
   في مصر قتصاد غير الرسميالا ه في واقعقراء

 

 مقدمة

بالرغم من عدم وعي السياسات و متخذي القرار. ا هاما من مناقشات و اجندة صانتشغل قضية القطاع غير  الرسمي في مصر حيز

بأن المصطلح يشمل  اواسع اوجود توصيف أو تعريف دقيق أو مقبول عالمياً لمصطلح "االقتصاد غير المنظم"، إال أن هناك إدراك

بعض من خصائصها في سياق فهم الطبيعة  نتبينمجموعه كبيره من األنشطة، و العمالة و المنشآت المتنوعة  و التي يمكن ان 

 المولده لها. 

ماسحي األحذية في الشوارع    اوو عربات الطعام،أ، او مصانع "بير السلم" ،ن أوضاع الباعة الجائلينبتقنينال تتعلق فقط أذن القضية 

وهي ايضا ال تتعلق بالبحث عن   .الذين ال تشملهم مظلة التأمينات اإلجتماعيةقتة في قطاعات كالتشييد و البناء او حتى العمالة المؤ

س،  ظاهرة فاالقتصاد غير الرسمي باألسااألنشطة غير المسجلة.  المتولده عن الحكومية من الضرائب   اتمصادر لزيادة اإليراد

اجتماعية  واقتصادية معقده، ترتبط بالفجوة المؤسساتية لشكل العالقات اإلجتماعية غير الرسمية المنظمة للنشاط األقتصادي  و بين 

مؤسسات الدولة، و هو ما ينتج عنها نمط من أنماط تداول القيم و المعامالت األقتصادية  باالستناد الى قواعد غير تلك التي تفرضها 

لذلك فإن اي محاولة لفهم و تحليل السمة "غير المنظمة" او "غير الرسمية " في مصر، يتطلب الفهم الموسع ولة و مؤسساتها. الد

األقتصاد غير الرسمي سواء على مستوي المنشآت او حدات االنتاج او خصاص العمالة او الوظائف او األنشطة ألبعاد وديناميكيات 

 التي يشكلها. 

فضوابط فهم األقتصاد غير  .ت الرسمية في كثير من االحيان خطابا مبتسرا يغيب عنه هذه الطبيعة المعقده للظاهرةتتبنى المؤسسا

الرسمي، والتي اسفرت عنها جهود و مناقشات المؤسسات الدولية، كان محورها قضية األستبعاد االجتماعي و االقتصادي و 

و التنظميات الرسمية، سواء كان هذا جعل من االقتصاد غير الرسمي مالذا للمستبعدين من األطر و السياسات السياسي الذي 

ريا او طوعيا. لذلك تبدو نتائج كتير من المبادرات و السياسات الرسمية و التي هدفت الى "دمج" انشطة اإلقتصاد غير صاالستبعاد ق

حه الحقا، حيث ال يبدو منطقيا الحديث عن عملية دمج في الوقت الذي تستمر فية الرسمي محدوده على النحو الذي سنقوم بشر

 .بين االقتصاد غير الرسمي  واالطر التنظيمية الرسمية  والسياسات االقتصادية الكلية  في تغذية اسباب هذا االستبعادالصالت 

     

 مفهوم االقتصاد غير الرسمي 

المبكره  ، بعض الدراساتصطالحيإلاللبس ابكثير من ت "القطاع غير الرسمي" كانت محفوفة كثير من الكتابات التي تناول

القتصاد ا داخل  تنوعهاو تعدد األنشطة الخفية  .Firm-centered economy”و "أ" Bazzareeconomyاستخدمت مصطلح"

االقتصاد غير او  Shadow Economy”اقتصاد الظل " ات مثل تحت مسمي نحياألغير الرسمي جعلته يندرج في كثير من ا

 . 1اذا ما انطوى على االنشطة عير القانونية  "Underground Economy"او Unobserved Economy”المنظور"

يمكننا توصيف مفهوم االقتصاد غير الرسمي و خصائصة و العالقة بينة و بين المفاهيم المختلفة و لفض هذا االشتباك االصطالحي 

 :  2التاليعلى النحو 
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 اقتصاد اإلنشطة  اإلقتصاد التحتي   Informalالقطاع غير الرسمي 

Sector  Underground Economy  غير الشرعية 

   التينتاجية إلمجموعة األنشطة ا

 يعاقب و تتضمن األنشطة التي                 يتضمن دخول غير مسجلة عن بعض         صغيره اومتناهية الصغر-تمارسها منشآت

عليها و يجرمها القانون و التي    او–األنشطة التي قد تكون قانونية غير مسجلة و غير مراقبة            -غلبألافي 

  

ينتج عنها سلع و خدمات غير و لكنها  -غير قانونية او موسومة بالغش         تلتزم باإلجراءاتمن قبل الحكومة، وال  

   

 قانونية. تتحقق على هامش التشريعات الرسمية.           الرسمية فى عملها، كاستخراج ترخيص

 على سبيل المثال:                                                                           للمشروع،اوالتسجيل التجارى.

  تجارة المخدرات و غسيل األموال                          تتضمن على سبيل المثال:  بأنها العاملة بهذا القطاع تتميز المنشات

                 الدروس الخصوصية غير المسجلة -                     تعتمد اساليب انتاج كثيفة -1

 لدي الجهات الرسمية. العمالة

 من الضرائبالتهرب  -                                  منخفضة األنتاجية -2

                        عمالة غير مسجلة منخفضة  -3

 المهاره.

 ممولة ذاتيا بمساهمات عائلية او  -4

  مساهمات اخري خارج القطاع

 المصرفي المنظم. 

  

 

 

 

 

 Shadow Economyاقتصاد الظل 

 

 تستخدم مفهوم اقتصاد الظل ليشمل جميع انشطة األسواق التي تنتج سلعا قانونية، و التي يتم  التيتميل معظم الدراسات 

 اخفاؤها عمدا عن السلطات العامة لألسباب االتية: 

 تجنب دفع الضرائب سواء المباشره او غير المباشرة  -1

 ساعات العملتجنب بعض المعايير القانونية المنظمه لسوق العمل مثل الحد األدنى لألجور و  -2

 تجنب دفع اشتراكات الضمان األجتماعي  -3

 .او اإلمساك بدفاتر محاسبية تجنب اإلمتثال لبعض االجراءات اإلدارية مثل تسجيل المنشأه -4

 

   



ن عملية التعريف ليست باالمر السهل خاصة عندما يتعلق بأنشطة من  الصعب قياسها او تعريف أو كما يظهر العرض اعاله 

القطاع غير " عند تعريف  منشأتلل األنشطة األنتاجيةاو اشكالها المختلفة. غير ان مجمل الدراسات تميل الى التركيز على  هاحدود

غير  التركيز على األنشطة األقتصادية في حيت تميل الدراسات التي تستخدم مفهوم اقتصاد الظل او االقتصاد التحتي الى "، الرسمي

 دخوال غير مسجلة في الحسابات القومية .التي تولد المنظوره ،  

 The او غير الرسمية المنظمة"غير ا اختالف التأويالت المتعلقة بالسمة اإلشكالية االخري التي تثيرها عملية تعريف المفهوم هو 

Informality" األنشطة او العمالة او المنشاة نفسها. انتفاء الطبيعة المنظمة عن ، و هل المقصود بها 

" العمالة غير الرسمية بأجرهيم مثل "القطاع غير الرسمي" و "العمالة غير الرسمية" و "العمالة في القطاع غير الرسمي" و "فمفا

ليست مترادفات، و قياس حجم االقتصاد غير الرسمي  باالعتماد علي ايا منها ال يؤدي الى الحصول على نفس النتائج. هذا ما يفسر 

اختالف التقديرات المتعلقة بحجم هذا االقتصاد في دول مثل مصر و التي تتراوح فيها تقديرات حجم األقتصاد غير الرسمي ما بين 

 االقتصاد بحب االختالف في تعريف السمة "غير المنطمة". من حجم  %93الى  37%

 

 و إشكالية  "الصفة غير الرسمية"األقتصاد غير الرسمي في مصر    

تطبق بشكل  ،قتصاد غير الرسميإلغير الرسمية، عن اسواء الرسمية او  ،في مصر حصائيةإليوجد مصدر واحد للمعلومات ا ال 

 خضعتى اللحظة، حبمصر فقط. فمنذ السبعينات و يتعلقال  تفاقو الواقع ان غياب هذا اإٌل .السمة "غير الرسمية"موحد تعريف 

و الدوافع الكامنة  أنشطتة وتنوع  وتطورهاخاصة فيما يتعلق  بدراسة ابعادة و التحليل، لقدر كبير من البحث و النقاش  المفهوم 

"االقتصاد غير الرسمي " بديال عن "القطاع غير الرسمي. جاء ذلك بناء على مر الذي اسفر عنه استخدام مصطلح ألو هو ا وراءه، 

عاما لفهم ضوابط هذا المفهوم، كبديل عن تقديم تعريف محدد، و ذلك  ا، و الذي وفر ايضا اطار2002اقتراح مؤتمر العمل الدولي،

هذا  .لها بما فية الكفاية في القانون او في الممارسة" التتطرق او التي ال تشملها الترتيبات النظامية "جميع الألنشطة يشمل  بوصفه

االطار يظهر تطور مفهوم "غير الرسمية"، بحيث اصبحت مجاالته تتسع من العمالة في نوع معين من المنشآت او وحدات اإلنتاج 

 3الى ظاهرة على نطاق االقتصاد. 

مفاهيمية  مناهجالعمل الدولية اطار يوصي باستخدام ثالثة و ضعت منظمة و في إطار توحيد جهود قياس االقتصاد غير المنظم، 

 منفصلة و لكنها متداخلة فيما بينها لتعريف "صفة غير الرسمية":

    "غير الرسمية" على مستوى المنشأه الصفة :االول

منخرطة  صغيرة الحجمغير مسجلة و/أو  اعمال فردية خاصة  "منشأةالقطاع غير الرسمى بأنها  منشآتنظمة العمل الدولية تعرف 

ن يملكها و أو يمكن للمنشآت غير الرسمية  ."موجهه للبيع او المقايضة بعض السلع والخدمات نتاجإلغير الزراعية،  في انشطة

  4ما في ذلك العمالة بدون أجر من األسره.بتستخدم عماله،  أو يدريها افراد يعملون لحسابهم الخاص

لقياس حجم  الصغيره و المتوسطة الحجم في مصر  فه غير الرسمية" على مستوي المنشاتالدراسات التي حاولت تعريف "الص 

التى تشكل معنى منشأة رسمية وهى: وجود تصريح  األربعةالمنشآت بالمعايير اركزت على مدى التزام ، االقتصاد غير الرسمي

  5.ممارسة عمل والتسجيل التجارى أو الصناعى والبطاقة الضريبية وإمساك دفاتر حسابات منتظمة

باالعتماد  ،في االقتصاد المصري المنشآت الصغيرة والمتوسطة دورلتحليل  2013فى عام  Ghanim دراسةاهم  هذه الدراسات 

منشاه، و استطالع  4957الذي قام بة منتدي البحوث األقتصادية لحوالى  الصغيرة والمتوسطةللمنشات   2003الععلى بيانات استط

في دراستها حول سبل تحسين فرص هذه المنشات في   El-Mahdiمنشاة استعرضته  3000لنحو  2011و  2010فى اخر 

التى تشكل  بواحد على االقل من  المعايير األربعة التزمت في العينة  من المنشآت % 60 تلك الدراسة فإنل اوفقاالقتصاد المصري.  

ً غير رسمية، ولكنها فى الحقيقةا ة و بالتالي تم معنى منشأة رسمي في الوقت  .، أو شبة رسميةرسمية جزئيا هي عتبارها إحصائيا

ربعه و بالتالي ألر ايلم تلتزم بأي من المعاي %18.4ربعة في مقابل ألمن المنشآت فقط التزمت بالمعايير ا %21.6نفسة فإن حوالي 

فى منطقة رمادية بين   تعمل  في مصر، غالبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجمما يمكننا استنتاج  أن   6.اعتبرت غير رسمية

إلى أن مفهوم القطاع غير  ، و التي أشار فيها 1987م افى ع Peattie دراسةهذه النتائج تتفق مع ان  .الرسمية وغير الرسمية

  . "" ضبابى إلى حد كبير  مفهوم عامة الرسمى

من منشآت القطاع الخاص هي منشات متناهية الصغر)اقل من خمسة عاملين( في  %90الى ان حوالي  ايضا تشير  احدث التقديرات

 7 .%93الى  %77ة منها  مابين تتراوح نسبة المنشات غير الرسمي %8حيت تبلغ المشروعات الصغيره و المتوسطة حوالى 

 



وهو ما يعني أن معظم أنشطة المشروعات الصغيره و متناهية الصغر في مصر تقع في دائره القطاع غير الرسمي كليا أو جزئيا. 

دفاتر محسابية منتظمة و تقديمها  جراء األكثر غيابا عن الخضوع هو إمساكإلتؤكد ان ا ،2012، فى عام Elmahdi  دراسة 

درجة الرسمية فى القطاع المصرى للشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم ترتبط إيجابياً مع  . كما تشير الى أن لمصلحة الضرائب

 ضافة إلى أن الشركات التى تتواجد فى الحضر تكون أكثر رسمية عن الشركاتإلحجم الشركة و المستوى التعليمى لصاحبها؛ با

   .8التى تتواجد فى المناطق النائية

 "غير الرسمية" على مستوى العمالة الصفة ثانيا:

جميع الوظائف في منشآت القطاع غير الرسمي التي سبق بحسب تعريف منظمة العمل  او غير الرسمية تشمل العمالة غير المنظمه

اإلشاره اليها، باإلضافة الى منشآت القطاع الرسمي و قطاع األسر. و بالتالي فإن باعة الشوارع ، سائقي التوكتوك و العماله في 

في  او غير المنتظمةمالة الموسمية او الع الحماية األجتماعية الالئقةالمنازل و العمال في القطاع الرسمي دون عقود اوخارج مظلة 

. تشير البيانات ان اتجاهات سوق ة غير الرسمية للعمالة فتدخل تحت مسمى الصأمثلة ، جميعها قطاعات مثل الزراعة و اإلنشاء

في الفتره من   %30غير الرسمية التي ارتفعت نسبتها من اجمالى العمالة بنحو  الصفة نحومتزايدا العمل في مصر تشهد تحوال 

. الشكل ادناه يشير الى ان السمه غير الرسمية للعمل بقيت قائمة في مصر  حتى في الفترات التي استطاعت فيها 2008-2016

  .(2010في  %6مصر ان تحقق معدالت نمو مرتفعه )وصلت الى 

 

                        Source: ILO statistics.  

يمثل القطاع غير الرسمي جزءا كبير من اقتصاد التشغيل في االقتصاد غير الرسمي  حيث  استحوذت منشأتة على حوالى حوالى 

مساهمه القطاع غير الرسمي في تشغيل العمالة غير الرسمية في الريف يعكس نتائج دراسة  . المشتغلينمن اجمالى  58.5%

Elmahdi  السابق اإلشاره اليه، والتي تظهر ان أن الشركات التى تتواجد فى الحضر تكون أكثر رسمية عن الشركات التى تتواجد

 %68.5في القطاع غير الرسمي في الريف و التي تشكل حوالى  الرسميةفى المناطق الريفية و هذا ما يفسرزيادة حجم العمالة غير 

في حين تشير زيادة العمالة غير الرسمية في . الحضر العاملة في  القوى  من إجمالى % 44.7في مقابل من إجمالى عمالة الريف 

الى ان القطاع غير الرسمي ليس المحفز الوحيد المولد للصفة غير الرسمية للعمالة. القطاع الرسمي في الحضر مقارنة بالريف 

في الريف،  غير ان الفجوه بين  %3.4الرسمي في مقابل  من العمالة غير الرسمية المتولد في الحضر يساهم بها القطاع 5.4%

تظهر جليا في اجمالى نصيب العمالة غير من الرسمية من اجمالى  -احد السمات الرئيسية لالقتصاد المصري –الحضر و الريف 

 في الحضر.   %51في مقابل   %72.1التوظيف و التي تبلغ في الريف حوالى  

 ٦٨بشكل غير رسمي، يعمل شخص  مليون  ٨٫٢نحو   راسات األقتصادية تشير تشير الى نحو تقديرات المركز المصري للدا

يشتغلون بأنشطة البيع الجائل وما شابهها. وتشير % ١٠في منشآت رسمية، و% ٢٢منهم يعملون في منشآت غير رسمية مقابل %
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من ممتلكات المواطنين المصريين العقارية يتم حيازتها بدون صكوك ملكية مسجلة، وتقدر قيمة % ٩٢كذلك إلى أن  تقديراته 

 .9مليار دوالر أمريكي ٣٦٠استبدالها بنحو 

 نصيب العمالة غير الرسمية%من اجمالى العمالة 

النسبة المئوية للعمالة غير  

 الرسمية من اجمالي العمالة 

للعمالة غير النسبة المئوية 

الرسمية من اجمالي العمالة في 

 الحضر 

النسبة المئوية للعمالة غير 

 الرسمية من اجمالي العمالة

 في الريف 

 68.5 44.7 58.5 القطاع غير الرسمي 

 3.4 5.4 4.2 القطاع الرسمي 

 0.2 0.9 0.5 القطاع العائلي 

 72.1 51 63.3 المجموع 

Source: ILO statistics (2018)  

و العام و عدم قدره القطاع الخاص على توليد الفرص المناسبة ألمتصاص الزيادة أنخفاض نسبة العاملين في القطاعين الحكومي 

ساهم بشكل مضطر في زيادة مساهمة االقتصاد غير الرسمي في التشغيل . فقد أستطاع القطاع غير المضطرده للطلب على العمل 

في اوائل  %20مقارنة بحوالى  2005-200من الداخلين الجدد في سوق العمل في الفتره من  %75الرسمي ان يستوعب جوالي 

 10السبعينات. 

سوق العمل في كال من مصر، و األردن و تونس باإلعتماد على  ، و التي تدرس اتجاهات2016في  Krafftو  Assaadدراسة 

فقط من  %12القطاع الخاص الرسمي في مصر لم يوفر سوى حوالى ، تظهر أن 2012في  المسوحات التتبعية لسوق العمل

 كذلك ر. من وظائف القطاع الخاص بأجر تعتبر و ظائف غير مستقره و غير ثابتة األج %40الوظائف الجديده، وأن حوالى 

هؤالء  تركز عمل. 2016في عام  61.5الى نحو  2008في  %54.8نسبة العاملين خارج المنشآت الرسمية من حوالى  تارتفاع

مهن: األولى تشمل المهنين) النجار، السباك،كهرائي الخ(، الثانية تشمل السائقيين و مشغلى  3المشتغلين خارج المنشآت في 

  من انشطة المشابهه.   االمركبات بأنواعها، الثالثة المشتغلين بأنشطة البيع المتجول و جمع القمامه و غيره

 

Source: ILO statistics (2018)                            
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ربع وظائف القطاع من فرص العمل األولى للشباب كانت في القطاع غير المنظم، كما أن  %79أشارت نفس الدراسة ايضا الى أن 

وال تتجاوز  الخاص في مصر تعمل في قطاع التشييد و البناء رغم انه ال يساهم بشكل كبير في خلق وظائف مستدامة او مستقره

  .201411-2010في متوسط الفتره من  %5مته في الناتج المحلي األجمالى مساه

 "غير الرسمية" على مستوى األنشطة  الصفة ثالثا:

التغطيها كافة -بموجب العرف او القانون-تعرف منظمة العمل الدولية انشطة ااألقتصاد غير الرسمي بأنها "كافة األنشطة التي

 غير مسجلة وال التي تولد دخوال األقتصادية   وبذلك تتضمن جميع األنشطة ،12تغطيها بشكل كافي"اإلجراءات الرسمية، أو التي ال 

ي حاولت تقدير حجم النشطة غير الرسمية على عتمدت الدراسات التاضمن اإلحصائيات الرسمية.   يتم قياسها و بالتاليى لم تدخليتم 

طرق القياس غير المباشره التي تستخدم مؤشرات األقتصاد الكلي و التي من اهمها إحصائيات الدخل و اإلنفاق، الطلب على النقود و 

 13مؤشرات. التهرب الضريبي، استهالك الكهرباء )منهج الماديات(، باإلضافة الى اسلوب النماذج اإلحصائية متعددة ال

 2016في   Hassan  and Schneiderاحدث  الدراسات التي حاولت قياس حجم أنشطة اإلقتصاد غير الرسمي في مصر، دراسة 

 (2013-1976)الفتره من  يالتي تعتبر من أحدث الدراسات الشاملة التي تناولت تطور االقتصاد غير الرسمي في مصر فو

باستخدام منهجين للقياس: االول يعتمد على مدخل الطلب على النقود،والذي يفترض ان الزيادة في األقتصاد غير الرسمي تؤدي 

(، يسمح ان تدخل القياس MIMICنموذج قياس متعدد األبعاد و المؤشرات )بالضروره الى زيادة الطلب. الثاني يعتمد على 

 14التضخم، الدخل الحقيقي لألفراد، و عبء القواعد التنظيمية الرسمية.متغيرات تفسيرية مثل العبء الضريبي، 

 %33أن اعلى معدل وصل الية األقتصاد غير الرسمي في مصر كان في فتره السبعينات حيث تراوح في المتوسط بين  تظهر

فسيرها بحالة الركود التي باستخدام الطلب على النقود. هذه النسبة المرتفعة يمكن ت %50، و نحو  MIMICياستخدام نموذج 

 اصابت االقتصاد على اثر تداعيات الحرب و ما خلفتة من تردي عام لألوضاع األقتصادية.  

منذ الثمانينات على الرغم من وجود فترات شهدت نموه مره اخري، و  تراجع انشطة األقتصاد غير الرسميو بشكل عام استمر  

من الناتج المحلى األجمالي في عام  %21نحو ض فيه حجم األقتصاد غير الرسمي ليصل  للكن النمط العام كان نمطا تنازليا، انخف

تراجع نسبة انشطة اإلقتصاد غير الرسمي طبقا لهذه الدراسة ال يتناقض مع . السبعينات فترة  في %50اكثر من نحو  ، مقابل 2013

الرسمية في المنشآت متناهية الصغر و الصغيره و المتوسطة و سوق العمل في النتائج السابق األشاره اليها و التي تظهر تنامي الصفة غير 
و تركزها في انشطة خدمية ال تولد فيم مضافة كبيره.  رغم ذلك ظلت التقديرات ألنشطةىمصر، حيث يمكن تفسير ذلك بضعف انتاجية هذه ا

 15من الناتج المحلى األجمالي.  %40الرسمية لحجم االقتصاد غير الرسمي في مصر تتحدث عن نسبة تقدر بنحو 

 

   Source: : Schneider  and Hassan (2016)  
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النسبة المئوية لحجم األقتصاد غير الرسمي من الناتج المحلي اإلجمالى

حجم األقتصاد غير الرسمي باستخدام
الطلب على النقود 

حجم األقتصاد غير الرسمي باستخدام
MIMIC



  مالمح األقتصاد غير الرسمي: الواقع و التحديات  

 
المالحظة األولي و االهم في هذا السياق تأتي من سوق العمل المصري الذي ترتفع فية الصفة غير الرسمية على النحو الذي يجعلنا 

منقسم الى شقين تتسع الفجوة بينهم بشكل او بآخر. االول هو سوق العمل الرسمي بنوعية العام و الخاص، و  سوق العمل، نجادل بأن

فية تتراجع مساهمة القطاع العام في توليد فرص العمل و التشغيل منذ التسعينات، في المقابل بقيت مساهمة القطاع الخاص في 

الشق الثاني هو سوق العمل الغير الرسمي الذي د الفراغ الذي خلفه تراجع دور القطاع العام. التشغيل  محدودة و غير قادرة على س

  .شكل مالذ لعملية األقصاء التي خلفتها اوضاع السوق الرسمي

التى  العام لتشتت سوق العمل المصري بين الرسمية و عدم الرسمية، في ظل غلبة االخير، يرتبط بشكل كبير بالتداعيات هذه االتجاه

اإلصالح االقتصادي و التحول الهيكيلي و ما تبعها من تراجع التزامات الدولة نحو التوظيف و الرغبة في الحفاظ  سياساتافرزتها 

ع القطاع الخاص. غير ان هذه االنحيازات اسفرت عن نمو معدالت جيعلى مرونة سوق العمل لجذب مزيد من االستثمارات و تش

 رأس المال و ليس كثيفة العمل.شكل كبير على صناعات كثيفة استثمار و انتاج تعتمد ب

تدعم هذه االتجاهات في سوق العمل المصري المذهب البنيوي في تفسير ظهور و تنامي األقتصاد غير الرسمي، و التي يزعم  

نتاج التي تتولد عنها. في هذا السياسات الرأسمالية المعولمة و عالقات اإل بنيةانصاره ان نمو الصفة غير الرسمية يرتبط بتطور 

نتاج، لذلك يعمل اإلجور و تكلفة اإلخضاع القطاع غير الرسمي لتبعيتة و استغاللة لتقليص إلالسياق يسعى القطاع الرسمي الخاص 

اء الالزم الغط في توفيرجتماعية العلى التخلص من قوة العمل المنظمة  التفاوضية و التهرب من القواعد و القوانين و االلتزمات ا

مليون عامل تعمل في ظل  15للعمالة الالئقة. هذا ما يفسر نمو حجم العمالة غير المنظمة بأجر و التي تشير التقديرات الى تخطيها 

بدأ من قضايا ساعات العمل و مخاطره انتهائا بقضايا عقود العمل المسجلة مع المشغل الرئيسي و مساهمات صاحب تحديات متعددة 

 16تأمينات االجتماعية.العمل في ال

منظمة لتشغيل العمالة غير المنظمة" استهدفت على األخص العمالة الزراعية  ، أصدرت وزاره القوي العاملة "الئحة 2003في عام 

ير ، "الئحة مالية و إدارية لوحدات التشغيل و رعاية العمالة غ2007الموسمية، عمالة قطاعات التعدين و اإلنشاء، ثم تبعتها في عام 

. كان الهدف منها جميعا هو محاولة بناء نظام رعاية إجتماعية و توفير غطاء 2014، و 2011المنظمة" و التي تم تعديلها في 

تأميني مناسب لمواجهة مخاطر العمل، غير أن النتائج على ارض الواقع لم تكن حاسمة بشكل كبير خاصة مع تنامي ظاهرة التهرب 

و غياب الثقافة التأمينة عن المجتمع   -خاصة في قطاعات عمال المناجم و المقاوالت –دات من الباطن الـتأميني، وارتفاع  التعاق

 17ككل.  

و شركة تأمين حكومية مبادره للتأمين على الحياه تشمل العماله غير  الحكومة بالتعاون مع اربعة بنوك، ، اطلقت2018في مارس 

التي تعرف باسم "أمان" . هذه الوثيقة 18الرسمية باالساس و ليست قصرا عليها تجمع ما بين كونها و ثيقة تأمينة و و شهادة ادخار

لى توفير مظلة تأمينية شاملة تغطي جميع المخاطر بالتأكيد بديال عن الخيار الذي يجب ان تسعى الدوله لتحقيقة و هو العمل ع تليس

حيث ال تغطي سوي مخاطر الوفاه فقط ؛ لذلك يعتبرها الكثيرين اقرب ألداه  ،)الشيخوخة، العجز، المرض، اإلصابة، و البطالة(

ان تأثيرها األكبر و المباشر تأمين تساهم في رفع الثافة التأمينة و اداه غير مباشره لحصر العمالة غير المنظمة في األقتصاد و ان ك

 . سينعكس على انعاش قطاع الـتأمين

بمرونة اليد العاملة كانعكاس لطبيعة السياسات االقتصادية  مصر قضية تتعلقالرسمي بشكل عام تدعم صوره العمل غير في 

النيوليبرالية و التي ساهمت بشكل كبير في تغير طبيعة دور األقتصاد غير الرسمي. فقد أدي تزايد عدم االستقرار في االسواق 

ر، قادت الشركات الي تقليل االعتماد خاطمالعالمية، و التحوالت السريعة في خطط األنتاج الى تشجيع هياكل انتاج مرنة و قليلة ال

أيضا من خالل  النمط  يمكن فهم ذلك عاقد و العمالة المؤقتة. تعلى العمالة ذات األجر الثابت و االعتماد أكثر على العاملين بنظام ال

غير الرسمي  لسالسل التعاقد من الباطن و التي تسمح للشركات الكبرى بتوكيل منشآت صغيره الحجم في القطاع المتصاعد 

قطاع البناء و التشييد و عمال النظافة في المنشآت الرسمية  في ج مهارات منخفضة و ذات اجر منخفض كالعمال بالمهمات التي تحتا

 على سبيل المثال.

و الصناعة لتوزيعات العمالة الرسمية و غير الرسمية، حيث يظهر الشكل أدناه  ان قطاعي الخدمات التوزيع القطاعى  يتسق مع ذلك، 
 في قطاع الزراعة.  %1.4يستحوذان على ما يقرب من أكثر من نصف العمالة غير الرسمية في حين ال تساهم العمالة الرسمية سوى في 



 

                               ILO statistics  

العالقة بين القطاع الرسمي و غير الرسمي شديدة التداخل و معقدة خاصة فيما يتعلق  بتوظيف العمالة غير الرسمية  بأجر  و هو 

 الرسمي الصغيرة و متوسطة الحجم .العالقة التي نشطت فيها منشآت القطاع غير 

 بنتائجهناك ايضا العالقة بين منشآت القطاع غير الرسمي و العمالة غير الرسمية و هي العالقة التي  قد تواجة معضلة خاصة  

سيايات التقنين و اعادة الهيكلة.  فالواقع ان الدولة و مؤسساتها تولي رعاية خاصة للمشاريع الصغير و  المتوسطة رغبة في دفعها 

لب عليها الطابع . معظم أنشطة المشروعات الصغير و متناهية الصغر يغوسع و بالتالي تشغيل مزيد من العمالةللمزيد من النمو و الت

باالجراءات  احيث انها ال تلتزم كليا او جزئي الفردي و يقع كثير منها في دائره االقتصاد غير المنظم على النحو السابق مناقشتة،

لها ان تكون حاضن كفء هحصول على األئتمان الالزم للتوسع في انشطتها و بالتالى يؤالرسمية، وهو ما يحد من قدرتها على ال

على اعتبار انها تمثل "ريادة أعمال" ليس لالنتاج و العمالة. تعمل كثير من المبادرات الحكومية على تشجيع هذه المنشآت الصغير 

و    تحتضن االفراد الذي فضلوا طواعية العمل الخاص بأنفسهم. فقط للطبقات الفقيره او العمالة منخفضة المهارات و لكنها ايضا 

االعتقاد السائد ان الصفة غير الرسمية لهذه المنشآت تولدت كرد فعل لجمود و كلفة قواعد و اجراءات التسجيل. لذا تعمل الحكومة 

زء من المحافظ المالية للبنوك في جراءات و تشجيع القطاع المصرفي على تخصيص جإلعلى بناء استراتجية تقلل من عبء هذه ا

تتم فيها في الكيفية التي . و لكن المعضلة الحقيقة هنا تبقي الرسميةي ما سيجعها على ان تلتزم بإجراءات لتمويل انشطتها و هو بالتا

لمنشآت. على سبيل بين سياسات دمج وهيكلة العمالة غير المنظمة و تشجيع التوسع في ريادة االعمال التي تقودها هذه ا المؤامة 

المثال شمولية التأمينات األجتماعية قد تحجم كثير من اصحاب المشاريع الصغير من التوسع في انشطتهم او تدفعهم للتهرب من 

 عملية اعادة الهيكيلة.

 –لقطاع االسري يرتبط ايضا بإشكالية القطاع غير الرسمي العاملين لحسابهم في منشآت فردية كالباعة الجائلين، و العاملين في ا

ال يوجد تقديرات حقيقة لحجم هذه الفئات في االقتصاد غير الرسمي او  عامالت المنازل و حارسي العقارات على سبيل المثال .

 . فيمليون  سنويا 14مساهمتها، و لكن هناك محاوالت من الغرف التجارية في تقدير حجم التجاره العشوائية ، احدثها يقدرها بنحو 

قطاع العمالة غير    19.%15و االطفال نحو  %30تشكل النساء منهم حوالى ماليين بائع  5تقدر اعداد الباعة الجائلين بنحو  حين

خارج دائره االحصائيات الرسمية، تشكل النساء في معظم دول العالم األغلبية في هذا القطاع، و يقع المنظمة في القطاع العائلي 

   ة من العمالة غير الرسمية  هي االكثر معاناه و تهميشا وربما االكثر صعوبة في القياس.يمكن االدعاء بأن هذه الفئ

معالجة وتتعلق بمكان العمل و مفهوم "حقوق الملكية"  اهمهااشكاليات الباعة الجائلين تتعلق ابعاد مؤسساتية لعالقات عمل معقدة. 

ة العامة للفضاء العام. و إداره الفضاء العام ال تعني الدخول في مواجهات عنيفة  اوضاع الباعة الجائلين تبدا من تأسيس مفهوم الملكي

مع البائعة الجائلين ألجبارهم على التسجيل او دفعهم للتموضع في اماكن اخري. فالمقصود هو ادارة للتخطيط العمراني خاصة على 

االنخراط  يشجع علىحوار قائم على التفاوض بين الجميع  مستوى األدارات المحلية. هذا االدراة الرشيده للفضاء العام تتطلب

المجتمعي لتعريف و اداره الفضاء العام، و لتأسيس عالقة بين الباعة الجائلين و السلطات المحلية قائمة على المشاركة و التشاور و 

   في عملية الدمج و الهيكلة. المساهمة  بالتالي
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 ه على األقتصاد غير الرسميو تداعيات برنامج اإلصالح االقتصادي 

 
تعتبر الصفة غير الرسمية لالقتصاد المصري مالمحا اساسيا يشمل الجزء األكبر من سوق العمل، و اغلب المنشآت الصغيره و 

واقع التهميش األقتصادي و  ، وهو األمر الذي يعبر بشكل كبير عن األقتصاديةو المعامالت متناهية الصغر، و كثير من األنشطة 

اإلخفاق في ربط النمو االقتصادي واالستثمار مع سياسات العمل والسياسات االجتماعية المناسبة التي تضمن إعادة توزيع االجتماعي، و

كما ان األقتصاد غير الرسمي بحكم طبيعته و تعدد انشطتة و توغلها في األقتصاد المصري، يعمل في بيئة معقدة من اروابط مع للنمو.  عادلة
د الرسمي مما يؤثر في فاعلية سياسات و مسارات الدمج و االنتقال الى الصفة الرسمية، و التي تعتبر مكونا رئيسا لالستراتجيات األقتصا
 التنمية. 

مليار دوالر  12، بقيمة (EFF)تسهيل الصندوق الممدد  اتفاقا لإلستفادة من، وقعت الحكومة المصرية و صندوق النقد الدولي 2016في نوفمبر 

. سنوات، لدعم برنامج اإلصالح االقتصادي الستعادة االستقرار الكلي و زيادة معدالت النمو 3تم صرفها على اساس نصف سنوي خالل ي

الموازنة العامة والدين عجز االختالالت في سوق النقد االجنبي عن طريق تحرير سعر الصرف، خفض يهدف البرنامج باالساس الى مواجه 
 تو حماية محدودي الدخل من اآلثار السلبية لعملية االصالح.  في إطار عملية اإلصالح هذه كان نمو لخلق فرص العملالحكومي، وزيادة ال
اوضاع االقتصاد غير الرسمي حاضر من خالل مجموعة من االجراءات و القوانين اهمها: تعديل البنك المركزي  وهيكلة عملية دمج و تقنين

، كما تستهدف إدخال عدد أكبر من الشركات ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،توسطةلتعريف الشركات الصغيره و الم

تم إنشاء جهاز تنمة المشروعات الصغيره و المتوسطه، و إصدار قانون االستثمار و قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت 
هدفت هذه اإلجراءات تسهيل اجراءات تسجيل و تقنين اوضاع  المنشآت الصغيره و متناهية الصغر  و زيادة فرص حصولها   20الصناعية.

و التوسع و األرباح كما تضمنت حوافز ضريبية و غير ضربيه لتأمين قدره هذه المنشآت على توليد رأس المال واالئتمان على السواء. 
  21مواجهة المخاطر. 

هنا هل سيكون لدي هذه القوانين القدره الكافية على التأثير في واقع االقتصاد غير الرسمي؟ من الصعب االجابة بشكل حاسم على لكن السؤال 
عن الطبيعة المحتملة ألثر هذه  هذا السؤال في خالل عام واحد و لكن هناك مجموعة من المؤشرات التي يمكن ان تعطي انطباعات عامة

 .القوانين

استراتجيات دمج االقتصاد غير  اعليتهاية في مدى فساالقتصاد المصري قد يشكل عقبة اساالمثال، الضعف المؤسسسي في فعلى سبيل 
 . فطبقا لتقرير التنافسية الدولية هذا العام، يعتبر عدم استقرار السياسات، و الفساد و اليروقراطية الحكومية أهم معوقات  الرسمي

  

 2018-2017المصدر: تقرير التنافسية الدولية                         

قيام بيروقراطيات فعالة ال فاعلية اي استراتجية تنمية تهدف الى األنتقال الى الصفة  الرسمية يجب ان تستهدف   اداء األعمال في مصر. 
  .يسودها الفساد وتتسم بالشفافية والتماسك في تطبيق القواعد
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و الضعف المؤسسي ليس المعوق الوحيد، فنظرا لألثار االجتماعية السلبية لعملية اإلصالح و التي اسفرت عن زيادة معدالت الفقر و التضخم، 
للتداخل الكبير بين العمل في القطاع غير الرسمي و معدالت الفقر و االستبعاد، يبدو انه من المحتمل ان تشهد العمالة غير الرسمية نظرا  

حتمال الذي يجب ان يدفع جتماعية لالصالحات الحالية. وهو اإلزايدا مدفوعا بالرغبة في التخفيف او الهروب من وطأة ارتفاع التكاليف االت
 بالحكومة لمد نطاق الضمان و الحماية األجتماعية لتشمل العمالة غير الرسمية للحد من الفقر و انضمام المزيد لهذا األقتصاد.

المؤسسي بغياب استراتجية دمج حقيقة للمتضررين من عملية االصالح األقتصادي من شأنها أن تثبط من  عملية  األنتقال الى اقتران الضعف 
ي الصفة الرسمية خاصة اذا ما اقترنت بغياب اليات واضحة لزيادة و كفاءه القوي العاملة و تمكينها من الوصول لرأس المادي و العيني. و ف

 مشهد بأكملة فاعلية التأثير اذا لم يؤسس على الثقة الكاملة بين جميع االطراف. المجمل يغيب عن ال
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