اوقىتليل من املشاكل و اآلفات االجقماعية اويت يعاين منها اوعاطتلني عن اوعمل.
نتائج البحث
إن أهم اونقائج اويت مت اوقوصل إويها من خال هذا اوبحث هي:
 إن االققصاد غري اورمسي يعقرب كمحرك وعمتليات اوقنمية اويت تعجز عن حتىيىها االققصاديات اورمسية وباوقايل ضرورة االهقمام به
كاققصاد قائم يف ود ذاته.
كل املدن اجلزائرية ،هذا موازاة مع تىتلّص
إ ّن اوقشغيل غري اورمسي بفضل نشاطاته املقعددة قد أصبح واقعا اققصاديا واجقماعيا داخل ّ
فرص اوعمل داخل اوىطاع اورمسي ،وظهور اوفىر واحلاجة .األمر اوذي دفع اوعديد من اوعائالت إىل إجياد طرق وتلقكيف مع
اووضع اجلديد هدفها هو احلصو عتل عائد.
يعمل اوقشغيل غري اورمسي عتل امقصاص فائض اويد اوعامتلة وختلق توازن يف سوق اوعمل ،وهو باوقايل إذا م يكن بديال وتلىطاع
اورمسي فهو مبثابة مكمل وه.
دعم اوعمل غري اورمسي من خال دجمه يف االققصاد اورمسي كخطوة أوىل بد حماربقه ملسامهقه يف االققصاد اووطين.

االقتراحات

خروجا من نقائج هذا اوبحث فإننا نوصي مبا يتلي:
توفري اوبنية اوقحقية واخلدمات اوضرورية أين ميكن وتلحكومات أن تشجع ذوك من خال تىدمي خمقتلف اخلدمات واملهارات.
تشجيع متويل هده اونشاطات بقىدمي ووافز ضريبية وتلبنوك اوقجارية قصد تغطية تكاويف املعامالت اإلضافية.
اختاذ اإلجراءات اوالزمة ودمج اوعمل غري اورمسي ضمن االققصاد اورمسي ،وىت يقمكن من مسامهقه اوفعتلية يف اونمو االققصادي
إصالح األجهزة اوضريبية اإلدارية منها واوقىنية واحلد من مظاهر اوبريوقراطية.
قائمة المراجع
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الملخص
هتدف هذه اوورقة إىل تستليط اوضوء عتل برنامج االمقثا اجلبائي اإلرادي باعقباره من أهم اإلجراءات اجلبائية املقخذة من طرف
احلكومة خال اوع شرية األخرية ملعاجلة واوقواء االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،اوذي أصبح يشكل عائىا كبريا يف وجه اوقنمية وملا يتلحىه
من آثار ستلبية عتل االققصاد اووطين ،من منطتلق أن إخضاع اوىطاع املوازي وتلضريبة يعقرب أود أهم اوبدائل املمكنة وزيادة املوارد اجلبائية
وتىتليص عجز املوازنة يف ظل احلاجة إىل تعبئة املوارد وحتىيق اوعداوة اوضريبة .وباورغم من اوضمانات املىدمة وتلمقعامتلني واملواطنني ،إال أن
وصيتلة هذا اوربنامج تبى مقواضعة وبعيدة عن املأمو مىارنة حبجم االققصاد غري اورمسي أو األهداف املسطرة من احلكومة.
الكلمات المفتاحية :االققصاد غري اورمسي ،برنامج االمقثا اجلبائي اإلرادي ،اوعفو اوضرييب.
Abstract
This paper aims to highlight the voluntary tax compliance program as one of most important tax
measures taken by government during the last decade to absorb and integrate informal economy in Algeria,
which has become a major obstacle to development and its negative impact on economy. As taxation of
informal sector is one of most important alternatives to increasing tax resources and reducing budget deficit
in light of need to mobilize resources and achieve tax justice. Despite the guarantees provided to operators
and citizens, the results of this program remain modest and far from ambitious in view of size of informal
economy or the goals set by the government.
Keywords: informal economy, voluntary tax compliance, tax amnesty.

المقدمة
يكاد جيمع املخقصون يف اوسياسة واالققصاد عتل أن االققصاد غري اورمسي يتلحق أضرارا باققصاديات اودو بل يىف عائىا يف مسار
اوقنمية اوذي ختصص وه احلكومات سنويا اعقمادات ماوية ضخمة واويت يقم تغطيقها يف اوغاوب باملوارد اجلبائية ،ويظهر تأثري االققصاد غري
اورمسي عتل االققصاد اووطين بشكل واضح عتل مسقوى املوارد اوعمومية واويت تبى دائما عاجزة عن اوقغطية اوكامتلة ونفىات االسقثمار،
مما جيرب اودووة عتل اوتلجوء إىل مؤسسات اإلقراض اودووية.
ويف ظل تزايد احلاجة إىل تعبئة م وارد اخلزينة ،فإن إخضاع اوىطاع املوازي وتلضريبة يعقرب أود أهم اوبدائل املمكنة وزيادة املوارد اجلبائية
وتىتليص عجز املوازنة من ناوية ،ومن منطتلق أن حتمل فئة وتلعبء اوضرييب دون أخرى من شأنه أن ميس مببدأ املساواة أمام اوقكاويف
اوعمومية وباوقايل اوقأثري عتل اوعداوة اوضريبية اويت هي أساس بعث اوثىة يف نفوس ممويل املنظومة اجلبائية من ناوية أخرى.
ويف هذا اوصدد قامت اجلزائر عتل غرار أغتلب دو اوعام ،باختاذ إجراءات وتدابري اجلبائية مقعددة هبدف اوقواء االققصاد غري اورمسي
وحماووة اسقىطاب وامقصاص رؤوس األموا اوناشطة فيه بإدماجها حتت املظتلة اورمسية ،وهذا من خال تبسيط اونظام اوضرييب واوقوسع يف
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منح االمقيازات اجلبائية وكذا تعزيز آويات اورقابة اجلبائية ،غري أن أهم إجراء ترغييب ومضمون اختذته الوقواء االققصاد غري اورمسي متثل يف
برنامج االمقثا أو االوقزام اجلبائي اإلرادي أو اوطوعي .وبذوك تظهر ونا إشكاوية اوبحث كما يتلي:
ما مدى مساهمة برنامج االمتثال الجبائي االرادي في امتصاص السيولة الناشطة في االقتصاد غير الرسمي ودمجها تحت

الدائرة الرسمية؟

ومن هذه املنطتلق حتاو هذه اوورقة اوبحثية تشخيص وتىييم أهم اآلويات واإلجراءات اجلبائية اويت اعقمدهتا اجلزائر الوقواء االققصاد
غري اورمسي خال اوعشرية األخرية باورتكيز عتل برنامج االمقثا اجلبائي اإلرادي باوقطرق إىل اونىاط اوقاوية:
أوال :مفهوم االققصاد غري اورمسي
ثانيا :بعض اآلثار اوستلبية والققصاد غري اورمسي
ثاوثا :االققصاد غري اورمسي من املنظور اجلبائي ،املظاهر واحلتلو
رابعا :برنامج االمقثا اجلبائي اإلرادي ،اإلجراءات واوقىييم
أوال -مفهوم االقتصاد غير الرسمي
يعقرب االققصاد غري اورمسي ظاهرة تقأثر وتشرتك فيها أغتلب دو اوعام عتل اخقالف درجة تطورها سواء كانت دو مقىدمة أو
نامية أو وىت مقختلفة غري أهنا تقأثر بدرجات مقفاوتة ،سنحاو من خال هذا اوعنوان أن نقطرق إىل مفهوم االققصاد غري اورمسي كما يتلي:
 -1تعريف االقتصاد غير الرسمي
ال يوجد تعريف دقيق وحمدد والققصاد غري اورمسي غري أنه توجد بعض اوعوامل املشرتكة بني مكوناته ،وتقعدد املصطتلحات اويت
تشري إويه كاققصاد اوظل وكذوك االققصاد اخلفي أو االققصاد املوازي أو اوىطاع غري املنظم1،سنحاو أن نقناو بعض اوقعاريف اويت
أعطيت والققصاد غري اورمسي كما يتلي:
يعرف االققصاد غري اورمسي عتل انه جمموعة األنشطة اويت حتىق دخال ال يقم تسجيتله رمسيا ضمن وسابات اوناتج اوىومي ،إما
وق عمد إخفائه هتربا من االوقزامات اوىانونية املرتبطة باوكشف عن هذه األنشطة أو وكوهنا هي يف ود ذاهتا تعد خماوفة وتلىانون.2
كما يعرف أنه عبارة عن تباد وستلع وخدمات اويت ال تعقرب مسجتلة يف احلسابات اورمسية ،فاالققصاد غري اورمسي يفتلت يف معظم
3
األويان من اوضرائب ومتارس أنشطقه يف األسواق اوسوداء.
ال يشمل االققصاد غري اورمسي األنشطة غري املشروعة فىط ،بل يشمل أيضا أشكا اودخل اويت ال يبتلغ عنها واملقحصل عتليها
من إنقاج اوستلع واخلدمات املشروعة ،سواء من املعامالت اونىدية أو املعامالت اويت تقم بنظام املىايضة ،ومن مث فإن االققصاد غري اورمسي
4
يشمل مجيع األنشطة االققصادية اويت ختضع وتلضريبة إذا ما أبتلغت هبا اوستلطات اوضريبية.
 1صندوق اونىد اوعريب ،إحصاءات القطاع غير الرسمي في الدول العربية  ،االجقماع اورابع وتلجنة اوفنية ملبادرة اإلوصاءات اوعربية 09-08 ،نوفمرب
ص

،2017

.15

 2حممد زعالين ،شمولية ظاهرة االقتصاد الموازي باإلشارة إلى االقتصاد الجزائري (تأصيل المعنى -بحث في األسباب واآلثار) ،جمتلة أحباث اققصادية
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 3موسوس مغنية ،ضبط االقتصاد غير الرسمي في الجزائر لزيادة إيرادات الخزينة العامة ،جمتلة االققصاد واملاوية ،اوعدد اوثاين ،اجملتلد اورابع ،كتلية اوعتلوم
االققصادية واوقجارية وعتلوم اوقسيري ،جامعة اوشتلف ،اجلزائر ،2018 ،ص .178
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ومن خال ما سبق نسقنقج أن االققصاد غري اورمسي هو جمموعة األنشطة االققصادية اويت ال تسقطيع اودووة معرفة وجمها ،يشمل
خمقتلف األنشطة وعمتليات اوقشغيل اوذاتية واوعمل يف املؤسسات غري املسجتلة وكوميا ،ويضم كذوك مجيع اوعامتلني بأجر اوذين ال
حيصتلون عتل نظم وتلحماية االجقماعية ،وباوقايل فهو يضم جمموعة من اخلصائص األساسية اويت تقميز به نشاطاته واملوضحة فيما يتلي:
أنشطة غري مىيدة حماسبيا؛أنشطة غري قانونية (ال ختضع وقنظيم قانوين)؛-إطارها خارج اوسوق اورمسية.

 -2بعض أسباب ظهور االقتصاد غير الرسمي

ختقتلف أسباب منو االققصاد غري اورمسي من دووة ألخرى ،سنحاو إظهار أهم األسباب اويت ميكن أن يقوفر بعضها يف أغتلب
1
اودو كما يتلي:
عجز املوازنة اوعامة وتلدووة واويت تنشأ بزيادة وجم نفىات هذه األخرية عن إيراداهتا ،مما جيعتلها تتلجأ إىل رفع معدالت اوضرائب أو فرضضرائب جديدة هبدف اوقختلص من مشكتلة اوعجز يف املوازنة ،قد يؤدي ذوك إىل ارتفاع مسقوى اوضرائب األمر اوذي يدفع املواطنني
إىل اوقحايل واالوقفاف عتليها هبدف اوقختلص أو تىتليص اوضرائب اوواجبة اودفع جتاه إدارة اوضرائب.
ندرة وطبيعة اوستلع؛ إذ ختقتلف درجة منو أنشطة االققصاد غري اورمسي باخقالف اخلصائص االققصادية بني اودو املقىدمة واودو اونامية،فاوستلع األساسية مثال يف اودو اونامية تباع بأسعار مدعمة من قبل اودووة مما يساهم يف منو أنشطة االققصاد اورمسي يف هذه اودو
من خال إعادة بيع وهتريب هذه اوستلع إىل اودو األخرى.
اوبطاوة واخنفاض مسقوى اودخل وارتفاع مسقوى اوقضخم؛ إذ تعقرب اوفجوة اوكبرية بني عروض اوعمل واوطتلب عتليه إىل دفع اإلفرادوتلبحث عن فرص اوعمل غري اورمسية ،كما يؤدي اخنفاض مسقوى اودخل وارتفاع معدالت اوقضخم اويت تؤدي إىل اخنفاض قيمة
اودخل احلىيىي وألفراد إىل اوتلجوء وتلوظائف غري اورمسية هبدف احلصو عتل دخل إضايف وقحسني اوظروف املعيشية.
اوبريوقراطية واوفساد اإلداري وقتلة كفاءة املؤسسات احلكومية ،فقساهم اوقعىيدات اإلدارية اويت تضعها بعض احلكومات اويت من شأهنا أنتؤدي إىل صعوبة احلصو عتل اورتاخيص واوقصرحيات ملزاووة أنشطة معينة إىل جلوء األفراد ملزاووقها دون اوقىيد باإلجراءات اوىانونية،
باإلضافة إىل ذوك فإن فرض قوانني مانعة أو احلظر ألنشطة معينة يدفع األفراد واملؤسسات إىل االوقفاف وو هذه اوىوانني ،تساهم
كذوك عدم كفاءة األجهزة احلكومية يف تطبيق اوىوانني واوتلوائح اوقنظيمية يف زيادة األنشطة غري اورمسية باعقبارها أرض خصبة هلا.
 -3مظاهر وأشكال أنشطة االقتصاد غير الرسمي
تقنوع جماالت عمل االققصاد غري اورمسي وعموما ميكن وصرها يف ثالثة أنشطة رئيسية وسب معايري األمم املقحدة كما يتلي:

2

 -1.3األنشطة الشرعية :هي خمقتلف األنشطة أو األعما املشروعة اويت ال متثل جرمية حبد ذاهتا ووكنها يف واوة عدم اوقصريح هبا ودى
املصاحل واهليئات احلكومية تصبح خماوفة وتلىانون.
األنشطة اوشرعية املصرح هبا جزئيا ،تشمل خمقتلف اونشاطات املسجتلة إداريا واوغري مصرح هبا كتليا ودى مصتلحة اوضمان االجقماعي وإدارة
اوضرائب ،وبذوك ينقج عنها اوقهرب واوقمتلص جزئيا أو كتليا من االسقحىاقات املرتتبة عتل مزاووقها جتاه اودووة سواء كانت عتل شكل
رسوم أو ضرائب أو بيانات ويسقفيد من أغتلب اخلدمات املىدمة وغريه من اوىطاعات وبكل أشكاهلا.

 1رواب حممد بن سعود ،اقتصاد الظل (واقع ملموس وحلول مقترحة)  ،جمتلة جامعة بنغازي اوعتلمية ،اوسنة اوسادسة واوعشرون ،اوعدد اوثاوث واورابع ،جامعة
بن غازي ،ويبيا ،2013 ،ص .13-11
 2نسرين حيياوي ،االقتصاد الموازي في الجزائر :الحجم ،األسباب والنتائج ،جمتلة اودراسات املاوية واحملاسبية واإلدارية ،اوعدد اوسادس ،كتلية اوعتلوم
االققصادية واوقجارية وعتلوم اوقسيري ،جامعة أم اوبواقي ،اجلزائر ،2016 ،ص .293
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 -2.3األنشطة غير الشرعية :متثل خمقتلف األنشطة اإلجرامية اوقىتليدية املوودة وتلدخل أو بعبارة أخرى األنشطة املخاوفة وتلنظام اوىانوين
اوسائد يف اوبالد مثل االجتار باملخدرات واوىمار واوقهريب وغريها من األنشطة األخرى اوغري شرعية وتدخل ضمن االققصاد اإلجرامي،
وميكن تىسيم األنشطة غري املشروعة إىل ثالثة أقسام واويت ميكن وصرها يف :األنشطة اويت تنقج اوستلع واخلدمات اوغري مشروعة وجترمها
اوىوانني اودووية ،األنشطة املخاوفة وتلوائح اويت تضعها اودووة واألنشطة اويت تقم مبخاوفة قوانني اوعمل.
ثانيا -بعض اآلثار السلبية لالقتصاد غير الرسمي
مما ال شك فيه أن والققصاد اورمسي بعض اآلثار االجيابية مثال كزيادة دخو األفراد يف ظل اخنفاض مسقويات اودخل احلىيىية
وختفيض معدالت اوبطاوة احلىيىية ،باإلضافة إىل اوىدرة عتل توفري اوستلع واخلدمات بأسعار أقل وحتىيق أثار توزيعية موجبة عتل حمدودي
اودخل ،غري أن اآلثار اوستلبية والققصاد اوغري اورمسي تفوق اآلثار االجيابية ،وسنحاو ذكر بعض اآلثار اوستلبية وه كما يتلي:
 -1اآلثار االقتصادية
يؤثر االققصاد غري اورمسي بشكل ستليب عتل اوسياسات االققصادية وتلدووة وذوك من خال عدة جوانب ،نذكر بعضها فيما يتلي:

 -1.1التهرب الضريبي :يساهم االققصاد اوغري رمسي يف زيادة معد اوقهرب اوضرييب وهذا بواسطة اوقمتلص اوكتلي أو اجلزئي من خمقتلف
اوضرائب واورسوم واوغرامات ،وبذوك تفىد اودووة إيرادات كبرية قد يرتتب عنها عجز املوازنة اوعامة هلا وهذا وكون أن االققصاد يقكون أو
يقضم ن جزء من اودخل اوذي مت توويده وال يدفع عنه اوضرائب ،باإلضافة إىل وجود بعض أنواع اوضرائب املباشرة وغري املباشرة مثل اورسم
عتل اوىيمة املضافة وضريبة اوطابع اويت ال يقم حتصيتلها نقيجة وتلقهرب اوضرييب ،وهذا كتله سيؤثر ستلبا عتل امليزانية اوعامة وتلدووة وعتل
مسقوى ا إلنفاق اوعام مث عتل مسقوى اوقنمية االققصادية بشكل عام ،وقد يؤدي ذوك باودووة إىل زيادة مسقويات ومعدالت اوضرائب
1
عتل األنشطة اويت تقم يف االققصاد اورمسي.
 -2.1عدم دقة المعلومات االقتصادية وأثارها السلبية :كتلما زاد منو االققصاد غري اورمسي عتل وساب االققصاد اورمسي كتلما أعط
معتلومات وإوصائيات مضتلتلة وغري دقيىة وو اإلمكانيات االققصادية احلىيىية وتلمجقمع ،ويؤدي ذوك إىل سوء ختصيص املوارد
االققصادية وسوء توزيع اوناتج احملتلي ،وبذوك تكون املؤشرات االققصادية غري مناسبة وعمتلية صنع اوسياسة االققصادية وبناء عتليه تقخذ
سياسا ت خاطئة وتلقعامل مع املشاكل االققصادية املخقتلفة ،فاملعتلومات غري اوكامتلة واوغري دقيىة تضتلل أصحاب اوىرارات االققصادية وينقج
عنها سياسات غري ستليمة قد تؤدي كذوك إىل اختاذ إجراءات مكثفة أكثر من اوالزم أو اوعكس ،وبصفة عامة فإن اإلوصائيات املغتلوطة
2
واملقحيزة ال تسمح باوقىييم اوصحيح وألداء االققصادي واختاذ اوىرارات املناسبة.
 -3.1تقليد العالمات التجارية :تنقشر ظاهرة تىتليد اوعالمات اوقجارية يف االققصاد غري اورمسي خاصة فيما يقعتلق باوستلع واوبضائع،
وتعقرب اوعالمة اوقجارية من اوناوية اوىانونية وىا من احلىوق املعنوية اجلديرة باورعاية واالعرتاف ألصحاهبا ومبدعيها حبماية مناسبة إذ تعقرب
وىوق قابتلة وتلقىييم ،ويقم صناعة أو إنقاج نفس اوستلعة وبنفس اوعالمة اوقجارية بقكاويف منخفضة وتباع بأقل من األسعار وتلستلع األصتلية
وتؤدي إىل املسقهتلك إىل اسقهالك هذه اوستلع واوبضائع دون إدراك أهنا مىتلدة ،وقد تقضمن أو تقسبب هذه اوستلع واوبضائع يف أمراض
خطرية ألهنا تنقج دون رقابة من قبل األجهزة واهليئات املخقصة يف اودووة.

1
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د.نورالدين يوسفي ،د .كريم قوبة

 -2اآلثار المالية والنقدية
يؤثر االققصاد غري اورمسي بشكل ستليب عتل اوسياسات املاوية واونىدية من عدة زاويا سنحاو ذكر بعضها كما يتلي:
 -1.2ظاهرة تبيض األموال :يؤدي االققصاد غري اورمسي إىل تفشي ظاهرة تبيض األموا يف خمقتلف اودو اويت ينقشر فيها ،ويىصد
بقبييض األموا كل عمل أو إجراء يهدف إىل حتويل أو إخفاء أو نىل أو تغيري طبيعة ومتلكية ونوعية األموا احملصتلة من أنشطة أو أعما
غري قانونية أو غري مشروعة أو إجرامية هبدف اوقغطية أو اوقمويه عتل مصدرها وكي تظهر يف اونهاية أهنا من مصادر مشروعة ،1ويتلجأ
اوذين يزاووون نشاطهم يف االققصاد غري اورمسي إىل شراء عىارات أو مزاووة بعض األنشطة اوىانونية ،قصد إعادة ضخ هذه األموا يف
االققصاد أو هبدف إخفاء املصادر األساسية واوغري مشروعة اويت حتصتلوا هبا عتل األموا وجتنب املقابعات اوىانونية واوىضائية هلم.
 -2.2ارتفاع معدالت التضخم  :كما يساهم االققصاد اوغري اورمسي إىل ارتفاع معدالت اوقضخم ،ويث سقميل األسعار يف االققصاد
اوغري اورمسي إىل اوقزايد مبعدالت أقل من تتلك اوسائدة يف االققصاد اورمسي ،فمن املقوقع أن تكون أسعار اوستلع واخلدمات يف االققصاد غري
2
اورمسي أقل من األسعار يف االققصاد اورمسي بأعبائه اجلبائية واإلجرائية.
 -3.2اآلثار النقدية :يساهم االققصاد غري اورمسي كذوك يف اوقأثري عتل اوسياسة اونىدية وتلدووة ،فهي تساهم يف زيادة اودوافع األساسية
والوقفاظ باونىود يف صورة سائتلة ودى األفراد أو املؤسسات اويت تنشط يف االققصاد غري اورمسي هبدف إجراء املعامالت واألنشطة اوقجارية
دون اوتلجوء إىل املعامالت اوبنكية ،وهذا قصد إخفاء وعدم كشف هذه األنشطة اويت يزاوونها أو هبدف جتنب دفع اوضرائب واورسوم،
ويؤثر ذوك عتل سياسات اوبنك املركزي من ويث سياسة إصدار اونىود أو من ويث معدالت اوفائدة اويت تقعامل هبا اوبنوك هبدف
امقصاص اوكقتلة اونىدية من اوسوق ،باعقبار أن ندرة أو قتلة اوعمتلة اونىدية يف اوسوق يؤدي إىل إصدار جديد هلا من قبل اوبنك املركزي.
 -3بعض اآلثار االجتماعية والسياسية :
كذوك من اآلثار اوستلبية هلذا هناك أثار اجقماعية وسياسية سنحاو اوقتلميح هلا فيما يتلي:
 -1.3اآلثار االجتماعية  :باإلضافة إىل خمقتلف اآلثار اوستلبية اوسابىة اوذكر فتلالققصاد غري اورمسي بعض اآلثار االجقماعية اوستلبية فهو
يضع اوعما يف خمقتلف األخطار االجقماعية نظرا وغياب احلماية االجقماعية واحمليط اوذي ينعدم فيه أدىن وىوق وقوانني اوعمل وعدم
املساواة بني اوعما يف احلىوق واوواجبات ،ويساهم يف توسع وانقشار األمراض االجقماعية واجلرمية واحنراف اوشباب ملمارسة األنشطة اوغري
مشروعة ،باإلضاف ة إىل ذوك فهو يساهم يف توسيع دائرة اوفساد وممارسة اورشوة واوقشغيل اوعبودي واملفرط وتلىصر واسقخدامهم يف بعض
مظاهر اوقجارة غري اوشرعية واحملرمة.
 -2.3اآلثار السياسية  :تقمثل اآلثار اوسياسية اوستلبية والققصاد غري اورمسي يف اسقغال األطراف اويت تزاو أنشطقها يف االققصاد
وألموا املقوفرة عندهم يف تنفيذ مشاريع سياسية وانقخابية نقيجة وىدرهتم املاوية ،وقد يصبحون مؤثرين يف صياغة وصناعة اوىرارات
3
اوسياسية ،فىد تؤدي زيادة قوهتم املاوية إىل تراجع هيبة اودووة وباوقايل اإلساءة إىل االسقىرار اوسياسي واالجقماعي واونمو االققصادي.

 1ويان ستلمان ،اقتصاد الظل أو االقتصاد الخفي ،مجعية اوعتلوم االققصادية اوسورية ،ص ،03 :موجود عتل املوقع االوكرتوين:
 2بن موس كما وبراغ حممد ،ظاهرة
اجلزائر ،2013 ،ص .207

www.mafhoum.com/syr/articles_07/suleiman.pdf consulte le 11/12/2018 a 13 :00.
االقتصاد غير الرسمي :أسبابه وأثاره  ،اجملتلة اجلزائرية وتلعوملة واوسياسات االققصادية ،اوعدد اورابع ،جامعة الجزائر،3

 3بورعدة وورية ،االقتصاد غير الرسمي في الجزائر :دراسة سوق الصرف الموازي ،مذكرة ماجسقري يف االققصاد ختصص االققصاد اودويل ،كتلية اوعتلوم
االققصادية وعتلوم اوقسيري واوعتلوم اوقجارية ،جامعة وهران ،اجلزائر ،3104 ،ص .74
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ثالثا -االقتصاد غير الرسمي من المنظور الجبائي ،المظاهر والحلول
من وجهة نظر جبائية حبقة ،يقشكل اوىطاع غري اورمسي من أنشطة ممارسة من خال انقهاك اوىانون من قبل األفراد واوشركات
اوذين يتلجؤون يف كثري من األويان إىل أساويب اوقياوية وتلقهرب من دفع اوضريبة ،وباوقايل ورمان اجملقمع اووطين من املوارد اوالزمة وقمويل
1
اوقنمية وختلق تشوهات يف أداء االققصاد.
 -1مظاهر االقتصاد غير الرسمي من الناحية الجبائية:
وددت املديرية اوعامة وتلضرائب أهم مظاهر االققصاد غري اورمسي أو املوازي يف اجلزائر واويت تقمثل يف :اوبيع واوشراء دون فاتورة،
اوفوترة اوناقصة ،اوفوترة اوومهية أو ما يسم بفاتورة "اوقاكسي "TAXI؛ وضع اوسجل اوقجاري حتت تصرف اوغري أو اسقئجاره (اوشركات

املرشحة  ، prête - nomsشركات اوشاشة  ،)sociétés écranاالوقفاف وو االمقيازات اوضريبية وحتويتلها عن مسارها احلىيىي؛
اوقصريح اوناقص واخلاطئ ودى اجلمارك؛ ختفيض األسعار املعتلنة ودى اجلمارك؛ اودفع اونىدي وتلمعامالت اوقجارية؛ تزوير واسقخدام
اووثائق املزورة (املسقندات املسقخدمة يف اوقوطني ،شهادات اوشراء باإلعفاء من اورسم عتل اوىيمة املضافة ،وقوائم برامج )...ANDI؛
اوقنىل اوكبري وتلمقعامتلني واملنقجني اوناشطني يف اجملا اوقجاري؛ ممارسة األنشطة يف مناطق معزووة عن تطبيق اوىانون " "Non droitبسبب
عدم وجود اوقحضر اوقجاري ،اورتتيبات اوىانونية واحملاسبية (تغيري اوشكل اوىانوين وتلشركة ،سجالت جتارية مقعددة ،اوشطب املقكرر من
2
اوسجل اوقجاري).
 -2اإلجراءات الجبائية المتخذة الحتواء االقتصاد غير الرسمي:
عمدت اإلدارة اوضريبية يف اوقوائها وتلىطاع غري اورمسي عتل مىاربة حتت مصطتلح تأطري اونشاط االققصادي من خال إدخاهلا
وقدابري جبائية مت تصنيفها إىل أربعة حماور رئيسية وسب توصيات املؤمتر املنعىد يف  13جوان  2007حتت إشراف مركز املؤمترات
3
واودراسات ملديري اإلدارات اوضريبية .CREDAF
الجدول رقم ( :)11المحاور الرئيسية لمواجهة االقتصاد غير الرسمي

 -1الهياكل واألدوات
 تنظيم اهلياكل عتل أساس تسيريوسب وجم املكتلف وتعيني
مقحدث رمسي وويد.
 سياسة اوقسجيل إجبارية إنشاء اوبطاقية اإلوصائية إنشاء رقم وويد وتلقعريف -انشاء بنك معطيات وو

 -2إجراءات الترغيب
 مساعدة املكتلفني اجلدد عتلاوقسجيل
 ضبط اونظام اوقصرحيي معرهانات اوقبسيط حلمل االفراد عتل
تسجيل انفسهم ودى مصاحل
اوضرائب بقوفري اووسائل املادية
واوقىنية إقامة عالقات مرنة دائمة

 -3طمأنة المكلفين
 منح اوضمانات وتىدمياملساعدة ،تسيري املكتلفني غري
املسجتلني إمكانية وصرهم
وإخضاعهم االجباري.
ترقية جما اإلعالم االتصا ترقيةوىوق املكتلف ،اوكشف اوسريع
واملبكر وتلمخقفني واملعاجلة اوسريعة

 -4تقييم القطاع غير الرسمي
 برنامج وتلقدخل حمدد زمنياومنهجيا ،ومقعدد األطراف
 وووة قيادة وتلمقابعة واوقىييم. إرساء مؤشرات وألداء وسباوعمتليات املنجزة يف ميدان وصر
املكتلفني وطمأنقهم.
 -مدى مالءمة اووسائل مع اوواقع.

وتلمتلفات

 ختفيف اوعبء اوضرييباملكتلفني من خال اوربط
 إرساء نظم تشجيعية وتلقسجيلباوكهرباء ،املاء واهلاتف
المصدر :فنغور عبد اوسالم ،تحليل السياسة الجبائية في الجزائر منذ إصالحات  :1662تقييم وآفاق ،أطرووة دكقوراه عتلوم يف اوعتلوم
االققصادية ،جامعة باتنة ،2016 ،1ص .312

1

Direction générale des impôts ; Le Secteur Informel, lettre de la DGI, N° 18, Novembre 2004, p 02.
Direction générale des impôts: Conférence annuelle des cadres dirigeants, la lettre de la DGI, Numéro spécial, Avril
2006, p 15.
3
DGI ; la lettre de la DGI, N° SPECIALE, Alger du 11 au 13 juin 2007 CREDAF : Centre de Rencontres et d'Études
des Dirigeants des Administrations Fiscales, p 4-5.
2
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وميكن إجياز أهم اإلجراءات اجلبائية املقخذة من طرف اإلدارة اوضريبية خال اوعشرية األخرية وقبسيط اونظام اوضرييب من جهة
واوقواء وإدماج االققصاد غري اورمسي من جهة أخرى يف احملاور اوقاوية:
إنشاء رقم تعريف جبائي موود  NIFابقداء من سنة  2009وتعميمه عتل مجيع مصاحل اجلمارك مع ربطه باونظام املعتلومايت
اخلاص باوقص رحيات اجلمركية ،مما يسمح بقباد املعتلومات عن املقعامتلني االققصادين بني اجلمارك ،اوضرائب واوبنوك ومراقبة
1
اوقجارة اخلارجية وتلقعرف عتل املهربني ،إضافة إىل إنشاء اوفرق املخقتلطة وتلىيام حبمالت اوقفقيش واملقابعة.
SIGAD

تبسيط اإلجراءات اإلدارية من خال تىتليل عدد اووثائق املطتلوبة وقكوين متلف جبائي من  09إىل  04باونسبة وألشخاصاملسقفيدين من األنظمة اوقحفيزية يف إطار ( ،)ANDI,ANSEJ, ANGEM, CNACباإلضافة إىل ختفيض عدد وثائق ختلق
2
اونشاط ،توقيف اونشاط ،إصدار مسقخرج اجلداو وإصدار شهادة عدم اإلخضاع اوضرييب وغري اوقجار بشكل حمسوس.
تليص مدة تستليم رقم اوقعريف اجلبائي ( )NIFإىل  48ساعة ابقداء من تاريخ إيداع املتلف مع إمكانية احلصو عتليه عرب اإلنرتنت،تى
بعد ختلق املتلف اجلبائي عتل مسقوى املصاحل اجلبائية احملتلية.
اوفصل بني عمتلية اوقصريح وعمتلية اودفع مع إدراج آوية اوقصريح واودفع اإلوكرتوين3،ويث أصبح بإمكان املكتلف باوضريبة اوىيام
باوقصريح اوسنوي وتلضريبة عتل أرباح اوشركات واوقصرحيات اوشهرية من غري أن يصاوب إجراء اوقصريح عمتلية اودفع ،ويف واوة
جتاوز اآلجا اودفع املىررة تطبق غرامات اوقأخري.
تبسيط أنظمة فرض اوضريبة وتىتليص اوعبء اوضرييب بإدخا اوضريبة اجلزافية اووويدة سنة  ،2007وتوسيع جما تطبيىها وقشمل كل
من األشخاص اوطبيعيني واملعنويني اوذين ال يقجاوز رقم أعماهلم  30متليون دج ابقداء من سنة .2015
تىدمي امقيازات جبائية وتلشباب املىاو والسقىطاب اوفاعتلني يف اوىطاع املوازي ،من خال اإلعفاء من اوضرائب ملدة ثالث سنوات
يف إطار أنظمة " "ENSEJأو "" ANGEMأو " "CNACبداية من تاريخ اوشروع يف االسقغال  ،وملدة  06سنوات إذا كانت
األنشطة متارس يف مناطق جيب ترقيقها ،ومتدد بسنقني عند تعهد املسقثمرون بقوظيف ثالث عما عتل األقل ملدة غري حمددة.
وحتدد املدة ب ـ ـ 10سنوات عندما متارس األنشطة يف منطىة تسقفيد من إعانة اوصندوق اخلاص وقطوير مناطق اجلنوب.
تىدمي حتفيزات جبائية وقجار األسواق اوفوضوية إلدماجهم يف اوىطاع اورمسي يف أماكن مهيأة من قبل اجلماعات احملتلية ،من خالإعفائهم من اوضريبة اجلزافية اووويدة خال اوسنقني األوويقني تتليها ختفيضات وتلسنوات اوثالث املواوية بنسب ،%50 ،%70
 %25عتل اوقوايل.
رابعا -برنامج االمتثال الجبائي اإلرادي ،اإلجراءات والتقييم
إذا كانت اإلدارة اجلبائية قد جسدت اوعديد من اوقوصيات اوسابىة من خال تبسيط اونظام اوضرييب واوقوسع يف منح االمقيازات
اجلبائية وكذا تعزيز آويات اورقابة اجلبائية ،فإن أهم إجراء ترغييب ومضمون اختذته الوقواء االققصاد غري اورمسي متثل يف برنامج االمقثا أو
االوقزام اجلبائي اإلرادي أو اوطوعي.

 1املديرية اوعامة وتلضرائب ،عصرنة اإلدارة الجبائية من أجل نجاعة اإلدارة ،رساوة املديرية اوعامة وتلضرائب ،رقم

 ،2014 ،75ص .05

 2املديرية اوعامة وتلضرائب ،الوثائق الواجب تقديمها من أجل تسليم الوثائق الجبائية ،مقوفرة باملوقع االوكرتوين وتلمديرية،
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/espace-informations-voir-plus-ar/226-2014-05-20-08-13-32
 3املديرية اوعامة وتلضرائب ،عصرنة اإلدارة الجبائية من أجل نجاعة اإلدارة ،مرجع سبق ذكره ،ص .10
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 -1تعريف برنامج االمتثال الجبائي اإلرادي
مت تأسيس برنامج االمقثا اجلبائي اإلرادي مبوجب أوكام املادة  43من قانون املاوية اوقكميتلي وسنة  ،2015ويث وضع عتل
عاتق اوبنوك مجع ودائع األشخاص اوذين يطتلبون بصفة إرادية االسقفادة من برنامج االمقثا اجلبائي اإلرادي ،وخيص هذا اإلجراء وصريا
اوودائع اويت م يقم خضوعها وتلجباية من قبل كل شخص طبيعي مهما كانت وضعيقه مىابل إخضاع جزايف حيرر مبعد نسبقه ،%07
وجيب أن تـكون هذه األموا أو املعامالت يف األصل من مصدر مـشـروع وال تـرتــبط بـأي فـعل يـج ّـرمه قانون اوعـىوبات واوقـشـريع املنظم
ملـكافحة غسـل األموا ومتويل اإلرهاب.
دخل هذا اوربنامج ويز اوقطبيق ابقداء من  15أوت  2015عتل أن ينقهي تنفيذه بـ ـ 31ديسمرب  ،2016غري أنه مت متديد آجاوه إىل
غاية  31ديسمرب  ،2017وبانقهاء هذه اوفـرتة يـكون األشخاص احلائـزون أمواال مؤهتلة هلذا اوـربنامج وم يقم اكققاهبا حمل إعادة اوقىييم
1
وـسب شـروط اوـىـانـون اوـعـام مع تـطـبـيق اوغرامات واوعىوبات املنصوص عتليها يف هذا اجملا .
 -2مبررات اللجوء إلى البرنامج وأهدافه
يهدف برنامج االمقثا اجلبائي اإلرادي إىل إيداع األموا ودى اوبنوك وكذا تسوية اووضعية اجلبائية ،ويندرج اوربنامج يف إطار رغبة
اوستلطات اوعمومية إىل تعبئة املوارد املاوية قصد متويل االسقثمارات املنقجة وتشجيع أكثر وتلمقعامتلني االققصاديني وكذا املواطنني عتل
االنضمام بصفة تدرجيية إىل اجملا اورمسي.
وتأيت هذه اوعمتلية بعد تراكم املوارد اونىدية نقيجة املعامالت اوشخصية أو اوعائتلية أو اوقجارية وكذا اوقباين بني إجراء مجع املوارد
وتفاعل املؤسسات املعنية اويت م تؤد إىل إيداع هذه املوارد يف اوبنوك .غري أنه يقعني أن تكون يف األصل هذه األموا أو املعامالت من
2
مصدر مشروع وال ترتبط بأي فعل جيرمه قانون اوعىوبات واوقشريع املنظم ملكافحة غسل األموا ومتويل اإلرهاب.
كما بررت اوستلطات اوعمومية هذا اوقوجه باوضرورة اويت تىقضيها املروتلة اوراهنة ،من منطتلق أهنا تعقربها فىط أمواال غري مصرح هبا
ناجتة عن نشاطات غري خاضعة وتلجباية أو اوقصرحيات اوفعتلية ،وهو ما خيتلق مصطتلحا اققصاديا جديدا ”األموا اورمادية“ وتلقعبري عن
هذا اونوع من اونىود إذ ال تصل إىل ود األموا ذات املصادر غري اوشرعية ،كما هو اوشأن باونسبة وقجارة املخدرات أو اوقهريب
واإلرهاب.
كما أن هذا اوربنامج تزامن مع انطالق نظام اودفع اإلوزامي وتلمعامالت اوقجارية اويت تقجاوز ودا معينا ومن مث تضييق جما نظام
3
اودفع اونىدي أو ما يصطتلح عتليه بنظام "اوشكارة".
 -3الضمانات المقدمة للخاضعين
تقضمن هذه اوعمتلية عدد معقرب من اوضمانات اوىانونية واوقىنية اويت تىود إىل ورية اوقصرف يف األموا املودعة ودى اوبنوك وكذا
تسوية اووضعية اجلبائية من خال تىدمي إوزامي وتلشهادة اجلبائية احملررة عند دفع رسم جزايف مبعد  ،%07اويت ميكن تتلخيصها فيما يتلي:
جي-ب عتل اوبنوك أن تىدم كل اوقوضيحات املفيدة واوضرورية وألشخاص اوذين يرغبون ذوك من طرف إطارات كفؤة يقحكمون يف
عمتلية االمقثا اجلبائي اإلرادي ،كما يقعني عتل اوبنوك أن تىوم بقعيني مكتلفني باوزبائن خمقصني يقوفرون عتل اوكفاءات اوضرورية
وينشطون ضمن فضاء حمدد وخمصص هلذه اوشرحية.

 1املادة  43من األمر رقم  01-15املؤرخ يف  23جويتلية  2015املقضمن قانون املاوية اوقكميتلي وسنة  ،2015ج ر ،عدد
 2املديرية اوعامة وتلضرائب ،برنامج االمتثال الجبائي اإلرادي ،رساوة املديرية اوعامة وتلضرائب ،رقم  ،2015 ،77ص

.40

.8

 3فنغور عبد اوسالم :تحليل السياسة الجبائية في الجزائر منذ إصالحات  :1662تقييم وآفاق ،أطرووة دكقوراه عتلوم يف اوعتلوم االققصادية ،جامعة باتنة،1
 ،2016ص .313
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ويف واوة عدم االخنراط اإلرادي يف اوربنامج ،يف إطار مسع االوقواء املايل ،يسقفيد األشخاص اوذين يىومون بإيداع أموا تىل عن1
 10ماليني دج ،من معاجلة عادية وودائعهم عتل مسقوى كامل اورتاب اووطين.
يسقفيد املودعون اوذين ال حيـوزون وسابا مصرفيا ،يف انقظار اسقالم دفرت اوصكوك ،من بطاقة مصرفية.
-

يقمقع األشخاص املنخرطني يف هذا اوربنامج بضمانات تنص عتل عدم املقابعة اوردعية ،من خال تىدمي وتلمودع شهادة اوقسوية اجلبائية
اويت تضعه مبنأى عن أية رقابة بعدية أو إعادة تىومي جبائي أو أية معارضة جبائية.
 -4إجراءات تنفيذ برنامج االمتثال الجبائي اإلرادي
وفىا ملىقضيات تعتليمة وزارة املاوية رقم
خال املراول اوقاوية:
يقعني عتل األشخاص اوراغبني يف االنضمام إىل برنامج االمقثا اوضرييب اوطوعي االتصا باووكاالت املصرفية إليداع األموا ودفعاورسوم املىابتلة.
يقم إيداع األموا شخصيا من طرف األشخاص املعنيني ،ويودع اوذين حيوزون عتل وساب مصريف األموا نىدا يف وساباهتم ،أمااألشخاص اوذين ال حيوزون عتل وساب مصريف فيسقفيدون من فقح فوري حلساب مصريف تودع فيه األمـوا اوــمودعة نىدا.
عند اوىيام بإيداع األموا جيب عتل األشخاص املعنيني متلــئ بطاقة إيداع مطابىة وتلنموذج امل ـرافق (املتلحق .)01جي-ب عتل اوبنوك أن تدفع يوميا وإلدارة اجلبائية املباوغ اجملمعة مبوجب اورسم اجلزايف احملـرر مبعد  %07عن طريق اوقحويل إىل
احلساب اخلاص بىابض اوضرائب ودى مديرية كربيات اوشركات.
ترسل فروع اوبنوك يوميا عن طريق اوربيد اإلوكرتوين إىل اإلدارة اجلبائية نسخا من بطاقات اإليداع املوقع عتليها من طرف األشخاصاخلاضعني وتلربنامج.
جيب عتل مصاحل اإلدارة اجلبائية تىدمي وصل اسقالم وتلبنك يقعتلق باملباوغ واووثائق املسقتلمة وإرسا خال سبعة أيام اوعمل املواويةإىل اوشخص اخلاضع وتلربنامج وثيىة تثبت خضـوعه وربنامج االمقثا اجلبائي اإلرادي (املتلحق رقم .)02
يقم تنظيم مقابعة شهـرية عتل مسقوى وزارة املاوية (مديرية اوعمتليات اجلبائية واوقحصيل) ومجعية اوبنوك واملؤسسات املاوية وقىييماملسقوى اإلضايف وتلـموارد اجملمعة ومىدار اوضرائب املدفوعة واختاذ اوقدابري اوضرورية اوالزمة ،كما يقعني عتل اوبنوك اوىيام حبمتلة
إعالمية واسعة جتاه زبائــنها احملقمتلني مع اختاذ كل تدابري اويت من شأهنا تسهــيل وتوفري مناخ ثىة.
002

املؤرخة يف

29

جويتلية  ،2015فإن تنفيذ برنامج االمقثا اجلبائي اإلرادي يقم من

 -5تقييم برنامج االمتثال الجبائي اإلرادي
يف اوبداية جتدر اإلشارة إىل أن االمقثا اإلرادي اجلبائي خيقتلف عن مضمون اوعفو اجلبائي ،ذوك أن هذا األخري هو فرصة تقاح
وتلممووني وقصحيح أخطاء اوسنوات املاضية ،قد يكون دائما أو وفرتة حمدودة ويسمح وتلمكتلفني باوضرائب بقسوية أوضاعهم أمام مصتلحة
اوضرائب طواعية ،كما يسمح باوكشف عن املعتلومات غري اودقيىة أو غري اوكامتلة وتلسنوات اوضريبية املاضية ،أو اوكشف عن اوقصرحيات
2
اويت م تبتلغ خال اوسنوات املاضية من دون عىوبة أو حماكمة.
كما جتدر اإلشارة أن اجلزائر م يسبق هلا وأن طبىت عفو ضرييب فيما مض رغم األزمات االققصادية املاوية اويت مرت هبا ،وإن
كان هناك من يعقرب اوقعتليمة اووزارية رقم  12/034اوصادرة عن وزارة املاوية يف  15جانفي  2012مبثابة عفو ضرييب يقعتلق مبنح املؤسسات

 1وزارة املاوية ،التعليمة الوزارية رقم  ،112المؤرخة في  ،2115/19/26حتدد كيفيات اوعمتلية وقنفيذ برنامج االمقثا اجلبائي اإلرادي.
2

Duhaime's Law Dictionary; Tax Amnesty Definition http://www.duhaime.org/LegalDictionary/T/TaxAmnesty.aspx,
consulté le 11/12/2018.
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اويت بعاتىها ديون ضريبية إمكانية دفع مسقحىاهتا باوقىسيط مع إوغاء اوعىوبات اونامجة عن عدم اوقصريح واوغرامات املقعتلىة بقأخري اودفع
1
اوصادرة قبل تاريخ  ،2011/12/31باورغم من أن هذه اوقعتليمة م تقختلتلها عبارة عفو ضرييب.
أما برنامج االمقثا اجلبائي اإلرادي عن طريق إيداع األموا اوناشطة يف األسواق املوازية ودى اوبنوك مع اوىيام بإجراءات تسوية
ا ووضعية اجلبائية مباشرة من مصاحلها ،فإنه ال خيص املقعامتلني االققصاديني املعنيني بدفع اوغرامات اجلبائية واوديون اوضريبية ،وباوقايل م
تعقربه احلكومة مبثابة عفو ضرييب.
وعتل هذا فإن عمتلية مجع أموا األسواق املوازية املعتلن عنها من قبل احلكومة اجلزائرية ختقتلف عن تتلك املعتلن عنها بدووة املغرب
سنة  ، 2014ويث وجهقها احلكومة املغربية وتلمىيمني من املغاربة خارج اوبالد ،يف اووقت اوذي أعتلنت فرنسا عن عفو ضرييب سنة 2013
السرتجاع أموا مشاهريها من اوشخصيات املعروفة واويت فضتلت اسقثمار أمواهلا يف دو تكاد تكون اوضرائب فيها منعدمة ،أما اجلزائر
2
فحاوقها عكس هذه اودو ألن محتلة مجع األموا غري املصرح هبا سقكون فرصة وقطهري وتىنني أموا اوقبييض.
وبعد انىضاء املهتلة احملددة وربنامج االمقثا اوضرييب يف  31ديسمرب  ،2016هبدف معتلن يقمثل يف اسقىطاب ما بني  10إىل
 %15من قيمة األموا املقداووة يف اوسوق املوازية ،قامت احلكومة بقمديد اوربنامج وسنة كامتلة إىل غاية  30ديسمرب  ،2017سعيا منها
إىل حماووة إجياد اوسبل واآلويات إلعادة تشغيل ما يقجاوز  3700متليار دج من أموا األسواق املوازية يف االققصاد اويت تبى خارج دائرة
3
اوبنوك واوقعامالت اورمسية.
ورغم أن اإلجراء كان مبثابة عفو جبائي ،عتل غرار ما قامت به دو عديدة ،إال أن إخضاع املنخرطني ورسم جزايف مبعد
جعل هذا اإلجراء فاقدا وتلواقعية نوعا ما ،باونظر إىل احلصيتلة املقواضعة باعرتاف ضمين وتلستلطات اويت أعتلنت عن معاجلقها وـ ـ 250متلف
فىط 4مكنت من حتصيل ووايل  04متليار دج ،وهي أرقام ال تعرب عن وجم االققصاد املوازي اوذي يعاد ووايل  40متليار دوالر وسب
تىديرات اخلرباء5،مما يقطتلب اوبحث عن أسباب عدم االخنراط يف هذا اوربنامج ،يف ظل عدم وجود إقبا كبري من قبل اجلزائريني باورغم
من األيام املفقووة واحلمالت اوقحسيسية املنظمة وو هذا اإلجراء اويت قامت هبا وزارات املاوية واوقجارة وكذا اوصناعة واملناجم من أجل
االخنراط يف هذا املسع عتل غرار ما مت حتصيتله من عمتلية االقرتاض اووطين من أجل اونمو االققصادي اويت تعكس نقائجه اهلامة ثىة
املشاركني يف اآلفاق اوواعدة والققصاد اووطين.
%07

ويرجع اخلرباء بطء عمتلية االمقثا اجلبائي اوطوعي وأسباب فشتله إىل ختوف املعنيني من تسوية وضعياهتم اجلبائية وتعرضهم
وتلمساءوة عن مصدر األموا رغم اوضمانات املىدمة هلم من قبل احلكومة6،وانعدام اوثىة بني أصحاب األموا واوبنوك اووطنية بعد وادثة
إفالس بنك اخلتليفة وعجز احلكومة عن إنىاذ أموا اجلزائريني وتعويضهم.
ونشري يف األخري ،إىل أن اووضعية احلاوية اويت تسع من خالهلا احلكومة إىل ضم األموا املوجودة يف اوسوق املوازية من خال
برنامج االمقثا اجلبائي اإلرادي ،جتعتلها تواجه عدة حتديات كاوقأثري بصفة غري مباشرة عتل اإلفصاح اوضرييب ،اوقأثري عتل فعاوية اورقابة

 1بن عيشة باديس وطاطا إميان :العفو الضريبي وإشكاالته ،جمتلة املؤسسة ،اوعدد اوثاين  ،2013جامعة اجلزائر  ،3ص

.24
2

FCE Forum de chefs des entreprises : Revue de presse, jeudi 06 août 2015, p 45.
FCE, op.cit. p 45.
الضريبي إلى  7112إقرار بفشل حكومة سالل ،جريدة اخلرب  20أوت  0291متوفر على الموقع االلكتروني:

3

4

وفيظ صواويتلي ،تمديد مدة االمتثال

 /https://www.elkhabar.com/press/article/110649تاريخ االطالع0292/92/21 :

 5وهلي بوعالم ،برنامج االمتثال اإلرادي الجبائي وإشكالية االقتصاد الموازي في الجزائر ،جمتلة
6

دراسات جبائية ،اجملتلد  ،5اوعدد  ،2016 ،1ص .78

بواحليتلة عبد احلكيم ،اإلخضاع الضريبي لنشاطات االقتصاد الموازي بين صعوبات االقتطاع وآفاق التحصيل  -على ضوء الدراسات األكاديمية

والمهنية ،جمتلة دراسات اققصادية ،اجملتلد  ، 4اوعدد

 ،3ديسمرب  .2017ص .112
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د.نورالدين يوسفي ،د .كريم قوبة

اجلبائية يف ظل ازدواجية املعايري يف اوقعامل مع املكتلفني باوضريبة1،بل األكثر من ذوك ،فإن تطبيق هذه اإلجراءات واوقنازالت ميدانيا
يؤدي باحلكومة خلرق بنود اتفاقيات دووية وقعت عتليها اجلزائر يف سياق حماربة تبييض األموا ومتويل اإلرهاب عتل غرار تتلك اويت تفرض
عتل اودو اوعربية أن تضمن كل دووة حتديد هوية اوعمالء واملسقفيدين احلىيىيني ووفظ اوسجالت واإلبالغ عن املعامالت وهي اوبنود
2
اويت من غري املعىو أن تنفذ يف واوة عدم مساءوة املودعني وألموا أو املدخرين.
خامسا -الخاتمة
ال ميكن ألود أن ينكر األضرار اويت حيدثها االققصاد غري اورمسي عتل االققصاد اووطين ،كما ال ينكر اجملهودات اويت تىوم هبا اودو
وتلوقوف دون ترسيخ هذه اوظاهرة يف ذهنية املواطن واوفاعتلني االققصاديني ،ووعل أهم اآلويات املقخذة من قبل اوستلطات تتلك اإلجراءات
اجلبائية ا هلادفة إىل محاية املنظومة اجلبائية اووطنية واملداخيل اوعمومية ودعم املؤسسات اوصغرية واملقوسطة ،باإلضافة إىل إصدار إعفاءات
جبائية بغية إدماج اوىطاع املوازي يف اونسيج االققصادي اووطين.
نتائج البحث
إن معاجلة ظاهرة االققصاد غري اورمسي جيب أن تكون منطتلىة من تشخيص أسباب ظهورها وحتتليل مكوناهتا وعوامل ارتباط عناصرها،
وباونظر إىل واقع ومظاهر االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،فإن مكافحة هذه اوظاهرة تقطتلب معاجلة تعقمد عتل اوسبب واونقيجة وويس
أستلوب املنع واملالوىة.
ويف هذا اإلطار ،فإن برنامج االمقثا اجلبائي اإلرادي اوذي اعقمدته اجلزائر يدخل حتت يف هذا املسع يف إطار سياسة اجلذب
واورتغيب الوقواء االققصاد غري اورمسي حتت املظتلة اورمسية ،وإن كانت نقائجه ضعيفة ويبى جناوه مرهون بقوفري اوىدر اوكايف من
اوضمانات واوثىة ودى املواطنني يف املنظومة املاوية اجلزائرية.
االقتراحات
ومن خال ما تىدم ،فإننا نىدم بعض االقرتاوات وعتلها تؤخذ بعني االعقبار:
تسهيل اإلجراءات اإلدارية وختفيض اوقكاويف واألعباء املصاوبة ودخو اوىطاع املوازي يف االققصاد اورمسي ،إذ ميكن أن يؤدي تبسيطاوىواعد اوقنظيمية إىل ختفيض اوقكتلفة اويت يقحمتلها أصحاب األعما عند تعيني اوعامتلني بشكل رمسي.
تشجيع أصحاب املشروعات عتل إنشاء أعما جديدة ضمن االققصاد اورمسي عن طريق اعقماد قواعد أوضح وبدء منشآت األعمااجلديدة وتشغيتلها.
تبسيط اوتلوائح اوضريبية وحتسني إدارة اوضرائب ويف نفس اووقت ،سيحقاج اوعامتلون يف اوىطاع غري اورمسي إىل املساعدة يف اكقساباملهارات اويت يقطتلبها اوعمل يف اوىطاع اورمسي.
اوبحث يف أسباب عزوف أصحاب املا بوضع أمواهلم يف املؤسسات املاوية وإعادة إرجاع األموا املقداووة يف اوسوق اوسوداء واوسعيجلذب هؤالء والعرتاف مبا ميتلكون باوعفو اوعام بد ضريبة .%2
توسيع برنا مج االمقثا اجلبائي ألصحاب اوثروات اويت مت هتريبها إىل اخلارج واويت تقواجد يف اجلنات اوضريبية عتل غرار ما فعتلقه أغتلباودو من خال برامج اوعفو اوضرييب.

 1وهلي بوعالم ،مرجع سبق ذكره ،ص .78
FCE, op.cit. p 46.
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ضرورة أن يقزامن برنامج االمقثا اجلبائي مع إعادة اونظر يف املؤسسات املاوية واونظام اوذي تسري به كوهنا حتو وقناعة األشخاصومبادئهم املسقمدة من اوقعاويم اإلسالمية وإنشاء بنوك ختتلو من اوقعامالت اوربوية.
قائمة المراجع
صندوق اونىد اوعريب ،إحصاءات القطاع غير الرسمي في الدول العربية ،االجقماع اورابع وتلجنة اوفنية ملبادرة اإلوصاءات اوعربية، 09نوفمرب

-08

.2017

حممد زعالين ،شمولية ظاهرة االقتصاد الموازي باإلشارة إلى االقتصاد الجزائري (تأصيل المعنى -بحث في األسباب واآلثار)،جمتلة أحباث اققصادية وإدارية ،اوعدد اوعاشر ،كتلية اوعتلوم االققصادية واوقجارية وعتلوم اوقسيري ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،اجلزائر،

.2011

موسوس مغنية ،ضبط االقتصاد غير الرسمي في الجزائر لزيادة إيرادات الخزينة العامة ،جمتلة االققصاد واملاوية ،اوعدد اوثاين ،اجملتلداورابع ،كتلية اوعتلوم االققصادية واوقجارية وعتلوم اوقسيري ،جامعة اوشتلف ،اجلزائر،

.2018

رشيدة محودة ،استراتيجيات إدارة االقتصاد غير الرسمي في ظل التخطيط للتنمية المستدامة :دراسة مقارنة بين تجربتي الجزائرومصر ،مذكرة ماجسقري يف عتلوم اوقسيري ختصص اإلدارة االسرتاتيجية وتلقنمية املسقدامة ،جامعة فروات عباس سطيف ،اجلزائر.2012 ،

رواب حممد بن سعود ،اقتصاد الظل (واقع ملموس وحلول مقترحة) ،جمتلة جامعة بنغازي اوعتلمية ،اوسنة اوسادسة واوعشرون ،اوعدداوثاوث واورابع ،جامعة بن غازي ،ويبيا.2013 ،

نسرين حيياوي ،االقتصاد الموازي في الجزائر :الحجم ،األسباب والنتائج ،جمتلة اودراسات املاوية واحملاسبية واإلدارية ،اوعدد اوسادس،كتلية اوعتلوم االققصادية واوقجارية وعتلوم اوقسيري ،جامعة أم اوبواقي ،اجلزائر.2016 ،

ويان ستلمان ،اقتصاد الظل أو االقتصاد الخفي ،مجعية اوعتلوم االققصادية اوسورية ،موجود عتل املوقع االوكرتوين:www.mafhoum.com/syr/articles_07/suleiman.pdf consulte le 11/12/2018 a 13 :00.

بن موس كما وبراغ حممد ،ظاهرة االقتصاد غير الرسمي :أسبابه وأثاره ،اجملتلة اجلزائرية وتلعوملة واوسياسات االققصادية ،اوعدد اورابع،جامعة الجزائر ،3اجلزائر،

.2013

بورعدة وورية ،االقتصاد غير الرسمي في الجزائر :دراسة سوق الصرف الموازي ،مذكرة ماجسقري يف االققصاد ختصص االققصاداودويل ،كتلية اوعتلوم االققصادية وعتلوم اوقسيري واوعتلوم اوقجارية ،جامعة وهران ،اجلزائر،

.3104

-Direction générale des impôts ; Le Secteur Informel, lettre de la DGI, N° 18, Novembre 2004.
-Direction générale des impôts: Conférence annuelle des cadres dirigeants, la lettre de la DGI, Numéro
spécial, Avril 2006.
-DGI ; la lettre de la DGI, N° SPECIALE, Alger du 11 au 13 juin 2007 CREDAF : Centre de Rencontres et
d'Études des Dirigeants des Administrations Fiscales.

-املديرية اوعامة وتلضرائب ،عصرنة اإلدارة الجبائية من أجل نجاعة اإلدارة ،رساوة املديرية اوعامة وتلضرائب ،رقم

..2014 ،75

املديرية اوعامة وتلضرائب ،الوثائق الواجب تقديمها من أجل تسليم الوثائق الجبائية ،مقوفرة باملوقع االوكرتوين وتلمديرية،-املادة

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/espace-informations-voir-plus-ar/226-2014-05-20-08-13-32
 43من األمر رقم  01-15املؤرخ يف  23جويتلية  2015املقضمن قانون املاوية اوقكميتلي وسنة  ،2015ج ر ،عدد .40

-املديرية اوعامة وتلضرائب ،برنامج االمتثال الجبائي اإلرادي ،رساوة املديرية اوعامة وتلضرائب ،رقم

.2015 ،77

فنغور عبد اوسالم :تحليل السياسة الجبائية في الجزائر منذ إصالحات  :1662تقييم وآفاق ،أطرووة دكقوراه عتلوم يف اوعتلوماالققصادية ،جامعة باتنة.2016 ،1

و-زارة املاوية ،التعليمة الوزارية رقم  ،112المؤرخة في  ،2115/19/26حتدد كيفيات اوعمتلية وقنفيذ برنامج االمقثا اجلبائي اإلرادي.

-Duhaime's Law Dictionary; Tax Amnesty Definition
http://www.duhaime.org/LegalDictionary/T/TaxAmnesty.aspx,
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consulté le 11/12/2018.

-بن عيشة باديس وطاطا إميان :العفو الضريبي وإشكاالته ،جمتلة املؤسسة ،اوعدد اوثاين ،جامعة اجلزائر

.2013.،3

-FCE Forum de chefs des entreprises : Revue de presse, jeudi 06 août 2015.

وفيظ صواويتلي ،تمديد مدة االمتثال الضريبي إلى  2119إقرار بفشل حكومة سالل ،جريدة اخلرب
 /https://www.elkhabar.com/press/article/110649تاريخ االطالع2018/10/06 :

20

أوت

2016

و-هلي بوعالم ،برنامج االمتثال اإلرادي الجبائي وإشكالية االقتصاد الموازي في الجزائر ،جمتلة دراسات جبائية ،اجملتلد  ،5اوعدد

،1

،2016

 بواحليتلة عبد احلكيم ،اإلخضاع الضريبي لنشاطات االقتصاد الموازي بين صعوبات االقتطاع وآفاق التحصيل  -على ضوءالدراسات األكاديمية والمهنية ،جمتلة دراسات اققصادية ،اجملتلد  ، 4اوعدد
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العيهار فلة
كتلية اوعتلوم اإلققصادية اوقجارية و عتلوم اوقسيري ،جامعة احممد بوقرة  -بومرداس
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الملخص
خالفا وتلقصور اوىدمي واوستليب واوعدائي إزاء االققصاد غري اورمسي اوذي اتسمت به اوعىود اوسابىة و اوذي ظهر من خال إختاذ
إجراءات تىييدية أو قسرية ضده (اوطرد ،مصادرة املمقتلكات واوغرامات ،)...جيري واويا اخرتاع هنج جديدة إلدارة االققصاد غري اورمسي
بصورة أفضل ،ألنه يتلعب دورا وامسا يف اوقنمية االققصادية يف اوبتلدان اإلفريىية ،و هبدف توضيح هذه اورؤيا اجلديدة عمدنا وقىدمي سقة
( )60واالت وقدخالت اجلماعات احملتلية اهلادفة و قأطري وحتسني أنشطة اوىطاع غري اورمسي ،بإعقبارها تساهم يف اوقنمية اإلققصادية احملتلية،
من ويث اإلنقاج و وكن أيضا من ويث اوعماوة و احلد من اوفىر ،و هندف من خالوه أن يكون مبثابة مصدر اهلام وصانعي اوىرارات
واملمارسني احملتليني اوراغبني يف هتيئه بيئة أكثر دعما والققصاد غري اورمسي يف منطىقهم.
الكلمات المفتاحية :إققصاد غري رمسي ،مجاعات حمتلية ،تنمية حمتلية ،مىاربة تشاركية.
Abstract
Contrairement à l'ancienne, négative et hostile perception de l'économie informelle qui a caractérisé
les décennies précédentes et qui a engendré des mesures restrictives ou coercitives à son encontre
(expulsion, confiscation des biens et des amendes...) , de nouvelles approches sont apparues pour mieux
gérer l'économie informelle, car elle joue un rôle crucial dans le développement économique des pays
africains, et pour mieux clarifier cette nouvelle vision nous avons choisi de présenter six (60) cas
d'interventions des collectivités locales visant à encadrer et à améliorer les activités du secteur informel
comme contribuant au développement économique local, en termes de production, mais aussi en termes
d'emploi et de réduction de la pauvreté, à travers laquelle nous visons à donner une source d’inspiration aux
les décideurs locaux et les praticiens désireux de créer un environnement plus favorable pour l'économie
informelle dans leur région.
Mots clés : l'économie informelle, collectivités locales, développement local, Approche participative.

المقدمة
أعقرب اوىطاع غري اورمسي منذ فرتة طويتلة ،مشكل إلققصادات اوبتلدان األفريىية ،نظرا وقفشيه يف عمق اجملقمع ،و هروبه من يد
اورقابة املركزية وصعوبة وصره وقياس وجمه ،و هلذا اسقخدمت هذه اودو كل األساويب اوكفيتلة بإضعافه و حماربقه ،باورغم من أنه حيقل
مكانة مركزية يف جمقمعاهتا ملا يوفره من عماوة و دخل وتلمواطنني ،إال أن هذه اووضعية تغريت يف سنة  ،7612وبدأت مؤسسات مثل
صندوق اونىد اودويل ترغب يف جعتله حمركا وتلنمو وتلىارة األفريىية ،و قد نشر هذا اوصندوق مؤخرا تصنيفا حيسب بتلد ببتلد أمهية اوىطاع غري
اورمسي يف اإلققصادات األفريىية ،ويث ترتاوح مسامهقه يف اوناتج احملتلي اإلمجايل ما بني  %72و  ، %02كما ميثل ما بني  %06و %06
من اوعماوة غري اوزراعية.
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"وودة اققصادية" ترتاوح بني اوشركات اوصغرية جدا إىل اجملموعات اوكبرية يف

اوقعداد اوعام وتلمؤسسات ) (RGEاملنشور يف هناية اوربع األو من عام  ،7612ووجد أن أكثر من نصفها تعمل يف اوقجارة و أن "أكثر
من  %00منها هي مؤسسات فردية و  %02من اووودات االققصادية احملصاة غري رمسية".
هلذا عمدت اوعديد من اودو اإلفريىية جنوب اوصحراء إىل مىاربة أكثر منها تشاركية مع اوىطاع اخلاص ،قصد حماووة تدعيمه ال اوىضاء
عتليه من خال األساويب اوىمعية و اوردعية املسقخدمة عادة ،و هذا ما واوونا توضيحه من خال هذا اوبحث ،و هو مسقمد من تىرير
بعنوان "إدارة األعما غري اورمسية :املمارسات واونهج احلكومية احملتلية جتاه االققصاد غري اورمسي -أمثتله تعتليمية من مخسة بتلدان إفريىية 1و

هو مبادرة تعاونية وشبكة اوقنمية االققصادية احملتلية جلنوب إفريىيا ) ، (SA LED Networkنظمت هذا املشروع اجلمعية اجلنوب-افريىية
وتلحكومات احملتلية ( -)SALGAباوقعاون مع اوشبكة اإلققصادية احملتلية اإلمنائيه إلفريىيا) (LEDNAوبرنامج املدن املقحدة واحلكومات
احملتلية يف إفريىيا )، 2(UCLGAو تعرض هذه احلاالت تدخالت اجلماعات احملتلية هبدف تأطري و حتسني أنشطة اوىطاع غري اورمسي،
بإعقبارها تساهم يف اوقنمية اإلققصادية احملتلية.

متثتلث بذوك إشكاوية هذا اوبحث يف اإلجابة عن اوسؤا األساسي اوقايل" :ماهي دواعي ظهور هذه المبادرات التشاركية للحكومات
المحلية اإلفريقية مع القطاع غير الرسمي ،ماكان محتواها و هل كللت بالنجاح؟"

عمدنا من خال هذا اوبحث عتل إسقخدام املنهج اووصفي اوقحتليتلي وعرض بعض خصائص باإلققصاد غري اورمسي بصفة خمقصرة باوبتلدان
املدروسة و من بعدها عرض اوقجارب املرتبطة باملىاربة اوقشاركية مع اإلققصاد غري اورمسي من قبل مجاعات إقتليمية إفريىية ،و ألجل ذوك
قسمنا هذا اوبحث إىل حمورين رئيسني مها:
أوال :نظرة عامة عن اإلققصاد غري اورمسي يف بتلدان إفريىيه جنوب اوصحراء
ثانيا :جتارب اجلماعات اإلقتليمية إجتاه االققصاد غري اورمسي خلمسة بتلدان إفريىية
أوال -نظرة عامة عن اإلقتصاد غير الرسمي في بلدان إفريقيه جنوب الصحراء
-1

واقع اإلقتصاد غير الرسمي في بلدان إفريقيه جنوب الصحراء

إفريىيا جنوب اوصحراء ( )L’Afrique subsaharienneهي أودي املناطق اويت ميثل فيها االققصاد غري اورمسي جزء مهم أكثر من غريها
مبقوسط  %38من اوناتج احملتلي اإلمجايل بني  2010و 2014مىابل  %34يف جنوب شرق أسيا و % 23يف أوروبا ،يف وني تسجل أمريكا
3

اوالتينية  ،%40و %17بدو . OCDE
ما ميكن مالوظقه هو أن نسبة مسامهة اإلققصاد غري اورمسي يف اوناتج اووطين اخلام مرتفعة جدا يف دو إفريىيا جنوب اوصحراء حبيث
تفوق  % 40و تعقرب األكرب ضمن اودو املنقمية ملنظمة اوقعاون و اوقنمية اإلققصادية ،و أوروبا و أسيا اوشماوية و وىت إفريىيا اوشماوية،
يف وني جندها مقىاربة مع دو أمريكيا اوالتينبة .و وفىا وقىرير صادر عن صندوق اونىد اودويل ) (FMIفإن االققصاد غري اورمسي يف هذه
املنطىة اجلغرافية يقميز بقباين كبري جدا  ،4وتساهم اوعماوة غري اورمسية يف املقوسط بنسبه  % 60من جمموع اوعماوة غري اوزراعية .ففي بتلدان
1

LEDNA, SALGA, MANAGING INFORMALITY: Local government practices and approaches towards the informal
economy – Learning examples from five African countries, 2012. https://www.enterprise-development.org/wpcontent/uploads/managing_informality_local_governments_practices_towards_the_informal_economy.pdf
2
S David, O Ulrich, S Zelezeck and N Majoe, MANAGING INFORMALITY: Local government practices and
approaches towards the informal economy – Learning examples from five African countries, P11.
3
Leandro Medina, Romain Bouis, Hilary Devine, Mehmet Cangul et Frank Wu ; L’économie informelle en Afrique
subsaharienne, sous direction Ali Mansoor et Cemile Sancak ; P 56. https://www.imf.org/fr/Publications/REO/SSA/
Issues/2017/05/03/sreo0517
4

https://www.agenceecofin.com/economie/1107-48740-le-secteur-informel-represente-entre-20-et-65-dupib-des-pays-d-afrique-subsaharienne-fmi
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مثل جزر موريس وجنوب افريىيا وناميبيا ،عتلي سبيل املثا  ،ترتاوح هذه اونسبة بني  %20و  % 25من اوناتج احملتلي اإلمجايل ،يف وني أهنا
ترتاوح يف مناطق أخرى ،مثل بنني وتنزانيا ونيجرييا ،بني  %50و  % 65من اوناتج احملتلي اإلمجايل .وتشري اودراسة إىل أن اوىطاع غري
اورمسي أخذ يف االخنفاض متشيا مع اوزيادة يف مسقوي اودخل ،و هذا قد يعكس قدرة أكرب عتلي احلوكمة اوفعاوة واحلوافز املفيدة وتلحد من
هذه اوظاهرة.
من بني اوعوامل احملفزة وقنميه اوىطاع غري اورمسي ،جند األعباء اوضريبية واالجقماعية ،ونوعيه املؤسسات  ،ووجم اوسوق واونشاط
االققصادي ،باإلضافة إىل ذوك ،فان اونظام اوىضائي غري اوفعا  ،واوبريوقراطية املفرطة ،وانعدام اوشفافية ،وصعوبة احلصو عتلي االئقمان
ميكن أن تدفع حنو هذا اوبديل ،وخاصة عندما تكون قدرات احلكومة اوىمعية ضعيفه.
-2

النهج الجديد إلدارة اإلقتصاد غير الرسمي لبلدان إفريقية جنوب الصحراء

خالفا وتلقصور اوىدمي واوستليب واوعداء إزاء االققصاد غري اورمسي اوذي اتسمت به اوعىود اوسابىة و اوذي ظهر من خال إختاذ
إجراءات تىييدية أو قسرية ضده (اوطرد ،مصادرة املمقتلكات واوغرامات  ...،وما إىل ذوك) ،جيري واويا اخرتاع هنج جديدة إلدارة
االققصاد غري اورمسي عتلي حنو أفضل ،فهو يتلعب دورا وامسا يف اوقنمية االققصادية يف اوبتلدان اإلفريىية ،خاصة فيما يقعتلق خبتلق فرص
اوعمل واودخل ،إذ يتلعب خبصوص اوبطاوة و نىص اوعماوة املسقوطنة وظيفة خمفف األزمات ،حبيث يىوم بإسقيعاب فائض اوعماوة اويت م
تسقطع اوعثور عتل عمل يف االققصاد احلديث.
واوونا توضيح هذا اونهج اجلديد من خال عرض سقة ( )06دراسات و هي تشمل اوبتلدان اوقاوية :كينيا ومايل ورواندا وجنوب
إفريىيا وتنزانيا ،واويت تبني اسقخدام اجلماعات احملتلية ونهج خمقتلفة إلدارة االققصاد غري اورمسي أو قطاعاته بشكل أفضل يف حمتلياهتم .وعتلي
اورغم من أن بعض املبادرات م تكن ناجحة منذ اوبداية ،فان دراسات احلاوة املعروضة تبني بوضوح أن اوبتلديات يف أحناء اوىارة قد بدأت
تعرتف بأمهية االققصاد غري اورمسي وأن إنكاره غاوبا ما يعوق اونمو االققصادي وسبل اوعيش املسقدامة ،من جهة ثانية جند أن املبادرات

اوناجحة واألقل جناوا توفر دروسا قيمة وتلحكومات احملتلية يف مجيع أحناء اوىارة اويت تقعامل مع االققصاد غري اورمسي .وقد شهدت
اوسنوات اوعشر املاضية حتوال كبريا يف تصور االققصاد غري اورمسي من "االققصاد اوقىتليدي اوذي سيقالش وميوت مع اونمو اوصناعي
احلديث" إىل جزء مقكامل من االققصاد  ،وهو "اوقوسع مع اونمو اوصناعي احلديث" و هذا وتلبىاء.
ففي وني أن هناك أمثتله اجيابيه وبعض احلكومات احملتلية اويت تنقهج هنجا إمنائيا وشامال جتاه االققصاد غري اورمسي ،إال أن األغتلبية م تقبين
بعد اإلمكانات اويت يقيحها االققصاد غري اورمسي من ويث إجياد فرص اوعمل و ختلق سبل عيش مسقدامة " :تعقرب احلكومات اووطنية
واوستلطات اوبتلدية يف كثري من اوبتلدان عموما االققصاد غري اورمسي احلضري غري مرغوب فيه وغاوبا ما يسقهدف سياسات عىابيه أو
تىييدية خاصة يف املؤسسات غري اورمسية".
من جهة ثانية كثريا ما جتد احلكومات احملتلية ،اويت تبدي اهقماما باوقضان اققصادها غري اورمسي وتعزيزه ،نفسها غارقة يف حتدي
إجياد أفضل كيفيه ومكان إلدراجه يف سياسات احلكومة احملتلية وعمتليات اوقخطيط ،ومن ضمن اوقحديات اورئيسية اويت تواجه احلكومات
احملتلية فيما يقعتلق باالققصاد غري اورمسي هي:
أ  -االعرتاف بأمهية ووجود االققصاد غري اورمسي (بوصفه أود املقدختلني أو اوىطاع رئيسي يف اوقنمية واالققصاديات احملتلية) وبقسهيل تغيري
املواقف اجتاه اوىطاع غري اورمسي ؛
ب  -معاجله اوقعىيد واوقنوع يف االققصاد غري اورمسي ،أو امقالك املهارات واوىدرات واهلياكل املناسبة داخل قطاع احلكم احملتلي وتلقعامل مع
االققصاد غري اورمسي ؛
ج  -سد اوفجوة يف اوعالقات واالتصاالت بني احلكومة احملتلية واالققصاد غري اورمسي ؛
د  -إدراج قضايا اوىطاع غري اورمسي يف سياسات اإلدارات احملتلية وأنظمقها وعمتليات ختطيطها ؛
ه  -وضع سياسات مالئمة وتلقنمية االققصادية احملتلية ومبادئ توجيهيه وو ضوابط االققصاد غري اورمسي؛
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و  -اوقعبئة اونشطة والققصاد غري اورمسي يف اوقنمية االققصادية احملتلية ؛
ز  -إشراك اإلدارات اووطنية يف دعم اجلهود اويت تبذهلا احلكومات احملتلية ووضع وتنفيذ هنج إمنائي أكثر وإلققصاد غري اورمسي.
وىت و إن كانت هناك أمثتلة وتلحكومات و وتلجماعات احملتلية اويت انقهجت منهج أكثر مشوال اوىطاع غري اورمسي ،إال أن األغتلبية تعقربه
غري مرغوب ويدعم هذا اوقوجه أيضا اوغياب شبه-كتلي وإلشارات إىل اوىطاع غري رمسي يف وثائق اوقخطيط واإلسرتاتيجية اخلاصة هبا ،و
من وجهة نظر احلكومات هناك عوامل خمقتلفة جتعل مشاركقه صعبة يف تطوير اوسياسات ،و منها:
 عدم االسقىرار وضعف املنظمات اوقمثيتلية وعما اوىطاع غري اورمسي،
 كثرة هذه املنظمات و وجود نزاعات تفرق بينها وو قضايا اوستلطة واالعرتاف،


ضعف املسقوى اوقعتليمي وعما اوىطاع غري اورمسي اوذي مينعهم من ممارسة وىوقهم وواجباهتم اودسقورية.

ثانيا -تجارب الجماعات اإلقليمية إتجاه االقتصاد غير الرسمي لخمسة بلدان إفريقية
وباونظر إىل املسامهة املهمة وتلىطاع يف ختلق اووظائف واوثروة اووطنية ،أصبح من اوضروري تطوير مناهج و مىاربات تسمح بقعظيم
إمكاناته ،و ميكن توضيح ذوك من خال دراسات احلاوة اوسقة ( )60املتلخصة اوقاوية واويت توفر معتلومات قيمة وو كيفية دعم
اجلماعات احملتلية وألعما غري اورمسية اوىائمة هبا:
-1

التجربة األولى :الجماعات المحلية في جنوب إفريقية

تقضمن جتربة جنوب إفريىيا واوقني واوة اإلرشادات اوقوجيهية ورابطة احلكومات احملتلية إلفريىيا اجلنوبية خبصوص اإلققصاد غري اورمسي و
سياسة بتلدية إيقيكويين/دبربان وإلققصاد غري رمسي.
 oاإلرشادات التوجيهية بخصوص اإلقتصاد غير الرسمي :أصدرت رابطة احلكومات احملتلية إلفريىيا اجلنوبية )SALGA(يف سنة
 2012مبادئ توجيهية ملرافىة اجلماعات احملتلية ألجل األخذ بعني اإلعقبار و بشكل أفضل وتلىطاع غري اورمسي و دعمه .وقد نشأت هذه
املبادرة من ا نشغا و قتلق بعض اوبتلديات اويت كانت ختش من أن إنشاء مساوات آمنة وقنظيم كأس اوعام وكرة اوىدم يف عام 2010
سينقج عنه طرد جتار اوشوارع ،و ألجل ذوك نظم منقدى وطين جنوب إفريىي وإلققصاد غري رمسي )SANIEF( 5بغرض تكوين إطار
عمل ملمثتلي مدن كيب تاون ،جوهانسربج و إيقيكويين/ديربان وقىاسم إنشغاالهتم وتباد خرباهتم ،و كان من املأمو أن تؤدي هذه
اوقبادالت إىل حتديد اسرتاتيجية مشرتكة فيما يقعتلق باوىطاع غري اورمسي ،وعتل نطاق أوسع تطوير إطار سياسة وطنية إزاء جتارة اوشارع.

قدمت مساعدة ماوية من قبل وزارة اوقجارة واوصناعة وقسهيل تنظيم اوقبادالت اويت مت توسيعها إىل بتلديات أخرى ،و مبا أن هذا
اودعم املايل إنقه يف سنة  ،2009تووت رابطة احلكومات احملتلية إلفريىيا اجلنوبية ( )SALGAأفريىيا هذا اإلنشغا  ،واوذي نقج عنه سنة
 2012إعداد مبادئ توجيهية ملىاربة شامتلة ( )Approche inclusiveوتلىطاع غري اورمسي.
تستلط هذه اإلرشادات اوقوجيهية اوضوء عتل أمهية اوىطاع غري اورمسي يف اوقوظيف وختلق اوثروة ،وتعطي حملة عامة عن اوسياسات
اويت طبىقها بعض اوبتلديات ،كما تىدمي توصيات متلموسة وتلبتلديات وقطوير اوسياسة اخلاصة هبم إجتاه اوىطاع غري اورمسي ،وكذوك أمثتلة
عامة وىوانني بتلدية مقعتلىة بقجارة اوشارع .ميكننا فيمايتلي تىدمي نظره شامتلة عتلي اإلرشادات اوقوجيهية خبصوص اإلققصاد غري اورمسي وـ
- SALGAبيان اوسياسة وحتديد املسؤوويات و

األدوار:

6



Association des gouvernements locaux d’Afrique du sud (South African Local Government Associatio-SALGA).
)Forum national sud-Afraicain de l’economie informel (South African National Informal Economy Forum-SANIEF
6
Douglas Cohen (SALGA) & Pat Horn (StreetNet), Raising the profile of informal trade management as a key
municipal service delivery function ; KZN 2012 REGIONAL AND LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT
)SUMMIT , SALGA, 2012. SALGA_STNET_KZN_LED.ppt , pp (13-14,17
5
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يتضمن بيان السياسة ما يلي:
أ -
-تعرتف اوبتلدية بأمهيه ودور اوقجار غري اورمسيني/املقجووني يف املسامهة يف اوقنمية االققصادية اوشامتلة وتلبتلدية ،ووذوك تسعي يف هذا

اوسياق إىل ختلق بيئة مالئمة وبإسقمرار ويث يكون اوقاجر غري اورمسي/املقجو قادرا عتلي اوعمل عتلي اونحو األمثل.
 ترقية اوبدائل اوىابتلة وإلسقمرار اويت حتسن منو اوقجارة غري اورمسية/املقجووة ،مع مساعده اوقجار أصحاب اوشهادات. اودعوة ونهج مقكامل وقسيري اوقجارة غري اورمسية/املقجووة و تيسريه ؛ تسيري واحلفاظ عتل روابط مسقدامة بني ااملؤسسات اورمسية وفيما بينها؛ تطوير وإنشاء نظم وإجراءات مناسبة وقخصيص واسقخدامها واورقابة عتلي املوارد وصاحل اوقجار غري اورمسيني  /املقجووني ؛ إدخا واعقماد أدوات وإجراءات فعاوة وتلمقابعة واوقىييمب  -تحديد دور البلدية :و يقمثل فيمايتلي:

 إنشاء اهلياكل املؤسسية ألداره اوشؤون غري اورمسية -اشراك اوقجار غري اورمسيني ويصبحوا شركاء

 -إنشاء منقديات وتلقواصل وأداره أصحاب املصتلحة

 -اوقثىيف واوقوعية بشأن اوسياسات اوقجارية غري اورمسية واملسائل اوقشغيتلية

 ختلق بيئة مالئمة وكال اوىطاعني  ،مما يعزز االداره املشرتكة واوشامتلة وتلقجار اورمسيني وغري اورمسيني.أ

-السياسة التطوعية للبلدية الجنوب إفريقية إيتيكويني/ديربان المتعلقة بالقطاع غير الرسمي

جهودا رائدة وقصبح أو بتلديه يف جنوب افريىيا تنقهج سياسة اققصاد غري رمسي
بذوت بتلدية إيقيكويين/دبربان )ً )Ethekwini/Durban
وقادرة عتلي تنفيذ اوعديد من عناصر اوسياسة بنجاح ،باإلضافة إىل ذوك سامهت سياسة اوبتلدية خبصوص االققصاد غري اورمسي يف اوقأثري
عتل اوسياسات األخرى يف خمقتلف اوبتلديات يف جنوب إفريىيا ومىاطعه كوازووو-ناتا  .وقد أدي اونجاح يف تنفيذ اوسياسة وما تالها من

إنشاء منقدى االققصاد غري اورمسي وبتلديه ايثيكويين ( )EMIEFإىل ظهور املنقدى اووطين والققصاد غري اورمسي يف جنوب افريىيا سانيف
( ،)SANIEFوتعقرب واوه اي ثيكويين مؤشرا قويا عتلي أن اوبتلديات احملتلية ميكن أن يكون هلا تأثري عتلي اوسياسات اووطنية وأنه ينبغي
وتلبتلديات أن تبذ جهودا مقضافرة وتلعمل معا ،وتقباد ممارساهتا بصفة أفضل وتقعتلم من بعضها اوبعض من أجل حتسني املسقوي احملتلي
اوقنمية االققصادية ،فضال عن بناء أمه قويه اققصاديا يف جنوب إفريىيا.
اسقثمرت اوبتلدية منذ سنة  ،2000يف اوبىن اوقحقية واخلدمات وتلقجار بىيمة  150متليون  ،ZARمشتلت :املاء واوكهرباء ،مرافق
اوغسيل ،مسقودعات ،مالجئ ،وأكشاك ،مراكز ووودات دعم ،مواقف احلاويات ،أسواق ،وأسواق اوستلع املسقعمتلة ،ومجع اوىمامة
املنزوية ،تنظيف و خدمات األمن ،و هلذا يعقرب هنج  EThekwiniوتلىطاع مبقكر ،عتل وجه اخلصوص فيما يقعتلق:
أ  -إنشاء قسم لدعم تجار الشوارع  :تعود جمهودات اوبتلدية إىل بداية سنوات  1990مع إنشاء قسم خمصص ودعم املؤسسات،
وتلسياوة وووودات اوسوق ) ، (eThekwini Business Support, Tourism & Markets Unitو ختصيص املوارد وقطوير اوبىن
اوقحقية واخلدمات وقجار اوشوارع ،و من بني املشاريع األكثر جناوا إنشاء سوق مغط مقواجد يف أود أهم مفرتقات اوطرق يف املدينة
(مفرتق طرق من  ،)Warwikيسمح بإسقيعاب بني  6000و  8000تاجر غري رمسي .وقدم املشروع بنية حتقية جتارية جذابة ومصممة
بشكل جيد ،فضال عن اخلدمات مثل مرافق رعاية األطفا واإلقامة ويتلة بأسعار معىووة.

eThekwini Municipality Informal Economy Forum -EMIEF
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ب -إعداد سياسة مشتركة لإلقتصاد غير الرسمي :إنطالقا من مالوظة مفادها إفقىار اجملاوس اوبتلدية وشما وجنوب دربان إىل
سياسة متكنهم من توجيه تدخالهتم خبصوص دعم اوىطاع غري اورمسي ،إجقمعت هذه اجملاوس اوبتلدية سنة  1999وقطوير سياسة اققصادية
غري رمسي بنية تعميم وإدماج االققصاد غري اورمسي يف االققصاد اورمسي وجعتله جزءًا ال يقجزأ من اسرتاتيجية اوقنمية اإلققصادية احملتلية  .و
بعد عمتلية صياغة وتلسياسة دامت أود عشر شهرا و يث مت اوقشاور املعمق مع اجلميع األطراف املعنية عتل ود اوسواء داخل و خارج
اجملاوس ،و متت بذوك املوافىة عتل اوسياسة وإعقمادها ،و قد اعرتفت اوسياسة جبهود اوىطاع غري اورمسي و دوره احلاسم يف توفري وختلق
كبريا يف اوقصور :فبدال من اعقبار نشاطات اوىطاع غري اورمسي جزء
فرص اوعمل واودخل وتلعديد من املواطنني ،وتعكس هذه اوسياسة تغي ًريا ً
من مشروع اوقخفيف من ودة اوفىر أو املساعدة اإلجقماعية ،سقعقرب هذه اونشاطات اآلن جزء من سياسة اوقخطيط االققصادي وتنمية
اوبتلدية .يف عام  ، 2003وضعت وكومة املىاطعة ونشرت أيضا كقاب أخضر وو االققصاد غري اورمسي ،بناءً عتل خربهتا اخلاصة،
وشاركت بتلدية  eThekwiniيف هذه اوعمتلية من خال :
 تباد املعتلومات واوقحديات املقعتلىة باوىطاع غري اورمسي واملواطنني اوعامتلني به،
 تىدمي خطة اسرتاتيجية تفصيتلية فيما يقعتلق بعمتليات تنفيذ اوسياسات ،مع حتديد اودور اوذي تىوم به احلكومة احملتلية واورتتيبات
املقخذة وتلقعامل مع اوىطاع غري اورمسي ،مع اوقأكيد عتل أمهية ختصيص املوارد اوكافية وقجنيد و متكني جممل اوىطاع،
 تشجيع آويات املراقبة واوقىييم وتلسياسة واالسرتاتيجية املنفذة عتل املسقوى احملتلي ،و كذا املشاريع اورائدة كوسيتلة إلدخا اوعمتليات
اوقحووية.
الخدمات المرافقة :أشارت سياسة االققصاد غري اورمسي أيضا إىل احلاجة إىل إنشاء منقدى وتلقفاوض ،ويف سنة
ج -

2005

 ،قامت

وودة دعم األعما واوسياوة واألسواق  eThekwiniبقسهيل إنشاء منقدى االققصاد غري اورمسي وبتلدية إيقيكويين ( ،)EMIEFاويت مت
تفويضها بقنفيذ سياسة اوبتلدية والققصاد غري اورمسي يف شراكة مع ممثتلني من خمقتلف اوىطاعات ،مبا يف ذوك ممثتلي اوقجار غري اورمسيني،
جيقمع  EMIEFكل ثالثة أشهر وتلسماح جلميع اجلهات اوفاعتلة املشاركة يف ووار وو اوىضايا االسرتاتيجية االققصاد غري اورمسي وإجياد
احلتلو وإلجابة عتليها .يهدف املنقدى إىل تسهيل االبقكار عن طريق تغيري اوعالقة بني اوعما يف اوىطاع غري اورمسي واوبتلدية حنو طريىة
اوقعاون اوقشاوري .هذا املنقدى أهلم إنشاء املنقدى اووطين جلنوب إفريىيا االققصاد غري اورمسي ( )SANIEFيف عام .2006
د  -تعزيز قدرات القطاع غير الرسمي :تضمن قسم دعم املؤسسات اويوم بناء قدرات اوقجار غري اورمسيني من خال عدد من
اوقكوينات واوربامج:
 تدريب اوعامتلني يف جما اوقغذية و ترتبط بشروط اونظافة اوىاعدية ومشاكل اوصحة ذات اوصتلة بإدارة األغذية ؛
 دورة تكوينية مبدئية وو اوقمويل ،باوشراكة مع مؤسسات بنكية ،هبدف تكوين اوقجار يف إعداد امليزانية و املبادئ األساسية وإلدارة
املاوية؛
 اوقدريب يف اآلالت  ،و اوذي من خالوه ميكن وعما اوىطاع غري اورمسي حتسني مهاراهتم ،وباوقايل تنويع عروضهم ومصادر دختلهم،
جبيث يقم تدريب  120مصمم وخياط وتلمالبس كل سنة؛
 اوقدريب عتل اسقىبا اوزبائن :وقد مت تصميمه ضمن بطووة كأس اوعام وكرة وىدم ،وهتدف إىل وقحضري اوقجار السقىبا اوسياح
وتوجيههم؛
 برنامج املشاركة اوعادوة ( )Equity Participationيهدف إىل تنظيم اوقجار غري اورمسيني داخل مؤسسة ورؤوس األموا اوذاتية ،اويت
بإمكاهنا احلصو عتل مشاركة يف تطوير مركز اوقسوق  KwaMnyanduاملمو من اوصندوق اووطين وتلقمكني ( National
 )Empowerment Fundوقصل إىل  90متليون  ،ZARاملؤسسة يف طريق احلصو ضمن هذه اوعمتلية عتل  %15من مركز اوقسوق.
 تكوين عتل عرض املنقجات اوذي يساعد اوقجار غري اورمسيني السقخدام أفضل وتلفضاء عند تىدمي بضاعقهم وجذب اوزبائن؛
 توفري وصيانة اوبىن اوقحقية (مواقف ،مراويض ،مساوات ختزين وتلعما غري اورمسيني ،وما إىل ذوك).
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كمتلخص و عتل اورغم من كل هذه اوقدخالت املسقهدفة ،ال يزا اوىطاع غري اورمسي يواجه حتديات كبرية خبصوص اوبنية اوقحقية :مأوى
غري كافية ،ومرافق وقخزين اوغذاء قتليتلة ،و صعوبة احلصو عتل املياه واخلدمات ،كما و يواجه اوقجار غري اورمسيني حتديات اققصادية مهمة
يف شكل عدم كفاية األموا وإلسقمرار يف اإلسقثمار واونمو ،واخنفاض مسقويات اودخل وعدم وجود فرص وتلشراء باجلمتلة .و قد تعتلمت
اوبتلدية عددا من اودروس من هذه املبادرات ،وتؤكد عتل وجه اخلصوص عتل أمهية:
 مشاورات معمىة جلميع األطراف اوفاعتلة ،و عىد اجقماعات منقظمة مع املمثتلني اوىطاع غري اورمسي ألجل تطوير عالقة ثىة معهم
ووضمان مشاركقهم يف اختاذ اوىرارات املهمة؛
 إسرتاتيجية واضحة وتلقنمية اوفرص االققصادية وتلىطاع غري رمسية  ،عتل أساس تركيبة مناسبة اوسياسات املسقهدفة واوقخطيط واوقنظيم؛
 وجود منظمات مهنية ممثتلة ،وهو شرط مسبق ألي عمل فعا مع اوىطاع غري اورمسي ،ميكن وتلجماعات احملتلية وعب دور مسهل يف
ظهور هذا نوع املنظمات.
- 2تجربة سوقي نيروبي بكينبا و باماكو بمالي
.aتجربة سوق موتوروا  MUTHURWAفي نيروبي (كينيا)
غاوبا ما متيزت اوعالقات بني اإلدارة احملتلية واوىطاع غري اورمسية باحلذر ،فبينما يتلوم اجملتلس اوبتلدي عما اوىطاع غري اورمسي يف عدم
املشاركة يف متويل اخلدمات اوعامة ،يأسف اوعما غري اورمسيني باملىابل من املضايىة واوعنف اوذي غاوبا ما يعانون منه .فاوربغم من أن
اوىانون اوبتلدي جييز اوقجارة املقجووة ،إال أنه عادة ما يقم إسقخدام اوقعتليمات املقعتلىة باإلزعاج املوروثة من اوفرتة االسقعمارية ملضايىة أو
إيىاف أو مصادرة املمقتلكات ألي شخص يعقرب مصدرا "وإلزعاج" يف اوفضاء اوعام .و يؤكد ثتلث اوعما يف اوىطاع غري اورمسي وتلمدينة
أهنم يقعرضون وتلمضايىات وىت يف إطار جهودهم وتلحصو عتل ترخيص ويعتلنون أهنم اضطروا ودفع ضعف اوسعر اورمسي.
إال أن االعرتاف اوقدرجيي بدور اوىطاع غري رمسي يف ختلق فرص اوعمل واحلد من اوفىر دفع بتلدية نريويب الختاذ هنج أكثر مشوال إجتاهه،
كما أن زيادة عدد اوعما غري اورمسيني أصحاب اوشهادات اوعارفني حبىوقهم و اوذين بإمكاهنم حتدى جمتلس اوبتلدية ،ساهم أيضا يف هذا
اوقطور.
أ -إنشاء سوق موثوروا  : Muthurwaواجهت مدينة نريويب يف هناية عام  2006مشكتلة كبرية مع اوبطاوة يف املناطق احلضرية ،مما أدى
إىل زيادة سريعة يف عدد بائعي اوشارع ،و يف غياب املساوات املناسبة ،قام هؤالء اوقجار بنشاطاهتم عتل األرصفة وبنيت مرافق مؤققة يف
املنطىة املركزية وألعما  ،مما أدى إىل ازدوام وركة املرور ،وإسقياء اوقجار اورمسيني ،و مشادات عنيفة مع اوستلطات .تصاعد اوقوترات بني
اوباعة املقجووني و اوبتلدية أسفرت يف هناية املطاف عتل ثالثة أشهر من املظاهرات احلاشدة ،و يف مواجهة هذه اوقعبئة ،قررت احلكومة
اوكينية ختصيص  9ماليني دوالر وبناء سوق وديثة ميكن أن تسقوعب  8000بائع مقجو  .تىع عتل بعد كيتلومرتين من املنطىة املركزية
وألعما  ،عتل أن تبى مفقووة عتل مدار  24ساعة،ويقم توفري املنشأت و اخلدمات مثل اووصو إىل املاء ،اإلضاءة ،مسقشف  ،مرافق
صحية ،مركز شرطة  ،منصات مقعددة اوطوابق ،منطىة مصرفية ،مكقب وإلدارة ،فضال عن موقف وافالت وقسهيل وصو اوزبائن إىل
اوسوق.
ومع ذوك ،فإن مجعيات اوىطاع غري اورمسي م تشارك يف اوقخطيط وبناء اوسوق ،و هذا ما أدى عتل ما يبدو إىل ضعف تفاعتلهم
وإنقمائهم وتلموقع ،باإلضافة إىل إغفا بين حتقية هامة ،مثل أماكن اوعرض املغتلىة ومواقف سيارات ،و عتل اورغم من أن هذا اوسوق مت
إنشاؤه يف عام  ،2008إال أنه يف واوة سيئة جدا بسبب سوء إدارة املوقع وغياب اوصيانة به ،و يقطتلب إصالح بعض األنابيب واملنشأت
اوكهربائية وتوفري أماكن وتلىمامة كإجراء عاجل ،عتل إثر ذوك بادر اجملتلس اوبتلدي بقىدمي ضمانات خبصوص تطهري سوق نريويب.
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عقون سعاد ،العيهار فلة ،بوساق كريمة

ب -ما يمكن إستنتاجه من سوق موثوروا :تظهر واوة املعروضة عن سوق موثورا أنه من اوضروري ضمان مشاركة مجيع األطراف أصحاب
املصتلحة طوا عمتلية اوقخطيط ،اوقهيئة واإلدارة .وميكن إرجاع سوء تصميم اوسوق وضعيف نوعية اوبنية اوقحقية-عتل األقل يف جزء -إىل
عدم مشاركة املسقفيدين اونهائيني يف ذوك ،كما أن عدم صيانة املوقع تبني ضعف اوشعور بقمتلك اوقجار وتلمرافق اويت يسقخدموهنا يوميا،
ومن ناوية أخرى بني أود اجلوانب اإلجيابية أخرى هي إنشاء مواقف احلافالت اويت تضمن وصو اوزبائن إىل اوسوق .و تُظهر هذه
اوقجربة عموما أمهية:
 اإلدماج اوفعتلي وتلفاعتلني يف اوىطاع غري اورمسي يف ختطيط سوق وضري ،مما سيدعم إعقزازهم بنفسهم وتىتليل اوضوضاء وتدهوراوبيئة اوناجتة عن اخنفاض متتلكهم وتلموقع؛
 منح جتار اوشارع وضعية قانونية عن طريق اوىضاء عن اوىوانني اويت تسمح باوقحرش أو طرد اوعارضني اوذين ميتلكون اورتخيص؛ إعداد نظام وقسجيل اوقجار مبشاركة منظماهتم املهنية ،وقنظيم عدد اوقجار يف األسواق ( 15000جتار موجودون يف موقع قدرةاإلسقعابية تبتلغ  8000تاجر).
- 2.2تفويض إدراة األسواق لتجار القطاع غير الرسمي البلدية  1لمقاطعة باماكو (مالي)
ميثل اوىطاع غري اورمسي  %87من عماوة اوعاصمة املاوية ،ففي عام  ،2008كان هناك  233.957مؤسسات غري اورمسية يف مىاطعة باماكو،
توظف  319986شخص وتوود رقم أعما قدره  762متليار فرنك أفريىي ( 1.2متليار أورو تىريبا) .و تعود إدارة اوىطاع غري اورمسي
وتلجماعات احملتلية منذ بدء مسار اوالمركزية يف سنة  ،1991فأمام ضعف مواردها وهيمنة اوىطاع غري اورمسي يف اونشاط االققصادي،
قامت اوبتلدية  1ملىاطعة باماكو بإخقبار نظام تفويض إدارة األسواق و هذا بإدماج منظمات اوىطاع غري اورمسي هبدف زيادة عائدات
اوضرائب مع حتسني بيئة اوعمل وتلمقعامتلني املوجودين يف األسواق.
أ  -عرض النهج :ظهر هنج تفويض اإلدارة كبديل وإلدارة املباشرة وألسواق من قبل اوبتلدية ،ففي إطار اإلدارة املباشرة ،تىوم جلنة املاوية
وتلبتلدية بإدارة األسواق باوقعاون مع مسري األسواق و أعوان اوبتلدية ،و كانت نقائج هذا اونوع من اوقسيري دون اوقوقعات وفرتة طويتلة ،سواءا
من ويث تعبئة املوارد و أيضا صيانة املنشآت اوقجارية ،مما أدى إىل جتربة منوذج وقفويض اإلدارة يفضل مشاركة أكرب وألطراف اوفاعتلة يف
مخسة من أهم تسعة أسواق اوبتلدية  .يقم تطبيق هذا اونظام املدعم بصفة كبرية من املنظمة اهلووندية تطوير  SNVوفق مخس خطوات:
 الخطوة  - 1تحديد وتعبئة الجهات الفاعلة :مت جرد اجلهات اوفاعتلة املخقتلفة يف اونظام ومتييزها وسب نوعني :اجلهات اوفاعتلة
املباشرة :اوبتلدية (من خال جلنقها وتلماوية و األعوان اوبتلديني املسؤووني عن إدارة األسواق) و مجعيات وتعاونيات جتار و تاجرات
األسواق ،و اجلهات اوفاعتلة غري املباشرة ووكنها إسرتاتيجية :اوقنسيق مع قادة األوياء ؛ جلنة اوقنمية اوقشاركية ( ،)CDPاجلمعيات،
املنظمات غري احلكومية اونسوية ،املصاحل غري مركزية وتلدووة ،املديرية اووطنية وتلجماعات اإلقتليمية ومصاحل اوضرائب.
 الخطوة  - 2تدعيم تعاونيات مستخدمي األسواق :مت اوقعرف عتل جتمعات وقجار يف تسعة أسواق .معظم هذه اوقجمعات غري
رمسية تدع جلان األسواق( )market committees (MCأو ومجعيات اوقجار يف اوبتلدية  ،دون وضع قانوين وقوانني داختلية مكقوبة ،و
وكن هدفهم هو اودفاع عن مصاحل أعضائها ،و يف إطار هذه املبادرة ،مت اورتكيز بشكل خاص عتل تنشيطهم  ،مما أدى يف وقت الوق
إىل إنشاء تعاونية جتمع كل تتلك اوتلجان  :تعاونية مسقخدمي اوسوق ( )JIGISEMEاويت دعمت من قبل املنظمة اهلووندية وتلقنمية
( )SNVمن ويث اوقدريب واإلرشاد ،ومت خال هذا املشروع وضع دويل يركز عتلي كيفيه دعم إنشاء تعاونيات اوسوق ،وايل جانب
 Netherlands Development Organisation SNV

Collecte des taxes de marche en mode de gestion déléguée : Guide pratique pour l’accompagnement des coopératives.
Patrick Imam, L'économie informelle en Afrique subsaharienne, Perspectives économiques régionales pour l’Afrique
subsaharienne,
Fond
monétaire
international,
mai
2017.
https://www.imf.org/fr/Publications/REO/SSA/Issues/2017/05/03/sreo0517
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اودعم املىدم وتلقعاونيات اوسوقية ،يسرت املنظمة اهلووندية وتلقنمية تنظيم دورات تدريبيه وتلمسؤووني وموظفي اوبتلديات ،وركز اوقدريب عتلي
اآلثار املرتتبة عتلي هذا اونوع اجلديد من إدارة اوسوق.
 الخطوة  - 3اإلحصاء :مت إعداد إوصاء ودافعي اوضرائب هبدف حتديد إمكانيات األسواق ،كإسرتاتيجية مفقاوية وقعبئة اوضرائب
يف األسواق ،مسح إوصاء  11سوق وتلبتلدية ،بىيادة منقخبني مبشاركة تعاونية مسقخدمي األسواق ،بقحديد  7525بائع (يف معظمهم
وتلخضر و اوفواكه) % 94 ،منهم يقواجدون يف اوصباح فىط ،مما مكن إعالم صانعي اوىرار و أعوان مجع اوضرائب عن اوساعات املالئمة
جلمع اورسوم و احلضور املؤقت وتلبائعني .وأدختلت اوبتلدية بيانات اإلوصاء يف قاعدة بيانات بدعم من املنظمة اهلووندية وتلقنمية ،كما ميكن
أيضا اسقخدام هذه اوبيانات وقتلبيه االوقياجات اوقنموية املشرتكة ،وال سيما باونسبة وتلقطوير املسقىبتلي وألسواق.
الخطوة  - 4تفويض اإلدارة :مت إعداد عىد إدارة بني اوبتلدية وتعاونية مسقخدمي اوسوق ،وددت فيه األهداف ،اونقائج ومسؤووية كل
طرف فاعل ،وتقطتلب إداره هذه املروتلة اهقماما خاصا ألهنا تقسم بقضارب املصاحل وكثريا ما تكون املفاوضات صعبه بني أصحاب
املصتلحة .ونقيجة وذوك  ،قد يسقغرق إجناز اوعىد بعض اووقت ،ما م يقم اوقوصل بسرعة إىل توافق يف اآلراء بني مجيع أصحاب املصتلحة.
ويف هذه املروتلة من اوعمتلية  ،يقعني عتلي مجيع األطراف املعنية أن تعمل مع بعضها اوبعض بشكل مكثف .إسقخدام أدوات حتتليتليه مثل
إوصاء دافعي اوضرائب ،ونقائج احلساب اإلداري ورئيس اوبتلدية يف اوسنوات املاوية اوثالث املاضية مكنت اجلهات اوفاعتلة من تىدمي
مىرتوات من ويث املبتلغ اوىابل وتلقحصيل واملباوغ املسقحىة وكل طرف .وإكقمتلت هذه املروتلة بوضع وتوقيع عىد اوقفويض مبزيد من
املواصفات اخلاصة به.
 الخطوة  - 5تنفيذ العقد و متابعة و التقييم :نظرا وتلطبيعة اوقجريبية هلذا اونهج ،حتقم عتلي اوبتلدية وضع نظام وتلمقابعة واوقعتلم خاصة
فيما يقعتلق باوقطبيق اوفعتلي وتلعىد وجودة اإلدارة .وعىدت اجقماعات تىييم منقظمة وكانت هذه فرصا السقعراض اإلجنازات وحتديد
اوقحديات وحتتليل اوفروق وتىدمي مىرتوات وقحسني اخلدمات.
ب  -نتائج التجربة:ساعد هذا اونهج عتلي إرساء سابىه وتلقعاون بني اوستلطات احملتلية واوقجار غري اورمسيني من أجل تنميه املنطىة ،وساعد
تنظيم اوقجار يف هيكل ورمسي ،أي اوقعاونية ،عتلي أن يصبحوا شركاء وتلبتلدية وأن يكونوا قادرين عتلي اوقعبري عن مصاحلهم واودفاع عنها
بفعاوية أكرب .وجتاوز واويا هذا اوقعاون احلق يف عىد تفويض اإلدارة ويصل إىل مشاركه اوقجار غري اورمسيني يف حتديد اخلطط اإلمنائيه
وتلبتلدية ،مثل برنامج اوقنمية االققصادية واالجقماعية واوثىافية وتلبتلدية ( ،)PDESCوهذا دويل واضح عتلي أن اوبتلدية تعرتف بأمهيه اوفاعتلني
غري اورمسيني يف االققصاد احملتلي ،ونقيجة هلذا املشروع  ،أدركت اوبتلدية أنه من املمكن احلصو عتلي شراكه مرحبه وتلجانبني مع اوقجار غري
اورمسيني واويت من شأهنا أن تساعد عتلي تعزيز هذا اونوع من اوقعاون يف اوىطاعات األخرى يف اوبتلدية.
ويظهر جناح هذا اونهج بوضوح عتل مسقوى اوضرائب ،فىد حتسن حتصيل اوبتلدية وتلرسوم بنسبة  %100تىريبًا يف األاسوق اويت مت
تفويض إدارهتا ،بفضل مجع أثر إسقهدافا وتلرسوم وإرادة طوعية كبرية من اوقجار ،وهذا يرجع إىل مشاركقهم يف إدارة األسواق واوقأكيد عتل
أن املباوغ املدفوعة سقساهم جزئيًا يف تطوير أسواقهم واحلفاظ عتليها.
مسح تفويض اإلدارة من حتسني صيانة األسواق ،فىد مت اوقعيني يف اوعىد أن بعض املوارد اويت يقم مجعها سقوجه مباشرة وصيانة
املوقع ،باإلضافة إىل ذوك  ،فإن اونهج وود تعبئة اوقجار يف عمتليات صيانة وتطهري وألسواق ،كما قامت تعاونية مسقخدمي األسواق
أيضا بإسقثمارات وقوسيع املنشآت اوقجارية يف بعض األسواق.
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التجارب الناجحة لمقاطعة غاسابو رواند و مدينة أروشا في تنزانيا

.aتحويل تجار الشارع لمساهمين في مركب تجاري في مقاطعه غاسابو ،رواند
تعاونية  Duhahiraneمقاطعة جاسابو :وووظ يف أواخر سنة

أ -

2009

RWANDA

أن "ظاهرة اوبيع عتل اوشارع " عتلي طو بعض اوطرق

يف قطاع  Gisoziيف مىاطعه غاسابو قد أصبح مشكال ،وقد أدت اوزيادة يف عدد اوبائعني إىل تدهور عام يف اوبيئة احلضرية و أدى إىل
ظهور و توسع ظواهر غري مالئمة كاوقشرد واوقسو واجلرمية ،وبسبب املنافسة اإلضافية اونامجة عن هذا اوفائض من اوباعة املقجووني غري
اورمسيني ،اضطر وىت أصحاب األعما اورمسية إىل اوتلجوء إىل اوشوارع ،و هلذا قررت مىاطعه غاسابو أن هذه هي اوتلحظة املناسبة إلطالق
تعاونيه .ألجل ذوك دعمت مىاطعة غاسابو اوبائعني املقجووني وتلقجمع معا يف تعاونية (تعاونية  )Duhahiraneو ويصبحوا مسامهني من
جممع جتاري من  500مقجر ،و كان وتلمىاطعة عدة أهداف:
-جعل اوباعة املقجووني رجا أعما وىيىيني وتشجيع اوبائعني اآلخرين حنو هذا االجتاه؛

-ختلق بيئة نظيفة وآمنة وسهتلة اووصو ووديثة ويث ميكنهم اوعمل مع تىتليل عدد اوبائعني املوجودين يف اوشوارع،

مرافىة عمتلية إضفاء اورمسية عتليهم وباوقايل زيادة عائدات اوضرائب ،و حتسني اوبيئة احلضرية واحلفاظ عتل شوارع اونظيفة.وىد تابع املشروع عدة مراول:


المرحلة  1فترة التعرف  :أطتلىت يف أواخر سنة  2009عمتليه وقحديد اهلوية و مت من خالهلا تعداد من خالهلا  1653بائع مقجو

كانوا موجودين يف مىاطعة جاسابو كما تبني أن  243منهم كانوا مقمركزة يف قطاع غايزوزي (.)Gisozi


المرحلة

2

بناء الوعي – التعبئة :و هنا مت اوعمل عتل إقناع اورجا واونساء بضرورة اإلسقثمار باحلد األدىن من اووسائل  ،وأدى

اوقشجيع واونصائح واحلوافز اويت قدمقها املىاطعة (االعفاء من دفع رسوم اورخصة اوقجارية ملده سنه ومنح قطعه ارض مبساوة  1.6هكقار
إىل أعضاء اوقعاونيّة وبناء اوسوق) دوارا وامسا أثناء هذه اوعمتلية ،وتدرجييا  ،وبعد اوعديد من االجقماعات واملناقشات ،تبني يف اونهاية أن
 74من اوباعة املقجووني عتلي اسقعداد وإلسقثمار يف اوقعاونية.


المرحلة  3تأمين المرحلة األولي من االئتمان :كما قامت املىاطعة بدور هام يف إسداء املشورة وألعضاء بشأن كيفيه تأمني اوودائع

اوالزمة وتلصندوق اجلماعي األو  ،فاونساء اواليت وديهن احلد األدىن من اووسائل ،وغري اوىادر عتلي توفري  56( RFR 35,000دوالر)
اوالزمة يف اوبداية ،مت مثال إدراجهم يف تعاونية اوقمويل اوصغري ( Duterimbereاملرتمجة ' دعوانا نطور ') وهي منظمه ائقمان غري رحبيه
تىدمي اوىروض خصيصا وتلنساء.


المرحلة

4

اإلنتقال إلى الموقع الجديد :إنقىل يف أفريل سنة

2010

أعضاء اوقعاونية اجلدد

مؤققا) إىل املوقع املخصص وديثا ( 1.6هكقار اوذي عرضقه املىاطعة) يف منطىة
يكقمل ،بدا األعضاء عتلي اوفور ببناء أكشاك خشبية مؤققة ألجل بداية اوعمل.


المرحلة

5

تأمين المرحلة الثانية من االئتمان :قدرت تكاويف اإلنشاء يف

اوـ74

(اوذين منحقهم املىاطعة مركزا

Musezero

اوقابعة وغاسوزي ،و مباأن بناء اوسوق ال

متليون

دوالرا) ،مما يقطتلب

156

251,595( RFR

اسقثمارا مببتلغ  1000( RFR 625,000دوالرا) وكل بائع ،وكان اوىرار اجلماعي مبواصتلة اوعمل يسقند إىل ضمان (تفاوضت بشأنه
املىاطعة) بأنه ميكن تامني اوىروض يف اوبنك اوشعيب ،مبجرد أن حيصل اوعضو عتلي ود ادين من اووديعة  323( RFR 200,000دوالرا).
اونسبة وغري اوىادرين عتلي املسامهة باووديعة اوالزمة ،سقكون هناك فرصه السقئجار ويز بسعر خمفض ،يف هناية املطاف إنقهت املروتلة
اوثانية وإلجناز و بتلغت تكتلفه اوبناء  260متليون  416340 ( RFRدوالر) مع تىدمي اوىرض اوالزم من اوبنك اوقجاري اوكيين.
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185

مبادرات الجماعات المحلية إتجاه االقتصاد غير الرسمي – تجارب بعض الدول-


186

المرحلة السادسة التسريع لتجسيد المرحلة الثانية للبناء :يف  8جويتلية  2010صدرت شهادة تىييم األثر اوبيئي  ،وبعد مخسه أيام

فىط أصدر جمتلس اوقنمية يف رواندا ( )RDBتصريح اوبناء ،و هذا قبل أن تقحصل اوقعاونية عتل اوصبغة اوىانونية (فىد منحت رمسيا
وقعاونيه  Gisozi Duhahiraneيف  31جانفي  ،)2011و يرجع تسريع هذه اوعمتلية وقوصيه مؤققة بسيطة قدمها مكقب املىاطعة وتلمضي
قدما باملشروع يف أسرع وقت ممكن.


المرحلة  9اجتماع الجمعية العامة والمرحلة الثالثة من التخطيط :يف  3ديسمرب  2010عىد اجقماع بني املىاطعة وخبري يف اورتويج

اوقعاوين و  230من أعضاء اوقعاونيات (منهم  % 69من اونساء و  % 71دون سن  35سنوات) ،ونوقشت األهداف واتسع نطاقها
وقشمل املروتلة اوثاوثة من اجملمع اوقجاري باإلضافة إىل املروتلة اوثانية من اوسوق.


المرحلة  8االنتهاء من مرحلة البناء :اكقمل بناء اوسوق احلديثة يف  10ديسمرب  ،2011و وديه قدرة إسقعاب تشمل  350بائعا.



المرحلة  :6تأمين المرحلة الثالثة لالئتمان :بناء عتل هذا اونجاح اوذي وىىقه اوقعاونية حبيث ارتفع عدد األعضاء إىل

312

،

إتصتلت باجملتلس اوقنمية يف رواندا ( )RDBوقجسيد وتلمهم يف بناء جممع جتاري  ،وعتلي أساس اوقىدم احملرز وىت اآلن ،باالضافه إىل ما
يىقضيه عىد األداء مع املىاطعة ،فىد وصتلوا عتلي اودعم اوالزم إلكما اجملمع اوقجاري بقكتلفقه اإلمجاوية قدرها إىل  1.4متليار فرنك
رواندي (ووايل  2.4متليون دوالر أمريكي).


المرحلة  :11بناء المجمع التجاري :اكقمل بناء اجملمع اوقجاري حبيث تكون وديه قدرة عتل اسقيعاب  500مقجر ،حبد أدىن

312

مقجرا يف اوطابق األرضي ،مع ضمان مقجر وكل عضو يف اجلمعية اوقعاونية ،و مت ختصيص املقاجر عن طريق اوىرعة هبدف ضمان معامتلة
ً
عادوة وكل عضو ،اوطابىني اوعتلويني سقكون مقاوة وشراء أو اإلجيار داخل و خارج اوقعاونية.
ب -نتائج عمل تعاونية  :Duhahiraneاونقائج اإلجيابية و تأثري عمل اوقعاونية مقعددة و شامتلة وعدة قطاعات ،حبيث جتاوزت ودود
اوقعاونية ،و نتلخص فيما يتلي أهم ما ترتب عن نشاط هذه اوقعاونية :
االجتماعية واالقتصادية :اسقثمرت أعضائها يف جممع جتاري قيمقة  1.4متليار فرنك رواندي (ووايل  2.4متليون دوالر أمريكي).دوالرا ،من جهة اخرى تقتلى مىاطعة جاسابو عائدات اوضرائب حبوايل  963000فرنك
ارتفع دختلهم اويومي من  1دوالر إىل ً 20
رواندي يوميا ( 140دوالر أمريكي).
 بيئة األعمال :إنفقح اوىطاع املصريف وـ  Gisoziأكثر مما كان عتليه ملنح ائقمانات وتلمسقثمرين غري اورمسيني اوذين وديهم مشاريعمماثتلة ،بدأت تعاونيقني أخريني يف مىاطعة جاسابو:
اوبناء) يف قطاع .Gisozi

Fodeco

( اوباعة املالبس جتزئة) يف قطاع  ،Gipsoroو

Copcom

(مواد

عمالة الشباب :ووايل  % 70من األعضاء تىل أعمارهم عن  35سنة .وىد أصبحت هذه أمثتلة وتلشباب اآلخرين ،مت إطالقمشروع مببتلغ  52متليون فرنك رواندي ( 83532دوالر أمريكي) وقدريب نساء شابات واوبائعات يف اوقجارة وبناء األسواق اوصغرية يف
املىاطعة.
تبدو مبادرة  DuhahiraneGisoziباونسبة ألعضاء اوقعاونية ،مسقدامه وىا ،وتفيد اونقائج واآلثار املخقتلفة املذكورة أعاله يف دعم
هذا اوىو  ،مع اورتكيز بوجه خا ص عتلي أن اوقعاونية إسقفادت من دعم من مصرف اوقنمية اورواندي ،ومثة عالمة مؤكده أخرى عتلي
االسقدامة وهي أن اوقعاونية مسقمرة يف اوقوسع.
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- 2.3تعبئة القطاع غير الرسمي حول المشكلة البيئة :حالة مدينة أروشا في تنزانيا
كان جمتلس بتلدية اروشا وىت وقت قريب معاديا والققصاد غري اورمسي،وكن تغريت نظرة اوبتلدي م يعد املسؤووون احملتليون يف اروشا -خالفا
وتلبتلديات األخرى -يىومون بعمتليات إخالء تعسفية والعما اوقجارية غري اورمسية ،وابقداء من سنة  1998قدم اجملتلس ووايل  300متليون
( TZSووايل  200أوف دوالر أمريكي) يف شكل قروض إىل  259مسقفيدا بفائدة منخفضه بنسبه  %10مسقحىه اودفع يف اوسنة ،كما
و قد ساعد اجملتلس وعتلي مدي اوسنوات اخلمس املاضية ،اجلهات اوفاعتلة االققصادية غري اورمسية يف إنشاء  130مشاتل وألشجار ،و 50
مركزا وغسيل اوسيارات ،وعزز أعاده تدوير اونفايات من قبل املعوقني ،وبين عددا من املباين اودائمة وتلقجار املقجووني ،وقد سامهت هذه
اإلجراءات يف توفري فرص اوعمل وآلالف من اوناس  ،وال سيما اوشباب .ومن املثري والهقمام أن هذه املبادرات نابعه من إنشغاالت بشأن
تدهور اوظروف اوبيئية ،و اويت تعود جزئيا إىل اوستلوك اوعشوائي وألعما اوقجارية غري اورمسية .اوقايل فان هذه احلاوة تبني أن احلكومات
احملتلية ال حتقاج باوضرورة إىل تعطيل سبل اوعيش عندما تنفذ اوقخطيط احلضري أو األنظمه اوبيئية ،وتبني املبادرة أيضا أن اوستلطات
احلضرية ميكن أن تعزز االققصاد غري اورمسي وىت يف واوه مثل تنزانيا اويت ال توجد فيها سياسة أو إسرتاتيجية صرحيه بشأن هذا اوىطاع.
فىد طور اجملتلس اوبتلدي وـ أروشا هنجا إندماجي مع اوىطاع غري اورمسي ،اوذي يعقربه طرف فاعل و من أصحاب املصتلحة يف اوقنمية
املسقدامة وتلمدينة ،ويظهر ذوك جتليا من خال إسرتاتيجيقها اويت هتدف إىل "حتسني املسقوى املعيشي وتلمواطنني ،مبا يف ذوك اوىطاع غري
اورمسي مع اورتام اوبيئة" ،وأطتلق جمتلس اوبتلدي عدة مشاريع يف هذا اوصدد ،نذكر منها:
إنشاء مشاتل :قدم جمتلس اوبتلدية جمانا أراضي وعما اوىطاع غري اورمسي وقطوير مشاتل اوزهور واألشجار يف عتل جانب اوطريق ،مت إنشاء
أ -
 130مشقتلة ،توظيف ووايل  2000شخص وتنقج رقم أعما سنوي قدره  1.6متليون دوالر ( 2متليون شتلن تنزاين) ،ومن املقوقع أن يزيد
اوقشغيل بنسبة  ٪ 10كل عام ،بإنقاجية قدرها  1.8متليون شجرة سنويا ،مسحت هذه املشاتل بإعادة تشجري مدينة أروشا واملناطق احمليطة
هبا ،كما وفزت منو اخلدمات املقعتلىة باملناظر اوطب يعية ودفعت إىل جتديد ناجح وتلغابات يف أوديه واألهنار واوقال يف املدينة ،مما مكن
املدينة من زراعه أكثر من  1,5متليون شجره سنويا ،ونقيجة وذوك  ،فان مدينه اروشا مكقفيه ذاتيا من خشب اووقود و تطور جتارة
خشب اوقدفئة ،ويأيت سكان املناطق اوريفية اجملاورة جلتلب وطب اووقود من املدينة .كما تشجيع اوعامتلني باوزراعة غري اورمسية وغري
املرخص هلم و مساعدهتم وتلقنىل إىل مشاتل اونباتات ،و مت تدريب اوذين يرعون املواشي عتلي اعقماد تىنيات اورعي اوصفرية األكثر
مالئمة وتلبيئة ،ويىوم اجملتلس اآلن بقعزيز اوسياوة يف املناطق اجملددة اويت سقزيد من فرص اوعمل يف املدينة.
ب م-راكز غسيل السيارات :يف حماووة وتلحد من اوقأثري اوبيئي وغسيل اوعشوائي وتلمركبات يف اهلواء اوطتلق اويت ووثت األهنار واجملاري اونهرية
كزا وغسيل اوسيارات جمهزة كما جيب و تضم اوعديد
يف املدينة ،قام جمتلس مدينة أروشا بقعبئة مىاووني من اوىطاع اخلاص إلنشاء مخسني مر ً
من اخلدمات وتوظف ووايل  2000شاب ،بعد إنشائها  ،مسح اوقطبيق اوصارم وتلوائح اوبتلدية اويت حتظر غسل املركبات يف املناطق غري
املصرح هبا وتلبتلدية جبمع ووايل  30متليون شتلن تنزاين ( 20000دوالر ) يف غرامات جملتلس اوبتلدية سنويا.
ج -مشاريع إعادة التدوير :شنغا شنغا ( )Shanga-Shangaaورشة عمل وتلفنون واوحرفة اويدوية فريدة يف أروشا توظف ومتكن
األشخاص ذوي االعاقه وكثري منهم من اونساء يف تصميم وإنقاج خمقتلف املواد مبا يف ذوك اجملوهرات عن طريق أعاده تدوير اوبالسقيك
واملعادن واوزجاج واملطاط ،يقم توفري املواد من قبل جامعي اوىمامة من اوىطاع غري اورمسي ،اوذين يصدرون أيضا بعض اونفايات .وقد قام
املشروع بقنويع أنشطقه وقشمل مطعما وأصبح اآلن مركزا رئيسيا جلذب اوسياح واوقسوق يف أروشا.
مكنت هذه املبادرات املدينة من حتسني نوعية اوبيئة مع تعزيز مصادر رزق اوعامتلني يف اوىطاع غري اورمسي ،وهم راضون عن زيادة
األمن اووظيفي اوذي يقمقعون به وزيادة اودخل ،مما يسمح هلم بدفع رسوم املدارس ألطفاهلم أو االسقثمار يف املنز  ،كما أن تعاوهنم مع
شعورا باملسؤووية املدنية.
اوبتلدية يف تنفيذ اوتلوائح اوبيئية قد ختلق ً
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كان دور اجملتلس احملتلي ألروشا ضمن هذه املبادرة  ،هو صياغة اوىوانني اوداختلية املالئمة و توفري امليزانية واملوظفني املهرة واألراضي
واملعدات ،وساهت اجلهات اوفاعتلة يف االققصاد غري اورمسي مبعتلومات و رؤى مفيدة بشأن أنشطقهم و أيضا مبوارد و هذا إىل جانب
أصحاب املصتلحة االخرين كما شاركت منظمات اجملقمع املدين أيضا .و مت تشكيل جلنة مشرتكة وقنسيق األنشطة .
غري أن املبادرة م تدمج يف اهليكل اوقنظيمي وتلمجتلس أو يف أنظمقه اوقشغيتلية ،وال تشري أدوات اوقخطيط اورئيسية وتلمجتلس  ،مثل
موجز مدينه أروشا ( )the Arusha City Profileواخلطة االسرتاتيجية وتلمجتلس ( )Council Strategic Planإىل االققصاد غري
اورمسي ،مما يؤدي إىل اوقشكيك يف اسقدامه املبادرة .ويبدو أن اوفرص املقاوة وقوسيع نطاق املبادرة مبا يقجاوز اإلجنازات احلاوية م
تسقكشف باوكامل فعتلي سبيل املثا تىييم قاعدة املوارد احملتلية وقحديد قدرهتا عتلي دعم اونمو االققصادي احملتلي.
مع ذوك  ،ميكن إسقخالص اوعديد من اودروس من هذه املبادرات:
• ال حتقاج احلكومات احملتلية باوضرورة إىل تعطيل سبل اوعيش يف االققصاد غري اورمسي عندما تنفذ اوقخطيط احلضري أو األنظمه اوبيئية؛
• ميكن وتلستلطات احلضرية أن تعزز بنجاح األنشطه يف االققصاد غري اورمسي وىت يف بتلد مثل تنزانيا اوذي م يضع بعد أي سياسة أو
إسرتاتيجية صرحيه يف هذا اجملا ؛
• ميكن والققصاد غري اورمسي ،إذا كان مقحفزا مبا فيه اوكفاية  ،أن ميقثل وىواعد وأنظمه احلكم احملتلي وأن يسهم باألفكار واملوارد واحلتلو
ملا يسمي مبشاكل اوىطاع غري اورمسي ؛
• ميكن أن يكون هناك اوعديد من اوفوائد مبا يف ذوك املاوية وتلحكومة احملتلية (عتلي سبيل املثا  ،حتسني جباية اوضرائب) اويت تعمل
بشكل إجيايب مع االققصاد غري اورمسي ؛
• من املمكن االسقفادة من االققصاد غري اورمسي مبوارد اوىطاع اخلاص اورمسي.
الخاتمة
تبني هذه اجملموعة من دراسات احلاالت املخقتلفة املسقمدة من مدن افريىية اإلوقزام املقزايد إلتباع هنج أكثر مشوال ومناء إزاء
االققصاد غري اورمسي واوعمل وفىا وذوك ،و كانت مجيعها مبادرات قامت هبا اوستلطات احملتلية وقتلك املدن مبشاركات منظمات و هيئات
وكومية ،نظ را ألن عدد كبري من املواطنني يشقغتلون باوىطاع غري اورمسي خاصة يف اوقجارة ،و هو هبذا يساهم من اوقخفيف من ودة
اوبطاوة و اوفىر ،و تشري بعض احلاالت أن اوقدخالت م تكتلل كتلها باونجاح ،فاالققصاد غري اورمسي بطبيعقه يطرح بعض اوقحديات
اورئيسية عتلي احلكومات احملتلية  ،مثال يف عمتليه اوقخطيط واوقشاور مع أصحاب املصتلحة ،ومع ذوك  ،توفر مجيع املمارسات اوسقة بعض
اودروس واوقجارب اوىيمة اويت قدمقها احلكومات احملتلية حنو االققصاد غري اورمسي يف مجيع احناء افريىيا.
ما ميكن إسقخالصه من احلاالت املعروضة هو أن اوبتلديات يف أحناء اوىارة اإلفريىية قد بدأت تعرتف بأمهية االققصاد غري اورمسي
وأن إنكاره غاوبا ما يعوق اونمو االققصادي وسبل اوعيش املسقدامة  ،و إنطالقا من اونقائج اويت وىىقها كل واوة من احلاالت اوسابىة
ميكننا اخلروج ببعض اوقوصيات هبدف جناح أي مبادرة تشاركية مع اوىطاع اخلاص ،وهي تقمثل يف:
 ضرورة إدراج قضايا اوىطاع غري اورمسي يف اوسياسات اوقنموية وإلدارات مع تىدمي خطة اسرتاتيجية تفصيتلية فيما يقعتلق بعمتليات
تنفيذها مع حتديد اودور اوذي تىوم به احلكومة احملتلية واورتتيبات املقخذة وتلقعامل مع اوىطاع غري اورمسي؛
 اوقأكيد عتل أمهية ختصيص املوارد اوكافية من اوطرفني وقجنيد و متكني اوىطاع غري اورمسي من املسامهة يف اوقنمية اإلققصادية احملتلية و
تطوير سبل اوعيش وتلمواطنني،
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 إوزامية وجود منظمات مهنية ممثتلة وتلمقعامتلني داخل اوىطاع غري اورمسي بإعقباره وهو شرط مسبق ألي عمل فعا مع هذا اوىطاع و
،ميكن وتلجماعات احملتلية وعب دور مسهل يف ظهور هذا نوع املنظمات
 إذا كان مقحفزا مبا فيه اوكفاية أن ميقثل وىواعد وأنظمه احلكم احملتلي وأن يسهم باألفكار واملوارد واحلتلو، ميكن والققصاد غري اورمسي
ملا يسمي مبشاكل اوىطاع غري اورمسي ؛
، من اوضروري ضمان مشاركة مجيع األطراف أصحاب املصتلحة يف جهود اوقجنيد و أيضا عند جتسيد املىرتوات و اورقابة
• هناك اوعديد من اوفوائد مبا يف ذوك املاوية وتلحكومة احملتلية اويت تعمل بشكل إجيايب مع االققصاد غري اورمسي منها حتسني املداخيل
 حتىيق تنمية حمتلية و تشجيع املبادرات، اوقىتليل من اآلفات اإلج قماعية اوناجتة عن اوفىر، اوزيادة يف فرص اوعمل،اجلبائية وتلجماعات احملتلية
.اويت تندرج ضمن اوقنمية املسقدامة
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الملخص
هتدف هذه اودراسة إىل إبراز أهم اوعوامل اويت أدت إىل سيطرة سوق اوصرف املوازية عتل عمتليات بيع وشراء اوعمالت األجنبية
يف اجلزائر ،واوسبل اويت من شأهنا احلد من انقشار هذه اوظاهرة.
وقد توصتلنا إىل أن اورقابة عتل اوصرف اويت هدفت اجلزائر من خالهلا إىل احلفاظ عتل اسقىرار صرف اودينار ومحاية املنقوج
اووطين إىل جانب منع خروج رؤوس األموا  ،أدت إىل قتلة وندرة اوعمتلة اوصعبة ،حبيث أصبح اوبنك املركزي عاجزا عن تتلبية رغبات طاويب
اوعمتلة اوصعبة ،وهذا ما دفع اوراغبني يف احلصو عتليها إىل شرائها بأعتل األسعار ،مما يشجع ماوكي هذه اوعمتلة من بيعها يف سوق موازية
بدال من اوسوق اورمسية.
الكلمات المفتاحية :سوق اوصرف املوازي ،اوعمتلة األجنبية ،مكاتب اوصرف ،تبييض األموا .
Résumé
Cette étude vise à mettre en évidence les principaux facteurs qui ont conduit à la domination du
marché des changes parallèle sur les opérations d'achat et de vente de devises en Algérie, ainsi que les
moyens de réduire la propagation de ce phénomène.
Nous avons conclu que le contrôle des changes, grâce auquel l'Algérie cherchait à maintenir la
stabilité des échanges du dinar et à protéger le produit national ainsi qu'à empêcher la sortie de capitaux,
avait conduit à la rareté de devise, de sorte que la Banque centrale était devenue incapable de répondre aux
souhaits des demandeurs de devises, ce qui a les amenés à l’acheter aux prix les plus élevés, ce qui
encourage les propriétaires de cette monnaie à vendre sur un marché parallèle plutôt que sur le marché
officiel.
Mots-clés: marché des changes parallèle, devises étrangères, bureaux de change, blanchiment de capitaux.

المقدمة
مست خمقتلف اجلوانب االققصادية ،إذ م
تشهد دو اوعام ،بشىيها املقىدم واملقختلف ،تنامي ظاهرة اوسوق غري اورمسية اويت ّ
تصبح هذه اوظاهرة وكرا عتل أسواق اوستلع واخلدمات ،وإّمنا طاوت كذوك سوق اوعمالت األجنبية.
فاجلزائر كغريها من اوبتلدون ،أصبح فيها تباد اوعمالت األجنبية يسري عتل مسقوى سوقني ،أودمها سوق رمسية تسم بسوق
اوصرف ما بني اوبنوك ،ويث تقم املبادالت بني اوبنوك حتت إشراف بنك اجلزائرّ ،أما اوسوق األخرى فهي سوق غري رمسية موازية وقتلك
اوسوق اورمسية اوىانونية ،واويت تعرف وركة وإقبا كبريين ،حيد من توجه األفراد إىل اوبنوك اوقجارية وشراء أو بيع اوعمتلة األجنبية.
يف خضم ذوك يقبادر إىل أذهاننا طرح اإلشكاوية اوقاوية :ما هي اوعوامل اورئيسية اويت ّأدت إىل رواج سوق اوصرف املوازية؟ ،وما
هي اوسبل اوكفيتلة وتلحد من انقشارها؟
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ملعاجلة اإلشكاوية املطرووة ،متت صياغة جمموعة األسئتلة اوفرعية املواوية:
ما املىصود بسوق اوصرف املوازية؟ وماهي أسباب ظهورها يف اجلزائر؟ما هي خمقتلف اإلجراءات اويت اختذهتا اوستلطات اجلزائرية وتلحد من هذه اوظاهرة؟كيف يفسر فشل األهداف املرجوة من اإلجراءات املقخذة؟ومن أجل إثراء املوضوع واإلجابة عتل األسئتلة املطرووة ،مت تىسيم هذه اوورقة اوبحثية إىل ثالثة حماور ندرجها فيما يتلي:
أوال -مفاهيم عامة وو سوق اوصرف املوازية
ثانيا -وضعية سعر صرف اودينار اجلزائري يف ظل هيمنة سوق اوصرف املوازية
ثاوثا -أسباب فشل اجلهود املبذووة واإلجراءات اوواجب تبنيها وتلحد من انقشار أسواق اوصرف املوازية
أوال -مفاهيم عامة حول سوق الصرف غير الرسمي
شهدت اجلزائر كغريها من اوبتلدان اونامية واملقىدمة عتل ود سواء تبتلور ظاهرة االققصاد غري اورمسي اويت تقميز باجتاه اوعديد من
األفراد إىل األسواق املوازية بغرض اوىيام بنشاط غري رمسي فيها أو من أجل اققناء واجاهتم منها ،وهو ما يساهم يف تطوير هذه األسواق
مست
وبىائها إلقبا اوعديد من األفراد إويها ،بغض اونظر عن اخقالف األسباب اويت تؤدي إىل تطور هذه اوظاهرة من بتلد آلخر ،وقد ّ
اوظاهرة األسواق اوقاوية :سوق اوستلع واخلدمات ،سوق اوشغل واوذي تنبثق من طياته األسواق األخرى ألنّه يوفر بذوك اوناشطني يف
نعرج إىل حتديد ماهية االققصاد غري اورمسي قبل
األسواق األخرى ،سوق اوصرف اوذي سوف نرّكز عتليه يف ورقة حبثنا هذه ،غري أنّه سوف ّ
نقطرق إىل مفهوم سوق اوصرف املوازي وخمقتلف اوىوانني واوقشريعات املقعتلق باوسوق املايل ومكافحة تبييض األموا .
أن ّ
 1ماهية االقتصاد غير الرسمي
عرف االققصاد غري اورمسي منذ نشأته اوعديد من املصطتلحات املىدمة وه كاوىطاع اوقىتليدي ،اوىطاع غري اورمسي ،اققصاد اوظل،
االققصاد املوازي ،إضافة إىل اوقسميات اويت ظهرت يف بداية اوسبعينات اويت تصف ظاهرة االققصاد غري اورمسي بـاالققصاد غـري املصرح
به،غري املسجل ،اورمادي ،املخفي ،اوقحيت ،اوشبحي..اخل وقد اخقتلفت اوقعاريف يف كل مرة وسب املصطتلح املسقخدم .وذوك يصعب
1
إعطاء مفهوم دقـيق والققصاد غري اورمسي  ،غري أن املكقب اودويل وتلعمل ( (BITاسقخدم ثالث مىاربات خمقتلفة وقعريفه ،أال وهي:
االجتاه اإلوصائي :االققصاد غري اورمسي هو االققصاد اوذي ال نسقطيع قياسه ؛االجتاه اوىانوين :االققصاد غري اورمسي هو االققصاد املخفي واخلارج عن كل إطار قانوين؛االجتاه االجقماعي االققصادي  :االققصاد غري اورمسي عبارة عن جمموعة األفعا اويت هتدف إىل سد ثغرات اوعجز واونىائصاملوجودة يف االققصاد اوعادي اورمسي.
ووسب اوواقع االققصادي ،يعد االققصاد غري اورمسي ذوك اجلزء من االققصاد اإلمجايل غري املمثل يف األرقام اورمسية ويث أ ّن جمموع
اونشاط اورمسي وغري اورمسي هو اوذي ميثل املسقوى اوفعتلي وتلنشاط االققصادي ألي دووة .2فاإلنقاج يف اوىطاع غري اورمسي يقمثل يف
األنشطة اإلنقاجية املمارسة من قبل املؤسسات غري املنظمة تنقمي إىل اوىطاع املنزيل ،وتكون غري مسجتلة قانونيا ، 3فهو اققصاد ال خيضع
 1قارة مالك ،إشكاوية االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر مع عرض ومىارنة جتارب املكسيك ،تونس واوسينغا  ،أطرووة مىدمة ونيل شهادة دكقوراه عتلوم يف
االققصاد املايل ،جامعة منقوري قسنطينة ،كتلية اوعتلوم االققصادية وعتلوم اوقسيري ،2010/2009 ،ص.08
 2بن موس كما  ،براغ حممد ،ظاهرة االققصاد غري اورمسي ،أسبابه وأثاره ،اجملتلة اجلزائرية وتلعوملة واوسياسات االققصادية ،اوعدد  ،2013 ،04ص.196
 3قارة مالك ،مرجع سبق ذكره ،ص .12
جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي
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وتلرقابة احلكومية وال تدخل مدخالته وخمرجاته يف احلسابات اووطنية،و ال يعرتف باوقشريعات اوصادرة ،وهو ال يشمل األنشطة غري
املشروعة فىط بل يشمل أيضا أشكا اودخل غري املصرح هبا واملسقحصتلة من إنقاج اوستلع واخلدمات املشروعة.
ونظرا وقنوع جماالت عمتله يطتلق عتليه أمساء مقعددة وسب جما اوعمل اوذي ميارسه فإذا كان يقعامل مع ستلعة حمرمة االسقخدام
واوقعامل مثل( األستلحة ،املخدرات ،اوسرقة ،األثار… إخل) فندعوه باالققصاد األسود أو اققصاد اجلرمية ،أما عندما ينقج ستلعة من خال
معامل غري مرخصة ( ورش ،ودكاكني غري مرخصة… إخل) فيسم وينئذ باالققصاد غري اورمسي.1
وسب مكقب اوعمل اودويل ( (BITجبنيف فإ ّن اوعمل يف االققصاد غري اورمسي:

2

ينقشر االققصاد غير اورمسي في سياق ارتفاع يسوده اوبطاوة واوبطاوة اجلزئية واوفىر وانعدام اومساواة بني اجلنسني وهشاشة اوعمل.
ويؤدي يف ظل هذه اوظروف دورا يعقد به ،السيما يف توويد اودخل ،بسبب سهووة دخوهلم نسبيا واخنفاض مقطتلباته من اوقعتليم
واملهارات واوقكنوووجيا ورأس املا  .ووكن معظم اوناس يدختلون يف االققصاد غري اورمسي ال باخقيارهم بل وضرورة اوبىاء عتل قيد
احلياة ووتلحصو عتل األنشطة األساسية املوودة وتلدخل.
ويقسم االققصاد غري اورمسي مبواطن عجز وادة يف اوعمل اوالئق ووصة غري مقناسبة من اوفىراء اوعامتلني .وقد أظهرت اوبحوثاوقجريبية املسقفيضة أ ّن اوعامتلني يف االققصاد غري اورمسي يكونون أكثر تعرضا وتلفىر مىارنة باوعامتلني يف االققصاد املنظم .ونقيجة
هلذه اوعوامل ووعوامل أخرى غريها ،يوجد تداخل كبري وإن م يكن تاما ،بني اوعمل يف اوىطاع غري املنظم واوعيش يف اوفىر
واالسقضعاف .ويف وني توفر بعض األنشطة موارد رزق ودخو معىووة ،فإ ّن معظم اوناس اوعامتلني يف االققصاد غري اورمسي:
يواجهون ظروف عمل غري مالئمة وغري آمنة ويعانون من مسقويات عاوية من األمية ومسقويات مقدنية من املهارات ومن فرص
اوقدريب غري اوكافية ،وديهم مداخيل أقل ثباتا وأقل انقظاما وأدىن مسقوى مىارنة باملداخيل يف االققصاد اورمسي ،وهم يعانون من
ساعات عمل اطو ومن غياب املفاوضة اجلماعية ووىوق اوقمثيل وغاوبا ما يكون وضعهم االسقخدام غامضا أو مسقرتا ،هم
أكثر اسقضعافا جسديا وماويا أل ّن اوعمل يف االققصاد غري اورمسيّ ،إما مسقبعد من خطط اوضمان االجقماعي واوقشريعات املقعتلىة
وإما بعيد املنا فعتليا عنها.3
باوسالمة واوصحة واألمومة وغريها من تشريعات محاية اويد اوعامتلة ّ
وتضيف اسقنقاجات  2002أ ّن مصطتلح "االققصاد غري اورمسي" يشري إىل مجيع األنشطة االققصادية اوقي يمارسها اوعماواووودات االققصادية اوذين ال تشمتلهم كل أو بعض اورتتيبات اونظامية يف اوىانون أو في اوممارسة. .فأنشطقهم ويست مدرجة
يف اوىانون ،مما يعني ّأهنم يعمتلون خارج اونطاق اورمسي وتلىانون ،أو ّأهنم غري مشمووني عمتليا ،مبعىن أنّه رغم عمتلهم داخل
اإلطار اورمسي وتلىانون ،إآلّ أن اوىانون ال يقم تطبيىه أو إعماوه ،أو أ ّن اوىانون ال يشجع عتل االوقزام ألنّه غري مالئم أو مرهق أو
يفرض تكاويف مفرطة".4

1بودال عتلي ،االققصاد اخلفي ،نىال عن املوقع اإلوكرتوين/http://adelaktouf-dirassat.com :مصطتلحات-هلا-دالالت/االققصاد-اخلفي تاريخ
اوزيارة .0292/99/22

 2مكقب اوعمل اودويل ،االنقىا من االققصاد غري اورمسي إىل االققصاد املنظم ،اوقىرير اخلامس ( ،)1مؤمتر اوعمل اودويل ،اودورة  ،2014 ،103ص.03
 3مكقب اوعمل اودويل ،اوعمل اوالئق واالققصاد غري املنظم ،اوقىرير اوسادس مؤمتر اوعمل اودويل ،اودورة  ،09جنيف  ،2002ص.03
4مكقب اوعمل اودويل ،مرجع سبق ذكره ،ص .04
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 -1سوق الصرف الموازي في االقتصاد غير الرسمي
ميكن تعريف سوق اوصرف املوازي بقتلك اوسوق اوذي يقواجد فيها بانقظام اوعرض واوطتلب عتل اوعمتلة األجنبية وتلحصو عتل
سعر توازين هو سعر اوصرف املوازي ،1حبيث تعمل هذه اوسوق خارج أي عمل إداري أو خارج نطاق أي ستلطة تنظيمية ،كما أ ّن
املقعامتلني يف هذه اوسوق يقهربون من دفع اوضرائب املفروضة عتل تعامالهتم يف هذه اوسوق .واهلدف من تواجد هذه اوسوق هو حتديد
انعكاسات ختفيض سعر اوصرف عتل األسعار احملتلية أين توجد يد مراقبة وقدفىات رؤوس األموا واالوقياطات اودووية.2
وتعقرب سوق اوصرف املوازية سوقا ثانويا موازيا وسوق اوصرف اورمسي حبيث ميكن اوقمييز بني سوق اوصرف اورمسية وسوق
اوصرف املوازية كاوقايل:3
اوسوق اورمسية وتلعمتلة يقميز بسعر مفروض وتلعمتلة ويسم بسعر اوصرف اورمسي أو اوسعر اوىانوين يف سوق اوصرف؛
-

اوسوق املوازية وتلصرف يقميز بسعر غري مفروض يقح ّدد حبرية حبسب قانون اوعرض واوطتلب ويسم بسعر اوصرف املوازي.
-

 -1أسباب ظهور سوق الصرف الموازية

أهم سبب وظهور سعر اوصرف املوازي هو قتلة وندرة اوعمتلة اوصعبة حبيث يصبح اوبنك املركزي عاجزا عن تتلبية رغبات طاويب
اوعمتلة اوصعبة ،وهذا ما يدفع اوراغبني يف احلصو عتليها إىل شرائها بأعتل سعر ممكن ،مما يشجع ماوكي هذه اوعمتلة من بيعها يف سوق
موازية بدال من اوسوق اورمسية.
وتعود أسباب هذه اوندرة إىل:4
اورقابة اوصارمة املفروضة عتل االققصاد اووطين وذوك عن طريق مراقبة كمية ونوعية اوستلع املسقوردة ،وكذا مراقبة حتركات رؤوساألموا إىل اخلارج؛
اوقكار اوقجارة اخلارجية بفرض قيود عتل املبادالت مع اخلارج يف سنوات اوسبعينات واوثمانينات؛ضخامة جهود االسقثمار اوذي أدى إىل اوتلّجوء إىل اخلارج وقغطية احلاجات اوضرورية وقسيري االققصاد اووطين ،وباوقايل اسقنزافاوعمتلة اوصعبة يف تغطية املديونية؛
تدهور أسعار اوبرتو سنة  1986يف تأزم اووضعية االققصادية وتلجزائر ،حبيث زاد من عبء املديونية اخلارجية وطبعا نىصتاملداخيل من اوعمتلة اوصعبة؛
إّ-ن وركة االسقرياد اونشيطة اويت تعرفها اجلزائر تساهم يف زيادة اوطتلب عتل اوعمتلة اوصعبة ،وهو ما يزيد من نشاط وركة األسواق
املوازية وتلعمتلة.
5
وعتليه ممّا سبق ميكن أن نرجع جمموعة من اوستلبيات اويت زادت من انقشار سوق اوصرف املوازي يف اجلزائر إىل:

Ramdane Abdoune , Economie générale du taux de change, les cahiers de la réforme, 2ème édition, ENAG, 1990,p208.

1

 2قندوز هشام ،اوعالقة بني سعر اوصرف اورمسي وسعر اوصرف املوازي يف املدى اوطويل واوة اجلزائر ،مذكرة ونيل شهادة املاجسقري يف االققصاد اوىياسي ،جامعة
تتلمسان ،2016/2015 ،ص .105
Ahmed Henni, Essai sur l’économie parallèle, cas de l’Algérie, Edition ENAG, 1991,p 65.
 4بورعدة وورية ،مرجع سبق ذكره ،ص .145

 5بودال عتلي ،إشكاوية االققصاد غري اورمسي واوعوامل اويت تساعد عتل توسيع اورقعة يف اجلزائر ،املتلقى اودويل والققصاد اجلزائري يف األوفية اوثاوثة ،جامعة
دوتلب 22/21 ،ماي  ،2002ص.170
جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي
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كقتلة نىدية كبرية من اوعمالت اوصعبة حبوزة األشخاص وخاصة املهاجرين اجلزائرين تنشط يف اوسوق اوسوداء ،دون أن تقم ّكناوبنوك اجلزائرية من اسقيعاهبا يف وسابات جارية باوعمتلة اوصعبة أو بقحويتلها إىل اودينار ،وكون أسعار اوصرف يف اوبنوك
منخفضة مىارنة باوسوق املوازي؛
تفضيل األجانب اوىادمني من اخلارج من صرف عمالهتم يف اوسوق املوازية بد اوسوق اورمسي بسبب فارق اوسعر؛هروب وجم غري معروف من األموا باوعمتلة اوصعبة من اجلهاز املصريف احلكومي بسبب اوقسهيالت اوقفضيتلية يف اوقمويلباوعمتلة اوصعبة ،اوذي تسقفيد منه بعض مؤسسات قطاع اخلاص واألشخاص اوطبيعيني ،وإعادة بيعها باودينار يف اوسوق
املوازية ،وحتصيل اوفارق بني سعر االسقالم وسعر اوبيع؛
عدم خضوع عمتليات اوصرف يف اوسوق املوازي وتلضريبة ،وهبذا خسارة اخلزينة اوعمومية من مصدر دعم معقرب مليزانية اودووة ،أيخسارة مزدوجة باونسبة وتلنظام اوضرييب وخلزينة اودووة.
كما نشري إىل أنّه يف اجلزائر سعر اوصرف املوازي يعكس وىيىة اوىوة اوشرائية وتلدينار ،ويث يقح ّدد وسب اوعرض واوطتلب
وتلعمالت األجنبية واويت تعقرب مصادر متويل سوق اوصرف املوازية يف اجلزائر تقأت من حتويالت املغرتبني ،اوعما األجانب ،رصيد اوسياح
األجانب ،عمتليات تزييف فواتري اوقجارة .بينما اوطتلب عتليها من خال متويل اوعمتليات اوقجارية ( عمتليات االسقرياد ،عمتليات اوقهريب
اوستلعي ،واوعمتليات غري اوشرعية) ،سياوة املىيمني ،حتويالت رؤوس األموا خاصة يف فرتة االنفقاح االققصادي ،املدفوعات غري املنظورة
كعمتليات متويل جتارة املخدرات اويت تقم أساسا باالعقماد عتل اوسوق اوسوداء وتلنىد األجنيب.
وعتليه ميكن أن نسقنقج أنّه يقحدد سعر اوصرف املوازي هبذه اوعوامل ،كما ويأخذ بعني االعقبار "عالوة اخلطر ألن اورقابة عتل اوصرف
متنع بيع وشراء اوعمالت اوصعبة دون إذن اوبنك املركزي ،وباوقايل قد يقعرض املقعامتلني يف هذه اوسوق وتلغرامة أو اوسجن أو مصادرة
اوكميات املضبوطة من اونىد األجنيب أو مجيع هذه األمور معا ،وهذا يعين أنّه املقعامتلني يف اوسوق املوازي يقعرضون وتلخطر ويعمتلون يف
ظل ظروف املخاطرة تعقمد درجقها عتل ودة عىوبات املخاوفة ويف ظل اوظروف يىومون بقعويض املخاطرة بعالوة اخلطر عتل معد
اوصرف يف اوسوق املوازي".1
ثانيا -وضعية سعر صرف الدينار الجزائري في ظل هيمنة سوق الصرف الموازي
فحل اودينار اجلزائري
غداة االسقىال  ،بعد إصدار اوعمتلة اووطنية سنة  ،1964مت تسيري سعر اوصرف إداريا ومتيز باالسقىرار واوثباتّ ،
حمل اوفرنك اوفرنسي اجلديد بقعاد  0دج= ،FF 1إالّ أ ّن سعر صرف اودينار بىي مرتبط باوفرنك اوفرنسي إىل غاية إهنيار بروتن وودز
وإوغاء نظام ثبات اوصرف سنة  1971وإدخا نظام تعومي اوصرف ،وبذوك خرجت اجلزائر من منطىة اوفرنك اوفرنسي ومت تثبيت سعر
اوصرف إىل ستلة من اوعمالت .نشري إىل أ ّن تسيري سعر صرف اودينار هبذه اوكيفية أدى إىل حتديد تكتلفة إدارية وويست اققصادية وتلعمتلة
اوصعبة ،أي أ ّن سعر اوعمتلة اوصعبة باودينار ال تربطه أي عالقة كما يفرتض أن تكون بأداة وكفاءة االققصاد اووطين ،وعتليه كنقيجة أصبح
سعر صرف اودينار ال يعرب عن اوواقع االققصادي كما نقج عنه وجود قيمقني وسعر صرف اودينار اجلزائري ،اوىيمة األوىل حت ّددها
اوستلطات اونىدية إداريا واوىيمة اوثانية حت ّدد يف اوسوق املوازية أو اوسوق اوسوداء.
- 1المساعرة النقدية وتطور سعر الصرف في الجزائر
سنعمل فيمايتلي عتل حتتليل اووضعية اويت أصبح عتليها سعر صرف اودينار اجلزائري بعد أزمة اونفط ومدى اقرتاب قيمقه من سعر
اوصرف احلىيىي من خال ما يعرف باملساعرة اونىدية.
 1عزوز عتلي وبوزيان عبد اوباسط ،االققصاد املوازي واوسياسات املضادة وه يف اجلزائر ،متلقى وطين وو االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،اآلثار وسرب اورتويض،
املركزاجلامعي بسعيدة ،يومي  21/20نوفمرب  ،2007ص .23
جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،واقع املمارسة ووقمية املعاجلة 27 -و 28فيفري

2019

سهام بجاوية ،جهيدة نسيلي

- 1.1تطور سعر الصرف في الجزائر
بعد اوقدهور املفاجئ ألسعار اونفط يف سنة  ،1986واوذي ميثّل إيراداته املورد اورئيسي من اوعمالت األجنبية وتلبتلدّ ،أدى إىل وقوع
أزمة وادة متيزت بعجز مزدوج يف ميزانية اودووة وخاصة ميزان املدفوعات ،ممّا اسقوجب إجراء إصالوات نىدية وماوية جذرية ،فىررت
اجلزائر حتويل جزئي وتلدينار سنة  ،1991وذوك بإدراج قسيمة اوىرض املسقندي اوىابل وتلقحويل اوكتلي وتلدينار يف سنة  .1993إالّ أنّه بىي
يف تطور مسقمر سواء كان اوسعر اورمسي أو اوسعر املوازي ،وهذا االرتفاع املسقمر يف قيمة اوصرف يعرب عن تدهور قيمة اوعمتلة اووطنية
سنة بعد سنة.
الجدول رقم  :11تطور سعر الصرف الموازي وسعر الصرف الرسمي للفترة
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الوحدة :اودينار اجلزائري
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96
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المصدر :قارة مالك ،إشكاوية االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،أطرووة دكقوراه يف االققصاد ،جامعة قسنطينة ،2010 ،ص.143

من خال اجلدو اوسابق ،نالوظ أ ّن سعر اوصرف عرف اسقىرارا ابقداء من سنة  2005ويث بتلغت قيمة اوعمتلة اوصعبة يف
اوسوق املوازية  94.5د ج مىابل  96دج يف اوسوق اورمسية ،يرجع ذوك إىل اوىانون اوذي مفاذه منع اسقرياد اوسيارات من اخلارج اويت
يقجاوز عمرها ثالث سنوات ،باإلضافة إىل اوىرار اوذي تضمنه قانون املاوية وسنة  2014واملقضمن رفع رأمسا شركات االسقرياد إىل 20
متليون دينار جزائري ،ممّا يعين نىص اوطتلب عتل هذه اوعمتلة يف اوسوق املوازية.
ووكن سعر اوصرف املوازي ارتفع من جديد خال اوفرتة املمقدة ما بني  2007و ، 2013ويرجع ذوك إىل اوقطورات اويت طرأت عتل
املسقوى اودويل أمهها ارتفاع قيمة األورو مىارنة باودوالر ،إضافة إىل اوزيادة يف األجور وفئات كثرية من عما اوىطاع اوعام وكذوك مؤخرات
اوزيادة يف األجور بأثر رجعي ما يفقح اجملا وإلنفاق أكثر ،وباوقايل اوطتلب عتل اوعمتلة اوصعبة يف اوسوق املوازية .إ ّن هتاوي قيمة اودينار
اجلزائري يف األسواق املوازية ،ويث اوفارق كبري جدا بينها وبني اوسعر اورمسي إذ شهدت األشهر األوىل من اوعام املاضي ( )2018مبادوة
األورو اوواود ب  220د ج واودوالر اوواود ب  175د ج ( األسعار اورمسية عتل اورتتيب هي 120 :د ج و 107دج) ،وذوك جلأت
اوستلطات إىل اختاذ بعض اوقدابري ملكافحة أسواق اوصرف املوازية ،إالّ أنّه بىي اوقعامل يف هذه األسواق اليزا جاريا واإلقبا عتليها بشكل
كبري ما تسبب يف هتاوي قيمة اودينار اجلزائري يف هذه األسواق.
- 1.2المساعرة النقدية :إ ّن املساعرة اونىدية وسعر صرف اودينار هلا بعد مهم يف سعر اوصرف املوازي كما هو موضح فيما يتلي:

سعر الصرف الحقيقي :وتبني أسعار اوصرف احلىيىية كم من اوستلع واخلدمات املشرتاة يف بتلد ما ميكن تبادهلا وتلستلع واخلدماتيف بتلد آخر .ومعادوة وساب أسعار اوصرف احلىيىية هي سعر اوصرف احلىيىي = سعر اوصرف االمسي  xاوسعر احملتلي /
اوعمتلة األجنبية .إ ّن معد اوصرف احلىيىي يأخذ بعني االعقبار درجة املنافسة وتلستلع يف عدد من اودو .
سعر الصرف الحقيقي وعدم المساعرة النقدية :ويىصد باملساعرة اونىدية يف سعر اوصرف احلىيىي ،مدى ابقعاد سعر اوصرفاحلىيىي احلايل عن سعره اوقوازين ،وهلذا جيب معرفة سعر اوصرف اوقوازين اوذي يعقمد عتل عوامل هيكتلية واققصادية كتلية.
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عندما تىيم اوعمتلة احملتلية بأعتل من قيمقها ،هنا يف واوة عدم املساعرة اونىدية ،وهذا ما يؤدي إىل تطبيق اورقابة عتل اوصرف أو تطبيق
سياسة محائية أخرى.1
-2

التدابير المتخذة لحل مشكلة سوق الصرف الموازية في الجزائر
ميكن جتميع خمقتلف اوقدابري اويت اختذهتا اوستلطات املعنية وتلحد من ظاهرة اوصرف املوازي يف ثالثة مراول ،مت تىسيمها وسب
أهم احملطات اوىانونية املنقهجة.

- 1.2المرحلة األولى (من سنة  1661إلى  :) 2113مت إقرار اوقشريعات اخلاصة بإنشاء "مكاتب اوصرف"وشروط اورتخيص هلا ،وهامش
اوربح اوذي حتصل عتليه من معامالهتا واوذي ودد بـ  ، ٪ 01واملقمثتلة يف:
املرسوم اوقنفيذي رقم  10-91املؤرخ يف  04صفر  1411املوافق  14أوت  1991املقضمن فقح مكاتب متثيل اوبنوك واملؤسساتاملاوية األجنبية.
2
نظام رقم  08-95املؤرخ يف  30روب  1416املوافق  23ديسمرب  1995املقعتلق بسوق اوصرف ويث تنص املادة ( )1و()2
و( )8منه عتل قيام بنك اجلزائر بإنشاء سوق مصرفية مشرتكة وتلصرف يقم تدخل اوبنوك واملؤسسات املاوية ووسطاء معقمدين
فيها ،ويث جتمع كل عمتليات اوصرف اوفورية أو ألجل بني اوعمتلة اووطنية واوعمالت األجنبية اوىابتلة وتلقحويل حبرية ،ويث
يقح ّدد سعر صرف اوعمالت اوصعبة يف اوسوق املصرفية املشرتكة وتلصرف.
أمر رقم  3 22-96مؤرخ يف  23صفر  1417املوافق  09جويتلية  1996يقعتلق بىمع خماوفة اوقشريع واوقنظيم اخلاصني باوصرفووركة رؤوس األموا من وإىل اخلارج ويث تقضمن مواده تعيني املخاوفات وحتديد اوعىوبات املفروضة وسب كل خماوفة
(احلبس ،غرامات ،املنع من مزاووة اوعمتليات اوقجارية اخلارجية ،مصادرة اووسائل املسقعمتلة يف اوغش.)...
مرسوم تنفيذي رقم  4 256-97مؤرخ يف  09ربيع األو  1418املوافق  04جويتلية  1997يقضمن شروط وكيفيات تعيني بعضاألعوان واملوظفني املؤهتلني ملعاينة خماوفة اوقشريع واوقنظيم اخلاصني باوصرف ووركة رؤوس األموا من وإىل اخلارج وذوك هبدف
تعزيز املراقبة وكبح هتريب رؤوس األموا .
5
املؤرخ يف  18دي احلجة  1423املوافق  09فيراير  ،3113يعد ويقمم األمر رقم 22-96املؤرخ يف 23
أمر رقم 01-03
صفر  1417املوافق  09جويتلية  ، 1996واملقعتلق بىمع خماوفة اوقشريع واوقنظيم اخلاصني باوصرف ووركة رؤوس األموا من
وإىل اخلارج وذوك بقطبيق اوعىوبات عتل املخاوفة.

 -2.2المرحلة الثانية (من  2115إلى  :)2116هدفت اوقدابري اوىانونية املقخذة يف هذه املروتلة إىل حماربة أسواق اوصرف املوازية من
خال رفع رأمسا تأسيس شركات االسقرياد إىل  20متليار دج ،وقد مسح هذا اإلجراء باخقفاء اوعديد من هذه اوشركات اويت كانت
موجودة سابىا ،وهو ما يفرتض أن ينعكس يف اخنفاض اوطتلب عتل اوعمالت األجنبية يف أسواق اوصرف املوازية؛ إوزامية توطني املعامالت
واوصفىات اوقجارية ودى اوبنوك ومنع قيامها خارج اوىنوات اوبنكية اورمسية؛ منع اسقرياد اوسيارات املسقعمتلة و األقل من ثالث سنوات
(من أجل خفض اوطتلب عتل اوعمالت األجنبية يف أسواق اوصرف املوازية) ،وتقمثل أهم قوانني هذه املروتلة فيما يتلي:

 1بورعدة وورية ،االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،دراسة سوق اوصرف املوازي ،مذكرة خترج ونيل شهادة املاجسقري يف االققصاد ،ختصص االققصاد اودويل ،كتلية
اوعتلوم االققصادية وعتلوم اوقسيري واوعتلوم اوقجارية ،جامعة وهران ،2014 ،ص .154
 2اجلريدة اورمسية اجلزائرية ،اوعدد  01 :05رمضان  1416ه املوافق  21يناير .1996
 3اجلريدة اورمسية اجلزائرية ،اوعدد  24 :43صفر  1417ه املوافق  10جوان .1996
 4اجلريدة اورمسية اجلزائرية ،اوعدد  11 :47ربيع األو  1418ه املوافق  16جويتلية .1997
 5اجلريدة اورمسية اجلزائرية ،اوعدد  22 :12ذو احلجة  1423ه املوافق  23فرباير .2003
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قانون رقم  1 01-05مؤرخ يف  27دي احلجة  1426املوافق  06فرباير  2005يقعتلق باووقاية من تبييض األموا ومتويل اإلرهابومكافحقه.
نظام رقم  2 05-05مؤرخ يف  13ذي اوىعدة  1426املوافق  06فرباير  2005يقعتلق باووقاية من تبييض األموا ومتويل اإلرهابومكافحقهما.
3
نظام رقم  01-08مؤرخ يف  12حمرم  1429املوافق  20يناير  2008يقعتلق برتتيبات اووقاية من إصدار اوشيكات بدون رصيدومكافحقها.
نظام رقم  4 06-09مؤرخ يف  07ذي اوىعدة  1430املوافق  26أكقوبر  2009يقضمن ميزان اوعمتلة اوصعبة املقعتلق باالسقثمارات،ويث يبني يف املادة  02اجلانب اودائن :ترويالت اوعمتلة اوصعبة املقأتية من (نواتج صادرات اوستلع واخلدمات ،مسامهات
االسقثمارات ، ،اوىروض اخلارجيةّ ،)...أما يف اجلانب املدين :فيقضمن اوقحويالت حنو اخلارج ( واردات اوستلع واخلدمات،
األرباح واوعائدات من األسهم واحلصص ،خدمة اودين اخلارجي أو أي دفع خارجي آخر .)...ويقمثل رصيد امليزان باوعمتلة
اوصعبة يف اوفرق بني جمموع عناصر اودائن واملدين وهذا كتلّه من أجل مراقبة رصيد ميزان اوعمتلة اوصعبة من طرف اوبنك املركزي.
- 3.2المرحلة الثالثة (من  2111إلى  :)2119أما اوىوانني املقخذة يف هذه املروتلة متثتلت يف اونىاط املواوية.
مرسوم تنفيذي رقم  5 181-10مؤرخ يف  01شعبان  1431املوافق  13جويتلية  2010حي ّدد احلد املطبق عتل عمتليات اودفع اويتجيب أن تقم بوسائل اودفع اوكقابية وعن طريق اوىنوات اوبنكية واملاوية وقد حي ّدد هذا احلد ب
( 500.000 -دج) وتقمثل وسائل اودفع ( اوصك ،اوقحويل ،بطاقة اودفع ،االققطاع ،اوسفقجة ،سند األمر ،كل وسيتلة دفع كقابية).
6
أمر رقم  03-10مؤرخ يف  16رمضان  1430املوافق  26أوت  2010يعد ويقمم األمر رقم  22-96مؤرخ يف  23صفر 1417ـ 09جويتلية  ، 1996واملقعتلق بىمع خماوفة اوقشريع واوقنظيم اخلاصني باوصرف ووركة رؤوس األموا من وإىل اخلارج ،حبيث يقم
اوقعديل باورفع يف اوعىوبات واوغرامات اوواجبة عتل مرتكيب املخاوفات وذوك قصد كبح تبييض األموا وهتريبها.
أمر رقم  7 02-12مؤرخ يف  20ربيع األو  1433املوافق  13فرباير  2012يعد ويقمم اوىانون رقم  01-05املؤرخ يف  27ذياحلجة  1425املوافق  06فرباير  ،2005واملقعتلق باووقاية من تبييض األموا ومتويل اإلرهاب ومكافحقهما ،ويث يعد بعض
املواد من اوىانون املذكور أعاله وحي ّدد بدقة كل ما يعقرب تبييضا وألموا أو متويال وإلرهاب كما يزيد يف و ّدة اوعىوبات عتل
مرتكيب هذه اجلرائم.
توسع مسقمر
رغم كل اوىوانني واملراسيم واوىرارات اويت سنقها اوستلطات اووصية من أجل كبح االققصاد غري اورمسي إالّ أنّه بىي يف ّ
خاصة املقعتلىة باوسوق املايل ومكافحة تبييض األموا وطبعا سوق اوصرف املوازية.ويث نالوظ يف سنة  2010مع املرسوم اوقنفيذي
اوصادر يف أوت  2010واوذي دخل ويز اوقنفيذ يف مارس  2012ويث نص عتل إوزامية أن تقم كل اوقعامالت اوقجارية واملاوية اويت
تقجاوز  500أوف دينار بوسائل اودفع اجلديدة :اوصك واوقحويل اوبنكي وبطاقة اودفع واالققطاع من األرصدة ووسائل اوصرف وغريها من
وسائل اودفع اوعصرية املعقمدة دون اونىد .وكن هذا املرسوم أوغي بىرار من جمتلس اووزراء إىل وني توفر اوظروف املوضوعية .واوسؤا اوذي
 1اجلريدة اورمسية اجلزائرية ،اوعدد  30 :11ذو احلجة  1426ه املوافق  09فرباير .2005
 2اجلريدة اورمسية اجلزائرية ،اوعدد  24 :26ربيع األو  1427ه املوافق  23أبريل .2006
 3اجلريدة اورمسية اجلزائرية ،اوعدد  18 :33مجادى اوثانية  1429ه املوافق  22جوان . 2008
 4جلريدة اورمسية اجلزائرية ،اوعدد  12 :76حمرم  1431ه املوافق  29ديسمرب .2009
 5اجلريدة اورمسية اجلزائرية ،اوعدد  02 :43شعبان  1431ه املوافق  14جويتلية .2010
 6اجلريدة اورمسية اجلزائرية ،اوعدد  22 :50رمضان  1431ه املوافق  01سبقمرب .2010
 7اجلريدة اورمسية اجلزائرية ،اوعدد  22 :05ربيع األو  1433ه املوافق  15فرباير .2012
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يطرح نفسه ،هل وقهيئة األرضية وقطبيق وسائل اودفع يسقتلزم كل هذه اوسنوات ،يف وني إ ّن هذه اووسائل رائدة االسقعما يف أغتلب
اودو ّ .أما باونسبة وتلمراسيم واوىرارات اوصادرة واحملددة وشروط إنشاء واعقماد مكاتب اوصرف ،فىد فشتلت اوستلطات اوعمومية عتل
اعقماد أي مكقب صرف بل إ ّن اوبنوك اوعمومية نفسها م تقمكن من إقامة مثل هذه املكاتب .بينما يف سنة  ،2011اختذت احلكومة قرارا
باوىمع املباشر جلميع األسواق املوازية ألن اوىانون اليسمح بوجودها ،بينما يف سنة  2015جلأت احلكومة إىل اسقخدام اوىوة اوعمومية
وفض أسواق اوصرف املوازية .يف مارس  2016و ّدد جمتلس اونىد واوىرض  14تنظيما جديدا وو شروط فقح مكاتب اوصرف تضمن
رفع هامش اوربح جلعل نشاطها أكثر جاذبية مع رفع سىف منحة اوسفر وتلسياوة أو اودراسة أو اوعالج باخلارج وألسر نظرا ألن اوسىف
احلايل مقواضع جدا ،وكن بشكل ال يؤدي إىل ودوث انعكاسات ستلبية عتل ميزان املدفوعات وتلجزائر.1
ومبا أ ّن اوبنك املركزي هو املخو اووويد قانونا مبنح االعقمادات ملكاتب اوصرف ،حبيث تىوم هذه املكاتب بعمتليات اوبيع
واوشراء مىابل اوعمتلة اووطنية (اودينار) وتقعامل بصكوك األسفار املىيدة باوعمالت األجنبية اوىابتلة وتلقحويل ودى غري املىيمني أي املغرتبني
واألجانب فحسب ،بينما ال يسمح وتلمىيمني بشراء اوعمتلة مىابل اودينار ،كمن اودينار غري قابل وتلقحويل ،وهلذا فبدون حترير صرف
اودينار ال ميكن إقامة اوصرافات وهذا هو اوىيد اوذي يكبح اوعمتلية واحلكومة اجلزائرية تعرتف ضمنيا بعجزها عن مواجهة سوق اوعمتلة
املوازية.
وفيما خيص وضع اونظام يقضمن حتديد رصيد ميزان اوعمتلة اوصعبة من طرف اوبنك املركزي فإنّه بذوك يسقطيع بنك اجلزائر
حتديد اوعمتلة اوصعبة اوداختلة واخلارجة من وإىل اجلزائر .وعتليه الشك أ ّن تتلك اوعمتلة اوصعبة املقداووة يف اوسوق املوازية ناجتة عن االققصاد
غري اورمسي أل ّن اوسوق املوازي وتلعمتلة هو أوسن طريىة وقبييض األموا غري املشروعة.
ثالثا -أسباب فشل الجهود المبذولة واإلجراءات الواجب تبنيها للحد من انتشار أسواق الصرف الموازية
قامت اوستلطات اجلزائرية ببذ جهودها يف مكافحة انقشار أسواق اوصرف املوازية بقطبيق خمقتلف اإلجراءات وتلحد من انقشارها،
وذوك ارتأينا إىل اوقطرق إىل أسباب انقشارها أوال ،وثانيا ما هي هذه اإلجراءات املقخذة من أجل كبح اتنشارها يف اجلزائر.
- 1أسباب فشل الجهود المبذولة لمكافحة انتشار سوق الصرف الموازية
رغم خمقتلف اجلهود املبذووة من طرف اوستلطات ملكافحة انقشار سوق اوصرف املوازية م تنجح ،نظرا وإلقبا اوكبري عتليها مازاد يف
تدهور قيمة اودينار اجلزائري يف هذه اوسوق وويث نالوظ مبادوة مبادوة اويورو اوواود ب  200دج واودوالر اوواود بـ 175دج
(األسعار اورمسية عتل اورتتيب هي  120:دج و  107دج) خال األشهر األوىل من سنة  .2019ويعود سبب تباعدها بشكل كبري عن
اوسعر اورمسي إىل عدة أسباب ميكن وصرها يف اونىاط اوقاوية:2
- 1.1ضعف منحة السفر للخارج :ودد املشرع اجلزائري قيمة هذه املنحة مبا يعاد  01111دج من اوعمالت األجنبية األخرى ،وميكن
احلصو عتليها فىط من اوبنوك اوقجارية ومكاتب اوصرف املرخصة ،وهذا اوسىف ضعيف جدا عند حتويتله وتلعمالت األجنبية األخرى
باوسعر اوسائد ،كما م يقم رفعه مبا يقناسب مع اوقدهور احلاصل يف قيمة اودينار منذ .0992
اوقوجه من قبل اوستلطات حنو "تىنني" تدفق األموا اخلارجة وتلمواطنني عند سىف ضعيف جدا ،هو ما زاد يف
وعتليه فإ ّن هذا ّ
منو األسواق املوازية وانقشارها وتلحصو عتل املباوغ املرغوبة باوعمتلة األجنبية.
 1عبد احلميد مرغيت ،أسواق اوصرف املوازية يف اجلزائر :أسباهبا ،آثارها ،وسبل مكافحقها ،كتلية اوعتلوم االققصادية ،جامعة جيجل ،ص ،11مقوفر عتل
اوصفحة اإلوكرتونية ، http://iefpedia.com/arab/wp -content/uploads/2016/04 :تاريخ اوزيارة .2018/11/11
 2عبد احلميد مرغيت ،مرجع سبق ذكره ،ص.07
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سهام بجاوية ،جهيدة نسيلي

- 2.1حرص المتعاملين على االستفادة من المكاسب الناجمة عن الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي :فأغتلب اوقحويالت
اونىدية من اخلارج (منح املقىاعدين ،أو حتويالت املهاجرين ) ويث يقم صرفها يف اوسوق املوازية وتلحصو عتل مباوغ أكرب باودينار
اجلزائري مىارنة مبا يقم احلصو عتليه عند حتويتلها يف اوسوق اورمسية.
- 3.1العزوف عن إنشاء مكاتب الصرف :مت اورتخيص وفقح

46

مكقب صرف،

03

منهاسحبت تراخيصهم بطتلب من املقعامتلني

املعنيني ،و 32اعقمادا أوغيت من قبل اجلهات اووصية بسبب خماوفاهتم ،وقبى اوسوق اورمسية وتلعمتلة ال تضم سوى  6مكاتب .واوسبب
يف هذا اوعزوف عن إنشاء مثل هذه املكاتب هو ضعف هامش رحبها احملدد ب ٪ 0منذ  ،0991وكذا قتلّة عرض اونىد األجنيب بسبب
ضعف اوىطاع اوسياوي يف اجلزائر .إضافة إىل مومسية اوعمل يف هذه املكاتب ويث تنقعش يف فصل اوصيف واإلجازاتّ ،أما باقي أيام
حتمل االوقزامات اويت تنشأ عن إنشائها
اوسنة تشهد اخنفاضا وشحا يف عمتلها،كما ميكن إضافة سبب آخر وهو عدم رغبة األفراد يف ّ
كمصاريف اإلجيار واوقجهيز باوعقاد و دفع اوضرائب عتل األرباح...
- 4.1فشل إجراءات القمع بالقوة العمومية :إ ّن اسقخدام اوىوة اوعمومية يهدف إىل احلفاظ عتل هيبة اودووة واوىانون ،إالّ أنّه إجراء
غري فعا أثبت فشتله يف جتارب سابىة مثل "االحتاد اوسوفييت سابىا" ويث قمعت هذه األسواق وكنها عاودت اوظهور واالنقشار من
جديد وأكثر من ذوك فإ ّن وجود وسائل االتصا احلديثة مثل "اهلاتف اونىا " يؤدي إىل اسقحداث نىاط بيع سرية إلمتام عمتلية
اوقستليم واالسقالم بعيدا عن أعني اوستلطات اووصية.

- 2اإلجراءات الالزمة للحد من انتشار أسواق الصرف الموازية
وىت يقم احلد من انقشار أسواق اوصرف املوازية البد من اختاذ هذه اإلجراءات اوقاوية:1
- 1.1قابلية تحويل العملة :وذوك جيب عتل اوبتلد أن ميقتلك وجما هاما من االوقياطات ،والبد من إشباع كل احلاجيات احملتلية وإلنقاج
احملتلي أو االسقرياد ،وكذوك ضمان قابتلية حتويل اوعمتلة بغريها من اوعمالت األجنبية وبدون قيود ،وهذا يعين ضمان اوبنك املركزي حلرية
عمتلقه يف سوق اوصرف بكل ورية؛
- 2.2فتح مكاتب الصيرفة :وذوك من أجل اوقختلص هنائيا من االوقكار واملضاربة؛
- 3.2ترسيم تبديل العمالت األجنبية يسمح باوىضاء عتل اوعمتلة املزورة ومتكني اودووة من عائدات ماوية هامة ومساعدة املواطن عتل
اققناء اوعمتلة اوصعبة بأسعار معىووة ،ومنه تىريب اوسعر بني اوبنوك ومكاتب اوصريفة؛
 - 4.2تخفيض القيمة الخارجية للعملة :وذوك هبدف إزاوة اوسوق املوازية وتلعمتلة عن دورها املقمثل يف اإلخال بنظام األسعار واوفرق
بني اوسعر اورمسي واوسعر املوازي وىت مييل إىل االخنفاض وسب مسقوى اوقخفيض .وكن قيمة اوعمالت جيب أن يكون عند
ازدهار اوصناعة واإلنقاج احملتلي ووفرته جلتلب أكرب عدد ممكن من اوزبائن وكذوك جتلب أكرب قدر ممكن من املداخيل.

رابعا -الخاتمة

1بورعدة وورية ،نفس املرجع ،ص ص.157 ،156
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إ ّن ورقة حبثنا تقحدث وو ظاهرة االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر من زاوية سوق اوصرف املوازية ،وهي تتلك اوسوق اويت يقم فيها
عرض وطتلب اوعمتلة األجنبية بصفة منقظمة ،حبيث تعمل هذه اوسوق خارج أي عمل إداري أو ستلطة تنظيمية ،أين يقهرب املقعامتلني يف
هذه اوسوق من دفع اوضرائب املفروضة عتل تعامالهتم؛ وقد عرفت سوق اوصرف املوازية رواجا كبريا يف اجلزائر.
نتائج البحث
إّ-ن اورقابة عتل اوصرف اويت هدفت اجلزائر من خالهلا إىل احلفاظ عتل اسقىرار صرف اودينار ومحاية املنقوج اووطين إىل جانب منع خروج
رؤوس األموا  ،أدت إىل قتلة وندرة اوعمتلة اوصعبة حبيث أصبح اوبنك املركزي عاجزا عن تتلبية رغبات طاويب اوعمتلة اوصعبة ،وهذا ما
دفع اوراغبني يف احلصو عتليها إىل شرائها بأعتل األسعار ،مما يشجع ماوكي هذه اوعمتلة من بيعها يف سوق موازية بدال من اوسوق
اورمسية.
سوق اوصرف املوازي هو اوذي يعكس سعر اوصرف احلىيىي وتلدينار اجلزائري  ،ويث يتلقىي اوطتلب واوعرض احلىيىيني وتلعمتلة األجنبية.تعد اجلرائم االققصادية واملاوية من هتريب وتبييض األموا املمو اورئيسي وسوق اوصرف املوازية ،إىل جانب اوعمالت اوصعبة اويت حبوزةاملهاجرين اوذين يفضتلون اوتلّجوء إىل اوسوق املوازي بدال من مكاتب اوصرف واوبنوك اوقجارية.
توسع مسقمر خاصة
رغم كل اوىوانني واملراسيم واوىرارات اويت سنقها اوستلطات اووصية من أجل كبح االققصاد غري اورمسي إالّ أنّه بىي يف ّاملقعتلىة باوسوق املايل ومكافحة تبييض األموا وطبعا سوق اوصرف املوازية بسبب عدم هتيئة األرضية وقطبيىها ،إضافة إىل فشل اودووة
يف إنشاء واعقماد مكاتب اوصرف ،وهو ما دفع باوقفكري إىل رفع هامش اوربح جلعل نشاطها أكثر جاذبية.

االقتراحات والتوصيات

من خال اوبحث اوذي قمنا به فإننا نىرتح ما يتلي:
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الملخص
من خال هذه اودراسة واوونا تستليط اوضوء عتل ظاهرة االققصاد اوغري رمسي و مدى تأثريها عتل االققصاد اورمسي ويث سنقناو بعض
مفاهيم والققصاد اوغري رمسي ،مع حتديد نوع اونشاطات املرتبطة به بشكل مباشر ،باإلضافة إىل ضرورة توضيح األسباب اورئيسية املؤدية
إىل وجود هذه اوظاهرة بىوة يف اجلزائر باورغم من عدم مشروعيقها ،ويث أهنا حتقل مركزا مقميزا يف احلياة االجقماعية و االققصادية .كما
أن هذه اوورقة اوبحثية تقضمن شرح مفصل خلصائص االققصاد غري اورمسي و كذا وتلعوامل اويت ساعدت عتل انقشاره يف اجلزائر مع تبيان
كرب وجمه و كيفية اندماجه مع االققصاد اووطين )اورمسي( و مدى تأثريه .و يف اخلقام سنحاو إعطاء بعض املىرتوات اويت نراها معاجلة
و ناجعة وتلقخفيف من ودة االققصاد غري اورمسي.

الكلمات المفتاحية :االققصاد غري اورمسي ،اوقهرب اوضرييب ،اونمو

االققصادي.
Résumé

A travers cette étude nous avons essayé de jeter la lumière sur le phénomène de l’économie informelle en
indiquant son impact sur l'économie officielle tel qu’il existe en Algérie, aussi nous avons donné une
définition sur ce concept en tenant compte de toutes les activités liée a ce genre d’économie, ainsi que les
différentes raisons contribuant à la présence de ce phénomène en Algérie qui manque de légitimité.
Par ailleurs nous avons essayé de donner des explications détaillées sur les facteurs qui ont contribué a
l'apparence de l’économie informelle et la façon de son intégration à l'économie nationale ainsi que son
'impact sur l'économie formelle.
Et à la fin, nous avons essayé de donner quelques propositions ayant pour objet le traitement de ce
phénomène de grande ampleur.
Les mots clés: l’économie informel, fraude fiscale, développent économique

المقدمة
يعقرب موضوع االققصاد غري اورمسي من أهم احملاور احلديثة اويت أثارت اهقماما كبريا يف دراسات اوباوثني االققصاديني  ،هذه
اوظاهرة وإن اخقتلفت تسميقها باالققصاد املوازي ،االققصاد اوباطين ،قطاع غري رمسي ،اوسوق اوسوداء ،االققصاد اخلفي ،االققصاد غري
املنظم ،االققصاد غري املنقج ...إخل ،شكتلت اجتاها هاما يف اودراسات احلاوية اويت تىوم هبا املنظمات اوعاملية كمنظمة اوقعاون االققصادي
) (OCDEو مكقب اوعمل اودويل ) (BITواوبنك اوعاملي ،ويث اضطرت هذه املنظمات إىل اوبحث عن أسباب انقشار هذه اوظاهرة
وتىييم درجة خطورهتا و حماووة اوقوصل إىل وتلو تصف كيفية معاجلقها.
ويعد املفكر "قومتان" أو من وفت االنقباه إىل هذه اوظاهرة ،عندما نشر حبثه عن االققصاد اوستلفي و اوذي أشار من خالوه إىل
أن املعامالت االققصادية اويت ال يقم تسجيتلها ضمن وسابات اوناتج اوىومي ويست هبذا اوىدر اهلني اوذي ميكن إمهاوه ،و نقيجة
وذوك واو اوكثري من االققصاديني إثبات صحة فرضية هذا املفكر وهذا بقىييم نسبة وجم االققصاد غري اورمسي يف دو اوعام
املخقتلفة1.ويث أثبقت هذه اودراسات ان ظاهرة االققصاد اوستلفي كما دعاها املفكر "قومتان" بتلغت نسبا ال يسقهان هبا من إمجايل
اونشاط االققصاد يف اوعديد من اودو مما أدى إىل تزايد االهقمام هبذه اوظاهرة.
Gutman 1977 « the subterranean economy » financial analysts journal Nov/dec page 26
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كما أن تنوع األنشطة اويت متارس ضمن هذا اوىطاع و اويت تقباين من جمقمع ألخر و من مروتلة ألخرى فإن اإلواطة مبخقتلف
جوانبه تعد مسأوة ال ختتلو من اوصعوبات  ،ووعل وجود مفاهيم و تعاريف مقعددة جراء تباين املعايري و األغراض احملددة هلذا اونوع من
االققصاد ضاعف من ودة هذه اوصعوبات  ،األمر اوذي حيو دون إمكانية تفعيل املىاربات بني خمقتلف اودو فيما خيص هذا اوىطاع،
ألنه يشمل أنشطة غري مشروعة يف اوظاهر إال أنه ال خيتلو من األنشطة املشروعة اويت ميارس داختلها اوغش و اوقهرب اوضريبية ،باإلضافة
إىل كافة صور اوفساد املايل اويت تؤدي إىل احلصو عتل إيرادات ماوية بطرق غري مشروعة يصاوبها اخقفاء من اوىيود احملاسبية  ،كما أن
االققصاد غري رمسي ينشط و يقنام يف معظم اودو اويت تعاين من عدم االسقىرار األمين من جهة و من وجود قصور يف األنظمة و
اوىوانني مع تساهل اوستلطات يف تطبيق األوكام و اوقشريعات إن وجدت.
و وىد أكدت دراسة مشرتكة من إعداد منظمة اوعمل اودووية و منظمة اوقجارة اوعاملية سنة  3119أن نسبة اوىطاع غري اورمسي
ختقتلف كثريا من بتلد إىل آخر ويث ترتاوح ما بني  % 31بدو أمريكا اوالتينية و أكثر من  % 81ببعض اودو اإلفريىية
اوواقعة جنوب اوصحراء و بتلدان جنوب شرق آسيا .و يبى اوىطاع غري اورمسي مرتفعا يف معظم اودو اويت مسقها اودراسة ويث عرف
ارتفاعا ببعض اودو  ،سيما بىاريت إفريىيا و آسيا .ووسب املكقب اودويل وتلعمل فإن االققصاد غري اورمسي يشمل  %2من اوشغل
بإفريىيا اوواقعة جنوب اوصحراء.
وأوضح تىرير وتلمجموعة االققصادية ودو إفريىيا اوغربية وتلفرتة  2008-2007وو مكانة اوىطاع غري اورمسي يف اوعام أن وصة
هذا اوىطاع يف اوناتج اوداختلي اخلام بتلغ  % 54,7يف إفريىيا اوواقعة جنوب اوصحراء ( 23,7باملائة خارج اوزراعة) و  37,7باملائة بشما
إفريىيا ( 26,3باملائة خارج اوزراعة) و  % 23,9يف آسيا ( % 21,5خارج اوزراعة) و  % 30,6بأمريكا اوالتينية ( 23,4باملائة خارج
اوزراعة) و  % 22,2مبنطىة اوكاريييب ( % 19,7خارج اوزراعة) و  % 21,7باالققصاديات االنقىاوية ( % 11,8خارج اوزراعة ).
أما يف منطىة املغرب اوعريب يظهر اوىطاع غري اورمسي بكثرة يف املدن اوكربى املغربية و اجلزائرية و اوقونسية و إن كان ممنوعا رمسيا و يقعرض
أصحابه وغرامات ،إال انه يعد مصدر عيش ملاليني من اوعائالت .و وسب دراسة وتلمركز املغريب وتلظرفية وىق اوىطاع غري اورمسي رقم
أعما ب 28متليار يوروا سنة  2007ويوفر قيمة مضافة ب11متليار يوروا .وأفاد املركز املغريب وتلظرفية أنه بني  1999و  2007وفر اوىطاع غري
اورمسي  % 37من اوقشغيل غري أوفالوي و ساهم يف  %14من اوناتج اوداختلي اخلام .و أضاف املركز أن نسبة منوه اوسنوية تىدر ب
 %6,5و أنه ينمو بوترية أسرع بكثري من وترية منو االققصاد املغريب.
و االققصاد اجلزائري كغريه من االققصاديات اونامية يعاين من ظاهرة االققصاد غري اورمسي و املقمثتلة يف اوعديد من جماالت اونشاط
االققصادي ،و قد برزت هذه اوظاهرة بشكل واضح يف املروتلة االنقىاوية و اويت متيزت بضعف اونظام و انقشار اوبطاوة و ضعف اوىدرة
اوشرائية .و رغم اوقصحيحات االققصادية املقعاقبة و اوقحفيزات املمنووة من طرف احلكومة اجلزائرية إال أن االققصاد غري اورمسي ال يزا
يأخذ ويزا واسعا و حيقوي اوعديد من املشروعات اويت تذر مداخيل هائتلة ويث ترتاوح نسبه مىارنة باوناتج اووطين من  % 40اىل% 60
وسب اوقىرير اوذي  .تاركا أثارا يصعب قدمقه منظمة اوعمل اودووية وو االققصاد غري اورمسي.

أوال -مفاهيم حول االقتصاد غير الرسمي
 -1تعريف االقتصاد غير رسمي و خصائصه" :يىصد باالققصاد غري اورمسي كل اونشاطات االققصادية واويت حتدث خارج جما

االققصاد اورمسي واوذي تىوم احلكومة بضبطه" 1.ويث يشري هذا اونوع من االققصاد إىل قطاع اودخل اوعام واوذي تكون فيه أنواع معينة
Gerxhani klarita 2004 « the The Informal Sector in Developed and Less Developed

جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي

يف اجلزائر ،واقع املمارسة ووقمية املعاجلة 27 -و 28فيفري 2019

2

مفاهيم حول االقتصاد غير الرسمي ،خصائصه و أثاره على االقتصاد الرسمي في الجزائر

204

من اإلرادات و اويت تكون ووسائل احلصو عتليها غري مضبوطة من قبل مؤسسات اجملقمع يف بيئة قانونية واجقماعية .كما انه يعرب عن كل
اونشاطات االققصادية واويت ال ختضع وتلضرائب واويت ال يقم مراقبقها من قبل احلكومة واويت ال تدخل ضمن اوناتج اوىومي اإلمجايل ،عتل
اوعكس االققصادي اونظامي أو اورمسي.
 -1.1تعريف االقتصاد غير رسمي :عتل اورغم من أن االققصاد غري اورمسي مرتبط مع اودو اونامية إال أن كل األنظمة
االققصادية حتقوي عتل اققصاد غري رمسي .و يشري املصطتلحان اإلجنتليزيان (حتت اوطاووة) و(خارج اودفاتر احملاسبية) إىل هذا اونوع من
االققصاد ،كما يشري مصطتلح اوسوق اوسوداء إىل جمموعة جزئية حمددة من االققصاد غري اورمسي ويث يكون يف هذا اجملموعة اجلزيئية
اوقهريب ممارساً.
و وىد أوضح تىرير مكقب اوعمل اودويل وسنة  1991خصائص اوىطاع غري اورمسي كاأليت  :تدع  :باوىطاع غري رمسي" اووودات
اوصغرية جدا إلنقاج و توزيع اوستلع و اخلدمات املقمركزة يف املناطق احلضرية و هذه اووودات هي أساسا متلك وتلعما املسقىتلني اوذين
يوظفون عادة يد عامتلة عائتلية أو رمبا عدد من األجراء أو املمقهنني و هي ال تقوفر يف أوسن اوظروف إىل عتل وسائل بدائية و يد عامتلة
ضعيفة اوقأهيل و هذا ما يفسر إنقاجيقها و هي ال جتتلب غاوبا وتلذين يىقاتون منها سوى مداخيل حمدودة و غري منظمة و مناصب شغل
1
غري مسقىرة".
و وسب االققصادي فيقو تنزي "  "Vito Tanziبأنه كافة اودخو اويت ال يقم اوكشف عنها وتلستلطات اوضريبية و اويت قد
2
تدخل او ال تدخل ضمن وسابات اودخل اوىومي ،و هو ما يقوقف عتل عتل طبيعة مصادر هذه اودخو ".
و وكي ال تبى ظاهرة االققصاد غري اورمسي تقمقع فىط بوفرة األدبيات و اويت غاوبا ما تكون سوسيوووجية أو صحافية غري خاضعة
3
وتلىياس اإلوصائي و ال وتلمالوظة اودقيىة ،قامت بعض املنظمات و اهليئات اودووية بقحديد نشاط االققصاد املوازي كما يتلي:
 اونشاطات املنقجة غري املصرح هبا.
 اونشاطات املنقجة و اوقسويىية غري اوىانونية (اإلنقاج اوسري وتلكحو  ،و املخدرات و اوقهريب).
و من أجل توضيح االققصاد غري اورمسي ،اسقعمتلت ثالثة تعابري منذ  1993وقحديد خمقتلف فئات ) االققصاد غري اورمسي و اويت ندرجها
4
فيما يتلي :

 االقتصاد غير القانوني  Economie illégale :و يقمثل يف اونشاطات غري اوشرعية املمنوعة بىوة اوىانون أو اونشاطات
اوشرعية املمارسة من طرف أشخاص غري مصروني.

 االقتصاد السلفي  Economie souterraine :و يقعتلق األمر باونشاطات اويت يكون فيها جزء من اإلنقاج أو كتله خمفيا
ألسباب خمقتلفة .و من أمثتلة اإلخفاء أو اوكقمان يذكر نظام احملاسبة اووطنية أربعة أمثتلة  :اوقهرب اوضرييب عتل اودخل ،اوغش يف
االشرتاكات االجقماعية  ،اوقجاوز يف اوقشريعات و اونصوص اوىانونية ،عدم االوقزام بقطبيق بعض اإلجراءات اوىانونية.
و يف نفس اوسياق يفرق نظام احملاسبة اووطنية يف هذا االققصاد غري رمسي بني مكونني أساسني  :االققصاد اوستلفي و ذوك ألسباب
اققصادية (اوقهرب اوضرييب ،اوقصريح اجلزئي برقم األعما و اوشغل) و االققصاد اوستلفي ألسباب إوصائية ( غياب اووودات املؤسسية
وتلسجالت اإلوصائية  ،عدم اوقسجيل و عدم اإلجابة).

 1منشورات املكقب اودويل وتلعمل ( )0990تىرير عادي ص33-09
 2صفوة عبد اوسالم عوض اهلل ،االققصاد اوسري دراسات يف آويات االققصاد اخلفي و طرق عالجه ،دار اونهضة اوعربية  ،اوىاهرة  ،3113ص8-2
5

jacques CAZENAVE, Op cit P 30
6 Hamid Zidouni, Evaluation et Anlyse de la place de l’économie informelle en Algérie, Approche de la comptabilité
’’nationale, objet d’une communication au ‘’ séminaire sur L’Economie informelle. ‘’ Alger 09 avril 2003
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 االقتصادي غير الرسمي  Economie Informelle :و خيص هذا اوىطاع اووودات اإلنقاجية املقصفة بضعف مسقوى
اوقنظيم و اويت تسقخدم وسائل بدائية و يغيب فيها عنصر اووودة احملاسبية اوذي يفرق بني املاوك و اوشخصية املعنوية املؤسسة ويث
يعقمد هذا اونوع من اونشاطات عتل اوعماوة املومسية و اويت تىقصر عتل أشخاص تربطهم روابط عائتلية و اجقماعية.
و من خال ما سبق ذكره يقضح أنه ال يوجد اتفاق هنائي بني االققصاديني فيما خيص توويد مفهوم االققصاد غري اورمسي و هذا
نظرا الخقالف وجهات اونظر يف وصف هذا اوىطاع من طرف املفكرين و اوباوثني االققصاديني  ،إال أنه ميكن تصور تعريف شامل
والققصاد غري اورمسي من خال ما مت تداووه سابىا ويث أنه "جمموعة من األنشطة اويت حتىق دخال ال يقم تسجيتله رمسيا ضمن وسابات
اوناتج اوىومي إما بسبب إخفاءه هتربا من االوقزامات اوىانونية املرتبطة باوكشف عن هذه األنشطة  ،و إما وكون هذه األنشطة املوودة

وتلدخل خماوفة وتلىانون اوسائد يف اوبتلد"

1

 -2.1معايير و خصائص االقتصاد غير الرسمي :نظرا وصعوبة حتديد تعريف دقيق وظاهرة االققصاد غري اورمسي رغم تزايد االهقمام
هبذا اونوع من االققصاد ،اال انه متكن االققصاديون من متيزه عن االققصاد اورمسي من خال عدة معايري و خصائص ندرجها كما يتلي:

 معايير تحديد االقتصاد غير الرسمي  :بناءا عتل دراسات مكقب اوعمل اودويل ،يكون اونشاط غري رمسي إذا توفرت فيه املعايري
2
اوسبع اوقاوية:
سهووة ممارسة اونشاط غري اورمسي باونظر إىل غياب احلواجز عند اودخو .-اسقعما موارد حمتلية.

-متلكية املؤسسة غاوبا ما تعود اىل اوعائتلة.

اسقعما تىنيات قدمية و اوتلجوء اىل اويد اوعامتلة.-احلجم اوصغري وتلمؤسسة.

-املؤهالت اوعتلمية و اوعمتلية املطتلوبة يف االققصاد غري اورمسي ويست نفسها يف االققصاد اورمسي.

وجود أسواق تنافسية  ،ورة و غري منظمة.كما أكد اوباوث "كيث هاورت" عتل معيار اوالشرعية  ،يف وني ركز اوباوث "مازودار" عتل انعدام احلماية االجقماعية  ،أما
اوباوث "ويكس" فإنه أشار إىل معيار تنافسية األسواق.
و ال تزا مجتلة املعايري احملددة والققصاد غري رمسي حمل نىاش و دراسات من طرف اوكثري من اوباوثني و املفكرين.

خصائص االقتصاد غير الرسمي  :يف ظل االخقالف اوىائم بني اوباوثني وو معايري حتديد االققصاد غري اورمسي  ،ارتأينا اوقطرق إىل
أهم خصائص هذا اونوع من االققصاد وسب ما جاء به املعهد اوعريب وتلقدريب و اوبحوث اإلوصائية يف ديسمرب سنة :2004

3

 عدم تنظيم االقتصاد غير الرسمي :ويث يقسم هذا األخري باوقحرر من اوىيود اوىانونية و اوقنظيمية يف خمقتلف مراول ممارسة اونشاط
إبقداءا بقوظيف اوعما و انقهاء باخقيار أمناط اإلنقاج و اوقوزيع باإلضافة إىل غياب أو تدين االوقزام بىوانني اوقسجيل و اوقصريح
اوضرييب و كذا قوانني تنظيم اوعمل.

 1صفوة عبد اوسالم عوض اهلل  ،مرجع سابق  ،ص9
 3املعهد اوعريب وتلقدريب و اوبحوث اإلوصائية "دراسة حبثية وو اوىطاع غري املنظم"
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chaib Bounoua, OP cit, , p.93-94
املفهوم املنهجي و طرق اوىياس ،3114 ،ص2
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 مرونة االقتصاد غير الرسمي :يقميز هذا اونوع من االققصاد باملرونة و سرعة االنقشار يف خمقتلف املناطق احلضارية و اوريفية يف اوبتلد
اوواود نقيجة عدم خضوع املقعامتلني فيه ألية ضوابط قانونية يف عالقات اوعمل من أوقات ،أجور...اخل ويث غاوبا ما تكون
عالقات اوعمل مقغرية و يقميز اوعما باوىرابة.

 سهولة الدخول ألنشطة االقتصاد غير الرسمي :إن اودخو ضمن االققصاد غري اورمسي ال يقطتلب اوكثري من اإلمكانيات املادية
اووودات املادية و املهنية و هذا ما جيعل منه سوقا تنافسيا و ويس اوقكاريا.

 حجم الوحدات و عدد العمال في االقتصاد غير رسمي :تقميز اووودات او املؤسسات ضمن هذا اونوع من االققصاد بصغر
وجمها مع وجود أو عدم وجود مىر اجقماعي وتلمؤسسات و هو وا اوباعة املقجووون أما عدد اوعما فال يقعدى مخسة أشخاص
غاوبا.

 طبيعة تمويل أنشطة االقتصاد غير الرسمي :يالوظ أن اوقمويل يف هذا اونوع من اوىطاع يكون غاوبا ضعيفا ويث تبدأ دائما
برؤوس أموا صغرية كما إن املؤسسات ال تتلجأ إىل االقرتاض ن املؤسسات املاوية و يفضل أصحاهبا االعقماد عتل اإلمكانيات
اوذاتية.
1
باإلضافة إىل هذه اخلصائص ميكن إدراج ما يتلي:

 استخدام التكنولوجية في أنشطة االقتصاد غير الرسمي :تقميز معظم من وودات االققصاد غري اورمسي يف اوغاوب بقدين أو رمبا
انعدام اسقخدام اوقكنوووجية ملمارس ة أنشطقها االققصادية غري انه يوجد اوبعض منها تعقمد يف نشاطاهتا عتل وسائل االتصا احلديثة
وكنها ال تزا حمدودة و ختقص غاوبا يف جما االتصا .

 مستوى مهارة عمالة االقتصاد غير الرسمي :توجد وودات ضمن االققصاد غري اورمسي توظف ذوي املهارات اوعاوية و اوشهادات
اجلام عية و هذا ميثل اسقثناءا الن أغتلبية هذه اووودات يقميز طاقمها مبسقوى دون املقوسط من اوقعتليم و تنعدم فيها اوكفاءة و املهارة
املهنية تفاديا من تىدمي مىابالت كبرية وذوي اخلربة و املؤهل اوعتلمي اوعايل.
 -2.2أسباب نمو ظاهرة االقتصاد غير الرسمي :وىد اخقتلفت أسباب منو ظاهرة االققصاد غري رمسي من دووة ألخرى إال انه من
املمكن وصرها بصفة عامة فيما يتلي:
 -1.2األسباب القانونية و اإلدارية :يف هذا اوشأن يرى اوباوث "فيقو تانزي" انه يف ظل اققصاد سوي ،دون وجود ضوابط وكومية
عتل األسواق ون تقواجد أنشطة غري رمسية ،إذ أن ووافز تتلك األنشطة تنشط مع زيادة ضوابط االققصاد و ارتفاع مسقوى اوضرائب.

2

 ارتفاع مستوى الضرائب  :من املقعارف عتليه إن ارتفاع اوعبء اوضرييب يؤدي باوضرورة إىل حتويل بعض اونشاطات االققصادية إىل
اققصاد خفي و هذا وعدم اوقصريح هبا و باوقايل عدم دفع ضرائب مىابل ممارسقها ،ويث تكمن أمهية اوعبء اوضرييب يف ارتفاع نسبه ومن
مث يزداد احلافز إىل اوعمل يف اخلفاء .كما يعقمد قرار املشاركة يف االققصاد اخلفي وتلقهرب من اوضرائب عتل أساس املوازنة بني اوعىوبات
اويت قد يقعرض هلا اوفرد يف واوة اكقشاف اوقهرب و كافة املخاطر األخرى ،و بني كم املداخيل اإلضافية اويت سقعود عتليه من اوقهرب من
دفع اوضرائب  ،أخذا يف االعقبار مدى اسقعداده وقحمل املخاطرة ،و بناءا عتل هذه املوازنة يقخذ اوفرد قراره باوقهريب أو عدم اوقهرب.
و عتل سبيل املثا و باورغم من كون اونظام اوضرييب يف اوسويد من األنظمة ذات اوكفاءة اوعاوية ،باإلضافة إىل اخنفاض نسبة
اوفساد اإلداري بني اوعامتلني يف جما اوضرائب و اويت تكفل وصر االققصاد اخلفي يف أضيق نطاق ممكن باملىارنة بباقي اودو  ،إال إن
 1حممد مطيع مؤيد ،االققصاد غري املنظم من خال أدبيات و معايري اوعمل اوعربية ،ورشة عمل وو االققصاد غري املنظم ،منظمة اوعمل اوعربية  ،سوريا،
أيام من  8اىل  ،3116/12/03ص.01
 2عبد المالك معراجي و آخرون ،اثر االقتصاد غير الرسمي على الموازنة ال عامة ،الملتقى الوطني حول االقتصاد غير الرسمي في الجزائر ،اآلثار و
السبل الترويض ،المركز الجامعي –سعيدة-الجزائر ،يومي  30-31نوفمبر  ،3112ص1
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االققصادي "هنصون" يشري إىل أن أثار ارتفاع معدالت اوضريبة ،و بصفة خاصة عتل اودخو احلدية عتل املدى اوطويل تنعكس يف
1
صورة ازدهار والققصاد غري اورمسي و توفر باوفعل دوافع حنو املخاطرة و اوقحو حنو االققصاد اخلفي.
أما يف اودو اونامية فإن اوضرائب املرتفعة عتل اوقجارة اخلارجية ميكن اعقمادها أيضا يف قائمة اوعوامل املسببة يف حتويل
املشروعات من نشاطات رمسية مصرح هبا إىل نشاطات تدخل ضمن االققصاد اخلفي.
كما متثل اوعالقة اوقبادوية بني اوقضخم و ارتفاع مسقويات اوضريبة عتل اودخل عامال إضافيا يؤدي إىل ازدهار أنشطة االققصاد
غري اورمسي ،فعندما ترتفع معدالت اوقضخم تزداد معها نسبة املداخيل االمسية مما يؤدي إىل ارتفاع معدالت اوضرائب و من هنا يعمد
بعض األفراد إىل اوقهرب اوضرييب من خال إخفاء جانب من اودخو املقحصل عتليها عند كقابة إقراراهتم اوضريبية أو مييتلون إىل املىايضة
عند إجراء معامالهتم جتنبا وتلخضوع اىل اوضريبة.
و باورغم من كل هذه املؤشرات  ،إال انه ال يعد قرار ختفيض معدالت اوضرائب باوضرورة احلل األمثل وتلحد من ظاهرة االققصاد
غري اورمسي ألنه و ببساطة هؤالء املقعامتلني يف هذا اونوع من االققصاد غري خاضعني وتلضريبة  ،إذ أن اخنفاض املعدالت بدراجات أقل ويس
من شأنه اوقأثري عتل رغبة األفراد يف اوقصريح مبداختليهم و دفع اوضريبة املطتلوبة ،غري أن أوسن االفرتاضات هي اويت تىضي بأن اخنفاض
معدالت اوضرائب تىتلل من اودخو مزيدا من األفراد يف دائرة االققصاد غري اورمسي.
و هلذا يبى شعور األفراد باورضا عتل اوسياسات احلكومية و قناعقهم باألهداف اويت تسع اوستلطات اىل حتىيىها ،إذ يعد ذوك من
ضمن اوعوامل اوفعاوة يف رفع درجة اوقزام األفراد يف دفع اوضريبة ،و يف بيئة معاكسة جتد أن هؤالء األفراد سيقجهون حنو االققصاد غري
2
اورمسي.
 ارتفاع مستوى االشتراكات االجتماعية  :يشري اوواقع االققصادي إىل أن مسقوى االشرتاكات االجقماعية يبى مرتفعا يف اوبتلدان ،
مما أدى إىل إجياد ووافز ستلبية سامهت يف ختلق سوق عمل غري رمسية ،فإذا أمكن توظيف اوعما دون دفع االشرتاكات يف اوضمان
االجقماعي فإنه من املمكن دفع اجو مبسقوى ادين هلم.
و وىد وصل وجم االشرتاكات االجقماعية و اوضرائب اويت يدفعها األفراد و املؤسسات يف أملانيا عتل سبيل املثا و اونمسا إىل مسقوى
مساوي وألجور اويت يقحصل عتليها اوعامتلون فعتليا ،و ملا كانت هذه األعباء كبرية جدا اعقربوا أن األعباء االجقماعية هي احملدد اورئيسي
3
والققصاد غري اورمسي و اوسبب يف منوه.
و باونسبة وتلجزائر عدد من احملتلتلني ان توسع االققصاد غري اورمسي يعود إىل ثىل األعباء االجقماعية و اجلبائية  ،يف وني تؤكد املصاحل
4
املخقصة ان اونسب املطبىة يف اجلزائر تعد من بني أدىن اونسب يف ووض املقوسط.
 -2.2النظم و القيود الحكومية  :توضح اوعديد من اودراسات أن اوبتلدان اويت تكثر فيها اوتلوائح املنظمة وشؤوهنا االققصادية يكون
وجم االققصاد غري اورمسي فيها كبريا ،ففي دراسة قام هبا "جنسون و سيمو" و آخرون ويث مت اخذ عينة من  84بتلدا من اوبتلدان اونامية
و بتلدان اوقحو االققصادي و اوبتلدان املقىدمة املقىدمة ،و تبني أن زيادة نىطة واودة عتل مؤشر اوقنظيم اوذي يقضمن درجات من واود
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إىل مخسة ( 1إلى  )5تىرتن بزيادة يف نسبة االققصاد غري اورمسي تىدر ب  ، %10فعندما تصبح اإلجراءات احلكومية أكثر صعوبة ترتفع
1
مسقويات اونشاط يف االققصاد غري اورمسي.
و من ناوية أخرى أن اوكثري من اودو و بصفة خاصة اوصناعية منها متنح مزايا وألفراد وغرض اورفع من مسقويات اورفاهية اوعامة
هلؤالء ،و هذا بقىدمي إعانات يبدأ صرفها عندما ينخفض اودخل اوفردي من مسقوى معني وتلمعيشة ،و وعل هذا اونوع من اإلعانات
يشكل سببا رئيسيا يف توجه األفراد إىل عدم اوقصريح مبداختليهم احلىيىية وغرض االسقفادة من هذه املزايا و باوقايل يسامهون يف اودخو إىل
االققصاد غري اورمسي.
كما أن احلكومة قد تساهم يف انقشار اوسوق املوازية عندما تفرض قيودا عتل اونشاط االققصادي ،األمر اوذي خيتلق واوة من
عدم اوقكافؤ بني اوعرض و اوطتلب عتل اوستلع و املنقجات اويت يسقهتلكها املواطن .و ميكن تتلخيص ما سبق فيما يتلي:

 اللوائح المنظمة لسوق العمل :وخاصة يف مصر ووبنان واملغرب وسوريا ـ تكون يف اوغاوب أكثر تىييدا من مثيالهتا يف مناطق اوعام
األخرى ،وتساهم يف ارتفاع اوقكتلفة املصاوبة وقوظيف اوعماوة يف اوىطاع اورمسي .ففي مصر ،عتل سبيل املثا  ،تؤدي اوقكتلفة املرتفعة اويت
ترتتب عتل تسريح املوظفني إىل إعاقة اوقوسع يف توظيف اوعماوة يف اوىطاع اورمسي .فنجد أن اوشركات إما تعمل يف اوىطاع غري اورمسي
عني موظفني بشكل غري رمسي وقجنب هذه اوقكاويف.
باوكامل ،أو تُ ِّ

ضعف المؤسسات و الحوكمة  :يعـين أن احلصـو عتلـ اخلـدمات اوعامـة وكـذوك املزايـا املصـاوبة وتلعمـل يف اوىطـاع اورمسـي ال يكـون
مقاوا إال وىتلة حمظوظة واسعة اوصالت من األفراد واوشركات .ويؤدي االفقىار إىل اوشفافية وضعف احلوكمة يف معظم األويان إىل تشجيع
اوفساد ،وختلق واوة من عدم اوقكافؤ يف احلصو عتل اوفرص واوقمويل واخلدمات ،مما يضعف اوثىة يف املؤسسات اوعامة ،ويعوق اودخو
يف اوىطاع اورمسي..

 القواعد التنظيمية شديدة التقييد في سوق المنتجات وكذلك األعباء الضريبية المرتفعة:

تــؤدي إىل زيــادة املصــاوبة والوق ـزام هبــا ودخــو االققصــاد اورمســي ،ممــا يشــكل دوافــع قويــة وكــي تقجنبهــا اوشــركات باوعمــل يف اوىطــاع غــري
اورمســي .فاوشــركات تقجــه حنــو اوىطــاع غــري اورمســي إذا كانــت تقحمــل تكــاويف باهظــة أو تســقغرق وققــا طــويال وــىت حتىــق االوق ـزام املطتلــوب
باوىواعد املنظِّمة وتلىطاع اورمسي .وقد يكون من األرخص باونسـبة وتلشـركات غـري اورمسيـة أن تـدفع رشـوة وتلحصـو عتلـ اخلـدمات اوعامـة أو
وقجنب تنفيذ هذه اوىواعد.

 -1.2األسباب االجتماعية و االقتصادية :إىل جانب األسباب اويت وددها "فيقو تانزي" هناك أسباب أخرى تساهم يف منو االققصاد
غري اورمسي و هي :
تعد اوبطاوة ظاهرة اجقماعيّة واققصاديّة خطرية ،تعود بآثا ٍر ستلبيّة عتل اوفرد واجملقمع معاً ،ممّا يقسبب بكثري من
 البطالة  :ويث َ
االققصادي
املشاكل اويت هت ّدد اسقىرار اودو واجملقمعات ،وتؤثّر عتل وو ّدة اوقماسك االجقماعي واالسقىرار اوسياسي ،وتسبب اوركود
ّ
عرف بأهنا
وتلدووة واجملقمع ،وهي مشكتلة تقفاقم وتقزايد مع مرور اووقت ،وختقتلف يف نسبقها وو ّدهتا من دووة ألخرى ومن جمقمع آلخر ،وتُ َ
املسقمر عنه ،مىابل أجر مادي.
عدم توفّر فرص اوعمل وتلفرد يف سوق اوعمل ،باورغم من قدرته عتل اوعمل ورغبقه فيه وحبثه
ّ
و مع تطور املواقف االجقماعية و ممارسة اونساء حلىها يف اوقعتليم  ،زادت معدالت مشاركة اإلناث يف قوة اوعمل بنسبة  %6يف
اجلزائر و نسبة  %1يف األردن و نسبة  %4يف مصر و بنحو  %3يف إيران و املغرب و عتليه فىد تزايد عدد األفراد اوباوثني عن اوعمل
2
يف مىابل ذوك كانت اوبتلدان اونامية عاجزة عن ختلق وظائف بسرعة كافية السقيعاب اووافدين اجلدد إىل قوة اوعمل.
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و نقيجة وتلقغيريات االققصادية اويت أفرزهتا اوعوملة  ،أصبح االققصاد املنظم او اورمسي غري قادر عتل توفري اوىدر اوكايف من
اووظائف ،كل ذوك دفع باوىوة اوعامتلة املقواجدة يف واوة بطاوة اىل اوبحث عن عمل يف االققصاد غري اورمسي ،مما زاد يف وجم هذا
األخري.
و عتليه فحجم اوعمل يف االققصاد غري اورمسي حيدده مسقوى اوبطاوة يف االققصاد ،فإذا كانت درجة االسقيعاب يف االققصاد قتليتلة،
1
فإنه من اوضروري ان تكون درجة وركية سوق اوعمل يف االققصاد غري اورمسي كبرية .


انخفاض مستوى الدخل  :يؤدي اخنفاض مسقوى اودخل يف دووة ما ،إىل زيادة معدالت اوبطاوة ونسبة اوفىر فيها ،مما قد يساهم

يف ارتفاع معدالت اجلرمية ،وازدهار أنشطة االققصاد اخلفي كتلما اسقمرت مسقويات اودخل يف االخنفاض .مما يؤدي إىل اخنفاض
2
اودخو احلىيىية وإلفراد و سيجد األفراد أنفسهم مضطرين وتلعمل يف االققصاد غري اورمسي.


دور المشروعات الصغيرة والمعلومات  :تؤدي املشروعات اوصغرية دوراً ال يسقهان به يف منو االققصاد اخلفي ،وذوك ألهنا متيل

إىل إجراء معامالهتا باسقخدام اونىود اوسائتلة ،ومن املعتلوم أن جماالت األعما اويت تىوم عتل اسقخدام اونىود اوسائتلة يف إجراء
تسهل من األنشطة االققصادية اخلفيَّة.
املعامالتِّ ،
كما تتلعب املعتلومات دوراً ويوياً يف أداء االققصاد اخلفي؛ وذوك ألن اوــمشق ـري ـ ــن واوـ ــبائ ــعني يف سوق اوعـ ــمل واوسـتلع حباجــة
إوـ معتلومات عن األسعار واجلودة واوبدائل املقاوة ،باإلضافة إىل معتلومات عن األطـ ـراف األخرى موضع املعامالت ،وبدون توافر هذه
املعتلومات فإن اوسوق ال ميكنه اوعمل .وال شك أن احلصو عتل هذه املعتلومات سوف يكون هلا تكتلفة ملن يريد اوقعامل يف األنشطة
3
اخلفيَّة ،وعتل ذوك وكي ينمو االققصاد اخلفي ،ال بد من توافر املعتلومات بأقل تكتلفة وسهووة ممكنة.
ثانيا -أساب انتشار االقتصاد الغير رسمي في الجزائر
تعود بداية ظهور األسواق اوسوداء يف اجلزائر إىل فرتة اوسبعينات ،نظرا ملا شهده هذا اوبتلد يف ذوك اووقت من نزوح ريفي إىل املدن وما
رافىه من زيادة اوطتلب عتل اوسـتلع اوغذائية (ظهور فرق كبري بني اوعرض املقناقص وتلستلع اوغذائية واوطتلب املقزايـد عتليهـا( ويف املىابل
اخنفاض اإلنقاج اوفالوي  ،ويث كانت تباع يف األسواق خمقتلف اوستلع اوغذائية أسعار مرتفعة مىارنة بأسعارها يف اوسوق اورمسية اويت
كانت مدعمة من طرف اودووـة يف تتلك اوفرتة.
و يعد اونظام االشرتاكي اوذي تبنقه احلكومة اجلزائرية بعد االسقىال مبثابة أود األسباب اورئيسية اويت سامهت يف ختلق االققصاد
هذا اونوع من األسواق يف اجلزائر ويث أنه نظام اققصادي موجه و خمطط ،ظهرت من خالوه مركزية اوىرارات و ذوك بقدعيم اودووة
وألسعار و خاصة أسعار املواد ذات االسقهالك اوواسع مثل )اوبنزين ،قطاع املالبس ،االسقهالكات ،اوىطاعات اوسوقية( .
أما اوىطاع غري اورمسي فىد بدأ باوظهور يف منقصف اوثمانينات بعد ودوث األزمة االققصادية واويت اجنر عنها بروز عدة ستلبيات
كان هلا أثرا كبريا عتل مردودية االققصاد اووطين ،مما دفع باجلزائر وتلقوجه إىل اإلصالوات اويت انبثق عنها تغيري اونظام االشرتاكي املقبع
وتبين نظام اققصاد اوسوق .و ال يعقرب االققصاد غري اورمسي وويد اوصدفة يف اجلزائر  ،بل انه مر بعدة مراول سامهت يف انقشاره :واويت
ميكن تىسيمها اويت إىل ما يتلي:
 -1مرحلة القطاع غير الرسمي الخفي  :1985-1962ويث تبنت اجلزائر يف هذه اوفرتة اونظام االشرتاكي اوذي كان يقميز باوقكار
اودووة وتلقجارة اخلارجية ،باإل ضافة إىل أن أسعار اوستلع كانت حمددة إداريا ومدعمة من قبل اخلزينة اوعمومية  .كما متيزت هذه اوفرتة أيضا
 1اسماعيل قيرة و اخرون" العولمة و االقتصاد غير الرسمي  ،دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ،الجزائر ،3114 ،ص.003
 2مدني شهرة" اإلصالح االقتصادي و سياسة (التجربة الجزائرية)  ،دار الحامد للنشر و التوزيع ،االردن ،3119 ،ص.310

 . 3ليلى حامد المطيري " أثر االقتصاد الخفي على النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية  ،بحث مقدم الستكمال درجة البكالوريوس في االقتصاد ،
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باخنفاض نسبة اوبطاوة ،فىد كان أغتلبية األفراد يعمتلون يف مؤسسات وقطاعات عمومية اويت شيدهتا اجلزائر آنذاك ،وذا فان معظم األنشطة
غري اورمسية كانت متارس من قبل اونساء ،األطفا  ،اوشيوخ و املعوقني.
 -2مرحلة استفحال القطاع غير الرسمي  1986إلى نهاية التسعينات :متيز االققصاد اجلزائري يف هذه املروتلة بقحوالت جذرية خاصة
يف منقصف اوثمانينات ،أين شهد أزمة اهنيار أسعار اوبرتو  ،كما متيزت هذه املروتلة أيضا بنىص شديد يف بعض املواد االسقهالكية ،مما
أوزم اودووة عتل اسقرياد بعض اوستلع وقغطية هذا اونىص ،واوىيام بعدة إصالوات كانت هتدف إىل إقامة إسرتاتيجية تساعدها عتل اخلروج
من األزمات املقعاقبة  :فاإلصالح األو جتسد يف سياسة إعادة اهليكتلة سنة  1989واوذي نقج عنه بداية ظهور احلرية االققصادية يف
1
اجلزائر.

-1مرحلة توسيع مجاالت القطاع غير الرسمي بعد  :1998متيزت هذه املروتلة باالسقىرار عتل مسقوى االققصاد اوكتلي واسرتجاع
اوقوازنات اوداختلية واخلارجية ،ميكن ذكر أهم اونقائج املتلموسة مثل إعادة اوقوازنات املاوية نظرا الرتفاع إيرادات صادرات احملروقات يف هذه
اوفرتة.
إعادة اوقوازنات املاوية نظرا الرتفاع إيرادات صادرات احملروقات يف هذه اوفرتة.
تسجيل ارتفاع يف معد اونمو.
اخنفاض نسبة اوبطاوة مىارنة بفرتة اوقسعينات.
اخنفاض معد اوقضخم.
مراجعة نظام األجور اوذي مسح يف حتسني مداخيل اوعائالت وحتسني مسقوى االسقهالك.
رغم كل اوقحسينات اوسابىة اوذكر عتل مسقوى االققصاد اوكتلي  ،إال أن اوىطاع غري اورمسي شهد ارتفاعا متلحوظا يف هذه اوفرتة
باورغم من اوسياسة اجلديدة اويت وضعقها اودووة يف إطار اوقشغيل اوذايت اوذي حيفز األفراد عتل إقامة مشاريع فردية يف شكل مؤسسات
مصغرة مت و عن طريق اوىروض يف إطار برامج تشغيل اوشباب ،إال أن ذوك م يغطي مشكتلة اوبطاوة ألن مثل هذه اوسياسات حتقاج إىل
جهاز مصريف يكون مرن باإلضافة إىل غياب اوبريوقراطية واورشوة يف جما منح اوىروض.
باإلضافة إىل نالوظ بأن وجود االققصاد اوغري رمسي يف كثري من األويان هو تفسري الرتفاع معدالت اوبطاوة  ،و وجود عدد
كبري من األفراد اوذين يدرجون رمسيا يف قوائم اوعاطتلني .ويث أن هناك عوامل عديدة سامهت يف ازدياد معدالت اوبطاوة غري اوطبيعية يف
اوثمانينات و اوسبعينات ،و اويت ساعدت عتل توسيع رقعة هذا االققصاد اوغري رمسي  ،من بني هذه اوعوامل جند ما يتلي :
اونمو اودميغرايف و اوذي وود ارتفاعا متلحوظا يف عدد اوعامتلني .اورتاجع اوشديد يف عدد اوعامتلني باوىطاع اوفالوي نظرا وتلقحديث اوسريع والققصاد .اوزيادة عتل اإلقبا عتل اوعمل يف اوىطاع اوغري رمسي اوشيء اوذي أدى إىل كرب وجمه .اجلمود اوشديد يف سوق اوعمل و اوذي يؤثر عتل إمكانية اوقوظيف ،اوفصل ،األجور ،عىود اوعمل ...إخلثالثا -أثار االقتصاد غير الرسمي على االقتصاد الرسمي
يوجد والققصاد غري رمسي رغم خطورته عتل االققصاد اورمسي ،وتعدد أبعاده بشكل باوغ اوقعىيد ،آثاراً ستلبية واجيابية .ميكن توضيحها
فيما يتلي:

Nacer eddine Hammouda: Secteur et emploi informel en Algérie , CREAD, Alger.
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 -1اآلثار السلبية لالقتصاد الخفي :يرتتب عتل وجود االققصاد اخلفي آثاراً ستلبية عتل بعض املؤشرات االققصادية .وتقمثَّل هذه اآلثار

يف فىدان وصيتلة اوضرائب ،وكذوك األثر عتل سياسات االسقىرار االققصادي ،واألثر يف توزيع املوارد ،إىل جانب األثر عتل اونمو
1
االققصادي.
فقدان حصيلة الضرائب :يعد فىدان وصيتلة اوضرائب من أهم وأو اآلثار اوستلبية املرتتبة عتل وجود االققصاد اخلفي ،وذوك
نقيجة اوقهرب اوضرييب يف بعض أشكا اوضرائب ،كضريب ــة املبيعات وضريبة اوىيمة املضافة ،مما قد يؤدي إىل ٍ
فىد كبري يف جانب
اإليرادات اوعامة ،واوذي بدوره يؤثر عتل معدالت اونمو االققصادي.
األثر على سياسات االستقرار االقتصادي :تؤدي سرعة منو االققصاد اخلفي إىل فشل وعدم اسقىرار اوسياسات االققصادية ،مما
يقسبب ذوك يف تشويه املؤشرات اخلاصة بسياسات االسقىرار االققصادي .ومن مث تُوضع سياسات غري مناسبة؛ نقيجة وقشوه املعتلومات
املوجودة ،فقأيت اونقائج عكس املقوقع هلا.
كما يُساهم االققصاد اخلفي يف تشويه معدالت اوبطاوة اورمسية ،ويث يوفر االققصاد اخلفي فرص عمل وتلذين م يقم ّكنوا من
وصوهلا يف االققصاد اورمسي ،وعــادة م ــا تكون هــذه اوعــماوــة غري مســجتلة .وه ــذا يــؤدي بــدوره اىل ارتــفاع مــعدالت اوبطاوة عن املعد
احلىيىي .ومن مث تُطبّق سياسات اققصادية غري مالئمة؛ نقيجة حتيُّز اوبيانات اوواردة.
ويؤثر وجود االققصاد غري اورمسي أيضاً عتل اوسياسة اونىدية؛ وذوك ألن معظم املعامالت اويت تقم يف االققصاد اخلفي تقم
بصورة نىدية ،وباوقايل فإن زيادة األنشطة االققصادية اخلفيّة تؤدي اىل ارتفاع اوطتلب عتل اونىود ،مما يؤثر بدوره يف كمية اونىود املسقخدمة
يف االققصاد اورمسي.
األثر على توزيع الموارد :يقسم االققصاد اخلفي بارتفاع معد اوعوائد نقيجة اوقهرب اوضرييب ،بعكس االققصاد اورمسي اوذي يقسم
بارتفاع مسقوى اوضرائب عتل أنشطقه .ويف ظل هذا اووضع تصبح املنافسة بني االققصاد اورمسي واالققصاد اخلفي غري عادوة ،باوشكل
ِّ
احملووة من االققصاد
اوذي ميكن االققصاد اخلفي من اجقذاب أكرب قدر ممكن من املوارد ،وباوقايل سوف يسقمر هذا اوقدفق من املوارد ّ
اورمسي حنو االققصاد اخلفي ،مما يؤثر ذوك بدوره عتل اوكفاءة االققصادية.
األثر على النمو االقتصادي :يقسبب وجود االققصاد غري اورمسي يف عدم دقة اوبيانات و املعتلومات اوواردة عن معدالت اونمو
املسجل ،مما يعمل هذا بدوره عتل تشوه املؤشرات
االققصادي ،وباوقايل سقخقتلف معدالت اونمو االققصادي احلىيىي عن معد اونمو
َّ
االققصادية يف صورة تىديرات قد تكون أقل من اوواقع ،أو تىديرات مباوغ فيها عن معد اونمو االققصادي .وبناءً عتل ذوك ،تصبح
قياسات اوناتج اوىومي اويت ال تأخذ االققصاد اخلفي يف احلسبان غري مناسبة.
 -2اآلثار االيجابية لالقتصاد الخفي :ركزت معظم اودراسات التي تناووت االققصاد اخلفي عتل جوانبه اوستلبية ،يف وني أن والققصاد
اخلفي فوائد مرتبطة بوجوده ،جديرة باالعقبار أيضاً .ويث تشري اونقائج اوقجريبية اويت توصل إويها إىل أن أكثر من  %66من املكاسب
اويت مت حتىيىها يف االققصاد اخلفي ،يقم إنفاقها مباشرة يف االققصاد اورمسي ,وهذا باوطبع وه آثار إجيابية عتل اونمو االققصادي وإيرادات
2
اوضرائب املباشرة.
كما تقيح بعض أنشطة االققصاد اخلفي وبعض األفراد فرص احلصو عتل دخل أساسي أو إضايف .عالوةً عتل أهنا قد تُسهم يف
اخنفاض معدالت اوبطاوة؛ وكوهنا تعمل عتل توفري فرص عمل وتلعاطتلني عن اوعمل يف االققصاد اورمسي .باإلضافة إىل أن هلا دور يف
1

 .سلمان ,حيان .)3116( .اقتصاد الظل أو االقتصاد الخفي .مجلة جمعية العلوم االقتصادية السورية.
Schneider, Friedrich, & Enste, Dominik H. (2000). Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences. Journal
of Economic Literature .
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مساعدة حمدودي اودخل ،ويث أهنا تىوم بقىدمي اوستلع واخلدمات بأسعار أقل ،مىارنةً بأسعار اوستلع واخلدمات اويت يىدمها االققصاد
1
اورمسي.
رابعا -الخاتمة :تشكل مالمح االققصاد غري اورمسي عائىاً أمام عجتلة االققصاد يف عديد من اودو  ،ويث أن وجود هذا اونوع من

االققصاد ،يعمل عتل تشويه معظم املؤشرات االققصادية ،مما يؤثر بدوره عتل معدالت اونمو االققصادي .كما أنه عتل اورغم من
خطورة ،وتعدد أبعاده ومسبباته ،إال أنه يوجد وه آثاراً اجيابية ،كزيادة اودخو  ،وتوفري فرص عمل ،مما يُساهم يف خفض نسبة اوبطاوة،
إضافة إىل هذا  ،جند أنه تعددت أنشطة االققصاد غري اورمسي وقشمل نوعني رئيسيني ،تقمثل يف أنشطة غري رمسية مشروعة وغري مشروعة.و
كغريها من او بتلدان ،مع بداية اوقسعينات رأت اجلزائري أنه من اوضروري أن تغري اونظام اوسابق ملا ختلفه من مشاكل اققصادية ،فمهدت
اوطريق وتلدخو يف اققصاد اوسوق  ،إن م نىل أنه قد فرض عتليها بكل ما حيمتله من مواصفات جديدة ،فىد مت رفع اودعم و حترير
األسعار و كذوك فقح األبواب أمام املسقثمرين اخلواص ووضع ميكانزمات جديدة  ،تقحكم يف االققصاد اووطين
نتائج البحث :ظهر يف اجلزائر االققصاد غري اورمسي و اوذي أصبح يؤثر عتل االققصاد اورمسي  ،ويث تعود أهم أسباب انقشاره إىل
وجود اخقال اوقوازن بني اوعرض و اوطتلب ،اخقال اوقوازن بني اونفىات املاوية و املادية ،و كذوك اخقال اوقوازن بني اوصادرات و
اوواردات.
االقتراحات:

 من أجل اودفع بعجتلة اونمو االققصادي و تتلبية اوقياجات سوق اوعمل  ،يسقوجب عتل اودووة أن تقبع سياسة تنموية مبنية عتل
اققصاد اوسوق.

 عتل اودووة حترير اوقجارة اخلارجية و فقح املناطق احلرة هي من أجل اوىضاء عتل االققصاد غري اورمسي.
 ضبط مصاحل اوضرائب و مضاعفة اجلهود ألجل مكافحة اوقهرب اوضرييب و كذوك ختفيف األعباء اوضريبية خاصة عتل املسقثمرين
اجلدد.
 كذوك ميكن تشجيع أصحاب املشاريع اوصغرية عتل إنشاء أعما جديدة ضمن االققصاد اورمسي عن طريق اعقماد قواعد أوضح
وبدء أنشطقهم اجلديدة وتشغيتلها .وهذا يعين أن هذه اوشركات ون تشرتك يف املسؤوويات ووسب ،بل أيضا يف مزايا اوعمل حتت مظتلة
االققصاد اورمسي.
 من أجل حتسني احلصو عتل اوفرص االققصادية وحتىيق منو أمشل وتلجميع ،ينبغي أن يعمل صناع اوسياسات عتل ختفيض اوقكاويف
واألعباء املصاوبة ودخو االققصاد اورمسي.
 عتل اودووة منح اوقسهيالت املادية و املعنوية وألشخاص اوذين يريدون االسقثمار يف اوزراعة خاصة يف املناطق اجلنوبية من اوبالد.
 إن وضع ميكانزمات جتارية جديدة تسودها اوشفافية و املنافسة بإمكاهنا اوقىتليل من ظاهرة االققصاد اوغري رمسي.
 ضرورة إنشاء هيئات مسقىتلة ومقخصصة يف مكافحة األنشطة االققصادية غري اورمسية  ،وتزويدها بكافة اووسائل املعينة عتل ذوك.
ُ
 ينبغي تشديد اورقابة عتل أنشطة االققصاد غري اورمسي ،وذوك من خال تنظيم احلمالت اوقفقيشية املفاجئة بشكل دوري ،وفرض
عىوبات صارمة عتل اوعامتلني يف األنشطة املخاوفة ألنظمة وقوانني اودووة.
 إدخا اوالمركزية عتل كافة املسقويات من أجل تسهيل اإلجراءات اوقنظيمية عتل ممارسي اونشاطات االققصادية.
 تشديد املراقبة و احلراسة عتل اوشريط احلدودي وتلحد من ظاهرة اوقهريب.
قائمة المراجع
 . 1نبيه ,نسرين .)0222( .االققصاد اخلفي :دار اووفاء ،اإلسكندرية.
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الملخص
وىد تفاقمت أثار االققصاد غري اورمسي عتل االققصاد اورمسي يف اجلزائر وبدى من اوصعب اوقحكم فيه و احلد من ستلبياته ،فرغم
سعي احلكومات اجلزائرية املقعاقبة و اجلهود اجلبارة املبذووة يف هذا اجملا اال أن احلا يبى عتل ما هو عتليه بل األمر يقفاقم سنة تتلوى
األخرى.
يهدف هذا اوعمل اىل اوبحث يف إجياد اوسبل األجنع إلدماج االققصاد غري اورمسي يف االققصاد اورمسي والسقفادة من مزاياه و
اوقخفيف من انعكاساته اوستلبية عتل االققصاد اورمسي يف اجلزائر ،مع ابراز أهم اوقحديات و اوعراقيل اويت حتو دون ذوك مع حماووة اقرتاح
وتلو وتوصيات وقيسري هذه اوعمتلية .
الكلمات المفتاحية  :اققصاد غري رمسي ،اققصاد رمسي ،سياسات االدماج ،اثار االققصاد غري اورمسي ،عراقيل االدماج

Résumé
Les effets de l’économie informelle sur l’économie formelle en Algérie sont devenus de plus en plus
difficiles à maîtriser et à en réduire les inconvénients. En dépit des efforts des gouvernements algériens,
successifs, et des énormes efforts déployés dans ce domaine, la situation est toujours la même voire elle est
encore pire.
L’objectif de ce travail est de trouver les moyens les plus efficaces d’intégrer l’économie informelle dans
l’économie formelle afin de tirer parti de ses avantages et d’atténuer ses impacts négatifs sur l’économie
formelle, en Algérie, tout en soulignant les défis et obstacles qui ont entravé cela, tout en essayant de
proposer des solutions et des recommandations facilitant ce processus.
Mots clés : Economie informelle, Economie formelle, Politiques d’intégration, Impacts de l’économie
informelle, Défis à l’intégration.

المقدمة
أكدت اودراسات احلديثة أن االققصاد غري اورمسي يساهم مبا ال يىل عن ثتلث اوناتج اووطين ألغتلب اودو اونامية ,و بينما ينمو
هذا اوىطاع و يقغتلغل يطاوب كثري من االققصاديني بقنظيمه و ضمه وتلىطاع اورمسي مؤكدين إن بىاءه عتل واوقه يفوت عتل اودو املعنية
فرصا بديتلة من شأهنا أن تنعكس إجيابا عتل اونمو و اوقنمية يف هذه االققصاديات .فاوىطاع غري اورمسي يطتلق عادة عتل املهن و احلرف و
املشاريع اإل نقاجية و اخلدماتية و اوقجارية اويت تنشأ و تنشط بعيدا عن اوسجالت احلكومية و ختش اورقابة وقفادي األعباء و املعايري .كما
يعقرب االققصاد غري اورمسي ظاهرة اجقماعية اققصادية هتدد اوقوازنات اوكتلية يف االققصاديات احلديثة .فكل دو اوعام معنية مبجاهبة هذه
اونشاطات اخلفية و اويت ال ختضع ألي قاعدة وال مبدأ .فهو ميثل جمموعة اونشاطات اوال مشروعة اويت تنشأ عتل هامش االققصاد اورمسي،
متارس من طرف أفراد و مجاعات حمرتفة هدفها اووويد اوبحث عن اوربح اوسهل و اوريع ،بعيدا عن اوضرائب و املسقحىات االجقماعية
األخرى  .فنظرا وظروف اققصادية و اجقماعية و دميغرافية وجد هذا اوىطاع إقباال ال يسقهان به من قبل من م جيد ضاوقه يف االققصاد
اورمسي  ،ففي اجلزائر مثال أصبح االققصاد غري اورمسي ميثل ووايل  %40من االققصاد اورمسي.
وأكدت دراسة مشرتكة اعدهتا منظمة اوعمل اودووية و منظمة اوقجارة اوعاملية سنة  2009ان نسبة اوىطاع غري اورمسي ختقتلف كثريا من بتلد
إىل آخر ويث ترتاوح ما بني  30باملائة بدو امريكا اوالتينية و اكثر من  80باملائة ببعض اودو اإلفريىية اوواقعة جنوب اوصحراء و بتلدان
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جنوب شرق آسيا .و يبى اوىطاع غري اورمسي مرتفعا يف معظم اودو اويت مسقها اودراسة ويث عرف ارتفاعا ببعض اودو سيما بأفريىيا
1
و آسيا .ووسب املكقب اودويل وتلعمل فإن االققصاد غري اورمسي يشمل  7باملائة من اوشغل بأفريىيا اوواقعة جنوب اوصحراء
فىد أصبح االققصاد غري اورمسي مصدرا خلتلق اوثروة و توزيعها و دفع احلتلىة االققصادية  ،وهذا كتله قي مأمن عن عيون اورقابة و اوستلطات
 .فهو نعمة وفئة ونىمة ألخرى ،وال تزا اونىاشات اوعتلمية تدور وو فكرة ضمه أو اسقئصاوه بني االققصاديني .تندرج هذه املداختلة
حتت املىاربة اويت تدافع عن فكرة اوقفكري يف سبل إدماج و اسرتجاع االققصاد غري اورمسي عوضا عن قمعه واسقئصاوه  ،خالفا عن
املىاربة اويت تىضي باوىمع و احملاربة دون اوقفكري يف االسقفادة من اوفرص اوبديتلة اويت قد تضيع و اويت من شأهنا إن تعود باونفع عتل
اونمو االققصادي.
يف هذا اوسياق تربز اوقساؤالت اوقاوية :
ماهية االققصاد غري اورمسي  ،خصائصه  ،مزاياه وعيوبه؟
ماهي أجنع اوسبل و اوسياسات اويت متكن احلكومات السيما اجلزائرية وضم وإدماج هذا اوىطاع والسقفادة من مزاياه و ما هي
أهم اوعراقيل و اوعىبات اويت من شاهنا تثبيط هذه املساعي ؟
سنحاو من خال هذه املداختلة اإلجابة عن اوقساؤالت اوسابىة يف اونىاط وقاوية :
نقناو يف مروتلة أوىل تىدمي املفاهيم املفقاوية ذات اوعالقة باملوضوع مث يف مروتلة ثانية نستلط اوضوء عن أهم اوطرق و اووسائل املىرتوة
إلدماج االققصاد اوغري اورمسي يف فعاويات اونشاطات االققصادية اورمسية .و من صميم ذوك تقضمن املداختلة كيفيات تفعيل دور اهليئات
اوعمومية كل يف ودود اخقصاصاته يف تيسري عمتلية االدماج و رفع احلواجز اوبريوقراطية.
أوال -ماهية االقتصاد غير الرسمي ,خصائصه و آثاره
وىد أخد االققصاد غري اورمسي عدة مصطتلحات و تعاريف عرب اوعىود األوىل من تداووه اقرتنت يف جممتلها بعام اوفىراء يف املناطق األهتلة
أو احلضرية أو قاطنو األوياء اوفىرية املزدمحة يف املدن اوكربى  ,مث اسقخدم وإلشارة إىل اوعامتلني يف أنشطة ال حيض اغتلبها باورضي من
جانب اجملقمع.
كما اسقخدم هذا املصطتلح وإلشارة إىل أصحاب املهن ذات اإلنقاجية املنخفضة و األجر اوزهيد و أيضا يراد به اإلشارة إىل املهاجرين من
اوريف إىل املدينة عتل اعقبار إن أكثرهم قد ال يوفىون يف احلصو عتل فرصة عمل يف اوىطاع اورمسي.
وديثا اخذ االققصاد غري اورمسي مفاهيم أوسع وامشل مما كان عتليه سابىا  ,فهو جمموعة اونشاطات االققصادية اويت تنشأ و تقطور خارج
جما االققصاد اورمسي أي يف جما غري منظم من طرف مؤسسات اودووة .فهو مبثابة كل اونشاطات االققصادية اويت ال ختضع وتلضرائب و
اويت ال يقم مراقبقها من قبل أعوان اودووة ,كما آن هذه اونشاطات ال تدرج ضمن وسابات اوناتج اووطين اإلمجايل.2
3
وىد عرفه اودكقور وسنني مدوت " هو مجموعة الوحدات االقتصادية ( إنتاجية أو خدمية أو تجارية) التي ال تلتزم جزئياً أو كلياً
بتطبيق اإلجراءات الرسمية الواجب القيام بها حتى يمكن وصف نشاطها بالرسمية واإلجراءات هي :ترخيص مزاولة النشاط -
السجل التجاري  /الصناعي  -تغطية صاحب النشاط والعاملين لديه بالتأمينات االجتماعية  -دفع الضرائب عن النشاط

1

االققصاد غري اورمسي ظاهرة ختص مجيع االققصاديات وكاوة األنباء اجلزائرية نشر يف وكاوة األنباء اجلزائرية يوم 2011 - 02 - 06
2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D9%8A%D8%
B1_%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A
في نوفمير  2018تم االطالع عليه بتاريخ
 3امحد مدوت وسنني ( " )3111إدماج اوىطاع غري اورمسي يف اإلطار اور مسي وتلنشاط االققصادي " جمتلة منقدى اوسياسات اوعامة  ,اوعدد ماي  3111ص . 16 - 11
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االقتصادي وفقاً لدفاتر محاسبية منتظمة .وأوضحت الورقة أن أصحاب الوحدات غير الرسمية يعملون على تفادى دفع الضرائب
بصفة خاصة من بين اإلجراءات األخرى ".
كم عرفه اودكقور أمحد صابر  1ب " ذلك القطاع الذي يشمل وحدات اقتصادية ،تعمل في أنشطة نقدية ،وتمارس أنشطة مشروعة
بطبيعتها ،ولكنها ال تلتزم – جزئيا أو كليا – باإلجراءات الرسمية التي حددتها الدولة لمزاولة نشاطها .وبذلك يستبعد من نطاق
الدراسة كافة أنشطة التبادل واألنشطة غير النقدية؛ حيث ال يقع في مجال اهتمامها سوى األنشطة التي تدر دخال ماديا " .كما
يقم اسقبعاد األنشطة غري املشروعة ،املرتبطة باملخدرات واودعارة  .....اٍخل ،عتل كافة املسقويات اوطبىية ،وأيضا أنشطة( اوربح اوسريع )
اخلاصة باوطبىة اوعتليا ،باعقبارها أنشطة غري مشروعة أيضا.

ويىصد باووودة االققصادية أي نشاط اققصادي :إنقاجي ،أو جتاري ،أو خدمي ،ميارسه شخص طبيعي أو معنوي ،يف منشأة أو خارج
املنشآت ،ويدر دخال .وعتل هذا ،يعقرب وودة اققصادية ذوك اجلزء من اووودة اوسكنية املخصص ملزاووة نشاط اققصادي معني بصفة
مسقمرة ،وكذوك اوعربة ،وما يف وكمها ،املثبقة بنهر اوطريق ،أو عتل رصيف ،أو داخل سوق ،وأيضا اوباعة اوذين يعرضون بضائعهم
عتل األرض وباألسواق ،وينصرفون يف هناية اويوم ،واوباعة املقجووني ،ومىدمي اخلدمات املقجووني ،ومن دخل يف زمرهتم.

كما عرفه املكقب اودويل وتلعمل  BITيف ندوته اخلامسة عشر  15وسنة  " 21993هو مجموعة الوحدات المنتجة للسلع و
الخدمات بغية خلق مناصب شغل و مدا خيل لألشخاص المنوط بدلك .هذه الوحدات ذات التنظيم الضعيف تعمل على صعيد
ضيق و صغير و بصفة خاصة مع عدم التمييز بين العمل و رأس المال بصفتيهما عاملين أساسيين لإلنتاج .بالنسبة لعالقات العمل
في هدا القطاع تكون مبنية على أساس العمل بالفرصة المتاحة أو العمل بالمناسبات كما آن الحصول على العمل يعتمد على
العالقات األبوية و االجتماعية الخاصة عوضا عن العالقات التعاقدية القانونية ".
فاالققصاد غري اورمسي إذن هو تتلك اوستلوكيات االققصادية املتلبية حلاجات ضرورية و أخرى بىصد اوربح و مجيعها يقكون يف اوظالم هروبا
من اورقابة و املسقحىات االجقماعية اوضرورية .فهو ظاهرة ذات بعدين مقناقضني اجيايب و ستليب.

 -1خصائصه و مظاهر بروزه
من اوقعاريف أنفة اوذكر تقجتل خصائص االققصاد غري اورمسي وتربز أهم تفاسري ظهوره و منوه .وىد أثبقت اودراسات احلديثة خبصوص
هذه اوظاهرة أن هذا ا وىطاع عتل اخقالف أقاويمه و أساويب تواجده يقشابه يف نىاط عدة ويف خصائصه اجلوهرية 3فىد ارتأت اودراسة
أن تذكر هذه اخلصائص ونتلخصها فيما يتلي :
 أن االققصاد غري اورمسي يقميز بضعف كبري يف مسقويات اوقنظيم اوداختلي  ,فأساويب اوقسيري و تىسيم اوعمل أمور ال وجود هلا يفمؤسسات اوىطاع غري اورمسي.
 وجم خمرجات اووودة اوواودة ضيق و صغري جدا ,وكن مع تكاثر اووودات وزيادة عددها تصبح هذه األخرية ذات وزن و تأثري. فرص عمل معروضة باملناسبات وويس عتل مدار اوعام  ,فهو عمل ظريف وغري مسقىر ناهيك عن أن اوقوظيف ال يقم باوطريىةاوقعاقدية.
 من بني أهم مظاهر االققصاد غري اورمسي هو ضعف املسقوى اوقىين أو اوعامل اوقكنوووجي ,ان هذا يظهر منطىيا كون االسقثمار يفهذا امليدان ال يرق إىل اجناز مشاريع ضخمة من شأهنا تتلبية واجات خاصة يف اوسوق .و الن عامل اخلطر كبري و يهدد ها باوزوا .1
 1امحد صابر عبد اوباقي ( " )3101االقتصاد غير الرسمي " باب احملاضرات اوعامة  ,املوقع اخلاص باودكقور امحد صابر عبد اوباقي.

 2عرفه املكقب اودويل وتلعمل  OITيف ندوته اخلامسة عشر  15لسنة  1993وكدوك اوشأن خبصوص اوندوة وسنة  ’ 2000فتلم يكن هناك اضافات كثرية
عتل اوقعريف اوىدمي.
 3جمموعة من االققصاديني ( " )2008اخلرباء يطتلبون وتلو غري تىتليدية الققصاد اوظل " جمتلة مركز املشروعات اودووية اخلاصة وعدد ’14,ص . 32- 22
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 أن مصدره أساسا مقأت من اوىطاع اخلاص ,و هدا طبعا نقيجة فشل اوسياسات اوقنموية وتلدو اونامية خاصة .2فغياب االسقثماراحلكومي يف اوىطاع اوصناعي يفقح اجملا وتلخواص وتلعب دور اوضبط اوىطاعي ووكن يف مأمن من اورقابة احلكومية.
أما خبصوص اوقفاسري املساعدة عتل بروزه فنذكر أساسا تفاقم نسب اوبطاوة خاصة يف املدن اوكربى  ,كما أن اوندرة هي اوعامل اورئيسي
’ فاخقال اوقوازن اوىطاعي يفقح اجملا وتلمعامالت االوقكارية و اوغري قانونية .3واهم عنصر وقوسع جما االققصاد غري اورمسي وسب
رأينا هو وزن اودووة وفعاوية دورها يف حتىيق اوقوازنات اوكربى وألمة.
 - 2الفرق بين القطاع الرسمي و القطاع غير الرسمي:
القطاع غير الرسمي

القطاع الرسمي
-األهداف الرئيسية:

األهداف الرئيسية:

حتىيق أقص ود من اوربح يف اوسوقدخو مىنن ،وجود نىاباتتطبيق تشريع اوعملاالسقفادة من اوىروضدفع اوضرائب واورسوم-أجور وعىود اوعمل

حتىيق مدا خيل يف اوسوقسهووة اودخو وعدم اورتام اوىواعدانعدام تشريع اوعملاوقمويل اوذايتعدم دفع أي رسوم أو ضرائب-اوقشغيل اوذايت :األجرة عتل اووودة املنقجة

وواجز عند اودخوعالمات مسجتلة ،منقجات معيارية-أسواق حممية( احلصص ،اورسوم)

غياب احلواجز عند اودخومنقجات تىتليدية-أسواق غري حممية

عصرية ومسقوردةاالسقعما املكثف ورأس املااورتبية اورمسية الزمة-إنقاج عتل نطاق واسع

تىتليدية ،مكيفة ،منشأةاالسقعما املكثف وتلعملمتهني غري رمسي-وودات إنقاجية صغرية ومقنوعة

تنظيم السوق:

التكنولوجيا:

تنظيم السوق:

التكنولوجيا:

المصدر :اجملتلس االققصادي واالجقماعي :االققصاد غري اورمسي أوهام أم وىائق ،تىرير جلنة عالقات اوعمل ،اجلزائر ،جوان.2004،
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أظهرت دراسة وـ«منقدى رؤساء املؤسسات » سنة  ،2009أن عوائد اوىطاع املوازي يف اجلزائر تىدر بـ  8.5متليار دوالر ،وتشكل
من عوائد األسر اجلزائرية املنقجة ،وما يعاد  13باملائة من اوناتج اوداختلي اخلام خارج قطاع احملروقات و أ كدت ذات اودراسة أن عدد
اوعما غري املصرح هبم ودى مصاحل اوضمان االجقماعي يف اجلزائر بتلغ  ،% 35يشقغتلون يف اوىطاع غريا ورمسي ،فضالً عن  % 15من
% 17

1

LAUTIER, B, (1994), « L’économie informelle dans le tiers Monde » , Edition La Découverte, Paris.
HENNI, A, (2000), « Informel et sociétés en voie de développement », Cahiers de CREA Pages 162 - 189-Alger.
3
SERVET, J-M, (1990), « Les activités informelles en tant que forme d’initiatives privées dans les pays en
développement », PUF, Pages 221 – 310 Paris.
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عما اوىطاع اورمسي ،وهي نسبة مرتفعة جداً وىت باونسبة إىل اوىطاعات اورمسية  .وتبني اودراسة أن  % 34من عما اوىطاع املوازي
يشقغتلون يف جما اوبناء ،و % 20يف خمقتلف اونشاطات املرتبطة بىطاع اوقجارة ،و % 6يف قطاع اونىل ،مىابل  % 17باونسبة إىل املهن
املرتبطة بىطاعات اونسيج وامليكانيك واحلالقة واوسياوة واخلبازين واجلزارين.1

وتعدت االنعكاسات اوستلبية التساع اوىطاع املوازي عتل االققصاد اجلزائري ،اجلوانب املادية ،إىل مظاهر نفسية خطرية جداً ،ويث أصبح
اجملقمع اجلزائري مبخقتلف مكوناته ينظر إىل اوسوق املوازية عتل أهنا شيء طبيعي  .وأصبح اجملقمع ال يقأفف أبداً من انقشار املواد املىتلدة،
واحنصار اوىطاع اورمسي ،بل أصبحت اوستلع اجلزائرية غريبة يف اوسوق احملتلية .وأصبحت احلكومة مع اووضع نفسه ،ال تنزعج من وجود 3
ماليني جزائري يشقغل يف ما يعرف بـ«اوسوق اوسوداء» ،وهو ما يعاد  ، % 40كما أهنا أصبحت ال تنزعج من اخلسائر اويت تقكبدها
اخلزينة سنوياً ما دامت عائدات احملروقات بإمكاهنا تغطية اوعجز اوسنوي يف املوازنة اوعامة اويت تعقمد عتل اجلباية اوبرتووية ،واألخطر من
ذوك كتله هو اوضغط اوكبري اوذي يقحمتله اجملقمع وذي م جيد من حيميه ضد هجمة منقجات خطرية جداً عتل اوصحة اوعامة .
وكشفت اودراسة أن اوعمل يف اوسوق املوازية م يعد مىقصراً عتل املهن اوثانوية اوبسيطة ،بل امقد إىل اوقخصصات اويت تقطتلب تكويناً
عاوياً ،ويشقغل  % 18من أطباء األسنان يف اوسوق املوازية ،و % 16من املهندسني املعماريني ،و % 15من املهندسني يف اإلعالم اآليل،
و % 14من احملامني ،و % 9من اخلرباء احملاسبني ،و % 5من األساتذة ،و % 4من املخقصني يف اوصحة  .وتؤكد األرقام نفسها أن عدداً
كبرياً من عما اوىطاع املوازي واوعما املؤققني % 49 ،منهم غري مصرح هبم ودى اوضمان االجقماعي ،أي أهنم جمرد عما فىراء؛
بسبب هشاشة اووظائف اويت يشغتلوهنا ،وعدم دميومقها وتواضع عائدها املادي اوذي ال يقعدى يف أوسن احلاالت  150دوالراً شهرياً .
توزيع العمال في القطاعات القانونية

املصدر ׃ دراسة وـ«منقدى رؤساء املؤسسات » سنة  – 2009اجلزائر.

ويقوزع اوعما يف اوىطاعات اوىانونية عتل  :اوقجارة ،واإلدارة اوعمومية واخلدمات  ، % 53.4اوزراعة  ، % 18.1واوبناء واألشغا اوعمومية
 ، % 14.2واوصناعة  ، %14.3أما اوىطاعات اويت توفر فرص أعتل  ،فهي قطاعات اوقجارة واإلدارة اوعمومية ،كما أن عما اوىطاع
اوفالوي ال يشقغتلون سوى  50إىل  60يوماً يف اوسنة ،ويعرف قطاع اوبناء واألشغا اوعمومية ديناميكية بفضل اإلنفاق اوعمومي وتلقجهيز،
أما اوصناعة فأصبحت تشغل عدداً أقل من اوعما  ،ووصقها يف اوقشغيل تراجعت بني  200و.2008
قداووة داختلَه ،وجدنا أهنا
وتقباين تىديرات وجم االققصاد غري اورمسي اجلزائري تبايناً كبريا ،فإذا نظرنا إويه من زاوية اوكقتلة اونىدية املُ َ
ترتاوح بني  3700متليار دينار ( 40متليار دوالر) وسب اووزير األو اوسابق ( مارس  )2015و 1700متليار دينار ( 18.5متليار دوالر)
مطتلع جانفي  ،2018يف
وسب َختلَفه (سبقمرب  .)2017أما وزير املاوية يف احلكومة احلاوية ،فيش ّكك أصال يف إمكانية قياسها ،وم ّ
يرتددَ ،
مناقضة ر ِ
أود أعضائها ،مؤكدا أن كل هذه اوقىديرات "حمض تصرحيات" ال غري  .ويف منقصف اوطريق بني تىديرات
ئيس احلكومة اويت هو ُ
 1عبد اووهاب بوكروح ( " )2009عوائد اوىطاع املوازي عتل االققصاد اجلزائري  8.1متليار دوالر " جمتلة اورؤية االققصادية اوعدد  9جويتلية .2009
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املقداووة يف إطار االققصاد غري اورمسي مبا بني
سال وأوحيىي ،ق ّدر حمافظ اوبنك املركزي ،حممد ووكا َ ،
مطتلع فيفري  ،2018اوكقتلةَ اونىدية َ
باوغ اوفائدة  -بوجود كقتلة نىدية أخرى خارج اونظام اوبنكي قو ُامها ما بني
 2500و 3000متليار دينار ،مذكراً تذكرياً عارضاً  -وكنّه ُ
ات اوفاعتلني االققصاديني ،مبا فيهم األسر.1
 1500و 2000متليار دوالر هي مدخر ُ
إال أن اوداعني إىل توخي احلذر واونسبية عند احلديث عن االققصاد غري اورمسي ال ينقمون كتلّهم إىل اوصف احلكومي ،فاخلبري املايل
أي يف أن تىدير اووزير األو األسبق وتلكقتلة اونىدية
فروات آيت عتلي مثالً  -وهو معروف بانقىاداته اوالذعة وتلوزير األو  -يشاطره اور َ
املقداووة خارج األطر اورمسية مباو ٌغ فيه بشكل كبري ،فهي ال تقعدى يف نظره  1600متليار دينار ،أي  % 31من كقتلة اونىود املعدين
واألوراق اوبنكية املى ّدرة بثتلث اوكقتلة اونىدية اوعامة وسب أرقام آخر سنة  4700( 2017متليار دينار( من أصل  14574متليار .ق ّدر
املقداووة يف إطار االققصاد غري اورمسي مبا بني  2500و 3000متليار دينار ،مذكراً بوجود كقتلة
اوبنك املركزي َ
مطتلع  ،2018اوكقتلةَ اونىدية َ
نىدية أخرى خارج اونظام اوبنكي قو ُامها ما بني  1500و 2000متليار دوالر هي مدخرات اوفاعتلني االققصاديني ،مبا فيهم األسر.
وحسب دراسة لعلي سواق وفيليب أيدار وناصر الدين حمودة صدرت في
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واعتمدت على معطيات فترة ،2010-2001

توزعت اويد اوعامتلة غري اورمسية اجلزائرية سنة  2010أساساً عتل قطاعات:
 اوبناء ()% 30 اوقجارة واوفنادق واملطاعم ()% 24 اوفالوة ()% 19.6 اوصناعات اوقحويتلية ()% 13.2ٍ
مسقغرب باونظر إىل اوطابع اوعائتلي وكثري من املسقثمرات اوفالوية ،يدعو انقشار
غري
وإذا كان قس ُ
ط اوفالوة اووافر منها َ
اسقعماهلا يف اوصناعات اوقحويتلية  -وهي وودات متقتلك اوصفة املعنوية اوىانونية  -إىل اوقفكري يف مدى تغتلغل سوق اوعمل اوسوداء يف
قتلب اوىطاع االققصادي اورمسي .وتُظهر هذه اودراسة أن اوفالوة تصدرت يف  2010اونشاطات االققصادية من ناوية نسبة اوعما غري
اورمسيني إىل جمموع اوعامتلني ( ،)% 84.4مقبوعة باوبناء ( )% 77.8واوقجارة واوفنادق واملطاعم ( )% 71.3واوصناعات اوقحويتلية (63.6
 )%واونىل واالتصاالت ( ،)% 49.9اخل.
 - 4أثار االقتصاد غير الرسمي على االقتصاد الرسمي

وىد تعددت أثار االققصاد غري اورمسي عتل االققصاد اورمسي فنميز يف هذا اوسياق بني ما هو اجيايب و ما هو ستليب .إن املوازنة بني هذه
اآلثار تفقح أبواب اونىاش وو اجلوانب االجقماعية و االققصادية و اوسياسية.
ألجل ذوك سنحاو إبراز أهم اآلثار ستلبية كانت أم اجيابية بشكل موضوعي وبدون حتيز وىت نقمكن من اإلملام جبوانب املوضوع.
إن موارد االققصاد غري اورمسي هي فرص ضائعة والدخار اووطين اوذي هو قوام املؤسسات املاوية .فرتاكم هذه اوريوع خارج دائرة
االققصاد اورمسي يسمح بقشجيع املضاربة و باوقايل إخال توازن مكانيزمات اوسوق.
اإلخال بىوانني املنافسة اوشريفة و اوىضاء تدرجييا عتل ستلستلة أعوان االققصاد اورمسي  ,الن هذه اوفئة األخرية سقواجه مزامحني
أكثر فعاوية من ويث اوقكتلفة .فمع افرتاض ثبات احلصص اوسوقية فان تزايد األوىل يكون عتل وساب اوثانية.
إهدار وىوق املسقهتلكني وعدم حتىيق احلماية و اإلضرار باوصحة اوعمومية.
زيادة وجم املعامالت االسقغالوية ,اسقغال اويد اوعامتلة ,فاوطتلب املقزايد عتل اوعمل نقيجة االوقياج و اوفىر يدعم موقف أرباب
اوعمل و جيعتله مقعسفا.

 1ياسني متاليل يف --اجلزائر :بني االققصاد غري اورمسي وسوق اوىرار االققصادي اوسوداء ،اوسفري اوعريب
جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي
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ختلق أسواق سوداء وتلعمتلة اوصعبة نقيجة عدم قدرة اودووة عتل تتلبية واجات املسقوردين احملتليني كما من اوعمتلة اوصعبة كما إن
إجراءات اوىرض أملسقندي اويت متو اوقجارة اخلارجية تشكل واجزا بريوقراطيا وسري األعما عتل اوصعيد اودويل .فكل هذه
األسباب جتعل من املسقورد يتلجا إىل اوسوق املوازية وتلعمالت وىت يغطي اوقياجاته إلعما االسقرياد فهدا يرفع من فاتورة
االسقرياد رغم عدم رضا اودووة و ينشا اققصاد اوفوض .
 ظروف اوعمل و اوعداوة االجقماعية مهددة باملساس يف ظل غياب اوىوانني و اوقشريعات املقعتلىة باوعمل و اويت من شاهنا ضمان
اوقوازن االجقماعي بني خمقتلف اوفئات االجقماعية.
 يؤثر ستلبا عتل مدا خيل اودووة و هي إيرادات اخلزينة اوعمومية نقيجة عوائد اوضرائب و اوضمان االجقماعي ويث ختسر ما
يعاد  %7من إمجايل مداختليها باونسبة وألوىل و أكثر من  % 20باونسبة وتلثانية و هو ما يعاد  585متليون دوالر عوائد
اوضرائب عتل اودخل و  17متليار دوالر باونسبة وتلضمان االجقماعي وتىدر اخلسائر اجلبائية ،خصوصاً ضريبة اوىيمة املضافة
بـ 300متليون دوالر.

اإلضرار باوىطاعات اوكربى ’ فاوىطاع اوقجاري يف اجلزائر هو األكثر تضررا فمن جمموع  1.14متليون شخص يعمتلون يف اوىطاع
اوقجاري جند  584أوف فىط يعمتلون بصفة قانونية .هذا اوىطاع يعقرب منفذا وتلستلع اويت ال حترتم أية مواصفات و خاصة وان يف
وقت معني قد تقبىن اودووة سياسة تشجيع اوواردات و فقح األبواب عتل اوعام اخلارجي’ فمع غياب اورقابة اوكافية و تفشي
اورشوة و احملسوبية أصبحت هده وسيتلة و قناة وتلقوزيع متس مباشرة اونظام اوعمومي.
ثانيا  -سبل إدماج االقتصاد غير الرسمي في االقتصاد الرسمي
إن احلديث عن سبل إدماج اوىطاع غري اورمسي يبعثنا وتلحديث عن مسببات هذه اوظاهرة ,أي جيدر بنا اوقساؤ خبصوص املصدر وىت
نقعرف عتل أهم اووسائل و اوطرق اوناجعة وتلعالج .وعل األعباء االجقماعية ( من ضرائب و مسقحىات اوضمان االجقماعي و غريهم )
و اوعوائق اإلدارية اوبريوقراطية تشكل أود األسباب اورئيسية وتلهروب حنو اوىطاع اوغري اورمسي.
جيب عتل احلكومات أن تعي أن إدماج االققصاد غري اورمسي يف اوىطاع اورمسي ال ميكن أن حيصل دون ووار اجقماعي جدي و مسئو ,
ألن اخلربة أثبقت أن عمتلية االسقئصا باوىوة م جتد نفعا بل زادت من ودة اوقوترات و احلساسيات .فاودووة باألورى جمربة عتل ترقية
اوقنظيمات اوقمثيتلية داخل جمقمعات اوىطع غري اورمسي و االعرتاف مبزايا هدا اوىطع عتليها ,ميكن أن نقصور ذوك من خال إشراك ممثتلي
هذه اوقكقالت يف وضع اوسياسات و اوربامج اوقنموية وكدا طرق تنفيذها.
و وعل من أن أوسن األمثتلة يف هذا اوصدد الخبرة الفيليبينية و اجلنوب افريىية و باوقحديد مدينة ديربني ,هاذان املثاالن اورائدان يف
تشكيل املمثتلني عن اوىطاع اوغري اورمسي و إشراكهم يف اوىرارات اويت ختص احلياة االققصادية ملدهنم .أما خبصوص الخبرة الهندية و اويت

قدمت فيها احلكومة إعفاء كامل من اوقأمينات االجقماعية و من اوضرائب ملدة  05سنوات وصانعي اوربجميات و االبقكار يف اجملا
االوكرتوين ملؤسسات كانت تنشط يف اخلفاء .فىد اسقعادت هذه اوىرارات اوسديدة جزء كبري من اسقثمارات يف واود من اجملاالت األكثر
منوا يف اهلند ,هذا سيعود وقما عتل املدى املقوسط عتل اخلزينة اوعمومية اهلندية و إدارة اوضمان االجقماعي مبداخيل معقربة ناهيك عن
دفع عجتلة االققصاد ككل.1

إن من سبل تسهيل عمتلية اوقواء هذا اوىطاع إذن تذويل اوعائق اوضرييب ,فاإلعفاء اوضرييب السرتجاع اوىطاع غري اورمسي شيء ضروري .
فاحلكومة اوراشدة قد تضحي بإيرادات أنية أو متنح إعفاءات و امقيازات تفضيتلية ملؤسسات اوىطاع عتل مدى مقوسط وىت يقسىن هلده
األخرية اوقأقتلم مع احمليط اجلديد.
 1امحد صابر عبد اوباقي ( " )2010االققصاد غري اورمسي " باب احملاضرات اوعامة  ,املوقع اخلاص باودكقور امحد صابر عبد اوباقي.
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هذه اوقحفيزات تىابل من اوطرف األخر باالوقزام بقوظيف عدد معني من اوعما بشكل قانوين وبشكل دائم.
أما خبصوص اشرتاكات اوضمان االجقماعي ,فإعفاء املؤسسات املعنية وإدراجهم بشكل تدرجيي يف اونظام االجقماعي قد حيىق جناوا
باهرا .أن دوك قد حيصل بفرض اشرتاكات ضعيفة اونسبة و مقزايدة عتل املدى املقوسط و اوطويل.
فاودووة وينئذ تكون قد وىىت مكاسب معقربة ,حتىيق مدا خيل شبه دائمة و امقصاص جزء من اوبطاوة و مسح عدد اوعما وتىدمي
إوصائيات أكثر دقة ومن مث اختاذ اوىرار اوستليم.1
إن اونشاطات املىننة ,أي تتلك اويت ختضع ورتاخيص مسبىة ,متثل كذوك واجزا أمام عمتلية اإلدماج .فمراجعة قوائم اورتاخيص واوقدويل من
اوشروط و املعايري املنظمة ملزاووة هده اونشاطات أمر من شأنه تسهيل اوعمتلية ووكن و باملىابل عتل اوستلطات املخقصة تكثيف اورقابة
وضمان االورتام األمثل وتلىوانني و اوقنظيمات سارية املفعو .
إن اوى طاع املايل بصفقه اوىتلب اونابض و احملرك وعجتلة االققصاد يشكو من ضعف عويص يف اودو اونامية .يف اجلزائر عمتلية تأهيل اوبنوك
و املؤسسات املاوية م حتىق أهدافها املرجوة و اوىطاع املايل مازا بعيدا عن وعب دوره احلىيىي  ,فاوسبيل األمثل وقيسري عمتلية اإلدماج
وتلىطاع غري اورمسي يكمن يف تىدمي اودعم املايل ملؤسسات اوىطاع وىت توسع من نشاطها وتضمن توظيف اكرب عدد ممكن من اوعما
وختلق وجم اكرب من اوثروة.

 - 1مقاربات الحكومات الجزائرية في ادماج االقتصاد غير الرسمي في االقتصاد الرسمي

مرةً ونصف
وىد تضاربت األرقام املقوفرة عن االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،
ُ
فأخفضها ،أي  1600متليار دينار ( 17متليار دوالر) يعاد ّ
يناهز أعالها ،أي  3700متليار دينار ( 40متليار دوالر)،
عجز امليزان اوقجاري اجلزائري يف  2017املىدر بـ  11.19متليار دوالر ،فيما ُ
مرة َ
ّ
جذب هذه اوكقتلة اونىدية إىل اونظام اوبنكي
قيمةَ اوواردات اجلزائرية يف  2017املى ّدرَة حبوايل  46متليار دوالر .وحتاو اوستلطات اجلزائرية
َ
من خال مبادرات  ،نذكر أودثها زمنياً.
أوىل هذه املبادرات كانت إوزاميةَ اسقخدام اوصكوك يف املعامالت اويت تفوق مبتلغاً معيّناً ،وقد أُقّرت يف  2004و ،2011وكن احلكومة
مجّدت تنفيذها يف كتلقا املرتني .وقد أعادت َّ
اسقخدام اوصكوك يف املعامالت اويت يعاد مبتلغها
اوكرة سنة  2014عتل اسقحياء ،ففرضت
َ
متليون دينار ( 10آالف دوالر) أو يزيد.
إطالق محتلة إلقناع أصحاب رؤوس األموا يف االققصاد غري اورمسي بإيداعها اونظام اوبنكي مىابل
املبادرة اوثانية كانت سنة  ،2015مع
َ
عرف بشكل واضح .فوزير املاوية
دفع ضريبة ُجزافية عتليها ،وذوك ما م ُجت َن من نشاطات "غري شرعية" ،عتلما بأن هذه اونشاطات م تُ َ
صرح به يف نوفمرب
اكقف يف  /فيفري  2018باوىو إن "مباوغ طائتلة" أُودعت اوبنوك منذ انطالقها .وال يقوفّر اويوم ُّ
أي رقم عنها سوى ما ّ
املدير اوعام وبنك اوقنمية احملتلية  BDLعندما قا إهنا أسفرت بعد  3شهور عتل بدئها ،عتل إيداع  3متليار دينار يف اونظام
2015
ُ
اوبنكي ،وهو مبتل ٌغ زهيد جداً إذا قيس بكقتلة نىدية غري رمسية  R¨VJآنذاك بـ  3700متلياردينار.
بيع سندات عمومية كبريةً يف  2016هبدف متويل اإلنفاق واالسقثمار اوعموميني ،وكان يُؤمل منها أن تُىنع جزءاً من
مبادرةُ اخرى كانت َ
أصحاب رساميل االققصاد غري اورمسي باسقثمارها هبذه اوصورة اآلمنة مىابل نِسب فائدة ختقتلف من  5يف املئة إىل  5.75يف املئة وفق م ّدة
أقل بىتليل من
االكققاب ( 3أو  5سنوات) .وقد تُوجت هذه اوعمتلية بشراء اوبنوك سندات مببتلغ إمجايل ُ
قدره  158.9متليار دينار ،أي ّ
اونصف اآلخر  -عتل األقل جزئياً -مثرةَ خروج "األموا غري اورمسية" من دائرة اوظل؟
نصف املبتلغ اجملموع وسب اوبنك املركزي .هل كان
ُ
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كذوك مبادرة المقصاص أموا االققصاد غري اورمسي جاءت يف افريل  2018يف شكل تعتليمة حملافظ اوبنك املركزي إىل اوبنوك تسقهدف،
خيص اوىانو ُن هيئات أخرى
وسب قووه ،إقامةَ جدار بني مهمة اوبنوك األساسية ،أي مجع املوارد املاوية ،ومهمة االسقعالم املايل اويت ّ
مبمارسقها .وترمي هذه اوقعتليمة بشكل واضح إىل احل ّد مما امساه احملافظ مغاالة بعض اوبنوك يف ممارسة مهام مكافحة تبييض األموا . 1
فخالصة اوىو أن عمتلية اإلدماج تقطتلب إرادة سياسية وجرأة قوية وتضحيات تىدمها اوستلطات وضمان اسرتجاع اوىطاع اوغري اورمسي و
االسقفادة من مزاياه .ان مبادرات احلكومات املقعاقب ة يف اعادة ادماج االققصاد غري اورمسي أخذت مناز كر و فر ،مقأرجحة تارة مع
اوقشديد و تارة أخرى مع فسح اجملا وتلقبيض املنظم و اوعىالين .فهي عاجزة عن تىدمي وتلو اسقئصاوية و جذرية هلذه االفة اوفقاكة.
ثالثا  -أهم العراقيل التي تحول دون تفعيل عملية اإلدماج
وىد تع ددت املثبطات و اوعراقيل اويت واوت دون تسهيل عمتلية اوقواء اونشاطات املخفية و اسقفادة االققصاد اووطين من ريوعها
ودعم اونمو يف اودو اونامية .ترى اودراسة ذكر أمهها عتل سبيل املثا ال احلصر.
إن االنقشار اوفاوش وظاهريت اورشوة و احملسوبية جعل هدا اوستلوك جيد رواجا كبريا ,إذ أن خماوفة اوىانون الحتض باجلزاء املناسب.
قوة نىود اجلماعات اوضاغطة " اوتلوبيهات " اويت تدافع عن مصاحلها عتل وساب املصتلحة اوعمومية.
عدم االسقىرار اوقشريعي  ,أي أن سياسة االسقثمار خاصة يف اجلزائر ال تكاد أن تقجتل وىت تربز بأوجه مناقضة وسابىاهتا.
فاوىوانني و اوقنظيمات املقعتلىة بذوك تشهد ديناميكية ستلبية و أويانا غري مدروسة .ناهيك عن مجود هذه اوقشريعات وفشتلها
يف مواكبة املسقجدات أو وىت اوقنبؤ هبا.
 عدم االسقىرار اوسياسي و عدم اوقزام احلكومات املقعاقبة عتل اسقيفاء ما قد مت اوبدء فيه من قبل احلكومات اوسابىة حبجة اوقغري
اإليديوووجي.
ضعف اوسياسات االققصادية وتلقنمية يف اودو اونامية ,السيما اوسياسة اوقشغيتلية .ففي اجلزائر ضعف ختلق اوثروة خارج جما
احملروقات جيعل من اوطتلب غاوب عتل اوفرص احملقشمة وتلعرض و اويت تقمثل يف جمموعة حمدودة من املؤسسات املقوسطة و
اوصغرية .ففي اوسياق نفسه جتدر اإلشارة إىل اوقعريج عن ضعف اوسياسات اإلنقاجية و االسرتاتيجيات اإلنقاجية بصفقها
مصدر رئيس خلتلق اوثروة ودفع اونمو اودائم.
عدم اوقنسيق بني خمقتلف املصاحل املخقصة يف اودووة ,فاوقباعد يفقح جما وعدم اودقة يف تىدمي املعطيات وهدا ما يؤثر ستلبا عتل
فعاوية اوىرار باإلدماج .فختلق قواعد معتلوماتية موودة بني مجيع اوعناصر اوفاعتلة يف دفع اإلدماج من شأنه إغالق اوباب أمام
اوغش و اوقزوير و اوصفىات املشبوهة.
اوبريوقراطية و اوقعفن اإلداري.
مهمني ّ .أوهلما أ ّن هذا
وعل
اوقسامح مع بعض مظاهر االققصاد غري اورمسي اودي تنقهجه احلكومات أويانا يذكرنا بأمرين ّ
ُ
ول من احلتلو  -اآلنية واخلطرة يف اووقت نفسه  -اويت تتلجأ إويها األنظمة وقخفيف األثر االجقماعي
"االققصاد اخلفي" ُّ
اجع موارد اوبالد
تطور يف روم األزمة املاوية اويت تتلت تر َ
وألزمات اوناجتة عن سياساهتا اوتليرباوية .فاالققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ّ
اخلارجية بفعل اوصدمة اوبرتووية املضادة  ، 1986-0981واويت كانت متثل مروتلة بداية االنفقاح االققصادي و اويت انعكست
ستلبا عتل دورة وياة املؤسسات االققصادية اوعمومية  ،مما زاد وينها من ودة مسقوى اوبطاوة اوناجتة عن تصفية عدد كبري من
قمع بعض مظاهر االققصاد غري اورمسي  -كمخاوفة قانون اوعمل مثالً  -يعين مراقبةَ
هذه املؤسسات اوعمومية  .ثانيهما أن َ
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نشاط اوىطاع اخلاص،وهذا ما ال جتازف به احلكومات اجلزائرية املقعاقبة وتلفرتة نفسها  ،مبحض إرادهتا وبقشجيع من املؤسسات
املاوية اودووية ،إىل تسهيل اسقثماراته وتوسيع رقعة نشاطه بغرض تغتليبه عتل اوىطاع اوعمومي.
 - 1دعم اإلدماج و مختلف التناقضات
إن دعم االققصاد غري اورمسي شيء اجيايب من اجل كل احلىائق املذكورة أعاله ,وكنه من شأنه أن خيتلق نوع من املزامحة اوغري اوشريفة ويث
سيدعم فئة عتل وساب فئة أخرى تنقمي إىل نفس قطاع اونشاط أو إىل نفس اوفرع.
إن هذه األطرووة تفقح اجملا وتلقفكري يف هذا اوشأن ,فنقصور وذوك أن يكون إدماج اوىطاع غري اورمسي منهجيا و مدروسا بل يقصور أن
يكون يف اوىطاعات اويت ختتلو من املزامحة أو تتلك ذات املنافسة اوضعيفة ,ودينا مثال اوصناعات اوقىتليدية و احلرفية اويدوية و اويت قد تكون
هلا منافذ مسقىبتلية حنو األسواق اوعاملية أو تتلك اويت من شاهنا أن تنمي قطاع وسياوة يف املسقىبل .
فاوقناقض هنا يكمن يف ختلق اوال توازن مبنح امقياز تفضيتلي يقمثل يف دعم مؤسسات مبنقج ذو تكاويف ضعيفة عتل وساب مؤسسات
منافسة واضرة يف اوسوق ومؤهتلة قانونا وتلىيام يهدا اوعمل.
رايعا  -الخاتمة
إن االققصاد اوغري رمسي ظاهرة اجقماعية ال ميكن جتاهتلها  ,فهو ذو تأثري مزدوج اجيايب و ستليب فكان جدير بنا اوقعامل معه حبكمة بغية
احلفاظ عتل مزاياه و اوقخفيف من ودة ستلبياته .يف عهد احلوكمة جيدر باحلكومات اوبحث عن اوسبل األكثر جناعة وتلقعامل مع متلف
جد وساس كاوذي بني أيدينا ,إن اوىطاع اوغري اورمسي رغم اشرتاكه يف نىاط إال انه خيقتلف كذوك يف أخرى ترجع خلصوصيات األقاويم و
اودو  .إن عمتلية إدماج االققصاد غي اورمسي يف اوىطاع اورمسي يف اجلزائر تسقدعي وزوما اعقماد احلوار االجقماعي اجلدي و اوعىالين اوذي
حيىق اوقوازنات اوكتلية مع حتىيق اوعداوة االجقماعية ,إن هذا اوسبيل يقطتلب إرادة سياسية كافية و جريئة وتلىبو مببدأ اوقناز من ودن
اوستلطات اوعمومية ,هذا ما من شأنه أن يعود باونفع عتل اققصادنا اووطين و حتىيق من متا اورفاهية املرجوة.
نتائج البحث
 عرض مفصل وباألرقام عن وجم االققصاد اوغري رمسي يف اجلزائر مع اطهار أثاره عتل االققصاد اورمسي
 أهم اوعراقيل اويت حتو دون تفعيل عمتلية ادماج االققصاد غري اورمسي يف االققصاد اورمسي
 مىاربات احلكومات اجلزائرية يف ادماج االققصاد غري اورمسي يف االققصاد اورمسي مع اوقحتليل
 تىدمي سبل إدماج االققصاد غري اورمسي يف االققصاد اورمسي
 تناو بعض اوقجارب اودووية اورائدة يف هدا اجملا .
االقتراحات
بعد تىدمي هذا اوعمل املقواضع حترص اودراسة عتل تىدمي اوقوصيات و االقرتاوات اوقاوية:
 Cartographieونىصد ذوك حتديد فضاءات و مناطق اققصادية عتل سبيل اوقخصيص و ذوك باونظر وآلويات اإلوصائية,
ويث يقم فيها توزيع املناطق االققصادية إىل وسابات جمزئة إىل قطاعات و فروع وتلنشاطات االققصادية هدا ما من شأنه
وصر اوعدد اوصحيح وتلنشاطات عتل مسقوى اإلقتليم و من مت اخذ اوقدابري املالئمة وقسهيل عمل األعوان االققصاديني و
تسهيل عمتلية ول املشاكل اوقابعة ودوك.
تفعيل آويات اوعمتليات اإلوصائية اووطنية ,ودوك باوىيام باإلوصاء اوصارم و اجلدي و اوذي يعكس وىيىة أعداد املؤسسات و
املنشات اوناشطة باالعقماد عتل مناذج إوصائية أكثر عىالنية و مصداقية .فمن خال املىارنة بني ما هو مصرح به و ما هو
غري رمسي نقمكن من اوقساب عتل األقل جزءا من اوىطاع غري اورمسي ونقمكن فيما بعد من اقرتاح آويات اإلدماج.
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ختلق و إنشاء مصفوفات اوفئات اوناشطة املؤهتلة و اوعامتلة  ,وهذا طبعا باوقنسيق بني مفقشيات اوعمل املخقصة و إدارة اوضمان
االجقماعي ووكاالت اوقشغيل احملتلية.
إشراك ممثتلو اوقجار واوصناعيني و اجملقمع املدين يف رسم خطوط مدونة اونشاطات االققصادية.
تأسيس عالقة سببية بني اوفىر و اوىطاع اوغري اورمسي
حتىيق اوقنسيق بني خمقتلف املصاحل املخقصة ( مديريات اوقجارة  ,مصاحل اوضرائب  ,اجلمارك  ,اوضمان االجقماعي.........اخل )
و ختلق اوىواعد اوبيانية املوودة بني كل هؤالء.
إعطاء اوضمانات وتلمنقسبني اجلدد إىل اوىطاع اورمسي ,وهدا ال يكون إال بسن تنظيمات تضمن وىوق هؤالء وىت و وو تغريت
احلكومات.
اوعىالنية يف اوقعامل مع متلف اإلدماج ألنه يسقتلزم تنازالت و إعفاءات وصاحل املنقسبني وتلىطاع غري اورمسي وهذا ما من شانه أن
يكتلف اودووة ووو عتل املدى املقوسط ماليري اودينارات.
تطوير خمططات حمتلية وفقح أسواق عتل مسقوى األوياء ,و دوك باوربط باوكثافة اوسكانية ,ويث متارس فيها كل اونشاطات
وتعمل برتاخيص من اوبتلدية .فاوكل هنا سيسقفيد.
 اإلعفاء اوقدرجيي وصاحل مؤسسات اوىطاع غري اورمسي من األعباء االجقماعية و اوضرائب ريثما تقأقتلم هذه األخرية مع حميطها
اجلديد.
قائمة المراجع
اوندوة اوعاملية والققصاد غري اورمسي  ,رقم  15تنظيم املكقب اودويل وتلعمل وسنيت  1993و  - 2000رقم .17
اجملتلس االققصادي واالجقماعي :االققصاد غري اورمسي أوهام أم وىائق ،تىرير جلنة عالقات اوعمل ،اجلزائر ،جوان.2004،
امحد مدوت وسنني ( " )2000إدماج اوىطاع غري اورمسي يف اإلطار اور مسي وتلنشاط االققصادي " جمتلة منقدى اوسياسات اوعامة ,
اوعدد ماي  2000ص . 56 - 55
امحد صابر عبد اوباقي ( " )2010االققصاد غري اورمسي " باب احملاضرات اوعامة  ,املوقع اخلاص باودكقور امحد صابر عبد اوباقي.

جمموعة من االققصاديني ( " )2008الخبراء يطلبون حلول غير تقليدية القتصاد الظل " جمتلة مركز املشروعات اودووية اخلاصةا
وعدد. ’14,

سعيد عبد اخلاوق ( " )2000ظاهرة االقتصاد غير الرسمي أسبابها و أثارها " مداختلة يف متلقى وو االققصاد غري اورمسي تنظيم
مجاعة حتويت .2000/11/27
جمموعة من االققصاديني ( " )2008االقتصاد غير الرسمي كأحد أعراض ظهور الدولة الموازية "  ,جمتلة مركز املشروعات اودووية
اخلاصة  ,اوعدد

.2008 , 14

جمموعة من االققصاديني ( " )2008الديمقراطية و القطاع غير الرسمي "جمتلة مركز املشروعات اودووية اخلاصة  ,اوعدد
تىارير اجملتلس اووطين االققصادي و االجقماعي اجلزائري
لمحاربة ارتفاع األسعار" .اجلزائر .2007

(%39 " )2007

.2008 , 14

حصة السوق الموازية من االقتصاد الجزائري وجهود

جلنة حترير اجملتلة ( " )2007قياس حجم االقتصاد غير الرسمي "  ,جمتلة ووار املوئل  ,جوان – جويتلية  ,اوعدد  , 1طبعة عربية,
.2007
عبد اووهاب بوكروح ( " )2009عوائد اوىطاع املوازي عتل االققصاد اجلزائري  8.5متليار دوالر " جمتلة اورؤية االققصادية اوعدد  9جويتلية
.2009
جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،واقع املمارسة ووقمية املعاجلة 27 -و 28فيفري

2019

225

 لطفي رمضاني.د

 اوسفري اوعريب، بني االققصاد غري اورمسي وسوق اوىرار االققصادي اوسوداء:اجلزائر-- ياسني متاليل يف
.1995  سبقمرب – ديسمرب,) " االققصاد املوازي يف االققصاديات االشرتاكية " جمتلة اوقمويل و اوقنمية1995( بونوة شعيب
20-05 2018

Références en français
BOUNOUA, Ch, (2000), « L’économie informelle en Algérie », colloque international, 14-15-16
Novmbre 2000.
HENNI, A, (2000), « Informel et sociétés en voie de développement », Cahiers de CREA Pages
162 - 189-Alger.
LAUTIER, B, (1994), « L’économie informelle dans le tiers Monde » , Edition La Découverte,
Paris.
Rapport numéro 104 pour l’année 2009 ; revue STATECO, n° 104 , 2009.
SERVET, J-M, (1990), « Les activités informelles en tant que forme d’initiatives privées dans les
pays en développement », PUF, Pages 221 – 310 Paris.
Souag. A & Philippe Adair & alii, (2016), « L’emploi informel en Algérie : tendances et
caractéristiques (2001-2010) ? », La revue MECAS N°12 Juin 2016 , université de Tlemcen,
Algérie.

دور الهيئات اإلدارية التابعة لوزارة التجارة وجمعيات حماية المستهلك في مجال تنظيم السوق الوطنية
جنان احمد.د

بلقاضي بلقاسم.د

سعدي فيصل.د

 جامعة احممد بوقرة بومرداس،اوقجارية وعتلوم اوقسيري، كتلية عتلوم االققصادية
2019  فيفري28 و27 - واقع املمارسة ووقمية املعاجلة،يف اجلزائر

 املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي- اجلزائر،جامعة احممد بوقرة ببومرداس

دور الهيئات اإلدارية التابعة لوزارة التجارة وجمعيات حماية المستهلك في مجال تنظيم السوق الوطنية
Sadifaycal@yahoo.fr

belexpert@yahoo.fr

226
djenaneahmed@yahoo.fr

الملخص
بعد تبين اجلزائر نظام إققصاد اوسوق ،أدى ذوك إلعادة اونظر يف وظائف اودووة وعالققها باإلققصاد عن طريق اوفصل اوقام بني وظائفها
بصفقها عون إققصادي ،و وظائفها باعقبارها ستلطة عامة ،مما اسقوجب حتويل وظيفة اورقابة اوضبطية إىل هيئات ضبط جديدة مسقىتلة
تقمقع بنظام قانوين خاص ما خيو هلا أن تنوب عن اودووة يف ممارسة وظائفها اوضبطية و اورقابية ،باإلضافة إىل اهليئات اإلدارية اوقابعة
وتلوزارة اوقجارة و مجعيات محاية املسقهتلك اويت جتلوها تسع جاهدة إىل تنظيم اوسوق اووطنية و حماربة االققصاد غري رمسي.

الكلمات المفتاحية :هيئات وزارة اوقجارة،مجعية محاية املسقهتلك ،املمارسات املضادة وتلمنافسة.

Résumé :
l’Algérie a adopter le système d’économie de marché qui a conduit à reconsidérer les fonctions de l’État et
ses relations avec l’économie en séparant complètement ses fonctions comme intervenant économique , et
ses fonctions d’autorité publique, ce qui a nécessité de nouveaux organismes de contrôle indépendants dotés
d’un système juridique spécial ; pour agir pour le compte de l'État dans l'exercice de ses fonctions
régulations et de contrôle, en plus des organes administratifs du Ministère du commerce et des associations
de protection des consommateurs, qui s'efforcent de réglementerez et organisé le marché national on luttant
contre l'économie parallèle.
Mots clés : Organismes du ministère du Commerce, Association de protection du consommateur, pratiques
anticoncurrentielles.

المقدمة:
تعيش اجلزائر تغريات يف خمقتلف اجملاالت ،مما اسقدع إدخا تغريات و ميكانيزمات جديدة عتل خمقتلف اوىطاعات اإلققصادية اووطنية
وكافة هياكتلها ،باإلضافة إىل املؤسسات اإلدارية اوفاعتلة ،إذ أن اوقوقيع عتل اتفاق اوشراكة مع اإلحتاد األورويب و اإلنضمام املسقىبتلي
وتلمنظمة اوعاملية وتلقجارة يىضي عتليها اإلندماج يف اإلققصاد اوعاملي ،واوذي ال ميكن أن يقجسد إال باختاذ اإلجراءات اوالزمة ،اويت هتدف
إىل حترير املبادالت اوقجارية .
مما ال شك فيه أن حترير اونشاط اوقجاري يف اجلزائر ،اسققبعه انسحاب اودووة من اوقدخل يف اوقجارة اخلارجية و األسواق احملتلية،
هذا ما أدى إىل تنامي ظاهرت االققصاد غري اورمسي  ،ووكن هذا اإلنسحاب ال يعين باوضرورة اإلنسحاب اوكتلي من اإلققصاد اووطين ،
مع أن اودووة ال تزا هي صاوبة اوىرار يف تنظيم اإلققصاد اووطين مبا يقناسب مع اوسياسة اإلققصادية وتلبالد،و بإعقبار وزارة اوقجارة
اجلهاز األو امل ّكتلف بقنظيم اوسوق اووطنية و محاية املسقهتلك بطرق مقعددة ومقنوعة ،وهذا اوقّنوع يعود باودرجة األوىل إىل املصاحل اوقابعة
هلذه اووزارة سواء كانت مركزية أم خارجية ،حبيث كل مصتلحة من املصاحل مكتلفة بنوع معني من األنشطة متارسها وسب اوقنظيم
اوساري املفعو ،باإلضافة إىل هيئات أخرى مسقىتلة ،هلذا ارتأينا طرح اإلشكاوية اوقاوية:
"فيما يكمن دور الهيئات اإلدارية و جمعيات حماية المستهلك في مجال تنظيم سوق الوطنية ؟

أوال -دور الهيئات اإلدارية التابعة لوزارة التجارة في تنظيم السوق الوطنية
نسقهتلها بعرض مهام وزير اوقجارة ،مث نستلط ضوء عتل دور املصاحل اوقابعة ووزارة اوقجارة يف مسقوى املركزي ومسقوى اخلارجي.
 -1مهام وزير التجارة :
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وىد صدر املرسوم اوقنفيذي رقم  413-13املوافق  30ديسمرب  3113حيدد صالويات وزير اوقجارة ،واوذي مينح ووزير اوقجارة كل
اوصالويات يف إطار محاية مصاحل املسقهتلك بناء عتل املادة  05منه و اويت تنص عتل أّنه " :يكتلف وزير اوقجارة يف جما جودة اوستلع
0
واخلدمات ومحاية املسقهتلك ملا يأيت:
حيدد ،باوقشاور مع اودوائر اووزارية واهليئات املعنية ،شروط وضع اوستلع واخلدمات رهن االسقهالك يف جما اجلودة ،واونظافة اوصحية
واألمن؛
يىرتح كل اإلجراءات املناسبة يف إطار وضع نظام وتلعالمات ،ومحاية اوعالمات اوقجارية ،ومقابعة تنفيذها؛
يبادر بأعما جتاه املقعامتلني اإلققصاديني املعنيني من أجل تطوير اورقابة اوذاتية؛
يشجع تنمية خمابر حتاويل اجلودة واوقجارب ويىرتح اإلجراءات واملناهج اورمسية وتلقحتليل يف جما اجلودة؛
يساهم يف إرساء قانون اإلسقهالك وتطويره ،يشارك يف أشغا اهليئات اودووية و اجلهوية املخقصة يف جما اجلودة؛
يعد وينّفذ إسرتاتيجية وإلعالم و اإلتصا تقعتلق باووقاية من األخطار اوغذائية وغري اوغذائية.
كما يسقعني وزير اوقجارة يف إطار أداء مهامه باالتصا مع خمقتلف اودوائر اووزارية األخرى 3،قصد ترقية املنافسة وتنظيم األنشطة
اوقجارية ومراقبة جودة وصالوية اوستلع واخلدمات املعروضة وتلجمهور ،أما يف إطار ترقية وضبط املنافسة فيىوم باقرتاح كل اإلجراءات
اوالزمة اويت من شأهنا تعزيز قواعد وشروط منافسة نزيهة يف سوق اوستلع واخلدمات بعيدة عن كل ممارسة غري شرعية هادفة إىل إفساد
املنافسة احلرة ،مع توجيه وتنظيم اونشاط اوقجاري.
-1دور المصالح التابعة لوزارة التجارة:
باورجوع إىل املرسوم اوقنفيذي رقم  266- 08املؤرخ يف  19غشت  2008املقضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة اوقجارة ،فإّنه خو
وكل من املديرية اوعامة وضبط و تنظيم اونشاطات و اوقىنني و كذا املديرية اوعامة وتلرقابة االققصادية و قمع اوغش صالوية محاية
املسقهتلك و تنظيم املنافسة املصاحل اوقابعة ووزارة اوقجارة تىوم بدور هام ،ألهنا املكتلفة بقنظيم اوسوق اووطنية و محاية املسقهتلك نذكر
منها:1
1-1دور المديرية العامة لضبط وتنظيم النشاطات والتقنين:
هي املديرية املكتلفة بإعداد اآلويات اوىانونية وتلسياسة اوقجارية وتكييفها وتنسيىها ،و حتتليل اوقنظيمات واالتفاقات اوقجارية اودووية،
و دراسة اونصوص اوقشريعية واوقنظيمية اويت تبادر هبا خمقتلف اوىطاعات ،و اوسهر عتلي اوسري اوقنافسي وألسواق واقرتاح اوقدابري ذات
اوطابع اوقشريعي أو اوقنظيمي اورامية إيل تطوير قواعد وشروط منافسة ستليمة ونزيهة بني املقعامتلني االققصاديني ،باإلضافة إىل حتديد جهاز
املالوظة ومراقبة األسواق ،كما تىوم هذه املديرية باقرتاح اوقدابري املقصتلة باوضبط اإلققصادي ،السيما يف جما اوقسعرية وتنظيم األسعار
وهوامش اوربح ،و املشاركة يف حتديد اوسياسة اووطنية وكذا اوقنظيمات اوعامة واونوعية املقعتلىة برتقية جودة اوستلع واخلدمات ومحاية

املسقهتلكني.
وتضم املديرية اوعامة وضبط وتنظيم اونشاطات واوقىنني املديريات اوقاوية:
أ-مديرية المنافسة :تىوم مبا يأيت:
اقرتاح األدوات اوىانونية املقعتلىة برتقية املنافسة يف سوق اوستلع واخلدمات.
1مرسوم تنفيذي رقم  366-18املؤرخ يف  02شعبان عام  0439املوافق  09غشت سنة  3118يعد ويقمم املرسوم اوقنفيذي رقم  314-13املؤرخ يف
 02شوا عام  0433املوافق  30ديسمرب  3113واملقضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة اوقجارة ج ر عدد  48اوصادرة يف  34غشت .3118
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دراسة املتلفات اوواجب عرضها عتلي جمتلس املنافسة وحتضريها وضمان تنفيذ قراراته ،ومقابعقها.
إعداد جهاز ملالوظة األسواق ووضعه.
املبادرة بكل اودراسات واألعما اوقحسيسية جتاه املقعامتلني اإلققصاديني وقطوير وتكريس مبادئ املنافسة وقواعدها.
مقابعة املنازعات املقعتلىة باملمارسات املنافية وتلمنافسة ،وتضم هي بدورها أربع مديريات فرعية:
أ - 1-المديرية الفرعية لترقية قانون المنافسة :وتكتلف مبا يأيت:
إجناز اودراسات وترقية اوقدابري املوجهة إيل تعزيز قواعد املنافسة ومبادئها يف سري سوق اوستلع واخلدمات.
 اقرتاح األدوات اوىانونية املقعتلىة بقكريس قانون املنافسة.
أ -1-المديرية الفرعية لمالحظة األسواق :وتكتلف مبا يأيت:
اقرتاح جهاز ملالوظة سوق اوستلع واخلدمات ووضعه.
املشاركة يف حتديد األسعار وهوامش اوربح املىننة.
أ -1-المديرية الفرعية ألسواق المنافع العامة:تىوم مبايتلي:
وضع جهاز ملالوظات سري سوق املنافع اوعامة.
املسامهة يف سياسة تسعرية املنافع اوعامة.
أ -4-المديرية الفرعية للمنازعات والعالقات مع مجلس المنافسة:
تىوم مبعاجلة متلفات املنازعات ذات اوصتلة باملمارسات املضادة وتلمنافسة ،باالتصا مع جمتلس املنافسة ،وتنفيذ قرارات جمتلس املنافسة
ومقابعة تطبيىها.
ب -مديرية الجودة و االستهالك :و تكتلف مبا يأيت:
اقرتاح مشاريع اونصوص ذات اوطابع اوقشريعي واوقنظيمي وذات اوبعد اوعام واخلاص واملقعتلىة برتقية اجلودة وحبماية
املسقهتلكني،واملسامهة يف إرساء وق االسقهالك.
املشاركة يف اودراسات املرتبطة باملواصفات يف جما اجلودة واونظافة اوصحية واألمن واملطبىة يف مجيع مراول صنع املنقجات
وتسويىها.
اقرتاح اوقدابري اورامية إيل إرساء نظام وتلعالمات اوقصنيفية ومحاية اوعالمات واوقسميات األصتلية.
اوقشجيع عرب املبادرات املالئمة ،عتلي تطور املراقبة اوذاتية وتلجودة عتلي مسقوي املقعامتلني اإلققصاديني.
تنشيط عمتلية تىيس املنقجات واخلدمات وطرق حتاويل اجلودة وتشجيعها ومقابعقها.
ترقية برامج إعالم املهنيني واملسقهتلكني وحتسيسهم.
اقرتاح اوقدابري فيما خيص تطوير خمابر حتاويل اجلودة وقمع اوغش.
ج-مديرية تنظيم األسواق و النشاطات التجارية و المهن المقننة:تىوم مبايتلي:

1

1املرسوم اوقنفيذي رقم  08-04املؤرخ قي  30جانفي  ،3104يعد ويقمم املرسوم اوقنفيذي رقم  414-13املؤرخ يف  30ديسمرب  ،3113واملقضمن تنظيم اإلدارة
املركزية يف وزارة اوقجارة.
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دراسة اقرتاوات اوقدابري ذات اوطابع اوقشريعي واوقنظيمي املقعتلىة مبمارسة املهن املىننة واونشاطات اوقجارية وتنظيمها وصياغة هذه
االقرتاوات.
املشاركة مع املنظمات واهليئات املعنية يف حتديد اوىواعد املقعتلىة بشروط إنشاء نشاطات جتارية ومهنية وإقامقها وممارسقها من طرف
األشخاص اوطبيعيني واملعنويني.
ترقية اوقدابري املقعتلىة بقنظيم اووظائف اوقجارية واألسواق اونوعية ذات املنفعة اووطنية أو اجلهوية.
اقرتاح اوقدابري أو اوىواعد املقعتلىة بإنشاء غرف اوقجارة واوصناعة وسريها.
وضع جهاز ملالوظة األسعار ومراقبة تدفق املنقوجات اوضرورية واالسرتاتيجية يف اوسوق.
املشاركة يف إعداد اوسياسة اووطنية وتلمخزون األمين وتزويد مناطق اجلنوب.

وتضم ثالث مديريات فرعية:

ج -1-المديرية الفرعية لتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة:وتكتلف مبا يأيت:
تىييم شروط ممارسة اونشاطات اوقجارية وسري األسواق اونوعية.
اقرتاح اوقدابري ذات اوطابع اوقشريعي أو اوقنظيمي املقعتلىة بقنظيم اونشاطات اوقجارية واملهن املىننة و تأطريها وتطويرها.
حتديد شروط اوىيد يف اوسجل اوقجاري ومقابعة تنفيذها،باإلضافة إىل إعداد قائمة اونشاطات اإلققصادية اخلاضعة وتلىيد يف
اوسجل اوقجاري ومقابعة تطبيىها.

ج -1-المديرية الفرعية لمتابعة تموين السوق :وتكتلف مبا يأيت:
مراقبة اوقدفىات اوطبيعية وتلمنقجات اوضرورية واالسرتاتيجية.
مالوظة أسعار اوستلع واخلدمات اوضرورية واإلسرتاتيجية املمارسة يف اوسوق اوداختلي.
مقابعة متوين مناطق اجلنوب وتنفيذ مىاصة مصاريف اونىل املقعتلىة بقموين اجلنوب.
املسامهة يف حتديد اوسياسة اووطنية وتلمخزون األمين.
ج -1-المديرية الفرعية للتنشيط والعالقات مع غرف التجارة والصناعة :تىوم مبايتلي:

توجيه نشاطات غرف اوقجارة واوصناعة وسريها وتنشيط ذوك.
تنظيم اوعالقات بني اوستلطات اوعمومية واملهنيني.
املسامهة يف وضع تنظيم ذي صتلة بشروط وكيفيات تنظيم اوقظاهرات اإلققصادية نصف اوشهرية واملعارض اوقجارية.

ج -4-مديرية الدراسات و االستكشاف و اإلعالم االقتصادي :تىوم هذه املديرية مبايتلي:

إجناز اودراسات االققصادية ذات اوصتلة باوىطاع اوقجاري.
إنشاء بنك وتلمعطيات وتسيريه وإعداد نظام جلمع املعتلومات اإلوصائية االققصادية واوقجارية ومعاجلقها ونشرها.
وتضم مديريقني فرعيقني:
املديرية اوفرعية وتلدراسات واالسقكشاف.
املديرية اوفرعية وإلوصائيات واإلعالم االققصادي.
 -1-1دور المديرية العامة للرقابة االقتصادية و قمع الغش:
تىوم املديرية اوعامة وتلرقابة و قمع اوغش بقحديد اخلطوط اوعريضة وتلسياسة اووطنية وتلمراقبة يف ميادين اجلودة وقمع اوغش و مكافحة

املمارسات املضادة وتلمنافسة و تكتلف مبا يأيت:

1

1نفس املرجع اوسابق.
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اوسهر عتل توجيه برامج املراقبة االققصادية و قمع اوغش و تنسيىها و تنفيذها.
إجناز اودراسات و اقرتاح اوقدابري بغية تدعيم وظيفة املراقبة وعصرنقها.
توجيه نشاطات املراقبة اإلققصادية و قمع اوغش اويت تىوم هبا املصاحل اخلارجية املكتلفة باوقجارة و تنسيىها و تىييمها.
تطوير اوقنسيق ما بني اوىطاعات يف جماالت اورقابة اإلققصادية و قمع اوغش.
تطوير عالقات اوقعاون اودويل يف ميادين اورقابة االققصادية ،مراقبة اجلودة و قمع اوغش.
مقابعة املنازعات يف جما مراقبة اجلودة ،و قمع اوغش و املمارسات اوقجارية.
اوىيام بقحىيىات ذات منفعة وطنية خبصوص اإلخقالفات اويت متس اوسوق اويت هلا تأثريات عتل اإلققصاد اووطين.
تىييم نشاطات خمابر اوقجارب و حتاويل اجلودة.
املخووة وتلمديرية اوعامة وتلرقابة االققصادية و قمع اوغش تقنوع وسب ما ومنصوص عتليه يف املادة
ومن كل ما سبق ميكن اوىو أن املهام ّ
 14من املرسوم اوقنفيذي رقم  18-366املنظم وإلدارة املركزية يف وزارة اوقجارة ،ويث تىوم مبراقبة اجلودة و قمع و مكافحة املمارسات
املضادة وتلمنافسة وكذا حماربة املمارسات اوقجارية غري املشروعة ،كما تسهر عتل توجيه برامج املراقبة االققصادية و قمع اوغش مع اوعمل
عتل تدعيم وظيفة املراقبة و عصرنقها ،باإلضافة إىل اوىيام بقحىيىات ذات منفعة وطنية خبصوص اإلخقالالت اويت متس اوسوق.
كما تضم أربع مديريات ميكن وصر أدوارها يف مايتلي:
 1-1-1)0مديرية مراقبة الممارسات التجارية و المضادة للمنافسة :وتكتلف مبا يأيت:

اوسهر عتل تطبيق اوقشريع و اوقنظيم املقعتلىني بشروط ممارسة اونشاطات اوقجارية واورتام قواعد املنافسة.
تنظيم نشاطات مراقبة املمارسات اوقجارية و املضادة وتلمنافسة و برجمقها و تىييمها،
املسامهة يف األعما املنجزة يف إطار مكافحة اوغش و اوقهرب اجلبائي وكذا اإلخال بنظام اوصرف.
املشاركة يف األعما املبادر فيها يف جما حماربة اونشاطات اوقجارية غري رمسية.

 1-1-1مديرية مراقبة الجودة و قمع الغش :وتىوم ب:
اوسهر عتل تطبيق اوقشريع و اوقنظيم املقعتلىني باجلودة و املطابىة أمن املنقوجات عند احلدود ،يف اوسوق اوداختلي و عند اوقصدير
عند اوتلزوم.
تنظيم نشاطات مراقبة اجلودة و قمع اوغش و برجمقها و تىييمها.
املسامهة يف تنظيم نشاطات مراقبة اجلودة و قمع اوغش املنجزة باوقعاون مع املصاحل اونظرية اوقابعة وتلىطاعات األخرى.
 1-1-1مديرية مخابر التجارب و تحاليل الجودة :وتكتلف مبا يأيت:

اوىيام باورقابة وتلقأكد من اوسري احلسن ونشاطات خمابر جتارب و حتاويل اجلودة و قمع اوغش.
املسامهة يف إجراءات اعقماد خمابر اوقجارب و حتاويل اجلودة وقمع اوغش.

 1-1دور مديرية التعاون و التحقيقات الخصوصية :وتكتلف مبا يأيت:
املسامهة يف تنظيم نشاطات اورقابة مع املصاحل اونظرية اوقابعة وتلدوائر اووزارية األخرى و اهليئات املعنية و تنسيىها.
فحص متلفات املنازعات املقعتلىة باملخاوفات يف جما املمارسات اوقجارية واجلودة و قمع اوغش و معاجلقها ،طبىا وتلقشريع و
اوقنظيم املعمو هبما.
اوىيام بكل اوقحىيىات اإلققصادية اونوعية بشكل مباشر أو باوقنسيق مع املصاحل اونظرية املكتلفة باورقابة ودى اوىطاعات األخرى.
تطوير عالقات اوقعاون اودووية يف ميدان اورقابة اإلققصادية و قمع اوغش.
ويف مايتلي خمطط تنظيمي يوضح ونا تنظيم املديرية اوعامة وتلرقابة اإلققصادية وقمع اوغش.
الشكل رقم ( : )1مخطط تنظيمي للمديرية العامة للرقابة اإلقتصادية وقمع الغش
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المصدر :وزارة التجارة متاح على الموقع التاليhttp//www.commerce.gov.dz/:

أما عتل املسقوى اخلارجي فإن األمر يقعتلق يف هذه احلاوة باملصاحل اخلارجية اوقابعة ووزارة اوقجارة و املنصوص عتليها يف املرسوم اوقنفيذي
رقم  409 -13املقضمن تنظيم املصاحل اخلارجية يف وزارة اوقجارة و صالوياهتا و عمتلها .باورجوع إىل نص املادة  13من هذا املرسوم

فإّنه " 1:تنظم املصاحل اخلارجية يف وزارة اوقجارة يف شكل:
مديريات والئية وتلقجارة.
مديريات جهوية وتلقجارة" .

كما تىوم هذه املصاحل باوسهر عتل تطبيق اوقشريع واوقنظيم املقعتلىني باملنافسة واجلودة ،كما تىوم بقىدمي املساعدة وتلمقعامتلني االققصاديني
واملسقهتلكني ،أما املديريات اجلهوية وتلقجارة واوباوغ عددها بقسع (  )19مديريات فإّهنا تعمل عتل تنشيط وتىييم وتوجيه نشاطات
املديريات اووالئية وتلقجارة اوقابعة الخقصاصها اإلقتليمي خاصة يف جما اورقابة اإلققصادية وقمع اوغش ،و ذوك باالتصا مع اإلدارة املركزية
و كذا املديريات اووالئية وتلقجارة قصد اوقعاون و تنسيق عمتليات املراقبة فيما بني اوواليات ،أما إذا كانت اوقحىيىات اويت تباشرها تقطتلب
ختصصات معينة فإّنه بإمكاهنا أن تطتلب تدخل هيئات ذات اخقصاص جهوي وقسهيل ذوك و أمهها األقسام اإلقتليمية وتلقجارة و
2
مفقشات مراقبة اجلودة و قمع اوغش عند احلدود.
ثانيا -دور مجلس المنافسة وسلطات الضبط
نسقهل هذا اوعنصر بقعريف مبجتلس املنافسة و اخقصاصاته  ،باإلضافة إىل عرض دور ستلطات اوضبط يف جما املنافسة.
 -31تعريف مجلس المنافسة و اختصاصاته :

1مرسوم تنفيذي رقم  419-13املؤرخ يف  01رمضان عام  0432املوافق  1نوفمرب سنة  ،3113يقضمن تنظيم املصاحل اخلارجية يف وزارة اوقجارة
وصالوياهتا وعمتلها ،ج ر عدد  68اوصادرة يف  9نوفمرب .3113
2قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف  31رجب عام  0432املوافق  01غشت سنة  ،3116يقضمن حتديد سري األقسام اإلقتليمية وتلنجارة ومفقشيات مراقبة اجلودة
وقمع اوغش عند احلدود ،ج ر عدد  12اوصادرة يف  38يناير .3112
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يعرف جمتلس املنافسة عتل أنه هيئة خمقصة يف احلفاظ عتل املنافسة احلرة و ترقية اققصاد اوسوق مزودة بصالويات أمهها اوستلطة اوىمعية
اويت يفصل من خالهلا يف اونزاعات اويت تشوب بني املقعامتلني اإلققصاديني وو تطبيق قانون املنافسة ,وهذا من أجل حتىيق اوقوازن بني
1
ورية املنافسة و بني املصتلحة اإلققصادية اوعامة و كذا مصتلحة املسقهتلك.
يظهر اخقصاص جماوس املنافسة يف جما املمارسات املىيدة وتلمنافسة وكذا يف جما اوقجمعات اإلققصادية .واجلدير باوذكر هو أن
اخقصاصات اجملتلس اوواردة باألمر  13-13واملقعتلق باملنافسة هي ذاهتا اوواردة باألمر  16-91اوسابق مع بعض اإلضافات واويت جاء
هبا اوقعديل.
إذا كانت اوغاية اويت ابقغاها املشرع من خال تدخل جمتلس املنافسة اونظر يف املمارسات غري املشروعة هو وضع ود هلا ،فإن
تدختله هذا إما أن يكون نقيجة إدعاء مىدم من إودى األشخاص املؤهتلة وذوك ،وإما أن يكون تدخال تتلىائيا من قبل اجملتلس يف وا
وصو قضية إىل عتلمه ،ويرى أهنا تدخل يف جما اخقصاصه.
 -31دور سلطات الضبط في مجال المنافسة:
حمل اوقكار من قبل اودووة وتلمنافسة يف اوسنوات األخرية  ،قد أدى إىل حماووة
وىد سبق اوىو أن فقح بعض املرافق اويت كانت ّ
إجياد بعض امليكانيزمات اويت تسهر عتل شفافية اوعمتلية اوقنافسية  ،وويث أن امليكانيزم األنسب يف هذه احلاوة هو أستلوب اوضبط  ،فإن
اودووة عادة ما تتلجأ إىل هذا األستلوب وإن كان ذوك يقم بطرق وصيغ خمقتلفة ووكن اهلدف يبى دائما واود.
وعتليه ،فإن رغبة اوستلطات اوعمومية يف ضبط سري قطاع ما قد يأيت يف صيغ كثرية  ،أو باألورى قد يظهر هذا اوضبط يف أربعة
أشكا هي:
أن تضطتلع باوضبط اوستلطات اوعمومية بصفة مباشرة ،هذه اوستلطات اويت عادة ما تقجسد يف املديريات اوقىنية املخقصة عتل
مسقوى اإلدارات املركزية؛
أن تسند مهمة اوضبط مباشرة وتلهيئة املكتلفة باملنافسة جمتلس املنافسة؛
أن يرتك اوضبط وفىا وىواعد اوسوق دون تدخل مباشر من اوستلطات أو وىت تدخل غري مباشر منها؛
إسناد اوضبط يف بعض اوىطاعات احلساسة هليئة مسقىتلة يقم تعيني أعضائها وفق شروط معينة ختقتلف باخقالف اونظام املؤسسايت
ملخقتلف اوبتلدان.
و يف وىيىة األمر ،فإن اخليار األخري قد تبنقه اجلزائر يف اوسنوات األخرية ،إذ نصبت بعض اهليئات املسقىتلة واملقمثتلة يف"ستلطات اوضبط"
وذوك خبصوص بعض اوىطاعات كىطاع اوكهرباء واوغاز و قطاع اوربيد و املواصالت  ،...ويث تكون مهمقها ضبط دخو اوىطاعات
03 2
اويت نصبت عتل رأسها إىل املنافسة واوسهر عتل توفري اوشروط اوضرورية إلقامة منافسة فعتلية .
إن هذا اونموذج وتلستلطات اإلدارية واوذي أصبح يسقعان به كثريا خاصة يف امليدان االققصادي واملايل ،ال يعقرب أمرا مسقحدثا يف اجلزائر
فحسب ،بل إن اوعديد من اودو أصبحت تعقرب تواجد هذه اهليئات ضرورة ال مفر منها.
ثالثا-دور جمعيات حماية المستهلك
وىد اعرتف املشرع اجلزائري بدور مجعيات محاية املسقهتلك مبوجب اوىانون رقم  02-89اوصادر يف  12فيفري  0989املقعتلق
باوىواعد اوعامة حلماية املسقهتلك واملتلغ مبوجب اوىانون رقم 03 - 19املقعتلق حبماية املسقهتلك و قمع اوغش ،أما تنظيم هذه اجلمعيات
 1زوبري أرزقي ،محاية املسقهتلك يف ظل املنافسة احلرة ،مذكرة خترج ونيل شهادة املاجسقري يف اوىانون فرع املسؤووية املهنية ،كتلية احلىوق،اجلزائر، 3100 ،ص:
.036

 2وإلشارة قد مت تنصيب ستلطة ضبط اوكهرباء واوغاز من قبل رئيس احلكومة يوم  34جانفي 3111.
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من ويث إنشائها و تنظيمها و سريها فىد نظمه املشرع مبوجب اوىانون رقم  30-91املقعتلق باجلمعيات 03،ويث مت االعرتاف هلا
باملنفعة اوعامة وكذا متقعها باوشخصية املعنوية واألهتلية املدنية مبجرد تأسيسها عمال بأوكام املادة  06من اوىانون ذاته.1
كما إعرتف املشرع هلذه اجلمعيات مبزاووة نشاطها سواء عتل املسقوى اووطين أو عتل املسقوى احملتلي يف إطار اودفاع عن مجاعة
املسقهتلكني و توعيقهم ،إذ تتلعب دورا وقائيا و تربويا و إعالميا يف جما محاية املسقهتلك ،و هلا يف ذوك اووسائل اإلعالمية املخقتلفة ،وقد
أعطاها املشرع اجلزائري احلق يف اوىيام بكل اودراسات املقعتلىة باالسقهالك ونشرها عتل نفىقها وحتت مسؤوويقها ،و هناك وسيتلقان تتلجأ
إويها عادة مجعيات محاية املسقهتلك وقحىيق أهدافها ،و مها اودعاية املضادة و املىاطعة.
باإلضافة إىل ذوك فإهنا تتلعب دور جد فعا يف جما اوقحسيس واوقوعية ،إذ يعقرب ذوك من اوواجبات األساسية يف تبيان
املخاطر اويت هتدد صحة وأمن املسقهتلك هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فىد مسح هلا اوىانون وق اودفاع عن احلىوق واملصاحل املشرتكة
وتلمسقهتلكني قصد احلصو عتل اوقعويض وذوك بعد رفع دعوى أمام اوعداوة ضد كل عون اققصادي خاوف اوىانون أمام اجلهات
اوىضائية املخقصة واجلهات اإلدارية املعنية 2،و باوقايل هدف مجعية محاية املسقهتلك هو محاية املسقهتلكني و اودفاع عن مصاحلهم ،فقعقرب
إذن شخصا معنويا مع أهنا أصبحت ال ختضع وإلجراءات اخلاصة باالعقماد ،فيكفي أن تىدم تصرحيا عاديا يىدمه أعضاؤها إما ودى
اووايل إذا كان نشاطها اإلقتليمي يض م أكثر من بتلدية ونفس اووالية ،و إما ودى وزير اوداختلية باونسبة وتلجمعية اووطنية،كما ميكن وصر
دور مجعيات محاية مسقهتلك فمايتلي:
 -1التدخل الوقائي لحماية المستهلك من خالل التحسيس و اإلعالم :3
يىصد باوقدخل اووقائي ذوك اإلجراء اوذي تباشره مجعيات محاية املسقهتلك قبل املساس بصحة و أمن املسقهتلك قصد ضمان أمنه
وسالمقه من املمارسات اويت قد تشكل خطر عتليه ،إذ غياب اووعي اإلسقهالكي بنسبة كبرية بني مجهور املسقهتلكني ،وكذا وضرورة
اإلرتىاء باملسقوى اإلسقهالكي مبا يقناسب مع مىقضيات احلياة قد جيعل اوكثري من املسقهتلكني جيهتلون وىوقهم .كذوك إىل جانب ذوك
سع اوعديد من احملرتفني يف حتىيق أكرب ربح ممكن ووو كان ذوك عتل وساب أمن وصحة املسقهتلك ،األمر اوذي يقطتلب وجود مقابعة
مسقمرة من طرف هذه اجلمعيات قصد اوقحسيس واإلعالم ومراقبة اجلودة واألسعار.
كما تىوم مجعيات محاية املسقهتلك بقحسيس املسقهتلك وتوعيقه عن كل املخاطر واملمارسات اإلققصادية اويت هتدد أمنه وصحقه ،و
تشمل هذه اوقوعية عدة جماالت كقوعية املسقهتلك وحتسيسه بضرورة اإلمقناع عن تناو أو اققناء املواد اوغذائية يف األماكن اويت تفقىد
وتلنظافة مثل :املواد اويت تسوق يف األسواق اوفوضوية غري رمسية.
كما تسع مجعيات محاية املسقهتلك يف ذوك إىل اسقعما وسائل اإلعالم املخقتلفة مثل اوقتلفزيون و اإلذاعة واإلشهار وتنظيم
احملاضرات وتعتليق املتلصىات واملطبوعات وىت تكون عتل اتصا مباشر باملسقهتلك وكي تتلم بانشغاالته ،كما أن أستلوب اوقحسيس ال
يىقصر عتل املسقهتلك فحسب وإّمنا جيب أن يصل ألصحاب اوىرار ومثا ذوك أن تىوم هذه اجلمعيات بإخطار جمتلس املنافسة عن كل
ما وه صتلة سواء باملنافسة ،أو كل ما من شأنه أن يهدد صحة وأمن املسقهتلك ،ويث نصت املادة  31فىرة  13من اوىانون رقم12-
 08املقعتلق باملنافسة أنه ":ميكن أن تسقشريه أيضا يف املواضيع نفسها اجلماعات احملتلية واهليئات اإلققصادية واملاوية واملؤسسات
واجلمعيات املهنية واونىابية وكذا مجعيات املسقهتلكني ".و من خال نص املادة نسقختلص أن مجعيات محاية املسقهتلك هلا إمكانية اوعمل
مع جمتلس املنافسة من أجل تعزيز اودور اإلجيايب وتلمنافسة ومنع كل ممارسة قد تؤدي إىل اوضرار باملسقهتلك ،كما تعمل هذه اجلمعيات
1قانون  30-91مؤرخ يف  14ديسمرب  ،0991املقعتلق باجلمعيات ،ج ر عدد  ،13اوصادر يف .0991

 2هامل اهلواري ،دور اجلمعيات يف محاية املسقهتلك ،جمتلة اوعتلوم اوىانونية واإلدارية ،عدد خاص ،مكقبة اورشاد وتلطباعة واونشر واوقوزيع ،اجلزائر  ،3111ص
.336
 3أمحد حممد حممود ختلف،احلماية اجلنائية وتلمسقهتلك يف اوىوانني اخلاصة ،املكقبة املصرية وتلنشر واوقوزيع ،مصر  ،3118ص. 119 :

جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي

يف اجلزائر ،واقع املمارسة ووقمية املعاجلة 27 -و 28فيفري 2019

233

دور الهيئات اإلدارية التابعة لوزارة التجارة وجمعيات حماية المستهلك في مجال تنظيم السوق الوطنية

234

عتل اقرتاح سن بعض اوىوانني يف إطار محاية املسقهتلك من اآلثار اوستلبية وتلمنافسة ،كما هلذه اجلمعيات اوعمل باوقنسيق مع خمقتلف
األجهزة األخرى سواء كانت إدارية أو قضائية من أجل ضمان اودفاع وتلمصاحل املشرتكة وتلمسقهتلكني ،إذ ميكن هلا أن تطتلع مثال معهد
املتلكية اوصناعية عن اوقجاوزات و اوقىتليد اوذي يطرأ عتل اوعالمات و كذا معهد اوقىييس فيما خيص اجلودة.
 -1دور جمعيات حماية المستهلك في مراقبة األسعار والجودة:1
تتلعب هذه اجلمعيات دورا هاما يف مقابعة األسواق وذوك مبراقبة مدى اورتام إجراءات إشهار األسعار ،و كذا مدى مطابىة اوستلع
وتلجودة ،و يشبه هذا اودور ذوك اوذي تتلعبه مصاحل مراقبة اجلودة و قمع اوغش واألسعار ،إذ اعرتف هلا املشرع اجلزائري باملنفعة اوعامة
مبجرد تأسيسها وفق اوقنظيم اوساري اوعمل به ،قصد تفادي املخاطر اويت هتدد صحة و سالمة املسقهتلك.
 -1التدخل الدفاعي لحماية المستهلك:
يىصد باوقدخل اودفاعي اوذي تتلعبه مجعيات محاية املسقهتلك ذوك اإلجراء اوذي تباشره أمام اجلهات اوىضائية يف وا اوضرار جبماعة
املسقهتلكني ،ويث مسح املشرع اجلزائري كنظريه اوفرنسي يف منح احلق هلذه اجلمعيات يف اودفاع عن وىوق و مصاحل املسقهتلك أمام
اجلهات اوىضائية ،ويث مسح املشرع اوفرنسي وبعض مجعيات محاية املسقهتلكني يف رفع دعوى أمام اجلهات اوىضائية باسم أعضائها أو
باسم املصاحل اجلماعية وتلمسقهتلكني ،ويث أن قانون  32ديسمرب  0923املسم " "Loi ROYERمسح جلمعيات املسقهتلك
املعقمدة مبمارسة أمام كل اجلهات اوىضائية اودعوى املدنية بسبب األفعا اويت تتلحق ضررا مباشرا أو غري مباشر وتلمصتلحة اجلماعية
وتلمسقهتلك ،مث مت اسقبدا هذا اوىانون بىانون  11جانفي  ،0988وفيما بعد بىانون  08جانفي  ،0993ويث جاء هذا اوىانون
2
ويكمل اونصوص اوسابىة املنظمة جلمعيات املسقهتلك ،و كذا منحه احلق يف ممارسة اوعديد من األنشطة وتلدفاع عن املسقهتلكني.
وىت تقمكن هذه اجلمعيات من ممارسة وىها يف اودفاع أمام اهليئات اوىضائية ،فإنه من اوضروري أن تكون معقمدة من قبل اوستلطات
اوعامة ،إذ أن األصل هو أن ترفع اودعوى من صاوب احلق نفسه ،فإنه اسقثناء اوىانون هليئات معينة ستلطة رفع اودعوى محاية ملصتلحة
مجاعية أو مشرتكة معينة ،و هذا وسب اوىانون رقم  30- 91مادته  06فىرة  3اويت نصت عتل أن اجلمعية هلا احلق يف أن متثل أمام
اوىضاء و متارس خصوصا أمام احملاكم املخقصة وىوق اوطرف املدين ،بسبب وقائع هلا عالقة هبدف اجلمعية و تتلحق ضررا مبصاحل
أعضائها اوفردية أو اجلماعية .م يشر اوىانون املقعتلق باملنافسة اوصادر يف  3113عتل اودور اودفاعي جلمعيات محاية املسقهتلك أمام
اجلهات اوىضائية ،و إمنا اعرتف هلا بإمكانية اسقشارة وإخطار اجملتلس وو كل مسأوة مرتبطة باملنافسة ،يف وني جند أن اوىانون رقم
 16-91املقعتلق باملنافسة املتلغ قد أشار إىل دور مجعيات محاية املسقهتلك يف رفع دعوى أمام اجلهات اوىضائية ضد كل عون اققصادي
قام مبخاوفة أوكام قانون املنافسة ،كما ميكنها أن تقأسس كطرف مدين يف اودعاوي وتلحصو عتل تعويض عن اوضرر اوذي حلىها.3
باورجوع إىل أوكام اوىانون املقعتلق باملنافسة ،فىد أعط املشرع دور جد فعا جلمعيات محاية املسقهتلك و ذوك نظرا ملا تىوم به
من محالت اوقوعية و اودفاع عن مصاحل املسقهتلكني خاصة يف ظل املنافسة احلرة ،فىد أدخل ضمن اوقشكيتلة اجلديدة جملتلس املنافسة
ممثتلني عن هذه اجلمعيات ،ويث تنص املادة  01من اوىانون رقم  03 -18يف فىرهتا اوثاوثة املعدوة وتلمادة  34من األمر رقم 13-13
عتل أّنه يضم جمتلس املنافسة عضوان مؤهالن ميثالن مجعيات محاية املسقهتلكني ،أما عن اودور اوذي يتلعبه هاذين املمثتلني وتلجمعيات محاية
املسقهتلك ،فال يسقبعد من تىدمي آراء و إبداء اقرتاوات وو كل ما وه عالقة باإلسقهالك أو املسامهة يف عمتليات اوقحىيىات اويت جيريها
اجملتلس يف وا إخطاره بوجود ممارسة غري نزيهة هتدد أمن و سالمة املسقهتلكني.
 1مضمون املادة  30فىرة  3من اوىانون رقم  13-19املقعتلق حبماية املسقهتلك وقمع اوغش.
2

AUDREY Ayoun, la protection du consommateur en matière de jeux et loteries, mémoire soutenu dans le cadre du
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3قرار رقم  318-039مؤرخ يف  36مارس  ،0996اجملتلة اوىضائية عدد ،13اوديوان اووطين وألشغا اورتبوية  0996ص. 062 :
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وعتليه فإذا كان اعرتاف قانون محاية املسقهتلك و قمع اوغش باوصفة اوقمثيتلية وتلدفاع عن املصاحل اجلماعية وتلمسقهتلكني ،قصد
إصالح اوضرر اوذي قد يصيب املسقهتلك ،فإنه اعرتاف صريح وتلىانون باوقدخل يف خمقتلف اودعاوى من قبل هذه اجلمعيات ،سواء
1
اوقأسيس كطرف مدين أمام اوىضاء اجلزائي ،أو رفع دعوى مدنية أصتلية أمام اوىضاء املدين .
رابعا -مراقبة الممارسات المضادة للمنافسة في الجزائر
إن اهلدف من هذه املراقبة هو ضمان منافسة نزيهة وشرعية يف جما اوقجارة ،مع احلرص واوسهر عتل اورتام اوىوانني املنصوص عتليها
يف هذا اجملا وذاك تفاديا وتلمعامالت اوقعسفية املنافية حلرية املنافسة و املنافسة غري مشروعة بني املقعامتلني اإلققصاديني ،ويف هذا اإلطار،
يهدف تدخل أعوان اورقابة إىل اوكشف عن املؤشر واوقحىق منه واملعاقبة عتليه .
ففي جما تأطري االققصاد اووطين أعط اوقشريع اجلزائري أمهية وىطاع اوقجارة ألجل محاية املسقهتلك ومكافحة املمارسات اوقجارية
غري اوشرعية واملمارسات املضادة وتلمنافسة ،وهذا حتت إشراف وزير اوقجارة اوذي خووت وه صالويات واسعة السيما يف جما اورقابة
اإلققصادية وقمع اوغش.
وطبىا ألوكام املرسوم اوقنفيذي رقم  19 -401املؤرخ يف  06ديسمرب  ،3119املقضمن اوىانون األساسي اخلاص املطبق عتل

املوظفني املنق مني وألسالك اخلاصة باإلدارة املكتلفة باوقجارة ،اوذي يوجز مهام أسالك أعوان اورقابة يف جما املنافسة واوقحىيىات
اإلققصادية من خال اوبحث عن أية خماوفة وتلقشريع واوقنظيم املعمو هبما ومعاينقها واألخذ عند اإلققضاء باإلجراءات اوقحفظية
املنصوص عتليها يف جما املنافسة و اوقحىيىات االققصادية.
ومن أجل اووصو إىل حتىيق اوفعاوية يف عمتليات املراقبة واوقمكن من مجع كافة املعتلومات اخلاصة باوقحىيق اإلققصادي ألجل اووصو
إىل أوسن اونقائج ،البد عتل اوعون اورتيث وإتباع منهجية حمكمة وتلرقابة ،وفيها يىوم اوعون بكشف املخاوفات عن طريق املعاينة املباشرة
باوقحري مع زبائن ومموين اوعون اإلققصادي حمل اوقحىيق و مجع كافة املعتلومات ودى خمقتلف اهليئات واإلدارات اوعمومية ( اوضرائب،
اجلمارك) وختضع املنهجية اوواجب إتباعها يف جما اوقحىيىات اخلاصة ،باملمارسات اويت حتد أو تعرقل اوسري اوعادي وتلمنافسة اوشرعية
2
،ومتر باملراول اوقاوية:
-31مرحلة اكتشاف المؤشرات:
تقمثل هذه املروتلة يف اوقعرف عن املؤشرات وجتميعها من خال نوعني من املصادر (خارجية وداختلية) وهلذا اوغرض مت إعداد بطاقة
مؤشر تقضمن عناصر املعتلومات واملالوظات املسقىاة:

 1-1المصادر الخارجية:

تقمثل يف اوشكاوى اوكقابية أو اوشفوية املىدمة من طرف املؤسسة أو املسقهتلكني أو اوقبتليغات اوبسيطة ،ويقعتلق األمر كذوك باملعتلومات
املىدمة من طرف املصاحل واهليئات املعنية أو املسقىاة عند اسقغال املىاالت اوصحفية أو اووثائق األخرى.

 1-1المصادر الداخلية:

يف هذا اوسياق ميكن اإلسقفادة من :
املعتلومات املسقىاة ممن خال عمتليات املراقبة اوعادية؛
اوقحاويل واملالوظات احملصل عتليها يف إطار مقابعة ومالوظة األسواق وتطور أسعار اوستلع واخلدمات؛
1تنص املادة  33من اوىانون رقم  13-19املقعتلق حبماية املسقهتلك وقمع اوغش عتل أنه" عندما يقعرض مسقهتلك أو عدة مسقهتلكني ألضرار فردية تسبب فيها نىس
املقدخل وذات أصل مشرتك ،ميكن مجعيات محاية املسقهتلك أن تقأسس كطرف مدين".
2قانون رقم  18-08مؤرخ يف  31رمضان عام  0439املوافق  01يونيو سنة  ،3108يعد و يقمم اوىانون رقم  18-14املؤرخ يف  32مجادي اوثانية عام  0431املوافق
 04غشت سنة 3114و املقعتلق بشروط ممارسة األنشطة اوقجارية .ج.ر رقم  31املؤرخة يف  03جوان.3118
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حتتليل خمقتلف اوىطاعات اإلققصادية واسقغال اهليئات املخقصة.
نشري أن كل مؤشر أو ت صرف مالوظ أو مشكوك يف كونه خيفي ممارسات غري رمسية أو يعيق اوسري اوعادي وتلمنافسة اونزيهة ،البد إن
يكون حمل بطاقة مؤشرات وذوك مهما يكن مصدر املعتلومة.
وجيب إن ترسل اوبطاقة من طرف املديرية اووالئية إىل املديرية اجلهوية وتلقجارة مع إرسا نسخة إىل املديرية اوعامة وتلرقابة االققصادية وقمع
اوغش ،ويث تقضمن هذه اوبطاقة كل معتلومة من شاهنا تىدمي معتلومات وو :
اوسوق مكان معاينة املؤشر؛
وضعية املقدختلني اوفاعتلني هبذه اوسوق؛
املمارسات املشبوهة و اوقعسفات املرتكبة؛
 األضرار اونامجة عن مقدخل أو عدة مقدختلني أو املسببة هلم.
-31مرحلة معالجة المؤشرات:
إن املؤشرات املبتلغ عنها من طرف املديريات اووالئية وتلقجارة أو اوواردة إويها ،باإلضافة إىل تتلك اويت متت مالوظقها واوقبتليغ عنها من
طرف املصاحل املساعدة ،اويت ختضع وجوبا إىل حتتليل أويل يقم عتل مسقويني.

1-1على المستوى الجهوي:

ختضع املؤشرات املبتلغ عنها أو اوواردة إىل املديرية اجلهوية وتلقجارة إىل حتىيق أويل اهلدف منه اوقأكد من طبيعة ووىيىة هذه املؤشرات.
مث تىوم املديرية اجلهوية وتلقجارة بإبالغ املؤشرات موضوع اوقحتليل إىل املديريات اووالئية اوقابعة هلا وذوك من اجل اوقأكد من رقعة
اتساع ومدى انقشار هذه املؤشرات(سوق حمتلية أو جهوية).
ويف األخري ترسل املديرية اجلهوية وتلقجارة نقائج اوقحىيق األويل وحتتليل املؤشرات إىل اإلدارة املركزية (املديرية اوعامة وتلرقابة اإلققصادية
وقمع اوغش).

ب-على المستوى المركزي:

تىوم املديرية اوعامة وتلرقابة االققصادية وقمع اوغش بإرسا نسخة من بطاقات املؤشرات احملصل عتليها إىل املديريات اجلهوية وتلقجارة
األخرى ،وذوك وتلقحىق من اوقما وجود ممارسات مشاهبة.
يهدف هذا اإلجراء إىل قياس مدى انقشار املمارسة حمل اوقحىيق وضبط طبيعقها ملعرفة ما إذا كانت ممارسة مؤكدة أو ممارسة مىيدة
ومعزووة.
يف هذه املروتلة جيب أن ال خيفي عتلينا أن اوقحىيق جيرى عتل أساس قرائن وآراء مؤسسة عتل مؤشرات وويس عتل أدوة.
وذا ينقظر من مصاحل اورقابة اوقحتلي بكثري من احليطة واحلذر وذوك وقفادي جتلب انقباه املقعامتلني املعنيني وباوقايل جتنب اخقفاء أو
إخف اء األدوة ،كما يطتلب من املديريات اووالئية وتلقجارة عدم اإلتصا باملقعامتلني اإلققصاديني ما م يرخص صراوة مبباشرة اوقحىيق من
طرف اإلدارة املركزية أو اجلهوية،ويث يهدف هذا اوقدبري ،من جهة أخرى إىل احلفاظ عتل املسؤووية املدنية واجلزائية ألعوان اورقابة.
عتل ضوء ن قائج اوقحىيىات األووية واوواردة من املديريات اجلهوية وتلقجارة ،ميكن وتلمديرية اوعامة وتلرقابة اإلققصادية وقمع اوغش ووسب
احلاوة:
 اإلقرار أن املؤشر واسم ووىيىي وباوقايل األخذ به وبرجمقه من أجل اوقحري واوقحىيق؛ اإلقرار بان املؤشر غري وىيىي أو سابق ألوانه وغري مؤكد بوقائع دقيىة ،وباوقايل وفظه سواء بشكل هنائي أو بشكل مؤقت ريثما تظهرعناصر جديدة.
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باونسبة وتلمؤشرات اويت مت اإلقرار بأهنا أكيدة ومىنعة ،فان املديرية اوعامة وتلرقابة اإلققصادية سقتلقمس بشأهنا موافىة اوسيد وزير اوقجارة
قصد اوشروع يف اوقحىيق.

-31مرحلة إعداد مخطط التدخالت لسير التحقيقات:

تىوم املديرية اوعامة وتلرقابة اإلققصادية بعد موافىة اووزير وو مباشرة اوقحىيق ،بإعداد خمطط اوقدخل اوذي يؤخذ كمرجع وفرق
اوقحىيق وذوك باوقنسيق مع املديريات اجلهوية واملديريات اووالئية وتلقجارة.
وسب ما يقعتلق األمر مبخطط أي يكيف وفىا ألمهية اوقحىيق ومداه (وطين أو حمتلي)
-34مرحلة إنهاء التحقيق وإخطار مجلس المنافسة:
يقعتلق األمر باخلطوة اونهائية اويت تقضمن مروتلقني مها:

 1-4الفحص وإبداء الرأي:

حيو املتلف من املديرية اوعامة وتلرقابة اإلققصادية إىل املديرية اوعامة وضبط اونشاطات و تنظيمها إلبداء اورأي.

 1-4إخطار مجلس المنافسة:
تىوم املديرية اوعامة وتلرقابة اإلققصادية وقمع اوغش ،بعد احلصو عتل موافىة رأي املديرية اوعامة وضبط اونشاطات وتنظيمها وو املتلف،
بعرض رساوة إخطار جمتلس املنافسة عتل إمضاء اوسيد وزير اوقجارة ،ويكتلف مسؤويل كل من اهلياكل املركزية املعنية و املصاحل اخلارجية
باوسهر عتل تنفيذ أوكام هذا املنشور.

الخاتمة:
تسع اجلزائر إىل تنظيم اوقجارة مبا يقناسب مع اوقحوالت اويت يشهدها اققصادها ،خاصة مع اإلنفقاح اويت تشهده أسواقنا اوداختلية ،هذا
ما صاوبه من تفشي ظاهرة معامالت غري رمسية بأوجام قياسية أو وىت أصبح اققصاد قائم حبد ذاته  ،وكن بصورة غري رمسية ،وعتليه

فإذا كانت احلرية اوقجارية واالققصادية معرتف هبا دسقوريا ،فإّنه ال مينع من وجود هيئات إدارية تابعة وتلوزارة جتارة و مجعيات تنظم هذه
األنشطة ،و أخرى حتمي املسقهتلك من املخاوفات اويت قد ترتتب عنها،أي من أجل احلد من اوقجاوزات و اخلروقات اويت تصدر من
املقعامتلني يف إطار غري رمسي.
وميكن وصر اونقائج املقوصل إويها فيمايتلي:
تىوم خمقتلف مدريات اوقابعة ووزارة اوقجارة بقحديد احملاور اوعريضة وتلمراقبة يف ميدان مكافحة ممارسات غري اورمسية أي املضادة
وتلمناف سة،عن طريق املديرية اوعامة وتلرقابة اإلققصادية وقمع اوغش اويت تسهر عتل اورتام قواعد املنافسة وتنظيم اوسوق اووطنية
من خال برجمة عمتليات مراقبة هلا.
إن فقح اإلققصاد اووطين وتلمنافسة ،و إصدار اونصوص اوىانونية اويت تضمن ممارسقها يف إطار مشروع ،قد صاوبه ستلطة إدارية
مسقىتلة تقمقع باوشخصية املعنوية و اإلسقىالوية املايل أال وهي" جمتلس املنافسة" اوذي أوكتلت وه مهمة اوسهر عتل وسن سري
املنافسة وضبطها من خال ستلطات اوضبط.
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باورغم من تواجد اوعديد من األجهزة املكتلفة حبماية املسقهتلك املوضوعة من طرف اودووة ،فإنّه يف أغتلب األويان ال تفي باوغرض
اوذي أنشأت من أجتله ،فكان من اوضروري اوبحث عن جهاز يقوىل مقابعة مدى تطبيق قواعد محاية املسقهتلك ،و هذا بوضع
تكقالت وتلمسقهتلكني يف شكل مجعيات تعرف جبمعيات محاية املسقهتلك.
كما ختلصنا مبجموعة من اوقوصيات اويت نوجزها فيما يتلي:
اوسهر عتل تطبيق وا ورتام اوىواعد املقعتلىة باملنافسة وذوك باوقأكد من توفر شروط اوقنافس اوستليم واونزيه بني املقعامتلني
اإلققصاديني.
 تعزيز قواعد وشروط منافسة اوستليمة ،من خال تنظيم املالوظة اودائمة وتلسوق واوىيام بقحتليل هيكتله وتعيني املمارسات غري
اورمسية ،و وضع ودا هلا بقنسيق مع اهليئات املعنية.
 إنصاف املسقهتلك اوذي هو طرف ضعيف يف اوعالقة االسقهالكية ،وذوك بسن قوانني أكثر صرامة وردعية وقائية وجنائية.
 نشر اوثىافة االسقهالكية اوستليمة يف مجهور املسقهتلكني اجلزائريني من خال مىاطعة منقوجات اويت تسوق بصورة غري رمسية.
قائمة المراجع:
 -0املرسوم اوقنفيذي رقم  413-13املؤرخ يف  02شوا عام  0433املوافق  30ديسمرب سنة  3113حيدد صالويات وزير اوقجارة،
ج ر عدد  81اوصادرة يف  33ديسمرب . 3113
 -3مرسوم تنفيذي رقم  366-18املؤرخ يف  02شعبان عام  0439املوافق  09غشت سنة  3118يعد ويقمم املرسوم اوقنفيذي رقم
 314-13املؤرخ يف  02شوا عام  0433املوافق  30ديسمرب  3113واملقضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة اوقجارة ج ر عدد 48
اوصادرة يف  34غشت 3118.
 -3املرسوم اوقنفيذي رقم  08-04املؤرخ قي  30جانفي  ،3104يعد ويقمم املرسوم اوقنفيذي رقم  414-13املؤرخ يف  30ديسمرب
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الملخص
وىد انقشر االققصاد غري اورمسي مؤخرا بشكل كبري يف كل بتلدان اوعام خاصة اودو اونامية منها ،إذ يعد آفة اققصادية هتدد
اققصاديات هذه اودو  .فهو يقنوع والققصاد غري اورمسي املشروع واالققصاد غري اورمسي غري املشروع ،وقد أطتلق عتليه عدة مصطتلحات مثل
االقتصاد الموازي ،اقتصاد الظل ،االقتصاد غير الرسمي ،االقتصاد الخفي ،االقتصاد التحتي ،االقتصاد األسود ،االقتصاد غير

المنظم وغريها من املصطتلحات.

واجلزائر كغريها من اودو تعاين من ظاهرة االققصاد غري اورمسي نقيجة اوقغريات واإلصالوات اويت عرفها االققصاد اووطين.
من هنا ،تعاجل هذه اوورقة اوبحثية ظاهرة االققصاد غري اورمسي ،أسباب ظهوره واآلثار اويت خيتلفها ،واقع هذه اآلفة يف اجلزائر،
وأسباب ظهورها ،باإلضافة إىل اجلهود املبذووة ملكافحقها.
الكلمات المفتاحية :االققصاد غري اورمسي ،اإلصالوات االققصادية ،اآلثار ،أسباب ظهور ،مكافحقه
Abstract
The informal economy has recently spread significantly in all countries of the world, especially
developing countries, as it is an economic scourge that threatens the economies of these countries. It is
diverse for the informal economy. It has been called several terms such as parallel economy, shadow
economy, informal economy, hidden economy, sub-economy, black economy, informal economy and other
terms.
Algeria, like other countries, suffers from the phenomenon of the informal economy as a result of changes
and reforms in the national economy.
This paper examines the phenomenon of the informal economy, its causes and effects, the reality of this
scourge in Algeria, and the reasons for its emergence, as well as efforts to combat it.
Key words: informal economy, economic reforms, effects, causes of emergence, control

المقدمة
وىد اهقمت اوعديد من اودراسات مبوضوع االققصاد غري اورمسي ملا وه من آثار باوغة عتل اققصاديات اودو  ،كما أنه يشكل مصدرا
هاما وفرص اوعمل وتنوع اوعماوة فيه .وختقتلف األسباب اويت تؤدي إىل منوه وانقشاره يف اوبتلدان اونامية ومنها اوبتلدان اوعربية عنها يف اوبتلدان
املقىدمة ،فاوعوامل اويت تساعد عتل منوه يف اوبتلدان اونامية ختقتلف إىل ود كبري عن اوعوامل املساعدة عتل منوه يف اوبتلدان املقىدمة.
ويرجع بعض االققصاديني ظاهرة االققصاد غري اورمسي إىل اوعديد من األسباب أمهها وجود تعىيدات إدارية بريوقراطية وكومية ترتبط بزيادة
وجم اوىطاع اوعام وزيادة دور اودووة يف متلكية وإدارة اونشاط االققصادي ،وارتفاع مسقوى األعباء اوضريبية .إذ تشري بعض اودراسات
االققصادية إىل أن اوضرائب مسؤووة عن ودوث االققصاد غري اورمسي يف اوواليات املقحدة واملمتلكة املقحدة ،حبيث أن كل ارتفاع يف
معدالت اوضرائب يؤدي إىل ارتفاع عدد واالت اوقهرب اوضرييب ،األمر اوذي يرتتب عنه سوء توزيع اودخل.
جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،واقع املمارسة ووقمية املعاجلة 27 -و 28فيفري
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وقد ظهر االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر نقيجة األوضاع االققصادية واالجقماعية اويت عاشقها اجلزائر حبيث جعتلت وه بيئة مناسبة ويقنام
فيها.

إشكالية البحث :تقمحور إشكاوية هذا اوبحث وو ظاهرة االققصاد غري اورمسي واآلثار اويت خيتلفها ،هذا ما يدفعنا إىل طرح اوقساؤ

اجلوهري اوقايل :ما هو واقع االقتصاد غير الرسمي في الجزائر؟ وما هي الجهود المبذولة من طرف الدولة لمكافحته ؟
وتندرج حتت هذا اوسؤا اورئيسي جمموعة من األسئتلة اوفرعية اوقاوية:
ما هي األسباب اويت تؤدي إىل ظهور ومنو االققصاد غري اورمسي ؟
ما هي اآلثار املرتتبة عن االققصاد غري اورمسي ؟
ما هو وجم االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ؟
وما هي أسباب ظهور االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ؟

فرضيات البحث :بناء عتل ما سبق ،ميكن طرح اوفرضيقني اوقاويقني كما يتلي:
االققصاد غري اورمسي هو آفة تعاين منه أغتلبية اوبتلدان ،حبيث خيقتلف من بتلد إىل آخر باخقالف األوضاع االققصادية.
االققصاد غري اورمسي هو مكمل والققصاد اورمسي يف اجلزائر.

أهداف البحث :نسع من خال هذه اوورقة اوبحثية إىل حتىيق األهداف اوقاوية:

تبيان األسباب اورئيسية وظهور االققصاد غري اورمسي؛
حتديد اآلثار املرتتبة عن االققصاد غري اورمسي؛
تىدمي ظاهرة االققصاد غري اورمسي وواقعها يف اجلزائر ،باإلضافة إىل اجلهود املبذووة من طرف اودووة ملكافحقها.

منهج البحث :سوف نعقمد عتل املنهج اووصفي اوقحتليتلي ،ألن اوبحث يصف ظاهرة اققصادية خطرية مناظرة والققصاد احلىيىي ،كما
أهنا تىوم بقحتليل اوظاهرة يف اجلزائر كدراسة واوة.

خطة البحث :وإلجابة عتل اإلشكاوية املطرووة ،رأينا أن نىسم عناصره إىل ثالثة حماور أساسية كما يتلي:
يقناو المحور األول عموميات وو االققصاد غري اورمسي.

والمحور الثاني يبحث يف اآلثار املرتتبة عن االققصاد غري اورمسي.

أما المحور الثالث ،فهو يقعتلق بواقع االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،واجلهود اويت سعت اودووة حملاربقه.
أوال -عموميات حول االقتصاد غير الرسمي:
يىصد باالققصاد غري اورمسي كل نشاط ميارسه أفراد أو مؤسسات حبيث ال يقم إوصاؤه بشكل رمسي وال تعرف قيمقه احلىيىية ،كما
أنه ال يدخل يف وسابات اودخل اووطين ،وال خيضع وتلنظام اوضرييب وال وتلرسوم.
من هنا سنىدم يف هذا احملور تعريف االققصاد غري اورمسي ،أنواعه ،وأسباب ظهوره بشىت من اوقفصيل:
 -1تعريف االقتصاد غير الرسمي:
توجد هناك عدة تعاريف والققصاد غري اورمسي واوذي أطتلق عتليه عدة تسميات منها االققصاد املوازي ،اققصاد اوظل ،االققصاد اوقحيت،
االققصاد األسود ،االققصاد اخلفي ،االققصاد غري املسجل ،االققصاد غري املنظم ،االققصاد اوسفتلي ... ،اخل.
فاالققصاد املوازي هو ذوك االققصاد اوذي ال يقعتلق باوعمل املخفي ،حبيث يضم األنشطة اويت متارس يف هامش اونظام اوقجاري اوقىتليدي،
وهذا اونوع من األنشطة يصعب قياسها .أما اققصاد اوظل ،فهو عبارة عن تتلك األنشطة االققصادية غري املدرجة باحلسابات اوىومية ،فهي
أنشطة بعيدة عن اورقابة واإلدارة االققصادية ،وهي إما أن تكون أنشطة مشروعة أو غري مشروعة .وفيما خيص االققصاد اوقحيت ،فهو
االققصاد اوذي يقهرب من اإلطار اوىانوين وتلدووة (عدم دفع ضرائب ،عدم دفع االشرتاكات االجقماعية .)... ،أما باونسبة والققصاد
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اخلفي ،فهو ينصرف إىل كافة اودخو اويت ال يقم اوكشف عنها وتلستلطات اوضريبية واويت ميكن أن تدخل أو ال تدخل ضمن وسابات

اودخل اووطين.

1

ويعد ( )Gutmann, 1977أو من وفت االنقباه إىل هذه اوظاهرة واوذي أشار فيه إىل أن املعامالت االققصادية ال يقم تسجيتلها ضمن
وسابات اوناتج اووطين ،كما أن مفهوم االققصاد اورمسي وسب ( )Gutmann, 1977و( )Fiege, 1979هو ذوك اجلزء من اوناتج
اإلمجايل اوذي كان جيب أن يدخل يف وسابات اوناتج اووطين اإلمجايل ووكن وسبب أو آلخر م يدخل ضمن هذه احلسابات ،أما

باونسبة وـ ( )Tanzi, 1982فإن االققصاد غري اورمسي ينصرف إىل كافة اودخو اويت ال يقم اوكشف عنها وتلستلطات اوضريبية واويت قد
تدخل أو قد ال تدخل ضمن وسابات اودخل اووطين .ومن جهة أخرى ،جند أن بعض االققصاديني مثل ( )Molefsky, 1982يشري إىل
أن االققصاد غري اورمسي ال تعين أن كافة املعامالت اويت تقم يف االققصاد غري اورمسي ال تسجل يف اإلوصاءات اورمسية وتلدخل اووطين.
وقعمد
ومما سبق ،ميكن تعريف االققصاد غري اورمسي بأنه "كافة األنشطة املوودة وتلدخل اوذي ال يسجل ضمن وسابات اوناتج اووطين إما ّ
إخفائه هتربا من االوقزامات اوىانونية املرتبطة باوكشف عن هذه األنشطة ،وإما بسبب أن هذه األنشطة املوودة وتلدخل تعد من األنشطة
2
املخاوفة وتلنظام اوىانوين اوسائد يف اوبالد.
كما ميكن تعريفه بأنه" :جمموعة األنشطة غري املسجتلة ضمن إطار احلسابات اووطنية واوناتج اووطين اإلمجايل اويت ال يكشف عنها
3
أصحاهبا وتلستلطات.
ووسب تعريف املؤمتر اودويل اخلامس عشر إلوصاءات اوعمل " 1993فإن اوىطاع غري اورمسي يضم وودات اإلنقاج اويت تعمل عتل نطاق
صغري ومسقوى بسيط من اوقنظيم مع عدم وجود تىسيم يذكر بني اوعماوة ورأس املا كعوامل إنقاج ،وهدفه األساسي هو توويد اودخل
واوعماوة وألشخاص املهقمني .ومن اوناوية اوقشغيتلية يعرف اوىطاع عتل وساب اوبتلد باعقباره جمموعة املشاريع غري ذات اوشخصية
االعقبارية اويت متتلكها اوسر املعيشية وتنقج بعض املنقجات وتلسوق ،ووكنها ال يعمل فيها سوى عدد حمدود من اوعامتلني ويست مسجتلة
4
مبوجب اوقشريع اووطين فيما يقعتلق باوضرائب أو اوقزامات اوضمان االجقماعي أو اوىوانني اوقنظيمية.
 -2أنواع االقتصاد غير الرسمي
يصنف االققصاد غري اورمسي إىل نوعني ،حبيث حتدده جمموعة من املقغريات كما يتلي:

5

 -1.2االقتصاد غير الرسمي المشروع:
يقضمن االققصاد غري اورمسي املشروع أنشطة اققصادية تنقج ستلعا وخدمات مشروعة وال ختاوف قوانني وأنظمة اودووة ووكنها غري معتلنة
وجمهووة باونسبة وتلدووة ،ويقوود عنها دخو غري واضحة وتلستلطات اورمسية ،ومن مثّ ال تسجل ضمن وسابات اودخل اووطين .ومن أمثتلقها
بعض أنشطة قطاع اوصناعات اوصغرية ،وقطاع اوقجارة اوداختلية باإلضافة إىل اوىطاع احلريف واملهين.
 1رواب حممد بن سعود – اققصاد اوظل (واقع ووتلو مىرتوة) – جمتلة جامعة بنغازي اوعتلمية ،اوعدد اوثاوث واورابع اوسنة اوسادسة واوعشرون  0295ص ،7
مقاح عتل املوقع ،http://uob.edu.ly/assets/uploads/pagedownloads/c85d3-3-4-2013-a.pdf :تاريخ االطالع0292/99/92 :
2
نسرين عبد احلميد نبيه – ،االققصاد اخلفي – دار اووفاء ودنيا اوطباعة اونشر ،اوطبعة األوىل اإلسكندرية ،مصر  2008ص 10
 3نسرين عبد احلميد نبيه ،مرجع سابق ص 30
 4رشيدة محودة – اإلطار اونظري والققصاد غري اورمسي – مذكرة املاجسقري ختصص اإلدارة اإلسرتاتيجية وتلقنمية املسقدامة ،جامعة فروات عباس سطيف
 3103/3100ص  04و ،01نىال عن منشورات األمم املقحدة ( 2005ص )111
 5خاود عتلي اوزايدي -حمددات االققصاد اخلفي يف ويبيا – جمتلة آفاق اققصادية رقم  3108 ،4مقاح عتل اورابط:
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 -2.2االقتصاد غير الرسمي غير المشروع:
يىوم االققصاد غري اورمسي غري املشروع عتل أنشطة اققصادية خماوفة ألنظمة وقوانني اودووة ،إىل جانب األنشطة اويت تنقج ستلعا وخدمات
غري مشروعة .وميكن تىسيم أنشطة االققصاد غري اورمسي غري املشروع إىل ثالثة أقسام هي :األنشطة املنقجة وتلستلع واخلدمات غري
املشروعة ،وكذوك األنشطة املخاوفة ألنظمة وقوانني اودووة ،فضال عن األنشطة املخاوفة وىوانني اوعمل.
 -3أسباب ظهور االقتصاد غير الرسمي:

1

ميكن أن نذكر أهم اوعوامل اويت أدت إىل ظهور االققصاد غري اورمسي فيما يتلي:
 -1.3ارتفاع مستوى الضرائب:
يقم اوتلجوء إىل االققصاد غري اورمسي يف واوة تعرض األنشطة يف االققصاد اورمسي وتلمزيد من اوضرائب ،ويؤدي ارتفاع اوعبئ اوضرييب إىل
حتويل بعض األنشطة إىل االققصاد غري اورمسي ويث تصبح هذه األنشطة غري مسجتلة وباوقايل ال تدفع ضرائب .من هنا يقوقع أن تؤدي
كل أشكا اوضرائب إىل حتو املشروعات إىل االققصاد غري اورمسي.
 -2.3القيود الحكومية:
يعقىد اوبعض أنه إذا م يكن هناك ضرائب فإن االققصاد غري اورمسي سوف يسقمر يف اوظهور بسبب اوىيود احلكومية املفروضة عتل
اونشاط االققصادي وألفراد .وإذا كانت هذه اوىيود مصحوبة بغرامات مرتفعة ونظام فعا وتلرقابة ففي بعض احلاالت سقحو هذه
األنشطة إىل االققصاد غري اورمسي.
 -3.3دور المشروعات الصغيرة:
تعقرب املشروعات اوصغرية دافعا قويا ووجود االققصاد غري اورمسي ،ألهنا تسقخدم اونىود اوسائتلة ،ومن املعتلوم أن جماالت األعما اويت تعقمد
عتل اونىود اوسائتلة يف إجراء املعامالت تسهل من األنشطة غري املشروعة .فكل حماووة وقطبيق اونظم اوضريبية بىوة يرتتب عتليها إفالس
عدد كبري من املشروعات اوصغرية ،ألن هذه األخرية تعمل يف ظل افرتاض عدم وجود ضرائب.
 -4.3نذرة السلع:
تؤدي اوستلع االسقهالكية واورأمساوية اويت يفرتض أن يقم توزيعها من خال قنوات اوقوزيع اورمسية إىل زيادة وجم االققصاد غري اورمسي ،ففي
واوة اودو اونامية فإن اوستلع تباع بأسعار مدعمة وهذا ما يؤدي إىل زيادة اوطتلب عتل اوستلع االسقهالكية مما يشجع أنشطة االققصاد
غري اورمسي من خال إعادة بيع هذه اوستلع بصورة غري قانونية.
2

وتوجد هناك أسباب أخرى الرتفاع االققصاد غري اورمسي ،نذكر منها:
اونمو اودميغرايف املقزايد واوفجوة بني خمرجات املؤسسات اوقعتليمية وفرص اوعمل؛
اآلثار اوستلبية اوناجتة عن اإلصالوات اهليكتلية ،اخلوصصة واألزمات االققصادية؛
عدم قدرة اودووة عتل تتلبية مجيع واجيات اجملقمع خاصة يف ميدان اوشغل؛
انقشار اوفساد واوبريوقراطية اويت تساهم بشكل كبري يف زيادة وجم االققصاد غري اورمسي.
 1نسرين عبد احلميد نبيه ،مرجع سابق ص 48 -41
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 -4طرق تقدير االقتصاد غير الرسمي:
تقعدد اوطرق اويت ميكن اسقخدامها وتلوصو بشكل تىرييب إىل وجم هذا االققصاد وأهم هذه اوطرق:

244
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 -1.4طريقة التقدير المباشر:

يقم تىدير وجم االققصاد غري اورمسي وسب هذه اوطريىة من خال تىدير اونشاطات اويت يعمل هبا ذوك االققصاد من ويث حتديد
دخو اوعامتلني يف تتلك اوفعاويات نىديا ،وباوقايل يقحدد اودخل اونىدي اوقىرييب وقتلك اونشاطات عتل املسقوى اوكتلي.
 -2.4طريقة اإلحصائيات السكانية وقوة العمل:
يقم وساب اوفرق بني (قوة اوعمل وعدد اوعامتلني) وباوقايل يقم وساب اإلنقاج اإلمجايل اوفعتلي عن طريق ضرب عدد اوعما يف إنقاجية
اوعامل اوواود ،ويكون اإلنقاج يف االققصاد غري اورمسي يعاد اوفرق بني قوة اوعمل وعدد اوعامتلني × إنقاجية اوعامل.
 -3.4طريقة إجمالي الناتج الوطني:
طبىت هذه اوطريىة يف اوواليات املقحدة األمريكية ويف املمتلكة املقحدة ،وتعقمد عتل تىدير وجم االققصاد غري اورمسي مبىارنة اوقىديرات
اورمسية وتلناتج اووطين اإلمجايل من جانب االسقهالك باوقىديرات اورمسية وتلناتج اووطين اإلمجايل من جانب اودخو .
2
ويف اجلزائر ،تسقخدم طرق غري مباشرة وقحديد وجم اوىطاع غري اورمسي يف اوناتج احملتلي اإلمجايل.
ثانيا -اآلثار المترتبة عن االقتصاد غير الرسمي:
والققصاد اورمسي انعكاسات وآثار ستلبية عتل كل جوانب اونشاط االققصادي ويس فىط عتل اوناتج اووطين اإلمجايل ،وإمنا أيضا عتل
مسقويات اوقشغيل واوبطاوة ،أمناط توزيع اودخل ومسقويات االدخار احلىيىي يف اجملقمع  ..وغريها.
وفيما يتلي سنقناو هذه اآلثار بشكل من اوقفصيل:
 -1فقدان حصيلة الضرائب:
تقمثل أهم اآلثار اوستلبية اويت ترتتب عتل ودوث ظاهرة االققصاد غري اورمسي يف وصو بعض األفراد عتل دخو دون أي ضرائب عنها،
مما يشكل إخالال بىاعدة اوعداوة يف فرض اوضريبة ،وحيدث ذوك عندما يىوم بعض األفراد بإخفاء وىيىة دخوهلم أو طبيعة وظائفهم اويت
يىومون هبا وعدم اوكشف عنها وإلدارة اوضريبية .وهناك أيضا بعض أشكا اوضرائب كضريبة اوىيمة املضافة ،وضريبة املبيعات اويت ال يقم
حتصيتلها نقيجة اوقهرب اوضرييب يف اووقت اوذي يزداد وينمو فيه االققصاد غري اورمسي ،وهذا يؤدي إىل فىدان أكرب قدر من اإليرادات
اوضريبية واويت تعد من أهم مصادر اإليرادات اوضريبية باونسبة وتلدووة ،ومن مثّ يرتفع عجز الموازنة العامة وتلدووة وذوك بىدر كبري.

3

 -2األثر على سياسات االستقرار االقتصادي:
قد يؤدي اونمو اوسريع والققصاد غري اورمسي إىل فشل سياسات االسقىرار االققصادي ،حبيث يؤدي هذا إىل تشويه املؤشرات اخلاصة
ب سياسات االسقىرار هذه ،ومن مث يوجد اوقما أن يىع صانعوا اوسياسات يف خطر وصف طرق عالج غري صحيحة بسبب تشخيص
خاطئ أو غري ستليم وتلمشكتلة .وينقج عن منو االققصاد غري اورمسي املغاالة يف املؤشرات اورمسية وتلقضخم واوبطاوة ومعدالت منو اوناتج.
وباوقايل فإن سياسة االسقىرا ر قد تسقجيب ملشكالت غري واقعية ،وإذا ما واووت سياسة االسقىرار االققصادي أخذ إجراءات مضادة
(-1989

 1أمحد وسني اهلييت ،عدنان جنم – ظاهرة االققصاد اخلفي وغسيل األموا  ،املصادر واآلثار – دراسة يف جمموعة من اوبتلدان املخقارة وتلمدة من
 – )2008جمتلة اإلدارة واالققصاد ،جامعة املوصل اوعراق اوعدد  3101 ،80ص 80
 2صندوق اونىد اوعريب– إوصاءات اوىطاع غري اورمسي يف اودو اوعربية – االجقماع اورابع وتلجنة اوفنية ملبادرة اإلوصاءات اوعربية "عربسات" ،أمانة اوتلجنة
اوفنية  1 -2نوفمرب  ،0297مقاح عتل اورابط ،https://www.djazairess.com/aps/104210 :تاريخ االطالع0290/90/92 :
 3صفوت عبد اوسالم عوض اهلل – االققصاد اوسري – دار اونهضة اوعربية اوىاهرة ،مصر  2002ص 51
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ملواجهة هذه املشكالت ،فإن سياسة االسقىرار االققصادي سينشأ عنها إجراءات حتدث نوعا من عدم االسقىرار يف االققصاد غري اورمسي
ودرجة أن املشكالت غري احلىيىية تصبح مشكالت وىيىية يقحو مبىقضاها االققصاد غري اورمسي من خال اوقضخم واوبطاوة إىل اققصاد
ذو وجم أكرب.
 -3األثر على السياسة النقدية:
وجود االققصاد غري اورمسي يعين زيادة اوطتلب عتل اونىود وبذوك تىل مرونة اوطتلب عتل اونىود باونسبة ملعد اوفائدة ،وتصبح سياسة
1
اوبنك املركزي ويس هلا أي تأثري مباشر عتل ذوك اجلزء من األساس اونىدي.
 -4اآلثار على المستوى االقتصادي:
من بني أهم اآلثار اويت خيتلفها االققصاد غري اورمسي عتل املسقوى االققصادي هو تشجيع تطور اوسوق املوازي ،وباوقايل تنامي تداو
اسقخدام اوكقتلة اونىدية غري اورمسية وهذا ما يؤثر ستلبا عتل اونظام اوبنكي ويث تضعف وديه قدرة منح اوىروض والققصاد اورمسي مما يؤثر
ستلبا عتل االققصاد ككل .كما أن زيادة وجم االققصاد غري اورمسي تؤدي إىل زيادة نفىات وجم اإلنفاق اوعام وباوقايل زيادة يف
املوازنات ،وهذا ما سيؤدي إىل ضغوطات اققصادية تؤثر ستلبا عتل اوعامتلني يف اوىطاع اورمسي .باإلضافة إىل ذوك ،فإن االققصاد غري
اورمسي يؤثر ستلبا عتل اجملا اوصناعي واوقجاري وذوك من خال قدرته عتل تأمني اوستلع بأسعار أقل من أسعار اوستلع يف اوىطاع اورمسي،
2
وهذا ما يقوود تشجيع تنامي ظاهرة اوقزييف واوقىتليد.
 -5اآلثار على النمو االقتصادي:
يف واوة االققصاد غري اورمسي ختقتلف معدالت اونمو اوفعتلي عن معد اونمو املسجل ،فإذا كان كل من االققصاد اورمسي و االققصاد غري
اورمسي ينموان بصورة مقوازية فإن اوقحيز يف املؤشرات عن اونمو اوفعتلي يصبح صفرا .ففي واوة ما إذا فاق معد منو االققصاد غري اورمسي
معد اونمو اخلاص باالققصاد اورمسي ،فإن معد اونمو االققصادي يصبح أقل من اوواقع ،واوعكس صحيح .ومنه يظهر تشوه املؤشرات
االققصادية يف صورة تىديرات أقل من اوواقع ،أو تىديرات مباوغ فيها عن معد اونمو االققصادي.
 -9اآلثار على معدالت التضخم:
يف واوة االققصا د غري اورمسي تكون معدالت اوقضخم مرتفعة ،حبيث متيل األسعار يف هذه احلاوة إىل االرتفاع مبعدالت أقل عن تتلك
اوسائدة يف االققصاد اورمسي ،وعندما يكون االققصاد غري اورمسي منافسا والققصاد اورمسي يف تىدمي نفس اوستلع واخلدمات ،فإن أود
جوانب االسقجابة وتلزيادة يف األسعار هو زيادة وجم اونشاط يف االققصاد غري اورمسي ،إذ أنه من املقوقع أن تكون أسعار اوستلع يف
االققصاد غري اورمسي أقل من األسعار يف االققصاد اورمسي.
 -9اآلثار على توزيع الموارد:
تؤدي اوزيادة يف اوضرائب إىل دفع املزيد من األنشطة إىل اوقحو حنو االققصاد غري اورمسي ،إذ ترتفع اوعوائد جراء اوقهرب اوضرييب ،ففي
هذه احلاوة تصبح املنافسة غري عادوة بني االققصاد غري اورمسي واالققصاد اورمسي باوشكل اوذي ميكن االققصاد غري اورمسي من اجقناب
أكرب قدر من املوارد ،وسوف يسقمر هذا اوقدفق من املوارد احملووة من االققصاد اورمسي حنو االققصاد غري اورمسي مبا أن معدالت اوعائد
اوصايف (بدون ضريبة) أعتل يف االققصاد غري اورمسي عن االققصاد اورمسي.
وباورغم من وجود آثار ستلبية والققصاد غري اورمسي ،إال أن وه آثار إجيابية ميكن ذكرها باخقصار كما يتلي:
 1نسرين حيياوي ،مرجع سابق ص 295

 2قارة مالك – إشكاوية االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر(مع عرض ومىارنة جتارب :املكسيك ،تونس واوسنغا ) – أطرووة اودكقوراه فرع االققصاد املايل ،جامعة
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 هو قادر عتل جتنب آثار اإلجراءات اوقنظيمية مثل قوانني احلد األدىن وألجور واوضرائب؛ وه أكثر قدرة عتل االسقجابة بسرعة وتلقغريات اويت حتدث يف ظروف اوسوق باملىارنة باالققصاد اورمسي؛ هو قادر عتل تىدمي اوستلعة أو اخلدمة بأسعار أقل ،ومنه فهو يساعد حمدودي اودخل؛ هو أكثر اسقجابة وتلظروف واوقغريات ،فىد يساعد صانعي اوسياسة االققصادية عتل عمتلية اوقعديل اهليكتلي املطتلوبة وكي يبىاالققصاد يف وضع أفضل.
ثالثا -واقع االقتصاد غير الرسمي في الجزائر والجهود الوطنية لمكافحته:
عرفت اجلزائر تنامي ظاهرة االققصاد غري اورمسي منذ سنوات اوثمانينات حبيث مشل عدة أنشطة اققصادية توود عنها دخو ضخمة م
يقم رصدها يف اوقىديرات اورمسية وتلدخل اووطين ،كما أهنا م ختضع وتلضرائب .وكان وقطور اوظاهرة عدة أسباب كان ذوك نقيجة اوعوامل
اويت برزت يف مسرية االققصاد اووطين عرب املراول املخقتلفة إىل يومنا هذا.
وفيما يتلي سنقطرق إىل عرض واقع االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،مث أسباب ظهوره ،ويف األخري اجلهود املبذووة وتلحد من هذه اوظاهرة.
 -1واقع وآثار االقتصاد غير الرسمي في الجزائر:
شهدت بداية سنوات اوثمانينات اخنفاض أسعار اوبرتو مما انعكس ستلبا عتل وركة اونشاط االققصادي احملتلي ،مما أدى إىل ارتفاع اوعجز
املايل وتلمؤسسات اووطنية إىل ما يىارب  08متليار دوالر واخنفاض إيرادات اودووة وعدم متكنها من متويتلها ،وهذا ما أدى بدوره إىل ارتفاع
األسعار يف املواد األساسية ونذرهتا يف األسواق مما مسح بقوفري هذه املواد بطرق غري شرعية عن طريق اوقهريب وبيعها يف األسواق املوازية.
 -1.1واقع وحجم االقتصاد غير الرسمي في الجزائر:
ظهرت بوادر االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر منذ املخططات اوقنموية اويت مر هبا االققصاد اجلزائري نقج عنه تذبذب أسعار اوصرف،
اخنفاض أسعار احملروقات ،اخقال معدالت اوفائدة ،حترير األسعار ،تدهور املسقوى املعيشي وألفراد ،ممارسة األعما غري املشروعة
وتلحصو عتل دخل ،حترير اوقجارة اخلارجية ،خوصصة اوعديد من املؤسسات اوعمومية ،توسيع اووعاء اوضرييب ،اوفساد واورشوة .كما أن
املوقع اجلغرايف وتلجزائر جعتلها بوابة ملرور اوستلع املهربة نقيجة حترير اوقجارة اخلارجية.
وقد بتلغ وجم االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر  60متليار دوالر ،أي ما يعاد  %30من اوناتج اوداختلي اخلام هناية  2011و %45يف
 .2012وبات اوقوسع املقواصل حلجم االققصاد غري اورمسي ميثل هتديدا والققصاد اجلزائري ،فىد أعتلن وزير اوقجارة آنذاك أن نسبة %50
من رقم أعما املقعامتلني اال ققصاديني ناتج عن عمتليات مرتبطة باالققصاد غري اورمسي بسبب رفض جتار اجلمتلة واوقجزئة اوقعامل باوفواتري
مع اوشركات املنقجة من أجل توزيع منقجاهتا نقيجة عجز احلكومة عتل مواجهة االققصاد غري اورمسي ،وأشار إىل أن األسواق اوفوضوية قد
بتلغ عددها  700سوق عتل املسقوى اووطين 1.ومن أكثر اوىطاعات واألنشطة اويت تىوم بقدعيم االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر قطاع اوبناء
واألشغا اوعمومية ،قطاع اوقجارة ،املنقجات اوغذائية واونسيج.
وفيما يتلي نىدم اوشكل اوبياين اوقايل اوذي ميثل وجم االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر يف اوفرتة ( )2012 -2006ممثتلة باونسب املئوية:

 1عبد اووهاب بوكروح –  60متليار دوالر وجم االققصاد املوازي يف اجلزائر -مقاح عتل اورابط:
 ،https://www.albayan.ae/economy/the-world-today/2012-03-15-1.1611807تاريخ االطالع2018/12/18 :
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شكل رقم ( :)1حجم االقتصاد غير الرسمي في الجزائر
وجم االققصاد غري اورمسي
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المصدر :من إعداد اوباوثني باالعقماد عتل قاعدة بيانات اوبنك اودويل ،عتل املوقعhttp://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/ :
 ،methodology-calculation#i.%20Elementary%20PPP%20calculationتاريخ االطالع2018/12/18 :

 -2.1آثار االقتصاد غير الرسمي على االقتصاد الجزائري:
تقمثل اآلثار املرتتبة عتل االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر فيما يتلي:
 عدم متكن اودووة من اوسيطرة عتل االققصاد غري اورمسي اوذي تسبب يف ضياع مباوغ كبرية من اإليرادات خلزينة اودووة؛ باورغم من احملاوالت املسقمرة حلل مشكتلة اوبطاوة ،إال أن اجلزائر جتد نفسها عاجزة عن توفري مناصب اوشغل ،حبيث أن اوطتلب عتلاوشغل يقزايد مبعدالت مرتفعة كل سنة ،هلذا يقجه األفراد اوعاطتلني عن اوعمل معظمهم شباب إىل اوبحث عن اودخو يف اوىطاع غري
اورمسي؛
 صعوبة تقب ع وركة تدفىات األموا اويت تقم بني اووودات االققصادية ،باإلضافة إىل عدم دقة املعطيات املقاوة عن بعض املقغرياتاالققصادية؛
 ومن اجلانب االجقماعي ،جند عدم حتىيق اوقوازن االجقماعي بني اوشرائح املخقتلفة يف اجملقمع. -2أسباب ظهور االقتصاد غير الرسمي في الجزائر:
هناك أسباب عديدة جعتلت االققصاد غري اورمسي يقطور بسرعة ،ميكن ذكر أمهها كما يتلي:
 اخنفاض قيمة اوعمتلة احملتلية وحترير األسعار أدى إىل ارتفاع أسعار بعض املواد. اونمو اودميغرايف وتلسكان واوذي يعرف تزايدا مسقمرا. ارتفاع املسقوى املعيشي وألفراد وعدم كفاية اودخل عتل سد احلاجيات املسقمرة. اوتلجوء إىل ظاهرة اوقشغيل غري اورمسية (احلرف واونشاطات يف املناز ) واوغري املعتلنة يف سجالت احلكومة نقيجة عدم توفر اوشغل وارتفاعنسب اوبطاوة.
 حترير اوقجارة اخلارجية اوذي مسح بزيادة عمتليات اوقهريب املخقتلفة واوقجارة غري املشروعة وتلجماعات اوعابرة وتلحدود. تسريح اوعما بسبب اسقىالوية املؤسسات وخوصصقها ،األمر اوذي أدى إىل ممارسة األفراد وألنشطة غري اورمسية. إتباع اودووة سياسة تىشفية بقخفيض اونفىات اوعامة وزيادة اإليرادات اوعامة عن طريق رفع أسعار ستلع وخدمات اوىطاع اوعام وزيادة1
اإليرادات اوضريبية؛
 -تىتليص اإلنفاق اوعمومي من طرف احلكومة اجلزائرية نقيجة تطبيق اوربامج املىرتوة من اهليئات املاوية اودووية.

 1بورعدة وورية  -االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،دراسة سوق اوصرف املوازي – مذكرة املاجسقري ختصص االققصاد اودويل ،جامعة وهران  2014/2013ص
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 ارتفاع احلىوق اجلمركية ،حبيث أن االرتفاع من وجم احلىوق اجلمركية أدى إىل اوقهرب من دفعها .فبدال من أن تُفرض عتل اوستلع1
املنافسة وتلمنقوج اووطين أو اوستلع اوكماوية ،فىد وجهت حنو اوستلع واسعة االسقهالك.
 تدهور األوضاع األمنية باجلزائر يف سنوات اوقسعينات ،واويت مسيت خالهلا باوعشرية اوسوداء. اوقسرب املدرسي وألطفا ما دون اوسن اخلامس عشر ،األمر اوذي دفع هؤالء إىل ممارسة األنشطة غري املشروعة كاوبيع يف اوطرقات،بيع املخدرات ،وما إىل ذوك.
 غياب ثىافة اودووة عند املسؤووني سواء املشرفني أو املنفذين ،وغياب ثىافة تسيريية مدروسة نقج عنه:وجود اخقال اوقوازن بني اوعرض واوطتلب؛
اخقال اوقوازن بني اونفىات املاوية واملادية؛
اخقال اوقوازن بني اوصادرات واوواردات.

2

 ارتفاع اوضرائب وتوسيع اووعاء اوضرييب ،إذ من خالوه جلأت احلكومة اجلزائرية إىل تعويض اخلسائر اويت ختلفها اهنيار أسعار احملروقات يفاوسواق اودووية مما زاد من تفاقم ظاهرة االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،كما جند أن اوضغوط اجلبائية كان هلا اودافع اوىوي وقنامي وتطور
هذه اوظاهرة ،فىد عرفت سنة  2017ارتفاع اوىيمة املضافة من  %17إىل  %20وفرض ضريبة عتل بيع وإجيار اوعىارات بنسبة %5
باإلضافة إىل رفع ضريبة اوطاقة املفروضة عتل اآلالت واألدوات اوكهربائية املسقوردة .وهبذا فإن اجلزائر حتقل املرتبة  138عامليا من ويث
3
اوضغوط اوضريبية وسب تىرير وو اوقنافسية يف اوعام اوصادر عن املنقدى االققصادي اوعاملي يف سبقمرب .2015
 اوقهرب اوضرييب بسبب اونظام اوضرييب اوسائد يف اجلزائر واوذي شجع عتل عمتلية اوقهرب اوضرييب واوعمل يف االققصاد غري اورمسي ،وقد4
قدر اوقهرب اوضرييب يف اجلزائر حبوايل  9متليارات دوالر كضرائب غري حمصتلة.
5
 كما أن انقشار اورشوة واوفساد (وسب مؤشر اوفساد ملنظمة اوشفافية اودووية ،فىد اوقتلت اجلزائر املرتبة  112وسنة  ،)2017ومصادراألموا غري املشروعة من تبييض األموا وجتارة املخدرات واجلرائم املنظمة (مثل اوقزوير ،جتارة األستلحة ،املقاجرة يف املواد اوكيميائية اخلطرية
واملمنوعة) ،كتلها عوامل ساعدت عتل تطور وتنامي ظاهرة االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر.
 عدم مرونة اجلهاز املصريف مما أدى إىل صعوبة متويل املشاريع اوصغرية واملقوسطة ،مما أدى إىل اوبحث عن فرص بديتلة وتلقمويل ظهر منخالوه اوىطاع غري اورمسي.
 -3الجهود الوطنية لمكافحة االقتصاد غير الرسمي:
عمتلت احلكومة ضمن هذا اوربنامج عتل دعم مكافحة االققصاد غري اورمسي اوذي صاوب ظهور اققصاد اوسوق يف اجلزائر ،ويث تسبب
يف عرقتلة تطوير االسقثمار وعرض املؤسسات اوعمومية واخلاصة وتلخطر ،حبيث سخرت وسائل ضخمة حملاربة أشكا االققصاد غري اورمسي
من اوفساد ،اوقهرب اوضرييب وما تبعه من سياسات خمقتلفة ترتبط بأشكا االققصاد غري اورمسي مثل حماربة اوبطاوة ،سياسات اوقشغيل،
اوربامج اخلاصة إلزاوة األسواق املوازية.
وميكن تتلخيص اجلهود اووطنية ملكافحة االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر يف اونىاط اوقاوية:
 1نسرين حيياوي ،مرجع سابق ص 298

 2بورعدة وورية ،مرجع سابق ص 86

 3محزة كحا – الضرائب تغذي االقتصاد الموازي في الجزائر – اجلديد اوعريب ،مقاح عتل اورابط:
 ،https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/10/21/تاريخ االطالع2018/12/18 :

 4محزة كحا  ،مرجع سابق

5

Corruption Perceptions INDEX 2017, TRANSPARENCY INTERNATIONAL, on the site:
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017, 18/12/2018
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 اوىضاء عتل األسواق اوفوضوية 1واويت متثل أكثر من  %25من اونشاط اوقجاري ،وتأسيس أسواق جوارية ختضع ورقابة اودووة؛ تىوم احلكومة بقفكيك األسواق املوازية وتبسيط إجراءات احلصو عتل اوسجل اوقجاري ،إال أن عمتلية رقمنة قطاعات املاوية واوقجارةتأخرت مما ساعد عتل توسيع رقعة االققصاد غري اورمسي ،وذوك منذ سنة 2001؛
 قامت بقطبيق سياسة سعر اوصرف املرن ،األمر اوذي أدى إىل حترير سعر اوصرف حبيث كانت وه آثار إجيابية وو تىتليص نشاطاتاوسوق املوازية يف جما اوصرف؛
 أصدرت اجلزائر اوىانون  01-05املؤرخ يف  06فيفري  2005يقعتلق باووقاية من تبييض األموا  ،حبيث يالوظ يف اوفصل اوثاين منه بأنهيقحدث عن كيفية اووقاية من هذه اجلرمية من خال االعقماد عتل اونصوص اوىانونية تنظم عمتليات اوبنوك واملؤسسات املاوية خاصة فيما
2
يقعتلق باوقأكد من مصدر أموا اوزبائن اوذين تقعامل معهم؛
 إعطاء ورية االسقثمار من خال خمقتلف اوقشريعات اوىانونية واوتلوائح اوقنظيمية اويت بادرت بسنها اوستلطة اوقنفيذية واوقشريعية ،وهذا3
باعرتاف املشرع اجلزائري مببدأ ورية اوقجارة واوصناعة ،وضمان ورية االبقكار اوفين واوفكري واوعمتلي؛
 اوعمل عتل رفع املسقوى اوعام وألجور ،حبيث ارتفع األجر اووطين األدىن املضمون إىل غاية  15000دج يف سنة  2011وهذا هبدفحتسني معيشة األفراد؛
 إطالق برنامج  100حمل جتاري يف كل بتلدية اوذي أقره رئيس اجلمهورية منذ سنة  ،2010إال أنه ظهرت بعض األسباب دفعت4
املسقفيدين إىل عدم اسقغال حمالهتم اويت اسقفادوا منها؛
 عمتلت اجلزائر عتل دمج اوىطاع غري اورمسي إىل اوىطاع اورمسي وذوك بإعطاء اورتاخيص وألنشطة اويدوية املخقتلفة اويت يىوم هبا األفراد؛ عرفت اورشوة انقشارا كبريا يف اجلزائر وسب تىرير املنقدى االققصادي اوعاملي ،األمر اوذي جعل اوستلطات اجلزائرية تىف جاهدة حملاربةهذه اآلفة.
وباورغم من اإلجراءات املقخذة ملواجهة ظاهرة االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر فهي ال تزا غري كافية ،هلذا تبنت اووزارة اووصية إجياد وتلو
عمتلية وتلحد من هذه اوظاهرة ،وقد انطتلىت اودراسة عتل مروتلقني:
تضمنت األوىل إجناز حتىيق يف والية كوالية منوذجية وكان هذا يف سنة  ،0297حبيث يضمن مركز اوبحث يف االققصاد اوقطبيىي
وتلقنمية إجناز ومتويل هذا اوقحىيق؛
أما املروتلة اوثانية فهي تقمثل يف إجناز حتىيق وطين خال سنة  ،2018حبيث أن اوقمويل واودراسات تكون عتل عاتق اوربنامج
5
اإلمنائي اوقابع وألمم املقحدة.

 1من أهم هذه األسواق :سوق تاجننت بوالية ميتلة وسوق ديب بوالية سطيف ،حبيث تعرف هذه األسواق قرصنة كبرية يف جما اوربجميات
 2قانون رقم  01-05املؤرخ يف  06فيفري  2005واملقعتلق باووقاية ومكافحة تبييض األموا  ،اجلريدة اورمسية رقم  00وسنة 2005
 3بورعدة وورية ،مرجع سابق ص 129
 4مقاح عتل اورابط ،https://www.djazairess.com/elayem/102145 :تاريخ االطالع2018/10/27 :
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رابعا -الخاتمة
عرف االققصاد غري اورمسي اوذي يعد من اونقائج املضرة وتلنمو اوسكاين واوبطاوة تطورا يف اوعديد من اودو  ،وأشارت املنظمة اوعاملية
وتلقجارة إىل أن انفقاح االققصاد اوعاملي ساهم يف اونمو االققصادي يف اوعام وكن دون منو اوشغل .وأوضح املدير اوعام وتلمنظمة أن
االققصاديات غري اورمسية انقشرت يف اوعديد من اوبتلدان ويث مثل ذوك  %50من مناصب اوشغل يف هذه اودو  .ويقفق اخلرباء عتل أن
وجود قطاع غري رمسي واسع يف اوبتلدان اوسائرة يف طريق اونمو يف اوعام مينع اوبتلدان من االسقفادة من االنفقاح اوقجاري.
وأكدت دراسة مشرتكة أعدهتا منظمة اوعمل اودووية ومنظمة اوقجارة اوعاملية سنة  2009أن نسبة اوىطاع غري اورمسي ختقتلف كثريا من بتلد
إىل آخر ويث ترتاوح ما بني  %30يف دو أمريكا اوالتينية وأكثر من  %80ببعض اودو اإلفريىية اوواقعة جنوب اوصحراء
وبتلدان جنوب شرق آسيا .و يبى اوىطاع غري اورمسي مرتفعا يف ببعض اودو السيما بإفريىيا وآسيا .ووسب املكقب اودويل وتلعمل فإن
1
االققصاد غري اورمسي يشمل  %7من اوشغل بإفريىيا اوواقعة جنوب اوصحراء.
نتائج البحث
عتل ضوء ما سبق ميكن اسقخالص اونقائج اوقاوية:
 تعقرب األزمات من بني األسباب وقطور االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر واوذي عمل عتل حتسني ظروف معيشة اوكثري من اوفئات
اوفىرية ،وتتلبية واجيات األفراد من توفري مناصب اوشغل ،توفري احلاجات األساسية ،وغريها.
تقمثل ا| آلثار املرتتبة عن االققصاد غري اورمسي ضياع مباوغ كبرية من اإليرادات خلزينة اودووة ،توجه األفراد اوعاطتلني عن اوعمل إىل
اوبحث عن اودخو يف اوىطاع غري اورمسي ،صعوبة تقبع وركة تدفىات األموا  ،عدم حتىيق اوقوازن االجقماعي بني اوشرائح
املخقتلفة يف اجملقمع.
 عمتلت اجلزائر عتل تىدمي جمهودات إلدماج اوىطاع غري اورمسي يف اوىطاع اورمسي والققصاد اووطين كمنح املساعدات وتلمؤسسات
اوصغرية ،أو دعم املشاريع املقعتلىة باونشاطات اويدوية واوقىتليدية ،أو مكافحة اوغش اوضرييب؛
سجتلت اجلزائر نسب معقربة والققصاد غري اورمسي من اوناتج اوداختلي اخلام ،حبيث أصبح اوقوسع املقواصل حلجم هذه اآلفة ميثل
هتديدا والققصاد اووطين.

االقتراحات

توصي اودراسة من خال اونقائج املسقختلصة منها إىل ما يتلي:
اإلسراع يف عمتلية اإلصالوات االققصادية اويت متكن من إوداث اوقوازن االجقماعي واالققصادي مع مراعاة دور اودووة يف عمتلية
اوقنظيم واملراقبة؛
 حتفيز املشروعات اوصغرية من أجل اوعمل يف االققصاد اورمسي بدال من االققصاد غري اورمسي من خال تسهيل اإلجراءات وإعطاء
اورتاخيص ،وتسجيل خمقتلف هذه األنشطة؛
 تشديد اورقابة عتل أنشطة االققصاد غري اورمسي ،وذوك من خال تنظيم احلمالت اوقفقيشية املفاجئة بشكل دوري ،وفرض
عىوبات صارمة عتل اوعامتلني يف األنشطة املخاوفة ألنظمة وقوانني اودووة؛
اوعمل عتل فقح مكاتب وقحويل اوعمالت يف اإلطار اورمسي وقسهيل عمتليات اوقحويل املصرفية؛
اوعمل عتل ختفيض معدالت اوضرائب ،ومكافحة اوقهرب اوضرييب؛
إنشاء مناطق جديدة وألنشطة اسقجابة وطتلبات املسقثمرين ،وحتسني دفرت اوشروط ومقابعة االوقزام به؛
 1مقاح عتل
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الملخص
توجد عالقة وثيىة جدا بني تسديد اوضرائب و اوقعامل ضمن االققـصاد اخلفـي وال ميكـن اوكـالم عن أي منهما مبعـز عـن اآلخـر،
ألن عمتليـات اوقهرب اوضرييب تعـد مبثابـة اجلـسر اوـذي يؤدي اىل تعظيم األرباح بىدر ما ،األمر اوذي يساهم يف حتو عديد املؤسسات اىل
االققـصاد غري اورمسي .هتدف هذه اودراسة اىل معرفة مدى تأثري نظرة أصحاب املؤسسات اوصغرية وفتلسفة اوضريبة عتل اوقوجه حنو
االققصاد غري اورمسي "دراسة واوة جمموعة من مؤسسات صناعة األوذية بوالية املدية" ،وذوك من خال دراسة عالقة أبعاد االجتاهات
حنو اوضريبة و اوقوجه حنو االققصاد اخلفي ،من خال اعقماد اسقبانة اوقوت عتل أسئتلة ضمت كل هذه املقغريات ،نقج عنها أن هناك
عالقة ارتباط موجبة بني نظرة اوستلبية ألصحاب املؤسسات اوصغرية اجتاه اوضريبة واوقوجه حنو االققصاد غري اورمسي.
Abstract
There is a very close relationship between tax reimbursement and the existence of the hidden economy
neither can be spoken of in isolation. Because tax evasion acts as a bridge that leads to maximize profits as
much, Which contributes to the transformation of many institutions to the informal economy, The aim of the
study is to examine the impact of the attitudes of the owners of small enterprises towards taxation towards
the informal economy "Case study of a range of shoes manufacturing enterprises in Medea", By studying the
relation between the dimensions of the perception of the tax and the direction towards the hidden economy,
Through the adoption of a questionnaire containing questions including all these variables, Resulted in a
positive correlation between the negative attitude of small business owners towards tax and the trend towards
the informal economy

المقدمة
تعقرب اوضريبة من وىوق اودووة واجملقمع عتل مجيع أشكا اونشاطات اورحبية املمارسة ،إال أننا جند اوكثري من األفراد و أصحاب
املؤسسات يسعون إىل اوقهرب من دفعها مبخقتلف اوطرق واووسائل ،و يفسر هذا اوقهرب بعدة أسباب مقنوعة ومرتاكمة ،وعل من أبرزها
نىص اووعي اوضرييب و نظرة األفراد واجتاهاهتم اوستلبية حنو اوضريبة و اوبحث عن سبل تعظيم األرباح ،وهو املشكل اوذي الزا يشكل
حتديا يف اوكثري من اودو ومنها بالدنا اجلزائر ،واويت نتلمس هبا مظاهر عديدة من بينها ترسخ ثىافة ال مسؤووية املواطن اجتاه واجباته حنو
اجملقمع  ،ومشكتله ضعف اوثىة ما بني اودووة واجملقمع و املقوودة عن اققناع املواطن بعدم وجود مربر من اققطاع جزء من أرباوه خصوصا يف
غياب اوعداوة يف اوقعامل مع األفراد ،و فجوة املوازنة بني احلىوق واوواجبات ويف توزيع املنافع واخلدمات عتل أفراد اجملقمع ،و مهما كان
مربر اوقهرب ينقج عنه فىدان ودووة ا مصادر دخل مهمة تسع إىل حتصيتلها من خال اوتلجوء إىل اوردع من اجل اسرتداد بعضها ،و هو
األمر اوذي يقوود عنه اوعديد من املشاكل كحاوة اوفساد اإلداري واملايل مما يفىد اوفتلسفة اوضريبة هيبقها و معانيها .من خال ما سبق
ذكره تقجتل ونا إشكالية واقعية وو وجم االققصاد اخلفي اوذي أخذ يـشكل ويزا كبيـرا مـن وجـم االققـصاد فـي اوبالد ،يقنام دوما مع
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مرور اووقت جنم وينجم عنه زيـادة فىدان مصادر دخل مهمة وتلدووة ،األمـر اوـذي يسقوجب اوقدخل واوقـصدي هلـذه اوظـاهرة وتلكـشف عـن
اجلوانـب املقعـددة اوقـي حتـيط هبـا بىصد مكافحقها ،و يف هذا اوسياق نطرح إشكاوية هذا املوضوع يف اوسؤا اورئيسي اوقايل" :ما واقع

اتجاهات أصحاب المؤسسات الصغيرة نحو الضريبة وما أثرها على توجههم نحو االقتصاد غير الرسمي؟"

ووإلواطة أكثر باإلشكاوية ميكن طرح التساؤالت الفرعية اوقاوية:
 هل تعقرب اجتاهات أصحاب املؤسسة اوصغرية حنو دفع اوضريبة عامل مؤثر وتلقوجه حنو االققصاد غري اورمسي؟ -هل ونظرة أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اجلهات املسؤووة عتل تسيري اوضرائب اثر يف توجههم حنو االققصاد غري اورمسي ؟

وكإجابة مبدئية عن هذه األسئتلة ميكن صياغة الفرضيات اوقاوية:
: H1

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية التجاهات أصحاب المؤسسات الصغيرة نحو الضريبة ،على توجههم لالقتصاد غير الرسمي"

 -H1-1يوجد تأثري ذو دالوة إوصائية الجتاهات أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو دفع اوضريبة ،عتل اوقوجه والققصاد غري اورمسي.

 - H1-2يوجد تأثري ذو دالوة إوصائية الجتاهات أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اجلهات املسؤووة عن تسيري اوضرائب ،عتل اوقوجه
والققصاد غري اورمسي.
تهدف هذه املداختلة إىل االطالع واوقعرف عتل األمهية اونسبية ونظرة أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو فتلسفة اوضريبة وأثرها عتل
اوقوجه حنو االققصاد غري اورمسي و حتديد اجلهات املسؤووة عن ذوك و مربرات هذا اوستلوك .وذوك من خال دراسة عالقة أبعاد
االجتاهات حنو اوضريبة و اوقوجه حنو االققصاد غري اورمسي.
أوال :الدراسة النظرية
 -1مفهوم االقتصاد غير الرسمي (الخفي ،الموازي):
يعرف بأنه كافة األنشطة املشروعة و اوغري مشروعة ،واملوودة وتلـدخل واوقـي ال تـسجل ضـمن وـسابات اونـاتج احملتلي اإلمجايل ،أما وقعمد
إخفائها أو وتلقهـرب مـن االوقزامـات اوىانونيـة املرتبطـة باوكـشف عنهـا وأمـا ألهنا خماوفـة وتلنظـام اوىـانوين اوـسائد وهنـاك اوعديـد مـن األمثتلـة
عتلـ هـذا االققـصاد مثـل املـشروعات احلرفية غري املرخصة(أنشطة مشروعة) ،جتارة املخدرات (أنشطة غري مشروعة) ،وقد أطتلىت تعبريات
1
مقعددة عن هـذا االققصاد كاالققصاد األسود واالققصاد غري املرئي واققصاد اوظل واالققصاد اوسفتلي
 -2أنواع االقتصاد الخفي:
يوجد ثالث اشكا والققصاد اخلفي وسب املعايري املعقمدة ودى األمم املقحدة تقمثل يف اونشاط اوشرعي اخلفي؛ واونشاط غري اوشرعي
اخلفي؛ واونشاط اوشرعي املصرح به جزئيا.2
 1.2االقتصاد الخفي المشروع :يقضمن أنشطة اققصادية تنقج ستلعاً وخدمات مشروعة ،وال ختاوف قوانني وأنظمة اودووة ،كأنشطة حبد
ذاهتا ،ووكن يف واوة عدم اوقصريح هبا ودى املصاحل احلكومية تصبح خماوفة وتلىانون ،ويقووّد عنها دخو غري واضحة وتلستلطات اورمسية،
ومن مث ال تُسجل ضمن وسابات اودخل اووطين ،ومن أمثتلقها :بعض أنشطة قطاع اوصناعات اوصغرية وقطاع اوقجارة اوداختلية ،باإلضافة
إىل اوىطاع احلريف واملهين.

1بــو دال عتلــي ،مــشكلة االقتــصاد الخفــي فــي الجزائــر :األســباب والحلــول ،جمتلــة اوعتل ـوم اإلنسانية ،ع  ،37كتلية اوعتلوم االققصادية ،تتلمسان ،اجلزائر،
 ،2008ص .2
 2نسرين عبد احلمد نبيه ،االققصاد اخلفي ،دار اووفاء ودنيا اوطبع واونشر ،اإلسكندرية ،مصر ،2008 ،ص ص .18-17
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 2.2االقتصاد الخفي غير المشروع :يىوم عتل أنشطة اققصادية خماوفة ألنظمة وقوانني اودووة ،إىل جانب األنشطة اويت تُنقج ستلعاً
وخدمات غري مشروعة ،وميكن تىسيم أنشطة االققصاد اخلفي غري املشروع إىل ثالثة أقسام:
* األنشطة املنقجة وتلستلع واخلدمات غري املشروعةـ :تقضمن األنشطة اويت ُجتِّرمها معظم قوانني دو اوعام ،ومن أمثتلقها :هتريب املخدرات
واوستلع احملظورة وهتريب األموا وبيع اوستلع املسروقة.
* األنشطة املخاوفة ألنظمة وقوانني اودووة :تشمل األنشطة املخاوفة وتلوائح اويت تضعها اودووة ،كأنشطة اوىمار.
* األنشطة املخاوفة وىوانني اوعمل واهلجرة :يدخل يف دائرة األنشطة املخاوفة وىوانني اوعمل واهلجرة ،اوعماوة املخاوفة وبعض شروط اوعمل،
كاوعمر وأوقات اوعمل .وقد أطتلق عتليه اوبعض مسم االققصاد اورمادي وهي "املنطىة اويت يتلقىي فيها االققصاد اخلفي مع االققصاد
اورمسي ،وهو يشقمل عتل عمتليات حمرمة قانوناً ،إال أهنا متارس بشكل عتلين وشرعي ،فضالً عن عدم دفع مسقحىاهتا اوضريبية وتلدووة".1
.3.2

النشاط الشرعي المصرح به جزئيا :يشمل اونشاطات املسجتلة إداريا واوغري مصرح هبا ودى مصاحل اوضرائب أو اوضمان

االجقماعي

2

 -3مفهوم الضريبة:
قد خيقتلف تعريف اوضريبة باخقالف اونواوي اويت ميكن ان ننظر من خالهلا وتلضريبة سواء كانت اققصادية او اجقماعية او سياسية او
قانونية ،و باإلمكان اجلمع بني هذه اونواوي املخقتلفة ووضع تعريف عام يشمل مجيع هذه اونواوي املخقتلفة فيمكن ان نعرف اوضريبة عتل
اهنا" اققطاع نىدي جربي جتريه اودووة او اودى هيئاهتا اوعامة عتل موارد اووودات االققصادية املخقتلفة بىصد تغطية االعباء اوعامة دون
مىابل حمدد وتوزيع هذه االعباء بني اووودات االققصادية وفىا ملىدراهتا اوقكتليفية ".3
 -4الضرائب كأحد أسباب نمو االقتصاد الخفي:
يوجد عديد من اوعوامل املخقتلفة واملقشابكة ،واويت تؤدي بدورها إىل نشوء ظاهرة االققصاد اخلفي ،ويُعزى اتساع ظاهرة االققصاد اخلفي إىل
ارتفاع مسقوى اوضرائب ،باإلضافة إىل عوامل أخرى ،فاوضرائب املرتفعة مسؤووة عن ودوث ظاهرة االققصاد اخلفي بشكل كبري يف كثري
من اودو  ،حبيث تقجه اودوافع وتقزايد احلوافز ودى األفراد واوشركات بصورة عكسية حنو املخاطرة واوقحو والققصاد اخلفي ،وذوك كتلما
ارتفعت معدالت اوضرائب؛ وقد ختلصت دراسة ( )Loayza 1996إىل أن زيادة األعباء اوضريبية ،إىل جانب اوقهرب اوضرييب ،يُضعف
من إمكانية تىتليص وجم االققصاد اخلفي ،واوذي يرتبط ستلباً مع اونمو االققصادي.4
إال أن ختفيض معدالت اوضريبة قد ال يعين باوضرورة اوىضاء عتل االققصاد اخلفي ذوك أن املقعامتلني فيه يقمقعون مبعد ضريبة يساوي
صفرا ،وكنه سوف يىتلل من احلافز حنو دخو مزيد من االفراد اىل االققصاد اخلفي ،5ويرتبط هبذا اوعنصر مدى شعور االفراد باورض عن
6
اوسياسات احلكومية وقناعقهم باألهداف اويت تسع اويها اوستلطات مما حيدد درجة االوقزام بدفع اوضريبة.

1عبد اهلل أروى،

االقتصاد الخفي :أسبابه وآثاره ،رساوة ماجسقري ،جامعة اوريموك ،األردن ،2009،ص41.

Philippe ADAIR, l’économie informelle -figures et discours, Edition Anthropos, Paris, France,1985,p19.
3طاهر اجلنايب ،عتلم املاوية اوعامة واوقشريع املايل ،دار اوكقاب وتلطباعة واونشر  ،بغداد ،1990 ،ص122.

2

4 Norman A.Loayza,"The economics of the informal sector : a simple model and some empirical evidence from
Latin America", Policy Research Working Paper S 1727, The World Bank Macroeconomics and Growth
DivisionK,1997.

5بتلهادف رمحة ،االقتصاد الخفي وأثره على التنمية المستدامة في الدول األورومتوسطية ،كتلية اوعتلوم االققصادية واوقسيري واوعتلوم اوقجارية ،جامعة عبد
احلميد ابن باديس ،مسقغامن ،اجلزائر ،3101 ،ص.05

6نسرين حيياوي ،االقتصاد الموازي في الجزائر :الحجم ،األسباب والنتائج ،جمتلة اودراسات املاوية واحملاسبية واإلدارية ،ع ،2016 ،6ص
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ثانيا :عرض مجتمع الدراسة و العينة وطريقة جمع البيانات
-1مجتمع وعينة الدراسة
يقمثل جمقمع اودراسة يف كل أصحاب املؤسسات اوصغرية ،وقد اشقمتلت اوعينة عتل  40مفردة من اوذين صادفناهم باملؤسسات اوصناعية
اوصغرية.
-2حدود الدراسة وطريقة جمع البيانات
مت مجع اوبيانات من خال توزيع اسقبانات مبىرات املؤسسات اوصغرية ،وامشتلت اودراسة عتل عينة منقشرة عرب خمقتلف احناء مدينة املدية ،و
امقدت من تاريخ توزيع االسقبيان أي من  2018/11/04إىل .2018/12/10
-3نموذج الدراسة:
ميثل اوشكل اوعالقة بني املقغريات املسقىتلة واملقغري اوقابع
الشكل رقم ( :)11نموذج الدراسة
املقغريات املسقىتلة

اجتاهات أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اوضريبة

املقغري اوقابع

توجه أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو االققصاد غري اورمسي

نظرة أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو دفع اوضريبة
اجتاهات أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اجلهات
املسؤووة عتل تسيري اوضرائب

و ميكن تتلخيص اونموذج يف املعادوة اوقاوية:
 :Yاوقوجه حنو االققصاد غري اورمسي.
 :x₁اجتاهات أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو دفع اوضريبة
 :x ₂االجتاهات حنو اجلهات املسؤووة عتل تسيري اوضرائب
Y=E +b₁ X₁ + b₂ X
 :Eمقغريات مسقىتلة أخرى.
 :bدرجة اوقأثري.
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ثالثا :أدوات الدراسة المستخدمة

-1االستبيان:

طريىة اإلجابة عن أسئتلة االسقبيان كانت وفق مىياس  LIKERTاخلماسي وقد مت تصميم اسقبانة مكونة من قسمني ،ويث مشل اوىسم
األو عتل أسئتلة مقمثتلة وو طبيعة منقجات املؤسسة وما تشغتله من عما  ،اما اوىسم اوثاين تشكل من حمورين رئيسيني ويث:

 1.1المحور األول :اجتاهات أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اوضريبة :وقسم اىل:
أ-اجتاهات أصحاب املؤسسة حنو دفع اوضريبة:

()10- 07

ب-اجتاهات أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اجلهات املسؤووة عتل تسيري اوضرائب)19 – 11( :

2.1المحور الثاني :مشل عبارات من ( ،)28-20وهدف إىل اوقعرف عتل توجه أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اونشاط غري اورمسي.
-2األدوات اإلحصائية المستعملة:
مت تفريغ االسقمارة وترميز اوبيانات وإدخاهلا ومعاجلقها باسقعما .SSSS
-3تحديد درجة ثبات القياس:

-1.3معامل " :"alpha cronbachمن أجل اخقبار درجة اوثبات قمنا حبساب معامل " "alpha cronbachوهو معامل يد عتل ثبات
املىياس ،ويىيس درجة صدق اوعينة.

الجدول رقم (:)11

معامل alpha cronbach

قيمة  alphaوتلمحور األو
0.996
قيمة  alphaوتلمحورين
0.95
قيمة معامل ألفا كرومباخ كل عبارات االستمارة
المصدر :من اعداد اوباوثني باالعقماد عتل برنامج  spssبعد تفريغ االسقمارة.
0.947

قيمةalphaوتلمحور اوثاين

0.948

من خال نقائج اجلدو يقضح ونا أن املىياس يقمقع بدرجة من اوثبات ،اذ جند أن معامل"  "alpha cronbachعند مجيع املقغريات تزيد
قيمقه عن اوىيمة "  ،"%95واوىيم اويت يظهرها اجلدو أعاله تد عتل ذوك ،وهذا باالعقماد عتل احلد األدىن املقعارف عتليه يف اوعتلوم
االجقماعية هو.%60 :
 -2.3االتساق الداخلي :يعد نوعا من أنواع اوث بات اوذي يىيس قوة اوعبارة يف متثيل اوبعد اوذي تىيسه ،وكذوك ثبات األبعاد يف مجتلة

املىياس اوذي تىيسه ،أما عن إجراءاته فىد مت وساب معامالت االرتباط بني كل بعد واوعبارات اويت متثتله وذوك بطريىة "سبريمان
ومعنويقه".
األبعاد

الجدول رقم ( :)12االتساق الداخلي للمقاييس
القيمة

االرتباط
المعنوية

-1المحور األول
ا -اتجاهات أصحاب المؤسسة حول دفع الضريبة
اوعبارات – أ -
ب -اتجاهات أصحاب المؤسسات الصغيرة نحو الجهات
المسؤولة على تسيير الضرائب
*1.11
] [1.612 1.996
اوعبارات – ب -
*1.11
 -1المحور الثاني.
*1.11
] [1.959-13943
العبارات – ج -
*االرتباط مبسقوى .0.05
*دا إوصائيا عند مسقوى معنوية .0.05
1.999
] [13941 -13935
1.991

*1.11
*1.11
*1.11
*1.11

المصدر :من اعداد اوباوثني باالعقماد عتل نظام  spssبعد تفريغ االسقمارة.
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وقد قمنا حبساب معامالت االرتباط بني كل مقغري من املقغريات املسقىتلة ومجتلة املقغريات املسقىتلة وذوك بطريىة ارتباط "سبريمان
ومعنويقه" أيضا ،فإذا كان معنوية هذا االرتباط أقل من  1.11فهذا يعين عدم وجود ارتباط ويعين أيضا أن اوعبارة غري مقسىة داختليا مع
اوبعد اوذي تساهم يف قياسه ويتلزم وذفها من األداة.
يالوظ من اجلدو رقم ( )2أن كل بعد من االبعاد اوسابىة ارتبط طرديا مع مجيع اوعبارات اويت تىيسه ،وكل معامالت االرتباط وألبعاد
املىاسة و اوعبارات اويت تىيسها تراووت بني قيم أكرب من  0.5ومجيعها داوة إوصائيا عند مسقوى معنوية  ،0.01مما يعين أن اوعبارات
مقناسىة داختليا مع اوبعد اوذي تىيسه وهي أساسية يف قياسه.
رابعا :تحليل النتائج ومناقشتها:
-1تحليل البيانات المتعلقة بالمؤسسة:
من خال تفريغ و جدووة اوبيانات نالوظ أن اوعينة تشكتلت من  %57.5من املؤسسات املقخصصة يف انقاج األوذية اونسائية تتليها ما
نسبقه  %27.5مقخصصة يف صناعة األوذية اورجاوية و %15من املؤسسات تنقج أوذية أطفا  ،حبث كل مؤسسات اوعينة تنقج أوذية
عتل وسب كل فصل من فصو اوسنة و هذا ما يد عتل نشاطها طيتلة اوسنة ،كما نالوظ أن ما نسبقه  % 80من املؤسسات تشغل
أكثر من  1اىل  10عما و %15تشغل من  4اىل  6عما  ،و  %2تشغل أقل من  3عما  ،و هو ما يد عتل عدد اوعما املعقرب اوذي
تشغتله هذه املؤسسات ،كما يالوظ أن  %22.1من املؤسسات يزيد و ينىص هبا عدد اوعما عتل وسب اوطتلب عتل املنقج ،كما أن
 %100من أصحاب املؤسسات يرون بأن نشاط مؤسسقهم شرعي ،يف وني  %65من املؤسسات تنشط بصفة غري قانونية و بدون
وثائق.
-2تحليل اسئلة الدراسة:
خيقص هذا اجلزء بنظرة أصحاب املؤسسات اوصغرية وسياسة اوضريبة وأثرها عتل اوقوجه حنو االققصاد غري اورمسي
-1.2المتغيرات المؤثرة على التوجه نحو االقتصاد غير الرسمي :املقغريات اخلاصة باجتاهات أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اوضريبة:
أ-حسب المتغير الفرعي االول (اتجاهات أصحاب المؤسسات الصغيرة نحو دفع الضريبة)

الجدول رقم ( :)13تقييم اتجاهات أفراد العينة نحو دفع الضريبة

الرقم

المتغيرات

9

ال نستفيد من امتيازات في
مجال نشاطنا تبرر الضرائب
النسبة %
المعتمدة

9

ليس لدي اطالع على القوانين التكرار
الضريبية التي تحدد الحقوق
نسبة %
والواجبات

محايد

موافق

موافق بشدة

المتوسط

غير موافق غير موافق
بشدة

24

62

64

74

15

3

10

30.41

26.66

30.83

6.25

26

73

58

65

18

10.83

30.41

24.16

27.08

7.5

الضرائب في هذا المجال التكرار
6
مرتفعة وال تناسب نشاط
13.75
31.25
24.58
21.25
9.16
النسبة %
المؤسسة
28
85
56
45
26
الضرائب في هذا المجال التكرار
11
مرتفعة وال تخدم اهداف
11.66
35.41
23.33
18.75
10.83
نسبة %
المؤسسة
9.79
13.14
24.68
24.06
10.20
معدل النسب
المصدر :من اعداد اوباوثني باالعقماد عتل نظام  spssبعد تفريغ االسقمارة.
22

51

59

75

33

2.97

انحراف
معياري

1.13

1.13

3.2

1.14

3.2

1.19

3.09
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يقضح ونا من نقائج  spssواملوضحة باجلدو ( ، )03أن أفراد عينة اودراسة يرون بأن اوضرائب يف هذا اجملا مرتفعة وال تناسب نشاط
املؤسسة وال ختدم اهدافها ،و أنه ال وجود المقيازات يف جما نشاط مؤسساهتم تربر اوضرائب املعقمدة ،كما اهنم ال يهقمون باالطالع
عتل اوىوانني اوضريبية اويت حتدد احلىوق واوواجبات ،وهذا ما يد عتل اوقىييم واونظرة اوستلبية ألفراد اوعينة اجتاه دفع اوضريبة ،ويث بتلغ
املقوسط احلسايب اوكتلي (  3.09من  )5وهو اجملا اوذي يشري إىل درجة موافىة مقوسطة

ب -حسب المتغير الفرعي الثاني (اتجاهات أصحاب المؤسسات الصغيرة نحو الجهات المسؤولة على تسيير الضرائب) :
الجدول رقم ( :)14تقييم اتجاهات افراد العينة نحو الجهات المسؤولة على تسيير الضرائب

اورقم

املقغريات

11

وست عتل اسقعداد ودفع اوضريبة اوقكرار
وتلمسامهة يف حتمل أعباء املصتلحة اوعامة.
اونسبة 10.8 %

12

ال تىوم اوستلطات برتشيد االنفاق اوعام اوقكرار
مبا خيدم اوصاحل اوعام
نسبة %

14

يف نظري هناك عدم موازنة بني احلىوق اوقكرار
واوواجبات وهو ما يدفعين اىل عدم
اونسبة %
االوقزام اوذايت واوطوعي باوىوانني اوضريبية,
اهترب من اوضرائب الن سياسة اإلنفاق اوقكرار
احلكومي وأوجهه ال تىنعين
نسبة %
ان اوىانون اوضرييب عاد حبد ذاته ووكن اوقكرار
األشخاص اوىائمني عتل تنفيذه يسريونه
نسبة%
ملصاحلهم اوشخصية
ون ابتلغ املصاحل اوضريبة عن تفاصيل اوقكرار
مشروعي االققصادي
نسبة %

18

ال يعود عتلي دفع اوضريبة ال يف شكل اوقكرار
منافع وال خدمات مباشرة او غري مباشرة
نسبة %
.
وست عتل اسقعداد ودفع اوضريبة يف اوقكرار
وني غرينا يقنعم باوفوائد وال يدفع
نسبة %
ضرائب

15

16

17

19

حمايد

موافق

موافق بشدة املقوسط

غري موافق غري موافق
بشدة

42

98

28

19.2

17.5

40.8

11.7

28

52

58

76

26

11.7

21.7

24.2

31.7

10.8

26

38

70

84

22

10.8

15.8

29.2

35

9.2

18

48

52

104

18

3.23

7.5
22

20
42

21.7
72

43.3
86

7.5
18

3.15

9.2

17.5

30

35.8

7.5

24

46

86

72

12

10

19.2

35.8

30

5

22

46

76

70

26

9.2

19.2

31.7

29.2

10.8

18

48

60

68

46

7.5

20

25

28.3

19.2

9.895

23.37

10.28 34.575 26.235

26

معد اونسب

46

3.23

3.08

3.16

3.01

3.13

3.32

3.155

احنراف
معياري
1.2

1.19

1.13

1.09

1.09

1.04

1.13

1.2

1.14

المصدر :من اعداد اوباوثني باالعقماد عتل نظام  spssبعد تفريغ االسقمارة.

يقضح ونا من نقائج  spssواملوضحة باجلدو رقم ( ، )04أن أفراد عينة اودراسة يرون بأن اوستلطات ال تىوم برتشيد االنفاق اوعام
مبا خيدم اوصاحل اوعام ،و أنه هناك عدم موازنة بني احلىوق واوواجبات وهو ما يدفع اىل عدم االوقزام اوذايت واوطوعي باوىوانني اوضريبية،
وأهنم ويسوا عتل اسقعداد ودفع اوضريبة وتلمسامهة يف حتمل أعباء املصتلحة اوعامة يف وني أن غريهم يقنعم باوفوائد وال يدفع ضرائب،
ويقهربون من دفعها الن سياسة اإلنفاق احلكومي وأوجهه ال تىنعهم ،ويث يرون أن دفع اوضريبة ال يعود عتليهم ال يف شكل منافع وال
خدمات مباشرة او غري مباشرة ،يف وني ان اوىانون اوضرييب عاد حبد ذاته ووكن األشخاص اوىائمني عتل تنفيذه يسريونه ملصاحلهم
اوشخصية ،و هو ما يدفعهم اىل عدم اإلبالغ عن تفاصيل مشاريعهم االققصادية ،وهذا ما يد عتل تشكل اجتاهات ستلبية ألفراد اوعينة
حنو اجلهات املسؤووة عتل تسيري اوضرائب ،ويث بتلغ املقوسط احلسايب اوكتلي (  3.15من )5وهو اجملا اوذي يشري إىل درجة موافىة
مقوسطة.
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اتجاهات أصحاب المؤسسات الصغيرة نحو الضريبة وأثرها على التوجه نحو االقتصاد غير الرسمي "دراسة حالة مجموعة من مؤسسات صناعة األحذية
بالمدية"

ج-المتغيرات الخاصة بتوجه أصحاب المؤسسات الصغيرة نحو النشاط غير الرسمي:

الجدول رقم ( :)15تقييم أفراد العينة للتوجه نحو النشاط غير الرسمي

الرقم
20
21

22
23
24
25
26

27
28
31

معد

المتغيرات
ابيع منقجايت دون فاتورة بيع و ال اوقكرار
أخضع وتلمراقبة
اونسبة %

غير موافق
بشدة

16
6.7

غير موافق
38
15.8

محايد
60
25

موافق
بشدة

موافق
104
43.3

22
9.2

أفضل اونشاط دون وثائق و هذا اوقكرار
الرتفاع األرباح و ال هتمين مقابعة اونسبة %
املفقشني واملراقبني
18
58
86
50
28
ويس ودي أي اوقزام اجتاه اودووة اوقكرار
وال اسدد اوضرائب
7.5
24.2
35.8
20.8
11.7
اونسبة %
16
92
48
70
14
أوظف عما بدون عىود عمل و اوقكرار
6.7
38.3
20
29.2
5.8
بدون تأمني او ضمان اجقماعي اونسبة %
38
88
58
44
12
حمل أو ورشة اونشاط مسقأجرة اوقكرار
15.8
36.7
24.2
18.3
5
بدون وثائق و بدون عىد كراء اونسبة %
48
82
56
42
12
ويست ودي اونية يف اوقصريح اوقكرار
بنشاط املؤسسة مسقىبال
20
34.2
23.3
17.5
5
اونسبة %
50
100
44
32
14
ويست ودي اونية يف اوقصريح اوقكرار
بساعات اوعمل اونظامية اخلاصة
20.8
41.7
18.3
13.3
5.8
اونسبة %
باملؤسسة
40
86
54
40
20
ويست ودي اونية و م افكر يف اوقكرار
16.7
35.8
22.5
16.7
8.3
دفع اوضرائب واوغرامات مسقىبال اونسبة %
30
94
66
30
20
ويست ودي اونية و م افكر يف اوقكرار
تأمني اوعما مسقىبال
12.5
39.2
27.5
12.5
8.3
اونسبة %
40
66
68
44
22
ويس هناك ستلم واضح ألجور اوقكرار
اوعما اوناشطني يف مؤسسيت
16.5
27.5
28.3
18.3
9.2
اونسبة %
13.57
35.01
25.82
18.24
7.33
اونسب
المصدر :من اعداد اوباوثني باالعقماد عتل نظام  spssبعد تفريغ االسقمارة.
18
7.5

48
20

80
33.3

70
29.2

24
10

االنحراف
المعياري

المتوسط
3.33

1.06

3.14

1.087

2.95

1.10

3.11

1.08

3.40

1.11

3.47

1.14

3.58

1.14

3.36

1.18

3.35

1.11

3.24

1.20

3.29

0.90

يقضح ونا من نقائج  spssواملوضحة باجلدو رقم ( )05أن افراد عينة اودراسة يقفىون عتل اسقئجار حمالت أو ورشات اونشاط دون وثائق
وبدون عىود وتلكراء ،ويشغتلون أيدي عامتلة بدون عىود عمل وبدون تأمني او ضمان اجقماعي ،مع عدم وجود ستلم واضح ألجور اوعما
او ناشطني يف املؤسسة ،كما اتفىوا عتل تفضيل اونشاط دون وثائق وهذا الرتفاع األرباح وال هتمهم مقابعة املفقشني واملراقبني ،ويقفىون عتل
بيع منقجاهتم دون فاتورة بيع وال خيضعون وتلرقابة ،وأنه ويس وديهم أي اوقزام اجتاه اودووة او وسدد اوضرائب ،وأنه ال تقوفر وديهم اونية
مسقىبال وتلقصريح بنشاط املؤسسة أو اوقصريح بساعات اوعمل اونظامية أو يف تأمني اوعما مسقىبال أويف دفع اوضرائب واوغرامات
مسقىبال ،وكل هذا يد توجه أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اونشاط غري اورمسي و عدم توفر اونية يف مغادرته مسقىبال ،ويث بتلغ
املقوسط احلسايب  3.29من  5وهو يعرب عن درجة موافىة مقوسطة .
 -3اثبات صحة الفرضيات

جدول رقم ( :)19تحديد معامالت االرتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ،اختبار جودة النموذج

المتغيرات المستقلة
االتجاهات نحو الضريبة
اتجاهات نحو جهات
مسؤولة على تسيير الضرائب
االتجاهات نحو دفع الضريبة

Bمعامل اختبار
معامل
توجه للنشاط غير اختبار F
التحديد  R²االنحدار التأثير T
الرسمي (االرتباط)

النموذج
Y₃= 0.984 TOTAL+ 0.233

0.810

224.383

0.655

0.984

5.957

0.758

159.836

0,575

0.907

12.643

Y₃= 0.907y1+0.778

0.741

143.997

0.550

0.937

12.00

Y₃= 0.937y1+0.574

المصدر :من اعداد اوباوثني باالعقماد عتل نظام  spssبعد تفريغ االسقمارة.
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 1.3اختبار الفرضية الرئيسية :H1بناء عتل ثبات صالوية اونموذج ميكننا اخقبار اوفرضية اورئيسية ويث كانت صيغقها كاوقايل :يوجد
تأثير ذو داللة إحصائية التجاهات أصحاب المؤسسات الصغيرة نحو الضريبة على توجههم لالقتصاد غير الرسمي"

أ -توجد عالقة ارتباط داوة إوصائيا عند مسقوى معنوية  0.05عتل وجود ارتباط بني اجتاهات أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اوضريبة
ودرجة توجه أفراد اوعينة والققصاد غري اورمسي ويث كان معامل االرتباط  0.810وهو دا إوصائيا عتل وجود عالقة ارتباط طردية مرتفعة
ويث كتلما ازدادت االجتاهات اوستلبية أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اوضريبة تزداد درجة توجههم والققصاد غري اورمسي واوعكس،
وباوقايل ميكن قبو صحة اوفرضية اورئيسية.
ب -كانت قيمة اخقبار  )224.383( Fهلا دالوة إوصائية عند مسقوى  0.01تد عتل جودة منوذج اوعالقة بني اجتاهات أصحاب
املؤسسات اوصغرية حنو اوضريبة و توجههم والققصاد غري اورمسي وصحة االعقماد عتل نقائج اونموذج بدون أخطاء ،ويث تشري قيمة
معامل اوقحديد  R²= 0.655اىل أن االجتاهات اوستلبية ألصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اوضريبة تفسر اوقغري يف درجة توجههم والققصاد
غري اورمسي بنسبة  %65.5وهي مرتفعة ،و ما تبى نسبة  %34.5تفسرها عوامل اخرى باإلضافة وألخطاء اوعشوائية اوناجتة عن دقة اخقيار
اوعينة ودقة وودات اوىياس وغريها.
ج -تشري قيمة اخقبار  Tإىل أن تأثري االجتاهات اوستلبية ألصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اوضريبة عتل توجههم والققصاد غري اورمسي ال
ميكن أن يصل إىل اوصفر ،أي أن االجتاهات اوستلبية ألصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اوضريبة هلا تأثري عتل توجههم والققصاد غري
اورمسي ،أما منوذج اوقأثري فيمكن اوقعبري عنه باملعادوة اوقاوية :درجة اوقوجه والققصاد غري اورمسي= ( 0.984االجتاهات اوستلبية أ.م.ص حنو
اوسياسة اوضريبة) 0.233+
وبقفسري اونموذج اوسابق يقضح بأنه ميكن اوقنبؤ بدرجة درجة اوقوجه والققصاد غري اورمسي ،كما أن كل زيادة قدرها وودة يف االجتاهات
اوستلبية أ.م.ص حنو اوضريبة يزيد درجة اوقوجه والققصاد غري اورمسي مبىدار  0.984وودة ،ويؤكد ذوك عتل مدى أمهية اجتاهات أ.م.ص
حنو اوضريبة.
 1.1.3إثبات صحة الفرضية الفرعية" :H1-1يوجد تأثير ذو داللة إحصائية التجاهات أصحاب المؤسسات الصغيرة نحو دفع
الضريبة على التوجه لالقتصاد غير الرسمي" ،ونقأكد من صحة اوفرضية من خال اونقائج املوضحة يف اجلدو ( ،)05ويث يقضح ونا

اونقائج اوقاوية:
أ -توجد عالقة ارتباط داوة إوصائيا عند مسقوى معنوية  0.01عتل وجود ارتباط بني اجتاهات أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو دفع
اوضريبة ودرجة اوقوجه والققصاد غري اورمسي ودى أفراد اوعينة ويث كان معامل االرتباط  0.741وهو دا إوصائيا عتل وجود عالقة ارتباط
طردية مرتفعة ،ويث كتلما ازداد اجتاهات اوستلبية ألصحاب املؤسسات اوصغرية حنو دفع اوضريبة تزداد درجة اوقوجه والققصاد غري اورمسي
واوعكس ،وباوقايل ميكن قبو صحة اوفرضية األوىل.
ب -كانت قيمة اخقبار  )143.997( Fهلا دالوة إوصائية عند مسقوى  0.01تد عتل جودة منوذج اوعالقة بني اجتاهات أصحاب
املؤسسات اوصغرية حنو دفع اوضريبة و اوقوجه والققصاد غري اورمسي وصحة االعقماد عتل نقائج اونموذج بدون أخطاء ،ويث تشري قيمة
معامل اوقحديد  R²= 0.550اىل أن اجتاهات اوستلبية ألصحاب املؤسسات اوصغرية حنو دفع اوضريبة يفسر اوقغري يف درجة اوقوجه
والققصاد غري اورمسي بنسبة  ،%55و ما تبى نسبة  %45تفسرها عوامل أخرى باإلضافة وألخطاء اوعشوائية اوناجتة عن دقة اخقيار اوعينة
ودقة وودات اوىياس وغريها.
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ج -تشري قيمة اخقبار  Tإىل أن تأثري اجتاهات اوستلبية ألصحاب املؤسسات اوصغرية حنو دفع اوضريبة عتل اوقوجه والققصاد غري اورمسي ال
ميكن أن يصل إىل اوصفر ،أي أن االجتاهات اوستلبية أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو دفع اوضريبة وه تأثري عتل اوقوجه والققصاد غري
اورمسي ،أما منوذج اوقأثري فيمكن اوقعبري عنه باملعادوة اوقاوية:
اوقوجه والققصاد غري اورمسي= ( 0,937اجتاهات اوستلبية أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو دفع اوضريبة) 0.574+
وبقفسري اونموذج اوسابق يقضح بأنه ميكن اوقنبؤ بدرجة اوقوجه والققصاد غري اورمسي ،كما أن كل زيادة قدرها وودة واودة يف االجتاهات
اوستلبية ألصحاب املؤسسات اوصغرية حنو دفع اوضريبة تزيد درجة اوقوجه والققصاد غري اورمسي مبىدار  0.937وودة ،ويؤكد ذوك عتل
مدى أمهية اجتاهات أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو دفع اوضريبة.
-2.1.3إثبات صحة الفرضية الفرعية ":H1-2يوجد تأثير ذو داللة إحصائية التجاهات أصحاب المؤسسات الصغيرة نحو الجهات
المسؤولة عن تسيير الضرائب ،على التوجه لالقتصاد غير الرسمي" ،ونقأكد من صحة اوفرضية من خال اونقائج املوضحة يف اجلدو

( ،)06ويث يقضح ونا اونقائج اوقاوية:
أ -توجد عالقة ارتباط داوة إوصائيا عند مسقوى معنوية  0.01عتل وجود ارتباط بني اجتاهات أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اجلهات
املسؤووة عتل تسيري اوضرائب ودرجة اوقوجه والققصاد غري اورمسي ودى أفراد اوعينة ويث كان معامل االرتباط  0.758وهو دا إوصائيا
عتل وجود عالقة ارتباط طردية مرتفعة ،ويث كتلما ازداد االجتاهات اوستلبية ألصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اجلهات املسؤووة عتل
تسيري اوضرائب تزداد درجة اوقوجه والققصاد غري اورمسي واوعكس ،وباوقايل ميكن قبو صحة اوفرضية اوثانية.
ب -كانت قيمة اخقبار  )159.836( Fهلا دالوة إوصائية عند مسقوى  0.05تد عتل جودة منوذج اوعالقة بني جانب اجتاهات
أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اجلهات املسؤووة عتل تسيري اوضرائب واوقوجه والققصاد غري اورمسي وصحة االعقماد عتل نقائج اونموذج
بدون أخطاء ،ويث تشري قيمة معامل اوقحديد  R²= 0.575اىل أن اجتاهات أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اجلهات املسؤووة عتل
تسيري اوضرائب يفسر اوقغري يف درجة اوقوجه والققصاد غري اورمسي بنسبة  ،%59.5وما تبى نسبة  %42.5تفسرها عوامل أخرى
باإلضافة وألخطاء اوعشوائية اوناجتة عن دقة اخقيار اوعينة ودقة وودات اوىياس وغريها.
ج -تشري قيمة اخقبار  Tإىل أن تأثري االجتاهات اوستلبية ألصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اجلهات املسؤووة عتل تسيري اوضرائبعتل درجة
اوقوجه والققصاد غري اورمسي ال ميكن أن يصل
إىل اوصفر ،أي أن اجتاهات أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اجلهات املسؤووة عتل تسيري اوضرائب وه تأثري عتل اوقوجه والققصاد غري
اورمسي ،أما منوذج اوقأثري فيمكن اوقعبري عنه باملعادوة اوقاوية:
اوقوجه والققصاد غري اورمسي = ( 0.907االجتاهات اوستلبية ألصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اجلهات املسؤووة عتل تسيري اوضرائب)
0.778+

وبقفسري اونموذج اوسابق يقضح بأنه ميكن اوقنبؤ بدرجة اوقوجه والققصاد غري اورمسي ،كما أن كل زيادة قدرها وودة واودة يف االجتاهات
اوستلبية ألصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اجلهات املسؤووة عتل تسيري اوضرائب تزيد درجة اوقوجه والققصاد غري اورمسي مبىدار و0.907
وودة ،ويؤكد ذوك عتل مدى أمهية اجتاهات أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اجلهات املسؤووة عتل تسيري اوضرائب.
 -4النموذج التخطيطي للعالقات بين أبعاد اتجاهات أصحاب المؤسسات الصغيرة نحو الضريبة والتوجه لالقتصاد غير الرسمي:
اوشكل اوقايل يبني اوعالقات ما بني أبعاد اجتاهات أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اوضريبة واوقوجه والققصاد غري اورمسي باالعقماد عتل
اجلداو اوسابىة.
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 .دروازي يسمين ،طالب دكتوراه /بطاهر زين العابدين

الشكل ( :)2نموذج تخطيطي يوضح نماذج تأثير أبعاد اتجاهات أصحاب المؤسسات الصغيرة نحو الضريبة على التوجه
اجتاهات أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اجلهات
املسؤووة عتل تسيري اوضرائب

اجتاهات أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو دفع اوضريبة

لالقتصاد غير الرسمي

التوجه لالقتصاد غير

Y₃ = 2,127 x0 + 0.772

الرسمي

Y₃ = 2,937 x1 + 0.574

المصدر :من اعداد اوباوثني.

 -5نموذج العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع باستخدام االنحدار المتعدد
الجدول رقم ( :)19نموذج العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع باستخدام االنحدار المتعدد
المتغيرات المستقلة
أبعاد اجتاهات أصحاب
املؤسسات اوصغرية حنو اوضريبة

درجة التوجه
لالقتصاد غير
الرسمي (االرتباط)

اختبار F

R²

0.807

108.888

0,651

معامل التحديد

معامل االنحدار b
0.507

0.556

النموذج
Y₃=1.519x1+
0.556 x₂ +0.278

المصدر :من اعداد اوباوثني باالعقماد عتل نقائج  spssبعد تفريغ االسقبيان.

من خال نقائج اجلدو واوذي يوضح اخقبار جودة اونموذج يقضح أن:
 قيمة  F= 108.888وهي داوة إوصائيا عند مسقوى معنوية  ،0.05وتد عتل جودة منوذج اوعالقة بني املقغريات املسقىتلة واملقغري اوقابعوصحة االعقماد عتل نقائجه بدون أخطا.
وتظهر قيمة  R²= 0.651ويشري هذا إىل أن املقغريات املسقىتلة تفسر اوقوجه أفراد اوعينة والققصاد غري اورمسي بنسبة  %65.1تىريبا،وتبى  %34.9تفسرها عوامل أخرى باإلضافة وألخطاء اوعشوائية اوناجتة عن دقة اخقيار اوعينة ودقة وودات اوىياس وغريها وهي عوامل
عشوائية ترجع وتلصدفة وغري اجلوهرية.
 أما منوذج اوقأثري فيمكن اوقعبري عنه باملعادوةY₃=0 ,278+0,507x 1+0,0556 x ₂ :اوقوجه والققصاد غري اورمسي = ( 0.507+0.278اجتاهات أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اجلهات املسؤووة عتل تسيري اوضرائب)
( 0.556+اجتاهات أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو دفع اوضريبة)
وهذا يعين إذا ثبت عنصر (اجتاهات أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو اجلهات املسؤووة عتل تسيري اوضرائب) ،وزاد عنصر (اجتاهات
أصحاب املؤسسات اوصغرية حنو دفع اوضريبة) مبىدار  ،1فإنه يؤثر عتل درجة اوقوجه والققصاد غري اورمسي ب 0.556
خامسا :الخاتمة
من خال اوبحث مت اووصو اىل جمموعة من اونقائج واويت يف حمقواها تقضمن تشكل اجتاهات ستلبية ودى أصحاب املؤسسات
اوصغرية حنو اوسياسة اوضريبة وهو االمر اوذي ساهم يف توجههم حنو االققصاد غري اورمسي ،وعموما سنسقعرض اهم اونقائج كما يتلي:
 اوضرائب املرتفعة من بني األسباب املؤدية وقوجه املؤسسات اوصغرية وتلنشاط ضمن االققصاد اخلفي ،وهو ما يسقوجب إعادة اونظر يفاوىوانني اوضريبة اخلاصة هبا نظرا وقميز املدينة هبذا اونوع من املؤسسات املقخصصة يف صناعة االوذية واالنقشار اوكبري هلا.
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 عدم اطالع اغتلبية أصحاب املؤسسات عتل اوىوانني اوضريبية اويت حتدد اوواجبات وتضمن احلىوق ،وهو ما قد يفسر عزوفهم عنتسديد اوضرائب ،وهو االمر اوذي يسقوجب محالت توعوية.
 اققناع أصحاب املؤسسات اوصغرية بأن هناك تباين يف تطبيق اوىوانني اوضريبية واورقابية ،واسقغالهلا كذوك يف املصاحل اوشخصية. جهل أصحاب املؤسسات اوصغرية باملنافع املباشرة واوغري مباشرة اويت تعود عتليهم جراء دفع اوضرائب واونشاط بصفة قانونية. عدم اهقمام أصحاب املؤسسات اوصغرية مبقابعة املفقشني واملراقبني عن مصاحل اوضرائب هلم ،و هذا قد ما يفسر توظيفهم وعما بدونعىود او تأمني ،و اسقئجارهم حملالت بدون عىود اجيار و بيع منقجاهتم بدون فواتري.
 عدم وجود اونية ودى أصحاب املؤسسات اوصغرية اوناشطة ضمن االققصاد اخلفي ،وتلقحو حنو مزاووة نشاطهم بصفة قانونية ضمناالققصاد اورمسي.
االقتراحات :بناء عتل اونقائج اوسابىة نىرتح ما يتلي:
عتل اوستلطات املعنية املزيد من اهقمام بأنشطة االققصاد غري اورمسي وحماووة تسهيل دمج هذه األنشطة ضمن االققصاد اورمسي من خال
تذويل كافة اوعىبات وتسهيل كافة اإلجراءات وهذا باونظر والنقشار اوواسع هلذه األنشطة اخلفية.
ينبغي عتل مصاحل اودووة تشديد اورقابة عتل أنشطة االققصاد املوازي ،وذوك من خال تنظيم احلمالت اوقفقيشية املفاجئة بشكل
دوري ،وفرض عىوبات صارمة عتل األنشطة املخاوفة وتلىوانني.
 توصي اودراسة عتل ضرورة اوىيام حبمالت تروجيية وتوعوية ألمهية اوضرائب وقيمة املنفعة اويت تعود هبا عتل اجملقمع واودووة واملؤسسات.
ضرورة حتسني صورة مصاحل اوضرائب واوصرامة يف تطبيق اوىانون عتل مجيع اوناشطني يف اجملا االققصادي.

نظراً وىتلة اودراسات اويت تناووت هذه املؤسسات اخلاصة بصناعة االوذية بوالية املدية واملنقشرة بأعداد كبرية ،توصي اودراسة مبزيد من
اودراسات واوبحوث وو هذه املؤسسات وتلمسامهة يف مواجهة ظاهرة نشاطها ضمن االققصاد غري اورمسي.
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الملخص
يعقرب االققصاد غري اورمسي و االسقثمار األجنيب املباشر من أهم املواضيع يف اوعصر اوراهن ،فأوهلما يعارض عجتلة اوقنمية ،و اوثاين
يساهم يف حتىيىها ،و من هذا املنطتلق هندف من خال هذه اوورقة إىل اوبحث يف نظرة املسقثمر األجنيب كمقعامل اققصادي إىل ظاهرة
االققصاد غري اورمسي وباسقخدام طريىة املربعات اوصغرى واوونا دراسة اثر االققصاد غري اورمسي عتل تدفق االسقثمار األجنيب املباشر يف
اجلزائر و قد ختلصت اونقائج إىل وجود تأثري ستليب معنوي وذوك ما اثبت أن االققصاد غري اورمسي يعكس وجود بيئة مؤسسية غري فعاوة ما
قد يعيق من تدفق االسقثمار األجنيب املباشر إىل اوبتلد.

الكلمات المفتاحية :االققصاد غري اورمسي ،االسقثمار األجنيب املباشر ،اجلزائر ،منوذج املربعات اوصغرى.

Abstract
The informal economy and foreign direct investment are the most important topics in the now day. The first
one is opposed to the path of development and the other contributes to itsenhacement. In this paper, we try to
examine the foreign investor'sview as an economic trader to the phenomenon of the informal economy.
Using the least squares method, we tried to study the impact of the informal economy on the flow of foreign
direct investment in Algeria. The results showed a significant negative effect, which proved that the informal
economy reflects an inefficient environment which may affect the flow of foreign direct investment into the
country.
Keywords: The informal economy, foreign direct investment, algeria, the least squares method.

المقدمة
االققصاد غري اورمسي و االسقثمار األجنيب املباشر من أهم املواضيع يف اوعصر اوراهن ،فأوهلما يعارض عجتلة اوقنمية ،و اوثاين يساهم يف
حتىيىها ،إذ يعقرب االققصاد غري اورمسي اققصاد طفيتلي ال ينفصل عن االققصاد اورمسي و بىدر ما يكبّد اودووة من خسائر مقعتلىة مبجموع
املداخيل اوناجتة عنه و غري اخلاضعة وتلحساب اووطين و املقأتية من اونشاطات غري اورمسية اوىائمة يف األسواق املوازية ،و أيضا اوقهرب
اوضرييب و اوذي يعقرب اود أهم خسائر اودووة إذ خيفض من إيراداهتا باإلضافة إىل خمقتلف أوجه هذا االققصاد و اويت تشمل اوفساد،
غسيل األموا  ،اوعمل غري اورمسي ....
واالققصاد غري اورمسي هو وىيىة واقعة يف كل اوعام ،حبيث ال يوجد اققصاد وطين خيتلو يف أي دووة من وجود دائرة من اونشاطات
االققصادية اوسوداء ،و هذه اوظاهرة ت عقرب من املواضيع االققصادية املعىدة و اويت حتمل اوكثري من اجلد باعقبار أن دائرة أنشطقها ال
تنفصل عن أنشطة االققصاد اورمسي هذا من جهة.
ومن جهة أخرى يعد االسقثمار األجنيب واجة متلحة والققصاديات اونامية و املقىدمة ،ويث واجة االققصاديات اونامية إىل رأس املا
واوقطور اوقىين و اوقكنوووجيا املقطورة اويت ينىتلها االسقثمار األجنيب املباشر إويها ،تىابتلها واجة االققصاديات املقىدمة املسقثمرة إىل أسواق
تسقثمر فيها رؤوس أمواهلا اوفائضة وديها ،بيد أن إشباع هذه احلاجة ال ميكن أن يقحىق من دون إجياد بيئة مالئمة والسقثمار و اويت من
جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،واقع املمارسة ووقمية املعاجلة 27 -و 28فيفري
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مقطتلباهتا أن يكون وتلدووة نظام سياسي و اققصادي يقسم باالسقىرار و نظام وتلقعامل يضمن وتلمسقثمرين وىوقهم ،و عتليه فان اوبتلد اوذي
يقسم بوجود ظاهرة االققصاد غري اورمسي و انقشار األنشطة غري اورمسية حبجم كبري ،ينظر إويه املسقثمر عتل انه يقسم باوىصور يف اجلودة
املؤسسية و هذه اووضعية ال تسمح ألي مسقثمر سواء كان حمتلي أو أجنيب أن يسقثمر يف بتلد تنعدم فيه اوشفافية و سيادة اوىانون وتنقشر
فيه اوبريوقراطية و اوفساد ،و منه فان االققصاد غري اورمسي يعقرب عائىا أمام تدفىات االسقثمار األجنيب املباشر هذا من جهة و من جهة
أخرى فان املسقثمر األجنيب قد يرى فيه أيضا عامال حمفزا والسقثمار ،إذ يوفر وه عوامل اإلنقاج بأقل تكتلفة ( يد عامتلة رخيصة ،مواد
اإلنقاج مهربة أو مسروقة بأقل تكتلفة ، )...ما يؤدي إىل تعظيم اوربح و هو ما يرغب فيه املسقثمر األجنيب ،كما قد يعكس عدم وجود
أسواق رمسي ة متلبية وتلطتلب عتل اوستلع و اخلدمات ما يسقدعي تتلبيقها يف أسواق موازية ،فريى املسقثمر يف ذوك فرصة وغزو األسواق
اورمسية و تتلبية اوطتلب بطريىة

رمسية.

و من هذا املنطتلق ارتأينا طرح اإلشكاوية اوقاوية :كيف ينظر المستثمر األجنبي كمتعامل اقتصادي لظاهرة االقتصاد غير الرسمي في

الجزائر؟
فرضية اوبحث يعكس االققصاد غري اورمسي وجود بيئة مؤسسية غري فعاوة ما قد يعيق من تدفق االسقثمار األجنيب املباشر إىل اوبتلد.
منهج الدراسة

من اجل اإلواطة جبوانب اإلشكا أعاله نسقخدم يف هذه اودراسة املنهج اووصفي واوقحتليتلي يف قاوب نسع من خالوه إىل إبراز واقع
االققصاد غري اورمسي و أمهية االسقثمار األجنيب يف كما مت اسقخدام منوذج من االققصاد اوىياسي وقغطية حمور اودراسة اوقطبيىية.
أهمية الدراسة
تقجتل أمهية اوبحث كون أن االسقثمار األجنيب املباشر يعقرب أداة مغذية وتلنمو االققصادي بينما ظاهرة االققصاد غري اورمسي فقعقرب مهددة
الققصاد اوبتلد ،و هلذا ارتأينا من خال هذا اوعمل اوبحث يف نظرة املسقثمر األجنيب كمقعامل اققصادي هلذه اوظاهرة.
الهدف من الدراسة :تسع هذه اودراسة

إىل:

إبراز واقع ظاهرة االققصاد غري اورمسي و االسقثمار األجنيب املباشر يف-إظهار موقف املسقثمر األجنيب من ظاهرة االققصاد غري اورمسي.

اجلزائر.

أوال -واقع االقتصاد غير الرسمي في الجزائر
 -1مفاهيم االقتصاد غير الرسمي:
االققصاد غري اورمسي هو جمموع اودخو اويت ال تدخل ضمن احلسابات اوىومية و احملىىىة بطرق شرعية و غري شرعية و اويت ال يقم
اإلعالن عنها وتلمصاحل اوضريبية ،كما يشمل أيضا املعامالت اوعينية اويت تقم دون اسقخدام

اونىود.

و وىد تعددت اوقسميات املطتلىة عتل هذا االققصاد ووىد خلصها االققصادي  Jean-Charles. WILLARD 1989يف اجلدو اوقايل:1

Bruno LAUTIER « L’économie informelle dans le tiers monde », Edition, la Découverte, Paris, 2004, p12.

1

جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،واقع املمارسة ووقمية املعاجلة 27 -و 28فيفري

2019

د.بورعدة حورية ،د.زياد أمحمد

267

جدول رقم :1المصطلحات والتسميات المستعملة للتعبير عن ظاهرة االقتصاد غير الرسمي
مفهوم اوسرية
مفهوم اوالنظامية
عالقة اوظاهرة باالققصاد اورمسي
االققصاد

Economie secondaire

اوثانوي

االققصاد املزدوجEconomie duale
Economie
االققصاد احمليطيpériphérique

االققصاد

االققصاد

Economie de l’ombre

اوظتلي

االققصاد غري اورمسيEconomie non officielle

االققصاد غري معتلن
االققصاد اهلامشيEconomie marginale
Economie informelle
االققصاد غري اورمسي
االققصاداملسقىل Economie autonome
االققصاد غري مسجلEconomie non enregistré
Economie irrégulière
االققصاد غري منظم
Economie non déclarée

Economie parallèle

املوازي
االققصاد اورماديEconomie grise

المصدر :من إعداد اوباوثان اعقمادا عتل مصطتلحات:

االققصاد غري مالوظ
االققصاد اوسري Economie cachée
Economie souterraine
االققصاد اخلفي
االققصاد حتت األرض Economie clandestine
Economie dissimulée
االققصاداملخفي
االققصاد حتت املاء Economie sous-marine
Economie occulte
االققصاد اوغامض
Economie noire
االققصاد األسود
Economie invisible
االققصاد غري مرئي
Contre –économie
االققصاد املضاد
االققصاد اإلجرامي Economie criminelle
Economie illégale
االققصاد غري قانوين
Economie non observé

D’après Jean-Charles WILLARD « l’économie souterraine dans les comptes nationaux », revue Economie et
statistiques N°226, Novembre 1989

وميكن تىسيم ما أسقخدم من مصطتلحات وقسمية اوظاهرة إىل ثالثة أنواع:1
-1.1المجموعة األولى:تشري إىل مفهوم اوسرية :أطتلق اوعديد من املصطتلحات وتلدالوة عتل سرية اوظاهرة من أبرزها  :اققصاد حتت
األرض أو اققصاد

حتيتsous-marine

 ،Economieاققصاد أسود

noire

 ،Economieاققصاد

سريcache

 ،Economieاققصاد

األبواب اخلتلفية أو االققصاد اخلفي.Economie souterraine
وتعطي املسميات اوسابىة انطباعا بان أنشطة اوظاهرة تعقرب غري مشروعة،كما تشري وتلطبيعة اوسرية هلا وكن ال ميكن اجلزم بان كافة
مفردات اوظاهرة مبثابة أعما غري مشروعة ،ويرجع ذوك إىل وجود بعض األنشطة املشروعة بيد أهنا غري معتلنة وال تدخل ضمن احلسابات
اوىومية.

فمثال:باونسبة وألنشطة غري املشروعة فققمثل يف االجتار يف اوستلع املسروقة واالجتار يف املخدرات واودعارة ،واوىمار ،واوقهريب واالوقيا
أما باونسبة وألنشطة املشروعة وغري املعتلن عنها وتلستلطات احلكومية فققمثل مثال يف دخل األعما احلرة اوذي ال يقم اإلبالغ عنه ،األجور
....

واملرتبات واألصو اويت حيصل عتليها اوفرد من األعما غري املبتلغ عنها ،اوقخفيضات واملزايا اإلضافية اويت متنح

وتلموظفني.

 -2.1المجموعة الثانية:تشري إىل مفهوم اوالنظامية :تووي هذه اجملموعة بالنظامية اوظاهرة ومن أبرز املصطتلحات اويت اسقخدمت
وقسمية اوظاهرة طبىا هلذا املفهوم :االققصاد غري

اورمسيEconomie non officielle

 ،االققصاد اوالنظامي ،االققصاد غري املرصود،

االققصاد غري املنظم .هذا املفهوم اعقربه اوكثري من املنظرين مفهوما ضيىا ألن اوالنظامية ويست وكرا عتل األنظمة غري املشروعة بل كثريا
ما ختص قطاع اوصناعات اوصغرية،واوباعة املقجووون ،واألعما اويدوية واحلرفية وهي غري قانونية ألنه ويس هلا تسجيل إداري وال ترقيم
اجقماعي وال ختضع وىوانني

اودووة.

1عاطف وويم أندراوس " االققصاد أوظتلي  :املفاهيم ،املكونات ،األسباب " مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية ،3111 ،ص ّ.03 ،03
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اورمسي:

من أبرز املفاهيم اويت اسقخدمت وقحديد ظاهرة :االققصاد اوظتلي واالققصاد املوازى  Economie Parallèleويعرب هذان املفهومان عن
عالقة االققصاد اورمسي بقتلك اوظاهرة باعقبارها عمتلية ديناميكية تؤثر يف وتقأثر باالققصاد اورمسي ،ويفضل اوكثريون اسقخدام أود مفاهيم
هذه اجملموعة باعقبارها أن معظم عناصر اوظاهرة هي نقيجة رد فعل وتلسياسات املعتلنة يف االققصاد اورمسي.
 -2ظهور و انتشار االقتصاد غير الرسمي و مفاهيمه في الجزائر
إن اوىطاع غري اورمسي أصعب يف اوقحديد من أي قطاع آخر ،إنه اووجه املظتلم وقتلك اوشرحية اويت تفشل احلكومة يف إوكام قبضقها عتليها،
إنه قطاع مقبتلور مبعىن أنه ال يسهل اوقعرف عتل تركيبه أو تنظيمه ،وهو حيقل مكانة واضحة يف بنية االققصاد اووطين.
و وىد وصرت خمقتلف اودراسات املقعتلىة باالققصاد غري اورمسي يف اجلزائر يف ثالثة مىاربات متثتلت أوهلا يف االققصاد املوازي والققصاد
اورمسي و اوناتج عن اخقالالت االققصاد املوجه ،و اسقندت اوثانية إىل مفهوم اوالنظامية اوذي يرتكز عتل األعما اوقجارية اوصغرية،
واملىاربة األخرية متثتلت يف االققصاد غري اوىانوين اوذي يهقم مبعيار اوالشرعية اوناتج عن اوقحوالت االققصادية و اوسياسية وتلبتلد.
 -1.2االقتصاد الموازي لالقتصاد الرسمي:
ظهر مفهوم ما يسم باالققصاد املوازي اوىائم باوقوازي مع االققصاد اورمسي جراء بعض اإلخقالالت باونظام اوىائم يف اودووة ،ففي اوفرتة
ما بعد االسقىال اويت شهدت ارتفاع هائل يف اونمو اودميغرايف ،اوذي أدى إىل توسع سريع وطتلب اوستلع و اخلدمات مىارنة حبركية اإلنقاج
اوداختلي اخلام غري اوكافية ،ما سبب ارتفاع اوطتلب عن اوعرض و اوذي أدى إىل ندرة املنقجات،ما شجع اوقجار و املؤسسات اخلاصة
عتل اخقنام اوفرص باققناء اوستلع اونادرة (اوستلع االسقهالكية ،املواد األووية ،اوعمالت األجنبية )..من األسواق اورمسية و إعادة توزيعها
وبيعها يف األسواق املوازية بأسعار عاوية ،وقحىيق هامش ربح من جراء عمتلية إعادة اوقوزيع .و وىد تطورت هذه اوقجارة غري اورمسية إىل
غاية انقشارها عرب احلدود عن طريق هتريب املنقجات املدعمة من طرف احلكومة (خاصة املواد اوغذائية) عرب احلدود وتلبتلدان اجملاورة
(املغرب ،تونس ،املايل ،اونيجر) وقباع باوعمالت األجنبية اويت تسقعمل وقغذية اوسوق املوازية وتلعمتلة باجلزائر ،1خصوصا بعد اعقماد سياسة
اورقابة عتل اونىد األجنيب بعد عجز اوبنك املركزي عتل تتلبية رغبات طاويب اوعمتلة اوصعبة نقيجة اسقنزافها يف تغطية االسقثمارات اوضخمة
وقسيري االققصاد اووطين ،و أيضا تدهور أسعار اونفط سنة  1986خاصة أن إيرادات اودووة تعقمد بنسبة %90عتل إيرادات احملروقات .ما
زاد من عبء املديونية اخلارجية عتل كاهل اودووة اجلزائرية.
-2.2المفهوم الالنظامي:
مت انقشار ما يسم باالققصاد اوالنظامي ،االققصاد غري املرصود ،االققصاد غري املنظم ،االققصاد غري اورمسي يف طيات االققصاد اجلزائري
نقيجة األزمة اوبرتووية وسنة  1986اويت ختلّفت اضطرابات ماوية ،سياسية و اققصادية أدت إىل فشل اوسياسات املقبعة يف تسيري االققصاد
ما اثبت أيضا فشل نظام اوقخطيط املقبع (االققصاد املوجه)  ،و إلعادة اوقوازن قامت باعقماد اونظام اورأمسايل باوقحو حنو اققصاد اوسوق
صاوب هذا االنقىا انقشار هذا املفهوم و اوذي متثل يف األنشطة و اوصناعات اوصغرية ( صناعة األغذية ،اونسيج ،ورش املالبس)... ،
باإلضافة إىل األعما املنزوي ة و احلرفية ،تنشط هذه األعما بطريىة غري رمسية ألنه ويس هلا تسجيل إداري وال ترقيم اجقماعي وال ختضع
وىوانني اودووة ،باإلضافة إىل اعقمادها عتل عماوة غري رمسية بأجور مقدنية (خاصة اوعمل اونسوي) .تساهم هذه األنشطة بقزويد اوشركات
اورأمساوية باوستلع و اخلدمات بأسع ار منخفضة وتلىيام باملشاريع اورأمساوية ،ما يقيح هلذه األخرية إمكانية اإلنقاج بأقل تكتلفة مع اإلبىاء

1

Bellache Youghourta (2010) « L'économie informelle en Algérie, une approche par enquête auprès de ménages : le cas
de Bejaia » Thèse de doctorat En cotutelle de l’Université de Bejaia (Algérie) et de l’Université Paris -Est Créteil
(France) Spécialité : Sciences Economique, p46.
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عتل معدالت األجور منخفضة .1و عتليه فان اوىطاع اوغري اورمسي يعقرب بيدق اوىطاع اورأمسايل (رأس املا اوقجاري) ،كون هذا األخري
يسقغتله يف احلصو عتل عناصر اإلنقاج بأقل تكتلفة ،و هذا ما أشار إويه ) (Hugon 1980عتل أن أنشطة األسواق اوصغرية هي أنشطة
رأمساوية مشرتكة حبيث أهنا تابعة وألنشطة اورأمساوية.
إن هذا االققصاد غري اورمسي ال يعقرب فىط نقاج عن تطور اونظام اورأمسايل اوذي ساهم يف توسعه و اسقغالوه مىابل وصووه عتل عناصر
إنقاج بأقل تكتلفة ،و إمنا هو أيضا نقيجة عن اوعواقب االجقماعية اونامجة عن تطبيق اوسياسات اهليكتلية ،فتلىد عمدت اوستلطات اجلزائرية
إىل إجراء ستلستلة من إصالوات اققصادية مققاوية ويث قامت بقخفيض قيمة اودينار وحترير األسعار مما يعين فقح اجملا وىوى اوعرض
واوطتلب يف سوق اوصرف وسوق اوستلع واخلدمات ،ما أدى إىل ارتفاع هائل ألسعار خمقتلف املنقجات مع بىاء األجور ثابقة .2هذه اوعوامل
أدت إىل تدهور املسقوى املعيشي وعدم كفاية اودخل اوفردي وقتلبية احلاجات اويومية ،وهذا األخري أود أهم األسباب اويت دفعت إىل
اوقوجه إىل اوقشغيل غري اوشرعي وممارسة املشاريع اوصغرية غري اوشرعية يف اوسوق املوازية من أجل احلصو عتل دخل.
غضت احلكومة و مؤسساهتا اوبريوقراطية اوطرف عن هذه اونشاطات غري اورمسية ألهنا رأت فيها أداة المقصاص غضب جيوش من
و وىد ّ
اوعاطتلني هذا من جهة ،و من جهة أخرى فان هذا االققصاد يربأ مصاحل اوقأمينات اوصحية و االجقماعية من كل املسؤوويات اويت قد تىع
عتل عاتىهم ،يف وا اوقعامل مع عاطتلني جدد عن اوعمل .3كما تغاضت عن نشاط اوسوق املوازية وتلعمتلة بسبب غياب اوبدائل
اوىانونية (مكاتب رمسية وتلصرف).
 -3.2معيار الالشرعية (االقتصاد غير القانوني):
انقش ر املفهوم اجلديد هلذا االققصاد مبا يسم باالققصاد غري املراقب ،االققصاد األسود ،االققصاد اإلجرامي ،االققصاد غري اوىانوين يف فرتة
اوقسعينات بعدما مت حترير اوقجارة اخلارجية حتريرا تاما ،4ما أدى إىل انقشار عمتليات اوقهريب اويت يىوم هبا مجاعات عابرة وتلحدود واويت
هي عبارة عن شبكات مقخصصة يف اوربح اوسريع ،عن طريق تفادي قوانني اودووة إىل قوانني اوتلوبيات واوقجارة غري اوشرعية نظرا وتلموقع
اجلغرايف واالققصادي وتلجزائر ،وكان هتريب اوستلع يىقصر عتل اسقرياد املخدرات ،واملفرقعات واوسجائر نظرا وقوسع قائمة اوواردات بسبب
5
إوغاء اودعم ألسعار املواد االسقهالكية .
إضافة إىل ما نقج عن عمتلية خوصصة املؤسسات اوعمومية من تسريح كبري وتلعما  ،و مع ارتفاع معدالت اونمو اودميغرايف اوذي عرفقه
اجلزائر خال فرتة ما قبل اوقسعينات ويث جتاوز يف املقوسط  %2,8سنويا ،ما أدى إىل ارتفاع مسقويات اوبطاوة و انقشار اوفىر اوتلذان
يعقربان مصدرا وىيىيا وتلقشغيل اوغري اوشرعي ،ما يد عتل ارتفاع معدالت اجلرمية و كذا انقشار منظمات إجرامية ذات نفوذ و ستلطة ،مما
دفع باوفئات احملرومة إىل اوعمل مبنظمات إجرامية سعيا وراء كسب مدخو يغطي اوقياجاهتم اويومية ،و ما ساعد هذا االققصاد اإلجرامي
يف اوقوسع عدم االسقىرار و اوال أمن اوذي شهدته اودووة اجلزائرية يف اوقسعينات ،ويث عرفت هذه اوفرتة انقشار اإلرهاب اهلمجي مما
أدى إىل اهقمام اودووة باجلانب اوسياسي من أجل توفري األمن ملواطنيها ،وإمهاهلا وتلجانب االققصادي وختتلفها عن مراقبة اوعمتليات
االققصادية ،هذا ما أدى باملنظمات اإلجرامية من إخقنام اوفرصة وتوسيع نشاطاهتم غري قانونية .و ما سهل انقشار هذا االققصاد هو

1

Bellache Youghourta (2010) , Ibid, p 47.

2بن دعيدة " اوقجربة اجلزائرية يف اإلصالوات االققصادية " ،مركز دراسات اووودة اوعربية  ،بريوت 0999 ،
كامل سويعد  :اوشرق االوسط(WWW .BBC Arabic .com

3

Fergani Meriem « Le programme d’ajustement structurel en Algérie », Revue l’économie N° 34, juin 1996, P24 .

5كقوش عاشور  ،قورين واج قويدر " ظاهرة غسيل األموا كمظهر من مظاهر اوفساد االققصادي – واوة اجلزائر " مداختلة يف متلقى دويل وو أبعاد اجليل
اوثاين من اإلصالوات االققصادية يف اودو اونامية ،جامعة بومرداس 4 ،و  1نوفمرب 3116
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اوفساد اإلداري و اورشاوي ،حبيث يقضح انقشار اوفساد جتليا يف اودووة من خال اوقالهلا املراتب األخرية حبسب منظمة اوشفافية اودووية
1
و اجلدو اوقايل يبني ونا رتب اودووة اجلزائرية حبسب مؤشر اوفساد اوعاملي .
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ثانيا -واقع االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر

-1تعريف االستثمار األجنبي المباشر:
تعددت اوقعاريف و اونظريات املفسرة هلذا اونوع من االسقثمارات األجنبية و من أمهها:
 -1.1تعريف صندوق النقد

الدولي FMI

:يعقرب أن االسقثمار األجنيب املباشر نوع من االسقثمارات اودووية ،و هو يعكس هدف

وصو كيان (عون اققصادي) يف اققصاد ما عتل مصتلحة دائمة مبؤسسة مىيمة يف اققصاد وطين آخر ،و تنطوي هذه املصتلحة عتل وجود
2
عالقة طويتلة األجل بني املسقثمر األجنيب املباشر و املؤسسة إضافة إىل متقع املسقثمر املباشر بدرجة كبرية من اونفوذ يف إدارة املؤسسة .
 -2.1تعريف منظمة التجارة العالمية:OMCإن االسقثمار األجنيب املباشر هو عمتلية يىوم هبا املسقثمر املقواجد يف بتلد ما (اوبتلد األم)
ويث يسقعمل أصووه يف بتلدان أخرى (اودو املضيفة) مع نية تسيريها

3

.

 -3.1تعريف منظمة التجارة و التنمية االقتصادية:OCDEكل شخص طبيعي ،كل مؤسسة عمومية أو خاصة ،كل وكومة ،كل
جمموعة من األشخاص اوطبيعيني اوذين هلم عالقة فيما بينهم ،كل جمموعة من املؤسسات اويت تقمقع باوشخصية املعنوية املرتبطة فيما
بينها ،و هي عبارة عن مسقثمر أجنيب إذا كانت وديه مؤسسة والسقثمار األجنيب و يعين أيضا فرع أو شركة فرعية تىوم بعمتليات يف بتلد
4
آخر غري بتلدها األصتلي .
من خال اوقعاريف اوسابىة ميكننا صياغة تعريف شامل والسقثمار األجنيب املباشر وهو :اسقثمار طويل األجل خارج ودود اوبتلد األصتلي
يعطي وصاوبه وق املشاركة يف إدارة املشروع و اوقحكم يف عمتليات املؤسسة األجنبية إضافة إىل وق متلكية املؤسسة ،و عتليه فان اوفرق
اجلوهري بني االسقثمار املباشر و غر املباشر هو ان األو  :يشري إىل حتركات رأس املا اويت تقضمن متلكية و نوع من املراقبة و اوقحكم يف
اختاذ اوىرار من قبل املسقثمر ،أما اوثاين :فهو نوع من اوقدفق اوذي يطتلق عتليه رأس املا اوقمويتلي مثل شراء اوسندات و غريها من األوراق
املاوية.
1بورعدة وورية " االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر" مذكرة ماجسقري  ،جامعة وهران  ،3104 ،ص 039
 2عبد اجمليد قدي " املدخل إىل اوسياسات االققصادية اوكتلية" ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،3113 ،ص .310

3تومي عبد اورمحان " آفاق و واقع االسقثمار األجنيب املباشر من خال اإلصالوات" مذكرة ماجسقري يف اوعتلوم االققصادية (فرع حتتليل اققصادي) ،جامعة اجلزائر.3110،ص .40

OCDE : Définition de références « détail des investissements internationaux »Paris , 1983, P14
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 -2تحليل تدفق االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر:
تبنت اجلزائر نظامني خمقتلفني ابقداءا من االسقىال إىل يومنا هذا ،إذ عرفت اونظام االشرتاكي يف اوفرتة ما بعد االسقىال إىل غاية هناية
اوثمانينات ،وققحو بعد ذوك حنو اققصاد اوسوق و تقبىن اونظام اورأمسايل ،و ذوك بعد قصورها و عجزها عن اونهوض باالققصاد اووطين
وحتىيق اوقنمية املنشودة اثر اوقدخل املفرط وتلدووة يف احلياة االققصادية و انغالقها عن اوعام اخلارجي نقيجة تشبقها بفكرة اوسيادة اووطنية
ورفضها وقدخل األيدي األجنبية خوفا من االسقعمار ،و هذا ما مثل عائق أمام تدفق االسقثمارات األجنبية حنو اجلزائر يف مروتلة سيادة
اونظام االشرتاكي ويعرف هذا األخري منوا و تطورا بعد انفقاح اودووة اجلزائرية حنو اوعام ،و عتل هذا األساس ميكن حتتليل وجم تدفق
االسقثمار األجنيب اووارد إىل اجلزائر خال مروتلقني كاوقايل:
 -1.2االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر في الفترة
عرفت اجلزائر كبىية اودو اونامية تدفق االسقثمارات األجنبية املباشرة و وكن بنسبة ضئيتلة و اوشكل املوايل يوضح ذوك.
1696-1691

شكل رقم  :1يمثل صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الداخلة إلى الجزائر في الفترة

المصدر :قاعدة بيانات

1696-1691

word bank2017

من خال اوشكل أعاله نالوظ تذبذب يف تدفىات االسقثمار األجنيب املباشر إىل اجلزائر من سنة إىل أخرى ،إذ شهد انزالق واد سنة
 1971ويث سجل ما وجمه  0,6متليون دوالر مىارنة عما كان عتليه سنة  1970اويت كانت قد سجتلت ما قيمقه  80,12متليون دوالر،
يرجع هذا االخنفاض احلاد إىل سياسة تأميم احملروقات املطبىة سنة  1971إضافة إىل انعدام وق متلكية اآلبار وتلمسقثمر األجنيب ،و ذوك
باعقبار أن قطاع احملروقات كان اوىطاع اووويد املسقحوذ عتل اهقمام املسقثمرين األجانب آنذاك .إال انه و سرعان ما يشهد االسقثمار
األجنيب املباشر تدفىا وفريا يف اوسنوات اويت تتلقها ،ويث سجل أعتل قيمة وه سنة  1974قدرت بـ 358متليون دوالر و ذوك نقيجة ارتفاع
أسعار اونفط ،و أيضا بعد فقح قطاع احملروقات ورؤوس األموا األجنبية بعد سنة  1971ما ساهم يف تدفق االسقثمارات يف خمقتلف جماالت
اوقنىيب و اوقكرير و اونىل وتلبرتو و اوغاز اوطبيعي ،مث اخنفض مباشرة ويبتلغ ما قيمقه  11,9متليون دوالر ،ويقذبذب بعد ذوك بني
االرتفاع اوطفيف و االخنفاض ويسجل ثاين اكرب تدفق وه سنة  1980مبا يعاد  348متليون دوالر .و بداية من اوثمانينات شهد تدفق
االسقثمار األجنيب املباشر اخنفاض واد بسبب اورتاجع املسقمر يف أسعار احملروقات ،ويسجل قيمة ستلبية سنة  ،1982ويعود إىل اونمو
االجيايب و وكن بوترية جد منخفضة عن اوسنوات اوسابىة خاصة بعد األزمة اوبرتووية وسنة  1986أين تالها اخنفاض معقرب يف تدفق
االسقثمار األجنيب وسنة  1987بىيمة  3,7متليون دوالر بعد أن كان قد بتلغ  5,3متليون دوالر يف اوسنة اويت سبىقها ،ويبدأ يف االرتفاع
بصفة اجيابية و يبتلغ ما يعاد  12متليون دوالر سنة .1989
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وعتليه و بناءا عتل حتتليل اوبيانات املوصوفة باوشكل أعاله ،فان تبين اجلزائر وتلنظام االشرتاكي و اوذي و محل يف طياته خمقتلف اوربامج
اوقنموية اويت ارتكزت بدورها عتل اوىطاع اوصناعي ،و باألخص قطاع احملروقات اويت ختضع أسعارها وظروف خارجية و اويت شهدت
تدهور يف اونصف اوثاين من اوثمانينات ،ما أظهر هشاشة اونظام املقبع و اوذي كان وه اووقع اوكبري يف اخنفاض تدفىات االسقثمار األجنيب
املباشر اووارد إىل اجلزائر عتل اورغم من حماووة احلكومة تىدمي حتفيزات من اجل جذبه ،إال انه ما زاد من تفاقم اووضع عجز اودووة اجلزائرية
عن سداد ديوهنا ما أدى إىل زيادة االضطراب االققصادي وتلدووة.
-2.2االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر في الفترة

2119-1661

بعد األزمة اوبرتووية اويت بينّت هشاشة اونظام املقبع ما قبل اوقسعينات و اوذي ختلف أوضاع مرتدية أوت برتاكم املديونية عتل كاهل اودووة
اجلزائرية ،كان عتل اجلزائر تغيري منط نظامها و ختتليها عن اونظام االشرتاكي وققحو بعده إىل اققصاد اوسوق ،و اوذي كان اهلدف اورئيسي
من وراءه إعادة جدووة اوديون و ذوك باالتفاق مع صندوق اونىد اودويل ،اوذي كان من ضمن شروطه انفقاح اجلزائر عتل اوعام اخلارجي
بقطبيق جمموعة من اإلصالوات مشتلت تطوير و ترقية االسقثمار بقحسني مؤشرات جاذبيقه وتىدمي خمقتلف اوقحفيزات و اوقسهيالت
اخلاصة جلتلب االسقثمار األجنيب املباشر من اجل حتىيق اوقنمية احملتلية ،و عتل هذا األساس فىد شهد االسقثمار األجنيب املباشر مسقويات
مىبووة من تدفىاته خال هذه اوفرتة ،و يقضح ذوك من خال اوشكل املوايل:
شكل رقم  :2يمثل صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الداخلة إلى الجزائر في الفترة

2119-1661

المصدر :قاعدة بيانات word bank2017

من اوشكل أعاله يقضح ونا جتليا ركود تدفىات االسقثمار األجنيب املباشر يف اونصف األو من اوقسعينات ،إذ بتلغ أعتل قيمة سنة
مبا يعاد

30

1992

متليون دوالر وينعدم بعد ذوك يف اوفرتة ما بني  ،1995-1993و ذوك راجع إىل تدهور االسقىرار االققصادي و األمين

وتلبالد ،إذ عرفت هذه اوفرتة مبا يسم باوعشرية اوسوداء نقيجة اإلرهاب اهلمجي آنذاك هذا من جهة ،و من جهة أخرى سياسات
اإلصالح املطبىة و اويت مشتلت اعقماد اوسياسة اوقىشفية ،ما ساهم يف تىتلص احلوافز و االمقيازات املىدمة جلذب االسقثمار األجنيب
املباشر .غري انه و مع مطتلع اونصف اوثاين من اوقسعينات بدأ تدفق االسقثمار األجنيب املباشر إىل اجلزائر يعرف رواجا ،و ذوك بعد صدور
قانون اخلوصصة سنة  ،1995و اوذي إعقُرب كأود أهم اإلصالوات اهليكتلية املسامهة يف جذب االسقثمار األجنيب املباشر ،ما أدى إىل
بداية ارتفاع مسقويات اوقدفق إىل غاية وصووه ما قيمقه  606متليون دوالر سنة  ،1998ويعاود االخنفاض يف سنيت  1999و  2000عتل
اوقوايل بسبب اورتاجع يف أسعار اونفط ،وكنه سرعان ما وبث أن ارتفع ويفوق عقبة املتليار و يسجل اكرب مسقوى وتلقدفق منذ االسقىال
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سنة  2001ويث قدرت قيمة اوقدفق ما يعاد

1113

متليون دوالر ،و وافظت عتل نفس اوعقبة يف اوسنة املواوية مع تراجع طفيف إذ

بتلغت  1065متليون دوالر ،و يرجع هذا االرتفاع املتلحوظ بوترية هائتلة إىل حتىيق االسقىرار األمين يف اوبالد ،باإلضافة إىل انقهاج اودووة
بداية من األوفية برنامج دعم اإلنعاش االققصادي ،و اوذي محل يف طياته جمموعة من احلوافز و اوقسهيالت اخلاصة باالسقثمار األجنيب
املباشر خاصة يف اوىطاعات خارج احملروقات ،و اويت القت اسقىباال من قبل املسقثمرين خصوصا قطاع اخلدمات (شركة اوراسكوم
املصرية) ،مث عرف هذا اوقدفق اخنفاضا يف سنة  2003ويسجل ما قيمقه  637متليون دوالر ،ويواصل بعد ذوك االرتفاع إىل غاية جتاوزه عقبة
املتليار سنة  2005مبا يعاد

1156

متليون دوالر ،ويحافظ عتل هذه اوعقبة بني االخنفاض اوطفيف و اوعودة إىل االرتفاع يف اوسنوات

املواوية ،إىل غاية جتاوزه املتليارين سنة  2008إذ قدر بـ 2638متليون دوالر ،ويواصل االرتفاع و يسجل أعتل مسقوى يف اوسنة املواوية مبا
يعاد  2764متليون دوالر ،و ذوك رغم األزمة اوعاملية وسنة
باونظام اوعاملي ،و يف سنة

2010

2008

و اويت م متس اجلزائر بصفة قوية نظرا حملدودية اندماج نظامها املايل

تراجع قتليال و وكن سرعان ما عاود االرتفاع سنة  2011مبا يعاد

2571

متليون دوالر ،و ذوك بعد

تدهور األوضاع األمنية يف معظم اودو او عربية ما ساهم يف حتو رؤوس األموا األجنبية والسقثمار حنو اجلزائر نظرا والسقىرار األمين و
االققصادي هبا ،غري انه يف اوسنوات اويت تتلت سنة
ستلبية سنة

2015

2011

عرف تدفق االسقثمار األجنيب املباشر اخنفاض تدرجيي إىل غاية بتلوغه قيمة

و ذوك نقيجة اوقدهور املفاجئ و احلاد يف أسعار اونفط و اوذي جنم عنه تدهور األوضاع االققصادية ،ما أدى باودووة

إىل إتباع سياسة تىشفية أثرت ستلبا عتل مؤشرات جذب االسقثمار األجنيب املباشر .و وكن سرعان ما عاود االرتفاع يف اوسنة املواوية إذ
بتلغ ما يعاد  1546متليون

دوالر.

وعتليه و بناءا عتل هذا اوقحتليل فانه ميكن االسقنقاج أن تدفىات االسقثمار األجنبية املباشرة شهدت رواجا بداية من األوفية ،إال أهنا
بىيت مرتبطة ارتباطا وثيىا بأسعار اونفط كون اونسبة األكرب فيها يسقحوذ عتليها قطاع احملروقات ،عتل اورغم من جمهودات اودووة
وتشجيعها بقىدمي ووافز اسقثنائية و مغرية وتلمسقثمر األجنيب املباشر والسقثمار يف اوىطاعات خارج قطاع احملروقات.
ثالثا -دراسة قياسية ألثر االقتصاد غير الرسمي على تدفق االستثمار األجنبي المباشر
 -1تحديد نموذج الدراسة:
وإلجابة عتل إشكاوية اوبحث و من اجل تبيان نظرة املسقثمر األجنيب وظاهرة االققصاد غري اورمسي قمنا بصياغة اونموذج
ويث  :IDEاالسقثمار األجنيب املباشر اوداخل إىل اجلزائر كنسبة من اوناتج احملتلي

اوقايل:

)IDEt=β0+β1 EIN+εtIDE= f (EIN
اإلمجايل :EIN ،متثل وجم االققصاد غري

اورمسي يف

اجلزائر كنسبة من اوناتج احملتلي اإلمجايل :β0 ،املعامل اوثابت و :β1معتلمة اوقىدير والققصاد غري اورمسي ،أما  εفقمثل اخلطأ اوعشوائي.
 -1.1المتغير التابع :االستثمار األجنبي المباشر ،صافي التدفقات الداخلة ( ٪من إجمالي الناتج المحلي))IDE( :
االسقثمار األجنيب املباشر هو صايف تدفىات االسقثمار وتلحصو عتل إدارة دائمة (%10أو أكثر من أسهم اوقصويت) يف مؤسسة تعمل
يف اققصاد غري اققصاد املسقثمر .وهو جمموع رأس املا  ،و إعادة اسقثمار األرباح ،ورأس املا اوطويل األجل ،ورأس املا اوىصري األجل.
وتظهر ستلستلة اوقدفىات اوصافية اوداختلة (تدفىات االسقثمار اجلديدة اوداختلة ناقصا االسقثمار) يف االققصاد املبتلغة من املسقثمرين
األجانب ،وتنىسم عتل اوناتج احملتلي اإلمجايل ،مت اوقحصل عتل بيانات هذا املقغري من اوبنك اوعاملي.
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شكل رقم :3صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الداخلة إلى الجزائر كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفترة

المصدر :من إعداد اوباوثان باالعقماد عتل بيانات مأخوذة من

2115-1661

World Development Indicators : 2017

نالوظ من اوشكل رقم 3أن اجلزائر سجتلت تدفق ضئيل والسقثمار األجنيب املباشر اوداخل إويها يف سنيت  1991و  ،1992و انعدامه يف
اوفرتة  ،1995-1993و تعد سنة  1996كبداية وقدفىات االسقثمارات األجنبية إويها ويث قدرت قيمقها  270متليون دوالر ،ويرجع هذا
اوقحسن إىل إبرام اتفاقيات اوقصحيح اهليكتلي مع صندوق اونىد اودويل و اويت كان هلا دورا هاما يف تنظيم االسقثمار و إنعاش وركقه
باجلزائر ،إذ فقح هذا االتفاق اوباب أمام رؤوس األجنبية و نص عتل حترير اوقجارة اخلارجية و ختفيض اوعمتلة احملتلية و اويت من شاهنا زيادة
أرباح املسقثمرين ،باإلضافة إىل حتسن أسعار اوبرتو اويت شهدت تدهور بداية من اونصف اوثاين من اوثمانينات خصوصا أن اونسبة األكرب
من االسقثمار يسقحوذ عتليها قطاع احملروقات هذا من ناوية ،و من ناوية أخرى بداية اوقحسن يف املناخ اوسياسي اوذي كان أهم سبب
يف عدم تدفق االسقثمارات األجنبية املباشرة إىل اجلزائر إذ عاشت اجلزائر مبا يعرف باوعشرية اوسوداء يف فرتة

اوقسعينات.

ووىد بتلغ تدفق االسقثمار األجنيب املباشر ذروته يف سنة  2001ويث سجل ما يفوق املتليار دوالر أي ما يعاد نسبة %2,03كنسبة من
اوناتج احملتلي اإلمجايل ،و ذوك راجع إىل إعداد اجلزائر برنامج دعم االنقعاش االققصادي وتلنهوض باالققصاد اووطين ،حبيث اهقمت اودووة
بقطوير و ترقية االسقثمار ويث أصدرت قانون  03-01و اوذي وث عتل اسقحداث جماالت جديدة والسقثمار و عدم قصورها عتل
قطاع احملروقات ،كما منح املسقثمرين األجانب ووافز ماوية ،جبائية و مجركية عديدة .
و عتل اورغم من اوقشجيعات و احلوافز املىدمة جلذب املسقثمرين األجانب إال انه و مع بداية سنة  2009شهد تدفق االسقثمار األجنيب
حنو اجلزائر اخنفاضا تدرجييا إىل غاية وصووه ادين املسقويات ،و ذوك ناتج عن أزمة سنة  ،2008و اويت عرفت اخنفاض واد يف أسعار
اونفط ما دفع احلكومة إىل إتباع سياسة تىشفية و باوقايل نىص احلوافز االسقثمارية.
 -2.1المتغير المستقل :االقتصاد غير الرسمي في الجزائر ( ٪من إجمالي الناتج المحلي):)EIN( :
و قد مت االعقماد عتل دراسة فريدريك شنايدر يف احلصو عتل معدالت االققصاد غري اورمسي خال فرتة  ،2015-1991ويث اسقخدم
منوذج  MIMICوىياس هذا االققصاد و اوذي يعقمد عتل أسباب و مؤشرات هذه اوظاهرة.و اوشكل املوايل يبني ونا وجم االققصاد غري
اورمسي يف اجلزائر.
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شكل رقم : 4حجم االقتصاد غير الرسمي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر للفترة

2115-1661

المصدر :من اعداد اوباوثان باالعقماد عتل بيانات مأخوذة من دراسة:
Leandro Medina and Friedrich Schneider « Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last
20 Years? « » IMF Working Paper , African Department , International Monetary Fund , January 2018

نالوظ من اوشكل رقم 4أن وجم االققصاد غري اورمسي تراوح ما بني %20إىل %40من اوىيمة اإلمجاوية والققصاد اجلزائري يف اوفرتة
 2015-1991و هي نسبة معقربة حتو دون حتىيق اوقنمية االققصادية ،الن هذا االققصاد يسبب عدم اوكفاءة يف أداء سوق اوعمل وسوق
اوستلع و اخلدمات عتل ود سواء ،كما انه يىدم املنافسة غري اوعادوة بني األعوان االققصاديون .كما أن هذا االققصاد جيذب اوعما من
االققصاد اورمسي و ين قج بذوك وتلىة مفرغة ،إذ أن هجرهتم من االققصاد اورمسي و نشاطهم بطريىة غري رمسية تىتلل من عائدات اوضرائب
و باوقايل عدم قدرة اودووة عتل اوىيام باونفىات اوعامة ما يعيق اوستلطات عن تنفيذ اوسياسات اويت تدعم اوقنمية املسقدامة ،وهذا ما يد
عتل االخنفاض اوقدرجيي حلجم االققصاد غري اورمسي يف اوشكل أعاله إذ أووت اودووة اهقماما باحلد من توسع هذا االققصاد بداية من
األوفية ويث قدر وجم هذا االققصاد يف سنوات اوقسعينات ما يفوق %30و ذوك وغياب اودووة عن رقابة اونشاطات االققصادية
واهقمامها بقوفري االسقىرار األمين يف اوبالد نظرا وتلعشرية اوسوداء اويت عاشقها يف هذه اوفرتة ،يف وني بدأ يف االخنفاض تدرجييا إىل غاية
وصووه %24سنة  2015و ذوك نقيجة وتلجهودات املبذووة من طرف اوستلطات إلدماج اوشباب اوبطا يف اوىطاع اورمسي وقحو دون
توغتله يف اوىطاع غري اورمسي و ذوك خبتلق عدة برامج وقشغيل اوشباب مثل (اووكاوة اووطنية وتلقشغيل ،ANEMوكاوة اوقنمية اووطنية ،ADS
اووكاوة اووطنية ودعم تشغيل اوشباب

ANSEJ

 ،اوصندوق اووطين وتلقامني عن اوبطاوة  ،CNACاووكاوة اووطنية وقصغري اوىرض املصغر

 )ANGEMو غريها ،باإلضافة إىل تشجيع و تطوير االسقثمار من اجل ختلق فرص اوعمل.
 -2تقدير النموذج بطريقة المربعات الصغرى(:)OLS
يف هذا اجلزء سنىوم بقىدير اوعالقة بني االسقثمار األجنيب املباشر كمقغري تابع و االققصاد غري اورمسي كمقغري مسقىل باسقخدام طريىة
املربعات اوصغرى باعقبارها تسقند عتل مبدأ تصغري جمموع مربعات األخطاء إىل أدىن ود ممكن و ذوك عند مسقوى  ،%5أما فيما يقعتلق
بنماذج االحندار اخلطي من خال فحص مشكتلة االرتباط اوذايت يف اوبواقي سوف نسقعمل اخقبار ) (DWو
بعد تطبيق طريىة املربعات اوصغرى كانت اونقائج موضحة يف اجلدو

اخقبار (Jaque- berra) .

اوقايل:
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جدول رقم : 3نموذج الدراسة بطريقة المربعات الصغرى
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نالوظ من خال اجلدو أن تأثري االققصاد غري اورمسي عتل االسقثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر كان تأثري معنوي ستليب ،و هذا يعين أن
اوزيادة يف وجم االققصاد غري اورمسي كنسبة من اوناتج احملتلي اإلمجايل بـ %1سيؤدي إىل اخنفاض تدفق نسبة االسقثمار األجنيب املباشر
كنسبة من اوناتج احملتلي اإلمجايل بـ .% .5أما فيما خيص صحة اونموذج فان إوصائية فيشر جاءت معنوية ( )0,02عند مسقوى اودالوة
 ،%5و باوقايل نرفض فرض اوعدم ونىبل اوفرض اوبديل ،أي أن املقغري املسقىل(االققصاد غري اورمسي) يؤثر و يفسر املقغري اوقابع (االسقثمار
األجنيب املباشر) ،و هذا يعين أن اونموذج ذو إوصائية معنوية.
أما فيما خيص مشكتلة االرتباط اوذايت فىد أشارت قيمة) (DWإىل ( )1,87و هي قيمة تىرتب من  2وجدت يف جما اويىني آي عدم
وجود ارتباط ذايت وتلبواقي .وباونسبة و تلقأكد من توزيع اوبواقي توزيعا طبيعيا نالوظ من خال اوشكل رقم  5أن اخقبار )(Jaque-bera
كانت نقائجه اصغر من) ، (chi-squareويث أشار ) (Jaque-beraإىل  0,41باإلضافة إىل عدم معنوية اوقماويقه و هذا يد عتل أن
اوبواقي تقوزع توزيعا طبيعيا.
وعتل ضوء هذه اونقائج فانه ميكننا اوىو أن اونموذج املسقخدم فعا من خال حتتليل معامله و توفر شروط طريىة املربعات اوصغرى.
شكل رقم  :5االختبار التشخيصي للنموذج

القياسي)(Jaque-bera

7

Series: Residuals
Sample 1991 2015
Observations 25

6
5

2.58e-16
0.007032
1.315309
-1.483869
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Mean
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أما فيما خيص اسقىرار اونموذج فىد مت االعقماد عتل اخقبار ) (CUSUMمن خال اوشكل رقم  6و اوذي يظهر أن اونموذج مسقىر من
خال عدم خروجه عن احلدود احلرجة عند مسقور %.5
شكل رقم  :9اختبار  CUSUMلتوضيح استقرارية النموذج
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رابعا -الخاتمة
يعقرب االققصاد غري اورمسي أود أهم اوعىبات اويت تواجه برامج اونمو االققصادية وخطط اوقنمية املسقدامة من خال اوثروة اوكامنة غري
املصرح هبا و املوجودة فيه ،واويت ختقتلف وسب خصوصية كل بتلد ،باإلضافة إىل انه يعطي نظرة عتل وجود بيئة مؤسسية غري فعاوة ،إذ
يقسبب يف عدم اوكفاءة يف أداء سوق اوعمل و سوق اوستلع و اخلدمات عتل ود اوسواء ،و يىدم املنافسة غري املشروعة و غري اوعادوة بني
اوشركات ،باإلضافة إىل عدم اوشفافية يف اوقعامل و انقشار مسقويات عاوية من اوبريوقراطية ،اوفساد ،اوضرائب و عدم االسقىرار ،ما قد
يعيق من تدفق االسقثمار األجنيب املباشر إىل اوبتلد اوذي يعقرب قطاعا خالقا وتلثروة و مسامها فعاال يف حتىيق اوقنمية .و عتل هذا األساس
عتل احلكومات تكثيف اجلهود وكبح توسعه مع إعادة اونظر يف املنظومة اوضريبية يف اوىطاع االققصادي و اوقجاري ويث أن اوقكاويف
اوباهظة وتلض رائب تعد اود أهم األسباب املشجعة وتلقوجه حنو اوقجارة غري اورمسية ،و كذا اوعمل عتل وضع آويات حتفز اوناشطني فيه
عتل االوقحاق باونشاط اورمسي من اجل توفري اوظروف املواتية ملمارسة اونشاطات االققصادية يف ظل تنافسية شفافة ،و هذا يىقضي
باوضرورة اوىضاء أو اوقخفيف عتل األقل من ظاهرة االققصاد غري اورمسي .كما يسقتلزم من احلكومات إعطاء اهقمام اكرب والسقثمارات
األجنبية بقىدمي احلوافز املخقتلفة الجقذابه ،إذ من املمكن أن يتلعب دورا مهما يف كبح توسع االققصاد غري اورمسي بإدراج اوناشطني بطريىة
غري رمسية يف االققصاد اورمسي.
نتائج البحث
توصتلت نقائج اودراسة اوىياسية إىل أن ارتفاع وجم االققصاد غري اورمسي يف اوبتلد خيفض من تدفق االسقثمار األجنيب املباشر إويه ،و ذوك
كون أن ظاهرة االققصاد غري اورمسي تعكس وجود بيئة مؤسسية غري فعاوة أين ينقشر اوفساد ،اوضرائب ،اوبريوقراطية املفرطة ،و عدم
االسقىرار اوسياسي ،و هذا ما حيد من اجقذاب االسقثمارات األجنبية حنو اوبتلد ،إذ أن اوبتلد اوذي يقسم باوىصور يف اجلودة املؤسسية
وانعدام اوشفافية و سيادة اوىانون يىضي عتل رغبة املواطنني يف اونشاط بطريىة رمسية ،و باوقايل خيتلق أسواقا موازية ما يدفع اوشركات
مقعدد ة اجلنسية إىل اوعمل يف سوق تنافسية اوقكارية و تواجه بذوك تكتلفة هامشية هذا من جهة ،و من جهة أخرى فان االققصاد غري
اورمسي يوود و بشكل خاطئ اوندرة اونسبية وتلموارد املقاوة وتلشركات املسقثمرة األجنبية يف االققصاد اورمسي.
جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،واقع املمارسة ووقمية املعاجلة 27 -و 28فيفري

2019

277

نظرة المستثمر األجنبي كمتعامل اقتصادي إلى االقتصاد غير الرسمي  -دراسة قياسية ألثر االقتصاد غير الرسمي على تدفق االستثمار األجنبي المباشر للجزائر

قائمة المراجع
بن دعيدة " اوقجربة اجلزائرية يف اإلصالوات االققصادية " ،مركز دراسات اووودة اوعربية  ،بريوت ،بورعدة وورية " االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر" مذكرة ماجسقري  ،جامعة وهران .2014 ،بورعدة وورية ،رقيق اسعد ادريس "واقع االققصاد املوازي يف اجلزائر و موقف احلكومة اجلزائرية منه" اجملتلة اجلزائرية والققصاد و اوقسيري،وجم  11اوعدد  ،1جامعة وهران  ،2مارس .2018
تومي عبد اورمحان " آفاق و واقع االسقثمار األجنيب املباشر من خال اإلصالوات" مذكرة ماجسقري يف اوعتلوم االققصادية (فرع حتتليلاققصادي) ،جامعة اجلزائر. 2001،
عاطف وويم أندراوس " االققصاد أوظتلي  :املفاهيم ،املكونات ،األسباب " مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية.2005 ،عبد اجمليد قدي " املدخل إىل اوسياسات االققصادية اوكتلية" ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر. 2003 ،كقوش عاشور  ،قورين واج قويدر " ظاهرة غسيل األموا كمظهر من مظاهر اوفساد االققصادي – واوة اجلزائر " مداختلة يف متلقىدويل وو أبعاد اجليل اوثاين من اإلصالوات االققصادية يف اودو اونامية ،جامعة بومرداس 4 ،و  5نوفمرب .2006
.1999

- Bruno LAUTIER « L’économie informelle dans le tiers monde », Edition, la Découverte, Paris, 2004.
-Bellache Youghourta (2010) « L'économie informelle en Algérie, une approche par enquête auprès de
ménages : le cas de Bejaia » Thèse de doctorat En cotutelle de l’Université de Bejaia (Algérie) et de
l’Université Paris -Est Créteil (France) Spécialité : Sciences Economique.
-Fergani Meriem « Le programme d’ajustement structurel en Algérie », Revue l’économie N° 34, juin
1996.
-Leandro Medina and Friedrich Schneider « Shadow Economies Around the World: What Did We Learn
Over the Last 20 Years? « » IMF Working Paper , African Department , International Monetary Fund ,
January 2018
-OCDE : Définition de références « détail des investissements internationaux »Paris , 1983.
-2017 World Development Indicators
-press@transparency.org
.كامل سويعد  :اوشرق االوسط( -WWW .BBC Arabic .com

جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،واقع املمارسة ووقمية املعاجلة 27 -و 28فيفري

2019

278

د.بوقزاطة سليم
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الملخص
هدفت اودراسة إىل حتتليل وضع اجلزائر يف أهم املؤشرات اوفرعية وقىرير أداء األعما اوذي يصدره اوبنك اوعاملي مع إبراز صتلقه بقفاقم
منو االققصاد غري اورمسي.
وكشفت اودراسة عن تأخر اجلزائر يف أغتلب مؤشرات هذا اوقىرير ،فهي تعقرب من اودو األضعف يف اوعام من ويث تعىد إجراءات
أداء اوضرائب وتسجيل املتلكية وبدء اونشاط اوقجاري ،...فىد صنفت ما بني  35دووة األكثر تعىيدا إلجراءات أداء اوضرائب يف اوعام،
وضمن  25دووة األضعف أداء يف اوعام من ويث إجراءات تسجيل املتلكية ،أما من ويث إجراءات بدء اونشاط اوقجاري فقحصتلت
اجلزائر عتل اورتبة  150عامليا من  189دووة يشمتلها اوقىرير.
وختلصت اودراسة إىل أن هذا اوقأخر يعقرب من أهم أسباب منو االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،ونقيجة وذوك أوصت اودراسة بضرورة
إدخا جمموعة من اإلصالوات ،حبيث سقكون اوكفيتلة بقحسني مناخ األعما مبا يقالءم ومنو نشاط املؤسسات االققصادية يف أطر
االققصاد اورمسي.
الكلمات المفتاحية :االققصاد غري اورمسي ،مناخ األعما  ،تىرير ممارسة أنشطة األعما .

Abstract:
This study aimed to analyze the situation of Algeria in the most important indicators of the doing business
report and its role of the informal economy.
It also revealed Algeria's presence in this report among the 10 weakest countries in the world in terms of
the complexity of credit procedures, it was also ranked among the 35 most complex countries of the world's
tax performance procedures, and the 25 most vulnerable countries in the world in terms of property
registration procedures.
As a result of this situation, the study recommended a series of reforms in order to improve the business
climate in accordance with the growth of the activity of economic companies in the formal economy.
Key words: informal economy, business climate, doing business.

المقدمة
يشهد االققصاد غري اورمسي تناميا مسقمرا عرب خمقتلف أحناء اوعام ،وبشكل خاص يف اودو اونامية ،ووسب املكقب اودويل وتلعمل فإن
ووايل  2متليار شخص من اوسكان يف اوعام يشغتلون منصب عمل يف االققصاد غري اورمسي ،أي مبا يىدر بـ  60باملائة من اوسكان
اونشطني.
وتربط اوعديد من اودراسات أسباب تنامي هذه اوظاهرة بوجود مناخ أعما غري مالئم بسبب اإلفراط يف اإلجراءات اإلدارية وتعىدها
وارتفاع تكتلفة اودخو إىل اوسوق اورمسية ،وهو ما جعل اوعديد من املؤسسات اوصغرية تقهرب وتنشط يف إطار االققصاد غري اورمسي مما
تنجم عنه انعكاسات ستلبية مهمة عتل اققصاد اوبتلد ككل.
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ويعقرب اوقىرير اوسنوي ملمارسة أنشطة األعما املعروف بـ  Doing Businessاوذي يصدره اوبنك اوعاملي منذ  ،2004من أهم اوقىارير
يف اوعام من ويث تىدير خمقتلف اوعوامل اويت تسمح بقفسري أسباب تفاقم وجم االققصاد غري اورمسي ،وذوك انطالقا من إجراءات
تأسيس اوشركات إىل غاية إجراءات اوقعامل مع واالت اإلفالس ،وهو يربط عالقة وثيىة بني تعىيد إجراءات اوبدء يف إنشاء املؤسسات
اوصغرية اوقابعة وألفراد وبني تنامي أمهية االققصاد غري اورمسي.
أما عن اجلزائر ،فيشهد االققصاد غري اورمسي فيها اتساعا مقزايدا ،ووسب آخر اإلوصاءات اويت تعود إىل سنة  ،2012ميثل االققصاد
غري اورمسي  45باملائة من اوناتج احملتلي اإلمجايل ،كما يشغل قرابة  4متليون شخص ،أي ووايل  46باملائة من اويد اوعامتلة غري اوزراعية ،وال
شك أن اوقساب قطاع اوزراعة سريفع هذه اونسبة.
ويعقرب مناخ األعما غري املالئم اوذي تنشط فيه املؤسسات خاصة منها اوصغرية ،من األسباب املهمة اويت عمتلت عتل تفاقم هذه
اوظاهرة.
ويف هذا اوسياق ،ميكن وقىرير ممارسة أنشطة األعما أن يعطينا نظرة واقعية وو وضع أداء األعما يف اجلزائر مىارنة بباقي دو
اوعام ،باإلضافة إىل إمكانية معرفة وتشخيص أهم اوقعىيدات واوصعوبات اويت تعرقل إنشاء املؤسسات اوصغرية واملقوسطة أو تدفع هبا
ملمارسة نشاطها يف ظل االققصاد غري اورمسي.
ومن أجل توضيح أكثر ملفهوم االققصاد غري اورمسي وصتلقه بوجود مناخ أعما غري مالئم يف اوبتلد ،سنىوم بداية بقستليط اوضوء عتل
جوانب نظرية منه ،مع إجراء حتتليل ووضع اجلزائر يف خمقتلف مؤشرات تىرير ممارسة أنشطة األعما  ،وإبراز أهم اإلجراءات اإلدارية اويت
تعمل عتل منو االققصاد غري اورمسي ،باإلضافة إىل مىارنة هذا اووضع مبا عتل املسقوى اوعاملي واملغاريب خصوصا.
وانطالقا مما سبق يمكن طرح اإلشكالية اآلتية:
فيما تكمن أهم عوامل منو االققصاد غري اورمسي املرتبطة مبناخ األعما يف اجلزائر عتل ضوء مؤشرات تىرير ممارسة األعما وتلبنك
اوعاملي.
فرضيات الدراسة :تىوم اودراسة عتل اوفرضيات اآلتية:
من أهم أسباب منو االققصاد غري اورمسي هو عدم مالئمة مناخ األعما يف اوبتلد وتعىد اإلجراءات اإلدارية؛

إن حتتليل وضع اجلزا ئر يف مؤشرات تىرير أداء األعما ومىارنقه بعدد من اودو  ،سيسمح بإبراز أهم نىاط اوضعف وخمقتلف
اإلصالوات املطتلوبة من أجل كبح منو االققصاد غري اورمسي.

أهداف الدراسة :هتدف اودراسة إىل حتىيق جمموعة من األهداف:

توضيح اوعالقة اونظرية بني منو االققصاد غري اورمسي ووجود مناخ أعما غري مالئم؛

إبراز وضع اجلزائر يف املؤشرات اوفرعية وقىرير أداء األعما ومىارنقه بدو اجلوار؛
تشخيص أهم اإلجراءات اإلدارية ذات اوصتلة بنمو االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ومعاجلقها.
أهمية الدراسة:
تكمن أمهية هذه اودراسة يف حتتليل وضع اجلزائر يف مؤشرات تىرير ممارسة أنشطة االعما ومىارنقه بعدد من اودو  ،وذوك من أجل
تشخيص أهم اوقعىيدات واوصعوبات اويت تؤدي إىل منو االققصاد غري اورمسي.
منهجية الدراسة
تعقمد اودراسة عتل املنهج اووصفي واوقحتليتلي ،وذوك وتلقعريف باالققصاد غري اورمسي وإبراز عالققه اونظرية مبناخ األعما  ،وحتتليل وضع
اجلزائر يف املؤشرات اوفرعية وقىرير أداء األعما اوذي سيمكن من اقرتاح عدد من اإلصالوات يف هذا اجملا .
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خطة البحث
مت تىسيم اودراسة إىل أربعة أجزاء ،خصص اجلزء األو إىل عرض بعض املفاهيم وو االققصاد غري اورمسي ،أما اجلزء اوثاين فىد ركز
عتل عالقة حتسني مناخ األعما بقىتليص منو االققصاد غري اورمسي ،كما مت من خال اجلزء اوثاوث حتتليل وضع اجلزائر اوعام يف أهم
مؤشرات تىرير أداء األعما اوعاملي ،ويف األخري حتتليل مراتب اجلزائر يف بعض املؤشرات اوفرعية املرتبطة بنمو االققصاد غري اورمسي مع
اورتكيز عتل مؤشر أداء اوضرائب وتسجيل املتلكية وبدء اونشاط اوقجاري.
أوال -مفاهيم أساسية حول االقتصاد غير الرسمي:
يعقرب االققصادي  Hartمن أوائل من اسقخدم مصطتلح "االققصاد غري رمسي" وذوك يف دراسة وه سنة  1971ونشرت سنة
أعدها وو دووة غانا ،1وهو ما يبني وداثة املفهوم عموما ،إال أن املصطتلحات املىدمة هلذه اوظاهرة مقعددة ومقنوعة ،ختقتلف باخقالف
أسباهبا ،وسيقم من خال هذا اجلزء من اوبحث ،اوقفصيل يف بعض مفاهيم االققصاد غري اورمسي وأهم مكوناته.
1973

 -1تعريف االقتصاد غير الرسمي
ميكن وصر بعض تعريفات االققصاد غري اورمسي فيما يأيت:
عرف اونظام احملاسيب اووطين وألمم املقحدة االققصاد غري اورمسي أنه "جمموعة من املعامالت واألنشطة اخلفية غري اوظاهرة وغري احملسوبة
يف احلسابات اووطنية وغري املسجتلة سواء كانت مشروعة أو غري مشروعة".2
وعرفه املكقب اودويل وتلعمل أنه "مشا ريع جتارية خاصة غري منظمة بصورة قانونية وغري مسجتلة وفىا ألي شكل من األشكا احملددة
وتلقشريع اووطين".3
كما يعرف االققصاد غري اورمسي أيضا أنه "جمموع املعامالت سواء إلنقاج ستلع أو خدمات واويت تدر أرباح ال يصرح هبا وتلهيئات
احلكومية املخووة".
ويالوظ أن أهم نىاط اوقىاء هذه اوقعريفات تكمن أساسا يف عدم تسجيتلها واوقصريح هبا ودى املصاحل اإلدارية احلكومية ،وعادة ما
يسقبعد اوىطاع اوزراعي من ويز االققصاد غري اورمسي.
من خال ما سبق ،ميكن تعريف االققصاد غري اورمسي أنه "جمموع اووودات االققصادية اويت ال تتلقزم بصفة كتلية أو جزئية يف نشاطها
باإلجراءات اإلدارية اورمسية كاسقخراج رخصة تأسيس اوشركة ،واوقسجيل اوقجاري أو مسك اودفاتر احملاسبية."...
 -2أهم المقاربات النظرية في تفسير االقتصاد غير الرسمي:
هناك ثالث مىاربات نظرية سائدة يف األدبيات االققصادية تفسر أسباب منو االققصاد غري اورمسي وهي:4
 -1.2المقاربة

المزدوجة Approche dualiste

وتسقند هذه املىاربة عتل أحباث االققصاديني  Lewisو ،Harris Todaroوترتكز عتل منوذج من سوق عمل مزدوج ،حبيث يكون
هناك تعايش بني سوق اوعمل اورمسي وغري اورمسي ،سبب وجود هذا اوقعايش أن االققصاد اورمسي غري قادر عتل عرض مناصب عمل
باوعدد اوكايف.
1

Philippe Barthelemy, le secteur urbain informel dans les pays en développement, Revue Région et Développement, n
7-1998, p01.
2بورعدة وورية ،االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،دراسة سوق اوصرف يف اجلزائر ،مذكرة ماجسقري يف االققصاد اودويل ،جامعة وهران ،2014،ص.20

3األمم املقحدة ،اجلمعية اوعامة ،جمتلس وىوق اإلنسان اودورة اوعشرون 10،افريل .2012

Jean Pierre Cling et autres,opcit,p08.
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البنيويون :Structuraliste

عتل خالف املىاربة األوىل ،تضع هذه املىاربة روابط بني االققصاد اورمسي وغري اورمسي ،وهي مسقتلهمة من اوفكر املاركسي ،مفادها أن
االققصاد اورمسي يف ظل اونظام اورأمسايل ال يسقغين عن بعض مظاهر االققصاد غري اورمسي ،حبيث يقم االعقماد عتل هذا األخري يف بعض
عمتليات اوقصنيع من أجل تىتليص اونفىات ،وبذوك يكون االققصاد غري اورمسي قد ساهم يف زيادة املرونة واملنافسة والققصاد بشكل عام.
 -3.2المقاربة النابعة من التشريع :Légaliste
تسقند هذه املىاربة عتل أحباث االققصادي اوبريويف " إرنااندو دي سوتو " وتعقرب أن اوىطاع غري اورمسي يقكون أساسا من مىاووني
خواص صغار ،يفضتلون اونشاط يف اوىطاعات االققصادية بطريىة غري رمسية وتلقهرب من اوضوابط واوقشريعات املنظمة والققصاد يف اوبتلد.
واملالوظ أن املىاربة األخرية املسقتلهمة من اوفكر اوتليبريايل ختقتلف عن سابىاهتا ،حبيث تعقرب أن قرار مزاووة اونشاط يف ظل االققصاد
غري اورمسي كان إراديا ،نقيجة اوقكاويف اوكبرية اويت سيقحمتلها املىاو إذا ما مت اوقسجيل واالوقحاق باالققصاد اورمسي.
وتعقرب املىاربة األخرية ،إودى أهم املىاربات املفسرة ووجود االققصاد غري اورمسي ومنوه املقزايد واملسقمر يف اووقت احلايل ،وهي تربط
أيضا عالقة كبرية بني مناخ األعما وأمهية االققصاد غري اورمسي يف اودو اونامية عتل اخلصوص ،كما تعقرب من أسباب إطالق اوبنك
اوعاملي بداية من سنة  2004تىريرا سنويا وو ممارسة أنشطة األعما يف اوعام.
ثانيا -عالقة تحسين مناخ األعمال بتقليص نمو االقتصاد غير الرسمي:
حناو من خال هذا اجلزء ،إبراز بعض املفاهيم املرتبطة مبناخ األعما  ،مث أهم اودراسات واألحباث اويت ربطت عالقة بني حتسني مناخ
األعما يف اوبتلد وتىتليص ودة منو االققصاد غري اورمسي.
 -1مفاهيم أساسية حول مناخ األعمال:
 -1.1تعريف مناخ األعمال:
يعرف مناخ األعما أنه "جمموع األوضاع واوظروف االققصادية واوسياسية واالجقماعية واوىانونية ،اويت تقم فيها عمتليات إنقاج اوستلع
وأداء اخلدمات املىدمة من طرف املؤسسات اخلاصة أساسا ،يف إطار اققصاد سوق ور تسوده املنافسة ،واويت قد تنعكس ستلبا أو إجيابا
عتل فرص عمل وجناح هذه املؤسسات".1
كما يعرف أنه "ذوك اوبناء اوسياسي واإلداري واالققصادي واوىانوين يف اودووة ،باإلضافة إىل توفّر األمن ،وتأمني املوارد اوبشرية واملاوية،
وتأم ني األجهزة اوقكنوووجية املالئمة ،وجتهيز اوبىن اوقحقية املادية ،واويت تسهم بدرجة كبرية يف تنظيم األعما  ،وتسهيل اإلجراءات ،ومحاية
اوسائدة ودى األفراد يف تصورهم عن املا واوعمل ،وحتكم ستلوكهم إزاء ذوك".2
املتلكية ،وكذا اوىيم واوثىافة ّ
 -2.1قياس مناخ األعمال:
قياس مناخ األعما هو قياس تىرييب وتلظروف االققصادية اوسائدة يف فرتة زمنية معينة ،باسقخدام وسابات حتتليتلية عتل جمموعة من
اسقطالعات اورأي عند جمموعة من األعوان االققصاديني يف بتلد معني.3

1واوع سهيتلة ،اجلوانب اوىانونية ملفهوم مناخ األعما يف اجلزائر ،مذكرة ماجسقري ،فرع قانون األعما ،جامعة اجلزائر  ،1كتلية احلىوق ،2011،ص.12
2حممد وسن اورفاعي ،أركان بيئة األعما ،حبث مىدم إىل املؤمتر اودويل وتلقنمية ،جامعة األزهر،2007،ص.02
3

https://www.rachatducredit.com/climat-des-affaires-en-noir-et-chefs-dentreprise-avec-un-moral-a-0.html consulter le
08/12/2018.
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ومن األدوات املعيارية اويت تسقخدم وىياس أثر عمتلية وضع اوتلوائح واإلجراءات احلكومية عتل أنشطة األعما اوقجارية يف اوعام ،هو
تىرير ممارسة أنشطة األعما اوذي يعده اوبنك اوعاملي سنويا ،ويىوم مبقابعة خمقتلف اوتلوائح واإلجراءات اإلدارية احلكومية يف دو اوعام اويت
من شأهنا أن تعرقل دخو اوشركات إىل االققصاد اورمسي.
ووسب سيمون جانكوف  Djankov Simeonاوىائم عتل إصدار اوقىرير ،فإن أهم أسباب إعداد هذا اوقىرير اوسنوي يعود إىل
صدور سنة  1989كقاب والققصادي منظر املىاربة اوثاوثة ،وو االققصاد غري اورمسي وأمهية وىوق املتلكية ،اوذي طرح فيه فكرة مفادها
أن "تسهيل أعما املؤسسات ،اوذي يكون بقسهيل اوىوانني واإلجراءات سوف يعمل عتل تشجيع املىاووني يف االققصاد غري اورمسي
ودخو االققصاد اورمسي".1
 -2أهم الدراسات التي أبرزت دور مناخ األعمال المالئم في تقليص نمو االقتصاد غير الرسمي:
ملناخ األعما املالئم أمهية كبرية يف تىتليص منو االققصاد غري اورمسي يف خمقتلف اودو اونامية ،ومن أبرز االققصاديني اوباوثني اوذين
تعرضوا وذوك جند االققصادي اوبريويف ايرناندو دي سوتو" ،"De sotoفىد كانت وه نظرة مغايرة وتلقفسريات اويت سبىقه يف حتتليل أسباب
بروز االققصاد غري اورمسي ،حبيث فسره بقعىد مناخ األعما من خال اإلجراءات اإلدارية املىيدة ونشاط املؤسسات اوصغرية باألخص.
كما أبرزت دراسات أخرى ،اوعالقة اوبينية اوىوية بني خفض احلواجز أمام إجراءات تأسيس اوشركات وبني صغر نطاق اوىطاع غري
اورمسي يف االققصاد ،واخنفاض تكاويف اودخو إىل األسواق وتنظيم مشاريع األعما واحلد من اوفساد وتبسيط إجراءات تأسيس
اوشركات وزيادة فرص اوعمل املقاوة...2
كما توصتلت عدد من اودراسات منها دراسة  Branstetteوسنة  ،2010ودراسة  Bruhnوسنة  ،2013إىل أن عوامل مثل كفاءة اونظم
اوىانونية واوىواعد اوقنظيمية املالئمة وسرعة عمتلية تسجيل مشروعات األعما  ،ومرونة اوىواعد املنظمة وقوظيف اوعما ونظم فرض
اوضرائب عتل اوشركات ،كتلها ذات أمهية باوغة ودخو اوشركات يف اوىطاع اورمسي ،ومن هذه اودراسات أيضا من ربط وجود مناخ
األعما جيد اوقنظيم بصغر اوىطاعات غري اورمسية.3
ثالثا -وضع الجزائر في أهم مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة األعمال ذات الصلة بنمو االقتصاد غير الرسمي:
يُصدر اوبنك اوعاملي منذ سنة  2004تىرير سنوي يعرف اخقصارا باإلجنتليزية بـ  ،Doing businessويقضمن عشرة مؤشرات تعرب عن
أهم اإلجراءات اإلدارية اويت ميكن أن تعيق نشاط املؤسسات اوصغرية اوقابعة وتلىطاع اخلاص وتدفع باوبعض منها إىل اونشاط يف االققصاد
غري اورمسي.
 -1مكونات تقرير ممارسة أنشطة األعمال
يقضمن هذا اوقىرير عشرة مؤشرات فرعية ،حتاو أن تشمل خمقتلف اوتلوائح واإلجراءات اإلدارية احلكومية يف خمقتلف اودو  ،واويت من
شأهنا أن تعرقل دخو اوشركات إىل االققصاد اورمسي ،وهي اوبدء يف اونشاط اوقجاري واسقخراج تراخيص اوبناء وتوصيل اوكهرباء وتسجيل
املتلكية واحلصو عتل االئقمان ومحاية املسقثمرين األقتلية ودفع اوضرائب واوقجارة عرب احلدود وإنفاذ اوعىود وتسوية واالت اإلعسار.

1

Dankov Simeon,the doing business project how it started,correspondence,journal of economic perspectives,volume30
,n1,2016,p 247.
2
من هذه اودراسات جندPerotti and ( ،)2009 Djankov( ،)Masatlioglu and Rigalini 2008( ،)Kaplan Piedra and Seira 2008( :
)Volpin,2004

3كارووني غيغينات ،مذكرة مرجعية ملؤمتر اووظائف واونمو واملساواة ،عمان  11و 12ماي .2014
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 -2وضع الجزائر العام في تقرير ممارسة أنشطة األعمال:
حتقل اجلزائر يف تىرير أنشطة األعما وتلبنك اوعاملي املراتب األخرية عامليا وهي يف تدهور مسقمر ،واجلدو اآليت يوضح ذوك:
الجدول رقم ( :)1رتبة الجزائر في تقرير ممارسة أنشطة األعمال خالل الفترة ما بين  1338و:2119
2018
2017
2016
2015
2014
2010
2009
2008
السنوات
157
166
163
154
147
136
132
125
الرتبة
المصدر :من إعداد اوباوث اسقنادا عتل تىارير ممارسة أنشطة األعما  ،من املوقع اورمسي وتلبنك اوعاملي.

يالوظ من خال اجلدو أعاله أن ترتيب اجلزائر يف هذا اوقىرير يف تراجع مسقمر ،باسقثناء ذوك اوقحسن خال سنة  2018مىارنة
بسنة  2017أين اوقتلت اورتبة  157واورتبة  166عل اوقوايل من جمموع  189دووة ،بعدما كانت حتقل اورتبة  132سنة  ،2009واورتبة 125
سنة .2008
وباورغم من بعض اإلصالوات اويت قامت هبا اجلزائر وقحسني مناخ األعما يف اوبتلد ،وكان من أمهها تنصيب جلنة حتسني مناخ
األعما  ،إال أن دورها يف ذوك غري واضح إىل ود اآلن ،وهو يعطينا نظرة واقعية وو اوظروف اويت تنشط فيها املؤسسات املصغرة
واوصغرية عتل اخلصوص ،مما يدفع اوعديد منها والسقثمار خارج إطار االققصاد اورمسي.
وعتل املسقوى اإلفريىي ،اوقتلت اجلزائر سنة  2018اورتبة  32من بني  54دووة ،بقحسن مىارنة بقىرير اوسنة املاضية (اورتبة  39إفريىيا)،
أما عتل مسقوى دو مشا إفريىيا ف قحقل اجلزائر اورتبة ما قبل األخرية بعد ويبيا ،ووسب اوبنك اوعاملي فإن اوعديد من اودو اإلفريىية
اختذت عتل عاتىها يف اوسنوات األخرية باألخص ،وذوك من خال جمموعة من اإلصالوات يف اوعديد من اجملاالت اويت تغطيها
مؤشرات تىرير ممارسة أنشطة األعما .
كما متكنت مخس دو وهي جيبويت واوطوغو وكينيا وكوت ديفوار ورواندا من أن تكون من بني قائمة أهم عشرة دو يف اوعام سنة
 2018األكثر اقداما عتل إصالح مناخ األعما .1
أما عتل مسقوى خمقتلف املؤشرات اوفرعية اويت يأخذها بعني االعقبار اوبنك اوعاملي يف ترتيب اودو وسب تىرير ممارسة أنشطة
األعما  ،فىد أ ظهر آخر تىرير تراجع اجلزائر يف عدد من هذه املؤشرات اوفرعية وحتسن يف عدد آخر وذوك مىارنة بقىرير 2018اوذي
صدر يف أكقوبر  ،2017واجلدو اآليت يوضح ذوك:
الجدول رقم ( :)2رتبة الجزائر في تقرير ممارسة أنشطة األعمال حسب مؤشراته الفرعية:
Doing business 2019 Doing business 2018
المؤشرات الفرعية
159
199
الترتيب العام في المؤشر
بدء اونشاط اوقجاري
اسقخراج تراخيص اوبناء
106
120
توصيل اوكهرباء
165
163
تسجيل املتلكية
178
177
احلصو عتل اوىروض
168
170
محاية املسقثمرين األقتلية
156
157
دفع اوضرائب
173
181
اوقجارة عرب احلدود
112
103
إنفاذ اوعىود
76
71
تسوية واالت اإلعسار
المصدر :من إعداد اوباوث اسقنادا عتل تىارير أداء األعما  ،من املوقع اورمسي وتلبنك اوعاملي.
145
146

150
129

www.banquemondiale.org/fr/news/immersive-story/2018/10/31/doing-business-2019
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1

د.بوقزاطة سليم

يالوظ من خال اجلدو أعاله ،أنه باورغم من حتسن رتب اجلزائر يف نصف عدد املؤشرات اوفرعية ،إال أنه يظل حمقشم بقواجد اجلزائر
يف غاوب هذه املؤشرات يف اورتب األخرية عامليا ،أما عن أهم املؤشرات اوفرعية اويت مت تسجيل حتسن يف أدائها فنجد مؤشر اسقخراج
تراخيص اوبناء حبيث انقىتلت اجلزائر من اورتبة  146إىل اورتبة  129أي بقحسن بتلغ  17نىطة.
يتليها مؤشر توصيل اوكهرباء بقحسن بتلغ  14نىطة ،مث مؤشر اوقجارة عرب احلدود بكسب  8نىاط ،وأخريا مؤشر دفع اوضرائب بقحسن
نىطة واودة ،وهو راجع إىل حتىيق اجلزائر إصالوني يف اوسنة األخرية مست قطاعي اوكهرباء واوضرائب.
وامجاال ،فإن عدد اإلصالوات اويت تىوم هبا اجلزائر ضعيفة جدا مىارنة بعدد من اودو اجملاورة ،وعتل سبيل املثا فىد قامت مصر
خال نفس اوسنة بإجراء مخسة إصالوات ،كما قامت كل من املغرب واملمتلكة اوعربية اوسعودية واألردن وتونس واإلمارات اوعربية املقحدة
بأربعة إصالوات وكل منها.
أما عن أهم املؤشرات اويت عرفت فيها اجلزائر تراجعا يف األداء ،فنجد مؤشر نفاذ اوعىود برتاجع بتلغ  9نىاط ،مث مؤشر اوبدء يف اونشاط
اوقجاري ويث تدهورت رتبة اجلزائر إىل  150عامليا ،ومؤشر تسوية واالت اإلعسار إىل اورتبة  ،76يتليها مؤشر تسجيل املتلكية بوجودها
ضمن اودو اخلمسة واوعشرين األضعف يف اوعام يف هذا اجملا .
كما تدهور مؤشر احلصو عتل اوىروض بنىطة واودة وهو يف نفس اووقت املؤشر اوذي حتصتلت فيه اجلزائر عتل أضعف رتبة بني باقي
املؤشرات ،أما عن أهم أسباب هذا اورتاجع فيعود إىل عدم اهقمام اجلزائر باختاذ إصالوات مهمة يف هذه اجملاالت.
رابعا -تحليل رتب الجزائر في بعض المؤشرات الفرعية المرتبطة بنمو االقتصاد غير الرسمي:
يالوظ أن أهم املؤشرات اوفرعية األضعف أداء باونسبة وتلجزائر يف ترتيب ممارسة أنشطة األعما  ،هي يف نفس اووقت املؤشرات األكثر
تأثريا عتل هترب املؤسسات االققصادية وخاصة منها اوصغرية حنو اونشاط يف اإلطار غري اورمسي ،وسوف نىوم فيما يأيت بقحتليل وضع
اجلزائر يف ثالثة من هذه املؤشرات.
 -1مؤشر دفع الضرائب
يواجه املىاووون وأصحاب املؤسسات اوصغرية عند بداية مشاريعهم عتل األخص ،حتديات مهمة يف جما دفع اوضرائب وخمقتلف
اإلجراءات واوقكاويف املرتبطة هبا ،واويت ينبغي حتمتلها وىت تقوافق مؤسساهتم مع املقطتلبات اوىانونية واإلدارية ،وهو ما يفسر بعض
األسباب اويت تدفع باوعديد منهم ملزاووة أنشطقهم االققصادية بصفة غري رمسية.
ويىوم تىرير ممارسة أنشطة األعما من خال هذا املؤشر بقىييم خمقتلف اودو وترتيب اققصاداهتا عتل أساس سهووة دفع اوضرائب،
وتشمل هذه اوضرائب كل من ضريبة األرباح واشرتاكات اوضمان االجقماعي واوضرائب املرتبطة باوعماوة اويت يدفعها رب اوعمل ،وضريبة
األمالك ونىل املتلكية وضرائب توزيع األرباح واالرباح اورأمساوية ،ورسوم اونظافة وضرائب املركبات واوطرق.1
واوقتلت اجلزائر يف هذا املؤشر اورتبة  156وهي اورتبة ما قبل األخرية بني جمموع اودو املغاربية مقفوقة فىط عتل موريقانيا اويت كانت يف
اورتبة  ،178بينما اوقتلت املغرب اورتبة  25وتونس اورتبة  ،133كما اوقتلت ويبيا اورتبة  ،128وذوك يف آخر تىرير أصدره اوبنك اوعاملي،
وهو ما يوضحه اجلدو اآليت:

ملزيد من املعتلومات وو املنهجية املقبعة يف اوقىييم انظر

http://arabic.doingbusiness.org/ar/methodology

1
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الجدول رقم ( :)3ترتيب الدول المغاربية في مؤشر دفع الضرائب حسب تقرير ممارسة األعمال:
الترتيب حسب  Doing businessالترتيب حسب Doing business
الدولة
الجزائر
تونس
المغرب
ليبيا
موريتانيا

2018

2019

157

156

140

133

25

25

128

128

179

178

المصدر :من اعداد اوباوث اسقنادا إىل تىارير (  Doing business 2018و

) Doing business 2019

وسنىوم فيما يأيت بقحديد أهم املعيىات واوقعىيدات اويت تواجه املىاو يف اجلزائر يف جما دفع اوضرائب وسب تىرير ممارسة أنشطة
األعما  ،ويث يقم تىييم أداء خمقتلف اودو يف مؤشر دفع اوضرائب عتل أساس أربع مكونات يقم توضيحها من خال اجلدو اآليت،
مع اووقوف عتل أداء اجلزائر ومىارنقه مبخقتلف اودو املغاربية:
الجدول رقم ( :)4تقييم أداء الجزائر حسب مكونات مؤشر دفع الضرائب ومقارنته بالدول المغاربية:
موريتانيا
ليبيا
المغرب
تونس
الجزائر
مكونات دفع الضرائب
33
19
6
8
27
عدد المدفوعات
270
889
155
144
265
الوقت (عدد الساعات سنويا)
67
32.6
49.8
60.2
66.0
إجمالي معدل الضريبة  (%من إجمالي
الربح)
17.2
90.16
98.6
22.9
49.77
مؤشر ما بعد اإليداع (من  1الى )111
http:// doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_gc :

من إعداد اوباوث اسقنادا عتل
تاريخ االطالع2018/12/07:

يقبني من خال اجلدو أعاله أن اوعديد من اإلصالوات تنقظر اجلزائر يف هذا املؤشر بداية بضرورة تىتليص عدد مرات دفع اوضرائب
اويت تبتلغ  27مرة بينما ال تقعدى  6مدفوعات يف املغرب و 8يف تونس و 19يف ويبيا ،كما يسقغرق وقت إعداد االقرارات وتسديد خمقتلف
أنواع اوضرائب  265ساعة يف اجلزائر بينما ال تقجاوز  144يف تونس.
أما عن إمجايل معد اوضريبة اوذي يىيس مبتلغ اوضرائب االمجاوية اويت تقحمتلها املؤسسات اوصغرية واملقوسطة معرب عنه كنسبة مئوية من
األرباح ،فإن اونسبة اويت تدفعها اجلزائر هي األعتل ما بني خمقتلف اودو املغاربية وتقىارب مع ما وىىقه موريقانيا.
 -2تسجيل الملكية:
وسب االققصادي ارناندو دي سوتو ،يعقرب تعىيد تسجيل املتلكية من بني أهم اوعراقيل اويت ميكن أن تواجه املؤسسات االققصادية
اوصغرية عرب خمقتلف دو اوعام ،وهو ما يدفع اوعديد منها إىل اونشاط يف اإلطار غري اورمسي.
يسجل تىرير ممارسة أنشطة األعما يف هذا املؤشر اوقستلسل اوكامل وإلجراءات اوضرورية عند قيام منشأة أعما بشراء عىار من
منشأة أعما أخرى ،ومن مث نىل سند املتلكية إىل اسم املشرتي وىت يقمكن من اسقخدام اوعىار وقوسيع أنشطة أعماوه أو كضمانة عينية
وتلحصو عتل قروض جديدة.
وحتصتلت اجلزائر يف هذا املؤشر عتل اورتبة  165يف آخر تىرير وهي بذوك ضمن أضعف  25دووة يف اوعام ،كما حتقل اورتبة ما قبل
األخرية عتل مسقوى اودو املغاربية قبل ويبيا ،واوقتلت املغرب اورتبة  68عامليا بقحسن بتلغ  18نىطة مىارنة بقىرير .2018
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الجدول رقم ( :)5ترتيب الدول المغاربية في مؤشر تسجيل الملكية حسب تقرير ممارسة األعمال:
الدولة
الجزائر
تونس
المغرب
ليبيا
موريتانيا

الترتيب

املصدر :من اعداد اوباوث اسقنادا إىل

الترتيب

حسب Doing business 2018

حسب Doing business 2019

163

165

93

87

86

68

187

187

98

102

تىارير (  Doing business 2018و ) Doing business 2019

أما عن مكونات هذا املؤشر اويت يعقمد عتليها يف عمتلية اوىياس ،فققمثل يف خمقتلف إجراءات حتويل املتلكية وتكتلفقها واووقت اوالزم
السقكماهلا باإلضافة إىل مدى نوعية نظام إدارة األراضي ،واجلدو اآليت يوضح أداء خمقتلف اودو املغاربية يف ذوك.
الجدول رقم ( :)9مقارنة مختلف مكونات تسجيل الملكية بالجزائر مع المتوسط في أقاليم مختارة:
مكونات تسجيل الملكية
عدد اإلجراءات
اووقت باأليام
اوقكتلفة (نسبة مئوية من قيمة اوعىار)
نوعية نظام إدارة األراضي (من  1إىل )31

املصدر  :من إعداد اوباوث اسقنادا عتل :

الجزائر

تونس

المغرب

ليبيا

موريتانيا

10

4

6

/

4

55

39

20.5

/

49

7.1

4.3

6.4

/

4.5

7.5

13

19.5

/

7

http:// doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_rp

يقبني ونا من خال اجلدو أعاله أن اإلجراءات اويت تىوم هبا املؤسسات اوصغرية اخلاصة يف اجلزائر من أجل تسجيل متلكية عىاراهتا،
هي األكثر تعىيدا عتل االطالق ما بني خمقتلف اودو املغاربية ،سواء ما تعتلق بعدد اإلجراءات ومدهتا وتكتلفقها وكذا نوعية نظام إدارة
األراضي وديها.
ومن بني أهم جوانب ضعف اجلزائر يف هذا املؤشر اويت مت تفصيتلها يف تىرير اوبنك اوعاملي وو االققصاد اجلزائري 1هو االعقماد عتل
سبيل املثا عتل نظام ورقي يف وفظ سندات املتلكية مىابل اسقخدام اونظام اورقمي واملسح اوضوئي يف اوعديد من اودو  ،كما أن اجلزائر
ال تسجل بشكل رمسي األراضي املمتلوكة متلكية خاصة إال بنسبة ضعيفة جدا.
 -3بدء النشاط التجاري:
وفىا إلودى اودراسات سنة  2009اويت أجريت باسقخدام بيانات تسجيل اوشركات يف  100بتلد عتل مدى مثاين سنوات ،فإن
تبسيط بدء اونشاط اوقجاري يشكل عنصر واسم األمهية يف تشجيع اوعمل يف االققصاد اورمسي ،ويفسر ذوك بأن اودو اويت تقسم
بكفاءة إجراءات تسجيل منشئات األعما  ،تقمقع مبعدالت أعتل وبدء اونشاط اوقجاري فضال عن ارتفاع كثافة عدد اوشركات هبا.2
ويف هذا اجملا  ،تشري معطيات اجلدو أدناه إىل ضعف كبري يف ترتيب اجلزائر عامليا وتدهوره خال اوسنقني االخريتني من اورتبة 145
إىل  ،150واوقتلت بذوك اورتبة ما قبل األخرية مىارنة باودو املغاربية واجلدو أدناه يبني ذوك.

1

World bank group, Doing business 2019, Economy profile Algeria,16 th edition, Comparing business regulation,2018,
p26,27.
2اوبنك اوعاملي ،تىرير ممارسة أنشطة األعما  ،2010مرجع سبق ذكره ،ص 16
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الجدول رقم ( :)9ترتيب الدول المغاربية في مؤشر بدء النشاط التجاري حسب تقرير ممارسة األعمال:
الدولة
الجزائر
تونس
المغرب
ليبيا
موريتانيا

الترتيب

حسب Doing business 2018

الترتيب

حسب Doing business 2019

145

150

100

63

35

34

167

160

43

46

المصدر :من اعداد اوباوث اسقنادا إىل تىارير

(  Doing business 2018و ) Doing business 2019

كما يىدم ونا هذا املؤشر صورة واضحة عن اوقحديات اويت يواجهها املىاووون اوصغار يف اجلزائر وبدء اونشاط اوقجاري ،وهو ما يدفع
باوعديد منهم إىل عدم اوقسجيل يف األنشطة االققصادية اورمسية مما يشجع عتل منو وتوسع إطار االققصاد غري اورمسي.
وسنىوم فيما يأيت ،بقىييم عدد من اودو يف هذا املؤشر عتل أساس خمقتلف مكوناته أو مؤشراته اوفرعية:
الجدول رقم ( :)9تقييم الجزائر في مكونات مؤشر بدء النشاط التجاري:
مكونات المؤشر
اإلجراءات (اوعدد)
اووقت (باأليام)
اوقكتلفة (%من اودخل اووطين وتلفرد)
احلد األدىن ورأس املا املدفوع باونسبة
املئوية من اودخل اووطين وتلفرد)

الجزائر

تونس

المغرب

ليبيا

موريتانيا

12

6

4

10

4

17.5

8

9

35

6

11.8

4.3

3.7

23

16.2

00

00

00

26.6

00

املصدرhttp://arabic.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_sb :

يسجل تىرير ممارسة أنشطة األعما يف هذا املؤشر مجيع اإلجراءات املطتلوبة رمسيا من رواد األعما وبدئ أي نشاط صناعي أو جتاري
وتشغيتله ،باإلضافة إىل اووقت واوقكتلفة اوالزمني واحلد األدىن املدفوع من رأس املا  ،ويقضح من بيانات اجلدو أعاله أن بدء اونشاط
االققصادي يف اجلزائر معىد جدا وهو األصعب من ويث إجراءاته ما بني خمقتلف اودو املغاربية.
ووسب معطيات اوبنك اوعاملي ،تطتلب اهليئات اورمسية يف اجلزائر من املىاووني تنفيذ  12إجراء قبل اوبدء يف نشاط جتاري معني ،وهو
يقطتلب  17.5يوم بقكتلفة  11.8باملائة من اودخل اووطين اوفردي ،بينما يقم ذوك يف املغرب بأربعة إجراءات فىط ويقطتلب ذوك  9أيام
وبقكتلفة نسبقها  3.7باملائة فىط من اودخل اووطين اوفردي.
خامسا -الخاتمة
يعقرب االققصاد غري اورمسي ظاهرة اققصادية واجقماعية وسياسية معىدة ،كما أن أمهيقه يف تزايد مسقمر خاصة يف اودو اونامية ،سواء
من ويث وجم اويد اوعامتلة اويت يسقوعبها أو األنشطة االققصادية املمارسة.
وقد خاض اوعديد من االققصاديني يف أسباب منو االققصاد غري اورمسي ،ومن أهم تتلك اونظريات من ربطقه بضعف وتعىد اإلجراءات
اإلدارية املنظمة ألنشطة األعما يف اوبتلد ،وارتفاع تكاويف وأعباء اودخو إىل األسواق.
ويف واوة اجلزائر ،تبني ونا أن هناك صتلة وثيىة بني أمهية االققصاد غري اورمسي وبني مناخ األعما غري املناسب بقعىد إجراءاته اإلدارية
وارتفاع أعباءه.
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د.بوقزاطة سليم

وعند تحليلنا لوضع الجزائر في مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة األعمال فإن ذلك يستوجب الوقوف عند بعض النتائج:
تدهور ترتيب اجلزائر بشكل كبري يف مسقوى أداء األعما ما بني  2008و 2018من اورتبة  125إىل اورتبة  157من  189دووة
عتل مسقوى املؤشر اوعام ،وحتقل بذوك اورتبة ما قبل األخرية ما بني دو مشا إفريىيا ،وهو ما يشري إىل أن اوبريوقراطية اإلدارية
ما تزا تعقرب أهم معيىات أداء األعما يف اجلزائر ،كما أنه من أهم أسباب توسع االققصاد غري اورمسي.
تق-واجد اجلزائر يف ذيل قائمة اورتتيب عتل املسقوى اوعاملي يف عدد كبري من املؤشرات اوفرعية ،وتعود هذه اونقائج املقواضعة إىل عدم
إقدام اجلزائر عتل إصالوات كبرية يف اوعديد من اجملاالت.
من أهم املؤشرات اوفرعية األضعف من ويث األداء باونسبة وتلجزائر وسب اوقىرير ،هي إجراءات بدء اونشاط اوقجاري وأداء دفعاوضرائب وإجراءات تسجيل املتلكية ،وهو يؤكد اوقأثري اوكبري وإلجراءات اإلدارية املعىدة عتل هذه املؤشرات اويت تنعكس ستلبا
عتل أداء املؤسسات خاصة منها اوصغرية ،وتعقرب بذوك مؤشرات حمفزة وقنامي االققصاد غري اورمسي.

ومن التوصيات المقدمة في هذا الشأن:

تكثيف اجلهود يف تبين جمموعة من اإلصالوات عتل مسقوى اإلجراءات اإلدارية من مروتلة تأسيس اوشركات ووىت إىل غايةإغالقها يف واوة ودوث ذوك.
فيما يقعتلق مبؤشر بدء اونشاط اوقجاري ،فىد وووظ أن اجلزائر أقدمت عتل إجراء ثالث إصالوات فىط خال فرتة  15سنة،
واوكثري من هذه اإلصالوات تنقظر اجلزائر خاصة ما تعتلق بقىتليص عدد اإلجراءات اإلدارية اوذي يفوق بكثري ما هو عتليه واويا
يف اودو اإلفريىية عتل سبيل املثا  ،باإلضافة إىل ضرورة تىتليص تكتلفة هذه اإلجراءات اويت تعقرب من أعتل املسقويات عامليا.
ضرورة تبين إصالوات تعمل عتل تىتليص اإلجراءات اإلدارية املقعتلىة بقسجيل املتلكية ،باعقبار أن اجلزائر أجرت إصالوا واودا يف
هذا اجملا منذ  ،2005باإلضافة إىل إدخا اوعامل اوقكنوووجي يف أداءها اوذي يعقرب اوغائب األكرب يف هذا املؤشر ،فهي عتل
سبيل املثا ال تزا تعقمد عتل نظام ورقي يف وفظ سندات املتلكية ،مىابل اسقخدام اونظام اورقمي يف عدد كبري من اودو .
تسهيل إجراءات أداء دفع اوضرائب وتىتليصها وتىتليص مدهتا ،حبيث تسجل اجلزائر أداء ضعيف جدا وبعيد عن مسقوى اودواجملاورة.
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أهم العوامل الكامنة وراء النشاط النسوي الغير رسمي :دراسة وصفية بالريف الغربي الجزائري
بن علي أمينة
كتلية اوعتلوم االققصادية واوعتلوم اوقجارية وعتلوم اوقسيري جبامعة بشار  /اجلزائر.
amina22benaliste@yahoo.fr

الملخص
هذه املداختلة هي حماووة السقكشاف أهم اوعوامل املشجعة ملشاركة املرأة اوريفية يف األنشطة اوغري رمسية واملنقجة منزويا  .ويث
اعقمدت اودراسة عتل عينة عشوائية من 678إمراة ريفية من اوغرب اجلزائري  .وتشري اونقائج إىل أن سن املرأة املقىدم وه أثر ستليب وكبري
عتل مشاركة املرأة يف مثل هذه األنشطة .يف وني عدد األطفا  ،عمر األطفا ومسقوى تعتليم اونساء يكون هلم تأثري إجيايب عتل مشاركة
املرأة يف اوعمل اوغري رمسي .كما أن نوع رب األسرة ال يكون وه تأثري كبري عتل قرار املرأة يف املشاركة يف هذه االنشطة.
الكلمات المفتاحية  :املرأة اوريفية ،األنشطة اوغري رمسية  ،املشاركة اونسوية ،غرب اجلزائر .
Abstract :
Cet article est un effort pour explorer les déterminants de la décision de participation des femmes dans les
activités productives à domicile. Les données de l'enquête au niveau du terrain d'étude utilisé recueillies
auprès 678 femmes rurales vivantes à l’ouest algérien.
Les résultats indiquent que l'âge de la femme a un impact négatif et significatif sur la participation des
femmes dans les activités économiques informelles. Considérant que, le nombre d’enfant, l’Age des enfants
et le niveau d’instruction des femmes ont une influence positive sur la participation des femmes dans les
activités économiques.
Les résultats impliquent aussi que le genre du chef de ménage n’a pas un impact significatif sur la décision
des femmes de participer aux activités domestiques
Mots-clés:Les femmes rurales, Les activités informelles, La participation féminine, L’ouest algérien.

المقدمة
إن األعما املنزوية يف املناطق اوريفية مقعددة وخمقتلفة من منطىة إىل أخرى  ،وأغتلبها تكون شاقة ومقعبة وعتل عاتق املرأة  ،حبيث
جند أن املرأة اوريفية متارس هده األعما ويس كعبء وإمنا كواجب أسري يسعدها تنفيذه  .وباورغم من ثىل اونشاطات املنزوية إال أنه
توجد بعض اوعوامل اويت تدفع املرأة اىل املشاركة يف بعض األعما املنزوية االنقاجية واملدرة باودخل خاصة يف املناطق اوريفية . 1من هنا
ينطتلق أساس هذه املداختلة ويطرح إشكا يظهر أنه بسيط وكن يف أعماقه حيمل اوكثري من اوقعىيدات واوعناصر األساسية وتلمناقشة أال
وهوماهي أهم اوعوامل اويت تشجع اوعمل اوغري رمسي وتلمرأة اوريفية داخل املنز ؟ ̎.
أهمية البحث:
باورغم من أقدمية مفهوم " اونشاط اونسوي اوريفي " ضمن جما اوقنمية االققصادية ّإال أننا جند اوىتليل جدا من األكادمييني اوعرب
تطرقوا هلذا املوضوع وحبثوا يف صميمه  ،مما أدى إىل افقىار املكقبة اوعربية وباألخص اجلزائرية منها ( اوكاتبة باوتلغة اوعربية ) وتلبحوث يف هذا
امليدان وخاصة اوقطبيىية منها  .وتقمل أمهية هذه املداختلة يف :
متثل املداختلة اطار نظري مقشعب وتلعالقة اوىائمة بني عمل املرأة اوريفي واالققصاد اوغري رمسي .

1

Amina, B. (2016). Principaux facteurs qui influencent la participation féminine aux activités agricoles et non agricoles
à l’ouest algérien: Application du model Probit ; strategy and development review, 6(11), 67-81 ; p 72.
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متثل أيضا املداختلة دراسة إلبراز دور املرأة وباألخص اوريفية منها يف املسامهة يف حتىيق دخل وألسرة .
متثل املداختلة مرجع وتلدراسات اوقطبيىية اويت هتقم بعمل املرأة اوريفية.
أهداف البحث
ان أهم أهداف هذه املداختلة تقجتل يف :
معرفة مدى إسهام املرأة اوريفية ( اوعينة املدروسة ) يف حتىيق دخل وألسرة .
معرفة مدى تأثري بعض اوعوامل االققصادية واالجقماعية عتل املشاركة اوغري رمسية وتلمرأة اوريفية يف االققصاد .
إبراز أمهية عمل املرأة اوريفية وفىا ملعايري حمددة.
اإلشكالية
وفىا جملموعة من األدبيات اويت أكدت اوعالقة املقكامتلة بني مشاركة املرأة يف اودخل االسري واالققصاد اوغري رمسي ؛ارتأى هذا
اوبحث اىل اوقعرف عتل أهم اوعوامل اويت متكن املرأة من أداء مهامها يف بيئة ريفية .مقسائتلني عن” :ما هي اوعوامل اويت تشجع أو حتد
املرأة اوريفية من اوىيام بأعماهلا اإلنقاجية اوغري اورمسية ؟“.
أوال  -منهجية الدراسة :
- 1مجتمع الدراسة:
جمقمع اودراسة عبارة عن نساء ريفيات من اوغرب اجلزائري (اونشطة يف املهن اوغري رمسية)عرب اوواليات اوقاوية اوبيض ،اونعامة ،بشار ،
تتلمسان  ،تيارت ،سعيدة  ،سيدى بتلعباس ،عني متوشنت ،ومعسكر .
- 1عينة الدراسة :
مت اعقماد طريىة

Quota

حلساب اوعينة ويث كانت نسب اونساء اوريفيات مقفاوتة من والية اىل اخرى عتل وسب نسبة اونساء

اوريفيات املقواجدة يف كل والية عتل وسب اوصائيات املركز اووطين وإلوصائيات وسنة  )ONS 2011(12011كعينة وتلبحث  ،واويت بتلغ
عددهم  678امرأة ريفية .
- 1مصادر جمع المعلومات:
اعقمد اوبحث عتل مصدرين جلمع املادة اوعتلمية اوالزمة إلجناز هذه اودراسة ومها:
املصادر اوثانوية :وقد مت احلصو عتل اوبيانات اوثانوية من األدبيات املقوفرة ونقائج بعض اودراسات املقعتلىة باملوضوع ،وذوك هبدف
اسقكما اإلطار اونظري.
اوبيانات األووية :مت احلصو عتل اوبيانات األووية من خال اودراسة امليدانية اويت اسقخدمت فيها االسقبيان كأساس .ويث مت صياغة
االسقبيان وتنىيحه ويشمل خمقتلف مقغريات اودراسة واويت تضمنت ثالثة أقسام أساسية :
اوىسم األو هوعبارة عن اوىسم اوقعريفي خيقص باوقعريف باملرأة اوريفية  ،اوسن ،احلاوة اوعائتلية  ،عدد االطفا واملسقوى اوقعتليمي .
اوىسم اوثاين خيقصبنسبة مشاركة املرأة باملهام االنقاجية اوغري رمسية .
1اوديوان اووطين وإلوصائيات ( ) 2011،Onsووصتلة اوصائية وو اونشاط اونسوي ⸵ مقاح عتل

اورابط اوقايلhttp://www.ons.dz:
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اوىسم اوثاوث يعاجل األعما املنزوية االنقاجية وأهم اوعوامل اويت تساعد عتل املشاركة اونسوية يف هذه األعما .
- 4األساليب اإلحصائية والرياضية المستخدمة :
مت اسقخدام اخقبار  2 way anovaالخقبار اوفروقات بني عينات اودراسة يف اوواليات املدروسة.
 مت اسقخدام اإلوصاء اووصفي فيما يقعتلق مبعرفة اجتاهات اوعينة حنوكل مقغري من خال معرفة اووسط احلسايب  ،اإلحنراف املعياري ،
اونسبة املئوية وكل قسم من اإلسقبيان .
 وألغراض اوقحتليل اإلوصائي قد مت اسقخدام األساويب اإلوصائية وذوك باسقخدام برنامج  ( Spssاوطبعة .) 21
- 4اختبار الصدق والثبات :
قد مت اسقخدام اخقبار " كروبناخ أوفا " وىياس مدى ثبات أداة اوىياس ويث بتلغت قيمة

%86.1

وهي نسبة ممقازة وكوهنا تفوق

اونسبة اوعتلمية املىبووة(.)60%
ثانيا  -الدراسات السابقة
حنصر يف هذا اوعنصر أهم اودراسات اويت جاءت توازي االشكاوية املطرووة بشكل كبري واحلديثة منها فىط :
دراسة 1 )2016( Diaبعنوان

“Entrepreneuriat féminin: essai empirique sur les déterminants de l’entrepreneuriat :

” des femmes dans le secteur informel à Dakar

واووت اوباوثة اسىاط اودور عتل املقغريات اويت تشجع اونشاط اونسوي اوريفي يف اوسوق املوازي و دور بعض اوعوامل يف زيادة فعاوية
اونشاط.
اودراسة اوثانية

 Gherbi, Hو  2 Adair, Pبعنوان .,. (2016). Femmes et emploi informel dans la wilaya de Béjaia

(Algérie): un modèle probit. Les

 ،توصتلت هده اودراسة امليدانية اىل مجع جمموعة من اوبيانات اوكمية واونوعية عن اووضع اوراهن

وتلمرأة اوريفية باملنطىة املدروسة ( جباية ) وقد اكدت اودراسة ان حتجيم جهود املرأة بسبب عوائق ( اققصادية  ،اجقماعية  ،ثىافية ).....
حتد من قدرهتا عتل اوعمل االنقاجي اورمسي  ،وتعين اودراسة بذوك بأن هناوك اعاقة هيكتلية وتلمرأة اوريفية من أن تصبح شريكة فعاوة يف
عمتلية اوقنمية واوقغيري االجقماعي بصفة رمسية .
دراسة مدوين يف  32006بعنوان

“le role de la femme rurale dans le système de production agro pastoral .Cas de la

” fraction OULED BAIDA de la zone d’El Guedid. Region de Djelfaويث تتلم اودراسة باودور اوفعا وتلمرأة اوريفية يف
جما تربية احليوانات( املاعز) واوزراعيةيف املناطق اوداختلية(اجلتلفة كعينة دراسة ) واوعوامل االققصادية واوبيئية املؤثرة عتل هذا اودور من بينها
اوسيطرة اورجاوية عتل امليدان وتنامي اوسوق املوازي .

1

Dia, I. (2016). Entrepreneuriat féminin: essai empirique sur les déterminants de l’entrepreneuriat des femmes dans le
secteur informel à Dakar (Sénégal) (Doctoral dissertation, Caen).
2
Gherbi, H., & Adair, P. (2016). Femmes et emploi informel dans la wilaya de Béjaia (Algérie): un modèle probit. Les
Cahiers de l'Association Tiers-Monde, 31.
3
Y .MEDOUNI , N .BOULAHCHICHE et R .Brahim (2006) , le rôle de la femme rurale dans le système de production
pastoral . Cas de la fraction OULED BAIDA de la zone d’El Guedid. Région de Djelfa(Steppe centrale).
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ثالثا  -االطار النظري
- 1مفهوم الريف
ان مفهوم اوريف هلو من اوسهل املمقنع  ،الن اوريف ويس موود خبصائصه ومساته عتل املسقوى اوعاملي فاوريف األسيوي ويس هو
اإلفريىي أو األورويب أو األمريكي  .وويس اوريف اجلزائري كاملصري أو اوفرنسي أو اوبتلجيكي أو اوياباين  .فكل منطىة ريفية هلا
خصوصياهتا ومساهتا ما تعطيها مفهوما خمقتلفا عن اآلخر وغاوبا ما تعرف املناطق اوريفية عتل أهنا األماكن اويت يىل فيها عدد اوسكان عن
 2000نسمة ومناطق قتليتلة اوسكان.

1

- 2مفهوم المرأة الريفية:
هي املرأة اوساكنة يف اوريف.وتنىسم اونساء اوريفيات إىل شرائح اجقماعية مقباينة منهم املىيمات يف اوريف واوعامالت مىابل أجر
شهري ثابت يف جهاز اإلدارة أويف غريها من األجهزة واواليت تؤدين اخلدمات األساسية اويت توفرها اودووة وسكان اوريف كاوقعتليم واوصحة
واخلدمات االجقماعية ومنهن ماوكات األراضي اوزراعية سواء يدرهنا بأنفسهن وستلمنها وتلذكور إلدارهتا طاملا كن مىيمات اوىرية ; ومنهن
اوعامالت ودى أنفسهن سواء كن مسقأجرات ألرض أو مربيات ملاشية أو ودواجن أو نشيطات يف إنقاج أو جتارة اوستلع املرتبطة باالققصاد
اوزراعي ،2ومنهن املمقهنان حلرف أخرى كحياكة املالبس أو بيع أقمشقها أو اوىابالت  ,ومنهن اوعامالت ودى اوغري باجر ثابت أو
مقىطع يف أي من األنشطة اوزراعية املذكورة ستلفا  ,3ومنهن ربات اوبيوت اواليت ال ميتلكن دخال ويعقمدون يف وياهتن عتل اوغري اوذي
هو عادة اوزوج أو األب ويف أويان أخرى  :األخ أو اوعم أو اخلا ....اخل .وعادة ما يكون هذا األخري مىيم يف اوريف وميارس اونشاط
اوزراعي فيها.4
- 3مفهوم االعمال المنزلية االنتاجية:
تعرض املداختلة يف هذه اوفىرة تعريفات خاصة باألعما املنزوية االنقاجية وأهم ما ُكقِب ووهلا وتندرج ضمن هذه اجملهودات األعما
اإلنقاجية املقعددة اويت تىوم هبا املرأة يف حميط األسرة وخارجها ،مبا يف ذوك اوعمل غري املأجور أخذاً يف االعقبار أن األغتلبية اوعظم من
اونساء ال يقىاضني أجرا عن معظم األعما اويت يىمن هبا وتشمل األعما اإلنقاجية األعما املرتبطة بدورها األسري ،وكذوك األعما
املرتبطة مبجا اوزراعة؛ كاوعناية باملواشي ،واودواجن ،وخدمة األرض .كما تشمل أيضاً مساعدة أفراد األسرة من اورجا يف احلرف
واوصناعات اوقىتليدية .واملالوظ أن هذا اوصنف من االعما يقسم باالخقفائية ( )l’invisibilitéعتل اورغم من أمهيقه سواء يف اوريف أو
يف املدن.5

 1بن عتلي أمينة،)0291(،دور املرأة اوريفية يف اوقحدي وتلفىر .دراسة وألدبيات ،جمتلة أحباث ودراسات اوقنمية،اجملتلد  ، 5اوعدد  ، 5ص ص،55-1ص . 92
2

; BENALI, A. (2016). The Role of Rural Women in Agriculture A case study of Algeria ; Dirassat économique ; vol 13
n 03 ; pp 46-37 ; p 48.
3
Shakila BANO, Muhammad ZAHIR FARIDI and FURRUKH BASHI (2012 ) , rural women’s contribution in family
budget : a case study of district LAAYYACH, journal of economics and sustainable development , vol 3 , n 10, p 32 .

4كامتلة حممد منصور ,املرأة كمحرك أساسي وتلنمو االققصادي يف اوعام اوعريب  ,املنقدى اوعريب اودويل وتلمرأة  03-03جويتلية  3111,اوىاهرة ,مصر .

5

Benali, A. (2016). La contribution de la femme rurale au revenu de ses ménages dans l'ouest algérien [The
contribution of rural women to income of her households in western Algeria]. International Journal of Innovation and
Applied Studies, 15(4), p 962.
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1

ويالوظ أن هذا اوقعريف م يركز عتل طبيعة املنقجات  ،بل ركز عتل طبيعة اوعمل باعقباره نشاطا اققصاديا  ،ويث يعقرب عمل املرأة
وأبنائها من قبيل املسامهة االققصادية  ،باعقبار أن هذا اوعمل يضيف قيمة جديدة عتل اخلامات وأدوات اإلنقاج ،ويالوظ يف اوقعريف ،
وجود عنصر رئيسي هو رب اوعمل  ،ويث انه نفسه رب األسرة (أوربة األسرة)  ،باعقباره هو املهيمن عتل اوعمتلية اإلنقاجية  ،كما
يقضمن اوقعريف وجود سوق يوجه إويه اإلنقاج  ،سواء كان ذوك اوسوق هو عبارة عن اجلريان  ،أو احلي ،أو أماكن مقفرقة يف اوبتلدة  ،أو
املدينة اجملاورة  ،أو أصحاب أعما وأرباب صناعات اكرب وجما  ،ويالوظ أن اوسوق قد يكون ثابت أو مقنىال  ،وقد يكون يف احلي ،
أو األوياء اجملاورة  ،وقد يكون يف اوريف أو احلضر .

2

رابعا  -اإلطار التطبيقي
يضم االطار اوقطبيىي أهم اونقائج املقحصل عتليها من خال اودراسة :
جل اوعمتليات اإلنقاجية املنزوية اويت متارسها املرأة اوريفية يف املنطىة املدروسة ميكن تصنيفها اىل نشاطات زراعية وفالوية حبقة،
نشاطات شبه زراعية واألخرى ورفية .
اوصنف األو ويقمثل أساسا يف احلرث  ،اوغرس  ،احلصاد اوقسويق اوزراعي ،اورعي ،املعاجلة اونباتية وغريها من األعما .أما
اونشاطات اوشبه زراعية هي كل االعما ذات املصدر اوزراعي أو اوفالوي واويت يعاد تصنيعها يدويا من طرف اونسوة يف منازهلن ،وتقمثل
اساسا يف صناعة اوعجائن (اوكسكس)  ،صناعة مشقىات احلتليب(ونب ،كتليتلة  ،زبدة  ،جنب ).....صناعة املعجون (كمعجون
اوطماطم،معجون اوقمر ،معجون اوقني ،) ...صناعة مشقىات اوىمح واوشعري (تشيشة ،املرمز )....ومعاجلة اوصوف وجتلود احليوانات
وتقجتل األعما احلرفية يف اخلياطة  ،اونسيج  ،صناعة االواين اوطينية واحلتلفية..... .اخل.
باإلضافة اىل االعما اويومية املنزوية كاوطهي ،غسيل االواين  ،غسيل املالبس ،اوكي وغريها من االعما .
وتشارك اونسوة اوريفيات باملنطىة املدروسة يف كلِ صنف باونسب اوقاوية(بدون اوقطرق اىل نسب كل نوع من األصناف املذكورة):
 %69من اونساء املسقجوبات ميارسن االعما اوفالوية اوبحقة.
 %77منهن يىمن باألعما اوشبه زراعية.
ونسبة  %58ميارسن االعما احلرفية .
و %98من اوعينة ال يهمتلن األعما املنزوية اويومية .
وممارسقهن هلده االعما تقأثر مبجموعة من اوعوامل أمهها اوسن ،احلاوة اوعائتلية ،املسقوى اوقعتليمي ،اورتكيبة األسرية  ،املسؤو
عتل األسرة ودرجة اوقوجه حنو املعتلومة.
-1السن
توجد عالقة عكسية بني اوقىدم يف سن املرأة اوريفية واملشاركة يف األعما املوازية،حبيث كتلما تىدمت املرأة اوريفية يف اوسن أكثر
من  45سنة كتلما اخنفضت نسبة مشاركقها يف هذه األعما وهدا راجع اىل عدة اعقبارات منها  ،أن املرأة بقىدمها يف اوسن خاصة بعد
1

El Ghazi Halima (2015) ; Les femmes rurales et la création d’entreprise dans le cadre du dispositif d’aide CNAC ,le
Havre 15 et 16 octobre 2015 ; p 01 .
2
LAROUSSI ; LAMRI (2003), la femme rurale dans l’exploitation familiale nord-ouest de la Tunisie : pour une
sociologie des ruptures, édition l’harmattan ; p 124.
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اوسقينات من اوعمر واوقها اوصحية ال تسمح هلا باوىيام ببعض االعما .كما أن األعراف يف املنطىة املدروسة ختو وتلمرأة اويت تُ ِزوج
ابنها ان ترتك بعض االعما اىل زوجة االبن وتلىيام هبا وىت املدرة باودخل .
بينما تنشط اوفقيات من سن  15سنة اىل

17

سنة بصفة حمقشمة ومعظمهن أكدن انشغاهلن باودراسة واوقكوين  ،أما من هن من سن

 18اىل  34سنة فنشاطهن نوعا ما منخفض وخمقتلف من والية اىل اخرى وهذا راجع اىل انشغاهلن برعاية األطفا اوصغار واورضع ( هذا ما
تؤكده اوعناصر اوقاوية) واونشاط اونسوي يبتلغ قممه يف جل اوواليات املدروسة عند اوسن بني  35سنة و 44سنة وهذا ما نالوظه يف اوبيان
اوقايل:

املصدر  :من اعداد اوباوثة باالعقماد عتل نقائج اودراسة وفىا ملخرجات .SPSS

 -1الحالة العائلية :اونساء املقزوجات ميارسن االعما املنزوية املوازية بنسبة  %37.8كأعتل نسبة من جمموع اوعينة تتليها
وغري املقزوجات و نسبة  %22.6وألرامل مث  % 13.7وتلمطتلىات .

نسبة% 25.9

املصدر  :من اعداد اوباوثة باالعقماد عتل نقائج اودراسة وفىا ملخرجات .SPSS

-3المستوى التعليمي:
من حتتليل اوبيان املوضح أسفتله خنتلص اىل أنه توجد عالقة طردية بني املسقوى اوقعتليمي واملشاركة يف األعما االنقاجية املوازية،
فكتلما زاد املسقوى اوقعتليمي زادت املشاركة يف هذه األعما .
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املصدر  :من اعداد اوباوثة باالعقماد عتل نقائج اودراسة وفىا ملخرجات .SPSS

-4التركيبة االسرية :باونسبة وتلرتكيبة االسرية فاودراسة ركزت أساسا عتل عدد األطفا اوتلذين هتقم هبم املسقجوبة و عدد األفراد اوتلذين
يىطنون بنفس املسكن .
 -1-4عدد االطفال :ال توجد عالقة واضحة بني عدد االطفا و نسبة املشاركة يف اوعمتليات االنقاجية املوازية  ،امنا اووضوح يشع يف
اوعالقة بني سن اوطفل و املشاركة يف اوعمتليات ؛ حبيث املرأة اويت هلا أطفا يف طور اودراسة (أكثر من سقة سنوات) هلا اودافع اكثر يف
املشاركة يف هذه اوعمتليات  ،بينما املرأة اويت هلا اطفا اقل من سقة سنوات (أكثر من طفل واود) يف طور اوطفووة اويانعة نالوظ تردي
مشاركقها يف اوعمتليات االنقاجية املوازية .

املصدر  :من اعداد اوباوثة باالعقماد عتل نقائج اودراسة وفىا ملخرجات .SPSS

 -1-4عدد االفراد في االسرة  :يف هذ ه اخلانة قسمنا األسر اىل ثالث أنواع عتل وسب اونقائج املقحصل عتليها من اودراسة كونأن
املنطىة املدروسة تقميز بقعدد اونسل:
اونوع االو  :أسرة ذات وجم صغري و اويت تقكون من أقل من مخسة أشخاص .
اونوع اوثاين  :أسرة مقوسطة احلجم و تقكون من مخسة اىل عشرة أشخاص .
اونوع اوثاوث :األسرة املقعددة (وهي عامة اويت يىطن فيها االبن املقزوج مع واوديه) و تقكون من أكثر من عشرة أشخاص ،وضحت
اونقائج أن اونوع األو و اوثاوث يشارك أكثر يف اوعمتليات االنقاجية املوازية.
و اونوع اوثاين هو األقل مشاركة و هذا يعود اىل سن األطفا يف األسرة (كما استلفنا اوذكر يف اوعنصر اوسابق أعاله) .
-5المسؤول على األسرة  :تنشط أكثر اونساء يف اوعمتليات االنقاجية املنزوية يف األسر اوىت يعوهلا اوزوج باودرجة األوىل مث تتليها األسر
األبوية.
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خامسا  -الخاتمة
عتل اورغم من كثرة األعما اويت تىوم هبا املرأة اوريفية وقدرهتا عتل تنويع مصادر اودخل ألسرهتا ،إال أهنا ال زاوت تعمل يف اوظل
وتقأثر املرأة اوريفية بعدد كبري من اوعوامل جتعتلها تتلجا اىل اوسوق املوازي  ،ومن أهم هذه املؤثرات االعقىاد اوسائد بأن املرأة اوريفية أقل
قدرة من اورجل ،وهو ما يفضي إىل نظرة مقدنية ونفسها قائمة عتل اوقظتليل واالسقسالم ،وباوقايل حتد من كفاءهتا وفعاويقها يف اوعمتليات
اوقنموية اورمسية  .و ميكن من خال هذه اوورقة أن نتلم ببعض اوقوصيات اوعامة اويت قد تساعد يف تدعيم وتفعيل دور املرأة اوريفية يف
املسامهة يف زيادة اودخل االسري باوشكل اورمسي و اوفعتلي :
 ارتفاع نسبة األمية بني اونساء اوريفيات يعيىهن من االقرتاب باملكاتب واهليئات اورمسية وذا جيب اوعمل عتل زيادة اووعي ودى صانعياوىرار واملخططني مبفهوم متكني املرأة اوقعتليمي ،وحتسني مسقواها اوعتلمي ووضعها االجقماعي من خال إنشاء دورات تدريبية مثال وقسويق
إنقاجها عرب املعارض احملتلية واودووية واملعارف ومراكز بيع خمقتلفة وعرب اإلنرتنت و بذوك نكون قد دعمنا دورها اإلنقاجي  ,ختلىنا مناصب
عمل جديدة و ارتىينا باوسياوة اوريفية كمصدر اضايف وتلدخل.
 إجراء املسووات امليدانية عتل املسقوى اووطين وو املرأة اوريفية وقحديد مسامهاهتا اخلاصة وحتديد اوعوائق اوقنموية وفىا وتلنوعاالجقماعي.
تزويد اونساء اوريفيات بدعم خاص كاوىروض من خال برامج مكافحة اوفىر حبيث ميكنهن من اوبدء مبشروعات خاصة مدرة وتلدخل
وخاصةً وذوي اونشاطات اوصغرية واملعيالت ألسرهن يف اطار رمسي .
قائمة المراجع
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الملخص
إن احلديث عن االققصاد غري اورمسي ال خيص جمقمعا بعينه أو دووة بذاهتا ،وإمنا هو ظاهرة عاملية تشكو منها كل اودو  ،ملا وه
من آثار ستلبية عتل األمن االجقماعي واونمو االققصادي ،ومن هنا وازت هذه اوظاهرة عتل اهقمام كل اجملقمعات وكل اودو وتعاوت
اونداءات إىل إدانقه واحلد من انقشاره ،وضرورة وضع وتأسيس إطار عمل مؤسسي اوغرض منه تطويق املشكتلة وعالجها من خال
خطوات جديه وحمددة ،ومكافحة ستلبياته بكل صورها ومظاهرها ويف كافة جماالت احلياة وقعجيل عمتلية اوقنمية ،وجند أن اوسوق غري
اورمسي يف اجلزائر أصبح باوفعل يعرقل منو االققصاد اووطين ،فاوعمل فيه يعقرب نوع من أنواع اوقحدي وتلىوانني و األطر و نظام اودووة عموما
هلذا فهو حيقاج إىل كثري من اودعم و اوقضامن داخل املدن واألوياء ،وبني اودووة وخمقتلف هيئقها وهياكتلها وتلحد من هذه اوظاهرة اويت
تعيق اونمو االققصادي واوقنمية بشىيها االققصادي واالجقماعي.
Résume
L'économie informelle désigne l'ensemble des activités productrices de biens et services qui échappent au
regard ou à la régulation de l'État, L’économie informelle est une réalité massive à l’échelle du monde
malgré les difficultés à la mesurer, Tous les pays sont préoccupés par l'avancée de l'économie dite informelle
en raison de ses effets négatifs sur la sécurité sociale et la croissance économique. Le marché informel en
Algérie freine déjà la croissance de l’économie nationale, de ce fait la mise en place d’un cadre
institutionnel destiné à contenir le problème, à y remédier par des mesures concrètes, rationnelles et
spécifiques et à lutter contre ses inconvénients sous toutes ses formes et manifestations dans tous les
domaines de la vie devient un objectif prioritaire.

مقدمة
عتل اورغم من اعقبار االققصاد غري اورمسي مصدرا وكسب اوعيش وتلكثري من اوفىراء ،كما ميثل جمموعة من مشاريع تقميز
بصمودها ومرونقها خاصة يف األزمات االققصادية واالجقماعية اال انه يهدد ستلطة وإيرادات اودووة ،من خال اوقجنب اوعمدي وتلىوانني و
اوقنظيمات واوضرائب ما يىتلص من إيرادات اودووة .وباوقايل يؤثر عتل اإلنفاق عتل اوبنية اوقحقية ،وتزداد أمهية االققصاد غري اورمسي من
خال ما ميثتله وجمه كىيمة مضافة وكنسبة مئوية من إمجايل اوناتج اووطين اإلمجايل إذ بتلغت معد اققصاد غري اورمسي يف معظم
االققصادات املقىدمة بني  14و 16يف املائة من إمجايل اوناتج احملتلي ،و 23ووىت  35يف املائة يف االققصادات اوصاعدة ،فيما يقجاوز يف
بعض اودو اوعربية معد  34يف املائة .وتبتلغ االققصادات اخلفية وجما أكرب بكثري يف أمريكا اوالتينية وأمريكا اووسط وإفريىيا – أكثر
من  40يف املائة من إمجايل اوناتج احملتلي ودى كثري من اوبتلدان – بينما ترتاوح يف اوشرق األوسط وآسيا اونامية بني  32و 22يف املائة من
إمجايل اوناتج احملتلي ،وعتل مسقوى اودو اوعربية ،أظهرت دراسة وتلصندوق مشتلت  821دووة وو اوعام ،أن معد اققصاد غري اورمسي
ارتفع كثريا يف دو مثل مصر  34.24يف املائة ،واملغرب  34.1يف املائة ،ووبنان  31.58يف املائة ،،فيما بتلغ يف اإلمارات  26.54يف املائة.
وعتل املسقوى اوعاملي ،بتلغ املعد  31.9يف املائة ،وجاءت سويسرا أقل اودو يف وجم اققصاد غري اورمسي كنسبة إىل اونقاج احملتلي
اإلمجايل اويت بتلغت  7.2يف املائة تبعقها اونمسا  8.9يف املائة ،فيما كانت أعتل اودو بوويفيا بنسبة  62.3يف املائة وزميبابوي  60.6يف
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املائة .أما نسبقه يف اجلزائر فىد ارتفعت من % 19.5سنة  1988اىل ووايل  % 35عام  2000مث اىل  % 45عام  2012وقصل اىل ووايل
واجلزائر  30.86يف املائة يف هناية  2017من إمجايل اوناتج احملتلي .ومع زيادة وجم االققصاد غري اورمسي خاصة يف اودو اونامية واإلفريىية
زاد االهقمام بقحتليتله وفهم أسبابه وآثاره ما يساعد و يسمح بقفسري أسباب فشل خطط وسياسات اوقنمية يف االققصاد اورمسي
إشكالية البحث

يف ظل كرب جحم االققصاد غري اورمسي ونظرا ملا يسببه من تأثريات عتل اوقنمية االققصادية واالجقماعية ،يرتكز جهدنا وإلجابة

عتل اوسؤا اوقايل :ماهي مظاهر االقتصاد غير الرسمي ،وما إجراءات التعامل معه في الجزائر؟
أوال -أساسيات حول القطاع غير الرسمي

االققصاد غري اورمسي أو االققصاد املوازي أو االققصاد املخفي ،االققصاد غري املنظم ،االققصاد األسود ،االققصاد األرضي ،االققصاد حتت
ضوء اوىمر ،كتلها مسميات حتاو إجياد وصف شامل هلذه اوظاهرة.ويث ال تزا إشكاوية املصطتلح قائمة حلد اوساعة حبيث يصعب إجياد
تعريف عام حمدد هلذه اوظاهرة ،وسيقم اوقطرق إىل مجتلة من تعاريف جاءت هبا بعض املنظمات اودووية وكذوك وىت إمجاعا يف املتلقىيات
اودووية ،ومع ذوك فمن اوصعب جداكما يُسميه اوبعض يعقرب ظاهرة مقعددة اجلوانب ،فىد واو تفسري وجوده اوعديد من اوكقاب
مبخقتلف ختصصاهتم اوىانونية ،االجقماعية ،االققصادية واوسيسيوووجيا ،إال أن بعد كل اجلهود املبذووة وتلكشف عن خمقتلف اآلويات اويت
تؤدي إىل ظهور االققصاد غري اورمسي وحماووة وصر خمقتلف اآلثار اويت تنقج عنه ،ال يزا من اوظواهر املقفشية يف اوعام ما يسقتلزم املزيد من
األحباث واودراسات
 -1تعريف االقتصاد غير الرسمي :يوجد اوعديد من اوقعاريف هلذا اونوع من االققصاد فنجد يعرفه كما يتلي:1
 اققصاد ال خيضع وتلرقابة احلكومية ،وال تدخل مدخالته وخمرجاته يف احلسابات اوىومية ،ال يعرتف باوقشريعات اوصادرة ووذوك يعقمداوسرية يف عمتله شراء وبيعاً وعمالً أي بعيداً عن أعني اورقابة ،وال ميسك دفاتر نظامية.
 يقهرب من كافة االسقحىاقات املرتتبة عتليه جتاه اودووة سواء كانت رسوم أم ضرائب أم خطط أم تىدمي بيانات أو غري ذوك ويسقفيدمن أغتلب اخلدمات املىدمة وغريه من اوىطاعات وبكل أشكاهلا ،ونظراً وقنوع جماالت عمتله يُطتلق عتليه أمساء مقعددة وسب جما اوعمل
اوذي ميارسه ،فإذا كان مقعامالً بستلعة حمرمة االسقخدام واوقعامل (أستلحة  -خمدرات  -سرقة اآلثار  -املقاجرة باوبشر..إخل) .فإننا نطتلق
عتليه االققصاد األسود أو اققصاد اجلرميةَ .أما إذا كان اوقعامل به ممنوعاً واسقخدام اوستلعة مسموواً مثل (اوسوق اوسوداء وبعض اوستلع -
إنقاج بعض اوستلع مبعامل غري مرخصة  -دكاكني وورش غري مسجتلة  -دروس خصوصية  -أعما األجرة  -عىود من اوباطن غري
موثىة..إخل) فإننا نطتلق عتليه االققصاد غري اورمسي.
اما املكقب اودويل وتلشغل فيعرف االققصاد غري اورمسي عتل أنه نظام يعقمد يف نشاطه عتل اخلروج عن كل األطر و اوىوانني ،سواء
االققصادية منها أو االجقماعية ،اوىانونية ،واوضريبية ،كما يقكون من بعض اخلصوصيات اويت مسحت وه باوقوسع اوكبري داخل اودو
اونامية أين املسقوى االققصادي ال يكفي مقطتلبات اوسكان من ويث اخلدمات و اوعمل ،وهي:
سهووة اودخو يف هذا اوىطاع ألنه غري مرتبط بأطر أو قوانني؛سوق منافسة غري منظم؛-اسقعما موارد حمتلية؛

2

 1فريدريك شنايدر ،دومينيك انسيت" :االختباء وراء الظالل نمو االقتصاد الخفي" ،منشورات صندوق اونىد اودويل ،2000 ،ص.1 .
 2قارة مالك" :إشكالية االقتصاد غير الرسمي في الجزائر مع عرض ومقارنة تجارب :المكسيك ،تونس والسنغال" ،اطرووة دكقوراه عتلوم يف اوعتلوم
االققصادية ،جامعة منقوري ،قسنطينة ،2010-2009 ،ص.12-11 .
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متلكية عائتلية وتلمؤسسات؛ستلم نشاط ضعيف؛تىنيات خاصة وه؛تكوين عن طريق اخلربة ،ال اوقمدرس وال اوقمهني.كما يعرف االققصاد غري اورمسي بأنه كافة األنشطة املوودة وتلدخل واويت ال تسجل ضمن وسابات اوناتج احملتلي اإلمجايل أما وقعمد
إخفائها أو وتلقهرب من االوقزامات اوىانونية املرتبطة باوكشف عنها وأما ألهنا خماوفة وتلنظام اوىانوين اوسائد وهناك اوعديد من األمثتلة عتل
هذا االققصاد مثل املشروعات احلرفية غري املرخصة ،دور اودعارة واوىمار ،جتارة املخدرات ،وقد أطتلىت تعبريات مقعددة عن هذا االققصاد
كاالققصاد األسود واالققصاد غري املرئي واققصاد اوظل واالققصاد اوسفتلي وهو ال يشمل األنشطة غري املشروعة فىط بل يشمل أيضاً
أنشطة اودخل اويت ال يبتلغ هبا واملقحصتلة من إنقاج اوستلع واخلدمات املشروعة سواء كانت من املعامالت اونىدية أو املعامالت اويت تقم
بنظام املىايضة ومن مث فأن اققصاد اوظل يشمل مجيع األنشطة االققصادية اويت ختضع وتلضريبة بشكل عام اذا أبتلغت هبا اوستلطات
1
اوضريبية.
 -2أنواع االقتصاد غير الرسمي :يضم االققصاد اخلفي نوعني من األنشطة اونشاطات املشروعة واونشاطات غري املشروعة ،فاألنشطة
املشروعة هي أنشطة شرعية ووكنها غري مسجتلة يف احلسابات اوىومية ،واوناتج اوىومي اإلمجايل حيرم من األرباح املقوودة عنها ،أما األنشطة
غري املشروعة فهي األنشطة غري اوىانونية وغري اوشرعية اويت م يقم تسجيتلها يف احلسابات اوىومية واجلدو  01يوضح ذوك.
الجدول رقم  :01أنواع األنشطة االقتصادية غير الرسمية
نوع النشاط
األنشطة غير
المشروعة

المعامالت غير النقدية

المعامالت النقدية

مىايضة املخدرات واوستلع املسروقة أو املهربة.

االجتار يف اوستلع املسروقة؛

إنقاج املخدرات أو زراعة اونباتات املخدرة االسقعما

واالجتار يف املخدرات وتصنيعها؛

اوشخصي.

واودعارة ،واوىمار؛ واوقهريب؛ واالوقيا .
التهرب الضريبي

دخل األعما احلرة اوذي ال يقم اإلبالغ عنها؛
األنشطة األجور واملرتبات واألصو اويت حيصل عتليها اوفرد
المشروعة من األعما غري املبتلغ هبا واويت تقصل باخلدمات
واوستلع املشروعة.

اوسرقة والسقعما اوشخصي.
تجنب دفع
الضرائب

التهرب الضريبي

اوقخفيضات واملزايا
تباد اخلدمات
اإلضافية اويت متنح
واوستلع املشروعة
وتلموظفني.

تجنب دفع الضرائب
مجيع األعما اويت يىوم هبا اوفرد
بنفسه واملساعدة اويت حيصل عتليها من

جريانه.

المصدر :فريدريك شنايدر ،دومينيك انسيت" :االختباء وراء الظالل نمو االقتصاد الخفي" ،منشورات صندوق اونىد اودويل ،0222 ،ص.0 .

من خال اجلدو جند أن االققصاد غري اورمسي يُصنَّف وفىاً ملعيار املشروعية إىل نوعني رئيسيني :االققصاد غري اورمسي املشروع،
واالققصاد غري اورمسي غري املشروع. 2

 1امحد وسني اهلييت ،رفاه عدنان جنم" :ظاهرة االقتصاد الخفي وغسيل األموال ،المصادر واآلثار  -دراسة في مجموعة من البلدان المختارة للمدة من
 ،"2119 -1696جمتلة اإلدارة واالققصاد ،اوعدد احلادي واوثمانون ،2010 ،ص.81 .

 2ويتل وامد املطريي " :أثر االقتصاد الخفي على النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية" ،حبث مىدم السقكما درجة اوبكاووريوس يف االققصاد،
كتلية ادارة أعما اوسعودية ،0294 ،ص.1 .
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 -1.2االقتصاد غير الرسمي المشروع :يقضمن أنشطة اققصادية تنقج ستلعاً وخدمات مشروعة ،وال ختاوف قوانني وأنظمة اودووة،
كأنشطة حبد ذاهتا ،ووكنها غري معتلنة وجمهووة باونسبة وتلدووة ،ويقووّد عنها دخو غري واضحة وتلستلطات اورمسية ،ومن مث ال تُسجل ضمن
وسابات اودخل اوىومي.
 -2.2االقتصاد غير الرسمي غير المشروع :يىوم االققصاد اخلفي غري املشروع عتل أنشطة اققصادية خماوفة ألنظمة وقوانني اودووة ،إىل
جانب األنشطة اويت تُنقج ستلعاً وخدمات غري مشروعة .وميكن تىسيم أنشطة االققصاد اخلفي غري املشروع إىل ثالثة أقسام:
 -1.2.2األنشطة المنتجة للسلع والخدمات غير المشروعة :يقضمن هذا اوىسم األنشطة اويت ُجتِّرمها معظم قوانني دو اوعام .ومن
أمثتلقها :هتريب املخد رات ،باإلضافة إىل هتريب اوستلع احملظورة وبيع اوستلع املسروقة ،وكذوك هتريب األموا أو ما يسم باوفساد
اإلداري.

 -2.2.2األنشطة المخالفة ألنظمة وقوانين الدولة :تشمل األنشطة املخاوفة وتلوائح اويت تضعها اودووة ،كأنشطة اوىمار واورشوة،
وأنشطة االجتار يف اوسوق اوسوداء وتلصرف األجنيب ،وذوك يف اودو اويت تقبع نظاماً ادارياً وتلرقابة عتل اوصرف األجنيب.
 -3.2.2األنشطة المخالفة لقوانين العمل والهجرة :يدخل يف دائرة األنشطة املخاوفة وىوانني اوعمل واهلجرة ،اوعماوة املخاوفة وبعض
شروط اوعمل ،كاوعمر وأوقات اوعمل .وقد أطتلق عتليه اوبعض مسم االققصاد اورمادي وهي "املنطىة اويت يتلقىي فيها االققصاد اخلفي
مع االققصاد اورمسي ،وهو يشقمل عتل عمتليات حمرمة قانوناً ،إال أهنا متارس بشكل عتلين وشرعي ،فضالً عن عدم دفع مسقحىاهتا
اوضريبية وتلدووة".
 -3خصائص االقتصاد غير الرسمي والمؤسسات غير الرسمية :من اوقعاريف اوسابىة ميكن أن حندد وحنتلل أهم خصائص االققصاد

غري اورمسي من جانبني جانب كتلي واآلخر جزئي.1

 -1.3خصائص االقتصاد غير الرسمي :وفىا ملنظمة اوعمل اودووية ،فاخلصائص اورئيسية والققصاد غري اورمسي هي:
اودخل املنخفض :بسبب قتلة اوعوائد املقأتية من أنشطة االققصاد غري اورمسي ال تفرض عتليها ضرائب؛عدم توفر األمان اووظيفي :اوقما اوقعرض وتلطرد يف أي وقت؛اوقمييز :بني األطفا و اونساء واوشباب؛طو ساعات اوعمل ،بسبب اودخل املنخفض واالعقماد عتل األعما كثيفة اويد اوعامتلة؛قتلة االنضمام إىل اوضمان االجقماعي أو عدمه :فاوعامتلون ال يقمقعون باوقأمني اوصحي ،وال يسقفيدون من منح اوقىاعد أو اوقأمني عتلاألمراض أو اوبطاوة؛
اخنفاض مسقوى اوقدريب :يقم اوقدريب عتل يد صاوب اوعمل واملاوك؛انعدام اوسالمة املهنية :بسبب تردي ظروف وشروط اوعمل؛انعدام أو قتلة اوقمثيل اوعمايل )اونىابات اوعماوية(. -2.3خصائص الوحدات االقتصادية غير الرسمية :يقميز االققصاد غري اورمسي من ناوية اووودات االققصادية غري اورمسية باخلصائص
اوقاوية:
 1رشيدة محودة " :استراتيجيات إدارة االقتصاد غير الرسمي في ظل التخطيط للتنمية المستدامة دراسة مقارنة بين تجربتي :الجزائر ومصر" ،مذكرة
ماجسقري يف إطار مدرسة اودكقوراه ،جامعة فروات عباس ،سطيف ،2012-2011 ،ص.16 .
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عدم االعرتاف باألطر اوىانونية واوقنظيمية؛وجود عالقة عمل خاصة وعدم االنقظام يف اودفع أو عدم سداد األجور؛عدم وجود تنظيمات عماوية ،وباوقايل ،اسقحاوة جعل أصواهتم مسموعة؛اسقبعاد اوعما من نظام اوضمان االجقماعي؛اسقحاوة اوقمقع باحلصو عتل املنافع اوعامة ،واخلدمات ،مثل اوىروض ،املعتلومات اوقجارية ،اوقدريب؛اوعما معرضون وقدخل اوستلطات ووتلمضايىات من قبل اوشرطة ،ألهنم يعقربون عادة كعما غري قانونيني؛اسقبعاد مبيعات هذه املؤسسات من اإلوصاءات اورمسية ،وىت وو كانت مسامهقهم االققصادية أعتل من مؤسسات اورمسية؛اوطابع غري اورمسي وألنشطة جيعل من تكاويفها مرتفعة جدا أو ألن عمتلية إضفاء اوطابع اورمسي عتليها معىدة إىل ود كبري ،وتأخذ وققاطويال؛
سهووة اوعمل فيه فال حيقاج إىل إجراءات ومعامالت معىدة؛صاوب اوعمل هو املدير وال يوجد فصل بني اإلدارة واملتلكية كما يعقمد اونمط اوعائتلي يف عمل اووودات غري اورمسية؛ال يوجد أي اوقزام جتاه اودووة سواء من خال تسديد اوضرائب أو اورسوم وال ختضع وتلضمان واحلماية اوىانونية وغري مسجتلة ودىاودووة ويف نفس اووقت يسقفيد من خدمات اوبنية اوقحقية؛
يعقمد عتل االسقخدام اوكثيف وتلعمل بدال من رأس املا وأكثر مدخالته مواد أووية حمتلية؛أغتلب منقجاته تقوجه حنو اوسوق اوداختلية وكن بدون رقابة وتقصف أسواقه بىتلة اوقنظيم واملنافسة اوشديدة؛تقصف أغتلب اووودات بصغرها ويف واالت كثرية يقم اسقخدام املناز كأماكن وقصنيع اوستلع.مهارات اوعامتلني به يقم اكقساهبا باخلربة واملمارسة؛مقنوع بطبيعة عمتله و يصعب تصنيفه. -3.3خصائص المؤسسات غير الرسمية حسب دراسة مسحية للبنك الدولي:
يف اسقطالع أجراه اوبنك اودويل مشل  600مؤسسة صغرية رمسية وغري رمسية مت مسحها يف كل من اوكوت ديفوار ومدغشىر وموريشيوس،
واويت متثل جمموعة مقنوعة من األنشطة اوقجارية ،مبا يف ذوك إنقاج األغذية واملالبس اجلاهزة وصناعة املنسوجات واوصناعات اوقحويتلية
األخرى ،وجتارة اوقجزئة وجتارة اجلمتلة ،وخدمات أخرى .ويث مت متثيل كل األنشطة اوقجارية يف االققصادين اورمسي وغري اورمسي وختلصت
اودراسة إىل اونقائج اوقاوية:
املسقوى اوقعتليمي :أصحاب املشاريع يف االققصاد اورمسي ،وديهم مسقوى تعتليمي و خربة أكرب من أصحاب املشاريع يف االققصاد غرياورمسي ،ويث أن  % 73ممن مشتلهم االسقطالع من مجيع أصحاب املشاريع يف االققصاد اورمسي وديهم مسقوى ثانوي أو جامعي،
ومىابل  % 54من املىاووني يف االققصاد غري اورمسي .األرقام ،ختقتلف قتليال وسب اوبتلد ،أصحاب املشاريع يف االققصاد اورمسي وديهم
يف املقوسط خربة  13.2سنة بينما أصحاب املشاريع غري اورمسية وديهم خربة أقل من سنقني.
نوع اوىطاعات اويت يشغتلها اوعنصر اونسوي معدالت متلكية اإلناث أعتل يف اوىطاع غري اورمسي مما هي عتليه يف االققصاد اورمسي يف كلمن اوكوت ديفوار ومدغشىر وموريشيوس ،عتل اورغم من أن صاوبات املشاريع متثتلن دائما أقل من نصف اوعينة .كما أن منط
املشاركة يف متلكية اإلناث أعتل يف االققصاد غري اورمسي وهذا ينطبق عتل كل األعما فئة اونشاط ،مع اسقثناء من املواد اوكيميائية
واملعادن واالوكرتونيات )ويث بتلغت مشاركة املرأة فيها نسبا صغرية( .كما أن اونساء يف االققصاد غري اورمسي يفضتلن اورتكيز عتل
األنشطة اوقجارية ،وجتارة اوقجزئة وإنقاج اوغذاء واملالبس.
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وجوهر االخقالفات يف اخقيار االققصاد وجما اونشاط بني املىاووني من اورجا واونساء ،ميكن أن يرجع إىل أن احلصو عتل
اوقمويل يعيق قدرة بعض أصحاب املشاريع من اودخو إىل االققصاد اورمسي أو تغري قراراهتم عن أي قطاع سيدختلون ورمبا توجه أكثر
اونساء إىل اوعمل يف األنشطة اويت تقطتلب رأس ما أقل .يقضح من خال اوبيان أن متلكية اوعنصر اونسوي يف اوىطاعات غري اورمسية أعتل
منها يف اوىطاعات اورمسية ويالوظ ذوك خاصة يف قطاع إنقاج األغذية وقطاع جتارة اوقجزئة واوىطاعات األخرى.
وميكن أن نالوظ بأن نسبة اوىطاع املنقج يف االققصاد غري اورمسي هي األعتل ما يىود إىل اودور اوذي ميكن أن يأخذه يف اوبناء
االققصادي من خال حتووه من قطاع غري منقج يعقمد سابىا عتل اخلدمات واوقجارة واوقعامالت اوقىتليدية يف اوقجارة كاملىايضة إىل قطاع
منقج ميكن أن يساهم يف ختلق قيمة مضافة يف االققصاد.
ويف دراسة أخرى وتلبنك اودويل مشتلت  388مؤسسة غري رمسية شاركت يف اسقىصاءات اوبنك اودويل املعنية مبؤسسات األعما وسنة
 2008كل من اوكوت ديفوار ومدغشىر وموريشيوس ،أفادت نسبة  %85بأن حتسن اوىدرة عتل احلصو عتل اوقمويل ،ونسبة % 68
بأن حتسن اوىدرة عتل اووصو إىل األسواق مها اوسببان اورئيسيان وتلقسجيل يف االققصاد اورمسي.
اوقىتليد وعدم كفاية رأس املا إىل جانب اخلصائص اويت متيز االققصاد غري اورمسي واويت توصل إويها دراسات اوبنك اودويل فإنه يقميز
كذوك بعدم كفاية رأس املا  ،تنقشر اوىطاعات اويت تشكو من عدم كفاية رأس املا يف كل اوبتلدان اونامية ،واوصناعات اوصغرية املنقشرة
يف االققصاد غري اورمسي تصنع كل شيء من املالبس واألوذية إىل تىتليد اوساعات واحلىائب ذات اوعالمة اوعاملية ،وهناك ورش تصنع
وتعيد تصنيع اآلالت واوسيارات ،بل احلافالت ،كما توجد صناعات بأكمتلها تعمل عتل وصالت سرية وتلكهرباء ،واملياه ،بل وىت هناك
أطباء ميارسون أعماهلم من دون ترخيص ،وهذه صورة من صور خدمة اوفىراء وتلفىراء ،كما أن منظمو املشروعات اجلدد هؤالء يسدون
اوثغرات يف املوجودة يف االققصاد اورمسي أيضا .فمثال تشكل احلافالت واحلافالت اوصغرية وسيارات األجرة غري املرخصة معظم اونىل اوعام
يف كثري من اوبتلدان اونامية ،ويف أجزاء أخرى يوفر اوباعة اوىادمون من مدن األكواخ معظم األغذية املعروضة يف اوسوق من اوعربات أو
األكشاك أو اونصب اوىائمة يف اوبنايات اويت يشيدوهنا.
 -4.3آثار االقتصاد غير الرسمي :والققصاد غري اورمسي اوكثري من اآلثار نذكر منها:

1

 -1.4.3اآلثار االيجابية :ركزت معظم اودراسات اويت تناووت االققصاد اخلفي عتل جوانبه اوستلبية ،يف وني أن والققصاد اخلفي فوائد
مرتبطة بوجوده ،جديرة باالعقبار أيضاً .ويث تشري اونقائج اوقجريبية اويت توصل إويها يف دراسة قام هبا صندوق اونىد اوعاملي إىل أن أكثر
من  % 66من املكاسب اويت مت حتىيىها يف االققصاد اخلفي يقم إنفاقها مباشرة يف االققصاد اورمسي ،وهذا باوطبع وه آثار إجيابية عتل اونمو
االققصادي وإيرادات اوضرائب املباشرة .2كما تقيح بعض أنشطة االققصاد اخلفي وبعض األفراد فرص احلصو عتل دخل أساسي أو
إضايف .عالوةً عتل أهنا قد تُسهم يف اخنفاض معدالت اوبطاوة؛ وكوهنا تعمل عتل توفري فرص عمل وتلعاطتلني عن اوعمل يف االققصاد
اورمسي .باإلضافة إىل أن هلا دور يف مساعدة حمدودي اودخل ،ويث أهنا تىوم بقىدمي اوستلع واخلدمات بأسعار أقل ،مىارنةً بأسعار اوستلع
واخلدمات اويت يىدمها االققصاد اورمسي ،ويساعد عتل ختفيض االسقريادات من اخلارج وخفض اوعجز يف ميزان املدفوعات وتلدو .
 -2.4.3اآلثار السلبية :يؤدي االققصاد اخلفي إىل اوعديد من اآلثار اوستلبية وعل أمهها:
اخقالف معد اونمو االققصادي :إذ بوجود االققصاد اخلفي فإن معدالت اونمو احلىيىي يف االققصاد سقخقتلف عن معد اونمواورمسي مما يؤدي إىل تشوه املؤشرات االققصادية؛
 1امحد وسني اهلييت ،رفاه عدنان جنم :مرجع سابق ،ص.82 .
 2فريدريك شنايدر ،دومينيك انسيت :مرجع سابق ،ص.9 .
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إن والققصاد اخلفي تأثريات كبرية جداً عتل قطاع املؤسسات املاوية واملصرفية وعتل األصو اوعينية خاصة بعد ظهور ظاهرة غسيلاألموا واويت ساعدت عتل زيادة تتلك اآلثار ألهنا ادختلت تتلك األموا غري املشروعة إىل املصارف.
ثانيا -عمليات اصالح االقتصاد غير الرسمي في الجزائر:
 -1القضاء على التجارة الفوضوية :هبدف تأطري األسواق املوازية تىوم اوستلطات اوعمومية باوقعاون مع اوستلطات احملتلية عتل إدراج هذه
اوفضاءات يف إطار منظم يقوافق مع اوقشريعات اوسارية ،أن وزارة اوداختلية واجلماعات احملتلية أطتلىت منذ أوت  2012باوقنسيق مع وزارة
اوقجارة عمتلية واسعة وتلىضاء عتل األسواق املوازية .وباملوازاة مت اختاذ عدة إجراءات وتلحد من هذه اوقجارة غري املوازية مبئات املشاريع
وألسواق اجلوارية واألسواق املغطاة وكن باورغم من اجلهود املبذووة يف هذا اوصدد ال زاوت اونقائج غري كافية باونظر إىل سعة األنشطة غري
املسقىرة ويث ووسب تىرير وزارة اوقجارة فإنه من بني  1.412سوقا موازيا كانت موجودة قبل

2012

مت إزاوة

73

يف املائة خال أربع

سنوات أي  1.035موقعا غري قانوين يفيد نفس اوقىرير اوذي أشار إىل انه من بني  49.856مقدخال ينشطون يف هذه األسواق مت إعادة
إدماج  21.239تاجرا يف اوىطاع اوقجاري اوشرعي اي بنسبة  42باملائة وهذا وىت هناية سنة  ،2016ومتثتلت أهم هذه االجراءات:

1

 -1.1برنامج إنشاء سوقا جواريا :سخرت وزارة اوداختلية واجلماعات احملتلية غالفا ماويا ب 12متليار دج وجه إلجناز  783سوقا جواريا.
وإىل غاية هناية  2016مت اسقالم  635سوقا جواريا وكن من بينها  242سوقا منجزة وغري مسقغتلة و 163م يقم توزيعها بعد يف وني أن
 148سوقا يف اطار اإلجناز .وباونسبة وألسواق غري املسقغتلة تفسر هذه اووضعية عموما برفض املقدختلني اسقغالهلا بفعل صغر وجمها أو
بعدها عن املناطق اوعمرانية واوقجارية.
 -2.1برنامج إنشاء أسواق مغطاة :ان املشروع يهدف يف اوبداية إلجناز

291

من هذه األسواق بغالف مايل يىدر بـ 92متليار دج.

ويشري نفس اوقىرير إىل أن ( :هذا املشروع يرمي خاصة إىل حتسني توزيع املنقجات ذات االسقهالك اوواسع وتىريب املواطنني من مراكز
اوقزود هبذه املنقجات).ووكن تبعا وقجميد أو إوغاء مشاريع اوقجهيزات اوعمومية انقىل عدد املشاريع املنجزة وألسواق املغطاة عتل املسقوى
اووطين من  291سوقا إىل  80سوقا وسب ما جاء يف اوقىرير .ووىت هناية  2016قدر عدد األسواق املغطاة اويت مت اسقالمها ب 21فىط
 11مبعسكر (منها  2فىط قيد االسقغال ) و 4باوبتليدة و 3أسواق بىسنطينة وسوقني باونعامة وسوق واود باوبويرة.
 -3.1برنامج إنشاء واعادة تأهيل أسواق الخضر والفواكه :اوكتلت مهمة اجناز وتسيري

18

سوقا وتلجمتلة خاص باخلضر واوفواكه إىل

املؤسسة اوعمومية ( ،)MAGROSأما خبصوص إعادة تأهيل أسواق اجلمتلة واوقجارة وتلخضر واوفواكه ،فىد خصصت وه اودووة غالفا
ماويا قدر ب 5.9متليار دينار إلعادة تأهيل  273سوق منها  32سوق مجتلة و 241سوق جتزئة٠
 -4.1برنامج انجاز

100

محل في كل بلدية :مت اإلعالن عن هذا اوربنامج من قبل فخامة رئيس اجلمهوربة وو تشغيل اوشباب يف

 22و  23أكقوبر سنة  ،2003هدفه ترقية اوعمل احلريف وختلق نشاطات مقعتلىة بربنامج تشغيل اوشباب ،ويث تؤكد االرقام اورمسية أنه مت
توزيع  106995حمال وهو ما ميثل  88باملئة من اوربنامج املنجز.

 1نشرية وزارة اوقجارة اجلزائرية ،وصيتلة انشطة اوصائية ،2013 ،ص.26 -24 .
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د.فرج اهلل أحالم ،د.حمادي موراد

 -2تطوير المنافسة ومراقبة الممارسات التجارية ومحاربة الفساد:
 -1.2تطوير المنافسة :و فيما خيص تطوير املنافسة فإن اوقشريعات اجلديدة يف جما اوصفىات اوعمومية وضبط اوسوق ،ومنع كل
أشكا اوقفرد وقفاد اوقكار اوسوق من طرف مقعامل اققصاد واود .كما اهنا حتدد اوعالقات اووظيفية بني جمتلس املنافسة وخمقتلف
1
ستلطات اوضبط وهبدف حتىيق ذوك قامت مبا يتلي:
وضع قواعد شفافة و نزيهة والمقثا هلا من أجل معامالت جتارية عادوة؛حماربة املمارسات غري اوشرعية و غري اونزيهة؛املسامهة يف احلد من انقشار اوقجارة املوازية؛م-راقبة اوسوق واوكشف عن أي مؤشر ملمارسة منافية وتلمنافسة ،من أجل ضمان اورتام املنافسة احلرة؛
-احلفاظ عتل مصاحل املقعامتلني االققصاديني واملسقهتلكني.

 -2.2مراقبة الممارسات التجارية :اهلدف من هذه املراقبة هو ضمان منافسة نزيهة وشرعية يف جما اوقجارة ،مع احلرص واوسهر عتل

اورتام اوىوانني املنصوص عتليها يف هذا اجملا وذوك تفاديا وتلمعامالت اوقعسفية املنافية حلرية املنافسة بني املقعامتلني االققصاديني ،ويف هذا
اإلطار ،يهدف تدخل أعوان اورقابة إىل اوكشف عن املؤشر واوقحىق منه واملعاقبة عتليه من طرف جمتلس املنافسة ومراقبة املمارسات
اوقجارية واملضادة وتلمنافسة ،أخذت بعني اإلعقبار ثالثة مسقويات:2

 -1.2.2على المستوى المركزي :تقكفل املديرية اوعامة وتلرقابة االققصادية وقمع اوغش ،مديرية املمارسات اوقجارية واملضادة وتلمنافسة
باوقوجيه واملقابعة وتىييم اوعمل اورقايب؛
 -2.2.2على المستوى الجهوي :تىوم املديريات اجلهوية وتلقجارة اوقسع ( ،)09باإلشراف و اوقنسيق عتل عمل ونشاط املديريات
اووالئية وتلقجارة اوقابعة هلا؛
 -3.2.2على المستوى المحلي :تسهر املديريات اووالئية وتلقجارة ( )48عتل تطبيق برنامج اوعمل املسطر هلا.
ويث تشرف عتل املفقشيات اإلقتليمية وتلقجارة اوقابعة هلا ،يف جما تدخل أعوان اورقابة املعنيني مبراقبة املمارسات اوقجارية واملضادة
وتلمنافسة ،ويقكفل أعوان اورقابة املقدختلني يف جما مراقبة املمارسات اوقجارية واملمارسات املضادة وتلمنافسة باوبحث و املعاينة وكل خماوفة
وألوكام اوقشريعية واوقنظيمية املعمو هبا و اختاذ عند االققضاء كل اإلجراءات اوقحفظية املنصوص عتليها يف هذا اوشأن ،فهم مكتلفون بـ:
 تطبيق األوكام اوقشريعية واوقنظيمية املقعتلىة باملمارسات اوقجارية ،وشروط ممارسة األنشطة اوقجارية واملنافسة؛ مقابعة واوة اوسوق ،من خال وفرة املنقوج واألسعار املطبىة ،ومجع واسقغال املعطيات اإلوصائية اوواردة؛ إجراء مجيع اوقحىيىات املقعتلىة باالققصاد؛ -االسرتاتيجية اووطنية يف جما مكافحة اوفساد :يف إطار مكافحة اوفساد مت تطبيق اوىانون رقم

06/01

املؤرخ يف  20فيفري ،2006

املقعتلق باووقاية من واوفساد ومكافحة واوذي يهدف إىل دعم اوقدابري اورامية إىل اووقاية من اوفساد ومكافحة وتعزيز اونزاهة واملسؤووية
واوشفافية يف تسيري اوىطاعني اوعام واخلاص؛ كما أنشأت هيئة وطنية وتلوقاية من اوفساد ومكافحقه.
 1موقع وزارة اوقجارة اجلزائرية ،وثيىة اوكرتونية مقوفرة عتل
 ،)commercialesتاريخ اوقصفح.2018/11/10 :
 2موقع وزارة اوقجارة اجلزائرية ،وثيىة اوكرتونية مقوفرة عتل
 ،)anticoncurrentielleتاريخ اوقصفح.2018/11/10 :

اورابط:

(https://www.commerce.gov.dz/ar/controle-des-pratiques-

اورابط:

(https://www.commerce.gov.dz/ar/controle-des-pratiques-
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 -3محاربة البطالة واستراتيجية ترقية التشغيل والمرأة:
 -1.3محاربة البطالة واستراتيجية ترقية التشغيل :هبدف احلفاظ عتل املكقسبات احملصتلة يف جما اوقشغيل وتعزيزها ،السيما املقعتلىة
بقتلبية طتلبات اوداختلني اجلدد إىل سوق اوعمل اعقمدت يف أفريل  2008اسرتاتيجية ترقية واوقشغيل وحماربة اوبطاوة ختلق فرص عمل،
ووسب ما سرح به وزير اوعمل واوقشغيل واوضمان االجقماعي مراد زمايل يف نوفمرب  2018أنه متكن ما ال يىل عن متليون و 700اوف
من جمموع  2متليون من االندماج يف سوق اوعمل بأثر مايل قدره  735متليار ،كما اكد أن متويل جهازي اونساج وكناك وـ 519785
مؤسسة مصغرة ،ترتب عنها انشاء متليون و 200أوف منصب شغل مباشر منذ اسقحداث االويقني .ويث وضح أنه يف سنة 2018
متكن من ادماج ووايل  37920شاب طاوب عمل يف وني رفض  9834عروض اوعمل .1باإلضافة اىل محاية احلىوق االققصادية
واالجقماعية ،توسيع اوضمان االجقماع وتلعما ؛ تنفيذ أوكام اوىانون املقعتلق مبراقبة وتوظيف اوعما  ،واوذي يتلزم صاوب اوعمل عتل
إيداع؛ عروض اوعمل اخلاصة به ودى شبكة مكاتب اووكاوة اووطنية وتلقشغيل ) ،*)ANEMوتعزيز اوقنسيق بني اوىطاعات اوذي انعكس
عام  2007من خال إخضاع ما ال يىل عن  9810صاوب عمل وتلقفقيش ،ما مسح باوقحىق من ظروف عمل  69091عامل أجري.
 -2.3استراتيجية ترقية المرأة وإدماجها :يف إطار حتىيق هدف ترقية املرأة ووىوقها مت ما يتلي:
وضحت وزيرة اوقضامن اووطين واالسرة وقضايا املرأة غنية اوداوية ودى إشرافها عتل وىاء إعالمي مبناسبة اويوم اوعاملي وتلمرأة اوريفية،
املصادف وـ 15أكقوبر  2018أن  143.885امرأة اسقفادت من قروض السقحداث نشاطات مصغرة يف إطار اووكاوة اووطنية وقسيري
اوىرض املصغر وذوك خال اوفرتة املمقدة ما بني  ،2017-2012ويث مسحت هذه اونشاطات خبتلق  215.157منصب شغل دائم،
كما مت إطالق اوعديد من املشاريع وفائدة املرأة اوريفية عتل مسقوى اوبتلديات يف إطار املخطط اووطين ورتقية املرأة اوريفية -2015
 2017يشمل مقدختلني ممثتلني عن خمقتلف اوىطاعات املعنية يعمتلون يف إطار جلنة وطنية ورتقية املرأة اوريفية تعقمد عتل اوقنسيق واوقشاور
تسهر عتل اوقكفل بانشغاالت املرأة اوريفية وحتديد آويات مرافىقها بغية مساعدهتا عتل حتىيق اسقىالهلا املايل واملسامهة يف ترقية بيئة
األعما .
 -4االهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها :خصوص تدابري املساعدة و اودعم ورتقية املؤسسات اوصغرية و املقوسطة
يقضمن مشروع اوىانون عدة تدابري خاصة تتلك املقعتلىة خبتلق هذا اونوع من اوشركات واوبحث واوقطوير االبقكار وتطوير املناووة و كذا
2
اودعم املايل وعمتليات انىاذ املؤسسات اويت يف واوة صعبة ويث نصت مواده عتل اوقايل:
 تنص املادة  15عتل تدابري املساعدة وترقية املؤسسات اوصغرية واملقوسطة اويت هتدف اىل ترقية توزيع املعتلومة ذات اوطابع اوصناعياوقجاري اوىانوين االققصادي املايل املهين واوقكنوووجي املقعتلىة بىطاع املؤسسات اوصغرية واملقوسطة وكذا تشجيع كل مبادرات تسهيل
وتلمؤسسات اوصغرية واملقوسطة عتل اوعىار.
 كما ترمي اوقدابري اىل احلث عتل وضع أنظمة جبائية مكيفة مع املؤسسات اوصغرية واملقوسطة تشجيع و تعزيز ثىافة املىاووة تسهيلوصو املؤسسات اوصغرية واملقوسطة عتل األدوات واخلدمات املاوية املالئمة الوقياجاهتا وكذا تشجيع اجلمعيات املهنية وبورصات
املناووة واجملمعات.

 1اوىناة االوىل والذاعة اجلزائرية ،وثيىة اوكرتونية مقوفرة عتل اورابط:
( )http://www.radioalgerie.dz/chaine1/ar/aggregator/sources/8%3Fpage%3D10?page=11تاريخ اوقصفح.2018/11/10 :
*
L'Agence Nationale de l'Emploi.
 2اجلريدة اورمسية وتلجمهورية اجلزائرية ،اوعدد اوثاين ،يناير .2017
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 وسب املادة  16تسقفيد املؤسسات اوصغرية واملقوسطة من مساعدات ودعم اودووة املنصوص عتليها يف هذا اوىانون وسب وجمهاوكذا األووويات احملددة وسب فروع اونشاط واألقاويم.
 تنص املادة  17عتل انشاء وكاوة وطنية تكتلف بقنفيذ اسرتاتيجية اودووة يف تطوير املؤسسات اوصغرية واملقوسطة .وتضطتلع اووكاوةوسب اونص بقنفيذ سياسة تطوير املؤسسات اوصغرية واملقوسطة يف جما االنشاء واونمو واودميومة مبا يف ذوك حتسني اونوعية وترقية
االبقكار وتدعيم املهارات واوىدرات اوقسيريية وتلمؤسسات اوصغرية واملقوسطة.
 و تنص املادة  19انه ميكن وعمتليات دعم ومساعدة املؤسسات اوصغرية واملقوسطة املنصوص عتليها يف هذا اوىانون أن تسقفيد منوساب اوقخصيص اخلاص املسم "اوصندوق اووطين وقأهيل املؤسسات اوصغرية واملقوسطة ودعم االسقثمار وترقية اوقنافسية اوصناعية".
 ينص مشروع اوىانون عتل إنشاء هياكل حمتلية تابعة وتلوكاوة تقكون من مراكز دعم واسقشارة وتلمؤسسات اوصغرية واملقوسطة مهمقهااألساسية دعم بروز املؤسسات اوصغرية واملقوسطة امنائها ودميومقها وكذا مشاتل املؤسسات مكتلفة بدعم انشاء املؤسسات.
ثالثا -الخاتمة
يعقرب االققصاد غري رمسي كافة األنشطة املوودة وتلدخل واويت ال تسجل ضمن وسابات اوناتج احملتلي اإلمجايل اما وقعمد إخفائها أو
وتلقهرب من االوقزامات اوىانونية املرتبطة باوكشف عنها واما ألهنا خماوفة وتلنظام اوىانوين اوسائد ،وعند تعرضنا ودراسقه وضعيقه يف اجلزائر
توصتلنا اىل جمموعة من النتائج نذكر أمهها:

إ-ن اوسوق غري اورمسي يف اجلزائر أصبح باوفعل يعرقل منو االققصاد اووطين،
يعقرب اوعمل يف اوسوق غري اورمسي نوع من أنواع اوقحدي وتلىوانني واألطر ونظام اودووة عموما .هلذا فهو حيقاج إىل كثري من اودعمواوقضامن داخل املدن واألوياء ،وبني اودووة وخمقتلف هيئقها وهياكتلها وتلحد من هذه اوظاهرة اويت تعيق اونمو االققصادي واوقنمية
بشىيها االققصادي واالجقماعي،
هنا ك اوعديد من مظاهر االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر منها ما جيب عتل احلكومة دجمه واوقوائه خاصة ما يقعتلق منه باوطبىات اوفىريةنظرا ملا وه من اثار اجيابية ،ومنها ما جيب حماربقه ومكافحقه ملا وه من ستلبيات عتل اوقنمية االققصادية.
يوجد اوعديد من اوعوامل املخقتلفة واملقشابكة ،واويت تؤدي بدورها إىل نشوء ظاهرة االققصاد غري اورمسي.االقتراحات :جيب اوعمل عتل وصر خمقتلف انشطة االققصاد غري اورمسي وىت تقمكن دمج ما ينكن دجمه باالققصاد اورمسي وذوك من
خال تفعيل توصيات املنظمة اودووية وتلعمل ومنظمة اوقعاون واوقنمية االققصادية ،نذكر امهها يف اوقايل:
جيب أوال رفع احلواجز اويت تعرقل اودخو إىل اونظام اورمسي وهذا ما يسهل حماربة االققصاد غري اورمسي؛ضرورة وجود تسيري جيد وتلحكم فاحلكومة تتلعب دورا هاما خاصة عتل املدى اوطويل يف ختلق مناصب اوعمل وتوفري احلماية االجقماعيةوتلعما  ،باإلضافة إىل هتيئة حميط مالئم يساعد عتل إنشاء مؤسسات صغرية ويشجع منوها وتسهيل اوىوانني ،اإلصالح اوضرييب...،
اخل؛
دعم اوىوانني املقعتلىة حبىوق اوعمل؛اسقغال سياسات واسرتاتيجيات مالئمة ملواجهة االققصاد غري اورمسي ،وهذا اعقمادا عتل حماووة إدماجه يف االققصاد اورمسي؛إنشاء حميط عتل مسقوى االققصاد اوكتلي مالئم والسقثمار يقالئم مع اوقياجات سوق اوعمل؛تشجيع االتفاقيات احملتلية واودووية خاصة املقعتلىة بصفىات اوعمل؛جيب عتل احلكومات أن تتلعب دورا هاما يف وضع برامج اوقنمية االققصادية عتل املسقوى احملتلي ،وتشجيع اوقكنوووجيا احلديثة؛اوعمل عتل إعطاء مرونة أكرب ووقت اوعمل من أجل مساعدة أشخاص ذوي اودخل اوضعيف عتل اوزيادة يف أجورهم.جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،واقع املمارسة ووقمية املعاجلة 27 -و 28فيفري
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دكقوراه عتلوم يف اوعتلوم االققصادية ،جامعة منقوري ،قسنطينة.2010-2009 ،

.5ويتل وامد املطريي" :أثر االقتصاد الخفي على النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية" ،حبث مىدم السقكما درجة
اوبكاووريوس يف االققصاد ،كتلية ادارة أعما اوسعودية.2014 ،
.6اجلريدة اورمسية وتلجمهورية اجلزائرية ،اوعدد اوثاين ،يناير .2017
.7نشرية وزارة اوقجارة اجلزائرية ،وصيتلة انشطة اوصائية.2013 ،
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.9موقع وزارة اوقجارة اجلزائرية ،وثيىة اوكرتونية مقوفرة عتل اورابط:
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الملخص
من بني أهم املظاهر اويت متيز االققصاد اجلزائري عموما واملمارسات اوقجارية خصوصا ظاهرة اوبيع بدون فاتورة أو بعبارة أخرى
عدم اوفوترة واويت تزيد من وجم اوغش واوقهرب اوضرييب ،فمن خال هذه اوورقة اوبحثية سنحاو اوقطرق ألمهية اسقعما اوفاتورة ،وإبراز
أهم املخاوفات املقعتلىة هبا يف خمقتلف اونصوص اوقشريعية اوىانونية واوقنظيمية السيما اوىوانني اجلبائية ،مث نقناو هذه اوظاهرة من خال
وصيتلة اورقابة واوبيانات اإلوصائية املنشورة من قبل وزارة اوقجارة وحماووة تىييم اورقابة املمارسة يف هذا اجملا .

الكلمات المفتاحية :فاتورة ،ممارسات جتارية ،قوانني جبائية ،خماوفات ،وصيتلة اورقابة

Résumé
Parmi les phénomènes les plus importantes qui caractérisent l’économie algérienne en général et les
pratiques commerciales en particulier, figure la vente sans facture ou, en d’autres termes, la vente sans
facturation, ce qui accroît la taille de la fraude et de l’évasion fiscale.
À travers ce document, nous tenterons de souligner l’importance de l’utilisation de la facture, et de
mettre en évidence les infractions aux règles relatives aux différents textes législatifs et réglementaires, en
particulier les lois fiscale, puis d’étudier ce phénomène au moyen des résultats de contrôle et les données
statistiques publiées par le Ministère du commerce et essayons d'évaluer les pratiques de contrôle dans ce
domaine.
Mots-clés : Facture, pratiques commerciales, codes fiscaux, infractions, résultat de contrôle.

المقدمة
والققصاد غري اورمسي تسميات ومفاهيم مقعددة بقعدد ختصصات اخلرباء واهليئات فكل واود يىدم تعريف يناسب جما ختصصه ووفىا
ورؤيقه اخلاصة مما جيعل هلذا االققصاد أوجه ومظاهر خمقتلفة فعتل سبيل املثا عرفه  Ingowalterبأنه "اوىطاع اوذي يقكون من معامالت
ختتلق قيمة ،ووكن متارس بنية اهلروب من شيء ما كاوضرائب واوتلوائح واوروتني احلكومي وغريها 1 ".ومن مظاهر االققصاد غري اورمسي يف
اجلزائر جند تتلك اويت وددهتا املديرية اوعامة وتلضرائب واملقمثتلة أساسا يف اوبيع واوشراء بدون فواتري؛ حتويل اإلعفاءات اجلبائية عن مسارها
احلىيىي؛ تصرحيات خاطئة ألرقام األعما ؛ ختفيض اوثمن املصرح به ودى إدارة اجلمارك؛ اسقخدام اوقسديد اونىدي بد اوقعامل
باوشيكات ،2ويعرفه فيقو تانزي  " vitotanziبأنه كافة اودخو اويت ال يقم اوكشف عنها وتلستلطات اوضريبية واويت قد تدخل أو ال تدخل
ضمن وسابات اودخل اوىومي ،وهو ما يقوقف عتل طبيعة مصادر هذه اودخو ".3
 1بواحليتلة عبد احلكيم،اإلخضاع اوضرييب ونشاطات االققصاد املوازي بني صعوبات االققطاع وآفاق اوقحصيل -عتل ضوء اودراسات األكادميية واملهنية ،جمتلة
دراسات اققصادية اجملتلد  4اوعدد  ،3ديسمرب ، 2017ص .95
 2وهلي بوعالم ،برنامج االمقثا اإلرادي اجلبائي و إشكاوية االققصاد املوازي يف اجلزائر ،جمتلة دراسات جبائية اجملتلد  5اوعدد  ،1جوان ، 2016ص.75
 3بن موس كما  ،براغ حممد ،ظ اهرة االققصاد غري اورمسي ،أسبابه وأثاره ،اجملتلة اجلزائرية وتلعوملة واوسياسات االققصادية اوعدد  03سنة  2013ص 195
جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،واقع املمارسة ووقمية املعاجلة 27 -و 28فيفري

2019

311

ظاهرة عدم الفوترة في الجزائر

312

وباوقمعن يف اوقعاريف اوسابىة نالوظ أهنا تشرتك يف مظهر اهلروب من اوضريبة أو بعبارة أوضح اوقهرب اوضرييب ،وهي ظاهرة تعاين منها
كل اققصاديات اوعام واويت من منافذها اوبيع دون فاتورة أو اسقعما فواتري مزورة وومهية ،واسقفحا ظاهرة اوبيع بدون فوترة صعب األمر
عتل اودووة وفرض اورقابة عتل اوسوق رغم سعيها يف اوعديد من املناسبات حملاربة اوظاهرة بإصدار نصوص تنظيمية وردعية بغرض فرض
اوقعامل باوفاتورة واوصكوك.
ومن خال ما سبق ميكن طرح اإلشكاوية اوقاوية :إىل أي مدى ميكن وفرض اوقعامل باوفاتورة حماربة املعامالت غري اورمسية السيما اوقهرب
اوضرييب؟
وتقمثل أهداف اوبحث يف:
بيان أمهية اوفاتورة يف املعامالت اوقجارية؛
دور اوفوترة يف اوقىتليل من ظاهرة اوقهرب اوضرييب؛
حماووة تستليط اوضوء عتل مدى انقشار خماوفة عدم اوفوترة يف اجلزائر.
وتكمن أمهية هذا اوبحث من خال إبراز اودور اوكبري اوذي ميكن أن حيىىه اوقعامل باوفاتورة يف حماربة ظاهرة اوغش اوضرييب ووىت
اوقىتليل من املعامالت املوازية.
أوال -أهمية الفاتورة في المعامالت المختلفة
تعقرب اوفاتورة وثيىة أساسية كوهنا وثيىة إثبات ملخقتلف املعامالت سواء اوقجارية اويت تقم بني املقعامتلني االققصاديني أنفسهم أو يف إطار
تنفيذ اونفىات اوعمومية ،ويث ال يقم دفع نفىة عمومية دون تىدمي فاتورة حتمل تأشرية اخلدمة املؤداة والكقساب اوفاتورة وتلىوة اوىانونية
البد أن تقوفر فيها شروط وتكون وامتلة وبيانات حمددة ال ميكن إمهاهلا.

.1تعريف الفاتورة
اوفاتورة هي إثبات يبني أنه مت تنفيذعمتلية جتارية ،ويث تعرف هذه اوعمتلية باسم فعل جتاري 1،كما تعرف عتل أهنا وثيىة تصدر عن
تاجر حيدد فيها وتلزبون تفاصيل اوبضائع ،واخلدمات ،مع حتديد األسعار ،2أما اوىاموس اوفرنسي  Larousseيعرف اوفاتورة بكوهنا
مسقند حماسيب اوذي من خالوه يىوم اوبائع بإعالم املشرتي باوقفاصيل وسعر اوبضائع املباعة ،واخلدمات املنفذة.3
ومن خال اوقعاريف اوثالثة اوسابىة نسقنقج أن اوفاتورة هي وثيىة ملعامالت جتارية تقم بني طرفني أودمها يدع اوبائع وهو من
يصدرها ،واألخر يدع املشرتي وهو من يقستلمها ،وحتمل تفاصيل عن اوكميات واألسعار واورسوم اخلاصة باوبضاعة املباعة ،أو
اخلدمة املىدمة.
أما املشرع اجلزائر فتلم يقطرق وقعريف اوفاتورة إال أنه خصص هلا اوفصل اوثاين من اوباب اوثاين من اوىانون رقم  02-04املؤرخ يف 23
يونيو سنة  2004واوذي حيدد اوىواعد املطبىة عتل املمارسات اوقجارية ،فىد أكد املشرع انه جيب أن يكون كل بيع ستلع ،أو تأدية
خدمات بني األعوان االققصاديني حمل إصدار فاتورة أو وثيىة حتل حمتلها ،ويث يتلزم اوبائع أو مىدم اخلدمات بقستليم اوفاتورة أو
4
اووثيىة اويت حتل حمتلها كما يتلزم املشرتي بطتلبها منه وهذا مبجرد إمتام اوبيع أو تأدية اخلدمة.
1 https://www.infosentrepreneur.net/definition-de-la-facture.htmlconsulté le 17/12/2018 21:11.
 2ابقسام اوىرام ،املصطتلحات اوىانونية يف اوقشريع اجلزائري،قصر اوكقاب اوبتليدة ص .130
3 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/facture/32626 consulté le 17/12/2018 21:28. « pièce comptable par
» laquelle le vendeur fait connaître à l'acheteur le détail et le prix des marchandises vendues, des services exécutés
 4املادة  10من اوىانون رقم  02-04املؤرخ يف  23يونيو سنة  2004واوذي حيدد اوىواعد املطبىة عتل املمارسات اجلريدة اورمسية اوعدد  41وسنة  ،2004معدوة

بأوكام املادة  04من اوىانون رقم  03-18املؤرخ يف  11يوويو  2018املقضمن قانون املاوية اوقكميتلي وسنة  ،2018جريدة رمسية االعدد 42وسنة .2018
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وقد أجاز املشرع قبو وصل اوقستليم بد اوفاتورة يف املعامالت اوقجارية املقكررة واملنقظمة عند بيع منقوجات ونفس املقعامل بشرط
1
أن حترر فاتورة إمجاوية تكون مراجعها وصوالت اوقستليم املعنية.
2شروط تحرير الفاتورة
حترر اوفاتورة وفق اوشروط واوكيفيات احملددة يف املرسوم رقم  468-05املؤرخ يف  10ديسمرب  2005واوذي جاء تطبيىا ألوكام
من اوىانون  02-04املذكور سابىا.

املادة 12

 1.2بيانات تتعلق بالبائع:وتقمثل يف اسم اوشخص اوطبيعي ووىبه؛ تسمية اوشخص املعنوي أو عنوانه اوقجاري؛ اوعنوان ورقما اهلاتف
واوفاكس وكذا اوعنوان االوكرتوين ،عند االققضاء؛ اوشكل اوىانوين وتلعون االققصادي وطبيعة اونشاط؛ رأس ما اوشركة عند االققضاء؛ رقم
اوسجل اوقجاري؛ رقم اوقعريف اإلوصائي؛ طريىة اودفع وتاريخ تسديد اوفاتورة؛ تاريخ حترير اوفاتورة ورقم تستلستلها؛ تسمية اوستلع املباعة
وكمياهتا و/أو تأدية اخلدمات املنجزة؛ سعر اووودة دون اورسوم؛ اوسعر اإلمجايل دون اوقساب اورسوم؛ طبيعة اورسوم و/أو احلىوق و/أو
املسامهات ونسبها املسقحىة وسب طبيعة اوستلع املباعة و/أو تأدية اخلدمات املنجزة (ال يذكر اورسم عتل اوىيمة املضافة اذا كان املشرتي
معف منه)؛ اوسعر اإلمجايل مع اوقساب كل اورسوم حمررا باألرقام واألورف.

2

2.2بيانات تتعلق بالمشتري :وتقمثل يف اسم اوشخص اوطبيعي ووىبه؛ تسمية اوشخص املعنوي أو عنوانه اوقجاري؛ اوشكل اوىانوين
وطبيعة اونشاط؛ اوعنوان ورقما اهلاتف واوفاكس وكذا اوعنوان االوكرتوين ،عند االققضاء؛ ؛ رقم اوسجل اوقجاري؛ رقم اوقعريف اإلوصائي؛
وجيب أن حتقوي اوفاتورة عتل اسم املشرتي ووىبه وعنوانه إذا كان مسقهتلكا.

3

 3.2بيانات أخرى :4وجوب اوقواء اوفاتورة عتل اخلقم اوندي وتوقيع اوبائع إال إذا وررت عن طريق اونىل االوكرتوين وال ميكن اسقعما
هذه اوطريىة (اوكرتونية) إذا كان األمر يقعتلق بقسوية اونفىات اوعمومية ،كما جيب أن يشمل اوسعر اإلمجايل مع اوقساب كل اورسوم،
عند االققضاء ،عتل مجيع اوقخفيضات أو االققطاعات أو االنقىاصات املمنووة ،وقد قدم املشرع مفاهيم هذه املصطتلحات كما يتلي:
1.3.2

ختفيض ) :(remiseكل تنزيل يف اوسعر مينحه اوبائع ،ال سيما نظرا ألمهية كمية اوستلع املطتلوبة أو املشرتاة و/أو وتلنوعية أو

خصوصيات مهنة املشرتي أو مؤدي اخلدمات.
 2.3.2اققطاع ) :(rabaisكل تنزيل يف اوسعر مينحه اوبائع من اجل تعويض تأخري يف اوقستليم و/أو عيب يف نوعية اوستلعة أو عدم مطابىة
تأدية اخلدمة.
 3.3.2انقىاص ) :(ristourneكل تنزيل جتاري مينحه اوبائع ملكافأة وفاء مشرت .وحيسب عتل أساس رقم األعما دون اوقساب اورسوم،
املنجز مع هذا األخري خال مدة معينة.

 1املادة  11من اوىانون رقم .02-04
 2املادة  1-3من املرسوم اوقنفيذي رقم  468-05املؤرخ يف  10ديسمرب 2005احملدد وشروط حترير اوفاتورة ،سند اوقحويل وصل اوقستليم و اوفاتورة اإلمجاوية،
جريدة رمسية اوعدد  80وسنة .2005
 3املادة  2-3من املرسوم اوقنفيذي رقم .468-05
 4املواد 4اىل  6من املرسوم اوقنفيذي رقم .468-05
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.3أنواع الفواتير

اوفاتورة اوىانونية هي اوفاتورة اويت يقم حتريرها وفىا ألوكام واوشروط املنصوص عتليها يف املرسوم اوقنفيذي رقم  ،468-05إال أن
املشرع ودد اوفواتري املخاوفة وتلىانون يف شكتلني مها:1
 1.3الفاتورة المزورة :هي اوفاتورة اويت مت إعدادها دون اوشروع يف أي عمتلية تستليم أو أداء خدمة بغرض اوىيام مبا يأيت:
ختفيض قواعد فرض اوضريبة باونسبة ملخقتلف اوضرائب واورسوم؛
إخفاء عمتليات؛
نىل وتبييض رؤوس األموا ؛
اخقالس أموا من األصو ومتويل عمتليات غري قانونية أو قانونية؛
 االسقفادة من بعض االمقيازات كاحلق يف احلسم يف جما اورسم عتل اوىيمة املضافة واحلصو عتل قروض ودى املؤسسات املصرفية
بغية متويل املشاريع االسقثمارية.
 2.3فاتورة المجاملة :ويىصد هبا اوىيام بقالعب أو إخفاء عتل اوفاتورة هلوية وعنوان املمونني أو اوزبائن ،أو اوىبو اوطوعي باسقعما
هوية مزورة أو اسم مسقعار وذوك هبدف خفض مبتلغ اوضرائب اوواجب دفعها وكذا اخقالس أموا مؤسسة أو أموا شخص ما
واسقعماهلا ألغراض خمقتلفة.
كما جتدر اإلشارة إىل مساح املشرع ببيع املنقجات اوقبغية من قبل املصنعني أو املوزعني املعقمدين من قبل وزارة املاوية ،إىل جتار اوقجزئة،
ويدعون " املشرتي اونىدي" من خال إصدار فاتورة بيع وتلمشرتي حترر حتت مسم "فاتورة نىدي" » «facture espècesوإصدار وصل
صندوق»  « ticket de caisseحيقفظ به اوبائع ،عتل أن يقكفل هذا األخري بقسديد اوضرائب املسقحىة عتل تاجر اوقجزئة واملقمثتلة يف
2
اورسم عتل اوىيمة املضافة واورسم عتل اونشاط املهين.
.4الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة:

يف سنة  2016ومن خال املرسوم اوقنفيذي رقم  66-16قام املشرع بإقرار مناذج اووثيىة اويت تىوم مىام اوفاتورة ،وكذا األعوان
االققصاديني املتلزمني باوتلجوء إىل اسقخدامها ،وتدع هذه اووثيىة بـ "سند املعامتلة اوقجارية" ،ويهدف هذا اوسند إىل:3
ضمان شفافية املعامالت بكل صدق ونزاهة؛
معرفة اوكميات املباعة واألسعار املطبىة وتلمنقجات واملواد املعنية؛
اوقحكم يف قنوات اوقسويق اوقجارية من اإلنقاج إىل اوقوزيع وتلمسقهتلك؛
وفئات األعوان االققصاديني املتلزمني هبا هم املقعامتلني اوقدختلني يف قطاع اوفالوة واوصيد اوبحري وكذا احلرف واملهن.4

ثانيا  :الفاتورة وفق القوانين المختلفة
يف هذا احملور سنحاو اوقطرق إىل مكانة اوفاتورة واهم املخاوفات املرتبطة هبا ووىد نص عتليها املشرع يف خمقتلف اوىوانني السيما
قانون املمارسات اوقجارية واوىوانني اجلبائية.
 1قرار مؤرخ يف أو غشت سنة  ، 2013حيدد مفهوم فعل إعداد اوفواتري املزورة أو فواتري اجملامتلة وكذا كيفيات تطبيق اوعىوبات املىررة عتليها ،جريدة رمسية اوعدد
 30وسنة .2014
 2املادة  10اوفىرة  3من اوىانون رقم .03-18
 3املادة  04من املرسوم اوقنفيذي رقم  66-16املؤرخ يف  16فرباير  ، 2016جريدة رمسية اوعدد  10وسنة .2016
 4املادة  03من املرسوم أعاله.
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.1وفق قانون الممارسات التجارية:
خصص فيه فصل كامل وتلفاتورة من املادة
1
املمارسات اوقجارية اويت ترمي:

10

إىل املادة  ،13كما صنف هذا اوىانون املمارسات اوقجارية اوقدويسية وهذا مبنع

إىل دفع أو اسقالم فوارق خمفية وتلىيمة؛
حترير فواتري ومهية أو فواتري مزيفة؛

إتالف اووثائق اوقجارية واحملاسبية وإخفائها وتزويرها قصد إخفاء اوشروط احلىيىية وتلمعامالت.
ويف شق املخاوفات واوعىوبات ،فانه تعقرب عدم فوترة خماوفة ألوكام املواد  10و 11و 13من هذا اوىانون ،ويعاقب عتليها بغرامة
2
بنسبة  %80من املبتلغ اوذي كان جيب فوترته مهما بتلغت قيمقه.
وتعقرب فاتورة غري مطابىة كل خماوفة ألوكام املرسوم اوقنفيذي رقم  468-05املذكور سابىا وعىوبقها من عشرة أالف دينار إىل
مخسني أوف دينار ،إال أن عدم ذكر االسم أو اوعنوان االجقماعي وتلطرفني ،وكذا رقم اوقعريف اجلبائي واوكمية واوعنوان واالسم اودقيق
3
وسعر اووودة من غري اورسوم وتلمنقجات املباعة أو اخلدمات املىدمة ويث يعقرب عدم ذكرها يف اوفاتورة عدم فوترة.
كما أن اوىرار املقعتلق بإعداد اوفواتري نص يف مادته اورابعة عتل طبيعة اوعىوبات املستلطة يف وا ثبوت اوتلجوء إىل فواتري مزورة أو فواتري
جمامتلة ،فجاء يف نص املادة أن اوغرامة املطبىة هي  50باملائة من قيمة اوفاتورة وهذا طبىا ألوكام املادة  65من اوىانون رقم ،11-02
وتطبق اوعىوبة عتل األشخاص اوذين شرعوا يف إعداد اوفواتري وضد أووئك اوذين اسقتلموها عتل ود سواء.
ويؤهل ملعاينة هذه املخاوفات كل من ضباط وأعوان اوشرطة املنصوص عتليهم قانونا ،املسقخدمون املنقمون إىل األسالك اخلاصة باملراقبة
اوقابعون وإلدارة املكتلفة باوقجارة ،األعوان املعن يون اوقابعون ملصاحل اإلدارة اجلبائية ،أعوان اإلدارة املكتلفة باوقجارة املرتبون يف اوصنف 14
4
عتل األقل املعينون هلذا اوغرض.
.2طبقا للقوانين الجبائية:
باالطالع عتل اوىوانني اجلبائية جند أهنا تطرقت املخاوفات املقعتلىة باوفاتورة السيما قانون اوضرائب املباشرة واورسوم املماثتلة وقانون
اورسوم عتل رقم األعما  ،مث قانون اإلجراءات اجلبائية.

وفق قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وقانون الرسوم على رقم األعمال :تعقرب من بني األعما اوقدويسية،
1.2
"إخفاء أو حماووة إخفاء املباوغ أو املنقوجات اويت يطبق عتليها اورسم عتل اوىيمة املضافة من طرف كل شخص مدين به ،وخاصة
املبيعات بدون فاتورة؛ تىدمي وثائق مزورة أو غري صحيحة والسقناد عتليها عند طتلب احلصو أما عتل ختفيض ،آو خصم أو إعفاء أو
اسرتجاع وتلرسم عتل اوىيمة املضافة وأما االسقفادة من االمقيازات اجلبائية وصاحل بعض اوفئات من املدينني" .5
وتشجيعا وتلقعامل باوصكوك مت منع االسقفادة من اوقخفيضات املنصوص عتليها قانونا يف رقم األعما اخلاضع وتلرسم عتل اونشاط
املهين ،وإوزام املسقفيد من اوقخفيض بإعادة تسديد مباوغ اورسم املسقحىة يف واوة إعداده وفواتري مزورة أو فواتري جمامتلة ،6ويتلزم
املكتلفون باوضريبة اخلاضعني وتلرسم عتل اونشاط املهين باورتام أوكام املرسوم اوقنفيذي رقم  468-05اوذي حيدد شروط حترير
 1املادة  34من اوىانون .02-04
 2املادة  33من اوىانون أعاله.
 3املادة  34من نفس اوىانون.
 4املادة  49من نفس اوىانون.
 5املادة  193فىرة  ، 2قانون اوضرائب املباشرة واورسوم املماثتلة واملادة  8من قانون اورسوم عتل رقم األعما  ،املديرية اوعامة وتلضرائب  ،سنة .2018
 6املادة  219مكرر من نفس اوىانون.
جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،واقع املمارسة ووقمية املعاجلة 27 -و 28فيفري
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اوفاتورة وسند اوقحويل ووصل اوقستليم واوفاتورة اإلمجاوية ،1وكل شراء ال تىدم بشأنه فاتورة قانونية ومطابىة وطبيعة اوبضائع املقناز
عنها وكميقها وقيمقها ،يعقربانه ارتكب خماوفة وتلرسم عتل اوىيمة املضافة مهما كانت صفة اوبائع إزاء اورسم ،2وعتل غرار قانون
املمارسات اوقجارية  ،قانون اوضرائب املباشرة كذوك نص عتل صنف األعوان املكتلفني مبعاينة املخاوفة يف جما األسعار وانعدام
إظهار وانعدام تىدمي فواتري اوشراء ،وهم اوذين هلم عتل األقل رتبة مراقب.3
2.2وفق قانون اإلجراءات الجبائية" :يتلزم املكتلفون باوضريبة اخلاضعني ونظام اوضريبة عتل اجلزافية اووويدة مبسك وتىدمي سجل مرقم
ومؤشر عتليه من قبل املصاحل اجلبائية يقضمن تتلخيصا سنويا وتسجل فيه تفاصيل مشرتياهتم املدعمة بفواتري وغريها من املسقندات
اوثبوتية" ،4ويؤدي تسجيل اإلخال بىواعد اوفوترة أثناء إجراء اوقحىيق من قبل مصاحل اوضرائب إىل تطبيق اوعىوبات اجلبائية
املنصوص عتليها قانونا ،5وفيما خيص مدة االوقفاظ باوفاتورة فقىدر بعشرة سنوات عتل غرار كل اووثائق اوثبوتية.6

ثالثا :حصيلة الرقابة االقتصادية لمصالح وزارة التجارة
كما رأينا يف احملاور اوسابىة فان خماوفة عدم اوفوترة أو إخفاء رقم األعما تعقرب من األعما اوقدويسية اويت يعاقب عتليها اوىانون ،ويظهر
هذا يف اوىانون  02-04املقعتلق باملمارسات اوقجارية ،او يف خمقتلف اوىوانني اجلبائية وعتل هذا األساس فان اورقابة احلاصتلة يف هذا اإلطار
جندها تقوزع بني مصاحل إدارة اوقجارة يف شىها املقعتلق مبخاوفة قواعد اوىانون  ،02-04واملرسوم  468-05املقعتلق بشروط حترير اوفاتورة،
ومصاحل إدارة اوضرائب يف اوشق املقعتلق مبحاربة اوقهرب واوغش اوضرييب اوناتج عن عدم اوفوترة وإخفاء رقم األعما  ،باإلضافة إىل مصاحل
اجلمارك اويت هتقم باوقجارة اخلارجية ،ويف هذه اوورقة اوبحثية سنقطرق إىل دراسة واوة اعقمادا عتل وصيتلة اورقابة ووزارة اوقجارة.
.1نبذة عن وزارة التجارة:
توضع وزارة اوقجارة حتت ستلطة وزير واوذي حتدد صالوياته وفىا ألوكام املرسوم اوقنفيذي رقم  453-02املؤرخ يف  21ديسمرب
 ، 2002ويث يف إطار اوسياسة اوعامة وتلحكومة ويف ودود صالوياته يىرتح اوسياسة اووطنية يف ميدان اوقجارة ويضمن وضعها ويز
اوقنفيذ طبىا وتلىوانني واوقنظيمات اوسارية املفعو  ،ويكتلف مبهام يف ميدان اوقجارة اخلارجية ،ويف جما ضبط وترقية االسقثمار ،ويف جما
جودة اوستلع واخلدمات ومحاية املسقهتلك ،باإلضافة إىل مهام يف جما اورقابة االققصادية وقمع اوغش واويت تقمثل يف:7
 ينظم ويوجه ويضع ويز اوقنفيذ املراقبة ومكافحة املمارسات اوقجارية غري اوشرعية واملمارسات املضادة وتلمنافسة واوغش املرتبط
باجلودة واوقىتليد؛
يساهم يف اوقوجيه واوقنسيق ما بني اوىطاعات وربامج اورقابة االققصادية وقمع اوغش؛
ينجز كل حتىيق اققصادي معمق ،وإخطار اهليئات اوىضائية عند اوضرورة.
ينظم اإلدارة املركزية يف وزارة اوقجارة املرسوم اوقنفيذي رقم  454-02املؤرخ يف  21ديسمرب  ،2002ويث تشقمل عتل أمني عام يساعده
مديرا دراسات ،رئيس ديوان يساعده مثانية مكتلفني باودراسات واوقتلخيص ،املفقشية اوعامة ،باإلضافة إىل اهلياكل اآلتية واملقمثتلة يف:
 1املادة  224فىرة  1من نفس اوىانون.
 2املادة  125من قانون اورسوم عتل رقم األعما .
 3املادة  318من نفس اوىانون.
 4املادة األوىل من قانون اإلجراءات اجلبائية  ،املديرية اوعامة وتلضرائب سنة .2018
 5املادة  33من نفس اوىانون.
 6املادة  64من نفس اوىانون.
 7املادة  06من املرسم اوقنفيذي رقم  453 -02املؤرخ يف  21ديسمرب  ،2002اوذي حيدد صالويات وزير اوقجارة ،جريدة رمسية اوعدد  85سنة .2002
جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،واقع املمارسة ووقمية املعاجلة 27 -و 28فيفري

2019

د .حسياني عبد الحميد ،طالب دكتوراه  :هارون مولود

317

املديرية اوعامة وتلقجارة اخلارجية ،املديرية اوعامة وضبط اونشاطات وتنظيمها ،مديرية املوارد اوبشرية واوقىنيات احلديثة وإلعالم واالتصا ،
مديرية املاوية واووسائل اوعامة باإلضافة إىل املديرية اوعامة وتلرقابة االققصادية وقمع اوغش واويت تكتلف مبا يأيت:1
 حتديد اخلطوط اوعريضة وتلسياسة اووطنية وتلمراقبة يف ميادين اجلودة وقمع اوغش ومكافحة املمارسات املضادة وتلمنافسة اوقجارية
اوالمشروعة؛
اوسهر عتل توجيه برامج املراقبة االققصادية وقمع اوغش وتنسيىها وتنفيذها؛
اجناز كل اودراسات واقرتاح كل اوقدابري بغية تدعيم وظيفة املراقبة وعصرنقها؛
توجيه نشاطات املراقبة االققصادية وقمع اوغش اويت تىوم هبا املصاحل اخلارجية املكتلفة باوقجارة وتنسيىها وتىييمها؛
تطوير اوقنسيق ما بني اوىطاعات يف جماالت اورقابة االققصادية وقمع اوغش؛
تطوير عالقات اوقعاون اودويل يف ميادين اورقابة االققصادية ،مراقبة اجلودة وقمع اوغش؛
مقابعة املنازعات يف جما مراقبة اجلودة وقمع اوغش واملمارسات اوقجارية؛
اوىيام باوقحىيىات ذات منفعة وطنية خبصوص االخقالالت اويت متس اوسوق اويت هلا تأثريات عتل االققصاد اووطين؛
تىييم نشاطات خمابر جتارب وحتاويل اجلودة.
باإلضافة إىل املديريات اووالئية وتلقجارة اويت تىوم بدور اورقابة عتل املسقوى اإلقتليمي ،كما مت إنشاء  154مفقشيه إقتليمية وتلقجارة عتل
املسقوى اووطين وفق اوىرار اووزاري املشرتك املؤرخ يف  21غشت  ،2011واويت تقوزع عتل  47والية كان نصيب والية اجلزائر منها
مفقشية إقتليمية ،ومت رفع اوعدد إىل

231

مفقشية مبوجب اوىرار اووزاري املشرتك املؤرخ يف

13

مايو

2015

13

واملعد وتلىرار اوسابق

اوذكر ،ومت كذوك إنشاء مفقشيات مراقبة اجلودة وقمع اوغش عتل مسقوى احلدود اوربية واوبحرية واجلوية و املناطق واملخازن حتت
اجلمركة ويبتلغ عددها  51مفقشية تقواجد يف املطارات واملوانئ ،واونىاط احلدودية واملوانئ اجلافة .2
كما وددت اووصايا عدد فرق اوقدخل بـ  729فرقة 3مبوجب اوىرار اووزاري املشرتك املؤرخ يف  22سبقمرب .2014
.2إحصائيات وزارة التجارة:
من خال اونشريات اوصادرة عن وزارة اوقجارة وخصوصا املديرية اوعامة وتلرقابة االققصادية وقمع اوغش اسقطعنا اووصو وبعض
االوصائيات املنشورة وهي تقعتلق باوسنوات  2016 ،2015 ،2011و . 2017
ففي سنة

2011

اسقهدفت اوعمتليات املربجمة يف جما مراقبة املمارسات اوقجارية باخلصوص ،حماربة ممارسة األسعار غري اوشرعية،

ممارسة اونشاطات اوقجارية دون سجل أو حمل جتاري ،اوبيع واوشراء بدون فوترة عتل مسقوى اإلنقاج ،االسقرياد واوقوزيع باجلمتلة
وكذا عدم إشهار أسعار اوستلع واخلدمات ،وكانت وصيتلة نشاط مصاحل اورقابة كما يتلي:

 1املادة  04من املرسوم رقم  454-02املؤرخ يف  21ديسمرب  2002املقضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة اوقجارة جريدة رمسية اوعدد  85سنة .2002
 2قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف  25مارس  2012يقضمن حتديد مواقع املفقشيات مراقبة اجلودة وقمع اوغش عتل مسقوى احلدود اوربية واوبحرية واجلوية واملناطق
واملخازن حتت اجلمركة ،جريدة رمسية اوعدد  26وسنة .2013
 3املادة  2من اوىرار املؤرخ في 22سبقمرب سنة  ،2014حيدد عدد فرق اوقفقيش عتل مسقوى املديريات اووالئية وتلقجارة واملفقشيات االقتليمية ومفقشيات مراقبة
اجلودة وقمع اوغش عتل مسقوى احلدود اوربية واوبحرية واجلوية واملناطق واملخازن حتت اجلمركة ،جريدة رمسية اوعدد  66وسنة 2014
جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،واقع املمارسة ووقمية املعاجلة 27 -و 28فيفري
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جدول  :1حصيلة الرقابة لسنة

2111

عدد اوقدخالت
عدد املخاوفات
عدد متلفات املقابعة اوىضائية
مبتلغ عدم اوفوترة متليار دج
قيمة احملجوزات متليون دج
عدد عمتليات اوغتلق اإلداري وتلمحالت

795159
159965
146592
42,30
395,8
9372

المصدر  :من إعداد اوباوثني باالعقماد عتل نشرية وزارة اوقجارة وسنة  2011ص .22

ويف جما مراقبة املمارسات اوقجارية مت تسجيل  307533تدخل ومعاينة  101728وحترير  90460حمضر خماوفة وتقوزع كما يتلي.
جدول  :2التوزيع النسبي للمخالفات المسجلة في الممارسات التجارية

الرقابة2111

عدم اإلشهار اوىانوين (عدم إيداع احلسابات االجقماعية)
28322
عدم إشهار األسعار
9552
معارضة املراقبة
8211
عدم اوىيد يف اوسجل اوقجاري
7887
ممارسة نشاط جتاري قار دون ويازة حمل
6001
عدم اوفوترة
2578
ممارسة أسعار غري شرعية
المصدر  :من إعداد اوباوثني باالعقماد عتل نشرية وزارة اوقجارة وسنة  2011ص .22
34567

أما في 2015كانت وصيتلة اورقابة كما يتلي:

جدول  1حصيلة الرقابة لسنة

35,6%
29,2%
9,8%
8,5%
8,1%
6,2%
2,7%

2115

عدد اوقدخالت
223402
عدد املخاوفات
206491
عدد متلفات املقابعة اوىضائية
64,48
مبتلغ عدم اوفوترة باملتليار دج
8,6
قيمة احملجوزات باملتليار دج
11,89
مبتلغ اوستلع احملجوزة عتل احلدود
16145
عدد عمتليات اوغتلق اإلداري وتلمحالت
المصدر  :من إعداد اوباوثني باالعقماد عتل نشرية وزارة اوقجارة وسنة .2015
1539374

أما يف سنة  2016و  2017فىد وىىت مصاحل اورقابة اونقائج اوقاوية :

جدول  4حصيلة الرقابة لسنتي

 2119و 2119

2016

2017

عدد اوقدخالت
عدد املخاوفات
203462
204339
املتلفت مبحضر
116,45
59,29
مبتلغ عدم اوفوترة باملتليار دج
7,25
5,297
قيمة احملجوزات باملتليار دج
23,29
20,12
مبتلغ اوستلع احملجوزة عتل احلدود
المصدر  :من إعداد اوباوثني باالعقماد عتل نشرية املديرية اوعامة وتلرقابة االققصادية وقمع اوغش وسنة  2017ص.10
1692971

1669314

220878

216454

من خال مىارنة معطيات اوسنوات األربعة نالوظ أن سنة  2011م يسجل هبا عدد معقرب من اوقدخالت وهو ما أدى إىل
تسجيل نقائج مقذبذبة نوعا ما ،أما يف اوسنوات األخرية فىد تضاعف عدد اوقدخالت بشكل كبري مما مسح باكقشاف عدد اكرب من
جامعة احممد بوقرة ببومرداس ،اجلزائر -املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر ،واقع املمارسة ووقمية املعاجلة 27 -و 28فيفري

2019

د .حسياني عبد الحميد ،طالب دكتوراه  :هارون مولود

املخاوفات السيما خماوفة عدم اوفوترة اويت تطور مبتلغها من  42,3متليار دينار سنة  ،2011إىل  64,48متليار دينار سنة  ،2015إال انه يف
سنة  2016تراجع إىل  59,29متليار دينا ،وميكن تفسري هذا من خال اإلجراءات اويت اختذهتا اودووة بإوزام اوقعامل باوسند اوقجاري اوذي
يىوم مىام اوفاتورة يف بعض اوىطاعات احليوية كاوفالوة واوصيد اوبحري وبعض املهن واحلرف ويث تعرف وركية كبرية السيما يف
األسواق اوفوضوية ،ويف سنة  2017بتلغ  116,45متليار دينار وميكن إرجاع هذا االرتفاع إىل اورفع من عدد اوقدخالت مما يضمن نسبة
تغطية أكرب وتلمعامالت اوقجارية املخقتلفة ،كما ميكن تفسري زيادة املبتلغ بزيادة اوقوجه حنو املعامالت غري املفوترة وتلقهرب من أعباء اوضرائب
واورسوم اجلديدة اويت أقرهتا احلكومة يف اوسنوات األخرية بسبب أزمة تراجع أسعار احملروقات واويت سببت تراجع رهيب يف إيرادات اودووة.
وعموما ميكن اوىو أن اودووة أووت االهقمام بعمتلية اورقابة خال اوسنوات األخرية فمعظم اونصوص اوقنظيمية صدرت ابقداء من سنة
 2012مثل إنشاء املفقشيات اإلقتليمية وحتديد مواقعها وحتديد عدد فرق اوقفقيش وهو ما أدى إىل زيادة عدد اوقدخالت وباوقايل اكقشاف
عدد اكرب من املخاوفات.
رابعا -الخاتمة
من خال ما سبق ميكن اوىو أن ظاهرة عدم اوفوترة أو اوقعامل باوفواتري اوومهية واملزورة ،تشكل خطر كبري عتل االققصاد اووطين كوهنا
تقسبب يف إخفاء مباوغ هامة جدا وجتعتلها خارج اإلطار اورمسي والققصاد اووطين وهو ما يؤثر عتل اإليرادات اجلبائية باوسبب اوقهرب عن
دفع احلىوق واورسوم املسقحىة ،وهذا ما جعل اودووة تويل أمهية قصوه وتلفاتورة باصدر قوانني ومراسيم تنفيذية ونصوص تنظيمية حتدد
اوشروط واوكيفيات اوالزمة يف حترير اوفاتورة ،كما صنفت أفعا عدم اوفوترة أو اسقعما فواتري ومهية ومزورة ضمن األعما اوقدويسية
وتعقرب كجرائم يعاقب عتليها اوىانون ،ومن جهة أخرى نسجل تنوع مصاحل اورقابة اويت حتارب هذه اوظاهرة واملقمثتلة يف مصاحل وزارة
اوقجارة ،واإلدارة اجلبائية ،واجلمارك ،ووىت أن املشرع نسق بني هذه املصاحل من خال إنشاء فرق رقابة خمقتلطة (ضرائب-جتارة-مجارك).
ورغم كل هذه اإلجراءات واجلهود املوفرة تبى غري كافية نظرا وقعدد أسباب اوظاهرة ونىص ثىافة جبائية ودى املقعامتلني اوقجاريني،
باإلضافة إىل ممارسات بعض املسؤووني السيما احملتليني واوذين يقسببون يف اودفع إىل اوقهرب اجلبائي ،فحىيىة اوضريبة أهنا تدفع وتلصاحل
اوعام ،وكن كيف نىنع املواطن اوذي يفقىد ألبسط ضرورية احلياة بدفع اوضريبة؟
نتائج البحث
نسقختلص مما سبق:
هناك جهود مبذووة من قبل اوستلطات وتلىضاء عتل ظاهرة االققصاد غري اورمسي وكنها تبى غري كافية كوهنا ظرفية غري مسقمرة؛

 هناك مصاحل خمقتلفة تسع حملاربة اوظاهرة وتقمثل يف مصاحل اوضرائب واوقجارة واجلمارك ،واويت تنسق فيما بينها من خال فرق رقابة
مشرتكة،
 اعقماد نصوص قانونية ردعية حملاربة اوظاهرة وكنها تبى غري كافية واألجدر مرافىة اونشيطني يف اوىطاع غري اورمسي واوعمل عتل
إدماجهم يف اوسوق اورمسية من خال تسهيالت وتنظيم األسواق وختفيف عبء اوضرائب واورسوم.

االقتراحات
كما ميكن تىدمي بعض اوقوصيات وعتل سبيل املثا :
إجياد صيغة جديدة إلدخا اوباعة اوفوضويني ضمن اطر اوسوق اورمسية ،وإوزامهم باوىيد يف اوسجل اوقجاري مع تىدمي امقيازات جبائية
هلم؛
ضرورة اوقنسيق بني املصاحل املخقتلفة السيما اوبتلديات قصد إجراء إوصاء شامل ودقيق وو األسواق اوفوضوية،
توسيع اورقابة إىل خمقتلف األسالك اونظامية ،اويت هلا انقشار ميداين؛
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 إشراك املواطن يف عمتلية اورقابة بإجراء محالت حتسيسية؛
اعقماد تكوين فعا وألعوان املقدختلني يف اورقابة ،واوسهر عتل ادئهم اوفعتلي وتليمني املنصوص عتليه يف اوىوانني األساسية.
تزويد مصاحل اورقابة املخقتلفة باووسائل اوالزمة السيما وسائل اونىل،

 اوعمل عتل اإلدخا اوفعتلي ووسائل اورقمنة يف قطاع اورقابة قصد تسهيل عمل اوفرق املخقتلفة ،وسرعة حتتليل املعتلومة الختاذ اوىرار
املناسب يف اووقت املناسب؛
اوقنسيق بني املصاحل املخقتلفة يف إعداد وضبط اوبطاقية اووطنية وتلغشاشني السيما يف املشاريع اوعمومية
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الملخص
 تسع هذه اوورقة اوبحثية وقستليط اوضوء عتل دور اونظام اوبنكي،اعقمادا عتل املعطيات اوواردة يف خمقتلف تىارير بنك اجلزائر
 سنعمل أوال عتل عرض اإلجراءات اويت اختذها، يف هذا اإلطار.اجلزائري يف احلد من اوىطاع غري اورمسي خاصة يف ظل األزمة اونفطية
 ونعرض بعد ذوك اوعوامل اويت تفسر ضعف اوكثافة. ال سيما تتلك املقداووة يف االققصاد املوازي،بنك اجلزائر وقعبئة املوارد املاوية احملتلية
 وأخريا سنركز عتل اإلجراءات اوضرورية وقطوير اوكثافة اوبنكية وباوقايل اسقىطاب األموا املقداووة يف اودائرية.اوبنكية يف االققصاد اجلزائري
.غري اورمسية
. اوعمتليات اوبنكية، اوكثافة اوبنكية، بنك اجلزائر، اونظام اوبنكي، األزمة اونفطية:الكلمات المفتاحية
Résumé
En se basant essentiellement sur les données fournies par la banque d’Algérie, ce papier vise à mettre
la lumière sur le rôle du système bancaire algérien dans la lutte contre le secteur informel notamment suite à
l’avènement de la crise pétrolière. Dans ce cadre, nous passerons tout d’abord en revue les actions menées
par la banque d’Algérie dans le but de mobiliser les ressources financières intérieures, et plus précisément
celles circulant dans les circuits parallèles. Il sera question, ensuite, d’exposer les facteurs explicatifs de la
faible bancarisation de l’économie algérienne. Enfin, nous allons nous intéresser aux actions indispensables
au développement de la bancarisation de masse de la population.
Mots clés : la crise pétrolière, le système bancaire algérien, la banque d’Algérie, la bancarisation de
l’économie, les opérations bancaires.

Introduction:
Confrontés à une forte chute des revenus pétroliers et une fonte alarmante des réserves de change, les
pouvoirs publics sont, aujourd’hui, dans l’urgence d’agir pour mobiliser toutes les ressources financières
notamment celles circulant dans les circuits parallèles.
Selon la Banque d’Algérie, l’argent liquide circulant dans l’informel tourne autour de 1000 à 1300 milliards
de dinars. Cet argent informel et non bancarisé constitue, pour l’Etat, une source considérable qui ne devrait
pas être négligée et un levier en mesure de soutenir les équilibres budgétaires du pays.
Malheureusement, les insuffisances du système bancaire algérien, notamment les difficultés en matière de
collecte des ressources et d'accès aux financements, constituent le terreau à l'économie informelle qui
représente 45% de la richesse nationale. 1
S’inscrivant dans le troisième axe de recherche du séminaire, l’objectif de ce travail est de passer en revue,
les principaux facteurs explicatifs de la faible bancarisation dans notre pays, et de formuler des
recommandations visant le développement de la bancarisation de l’économie algérienne.
Sur le plan méthodologique, notre travail vise à répondre à la question fondamentale suivante : Quelles sont
les réformes à engager et les mesures à prendre pour permettre au système bancaire algérien de
mobiliser les ressources financières circulant dans l’économie informelle?
Pour appréhender notre problématique, nous avons structuré le travail comme suit :
2019
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I- Le système bancaire algérien et la bancarisation de l’économie
II- Les actions menées par les autorités monétaires pour lutter contre le secteur informel en Algérie
III- Les facteurs explicatifs de la faible bancarisation de l’économie algérienne
IV- Vers le développement de la bancarisation de l’économie algérienne
I- Le système bancaire algérien et la bancarisation de l’économie
Le système bancaire algérien, tel qu’il se présente aujourd’hui, est constitué d’une manière
pyramidale. Au sommet, il existe une banque centrale (Banque d’Algérie) chargée de la régulation et de la
surveillance du système bancaire, qui est appuyée par une autorité d’agrément (le conseil de la monnaie et du
crédit) et une autorité de contrôle (la commission bancaire), toutes deux présidées par le gouverneur. A la
base, la loi bancaire algérienne distingue deux catégories d’établissements : Les banques commerciales
(universelles) et les établissements financiers spécialisés.
Sous l’angle de la typologie des opérations bancaires, la première catégorie collecte les ressources
auprès du public, distribue des crédits à la clientèle, met à leur disposition des moyens de paiement et en
assure la gestion. Elle effectue aussi différentes opérations bancaires connexes. En 2017, le nombre de
banques commerciales (publiques et privées) exerçant sur la place financière du pays s’élève à 20 dont 14
privées à capitaux étrangers,1 et cela du fait de la liquidation des banques privées à capitaux nationaux à
partir de 2003. Suite à ces liquidations, un fonds de garantie des dépôts a été crée. Placé sous la supervision
du conseil de la monnaie et du crédit, l'organe de surveillance qui fixe les primes annuelles, le fonds de
garantie des dépôts bancaires rend compte des montants recouvrés et effectue les paiements sur instruction
de la commission bancaire.
Contrairement aux banques, les établissements financiers exerçant en Algérie sont de création
récente, ils effectuent toutes les opérations de banque, à l’exception de la collecte de ressources auprès du
public et la gestion des moyens de paiement, activités qui leur sont interdites par la législation bancaire.
En 2017 et selon les données de la Banque d’Algérie, le nombre d’établissements financiers s’élève à
10 dont la moitié est la propriété de l’Etat.
Tableau n° 1
Evolution du nombre d’agences des banques
et sociétés financières en Algérie 2011-2015.
2011 2012 2013 2014
1086
1091
1094
1113
Agences banques publiques
274
301
315
325
Agences banques privés
1360
1392
1409
1438
Total agences bancaires
81
85
86
87
Agences sociétés financières
Source : Banque d’Algérie.

2015
1123
346
1469
88

En termes de structure du secteur bancaire et comme l’atteste le tableau n° 1, les banques publiques, au
nombre de six (06) prédominent par l’importance de leurs réseaux d’agences, réparties sur tout le territoire
national ; le réseau d’agences des banques privées reste encore limité et concentré au nord du pays, bien que
leur rythme d’implantation se soit accéléré au cours des ces dernières années.
La bancarisation se définie comme étant la proportion de la population titulaire d’un compte en banque. Elle
est mesurée par un indice appelé taux de bancarisation. Cet indice traduit essentiellement le niveau de
pénétration des services bancaires et financiers dans un pays.
Avec un nombre d’agences estimé à 1469 en 2015 dont plus de 76% appartiennent aux banques publiques,
le ratio population/guichets bancaires s’établit à 27 229 habitants par agence bancaire. Ce modeste niveau de
bancarisation qui demeure loin des normes internationales est aussi confirmé par le ratio population
active/guichets bancaires qui s’établit à son tour à 8123 personnes en âges de travailler par agence bancaire.
Il est à noter qu’une forte bancarisation implique que la grande majorité des particuliers disposent d'un
compte bancaire ce qui facilite le contrôle fiscal ainsi que la lutte contre le blanchiment d'argent.

1

Banque d’Algérie « Tendances monétaires et financières », Note de conjoncture du 1er semestre 2017.
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II- Les actions menées par les autorités monétaires pour lutter contre le secteur informel en Algérie
Pour intégrer dans les circuits bancaires officiels, les fonds thésaurisés ou circulant dans les sphères
informelles, la Banque d’Algérie a mené les actions suivantes :
2-1- L’institution du droit au compte
Dans le but de compenser l’impact de la crise pétrolière sur les dépôts bancaires, et de drainer
l’épargne restée inactive notamment dans le circuit informel, la Banque d’Algérie a adressé, en février 2018,
une note aux banques et établissements financiers afin de renforcer la mobilisation des ressources financières
internes. Il s’agit essentiellement de lancer des opérations en direction de l’épargne informelle en permettant
aux détenteurs des masses d’argent de procéder à la bancarisation des fonds, sans aucune déclaration de leur
origine.1
Selon cette note, plusieurs mesures ont été initiées, visant notamment, à faire participer l’ensemble des
citoyens et acteurs économiques, à la généralisation effective et efficiente de l’acte de bancarisation. Pour sa
part, le secteur financier et bancaire est chargé d’accompagner cette dynamique, par une plus grande
diversification de ses services et produits bancaires et un élargissement de la gamme des produits financiers.
Dans cette optique, l’intermédiation bancaire doit jouer un rôle déterminant en matière de participation
élargie des différents acteurs, sans distinction de statuts, aux efforts de diversification et de développement
de l’économie nationale. Cette participation multiforme doit puiser sa contrepartie dans l’efficacité
opérationnelle du système bancaire et financier, son adaptation permanente aux besoins de la clientèle et de
sa capacité d’innovation technologique.
Il est à noter qu’avant 2018, plusieurs mesures qui s’inscrivent dans la même perspective, ont été déjà mises
en œuvre. Il s’agit, en premier lieu, de l’institution du droit au compte, pour tout citoyen, précisé par
l’instruction n° 03-2012 du 26 décembre 2012 de la Banque d’Algérie, fixant la procédure relative au droit
au compte. Un élargissement a été conforté, en second lieu, par l’article 43 de la loi de finances
complémentaire pour 2015 permettant l’inclusion de nouveaux acteurs, comme sources d’expansion
de l’épargne nationale et de sa canalisation, à travers la mise en œuvre du programme de conformité fiscale
volontaire. Le système bancaire a été chargé de jouer un rôle déterminant en prenant toutes les mesures de
facilitation et de mise en confiance.
Considérant que la mobilisation des ressources financières internes est un impératif permanent, notamment,
dans le contexte actuel marqué par des objectifs de développement et de diversification soutenus de
l’économie, à travers l’investissement productif, le système bancaire est interpellé, de nouveau, à se
déployer, à travers ses différents outils et instruments, à capter et canaliser tout épargne potentielle, aux fins
de réduire la liquidité monétaire en circulation, notamment, informelle et d’instaurer la confiance avec la
clientèle épargnante dans un cadre d’une relation bancaire professionnelle et sereine.
En effet, il est apparu, qu’au nom d’une interprétation, souvent abusive et non fondée, des dispositions de la
loi régissant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, certains guichets bancaires, ont été,
à l’origine de « refoulement » de capitaux, de manière « arbitraire », sans justifications réglementaires. Cette
attitude a desservi les objectifs de l’inclusion financière et a généré, auprès des épargnants potentiels, un
phénomène « d’incompréhension» et « d’expectative ».
Dans ce contexte, l’ensemble des banques de la place est invité à cesser d’exiger, lors de tout dépôt de fonds
en caisse auprès de leurs guichets, des justificatifs, au-delà de ceux relatifs à l’identité du client dans le cadre
des exigences règlementaires en matière de connaissance du client. De même, les retraits demeurent libres
d’utilisation. Les banques sont invitées à faire preuve de diligence en matière de mise à disposition des fonds
à la clientèle.
Autrement dit, on peut légaliser les activités informelles sans aucune pénalité pour avoir exercé sans
couverture sociale dans le passé. Le même dispositif est préconisé pour l’attraction de l’argent de l’informel
vers les banques.
Autoriser le dépôt d’argent sans poursuites judiciaires sous réserve que cela ne provienne pas d’actions
illicites. Mais peut-on distinguer juridiquement activités licites et illicites au sein de l’économie informelle ?
Cette sphère est elle même hétérogène, contrôlant des segments importants de l’économie, utilise de la
1

Note aux banques n° 01-2018du 14 février 2018 aux banques et établissements financiers.
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monnaie fiduciaire au lieu de la monnaie scripturale ou électronique faute de confiance favorisant la hausse
des prix et la corruption.
2-2- Obligation de la transparence financière et de la concurrence saine
Dans le cadre de la lutte contre le secteur informel, la Banque d’Algérie a décidé de mettre en place
un certain nombre de textes fixant les normes de transparence financière et de concurrence saine au sein du
système bancaire algérien.
En effet, la place bancaire est dans l’obligation, d’élaborer et de diffuser, par tous les moyens appropriés, les
règles générales en matière de conditions de banques applicables aux opérations bancaires que les différents
établissements effectuent.1
Ces normes de transparence financière ne feraient pas obstacle au développement de systèmes financiers
inclusifs, même si certaines normes pourraient s'avérer trop peu contraignantes eu égard à l'activité exercée.
Dans la même logique, les établissements de crédit doivent désigner deux commissaires aux comptes,
lesquels doivent certifier leurs comptes annuellement.
Les obligations déclaratives exigées par la Banque d'Algérie ne doivent pas présenter de difficultés à un
établissement disposant d'un système d'information et de gestion efficient.
Pour rappel, cette obligation a été consacrée par le règlement n° 13-01 du 08 avril 2013, fixant les conditions
des banques.
Les principales dispositions contenues dans ce règlement sont :
- Les banques et établissements financiers sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et
du public, par tous les moyens, les conditions de banques qu’ils pratiquent pour les opérations qu’ils
effectuent. A ce titre, les banques et les établissements financiers sont tenus d’informer leurs clients sur les
conditions d’utilisation des comptes ouverts, sur les prix de différents services auxquels ils donnent accès et
sur les engagements réciproques de la Banque et du client.
Ces conditions devant être précisées dans la convention d’ouverture de compte ou sur des documents
transmis à cet effet.
- Les taux d’intérêt créditeurs et débiteurs sont librement fixés par les banques et établissements financiers.
Les taux d’intérêts effectifs globaux sur les crédits distribués par les banques et établissements financiers ne
doivent, en aucun cas, dépasser le taux excessif fixé par la Banque d’Algérie.
A ce titre, il convient de souligner que les modalités de fixation des taux excessifs ont fait l’objet de
l’instruction n° 08-2016 du 1er septembre 2016 de la Banque d’Algérie.
- Les Banques sont tenues de délivrer gratuitement les services bancaires suivants :
- ouverture et clôture de comptes en dinars et en devises;
- délivrance de chéquier ;
- délivrance d’un livret d’épargne ;
- versements et retraits d’espèces auprès de l’agence domiciliataire ;
- établissement et envoi d’un relevé de compte trimestriel au client ;
- émission de virement de compte à compte, entre particulier, au sein de la même banque.
Ce rappel des obligations des banques et des établissements financiers en matière de publicité et
de vulgarisation des conditions de banques applicables aux opérations, auprès de leur clientèle et du public,
est de nature, à s’inscrire d’une part, dans l’inclusion financière dynamique de l’épargne en monnaie
nationale et en devises, d’autre part, dans la protection de la clientèle des banques et enfin, dans la pratique
d’une saine concurrence au sein de la place bancaire et financière.

1

Note n° 03-2018 du 28 juin 2018 aux banques et établissements financiers, relative aux règles générales en matière de conditions
de banques applicables aux opérations de banque.
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2-3- La protection des déposants
En 2004 et suite à la crise de la banque privée à capitaux nationaux, la Banque d'Algérie a mis en
place un système de garantie des dépôts au travers d'une société de garantie des dépôts bancaires dont les
banques sont obligatoirement actionnaires. La société est alimentée par des prélèvements sur les dépôts des
banques, dans la limite de 1% de ceux-ci. Cette société rembourse les déposants jusqu'à un montant plafond
de 600.000 DA, ce qui assure aux déposants populaires une bonne protection de leur épargne.1
En 2018, le règlement n° 04-03 du 4 mars 2004, est modifié et complété, suite à cette modification le plafond
d’indemnisation par déposant est fixé à deux millions de dinars (2.000.000 DA) 2
2-4 -Limiter les problèmes d’asymétrie d’information
Pour limiter les problèmes d’asymétrie d’information, la Banque d’Algérie a mis en place une
centrale des risques chargée de centraliser tous les risques bancaires et donner l’information aux
intermédiaires qui la sollicitent sur le niveau d’endettement de tous demandeurs de crédit. Les banques et
établissements financiers sont tenus de faire une déclaration à la centrale des risques de tous crédits accordés
(ouverts et utilisés) pour un même bénéficiaire dépassant le seuil de 2 millions de dinars.
A fin 2016, et avec le lancement du crédit à la consommation, une nouvelle centrale des risques aux
entreprises et ménages (CREM) a été créée. En activité depuis le 15 septembre 2015, cette centrale dispose
d’un fichier descriptif de 758 473 personnes physiques et morales contre 541 832 personnes physiques et
morales à fin 2015.3
Contrairement à la centrale des risques, la centrale des impayés est chargée de centraliser tous les incidents
de paiement liés au défaut de remboursement des crédits et chèques impayés. Sa base de données est
alimentée par les intermédiaires financiers qui font les déclarations d’incidents de paiement. Les banques ont
cette obligation de déclaration.
Le financement de ces centrales entraîne des charges pour les banques et établissements financiers. Toutefois
le seuil de déclaration de la centrale des risques est placé suffisamment haut pour ne pas inclure la masse
considérable des petits crédits aux artisans, commerçants, agriculteurs et salariés.
2-5- L’inclusion financière relative à l’épargne en devises des particuliers
Pour assurer la couverture du risque de change, la Banque d’Algérie a autorisé les intermédiaires
agréés à effectuer, pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle, des opérations de couverture
de risque de change devises contre dinar. Les conditions régissant les
opérations de change et de trésorerie devises ainsi que les contrats de swap et les options de change sont
négociés librement entre les parties à ces transactions.4
Les intermédiaires agréés, sont autorisés à effectuer sur le marché interbancaire des changes des opérations
d'achat et de vente, au comptant et à terme, entre monnaie nationale et devises étrangères librement
convertibles ainsi que les opérations de trésorerie devise. Sur ce marché, les intervenants ne peuvent traiter
que de la monnaie en compte.5
En vue de développer les opérations de collecte de l’épargne en devise, la banque d’Algérie a mis en place
un dispositif législatif et réglementaire qui consacre le droit aux personnes physiques résidentes et non

1

Règlement n° 04-03 du 4 mars 2004 Relatif au système de garantie des dépôts bancaire.
Règlement n° 18-01 du 30 avril 2018 modifiant et complétant le règlement n° 04-03 du 4 mars relatif au système de garantie des
dépôts bancaires.
3
Rapport annuel de la Banque d’Algérie, exercice 2016, p76.
4
Règlement n° 17-01 du 10 juillet 2017 relatif au marché interbancaire des changes et aux instruments de couverture du risque de
change.
5
Instruction n° 06-2017 du 26 novembre 2017 portant organisation et fonctionnement du marché interbancaire des changes.
2
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résidentes d’ouvrir librement des comptes dans une monnaie étrangère librement convertible, sans aucune
autorisation préalable.1
Ces différentes contraintes n’ont pas permis le développement de l’inclusion financière, à travers la collecte
de cette épargne devises, qui constitue un apport certain, de par le nombre de comptes actifs (4,7 millions de
comptes) que par l’épargne constituée (environ 5 milliards d’USD/équivalent) ainsi que du potentiel qu’elle
pourrait receler.
A ce titre, l’attention des banques de la place est attirée sur la nécessité de promouvoir l’inclusion financière
de cette catégorie d’épargnants, à l’instar des épargnants en monnaie nationale, par la levée des différentes
contraintes n’ayant pas de raison d’être, liées à :
- l’ouverture des comptes ;
- l’alimentation et au fonctionnement des comptes ;
- la justification de l’origine des fonds.
Ainsi, les différents obstacles énumérés, ci-dessus, doivent être levés au niveau des guichets de banques.
Les banques sont invitées, alors, à :
- développer davantage d’inclusion financière des détenteurs de cette épargne en devises, par une
agressivité commerciale ciblée et de proximité ;
- améliorer l’accueil et la fluidité des opérations de versement, de retrait et de transfert ;
- généraliser les instruments de paiement universels par la mise à disposition des cartes de paiement et/ou
de crédit à l’international, adossées à ces comptes.
Il va sans dire qu’en ce qui concerne la justification de l’origine de fonds, les banques continueront à
observer les mêmes mesures contenues dans la note n° 01/2018 du 14/02/2018 de la Banque d’Algérie,
relative au développement de l’inclusion financière.
A ce titre, les banques de la place sont invitées à dispenser le client de l’exigence, lors du dépôt de fonds en
devises auprès de leurs guichets, des justificatifs, au-delà de ceux relatifs à son identité dans le cadre des
exigences réglementaires en matière de connaissance du client.
De même, les retraits demeurent libres d’utilisation.
Par ailleurs, l’émergence du marché interbancaire des changes ayant constitué une réforme structurante
majeure dans la réglementation du contrôle des changes, devra être appuyée et consolidée par des actions
soutenues d’inclusion financière en devises, par une mobilisation accrue des structures opérationnelles des
banques, y compris par des programmes de formation et de sensibilisation auprès de la clientèle potentielle
ainsi que de vulgarisation médiatique.
2-6- La participation au lancement d’un emprunt obligataire
Avec la chute des recettes budgétaires, et afin de collecter l’importante épargne circulant dans le
secteur parallèle, l’Etat algérien a lancé un emprunt obligataire qui n’a pas été souscrit pour beaucoup pour
des raisons de conformité religieuse. De ce fait, il y a une réelle problématique de conformité religieuse dans
les pays à forte majorité musulmane de se dire qu’un grand emprunt de l’Etat, il faut, pour certains, qu’il
puisse répondre à cette condition. Cela permettrait d’enrichir l’offre de produits de financement et d’épargne
pour l’Algérie.
III- Les facteurs explicatifs de la faible bancarisation de l’économie algérienne
Malgré toutes les actions menées par les autorités monétaires pour lutter contre le secteur informel,
la bancarisation de l’économie reste faible. Toutefois, nous pensons que la faible bancarisation dont souffre
l’économie nationale se résumerait principalement dans les ponts suivants :
3-1- Le problème de confiance dans le système bancaire
Les algériens ne placent pas leur argent dans des banques par méfiance et faute de ne pas avoir
déclaré les gros montants. Autrement dit, l’argent est thésaurisé, ce n’est pas à cause des taux d’intérêt, mais
1

Note aux banques n° 02-0292 du 91 juin 0292 relative aux mesures complémentaires en matière d’inclusion financière relative à
l’épargne en devises des particuliers.
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parce que les propriétaires de l’argent n’ont pas confiance, en plus ils ont peur d’être questionnés sur sa
provenance.
3-2- Les coûts de transaction élevés
Les dispositions relatives à l'enregistrement des contrats, à l'apposition de timbres fiscaux, les
modalités de cession partielle de rémunération, les frais de justice liés au recouvrement des créances voire
l'incertitude sur les privilèges des établissements de crédit, sont autant d'éléments peu adaptés à des
opérations de crédit de masse, susceptible d'entraîner des frais importants pour le prêteur et d'engorger les
administrations fiscales et judiciaires.
3-3- La faible densité du réseau bancaire :
En 2018, il existe en Algérie 29 banques agréées dont 6 banques publiques. En examinant de près la
répartition géographique des guichets bancaires, on se rend compte que l’essentiel de ces guichets sont
implantés dans les grandes villes où les banques privées développent leurs activités en priorité. Les villes
secondaires et surtout les zones rurales sont desservies. De ce fait, une partie importante de la population est
ainsi délaissée du simple fait de son lieu de résidence.
3-4- La part importante de la circulation fiduciaire :
En Algérie, la place financière connait un important rythme d’expansion monétaire. En effet, la
situation monétaire agrégée, établie à partir des situations mensuelles des banques et de la Banque d’Algérie,
se caractérise par le fait que la croissance de la masse monétaire (M2) a été de l’ordre de 14% en 2014 et
0,13% en 2015 et 0,82% en 2016 pour atteindre 4,27% et cela au premier semestre 2017. 1
Compte tenu de leur culture de cash, les algériens utilisent peu les moyens scripturaux de paiement. Cette
forte utilisation de la monnaie fiduciaire dans le règlement des transactions, a engendré des problèmes
importants tant au niveau de la mobilisation de l’épargne que du financement de l’activité économique en
Algérie.
Pour pallier à cette problématique, la banque centrale doit prendre les mesures adéquates pour
faciliter l’usage desdits moyens de paiements par exemple en mettant en place une loi autorisant les
commerçants à accepter tout paiement scriptural d’un montant supérieur à un montant de référence.
3-5- Les contraintes juridiques et fiscales entourant les contrats de crédit
Une réglementation antiblanchiment a été adoptée en Algérie en 2002 puis en 2005. Ces normes
antiblanchiment font potentiellement obstacle au développement de la bancarisation de masse, lorsque les
autorités législatives et réglementaires font une application trop stricte.
Les freins au développement d'une telle solution se trouvent principalement dans la législation
antiblanchiment et dans les contraintes juridiques et fiscales entourant les contrats de crédit. Cette législation
antiblanchiment, dont il conviendrait de vérifier qu'elle ne gêne pas le développement de la bancarisation de
masse.
Pour ce qui est des normes prudentielles et comptables, le risque réside plutôt dans des normes
insuffisamment strictes. La fiscalité, en raison de l'utilité d'utiliser les dispositions du Code des
Investissements au service de la bancarisation de masse, ce qui serait tout particulièrement utile à la
bancarisation de zones défavorisées et notamment de certaines campagnes et zones enclavées, ou
structurellement pauvres.
3-6- Absence d’une volonté politique
L’absence de l’acte politique du gouvernement à lutter réellement contre le marché informel en dépit
d’un dispositif législatif et règlementaire mis en place depuis des années s’illustre à travers:
1

Banque d’Algérie.
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-La non – application de la loi de finances complémentaires de 2010 : l’application de la disposition relative
à l’utilisation du chèque pour le payement de toute transaction dépassant 500.000 DA (5€) qui devait entrer
en vigueur le 31 mars 2011.
Les tentatives d’imposer le chèque pour les transactions d’un montant supérieur à un million de dinars ont
également échoué. De ce fait, la traçabilité des capitaux et des biens relevant du marché informel est donc
impossible. Les règlements en liquide contribuent, avec l’absence de toute facturation, à brouiller les pistes
et à anonymiser les parties à ces transactions.
-La non – application de la réglementation de changes : par la création de bureaux officiels de change tel que
prévu par la loi, et l’élimination du marché parallèle de la devise.
Le pouvoir réel est en dehors d’institutions qui n’opèrent qu’au moyen d’expédients pour gagner du temps,
quitte à sacrifier l’essentiel. Ainsi l’indépendance de la Banque d’Algérie, un acquis de la loi sur la monnaie
et le crédit de 1990, a été effacée d’un trait de plume à la fin 2017 par l’obligation faite à la banque centrale
d’acheter des bons du Trésor sur une période de cinq ans pour un montant proche de 20 milliards de dollars.
Sur le mode, de la fuite en avant, c’est le recours choisi par l’exécutif pour compenser la chute des recettes
fiscales liée à la contraction des prix pétroliers depuis 2014. Avec ce financement non conventionnel, le
Gouvernement prend un risque inflationniste considérable.
IV- Vers le développement de la bancarisation de l’économie algérienne
Pour créer les conditions favorables à une utilisation du financement bancaire, et améliorer la
bancarisation de l’économie nationale, la Banque d’Algérie doit consolider ses efforts de lutte contre le
secteur informel en adoptant de nouvelles actions notamment :
4-1- Résoudre le problème de confiance vis-à-vis du système bancaire algérien
Pour instaurer un climat de confiance entre le système bancaire et les différents opérateurs
économiques, la révision d’un certain nombre de textes réglementaires est indispensable notamment celui
relatif au système de garantie des dépôts.
Au niveau des banques algériennes, ces dernières sont dans l’obligation de revoir essentiellement la relation
banque-client tout en optant pour des pratiques relevant du marketing bancaire.
4-2- Le développement de la finance islamique
La finance islamique est complémentaire et non une alternative, aujourd’hui, ne pas proposer ce type
de produits ça équivaut à se priver d’une manne financière dont l’Algérie aura de plus en plus besoin.
En effet, la conformité à la Shari’a contribue à l’amélioration de la capacité du secteur bancaire à mobiliser
l’épargne informelle.
Pour développer ce type de finance au sein du système bancaire algérien, il est indispensable de modifier la
loi sur la monnaie et le crédit pour élargir la définition des opérations de banque afin de conférer aux
produits islamiques un encrage légal s’agissant des dépôts d’investissement et les modes de crédit basés sur
les contrats de vente à terme ou assimilés (mourabaha- salam- istisn’a) ainsi que les financements de type
participatifs (moucharaka-moudharaba).
Il est indispensable également d’encourager l’ouverture des Islamic Windows par les banques
conventionnelles notamment publiques.
4-3- La mise en place du nouveau dinar
La mise en place du nouveau dinar permettre à l’Etat et aux autorités monétaires de récupérer la
masse monétaire qui circule en dehors des circuits formels, d’évaluer les richesses des citoyens, de récupérer
les impôts, en obligeant tous les citoyens d’ouvrir des comptes bancaires. En contrepartie, l’Etat donnera des
titres, des bons et émettra de la monnaie scripturale.
Les commerçants seront des l’obligation d’utiliser les factures, de tenir une comptabilité fiable. C’est le cas
de Turquie qui a enlevé six zéro à son ancienne livre en janvier 2010.1
1

http://www.lematindz.net/news/8805-pourquoi-ne-pas-emettre-un-nouveau-dinar.html
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4-4- Emission de nouveaux billets
Une des solutions adoptées par plusieurs pays du monde, nous citons l’émission de nouveaux billets
de banque de façon progressive. En effet, le Gouvernement commencera en remplaçant d’abord les billets de
petite valeur, affirmant que si l’opération se déroule sans incidents, il passera ensuite au retrait des billets de
grande valeur.
Les nouveaux billets seront imprimés sur un nouveau type de papier de meilleure qualité, et comporteront
également de nouveaux motifs, qui ajoute que les nouveaux billets seront également plus sécurisé que ceux
actuellement en circulation.
Le remplacement des billets de banque actuels permettra au Trésor public de récupérer la masse monétaire
dans le marché informel, celle-ci échappant complètement au contrôle.
5- Conclusion
Pour garantir une politique de bancarisation de masse et mobiliser l’argent circulant dans les circuits
informels, et en plus d’une une bonne volonté politique, il faudrait trouver une approche globale, impliquant
tous les acteurs de la vie politique, économique et sociale du pays pour mener à bien cet important chantier
car, en dépit des efforts fournis, les services financiers demeurent inaccessibles pour la grande majorité de la
population.
Il est donc important, voire nécessaire de créer les conditions favorables à une utilisation du financement
bancaire. D’où la nécessité de la bancarisation de masse des populations. Elle permettra, au-delà de la
sécurisation des avoirs et des transactions, de créer un climat de confiance entre les établissements de crédit
et les populations qui pourront ainsi recourir à leurs relations bancaires pour assurer le financement de leurs
activités économiques.
Le système bancaire doit stimuler la distribution des microcrédits afin d’attirer les populations les plus
démunies dans la vie économique. En effet, de par leur proximité et la souplesse de leurs conditions, les
institutions de microcrédits constituent pour une grande partie de la population une véritable passerelle vers
la bancarisation.
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الملخص
 وحتتلل عتل،تقناو هذه اودراسة عدد من اونواوي املقعتلىة باإلشكاوية اويت أثارها اإلققصاد غري اورمسي يف خمقتلف اققصاديات دو اوعام
 يقحدى اإلققصاد غري اورمسي مجيع اودو واحلكومات ألنه ظاهرة م.وجه اوقحديد واوة قطاع اوغذاء غري اورمسي أو اوىطاع اوغذائي املوازي
 وهو بعيد عن اوقوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن نطاقه احلىيىي واوسياسات واوقدابري املناسبة ملعاجلة املشاكل اويت،تقىن بعد أكادمييا
 يقواجد قطاع اوغذاء املوازي يف معظم اوبتلدان اونامية ويث يساهم يف ختلق اوثروة وتىتليص. بيئيًا وصحيًا، اجقماعيًا،يطروها اققصاديًا
 اخذ، يف اجلزائر. اووطنية و املناطق احلدودية، وكنه يف املىابل يسبب مشاكل عتل املسقويات احملتلية.وجم اوبطاوة يف سوق اوعمل
 فىد حتو من قطاع موازي يبحث عن ضمان ود،االققصاد غري اورمسي يف اوسنوات األخرية أشكاال جديدة خصت اوىطاع اوغذائي
.وتلبالد

اوكفاف إىل قطاع موازي إجرامي يهدد األمن اوغذائي

. اجلزائر، اوىطاع املوازي، اوىطاع اوغذائي غري اورمسي، اإلققصاد غري اورمسي: الكلمات المفتاحية
Résumé :
La présente étude aborde quelques aspects liés à la problématique posée par l’économie informelle aux
différentes économies dans le monde, et analyse plus précisément le cas du secteur alimentaire informel
(SAI). L’économie informelle interpelle l’ensemble des États car c’est un phénomène non encore maîtrisé
sur le plan académique, et il est loin de faire le consensus sur son ampleur et les politiques et mesures
adéquates afin de remédier aux dysfonctionnements qu’ils posent sur les plans : économique, social,
environnemental et sanitaire. Le secteur alimentaire informel est présent essentiellement dans les pays en
développement. Il participe à la création de la richesse nationale et absorbe une part importante du chômage
qui se manifeste sur le marché du travail. Cependant, il induit des problèmes à l’échelle locale, nationale et
transnationale. En Algérie, le (SAI) a pris ces dernières années de nouvelles formes passant d’un secteur
alimentaire de subsistance à un secteur prédateur et criminel menaçant la sécurité alimentaire du pays.
Mots clés : Économie informelle, secteur alimentaire informel, secteur informel, Algérie.
INTRODUCTION
Elle est qualifiée de secteur « informel, souterrain, cachée, parallèle, non observé, travail au noir, illicite,
illégal, économie immergée, économie souterraine, activités informelles, etc », l’économie informelle
représente une diversité de situations, réalités, définitions, approches et concepts. Aujourd’hui, elle interpelle
l’ensemble des acteurs politiques, économiques et sociaux au niveau national et international.
En effet, l’informalité est présente dans l’ensemble des pays sans distinction de leurs niveaux de
développement économique et sociale. En constante progression, la part de l’emploi informel dans l’emploi
total (hors agriculture) au niveau mondial représentait 39 % en 1980 puis 45 % dans les années 901, pour

1

CNES (Conseil National Économique et Social), Rapport : le secteur informel – illusions et réalités, 24éme Session plénière, Alger,
juin 2004, p 19.
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progresser encore au taux de 61.2 % de la population active occupée dans le monde (deux milliards de
personnes âgées de 15 ans et plus) en 2016, selon le BIT 1.
Cet état de fait traduit le dilemme posé par l’économie informelle aux pays. D’une part, elle se trouve tolérée
et acceptée pour des raisons d’ordre sociales et économiques (solution provisoire pour les plus démunis,
complémentaire de la croissance économique, soupape pour les entreprises du secteur formel, création
d’emploi, résorption du chômage, etc). D’autre part, elle est décriée pour sa contribution à l’émergence et au
développement de fléaux sociaux et économiques (manque de protection sociale et juridique, précarité,
corruption, dysfonctionnement du marché, favoriser une économie de survie et non de développement, etc)2.
À l’instar du secteur informel, le secteur alimentaire informel (SAI) est présent dans tous les pays du monde,
notamment les pays en développement3. Il procure une assurance de revenu à un large éventail de familles
malgré les risques sanitaires, sociales et économiques qu’il représente. Conséquemment, le secteur
alimentaire formel et l’ensemble du tissu économique se trouvent confronté aux aléas du secteur alimentaire
informel qui menace la sécurité alimentaire nationale.
L’Algérie classée dans la catégorie des pays à développement humain élevé par le PNUD (Programme des
Nations Unies pour le Développement) est concernée par ce défi4. En effet, l’économie informelle
représenterait 45% du Produit National Brut (PNB), et emploierait 3,5 millions de personnes en 2012 selon
l’ONS5. Par ailleurs, le taux d’épargne nationale en circulation en dehors des banques était estimé à 31 % de
la masse monétaire en Algérie, soit 4500 milliards de dinars (33,4 mrds €) dans le circuit informel. Ceci
témoigne de l’ampleur prise par les activités informelles dans l’ensemble des secteurs économiques
nationaux6.
Problématique
Ainsi, la présente étude ambitionne de répondre à la question principale suivante : Quelles sont les
principales problématiques posées par l’économie informelle et le secteur alimentaire informel (SAI)?.
Conséquemment, l’objectif de l’étude est d’établir un état de lieux concernant le cadre théorique général de
l’économie informelle et de comprendre le fonctionnement, l’ampleur et la nature du secteur alimentaire
informel, notamment en Algérie. Ainsi, on a privilégié une étude analytique en ayant recours à la fois aux
statistiques et à l’analyse.
Après l’introduction, la première section présente des généralités sur l’économie informelle. Nous
aborderons dans une deuxième section l’état de lieux statistique de l’économie informelle dans le monde.
Alors que la quatrième et cinquième section analyseront la réalité du secteur alimentaire informel dans le
monde et en Algérie. Enfin, la conclusion sera l’occasion de tirer les premiers enseignements sur les
avantages et inconvénients de l’économie informelle et le secteur alimentaire informel pour les pays en
développement afin d’assurer un développement économique et social durable.
1

ILO (International Labour Office), Women and men in the informal economy: a statistical picture, Third Edition, Geneva, 2018, p.
13.
2
François Roubaud, l’économie informelle au Mexique : de la sphère domestique à la dynamique macro-économique, KARTHALA
Éditions, Paris, 1994, p. 57. L’auteur met l’accent sur la problématique du secteur informel comme « forme de production » ou bien
comme « secteur extra-légal ».
3
Il est à signaler que la Banque Mondiale a pour la première fois renoncé à distinguer les « pays en développement » des « pays
développés » dans l’édition 2016 de ses indicateurs de développement. Ainsi, la Banque mondiale classe les économies du monde en
quatre groupes, selon qu’elles sont à revenu élevé, à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, à revenu intermédiaire de la
tranche inférieure ou à faible revenu. Cette classification repose sur le revenu national brut (RNB) par habitant, calculé avec la
méthode dite de « l’Atlas ». Le RNB et les seuils de revenu sont exprimés en dollars américains courants. Source :
http://blogs.worldbank.org/opendata/fr/nouvelle-classification-des-pays-en-fonction-de-leur-revenu-actualisation-20172018?cid=ECR_FB_worldbank_FR_EXTP, consulté le 05/12/2018 à 17 :18.
4
UNDP (United Nations Development Programme), Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update, Briefing
note for countries on the 2018 Statistical Update Algeria, New York, 2018, p.3. En 2016, le RNB/habitant de l’Algérie est de 13802
USD (dollars de 2011 en PPA).
5
Site Internet : https://www.tsa-algerie.com/informel-a-quoi-joue-le-gouvernement/ consulté le 28-11-2018 à 14:07. Et, ONS,
Collections Statistiques N° 198/2014 Série S : Statistiques Sociales, Enquête emploi auprès des ménages 2014, La Direction
technique chargée des statistiques de la Population et de l’Emploi, Alger, février 0291, p. 52.
6
Déclaration de Mohamed Lahbib Koubi, Directeur du crédit et de la régulation bancaire à la Banque d'Algérie (BA),
s'exprimant lors du premier Symposium algérien sur les assurances et la finance islamique (SAAFI 2018) à Alger, samedi 24
novembre 2018. Source : http://www.aps.dz/economie/81220-les-fonds-en-circulation-en-dehors-des-banques-estimee-a-31-de-lamasse-monetaire. Consulté le
28-11-2018 à 14:07.
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I.Généralité autour de l’économie informelle
1- Contribution des courants de pensées économiques à l’économie informelle
Depuis le début des années 70, la problématique du secteur informel a été traitée par différents courants de
pensée économiques dégageant quatre points de vue1 :
1.L’école dualiste (Hart Keith, 1973)2, qui considère le secteur informel comme un ensemble d’activités
de subsistance marginales ou périphériques sans aucun lien avec le secteur formel.
2.L’école structuraliste (Moser, 1978; Castells et Portes Alejandro, 1989)3, estime que les activités
informelles sont subordonnés au secteur formel, voir exploité par ce dernier.
3.L’école légaliste (De Soto Hernando (1989, 2000)4, elle souligne le rôle de l’excès de réglementation
ou du coût de l’activité dans le secteur informel, lesquels poussent les entrepreneurs potentiels à
exercer leur activité de manière informelle.
4.L’école illégaliste (Lewis, 2004)5, elle met l’accent sur l’illégalité des activités informelles et les
présente comme un moyen de s’octroyer injustement un avantage sur des concurrents formels.

2- Évolution des définitions traitant du concept d’informalité
Depuis les années 1970, on enregistre une grande diversité de définitions, basées sur un certain nombre de
critères et caractéristiques, qui ont évoluées du « secteur informel » à celui d’« économie informelle»6.
2.1- Première définition (1972)
C’est le premier rapport appuyé par l’Organisation Internationale du Travail (OIT)7 et accepté par le Bureau
International du Travail (BIT) 8 sur la situation de l’emploi au Kenya9 élaboré en 1972 qui analysa pour la
première fois les activités économiques en dehors de l’économie formelle en utilisant le terme « secteur
informel » 10. Ainsi, l’équipe du BIT conclue que les activités du secteur informel n’étaient pas reconnues,
pas enregistrées, pas protégées et pas réglementées. En effet, ce secteur incluait un éventail d’activités allant
du travail marginal pour survivre aux entreprises rentables11.
2.2- Deuxième définition (1993)

1

OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), l’emploi informel dans les pays en développement, une
normalité indépassable ?, Édité par Johannes P. Jutting et Juan R. de Laiglesis, Perspectives du Centre de développement de l’OCDE,
Paris, 2009, pp. 20-21. Consulté : Lewis, A, Economic development with unlimited supplies of labour, The Manchester School of
Economic and Social Studies, mai, 1954.
2
Hart, Keith, Informal income opportunities and urban employment in Ghana, The Journal of Modern African Studies vol. 11, 1973.
3

Moser, C, Informal sector or petty commodity production :dualism or dependence in urban development ?, World development,
Vol. 6, issues 9-10, septembre-octobre, 1978. Et, Casttes, World underneath : the origins, dynamics and effects of the informal
economy, in Portes, A., M. ells, M. et L., A. Benton (dir.pub), The informal economy : studies in advanced and less developed
countroes, Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD., 1989.
4
Soto, . De, The other path : the invisible revolution in the third world, Harper et Row, New York, NY, 1989. Et, Soto, H. De, The
mystery of capital : why capitalism triumphs in the west and fails everywhere else, Basic Books, New York, NY, 2000.
5
Lewis, W-W, The power of productivity : wealth, poverty and the threat to global stability, Chicago, ILL, 2004.
6
Le BIT vise à formaliser une définition globale qui puisse aider le statisticien, l’économiste, le comptable national à mesurer le
phénomène.
7
l'OIT (Organisation Internationale du Travail) unique agence 'tripartite' de l'ONU réunit des représentants des gouvernements,
employeurs et travailleurs de 187 Etats Membres. Source : www.ilo.org.
8
Le Bureau international du Travail (BIT) est le secrétariat permanent de l’Organisation internationale du Travail. Source :
www.ilo.org
9
Le rapport sur le Kenya avait pour but d’expliquer pourquoi et comment l’absence de création d’emploi dans le secteur moderne
n’avait pas provoqué une augmentation insoutenable du chômage, et d’enraciner le concept de secteur informel en tant que catégorie
majeure pour l’analyse des marchés du travail dans les pays en développement. Ainsi, il se référait dès l’origine aux entreprises
informelles
10
Dès 9170, l’économiste Keith Hart été le premier a utilisé le concept de « emploi informel » au Ghana qui faisait allusion aux
opportunités de revenus informels. Consulté : ILO (International Labour Office), Employment, Incomes and Equality. A Strategy for
Increasing Productive Employment in Kenya, ILO, January, Geneva, 1972, p.6.
11
BIT (Bureau International du Travail), Économie informelle et travail décent : Guide de ressources sur les politiques, soutenir les
transitions vers la formalité, Département des politiques de l’emploi, Organisation Internationale du Travail (OIT), Genève, 2013,
p.3.
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La première définition internationale du « secteur informel » fut adoptée, pour la première fois, lors de la
15éme Conférence Internationale des Statisticiens du Travail (CIST) en 19931. Le secteur informel est ainsi
défini, quels que soient le lieu de travail, l’importance des immobilisations, la durée de l’activité et son
exercice à titre principal ou secondaire, comme comprenant2:
d’une part, les entreprises informelles de travailleurs à compte propre qui peuvent employer des
travailleurs familiaux non rémunérés et des salariés occasionnels,
d’autre part, les entreprises d’employeurs informels qui peuvent employer un ou plusieurs salariés sur
une base permanente et qui satisfont à un ou plusieurs des critères suivants : une taille de
l’établissement inférieure à un certain nombre d’emplois, le non enregistrement de l’entreprise ou de
ses salariés.
Par conséquent, la définition du secteur informel distingue entre trois catégories : le travail indépendant,
l’auto-emploi et les microentreprises informelles.
2.3- Troisième définition (2002)
La troisième définition internationale a permis l’élargissement du concept d’informalité, d’abord par la
Résolution de la Conférence internationale du Travail en 2002, ensuite par la Conférence Internationale des
Statisticiens du Travail en 2003 (17e CIST). En effet, la Résolution de la Conférence internationale du
Travail, en 2002, proposait le terme d’« Économie informelle» plutôt que celui de « secteur informel » 3.
L’économie informelle était définie comme « toute activité économique réalisée par des travailleurs ou des
unités économiques, non couverte ou insuffisamment couverte – selon la loi ou en pratique – par des
dispositions officielles »4.

3- Les principales catégories d’emplois dans l’économie informelle
La 17e Conférence Internationale des Statisticiens du Travail (CIST/2003) 5 a établi une liste des catégories
d’emplois au sein de l’économie informelle en termes d’unité de production et de caractéristiques de
l’emploi ou du travailleur. Elle inclut les catégories de travail suivantes6:
travailleurs à leur compte dans leur propre entreprise du secteur informel;
employeurs (indépendants avec des employés) dans leur propre entreprise du secteur informel;
travailleurs familiaux contribuant, quel que soit le type d’entreprise;
membres de coopératives informelles de producteurs (non établies en tant qu’entités juridiques);
employés occupant un emploi informel tel que défini par la relation de travail;
travailleurs à leur compte engagé dans la production de biens exclusivement destinés à une utilisation
finale par leur ménage.

4- Les principales causes de l’économie informelle
La croissance de l’informalité est due à de multiples facteurs dont la combinaison précise varie selon le
contexte national. Parmi ces facteurs on distingue :
le problème de la pauvreté7;
l’incapacité du secteur industriel à absorber la main-d’œuvre dans des emplois plus productifs8;
1

Depuis 1923, c’est la Conférence Internationale des Statisticiens du Travail qui, tous les 5 ans, et sous les auspices de
l’Organisation Internationale du Travail, est en charge de la définition des concepts de population active et de leur révision. Source :
Charmes Jacques, Les origines du concept de secteur informel et la récente définition de l’emploi informel, Institut de Recherche
pour le développement (IRD, Paris), juin 2014, p. 2.
2
Charmes Jacques, Op.Cit., p. 4.
3
Le consensus tripartite qui s’est dégagé de la discussion a permis d’élargir les paramètres permettant de comprendre l’informalité,
de reconnaitre son ampleur et sa diversité et de fixer l’objectif de sortie de l’informalité.
4
Pour plus de détail consulter : BIT 0220, Résolution concernant le travail décent et l’économie informelle.
5
OIT, Report 1, General Report, 17e Conférence internationale des statisticiens du travail, 24 novembre-3 décembre, BIT, Genève,
2003.
6
BIT, Économie informelle et travail décent, Op.Cit. p. 6.
7
Pour plus de détail consulter le rapport : BIT: S’affranchir de la pauvreté, rapport du Directeur général, Conférence internationale
du Travail, 91e session, Genève, 2003.
8
Pour plus de détail consulter le rapport du Colloque tripartite interrégional sur l’économie informelle : favoriser la transition vers
la formalisation. BIT, Decent Work and the Transition to formalization: Recent Trends, policy debates and good practices, Report of
the Tripartite Interregional Symposium on the informal economy: Enabling Transition to Formalization (Geneva 27- 29 November
2007), Geneva, 2008. .
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la flexibilisation du travail dans l’économie formelle résultant des pressions de la mondialisation;
l’évolution des structures de production vers plus de fragmentation des processus de production1;
les processus de restructuration de l’économie;
le respect de la réglementation du travail entraine la rigidité du marché du travail2;
les crises économiques qui provoquent des pressions sur l’emploi formel;
le manque de possibilité d’accéder à un travail décent et productif3.

II.État de lieux et mesure de l’économie informelle
1- Tendance de l’informalité dans le monde
L’OIT estime que près de 2 milliards de personnes travail dans l’économie informelle dans le monde en
raison principalement du manque de capacités d’absorption de l’économie formelle et en l’absence de
moyens de subsistance. En effet, l’informalité existe dans tous les pays quel que soit le niveau de
développement socio-économique4. Le tableau ci-dessous présentent une vue d’ensemble sur quelques
caractéristiques de l’économie informelle au niveau mondial et régional.
Amériques

États Arabes

Asie et
Pacifique

Europe et
Asie
centrale

85.8

40

68.6

68.2

25.1

61.2

76.0
5.5
4.3

29.3
7.9
2.7

60.9
7.5
0.2

58.8
6.9
2.5

19.4
5.3
0.5

51.9
6.7
2.5

71.9

36.1

63.9

59.2

20.9

50.5

Part de l’emploi informel dans l’emploi
total par secteur d’activité (%)
Secteur Agricole
Secteur Industriel
Secteur des Services

97.9
77.4
70.2

77.5
38.4
35.5

95.6
80.9
57.3

94.7
68.8
54.1

71.6
21.9
20.2

93.6
57.2
47.2

Composition de l’emploi informel (%)
Employés
Employeurs
Travailleurs à leur compte
Travailleurs familiaux

29.7
2.7
50.1
17.5

49.2
3.5
40.7
6.5

54.2
4.8
39.3
1.6

34.4
2.3
45.5
17.8

56.3
5.3
29.7
8.7

36.2
2.7
45.0
16.1

Part de l’emploi informel dans l’emploi
total (%)
Dans le secteur informel
Dans le secteur formel
Dans les ménages
Part de l’emploi informel hors agriculture
dans l’emploi total (%)

Total

Afrique

Tableau n°1 : Indicateurs clés sur l’économie informelle dans le monde (pourcentage, 2016)

Source : Auteur. ILO, Women and men in the informal economy: a statistical picture (third edition) / International
Labour Office – Geneva, 2018, pp. 23-26.

1

Pour plus de détail consulter le rapport : BIT: Changements dans le monde du travail, rapport du Directeur général, Conférence
internationale du Travail, 95e session, Genève, 2006.
2
Dans ce cas la Commission on the Legal Empowerment of the Poor et plus particulièrement son groupe de travail d’experts
indépendants (y compris l’OIT et la Banque Mondiale) examina les études et preuves empiriques qui établissaient un lien entre
cadre réglementaire rigide du marché du travail et l’augmentation de l’informalité sur une période donnée et conclut que les
preuves n’étaient pas concluantes. Pour plus de détail consulter : Making the Law Work for Everyone, Volume 1, Rapport de la
Commission on Legal Empowerment of the Poor et Volume 2, rapports du groupe de travail (New York, CLEP-UNDP, 2008).
3
Les quatre piliers du travail décent sont : Emploi, protection sociale, dialogue social et droits. Pour plus de détail consulter : BIT,
e
Résolution et conclusions concernant le travail décent et l’économie informelle, Conférence internationale du Travail, 12 session,
Genève, 2002.
4
ILO, Women and men in the informal economy: a statistical picture (third edition) / International Labour Office – Geneva, 2018.
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2- Mesure de l’économie informelle

Pour de nombreux pays, la connaissance statistique détaillée de l’économie informelle reste, au mieux,
fragmentée, superficielle et anecdotique.
2.1- L’importance de mesurer l’économie informelle
Mesurer l’ampleur et la nature de l’économie informelle reste primordial pour de nombreuses raisons1:
représenter les groupes de populations impliqués;
décrire les tendances mondiales et nationales en termes d’emploi et établir des comparaisons;
analyser les liens entre croissance et emploi;
inclure les activités informelles dans la comptabilisation nationale;
réduire l’incidence des activités non observées.
2.2- Les principales sources de données sur l’économie informelle
Les données sur l’emploi dans le secteur informel et l’emploi informel peuvent être obtenues à partir de
différentes sources dont2:
enquête de main-d’œuvre englobant quelques questions autour du secteur informel;
enquêtes spéciales de secteur informel fondées sur une approche combinant des enquêtes de ménages
et d’entreprises ou une approche de sondage/enquête économique ou institutionnel;
d’autres sources incluent des enquêtes polyvalentes de ménages, des enquêtes de dépenses et de
revenus des ménages, des enquêtes d’activités économiques ou d’industries ménagères, des enquêtes
de petites et micro-entreprises et des estimations officielles fournies par les pays eux-mêmes.
2.3- L’informalité en tant que concept statistique
En 2003, la 17e CIST adopte des directives concernant une définition de l’emploi informel en tant que norme
statistique internationale. Ainsi, elle a défini l’emploi informel comme le nombre total d’emplois informels,
que ce soit dans les entreprises du secteur formel, dans les entreprises du secteur informel ou dans les
ménages, sur une période de référence donnée3. Et, dans l’espoir de réduire les problèmes de comparabilité et
d’améliorer la disponibilité et la qualité des données, le BIT, en collaboration avec les membres du Groupe
de Delhi, a participé à une publication intitulée « Manual on Surveys of Informal Employment and Informal
sector »4.

III.Analyse du Secteur Alimentaire Informel (SAI)
1- Généralités sur le (SAI)
1.1- Définition, acteurs et caractéristiques du (SAI)
La FAO défini le secteur alimentaire informel ou (SAI) comme « un secteur incluant les petits producteurs,
les entreprises commerciales, les vendeurs et les fournisseurs de services, impliqués dans des activités
légales de même que celles non reconnues liées au domaine alimentaire »5. Ainsi, les principaux acteurs du
secteur alimentaire informel sont : les producteurs : les fermiers (agriculteurs) urbains, péri-urbains, et ruraux
mais aussi les pécheurs et les producteurs forestiers6; les commerçants, les transporteurs, les transformateurs
(dont les restaurateurs à domicile); les vendeurs sur les marchés, les gestionnaires, les vendeurs de rue et les
petits propriétaires de restaurant7; et, les consommateurs. Enfin, Le (SAI) se caractérise par un manque de
1

BIT, Économie informelle et travail décent, Op.Cit., CHII/p.3.
BIT, Économie informelle et travail décent, Op.Cit., CHII/p.12.
3
BIT, Économie informelle et travail décent, Op.Cit., CHII/p.9.
4
Ce manuel viendra étayer les avancées réalisées par la CIST et le Groupe de Delhi sur le cadre conceptuel permettant de mesurer
le secteur informel et l’emploi informel, en présentant des concepts, des définitions et des méthodologies d’enquête qui recourent
aux bonnes pratiques et à l’expérience.
5
FAO, Promesses et défis du secteur alimentaire informel dans les pays en développement, Division des infrastructures rurales et des
agro-industries du Département de l’agriculture et de la protection des consommateurs de la FAO, Rome, 2009, p. 3.
6
On peut citer l’exemple de la Havane (Cuba) comme modèle d’agriculture urbaine..
7
Il existe plusieurs types de vendeurs de rue y compris ceux qui installent des kiosques fixes et des stands mobiles, ceux qui
vendent à partir de leur véhicule (charriot, bicyclette, camion, etc.) ou qui installent un plastique ou tissu par terre et autres
2
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spécialisation, un capital d’investissement très faible, une combinaison de production et consommation, un
manque de suivi comptable, le non-paiement total ou en partie des taxes, la possibilité de venir suppléer le
secteur alimentaire formel pour satisfaire à des demandes et a des clientèles variées, de même il est marqué
par des innovations de caractère plus sociale que technique1.
1.2- Principales activités du (SAI)
Les principales activités associées au (SAI) sont : la production d’aliments (urbaine, péri-urbaine et rurale);
la transformation; la restauration; le transport; et, la vente au détail de produits fais ou préparés (vendeurs
ambulants, etc). Ces activités de vente visibles varient fortement selon les genres, le groupe ethnique et l’âge.
Souvent réprimé par l’État, ces activités existent dans les zones urbaines, peri-urbaines et rurales, bien que
leur importance relative en termes d’approvisionnement et de distributions alimentaires, ou d’emploi local,
varie d’un district municipal à l’autre2.
2- Causes, contraintes et opportunités du (SAI)
2.1- Les causes du (SAI)
Les causes de la prolifération du secteur alimentaire informel sont multiples, on peut citer :
l’urbanisation rapide et l’absence d’infrastructures dans les nouveaux quartiers de villes;
l’émigration de la population rurale pour divers raisons vers les villes3 ;
les périodes de crise économique ou le SAI devient une source de revenu et de sécurité alimentaire ;
les périodes de croissance économique encourageant la rechercher des opportunités4.
2.2- Les principales contraintes associées au (SAI)
Pamir les principales contraintes associés aux activités, acteurs et l’ensemble du secteur en général, on peut
citer5 :
les activités du SAI sont réprimées par des politiques étatiques ciblés;
les activités du SAI ne sont toujours pas reconnues dans les données économiques nationales;
les activités du SAI posent des problèmes sanitaires et la pollution de l’environnement;
les acteurs évoluant dans le SAI sont souvent marginalisés par les autorités et leurs besoins négligés
par les syndicats de travailleurs qui protègent les intérêts des travailleurs du secteur formel 6;
les acteurs évoluant dans le SAI sont directement exposés aux variations des marchés lorsqu’ils
s’approvisionnement;
les acteurs évoluant dans le SAI sont mis en cause par ceux du secteur formel dont les coûts de
fonctionnement sont élevés ce qui influe sur leurs profits;
le SAI manque d’un statut légal reconnu qui pourrait faciliter l’amélioration de l’hygiène et la sécurité
sanitaire des aliments et l’accès au crédit;

colporteurs ou vendeurs ambulants. Ils peuvent travailler seuls, faire partie d’une famille ou même provenir d’autres secteurs
commerciaux formels et cumuler les activités. Les vendeurs des marchés figurent parmi les acteurs les plus visibles du SAI, dans les
marches formels (par ex. les marches publics gérés par les autorités locales), les marches informels et les marchés spontanés qui
surgissent dans les quartiers pauvres ou les zones a circulation intense comme les environs des gares ferroviaires. Même les
marches formelles incluent des activités de vente informelle. En effet, les vendeurs formels sous-louent un espace du marché a
d’autres ou des ≪ squatters ≫utilisent des espaces non alloues ou des zones aux bords du marché. Les petits restaurateurs à
domicile sont des personnes qui préparent des aliments et qui procurent au consommateur un produit fi ni. Dans de nombreuses
villes, ils vendent des repas confectionnes en boite aux personnes qui travaillent dans les bureaux.
1
Argenti, O., Francois, S. et Mouawad, H. Le secteur alimentaire informel: politiques municipales d´appui aux opérateurs, Guide a
l’intention des Maires des conseillers municipaux et des planificateurs des villes dans les pays en développement et en transitions,
Collection ≪Aliments dans les villes≫ n° 4. FAO. Rome, 2002.
2
Consulté : FAO, Promesses et défis du secteur alimentaire informel dans les pays en développement, Division des infrastructures
rurales et des agro-industries du Département de l’agriculture et de la protection des consommateurs de la FAO, Rome, 2009.
3
En Asie, ce secteur s’est développé en période de croissance économique, car les travailleurs urbains astreints à de longs trajets
quotidiens dépendent de plus en plus des vendeurs ambulants pour leurs besoins nutritionnels.
4
Scott Simon, Op.Cit., p.8.
5
FAO, Promesses et défis du secteur alimentaire informel dans les pays en développement, Op.Cit., p5.
6
Argenti, O., Aliments pour les villes: approvisionnement alimentaire et politiques de distribution pour réduire l’insécurité
alimentaire urbaine. Collection ≪Aliments dans les villes≫ DT/43-99F. FAO. Rome, 2000.

2019

 فيفري28 و27 - واقع املمارسة ووقمية املعاجلة، املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر- اجلزائر،جامعة احممد بوقرة ببومرداس

 بن زروق رمزي مراد.د

337

le SAI pose des risques de contamination bactériologique et chimique durant la transformation, le
transport et la commercialisation des aliments1;
le SAI propose une variété de produits alimentaires variant selon les groupes ethniques et culturels.
2.3- Les opportunités offertes par le (SAI)
Le secteur alimentaire informel offre plusieurs opportunités à l’économie et au tissu social, dont 2:
contribuer à la sécurité alimentaire;
contribuer à une distribution plus juste des ressources;
lutter contre les problèmes économiques et nutritionnels urbains.
2.4- Présentation de quelques solutions aux défis posés par le (SAI)
En raison de la nature non réglementée du secteur alimentaire informel, il est difficile d’élaborer, planifier et
exécuter des solutions afin de réduire son ampleur. Néanmoins, plusieurs exemples de réussites existent dans
différents pays du monde en privilégiant une approche plus coopérative avec le SAI. Cela permet de garantir
de meilleures conditions de travail aux vendeurs, d’offrir des aliments plus sains aux consommateurs, de
même que des scènes de rue plus vivantes pour les habitants comme pour les touristes.
a- un fort soutien des administrations municipales
Il est possible pour les autorités municipales de travailler avec les acteurs du secteur alimentaire informel
pour créer des villes plus vivables. Les administrations municipales peuvent souhaiter travailler avec des
organismes de crédit, des fournisseurs et des associations. (ex : quartier commerçant haut de gamme de
Makati à Manille) 3.
b- Une coopération accrue avec les ONG
Les Organisation Non Gouvernementale (ONG) locales, nationales et internationales peuvent apporter une
aide aux acteurs du SAI par rapport à leurs expérience dans le domaine de l’économie sociale et en jouant un
rôle important dans le lobbying auprès des autorités législatives et judiciaires nationale. (ex : l’Association
des femmes travaillant à leur compte (SEWA) en Inde) 4.
c- Développer les programmes de microcrédit
Les organismes de crédits apportent les moyens nécessaires pour aider les personnes au sein du SAI. Les
programmes de microcrédit sont créer par le gouvernement, les ONG ou bien les acteurs du SAI afin de
lutter contre la pauvreté et promouvoir l’équité entre les sexes. Le crédit peut aussi être utilisé comme
incitation pour les acteurs du SAI à coopérer avec les autorités municipales. (ex : la Grameen Bank au
Bangladesh) 5.
d- Créer des associations de commerçants
Les associations de commerçants sont créées par les vendeurs pour traiter les problèmes rencontrés à
l’intérieur et à l’extérieur des marchés. Ils sont également souvent impliqués dans des activités sociales et
religieuses. (ex : l’association « General Trades Associationa Kumasi au Ghana).
e- Créer des associations de vendeurs de rue

1

Rastoin Jean-Louis, Ghersi, Gerard, Le système alimentaire mondial. Concepts et méthodes, analyse et dynamiques, Edition Quae,
Paris, 2010, p.423.
2
FAO, Promesses et défis du secteur alimentaire informel dans les pays en développement, Op.Cit., p. 7.
3

Elizabeth Fraser, Malabo Moonga and Johanna Wilkes, The rolle of the informal economy in addressing urban food security in sub-saharian Africa,
CIGI (The Centre for International Governance Innovation) junior fellows Policy Brief, n°14, August 2014, p. 13.
4

Frédéric Lapeyre, Andreia Lemaître (dir.), Politiques publiques et pratiques de l’économie informelle en Afrique subsaharienne,
Collection « Espace Afrique », Academia-L’Harmattan, Paris, 2014, p.50.
5
Fondée en 1976 par Muhammad Yunus, la Gramine Bank est détenue à 97 % par des emprunteurs et 3 % par le gouvernement du
Bangladesh. En octobre 2007, la banque comptait 24 703 employés, 7.54 millions d’emprunteurs, avec 0 468 antennes couvrant
80 257 villages, Depuis sa création, la banque a accordé 4,3 milliards d'euros avec un taux de recouvrement de 98,35 %. Source :
Valérie Gilbert, Étude de la Grameen Bank ; Le microcrédit au Bangladesh comme moyen d’empowerment, Les Cahier de la chaire
C.A. Poissant Collection Mémoire, Janvier 2009, p. 3.
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Les vendeurs de rue peuvent former des syndicats et des associations pour promouvoir leurs intérêts
collectifs. (ex : l’association « National Association of Street Vendors of India (NASVI) » en Inde) 1.
f- Mettre en place une gouvernance au profit du (SAI)
Les autorités nationales, locales et les ONG peuvent élaborer des politiques de gouvernance autour des
principes suivants2 :
les politiques fondées sur la reconnaissance par les autorités du droit de propriété et de vente3;
les politiques de l’éduction, la microfinance et l’assurance;
les politiques de coordinations avec les acteurs, ONG locales et fédérations impliqué dans le SAI;
l’enregistrement des différents acteurs du secteur alimentaire informel devrait être simple ;
crédit, micro-assurance et autres services sociaux selon les besoins devraient être fournis;
le contrôle de la qualité des aliments doit être effectué aux niveaux de locaux appropriés.
Ainsi, ces politiques contribuent au passage d’un SAI non reconnus à un SAI reconnus par la loi.

VI- Analyse du secteur alimentaire informel en Algérie
1- Définition et évolution du secteur informel en Algérie
1. 1- Définition du secteur informel en Algérie
La délimitation du champ informel en Algérie n’est pas encore totalement cernée. Néanmoins et selon
l’approche soutenue par le CNES, le secteur informel se définit comme « l’ensemble des productions et des
échanges de biens et de services qui échappent, totalement ou partiellement, aux lois et règles commerciales,
fiscales et sociales et qui n’émargent pas ou peu à l’enregistrement statistique et comptable ».
Ainsi, nous pouvons distinguer deux grands segments du secteur informel en Algérie4 :
le secteur informel pur est constitué de l’ensemble des activités non enregistrées auprès des
administrations générale (communes, Centre National du Registre de Commerce, services
statistiques), fiscale par la non déclaration d’existence auprès des services des impôts et sociale par
la non déclaration des salariés et des employeurs indépendants normalement affiliés aux caisses de
sécurité sociale.
le secteur formel sous-déclarant englobe les activités enregistrées administrativement mais non
déclarées aux services des impôts et/ou à la sécurité sociale. Cette catégorie est prépondérante dans
le secteur privé où il est enregistré une proportion des emplois non déclarés à la sécurité sociale.
1.2- Évolution du secteur informel en Algérie
Le secteur informel en Algérie a connu quatre importantes phases de développement allant de 1962 à nos
jours.
a- La première phase : (1962-1989)
Au cours de cette première phase d’émergence du secteur informel, ces principaux caractéristiques sont5 :
naissance des activités informelles orientées surtout vers le commerce spéculatif, les prestations de
services mais aussi vers des activités productives par la création d’unités artisanales et semi
industrielles de dimension familiale;
satisfaction d’une demande en bien de consommation ne pouvant pas être satisfaite par l’offre national
au cours des années quatre-vingt;

1

Lola Salès, La gouvernance des espaces publics à l’épreuve de l’informalité. Conflits, corruption et pratiques du droit dans
l’occupation des rues par les vendeurs informels à Mumbai, Revue en ligne « Informalité, pouvoir et envers des espaces urbains »,
sous la direction de Sébastien Jacquot, Alexis Sierra et Jérome Tadié, 2016.
2
Scott Simon, Discussion Overview Paper on the Informal Food Sector, Associate Professor, Department of Sociology and
Anthropology, University of Ottawa, Canada, 2006, pp. 15-17.
3
Ainsi, des procédures devraient être mises au point pour permettre aux citoyens d'obtenir le droit d'utiliser parcelles spécifiques
pour l'agriculture urbaine, licence des vendeurs de nourriture mobiles pour être protéger du harcèlement de la police ou d’autres
personnes demandeurs de loyer.
4
CNES, Op.Cit., pp.45-46
5
CNES, Op.Cit., p. 81.
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l’effectif des travailleurs non déclarés est constitué principalement de personnes n’ayant pas atteint
l’âge légal du travail, de travailleurs à domicile (TD), de femmes partiellement occupées (FPO),
d’aides familiaux, de personnes ayant dépassé l’âge de la retraite et qui continuent de travailler et de
personnes handicapées actives non protégées par la législation du travail;
émergence du « trabendo » du « commerce de la valise », de « la vente sous table » et de la « vente
concomitante »;
extension du marché noir et du marché parallèle des devises;
apparition d’un secteur informel spéculatif dans le secteur de l’immobilier.
b- La 2ème phase : (1990-1997)
Le contexte économique, sociale et sécuritaire durant cette période a entraîné une détérioration des
conditions de vie de la population et corrélativement, le développement du secteur de l’informel, refuge à
cette population. Ces principales caractéristiques sont :
l’entrée des jeunes et des chômeurs dans le « trabendo », le « bazar », « le système D » et la
« débrouille ».
la progression nette de l’effectif des femmes occupées partiellement (FPO) et dans les travaux à
domicile (TD), échappant à toute réglementation et à toute forme de normalisation.
le développement du travail des enfants dans les petites villes, les villages et les grands centres urbains,
conséquence de la paupérisation des ménages.
c – La 3ème phase : (1998-2003)
Les caractéristiques de cette phase de développent du secteur informel sont :
le secteur informel s’est réorganisé en se consolidant et en s’orientant vers de nombreux créneaux. Il
absorbe une grande partie de la demande d’emploi non satisfaite par le secteur structuré
majoritairement en crise1.
l’informel a offert des emplois et des revenus à des chômeurs et à des ménages que le filet social et les
programmes d’emploi d’attente n’ont pas pu prendre en charge en raison des restrictions budgétaires
édictées par les institutions internationales dans le cadre des programmes de stabilisation macroéconomique et d’ajustement structurel.
d- La 4éme phase : (2004-2018)
Le secteur informel a su profiter de la situation macro-économique du pays favorable pour prospérer et
investir de nouveaux créneaux et marchés. Mais surtout développé des activités de plus en plus nuisibles à
l’économie nationale et à la société notamment des activités informelles criminelles et prédatrices.
2- Formes et réalités du SAI en Algérie
2.1- Les différentes formes du secteur alimentaire informel en Algérie
Le CNES distingue trois grands types de secteurs interconnectés : l’informel appartenant à la criminalité
organisée, l’informel de subsistance et l’informel prédateur, que nous appliquerons au secteur alimentaire
informel2.
a- Le secteur alimentaire informel criminel
Ce secteur est liée aux activités prédatrices suivantes : criminalité organisée, activités mafieuse, corruption,
transferts illégaux de moyens de paiement et blanchiment, contrebande, fausses factures, fausses références
de produits et faux produits qui sont souvent l’objet d’une condamnation judiciaire et de plans de lutte établis
par les services de sécurité à l’échelle nationale et transnationale.
b- Le secteur alimentaire informel de subsistance

1

C’est ainsi que la part des travailleurs indépendants, des salariés occasionnels, des aides familiaux, des apprentis, et des
travailleurs à domicile, a augmenté sensiblement au détriment des salariés permanents déclarés.
2
CNES, pp. 24-29.

2019

 فيفري28 و27 - واقع املمارسة ووقمية املعاجلة، املتلقى اووطين وو االققصاد غري اورمسي يف اجلزائر- اجلزائر،جامعة احممد بوقرة ببومرداس

Problématiques liés à l’économie informelle: analyse du secteur alimentaire informel

340

Ce secteur est lié à la garantie de survie de l’individu et de sa famille. Parmi ces activités : la production
domestique; activités d’entraide, de proximité et de solidarité; travail à domicile; travail ambulants, aux
petits vendeurs, porteurs de valises et «navigateurs» des marchés hebdomadaires.
c- Le secteur alimentaire informel prédateur
Ce secteur est responsable de diverses atteintes à l’économie nationale et à la société. Fonctionnant en
réseaux mafieux dans certaines filières de production et commerce de biens et de services de nature
marchande fraudant les droits fiscales, douanier et social. Ainsi, le secteur alimentaire informel en Algérie
recouvre une diversité de situations et une pluralité de réalités allant de l’activité de survie passant par les
pratiques illicites et enfin la criminalité organisée.
2.2- Présentation et analyse de quelques exemples traitant des formes du secteur alimentaire informel
en Algérie
a- Exemples liés au secteur alimentaire informel criminel
Exemple 1- La contrebande des produits alimentaires
En Algérie, les subventions consenties par les pouvoirs publics maintiennent les prix des produits
alimentaires de large consommation très en deçà des prix réels du marché et par conséquent alimente les
réseaux de contrebande1. Ces réseaux s’érigent en modèle d’économie souterraine assurant la survie des
2
localités des deux côtés des frontières algérienne .
Exemple 2- La contrefaçon des produits alimentaires
La contrefaçon des produits alimentaires est un phénomène dangereux qui ne cesse de prendre de l'ampleur
et menace la sécurité sanitaire de la population. En effet, les analyses des échantillons des produits
incriminés relèvent la présence de germes de pathogène ou de germes de contamination en quantités
intolérables, des taux élevés de minéraux et de métaux lourds et même parfois des produits toxiques et
cancérigènes.
b- Exemples liés au secteur alimentaire informel de subsistance
Exemple 1- Le commerce parallèle des produits alimentaires industriels
Plusieurs dysfonctionnements en matière de pratiques commerciales illicites sont présents sur les marchés
parallèles consacrés à la vente des produits alimentaires dans la rue. En effet, le commerce parallèle des
produits alimentaires industriels, souvent de sous-marques, est plus accessible aux petites et moyennes
bourses surtout durant le mois du Ramadhan en attirant le maximum de ménages a la recherche de prix
abordables3.
Exemple 2- Les marchands ambulants et a domicile
Afin de subvenir aux besoins de leurs familles, les marchands ambulants installent et vendent plusieurs
catégories de produits alimentaires a même les trottoirs notamment: les fruits, les légumes, les produits de la
pêche, ect. Mais aussi des produits alimentaire préparés comme c’est le cas des vendeurs de thés ambulant
qui sillonnent la capitale, villes et villages, les plages en été, et aux alentours des stades...4.
Ces vendeurs prennent quotidiennement plusieurs risques : être arrêter par les services de sécurités, saisies
leurs marchandises, mise en fourrière de leurs moyen de transport. Cependant, ces vendeurs ambulants
causent de gros désagréments aux riverains, qui subissent aussi bien les rixes entre marchands que les
bouchons formés par les passants qui garent là où ils trouvent une place afin d’effectuer leurs achats.
1
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De même, le travail à domicile est devenu un véritable marché de l’emploi en Algérie. En effet, des centaines
de femmes au foyer travaillent occasionnellement ou régulièrement pour des épiceries en préparant toute
sorte de sucreries et pâtes (dioule, rechta, chakchoukha et autres). D’autres roulent de grande quantité de
couscous et confectionnent des gâteaux (traditionnels) pour les fêtes et mariages contre une importante
somme d’argent. Dans d’autres régions de l’Algérie, les femmes au foyer cultivent la terre et elles font
l’élevage et la cueillette des olives et conditionnent des produits agricoles1.
c- Exemples liés au secteur alimentaire informel prédateur
Exemple 1- Le commerce de gros des produits alimentaires
Le plus grand marché de gros informel des produits alimentaires du pays « Semmar » qui existe depuis 1994
et ou exercent quelques 800 commerçant et offre plus de 20 000 emplois, se trouve sur le territoire de la
commune de Gué-de-Constantine et s’étend jusqu’à l’entrée de Aïn Naâdja dans la wilaya d’Alger 2. Aucune
construction n’est achevée, aucune route n’est en bon état et aucun dépôt n’est aménagé. Tout autour, des
décharges anarchiques témoignent de l’importance du trafic dans cette zone. Pas d’impôts, pas de factures,
pas de chèques et pas de banques. Des milliards transitent chaque jour par ce souk dans des “chkaras”3.
Exemple 2- La spéculation sur les prix des produits agricoles et alimentaires
La spéculation sur les prix des produits agricoles et alimentaires est un phénomène récurent sur les marchés
en Algérie. Ceci engendre des effets négatives sur la santé des citoyens et des changements des habitudes,
privations ou dettes pour les consommateurs, en plus des répercussions préjudiciables à l’économie nationale
comme la flambés de prix, augmentation de l’inflation et la désorganisation des filières agroalimentaires4.
La spéculation est un phénomène à laquelle les consommateurs font face tout au long de l’année sur les
marchés algériens en s’aggravant durant des périodes de fétes religieuses (Ramadhan et Aid El Adha) et
concerne des produits spécifiques (fruits et légumes, pomme de terre, dattes, lait).

V.Conclusion
Encore aujourd’hui l’informalité est un concept qui renvoi à des réalités différentes au sein de chaque pays
dans le monde. Les pays développés évoquent un secteur informel caractérisé par l’extension du travail au
noir et l’existence des formes d’exploitation abusives, alors que les pays en développement sont confrontés à
un important secteur informel aux conséquences négatives sur la sphère économique, sociale et sanitaire
national et transnationales. Néanmoins, l’éradication totale du secteur informel qui comprend un grand
nombre d’acteurs allant des producteurs aux consommateurs, et leurs intégrations dans les circuits formels
reste une utopie pour la plupart de spécialistes. Conséquemment, plusieurs pays ont reconnu officiellement le
secteur informel et le soutiennes. Et ceci grâce aux politiques et programmes développés par les autorités
nationale et locale visant à créer les conditions adéquates pour que les activités du secteur informel puissent
être entreprises efficacement tout en minimisant les risques pour la société. Dans ce cadre, le secteur
alimentaire informel occupe une place importante car lié aux efforts entrepris pour assurer la sécurité
alimentaire. En Algérie, le secteur alimentaire informel couvre pratiquement tous les domaines d’activités
productives et de services marchands. L’informalité existe sous différentes formes allant des activités
informelles de subsistance ou de survie aux activités prédatrice et criminelle. Cependant, le grand danger
provient du secteur alimentaire informel de type prédateur et criminel car s’inscrivant hors des cadres
juridico-réglementaires et des valeurs sociétales, en plus d’une menace avérée au développement de la
production nationale.
Enfin, il est impératif dans le cas algérien de procéder à une analyse profonde du marché du travail pour
décelé les principales causes de la prolifération des activités informelles, et mettre en place les conditions
nécessaires avec l’ensemble des parties prenantes pour l’application de la Recommandation 204 de l’OIT
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concernant la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle1. Mais aussi s’inscrire dans une
autre dynamique positive ayant pour vision la création de nouvelles opportunités de travail dans des secteurs
d’activités innovateurs tel que l’économie bleu et l’économie verte au lieu et place de l’économie informelle.
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