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        املتغريات القيادية للتعامالت املالية املوازية يف اجلزائراملتغريات القيادية للتعامالت املالية املوازية يف اجلزائراملتغريات القيادية للتعامالت املالية املوازية يف اجلزائراملتغريات القيادية للتعامالت املالية املوازية يف اجلزائر
  ،حممد رمضاين.د

  جامعة مستغامن قسم ب،ر ضأستاذ حما
  بيب سعيداحلقوار .أ 

جامعة مستغامن قسم أ،أستاذ مساعد   

 ::::امللخصامللخصامللخصامللخص

، بل عرفت البلدان املتقدمة هذه اقتصاديات البلدان الناميةيقتصر على  مل يعد االقتصاد املوازي 
.الظاهرة على نطاق واسع،وخاصة يف ظل العوملة االقتصادية  

إن املالية املوازية اليوم دد االستقرار املايل العاملي، وخاصة مع ارتفاع حجم التمويل املوازي 
  .خالل العقد املاضيإىل أكثر من الضعف 

 القيادية املتغريات ويف هذا اإلطار جاءت هذه الدراسة اليت دف إلقاء الضوء على أهم
  .اجلزائر يف املوازية املالية للتعامالت

 ،االقتصاد اجلزائري،االقتصاد املوازي،املالية املوازيةالبلدان النامية ، ::::الكلمات املفتاحيةالكلمات املفتاحيةالكلمات املفتاحيةالكلمات املفتاحية
Résumé : 

   L'économie parallèle n'est pas seulement un phénomène réservé aux pays 

en développement, elle concerne aussi les pays riches, où le phénomène 

prend une ampleur de plus en plus grande. Avec la mondialisation 

économique. 

      Aujourd’hui la finance parallèle menace la stabilité financière, où La 

taille  du secteur de la finance parallèle a plus que doublé durant la dernière 

décennie. 

      A cet effet, la présente étude fait la lumière sur les variables pilotes des  

transactions financières parallèles en Algérie.. 

Mots-clés: pays en développement, finance informelle, économie parallèle, 

économie algérienne. 
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    ::::املقدمةاملقدمةاملقدمةاملقدمة
املوازية كبرية  األسواقالقدرات االقتصادية الضائعة على شكل فرص يف تعترب 

نظرا التساع هامش  ,مهددة بشكل كبري األساسيةمعها التوازنات الكلية  أصبحت,جدا
  .التعامالت املالية املوازية داخل االقتصاد غري رمسي

من ضرورة يف  أكثرميثل  أصبحدراسة خصوصية االقتصاد املوازي يف شقه املايل  إن
بة ذلك نظرا خلصوصيات االقتصاد املوازي املعقدة وبصع أقررناوذلك حىت ولو ,احلايلالوقت 

التحليلي أكثر نظرا  األسلوبهلذا سنعتمد يف هذا املقال على .و احلصر من حيث القياس
ما هي أهم ما هي أهم ما هي أهم ما هي أهم : لصعوبات الكمية  السابقة و حناول حصر البحث حول التساؤل الرئيسي التايل

        املتغريات و العناصر احملددة لظاهرة التعامالت املالية املوازية خاصة يف اجلزائر؟املتغريات و العناصر احملددة لظاهرة التعامالت املالية املوازية خاصة يف اجلزائر؟املتغريات و العناصر احملددة لظاهرة التعامالت املالية املوازية خاصة يف اجلزائر؟املتغريات و العناصر احملددة لظاهرة التعامالت املالية املوازية خاصة يف اجلزائر؟
لنتمكن من حتليل الظواهر املالية املوازية شيئا مهما للغاية  املتغريات يعتربحصر هذه  إن        

. املوازية األسواقداخل هذه  األفرادو  األعوانالنسيب لسلوكيات  بالتايل التوقعبشكل سليم و 
  :و يف هذا البحث نرتكز على الفرضيات التالية

  .املوازيةمنو  االقتصاد املوازي يزيد بالضرورة من حجم التعامالت املالية  إن -
  .املالية و النقدية الرمسية األسواقاحلصة الكبرية للتعامالت املالية املوازية تشوه  إن -
بعض امعات الرمسية هو السبب الرئيسي يف ظهورها على شكل  إدارةضعف تسيري و  إن -

  .موازي 
 دماجإيسهل من  إنالرمسية ميكن  األسواقتصحيح بعض التشوهات او الضعف  يف  إعادة -

  .حيز كبري من التعامالت املالية املوازية
لالقتصاد املوازي باعتباره البيئة  أوالًسنعاجل  هذا التساؤل الرئيسي  من خالل  التطرق   

مث عن طريق منهج حتليلي صرف حناول حصر أهم ,اخلصبة لظهور و تنامي هذه التعامالت
نسقط هذه املتغريات  األخريو يف ,العوامل املؤثرة يف التعامالت املالية املوازية على شكل متغريات

  .على واقع االقتصاد اجلزائري كحال للدراسة
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IIII - - - -    االقتصاد املوازي كحاضنة للتعامالت املالية املوازيةاالقتصاد املوازي كحاضنة للتعامالت املالية املوازيةاالقتصاد املوازي كحاضنة للتعامالت املالية املوازيةاالقتصاد املوازي كحاضنة للتعامالت املالية املوازية::::        
             و ]vito tanzi[أظهرت الدراسات النظرية السابقة حول االقتصاد املوازي   

]smit philip[  ا أسواقعالقته مع الدخول املتأتية من ولكننا , السلع و اخلدمات غري مصرح
و اليت   و النقدي املايل اإلطارعلى مجلة التعامالت  غري مصرح ا يف  أكثرحناول هنا التركيز 

تعامالت مالية  دخول متأتية من  أوتمثل يف دخول من تعامالت مالية من بيع او شراء عمالت ت
منيز مابني االقتصاد املوازي ككل و ما بني التعامالت املالية  إنلذا من الضروري جدا .أخري

  .املوازية كجزء من الكل
IIII....1111     - - - -    االقتصاد املوازياالقتصاد املوازياالقتصاد املوازياالقتصاد املوازي::::    

 اإلحصاءاتملكتب  لتحديد مفهوم االقتصاد املوازي نعتمد على التعريف التايل  
 األنشطةجمموع " الذي عرف االقتصاد املوازي على انه  c.s.o 1الرمسية يف اململكة املتحدة 

املناط  الرمسية و اإلحصاءاتميكن قياسها من مصادر  دخل الاالقتصادية اليت يتولد عليها عناصر 
هذا التعريف الذي حصر التعامالت  "الدخل القومي و الناتج القومي وضع مقاييسا عادة 

 األخرىاالقتصادية املالية هي  األنشطة وباعتبار بعض املوازية يف كل نشاط اقتصادي يدر دخل
ما الفرق بني االقتصاد املوازي  اذإ.حتت خانة التعامالت املالية املوازية إدراجهاتدر دخال فيمكن 

  .و التعامالت املالية املوازية و املالية املوازية ؟
االقتصادية غري مصرح ا  األنشطةعديدة من  أوجهاالقتصاد املوازي الذي يشمل    

 األنشطةاالجتار يف ,سوق الصرف املوازية,التشغيل غري مصرح به للعمال,كالتجارة املوازية
  .اخل...املمنوعة

كالتعامالت غري رمسية يف ,موضوع البحث احلايل هو املعامالت املالية املوازية أن إال  
و  النقدية و الدوائر البنكية ألسواقاخارج  األفرادو االقتراض بني  اإلقراضالصرف و  أسواق
 إذا .عن هذا النوع من البنوك أيضااخلارجة  اإلسالميةاخلدمات املصرفية  أشكالبعض 

 أخرى أنواعاالذي يشمل  األخريهذا ,فالتعامالت املالية املوازية هي جزء من االقتصاد غري رمسي
  . االقتصادية احلقيقية األنشطةمن 

                            
  15ص,2005،اإلسكندرية،مؤسسة شباب اجلامعة" االقتصاد الظلي" ،عاطف وليم اندراوس -  1
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IIII....2222::::    املالية املوازيةاملالية املوازيةاملالية املوازيةاملالية املوازية::::        
املالية املوازية تعترب مفهوما و ظاهرة قدمية يف اقتصاديات العامل خاصة اقتصاديات العامل 

و ما زال الكثري خيلط ما بني االقتصاد املوازي و , حقها من الدراسة تأخذمل  أا إال,النامي
  املالية املوارية فما الفرق بينهما؟

 إىلوالذي يشمل , د املوازي يف النقطة السابقةلقد حصرنا حدود مفهوم االقتصا
املالية املوازية تعرف على  أن إال.موازية إنتاجيةجتارية و  أنشطة, جانب التعامالت املالية املوازية

و  األفرادتليب حاجات التمويل لدى  اليتو  و االقتراض يف املؤسسات املالية املوازية اإلقراضخمتلف عمليات  " إا

  2"االقتصادينياملتعاملني 
يدع الشك ضمنيا كل عمليات  هذا التعريف يضيف مبا ال أنهنا  اإلشارةكما جيدر  

كل املعامالت املالية  إضافة إىلالذي يدفعنا  الشيء,التمويل اليت تقام يف الدوائر غري رمسية
  .حتت هذا النوع من املالية اإلسالمية
كلها عمليات مالية  اإلجارةو فعمليات املراحبة و املشاركة و املضاربة و بيع السلم  إذا  

  .بني العائالت فيما بينها أوقد تقدم من طرف هيئات غري رمسية 
IIIIIIII - - - -    املالية املوازيةاملالية املوازيةاملالية املوازيةاملالية املوازية    التعامالت التعامالت التعامالت التعامالت     متغرياتمتغرياتمتغرياتمتغريات::::        

و  إقراضالتعامالت املالية املوازية من بيع و شراء عملة يف السوق  غري الرمسي و  إن  
املضاربة ,املشاركة,التعامالت وفق مبادئ املراحبة,اقتراض من هيئات غري بنكية و غري منظمة

وحىت املسامهة على شكل حصص , من التمويل األمناطهذه حتتوي  إسالميةدون وجود بنوك 
  .غري مصرح ا إنتاجيةيف شركات جتارية و خدمية و  أسهم

 أصبحت,نقدية و مالية رمسية  أسواقتكون يف  أنكل هذه التعامالت اليت يفترض   
  .األسواقالرقابة املفترضة على هذه  أنواعمتارس خارج الدوائر الرمسية و بعيدا عن أي نوع من 

IIIIIIII - - - -1111    ––––    متغري سعر الصرف املوازيمتغري سعر الصرف املوازيمتغري سعر الصرف املوازيمتغري سعر الصرف املوازي::::        
سوق الصرف املوازي أو السوق غري الرمسي أو السوق السوداء هو سوق ينشأ عند 

عن تلبية رغبات طاليب العملة الصعبة ، ومن أهم  –البنك املركزي  –عجز القطاع الرمسي 

                            
2
 - Tensuke Tanaka ;Margit molnar « what is différent about informal finance” revue 

économique  ,volume 59,nemero06,paris, novembre 2008. 
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ب يف احلصول غمما يدفع مبن ير 3أسباب ظهور السوق املوازي هو عدم السماح بتحويل العملة
 رقابة الدولة  و املتمثلة يف اخلارج عن  هذا السوق  .على سعر ممكنعلى العملة بشرائها بأ

كيفية التوزيع األمثل لكمية الصرف " تجسد يف ت و اليت   فكرة سياسة الرقابة على الصرف
 يصاحبها  أنو اليت جيب  ،  4»األجنيب الذي حتصل عليه الدولة على وجوه الطلب  املمكنة 

و الصادرات و بالتايل حتقيق املساواة بني عرض الصرف األجنيب    رقابة صارمة على الواردات 
على الصرف  ويعترب مفهوم الرقابة .و الطلب عليه وكذا الرقابة على حركة رؤوس األموال

Exchange control كما أنّ .كأحد الوسائل الفنية يف الرقابة املباشرة عل املدفوعات الدولية
جمموعة القواعد اليت تضعها السلطة العامة يف « لح يطلق على الرقابة على الصرف األجنيب مصط

الدولة لتنظيم عرض و طلب الصرف األجنيب والشروط اليت حتددها من أجل فرض سعر معني 
«. 

من العملة الوطنية لشراء وحدة  األزمةفهو عدد الوحدات "سعر الصرف املوازي  إما
و تنشا هذه السوق عندما خيتل العرض و ". يف السوق املوازية  األجنبيةواحدة من العملة 

الشيء . على تلبية كل الطلب األخريالطلب على العملة يف السوق الرمسي و ال يكون قادرا هذا 
يقترب من القيمة  أعلىو لكن بسعر , السوق املوازي  إىلاللجوء  إىل األفرادالذي يدفع 

  . احلقيقية للعملة
IIIIIIII - - - -2222––––     املوازياملوازياملوازياملوازي    معدل الفائدةمعدل الفائدةمعدل الفائدةمعدل الفائدة    متغري متغري متغري متغري::::  

كان  إنو ,  و االقتراض اإلقراضاملتغري الذي يظهر و يتجسد  حقيقة مع عملية  هذا        
فهذا النوع من التعاقد على التمويل , يكون يف سوق غري رمسي  ألنهال يعاين بوضوح  األمر

مبعىن انه ليس كل عمليات املالية  أي.غري رمسية la microfinanceيكثر يف نطاق املالية املصغرة 
 la finance informelاملصغرة هي عمليات غري رمسية وموازية ولكن تكثر ظاهرة املالية املوازية 

        ....الصغرية و املتناهية الصغر أحجامهايف جوانبها و 

                            
3
 - Ali Benouari, " la convertibilité total de l monnaie nationale", quotidien d’Oran N° 3424 

du 27/03/2005, p 05. 

    * Ali Benouari, Ancien fonctionnaire de la banque d4algérie et ministre délégué du 

trésor. 
  .22ص,2000الدار اجلامعية اجلديدة للنشر، مصر،" العالقات اإلقتصادية الدولية " ،عادل حشيشعادل حشيشعادل حشيشعادل حشيش    - - - -   4
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الشركاء يدر دخال ثابتا على  أو األصدقاءبني  أوالعائلة الواحدة  أفرادكل قرض بني ف                                
رمبا يطلب هذا ,القروض غري مصرح ا و غري رمسية أشكالهو شكل من  إمناالطرف املقرض 

من طرف البنوك الرمسية  اإلداريةرمبا لكثرة العراقيل  أوالنوع من القروض لغرض غري مشروع 
وض بشكل تقليدي حىت عدم وجود ضمانات مادية كافية للحصول على هذا النوع من القر أو

وغالبا ما يكون هذا النوع من القروض كقروض شخصية أي بضمانات شخصية .  من البنوك
 )Tensuke Tanaka ;Margit molnar 2008(غري منظمة انظر دراسة       األسواقداخل هذه 

              .السابق ذكرها يف املراجع
IIIIIIII - - - -3333    ––––    متغري  التمويل املوازيمتغري  التمويل املوازيمتغري  التمويل املوازيمتغري  التمويل املوازي::::        

االحتياج للتمويل عن طريق هيئات  األعوان ذوهو تلبية حاجات " التمويل املوازي  إن        
هذا النوع من التمويل املوازي قد يكون كالنوع السابق الذكر على شكل  إنو  ".غري منظمة

  .قروض و قد يكون على شكل وساطة مالية موازية
 عواناألحىت  أو األفرادقد يلجا ,فالعتبارات عدة سنحددها الحقا على شكل متغريات  

خمتلفة من التمويل التقليدي او حىت بعض  أشكالغري منظمة لطلب  أسواق إىلاالقتصاديني 
 أوتقدم هذا النوع من التمويل  أنيفترض  اليت اإلسالميةلغياب البنوك  اإلسالميالتمويل  أنواع

ى العائالت الذين يشتركون يف حصص مالية عل أو األصدقاءفهناك الكثري من .اخلدمة املالية
 أوعلى حسب حصصهم  أرباحهايشتركون يف ,  فيما بينهم للقيام بتجارة موازية أسهمشكل 

  .أسهمهم
 األقطاريف بعض  اإلسالميةكما ان االعتبار الديين الذي مل يليب من طرف البنوك   
بشكل  اإلسالميالتمويل  أمناط إىلجعل من طاليب هذه اخلدمة يلجؤون فيما بينهم ,القتصادية

  .موازي
IIIIIIIIIIII - - - -    تقيم املتغريات االقتصادية للتعامالت املالية املوازية يف اجلزائرتقيم املتغريات االقتصادية للتعامالت املالية املوازية يف اجلزائرتقيم املتغريات االقتصادية للتعامالت املالية املوازية يف اجلزائرتقيم املتغريات االقتصادية للتعامالت املالية املوازية يف اجلزائر::::        

بني بوضوح حقل هذه التعامالت و , العرض السابق للتعامالت املالية املوازية   إن
اليت تفوت على اقتصاديات الدول فرصا كبرية يف , املوازية  األسواقالذي يتمثل ببساطة يف 
  .ما ينجر عنه من اختالالت من الناحية التنظيمية و املالية,جمال الضريبة و التشغيل
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 املوازية  فالسوق املوازية يف اجلزائر  األسواقو اجلزائر  كغريها من الدول معنية ذه 
 % 533,40بلغ  2005لسنة  األعمالول مناخ على حسب التقرير السنوي للبنك العلمي ح

يف هذا املقال ,وهناك عالقة طردية بني حجم السوق املوازي وبني حجم التعامالت املالية املوازية
املتغريات اليت تقود هذه  أو األسباب أهمالذي اختار  اجلزائر كعينة للدراسة سوف حناول حصر 

 .املعامالت املالية املوازية للتوسع و الزيادة
  

IIIIIIIIIIII....1111 - - - -    حتديد متغريات التعامالت املالية املوازية يف اجلزائرحتديد متغريات التعامالت املالية املوازية يف اجلزائرحتديد متغريات التعامالت املالية املوازية يف اجلزائرحتديد متغريات التعامالت املالية املوازية يف اجلزائر::::        
    IIIIIIIIIIII....1.11.11.11.1----    تعامالت الصرف املوازية يف اجلزائرتعامالت الصرف املوازية يف اجلزائرتعامالت الصرف املوازية يف اجلزائرتعامالت الصرف املوازية يف اجلزائر::::        

 حترير سعر الصرفالذي مثل فيه  اجلزائر واالقتصادي الذي طبقته  قضية إصالح بعد  
أولت هلا اجلزائر اهتماما كبريا  .احملاور أهمبورصة اجلزائر  إنشاءو حترير السوق املصريف و 

إجراءات و اختذت .اخلارجي للجزائر  املايل وتقوية املركز االمسيستقرار سعر الصرف ال
  : 6اجلديدة ميكن إمجاهلا فيما يلي

  .إقرار التحويل اجلزئي للدينار -
  .اجلزائريختفيض الدينار  -  
  .مواصلة حترير األسعار -
  : 7ويف جمال صرف العملة تقرر ما يلي 
  .1994وتطبيقه فعليا سنة  1991اعتماد التحويل التجاري للدينار سنة  -
  .حترير أسعار الواردات  -
  .لتحديد سعر الصرف Fixingاعتماد طريقة التسعري الـ  -
  .1995اعتماد التحويل اجلاري للدينار يف جوان  -  

                            
 أحباثجملة ) اآلثارو  األسباباملعين حبث يف  تأصيل:( مشولية ظاهرة االقتصاد املوازي بإشارة اىل االقتصاد اجلزائري" ،حممد زعالين.أ -  5

  .209ص,2011,العدد العاشر,إداريةاقتصادية و 
امللتقى األول حول " األوروسياسة سعر الصرف يف اجلزائر ، دراسة مقارنة مع تونس واملغرب "  حممد بن بوزيان وطاهر زياين. د -  6

 .276، جامعة سعد دحلب ، البليدة ، ص  2002ماي  22 – 21أيام " االقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة 
7
 - BENACHENHOU.A “ l’Algérie aujourd’hui un pays qui gagne “ 2004 P 103.  
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  .19968إنشاء سوق صرف ما بني البنوك يف بداية  -
بل زاد حجمه و . مل تستطع احلد من السوق املوازية للصرف اإلجراءاتهذه  أن إال

يؤمن استخدام املوارد من العمالت الذي  نظام الرقابة على الصرف رغم  .اتسعت دائرته
األجنبية خلدمة املصاحل الوطنية ويراقب كل التدفقات املالية بني البلد املعين وبقية العامل لكن 

حيد من حجم مل  باملقابل فإنّ الصرامة يف تنفيذ الرقابة والتضييق الكبري على عمليات الصرف 
  .سوق الصرف املوازي لبيع أو اقتناء العملة

ا هناك عالقة طردية ما بني منو سوق الصرف املوازي وبني برنامج الرقابة على إذ  
  .الصرف فكلما زادت الرقابة على الصرف صرامة زاد حجم سوق املوازي والعكس

  : 9تنامي التعامالت غري رمسية يف سوق الصرف ميكن ذكر ما يلي أسباب أهمومن 
 فيها حتويل ميكن رمسية حرة سوقنظرا لعدم  وجود   :الصعبة العملة على احلصول يف املركزية
 املبلغ حبيث  ان الصعبة العملة إىل للتحويل القابل بلغتسقيف امل  وكذلك  قيود بدون العملة

 يريد ملن دج 15000 بيقدر   الصعبة العملة إىل اجلزائري الدينار من للتحويل القابل األقصى
  .السنة يف واحدة مرة ، اخلارج يف السياحة

  : 10املوازيومن أهم اإلجراءات الّيت ميكن هلا أن حتد من توسع السوق   
  .تسري أكثر فعالية ملوارد البنوك التجارية من العملة الصعبة -
إعادة النظر يف النصوص القانونية املنظمة لسوق الصرف مبا يتماشى وحاجات االقتصاد  -

املعطيات اهلامة الّيت يوفر السوق املوازي إلجراء بعض  إالّ أنه ال ميكن لنا أن مل بعض .الوطين
التعديالت املهمة على سعر الصرف الرمسي ، وذلك لكون سعر الصرف املوازي أكثر فعالية من 

  .11سعر الصرف الرمسي

                            

8
 - Benachenhou.A, op.cit, p 104. 

لوم عدكتوراه يف ال أطروحة" والسنغال املكسيك،تونس :جتارب ومقارنة عرض اجلزائر مع يف الرمسي غري االقتصاد إشكالية    "قارة مالك -  9
  142ص .2010-2009.جامعة قسنطينة, االقتصادية فرع اقتصاد مايل

10
 - Lyes Malki : " le marché parallele de la devise", www.elwatan.com. 

11
 - Abderrazak Benhabib, Benbouziane M. Ziani. T " Le marché de change informel et 

mesalignement le cas de dinars Algérien"  Faculté S.E.G de Tlemcen. http://www.univ-

paris12.FR. 
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وإمكانية  Sur-évaluationكما أنّ سعر الصرف املوازي يبني لنا درجة فرط تقييم العملة  -
  .حالة ما إذا قررنا ختفيض العملة أو إجراء عملية التحويلاستعماله كمؤشر يف 

IIIIIIIIIIII....1.11.11.11.1 - - - -    تعامالت صيغ التمويل املوازية يف اجلزائرتعامالت صيغ التمويل املوازية يف اجلزائرتعامالت صيغ التمويل املوازية يف اجلزائرتعامالت صيغ التمويل املوازية يف اجلزائر::::    

نشاطات التمويل املوازية يف اجلزائر او يف غريها من الدول ميكن تتبعها بدقة نظرا  إن        
 12:لصعوبات التالية

نظرا لطبيعتها اخلفية و غري مراقبة و ال  إحصائياغري ممسوحة  األنشطةصعوبة القياس الن هذه  -
مساحة التعويل على  إذا.املتداولة  فيها األموالو حجم القيم ,ميكن معرفة عدد املتدخلني فيها

  .اجلانب الكمي يف هذه املسالة يصبح شبه مستحيل
النقود ال تتراكم بل تتداول بشكل  أن إذ, سرعة دوران النقود يف هذا النوع من التمويل -

  .مستمر
  .غالبا ما يكون هذا النوع من التمويل بني مؤسسات متناهية الصغر و ذات طابع عائلي -

و الذين ال يريدون التعامل  -  خاصة بني العائلة الواحدة فيما بينهم - األفراد أنكما   
فيما بينهم وفقا ملبدأ  إسالميصيغ  متويل  إىلؤون مع البنوك التقليدية يف جمال التمويل قد يلج

 إنتاجية أوكانت هذه املشاريع جتارية  إذاخاصة .املضاربة دون التصريح مبشاريعهم أواملشاركة 
   .صغرية

IIIIIIIIIIII....2222 - - - -        التعامالت املالية املوازية يف اجلزائرالتعامالت املالية املوازية يف اجلزائرالتعامالت املالية املوازية يف اجلزائرالتعامالت املالية املوازية يف اجلزائر    متغرياتمتغرياتمتغرياتمتغريات::::        
املتغريات املؤثرة يف تزايد  أهممنيز بوضوح  إنالتحليل السابق ميكن من خالل         

  :التعامالت املالية املوازية و اليت حنصرها فيما يلي
  :كما يلي األسبابيف جمال التعامالت املوازية لصرف العملة كانت :أوالً

  .األجنبيةالذي مل يعد حيتوي كل الطلب على العملة ,نظام التحويل اجلزئي للدينار -1
  .بالنسبة ملخصصات منح السياحة تسقيف  املبلغ املخصص للتحويل -2
املضاربة  أمامواليت فتحت الباب ,الفارق املوجود بني القيمة الرمسية للدينار و القيمة املوازية -3

  .يف السوق املوازي

                            
12
 Michel LELART  " De la finance informelle à la microfinance  "  Agence Universitaire de 

la Francophonie,2006.p18-19 
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الذي  الرأي -  هذه املتغريات الثالثة اليت تزيد رمبا من حجة من ينادي بضرورة تعومي العملة
يف هذه العملية و حتت شرط مراعاة متطلبات االستقرار املايل يبدو معقوال مع ضرورة التدرج 

  .- الكلي
  :يف جمال التمويل و الوساطة كانت اهم املتغريات املسببة لظهور املالية املوازية ما يلي: ثانيا

  اجراءات معاجلة ملفات القروض بطئ  -1
  عدم وجود الضمانات البنكية االزمة للحصول على قروض من الدائرة الرمسية -2
  .عدم الرغبة يف التعامل  مبعدالت الفائدة -3
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        اخلامتة اخلامتة اخلامتة اخلامتة 
و ,من ثلث حجم االقتصاد اجلزائري أكثرد متكنت ظواهر االقتصاد املوازي يف لق        

من  أكثرتنتظم  أصبحتالتمويل و  أمناطزادت معه التعامالت املالية املوازية يف سوق الصرف و 
دجمها يف االقتصاد  إىلو تشخيصها تشخيصا سليما للتمهيد  أسباالذا و جب حصر .ذي قبل
كانت  إنو .غريها من التعامالت نسبية مقارنة مع أمهيةوذلك ملا هلذه التعامالت من , الرمسي

يقوى االقتصاد  أن فأوىل,اإلحصاءاخلفية و البعيدة عن دوائر دراسة هذه الظواهر صعبة لطبيعتها 
النقدية لتتمكن من سحب و دمج النشاط املوازي لدائرة  األسواقالصرف و  أسواقو تنظم 
  :وازية و ذلك من خالل ما يليتعاظم التعامالت املالية امل أمامتفوت الفرص  إنو . التنظيم 

  .تقريب قيمة الدينار اجلزائري من قيمته احلقيقية لسد الفجوة و الفارق مع قيمته املوازية -
  .معاجلة ملفات القروض يف البنوك إجراءاتتسهيل  -
  .التنظيمية املعمول ا يف جمال تقدمي خمتلف اخلدمات البنكية اإلجراءاتتسهيل  -
  .رمسية خاضعة لرقابة الدولة توفري مكاتب صرف -
جللب صغار  لألسهمو تقليل القيم االمسية ,الشركات فيها أسهمتقوية بورصة اجلزائر و تنويع  -

  .املستثمرين
طري املدخرين و املستثمرين الذين ال اإلسالمية لتأتنويع اخلدمات البنكية و اخلدمات البنكية  -

  .حيبذون التعامل مبعدالت الفائدة
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