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  موال السوق الموازیة في االقتصاد الجزائريأإشكالیة إعادة إدماج     
                             المعوقات والحلول

  سليمان ناصر/ د.أ                                                                                               

  جامعة ورقلة                                                                                                   

  الجزائر                                                                                                      

  :مقدمة

إن طبيعة االقتصاد اجلزائري والوضعية اليت يتواجد عليها بني االقتصاد املركزي املخطط واالقتصاد 

مظاهر سلبية  احلر من خالل فرتة انتقال طال أمدها منذ بداية التسعينيات إىل يومنا هذا، أفرزت عدة

  .يعاين منها حلد اآلن، ومنها ظاهرة األموال املتداولة يف السوق املوازية

تشري األرقام بأ�ا ذات حجم   تضاربت آراء املسؤولني حول حجمها،اليت هذه الكتلة النقدية 

كبري ومعترب، ما جعل احلكومة تسعى من خالل برناجمها، إىل البحث عن كل السبل الكفيلة 

هذه األموال وإعاد�ا إىل الدائرة البنكية وبالتايل استغالهلا يف متويل االقتصاد، خاصة بعد  الستقطاب

  .ا�يار أسعار النفط وشح املداخيل بالنسبة للدولة اجلزائرية والبحث عن بدائل متويلية لرباجمها التنموية

، إعادة إدماج أموال السوق املوازية يف االقتصاد اجلزائري مشكلةهذا البحث حياول أن يعاجل 

كيف يمكن استقطاب األموال المتداولة في : هيدراسة ال هوبالتايل فإن اإلشكالية الرئيسية هلذ

، وستتم معاجلة هذه ؟ السوق الموازية وإعادتها إلى الدائرة البنكية في االقتصاد الجزائري

  :تيةاإلشكالية من خالل احملاور اآل

  .أسباب نشوء أموال السوق املوازية يف االقتصاد اجلزائري -

  .معوقات إعادة إدماج أموال السوق املوازية يف االقتصاد اجلزائري -

  .احللول املقرتحة إلعادة إدماج أموال السوق املوازية يف االقتصاد اجلزائري -

  :أسباب نشوء أموال السوق الموازية في االقتصاد الجزائري -1

  :ميكن تناول أهم أسباب نشوء كتلة نقدية كبرية متداولة يف السوق املوازية فيما يلي

 اإلحصائيات الرمسية إىل أن قيمة الضرائب غري احملصل عليها تُقدر ري، حيث تشالتهرب الضرييب -

غياب ، واليت عجزت السلطات املعنية عن حتصيلها بسبب )1(مليار دينار جزائري سنوياً  200حبوايل 

وكذا هشاشة القوانني، إىل جانب تالعب مافيا اإلسترياد  األعمال التجارية، لىالرقابة الكافية ع

بالوثائق والتصرحيات أثناء إجناز عمليا�م، ما جعل اخلرباء يدعون إىل إعادة النظر يف النظام اجلبائي 

   .برمته، يف سبيل حماربة هذا التهرب والتقليل منه
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وافتقاده للسيولة املطلوبة يف كثري من األحيان بسبب ختلف وسائل  صريف اجلزائريختلف النظام امل -

يقصد الزبون حيث كثرياً ما  ، خاصة منها وسائل الدفع االلكرتوين عن طريق البطاقات البنكية،الدفع

 يفما أدى البنك لسحب أمواله فيفاجأ بعدم وجود السيولة خاصة إذا كان املبلغ املطلوب كبرياً، 

البيوت رغم خماطر العملية ليجدوها وقت بأن يفضل األفراد ختزين أمواهلم يف خزائن  إىلالنهاية 

   .الطلب، على أن يودعوها يف البنوك وهي مكا�ا الطبيعي

من  أموال املودعني، سواء من طرف البنك أوضمان اجلزائري بفقدان الثقة يف اجلهاز املصريف  -

البنوك،  ىبصفته املسؤول األول عن الرقابة عل) بنك اجلزائر(املركزي يف البنك ممثلة طرف الدولة 

يف السنوات األوىل من هذا القرن وضياع املليارات من الودائع بسبب  اخلليفةبنك خاصة بعد فضيحة 

من تعويض سوى جزء من  -بعد احتجاجات واسعة–إعالن إفالس البنك، وعدم متكن الدولة 

، وال يزال قسم كبري من املودعني مل يتم تعويضهم حلد اآلن رغم كبرية منهاخاصة ال الودائع املفقودة

البيوت عوضًا عن يف  طول املدة، ما أدى يف النهاية إىل نفس النتيجة السابقة وهي ختزين األموال

  .البنوك

فإن وبالتايل  ، جزء كبري من هذه األموال من مصادر غري مشروعة كتجارة السالح واملخدراتتأيتّ  -

ت اجلزائر القانون ، حيث سنّ اجلزائرية متنع ذلكالدولة وقوانني  ،عود�ا للدائرة البنكية يعترب تبييضًا هلا

بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، مث واملتعلق  06/02/2005الصادر يف  05/01: رقم

قاية ضد الفساد واملتعلق بالو  20/02/2006الصادر يف  06/01: تدّعم هذا بالقانون رقم

     .ومكافحته

  :معوقات إعادة إدماج أموال السوق الموازية في االقتصاد الجزائري -2

هذه املشكلة، وميكن أن ل حل بني األسباب واملعوقات هناك تداخالً جتب اإلشارة هنا إىل أن 

  :نتناول أمهها فيما يلي

ما أدى إىل عدم حتديد حجم وحىت اخلارجية تضارب األرقام والبيانات بني مصاحل الدولة اجلزائرية  -

 ،وبالتايل العمل على إعاد�ا إىل الدائرة البنكيةبشكل يقرتب كثرياً من حجمها احلقيقي، هذه الكتلة 

مليار دينار جزائري، يقول السيد وزير  3700ففي حني يصرّح السيد رئيس الوزراء بأ�ا تقّدر حبوايل 

مليار دينار جزائري، أي أن  1200و  1000وأن املبلغ يرتاوح بني املالية بأن الرقم مبالغ فيه، 

مع اإلشارة إىل أن تقريرًا نشرته اخلارجية األمريكية حول تبييض األموال  .الفرق كبري بني التقديرين

بني واجلرائم املالية يف العامل أشار إىل أن الكتلة النقدية املتداولة يف االقتصاد املوازي يف اجلزائر تقّدر 

، فإذا كان الناتج الداخلي اخلام للجزائر يقدر  )2(من الناتج الداخلي اخلام للبلد % 50إىل  30

حسب املعلومات املصرّح �ا من وزارة املالية  2014يف سنة  مليار دوالر أمريكي 221 حبوايل

، علمًا بأن هذا مليار دوالر 110إىل  66من حوايل التقرير  ذلكحسب  يرتاوح حجم تلك الكتلةف
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 )3(حسب توقعات صندوق النقد الدويل 2015مليار دوالر سنة  238الناتج يُتوقع أن يصل إىل 

   .مليار دوالر 119و  71وبالتايل فإن الكتلة املشار إليها وحسب ذات التقرير ترتاوح بني 

استقطاب تلك  فإذا أخذنا املعدل بني الناجتني اخلامني للجزائر على أساس أن عملية البدء يف

 229.5أصبح  2015أوت  15وبدأت يف  2015مع قانون املالية التكميلي لسنة  تالكتلة جاء

، كان % 40، وإذا أخذنا املعدل بني النسبتني املشار إليهما يف التقرير األمريكي وهي مليار دوالر

  .دج مليار 10000ما يقارب مليار دوالر، أي  92حوايل  حجم تلك الكتلة

من هذه األرقام التضارب الكبري بينها، حيث ميثل رقم املصدر الثاين ثلث رقم املصدر  ُيالحظ

األول، بينما ميثل املصدر األول حوايل ثلث املصدر اخلارجي، مما يتطلب التحديد شبه الدقيق هلذا 

   .املبلغ كأول خطوة يف سبيل استقطا�ا وإعادة إدماجها يف الدائرة البنكية

البنكية، حيث يرى  ةاملراد إعادة إدماجها يف الدائر  الضريبة املفروضة على األموالارتفاع نسبة  -

مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة املفروضة على تلك األموال  % 7اخلرباء أن نسبة  العديد من

بينما يرى باملقابل بعض التجار ورجال األعمال بأن النسبة رغم صغرها ال زالت مرتفعة،  2015

خمفضة جداً، بل وفيها تشجيع على تبييض األموال الذي حياربه القانون اجلزائري خاصة إذا كانت 

بصفة مشروعة والذي يدفع  قتصاديمصادر تلك األموال مشبوهة، وفيها عقاب ملن ميارس نشاطه اال

سب حكحد أدىن بالنسبة للشركات املشتغلة يف قطاع اإلنتاج  % 19ضريبة على أرباحه تقّدر بـ 

  .السابققانون ال

خاصة املشبوهة منها، املراد إعادة إدماجها والبحث عن مصادر األموال اخلوف من املساءلة  -

إذا كان صاحب  وباألخص، بعدم اخلوض يف ذلك على أصحا�اعكس الوعود اليت قطعتها احلكومة 

الصراعات السياسية يف األموال من كبار رجال األعمال أو السياسيني السابقني، حيث تتدخل 

، لذلك يفضل أصحاب تلك األموال من جديد فقدان الثقةمشكلة وبالتايل العودة إىل العملية، 

استثمارها يف السوق املوازية بعيدًا عن أي مساءلة عن مصدرها، واالبتعاد �ا قدر اإلمكان عن 

  . البنوك

  :ي االقتصاد الجزائريالحلول المقترحة إلعادة إدماج أموال السوق الموازية ف -3

لقد أثبتت الوقائع امليدانية واملعلومات الواردة من البنوك بأن االستجابة لنداء احلكومة من طرف 

بإيداع أمواهلم يف البنوك مقابل اإلغراءات املشار إليها أصحاب األموال املتداولة يف السوق املوازية 

 15وذلك بعد شهرين من بدء العملية يف  سابقاً، تبقى بعيدة عما تطمح إليه السلطات

تسري بوترية حمتشمة  عملية، وأن الأغسطس املاضي رغم احلملة الرتوجيية الكبرية اليت سبقتها/أوت

 ميكن أن نوردهاإن احللول املقرتحة تعترب يف كثري منها معاجلة للمعوقات املذكورة سابقاً، و جداً، لذا ف

  :فيما يلي
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حيث أن البنك نقدية املتداولة يف السوق املوازية كأول خطوة يف احلل، الالكتلة حجم حتديد  -

تقرتب  ميلك من اإلمكانيات ما يؤهله حلساب وحتديد مبلغ هذه الكتلة بدرجة ) بنك اجلزائر(املركزي 

، وذلك بالتعاون مع البنوك الذي ميلك كل أرقامها، وأيضًا مع مصاحل كثريًا من حجمها احلقيقي

  .الضرائبأخرى كمصلحة 

 % 7البنكية واملقدرة بـ  ةاملفروضة على األموال املطلوب إعاد�ا إىل الدائر الضريبة نسبة ختفيض  -

يف إطار ما يسمونه  إلغائها متاماً ، فإذا كان أصحاب تلك األموال يدعون إىل حسبما أشرنا سابقاً 

  .مقبولة ولن تضر كثرياً باملمول % 5أن نسبة ، فإننا نرى باملصاحلة الضريبية أو االقتصادية

للتقليل من التعامل ووسائل الدفع الكتابية األخرى  تفعيل القوانني ا�ربة على التعامل بالشيك -

، ونقصد هنا الصرامة يف تطبيق تلك القوانني أو املراسيم، خاصة يف السوق املوازية الكبري بالسيولة

ات اليت اختذ�ا السلطات يف هذا الشأن فشلت يف حيث أثبتت األحداث أن اإلجراءات والتنظيم

  .تطبيقها بل وتراجعت عنها أحياناً 

ووسائل الدفع الكتابية لقد أصدرت احلكومة مرسومًا تنفيذيًا يقضي بإلزامية استعمال الشيك 

والذي دخل  2005ألف دينار جزائري سنة  50يف املعامالت املالية اليت يفوق مبلغها األخرى 

مث  .، إال أنه مت إلغاؤه مبرسوم تنفيذي آخر يف نفس السنة)4(01/09/2006: يفحيز التنفيذ 

يقضي بإلزامية استخدام الشيك، التحويل البنكي،  2010إصدار مرسوم تنفيذي آخر سنة قامت ب

االقتطاع من الرصيد، السفتجة، السند ألمر، وكل وسيلة دفع كتابية أخرى، وذلك يف   بطاقة الدفع،

والذي دخل حيز  )5(ألف دينار جزائري 500كل املعامالت التجارية واملالية اليت تفوق قيمتها 

يقض على مشكلة االستعمال الكبري للسيولة  إال أن ذلك مل ،31/03/2011: التنفيذ ابتداًء من

وحتت ضغط احلاجة السرتجاع أموال تلك السوق قامت السلطة . يف السوق املوازيةومعظمها 

وسائل الدفع الكتابية اجلارية يقضي بإلزامية التعامل ب 2015مرسوم تنفيذي آخر سنة بإصدار 

بطاقة الدفع، السفتجة، السند ألمر، التحويل، االقتطاع وكل وسيلة دفع كتابية أخرى ينص  ،الشيك(

مليون دج يف املعامالت التجارية، ويف  1 تساوي أو تفوقيف الصفقات اليت ) انونعليها الق

، وذلك ابتداًء من أول ماليني دج يف املعامالت املتعلقة بالعقارات 5 تساوي أو تفوقالصفقات اليت 

  .)6( 2015يوليو 

واملساعدة على إعادة ُيالحظ هنا أن السلطات مل تتأخر يف وضع التنظيمات القانونية الالزمة 

، لكن مبا أ�ا تعيد نفس اإلجراء كل مخس سنوات إدماج الكتلة النقدية املتداولة يف السوق املوازية

مل تفرض الصرامة يف  وبسقف أعلى بفعل التضخم الذي يعرفه االقتصاد اجلزائري فهذا يعين أ�ا

حتت ضغط اللوبيات املتعاملة تطبيق تلك التنظيمات من خالل العقوبات املنصوص عليها، خاصة 

يف تلك السوق املوازية، واليت أصبح هلا نفوذ قوي يف السنوات األخرية وتأثري حىت على رجال 

    . السياسة
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، حيث أضحت بتحرير سوق الصرف بشكل عام يف اجلزائر القضاء على سوق الصرف املوازية -

اجلزائر من البلدان القليلة يف العامل واليت الزالت تعاين من هذه املشكلة، أي وجود سوقني للصرف 

وجود األطر القانونية اليت تسمح ، وذلك رغم % 50وبينهما فارق كبري يف السعر يصل إىل حوايل 

 23ائر بتاريخ الصادر عن بنك اجلز  07-95تنظيم رقم بإنشاء مكاتب صرف معتمدة مبوجب ال

املتعلق مبراقبة  1992مارس  22الصادر يف  04-92املعدل واملتمم للتنظيم رقم  1995ديسمرب 

املعدلة واملتممة للتعليمة رقم  1997ديسمرب  10الصادرة يف  97-13التعليمة رقم  أيضاً الصرف، و 

   .الصرف احملددة لشروط إنشاء واعتماد مكاتب 1996ديسمرب  18بتاريخ الصادرة  08-96

مكتب  40منح اعتماد ألكثر من فقد مت ) بنك اجلزائر(صريح مسؤويل البنك املركزي وحسب ت

ورغم سحب االعتماد من بعضها أو العديد للصرافة منذ منتصف التسعينيات من القرن املاضي، 

بفعل معوقات ، وذلك حلد اآلن مل يوجد هلا أثر يف السوق منها بسبب خمالفتها للقوانني إال أن البقية

تعطل عملها، وبالتايل ضرورة إعادة النظر يف الشروط املفروضة على عملها، خاصة هامش الربح 

، إضافة إىل  ن بإعادة النظر فيهي املذكور نيوعد املسؤول رغم % 1والذي يقدر بـ  الضئيل املمنوح هلا

، وهي العملية اليت للمقيمني تشرتي العملة الصعبة وغري مسموح هلا ببيعها تلك املكاتب كون

  .عاملون يف السوق أكثرتحيتاجها امل

مليار دوالر حسب تقديرات غري  5حاليًا حوايل واليت تستقطب إن وجود سوق موازية للصرف 

سّبب عدة مشاكل لالقتصاد الوطين أمهها اتساع حجم التجارة املوازية والتهرب الضرييب رمسية، 

إن توحيد سوق الصرف من حيث عرب احلقائب يف املطارات، و و�ريب السلع عرب احلدود الربية أو 

السعر بني البنوك ومكاتب الصرافة املعتمدة مع اختالف بسيط يف اهلوامش بعد حتريرها، كفيل بأن 

جيعل املتعاملني االقتصاديني وحىت األفراد يلجأون إىل البنوك لتقدمي أمواهلم من العملة الوطنية بغرض 

 اتب الصرافة وهذه األخرية تكون مضطرة إىل حتويلها إىل البنوك بقوة القانونحتويلها، أو إىل مك

   .ا من الكتلة النقدية إىل الدائرة البنكيةإليداعها والتصريح �ا، وهذا من شأنه أن يعيد جزًءا هامً 

طرف وضع األطر التشريعية والقانونية لتشجيع التعامل بالتمويل اإلسالمي، وإبداء مرونة أكرب من  -

يف منح الرتاخيص إلنشاء املزيد من البنوك ) بنك اجلزائر(السلطات وعلى رأسها البنك املركزي 

وميتلكان بنكاً،  20حاليًا بنكان إسالميان فقط من حوايل فيها حيث يوجد اإلسالمية يف اجلزائر، 

اعتماد بالرغم من وجود طلبات وهذا ، )7(فقط من حجم السوق املصرفية يف البلد % 3حوايل 

   .لبنوك إسالمية ترغب يف العمل باجلزائر

قد أبدت العديد من استطالعات الرأي واحلمالت اليت أُطلقت عرب مواقع التواصل االجتماعي ل

الرغبة اجلارفة لشرحية كربى من ا�تمع اجلزائري يف التعامل بالتمويل اإلسالمي، ويف حالة القيام 

ه أن جيذب حجمًا معترباً من أموال السوق املوازية واملكتنزة إىل باإلجراءات السابقة فإن هذا من شأن
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عوضًا عن الفوائد  هاالبنوك، واليت يرغب أصحا�ا يف احلصول على عوائد مشروعة من وراء إيداع

  .الربوية

املتداولة وذلك كآخر حل ميكن أن يلجأ إليه البنك املركزي التفكري يف استبدال العملة الورقية  -

، أي استعمال ما يُعرف بسياسة العصا واجلزرة أو املوازنة بني سياسة الرتغيب )بنك اجلزائر(

خاصة بعد �اية املهلة املمنوحة لالستقطاب الطوعي ألموال السوق املوازية مقابل دفع والرتهيب، 

حيث أن بنك اجلزائر ميكنه من خالل أرقامه حتديد ، 2016اية سنة واليت تنقضي بنه % 7ضريبة 

األكثر تداوًال يف الفئة الفئة من النقود الورقية املشكلة للحجم األكرب من الكتلة النقدية وبالتايل 

فيعلن عن تغيريها ويطلب من املتعاملني إيداعها لدى البنوك خالل ، )دج مثالً  1000فئة ( السوق

 إجبارياً، أمرًا حتميًا أو إىل البنوك املتداولة من تلك الفئة النقدية ة الكتلة جيعل عود ماأجل حمدد، 

  .وبالتايل إرجاع جزء معترب من املبالغ املكتنزة أو املتداولة يف السوق املوازية إىل البنوك

  :نتائج البحثو  الخاتمة

املوازية لالقتصاد اجلزائري له أسباب إن وجود حجم معترب من الكتلة النقدية املتداولة يف السوق 

تارخيية باألساس، وميكن اعتبارها من خملفات النظام االشرتاكي أو االقتصاد املدار مركزياً، لكن 

منذ بداية التسعينيات من القرن املاضي واليت جاءت باملوازاة مع  اإلصالحات اليت باشر�ا اجلزائر

ر، مل تكن بالوترية املطلوبة والكفيلة بالقضاء على السوق انتقاهلا التدرجيي حنو اقتصاد السوق احل

  :املوازية وبالتايل اسرتجاع تلك الكتلة النقدية، وميكن تلخيص أهم نتائج هذا البحث فيما يلي

التهرب الضرييب، : هناك أسباب عديدة لنشوء كتلة نقدية كبرية متداولة يف السوق املوازية أمهها -

من طرف  كرتوين يف اجلهاز املصريف اجلزائري، فقدان الثقة يف هذا اجلهازختلف وسائل الدفع االل

، إضافة إىل تأّيت جزء كبري من تلك األموال من مصادر غري املواطنني واملتعاملني االقتصاديني عموماً 

  .، وبالتايل صعوبة عود�ا إىل الدائرة البنكيةمشروعة

: هناك معوقات تواجهها عملية إعادة إدماج أموال السوق املوازية يف االقتصاد اجلزائري أمهها -

تضارب األرقام حول حجم تلك األموال وبشكل كبري، ارتفاع نسبة الضريبة املفروضة على تلك 

ها األموال حسب العديد من اخلرباء، وأيضًا اخلوف من املساءلة عن مصدر تلك األموال عند إيداع

  .لدى البنوك رغم وعود احلكومة باالمتناع عن ذلك

لقد أثبتت الوقائع امليدانية قصور اإلجراءات املتخذة من طرف احلكومة الستقطاب أموال السوق  -

املوازية، حبيث كانت االستجابة ضعيفة، وال زالت املبالغ املودعة لدى البنوك بعيدة عن احلجم الذي 

   .  يل شهرين من بدء العمليةبعد حوا تطمح إليه السلطات

ختفيض نسبة الضريبة املفروضة : هناك حلول ميكن استعماهلا يف سبيل معاجلة هذه املشكلة أمهها -

على تلك األموال املطلوبة وذلك بعد حتديد حجمها بشكل شبه دقيق، التطبيق الصارم للقوانني 
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، القضاء على سوق الصرف املوازية واليت ىووسائل الدفع الكتابية األخر  ا�ربة على التعامل بالشيك

، وضع األطر وذلك بتحرير سوق الصرف أضحت تستقطب بدورها مبالغ ضخمة من العملة الوطنية

خاصة منها (القانونية لتشجيع التعامل بالتمويل اإلسالمي، وأخريًا التفكري يف استبدال العملة الورقية 

  .لجأ إليه السلطات عند فشل احللول األخرى السابقةكآخر حل ميكن أن ت) الفئة األكثر تداوالً 

  :الهوامش واإلحاالت
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