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امللتقى   يئة

ر.أ- الطا محمد عبادلية للملتقى  د الشر س امعة–الرئ ا   مدير

ة.أ- نص يحياوي لية  د ال   عميدة

مجيد.أ- ي شعبا املخ    د   مدير

محمد. د- امللتقى     براغ س   رئ

س. د- ادر ي امللتقى       توا س رئ   نائب

حميد.أ- دة بوز للملتقى    د العلمية نة ال س   رئ

م. د- الكر عبد للملتقى    تقار العلمية نة ال س رئ   نائب

احمد. د- ان للملتقى     در التنظيمية نة ال س   رئ

ب. د- شور للملتقىبودور التنظيمية نة ال س رئ   نائب

العلمي نة للملتقىال   ة

حميد.أ دة بوز بومرداس  د العلمية  جامعة نة ال س   رئ

زائر.أ ا جامعة يوسف بومدين بومرداس. د     3د جامعة اب الو عبد   بوف

زائر.أ ا جامعة كمال مو بن م. د        3د الكر عبد بومرداس   تقار   جامعة

بومرداسد.أ جامعة حميد دة س. د       بوز إدر ي بومرداستوا   جامعة

بومرداس.أ جامعة كمال ن حوش بومرداس. د        د جامعة رز   خليفي

بومرداس.أ جامعة مجيد ي شعبا أحمد. د        د ش بومرداس دب   جامعة

بومرداس.أ جامعة شعيب شنوف بومرداس. د        د جامعة أحمد ان   در

بومرداس.أ جامعة بالل شي ة. د        د نص بومرداس دردر   جامعة

للتجارة.أ العليا املدرسة زق مر عدمان كمال. د      د بازة ديب ت ام ا   املركز

عبدالرحم.أ مغاري بومرداسد جامعة فيصل. د      ان بومرداسسعدي   جامعة

صا.أ مفتاح سكرةد كيم. د        جامعة ا عبد   بومرداسجامعةسعيج

زائر. د ا جامعة مراد محمد أحمد. د        3آيت سيد الالوي بومرداس عبد   جامعة

محمد. د بومرداس براغ ز. د      جامعة العز عبد بومرداسعراب  جامعة
سفيان. د بومرداس بطاطا سعاد. د        جامعة بومرداسعقون   جامعة

م. د الكر عبد بومرداسعداش فتيحة .د        جامعة وزي بومرداس ا   جامعة

شام. د حميدة بومرداس بن م. د      جامعة الكر عبد بومرداس  الطيف   جامعة

بومرداس. د خالدجامعة عمر أحمد. د        بن بح بومرداسمص   جامعة

بومرداس. د جامعة ب شور ز. د      بودور العز عبد ي بومرداس  مقرا   جامعة

جيال .د بومرداس  بورزامة     جامعة
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  تقديم

  األمني، وعلى آله وصحبه الطيبني أمجعني، وبعداحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله   
تعترب ظاهرة االقتصاد غري الرمسي من املواضيع احلديثة اليت أصبحت جتلب اهتمام االقتصاديني، القانونيني واالجتماعيني، وخاصة 

ت خاصة باجلزائر أو بدول العامل يف السنوات األخرية، وذلك ملا هلا من آثار على الواقع االقتصادي للفرد والدولة، وهذه الظاهرة ليس
تمعات والدول  ا، بل صارت الزمة لكل ا الثالث كما كان يظن ويصفها البعض يف سبعينيات القرن العشرين عند بداية االهتمام 

 .بأشكال متنوعة ومستويات متعددة

مبوضوع االقتصاد غري الرمسي واهتمام الدولة واملالحظ يف السنوات األخرية زيادة اهتمام الفاعلني االقتصاديني وحىت السياسيني 
بضرورة البحث عن آليات وإجراءات التعامل مع هذه الظاهرة  للحد منها أو حماولة إدماج هذا النوع من االقتصاد يف االقتصاد الرمسي 

  .واملصرح به
زائر؟ وما هي آليات التعامل معه ماهي مظاهر وأسباب االقتصاد غري الرمسي يف اجل: وعليه طرحت إشكالية امللتقى كما يلي

  املتخذة للحد منه؟ واإلجراءات
ُ                                     وقد ع وجلت هذه اإلشكالية من خالل احملاور التالية      :  

  .ماهية االقتصاد غري الرمسي، اسبابه وآثاره: احملور األول
 .أشكال ومظاهر االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر: احملور الثاين

ا مع الظاهرةتعامل الدولة : احملور الثالث  .وخمتلف هيئا
 .نظرة املتعاملني االقتصاديني لظاهرة االقتصاد غري الرمسي: احملور الرابع

وبعد يومني من أشغال امللتقى يف جلسات علنية وورشات تبني أن دراسة ظاهرة االقتصاد غري الرمسي تبقى من الدراسات املعمقة 
ّ                                                                         ا إال  بإشراك اهليئات احلكومية وغري احلكومية، وتوصل املشاركون إىل مجلة من التوصيات مت واملعقدة واملتشعبة والبحث فيها ال يكون جمدي    

  :تلخيصها على النحو التايل
 .تـمـتني الثقة بني أجهزة الدولة واملتعاملني االقتصاديني .1
وعلى مستوى خمتلف جهات ضرورة تبين إسرتاتيجية وطنية تنموية متكاملة ومتوازنة بني خمتلف قطاعات النشاط االقتصادي  .2

 :الوطن، تقوم على ما يلي
  ضمن االقتصاد الرمسي وحماربة غري الشرعي منه الشرعي االقتصاد غري الرمسيإدماج. 
 دعم االستثمارات احمللية وخاصة املتعلقة بإنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتسهيل اإلجراءات القانونية واإلدارية لذلك. 

القطاع املصريف واملايل بصفة خاصة، مع ضرورة إضفاء االستقرار بصفة عامة وتلك املتعلقة باجلباية و لقانونية مراجعة املنظومة ا .3
 .على التشريع اجلبائي
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 .العمل على إنشاء الفضاءات التجارية الكربى اليت تتوافق مع التطورات احلاصلة يف البيئة االقتصادية واالجتماعية .4

متابعة وتقييم الوضع االقتصادي غري الرمسي واقرتاح احللول املناسبة  ةات فروع حملية هلا صالحيإنشاء هيئة مركزية خبرية ذ .5
 .حسب كل منطقة جغرافية

 .ةحقيق الشفافية يف اإلدار فعيل املنظومة الرقمية على مستوى كافة أجهزة الدولة لتت .6
 للجماعات ميكنو  ،دف إدماجهم يف اإلطار الرمسي ألنشطة األعمال يالرمس غري االقتصاد يف للمتدخلني إنشاء هيئات مرافقة .7

 .رئيسي يف هذا اإلطار دور لعب احمللية
 . تبين املقاربة التشاركية يف تسيري اجلماعات اإلقليمية مما يعطيها مرونة كبرية يف احتواء ومعاجلة إفرازات االقتصاد غري الرمسي .8
تمعمع العمل  الكرمي العيشمراجعة سياسة األجور مبا يضمن  .9  على حتقيق مبدأ التكافؤ يف الفرص واملساواة بني أفراد ا

 . واإلقصاءالقضاء على التهميش و 

وأخريا نأمل من اجلامعة مواصلة تنظيم مثل هذه التظاهرات العلمية اليت تربط اجلامعة بالواقع االقتصادي واالجتماعي وتساهم يف 
  .قتصادية قصد إجياد حلول مناسبة هلادراسة املشاكل االجتماعية واال

  

  

  براغ محمد: الدكتور  

  رئيس الملتقى
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 محاور الملتقى
 
  

  .ماهية االقتصاد غري الرمسي، اسبابه وآثاره :احملور األول
 .أشكال ومظاهر االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر :احملور الثاين

ا مع الظاهرة :احملور الثالث  .تعامل الدولة وخمتلف هيئا

 .نظرة املتعاملني االقتصاديني لظاهرة االقتصاد غري الرمسي :احملور الرابع

  

  

  الملتقى أهداف

  
  
 تشخيص مظاهر وآثار ظاهرة اإلقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر.  
 بعث عالقة علمية بني اجلامعة واحمليط اإلقتصادي من خالل تقدير التوصيات. 

 حتسيس احمليط اجلامعي بأمهية املوضوع من خالل آثاره على املعطيات اإلقتصادية الكلية  واجلزئية  . 
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ات املحتو رس   ف

الرس غ زائر: قتصاد ا حالة إ شارة مع تھ ومعا قياسھ طرق أسبابھ، الھ، أش ومھ، مف

ط. د......... .................................................................. سليم، فيظ.موساوي ا عبد لعور  د
3 

الرس غ سب :قتصاد و ثار وم، تھاملف مواج أحمد. د.............. ...................ل سيد الالوي  4 عبد

التنمیة مسار ع وآثاره الرس غ اوات،.د....................... .................املستدامةقتصاد م لعبيدي

وثر ي مروا الدين، نور  5 براي

قطاع صوصية ا الدروس إ شارة مع الرس غ قتصاد رة ظا وتنامي ور ظ أسباب

زائر ا والتعليم بية د. د....... .................................ال مليكة، خوجة جمال. شارف عمان  6 بن

زائر ا الرس غ قتصاد د. د........................................ آثار نجيب، ضر،. نورالدين القليطي

س. د.ط نو  7 حوا

التخفيف اتيجيات واس الوط الرس قتصاد ع الرس غ لالقتصاد املحتملة اسات ع

ا صفية. د.أ.. .................................................م العمري جميلة، وزي  8 ا

ية ان ا وآثاره زائر ا الرس الغ قتصاد محمد،. د............... ........................تقديرات بوستة

أمينة. د.ط ل  9 سا

زا ا الرس غ قتصاد ر امظا م د ل املبذولة ود وا ملجد،. د.......... ................ئر دي بوز

د. د يع، ر ي بن مو. أحمد  10 زرو

عالجھ وإجراءات زائري ا لالقتصاد التنافسية القدرة ع الرس غ القطاع اسات ع ... ............ا

وداد  11 بوحالسة

الرس غ قتصاد ممارسات شاف اك بائية ا واملراجعة املالية ية املحاس املراجعة .........دور

د. د.أ جميد، دة فايز. بوز  12 سايج

ة الف خالل زائر ا حالة دراسة العامة، انية امل ع اساتھ ع وا الضر رب ال -2007(واقع

قمبور. د) ... 2017 مصباح، الدينحراق عالء مجذوب ن، أم  13 محمد

الرس قتصاد رة ظا حول تحليلية زائر: دراسة ا حالة خيدر،. د........ ..................دراسة خنفري

م. د.ط مر سة  14 بورن

صالحات اتجاه زائر ا وموقف قليمية و الدولية يئات ال نظر ة وج من الرس غ قتصاد

لال  حة املنظماملق قتصاد إ م. د......  ...........................نتقال الكر عبد فاتج. د،خليفي  15 .ساحل

سكرةANSEJدور الة و حالة دراسة الشغل، مناصب وتوف الرسمية غ العمالة استقطاب

ة الف ،. د.. ........................... -2016-2000خالل مو ي الناصررحما بوطيب اء، زكر  16 جر

زائر ا الرس القطاع إ بة بالضر ن لف امل ذب بائية ا ..................... ........................التداب

ط. د ، مو ب ط. د.بوش محمد، ن. د.بودا حس  17 قاصب

الرس غ قتصاد لدمج بائية وا املصرفية زائرليات با الرس .. ........................باإلقتصاد

فتيحة. د  18 حزام
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الرس قتصاد لإلندماج واملتوسطة ة الصغ املؤسسات يع ل املتخذة حالة–جراءات

زائر يبة،. د..... .................................... -ا و ي نجاة. دبرا  19 نوي

النقود زائرأثر ا رس الغ قتصاد م ع املصر از ا خارج املتداولة -السائلة

ة الف خالل قياسية حياة. د.. ...... 2016-1990دراسة ي عثما ادي، ال محمد هللا ضيف ة، ل  شام
20 

املوازي الصرف سوق الية إش ظل زائري ا الدينار عملة ،. د... .....................تطور جيال بورزامة

خالد. د عمر  بن
21 

الواقع ة وصعو ومية ا التداب طموح ن ب زائر ا الرسمية غ ... .................................العمالة

د. د فاطمة، ي سامي. دحما جدو  بن
22 

ANALYSE COUTS-BENEFICES SUR LE SECTEUR INFORMELLE DE 
RECUPERATION DES DECHETS SOLIDES EN ALGERIE          يم. د ابرا جمعا  23 

Economie informelle et travail des enfants en Algérie, essai d’investigation théorique  
مو.د ي ش  24 

L’économie informelle en Algérie : cas du blanchiment d’argent    
د. د ، واع نجا. عرقوب ةنوي   25 

La rationalité de l’informel : cas du financement informel de l’agriculture en Algérie  
مسعود لزرق دي، م  26 وشطارة
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الرسمي غ أسبابھ،: قتصاد الھ، أش ومھ، تھمف ومعا قياسھ حالة طرق إ شارة مع

زائر ا

سليم/ د بومرداس    موساوي   جامعة

عبد/ د.ط فيظ لعور بومرداس  ا   جامعة

  

  

  

  صامل

غ   شطة لأل سارع امل العالم،والنمو بلدان الرس غ قتصاد رة ظا إبراز إ البحث دف

نصف من أك أن حيث الرسالرسمية؛ غ القطاع من ى يتأ العال املعقدةو.نتاج ر الظوا من عد

الكث  ثارواملتضمنة مو  من والف التحليل من أك درجة إ تحتاج ال شابكة وامل املختلفة وانب قصدا

ا م د وا ا معا ع   .العمل

غ   قتصاد ع الضوء لتلقي البحثية الورقة ذه جاءت الةلذا شارة مع العال الرس

قياسھ وطرق وآثاره وأسبابھ مھ و ومھ مف حيث من زائر، منھ. ا د ا إجراءات دراسة أخرى، ة ج ومن

تھ منھ ومعا ستفادة و الرس قتصاد ضمن إدماجھ   .قصد

املفاتيح لمات ومعا:ال قياسھ طرق ثار، و سباب ، الرس غ   تھقتصاد
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الرسمي غ تھ :قتصاد مواج سبل و ثار وم،   املف

أحمد/ د سيد الالوي بومرداس  عبد   جامعة

  

  

  

ص    امل

الشائكة   املوضوعات من مازال الذي الرس غ قتصاد بموضوع تمام الدراسة ذه تحاول

ومية ا ود ا من بالرغم املعضلة ذه استمرار إ املرحلةبالنظر تطرقنا فقد ، ا أثار من للتخفيف

ناقشنا الثانية املرحلة و ، ومھ مف تناولت ال ف التعار مختلف خالل من رس غ لالقتصاد و

ذه ة مواج لسبل تطرقنا ة خ املرحلة ،و ع الرس غ قتصاد يجابية و السلبية ثار ملختلف

ال و لة رةاملش الظا ذه من د ل املقدمة ومية ا ات   .تحف

املفتاحية لمات في: ال ا قتصاد ، الرس قتصاد الرس غ   . قتصاد
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املعا وحتمية املمارسة واقع زائر، ا الرسمي غ قتصاد حول الوط امللتقى صات بومرداس– ةم   جامعة

  

  
 2019فيفري  28و 27 -امللتقى الوطين حول االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر، واقع املمارسة وحتمية املعاجلة -جامعة احممد بوقرة ببومرداس، اجلزائر

الرسمي قتصاد   املستدامة التنمیة مسار ع آثاره و غ

اوات/ د م الوادي  لعبيد   جامعة

الدين د/ط نور البوا  براي أم   جامعة

كوثر/ط ي مروا البوا    د أم جامعة

  

  

ص   امل

الرس قتصاد عت   رة غ ة، درجة إ معقدة وسیاسیة واجتماعیة اقتصادیة ظا ا عانت كب  م

درجات رة ذه حول  النقاش واشتد العالم،  قتصادیات أنواع ل متفاوتة و ا الظا می ا وأ ة منذ أثار  ف

نات، میة من قتصاد ذا یلعبھ ملا نظرا الثمان ف  العمل فرص توف ناحیة من أ طر الر  من والتقلیل وا

ة ونة  أك بھ تمام وزاد قتصادیة، زمات مع التعامل  مرونتھ جانب إ الفقر  مع خاصة خ

في قتصاد سیاسات فشل ثبوت جتماعیة قتصادیة ا یعاب ع و ایدة العاملة الید اس  وتحقیق امل

رة بھ تمام إ الضرورة دعت حیث الرفاه، للمبادرات، للثورة وكمصدر كظا ة ومخزن  ال أسبابھ ومعا

ا من عت م ة أ جراءات اللوائح ك  عاد ل تمس ال وآثاره والفساد، الضرائب وعبء التنظیمیة و

جتماعیة قتصادیة یة و   .واملؤسسیة والبی

املفتاحية لمات ثار:ال املستدامة، التنمية ، الرس غ   .قتصاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



6 
املعا وحتمية املمارسة واقع زائر، ا الرسمي غ قتصاد حول الوط امللتقى صات بومرداس– ةم   جامعة

  

  
 2019فيفري  28و 27 -امللتقى الوطين حول االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر، واقع املمارسة وحتمية املعاجلة -جامعة احممد بوقرة ببومرداس، اجلزائر

الرسميأسباب غ قتصاد رة ظا وتنامي ور إظ شارة صوصية مع ا الدروس

زائر ا والتعليم بية ال قطاع

مليكة/ د خوجة بومرداس    شارف   جامعة

عمان/ د وزو    جمالبن ي ت جامعة


  صامل

لذا   مشروعة، غ دخوال ا ع د وتتول  القانون تخالف ال شطة الرس غ قتصاد ل     ّ                                                     ّ                            يتمث 

الدول  املتعددة س السلبية آثاره تفادي اجل من قتصاد من النوع ذا وتنامي ور ظ أسباب دراسة إ

كما عأ عاد، مقتصرا س يمثالل و ف املتقدمة، دون النامية أنواعالبلدان ملختلف لفية ا ة لواج

ر دول الفساد، مظا من العديد منية و والسياسية جتماعية و قتصادية وضاع تردي عن واملسؤول

وعرضھ الفساد ع الطلب عوامل ا ف تك أين النامية الدول خاصة   . العالم

مظا   ن ب من صوصيةولعل ا الدروس رة ظا تف زائر ا الرس غ قتصاد املدرسة(ر

ة التعليمية) املواز املراحل جميع مست وال باه، ن ملفت ل وثانوي (ش متوسط ي، عكس)ابتدا و ،

إ التعليم، فرص ساوي بمبدأ خالل إ تؤدي ف زائري، ا املجتمع الفساد ر مظا أوجھ أصبحأحد ذ

صوصيةالتلميذ ا الدروس ع صول ا يمكنھ من فقط و ماليا  القانون            ً                                           املقتدر مخالفة عن يك نا ،

مالئمة غ ظروف العمل إ باإلضافة مشروعة غ دخوال   .وتوليد

املفتاح التعليمية: لمات املراحل س، املدر  الفساد، صوصية، ا الدروس ، الرس غ   .                                                ّ                   قتصاد

  

  

  

  

  

  

  

  



7 
املعا وحتمية املمارسة واقع زائر، ا الرسمي غ قتصاد حول الوط امللتقى صات بومرداس– ةم   جامعة

  

  
 2019فيفري  28و 27 -امللتقى الوطين حول االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر، واقع املمارسة وحتمية املعاجلة -جامعة احممد بوقرة ببومرداس، اجلزائر

زائرآ ا الرسمي غ قتصاد   ثار

نجيب نور / د بومرداس الدين   جامعة

ضر/ د املسيلة   القليطي   جامعة

د س/ ط يو رة حوا البو   جامعة

  

ص   امل

ساسية   وناتھ م وكذا ، الرس غ قتصاد يم مفا م أ إبراز إ البحثية الورقة ذه دف

أساسيا  ونا  م مختلف              ً       ً باعتباره الدراسة تناولت وقد عليھ، سلبية آثار من يخلفھ ما رغم الوط لالقتصاد

ع كب تأث من لھ ملا نظرا قانونية بصيغة يدرج أن البد الذي قتصاد من النوع ذا ل ساسية يم املفا

يتعلق فيما خاصة ي، ز ا قتصاد مستوى ع وح قتصادية، السياسة داف أ بصرفمختلف

الرس غ العمل وسوق   .العمالت

املفتاحية لمات املوازي :ال قتصاد ، الرس غ العمل سوق في، ا   .قتصاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



8 
املعا وحتمية املمارسة واقع زائر، ا الرسمي غ قتصاد حول الوط امللتقى صات بومرداس– ةم   جامعة

  

  
 2019فيفري  28و 27 -امللتقى الوطين حول االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر، واقع املمارسة وحتمية املعاجلة -جامعة احممد بوقرة ببومرداس، اجلزائر

اتيجيات واس الوط الرسمي قتصاد ع الرسمي غ لالقتصاد املحتملة اسات ع

ا م   التخفيف

جميلة/ د.أ وزي زائر   ا ا  3جامعة
صفية/ د.ط زائر   العمري ا   3جامعة

  

  خلصامل

دول   من الكث ا م ي عا رة كظا الرس غ قتصاد وم مف ابراز إ الدراسة ذه موضوع دف

تمس ال جتماعية و قتصادية عاد ذات ا آثار ذكر مع قتصادي، ا تطور مستوى باختالف العالم

العالم، دول اقتصاديات وممختلف مف ول املحور تناول محاور، ثالث ضمن املوضوع ذا دراسة تم و

، الرس غ لالقتصاد يجابية و السلبية لآلثار فتطرق ي الثا املحور أما ، الرس غ قتصاد نمو وأسباب

زائر ا الرس غ قتصاد ة ومعا ة مواج اتيجيات اس الثالث املحور درس   .فيما

الرستوصلت   غ قتصاد تف أسباب ابرز من عد الضر الضغط أن إ الدراسة

إعادة ضرورة و الرس الوط قتصاد تنمية ع السلبية اساتھ ع ا من التخفيف أسباب ومن زائر ا

املطبق الضر النظام   .النظر

املفتاحية لمات الوط:ال قتصاد ، الرس غ التنميةقتصاد ، الضر النظام ،.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



9 
املعا وحتمية املمارسة واقع زائر، ا الرسمي غ قتصاد حول الوط امللتقى صات بومرداس– ةم   جامعة

  

  
 2019فيفري  28و 27 -امللتقى الوطين حول االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر، واقع املمارسة وحتمية املعاجلة -جامعة احممد بوقرة ببومرداس، اجلزائر

ية ان ا وآثاره زائر ا الرسمي الغ قتصاد   تقديرات

محمد/ د بومرداس  بوستة   جامعة

د أمينة/ ط ل بومرداس  سا   جامعة


  

ص   امل

والذي، الرس الغ قتصاد حول واسعا وما مف لنا لتعطي البحثية الورقة ذه  من عد جاءت

ي للنمو املضرة النتائج ا سواء الدول  من العديد  تطورا البطالة و الس ة ، ا الفق كما أو م  أشارت الغنية،

م العال قتصاد انفتاح إن إ للتجارة العاملية املنظمة  نمو دون  لكن العالم  قتصادي النمو  سا

شود الشغل مؤخرا امل شاره إن إزداد بدوره والذي الوضع، خطورة إ يدعو إذ ، النامية الدول ائل ل ش

ثار و الوضع حدة من د تز ا شأ من ال والعوامل سباب مختلف إ تطرقنا كما فيھ التحكم يتم لم إن

عنھ تبة   .امل

املفتاحيةال ثار: لمات ، سباب ، الرس الغ   .قتصاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



10 
املعا وحتمية املمارسة واقع زائر، ا الرسمي غ قتصاد حول الوط امللتقى صات بومرداس– ةم   جامعة

  

  
 2019فيفري  28و 27 -امللتقى الوطين حول االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر، واقع املمارسة وحتمية املعاجلة -جامعة احممد بوقرة ببومرداس، اجلزائر

قتصاد ر امظا م د ل املبذولة ود وا زائر ا الرسمي غ

ملجد/ د دي بومرداس     بوز   جامعة

يع/ د ر ي بن بومرداس     أحمد   جامعة

مو/ د مليانةجامعة       زرو س   خم

  

ص امل

اقتصاد يخلو اد ي فال القديمة، قتصادية ر الظوا من الرس غ قتصاد رة ظا دولةأيعت

نامية أو متقدمة دولة انت سواء رة، الظا ذه   .من

ل   مع الرس غ قتصاد فرادالقطاعاتيتعامل ع يؤثر أنھ كما متنامية رة ظا و ف

ن عتبار اص معيات(و ا وح ات كما)الشر القطاعات، جميع ع التجارة،(يؤثر ، البناء

فيھ ال ، ة ال ، صيةالصناعة ال دمات ا ، ب التدر ، التعليم ، اضة الر ، الثقافة ،.(...  

عديدة اال  أش الرس غ قتصاد يتخذ أن املشروع:                                     ً      يمكن غ التملك أو ، الضرائب من رب ال أو حتيال

شطة أو ، املخدرات أموال و ، موال يض تب أو ، ضا العمل أو ، ية الضر املزايا استخدام إساءة أو

  . جرامية

م   أ إلىإبراز البحثية الورقة ذه إدف املؤدية سباب زائر،و ا الرس غ قتصاد ر مظا

ذه من د ا أجل من ة زائر ا الدولة ا بذل ال ود ا توضيح إ دف كما وأثاره، رقعتھ، ساع ا

رة الظا ذه اصة ا يم املفا عض تقديم وكذا رة،   .الظا

املفتاحية لمات ر :ال مظا ، الرس غ طرفقتصاد من املبذولة ود زائر،ا ا الرس غ قتصاد

منھ د ل   .الدولة

  

  

  

  

  

  

  



11 
املعا وحتمية املمارسة واقع زائر، ا الرسمي غ قتصاد حول الوط امللتقى صات بومرداس– ةم   جامعة

  

  
 2019فيفري  28و 27 -امللتقى الوطين حول االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر، واقع املمارسة وحتمية املعاجلة -جامعة احممد بوقرة ببومرداس، اجلزائر

ع عالجھا وإجراءات زائري ا لالقتصاد التنافسية القدرة ع الرسمي غ القطاع  اسات

وداد/ط_  بوحالسة قسنطينة  د    جامعة

  

  

ص   امل

ذه   إس مجالاملداخلة ن الباحث باه ان الياتإثارة صياغةش ع ن واملسئول قتصادية

أال مية غاية عت جزئية إ زائر ا ة التنمو طط وا قتصادية السياسات خطورةو وتنفيذ

لالقتصاد والدولية املحلية التنافسية القدرة ع الرس غ القطاع يمارسھ الذي زائري التأث خاصةا

و  نفتاح ظل القتصادي العاملية ر التقار عديد وقياسوجود بدراسة للدولع التنافسية القدرة

ر  العالي كتقر قتصادي رو املنتدى التقار من ما وغ ي العر النقد شوهصندوق قد صورةال

الوط  .قتصاد

املفتاحية لمات اقتصا: ال ، الرس غ القطاع التنافسية، جزائري القدرة   .د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



12 
املعا وحتمية املمارسة واقع زائر، ا الرسمي غ قتصاد حول الوط امللتقى صات بومرداس– ةم   جامعة

  

  
 2019فيفري  28و 27 -امللتقى الوطين حول االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر، واقع املمارسة وحتمية املعاجلة -جامعة احممد بوقرة ببومرداس، اجلزائر

املراجعة املاليةدور ية بائياملراجعةو املحاس غةا قتصاد ممارسات شاف اك

  الرسمي

حميد/ د.أ دة بومرداس  بوز   جامعة

فايز/ د بومرداس    سايج   جامعة

  

  

  صامل

ارجية   ا املراجعة مية أ ابراز ا املداخلة ذه خالل من بائيةس ا شافواملراجعة اك

ال املراجع ر تقار ع نادا اس الرس الغ قتصاد يممارسات با ا واملراجع ي ادارةقانو من طلب و ،

حيث املالية، بوزارة ممثلة الدولة طرف من منظمة ارجية ا املراجعة أن باعتبار ذا و ا، مالك أو املؤسسة

زا ا املعيار صدور املرتقب رقممن للمراجعة عند 240ئري باالحتيال املتعلقة املراجع بمسؤولية املتعلق

رقم للمراجعة زائري ا واملعيار املالية، القوائم مراجعة 250مراجعة عند نظمة و ن القوان مراعاة عنوان

ا واملراجعة الرس غ قتصاد عن يم مفا املداخلة ذه سنورد حيث املالية، ارجيةالقوائم

بائية ماوا بي العالقة ابراز وكذا ،  .  

الدالة لمات ارجية:ال ا املراجعة ، الرس غ يقتصاد با ا التحقيق ،.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



13 
املعا وحتمية املمارسة واقع زائر، ا الرسمي غ قتصاد حول الوط امللتقى صات بومرداس– ةم   جامعة

  

  
 2019فيفري  28و 27 -امللتقى الوطين حول االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر، واقع املمارسة وحتمية املعاجلة -جامعة احممد بوقرة ببومرداس، اجلزائر

العامة انية امل ع اساتھ ع وا الضر رب ال ة،واقع الف خالل زائر ا حالة دراسة

)2007-2017(  

مصباح/د_  ميلة    حراق   جامعة

ن/ط_  أم محمد قمبور ميلة  د   جامعة

الدين/ط_  عالء مجذوب   الوادي جامعة  د

  

  

  

ص   امل

رة   ظا و زائر، ا القرار صناع من العديد تؤرق أصبحت رة ظا تحليل إ الدراسة ذه دف

امل ز متھ مسا السيما الوط قتصاد ع سلبية ات تأث من ا ل ملا الضر رب العامة،ال انية

الضر رب لل ي املفا طار ول املحور ناول ي سية، رئ محاور ثالث إ الدراسة ذه تقسيم تم حيث

املحور أما آثاره، و الضر رب ال طرق ي الثا املحور ناول ي ن ح وأسبابھ، الھ أش ومھ، مف حيث من

زا ا الضر رب ال تقدير ناول في ةالثالث الف خالل العامة انية امل ع أثره بيان وكذا   .2017-2007ئر

املفتاحية لمات العامة: ال انية امل لف، امل ، الضر رب ال ، الرس غ   قتصاد

  

.  

 
  

  

  

  

  

  

  

  



14 
املعا وحتمية املمارسة واقع زائر، ا الرسمي غ قتصاد حول الوط امللتقى صات بومرداس– ةم   جامعة

  

  
 2019فيفري  28و 27 -امللتقى الوطين حول االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر، واقع املمارسة وحتمية املعاجلة -جامعة احممد بوقرة ببومرداس، اجلزائر

تح الرسميدراسة قتصاد رة ظا حول زائر: ليلية ا حالة   دراسة

بومرداس/ د جامعة خيدر   خنفري

د بومرداس/ ط جامعة م مر سة بورن

  

  



ص   امل

املقارنة   يل س ع ية العر الدول عض و زائر ا الرس قتصاد واقع تحليل ا الدراسة دف

ي، العر النقد صندوق عن الصادرة املعلومات و حصائيات ع نا دراس ندنا اس حيث الدراسة، كعينة

امل و الدولية ر التقار منعض املمتدة ة الف طيلة ي و غاية2000 لك حاولنا2017إ حيث ،

الرسمية الغ قتصاديات وضعية ام،يص ا املح الناتج ا م مسا استحواذ مدى مدى وكذا

العمالة ع الرسمية الغ   .سواق

رة   الظا ذه من ي عا الزالت و انت زائر ا ان الدراسة توصلت او املا القرن سعينات منذ

من املستمرة املحاوالت و جراءات من الرغم فع ذا، يومنا رةغاية الظا ذه لردع ومة ا طرف

السياسةو  من ل لة ي اعادة ضرورة ستد مما ذلك عكس ن تب حصائيات ان إال ا، م التقليل

القوان جعل و ة ج من قتصادية و مرنةاملالية بائية ا     .ن

املفتاحية لمات ية: ال العر الدول زائر، ا العمالة، ، املح الناتج ، رس الغ   .قتصاد

  

  

  

  

  

  

  

  



15 
املعا وحتمية املمارسة واقع زائر، ا الرسمي غ قتصاد حول الوط امللتقى صات بومرداس– ةم   جامعة

  

  
 2019فيفري  28و 27 -امللتقى الوطين حول االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر، واقع املمارسة وحتمية املعاجلة -جامعة احممد بوقرة ببومرداس، اجلزائر

اتجاه زائر ا وموقف قليمية و الدولية يئات ال نظر ة وج من الرسمي غ قتصاد

لالنتقال حة املق املنظمإصالحات   قتصاد

م/ د الكر عبد بومرداس  خليفي بوقرة امحمد   جامعة

فاتح/  د بومرداس     ساحل بوقرة امحمد جامعة

  

  

ص   امل

ا   البحثية الورقة ذه دوليةدف عادا ا بأخذه الرس غ قتصاد شمولية مدى توضيح

كما ومية، ا وغ ومية ا قليمية، و الدولية واملنظمات يئات ال تمام ا محل جعلھ الذي مر وإقليمية

ا ا خالل من وكشفس اتحليل اسبا حيث من رة الظا ذه ل واملنظمات يئات ال تلك نظر ات وج

ا، اوآثار عا شر بحسب رة الظا مع للتعامل الوطنية ومات ا طرف من ا اعتماد يمكن ال لول وا

بتلك ة زائر ا الدولة ام ال مدى البحثية الورقة ذه تناولت كما قتصادية، و القانونية ا وتنظيما

ف عضوا عت ال واملنظمات يئات ال عن الصادرة وخاصة والتوصيات احات قدمتق ال تلك او ا،

ال جراءات عض وتوضيح ، الرس غ قتصاد مع للتعامل ات كمقار مختلفة وطنية وتجارب نماذج

من د وا رة الظا ذه اصة ا الدولية القواعد ن لتوط ضمنية استجابة ة زائر ا ومة ا ا اعتمد

ا قتصادية ية الب خصوصية مراعاة مع ا ةسلبيا   .زائر

املفتاحية لمات الدولية،: ال العمل منظمة زائري، ا قتصاد ، الرس غ قتصاد الدولية، يئات ال

ية العر العمل منظمة املنظم، غ القطاع والدولية، ية العر العمالة سان، .حقوق

  

  

  

  

  

  

  

  



16 
املعا وحتمية املمارسة واقع زائر، ا الرسمي غ قتصاد حول الوط امللتقى صات بومرداس– ةم   جامعة

  

  
 2019فيفري  28و 27 -امللتقى الوطين حول االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر، واقع املمارسة وحتمية املعاجلة -جامعة احممد بوقرة ببومرداس، اجلزائر

الشغل ANSEJدور مناصب وتوف الرسمية غ العمالة   استقطاب

ة الف خالل سكرة الة و حالة   -2016- 2000دراسة

مو/ د ي سكرة    رحما   جامعة

اء/د.ط زكر سكرة    جر   جامعة

الناصر/د.ط سكرة      بوطيب   جامعة

  

  

ص   امل

الرسميةإن   غ والعمالة البطالة من الوطالتخلص قتصاد م شغال ماعت ذا و ،

وخصائص طبيعة مع تتالءم ل تمو وسياسات آليات شاء إ الوطنيةستد قامتالعمالة طار ذا و ،

جراءات من جملة باتخاذ ة زائر ا ومة صناديقا نخراط خالل من ة جبار ة، جبار و ة ختيار

ن املعنو او ن الطبيعي ن العامل ل ل ومنالتضامن غن، العمالة وتقليل الشباب ذب و أخرى احية

الشبابالرسمية شغيل لدعم الوطنية الة الو شاء اتيجيةإ يعكإس و ل التمو توف إ ادفة

البطالة، نفق من روج وا ثمار ضمنس ون ت جديدة شغل مناصب توف كب ل ش مت سا وال

الرس   .القطاع

املفتاحية لمات الشباب:ال لدعم الوطنية الة الو الرسمية، غ العمالة   البطالة،
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املعا وحتمية املمارسة واقع زائر، ا الرسمي غ قتصاد حول الوط امللتقى صات بومرداس– ةم   جامعة

  

  
 2019فيفري  28و 27 -امللتقى الوطين حول االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر، واقع املمارسة وحتمية املعاجلة -جامعة احممد بوقرة ببومرداس، اجلزائر

بائية ا بةالتداب بالضر ن لف امل زائرإذب ا الرسمي   القطاع

مو/ د ب بومرداس  بوش   جامعة

د محمد/ ط تندوف  بودا ام ا   املركز

د ن/ ط حس رة  قاصب البو   جامعة

  

  

ص   امل

ي   للبعضعا يحلو كما املوازي قتصاد أو الرس غ قتصاد رة ظا من الدول من العديد

تخسر  حيث والعمالسميتھ، باملداخيل ح التصر عدم عن ناتجة ة كب أموال رة الظا ذه جراء الدولة

سايكبدالذي مرجراء لذلك جتماعية، ات ا ش و ية الضر صيلة ا وماتخسائر إا

ن قوان والإجراءات وإيجادسن رة، الظا ذه من د ل الناجعةتداب كفيلة الوسائل من عت بائية ا

املوازي  قتصاد حدة من م.للتخفيف أ ع الضوء سليط البحثية الورقة ذه خالل من سنحاول لذلك

والتداب  اجراءات ومة ا ا سن ال بائية ةزاا مئر وجذ واملؤسسات التجار لدى الو زرع قصد

م بمداخيل ح الرسللتصر القطاع .والعمل

املفتاحية لمات زائر:ال ا بائية، ا ات التحف ، الرس غ قتصاد ، الرس    .قتصاد
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املعا وحتمية املمارسة واقع زائر، ا الرسمي غ قتصاد حول الوط امللتقى صات بومرداس– ةم   جامعة

  

  
 2019فيفري  28و 27 -امللتقى الوطين حول االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر، واقع املمارسة وحتمية املعاجلة -جامعة احممد بوقرة ببومرداس، اجلزائر

الرسمي باإلقتصاد الرسمي غ قتصاد لدمج بائية وا املصرفية زائرليات   با

فتيحة/ د بومرداس  حزام جامعة



  

ص   امل

اختالف   ع البلدان من الكث ا م ي عا ال الرس الغ قتصاد رة ظا إبراز إ الدراسة س

ا تقدم ودرجات ا ةقتصاديسياسا ف منذ ا وآثار ا مي وأ رة الظا ذه حول النقاش اشتد ،حيث

إ الضرورة دعت جما املح الناتج من تھ س ادة ز ومع نات وكمصدراتمامالثمان رة كظا

ة وة،ومعا القانونيةلل الناحية من ا تنظيم إعادة البحثو وسبل ذا خالل من ينھ سن بما يانوذلك ت

خالل من الرس قتصاد دمجھ إلعادة ا عل ل التعو يمكن ال واملصرفية بائية ا ستداللليات

املجال ذا دولية   .بتجارب

املفتاحية لمات ،التنمية :ال الوط قتصاد ،آليات، رس الغ   .قتصاد
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املعا وحتمية املمارسة واقع زائر، ا الرسمي غ قتصاد حول الوط امللتقى صات بومرداس– ةم   جامعة

  

  
 2019فيفري  28و 27 -امللتقى الوطين حول االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر، واقع املمارسة وحتمية املعاجلة -جامعة احممد بوقرة ببومرداس، اجلزائر

ة الصغ املؤسسات يع ل املتخذة لإلندماججراءات الرسمي واملتوسطة قتصاد

زائر– ا   -حالة

يبة/ د و يمي بومرداس  برا   جامعة

نجاة/ د بومرداس    نوي   جامعة

  

  




ص   امل

عام،   ل ش الرس غ قتصاد شاط لل املؤسسات توجھ أسباب البحثية الورقة ذه ناول ت

ة الصغ املؤسسات تواجھ ال ات الصعو ممارسةثم إ ا تدفع وال خاص، ل ش زائر ا واملتوسطة

قتصاد ذا ظل ا شط يع. أ ل الدول ا عتمد أن يمكن ال التداب م أ إ ا عد لنتطرق

طرف من املتخذة التداب عرض زائر ا حالة ع خ كز ل ، الرس القطاع إ للتحول املؤسسات

غرض الرسالدولة قتصاد ضمن ا شط أ ملمارسة واملتوسطة ة الصغ املؤسسات   .استقطاب

املفتاحية لمات إ: ال للتحول يعية ال التداب واملتوسطة، ة الصغ املؤسسات ، الرس غ قتصاد

الرس   .قتصاد

املفتاحية لمات زااملؤسسا:ال ا ، الرس قتصاد واملتوسطة، ة الصغ   .ئرت
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املعا وحتمية املمارسة واقع زائر، ا الرسمي غ قتصاد حول الوط امللتقى صات بومرداس– ةم   جامعة
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رسمي الغ قتصاد م ع املصر از ا خارج املتداولة السائلة النقود أثر

زائر ةدراسة- ا الف خالل   2016-1990قياسية

ة/ د_  ل الوادي        شام   جامعة

ادي/د_  ال محمد هللا الوادي     ضيف   جامعة

حياة/ط_  ي عثما الوادي      د   جامعة

  

ص   امل

عدف   املصر از ا خارج املتداولة السائلة النقود م اس ع ا مدى يان ت إ الدراسة ذه

قتصاد م ا خالل من ر يظ ال البارزة الكمية املؤشرات م أ ا و وذلك زائر با رس الغ قتصاد

رسال النقغ م ألثر وتحليلية قياسية نمذجة ا الدراسة عمدت حيث از، ا خارج السائلة ود

قتصاد ع رساملصر قتصادي. 2016-1990ةللفالغ القياس نامج ب ستعانة وتم

EViewsرس الغ قتصاد م السائلة للنقود مة مسا مدى وقياس النموذج تقدير أجل من

وق ية، السب واختبار سيط ال طي ا نحدار من وفق التاليةوذلك النتائج إ الدراسة خلصت   :د

 از ا خارج املتداولة السائلة النقود لعالقة املقدر النموذج وتحليل ومناقشة نتائج ت أو

ما بي طردية عالقة بوجود املوازي باالقتصاد  .املصر
 ا خارج املتداولة السائلة النقود م معنوي تأث ناك املقدر النموذج خالل من ر ازظ

ة معنو مستوى عند املوازي باالقتصاد  %.1املصر
 ية للسب جرانجر اختبار نتائج خارج)  Granger Gausality Test(دلت املتداولة السائلة النقود أن

ب س املصر از ةوتؤثر ا معنو مستوى عند رس الغ خالل%. 5قتصاد فمن وعليھ

تت أعاله املدرجة حصائيةالنتائج الناحية من النموذج  .صالحية
 قتصاد ر مظا من ر مظ م أ عت املصر از ا خارج املتداولة السائلة النقود أن النتائج ت بي

للقياس القابلة رس  .الغ

املفتاحية لمات غرانج:ال ية سب نحدار، ، رس الغ قتصاد ، املصر از ا خارج متداولة  .رنقود
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املعا وحتمية املمارسة واقع زائر، ا الرسمي غ قتصاد حول الوط امللتقى صات بومرداس– ةم   جامعة
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ظل زائري ا الدينار عملة اليةتطور املوازي إش الصرف   سوق

جيال/ د  بومرداس  بورزامة   جامعة
خالدبن/ د بومرداس  عمر   جامعة

  

  صامل

سعر   املتعلقة ساسية يم املفا من مجموعة ع الضوء سليط إ العلمية الورقة ذه دف

املوازي الصرف وسوق املوازي قتصاد بجوانب حاطة إ أيضا دف و الصرف، سعر وأنظمة الصرف

وره ظ أسباب عن والكشف زائر ساسيةا الصرفومحدداتھ سوق تطور عرض جانب إ املوازي،

ة املواز الصرف أسواق ع القضاء السلطات ود وج زائري ا بالدينار داف .وعالقتھ ذه إطار و

الصرف سوق وعالقتھ زائري ا الدينار عملة تطورات حول التحلي الوصفي من ع عتماد تم فقد

  . جن

الصرف   ع الرقابة نظام أن ع التأكيد إ أن ا نتائج الدراسة ذه خلصت دوروقد لھ ان

رقعة ساع ا زائر،كب ا املوازي الصرف ةإأيضاالدراسةذهتوصلتو سوق محار أجل من أنھ

يتم أن الضروري من فإنھ زائر ا ا وحصر املوازي الصرف اسوق عمليات ر خاللتحر من جن لنقد

أكدت كما الصرف، سعر م املجالضرورةعالدراسةذهعو والذيفتح الصرف اتب م يتطلبإلقامة

زائري ا الدينار صرف ر املوازيتحر الصرف سوق ة محار أجل   .من

املفتاحية لمات الصرف: ال أنظمة ، زائري ا الدينار املوازي، الصرف سوق ، الصرف سعر
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املعا وحتمية املمارسة واقع زائر، ا الرسمي غ قتصاد حول الوط امللتقى صات بومرداس– ةم   جامعة

  

  
 2019فيفري  28و 27 -امللتقى الوطين حول االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر، واقع املمارسة وحتمية املعاجلة -جامعة احممد بوقرة ببومرداس، اجلزائر

الواقع ة وصعو كومية ا التداب طموح ن ب زائر ا الرسمية غ   العمالة

فاطمة/ د_  ي زائر  دحما ا   3جامعة

سامي/ د_  جدو ميلة  بن   جامعة

  

  

  

ص   امل

وتقييم   ة ج من زائر ا الرسمية غ العمالة أوضاع تحليل إ البحثية الورقة ذه دف

أخرى  ة ج من رة الظا ذه من د ل املتبعة ومية ا التداب إ. مختلف نتائجھ البحث ذا خلص

ة الف طول تراوحتع قياسية سب بلغت الرسمية غ ن)2015 -2005(أنالعمالة ب %46,6 ما

ن% 53,1و ب وما الك العمل م الزرا%45,6و%36,5من القطاع خارج العمالة م الرغم.من و

ذه ل مة املسا سب تبقى العمل، فرص لتوف ومة ا ا اتخذ ال العمل سوق برامج من ائل ال الكم من

و  م الرس غ العمل يبقى ذلك و ضعيفة، الك شغيل ال امج البطالال الشباب شغيل ل رئ ن

الضعيفة الدخول اب أل الدخل مصادر من   .ومصدر

املفتاحية لمات ومية: ال ا التداب الرسمية، غ العمالة زائر،  .ا
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 2019فيفري  28و 27 -امللتقى الوطين حول االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر، واقع املمارسة وحتمية املعاجلة -جامعة احممد بوقرة ببومرداس، اجلزائر

ANALYSE COUTS-BENEFICES SUR LE SECTEUR INFORMELLE DE 
RECUPERATION DES DECHETS SOLIDES EN ALGERIE 

 
يم/ د ابرا بومردا  جمعا   سجامعة

  

  


Résumé  

 Le secteur informel de la récupération des déchets est un acteur très important 
dans la gestion de service de déchets solides municipaux en Algérie. Ce secteur 
informel reste le premier générateur d’emploi en matière de recyclage en plus de la 
valeur passive qu’il apporte en améliorant la qualité de l’environnement. Les bénéfices 
regroupent les revenus des ménages, la réduction des volumes des déchets transfert aux 
centres d’enfouissement ou aux décharges, l’amélioration des paysages,…etc. Les 
inconvénients sont plutôt les pertes en matière de la fiscalité, les cotisations aux régimes 
de la sécurité sociale. Les résultats de l’étude montre qu’une gestion qui intègre ce 
secteur peut améliorer les conditions de travails et augmente la capacité de recyclage. 

 
Mots clés : Recyclage de déchets, secteur informel, Algérie 
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Economie informelle et travail des enfants en Algérie 
Essai d’investigation théorique 

ي/ د تلمسان   موش   جامعة

  

  

 
Résumé 

 L’objectif de notre article est de mettre la lumière sur la relation entre 
l’économie informelle et le travail des enfants en Algérie. Pour cela, nous passons en 
revue l’évolution et les caractéristiques du secteur informel en Algérie et leur lien avec 
les activités du travail des enfants. 

 Notre étude se veut être descriptive et analytique des variables les plus 
explicatives de la typologie des activités du travail des enfants qui se manifestent dans 
le socle de l’économie informelle.  

 Les résultats primaires montrent que l’échec du modèle économique post 
colonial, la pauvreté, la déscolarisation et la le chômage des parents sont les 
déterminants favorisant la mise au travail des enfants dans des activités dites 
informelles. 

Les mots clés:   
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Résumé 

 Le blanchiment d’argent une l’une des composantes de l’économie informelle 
qui touche plusieurs pays dans le monde. L’Algérie se trouve également atteinte de ce 
phénomène et pour pouvoir y contrer et lutter, les pouvoirs publics ont mis en place un 
ensemble de dispositifs et travail en collaborations avec des organismes nationaux et 
internationaux. Ce travail a, ainsi, pour objet d’apporter quelques éléments de réflexion 
sur ce sujet. 

Mots clés : économie informelle ; blanchiment d’argent, Algérie. 
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La rationalité de l’informel : cas du financement informel de 
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Résumé 

 En Algérie, le financement informel est l’un des modes importants dans le 
secteur agricole, reste un phénomène peu étudié. Cette étude analyse le processus de la 
prise de décision des agriculteurs algériens. Le critère risque-bénéfice est l’axe des 
décisions prises. Ce processus détermine le comportement des agriculteurs et les modes 
de financements de marché informel. 

 Quatre principaux types de pratiques y sont déterminés mais dans des 
proportions qui varient avec les caractéristiques structurelles de ces régions : la vente 
sur pied, l’association de production, le crédit fournisseur et le prêt entre particuliers. La 
bancarisation de l’informel reste limitée pour encourager la production agricole et la 
croissance économique. Les banques devraient s’adapter à l’organisation des 
agriculteurs algériens afin de les rassurer.  

Mots clés: Financement informel, Agriculteurs algériens, Risque Bénéfice, 
Bancarisation. 

  


