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  : مقدمة
الحديثة التي أثارت  محاورقتصاد غير الرسمي من أهم اليعتبر موضوع اال  

اهتماما كبيرا في دراسات الباحثين االقتصاديين، هذه الظاهرة وإن اختلفت تسميتها 

االقتصاد الموازي، االقتصاد الباطني، قطاع غير رسمي، السوق السوداء، االقتصاد (

في هاما  شكلت اتجاها، )إلخ...قتصاد غير المنتج اال المخفي، االقتصاد غير المنظم،

بها المنظمات العالمية كمنظمة التعاون االقتصادي الدراسات الحالية التي تقوم 

)OCDE( ، مكتب العمل الدولي)BIT(، األخيرةتعرضت هذه حيث ، والبنك العالمي 

  .عالجتهادرجة خطورتها و كيفية مإلى البحث عن أسباب انتشار هذه الظاهرة، 

  

اد انتشارها في البلدان النامية دزا ظاهرة االقتصاد غير الرسميمن المالحظ أن     

 إلى %40بين نسبها ما تتراوح إذ ،خطورة الوضع إلى تداركيدعو بشكل كبير 

  .(PIB)من الناتج الداخلي الخام  60%

  

ذلك إلى يرجع ، والبلدان التي تعاني هذا المشكل تعد الجزائر من بين أهم    

التي  تزامنت مع كل فترة تاريخية مر و الجزائري، دالتغيرات التي عرفها االقتصا

بها، ولعل أهم مرحلة ميزت هذا األخير، هي فترة ما بعد منتصف الثمانينات التي 

شهدت فيها الجزائر أزمة اقتصادية حادة، انجر عنها بروز عدة سلبيات كان لها 

قتصاد الوطني، مما دفع بالجزائر للتوجه إلى تأثيرا كبيرا على مردودية اال

إصالحات حملت في طيتها تغيير النظام االشتراكي المتبع، وتبني نظام اقتصاد 

  .السوق

هذه المرحلة االنتقالية كانت لها األخرى انعكاسا سلبيا على الناحية   

  عنها  ظهور االقتصاد غير الرسمي االقتصادية واالجتماعية، وقد تمخض
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 :د الموضوعتحدي  

: يدور موضوع بحثنا حول ظاهرة االقتصاد غير الرسمي في الجزائر   

المتخذة للتعامل دى فعالية اآلليات واألساليب مكيفية انتشارها، أسباب تناميها و

  .سياساتها نموذجا ناجحا ارب بعض البلدان التي اعتبرتمعها بالمقارنة مع تج

  

  :إشكالية البحث

حول اآلثار اإليجابية والسلبية التي يخلفها تتمحور  بحثلا اإن  إشكالية هذ  

االقتصاد غير الرسمي، وآفاقه المستقبلية خاصة في االقتصاديات التي تمر بمرحلة 

  ).حالة الجزائر(انتقالية 

  : هذا ما يدفعنا إلى طرح جملة من األسئلة تتمثل في    

  ؟ جزائركيف يمكن تحليل ظاهرة االقتصاد غير الرسمي في ال - 1

 ؟الظاهرة في الجزائر هماهي األسباب التي أدت إلى انتشار هذ - 2

الشغل  الحتياجاتهل يمكن اعتبار االقتصاد غير الرسمي بمثابة استجابة   - 3

 في الجزائر؟

 ؟ ماهي اإلجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية اتجاه هذا االقتصاد - 4

 قتصاد غير الرسمي؟ماهي تجارب البلدان الناجحة في التعامل مع اال - 5

والتي يمكن  الناجحةتجارب ال بعض من فادةالمستلدروس هي أهم اما - 6

 محاكاتها مع االقتصاد الجزائري؟

  

  :فرضيات البحث

  :باختبار الفرضيات التالية قمنالتحليل موضوع بحثنا 

  :إلىغير الرسمي في الجزائر  االقتصاديعود تنامي 

  ).تزايد نسب البطالة والفقر( راد قطاع التشغيل ال يغطي احتياجات األف-

الفساد، التزييف، الغش ( الظواهر السلبية في االقتصاد الوطني  مختلف انتشار-

  .)الخ...الضريبي، البيروقراطية،
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ركود االستثمار في بعض القطاعات التي يمكن استغاللها من أجل خلق عدد -

  .)الخ...كقطاع الفالحة، السياحة،( كبير من مناصب الشغل 

  

  : السابقةالدراسات 

الباحثين االقتصاديين بدراسة ظاهرة االقتصاد غير ن اهتم الكثير ملقد      

  : الرسمي ومدى تأثيرها على االقتصاد الرسمي، نذكر أهمها

  :على الصعيد الدولي -     

     -)Bruno.Lautier, 1994 : ( تتعلق باالقتصاد غير قام بعدة دراسات

ذا االقتصاد وجودة بين هالعالقة الم نوعيةالم الثالث، وبلرسمي في بلدان العا

وقد استخلص في األخير بأن االقتصاد غير الرسمي ال يستطيع أن  .والدولة

يتميز بعدم  اد الرسمي في توظيف اليد العاملة لكونهيكون كبديل لالقتص

  .االستقرار

-  )Jaque .charmes :(حصائية قام بدراسة بعض المقاربات المحاسبية واإل

  .للقطاع غير الرسمي

 ،BIT ،OIT،OCDE :ثلالدراسات التي قامت بها المنظمات الدولية م -

البحث عن أسباب انتشار االقتصاد  إلىالخ، والتي تهدف ...البنك العالمي، 

 .غير الرسمي ، درجة خطورته، وكيفية معالجته

  :على الصعيد المحلي-

ث قام بدراسة االقتصاد غير الرسمي في الجزائر، حي :1991أحمد هني  -

 أنه نتج عن بحكمه ظاهرة مالزمة لالقتصاد الرسمي هذا األخير بأناعتبر 

  .األوضاع والظروف الرسمية التي هيأت الجو المالئم النتشاره

  

الدراسة التي تقدم بها المجلس الوطني واالقتصادي واالجتماعي سنة  -

القطاع غير الرسمي أوهام أم حقائق؟ حيث : وانوالتي حملت عن: 2004

  .ركزت هذه الدراسة على تشخيص اليد العاملة في القطاع غير الرسمي
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االقتصاد غير : والتي تحمل عنوان 2007) ودالل عليب(رسالة دكتورا -

 وضعخلصت هذه الدراسة إلى  حيثالرسمي مقاربة نقدية لالقتصاد الخفي، 

  .رسمي في الجزائرلاالقتصاد غير اتقدير حجم نموذج مكن من 

  

  :منهج البحث

المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج : إن المناهج المتبعة في هذا البحث هي   

    . االستقرائي االستنباطي

  :تتنوع مصادرها ت التحليل المستعملة فهي إحصائيةأما أدوا  

هيز كل الديوان الوطني لإلحصائيات بصفته الهيئة الرسمية المكلفة بتج -

  .المعلومات المتعلقة باالقتصاد الجزائري

النقد الدولي،  صندوق: كاألبحاث التي قام بها كل من :لميةالعادراسات ال -

البنك العالمي، المكتب الدولي للعمل، المنظمة العالمية للعمل، منظمة 

 .الخ...التعاون والتنمية،

لسياسة ي المكلف بااالقتصادي واالجتماع الوطني دراسات المجلس -

 .العمومية

وزارة العمل، : المصادر مأخوذة من مختلفال حصائياتاالعتماد على اإل -

الشرطة مصالح الجمارك، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

 .الخ...القضائية، مفتشي الضرائب، 
 

  :هدف الدراسة

  :تم اختيارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب أهمها 

  .د لهذه الظاهرة خاصة في اآلونة األخيرةالتنامي المستمر والمتزاي-    

 .أهمية الموضوع وحداثته، وقلة الدراسات فيه -

 .تطور االقتصاد غير الرسمي في الجزائر إلىدراسة األسباب التي أدت  -

 .دراسة نوعية األساليب المستعملة من طرف السلطات اتجاه هذه الظاهرة -

ها في التعامل مع تجارب البلدان التي نجحت سياسات مناستخالص دروس  -

  .االقتصاد غير الرسمي
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بتقسيم بحثنا  قمنا هداف المسطرةأللمعلومات المتوفرة لدينا ووفقا انطالقا من ال   

  : أربعة فصول إلى

تقديم االقتصاد غير الرسمي عن طريق  ماهية في الفصل األول تناولنا -

ظواهر ال إلى دراسة بعد ذلك انتقلنامختلف التعاريف المقترحة له، ثم 

 وقد ختمنا .أسباب تطور هذا االقتصاد ومنهجية تحليله وقياسهوالمحيطة به، 

  .تنجم عنه اآلثار التي مختلف  هذا الفصل بدراسة

تجارب بعض البلدان التي نجحت فـي   قمنا بدراسةفقد  في الفصل الثانيأما  -

في البدايـة إلـى نظـرة     حيث تعرضناالتعامل مع االقتصاد غير الرسمي، 

لمنظمات العالمية لالقتصاد غير الرسمي، ثم انتقلنا بعد ذلك إلـى دراسـة   ا

في تعاملهم مع االقتصـاد غيـر    السنغال، تونس والمكسيك: تجارب البلدان 

  .الذكر بإجراء مقارنة بين تجارب البلدان السابقة والقيام في األخيرالرسمي، 

مي في الجزائـر  دراسة االقتصاد غير الرسل الفصل الثالث في حين خصصنا -

أهم السياسـات االقتصـادية التـي     إلىحيث تعرضنا في بداية هذا الفصل 

لننتقل فيما بعـد   .2008إلى غاية  )1962( منذ االستقاللانتهجتها الجزائر 

مـع   وأهم الظواهر المحيطة بها، الجزائرإلى دراسة حجم هذه الظاهرة في 

ـ مثلة األ بعض اإلشارة إلى  فـي   لهـذا االقتصـاد  ية عن المقاربات القياس

الناجمة اآلثار  كما تعرضنا أيضا في هذا الفصل إلى دراسة مختلف.الجزائر

 .عن هذا االقتصاد 

لدراسة كيفية تعامل الجزائر مع االقتصاد غير تعرضنا فقد  الفصل الرابعأما  -

ـ  إلىالرسمي عن طريق التعرض  ، هقطاع التشغيل في هذ البلد وأهم معوقات

الغش الضريبي، : دراسة التدابير المتخذة لمكافحة كل من إلىد بع لننتقل فيما

هـذا الفصـل    ختمنا ثمالتهرب الجمركي، الفساد، وتقليد العالمات التجارية، 

ير الرسمي في الجزائـر  إجراءات التعامل مع االقتصاد غ حولبإعطاء تقييم 

 .التي نجحت سياساتها في التعامل معه على ضوء تجارب البلدان
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 :تمهيد 

يعتبر موضوع االقتصاد غير الرسمي من أهم المواضيع التي تحمل الكثير من الجدل       

الرغم من تزايد التي اختلفت تسمياتها وتعاريفها وعلى في وقتنا الحالي، هذه الظاهرة 

ل إلى حد في مختلف اقتصاديات بلدان العالم، إال أن دراسة مختلف جوانبها ال تزا انتشارها

 هذا التقصير إلى صعوبة تحديد طبيعة مفهوم هذا االقتصاد يرجع ،في مرحلتها األولى اآلن

من جهة  تحديد دائرة النشاطات المتعلقة به بشكل واضح باإلضافة إلى صعوبة، من جهة

  .  أخرى

    

المبحث لقد حاولنا في هذا الفصل دراسة ماهية االقتصاد غير الرسمي، فتطرقنا في       

الثاني إلى  مبحث، ثم انتقلنا في الالتعاريف المقدمة لهذا االقتصادإلى ذكر مختلف  األول منه

  .بينهما الموجودة به مع تبيان نوع العالقة حيطةدراسة مختلف الظواهر الم

  

من هذا الفصل فقد ركزنا على  ذكر أهم األسباب التي أدت ثالث ال المبحثأما في       

  .يغير الرسم داالقتصا تطورإلى 

  

  .هو قياس هتحليل المستخدمة في منهجية الرابع منه لل مبحثوتعرضنا في ال      

   

دراسة أهم اآلثار التي يخلفها هذا االقتصاد ب فقد قمنا األخيرفي المبحث الخامس و أما      

  .   من الناحية االقتصادية واالجتماعية
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مـــاهية االقتصاد غير الرسمي: الفــصل األول  

  مختلف التعاريف المقترحة لالقتصاد غير الرسمي: بحث األولالم

القطاع : بتعدد التسميات المقدمة له القتصاد غير الرسمي منذ نشأتهتعاريف ااختلفت        

  . الخ...،الموازي االقتصاد التقليدي، القطاع غير الرسمي، اقتصاد الظل،

  

          ":لرسميغير ا"التسميات التي ظهرت قبل كلمة  -أوال       

 ك، وذلاستعملت مختلف مصطلحات تعبر عن كلمة غير الرسمي لكن في قالب آخر      

   :األخيرة تتمثل في ههذ سنوات السبعينيات،في الفترة التي سبقت 

        

   :كلمة الهامشي-1    

مة خالل فترة الستينيات كل االقتصاديينو الكثير من السوسيولوجيين استخدم لقد      

وذلك نظرا لتواجد ظاهرة ، الخ...،القطب الهامشي للمجتمعالكتلة الهامشية،  :الهامشي

  .النزوح الريفي إلى المدينة وما نتج عنها من أزمة التشغيل

غيـاب  : للتعبير عن مفهوم واحـد هـو  هذا المصطلح  استعمل في ذلك الوقت لذلك      

                    .ع ذو قوانين و ضـوابط االندماج في مجتمالثابت، عند عدم قبول موطن ال
Bruno.L,1994 :7) .(    

  

  :االستعمال الثاني لمرادفات أخرى -2            

  سـلوي  استعمل هذا المصلح من طرف الكثير من االقتصاديين و على رأسهم      

(Lewis,1954) القطاع والذي تحدث كثيرا عناد التنمية،خصائي في اقتصأ            

  .أن القطاع التقليدي هو قطاع ريفياعتبر ب ، فقد"الحديث"القطاع و التقليدي"

الكثير من االقتصاديين القطاع التقليدي بأنه يضم طبقة الفقراء التي تنتظر  عرف كما      

دخل متدني وإنتاج ضعيف مقارنة  وظيف، فحسب مبادئ النيوكالسيك تعد هاته الفئة ذاتالت

  ).   (Bruno.L,1994 :8قتصاد الرسمي بعمال و إنتاج اال
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  :االستعمال لمصطلح آخر -3             

البحث عن الفقر واالقتصاد غير الرسمي الذي رافقه استخدام مصطلحي  ويقصد به      

  ).   (Bruno.L,1994:7 عالم الثالثالبلدان  اللذان كثرا الحديث عنهما خاصة في البقاء،

  

االقتصاد غير  ظاهرة دة مصطلحات تصفات عداية السبعينذ بمن أيضا كما ظهرت      

موازي ، الرمادي، المخفي، غير المسجل، اله، االقتصاد غـير المصرح ب: ب ميالرس

    ...، الخ لرسمي، التحتي ،الشبحيالقطاع غـير ا

                

 لدولي للعملالمكتب اي ، غير أن الرسم ير غ يق لالقتصادـصعب إعطاء مفهوم دقي       

(BIT)  استخدم ثالث مقاربات مختلفة لتعريفه:  

.                     ال نستطيع قياسه ير الرسمي هو  االقتصاد الذي االقتصاد غ: اإلحصائي االتجاه  -

المخفي و الخارج عن كل إطار  االقتصاد غير  الرسمي هو االقتصاد :يالقانوناالتجاه  -

    . قانوني 

غير الرسمي عبارة عن مجموعة األفعال التي  االقتصاد : الجتماعي االقتصادياالتجاه ا -

     .العادي الرسمياالقتصاد  العجز و النقائص الموجودة في  تهدف إلى سد ثغرات

  

ملة خاصة في غياب فالنظرية القائمة حول االقتصاد غير الرسمي ال تزال غير مستك      

المقاييس المستعملة لتحديد مجال نشاطه المعايير و لحتى اآلن ال تزاف تعريف دقيق له،

 األبحاث التي تناولتها المنظمات العالميةبالرغم من الدراسات و تتغير بشكل مستمر

التنمية منظمة التعاون وو ،(OIT)كمنظمة العمل الدولية  المختصة في هذا الميدان

تلف البلدان النامية كبلدان الخ في مخ... (BIT)عمل الدولي مكتب الو (OCDE)االقتصادية 

أمريكا الجنوبية وبلدان إفريقيا بقصد تحديد مجال و حيز األنشطة الممارسة في هذا 

          . االقتصاد

معرفة  ، يجب أواليالرسم غيرقتصاد لالمن أجل أن نقوم بإعطاء تعريف نسبي إذن و    

  . مختلف المحاوالت التي استهدفت تعريف تسمياته المختلفة
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  :يـغير الرسم دصاـعاريف االقتـت-ثانيا       

  ). Jean paul.G,2002:13(:  تصاد غير الرسمي عدة أنواعيضم االق       
 
، االقتصاد الجانح، االقتصاد الموازي، االقتصاد المخفي، تحتياالقتصاد ال :النوع األول -  

  .قتصاد غير الرسميالسوداء لال الصيغة، و يعتبر هذا النوع جارة خارج القانونالت

الغش، تقليد العالمات التجارية، تزوير : من هذا االقتصاد فيتمثل في  النوع الثانيأما -   

  .الرمادية لالقتصاد غير الرسمي يعتبر الصيغة ولرشوة،الفواتير ، ا

  

  : (Economie Souterraine)االقتصاد التحتي -1          

في هذا السياق ي مع نوعيات النشاطات المخفية، وتتماشى تعريفات االقتصاد التحت      

        (Marc Debark.H, 1992 :11)كما يذكر  مختص في هذه المسألة   Pastiauيقول

      االقتصاد التحتي يشمل كل النشاطات االقتصادية التي تتحقق على هامش تشريعات"

  ."ن حسابات المحاسبة الوطنيةبشكل كبير م التي تفلتو) ، االجتماعية، أو الماليةالجزائية(

  

       س الوقت بين النشاطات المخفية لكونها غير قانونية،أنها تجمع في نف هذا يعني      

العمل ( النشاطات الخاصة ، و) الخ...، الغش الضريبي مخفي،عمل ( الموسومة بالغش أو

  ) Philippe.B,1984:18( ).المنزلي، التطوعي

  

أن هذا النوع من االقتصاد غير الرسمي  (Bernard.F,1996 :6 ) في حين يرى      

 يةمالرسواق الرسمية أو غير ـادلة في األسـالمنزلي الذي ال يخضع للمب اإلنتاجستبعد ي

أن نتحدث عن استعمال االقتصاد التحتي للموارد  كما يجدر بنا على صعيد ثان. وداءالسو

الغش الضريبي  مفهوم مفهوم يختلف عنإذ يتعلق األمر ب،بقصد إنتاج السلع و الخدمات

مثل إخفاء العائدات المالية، التدليس الضريبي،  ( لكون هذا األخير يستدعي مناورات مالية 

  ) .الخ ...
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د عن فيقول بأن االقتصاد التحتي ال ينحصر فقط (Friendrich.S,2002 :2)  أما      

  لمصرح به الصادر من إنتاج السلع، بل يشمل أيضا العائد غير االنشاطات غير القانونية

  .الخدمات القانونيةو

  

يعبر  اإلنتاج التحتي  فان  (SCN 1993) 1993نظام المحاسبة الوطنية لسنة وحسب       

: السلطات العمومية بغرضمخفية عن  تكونالقانونية التي و المنتجة مجموعة األنشطةعن 

  .(OCDE ,1994 :43)انين احترام بعض القو عدم إما دفع الضرائب، أو تجنب

  

ر الرسمي يحتوي بأن هذا النوع من االقتصاد غي  (Hamid.Z :4 ) في حين يرى      

كالتهرب : زء منها مخفي، وهذا لعدة أسبابأين معظمها أو ج على  أنشطة شرعية

التهرب من تصريح  الضريبي ، التهرب من التصريح الخاص باالشتراكات االجتماعية،

  .الخ... بالعمال،

  

: مكننا إعطاء تعريفا شامال الخاص باالقتصاد التحتيبناء على التعاريف السابقة، ي       

عدم دفع (  اإلطار القانوني للدولةالذي يتهرب من  دالقتصاا االقتصاد التحتي هو

غير شرعية  ، وهذا إما باستخدام طرق)الخ...ت االجتماعية،الضرائب، عدم دفع االشتراكا

 واألسلحة، كالمتاجرة في المخدرات،(  ألنشطة الممنوعة من طرف القانونتضم ا التيو

  .ه األنشطةأو عن طريق إخفاء هات). الخ...رة، الدعا

  

  : (Economie au noir )  االقتصاد األسود -2          

غير الرسمي مجموعة األنشطة التي تدر عائدا في  ديشمل هذا النوع من االقتصا         

                   ). Micheal.P,2002:48(.نه غير مصرح به لدى السلطات العموميةالسوق لك

 ...، االقتصاد الموازيسود، االقتصاد المخفي، العمل األاالقتصاد األسود:إن المفاهيم       

األموال  ، و يجب عدم الخلط بين  على الجزء غير الظاهر من االقتصاد الرسمي كلها تدل

        القذرة عتبر كثمار لألنشطة الرسمية غير المصرح بها، وبين األموالالسوداء التي ت

  .ن األنشطة غير الشرعية و الجرائمناجمة عالرباح األو الدنيئة التي تعتبر بمثابة 
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يضم األنشطة غير الشرعية مثل  (Economie criminelle) ريمةقتصاد الجفا        

غير والخ، التي تعطي عائدات غير شرعية ...قمار ب التجارة المخدرات ، الدعارة، ألعا

  . و مصالح الضمان االجتماعيلدى المصالح الضريبية - بطبيعة الحال –صرح بها م
.)Micheal.P,Op.Cit:49 .(          

          

  :(Secteur informel ) القطاع غير الرسمي-3      

   (Keith Hart,1973 )كايث هارتجي لألنتروبولو يعود أول استعمال لهذه التسمية        

 إلىثم ترجمت فيما بعد   (Informel Sector)ألول مرة باللغة االنجليزية  ستعمالهاام وقد ت

ا لصالح المكتب ، وهذا بعد مهمة قام بها إلى كيني (Secteur informel)اللغة الفرنسية 

القطاع غير "مل تسمية أين استع ،)تقرير كينيا(ا تقرير هارت الدولي للعمل، حيث قدم

الفرص التي تخلق العوائد المرتبطة باألعمال  مختلف تمييز بينال، وهذا من أجل "الرسمي 

  ).   (Bruno.L,1994 :9الحرة ، وبين األعمال التي ترتكز على األجر  
 

 فترات تعود إلى فهيبينما يرجع بعض الباحثين أقدمية أكثر لهذه التسمية       

حدات اإلنتاج ذات الذي يشير إلى و، و"القطاع غير المنظم"آخر هو  شكل الخمسينات تحت

  .جزء من النشاطات غير النقديةالحجم الصغير و
 
     انــمهيرشو (Louis,1954)س ــي لويـجدر اإلشارة كـذلك إلى نموذجتو    

  (Hirshmam,1958) حديث يريان بأن االقتصاد المتطور ماهو إال نمو لقطاعكانا  اللذان 

     .الذي يهدف إلى امتصاص  العمل النابع من القطاع التقليديو
 

بأن أنشطة القطاع غير الرسمي  (BIT)في بداية األمر، اعتبر المكتب الدولي للعمل    

  :تحدد وفق سبعة معايير كمايلي

غياب الحواجز عند الدخول في هذا ( سهولة ممارسة أنشطة القطاع غير الرسمي  -

  ).القطاع

 .محليةالموارد العمال است -
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 .ملكية عائلية للمؤسسة -

 .استعمال تكنولوجيا تقليدية، يغلب عليها طابع اليد العاملة -

 .و قوانين تنافسية وبدون قواعد تكون سواقاأل -

 .تمتاز بحركة كبيرة من العملاللجوء إلى تكنولوجيا مكيفة  -

 .مجال األنشطة في هذا القطاع محصور -
 

أدخل على مفهوم القطاع غير الرسمي عدة اعتبارات أخرى  ت،سنواوبعد بضعة        

رقم ، هيكلها التنظيمي، الممارسة فيه، وعالقاتها مع السلطات العمومية كحجم األنشطة

  .الخ...أعمالها،

  

  :القطاع غير الرسمي نذكر منهاتوجد عدة تعاريف لمفهوم     

ق في هامش قتصادية التي تتحقموعة األنشطة االالقطاع غير الرسمي هو عبارة عن مج" 

هي األنشطة التي تفلت من ، بمعنى آخر ضريبيةالجتماعية و االجزائية، التشريعات ال

  ."حسابات المحاسبة الوطنية

مجموعة األنشطة التي تفلت للسياسة االقتصادية، االجتماعية، وبطبيعة الحال لكل  هو" 

  ".قوانين الدولة

يتمثل في األنشطة اإلنتاجية الممارسة من قبل المؤسسات  اإلنتاج في القطاع غير الرسمي" 

  ".قانونيا منظمة تنتمي إلى القطاع المنزلي، وتكون غير مسجلةالغير

  

فان دينامكية  (Néo-keynésienne)حسب مضمون اقتصاد التنمية لدى نيوكينيزيين و       

  : القطاع غير الرسمي تعود إلى مفهومين أساسيين هما
 

خلق الشغل إلى عدم التوافق بين عرض العمل في المدن هيكلة  العجز فيب سب يعود -

ل بمن ق الطلب عليه، و) الخ...دن ، الهجرة نحو المزيادة نمو الديمغرافي، ( 

  . )التصنيع الناقص( المؤسسات 
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راجع لمعدل  ذلكوعدم القدرة على تغطية نفقات اإلنتاج الخاصة بالقوى العاملة  -

هذا الفارق يتم عن طريق عوائد  .العموميةقبل المؤسسات الخاصة ون األجر المطبق م

   (Sonia.Fet autre,2001 :9) ..إضافية غير رسمية

       

القطاع غير الرسمي يظهر بأشكال مختلفة وهذا حسب البلد،  ن، فاعاموبشكل       

لعادة يشمل في او ،داخل نفس المدينة حتى المكانالبلد و المنطقة داخل نفسوحسب 

  .المشاركات والتحفيزات باإلضافة إلى مختلف أنواع المؤسسات ، 

  

إعداد منتجات غذائية، في األرصفة، والبيع ع غير الرسمي تتنوع من قطافأنشطة ال     

ال تحتاج عوائد قليلة و تذرتتميز برأسمال ضعيف و ة أخرى من أنشطةباإلضافة إلى قائم

  .إلى مهارات عالية

  

كالحاجة (  من هذه األنشطة يحتاج إلى كمية معتبرة من عوامل االستثمار ع آخرنو     

في  مثال نجد مثل هذا النوع). معتبرة، وإنتاج مرتفع ما إلى رأسمال، مهارة نوعا

مهنة الخياط، إصالح  الصناعية، المنتجاتاألنشطة التي تختص في صناعة 

      .الخ...السيارات،

  

ة القطاع غير الرسمي، يغلب عليه الطابع التقليدي كما نجد شكل آخر من أنشط     

  . كالصناعات الحرفية، أو في مجال الخدمات

  

وتجدر اإلشارة للقول بأن أنشطة القطاع غير الرسمي تمارس بصفة خاصة من      

طرف أفراد يعملون لحساباتهم الخاصة، وهذا إما بشكل فردي أو بمساعدة عدد من 

  .نفس عائلة صاحب المهنة ة إلى ينتمون عاداألفراد الذين 

  

فأنشطة  ،التحتي ق بين مفهوم القطاع غير الرسمي واالقتصاد المخفي أوهناك فر     

القطاع غير الرسمي ال تمارس بالضرورة بقصد التملص من دفع الضريبة 
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 .القوانين سواء المتعلقة بالعمل أو باإلدارةاالشتراكات االجتماعية، أو بغرض مخالفة و
(Ralf.H, 1997 :11) .    

  

الملتقى  في 1993سنة اقترح  حسب ما تعريف القطاع غير الرسميأيضا  يمكن     

ال يمس فقط القطاع غير الرسمي  إن: " (CIST)الدولي الخامس عشر إلحصائيي العمل 

. "شريحة األجراء أي األجراء الموظفون من قبل مؤسسات غير رسمية
(Mailyn.C,2002 :4).  

  

  : (Economie parallèle) االقتصاد الموازي -4     

األنشطة التي تمارس في هامش النظام التجاري التقليدي، فهو ال  هذا االقتصاد يضم    

ألن األفراد اختاروا هذا النوع من األنشطة لسهولة ممارسته،  يتعلق بالعمل المخفي

  .قياسهاهذه األنشطة يصعب  إذ أن .الربحث عن وليس من أجل البح

)Claude.B,2000:7.(  

  

        : (Economie non observée) ورظغير المناالقتصاد  -5     

يرتبط باألنشطة االقتصادية التي    (ENO)) االقتصاد غير المنظور( إن مصطلح         

، لكنها لسبب أو آلخر  (PIB)من المفروض أن تكون مندمجة في الناتج الداخلي الخام  

 .(OCDE,2003 :4)ي حسابات المحاسبة الوطنية مسجلة فتكون غير 

و يشمل هذا النوع من االقتصاد األنشطة التي ال يمكن مالحظتها ، مثل األنشطة        

: االقتصادفهو يغطي ثالث أنواع من  .(OCDE,2003:43)الخ ...غير الرسمية ، الباطنية، 

  .غير الشرعيغير القانوني، الخفي،و

  

  : غير القانونيةأنشطة  -5-1         

هذه األنشطة تكون ممنوعة قانونيا، أو تكون قانونية لكن األفراد يمارسونها بدون         

إنتاج النشاط غير  بأن (SCN93)ترخيص، ويضيف نظام المحاسبة الوطنية لألمم المتحدة 

  :إلى نوعين يقسم القانوني
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و توزيعها أو حيازتها، باإلضافة ن بيعها إنتاج السلع و الخدمات التي يمنع القانو -     

      .المشروعة  غير لنشاطات اإلنتاجيةكل االى 

ات في مجاله مع شرط جوهري هو أن بإدراج المنتج 93قيام نظام المحاسبة الوطنية  -    

  .  في السوق فعليا مكانا د منتجاتها من السلع و الخدمات لهاهذه المسارات اإلنتاجية تع

  

  : اد الخفياالقتص - 5-2     

يعبر االقتصاد الخفي عن األنشطة الشرعية غير أن جزءا من إنتاجها أو كله يتم         

  :إخفاؤه ألغراض متعددة أهما

وباقي خل أو الرسم على القيمة المضافة، التهرب من دفع الضريبة على الد -        

  .الرسوم األخرى وذلك من خالل التصريح الجزئي باإلنتاج أو الدخل

  .الغش في االشتراكات االجتماعية و التصريح الجزئي بالتشغيل -        

  .انتهاك معايير العمل التي يحددها القانون -        

عدم كاإلجابة عن األسئلة اإلحصائية وعدم احترام بعض اإلجراءات اإلدارية  -        

 .الخ...التسجيل،
 

اقتصاد ال يخضع للرقابة : د الخفي بأنهمن خالل ما سبق يمكن تعريف االقتصا        

الحكومية ، أي ال تدخل مخرجاته ومدخالته في الحسابات الوطنية، باإلضافة إلى كونه 

  ). الخ...الضرائب، الرسوم،( المترتبة عليه تيتهرب من دفع كافة االستحقاقا

  

  :القطاع غير الرسمي -5-3      

ن القطاع غير الرسمي يحدد بالرجوع الى حسب نظام المحاسبة الوطنية ، فا         

  :المؤسساتي التي تتميز ب اإلنتاجوحدات 

  .ضعف مستوى التنظيم واستعمال وسائل اإلنتاج البدائية -

عدم الفصل بين العمل، رأسمال و عالقات العمل القائمة أساسا على مناصب  -

من العقود جتماعية بدال التشغيل العرضية أو على صالت القرابة الشخصية أو اال

 .الرسمية
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 :االقتصاد غير الرسمي -6      

من خالل كل التعاريف السابقة ، يمكننا إعطاء تعريف شامل لالقتصاد غير          

، يوظف االقتصاد غير الرسمي هو ظاهرة واقعية ظهرت في مختلف أنحاء العالم: الرسمي

رية، اإلنتاجية، التجا: ويمتاز بتنوع القطاعات كل من يجد فرصة العمل فيه،

  ). الخ...الخدماتية،

عدم احترام القواعد (  في إطار غير رسميتتم فيه العالقات بين مختلف المتعاملين         

  ).الخ...والقوانين العمل،

  

         إذن فاالقتصاد غير الرسمي يشمل كل األنشطة الخارجة عن اإلطار الرسمي       

  ).. الخ...ل األسود، القطاع غير الرسمي، أنشطة االقتصاد التحتي، العم( 

  

ومن أجل توضيح الفرق بين مختلف أنواع االقتصاد غير الرسمي ، استعملنا         

  :المخطط التالي
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  االقتصاد غير الرسمي): 1(رقم  شكلال                                

  
  

  

  من إعداد الطالبة : المصدر      

  
 
 
  
 
 
 
  

 االقتصاد غير الرسمي

القطاع غير الرسمي االقتصاد غير الشرعي االقتصاد التحتي

نها، أنشطة شرعية، لكن جزء م

التهرب ( أو معظمها مخفي

الضريبي، عدم التصريح 

 )الخ...باالشتراكات االجتماعية،

أنشطة ممنوعة من طرف

تجارة المخدرات، ( القانون

 )الخ...الرشوة، تبييض األموال،

مجموعة األنشطة االقتصادية

التي تمارس خارج اإلطار 

القانوني، وال تتطلب  تأهيالت 

نظيرتها وقدرات عالية مقارنة ب

  في القطاع الرسمي 
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  :الظواهر المحيطة باالقتصاد غير الرسمي و تحليالتها-المبحث الثاني

  
  :(Travail clandestin) العمل المخفي -أوال       

غير المصرح به، المتاجرة باليد  ،العمل غير الشرعي ،العمل المخفي        

وهو ، الهيئات المعنيةالسلطات و عن ن أهم أشكال العمل المخفيتبر متع الخ،...العاملة،

عندهم  يوظفون ، من قبل أفراداألعمال التي تمارس خارج اإلطار القانوني يعبر عن كل

      (Marc Debark.H, 1992 :11). .أشخاص غير مصرح بهم

      

المطورة من عدة باحثين كالباحث ية االقتصادية في الغش الضريبي وحسب النظر       

الذي تحصل على جائزة نوبل ، فقد أعطى بعض التوضيحات  (Gary Becker)قاري بيكر 

وقد  لممارسة العمل المخفي؟ عوامل المؤثرة على اتخاذ القرار ماهي ال: السؤال التالي حول

يعتبر العمل المخفي من بين األنشطة التي تتطلب : " كانت اإلجابة على هذا السؤال كمايلي 

 ،هذا العمللل غير ضعيف هو حالة اكتشاف المصالح الضريبية المجازفة ، ألن هناك احتما

هذا النوع  مثل يسمح، من جهة أخرى. و بالتالي ما يتحمله صاحبه من عقوبات وغرامات

مع االحتفاظ باالمتيازات من العمل بتخفيض العبء الضريبي وبالتالي زيادة الدخل 

  . "االجتماعية

  

  : اليناصيب في مرحلتين لعبة لمخفي يشبهنستطيع أن نقول بأن العمل ا        

  .عمل المراد تحقيقهلفرد يتخذ قرار حول حجم الكلي لساعات الا:المرحلة األولى - 

مخاطرة باختيار تحويل جزء من هاته الفرد يتخذ قرار ال :في المرحلة الثانية -

 . مخفيالساعات إلى عمل 

  

التي لها صلة  هو كل األنشطة" كمايلي أما اللجنة األوروبية فتعرف العمل المخفي        

  ".غير مصرح بها لدى السلطات العمومية بالعمل الشرعي ، لكن

  من هو صاحب العمل المخفي؟ - 1       

  .أصحاب المؤسسات الذين ال يصرحوا بالعمل الدائم الممارس من طرف عمالهم -
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  .زةأصحاب المؤسسات الذين ال يصرحوا بكل الساعات اإلضافية المنج -

ال يصرحوا بهم أو يصرحون بجزء ن يوظفون لحسابهم عمال مؤقتين، والخواص الذي -

  .فقط من العمل المنجز

  

     من الذي يعمل في العمل المخفي؟ -2         

منحهم ن رفع دخولهم والبطالين الذين يحاولوالمعاشات و المتقاعدين ، أصحاب -     

  .بها المتأتية من األعمال غير المصرح

حيث يشكلون في العديد  ثائق تثبت هويتهم،و المهاجرين الذين ال يحملونو األجانب -     

تركيبة اليستهان بها من المجتمع النشيط، وترجع  اإلفريقيةمن البلدان النامية خاصة البلدان 

فأغلبيتهم ليس لهم الخيار إال ، أسباب اقتصادية، أو اجتماعية أو سياسية إلىأسباب هجرتهم 

  ).الخ...الخدمات ، التجارة، الحرف( لدخول في القطاع غير الرسمي ل

  .األجراء الذين لديهم دخل ضعيف  -     

          أو غير مصرح بها ،العامل بالمنزل الذي ينجز أعماال يتقاضى عنها أجرا -     

ة عنها أجر نالممرض اللذان يقومان بفحوصات للمرضى بسكناهم، ويتقاضياكالطبيب و( 

مباشرة عن المرضى ، أو المدرس الذي يقوم بإعطاء دروس إضافية في منزله وذلك بدون 

  ).التصريح بها 

في ( كل عامل مصرح به يمارس نشاطا ثانويا غير رسمي خالل ساعات إضافية  -   

 ).المساء أو خالل أيام العطل

 مفي المجتمع، فالبرغغالبا ما ينظر إلى فئة المعوقين كفئة مهمشة : األشخاص المعوقون -

المهني لهؤالء ية تهدف إلى اإلدماج االجتماعي ووضع سياسات مواتبمن قيام الدول 

    البيع على األرصفة،رسون أنشطة غير رسمية كالتسول أو األشخاص، إال أن أغلبهم يما

  .أو مهن حرفية غير مصرح بها

كالصيد، النسيج، ( رسمية إن ظاهرة عمل األطفال في القطاعات غير ال :فئة األطفال -

على الرغم  أصبحت شائعة في السنوات األخيرة خاصة في البلدان النامية) الخ...الفالحة،

  .لكنها غير محترمة من وجود قوانين تمنع عمل األطفال

 .المرأة الريفيةخاصة غير المتعلمة و المرأةممارسة األنشطة غير الرسمية من قبل  -
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  : (Corruption) الفساد -ثانــيا  

  :تعريفها -1    

أن  علىالعارض والطالب، : مارس من جهتينت أي أنها بالشموليةتتميز الرشوة         

  . الصفقة ملغاة قراره تعتبرفي حالة ردع أحد الطرفين عن و ،يأخذ كل منها حصته

  

ظمة تستعمله من(، أحدها معترف به على الساحة الدولية توجد عدة تعاريف للرشوة        

السلطات  قوانين الرشوة هي تجاوز" :(Transparency international))الشفافية الدولية

   (Phillipe.M,2001:28) ."العمومية أو الخاصة من أجل قضاء المصالح الشخصية

  

 رشوةو (Active)رشوة عاملة :بين أن القانون الجنائي يميز في بعض البلداننجد         

الضمان ، رض أو البحث للحصول على المال أو ألولى تتضمن ع، فا (Passive)عاطلة 

   أما الثانية فتظهر عندما يتلقى الشخص هدية أو المال . أو مزايا مقابل الخدمة الممنوحة

الثاني، وفي هذه الحالة تتوفر صفة يقضي حاجة الطرف أو المزايا التي من أجلها يقبل أن 

 .المساومة

  : ت الرشوة بما يليو يمكن تلخيص أهم مميزا   

  .وسيلة للحصول على شيء ما -

  .فقدان الشفافية في العمل -

  .البحث غير الشرعي على المصلحة الشخصية -

  .االبتزازاللجوء  -

  .تجاوز الحدود المهنية -

  

يولد الفساد تشوهات اقتصادية في القطاع العام عن طريق تحويل استثمار المال         

حيلة زيادة  إلى المسؤولونيلجأ  إذأسمالية تكثر فيها الرشاوي، مشروعات ر إلىالعام 

أو لتمهيد الطريق لهذه التعامالت غير  ت الفنية لمشاريع القطاع العام إلخفاءالتعقيدا

  . تشويه استثمار المال العام الذي سيؤثر على ميزانية الحكومة إلىالمشروعة، مما يؤدي 
)Daniel.M,2001:97.(  
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  :ظروف المالئمة للفسادال - 2        

  :يمكن ذكر أهمها        

  .غياب الديمقراطية أو عجزها -    

  .انعدام الشفافية في الحكومة مما يؤثر على صنع القرار -    

  .ضعف المساءلة وانعدام اإلدارة المالية المالئمة -    

  .هيمنة القطاع العام على االستثمارات الكبرى -    

  .قانون قرارات تطبيقهضعف سلطة ال -    

      

  :فسادأشكال ال - 3       

  : األكثر شيوعا هيفساد إن أشكال ال         

  

  :(Pot-de-vin) الرشوة -3-1         

  :يدفع هذا النوع من الرشوة من أجل  ،)TI( حسب منظمة الشفافية الدولية        

النوع يضم كل  هذا(أو من أجل عدم دفع نفقات  ناذرة،الحصول على موارد  -

  ).القرارات البيروقراطية، التي عن طريقها يتحصل الراشي على ما يطلبه 

الحصول على خدمة غير ناذرة، لكن الوصول إليها يتطلب طرق ملتوية ، وفي هذه  -

   يغطي كل ما يمس خاصة الضرائب(  الحالة يلجأ الراشي إلى األعوان اإلداريين

 .  )عةالرسوم المتعلقة بالدخول المرتفو

 .الحصول على وثائق هامة   -

  

  :امل باإلجراءات اإلداريةالتع - 2- 3  

تطبيق  إلى االستفادة من بعض التحيزات عند يهدف هذا النوع من التعامل        

  .اإلجراءات اإلدارية
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  :االبتزاز -3-3         

امة بطرق غير قيام المسؤول السياسي شخصيا باالستفادة من األموال العهو         

  ).30:2007م،.عبد اهللا( .قانونية، وهو ما نطلق عليه اسم االتجار بالمنصب

     

 : اآلثار السلبية التي يخلفها الفساد -4    

  :يمكن تلخيصها فيما يلي   

إيرادات أخرى إلى خزينة الدولة، وهذا بسبب و نقص دخول اإليرادات الضريبية -

  .انتشار الرشوة 

، وهذا ما فالرشوة تبطئ النمو االقتصادي و االجتماعي : للنمواالتجاه السلبي  -

 .البلدان النامية االقتصادي خاصة في يخلف آثارا سلبية على النمو

قلة األمن على العمليات االقتصادية، ( االستثمارات  تخلف الرشوة آثارا سلبية على -

    ). الخ....،توزيع غير عادل إليرادات الدولة

 .انوني و الرقابي للدولةضعف الجهاز الق -
 
  :(La contrefaçon ) تقليد العالمات التجارية -ثالثا   

  :تعريفه -1      

تعني التي و  (Contrefaçere)مأخوذة من كلمة التينية  (Contrefaçon)  إن عبارة    

  .إعادة اإلنتاج بالتقليد

الذي يلحق أضرارا بالمالك  العبارة تعني التقليد االحتيالي أما في المعنى العام  فهذه   

    (Gerard.C,1997 :9). الحقيقي للشيء المصنوع األصلي

  

كما يعني أيضا التقليد بأن المقلد يبحث عن طريقة تجعل منتجاته تتميز بالمماثلة مع    

، مشهورة أو تحاكيها من حيث الشكل عالمةلالمنتجات األصلية، كأن يختار عالمة مشابهة 

    ه العالمة مسجلة ولها حماية قانونية فيحدث التباس في ذهن الجمهوروعادة ما تكون هذ

  ).Bernard.P,2007:15( أو المستهلكين
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 القرصنة و  تقليد العالمات التجارية: تجدر اإلشارة إلى التفرقة بين المصطلحينو     

(Piraterie)  . 

  .فاألولى تتعلق بمساس حقوق الملكية الصناعية   

  .ية فتتعلق بمساس حقوق المؤلفأما الثان   

  

  :يمكن تعريف تقليد العالمات التجارية كمايليعموما      

  .  )قانونالمن طرف ة المحمي الملكية الصناعيةهو استعمال بدون حق ألحد عناصر (   

  

مميزات تقليد عناصر أساسية وخاصة على  إذن فتقليد العالمات التجارية يرتكز       

حظ بأن اللو لتباس في مخيلة المستهلك حتى واالخلق و الخ،...رسم،ال، مسجلةالعالمة ال

   (Direction générale des douanes et droits indirects,2003 :1).هناك اختالفات طفيفة

  

 ":)  (Comité National Anti Contrefaçonوحسب التعريف المعطى من طرف       

وذلك  مقصودة لغش المستهلكينمحاولة عمدية و ثابة بم تقليد العالمات التجارية يعتبرفان 

تماما العالمات التجارية للسلع شبه تحمل عالمة تجارية ت بيع سلعو  عن طريق تقليد

ذات جودة رديئة مقارنة مع الماركات تكون  إذ، لكنها تختلف في الجودة و النوعية األصلية

  ". األصلية

  

  : أنواعــه - 2  

  :يالي للعالمةالتقليد االحت -2-1   

ويقصد به إعادة إنتاج يشبه العالمة الخاصة بالغير، مما يخلق نوعا من االلتباس في        

  .ذهن المستهلك خاصة عندما ال يجد المنتوجين متوفرين في آن واحد

وقد يكون هذا النوع من التقليد إما في التشابه االسمي و الذي نقصد به التشابه في     

 أو التشابه في نغمة الكلمة، مثال في األلبسة الرياضية التشابه يكون بين كتابة العالمة 

ADIDASوABIBAS ، في مستحضرات التجميل مثل أوANAIS-ANAIS  وANIS-

ANIS.  
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كما يمكن أم يكون الشبه أيضا في األفكار مثال ما يالحظ على جبنة البقرة الضاحكة       

(La vache qui rit) فسة لها هي البقرة العزيزةتجارية منا التي قلدت بعالمةو                 

 )La vache chérie(.  

أو الشعار كقارورات المشروبات الغازية التي تحمل ،في األلوان ويكون الشبه أيضا        

  . (Coca Cola ) اللون األحمر و األبيض و التي يمكن أن تختلط مع قارورات

  

         :مةالتقليد المطابق للعال -2-2    

مثل هذا النوع من التقليد إعادة إنتاج سلعة أو تقديم خدمة تحمل نفس شعار  يطابق       

المعروفة، وذلك بدون طلب ترخيص من صاحب العالمة األصلية، وأحيانا ال العالمة 

    . يالحظ الفرق واضحا بين العالمتين

      

                                 :تقليد العالمات التجارية آثار -2-3    

  : إن نتائج تقليد العالمات التجارية تكون ثقيلة على     

  :المؤسسات -أ         

تؤدي إلى التي  لدى المؤسسات منافسة غير شرعية تقليد العالمات التجارية تخلق          

ة رى فان رداءمن جهة أخهذا من جهة، و خسارة في السوق بالنسبة للمؤسسات المقلدة

  .متأتي من هذا التقليد يشوه صورة العالمات التجارية للمنتجات األصليةال المنتججودة 

المتعلقة المؤسسات أرباحها ن تقليد العالمات التجارية يسلب إضافة إلى ذلك فا   

  .Alain.B,2006:8)(.التطور التجارياالستثمارية ، البحث، اإلشهار و بمجهوداتها

     

  : المستهلك -ب        

في الجودة إذ أن المظهر األصلي لهذه المنتجات  اعتبر تقليد العالمات التجارية غشي       

ة مع مرور الوقت ألنه يعتمد على تصنيع ذو قاعدة تحتوي على مادة أولية رديئ يتناقص

 رسميةثم توزع هذه المنتجات عبر قنوات غير ،الخ...يد عاملة قليلة أو غير مؤهلةالجودة و

   .يكون آخر الضحايا المستهلك الذين طريقها تصل إلى التي عو
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على صحة  األحيانفي أغلب  جدا إن المنتجات الخاصة بالتقليد تكون خطيرة       

 فال ،الخ...الغيار الخاصة بالسيارات باألدوية، قطعتعلق األمر  إذاللمستهلك خاصة 

 ئهشرا فياله التي خسرها طرق قانونية تسمح له باسترجاع أمو إتباعالمستهلك يستطيع 

يلحق به والذي التعويض على الضرر الصحي الذي قد  حتى جات، أولهذا النوع من المنت

   .قد يكون أحيانا مزمنا

  

  : مكافحة تقليد العالمات التجارية -4- 2       

ار جارية في االتفاقيات الدولية ، باإلضافة إلى األدوالعالمات الت تقليد تتجلى مكافحة       

  :ِمؤسسات، ويمكن ذكر أهم المجهودات المبذولة في هذا الميدانالتي تقوم بها الالتحسيسية 

  

  : االتفاقيات الدولية لمحاربة تقليد العالمات التجارية-أ           

  : (OMPI)المنظمة العالمية للملكية الثقافية  -              

 بلدهم،ة حقوق مالك الحقوق الثقافية في بلد، مهمتها األساسية هي حماي 179تضم        

  .وفي العالم كله

  :بحماية الفنون األدبية  االتفاقية المتعلقة -              

معاهدة األكثر أهمية في إدارة  23هي عبارة عن وكالة خاصة باألمم المتحدة تدير        

ة رسمية مع المنظمة قامت هذه الوكالة بإمضاء اتفاقي 1996وفي عام  ،التجارة العالمية

  .العالمية للتجارة

  

 بإنشاء قاعدة المعلومات التقليدوبغرض محاربة هذه المنظمات العالمية لقد قامت        

مة العالمية فمثال المنظالمزيفة،  الوفيات التي لها صلة بالمواداألمراض و ،خاصة بالحوادث

إطار التقليد، وعن طريق هذه دوية التي تدخل في معلومات حول األللصحة لديها قاعدة 

             احيتاطياتها من األدوية المزيفة أخذ  تستطيعفان المنظمات المحلية المعلومات 

(M.S,2004 : 4) .  
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   :دور المؤسسات و الشركات - ب       

تقوم المؤسسات والشركات في مختلف أنحاء العالم بجملة من المجهودات من أجل         

  : ي مكافحة تقليد العالمات التجارية و القرصنة نذكر منهاالمساهمة ف

األشخاص المعنيين بتطبيق السلطات العمومية، و ،المهنيين تقاسم المعلومات بين -        

  .باإلضافة إلى الجمعيات الخاصة بالمستهلكين،القوانين 

     مات التجاريةقيام الجمعيات المهنية بوضع قواعد معلوماتية حول تقليد العال -        

  .يسمح بتوعية المستهلك ممااألخطار التي تنجم عنها و

إلى تعزيز  تهدف خلق داخل المؤسسة ذاتها جهة مسؤولة عن الملكية الصناعية -        

كما أن هذه  ،)الخ...العالمة، براعة االختراع،( حماية الملكية الصناعية التابعة للمؤسسة 

  .ائية أمام المحاكم في حالة وجود نزاع مرتبط بتقليد العالمةالجهة تقوم أيضا بمتابعة قض

        الجهات المعنية بحملة توعية للمستهلك ضد التقليد قيام هذه المؤسسات و -        

  .الخ...،ن، التلفزيوكالصحافة :اإلعالمعن طريق استخدام وسائل  مساوئهو

  

  ): CNAC )Comité National Anti Contrefaçonاللجنة الوطنية لمكافحة التقليد  - جـ      

، تهدف إلى تنسيق عمليات مكافحة التقليد بين 1994تأسست هذه الهيئة الفرنسية عام          

  .المصالح الحكومية، بغض النظر عن القوانين واللوائح المخصصة لمكافحة هذه اآلفة

دفاع، وزارة العمل، وزارة وزارة ال: تتشكل هذه اللجنة من عدة هيئات ومنظمات مثل      

: هيئات غير حكومية إلى ة، باإلضافالخ...الثقافة، وزارة الفالحة، وزارة الداخلية،

كجمعيات حماية المستهلكين، وجمعيات مكافحة التقليد، كما تضم أيضا هذه الجمعية ممثلي 

 . الصناعيين ورجال األعمال ألشهر الماركات الصناعية الفرنسية

  

  : هام اللجنة الوطنية لمكافحة التقليد فيمايليتتجلى م     

  .تعزيز مكافحة التقليد على المستوى األوروبي والدولي -

 .تحسيس المستهلك حول أخطار التقليد -

مساعدة الصناعيين ورجال األعمال على فهم مختلف القوانين والتشريعات المتعلقة  -

 .بالبلدان األجنبية
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  .فحة التقليدإدخال إجراءات وتقنيات متطورة لمكا -

، تم وضع خطوات 2004-2003في المخطط العملي لهذه اللجنة والمتعلق بسنتي    

  )www.contrefaçon-danger.fr(: متطورة لمكافحة التقليد نذكر أهمها

  :التوعية من خالل االتصال والتدريب-   

مكافحة يتجلى ذلك خاصة في تقديم تدريبات حديثة للمهنيين خاصة المختصين في        

، باإلضافة إلى تقديم تكوين خاص في الجامعات )وحدات تدريب لمكافحة التزوير( التقليد

وشتى فروع التعليم العالي والمتعلقة بمجال حقوق الملكية الفكرية والصناعية، والقيام 

  .بإجراء أيام تحسيسية وملتقيات منتظمة حول أخطار التقليد

راء تكوينا عن بعد لكل شخص يمهم األمر في هذا كما قامت أيضا هذه اللجنة بإج     

قوانين حماية : حول المعلوماتخاص بها يحتوي على جميع  تانترنيموقع  وإنشاءالمجال، 

الملكية، عرض قائمة المحامين المختصين في هذا المجال، تقديم إجراءات محاربة 

  .الخ...التقليد،

  

   :تعزيز تطبيق القانون -   

  :عن طريق مايلي   

كتمديد مدة السحن، مضاعفة الغرامات الجنائية إلعطائها : القانون الجنائيتعزيز  -

  .الخ...صفة الردع،

     .تغيير أساليب تقييم الضرر ومنح التعويضات :القانون المدنيتعزيز  -

 .تحسين العمل القضائي والحكومي -

 .لتقليدتحسين عمل اإلدارة ووضع تنظيم أفضل لتوسيع مجال الخبرة في مكافحة ا -

 .توفير إمكانيات مالية ومادية وبشرية -

  

  :تعزيز التعاون الدولي -

  : عن طريق   

  .تعزيز التشريعات األوروبية -

 .تطوير التعاون الثنائي -
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توطيد العالقات مع مختلف بلدان العالم من أجل تبادل الخبرات واكتساب المهارات  -

  .المتعلقة خاصة في كيفية محاربة التقليد

  

  : (Blanchiment d’argent )تبيض األموال  -ارابع     

  :تعريفه -1

الفرق بين مفهوم تبييض  التطرق إلى تعريف تبييض األموال يجب اإلشارة إلى قبل       

  :األموال و غسيل األموال

  

  :مفهوم غسيل األموال -1-1

المخدرات انتشارا ورواجا كبيرين إذ يتم المتاجرة بها في أسواق  عرفت تجارة       

ة فيجري بيعها يوميا بكميات هائلة، ونظرا للرائحة التي تتميز بها المخدرات تجعلها خاص

تلتصق تلقائيا باألموال المدفوعة ثمنا لها، وبالتالي يصبح الورق النقدي له رائحة تميزه عن 

  .النقد الورقي العادي

  

بغسلها  قومونلها في البنوك ي إيداعهموتفاديا النكشاف أصحاب هذه األموال لدى        

وتنظيفها من روائح المخدرات حتى ال ينكشف سرها مستعملين بذلك إما الغسيل بعملية 

، أو بعض المواد المزيلة لروائحها، ليصبح في األخير الورق النقدي ليس له أية التبخير

  ).Alexia.J et autre,2000: 107(.رائحة وبالتالي يمكن إيداعه في البنك بأمان

  

الروائح القذرة عن هذه  إزالة يعني في البداية كان) غسيل األموال(فمصطلح إذن        

يتعرف على مصدرها ويشتبه في أنها ناتجة عن مصادر المخدرات  األموال حتى ال

ثم تطور هذا المفهوم ليصبح يعني استعمال وسائل مالية وحيل من أجل إضفاء ، ونحوها

   .مصادر قذرة غير مشروعةشرعية قانونية على األموال المكتسبة من 

  )Nicolas.G,2001:82(.  
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  :مفهوم تبييض األموال -1-2                

بطرق غير مشروعة يعني استخدام حيل ووسائل للتصرف في أموال مكتسبة         

، ثم ) الخ...لرشوة، االختالسات، الغش التجاري، تزوير النقود، ا( وغير قانونية 

مباحة شرعا وقانونا إلخفاء مصدرها غير الشرعي، بغرض الخروج  استثمارها في أنشطة

  ).David.G.H,2004:16(.من المساءلة القانونية وبالتالي تضليل الجهات األمنية المراقبة

  

القانوني، االقتصادي، ( عدة جوانب يشمل  تبيض األموال أن تعريفكما         

  :ه التعاريفهذ أهم  ، يمكن ذكر) الخ...سوسيولوجي، مالي، 

هو تحويل األموال غير الشرعية " :األموال كمايلييعرف المجلس األوروبي تبيض          

، أو يستعملونها ألغراض يعاد استثمارها في قطاعات شرعية إلى أموال شرعية، أين

  .  (Jean louis.H et autre, 1996 :50) ."شخصية

" تبيضها أيتطهيرها و تنظيفها،ريدون ي قذرةهو وجود أموال " :تعريف آخرهناك        

(Ahmed.E,2000 : 13).  

  

   يقصد بتبييض األموال القيام بإخفاء : وعموما يمكن تعريف تبيض األموال كمايلي        

المداخيل الناتجة عن الجرائم غير المشروع لألموال المنقولة أو تمويه المصدر  أو

عن طريق كاذبة لمنبع هذه األموال رات غيرها مع محاوالت خلق مبرو كالمخدرات

  . توظيفها في مشاريع استثمارية رسمية

  

  :ضالتبييمراحل  -2           

ففي  ،تتم في ثالث مراحلاألموال القذرة عملية ديناميكية تعتبر عملية تبييض         

في المرحلة الثانية يتم محو كل آثار والمرحلة األولى يتم فصل األموال عن الجريمة 

ب هذه األموال يحاول ـالثة فان صاحـلة الثـي المرحـا فـأم،ينـالمحققالجريمة لتمويه 

   .هةـة شبـأي داثـإحدون ـبـة وستعملـطرق المـال ـتما كانـترجاعها مهـاس

)Alexandra.J et autre,2003:8(.  
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  :توظيفال: المرحلة األولى - 1- 2              

وضع أموال غير مشروعة داخل النظام المالي الذي الهدف من هذه المرحلة هو        

في عدد كبير من الحسابات   وإيداعهامبالغ صغيرة   إلىيعتمد أساسا في تجزئة هذه المبالغ 

  .مصرفيا في حساب واحد بطريقة ال تثير الكثير من الشبهات تجميعهاليتم بعد ذلك 

ألموال فيها تكون عرضة وتعتبر أصعب مرحلة للقائمين بغسل األموال ألن ا       

  .الفتضاح أمرها

  

  : اإلخفاء: المرحلة الثانية - 2- 2              

، كشراء أو بيع أغراض ثمينة: موال تتم بعدة طرق تهدف إلى إخفاء مصادر األ        

التحويالت المصرفية، شراء حصص في محافظ استثمارية، إعادة األموال إلى حسابات 

  .مية أو محترمةمصرفية باسم شركات وه

  ".شبه مبيضة"يمكن القول بأنها  المرحلة،فاألموال التي تصل إلى البنوك بعد هذه        

  

  :الدمج: المرحلة الثالثة - 3- 2              

مظهرا شرعيا على  إضفاء إلىهي المرحلة األخيرة من سلسلة التبييض تسعى         

استخدامها بطريقة مربحة ومحترمة عن طريق القيام  وإتاحةاألموال غير المشروعة 

    .لكي ال يبقى أي أثر لمصدرها اإلجرامي مشروعات اقتصاديةفي استثمارها ب

  

  :أسباب تبييض األموال-3           

  :ظاهرة تبييض األموال وتفاقمها لعل أهمها توجد العديد من األسباب وراء تزايد     

له القذرة صفة المشروعية و التنصل من عالم الجريمة محاولة المجرم  إعطاء أموا -

 ومن تبييضها، في يرغب التي الثروة هذه إلى أدت سابقة جرائم من بارتكابه قام وما

 ةاإلجرامي مصدرها ومابين المحققة الثروة بين ما الصلة قطع في يرغب فإنه ثم

  . يحس باألمان حتى

 معدالت وزيادة العمالء، اكتساب و لاألموا من المزيد لجذب البنوك بين التسابق -

 ما وكل األجنبي الصرف وكذلك الدائنة، الفائدة أسعار فروق خالل من األرباح
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 في لبنان في انترا لبنك حدث كما البنوك، بين الشريفة غير والمنافسة بالعولمة يرتبط

 .غيرهما و 2003 عام الجزائر في خليفة آل وبنك الستينات

    عموالت على للحصول سلطاتهم باستغالل المسؤولين بعض يقوم ذإ اإلداري الفساد -

 نشاط ءلبد حكومية تراخيص إعطاء أو معينة، صفقات تمرير مقابل رشاوى أو

 .استثماري

 إلىبالبعض  مما يدفع االقتصادية األنشطة على والرسوم الضرائب معدالت ارتفاع -

لى طرق غير شرعية إلخفاء ، واللجوء إالضريبي العبء هذا من التهرب محاولة

 .أموالهم

 اقتصادية آفة أكبر تعتبر التي المخدرات في التجارة رأسها وعلى الممنوعات في التجارة-

 بعض إلى باإلضافة المشروعة غير للدخول مصدر أكبر وهي الشعوب بين ما تتداول

 .الخ...السالح في القمار والتجارة أندية مثل المحرمة األنشطة

 دول الجنات الضريبيةوالتي يطلق عليها بعمليات غسيل األموال لالدول  بعض تشجيع-

، باإلضافة إلى البنوك السويسرية التي تقدم تسهيالت كبيرة لمن يريد إيداع هامسكجزر ب

  .أمواله عندها

  :محاربة تبيض األموال -3           

  : ألموال ، نذكر منهاعلى المستوى الدولي استخدمت عدة وسائل لمكافحة تبيض ا        

وإدخال  لمكافحة تبييض األموال األكثر تصنيعا في العالم بإصدار قوانينقيام  -        

 .في هذا المجال التعاوني القانونيتحسينات  على االتفاقية التي تخص 
.(Marc Debark.H, 1992 :67)  

تضم )  FAFT(  )Finacial Action Task Force(ب تم إنشاء منظمة تسمى -        

دول مجلس التعاون الخليجي ودول أوروبية، تختص هذه األخيرة  إلى اإلضافةدولة ب 29

قانوني مقبول يتم من خالله مكافحة عمليات غسيل األموال، وقد  إطار وإيجادبصياغة 

توصية موجهة لألنشطة المصرفية لمكافحة وعرقلة عمليات  40أصدرت هذه األخيرة 

   :بثالثة أركان هيدعمت  غسيل األموال

  .إنشاء سياسات وإجراءات خاصة بمفهوم اعرف عميلك -*         

  .إنشاء نظام خاص بالتسجيل واإلبالغ عن التحويالت الكبيرة -*         
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إيجاد أسلوب أو صياغة ما للتوفيق بين سياسات البنوك الداخلية وبين ما  -*         

  .األموال تتطلبه إجراءات مكافحة عمليات غسيل 

الواليات : لقد صنفت هذه المنظمة الدول التي تعتبر مصدر غسيل األموال كمايلي    

، %4.60، الصين %5.20، روسيا %5.30، ايطاليا %46.30المتحدة األمريكية بنسبة 

، %2.40، بريطانيا %2.90، كندا %4.10، رومانيا %4.40، فرنسا %4.50ألمانيا 

  .)FAFT,2009:6( %.2، أسبانيا %2.20هومج كونج 

: على عدة مستويات ركزكما أن التعاون الدولي لمكافحة جريمة غسيل األموال        

  .وإدارية قانونية، قضائية،

  

  : على المستوى األمني- 1- 2              

 التي ، و)االنتربول( ة الشرطة الدوليةتتدخل في هذا المستوى هيئات دولية كمنظم        

  :تهدف إلى

  .التضامن في سبيل مكافحة اإلجرام على المستوى الدولي-  

المعلومات وتأمين االتصال بين جهات الشرطة في الدول المختلفة لتبادل الخبرات  -  

والهاربين بغية القبض  البيانات المتعلقة بالمجرمينأساليب العمل كتبادل المعلومات وو

  . معاقبتهمعليهم و

  :اإلداريوى القضائي و على المست -3-2            

طريق  ضرورة مكافحة غسيل األموال عن إلىاتفاقيات التعاون الدولي  تهدف        

التي تقدم الخدمات المالية على تطبيق الصارم الهيئات األخرى التزام المؤسسات المالية و

تمويل اإلرهاب لمعاقبة أصحاب تبيض األموال واإلطار القانوني للتشريع الذي يوفر 

       ).45 :2002و آخرون،  أ.ادوارد( .بعقوبات 

  

 :EVASION FISCALE التهرب الضريبي -خامسا      

  .الغش الضريبي و تجنب الضريبة: يتفرع التهرب الضريبي إلى نوعين هما         
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   :الغش الضريبي -1           

ام والنصوص القانونية ي ذلك مخالفة المكلف لألحكالتهرب غير المشروع ، ويعنهو        

كامتناع المكلف عن تقديم بيان بدخله، أو تقديم بيان (  بوسائل الغش واالحتيال على القانون

  ).Jean C.M,1984:8(.عدم االلتزام بدفع الضريبة إلىبغية التوصل  )الخ...خاطئ،

    

  :التجنب من الضريبة -2           

وم به المكلف وذلك باستغالله بعض الثغرات وهو يعني التهرب المشروع الذي يق        

  ).André.M,1987:26(. عدم االلتزام بدفع الضريبة المترتبة عليه إلىالقانونية للتوصل 

  

  :الصور التي يتخذها الغش الضريبي -3           

  :بالنسبة للضرائب المباشرة - 1- 3              

كاألطباء، المحامين، ( مهن الحرة يستعمل هذا النوع بصفة عامة أصحاب ال        

  .إذ يقومون بتقديم اإلقرار مع تقديم الدخل بقيمة أقل من القيمة الحقيقية )لخا...التجار،

          كما يقوم أصحاب الشركات عند تحديد وعاء الضريبة على األرباح التجارية        

تضخيم التكاليف، وهذا ائج ووالميزانية وحسابات النت الصناعية بتزوير دفاتر الحساباتو

  .بقصد تخفيض األرباح المفروضة عليها الضرائب

ع عن طريق إخفاء المظاهر الخارجية التي ينص المشر ايتم الغش الضريبي أيضو       

التركة جزء كبير من  بإخفاءقيام الممول مثال ذلك على فرض الضريبة على أساسها، و

     . (Geert.D,2007:10 ).عن المصالح الضريبية

      :بالنسبة للضرائب غير المباشرة -3-2               

ة للسلع هو قيام الشخص بإخفاء المادة الخاضعة للضريبة كما هو الحال بالنسب        

التي تكون محال لفرض الضرائب الجمركية، أو أن يقوم صاحب المصدرة أو المستوردة، و

  .لكن تكون هاته األخيرة أقل مما عليه في الواقع هذه السلع بإعطاء تصريح يتضمن قيمتها
 

  :عموما يمكن ذكر أشكال وطرق التهرب الضريبي فيمايلي       

  .كل من يمارس نشاط يحقق له دخل دون أن يعلم عنه المصالح الضريبية -      
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زيادة النفقات والتكاليف على نحو وهمي بغرض تقليل األرباح وبالتالي تقليل  -      

  .ضرائب المفروضة عليهاال

  .فتح سجالت تجارية بأسماء وهمية أو تابعة ألشخاص متوفون -      
       
   :الضريبي تهربال أسباب -4           

  )Antonie.N,2009:9-10( : يمكن حصرها فيمايلي        

 وهي مرتبطة بمستوى المعيشة والوضع االقتصادي بشكل: األسباب االقتصادية-          

  .عام، فالوضع الجيد لالقتصاد ال يؤدي إلى التهرب من دفع الضريبة

عدم الشفافية في اإلجراءات المالزمة لكيفية تحديد الوعاء الضريبي ، باإلضافة  -        

  .الى انعدام الضوابط الواضحة في كيفية تسيير العوائد الناجمة من التحصيل الضريبي

  .ائبكثرة الضرائب تقتل الضر -        

ونعني بها درجة الوعي لدى األفراد المكلفين بدفع الضرائب،  :األسباب األخالقية -        

  .فكلما كانت درجة الوعي كبيرة أدى ذلك إلى زيادة دفع الضرائب والعكس صحيح

          

  :آثار التهرب الضريبي - 5       

   :خلف التهرب الضريبي آثارا جلية أهمهاي        

إذ يؤدي إلى نقص اإليرادات  :على الخزينة العمومية أثر التهرب الضريبي  -        

بالتالي حرمان  على تنفيذ المشروعات األساسية،  هذا ما يولد عجز الدولةو المالية

  .المواطنين من االستفادة من هاته المشروعات

أن نقص أموال  حيث المواطنينعدم تحقيق العدالة في توزيع األعباء العامة بين  -        

أو زيادة سعر الضرائب الموجودة  جديدة،الخزينة العامة يحتم على الدولة فرض ضرائب 

  .العبء على الممولين إلقاء يسابقا  مما يشجع على زيادة التهرب و بالتال

فالمتهربون من دفع الضرائب : الصناعة الوطنيةأثر التهرب الضريبي  على   -      

  .ليةالصناعة المح جاتوائع من الخارج مما يؤدي إلى إضعاف منتراد البضييشجعون است

التأثير على المنافسة بين المشروعات فالمؤسسة التي ال تدفع الضرائب تقل نفقاتها -      

  . مما يجعل لها قدرة تنافسية أكثر
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  :الضريبي تهربمكافحة ال -6      

الخارجي، الداخلي و: ى الصعيدينهذه الظاهرة، وذلك عل اتخذت عدة إجراءات لمحاربة   

  :ويمكن ذكر أهم هذه اإلجراءات

  :التعاون الدولي -6-1          

ريبية عبر مختلف أنحاء العالم، وهذا من أجل تم إبرام اتفاقية بين المصالح الض       

الوسائل المنتهجة في التهرب من دفع الضريبة ، ثم تجمع هاته البحث عن كل الطرق و

 بإيصالو تدرس عن طريق فرق مختصة، ليقوم في النهاية رئيس هذه الفرق  المعلومات

تستعملها كأسلحة لمكافحة التي  إعطائها الوسائلوتوزيعها على مختلف الدول و  الدراسات

   .الغش الضريبي

  :على األسرار اإلطالعحق  -6-2          

حق االطالع على كل الوثائق تسمح هاته االتفاقيات للمصالح الضريبية المراقبة ب       

  : المتعلقة بالبنوك وهذا من أجل اتخاذ إجراءات تتمثل في

  .إلغاء كل الحسابات البنكية التي تكون مجهولة -

  .البنكية للعمالء لدى البنك التحقق من تطابق المعلومات الخاصة بالحسابات -

 .تطبيق عقوبات جزائية في حالة اكتشاف التالعب -
 
  :ملتقيات مفتشي الضرائب - 3 -6         

كشف التهرب  المختصين فيتهدف هذه الملتقيات السماح لمسؤولي الرقابة الجبائية و       

 حيث يتم ذلك المعلومات في المجال التطبيقي، و تبادل الخبرات والضريبي بمختلف أنواعه 

     .عن طريق دراسة حاالت واقعية
 

  :ظواهر و االقتصاد غير الرسميالعالقة بين مختلف هذه ال -سادسا      

  بديلة أم متكاملة؟ تكون هل هذه العالقةويعني بذلك        

فلو أخذنا ظاهرة الرشوة و عالقتها باالقتصاد غير الرسمي نجدها منطقيا عالقة        

حيث أن الحاالت التي نجدها في الرشوة هي تقريبا نفسها في االقتصاد غير  مترابطة

  . يوجد من يقول بأن االقتصاد غير الرسمي هو بديال للرشوة أنه إال ،الرسمي
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(Souléye.k, 2002 :15)  قولهبذلك ير الرسمي هو بديل للرشوة معلال يرى بأن القطاع غ: 

أي من أجل ( فانه ال يكون لدينا المال الكافي للرشوة  رسميإذا لم نتواجد في طريق غير  "

  .")الحصول على ما نريد

من المحللين من يرى بأن العالقة بين الرشوة واالقتصاد غير الرسمي هي وهناك        

 حيث  ،ةلدراسات التي أقيمت على دول أمريكا الالتينياستنادا لعالقة إحصائية جد متينة 

ى انخفاض ؤدي إلت) معنى أن ذلك الرشوة أقل(ة في نقطة من مؤشر الرشوة وجد أن زياد

ان الدول التي لها نسبة الرشوة مرتفعة يكون القطاع غير بالتالي فاالقتصاد غير الرسمي، و

  .  يخلصون للقول بأن العالقة بينهما متكاملة أكثر ما تكون بديلة، والرسمي فيها جد مهم

  

 ئيهينجد االقتصاد غير الرسمي  فإنناتكلمنا على تقليد العالمات التجارية  إذاأما        

الدوائر غير  إلىالمقلدون غالبا ما يلجئون ف ،مهالمثل هذه الظاهرة الجو المالئم لقيا

منتجاتهم، ألن هذه األخيرة تؤمن لهم الهروب من مراقبة  ترويجالمصرح بها من أجل 

هذا ما  ،القوانين التي من شأنها أن تحمي السلعة المقلدةعد والدولة لهم وتجاوز كل القوا

كات االجتماعية مما يؤثر سلبا االشترالك باالحتيال مع مصالح الضرائب ويسمح لهم كذ

  .(Ahmed.H,1989 :10 )على خزينة الدولة 

عتبران لتان تلا لغش الضريبيض األموال وايتبي نفس الشيء بالنسبة لظاهرتي       

نتجان عن ممارسة األنشطة غير الرسمية فهما تالمحرك األساسي لالقتصاد غير الرسمي، 

أهم الطرق األساسية التي  من عتبرانتو الرسمي و المخفية التي تنشط في االقتصاد غير

من جهة أخرى فان مثل هذا النوع يحاول هذا من جهة، و تساعد على تمويل هذا االقتصاد

                 .لرسمي بغية اكتساب الصفة الشرعيةا قنوات القطاعالتسرب إلى 

)Jean paul.G,2002:13  .(  

  

  :غير الرسميأسباب تطور االقتصاد - المبحث الثالث
من أجل معرفة األسباب الحقيقية لتنامي ظاهرة االقتصاد غير الرسمي ، يجب أوال        

  :معرفة العالقة بينه و بين االقتصاد الرسمي
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  : تعريف االقتصاد الرسمي - أوال      

اعد التي تسمح عبارة عن مجموعة القو هو: كمايليقتصاد الرسمي تعريف االيمكن        

إعادة توزيع الثروة التي يحتاج إليها المجتمع، وذلك وفق لمبادئ العدالة  تاج، تسيير وباإلن

ويعتبر االقتصاد الرسمي أساس  وقوانين السوق  داخل الحدود الذي يسمح بها المحيط،

  .اإلصالحات االقتصادية

  

  :بين االقتصاد غير الرسمي و االقتصاد الرسمي الفرق -ثانيا      

عدة مميزات تساعد على  هناك   ، فانه توجد  (OIT)لمنظمة العالمية للعمل حسب ا       

  : بين االقتصاد الرسمي و غير الرسمي التفرقة

  .المؤسسات غير المتجانسةي والفرق بين المؤسسات على مستوى االقتصاد الكل - 

 ىوأخرن تمارس بالموازاة بعقود رسمية فبعض األنشطة يمكن أ: مرونة العمل -    

 .غير رسميةبعقود 

             سهولة حواجز ممارسة األنشطة غير الرسمية مقارنة باألنشطة الرسمية -    

 ).الخ...المؤهالت، رأس المال، القروض،( 

يلعب القطاع غير الرسمي دور كبير في استيعاب المهاجرين بدون وثائق، باإلضافة  -    

 .صاديين المستبعدين من القطاع الرسميإلى كونه يستقبل أيضا المتعاملين االقت

إن مستويات الدخول الخاصة باألنشطة غير الرسمية تكون متأرجحة  فأحيانا تكون   -     

مرتفعة و أحيانا أخرى منخفضة ، عكس دخول األنشطة الرسمية التي تكون في الغالب 

 .نوعا ما تتميز باالستقرار

غير الرسمي يمكن أن يتناقص إذا  ألن القطاع القوانيناالستجابة إلى القواعد و -    

 .أصبحت القوانين أقل صرامة

القطاع غير الرسمي فال  أما فيفي القطاع الرسمي تدفع الضرائب و الرسوم،  -   

  .رسومال الضرائب و ال تدفع
 

ويمكن توضيح أهم الفروق الموجودة بين القطاع الرسمي و القطاع غير الرسمي        

  :لتاليفي الجدول ا
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  الفرق بين القطاع الرسمي و القطاع غير الرسمي): 1(الجدول رقم

 القطاع غير الرسمي  القطاع الرسمي

  :األهداف الرئيسية

  .تحقيق أقصى حد من األربح في السوق -

 .دخول مقنن، وجود نقابات -

 .تطبيق تشريع العمل -

 .األجنبيةاالستفادة من القروض الوطنية و -

 .دفع الضرائب و الرسوم -

 .أجور و عقود العمل -

  :تنظيم السوق

  .حواجز عند الدخول -

 .عالمات مسجلة، منتجات معيارية -

 ).الحصص، الرخص، الرسوم( أسواق محمية  -

  :التكنولوجيا

  .عصرية و مستوردة -

 .االستعمال المكثف لرأس المال -

 .التربية الرسمية الزمة -

  .إنتاج نطاق واسع -

  :األهداف الرئيسية

  .تحقيق مداخيل في السوق -

 .سهولة الدخول و عدم احترام القواعد -

 .انعدام تشريع العمل -

 .التمويل الذاتي -

 .عدم دفع أي رسوم أو ضرائب -

 .التشغيل الذاتي، األجرة على الوحدة المنتجة -

  :تنظيم السوق

  .غياب الحواجز عند الدخول -

 .تقليدية منتجات -

 .أسواق غير محمية -

  :التكنولوجيا

  .تقليدية، مكيفة، منشأة -

 .ل المكثف للعملاالستعما -

 .تمهين غير رسمي -

 .صغيرة و متنوعة إنتاجيةوحدات  -

  

 
االقتصاد غير الرسمي أوهام وحقائق، تقرير لجنة عالقات العمل، : المجلس االقتصادي واالجتماعي: المصدر

  .2004الجزائر، جوان 
 
 

   :أسباب تنامي االقتصاد غير الرسمي - ثالثا  

  : غير الرسمي في النقاط التاليةيمكن ذكر أسباب تنامي االقتصاد 

عدم قدرتها على تلبية كل لي تنامي هذا االقتصاد وذلك ف اكبير االدولة دور تلعب - 1

  .مجتمع بالنظر إلى النمو المتزايد لل حاجات المجتمع  خاصة في ميدان الشغل

 التعامالت نوعيةباإلضافة إلى  ،العولمة و أثرها على نوعية األنشطة الممارسة  - 2

الستثمارات ومدى قدرة المؤسسات على خاصة في مجاالت التبادل وا يةصاداالقت

جل مواكبة المنافسة من أنجد أن هناك مؤسسات و إذ ،الصمود اتجاه هذه العولمة
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ذلك  البحث عن اليد العاملة الرخيصة من البلدان النامية ويتم بعد إلى الدولية تلجأ

  .درجة ممكنة ىاستغاللها ألقصتوظيفها بطرق غير قانونية و

عدم قدرة أصحاب األجور الضعيفة الذين يعملون في القطاع الرسمي على تلبية  - 3

للجوء إلى العمل في القطاع غير الرسمي من أجل الحصول  ع بهمما يدفمحاجاتهم، 

 .على أجور إضافية

 .النمو الديمغرافي المتزايد - 4
 

ألزمات االقتصادية او لخوصصةة الناتجة عن اإلصالح الهيكلي، ااآلثار السلبي - 5

تصريح  ما ينتج عنها منغلق المؤسسات العمومية ويتجلى ذلك خاصة في حاالت 

 .الخ...العمال،

 .حترام قوانينهاعلى إجبار كل األفراد ال عدم قدرة الدولة - 6

 باإلضافة إلى عدم الرشوة،وتراجع الدولة على أداء مهامها وانتشار البيروقراطية  - 7

الخ ، كل هذا  يشجع األفراد للدخول إلى مثل هذا النوع ...تطبيق القوانين بصرامة 

 ).9: 2004،المجلس االقتصادي واالجتماعي( .من القطاع

تعلم المرأة أصبح يساهم بدوره في زيادة حدة البطالة، وبالتالي تنامي االقتصاد غير  - 8

 .رجال فقطيوم مناصب كانت في السابق حكرا على الالرسمي، إذ أصبحت تتقلد ال

ظهور أنشطة يمكن احترافها  إلىأدى  مما ور قطاع السياحة و الحرف التقليديةتط - 9

 .ال رسميا

     ففي بعض البلدان يكون النمو االقتصادي جد ضعيف، :هيكل النمو االقتصادي-10

خلق اختالال في يلكن ال يرافقه خلق لمناصب شغل جديدة هذا ما  اأو يوجد هناك نمو

ما يدفعهم للجوء إلى العمل في القطاع غير الرسمي من أجل إمكانية تشغيل البطالين،م

  .تلبية حاجاتهم

  

  :هيالعوامل التي تحفز تنامي األنشطة غير الرسمية ذكر أهم  أيضا كما يمكن       
  ).10:1983ت،.فيتو(        
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  :الضرائب -1           

يشجع  ليهم ، وهذا مافكلما زادت أسعار الضرائب كلما اعتبرها األفراد كعبء ع       

  .التهرب منها 

  : اللوائح -2         

االلتفاف يشجع محاوالت وإن االقتصاد الذي تضبط لوائحه يولد ضغوطا داخله         

  .نشطة مختلفة ال يمكن مراقبتهاأ على هذه اللوائح  وبالتالي ينشئ

  

بط األسعار، اإللزام كما تضم اللوائح أيضا قوانين متعلقة بسوق البضائع، ضوا        

فكل . الخ...حصص االستيراد و موانع التصدير،  ،التسويقهيئات  وبالبيع إلى الحكومة أ

  .الموازيةن تدفع بالمنتج والمستهلك باإلفالت منها واستخدام األسواق المخفية وهاته القواني

  

التي جنبية، وأيضا هذه اللوائح القوانين التي تضبط أسواق العمالت األ تضمنتو        

ساعد على تنامي سوق العمالت الموازية للسوق مما ي تكون مرتبطة بأسعار الصرف

مما يسمح للمستورد بالحصول على بعض كأن يبالغ في فواتير الواردات  الرسمية،

  .الخارج،أو يبيعه في السوق السوداء يترك جزء منها فيف بالسعر الرسميالعمالت الصعبة 

  

  :الحظر -3        

فع باألفراد إلى ممارستها يقصد به منع القانون لممارسة بعض أوجه النشاط مما يد        

  .الخ...ب القمار غير المشروعة،تجارة المخدرات، ألعا: من أمثلة هاته األنشطةسرا، و

تخلف  لكنهاما يالحظ على مثل هاته األنشطة أنها تدر عوائد كثيرة على أصحابها        

  . آثارا سلبية كبيرة على االقتصاد في نفس الوقت

  :الفساد البيروقراطي -4           

 ،ظفين العموميين سلطاتهم في الحصول على مكاسب خاصةالمو يستخدم بعض       

  .باسم الرشوة على هذه العمليةيطلق 
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  :الموجودة بين االقتصاد الرسمي و االقتصاد غير الرسمي العالقاتطبيعة -رابعا      

ظهرت ثالث تيارات فكرية تتناول مسألة العالقة بين االقتصاد الرسمي وغير    

  :الرسمي، وهي

   (Les dualistes)التيار الثانوي  -

 (Les structuralistes)التيار البنيوي  -

  (Les légalistes )التيار القانوني -
 

 امشي  ليس لهيرى بأن االقتصاد غير الرسمي هو اقتصاد ه للتيار األولبالنسبة          

لقد ظهر هذا . يشكل مصدر رزق لشريحة الفقراء وهوعالقة مباشرة مع القطاع الرسمي، 

  .التطور الصناعي لم يوفقا في امتصاص البطالةواالقتصاد ألن النمو االقتصادي 

  

فيرى بأن االقتصاد غير الرسمي هو نابع من االقتصاد الرسمي   التيار البنيويأما        

في االقتصاد الرسمي يحاولون إضعاف عالقات العمل بين  الذين لهم نفوذاماليين وأن الرأس

ل ـن أجـم عيتهمـحت تبـمية تـير الرسـجعل اليد العاملة غوبالتالي القطاعين 

   .تحسين جو المنافسةكلفة العمل وـخفيض تـت

)Portes.Aet autre,1989:289.(  

  

باألحرى األنشطة غير أن العمل غير الرسمي أو بر فانه يعت  للتيار القانونيبالنسبة        

 .مثابة رد فعل عقالني في المبالغات القانونية المفروضة من قبل اإلدارةالمصرح بها هي ب
(Hermando.Soto,1991 :30).  

متعددة وتأخذ في ) الرسمي وغير الرسمي(طبيعة العالقات بين القطاعين  إن       

هذه األخيرة تتواجد داخل مجموع القطاعات  ،الرسميةالحسبان شساعة األنشطة غير 

  ). الخ...الفالحة، التعليم، الصحة، النقل، الحرف، الخدمات، ( اقتصادية -السوسيو

اليد  التموين، اإلمدادات المالية، المنافسة، :فيوتكمن مجاالت العالقة بين القطاعين        

  .الخ...العاملة
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  :العالقة في ثالث نقاط رئيسية هي يمكن تعريف هذه عموما       

  .قد تتواجد عالقات عامة بين القطاعين - 1

القطاع  إلى ىأخر ةمرالقطاع الرسمي و إلى ةذين ينتمون مرعالقات بين العاملين ال - 2

  .غير الرسمي

بعض األنشطة التي ال يمكن تصنيفها كلية ضمن القطاع الرسمي وال ضمن القطاع  - 3

األنشطة خاصة في نجد هذا النوع من (  كن وصفها بشبه رسميةغير الرسمي وإنما يم

سجل و الحرفيين يملكون بطاقات مهنيةأغلبية التجار وفالتجاري ، المجال الحرفي و

   . دفع الضرائبل من الدخل الحقيقي  وذلك لتفادي يصرحون بدخل يكون أقتجاري، لكنهم 

  

ت بين القطاعين هي لهامة في العالقاكما يمكن القول أنه من بين أهم الوظائف ا       

غلبية ع غير الرسمي بالقطاع الرسمي ألن أهذه األخيرة تربط القطاف وظيفة التموين

  .األنشطة غير الرسمية تمون عبر طرق رسمية 

  

لو أننا و مهمةأما في المجال المالي فيالحظ بأن العالقة بين القطاعين تكون جد        

صاد الرسمي يكون له النصيب األكبر من الربح مقارنة بالقطاع بأن االقتنستطيع القول 

معنى ذلك أن القطاع ( اآلخر ألنه يستخدم جزء كبيرا من وفرات االقتصاد غير الرسمي 

سمي المودعة في الرسمي يستخدم مدخرات األفراد الذين يعملون في االقتصاد غير الر

القطاع غير الرسمي ال يستفيدون في حين أن أصحاب  ،في شكل قروض  يوظفهاالبنوك و

لعدم توفر لديهم وثائق  نظرا عدم ثقة البنك فيهم: كثيرا من القروض لعدة أسباب أهمها

يعتمدون في تمويل أنشطتهم  ما نجدهم عادة، ف)الخ...تثبت مهنهم، قلة أو نذرة الضمانات،

  .الخ...على التوفير الشخصي أو مساعدة األقارب،

  

تدفق معتبر لهذه األخيرة من القطاع  ة اليد العاملة فيالحظ وجودناحي أما من       

 ،     عدم توفر مناصب للشغل في القطاع األولالقطاع غير الرسمي بسبب  إلىالرسمي 

يتجهون  حصلوا على عملي نجد أن خرجي الجامعات وأصحاب الشهادات الذين لم إذ

  .جاتهمالمهن غير الرسمية وذلك بغرض تلبية حا إلىمباشرة 
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االقتصاد غير الرسمي أصبحت صعبة لية الفصل بين االقتصاد الرسمي وإن عم         

فاالقتصاد غير الرسمي يجلب كل ما : عدة عالقات بين هذين الشكليننوعا ما ألن هناك 

مي ـتصاد الرسـاالقن أن ـي حيـتصاد الرسمي ، فـن االقـم يهـمل فـطلب العـيت

    ). اليد العاملة بين القطاعين في ةيهناك حرك( د اآلخر تعامل بمنتجات االقتصاـي
(Jean Marie.C, 2006 : 11)  .  

  

تتجسد العالقة المتبادلة بين القطاعين في كون كل واحد منهما له تأثير على  كما       

العامل يمكن أن يتواجد في نفس الوقت في كال ( اآلخر خاصة من ناحية اليد العاملة

  ).يمكن أيضا لموظف أن يقيم مؤسسة صغيرة غير رسميةالقطاعين، و 

          أما في العالقات االقتصادية فان هذا الترابط يظهر خاصة في تبادالت السلع         

 .الخدمات بين القطاعينو

  :ون هذه العالقة في شكليمكن أن تكو    

  

  :العالقات التجارية -          

الصغيرة غير الرسمية تشتري مواد أولية من االقتصاد حيث أن معظم المؤسسات        

ومن ثم يمكن  ،الرسمي وتحولها فيما بعد إلى منتجات نهائية يعاد بيعها في األسواق 

  .للقطاعات الرسمية شراء المنتجات غير الرسمية

  

  : أهمها سلبية هذا النوع من العالقات التجارية يخلف نتائج  

ير الرسميين يدفعون ضرائب عند الحرفيين غالتجار وف: ضريبيةعدم وجود عدالة  -

     على القيمة المضافة الضريبة  في المقابل لكنهم ال يدفعون ئهم للمواد األولية،شرا

   .عكس التجار و الحرفيين الرسميين أو على الدخل

 السعر التجاري لمختلف األنشطة اإلنتاجية غير الرسميةال يوجد فرق كبير بين  -

    .لهذه األخيرة ئرباألنشطة الرسمية مما يحقق خسامقارنة 
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  :العالقات المتأتية من الحركية المهنية -          

  :هذه الحركية يمكن أن تظهر في شكلين   

  حركية طويلة المدى -

  حركية قصيرة المدى -

  

  :حركية طويلة المدى -أ            

  (Lopez-Castano,1987)ل لوبز قاسطانوالحركية كان من أهم أعماهذا النوع من         

يرى بأن العمل غير الرسمي يرتكز على وحدات تتكون من عشرة أشخاص فما فوق حيث 

، أصحاب األعمال أصحاب المؤسسات الصغيرةأجراء، : شرائح مختلفة إلىينتمون 

   ).الخ...المنزلية، أرباب األعمال المستقلة، و أصحاب المشاريع الصغيرة،

  

معظم الشباب يلتجئون عند تكوين حياتهم المهنية إلى استعمال مختلف الوسائل إن           

كأجير ( وذلك بصفتهم عمال مستقلين ) أي الدخول في القطاع غير الرسمي( غير الرسمية 

هذه الفئة من الشباب تكون ، )الخ...في المؤسسات الصغيرة، أو القيام باألعمال المنزلية،

، بعد ذلك  ]25-20[ العشرينالسن العشرين والخامسة و بينما  وحتتراعادة  أعمارهم

ابتداء من السن األربعين و، )سواء كان عاما أو خاصا( الحديث يذهب أغلبيتهم إلى القطاع 

  .الصغيرةإلى العمل المستقل أو يتقلدون مناصب أرباب المهن  توجه األفرادي

  

د غير الرسمي يلعب دورا هاما في تحقيق يخلص لوبز قاسطانو للقول بأن االقتصاو       

 اخذ تكوينكما أنه يخلق فرصا للشباب في أ إضافية خاصة بالنسبة إلى المتقاعدين، لمداخي

  . (Bruno.L,1994 :80 )في مختلف ميادين الشغل  اتقني
 

  :حركية قصيرة المدى -ب               

يقال و الرسمي،سمي إلى القطاع غير يقصد بها انتقال اليد العاملة من القطاع الر       

عموما نجد مثل  ،فقطوإنما هو مرحلي  طويالأنها قصيرة المدى ألن هذا االنتقال ال يدوم 

  .في األنشطة غير الرسمية الموسمية فقط الحركيةالنوع من هذا 
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غير الرسمي ينظر ع العالقة بين االقتصاد الرسمي وفي األخير يمكن القول بأن نو        

  (Bruno.L,1994 :95 ): من وجهتين ليهاإ

تعمل فهي  نبين االقتصادييأن هذه العالقة تتصف بالتكامل ترى بو :الوجهة األولى -

على ضمان استمرار تكامل وظائف االقتصاد الحضري رغم اختالفهما من حيث كونهما 

  .يعكسان نمطين و فرعين من مصادر الدخل

باعتبار أن االقتصاد غير الرسمي يغطي العجز  ويبررون أصحاب هذه الوجهة ذلك       

 إلىالذي يشكو منه القطاع الرسمي  خاصة من ناحية تشغيل اليد العاملة،بل ذهبوا للقول 

و توليدا للدخل في مجتمع  اإلنتاجيةأن أنشطة االقتصاد غير الرسمي أصبحت مجاال لزيادة 

  .كان بدونها سيصبح أكثر فقرا

استغالل هذه العالقة هي عالقة التبعية و حابها بأن نوعيرى أص :الثانيةالوجهة  -

تي تقف أمام نمو ي فهو يعتبر من المعوقات الللمؤسسات القطاع الرسمي، و بالتا

  .ام بأدواره التنموية بشكل متجانسقيالقطاع الرسمي و

  

  :منهجية تحليل و قياس االقتصاد غير الرسمي -المبحث الرابع
 

وضع معطيات دقيقة حول طبيعته   إشكاليةسبب د غير الرسمي وبألهمية االقتصا نظرا    

محاولة منهم للتقرب من قياس هذا غير مباشرة باقتراح طرق مباشرة وقام االحصائيون 

  :االقتصاد، من بين أهم هذه الطرق نذكر

  

  : الطرق المباشرة-أوال     

جة عن مختلف األنشطة الفرعية وفقا لهذه الطريقة تحسب القيم التقديرية للدخول النات       

لدولة ما، والمرتبطة باالقتصاد غير الرسمي ، ثم تجمع هذه القيم الجزئية لتعطي تقديرات 

  :أنواع التحقيقات التالية مختلفتضم غير الرسمي، هذه الطريقة حول قيمة االقتصاد 

  : )األسر(  التحقيقات الخاصة بالقطاع المنزلي - 1       

  :معلومات مباشرة من األفراد في هذا النوع من التحقيق، وهو يشمليتم جلب ال    
)Nacer eddine.H:6.(  
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استمارات خاصة يكون في شكل و):  العمل( ل اليد العاملة التحقيقات حو-أ            

  .لسبر اآلراء تستعمل في القطاع المنزلي

قدير نفقات من أجل توتستعمل  التحقيقات الخاصة باالستهالك-ب            

 كما يأخذ بعين االعتبار هذا النوع من التحقيقات  الدخول،و )األسر ميزانية(االستهالك 

  .العمل أيضاطبيعة 
 

   :التحقيقات الخاصة بالمؤسسات -2           

حيث يهتم  يلعب دورا هاما في قياس القطاع غير الرسميالمؤسسات  إحصاء إن   

حسب ( هو يعطي بصفة عامة أحسن تقسيم للعمل و الخدمات،كثيرا بإنتاج السلع و

  ).Jacques.C:10().الفرع

  

  :التحقيقات المختلطة أو على مرحلتين -3           

  :المؤسسات تنجز على مرحلتينوهي تحقيقات تخص األسر و     

من  عريف مؤسسات القطاع غير الرسمي وأصحابهاتتعلق بت :المرحلة األولى            

  ).التحقيق حول األسر( ء السكان خالل إحصا

تتمثل في اختيار عينة من مالكي المؤسسات وإعطائهم و :المرحلة الثانية            

  .استمارة استبيان بهدف الحصول على معلومات تخصص مؤسساتهم

 ئهالذا فال يمكن إجرا رتفعة التكاليف،على هذه الطريقة بكونها معقدة و ميعاب          

   .م و متكرربشكل منتظ

  

  :1،2،3التحقيق -4           

التحقيقات التي يكون مثل هذا النوع من التحقيق قائما على أساس مختلف أنظمة        

  :م على ثالث مراحلويت الرسميين،المنتجين غير تجمع بين األسر و
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  :  مرحلة التشغيل -4-1               

تحديد عرض العمل وقدرة إلى ي يركز على األسر الذيهدف هذا النوع من التحقيق        

  .إدماج األفراد في سوق العمل

  . كما أنه يسمح كذلك بتحديد رؤساء الوحدات اإلنتاجية غير الرسمية      

     :مرحلة القطاع غير الرسمي -4-2               

ية من خالل غير الرسم اإلنتاجيةيتم تحديد مكونات النشاط االقتصادي للوحدات        

تحقيق لدى أعوان القطاع غير الرسمي بالتركيز على سلوكاتهم في مجال التشغيل،  ءاجرا

  .المنافسة، االستثمار واإلنتاجاألسعار، 

  : مرحلة االستهالك -4-3               

يسمح خاصة بتحديد مصدر الطلب الموجه للقطاع  إذ يهتم بتحليل استهالك األسر       

  : يمارس من زاويتينوهو بذلك  غير الرسمي،

  .تقدير قيمة نفقات مختلف األسر حسب المنتجات -     

  .غير الرسمي من خالل النفقات التي تقوم بها األسرتقييم أهمية القطاعين الرسمي و -     

  

  :المراقبة الجبائية-5           

ئي والذي يعتمد عادة يرتكز هذا النوع من التحقيق على تقييم خاص بالغش الجنا        

المتعلقة بإجمالي  تلكعلى طريقة المقارنة بين مبالغ المراقبة الجبائية التي تنجز كل سنة و

الرسوم، وبين التصريحات الجبائية ردة فعال إلى الخزينة من ضرائب واإليرادات الوا

  .الفرق يمثل الغش الجبائيو ،المؤسساتقدمة من طرف األشخاص الطبيعيين والم

  

  :الطرق غير المباشرة -ثانيا      

ك إن التقديرات غير المباشرة تسمح بتقييم أهمية األنشطة المخفية مستعملة بذل       

  . المحاسبيةالمؤشرات النقدية، الضريبية أو 

االقتصاد غير الرسمي ، فهناك من قديرية حسب نوع تختلف هاته المحاوالت الت        

  ).الخ...كالغش الضريبي، تبيض األموال ،( ير الشرعي يركز على مفهوم االقتصاد غ
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وهناك طرق أخرى تركز التقييم على مستوى االقتصاد الكلي لمجموعة من األنشطة    

  .  (Arnold.H et autre,1984 :98 )المخفية 
 

  :ذكر أهم المؤشرات التي تعتمد عليها هذه الطرقيمكن          

   :الدخلقات الوطنية والفر ق بين النف – 1           

على أساس الفرق بين  PNBتتركز هذه الطريقة على حساب الناتج الداخلي الخام      

  .انطالقا من الحسابات الوطنية ينالدخل المأخوذالنفقات و

  :منهجية سوق العمل -2           

      التشغيل تستعمل هذه المنهجية طريقة المقارنة بين مجموعة المعطيات القائمة حول       

  :ا علىالطريقة أساس ، وتقوم هذهالخ...المؤسسات،مستخرجة من التحقيقات حول األسر،الو

  .تقييم المخزون اإلجمالي للشغل -

 .الذي يطابق نشاطات االقتصاد غير الرسميتقييم التشغيل غير المنتظم و -

الخام، الفارق من حيث مناصب الشغل بين المصدرين يسمح بتقدير الناتج الوطني و

 .               الظاهرة للعمل حسب الفرع يةاإلنتاجانطالقا من فرضيات حول النسب 
  )48: 2004 ،المجلس االقتصادي واالجتماعي(  

  

التي تترك بصفة والرسمية ترتكز على واقع األنشطة غير  كما توجد طرق أخرى         

دخول المتأتية من ا بعين االعتبار الفإذا أخذن ،على اإلحصائيات الرسمية اغير مباشرة آثار

   لخدمات من االقتصاد الرسمي فان هذا يظهرالع والتي تسمح بشراء السالعمل المخفي و

هذا الفرق في الناتج  أيضا المتعلقة بالنفقات ، ويمكن مالحظة إحصائياتلو بالقليل في و

م المستنتج من المعطيات الناتج الداخلي الخاام المحسوب على أساس النفقات  والداخلي الخ

   .الرسمية المتعلقة بالدخول

  

 على ترتكزوالضريبي حجم التهرب  تقديرتهدف خاصة إلى  أخرىناك طريقة ه       

 على اعتمادا تحصيلها المتوقع الضريبية اإليراداتو فعليا المحصلة الضرائب بين المقارنة

  .الوطنية الحسابات في تظهر التي الدخول حول معطيات
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  آثار االقتصاد غير الرسمي  -المبحث الخامس
  :تظهر آثار االقتصاد غير الرسمي على المستويات التالية       

  

  :على مستوى الضرائب و توازن الميزانية -1           

، وهذا ما يؤثر سلبا على ميزانية إن األنشطة المخفية تهرب من كل أنواع الضرائب       

  .الدولة

نجد الرسمي  غير االقتصاد الرسمي أكثر تطورا من االقتصاد الذي يكون فيه فالبلد       

أن تؤمن سيرورة األنشطة استقرارا في ميزانيته العامة، والتي عن طريقها تستطيع الدولة 

 هذا االقتصاد تطور  االقتصادية في القطاعات الرسمية، وهذا ما يؤدي بطبيعة الحال إلى

(Bankandja.W,2002 :2).  

   

  :على المستوى االقتصادي -2        

المستوى االقتصادي من بين أهم اآلثار التي يخلفها االقتصاد غير الرسمي على         

السوق الموازي وبالتالي تنامي تداول استخدام الكتلة النقدية غير الرسمية   هي تشجيع تطور

منح القروض لالقتصاد حيث تضعف لدية قدرة  وهذا ما يؤثر سلبيا على النظام البنكي

  ..(Gerard.F,1990 :69)مما يؤثر سلبيا على االقتصاد ككل  ،الرسمي

         

ؤدي إلى زيادة نفقات حجم االقتصاد غير الرسمي ت باإلضافة إلى أن زيادة حجم        

ضغوطات اقتصادية تؤثر  إلىالعام وبالتالي زيادة في الموازنات ، وهذا ما سيؤدي  اإلنفاق

  .على العاملين في القطاع الرسمي سلبا

  

على المجال الصناعي والتجاري ، وذلك من خالل كما أن هذا االقتصاد يؤثر سلبا        

قدرته على تأمين السلع بأسعار أقل من أسعار السلع في القطاع الرسمي ، وهذا ما يتولد 

  .تشجيع تنامي ظاهرة التزييف والتقليد

  

      



 50

معدل التضخم، معدل (اد أيضا الى عدم صحة البيانات والمعلومات ويؤدي هذا االقتص    

  .الخطط السنوية  والتي تكون الزمة من أجل إعداد) الخ...البطالة، الكتلة النقدية،

  

    :على المستوى االجتماعي -3        

رغم من اآلثار االيجابية التي يخلفها االقتصاد غير الرسمي على المستوى على ال       

خلق مناصب الشغل لألفراد الذين لم يجدوا عمال في فيما يتعلق ب الجتماعي خاصةا

سلبية تتجلى خاصة في غياب الحماية  ال أن هذا األخير تظهر فيه آثارااالقتصاد الرسمي، إ

، إضافة ....ذلك من أخطار اجتماعية كاألمراض ، السرقة، الخ ينتج عن االجتماعية، و ما

، فآثاره تصاد الرسميعمال االقد يخلق عدم المساواة بين عماله وقتصاهذا اال فان إلى ذلك

في توزيع العبء الضريبي  حيث أن أصحاب القطاع الرسمي يجبرون على دفع  تبدو جلية

لقطاع غير الرسمي يتهربون من ذلك، مما ينتج عنه الضرائب  في حين أن أصحاب ا

ضها بالنسبة ألصحاب القطاع الرسمي  ارتفاع في مداخيل أصحاب القطاع الرسمي  وانخفا

التعليم المجاني ، الصحة المجانية ( هذا بالرغم من استفادة كال القطاعين من خدمات الدولة 

  ).الخ...،

  

داخل محيط تنعدم  لالنساء بالعمتصاد يؤدي إلى استغالل األطفال وكما أن هذا االق       

ا سلبا على الرغبة قي مواصلة التعليم فأغلب ويولد تأثير.  و قوانين العمل فيه أدنى حقوق

العاملين في االقتصاد غير الرسمي يتصفون بتدني مستواهم التعليمي، إذ ينجذب الشباب 

) الطور األساسي والثانوي وفي أغلب األحيان االبتدائي( عادة في منتصف طريقهم العلمي 

، أو من أجل البحث أسرهم  لتدهور مستوى معيشة إماإلى العمل في هذا االقتصاد، وهذا 

  .ن، وهذا ما يؤدي إلى انتشار األمية والجهلعلى الربح السريع في أقصر وقت ممك

    

  :وضع السياسة -4         

تنامي  إذ أنتظهر آثار االقتصاد غير الرسمي بوضوح على السياسة االقتصادية،       

يرات ذات األهمية لواضع حجم المتغلصعوبة التقدير الصحيح  إلىهذا األخير يؤدي 

هذا ما يخلف آثارا سلبية على تقدير معدل النمو بشكل ، ألنه من الصعب قياسه والسياسة
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 صحيح، مما يؤدي إلى وضع وفقا لهذا المعدل سياسات تبدو أنها واضحة لكنها في الواقع

  .تكون عكس ذلك  قد

  

إذا  ألنهسياسات الحكومية، تشوه معدل البطالة الرسمي يلعب دورا سلبيا على الف       

العاملين هذا ما سيدفع بالحكومات إلى  غير أدرج العاملون في القطاع غير الرسمي في فئة

، مما يؤدي إلى زيادة تكاليفها الخاصة بهذا المجال في حين أن  إتباع سياسات توسعية

  .الوقع يكون عكس ذلك

  

إذا ارتبط االقتصاد غير الرسمي تشوه معدل التضخم فمثال نفس الحال بالنسبة ل      

ساعد هذا سيهناك ندرة في البضائع في السوق الرسمي  توكان بأسواق السوداء للبضائع

على زيادة أسعارها في اقتصاد سوق السوداء، وفي هذه الحالة يكون مؤشر األسعار 

  ).13: 1983ت،.فيتو.( الرسمي أدنى بكثير من مؤشرات األسعار الحقيقية
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  :خاتمة الفصل

أسباب معرفة مختلف المفاهيم المقترحة لالقتصاد غير الرسمي ،  إلىبعد تطرقنا        

التي اتخذت اتجاه  اإلجراءاتأهم معرفة ينبغي علينا  التي يخلفها، اآلثارمختلف ، و ظهوره

اتخذت كنموذجا ناجحا في  وذلك اعتمادا على تجارب بعض البلدان التي ا األخيرهذ

، وهو  حاولتها للتقليل من حدة هذه الظاهرة ، ونالت تشجيعات من قبل منظمات عالميةم

  .موضوع حديثنا في الفصل الموالي

  

  

  

  

  

  

  
 



 

 

: التعامل مع االقتصاد غير الرسمي : الفصل الثاني

:دراسة تجارب بعض البلدان الناجحة في هذا المجال

  )السنغال، تونس، المكسيك( 
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  :تمهيد      
بإدماج قضـية االقتصـاد غيـر    ظمات دولية خالل السنوات األخيرة قامت عدة من

خاللها البحث عن الحلول المالئمة للتقليل من  الرسمي  في برامج أنشطتها التي تحاول من

  .حدة هذه الظاهرة

  

هذه الدراسات هو تواجد عدة عوامل ساعدت وشجعت على  إليهمن أهم ما توصلت 

برامج التصحيح الهيكلي المفروضة من طرف : القتصاد غير الرسمي أهمهاظاهرة اتنامي 

ياسات النقدية والضريبية المطبقة، تحرير التجارة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، الس

، تنامي ظاهرة الفساد والرشوة، سريع ، العولمة وما صاحبها من تطور تكنولوجيالخارجية

  .الخ...

  

 آخـر،  إلىمن بلد  على االقتصاد غير الرسمي اختلفت درجة تأثيرها هذه العوامل

، فـي حـين   لم تستطع تجاوزها خطيرة عقبة اآلن بأنهاحد  إلى مازالت ترىفهناك بلدان 

  .نجحت بتخطي هذه العقبة والتأقلم مع ظاهرة االقتصاد غير الرسمي اك بلدان أخرىنه

  

إليه أبحاث ودراسات هم ما توصلت أإلى هذا الفصل  المبحث األول من فيتعرضنا 

لتوصـيات التـي   ا  مع تبيان أهم، ة حول ظاهرة االقتصاد غير الرسميالمنظمات العالمي

  .استخلصت من هذه الدراسات

وسياسـتها المتبعـة اتجـاه    تجربة السنغال أما في المبحث الثاني فقد قمنا بدراسة 

  .االقتصاد غير الرسمي

  .لمبحث الثالثفي اثم تعرضنا لتجربة تونس  

  . لدراسة تجربة المكسيك  فقد خصصناه أما في المبحث الرابع 

  .الذكر السابقةتجارب البلدان لمقارنة بإجراء في المبحث الخامس  وقمنا       
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بعض  تجارب دراسة: التعامل مع االقتصاد غير الرسمي : الفصل الثاني

  )تونس، المكسيك السنغال،: ( البلدان الناجحة في هذا المجال

  
 السنغال، تونس، المكسيك كنموذجا ناجحا فـي : لقد وقع اختيارنا على البلدان التالية

  : ، وذلك نظرا لألسباب التاليةتعاملها مع االقتصاد غير الرسمي

إلعادة الجدولة من قبل صندوق النقد الـدولي،  اقتصاديات هذه البلدان خضعت  -

  .وتبنت نظام اقتصاد السوق

يصنف دخل هذه البلدان ضمن شريحة الدخل المتوسـط ممـا يعنـي تقـارب      -     

  .اقتصادياتها

الذكر حظيـت بتشـجيعات مـن قبـل      ةالسبب األهم يكمن في أن البلدان السالف -    

المنظمات العالمية واعتبرت تجاربها في التعامل مع االقتصاد غير الرسـمي نموذجـا   

       .  ةناجحا في التقليل من حدة هذه الظاهر

  

  نظرة المنظمات العالمية لالقتصاد غير الرسمي:المبحث األول   

قامت عدة منظمات دولية بدراسة ظاهرة االقتصاد غير الرسمي، متعرضة إلى        

  : التعامل معها، يمكن إيجاز أهم هذه الدراسات فيمايلي ةأسباب انتشارها وكيفي

  

   )BIT(هة نظر كل من المكتب الدولي للعمل االقتصاد غير الرسمي من وج-أوال       

  :)OIT(و المنظمة الدولية للعمل 

     :)OIT( و  )BIT(توسيع مفهوم االقتصاد غير الرسمي حسب كل من  - 1        

  :إلىالمنظمتين  تهدف كال       

  .مبادئ الحقوق األساسية للعملمحاولة وضع مجال لتطبيق قواعد و – 1

  .معقولمناصب شغل بدخل  إيجادتي تساعد على الالممكنة  البحث عن الطرق - 2

  .أفراد المجتمع جميعاالجتماعية ل تدعيم فعالية الحماية - 3

    .دعم الحوار االجتماعيتشجيع و - 4
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اعتبرت كال المنظمتين أن االقتصاد غير الرسمي هو ظاهرة عالمية، يختلف 

مصرح بها  عادة ما تكون غير آخر، وتتوفر فيه مناصب عمل غير  إلىمفهومه من بلد 

      . محمية من طرف القانون 

 بدال"  االقتصاد غير الرسمي" استعمال مصطلح  OITو  BITوقد فضل كل من         

 أنواع  ألن المصطلح األول يعبر عن مختلف،"القطاع غير الرسمي" من مصطلح 

المناطق ب واجدةالمت دورهم في مختلف القطاعاتوالمهن غير الرسمية و المؤسسات

  .(OIT ,2002 :2).األرصفةو العمرانية

  BIT، فقد عرف  (Travail Décent )حسب التقرير الذي قدم حول العمل الالئق و         

هذه الظاهرة مرتبطة بكل األنشطة االقتصادية : "ح االقتصاد غير الرسمي بمايليمصطل

 ." وهي ال تدخل في إطار قانوني ، إما فردية أو مرتبطة بوحدات اقتصاديةوالتي تكون 

(BIT,2002 :58). 

ن هناك بلدافبأن استعمال هذا المصطلح يختلف من بلد إلى آخر ،   BITويضيف           

في حين توجد بلدان أخرى  ،غير المنظم القطاع الخاصتستعمل هذا المصطلح للتعبير عن 

             ،"صاد الباطنيقتكاال"تعتبر أن هذا المصطلح هو مرادف لمصطلحات أخرى 

 ."غير الشرعي"أو ، " الموازي" أو 

  :أسباب تنامي االقتصادي غير الرسمي إلى مايلي OITو BITيرجع كل من        

مما يؤثر  القانوني واإلداري غير المكيف، والذي ال يضمن حرية النقابات اإلطار - 1

  .سلبا على المنظمات العمالية

ذلك مدى قدرة الدولة ب ونعني،  (La bonne gouvernance ) الراشد كمالح ةمشكل - 2

 .االجتماعيوى السياسي، االقتصادي وفي تسيير التوازنات األساسية على المست

السياسية  يوجد نقص في اإلرادة أيفشل السياسات على المستوى االقتصاد الكلي، - 3

تياجات الحكومية اح تغالبا ما تتجاهل السياسا، فالدوليى المحلي وعلى المستو

قابل مدون خلق في البضياع مناصب الشغل في القطاع العام  يسببالعمال مما 

 إلى العمل في  من األفراد بالكثير ، هذا ما يدفعمناصب عمل في القطاع الخاص

 .القطاع غير الرسمي

 .تفاقم حدة الفقر   - 4

 .النمو الديمغرافي - 5
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الخارجية لعبتا دورا كبيرا في  التجارة، فالعولمة والتوزيع غير العادل لفوائد العولمة - 6

، ألن نمو المتزايد للواردات يحتم االقتصاد غير الرسمي إلىتشجيع األفراد للتوجه 

، ات أخرى في األسواق العالميةعلى المؤسسات الدخول في منافسة قوية مع مؤسس

عدم التمكن من الصمود في وجه المنافسة  إلىهذا ما يؤدي ببعض المؤسسات و

، ر عمالهاتخفيض في أجو هينتج عن مماشركات المتعددة الجنسيات ، خاصة مع ال

 .حو االقتصاد غير الرسميالتوجه ن إلى وهذا ما يدفعهم

وضة اإلصالحات االقتصادية المفرتي خلفتها برامج إعادة الهيكلة واآلثار السلبية ال - 7

  .البنك العالميمن قبل صندوق النقد الدولي و

  : ايجابيات تتجلى فيما يليلرسمي سلبيات وإن لالقتصاد غير ا       

واضحة في الدور االجتماعي الذي يقوم به  تبدو بالنسبة اليجابيات هذا االقتصاد  فهي-    

  .من البطالين وأصحاب الرواتب الضعيفة عدد عند امتصاصه ألكبر هذا األخير 

خاصة من قبل الطبقة سلعا بأسعار معقولة يمكن اقتنائها يوفر  OITكما أنه وحسب        

  .الضعيفة

 أنشطة هذا األخير تنجز خارج اإلطار القانوني، في أنأما سلبياته فتتجلى خاصة        

كما أن أرباحه ال تقتطع منها  ،باإلضافة إلى عدم توفر الحماية االجتماعية بالنسبة لعماله

  .الضرائب

  

  : )OIT( و )BIT( المقترحة من قبل المنظمتين التوصيات -2         

  :BIT و OITبها كل من  من بين أهم التوصيات التي جاء       

يجب أوال رفع الحواجز التي تعرقل الدخول إلى النظام الرسمي و هذا ما يسهل  - 1

  .محاربة االقتصاد غير الرسمي

ضرورة وجود تسيير جيد للحكم فالحكومة تلعب دورا هاما خاصة على المدى  - 2

 إلى باإلضافة، توفير الحماية االجتماعية للعمالو ملالع مناصبخلق  فيالطويل 

تسهيل (  نموها يشجعمؤسسات صغيرة و إنشاءمحيط مالئم يساعد على  تهيئة

 .)الخ...القوانين، اإلصالح الضريبي، 

 .دعم القوانين المتعلقة بحقوق العمل  - 3
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 هذااستراتيجيات مالئمة لمواجهة االقتصاد غير الرسمي، واستغالل سياسات و - 4

 . على محاولة إدماجه في االقتصاد الرسمي  اعتمادا

يتالئم مع احتياجات  االقتصاد الكلي مالئم لالستثمار محيط على مستوى إنشاء - 5

 .سوق العمل

 .تحسين قنوات انتقال المعلوماتر التكنولوجيا في ميدان العمل وتطوي - 6

 .خاصة المتعلقة بصفقات العمل الدوليةتشجيع االتفاقيات المحلية و - 7
  

  :)OCDE( االقتصاد غير الرسمي من وجهة نظر منظمة التعاون الدولية -ثانيا       

  : اهتمامات المنظمة بمجال االقتصاد غير الرسمي -1         

دورا في مهامها للبحث عن  OCDEاالقتصادية التنمية و تلعب منظمة التعاون       

  . ةياكملحلتسيير جيد الالوسائل التي تتناسب مع الطرق و

طرق األنجع بالبحث عن ال اهتمت المنظمة قتصاد غير الرسميدراستها لال في       

اعتمادا على  ، وذلك"االقتصاد غير المنظور"عليها اسم  أطلقتالتي  لقياس هذه الظاهرة

  .في هذه المنظمة ءغير األعضايعملون لصالح البلدان األعضاء و إحصائيين

يعبر االقتصاد "  :هوذه المنظمة لالقتصاد غير المنظور طيه هالتعريف الذي تع أما       

غير المنظور عن األنشطة االقتصادية التي من المفروض أن تكون محسوبة في الناتج 

  ."   ال تظهر في الحسابات الوطنيةها في الواقع ، لكنالداخلي الخام

اتيجيات المالئمة من استرتهتم كثيرا بالعمل غير المصرح وكما أن هذه المنظمة        

  .)OCDE,2003:42(  .أجل خلق مناصب للشغل

  :و حسب هذه المنظمة فان األسباب التي تدفع بتنامي العمل غير الرسمي هي  

الوسائل من أجل باألفراد إلى استخدام كل الطرق ويدفع  ارتفاع معدل الضرائب -1 

  .الغش الضريبي: أهمها اإلفالت من دفع الضريبة

  .يدفع باليد العاملة للجوء إلى األعمال غير المصرح بها الضعيفاألجر  - 2

  .سوء التسيير من قبل الطبقة الحاكمة يشجع على تنامي العمل غير المصرح به - 3

  

المقترحة من قبل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للتقليل من  التوصيات -2         

  :ظاهرة االقتصاد غير الرسمي
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التنمية االقتصادية اتجاه التي جاءت بها منظمة التعاون وم التوصيات جلى أهتت     

  )Commission économique et social,2004:6( :االقتصاد غير المنظور فيما يلي

أجل محاربة االقتصاد غير  وهذا من اقواعد إدارية أكثر كفؤمحاولة وضع قوانين و- 1

توصي أيضا كما . الحماية االجتماعية تسهيل النظام الضريبي، وتدعيم نظام ك :الرسمي

 ،رقل المسار العادي للعمل الرسميتسهيل اإلجراءات اإلدارية التي تعهذه المنظمة ب

  .الرقابة الجبائيةمصالح التفتيش ودعم باإلضافة إلى 

القيام بتكوينات طويلة المدى  لصالح العمال وهذا من أجل مساعدتهم على الترقية في  - 2

  .مناصبهم

جب على الحكومات أن تلعب دورا هاما في وضع برامج التنمية االقتصادية على ي - 3

  .تشجيع التكنولوجيا الحديثةالمستوى المحلي، و

من أجل مساعدة أشخاص ذوي الدخل  العملالعمل على إعطاء مرونة أكبر لوقت  - 4

  .أجورهمالضعيف على الزيادة في 

    

والبنك  )FMI(هة نظر صندوق النقد الدولياالقتصاد غير الرسمي من وج-ثالثا       

  :العالمي

  :  المفهوم المقترح لالقتصاد غير الرسمي -1        

  :(FMI,2006 :1) يمكن ذكر أهم أهداف صندوق النقد الدولي       

  .تشجيع االتفاقيات النقدية الدولية -

 .تسهيل النمو التوازني للتجارة الخارجية -

 .اني عجزا في ميزان المدفوعاتمنح القروض للبلدان التي تع -

في محاولة تخفيض بنك العالمي الذي يسعى إلى تحقيقه لل الهدف الرئيسي كما يتجلى       

  .(Banque mondiale,2006 :3)تحسين مستوى معيشة األفراد عبر أنحاء العالم الفقر و

" سمي بأنه رصندوق النقد الدولي االقتصاد غير اليعرف كل من البنك العالمي و        

الخدمات التي ال تعتبر مسجلة في الحسابات الرسمية، فاالقتصاد عبارة عن تبادل سلع و

عادة ما تمارس أنشطته في األسواق لت في معظم الحيان من الضرائب، وغير الرسمي يف

  ".السوداء
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 صندوق النقد الدولي أسباب انتشار االقتصاد غير الرسميو يرجع كل من البنك العالمي و

  : إلى

  .النمو الديمغرافي السريع - 1

  .سوء التسيير من قبل الطبقة الحاكمة - 2

  . انتشار الرشوة- 3

  .زيادة الفقر - 4

  

  :المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي  التوصيات -2         

  :تتجلى أهم التوصيات في     

الخ مما يتيح خلق مناصب  أكثر ...الصحة،ة القطاعات العمومية ، التعليم ،خوصص -1   

  .للعمل

  .الفقرمحاربة الرشوة و - 2

  .استعمال األمثل للموارد البشرية - 3

اقتصاد الدولة، ووضع تسيير جيد للحكم الذي سيسمح بجعل  رإعادة إصالح وتطوي- 4

  .السياسات االقتصادية أكثر شفافيةالقرارات و

مما يسمح بزيادة النمو ، الخدماتالسلع و ورفع حواجز تبادل زيادة االدخار الداخلي - 5

  .االقتصادي

  

من خالل دراستنا آلراء المنظمات العالمية المختلفة حول االقتصاد غير الرسمي،        

ضعف تسيير الحاكمية وانتشار الرشوة : نالحظ أن معظمها يتفق على نقطتين رئيسيتين هما

،فهل هذا  وتنامي االقتصاد غير الرسمي يعتبران من أهم األسباب التي تساعد على انتشار

   .  على البلدان التي سنعرض تجاربها؟ هذا ما سنالحظه في المباحث القادمةينطبق 
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  :دراسة تجربة السنغال في التعامل مع االقتصاد غير الرسمي:المبحث الثاني
طابه بشكل كبير إن أهم ما يميز االقتصاد غير الرسمي في البلدان اإلفريقية هو استق       

  . لليد العاملة اإلفريقية بحكم األوضاع االجتماعية المتدنية، مما يساعد على انتشاره وتناميه

  

  :إحصائيات حول االقتصاد غير الرسمي في مختلف أنحاء العالم -أوال       

يرجع المحللون االقتصاديون أسباب انتشار االقتصاد غير الرسمي خاصة في الدول        

إلى األزمات االقتصادية التي مرت بها هاته األخيرة، باإلضافة إلى برامج إعادة  فريقيةاإل

              .صندوق النقد الدولي والبنك العالميالتصحيح الهيكلي التي فرضت عليها من قبل 

   .التحدث عن االقتصاد غير الرسمي في هذه البلدان

  :الجدول التالي حصة االقتصاد غير الرسمي من العمل في مختلف بلدان العالم يمثل   
  نسبة االقتصاد غير الرسمي من العمل في مختلف أنحاء العالم ): 2(رقم الجدول    

 %االقتصاد غير الرسمي من العمل نسبة البلد  المنطقة
  جنوب شرق آسيا

  

  

  آسيا الجنوبية 

 اندونيسيا

  ليبينف

  تايلندا

  بنغالدش

  الهند

78 

72  

50  

17  

91  

 

  افريقيا الشمالية

  

  

  نوبيةافريقيا الج

 الجزائر

  المغرب 

  تونس

  مصر

  بنين

  تشاد

  غانا

  كينيا

  افريقيا الجنوبية

42 

45  

50  

55  

93  

74  

72  

72  

51  

 

  

  ةأمريكا الالتيني

  

  

  

 أرجنتين

  برازيل

  الشيلي

  كولومبيا

  المكسيك 

  البيرو

49.3 

47.1  

38  

55.6  

39.2  

59.1  

Source: Ilo,Global Employment Trends,Geneva,2003. 
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االقتصاد غير الرسمي من العمل تتمركز  نسبةأن أكبر  ل الجدوليتضح لنا من خال         

 الجنوبية،أما في آسيا ). %72( ، الفلبين ) %78(اندونيسيا : جنوب شرق آسيابلدان  في 

  .)%91(في الهند  خاصة فهذه الحصة تظهر

مصر و ،) % 50(تونس في كل من  الشمالية، إفريقيا هذه النسبة فيحين تظهر  في       

)55%.(  

  ).%74(، و تشاد )%93(بنين : الجنوبية في كل من  إفريقيافي  نجدها بينما       

  ).%55.6(كولومبيا ، و)%59.1(البيرو :فتظهر في كل من ةأمريكا الالتيني أما في       

  

 )PNB(يوضح الجدول أدناه  نسبة االقتصاد غير الرسمي من الناتج الوطني الخام        

  .البنك العالمي حسب إحصائيات
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 ( % )           )PIB(نسبة االقتصاد غير الرسمي من الناتج الداخلي الخام): 3(الجدول رقم 

  )PNB%(الرسمي  غير االقتصاد  )بالماليين(  عدد السكان شريحة الدخل البلد  المنطقة

  

 افريقيا الشمالية

  جزائرال

  مصر

  تونس

  المغرب

  متوسطدخل 

  متوسطخل د

  متوسطدخل 

  متوسطدخل 

31.8  

67.6  

09.9  

30.1  

34.1  

35.1  

38.4  

36.4  

  

  

 افريقيا الجنوبية

  بنين

  غالسن

  كينيا

  ساحل العاج

  دخل ضعيف

  دخل ضعيف

  دخل ضعيف

  دخل ضعيف

            6.7  

10.2   

31.9  

16.8  

  

45.2  

43.2  

34.3  

39.9  

  

دول منظمة 

     ونالتعا

و التنمية 

  االقتصادية

  كندا

  يونان

  ايطاليا

  اسبانيا

  دخل مرتفع

  دخل مرتفع

  دخل مرتفع

  دخل مرتفع

31.6  

11.0  

57.6  

41.1  

16.4  

28.6  

27.0  

22.6  

  

  أمريكا الالتينية

  البرازيل

  بيرو

  مكسيك

  اجمايك

  متوسطدخل 

  متوسطدخل 

  متوسطدخل 

  متوسطدخل 

  

117.0  

27.1  

102.0  

2.6  

39.8  

                59.9   

30.1  

36.4  

  

أوروبا الشرقية 

  و وسط آسيا

  ارمينيا

  بلغاريا

  بولونيا

  روسيا

  دخل متوسط

  دخل متوسط

  مرتفعدخل 

  مرتفعدخل 

3.1  

7.8  

38.2  

143.0  

46.3  

36.9  

27.6  

46.1  

  فيليبين  آسيا الشرقية

  تايلندا

  هونج كونج

  اندنوسيا

  متوسطدخل 

  دخل متوسط

  مرتفعدخل 

  دخل متوسط

81.5  

62.0  

6.8  

215  

43.4  

52.6  

16.6  

19.4  

  الهند  أسيا الجنوبية

  باكستان

  بنغالدش

  دخل ضعيف

  دخل ضعيف

  دخل ضعيف

1,060.0  

148.0  

138.0  

23.1  

36.8  

35.6  

Source: World Bank,2006,p1-2. 
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أن االقتصاد غير الرسمي يأخذ الحصة الكبيـرة  من خالل الجدول السابق يتضح لنا        

الجنوبية، أمريكـا الالتينيـة، أوروبـا     إفريقيا: الوطني الخام في المناطق التالية من الناتج

  .الشرقية ووسط آسيا، آسيا الشرقية

إفريقيـا  : حصة متوسطة فـي كـل مـن     تأخذحصة هذا االقتصاد تكون في حين          

  .آسيا الجنوبيةو  الشمالية

فان هذه النسبة تقـل بشـكل    القتصاديةالتنمية اما في منطقة دول منظمة التعاون وأ      

  .كبير

يقـل فيـه    الذي نسبة االقتصاد غير الرسمي  تزيد في بلد هذا ما يدفع بنا للقول بأن     

  .نسبة السكان تتزايد فيهالدخل و 

     

إن الجدول أدناه يبين النسبة المئوية التي تأخذها حصة االقتصاد غير الرسـمي مـن       

  . وهذا في كل منطقة من أنحاء العالم  الناتج الوطني الخام
  

   % )          ) (PNB(الخام وطنيالرسمي من الناتج النسبة االقتصاد غير ): 04(الجدول رقم 

  % )          (االقتصاد غير الرسمي  المنطقة

  24.3 آسيا الشرقية

  37.7 أوروبا الشرقية و وسط آسيا

  41.5 ةأمريكا الالتيني

  27.5 يةأفريقيا الشمال

  17.4 دول منظمة التعاون و التنمية االقتصادية

  42.3 إفريقيا الجنوبية

  35.7 آسيا الجنوبية
Source: World Bank,Op.Cit,p8. 

  

من االقتصاد غير الرسمي تتواجد في  نسبة من خالل هذا الجدول نالحظ أن أكبر       

، وتتناقص )%41.5(ريكا الالتينية ،منطقة أم%)42.3(أفريقيا الجنوبية : المناطق التالية

آسيا الجنوبية  ،%)37.7(تدريجيا حيث تقدر في منطقة أوروبا الشرقية ووسط آسيا ب 
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أما في منطقة دول منظمة التعاون والتنمية  %).27.5(إفريقيا الشمالية ب، )%35.7(ب

  %).17.4(نسبة تقدر بال هذه االقتصادية فان

  

من الناتج  أكبر نسبةالتي يأخذ فيها االقتصاد غير الرسمي يبين الجدول أدناه البلدان    

  . الوطني الخام

  
نسبة أكبر من الناتج الوطني أهم البلدان التي يأخذ فيها االقتصاد غير الرسمي ): 05(الجدول رقم 

  الخام

%حصة االقتصاد غير الرسمي البلد  المنطقة

 أوكرانيا أوروبا الشرقية ووسط آسيا

  أذربيجان

52.2  

60.6  

  

  

  ةأمريكا الالتيني

 بوليفيا

  ابانام

  بيرو

  غواتاماال

  أوروغواي

67.1  

64.1  

59.9  

51.5  

51.1  

  52.6 تايلندا  آسيا الشرقية

 نيجيريا أفريقيا الجنوبية

  تنزانيا

  زيمبابوي

57.9  

58.3  

59.4  
Source:World Bank,Op.Cit,p12. 
 

         

ا دورا هاما في استقبال المتعاملين يلعب االقتصاد غير الرسمي في إفريقي        

، اره السلبية على النمو االقتصاديفاالنفجار الديمغرافي وآثغير الرسميين ،االقتصاديين 

 األسباب ذهالخ، ه...العرض عليه،مع زيادة الطلب على العمل مقارنة  إلى باإلضافة

  . اإلفريقيةفي البلدان  على تنامي وتزايد هذه الظاهرة ساعدت
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  :في المحيط اإلفريقياالقتصاد غير الرسمي  إشكالية -ثانيا       

خاصة في البلدان اإلفريقية  إن المشكل األساسي الذي ينبع منه القطاع غير الرسمي      

غير " الذي يطلق عليه أيضا اسم شغل، فمسألة تنامي القطاع غير الرسمي وهو نقص ال

  : عدة أسباب أهمها إلىترجع ،  "المهيكل

  .النمو المتزايد للطلب على العمل - 1

في مقابل ذلك و ،العمومي فالوظيمن قبل التدريجي لعرض العمل خاصة النقص  - 2

 .النمو البطيء للقطاع الخاص

 النمو المستمر للقطاع غير الرسمي الذي عرف تناميا متزايدا خالل فترة وجيزة، - 3

 .ةغير الرسميلتوسيع و توزيع األنشطة مركزا هاما وأصبح يمثل 

  

  : محاولة فهم ظاهرة االقتصاد غير الرسمي في البلدان اإلفريقية -ثالثا       

غيرة من في البلدان اإلفريقية أساسا على وحدات صيرتكز القطاع غير الرسمي        

تسير من قبل  وهيالمتواجدة في المناطق العمرانية ، اإلنتاج ، توزيع السلع والخدمات 

شخاص بعض األاألحيان أفرادا من عائالتهم، أو معهم في أغلب أشخاص مستقلين يوظفون 

  .الذين لديهم خبرة، أو المبتدئين الذين يحاولون تعلم الحرف

   :تمتاز هذه الوحدات ب       

  .عدم التصريح بالدخل المتحصل ، وهذا بقصد الهروب من دفع الضرائب - 1

  .اق المنظمةاألسووض، وتنشأ على هامش الهيئات التي تمنح القر - 2

      .من طرف الدولة، وغير مصرح بها قانونيا مدعمة وليستغير معترف بها  - 3

  

  :محيط االقتصاد الكلي للسنغال -رابعا        

نسمة  13.711.597هذا البلد الذي عاصمته داكار،يقدر عدد السكان فيه حوالي        

(Sénégal, 2009 :1) .  

مرتبة الثالثة في اقتصاديات غرب إفريقيا هذا األخير مفتوح يحتل اقتصاد السنغالي ال       

  . تعتبر فرنسا وايطاليا و الهند من أهم المتعاملين االقتصاديين معه ،نحو أوروبا و الهند
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هو ينتمي إلى البلدان األفريقية األكثر السياحة، وإيرادات هذا البلد الصيد وأهم         

  .أمريكيةأقلها سيات فيه و التي أغلبها فرنسية والجنصناعية مع وجود شركات متعددة 

  .، الفستقوداني، الفوسفات، منتجات األسماكالفول الس: أما أهم صادراته فتتمثل في       

خالل الفترة الممتدة بين  يمثل الجدول التالي أهم مؤشرات االقتصادية لهذا البلد    

2001 -2007  :  

  
  2007-2001:الفترة ت االقتصادية للسنغالأهم المؤشرا): 06(الجدول رقم 

  2007  2006  2005 2004  2003 2002 2001 المـؤشــرات

  52337 4842.5 4536.4 4198.5  3960.8 3717.6 3575.5 *)مليار فرنك افريقي(الناتج الداخلي الخام 

  5.8  3.6  5.5 5.6  6.7 2.7 4.6  )%(معدل النمو السنوي 

  20  2.1  1.7 0.5  0.0 2.5 3.0 )%(معدل التضخم السنوي 

 1806.8 1944.8 2101.5 2023.5  2379.7 2450.8 2501.9 *)مليار فرنك افريقي(الديون الخارجية  

 1135.2 1044.6  955.8  864.8  797.8 726.7 664.4 *)مليار فرنك افريقي(االيرادات 

  PIB - - 65.4  65.8 69.5  70.2  67.9التجارة الخارجية منمعدل

 .2007فرنك افريقي  حسب سنة  447.81 = دوالر 1*
Source: Comission du L'UEMOA: Principaux indicateurs économiques du Sénégal, 2008.  

  

  

من حيث معدل النمو الذي انتقل  خاصة  واضحة قفزة ايجابية لقد سجل هذا البلد           

اض معدل التضخم من باإلضافة إلى انخف 2007سنة ،% 5.8إلى  2001سنة % 4.6من 

% 40ومعدل البطالة الذي انخفضت مستوياته من  ،2007سنة % 2إلى  2001سنة % 3

  .2007سنة %  8.7 إلى 2001سنة 

كنه بدأ فـي  ، عرف معدل نمو إنتاجه ضعفا كبيرا ، ل1960بعد استقالل السنغال سنة      

ار علـى مسـتوى   أين شرع في تطبيق بـرامج االسـتقر   1970االرتفاع ابتداء من سنة 

  .االقتصاد الكلي

ويعتبر السنغال أول بلد إفريقي من بين بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذي        

 المفروضة عليه من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العـالمي  خضع لبرامج إعادة الجدولة

لسـوق مـن أجـل    وتضمنت هذه البرامج مسار التوجه نحو اقتصاد ا ،في بداية الثمانينات

زيـادة الفقـر   : كانت لها نتائج سلبية على العملهذه األخيرة  ، لكنفرض استقرار للطلب
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 ، تنـامي القطـاع غيـر الرسـمي،    بسبب خوصصة المؤسسات وتسريح العمال والبطالة

    ).OMS,2006:2(.الخ...،
 
قف التوغلق المؤسسات، :أزمة متعددة الجوانب أمام السنغالحيث وجد نفسه        

دم قدرة الدولة على تلبية حاجات عن العمل، المشاكل االقتصادية غير المستقرة، ع اإلرادي

  . الخ...انخفاض القدرة الشرائية،فراد،ألا

  ، 1990و 1985ملحوظا في هذا البلد بين  انخفاضا كما أن فرص الشغل عرفت       

  .بشكل سريعتنامي قطاع غير رسمي  هذه األزمة رافقوقد  

        

  :تنامي االقتصاد غير الرسمي في السنغال - خامسا       

 أهم العوامل التي ساعدت على نمو االقتصاد غير الرسمي في السنغالمن بين        

  :نذكر

المعدات ووحدات اإلنتاج  في رافقه من سوء توزيع ما، والمتزايد الديمغرافيالنمو  -

ظاهرة النزوح الريفي نحو  ، باإلضافة إلى التي تتالءم مع القطاع الحديث

  .المناطق العمرانية

تفاقم البطالة و تزايد الفقر الناتجان عن اإلصالحات التي حدثت على مستوى  -

 .االقتصاد الكلي

وغير المسجلين في هذا النظام  الدراسيفالمحرومين من النظام : اإلخفاق المدرسي -

 .يمثلون الجزء الكبير من القطاع غير الرسمي
 

الجزء الكبير من العمل خاصة في  في السنغال يمثل االقتصاد غير الرسمي إن       

بداكار  1977التي قامت بتحقيق في سنة ، فحسب المنظمة العالمية للعمل المناطق العمرانية

  :، فقد أسفرت نتائج التحقيق على مايليعاصمة السنغال

  .اع اإلنتاجنشاطات قط في توجدمن وحدات القطاع غير الرسمي  %79.6حوالي  -

 .في أنشطة قطاع الخدمات منها توجد %15حوالي  -

 .المقاولة العمرانيةقطاع  توجد في منها% 5.7نحو و -
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أشمل عن القطاع غير فقد أعطى نظرة أوضح و 1988أما التحقيق الذي أجري سنة    

هيكل القطاع غير الرسمي عبر مختلف الفروع األنشطة  حيث ظهر الرسمي في داكار

  )OIT,1997 :8( :كمايلي

 إذ تمثل أنشطة التجارة أصبحت من بين أهم أنشطة القطاع غير الرسمي، -

  .%72:حوالي

  .%15.4 حوالي أنشطة اإلنتاجتمثل   -

 . من مجموع األنشطة %12.4 حوالي أنشطة النقل تمثل -

 . %1.1 حوالي يمثلالمقاولة العمرانية قطاع  في حين أن -

  

طاع غير الرسمي من الناتج الداخلي الخام غير يمثل الجدول الموالي حجم الق     

  : 1991الزراعي المتعلق بالسنغال في سنة 

  
  2001-1991في السنغال خالل الفترة  القطاع غير الرسمي نسبة): 07(الجدول رقم 

  %)النسبة( 2001  %)النسبة( 1995 %)النسبة(1991  غير الرسميالقطاع

 راعيالقطاع غير الرسمي من النشاط غير الز

  القطاع غير الرسمي من النشاط الزراعي

  القطاع غير الرسمي من القطاع الحضري

76% 

-  

-    

34.1%  

60%  

5.7%  

37.2%  

52.5%  

10.3%  
Source: Jacques Charmes: Informel sector, Poverty and Gender , a review of Empirical 
evidence, Back ground paper for the world developement Report 2000-2001,Washington, 
the world Bank.  

- Borel Fokom ,Francis Ndem, Nicolas Renge: Aspects économiques de l'efficacité 
externe de l'éducation au Sénégal , pole Dakar,2004.   

  

السكان  من% 60حوالي فالقطاع غير الرسمي يعتبر أول مستخدم في هذا البلد،  إن"       

 ما يقاربفي حين يوجد فقط  ،)العاملةماليين من اليد  4حوالي (يعملون في هذا القطاع 

  .مصرح بها في الضمان االجتماعي 250.000

القطاع غير الرسمي، بل أن معظم المؤسسات تعمل في ظل  هذا الفارق يعني       

       الوكالة التجارية : نفسها على المستوى العالمي ، فعلى سبيل المثال هافرضت بعض

مع شركة كوريا  سنة ، تعمل بالشراكة 25التي توجد منذ و (Bara Mboup)مبوب برا
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ماليين من الدوالرات،  3.2، تتحصل على رقم أعمال يقدر ب (Samsung ) الجنوبية

 . (Diouf,2003 :1)".  1998أجريت سنة  إحصائياتحسب 

   

من طرف المكتب الدولي للعمل في مدينة سانت  2001أجري تحقيق آخر سنة كما        

  :مايلي إلىأن أنشطة القطاع غير الرسمي تنقسم  تبين من خالله الذي، و(St-Louis)لويس 

  .من هذه األنشطة تمثل قطاع التجارة  %61حوالي  -

  .الحرف التقليدية تمثل قطاع 35% -

  .مواصالتتمثل قطاع النقل وال  % 4 -

، فمثال ها وزن هام في القطاع غير الرسميوال واالستثمارات لديرؤوس األم إن       

سنة  إفريقيك فرنمليار  37.8تتوفر على قاعدة رأسمال تقدر ب  كانت دينة داكار وحدهام

، في إفريقيفرنك  62000حوالي  من هذه الحصة الفرع التجاريقد استخدم  ، و2004

فرنك  163000حوالي  أي التجارة الصناعة ما يقارب ثالثة أضعاف فرع تستخدمحين ا

مثلما يوضحه  إفريقيفرنك  260.000ستخدم حوالي ، أما قطاع الخدمات فقد ا إفريقي

  ).Sigrid.C,2009:29(:  الشكل التالي

  
  2004سنة  حصة أنشطة القطاعات من حجم االستثمارات غير الرسمية في السنغال): 2(الشكل رقم 
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فرع التجارة فرع الصناعة  فرع الخدمات

Sour
ce: Sigrid.C,Op.Cit:29  

يعتمد القطاع الصناعي غير الرسمي في السنغال بشكل كبير على التكاليف الثابتة،        

بينما يعتمد قطاع الخدمات على التكاليف المتغيرة، وهذا راجع الحتوائه بشكل كبير على 

  .)(Sigrid.C,2009:30 .وسائل النقل
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 األوليتبين أن القطاع  لقطاع الرسمي في السنغال،القطاع غير الرسمي بابمقارنة        

، ويكون مصدرها عادة السلع يتحصل عليها بتكلفة قليلةيعتمد اإلنتاج فيه على سلع وسيطة 

مما يخلق لهذا القطاع قدرة تنافسية معتبرة مع القطاع الرسمي، أما اليد العاملة المستوردة 

لكن تتميز بكونها أقل سنا  الرسمياع الموجودة فيه فتكون غير مؤهلة مقارنة بالقط

، باإلضافة إلى تميز هذا القطاع بمعدالت مرتفعة من ضمن العنصر النسوي بشكل كبيرتوت

الخسارة نظرا لعدم كفاية رأس المال المستعمل فيه ونقص المعدات التكنولوجية الحديثة 

     .المستعملة

  

 :في السنغال سمياتجاه االقتصاد غير الر  المتخذةالسياسات  -سادسا

عن مختلف اإلجراءات والوسائل الالزمة  السلطات السنغالية بحثت في بادئ األمر       

لآلثار السلبية التي يخلفها هذا وهذا نظرا  لقضاء نهائيا على االقتصاد غير الرسميل

حو هذه الظاهرة م جدا مع مرور الوقت رأت هاته السلطات بأنه من الصعبولكن . األخير

اعتبارها و القتصاد الوطنيافي  ما يجب التعامل معها بصفة تجعلها تدمج تدريجياوإن

   .حديثالقتصاد االكمرحلة انتقالية نحو 
  

 علىلقد وجدت السلطات السنغالية بأن القطاع غير الرسمي له قدرة هائلة          

السياسات التي كان لها  العديد من الدولة  اتبعت هذا الغرض أجل امتصاص البطالة، من

   .وقد اعتبرت هذه السياسات حاليا كنموذجا ناجحاتأطير هذا األخير، دورا كبيرا في 

: فقد مست مختلف البرامج الحكومية الموجهة للقطاع غير الرسمي األنشطة التالية       

  .نشطة التجاريةباإلضافة إلى األ، خاصة النقل الخدماتو اإلنتاجية،لتقليدية، الحرف ا

 ،(PME)سسات الصغيرة ترقية المؤسياسات دعم و: لسياساتأهم هذه ا بين ومن         

تكوين،  إلى األخيرة إذ تهدف هذهاقتصادية،  -سوسيوتي لعبت دورا هاما في العالقات الو

 المتوسطة في المستقبلسسين ومدراء المؤسسات الصغيرة والمؤ توجيهد ويترش، زتحفي

  .مشاريعهمفي تسيير صعوبات  واجهونيالذين 
 
  اقتصادي  الذي يلعبه  قطاع الحرف -على الدور الهام السوسيوركزت الدولة  كما       

  .على مستوى االقتصاد الكلي التي يواجهها أمام الصعوبات
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ذكر أهم ما قامت به الدولة من مجهودات لتغيير وتحسين القطاع غير الرسمي  يمكنو     

   :فيمايلي

تم إنشاء خلية خاصة  في هذا الصدد: الخدمات المقدمة على مستوى المنشأة-1   

إلنشاء مؤسسات صغيرة  التي تعتبر كخلية مساعدةبالتعامالت السوسيو اقتصادية ، و

 .متوسطةو

 تمثلت هذه المساهمات خاصة في  :غير الرسمي القطاعمساهمات المؤسسات اتجاه -2   

غياب التسيير في القطاع غير وهذا من أجل تغطية النقص و ،ةقتصادياالمركز الفائدة إقامة 

 .الرسمي

من فدعم منظم خاصة في مجال التكوين، إلىكما أن القطاع غير الرسمي يحتاج  -3   

تم إنشاء ما يدعى  المهنية ألصحاب العمل في هذا القطاعأجل تقوية المؤهالت التقنية و

بالتعاون مع كما قامت مدينة داكار و ،(NTIC)التصال بتكنولوجيات الجديدة لمعلوماتية ا

كل األشخاص  إلىبوضع سياسات التكوين مجانيا موجهة  المعهد العالي لمقاولية التسيير

  .أصحاب نشاطات القطاع غير الرسمي بصفة خاصة إلىبصفة عامة و 

  

تقديم فقد عملت الدولة على فرض الضرائب على هذا القطاع، ب فيما يتعلقأما      

فرض على عمال القطاع غير ب 1993عام  حيث قامت فيتسهيالت في هذا األمر ، 

ة منظمة محاسب ايملكو لكنهم رفضوا بحجة أنهم الالرسمي الرسم على القيمة المضافة ، 

المبلغ الذي يدفع  تعرف قيمة ، وبالتالي كان من المستحيل أن تشبه المؤسسات الرسمية

مع طبيعة العمل في هذا  تتالءمت ثالث أنواع من الضرائب لك أنشأمن أجل ذ ،للدولة

  .الضريبة الجزافيةوة يضريبة المهنالالتعادل ،  رسم: هي القطاع

نظرا  في تطبيق هذه الضرائب في بداية األمر صعوبات الحكومةوقد واجهت         

العاملة غير  فمعظم اليدحاليا  أما، وعيتهمتلصعوبة االتصال بعمال القطاع غير الرسمي و

 .الرسمية تدفع ولو شيئا قليال لخزينة الدولة
 

          الرسمي،قامت أيضا السلطات السنغالية بإنشاء صندوق دعم القطاع غير كما        

  : إلىالذي يهدف و

  .دماج التدريجي للقطاع غير الرسمي في القطاع الرسمياإل -
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  .في القطاع غير الرسميتقديم المساعدة لتحسين عوامل وظروف العمل   -

  . الحماية االجتماعية في القطاع غير الرسمي إدماجالعمل على  -

  

كان لها دخال قويا في تحسين وضعية القطاع عدة برامج التي باإلضافة إلى تشجيع        

والتي تهدف  (UPPA)الحرف  إصالحو اإلنتاجيحمل اسم وحدة  كان أولها ،غير الرسمي

التأقلم مع و التجديد اإلبداع،على تكون قادرة حدات صغيرة وضع شبكة من وإلى 

  .االحتياجات الجديدة في السوق 

رجة األولى تحسين أداة يخص بالدهذه الوحدة بإعطاء تكوينا كامال كما تقوم أيضا   

. ل هذه المشاريعيتموتقوم ب دوليةوهذا بالتعاون مع منظمات  الحرفاإلنتاج وصناعة 

(BIT,1996 :5) .  

بحكم أن الزراعة تعتبر من أهم موارد السنغال فقد  :دعم وتطوير قطاع الفالحة -4     

زراعة الكفاف التي تقوم  إحياء إلى باإلضافةبتدعيم الفالحين والمزارعين،  دولةقامت ال

، ر السنغالعلى أساس مشاريع صغيرة في المناطق الريفية خاصة المتواجدة في وادي نه

منظمة المزارعين  :أهمها منظمات غير حكومية بإنشاءطات السنغالية كما قامت أيضا السل

)ASSESCAW(، وتوسيع وحدات اإلنتاج الخاصة بالخضر والفواكه.   

هذا الصدد بتوجيه دورات تكوينية لمربي المواشي أيضا في  كما قامت السلطات       

ا المجال والتي بإمكانها فة أحدث التقنيات المستعملة في هذمعر واألسماك والتي تهدف إلى

باإلضافة إلى تسهيل الحصول على القروض البنكية وتقديم ، زيادة إيرادات هذا القطاع

    . مساعدات للمشاريع الصغيرة التي تعتمد عادة على أفراد أسرة واحدة

من اليد  نظرا للدور الذي يلعبه هذا القطاع في تشغيل عدد كبير: تشجيع قطاع السياحة-5

، فقد قامت الدولة بتخصيص له سنويا مبلغا معتبرا من ميزانيتها من أجل تطويره العاملة

 2010وتحسينه، باإلضافة إلى قيامها بانجاز مشروع سياحي ضخم ستنتهي أشغاله في سنة 

يهدف هذا األخير إلى تحسين مختلف المناطق ) قافلة من عجائب السنغال( أطلق عليه اسم 

فيها وهذا من أجل جلب أكبر  آثار قديمةصة التي تتميز بتواجد ة في هذا البلد خاالسياحي

كما تقوم السلطات بهذا الصدد إلى بناء فنادق سياحية جديدة . عدد ممكن من السياح

      .وتحسين الخدمات فيها
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مع التطور الكبير للتجارة والذي رافقه ظهور : تطوير مصالح الجمارك وعصرنتها -6

ل والجريمة، قام السنغال باستحداث مصالح الجمارك بهدف تحسين أشكال جديدة من االحتيا

  . مراقبة تدفق التجارة ووضع إطارا قانونيا لعمل المؤسسات المستوردة

  :يمكن ذكر أهم االستحداثات التي طرأت على مصالح الجمارك السنغالية فيمايلي       

غالي والتي تهدف إلى إعطاء إنشاء هياكل لتسيير وتبسيط قانون الجمارك السن -        

، باإلضافة إلى توفير إحصائيات ومعلومات عن هذه معلومات وافية لفهم نظام الجمارك

  .المصالح

لومات عصرنة نظام المعلومات عن طريق توفير برامج حديثة كبرامج التعريفية للمع -    

ل على والتي تسهل عملية الحصو، )ORBUS(ومستودع البيانات )GAINE(الوثائقية

، التخليص الجمركي، قيمة الضرائب والرسوم ت المتعلقة باإلحصائيات، األنظمةالمعلوما

، تبادل المعلومات خاصة فيما يتعلق بملفات المستوردين، على جميع السلع المستوردة

أصل البلد الذي يتم فيه وتحليل أكثر دقة للمنتجات المستوردة لمعرفة أصل البلد المصنع 

، تحليل البيانات قبل الوصول إلى السنغال والتعريفات التي تدفع عليهاشحن البضائع 

كاالتحاد االقتصادي والنقدي، ( المتعلقة بالتجارة الخارجية وأعضاء المنظمات التجارية

كما تهدف هذه . )الخ...االتحاد األوروبي، الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا،

كية إلى تشديد الرقابة على السلع المستوردة وبالتالي اإلصالحات في نظام المعلومات الجمر

  ).Augustin.N,2005:1( ).المقلدة( التقليل من استيراد السلع المزيفة 

   

 حديثة إدخال إصالحات جديدة على مستوى التدريب من خالل وضع خطة تدريبية -       

  .لضباط الجمارك

  .وزيادة أجور العمل اإلضافي جماركفي مصالح ال إصالح نظام الحوافز للموظفين -     

تطوير الشراكة مع بلدان أجنبية متطورة بغرض االستفادة من تجاربها في ميدان  -     

  .عصرنة مصالح الجمارك

هناك عدة عوامل ساعدت على تنامي الفساد في السنغال نذكر  :حاربة الفسادم – 7     

  )Management .SI,2007:7(: أهمها

  .بيروقراطية وعدم قدرة الدولة على التحكم فيهاانتشار ال -   

  .ضعف آليات المساءلة -   
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  .المعلومات الحكومية إلىمحدودية الوصول  -   

  .تطبيق الالمركزية في نطاق محدود -   

  .قلة مشاركة المجتمع المدني في أنشطة مكافحة الفساد -   

قابة والحكم الذاتي للمؤسسات نقص الشفافية في العمليات الحكومية وانعدام الر -   

  .النفقات العامةالتنظيمية المكلفة بمراقبة 

   

من المجهودات التي تقوم بها السلطات لمحاربة هذه الظاهرة كإنشاء  وعلى الرغم       

البرنامج الوطني للحكم الراشد : مؤسسات جديدة لتعزيز الحكم الراشد ومكافحة الفساد مثل

)PNBG(فساد ، لجنة مكافحة ال )CNLCC(  ،لى جديدة ع إصالحات إدخال إلى باإلضافة

العمليات المتعلقة بالمشتريات العامة وإنشاء معهد مستقل يقوك بمراجعة العمليات الداخلية 

إال أن التقرير  .للحسابات العملية عن طريق المفتشية العامة للدولة وديوان المحاسبة

يظهر بأن هناك تحسنات طفيفة خاصة من  2009السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لسنة 

حيث األداء الجيد للحكم، الحرية التجارية والمالية، إال أنه مازال على السنغال القيام 

      .إضافية من أجل التقليل من حدة الفساد بمجهودات

  

 :وضعية الفساد في السنغال بمختلف مؤشراته خالل الفترةالتالية  األشكال تمثل        

1996 -2008.  
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                     )2008-1996(التصويت والمساءلة ): 3(الشكل رقم   

  
Source: Governance Matters: Country data report for SENEGAL1996-2008,World wide 
indicators, World Bank institute,2009.  

      )2008-1996( فعالية الحكومة :)4(الشكل رقم   

  
Source: Governance Matters: Country data report for SENEGAL1996-2008,World wide 
indicators, World Bank institute,2009.  

  
      )2008-1996( سيادة القانون): 5(الشكل رقم    

  
Source: Governance Matters: Country data report for SENEGAL1996-2008,World wide 
indicators, World Bank institute,2009.  

      )2008-1996( التحكم في الفساد): 6(الشكل رقم     

  
Source: Governance Matters: Country data report for SENEGAL1996-2008,World wide 
indicators, World Bank institute,2009.  
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    د غير الرسميفي التعامل مع االقتصا تجربة تونس عرض: المبحث الثالث
         

 إلى تميزه بنوع من االستقرار، عكسأدت  جذريةعرف االقتصاد التونسي تحوالت        

ربة بعد خضوعها لبرامج طالبلدان النامية األخرى التي عرفت حاالت مض اقتصاديات

  .ح الهيكليالتصحي

  

  المحيط االقتصادي -أوال     

: لقد عان هذا االقتصاد قبل اإلصالحات من عدة اضطرابات وحاالت عدم االستقرار       

فاق معدل  ارتفاع معدل النمو السنوي للواردات الذياع مستوى المديونية الخارجية، وكارتف

النمو السلبي ن النقد األجنبي، واالحتياطي م ، باإلضافة إلى تدهورالنمو السنوي للصادرات

  . % 1.2 -لمعدل النمو الذي قدر ب

أخذت السياسة  قتصاد التونسي تغيرات جوهرية، حيثعرف اال 1972في سنة        

، وذلك عن طريق إمضاء االقتصادية المنتهجة نمطا جديدا من خالل االنفتاح على الخارج 

ستثمارات من اإلجراءات التحفيزية لتشجيع االواتخاذ مجموعة  ،الحر عدة اتفاقيات للتبادل

      ،قطاعات زراعية، تصنيعية بصفة خاصة على اعتمدت األجنبية وكذا الصادرات التي

إذ  مويل االقتصاد التونسيالسياحة التي تلعب دورا أساسيا في ت إلى باإلضافةومنجمية 

ماليين  5 :حوالي 2004عام  سجل فقد، من عجز الميزان التجاري% 50تغطي حوالي 

  .مليون سائح 100إلى نحو  2016يتوقع أن يصل عددهم سنة و .سائح
 )Office national du tourisme tunisien,2008.(  

الميكانيك أيضا بقسط معتبر في الصادرات كما تساهم أيضا صناعة النسيج و       

  .التونسية

، 1986الذي بدأ منذ سنة كلي ونسي لبرنامج التصحيح الهيإن تطبيق االقتصاد التو     

على را لتحقيقه نتائج ايجابية نظ من قبل المؤسسات المالية الدوليةأصبح يضرب به المثل 

خاصة في عقد التسعينات مع التوجه للخوصصة  معدل النمومستوى التوازنات الكلية و

  - 1990لفترة عرف الناتج المحلي اإلجمالي نموا ايجابيا خالل افقد ، وتبسيط بنية الضرائب

       ،1995كنموا حقيقيا خالل سنة   %2.4و  كمتوسط سنوي، %11.7حوالي ب 1994

   .)20:2004ش،.عبد العزيز( .2004-2003خالل سنتي  %5و 
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سنة  % 2.7الى 1995سنة  % 6.2كما سجل أيضا معدل التضخم ترجعا من         

2003 .  

وقعت تونس  إذقعه كمركز للتجارة العالمية، لقد حقق هذا البلد تقدما فيما يخص مو       

والتي  )منطقة التجارة األوروبية( العديد من االتفاقيات التجارية مع االتحاد األوروبي 

فة الجمركية تدريجيا على كافة السلع الصناعية لمدة عشرة أعوام حتى يالتعر إزالةتتضمن 

  . 2008عام 

سين إنتاجية رنامج الدولة المتعلق بتحكما يشرف االتحاد األوروبي على ب        

مع العلم بأن  سواق العالميةحضيرها للدخول إلى المنافسة في األتالمؤسسات التونسية و

  .عضوة في المنظمة العالمية للتجارة تونس

، فهي تتعامل أيضا وبشكل كبير مع ى تعامالتها مع االتحاد األوروبيباإلضافة إل       

وخاصة ليبيا التي تستورد منها الغاز والنفط وتصدر لها منتوجات بلدان المغرب العربي 

  . صناعية

       : يبين أهم المؤشرات االقتصادية المتعلقة باالقتصاد التونسي) 8(الجدول رقم يمثل         

  
   2008-2001 الفترة  أهم مؤشرات االقتصادية): 8(الجدول رقم 

  )مليار دوالر( : الوحدة                                                      

  2008  2007  2006 2005  2004 2003 2002 2001  المؤشرات

  76.07  89.74  82.85 70.88  68.23 63 64.5 62.8  الناتج الوطني الخام

  7.2  4.7  0.9  4.4  0.1- 3.5 5.2 4.1  (%)معدل النمو 

  3.1  4.6  2.1  4.1  2.7 2.5 2.7 3  (%)معدل التضخم

  19.27  18.37  16.09 14.71  14.39 13.6 11.5 13  لخارجيةالديون ا

  15.15  11.61  10.3 9.926  8.035 6.8 6.6 6.1  الصادرات

  18.02  13.89  12.86 11.52  10.3 8.7 8.9 8.4  الواردات

  14.1  13.9  14.2 13.8  14.3 15.4 15.6 15.6  (%)معدل البطالة

Source : Banque centrale de Tunisie, information en ligne, www.ins.nat.tn 
               CIA world Factbook, 2008. 
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)  World Economic Forum(لمنتدى دافوس 2009-2008حسب التقرير العالمي السنوي        

ا وإفريقيـا، والمرتبـة   االقتصادية ، فقد احتلت تونس المرتبة األولى مغاربي حول التنافسية

في المؤشر العـام للقـدرة التنافسـية     35الرابعة في العالم العربي، وحصلت على الرتبة 

  .دولة 134لالقتصاد على الصعيد الدولي من أصل 

  :يعتمد هذا التقرير في تصنيفه على       

  .المؤسسات والبنية التحتية -

  .استقرار االقتصاد الكلي -

 .ائي والعالي والتكوين المهنيالصحة والتعليم االبتد  -

 .نجاعة األسواق وحجمها -

 .جدوى سوق الشغل -

 .درجة تقنية األسواق المالية -

   . المهارة التكنولوجية ومناخ األعمال والتجديد -
 

خـدمات وجلـب   كما تتطلع تونس إلى أن تكون موقعا إقليميا في المتوسط لتبادل ال       

  .)Arabia Forum,2009:2( االستثمارات األجنبية
 
    : االقتصاد غير الرسمي في تونس -ثانيا       

    يضم القطاع غير الرسمي في تونس مجموعة األنشطة الصغيرة سواء كانت شرعية       

  ).Mohsen.T,1989:4(:غير شرعية، تهدف في مجملها إلى تحقيق هدفينأو 

ي توفر أدنى دخول إلى تطوير العمل الخاص بالمؤسسات الت ايصبو: الهدف األول -

المالي الخاص م من محدودية المحيط االقتصادي والمتعلقة باألنشطة التي تمارسها بالرغ

  .بها

   هو البحث عن تعظيم اإلنتاج و الربح، بكل الطرق مهما كانت صفتها   : الهدف الثاني -

  ).  قانونية أو غير قانونية( 

  : سمي في تونس في النقاط التاليةو يمكن حصر أهم أسباب تنامي االقتصاد غير الر

من سنة  ابتداءانتهاج االقتصاد التونسي للحرية االقتصادية  نهيار النظام االشتراكي، وا - 1

1970.  
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خاصـة غيـر   ئة الشباب وعجز القطاع الرسمي عن خلق مناصب الشغل الخاصة بف -2

  .المؤهلين منهم

خيرة ال تتطلب استثمارات كبيرة سهولة ممارسة أنشطة القطاع غير الرسمي، فهذه األ -3

  .تكوين مهني كبيرو معدات وأ

لمؤسسـات  اتنامي ليدية، مما ساهم بشكل كبير على الحرف التقتطور قطاع السياحة و -4

  .الصغيرة غير القانونية

  . التزايد الكبير لفئة الشباب خاصة غير المؤهلين منهم -5

  

دة شركات مصغرة تختلف أنشطتها مـن  ع القطاع غير الرسمي في تونس من يتكون        

  .ضعف التنظيم فيها، تتميز بحجم متوسط والخدماتجارية، صناعية وإنتاجية للسلع وت

في  وإنماشرعية القانونية، ال تعمل في ظل الال  إن مثل هاته المؤسسات المصغرة        

  .المتسامحةإطار الشرعية المتساهلة و

ا القطاع بطرق التونسية هو البحث عن طريقة لتنظيم هذفهدف اإلدارة الضريبية        

تسامحية بالنظر إلى االيجابيات االجتماعية التي يقدمها هذا األخير، إذ يؤمن معيشة حوالي 

معاقبتهم ليس متابعة أصحابه لألف عائلة لم يستطع القطاع الرسمي تلبية حاجاتها، و 15

 .اتهم لصندوق الضمان االجتماعيتصريحب إدالءعدم على عدم دفعهم للضرائب أو 

)(Mondher.B,2004:5.  

   

  :حجم القطاع غير الرسمي في تونس -ثالثا       

مؤسسات التي توظف أقل من ستة العموما فان القطاع غير الرسمي في تونس يضم        

  ). مؤسسة 69.862حوالي (عمال  )06(

  

- 1981 :الفترة مابين في تونس حجم االقتصاد غير الرسمي) 9(يمثل الجدول رقم      

2003.  
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  .2003-1981: الفترة مابين حجم االقتصاد غير الرسمي في تونس) 9(الجدول رقم    
  2003  1997  1996  1995  1994  1993 1992 1991 1990 1981  القطاع غيرالرسمي

عدد المؤسسات 

الصغيرة غير 

  الرسمية

 
126.9  

 
423.1  

 
500  

 
690  
  

 
788  

  
825  

  
1100  

  
1230  

  
1399  

  
7895  

القطاع غير الرسمي 

  (%)خارج الزراعة

 

-  

 

24%  

 

39%  

 

-  

 

-  

  

44%  

  

48.7%  

  

-  

  

51%  

  

33%  

حجم القطاع غير 

الرسمي من الناتج 

  (%)الوطني الخام

 

-  

 

45%  

 

44%  

 

43%  

 

46%  

  

57%  

  

53%  

  

-  

  

-  

  

50%  

المرأة في القطاع 

  غير الرسمي

 

-  

 

11%  

 

11%  

 

-  

 

12%  

  

-  

  

13.9%  

  

-  

   

18.1% 

  

36%  
Source: ILO: Persons employed in the informel sector selected countries urban and rural, 
stat working paper, n1, 2002. 
            - Anis Kacem et autre: libéralisation commerciale, économie informellle et capital 
social vers un regard critique et application aux pays du maghreb,2006,p18. 
           - Ilo, Op.Cit,2003,p4. 

  

إذ  ،زايد في حجم االقتصاد غير الرسميمن خالل الجدول السابق نالحظ ارتفاع مت       

حسب وصلت  باإلضافة إلى إسهام المرأة بصفة كبيرة فيه ،%50حوالي  2003بلغ سنة 

  %.18إلى حوالي  1997نسبة المرأة في القطاع غير الرسمي سنة 

  

  :نوعية القطاع غير الرسمي في تونس -رابعا       

على االقتصاد غير الرسمي التونسي،  ةالمجراالتحاليل حسب مختلف التحقيقات و       

  :فان هذا األخير يشكل هيكال جد متشابك يتكون على األقل من أربعة فروع مختلفة أهمها

  :القطاع غير الرسمي التساهمي األولي: الفرع األول - 1          

اميكية اقتصادية جد هامة فهو يساهم بشكل كبير يلعب مثل هذا النوع من القطاع دين       

  .في جو مالئم في خلق مناصب العمل

والدخول في المنافسة  االقتصاديةكما تسمح منتجات هذا القطاع باالندماج مع الحياة        

  .)Carlos.M,2001:33() الرسمي(مع أكبر مؤسسات القطاع الحديث 

  .التحول إلى قطاع ذو هيكل تنظيمي ىإل يهدف القطاع غير الرسمي األولي إن  
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  :القطاع غير الرسمي التساهمي الثانوي: الفرع الثاني -2         

قارنة يتميز هذا القطاع بيد عاملة أقل تكوينا، كما تتميز تجهيزاته بنوعية أقل جودة م        

أن أهداف القطاع الثانوي ال تختلف عن أهداف القطاع  بالقطاع غير الرسمي األولي إال

من أجل إيجاد وضع أكثر  وضعيتهاتحسين ول حا، إذ أن مؤسسات هذا األخير تاألولي

    . تنظيما من تحقيق مبتغاها الذي يتمثل في التحول إلى شكل من أشكال القطاع األول
)Serge.L,1989:230.(  

  :غير الرسمي الحرفي القطاع: الفرع الثالث -3          

وهو يتألف من مؤسسات مصغرة  يسير هذا الفرع من قبل حرفيين متخصصين       

  . تكبر شيئا فشيئا لتندمج في المحيط االقتصادي مع احتفاظها بمميزاتها التقليدية حرفية

  :القطاع غير الرسمي الهامشي: النوع الرابع-4         

وعموما فان أصحاب الحرف في مثل  اء البطالة المتفشيةالنوع من جر ينشأ مثل هذا       

أسر فقيرة ، وتتميز أنشطة هذا الفرع بضعف رأسمالها مما تسمح  ينتمون إلىهذا القطاع 

  .حاجاتهم األساسية فقطألصحابها بتحقيق إشباع 

  

  :التنظيمي للقطاع غير الرسمياإلطار القانوني و- خامسا       

الحرف التقليدية مهمشة كليا في القطاع نت المهن الصغيرة وكا 1981إلى غاية        

لمفروضة على الصناعات االقوانين لنفس القواعد وأنها تخضع  من االقتصادي، بالرغم

 ،المؤسسات األخرى تتحصل عليهاالكبيرة، لكنها لم تكن تستفيد من نفس االيجابيات التي 

، عدم كفاية الضمانات الممنوحة االستثمارضعف رأسمال و(  الصغر حجمهوذلك نظرا 

الدخول  المتمثل فيثل هاته الحرف تسلك مسارا آخرا و، كل هذا جعل م)الخ...إلى البنوك

  .القطاع غير الرسمي إلى

أخذت السلطات التونسية بعين االعتبار الجانب االيجابي الذي يلعبه  1982في سنة       

فيما يتعلق بالنشاطات غير الرسمية خاصة  القطاع غير الرسمي في االقتصاد الوطني

، فقامت بإنشاء صندوقا وطنيا لمساعدة الحرفيين وأصحاب المتمثلة في الحرف التقليدية

تشجيع ذا األخير في إطار سياسة تشغيل و، يعمل ه(FONAPRAM)المهن الصغيرة 
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 س يحمل مؤهالتلكل شخص مقيم في تون تهخدما إذ يقدم المشاريع الصغيرة،و ساتالمؤس

  .يمارس حرفة معينةو مهنية

أما االمتيازات المقدمة للمستفيدين من خدمات هذا الصندوق فتتمثل خاصة في        

تخفيضات جمركية على حقوق الرسوم المفروضة على الواردات من المعدات الخاصة 

  .بالمشروع

صلين على دعم المقاولين غير الرسميين الحايقوم هذا الصندوق أيضا بتشجيع و كما       

  .إذ يحق لهم االستفادة من دعم لتطوير مشاريعهم الصغيرةشهادات مهنية  

ويستفيد من هذا الدعم أيضـا البطـالون المتحصـلون علـى شـهادات جامعيـة             
)Serge.L,1989:240(.  

   

  :اإلجراءات المتخذة في تونس اتجاه القطاع غير الرسمي- سادسا       

  :لقطاع غير الرسمي في االقتصاد الوطنيسياسة إدماج ا -1         

قامت السلطات التونسية باتخاذ عدة إجراءات وإتباع مختلف السياسات التي من        

الحرف  الصيد،الزراعة و: التالية شأنها توفير مناصب الشغل للبطالين وتنمية القطاعات

مالية التي تعتمد على الل السياسة الضريبية ،الجمركية، و، وذلك عن طريق تعديالتقليدية

خلق يزانية العامة للدولة وجلب مختلف مصادر التمويل التي تعتمد على إيرادات الم

الصيد وء الصندوق الخاص بتنمية الزراعة حيث تم إنشاالتمويل،صناديق خاصة بهذا 

 . )(FOSDA et FOSEP  البحري

،  (CLCM) عاضديآخر يسمى بصندوق القرض الت إلى إنشاء صندوق باإلضافة        

اشتراكات التعاضدية الفالحية، وهذا من أجل تسهيل منح القروض للفالحين  صندوقوخلق 

  .أصحاب المهن الصغيرة والمتوسطة 

أما فيما يخص المهن الخاصة بالحرف التقليدية و المهن الصغيرة، فقد تم وضع        

الصغيرة  والصناعاترفها صندوق يدعى بالصندوق الوطني للحرف تحت تص

(FONAPRA) .  

، والذي يهتم بالتمويل البنكي للمؤسسات شأ أيضا الصندوق الوطني للضماناتكما أن       

  .المتوسطة
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      :الدعم المالي ألصحاب المشاريع الصغيرةالتضامن و -2         

 عم أصحاب المشاريع الصغيرةاتخذت السلطات التونسية عدة إجراءات و تدابير لد       

نظام القروض و ،، صندوق عروض العمل(FSN)إنشاء صندوق التضامن الوطني : أهمها

  .البنك اإلسالميلتونسي للتضامن والصغيرة الممنوحة من طرف البنك ا

  :  تجربة البنك اإلسالمي-2-1           

مهمته هو تقديم قروض دون ضمانات،  1983أنشأ البنك اإلسالمي التونسي سنة        

يختص هذا األخير بشكل . الخسارة مع المقترضين إن وجد ذلكط تقاسم الربح وشترلكن ي

تمويل ( تعتبر المرابحة من بين أهم تقنيات تمويله ، والصغيرةكبير في منح القروض 

المراد شرائها من قبل الزبون، ثم التي يتولى بموجبها البنك شراء السلع  )قصير المدى

تجاوز السعر العادي لهذه السلعة، على أن يتم تسديد مبلغها يبيعها إليه مرة أخرى بسعر ي

  ).شهر 18إلى  3من (   بالتقسيط لمدة تصل إلى حوالي سنتين

المشاركة وهي تقنية كما للبنك أيضا تقنية أخرى يستعملها في تمويالته تدعى ب       

التمويل الذي يطلبه  ، بموجب هذه التقنية يقوم البنك اإلسالمي التونسي بتقديممتوسطة األجل

عامل يتقاضى منه أية فائدة محددة من قبل، وإنما يتفق مع هذا المت أنالمتعامل معه دون 

، سواء كان ربحا أو خسارة وكل ذلك وفق قواعد عادلة المشاركة في الناتج المحتمل

  .وأسس توزيعية متفق عليها في العقد ذاته

المضاربة التي تتمثل في عقد يتفق بموجبه  يستخدم البنك اإلسالمي أيضا تقنيةو       

اإلسالمي، أما العميل طرفان على القيام بنشاط ما، حيث يمول هذا النشاط من قبل البنك 

إن حدث ووقعت خسارة فان البنك اإلسالمي هو الذي يتحملها لوحده، . فيقدم جهده وعمله

عادة ما . هذه الخسارة بشرط أن ال يكون هو المتسبب في ألن العميل خسر جهده ووقته،

   ).Mondher.B,2004:10(.الربح في نهاية عملية المضاربةو يكون توزيع العائد

  :الموارد المالية األخرى -2-2           

  :(BTS)البنك التونسي للتضامن  - أ               

بهدف دعم وتشجيع منح القروض الصغيرة التي توجه  1997البنك عام أنشأ هذا        

  األنشطة غير الرسمية، باإلضافة إلى أصحاب التجارة رة وخاصة ألصحاب المهن الصغي
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وفي المقابل تقدم تسهيالت فيما يخص استرجاع القروض وفوائدها حيث يقدر الصغيرة، 

  .كل سنة %5معدل الفائدة بحوالي 

شباب كذلك من بين أهداف هذا النوع من البنوك مساعدة المحتاجين من فئة ال       

هذا  حيث ال يشترط، ماالمؤهلين  الذين ال يملكوا وسائل ومعدات من أجل إنشاء مشروع 

  .ضمانات على القروض الممنوحة البنك

سنوات من ممارسة  3، فبعد من أهدافه %70حقق البنك التونسي للتضامن حوالي        

من  57084راسة عد دبطلبية خاصة بالقروض، و 67034تلقى هذا األخير حوالي  ،نشاطه

      . منصب عمل جديد 40.000ما سمح بخلق حوالي م ،28020، قبلت منها هاته الملفات

  األدواتض توجه خصيصا إلى شراء المعدات وأن معظم القرو الى جدر لإلشارةت       

  . .(BTS ,2000 :16)الخاصة بالمشاريع الممولة 

  :(FNS) صندوق التضامن الوطني -ب              

أهداف برامجه  أهم من لخزينة العمومية،وهو تابع ل 1992هذا الصندوق عام أنشأ         

الفترة الممتدة ما بين ففي .التشغيل ، فهو قادر على خلق مصادر لدخول مستقرة لألفراد

 . (FSN ,1997 :18) .مشروع 31345حوالي قام هذا األخير بتمويل  ، 1997و1994

     :ق الوطني للعملالصندو -ج              

معدل البطالة عن طريق البحث عن العمل  تقليص هدفبأنشأ هذا الصندوق حديثا        

  .تعليميةخاصة المتحصلين منهم على شهادات لفئة الشباب 

لقد حقق هذا األخير . يمول هذا الصندوق من طرف الدولة، المؤسسات والجمعيات       

  9000منها  ،قدمت لفئة الشباب مساعدات 60.000من ثر أك 2000ففي سنة  المرجوةأهدافه 

  .كانت في شكل قروض وجهت لمساعدة المشاريع الصغيرة

كما يمكن اإلشارة إلى تجارب األخرى مثل تجربة الوحدة التونسية للتضامن        

خاصة برنامج الحماية االجتماعية  التي تتضمنو..(Redha.l.,2002:2) (UTSS)االجتماعي 

 ومول منه، 1998نظام لتمويل المشاريع الصغيرة سنة  حيث تم وضع قة المتدنية،لطبل

  .مشروع 6000حوالي 

لهن من طرف أما فيما يخص فئة النساء فقد استفادت من شهادات خاصة منحت      

من أجل مساعدتهن على ممارسة أنشطة وذلك  ،(MAFF)األسرة وزارة أعمال النساء و
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االتحاد الوطني للنساء  إلى باإلضافةستفادة من القروض بسهولة، اقتصادية تسمح لهن باال

التعلم في مجال التكوين المهني وبمساعدة النساء  خاصة والذي يهتم،  (UNFT)التونسيات 

  ).Pierre.N.D,2005:173( (L’entrepreneuriat féminin)من أجل خلق مقاولية نسائية 

     

  :احةتشجيع قطاع السي -3         

من جهة ودخـول العملـة   تأثير كبير في توظيف اليد العاملة ظرا لما للسياحة من ن      

يتحتم على قطاع السياحة وعلى السـاهرين  الصعبة إلى البلد بشكل متزايد من جهة أخرى 

تقسـيم العطـل،   ك :  من أجل تحديث وتطوير هذا القطاععليه أن يقدموا الحلول المالئمة 

  قصـيرة، بـروز منافسـين جـدد،     القامـات  تشـجيع اإل جديدة،تشويق السياح بأسـاليب  

  .الخ... 

  :ممايلي تتكون من أجل هذا القطاع  قامت الدولة بوضع خطة عمليةلقد        

بسياسة أكثر حرصا  والتزامهاتعزيز موقع تونس في األسواق األوروبية التقليدية  -      

  :وذلك عن طريق... ) ليابان،دول الخليج، الصين، ا( أسواق جديدة  احتاللعلى 

 –طلبات (إنشاء مرصد لجمع وتحليل المعطيات الخاصة بالقطاع السياحي  .1

بدراسات وإحصائيات لإلحاطة بعد ذلك ثم القيام ) التشغيل  –المداخيل  -عروض

  .بالقطاع مع متابعة تطورات وتحوالت األسواق الخارجية

اب النزل يضاف مدخوله إلى إنشاء صندوق القدرة التنافسية الذي يموله أصح .2

الميزانية التي تخصصها الدولة سنويا للتسويق قصد تدعيم وتنويع المنتوج السياحي 

 .لدى األسواق الكبرى

إحداث لجنة وطنية للسياحة مكلفة خاصة بتحديد األولويات وتنسيق تطوير السياحة  .3

  .التونسية والنهوض بها في المناطق السياحية 

يثة وخاصة السياحة االلكترونية التي تعرض برنامجا متميزا التكنولوجيات الحد .4

 ارسمي اتنشيط موقع 2007 تم خالل سنة فقد، واضحا للنهوض بالمنتوج السياحي



 86

الجمعية التونسية ألصحاب النزل والجمعية ، يجمع بين وزارة السياحةللسياحة 

 ).Ministère du tourisme,2009:3 (.التونسية لوكاالت األسفار

توزيع أقصى المعلومات عن السياحة التونسية كمـا يشـكل   يهدف هذا الموقع إلى        

  ).وكالة أسفار، أصحاب نزل ( مركزية للحجز مفتوحة على مختلف العوامل 

التونسي القطاع السياحي  على تنويع المنتوج للحد من المظهر الموسمي الذي يطبع -     

  : وذلك عن طريق

ة مندمجة على ساحل البحر تعرض منتوجا متنوعا يكمل منتوج إنشاء محطات سياحي1.

 .السياحة البحرية المتوفرة حاليا

النهوض بالسياحة الثقافية وذلك بإحياء المواقع األركيولوجية الموجودة والتي 2.

بونيقية، رومانية، ( أصبحت شاهدا على مختلف الحضارات التي تعاقبت على بالدنا 

 ...).إسالمية،

، السياحة الترفيهية،)الخ... ،منتزهات وطنية، محميات طبيعية( السياحة البيئية  تنمية.3

 الخ...سياحة المناسبات، السياحة الشّاطئية، 

تنويع المنتوج السياحي الصحراوي وتكثيفه مع المحافظة على طابعه الخاص حتى 4. 

 .يتمكن من منافسة منتوجات بلدان البحر األبيض المتوسط

في  م السياسة الرامية إلى تحسين وتجميل المحيط بالمناطق السياحية الموجودة تدعي -     

  )Ministère du tourisme,2009:4 ( :هذا البلد عن طريق

 % 1صندوق حماية المناطق السياحية ممول من طرف مهنيي القطاع بنسبة  إنشاء.1

 ةرانية والتشجير الراميأشغال التهيئة العمأعمالهم، يساهم هذا األخير في تمويل من رقم 

 .إلى حماية المحيط وإثرائه

التعاون المتناغم بين الهياكل الساهرة على تسيير القطاع السياحي والهياكل المكلفة .2

 .بالمحيط والتهيئة الترابية

  :إصدار مجموعة من النصوص القانونية .3



 87

حي القيام سيا مستثمر الذي يفرض على كل 1991مارس  13األمر الصادر في  -*      

  .على المحيط الطبيعي هتأثير مشروع إمكانية مسبقا بدراسة حول

التي تدعو إلى حسن  1994نوفمبر  28مجلة التهيئة العمرانية الصادرة في  -*      

خصوصية الهندسة  احتراممع  ،مواد البناء بصفة محكمة واستعمالاألرض  استغالل

  .المعمارية المحلية 

الخاص بإنشاء وكالة حماية السواحل  1994جويلية  24ادر في القانون الص -*      

  .والتي تهدف إلى ضبط الشروط الفعلية للتنمية المستديمة بالسواحل ،وتهيئتها

  :، نذكر أهمهاالنوعية الكاملة للمنتوج التونسيإرساء أنظمة تضمن  -

  .بتصنيف النزل يهتم: النظام األول - 1

  .سرير 22000يل ويشمل خمسة وأربعين نزال يحتوي على بالتأه يهتم: النظام الثاني - 2

المركز األوروبي  باالشتراك مع، هاداتبالمواصفات وتسليم الش يهتم: النظام الثالث-3 

المعايير والضوابط األوروبية مع تطبيق  مكينمن أجل تمواصفات في هذا المجال لل

  .المواصفات التونسية

 مصادقة عليها والسهر على تطبيقها بالتعاون معدراسة برامج التكوين المهني وال - 

  .الهياكل المعنية

  :االستثمار األجنبي تشجيع-4         

بشكل  مت تونس بتشجيع االستثمار األجنبي نظرا ألهميته ،إذ يساهم هذا األخيراق        

ى ولعل أهم المقومات التي ساعدت عل، كبير في توظيف اليد العاملة خاصة المثقفة منها

  :تحفيز االستثمار األجنبي في تونس نذكر

 األوسطومن األسواق المغاربية والشرق  قربها من السوق األوروبية الكبيرة -   

، ومن جهة من جهة نقل السلعالمتعلقة بمن عدم تكاليف باهضة مكنها من االستفادة 

  .منافسة مقارنة بعدة دول  قصيرة  في آجال  األسواق األجنبيةتزويد  أخرى

االقتصادية  مناخ مالئم للتنميةالذي سمح بإرساء  االستقرار السياسي واالجتماعي -      

  .واالجتماعية
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ضافة باإل ،االقتصادية والمالية العالمية ألسواقفي ا طيبة تمتع تونس بسمعة -        

ئب وعدم ازدواجية الضرا ضمان االستثمارب المتعلقة عديد من االتفاقياتتوقيعها للإلى 

ن تونس تحتل بأعلما . الملكية الفكرية حمايةبالتحكيم الدولي و االتفاقيات الخاصةوكذلك 

البلدان الصاعدة في مجال  المستوى اإلفريقي ومكانة متميزة بين المرتبة األولى على

  .ثقة المستثمرين

ولي االقتصادي الد الدراسة التي قام بها المؤتمر هاصنفت حيث :قدرة تنافسية جيدة  -

 القدرة بخصوص بلد شملتهم الدراسة 102 من مجموع 38 المرتبة لدافوس في

   .التنافسية

 خاصة من خالل أحكام مجلة تشجيع يبرز توفر نظام جبائي مشجع على االستثمار -    

مشتركة لمختلف األنشطة وعلى امتيازات  االستثمارات التي نصت على امتيازات

  .والصيد البحري لوية مثل الفالحةلبعض األنشطة ذات األو خصوصية

وكالة النهوض ك هياكل مساندة مالئمة وضعتها تونس قصد النهوض باالستثمار -  

، وكالة النهوض بالصناعة، وكالة النهوض باالستثمار األجنبي، باالستثمارات الفالحية

  .الخ...مركز النهوض بالصادرات،

تجارية مجهزة بكافة المرافق  نئموا 8حيث توجد : للنقل متطورة  وجود منظومة -  

منتظمة بصفة " برشلونة"و" جنوة"،" مرسيليا"  وموانئتؤمن النقل بين تونس الضرورية 

ما تتميز البنية األساسية في مجال النقل ك .ساعة 24وفي وقت زماني ال يتجاوز 

مناطق البالد تؤمن الرحالت الجوية إلى  مطارات دولية موزعة على مختلف 7بوجود

ومن جهة أخرى تمكن البنية التحتية . تلف البلدان بأوروبا والشرق األوسط وإفريقيامخ

ألف كلم من الوصول بسرعة  32و شبكة الطرقات المتطورة التي يقدر طولها بحوالي 

  .إلى مختلف المناطق االقتصادية بالبالد والربط مع الدول المجاورة

رات الضخمة المنجزة حديثا في مجال مكنت االستثما مالئمة اتصاالتتوفر شبكة -  

االتصاالت من تجهيز البالد ببنية أساسية اتصالية عصرية ومن شبكات تمكن من 
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التي تساعد  النقال واالنترنت توفير خدمات الهاتف، باإلضافة إلى تغطية كافة المناطق 

  .بشكل كبير في استقبال المعطيات

االتفاقيات المبرمة والشراكة حيث مكنت ، تشجيع االستثمارل قروضال شجيع منحت -   

بشروط ميسرة تساهم في  منح القروضمع عديد البلدان الصديقة من توفير خطوط 

   .تمويل المشاريع

  )3:2008وكالة النهوض باالستثمارات،(: عن طريق للمستثمر األجنبيمنح تسهيالت  -       

األجنبي بما في ذلك  مستثمرال يملكها وقيمة بيع األصول التياألرباح حرية تحويل  •

بتاريخ  1993لسنة  48عدد  الربح المحقق عند عملية البيع وفقا لما جاء في القانون

   .تجاه الخارجا فوعاتمّدالمقر لحرية التحويالت المتعلقة بال 1993ماي  03

عدة المبرمة مع البلدان العربية و حماية االستثمارات في إطار االتفاقيات الثنائية •

واسبانيا وفرنسا واندونيسيا  منها ألمانيا وبلجيكيا وكوريا الجنوبية خرىدول أ

والواليات المتحدة األمريكية  وايطاليا والبرتغال وبريطانيا والسويد وسويسرا وتركيا

  .وهولندا
الممضاة مع  عدم االزدواج الضريبي الذي تم إقراره في إطار االتفاقيات الثنائية •

لمانيا والنمسا وبلجيكيا وكندا وكوريا الجنوبية والدنمارك عديد الدول منها خاصة أ

وفرنسا واندونيسيا وإيطاليا واألردن والنرويج وبريطانيا العظمى  اومصر وإسباني

  .المتحدة األمريكية وبلدان إتحاد المغرب العربي والسويد والواليات
ونس التفاقية انضمام ت االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها بناء على •

 إصدار مجلة التحكيم الجديدة، باإلضافة إلى 1958جوان  10نيويورك المؤرخة في 

  .1993بتونس خالل سنة 
متعددة ت العالمية انضمام تونس للوكاالعن طريق  تغطية المخاطر غير التجارية •

، فهي عضوة في الوكالة الدولية لضمان االستثمار األطراف لضمان االستثمار

)MIGA(، الرابطة العالمية لوكاالت الترويج)WAIPA(،  والمنظمة العالمية

 .للتجارة
  .األوروبية االتفاقية األورومتوسطية بين تونس والمجموعة •
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  .الحر إبرام اتفاق شراكة مع المجموعة األوروبية للتبادل •

الستثمارات مقارنة با النسبة األكبر في تونس االستثمارات األوروبية المباشرة تحتل       

وذلك  من مجموع االستثمارات األجنبية %80األخرى إذ تقدر بحوالي المباشرة  األجنبية

اتفاقية خاصة في  المتمثلةو األوروبيبسبب العالقات التجارية القوية بين تونس واالتحاد 

 أولىالتي كانت تونس وورومتوسطية إطار الشراكة األالتجارة الحرة التي وقعت ضمن 

كبر مستثمر أ» بريتيش غاز«شركة  وتبقى . 1995المتوسط في توقيعها عام  دول حوض

  . عامل 4000خلقت فرص عمل لقرابة قد  ، وراج الغازفي تونس في قطاع استخ أجنبي

-2002تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى تونس خالل الفترة ) 7(يمثل الشكل 

2008.  
  .2008-2002الفترة  .   األجنبي المباشر الواردة إلى تونس تدفقات االستثمار :)7(الشكل 

  مليون دوالر: الوحدة                                                                       

  
Source:Foreign Investment Promotion Agency (FIPA) : www.investintunisia.tn,2008.  

  

ابق نالحظ ارتفاع تدفق االستثمار األجنبي إلى تونس حيث من خالل الشكل الس       

  .مليون دوالر 3.312أكبر قيمة تقدر ب  2006سجلت سنة 

  

الناتج الوطني  في االستثمار األجنبي المباشر مساهمةفيمثل نسبة  )8(أما الشكل رقم     

  .2008-2002خالل الفترة  خامال
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                                 خاملناتج الوطني الر األجنبي المباشر في االستثماا مساهمة(%) نسبة): 8(الشكل رقم

  2008-2002: الفترة                                                                        

  
Source:Foreign Investment Promotion Agency (FIPA),Op.Cit,p1.             

  

ستثمار األجنبي المباشر في اال نسبة مساهمة أن السابق نالحظشكل من خالل ال       

، مما يدل على 2006سنة  %10.6إلى  2002سنة % 3.5الناتج الوطني الخام ارتفعت من 

  .ساعدت بشكل كبير على تنامي االستثمار األجنبي المباشر في تونسوجود تحفيزات 

  

  :الفسادمكافحة -5        
  

تونس بين متوسط دول العالم شفافية في  )TI( الشفافية الدوليةوضعت منظمة        

دولة أخضعت  180من بين  65، وبينت أنها تحتل المرتبة 2009لسنة  تقريرها السنوي

والمغرب  )75(والبرازيل   )71(و يونان  )66(على عدة دول منها كرواتيا  ةللتقويم متقدم

 في  حتى .)146(روسيا و )130(وليبيا  )125(وسوريا  )111(والجزائر  )111(مصر و )89(

   .دائما تونس في مرتبة قبل كل من الجزائر، المغرب وليبيا تصنفتقارير السنوات السابقة 

  : بادر هذا البلد بعدة إجراءات لمحاربة الفساد نذكر منهالقد        

جوان  19اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والتي صودق عليها في  -

2003.  

فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية للشرق لتونس عضو مؤسس تعتبر   -

ل ي، تهتم هذه األخيرة بقضايا مكافحة غس2004سنة  األوسط وشمال إفريقيا

قانون صارم ومشدد  2003سنة  بإصداربعدما قامت  األموال وتمويل اإلرهاب

 .على عمليات غسيل األموال
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والسلطات الرقابية المالية بمراقبة االحتيال المالي والجرائم  قيام وزارة التجارة   -

االقتصادية، باإلضافة إلى إنشاء داخل الوزارة الداخلية فرقة مختصة بمالحقة 

 .الجرائم االقتصادية
تم إجراء مراجعة دقيقة للوائح التنظيمية من فيما يتعلق بالمشتريات العامة فقد   -

على الحكومة المركزية والحكومات  قطبي 2002 خالل مرسوم صدر عام

 ،المحلية، وعلى المنشآت والشركات المملوكة للدولة والهيئات العامة األخرى

 2005كما تونس سنة. على جميع المناقصات" اللجنة العليا لألسواق"وتشرف 

تطوير إجراءات مختلف الطرق التي تساعد على  على إيطاليا بالبحث مع 

 .لبلدان شمال إفريقيا) تريات إلكترونيةمش(معيارية إلكترونية 

  

  

: التالية وضعية الفساد في تونس بمختلف مؤشراته خالل الفترة األشكال تمثل        
1996 -2008.  

  

  

                     )2008-1996(التصويت والمساءلة ): 9(الشكل رقم   

  
Source: Governance Matters: Country data report for TUNISIA1996-2008,World wide 
indicators, World Bank institute,2009.  
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      )2008-1996(فعالية الحكومة  :)10(الشكل رقم 

  
Source: Governance Matters: Country data report for TUNISIA1996-2008,World wide 
indicators, World Bank institute,2009.  

      )2008-1996( سيادة القانون): 11(الشكل رقم    

  
Source: Governance Matters: Country data report for TUNISIA1996-2008,World wide 
indicators, World Bank institute,2009.  

  

  

     )2008-1996( التحكم في الفساد): 12(الشكل رقم    

  
Source: Governance Matters: Country data report for TUNISIA 1996-2008,World wide 
indicators, World Bank institute,2009. 
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  تجربة المكسيك في التعامل مع االقتصاد غير الرسمي: المبحث الرابع
يعتبر االقتصاد المكسيكي ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الالتنية، بالرغم من تأثره        

اثر تراجع أسعار النفط، وما كان له تأثير سلبي  1982-1981باألزمة النفطية خالل الفترة 

، إلى جانب تضرر العديد )البيزو(على مدفوعات الديون الخارجية وانخفاض فقيمة العملة 

  .من الصناعات خاصة صناعة الصلب

  

  :االقتصاد المكسيكي-أوال       

  .التعدين والسياحة يتميز االقتصاد المكسيكي بتنوع موارده من الصناعة، الزراعة،       

مابين صناعة السيارات، الطائرات، الصناعة حيث تتنوع صناعة هذا البلد    

  .البيتروكيمياوية، االسمنت والبناء، المالبس والمنتوجات الغذائية

من مساحة المكسيك، ويعتبر هذا البلد من  1/8كما تحتل المحاصيل الزراعية حوالي        

يمون، بذور ل، البصل، الاألفوكادو: ألولى عالميا في زراعةلمرتبة اأحد البلدان التي تحتل ا

     .اكه الجافة، البرتقال، الذرة، قصب السكر،البن، القطنوعباد الشمس، الف

أهم بلدان العالم المنتجة ، فهو يعتبر من بين أيضا بالموارد المعدنيةيزدهر هذا البلد        

الرصاص، الملح              كالنحاس، الذهب،  :معادنضخمة من ال احتياطياتلديه للفضة، و

  .صناعة النفط التي تولى بأهمية كبيرة  إلى باإلضافةالكبريت و

، إليهاالبلدان التي تجلب السياح في العالم في تصنيف  8كما يحتل المكسيك المرتبة      

من الناتج الوطني الخام  %8تساهم السياحة بحوالي  إذ، من العائدات السياحية 14والمرتبة 

  )Ministère Mexicain du Tourisme,2008:1(.مليون وظيفة 1.8مما يسمح بخلق حوالي

  

أهم المؤشرات االقتصادية لالقتصاد المكسيكي خالل الفترة ) 10(يمثل الجدول رقم      

2001 -2008.     
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  ) 2006-2002: (كي الفترةأهم المؤشرات االقتصادية لالقتصاد المكسي) 10: (الجدول رقم

  مليار دوالر: الوحدة                                                                                   

  2008  2007  2006 2005  2004 2003 2002 2001   المؤشرات

  1353  1149  1064 1006  941.2 900 920 915  الناتج الوطني الخام

  4.8  4.0  3.5  3  4.4 1.4 1.3 1.1  (%)معدل النمو 

  4  3.4  4  5.4  4.5 6.4 6.5 9  (%)معدل التضخم

  179.0  178.3  137.2 149.9  159.8 150 191 162  الديون الخارجية

  271.9  248.8  213.7 182.4  164.8 158.4 159 168  الصادرات

  281.9  253.1  223.7 190.8  168.9 168.4 168 176  الواردات

  3.0  3.2  3.4  3.5  3.7 3.2 3 2.5  (%)معدل البطالة

Source :- IMF : Mexico, world economic outlook,septembre2005. 
-Perspectives économiques de L’OCDE, 2006 .                                

  CIA world Factbook,Op.Cit,p8.-               

نهاية السبعينات وبداية الثمانينات ، ففي رض االقتصاد المكسيكي لعدة أزماتتع       

رة على التحكم في ، مما أدى إلى فقدان السيط%30إلى  %15ارتفع معدل التضخم من 

نتج عنها من  وما) البيزو( ، باإلضافة إلى تذبذب سعر صرف العملة تسيير االقتصاد

         محليةحيث انخفضت قيمة العملة ال ،1994سنة  (la crise de piso )أزمة البيزو  حدوث

، كما 1995عام  %40أكثر من  إلى 1994عام  %10معدل التضخم من  وقفز) البيزو(

 وقد كان لها تأثيرا سلبيا علىظهرت في نفس السنة أزمة أخرى تعرف بأزمة الركود، 

  ).Ali.M,2002:4( االقتصاد المكسيكي

تماده على القطاع لقد استطاع المكسيك الخروج من أزماته المتعاقبة بفضل اع       

، وهو قطاع (Maquiladora)الصناعي الذي يرتكز بالدرجة األولى على صناعات 

رابع منتج (  PEMEXصناعي ينشط فيه عدد كبير من أشهر مجموعات الصناعية مثل  

أول مجموعات (   BIMBO، و)ثلث منتج عالمي لالسمنت(  CEMEX، و )عالمي للبترول

الواليات المتحدة : ، ويمكن ذكر أهم المتعاملين في هذا القطاع) لمخابر الصناعيةعالمية ل

  ).%4(، االتحاد األوروبي )  %6( الجنوبية ، أمريكا الوسطى و)%90حوالي ( األمريكية

كما يستفيد قطاع الصناعة في المكسيك من نظام ضريبي جد مغر، حيث أن هذا        

دون دفع أية رسوم، مما أدى حاجة إليها راد المواد الذي هو بياألخير يسمح للمصدر است

إلى جلب العديد من المؤسسات االستثمارية في المكسيك من أجل التصدير إلى  الواليات 
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التي تمثل موقعا هاما لدخول البضائع ها ، والمتحدة األمريكية بحكم الحدود التي تفصل بين

الخزينة  إيراداتكبيرة من المكسيكية إلى الواليات المتحدة األمريكية ، مما يضمن حصة 

  .المكسيكية
 

  :ي المكسيكاالقتصاد غير الرسمي ف -ثانيا        

 :حجم االقتصاد غير الرسمي في المكسيك  -1          

حيث  الفقر والتبعية،: أهم ما يميز القطاع غير الرسمي في بلدان أمريكا الجنوبية إن        

  .وافتقارها إلى التطورات التكنولوجية باإلضافة إلى نقص القطاعات الصناعية

على   « Vincente fox »" فيسونت فوكس"ركز المكسيك في عهد الرئيس  لقد      

سياسة التبادالت الدولية  التي تعطي أهمية كبيرة للصادرات سعيا لجعل هذا البلد يواجه 

طي النتائج ها لم تعلكن يعاب على هذه السياسة كون ،التحوالت العالمية على رأسها العولمة

  :، وذلك لعدة أسباب نذكر منهاااليجابية المرجوة

أغلب القطاعات التي تحتل النسبة الكبيرة في تمويل الصادرات المكسيكية تنتمي  -

  .ذات دخل ضعيفملة رخيصة ، الذي يتميز بيد عا « Maquiladora »إلى قطاع 

ولمة، بمعنى آخر وحسب بقيت فئة من المجتمع على هامش الع ياسةوفقا لهذه الس -

في تواجدت من مناصب العمل الجديدة  %85المنظمة العالمية للعمل، فان حوالي 

  .القطاع غير الرسميب سنوات التسعينات

ات فترة التحول االقتصادي الكبير في المكسيك، وقد تجلى لقد كانت فترة التسعين       

ها من تحرر هذا البلد،وما نتج عنذلك خاصة في برامج التصحيح الهيكلي الذي خضع لها 

 . االقتصاد بشكل عامخوصصة أكثر في السياسة المالية و

التي جعلت الدولة لمتتالية التي حلت بهذا البلد، واألزمات االقتصادية ا إلى باإلضافة        

طلب العمل في  إلىأدى بهم للجوء  مماألفراد لتوفير مناصب الشغل  لىع غير قادرة

المكسيكي ، فان حوالي  لإلحصاءالمعهد الوطني  إحصائياتحسب والرسمي،  القطاع غير

  ).Marie.P.C,2007:2(.مين مكسيكي مؤهل للعمل يعملون في القطاع غير الرسوملي 11
  

  :يبين حجم العمالة المكسيكية في القطاع غير الرسمي )11(الجدول رقم إن         
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المؤسسات غير الرسمية

القطاع الزراعي

العمالة غ الرسمية خارج
المؤسسات غ الرسمية

 1998 المكسيك سنةبغير الرسمي  حجم العمالة في القطاع): 11(الجدول رقم
في  نسبة العمالة غير الرسمية من إجمالي العمالة العمالة غير الرسمية  

  )%( القطاع غير الرسمي

  المؤسسات غير الرسمية

  غير الرسمية في القطاع الزراعي العمالة

العمالة غير الرسمية خارج المؤسسات 

  غير الرسمية

8.858.481 

7.334.412  

8.480.252  

36  

30  

34 
  

  100 24.673.145 المجمـــــوع

       Source: ILO: Men and women in informel economy :A statistical picture, 2002,Geneva,p34 . 

  

  :يمكن تمثيل الجدول السابق في الشكل البياني التالي
 
 

   1998 كسيك سنةالمبحجم العمالة في القطاع غير الرسمي  ): 13(الشكل رقم               

  

  

  

  

  

  

  

زعة عبر مختلف ونالحظ تقارب بين نسب العمالة غير الرسمية الممن خالل ما سبق    

في % 36ب  ةالنسبتقدر هذه  إذ، 1998أنشطة القطاع غير الرسمي في المكسيك في سنة 

في النشطة خارج % 34، وفي القطاع الزراعي% 30الرسمية، والمؤسسات غير 

  .رسميةالمؤسسات غير ال

  

  

خالل ناه مقارنة تركيبة العمالة في االقتصاد غير الرسمي بالمكسيك ديمثل الجدول أ    

  : 2000- 1991 :الفترة
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  2000-1991: الفترة مقارنة تركيبة العمالة غير الرسمية بالمكسيك ): 12(الجدول رقم     
 

  ــــوعــالمجمـ  تركيبة العمالة غير الرسمية  السنـــــوات
  النــساء ـــرجالالــ

1991  37.500.000 25.784.000  63.284.000  
1992  43.040.000 23.153.000  66.194.000  
1993  43.544.000 24.554.000  68.098.000  
1994  44.487.000 26.279.000  70.767.000  
1995  52.701.000 29.779.000  82.480.000  
1996  55.365.000 29.909.000  85.275.000  
1997  55.408.000 31.557.000  86.965.000  
1998  57.812.000 34.686.000  92.498.000  
1999  56.938.000 34.477.000  91.416.000  
2000  50.958.638 38.860.000  89.818.638  

 
Source: ILO,Op.Cit, p38. 
            ILO: Regional data base for Latin America and caribbean,2005,p2. 
            ILO: Bureau of statistics on the basis of official national data,2006,p8. 
 

، رسمي حسب نوعية األنشطة الممارسةتتوزع تركيبة العمالة في االقتصاد غير ال       

 لسنتي لنساء في العمالة غير الرسميةل الكبيرة حصةالفحسب الجدول السابق، نالحظ أن 

المؤسسات غير الرسمية مقارنة األنشطة المتعلقة ب فيركز خاصة متتانت ك 2000-1991

، في حين أن الحصة الكبيرة القطاع غير الزراعيواألخرى كالقطاع الزراعي  بالقطاعات

 الزراعي،القطاع نشطة أفي بالدرجة األولى  تتمركزف الرجالمن العمالة غير الرسمية من 

  .المؤسسات غير الرسمية باإلضافة إلى األنشطة الممارسة في

ناقص تدريجيا ابتداء من العموم فان العمالة غير الرسمية في المكسيك بدأت تت ىوعل       

االقتصاد الرسمي وغير  حجم الذي يمثل تأثير )14(مثلما يوضحه لنا الشكل رقم 2000سنة 

  .2006-1970: الرسمي على الناتج الوطني الخام خالل الفترة
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  الناتج الوطني الخام  منالرسمي واالقتصاد غير الرسمي  داالقتصا حصة): 14(مالشكل رق

  
  الفارق بين االقتصاديين        االقتصاد غير الرسمي     االقتصاد الرسمي

Source: Brambila Macias: Modeling the informal Economy in Mexico,Ca Foscani 
university,April2008,p16. 

  

%) 27-%20(يبين لنا الشكل السابق بأن االقتصاد غير الرسمي قد استقر في حدود       

، مما يدل على نجاعة وفعالية السياسـات المطبقـة علـى مسـتوى     2000ابتداء من سنة 

أيضا، ويمكن توضيح هذا االستقرار فـي   االقتصاد الكلي، والتي أدت إلى انخفاض البطالة

   : الشكل التالي
  الخام ومعدل البطالة في المكسيك  ينسبة االقتصاد غير الرسمي من الناتج الداخل ):15(الشكل    

  2006-2000: الفترة                                                                             
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(%)نسبة االقتصاد غير الرسمي 

(%)معدل البطالة

Source: CIA world Factbook,Op.Cit,p20. 
              ILO: Op.cit,p13.   
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  :أشكال االقتصاد غير الرسمي في المكسيك -2           

 (Georgestron.M,2005 :1 ):من أهم أشكال االقتصاد غير الرسمي في المكسيك     

  .الصناعات الصغيرة التي تحقق نموا ضعيفا في اإلنتاج - 1     

 ).التهرب الضريبي( انينالقوفي المكسيك ال تحترم التشريعات ومعظم المؤسسات  - 2     

انتشار الرشوة في أوساط المتعاملين اإلداريين، مما يؤدي ببعضهم إلى غض  - 3     

 . النظر عن بعض األنشطة

 .غير الرسمية الصناعات الحرفية - 4

صغار أرباب ( عمال الصغيرةتواجد أيضا في القطاع غير الرسمي مؤسسات األ - 5

 ).العاملين لحسابهم الخاصو ،العمل

 .ة مختلف أنواع المنتوجات المقلدةصناع - 6

  

  :اإلجراءات المتخذة اتجاه االقتصاد غير الرسمي في المكسيك -ثالثا       

لقد اتخذت السلطات المكسيكية عدة إجراءات اتجاه االقتصاد غير الرسمي، نذكر         

  :من بينها

  :غل و الش اإلقليميةالترقية من أجل التنمية  صندوق إنشاء -1         

من موارد ) 1/3(محاربة الفقر حوالي ثلث  إطار مشروعخصصت المكسيك في         

هذا الصندوق الذي يهدف خاصة إلى خلق مناصب شغل  من أجل تمويل المشروعهذا 

  .الشبابساعدة المزارعين، وفئتي النساء وجديدة باإلضافة إلى م
  

   :الصندوق البلدي للتنمية االجتماعية -2          

         التي غرضها إنشـاء الطرقـات  تلف العمليات تمويل مخ يهدف هذا الصندوق إلى       

فمثـل  . ت العالجية المتواجدة في الشوارعصيانة الوحداوالشوارع، باإلضافة إلى متابعة و

  .هذه المشاريع تساهم بشكل كبير في توظيف اليد العاملة البطالة
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  : مية األهليةالصناديق اإلقلي -3          

بالتنمية االجتماعية في المناطق األهلية األكثر تركيز، ففي  هذه الصناديق  كفلتت       

  .منطقة  23مشروع في  1948تمويل  من فرد 177000حوالي  استفاد ،1997سنة 

   :الصناديق الخاصة بالمجموعات االجتماعية-4         

االجتماعيـة مـن أجـل تـدعيم الجمعيـات      تشجع مثل هذه الصناديق المساهمات        

  .اص المسنينالمخصصة لمساعدة الشباب، النساء، واألشخ

  :صناديق المؤسسات التضامنية -5         

تهتم بمساعدة المنظمات التي يكون هدفها خلق شغل ودخول جديدة، باإلضافة إلى        

 ساعدات مالية وضمانات بنكية مساعدة أيضا المشاريع التجارية، كما تمنح هاته الصناديق م

 .تربصات وفرص عمل

مؤسسة  2495ات من مساعدة حوالي هاته الصناديق في نهاية التسعين ولقد استطاعت  

  . شخص 23234أنقذت من اإلفالس، باإلضافة إلى توظيف حوالي  %31صغيرة منها 

  :تشجيع االستثمار األجنبي-6         

كالسيطرة على معدالت :كسيكي  لعدة نتائج ايجابية هامة بعد تحقيق االقتصاد الم        

التوسع في حجم الصادرات، باإلضافة إلى تحقيق نمو ملحوظ في معظم و، ،البطالةالتضخم 

قطاعات اإلنتاج الرئيسية ، كل ذلك شجع الحكومة المكسيكية على فتح أبواب واسعة أمام 

هذا البلد في المرتبة الثالثة عالميا من ، حيث يصنف تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة

  .)Mexico,2008:19(حيث استقباله لالستثمارات األجنبية المباشرة الموجه لتحديث االقتصاد

    :يهدف تشجيع المكسيك لالستثمار األجنبي إلى تحقيق هدفين هما      

د، مما توطين عائدات هذه االستثمارات في االقتصاد المكسيكي على المدى البعي - 1

  .سيساعد على تحقيق نمو اقتصادي أكبر

توجيه هاته االستثمارات بغرض التخفيف من حدة العجز المستمر في الحساب  - 2

  .الجاري،ميزان المدفوعات، باإلضافة إلى فتح باب آخر من عالم الشغل 

  

ة حجم االستثمارات األجنبية المباشرة في المكسيك خالل الفتر )16(يمثل الشكل رقم    

  .2008-1970: الممتدة بين
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  2008-1970:حجم االستثمارات األجنبية المباشرة في المكسيك خالل الفترة)16(الشكل رقم

  دوالر مليون :الوحدة                                                                          

  
      Source: Perspective Monde: Investissements étrangers directs au Mexique, Université 
de Sherbooke,2009,p1. 

  

في المكسيك أنها كانت ضعيفة  األجنبية التدفقات االستثمارية إيرادات يالحظ على        

لعدم استقرار االقتصاد أنذاك وتعرضه لعدة  راجع وهذافي سنوات السبعينات والثمانينات 

  .أزمات

، حيث بلغ أقصاها في ات في االرتفاعهذه اإليراد ابتداء من سنوات التسعينات بدأت       

 في بشكل كبير لقد ساهمت االستثمارات األجنبية .2006مليون دوالر سنة  29.431حدود 

  : منها في مختلف المجاالت يحتل مراكز هامة في العالم هجعلتطوير االقتصاد المكسيكي و
)Ministére Mexicain de l'économie,2008:18(  

  . )PIB(في العالم بمفهوم الناتج الداخلي الخام 12المرتبة يحتل اقتصاد المكسيك  -

في العالم من حيث تنوع سلعه الموجهة للتجارة  15يحتل اقتصاد المكسيك المرتبة  -

 .الخارجية

 .العالم من احتياطه للنفط في 17يحتل المكسيك المرتبة  -

 .في العالم من احتياطه للغاز الطبيعي 35يحتل المكسيك المرتبة  -
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  :تشجيع قطاع السياحة -7

فهو يوظف عدد هائـل   عنصرا حيويا في االقتصاد المكسيكي السياحةيشكل قطاع         

بعد إيرادات كل مـن الصـناعة    ةفي المرتبة الثالث من اليد العاملة بحكم تصنيف إيراداته

  .2001من الناتج الداخلي الخام حسب إحصائيات  %10كما يمثل حوالي ،والبترول

قامت السلطات المكسيكية باتخاذ عدة تدابير من أجل تطوير هذا القطاع وتحسـينه،         

  : نذكر أهمها

تنشيط السياحة عن طريق المكاتب السياحية المكسيكية المتواجدة في أكبر البلدان المولدة  -

  .الشيلي، كندا، اليابان مريكية،الواليات المتحدة األ: للسياحة مثل

عن طريق دعم الدعايـة     التي لها صلة بالترويج السياحي المكسيكي تشجيع الصناعات   -

  .والتسويق للمبيعات السياحية

الـذي يعتبـر   ، وإنشاء صناديق خاصة لدعم السياحة كالصندوق الوطني لدعم السياحة -

  .الراعي الرسمي للمستثمرين في مجال السياحة

نزل، باإلضافة إلى إعادة ترميم  117289حوالي   تم إنشاء في بداية سنوات األلفينات - 

  )Développement économiques,2007:69( .فندق 53505حوالي 

  )Daniel.H,2007:4(.2003في سنة  نصب عمل في خمسة مناطق سياحيةم 35000 خلق -

  

  :محاربة الفساد- 8       

رتبـة  ك في الم، فقد صنف المكسي2009الدولية لسنة حسب تقرير منظمة الشفافية        

وتعتبر تجارة  .2008، وهي نفس المرتبة التي حصل عليها في سنة دولة 180مقابل  72

  .األسلحة والمخدرات من أكبر ظواهر الفساد في هذا البلد

مـن الفسـاد    تقوم السلطات المكسيكية بمجهودات كبيرة التي من شـأنها أن تقلـل        

  :، نذكر أهمهاوالرشوة

ت واإلجراءات لمحاربة الفساد وتحقيق الشفافية، منها تخفيض اتخاذ مجموعة من السياسا -

إلى إدخـال إصـالحات فـي النظـام     الرسوم الجمركية إلزالة دوافع التهريب، باإلضافة 

  .الضريبي والمحاسبي

بتهمة في المطارات والمنافذ الحدودية البرية  المكسيكيين من ضباط الجمارك 700فصل  -

كمـا  . حـدود العبر  واألسلحةبتدفق أطنان من المخدرات  وا، حيث أثبت بأنهم سمحالفساد
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خطة لتحديث  إطارمن ضباط الجمارك في  1100عن تجديد عقود  هيئة الجماركامتنعت 

  .جهاز الجمارك تتضمن تطهيره من الفساد

كالمنظمة الخاصـة بـالجرائم الصـحية والتـي     : إنشاء مختلف منظمات لمحاربة الفساد-

  .رات، المنظمات الخاصة بمكافحة الجريمة وتبييض األموالشعارها محاربة المخد

تنفيذ العقـود،   ، الحصول على االئتمان،شطة األعمالممارسة أنأكثر في  ةتوفير مرون -

  ).IFC,2009:1-2(حماية المستثمرين

  

- 1996: التالية وضعية الفساد في المكسيك بمختلف مؤشراته خالل الفترة األشكال تمثل

2008.  

  

  
                     )2008-1996(التصويت والمساءلة ): 17(كل رقم الش  

  
Source: Governance Matters: Country data report for MEXICO 1996-2008,World wide 
indicators, World Bank institute,2009.  
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      )2008-1996(فعالية الحكومة  :)18(الشكل رقم

  
Source: Governance Matters: Country data report for MEXICO 1996-2008,World wide 
indicators, World Bank institute,2009.  

  
  )2008-1996( سيادة القانون):19(الشكل رقم    

 
Source: Governance Matters: Country data report for MEXICO 1996-2008,World wide 
indicators, World Bank institute,2009.  

    

  

 )2008-1996(لتحكم في الفسادا):20(الشكل رقم  

 
Source: Governance Matters: Country data report for MEXICO 1996-2008,World wide 
indicators, World Bank institute,2009.  

 
  

  



 106

السنغال،تونس، المكسيك في تعاملها : مقارنة تجارب البلدان: المبحث الخامس

  االقتصاد غير الرسمي مع
 

قمنا بمقارنة هذه التجارب  ،غال،تونس والمكسيكالسن: البلدانلتجارب  بعد دراستنا         

 الستخالص األسباب التي أدت إلى تنامي ظاهرة االقتصاد غير الرسمي في هذه البلـدان، 

 .وأهم اإلجراءات المتخذة للتعامل معها 
 

  :ير الرسمي في هذه البلداننامي ظاهرة االقتصاد غت ىإلاألسباب التي أدت  -أوال       

  

  :األسباب االقتصادية -1         

، بعد ظهور عيوب في انتقال اقتصاديات هذه البلدان إلى نظام اقتصاد السوق -         

  .األنظمة التي تبنتها سابقا

، انهيار أسعار أزمة الديون: وقوع اقتصاديات هذه البلدان في أزمات مختلفة -         

 .الخ...البترول، تخفيض العملة،

السياسات المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي على اقتصاديات هذه البلدان،  -          

 .خاصة قطاع الشغل مست، وما نتج عنها من آثار سلبية )سياسة التصحيح الهيكلي(

 .للرسوم الجمركيةاالنفتاح نحو األسواق العالمية، وما نتج عنه من تخفيض  - 

شجع تنامي العمل في القطاع غيـر  تلبية حاجات األفراد، مما  عجز الدولة على- 

 .الرسمي

  .من أجل إقامة مشاريع فردية ماليةالموارد الصعوبة الحصول على  - 

  

  :يمكن ذكر أهمها: األسباب االجتماعية -2        

ق االحتياجات األساسية، فمعظم األفراد الفقر والحاجة الماسة للعمل من أجل تحقي -        

الذين يعملون في القطاع غير الرسمي يكون هدفهم األساسي هو الحصول علـى دخـول   

  .تضمن لهم تحقيق متطلباتهم الضرورية

 .والذي نتج عنه زيادة الطلب مقارنة بالعرض النمو الديمغرافي المتزايد -
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حدوث اختالالت فـي ميكانزمـات   والتي تسببت في  الهجرة المتزايدة نحو المدن-

 .توفير مناصب للعمل

البحث عن العمل  إلىوتفشي ظاهرة األمية، مما يدفع باألميين  اإلخفاق المدرسي -

  .تكوينا عاليا الذي ال يتطلب

التي تتسبب في موت العديد مـن  و، )ا وغيرهاكالسيد( انتشار األمراض الفتاكة  -       

األطفال للبحث عـن العمـل فـي    قيرة، مما يدفع بالمسنين وخاصة في األحياء الف الشباب

  . القطاع غير الرسمي من أجل ضمان قوت عيشهم

  

  :مقارنة اإلجراءات القانونية التنظيمية -ثانيا       

سنعتمد في هذا العنصر على ترتيب سهولة ممارسة أنشطة األعمال والـذي يضـم          

  .يماألقال عبر مختلف في العالم دولة 183

      
 سنةخالل  السنغال، المكسيك، تونس: كل من سهولة ممارسة األعمال في) 13(الجدول رقم

2009  
ترتيب االقتصادالسنغال سهــــولة

2009 
  2009تونس   2009المكسيك 

  73  55 152 ممارسة أنشطة األعمال

  38  114 94  بدء المشروع

  102  33 121 استخراج تراخيص البناء

  106  136 173  توظيف العمال

  56  90 164 تسجيل الممتلكات

  84  59 147 الحصول على االئتمان

  143  38 164 حماية المستثمرين

  110  149 173  دفع الضرائب

  42  69 64 التجارة عبر الحدود

  74  36 150  تنفيذ العقود

  34  24 80  إغالق المشروع

  . 2010،يةقياس تنظيم األعمال التجار: مجموعة البنك الدولي: المصدر
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ممارسـة   حيث تتقدم كل من تونس والسنغال مننالحظ أن حسب هذا الجدول      

استخراج تراخيص البناء، تسجيل الممتلكـات، الحصـول علـى     أنشطة األعمال،

  .االئتمان، حماية المستثمرين، تنفيذ العقود، وإغالق المشروع

     

ـ   من كل على في حين أن تونس تتقدم      نغال مـن حيـث بـدء    المكسـيك والس

  .التجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب تسجيل الممتلكات، توظيف العمال، المشروع،
  

 ةالثالثهذه المراتب المحتلة من قبل البلدان  مكانة ه يمكن القول بأنفانوعموما    

 هي متوسطة، مما من بينها دول ذات الدخل المرتفع دولة 183وإذا ماقورنت ب 

في العموم  سيرورة اإلجراءات القانونية والتنظيمية لهذه البلدانيدل على أن معدل 

  . متوسط
 

  :اإلجراءات المتخذة في هذه البلدان للتعامل مع االقتصاد غير الرسمي –ا ثالث       

  : يمكن ذكر أهم هذه اإلجراءات فيمايلي

، هذه البلدان المتأتية خاصة مـن البتـرول، الصـناعة    ياتع إيرادات اقتصاديتنو -

  .الخ، بالرغم من احتوائها على ثروات طبيعية جد هامة…الزراعة، سياحة، 

، وما نتج عنها من تشجيع تي تحظى بها هذه البلدان الثالثةاالمتيازات الضريبية ال -

 .الستثماراتا

الحكومـة   ت، وإدراجها ضمن انشغاالوإحيائها النهوض بصناعة الحرف التقليدية -

 .األساسية

التـي تسـمح   والتسهيالت الالزمة  مختلف األجنبي وتقديم له تشجيع االستثمار   -

 .األجانب نبجلب أكبر عدد من المستثمري

قلل من انتشار إجراء تعديالت على السياسات الضريبية، الجمركية، والمالية مما  -

 .ظاهرة الفساد

تشجيع قطاع السياحة وتخصيص له جزء معتبر من ميزانيات الدولة مـن اجـل    -

 .من السواح األجانب والذي يسمح بدخول عملة صعبة معتبرة جلب أكبر عدد
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تنمية قطاع الزراعة والصيد البحري عن طريق خلق صناديق لدعم هذا القطـاع،   -

تهدف إلى حماية حقـوق   باإلضافة إلى إنشاء منظمات وتعاضديات غير حكومية

 .عمال هذا القطاع

المشـاريع الصـغيرة   لـدعم  ) الـخ ...صناديق، بنـوك، ( تنوع الموارد المالية  -

 .، باإلضافة إلى توجيه مثل هذه الموارد لدعم فئة البطالينوالمتوسطة

  .تقديم تسهيالت في منح القروض البنكية بدون وضع عوائق أو حواجز تعجيزية -

تطوير مصالح الجمارك وعصرنتها مما يسمح بمراقبة تدفقات التجارة من جهـة،   -

، والذي من شأنه أن يقلـل دخـول   لمستوردةات اووضع أطارا قانونيا لعمل المؤسس

  .السلع المزيفة والممنوعة إلى البلد

 محاربة الرشوة والفساد عن طريق تطبيق إجـراءات وعقوبـات صـارمة علـى      -     

  .المرتشينالراشين و

له قدرة كبيرة في امتصاص عدد عندما أدركت هذه البلدان بأن القطاع غير الرسمي  -    

تدعيم  عن طريقوعية أصحاب هذا القطاع تقامت سلطات هذه البلدان بن، هائل من البطالي

ات تكوينية مجانيـة التـي تسـاعدهم فـي تطـوير      تقديم لهم دورومشاريعهم الصغيرة، 

  .، مما سمح لها بالحصول على بعض رسوم دفعت من طرفهممشاريعهم
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  :خاتمة الفصل

  

السـنغال، تـونس   : الرسمي في البلـدان  بعد ما تعرفنا على طبيعة االقتصاد غير

  . دمتها هذه األخيرة في تعاملها معهاإلجراءات التي استخ همأل تعرضناوالمكسيك، و

  

  .سنتعرض في الفصل الموالي إلى دراسة االقتصاد غير الرسمي في الجزائر    



 

 

 

االقتصاد غير الرسمي في الجزائر: الفصل الثالث  

 



 111

  

  : تمهيد
 
 ،مسيرتهبيرا على كان لها أثرا ك بعدة أزماتالستقالل امنذ االقتصاد الجزائري  مر      

من  انتج عنهوما الثمانينات من  نهيار أسعار البترول في النصف الثانيولعل من أبرزها ا

سياسات واستراتيجيات جديدة تستجيب للتغيرات  استخدامعلى الجزائر  حتمتآثار سلبية 

ساعدت على تنامي والداخلية على حد سواء ، وفي المقابل ريعة في البيئة الخارجية الس

  .أبرزها التنامي السريع لالقتصاد غير الرسميظواهر سلبية ،

  

لقد قمنا في المبحث األول لهذا الفصل بدراسة أهم السياسات االقتصادية التي          

  .2008غاية سنة  إلى )1962(استعملت في الجزائر منذ االستقالل

  

اد غير الرسمي في الجزائر دراسة االقتص إلىأما في المبحث الثاني فقد تعرضنا        

  .مبرزين بذلك حجمه

  

وانتقلنا في المبحث الثالث إلى دراسة أهم الظواهر المحيطة به، والتي ساعدت        

  .بشكل كبير في تناميه بالجزائر

  

القتصاد قياسية لابع إلعطاء أمثلة عن بعض مقاربات في حين خصصنا المبحث الر       

  .غير الرسمي في الجزائر

  

أما في المبحث الخامس واألخير فقد خصصناه إلبراز اآلثار التي يخلفها االقتصاد        

  .غير الرسمي في الجزائر
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  االقتصاد غير الرسمي في الجزائر: لفصل الثالثا
 
 :2008صادية في الجزائر من االستقالل إلى السياسات االقت :المبحث األول  
  :يمكن ذكر أهم السياسات التي مر بها االقتصاد الجزائري فيمايلي       

  :االقتصاد الجزائري ما قبل اإلصالح االقتصادي-أوال       

باعتماده على القطاع الزراعي  1962ائري منذ االستقالل في سنة تميز االقتصاد الجز       

والعشرين  ةوخالل السنوات الخمس .وجود قاعدة صناعية محدودة إلى، باإلضافة ربشكل كبي

  .مع التركيز على الصناعات الثقيلة االشتراكي  القتصادنظام ااتبعت الجزائر  التالية،

إيرادات صادرات  علىالتخطيط المركزي تستند في تمويلها  كانت إستراتيجيةلقد          

  .كربونية المؤممجات الهيدرووقطاع المنت

خطتها السنوية، وكانت  بوضع مؤسسة عامة تقوم كلوفي إطار التخطيط الشامل،        

وتوزيع المنتجات تخضع لموافقة السلطات المركزية،  اإلنتاججميع المشتريات من لوازم 

  .وحددت األجور وفقا لجدول وطني، كما خضعت معظم األسعار للمراقبة

فمن ناحية ظلت نسبة االستثمار إلى طة بعض النجاح في البداية،خلقد صادف هذه ال       

االقتصاد في  ىحتى أواخر السبعينات، ونم % 45إجمالي الناتج المحلي عند حوالي 

كما سجلت معظم المؤشرات االجتماعية تحسنا بالقيمة الحقيقية،  % 6المتوسط بأكثر من 

  .فط ولقد ساعد على كل ذلك ارتفاع أسعار الن ،كبيرا

عار فائدة مال سعر صرف عالي القيمة ووجود أسونظرا الستع أخرىمن ناحية        

لوازم االعتماد الكثيف على رأس المال، و اتجهت المؤسسات العامة إلى سالبة،حقيقية 

  .التي لم تسهم كثيرا في خلق فرص العملالمستوردة، واإلنتاج 

 ة أثرت على نها بعض االنعكاسات السلبيهذه السياسات التوسعية ترتب ع مثل إن       

، إذ أدت إلى وجود سوق داخلية كبيرة لم يستطع اإلنتاج الوطني النمو االقتصاديمعدل 

الفالحي، ومع تزايد النمو  القطاعخاصة القطاعات األخرى تلبية احتياجاتها في ظل ركود 

مليار  18لتي وصلت إلى الديمغرافي أدت هذه السياسات إلى ارتفاع المديونية الخارجية ا

   . 1970، بعد أن كانت ال تتعدى مليار دوالر واحد سنة 1979دوالر سنة 



 113

بشكل أكثر خاصة في  بداية الثمانينات بدأت مساوئ التخطيط المركزي تظهر مع       

ثمارات الحكومية من ضخامة االست مكل من المؤسسات العامة والمزارع الحكومية بالرغ

و اإلنتاجية، مما أدى بالجزائر إلى   يفد في تحسن اإلنتاج أن ذلك لم  إال  في هذه المزارع

االعتماد بشكل كبير على استيراد األغذية التي عرفت ارتفاعا سريعا في أسعارها على 

  .مستوى األسواق الدولية

تطول بشكل  بدأت إلتمام مشاريع االستثمارات الضخمة الفترات الالزمة كما أن       

، مما يعني تعبئة رؤوس األموال لفترات طويلة دون تحقيق السكنوالسيما في قطاع مفرط 

  .كل هذا أدى إلى تدهور فعالية االستثمارات. أي دخل

ع نمو النقد المعروض بسبب تمويل ارتفوزاد الطلب الكلي  الوقت نفسفي       

 إلى ءباللجوضخمة المؤسسات العامة بواسطة البنوك التجارية وسد العجوزات المالية ال

على العرض تزايدت ندرة الكثير من ارتفاع في الطلب  استمرارومع . النقد إصدارزيادة 

خامة متحصالت الصادرات النفطية ق الرسمية، بالرغم من ضاسوالسلع االستهالكية في األ

ع الفرق بين سعر الصرف الرسمي ااتس أدى إلى التخصيص الرسمي للنقد األجنبيكما أن 

ارتفع سعر الدوالر األمريكي في سوق  حيثالصرف السائد في السوق الموازية ،  وسعر

ضعف السعر الرسمي في أوائل الثمانينات إلى خمسة أضعاف هذا من  النقد األجنبي 

  .1985السعر في عام 

    

     :ح األولىالومحاوالت اإلص األزمة النفطية -ثانيا       

ا عندما أدت الصدمة التخطيط المركزي أكثر وضوحلقد ظهرت عيوب ونقائص نظام      

إلى هبوط  )من الصادرات الجزائرية  % 98والتي كانت تمثل حوالي ( 1986النفطية عام

، غير أن السلطات % 50معدالت التبادل ودخل الصادرات البترولية الجزائرية بحوالي 

ف، بل شرعت في تنفيذ الجزائرية لم تبادر في مواجهة هذه األزمة إلى تعديل سعر الصر

، وقد نتج عن  يكلياله و اإلصالح االقتصاديق االستقرار العديد من تدابير من أجل تحقي

  .االقتصادية الكلية األوضاعذلك في بداية األمر تدهور 
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  : تطورا ملحوظا مثلما يبينه الجدول التالي عرفت المديونية الخارجية أن كما   

  
    1990-1977تطور المديونية الخارجية للجزائر خالل الفترة ): 14(الجدول رقم         

  مليار دوالر: الوحدة                                                                                                    
  90  89  88  87  86  85  84 83 82 81 80 79  78  77  السنوات

  27.89  27.08  26.04  24.38  20.43  16.48  15.09 16.03 17.60 19.37 19.24 17.40 14.80  10.10  المديونية

  .39مرجع سبق ذكره، ص ،ش.بد العزيزع: مصدرال

  

لمديونية خالل الفترة يتبين لنا من خالل هذا الجدول أن هناك انخفاض في حجم ا       

مة الدوالر مما و الذي يعود إلى سياسة التسديد للديون الخارجية وارتفاع قي  1985- 1982

  .أدى إلى تصغير الديون غير المقومة بالدوالر

  

تها في تصحيح االقتصاد الكلي وذلك لقد عززت السلطات الجزائرية من مجهودا       

إذ قامت بإمضاء اتفاقيات مع صندوق  ،1991عام  إلى 1989تدة من عام خالل الفترة المم

تحرير أسعار عدد كبير من المواد  ، والتي كانت تهدف إلى1988النقد الدولي سنة 

  .المدعمة من طرف الدولة

قامت أيضا الجزائر بإمضاء على اتفاقيات أخرى مع صندوق النقد  1991وفي سنة       

 ). الدينار( ي تهدف إلى خفض العملة الوطنية والت الدولي،
 

  :وآثارها على االقتصادات االقتصادية المتسارعة  اإلصالح -ثالثا         

ابتداء من   "ستاندباي" شرعت الجزائر في تطبيق برنامج االستقرار االقتصادي        

 1995لمدة سنة، وبعد ذلك برنامجا للتصحيح الهيكلي يمتد من أفريل وذلك   1994أفريل 

  . 1998إلى مارس 

ما لوحظ في هذه الفترة القصيرة تحسين أهم المؤشرات االقتصاد الكلي، إذ سجل        

، وبقي تقريبا بنفس المستوى  1996-1995سنتي خالل   %4عدل النمو االقتصادي م

  .الذي عرف فيها نموا سلبيا 1993-1987مقارنة بالفترة ،  2001-2000خالل الفترة  
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قص التموين بالمواد ت الجزائرية تدهورا كبيرا، بسبب نفي المقابل عرفت المؤسسا       

بالنظر إلى سنة % 50نسبة استيراد هذه الموارد ب تانخفض إذالالزمة المستوردة، 

  .، مما أدى إلى حل العديد من المؤسسات العمومية1995

كما عرفت مستويات البطالة ارتفاعا متزايدا منذ دخول االقتصاد الجزائري مرحلة      

ما إلى أن تزايد نسبة البطالة يرجع إلى  جدر اإلشارة هنات، و1986وذلك في بداية  الركود

نتج عن تطبيق برنامج التصحيح الهيكلي من خفض االستثمار الحكومي، والشروع في 

العمومية وتصريح  باإلضافة إلى حل المؤسسات ،عمليات الخوصصة على نطاق واسع

 1995حين أنه في سنة مليون، في  2.1حوالي  1994العمال، فقد بلغ عدد البطالين سنة 

                      ).61: 2004ش، .عبد العزيز( .2000 سنة %30و %27قدر معدل البطالة ب 

فقد استهدف برنامج التصحيح الهيكلي خفض خدمة  القطاع الخارجيأما فيما يخص       

بحلول  باإلضافة إلى تحسين أوضاع ميزان المدفوعات لالستمرار،الدين إلى مستوى قابل 

هو خفض قيمة  التحسينات، وأهم ما ساعد على إحداث مثل هذه 1998منتصف عام 

، والتحول من ربط الدينار بسلة من العمالت إلى نظام التعويم الموجه ر الجزائريالدينا

سعار هذا من جهة، ومن جهة أخرى االرتفاع الملحوظ أل وقإلى آليات الس بالذي يستجي

ي حقق وما له من أثر ايجابي على الناتج الداخلي الخام الذ 1999البترول ابتداء من سنة 

  .(Partenariat Euro.Med,2006 :9 ). 2000سنة  %9.9إلى   %8.9قفزة ايجابية من 
 

  .2004- 1998أهم المؤشرات االقتصادية المتعلقة بالفترة الممتدة بين  )15(يمثل الجدول رقم 

  2004-1998أهم المؤشرات االقتصادية الفترة ): 15(الجدول رقم 
  الفترة   

  المؤشرات
 

1998 
 

1999 
 

2000 
  

2001  
  

2002  
  

2003  
  

2004  
  PIB (%) 2.4 3.2 2.4 1.88  3.12  6.78  5.02نمو معدل

  3.10  3.40  2.27  3.49 0.3 2.6 5  (%) معدل التضخم

  20.50  21.43  18.4  19.1 21.7 12.3 10.1  )مليار دوالر( الصادرات

  12.3  12  10.60  9.78 9.3 9 8.6  )مليار دوالر( ارداتالو

  8.1  9.5  7.8  9.5 12.4 3.3 1.5  )مليار دوالر( يميزان التجارال

  21.6  22  22.8  22.5 25.2 28.3 30.4  )مليار دوالر( مديونية الخارجيةال

  28.00  28.40  29.10  28.80 29.78 29.19 30 (%)بطالة معدل ال

Source: World Development Indicators data base, April 2006.  
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ح لنا أن اإلصالحات الهيكلية التي فرضت على الجزائر من ما سبق يتضمن خالل        

 مستوى االقتصاد الكليالتوازن على : ئج ايجابية أهمهاقبل صندوق  النقد الدولي أعطت نتا

- 1994بين  ما الفترة الممتدة خاللوهذا ) الخ...التضخم، ميزان المدفوعات ، : ( الماليو

1998.  

خاصة من  الهيكلية  اإلصالحاتائج السلبية التي خلفتها النت إلى اإلشارةجدر كما ت       

االجتماعية كتدهور  كانخفاض معدل النمو االقتصادي ومن الناحية  :االقتصادية الناحية

    :ن التاليين، مثلما يوضحه الشكل التاليمستوى المعيشة 
 
  

 ).1999-1980(ترول الفترة تطور مستوى  الناتج الداخلي الخام و أسعار الب): 12(الشكل رقم        
 

  )الدوالر األمريكي:الوحدة( الناتج الداخلي الخام :                                                                                                          
                               

 ) الدوالر األمريكي:الوحدة( أسعار البترول                                                                                                          

  

 
 

                              Source: Fidh:Algérie, violation des droits économiques,rapport N319, novembre 2001. 
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    1999-1980للفترة الممتدة بين  ك الفردياالستهال ): 22(الشكل رقم 

              )الدوالر األمريكي( الوحدة                                                                  

  

  

  
انخفاض ملحوظ في االستهالك الفردي وذلك ابتداء ) 22(يالحظ من خالل الشكل رقم      

  .هيار أسعار البترولأي منذ بداية ان ،1986من سنة 

  

  )2008-2005:(الوضعية الحالية لالقتصاد الجزائري-رابعا       

- 1999 والمتزامنة مع المدة الممتدة ما بيناالقتصادي  اإلصالحالفترة ما بعد  إن      

أعطت الكثير من الفعالية خاصة بعد التطور االيجابي الذي عرفته السوق البترولية،  2006

  :هذا التحسن على المؤشرات التالية ويمكن أن نلمس

  .البطالة و المديونية-

  .احتياطيات الصرف -

  . معدل النمو االقتصادي -

  
 

- 2005أهم المؤشرات االقتصادية المتعلقة بالفترة الممتدة بين ) 16(يمثل الجدول رقم    
2008:  
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  2008-2005أهم المؤشرات االقتصادية الفترة ): 16(الجدول رقم     
  الفترة        

  المؤشرات
 

2005  
 

2006  
  

2007  
  

2008  

 (%) الناتج الداخلي الخام نمو معدل
 

6.10 
  

5.5 3.0  4.6  

  4.5  3.51 3 1.64 (%) معدل التضخم

  22.64  60.59  54.74 46.33  )دوالر مليار( الصادرات

  9.26  26.35  20.68 19.88  )دوالر مليار( ارداتالو

  13.38  34.23  34.06 26.47  )والرد ارملي( ميزان التجاريال

  3.957  5.606  19.45 21.9  )مليار دوالر( مديونية الخارجيةال

  143.1  110  77.78 56.18 )مليار دوالر( لصرفاحتياطي 

  11.3  13.8  12.30 15.30  (%)بطالة معدل ال

Source: la banque d'Algérie , www.bank-of-algeria.dz,2009. 
    L'office national des statistiques, www.ons.dz. 

  
 

تحسن في بعض المؤشرات االقتصـادية  هناك من خالل الجدول السابق نالحظ أن        

مليـار دوالر،   143.1حـوالي   إلـى والذي وصـل   كارتفاع في قيمة احتياطي الصرف

   .2008سنة % 11.3إلى  2007سنة % 13.8من  انخفاض معدل البطالة إلى باإلضافة

 كذلك المديونية التي قـدرت بحـوالي   ، 2008سنة .% 4عدل النمو الذي قدر بحوالي و م 

  .2008سنة  3.957مليار دوالر

، وتنـاقص  2008سنة % 4.5:حيث قدر بمعدل التضخم، رتفاع نالحظ ا حينفي        

  .2008مليار دوالر سنة  22.64الصادرات التي بلغت حوالي 
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  غير الرسمي في الجزائراالقتصاد  :المبحث الثاني
، نظرا لما شهده اتداء في الجزائر إلى فترة السبعينتعود بداية ظهور األسواق السو       

ريفي إلى المدن وما رافقه من زيادة الطلب على السـلع  هذا البلد في ذلك الوقت من نزوح 

 )زايـد عليهـا  ظهور فرق كبير بين العرض المتناقص للسلع الغذائية والطلب المت(الغذائية 

وفي المقابل انخفاض اإلنتاج الفالحي ، حيث كانت تباع في األسواق مختلف السلع الغذائية 

بأسعار مرتفعة مقارنة بأسعارها في السوق الرسمية التي كانت مدعمة من طرف الدولـة  

  . في تلك الفترة

  

حدوث األزمة  بعدأما القطاع غير الرسمي فقد بدأ بالظهور في منتصف الثمانينات       

االقتصاد  ةرا كبيرا على مردوديعنها بروز عدة سلبيات كان لها أثانجر والتي قتصادية اال

تغيير النظام  التي انبثق عنها صالحاتاإلالوطني، مما دفع بالجزائر للتوجه إلى 

  .تبني نظام اقتصاد السوقاالشتراكي المتبع و

االجتماعية، وهو االقتصادية وبيا على الناحية كان له بدوره انعكاسا سل هذا االنتقال       

  .  ما ساعد على زيادة تنامي هذا القطاع

تغيرات فالقطاع غير الرسمي لم ينشأ صدفة في الجزائر  بل تمخض عن جملة ال   

  .االجتماعية التي مر بها هذا البلداالقتصادية ، السياسية و

  

  :الرسمي في الجزائر المراحل التي مر بها االقتصاد غير-أوال       

  :و يمكن تقسيم أهم المراحل التي مر بها القطاع غير الرسمي في الجزائر إلى مايلي

  :1985-1962مرحلة القطاع غير الرسمي  الخفي -1         

باحتكار الدولة لنظام االشتراكي الذي كان يتميز ا في هذه الفترة الجزائر تبنت       

 ومدعمة من قبل الخزينة ريااإداألسعار كانت محددة  أن ة إلىباإلضافللتجارة الخارجية، 

  .العمومية 

بية األفراد يعملون في بانخفاض نسبة البطالة، فقد كان أغل أيضا تميزت هذه الفترة كما    

لذا فان معظم األنشطة غير  ت عمومية التي شيدتها الجزائر آنذاك،قطاعامؤسسات و

  . ساء، األطفال، الشيوخ و المعوقينالرسمية كانت تمارس من قبل الن
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  :اتنهاية التسعين إلى 1986استفحال القطاع غير الرسمي  مرحلة -2         

خاصة في منتصف جذرية تصاد الجزائري في هذه المرحلة بتحوالت تميز االق       

ديد هذه المرحلة أيضا بنقص ش تكما تميز ،أزمة انهيار أسعار البترولالثمانينات أين شهد 

  النقص،تغطية هذا لالسلع استيراد بعض مما ألزم الدولة  ،في بعض المواد االستهالكية

تساعدها على الخروج من  إستراتيجية إقامة إلىكانت تهدف  إصالحاتوالقيام بعدة 

نتج  والذي 1989سنة الهيكلة  إعادةاألول تجسد في سياسة  فاإلصالح:  المتعاقبةاألزمات 

 . (Nacer eddine.H:2)رالجزائلحرية االقتصادية في عنه بداية ظهور ا

 لألزمة إيجاد حال إلىكان يهدف  فقد 1993،في سنة  الذي ظهر الثاني أما اإلصالح       

  ).لقد أطلق على االقتصاد الجزائري في هذه الفترة باقتصاد الحرب( الخارجية االقتصادية

خضوع إلى شروط إعادة الجدولة التي أجبر في ال يتمثلاإلصالح الثالث  في حين أن        

سياسة العم لألسعار وتطبيق  إلغاء، الخوصصة(  صندوق النقد الدولي الجزائر االلتزام بها

نظام األسعار الحر، تشجيع االستثمار الخاص الوطني و األجنبي،تخفيض العملة ،تحرير 

  . )الخ...التجارة الخارجية،

خاصة على الناحية االجتماعية إذ أدت إلى  آثارا سلبية  الجدولة  إعادة خلفتلقد        

إلى انتشار ظاهرة  بدوره أدىذا ما ه، و )17(كما يوضحه الجدول رقم  نسبة البطالة زيادة

، باإلضافة إلى بعض  كر من بينها ظاهرة بائعي األرصفةاألنشطة غير الرسمية التي نذ

  .تجار الحقيبةو طريق  ظاهرة الترابندوالممارسات السلبية لتغطية الطلب المتصاعد عن 
  

  )2000-1985(البطالة في الجزائر الفترة نسبة تطور ): 17(الجدول رقم
 2000  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 9.7  )%(نسبة البطالة

Source:Jean louis.R et autre:Profil pays du femise : Algérie , institut de la méditerranée 
,France,Janvier 2006,P2. 

  :1998توسيع مجاالت القطاع غير الرسمي بعد  مرحلة -3         

ازنات واسترجاع التو تميزت هذه المرحلة باالستقرار على مستوى االقتصاد الكلي       

  :هم النتائج الملموسةيمكن ذكر أالداخلية والخارجية، 

  .إعادة التوازنات المالية نظرا الرتفاع إيرادات صادرات المحروقات في هذه الفترة -
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 .تسجيل ارتفاع في معدل النمو -

 .البطالة مقارنة بفترة التسعينات نسبة انخفاض -

 .انخفاض معدل التضخم -

مراجعة نظام األجور الذي سمح في تحسين مداخيل العائالت وتحسين مستوى  -

  .االستهالك

االقتصاد الكلي ، إال أن القطاع رغم كل التحسينات السابقة الذكر على مستوى         

من السياسة الجديدة التي وضعتها  بالرغم ارتفاعا ملحوظا في هذه الفترة شهد غير الرسمي

الدولة في إطار التشغيل الذاتي الذي يحفز األفراد على إقامة مشاريع فردية في شكل 

أن ذلك  إال، قروض في إطار برامج تشغيل الشبابت مصغرة  تمول عن طريق المؤسسا

ألن مثل هذه السياسات تحتاج إلى جهاز مصرفي يكون مرن يغطي مشكلة البطالة لم 

  .   باإلضافة إلى غياب البيروقراطية والرشوة في مجال منح القروض

  

ين على العمـل البطـالين وعـدد    توزيع األفراد بين القادر) 18(الجدول رقم  يمثل       

  . 2007-2000 :فترة الممتدة ما بينخالل ال األفراد الشاغلين مناصب العمل
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  )2007-2000(توزيع األفراد بين القادرين على العمل البطالين وعدد األفراد الشاغلين مناصب العمل   الفترة ) 18(الجدول رقم 

  
 األشخاص القادرين 

  العملعلى 

  2007  2006  2005 2004  2003 2000  عدد األفراد الشاغلين مناصب العمل 2007 2006 2005 2004 2003 2000

  385352  469379  393147 469538  341538 315797 سنة20- 560597  635793 589565 726445 670674 850457  سنة 20 -

20 -24  1506528 1518235 1629172 1611094 1571678  1615919 20-24 766709 857363  1123794 1129925  1201696  1194515  

25 -29  1435668 1545750 1738308 1755846 1693855  1870494 25-29 896217 1036461  1275676 1357067  1360371  1477470  

30 -34  1138705 1286577 1364079 1394584 1475630  1480263 30-34 873100 1041010  1157632 1217917  1305236  1292775  

35 -39  873207 1111088 1159279 1139966 1344216  1179468 35-39 741846 977556  1054982 1055709  1253100  1086317  

40 -44  737945 882697 938912 993955 1254015  1128869 40-44 662844 807590  880621 950859  1205074  1080505  

45 -49  646432 713977 746424 774952 853762  826313 45-49 581368 651461  704841 743339  825347  804121  

50 -54  361029 36253 586873 635425 648297  655070 50-54 323948 495958  5622969 615927  622754  630888  

55 -59  321339 259531 326587 345425 353036  399083 55-59 281757 243577  315166 337505  346483  389470  

  252831  279363  242826 253866  237543 260542 سنة فما فوق60 252831  279363 242826 253866 237543 260542 سنة فما فوق 60

  8594243  8868804  8044220 7798413  6684056  5725921 المجمــــــوع 9968906  10109645 9492508 9469946 8762326 8153646  ــوعالمجم

                                                                                                                               
Source : ONS : Répartition de la Population Active et Occupée par groupe d’âge, Période 2000-2007.  
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في القادرين على العمل هم في  البطالين نأ يتبين لنا) 18(من خالل الجدول رقم        

 . الشباب منهم فئة تزايد مستمر خاصة

خالل السنوات الثالثة األخيرة ] 39- 20[فئة الشباب التي تقع في المجال فلو أخذنا        

 6721172شاب مقارنة ب     6706741:بحوالي 2007في سنة ها يقدر نجد أن مجموع

  :وعموما فان هذه الفئة تتكون من .2005سنة شاب  6500055و  2006شاب سنة 

التي تضم عادة األشخاص الذين لم  الفئة غير المتمدرسة والمتسربون من المدارس -

يتمدرسوا أبدا، أو أولئك الذين غادروا المنظومة المدرسية إما بصفة إرادية أو 

  .المطرودين من المدارس

الطالب خريجو معاهد  يتلقى عادة ما  :خريجو التكوين المهني والتعليم العالي -

  ،التكوين المهني أو الحاملين شهادات جامعية صعوبة إدماجهم في الحياة العملية

  .نظرا لتزايدهم المستمر مقارنة بمناصب الشغل الشاغرة   

قدر عدد السكان  إذ يادة بالنمو الديمغرافي المتزايدهذه الز أيضا يمكن تفسير كما         

  ).23( كما يوضحه الشكل رقم 2002مليون نسمة سنة  31.1زائر بحوالي المقيمين في الج
   ).2003-1960(تطور معدل نمو السكان  في الجزائر الفترة  ): 23(الشكل رقم 

  
Source: La Banque Mondiale,2005.  

  

  . ) 2007- 2000(تطور معدل البطالة في الجزائر الفترة  )24(الشكل رقم  يمثل كما   
     

  

  

  

بنسبة مؤويةالنمو السنوي يقدر 
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  )2007-2000(تطور معدل البطالة في الجزائر الفترة  )24(الشكل رقم  
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    Source: ONS: Taux de chômage, période : 2000-2007                             
 

، فبعد أن كان في في تغير مستمر البطالةمعدل أن نالحظ من خالل الشكل السابق        

، ثم  2005سنة % 15.30بدأ ينخفض تدريجيا ليصل إلى  % 29.77يقدر ب  2000سنة 

  . %13.8ويبلغ 2007في سنة  من جديد  ليعاود االرتفاع 2006في سنة  %12.30
 

  :غير الرسمي في الجزائر قتصادحجم اال -ثانيا        

 سواء على اكبير اسلبي اإن مختلف األزمات التي مرت بها الجزائر كان لها أثر        

غير  االقتصادساعد على تنامي  ، مماأو على الناحية االجتماعيةية االقتصادية الناح

  .خاصة البطالين منهماحتياجات األفراد  لتلبيةالرسمي الذي جاء 

  .2006- 1988:حجم االقتصاد غير الرسمي في الجزائر )19(رقم  يمثل الجدول     
  ).2006-1988: الفترة(الوطني الخام حجم االقتصاد غير الرسمي من الناتج ): 19(الجدول رقم 

  )%( PNBنسبة االقتصاد غير الرسمي  من   الســنوات
1988  19.5  
1990  25.4  
1998  32.95  
2000  34.1  
2003  42  
2006  34.2  

Source: Philippe. A : l économie informelle au Maghreb,2002. 
               Own calculations based on world bank data, Washington D.C,2002. 
               World bank,2006 .                                                                                  

يالحظ مما سبق أن االقتصاد غير الرسمي في الجزائر في تنامي مستمر، إذ انتقل من    

، ليبلغ  1998سنة  % 32.95، ثم إلى 1990سنة %  25.4إلى  1988سنة  19.5%

  .2006ة سن % 34.2، ثم يتراجع قليال بنسبة تقدر ب  2003سنة  %42ذروته 
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  الظواهر المحيطة باالقتصاد غير الرسمي في الجزائر:ثالثالمبحث ال 
يمكن ذكر أهم الظواهر السلبية التي تؤثر في االقتصاد الوطني، وتشكل عامال فعاال في    

  :القتصاد غير الرسمي فيمايليتنامي ا

    :الفساد -أوال       

تعتبر الرشوة و استغالل النفوذ من أهم المظاهر التي يعرفها الفساد االقتصادي         

  .واإلداري في الجزائر

ما صاحبها لجزائري بمرحلة انتقالية جد صعبة بدء باألزمات، ولقد مر االقتصاد ا       

، باإلضافة إلى تبني اقتصاد السوق مرورا في الحكومات التغييرات المتعاقبةمن 

 إلى عدم االستقرار األمني  ضافة، باإلالتخلي عن النظام االشتراكي باإلصالحات الهيكلية

أدى إلى حدوث تشوهات كثيرة خاصة، وعلى الناحية االقتصادية  سلبيا ترك أثراكل هذا 

مما . الخ...ة و الفقر، زيادة الدين الخارجي، تدني القدرة الشرائية ، انتشار البطال: أهمها 

   .  الرشوة و الفساد تنامي ظاهرتيساعد على 

مؤشر الفساد في الجزائر حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية ) 20(يمثل الجدول رقم 

  .2007- 2003:وهذا خالل الفترة
  

  2007-2003مؤشر الفساد في الجزائر الفترة ) 20(الجدول رقم    
    

  مؤشر الفساد  السنة  ترتيبال
84  2003 2.6 
96  2004 2.7 
97  2005 2.8 
84  2006 3.1 
99  2007 3.0 

Source:www.transparency.org.                                                     
 

من خالل الجدول السابق، نالحظ أن مؤشرات الفساد في الجزائر جد عالية، مما يدل      

، فان 2007وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة . انتشار الفساد في هذا البلدعلى 

، باإلضافة إلى عدم وجود الشفافية في اإلدارة فساد مرتبط بضعف المؤسسات العامةال

مما يدفع بالمحاكم إلى عدم متابعة المسؤول  المالية ، ووجود نظام قضائي غير مستقل

الذي ) 21(يوضحه الجدول رقم  مثلما ع األموال غير الشرعيةي عدم إرجاالفاسد وبالتال
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 وضعيتها قضائياالفساد في الجزائر والتي حتى اآلن لم تسوى  عن قضايايمثل بعض أمثلة 

  .المختلسةرغم ضخامة المبالغ 
  

  أمثلة عن بعض قضايا الفساد في الجزائر ): 21(الجدول      
  

  القضية  الفترة
  )عهد الرئيس شادلي بن جديد( مليار دوالر  26ة تعرف باختفاء قضي  نهاية الثمانينات

  مليون دوالر 200مليار و  1وهران  ءفضية استيراد صفقة قمح فاسد بمينا  1990
  مليار دوالر 7.9) التهرب الجبائي( ملف على العدالة  2266رض ع  1996
  مليار دوالر 18فضيحة مؤسسة سيدار   1998

  )بنك الخليفة( ماليير دوالر  5الى  3اختفاء  قضية  اتنهاية التسعين 
  مليار دج 100.401.423.28فضيحة مركب الحجار   2000

  ) نك الوطني الجزائريبال( مليار دينار جزائري  40قضية اختفاء   2005
  )البنك التجاري و الصناعي( مليار سنتيم  1323قضية اختفاء   2003

   www.elkhabar.com، 2007القتصادية تتعاقب من سنة ألخرى،الجرائم والفضائح ا: ح.صابر: لمصدرا 
  www.elkhabar.com   ،2007ضباط الشرطة والجمارك ومفتشوا المالية ملزمون بالتصريح بالممتلكات،: ح.سليمان.       

     

ان العالقة بين أن للسلطة دورا كبيرا في زيادة أو إنقاص حجم الفساد، وعموما ف       

ة للكثير من المسؤولين ، خاصة في حالة ترك السلطات التقديريلطة تكون كبيرةالفساد والس

المتغيرة على ضعف منهجي يتفاقم لفعل القواعد واللوائح غير الواضحة ويولد العموميين 

  .  الحريات المدنية مقيدينو الدوام ، باإلضافة إلى  كون التنافس السياسي

  

- 2002: خالل الفترة البلدان العربية الراشد فيمؤشرات الحكم  )22(يمثل الجدول رقم 

2004.  
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  2004-2002: خالل الفترة  مؤشرات الحكم الراشد في البلدان العربية) 22(لجدول رقم ا       
  مؤشرات الحكم الراشد في البلدان العربية

  )%(مؤشر محاربة الفساد   )%(مؤشر سيادة القانون  )%(اإلجرائيةالبيئةمؤشر  ) %(مؤشر االستقرار السياسي )%(مؤشر المشاركة السياسة و المبادلة  

التصنيف 2002التصنيف  الترتيب
2004 

2002 2004  2002 2004 2002 2004  2002 2004  

  84.2 86.7اإلمارات   83.1  76.5سلطنة عمان 79.3 78.1اإلمارات   79.1 74.1قطر  34.0 41.4الكويت  1

  77.3   82.7سلطنة عمان  78.7 80.6اإلمارات  72.9 78.1البحرين   78.2 79.5مارات اإل 32.5 40.4المغرب   2

  76.8 82.1البحرين   76.8 76.0قطر    64.0 70.4سلطنة عمان   84.3 70.9سلطنة عمان 29.1 37.9األردن   3

  83.2 76.8لكويت  ا  69.1 79.1البحرين  56.2 58.2األردن  55.3 52.4الكويت  27.7 24.7البحرين  4

  72.1 81.6قطر    67.6 74.5الكويت 55.2 65.8الكويت  54.4 54.6موريتانيا  26.7 32.8قطر  5

  68.5 58.2األردن    60.4 63.8األردن  52.7 57.7موريتانيا  51.9 54.6تونس     25.7 31.8لبنان   6

  64.5 70.4تونس    58.0 61.2تونس   45.8 61.2قطر  49.5 60.0البحرين   25.2 26.8جيبوتي   7

  61.1 72.4السعودية    57.0 65.3السعودية  44.8 53.6تونس   47.1 33.0ليبيا  24.3 30.8سلطنة عمان  8

  58.1 62.2موريتانيا    54.1 56.6مصر  42.4 54.6المغرب   45.1 33.5األردن  23.8 19.7الجزائر   9

  56.7 56.1المغرب   51.7 57.1المغرب   38.9 56.6 السعودية  39.8 38.9المغرب  22.8 21.2اليمن    10

  51.2  47.4مصر   43.0 48.0لبنان   31.0 34.7   لبنان  34.5 23.8جيبوتي  21.8 34.5اإلمارات   11

  41.9 31.1ر الجزائ  42.0 43.9سوريا    27.1  36.2 مصر  30.6 41.1السعودية   20.9 21.2مصر    12

  39.9 42.3لبنان    33.8 32.7جيبوتي   21.7 26.0 جيبوتي  28.2  37.3سوريا   17.5 22.7تونس   13

  34.5 18.9فلسطين   32.4 44.4موريتانيا  17.7 29.6 الجزائر  25.2 30.3مصر  15.5 27.3موريتانيا    14

  27.1 47.4سوريا   34.4      23.5ليبيا 16.3 16.3فلسطين  23.3 27.6لبنان  12.1 17.7فلسطين   15

  22.7 32.7اليمن  27.5 31.6الجزائر   14.8 27.6 اليمن  10.2 4.3فلسطين  5.8 8.6السعودية   16

  16.3 26.0ليبيا   19.3    45.9فلسطين 14.8 11.7 السودان  8.3 7.6الجزائر   4.4 0.5العراق   17

  14.3 31.1جيبوتي   12.1 7.7اليمن   10.8 17.3 سوريا  7.3 13.0اليمن   3.9 5.6سوريا   18

  4.9 12.2السودان   3.4   6.1السودان  5.9 5.1   ليبيا  2.4 2.7السودان  2.9 4.5ليبيا    19

  2.5 1.5العراق    0.5 1.5العراق    4.9 0.0 العراق  0.0 4.9العراق    24 4.0السودان   20

Source: World Bank Institute , Data Base of Good Governance Indicators 2002-2004 , www.worldbank.org                                     
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، ينبغي ذكر المعايير التي على أساسها السابققبل اإلشارة إلى النتائج المسجلة في الجدول          

تصنيف الدول في مؤشرات  حكم الراشد في بلد معين وعليهال يحكم على فعالية أو عدم فعالية

، حيث تدل النسب المئوية )100-صفر(  وفق نسب مئوية تتراوح بين قد تم اإلدارة الرشيدة

األعلى على حالة أفضل تضع الدولة ضمن مجموعة الدول ذات حسن اإلدارة وصالح الحكم  

مس مستويات من اإلدارة الرشيدة وصالح خ يح ، وبذلك ينقسم دليل المؤشر إلىوالعكس صح

  .الحكم كما هو موضح أدناه ، مع مالحظة أن النسب المئوية ليست مطلقة 

  في وضع مقارن ممتاز                         %75أعلى من  -

  في وضع مقارن جيد                         %50أعلى من  -

  ضع مقارن متوسطفي و                        %25أعلى من  -

  في وضع مقارن ضعيف                         %10من  أعلى -

  في وضع مقارن ضعيف جدا                           %10أقل من  -

دول من ) 7(يبين مؤشر المشاركة السياسية والمساءلة نمطا مثيرا لالهتمام ، فقد حصلت        

مقارنة مع  2004متوسط في عام  مولة على وضع بين الدول العربية الواحد والعشرين المش

 الكويت،:هذه الدول هي. 2002دولة شملها المؤشر لعام ) 20(من بين  2002دول في عام ) 9(

  .جيبوتي  لبنان، قطر، لبحرين،ا األردن، المغرب،

: هي  دول) 8(ما بين ضعيف في  المتبقية فقد كانت مؤشراتها الدول العربية األخرى أما      

، وضعيف جدا ، فلسطينسلطنة عمان ، الجزائر ، اليمن ، اإلمارات، مصر ، تونس ، موريتانيا

 .السعودية ، العراق ، سوريا ، ليبيا ، السودان  :دول ) 5(في 

على تصنيف  واإلماراتقطر  :دولتانالفقد حصلت  السياسي،مؤشر االستقرار بالنسبة ل       

الدول التي حصلت على  دعد أما. 2002في عام   دول مقارنة بثالثة 2004ممتاز في عام 

وبقي عدد الدول التي حصلت على تصنيف  دول،أربعة  إلىمن ثالثة تصنيف جيد فقد ارتفع 
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وضعت كل من لبنان  فقد ضعيف،التصنيف لبالنسبة ل الشيءنفس ).دول  8(متوسط على حاله 

   .وفلسطين داخل هذا التصنيف

إلى   2002في عام ) 3(من  قد ازدادفلتصنيف ضعيف جدا ا في ولعدد الد في حين أن       

  .والعراق السودان، اليمن، الجزائر،:هي 2004دول في عام ) 4(

  

حصلت دولة عربية واحدة فقط على تصنيف ت د، فقمؤشر البيئة اإلجرائيةفيما يخص        

 2002لتصنيف في عام ا على نفس احصلتتمقارنة بدولتين  2004ممتاز هي اإلمارات في عام 

  .والبحرين  اإلمارات :هما

دول إلى  )8(حصلت على تصنيف جيد من ثمانتانخفض عدد الدول التي  في المقابل       

دول إلى ستة  أربعةمن   حصلت على تصنيف متوسطتوازداد عدد الدول التي ،دول  )5(خمسة

دول ،  )6( ست إلىدول ارتفع عدد الدول التي صنفت بدرجة ضعيف من ثالث  كمادول ، 

عدد الدول العربية التي حصلت على تصنيف ضعيف جدا من دولتان في عام كذلك ازداد و

  .وليبيا العراق :ماه 2004في عام  دولتينليبيا والصومال إلى  :هما 2002

  

مقارنة بعام  2004تدهورا في الدول العربية في عام  فقد شهد سيادة القانون مؤشر أما      

مع خمس  مقارنة 2004دول عربية على تصنيف ممتاز في عام  حصلت ثالث  حيث ،2002

قيمة المؤشر فيها ، إذ قدرت األولالترتيب وتصدرت سلطنة عمان  ،2002دول عربية في عام 

من ست دول إلى انخفض  عدد الدول التي حصلت على تصنيف جيد  في حين أن، %)83.1(

ازداد  وفي المقابل، تحصلت الجزائر على تصنيف متوسط ولقد دولتان هما البحرين والكويت ،

إلى سبع دول في  2002عدد الدول التي حصلت على تصنيف ضعيف من دولة واحدة في عام 

السودان : دولتين هماحصلت على ضعيف جدا على  ، وبقي تصنيف الدول التي 2004عام 

  .والعراق 

دولة  21دول عربية من بين  أربعأن  إلىلفساد امحاربة  مؤشرفي  البيانات المتاحة تفيد       

كانت في  ،2002مقارنة مع خمس دول في عام  2004حصلت على تصنيف ممتاز في عام 

        %). 76.8(فالبحرين %) 77.3(ها سلطنة عمان تلت%) 86.7(اإلمارات بمؤشر يساوي مقدمتها 
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مقارنة  2004ت سبع دول على تصنيف جيد في عام أما مؤشرات بقية الدول العربية فقد حصل

الدول  في حين أن .الجزائر ولبنان: تصنيف متوسط هماودولتان تحصلتا على  دول،مع خمس 

عدد الدول التي  عارتف بينما واليمن،جيبوتي وليبيا  :هي التي حصلت على تصنيف ضعيف

 :يوه ،2004دول في عام  إلى ثالثة 2002حصلت على تقدير ضعيف جدا من دولتان في عام 

  .والسودانالصومال والعراق 

 كانمن خالل الجدول السابق، نالحظ أن ترتيب الجزائر حسب مؤشرات الحكم الراشد     

  .انتشار الفساد فيهادل على مما ي ،ضعيفيتراوح بين متوسط و

لعربية خالل الفترة  مؤشرات الحكم الراشد في البلدان ا :)24(و  )23( ن التاليينيمثل الجدوال     

2005 -2008:  
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  2006-2005: مؤشرات الحكم الراشد في البلدان العربية خالل الفترة ) 23(لجدول رقم ا
  يةـــــلدان العربـــــد في البـــــم الراشــــرات الحكــــمؤش

  )%(مؤشر محاربة الفساد  )%(ونمؤشر سيادة القان )%(مؤشر النوعية التنظيمية )%(مؤشر فعالية الحكومة    

  2006  2005 الترتيب حسب السنوات  2006 2005 الترتيب حسب السنوات 2006 2005  الترتيب حسب السنوات 2006 2005 الترتيب حسب السنوات  البلــدان

  75  77 3  3  70 72 2 2 65      67  3 3 67 68 3 2  الكويت 

  49  52 9  10  51 52 9 10 50 43  7 11 52 52 7 7  المغرب  

  66  66 6  6  62 62 6 6 63 60  4 6 62 59 6 6  األردن  

  70  69 5  5  66 71 5 3 73 72  1 1 66 65 4 5  البحرين 

  80  80 1  1  74 77 1 1 62 62  5 5 67 66 3 4  قطر 

  21  39 15  12  30 44 12 11 46 49  9 10 36 47 10 9  لبنان  

  33  32 13  14  32 19 11 16 21 21  15 16 13 20 16 14  جيبوتي  

  74  71 4  4  69 68 3 4 72 71  2 2 65 67 5 3 سلطنة عمان

  41  41 10  11  34 31 10 14 25 30  13 13 39 44 9 10  الجزائر  

  27  26 12  15  13 12 16 17 22 22  14 15 13 16 17 15  اليمن   

  79  79 2  2  68 65 4 5 72 65  2 4 73 69 1 1  اإلمارات  

  38  41 11  11  51 54 9 9 35 37  12 12 33 39 12 12  مصر   

  59  58 7  7  60 58 7 7 58 51  6 8 70 67 2 3  تونس  

  34  53 12  9  34 39 10 13 43 50  10 9 19 48 14 8 موريتانيا   

  24  17 13  16  22 20 15 15 36 28  11 14 34 34 11 13  فلسطين  

  56  56 8  8  56 57 8 8 47 53  8 7 50 40 8 11 السعودية  

  1  3 18  17  1 0 18 19 6 5  19 19 0 1 19 18  العراق  

  20  33 16  13  29 41 13 12 8 13  18 17 15 10 15 16  سوريا  

  22  26 14  15  28 32 14 14 9 9  17 18 27 20 13 14  ليبيا   

  9  3 17  17  7 3 17 18 11 9  16 18 11 5 18 17  السودان  

Source: World Bank Institute , Data Base of Good Governance Indicators 2008-2005  , www.worldbank.org                                     
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  2008-2007: مؤشرات الحكم الراشد في البلدان العربية خالل الفترة ) 24(لجدول رقم ا
  يةـــربــــلدان العـــد في البـــكم الراشـــرات الحـــمؤش

  )%(مؤشر محاربة الفساد  )%(مؤشر سيادة القانون )%(مؤشر النوعية التنظيمية )%( مؤشر فعالية الحكومة  

  2008  2007 حسب السنوات الترتيب  2008 2007 الترتيب حسب السنوات 2008 2007  حسب السنواتالترتيب 2008 2007 حسب السنواتالترتيب  البلدان

  71  70 4  4  71 72 4 2 54 61 7 6 60 62 7 6  الكويت 

  49  51 9  8  52 52 10 8 53 51 8 9 49 54 9 7  المغرب  

  68  69 6  5  64 64 6 5 63 62 4 5 64 64 6 5  األردن  

  69  73 5  3  69 70 5 3 78 79 1 1 68 67 3 3  البحرين 

  85  83 1  1  78 79 1 1 72 67 2 4 74 57 2 7  قطر 

  20  28 16  14  26 26 15 15 48 48 10 10 31 31 12 11  لبنان  

  45  40 10  10  35 30 11 13 22 21 14 16 14 15 17 15  جيبوتي  

  74  73 3  3  75 70 2 3 72 70 2 3 67 66 4 4 سلطنة عمان 

  41  43 11  9  27 29 14   14 21 25 15 14 37 35 11 10  الجزائر  

  27  31 13  13  19 19 16 16 24 24 13 15 13 14 18 16  اليمن   

  82  80 2  2  72 67 3 4 68 72 3 2 78 78 1 1  اإلمارات  

  29  37 12  12  53 51 9 9 49 42 9 11 43 40 10 9  مصر   

  57  60 8  6  59 60 8 6 56 57 6 7 65 68 5 2  تونس  

  22  39 15  11 16 35 17 11 30 39 12 12 15 27 16 12  موريتانيا   

  25  22 14  16  19 18 16 17 35 29 11 13 26 31 14 11  فلسطين  

  61  57 7  7  60 58 7 7 57 52 5 8 56 50 8 8  السعودية  

  3  2 18  19  1 0 19 19 15 7 17 20 6 2 19 18  العراق  

  12  17 17  17  34 37 12 10 13 10 18 18 28 20 13 13  سوريا  

  22  24 15  15  29 33 13 12 18 17 16 17 18 16 15 14  ليبيا   

  2  5 19  18  4 4 18 18 7 9 19 19 4 11 20 17  السودان  

               Source: World Bank Institute , Data Base of Good Governance Indicators -2008-2005  , www.worldbank.org                   
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أنه ال يوجد أي  ،2008- 2005:الممتدة بين ةبالفترالخاص  فعالية الحكومةيبين مؤشر            

  . صنيف تبدأ مباشرة من الوضع الجيددرجة الت وإنما ممتاز،بلد عربي حصل على تصنيف 

، ن، األردغربمال الكويت،:هي دول )8( 2005سنة  لقد حصلت على التصنيف السابق         

، وتبقى نفس هذه الدول محافظة على ترتيبها تونس اإلمارات،البحرين، قطر، سلطنة عمان، 

المغرب وعوضت  دولة تم حذف 2008سنة حين أنه في  في. 2006،2007 :خالل الفترة

  .السعوديةب

مصر، ، رالجزائ ،لبنان :2005متوسط خالل سنة التي كان تصنيفها الدول العربية  أما       

. مع إضافة ليبيا 2006وقد احتفظت هذه الدول بمراكزها في سنة  .السعودية، فلسطين، اموريتاني

مصر، ، رالجزائ ،لبنان:  ف السابق هي، فان الدول التي حصلت على التصني2007أما في سنة 

  .فقد بقيت نفس الدول السابقة مع إضافة سوريا 2008، فلسطين،وفي سنة اموريتاني

: فنجد كل من 2006، أما سنة 2005ليبيا سنة  اليمن، جيبوتي، :نجدوفي مؤشر ضعيف       

مع إضافة  2007ل سنة تبقى هذه الدول تحتفظ بمراكزها السابقة خال. وسوريااليمن، موريتانيا، 

  .السودانوحذف  ،فيتم إضافة موريتانيا ،2008أما سنة . السودان وجيبوتي، وحذف موريتانيا

العرق و السودان، في حين تبقى : كل من 2005بالنسبة لدرجة ضعيف جدا نجد خالل سنة       

ان سنة ، لتضاف اليها السود.2007و  2006: تيوحدها في هذا الموضع خالل سن قالعرا

2008.  

 :على هذا األساس يمكن تصنيف موضع الجزائر مع المؤشرات األخرى على النحو التالي   

متوسط خالل سنة : فالجزائر تصنف ضمن موضع: بالنسبة لمؤشر النوعية التنظيمية -

  .2008،2007،2006، وضعيف خالل السنوات 2005

 :السنواتمتوسط خالل : فالجزائر تصنف ضمن موضع :بالنسبة لمؤشر سيادة القانون -

2008،2007،2006،2005. 
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: متوسط خالل السنوات: فالجزائر تصنف ضمن موضع :محاربة الفسادبالنسبة لمؤشر  -

2008،2007،2006،2005. 

التعبير عن وضعية الحكم الراشد في الجزائر عبر مختلف مؤشراته من خالل المنحيات يمكن 

  .2008- 1996: البيانية التالية ، الفترة

                    )2008- 1996( اإلرهاب/ االستقرار السياسي وغياب العنف): 26(لشكل رقم ا             )2008-1996(  المساءلةالتصويت و): 25(الشكل رقم     

                           
        Source :Governance Matters: Country data Report for ALGERIA 1996-2008, World Wide 
indicators,WORLD BANK Institute,2009                        .  

  
                           )2008-1996(التنظيمية  األطر نوعية): 28(الشكل رقم                            )2008- 1996(فعالية الحكومة    ): 27(الشكل رقم    

                        
Source :Governance Matters: Country data Report for ALGERIA 1996-2008, World Wide 
indicators,WORLD BANK Institute,2009                        .  

  
  

                               )2008-1996( التحكم في الفساد  ): 30(الشكل رقم                               )2008-1996(  سيادة القانون): 29(الشكل رقم     

                            
Source :Governance Matters: Country data Report for ALGERIA 1996-2008, World Wide 
indicators,WORLD BANK Institute,2009                        .  



 135

  :تقليد العالمات التجارية-ثانيا              
  :حجم تقليد العالمات التجارية في الجزائر- 1         

يعود تنامي ظاهرة تقليد العالمات التجارية المحلي أو المستورد في الجزائر إلى االنفتاح        

، حيث أصبح تقليد العالمات التجارية يمس 1991وتحرير التجارة الخارجية في سنةنحو الخارج 

جزء كبير من مختلف المنتجات كالعطور ومواد التجميل، قطع الغيار،  السجائر، وحتى 

  .جات إما تصنع في الجزائر أو تستورد من الخارجوالمنت هذه.األدوية

  

   :شوشة المتواجدة في األسواق الجزائريةنوعية السلع المغ) 25(يمثل الجدول رقم      

  
  2006-2005نوعية السلع المغشوشة المتواجدة في األسواق الجزائرية سنتي ):25(الجدول رقم

  2006النسبة المؤوية   2005ةالنسبة المؤوي المنتجات

  %57 %66 مواد التجميل، المالبس و األحذية

  %28 %23  قطاع غيار 

  %2.5 %2  مواد غذائية

  %9 %3.6 ات كهربائية وكهرومنزليةأدو

  %2 %2.7  فيديو، أجهزة سمعية

  %1.5 %2.7  أجهزة االعالم اآللي

Source : 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,janvier2007,Alger,p13. 
  

من خالل هذا الجدول، نالحظ أن تقليد العالمات التجارية يكثر خاصة في األنشطة التي         

  . 2006 سنة) %57(و ،2005سنة )%66(األحذية و تصنع األلبسة،مواد التجميل،

على منتوجات هذا القطاع أنها تعتمد بالدرجة األولى على مواد رخيصة  أيضا يالحظ كما 

  .ذات نوعية رديئة

وحسب مصادر أخرى كمديرية مكافحة الغش، فقد صنفت منتجات السجائر كأكبر السلع 

 نفا ،2006لسنةأما بالنسبة  ،2005المغشوشة المتواجدة في األسواق الجزائرية بالنسبة لسنة 

  :ه النسبة، مثلما يوضحه الشكلين التاليينهذجات الغذائية هي التي تحتل لمنتا

  

  



 136

  
    2005سنة  نوعية السلع المغشوشة المتواجدة في األسواق الجزائرية ):31(الشكل رقم        

  

  

  

  

  

  

    

  
Source : Direction de lutte contre la fraude :la contrefaçon en Algérie,2007,p4. 

 
   2006سنة  نوعية السلع المغشوشة المتواجدة في األسواق الجزائرية ):32(لشكل رقما    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Direction de lutte contre la fraude, Op.Cit,p6.                    
  
 

من يتلقى أيضا السوق الجزائري نسبة كبيرة من السلع المغشوشة المستوردة المتأتية     

  .لدان العالمب مختلف

في سنة  نوعية السلع المغشوشة المتواجدة في األسواق الجزائرية) 26(يمثل الجدول رقم  

2007.  

  

  

  

66%

28%
2%

1% 3%   سجائر

  قطاع الغيار
  

 أدوات آهرومنزلية

 دوات التجميلأ
 تاصياغة المجوهر

48

28

19
4 1   مواد غذائية

 قطع الغيار

 أدوات آهروبائية

 واتدرالخ
 أدوات آهرومنزلية



 137

  2007نوعية السلع المغشوشة المتواجدة في األسواق الجزائرية في سنة :) 26(الجدول رقم 

  النسبة المؤوية نوعية المنتوج
  MARLBORO( 51%غلبها من عالمة أ(سجائر
  OSRAM(  21.81%أغلبها عبارة عن مصابيح من عالمة(ت كهربائية وكهرومنزليةأدوا

  %1.20  ألبسة وأحذية
  ToyotaHYNDAI,BENDIX,VALEO,GM,EYQUEM(  19.61%,تأغلبها من ماركا( الغيارقطع

  %6.38  مواد حديدية 
Source: Yasmine Ferrou : Contrefaçon: Quelle riposte face a la déferlante, Economia, 

Revue de l'économie et de la finance,N°5, Novembre 2007, p24.               

  

كل من  ثم تليها ،%) 51(نالحظ أن السجائر تحتل أكبر نسبة ) 26(الل الجدول رقم خمن        

   .قطع الغيار، األلبسة واألحذية ومواد حديدية ، الكهرومنزلية واألدوات الكهربائية 

   

يمثل البلدان المنتجة للسلع المغشوشة المتواجدة في الجزائر خالل  )33(إن الشكل رقم 

  . 2005-2002الفترة مابين 

  
 2005-2002:لبلدان المنتجة للسلع المغشوشة المتواجدة في الجزائر الفترةا:)33(لشكل رقم ا             

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Source :Direction générale des douanes :Modalités d’intervention en matière de lutte contre la 
contrefaçon,Alger,Novembre2006,p20. 
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فيمثل مصدر السلع المغشوشة المستوردة إلى الجزائر خالل الفترة ما ) 34(أما الشكل رقم     

  .2005-2002 :بين
  

  .2005-2002: دة إلى الجزائر خالل الفترة ما بين مصدر السلع المغشوشة المستور): 34(الشكل رقم                  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
  

Source :Direction générale des douanes ,Op.Cit,p20. 
 

نالحظ من خالل الشكلين السابقين، بأن البلدان التي تحتل الصدارة في إنتاج السلع        

تحدة ، باإلضافة إلى بلدان الصين واإلمارات العربية الم: المغشوشة وتصدرها إلى الجزائر هي

  . أخرى هوكونج ،تركيا،ايطاليا، تايوان، الهند، فرنسا وبولونيا
  

كمية السلع المزيفة التي تم حجزها من قبل مصالح الجمارك خالل ) 27(يمثل الجدول رقم      

  ).2007- 2003(الفترة 
  )2007-2003(لفترة كمية السلع المزيفة المحجوزة من قبل الجمارك ا):27(الجدول رقم     

 كمية السلع المغشوشة المحجوزة السنــــــوات
2003  43470  
2004  748804  
2005  298102  
2006  831786  
2007  1.347.614  

Source: Yasmine. F,OP.Cit,p28.                    

 الجمارك الجدول السابق نالحظ أن كمية السلع المزيفة و المحجوزة من قبل مصالح  حسب       

  .في تزايد مستمر
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الجزائر  ت، فقد صنف 2009أما في التقرير السنوي األمريكي الخاص بالتجارة الدولية لسنة     

دولة التي تقل  11في المرتبة الثالثة بعد كل من الصين وروسيا في القائمة الحمراء التي تضم 

  ) USTR,2009:32(. جهودهم وقدراتهم في محاربة التقليد
  :العوامل المشجعة لتنامي ظاهرة تقليد العالمات التجارية في الجزائر- 2         

  :يمكن حصر هاته العوامل فيمايلي       

  .عدم الدراية بالقوانين المتعلقة بحماية الملكية الثقافية وحقوق المستهلك -

 .نقص مشاركة المصالح المختصة في مكافحة الغش في توعية المستهلك -

 .ان المختصين في قمع ومكافحة الغشنقص تأهيل األعو -

 .نقص وسائل المراقبة  -

فيما ) الخ..الشرطة، الجمارك، الجهاز القضائي،( غياب التنسيق بين مختلف المصالح  -

 .يخص مكافحة تقليد العالمات التجارية

أي (غياب الخبرة بالنسبة للمتعاملين االقتصاديين الجدد،ونقص معرفتهم باألسواق العالمية  -

 ).إمكانه استيراد أي منتجشخص ب

وسط المنتجين المحليين الذين أصبحوا ينتجون منتجات مغشوشة  التقليد والتزييف انتشار-

، تم القبض على شبكة في والية خنشلة تصنع مادة  2006في أكتوبر: فعلى سبيل المثال

 . (HENKEL)التابعة لشركة  (Bref)المغشوشة المقلدة لعالمة (Javel)الجافيل 

Henkel,2007 :6) Spa.(  
 

  :تبيض األموال -ثالثا       

عرف االقتصاد الجزائري نموا كبيرا لظاهرة تبييض األموال ، وهذا رجع لعدم االستقرار        

توجه االقتصاد الوطني  إلى باإلضافة، ناحيةالسياسي واألمني الذي عرفته الجزائر مؤخرا من 

  .فتاح على الخارج تحت إطار العولمةوما تبعه من االننحو االقتصاد السوق 

  :مصادر األموال القذرة في الجزائر -1         

  :تجارة المخدرات -1-1           

انتشرت ظاهرة تجارة المخدرات في الجزائر بشكل رهيب في السنوات األخيرة كما تؤكده        

قنطار  15تم حجز حوالي  2006تقارير الدرك الوطني وحراس السواحل الجزائرية ،ففي أكتوبر 
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غ من الكوكايين 66.5، باإلضافة إلى حجز أطنان من المخدرات 10و )الحشيش(من القنب الهندي 

  .2005غ من األفيون سنة 280غ من الهيروين و88.73و

طن من المخدرات باإلضافة إلى كميات  5.8إلى حجز  2007كما تشير إحصائيات سنة 

  ).Samir.l,2008:2(. معتبرة من األقراص المهلوسة

، نظرا الكتشاف آخرين الحبس ومتابعة فالح 28إيداع حوالي فقد تم  2008أما في سنة      

من طرف  لهم السلطات العمومية أن هؤالء المستثمرين الفالحيين حولوا الدعم الفالحي المقدم

  . األفيون مختلف المحاصيل الموسمية إلى زراعة  زراعة من استغالله فيالدولة 

كلغ من  1897تشير أرقام المديرية العامة لألمن الوطني على المستوى الوطني إلى حجز و   

غرام من  495غرام من الهيروين،  350، و2009القنب الهندي في السداسي األول من سنة 

  .قرص مهلوس 22799إضافة إلى ،''الكراك''غرام من  41الكوكايين، و

  .ية من المخدرات تدخل إلى الجزائر عن طريق المغربإلى أن أكبر كم وتجدر اإلشارة    

 2007حجم المخدرات المحجوزة من طرف مصالح الشرطة القضائية من ) 28(يمثل الجدول رقم

  2009إلى 
  2009إلى  2007حجم المخدرات المحجوزة من طرف مصالح الشرطة القضائية من : )28(لجدول رقما

 200720082009النوع
لغكالقنب اهلندي  5274,524 كلغ4443,835 كلغ 8371,828

غراماهلريوين   682,99 غرام109,57 غرام 381,79

كلغالكوكايني   984,91 غرامغرام 509,7 غرام 20,677

 10449183718942438قرص مهلوس
 www.dgsn.dzاملوقع الرمسي للشرطة اجلزائرية: املصدر

  

  :واإلرهابالجريمة المنظمة  -1-2             

معينة تقوم  طرق تعرف الجريمة المنظمة بأنها ذلك الفعل المنظم والدقيق الذي يسير وفق        

  . بها عصابات محترفة غايتها تحقيق المنفعة الذاتية

في المواد الكيميائية الخطيرة  ة، المتاجرالتزوير: في الجزائر شكاليمكن ذكر أهم هذه األ       

  .الخ...ألسلحة وتزييف العملة،رة، تجارة االمحظو
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ظاهرة اإلرهاب التي عرفتها الجزائر وباألخص في العشرينية السوداء، باإلضافة إلى        

  .والتي سببت آالما كبيرة للشعب الجزائري وخسائر جد معتبرة لالقتصاد الوطني

  :الهجرة غير الشرعية - 3-  1             

  :الشرعية في الجزائريوجد نوعين من الهجرة غير        

  .هجرة األفارقة نحو الجزائر والقادمين من النيجر والمالي ودول الساحل اإلفريقي - 1

 .) الحراقة(  ، أو ما يعرف بهجرة الجزائريين إلى أوروبا عبر السواحل -2

  

  :أساليب تبيض األموال في الجزائر - 2           

  :زائر فيمايلييمكن إبراز أساليب تبييض األموال في الج        

  :التحويالت البنكية نحو الخارج - 1- 2              

أكثر القطاعات عرضة لتبييض األموال في الجزائر،إذ يعرف  منيعتبر المجال المصرفي         

  .الرقابة ناحيةالجهاز المصرفي الجزائري ضعفا كبيرا خاصة من 

  

  :كراء السجل التجاري-2-2            

في اء ولسجل التجاري سعن الخلل الموجود في القوانين التي تضبط كيفية التعامل باوينجم        

الداخلية ( يةالتجار التعامالتأي أن الخلل موجود في  ،)سجالت االستيراد(خارجها  أو داخل البالد

    على االعتقاد بأن السجل التجاري في الجزائر يباع هو ما يبعثو ،على حد سواء )الخارجية وأ

  . يشترى و

  سجالتبتهمة كراء المتهما لوكيل الجمهورية بالعاصمة  350تقديم  تم 2003في سنة ف         

من طبقة متوسطة غلبهم ، علما أن أفي قضايا تقدر بالماليير ، وتبين أنهم متورطين تجاريةلا

 .الدخل

شخص  254محكمة عبان رمضان بالعاصمة بمحاكمة شبكة متكونة من  قامت كما         

كان أعضاء الشبكة مختصين في التزوير و اختالس من البنوك، و مليار دينار 22استنزفت 

من سجالت تجارية بأسماء الغير كراء  ، باإلضافة إلىالخارج إلىتحويلها  األموال العمومية و

  .البضائع الوهمية  كميات كبيرة من، إذ تستورد ستيراداستعمالها في عمليات اال
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  :سوق الصرف الموازي -2-3            

يع و شراء نقاطا أساسية لب قسنطينة و تشكل كل من تيزي وزو، وهران، الجزائر العاصمة       

 .التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على االقتصاد الوطني ،الموازية سوقالالعملة الصعبة في 

  :سباب تنامي سوق الصرف الموازي في الجزائر-أ                

يتطور عادة سوق سعر الصرف غير الرسمي نظرا لقلة العملة، أين يصبح البنك المركزي       

عاجزا على تلبية رغبات طالبي العملة الصعبة فيدفع من يرغب الحصول عليها بشرائها من سوق 

بدوره مالكي العملة الصعبة من بيعها في  عالصرف الموازي مهما كان سعرها، وهذا ما يشج

  .ي بدال من السوق الرسمي السوق المواز

  :يمكن ذكر أهم األسباب التي ساعدت على تنامي هذا السوق في الجزائر  فيمايلي      

وجد سوق حرة رسمية يمكن تحويل تإذ ال : المركزية في الحصول على العملة الصعبة -

  . فيها العملة بدون قيود، وإنما يقتصر األمر فقط حكرا على البنوك وبمبالغ محددة

فالسلطات الجزائرية : حديد الحد األقصى للمبلغ القابل للتحويل إلى العملة الصعبةت -

تحدد المبلغ األقصى القابل للتحويل من الدينار الجزائري إلى العملة الصعبة 

ج لمن  يريد السياحة في الخارج ، ويحق لكل مواطن جزائري أن يستبدل د15000ب

 . هذه القيمة مرة واحدة في العام 

، إذ يتلقون صعوبة كبيرة  في تحويل فهو يتعلق بالمستوردينالمشكل األساسي  أما -

الدينار إلى العملة الصعبة من أجل تمويل عملياتهم التجارية ، فقيمة المبلغ من العملة 

مليون سنتيم إذا اعتبرنا أن  75أورو أي تقريبا  7500الصعبة المسموح به يقدر حوالي 

جد ضئيل مقارنة مع العمليات التي يقوم بها المستورد،  دج، وهو مبلغ 100= أورو 1

مما يدفع بهذا األخير إلى اللجوء للسوق الموازي من أجل الحصول على المبلغ الذي 

 .يريد من العملة الصعبة بدون قيود أو شروط

  

  تطور سعر الصرف غير الرسمي مقارنة بسعر الصرف الرسمي ): 29(يمثل الجدول رقم 
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  . )2009-1970(تطور سعر الصرف غري الرمسي وسعر الصرف الرمسي الفترة ) :29(م اجلدول رق
  )2000-1970(الفرنك الفرنسي والدينار اجلزائري  : الوحدة                                                      

).                                                     2009-2001(األورو والدينار اجلزائري                                                                                  

  1992  1991  1990 1989 1988 1987 1986 1985 1980 1977 1974 1970 ةــالسن

سعر الصرف
  الرمسي

1.0  
  

1.1 1.3 0.62 0.61 0.71 0.80 1.2 1.5 1.8  3.75 4.36  

سعر الصرف
  غري الرمسي

1.0 1.4 1.5 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 6.0 6.8  7.0  9.5  

 2009 2008  2007  2006 2005 2004 2002 2001 2000 1996 1995 1994 1993 ةــالسن

سعر الصرف
  الرمسي

4.20 10.5 11.0 11.05 11.0 72.25 78 86  96 93.60 99.70 107  101  

سعر الصرف
  غري الرمسي

10.0 12.5 13 14.2 12 85 96 120 94.5 100  105  120  125  

Source: - Ahmed.H: Essai sur l économie parallèle,Ed ENAG,1991. 
             -  Said.C : Le dinar volatil sur le marche noir, la monnaie déprécie face a l' euro,Jeune Afrique,2002. 
          -   Hakim.G: Algérie,  L' euro remonte, Quotidien d'Oran, 2006.    
          - l'euro franchit les 100 dinars sur le marché parallèle en Algérie, Morjene, Liberté, 2007. 
          -  Le dinar est en chute libre : Flambée de la monnaie unique sur le marche parallèle, Banque site web, 
www.Algeriesite.com ,2008. 
           - Mohamed.A : L'euro vient d'atteindre la barre des120dinars, www.leMaghrebdz.com,2008 
            -Square Port-Saïd : Bourse non officielle des changes de devises a Alger. 
            - Casanova  :Bourse non officielle des changes de devises a Constantine. 

   

 :يمكن تعبير عن الجدول السابق في الشكل التالي 
  . )2009-1970(وسعر الصرف الرمسي الفترة  تطور سعر الصرف غري الرمسي): 35(الشكل رقم 
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من خالل الجدول والشكل السابقين، يتضح لنا أن بداية ظهور السوق الموازي في الجزائر         

كما أن الفجوة بين  ،راجع للطلب المتزايد على العملة الصعبة ككانت في منتصف السبعينات وذل

يئا فشيئا ابتداء من سنوات الثمانينات إلى غاية سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي ازدادت ش

   ).دج34=86- 120(أين كان الفارق يقدر ب  2004سنة 

  :يمكن تفسير أسباب هذا االرتفاع إلى     

عنها من تخفيض الصادرات التي تعتمد بشكل  روما انج 1986األزمة البترولية لسنة  -

  . ة الوارداتكبير على الثروة البترولية، وزيادة في المقابل قيم

كأعياد : األعياد الدينيةعبة خاصة في المناسبات الوطنية وزيادة الطلب على العملة الص -

فهذه الزيادة توافقها قلة العرض بالتالي الطلب العملة . الخ...نهاية السنة، الحج، العمرة،

 .الصعبة يرتفع 

  

قيمة العملة الصعبة في  تبلغ ذ، إ2005لقد عرف سعر الصرف استقرارا ابتداء من سنة        

دج في السوق الرسمي، ويمكن إرجاع ذلك إلى القانون الذي  96دج مقابل  94.5: السوق الموازي

أصدر من قبل السلطات الجزائرية و الذي مفاده منع استيراد السيارات من الخارج التي يتجاوز 

والمتضمن رفع  2004سنة سنوات، باإلضافة إلى القرار الذي تضمنه قانون المالية ل 3عمرها 

مليون دج ، مما يعني نقص الطلب على هذه العملة في السوق  20رأسمال شركات االستيراد إلى 

  .الموازي

من  ارتفعنالحظ أن سعر الصرف غير الرسمي ، ف2008،2009، 2007 :أما في سنوات       

يمة األورو مقارنة أهمها ارتفاع قات التي طرأت على المستوى الدولي جديد نتيجة للتطور

  .بالدوالر 

  :مصادر تمويل سوق الصرف الموازي في الجزائر-ب             

  : يمكن ذكر أهم مصادر تمويل سوق الصرف الموازي فيمايلي     

 :المغتربين والمتقاعدين المغتربين  -*               

 لعدم تشديد الرقابة من قبل إذ ونظرا ة ممولة للسوق الموازي في الجزائر،وتعتبر أكبر فئ    

إنما الصعبة التي يحملها المغتربين، والجمارك في المطارات الجزائرية على العملة مصالح 

عن قيمة صغيرة من  -في معظم األحيان - يعبر االكتفاء فقط بما يقدمه المسافر من تصريح
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غير - ن العملة الصعبةكميات كبيرة م لتداولالمغتربين  مجاال أمامما يفتح م ،العملة الصعبة

 .من هامش ربح معتبرقصد االستفادة في السوق الموازي  -المصرح بها

ماليير أورو يوميا في السوق 4فعلى سبيل المثال في منطقة القبائل يتم تداول حوالي        

  ).Karim.B,2008:1(الموازي مصدرها أساسا المغتربين والمتقاعدين المغتربين 

نسبة تحويالت العاملين في الخارج إلى الناتج المحلي اإلجمالي للدول  )36(رقم يمثل الشكل      

  .2004العربية المستقبلة عام 

  
 .2004نسبة حتويالت العاملني يف اخلارج إىل الناتج احمللي اإلمجايل للدول العربية املستقبلة عام ): 36(الشكل رقم 

 
 .45،ص2006حتويالت العاملني يف اخلارج والتنمية االقتصادية يف الدول العربية،: التقرير االقتصادي العريب املوحد : املصدر

 
من خالل الشكل السابق  نالحظ أن نسبة تحويالت العاملين الجزائريين في الخارج إلى الناتج       

، المحلي اإلجمالي  هي ضئيلة جدا في  الجزائر إذا ما قورنت بمثيلتها في البلدان العربية األخرى 

وهذا راجع إلى أن هذه التحويالت معظمها يكون في السوق الموازية، مما ال يسمح بتسجيلها في 

  .  الحسابات الرسمية

  

  .2004مصادر تحويالت العاملين إلى الدول العربية المستقبلة لسنة ) 37(يمثل الشكل رقم 
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  .2004ملستقبلة لسنة مصادر حتويالت العاملني إىل الدول العربية ا) :37(الشكل رقم   

 
 .46رير االقتصادي العريب املوحد ، مرجع سبق ذكره،صالتق: املصدر

  

من خالل الشكل السابق، نالحظ أن معظم العاملين الجزائريين في الخارج يتواجدون ببلدان      

من االتحاد األوروبي، هذا ما يعني أن المبالغ التي تحول من الخارج إلى الجزائر معظمها يأتي 

 . االتحاد األوروبي
 

  :العمال األجانب -*              

عادة ما يدفع الراتب للعمال األجانب بالعملة الصعبة، فيقوم هؤالء العمال بتحويل جزء     

منه إلى عائالتهم في مواطنهم األصلية، أما الجزء المتبقي ففي غالب األحيان يتم بيعه في السوق 

  .كثر من الدينارات الزائدةالموازي من أجل االستفادة أ

  

  :السواح - *            

 .يعتمدون نفس طريقة المغتربين         
 

الصـرف المـوازي    باإلضافة إلى مصادر أخرى تساعد بشكل كبير فـي تمويـل سـوق         

  .الخ...االرهاب، ،كالتهريب، التجارة باألسلحة
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 :خاطر الناجمة عن ذلكالنشاطات التي يمولها هذا السوق والم-ج         

  :السياحة- 1-ج          

مـن العملـة    على قيمةكما ذكرنا سابقا بأن كل مواطن جزائري لديه الحق في الحصول         

دج مرة واحدة في السنة، وذلك في حالة سـفره إلـى الخـارج كشـرط     15.000الصعبة تعادل 

  .للحصول على تأشيرة الدخول

أورو ، 150دج تقابلهـا  15000، فان ) دج100=أورو 1(لة أن إذا ما اعتبرنا في هذه الحا

كاستئجار في النـزل، مصـاريف   : السائح من مصاريف  هوهو مبلغ جد ضئيل مقارنة بما سينفق

جـوء  إلـى الل هذا ما يدفع بالسـائح  . الخ...األكل والشرب والسياحة في حد ذاتها، شراء الهدايا،

  .لة الصعبة التي تغطي جميع مصاريفه أثناء السفرسوق الموازي من أجل الحصول على العملل

  :تكاليف البعثات والتدريب في الخارج-  -2-ج            

يستفيد أصحاب البعثات والتدريب من تمويل يقع على عاتق مؤسساتهم، إال أن هذا األخير         

سوق الموازي من أجل يعتبر غير كاف بالنظر إلى حاجات المستفيدين، فيقوم هؤالء باللجوء إلى ال

  .الحصول على العملة الصعبة
 

 :تمويل العمليات التجارية - 3-ج            

يعتبر السوق الموازي من أكبر مصادر التمويل بالنسبة للعمليات التجارية خاصة المتعلقة        

  .دمنها بعمليات االستيرا

الحصول على العملة الصعبة  فكما ذكرنا سابقا أن المستوردين يتلقون صعوبة في         

بالحصول فقط على حوالي ، حيث يسمح لهم أجل تمويل عملياتهم التجارية من ةالالزم

وهو مبلغ غير كاف لتمويل مثل هذه العمليات، فيلتجأ هؤالء المستوردين إلى السوق أورو 7500

  :طط التاليالموازي من أجل الحصول على ما يريدون من العملة الصعبة ويتم ذلك وفق المخ
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  متويل العمليات التجارية عن طريق السوق املوازي) :38(الشكل رقم 

  من إعداد الباحثة: املصدر                                                       

  :يمكن شرح المخطط السابق كمايلي          

، و هي تعتبر من سوق الصرف الرسمي) أورو7500(على قيمة يقوم المستورد بالحصول        

يدفع لمكتب العمليات التجارية المتواجد في الخارج الذي على أساسه يتم إبرام كتسبيق أولي 

الصفقة للحصول على الطلبية ، هذا المكتب يتواجد في معظم األحيان بالصين ، تركيا،  سوريا، 

  . الخ ...دبي،

هذا المستورد إلى سوق الصرف الموازي ويتفق مع المتعاملين فيه بتحويل  بعد ذلك يتجه       

بالذهاب إلى ) مقابل عمولة( م تكليف أشخاص لدينار إلى العملة الصعبة ، ثم يتكميات كبيرة من ا

في الحدود الجزائرية ( تونس حاملين معهم العملة الصعبة المحصل عليها من السوق الموازي 

  ). أورو و إخفاء باقي العملة 7500هار فقط قيمة يقوم كل شخص باستظ

    عند الوصول إلى تونس يتم وضع كل العملة في حساب بنكي لشخص متفق عليه سابقا       

 ا، وبما أن القانون التونسي يسمح بتحويل األجانب أي مبلغ من العملة الصعبة مهم)مقابل عمولة( 

 املستورد

 ة الصعبةاحلصول على العمل

 سوق الصرف الرمسي الصرف املوازي قسو

 املتعاملني يف السوق املوازي

 اقفات

خروج العملة الصعبة
 عرب احلدود اجلزائرية

استقرار العملة الصعبة يف 
 البنوك التونسية

حتويل العملة الصعبة من 
 البنوك التونسية

 حترير فاتورة 

: مكتب العمليات النجارية  عقد اتفــاق
 .اخل...الصني، تركيا،ديب، 
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بلد، على هذا األساس يتم تحويل كل المبلغ إلى مكتب إلى أي  ةالبنكي مكانت قيمته من حساباته

  .العمليات التجارية ، وعليه تسدد قيمة السلع وتصبح جاهزة للدخول إلى الجزائر

 نما يالحظ على هذه العملية أن المستورد يسدد نسبة ضئيلة من الرسوم الجمركية، أل      

 .من قيمتها الحقيقيةالفاتورة التي سوف تدفع للجمارك سوف تكون أقل بكثير 

من ناحية أخرى أن معظم السلع المستوردة من طرف هذه العملية تكون مزيفة ومقلدة ، وهذا      

جد وخيمة على االقتصاد الوطني بصفة عامة وعلى المؤسسات االقتصادية  ارارما ينجم عنه أض

  .و التجارية بصفة خاصة

  

  :)الغش الضريبي(التهرب الضريبي -رابعا       

عرف الغش الجبائي في الجزائر تناميا كبيرا خالل السنوات الخيرة ، وهذا راجع لعدة        

  :أسباب نذكر أهمها

  .الصعوبات التي يواجهها التجار الجدد من أجل الحصول على السجل التجاري -

ظمة التسيير والغرفة التجارة مع أن عدم تكيف كل من إدارة الضرائب ، الجمارك -

 .الحديثة

، والتي يغلب عليها طابع البيع والشراء دون استخدام عامالت التجارية في الجزائرالت -

 .الفواتير

 . صالح الضرائب و الجماركمعلى مستوى  اإلداريتنامي ظاهرة الفساد  -

انفتاح الجزائر نحو العالم، وتحرير التجارة الخارجية مما يدفع بالمستوردين للجوء إلى  -

وبالتالي الحصول  السلع،أجل استيراد أكبر كمية من  استخدام الطرق المشروعة من

 .على الربح السريع

- 2005الكميات المحتجزة من قبل الجمارك والخاصة بسنتي ) 30(يمثل الجدول رقم

2006.  
  .1998-1997 الفترةالكميات المحتجزة من قبل الجمارك ) 30(الجدول رقم

  أنشطة أخرى صناعة المعادن الثمينة  ل عموميةأشغا انتاج تجارة تجزئة تجارة جملة  استيراد السنة

1997  119  76  24  34  31  29  212  
1998  20  69  30  16  37  43  78  

Source: www.douane.dz.  
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باإلضافة إلى نوع آخر من الغش و المتمثل في التهرب من دفع اقتطاعـات الضـمان    -

صـغيرة أو   االجتماعي ، هذه الظاهرة التي وجدت على مختلف المؤسسات سواء كانت

 .متوسطة، تجارية أو خدماتية

نتائج المراقبات التي قامت بها مفتشية العمـل مـع مصـالح    ) 31(يمثل الجدول رقم 

  ).2002-1997(الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وذلك خالل الفترة 

  
 الصندوق الـوطني للضـمان   ونتائج المراقبات التي قامت بها مفتشية العمل  :)31(الجدول رقم 

  ).2002-1997(االجتماعي الفترة 
  عدد األجراء غير المصرح بهم العدد اإلجمالي للعمال عدد مقرات العمل  السنة

1997  5.865 12.853 5.635  
1998  7.066 19.945 8615  
2001  7.679 42.310 17.508  
2002  6.319 23.320 7423  
  .166ص، 2004القطاع غير الرسمي أوهام وحقائق جوان تقرير حول : المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي: المصدر

لذي ساعد على تنامي هذه الظاهرة وتوسعها في الجزائر هو سبب االذكر أهم كما يمكن  -

، باإلضافة إلى ) خاصة في سنوات التسعينات ( هذا البلد الوضعية األمنية التي مر بها 

بيـرا فـي تطـوير وتوسـيع     عدم االستقرار السياسي و اإلرهاب الذي كان له دورا ك

 ).الخ...كتهريب األسلحة،( غير المشروعة بما فيها التهريب األعمال 

المدة الطويلة التي يستغرقها صدور حكم من العدالة ضد المتهمين في عمليات الغـش،   -

وذلك راجع إلى بطء اإلجراءات المتعلقة بتحقيق الخبرة التي يطلبها القاضي من أجـل  

 .ضريبيالتأكد من وجود غش 

ضعف وتقص الوعي الضريبي لدى أفراد المجتمع ونظرتهم السلبية لمصلحة الضرائب   -

 ).ثقة األفراد في المؤسسات العمومية( مما يؤدي إلى فقدان الثقة 

 .صعوبة ربط وتحصيل الضريبة وتقديرها -

  

المتعلقة بالغش الضـريبي  و 1998د القضايا التي برمجت سنة عد) 32(يمثل الجدول رقم

  .ي مقسمة حسب طبيعة النشاط على مستوى واليات الجزائروه
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  الضريبي و المتعلقة بالغش 1998عدد القضايا التي برمجت سنة ) 32(الجدول رقم
  المجموع  مقدمي خدمات  المهن الحرة  تجار التجزئة  المنتجين  تجار جملة  المقاوالت  المستوردين  ةـــالوالي

  215  12  08  11 02 54 02  124  الجزائر العاصمة

  35  03  02  08 04 06 08  04  بشـــار

  145  04  01  67 03 24 23  23  قسـنطينة

  151  10  01  25 06 48 56  05  الشـلــف

  82  10  02  04 04 27 27  08  ورقـلــة

  266  05  01  12 06 17 22  203  وهـــران

  136  07  03  27 01 20 21  57  عنـــابة

  221  06  -  51 08 49 22  85  البـــليدة

  143  03  -  62  - 35 23  30  ـيفسطـ

  27  05  -  17  -  - 02  03  باتـــنة

  1409  65  18  284 34 280 196  542  المجـــموع

Source: Direction des impots: Rapport sur la lutte contre la fraude fiscale,1999,p6. 
 
 

خالل الفترة الممتـدة  عدد الدعاوي باإلضافة إلى الحقوق المهربة ) 33(الجدول رقم كما يمثل    

  .1998-1995بين 
  )1998-1995(الحقوق المهربة الفترة وعدد الدعاوي  :)33(الجدول رقم 

  الحقوق المهربة عدد الدعاوي السنـــوات
1995  09 113.114.972  
1996  308 5.343.842.329 
1997  208 7.196.812.412 
1998  293 5.639.273.461 

 18.347.043.174 818 المجمـــوع
                            Source: Direction des impots,Ibid,p8.       

  

من خالل الجدول السابق، نالحظ أن عدد الدعاوي و الحقوق المهربة خـالل الفتـرة        

 818 إلـى  1995سنة  09في تزايد مستمر ، إذ انتقل عدد الدعاوي من ) 1995-1998(

 إلـى  1995سنة  113.114.972المهربة ارتفعت من  ، في حين أن الحقوق 1998سنة 

  . 1998سنة  18.347.043.174

الوضـع األمنـي غيـر    يمكن إرجاع أهم سبب الذي أدى إلى هذا االرتفاع الكبير هو    

   .المستقر في هذه الفترة ، والذي أدى إلى صعوبة قيام المصالح الضريبية بنشاطها
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لتهرب الضريبي في الجزائر مـن خـالل عـدد القضـايا     حجم ا) 34(يمثل الجدول رقم        

  ).2006-1990الفترة ( الجمركية 
  

        2006-1990:الفترةحجم التهرب الضريبي في الجزائر من خالل عدد القضايا الجمركية   :)34(الجدول رقم 

  2006  2005  2004 2003  2002 2001 2000 1998 1995  1990 الـــسنة

  2724  1999  2293 2067  1316 2243 2625 2552 5253  5058  عدد القضايا الجمركية

دكتوراه في العلوم االقتصادية ، جامعة  أطروحة، "مقاربة نقدية لالقتصاد الخفي " االقتصاد غير الرسمي في الجزائر: بودالل علي: المصدر

                                     .2007تلمسان،

، )2006-2002(في الفترة الممتدة بين تهرب الضريبي انخفض فان الحسب هذا الجدول،        

هو ، ولعل أهم سبب الذي أدى إلى هذا االنخفاض )1998-1990(مقارنة بين الفترة الممتدة بين 

   .تحديث مصالح الضرائب والجمارك عودة االستقرار األمني  للبالد، باإلضافة إلى

  

  في الجزائر قتصاد غير الرسميالقياسية لأمثلة عن مقاربات : المبحث الرابع
حول االقتصاد غير الرسمي في الجزائر ، محاولة  قامت عدة مصالح في الجزائر بدراسات        

  .إما لتقدير التشغيل غير الرسمي من جهة، أو تقدير الدخل الخفي من جهة أخرى

  :من بين أهم هذه الجهات نذكر  

  :مصالح التخطيط -أوال       

تقدير النشاط غير الرسمي عن طريق إعـداد تقـارير سـنوية عـن     المصالح قامت بهذه        

  .التشغيل

: الفتـرة   لالجزائر خالتطور التشغيل الرسمي وغير الرسمي في ) 35(يمثل الجدول رقم       
1992-2003.  
  .2003-1992: الفترةخالل  يل الرسمي وغير الرسمي في الجزائرتطور التشغ) 35(الجدول رقم       

  2003  1999  1997  1992 واتــــــــــالسن

  6.027  5.162  4.684  4.286 التشغيل الرسمي

  1.249  911  1.131  688 التشغيل غير الرسمي

  7.276  6.073  5.815  4.974 التشغيلإجمالي

  17.2  15 19.4  13.8 (%)التشغيلإجماليحصة التشغيل غير الرسمي من

 .90، مرجع سبق ذكره،صني االقتصادي واالجتماعيالمجلس الوط: المصدر         
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سـنة  % 13.8من خالل هذا الجدول ، نالحظ أن نسبة التشغيل غير الرسمي انتقلت مـن         

  .، مما يدل على تنامي ظاهرة التشغيل غير الرسمي2003سنة % 17.2إلى  1992

  

 :لإلحصائياتالديوان الوطني  -ثانيا       

بأخذ في عين االعتبار شغيل غير الرسمي، قام الديوان الوطني لإلحصاء تقديره للت في       

   : سوى العاملين في البيوت و مساعدي األسر ، وقد خلص إلى مايلي

  .375000: ، بلغ التشغيل غير الرسمي1992سنة  -     

  .900.000: ، بلغ التشغيل غير الرسمي1996سنة  -     

معرفة نسب غير لاالعتبار معيار الضمان االجتماعي، ذ بعين بأخكما قام هذا األخير         

  ).36(المسجلين في الضمان االجتماعي مثلما يوضحه الجدول رقم
   نسب غير المسجلين في الضمان االجتماعي حسب الوضعية المهنية ) : 36(الجدول رقم        

              2001-1992: الفترة                                                                                     
  السنوات              

  الفئات العاملة

1992 1997  2001  

  %  التعداد  % التعداد % التعداد

  64.35  808  68.06 797 51.09 340  أرباب العمل و المستقلون

  20.72  682  13.79 455 11.10 352 األجراء

  79.27  158  81.25 143 87.19 105  تالمتمهنون ومساعدو العائال

، الـديوان الـوطني   1992،1997،2001اسـتنادا لتحقيقـات لـدى األسـر      المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي: المصدر

  .93لالحصائيات،ص

  

ل الجدول السابق تالحظ أن نسبة غير المسجلين في الضمان االجتماعي عرفت ارتفاعا من خال    

  . زيادة نسبة التشغيل في القطاع غير الرسمي، مما يدل على 2001-1992ملموسا خالل الفترة 

  : )ECOTECNICS( مكتب الدراسات الوطنية  -ثالثا       

المكتب، هو تحديد حجم القطاع غير ا م بها هذامن الدراسة التي ق الهدفكان        

التصريح الجبائي، التصريح اإلداري، التصريح  :الرسمي وذلك استنادا إلى المعايير التالية

      لدى الضمان االجتماعي

-1992تطور وبنية التشغيل غي الرسمي والمقدرة خالل الفترة ) 37(يمثل الجدول رقم       

1996.  
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  )باآلالف( بنية التشغيل غير الرسمي  تطور): 37(الجدول رقم 
  

  الـسنوات

 

  إجمالي

  التشغيل 

 

التشغيل 

  الزراعي

 

التشغيل 

خارج 

  القطاع

  الزراعي

 التشغيل غير الرسمي و التشغيل الرسمي المصرح به جزئيا
  %النسبة   التشغيل الرسمي المصرح به جزئيا التشغيل غير الرسمي

البناء        الصناعة

األشغال و

  العمومية

البناء       الصناعة التجارة الخدمات

و األشغال 

  العمومية

 البناء الصناعة  التجارة الخدمات

  واألشغال

  العمومية

  الصناعة  الخدمات

فيفري 
1992  

4.403,7 
  

761,3 3642,4 26 3 48 102 40 193 106 118  10.4 30.9 24.1  34.6  

أوت 
1995  

5.055,9 
  

578,3 4.477,6 38 161 95 37 98 33 192 286  14.5 20.6  30.5  34.3  

مارس 
1996  

4.957,2 
  

664,4 4292,8 0 197 167 196 73 49 140 140  7.6 25.6  31.7  34.9  

  .92، مرجع سبق ذكره،صالمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي: المصدر
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  : هذه الدراسة هي إليهاأهم النتائج التي توصلت  إن       

  .حوالي مليون شخص 1996ع غير الرسمي يشغل ستة كان القطا -

التشغيل خالل الفترة الممتدة بين  إلجماليانتقلت حصة التشغيل غير الرسمي بالنسبة  -

، فـي  %11، أي ما يعادل ارتفاعا سنويا قدره %22إلى % 17من  1996و 1992

 %. 2حين أن النسبة المؤوية الخاصة بالتشغيل المنظم فتقدر ب

الذي يحتل المرتبة األولى في التشغيل غير الرسمي هو قطـاع التجـارة   أهم القطاع  -

  .باإلضافة إلى قطاع الصناعة العمومية،ثم يليه قطاع البناء و األشغال  والخدمات،

  

  ):Vito Tanzi(تقدير حجم االقتصاد الخفي في الجزائر وفق لنموذج -رابعا       

ات المتعلقة بكل من العملة المتداولة و الودائع الجارية تعتمد هذه الطريقة على توافر البيان       

، وذلك باستخدام د الخفي بداللة الدخل غير المعلنو الودائع ألجل ، حيث يتم تقدير حجم االقتصا

النموذج القياسـي لمعادلـة   (  الذي يعتمد على أسلوب التهرب الجبائي )Vito Tanzi(نموذج 

  ).الطلب على العملة

  

ـ   ام بلقد ق        بـودالل  ( الة الـدكتوراه  تطبيق هذا النموذج ، الباحث بودالل علـي فـي رس

  ). ...318-311: 2007علي،

  :أهم النتائج الذي حققها هذا النموذج مايلي   

  : الدخل الخفي وفق الجدول التالي متم تقدير حج -

  
  )2004-1970(: الفترة  خالل تقدير الدخل الخفي في الجزائر): 38(الجدول رقم 

  جمليون د: الوحدة                                                                    
  2004  2000  1995  1990 1985 1980  1970  نواتـــــالس
لـــالدخ

  يــــالخف

6829.009 44604.417 62192.582 132802.176  507379.396  942858.983  452225.576  

نسبة الدخل الخفي 

الداخلي  من الناتج

ــام ــن (%  الخ م

PIB(  

  
28  

 
27  

 
21  

 
24  

  
25  

  
23  

  
24  

  .311غير الرسمي، مرجع سبق ذكره، ص  دبودالل علي، االقتصا: المصدر
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  :مايلي إلىخالل النتائج المحققة وفق هذا النموذج ، توصل الباحث  نم -     

مليون  55833.673بين ) 2004-1970(الخفي خالل الفترة  تراوح حجم االقتصاد – 1       

  .مليون دج كحد أقصى 862185652دج كحد أدنى و 

مابين ) 2004-1970(بلغت نسبة الدخل الخفي إلى الناتج الداخلي الخام خالل الفترة  -2       

  %.28و% 21

  

  : بالشكل التالي )39(ويمكن التعبير عن الجدول رقم        

  
  )2004-1970(من خالل الدخل الخفي  تطور االقتصاد الخفي): 39(الشكل رقم          

         

PIB نسبة الدخل الخفي من

0
5

10
15
20
25
30

1960 1970 1980 1990 2000 2010

PIB نسبة الدخل الخفي من

  
  

  

حسب دراسة البنك  من الناتج الوطني الخامتقدير حجم االقتصاد غير الرسمي  - خامسا       

  :و برنامج األمم المتحدة  العالمي

  

يمكن عرض نتائج دراسة البنك العالمي لتقدير حجم االقتصاد غير الرسمي من الناتج       

  ):40(، وفق الشكل رقم ) 2006-1988(الفترة  الوطني خالل
   

  

  

  

  

  



 157

 )2006-1988(:الفترة خالل حجم االقتصاد غير الرسمي في الجزائر): 40(الشكل رقم 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

1985 1990 1995 2000 2005 2010
.            

  Source: Own calculations based on world bank data, washington D.C,2002.                             
World bank,2006 .                                                                                              

 

، بلغت نسبة االقتصاد غير الرسمي إلى الناتج الـوطني خـالل   من خالل الشكل السابق       

سـنة  % 32.95، 1990سـنة  % 24.5،  1988سـنة % 19.5  :كمايلي )2006-1988(:الفترة

  .2006سنة % 34.2، 2003سنة % 42، 2000سنة % 34.1، 1998

تعتبر جد % 42، فنسبة االقتصاد غير الرسمي  النسب السابقة تدل على مدى خطورةكل       

  .كبيرة 

     

نسبة التوظيف في القطاع غيـر الرسـمي مـن    فقام بدراسة  المتحدة،أما برنامج األمم        

  ).39(دة في الجدول رقم وارالنتائج ال إلىصل وقد تو الزراعي،القطاع غير  التوظيف في
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  البطالة والعمل في القطاع غير الرسمي في دول منظمة التنمية و التعاون االقتصادي): 39(الجدول رقم 
  2005-1990: الفترة                                                                                                   

  
  .2007/2008تقرير التنمية البشرية  اإلنمائي،برنامج األمم المتحدة : المصدر
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  االقتصاد غير الرسمي في الجزائر آثار: المبحث الخامس
  :تتجلى أهم اآلثار االيجابية والسلبية لالقتصاد غير الرسمي في الجزائر فيمايلي       

  :اآلثار االيجابية-أوال       

، فهـو     االجتماعيـة يمكن القول بأن االقتصاد غير الرسمي له مزايا خاصة من الناحيـة         

 االكتفـاء  تـأمين  في يساهم ،والعمل عن للعاطلين عمل فرص وإيجاد البطالة أزمة حل في يساعد

 ظـل  فـي  وخاصة األفراد دخول زيادة إلى يؤدي ، كما أنه واالحتياجات المواد بعض في الذاتي

  :قر والبطالةوانتشار الف، الحقيقية الدخل مستويات فاضانخ

  :الفقر -1         

فـي معظـم    متتس ، والتي وظروف معيشية لفئات اجتماعيةأوضاع  بالفقر تدهور دنقص       

الحصـول   ، فالفقراء هم األشخاص الذين ال يستطيعونبالحرمان على مستويات مختلفة األحيان

األدنى مـن   ى الحدضافة إلباإلالمالبس والسكن، ،الغذاء  :من المكونةعلى سلة السلع األساسية 

    .االحتياجات األخرى مثل الرعاية الصحية والمواصالت والتعليم

الفقر اإلجمالي األدنى حسب التقرير الخامس للمجلس الوطني االقتصادي  ةنسبة حد سجلت      

نسبة حيث قدرت بتراجعا  2006 – 2004ما بين  في الفترة الممتدة االجتماعي حول التنمية البشرية

مقارنة مع نسبة الفقر المسجلة خالل العشر سنوات الماضية التي بلغت ذروتهـا سـنة   %  5.7

 .2005سـنة  %  7.5ثـم إلـى    1999سـنة  %  17، وانخفضـت إلـى   % 22بـ  1995
CNES,2008:15)(  

بلدية فقيـرة  177 ، أنهيئة اإلقليموقد أحصت دراسة جديدة صادرة عن الوكالة الوطنية لت       

الشـديد  بلديـة تعـاني الفقـر     46 ا، منهآالف دوالر 5شخص يقل دخله عن  1569637تضم

ـ زالصرف، والغا ت، الماء، قنواة، التربيمن خدمات الصحة باإلضافة إلى كونها محرومة  ى، إل

خير للـديوان الـوطني   وقد أشار التقرير األ. جانب انتشار البطالة واألمية والسكن غير الالئق

والتي تبقـى دون   لإلحصائيات إلى تدهور قيمة اإلعانات االجتماعية المقدمة لألسر الجزائرية،

 375.6بحيث انتقلت قيمة هذه اإلعانات مـن   وذلك رغم تسجيلها لزيادة جد محتشمة، المستوى

ط مؤشرات الفقر وإذا قمنا بإسقاط أبس .2005ملياردينارسنة 403.5الى 2004مليار دينار سنة 

التـوازن الطـاقوي    دج،1500السعر المتوسط للوجبة الغذائية :متمثلة في على الواقع الجزائري
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فسنجد أن العائالت الجزائرية تبقـى   قيمة الوجبة اليومية لألسرة، حريرة الالزمة للجسم، 2100

  .فقيرة رغم الزيادات في األجور

بلـدا عربيـا    11رد بالسعرات الحرارية يوميا في معدل تزود الف) 41(يمثل الشكل رقم        

  .2004-2002و  1992-1990: وذلك خالل الفترتين 

       1992-1990:عربيابلدا  11معدل تزود الفرد بالسعرات الحرارية يوميا في ): 41(الشكل رقم          

                                                                                            2002-2004             

  

 
 .2008منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، : المصدر  

 
من السعرات الحراريـة  فرد المن خالل الشكل السابق، نالحظ أن الحصة التي يتزود بها        

، تتفاوت من بلد إلـى  2004-2002و  1992-1990 :الفترتينفي البلدان العربية وذلك خالل 

السـودان،   كل من  في %)20انتشار الجوع أكبر من ( إذ ينخفض مستواها إلى حد أدنى. آخر

  المغـرب ،األردن ، موريتانيـا   كل من في %) 19-5الجوع بين  رانتشا(  اليمن، ويرتفع قليال

في  %) 4-2.5ر الجوع بين انتشا( ثم يرتفع بنسبة ملحوظة مقارنة بالنسبتين السابقتينالكويت، و

  لبنان، مصر، الجزائر،سورية والسعودية كل من
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وما يالحظ أيضا أن معظم هذه البلدان تعتمد في الحصول على السعرات الحرارية من      

ذاتي مثلما يوضحه مختلف السلع التي تستوردها، نظرا على عدم قدرتها على تحقيق االكتفاء ال

  ).42(الشكل رقم

  

  بلدا عربيا  15االعتماد على المواد الغذائية المستوردة الخاصة ب ): 42(قم لشكل را  

  2005 :سنةال                                                                           

  

  
  .2008البنك العالمي : المصدر  

  

لهـذه   الغذائية المسـتوردة من خالل الشكل السابق نالحظ أن نسبة االعتماد على المواد          

أن هذه النسبة  حين نجدفي . ماعدا البحرينمي تفوق المعدل العال ،2005و الخاصة بسنة  البلدان

ال حظنا ارتفاع أسعار  ما إذا نسبة معتبرة، وهي % 19حوالي إلى إذ تصل  الجزائر في مرتفعة

، وهذا ما يؤثر على الدخل الفردي من العملة الصعبة  لشرائهاالسلع الغذائية في العالم وما يكلف 

      .من جهة ، وعلى قدرته على شراء مثل هذه السلع من جهة أخرى

  

  دولة عربية  13العالقة الموجودة بين الجوع و الفقر في  الموالي نوعيةيمثل الشكل        
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  2005-1990: دولة عربية الفترة 13ترابط الجوع و الفقر في ): 43(الشكل رقم 

    
  .2007/2008برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية : المصدر  

  

نالحظ أن الجزائر من بين البلدان العربية التي تتوافر عنهـا  ) 43(من خالل الشكل رقم       

، حيث تصل نسبة البيانات المتعلقة بالنسبة المعتبرة من الفقراء الذين يعانون من القصور الغذائي

خالل الفترة  %18راد الذين يعيشون على أقل من دوالرين في اليوم في الجزائر إلى حوالي األف

، وهي نسبة مرتفعة مما يدل علـى  % 22، في حين أن نسبة الفقر تقدر بحوالي 1990-2004

كسوء التغذية، تدهور الوضع الصحي، :تدهور المعيشة في هذا البلد ، وما تخلفه من آثار سلبية

كتنـاول  : سلبي على نفسية الفقراء مما يدفعهم للجوء إلى إتباع أساليب غير مشـروعة التأثير ال

التي تؤثر على نمو األطفال والتـي   ، باإلضافة إلى اآلثار السلبية...المخدرات و السرقة ، الخ

  . تؤدي في بعض األحيان إلى خلق تشوهات لديهم بسبب سوء التغذية ونقص الفيتامينات

       

      مقارنـة البلـدان العربيـة بالمنـاطق     ( تأثير الجوع في األطفال ) 40(ل الجدول رقم يمث      

  ).2004-2002(،)2006-2000(، )1992-1990:(فتراتالو المجموعات األخرى خالل 
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                )مقارنة البلدان العربية بالمناطق  و المجموعات األخرى( تأثير الجوع في األطفال ) 40(الجدول رقم 

  )2004-2002(،)2006-2000(، )1992-1990:(الفترات

 
  .16، ص2009 البشرية،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية : المصدر

  

خالل الجدول السابق نالحظ أن فئة النساء و األطفال هما الفئتين األكثر تضررا مـن  من         

  . قصور الجوع والفقر

   

ئر وصلت نسبة انتشار نقص الوزن والتقزم عند األطفال الذين تقل أعمـارهم  ففي الجزا       

. 2006-2000:على التوالي ،وذلك خالل الفترة% 21.6و% 10.20سنوات إلى حوالي  5عن 

  .%6 قص الوزن عند الوالدة في نفس الفترة حوالينفي حين تبلغ نسبة انتشار خالل 
 
: خـالل الفتـرة  % 5تقدر بحـوالي   التغذية فنجدهانقص نسبة انتشار  إلىنظرنا  إذاأما       

  .2004-2002:خالل الفترة% 4و 1990-1992
        
أن الجـوع   إذكل النسب السابقة الذكر تدل على الوضع المزري للحالة االجتماعية العامة،      

كـرر  كالرسوب والمت: المدرسي لدى األطفال  األداءوسوء التغذية سوف يؤثران بالسلب على 
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كر من المدارس، والعمل في السن المبكر بغرض توفير الحد األدنـى للمعيشـة ،   والتسرب المب

 .والذي يكون في معظم األحيان في القطاع غير الرسمي
 

   :البطالة-  2         

عـن حالـة    خاصة في سنوات التسـعينيات  بر معدالت البطالة المرتفعة في الجزائرتع    

حدة هـذا   اتساعوق العمل، وقد ساهم برنامج التصحيح الهيكلي في التي يشهدها س االختالل

   ).غلق المؤسسات العمومية وتسريح العمال(  المشكل 

  

  2008-1996:نسبة البطالة في الجزائر خالل الفترة): 44(يمثل الشكل رقم    

  
  2008-1996:نسبة البطالة في الجزائر خالل الفترة ): 44(الشكل رقم   

نسبة البطالة %
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  .لديوان الوطني لإلحصائياتا: المصدر  

  

 إذن خالل الشكل السابق  نالحظ أن نسبة البطالة كانت مرتفعة في سنوات التسعينيات ، م       

فقـد بلغـت    2000أما في سـنة  . 1999سنة % 29.5و  1997سنة %  29.52تراوحت بين 

% 15.30، 2004سنة % 17.7: ثم بدأت تنخفض تدريجيا لتبلغ النسب التالية% 29.77حوالي 

  .2008سنة % 11.3،و2007سنة % 13.8، 2006سنة % 12.30، 2005سنة 

سواء كانوا مثقفين ( يلفت االنتباه هو أن فئة الشباب تحتل جزء كبير من هذه النسب  ماو       

  ).أو غير مثقفين
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ر في إذا ربطنا هذه النسب  مع نسب االقتصاد غير الرسمي ، نجد أن البطالة لها دور كبي       

توسع حجم االقتصاد غير الرسمي، فالبطال هو الذي ليس لديه دخال ، مما يدفعه إلى البحث عن 

 .أي عمل ، والذي يكون في معظم األحيان في القطاع غير الرسمي

  

  :السلبيةاآلثار -ثانيا     

  :تتجلى أهم هذه اآلثار فيمايلي     

خسارة خزينة  إلىائب ما يساعد في القطاع غير الرسمي ال يدفعون ضر إن العاملين -

مـن  % 60الدولة جراء التهرب الضريبي، فحسب تصريحات وزارة التجارة حوالي 

قـدر عـدد التجـار الـوهميين      ا، كمالتجارة في الجزائر تذهب إلى السوق الموازية

وحسـب تصـريحات    ،)2002-1997(تاجرا خالل الفترة الممتدة بين  626.781ب

ادي واالجتماعي فان حجم التهرب الضريبي يصل سـنويا  المجلس الجزائري االقتص

  .مليار دج 200إلى حوالي 

  . االختالساتتزايد عدد قضايا الرشوة و -

يؤدي إلى عـدم صـحة البيانـات عـن المؤشـرات      االقتصاد غير الرسمي انتشار  -

معدل البطالـة، التضـخم، الـدخل، مؤشـر االسـتهالك، القـوة       ( :االقتصادية مثل

فإن االستنتاجات المعتمدة على معلومات غير دقيقة سـتكون   ، وبالتالي)خإل...العاملة

القرارات المتخذة خاطئة، والتي تترجم عادة بسياسات  غير صحيحة، وبالتالي ستكون

 .الواقع في أغلب األحيان اقتصادية واجتماعية ال تنسجم مع

نسبة المطرودين ، إذ قدرت يؤدي إلى تدني المستوى التعليمي غير الرسمي االقتصاد -

سنة فمـا فـوق حـوالي     15، والذين تتراوح أعمارهم بين 2001من المدرسة سنة 

 .من إجمالي  المتسربين% 55.88

، مما يؤثر سـلبا علـى االقتصـاد    زيادة تداول العملة الصعبة في األسواق الموازية -

 .الوطني

لـى الحركـة   عالتأثير السـلبي   إلىإن تفشي ظاهرة تبييض األموال وتهريبها تؤدي  -

 .وهذا يؤثر بدوره على معدل النمو االقتصادياالستثمارية،

 . عرقلة االستثماري األجنبي نظرا لغياب األمن إلىتؤدي  اإلرهابكما أن ظاهرة  -
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  :خاتمة الفصل       
بعدما درسنا االقتصاد غير الرسمي في الجزائر ، وأبرزنا مختلف سلبياته وايجابياتـه،          

أن نعرف ماهي أهم اإلجراءات التي اتخذتها الجزائر اتجاه هـذه الظـاهرة مقارنـة    يبقى علينا 

  كافية أم يجب اتخاذ تدابير أخرى حديثة؟ تعتبر بالبلدان السابقة الذكر؟ وهل 

  .سنحاول اإلجابة عليه في الفصل الموالي ما هذا       

  



 

 

 

التعامل مع االقتصاد غير الرسمي في الجزائر: الفصل الرابع
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 ��&&K��� �����      ��.����� /���� �� �(�� ,)  ���	���� D����� ,�.��(��(   E#�3� ,

               ��#& 	@� ���&� *� 9��5� �% )8 ,���0�� E�� �� �����:�&)� C���5��� ����- =�&�
1985              ��#&��@�� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���	�5 ���� ��������� �� N� ��G� E�3� ,

 �� ����&         7#�. ��	�(�!)� ��&&K���  �. 7�8 $	% ��� ,��������� ��	���H� 7�. �(
�5�� =(��� "�� �� �����&)�.  

 

         2$ ��� �)
 '�."�
� '
�5�
� )ANEM( :  

                  23#�0���� *�&���� =���� ��5�% 2��	8 C��� ��3 �����. �&&K�90/259 
   �� P�K���08   �����& 1990  ���� 	@���  � ��   *!� ��N :71/42 P�K���   �#�  :17 

  ����1971       Q5���� ����@�� 	��� ������ ����	�� *�G�� ��-����   *!� *�&�����  :62/99 
�� P�K��� :29  ������1962.  

      34 ���@�  A   �������   ������ *	!% ��        �#������ ,��� ##��� �� ��5��� �����@�� �
  ��&�&��     @�� �#��&�� �5�� "�& *�G�� �4#  B��   ,=����     �#��    ���	 =#@��

��� =������ �� ��&�&%:  
I ���0�� � �� �������� *4� �@�� ����� .  
I ��.����� �@����� ��	�(�!)� ��&&K��� � *4� �@�� =�
(%:+����� ����@�� . 

            $�#�% ��D��#�H ���� ��5��� C-�� ���� �����@�� ���	H� �@�� D��:�&��         
��	��� /��58 �
�����@�� /�G��� ���@�� ��.  
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     *!� ������� D�� 	!�          :04/90     �#� P�K���  :25    ���&#�	 2004   "#�@���� 
           ���0(� ������� ��	 � �����   @�� �5�� ��!���� ��@�� =�(��������   �#����@�� �

    *����5�� ��@�� =�(�� ��-� ����,           #���4 �#�� 	#��� ) ���� ������ D��:�&�� 
  �������,    �% D��:�&� ���	���� +�� ��%       �� 	�	#
 �� ��	�� �3�� *�#��   ����(�(#�
�����!H�.  
        #� 7�
�       �#�.����)�� ��	�(#�!)� ���#������ �������� =���#,�   *�##��

�  �4��	"�@���� �    �@�� +�� ����� ����@��� "��  �#��� �� ������� �	�0�&� ,����	��
�&% /	#�� ����.)� �	�.8� #�4Q������ "��
� 7�8 �&:  

I ����.	�� ?�� �������H� /������ �% �� �4��& "�@� ���� ��5��� � ��0(�.  
I   ��D���8 3�������(.    �4���&� "��  75���� �����       �#���������� ����#���� C#� 

��4����.  
I        D��& ��@� �����@���� ���	�� ���� ���	��� ��&
�� �����   ����#�      #�@�� ����#�       
%��@�� =�
(%.  

            7�. �!	�(��� ��� 	��           D���5#�� �#������ ��#��.)� �	�.8 � �4Q��� ���� 
      �#�� ��� =#��� $	#�% ��� ,�@�� =�
(% ���G��� ��@�� ����� �� ���.����)�
              �#����� �3#4 	�&#�� ������� �	.�&��� *�	�� 7�. 9������ �@�� ����	�� ��G����

�
?(H�.  
  

    ��%               � �� 	������� ��� R�&� ������ ������ ������� �S� *�G���� =��� ��  "���� 
����4 ������ ������� ��# :  

   I ���	����#��@�� �#.  
      I 10�� ����� �)�# .  
      I  �� �:�%157���
� ����� .  

 

              *�#G���� �3#4 �#� ��&�&�� ������ �4 ��5��� ���
��� ������� ���@��    ,  #�  ���&
               �#����� +�#��� �#���� ,�@�� =�
(% �% �@�� ����� �� D��& ��@� �����@����

������ :  
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I             *��?4K� =&
 7���� ���
�� �&�� 	@� *����&�� ��&���� �� �@�� ����� ����&� 
     9��8 ��@&� 23�� =(���� �� *����'��,         J���#� 7#�8 *���	�	@�&) ���� *������ �% 

$��%.  
I  ��. 7����            ����� =&
 �. �� ��!��� ��- �������� ����� 7�. �@�� �@�� B

       �	��� ���S� ����� �34 ��� ,���	�����      #�% �#� �@�� =�
(% 7�8 �����  �����
�5�� "�& �@0�.  

I             J��#����� �#� *����&�� ������� 	4�@���� ��@����� �� ��������� =��5�� ����&� 
�� 	��@� ������  ��5��� �!+(���� =&
.  

I              *�#G� �� �	�0�&)� �� *������ �% �� ��	�(�!� =��&� ��
�&��� ��@�� ��&� 
�@�� =
�( ���	�� *���!� ��0�� F�&% 7�. ������� 7�. ���Q���.  

  

        ���        9��&#
� 7�8 �����&�� 7@#&�� 9������ �#� �4��	#� ������� *���   �#�
� 23�� �#������ T?(8 ���� ?�����!?. ����.)� ��@� 3�Q�#����@���� C#� .  

          *��      ��5��� ��5�&� "��� �. ���
� ����� � �� �@�� =��� ����&� 23#��  
     ������ ���� �����@��� � ����� *	��,          U#�� ��0�� �� D�	��� �������� �5�� +�� *: 

         � ����� =(��� ��8 9����� 7�8 )�(� ����3�� ���&�� �!���     	#
� ��8� 9���	�� *�?�
   E�3� �	�	@�&� $	�% �8 $���� ��5��� � ��%,    ��#� �8 �#����� ���#���� 7�8 7�
�

�?4K� ��	�.  
         3$�����6�� �
� '6 '6���
� �:  

   5�%    Q�    *�&���� =���� :02/50  �� P�K���  :22   �0��� 2002     		#
� 23#�� 
    ��5��� R��(� *�G��� �(���� 	.�����         7#�. ��5��� ��� � :�� ,����.� ��)��� �� 

 
��� $��&���       #�)��� �� ��)� � �� �	����� ��  ��48      2��	H� *�&#���� =&#
 
��� ���.            ��� ��&�&�� ������ ,=���� ���. 6�0�� R��(� �� ��5��� �����	� �5��

    �	���� �� D��03   ����5�8 *�&�� ��   ,    ������� ����	��� C��� ����� �4     C��5#� 7#�8 
3�0����  �
 ��@-�� 9:@�� 9��!��� ��5���.  
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            =�&
� �5�� ��!��� ������� J������ �� ���4 J���� �:?: 3�0��� ����
 *����         
             ��#5���� ��!K� �5 =(��� "�� 7�8 ���� J������ A34� ,��.����)� ������� �����

�4� ���	�� /�� �� �����:  
  

          3$1$� '�)�� 7���� ���8�
� �� 
� 9��.:  
              9��� ������� ������� ����	���� ���8 �� ���
��� ��.����� *�.	� ���:�� �4�    

V��	H      �� �% �?4K� ��	� ����� =��5�� ?4K     � *#4���.% T����� ��3�� ���&� � �#
  ���19   7�8 30       �@� ����5�  ���S� /��� ��5�� �� ��&    �#��@�� �@0����� 	   7##�. 

��������             �4 ���� 	
 7�8 9��5� ��W J����� 7�8 ���5H� C� ,��	�� � �� �# : J�����
              �#���	� 9#��. /�5� 23�� ��.����)� ���5�� *�G� �� ���@�� �@0���� ��3 ����5���

��� ��� F0�� �@����� ��.����)� ������� ����� =�&
� �.����)� ��5���.  
  
          3$2$ # 9��.� ')���
� ��
� :;5�
� �������� (�< '���
� '�	.�
� ��� :  

                      �#�!K� �#5 =(��� "�� 7�8 ���� ��.��! �	. 9�� E��5�  J����� �4� 
                 �?4K#� ��	#� �#���� =��5#�� �-#�% 9#��� C��#& �!� ��� �0�:� ���(�               

������ ���&� ���� ����
���� ������� "������ �� +�(���� ��:�% �.  
  

          3$3$ 6=+ 9��.��� �� ��� �
� ��:  

              ��3 �#�� ����
 ������� J������ *4% �� ���@��         =��5#�� V�#�	H 9#��� ,�#�
��(
���� ��@��� ��	��5 7�. ��@�� ����������� �� .  

        3�0����  �
 J������� C-�   =����    *#!� *�&����  :98/402  P�K##���   �#�  :
02/12/1998            7#�. ���(
���� V��	8 ��&�� C��5�� B��@�� �	��  7�8 /	�� � 

      �5�� "�& �� ����. ��	��5  �� "��� �.�@�   ��5��� �! �� 	      *#�� R�&#� 23��� , 
�  =�&�������         �@�� =�
(% $	� ������� V��	H� 7�. *4	.�&�    ��&&K� ����� D��&

�(�� �% ���..  
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       �� ������ ���	�� 0����           �#��� ��.����)� ������� /����� C� ����	��� ��&�&
  �� 	�. �	�               *�#G� �� J�	��� 	�0�&� ��� ,����& 7�8 (� �% ���� 23�� ��5��� �!

�@�� =
�( /�� �� C##�	� ���?@��.  
  

     �� ��� ��5��� �! �� 	�. ���@��        �   ��� /����� �:?:  :    �#����� �@�� =
�(
5R��� ����	�� ��.����)� ������� ����� :�� ���� ��5.  
  

           ���� 7�
������5R     �� 	�. �� �	�0�&?� ?4K�     ��5��� �!     9#��. =#��� ,
 �% )�%              *���#! �#&�S� *��� ���� ��5��� ���
��� �)����� =���� $	� ��&��� *	��� 

��5��� �����	� 7�8 +�(��)� =##&
 ����&���  .  
  
       ���        J������� �34 �� ��5��� ����	� *���     #& �#��� ������� ��?.8 ��	� D��
$	� :  
�  �@�� =�
(%:            #��4%  ��#�8� J��#����� �#���@� ���� ��&&K��� �� �(�)�� � 

?� �� J������� : 

 *           ��&&K� ���Q�� *�.	�� �@�� =�
(� ��
��� ���� �(�0��    �#�@��� ��D�0�� *�
#0��� ���	�� *��  �� 	�. �	� ���� ��5��� �! . 

 *           �� ���� 	�0�&� ���� �����-�� 9�5� �����-�� �� ����)�    V��	H� ���
 �� �&&K�
 �������	�@�� ���� 	@� . 

�  ���@����� ��
5�����:           ���#
 �� ��	�� �0(� ����	��� ���.% /�� �� *������&�� 
       &&K��� �
� *������� *����	! 7�. /�@��� 7�8 /	��      �#-��. *	#�� ���� ��#

*���	�	@�&�� *���(�(��� =&���.  
                  �4 J������� �34 ����
 ���� J������ *4% ��� ��	�0�&��    ��& ?� 2004   �#��

  ����
   �� �:�%60.000            F#���� ��&#���� ���&��� /�	4�� �% ��� ,	��. �� =�5 
 �� �:�% V��	S� R�&�& ��	���� ����&300.000�@��� =�5 . )����.342005:12(.  
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       ��.�;$'�����
� ,
���
� (����� :  

       ��!�@��� *4% ��3 ����:  
  I � ��4K��� ����@�� 	��� ��  �./�
�� ��&���� ������ /@-  .  
  I��5��� ������
�� ������� ������ ��� "������ *	.. 

  I� �5�� "�& �� ���&��� /@-  �)?��� 	������ �(�� B�@�� � �� =����
��5��� ���. 

  I ��5��� �
 �����@��� C��� ����� ���5 ���� *	.. 

  I ���:�&)� *��% ����. �5� 23��� ������� 2��	H� ��
��� �� ������� *�	@��.  
  I ��	��&��� C� /����� 7�. ��&&K��� ��	! /@-.  
  I  2������ ��5��� R����)� U5�� ) 23�����:� �5 =(�� ( ���:�&)� =�&
 7�.

�5�� =(���� 	YZ��[��� J�����.  
  I ��.����� ��� �� "�&���� /@-.   
 I  B@� ����� *	. ���. J�� ����� ����@�� 	��� �������� ��������� ����
�� /@-

 ����
��� "������ �� ���&) ,�@�� B��.)���@�� =�-���� =����� ��.( 

I�D�0��� +��  �?4K� *�(��� ��@�� *G@� �% 38 ,�����@�� R��(��� ��@� ������� 
 ,�@�� =
�( ������ ���� �����@��� /����� ��@��� ����� *�� R�&� ����  �����
 �������� /�� �� �-��@��� ��((���� /���� 7�. /�@��� ���@( 7�8 ���-H��

����� B��@�� =&
 ������� 9���� "�@� ��� �5��R��(��� A34 $��&� 7�. �
 . 

  
       �;
�;$�� 
� ,
���
 7�+���
� '�����
� (����
� :  

     ���� ��3� ,�����5��� ��&��&�� �&
�� ��&�� ���- 7�8 ������� A34 /	��           :  
         1$ 
�5�6��.�
� '6'�+������ ' )ADS(:  

       �4    ������ A34 ��5� C���� ��  5��� �� �       *�. ��5�% ������ ���-���� ��1996 
  �� G ��            ��#�� �	#
 �#� /�0���� ���	4 ,��� ���� ������� �	�.8 ���� "��   �3#4 J

          ������� ����
�� J����� ����	� C-�� E�3� �0�@-�� ��.����)� ���0�� 7�. ������, 
<������� ��0��.  
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           ������� �5�      ���	� �	. ���. 6�0�� ���. ����	�        F#��� �3#�� �#� ��� ��
    ,��!����� ����� 9������ ���% ���        �#� ����� ���5 7�. 	��@� 07     �#���� �)�#�� 

 7�8 ���-H�� �.����)� ��5��� �����	� � ��5��� �����	�.  
  

    +���� ���� �� ������� ��&�&�� *����� :  
I�.����)� ���0�� ������� �����@�� � ����� ������� ��!��  ����
��� � .  
I              2% �0�:� ����. 	� �4 ���8 �� �@�&� ��.������ ��	�(�!� �@0�� ��� C���5� ���� 

	. ���% ��5�	6��5� � �� ��@�� �� ����        .  
 

  ���� ���      ������� A34 ��	         �#��. �#��?.8� ��&#�&
� �?�
 *�G�� 7�. ,  *#:  
 �� �(�)�   �������� �5���   G@� �� ���� 23��   "��� �. �)�
�� * ���@����    �#��� ,

����� 7�8 �(�����.����)� 9���
 C� *D?�� 23�� J������� 7�8 9.  
    

������ ������ ������ A34 J���� *4% ��% :  
I  '�+������ '5 
�:          ��3 ��5#��� ��-#��@�� ,���-��� ���� ��� �
���� *-�� 

       &� *�	��� ���5�� A34 *��� ��� ,���@�� �@0����       ,#�	 ��	#� �?��@�� ����5 �	.�
�@�� 7�. ���	�! ��'� *4	
� ��5�@� ��3�� +��5�� 7�8 ���-H��.  

$  '�.����
� '��.�
�:           �#� ������� 7�
 ����
��� "������ �� �������� ��������� *���
�5�@��� *4���&� C��. 

  

  : )ANSEJ( ا��آ��ـــ� ا�����ـــ� ���ـــ� ���ـــ�� ا��ــ�ب 2$         

       ��4        �� ��5��� �� � ����5� C���� +�� C��� ��3 �    Q5#�% ����#�� ���-�� �
  *�.1996 �� ,          ��&#�& ��#- �#��?��� �#�
�� 	
% =��5�� ��5� *.	  ��� �5

 � ��D���H�       #G �#� ������� �5� ����@�� �3����    �#�
����  #������)�   	�(#�!?� �
2��� ���.  

  ������� A34 /�	4% *4%:    
I ���	����� =�
(% =��5�� /�� �� ����5��� "�� C��5�.  
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I =��5�� ��5� ��!�� 7�8 ������� ��D���H�� ��5�� � C��5�.  
  �&�&�� *����� ��%��� :���� ������� A3�� :  
I             /#���� �#� ���(� ��&&K� D�5�H ���	����� =�
(� ���5�&)�� *.	�� *�	�� 

6��5��� 
���.  
I�� *?.8 9��5� �&����� ���@���� ��������� =�5�� ��:�&�.  
I             ��� �� ������� �� ����)�� *�� T������ *.	��� �������� ����	����� =�
(% \?�8 

���(��� ��&&K���.  
I             �%  �#��H� ��#�� ?#� D��& ���(��� ��&&K��� ������� �@���� ���-    	#@�

?��&)�,��5��� C�&�� ���
 �� 7�
� .  
�  #����� =��#5�� 9#���  �����  �#:  
I        )�#��� �	�	@�#&� ����G� ��3�� ���(� �&&K� �� ���:�&?� ���	����� =�
(% 

 ����� *4���.% T������19 7�8 35��& .  
I9��
���� 23�� ��5��� �� ���� ������ �% ����� �?4K� ������� .  
I� ���� �� ��(�5 ��4�&�� ����5��� 	�	@�&)� E�3� 6��5��.  

                  V�#��H� ����5#� #� ���  ����� �S� ,��
��� �������� ����5��� D��:�&���  
        2���:�&� *�
� 6��5��� �� ��	�	���� ��. ��.��� C� ���	���� 23��      (#� 	#! 

7�8 :102��� � ����	 ����� .  
 ������ ���( ��% �7�. �. ��:  

I ������� �� 	���� ��	� B�! .  
I �� 	���0� B�!  E���� �� �#-0 

I 6��5��� �����H� ]����� ���� 		
� ��	����� =
�( �� ��(�5 ��4�&� .  
          ���� ���?.8� ������� ���	 ������� =@���         �#� �#������� �����5 -0� � 53 

#�?� �� E�3� ����� ���)� ��� ��. 6�:  
I ��(���� ��&�&
�� ���?.8 �?�
   
I�	�0�� �������� =��&% �	��� =�5 � C� 9������ 23�� �.  
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I �          ����� � �������8 ���@�� ������� ����3� ���� ��	�����    ���� +�0��� ��� ��� ��
 �4�������:�&)� ��� �� .  
     	��                 /�#G �#� ������8 J���� "��
� 7�8 	����� A34 � -0� ������� ����� 

���&� ��(! ��� .  
            � �34 7�. �:���            �#� �#:�% D�5�8 ����& �& ?� *� 9�% 7�8 ��5� T���� : 

68.000                �#� �#:�% D�5#�8 �4��	� ���� ���� � =��5�� /�� �� ���(� �&&K� 
135.000 �����8 2���:�&� *�
� *��	 �5 =(�� "�0�: 1.4�)�	 ����� .  

   )ANSEJ,2008:1(.        
    *!� ����	��� :��  )41( �)42 :(  ��� J���� ���(
      3#�� =��5�� ��5�� ������� ����

 ���' 7�8 ���Q5�2008  
  

*�� ����
�)41 :(!�"=
� "� . >�� '�)��
� (���� 
� �����  

"� .
� (�+�"�  '�)��
� (���� 
� ��+  �� 
� >��.� ��+  

(���?  110336  292910  
'+���
�  74615  198476  

'���)=�
� '+�.�
�  44536  139997  
'+�.�
�  31554  109644  

&������
� �=.  24643  60548  
���@
� �=.  23179  49208  

'�����
� ��� �� � -�.
�  18869  69516  
����
� �=.  13679  28877  
'.���
�  4472  12180  

7��
� ���+��  4664  11282  
���
�  1719  6949  
A�
�  663  2471  

!����
�  352929  982058  
����
� :     6����
�� 7����6
� (���B�
� 7����           '6��C+D� (�6��E.�
� '6����� 4'6���)=�
� (�+�.�6
�� '"

(������D��:���)��
� '�� . *�� '�����D� (14 (��"�� 42008.  

  

  



 178

 *�� ����
�)42 :(F.�
� >�� '+���
�� "� .
� (�+�"� >�� '
���
� ���� �
� '��@�  

"� .
� (�+�"�  ���� �
� ��+  �� 
� >��.� ��+   ���� �
� '��� 10³ G�  
�����  -��.
�  

(���?
�  30315  83538  60816221  23284  7031  

&������
� �=.  12511  31280  22985342  12094  417  

'���)=�
� (�+�.�
�  15261  52640  31696592  12288  2973  

���@
� �=.  12302  25247  27196353  8314  3988  

'+���
�  10981  28479  23297377  10274  707  

'+�.�
�  5583  19857  17960332  4474  902  

'�����
� ��� �� � -�.
�  4634  17832  12784462  1540  160  

7��
� ���+��  2613  6465  3531390  1936  1073  

'.���
�  1999  5555  3387906  496  63  

���
�  503  2537  2821465  303  7  

A�
�  313  1311  1774371  4681  10  

!����
�  97015  274741  207972812  79648  17331  

Source:Ansej: Bilan du dispositif de création de micro- entreprise période:1999-2008. 

 

         3$���;���� ���"�
 '�."�
� '
�5�
�)ANDI(:  

                    �#� F�&Q� *� F�&�� �34 7�. ,���	�� /�	4% *4% �� ���:�&)� ������ ���@� 
 *�.2001���:�&)� *.	� ������� ������� .  
          

            P��� 	���8 "��� �. �������� ���
��� �����:�&)�  � @� �4 ������� A34 /	��     
�� �(
�� ������� *��� ��� F�&�� �34 7�.� ,E�3� =&���:)MIPI,2008:3(  

I '�����)��
� :     � ?�� �����@��� *����.8� ����:�&��� ����&� 2%�    "#�@�� ����� 
 ��� �� ���:�&)� ��0������.  

I (C����
�:            �#��� ����@��  ����� �% ������S� ���� �?��&��� /���� *�	�� 2%
      ���:�#&)� C�	 ������S� ���� ����!�� ����G�� ����	� T���!� C� ,���:�&)� "�@�

*���� 7�8. 

I  ���;���� ��� � :            #�% �#� ,���:�#&?� ���@�� ������ ����� "��� �. E�3�
�. ��� ��� ���( ��&
����	�� 	�@(�� 7. 
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I  7�+���
� *��=� :        ,���� ����	H� �(�� ����:�&��� ��	.�&��� /���� ����� 2%
����*�@���5� "��
� �� *��	.�&� . 

I      ���#-H�� ,�������� �����@��� ���@���� � ����:�&��� �� ?�� �����@��� D��.8
�����@�� �G0
��� ���&� ���- 7�8. 

I     �� ��	���H� �
( �� "�
���         *�@���5#� �#� ����:�&#��� ����. (
�� ��
            ����#�� 	�(�!)� 7�. �	��0��� 	�@� ���� C���5��� 	�	
� ���� ,��� T�(����

��@��5� ��������. 

$ '����
� :    �(
H� ,��!������ *����� "��� �.D        C���5#��� *	#�� $	#� �@����� 
���&���.  

     ��& ��2006�&&K� *.	 *�	��� ������� A34 ���! ���� 6���� ��.    
   

        *!� �	��� :��)43( :���5���C���0�� ?� ��� T�(��� �����:�&)� :2002I

2008.  
  

      *�� ����
�)43 :(��� �
��7��	
� �C? �� H���
� '����;���� :2002$2008  

(��.�
�  ���� �
� ��+  ��+���
� >��.�    '��=
� )G� &��)�
�(  
2002  3109  96545  368882  
2003  7211  115739  490459  
2004  3484  74173  386402  
2005  2255  78951  511529  
2006  6975  123583  707730  
2007  11497  157295  932101  
2008  16925  196754  2401890  

!����
�  51456  843040  5798993  

Source: ANDI:Invest in Algeria,Bilan des déclarations d'investissement,2009,p1. 

    
                    �#� ������ 38 ,C���5��� 		. �� ����� G
?� "��&�� �	��� ?� ��3109 

   ��& 6��5�2002   7�8 16925  ��& 2008.   �#���@�� 	#��� /�G�� �	��  ��@� �� �34
         �#� $���� �4 �@0��� ���% 	�� ����96545      ��#& #��. 2002     ����#
 7#�8 

2401890 ��& ��. 2008     .  
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           *!� �	��� :��)44 (           ?#� E#�3� ��5#��� 6�#�! =&
 C���5��� C� ��
���0��:2002I2008.  

  
  *�� ����
�)44 :(����66 �
� �6���6�� �66"� >666 .
� !�66 "�   

                                                                       7��	
�:2002$2008  

!�66"=
� "�6666 .  6666+ ��

���� �
�  

%         '6666��=
�

)G� &��)�(  

%  >��.� ��+  

���
�       

%  

'�C	
�  1742  3.39  93493  1.61  30872  3.66  

'�����
� ��� �� � -�.
�  8025  15.60  1312795  22.64  210186  24.93  

'+�.�
�  6873  13.36  2613017  45.06  236079  28.00  

'��
�  534  1.04  53104  0.92  12009  1.42  

�=.
�  30103  58.50  733067  12.64  198868  23.59  

'����
�  465  0.9  122300  2.11  20896  2.48  

(���?
�  3702  7.19  549184  9.47  113824  13.50  

 7����
�  2  0.01  37514  1.10  15500  2.40  

������ � *C+��  10  0.03  284519  8.38  4806  0.74  

!���6666�
�  51456  100  5798993  100  846040  100  

ANDI:Invest in Algeria, opcit,p1.  

              �% G
?� �	��� �34 ?� ��        ,�#�W 7�8 6��! �� /���� �����:�&)� *�

              = ��	���� ���� �� �	��� ?� ���� �����:�&)� �� ����. =&� ���
� ��.��! 	�� 38

6,����& $��% ��.��! 	�� ��
 �� /@-�  ��������:�&)� ����� .      

  

      �  �:�� ����     ��.����� =&
 C���5��� C� �� =&�      �	��� �� �	�����  "��&��
�5��������� :   
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 *�� �5 
�)45 :( 7��	
� (�+�"=
� >�� ���� �
� ����� >�.2002$2008  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

ا����� ا���
ء و 
ا���
ل 
ا�������

��
ا��� ا���� ا���� ��
ا��� 
ت���ا� ا�"!
رة  ا$��م 
و 

ا$%�
ل

3,39%

15,60%13,36%

1,04%

58,50%

0,90%
7,19%

0,01% 0,03%

ا���&

  

          ���&�� �5��� �	��� ?� �� ��      23�� �4 ���� 6��! �% G
?�     �#��% �
� 
      ��&�� �����:�&)� C���5��� �� ��&�58.50 %     D�#���� ��.����� 9��� *� , �   ��#5��

 ��&�� �����@��15.60 % ��&�� �.��(���13.36% .  

                     �#
?0�� �� � �4 �����:�&)� ��&� ���� �� ���� ��.����� �% 	�� ��
 ��
  ��&��3.39%    ��&�� �
(�� ,1.04 %   ��! 	��� ��� ,      C���5#��� ���� *	@�� 	��� ��.

     ��&�� �
��&�� ���4% �����:�&)�0.90%     ��&�� �(�)�� *?.)� ,0.03 % ��������,
 ��&��0.01.%  

   �4 K�&��� ��:� ��        :        ��.�#���� �#� � �� �����:�&)� �� /�� :  �#
?0��
     �% ��
 �� �
��&���     �@��� P������ ��(��� �-�����  ���� ��� ��� ���-H�� ,	  7�8 

� �@��� 	� ��
��& "���� 	��������8 T��&�� =��� ���?��&� ���_ .  

       *!� �5�� :�� )46 :( �5�� =(��� =&��. ������� �� � ����� C���5��� 
 ��.����� /����:  
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 *�� �5 
�)46 :( �� 
� >��.� >�.&+ '���.
�(�+�"=
� :)�?� �� 7��.�
� ���� �
�   

   7��	
�                                                                 :2002$2008.                                                                                   

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

ا�����

ا���
ء و ا���
ل ا�������

��
ا���

ا����

ا����

��
ا���


ت���ا�

ا�"!
رة 

ا$��م و ا$%�
ل

3,66%

24,93%

28,00%

1,42%

23,59%

2,48%

13,50%

2,40%

0,74%

ا���&

  

               :�#&)� ����
� �5�� =(��� �� ��&� ���% �Q� ���� ��� R-��      �#� ���  6�#�!
  �.��(��)28(%        ��#.����� �#� � A	@� ��Q� *: , :      �#����@�� ��#5��� D�#����

)24.93(% ����� ,)23.59(% ���	��� ,)13.5.(%  

                   �#������ ��#.����� �#� ��#��� �#��	� #�� ��&#��� A3#4 �% 	�� ��
 ��      :
�##
?0��)3.66(% �
��&##�� ,)2.48(% ���##���� ,)2.40(% �
(##�� ,)1.42(%,    
*?.H� �(�)��)0.74 .(%  

              A3#4 #:� ?��#&� *	@� ��3�� ����&�� ��.����� �� �@�� =&� ��! ��&0� ����   
    ���� ���:�&)�� ��.�����   ��.����� �
 �4 ���:�:        7#�8 2	K� ��� , �
?0��� �
��&�� 

=(��� R�� *	.���� �5��  .  

  
    *!� �	��� :��  )45 (   ! =&
 C���5��� C� ��     �����(
8 =&
 E�3� ��5��� 6��

��& �� 1��:�� �&�	&��2009:  
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 *�� ����
�)45 ( !�"� >�� ���� �
� ����� "� .
�'.� �
�;
� �����
�2009  

Source: ANDI: RÉCAPITULATIF GENERAL DES DECLARATIONS D'INVESTISSEMENT, 
bilan du 3 eme trimestre2009,P4. 

                    �#� �����:�#&)� C���5#��� =&� �� ���� C���� G
?� �	��� �34 ?� ��
 ������� ��.����� :  �
?0��)0.18(% �
��&�� ,)0.38(%,   �
(�� )0.2 (%   �.��(#�� ,

)4.52.(%  

              ��#.����� �#� �����:�#&)� =&#� �� 6�0��� E��4 �% 	�� ��
 ��     :  #����
)65.21(% �����@�� ��5��� D����� ,)19.40(%���	��� ,)10.10(%  

9&0� T��� ����	 �K&�� 7���    :.���� <���� E��4 �3����:_�
��&��� �
?0��   

    *!� �	��� :��)46 (          ��#�0�� ?#� �#�� ��� �� �����%� ���
��� C���5��� *�
 :
2002I2008   

  

  

  

  

!�66"=
� "�6666 .   ��6666+

���� �
�  

%         '6666��=
�

)G� &��)�(  

%  >��.� ��+  

���
�       

%  

'�C	
�  7  0.18  179  0.08  51  0.16  

'�����
� ��� �� � -�.
�  759  19.40  45208  20.33  10498  33.57  

'+�.�
�  177  4.52  22880  10.29  4096  13.10  

'��
�  8  0.2  484  0.22  140  0.45  

�=.
�  2551  65.21  110803  49.83  11183  35.76  

'����
�  15  0.38  15462  6.95  473  1.51  

(���?
�  395  10.10  27332  12.29  4828  15.44  

!���6666�
�  3912  100  222347  100  31269  100  
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 *�� ����
�)46 :(7��	
� �C? �����
� �� '�.�#� '�)��
� ���� �
� *�� :2002$2008   

'����;���� ���� �
� '�+�.   ��666+

���� �
�  

%         '6666��=
�

)G� &��)�(  

%  >��.� ��+  

���
�       

%  

 (����;����'�)��
�  50766  99  4153806  72  754753  90  

'5�� 
� 3��" &+ (����;����  291  1  722523  12  30097  4  

7� ��
� '�.��� (����;����  399  1  922665  16  58190  7  

'�.��� (����;���� !����  690  1  1645187  28  88287  10  

!���6666�
�  51456  100  5798993  100  843040  100  

ANDI:Invest in Algeria, opcit,p1.  

              ?� ������� �����:�&)� ��&� �% G
?� �	��� �34 ?� ��06    �#4 ����& 
 �0�@- 	�)1 (% ����)99 (%���
��� �����:�&)� ��.  

       �� *'����� ��-��0�        ��.�-�� ������� �����@�� ��G���� 7�8 *��-�?� ��� ��� 
7�8     � ���	�� 	���� "�	�( ���5          ������ ���:�&)� C��5� 7�. ��� 	�� *4% +�� ����
  ,)8 �%          �� �34� �0�@- 7��� ��� ��� �� ������ ���:�&)� ��&�    2	K�7�8   ��#��
 

����:�� *4���&�� "��� �. =(��� 	���H *�� ��0�:��� �������� �(�� =��5�� ���.    

    *!� �5�� :��)47 (    :�&)� �� ��4�&��� ��	���� 		.     �#�� ��� �#� �#������ �����
���0�� ?� :2002I2008:  

 *�� �5 
�)47 :(7��	
� '�.��� (����;���� �� '�J���
� &��)
� :2002$2008  
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ANDI:Invest in Algeria, Ibid,p2. 
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           7���� ������� �����% �
�  �� ����4�&��   �����:�&)� ,������� 8     		#. �	�� 3
   = ��@���5�322             ��	#���� C� ���� �5� ��@�� ��� ��� �% 7�. 	� �34� ,6��5� 

,�������� 	��� ��&� �	�� 1�
 ����
� ��	���� A34 �� ����65%.    

             #�
 ����@�� ��	���� �������� ��	���� ���         = ��@���5#� 		#. �	#�� 1289 
6��5�      &�� ��	���� E�3 	@� ��Q� *: ,   = ����47        = �#������� ��	���� � 6��5� 16 
6��5� .  % ��
 ��  � ������&� �          �.��5#�  *�@���5#� 		.  ����� ) ������H� ��	����
�	
��.  

                   *�?��� ���� ���� *	. 7�8 ��� ��� �� ������ ���:�&)� ��!8 ��! ��&0� ����, 
 7�8 ���-H��  � ��	��@���   ������ ���� �����!������ �:�&��� �      7#�. �#(�� ������ �
 E����� $��&�  ,E�3�    ����� �����&)� 	��� *	.    	���� �34 ��     ����5�� B@�� $	% ,

 �������7�8 D���8��� ��� C� �����:�&)� ���0(�� .  

         4$ '
�"
� �@ &��8�)
 �."�
� 3��.�
�)CNAC:(  

             !� 23�0���� ���� =���� "�	�(�� �34 Q5�̀%*01I04     a���#�� �	�(�� 10  �3 
  �	@���1424  "������ � 3 ����� 2004  *#!� 23�0���� *�&���� ������ , 188I94 

 a����� �	�(��26 *�
� 1415  "������ � 6 ����� 2004.  
     /	��              ,�.�#���)� ���-#�� ���@�� �&&K��� ���:�� 23�� "�	�(�� �34  7#�8 

  ����
��	�.8 V��	8   ��������       ��	�(�!� =��&� *��(��� �� ��
�&���   7�8 ���-H�� ,
             ��#� *4��#�.% T����� ��3�� C���5��� =�
(% �������� ����5� 1�	
�&� *.	35     

 �50��& .  
                 ��&�� ������� �������� ��-��@� C�	� 9�Q5� 3�� "�	�(�� �34 *�! 1.75 % ��

  6����34.5 %   ��	��� ������5)� +(
� ��:����       #�@�� =�
#(% /�� �� �.    
��@�� � . ��% ��5 ���' 7���2005 ����
 B��@��� �34 �� 	�0�&� 189.185.   
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  � ��% �:?: "�	�(�� �34 ��&�   :  
I V��	H� �	�.8 D���8 ���� ��� ������� 7�. ���Q���.  
I  ��� �� *4���.% T����� ��3�� �������� C���5� *.	)35I50��& .( 

I  *.	� C��5��5��. 

  
         *!� �5�� :��)48 (        ���Q�� ������ "�	�(�� R��(� $	� �. ���� ��0��� 		.

 E����� $	� �������� � ������� 	- ������� �����	��� =&
.  
  

   *�� �5 
�)48 : (      K�.
� :�" &� '
�=�
�� '+���
� (�	)�
� �����  �
� >��   '����
� (�����

 '.�2004.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

����
� :���#.H : 4A�	��4�	.�� 4'
�"
� &+ &��8�)
 �."�
� 3��.�)
 '��� 
� '�� .
� 4*���� (�"� .

 4F���2005 ���
� 431L42.  

  

          �������� ��0���� �� 		. ���% �% "��&�� �5�� ?� �� G
?�      �#���. =&�    �#� 
           ��&��  ����� ��)�� ������� ����	��� �� ���Q�� E���� /��)20.04(%  ,    �#���� *#:

 ��&�� ����.)12.77(% , ��&�� /�5�� �)12.26.(%  
  

"����  ,+ �*ف ��د ا�%)'�ت ا�%�د�� ��ى ا�  ا��"��د ا�%)'�ت ا�%-
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               ��(�@�� ��� ��� �� � �� �� ��&��� A34 �% 	�� ��
 �� )3.62(%,     2 #�� 
 � �)4.34(% �����&! ,)3.28.(%  

  
       � �� ��&��� A34 *	@�� 	���       ��5#� �#� )2.11(%    F�#�@�� 2	�#& ,)1.05(% ,  

/�5��� )0.(%  
  

       � :�� *!� �5�)49 (   ���� ��.������    C���5��� /���� �����-��������   �! �� 
������� 	- ���Q��� ������ "�	�(��.  

  
  

    
����
� :���#.H :L 4M�5< 3� ���� 4*���� (�"� .2.  

  
                     23�� �4 2�
��� 	�(��� �
?0�� 6����� �% ��� R-�� "��&�� �5�� ?� ��

    7���� ������� �
���  ��&)33.74 (%           �#� �#������ ��5���� *!�0� 7�. 	� �� �34 ,
         ��&�� ���� 6��! 9��� *: ,�
?0�� �0���� �&���)25.22(%       �#�� 7#��� 23#��� ,

*�4 	� 9�� ���:�&)�.  
  
        ���� �((���� ���	��� 6��! ��%    � ���
��� ��.�    ������� �
� ��� ��&&K���

  �:��:��)20.13(%  ,    �� � �����   �#������ ��#.����� :   �.��(#��)11.89(%   D�#���� ,
 �����@�� ��5���)9.03(%)��!8 !�� �)����� ���:�� 	@� ����� , .   

��� 56ل ��3 ): 49(ا���0 ر.�  2004ا�->���ت ا�;: ��9 ا�%��ر78 ا�%-
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                T���#�� ��3�� +��5�� ��� 	�� ���S� ,�������� C���5��� =�
(% ���.% ��3�% ��
 ��� *4���.% 40   7�8 44          ��&#�� 7���� ������� �
� ���� �4 ��& )37.54(%   *#: ,

 T����� ��3�� +��5�� ��� �������� *4���.% 35 7�8 ��&     
  
 39  ��&�� ��& )33.75(%           ��� *4���.% T����� ��3�� +��5�� ��� ����� *:  ,45 7�8 
50= �	�� ��&�� ��& )28.71 .(%�5�� 9
-�� ���:� *!� )50( :  
  

       �5 
���*)50 :(�C? '
�=�
� ���� �
� >���# ���+# '.� 2006.  

   

33,75%

37,54%

28,71%

39-35 

44-40

45-50

  
����
� :���5 .�  : 4'
�"
� &+ &��8�)
 �."�
� 3��.�)
 '��� 
� '�� .
� 4*���� (�"� .����� 42006 4

 ���
�32L413.  

  

              ��3#�� +��#5�� F�� ��&� ���% �% 	��� ,�&��	�� $��&���� "�@�� ���� ��%
    &�� �&����� �&��	�� $��&��� *��	�  ��)31.34(%    7#�. ��(#
���� �#�0�� ����� *: ,

     ��&�� ���	��)� *��@��� $��&�)31.16(%          *�#�@��� $��&#� 7�. ��(
����  ��0�� *: ,
   ��&�� 2���:��)22.83(%      ��&�� ������ ��� *: ,)19.40(%      ��(#
���� �#�0�� ��Q�� ,

     ���@�� *��@��� $��&� 7�.      	�� ����- 	� ��&�� ������ ������� ��   ����
� �)5.27 (%
���. *!� �5�� 9
-�� ���:� )51(:  
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 *�� �5 
�)51 :( %����
�� �����
�� '.� �C? '
�=�
� ���� �
� >��2006  

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

ا�"�4�3 
ا$'"�ا5*

ا�"�4�3 
ا��"�.6

ا�"�4�3 
ا�8
+�ي

 *�
ا�"�4�3 ا�� ا����9

31,16% 31,34%

22,83%

5,27%

19,40%

ا���ـ�ــ�

  
         ����
� :���5 .� : 4*���� (�"� .L 4 M�5< 3� ����14.  

    

              � �4 �@�� "�& �� A����)� �0�� ��        �#���  ��#�0� �		
� 	��. ��@�&� ����
    7�8 �&&K� �� ����� ���@� ,$��%     ��� �� F�. ����&        *&#�� #�@�� 	�. ��� 1�


���@� ����  ���0� 		
� ��'� �����	���.  
     

                  C#-� ������� �. ���Q�� ������ "�	�(�� 7�. �-��� 9��� ,C-��� �34 *��%  
      ���� ��:W ������� ���@� ����	�          "#��� �#. ,��5��� �� 	�	��� ����� ��0��� ���#!8 

               �#������� �#(�� �#��@���� �� �#���)� �#� �	�0�&)�� �������� R�&� 	�	� V3���
	�@�� ���� �� �	��� D����� 	@� ��(�
�� ��.����)� .  

  
    *!� �	��� :��   )47 (         �#� ���Q��� ������ "�	�(�� ����
�� ���� ���0��� 6����

�������    ��.����)� �������  � �(����         ��#�0�� ?� ,�!K��� �@�� � �	��� 		
� �@��
 �� �	�����2006 7�8 2009.  
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 *�� ����
�)47: ( '�"��)
 '
�"
� &� &��8�)
 �."�
� 3��.�
� ��)���� ��
� (�=	.
� !����

4(�B�
� ���
� � 7��
� ���� ���
� '��?
� '�+������7��	
� :2006$ 2009  

   '.�
�  (�=	.
� !����  

)7���� ��� 7��
 ��+ �=+(  

(�=	.
� !����  

 )7���� 7��
 ��+ �=+(  

(�=	.
� !����  

 )7���� ��� 7��
 ��+ �=+ +7���� 7��
 ���
� �=+(  

2006  
2007  
2008  
2009  

10516387549  
11203058894  
11829489898  
12458920680  

45522387  
18178389  
49996228  
384995851  

10761909936  
11521237283  
12179486126  
12843916531  

����
� :&��
���..#  :          4'
�"
� &+ &��8�)
 �."�
� 3��.�)
 '��� 
� '�� .
� 4*���� (�"� . �	.�6�4 4A��	��

F���2008 ���
� 433L47.  

  

                  �#������ �. ���Q�� ������ "�	�(�� ���0� �% G
?� "��&�� �	��� ?� ��
 	�� � ��            	�@� ���� E���5)� +(
 �� ��� ��(
���� A	���� 7�8 �G���� ,���&� 
1.75 %              �#. 1
���� "�	�(�� �34 ���� �� �� �G���  �	�.8 �.	�&� ��� ,���� ��

�������� �	�	� 	����.  
  

         5$  �.��
� G���D� O)+ 7�+���
� ���� -� ./)DAIP( :  

       	��. �:?:  ����� �34 ��-�� V��	8 :)� ��� �
� ���
� 7���� &��@
�

4�+������2008 :10$11(.  

�  (���� 
� �)��� G���/ ��=+(CID): ���@�� *��@��� ������ ����� ) �����
$	��� ����� ������ $	��� ��(���(,  ����� ����&�� �������� �3��

������ ������� ������� ��&&K��� . 

�  �.��
� G���D� ��=+(CIP):���  ����� ��� �� �@�� ����� =��5�� ��
 ��@��� ��3�� �%  ������ �������  ����� ������� ������� ���G��� 2���:�� �����

������� ������.  
� &��5� ��=+ / G���/:(CFI)����� ��	� �5�� ������ �����  �4Q� )� . 
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7�8  ����� �34 /	�� :  
          5$1$
��� '
�"
� '�
��� '
��� '�:  

        �. ������% �� 7��� ����&�� ��������� ���@����� ��5�� 0���� �% 1�

,����
��  		@� ����
� �	�� ���@�����120.000 ����� �@�� "�& 7�. ����& ��	.  

     ��& 3��1998 *����	8 *.	� ���b� ��5��� �! �� 	��.  ��� ��0�� A3�� +(� ,
 	@�� ,�����10��&  �:�% ������ +�(�� =��� R-��  ����� �34 "���� �� ��

 �&&K��� $��&� 7�. �% �. =���� 9@-� �� 	�0�� $��&� 7�. D��& ��.��
9�����5� 	�(�!)� ����. "��& 9����� ��� �4Q� �	�.8 C-� �� �	������.  

 �� �4�T���!� 7�8 ���	�� C�	�(� �� ,��	��5�� ����
 V��	H �	�	� � ���  9(�:  
� ,2	�(�!)� 6������ ��	��5�� ����
 ����� ���&� ��Q&� ���  
�  �4Q� �	�.8� ����� ����5� ?� �� ��@����� �	��5�� ��
� �&
% ������   

 V��	H� ���� ?� /��@��� ��&
� �)	�@�� ����.( 

�����( ����5��� A34 �&��� �% ����:  
���� � �������� C� ,C!���� �� �4Q�#�� �	�.8 ,�	��5�� ��
� 2����8 ���Q

,9���@� ��&
� �� 9����� 	(!  
���� ����� 	�. ���8 �� ��	��&��� �&&K���� $	��� ��(! �����/ ��5�

��	�0�&��� /�G��� �����. 

 

�  �
�� �� ��@����� �	��5�� ��
 =�5�� 	�0�&�����5.  
 

�0� *.	� �������&� ����� ���	�� "��. 7�. ���� C�� �� ����)� A34 ���	��&��� �	�
������ �5�� 7�.:  

����  	�@�� �34 ��-�� ,��	��5�� ����
 /�G�� C��5�� *.	� �. 	�.
 ���( "�� �@����� =�5�� ��% �� ���	�� �� ��4�&� *	��&���

,�����	� ��(!��� 
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����  ,���@����� ��&� =��� 7�8 /��� 1�
 ��5��� ������� ������� E��58
� A34 /�G�� +�� � ?��&�� *	��&��� C� B��0��� ������ ��� ,��0�

 ���� ���(�� �4� ,��	��5�� ����
 �	��0� ��.	��� �@�� 	��. �Q5�
 	�. 7�8 ,���	�� ��0� 7�. V��	8 	�@� �. =(�� �� ������ ����

���	�� �� ��4�&�� *	��&��� ��0� 7�. *.	� �.. 

���� 	��&��� R�������� 9�5� ������ �� ����� �����8 �� , A34 �
 �� �5�� =(��� "�� 7�. ��@��5� �� ������ ,�	�	��� ��������&)�

���:�&)�� +���� C��5��� ���8. 

 

        9��. �:� 23�� ��5��� �! �� 	��.  ��� �S� ,�����@�� ���	H� 6���� ��&����
	�@�� ���� D����� 	@� /�G���� 1�
 �� ����� J���� �@� *� ,=����.  

       �� 1�
 ,6����� �34 �
� *������ =������ ���@����� *�
 �� ���� 	�	��� �
	�@�� �	� �:8 7�. /�G���� ����	�� C� 90����� *4		. ��- *��&.  

        /�G���� �� ������� R�� 7�. +�� 	�	���  ����� �S� "��&�� �34 ���
���� =���� E�3� ,V��	8 	�. ��@-� �� ��	������ ���@����� *!� 06I03 P�K��� 

 ��15 ������ 2006�����@�� �0�G��� �&�&�� ������� ��-���� .  
  
           5$1$ �� '����
� '��E.�
� ������ &�<
� ���
� �
�" (��	 �	5�
� 

'�.�� (CJB� *���
 �# A�.�;
� ��"
�:  

:�� ���� �
��5�� A3464 %�	8 *�� ��� ,�@�� �. �����@�� 6���� ��  ����
 ��& 3�� ���
� ��	���� ���&���� �@�� =(��� J����� ���8 ��1990.  

������� +������ ��G%  ����� �34 *����:  
� ,���	H� �� ����  ����  
� ,*��	�� /�G���� ��&���� "���� "�-� ����� V��	H� �	� 

�  ,����@�� /�G��� 6���� /�G���� ���5 

� ������� "��� �. ������ ���� *	.. 
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      V��	c� ���% �(�� D��.8 ������ V��	H� 	�. T���!� D�� "��&�� �34 ��
������� �4� ,*��	��:  

� ,���
��� ������� ������
�� ������� ���&� ���  
�  ��.����� �� �% ���	H� �� �% �&&K��� �� �@�� =���� �&
% ������ �����

� /����� $��&��� ��&
�� ������� ?� �� ,���
��� "�Q� �@�� =(�� C
,9�� ���:��� 

�  ���	�� "��. 7�. ����5�� �
����, 

�  �� ������� *�� 7�@�& ���
��� ��.������ ���	H� �� ����	��� ��&����
����@�� /�G���� +���� C��5��� ���� ��	!�@��� /�G����. 

 

       ��� /�G���� C��5� B���� ,$��% ��� ���	�� �S� ,���� =��� 7�8
�&?� �� ���	��&��� *.	:  
� ,�	��� D����� 	�. =�5�� /�G�� ���� ���	�� ��0� 7�. ��& �	�� *.	� �. 	�.  
� �@0��� 2��&�� C��5��� ���� ,������ 9�5� ������ �� ����� R��. 

  
           5$2$ ���D� '�.�5�/ ,.�G &��5� *���
 F�
 &�<
� ���
� �
�"
 �.��
� 

.�5��� 4��J8� ��*�	�E�� E�E� &� ���� 4�JB� &��5� �# (����� >���5� &� *�:   

        �@0���� ��5%� ���&���� =(����� 2 ��� ���8 �� ��� 0��� ���� ��0�� A34
 7�8 B@��� ��&���� V��	H� �	� 	�	�� �	�5 ,/�@- �	� ,�����@��10 ��	 ����& 

,/�G���� ������8  
       ��� 1����� *	. �% ��� �� E�3� ��� *�@��5�� ��	�0�&��� ������� ���	��&

� ���� A34 �� +���� ���..  
    $��% ���(  ����� 	��. �4 �
������ 	��@�� ��  / 0���� ����� V��	8

 :�� ���� ��0�� A34 �)��5���22% 7�. 	�@��  ���� ,�@�� �. �����@�� 6���� �� 
��&�&% �	�	� ������:  
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�  ����� =�(�� �	�0�&?� ����K� �����
 $��&� 7�. ��8 �4Q� ��	� �@��
 �	�� ,4K� ����� ��12,���5   

� a�8 ������� � ������� ����( ��5% ���8 �� ���
��� ��.����� $	� ��8�... 

� B��@� �% �
�� �� =�5�� 	�0�&��.  
������� �� ����)� �� ����K��� �����
�� 	�0�&�:  

� ���% �� ���	�� ��4�&��0�G�� *�� ��3�� +��5��  V��	H� �	� D����� 	@� *
�!K���,�	
�� ��& �	�� *.	� �. 	�. ���8 �� E�3� ,  

� �@0��� 2��&�� C��5��� ���� ,������ 9�5 � ������ �� �����. 

  
               ��
?(H� "���� C� ���� � ,������� ����
�� ��5��� ��!�� ��������&8 3�0�� �8

����� $��&� 7�.������� �� ����& ���@��� ��.:  
�              ��&#� C�� 7�8 	�	��� V��	H�  ��� /	�� 1�
 *��	�� /�G���� $��&� ��&
�

   �� ���:���12   7�8 33%        ��#& �� D�	��� R�&� ��� 2009    R�#0� 130.000 
       �  ����� ���8 �� *��	 =(��60.000        "#��  ��� ���8 �� �5��� =(�� 

 9.���� �� 2% ����5���190.000�� ����& *��	 =(. 

 

                    7#�. ��@��5#� ��D��#�8 "#��� �. ���	��&��� *.	� "�@���� "5�� �% ���
    ������ R�&�& ���:�&)�267.000         ��#�0�� ?� 2��& 	@�� �. =(�� 2009I

2013.  
          ���0�� ����	���� �S� ����.2009I2013      ����#� 7�8 ��5� 452.585   =(#�� 

2��& 	@�� �..  
     �� �4��4� ��&�&�� /�	4�� "��
�� R�&�& :  
�    ������ �����)2 (      ��& "�% �� �. =(��2009        J��#��� �#� D�� ���:� , 

,��������� F���  
�  �� !% 7�8 ������� ��&� B0�10 % ��&  2009, 

�  �� !% 7�8 ������� ��&� B0� ��(���9% ���0�� ?� 2010I2013.  



 195

        &��	��� ��@!���� A34 7��� ����.          ���-#��� ��5#���� #�@�� ��� � �! �� �
       7��� , ��� ��K��� 	��� �.����)� H��"� ��B�
� :  ��� &5�� �J5     O6)+ C6�� ����

Q����
� R�#  

  

 �.�;
� ���
� :   S�
� '���5�
 7<?��
� �����
� ���@
�  4 �5���
� >���
� 

����	
�:  

          �#������ =�#���� � ����-�� <��� ���4�G ��5��� *!�0� *��%     R��(#��� �#��! ,
���4% ��3 ���� , ����4�G�� ����4 �
���� �% �� �	�	. ��	����� �����@�� :  

  
       ��#$�����
� �� ���@
� S�
� '���5� >�
��#� 3�" :   

��.�        � "�� �	. ��� ��� =���-�� ���	8 �	��D���8 ��      7#�. D�-��� �% 
#��� �� ��#(��� �#���-�� =�#�����: 

 

         1$   �� *�� �@�   �."� �����/ ��)NIS(:    C#-�� =���-#�� ���	8 ���! 
     � +�� ���� ���(
8 ����� *!�   �&&K� �% +�5 �  ,�      �#� ��#��� ����� �34

 ��5. �&��)15 (������ �5�� 7�. C-�� � ��!�:  
•  �66���" ��?  &�5 �</ 

197107210018325  
 ��� *!���)1 (��� ����� 7:��� ��% ��3�� +�� *!)2.(  

*�!���2�3�4	�##�	 )� ��& +�� .  
 *�!���5�6 ����� ���� ��)��� +�� ����8����-�� C-���� .  
 *�!���7�8 ����� ���� ��	���� +�� ����8����-�� C-���� .  
 *�!���9�10�11�12�##��(�� 	?���� �	��5 *!� +�� .  
 *�!���13�14�152������ �&�� ��&�&��� *!��� +�� .   
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• �66��.�� ��?  (.�5 �</ 

099807210018335  
 ��� *!���0���##�@� �(�5 ���% 7�. 	� .  

 *�!���2�3�4�&&K��� F�&Q� ��& 7�8 ��5� .  
 *�!���5�6�&&K��� �.����)� ����� ��� �	������� ��)��� +�� .  

        *�!���7�8K��� �.����)� ����� ��� �	������� ��	���� +�� �&&.  
         *�!���9�10�11�12         ���5�� ��� ��� �	������� ������� =&
 ��&�&��� *!��� 

�##������ E��� =���-�� ��5�0� $	�.  
  *�!���13�14�15 =��� /�� �� *	�� D�(
H��#������ ��� �� ������ .  
2I    �#���5��� C��      #���	�� �% ������� ��#(!����� ��   � ��&#���� � #���� ����
����-�#. 

 

3I         ����. �
� =���-�� V���&� ���:� *�	�� =���  ”U5) “    =#�� 	#�.
2������ �&�� =��5�.  

 

4I     ���:� V��	8 =���  ”���� �� “        C#� =���-#�� �#
�(�� R��(� � C�
���G8#��-��� ������ 7�. *&��� ]��� �.  

 

5I   =��� ���G8       �	��� =�
(% � ��	������ �(���� �������� �   ��)  *!�#��
,������� 2������ �&�� *!�,�	���� *!�.(  
  

  

      6$'�.�.�=
� (�-���D� � (��=�
� :  

            /	�� E�3 � ������� ��&������ � ��D���H� 6���8 7�8 =���-�� ���	8 �	��.�
�##���-�� =����� ��W �
����: 

 

#$             �8 ���� E��& �% /�(� 2% 	- $��5 C�� �� "
�� =���-�� ���	H  7
=���-�� ���
�&� 	�	&� �� =�����.  
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>I             ���#&) � *���5#�� �#��@���� *�&��� �� ��&&K��� � +��5�� ���3�
�    � , ����)� J����� �� ��	�0�&��        �38  ����)� ���:� =
& �� "
�� =���-�� �
�(��

               /�#� �#� �#�	���� �#������� ��
��(��� �� ���.?� � ��-!��� 	��� �G
)
-�� ��@-������0�� A34 �� ����.  

6�$  #��!��� �#&����    �������� ������&�� �      	#
% 	�#�� �#��
 �#� �(��
            =���-#�� ����! �� ���. +�(���� ����-�� =����� ����
� 7�8 ������� �(��@��

2��� ���. 

 

�$  0���� ����##�. "#����  �)      �#@� ������@�� �% F�
�� �% ������� �������� (
������� �)�
�� ��:  

 

       ,�
�
( ��' ������ � �����@�� D)	H�*�	@��       B#@� �#� =����� ,�����0�� 
�#
�
( ��' ������ *�!�Q� D)	H� , ��##5����� ��' =���-��.  

  
                      ��� 7#�
 9#�% )8 =���-�� R��(� ��� *��� ���� ��	������ � *'�  	#��

       �� �@����� ��&��&�� �� B����� B@�����!��� ��& 7�@� ,  �#: :   ��#���. E�#�4
   ��3�� ������ 7�. B�0�      �(�� �����0�� ���	��&� ) �@��� �  ,�� ����D)K4 ���  ��#� 

 @�& D��5�   �@��� 	�. �� *�   �������     �����0��� *�@� �����@�� ) ��3�� � ���	� D�5:   �% 
   �����0��� ��@�����@�    *!�� R��(� % ����
 ��.,     �:�% =���- C�	 * ��&� ���   , �34�

��������� C�	� � �����0�� *�	��&� *	. 7�8 ��� � ��.% *!�� R��(��� .  
     E��4   �)K�&�       ���4% ����� ��� 	�� *� ��� 7�
:  �%    R��(#�     �#�!���� �#��@���
������  ������ C-�� )    ������� �@��� *��� �(�� (       �����0��#� �����@�� ) ��3�� �  7#�@

  �:��� ��& :
����&���� �
� &� :�3���   �#��@�� �#��	� �� 	������  ,  3�6��

(.�.���.       ��D���8 3��� *� ��� 7�
 ���  ������!      ��4�G�� A34 D� 8    ���#��� 7#����
   23�� �� ����� 9@�& 2��5� ��   D)K4 	�. ��   ���� 23�� �4  �����-�� B�@��   �(�� 

 �! ���� ���
 ��8 �@������ "����� �� 9�	�(� 23��  �� �% ������ E�	��E���� _!.  
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      �66�.�;$�5���
� S�
� '���5� >�
��#� 3�" :  

                  �&��& ��� ��� ���� �% 3�� C��& �5� 	�� � ������� <��� �Q� ���� ����   
     ��& �������� ������� ���
�1991        ��' "��� 	����&)�� ��.������ 		. C0��� 38 ,

��.�5.  
    

     ������ R��(� �0:� ,		(�� �34 ��    �� E ����	����    ���!��� �� �4��	� , �   23#��
 ����(����9������� :  

  *C-�  �
 3�0���� ����@��� ���������� ��(���  �#�!�0���  �#����18  2�#� 1968 

���@����� ��&��� ��D���H� ��G���� ��������, A34 ������ ���	%  ����#@�  �	#�	� 
���!��� �������� 	��@� �:�% 7�. *�G� ���&� ������. 

* C-� ������ ���	��� �� R��(� �5��� ) Déclaration de d'aruchac (  P�K#���
�� ������ 1993 "�@����� ���!?�Q� ������ �  ����� ��  /�#�  F#���  ���#@��� 

������� ) E������ �����@�� ��G���� (�� ���8 J�����  �#���	���  �#��@��  E��#���� 
)2000I2003(  ,23��� *-�  /�������8��D ����&�� ��������  7#�8 ���#-H��  

�(��@�� ���@���� ���!?�Q� �0�G��� �������� .. 

*	�	.8 C��5� � *�G�� ������� �� ���� T�-���� �!	��� 	���.)�� 7�.  ��#�!�0�)� 
����	�� �(�(� ��!�0�� ����� �����&� ������	8�  �#�  ��#�8  *�#G�  ��#���@��� 

���&���� E������ ���� )SIGAD(, � �34 ������ *��
� �	���� 82 �� ����! E������, 
38�34 R�&�  *�G��� ��J���� "�� ����@� ���@� �(�� ��&�� ��
��(��� ��������, 
� �� ���
 *	. ���� ��5 ��@�  �% 	��� ���0�� ���@� �� R��(��� *	���� ���  *�#G��� 

*��� �0(� ���W B��� ��&� �34 R��(���, ?:�� ������& �� ����?� �������� �
������ 

�� ���8 ������� ���:�&)� ������ ������� ANDI ���� ��	8 ���  D 1800  23�� �4
R�&� �C-� E?��&?� ��C��-� ���	���&� �� ���8 �����! ������� �
�����   �#���?� 

�������*!�651  :	������ �� ������ *!�: 46 �� R��(��� (0��� �#��� �� ,  *	#. 
 �������� "���� *�� R��(��� B�� . 7�8 ���-H��C-�  �
 3�0����  �#��G�  ���&#��� 

���� 0��� ��D���H� ���� �������� ����� 97%�� ������� ��������.  
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     *��&�� ����4 ���	8 E������ ���@�� �:�% �
�-� ��� �&� "�� ��@���  C#� 
/���� �����@���� *������� �:�% �� ��
��(�.  

 *           	�	��� ������� *!��� ��	8)NIF (         �0��#� �#� D�	#��� 3�0����  �
2009  , 
        ���! ���� E������ R��(� C��� 7�. 9���@�� 9��(#�S�       ���#���@��� *�#G��� C#� 

)SIGAD (         ,�#�� �#� =���-#�� C�	� ��0����� 7�. /�@��� ����&� R�&� /�& ,
���-H�� 7�8   ������� ���!��� ��&�          �#��4% R��(#��� /���� ��� �����@��� 	���� �

E������� =���-�� ��
�(� .  
     *�G��� �34 R�&� ���      7�8     #�% �#� �������� �������� �(���� �����@�� ��!��� 

/�@��� 7�. ��������.  
      	�	��� ������� *!��� ��� ������      )NIF (    ������@��� *�G��� �)SIGAD (  /�#&

   �(
�� �&�         $��&� 7�. D��& ���	�(�!)� �����@����� �(���� �����@��� � 7�.
E������ $��&� 7�. �% E�����.) DGD,2009:4-5.(  

  
 ��%������ ���! E������ �
�(� ��� ,<��� ����
�� "�@�� ���� :  

      1$*�E.� ���� '���5� S�
� : 

    *G�� �34  ����� 7�. 1?: �����&� : 
$ O)+ %����
� A�5��
� : ����	� �
���� <��� . 
$ O)+ %����
� A���
� : R��(��� ������� �
����� <���. 
I D�&K� 6��! ��5��� �	.�&�� F��� �
�(� <��� 7�. $��&��� 2�����. 

*      '����� '���5� S�
� : �	� �� *�G�� ���	H� �� ����� 7�. $��&� ����	��� 
���@�� E���������� =���� �34�  *!� 23�0���� *�&93/ 329 �� P�K��� 13  =#�� 
 *�.1414  "������ 27 ���&�	 1993 ��-�� *�G�� ���	H�  �#� �����  �#���	��� 
���@�� E������ , �34� =&
 +� �	���� 03 9�� �% 7�. +�� �����  ����	� �
���� 
<��� *-�  04 �����	� ��.�� �4 : 
I ����	��� ��.�0�� ��!���� "��:��� . 
I ����	��� ��.�0�� ����
��� . 
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I ����	��� ��.�0�� �
����� ���	���� . 
I ����	��� ��.�0�� �	.�&��� ��	������ ����	�� ���@���� ���� ��� R��(���. 

7�.� *��@�� , ���� ���8 *��� ����	��� ���� ��� : 
• ?��&� � ��'?� <��� ��	�(�� �. /���� R��(��� . 
• 	�	.8 &���&�� �@�� �������&8�� /����� R��(��� /	�� 	�	
� ������ <��� \?�8� 

/���� R��(��� ���� E��5� �� ������
� . 
• C-� �&��& ����
�� ���	���� ��������� ��� . 
• �@���� ���� ��&��� ������� �� ��� �
���� <��� 2������ . 
• ����&� ?��&�� �����@��� ��������� @������� <���� �� ���8 ���@��� ���	��.   
 
* ,
���
� '����
� '���5�
 S�
� : 

�Q5�% =���� *�&���� 23�0���� 93/331 �� P�K� 13 =�� 1414#� "������ 27 
���&�	1993,=&
� �	���� 07 �� *�&���� ���3��� A?.% ,  9#�S�  	.�&#�  F�#�� 
�
�(� �
���� <��� 7�.  	�	
� � :��� ���� 9��� ���� ��� : 

I :�� ���	8 E������ 7�. $��&� 9����	 , 7����� ���&�� ����o&�� . 
I 1
�� �. ��0������ R����� �������� ��@���� . 
I D���8 �����
� ��!���� "��:��� 7�. $��&� =���� +������  �#������  C#��� 

�����@��� 
I "�&�� �. "�� =?� �:�� �(����� �� /5��� �. ���	����. 
I ��!��� ��5� D?���� ��	��@��� $	� E������.  
 

      2 $  (������ ���
� O)+ %���� ,
��� '���5� S�
�:  

C-�� *�G�� ��&� �. R��(� <��� �4���� �� R��(��� �.����� ��  #
����� 
		
� ����� ��&� � A3�0�� � :��� �� ����� : 

 I 	
��	 ��������� � ��&��&�� =����� ��.���8 C� 	�	
� ��&���  �#��0���  "#��
�� 
/�	4�� �������, ��� *��� *&�� ��&��&�� � J������ ���� ��@��� R��(���  �#������ 
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�� ����. �	��@� 7�. �����@��� ���� �� ��� �
 � ���� 	��@� 7�. ��@���� � �����
� 
�� ���8 �����@� ��5 	��@� 7�. /���� �	�(��� ������� � ����	�� , � C-� A34 

�����@��� �� /�(� ��
��(� 	(! �	�0�&)� ���� �� ����. . ���  7��#��  �#���. 
"�&���� C� /���� ����	H� $���� �� ���
 ��&� ��0���� ��@��5��� � ����G���� 
�0����� E�� ����	H� ��������, ��� *��� ����@� 
	����� C� �	�� $���� �� ���8 ���@��� ���	�� ����
�� <��� . 

I0��� F��� �
�(��� ������� �
����� <��� C��� �����@��� �
 ������ <��� � 
1
��� �. ����&% � \?�8 ��	��� 2����� ���. � "�&���� C� /���� R��(��� ������� 

$����.  
I ���"� ��&��&�� � �������� � �����@��� ��	�(�� �. �����&��� &��##����   
  � E�3� �����@� C� /���� R��(��� �� �43�0�� � C�� �����@��� � ���?��&� .  
  

 �� :���	�   *!� )48 ( �:�% B@�      R��(� /�� �� � ��
��� C�&�� �. �   E��#���� 
 ���0�� ?�2008I2009  

  
���
� *�� �)48:()�
� &+ ');�#K����
� ,
��� :�" &� 7�����
� �4 7��	
�2008$2009  

'���
�  [����
�  �+�.7�����
� '��5
�� '�)�
� '  '��=.
� '��=
�  '�
��
� (�����
�� (��=�
�  

����
� *#   '�)���2008  3.649.680���#    355.697.812.80G�               $  

&��J� -�.��   (�#2008  

 �����2008  

144.565(���?�
� &� a5   

84.4(���?�
� &� a5   

5.781.200.00G�   

2.320.000.00G�   

            $  

      50.599.460G�   

 A��
�   &���2009  4.490>J<
� &� a5   11.674.000.00G�   23.384.000.00G�   

:��"
�   &���2009  1.143.600���#                $                $  

R�
�   &���2009  1000�����
� &� 7��5 ')+   

40 3���
� &� &"   

300.000.00G�   

2.736.000.00G�   

7.000.000.00G�   

27.360.000.00 G�    

Source: Direction générale des douanes: Infos Douane, publication bimestrielle ,N°4,  

 juillet/aout 2008,p4. 

             Direction générale des douanes: Infos Douane, publication bimestrielle ,N°6,   

novembre/décembre 2008,p5.   
             Direction générale des douanes: Infos Douane, publication bimestrielle ,N°3,  

mai/juin 2009,p6.  
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�;
�;$���	
� '���� :  

      �	( �������   �
� 23��    *!� 01/05 �Q�         �#� ��#��� �&' �
����� ����! 
        �� ���&��� �	����� �� A�5� *�� ��� ���9 2�0��  2005 .     3�0�� �% 7�8 ���5H� �	��

          ���	�� E���� ��� �&��� E�� �� ���� �	.�&�� ��� ������� �34.   � *� 	���   3�0���� ����&
   �	�(�� *�&�����  ������� ��� � �.   �� 18   2�� 2008   23��� ,    ��D��#�H� o(#0�

�4��5��� ����� ��� ��&�� ���
 C���� �	��@���.  
  

   �� ��%     20 0��   2�2006 	��     �. ��.% ��	(8    *!� ����! 01/06   ��5��� �
����� 
               B�#��� �#���
� #�% �#� E����� �����	�� ��!����� ����- ��-�� 23�� 	�&0���

,������   . 	!�          �
����� �	
���� *��� ��!�0��� ���� ��� 1�
 �� ������� ��@��5���
	�&0�� .  ������� �34 ��� *�    ����� ���	���� /��@�       ��3�� +��5�� ��
� �% ��	��� C�

 � ��	(���        ���?��&)� R��� ) 9�% ��� ,�	&�0�� ��&�����  ������� �#����
     *#� �#��� 
 �?.H����:�� ���5� �� �	�( *�&�� �� ���./ ������2006 .  

  

         �30� 	����D���8         2�#0�� �� E������ ����& 	- ����( 2006   �	%  7#�8 
  (�100 G���/   �����     , *���. �����-H�� 7�8      	- ����-! 2��.	 C�� 530 

 ����
� ���W �0G��33	�&0�� ���-! �� 	�	@�� �� *������ ��-�! .  
  

     ���-H�� 7�8       �� �	�(�� �&����� ���� C�&�� 28    2�#0�� 2008  ���
?(#�      
 )   ������ <��0��� ���@�� ������ (      ��� �� ����
�� ��&�
��� ����	�  =�	Q�  7�. ��������

*�@�� 6����� ����5� �����
�� ��	�(�!)� C���5���.  
  

   ��	������ *'�    ���3���� ��     ��� ��� �� ��5���� 	�&0�� ����
  ,)8   ���� ���� 9�%  
   ����� ��@� *� ���Q�� ������� 7�8  ��� 	
  .      	�&#0�� �
���� ����� =&
� ��&#� 2009 

�   ����	�� ����05�� ��G�� �. �	�(� ,  ) ��� ���#� 	��@��� �����@�� ���0(�� ����! ���
     	�&0�� ����
� 7�. C�5� 7�8 ���-H��        ��& 3�� �	��.� ���� �������� J������ 1999 
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  ����&����7�8    *�. ���' 2014   	! ��0�%    ����#
 400        "#�
� �% ��	 �)�	 ��#��� 
 ������� /�	4��7�8��� 	
 .  

  
    =&
�  ������ ��@����  ����� �     � �5� ����� , 	�&0�� �
    ����	�� ����05�� ��G��� �.�

��� ���� ��          +!���� ��G� ���@(� ����-� 	� � 	�&0�� �
���� ��Q&� ��	��8 ��  �� 	�	@
      �. =����� �� �	 6����� ���� �� �34� ,9�
���� �� �	�����!8  C#���� ��� ������ 

      	�&0�� �
����� ����	�� ��!�0�)� "����"	�(���    ��& ����. 2003    ��� ��� 	��� 1�
 ,
       �@������ �	�� ��- �� ��G���� =&
   ���&���� �(� =��� 7�8      �% �#� *'���#� ,

               *#��� �#� ��#���	 D���� *�	! �-�� ��!�0�)� 7�. �!	�(��� ��	���� �� ��� ���
               	#! ��#�� �#��� ������� ��� ������� ��!�0�)� 3�0�� �@���� *	�� $	� 	(�� �	
����

��!�0�)� �(� �� ?(� ���@� E�3 �% *'� ,E�3 �% �� �@-�.  
    

�
�;
� ���
� :�����
� �� '�����
� (��C�
� ��)=� '���5� >�
��#:    
  

       /	���
���� ����� ����4 �	. ���! ,��� ��� �� �������� ���?@�� 	���� 
 �� ?�� ��D���H� 3������% ��E�3 , ����� �� ��3�:  

  
    ��# $&�.��=
�� (���� �
� %���� O)+ :  
   *�&���� �����! �&� ���4� ���� ��������� �	�(��� *4% ���&��� 	������ ���@�

��� ��4�G A���� ����(��� ��� �� �������� ���?@�� 	�, :�:   
  
 � ��  *�&����   *!� �@��5�93 – 17    �� P�K�23     *�. ����:�� $	��� 1414  "������ 
 7 ��& ���&�	1993 �����.����)� ����
� "�@�	����� ��-����� :12،13� 14.  
 	����� ��%: 31 7�8 34���4% 	������ �
��� �(���� �����@��� "�@���  :  

� ��5% ��&� 	
�� ��5 �� F�
��.  
�  �� �	�� ����� ����'40000 7�8 V	 400000 V	.  
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��  *�&����   *!� �@��5�09I03    �� �	�(�� 29   �0(     *�.1430     "������� 25 
 ��& ������2009<��� C�!� E���&��� ����
� "�@���� .  

��� C��5��� �34 �� ����. +�(���� ��0������� �����@�� ��%:  
�  �	�� F�
��5����& .  
�       ��� �� T����� ����� �����'200.000    7�� V	 1.000.000    ��.�� =&
 V	 

����@��. 

  
��.�;$ ���
� ,
��� %���� O)+K�:  

 C�&�� �� ���@� 		.  �
� ��� �
�& ���� , �?�	� �	@� E������ R��(� *���     
������ �5�� 9
-�� ���:� ��� ��� U���� /���� ��. E�3� , �5�5����:  

  
*�� �5 
�)52 :(7��	
� �����
� b.��� :)�?� �+ K����
� ,
��� (C?��:2005$2006  

  
  
  
  
  
  
  
 

         Source :Direction générale des douanes :Modalités d’intervention en matière de lutte contre la 

contrefaçon,Alger,Novembre2006, p2.  
 

     "��&�� �5�� ?� �� G
?� ������ �%��� ���  �	���& �  ?�
�� ������� 
�	� 1�
 �� 7�������& ?� E�3� E������ R��(� �? :2005I2006 , ��Q�� 

*����&�� �&�� ,���4� D���� �� � ��4	@� .  
 

    D�
�% /���� ��. �	������� E������ R��(�� �		5��� ���!��� �8,U������ ������ 
 C�&�� ����@� ����  �
 ��,�5�5����?�5�� 9
-�� ���:� �������� ��:  

répartition des opérations 
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� ,
��� (C?��            
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*�� �5 
�)53 :(����
� ,
��� �� 7�����
� ' � ��
� �)�
� '��5K7��	
� :2003$2006  

  
   

  
  
  
  

Source :Direction générale des douanes :Modalités d’intervention en                           matière 

de lutte contre la contrefaçon,Alger,Novembre2006, p4. 

 

     *!� �5�� =&
)54 (��& �� ���� � ��
��� C�&�� �� ���� 7�.% �% G
?� 
2004� 2005 ��& �� ��&��� A34 	@� ���� +!����� , 2006 7�. 	� ��� ,

		(�� �34 �� E������ R��(� ��� *��� ���� ��	������.  
  

*�� �5 
�)54 :('�+�.� '�.K����
� ,
��� �� 7�����
� ' � ��
� �)�
�  '.� 2007  

  
Source: Direction générale des douanes: Infos Douane, publication bimestrielle 

,N°7,sept/oct 2007,p1.  

  

"��&�� �5�� ?� �� ��&� ���% �
� ����&�� �% G
?� )45.18(% *: ,
 � �������: ��� �������� � ���������� ���	�� , 	���� ��3
��� �&���� ,������ C�! 
��	�	
  .  
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�;
�;$7����
� 7���� %���� O)+:  

    ����
� ���8 ��          , ����	#� �	. 3����� ������� ��� � ���! , �������� ���?@�� 	���� 
����� �� ��3�:(Ministère du commerce ,2007 :12) 

- 2������ <��� C�!� ��!���� �(�� �
�(� "��.  
-      ��& �� ��� ��� ���!2004           ���#.% #�4Q�� =��	#�� +�#�  ��� "��� 

��!�����. 

- �� �:�	
 � ��Q�  ��� ���� D�5�8 V������ ������  ��!���� +��. 

-    ����
 ��5�1500         ��&
� /	�� ��!����� ��	�� �� �(�(��� �@��� ���8 
��!����� ���.% $��&�. 

-              7#�8 ���0� ���� "������ �� �(�� ��!����� ��� C�&��� R�&� J����� C-�
��!�����.  

 

        ,��� ��� �� �������� ���?@�� 	���� �
���� �% �� !  ��� E������ ���	8
D��.S�� �!?��� ����& 1?: *�	� J������)2007I2010( ]��� ������8 �0���� ,10 

V	 ���?�.  
    ��G���� C� ���@���� � ��% �&��	 7�. 	���.)�� J������� �34 	�	.8 *�    

���	�� 	���� "�	�(� E������ �����@�� . �		
� ��W �� ���- 7�8 ����� �34 /	��
 ���  ����	��� ������� ��	�(�!)� �)�
��� C� ��0����� E������ ���	� �.���
 ��!���� ������� �(
��� �� ��:����� ��	������ ���0�G� �� E������ ������ R�&�&
 ������� �� ������ 	�(�!)� ����
 ���� 7�8 	�	
�� �� C��-���� +��5��

=������� 	������,����� B�����,...,a�� . ��	��� ��D�0� ��&
� 7�8 ���-H��
 �&&K��� ���&� J4���� �@�� ��&� ���(.� �������� �����@��.  

  
          ���    ���!           =�
#(% C#� ����5 ���!�0�� *���8 7�. E������ R��(� �-�%

����� �34 �� �����@��� 	��� /�:��� �������� ���?@��  ���4% ��3�:  
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-     ���&�	 �� ��2007         ���#5 C� "�0�� D�-�S� E������ ���@�� ����	��� ���!  
 F���� F�����)Philip Morris (    �#�� �#� �:��� C�&���� �% �� ����	��

      "�&����� =��	��� , �����@��� 	���       �#� �#(�� /�� ���� =������ �
�����
����&�� ������.  

-   ��08   �����% 2007         ���&� ���5 C� "�0�� 	�. D�-�8  )Nestle(    ��� , 10 
        �-�% *� , ��&�� F0� �� �����%D�-�8       �.��(� ������� ���5�� C� "�0�� 	�. 
 ����&���� �����&��� ���0�
��)BCR( . 

E������ R��(� ���.� ������ D��.8 �4 ���	4 ��� ����&�� ���!�0�)� �    .  
  

        �������� ���H� +�� ���� ��%��� ,����	� E������  ��! � ����! /����
 3�� �@0��� 2��&�� E������ ��&1977) , �(
���� ��. ����� ��� �� ���&

�4��'� ���
��� ���5��� 	������ �
����� �������....  
    

                  ����
� �% �� E������ R��(� ��� *��� ���� ��	������ � �� *'��� 7�.  
      % )8 ,�������� ���?@�� 	���� � /�� ���        ��#:�� ��5��� 	������ ��4�G 	���� G
?� ���

               #�� �����#5 7#�. E���&��� ��!8 �4 ���� �� =������  , ����� ��� "��&�� ��
         9��4 ��0��� ���� ����&�� =������ 9��.��� ��	 �.��!������   ,   ��� O6=�    F6	. �6�

 ����"� �B���
� : ")�
� &�#   �@�
� �<J *��# (� Q   ���.)� 7�8 �G����    ��#���� ��#�
               �#� *'����� 9�Q� �
�(  38 E������� =���-�� �� ����& �����8 ��� ��	% ����

     �� E������ ���.% C��14000   7�8 20000        �#����� �!?�. �����& � ��% D���!�� , 
     7�8 (� ����� �0����30           ��	#� ���#
�� C-��� ���� *� ,	
����  ����� *���& �����

���� ��. �5�5���� C�&����4 ������ ����� � U.  
 )*�.�
� �+.4>2009 :3.(  

                  ��@0�� <��0��� C-�� ���� C�&�� �� ��	����� ��&� ��� ������� ��� � =&
�  
   ) E������ �! ��      ��� T����� ��&� $	@��8 %  7�810 %,���    ����
 2% 90 % &�

 (��������
�Q'�5���
� '����)
 �@?� � ��.  
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     T�����                ��&#&K��� ��#�� D�#0.H �(#�(� �-�% "��� R�� ��� ��� A34
  �	���&���)       �������� ������� �� ���?��@� ��?&� ��������� ���� ���� ����@��� (  �#�

              ��.�-#�8 *�#� �% 7�. ,D������ �� �������
� �5����� ������� <��0��� ��. ������
� ��	 ������ ��
) ��
�� �� <��0���� ���!���C��(��.  

   
    ��B�
� &5
c�	. H�"� A<
�  :<J 'J��. &�@� &� M �<66J �66J� Q(��66�B�
� 

�� *# QK����
� *��� &� ����� -���D�Q(�+C�
� 7���� *��# �� ,�	  

    

 ���
� ���
� :  H����� (�-���/ *��=�       �� ����
� ��� ������� �� �����
�

 &��)
� >����
� -�@ O)+ �����
� :.�
�����$F.�� $K��5�
�  :  

  

              ��� ��� �! �� �3����� ��D���H� � *'�       	�(#�!)� �� ������ ���� ����
�
      E�3 �% )8 ,��&��� ��'    7�8 �G���� ����� ���@� )  ������� *�
  *!�0����   ,  7�8 ���-H��

    23�� ����� �������%       ����	�� ����05�� ��G�� �! �� �	()TI(    ��&#�2009   23#���
   7�. 	�K�         � ����� ��� "��&�� "��'8� ,	�&0�� ����
� 7�. �������� C��5� *	.�� C�&

��,�5�5��,�?�@�� �� ����� "��&�� ��5��� ...a��.  
  
                 �����	�� *� ���� +������ *4% ��3 ���� "�& �� ?� �� ����&��      	#
 7#�8 

        &� 23�� ����� =�&�� ���� �% ���� ����� ,���       �#�' 	�(�!)� ����� C��5� �� 	.�
  ��&���              �����	#� �#� ��3�� ����&�� ��	���� =���� 7�8 ���5H� C� �4��3 ��
�& ,

+������ A3�� :  
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      ��#$������
�� '�"������
� '�5.
� :    

       

    �� ��� ����!��        V3���� �4��3��� ���� ��	����� �  G
?� ���S� ,   ) �5��� �%   ���� 
              J���#��� 6��� 7�8 ���-H��, ����� =��5�� *.	� 9���� 7�. 	.�&� �)��� "�� ��

  � 7�. �	.�&���  ������� 7�. D�-��             =��5#�� ��5#�� *#.	 �#���� ?:#� 3�Q� ��� ,
)ANSEJ (              �#����� ��#�� /�#& =��5�� �! �� �.	���� ��0���� ����'% �% G
?�

(�     �� ,�!��. ��% ��	�� ������� �0��          ��#(���� E���� 7�8 90��� =43� ��� =�5�� �34 
     �� 9���� ���� ��D���H�9��(
  B���� 7�.   , 9���% 	�� �����!����  ��	��@��  �  	#�

             �:�% ��� ����& 7�8 90��� B���� �% ����� ���! 7�. E���� 	� ��G��� (�   �� �34� ,
   ���� �� ������ C�	�     ��&��� ��' �@�� 7�8 9����� �� .  ����
    ���G� ��   =���� 7�8

 �� � :   , F������&�� � ,  �% 	�� ,E�&����    �?��&� E��4    *.	� $���  ���� =��5��
E����� $��&� 7�.,  ��:��  6��� 7�8 ���-H�� �������� ��0� �((���� "�	��(��.     

    
   �	�� ������5H�    ����- 7�8        �(�� ,V����� �� ����� � ������ E��� D�5�8

 	���� ��              �&#�& �#�� ,����#�� ��� ��������� �� ���� 		. 	����� ��% �������� ��
       ��� ��� 7�8 ���&� ������ ��������� ���% ��
� ����.,     �	�#�  ��������   ���#��
�

    ��@(�� ���@�� �� ��&��� /�(��  �� �34   2	K�& 7�8     ���:� ���:�&)� �	��    �
�� �4
 =����� ��  ,   ��& �0�2007    ��
� *�   ����
3.5         �#. =�#���� 7#�8 �)�	 ����� 

�������� ��	���� �� �	������� 9���� "���.  
  

  E�3�              �#� �#(�� ��#&��� ���8 �� �?�@�� ��
�� =���� R�� 7�. �@��
  /�& ����� ,�) ���       =#���N� ��&���� �(�� ��
��� ����. �&�     *	#. ���#����� ,

     ���&��� ��' ������� ��. ��
��� *�������.      ��	���&��� ��&���� �?��&� �-�% *�	��� 
���!� �% ��� ��	�. /��G �� ��@(�� ���@�� D���&�.  
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��.�;$'����
� !�"� *+� : 

            �� .�0��� ��� ���H� ���	�� �� @�� �������&)� 6����� �3�� *���4)� �8
C-� ������ ��&����� �, 9�� ��?�@�� ���:�&?��8 �� =(� E�3 ��"��
� �   �#����

 ��#����� ����. (
�� ���� 	������ ��?�@�� ?��&)� ?� �� C������   �#0������
����� F%� ���@� ���� �������� C���5��� �� 	�	@�� 3�0�� �� �����!8 �(��    �#� 	#��@��

	���� �� ���.�0�� �:8 ����. (
���� ������
��&�� ��.  
 

           � �� *���� �
��&�� �%     ����
 ����- �
�(% ��� ��   � �� *'��� 7�.  9���  �34 
 	������ ���0� ��!��,  )8 �% �
��&�� 6��������@� 	��� ����-8 �  9�?��&� �&
% �8  

�H� 6��� �� ��� ��� 9���� ��� ��G� 1� �
��&��@�� ��� ���� �@!�� � �	���
����W �� ��4�&�� ���4 �������.  

 

      ����� ��� ����7�.  �� $��&#� 7�. ��� ��G� ) ��
��& ��!   �#
��� B�#
 
B������!��� �� � ��� ,�&�����     23#�� �#����� =����� ��� 
�&�� �� ��
��&

�� ������� 9.���� 9����� ��� �� ����  	�(�!� "��&��  *#� ����@�&�� ���	� �� ����
� R�&�6���������� $���� �	��� ������  ) F��� �
�(1�
    �
��&#�� 6��! 	�5�

 ,����� ����� ��� ��� 38��&�� ������ ��
���� E�� �� T��&�� =�'% 44%  ���-H�� 
  7�8  V������ �������� ������ ���    ����� ��3���  ��  ��&� ���: 39.4 %     �#� ��� �� ��

 ����
 :�� ���� �������� ��&� �% ��
 13.3.%   
 

         �
�� ���� 	��C-� 3�� &8�������� 	��� �	�� �
��& 1@� 7�8 /	�� ������ 
��&���� ����:��� �5�� =(����   	#�� , ������ ����&�� �� �(��� 	?��� ��#�G% 

 T��&�� 		. �% ���&� �������������� = C0��� ��� ��� ��4.09 %  *�.2001  7#�8 
196229   �
��&  = ������ 17553    *�. ?� 2000     *��#� ,    ���&#��0��S� ���#�� 
70880   �
��&  �� 2% :��  ��&�  36 %   �� T��&�� 6���� *�����  T��&��   ��&#�����  �

��3��(�  *4		.  7�8  33607
��& *: ,�  �������� T��&�������S� 9244  �
��#& ,
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  � ��
 �� 		. ]�  T��&#��     �����#��)� 8260    �
��#&  ��#�������� =   �
��#& 6444 
���&��� = ���4585�
��& .  
  

  � C!��� �
��&�� ���    ����
 *�	! 3      *���� �� R��& ����� 5   ����� ����%   �#� 
  	�	
2015 . �       ���& F��� �% ��
 �  *�.2004   ����
 5     �% 9!���� ,R��& ���?� 

 ��& *4		. (�2016 ����
 7�8 100R��& ����� .  
  

             6�#���� �Q#� ����	�� �����:�&?� ��&��0�� ������� �. �	�( ����� ��5% 	��
��&�� ����� �
    :�� �&����� �10 %  ��� J����� ��     ,*�#��� �#�
)8      ��	 #G� 9#�% 

       ��&#� �#�' ���� 6����� �34 7��� ���� ��� ��� ����� �� �	�� �� 		. �� $��&���
 ����� ���(��������
����� +�0��� ���	���� .  

   
  �	���&��7�8     �
��&#�� �����@�� ��G���� �����(
8 )Wood.L,2009:5(   #� , ��

        �#����� �� *���� ��
��� J����� �� �
��&�� �(
 1�
 �� /�(� ��� ���147  �#� 
6���� 174�	 ������ �0�@- 	� ���� �4� �� ������� ���
� ���� F���� 39.  

  
 �
��&�� �� /@-�� ���� ��� ������� �34 =&
��� ��� �� �� ���� :  
I��&���� ��' �4 6����� �34 �� ���	��� ��.�� .  
I          ,������ �% ��.���� ��
���� �� /����� ��	! /@- ���#-H��  7#�8   C#-��� 
  B��.,D���H�      ���	! $	@�� ) 1�
 D���H�   ����
 81     ���� ���& /�% 230  /�% 
 �� ���&F���.  
I����� �����&)� /@- .  

        +���� �	. 	��� G
?� , "�& �� ?� �� �  <����   6����� �34 ��    *'���#� 
 � 9� �� � ���	?�� �� �.	�&� ��� , �@��� 	� ��
��& "���� ��    A3#4 E��	� ���	��

+������            	?��� �� ��@(�� ���@�� �����
� �	�� � ���4 �	��� ���@� �
��&�� �% ����.��  
 ��� �� ,���-H��������� ����@�� 	� /�G��� )��� R�0� ���% 7�8 $��% ��� �� .  
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�;
�;$�.��� ���;���� ��� � :  

                      �#���@�� 9#�� *�#� 23�� ��
��� ������� 6�-��� 9�Q� ���:�&)� P��� /�@�
      ������8 �% ���& /��G��� 6�-��� E�� ��:Q��,�����:�&)�   7#�.    +�#�     T�#��� 

      �����:�&)� ��#4����� ���
 *: ���,�����:�&)� ��.��5���    /��#G�� �5#��,
 ,��	�(�!)�,��&��&�� 6�-�����.����)� ,������� �  �5� ��� E�3�    ��������� 6�-��� 

����	H� ����G����� )�)+.A.G42006: 306.(  

  

     �8 �  ���
���:�&)� ��		
�7�. *��� ������ :  
$�)��
� 3��
� *��  :   

               �	�	�� 7�. ��
��� "�&�� *�
 �:K��       		#.� �
�&��� 7�. 	��@�� ���:�&)� 
  ��5�� ��	���� ���&��          �:�% ���� C0����� 2	�0�� �	�� ��3 �	��� ,������&��� $	� ���

   ������� �����:�&)� ����&) �����!.     ����(�� �	�� 7�
        ��3 C#!����  �#��� �#���
 ���4%������� ����5�� *���4� 
� ���� $���.  
       �8      �)���
�� "�&�� *�
 ��. ���4% ,A���  ���@�  �#�     *#4% ��#�   #���@��  

     ��5����� ������� �����:�&?� ����� *�
�� ��&0���   �
�� �4 ���     ,	#����� ��(�� ��  
����&�� ����� 1�
 �� �����. 7���� =������ �?�
� ��4����.��.  

  
  $ (����� '�������7�=��� '�)5 :  

   ���� 	��� �8 ��	�(�!�,T�-���� �������� ��
���� *&�� ����    �����
�����&)�� �)�
���� �������� C� /����� /�	4�� �� ����-�� ��'� ��	�(�!)� 

 $��&� 7�.	�(�!)� �� ���� ���� �����@�� �)�
��� $��&� 7�.� ������ 
 ��3�� ��.�������:�&?��5����� ������ . 

        �@&� ��&����� �����-��  ���
�� 7�. ������� �&��&�� 2��
� �% 2���-�� ��� 
D=.��&��� ����- �� �@�5� ����� ���:�&?� $��% ��
�� ���, ���  �&��&H� "�0�

�� �4� ��&�&�� ������ ����� 7�8 2	K� *�@��  =3� 7�8 2	K����:�&)�,  7�8 ���-H��
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@� ����- ��5��� *�
 C� �������� ��@&�� ��	���� �&��&�� 2	�(�!)�,  �&��&�
 ����	�� ��������� ,����
�H�� 7�8 ���- ���� ���� /�(�� �@& �&��& ���� ��@!��

 =3�� �	%���:�&)� )���� .F 42006 :2.(  

   B�@� 	�� �� ���:�&)�        7�8 ��� ��� �� �5����� ����<���� ����      �#� �#(�� 
       D��.S�  ��� 23��  ������5)� *�G�        7�. �@&�� 	��! B��� *�@�� 6����� C&�� D�-�

������� ����5�� ��5�. 

    *�G��� �34 5� 	@�� ���   J��� ��� ��� 6���8�    "�&�� 	�(�!�      �#���. *�
 23�� ,
   J���� 3�0���   ������� � 2	�(�!)� T?(H   ����� ,        ��#� ����� 7#�. ��@!� ��� ��� 

  ������    7�8 ���-H�� ,        ��.% ����� ,���:�&?� ��@��5� �o	. ����   ���� ���% �
�&� 6�
�:�&��� ���%  ���
� +�������.  

        o�% Z)8 ���3���� 	����� � *'� � �34   E��4�.����  "���@�� ��   �4�#5    �#��� 
  ��&� � ��.���          ���-8 ��!��
��� 6��! �� �5����� ������ ���:�&)� ��(
�� �� 

$���� ��.����� B@� 7�8"���@�� A34 *4% ��� �� ,:  

 $  *�+���=�����.���� �����
� : 

    �����&)� *	. ���@� � �&��&��        ,����:�&#��� 9���� ���� �!��@�� ���% �� �����
        �.����)� *?&�� � �&��&�� �����&)� �� ����� ���� 	@��  )1962I1991(  �#���.,

       ������-)� ��:�� �&��&�� �����&)� *	. ���0� ��� ��� �o��. �   ��&��&#�� ��@-���
    ��� ��� �	�& ���� ���&�� �������   @&��� ����& �� ����        7#�.  ��#� �5#� ��:% 

 ���� ������.) E�3� ����8 ������� � ������� ����� F�K� =����&�:  

       I� ����
�� �����&)� =���� E�3� ������� ��@��5��� 7�. ��:Q��.  

       I               9&0� �� D��& 	
 7�. ��
��� � ������ ��:�&��� "
?� 23Z�� �����          
9������� ����� *�	@�� ����� ..  
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    $'����
� '�.
� :  

               ��#&� 1#�
 �#� ,�G�
�� ����� ��� ��� �� ���
��� ������ �b5�� �	�5 	��
 ��� ��� �. �� �4� =������ $��&��� ��	 � �) ���� 6��! o�% ��' ,�)�(�)�:  

    #  $ �=.
� !�"�:  

      ��@��� ������H� ��	���� ���% �� ��� ��� ���@�         �#� �		#. E#����� ,�
�&#� ��
     �#�.���� ]�� ��������35      �#��� ���#�� 13      �#��4% �#���	 ���#�� :  �#�� ���

          U������ 		. ]��� ��
 �� ,�&�� ,��&��� ,���	�' ,����.,�����&!,���4�,��(�@��45 
 D����.  

    ��#�:� ������.) E�3 � /�� � *� ���5� ���� 6��! ��� �� ��� ��� �����58 o�8
��4�:  

I         ���� ��&� �� �		. �&��� �. �:�� ��� ��� o�%  )  ��	�	
�� E�&�� �(��(  ���. ,
                 �3#4 �#� ���:�#&?� �#��4 ]��#�� +�(#��� E�3� �4����� 7�. ?��&)� 3��
            ��#G� �&�&#
� �#-�0��� �����:�&)� A34 ���. ����@&��� ���	� C� ����,�����

 ��&� o�% 7�@��,�����@�� ���0��� B�0��)����� ��' � ���	! ��� ��� �� ����.  

I    � �@&���� �
�&��� o�8          � �@&�� ���5 	��� ����. B�0�,��� ��� ���&� ������ 		@��
���)��� � ��� ���� "���� �� ������.  

> $ (������ �����:    

            �#����� ��#-�% /���4 ��� 6o����,�)�(�?� "���� �o	. ��� ��� �� �����
7�8 ���-H�������H� ���5� F������ F��0��  .  

             �� ��� ��	@�� �G�
�� ����� �	�5 	! ��� ��� �� �)�(�)� ��&� ��@-� o�8
             �o	. 7�. �(
�� ����H�� R�(% 	
�� /��4 �� 7�. ��� ��� �� �(
�� =@(��
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                 7#���� �(#���� R�#� 7�8 E�3 $ @� � /����� !Q�� �.�&� 	
�� �W �� ����
 �Z��� /�����       �#������� ���5#�� �#�Z��� /��#��� ����:�� �(���� � *��&���% ���5� �

�������.  

              E�3� �0�� ) �4	
�� ���	�� �! �� ���
��� ������ ��� �� �����:�&)� ���� o�8
             ��@-� ��&
�� D��& 	
 7�. ������� ������ +���� 6����� 7�. ��@��� �� 	�)

��� ��� �� ���
��� ������ .  

G$'���"
� �����
�  :  

              �#��� V���8 �� ���	(�� ���
� �� ���@�� ,�!���� �	�(� 	���� ��� ���  o����
          ) �.���� E�3�� ������� ����� ��� D��
(�� 7�' �3� � ,?:� �@�����   ��� ����&�

��� ��� ��
�-�� ����� �	�@��� ��:  

G        $1$����
�:    ��� ����% �	�� ������ ���@�       	!�,��.��(#�� �#� 	#�	@�� ��&
     ��& ��� ��� �� /5���1956           ��.� 	�@&� �&�
 �� � �� 	?��� "�5 =��� �� 

           ��@(#�� ���@��� ����� ��� �.��(�� �&�&�� ����5�� ���:�� �	���� A34 ���@��,F���%
 ��&� �@�����  ���� C� �5� 3898.3%     ��#& �#� ���	�(�� ��2005  �#��@�� 

��: ��� ��������. ������ J��� �5. �.  

          G$2$  ���"
� ���
� :         �o	�� �@�����  ���� �� ���- ������
� ��� ��� E��� 
   �� �:�Q�3000        	�@� �� 2% =@�� ��� ����� 10%     ���@��,����#@�� �����
)� �� 

*��@�� �� �@�����  ���� ��
 *4% 	
% ���� �&�
 �
.  

         G$3$&����
�: �     �#����� �#� � 1�
,���	@��� ����:�� �� ���� G
 ��� ��
              ����% 	��� �� 9�	�� ���,������ 	�(�!)� ��	!  � @� �� *4�&� �.���� � ���4 	����

   ���	@��� ����:�� A34 *4%�:        ��0&�0���,��&����� 	�	
�� 7�. � ���� ��  ���� � 	�	
��
       /����� � "�@�� �� �� ��� ��� "�5 �� , � � ��       =�#! ���� ��. �� +�(���� E

�	���& �� *����� � ��� . �� "�� �� �,����..  
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    G$4$ ��C	
� !�"=
�:    6����� �34 ���@�  5��� �     =����� ����:�&��� �! �� 
���� ��3� ���:�&)� �)���� +�� �� 	�	@�� ����� *'�:  

     $         �
�(#�&��� �-���� �� �5����� ������ ��
?0�� ��5���  ��#.�� ���
��.��(��)]����,��.��(�� *������,���� �� =��
��,������.(...  

     $   �##������������ ��##������ V���8,�##������� �##���� �	�##&�� V�##��8
��������� /������,��	.����)���-@��� ���� ��,����0&�0�� �	�&��.(  

    $  �##-���� T?(##�&�) �##5 	�	##.8�,�4������ A�##���� /��(##� ���
���5���,�������.(  

     $          �
?0�� V���H�� ���@���� �0����  ������ ������� ��&�&�� �Q5����) ��&
�
�-���� �� �� ���5� ������
�� ���G
� 2���@�� �����.(  

    $ E��&�� ����� ��5�.  

 � ���                     % ��&� ) ���% )8 ,����:�� A34 �� ��� ��� 9� �� � �� � *'� �&

��������� ���:�� 7�. *��	 �5� 	���.)� 7��� ���8� ,?��&�.  

$ '�5.
� R��=
� O
/ ����
� ')5 � :  

     ������� B����� ��&����   ����� "��@�� �5� ��� ����:�&���  38 ,�#�� ��� �� 
 ���@�����	�	5 D�� �� ���@� �����:�&)� .  

        ��	 � � ) 2��� ��� ������ *�G��� �8     �� �.����� ����� =������ $��&���
           7�. 	���.)� �3��,����� ��� E����� 7�. ����5��� $	� ������� ������ +��� =��&��

             #� ) 23�� ����@�� 6����� �	��& 7�8 ���-H�� ,E����� ���&� �� ��	������ "���� � 
    � ,������ 6����� 7�. ������     ����� E�� �4� E����� ������ R��-0��    2������ E���� � �0
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�,�.��(��    �34 �    6�#� "#��� 2��� ��� ������ *�G��� �.��� �� E��5��� 7�8 $	%
E����� C� 9���@� �� ������ ��:�&��� $	� /����� �� .  

             �(#
� * ��&#��,�	� ���	� E����� ���	�� ���� ���	��� �S� E�3 �� �:����
        �� ���	��� F0� ��� E���� F0� $	� ���� E(         ��#� �� �	�@�� �� T����� �	� =��06  

  �17      ��� �� 7�8 C0����,���� 33 � 34          �#�� ��#0���� ������ ���� "�@�� ��	�. *�� 
���0���� �����	�.  

              R�#(% 6�#���� �3#�� ���&��� ��&� 1�	
�� ������ *�G��� T?(8 �S� 9���
    ��
?(H� =����� 2���-��	�(�!)�       #����� J��#���� "#��
�� E�3�    �#�!��� ��

���:�&)� ������.  

   $�+�.�
� ��=�
� �5 �:  

          ����:�&##��� *�##�% ��##��� �&##��4 �.��(##�� ��##�@�� ##:��  ������##��
          ��#�@�� �5#��,=�&�� �3#�� ����:�&� �0��,��.��5� ��:@� �������,=������

           ��� �� ���� ������� �05� 1�
,��� ��� �� 	�	���� F�� �.��(��:�&)����   ���8 �� 
    *!� �@��5��� *�&����93/12           *�#�% �&����� "��@�� �!��� C� R�(% ���@�� �% 7�. 

���:�&)�.  

               �% ����&�� �&��	�� ����� 40 %          �#� �	�#. ������&#� ����:�&#��� �� 
 �&�� �&�����)05 (�.��( ���. 7�. �(
�� ����&.  

              �� ������� ���� ��5��� :����        �.��(#�� ��#�@�� 7�. �(
�� ����:�&�
�� �&�&%:  )A���.�.4�2005 :134(.  

    I ��&�� "�0� ����� �.��(�� ���@�� +�(��� �0����� ������� 	� �	� ��.  

     I            �#�!�� ��#��4 *��% ��0���� F0� *�	��� ��D���H� �: ���:�#&)� ����4,
 ���@�� +�(��  
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     I    � /������ �-��% +�(��         A3#4 6�-#� ��	 ����� /����� �5� �G4�
              	�#��� ��G� 	@� ����5�8 *	@� ���4� ��5� "���� �� �% ����� 2� �-����

������� �
 6� �.  

      I ��5��� 6��� �((���� ��.��(�� �-���� �@��� "���� *	..  

 � �38                ���#! *�#�% ��#!�@��� *#4% �5�� ����@(�� ���% �� ���@�� �(���
&)����:�              �	#. �#������ ?��#� ���&#� B��� �@�! 7�. �(
�� =���� 1�
�,

    ��	��� �34�,����4� ����&����.)          C��� ��3 ���5� �4 ��� ��� �� ���@�� ���5� �% 
            *	. �� ���� �����@�� 	��� *	. �. ����� �&�� ���,���G��� 2��	H ?��#&)� 

 �����.  

$A����
� !�"=
� ')5 � :  

  �8 &���           ����@� ��.�5�� ��' �&������ ?� �� 2 ����� 6����� ����&� ���� ���
,�	�                �#�' �#�� � �@#-� ?@� ����@� ������� ���8 �� ����@� ��3�� �������� �%�

"?�H� 7�. C�5�.  

$���E.� � A���/ ��" (�< (C5 �   

               � ��D��#�H� ��&�� �Q5� ���(����� ��������� ��&�& �� *'� 7�.  �#���	H
            ��#&�,����G����� �#���	H� "���@�� �� ���� ��: �% )8,�����@�� ���	��� C��&��

�.�������� ���� ������8 ���� ����:�&��� $	� ���& :  

     I *�G��� ���	S� �0��� ���4 =��'�����:�&)���� ������� .  

     I ��:�&����G���  �:�%  �� ���5Q� 7�. �(
�� ��.��&% ����� ���.  
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    I          = ��	! ����� ���@� �@�& ������ �� ?�� �	���16   *��  )    (#� 	!�35 

   �)�
�� B@� �� *��(  ) �	��� A34,     *�#�% �&��� =����� �� *��% �:?:  �����
) �)�
�� 7(!% ��� ��(�� ��  $	@��12���� .  

     I          �#!��� ��,��� ��� J����� �� �.�-� (�� ��5 ����
 �G���   ) 23#��  
            ��@#&% �% 7�8 ���-H��,6��&�� ����
 ����% D���� 2% 7�. ����(� =����
             �
5�� ��@&% ���� 1?: ����
� "�0� ��� ��� 7�8 ����. ���	 2% �� �
5��

  *��@�� �� 	�� 2% �
�.  

     I �	���&�       *�@� ����	�� ��&&K��� B@�� �&��	� 2002    (0�� ����. �% R-��,
    $	� 6� � ��    �
� =����,����� ��� *��
���20    ����
� D���8 387   7�8,*�#� 

����-��� ��D���H� 	�@�� �� =���.  

  *!� �	��� R-��)49 (          ��#& ?#� ��� ��� �� ��.�� �&���� ����&2009 
 = ������183���	 *��@�� �� .  

*�� ����
�)49 (�� ���+�� '����� '
���  �C?'.� 2009  

'
�6666��  � >���� ������2009  

���+�� '" .# '�����  134  

!�� �
� -�  141  

-�.
� L�?��� G��?���  113  

����
� :�E��  117  

(�5)���
� �����  166  

&������ O)+ ����
�  131  

&���;���
� '����  70  

>���@
� ���  168  

����
� �+ 7����
�  120  

��=�
� <�	.�  125  

!�� �
� 3C�/  51  

����
� :���
��
� K.
� '+��M�5< 3� ���� 4.  
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  ?� �� 	���            D��:�#&�� ��#���� =������ ������ �
� ��� ��� �% "��&�� �
     6��5��� "�'� ����:�&��� ����
� �����@���� ��������� .     	�#�� 7#�. 	� ���

�D���H� �����&  7�. �:Q� �!��.� ���:�&)�� ���@���� ����G����� ���������   

$ � ���	
� ')5:  

     7�. 	�&0�� ��:Q� ��G����:�&)�        /����� A����.�� D��& 	
 7�. ������� ��
��� 
 �������� ��:�&��� ��@�	� ����-8+�(���9
���% �� D � .  

                   #@�� /�#& �#�� ��� �#� ��3#�� ����&�� ����G����� ����	H� "���@�� �8 
         � A3#4 �#� ��0G���� 7�8 2��5� ���	�� ����:�&���     ��D��#�H� ��&#�� ����	H

�����@�� ���	��� ��&
��.  

          � ���	�� E���� 9� *�! 23�� R&��� =&
�  23��  �5557     �#�� ��� �� �&&K� 
  ��&2003 ,  ���     �� ��5��� ��&� �&���      �#�.�� *#!�    = �	#��8.6% )  K6.
�

4�
��
�2005: 248(.   

               *'��� 7�.� ��� ��� �% G
?� "�& �� ?� ��     ������� �#4     +�#� 7#�. 
   �	�	. �)�������:�&?�      ����	� �	��  ���Q5 �� ���:�&)�    �#5����� �#�����    �% )8 

  *�
�����:�&)�     ) 	���� �� ��5����� �������    A34 	��� F�@�    +�0�� .   ���#-H�� 
    ��:��� 	��� 7�8   ��.����� �������:�&)�          �#� �(�� ���� � � ) ���� ��� ��� �� 

�� �
��&�� 6���      �� F�. ,�����Q��� 6��!� ������ 6������      �#��� ����&�� ��	���� =��
               	#��� /�G�� "��� �. , ��&��� ��' 	�(�!)� �
���� �� ��	�� "�
� �% �.���&�
               �#��� �����:�#&� C���5� �� ���&� ��' ������ �@� ���� ���� �% ������� ����@��

�����% ���G@�  .  

  � ��B�
� O=�  c�	. H�":  O
/ � O��      O6
/ *��=
� &� &���?�� >.���� O=   �6����
� 

 �� ���;�����Q  
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����$ HC�/���@
� *�E.
� :  

           +���� 	��� �8        *�&� 7�. 9����
�� 2��� ��� ����-�� *�G��� ��=���-� 
 6���� F0�� �	�	.�����5�� �4	�@� 7�8 ���-H�� , , K� 23�� �4 2	7�8 ���� 	#��@�   #�

       ��	�(�!)� ������� *��% ����. 9�@�� ����-�� )    =���-#�� ��� =���-�� ��:� (  , 2%
/�&   2	K� 7�8      C�	� ��0����� +��5�� =��� ����-�� ��  *	#.    *�	#�� �% ,�#�@�	 

  *!�� ����� ��
��(���.�� T������  �#��
���  , ���#-H��  7#�8   *�	��#&� *	#. 
�����0��,...a��.  

       �� +�� �% ���         9@�	� 23�� �4 ����-�� C�	� /����� $	� �.�7�8     �#� =�#���� 
��@�	���	��� ������� ��� ��:�� +�� $��% ����@� 2% ,.  

  
                   =����� 3���� =��@�� A34 E��	� ���@��� ����&�� 7�. =�� C-��� �34 *��%

 ��	���� �34 �� �
����� ��	���� ���&��� F����.  
       
     �! F����             ��& �� D�	��� �������� ��������� �����-�� ���&��& �	@�� ��1988 

             �����-�� �)	@��� /�0��� ����-�� *�G��� ��5�� 9�. J�� , &�&��� V�	�� �5�
     9��	�	�� ��&
�� ����-�� D�.��� C�&�� E�3�   7#�8 ���-H�� ,  C��5#�    ���:�#&)� 

������.  
  
        =���- ���� 	�� ���&�� ��%      �#�� ,��#&��� ��' 6����� ����5� C� "����� 

�(�!)� �� 6����� �3�� ����	� V��	8 7�. 	.�&	��&��� ��' .  
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��	
� '���? :  

  
               �	#
 �#� ������ �� ��� ��� ����3� ���� ��	������ *'�� 9�� "�& ��� ���%�

 )8 ,�������          ���� �(�� ������� J���� ��@� *� E�3 �%    ��4�G� "�@��    �#�' 	�(#�!)�
��&���	���� �34 �� �4��5��� $	��  7�8 �G���� ,��&� �������� ��0�� 9��.  
  

   ��� ��� 7�. =���&� �3�           �#� ���#&��& �#
�� ���� ��	���� =����� 3��� 
��&��� ��' 	�(�!)� C� ��@��������� 	�(�!)� C� ������
� ����
�� , .   
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����������:  

  

                  ������� �	�
�
 � �	�� ���� ����� ���
� ���
�� ��	��
�� �����  ! ����� "�

����
�� :           $�%����	�� ������� ���
�� &���� ��
���' $������� ()� ���� *���! ����	

��� &��
�� �����
� *����� +���� �,�� &�! " -�)�.  
  

    ������ ()� &/ "! 0�                 ��	��%
�0� ����%��� �%���	 	�� +���
�� ���� "�'
 0 �

      ������� &�1�� �� ��/ �	2����          -��3%
� ��%�� -�)� $�4����� 5, 5���� ��6 	��
�7

 5
�� �8�
��� (����� *��
9� &��
�� ��8�'.  

  

      $��/1� 5, ���
��� ���:�8�� *�1    	���        �%4����� 5, 5���� ��6 	��
�0� 5��
 

;��:  

<  	��,=� �����
1� 5�>� 0 &�>3
�� ����)�28��� ������� *�� 	���
.(  

<          5���%�� 	��
�0� 5, ������� ������� A�
� ��3
�� )     B%>�� $A%���
�� $	��%8��

$������������ $5���:��...C��.( 

<             +�� &�! " ���7>
�� "'� 5
�� �����2�� D�� 5, ��/
�0� 	�'�		�   " ���' 

�� *��� &>3 )$�1����� $�178�� ���2'...C��.(  
   
     �!� �����  �)�            ��,�' ���� 9
	1 " &��2
�� �)�
�� ����	
��� ��E���F� "�, G:��� 

   ;�� ������ ���3H� ����! ���4��1F�  �8���� $    �	��� ���
�� �I1���    �07
%�0� 5, 

��' &'3� ���� 5
���  �4����� 	��
�0� 5, �	����� 5��
 5, �������� ()�.  
  

   � ��	2
� ��� J��=� �)� ;�� ��1��
�0� D����! �')� $ :  
  

  ���������� ������ ����� ���� ������ �������� : 

1<           ����� �� �����8
� &�>3
�� K���� ��8'
�� ����H�� �����=� ����� �����

      0�'��� ����
 ;�� �,�:F�� $&��� +�� �����
  �� ������ �  &4���� &�>3
�
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   ��� L�
 �/�	1 &�   G��           �:%�! *%�� �'  $G��� &'3� ��
���� �	���

�H8'� ����
 ���� 	�� �0�'��� ()� ���	
 .  

2<              &%�! "% ���4��%1M� 5����� "���	��� &�>3
�� L��� "�� �4�	�� +���
��

&�>3
�� ���3H� +��

 ������ ���4��1� ;�� &��1��.  

3< N���
            $��� " &��� "� �4�	�� I1��� ;�� ���81
� 5
��� "������� L� 

O��! ��� " ������� �0	�� �2��
 ����, ���4��1� ;�� &��1���. 

4<            $�� &�= &��� 5, "�4	
��� "��'
� �2��
�� �����'
�� K����� ����
� "��1


           ��'�3%�� *�1%�= �����'
 K��� 	�	��� G��3
 ;�� �,�:F��  ���>�%��

+���� O�� G &��8
�� ;�� ��
	��� &�! " 		��� ����
���. 

5<            +%��� "� 5��
�0�  	��
�0� ��1��� ������ "�� ��7��� ��� ����:

           ��	��%3 ��� "���1�� ���� ������ *��	
 5, ����H�� ������ �'��3

  ���� �����
 ��)  $�,�:F�� ;��         ��%! �%����� *��%�! L
,  ���%��� 

 ����H������	F�� �����'
 &�! ". 

6< E�3��    ����>3
 �0�'��
�
 ���:2�         &	�%�
 �%��� &��%� � $N���� ���2�� 

���2�� �)� 5, &��� 5����� 5:��� "�� �������. 
 

 

���������������� ������ ������ �������� :   

 

1<        ���>��� G���3��� �2��
�� ����/
�7� ���' ��	 E����  �����
��� ����
���

��� �������� ���� �����2��� D����� �����=� �	��2��.  

2<            "��%1
 ;�� �,�:F�� $"��/
��� ������ ����
�� ��3��� �	�	� +��� E�3��

 ��:�9� ���
�0� ����
� ���3�� �
,	.  

3<        ���� ��	��
�0� ����	F� A�
� "�� &�'
��� +���
�� ����:    �% ) �%���� $-

*4��:��� $-�����(N����
��� �����2�� ��	�� ��E���� &���
 &�! " .  

4<             �%���� G% ����/
%�0� ����
� ;3�
� �� ��'����� ������ ������ P7��

 ���2����������������D��2�� L� 5, .  
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5<*���=� "��/
��� *��� L��  ��/
�� Q�� +�� ����: .  

6<   /
�0� ��	� G��3
           �%178�� 5��%�2� �%�� �2��
�� ���� �3��� ����

           &�� 5, "��/
��� ������ ��	� �7���
 L�� G��3
 ;�� �,�:F�� $�1������

 �4����� *����� 5, �������.  

7<        5%, ����' ���	 *��
 5�, $��	��2
�� �������� G��3
� ��	    ��%�2�� &%��
  

51�����.  

  

 ������ ���!�� "�#��� �����$� �������� ���������  : 

 

1< 5
�� ���>/�� A�
� ����� �/ 	�	1
 	�� 5���:�� G��3
�� ����� ����:

���:
�.  

2<*4��:�� ���:� 5, &�8� &2
� 5���: E�:� E�3�� .  

3<5���:�� *��
�� �1,�' 5, �1����� "�	���� *���
 " �	�8
�0�.  

4< �! I�	1
��          P7%�R� ��%�2�� ;�� �,�:F�� $���
���� �����:�� ���	F� ���

5���:�� E�	=�� �2��
 ����	 ����� +,� ���	F� ()�� &�3.  

5<����:�� &��1
� ���� �2��
�� ����	F� ��E���F� ����
 ;�� &���.  

6<   "���� ����
*4��:�� ��E�����    ;
1 ()�8�
         ;%��  	H%� � �)�� 9�, ;��
�

1�9��
.  

7<            +���
� ���� ������ �	��� �,�
 &7� " 5���:�� *��
�� �1,�' �����, �	���

���� ����2��.  

8<              G%,� ;%�� ����81
� -�)� *4��:�� �1�� 58�� ���! 5, ����� �	���

	��8��� ��3��� "� ��	����� &��� ��	�	�.  

9<         5���:�� *��
�� �1,�'� �2��
 ����	 �����8
� 	2�     ���S3 " 5
���  ����
 "!

A�'�� ������ ���:��� "� A3'��� �2��
�� ������� &	��
 5,.  
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������%��$��� &����� ��'�(�� ������ �������� :  

1< 	��8�� �1,�'� �2��
�� "����2�� 5, ����� �	���.  

2<           ����%� *��
�� ��>� N���� ���2�� 5, J,��
�� L
, %     ;%�� �%��� L���

�� ����H�������. 

3< 	��8��� ������ ������ ���:� ;�� 9�7�� ����:� �����  !��� ����
. 

4<             $����� ����	F� $��'1�� " &' ;�� 	��8�� G�
 5
�� ����� +���
 ����:

��$"����2�� $D���F� �0�'�� -���...C��.  

5<            %���
' 	��8�� �1,�' 5, ��
������ �1�� 5
�� "�	���� *���
 ;�� 	�
�0� �

 $"������ $�����
�� $K��' K���...C��. 

6<     ��� "� 54�:2�� ������ &�,��� )  ��4�:2�� ������ ���72
��(     "% 9��'
 ��>� 

   �'1�� ��	�� "�	� ���72
���    ��/S
 �! �>:  !         5%
�� ��� 5, &�1�� �� ��/ 

       ������� "�	���� 5, ;��=� ��
��� &
1
      ���� 	��8�� ����1 �3H *�12009 $

     ��2�� 54�:2�� ������ ��� I�1 &2
���        5%, "���%�� "��������	 �'�1� 

��� .  

7< ���	�� �������� K��� ���	� 5, ��,�83� 9��	
� 	���� �'1�� 	��� ����:. 

8< 	���� &��	  	��
�0�� 5�=� $5������ ���2
�0� ��,�
. 

  

����������)��� ���*��� %���� ��'�(�� ������ ��������+,����� ������ :  

  

1<  $�0���� 5, ���� 5���� ���� 5, �7��� &��1
� *
�' L
, ;�� &���

*���T� ������� ���� &��1
�� ���� &��
 A�� 5
���.  

2<   "�! ������=� "�	���� 5, ���� $U����� 5, ���4��� �����
 -��� E�3��

���� � $"���4����� "���
>�� " ���' 		� 	���
� &��! &��1
 ���� &

4����� ;�� ���� �2���� "���
>�����, ��/
�0� �	��� 5��
���� �$ �� �' 

 ��� 58, *�>�� 5, &�1��20075���1 &��1
 �
  3.5 ;�� �0�	 ����

������=� "�	���� 5, �	���
�� 9'��� +��� "� *�>��. 
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3< ���� ;�� ������ ����� *��� O��! �	�� "� I1��� I�	1
� ����
' �4�

51����� *�����. 

4<  ����� �,�� ���S3 " 5
��� -����� L��� O	� ������� *����! I�	1


��8��� ������. 

5<  �8���� G���� 	���
�� " &��2
�� &�! " �	��
��� G���� ;�� ������� 	�	3


���
 " �	�8
�0��"�	��� �)� 5, O��=� "�	���� */�� &��� ;��, $ ����, &�

 N�2�� �,�� " ���'
 �2���� *7'�� *��	
� ���)CD(A�� "�' �)�   

52�21 �!. 

6<  	�	1�� ���3�� ;�� ������� 	�	3
.  

7<   ���1� ���� E�3���           ��%��8� 	��2
�� ����1� ������� ������' 	��2
�� )CNAC( $

            �� "����%2�� 	�	3%
� &��8
 &�! " ������� ������� ���� 5, &�
  L4��%��

	��2
�� ����1� �2��
��. 
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������� ��	
� 

 

���������� ����
�  :  

����������:  
1� �
���� ���� ��
� ��
�� ���� ���� : ��
 �� �!��� ����"��� ��# !��$ � ����
%���� ����&'��2004.      

2�  )��� � *�� +'
, : ��-�� �
%�����            �
��$ �.�./� ���
��� � #���� 0�, �12� �
�.2�� !
 ���� �*��
&� 

����� �.3� ����
���2005. 

3� 4� ��,  ���� ����  :               �����"��� ������� ������ �5���2� 6����� ������ ���7
��� ������� ������ �8���

��
 ��2007. 

�� !
,�'���: 

          1-  ����$ #�#��� ��, : ��	�#��� �����
��� !
,�'��� ���� �9�	�#��� �
%����2004.  

 

�� �!:��"� �:!��
"� ��:      
    1������ ; ���  : ��$ �� ������� *���2� #��� �*�
��� �7 ��� ��� �, ���"� ������� 5�� �� �
�1�.�� <
 � ��.��

�������� ���'�� 2005.  

   2 ����
��� ; ���  : ��
�7� �$/�2008.    

   3������ ������ 9�
%���� ���"��� :�� �7 ����
��� !:��� �������� 5��� �7 ���
%���� ��� ��� =�
>2006.  

   4��,
����� 9�
%���� � '�� )����� :�	�#��� �7 ��.��� ��? @
'"�� 5� ���"� : ��� �A	
"� *� *
��

2004.  

   5������ ����  : *
8� !
'
$ �& 
� ���8$�� ���$ �� ���
'��� �, ���B��� � '�� A� %�� ��9�&�7 �
� �)�

 �����31 �2005.  

  6� ��. � 9�
�# �9��
� 5�� �� �!
 � � ����� :�����. ���� ��� 5����� ���� �5��2� 5�.? ��7
��2002.  

  7 ��	
� 3� C������ *�2� D�
 �� : ����$��� ��� ��� ���"� ���2� ��E���� @���2009.  
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  8 ��	
� 3� C������ *�2� D�
 �� : 5%���F0 ����$��� ��� ��� ���"� �A	� �$��� G�.�� ����H�� ������ 2007 �

2008.  

  9 �9�% � ��# : !
,�'��� ���� �
�"��7F 5
�$ !
��
%��� ���� ��	�#��� �7 �
�1�.�� �.
�. A
7� ���

 ����� �����
���02 9
� ��	�#��� �2005.  

 10� 9# 
���7 :9�.�� �
%�����
-�� IE� �
�.�C��  ����� ���� ��� 5����� ���� �
��
1J ����
���4 ���.�� �1983.  

11�
" 
� 4� ��, ����� *�, ��" 
� �"�� ��,  : ��- ��� � �$
���� �� �2� �
�1�.�� �
'"�.� �7 ���.�� ����� *��"�
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  الملخص
  

لقد كثر الحديث في اآلونة األخيرة عن تنامي ظاهرة االقتصاد غير الرسمي       

: خاصة في البلدان التي مستها موجة التحوالت والتغيرات في عدة نواحي

إلى البحث وبالتعاون  األخيرةمما دفع بهذه . السياسية،االقتصادية، و االجتماعية

االقتصاد غير الرسمي،درجة ب انتشار مع مختلف المنظمات الدولية عن أسبا

  .خطورته،وكيفية التعامل معه

  

هذا المشكل، ويرجع ذلك إلى  من تعد الجزائر من بين أهم البلدان التي تعاني    

تزامنت مع كل فترة تاريخية مر  و التي الجزائري، دالتغيرات التي عرفها االقتصا

ما بعد منتصف الثمانينات التي  بها، ولعل أهم مرحلة ميزت هذا األخير، هي فترة

شهدت فيها الجزائر أزمة اقتصادية حادة، انجر عنها بروز عدة سلبيات كان لها 

تأثيرا كبيرا على مردودية االقتصاد الوطني، مما دفع بالجزائر للتوجه إلى 

إصالحات حملت في طيتها تغيير النظام االشتراكي المتبع، وتبني نظام اقتصاد 

  .السوق

   

نهدف من خالل موضوع الرسالة إلى دراسة االقتصاد غير الرسمي في     

 تناميه، باإلضافةانتشاره ومن خالل التعرض إلى العوامل التي أدت إلى الجزائر، 

بالمقارنة مع تجارب بعض  ت واألساليب المتخذة للتعامل معهمدى فعالية اآللياإلى 

ضيت بتشجيع من قبل المنظمات نجحت سياساتها في التعامل معه وحالبلدان التي 

  . السنغال، تونس والمكسيك: الدولية  نذكر منها
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Résume 

 

           La croissance du phénomène de l'économie informelle a attire énormément 

d'attention dernièrement surtout dans les pays frappes par une vague de changements 

en termes d'aspects politiques, économiques et sociaux. Cet état de fait a oblige ces 

derniers a explorer, en coopération avec des organisations internationales, les raisons 

résidant derrière l'amplification de l'économie informelle, son degré de danger, et la 

manière de la contrôler. 

 

          L'Algérie est considérée comme étant parmi les pays les plus importants qui ont 

eu a souffrir de ce problème a cause des transformations économiques auxquelles elle 

a adhère et qui ont accompagne ses périodes historiques. Parmi ces derniers il y eut 

l'après mi années 80 durant laquelle elle vécut une crise économique accrue avec ses 

nombreux effets négatifs sur la rentabilité économique nationale. Ainsi, elle fut forcée 

d'adopter des reformes en la forme de système d'économie de marche aux dépens du 

système socialiste. 

 

          Dans cette thèse, nous aurons a cibler l'économie informelle en Algérie en 

termes d'exploration de son expansion, les raisons de sa croissance, ainsi que 

l'efficacité des mécanismes et des mesures entrepris vis a vis d'elle. Ceci dit, nous en 

ferons la comparaison avec les expériences de quelques pays, comme le Sénégal, la 

Tunisie et le Mexique, dont la politique en face de ce phénomène a fait ses preuves et 

les a pourvu d'encouragements de la part des organisations internationales. 
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Abstract 

        The increase in the informal economy phenomenon has gained much interest lately 

especially in countries hit by a wave of changeover in terms of different political, 

economic as well as social aspects. This fact has compelled the latter to investigate, in 

cooperation with international organizations, the reasons behind the spread of the 

informal economy, its danger level and the way to handle it. 

 

        Algeria is considered as one of the most important countries that suffered from this 

problem because of the makeover its economy underwent and which accompanied its 

historical periods. Among the latter was the after mid-80's whereby it witnessed a sharp 

economic crisis with its many negative effects on the national economic returns. As a 

consequence, it was obliged to espouse reforms in the form of adopting the market 

economy system at the expense of the socialist one. 

 

        In this thesis, we shall target the informal economy in Algeria in terms of exploring 

its spread, the reasons behind its increase, as well as, the efficiency of the mechanisms 

and measures adopted to cope with it in comparison with the experiences of some 

countries, like Senegal, Tunisia and Mexico, whose policy in facing this phenomenon 

proved its success and earned them encouragements on the part of international 

organizations. 
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evasion.  

 


