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 إهداء
 !!!...  خاص

 واههنار، انويل ماء يف راحئيت وثالحقني اموقت، كهرابء يف غين ثبحثني من اي إميك

 !!...  وامخحدي امطموح مبفردات أجبدييت وثضخني حياًة، طريقي متوئني وأهت إميك

 ) ..!!فاداي – أيم)

 

 ػىل وجسكبين باً،ه وذ ايقوتً  أصابؼي وجشؼل جديد، من حرثييب ثؼيد وأهت وإميك

 ... اً جديد اً جمد أبؼث يك امؼنفوان، مدرج

 ) ..!!ميش يل – أيب (

 

 وختطني وسؼادة، اً حب حيايت ومتوئني وأحرايح، أفرايح جشاركيين من اي أهت، وإميك

 !!...  امنجاح درب مؼي

 ) ...!!جويل – أخيت )

  

 ...!! اً  جد خاص

 دممك جشهرون حتدايهتا، لك وختخرصون األمة، أوجاع ثضغطون وأهمت أيضاَ، أهمت وإميمك

 هنر جسكبون وأهمت إميمك امشؼوب، واس خؼباد امؼامل هنب يريد واسع غوملي هظام هوج يف

 ...مصودمك صويب فوق ابدساماحمك

 ) ...!سوراي يف وطين أبناء )  

 

 

 

 امباحث



 شكر وتقدير
 

أساتذة  وعلى رأسهم نجاز ىذا العمل المتواضع إكل من ساعدني في لوالتقدير أود أن أتقدم بالشكر والعرفان 
 ...كبار وعظام

 ..بصبرىم وحلمهم عظامٌ .. هموعلم همخلقب كبارٌ 

ىؤالء ، وفضلهموفيهم ولو جزء بسيط من حقهم ألن  ،أقول مهما امتدحتهم وقلت فيهم ما األساتذةىؤالء 
  :األساتذة الكبار ىم

من بداية  ،لحظة يمن ململولم يت ،يوماً  يعن ىيتخلعلى الرسالة ولم أشرف الذي  عدنان سليمانأستاذي الدكتور 
 !!..وأغناه بلمساتو البناءة ومالحظاتو القيمة  قام بالمراجعة العلمية للبحثتقديمها، و وحتى إعداد الرسالة 

كان لها  مةمعلومات قي   ....عملية خبرةو  بما يملك من حنكة علمية أكاديميةضاف ابراىيم الذي أالدكتور غسان 
  ...!الحاضرين صدى عند جميع

 ..في البحث عديدةعلى جوانب وأفكاره المتميزة  رةالني   بآرائو شادي بيطار الذي أضاءالدكتور 
 

بالمعلومات والبيانات أو  يبتزويد سواءً ىذا العمل في إتمام لكل من ساىم  واالمتنانالشكر والتقدير كما أتقدم ب
 !!..ولو بكلمة ولمن وجو وشجع، والعلمي المعنويالنفسي و التسهيالت أو الدعم 

 
 والتقدير المودةلكم مني كل االحترام وكل جميعاً 

 

 الباحث      
 



.....ادللخص باللغة العربية   
 

 
 

 

 :الملخص 

 وبدرجات منها عانت كبرية، درجة إىل معقدة وسياسية واجتماعية اقتصادية ظاىرة الرمسي غري االقتصاد يعترب
 الثمانينات، فرتة منذ وآثارىا وأمهيتها الظاىرة ىذه حول النقاش واشتد العامل، يف االقتصاديات كل أنواع متفاوتة

 جانب إىل الفقر من والتقليل واحلضر الريف يف العمل فرص توفري ناحية من أمهية من ىذا االقتصاد يلعبو دلا نظرا
 سياسات فشل ثبوت مع خاصة األخرية اآلونة يف أكثر بو االىتمام وزاد. األزمات االقتصادية مع التعامل يف مرونتو

 من نسبتو زيادة ومع. الرفاه وحتقيق ادلتزايدة العاملة اليد استيعاب واالجتماعية على االقتصادية الرمسي االقتصاد
 وخمزن للثروة وكمصدر كظاىرة بو االىتمام إىل الضرورة كامنة، دعت موارد من يستوعبو ما و اإلمجايل احمللي الناتج

 وآثاره والفساد، الضرائب وعبء التنظيمية اللوائح واإلجراءات كثرة أمهها من تعترب اليت أسبابو ومعاجلة للمبادرات،
 .وادلؤسسية والبيئية واالجتماعية االقتصادية األبعاد كل متس اليت

 وموارده أرقامو وأصولو دمج وأمهية لتنميةا على الرمسي غري االقتصاد تأثري كيفية على الضوء تسليط الدراسة حتاول
 األعمالأنشطة  ممارسة بيئة حتسني على تركز اليت إدارتو اسرتاتيجيات خمتلف جانب إىل التنموية اخلطط إعداد عند

مع  الالئق العمل توفري و االجتماعية احلماية وحتسني للفقراء وإتاحتها الرمسية ادللكية حقوق وتشريع الريادة وتشجيع
 الرمسي غري االقتصاد إدارة يف ناجحة مناذج إىل اإلشارة مع التنمية، يف كطرف التخطيط عملية يف فئاتو إشراك أمهية

 .الرمسي غري االقتصاد إدارة يف وبعض الدول النامية ومصر اجلزائر من كل جهود يف منها ميكن االستفادة

 

 

 

 

 



  .....فهرس احملتويات
 

 فهرس المحتويات

 الصفحة         ـــوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعنــــــــــ
  الغالف

  فهرس المحتويات

  الملخص باللغة العربية

  قائمة األشكال و الجداول والمالحق

 ي  -أ   مقدمة عامة

 1 تأسيس نظري ومعرفي حول اقتصاد الظل ;الفصل األول

 4 نشأة وماهية وخصائص ومكونات اقتصاد الظل ;المبحث األول 

 4      التاريخي القتصاد الظلالنشأة والتطور ; المطلب األول 

 3   :ظهور اقتصاد الظل بظهور األنظمة القتصادية القائمة على الضرائب: أولً     

 3 (:ادلريكنتيلي)اقتصاد الظل وادلذهب التجاري :  ثانياً     

 4 :بداية اكتشاف مفهوم اقتصاد الظل: ثالثاً     

 5 :بداية التنظري لقتصاد الظل ودورة يف التنمية: رابعاً     

 01 :نظرية ختصيص الوقت ومنوذج التهرب الضرييب: خامساً    

 23 تعريف اقتصاد الظل; المطلب الثاني 

 01 :تعريف صندوق النقد الدويل: أولً      

 02 :تعريف مفوضية الحتاد اإلفريقي: ثانياً      

 02 :تعريف منظمة التعاون والتنمية يف ادليدان القتصادي: ثالثاً      

 03 :تعريف ادلكتب الدويل للعمل: رابعاً      

 03 :3991تعريف ادلؤدتر الدويل اخلامس عشر إلحصاءات العمل : خامساً     

 28 خصائص وأشكال اقتصاد الظل والمؤسسات غير الرسمية; المطلب الثالث 

 06 :خصائص اقتصاد الظل و ادلؤسسات غري الرمسية: أولً      

 11 :األشكال الرئيسية لقتصاد الظل: ثانياً      

 33 ;مكونات اقتصاد الظل; المطلب الرابع 

 11 العمل يف اقتصاد الظل: أولً      

 12 :ظروف العمل يف اقتصاد الظل: ثانياً      

 13 :دتثيل النساء والشباب يف اقتصاد الظل: ثالثاً      

 15 :عمالة األطفال: رابعاً      

 62 ;طرق تقدير حجم اقتصاد الظل ومؤشراته ونتائج قياسه; المبحث الثاني 

 37 ; طرق تقدير حجم اقتصاد الظل; المطلب األول 

 16 : ادلناهج ادلباشرة: أولً      

 17 : ادلناهج غري ادلباشرة: ثانياً      



  .....فهرس احملتويات
 

 22 :طريقة النمـــاذج: ثالثاً      

 24 :ادلعدل DYMIMICمنوذج الطلب على النقود ومنوذج الدمييمك  :رابعاً      

 47 ;مؤشرات قياس اقتصاد الظل; المطلب الثاني 

 49 ;اتجاهات نمو اقتصاد الظل; المطلب الثالث 

 44 ;أسباب نمو حجم اقتصاد الظل; المبحث الثالث 

 33 :األخرى والضرائب الجتماعي الضمان يف وادلسامهة الضريبة عبء: أولً      

 38 : اللوائح والجراءات احلكومية: ثانياً      

 40 :خدمات القطاع العام والفساد: ثالثاً      

 35 خالصة الفصل 

 بعض تجارب الدول النامية والعربية في معالجة تداعيات اقتصاد الظل ;يالفصل الثان
 .وإدماجه في االقتصاد الوطني

34 

 32 ;على المجتمع القتصاد الظل االجتماعية واالقتصادية والبيئيةاآلثار  ;ولالمبحث األ 

 67   ;اقتصاد الظل على البعد االقتصادي آثار; المطلب األول 

 45 :اجلزئي القتصاد قضايا على السلبية اقتصاد الظل آثار :أولً  

 46 :الكلي القتصاد قضايا على السلبية اقتصاد الظل آثار: ثانياً  

 51 :القتصادي البعد على لقتصاد الظل اإلجيابية اآلثار: ثالثاً  

 72  ;االجتماعي البعد على اقتصاد الظل آثار; المطلب الثاني 

 51 :الضمان الجتماعياألثر على : أولً  

 52 : )والتعليم الصحة(  الجتماعي البعد على لقتصاد الظل اإلجيابية اآلثار: ثانياً  

 75  ;البيئي البعد على اقتصاد الظل آثار; المطلب الثالث 

 54  :زماين منظور من البيئية اإلدارة على اقتصاد الظل تأثري: أولً  

 55 :مكاين منظور من البيئية اإلدارة على اقتصاد الظل تأثري: ثانياً  

 56 :البيئة على لقتصاد الظل اإلجيابية اآلثار: ثالثاً  

 :7  عالقة اقتصاد الظل بالفساد وتكلفته ;الرابعالمطلب  

 35 (;3118-1::2)اقتصاد الظل في الجزائر ; المبحث الثاني 

 84 ;أسباب نمو اقتصاد الظل في الجزائر; المطلب األول 

 86 ;البطالة واقتصاد الظل ;المطلب الثاني 

 88 ; سوق العمل غير الرسمي في الجزائر; المطلب الثالث 

 :8 ; آثار اقتصاد الظل في الجزائر; المطلب الرابع 

بيئة أعمال  االستراتيجية المتخذة من قبل الجزائر في مجال الحد من البطالة وتحسين  ;المطلب الخامس 
 ; المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

93 

 45 اقتصاد الظل في مصر; المبحث الثالث 

 1: خصائص اقتصاد الظل في مصر; المطلب األول 

 4: سوق العمل المصري واقتصاد الظل; المطلب الثاني 
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 5: ;) الضرائب حصيلة في الفاقد( المصري االقتصاد على اقتصاد الظل آثار; المطلب الثالث 

االستراتيجية المتخذة من قبل مصر لتحسين بيئة أعمال المؤسسات الصغيرة ; المطلب الرابع 
 ; والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمي

:5 

البيرو، فنزويال، )تجارب دولية في التعامل مع اقتصاد الظل ; المبحث الرابع 
 (;جوايماال

54 

 9: ;قانونيا  " غير القانوني"البيرو ، جعل القطاع غير الرسمي في ;المطلب األول  

 216 ;القطاع غير الرسمي في ڤنزويال ;المطلب الثاني  

 218  ;جواتيماال في اإلقصاء على التغلب; المطلب الثالث 

استراتيجيات إدارة اقتصاد الظل في ظل النحديات االقتصادية ; المبحث الخامس 
 والفسادواالجتماعية والبيئية والمؤسسية 

111 

 

 221 ;االقتصادية التحديات ظل في اقتصاد الظل إدارة إستراتيجيات ;المطلب األول 

 000 حتسني النتاجية: أولً  

 001 :ادلالية واخلدمات ادلال رأس إىل الوصول تسهيل : ثانياً  

 002  :العمل سوق إدارة حتسني: ثالثاً  

 003 اقتصاد الظل  سياسات بتمويل ادلعرفة وتطوير الرمسي القتصاد ميزانية حتليل: رابعاً  

 226  ;االجتماعية التحديات ظل في اقتصاد الظل إدارة استراتيجيات; المطلب الثاني 

 004 :اقتصاد الظل لعمال الجتماعية احلماية توفري: أولً  

 006  :اقتصاد الظل لعمال ادلهنيتني والصحة السالمة توسيع: ثانياً  

 007  :ادلصغر التأمني تشجيع: ثالثاً  

 008  :)للتعليم مرة أخرى الفرص توفري( اقتصاد الظل يف ادلهارات لتنمية والتدريبية التعليمية السياسات: رابعاً  

 231 ;البيئية التحديات ظل في اقتصاد الظل إدارة استراتيجيات; المطلب الثالث 

 011  :األمساك ومصايد احملمية دلناطقا وإدارة الغابات بإزالة ادلتعلقة البيئة السرتاتيجيات: أولً  

 011  :الرمسية ادللكية حقوق توسيع: ثانياً  

 236 ;والفساد المؤسسية التحديات ظل في اقتصاد الظل إدارة إستراتيجيات; المطلب الرابع 

 014  :السياسات وضع يف ادلشاركة وإتاحة مهنية منظمات إنشاء تسهيل: أولً  

 015  :التشاركي بالتخطيط العمل: ثانياً  

 016  :الراشد احلكم وإقامة اقتصاد الظل دلؤسسات ممكنة أعمال بيئة خلق: ثالثاً  

 021  :اقتصاد الظل سياسات رصد وأمهية احملتملة والتهديدات ادلستهدفة اجلماعات: رابعاً  
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 المقدمة:

 أنواع كل متفاوتة، وبدرجات منها تعاني وسياسية، واجتماعية اقتصادية ظاهرة اقتصاد الظل يُعتبر
 من أنه االعتقاد ساد حيث ،العشرين القرن ثالثينات من هذه الظاهرة بدأت، وقد العالم في االقتصاديات

 اقتصاديات إىل املتخلفة البلدان اقتصاديات تتحول سوف واملوارد السياسات بني ةباملناس التوليفة إجياد خالل
 قتصاداال مادام املتخلفة قتصادياتاال مييز الذي اقتصاد الظل سيختفي العملية هذه إطار ويف ،وديناميكية حديثة
 قادر اقتصاد تطوير من البلدان من العديد تتمكن مل, للتوقعات خالفا  و  لكن، أكثر عمالة ويستوعب ينمو الرمسي

 .انتشارا   زادت بل اقتصاد الظل مظاهر ختتف ومل ،بسرعة ينمون الذين لسكاهنا كافية عمل فرص توفري على

، وتزداد أهمية اقتصاد الظل من خالل ما يمثله حجمه كقيمة مضافة وكنسبة مئوية من الناتج اإلجمالي
 نسبة ,دولة يف العامل 541من الناتج القومي اإلمجايل لــــ  القتصاد الظلحيث بلغ متوسط القيمة املضافة 

ويف دول ، %44.4ويف أمريكا الالتينية ، %44.4ويف دول إفريقيا بلغ ، 4004/4001وذلك يف  3%...
واملالحظ أنه ميس كل دول العامل  ،وذلك لنفس السنة %54.4 قتصاديمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان اال

دولة إفريقية نسبة  3.إال أن النسبة بلغت أقصاها يف إفريقيا حيث وصلت يف  قتصادية،مبختلف أنظمتها اال
، أما من ناحية العمالة غري الرمسية فإنه وطبقا  لدراسة حديثة 1من إمجايل الناتج احمللي وذلك يف نفس الفرتة 44%

فمن بني ثالثة مليارات عامل يف العامل جيري توظيف  4002مية يف امليدان االقتصادي سنة ملنظمة التعاون والتن
 .2مليار شخص يف اقتصاد الظل 5.4حوايل الثلثني أي 

الذي  (K.Hart)ويرجع الفضل يف اكتشاف اقتصاد الظل كمفهوم جديد إىل عامل اإلنسانيات كيث هارت 
إفريقيا، ناقش فيها يف املناطق احلضرية يف طالة حول الب 5235عام طرح ورقة عمل خالل املؤمتر الذي انعقد 

بأهنم ليسوا عاطلني عن العمل، حيث أهنم غالبا  ما كانوا يعملون مقابل " :احلضرية بالقول قضية فقراء املناطق
وبعدها أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرها عن ، "عوائد متدنية وغري منتظمة وخمفية عن التنظيم اإلداري

احلضري  قتصادوالذي أقرت فيه بوجود قطاع هامشي وغري منظم من اال 5234الدخل والتوظيف يف كينيا عام 
وهكذا ظهر املصطلح ألول مرة سنة  اقتصاد الظلأطلقت عليه  ،ينتج سلعا  وخيلق وظائف ودخوال  للفقراء

5234. 

                                                           
1 Freidrich SCHNEIDER, Johannes Kepler: Handbook on the shadow economy, Edward Elgar 

Publishing, Cheltenham, UK, 2011, pp, 40-44. 
2 Organisation De Coopération Et De Développement Économique, l’Emploi Informel dans les pays en 

développement, Centre de Développement de l’OCDE, 2009, LABORSTAT, OIT ; Global Employment 
Trends, OIT, janvier2009 .   www.oecd.org/dev/pauvrete/emploi/42529344.pdf    

  لقد استعملنا في بحثنا مصطلح: اقتصاد الظل 
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 ،مسنني ومعاقني(، شباب ،نساء ،هاما  لفرص العمل وتتنوع فيه العمالة من )أطفال مصدرا   اقتصاد الظلويشكل 
املهمل عند وضع  قتصادبضرورة األخذ هبذا اال امللقاة على عاتق واضعي السياسة وهذا ما يزيد من حجم األعباء

لصحة والتأمني واملنافع االجتماعية تعلق به من توفري سبل العيش الكرمي وتوفري العمل الالئق وشروط اياخلطط وما 
من الوصول إىل أسواق  اقتصاد الظلرم املبادرون وأصحاب املؤسسات املصغرة والصغرية يف كما يُ   ،األخرى
العمالة تسلط الضوء على طبيعة األعمال و  وكل هذه اخلصائص ،والتدريب الرمسي والضمان االجتماعي ،االئتمان

 احملفوفة باملخاطر واليت توجد خارج اهلياكل واملؤسسات القانونية الرمسية.وبيئة األعمال  ،غري الرمسية

معومل حتتدم فيه  اقتصادالرمسي حيث أنه يف ظل  قتصادبشكل وثيق بأنشطة اال اقتصاد الظلوترتبط األنشطة يف 
يتزايد االعتماد على العمالة قليلة التكلفة  ،املنافسة بني الشركات وتسعى فيها للبحث عن الكفاءة بأقل تكلفة

يف ظل  -وعلى نطاق أوسع –وغريها من أنواع العمل والعمالة  ،كالتعاقد من الباطن  اقتصاد الظلوهذا ما يتيحه 
 الرمسي يف توليد فرص العمل. قتصادحمدودية اال

املتقدم منها والنامي، وعليه فإن ويوجد شبه اتفاق على أن ظاهرة اقتصاد الظل تشرتك فيها كافة دول العامل 
اقتصاد الظل هو كل ما خفي عن الدول من نشاط لألفراد، وتتجه كافة الدول إىل مراقبة أنشطة أفرادها 
االقتصادية ليتم كل شيء أمام أنظارها، ولكن الواقع العملي أثبت صعوبة ذلك وخاصة يف البلدان النامية حيث 

مل يشذ اجملتمع السوري عن غريه مبعايشته ألمناط اقتصاد الظل عرب مراحل ترتفع هبا معدالت اقتصاد الظل، و 
تطوره، ولكن امللفت هو النمو اجلامع لظواهره وفعاليته خالل العقد األخري وآثاره العميقة يف هيكلية الفعاليات 

 واملوارد االقتصادية.

  اقتصادياتعانت منها  اقتصاديةهور أزمة كما متيزت بظ  اقتصاد الظل،شهدت فرتة الثمانينات تنامي ظاهرة قد و 
 ،كل الدول النامية ورافق هذه األزمة جمموعة إصالحات هيكلية أتت يف معظمها سلبا  على خطط التنمية

وكانت سورية من بني هذه الدول املتأثرة  اقتصاد الظل،وسامهت نتائج اإلصالحات اهليكلية يف زيادة حجم 
 باألزمة وهذه الظاهرة.

إن من غايات هذا البحث إثارة االهتمام هبذه القضية احليوية حبجمها وأبعادها وانعكاساهتا االقتصادية 
إدراك أمهيتها واالجتماعية اآلن ويف املستقبل، وهي قضية مل تنل باعتقادنا، ما تستحق من حبث ومتابعة رغم 

 املتزايدة.
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  :إشكالية البحث .4
حيث برزت التنمية، املعاصرة كإحدى املعوقات األساسية لعملية  قتصادياتالظل يف اال اقتصادبرزت مشكلة 

تداعياته السلبية على الصعيد االقتصادي، بضعف معدالت النمو وبرتاجع خمتلف املؤشرات االقتصادية 
 للتنمية، )خصوصا  يف الدول النامية(. واالجتماعية

من حجم  %40وتشري بعض التقديرات إىل أنه يشكل  ،اقتصادوسورية كدولة نامية عانت ما عانته من هكذا 
وهذا ما  ،ولكن من املتوقع أنه تزايد بنسبة كبرية يف السنوات األخرية، 4004السوري حبسب مسح عام  قتصاداال

وإىل إضعاف قدرة االقتصاد الوطين السوري على خلق فرص عمل  أدى إىل إضعاف معدل النمو االقتصادي،
يعادل ثالث أمثال معدل النمو  قتصاديحيث أنه جيب أن يكون معدل النمو االللقادمني إىل سوق العمل، 

ففي  ،، كما أن أغلب العاملني يف سوريا يتهربون من سداد الضرائب%3السكاين على األقل، أي ال تقل عن 
، بينما كانت مسامهة %54.1كانت مسامهة القطاع اخلاص من ضريبة املهن حبدود   4001 لعامقطع احلسابات 

وهذه املشكلة ستزداد  ،فقيا  وعموديا  أعلما  أن الكثري من املهن قد ازدادت وتوسعت ، %44القطاع العام حبدود 
 الدولية. واالتفاقياتخلية مستقبال  إذا مل تعاجل، ألن الرسوم اجلمركية ستنخفض من جراء اإلجراءات الدا

لذلك فإن إلقاء الضوء على هذه املشكلة مهم جدا  ملا هلذا االقتصاد من آثار سلبية كبرية على بنية االقتصاد  
ونأمل أن تصبح هذه الدراسة، إىل جانب الدراسات األخرى املختصة مرتكزا  وقاعدة  علمية للتخطيط  ككل،

وحتقيق التنمية الظل  اقتصاد، ولرسم السياسات التنموية العامة اهلادفة إىل مكافحة واالجتماعي قتصادياال
 الشاملة املتوازنة.

  :فرضيات البحث ..

 ومها: عدة فرضياتيتمحور البحث حول 

 : اقتصاد الظل هو اقتصاد هامشي ميلك استقاللية خارج النشاط االقتصادي.الفرضية األولى -
 اقتصاد الظل يف االقتصاد الوطين يشكل ضرورة تنموية وطنية.: إدماج الفرضية الثانية -
وحتسني شروط الصحة واحلماية االجتماعية   رسم السياسات الوطنية املناسبة ملكافحة البطالة : ثالثةالفرضية ال -

 وحتقيق التنمية. دخل احلقيقي إلدماج القطاع اخلفياملهو للعاملني فيه 
 

  :أهمية البحث .4
املعاصرة على الذي أصبح من القضايا االقتصادية و  ،أمهيته من أمهية املوضوع الذي يتناولهيكتسب البحث 

 كذلك حثبال أمهية وتظهرالسوق، خصوصا  يف مرحلة النمو واالنتقال إىل اقتصاديات  ،الصعيد احمللي والعاملي
 بعض ذكر مع به، للنهوض واإلقليمية الدولية واجلهود اقتصاد الظل إدارة اسرتاتيجيات على الضوء يلقي أنه يف
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السوق  اقتصاداليت اختارت  سوريةيف ال سيما و  منها االستفادة ميكن واليت إدارته يف الناجحة التجارب
من البحث للكشف عن أبعاد املشكالت املتوقعة، ومعاجلتها بالشكل العلمي الذي يقتضي مزيدا   االجتماعي

 الذي يتجسد بضعف معدالت النمو وتزايد البطالة. واالجتماعي قتصاديالبعد اال املناسب خصوصا  

 

 

 :أهداف البحث .1
اإلحصائية املعاجلة الفكرية للقضايا املطروحة بناء  على الدراسات النظرية والقياسية، واملسوحات وتتمثل يف 

واالجتماعية للتنمية واحلد من  قتصاديةالتطبيقية، وإجياد احللول املفرتضة لتكون عونا  يف رسم السياسات اال
 ، ومن هذه األهداف:الظل اقتصاد
على أبعاد التخطيط للتنمية على  القتصاد الظلواالجتماعي والبيئي واملؤسسي  قتصاديإبراز األثر اال -

 .واالجتماعي قتصادياملستوى اال
اجحة يف الدول من خالل بعض التجارب الدولية الن اقتصاد الظلالتعرف على اسرتاتيجيات إدارة  -

  .النامية
وكيف أن إمهال شرية كبرية وحساسة يف اجملتمع وإبعادها  اقتصاد الظلتسليط الضوء على خصائص  -

أبعاده االقتصادية،  يؤدي إىل قصور الرؤية يف التخطيط التنموي جبميع ،عن قضايا صنع السياسات
 واملؤسسية. ،والبيئيةواالجتماعية، 

وذلك باالستعانة بدراسة اخلبري  ،وغري املستغلة اقتصاد الظلإبراز مدى الثروة الكامنة املادية املوجودة يف  -
 هريناندو دي سوتو. قتصادياال

اقتصاد ودورها يف حتسني تراجع حجم  ،إبراز أمهية حتسني بيئة األعمال بالنسبة للمؤسسات الصغرية -
 .الظل

اقتصاد أي األسباب اليت دفعت إىل تفشي  ،اب وليس على اآلثارأمهية تركيز السياسات على األسب -
 الرمسي. قتصادواليت نتجت عن فشل السياسات يف اال الظل

 .الرمسي قتصادالسعي إىل التعرف على أنشطة القطاع غري الرمسي، وإدماجها يف مؤسسات اال -
 معرفة كيف وملاذا انتشرت هذه الظاهرة يف سورية؟. -

 

 :منهجية البحث .3
 العلمي حثبال مناهج تصنيف معايري أحد تعترب واليت احثبال لدى املعتمدة واألساليب اإلجراءات معيار حسب

 على حتليلو  للتنمية والتخطيط اقتصاد الظل ظاهرة لتوصيف الوصفي املنهج حثبال هذا يف الباحث استخدم
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 القتصاد الظل التارخيي املسار فيه عرضنا الذي التارخيي املنهج إىل إضافة هبما، طباملرت واألثر العالقة أساسهما
 أوجه بني به لنقارن الوصفي املنهج أساليب كأحد املقارنة أسلوب على مت االعتمادا كم ،التنموي التخطيطو 

يف  قتصادبني التجارب يف بعض الدول النامية وكيفية االستفادة منها يف معاجلة هذا اال والتشابه االختالف
 سورية.

 
 :البحثأدوات  .3

 :يلي ماك ومصادرمها وامليدانية النظرية العلمية املادة على االعتماد مت حثبال يف املعلومات جلمع
 املتعلقة املراجع جانب إىل ،اقتصاد الظل عن املعلومات مجع يف خاصة ،أساسي بشكل االلكرتونية املصادر -

 ودولية إقليمية وجلان مؤمترات وتقارير حكومية وغري حكومية دولية منظمات عن تقارير لكوكذ بالتخطيط
 .اريةبوإخ وثائقية وحصص متخصصة،

 عن الناجتة الرمسية والتقارير واإلحصاءات قالوثائ على اعتمدنا فقد امليدانية، العلمية املادة مجع مصادر أما
 العمل ومنظمة الدويل نكبال خاصة الدولية التقارير بيانات قاعدة جانب إىل بالدراسة املتعلقة امليدانية املسوحات

 ريةحلا معهد رئيس سوتو دي هريناندو العاملي قتصادياال ريباخل هبا قام اليت بالدراسة االستعانة متت ولقد ،الدولية
 الرأسمالية تنجح لماذا "املال رأس سر وكتاب اآلخر الدرب كتايب ومؤلف ريوبال عاصمة ليما يف والدميقراطية

 أن أساس على نظريته تقوم ليتوا للفقراء اقتصاد الظل نظرية صاحب ؟"آخر مكان كل في وتفشل الغرب في
 الفقراء يد يف حية أرصدة إىل يوهلا بشكل رمسية أو موثقة غري لكنها طائلة وأرصدة ثروة لديها الثالث العامل دول

 اهليئة من ومعنوية وفكرية مالية مبساندة والدميقراطية ريةحلا معهد قام حيث يازات،حلوا األصول تلك على ائزينحلا
بغرض إضفاء  ،((Business Form)بتنفيذ مشروع )تسجيل األعمال للشركات  للتنمية الدولية األمريكية

وإجياد مشروعات جديدة رمسية  ،الطابع الرمسي على نطاق واسع على املشروعات اليت تعمل خارج نطاق القانون
 مل تكن لتنشأ يف غري وجود هذا النظام ونتائج الدراسة اليت توصل إليها يف مصر يف هذا اجملال.

 

 :المجال الزماني والمكاني للبحث .4
 كي تظهر أمهية ووزن موضوع البحث مت أخذ احلدود الزمانية واملكانية التالية:

 

 :المجال الزماني -أ
 من التسعينات هناية إىل الثمانينات هناية من املمتدة الفرتة ي:ه زمنيات فرتات ثالث يف املوضوع معاجلة متت

 ،والفرتة الثالثة خالل األزمة السورية، 4050 إىل والعشرين الواحد القرن بداية من الثانية والفرتة ،العشرين القرن
 :التالية اببلألس الفرتات الثالث أخذ متقد و  املقارنة، الدراسة يف الثانية الفرتة على الرتكيز مع
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اقتصاد  حجم بتنامي العشرين القرن من التسعينات هناية إىل الثمانينات هناية من املمتدة الفرتة يزتمت -
 .التحديد وجه على واإلفريقية النامية الدول يف الظل

 املتأثرة النامية دول كل مست هيكلية إصالحات تلتها النامية الدول على أثرت أزمة الثمانينات شهدت -
 .وسورية ومصر اجلزائر ومنها األزمة هبذه

 يكون كيف، وبعدها األزمات أثناء اقتصاد الظل معرفة هبدف إصالحات وفرتة أزمة فرتةالباحث  أخذ -
 .الرمسي قتصاداال متس اليت واالصالحات األزمات هبذه ما بطريقة تأثري له وهل

 كتابه يف سوتو دي هرناندو قتصادياال هبا قام اليت الدراسة نتائج نشر صادفت 5243 الثمانينات هناية -
، الثورة عن للفقراء ديلبك الريادة فيها يطرح والذي للفقراء اقتصاد الظل نظرية صاحب اآلخر الدرب
 .للعقارات مسح خالل من الفقراء لدى املوجود الثروة حجم فيها وقدر

 اقتصاد الظل، حجم لقياس وحماوالت اجتهادات 4003-5242 من املمتدة الفرتة يف تبصاح -
 5242 من القياس نتائج مجع الذي  شنايدر فريدريك وياالنمس قتصادياال هبا قام اليت تلك خصوصا  
 .4003إىل غاية 

 متديد مت األعمال أنشطة ممارسة مؤشرات حسب خاصة املقارنات بعض يف الزمنية السلسلة لصغر نظرا   -
 .واضح بشكل املؤشر اجتاه يظهر حىت 4002 سنة بعدما  إىل الزمين اجملال

  :المجال المكاني للدراسة -ب
 

الرمسي   قتصادالظل وحماولة إدماجه يف اال اقتصادجمال الدراسة عن سورية حملاولة بناء تصور عن عمل  اختيار مت
 قتصادياال العاملي ريباخل منها قانطل اليت املختربات بني من كانت ألهنا كما مت اختيار دول املقارنة مصر وليما

 فريقه خالل من مصر يف املوجود اقتصاد الظل يف املنتج غري املال رأس قيمة تقدير حاول حيث" سوتو دي"
 بأربع الدراسة بدأت، اخلاصة الدولية املشروعات مركز مع قبالتنسي ريوبال يف والدميقراطية ريةحلا معهد يف حثيبال

 معهد دراسة إليه خلصت ما خالل من ريوبال إىل اإلشارة ستتم الصدد هذا ويف، وليما القاهرة بينها من عواصم
 جرت كما ،الرمسي قتصاداال يف الرمسية غري الوحدات وإدماج الرمسية امللكية حقوق أمهية حول نتائج من ريةحلا

 أقل ذات دول لكوهنم راجع وذلك وإيرلندا األمريكية املتحدة والواليات الشيلي مشلت مقارنة بدول االستعانة
 بني املقارنة لوجه يكون وحىت، األعمال بيئة مؤشر حسب جدا   متقدمة ومراكزها العامل يف اقتصاد ظل حجم

 .وداللة وزن وليما واجلزائر سورية ومصر

 :الدراسات السابقة .2
 تم تناول موضوع اقتصاد الظل من خالل الدراسات التالية:
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 العلوم كلية علي بودالل .د قياسية دراسة اجلزائر حالة :ةيمالنا البلمان في والنمو الخفي قتصاداال -5
-5230) من 4003 -تلمسان جامعة بلقايد بكر أيب جامعة - التجارية والعلوم التسيري علوم، قتصاديةاال

 إضعاف في المباشر وغير المباشر السبب هو الخفي االقتصاد أن هي أساسية فرضية ( عاجل4004
 طالة،بوال اخلفي االقتصاد بني الرتابط يف متثلت الفرعية والفرضيات ،والتخلف االقتصادي النمو التدعم

 اخلفي القطاع إلدماج قيقيحلا املدخل هو طالةبال ملكافحة ةباملناس الوطنية السياسات رسم أن أيضا   وافرتض
 اخلفي االقتصاد حجم بتقدير قام، التحليلي الوصفيو  القياسي املنهج على حبثه يف اعتمد، التنمية قوحتقي

 مجيع تتقامسها مسؤولية اخلفي االقتصاد مكافحة أن إىل توصل (4004-5230) الفرتة خالل اجلزائر يف
، املستدامة التنمية لضمان األساسية الشروط أحد اخلفي االقتصاد ملكافحة حمددة اسرتاتيجية اعبوإت لدان،بال

 املوارد على بالرتكيز دأبت واحد وقت يف يئةبوال والتنمية اخلفي االقتصاد مشاكل ملعاجلة الفعالة واالسرتاتيجية
 .ومستدام مطرد بشكل   االقتصادي النمو وتعزيز واإلنتاج،

 

 وتطبيقها ةوليدال الخبرات في قراءة رسمي قطاع إلى الرسمي غير القطاع لتحويل التنظيمي اإلطار  -4
 -العربية مصر مجهورية – املالية وزير أول مساعد املرسى، الرازق دبع حسني منال.دة: المصري ةالحال في

 يئةبال ناحية من سواء الرمسي القطاع إىل الرمسي غري القطاع من التحول معوقات عن حثببال قامت
 أصحاب نظر وجهة من وذلك ،الشأن هذا ىف عةباملت العامة السياسات ناحية من أو القانونية أو التنظيمية
 القطاع اىل طوعيا   أو اختياريا التحول من هؤالء متنع الىت العوامل على الرتكيز مع الرمسية غري املنشآت

 بني العالقة يماه: يف تتمثل التساؤالت من جمموعة حثيةبال مشكلتها خالل من احثبال وأثار، الرمسي
 وضع هو ما ؟يرمس قطاع اىل الرمسي غري القطاع حتويل عملية إدارة تتم كيف ؟يالرمس وغري يالرمس القطاع
 الرمسية غري األعمال أصحاب يفضل اذاملو  مصر؟ خاصة املختلفة الدول اقتصاديات يف يالرمس غري القطاع

 يالرمس غري القطاع لتحويل عةباملت العامة السياسات يعةبط يه ماو  ؟يالرمس القطاع يف العمل عن بعيدا   قاءبال
 .)3الشأن هذا يف الدولية التجارب عضبل مقارنة دراسة مع) يرمس قطاع إىل

 التسيري وعلوم قتصاديةاال العلوم كلية كنفوش، حممد: ديمةالمست ةالتنمي على وآثاره الخفي قتصاداال -.
 نظرية الدراسة كانت 4001 ماجيستري رسالة ليدة،بال حلب د سعد جامعة األعمال، إدارة ختصص
 قتصادلال يمكن مدى أي إلى :التالية اإلشكالية إىل فيها تعرض والتحليلي، الوصفي املنهج فيها استعمل
 مدى أي إىل تساؤالته أهم بني من وكانت ؟ الجزائر في ديمةالمست ةالتنمي ةسياس يثّبط أن الخفي

 يف املفهوم هذا مكانة وما ؟ميدانيا   للمجتمع مضافة قيمة يق أن جديد كمفهوم املستدمية للتنمية ميكن
 تقويض على يقوم اخلفي قتصاداال تعشيش :يف تتمثل العامة الفرضية وكانت اجلزائر؟ يف التنموية العملية
 تكون حيث ياة،حلا جوانب كل تراعي وقواعد أُسس على تقوم األخرية هذه ألن املستدمية، التنمية أركان
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 قحتقي حساب على السريع الربح عن حثبوال الريع على يبىن فهو اخلفي قتصاداال أما بينها، فيما متكاملة
 االجتماعي املستوى على اختالالت من خيلفه وما اخلفي قتصاداال أن حبثه نتائج أهم ،العامة املصلحة

 و املستدمية، للتنمية األول العدو يعترب الثقايف، املستوى على وتقهقر قتصادياال املستوى على وتشوهات
 .اآلخر يُلغي أحدمها وجود أن

إضافة إلى كل ما سبق من الدراسات السابقة, فإن هذه الدراسة ستحاول اإلجابة على بعض 
ومحاولة االستفادة من تجارب التساؤالت عن اسباب بداية اقتصاد الظل في سورية وكيفية انتشاره 
ليكون بجانب االقتصاد الوطني بعض الدول النامية في إدماج اقتصاد الظل ضمن االقتصاد الوطني 

 .ي عملية التنمية االقتصادية واالجتماعيةف
 

 :هيكل وإطار البحث .50
 قتصادعلى التخطيط للتنمية وآثاره على اال اقتصاد الظلهبدف اإلجابة على إشكالية البحث املتمثلة يف تأثري 

 إىل املقدمة واخلامتة إىل ثالثة فصول. باإلضافةاسرتاتيجيات إدارته وإلثبات الفروض قسم البحث  ةالرمسي وماهي
سنتناول في الفصل األول اإلطار النظري القتصاد الظل من ناحية التنظير له ومختلف المدارس التي 

كما سيتم تناول تعريفه من خمتلف املنظمات الدولية ومعرفة تناولته ومختلف وجهات النظر واالنتقادات، 
خصائصه ومكوناته وطرق قياسه املختلفة واليت مسحت بتكوين نظرة عن حجم اقتصاد الظل إىل جانب معرفة 

املرتبطة بنمو حجمه إىل جانب ما يشكله من مؤسسات مصغرة وصغرية تعتمد بشكل كبري عليه،  األسباب
ن يلعبه كمخزن للمبادرات موجود داخل املؤسسات املصغرة والصغرية غري الرمسية، كما سيتم والدور الذي ميكن أ

فيه إبراز كرب حجم العمالة املوجودة فيه إىل جانب رأس املال غري املنتج، كما سيتم التطرق إىل اآلثار اإلجيابية 
 قتصادي.والسلبية القتصاد الظل على التنمية وآثاره على الصعيد االجتماعي واال

مع الرتكيز على املخططات اليت  والجزائر فسيتم الحديث عن اقتصاد الظل في مصر أما في الفصل الثاني
وما تعلق منها جبانب املؤسسات املصغرة والصغرية وعالقتها باقتصاد الظل وستتم  4002-4000متت بني 

معاجلة هذا االقتصاد واحللول املتبعة من قبل  املقارنة بني اجلزائر ومصر بداية حسب اجتاه ومنو اقتصاد الظل وطرق
 مصر واجلزائر.

فسيتم الحديث عن كيفية االستفادة من تجارب الدول في معالجة اقتصاد الظل في  أما في الفصل الثالث
معتمدة على املؤشرات والدراسات السابقة يف هذا اجملال، كما سيتم احلديث عن اقتصاد الظل يف ظل  سورية

 ورية وتأثريها على منو هذا االقتصاد والسبل يف إدماج اقتصاد الظل يف االقتصاد الرمسي يف سورية.األزمة الس
وهي أمهية حتسني بيئة مناخ األعمال وتوفري احلماية  فسيتم إبراز أهم ما توصلنا إليه من نتائج أما في الخاتمة

االجتماعية والقانونية لعمال اقتصاد الظل ومنظماهتم وتشجيع الريادة وتشريع حقوق امللكية وإتاحتها للفقراء، ومت 



  مقدمة عامة .......
 

 ط
 

اقرتاح جمموعة توصيات مستنبطة من هذه النتائج، كما تعترب بعض منها توصيات ملنظمات دولية مثل منظمة 
 ل الدولية.العم

 :تحديد المصطلحات والمفاهيم .55
 مشروع، حضري أو ريفي خدمي أو جتاري أو إنتاجي اقتصادي نشاط أي حثبال هذا يف باقتصاد الظل يقصد
 اليت أو ،الدولة حددهتا اليت الرمسية باإلجراءات كليا   يلتزم ال لكنه دخال   ويدر معنوي أو يعيبط شخص ميارسه

 غري وورش دكاكني (لمث ممنوع عملها ممارسة جمال لكن باستخدامها، يسمح وخدمات سلع مع وتتعامل تنتج
 .(موثقة غري اطنبال من عقود خصوصية، دروس مرخصة، غري معامل متجولون، باعة األجرة، أعمال مسجلة،

 على سياقها، يف وما واملخدرات األموال وغسيل باملخدرات طةباملرت املشروعة غري األنشطة حثباال عدبويست
 كما ،أيضا مشروعة غري أنشطة ارهابباعت العليا، قةببالط خلاصةا )الرتبح (أنشطة وأيضا قية،بالط املستويات كافة
 غري قتصاديةاال بالوحدات حثبال كذلك ويهتم(، الرحبية غري املؤسسات الدينية، املؤسسات (الدراسة عدبتست

 تستثين ال اليت واخلدمات السلع إنتاج أنشطة كل يشمل كما،  الرمسية قتصاديةاال بالوحدات العالقة ذات الرمسية
 الصيد ،احليواين األصل ذات الزراعية املنتجات إنتاج الرعي، الزراعة،) أي هلا الواسع باملعىن الزراعية األنشطة
 الرمال، مثل (باطنها أو األرض، سطح موارد استخراج مثل األخرى الريفية األنشطة تشمل كما(،بأشكاله
 .رفحلا وأصحاب )املعادن

 اقتصادي نشاط ملزاولة املخصص السكنية الوحدة من اجلزء ذلك رمسية غري اقتصادية وحدة يعترب حثبال ويف
 سوق، داخل أو الرصيف، على أو ،قالطري على تةباملث حكمها، يف وما العربة، وكذلك مستمرة، بصفة معني

 املتجولني، اخلدمات ومقدمي املتجولني، اعةبوال وباألسواق، األرض على بضائعهم يعرضون الذين اعةبال وأيضا
 .اخلاص ساهبمحل والعاملون حكمهم يف ومن

 وأصحاب ،اقتصاد الظل يف العاملون الفقراء ،فئتني ختص اقتصاد الظل ظل يف حتددت اليت االسرتاتيجياتإن 
 .فقراء يكونوا أن بشرط ليس الذين الرمسية غري املؤسسات

  :الكلمات المفتاحية .54
 احلماية االجتماعية.و  ،االسرتاتيجيات ،واالجتماعي قتصاديالتخطيط للتنمية على املستوى اال اقتصاد الظل،
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 تمهيد:
 تقدم امل البلدان كل أن تبني حيث، األخرية عقود برعع األ حىت نيقتصادياال اهتمام حمط اقتصاد الظل يكن مل
 التنمي  يف ودوبره اقتصاد الظل أصبح السبعينات، أوائل يف كمفهوم اكتشافه ومنذ الظاهرة، هبذه معني  تللف املو 
 من مجموع ك الفقراء، من للكثري العيش لكسب مصدبر جه  من يعترب حبيث كبريين، نقاش حمل قتصادي اال
 سلط  يهدد فهو ثاني  جه  ومن ،واالجتماعي  قتصادي اال األزمات يف خاص  ومرونتها عصمودها تتميز شابري امل

 وعالتايل الدول  إيرادات من يقلص ما والضرائب والتنظيمات للقوانني املتعمد التجنب خالل من الدول ، وإيرادات
 .العام اإلنفاق على يؤثر

الظل يضم جمموع  خمتلف  من األنشط   اقتصادالظل على أن مصطلح  اقتصادويتفق الكثري من الباحثني يف جمال 
أو احلاج  إىل جتنب القيود الروتيني  املوضوع  على عملي  ممابرس  النشاط ، اليت تشرتك يف حماول  التهرب الضرييب

، للقانون تهاعسبب خمالف قتصادال ميكن إمهاله من األنشط  اليت تتم يف هذا اال غري أن هناك جانبا   ،قتصادياال
والتهريب السلعي  ،وجتابرة امللدبرات ،والسرق  وعي  السل  املسروق  ،والعموالت ،لرشوةأنشط  امثل 

(Smuggling)، وأنشط  املافيا أو فرض اإلتاوات ،وأنشط  القمابر والدعابرة ،وهتريب األموال. 

الظل يعتمد على  اقتصادإىل أن ما نطلق عليه عأنشط   Smith، Mirus، Vladimir 1يشري يف هذا السياق، و 
على أنه يضم كاف  األنشط  املصاحب  لعمليات التهرب  يهفقد ننظر إل ،قتصاداملنظوبر الذي ننظر منه إىل هذا اال
هي النظام القانوين الذي حيدد  االنطالقن نقط  إفيف هذه احلال ، و  ،قتصادالضرييب الناشئ عن وجود هذا اال
 ،خيض  للضريب  شمل كاف  األنشط  اليت تولد دخال  يهنا الظل  قتصادان أو  ،طبيع  الدخول اليت ختض  للضريب 

أو قد ننظر إليه من منظوبر  ،ها عن السلطات الضريبي  يف البالد هبدف التهرب من دف  الضريب ؤ واليت يتم إخفا
ل الظ اقتصادن إف وعليه ،ككل  قتصادعلى مدى دق  حساعات الناتج القومي يف اال قتصادأثر وجود هذا اال

كانت هذه األنشط  قانوني  أو غري قانوني ،  للدخل، سواء   سيتس  ليشمل كاف  األنشط  اليت يرتتب عليها توليدا  
 كانت خاضع  أو غري خاضع  للضريب .  أو سواء  

هل األنشط  املولدة للدخل يف و  ؟غري القانوين قتصادعبابرة اال قتصادولكن هل ميكن أن نطلق على هذا اال
، أم أن عملي  التهرب الضرييب ذاهتا هي ؟عد غري قانوني علن عنها للسلطات الضريبي  ت  الرمسي واليت ال ي   قتصاداال

 .؟عد غري قانوني اليت ت  

أن املشكل   ، كماإن مدى دق  هذا اللفظ سوف تعتمد على مفهومنا حول ما ميكن أن نطلق عليه غري قانوين
 فاجلانب احلسايب يتمثل يف أن هناك جزءا   ،األساسي  اليت نواجهها هنا هلا جانبان، جانب حسايب وجانب قانوين

سجل ضمن حساعات ي   لكنه ال ،يتم يف إطابر قانوين كامل ويتمت  عالصف  القانوني  قتصاديمن النشاط اال
                                                           
1 Mirus, Rolf, with Roger Smith and Vladimir Karoleff, "Canada's Underground Economy Revisited: Update and 
Critique", Canadian Public Policy, September 1994, pp. 235-252. 
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اجلانب اآلخر وهو التهرب الضرييب، فهو اجلانب غري  أما ،ه هبدف التهرب من الضريب ئالدخل القومي إلخفا
الظل عأهنا معامالت غري  اقتصادولذلك يصعب أن نطلق على كاف  املعامالت اليت تتم يف  ،القانوين يف القضي 

 الظل ال تعين اقتصاديشري إىل أن عبابرة  Molefsky1ني مثل قتصاديمن ناحي  أخرى جند أن ععض اال، و قانوني 
فهناك احتمال أن  ،سجل يف اإلحصاءات الرمسي  للدخل القوميالظل ال ت   اقتصادأن كاف  املعامالت اليت تتم يف 

 قتصادفقد تنتج ععض السل  يف اال ،الرمسي قتصاديف اال من املعامالت اليت تتم أصال   الظل جانبا   اقتصاديشمل 
الظل، وال تسجل عالتايل  اقتصاديتم استلدامها يف  سجل عالتبعي  ضمن حساعاته، وم  ذلكالرمسي، ومن مث ت  

  ضمن حساعات الناتج القومي. االقتصاد الرمسيالقيم  املضاف  اليت تتم عليها يف 

وجهات نظر الفاعلين والخبراء كل في مجاله، من و ن االستعانة بأفكار وآراء موانطالقًا من ذلك ال بد 
الخفي، غير المراقب، العمل في السوق السوداء، الموازي، غير أجل ضبط كل فروعه وتشعباته )القطاع 

 .الشرعي، غير القانوني، اقتصاد الظل، االقتصاد غير المصرح به، النشاطات غير الرسمية...الخ(
 األساسي  االسرتشادي  العناصر حتليل عرب وذلك ،القتصاد الظل النظري اإلطابر حتديد إىل الفصل هذا ويهدف
 :اآلتي 

 اقتصاد الظل.نشأة وماهي  وخصائص ومكونات  -
 اقتصاد الظل. منو أسباب -
 .قياسه ونتائج هومؤشرات اقتصاد الظل حجم تقدير طرق -
 القتصاد الظل.  والسلبي اإلجياعي  اآلثابر -
 .اقتصاد الظل يف املؤسسات وواق  املنتج غري املال برأس -

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Molefsky, B.(1982). America's underground economy . The underground economy in the United States and 
abroad, p3. 
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  اقتصاد الظل:وخصائص ومكونات  وماهية نشأة :المبحث األول
 الدول نشأة سبق اقتصاد الظل ظهوبر أن إىل نشري اقتصاد الظل ومكونات وخصائص ماهي  إىل التطرق قبل
 ملرتب  ترقى ال صغرية جمموعات يف يعيشون األفراد كان عندما التابرخيي  الناحي  فمن هبا، املرتبط الرمسي قتصادواال

 حاج  هناك تكن ومل ومقايض ، وبرعي زبراع  من وجتابري  اقتصادي  عأنشط  يقوموا أن األفراد على كان الدول ،
 .1األنشط  هذه مبثل للقيام جه  أي من ترخيص على للحصول

 

 القتصاد الظل:النشأة والتطور التاريخي  :المطلب األول 
 من وهناك الضرائب، عظهوبر يرعطه من فهناك اقتصاد الظل، وبروظه نشأة حتديد حول والنظريات اآلبراء تباينت
 عالتنمي  اقتصاد الظل دوبر لرتعط توجهاهتا اختالف على الفكري  املدابرس أتت مث، التجابري عاملذهب يرعطه

 .الضرييب والتهرب الوقت ختصيص كنموذج القتصاد الظل املفسرة النماذج إىل إضاف  عاقتصاد الظل، اوعالقته
 

 :القائمة على الضرائب قتصاديةبظهور األنظمة اال اقتصاد الظلظهور  -أوالً 
 الضرائب، وجود على القائم  االقتصادي  األنظم  ظهوبر عداي  م  اقتصاد الظل ظهوبر يرتبط التوجه هذا حسب
 فيدخل شرعي مصب يف يصب طريق ,طريقني إىل النشاط فحول القائم، االقتصاد أنواع عني ميز الضرائب فوجود

 .حساعاهتا يف عالتايل يدخل وال شرعي غري مصب يف يصب وطريق الدول  حساعات يف
 كان حيث اإلطالق، على وأقدمها الضريبي  النظم أفضل من قدميا   مصر يف الضرييب النظام يعترب السياق هذا ويف

 .2الضرائب عليها وجيمعون اقتصادي  وأنشط  أعمال من حيدث ما قبواالري  الشوابرع يف اليوم طوال ميرون اجلند

 :والمذهب التجاري )الميركنتيلي( اقتصاد الظل -ثانياً 
 لريى املتقدم  الدول تابريخ قراءة عإعادة (Hernando De Soto)سوتو  دي وهريناند البريويف االقتصادي قام
 يف وجده والذي الرمسي وغري الرمسي االقتصاد يف االنقسام عني شبها   تطوبرها قبل شهدت قد كانت إذا ما

 غري"و" برمسي" مصطلحي يستلدمون ال املؤبرخني أن من عالرغم أنه إىل وخلص املتللف ، الدول اقتصاديات
 وهي عشر، والتاس  عشر اخلامس القرنني عني أوبرعا يف االقتصادي  للحياة وصفهم فإن الفرتة، تلك يف "برمسي
 فهو مث ومن الثالث، العامل أبرجاء خمتلف يف وجده مبا كبريا   شبها   يتضمن التجابري، املذهب فيها ساد اليت الفرتة
 ذات والنبالء التجابر من صغرية جمموع  املركانتيلي  البلدان يف توجد املتللف ، البلدان يف احلال هو كما أنه يرى

                                                           
 الموقع  على متاح ، 5002 ، الخاصة لدولية المشروعات مركز ،الموازية الدولة ظهور أعراض كأحد اقتصاد الظل :نوارة وائل 1

arabia.org/files/art1401.pdf-www.cipe  
 .41ص ، 5002 اإلسكندرية، األولى، الطبعة والنشر، الطباعة لدنيا الوفاء دار ،الخفي االقتصاد :نبيه الحميد عبد نسرين 2

  Hernando De Soto في  وخبراء مفكرين ثالثة أكبر بين من واحدا االيكونومست مجلة اعتبرته 1491 ولد بيروفي عالمي اقتصادي 

 والديمقراطية الحرية معهد رئيس وهو العشرين، القرن بداية منذ الالتينية أمريكا من مبتكرين خمس أهم احد التايمزاألمريكية مجلة العالم،واعتبرته

 من أكثر إلى ترجما الذين )المال رأس سر(و  )اآلخر الدرب(  كتاب صاحب ، العالمية التجارة منظمة لدى اقتصادي كخبير عمل بيرو، ليما، في

 أكثر بخبرته ،استعان الرسمية السوق في الرسميين غير والمشاريع الملكية إلدماج كفئا نظاما طور العالم، في مبيعا الكتب أكثر من وهما لغة 50

 .الحياة قيد على يزال وال.ومصر الجزائر بينها من دولة رئيس 00 من

http://www.cipe-arabia.org/files/art1401.pdf
http://www.cipe-arabia.org/files/art1401.pdf
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 عأنشطتهم يقومون كانوا الريف وفالحي احلضر فقراء من كبرية وطبق  السلطات، مببابرك  تعمل امتيازات
 .1الرئيسي التيابر خابرج االقتصادي 

 هذه يف أوبرعا واتسمت، وأملانيا وإسبانيا وفرنسا العظمى عريطانيا يف الرمسي غري القطاع يسمى فيما شائعا   وكان
 احلياة جوانب كل حتكم تعسفي  وقواعد الدول  متنحها واحتكابرات والصناع للتجابر تقييدي  نقاعات عوجود الفرتة
 أن النتيج  وكانت ،قتصادي اال احلياة يف املشابرك  من الغالبي  من  لذلك اإلمجايل التأثري وكان قتصادي اال

  وتتب ، الكبري انتشابرها خالل من الرمسي القانون على واقعها فرضت" الرمسي غري القطاع" الغالبي  مؤسسات
 يف األقل على سن  088 ىلإو  نفسها، األجنلوساكسوني  الشمالي  أمريكا إىل صلو  حىت االنتشابر هذا و"سوت ي"د

 تصل مل الرمسي  غري املؤسسات أن إال ،آسيا يف أخرى أماكن ويف الياعان يف للوبراء سن  400 وحنو الغرعي  أوبرعا
 .812و  80 القرن يف إال املؤثرة احلرج  كتلتها

 

 اقتصاد الظل:بداية اكتشاف مفهوم  -ثالثاً 
 عامل اعتكر حني، 3يف إفريقيا السبعينات عداي  يف املفهوم اكتشاف عداي  منذ اقتصاد الظل حول احلوابر ازداد

 له، الدابرسني اهتمام جذب مما ،"الالبرمسي " هو جديدا مفهوما( Keith.Hart) هابرت كيث اإلنسانيات
 حبيث 8198 عام انعقد والذي إفريقيا يف احلضري  املناطق يف البطال  حول مؤمتر خالل عمل وبرق  عطرح قام حيث
 فقراء قضي  خالهلا من وناقش غانا، عاصم  آكرا مدين  عشوائيات يف عه قام الذي امليداين العمل على اعتمد
 متدني  عوائد مقاعل يعملون كانوا ما غالبا   أهنم حيث ،"العمل عن عاطلني ليسوا" عأهنم عالقول احلضري  املناطق
 ،4ياإلدابر  التنظيم عن خمفي  كانت قد أهنا إىل عاإلضاف  قانوني  عطريق  األجوبر تنظيم يتم مل كما, منتظم  وغري
 studies The journal of احلديث  إفريقيا دبراسات جمل  يف 8191 سن  نشره الذي خالل مقاله ومن

modern African  "احلضري  يف غانا والعمال  الرمسي غري الدخل مزايا ععنوان كامربدج جامع  تصدبرها اليت 
"Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana 5"  

 الوزن عاكتشاف األمل هذا ويرتبط الثالث، العامل لتنمي  جناح دون تصابرع دولي  لوكاالت جديدا   أمال   قدم
 أثر عأن اقتناعها عن عالوة للغين، هتديد أي دون العيش على الفقري تساعد دخال   تولد جديدة ألنشط  احلقيقي

                                                           
 األولى، الطبعة والنشر، للترجمة األهرام مركز جالل، شوقي :ترجمة ،"الثالث العالم في الخفية الثورة "اآلخر الدرب :سوتو دي هرناندو 1 

 41ص ،1441 القاهرة،

 41,41 ص السابق، المرجع سوتو، دي هرناندو 2 
3 Women In Informal Employment: Globalizing and organizing: About the informal economy definition 

and theories ) en line ( http://www.wiego.org/about_ie/definitions seen 22/06/2014 . 
 هارت كايث  Keith.Hart  االفريقية الدراسات مركز فريق قاد اقتصاد الظل، مصطلح االقتصاد إلى أدخل  )االنسان علم( إثروبولوجي عالم 

 افريقيا في الحضرية العمالة حول مؤتمر في ذلك وكان 1411 سبتمبر في مقاله صدر .إفريقيا جنوب وفي الكراييب وفي غانا في أبحاثا وأجرى

 .1492 -1492  من دراسته إمتدت

 .41ص عمان، البشرية، للمستوطنات المتحدة مماال برنامج ، 5001 يونيو ، 1العدد الموئل، حوار ،"والتقدم التطور" :هارت كيث 4 
5  http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=2494648&fulltext   :  20- 06-

2019 ,  

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=2494648&fulltext
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=2494648&fulltext
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 كجماع  الرمسي غري القطاع مجاع  حتديد يتطلب الذي األمر ،فقرا   األكثر الفئات إىل ينفذ التنمي  مل سياسات
 تطوير العمال ، كرتقي  احلياة يف كبرية حتوالت نم اإلجراء هذا حيققه ملا نظرا   (As Target Group) مستهدف 
 نقح من أول كانت الدولي  العمل منظم  أن غري ،1للموابرد املالئم والتوزي  املساواة من نوع حتقيق اإلنتاج،
 وغري هامشي قطاع عوجود أقّر والذي 1972  عام كينيا يف والتوظيف الدخل عن تقريرها يف "الالبرمسي " مصطلح
 الرمسي غري عالقطاع "احلني ذلك منذ مسي للفقراء، ودخوال   وظائفا   وخيلق سلعا   ينتج احلضري قتصاداال من منظم

 خالل من الرمسي عالقطاع مبقابرنته تعريفه مت وقد ذاتيا ، ومستقل منفصل قطاع وهو ،"املنظم غري القطاع أو
 جريدة يف مقال نشر ععد السياس ، واضعي طرف من اقتصاد الظل عظاهرة االهتمام زاد وقد ،عنه متيزه خصائص
 يف األمريكي  الصحاف  اهتمام حول 8199 عام "Financial analysts journal" أناليس الفاينانشل
 حماول  يف( Peter Gutmann) ومتانغ عيرت عذله الذي اجلهد نتيج  جاء والذي املوضوع هبذا السبعينات
 ملناقش  واألكادميي السياسي لالهتمام األوىل الشرابرة هي احملاول  هذه تعد حبيث اقتصاد الظل حجم إىل للوصول

 الناتج من 10% ـــع األمريكي  املتحدة الواليات يف اقتصاد الظل حجم ق دِّبر 8199 الفرتة هذه ويف ،املوضوع هذا
 يف تعدأ قد واآلثابر واألسباب والنمو احلجم حيث من الظاهرة دبراس  أن القول وميكن، اإلمجايل القومي

 .2العامل أحناء كاف  إىلت انطلق ومنها األمريكي  املتحدة الواليات
 

 :ودورة في التنمية القتصاد الظلبداية التنظير  -رابعاً 
 ععض ىبرأ حبيث كبري، نقاش حمل االقتصادي  التنمي  يف ودوبره واقتصاد الظل السبعينات، أوائل يف اكتشافه منذ

 األزمات خالل ومرن  ومتاح  صامدة مشابري  من جمموع  ميثل وأنه ،إجياعيا   دوبرا   اقتصاد الظل يف املراقبني
 غري املشابري  أصحاب أن هي ذلك يف وحجتهم ،ةكبري   ملشكل ا  مصدبر  آلخرين عالنسب  ميثل و ،االقتصادي 

 البني  على اإلنفاق على يؤثر وعالتايل، الدول  إيرادات من يقلص ما والضرائب التنظيمات عمدا   يتجنبون الرمسي 
اقتصاد  إىل وانظر  اآلبراء هذه من وكل ،3العاملني للفقراء العيش لكسب مصدبرا   اآلخر البعض ويعتربه .التحتي 
 يف القتصاد الظل التنظري ناحي  من النقاشات ومتحوبرت مشويل إطابر يف إليها النظر يتم ومل واحدة زاوي  من الظل
 الشرعي  غري املدبرس و  الشرعي ، املدبرس  اهليكلي ، املدبرس  الثنائي ، املدبرس  ي:وه للتفكري مسيطرة مدابرس أبرعع 
 .4إليه التطرق يتمس ما وهذا
 

 

                                                           
1

                                                الهدى دار قسنطينة، منتوري، جامعة والمدينة، االنسان مخبر ،واقتصاد الظل العولمة :دليمي الحميد عبد قيرة، اسماعيل توهامي، ابراهيم 

 .42 ص ، 5009 مليلة، عين والتوزيع، والنشر للطباعة
 .9 ص ، 5009 اإلسكندرية، طبعة، بدون الجديدة، الجامعة دار ،األسود واالقتصاد الضريبي التهرب :الشرقاوي مصطفى الحكيم عبد 2

3 Anis KACEM, Mohamed BENSALAH, et autre : Liberalisation commerciale, économie informel et capitale 

vers un regard critique et application au pays de Magreb, voire  

www.ps2d.net/media/Haddar_PEV_08pdf .P4 
4 Women In Informal Employment: Globalizing and organizing; Op., Cit. p.1. 

http://www.ps2d.net/media/Haddar_PEV_08pdf


   .....الفصل األول: تأسيس نظري ومعريف حول اقتصاد الظل
 

7 
 

 (:Dualism school) المدرسة الثنائية في فترة السبعينات -أ
 الرمسي غري القطاع أن فكرة على وتقوم السبعينات، يف الدولي  العمل منظم  عأعمال الثنائي  املدبرس  اشتهرت

 استمرابر فإن املدبرس  هلذه وتبعا  ، 1األزمات أوقات يف أمان شبك  وتشكل للفقراء دخال   توفر هامشي  أنشط  يضم
 اليت واجلديدة املناسب  العمل مناصب من الكايف القدبر وجود عدم إىل كبري حد إىل يعود الرمسي  غري األنشط 
 ،السكاين النمو معدالت تزايد سرع  أو/و قتصادياال النمو نسب  عطء إىل براج  وهذا العمال ، فائض متتص

 منظم  بركزت اهتمامه، عؤبرة كان الذي الفرد على التأكيد على برّكز الذي "هابرث كيث" عه جاء ما وععكس
 للقطاع  تفسريا   أكثر قاعدة عذلك مؤِسَس  ،)املشروعات(  اإلنتاجي  الوحدات على خاص عشكل الدولي  العمل
 العمل ملنظم  التاع  الالتيني  أمريكا يف العاملي  العمال  عرنامج قّدم والحقا ، ،2النامي  الدول يف وخاص  الرمسي غري

 غري ,قتصاداال من هامشي قطاع أنه على الرمسي غري للقطاع فيه الربنامج نظر حيث عديال ، ثنائيا   تفسريا   الدولي 
 كزبر  والذي جنيف يف العمال  عرنامج عكس وعلى ذلك من وعالرغم البقاء، عن الناس فيه يبحث والذي حممي
 استلدام مت وقد، والتوظيف الدخل على الالتيني  أمريكا يف العاملي  العمال  عرنامج بركز فقد ،المشروعات على

 اعتبابر على العمل وضعي  معيابر يستند حيث، األجوبر مستوى معيابرو  العمل، وضعي  معيابر يف متثال معيابرين
 األجوبر مستوى معيابر أما ،احلرة واملهن املؤقت ، والعمال  املنزلي ، الوظائف يتضمن الذي ذلك الرمسي غري القطاع
 على حيصلون الذين عادة هم ،)اإلنتاجي  عقل  املتميز (الرمسي غري القطاع يف العاملني األشلاص أن يعترب فهو
 .لألجوبر األدىن احلد
 ال وحدات من متكون حممي، غري قطاع أنه على الرمسي، غري القطاع م  تعاملت الثنائي  املدبرس  يف نظري  آخر

 كليا   أو جزئيا   حممي  غري وحدات وهي الرمسي ، االئتمان مؤسسات إىل وال الرمسي، النظام إىل الدخول تستطي 
 .3الرمسي القطاع مزايا من تستفيد أن تستطي  وال عالقوانني

 

  ي.الثنائ قتصادلال منوذج يوضح التايل :8-8ل والشك
 
 

                                                           
1Ibid. p. 15. 

 الحالة في وتطبيقها الدولية الخبرات في قراءة رسمي قطاع إلى الرسمي غير القطاع لتحويل التنظيمي اإلطار ، الرزاق عبد حسين منال 2 

 http://www.ulum.nlنيسان  45 العدد  اإلنسانية العلوم مجلة "المصرية
3 Anis KACEM, Mohamed BENSALAH, et autre , Op. Cit, p.5. 
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 األخري وهذا الرمسي واالقتصاد اقتصاد الظل مها اقتصادين يضماالقتصاد الكلي  أن 8-8الشكل  من نالحظ
 وخدمات منتجات) يشمل الذي اخلاص القطاع إىل إضاف  الدول  أنشط  يف واجملسد العام القطاع عدوبره يضم

 أما، للضريب  وخاضع  إدابريا، ومسجل  ،(وقانوني  منظم  أسواق عرب وتباع تنتج اليت واملنشآت اخلاص  املؤسسات
 الوطين الناتج حساعات يف مدبرج  والغري اخلاص  األنشط  كل يضم فهو الوطين، االقتصاد من اخلفي اجلزء

 .الكلي لالقتصاد املضاف  القيم  يف تساهم لكنها اإلمجايل،

 المدرسة البنيوية )أواخر السبعينات والثمانينات(: -ب
( Alexandro Portes) عوبرتس أليكسندبروو 1978  (Carolin Moser) موزبر كابرولني عأعمال شتهرتا

            اقتصادي  وحدات من يتكون تاع  كقطاع الرمسي غري القطاع إىل النظر ينبغي أنهع يرون حيث ،1989
 التنافسي  القدبرة يزيد فهو وعالتايل العمل، وتكاليف املدخالت تكاليف من حيد وعمال، ة(صغري  مشروعات (

 تنظر الثنائي، النموذج م  ملحوظ تناقض ويف(، الرمسي القطاع( الرأمسالي  الكبرية املؤسسات من كبري لعدد
 فقط ليس القطاعني عني العالق  يف لوحظت اإلنتاج وطرق أمناط من خمتلف  أشكال توجد أنه إىل البنيوي  املدبرس 

 معدالت أن حيث، لالنفصال قاعل  غري عطريق  وتراعطهماا اتصاهلم ناحي  من أيضا ولكن تعايشهما ناحي  من
 املدبرس  هذه وحسب ، 1الرمسي غري القطاع يف النمو معدالت تسرعها أن ميكن الرمسي القطاع يف البطيئ  النمو
 عن الرمسي عالقطاع مرتبط  أنشط  املعاشي ؛ األنشط  ي:وه الرمسي  غري األنشط  من أنواع ثالث  عني منيز أن ميكن
 .2املال برأس تراكم على قدبرة ولديها حديث  تكنولوجيا على تعتمد برمسي  غري مؤسسات الباطن؛ من املقاول  طريق

 جاء والذي الثنائي  املدبرس  ألفكابر امتدادا   يعترب الذي املتبادل املستمر االعتماد منوذج البنيوي  املدبرس  مضت كما
 عني التام  االستقاللي  أن خالل من املابركسيني قبل من انتقاده مت فقد الثنائي النموذج ضأنقا على اآلخر هو

 غري األنشط  فيه تكون برأمسايل، نظام من أجزاء ميثالن أهنما عاعتبابر مقبول، غري أمر الرمسي وغري الرمسي القطاع
 ويفضلون عأكمله، الرمسي غري القطاع مفهوم املابركسيون ويرفض .3الرمسي القطاع على ومعتمدة ملحق  الرمسي 
 الرأمسايل اإلنتاج منط هامش على توجد اليت األنشط  هذه إىل اإلشابرة دعن "البسيط  السل  إنتاج قطاع" مفهوم
 امتداد إال هو ما الرمسي غري فالقطاع هام ، تبادلي  عالق  هناك أن حيث ،4عه وملحق  معه متكامل  وتكون
 .منلفض  وعأجوبر مرن  عامل  يد يوفر القطاع هذا. الكبرية الشركات إنتاج لشبك 

 فهناك املاضى، القرن انيناتمثو  سبعينات منذ نيقتصادياال عني ا  كبري  جدال   القطاعني عني العالق  طبيع  وأثابرت
 يف العاطل الفقري( يف تتمثالن واضحتني حضريتني تنياقتصادي حالتني عوجود وأّقروا الثنائي  نظري  دعموا من

                                                           
1 Women In Informal Employment: Globalizing and organizing, Op. Cit, p. 1. 
2 Anis KACEM, Mohamed BENSALAH, et autre, Op. Cit., P.4. 
3 Ibid., p. 5. 

 .صفحة بدون .سابق المرجع الرزاق، عبد حسين منال 4 
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 عالق  هي نقتصادياال عني العالق ن أ آخرون برأى عينما ،)الرمسي قتصاداال يف العامل الغين مقاعل اقتصاد الظل
 .1الرأمسايل قتصاداال مسات من مس  تعد القطاعني حال  أن عاعتبابر مستمر متبادل اعتماد

 :المدرسة القانونية )الثمانينات والتسعينات( -ج
 وغري الرمسي قتصاداال من كل يف والعائد التكلف  دبراس  خالل من للتحليل جديدا   ععدا   أعطى جديد تيابر ظهر

 فرتة يف "سوتو دي هريناندو" قتصادياال عأعمال اشتهرت اليت الثالث  املدبرس  يف مناقشته ستتم ما وهذا، الرمسي
 املشابري  أصحاب من يتكون الرمسي غري القطاع أن فكرة على املدبرس  هذه وتقوم والتسعينات، الثمانينات
 يف املستغرق واجلهد والوقت التكاليف جتنب أجل من برمسي، غري عشكل العمل خيتابرون الذين "الريادي " الصغرية
 اإلجرامي  غري قتصادي اال املهن الرمسي  غري قتصادي اال عاألنشط  سوتو دي ويعين  ،2الرمسي القطاع يف التسجيل

 أصحاب وأن ،3متييزي قانون ظل يف تتم أو تصريح، دون مشروع تشغيل مثل للقانون تقين انتهاك يف إما تتم اليت
 إجراءات تفرض احلكوم  مادامت ممكن ، فرتة أطول برمسي  غري عصوبرة اإلنتاج يف سيستمرون الصغرية املشابري 
 قتصادياال النشاط ويفرض. اخلاص القطاع خنق شأهنا من فيها املبالغ و املشابري  ألصحاب ومكلف  مرهق 
 عن "سوتو دي "داف  كما كذلك، تكاليفه الرمسي غري قتصادياال النشاط يفرض كما عاهظ  تكاليف الرمسي
 .برأمسالي  كأصول منها االستفادة ميكن حىت برمسي  إىل  برمسي غري املمتلكات لتحويل كوسيل  امللكي  حقوق

 :(Il-legalist School)المدرسة غير الشرعية في األلفية  -د
 

 يسعون الرمسي  غري املشابري  أصحاب أن اعتربوا حبيث والنيوليربال، كالسيك النيو نيقتصادياال عأعمال اشتهرت
 هذا ويرتبط، املشروع  غري واخلدمات عالسل  للتعامل احلاالت، ععض ويف والضرائب، اللوائح لتجنب عمدا  
 أصحاب فإن املدبرس  هلذه وفقا  و  ،أسود اقتصاد أو األبرض حتت اقتصاد هو اقتصاد الظل أن فكرة م  املنظوبر
 اللوائح، الضرائب، جتنب أجل من  -إجرامي  حىت أو– قانوني  غري عصوبرة العمل خيتابرون الرمسي  غري املشابري 
  .4الرمسي  التشغيل تكاليف من وغريها اإلجيابر، وبرسوم الكهرعاء مصابريف التجابري ، القوانني
 :نظرية تخصيص الوقت ونموذج التهرب الضريبي -خامساً 
 ملاذا: التايل السؤال حول تدوبر اليت اجلزئي  قتصادي اال النظري  أسباب لشرح قدما مفسرين أساسيني منوذجني ظهر
 theory of time) الوقت نظري  ختصيص التوايل على مها النموذجني هذين ؟اقتصاد الظل يف األفراد ينشط

)allocation الضرييب التهرب منوذج و  (evasion the model of tax5) . 
 

                                                           
 .صفحة بدون .سابق المرجع الرزاق، عبد حسين منال 1 

2  Women In Informal Employment: Globalizing and organizing: About The Informal Economy Definitio   And 

theories [en line], Op, Cit., p. 1. 
  .10ص ،"الثالث العالم في الخفية الثورة "اآلخر الدرب" :سوتو دي هرناندو  3 

4 Women In Informal Employment Globalizing and organizing, Op. Cit., p, 1. 
5  Dennis Ducke, Gabor Ivany, Mark Kan, Op.cit, P.40. 
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   1691( Gary Beckerلغاري بيكر )نظرية تخصيص الوقت  (1
 

 جريدة يف النظري  هذه ونشرت اقتصاد الظل؟ يف األفراد ينلرط ملاذا :التايل السؤال على النظري  هذه جتيب
، نادبرة سلع  الوقت اعترب حبيث عيكر ابريغ األمريكي االقتصادي طرف من 8191 عام األمريكي  اإليكونومك

 ليست الرمسي االقتصاد يف العمل مزايا أن امبو  ،والراح  العمل عني لوقته الفعال التوزي  عشأن قرابر يتلذ الفرد وأن
 قل  عسب النقود عن احلصول عن يتللى وأن الراح  يف أطول وقت يضي  أن له فيمكن للفرد عالنسب  جذاع ،
 وكنتيج  اخلفاء يف العمل يف فسيشرع أعلى، دخل عن للتللي مستعد غري الفرد كان وإذا، االقتصاد هذا مزايا
 مدى قصر م  العمال أن نستنتج أن وميكن كما ،أكرب دخل مقاعل براحته وقت عن الفرد فسيتللى العمل هلذا
 أطول لوقت يعملون الذين أولئك من أكثر اقتصاد الظل يف ينشطوا ألن أكرب استعداد لديهم العمل، وقت
 .الوقت ختصيص نظري  منوذج يوضح والذي 2-8 الشكل يف موضح هو حسبما وذلك

 

 : منوذج ختصيص الوقت 2.8شكل        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Dennis DUCKE, Gabor IVANY, Mark Kan, "The Shadow Economy" a critical analysis, 
GRIN Veriag, Germany, 2008, p.5. 

 الرمسي العمل على العمل وقت يتوزع الراح ، ووقت العمل وقت إىل املتاح الوقت ينقسم  2-8الشكل حسب
 .قانوين غري لغرض أو الذايت العمل يف يستغرق ميكن عدوبره الذي الرمسي غري والعمل

 
 
 

                                                           
Gary Stanley Becker *   الجزئي االقتصاد مجال في التحليل حقل توسيع إلى تهدف التي بأعماله عرف 4391 أمريكي اقتصادي  

  le البشري المال رأس مفهوم وضعوا الذين األوائل من االقتصاد في نوبل جائزة على حصل 1445 في ’البشرية السلوكات من الكثير يخص فيما
capitale humain أنظر http://fr.wikipedia.org/wiki/Gary_Becker#Allocation_du_temps    

 الوقت الرسمي للعمل

 

 

 عمل غير قانوني

 وقت العمل

 الوقت المتاح

 الوقت المستهلك

الوقت غير الرسمي 

 للعمل

احةالوقت الصافي للر  

 وقت الصفقات

 العمل الذاتي

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gary_Becker#Allocation_du_temps
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 (Model of tax evasion)نموذج التهرب الضريبي  (2
 قرابرات أن النظري  هذه تفرتض الضرييب، التهرب نظري  هي الرمسي  غري األنشط  وجود يفسر الذي الثاين النموذج
  .تكلفة-عائد العالق  عشأن مليا التفكري على تستند ال، أم الضرائب دف  سيتجنبون كانوا إذا فيما األفراد
 التملص خالل من عالنقود االحتفاظ فقرابر، حمتمل  وتكاليف عوائد الضرييب لتهربالف النظري  هذه أساس وعلى
 الفرد هذا يصبح أن كلطر حمتمل  تكاليف هناك ثاني  جه  ومن حمتمل، عائد مبثاع  يعترب الضرائب دف  من

 وهذا الضرييب التهرب تكاليف جيدا   ونيع الضرائب دافعوا أن املفرتض ومن التوقيف أو للعقاب وعرض  مشبوها  
 .الضرائب عنقود االحتفاظ من مينعهم ما

 الضرائب داف  أن هي ترجيحا   واألكثر االنكشاف، خطر وأدناها املتوقع  العوائد هي االحتماالت أعلى إن
 .1منها التهرب سيحاول

 تعريف اقتصاد الظل :المطلب الثاني
 املوازي، قتصاداال اخلفي، قتصادكاال القتصاد الظل مسميات عدة قتصاداال أدعيات يف الباحث صادف

 حتاول مسميات كلها القمر، ضوء حتت قتصاداال األبرضي، قتصاداال األسود، قتصاداال املنظم، غري قتصاداال
 تعريف إجياد يصعب حبيث الساع  حلد قائم  املصطلح إشكالي  التزال حيث .الظاهرة هلذه شامل وصف إجياد
 لقت وكذلك الدولي  املنظمات ععض هبا جاءت تعابريف من مجل  إىل التطرق وسيتم الظاهرة، هلذه حمدد عام

 يتطوبر ألنه الظل قتصادال دقيق تعريف إىل التوصل جدا   الصعب فمن ذلك وم . الدولي  امللتقيات يف إمجاعا  
 .2التنظيمي  واللوائح الضرييب النظام على تطرأ اليت التغريات حسب عاستمرابر

 تعريف صندوق النقد الدولي: -أوالً 
االقتصاد غري أو  اخلفي، قتصادعاال الظل اقتصاد يسمى" كاآليت اقتصاد الظل الدويل النقد صندوق أدعيات تعرف
 ال اليت الدخل أشكال أيضا   يشمل عل فقط املشروع  غري األنشط  يشمل ال وهو املوازي، قتصاداال أو ،الرمسي
 تتم اليت املعامالت أو النقدي  املعامالت من سواء املشروع ، واخلدمات السل  إنتاج من املتحصل  و عنها يبلغ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       علمت ما إذا للضريب  ختض  اليت قتصادي اال األنشط  مجي  يشمل اقتصاد الظل فإن مث ومن. املقايض  عنظام

 ...3الضريبي  السلطات هبا 

 يف اليت األنشط  مجي  يشمل وهو مشروع  غري وأنشط  مشروع  أنشط  إىل اقتصاد الظل يقسم التعريف هذا يف
 .للضرائب ختض  فهي برمسي  كانت إذا ما حال

                                                           
1  Dennis Ducke, Gabor Ivany, Mark Kan, OP.cit, P.5. 

 صندوق. 2112آذار  ، 91 العدد اقتصادية، قضايا سلسلة ،"الخفي االقتصاد نمو "الظالل، وراء االختباء :إنستي دومينيك شنايدر، فريديريك 2

 :الموقع على متاح )إلكترونية نسخة( .2 .ص ، واشنطن، ، الدولي النقد

http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30/ara/issue30a.pdf  

 المرجع السابق, نفس الصفحة. 3 
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 :تعريف مفوضية االتحاد اإلفريقي -ثانياً 
 يشمل "1أنه على LSC/EXP4 (IV) برقم اإلفريقي االحتاد مفوضي  وثيق  إىل عاإلشابرة اقتصاد الظل تعريف يتم

 وصوال   هلا أن كما واملردودي  واإلنتاجي  التنظيم من منلفض مستوى وهلا عادة تسجيلها يتم ال اليت املنشآت
 ثاعت  غري أو صغرية مبان   وهلا ,العام  واخلدمات الرمسي والتدبريب االئتماني  والتسهيالت األسواق إىل حمدودا  
 االجتماعي  احلماي  لوائحع تتقيد وال العام  السلطات قبل من التنظيم أو والدعم عاالعرتاف حتظى ال وأخريا  

 الريفي اجملالني يشمل حبيث واسعا   التعريف هذا وي عترب. "الصحي  السالم  أحكام أو عالعمال  اخلاص  والتشريعات
 .العادي التنظيم نظام يف متضمن غري العمل إىل أيضا ويشري سواء حد على واحلضري

 احملدودين، واملردودي  اإلنتاجي  و كالتنظيم معين  خصائص ناحي  من اقتصاد الظل عرف كونه املفهوم هذا تميزي
 .والريفي احلضري اقتصاد الظل التعريف مشل كما االئتماني  األسواق إىل الوصول وصعوع 

 :تعريف منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي -ثالثاً 
  ((Non observed economie املالحظ غري االقتصاد مصطلح والتنمي  االقتصادي التعاون منظم  تستعمل

 مؤسسات الرمسي، غري القطاع املشروع، غري االنتاج األبرض، حتت االنتاج : هي أنواع أبرع  من يتشكل والذي
 .النهائي لالستهالك املوجه  العائلي القطاع

 أنظابر عن ختتفي عمدا   لكنها ومشروع  منتج  أنشط  (:Hidden Production) الخفي اإلنتاج -
 .التنظيمي  اللوائح ععض تطبيق لتجنب أو الضرائب دف  لتجنب العام  السلطات

خدمات ومنتجات  شط  منتج  تولدنعبابرة عن أ:  (Illegal Production) اإلنتاج غير المشروع -
 ممنوع  من طرف القانون أو أهنا غري قانوني  عندما متابرس من قبل منتجني ليس لديهم ترخيص.

(: أنشط  منتج  متابرس من The informel secteur production)انتاج القطاع غير الرسمي  -
معتاد فيما قبل مؤسسات غري نظامي  تاعع  للقطاع األسري، ليست مسجل  و/أو حجمها أقل مما هو 

 يتعلق ععدد العاملني ولديها منتج قاعل للتسويق.
 production des ménages pour) إنتاج القطاع األسري الموجه لالستعمال النهائي الخاص -

leur propre usage final  عبابرة عن أنشط  إنتاجي  ترتجم يف صوبرة استهالك أو تراكم للسل :)
 .2ا وتستهلكها هيواخلدمات عن طريق األسر اليت تنتجه

                                                           
 الدورة توصيات متابعة ،إفريقيا في العمل وسوق العمالة على العالمية األزمة تأثير :اإلفريقي لإلتحاد التابعة االجتماعية والشؤون العمل لجنة 1 

-LSAC-EXP-5وثيقة رقم   اقتصاد الظل حول البرنامج : إفريقيا في اقتصاد الظل بشأن الدراسة حول االجتماعية والشؤون العمل للجنة السادسة

SA1553    ,9, ص2113أيلول  22أديس أبابا, إثيوبيا. 
2  Organisation De Coopération Et De Développement Économique: Manuel sur la mesure de 

l’économie non observée, Service des Publications de l’OCDE, Paris, France, 2003, P.13 (en line) 

http://www.oecd.org/dataoecd/9/20/32016147.pdf  
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 :تعريف المكتب الدولي للعمل -رابعاً 
 املتفق فمن ذلك وم  اقتصاد الظل على متاما   ينطبق عامليا   مقبول تعريف يوجد ال الدويل العمل مكتب حسب
 خبصائص يتميزون )املشابري  أصحاب (واملقاولني واملؤسسات العمال من معترب عدد يشمل املصطلح هذا أن عليه
 :1يف تتمثل حتديدها ميكن

 .حملي  موابرد على االعتماد ،النشاط يف الدخول سهول  -
 .للمؤسسات العائلي  امللكي  -
 .األنشط  مستويات حمدودي  -
 .عليها احملصل للموابرد وفقا ومكيف  العمل كثيف  تقنيات استلدام -
 .الرمسي النظام خابرج من املهابرات اكتساب -
 .والقوانني التنظيمات كل من وهترهبا املنافس  على أسواقها انفتاح -
 .الفردي  واملبادبرات العمل أساس على األنشط  ممابرس  -
وختتلف عني املناطق  أخر إىل علد من حدهتا ختتلف وصعوعات مشاكل اقتصاد الظل يف العاملون يواجه -

 الريفي  واحلضري .

 و العاملني وكل قتصادي اال األنشط  كل فيه ليميز برمسي غري اقتصاد مصطلح الدويل العمل مكتب واستعمل
 يف تدخل ال األنشط  هذه برمسي ، ترتيبات  -املمابرس  أو القانون إطابر يف -ا تغطيه ال اليت قتصادي اال الوحدات

 خابرج وينشطون العملي ، الناحي  من حممي  غري األنشط  وهذه العمال هؤالء أن يعين ما القانون، تطبيق حقل
 يستعمل أن املكتب واقرتح .عاهظ  تكاليف عليهم ويفرض كاهلهم يرهق لكونه أو عه يعرتفون ال ألهنم القانون،
 ينشطون قتصاداال هذا يف واملؤسسات العمال ألن  "الرمسي غري القطاع" من عدال "برمسي غري اقتصاد" مصطلح

 .قتصادياال النشاط من وحيد قطاع وليس قطاعات عدة يف

 لكونه القانون يف اقتصاد الظل أصحاب يضعها اليت االعرتاف عدم صف  أضاف قد التعريف هذا أن نالحظ
 .الرمسي غري والقطاع االقتصاد غري الرمسي عني التعريف ميز كما مرهق ، تكاليف عليهم يفرض

 :8111تعريف المؤتمر الدولي الخامس عشر إلحصاءات العمل  -خامساً 
 غري القطاع وصف على ينص تعريف وض  على اتفق 8111 العمل إلحصاءات عشر اخلامس الدويل املؤمتر يف

 عدم م  التنظيم، من عسيط ومستوى صغري نطاق على تعمل اليت اإلنتاج وحدات يضم عأنه عام عشكل الرمسي
 لألشلاص والعمال  الدخل توليد هو األساسي وهدفه إنتاج، كعوامل املال وبرأس العمال  عني يذكر تقسيم وجود

                                                           
 

1  Bureau Internationale Du Travail, Méthodes et Instruments d’Appui au Secteur Informel en 

Afrique Francophone, Genève, Bureau international du Travail, 2004, p.6 consulté le site : 04/05/2011 
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 الشلصي  ذات غري املشابري  جمموع  عاعتبابره البلد حساب على القطاع يعرف التشغيلي  الناحي  ومن املهتمني؛
 من حمدود عدد سوى فيها يعمل ال ولكنه للسوق املنتجات ععض وتنتج املعيشي  األسر متلكها اليت االعتبابري 
 الضمان التزامات أو الضرائب املثال، سبيل على يتعلق فيما الوطين التشري  مبوجب مسجل  وليست العاملني،

  (88. )أنظر امللحق برقم :1التنظيمي  القوانني أو االجتماعي

 نوعي  حدد كما والعمال، الدخول توليد يف املتمثل الرمسي  غري اإلنتاج وحدات هدف التعريف هذا أضاف
 .املعيشي  األسر متلكها اليت االعتبابري  الشلصي  ذات املؤسسات يف املتمثل  املؤسسات

 

 إمجايل يف تسهم اليت االقتصادي  األنشط  مجي  إىل تشري القتصاد الظل واس  عشكل املستلدم  التعريفات أحد
 يف تسجل مل اليت االقتصادي  األنشط  لكل املظل  ويعترب. مسجل  غري ولكنها برمسيا   املقدبر القومي الناتج

 .2اإلمجايل احمللي الناتج يف وحتتسب تتضمنها أن املفروض من كان واليت أسباب، لعدة القومي  احلساعات

 وغري الرمسي  غري اإلنتاج وحدات يضم اقتصاد الظل :التالي التعريف نستنتج أن يمكن السابقة التعاريف ومن
 الرمسي االقتصاد عن متيزه خبصائص يتميز شرعي وغري شرعي شقني من ويتكون الضريبي  املصاحل لدى املسجل 
 وأصحاعه والريف احلضر ويشمل االئتماني  األسواق إىل الوصول وصعوع  احملدودة، واملردودي  واإلنتاجي  كالتنظيم

 .اإلمجايل احمللي الناتج يف أنشطته وتسهم ،القانون عقوة يثقون ال

كي  ولكنه مبعزل عن يات كونه أكثر ديناممأو ععبابرة أ خرى نقول "أن االقتصاد اخلفي هو قطاع إنتاج السل  واخلد
 ".مرتفع  جدا   لالضريب ، حيث يتم من خالله إنشاء قيم  مضاف  أكثر ابرتفاعا وعالتايل مداخي

وال وجود ألي عالق  عينهما، ولكن  انتقاد عبابرة "قطاع" فهي توحي عوجود قطاعني منفصلني متاما   ما متوغالبا 
 :3املقابرن  عني االقتصاد اخلفي واحلقيقيالتايل الذي يربز  2-8هناك العديد من الصالت ...وميكن إدبراج اجلدول 

 
 
 
 

                                                           
 1

 على المتحدة، األمم ،منشورات 1440 القومية الحسابات نظام وتعديالت تحديثات :اإلحصائية الشعبة واإلجتماعية االقتصادية الشؤون إدارة 

  الخط

       عالموق على متاح 1ST/ESA/STAT/SERF/2/REV4/Add.وثيقة  2111,نيويورك

 shttp://unstats.un.org/unsd/publication/serie 
 

2  Umbrella for all economic activities that are not recorded in the national account for certain reasons 

but normaly should be a part of them end be accounted for in GDP) Gross Domestic Product  ( Dennis 

Ducke, Gabor Ivany, Mark Kan : The shadow economy: A Critical Analysis, GRIN Verlag, Germany 2008, p. 3 

 04القطاع غير الرسمي أوهام وحقائق: مرجع سبق ذكره، ص:  3 

http://unstats.un.org/unsd/publication/sersie
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 المقارنة بين االقتصاد الخفي والحقيقي:  1-1الجدول 
 

 5009( جوان  cnes)  91ص:  أوهام وحقائق اقتصاد الظلالمصدر: 
 

 خصائص وأشكال اقتصاد الظل والمؤسسات غير الرسمية: :المطلب الثالث
 .جزئي واآلخر كلي جانب جانبني من اقتصاد الظل خصائص أهم وحنلل حندد أن ميكن الساعق  التعابريف من

 :و المؤسسات غير الرسمية اقتصاد الظلخصائص  -أوالً 
  اقتصاد الظل:خصائص  -1
 : 1هي القتصاد الظل الرئيسي  فاخلصائص الدولي ، العمل ملنظم  وفقا  

 .ضرائب عليها تفرض الو  اقتصاد الظل أنشط  من املتأتي  العوائد قل  عسبب املنلفض الدخل -
 .وقت أي يف للطرد التعرض احتمال :الوظيفي ماناأل توفر عدم -
 .والشباب والنساء األطفال عني التمييز -

                                                           
1    Socialalert: the informal economy  on site www.socialalert.org/pdf/1808brochENGred.pdf p12. 

 األهداف الرئيسية للقطاع الحقيقي ) الرسمي (
 

 حتقيق أقصى حد من الرعح يف السوق 
 دخول مقنن، وجود نقاعات 
 تطبيق تشري  العمل 
 االستفادة من القروض الوطني  واألجنبي  
 دف  الرسوم والضرائب 
 أ جوبر وعقود العمل 

 * تنظيم السوق:

 حواجز عند الدخول 
 عالمات مسجل ، منتجات معيابري  
 أسواق حممي  ) احلصص، الرخص، الرسوم ( 

 * التكنولوجيا:

 عصري  ومستوبردة 
 االستعمال املكثف لرأس املال 
 إنتاج واس  النطاق 

 فياألهداف الرئيسية للقطاع الخ
 

 حتقيق مدا خيل يف السوق 
 سهول  الدخول ، عدم احرتام القواعد 
 انعدام تشري  العمل 
 يل الذايتثالتم 
 عدم دف  أي برسوم أو ضرائب 
 التشغيل الذايت، األ جرة على الوحدة املنتج  
 تنظيم السوق:* 

 غياب احلواجز عند الدخول 
 منتوجات مقلدة 
 أسواق غري حممي  
 التكنولوجيا:* 

 تقليدي ، مكيف ، م نشأة 
 االستعمال املكثف للعمل 
 وحدات إنتاجي  صغرية ومتنوع   

http://www.socialalert.org/pdf/1808brochENGred.pdf
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 .العامل  اليد كثيف  األعمال على واالعتماد املنلفض الدخل عسبب العمل ساعات طول -
 يستفيدون وال الصحي، عالتأمني يتمتعون ال فالعاملون :عدمه أو االجتماعي الضمان إىل االنضمام قل  -

 .البطال  أو األمراض على التأمني أو التقاعد منح من
 .واملالك العمل صاحب يد على التدبريب يتم: التدبريب مستوى اخنفاض -
 .العمل وشروط ظروف تردي عسبب املهني  السالم  انعدام -
 .)العمالي  النقاعات( العمايل التمثيل قل  أو انعدام -
  :غير الرسمية قتصاديةاالخصائص الوحدات  -2
 :التالي  عاخلصائص الرمسي  غري االقتصادي  الوحدات ناحي  من اقتصاد الظل يتميز

 .والتنظيمي  القانوني  عاألطر االعرتاف عدم -
 .األجوبر سداد عدم أو الدف  يف االنتظام وعدم خاص  عمل عالق  وجود -
 .مسموع  أصواهتم جعل استحال  وعالتايل، عمالي ، تنظيمات وجود عدم -
 .االجتماعي الضمان نظام من العمال استبعاد -
 والتدبريب. التجابري  املعلومات القروض، مثل واخلدمات، العام ، املناف  على عاحلصول التمت  استحال  -
غري  كعمال عادة يعتربون ألهنم الشرط ، قبل من وللمضايقات السلطات لتدخل معرضون العمال -

 قانونيني.
أعلى من  االقتصادي  مسامهتهم كانت لو حىت الرمسي ، اإلحصاءات من املؤسسات مبيعات استبعاد -

 مؤسسات برمسي .
عليها  الرمسي الطاع  إضفاء عملي  ألن أو  جدا   مرتفع  تكاليفها من جيعل لألنشط  الرمسي غري الطاع  -

 معقدة إىل حد كبري، وتأخذ وقتا  طويال .
 : 1التالي وميكن إضاف  اخلصائص التنظيمي  

 .معقدة ومعامالت إجراءات إىل حيتاج فال فيه العمل سهول  -
 عمل يف العائلي النمط يعتمد كما وامللكي  اإلدابرة عني فصل يوجد وال املدير هو العمل صاحب -

 الوحدات غري الرمسي .
واحلماي   للضمان ختض  وال الرسوم أو الضرائب تسديد خالل من سواء الدول  جتاه التزام أي يوجد ال -

 القانوني  وغري مسجل  لدى الدول  ويف نفس الوقت يستفيد من خدمات البني  التحتي .
 .حملي  أولي  مواد مدخالته وأكثر املال برأس من عدال للعمل الكثيف االستلدام على يعتمد -

                                                           
 ]بتصرف[،92,99ص السابق، المرجع الحميد، عبد نسرين 1 
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 واملنافس  التنظيم عقل  أسواقه وتتصف برقاع  عدون لكن الداخلي  السوق حنو تتوجه منتجاته أغلب -
 الشديدة.

 .السل  لتصني  كأماكن املنازل استلدام يتم كثرية حاالت ويف عصغرها الوحدات أغلب تتصف -
 .واملمابرس  عاخلربة اكتساهبا يتم عه العاملني مهابرات -
 .تصنيفه يصعب و عمله عطبيع  متنوع -

 

 :خصائص المؤسسات غير الرسمية حسب دراسة مسحية للبنك الدولي -3
 ديفوابر الكوت من كل يف مسحها مت برمسي  وغري برمسي  صغرية مؤسس  300 مشل الدويل البنك أجراه استطالع يف

 واملالعس األغذي  إنتاج ذلك يف مبا التجابري ، األنشط  من متنوع  جمموع  متثل اليت و وموبريشيوس، ومدغشقر
. أخرى وخدمات اجلمل ، وجتابرة التجزئ  وجتابرة األخرى، التحويلي  والصناعات املنسوجات صناع  و اجلاهزة
 :1التالي  النتائج إىل الدبراس  وخلصت الرمسي وغري الرمسي االقتصادين يف التجابري  األنشط  كل متثيل مت حيث

 المستوى التعليمي: -أ
 ،اقتصاد الظل يف املشابري  أصحاب من أكرب وخربة تعليمي مستوى لديهم الرمسي، قتصاداال يف املشابري  أصحاب

 أو ثانوي مستوى لديهم الرمسي قتصاداال يف املشابري  أصحاب مجي  من االستطالع مشلهم ممن %91 أن حيث
 . اقتصاد الظل يف املقاولني من %14 ومقاعل جامعي،

 عينماسن   81.2 خربة املتوسط يف لديهم الرمسي قتصاداال يف املشابري  أصحاب البلد، حسب قليال   األبرقام ختتلف
 .سنتني من أقل خربة لديهم الرمسي  غري املشابري  أصحاب

 نوع القطاعات التي يشغلها العنصر النسوي: -ب
 الكوت من كل يف الرمسي قتصاداال يف عليه هي مما الرمسي غري القطاع يف أعلى اإلناث ملكي  معدالتإن 

 أن كما .العين  نصف من أقل دائما متثلن املشابري  صاحبات أن من الرغم على وموبريشيوس، ومدغشقر ديفوابر
 استثناء م  النشاط، اتفئ أعمال كل على ينطبق ما وهذا اقتصاد الظل يف أعلى اإلناث ملكي  يف املشابرك  منط
 يف النساء أن كما،  )صغرية نسبا فيها املرأة مشابرك  علغت حيث( وااللكرتونيات واملعادن الكيميائي  املواد من

 .واملالعس الغذاء وإنتاج التجزئ  وجتابرة التجابري ، األنشط  على الرتكيز يفضلن اقتصاد الظل

 .القطاع حسب النساء ملكي  يوضح الذي 1-8 شكلال أنظر

                                                           
1 Jessica Leino, Formal and Informal Microenterprises, Enterprise Surveys N °5, 2009, World BankGroup, 

http://www.enterprisesurveys.org/ResearchPapers/Formal_informal_microenterprises.aspx 



   .....الفصل األول: تأسيس نظري ومعريف حول اقتصاد الظل
 

19 
 

 
Source: LEINO Jessica, Formal and Informal Microenterprises, [en line] Enterprise Surveys N 5, 
2009, World Bank Group, available in  
http://www.enterprisesurveys.org/ResarechPaper/Formal_informal_microenterprises.aspx  

 

 أن إىل يرج  أن ميكن والنساء، الرجال من املقاولني عني النشاط وجمال قتصاداال اختيابر يف االختالفات وجوهر
 عن قرابراهتم تغري أو الرمسي قتصاداال إىل الدخول من املشابري  أصحاب ععض قدبرة يعيق التمويل على احلصول

 ل.أق مال برأس تتطلب اليت األنشط  يف العمل إىل النساء أكثر توجه وبرمبا هسيدخلون قطاع أي

 الرمسي  القطاعات يف منها أعلى الرمسي  غري القطاعات يف النسوي العنصر ملكي  أن البيان خالل من يتضح 
 .األخرى والقطاعات التجزئ  جتابرة وقطاع األغذي  إنتاج قطاع يف خاص  ذلك ويالحظ

 يأخذه أن ميكن الذي الدوبر إىل يقود امم األعلى هي اقتصاد الظل يف املنتج القطاع نسب  عأن نالحظ أن وميكن
 والتعامالت والتجابرة اخلدمات على ساعقا   يعتمد منتج غري قطاع من حتوله خالل من قتصادياال البناء يف

 .قتصاداال يف مضاف  قيم  خلق يف يساهم أن ميكن منتج قطاع إىل كاملقايض  التجابرة يف التقليدي 

 :التقليد وعدم كفاية رأس المال -ت
 ععدم كذلك يتميز فإنه الدويل البنك دبراسات إليها توصل واليت اقتصاد الظل متيز اليت اخلصائص جانب إىل

 النامي ، البلدان كل يف املال برأس كفاي  عدم من تشكو اليت القطاعات تنتشر حيث املال، برأس كفاي 
 الساعات تقليد إىل واألحذي  املالعس من شيء كل تصن  اليت اقتصاد الظل يف املنتشرة الصغرية والصناعات
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 توجد كما احلافالت، عل والسيابرات،ت اآلال تصني  وتعيد تصن  وبرش وهناك العاملي ، العالم  ذات واحلقائب
 دون من أعماهلم ميابرسون أطباء هناك حىت عل واملياه، للكهرعاء، سري  وصالت على تعمل عأكملها صناعات
 الثغرات يسدون هؤالء اجلدد املشروعات منظمو أن كما للفقراء، الفقراء خدم  صوبر من صوبرة وهذه ترخيص،
 . أيضا الرمسي االقتصاد يف املوجودة

 البلدان من كثري يف العام النقل معظم املرخص  غري األجرة وسيابرات الصغرية واحلافالت احلافالت تشكل, فمثال  
 العرعات من السوق يف املعروض  األغذي  معظم األكواخ مدن من القادمون الباع  يوفر أخرى أجزاء ويف النامي ،

 .يشيدوهنا اليت البنايات يف القائم  النصب أو األكشاك أو

 األعمال مشروعات عدد حلساب لإلحصاء املكسيكي الوطين املعهد هبا قام حماول  توصلت 8114 عام ويف
 من تطوبرا أكثر أنشط  كروسيا علدان يف شوهد كما مشروع 291,888إىل  البالد يف الرمسي  غري جدا   الصغرية

 .1والربجميات الكمبيوتر معدات إنتاج قبيل
 

 األشكال الرئيسية القتصاد الظل: -ثانياً 
النشاط اإلنتاجي واخلدمي والتجابري يف البلدان النامي  وعلى وجه يكاد اقتصاد الظل يغطي كل جماالت 

اخلصوص يف سوبري ، ويتميز اقتصاد الظل عتنوع كبري ويليب عشكل كبري املعايري املعتمدة لدى األمم املتحدة، 
 وعصف  عام  يوجد فرعان كبريان مها:

طات غري املسجل  لدى اإلدابرات والذي يشكل جممل النشا النشاط غير الشرعي البحت )غير الرسمي(:• 
العام  )البلديات، املركز الوطين للسجل التجابري، املصاحل اإلحصائي  واجلبائي ( وهذا من خالل عدم التصريح 
عالوجود لدى مصاحل الضرائب ومن خالل عدم التصريح لدى الضمان االجتماعي عاأل جراء وأبرعاب العمل 

 ن يف صناديق الضمان االجتماعي.املستقلني الذين ي فرتض أهنم م نلرطو 

: ويشمل النشاطات املسجل  إدابريا  وغري املصرح هبا لدى مصاحل الضرائب النشاط الشرعي المصرح به جزئياً • 
أو الضمان االجتماعي وهذه الفئ  مهيمن  يف القطاع اخلاص، حيث متثل نسب  الوظائف غري املصرح هبا لدى 

املستلدمني، حسب الدبراس  اليت أجنزها مكتب الدبراسات من إمجايل  %18الضمان االجتماعي 
 .2)إيكوتكنيكس( عطلب من البنك العاملي

وتبني هذه الدبراس  أن هناك فرع وسيط عني القطاع املنظم والقطاع اخلفي )غري الشرعي( والذي يتجلى يف 
ل من الضرائب واألعباء التصريح اجلزئي للنشاطات )التصريح اجلزئي لرقم األعمال والوظائف( عغرض التقلي

 االجتماعي .
                                                           

 .23ص سابق، مرجع ، المال رأس سر :سوتو دي هرناندو  1 

 95نفس المرجع السابق ص:   2



   .....الفصل األول: تأسيس نظري ومعريف حول اقتصاد الظل
 

21 
 

إذا  وحسب هيئ  األمم املتحدة واجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي وامللطط الوطين احملاسيب وععض اهليئات 
 الوطني  والدولي  مت وض  معايري إلعداد تصنيف للنشاطات غري الشرعي ، ومن ذلك ميكن استنتاج مايلي:

، ويتميز تب العمل الدويل يعد النشاط غري برمسي، نشاطا  غري فالحيا  حسب مك النشاط غير الرسمي:  -1
 عدة معايري من املعايري التالي : مبعيابر أو

نشاط غري مسجل يف صندوق الضمان االجتماعي ولدى مصاحل الضرائب ويف اإلدابرة العام  ولدى  •
 مصاحل اإلحصاء.

 نشاطات متابرس عدون سجل جتابري. •
 نشاطات برئيسي  أو ثانوي  غري مصرح هبا.  •
 نشاطات غري قانوني .  •
 نشاطات حمظوبرة.  •
 نشاطات متنقل  غري مرخص هبا.  •

هي وحدة إلنتاج السل  واخلدمات التجابري ، وتتميز عصغر  المؤسسة غير الشرعية )غير الرسمية(:  -2
ها واستغالهلا ويتعلق األمر حجمها وعدم احرتام القوانني والتنظيمات ذات الصل  عإنشائها وتشغيل

 عاملؤسسات التالي :
 عائلي : متويل ذايت واستعمال مساعدات عائلي . •
 .متنقل  •
 حمدودة اإلنتاج. •
 .ملعايري العمل يف جمال النظاف  واألمن وهلا منط تسيريي تقليدي وقدمي بال تستجي •
 تتزود عاملواد األولي  والقروض من السوق املوازي . •

وهو إنتاج سل  وخدمات تتميز عغياب معايري اإلنتاج واألمن وبرداءة  الشرعي )غير الرسمي(:اإلنتاج غير  -3
 النوعي  وسعرها تنافسي يف السوق وختصيص اإلنتاج لالستهالك اخلاص وللسوق.

من  دمن تشري  العمل ونتيج  لذلك ال يستفي ددائم ومؤقت ال يستفي لوهو عام العامل غير الشرعي: -4
 ون هذا العامل:احلماي  وقد يك

 يتقاضى عنها أجرا وغري مصرح هبا. عامل عاملنزل ينجز أعماال   •
 كل عامل ميابرس نشاطا شرعيا غري مصرح عه. •

هي: إنتاج السل  واخلدمات اليت مين  القانون  القتصاد الظلمما سبق ميكننا القول أن أهم النشاطات املدعم  
تاجي  املشروع  وأصبحت غري مشروع  اعتداء من الوقت الذي عيعها وتوزيعها أو حيازهتا وكل النشاطات اإلن
 أصبحت فيه من قبل منتجني غري مرخص هلم.
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 اقتصاد الظل:مكونات  :المطلب الرابع
 ما والسن، والنوع املكان عاختالف ختتلف الشرائح من معقدة تركيب  من يتألف أنه اقتصاد الظل تعقيدات عني من

 .ضروبريا   أمرا   مناسب  عطريق  فيه يعمل من لفهم مكوناته حتليل من جيعل

 النساء متثيل مث اقتصاد الظل يف ظروفه و العمل إىل عداي  التطرق سيتم اقتصاد الظل يف يعمل من معرف  وقبل
 .اقتصاد الظل متيز اليت األطفال فعمال  والشباب

 اقتصاد الظل:العمل في  -أوالً 
 أو توظيف عقود دون نمو  منلفض عأجر النامي  البلدان يف العمال  نصف من أكثر اقتصاد الظل عمال ميثل
 غري العمال  عدد يف الكبرية الزيادة إن ،قتصاداال يف ديناميكي  األكثر القطاع ميثلون لكنهم ، اجتماعي مناف 
 من املاليني برفاه حتسني فقط ليس هبدف حمددة عام  سياسات لوض  وضروبرة إحلاحا   أكثر األمر جيعل الرمسي 
 القضاء على األول املقام يف تعتمد ألهنا املستدام  التنمي  ولضمان عل للجمي  أفضل وظائف وخلق العمال هؤالء
، واملتوسط املنلفض الدخل ذات البلدان يف السائد الشكل هو الرمسي غري فالعمل، 1الرفاهي  وحتسني الفقر على
 الوظائف حص  فإن احلاالت، من كثري ويف، املرتف  الدخل ذات اتقتصاداال ععض يف األمهي  من هو عل

 اىل وتصل الزبراعي ، غري العمال  نصف من أكثر متثل قد ما لبلد الرمسي ( املؤسسات( اهلياكل خابرج املمابرس 
  .الزبراعي  العمال  مشلت اذا 18%

 ميثل العمل غري الرمسي والرمسي يف العامل. 4-8والشكل 

 
فمن  2881وطبقا  لدبراس  حديث  ملنظم  التعاون والتنمي  يف امليدان االقتصادي سن   4-8وانطالقا  من الشكل 

مليابر شلص( يف  8.0/ مليابرات شلص يف العامل لديهم عمل، جيري توظيف حوايل الثلثني )1عني ثالث /
 .%48 مليابر عامل أي عنسب  8.2مقاعل  %98اقتصاد الظل يف العامل، أي عنسب  

 

                                                           
1  OCDE , l’Emploi Informel dans les pays en développement, Op, Cit, p. 2. 
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 اقتصاد الظل:ظروف العمل في  -ثانياً 
 لللطر عرض  األكثر هي األساسي  وحقوقهم أقل دخل على حيصلون اقتصاد الظل يف العمال إن ،عام عشكل

 الرمسي  غري العمال  فمعظم للفقر، ا  برئيسي سببا   تكون أن ميكن (Unofficial) والالبرمسي  ،عنها الدفاع ويصعب
 دون للفصل معرض  وهي خطوبرة، أكثر ظروف يف وتعمل الصحي ، املشاكل من كافي  محاي  لديها ليست
 يكون ما غالبا   العمل من النوع هذا ألن الظروف، هلذه عرض  األكثر هم ،فقرا   األكثر واألشلاص .تعويض
 الضريبي  العائدات يف نقص إىل عدوبره يؤدي الرمسيني، غري العمال نسب  ابرتفاع أن كما،  للدخل الوحيد مصدبرها
 .االجتماعي الضمان أنظم  تطوير على الدول  قدبرة من وختفض

 من وعأقل املدق  الفقر ظروف يف يعيشون اقتصاد الظل يف عامل مليون 988 من أكثر أن إىل اإلشابرة وجتدبر
 العمال  نسب  أن كما. الفعال  االجتماعي  احلماي  شبكات إىل تفتقر األخرية هذه أن حيث لليوم، دوالبر 8.21
 فضال   الرمسي، االقتصاد يف الوظائف فقدان نتيج  الصعب  قتصادياال الفرتات خالل الزيادة حنو تتجه الرمسي  غري
 غري العمل على تّأثريا   األزمات لفرتات فإن وعليه ضعفا   األكثر اجملتم  طبقات يف واملداخيل األجوبر اخنفاض عن

 .اقتصاد الظل يف حيدث أفريقيا يف واملهين التقين التدبريب من %18 أن إىل اإلشابرة جتدبر كما ،الرمسي

 .املناطق حسب النامي  البلدان يف الزبراعي غري الرمسي غري التوظيفالذي يوضح نسب   1-8أنظر الشكل 
 .الصحراء جنوب كإفريقيا مناطق يف اقتصاد الظل يلعبه الذي احليوي الدوبر مدىوهنا يتضح   
 

 
 الصحراء جنوب إفريقيا يف هي الزبراعي  غري الرمسي  غري للعمال  توظيف نسب  أكرب أن نالحظ 1-8ومن الشكل 

 نفسر أن وميكن %12 ــــــع الالتيني  فأمريكا %98 ــــــع آسيا شرق وجنوب جنوب علدان تليها %08 إىل تصل عنسب 
 واملمابرس  التنظيمات تعقد ومن التنمي  يف مشاكل من وتشكو وفقرية الدخل وضعيف  متللف  علدان عكوهنا هذا

 اقتصاد الظل؟ يف يعمل من لكن ,فيه والعمل اقتصاد الظل لنمو خصب  أبرضي  تشكل عوامل وهي الدميقراطي ،
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 اقتصاد الظل:تمثيل النساء والشباب في  -ثالثاً 
 

 

 الدول يف العامل يف ي عالشبا الفئ  من %01 ويعيش العامل، سكان نصف سن  54 سن دون ي عالشبا الفئ  تشكل
 فيه يواجه الذي الوقت يف اقتصاد الظل، إىل فيها العمل فرص تتوجه أين وإفريقيا، آسيا جنوب يف خاص  النامي 

 منظم  مؤشرات على وعناء  . للبالغني كما الشاع  للفئات املناسب  العمل فرص توفري يف فشال   الرمسي االقتصاد
 غري احلضري القطاع ضمن إجيادها يتم العامل حول اجلديدة العمل فرص من %01 حوايل فهناك الدولي ، العمل
 سكان من هم الرمسي غري احلضري االقتصاد يف العاملني الشباب غالبي  أن إىل اإلشابرة وجتدبر ،1الرمسي

 .العشوائيات

 األسرع التزايد ت سّجل حبيث والنساء للشباب عالنسب  سيما ال للوظائف موفر أهم اقتصاد الظل يعترب فريقياأ يفو 
دد كما،  العامل يف شباعا   واألكثر للسكان  العمل أسواق على الضغط من مزيد عوجود االقتصادي  األزمات هت 

 مسبق شرط الشباب لصاحل للبقاء قاعل  وظائف فإجياد وعليه املستقبل، يف الوظائف من قليل  وقعاتوت
 من %12 ي شكلن حيث اقتصاد الظل يف عشكل مفرط النساء تشغيل يتم كما. التنمي  وحتقيق الفقر الستئصال

 أيدي على الوظائف هذه من %11 عق راع  القيام ويتم ،2)للرجال %98 مقاعل( الزبراع  خابرج العمل فرص إمجايل
 .الصحراء جنوب إفريقيا يف وهذا أجر مقاعل كم ستلَدمني فقط %1 نسب  تعمل عينما ، حرة مهن ذوي عمال

 عني فالصل  العامل، أحناء لبقي  مقابرن  برمسي، غري عشكل املستلدمات النساء من األوفر النصيب ألفريقيا أن كما
 ميثل الذي 9-8: برقم الشكل أنظر. للرجال عالنسب  منها للنساء عالنسب  أقوى هي والفقر اقتصاد الظل يف العمل
 .معين  إفريقي  دوليف  الظلاقتصاد  يف العاملني الشباب والذكوبر لإلناث املئوي  النسب 

 

                                                           
  العربية الطبعة ،  1العدد الموئل، حوار ، الرسمي غير القطاع في الشباب من متزايدة أعداد :، البشرية للمستوطنات المتحدة األمم برنامج  1

 .3ص عمان، ،  5001 ،حزيران
 توصيات متابعة ،إفريقيا في العمل وسوق العمالة على العالمية األزمة تأثير :اإلفريقي لإلتحاد التابعة االجتماعية والشؤون العمل لجنة 2

,وثيقة رقم       اقتصاد الظل حول البرنامج: إفريقيا في اقتصاد الظل بشأن الدراسة حول االجتماعية والشؤون العمل للجنة السادسة الدورة

LSAC-EXP-5-SA1553  ,متاح على الموقع 2113ايلول  22أديس أبابا, إثيوبيا ,http://www.africa-union.org/ LSAC-

EXP-5-SA1553 
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ويرتكز عملهن  الشكلأمهي  مشابرك  النساء يف اقتصاد الظل يف الدول املوضح  يف  9-8ويتضح جليا  من الشكل 
عشكل كبري يف مناطق األبرياف مث يف عشوائيات املناطق احلضري ، ونالحظ أن أعلى نسب  مشابرك  للنساء هي يف 

 بريف عوبركينافاسو.
 

 عمالة األطفال: -رابعاً 
 من نوع عأي متت  دون خطوبرة العمل أشكال أكثر ضمن تعمل ما وغالبا   اقتصاد الظل يف األطفال عمال  تنتشر
 عأسوأ التعريف إطابر يف يدخل للطفل النفسي  أو اجلسمي  عالسالم  يضر عمل كل أن كما .االجتماعي  احلماي 
 جنسيا   واستغالهلم هبم واالجتابر املنزيل والعمل املسلح  النزاعات يف األطفال استلدام مثلل, )الطف عمل أشكال

 وقدبرت ،)القتصاد الظل اخلدمات وقطاع الرمسي  غري والتجابري  الزبراعي  القطاعات يف اخلطرية األعمال وممابرستهم
 الطفل عمل يف يشابركون سن  89 و سنوات 1 عني أعمابرهم ترتاوح طفل مليون 289.9 أن الدولي  العمل منظم 
 مليون 41.1 يعترب كما ،1الطفل عمل أشكال أسوء ميابرسون هؤالء من مليون 892.1 أن و ِجد وقد .العامل عرب
 .اقتصاديا الناشطني من الصحراء جنوب إفريقيا يف طفل

                                                           
سابق   مرجع ،إفريقيا في العمل وسوق العمالة على العالمية األزمة تأثير :اإلفريقي لإلتحاد التابعة االجتماعية والشؤون العمل لجنة  1 

 14,50.ص
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 فاعل  قرابرات اختاذ ميكن ال وعليه اقتصاد الظل، يف والعمال  النوع مشكل  خيص فيما معرفي  ثغرات ت وجد تزال وال
 املرتبطني األشلاص هم ومن اقتصاد الظل حجم ملدى أوس  عصوبرة و معرف  حال يف إال املشاكل هذه حلل

 .النشاطات هذه تكرابر ومدى الرمسي  غري عالنشاطات

 :طرق تقدير حجم اقتصاد الظل ومؤشراته ونتائج قياسه :المبحث الثاني
 قياسه نتائج وأحدث طريق  لكل املوجه  االنتقادات و الظلاقتصاد  قياس طرق أهم تبيان سيتم اجلزء هذا يف
 .الدول ععض يف إليها التوصل مت اليت

  :طرق تقدير حجم اقتصاد الظل :المطلب األول
 اخلفاء يف يتم شيء من جنعل أن ميكن كيف هي اقتصاد الظل قياس تواجه اليت والتحديات الصعوعات أكرب إن

 ميكن فال"  Know the unknown" معروف غري أمر معرف  من نتمكن أن أو ؟كميا   للقياس قاعل شيئا  
 تعرضه احتمال يف يق  أن و املشروع غري نشاطه، عن معلومات لتقدمي يتطوع أن اقتصاد الظل يف يعمل لشلص
 ترتك األنشط  هذه لكن. األشكال من شكل عأي أنشطتها إخفاء حتاول الفئ  فهذه وعالتايل عسهول ، للعقوع 

 حتليلي  وطرق مناذج تطوير أمكن اآلثابر، هذه خالل من فقط وأنه الرمسي، االقتصاد من النواحي ععض يف  ثابرا  آ
 طريق  هناك وليست التقدير، يف املتبع  الطريق  حسب اقتصاد الظل تقديرات وتتباين. اقتصاد الظل حجم لتقدير
 قوة جبوانب يتسم منهج فكل اقتصاد الظل، حول الكافي  املعلومات إىل االفتقابر عسبب اختيابرها، ميكن مثلى

 منوذج املباشرة، غري املناهج املباشرة، املناهج :مناهج ثالث يف عموما   عليها املتفق الطرق وتتحدد وضعف،
 .النماذج

  :المناهج المباشرة -أوالً 
 هذه وتنقسم فيه العاملني طرف من مباشرة اقتصاد الظل عن معلومات على احلصول يف املباشرة املناهج تعتمد
 .الضريبي  احلساعات تدقيق وطريق  عالعين ، املسح طريق  هي :قتنييطر  إىل عدوبرها املباشرة املناهج

 :طريقة المسح بالعينات  -1
 وتقوم جيد، عشكل ومصمم  خمتابرة العينات تكون حبيث املسح، عيانات واق  من اقتصاد الظل حجم تقدير يتم
 عاملعلومات للتزويد مستعدين وغري مرتددين الغالب يف يكونون الذين للمبحوثني، تطوعي  إجاعات أساس على

 أن جيب التطوعي  املعلومات على املعتمدة فاإلجاعات مث   ومن، منها األدىن للحد تقدميهم خالل من املطلوع 
 النتائج دق  فإن االستبياني  الدبراسات مجي  يف احلال هو وكما عطبيعتها، التقلب سريع  ألهنا وتعاجل وتدبرس تنتقد
 هذه يف ميزة أهم. اإلجاعات سري  إىل إضاف  معها املبحوثني جتاوب ومدى األسئل  دق  مدى على تتوقف
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 العمال  وطبيع  اقتصاد الظل يف األنشط  هيكل عن عليها احلصول ميكن اليت التفصيلي  املعلومات هي الطريق 
 .1فيه

 
  

 الحسابات الضريبية:طرق تدقيق   -2
 

 ةاملوجود التناقضات حتليل خالل من اقتصاد الظل أنشط  عن تكشف أن الضريبي  احلساعات تدقيق طريق  حتاول
 عين  املالي  السلطات ختتابر الضرييب، التهرب ولكشف .احلقيقي والدخل الضريبي  للسلطات عه املصرح الدخل عني
 االختالفات خالل ومن. للضريب  اخلاضع  عدخوهلم عاإلقرابر اجلزائي  العقوعات ضغط حتت وجتربهم أشلاص من
 التهرب نسب  إىل التوصل يتم واملراجع  الدقيق الفحص خالل ومن احلقيقي  والدخول عنها املبلغ الدخول عني

 تكون تكاد نتائج اقتصاد الظل حجم قياس يف املدخل هذا أعطى وقد ،اقتصاد الظل حجم إىل مَثم  ومن الضرييب،
 .املمولني قبل من إخفاؤها يتم اليت الدخول لكمي  ما حد إىل دقيق 

 مراجع  متت واليت الضرائب، دافعي من فرد ألف 18 من مكون  عين  على املتحدة الواليات يف أجريت دبراس  ويف
مستوى خطري، برمبا  إىل األفراد لبعض ترتف  للدخل احلقيقي املستوى إخفاء عملي  أن تبني حساعاهتم، وتدقيق

واملشكل  يف هذه الطريق  هي أن أفراد العين  مل يتم اختيابرهم عطريق  عشوائي ، ولكن مت  ,2%98تصل إىل 
االختيابر على أساس من هم األكثر احتماال  من غريهم ألن يتهرعوا من الضرائب، وعناء عليه فالنتائج احملصل 

 .3عليها غري ممثل  للمجتم 

  :المباشرة غير المناهج -ثانياً 
 اقتصادي  مؤشرات وتستلدم الكلي، االقتصاد يف مداخل الغالب يف وهي "املؤشرات"  مبناهج أيضا تسمى
 :4هي اقتصاد الظل على آثابرا ترتك مؤشرات مخس وتتضمن الوقت مبروبر اقتصاد الظل تطوبر عن عديدة

 (املادي  املدخالت النقود، على الطلب املعامالت، العامل ، القوى إحصاءات القومي ، احلساعات إحصاءات
 .)الكهرعاء استهالك

  :إحصاءات الحسابات القومية -1
 احلساعات يف واإلنفاق الدخل إحصاءات عني املوجود االختالف أساس على اقتصاد الظل يف النمو تقدير يتم

 هذه من جانبا   وأن خمتلف ، مصادبر من دخول ىعل حيصلون األفراد أن فرض على املدخل هذا ويقوم الوطني 
 أم عاجال تتحول سوف الدخول هذهن لك منها، جانب إخفاء يتم األقل على أو عنها، اإلفصاح يتم ال الدخول

                                                           
1 Dennis DUCKE, Gabor IVANY, Mark KAN: The Shadow Economy- A critical Analysis, p. 16. 

 .11ص سابق، مرجع  :الشرقاوي مصطفى الحكيم عبد 2 
3 Dennis DUCKE, Gabor IVANY, Mark KAN, Op., cit, p18 
4 Freidrich Schneider: shadow Economies and Corruption all over the world: New Estimation for 

145 Countries, july 2007 http://www.lawrence.edu/fast/finklerm/shadeconomycorruption_july2007.pdf 
seen  04/06/2019.at 14: 40. P. 39 
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 املؤشر هلذا ووفقا   . 1إنفاق صوبرة يف عل دخل صوبرة يف تظهر لن اقتصاد الظل فتعامالت وعليه إنفاق إىل آجال  
 الدخل ومقابرن  الكلي، املستوى على واإلنفاق الدخل مقابرن  مستويني على اقتصاد الظل حجم تقدير ميكن

 م  الوطين الناتج دخل مقياس يتعادل أن جيب الوطني  احملاسب  جمال ويف )األسر( الفردي املستوى على واإلنفاق
 حجم على كمؤشر استلدامها ميكن واإلنفاق الدخل عني الفجوة فإن وعالتايل الوطين، الناتج إنفاق مقياس

 على جيدا   تقديرا   يعطي املؤشر هذا فإن أخطاء حدوث دون اإلنفاق عناصر كل قياس مت ما وإذا، اقتصاد الظل
 .2اقتصاد الظل

 يف خطأ ت سبب الوطين الناتج حساعات وبراء املتلفي  األخطاء كل أن فهي املنهج هلذا املوجه  االنتقادات أما
 .3الظلاقتصاد  تقديرات دق  عدم وعالتايل اإلحصاءات

 (:والفعلية الرسمية العاملة القوى بين التباين( العاملة القوى إحصاءات -2
 م  وذلك ،اقتصاد الظل أنشط  زيادة على كمؤشر الرمسي قتصاداال يف العمال  مشابرك  اخنفاض إىل النظر ميكن

 الرمسي قتصاداال يف املشابرك  حجم اخنفاض فإن وعالتايل ،عموما   ثاعت  عنسب  تشابرك العامل  القوى أن افرتاض
 أن يف تكمن املنهج هذا ضعف نقاط وأحد، اقتصاد الظل يف األنشط  تزايد على مؤشر اعتبابره ميكن

 األشلاص كون إىل إضاف  ،اقتصاد الظل غري أخرى أسباب إىل يرج  أن ميكن املشابرك  نسب يف االختالفات
 .الوقت نفس يف الرمسي قتصاداال يف وظائف ميلكون و اقتصاد الظل يف يشابركوا أن ميكن

  :منهح المعامالت -3
ويقوم هذا املنهج على افرتاض أن هناك عالق  ثاعت  عرب ( Feige)فييغ االقتصادي قبل ن طوبر هذا املنهج م

 ( التالي :Fisher) 4الزمن عني حجم املعامالت والناتج اإلمجايل الوطين كما تللصه معادل  فيشر
 
 

 : كمي  النقود )الرصيد النقدي املتاح(   M حيث:
       P                                                            املستوى العام لألسعابر : 
        V  )سرع  دوبران النقود )سرع  تداول املعامالت : 

                                                           
 .13ص سابق، مرجع :الشرقاوي مصطفى الحكيم عبد 1
 .90 ص نفسه، المرجع 2

3 Dennis DUCKE, Gabor IVANY, Mark KAN, op, cit, p18. 
 Edgar feige كتب من منشورا ثمانين من أكثر له األمريكية، المتحدة ت الواليا في سون مادي سون ويسكون جامعة في لالقتصاد فخري أستاذ 

 حول العالم حول أبحاثه ، بسببthe father of Underground Economy analysis  الخفي االقتصاد في التحليل بأب سمي العلمية ومجالت

 الخفي االقتصاد عن البحث في حاليا متفرغ.  المعلومات وتشوه الضريبي التهرب : الخفي االقتصاد مؤلفاته بين من.سنة ثالثين لمدة الخفي االقتصاد

 . http://wisc.academia.edu/EdgarFeigeأنظر الموقع .العشرين الحادي القرن في الضريبية واإلصالحات ، االقتصادي التحول بلدان في
 

 .12-12 ص  سابق، مرجع :الشرقاوي مصطفى الحكيم عبد  4
 والنشر، للطباعة البعث دار ،"النقدية النظريات"اقتصادية مقاييس عطون، مروان أنظر لفيشر التبادل معادلة حول أكثر لتوضيحات 

 .33-31ص ، 1424 قسنطينة، طبعة، بدون

M*V=P*T 

http://wisc.academia.edu/EdgarFeige
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        T)إمجايل حجم املعامالت أو املبادالت )حجم املعامالت احلقيقي : 
 

فتعرب عن الناتج  (M*V)عن حجم املعامالت الكلي أو الطلب على النقود أما العالق   (P*T)تعرب العالق  
 الوطين اإلمجايل االمسي )الرمسي + غري الرمسي( أو عرض النقود.

 الوطين الناتج إمجايل من الرمسي الوطين الناتج إمجايل عطرح اقتصاد الظل حجم تقدير يتم العالق  هذه على وعناء
 النقدي  القيم  فنسب  وعالتايل برمسي غري اقتصاد فيها يوجد ال أساس سن  وجود املنهج هذا ويفرتض كما. 1االمسي

 عرب ثاعت  تكون الرمسي الوطين الناتج األساس سن  يف يساوي والذي االمسي الوطين الناتج إىل (P*T)للمعامالت 
 تكون وأن عد ال الرمسي وغري الرمسي قتصاداال يف تتم اليت املعامالت مجي  أن املنهج هذا ويفرتض كما الزمن،

 .مقايض  صوبرة يف تتم اليت املعامالت تستبعد وعالتايل نقدي  معامالت

اقتصاد  يكون  عندها األمريكي  املتحدة الواليات يف أساس كسن  8111 سن  اختابر قد ( أنهFeige)فييغ  ويشري
 األساس سن  خالل اإلمجايل الوطين الناتج قيم  إىل املعامالت قيم  نسب  أن وافرتض للصفر مساويا فيها الظل
 عام  %28.9 إىل %81.2 حدود يف القتصاد الظل نسب  إىل يصل أن واستطاع  88.1ـــــ ع وتقدبر ثاعت  هي

 8108 عام التجرع  عتكرابر وقام ،8199 سن  الوطين للناتج املسجل  القيم  من %11.8و  %21.1 وعني 8199

 القومي الناتج من %20 إىل يصل أمريكا يف اقتصاد الظل حجم أن إىل وتوصل أساس سن  8194 سن  اختاذ م 
 .8101 سن  اإلمجايل

 صعب  أهنا إال النظري  الناحي  من الطريق  هذه جاذعي  من عالرغم أنه هي املنهج هلذا املوجه  االنتقادات أهم
 و برمسي، غري اقتصاد فيها يوجد ال أساس سن  افرتاض ذلك مثال الضعف نقاط من العديد حتمل و التطبيق،
 على للحصول ذلك على عالوة، حمددة فرتة خالل الرمسي الوطين الناتج على املعامالت نسب  ثبات افرتاض
 دقيق  املعامالت حجم إمجايل على الدال  األبرقام تكون أن جيب ،اقتصاد الظل حول فيها موثوق تقديرات
 إىل -أخرى عوامل إىل إضاف  – ترج  ألهنا النقدي ، املعامالت يف حتقيقها الصعب من املسأل  وهذه ومتاح ،
 أن يفرتض املنهج هذا أن إىل إضاف  ،2هألجل صكت الذي والسبب طبعها مت اليت البنكنوت أوبراق نوعي 

 قدبر أن يعين وهذا اقتصاد الظل، إىل ترج  الرمسي اإلمجايل القومي والناتج املعامالت قيم  إمجايل عني االختالف
 .عاقتصاد الظل عالق  هلا ليس مشروع  مالي  معامالت الستبعاد يتوفر أن جيب البيانات من كبري

 

 

                                                           
1 Friedrich SCHNEIDER and Dominik ENSTE: Op., Cit. pp. 40-41. 
2 Freidrich SCHNEIDER: Shadow Economies and Corruption all over the world: New Estimation for 

145 Countries. Op, Cit. p. 41. 
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  :منهج الطلب على النقود -4
 

 قام حيث  ((Philip Caganكاغان  فيليب طرف من 8110 سن  مرة ألول النقود على الطلب منهج ِاست عمل
 املتحدة الواليات يف( اقتصاد الظل أسباب كأحد (الضرائب وثَِقل النقود على الطلب عني االبرتباط مدى حبساب
 عاستعمال 8199 يف (Gutmannقام غومتان ) سن  ععشرين ، ععدها8111-8181الفرتة  خالل األمريكي 

 .إحصائي  إجراءات عدون لكن املنهج نفس
 الطلب دال  قدبر حبيث  8101-8128 عني وذلك  Cagan كاغان منهج Vito Tanzi تانزي فيتو طوبر وقد
 اقتصاد الظل حساب هبدف وذلك 8108-8121 للفرتة األمريكي  املتحدة الواليات يف السائل  النقود على

نقدي ، حىت الترتك أي آثابر  مدفوعات شكل يف تتم  )اخلفي (اقتصاد الظل صفقات أن منهجه ويفرتض
ملحوظ  من طرف السلطات الضريبي ، وعالتايل فالزيادة يف حجم اقتصاد الظل سوف تتبعها زيادة يف الطلب 

 على النقود، ويتم ذلك وفق املعادل  التالي :
ln (C / M2)t = βO + β1 ln (1 + TW)t + β2 ln (WS / Y)t + β3 ln Rt + β4 ln (Y / N)t + ut 
 

β1 > 0، β2 > 0، β3 < 0، β4 > 0 
 

 : إىل اللوغابريتم الطبيعي.Inحيث تشري 
C / M2   : الودائ  وحساعات اجلابري  احلساعات إىل النقدي  املدخرات نسب. 
: TW اقتصاد الظل حجم يف التغريات لتعويض (الضريب  متوسط معدل وزن ( 

WS / Y : املدخرة النقود وأشكال الدف  تغريات حلصر (الوطين للدخل عالنسب  واألجوبر املرتبات نسب ( 
R  :النقدي  املدخرات تكلف  حلصر (.االدخابر ودائ  على املدفوع  الفائدة (                       
 : Y / N دفر  كل دخل 

 التعاون منظم  دول من كثري على تطبيقه ومت، كبري عشكل املستلدم  الطرق أحد النقود على الطلب ويعترب
 االنتقادات أكثر أن إال املنهج هلذا الواس  االستعمال من الرغم وعلى (OCDE) قتصادياال اجملال يف والتنمي 
 :1يف متثلت إليه املوجه 

 

 .نقدا   اقتصاد الظل يف الصفقات كل تتم -
 لكن اقتصاد الظل، وجود يف كسبب الضريب  عبء وهو فقط واحد عامل على تركز الدبراسات أغلب -

 .واإلجراءات اللوائح كثرة مثل أخرى عوامل هناك

                                                           
1 Freidrich SCHNEIDER : Economies and Corruption all over the world: New Estimation for 145 

Countries. Op., Cit, p-p. 42-43 see also Friedrich Schneider and Dominik Enste: The shadow economy an 

international survey Op.Cit. pp. 40-45 
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 البيانات ألن االعتبابر، ععني تؤخذ مل( tax morality) الضريب  و الدول  سياس  اجتاه املكلفني سلوك -
 الذي العامل تأثري من أكرب عنسب  تؤثر العوامل هذه تكون وبرمبا. متاح  غري الدول أغلب يف فيها املوثوق
 .الدبراسات أغلب تناولته

 

 إىل وليس الودائ  على الطلب وتباطؤ اخنفاض إىل كبري عشكل ترج  النقود على الطلب يف الزيادة عأن أ ثبت وقد
 .األمريكي  املتحدة الواليات يف ذلك وكان اقتصاد الظل أنشط  عن الناجت  النقود يف الزيادة

 منهج المدخالت المادية )استهالك الكهرباء( -1
 يوجد املنهج هذا وحسب الساعق  النقدي  املناهج إىل املوجه  االنتقادات ظل يف املادي  املدخالت منهج جاء

 .الكو مابريا وطريق  وكاليربدا كوفمان طريق  ،اقتصاد الظل لقياس طريقتني

  The Kaufmann- Kaliberda Méthode وكاليبيردا كوفمان طريقة -أ
 استهالك واق  من اقتصاد الظل قياس يتم حيث وكاليبريدا كوفمان قبل من  1996سن  الطريق  هذه قدمت

 وغري الرمسي(  ككل االقتصادي للنشاط مادي مؤشر أفضل هو الكهرعاء استهالك أن افرتاض على الكهرعاء،
 ملرون  عالنسب  مبرون  عبطء يتحركان الكهرعاء واستهالك االقتصادي  األنشط  كل أن عالتجرع  لوحظ وقد  )الرمسي
 لنمو مؤشر هو للكهرعاء الكلي االستهالك يف النمو أن يعين وهذا الواحد، من تقرتب مجايلاإل الوطين الناتج
 الرمسي الوطين الناتج تقديرات من وطرحه الكلي االقتصاد وعقياس. )الرمسي وغري الرمسي( اإلمجايل الوطين الناتج
 منو عن يعرب الكهرعاء استهالك ومنو الرمسي الناتج منو عني الفرق ويصبح الرمسي غري الوطين الناتج استنتاج ميكن

 :1وهي جوانب عدة من انتقدت لكنها عساطتها، من الرغم على الطريق  وهذه .اقتصاد الظل

 ميكن كما ،)الشلصي  اخلدمات مثال( الكهرعاء من كبري مقدابر إىل اقتصاد الظل أنشط  كل حتتاج ال -
 ميكن اقتصاد الظل من فقط جزء أن أي ، )الفحم البرتول، الغاز، ( للطاق  أخرى مصادبر استلدام
 .عليه والسيطرة فيه التحكم

 أكثر هي الكهرعاء واستعمال اإلنتاج من كل فعالق  وهكذا معترب، تقين تقدم لوحظ الوقت، مبروبر -
 . الرمسي  وغري الرمسي  االستعماالت ِكال يف يطبق وهذا الساعق، من فعالي 

 أخرى إىل دول  من الوطين اإلمجايل الناتج على الكهرعاء مرون  يف معتربة تغريات هناك تكون أن ميكن -
 .الزمن ومبروبر

 
 

                                                           
1 Freidrich SCHNEIDER : Economies and Corruption all over the world: New Estimation for 145 

Countries. Op., Cit, pp , 44-46. 
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  The Lackóطريقة ماريا الكو  -ب
 على يقوم آخر عنموذج جاءت  The Lackó الكو مابريا قدمتها اليت الساعق  االنتقادات ضوء على

 :التالي  االفرتاضات

 عإنتاج يسمى ما يضم اجلزء هذا .للكهرعاء املنزيل عاالستهالك مرتبط اقتصاد الظل من جزء أن اعتربت -
 .املسجل  غري األخرى واخلدمات واإلنتاج األفراد، هبا يقوم اليت الذاتي  واألنشط  األسري، القطاع

 

 عقي  فإن مرتفع ، للكهرعاء املنزيل عاالستهالك املرتبط اقتصاد الظل نسب  فيها تكون اليت الدول يف أنه -
 .أيضا ترتف  سوف الظل اقتصاد

 .اقتصاد الظل يف يستعمل للكهرعاء األسري القطاع استهالك من جزء دول  كل يف -

 : يف املعادلتني التاليتني Maria Lackóوميكن تلليص منوذج 
 

(1) ln Ei = α1 ln Ci + α2 ln PRi + α3 Gi + α4 Qi + α5 Hi + ui 

 
α1 > 0، α2 < 0، α3 > 0، α4 < 0، α5 > 0 
 

(2) Hi = β1 Ti + β2 (Si – Ti) + β3 Di 
 

β1 > 0، β2 < 0، β3 > 0 

 
i  الرقم امللصص للدول : 

Ei :  الكهرعاء من املنزيل االستهالك حص 
Ci : األمريكي عالدوالبر الدول  استهالك حص  عدون الكهرعاء من لألسر احلقيقي االستهالك حص 

PRi :األمريكي عالدوالبر الكهرعاء من ساعي كيلوواط الستهالك احلقيقي السعر 
Gi: للدول  عالنسب  التدفئ  إىل احلاج  م  االستهالك لشهوبر النسيب التكرابر 

: Qi  للطاق  املنزيل االستهالك يف الكلي  الطاق  مصادبر إىل الكهرعاء خبالف األخرى الطاق  مصادبر نسب 
: Hi اقتصاد الظل يف املنتج حص  أو نصيب 
: Ti  إمجايل إىل واخلدمات السل  على والضرائب احملقق  واألبرعاح املدفوع، الشلصي الدخل حجم إمجايل نسب 
 الوطن الناتج

Si :  الوطين االمجايل الناتج إمجايل إىل العام  االجتماعي  الرعاي  نفقات نسب. 
 

                                                           
 Di : the sum of dependants over 14 years and of inactive earners, both per 100 active earners. 
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 يف الكهرعاء من واحدة عوحدة املنتج القومي الناتج حجم معرف  جيب كان القتصاد الظل الفعلي احلجم وحلساب
 يف التسعينات عداي  يف املقدبر اقتصاد الظل حبجم استعانت املتغري، هذا حول عيانات توفر ولعدم ،اقتصاد الظل

 هذه أن من الرغم وعلى، أخرى مرة اقتصاد الظل حبساب قامت مث  %88.1 ـع األمريكي  املتحدة الواليات
 :1التالي  النقاط يف أنتقد أنه إال كوفمان طريق  عيوب تفادت الطريق 

 أخرى أشكال استعمال ميكن كما الكهرعاء من كبري مقدابر اقتصاد الظل أنشط  كل تستدعي ال -
 .للطاق 

 .فقط املنزيل القطاع يف مكاهنا تأخذ ال اقتصاد الظل أنشط  -
 خالله من نكشف كعامل استلدامه عند فيه مشكوكا   يكون أن ميكن االجتماعي الرعاي  نفقات معدل -

 .النامي  والدول االنتقالي  الدول يف خاص  اقتصاد الظل عن
 

   :طريقة النمـــاذج -ثالثاً 
 فقط واحد مؤشر االعتبابر ععني وتأخذ اقتصاد الظل ومنو حجم لتقدير صممت ساعقا   املوصوف  الطرق كل

 وقت يف تتجلى الظلاقتصاد  آثابر أن الواضح من ثاني ، ناحي  من ،اقتصاد الظل آثابر عكل حييط أن جيب والذي
 أخذت اقتصاد الظل حجم حتدد اليت األسباب أن هو انتقاد أهم وأيضا، النقد سوق العمل، اإلنتاج،يف  واحد
 .الضرائب عبء هو فقط، واحد مسبب االعتبابر يف أخذت اليت النقدي  مناهج ععض يف فقط احلسبان يف

 املتعددة اآلثابر إىل إضاف  اقتصاد الظل ومنو وجود إىل أدت متعددة أسباب االعتبابر ععني يأخذ النماذج ومنهج
 اإلحصائي  النظري  على وتقوم .ساعقا   املذكوبرة الطرق عن متاما   خمتلف  الطريق  وهذه .الزمن عرب القتصاد الظل

 يعترب حبيث. قياسها واملراد الدبراس  حمل للظاهرة مؤشرات وعدة أسباب عدة تدبرس اليت املالحظ ، غري للمتغريات
 ال أي تتضمنها، معادالت يف وتدبرس تقاس املعروف  غري والعوامل الزمن، عرب مالحظ غري متغري اقتصاد الظل

 .مباشرة عطريق  املالحظ غري املتغري قياس ميكن
 

 The DYMIMIC  يسمى:  ما أو األسباب واملتعدد املؤشرات متعدد الديناميكي النموذج ويتألف
(multiple-indicators multiple causes dynamic) غري مالحظ  متغريات قسمني، من عموما   يتألف 
 جبمل  يتأثر أن ، ويفرتضاقتصاد الظل هو مالحظ غري واحد متغري يوجد احلال  هذه ويف: مالحظ  مؤشرات و

 مفيدة تكون أن ممكن متغريات اقتصاد الظلاملتعلق ع البناء يف يتحكم وهكذا اقتصاد الظلع املتعلق  املؤشرات من
 وحجم  k، 2…،Zit (i = 1 ( األسباب عني الزمن التفاعل عرب إنف. املستقبل يف وحجمه حبركته التنبؤ يف

 والذي يوضحه الشكل التايل:, j= 1 , 2,….p) ) Yjt  واملؤشرات  tالزمن   يف  xt اقتصاد الظل
 . اقتصاد الظلالذي يوضح النموذج الديناميكي متعدد املؤشرات ومتعدد األسباب لقياس  :9-8الشكل أنظر

                                                           
1 Friedrich Schneider and Dominik Enste: Op.Cit. pp. 48. 
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 النموذج الديناميكي متعدد المؤشرات ومتعدد األسباب لقياس اقتصاد الظل :7-1الشكل

  

 
 
 
 
 
 
 

Source: Freidrich SHNEIDER: Shadow Economices and Corruption all over the world: New 
Estimation for 145 Countries on site: 
http://www.lawrence.edu/fast/finklerm/shadeconomycorruption_july2007.pdf 

 واليت السببي  املتغريات من العديد ويستلدم كامن كمتغري اقتصاد الظل خمرجات DYMIMIC منوذج ويعاجل
 والتضلم، واحلدي ، املتوسط  الضريب  معدل قياس تتضمن السببي  فاملتغريات املؤشرات ومتغريات قياسها ميكن

 القوى مشابرك  نسب  يف التغري فتتضمن املؤشرات متغريات أما االقتصاد، يف التنظيم ودبرج  احلقيقي، والدخل
 متوسط على للحصول النقود على الطلب معادالت واستلدمت النقود، عرض على السائل  النقود ونسب  العامل 
 عه يتنبأ الذي النسب  هذه فمؤشر وعالتايل قياسها، مت اليت امللرجات على الطويل املدى يف الرمسي غري املنتج قيم 
 حتدد 1األدعيات وأغلب، اقتصاد الظل وحدات ونسب  حجم لقياس استعماله ميكن  DYMIMIC  منوذج
 ع:أنوا  ثالث يف DIMIMIC الدمييمك مؤشر حسب اقتصاد الظل أسباب

 .اقتصاد الظل يف للعمل قوي عاعث توفر املباشرة وغري املباشرة الضرائب عبء -
 .التنظيمات عبء -
 لرتك  -األقل على جزئيا   ولو – األفراد استعداد يصف والذي الدول ، ومن الضرائب من املواطنني موقف -

 يف زيادة إىل يؤدي األخالقي  الضريب  يف اخنفاض أن ويفرتض: اقتصاد الظل يف والدخول الرمسي  أعماهلم
  .اقتصاد الظل

 :التالي  املؤشرات يف يظهر أن ميكن اقتصاد الظل حجم يف فالتغري الدمييمك مؤشر وحسب

 .النقدي  املعامالت فستزداد اقتصاد الظل، أنشط  زادت فإذا ،النقدي  املؤشرات تطوبر (8

                                                           
1 Freidrich SCHNEIDER:Shadow Economies and Corruption all over the world: New Estimation 

for 145 Countries (en line) on site:  

http://www.lawrence.edu/fast/finklerm/shadeconomycorruption_july2007.pdf , p. 42. 

 

   األسباب                                tX-1                                املؤشرات     

                                                                                                    
                                                 

 

 
        

1tY 

t2Y 

tpY 

Z1t 

Z2t 

Zkt 

 تطور االقتصاد غير الرسمي عبر الزمن

Xt 

http://www.lawrence.edu/fast/finklerm/shadeconomycorruption_july2007.pdf
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 يف املشابرك  يف اخنفاض عليها يرتتب اقتصاد الظل يف العمال مشابرك  يف الزيادةف العمل سوق تطوبر (2
 ساعات شكل يف تنعكس أن املتوق  من اقتصاد الظل أنشط  زيادة مماثل وعشكل. الرمسي االقتصاد

 .الرمسي االقتصاد يف أقل عمل
 خابرج تتحرك( العمل وخاص  (تاملدخال أن تعين اقتصاد الظل يف فالزيادة ،اإلنتاج أسواق تطوبر (1

االقتصاد  منو نسب  على سلبي  ثابرآ يلحق أن ميكن التنحي وهذا ،)جزئيا   األقل على (الرمسي االقتصاد
 الرمسي.

 :المعدل DYMIMICنموذج الطلب على النقود ونموذج الديميمك  -رابعاً 
 جمال يف ملموس تقين تقدم هناك أن أوضح DYMIMIC  ومنوذج النقود على الطلب منوذج عني اجلم  إن

 :وهي املنهج هلذا املوجه  االنتقادات من عدد وجود من مين  ال هذا لكن .إليه التوصل مت قد اقتصاد الظل قياس
 العين  حجم عتغري يتعلق فيما املقدبرة املعامالت ثبات عدم -

 

 امللصص  عاخليابرات يتعلق فما املقدبرة املعامالت ثبات عدم -
  1القتصاد الظل تفسريها مبدى يتعلق مايف واملؤشرات األسباب املتغريات جمموع  فاعلي  مدى -

 

 اقتصاد الظل:مؤشرات قياس  -المطلب الثاني
 الدول  يف الرمسي غري النشاط عإمجايل متعلق منها اثنان الدول، من كبري عدد يف تطبيقها مت مؤشرات أبرع  توجد
 جانب ميثل عاعتبابره ضعفن موط له منها كل الرمسي، غري عالعمل خاص عشكل فيتعلقان اآلخران االثنان وأما
 وهذه، اقتصاد الظل تقدير من كثريا   االقرتاب فيمكن ،معا   املؤشرات كل أخذت إذا أما الالبرمسي ، من فقط

 عدم مؤشر لذايت، العمل مؤشر الرمسي ، غري لألسواق مرياث مؤسس  مؤشر شنايدبر، مؤشر :هي املؤشرات
 :2اآليت يف اهنوعيا املنح خمطط يف املشابرك 
  economy The Schneider index of the shadowالقتصاد الظل  شنايدبر مؤشر -1

 النقود على الطلب وطريق  املادي ، املدخالت طريق  DYMIMIC  الدمييمك طريق  من كل شنايدبر مؤشر يضم
 الناتج من كنسب  اقتصاد الظل يقيس وهو. الضريبي  السلطات لدى عه املصرح غري اإلنتاج حص  لتقدير وذلك
 .اإلمجايل الوطين

 The Heritage  Foundation index of  الرمسي  غري لألسواق مرياث مؤسس  مؤشر -2

informal  market 

                                                           
1 Ibid, p. 48-49. 
2 ELBADAWI Ibrahim & Norman Loayza: Informality, " Employment and Economic Development in the Arab 

World", Journal of Development and Economic Policies, Volume 10, No.2, July 2008, Arab Planning Institut, 
Kuwait, p35-36. on site: http://www.arab-api.org/jodep/products/mag/v10-2.pdf   

http://www.arab-api.org/jodep/products/mag/v10-2.pdf
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وعشكل  للقانون الكلي واإلذعان الذايت اإلدبراك أو الفهم على أساسا الرمسي  غري سواقلأل مرياث مؤشر يقوم
 نقول  5 القيم  حنو املؤشر اجته كلما (1-5)  من املؤشر هذا يقسم الفساد يلعبه الذي الدوبر على التوكيد خاص

 . كذلك كبري والفساد كبري اقتصاد الظل حجم أن

     Self- employment  لذايت العمل مؤشر -3

 فاملؤشر املعاشات، تغطي  إىل واالفتقابر الذايت العمل انتشابر متثل الرمسي غري العمل على تركز اليت املؤشرات إن
 .الدويل العمل مكتب قدمها كما الكلي  العمال  من الذايت العمل نسب  خالل من تتحدد األول

   Non-contributor to pension scheme املنح خمطط يف املشابرك  عدم مؤشر -4
 

 على املعاشات يف املسامه  غري العمل قوى قسم  حاصل خالل من املنح خمطط يف املشابرك  عدم مؤشر يتحدد
 .1للتنمي  الدويل البنك مؤشرات قدمته كما منها املستفيدين عدد

 خمتلف قياس نتائج توضح التالي  واملنحنيات  )وخصائصها املؤشرات هذه حول أكثر لتفاصيل 2 امللحق أنظر(
 التايل: 0-8  الشكل يللصه كما املؤشرات هذه

                                                           
1 Ibid, p. 35. 
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 المختلفة األربعة المؤشرات حسب الرسمي غير االقتصاد : حجم1.1شكل

Source: ELBADAWI Ibrahim & Norman Loayza: Informality, " Employment and Economic Development in 
the Arab World", Journal of Development and Economic Policies, Volume 10, No.2, July 2008, Arab 

Planning Institut, Kuwait, pp35-36. on site: http://www.arab-api.org/jodep/products/mag/v10-2.pdf consulted 
25/04/2011 
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 املتحدة والواليات( نامي  دول ) الشيلي من عكل العرعي  الدول ععض ومبقابرن  املركب (0-8) الشكل حسب
 حسب خيتلف اقتصاد الظل حجم أن نالحظ العامل يف برمسي غري اقتصاد أقل صاحبتا )متقدم  دول ( األمريكي 

 من نسب  أكرب صاحب  هي تونس نالحظ شنايدبر مؤشر حسب فمثال   الدول ترتيب معه وخيتلف مؤشر كل
 أكرب هي العراق أن فنجد الرمسي  غري األسواق مؤشر حسب أما الوطين احمللي الناتج من كنسب  اقتصاد الظل

اقتصاد  حجم أما .1 للرقم املوافق  القصوى حدوده املؤشر قيم  فيها وتبلغ الالبرمسي  من مرتفع  نسب  عرعي  دول 
 العمال  جمموع من الذايت العمل من نسب  اكرب متلك اليت هي سوبريا أن فنجد التوظيف جمموع من كنسب  الظل
 إىل تقرتب عنسب  املنح خمطط يف املشابرك  عدم مؤشر يف األوىل املرتب  موبريتانيا وحتتل ،%11عــــــ تقدبر عنسب  الكلي 
 .العمل قوة جمموع من 11%

 اتجاهات نمو اقتصاد الظل: :المطلب الثالث
عرب العامل وكان  دول  841 يف اقتصاد الظل حجم حبساب )Freidrich Schneider) شنايدبر فريديريك قام

. 2884/2881-2881/2884-2882/2881-2888/2882-8111/2888ذلك على مخس فرتات 
دول  من أمريكا الوسطى  28دول  آسيوي   20دول  إفريقي   19إىل سبع  جمموعات:  841وقسمت الدول 

دول  منظم  إىل منظم  التعاون  28دول  من أوبرعا الوسطى والشرقي  ودول االحتاد السوفيييت ساعقا  و  21واجلنوعي  
 ،وثالث دول اشرتاكي  )الصني ،دول جزبر جنوب غرب احمليط اهلادي 88يف ميدان التنمي  و  يقتصاداال

 .الوس( ،الفيتنام

 .2888/2881و  8100/2888الظل  اقتصادالذي يوضح اجتاه منو حجم  2-8 لأنظر اجلدو 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
   شنايدر فريديريك Freidrich Schneider كتابات ولديه اقتصاد الظل قياس مجال دخلوا الذين القالئل االقتصاديين من نمساوي اقتصادي 

 .البيئي واالقتصاد الضريبية والنظم ) الرسمي غير(  الظل اقتصاد موضوعات في عديدة
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 2222/2221و  1611/2222نمو حجم اقتصاد الظل  :2 -1الجدول 

 الدول / السنوات

االقتصاد غير 
الرسمي كنسبة من 

الناتج المحلي 
 اإلجمالي

القيمة المضافة بالنسبة المئوية من إجمالي الناتج الوطني  –معدل االقتصاد غير الرسمي 
 الرسمي باستعمال منهج ديميميك في القياس ومنهج الطلب على النقود

 غالبي  الدول النامي 
1611/2222 
(8) 1666/2222 2221/2222 2222/2223 2223/2224 2224/2221 
11-44 

 - إفريقيا
48.1 

(19) 
42.1 

(19) 
41.2 

(19) 
41.2 

(19) 
42.0 

(19) 
وسط وجنوب 

 أمريكا
- 

48.8 
(28) 

42.8 
(28) 

41.4 
(28) 

41.8 
(28) 

42.2 
(28) 

 20.1 - آسيا
(20) 

21.1 
(20) 

18.4 
(20) 

18.1 
(20) 

21.0 
(20) 

الدول اليت متر 
 انتقالي مبراحل 

28-18 
10.8 

(21) 
11.8 

(21) 
48.8 

(21) 
11.1 

(21) 
10.0 

(21) 
دول منظم  

OCDE  األكثر
 تقدما  

84-89 
89.0 

(28) 
89.9 

(28) 
89.1 

(28) 
81.9 

(28) 
84.0 

(28) 

جزبر جنوب 
 الباسيفيك

- 
18.9 

(88) 
12.9 

(88) 
11.4 

(88) 
12.0 

(88) 
12.8 

(88) 

 81.0 - الدول االشرتاكي 
(1) 

28.8 
(1) 

22.1 
(1) 

22.1 
(1) 

22.8 
(1) 

 841املتوسط لــ 
 دول 

 14.1 14.1 11.2 14.1 11.9 

Source: Freidrich SCHNEIDER, Shadow Economies and Corruption all over the world: New Estimation 

for 145 Countries, P. 34. http://www.lawrence.edu/fast/finklerm/shadeconomycorruption_july2007.pdf 
 

 إفريقيا دول يف وخاص   عموما   النامي  الدول يف اقتصاد الظل حجم كرب نالحظ : 2-8 اجلدول قيم خيص وفيما
 وذلكOCDE  وأقلها انتقالي  مبراحل متر اليت فالدول عموما الالتيني  أمريكا دول تليها مث 
 2882/2881وهي تقاعل أعلى النسب واليت لوحظت يف  %89.1،%48.8،%18.4،%41.4،%41.2عــــــ  

 .شنايدبر قبل من دبراستها مت اليتوععد هذه السن  يالحظ أن حجم اقتصاد الظل تراج  يف كل اجملموعات السب  

 :1وهي برئيسي  نتائج أبرع  إىل األحباث هذه خالل من التوصل مت 

                                                           
1 Ibid, p-p. 34-35. 
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 يف موضح هوما كالنمو اهلائل حلجم اقتصاد الظل يف الدول اليت متت دبراستها فقد زاد عطريق  ملحوظ ،   أواًل:
 زيادة ملحوظ  تقدبر سجل السب  اجملموعات يف اقتصاد الظل حجم متوسط نأ يالحظ كما اجلدول

وععدها سجل تراج  يف السنوات الالحق  حىت  2882/2881من الناتج الوطين اإلمجايل يف سن   %11.2عـــ 
 .2881كما سجل تراج  يف كل الدول حمل الدبراس    2884/2881سن   %14.1وصل إىل 

 االنتقالي ، النامي ، (االقتصاديات أنواع كاف  يف كبرية دبرج  إىل وواضح  معقدة ظاهرة اقتصاد الظل أصبح ثانياً:
 التايل. املبحث يف سنوبردها أسباب لعدة براج  وهذا( املتقدم  االشرتاكي ،

 حجم عتقليص كبري حد إىل مهتم  تكون ال قد الدول هذه يف فاحلكومات جدا   املتقدم  للدول عالنسب ثالثاً: 
 :التالي  الثالث  لألسباب وذلك اقتصاد الظل

 .املباشر الرمسي ضمن االقتصاد اقتصاد الظل عوائد ثلثي إنفاق يتم حيث معتدل ، الضريبي  اخلسائر تكون قد -
 .تقدير أقل العاملني على السكان لثلث املعيشي املستوى برف  على يعمل اقتصاد الظل يف املكتسب األجر إن -
 .مظاهرات يف أخرى كاخلروج عنشاطات للقيام الكايف الوقت اقتصاد الظل يف العاملون األفراد ميتلك ال قد -

 :اقتصاد الظل حجم تطوبر:التايل  1 -8 اجلدول أبرقام من تهمالحظ فيمكن الدول صعيد علىأما 
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 نتائج قياس االقتصاد غير الرسمي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في دول مختارة  :3-1 الجدول

الترتيب 
من 
111 

 الدولة

منهج 
استهالك 
 الكهرباء

16/62(1) 

منهج 
النماذج 
متوسط 

62-
63 (2) 

على ( والطلب DYMIMICمنهج النماذج )
 (3)النقود

(4) 

1666/ 
2222 

2221/ 
2222 

2222/ 
2223 

2223/ 
2224 

2224/ 
2221 

2229 2227 

 - - 11.1 11.9 11.4 10.9 19.1 - 99.8 نيجرييا -
 11.8 14.8 11.4 19.1 19.1 19.8 11.8 - 90.8 مصر 01
 11.4 11.1 10.1 11.4 11.1 11.8 10.4 - 41.8 تونس 19
 11.8 11.8 19.9 19.1 19.8 19.8 19.4 - 11.8 املغرب 18
 18.2 18.8 11.1 14.0 11.9 11.8 14.8 - - اجلزائر 99

11 
جنوب 
 إفريقيا

- - 20.4 21.8 21.1 21.8 20.2 29.8 21.2 

 91.1 92.0 99.2 90.8 90.1 90.8 99.8 91.9 - عوليفيا 818
 11.9 11.9 10.2 11.8 98.1 98.1 11.1 19.4 44.8 البريو 849
 80.1 80.9 81.4 28.1 28.1 28.1 81.0 80.2 19.8 التشيلي 11
 40.2 40.1 11.9 14.1 14.8 11.4 12.9 - 98.8 تايلندا 841
 21.9 18.8 18.4 12.8 12.2 18.9 18.8 - 11.8 ماليزيا 91
 89.0 89.4 80.4 81.1 81.9 81.8 80.4 - 10.8 السعودي  24
 28.9 28.2 21.8 21.1 21.9 24.2 21.8 - - اهلند 11

81 
هونك  
 كونغ

81.8 - 89.9 89.8 89.2 89.4 81.9 81.8 84.9 

 82.2 82.4 82.8 81.8 81.9 81.4 81.8 - 81.8 سنغفوبرة 88
 :التالي  املصادبر على عاإلعتماد الباحث إعداد من :املصدبر

(1,2) Friedrich Schneider, Dominik Enste: The shadow economy an international survey, Op. Cit.P. 31. 
(3) Freidrich Schneider :shadow Economies and Corruption all over the world: New Estimation for 

145 Countries, july 2007 http://www.lawrence.edu/fast/finklerm/shadeconomycorruption_july2007.pdf 

(4) Freidrich Schneider, Johannes Kepler: Handbook on the shadow economy, Edward Elgar Publishing, 

Cheltenham, UK, 2011, p-p, 40-44. 

 
    .اخلام اإلمجايل الناتج من كنسب  اقتصاد الظل حلجم عالنسب  الدول ترتيب على الرقم خان  تعرب
 أن نالحظ (1-8) اجلدول يف املدون  النتائج وحسب (4)  برقم املصدبر من مأخوذ والرتتيب دول  818 عني من

 اإلمجايل الوطين الناتج من %99.8ـــــــ ع قدبرت نيجرييا يف اإلفريقي  للدول عالنسب  مستوياته أعلى علغ اقتصاد الظل
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حمل الدبراس  ويالحظ أن  (19)وتبقى نيجرييا هي األعلى نسب  يف الدول  8101وذلك سن   %90 مصر يف مث
 .2884/2881سن   %20.2جنوب إفريقيا هي األقل نسب  إذ تبلغ حص  اقتصاد الظل فيها 

 امللتلف  طرق القياس حسب اقتصاد الظل حجم وصل حيث األوىل املرتب  عوليفيا فتتصدبر الالتيني  أمريكا أما
وذلك  %98.1و  %91.1تليها عنما والبريو عنسب   %90.1عنسب  تقدبر عـــــــ 2882/2881 سن  مستوياته أعلى

 .2882/2881سن   %28.1لنفس السن ، وتتمت  الشيلي عأقل حص  من اقتصاد الظل إذ تبلغ 

ويف أحدث تقدير  01/18سن   %98.8 وصلت عنسب  األوىل املرتب  حتتل تايلندا أن فيالحظ اآلسيوي  الدول أما
كما تبلغ أعلى مستوياته كذلك يف   ،2884/2881سن   %11.9وصلت ) ثالباح عليه حتصل ما حسب(

و  %89.2لوحظ أن هونكونغ وسنغافوبرة تتمتعان عأقل نسب  تقدبر عــــــ  %40.0و  %44.1الفليبني وسرييالنكا 
و  %18.2عند  2889لتستقر يف سن   2882/2881على التوايل يف أعلى مستوى هلما وذلك سن   81.9%
 على التوايل. يف اجلزائر ومصر 11.8%

االقتصادي  يف امليدان والتنمي  التعاون منظم  دول ععض يف اقتصاد الظل قياس نتائج :4-8 جدول يوضح كما
OCDE امللحق أنظر) املنظم  دول كل  حول أكثر ولتفصيل .اإلحصاءات أحدث من الباحث هوجد ملا وفقا 

 .اقتصاد الظل قيم  حول) 84و  81 برقم
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 1989-2007االقتصادي  في الميدان والتنمية التعاون منظمة دول بعض في اقتصاد الظل قياس نتائج: 4 -1 جدول        
الترتي
 ب

OC
DE 

المنهج 
 المادي

62/16
(1) 

منهج الطلب على 
النقود حسابات 

 )شنايدر(

منهج الطلب على 
 النقود

( والطلب DYMIMCمنهج النماذج )
 (1)على النقود

(9) 

16/62 السنوات
(2) 

62/
63 

متوسط 
64/61
(3) 

متوسط 
69/67
(4) 

66/
22 

21/
22 

22/
23 

23/
24 

24/
21 

2229 2227 

 29.1 29.4 29.1 29.4 20.2 20.1 20.9 - 21.9 - - 28.2 اليونان 19

 0.4 0.4 9.1 0.2 0.4 0.9 0.9 0.0 1.2 0.2 9.9 88.1 و.م.أ 82

 81.4 81.1 84.8 84.0 81.1 81.9 81.1 89.8 81.4 84.2 88.8 28.9 إيرلندا 89

 82.2 82.1 88.1 88.9 82.2 82.1 82.9 81.8 82.1 88.2 1.9 81.9 عريطانيا 80

 0.8 0.1 0.1 1.8 1.4 1.4 0.9 9.0 9.9 9.1 9.9 88.2 سويسرا 88

 80.8 80.2 89.0 89.9 80.4 81.8 81.8 81.4 80.2 89.9 84.0 1.8 النرويج 18

 1.1 1.9 1.1 88.8 88.1 88.9 1.0 0.9 9.8 9.8 1.8 81.8 النمسا 84

 81.8 81.8 81.0 89.4 89.4 80.8 80.8 - - - - 81.1 فلندا 28

 :التالي  املصادبر على عاإلعتماد الباحث إعداد من :املصدبر
(1.2.3.4) Friedrich Schneider, Dominik Enste: The Shadow Economy: An International Survey, Op.Cit.pp.35-36. 

(5) Freidrich Schneider :shadow Economies and Corruption all over the world: New Estimation for 145 

Countries,Op.Cit. p.27. 

(6) Freidrich Schneider, Johannes Kepler: Handbook On The Shadow economy, Edward Elgar Publishing, 

Cheltenham, UK, 2011, pp, 40-44. 
 
 توافر  هو مالحظته متت ما فأول االقتصادي امليدان يف التعاون منظم  عدول واملعين 4-8 اجلدول خالل من

 دول يف أساسي عشكل متت القياسات أوىل أن إىل براج  وهذا النامي  الدول م  عاملقابرن  السنوات عرب البيانات
 .الزمني  السلسل  هذه عتكوين مسح ما املنظم  دول على الطرق كل جتريب ومت املنظم 

 

 %29.1 تقدبر عنسب األوىل املراتب وإسبانيا وإيطاليا اليونان من كل فتصدبرت الدول حلص  عالنسب  أما
 من كل يف القتصاد الظل نسب  أقل وكانت .التوايل على وذلك اإلمجايل الوطينمن الناتج  28.1% 21.2%

، 2884/2881على التوايل وذلك سن   %0.1و  %9.1عــــــ  تقدبر عنسب  وسويسرا األمريكي  املتحدة الواليات
يف أمريكا. وتصدبرت املرتب   %9على التوايل حيث لوحظ ابرتفاع مبعدل  2889يف  %0.8و  %0.4وعلغت 

 دول . 818الثاني  من أصل 
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 اقتصاد الظل:أسباب نمو حجم  :المبحث الثالث
 جتعل احلجم هبذا اإلمجايل احمللي للناتج عالنسب  املضاف  القيم  يف مشابركته و اقتصاد الظل حجم تطوبر اجتاه إن
 واجتماعي  سياسي  أععاد ذات الظاهرة وألن النمو، هذا وبراء الكامن  األسباب على الضوء تسليطع األمهي  من

  .واقتصادي  وسياسي  اجتماعي  أسباهبا تكون أن املتوق  فمن ،واقتصادي 
 إىل أدت جمردة أسباب عاعتبابرها إليها النظر جيب ال إذ متكامل، ككل إليها النظر جيب األسباب دبراس  وعند
 تكوين يف أسهمت الوطين، االقتصاد متيز هيكلي  خبصائص ابرتبطت نتائج عاعتبابرها إليها ينظر عل حمددة، نتائج

 كثاف  ،االجتماعي الضمان واشرتاكات الضرائب عبء إىل التطرق سيتم التصوبر هذا من وانطالقا ،1اقتصاد الظل
 .القتصاد الظل برئيسي  كأسباب والفساد، العام القطاع خدمات احلكومي ، واإلجراءات اللوائح

 :األخرى والضرائب االجتماعي الضمان في والمساهمة الضريبة عبء -أوالً  
 وبراء الرئيسي  الدافع  القوة أن علدان عدة عيانات على القائم  واجلزئي  الكلي  االقتصادي  النماذج دبراسات تشري
 سوق خضوع م  االجتماعي الضمان ومدفوعات الضريبي  املدفوعات أعباء تزايد هي ومنوه اقتصاد الظل حجم
 .2الصدد هذا يف عدوبر الرمسي االقتصاد يف األجوبر معدالت وتقوم كما متزايدة، قيود إىل الرمسي  العمل
  :عبء الضرائب  -8
 يف العمل إىل التحول حنو احلافز ويتزايد ،3اقتصاد الظل تكوين يف الضرائب عامل أمهي  الدبراسات من كثري تؤكد

 كما آلخر، وقت من الضرييب العبء من للمزيد تتعرض الرمسي قتصاداال يف األنشط  كانت إذا اقتصاد الظل
 خيتلف الضرائب من معني نوع ودبرج  أمهي  أن إال ،اقتصاد الظل تشكيل يف الضرائب من معين  أنواع أمهي  وتربز
 سلوك تشكل اليت للعوامل دبراس  ذاهتا هي ،اقتصاد الظل منو يف هماتس اليت العوامل دبراس  إن ، آلخر علد من
 املتوقع ، املنفع  تعظيم مدخل مها الضرييب التهرب لتحليل أساسيان مدخالن يوجد حيث الضرييب للتهرب الفرد

 .املتوق  الدخل تعظيم مدخلو 
  :المنفعة المتوقعةتعظيم  -أ

 والثاين عكامله، الفعلي دخله عن ي ِقرم  أن األول :عديلني عني خيتابر أن له الفرد أن من املدخل هذا أصحاب انطلق
 وإذا للضريب ، الكلي املبلغ يتحمل أن عليه فيتعني األول البديل املكلف اختابر فإذا الفعلي، دخله من عأقل يقر أن

 ضبطه احتمال مواجه  عليه يتعني لكن للضريب ، الكلي املبلغ من أقل يدف  أن فيمكنه الثاين، البديل اختابر
 ععد دخله من املتوقع  املنفع  تعظيم هي هنا املشكل  وتكون الضرييب، القانون يقربرها اليت عاجلزاءات ومعاقبته
 ومييل لللطر كابره الفرد أن املدخل ويفرتض كما.ضبطه مت لو فيما عليه املفروض  الغرام  أو والعقوع  الضريب 
 .لتجنبه

                                                           
 .09ص السابق، المرجع أندراوس، وليم عاطف  1

 .1ص سابق، ،مرجع"الخفي االقتصاد نمو "الظالل، وراء االختباء :إنستي دومينيك شنايدر، فريديريك  2 

 .91ص سابق، مرجع أندراوس، وليم عاطف . 3 
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 :تعظيم الدخل المتوقع -ب
 مشكل  تكون وعالتايل والغرام ، الضريب  ععد املتوق  دخله تعظيم إىل يهدف املكلف أن املدخل هذا يفرتض
 .1لالدخ دال  تعظيم املكلف

  :الظل اقتصادالمتغيرات الضريبية الخارجية المؤثرة على  -1.1
 عملي  كشف احتمال الغرام ، معدل الضريب ، سعر :هي خابرجي  ضريبي  متغريات عثالث اقتصاد الظل يتأثر

 .الضريب  سعر على الرتكيز اجلزء هذا يف وسيتم .التهرب

  :سعر الضريبة -أ
 توصلت ما أهم من وكان ,تطبيقي  دبراسات نتائج نوبرد اقتصاد الظل إىل التوجه على الضريب  سعر أثر لتوضيح

 :يلي ما إليه

 الدول يف الضريبي  القواعد تآكل أسباب عن 8101سن   (Vito Tanzi) تانزي فيتو دبراس  أوضحت -
 الذي األمر اقتصاد الظل أنشط  حنو املوابرد لتدفق احلافز ختلق املرتفع  الضرائب معدالت أن النامي ،
 .2التهرب مشكل  تفاقم إىل يؤدي

 هناك أن إذ الضريب ، سعر م  مرن الدخل من املعلن اجلزء يصبح ،معينا   حدا   الضريب  سعر جتاوز إذا -
 .الضريب  وسعر املعلن غري الدخل عني طردي  عالق 

 املنتمني عأولئك مقابرن  دخوهلم عن اإلقرابر عدم إىل مييلون األعلى، الضريبي  الفئات إىل املنتمني املكلفني -
 .أدىن ضريبي  فئات إىل

 أن إذ املتوقع ، الضريبي  احلصيل  حجم ختفيض إىل ؤديي معني حد ععد الضريب  سعر يف زيادة أي -
 هذه فرقتو  اقتصاد الظل، يف عالعمل الضريب  من التهرب إىل األفراد دف  شأنه من للضريب  املرتف  املعدل
 فيه ترتف  أن ميكن الذي املدى األول يعكس إذ هلا، احملرم واملدى للضريب  املالئم املدى عني الدبراس 
 سوف األمثل، املعدل ععد الضريب  معدل يف زيادة أن إىل احملرم املدى يبني حني يف الضريب ، معدالت

 االستمتاع أو اقتصاد الظل يف العمل األفراد تفضيل إىل ذلك ويرج  الضرائب، حصيل  تناقص إىل يؤدي
 حصيل  تصبح %888 إىل الضريب  معدل يصل وحينما. الرمسي االقتصاد يف العمل على الفراغ، عوقت
 .3للصفر مساوي  الضريب 

 

                                                           
 .92ص السابق، المرجع أندراوس، وليم عاطف 1 

 .14ص السابق، المرجع 2 

 .12ص السابق، المرجع 3 
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 الفيدبرالي  الفردي الدخل لضريب  احلدي املعدل ابرتف  كلما أنهإىل  األمريكي  املتحدة الواليات يف الدبراسات وتشري
 أن كما ،األخرى العوامل ثبات حال  يف %8.4 عنسب  الظل اقتصاد منو إىل ذلك أدى واحدة، مئوي  نقط  عنسب 
 أن كما الظل، اقتصاد منو دون حيول قد حمدد مستوى عند الدخل لضريب  األقصى احلدي املعدل على اإلعقاء
 الرمسي االقتصاد يف األجوبر صايف ابرتف  كلما أنه إذ واقتصاد الظل، الرمسي االقتصاد عني التنقل سريعو السكان

 .1اقتصاد الظل يف عملهم قل

  :معدل الغرامة -ب
 ومن ،اقتصاد الظل يرف  وعالتايل الضرييب، التهرب عمليات تكاليف من يرف  للعقوعات متشدد نظام وجود إن

 .2اقتصاد الظل أنشط  يف العمل حوافز يضعف أن ذلك شأن
 كشف عملية التهريب: -ت
 والتوجه الضرييب التهرب عمليات تزيد وعالتايل الضريبي ، اإلدابرة كفاءة مدى على التهرب عملي  كشف يتوقف

 عملي  كشف احتمال ابرتفاع م  وتنلفض التهرب، عملي  كشف احتمال اخنفاض م  اقتصاد الظل إىل
 احلدي  املعدالت تصل مثال   السويد ففي ,اقتصاد الظل ومنو تكون على الضرائب نوع وتؤثر كما ,التهرب
 السلطات ترصدها ال اليت األنشط  حنو املوابرد لتلصيص قوي  حوافز خلق الذي األمر ،%91 إىل الدخل لضرائب
 اقتصاد الظل برقع  اتساع وإىل املوابرد، ختصيص منط وتشوه الضريبي ، القاعدة تقلص ذلك، على ترتب وقد الرمسي 
 منو يف عالغا   تأثريا املضاف  القيم  على الضريب  متابرس إيطاليا ويف ،الرمسي قتصاداال حجم تقلص حساب على

 .3حصيلتها إمجايل من %40  مبقدابر الضريب  هذه من التهرب قّدبر البعض أن دبرج  إىل اقتصاد الظل
 :عبء ضريبة الدخل -1.2
 ،القتصاد الظل ازدهابر صوبرة يف تنعكس احلدي ، الدخول على خاص  وعصف  الضريب  معدالت ابرتفاع آثابر إن

 األجر عنصف إضافي  ساع  اقتصاد الظل يف يعمل الذي العامل أن كما حنوه، والتحول امللاطرة حنو دواف  وتوفر
 عمل ما إذا الساع  تلك من إيراده ضعف يساوي صايف عائد على سيحصل الرمسي، قتصاداال يف عه يعمل الذي
 .4اإلضافي  الساع  هذه عن الرمسي قتصاداال يف املفروض  الضريب  ودف  الرمسي قتصاداال يف

 

 أنشط  ازدهابر إىل يؤدي عامال   الدخل على الضريب  مستويات وابرتفاع التضلم عني التبادلي  العالق  متثلكما 
 أعلى شرائح إىل الضرائب دافعوا ينتقل التضلم، معدالت ابرتفاع م  االمسي  الدخول تزداد فعندما ،اقتصاد الظل

 من ينلفض قد الضريب  فرض ععد الدخل أن من عالرغم الضرائب معدالت ابرتفاع إىل يؤدي ما الدخل، من
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 دخوهلم من جانب إخفاء خالل من الضرييب التهرب إىل األفراد ععض يعمد لذا، التضلم عفعل احلقيقي  الناحي 
 .1املعيش  مستويات اخنفاض لتجنب عاملقايض   املعامل  تفضيل إىل مييلون قد أو الضريبي ، إقرابراهتم وتقدمي

 :المساهمة في الضمان االجتماعي والضرائب األخرى .2
 اجلمركي ، والضرائب املبيعات، كضريب  األخرى والضرائب االجتماعي الضمان يف الكبرية االقتطاعات تسهم

 .اقتصاد الظل حجم زيادة إىل الشركات أبرعاح على والضريب  الصادبرات، على والضريب 
 :ضريبة الضمان االجتماعي -أ

 ضرائب دف  دون العمال استئجابر أمكن فإذا للعمال ، موازي  سوق خلق يف االجتماعي الضمان ضريب  تسهم
 من والعمال العمل صاحب من كل ويستفيد هلم، أدىن أجوبر دف  املمكن من فإنه االجتماعي والضمان الدخل
 اشرتاك منه ختصم ولن الدخل، لضريب  خيض  لن عليه حيصل الذي األجر ألن العامل فيستفيد العملي ، تلك

 ضريب  من لنصيبه سداده لعدم العمل عنصر تكلف  اخنفاض من العمل صاحب ويستفيد االجتماعي، الضمان
 .االجتماعي الضمان

  :ضريبة القيمة المضافة -ب
 اليت الصغرية املنشآت تكاثر إىل املضاف  القيم  ضريب  فتؤدي ،اقتصاد الظل أنشط  منو يف املبيعات ضرائب تسهم
 إمتام أو املقايض  عاستلدام التهرب من متكنها منتجاهتا تصريف أساليب وتستلدم وخدمات، سلعا   تنتج

 تقديرات وتصل، 2الدول  برقاع  إطابر عن االعتعاد هلا تتيح عصوبرة البنكي ، األساليب عن ععيدا   نقدا   املعامالت
 .3%18 إىل )واألبرجنتني ايطاليا( البلدان ععض يف املضاف  القيم  ضريب  من التهرب

 

 :الضرائب الجمركية -ث
 الضرائب ابرتفاع فم  ،اقتصاد الظل أنشط  منو يف كبريا   دوبرا   النامي  الدول يف عاألخص اجلمركي  الضرائب وتلعب
 لذلك ونتيج  البلد، داخل للتهرب احلافز يزداد قيمتها، وابرتفاع نقلها وسهول  السلع  حجم وصغر الوابردات على
 فيها، املتوبرطني عدد ويزداد التهريب شبك  تتس  املكاسب، هذه تضلم وم  جدا   كبرية مكاسب املهرعون حيقق
 .الوطني  الصناعات على يؤثر ما
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 :الضرائب على الصادرات -ت
 مناجم وأصحاب النب فمنتجو ،اقتصاد الظل أنشط  منو يف ثاني  ناحي  من الصادبرات على الضرائب تسهم و

 من املهرعون عذلك يستفيدحيث  .العاملي  األسعابر عن احمللي  األسعابر فيها تنلفض اليت السل  من وغريها املاس
 .1السل  لتلك موازي  أسواق شوءن وعالتايل احمللي السوق يف الطلب يف فائض خلق إىل يؤدي ما. السعر فابرق
 الضرائب على أرباح رأس المال:  -ج
 هذه تدف  فقد ،اقتصاد الظل أنشط  منو يف املال برأس حتويل وعلى املال برأس أبرعاح على الضرائب وتسهم كما

 . 2للتوزي  برمسي  غري مسابرات عذلك وتنشأ ممتلكاهتم قيم  من التقليل إىل املال برأس أصحاب الضرائب
 اقتصاد الظل يف املتعاملني أن ذلك ،اقتصاد الظل على القضاء عالضروبرة يعين ال الضريب  معدالت ختفيض نإ

 برغب  على يؤثر لن أنه احملتمل من الضريب  معدل فتلفيض وعالتايل الصفر، يساوي فعلي ضريب  مبعدل يتمتعون
 مزيد دخول حنو احلافز من يقلل سوف الفروض أحسن على أنه غري .احلقيقي  دخوهلم كشف يف األفراد هؤالء
 معدل عتلفيض أعدادهم تأثر فيصعب اقتصاد الظل م  فعال   املتعاملون أما ،اقتصاد الظل إىل األفراد من

 احلكومي  القيود عسبب سيستمر اقتصاد الظل فإن ضرائب هناك يكن مل إذا فإنه هذا من وعالرغم، 3الضريب 
 .قتصاداال على املفروض  األخرى

  :اللوائح واالجراءات الحكومية -ثانياً 
 تتواجد لن األسواق، على حكومي  ضواعط وجود دون السري َحَسن سوق اقتصاد ظل يف أنه vito tanzi  يرى

 وختتلف ،4الضرائب مستوى وابرتفاع االقتصاد، ضواعط زيادة م  تنشط األنشط  تلك حوافز أن إذ، سري  أنشط 
 وأسواق العمل، سوق على والضواعط اللوائح تشمله فيما وتشمل األسواق حسب احلكومي  واإلجراءات اللوائح

 .األجنيب الصرف وأسواق املال، برأس وأسواق البضائ ،
 
 
 
 
 
 

 الضوابط والقيود الحكومية على سوق العمل: .1
 فائض من حال  خلق إىل يؤدي ما ،قتصادياال النشاط على قيودا   امللتلف  األسواق يف احلكومي التدخل يفرض
 لدى حوافز احلكومي التدخل ويولد املوازي ، األسواق عنشوء األمر ينتهي مَثم  ومن األسواق، يف العرض أو الطلب

 .التدخل ذلك يفرضها اليت السعري  و الكمي  القيود من للتهرب األسواق تلك يف املتعاملني
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Economy An Internal Perspective, Ashgat Publishing, Ltd, 2005, p. 69. 
 .91,91 ص سابق، مرجع :الشرقاوي مصطفى الحكيم عبد  2 

  .42ص سابق، مرجع إنستي، دومينك شنايدر، فريديريك  3 

 .91ص سابق، مرجع أندراوس، وليم عاطف  4 



   .....الفصل األول: تأسيس نظري ومعريف حول اقتصاد الظل
 

49 
 

 العملي  وخالل تلك اللوائح، حول لتفافلال األفراد ععض دواف  زادت احلكومي ، والقيود الضواعط زادت كلماو 
 إىل تؤدي أن ميكن واللوائح احلكومي  ،1اقتصاد الظل من هاما عنصرا   متثل مراقبتها يصعب خمتلف  أنشط  تنشأ
 الرتخيص، اشرتاطات اللوائح عني ومن ،الرمسي قتصاداال يف املؤسسات تتحملها اليت العمال  تكلف  يف كبرية زيادة
 يف العمل جهات تقوم وحني، األجانب عمل على املفروض  والقيود التجابري ، احلواجز العمل، سوق لوائح

 دفعا   تدفعهم عذلك فهي فيها، العاملني إىل الصل  ذات اإلضافي  التكاليف معظم عبء عنقل الرمسي االقتصاد
 .اقتصاد الظل إىل لالنتقال

اقتصاد  حجم يكون االقتصادي  لشؤوهنا املنظم  اللوائح فيها تكثر اليت البلدان أن الدبراسات من العديد وتوضح
 االقتصادي التحول وعلدان النامي  البلدان من علدا   04 ضمت عين  يف املثال، سبيل وعلى، كبريا   فيها الظل

 يف عزيادة تقرتن ت(دبرجا مخس يظم الذي ) التنظيم مؤشر على واحدة عنقط  زيادة أي أن تبني املتقدم ، والبلدان
 أنشط  ملزاول  تراخيص منح :منها شىت صوبر يف احلكومي  التدخل ويأيت كما ،2%88 نسبتها اقتصاد الظل

 .اجتماعي  إعانات أو دعم منح معين ،

 العمل جهات تتحملها اليت التكاليف على كبري تأثري هلا اخلصوص، وجه على العمل لسوق املنظم  اللوائحو 
 قتصاداال يف البطال  مستوى البرتفاع مهما   سببا   متثل الكلي  العمل تكلف  ابرتفاع أن كما العاملني، حوافز وعلى

 عن العاطلني من كبرية أعداد فيه تعمل الذي اقتصاد الظل لتوس  مهما   سببا   الوقت نفس يف ميثل كما الرمسي،
 تقييد إىل أملانيا يف كما العمال نقاعات وععض فرنسا مثل احلكومات ععض جلأت وقد، الرمسي قتصاداال يف العمل
 من والغرض. 3البطال  مستوى لتلفيض حماول  يف وذلك الرمسي، قتصاداال يف هبا املسموح العمل ساعات عدد
 العمل ساعات على املفروض  التلفيضات ولكن االنصاف، من مبزيد احملدودة العمل كمي  توزي  إعادة هو ذلك
 .اقتصاد الظل إىل األفراد تدف  قد الرمسي قتصاداال يف

 اليومي  العمل لساعات األقصى واحلد لألجوبر، األدىن عاحلد املتعلق  القوانني العمل سوق لوائح تشمل أن وميكن
 السوق دخول من الفئات ععض من  أو أو حتديد للعمال والبيئي  الصحي  االشرتاطات وععض االضايف والعمل
 وخالل. حوهلا االلتفاف يتم أو القوانني هذه من كثري جتاهل ويتم، واملتقاعدين واألجانب األطفال مثل الرمسي 
 للحكوم  يسبق مل حىت أو فيها، مرغوب غري عطرق العمل ويستلدم الدخل ويتولد الناتج، ينتج العملي  هذه

 .4للعمل موازي  سوق تنمو احلاالت من كثري ويف فيها، التفكري

 والقواعد اللوائح تأثري حول 8110 (Mono Polkomission) وكال  هبا قامت أملانيا يف متت دبراس  وحسب
 يف العمل تكاليف زيادة إىل تؤدي احلكومي  اللوائح أن منها تـََبني اقتصاد الظل، على االقتصادي  للشؤون املنظم 
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 السوق يف املفروض  القيود من واهلروب األجوبر إلخنفاض نتيج - اقتصاد الظل يف واخنفاضها، 1الرمسي االقتصاد
 من وهذا، عداخله العمال  من املزيد استيعاب يف يسهم الذي األمر املال، برأس برحبي  زيادة يف -للعمال  الرمسي 
 حتويل ذلك على ترتب إذا خيتلف األمر أن إال عاطل ، لطاقات استغالل إىل أدى إذا إجياعيا   شيئا   يعد أن شأنه
 حلماي  الالزم  الشروط فيه تتوفر ال الذي الرمسي غري القطاع برقع  اتساع نأ ذإ الرمسي، االقتصاد من البشري  املوابرد

 للعمر، طبقا العمال  فيه تتجزأ االنتاجي ، األساليب وتتدىن االنتاجي ، الوحدات حجم فيه وتنلفض العاملني،
 واالجتماعي ، االقتصادي ، اجملاالت يف الرمسي العمل سلط  من يقوض أن شأنه من ذلك كل ،واجلنسي  والنوع،

 .2والسياسي 

 :كثرة اللوائح والقوانين المنظمة لممارسة األنشطة وتعقدها -2
 التشريعي  األطر تضلم إىل النامي  الدول يف خاص  احلكومي  لإلدابرة والبريوقراطي التنظيمي التضلم أدى

 املالي  التكاليف وحجم احلكومي داءاأل مستوى على انعكس الذي األمر اجلهاز، هذا لتسيري الالزم  والالئحي 
 اليت واللوائح القوانني أعداد تزايدت احلكومي اجلهاز هذا لتسيري الالزم  التشريعي  األطر ناحي  ومن له، الالزم 
 أبرعكت واالجراءات اللوائح من ترسان  يواجه املتعامل أصبح حىت ،3الضلم دابرياإل القطاع هذا عمل تنظم
 .اخلصوص وجه على االقتصادي  واملؤسسات لألفراد واالدابري  واالجتماعي  االقتصادي  احلياة
 استغرقت جديد فقد مشروع أو جديدة اقتصادي  أنشط  لبدء الالزم  االجراءات على ذكره تقدم ما انعكس وقد
 201 البريو يف ليما يف ضواحي فقط واحد عامل تضم للثياب صغرية وبرش  إلقام  املطلوع  دابري اإل جراءاتاإل

 احلد يعادل مادوالبر  8218 التسجيل القانوين تكلف  وعلغت املشروع، لتسجيل ساعات يوميا ، 9يوما ، عالعمل 
 88سنوات و  9ساعات يوميا  ملدة  0 إمضاءصاحبه  على يتعني عيت ولبناءمرة،  18 الشهري لألجر األدىن
 حكوميا مكتبا 12 يف اختاذها ينبغي واليت خطوة 289 وعددها املطلوع  االدابري  لللطوات لالمتثال، 4شهرا  

شهرا  من البريوقراطي . )انظر  29 مواجه  سريه، خبط على اعرتاف حافل  سائق حصول تكاليف وتتضمن خمتلفا،
 (.88,1,0,9املالحق برقم: 

 :خدمات القطاع العام والفساد -ثالثاً 
 السل  وجودة كمي  على تؤثر عدوبرها واليت الدول  عائدات اخنفاض إىل اقتصاد الظل حجم يف النمو يؤدي

 ابرتفاع أن عالفعل الدبراسات ععض أظهرت وقد ،5احلكومي القطاع يقدمها اليت- التحتي  البني  –العام  واخلدمات
 الكفاءة انعدام هو السبب عل اقتصاد الظل، حجم زيادة وبراء السبب هو ليس ذاته حد يف الضريبي  املعدالت
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 أبرض مبثاع  تعترب ظروف وهي ،التنظيمي  واللوائح الضرييب للنظام احلكومات تطبيق يف التقديري  السلط  واستلدام
 عض  إال توجد ال حيث، الفساد فيها ينتعش اليت الظروف أهنا كما الرمسي  غري األنشط  وانتشابر لنمو خصب 

 يكون اقتصاد الظل حجم عأن مجيعها تفيد ولكنها واقتصاد الظل، الفساد عني العالق  يف تبحث جتريبي  دبراسات
 مآبرب حتقيق يف العام  السلط  استغالل هو جوهره يف والفساد. الفساد فيها ينتشر اليت البلدان يف نسبيا   كبريا  

اقتصاد أن  2882-8114 الفرتة خالل وأخرون شنايدبر لفريديريك جتريبي  دبراس  على عناء   لوحظ وقد ,1خاص 
 .2الدخل املنلفض ذات الدول يف الفساد من ويزيد املرتف ، الدخل ذات الدول يف الفساد من يقلل الظل

 

 عن يعرب الذي:  1-8 اجلدول يف األسباب هذه نوجز اقتصاد الظل أسباب حول تقدم ما خالل منوأخريا  و 
-8119 ما عني الفرتة يف أملانيا يف جرت عالعين  املسح طريق عن متت دبراس  حسب سبب، لكل النسيب الوزن

2881. 
 2223-1669: أسباب نمو االقتصاد غير الرسمي حسب دراسة قام بها فريدريك شنايدر في ألمانيا 1  -1 الجدول

 حسب طريقة المسح بالعينة
 نسبة التأثير على اقتصاد الظل )%( الظل العوامل المؤثرة في اقتصاد

(1) (2) 
زيادة منو حصص الضرائب واشرتاكات الضمان االجتماعي 

 عشكل مرهق
11-10% 41-12% 

 %81-88 %88-0 كثرة اللوائح احلكومي 
 %0-1 %9-1 التحويالت االجتماعي 

 %0-1 %9-1 لوائح خاص  عسوق العمل
 - %21-22 موقف األفراد اجتاه الضريب 

 %18-98 %14-99 جمموع التأثريات
 دبراس  81( متوسط القيم لـــ 8)
 دبراس  20( متوسط القيم لـــ 2)

  

Source: Fridrich Schneider: Shadow Economies and corruption all over the world: New Estimated 

for 145 countries , Op, Cit., p.14. 

 على املؤثرة العوامل خمتلف جمملها يف تللص اليت التجريبي  الدبراسات من عدد عن عام  حمل  1-8 اجلدول يقدم
 املتغري ادخال وعدون م  اقتصاد الظل على املؤثرة امللتلف  العوامل ميثالن عمودان اجلدول ويف اقتصاد الظل،

 الضمان اشرتاكات وزيادة الضرائب زيادة أن اجلدول يوضح كما الضريب ، اجتاه األفراد موقف يف املتمثل املستقل
 %12-41أو  %10-11 يفسران إذ اقتصاد الظل حجم منو زيادة ناحي  من ووزنا أمهي  األكثر مها االجتماعي

                                                           
 .3ص الظالم، وراء االختباء :إنستي دومينيك شنايدر، فريدريك  1

2 Fridrich Schneider: Shadow Economies and corruption all over the world: New Estimated for 145 

countries,Op, Cit., p-p. 31- 35 
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" الضرييب للنظام املواطن قبول مدى "متغري إدخال وعدم عإدخال وهذا اقتصاد الظل على املؤثرة املتغريات من
 كثرة هو املؤثر الثالث والعامل اقتصاد الظل، متغريات جممل من %21-22 عنسب  املستقل املتغري هذا ويؤثر
 الضرائب أن أعاله 0-8 اجلدول قيم تربز العموم وعلى ،)العمل عسوق املتعلق  خاص (  والتنظيمات اللوائح

 لنمو واحملرك  األساسي  العوامل ماثل احلكومي  اللوائح وكثاف  عالضرائب متبوعا   االجتماعي، الضمان واشرتاكات
  .اقتصاد الظل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

   الضريبة المعنويةtax moral  :الضريب  من املواطنني موقف. 
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 الصة الفصلخ
 

 :التالي  النتائج إىل خنلص أن ميكن األول الفصل يف طرحه تقدم مما
  زاداألمر الذي  الرمسي عاالقتصاد عالقته تفسري يف النظر وجهات واختالف اقتصاد الظل تعريف صعوع 

 مييز ما أهم من واألطفال الشباب وفئ  النسوي العنصر يعترب كما .له موحد تعريف ضبط صعوع  من
 .الرمسي غري االقتصاد يف العاملني خصائص

 إمجايل من  %98  تبلغ فهي يوظفها اليت العمال  حجم كرب يف الرمسي غري االقتصاد أمهي  بتكتس 
 من مئوي  وكنسب  مضاف  كقيم  حجمه ميثله ما خالل من أمهيته تزداد كما العامل، يف العامل  القوى
 عبء هو أمهها لكن الرمسي غري االقتصاد حجم منو أسباب تتعدد كما.اإلمجايل الوطين الناتج إمجايل

 يفرضحيث  وتعقدها األنشط  ملمابرس  املنظم  والقوانني اللوائح وكثرة االجتماعي والضمان الضرائب
 وهي فيه والعاملني العام القطاع خدمات وجودة كفاءة تدين و امللتلف  األسواق يف احلكومي التدخل
 .الفساد وانتشابر الرمسي  غري األنشط  وانتشابر لنمو خصب  أبرض مبثاع  تعترب ظروف

 على  القائم للمبادبرات كملزن يعترب و اإلعداع على اإلنتاجي  القدبرة للتنمي  الرمسي غري االقتصاد يوفر 
 غري هي القدبرات وهذه املتلصص  واملهابرات القدبرات لبناء مستقل  وكديناميكي  املصغرة، املؤسسات

 أمكن إذا االستعمال موض  لوضعه جاهز منتج غري برأمسال الرمسي غري االقتصاد يف يوجد كما مستغل 
 .منتج برأمسال إىل حتويله كيفي  إىل التوصل

 إجنازات عن االهتمام تصرف ألهنا له دق  األكثر الصوبرة متثل ال الرمسي غري االقتصاد يف الفقر مظاهر 
 عإنشاء خياطرون والذين الرمسي غري االقتصاد ثروة من جزءا ميثلون الذين الريادي  املشابري  أصحاب
 للمشابري  اهتمام إيالء جيب عليه و .الرمسي االقتصاد تكوينها يف ساهم صعب  ظروف يف مشابريعهم
 ليس التنموي  اخلطط ضمن وإدبراجهم الريادي  املشابري  أصحاب لكوكذ الرمسي  غري والصغرية املصغرة
 .املستدام الرفاه ولضمان عل الفقر من للحد فقط



  .....بعض جتارب الدول النامية والعربية يف معاجلة تداعيات اقتصاد الظل وإدماجه يف االقتصاد الوطين :الفصل الثاين
 

54 
 

 
 

  :الفصل الثاني
بعض تجارب الدول النامية والعربية 
 في معالجة تداعيات اقتصاد الظل
 وإدماجه في االقتصاد الوطني.
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 :تمهيد
برامج اصالحات، كان هلا تأثريها على احلياة تعهدت عديد من البلدان النامية العربية منها واالجنبية على تنفيذ 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية وكانت نتيجة طبيعية جلملة املخططات التنموية اليت مل حتقق كثري من حاالهتا 
ألهدافها املسطرة واليت ومن بني ما ترتب عنها زيادة ملعدالت البطالة والتأثري على حجم االستثمارات ومن مث 

و الناتج، وبالتايل تدفق األنشطة والعمال حنو اقتصاد الظل األمر الذي زاد من حجمه، مافرض حتمية معدل من
 إجياد اسرتاتيجيات وحلول مالئمة للتخفيف من اآلثار السلبية اليت تنجم عن هذا االقتصاد.

از اجلهود املبذولة من قبل إبر  من مثإبراز اآلثار السلبية واالجيابية هلذا االقتصاد و  وسنهدف يف هذا الفصل إىل
بعض الدول يف جمال إدارة اقتصاد الظل يف ظل تبين اسرتاتيجية وطنية للتنمية، حبيث سيتم التطرق فيه إىل مسار 
اخلطط التنموية وما تعلق جبانب املؤسسات املصغرة والصغرية وعالقتها باقتصاد الظل واحللول املتبعة وحماولة 

 اقتصاد الظل يف سورية وإدماجه يف االقتصاد الوطين الرمسي.االستفادة منها يف معاجلة 

 وسيتم ذلك من خالل تحليل العناصر التالية:

    على المجتمع القتصاد الظل االجتماعية واالقتصادية والبيئيةاآلثار 
 .تجربة الجزائر في التعامل مع اقتصاد الظل 
 .تجربة مصر في التعامل مع اقتصاد الظل 
  التعامل مع اقتصاد الظل )البيرو، فنزويال، جواتيماال، كينيا(.تجارب دولية في 
  استراتيجيات إدارة اقتصاد الظل في ظل التحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية و المؤسسية

 والفساد.
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 على المجتمع: الظل قتصادال االجتماعية واالقتصادية والبيئيةاآلثار  ألول:المبحث ا
 متعدد فإنه التعقيد بالغ بشكل األبعاد متعدد وألنه إجيابية، وأخرى سلبية آثار الظواهر من كغريه الظل قتصادال

 السياسات على الظل اقتصاد تأثري كيفية بيان إىل املبحث هذا ويهدف كذلك، التعقيد بالغ بشكل اآلثار
 اهلدف هلذا ملا ونظرا أبعادها، مبختلف للتنمية سياسات وضح على ذلك تأثري وبالتايل ,واالجتماعية قتصاديةاال
 واجلزئي الكلي جبانبيه قتصادياال البعد من كل يف اإلجيابية اآلثار جانب إىل السلبية اآلثار تناول سيتم أمهية من

  .املؤسسي والبعد البيئي والبعد االجتماعي والبعد
  اقتصاد الظل على البعد االقتصادي:  آثار المطلب األول:

 هذا يتجلى حيث اجلزئي، االقتصاد ناحية ناحيتني، من للتنمية االقتصادي البعد على اقتصاد الظل تأثري يظهر
 يف األثر فيظهر الكلي االقتصاد ناحية من أما املوارد، ختصيص وسوء للدخول، العادل غري التوزيع صورة يف األثر

 وتشوه األسعار وتشوه االقتصادي االستقرار حتقيق إىل اهلادفة االقتصاد سياسات فشلو  الضرائب حصيلة فقدان
 ال هذا لكن سلبية آثار وكلها النقدية والسياسات االقتصادي، النمو على واألثر  األسعار ومنو البطالة، معدل
  .اآليت يف ذلك بيان وسيتم إجيابية ثارآ وجود ينفي

  :الجزئي االقتصاد قضايا على السلبية اقتصاد الظل آثارأواًل: 

 للدخول العادل غري التوزيع يف اجلزئي االقتصاد ناحية من أساسية بصورة قتصاد الظلالسلبية ال ثاراآل تتجلى
 , كالتايل:االقتصادية الكفاءة على ذلك وأثر املوارد وختصيص

  :للدخول العادل بالتوزيع اإلخالل -
 بطريقة الدخول توزيع يعيد األخري فهذا الضرييب، التهرب خالل من الدخول توزيع على اقتصاد الظل تأثري يظهر

 العدالة بفكرة خيل مما الضرييب، العبء فعال   يتحملون الذين باملكلفني اإلضرار إىل يؤدي ألنه ،متاما   عشوائية
 مزيد إىل بالدولة التهرب هذا يدفع وقد، العامة اخلدمات نفس على احلصول مقابل العامة األعباء أمام واملساواة

 ال والذين الضرائب دفع على واالستطاعة القدرة ذوي األفراد كافة بني األعباء توزيع يف العدالة مراعاة عدم من
 ما جديدة؛ ضرائب فرض أو الضرائب سعر رفع خالل من الضرائب من مزيدا بتحميلهم التهرب، يف يفكرون

 .ةللغالبي املعيشة مستويات واخنفاض التضخم زيادة إىل يؤدي
  :االقتصادية الكفاءة على وبالتالي الموارد تخصيص على الظل اقتصاد تأثير -

 يثح املوارد، ختصيص يف حتول حدوث إىل يؤدي للضرائب اقتصاد الظل يف اجملمعة الدخول خضوع عدم إن
 الضرائب، من التهرب أجل من الرمسي االقتصاد أنشطة عن وتبتعد اقتصاد الظل أنشطة إىل املوارد تلك تتجه

 للموارد ختصيص سوء على ينطوي األمر الذي، االقتصاديني يف العائد بني اختالف حيدث أن إىل ذلك ويستمر
 من مزيد إىل احلاجة تزداد فسوف ككل االقتصاد يف منو حدث فإذا واالجتماعية، االقتصادية الناحيتني من

 وبذلك اقتصاد الظل، إىل التحول إىل باألنشطة يدفع قد امم ,الضرائب مستوى يزداد املقابل ويف العامة، اخلدمات



  .....بعض جتارب الدول النامية والعربية يف معاجلة تداعيات اقتصاد الظل وإدماجه يف االقتصاد الوطين :الفصل الثاين
 

57 
 

 ممكن قدر ألكرب مستقطبا   اقتصاد الظل فيه يصبح الذي النحو على االقتصاديني بني عادلة غري املنافسة تصبح
 سوف هذا وكل الرمسي، االقتصاد من أكرب اقتصاد الظل يف العائد أن طاملا االستقطاب هذا وسيستمر املوارد من

اقتصاد  ألنشطة بالنسبة اإلنتاج عناصر نفقات ألن اإلنتاج، وعناصر العمل استخدام أسلوب تعديل إىل يؤدي
 عدم بسبب الرمسي االقتصاد ألنشطة بالنسبة اإلنتاج عناصر نفقات عن تنافسية ميزة لديها تكون سوف الظل

 واألقل للضريبة واخلاضعة كفاءة األكثر األنشطة بني املوارد توزيع إعادة ذلك ونتيجة ،1للضرائب خضوعها
 .عموما   االقتصاد يف الكفاءة مستوى خيفض ما الضريبة، تدفع ال واليت كفاءة

 

 الكلي: االقتصاد قضايا على السلبية اقتصاد الظل آثارثانياً: 
  . ذكره سيأيت ما ومنها لالقتصاد الكلية املتغريات على اقتصاد الظل وجود حيدثها اليت السلبية اآلثار تتعدد

 الضرائب:  حصيلة فقدان -
 داخل عنه يكشف وال توليده يتم الذي الدخل هو اقتصاد الظل وجود لىع املرتتبة السلبية اآلثار وأهم أول إن

 يتم ال املبيعات وضريبة املضافة القيمة على الضريبة مثل الضرائب أشكال بعض فإن كذلك اقتصاد الظل،
 يف معترب فقدان إىل يؤدي فإنه معتربا اقتصاد الظل حجم يكون وعندما الضرييب، التهرب نتيجة حتصيلها

 على الضرائب مستويات زيادة الضرييب التهرب عن الناتج اإليرادات يف الفقدان عن ويرتتب العامة، اإليرادات
 للدولة، العامة املوازنة عجز ويزيد ستقل احلكومية اإليرادات فإن وعليه الرمسي، االقتصاد يف تتم اليت األنشطة

 غري القتصاد الظل كبري حجم وجود ظل يف الدخل على الضرائب على القائم الضرييب النظام يصبح وهبذا
 الدخل على الضريبة خسارة قدرت وقد املباشرة غري الضرائب نظم حنو أكرب ضغوطا يولد الذي األمر عادل،
 ما دوالر، مليار 89و  98 مابني األمريكية املتحدة الواليات يف 1891 سنة يف اقتصاد الظل وجود عن الناجتة

 .2الدخل على الضرائب حصيلة إمجايل من تقريبا %09 ميثل
 االقتصادي:  االستقرار سياسات على األثر -

 االقتصادي، االستقرار حتقيق إىل اهلادفة االقتصاد سياسات فشل إىل يؤدي قد القتصاد الظل السريع النمو إن
 ميكن اليت االقتصادية املتغريات معظم عن خاطئة معلومات على القرار صناع حصول إىل ذلك يف السبب ويعود

 معدالت البطالة، معدالت االقتصادي، النمو معدالت :مثل السياسات هذه وضع عند عليها االعتماد
 يؤدي اخلطأ هذا ،3الضريبية النقدية السياسة القومي، الدخل توزيع العام، اإلنفاق املدفوعات، ميزان التضخم،

 لطبيعة السليم غري للتحديد نظرا االقتصادية للمشاكل صحيحة غري عالجية طرق وصف خطر يف الوقوع إىل
 .اقتصاد الظل وجود عن ناجتة صحيحة غري معلومات على االعتماد بسبب املشكل

                                                           
-381ص  سابق، مرجع الشرقاوي، مصطفى الحكيم عبد و .6.ص سابق، مرجع الظالل، وراء االختباء :انستي دومينيك شنايدر، فريديريك 1

381 
 83-88ص السابق، المرجع 2
 361-361ص سابق، مرجع الشرقاوي، مصطفى الحكيم عبد 3
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 الرسمية:  واإلحصاءات البيانات مصداقية على التأثير -
 إغفال ألن, الرمسية واإلحصاءات البيانات مصداقية درجة فستنخفض كبريا، اقتصاد الظل حجم يكون عندما
 املرسومة السياسات فعالية على سيؤثر واالجتماعية االقتصادية احلياة يف اقتصاد الظل يلعبه الذي والدور األثر

 تأخذ ال واليت الرمسية املؤشرات على أساسا   تقوم القرارات ألنو  إليها، تسعى اليت الشاملة التنمية أهداف لتحقيق
 مكثفة إجراءات اختاذ إىل الكاملة غري املعلومات تؤدي فقد كفاءهتا، من يشكك امم اقتصاد الظل احلسبان يف

 تشري قد :ذلك مثال تنفيذها جيب اليت عن متاما   خمتلفة كلية سياسات اختاذ أو العكس، أو الالزم من أكثر
 التشغيل مستوى وأن انكماش حالة يف االقتصاد أن إىل التشغيل ومستوى اإلمجايل احمللي الناتج إحصاءات
 ويرتتب أقل، البطالة ومستوى املسجل املستوى من بكثري أكثر الناتج مستوى أن إىل يشري الواقع لكن منخفض،

اقتصاد  يف يشتغلون طالونب أهنم يُعَتقد الذين العمال من جانبا   ألن- الالزم من أكثر توسعية إجراءات ذلك عن
 مستوى أو الناتج مستوى وليس األسعار مستوى وارتفاع التضخم معدالت ارتفاع إىل تؤديواليت - الظل

 هناك أن افرتاض إىل يدفع ما اقتصاد الظل، يف تركزه إىل راجع الرمسي االقتصاد يف النمو عدم أن كما .1التشغيل
 يف ساد الذي الكساد أن " E.Feige ويقول .اقتصاد الظل ودورات الرمسي االقتصاد دورات بني عكسية عالقة

اقتصاد  منو على املرتتب اإلحصائي الوهم من نوع إال ليس األسعار مستوى يف االرتفاع مع السبعينات منتصف
 عليه سيرتتب اقتصاد الظل إىل الرمسي االقتصاد من فالتحول قوية االقتصادية احلالة كانت لو حىت وأنه الظل

 مستويات وارتفاع اإلنتاجية مستويات واخنفاض ,البطالة مستوى ارتفاع املسجل، احلقيقي الدخل يف اخنفاض
 .2"األسعار
 البطالة:  معدالت على األثر -
 يف العاملة الفئات ضمن اقتصاد الظل نطاق يف دخول على حتصل اليت الفئات بعض احتساب عدم يؤدي

اقتصاد  يف العاملني نسبة أن علمنا إذا وهذا للبطالة مرتفع معدل إعالن إىل العمل عن عاطلني واعتبارهم اجملتمع
 االقتصاد يف عامل مليار 1.1 مقابل عاململيار  1.9 أي العامل يف العاملة القوى جمموع من %89 تبلغ الظل

 دخول توفري يف اقتصاد الظل أمهية تظهر وهنا. 19983 يف OCDE ملنظمة حديثة دراسة حسب وهذا الرمسي
 االقتصاد يف عليها احملصل الدخول تكفيهم ال أو ثابتة أعمال أو وظائف على احلصول من يتمكنوا مل للذين
 .الرمسي

 اهلجرة كانت طاملا الرمسية البطالة معدل على االقتصادي االستقرار سياسات تركيز أمهية تتضح السياق هذا ويف
اقتصاد  يف للعمل العمال تدفع اليت هي البطالة" أن كما الرمسي، االقتصاد يف البطالة نتاج هي اقتصاد الظل إىل

 اليت األسباب وتبقى 4"عاطلني أهنم على أنفسهم تسجيل إىل يقودهم الذي هو اقتصاد الظل وليس الظل
                                                           

 .88-81 ص سابق، مرجع الحميد، عبد نسرين 1
 88-81ص سابق، مرجع الحميد، عبد نسرين 2

3 OCDE , l’Emploi Informel dans les pays en développement, Op, Cit.p.1. 
 373-368 ص سابق، مرجع الشرقاوي، مصطفى الحكيم عبد 4
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اقتصاد  يف العمل إىل العمال أو األفراد توجه إىل الدافعة هي اقتصاد الظل منو سبب عن األول الفصل يف ذكرناها
  .الظل

 والطلب:  العرض على ألثرا -
 يف والطلب العرض ظروف على األثر دراسة االقتصادي، النمو على اقتصاد الظل حيدثه الذي األثر قياس يتطلب

 إىل يؤدي احلقيقة الدخول يف الزيادة معدالت فاخنفاض الرمسي، االقتصاد أداء يف التغري عن والناتج اقتصاد الظل
 على للحفاظ حيققوهنا اليت الدخول مصادر زيادة أو إضافية دخول عن ثللبح األفراد على الضغوط زيادة

 يف للتوظف القابل العمل عرض زيادة إىل يؤدي ما الكساد ظروف يف الضغوط هذه وتزداد ،معيشتهم مستوى
 على حيصلون األفراد كان إذا اقتصاد الظل إىل التحول يزداد كما،لكامله أو الوقت لبعض إما اقتصاد الظل

  .تقاعد أو بطالة إعانات أو معاشات
 كمية زيادة وبالتايل اقتصاد الظل يف للموردين التنافسية املقدرة زيادة إىل الرمسي االقتصاد يف الركود ظروف وتدفع
 باملستهلكني يؤدي التضخم معدالت ارتفاع ألن ،1اقتصاد الظل يف إنتاجها يتم اليت املعروضة واخلدمات السلع

 عن ثويبح رشيد املستهلك وألن ال، أم تتناقص احلقيقية دخوهلم كانت سواء الشرائية قوهتم تقييم إعادة إىل
 إىل باملستهلكني اقتصاد الظل يف واخلدمات السلع املنخفضة التكاليف فستدفع التكاليف، بأقل منفعته تعظيم
 .الظلاقتصاد  منتجات يف تتوافر ال عادة   واليت اجلودة حساب على ذلك كان ولو حىت شرائها

 األسعار : تشوه -
 السائدة تلك من أقل مبعدالت الزيادة إىل فيه األسعار متيل ثحي احمللية، األسعار تشوه إىل اقتصاد الظل يؤدي

 ,2منخفضة وبأسعار واخلدمات السلع أنواع نفس تقدمي يف له منافسا   يكون عندما خاصة الرمسي االقتصاد يف
 معظم تكون النامية للدول وبالنسبة وإجرائية وإدارية ضريبية أعباء من الرمسي االقتصاد يف األسعار تتحمله ملا نظرا

 كبري فائض وجود مع حمددة السلع بعض من االسترياد حصص تكون أو اجلربي للتسعري ختضع أو مدعمة السلع
 .الطلب يف

 النقدية:  السياسة على األثر -
 يف تتم اليت املعامالت إجراء ألغراض السائلة بالنقود لالحتفاظ الدوافع زيادة اقتصاد الظل وجود لىع يرتتب

 األخرى باألشكال التداول على القدرة وعدم االقتصاد هذا يف التمويل على احلصول لصعوبة نظرا اقتصاد الظل
 ما الفائدة، معدالت يف حتدث اليت للتغريات حساسا يكون ال اقتصاد الظل يف النقود على والطلب للنقود،

                                                           
1  Christopher BAJADA, Friedrich SCHNEIDER : Size, Causes, And Consequences Of The Underground 

Economy An Internal Perspective, Op, Cit., p. 69. 
 377-376ص الشرقاوي، مصطفى الحكيم عبد 2
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 هذا يف املتعاملني رغبة ألن ،1ككل االقتصاد يف الفائدة ملعدل بالنسبة النقود على الطلب مرونة قلة يف يتسبب
 .أنشطتهم على للتسرت قوية االقتصاد

 ال أين النقدية، السياسة على التأثري يف كبريا   دورا   اقتصاد الظل يف املتداولة النقدية الكتلة حجم ويلعب كما
 موجود هو ما ضوء يف حتلل النقدية السياسة جيعل ما ،2الكتلة هذه على تأثري أي املركزي البنك لسياسات تكون

 .الرمسي االقتصاد يف املتداولة والنقود البنوك لدى ياحتياط من

  :االقتصادي البعد على القتصاد الظل اإليجابية اآلثارثالثاً: 

 الكلي، أو اجلزئي املستوى على سواء فيه السلبية اجلوانب على اقتصاد الظل على متت اليت الدراسات معظم تركز
 دور يلعب ثحي األزمات جتنب على قدرته منها االقتصاد هلذا إجيابية آثار توجد ال أنه يعين ال ذلك أن إال

 الدخل توليد يف رئيسيا   ومسامها   الثروات، توليد يف ومسامها   الوظائف، خلق يف مسامها ويعترب االجتماعي املهدئ
, وسوف نعرض بعض اجلنسني من لشبابا لوظائف موفر أهم يعترب كما املعيشية، لألسر االجتماعي واالستقرار

 من اآلثار االجيابية هلذا االقتصاد.
 :االجتماعيئ المهد دور ولعب االقتصادية األزمات تجنب -
 حجم ينخفض أين االقتصادية واألزمات االنكماش فرتات يف االجتماعي لألمن صّماما   اقتصاد الظل ُيشكل
 لألجور األدىن احلد مثل التنظيمية اإلجراءات آثار بعض جتنب على القدرة له أن كما .3العام القطاع يف العمل

 يف حتدث اليت للتغريات االستجابة على قدرة أكثر مث ومن ديناميكية أكثر االقتصاد هذا جتعل واليت والضرائب،
 قد ما الدخل، حمدودي مساعدة خالل من موجبة توزيعية آثارا حيقق وبالتايل, 4الرمسي باالقتصاد مقارنة السوق
 .الدخل توزيع يف الفروق ختفيض إىل يؤدي
 لالستقرار ضرورة يعد وديناميكي ومنتج احلجم كبري رمسي غري اقتصاد وجود كان إذا ما حول التساؤل ويطرح

 قد واليت الرمسي االقتصاد يف املرونة وعدم اجلمود درجات تزايد مع خاصة احلديثة، االقتصاديات يف االقتصادي
 مكافحة سياسات تتوقف وقد البطالة معدالت وارتفاع املؤسسات بعض إفالس إىل احلاالت بعض يف تؤدي

 السماح خالل من تكلفة أكثر سياسة اختاذ إىل يدفع ما العام الرأي عن النامجة الضغوط بسبب التضخم
 دور اقتصاد الظل يلعب قد احلاالت هذه مثل ويف .5الكامل التوظف هدف سبيل يف االستمرار يف بالتضخم

                                                           
 8-1-ص ،"الخفي االقتصاد نمو "الظالل وراء اإلختباء :إنستي دومينيك شنايدر، فريديريك 1
 377ص سابق، مرجع الشرقاوي، مصطفى الحكيم عبد 2
 الدورة توصيات متابعة ،إفريقيا في العمل وسوق العمالة على العالمية األزمة تأثير :اإلفريقي لإلتحاد التابعة االجتماعية والشؤون العمل لجنة 3

-LSAC -3551--- رقم وثيقة اقتصاد الظل، حول البرنامج:إفريقيا في اقتصاد الظل بشأن الدراسة حول االجتماعية والشؤون العمل للجنة السادسة
EXP-5-SA الموقع على ح متا 1882تشرين االول  1-ايلول 18 إثيوبيا ، أبابا أديس http://www.africa-union.org/ LSAC-EXP-5-

SA1553 
4 Christopher BAJADA, Friedrich SCHNEIDER, Op, Cit., p100 

 28-21 ص سابق، مرجع الحميد، عبد نسرين 5
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 غري اقتصاد وجود فإن االقتصادي، االستقرار على احملافظة أو استعادة هو األمر كان وسواء االجتماعي، املهدئ
 .االقتصادي االستقرار عملية لنجاح مهما   أساسا   أصبح ومرن منتج رمسي

 الثروة: وتوليد الوظائف خلق في الرئيسي المساهم -
 أمريكا يف اجلديدة الوظائف نصف من أكثر يُتيح ثحي الوظائف، خلق يف كبرية بصورة اقتصاد الظل يساهم

 اجلديدة الوظائف من %99 حوايل وجود يف ويتسبب ،اهلند يف العاملة القوة من %89 من أكثر وميثل الالتينية،
 الشوارع، يف والتجار البائعون أساسية وبصورة حرة، مهن أصحاب ميثلون منهم %09 نسبة أن كما،  إفريقيا يف

 %10 و الدخل املنخفضة للشعوب الوطين الناتج إمجايل من %09 يُ ّولد اقتصاد الظل أن الدويل البنكر ويُقد  
 إمجايل يف كبرية بدرجة اقتصاد الظل فيساهم إفريقيا يف أما، الّدخل املرتفعة للشعوب الوطين الناتج إمجايل من

 وهذا احمللي الناتج إمجايل من %58.5 مثال نيجرييا يف يبلغ ثحي، 1املواطنني لغالبية الّدخل وتوليد الوطين الناتج
 يف املتوسطة الطبقة نطاق توسيع يف كبري بشكل ويساهم 21990 سنة إفريقيا جنوب يف %15.1و  1995 سنة

 .اإلفريقية القارة
  :االجتماعي البعد على الظل اقتصاد آثار المطلب الثاني: 

 الضمان ناحية من التأثري هذا صور وتتجلى للتنمية االجتماعي البعد على اقتصاد الظل حيدثها اليت اآلثار تتعدد
  .اقتصاد الظل يف املنعدمة والسالمة الصحة وظروف االجتماعي،

 االجتماعي:  الضماناألثر على أواًل: 
 ينصو  االجتماعيني واالندماج التماسك لتحقيق أساسية وأداة لإلنسان أساسي حق االجتماعي الضمان يعترب

 التأمني يف احلق اجملتمع، يف فرد،كعضو لكل أن"( 11)الفقرة  1809 سنة الصادر اإلنسان حلقوق العاملي امليثاق
 له تضمن اليت املالئمة احلياة من قدر على احلصول يف احلق الفرد لكل أن منه 15 الفقرة وتنص االجتماعي،

 ( 01:رقم امللحق أنظر (. 3" الكرمي)ها(  وعيشه)ها(  صحته)ها( 
 التضامن تشجيع خالل من الفقر ومكافحة منع يف دورا ويلعب االجتماعية، للسياسة أساسيا   مكونا   يعد كما

 الرعاية توفري خالل من اإلنتاجية ويعزز االجتماعي والضمان التنمية يف املواطنني ملشاركة ضروري وهو الوطين،
 تكلفة كان وإذا واالجتماعية؛ االقتصادية للتنمية أداة يعترب كما االجتماعية، واخلدمات الدخل وضمان الصحية

 .4له داعم و اإلنسان يف استثمار فهو املؤسسة على

                                                           
 دراسة", اقتصاد الظل1881 فولدمان كريستينا بيكر عن نقال 1ص سابق، مرجع اإلفريقي، لإلتحاد التابعة االجتماعية والشؤون العمل لجنة 1

  .استكهولم الدولية، للتنمية السويدية للوكالة أعدت الحقائق لتقصي
 18,ص  األول الفصل 1- رقم الجدول أنظر 2

3 SOCIAL Alert 2004: Towards A Social Protection For Informal Economy Workers, Conference on 

social rights in the Informal Economy , Brussels, from 29 Nov to 2 Dec 2004. 
P.6. http://www.socialalert.org/pdf/20031959e.pdf  
4 Bureau Internationale Du Travail : Travail décent et économie informelle, rapport VI, Conférence 

internationale du Travail, 90e session, Genève, 2002, p.61  

http://www.socialalert.org/pdf/20031959e.pdf
http://www.socialalert.org/pdf/20031959e.pdf


  .....بعض جتارب الدول النامية والعربية يف معاجلة تداعيات اقتصاد الظل وإدماجه يف االقتصاد الوطين :الفصل الثاين
 

62 
 

 دون من %99 يعيش بينما االجتماعي الضمان محاية دون من يعيشون العامل سكان من %59 أن يقدرحيث 
 جانبا وميثل اقتصاد الظل يف أساسية صفة االجتماعي والضمان االجتماعية التغطية غياب ويعترب ،1 مناسبة محاية
 الناس من املاليني أن يعين النامية الدول ويف العامل يف اقتصاد الظل حجم ومنو االجتماعي، االستبعاد من هاما  
 يتلقوهنا اليت احلماية أشكال يفقدون أهنم أو االجتماعية، للرعاية رمسية آليات إىل الوصول هلم يتسن مل أهنم إما
 يف يعمل من أنه كما ،الوقت نفس يف كليهما أو الدولة، طرف من أو فيها يعملون اليت الشركة طرف من

 لتعرضهم إمنا و عملهم يف األمن انعدام بسبب فقط ليس االجتماعية، للحماية حاجة األكثر هم اقتصاد الظل
 .2ا  أيض ألسرهم وإمنا للعاملني فقط ليس والسالمة الصحة ختص فعلية خماطر إىل

 طريق عن سواء االجتماعي، الضمان متويل عبء لتحمل العمل وأرباب العمال يضطر الرمسي االقتصاد ويف
 األعباء، هذه يدفعون ال الظل اقتصاد يف العاملني أن حني يف الضرائب أو االجتماعي، التأمني اقتطاعات
  .املدفوعات من للتهرب حماولة يف الرمسي غري النشاط عمدا   اختاروا قد كانوا إذا وخصوصا  

 العامل يف العمال من %19 فقط يوجد بأنه إدراك يتم عندما االجتماعية احلماية توفري صعوبة مدى تصور وميكن
 أشكال من رمسي شكل أي من مستبعدون العمالة نصف من أكثر وأن حقيقية، اجتماعية محاية من يستفيدون

 %5 من آسيا وجنوب الصحراء جنوب أفريقيا يف للعمال االجتماعية احلماية معدل ويبلغ، 3االجتماعية احلماية
 من الثمانينات يف %10 االجتماعية احلماية نسبة كانت مثال اهلند ففي تراجع، يف النسب وهذه %19إىل 

 من املعدل هذا يرتاوح الالتينية أمريكا ويف. التسعينات سنوات يف %19 من أقل إىل وتراجعت املاضي القرن
 يرتاوح املعدل فهذا آسيا وشرق آسيا شرق جنوب يف أما التسعينات، سنوات منذ مستقر وهو %99إىل  19%
 للتأمني بالنسبة األقل على) كوريا مجهورية يف %199 من يقرب ما إىل  )كمبوديا مثل لبلد بالنسبة( %19 بني

 احرتام نسب تراجع من الرغم على %199 إىل تقرتب النسبة هذه فإن املتقدمة البلدان ملعظم  وبالنسبة )الصحي
 .4االقتصادي التحول بلدان من بعض يف االجتماعية احلماية قوانني

  :االجتماعي التأمين نظم في اقتصاد الظل عمال مشاركة دون تحول التي العوائق -
 الذي الوقت ففي االجتماعية للتأمينات الرمسية النظم إىل اقتصاد الظل يف العاملني وصول من حتد عوامل هناك
 على قدرة ولديهم ،)التقاعد سن يف دخل توفري( للمستقبل نظرة لديهم الرمسي االقتصاد يف العاملني معظم يكون

 يهمهم ال اقتصاد الظل عمال فإن تقاعدهم عند دخل وضمان االجتماعي الضمان يف منتظم بشكل املسامهة
 تبقيهم اليت األساسية للحاجات األولوية يعطون ما بقدر لالدخار أمهية يولون ال فهم وبالتايل املستقبلية النظرة

                                                           
,متاح على الموقع   67العدد  1838 . ]الخط على [الالئق العمل مجلة ."اجتماعية أرضية بناء لألزمة االستجابة " .الدولية العمل منظمة 1

http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/info/world/world_67.pdf  
2  Bureau Internationale Du Travail: Sécurité sociale: questions, défis et perspectives, rapport VI, 
Conférence internationale du Travail, 89e session, Genève, 2001, pp. 3 et 4. 
3 Bureau Internationale Du Travail: Travail décent et économie informelle, Op., Cit. p.61 
4 Ibid. p.63 

http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/info/world/world_67.pdf
http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/info/world/world_67.pdf
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 حىت ، 1الديون دائرة يف هبم تلقي أن ميكن مثال طبيعية كوارث أو حلوادث التعرض إمكانية لكن احلياة، قيد على
 .اإلخطار هذه من هلم تغطية توفري االجتماعي الضمان لنظم ميكن ال أنه
 العاملون( يستبعد ما وغالبا املهنية الفئات حسب االجتماعي، الضمان أنظمة تتحدد النامية البلدان معظم ويف

 تنظيم خالله من يتم مؤسسي إطار وجود عدم أن كما )املومسيني العمال املنازل، عمال اخلاص، حلساهبم
 إىل إضافة، واألقساط الفوائد وجتميع ، واحلقوق الطارئة، احلاالت وحتديد، االجتماعي الضمان نظام يف املشاركة

 قدرة وعدم االجتماعي تأمني نظام من لالستفادة النامية البلدان من العديد متيز اليت اإلدارية اإلجراءات كثرة
 عدم على وأثرت سامهت عوامل كلها واملكلفة، اجلديدة االلتزامات من املزيد حتمل على العمومية السلطات

 .االجتماعي التأمني نظم يف اقتصاد الظل عمال انضمام

 : )والتعليم الصحة(  االجتماعي البعد على القتصاد الظل اإليجابية اآلثارثانياً: 
 على تنطوي اقتصاد الظل يف ممارسات فهناك اقتصاد الظل يف إجيابية آثار توجد ال أنه يعين ال سابقا   ذكر ما

 أو باألعشاب التداوي قطاع ذلك مثال قطاعاته بكل الرمسي االقتصاد يف منها االستفادة ميكن جوهرية معارف
 ونذكر منها: .واحلرف األشجار قطع و الصيد مثال التقليدية املهن يف املكتسبة املعارف أو البديل الطب
 :في التنمية ودورهما اقتصاد الظل في الموجود الثقافي العمل وسوق التقليدي الطب -
 بغطاء تتمتعان اللتني الالتينية أمريكا و كإفريقيا أماكن ففي اقتصاد الظل من هاما   جانبا   التقليدي الطب يشكل

 مع غالبا   وبالتوازي األفارقة من %99 يستخدمه و وحيوانية نباتية بثروات تزخر وأحواض وغابات وأدغال نبايت
 جانب من وعرض التقليدية الطبيعية االدوية هذه على طلب فيه ثقايف عمل سوق بذلك لينشأ ،2ثاحلدي الطب
 .وفوائدها الطبية األعشاب بأسرار املعارف ذوي
 املمارسني التجار، :املتنوعني العمال من للعديد والدخل للوظائف املوفرة األنشطة من عددا   التقليدي الطب ويوفر

 يساهم أن احمللي الطب هلذا وميكن التقليديني املعاجلني احلاصدين، الفالحني، املزارعني، التقليديني، الصحيني
 ملثل الدواء فاتورة من خيفض أن وميكن ،3الطب خبصوص التنمية ألغراض ثالبح أنشطة دعم يف كبرية بدرجة

  .الدولة إيرادات يف يزيد ما اخرتاع برباءة تااملهار  هذه تزود أن ميكنها كما البلدان، هذه

  :)الصناعية والتلمذة الذاتي التدريب) التنمية في الرسمي غير التعليم دور -
 الوسيلة يعترب فهو الرمسية غري الصناعية والتلمذة الذايت للتدريب وموفرا املهارات لتنمية مصدرا اقتصاد الظل يعترب

 التدريبات خالل من الضرورية املهارات يكتسبون الذين فيه العاملني األفراد ملعظم املهارات لتوفري الرئيسية
  .التقليدية

                                                           
1Ibid. p. 64. 

 .18سابق ص  مرجع "إفريقيا في العمل وسوق العمالة على العالمية األزمة تأثير, 1882 اإلفريقي االتحاد االجتماعية والشؤون العمل لجنة 2
 13.ص السابق، المرجع 3
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 العادات يف مدمج"ألنه شخص ألي املهارات الكتساب املفضلة الطريقة التقليدية، الصناعية التلمذة نظام ويعترب
 املهارات وتعليم، يستهدفه الذي احمللي اجملتمع داخل العملية واخلربة املالحظة يشملث حي ،"واحمللية ةالعشائري

 مع متكاملة ثقافية كمسألة تنظيمه ويتعني. الرمسي التعليم أنظمة يف املتوفرة غري والتنظيمية والسلوكية الفنية
 .1لأللفية اإلمنائية األهداف من والثاين األول اهلدفني يتصدر فهو وبالتايل واملهين، التعليمي التدريب

 للشباب عمليا   تدريبا   وتوفر. الفقرية لألسر التكلفة ميسورة مهارات اكتساب التقليدية الصناعية التلمذة تُتيح كما
 .العمل مكان يف حريف عمل رئيس يد على

  :البيئي البعد على الظل اقتصاد آثار المطلب الثالث:
 على الظل اقتصاد تأثري خالل من ذلك عن ثالبح وسيتم البيئة على اقتصاد الظل يسببها اليت اآلثار تتعدد

 منظور من البيئية اإلدارة على اقتصاد الظل تأثريل صور ثالث تتخذ واليت التنمية ألجل البيئية اإلدارة إسرتاتيجيات
 الغابات (الطويل املدى وعلى )األمساك مبصايد املتعلقة البيئية األخطار( املتوسط املدى على وسنأخذ زمين

 الريفية املناطق وإدارة احلضر إدارة ويشمل مكاين منظور من البيئية اإلدارة على اقتصاد الظل وتأثري )واألراضي
  .والزراعية

  :زماني منظور من البيئية اإلدارة على اقتصاد الظل تأثيرأواًل: 
 األمساك مبصايد املتعلقة البيئية األخطار يف :شقني يف زماين منظور من البيئية اإلدارة على اقتصاد الظل تأثري يظهر

 يف تبعاهتا تظهر واليت واألراضي الغابات على وتؤثر تظهر اليت البيئية واألخطار, املتوسط املدى يف تظهر اليت
  .الطويل املدى

  :األسماك بمصايد المتعلقة البيئية األخطار .1
 مصدرا تشكل فاألمساك الغذائي، األمن على كبريا   هتديدا   يشكل وهذا بالرتاجع العامل يف األمساك مصايد أخذت
اقتصاد  فيها حيتل اليت واملتوسط املنخفض الدخل ذات للبلدان بالنسبة خاصة العامل يف احليواين للربوتني أساسيا  

 االستغالل ويهدد. الرمسي غري الصيد نشاطات من رزقهم مصادر الناس من املاليني ويؤمن كبريا   حجما   الظل
 قد  العامل يف األمساك مصايد أكرب من فالعديد ،اقتصاديا   موردا   بوصفها السمكية الثروة من الكثري لألمساك املفرط
  .احلية األنواع تركيب يف ملحوظة تغريات املكثف الصيد أعمال وأعقبت واجلائر املكثف الصيد بسبب اهنارت
 دوالر من بأقل يعيشون منهم مليون 09، الصيد على العامل يف شخص مليون 199 من أكثر حياة تقومحيث 
 أن إىل اإلشارة جتدر و هلم بالنسبة احليواين للربوتني الوحيد املصدر الصيادين للفقراء بالنسبة الصيد ويعترب واحد،

 من العاملية التجارة قيمة جمموع من أكثر أي 1990 سنة يف دوالر مليار 80 تبلغ العامل يف األمساك جتارة قيمة
 زاد وقد النامية الدول من تأيت العامل يف السمك جتارة ونصف .والشاي والسكر، والقهوة، األرز، صادرات صايف

                                                           
  .الصفحة نفس السابق، المرجع 1
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 وإنتاج املائية األحياء وتربية الصيد قطاع يف يعمل و .19911-1881يف الفرتة بني  %11      ب العاملي االستهالك
 اجلنسيات متعددة و كبرية رمسية شركات عدة توجد كما. النامية البلدان يف شخص مليون 159 حوايل األمساك

 لساعات رمسية غري العاملة القوى تعمل ثحي SWEAT SHOPS       ب يعرف ما أو املياومة عمال باستقدام تقوم
 غري صيد ورشات يف مالئمة غري ظروف ويف لألجر األدىن املستوى تعادل ال منخفضة أجور مقابل طويلة
 ضغوط أن إال الرمسي االقتصاد ضغوط من تأيت األمساك مصايد على التأثريات غالبية أن من وبالرغم. 2رمسية

 السليب أيضا . تأثريها هلا الرمسي غري والصيد الصيد

  :األراضي وتناقص الغابات بإزالة المتعلقة البيئية األخطار .2
 ألسرهم الغذائي األمن وحتقيق قوهتم لكسب واألشجار الغابات على الريف سكان من املاليني مئات عتمدا

 كبرية بامكانيات نفسه، الوقت يف القطاع، ويَعد. إنصافا وأكثر حمسنة غابات إدارة نظم من باالستفادة ويأملون
  .احلراري لالحتباس املسببة الغازات انبعاثات من واحلد الكربون المتصاص
 األخشاب قطع: 
 معظم بأن علما   احلراري، لالحتباس املسببة الغازات انبعاثات من %19 وتدهورها الغابات إزالة ظاهرة تشكل

 .3النامية البلدان يف تطرأ االنبعاثات هذه
 املفتوحة واألراضي والغابات السهول من هكتار مليون 189 مساحته ما حتويل مت األمريكية املتحدة الواليات ويف
 على الطلب وزيادة البيئية املشاكل من الكثري إىل يقود وهذا 1880-1881 بني الفرتة يف حضرية مناطق إىل

   .التنوع على ينعكس ما واملياه الطاقة

 يف وخصوصا   النامية البلدان يف يقع األكرب التحدي فإن عاملي نطاق على التدمري هذا وقوع من الرغم وعلى
 عن يقل ال ما تضم أهنا إال األرضية الكرة سطح من %8 سوى الغابات تغطي ال اليت الرطبة االستوائية الغابات
 إزالة استمرت وإذا ,منها سنة كل هكتار ماليني 19 على القضاء يتم لكن األرض يف احلية األنواع نصف

 مئات يبلغ أن ميكن النباتية األنواع يف اخلسائر فإن وآسيا إفريقيا غابات ويف األمازن حوض يف االستوائية الغابات
 .4اآلالف

 :مكاني منظور من البيئية اإلدارة على اقتصاد الظل تأثيرثانياً: 
 وحالة املدن على السكاين بالضغط تعلق ما كل البيئية لإلدارة املكاين املنظور من اقتصاد الظل بتأثري يقصد

 .للمدن احلضرية اإلدارة على اقتصاد الظل تأثري أي للمدينة التحتية البىن وضعف العشوائيات وانتشار املساكن
                                                           

 .كاليفورنيا وسردين األطلسي، شمال في الرنجة مخزونات من والعديد البيرو، في آنشوفة مثل :مثل العالم في األسماك مصايد أكبر 1
, ص 1838 بيروت، األولى، الطبعة ناشرون، للعلوم العربية الدار عامر، حامد لبنى :ترجمة ،الخفي العالمي االقتصاد :نابوليوني لوريتا 2

131,131 
 http://www.fao.org/news  الموقع على متاح المتحدة، األمم ،للغابات الجيدة الحوكمة :والزراعة األغذية منظمة 3
-321, ص3278 يناير الكويت، واألدب، والفنون للثقافة الوطني المجلس المعرفة، عالم ،المشترك مستقبلنا :والتنمية للبيئة العالمية اللجنة 4
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 :المدن على السكاني الضغط .1
 بشكل يتزايدونث حي. النامية البلدان كل يف البيئة على احملافظة جهود على كبريا   خطرا   السكان منو يشكل

 الصحي الصرف مرافق قاعدة وترهل رداءة بيسب ما ،التحتية البنية وعلى املدن على بذلك ويضغطون كبري
  .اآليت يف التأثري هذا بيان وسيتم يدةج حمسنة مياه على احلصول مشكل ويطرح
 :الرسمي غير البناء وتأثير الحضري التحدي -

 من املتزايدة اهلجرة مرده الذي واخلدمات السكن على الشديد الضغط تسبب النامية البلدان مدن أغلبية يف
 وغالبا   متداعية مساكن الفقراء يستخدمها اليت املساكن من فالكثري ،احلضري النسيج ترهل يف املدن حنو األرياف

 ونقص الرتهل، من العامة املرافق وتشكو االزدحام، بسبب النقل ويتداعى التصدع، من حالة يف املباين تكون ما
 لتوسع وكان. التنفسي اجلهاز تصيب اليت األمراض عن ناهيك اجملاري، مبياه واختالطها للشرب الصاحلة املياه يف

 السكن توفري جيعل املدروس غري فالنمو واالقتصاد، البيئة على اخلطرية مدلوالته منضبط غري ماديا توسعا   املدن
 على املدن تبىن ما وغالبا   .توفريها معه يتعذر حد إىل التكلفة باهظة العامة واخلدمات واجملاري املاء وإمداد والطرق

 وتكون مربر، بال األراضي هذه خسارة عن يسفر املدن هلذه املخطط غري والنمو إنتاجية، الزراعية األراضي أكثر
 األرض العشوائي التطور ويلتهم مصر، مثل احملدودة الزراعية األراضي ذات للمدن بالنسبة فادحة اخلسائر هذه

 وبانعدام الصناعية، للتنمية ناسبةم غري باألمناط عديدة أماكن يف املشاكل وترتبط .االستجمام ومناطق واحلدائق
 .1احلضرية التنمية واسرتاتيجية الزراعية التنمية اسرتاتيجية بني الرتابط
 الربامج من العديد وإلغاء البطالة وازدياد املداخيل اخنفاض إىل يتؤد مل الثمانينات يف العاملية االقتصادية فاألزمة

 إىل أدى مما احلضرية للمشكالت تعطى اليت أصال املنخفضة األولوية تراجع يف تسببت بل فحسب، االجتماعية
 .إدارهتا و وإدامتها احلضرية املناطق إلقامة املوجه املوارد يف النقص تفاقم

 :البيئة على القتصاد الظل اإليجابية اآلثارثالثاً: 
 حاضنات تعترب املدن ألن املدينة خالل من للتنمية البيئي البعد على القتصاد الظل اإلجيابية اآلثار أخذ سيتم

 املأكوالت بيع من شيء كل تزاول صغرية مؤسسات طرف من غالبيتها متارس اليت االقتصادية للنشاطات حقيقية
. 2احمللي االقتصاد عليه ينهض الذي األساس هو النشاطات هذه ومنو املساكن وبناء األحذية تصليح إىل اخلفيفة
 ويلعب املدينة، حتتاجها اليت للخدمات رئيسي موفر يعترب فهو لذا رمسية، غري الصغرية املؤسسات هذه وغالبية

 .اقتصاد الظل يف القمامة جامعو هبا يقوم الذي النفايات تدوير إعادة خالل من التلوث من احلد يف هاما   دورا  
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 :المدينة تحتاجها التي للخدمات رئيسي موفر .1
 .ومستهلكيها وجتارهتا املدن القتصاديات الضرورية الرخيصة والسلع اخلدمات من الكثري للمدن اقتصاد الظل يوفر

 غري إنشائية وشركات معامل يف يعملون أغلبيتهم، ولكن رمسيا مستخدمني الفقراء من الكثري يكون ال قد وهكذا
 يف حراسا أو خدما يعملون أو ، بيوهتم يف األلبسة خييطون أو الطريق، قارعة على البضائع يبيعون أو مسجلة

 ساعة 15إىل  19 من الواقع يف يعملون العمل عن العاطلني يسمون من أغلبية فإن وهكذا الغنية الطبقات أحياء
 .1املنخفضة األجور هي ما بقدر البطالة ليست ومشكلتهم .األسبوع يف أيام سبعة إىل ستة من و يوميا  

 اخلطط وخارج رمسية غري بطريقة املدن يف البناء معظم يشيد إذ املدينة، يف هاما   دورا   الرمسي غري البناء ويلعب
 اخلطة إطار خارج النامية البلدان مدن يف ثالتحدي أو الصيانة أعمال أو املساكن بناء يتم ثحي احلضرية، الرمسية
 رأس تكوين يف واملسامهة مستثمرة، غري موارد بتعبئة العملية هذه وتقوم. عادة قانونية غري مستوطنات ويف الرمسية

 املتدين العمل خصوصا   املدن يف للعمالة هاما مصدرا ؤالءهل الرمسي غري القطاع بناة ميثلو  .العمالة وحتفيز املال
 عبئا   جمموعهم يف يشكلون وال الطاقة أو التكنولوجيا أو املال رأس بكثافة يتسم ما لديهم ليس وهم .املاهر وغري

 بدأت وقد احمللية والطلبات احلاجات تلبية يف مبرونة يتمتعون أهنم ذلك إىل يضاف. األجنبية العمالت يستنزف
 .سحقه من بدال   عملهم عن السكوت يف احلكمة ترى عديدة حكومات

 :الغاز انبعاثات خفض وبالتالي النفايات تدوير إعادة في رئيسي مساهم .1
 يف فعالية الطرق أكثر إحدى وهي النفايات استخدام وإعادة تدوير يف أساسيا دورا القمامة مجع عمال يلعب

 تشكل اليت الصلبة املواد تدوير وإعادة فرز خالل فمن احلراري، لالحتباس املسببة الغازات انبعاثات من التقليل
 يسبب الذي األخري هذا والفوران الديوكسني تشمل اليت انبعاثاهتا حبكم احرقت ما إذا( للتلوث خطريا مصدرا

 . اجلو يف املنبعثة الغازات حدة ختف ,2)األجنة وتشوه السرطان
 يعكسه كما فقرا األكثر السكان ليسوا القمامة فجامعوا العمال من آلالف مربح دخل مصدر التدوير ويوفر

 األدىن األجر يفوق أن ميكنه كما اليوم يف دوالر 1 البالغ الفقر خط يفوق منهم الفرد فدخل عملهم ظروف
 الوقت يف الشهر يف يورو 099إىل  115 بني املتوسط يف مراهق يكسب مثال كرومانيا بلد ففي ان,لبلدلبعض ا

 الذي الوقت يف الشهر يف دوالر 55ى عل شاب حيصل السالم دار ويف دوالر، 09 الدىن األجر فيه يبلغ الذي
 . 3دوالر 05 األدىن األجر فيه يبلغ

 جامعي أغلبية تعمل ثحي الرمسي غري القطاع عاتق على تقع ألهنا الدوالرات ماليني احلكومة على يوفر كما
 مكتب طرف من لعددهم إحصاء مت أنه إال عددهم إحصاء صعوبة من الرغم وعلى اقتصاد الظل يف القمامة

                                                           
 131 ص السابق، المرجع 1
 8/31/1833بتاريخ  6611 العدد االقتصادية، مجلة ،للخطر الهنود القمامة جمع عمال حياة تعرض للبيئة صديقة مشروعات :كومار هارثا 2

  www.eleqt.comمتاح على الموقع 
3 www.Wikipidia.com/la récupération informelle des déchets 

http://www.eleqt.com/
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 التدوير إعادة يف العاملون ينب الذي :1-1 اجلدول يوضحه ما حسب العامل مدن كربى بعض يف الدويل العمل
 .1990 لسنة الدويل العمل مكتب تقرير حسب العامل مدن بعض يف للنفايات الرمسي غري

 

 2002 لسنة العالم مدن بعض في للنفايات الرسمي غير التدوير إعادة في العاملون :1-2 الجدول    
 

عدد سكان العاصمة  المدينة البلد
 )مليون(

العاملون في إعادة التدوير غير الرسمي 
 للنفايات

 (%النسبة ) المجموع
 0.1 199999 10 دهلي اهلند
 5.5 199999 19.1 بومباي 

 0.1 00999  9.9 جاكرتا أندونيسيا
 0.98 09999  19 القاهرة مصر
 1.0 05999 00.0 جمموع البلد كينيا

 8.05 99999 11.0 بيونس أيرس األرجنتني
            www.wikipidia.com/the recuperation informetion                املوقع على متاح ويكيبيديا احلرة املوسوعة :املصدر

  

 دهلي مدينة يف مثال يبلغ الظل اقتصاد يف النفايات جامعي عدد أن نالحظ :1-1 اجلدول أرقام حسب
 أنظر) رمسية غري بطريقة النفايات مجع يف يشتغلون 0مواطن هناك  ألف لكل أي رمسي غري عامل 199,999

 (.11 امللحق
 

  :وتكلفته بالفساد اقتصاد الظل عالقةالمطلب الرابع: 
 اجلديدة الشركات دخول أمام العقبات ويضع اقتصاد الظل، إىل للهروب باألعمال  )االقتصادي ( الفساد يدفع

 فرص ويقلل الرمسي، االقتصاد يف العمل فرص تقليل إىل ييؤد مما باألعمال، القيام تكلفة ويرفع السوق، إىل
 اقتصاد الظل بني العالقة إبراز وسيتم. خاص بشكل ذلك من الصغرية األعمال ينوتعا. النمو يف الشركات
  .األخري هذا تكاليف مث والفساد

 :بالفساد اقتصاد الظل عالقة -1
 أو خراآل إىل احدمها حيتاج كالتوأم أو واحدة لعملة وجهان أهنما على والفساد اقتصاد الظل إىل ينظر ما غالبا  

 تكون فقد ختتلف أن ميكن العالقة وهذه خر،باآل أحدامها عالقة يف ثالبح إىل دفع امم بعضا بعضهما حيارب
 .1اآلخر مكان أحدمها حيل وقد تكاملية

                                                           
1 Freidrich Schneider :shadow Economies and Corruption all over the world, Op., Cit. p.31. 
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 الكبرية الدميقراطيات وذات املرتفع الدخل ذات الدول ففي الدخل، منخفضة أو الدخل مرتفعة الدول سبحبو 
 راشد، حكم وجود ظل يف ينمو ال ألنه التضاؤل إىل اقتصاد الظل فيها يتجه القانون وحكم بالعدالة تتسم واليت

 عالقة واقتصاد الظل الفساد بني فالعالقة املنخفض الدخل ذات الدول يف أما ،الفساد حمل الراشد احلكم حيل إذ
  .اقتصاد الظل زاد الفساد زاد كلما أي تكاملية

 من بالرغم القانون حكم فيها يطبق ال واليت الدميقراطية احلريات فيها متارس ال اليت الدول يف اقتصاد الظل ينتشر
 له حيققها مل إذا اخلاصة مصلحته لتحقيق فرد كل سعي يف الفاسدة املعامالت تنتشر وبالتايل القوانني وجود

 ويتفشى الفوضى وتعم املتعارضة القوانني تكثر واحد قانون حكم من بدال و به اخلاص قانونه يوجد فإنه القانون
 .وصوره مظاهره بكل الفساد

 :الفساد تكاليف -2
 أكثر يومي أساس على معه التعامل أن ويبدو مؤسساتيا   مرتّسخا الفساد طابع يكون االقتصادات، من العديد يف

 .خاطئ سلوك جُمّرد من أكثر هو الفساد أن فيعين اقتصادية مشكلة الفساد اعتبار لكن .مكافحته من سهولة
 على وللحكومات اخلاص، وللقطاع للمجتمع ُمكلف فهو األفراد، من قليال   عددا   أفاد ولو الفساد، أن يعين فهو

 صور يف تظهر الفساد وكلفة الفساد، تكلفة بأسره واجملتمع واألعمال املشروعات تتحملحيث  .الطويل املدى
 :املثال سبيل على منها نعرض شىت

 األعمال مناخ على بالتأثير االستثمارات انخفاض 
 يدركون احملتملني املستثمرين أن كما. هبا التنبؤ ميكن ال اليت التكاليف من واحملليون األجانب املستثمرون يتخوف

 امللكية حقوق على احلفاظ فإن وبالتايل حيرتم، وال ينتهك القانون أن للفساد الواسع االنتشار هلذا مشاهدهتم من
 اخنفاض إىل يؤدى مما باملخاطر، حماط ا البلد هذا مثل يف االستثمار جيعل الذي األمر مضمون، غري أمر ا يصبح

  .النمو معدالت اخنفاض مث ومن االستثمار
 واالبتكار الكفاءة وقلة المنافسة ضعف:  
 تتنافس ال بذلك وهى. تستحقها ال واقتصادية مالية ميزات على الشركات حصول يعىن الرشوة طريق عن الرتبح
 هبدور  وهذا. إليه اجلديدة الشركات دخول دون حتول أيض ا وهى والطلب العرض أى السوق قواعد أساس على
 تنوع قلة على عالوة جودة، أقل بنوعيه وقبوهلم للبضائع، أعلى ألسعار املستهلكني حتمل إىل األمر هناية يف ييؤد

  .اقتصاد الظل أصحاب لدى املعروضة السلع إىل التوجه وزيادة .املعروضة املنتجات
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 والمنتج الخدمة على الرقابة فعالية من يثبط الفساد:  
 الرقابة مراحل من مرحلة أي يف الفساد دخل فمىت مراحلها بكل الرقابة وظيفةل احلسن السري على الفساد يؤثر
 . 1املنافسة على التأثري وبالتايل املنتج خدمة جودة يف التأثري إىل يؤدي كما اخلطة فعالية على سيؤثر ذلك فإن

 النمو مستويات ُيخفض الفساد: 
 بالنسبة أشد, )واملال الوقت (املرتفعة الفساد تكاليف حتتّمل ألهنا الصغرية املشاريع على سلبا   يؤثر الفساد

 لتجنب أقل سلطات عام، بوجه متلك، الصغرى فالشركات. الكربى الشركات على منه الصغرية للمؤسسات
 تكاليف املستهلكني حتميل تستطيع ال فهي وبالتايل. التنافسية عالية بيئات يف العمل إىل متيل وهي الفساد،
 النمو معدل على يؤثر وهذا للبقاء، أصعب ظروفا   الفاسدة البيئات يف الصغرى الشركات تواجه وهكذا. الفساد

 .2االقتصادات معظم يف النمو حُمّرك تشكل الصغرى الشركات ألن االقتصادي
 الخاص القطاع في التوظيف مستويات ُيخّفض الفساد: 
 غري القطاع إىل االنتقال على األعمال شركات إجبار طريق عن اخلاص القطاع يف التوظيف الفساد خُيّفض
 على قادرة تكون لن الشركات ألن باألعمال، القيام نفقات وزيادة دخوهلا، أمام احلواجز إقامة طريق وعن الرمسي،

 .والتوّسع النمو
 األجيال عبر وتنتقل الوقت بمرور تترسخ ثقافة الفساد يخلق: 

 يفرض ال ثوحي أعماهلم عن مسؤولني السلطة أصحاب يكون ال ثحي الوقت مبرور ترتسخ ثقافة الفساد خيلق
 القانون تطبيق بيده الذي الشخص سيادة بل القانون سيادة تفرض ال لذلك .ونزيهة دائمة بصورة القانون تطبيق
  .األجيال عرب تنتقل واليت الثقافة هذه ويرثون الفاسد املناخ هذا ظل يف األجيال وترتعر
 الجريمة مستويات وزيادة السياسي االستقرار عدم يزيد الفساد: 
 ارتفاع على يعمل االستقرار عدم أن كما السياسي، االستقرار عدم يف واسع نطاق على الفساد يساهم

 ثحي املهن ونوعية اجلرمية بني عالقة وجود أثبت" فقد واجلرمية باقتصاد الظل الفساد عالقة ويف اجلرمية مستويات
 املهن أصحاب بني أدناها صلت تكاد حىت اليدوية واحلرف الزراعية املهن بني ذروهتا تصل اجلرمية أن ظهر

 وحكم الفساد مكافحة جمال يف كثريا متعثرة إفريقيا كشمال مناطق جعلت اليت هي رمبا اآلثار وهذه، 3"الفكرية
 .1-1 الشكل يف واإلدارة التنظيم مؤشر يوضحه مثلما القانون

                                                           
 الموقع على متاح ,1888 واشنطن الخاصة، الدولية المشروعات مركز ،"الفساد تكاليف "شكولينكوف، أليكسندر سوليفان، جون 1

www.cipe.org 
2 Daniel DOMMEL : Face à la corruption .Edition Dis. Ibn Khaldoun, 2004. PP. 50-51.. 

 االسكندرية، طبعة، بدون الجامعة، شباب مؤسسة ،"االجتماع علم في دراسة "والمجتمع الفقر :رشوان أحمد الحميد عبد حسين 3

 313,ص1887
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 البنك ، والتنمية التمويل جملة ، "يتحقق مل.. وعد " والعولمة النمو في إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة تخلفت لما :عابد جورج :املصدر
 .10, ص1990, مارس ، الدويل

 خيص فيما املناطق باقي عن كثريا متخلفة وإفريقيا األوسط الشرق منطقة أن :1-1 الشكل من جليا   يتضحو 
 وفاعلية القانون حكم أو للمساءلة اخلضوع ناحية من أو السياسي االستقرار ناحية من واإلدارة التنظيم مؤشر

 بعكس املناطق، هذه يف اقتصاد الظل حجم منو على ينعكس وهذا للمساءلة اخلضوع ناحية من أو احلكومات
 كبرية درجات املؤشر هلذا الفرعية املؤشرات فيها يبلغ اليت االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون منظمة دول

  .%199 نسبة إىل اهمجيع يف تقرتب
 يف العاملون أثبت وقد األحسن حنو رمبا األنظمة تغيري يف سببا يكون أن ميكن والفساد اقتصاد الظل أن كما

 أول فيها نطلقتا اليت تونس من العريب الربيع بداية شهده كما الفاسدة األنظمة تغيري على قدرهتم اقتصاد الظل
 .للخضر متجولة عربة من التغيري رياح

 :(2002-1990الظل في الجزائر ) : اقتصادالثانيالمبحث 
 ألنشطةالكلي  احلجم يبلغ حيث اقتصاد الظل، يتنام بظاهرة الثمانينات حقبة خاللمتيز االقتصاد اجلزائري 

 وأن، 11990  سنة اإلمجايل ياحملل الناتج حجم من %01.1 متاحة إحصائية آخر حسب اجلزائر يف اقتصاد الظل
 هذا يف وسيتم. 2الوطين الدخل أمجايل من يورو مليار 8 حوايل تبلغ االقتصاد هذا داخل املتداولة األموال إمجايل
 به.أسبا حتديد اجلزء

                                                           
 األول. الفصل في 11 ص 3-1 الجدول أنظر 1 

2 Algérie, Le marché informel avoisin les 6 milliard d’Euro, ] en line[ disponible sue site : 
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 :الظل في الجزائر نمو اقتصادأسباب  :المطلب األول
 العرض بني كاالختالل اهليكلية اإلختالالت من جمموعة من الثمانينات حقبة خالل ياجلزائر  االقتصاد عاىن

 من وغريها النفط أسعار تدين جراء من التضخم ومعدالت الفائدة وأسعار واألجور واألسعار الكليني والطلب
 السلع أسواق يف ياحلكوم التدخل سياسات أدت كما. اقتصاد الظل يتفش يف األثر هلا كان اليت اإلختالالت

 مارستها اليت التأثريات خالل من وذلك يةمسالر  لألسواق موازية أسواق نشوء إىل األجنيب والصرف اإلنتاج وعوامل
 ونذكر منها : يةمسالر  األسواق يف واألسعار والعرض الطلب هيكل على

  التطورات مواجهة عن النظام عجز إن :الضريبي االستقطاع معدالت وارتفاع الضريبي النظام جمود -1
 من الدخل لضرائب احلدية واألسعار الضرييب، االستقطاع معدالت وارتفاع ناحية من واالجتماعية االقتصادية

 والغش للتهرب قوية حوافز ولدت املنفذة اإلدارة إمكانيات وتواضع العقوبات، ضعف ظل ويف ثانية، ناحية
 .املستويات خمتلف على املنظمة غري األنشطة ممارسة إىل باللجوء الضرييب

 محاية بني اإلرتباط مدى عن اهليكلية اإلصالحات كشفت :هيكلية بإصالحات والقيام األسواق فتح -2
 -1999 الفرتة يف ملحوظة زيادة السلع استرياد وسجل .السلع استرياد يف امللحوظ التطور و السوق
 %09 لتفوق النمو وترية واستمرت(،  السعر ألثر باالعتبار األخذ مع %15ب          قدر يسنو  منو مبعدل)  1990

 إىل كبرية بدرجة السبب ويرجع السوق يف كبرية حصة الصناعة خسرت كما،  1990 يف احلاصلة الزيادة يف
 الطلب، إشباع من ومتكنها يةمسالر  غري السوق طرف من املعروضة السلع إسترياد زيادة املشروعة، غري ملنافسةا

 يفسر البنوك يف يةمسالر  السوق صرف سعر عن مرتفعا املوازية السوق يف الصرف سعر بقاء استمرار أن كما
 .1منها زاد يالذ الفساد وانتشار املؤسسات، إنشاء وعراقيل اقتصاد الظل، إىل التحويالت حجم بكرب

 البالد عرفتها اليت واالجتماعية االقتصادية التحوالت شكلت سياسة االنفتاح والغش الجبائي واالجتماعي: -3
 : ييل ما احلصر سبيل على منها نذكر واليت ياجلبائ الغش لتطور ياألساس العامل األخرية السنوات خالل

 على املسجلة النقائص إىل هذا يرجع نأ وميكن والضريبية اجلبائية املنظومة أداء ضعف على المستوى المؤسسي: -
 إىل الكبري امليل والعصرنة، التنظيم من ةمسحا مرحلة األخرية هذه عرفت حيث واجلمركية اجلبائية اإلدارة مستوى

 .العاملية السوق إىل واالنضمام اخلارجية والتجارة النشاطات حترير ظل يف اجلبائيني والتهرب الغش

 األول املظهر يتعلق :والتهريب الغش من أساسني مظهرين اجلمارك هتواج السياق هذا يف :الغش الجمركي -
 أو يالتقليد الغش بتيار الثاين املظهر ويتعلق ،املنظمة غري للنشاطات املوازية الشبكات يزود يالذ بالتهريب

 .2البضائع ومصدر والقيمة النوع حول املزورة بالتصرحيات اخلاص يالعامل

                                                                                                                                                                                     
http://www.algerie360.com/economie/algerie-le-marche-informel-avoisine-les-6-
milliardsd%E2%80%99euros/       
1 Ibidem. 

 .11ص سابق، مرجع ،"قياسية دراسة"الجزائر في البطالة مشكلة تعديل في المنظم غير القطاع دور تقييم  :على بودالل  2
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 ةاملشكل وجدت وال حقيقيا   خطرا   اقتصاد الظل يعترب ياالجتماع الضمان لقطاع بالنسبة :الغش االجتماعي -
 والشركات واملؤسسات واملتوسطة الصغرية املؤسسات مستوى على خاصة ولكن الصغرية، " املهن " مستوى على

 يف حتقيق بإجراء االجتماع للضمان الوطين الصندوق قام التهربات هذه ضخامة أمام. اخلدمات وشركات التجارية
 املستخلصة املعلومات وتوضح عمل رب 8988واليات تعلقت ب      5على مستوى  1991 لسنة األول يالسداس

 ال العمل أرباب نصف حوايل ،ياالجتماع الضمان إزاء املخالفات من كبري عدد إحصاء ,1التحقيق هذا من
 الوطين األجر دون متدنية أجور يدفعون العمل أربابي ثلث نشاطاهتم، فيها ميارسون اليت احملالت ميتلكون
 النتائج وتؤكد االشرتاكات دفع من التهرب أمهية بينت ياالجتماع للضمان الوطين الصندوق ومعاينات ،املضمون

 .يةمسالر  غري السوق يف العمل ممارسة
 :البطالة واقتصاد الظل  :المطلب الثاني

أ،  1-1 اجلدول ويوضح التنموية اخلطط حسب اقتصاد الظل ظاهرة يتنام أسباب أهم أحد البطالة ةمشكل تعترب
 .1998-1889ب معدالت البطالة من  1-1و 

 (%) 2000-1990أ: معدالت البطالة من  2-2جدول 
 الجيل األول من االصالحات

 1999 1888 1880 1881 1881 1889 السنوات

 18.5 18.9 19.8 10.9 19.0 18.9 معدل البطالة
 1999-1889 للسنوات بالنسبة . 09 ص سابق، مرجع ، علي بودالل على باالعتماد الباحث إعداد من :املصدر

 
 

 (%) 2009-2001: معدالت البطالة من ب 2-2جدول 
 

 إصالحات الجيل الثاني
 1998-1995الربنامج التكميلي لدعم اإلنعاش االقتصادي  1991/1990برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي  السنوات

1991 1991 1990 1990 1995 1998 1990 1999 1998 
معدل 
 البطالة

10.0 15.8 10.0 10.0 15.0 11.0 11.9 11.0 19.1 

 يف التشغيل على املباشر األجنيب االستثمار أثر طاليب، حممد فوضيل، فارس و1990-1889 للسنوات بالنسبة . 09 ص ، علي بودالل مرجع سابق :املصدر
, بالنسبة للسنوات من  1999 اجلزائر جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية ، حتسني وأليات اجلزائر يف التشغيل واقع حول الثاين وطين ملتقى اجلزائر،

1990-1998. 

 اإلصالحات من األول اجليل فرتة يف زادت البطالة منو معدالت أن نالحط املركب: 1-1 اجلدول أرقام من
 اخلاص بالقطاع إهتمام إيالء عدم إىل يرجع رمبا وهذا %18.5إىل  %18.9 من زاد حبيث اهليكلة إعادة بسبب

 املؤسسات برتقية املتعلق القانون إصدار يصادف يالذ 1991 وبعد العمومية املؤسسات يف العمال وتسريح

                                                           
 .9ص السابق، المرجع  1
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: 1-1 الشكل أنظر اقتصاد الظل حجم مع وباملقارنة البطالة معدالت يف تناقص نالحظ واملتوسطة الصغرية
 التايل.

 
 الفصل األول. 01ص 0.1 اجلدول معطيات على باالعتماد الباحث أعداد من املصدر :املصدر

 نسبة  أكرب شهدت اليت 1990 سنة بعد اقتصاد الظل حلجم ملحوظ تراجع: نالحظ 1-1 الشكل من انطالقا
 . %05.8ب         تقدر
 اإلدارية املصادر خمتلف تقدمها حصائل من انطالقا و املنظم والشغل الدميغرافية، املعطيات من انطالقا أن كما
 وهذا 1888سنة  %10      ب اجلزائر يف يمسالر  غري التشغيل نسبة التخطيط مصاحل قدرت فقد البطالة نسبة لكوكذ

 يمسالر  غري للتشغيل إجيابيا تطورا 1888مقارنة بنسبة  1990 لسنة املعطيات هذه وتظهر 1الفالحة قطاع خارج
 .ميسالر  غير التشغيل تطور يبين يالذ: 3-2 الجدول يوضح كما

 2003 1999 1992 1992 التششغيل
 8910 5.181 0.890 0.198 التشغيل املنظم -1

 195 180 - - مبا فيه أشكال أخرى للتشغيل
 1.108 811 1.101 899 التشغيل غري املنظم-1

 0.108 8.900 5.915 0.800 إمجايل التشغيل
 10.1 15 18.0 10.9 من إمجايل التشغيلحصة التشغيل غري املنظم 

 78 .ص سابق، اجلزائر،مرجع يف البطالة مشكلة تعديل يف املنظم غري القطاع دور تقييم ، يعل بودالل :املصدر

                                                           
 .93,21ذكره،ص سبق مرجع( 3003) واالجتماعي االقتصادي المجلس تقرير  1 
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إىل  1881سنة  %10.9 من ارتفع حيث التشغيل إمجايل من التشغيل حصة تزايد 0-1 اجلدول من ويالحظ 
خالل  %19.8إىل  %10.1كما انتقلت نسبة التشغيل غري الرمسي يف قطاع الفالحة من   1990سنة  10.1%

 . 1نفس الفرتة
 يستوعب هأني أ اقتصاد الظل يف التشغيل يف زيادة يصاحب يةمسالر  البطالة معدالت تزايد أن يفسر وهذا

 . باالقتصاد الرمسي مقارنة الوظائف خلق يف همرونت يعكس ما اجلدد الداخلني

  :سوق العمل غير الرسمي في الجزائر :المطلب الثالث
 يأ هيضبط ال حبيث العمل حركية هفي تتزايد حيث للعمل، الثاين يالرئيس السوق يمسالر  غري العمل سوق ميثل

 منو أن كما ية،مسالر  السوق يف حركيتها قلت إذا يةمسالر  غري السوق حركية تزداد حبيث ، قانوين تنظيم أو تشريع
 اهلبوط حنو االقتصادية الدورة هتتج امعند ينمو حيث االقتصادية الدورة حسب يتحدد اقتصاد الظل يف العمل

 .2صحيح والعكس
 إىل اقتصاد الظل يف العاملني نسبة ارتفعت حبيث اجلزائر يف لالنتباه ملفت بشكل يمسالر  غري العمل وتطور

 العمومية واألشغال البناء وقطاع يالفالح القطاع يف يمسالر  غري العمل يتمحور كما،  1885لسنة  15.15%
 حبيث يةمسالر  وغري يةمسالر  السوق بني التداخل ظاهرة ياجلزائر  العمل سوق يف تنتشر كما. يةمسالر  غري والتجارية

 يف وظائف يزاولون العمومية االقتصادية واملؤسسات العمومية اإلدارات يف العاملني أن الوظائف من الكثري يف جند
 هلدي الفرد أن جند حبيث يمسالر  غري العمل بني التداخل يالحظ كما وظائفهم مع باملوازاة يمسالر  غري السوق
 .3قطاع التجارة ويف يالفالح القطاع يف وظائف جمموعة

 العمل فرصفتطور  1990إىل  1999 من الفرتة أما التسعينات سنوات يف اقتصاد الظل يف للتشغيل بالنسبة هذا
 .1990-1999 من العمل فرص تطورأ و ب،  20- الشكل يف تظهر يمسالر  غري القطاع ولدها اليت

 غري القطاع ان نالحظ حيث النشاط قطاعات حسب العمل فرص تطور نالحظ: 0-1أ و  20-من الشكل 
 كل يف العمل فرص من عدد أكرب يوفر حبيث والتجارة والبناء والصناعة الزراعة قطاعات يتصدر الذ هوالرمسي 

 يف أدناها غتلوب عمل فرصة 500,999 املوفرة األعمال عدد بلغ حيث 1990 سنة يف خاصة القطاعات
 .عملفرصة  8,999ب      1990

 

                                                           
 .99 ص سابق، مرجع علي، بودالل  1

2  Philipe HUGON, Naima PAGES, Ajustement structurel Emploi Et Role des partenaire sociaux en 

afrique froncophone, Les cahiers de l’emploi et de la formation N°28, CERDE/forum.Office 

internationale du travail, 1998, p.44. . 
 .303,303ص ذكره، سبق مرجع :شهرة بن مدني 3
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 277ص النظراء، قبل من التقييم آلية : اجلزائر يف احلكامة برنامج تنفيذ حالة حول تقرير على باالعتماد الباحث إعداد من :املصدر

 108،ص احلكامة برنامج تقرير على باالعتماد الباحث إعداد املصدر
 الشباب من %15 أن حيث للبطالة عرضة األكثر همسنة  19 من األقل الشباب فئة أن إىل اإلشارة وجتدر
 لدىويرجع هذا إىل غياب التأهيل  %10سنة بنسبة  10و  19 بني الفئة تأيت مث عاطلني,سنة  19 من اإلقل
 بني الفئة مث العاطلني من %19 ميثلون الذين الشهادات حامل فئة البطالة تصيب كما،  الشباب من الفئة هذه
 حسب والبطالة التشغيل نسب ييعط: التايل 0-2، واجلدول 19991وهذا سنة  %18سنة ب        18و  15

 . يالتعليم املستوى
                                                           
1  CNES : Rapport national sur le développement humain en Algérie. conseil national 
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 : نسب التشغيل والبطالة حسب المستوى التعليمي2-2جدول 
 

 نسبة البطالة % النسبة التشغيلية % التعليميالمستوى 
 1.0 11.5 بدون مستوى تعليمي

 89.0 55.1 ابتدائي/ متوسط
 15.0 11.8 ثانوي

 11.9 19.0 تعليم عايل
 199 199 اجملموع

Source : CNES : Rapport national of developpement humain in Algerie. Conseil national economice at 

social at PNUD,2008. P.34 

 

 تليها املتوسط ياالبتدائ املستوى أصحاب لدى منتشرة بطالة نسبة أكرب : نالحظ أن0-1 اجلدول نسب من
 بدون األفراد أما والتشغيل البطالة نسب تقارب العايل التعليم على ويالحظ يالثانو  التعليمىي املستوى اصحاب
 .%1.0      ب يقدر إذ ضمنخف لديهم البطالة فمستوى مستوى

 متسرب 599,999 سنويا حيصى حبيث ياملدرس التسرب ظاهرة تفاقم مع اجلزائر يف البطالة ةمشكل حدة تفاقمتو 
 األقل الفئات بأن ويالحظ العمل، سوق ييغذ يالتعليم النظام وأن خاصة كبري العدد وهذا السنة يف يمدرس

 .1الظاهرة هلذه عرضة األكثر هم والذكور أقصاها لديهم البطالة نسبة تبلغسنة  19 من

  :الظل في الجزائر اقتصادآثار  :المطلب الرابع
 من السوق، يف احمللية الشركات حصة احنسرت فقد ياجلزائر  االقتصاد على انعكاسات عدة اقتصاد الظل يسبب

 عمليات من رافقها وما املقلدة املنتجات ظاهرة ارتفاع لكوكذ يةمسالر  غري والتجارية الصناعية النشاطات جراء
 الضمان يلةصح يف خسائر لكوكذا الضرييب التهرب جراء من ملداخيل العامة اخلزينة وخسارة للفواتري تزوير

 :منها نذكر االجتماع
 احنصار يف الواردات إمجايل ارتفاع سببتت حيث :التجاريةو  الصناعية المحلية الشركات حصة على األثر -1

 سلبية منو نسبة مسجال   تراجع، أكرب ياحملل يالصناع القطاع وسجل السوق، يف احمللية الشركات حصة
 للقطاع الباب فتح ما وهو ،يالصناع القطاع تنافسية وعدم القانونية، غري املنافسة نتيجة %1.1ب       قدرت

 مستفيدة املوازية، السوق يف أسعارها تراجعت اليت الصناعية املنتجات على ياملتنام الطلب يليغط ياملواز 
 املوسوم ،يالتجار  القطاع لتشمل املاضية السنوات خالل امتدت اليت املمارسات يوه نوعيتها، رداءة من

 والتصريح البيع بعد ما وخدمة والضمان املضافة، القيمة ضريبة وجود عدم وبالتايل"الفوترة"،  غياب مبظاهر
 يمسالر  غري العمل فإن ي،مسالر  القطاع يف يمسالر  غري والعمل يمساملو  العمل اإلعتبار بعني وباألخذي، اجلبائ

                                                                                                                                                                                     
économique et social et PNUD,2008. P.34 www.cnes.dz 
1 Ibid. P.58. 
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من العمالة غري الزراعية غري مصرح هبا يف الضمان  %05 نسبة ما أن كمامن قوة العمل،   %01ميثل 
 .1من العمالة الرمسية غري مصرح هبا %15االجتماعي، إضافة إىل نسبة 

 1.10 بني فمن ية،مسالر  غري النشاطات من نسبة أكرب بوجود يالتجار  القطاع يعرف القطاع التجاري: -1
 يشتغلون ألف 581، مقابل قانونية بصفة ألف 509 يشتغل ،يالتجار  القطاع يف يشتغلون شخص مليون
 بطريقة يشتغلون الذين بني من ويوجد لنشاطهم، قانوين وجود دون من ينشطون أو قانونية، غري بطريقة
 يشتغلون الذين إىل هنفس الرقم وبإضافة االجتماع، الضمان مصاحل لدى هبم مصرح غري ألف 199 قانونية
 القطاع يف العاملني من % 89 يعادل ما وهو قانونية، غري وظيفةألف  099 إىل العدد يرتفع قانونية، بصفة
 املضافة القيمة من %10ما قيمته  1990 سنة يالداخل الناتج يف يالتجار  القطاع مسامهة وبلغتي التجار 
 العدد إىل بالنظر متواضع مستوى وهو القطاع خارج االستغالل ضفائ من %15 و احملروقات قطاع خارج
 يف تنشط مؤسسة ألف 119 على موزعة مؤسسة ألف 009 عددها البالغة التجارية للمؤسسات القليل
 .2استرياد شركةألف  15 و اجلملة نشاط يف مؤسسة ألف 09 و التجزئة قطاع

 واهلند الصني من اجلزائر واردات سجلت حيثاستيراد المنتجات المقلدة وضعف أساليب الرقابة:  -0
 مراقبة عملية فيها تصعب الدول هذه كون هائلة، منو نسب وأندونيسيا، وماليزيا وتركيا ومصر والربازيل

 السلع على اجلمركية التعريفة تفكيك ورغم، بالتقليد معروفة دول عادة يوه الصناعية، املنتجات نوعية
 يف التنفيذ حيز دخل يالذ األورويب االحتاد مع الشراكة اتفاق مبوجب األورويب االحتاد بلدان من املقبلة
 .19993و  1999 بني ارتفاعها واصلت آسيا بلدان من املقبلة السلع أن إال، 1995 سبتمرب من األول

 وجود من تنزعج ال ،هنفس الوضع مع احلكومة وأصبحت .احمللية السوق يف غريبة اجلزائرية السلع وأصبحت
كما ، من امجايل العاملني %09ب     " السوق السوداء" وهو ما يعادل  يعرف ما يف يشتغل يجزائر ماليني  0

 تغطية بإمكاهنا احملروقات عائدات دامت ماأهنا أصبحت ال تنزعج من اخلسائر اليت تتكبدها اخلزينة سنويا  
الكبري  الضغط هو كل ذلك من واألخطر البرتولية، اجلباية على تعتمد اليت العامة املوازنة يف يالسنو  العجز

 . العامة الصحة على جدا   خطرية منتجات هجمة ضد هحيمي من جيد مل يالذ اجملتمع هيتحمل الذ

 مسجلني غري املستقلني العمل أرباب عدد وصل الخسائر في حصيلة الضرائب والضمان االجتماعي: -0
من أصل  %80.5 إىل 1998 عام لإلحصائيات الوطين الديوان هبا قام دراسة حسب يالتجار  السجل يف

وفيما يتعلق بالضمان االجتماعي وصل عدد األشخاص غري املنخرطني يف الضمان  1,908,999
من التشغيل الكلي.  %08.0يف قطاع الزراعة ما ميثل  1,119,999منها  0,101,999االجتماعي إىل 

                                                           
 الموقع على متاح االقتصادية، الرؤية مجلة ،الجزائر في الموازي القطاع عوائد بوكروح، الوهاب عبد 1 

http://www.alrroya.com/node/15415 :   
 .السابق المرجع 2 
 سابق مرجع الجزائر، في الموازي القطاع عوائد بوكروح، الوهاب عبد 3

http://www.alrroya.com/node/15415
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، وعدم %88.0ما يف جمال التهرب الضرييب فقد بلغت نسبة أرباب العمل املتهربني من الضريبة كليا  أ
. وتزداد نسبة الذين يتهربون بشكل جزئي %00السداد خيص بشكل أصحاب األعمال األحرار بنسبة 

 .1%89.9وكلي من الضرائب لتصل إىل 
 بـــــــ: االجتماع الضمان بالنسبة العامة الميزانية خسارة تقدر

 .الدخل على للضريبة بالنسبة جزائر دينار مليار 22  -
 .المضافة القيمة على للضريبة بالنسبة جزائر دينار مليار 22  -
 . االجتماع الضمان القتطاعات بالنسبة مليار 120  -

 نفسية مظاهر إىل املادية، اجلوانب من ،ياجلزائر  االقتصاد على اقتصاد الظل التساع السلبية االنعكاسات وتعدت
 كما يطبيع ءيش أهنا على املوازية السوق إىل ينظر همكونات مبختلف ياجلزائر  اجملتمع أصبح حيث جدا ، خطرية

مليار دوالر،  9.5        "منتدى رؤساء املؤسسات"، أن عوائد القطاع املوازي يف اجلزائر تقدر ب      ل دراسة أظهرت
من الناتج الداخلي اخلام خارج قطاع  %10سر اجلزائرية املنتجة، وما يعادل من عوائد األ %10وتشكل 

، أن عدد العاملني يف القطاع املوازي يف 1990احملروقات، وكشفت دراسة أجريت يف الثلث الثالث من سنة 
 .2من القوة العاملة يف اجلزائر %05مليون شخص، بنسبة  9.15ماليني شخص من إمجايل  0اجلزائر بلغ 

 املهن على مقتصرا   يعد مل املوازية السوق يف العمل إنتفشي العمل غير الرسمي بين المهن المختلفة:  -5
 يف األسنان أطباء من %19 ويشتغل عاليا ، تكوينا   تتطلب اليت التخصصات إىل امتد بل البسيطة، الثانوية
من  %10 و اآليل، اإلعالم يف املهندسني من %15 و املعماريني، املهندسني من %18، و املوازية السوق

من املختصني يف الصحة وتؤكد  %0من االساتذة، و  %5من اخلرباء احملاسبيني، و  %8احملاميني، و 
منهم غري مصرح هبم لدى  %08، املؤقتني والعمال ياملواز  القطاع عمال من كبريا   عددا   أناألرقام نفسها 

 دميومتها وعدم يشغلوهنا، اليت الوظائف هشاشةبسبب  الضمان االجتماعي، أي أهنم جمرد عمال فقراء،
 يف العمال ويتوزعدوالر شهريا .  159 احلاالت أحسن يف يتعدى ال يالذ ياملاد عائدها وتواضع

، والبناء %19.1الزراعة  ،%50.0 واخلدمات العمومية واإلدارة لتجارة،: اعلى القانونية القطاعات
، أما القطاعات اليت توفرها فرص أعلى، فهي قطاعات %10.1والصناعة  ،%10.1واألشغال العمومية 

يوما  يف السنة،  89إىل  59التجارة و اإلدارة العمومية، كما أن عمال القطاع الفالحي ال يشتغلون سوى 

                                                           
1  Youghourta BELLACHE, L’économie informelle en Algérie, une approche par enquete auprès des 

ménages- le cas de Béjaia, Thèse de doctorat En Co-tutelle, Université de Béjaia et Université Paris- 

Créteil(France),Faculté des Sciences Economiques, des Science de Gestion et des Science Commerciales, 

Béjaiapp,76-78. les.archives- ouverts.fr/doc/0059/38/12/Bellache2010 .pdf 
 .سابق مرجع الجزائر، في الموازي القطاع عوائد ، بوكروح الوهاب عبد 2
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 فأصبحت الصناعة أما للتجهيز، يالعموم اإلنفاق بفضل ديناميكية العمومية واألشغال البناء قطاع ويعرف
 .19991و  1999 بني تراجعت التشغيل يف وحصتها العمال، من أقل عددا   تشغل

االستراتيجية المتخذة من قبل الجزائر في مجال الحد من البطالة وتحسين بيئة أعمال  :المطلب الخامس
  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

-1991 الفرتة طبعت واليت اجلزائر يف االصالح عمليات طبعت اليت الكربى االجتاهات طرح اجلزء هذا يف سيتم
 واملرأة التشغيل ترقية واسرتاتيجيات الغش ومكافحة املنافسة وتطوير ياملواز  السوق حجم بتقليص واملتعلقة 1998

 اجلزائر. يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات بيئة لرتقية الداعمة اسرتاتيجيات إىل التطرق مث

والمتعلقة  2009-2001الفترة  الجزائر في االصالح عمليات طبعت التي الكبرى االتجاهات .1
 باقتصاد الظل والتنمية: 

 اجلزائر يف بالتنمية اخلاصة االستشرافية الدراسات وإجراء واالجتماعية االقتصادية السياسات تقييم بغية
 يف العامة السياسة هدفتو  1999 جويلية يف االستشرافية والدراسات للتخطيط السامية احملافظة أنشئت
  :2إىل االقتصادية اإلصالحات جمال يف اجلزائر

 

 تقوم املوازية األسواق تأطري هبدف المستدام: النمو ودعم المنافسة وتطوير الموازية السوق تقليص -أ
 مع يتوافق منظم إطار يف الفضاءات هذه إدراج على احمللية السلطات مع بالتعاون العمومية السلطات

 إىل بالنظر كافية غري النتائج زالت ال الصدد هذا يف املبذولة اجلهود من بالرغم لكن ،السارية التشريعات
 0 يف عليها املصادقة مت اليت اجلديدة التشريعات فإن املنافسة تطوير خيص وفيما املستقرة غري األنشطة سعة
 إطار ويف. السوق وضبط العمومية الصفقات جمال يف واسعة صالحيات املنافسة جملس متنح 1999أيار 
 حجم تطور إذ ملحوظ بنمو االقتصادي النشاط اتسم 1990و  1888 الفرتة مدى وعلى النمو دعم

 الناتج من %05 متثل اليت باحملروقات يرتبط هألن هشا يظل النمو هذا لكن، %0 مبقدار اإلمجايل احملل الناتج
 حجم شكل املقابل يف ،3اجلبائية املداخيل من %85 يقارب وما الصادرات من %80 و اإلمجايل احملل

 .01.14ه نسبت ما اجلزائر يف يمسالر  غري االقتصاد
 : 5مبا يلي 1990-1999 الفرتة خالل العمل سوق متيز التشغيل: ترقية واستراتيجية البطالة محاربة -ب

 ألف وظيفة يف السنة. 099ألف و  059 بني يرتاوح صايف مبعدل عمل فرص خلق -

                                                           
 .سابق مرجع االقتصادية، يةالرؤ مجلة الجزائر، في الموازي القطاع عوائد بوكروح، الوهاب عبد  1
 األستاذ طرف من مقدمة وثيقة .)33 ص الجزائرية، الجمهورية ، 3002 الجزائر في الحكامة عن تقرير النظراء، قبل من للتقييم اإلفريقية اآللية 2

 (3010  دفعة الدكتوراه، مدرس األولى السنة لطلبة المستدامة، والتنمية الراشد الحكم مقرر إطار في .هللا عبد فرحات بن
 391 ص السابق، المرجع  3
  3-1 رقم الجدول أنظر  4
 399-399ص سابق، مرجع الجزائر، في الحكامة برنامج تنفيذ حالة حول تقرير 5
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 طوال العمل سوق إمجايل من %09 عند احلرة واملهن العمل أرباب طرف من التشغيل نسبة استقرار -
 .1990-1991 من املتدة الفرتة

 %85.5       ب يقدر بنمو يأ، 1990مليون عام  8.0إىل  1888 عام مليون 8 من العاملني عدد ارتفاع  -
  .الفرتة نفس خالل

 اجلدد لداخلنيل طلبات بتلبية املتعلقة السيما وتعزيزها، التشغيل جمال يف احملصلة املكتسبات على احلفاظ وهبدف
 .البطالة وحماربة والتشغيل رتقيةال اسرتاتيجية 1999نيسان  يف اعتمدت العمل سوق إىل

 98-91 رقم القانون تطبيق مت الفساد مكافحة إطار يف :االستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد -ج
 إىل الرامية التدابري دعم إىل يهدف يوالذ هومكافحت الفساد من بالوقاية املتعلق، 1998شباط  19املؤرخ يف 

 كما واخلاص؛ العام القطاعني تسيري يف والشفافية واملسؤولية النزاهة وتعزيز هومكافحت الفساد من الوقاية
 .1هومكافحت الفساد من للوقاية وطنية هيئة أنشأت

 : يمايل مت وحقوقها املرأة ترقية هدف حتقيق إطار يف وإدماجها: المرأة ترقية استراتيجية -د
 واملناجم الطاقة وزارة إىل التابع يالنسو  املرصد غرار على يالنسو  التشغيل مراصد خللق برنامج وضع -

 .البشرية املوارد لتسيري اجلديد املسعى ضمن يندرج يالذ
 .1990 سنة وذلك النظام هذا من النساء من %88 باستفادة حمس يالذ املصغر القرض نظام -
 املسامهة التنمية، برامج من االستفادة من متكينها هبدف وإدماجها املرأة لرتقية وطنية اسرتاتيجية إعداد -

  .1999 يف احلكومة جملس قبل من عليها املصادقة ومتت األعمال بيئة ترقية يف
 وترقيتها: والمتوسطة الصغيرة بالمؤسسات االهتمام .2

 اهتماما اجلزائر أولت لذا املستدامة والتنمية النمو حتقيق ركيزة واملتوسطة الصغرية واملؤسسات اخلاص القطاع يعترب
  .وماليا   وتنظيميا   تشريعيا   اجلانب هبذا
 والمتوسطة: الصغيرة للمؤسسات والتنظيمي القانوني اإلطار -أ

 كانت واليت التسعينات بداية منذ هبا يحظ اليت األمهية من بالرغم واملتوسطة الصغرية املؤسسات لقطاع بالنسبة
 1991 سنة إال التنفيذ حيز يدخل مل هلا القانوين اإلطار أن إال 1880 سنة بالقطاع خاصة وزارة أول بإنشاء

 الصغرية املؤسسات وترقية هتوجياملتضمن  1991كانون األول   11املؤرخ يف  19-91 رقم القانون مبقتضى وهذا
 املؤسسات هلذه حمددا تعريفا أعطى حيث املؤسسات هلذه واضحة أمهية يويل يالذ األول يعد يوالذ واملتوسطة

                                                           
 لألشغال الوطني الديوان ،ومكافحته الفساد من بالوقاية يتعلق  60-60رقم  قانون العدل، ،وزارة الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية 1

 .9و ص  3, ص 3002, األولى الطبعة ، التربوية
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 على العمل مع املؤسسات هذه نسيج وتوسيع بتطوير كفيلة تدابري إرساء إىل وهدف مبعايري اخلاص اللبس ورفع
 .1هفي تنشط يالذ األعمال مناخ حتسني

 بأهنا القانونية طبيعتها كانت مهما واملتوسطة الصغرية املؤسسة تعرف همن الرابعة املادةو  19-91وحسب القانون 
 السنوية حصيلتها جمموعمليار دينار أو ال يتجاوز  1شخصاَ، وال يتجاوز رقم أعماهلا  159إىل  1 من تشغل
 08إىل  19 من تشغل واليت الصغرية املؤسسات ضمنها ويندرج .االستقاللية معايري وتستويفمليون دينار،  599

 إىل عامل من تشغل يفه املصغرة املؤسساتمليون دينار، أما  199شخص وال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي 
 . 2ماليني دينار 19 السنوية حصيلتها جمموع يتجاوزمليون دينار أو  19 من أقل أعمال رقم وحتقق عمال عةتس

 والمتوسطة: الصغيرة المؤسسات لترقية والدعم المساعدة تدابير -ب
 :3إىل واملتوسطة الصغرية املؤسسات لرتقية والدعم املساعدة تدابري هتدف
 والتكيف التطور حركية ضمن واملتوسطة الصغرية املؤسسات تطوير وإدراج االقتصادي النمو إنعاش -

 نشاطها؛ ميدان وتوسيع جديدة مؤسسات بروز تشجيع و يالتكنولوج
 باملؤسسات املتعلقة يوالتكنولوج واملهين واالقتصادي يوالتجار  يالصناع الطابع ذات املعلومة توزيع ترقية -

 .واملتوسطة الصغرية
 .آدائها وحتسني واملتوسطة الصغرية املؤسسات تنافسية تشجيع -
 .واملتوسطة الصغرية للمؤسسات ومكيفة رةدقا جبائية أنظمة وضع على احلث -
 واملتوسطة. الصغرية املؤسسات وتنمية لو اقالت روح لتكريس مالئم وتنظيم تشريع إطار ترقية -
 .التقاول وثقافة اإلبداع تشجع البشرية املوارد وتسيري تكوين سياسات تبين -
 إلحتياجاهتا، املالئمة املالية واخلدمات األدوات على واملتوسطة الصغرية املؤسسات حصول تسهيل -

 .واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل ملفات معاجلة يف البنكية األداءات وحتسني
 والدفع الدعم واملتوسطة الصغرية للمؤسسات يضمن وقانوين يوعلم وتقين اقتصادي حميط بروز تشجيع -

 .وتطويرها لرتقيتها الضروريني
 هياكل إنشاء خالل من ذلك وجتسد ومتوسطة صغرية مؤسسات خلق وتسهيل املرافقة االنشطة تطوير -

 ومشاتل التسهيل مراكز من شبكة تنصيب األمر وخيص واملتوسطة الصغرية املؤسسات إنشاء ومرافقة دعم
 املشورة خدمات تقدمي و األفكار جتسيد مرحلة خالل املشاريع أصحاب مرافقة بغية الوطين الرتاب عرب

                                                           
 المؤسسات لترقية التوجيهي القانون المتضمن  3001كانون األول  13المؤرخ في  12-01 رقم قانون الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة 1

 .1,ص99, العدد والمتوسطة الصغيرة
 2-5ص السابق، المرجع  2
 , نفس الصفحة.3001كانون األول  13المؤرخ في  12-01 رقم قانون الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة 3
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 تزويد هبدف 1998-1990ي اخلماس هناية قبل مؤسساهتم لتطوير األوىل السنوات أثناء والتدريب الفنية
 مركز للتسهيل موزعة عرب الرتاب الوطين. 01مشتلة للمؤسسات  10ب             القطاع

 سياق يف وتنافس هشاشة من املؤسسات هده من تعاين ملا نظرا واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل -
 إغالق مت الذ املستوى ورفع للتأهيل برنامج أول لوضع األول ميدا بربنامج االسرتشاد ومت السوق، اقتصاد

 .املستوى ورفع التأهيل عملية يف ومتوسطة صغرية مؤسسة 018بعد أن شرعت  1990 أيار يف

 واخلاص العام القطاعني بني الشراكة تطوير تشجيع وجوب على القانون نص العمومية اخلدمة حتسني إطار ويف
 إبرام جمال يف جيب كما واملتوسطة، الصغرية املؤسسات لصاحل العمومية اخلدمات عن اإلمتياز منح جمال وتوسيع
 الصغرية املؤسسات بني للمنافسة الصفقات هذه من حصة ختصيص على السهر العمومية والصفقات العقود

 إطار يف واملتوسطة الصغرية باملؤسسات املكلفة الوزارة وتقوم كما التنظيم، طريق عن حتدد شروط وفق واملتوسطة
 وتطوير العاملية للمقاييس ليستجيب الوطين املنتوج ترقية بغرض مناسبة تأهيل برامج بوضع األخرية هذه تأهيل

 .1املؤسسات تنافسية
 

  :التمويل الصغيرسياسة التشغيل و  .3
من  1999-1995 الفرتة يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات إطار يف إنشاءها مت اليت املناصب عدد ازداد

وخاصة يف جمال  1999يف  1,088,590لتصل إىل  1990يف  1,055,088إىل  1995يف  1,150,958
 .2األنشطة احلرفية

مستفيدا , أما على مستوى  50,815 املستفيدين عدد بلغ الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة مستوى على أما
وبالنسبة للوكالة الوطنية لتسيري  ,1998يف  10,805الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة فبلغ عدد املناصب 

 .3منها موجه للنساء %59مشروع ، كان  810,105مت متويل  01/11/1998القرض املصغر ففي 

 الوكالة طرف من املمولة اجلنس وحسب النشاط قطاع حسب املشاريع توزيع يوضحالتايل  0-1و الشكل 
 .01/11/1998 املصغر القرض لتسيري الوطنية

 للقرض الوطنية الوكالة طرف من املمولة املشاريع من عدد أكرب احلرف قطاع احتل النشاطات أساس وعلى
 مشروع 00999         ب الصناعة قطاع تاله مث مشروع 01908 إىل املشاريع عدد وصل حيث ANGEM املصغر
والبناء كما هو موضح بالشكل  واخلدمات الفالحة قطاع يف إال املشاريع من املستفيدات أكثر هن النساء وكانت

1-0. 

                                                           
 .9,ص  3001, 99, العدد 12-01من القانون  11,15,12,19,12 المواد ، الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة 1

2 CNES, Rapport National sur Les Objectifs Du Millénaire pour Le Développement, gouvernement 

Algérien, Septembre 2010, p30. 
3 Ibid, pp-33-34. 
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Source: CNES, Rapport National sur Les Objectifs Du Millénaire pour Le Développement, 

Gouvernement  Algérien, Septembre  2010, p36. 
 

 أعمال إطار يف أمهها كانت اليت املبادرات ملختلف وفق الدولة طرف من مهتوظيف مت الذين عماللل بالنسبة أما و
 يفف الربنامج هبذا تعلق وفيما السكان معيشة شروط حتسني إطار يف( TUP-HIMO) العمل كثيفة العامة املنفعة
 وبلغت ,1العمل عن عاطل 808,05 إدماج مت" البيضاء اجلزائر" مشروع إطار ويف 1998-1995 الفرتة خالل
 كماللرجال،   %01.01 مقابل للنساء %95.19 املصغر القرض لتسيري الوطنية الوكالة إطار يف الوظائف نسبة
 1998يف  110.011إىل  1999إمرأة يف  195,908 من يالتجار  السجل يف املسجالت النساء نسبة زادت
التايل يوضح نسبة  5-1والشكل  2ميارسن أنشطة فردية 1998يف  800,198إىل  1999يف  008,191ومن 

 النساء املسجالت يف السجل التجاري.
 

 : نسبة النساء المسجالت في السجل التجاري5-2شكل 
 
 

 

 
 

Source : CNES, 2 éme Rapport National sur Les Objectifs Du Millénaire pour Le Développement, 

gouvernement Algérien, Septembre 2010, p69. 

                                                           
1 CNES, Rapport National sur Les Objectifs Du Millénaire pour Le Développement, gouvernement 

Algérien, Septembre 2010, p.36 
2 CNES, Rapport National sur Les Objectifs Du Millénaire pour Le Développement, gouvernement 

Algérien, Op, cit, p69. 
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 مقابل فردية مشاريع ميثلن يالتجار  السجل يف املسجالت النساء من %88.0 نسبة أن يتضح 5-1 الشكل من
  .معنوية مؤسسات فقط 0.0%

مشروع يف إطار  1,908مستفيد من املشاريع و  8,009 ,1998 سنة سجلت اجلبلية املناطق ترقية قطاع ويف
 18,188مشروع بتكلفة   591 إجناز مت الصيد قطاع ويف، (PPDRI) املدجمة الريفية للتنمية اجلوارية املشاريع

ويف عشر  1998-1995والربنامج التكميلي  1990-1991مليار دينار يف إطار برنامج االنعاش االقتصادي 
 وظيفة. 88,099وظيفة إىل  00,181سنوات انتقل التوظيف يف هذا القطاع من 

  :واالجتماعية قتصاديةحماية الحقوق اال .2
فقد مت تنفيذ  1999 لسنة اجلزائر يف مةو احلك تقرير فحسب واالجتماعية االقتصادية احلقوق حبماية يتعلق فيما

 يالشرع غري العمل مبكافحة يتعلق وفيما"، والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق املتعلق الدويل امليثاق"
 : 1مت فقد التقليد ومكافحة للمواطنني الشرائية القدرة وتعزيز

 في مجال مكافحة الغش والتقليد: -أ
 يف إجراءات عدة اختذت فقد اجلمركية العمومية اخلدمة آداء كفاءة وحتسني اجلمارك منظومة إصالح إطار يف

  :منها الغش مكافحة جمال
 .والالحقة الفورية الرقابة يف التدخل ويف املخاطر حتليل يف متخصصة خلية إنشاء -
 الوطين، واألمن الضرائب، إدارة مع اتفاقيات إبرام خالل من املختصة األخرى املصاحل مع التنسيق تعزيز -

 .الوطين والدرك

 مسؤولة خاصة هيئة املركزية إداراهتا مستوى على للجمارك العامة املديرية أنشأت فقد التقليد مكافحة جمال يف أما
 .2NESTLE غرار على جتارية عالمات عدة مع االتفاقيات إبرام تكثيف مت كما التقليد مبكافحة

 إقامة سوق للعقار:   -ب
 للوساطة الوطنية الوكالة إنشاء مت االستثمار طريق تعرتض عقبة أهم يعترب يالذ العقار كلا مش حل بغرض

 . 3لالستثمار املوجهة املمتلكات وتسيري وترقية للعقار سوق إقامة هبدف يالعقار  والضبط
 التابعةي واألراض االمتيازات على احلصول وترتيبات شروط هلا ختضع اليت التشريعية املنظومة إصالح مت كما

 .استثمارية مشاريع إلجناز املوجهة الدولة ألمالك

 

 
                                                           

 93-23 ص سابق، مرجع النظراء، قبل من للتقييم االفريقية األلية 1 

  123ص السابق، المرجع  2
 123ص، السابق، المرجع 3
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 عوامل جذب االستثمار: و تحسين مناخ األعمال   -ت
 : 1ييل ما اختاذ مت االستثمار جذب عوامل و األعمال مناخ حتسني مسعى ضمن
 االستثمار لتطوير الوطنية للوكالة املنظمة القانونية النصوص تعديل مت اإلدارية اإلجراءات من التخفيف بغية •

 :التالية الرتتيبات إدخال مت حبيث
 النشاط ضريبة من اإلعفاء الشركات، أرباح على الضريبة من اإلعفاء اإلستغالل، إمتيازات إدخال إعادة  -

 .املهين
 ساعة. 09يوم إىل  09 من االمتياز منح لقرار االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة إصدار آجال ضخف  -
  . الوطن واليات أغلب مستوى على ياملركز  دالوحي الشباك إقامة  -

 خاصة كبري يونوعي تنظيم حتسن تسجيل من االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة تنظيم إعادة عملية حتمس ولقد
 االستثمار وترقية الصناعة وزارة تعهدت االستثمار مناخ حتسني إطار ويف الواحد. الشباك فعالية بتعزبز تعلق فيما

 التابعة الالمركزية الوحيدة الشبابيك طريق عن وبدأ املؤسسات، إنشاء إجراءات بتسهيل الدويل البنك مع بالتعاون
 احلفاظ هبدف اجلزائر يف األعمال أنشطة ممارسة فريق تكوين مت إثرها وعلى، االستثمار لتطوير الوطنية للوكالة

 .األعمال ممارسة مؤشر تصنيف مستوى على التقييمب تسمح اليت الشروط حتسني ديناميكية على

 : 2يف اإلصالحات آثار اتضحت العمومية لألموال السليم التسيري ترقية سياق يفو 

 األجور كشف من %8 نسبة بلغ يالذ اجلزايف الدفع إلغاء خالل من سيما ال الضرييب العبء ختفيف •
من  الشركات فوائد على الضريبة ضخف خالل من 1998 عام متاما يألغ أن إىل ضواخنف 1999 عام
 واألشغال بالبناء املتعلقة واألنشطة للسلع املنتجة للنشاطات بالنسبة 1999سنة  %18إىل  09%

  .والسياحة العمومية
 اإلعفاء عرب االستثمار لتمويل كوسيلة ياإلجيار  القرض إىل اللجوء تشجيع خالل من ضريبية مزايا منح •

 إطار يف املالية واملؤسسات البنوك جتريها اليت احليازة عمليات لفائدة املضافة القيمة على الضريبة من
 .العام الدخل ضريبة من اإلعفاء لكوكذ ياإلجيار  القرض

 البيانات قواعد إنشاء مهامها بني من 1998 يف اجلبائية املعلومة ومعاجلة لرتقيم مركزية وحدة إنشاء •
 األموال رؤوس هترب مكافحة إىل إضافة ومكافحتهما الضرييب والتهرب الغش من للوقاية الضرورية

 لرتقيم مركزية وحدة إنشاء منذ إذ املالية، واجلرائم والفساد األموال ضوتبيي القانوين غري واقتصاد الظل
 التعريف رقم اإلدارية الكيانات لكوكذ واملعنويني املاديني األشخاص منح تولت اجلبائية، املعلومة ومعاجلة
 ي.اجلبائ والسجل للجباية اخلاضعة للشرائح الوطين للسجل يالرئيس احملور يعترب يالذ الضرييب

                                                           
 192-199 .ص ص السابق، المرجع 1
 159-159ص سابق، مرجع ، 3002 الجزائر في الحكامة تقرير 2
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 اسرتاتيجيات على منها كبري شق يف عبارة إال يماه اقتصاد الظل إلدارة املوجهة االسرتاتيجيات أن اعتبار يتم
 بالعوامل االهتمام دون لألعمال مالئم مناخ تصور ميكن وال ودعمها واملتوسطة الصغرية املؤسسات لرتقية موجهة

 اإلدارات هيكلة إعادة حنو العمومية النفقات هتتج أن البد ,وبالتايل ،الراشد احلكم بناء أسس يترس اليت
 يف متأخرة اجلزائر جيعل ما وهذا"، 1للمساءلة وإخضاعها شفافيتها اجتاه يف تسيريها أساليب وحتسني العمومية

 الغربية والضفة غزة قطاع تلت حيث البريوقراطية، نتيجة واالستثمار األعمال ممارسة بسالمة املتعلقة التصنيفات
 االقتصاد يف اخلاص القطاع مسامهة تطور من بالرغم" األعمال أنشطة ملمارسة 1911و  1919 تقرير يف

 الكلي ال تزال ضعيفة. االقتصاد يف همسامهت أن إال ؛ياجلزائر 

  :الظل في مصر اقتصاد :لثالمبحث الثا
 حيث الكساد وقت ويزدهر مواطن، ماليني 8 لنحو عمل فرص توفري يف يمسالر  غري االقتصاد يساهم مصر يف

 مليار 99إىل  89 حبوايل تقدره فاحلكومة االقتصاد هذا تقديرات حول خالفات وهناك ،الشرائية القوة تضعف
 يزيد أن يرى من وهناكمليار جنيه،  89 لنحو يصل االقتصاد هذا حجم أن إىل اإلشارة ومتت حني، يف ،هجني
 املخدرات كتجارة املشروعة غري األنشطة حجم إليها أضيف إذامليار جنيه،  199 لنحو ليصل ذلك على

 يف سيتم , وهفي هيلعب أن ميكن يالذ والدوري املصر  االقتصاد يف االقتصاد هذا وزن نتخيل أن وميكن، 2وغريها
 املرتتبة عنه. واآلثار مصر يف اقتصاد الظل خصائص حتديد اجلزء هذا

  :الظل في مصر اقتصادخصائص  :المطلب األول
 رأس أو العمرى، التوزيع أو التنظيم، درجة ناحية من سواء خصائص بعدة مصر يف يمسالر  غري االقتصاد يتصف

 :3ليي فيما نذكرهاس واليت التشغيل ساعات وعدد والعمالة املال
 التنظيم:درجة  -أ

 مشروعات اقتصاد الظل منشآت من %81 إن حيث ،يالفرد املشروع بغلبة مصر ىف ىيمسالر  غري االقتصاد يتسم
 الفردية املشروعات نسبة بلغت واليت هكل ياملصر  اخلاص القطاع مستوى على مثيلتها تفوق النسبة وهذه فردية،

 .اخلاص القطاع يف العاملة املنشآت من %99ه في
 تسجيل إىل همتارسي الذ النشاط حيتاج ال - مسجل غري ومجيعها -اقتصاد الظل منشآت من %19ما يالحظ أن 

 أصحاب ضفبعاملختصة(،  السلطات نظر وجهة من بالضرورة وليس) أصحاهبا نظر وجهة من ترخيص أو
النشاط الذي ميارمسونه، ومن هنا فإن  يتطلبها اليت يةمسالر  واإلجراءات للقواعد مدركني غري يكونوا قد املنشآت

                                                           
 اإلستخدامية والكفاءة المستدامة التنمية :الدولي العلمي المؤتمر ضمن مداخلة ،تهديدات أم فرص"والنفط الجزائري االقتصاد المجيد، عبد قدي 1

 المؤسسات في واالستثمار الشراكة مخبر منشورات عباس، فرحات جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم كلية, 3002ة المتاح للموارد

 .915-911ص مليلة، عين والنشر، للطباعة الهدى دار األورومغاربي، الفضاء في والمتوسطة الصغيرة
 53 ص الخفي، االقتصاد الحميد، عبد نسرين 2
في الحالة  وتطبيقها الدولية الخبرات في قراءة رسمي قطاع إلى الرسمي غير القطاع لتحويل التنظيمي اإلطار ، حسين منال الرزاق عبد 3

   http://www.ulum.nl،  45العدد اإلنسانية، العلوم مجلةالمصرية, 

http://www.ulum.nl/
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 املصرية احلالة يف هنا يظهر الذ األمرنتماء للقطاع غري الرمسي، عدم الوفاء باملتطلبات الرمسية ليس شرطا  لال
 اإلملام يصعب حبيث البريوقراطية اإلجراءات وتعقد القوانني تعدد االعتبار يف األخذ مت إذا وذلك واضح، بشكل
 الرمسية للمشروع. السمة الكتساب املطلوبة اخلطوات بكافة

 من ذلك ويعد العاصمة، عن اجلغرايف البعد زاد كلما تزداد مصر يف املسجلة غري املنشآت نسبة أن ولوحظ
 يف تعمل اليت املنشآت أن إىل ذلك ويرجع إفريقيا، يف وخاصة العامل دول كل يف القتصاد الظل املشرتكة السمات

 حيث العاصمة يف مثيالهتا بعكس والرقابة واملتابعة للتفتيش عرضة أقل تكون العاصمة عن بعيدة جغرافية مناطق
 .انتشارا   أكثر بشكل والتفتيشية الرقابية األجهزة توجد

 تمويل المشروعات الصغيرة:  -ب
 أمهها:  النتائج إىل التوصل مت القاهرة مبنطقة يةمسالر  وغري يةمسالر  الصغرية املشروعات من عينة على دراسة يف

، %00.9 حوايل مصر يف أعمال سابقة مدخرات من يةمسالر  وغري يةمسالر  الصغرية املشروعات متويل بلغ  -
الزوج  مدخرات استعمال طريق عن أو ،%10.5، أو من مرياث %1.0أو عمل يف البلدان العربية 

الرئيسية يف متويل املشروعات ، وتعد تلك هي املصادر %5.5أو عن طريق االنضمام إىل مجعيات  0.0%
 .1الصغرية

 من الغالب يف %19.1 األخرى االستدانة مصادر طريق عن الشخصية املدخرات استكمال يتم  -
 .حمدودة حاالت يف ولكن يةمسر  مالية ملؤسسات تواجد هناك كان كما األصدقاء،

 وصلت حيث اإلناث، من األعمال أصحاب يهعل يعتمد اليت التمويل مصادر يف نسبة أعلى املرياث ميثل  -
التمويل  مصادر من الثانية املرتبة يف األزواج على االعتماد جاء بينما، %01.0ه علي االعتماد نسبة

 .%18.0بنسبة 
 لديهم ممن يالباق أما شركاء، بدون يعملون الصغر واملتناهية الصغرية املشروعات أصحاب من %91.5أن  -

منهم من أفراد األسرة،  %00.8و  العمل، لصاحب أقارب الشركاء هؤالء من %00 فإن شركاء
 االدخارية أصوهلا من ضبع بيع إىل املشروعات أصحاب ضبع يلجأو من االصدقاء.  %18باإلضافة إىل 

 إىل ضالبع ويلجأ للتشغيل، الالزم املال رأس على للحصول )العقارية واملمتلكات الذهبية كاحللى(
 .2اخلريية أو الدينية اجلمعيات ضببع االستعانة

 

 

                                                           
 املوقع على متاح ،المصري االقتصاد على الرسمي غير القطاع انعكاسات  :األسرج املطلب عبد حسني 1

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1618791&http://www.google.com/01/4/02011  
 السابق، المرجع 2
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 قيمة رأس المال المستثمر:  -ج
 قيمة يف تتقارب القطاع هذا منشآت أن مصر يف املنظم غري القطاع يف املستثمر املال رأس دراسة من يالحظ

ي والتجاري يف القطاع غري اخلدم النشاط من كل على ياإلنتاج النشاط تفّوق يظهر كذلك املستثمر، املال رأس
 القطاع يف ياإلنتاج النشاط يف املستثمر املال رأس نسبةالرمسي من خالل تركز رأس املال املستثمر، حيث بلغت 

 .1للخدمي %01للنشاط التجاري و  %00مقابل  %08 حنو يمسالر  غري
 عمر المنشأة:   -د

القطاع  يف املشروع بعمر مقارنة أقصرسنوات، وهو  0 مصر يف يمسالر  غري بالقطاع املنشأة عمر متوسط وصل
 من ربايق ما أن اإلنشاء سنة حسب يمسالر  غري القطاع منشآت توزيع من ذلك وتبنيسنة(،  10الرمسي )حنو 

منها يرتاوح عمره ما بني ثالث أو أربع سنوات، وأن  %11 أن حني يف سنوات، ثالث عن عمره يقل نصفها
جتاوز عمره العشر سنوات، أما يف حالة  %10منها يرتاوح ما بني مخس وتسع سنوات، وحنو  %10حوايل 
 احلداثة ترجع وقد سنوات، العشر عمره جتاوز قد همنشآت من %51 من أكثر أن اتضح فقد يمسالر  هشب القطاع
 وتزايد اآلخرين، بالقطاعني مقارنة األعمال استقرار درجة يف النسيب لالخنفاض يمسالر  غري القطاع ملنشآت النسبية
 خارج القطاع غري الرمسي. النشاط بدء أو عمل فرصة على احلصول صعوبة

 نوعية القوى المحركة والروابط مع القطاع الرسمي:  -ه
 التشغيل على يعتمد منها %50 أن يمسالر  غري القطاع يف ومعدات آالت تستخدم اليت املنشآت حتليل أظهر
 من %08 حنو اعتمدت بينما الغاز، على %9و  الكهربائية الطاقة على منها %00 يعتمد حني يف ،ياليدو 

 القطاع أنشطة ترتبط كما، يةالكهربائ الطاقة على منها %50 ، ياليدو  التشغيل على املنظم هشب القطاع منشآت
 الرمسي. القطاع مع والتجارة واخلدمات باإلنتاج مباشرة وغري مباشرة بروابط يمسالر  غري

  نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرسمية وغير الرسمية: :6-2التالي  الشكلويوضح 

 : ياملصر  االقتصاد على يمسالر  غري القطاع انعكاسات : األسرج املطلب عبد حسني :املصدر
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1618791&http://www.google.com 
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 يه يةمسالر  غري املؤسسات نسبة تيبق 1889إىل  1899 من سنوات عشرة يف هأن نالحظ 8-1ومن الشكل 
ورغم  1889سنة  %18.0إىل  1899سنة  %10.1 من تراجعت يةمسالر  املؤسسات وأن القطاع هلذا احملتكرة

من  %88يف االقتصاد نسبة كبرية جدا ، وُيشار إىل أن  %90.8إال أن نسبة  %9.0هذا الرتاجع الطفيف والبالغ 
 عمال.  5املؤسسات غري الرمسية هبا أقل من 

 سنة منذ ملحوظا   تراجعا   شهد ولقد ي،احملل الناتج حجم من معتربة نسبة مصر يف اقتصاد الظل ويشكل كما
 التايل. 0-1كما هو مبني يف الشكل   1990

 
 األول الفصل 41 .ص 3.1 اجلدول معطيات على باالعتماد الباحث أعداد من املصدر

 ملحوظا تراجعا شهدمث  1990إىل  1888 من متزايدا تطورا شهد اقتصاد الظل حجم أن نالحظ 0-1من الشكل 
 .1990سنة  %00 نسبة يقارب كان بعدما 1990سنة  %00.1 إىل ليصل السنة هذه بعد

 :الظل اقتصادسوق العمل المصري و  :المطلب الثاني
 :اآلتية تاالختالال مصر يف اقتصاد الظل وتعاظم منو أسباب من

 

 ارتفاع أمهها من كبرية تغريات املاضيني العقدين خالل العمل سوق شهد حيث :العمل سوق في يالهيكل االختالل
 %1.8خالل النصف األول من الثمانينات إىل  %1.8 من منو مبتوسط العمل سوق يف اجلدد الداخلني عدد

 الزيادة هذه من فقط %1.85استيعاب  من يمسالر  العمل سوق متكن وقد .التسعينات من األخري النصف خالل
 .السافرة البطالة إىل يالباق اجلزء انضمام يعين يالذ األمر العاملة، ياأليد يف الزيادة نصف قليال   يقارب ما يأ

 ىأخر  مصادرتقدرهم  1889-1888مليون متعطل عام  1.0 إىل املتعطلني عدد ارتفاع إىل البيانات وتشري
 االقتصاد يف يمسالر  غري القطاع اتساع هذا معىن ،الكلية العملمن قوة  %19مليون متعطل، أي حنو  1.8 حبوايل

 .العمالة هذه من هإلي ينضم مبا املصري
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 يالحظالسافرة.  البطالة نسبة وارتفاع املقنعة البطالة نسبة باخنفاض وذلك مصر يف البطالة طبيعة تغري ويالحظ
 الشهادات محلة فئة يف ترتكز البطالة نأو سنة،  09-19 العمرية الفئة يف أعالها تبلغ البطالة معدالت ان أيضا  

، يليه احلاصلون على الشهادات فوق املتوسطة 1885من مجلة املتعطلني عام  %05 حوايل ميثلون الذين املتوسطة
 .1الشهادات العليا لتمث مح

 :) الضرائب حصيلة في الفاقد( المصري قتصاداال على الظل اقتصاد آثار :المطلب الثالث
 الفرق، وميثل 1881-1891 الفرتة يف ملصر العامة امليزانية على اقتصاد الظل همارس يالذ التأثري اجلزء هذا ثلمي

 اقتصاد الظل، وجود عن الناجم الضرييب الفاقد , وهلا الفعلية واحلصيلة الدخل لضرائب املمكنة احلصيلة بني
 هو املعلن الدخل على للضريبة املتوسط السعر أن هو أساس افرتاض ظل يف املوازنة عجز على ذلك وانعكاس

 . 2التايل يوضح هذا األثر 9-1 والشكل  .املعلن غري للدخل بالنسبة هنفس

 
 طبعة، بدون العامة، املوازنة على األثر ،املكونات، املفاهيم ، الظل االقتصاد :أندراوس وليم عاطف: ل  (8.0) رقم جدول على باالعتماد :املصدر
 813 .ص ، 8001 اإلسكندرية، اجلامعة، شباب مؤسسة

 

مليون جنيه  599 من أكثر من ارتفع حيث الضرائب حصيلة يف الفاقد قيمة يفالتطور  9-1 املنحىن من نالحظ
وهذا يدل على مدى األثر  1881مليون جنيه مصري يف  1198إىل  1899لعام مصري باألسعار اجلارية 

 السليب الذي يسببه اقتصاد الظل على حصيلة الضرائب وبالتايل على عجز املوازنة.
 
 
 
 

                                                           
 سابق مرجع وآثارها، أسبابها اقتصاد الظل ظاهرة الخالق، عبد سعيد  1
 253 .ص ، الظل االقتصاد :أندراوس وليم عاطف  2
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االستراتيجية المتخذة من قبل مصر لتحسين بيئة أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  :المطلب الرابع
  :وإدماج القطاع غير الرسمي

 استثمارا العمل، فرص من جديدة جمموعة يعين جديدا مشروعا أن حبيث فرصة يعترب جديد مشروع كل إن
 الصغرية املؤسسات وتقدم ،االقتصاديف منو  تساهم الىت والتنمية لإلبداع كبرية وإمكانيات السوق، ىف جديدا

 انتهاج إىل مثال   هفي الكبرية املؤسسات تضطر الذى السوق اقتصاد مشكالت من لكثري حلوال   واملتوسطة
 . والعمالة اإلنفاق خبصوص صارمة سياسات

 استراتيجية إقامة مجتمع رواد األعمال وتمكين الشباب في مصر: .1
 املشروعات تعريف إىل بداية نشري مصر يف الشباب ومتكني العمال رواد جمتمع إقامة اسرتاتيجية إىل التطرق قبل

 : مصر يف واملتوسطة الصغرية
  :المصريةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة  -أ

مليون جنيه مصري  5 عن اهلامسرأ يقل الىت املنشآت بأهنا "مصر يف واملتوسطة الصغرية املشروعات تعّرف
 من أقل هبا العمل قوة وتكونجنيه مصري(  599,999و  59,999  بني ما اهلامسرأ يرتاوح الصغرية املشروعات)

من  %05تضم املشروعات الصغرية و املتوسطة  1919مستخدما  وطبقا  لتقرير التنمية البشرية ملصر لسنة  59
 املشروعات تلك فإن ذلك، علىمن الناتج احمللي اإلمجايل يف مصر، وعالوة  %99العمالة، وتساهم حبوايل 

 املشروعات من كبري ا ا  عدد أن إىل باإلضافة للعمالة، يرئيس كرصيد الشباب على تعتمد واملتوسطة الصغرية
 . 1ئهبإنشا الشباب األعمال رواد قام واملتوسطة الصغرية

 االستراتيجية المقترحة إلقامة مجتمع رواد األعمال الشباب وتمكينهم في مصر:  -ب
 :2 ليي ما على مصر يف ومتكينهم الشباب األعمال رواد جمتمع إلقامة املقرتحة اإلسرتاتيجية مشلت
 خماوف من واحلد الشباب، عند األعمال ريادة مفهوم لنشر عامة عالقات محلة وإطالق الشاملة التوعية 

 التجارب على والتعرف حالة، دراسات باستخدام اجملتمع، لدى األعمال رواد قيمة فهم وتعزيز الفشل،
 املتمرسني األعمال رجال من اخلربة يذو  واستغالل الناجحني، األعمال ورواد الشباب، بني املتميزة
 لرواد املستوى رفيعة جوائز ومنح، الشباب بني للعمل يحقيق كاختيار احلر العمل لفكرة للرتويج

 اجلهود من احلملة تستفيد أن وميكن، منهم املتميزين عن واإلعالن هبم، احتفاء   الناجحني األعمال
 .الدولية العمل ملنظمة" األعمال عن تعرف ماذا "برنامج: مثل أخرى مؤسسات تبذهلا اليت القائمة

                                                           
 األمم برنامج" شباب مصر بناة المستقبل"  0606البشرية  التنمية تقرير مصر :بمصر القومي التخطيط معهد و اإلنمائي المتحدة األمم برنامج 1

 .119,ص 3010 مصر القومي، التخطيط ومعهد اإلنمائي المتحدة
 .341المرجع السابق ص 2
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 بشأن التدريب وتقدم واملستمرة، امليسرة الفنية املشورة تقدم الىت املساندة واألجهزه املشروعات إقامة 
 وتقييم واللوائح، والقوانني واحملاسبة، البشرية، واملوارد واملبيعات، ،الضرييب والنظام كالتسويق، مواضيع

 . املهارات على والتدريب املهين التدريبو  ،االئتمانية املؤسسات مع والتعامل املشروعات
 ىف واملشاركة ميسورة خدمات على احلصول الشباب ملشروعات ميكن أين أعمال، حاضنات توفري 

 ىف املنتجني صغار اشراك على والعمل جديدة أخرى مشروعات من املتبادل الدعم جتد وأن املكاسب،
 .املنتجات ضلبع القيمة سالسل

 للشباب. وغرف ومؤسسات اجتماعية، شبكات وإقامة عليها واحلصول املعلومات إىل الوصول سهولة 
 التمويلى التأجري استخدام إمكانية ذلك ىف مبا للتمويل، جديدة قنوات وخلق االئتمان، إىل الوصول 

  .املشروعات لتمويل كأداة
 

 :والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات الرسمي غير التمويل .1
 دعم أنشطة إدارة من اجملتمع أفراد متكني إىل هتدف اليت الرائدة املشاريع من ي"احملل االئتمان صندوق" يعترب

 بإدارة هبنفس اجملتمع قيام على املشروع فكرة تعتمد كما واملشاركة، باالستمرارية املشروع الدخل،ويصف وتوليد
 كما واالجتماعية االقتصادية العمالء ظروف يتراع واليت املناسبة االئتمانية السياسة واختيار اإلقراض عملية

 :1ثالث مبادئ على املشروع ويقوم التبديد من األموال على للحفاظ الالزمة اإلجراءات ضبع تتضمن
 والتقييم؛ واملتابعة املالئمة االئتمانية السياسات واختيار والتنفيذ التخطيط يف ياحملل اجملتمع مشاركة -
 املشروع؛ صاحب للمستفيد التمويل من األدىن احلد بتقدمي املساعدة -
 بدفع املستفيد ويقوم العمالء، من أكرب عدد وخدمة أموال على واحلفاظ الصندوق عمل يف االستمرارية -

 . ياإلسالم املراحبة نظام غرار على همشروع أرباح من اخلدمة رسوم

 مستوى يف كبريا   واخنفاضا   سكانيا   ازدحاما   تعاين اليت املناطق أكثر ألهنا بالقاهرة زينب السيدة منطقة اختيار ومت
 املخدرات كانتشار معقدة مشكالت املشاكل هذه وخلقت. املختلفة الفئات بني البطالة انتشار بسبب الدخل
 يهدفو ، زينب السيدة يح هبا ميتلئ اليت العشوائية املناطق يف يالصح املستوى واخنفاض اجلرمية معدل وارتفاع
 مبا االقتصادية املشاريع إدارة يف اجملتمع ومهارات قدرات ودعم وتنمية البطالة مشكلة حل يف املسامهة إىل املشروع

 .االقتصاد على اإلجيايب باألثر يعود

 من الكثري أن كما الصغرية، للمشاريع التمويلية االحتياجات ملواجهة كاف غري هأن إال املشروع هذا أمهية ورغم
 جانب إىل االئتمان و االدخار تناوب مجعيات مثل الربوية غري األساليب تشجيع جيب لذا ربوية التمويل صيغ

 .اإلسالمية األساليب إطار يف والتعامل يمسالر  هشب التمويل

                                                           
 320 .ص السابق، مرجع عمر، الحليم عبد محمد 1
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  :المشروع القومي لالستهداف الجغرافي للفقر في مصر .3
 املشروع" إطار يف .ا  ر فق األكثر قرية األلف يف الفقر ضختفي إىل هتدف تنمية خطة وضع على مصر عملت

 : "للفقر اجلغرايف لالستهداف يالقوم
 :أهداف المشروع القومي لالستهداف الجغرافي -أ

 عن الدولة تدخل خالل من املواطنني معيشة مستوى يف نوعية طفرة لتحقيق اجلغرايف االستهداف مشروع يسعى
 اخلدمات بني القوية للعالقة ونظر ا املستهدفة، القرى يف ومتكاملة شاملة بصورة العامة اخلدمات تطوير طريق
 من اليت األساسية للبنية السيئة األوضاع على القضاء طريق عن لفقرا من هواحلد املتبع النهج فإن والفقر، العامة
  .الفقر استمرار إىل يتؤد أن شأهنا
 عرب تنتشر قرية 1,101 قرا  ف األكثر القرى عدد بلغ االقتصادية، التنمية وزارة أصدرهتا اليت" الفقر خريطة"  ل ووفق ا
مليون أسرة فقرية تعيش  1.1مليون نسمة، وهناك أكثر من  11.9 القرى هذه سكان عدد ويبلغ، حمافظات عشر

، 1999من السكان هناك، ومت اطالق هذا املشروع عام  %05مليون فقري، وميثلون  5.0يف هذه القرى وتضم 
ا األشد األسر حتديد ومت  ورصد والدعم؛ للرعاية حقةاملست األسر احتياجات وحتديد االجتماعية؛ للرعاية احتياج 

 األشد األسر عن بيانات قاعدة وبناء الفعلية؛ االحتياجات هبذه للوفاء الدولة تقدمها اليت اخلدمات مالءمة مدى
  .األسر واحتياجات تتالءم بطريقة االجتماعية الرعاية وبرامج سياسات ووضع االجتماعية، للرعاية احتياجا  

 الفقر لتخفي الفريدة احملاولة هذه أن املأمول من فإن منها، كبري جانب أو األهداف، هذه كل تنفيذ مت ما وإذا
 .الفقر ضد املعركة يف كنموذج وتعترب مثارها تؤيت سوف مصر يف

  :العقبات األساسية لتحسين مناخ األعمال في مصرالمعوقات و  .2
 مناخ تكتنف الىت األساسية املعوقات من عدد هناك مازال أن إال األعمال، مناخ يف التحسن من الرغم على

 من أكثر الشباب يفضلها ما ا  بغال الىت الصغرية املشروعات على خاصة بصفة ذلك و عامة، بصفة االستثمار
 االسرتاتيجيات ىف جيد بشكل بعد يتأصل مل الشباب، عند األعمال ريادة جهود رعاية ومفهوم، غريها

 ريادة ملتابعة العاملى املسح "ىف األعمال، بيئة ىف الشباب مشاركة ضآلة موضوع نوقش قد وكان احلكومية،
 كانتسنة   50-05 سنا  بني األكرب اجملموعات أن لوحظ حيث، GEM جيم باسم واملعروف" األعمال

 سنا   األصغر الشباب جمموعات وإن اجملال، هذا ىف راسخة أقدام يذو  مشروعات كأصحاب أعلى مشاركتهم
 .1ناشئني أعمال كرواد املشروعات، إلنشاء األوىل املراحل ىف عالية مشاركتهم كانت
 العقبات كانت مصر، ىف االستثمار مناخ تقييم بغية، 1998 عام الدوىل البنك أجراه الذى املسح لنتائج وطبقا  

 وعدم والفساد، املشروعة، غري واملنافسة العشوائية، واملمارسات ،يالكل االقتصاد استقرار عدم: ىف تتمثل الرئيسية
 العمالة توفر وعدم الضرائب، وإدارة التمويل، وتكلفة الضريبة، ومعدالت التنظيمية، للسياسات بالنسبة اليقني

                                                           
 113 ص سابق، مرجع ،)3010 )للتخطيط القومي المعهد . 1
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 واملياه، والنقل، والتصاريح، الرتاخيص، ،ياألراض على احلصول أما. العمل وقوانني ،جيدا   ا  يمتعل واملتعلمة املاهرة
 .البحث موضوع للشركات بالنسبة األولويات قائمة ذيل ىف جاءت فقد واالتصاالت والكهرباء،

 تناولت اليت و املتخصصة املصرية أو الدولية املؤسسات هبا قامت اليت الدراسات اختالف وعلى عموما لكن
 :التالية النقاط على جتمع تكاد مجيعها أن إال مصر يف األعمال بيئة معوقات

 عليها؛ واحلفاظ باملشروعات القيام لبدء املطلوب املالئم التدريب توفر وعدم الوعى، قصور -
 املشروعات. أصحاب من الفئة هذه باحتياجات الالزم االهتمام وغياب احلكومى، الدعم قصور -
 السائد املفهوم يزال وال املصرية، الثقافة ىف كاملة معرفة معروفا ليس الشباب بني األعمال ريادة مفهوم -

 .الشباب لدى األعمال ريادة بأمهية التوعية أساليب بعد ترتسخ ومل الشباب، توظيف مفهوم هو
 إىل الوصول مسألة أمهية، ذلك عن يقل وال هلم، الفرص توفري أو الشباب، هبتوجي احلكومة قيام عدم -

 .السوق دخول من املرتقبة املشروعات حرمان مث ومن املطلوبة، الضمانات وجود عدم وكذلك التمويل،
 هبذا ويقوم، األعمال ريادة من للشباب املالية املساندة تقدمي ىف ترغب مؤسسات قيام إىل حاجة مثة -

 كان وإن التمويل، عملية إىل الوصول تيسر الىت احلكومية غري املنظمات من حمدود عدد اآلن، الدور
 األعمال، ريادة خالل من الشباب يستطيع املؤسسية، الناحية من تنظيما أكثر إطار ا يتطلب األمر

 .األعمال جمال لدخول الالزم املاىل الدعم على واحلصول
 وخصوصا املبتدئة، اجلديدة املشرعات أمام األسواق يغلق أن ميكن فعال غري للمنافسة قانون يأ -

 مازالت يةمسالر  الصبغة هلا ليس مشروعات وإقامة، احمللية املشروعات شبكة خارج الشباب، مشروعات
 .كربى مشكلة

 يماال(:تجوا فنزويال, ,تجارب دولية في التعامل مع اقتصاد الظل )البيرو :الرابعالمبحث 
الرمسي ملا هلذا  قتصادغري املنظم يف اال قتصادعملت العديد من الدول النامية على إجياد طرق وأساليب إلدماج اال

 واجملتمع وسنتناول بعض جتار الدول النامية يف هذا املبحث: قتصادفوائد عديدة على اال قتصاداال
 القطاع غير الرسمي في البيرو، جعل "غير القانوني" قانونياً:: المطلب األول

 لزيارة املاضي العقد الثمانينيات من أوائل يف أوروبا "سوتو دي هريناندو" الناجح قتصاديواال األعمال رجل غادر
 اليت اليائس الفقر وحالة للشعب احليوية الريادية بني الروح ما بالتفاوت رحلته خالل فُصدم  "البريو" األصلي بلده

 مصنع إقامة "سوتو دي" قّرر والنتيجة، الدافع وجود بني ما الفجوة هذه على  أسباب العثور وهبدف، يعيشها
 طالب جامعيني أربعة تعيني هي هبا قام خطوة أول وكانت، البريو عاصمة ليما، مدينة يف صغري للثياب

 على فحصلوا املصنع، هذا يف ملزاولة العمل رخصة على للحصول الالزمة البريوقراطية اإلجراءات الستكمال
 ،العامل للشخص الشهري لألجر األدىن احلد متوسط ضعف 01تساوي  بكلفة يوما    289 بعد املطلوبة الرخصة
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 الوقت الكثري من تستغرق اليت البريوقراطية واإلجراءات الباهظة الُكلفة أنّ   "سوتو دي"  هذه التجربة أقنعت لقد
 هذه يف وللتحقيق، الرمسية وخارج األسواق الرمسي غري القطاع داخل الناس إبقاء عن املسئوالن السببان مها

 احلرية معهد" مسَّاها حبثية مؤسسة بتأسيس "سوتو دي"قام  ما، حل   إجياد أمل على أكرب، بعمق املشكلة
  ."والدميقراطية

 والدميقراطية معهد احلرية يف الصغري البحثي وفريقه "سوتو دي" حتدث ، 1984و 1981 عامي بني ما الفرتة ويف
 أكدت وقد، يزاولوهنا اليت أعماهلم تصف أرقاما   ومجع ،)األكواخ( الصفيح مدن يف يقطنون الذين البريو، فقراء مع

النقل  خدمات من  86%و األعمال، مجيع من 56% إن حيث البريو، يف الرمسي غري قتصاداال انتشار األرقام
 إىل البريو انقسمت لقد "القانوين غري" القطاع إطار يف تتم   بالتجزئة، تبيع اليت املتاجر من  60%و باحلافالت،

 تعيش واألخرى القانوين، النظام عليها اليت  ُيسبغها باالمتيازات تتنّعم منتقاة قلة إحدامها: السكان من فئتني
 .1 هبم اخلاصة احمللية الرتتيبات القانون، حسب إطار خارج وتعمل فيها الغالبية

 إنتاج الناس على مقدرة عدم يربر الرمسية امللكية على حقوق احلصول عدم أنَّ  أيضا    "سوتو دي"  أدرك ولقد
 مشابك من ابتداء الغربية األخرى االخرتاعات كل تبّنوا أهنم مع الرأمسالية احمللية، عمل إلجناح الكايف املال رأس

 املوجودة األصول استخدام طريق يأيت عن الناس متكني أنّ  "سوتو دي" واعتقد .2باملفاعالت النووية وانتهاء الورق
مليار   17 قيمتها تبلغ ومساكن حضرية مناطق أراٍض يف البريو فقراء وميتلك ،وجمتمعاهتم إلفادة أنفسهم لديهم
 تثبت حيازهتم اليت القانونية امللكية صكوك حبوزهتم مل يكن األصول تلك مالكي معظم أنّ  إال أمريكي، دوالر

 تطوير أجل من قروض على كضمانات للحصول منازهلم تقدمي من الناس يتمكن مل لذلك ونتيجة ،للعقارات
 استبدال جيعل نظام بناء املستحيل من امللكية، صكوك سندات غياب مع إنه" :" سوتو دي" وقال ،أعماهلم
أو   اهلاتفية، اخلدمة أو املياه، على احلصول هلم يُتيح ممكنا أمرا السوق يف قابلة للتداول بسندات القروض
 اليت األصول من دوالر مليار 99قيمته  ما وجود 1989 عام يف والدميقراطية احلرية معهد قّدر وقد, "3 الكهرباء

 ميكن ال ألنه ،"امليت املال رأس" تعبري "سوتو دي"عليها  وأطلق ملكية، بصكوك موثّقة غري الفقراء ميلكها
  .ثروة جديدة على للحصول استثماره

  :التشريعي واإلصالح المناصرة أجل من الشراكة
 احلرية معهد مع البريو يف "CIPE"اخلاصة   الدولية املشروعات ملركز جناحا   وأكثرها الشراكات أول كانت لقد

 لإلصالح أجندة تصميم يف والدميقراطية احلرية معهد CIPEمركز  ساعد 1984 عام من فابتداء   ،والدميقراطية
احلرية  معهدُ  وقام ،القرار صنع عملية يف املواطنني مشاركة توسيع على للمناصرة بناء ومحلة ،قتصادياال

  احلجم صغري عمل القانونية إلنشاء الناحية من املطلوبة املدة وهي  "يوما   "289 عبارة باستخدام والدميقراطية
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 ُروَّاد يواجهه الذي القانوين والتمييز العوائق اإلدارية حجم ضخامة مدى عن فكرة إيصال هبدف له شعارا  
 القطاع جتّمعات من العديد مع عمل عالقات تأسيس والدميقراطية معهُد احلرية استطاع وقد، الصغرية املنشآت

 تضم تلك التجّمعات أصبحت حبيث التواصل، ونشاطات التأييد، وكسب املناصرة جهود خالل الرمسي من غري
 املعهد قّدمها اليت واملقرتحات األحباثُ  وقد القت ،املعهد هبا يتقدم اليت التشريعية للمقرتحات أقوياء مناصرين

 واملستوى البلديات مستوى على السياسية األحزاب من واسعا   طيفا   الذين مثّلوا احلكوميني املسئولني من دعما  
  .الوطين
 "للجميع ُشرفة" مبعىن ؛"دي تودوس بالكون" اسم حتت الشكاوى حتقيق والدميقراطية مكتب احلرية معهد وأنشأ

شر عني مباشرة الوصول طريقة على املؤسسي إضفاء الطابع أجل من
ُ
  .إىل امل

 فرتة خالل اجلديدة التأييد للتشريعات وكسب صياغة يف ومفيدا   مساعدا   دورا   والدميقراطية احلرية معهد ولعب
 عام يف اإلدارية اإلجراءات تبسيط قانون على البريو ىف وافق الكوجنرس وقد، املاضي العقد من الثمانينيات أواخر

 اإلجراءات أجل تبسيط من والدميقراطية احلرية معهد هبا قام اليت املناصرة وجهود لألحباث كنتيجة مباشرة 1989
 بني ما القانون يف تضمينها مت اليت املعهد وتراوحت توصيات، وإزالتها وتقليصها الطويلة احلكومية البريوقراطية

ومن  ، التقاعد خُمصَّصات لتقاضي املطلوبة اإلجراءات وتبسيط الواردات، السفر، وتسجيل جوازات رسوم ختفيض
 إذ ،الشعيب الرَّهن قانون ،1988عام  يف سن ها ومت والدميقراطية احلرية معهد وَّدهتامس صاغ اليت اأُلخرى القوانني

 مل الذين الرمسي، غري القطاع يف األراضي مالكي من  قبل قروض على للحصول الفرصة إلتاحة القانون أُِعدَّ 
 البريو سكان اجلديد القانون مّكن وقد ،البنوك تقدمها اليت القروض حجم فقط من 0.4% إال املاضي يف يتلقَّوا

 القروض مقابل استخدامها  كضمانات واستطاعوا ملنازهلم، حيازهتم تثبت ملكية صكوك على من احلصول
 املساعدة يد والدميقراطية احلرية معهدُ  مد القانون، املوافقة على َوَعِقبَ  ،السوق يف السائدة الفائدة بأسعار البنكية

لكي  األنظمة صياغة يف أيضا   املعهدُ  ساعد وقد، وسليم صحيح بشكل القانون ضمان تطبيق أجل من للحكومة
 لظروف مالئم )الشهر العقاري( للعقارات سجل بإنشاء وقام امللكية، حلقوق جديد قانون يف تضمينها يتم

  .األكواخ أو الصفيح مدن يف األراضي مالكي وأحوال

 البريو اقتصاد يف الصغرية من املشاريع ألف 300 إدماج مت احمللي، املستوى على املعهد بذهلا اليت للجهود وكنتيجة
 300 بلغت إضافية ضريبة إيرادات حتصيل يف وساهم عمل قانونية، فرصة ألف  560خلق عنه نتج مما الرمسي،
   قانونيا ، من اقتصادي نشاط أي لتسجيل املطلوبة املدة تقليص مت فقد ذلك، على وعالوة ،أمريكي دوالر مليون
 معهد أصبح الفقراء، اإلصغاء إىل من سنوات ست بعد" :"سوتو دي" ويقول، واحد يوم من أقل إىل يوم  300
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 التشريعات مجيع التنفيذ موضع وضعنا لقد" : وأضاف قائال   ،"ملساعدهتم يؤهله وضع يف والدميقراطية احلرية
 .1"القانون مظلة حتت القانونية غري واألعمال العقارات إلدراج  معظم املطلوبة، العمل وآليات

 الباعة الجائلون في ليما العاصمة ينضمون إلى القطاع الرسمي 
 تكن مل وبواعثهم أنشطتهم أن إال ،2الثمانينيات قبل عقود عدة منذ ليما شوارع حيتلون اجلائلون الباعة كان

  سنة أجرى الظاهرة، هلذه الشاملة الصورة على والدميقراطية احلرية معهد يتعرف ولكي ،واضح بشكل مفهومة
ا  1986  وأن الفقرية، األحياء يف يتمركزون ليما يف اجلائلني الباعة من 91455 وجود عن نتائجه كشفت مسح 

 .معهم يعملون ومن وأسرهم أنفسهم الباعة منهم رزقهم، مصدر الشوارع يف البيع ميثل شخص 314000 هناك
 58 إىل الفرد دخل متوسط ووصل ا،سنوي دوالر مليون 322 البيع حصيلة وبلغت اجلائلني الباعة أعداد تزايدتو 

 أماكن إىل مغادرة الشوارع يف يرغبون وكانوا طاقاهتم، كل يستخدمون الباعة يكن مل ذلك ومع ،شهريا   دوالرا  
 كان – املال رأس إىل حاجة توجد ال حيث – اجملال هذا يف للبدء مناسبا   مكانا   كان الشارع أن رغم، أفضل
 مزودة وتكون واملطر، الشمس من حتميهم التجار، من غريهم مثل حمرتمة عمل أماكن إىل احلصول يريدون الباعة

 .أمساءهم حتمل الفتات لتعليق امكان هلم وتوفر والثالجات، املياه ودورات املياه مبصادر

 وحاول، الباعة مشاكل حلل والسلطات اجلائلني الباعة جانب من متعددة حماوالت هناك كانت السنني ومبرور
 األمن إىل تفتقر األسواق وكانت املدينة، أحناء خمتلف يف رمسية غري اسوق 274 بإنشاء أوضاعهم حتسني الباعة

 أما ،القانون من سند على تقم مل امللكية ادعاءات أن نتيجة للنزاعات مصدرا   وكانت األساسية، واخلدمات
 لوائح وإصدار باجلملة الباعة بنقل والصحة، والنقل السالمة ملشاكل استجابت فقد الوطنية والسلطات البلديات
 على باحلصول الباعة وألزمت بيعه، ميكن ال وما ميكن ما وحددت األعمال، حجم بتحديد فقامت جديدة،
 إال الباعة طرد يف أحيانا العنف واستخدام اللوائح يف التوسع ورغم ،معينا   زيا   وطلبت الضرائب، وفرضت تصاريح،

 .القانون نطاق خارج والعمل جديدة مناطق احتالل يف يستمرون كانوا أهنم

 القطاع يف التشغيل وأرباح تكاليف بني التوازن عدم يف تتمثل اجلهود تلك تبدد اليت األساسية املشكلة وكانت
 تسجيل شرط وجود نتيجة باهظة، الرمسي القطاع إىل الدخول تكلفة فكانت الرمسي، غري بالقطاع مقارنة الرمسي
 األمان عدم بسبب باهظة تكلفة الشوارع يف الباعة لبقاء كان وكذلك باللوائح، وااللتزام األعمال أو امللكية

 الرئيسي السؤال وكان، أمامهم الوحيد الطريق هو الشوارع يف البيع ظل ذلك ومع وقت، أي يف الطرد واحتماالت
 الشوارع؟ يف العمل تكاليف تزيد بينما الشوارع عن ابعيد العمل من األرباح تزيد كيف :هو

 
                                                           

 16(  2198بيسيك بوكس، :نيويورك (اإلرهاب على االقتصادي الرد :اآلخر المسار ،"سوتو دي هيرناندو 1

 From the Streets to Markets: Formalization of Street Vendors in Metropolitan :عن  النص المترجمملخص من  2 

Limaاأللكترونية   الصفحة على المنشور: 
http://www.cipe.org/publications/papers/pdf/Lima%20Markets%20Case%20Study.pdf  

http://www.cipe.org/publications/papers/pdf/Lima%20Markets%20Case%20Study.pdf
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 :اإلصالح أجل من والديمقراطية الحرية معهد حملة
 سيشقون الفقراء الرياديني أن افرتاض على األعمال بيئة إلصالح والدميقراطية احلرية معهد إسرتاتيجية اعتمدت
 العشوائية من يوصل جسر ببناء ذلك سوتو دي وشبه الرمسي، القطاع إىل الوصول فرصة هلم أتيحت إذا طريقهم

 واحلرية املال رأس إىل يصلون اجلسر من البعيد الطرف إىل الوصول وعند ،للفقراء زورق إلقاء من بدال   الرمسية، إىل
 .وأعماهلم ومبمتلكاهتم هبم االعرتاف بعد تأيت اليت اجلديدة والفرص قتصاديةاال

 ،دميقراطية وسائل طريق عن العام الدعم وتعبئة املؤسسية، العوائق على التغلب اإلصالح عملية تضمنت
 إىل اجلائلني الباعة حاجة ومنها بريو، يف التحديات جملموعة التصدي يف املعهد جنح األسلوب هذا وباستخدام

 أجندة تصميم على والدميقراطية احلرية معهد اخلاصة الدولية املشروعات مركز وساعد ،الرمسية لألسواق الوصول
 .القرار صنع يف املواطن مشاركة أساس على تقوم التأييد حلشد محلة وتنظيم قتصادياال اإلصالح

 ،الشوارع يف للبيع تنظيمي حل فرض ليما بلدية حاولت حينما اجلائلني، الباعة قضية املعهد تبىن 1985 سنة يف
 تكاليف جدوى ملدى حتليله املعهد نشر كفايته، وعدم 002  رقم البلدية مرسوم عدالة لعدم املعهد من اوإدراك
 بائع كل سيكلف البلدية مرسوم أن وأوضح كاريتاس، تسمى اإلخبارية اجملالت أكرب من واحدة يف املرسوم ذلك

 زيادة املستهلك سيواجه وبالتايل بكثري، ذلك من أكثر اجلاهزة األغذية باعة وسيكلف السنوي، دخله من %15
 .الرمسية غري األسواق على تعتمد اليت فقرا   األكثر األحياء على األكرب الضرر وسيقع ،9%  تبلغ

 الشوارع يفرتشون الذين الباعة إعطاء جيب اجلديدة، اللوائح من بدال   :بديال   اطريق حتليله يف املعهد ووصف
 يعمل اسوق 240 أقاموا قد كانوا جانبهم، من شخصية ومببادرات الباعة، أن واحلقيقة ،ثابتة اأسواق أو حمالت

 :سنوات 6 إىل سنة 17 من اجلديدة األسواق بناء مدة لتقليل خطوات ثالث املعهد واقرتح بائع، 21000 فيها

 .واملال الوقت لتوفري اإلجراءات تبسيط .1
 .اإلدارة كفاءة ورفع االدخار، وتشجيع اجلائلني،  الباعة بني األعمال ريادية تنظيم أشكال أفضل ترويج .2
 .البناء عملية لتسريع االئتمان على احلصول تسهل .3

 

 :اإلدارية اإلجراءات تبسيط
 ورجال املواطنني تعامل وتبسيط تيسري أجل من 1898و 1988 عامي خالل كبرية ضغوط ا املعهد مارس

 :التالية األسس على يقوم اإلداري الشامل للتبسيط قانون مسودة املعهد وصاغ السلطات، األعمال مع
 .الضوابط أشكال خمتلف وغريت مبسطة، مناذج القانون مسودة قدمت :الصدق افرتاض -1
 صور قبول وتقرر للتسجيل، موحدة حتديد رسوم مت :لوجودها ضرورة ال اليت املكلفة االشرتاطات إزالة -1

 خالل املسئول املوظف فيه مل يبت إذا اتلقائي مقبوال   الطلب واعتبار األصلية، الوثائق بدال  من معتمدة
 .معينة مدة
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للتنسيق  آليات وأدخل القرارات، اختاذ سلطة املقرتح تفويض القانون مشروع سهل :القرار صنع مركزية ال -0
 .احلكومية األجهزة بني

مقرتحات  استالم لتسهيل آليات وضع مت :اإلداري ومراقبتها التبسيط إجراءات تطبيق يف املواطنني مشاركة -0
 .وشكاواهم املواطنني

 تبسيط قانون على 1989 يونيو يف باإلمجاع الكوجنرس وافق االستماع، وجلسات القانون مشروع نشر إثر على
 وأدت قانونية، مادة 400 من أكثر التنفيذي تعديل الالئحة صدرت مث ،25035 رقم اإلدارية اإلجراءات
 املواطنني على التأثري خاصة ذات املستندية، واإلجراءات الوقت وتوفري اإلدارية تقليل التكاليف إىل التعديالت

 من املواطنني بتعبئة والدميقراطية احلرية معهد هبا قام اليت اإلصالح محلة متيزت وقد، والتعليم اإلسكان مثل الفقراء
 بالقانون، يلتزموا مل الذين املوظفني بعض حق يف املقدمة الشكاوى املعهد فجمع اجلديد، القانون تنفيذ أجل

 بعض ورفع القانون، خمالفة يف االستمرار حاالت نشر كما العالقة، ذات السلطات مع منها الصحيح وناقش
 عشر مدى على الكربى الشكاوى استعرضت حيث بريو رئيس رأسهاي اليت اإلداري التبسيط حمكمة أمام القضايا

 .فقط شهور مخسة خالل املسجلة الشكاوى من 99% تسوية ومتت ،1990 سنة التلفزيون أذاعها جلسات

 :لألعمال الموحد السجل
 أسرع هو املشروعات تسجيل تبسيط أن املعهد الرمسي، وجد قتصاداال يف الصغرية املشروعات دخول لتسهيل
 سنة احلكومة أنشأته الذي لألعمال املوحد السجل بإنشاء فطالب اهلدف، هذا إىل الطرق للوصول وأيسر

 بتنفيذ ختتص حكومية هيئات تسع متثل القطاعات متعددة للجنة االستشارات يقدم املعهد وكان ،1990
 واحد، سقف حتت ووضعها اهليئات، هذه تطبقها اليت اإلجراءات قيتنس إىل اجلديد السجل وأدى، السجل
 :التايل النحو على الوطنية التسجيل شروط وتقليل

 واحد يوم إىل ايوم 289 من -1
 واحدة موافقة إىل موافقات 9 من -1
 واحد مكتب إىل مكاتب 6 من -0
 واحد طلب إىل اطلب 34 من -0
 دوالر 174 إىل 1200 تكلفة من -5

 هذه فخالل ،1994و 1991 عامي بني الفرتة يف واضح بشكل اجلديد للسجل اإلجيابية اآلثار ظهرت وقد
 املشروعات وفرت وقد ،أعاله البيانات انظر اجلديدة املشروعات من 382,100 تسجيل مت الثالثة السنوات
 ورفعت جديدة، عمل فرصة 557,770 أوجدت كما الدولة، على تضيع كانت دوالر مليون 692.5 املسجلة
 .دوالر مليار 1.2 حبوايل الدولة إيرادات



  .....بعض جتارب الدول النامية والعربية يف معاجلة تداعيات اقتصاد الظل وإدماجه يف االقتصاد الوطين :الفصل الثاين
 

101 
 

 بدون اكانو  أن بعد العمل، وحرية باألمان اشعور  الصغرية املشروعات ألصحاب القانوين الوضع هذا أعطى كما
 اثنان عرب وقد ،الرشوة على احلصول إىل الساعية السلطات من مستمرة ملضايقات يتعرضون الوضع  القانوين هذا
 بقوهلما الفرق عن روسادوس بولفوس يف املكشوفة ليما سوق يف اجلديد النظام خالل من املسجلني التجار من

 ."بسالم العمل نستطيع اآلن"

 حواجز، إىل تؤدي كانت اليت التسجيل إجراءات حتسني على والدميقراطية احلرية معهد حث الوقت نفس يف
 الذي األوتوماتيكي الرتاخيص نظام تأسيس مت ليما العاصمة بلديات ويف ،الوطنية التسجيل شروط على عالوة
 وسان وإنديبيندينسيا فينتانيلال بلديات يف واحد مكتب من واحد يوم خالل الرتخيص على احلصولمن  مكن
 .أخرى مدينة 15 ويف مريافلوريس دي جوان

 الخاتمة
 تسعينيات منذ الرمسية األعمال عدد يف كبرية زيادة ليما شهدت الرمسي غري القطاع مواجهة يف تارخيي كفاح بعد

 املشروعات عدد زاد بريو يف النشطة اإلصالح حلركة احلرية والدميقراطية معهد قيادة فرتة فخالل املاضي، القرن
 واستمر ،120% بزيادة 1996 سنة 160,040 إىل 1993 سنة 72,606 من البالد يف الصغر واملتناهية الصغرية

 مشروع، 300,000 حوايل ليما يف 2004 سنة الصغر ومتناهية الصغرية املشروعات عدد بلغ حىت النمو هذا
 جماالت خمتلف يف الرياديني بأعمال دفعت اليت املسجلة األعمال من كبرية نسبة اآلن الصغرية املشروعات ومتثل

 .قتصاداال
هريناندو  مهد وقد الرمسي، القطاع إىل األخرى الصغرية واملشروعات اجلائلني الباعة حتول إىل أدت كثرية عوامل

 وأوضح الرمسي، غري القطاع يف الريادية اإلمكانات على بالتعرف الطريق والدميقراطية احلرية ومعهد سوتو دي
 الدميقراطي املنهج وكان، السياسة لتغيري إسرتاتيجية ووضع الرمسية، األسواق إىل الدخول تكلفة ختفيض إىل احلاجة
 األلوف وقدم املعهد، قيادة حتت وتعبئتهم اجلائلني الباعة مع التشاور ومت النجاح، لتحقق اضروري السياسة لتغيري

 تطوير يف الرمسيون الراغبون وأدرك السلطات، مع والتعامل امللكية حبقوق املتعلقة شكاواهم الفقراء املواطنني من
 فتح على تساعد البريوقراطية، الوسائل من بدال   جديدة وسائل ابتكروا وأهنم احلل، من جزء الرياديني أن املدينة
 وإدارة لتنظيم عملية اطرق ابتكروا بل األعمال، ممارسة عند الرياديني نشاط يتوقف ومل، جديدة رمسية أسواق

 .هبم اخلاصة الفردية امللكية حقوق رتبوا أهنم إال مشرتك، عمل ترخيص على حصوهلم وبرغم ،أنفسهم

 يف للعيان واضحة ليما يف الشوارع جتارة ازدهار على ساعدت اليت املؤسسية اإلصالحات تأثريات وأصبحت
 اإليرادات ويف العمل، فرص يف هائال   منوا   اإلصالحات وولدت املدينة، يف املوجودة احملالت وألوف األسواق مئات

 واستفادت اجلميع، متناول يف بأسعار تباع اليت السلع من خمتلفة أنواع على ادائم حيصل املستهلك وأصبح العامة،
 الفرق على دليل ليما فتجربة ،األعمال منو حيدثها اليت املستمرة احليوية ومن احملسنة األحياء من العامة السلطات

 .العام الصاحل وحتقيق املبادرات تدعيم يف الرشيدة احلوكمة حتدثه أن ميكن الذي
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 ڤ :القطاع غير الرسمي في ڤنزويال :المطلب الثاني
 مت الذين عدد فاق إذ العقود األخرية، خالل الرمسي غري القطاع يف الڤنزويلية العاملة القوى نسبة بثبات مَنَت

 هذه شأن ومن ،20031 عام حبلول الرمسي القطاع يف مت توظيفهم الذين أولئك الرمسي غري القطاع يف توظيفهم
القانون،  حكم سيادة ضعف نتيجة البالد يف والسياسي قتصادياال واالستقرار بشّدة التقدم تقو ض أن الظاهرة

 املرتبطة املزايا على أن حيصلوا الرمسي غري القطاع يف األعمال لرياديي ميكن فال. امللكية حقوق وضوح وعدم
 يف العاملون جيد ما وغالبا   ،ومشاريعهم بأعماهلم واالعرتاف القانوين البنكية القروض مثل الرمسية، باألعمال

 منتظمة، وال بوترية األجور كسب من حُيرمون قد فَ ُهم، الفقر دائرة من اخلروج يف الرمسي مصاعب غري القطاع
  .مثال   االجتماعي كالضمان الرمسي، العمل على املرتتبة األخرى باملزايا يتمتعون

 إدراك إىل العامة بالسياسات اليت تُعىن الڤنزويلية  "قتصاديةاال املعرفة نشر مركز" منظمة توصَّلت  2002 عام ويف
 طيف بدراسة وقامت ،بعمق املسألة دراسة وقّررت الرمسي بالڤنزويليني، غري القطاع يلحقها اليت اخلسائر حجم
 شخص مخسة ماليني حوايل وكان ،الشوارع يف اجلائلني الباعة على الرتكيز وقرَّرت الرمسية، األنشطة غري من واسعٍ 

 مركزُ  استفادَ وقد  ،%09 حوايل اجلائلون منهم الباعة شّكل ، 2002 عام ڤنزويال يف رمسية غري أنشطة يزاولون
 الرمسي غري القطاع طبيعة حتليل يف "CIPE"اخلاصة  الدولية املشروعات مركز خربة من قتصاديةاال املعرفة نشر

 ىف عظيمة فائدة  -والدميقراطية  احلرية معهد - البريو ىف  CIPEمركز  شريك طّوره الذي وكان للنموذج ،وآثاره
  .ڤنزويال يف للقضايا الدقيق اإلطار وضع على املساعدة

 :الرسمي القطاع إلى التحول تحدِّيات
 يف والنظر األعمال، إنشاء وتنفيذ طريق يف تقف اليت العقبات بعض دراسة إىل قتصاديةاال املعرفة نشر مركز سعى
 دراسة بإجراء CIPEمركز   من بدعم قتصاديةاال نشر املعرفة مركز وقام ،الرمسي غري القطاع بنمو ارتباطها كيفية
حيث   ،"كاراكاس" الڤنزويلية العاصمة يف" بوليڤار جرانده سابانا" منطقة يف غري الرمسي للقطاع عملية جتريبية
 يف الرمسية التجارة غري من 14% بنسبة وأسهمت الرمسي، غري القطاع ألنشطة بؤرة املنطقة تلك كانت

  .البيانات من هائلٍ  كم   وحتليل مَجْعِ  كامل يف عام من أكثر قتصاديةاال املعرفة نشر مركز أمضى ،"كاراكاس"
 م ن مؤسس ي، منظ ورٍ  الرمس ي م ن غ ري القط اع مس ألة قتص اديةاال املعرف ة نش ر مرك ز أجراه ا ال يت الدراس ةُ  ص تخف

 مك ان أو مس احة عل ى احلص ول عم ل، وفرص ة وعق ود ق روض، عل ى احلص ول إمكاني ة عل ى الرتكي ز خ الل
 الس لطات قي ام كيفي ة اخلص وص وج ه عل ى أَه م   االس تنتاجات أح دُ  أب رزَ  وق د ،بالتجزئ ة البي ع يف الس تخدامه

ش ّكل  وق د، املتج ولني للباع ة مس احات لتخص يص "رمسي ة غ ري س وق" بإنش اء األم اكن العام ة إدارة ع ن املس ئولة
  .الرمسي غري القطاع يف العاملني الرواد إىل املعامالت بالنسبة كلفة من مهمَّا   جزءا   التخصيص ذلك

                                                           
 العامة، بالسياسات خاصة كشافية ومقترحاتاست دراسة :كاراكاس شوارع في المتجولون الباعة "لوبيز، زانوني ڤالديميرملخص من دراسة: 1 

 .1888 العامة السياسات ووحدة اقتصاد الظل، وحدة دراسات ،"االقتصادية المعرفة نشر مركز"
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 مشروع بتنفيذ قتصاديةاال املعرفة نشر مركز قام ،"جرانده سابانا"ملنطقة  أُجريت اليت املسحية الدراسة إىل واستنادا  
 املنسوجات إنتاج البحث مراحل مشل وقد ،ڤنزويال يف املنسوجات الرمسية إلنتاج غري السلسلة حُيل ل آخر شامل

 والتقى ،كاراكاس العاصمة منطقة للمنسوجات يف متجوال   بائعا   376 على مسحٍ  وتضمََّن إجراء وبيعها، وتوزيعها
 الرمسي مع وغري الرمسي القطاعني تقاطع كيفية املنسوجات لفهم قطاع يف األعمال وسيدات املركز برجال فريق

 أّول قاعدة للوجود وظهرت ،التقاطع هذا حدوث كيفية التعّرف على مث ومن األول، املقام يف بعضا   بعضهما
 من األوىل الدراسات هي تلك وكانت ،البحث هلذا هنائي كُمنتجڤنزويال،   يف الرمسي غري القطاع لعمال بيانات
 تكوين يف أدوات قوية وأصبحت هناك، الرمسي غري للقطاع ونوعيا  ُمعمَّقا   كميا   حتليال   وفَّرت اليت نوعها

  .اجلماهريي اإلعالم وسائل عرب الوعي ونشر العامة، السياسات

 :نتائج إلى التحليل تحويل
 املنتديات خمتلف يف ومن مشاركته األحباث، من مجعها اليت املعلومات من قتصاديةاال املعرفة نشر مركزُ  استفادَ 

 املعنية التوصيات وتبويب مجعُ  متَّ  إذ ،العامة للسياسات إعداد أجندة يف الرمسي غري القطاع حول واملؤمترات
 على صانعي توزيعها ومت ،"ڤنزويال يف الظل اقتصاد ":عنوان حتت املنشورات سلسلة من يف بالسياسات
  . قادة كبار وعلى والوطين، احمللي، املستوى على السياسات
 :األخرى المدني المجتمع ومجموعات األعمال

 من لسلسلة كنتيجة بل عن غريها، معزولة كظاهرة الشوارع يف املتجّولني الباعة ظاهرة منو على الدراسة ركزت لقد
 وكانت اخلاص، القطاع يف الريادة على القيود للبطالة، وفرض الواسع االنتشار فيها مبا قتصاديةاال اإلخفاقات

 التحد ي فإن الدراسة، هلذه ووفقا   ،اإلخفاقات تلك أهمَّ  اقتصادي نشاط وتنفيذ أي إلقامة املرتفعة الُكلفةُ 
 أنشطة عملية حتّول جيعل مبا القائم، احلوافز نظام تغيري يف يتمثل كان العامة السياسات ُصّناع الرئيسي أمام

 على العامة السياسات بشأن التوصيات الرئيسية إحدى رّكزت ولذلك ،سهولة أكثر الرمسي القطاع إىل األعمال
 االسرتاتيجية ُصم مت وقد ،الشوارع يف املتجولني بالباعة امللكية اخلاصة حلقوق الرمسي الطابع إكساب ضرورة
 يف الشوارع متجول كبائع العمل جتعل بطريقة السياسات، بشأن املقدمة لتوصياتا يف اليت ُوصفت املدى، بعيدة

 الشوارع يف املتجولني الباعة يعين مساعدة اإلجراء هذا وكان ،أخرى اقتصادية أنشطة تشجيع أجل من رحبية ، أقل
 أيضا   الدراسة وناقشت ،وأمواهلم أوقاهتم استثمار مقابل بعائدات أعلى عليهم تعود خيارات عن البحث على
  .العمل فُرص وزيادة الرمسي، القطاع يف الرمسية غري األعمال إدماج مثل الرمسية للتجارة غري بدائل عدة

 األعمال وتنفيذ كلفة  تأسيس خفض وهو أال احلوافز، نظام بنية تغيري إىل يهدف األمد طويل آخر تدبرير  وهناك
 إجراءات وتسهيل األعمال، تسجيل كلفة الكلفة ختفيضُ  خلفض االسرتاتيجيات بني ومن الرمسي، القطاع يف

 من 62% اعتمدت املثال، سبيل علىه، فوأنظمت العمل بتعليمات التقيدعلى واملساعدة  القروض، على احلصول
صّغر الرمسي اإلقراض دعم إنَّ  .الرمسية غري الشبكات على ڤنزويال القروض يف

ُ
 يُقّلل أن شأنه من للقطاع اخلاص امل
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 عملية   الرمسية األعمال يف املشاركة إىل التحّول جيعل عملية وأن الرمسي، غري القطاع يف املقرضني على االعتماد
كلفة  جعل مما الالتينية أمريكا يف األعلى الكلفةَ  ڤنزويال يف العمل تنظيم كانت ُكلفةُ  لقد و ،وسهولة   ُيسرا   أكثر

 ل.األعما معظم إىل بالنسبة للغاية مرتفعة املتعاقدين العمال

احلوافز  من املزيد وتقدمي األنظمة بعض صرامة ختفيف إىل يؤدي أن ميكن العمل الڤنزويلي قانون مراجعة إن
  .العاملني من املزيد بتعيني تقوم كي للمشاريع

  :جواتيماال في اإلقصاء على التغلب :المطلب الثالث
 :الرسمي  غير القطاع تقييم

 

هبدف  الظل؛ اقتصاد حول واحد ليوم استمر اؤمتر م 2005 العام يف اخلاصة الدولية املشروعات مركز استضاف
 مثار من وكان، 1جواتيماال برنامج إىل الالتينية أمريكا يف املركز شركاء جتارب عنها أسفرت اليت الفوائد إيصال
 الوطين املركز تبناه الذي التأييد حشد إطار يف قتصاديةاال املعرفة لنشر الفنزويلي املركز دروس أن أثرت املؤمتر

 كذلك ببريو، والدميقراطية احلرية معهد خبربات للربنامج البحث منهج اسرتشد يف حني ،قتصاديةاال للبحوث
 يف األصليني السكان جملتمعات قتصادياال والواقع قتصاديةاال املمارسات قتصاديةاال للبحوث الوطين املركز درس

 جواتيماال.
 

 مسح بإجراء قتصاديةاال للبحوث الوطين املركز قام الرمسي، غري للقطاع أعمق رؤية الكتساب سعي ويف
 اليت للمكاسب رؤيتهم املسح مشل مدن، مخس يف الرمسي غري النشاط يف العاملني من 1200على  استقصائي

 العرقي األصل بني والعالقة الدولة، مؤسسات حضور ومدى الرمسي، إىل القطاع االنضمام من عليهم تعود
 ثقافية ظاهرة ليس الرمسي غري النشاط يف االخنراط أن إىل نتائج املسح وتوصلت ،الرمسي غري النشاط يف واالخنراط

 النشاط، يف الرمسية الصيغة إىل للتحول العالية الدولة، والتكلفة حضور غياب إىل تعود ظاهرة بل جواتيماال، يف
  .السياسات صنع من عمليات -األصليني السكان مجاعات بينها من- خمتلفة مجاعات وإقصاء

 

 من األصليني، السكان بني من اختيارهم مت األعمال، رياديي من 200 مع منفصلة مقابالت بإجراء املركز وقام
 هبدف وذلك اليدوية، احلرف منتجات وتصدير بصناعة يقمن الاليت والنساء اجلائلني، والباعة منتجي القرنبيط،

 معهم أجريت من تركيز وكان ،إطاره يف أعماهلم وإدارة الرمسي قتصادلال االنضمام يعوقهم عن ما على الوقوف
 .الظل اقتصاد يف يعملون من ورؤية الرمسي، النشاط إىل باالنضمام واملكاسب املقرتنة التكاليف على املقابالت

 18 مكاسب احلاالت، بعض يف تعادل، الرمسي قتصاداال يف االخنراط تكلفة إن املثال، سبيل على مما قالوه، وكان
  .اشهر 

 

                                                           
1 Hugo Maul et al., Economia Informal: Superando las Barreras de un Estado ملخص من دراسة  

Excluyente (Guatemala: Centro de Investigaciones Economicas Nacionales, 2006). 
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 ال" سوق يف الرمسيني غري األعمال رياديي من 100 من أكثر من عمل جمموعات 6 باختيار املركز قام كذلك
 اخلاصة، الدولية املشروعات ملركز "الوطنية األعمال أجندة" هنج منوذج على اسري  جواتيماال، مبدينة "ترمينال
 األعمال ممارسة تعوق اليت العراقيل أهم حول الشعبية، القواعد مدخالت هذه جبمع العمل جمموعات وقامت
 ما وصياغة أولوياهتم، حول إمجاع إىل بالتوصل السوق األعمال يف لرياديي اآللية تلك مسحت وقد ،إزالتها وسبل

  .مصداقية ذات تأييد حشد وثيقة يف حلول من يفضلون

  :التأييد حشد حملة
 :الظل اقتصاد" :بعنوان أصدره كتاب يف إليها توصل اليت النتائج بنشر قتصاديةاال للبحوث الوطين املركز قام

 Informal Economy: Overcoming the Barriers   "إقصائية دولة معوقات على التغلب
of an Exclusionary State " قبيل من احلوكمة، طريق عن اإلصالحات من مبجموعة أوصى الكتاب 

 احلكومة حضور وزيادة الرمسي، غري مع القطاع االتصال قنوات وحتسني السياسات، صياغة يف الشفافية زيادة
 القواعد من املزيد وضع عن وبدال   ،السياسية احلياة يف املواطنني مشاركة وتشجيع والبلدي، الوزاري املستويني على

 مكاسب إجياد إىل دعا املركز الرمسي، غري النشاط على الفعل كرد الضريبية األعباء من املزيد وفرض التنظيمية
 تقليص تفضي إىل إصالحات بإدخال ا،حتديد املركز، أوصى حيث الرمسي، النشاط يف االخنراط مقابل ملموسة

 الرمسية، غري التجارية باملمارسات واالعرتاف الرمسية، الصيغة إىل واملشروعات العقارات نشاط حتول تكلفة
 للعمالة. املنظمة والقواعد لألجور، األدىن ومراجعة احلد

 قتصاديةاال للبحوث الوطين املركز قام األعمال، ممارسة يف الرمسي اإلطار إىل التحول بفوائد الوعي رفع أجل ومن
 مبشاركة جواتيماال مناطق خمتلف يف مدن بست لقاءات يف كتابه عرض عن فضال   املوضوع، حول بعقد مؤمتر

 ابرناجم 11 و صحفية، مؤمترات 7 مشلت اليت- النشطة اإلعالمية املركز محلة وقد جنحت، اجلمعيات قادة
 قدمه مبا- املركز واستطاع السكان، من ماليني عدة إىل الوصول يف -مقاال   01 و ا،إذاعيّ  ابرناجم 21 و ا،تليفزيونيّ 

 الرمسي غري النشاط بأن واجلمهور السياسات صناع يقنع أن -لإلحصاء الوطين املعهد مع بالتعاون معلومات، من
  .االستثناء وليس جواتيماال، يف القاعدة هو

 مبا جواتيماال، يف الكوجنرس أعضاء نصف من أكثر إىل يصل أن قتصاديةاال للبحوث الوطين املركز واستطاع
 الكوجنرس، جلان من بعدد املركز اتصل كذلك ،التشريعية نشرته أعداد أحد يف وتوصياته حبوثه معهم من اقتسمه
 إصالح يف أثره اللجنة لتلك املركز لزيارة كان وقد ،األصليني السكان شئون جلنة ا منخاص اترحيب لقي حيث

  .األراضي بتسجيل ملكيات املتعلقة للقوانني الكوجنرس
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 :الملكية  وحقوق المشروعات تسجيل على التأثير
 يتعلق فيما مهمة تغيريات ،قتصاديةاال للبحوث الوطين املركز نظمها اليت اجلماهريية، التأييد حشد محلة حققت

 الشباك" نظام احلكومة نفذت 2006 ففي الرمسي، اإلطار إىل املشروعات حتول أمام القائمة بتقليص املعوقات
 الزيارات عدد واخنفاض الورقية، األعمال من %89 تقليص إىل أدى مما اجلديدة؛ لتسجيل املشروعات  "الواحد
 لتصل ملحوظ بشكل املشروعات تسجيل تكلفة اخنفضت كما فقط، زيارات 3  إىل 15 من للمكتب املطلوبة

 2006 عامي بني 24% بنسبة املسجلة املشروعات عدد التغيريات قفز تلك ونتيجة ،ادوالر  50 من أقل إىل
 يف تعمل السابق يف كانت ، 8000والبالغ عددها اجلديدة، املشروعات معظم أن على عالوة هذا ،2007و

 الرمسي. قتصاداال من اجزء اآلن وأصبحت الرمسي، غري النشاط إطار

يف  مهم دور -اإلعالمية املركز محلة عززته الذي- بالكوجنرس األصليني السكان شئون جلنة مع للحوار كان وقد
 والتسجيل للملكية القانون هذا ليمثل ، 2006يف )العقاري التسجيل) املساحة قانون على للموافقة السبيل متهيد

 جمتمعات أبناء بني خاصة   جواتيماال، يف امللكية حقوق على الرمسي الشكل إضفاء يف األوىل العقاري اخلطوة
  .األصليني السكان

 نظام أن  -كتابه يف بعد فيما ُنشرت إحصائية أدلة على ااعتماد-  قتصاديةاال للبحوث الوطين املركز أثبت وقد
 ومطوري بنائي مجعية مع وبالتعاون، الرمسيني غري املالك على مرتفعة تسجيل تكاليف يفرض تسجيل امللكيات

 ،%0 إىل %11 من امللكية نقل على املفروضة الضريبة تقليص يف للمركز التشريعية جنحت التوصيات املساكن،
 حشد يف املركز واستمر %09 بنسبة املساكن بناء ارتفاع إىل امللكية تسجيل اليت يسرت اإلصالحات أدت وقد

 آالف أمام الباب فتح الذي العقارية، الضمانات قانون على الكوجنرس يف موافقة متثل آخر اانتصار  ليحرز التأييد،
 إىل باإلضافة) الثابتة غري األصول باستخدام هلم حيث مسح االئتمان، على للحصول الصغرية املشروعات

  .للقروض اضمان( واملباين األراضي
 

: استراتيجيات إدارة اقتصاد الظل في ظل النحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية سادسالالمبحث 
 والمؤسسية والفساد

 متعددة قطاعية سياسات وضع طريق عن إدارته حتسني يف اقتصاد الظل خبصوص الرئيسية التحديات أحد تمثلت
 والنظم فالسياسات ،االقتصاد هذا يف املوجودة للمؤسسات مالئمة أكثر لالستثمار مناخ هتيئة شأهنا من وشاملة
 عدة اقتصاد الظل يف املتعاملون ويُواجه ,الكايف بالقدر تغطيه ال أو إطالقا اقتصاد الظل تغطي الإهنا  إما القائمة

 مستوى ضعف أو كانعدام والتنظيمية واملؤسسية والبيئية واالجتماعية االقتصادية أبعادها مبختلف حتديات
 من االستفادة عن تُبعدهم اليت والتدريب والتمويل العامة، واخلدمات بالسوق، اخلاصة املعلومات إىل الوصول



  .....بعض جتارب الدول النامية والعربية يف معاجلة تداعيات اقتصاد الظل وإدماجه يف االقتصاد الوطين :الفصل الثاين
 

107 
 

 جمنت المس رأ توليد دون ولحي امللكية حلقوق مالئم نظام غياب أن كما ،الرمسي االقتصاد يف املوجودة الفوائد
 .واألنشطة األعمال لتنميةي ضرور 

 ىعل العمل خالهلا من يتم اليت و عمل جماالت مبثابة اقتصاد الظل ختص اليت التالية الرئيسية اجملاالت وتُعترب
 سياسات الكلية، االقتصادية السياسات :تشمل اجملاالت هوهذ اقتصاد الظل يف العاملني كأولئ وضع حتسني
 والتدريب، التعليم سياسات كوكذل املالية والسياسات احلضرية، النظم واخلدمات، التحتية البنية سياسات العمل،

  .االجتماعية احلماية وإجراءات

 واالجتماعية االقتصادية اقتصاد الظل إدارة اسرتاتيجيات توضيح إىل هندف سوف املبحث هذا خالل ومن
 سياسات عامة مقارنة لتجارب متعددة.االستفادة من حتليل  سيتم ككذل واملؤسسية والبيئية

 :قتصاديةاال التحديات ظل في الظل اقتصاد إدارة ستراتيجياتا :المطلب األول
 اخلاص القطاع وتطوير ترقية إطار يف يدخل حيث األمهية بالغ أمر القتصاد الظل ياالقتصاد اجلانب إدارة تعترب

 االنتاجية، حتسني جمال يف خاصة منها االستفادة جيب قيمة وختلق جتنت اقتصادية وحدات من يتكون هباعتبار 
  .الكبرية الشركات مع عمل عالقات وتطوير العمل، سوق وحتسني املصغر، التمويل وتشجيع

  :اإلنتاجية تحسينأواًل: 
 اسرتاتيجية االستفادة من إىل اإلشارة األمهية من االقتصادية التنمية بتعزيز املتعلق االسرتاتيجي اهلدف إطار يف

 الدويل العمل مكتب اسرتاتيجية لكوكذ االنتاجية وتنمية اخلاص القطاع تطوير بشأن االفريقي االحتاد مفوضية
  .اقتصاد الظل يف االنتاجية حتسني بشأن

  :واقتصاد الظل الخاص القطاع تطوير .1
 إفريقيا يف واقتصاد الظل اخلاص القطاع تطوير لتعزيز 1911-1998 اإلفريقي االحتاد مفوضية إسرتاتيجية إطار يف

 االقتصادية والسياسات والتنظيمية القانونية البيئة مواءمة :خالل من اقتصاد الظل حتسني إىل جالربنام هدف
 والتعليمية املالية والسياسات االجتماعية؛ احلماية خدمات إىل اجلميع وصول ومتابعة القطاعية، و الكلية

 .1واالقتصادي االجتماعي ودور بصوته واالعرتاف التنافسية؛ والقدرة اإلنتاجية مستوى وحتسني املواتية؛ والتدريبية
 اإلنتاجية أجندة اسرتاتيجيات ركزت الصغر واملتناهية والصغرية املتوسطة للمشاريع اإلنتاجية القدرات ولتنمية
 اليت العامة لإلدارات األولوية إعطاء مع اخلاص القطاع يف اإلنتاجية حتسني ىعل 1915-1999 للفرتة إلفريقيا

 واملصغرة، واملتوسطة الصغرية املؤسسات وقطاع اخلاص القطاع تنافسية عل مباشر بشكل وكفاءهتا فاعليتها تؤثر

                                                           
-33 ياوندي، اإلفريقي، االتحاد والنمو، االجتماعي التماسك أجل من العمالة تعزيز اإلفريقي، لالتحاد التابعة االجتماعية والشؤون العمل لجنة 1

 .1ص  : www.africa-union.orgمتاح على الموقع   LSC/MIN/3VIII, وثيقة رقم :  1833نيسان  38
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 الوعي حول مشروع وإعداد الصغر متناهية املشروعات صعيد عل والتخطيط القدرات لبناء تدريبية دورات وتويل
 . 1ساملدار  مستوىى عل باالنتاجية

 :االنتاجية القدرات تحسين مجال في الدولي العمل مكتب استراتيجيات .2
 مبثابة تعترب أساسية أهداف أربع اقتصاد الظل جمال يف الدراسة من سنوات مر ىعل الدويل العمل مكتب وضع

 :2يف ومتثل عملهم ظروف وحتسني إنتاجيتهم بزيادة اقتصاد الظل يف باملتعاملني تسمح عامة إسرتاتيجيات
 البشرية، للموارد األمهية بإعطاء كوذل املستعمل ياملاد املال سورأ يالبشر  املال سرأ إنتاجية زيادة 

  املؤسسات؛ وخدمات اإلستهالك، أسواق وإىل التمويل، إىل السهل والوصول

 املؤسسي؛ املستوى ىعل ومتثيلهم اهلشة اجلماعات تدريب طريق عن للعمال التفاوضية القدرة حتسني 

 مناسبة إجتماعية هياكل بوضع كوذل اقتصاد الظل يف للمتعاملني االجتماعي هالرفا مستوى من الرفع.  

 إطار وجود دون من ألنه واحد توق يف األهداف هذ حتقيق يتابع أن جيب الدويل العمل مكتب وحسب
 لنتائجها الرمسي غري القطاع يف العاملني دخول ورفع االنتاجية القدرة حتسني مقاييس حتقق ال مناسب، تنظيمي
 مل ما مستدامة تكون أن ميكنها ال فقرا   األكثر اجملموعات وضعية حتسني إىل هتدف اليت املعايري أن كما ،املرجوة
 إىل الوصول ميكن ال كما الوظائف، خلقى عل القدرة وحتسني االنتاجية لتعزيز مشولية أكثر جهد يف مدجمة تكون
  .مصاحلهم عن للدفاع منظمني اقتصاد الظل امتعاملو  يكن مل ما األهداف ههذ حتقيق

 عدم من وأيضا انتاجيتها بضعف واملرتبط (األسواق( املنافذ قلة من الرمسية غري االقتصادية الوحدات وتعاين كما
 تستغل اليت الشروط حتسني عل االسرتاتيجية تركز كذل من وللتخفيف ،تنوعا   أكثر معروض تقدمي ىعل قدرهتا

 :3 يلي ما خالل من كذلو  البشرية واملوارد األموال سرؤو  فيها

 . املنتجني لصغار األسواق اتاحة -

 التحتية؛ والبىن اخلدمات حتسني -
  اقتصاد الظل؛ يف املوجود يالبشر  للمورد االعتبار إعادة -
 مرونة؛ أكثر وجعلها اإلدارية الضغوطات ختفيف -
  .الضريبية واألنظمة القواعد يف النظر إعادة -
 املالية؛ اخلدمات إىل الوصول اتاحة -

 

                                                           
 الدورة توصيات متابعة ،إفريقيا في العمل وسوق العمالة على العالمية األزمة تأثير :اإلفريقي لإلتحاد التابعة االجتماعية والشؤون العمل لجنة 1

 .11 ص سابق، مرجع ،اقتصاد الظلحول  البرنامج:إفريقيا في اقتصاد الظل بشأن الدراسة حول االجتماعية والشؤون العمل للجنة السادسة
2 Carlos Maldonado,Cheikh Badiane,Anne-Lise Miélot .Méthodes et Instruments d’Appui au Secteur 

Informel en Afrique Francophone.Genève, Bureau international du Travail, 2004.pp92-92 
3 ibidem. 
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  :المالية والخدمات المال رأس إلى الوصول تسهيلثانياً: 
 يالتحد وميثل اقتصاد الظل حتسني أمام كبريا عائقا املالية االعتمادات إىل الوصول أو/و األموال توفر عدم يعترب

 .املال سرأ إىل وصوهلم وتسهيل الصغر البالغة أو الصغرية املشروعات منظمي احتياجات تلبية يف الكبري
  :المصغر التمويل أهمية .1

 وإدارة مستدامة بطريقة لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق عل الفقراء لقدرة سندا املالية اخلدمات إىل الوصول يُعترب
 وتنظيم الذاتية العمالة تنميةى عل مباشرة آثار املصغر التمويل لقطاع أن كذل ضعفهم مواطن من واحلد مهاراهتم
 ظروف وحتسني املرأة ومتكني املخاطر وختفيف األصول وبناء املهارات وتنمية الدخل توليد وأنشطة املشاريع
 .املعيشة

 التمويل يينطو  حيث ،1واملصغرة الصغرية للمؤسسات بالنسبة املصغر التمويل أمهية ىعل الضوء يسلط وهذا
 يف املشاركة من الصغرية املشروعات منظمي ومتكني اقتصاد الظلى عل الرمسية الصبغة إضفاء إمكانية ىعل املصغر

 اقتصاد الظل، يف يعملون الذين املشاريع ملنظمي اخلاص القطاع إنشاء نسبة برفع منه، واالستفادة الرمسي االقتصاد
 إىل املصغر التمويل من املستفيدة املنشآت لدفع حافزا املصغرة التمويالت بني الشبكات إقامة توفر أن ميكن بينما

 .2الرمسي االقتصاد

 متلقية ليس النساء متلكها اليت الصغر والبالغة الصغرية املؤسسات أن هي املصغر للتمويل أخرى بارزة ميزة ومثّة
 خطط بناء أن كما ،الكفاف حد ىعل العمل يف االستمرار ىعل جمربة فهي وبالتايل املصغرة، للتمويالت رئيسية

 السكان ومسؤولية وملكية استدامتها يضمن أن ميكن التقليدية والقيم املعرفة ىعل القائمة املصغر التمويل
 .الذايت والتعزيز واملساءلة والشرعية، الفعلية، املشاركة ىعل القائمة والعمليات تنميتها، خبصوص

 :والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات الرسمي غير التمويل .1
 املؤسسات متويل يف شيوعا األشكال أكثر ويعترب الرمسي التمويل من الوجود إىل أسبق الرمسي غري التمويل يعترب

 األسر: الرمسي غري التمويل مصادر ومن الصغرية املؤسسات إىل املالية اخلدمات معظم ويقدم واملتوسطة الصغرية
 تعترب اليت األخرية هذ اإلدخار، تناوب مجعيات ، لزبائنهم التجار إقراض الرهونات، مدينو ،املرابني واألصدقاء،

 يف "الصندوق"و مصر يف "مجعية" متباينة بأمساءى وتسم مصر يف الرمسي غري التمويل أشكال من شائع شكل
 خيتار األفراد من جمموعة تشكيل ىعل وتقوم، اليابان يف "كو" النيجر يف "توتني" نيجرييا يف "إيسوسو" ، تونس

 املبلغ إمجايل يعطي مث عضو كل من املال من مبلغ بتحصيل )الغالب يف شهر( دورية بصفة يقوم رئيسا بينهم من
 سد من مَيَكن املال من مبلغ بتحصيل الطريقة هذ وتسمح بالتناوب، عضو كل إىل األعضاء مجيع من احملصل

                                                           
 .38ص سابق، مرجع ، والنمو االجتماعي التماسك أجل من العمالة تعزيز, 1833 اإلفريقي لالتحاد التابعة االجتماعية والشؤون العمل لجنة 1
 .38, ص سابق مرجع, 1882 االفريقي لالتحاد االجتماعية والشؤون العمل لجنة 2
 إال يقرض وال واحد ولوليوم حتى االجل قصيرة القروض وتكون جدا، مرتفعة بفائدة القروض يقدمون الذين الرسميين غير الممولين :المرابين 

 التعامل ناحية من .قدامى لعمالء
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 اهلند مثل بلدان ويف فائدة، وبدون احلالة هذ يف املدخرون هم فاملقرضون ،ته للقيام مبشروعه اخلاصحاج
 . 1رمسية بنوك إىل واالئتمان اإلدخار تناوب مجعيات تطورت والكامريون

  :العمل سوق إدارة تحسينثالثاً: 
 سوق قدرات بتحسني تعلق ما منها العمل سوق إلدارة االسرتاتيجيات من مجلة مكتب العمل الدويل قدم

  .بشرح حتسني قدرات العمل فقط , وسنكتفيالعمل سوق معلومات نظم تنسيقاآلخر  و ,العمل
  :العمل سوق قدرات تحسين .1

 :2 خالل من العمل سوق قدرات حتسني يتم
 تقوم اليت الكيفية عن البحث خالل من العمل وإدارات العامة التوظيف هيئات قدرات وحتديث تعزيز 

 اجلزء يرتكز أين الصغر واملتناهية الصغرية املشروعات جمال يف خدماهتا بتحسني العمل سوق مؤسسات
  .العمل قوة من األكرب

 الصغر واملتناهية الصغرية املشروعات وتوقعات احتياجات تقييم.  
 العمل وإدارات العامة التوظيف هيئات لدى اجلودة وإدارة ياإلدار  التنظيم. 
 هبم اخلاصة العقود مراجعة و املهاجرين للعمال اإلجتماعية احلماية توفري بشأن اتفاق توفري إىل احلاجة 

  .العاملة ياأليد هلجرة وتنظيمي قانوين إطار إعداد يف املسامهة وبالتايل
 وخارجه البلد داخل العمالة هجرة تسهيل أجل من االجتماعية واحلماية للعمل القانونية األطر موائمة.  

 

 اقتصاد الظل  سياسات بتمويل المعرفة وتطوير الرسمي االقتصاد ميزانية تحليلرابعاً: 
 يتعني كلذل الرمسي وغري الرمسي االقتصادين بني الثروات توزيع عملية عل تُؤثر االقتصادية السياسات أن مبا

 اإلنفاق سياسات من فوائد جيين اقتصاد الظل كان إذا ما السياسات حتليل حيدد أن يالضرور  ومن تقييمها،
  .اقتصاد الظل يف السياسات متويل خبصوص املعرفة تطوير يتعني كما ال، أم واملشرتيات احلكومي

  :الرسمي االقتصاد ميزانية تحليل .1

 حتليل املهم من واقتصاد الظل، الفقراء العمال ىعل واالقتصادية الكلية السياسات تأثري كيفية ومعاجلة لتقييم
 الرمسي االقتصاد ميزانية حتليل فإن الصدد هذا ويف األعمال وبيئة سياسات يف واالحنياز الثغرات تداخل كيفية
 وهي ،القتصاد الظل السياساتج نُ هُ  عن تعبريا كذل باعتبار امليزانية صصاتخم يف ينظر حبيث ملحا أمرا يصبح

                                                           
 الصغيرة المشروعات تمويل حول ، الدولي الملتقي ضمن مداخلة ،الرسمية غير التمويلية القنوات طريق عن التمويل عمر، الحليم عبد محمد 1

 الفضاء في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في واالستثمار الشراكة مخبر منشورات المغاربية، االقتصاديات في دورها وتطوير والمتوسطة
-177, ص 1881, المليلة والتوزيع،عين والنشر للطباعة الهدى دار, 1881ايار  18-18 سطيف، عباس، فرحات جامعة األورومغاربي،

188. 
 1ص السابق، المرجع 2
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 العام اإلنفاق حتلل مث امليزانيات وتبحث احلكومية القطاعات مجيع عرب امليزانية صصاتخم بتحليل صلة ذات
 1: مزايا ثالث عل املقاربة هذ يوتنطو  الظلاقتصاد  عمال ىعل املمكنة تأثرياهتما بسبب
 الرمسيني غري املتعاملني وضع بوجود وعيا   الدولة ميزانية إبداء مدى حبث من مُتكن أهنا: األوىل -

  .ومنشآهتم
ى عل يتنطو  فهي وبالتايل مباشر، وغري مباشر بشكل الدولة دعم لتحديد مقاييس توفر أهناالثانية :  -

  الدعم؛ من مزيد لتقدمي الدعوة وُتشجع ومنشآهتم الرمسيني غري املتعاملني وجود مستوى رفع إمكانية
 .السياسات وتنفيذ امليزانية صصاتخمو  السياسات، بني الفجوة لتقييم استخدامها ميكن أهناالثالثة:  -

 

  :باالستراتيجيات المعنية الفئات بين والتمييز اقتصاد الظل سياسات تمويل .2
 دوليون شركاء يُقدمها اليت املايل الدعم جبرام فمعظم .كبريا حتديا يشكل اقتصاد الظل سياسات متويل يزال ال

 غري الوحدات مستوى رفع يف دائمة وغري حمدودة بآثار تنتهي فهي وبالتايل األجل ةومتوسط ةقصري  منح ذات هي
 والفعالية التماس ضمان أجل من املاحنني دعم ومواءمة تنسيق من قليل ُوجد، إن ويُوجد، ،العمال أو الرمسية

  .اقتصاد الظل حنو املوجهة للمساعدة واجلدوى
 اجلزء وبوصفه اإلفريقية البلدان يف احمللي جالنات إمجايل يف مساهم أكرب يعترب اقتصاد الظل، فإن ،كذل عل وعالوة
 ،واخلاص العام القطاعني يف االستثمار من جدا   صغريا   جزءا   ىيتلق اخلاص، القطاع من وديناميكية أمهية األكثر

 احمللية املستويات ىعل باقتصاد الظل النهوضج لربنام النجاح أريد ما إذا االجتاهات ههذ عكس يالضرور  ومن
 . 2والقارية واإلقليمية والوطنية

  :اقتصاد الظل أسباب بمعالجة االهتمام .3

 : 3يتعني وبالتايل اقتصاد الظل أسباب مبعاجلة االهتمام
 النظام يف بإصالحات القيام خالل من االجتماعي الضمان واقتطاعات الضرائب أنظمة يف النظر إعادة 

 الضمان أنظمة إصالح خالل من االجتماعي الضمان اشرتاكات من التهرب وخفض .الضرييب
  .اإلجتماعي

 العمل؛ لسوق املنظمة اللوائح مثل التنظيمية واللوائح اإلجراءات كثافة خفض  
 اإلجبارية؛ الساعات من بدال خفضها خالل من العمل ساعات يف أكثر مرونة خلق  
 الراشد احلكم وتعزيز العامة اإلدارة فعالية تعزيز.  

 

                                                           
 18ص ذكره، سبق مرجع،إفريقيا في العمل وسو العمالة على العالمية األزمة تأثير :اإلفريقي لإلحتاد التابعة االجتماعية والشؤون العمل جلنة 1
 11 .ص السابق، المرجع 2

3 Dennis DUCKE., Gabor Ivany, Mark kan, The shadow Economy, Op., Cit. p.182. 
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  :االجتماعية التحديات ظل في الظل اقتصاد إدارة استراتيجيات :المطلب الثاني
 خالل من فيه للعاملني االجتماعية احلماية ظروف بتحسني اقتصاد الظل إلدارة االجتماعية االسرتاتيجيات تتعلق
  .اقتصاد الظل يف وأسرهم العاملني لتشمل االجتماعي الضمان تغطية توسيع
 :اقتصاد الظل لعمال االجتماعية الحماية توفيرأواًل: 
 جيب اليت القصوى األولويات إحدى اقتصاد الظل يف الضعيفة العمل وظروف االجتماعية احلماية يف العجز يعترب

 األساسية اإلجراءات واختاذ العمل ظروف يف متواضعة حتسينات إدخال أن ويُفرتض. االقتصاد هذا يف توفريها
 واألرباح اإلنتاجية حيث من ملموسة جنتائ بتحقيق تُعجل أن ميكن التعاونية اإلنسانية العالقات وإدارة للسالمة
 يف اقتصاد الظل فئات تلفخم جدم ملساعدة تدابري ضمان خالل من الرمسي االقتصاد حنو التحرك ىعل وُتساعد
 .1االجتماعي الضمان
 :الريفيين والعمال القتصاد الظل اإلجتماعية للحماية خطة وضع .1

 القائمة االجتماعية احلماية خطط وتقوية حتسني يفرض اقتصاد الظل لعمال االجتماعية احلماية نقص إن
 ضمن العامة والنظافة والصحة املهنية السالمة جانب إىل ،حاليا   املستبعدين وأسرهم العمال تشمل كي ومتديدها

 األمن تغطية" حتديدا أكثر حنوى عل االجتماعية السياسات إطار ويتضمن االجتماعية، السياسات إطار
 امللحق أنظر .) %199 بنسبة " وأسرهم الرمسييني غري العمال كل تشمل كي االجتماعية واحلماية االجتماعي

 (10رقم 

  :اقتصاد الظل لعمال اجتماعية حماية لتوفير خطة وجود مزايا -أ
و 1 األهداف حتقق أن وتنفيذها الريفيني والعمال القتصاد الظل االجتماعية احلماية توفري خطة إعتماد شأن من
 املساواة تعزيز وهدف الشديدين، واجلوع الفقر ىعل القضاء هبدف واملتعلقة 2ملحوظ بشكل لأللفية 8و5و0و 0

 الصحة حتسني وهدف األطفال، وفيات نسبة خفض وهدف املرأة، ومتكني االجتماعي النوع/اجلنسني بني
  املكتسب املناعة نقص متالزمة/البشرية املناعة نقص سفريو  مكافحة وهدف ،)األمهات صحة) اإلجنانبية

 احلماية حول منه ورقة بإعداد للتنمية اإلفريقي النب مبادرة إىل اضافة، (األخرى واألمراض املالرياو  اإليدز(
 الريفيني والعمال القتصاد الظل االجتماعية احلماية توفري خطة وضع الضرورة تستدعي وعليهة، االجتماعي

 .الوطنية وخباصة املستويات لك ىعل هلا الفعال والتنفيذ اخلطة ههبذ والتوعية
 
 
 

                                                           
 اإلفريقي، اإلتحاد إفريقيا، في اقتصاد الظل بشأن الدراسة حول اإلجتماعية والشؤون العمل لجنة توصيات متابعة  :اإلفريقي االتحاد مفوضية 1

 .6ص  :LSC/EXP/5/ (VII) رقم وثيقة
 سابق، عمرج ،"الشامل والنمو االجتماعي التماسك أجل من العمالة تعزيز": 1833 األفريقي لالتحاد التابعة االجتماعية والشؤون العمل لجنة 2

 .1ص
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  :عادلة اجتماعية حماية وتوسيع اعتماد -ب
 غالبا تتعلق واليت هاهتواج اليت املشاكل حجم كرب بسبب االجتماعي التأمني توسع الناميةمل البلدان معظم

 بنظام التزامها ضمان هبدف اقتصاد الظل يف املشاريع وأصحاب العاملني ومتابعة وإقناع وتوعية وتسجيل بتحديد
 العمال وتشمل اقتصاد الظل أصحاب لتشمل االجتماعية التأمينات نظم امتدت لو وحىت، االجتماعي التأمني

 ،االقتصاد هذا يف العاملني فئات ملختلف ة مناسب االقتطاعات هيكل يكن مل إذا تفشل قد فإهنا، الرمسيني غري
اقتصاد  من معينة لفئات القانوين االجتماعي التأمني من معينة عناصر لتوسيع سبل البلدان بعض وجدت وقد

 (، 11 :رقم امللحق انظر ( واليابان كوريا مثل الظل

، حجما   األصغر الشركات جدم خالل من مراحل، ىعل اإلجبارية االجتماعية التغطية نطاق توسيع يتم ما وعادة
 الضمان نظام عليها يطبق اليت املؤسسات عدد إىل عليهم املؤمن العمال عدد زيادة يتم خطوة، كل ويف

 :1التايل النحو ىعل االجتماعي الضمان نطاق لتوسيع أخرى تدابري اقرتح وقد، االجتماعي

 ىعل صلونحي والذين الزراعيني والعمال املنازل ادميخل اجلزئي االنتساب لتسهيل القانونية النظم مراجعة -
  العادية؛ غري األنشطة من دخل

  النظم؛ ههذ لتطبيق باالمتثال يتعلق فيما وخصوصا   االجتماعي، الضمان لنظم اإلدارية القدرات تعزيز -
  االجتماعي؛ الضمان نظام صورة لتحسني العامة والتوعية التثقيف إطالق -

 

  :اقتصاد الظل لعمال المهنيتين والصحة السالمة توسيعثانياً: 
 محاية مع آسيا يف اقتصاد الظل يف يعملون العاملة القوى من %89 من أكثر نسمة، مليار من أكثر زال ما

 ظروف سنونحي الرمسي غري قتصاداال يف والعمال الصغرية املؤسسات أن التجربة وتبني بدوهنا، أو بسيطة اجتماعية
 مجيع اقتصاد الظل ويشمل ,2العملي للدعم حباجة يزالون ال لكنهم خاصة، مبادرات خالل من السالمة

 معاجلة أجل من العملي الدعم تدابري إىل مجيعها القطاعاته هذ وحتتاج واخلدمية، والزراعية االقتصادية القطاعات
 املعايري حترتم ال ظروف يف يعملون اخلاص حلساهبم والعاملون فالعمال تواجهها، اليت والصحة السالمة مشاكل
 واملعلومات التدريب ىعل صلواحي مل وأهنم خصوصا العمل، مكان يف املخاطر لشىت يعرضهم مما عليها املتعارف

 .3اقتصاد الظل دائما تغطي ال فهي العمل قوانني أما والصحة، السالمة حول الالزمة
 
 
 

                                                           
1 BIT: Travail décent et économie informelle, Op., Cit. p.71 
2 Ibid., p.67 

, 1882 مارس، . ]الخط على [الالئق العمل مجلة ."العمل في المهنية والصحة السالمة  "اآلمن العمل و الالئق العمل .الدولية العمل منظمة 3

, متاح على الموقع   61العدد 

http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/info/world/world_63.pdf 21و  31 ص. 

http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/info/world/world_63.pdf
http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/info/world/world_63.pdf
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  :والصحة السالمة حول تدريب ورش إقامة .1
 وتوصل التكلفة منخفضة تكون احمللي املستوى ىعل التطبيق وسهلة عملية تدابري إىل االجتماعية احلماية حتتاج

 للسالمة العملية اإلجراءات قوائم باستخدام املتعلقة كتل الكفأة التدابري ههذ من اجليدة املمارسات بسيط بشكل
 فمن كمبوديا يف به معمول هو ما مثل املهنيتني والصحة السالمة حول اجليدة املمارسات تظهر اليت والصور
 تدريبية ورش أربع بعقد اقتصاد الظل، يف عامل 0999 من أكثر تدريب يف كمبوديا تجنح التدريب ورش خالل

 والصحة السالمة حول التشاركية التدريبية الورش ههذ وأدت املناطق كل لتغطية تلفةخم مدن أربع يف تشاركية
 السالمة حول أوىل توجيهية خطة من جزء الورش ههذ توشكل، الوطين الصعيد ىعل التغطية زيادة إىل املهنيتني
 للعام املهنيتني والصحة السالمة التفاقية الرتوجيي اإلطار يدعو كما،  1 (1911-1999) من ممتدة والصحة
 .اقتصاد الظل يف املهنيتني والصحة السالمة لظروف التدرجيي التحسن لدعم آليات وضع إىل 1998
  :الطفل عمل على للقضاء برامج تصميم .2

 للمساءلة خيضعون ال االقتصاد هذا يف العمل أصحاب أن ومبا اقتصاد الظل يف سائد أمر الطفل عمل إن
 مع وخطورة قسوة العمل أشكال أكثر ضمن األطفال يعمل ما فغالبا املهنية، السالمة لتدابري االمتثال خبصوص

 وسالمتهم األطفال بصحة يضر بشكلو ، االجتماعية احلماية من نوعي بأ متتع دون اإلصابة خلطر ُعرضة كوهنم
 وممارستهم جنسيا واستغالهلم هبم واالجتار املنزيل والعمل املسلحة النزاعات يف األطفال استخدام مثل معنوياهتم أو
  .لالقتصاد اخلدمات وقطاع الرمسية غري والتجارية الزراعية القطاعات يف اخلطرية عماللأل

 

 :األطفال عمل على للقضاء الدولية البرامج -
 عليهي الفور  والقضاء الطفل عمل أشكال أسوأ حظر بشأن 19 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية جاءت

 عمل عل للقضاء الدويل العمل منظمة جبرنام كوكذل الطفل لعمل األدىن السن بشأن 109 رقم واتفاقيتها
 األعمال من األطفال حتمي واليت الطفل حقوق بشأن 1898 لسنة املتحدة األمم اتفاقية جانب إىل الطفل،
 اعتمدت اإلعالم، ووسائل حقوقية ومجعيات املستهلكون ميارسها اليت الضغوط توحت ،واالستغاللية اخلطرية
 .2الطفل عمل خيص فيما للشركات سلوك مدونات عديدة شركات
 :اقتصاد الظل حول احصائياتو  معلومات تطوير .3

 شأن ومن السياسات ُصنع أنشطة من كل دعم بغية باقتصاد الظل املتعلقة املعرفية القاعدة حتسني إىل حاجة مثة
 يف مبا همنو  وراء الكامنة والعمليات تشكيله فهم كوكذل هوجود زيادة باقتصاد الظل املتعلقة اإلحصائيات حتسني

 حتسينا وتتطلب ضعيفة القتصاد الظل اإلحصائية البنية ترعترب و ،بالفقر وصلته ياالقتصاد النمو يف مسامهته كذل
  .فيه العاملني رفاهية حتسني إىل يتؤد وأن ناجحة تكون أن القتصاد الظل مكرسة ترقية سياسة ألية أريد إذا

                                                           
 .11و  38 ص السابق، المرجع 1
 11ص السابق، المرجع 2
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  :المصغر التأمين تشجيعثالثاً: 
 توفريها يتم الدولة أو القانون مبوجب االجتماعية املخاطر من احلماية وفرتت ال عندما النامية، البلدان من كثري يف

  .االجتماعي السلوك عل هاما تأثريا االجتماعية األعراف تؤثر حيث، اجملتمع أو األسرة قبل من
  :)التعاوني التأمين نظام( االجتماعية للتأمينات الرسمية غير اآلليات .1
 باملثل املعاملة أو التضامن مبدأ سأسا ىعل االجتماعية للتأمينات الرمسية غري اآلليات ىعل أمثلة عدة هناك

 الصحة جبرناملك وكذ بوليفيا يف الصحية التعاونيات نظامو  تانزانيا ويف اهلند يف سيوا يف اجلزئي التأمني جربنامك
 هبذ املرتبطة العراقيل بإزالة كفيلة ووسائل طرقا التعاوين النظام يوفر، و 1اهلند يف كاليان غريامني كبن التابع الريفية

 بدرجة حيد ومنشآهتم الرمسيني غري العمال ملعظم احملدود الطابع أن كما اقتصاد الظل مستوى وحتسني اخلاصية
 .الرمسيني والتنظيم اإلدارة من مزيد حنو وارتقائهم منوهم إمكانيات من كبرية
 لإلقصاء، املعّرضني وأسرهم العمال لتشمل وتوسيعها القائمة االجتماعية احلماية خطط وتقوية حتسني يتعني كما

 األخطار من واألطفال األمهات ومحاية للمسنني الصحية والرعاية ،"والنظافة والصحة املهنية السالمة عن فضال
 : 2خالل من املعين النشاط لفرع طبقاك وذل املهنية

 اخلطط صالحية وتقوية اجملتمعي الصحي التأمني خطط خالل من التكلفة امليسورة الصحية الرعاية توفري -
  .القائمة

 .واقتصاد الظل الزراعة يف سيما ال الّضعفاء للعمال الصحية والتغطية املهنية السالمة توفري -
 احلماية توفري بغية االجتماعي للضمان والمركزية مبتكرة اجلزئي للتأمني خطط وضع ودعم تشجيع -

  .واجلماعات احمللية اجملتمعات دعم طريق عن االجتماعية

  :)للتعليم مرة أخرى الفرص توفير( اقتصاد الظل في المهارات لتنمية والتدريبية التعليمية السياساترابعاً: 
 للتوظيف وقابليتهم األفراد لتطور فقط ليس عاجلة صبغة ذات مسألة القتصاد الظل املهارات تنمية تأصبح لقد

 باملنشآت النهوض يف أساسيا   أمرا تكون أن وميكن الفقر، حدة وختفيف ياالقتصاد النمو لتشجيع أيضا ولكن
 واالئتمان التسويق سياسات مثل أوسع اقتصادية تنموية خطط ضمن إدماجها ويتعني، والصغرية الصغر املتناهية
 من حيد مما التدين بالغة الرمسيني غري للعمال التعليمية املستويات وتُعترب ،املالئمني والتدريب التعليم وتكامل
 األمية حملو التعليمية األولوية ىوتُعطَ  ،3املهارات من متواضعة مستويات إىل يويؤد التدريب لتلقي قابليتهم
 .الوظيفي

 
 

                                                           
1 BIT: Travail décent et économie informelle, Op., Cit., pp62-66 
2 bidem. 

 .31, ص ذكره سبق مرجع: 1882 االفريقي لالتحاد التابعة االجتماعية والشؤون العمل لجنة 3
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  :الرسمية غير الصناعية والتلمذة الذاتي التدريب .1
 املهارات لتوفري الرئيسية الوسيلة هي الرمسية غري الصناعية والتلمذة الذايت التدريب موفر هو اقتصاد الظل إن

 والتنظيم للتمويل التقليدية التدريبات خالل من مهارات يتطلبون فيها املوجودين األشخاص معظم أن باعتبار
 ساملدار  يف الرمسية غري املؤسسات مهارات وإدخال العام التدريب نظام يف الرمسي غري التدريب إدماج إن الذاتيني،

 مبتكرة مبادرات وتُتخذ التدريبية والقدرات املهارت زيادة يف يسهم أن بإمكانه 1ومايل السينغال يف حدث كما
 أنظمة حتويل إىل البلدان جُيرب مما مزدوجة، مهنية تدريبات إىل الرمسية غري الصناعية التلمذة حتويل تستهدف
 سوق يف الطلب عل القائمة لالحتياجات لالستجابة حمددة خطط ووضع الرمسي غري الصناعة قطاع يف التدريب
 عمليا تدريبا وتوفر، الفقرية لألسر التكلفة ميسورة مهارات اكتساب التقليدية الصناعية التلمذة وتُتيح العمل،

 إفريقيا وجنوب فرنسا مثل بلدانال بعض وضعت ما،كالعمل مكان يف حرفيني عمال رئيس يد ىعل للشباب
 خالل من املكتسبة واخلربات املهارات تقييم أجل من للمؤهالت مهّمة وطنية وأُطرا آليات املتحدة واململكة

 يف الصناعية التلمذة جبرنام بإدماج للتنمية اإلفريقي كالبن ويقوم عليها، والتصديق هبا واالعرتاف العمل
 .2ملصر التعليم إسرتاتيجية

 

 :البيئية التحديات ظل في الظل اقتصاد إدارة استراتيجيات :المطلب الثالث
 البيئة عل باحلفاظ املتعلقة لالسرتاتيجيات التطرق وسيتم عديدة مشاكل القتصاد الظل بالنسبة البيئة قضية تطرح

 إلدارة ناجح منوذج إىل التطرق سيتم كما الرمسية احلضرية واالسرتاتيجيات األمساك مصايدلك وكذ احملمية واملناطق
  .اقتصاد الظل

  :األسماك ومصايد المحمية لمناطقا وإدارة الغابات بإزالة المتعلقة البيئة االستراتيجياتأواًل: 
 و والصيد الرعيك نشاطات خالل من ياحليو  التنوع ىوعل البيئة ىعل سلبية آثار من الفقراء يسببه ملا نظرا

 إىل جهة من مبكوناهتا البيئة ىعل للمحافظة اسرتاتيجيات وضع إىل احلاجة تستدعي األخشاب، وقطع الزراعة
 إىل اهلادفة جالربام خالل من كذل عرض وسيتم الفقراء هؤالء معيشة سبل لتأمني اسرتاتيجيات وضع جانب
 حفظ لكوكذ احملمية املناطق إلدارة احمللية اجملتمعات مع العمل لكوكذ واستدامتها وإدارهتا الغابات ىعل احلفاظ
  .البيولوجي التنوع

  :المستدامة وإدارتها الغابات على الحفاظ .1
 باسم تعرف مبادرة عرب الغابات إزالة مشكلة املناخية بالتغريات املعنية اإلطارية املتحدة األمم إتفاقية تتناول

 تكمن حيث ,REDD+"3" أو "النامية البلدان لدى وتدهورها الغابات إزالة أنشطة من العوادم انطالق تقليص"

                                                           
 .31ص ، السابق المرجع 1
مايو  -4-1جنيف ,2112,  3 رقم العمالة عن تقرير إفريقيا، في اقتصاد الظل في المهني التدريب عن نقال .الصفحة نفس السابق، المرجع 2

2111. 
   http://www.fao.org/newsع الموق على متاح ،المتحدة األمم للغابات، الجيدة الحوكمة :والزراعة األغذية منظمة 3
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 وزيادة الغابات إزالة عن النامجة االنبعاثات خفض أجل من حمفزات النامية البلدان مبنح للمبادرة الرئيسية الفكرة
 عن فضال للغابات املستدامة واإلدارة الغابات، عل واحلفاظ جديدة، غابات زراعة طريق عن الكربون امتصاص

 / ىعل للمحافظة للفقراء النامية البلدان دول متنحها امتيازات تقدمي خالل من الغابات يف الكربون وناتخمز  تعزيز
 .الغايب الغطاء جتديد وأ

 التنوع بأهمية وتوعيتهم المحمية المناطق وإدارة إنشاء في المحلية المجتمعات مع العمل .2
  :البيولوجي

 يف عليها ليقتاتوا األمساك مصايد أو احملمية املناطق غري جيدون ال الذين بالفقراء املتعلقة االسرتاتيجيات تركزت
  .بيانه سيتم ما خالل من معهم العمل

 المحمية  المناطق وتطوير وإدارة إنشاء في المحلية المجتمعات مع العمل -
 يف وتعتمد ،نسبيا   فقرية فيها تعيش اليت اجملتمعات تكون حيث نائية أماكن يف احملمية املناطق تكون ما غالبا  

 اليت النشاطاتك تل ووقف العمليات ههذ تنظيم أجل من كلذل الطبيعية، املصادر توفر مدى عل بقائها
 تالوق ويف وإدارهتا، احملمية املناطق ههذ انشاء يف احمللية اجملتمعات مع العمل من بد ال الطبيعية، املصادر تستنزف

 وحتسينها التحتية والبىن املرافق تطوير يف وتساهم اجملتمعات ههذ ألفراد عمل فرص احملمية املناطق توفر نفسه
  .الطرقات وحتسني والتعليمية الصحية املرافق خدمات وتوفري

  :استدامته لضمان البييولوجي التنوع بدور المحلية المجتمعات لدى أكبر وعي إيجاد -
 وفقدان ،اإلنسانه لرفا استدامة وبالتايل األيكولوجي النظام خلدمات استدامة هي البيولوجي التنوع استدامة إن

 غريهم من أكثر يتأثرون الذين الفقراء صاحل غري يف عادة وهي – خطرية بصورة- متباينة جنتائ له البيولوجي التنوع
  .اخلطرية جالنتائ ذههب

 وصنع السياساته جتا" األيكولوجي النظام خبدمات "خاص جهن اعتماد يلزم ومستدامة، متوازنة تنمية ولتحقيق
 يف تكافؤ وعدم اخلدمات تقدمي يف تفاوتات إىل يتؤد واليت القطاعات، ىعل قائمة جهن اختاذ من بدال القرار،
 شفافية أكثر عمليات جانب إىل البيولوجي التنوع بدور أكرب وعي إجياد يلزم ،كذل يتحقق ولكي، املنافع

 بشكل البيولوجي التنوع موارد عل يعتمدون الذين الريفيون السكان فيها يشارك القرار صنع يف وحيادا واستنارة
 .1مباشر

 

 
                                                           

-326, البنك الدولي, ص 1838 عام العالم في المائية األحياء وتربية السمكية الموارد حالة: 1838 والزراعة األغذية ومنظمة الدولي البنك 1
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 الرسمي  االقتصاد سياسات في الضار الدعم إلغاء .3
 السياسات إلغاء عل العمل جيب فإنه الفاشلة الرمسي االقتصاد لسياسات الشرعي االبن هو اقتصاد الظل أن مبا

 التنمية يعزز باعتبار املوارد دعم عن الدفاع يتم كان فقد ه،فجوت من وتوسع الفقر تدعم اليت بالبيئة الضارة
 النظر إعادة يف يكمن واحلل فقرا الفقراء يزيد وكان التنمية أعاق فقد ،متاما   العكس يفعل كان لكنه االقتصادية،

 السكان حلقوق وانتهاك الفقر، وإشاعة بالبيئة، واإلضرار النمو، يف بطء عنه جنت أنه حبيث الدعم سياسات يف
  .العامة املوارد ىعل رسوم فرض خالل من، 1األصليني
 من املليارات مئات تولد أن العامة املوارد ىعل للرسوم ميكن  :العامة الموارد على رسوم فرض -

 أصحاب من كانوا سواء األغنياء عاتق ىعل قعتس الرسوم هوهذ ،التنمية تبطئ أن دون الدوالرات
 إىل اجلديد اإليراد هذا وجه وسواء التعدين، يف ومستثمرين األخشاب إمتيازات أصحاب أو املصلحة

 استخدم ما إذا يستفيد سوف االقتصاد فإن التقليدية، الضرائب ختفيض إىل أو والتعليم الصحة جبرام
 واملباين، األرض بني يجذر  اختالف هناك ياالقتصاد املنظور ويف، للضريبةس كأسا الطبيعية الثروة
 هي واألرض ،2"العقارات "يسموهنا واحدة شرحية يف واملباين األرض يضعون الضريبة يقيمون من لكن
 املباين. من للضريبة استحقاقا   أكثر

 يلقيان سوف املنصفة، املستدامة االقتصادية والتنمية العدالة إن :الدعم مخصصات في النظر إعادة -
 للتعليم، الدعم خصص ولو أرضهم، ىعل السيطرة من مزيدا األصليون السكان منح لو أفضل خدمة

 والبد املنصفة، املستدامة االقتصادية للتنمية حيوية مكونات وكلها التحتية، والبنية الصحية، والرعاية
 الصناعات قطاع ىعل وليس والتصنيع اخلدمات قطاعات عل ترتكز أن الطبيعية املوارد إلدارة

  .اإلستخراجية
  :الرسمية الملكية حقوق توسيعثانياً: 
 حتدد مل أصلي وأ املال،س رأ يتولد أين أصل، يأل ياالقتصاد املعىن تشكل الرمسية امللكية أنظمة تأصبح
 احلصول مشولية توسيع أن كما السوق يف كهيحتر  يصعب للملكية رمسي نظام يف واالجتماعية االقتصادية جوانبه

  . استدامة أكثر التنمية جعل ىعل يساعد أن ميكن األصول ىعل
  :الرسمي االقتصاد إلى التحول أسباب بين من الرسمية الملكية .1

 بدأ الغرب ويف ،جمنت مال سرأ باعتبارها إدراكها يتيح وضع يف األصول توتثب حتدد اليت هي الرمسية امللكية إن
 الناحية من فائدة األكثر األصول جوانب وتنظيم بوصف ،جمنت مال سرأ إىل األصول ولحي الرمسي امللكية نظام

 أو منزال كميل يالذ الشخص أن كما ،3للتسجيل أنظمة يف املعلوماته هبذ واالحتفاظ واالجتماعية االقتصادية
                                                           

 .18 ص سابق، مرجع البيئة، الحتياجات السوق تطويع "لألمم الطبيعية الثروة :رودمان مالين دافيد 1
 28.ص السابق، المرجع 2
 17.ص السابق، المرجع 3
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 لديه ليس شخص يفعل مما بأكثر الآلخرين ملكية وحقوق القانون رتمحيو  الدولة مؤسسات يدعم أن يرجح أرضا
 .1القانون تنفيذ وبالتايل الدولة مؤسسات احرتام يأ أرض أو منزل امتالك يف أمل لديه ليس أو منزل

  :اقتصاد الظل في موجودة والغير الرسمي االقتصاد في الملكية مزايا .2
  : وهي منها االستفادة يف النامية الدول تنجح مل أثار ستة الناجحة امللكية نظم جتُنت

   :القيمة فائض جوإنتا  األصل في الموجودة اإلمكانات وتثبيت تحديد -
 وهي القيمة، إلنتاج كامنة إمكانية هلا واليت لألصل املرئية غري اخلصائص بتحديد للملكية الرمسي التمثيل يسمح

 رهن أو قرض عل للحصول منزل ملكية استخدام مثل واالقتصادية االجتماعية الناحية من املعىن ذات اخلصائص
 .2عقار

  :للملكية متكامل نظام في المتناثرة المعلومات إدماج -
 الدول مكَّن امللكية سجالت خالل من ألصل والبيئية واالجتماعية االقتصادية اإلمكانات توتثبي حتديد إن

 املال. سرأ جينت أين ومعرفة ملمتلكاهتم إنتاجية األكثر اجلوانب معرفة من املتقدمة
  :للمساءلة الخضوع -

 احلصول مقابل يدفعون ال الذين األشخاص حتديد ميكن خالهلا ومن للمساءلة، أصحاهبا إخضاع امللكية تمكن
 توقيف كذل إثرى عل الدولة وتستطيع االئتمانية، مراتبهم وخفض وتغرميهم، يستهلكوهنا، واليت اخلدمات ىعل

 من مستمد الرمسية امللكية قوة من كبريا جزءا فإن وبالتايل االمتيازات بعض سحب أو احلظر أو اخلدمات تقدمي
 .3االلتزام فرض وبالتايل وعقوبات قيود من عنه يرتتب وما ختلقه يالذ للمساءلة اخلضوع إمكانية
  :لالستبدال وقابلة منقولة األصول جعل -

 تقسيم دون من الفرصةه هذ فيها تكثر حالة إىل عليه احلصول فرصة فيها تقل حالة من األصل تحويلب تتم
 .به املس أو األصل
  :الشبكات تكوين -

 هذ داخل ونقلها األصول حتويل ىعل القادرة األعمال قوى من شبكة إىل األفراد حتويل من امللكية نظم متكن
 أدوات من أساسية بنيةك بذل وتوافرت باإللزام وامللكية بالعناوين واألصول باألصول املالك ربط وبالتايل الشبكة

  .الكامنة إمكاناهتا و األصول بشأن واالتصاالت املعلومات تدفق تتيح اليت الربط
  :المعامالت حماية -

 الزمان عرب تنقل وهي مستمرة بصورة بتعقبها وذل معينة خصاطر من املعامالت محاية من الرمسية امللكية متكن
 شيكاغو بورصة يف فالتجار املعامالت، من قليل بعدد األصول من ضخمة مقادير نقل كذل ويتيح ومكان،

                                                           
 .88: مرجع سابق ,ص1881 العالم في التنمية تقرير الدولي، البنك 1
 .88 ص ذكره، سبق مرجع المال، رأس سر سوتو، دي هرناندو 2
 .88 ص سابق، المرجع 3
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 يذكر قلق دون الصفقات يربمون السلع عل تفصيلية معلومات حتو اليت بالسندات التعامل خالل ومن مثال للسلع
 .1املعامالت ضمان ىعل

  :الحضرية االستراتيجيات .3
 والقروض السلف منح احلكومات بعض تسهل وقد، احلضرية التنمية يف حيويا   دورا   اقتصاد الظل يلعب

 ومجعيات البناء وتعاونيات الفقرية، للفئات السكن ظروف حتسني عملية إطار يف الصغرية املشاريع ألصحاب
 كوكذل العملية هذ يف أساسي عامل قانونية غري مستوطنات يف يعيشون ملن كالتمل حق وتوفري، األحياء حتسني
  .والسكن بالبناء املتعلقة الضوابط بعض ختفيف

  :الملكية قحقو  في النظر وإعادة للفقراء السكن ظروف تحسين -0.1
 إذ ،ومبهمة بطيئة جبرام النتظار متسع تالوق يف ليس النامية البلدان أغلبية يف السائدة التحضر اجتاهات إزاء

 السكن ظروف حتسني يف قصوى بفاعلية احملدودة املوارد تستخدم حبيث احلكومات تدخل توجيه يعاد أن جيب
 : 2خالل من للفقراء
 أساسية وخدمات مضمونة ملكية حقوق مع قانونية غري مستوطنات يف يعيشون ملن قانونية إقامة توفري -

  العامة؛ السلطات تقدمها
  حتسينها؛ أو مساكنهم لبناء سالنا حيتاجها اليت األخرى املوارد و األرض توفري ضمان -
 واخلدمات؛ االرتكازية باهلياكل واجلديدة القائمة السكنية املناطق تزويد -
 وبكلفة أفضل حنو ىعل املساكن بناء طرق حول التقنية واملعونة املشورة لتقدمي األحياء يف مكاتب إقامة -

  والنظافة؛ الصحة حتسني كيفية وحول أقل
 الزراعية واألراضي اجلديدة للمساكن املطلوبة األراضي وضم لتقدير ماديا املدينة توسع وتوجيه ختطيط -

 .للزراعة الصاحلة باألراضي ضرر إحلاق دون األطفال ومالعب واحلدائق
 .احمللية واجملموعات املنخفض الدخل يو لذ زهيدة سلف لتوفري اإلسكان متويل أنظمة تغيري -

  :التكلفة قليلة قانونية أراضي بتأمين الحكومات قيام -0.1
 ويف استخدامها، وحقوق لألرض اخلاصة امللكية إىل نظرهتا يف كبريا اختالفا ختتلف اجملتمعات أن من الرغم ىعل

 ويف الرهون ىعل الفائدة تقليل أو الضريبية اإلعفاءات أو املباشرة املنح مثل املختلفة لألدوات استخدامها طرائق
 بلد لكل واحدة النتيجة فإن بلد لكل بالنسبة الوسائل خصوصية من الرغم ىوعل باألراضي للمضاربة معاجلتها

 ،القانونية غري األرض من أحسن وموقع أفضل خدمات ذات أرخص قانونية بدائل بتأمني احلكومات قيام وهي
 : 3العملية هذ عن جوينت بيوته، بإنشاء يقومون ملن البناء ومواد األرض جانب إىل األخرى الكبرية التكاليف ومن
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 إلدماج مواطنيها جهودها احمللية احلكومات تبذل أن دون من حتدث ال واليت املواطنني مشاركة حتسني -
  فعالة؛ ملشاركة االنتاجية العمليات وخلق

  .عادل بشكل االجتماعية املنافع توزيع ىعل بالعمل االقتصادية الفرص توفري -
 سوء من الزراعية األراضي ومحاية الضارة البيئية اآلثار لتقليل األرض الستخدام الراشد احلكم -

  االستغالل؛
 املؤشرات واستخدام هلا السليم التخطيط هبدف نظمها احتمال وطاقة املدينة منو حدود ىعل التعرف -

 .املركب املدينة مؤشر لتحديد خاصة املعلومات توفر من انطالقا جيد بشكل
 

 :والفساد المؤسسية التحديات ظل في الظل اقتصاد إدارة إستراتيجيات :المطلب الرابع
اقتصاد  ألصحاب اإلجيابية املشاركة ندعم أن ميكن الفاسدة املمارسات وحماربة الراشد واحلكم املشاركة ظل يف

  .السياسات ووضع االجتماعي احلوار يف املشاركة وإتاحة مهنية منظمات إنشاء تسهيل خالل من الظل
  :السياسات وضع في المشاركة وإتاحة مهنية منظمات إنشاء تسهيلأواًل: 

 املال سورأ اإلنتاجية األصول إىل بالفعل وصوهلم ىعل سلبيا تأثريا الرمسيني غري العمال بتمثيل املتعلقة الفجوة تؤثر
 واالعرتاف املشاركة نقص ظل ويف، العامة واخلدمات التحتية والبنية والصحية التدريبية واألنظمة املنتجات وأسواق

 ذات واحمللية الوطنية احلكومات وتُعترب ،اقتصاد الظل يف والوظيفية والدميقراطية التمثيلية املنظمات تدعيم يتعني
  .االقتصاد هذا يف للعمال الفّعال التمثيل سيما وال القتصاد الظل، املواتية البيئة حتسني يف أساسية أدوار

 نتيجة كوذل الرمسية، واللوائح السياسات وضع يف واملنشآت الرمسيني غري العمال إشراك الغالب يف يتم الو 
 العمال يكون أن يتعنّي  املالئمة، السياسات صوغ ولضمان القانوين، ووضعهم ومتثيلهم املهين تنظيمهم لضعف

، التنمية يف بدورهم ويقوموا السياسة وضع عملية يف صوهتم ُيْسِمعوا وأن القرار صّناع مع حاضرين الرمسيني غري
 وتعزيز ونسائية شبابية واحتادات تعاونيات وإنشاء اقتصاد الظل يف عاملة مهنية منظمات إنشاء تسهيل املهم منو 

 ىعل واملعايري السياسات صوغ عمليات يف اقتصاد الظل يف املصلحة أصحاب جلميع الشامل االجتماعي احلوار
 غري العمال لتنظيم جهودا العمالية النقابات وتبذل ،والقارية واإلقليمية والوطنية احمللية القرار ُصنع مستويات كافة

 ومصاحلها احتياجاهتا هلا مهنية كمجموعات الرمسيني غري العمال هبؤالء االعرتاف يتعني أنه غري ،الرمسيني
 .1اخلاصة

 وُصنع سياسات وضع عمليات يف الفعلية ومشاركتهم الرمسيني غري العمال صوت تعزيز إىل اهلادف جالنه يرتكزو 
 وميكن، الرمسية غري الفاعلة لألطراف القائمة املهنية الشبكة وهياكل االحتادات أمناطمن خالل تقوية  القرارات،

                                                           
 المياه معالجة و والهاتف والكهرباء الصحي والصرف المياه شبكات في المتمثلة التحتية البنية  :عناصر خمس من المركب المدينة مؤشر يتألف 

  .المدينة وناتج التعليم، بمراحل اإللتحاق ونسب المعرفة ومستوى األطفال، ووفيات الوالدة عند المتوقع والعمر الصلبة، والمخلفات
1 Carlos Maldonado, Cheikh Badiane, Anne-Lise Miélot :Méthodes et instrument d’apuis qu secteur informel En 
Afrique Francophone. Op, Cit. PP-63-65.  
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 الوطنية املستويات ىعل اقتصاد الظل يف الفاعلني شبكة لدعم واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام
 .والقارية واإلقليمية

 خطوطا 1888 املنزيل العمل واتفاقية 1805 الدولية العمل ملنظمة الريفيني العمال تنظيم اتفاقية توفركما 
 تطوير يف مصلحة هناك وسيكون، 1الرمسيني غري للعمال مهنية احتادات وتعزيز إنشاء يف للمساعدة إرشادية
 وهو( Street Net) مثل أخرى بلدان يف واملنشأة الرمسيني غري املشاريع ملنظمي الدولية املنظمات مع التعاون
 العامالت النساء واحتاد املنزليني، للعمال دويل حتالف وهو Home Netو  الشوارع يف للبائعني دويل حتالف

 الرمسية غري املهنية املنظمات تُعاق ال أن جيب كما،  باهلند الشوارع يف للبائعني الوطين والتحالف اخلاص حلساهبن
 املالية قصورها وأوجه احملدودة الفنية قدراهتا ودعم والتنظيمي التشريعي باإلطار املتصلة القيود مبختلف املوجودة

   .مالئما متثيال اقتصاد الظل عمال مصاحل لتمثيل املؤلة البشرية املوارد وتوفري إدارهتا هياكل ضعف وتقوية

  :التشاركي بالتخطيط العملثانياً: 
 سأسا ىعل تقوم اجتماعية وعدالة اجتماعي وتقدم دائم ياقتصاد منو لتحقيق هامة وسيلة املشاركة مفهوم أصبح
 ممثليها أو املختلفة الفئات إسهام التشاركي التخطيط ويعين"سواء، حد ىعل واإلقليمية الطبقية الفوارق من احلد

 األقل وخصوصا   السكان من عريض قطاع ومسامهة مشاركة تعين كما ",القرارات صنع يف أمجاعية فردية ومبواقف
 .التنمية ومشاريع جوبرام سياسات ومتابعة وتنفيذ وإعداد اختيار يف املستهدفة اجملموعات أو حظا

 هاهوتوجي القرار صنع عمليةى عل التأثري يف الشرائح هذ قدرة مدى يف لمشاركةل األساسي املبدأ يتمثلو 
 وتليب تأخذ وعادلة متوازنة تنمية قيحقلت ،أوضاعهم نيسحتو  اجملموعات ههذ ومصاحل حاجات خيدم مبا وصياغتها
 النمو لعوائد عادل ومكاين طبقي توزيع إىل ويؤدي" منها، الضعيفة خاصة الشرائح تلفخم وحاجيات انشغاالت
 :2 أن جيب التخطيط فعالية ولضمان،  "التنمية ومكاسب

 عملية يف اجملموعات ههذ مشاركة وتيسري تسهيل ىعل تعمل وهيئات مؤسسات يف الفئات هذ تتجمع 
 التجار مجعيات والشبابية، النسائية، املنظمات (امثلتها من ورغباهتا حاجاهتا خيدم ومبا القرار صنع

 .) املهنية النقابات واحلرفيني،
 إرتباطه مع احمللي، التخطيطي املستوى ىعل له الالزمة املوارد وتوفري القرار لصنع يمركز  ال نظام إجياد 

 وتوعية احمللية للموارد وكفء أمثل استخدام ضمان ىعل تعمل ومؤهلة واعية شعبية وقيادات هبيئات
  .منه يعانون اليت باملشاكل السكان

                                                           
   /www. Streenet.org,   /www. Homenet.org   www.sewa.org:   التالي المواقع في التحالفات هذه على اإلطالع يمكن 1
 318 ص سابق، مرجع 2

http://www.sewa.org/
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 املزيد إىل يدفعهم ما بقدراهتم واملؤسسات األفراد وعي من يزيد ما النفس ىعل االعتماد وتعميق تعزيز 
 مبشاريع القيام ىعل األفراد تشجيع(  مصاحلهم خلدمة أمثل بشكل احمللية املوارد الستخدام املبادرات من

  ) .صغرية تنموية
 توافق وإجياد والوطين واإلقليمي احمللي التخطيط وهيئات مؤسسات بني الفاعل الرأسي التنسيق ضرورة 

  .املستويات هذ بني حتدث أن ميكن اليت املتعارضة املصاحل حول
 

  :الراشد الحكم وإقامة اقتصاد الظل لمؤسسات ممكنة أعمال بيئة خلقثالثاً: 
 ملبادرات مناسبة فرص توفري خالل من اخلاص لالستثمار ومعززة ممكنة بيئة إجياد يف أساسي دور للحكومات

  .الفساد ومكافحة الراشد احلكم عناصر وتوفري اخلاص القطاع
  :اقتصاد الظل لمؤسسات ممكنة أعمال بيئة خلق .1

 وانتشار ،يزدهر أن اخلاص للقطاع أريد ما إذا يوجوهر  بالغ أمر باملبادرين ويعرتف حيفز مناخ وتوفري ترسيخ إن
 العام اإلطار ختدم أساسية مبادئ هناك لكن ,آلخر بلد من طبيعته ختتلف يوالذ املشاريع ههلذ املناسب املناخ

 صحيح؛ قانوين تنظيمي هيكلى وعل السوق سياسة ىعل قائم مناخ هتيئة:هي أساسية نقاط ثالث يف وتتمثل
 خصاطر ملواجهة املساعدات وبرام احلكومات دعم توفري والتطوير؛ التنمية جبرام وتوافر املبادرة ىعل التدريب توافر

 .1 الصغرية اجلديدة املشروعات يف املالس  رأ
  :صحيح قانوني تنظيمي هيكل وعلى قالسو  سياسة على قائم مناخ تهيئة -أ
 األساسية األنشطة حتكم اليت الضوابط وضع ىعل احلكومات تعمل فراغ، يف العمل ميكنها ال املشروعات ألن

 القتصاد الفاعلة األسس من تعد اليت العدالة لضمان األفراد، جلميع واحدة تكون أن الضوابط ههلذ بد وال للسوق
 الرقابة أو السوق إحكام عملية يف السياسة واضعو يبالغ حيث صحيح بشكل عادة يطبق ال الدور هذا ،السوق
 الرمسية السوق تتضمنه ملا إليها اهلروب يف الرياديني واستمرار رمسية، غري سوق ظهور إىل يتؤد املبالغة ههذ عليه،

 يالذ الفساد لظهور خصبة أرضية تعد الرمسية غري والسوق التنظيمية، الضوابط كثرة من ناجتة باهظة تكاليف من
 .الكفاءة وخفض املوارد ضياعل ييؤد

  :والتطوير التنمية برامج وتوافر المبادرة على التدريب توافر -ب
 املبادرة مهارات توافر يتطلب إنه ,املخاطر ملواجهة واالستعداد الفكرة توفر جمرد من أكثر يتطلب مشروع يف البدء
 اليت الدول يف املبادرة ىعل الفعال التدريب توفري إىل الضرورة وتزداد التواصل ىعل والقدرة املايل التعامل كيفية مثل

 املناخ هذا ظل ويف ،األساسي شكله يف حىت التدريب توفري عدم صفاته من يوالذ بالتقليدية تعليمها نظام يتسم

                                                           
العدد  1888, الخاصة الدولية المشروعات مركز االقتصادي، اإلصالح مجلة ، "النامية الدول في المبادرين ومساندة دعم " .سوليفان جون 1

 61-55ص ,   http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/art1411.pdf,متاح على الموقع :  31,
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 ىعل أيضا ولكن الشعيب املستوى ىعل فقط ليس، املبادرة مببادئ والتعريف املبادرة بثقافة لالهتمام ضرورة هناك
  .احلكومي املستوى
  :الصغيرة الجديدة المشروعات في المال رأس مخاطر مواجهة -ج

 عن يبعدهم أن ميكن الرياديني ودعم ملساعدة احلكومة تعزيز وغياب مدخراته، جبميع يالرياد خياطر ما عادة
 خاص قطاع خللق احلكومة مهام من جزءا يصبح أن جيب املتحمسني املبادرين مساعدة لذا هلم، املتاحة الفرص

 يكفي فال مجيعا الذكر السابقة الثالث األسس توافر وجيب ،إليها يتعرضون اليت املخاطر وتقليص وحتجيم يقو 
 كثرية أصبح واليت والضوابط القوانني مع التعامل للمبادرين يتعني حيث فقط املتخصصة املساعدات أو التدريب،

 .1التعقيد
  :الفساد ومكافحة الراشد الحكم إقامة .2

 ملبادرات مناسبة فرص توفري خالل من اخلاص لالستثمار ومعززة ممكنة بيئة إجياد يف أساسي دور للحكومات
 وإقامة، البريوقراطية اإلجراءات وختفيف احلكومية الكفاءة زيادة مثل الراشد احلكم عناصر وتوفري اخلاص القطاع
 قضائي نظام ووجود لالستثمار املواتية البيئة شروط ومن ،وموافقتهم املواطنني بثقة يحوظي الذ القانون حكم
 والفعالية والشفافية بالعدالة يتسم وتنظيمي رقايب نظام وإقامة العامة، باملساءلة يالقو  واإللتزام وعادل، فعال

 : 2التالية اآلليات خالل من الفساد مكافحة يتعني كما خاصا، أو عاما اإلحتكار حماربة ويضمن
 يف املتورطني ملعاقبة صارمة وقوانني أنظمة وضع تشمل الفساد ملكافحة عامة اسرتاتيجية وتنفيذ وضع -

  .الفساد وقضايا املالبسات يف للتحقيق عليا جلنة وإنشاء الفساد، قضايا
 التمكن وبالتايل الفساد حدوث مبواقع معرفة األكثر فهو الفاسدة الظواهر تشخيص يف اجلمهور إشراك -

 . )بالشبهة اإلخطار آلية( الفساد ممارسة حول شبهات فيها حتدث اليت مبََواطن اإلخطار من
 مت ملا ا  وفق بالعمل العام املوظف طرف من التزام يفرض ما العام املال ىوعل العمل ىعل اإلدارية الرقابة -

 . )اإلدارية الرقابة ألية( الوظيفة حتديد
 حىت الرتبوية املؤسسات أوساط يف لكوكذ االعالمية الوسائل كل يف هوآثار  الفساد مبخاطر الوعي نشر -

  .(اإلعالم آلية) اجملتمع وفئات أوساط كل يف الفساد مكافحة ثقافة تنتشر

 للمساءلة اخلضوع العام القطاع موظفي وأجور مرتبات يف النظر عادةإو  والضرييب املايل النظام إلصالح كان كما
 مواجهة طرق حول يالذ االستقصاء يف كبرية نسب الوظيفة ممارسة يف قدوة يعترب مدير أو مسؤول ووجود

                                                           
 .الصفحة نفس السابق، المرجع 1
 اثر و الجزائر في العامة والعالقات االجتماعي التغيير مخبرا ،معالجته وآليات الفساد حول الثاني الوطني الملتقى من الثاني اليوم أوراق 2

 خيضر محمد جامعة 1831ابريل  8و 1 يومي الوطني، للدرك الرابعة الحهوية القيادة مع بالتعاون التشريع، حركة على القضائي االجتهاد
 .1831 بسكرة،
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 مبثابة تعترب النقاط من مجلة باقرتاح اخلاصة املشروعات مركز وتشرتك كما(،  51رقم امللحق أنظر .)1الفساد
 2: يف تومتثل اقتصاد الظل جدم دون حتول اليت احلواجز من التقليل حول تتمحور اسرتاتيجيات

  القوانني؛ وإعداد السياسات صنع يف املشاركة تشجيع -
  املعلومات؛ حرية قوانني وتنفيذ سن -
 امللكية؛ حقوق أنظمة وتقوية إصالح -
  املايل؛ القطاع ىعل اإلشراف -
  الفساد؛ وحماربة الشركات حوكمة تأسيس -
  احلكومية؛ اهليئات إصالح -
  اإللتزام؛ ىعل املبادرين قدرة مع واللوائح القوانني توافق -
  اجملتمع؛ يف الشركات دور زيادة و احلكومية للهيئات والتنفيذية اإلدارية القدرات تقوية -
 العمل تراخيص ىعل احلصول شروط تبسيط و العمل قوانني وإصالح الضريبية األنظمة إصالح -

  تكلفتها؛ وختفيض
 

  :اقتصاد الظل سياسات رصد وأهمية المحتملة والتهديدات المستهدفة الجماعاترابعاً: 
 األهداف أو السياسات بني بوضوح التمييز األمر يستلزم اقتصاد الظل خبصوص للسياسات مالئم جهن وضع عند

 للتمكن وهتديدات اطرخم من السياساته هذ عن ينجر أن ميكن ما معرفة لكوكذ اقتصاد الظل لفئات املوجهة
 .وتقييمها مراقبتها من

 

  :اقتصاد الظل إلدارة استراتيجيات وضع عند المستهدفة الجماعات .1
 األهداف أو السياسات بني بوضوح التمييز األمر يستلزم اقتصاد الظل خبصوص للسياسات مالئم جهن وضع عند

 بأجور يعملون الذين الرمسيني غري العمال إىل أو االقتصادية وأنشطتهم ومؤسساهتم احلرة املهن يذو  إىل املوجهة
 فئة استهداف وعند الرمسيني غري العمال واحتادات تنظيمات أو ككل الرمسيني غري العمال أو عملهم، وأصحاب

 السياسات توجيه إعادة باإلمكان كان إذا فيما النظر السياسات واضعي ىعل أيضا يتعني الفئات، ههذ من
 أو كبذل القيام أجل من املوجودة السياسات إصالح عليهم يتعني أو الرمسيني غري العمال ومحاية لدعم القائمة
  .جديدة سياسات وضع يتعني

 
 

                                                           
1 Daniel Kaufman : corruption et développement, finances&Développement, Mars, 1998.p.10 

 المشروعات مركز االقتصادي، اإلصالح مجلة ."الناشئة الديمقراطيات في الرسمي غير القطاع مشاركة حواجز" .هلبلينج كوتشا كاثرين 2

  arabia.org/files/pdf/art1408.pdf -http://www.cipe, متاح على الموقع   31, العدد 1888 ]الخط على [الخاصة الدولية

http://www.cipe-/
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  :اقتصاد الظل سياسات رصد وأهمية المحتملة التهديدات .2
 أو املخاطر من مجلة مواجهة احتمال فهناك قائم وضع حتسني أو معني هدف بلوغ إىل هتدف اسرتاتيجية يكأ

  اجلدول يف شرحها ميكن إجراءات مجلة هناك كلذل ونتيجة اقتصاد الظل إلدارة جبرنام وضع عند التهديدات
 التايل:  5-1

 التخفيف وأوجه الرسمي غير االقتصاد إلدارة استراتيجية وضع من المتوقعة : المخاطر2-5جدول 

 أوجه التخفيف المخاطر الرقم
 التحول لعملية الرمسي غري االقتصاد يف املتعاملني مقاومة 1

 الرمسي االقتصاد إىل
 ظروف واملساعدة، التعاون زيادة(  الرمسية الصبغة مزايا
 (.أسرهم وأعضاء للعمال االجتماعية والتغطية أفضل عمل

 يف املهنية للمنظمات الضعيف والتمثيل التنظيمية القدرة 1
 .والريفي ياحلضر  الرمسي غري القتصادا

 االجتماعي واحلوار والتدريب التنظيم خالل من التمكني
 وسن وحلقات، ومنتديات اجتماعات خالل من واملشاركة

 وبنشاطاهتم هبم تعرتف قوانني
 ال اليت الضعيفة والقدرات العامة، اإلدارات مقاومة 0

 السياسات ومتابعة وتنفيذ ختطيط تستطيع
 غري االقتصاد إدارة حبسن الكفيلة واإلسرتاتيجيات

 .الرمسي

 الرمسي، غري االقتصاد ميزانية حتليل ،مزايا الراشد احلكم
 املهنية للحياة املستقبلية اآلفاق ,القدرات لتقوية التدريب

 .)اخل التخصص مع

 الدورة توصيات متابعة أثيوبيا ، أبابا أديس 9002 أكتوبر 9 - سبتمرب - 91 األفريق لالحتاد التابعة االجتماعية والشؤون العمل للجنة السابعة العادية الدورة :املصدر
 املوقع: على متاحالرسمي  غير االقتصاد حول البرنامج :إفريقيا في الرسمي غير االقتصاد بشأن الدراسة حول االجتماعية والشؤون العمل للجنة السادسة

 EXP5-union.org/root/ar/LSAC-www.africa. 
 

 كطرف اقتصاد الظل يف املتعاملني جهة من املقاومة من نوعني السياسة واضعوا يواجه قد 1-5 اجلدول من
 التخفيف وميكن ثانية جهة من اقتصاد الظل إدارة اسرتاتيجيات ومتابعة تنفيذ مهمة إليها توكل اليت العامة واإلدارة

 واملساواة والعادلة الراشد احلكم مبادئ حتكمه سليم مناخ ضمن االسرتاتيجيات توضع إذا املقاومة ههذ أثر من
 املصلحة ذات األطراف كل هبا تقبل مشرتكة رؤية ووضع التشاركي التخطيط أمهية يفرض ما وهذا الفرص وتكافؤ

  .التنموية العملية يف
  :اقتصاد الظل استراتيجيات وتقييم لمتابعة التنظيمي اإلطار .3

 جبربنام املتعلق والتقييم الرصد جبانب االستعانة تتم سوف اسرتاتيجية وضع عند والتقييم املتابعة ألمهية نظرا
 دولة جتربة الدول مستوى ىعل نتناول مث إقليمية إلسرتاتيجية مثاال ,باقتصاد الظل للنهوض اإلفريقي االحتاد
  .اقتصاد الظل إدارة يف رائدة جتربة باعتبارها إفريقيا جنوب
  :الظل اقتصاد استراتيجيات وتقييم لمتابعة التنظيمي اإلطار -أ

 اليت( 1915-1919) من املمتدة باقتصاد الظل النهوض اسرتاتيجية وتقييم ملتابعة التنظيمي باجلانب يتعلق فيما
باقتصاد  النهوض جبرنام ونشر ملتابعة التنسيق عن مسئولة وحدة تعيني مت فقد، 1-8 اجلدول يف اختصارها سيتم

http://www.africa-union.org/root/ar/LSAC-EXP5
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 إىل سنويا تقريرا وتقدم للتوجيه، وجلنة االجتماعية الشؤون إلدارة خمتصة جهة مبثابة ستكون واليت افريقيا يف الظل
 والزراعة، والصناعة، والتجارة الرمسي، غري االقتصادية الريفية والصناعات لعمالةاو  العمل عن املسئولني الوزراء مؤمتر

 الزمة وميزانية خببري مدعومة الوحدة وهذ، الضرورية باإلجراءات والقيام التوصيات رفع أجل من والصحة، التعليم،
 لتسهيل القطاعات بني مشرتكة وحدة بإنشاء الفريقي اإلحتاد يف األعضاء دول ستقوم كما،والتخطيط للتجهيز
اقتصاد  حنو سياساهتا لتنفيذ املعنية احلكومية غري واملؤسسات العامة املؤسسات فخمتل بني يالضرور  التعاون

  .الظل
 دول مثان إفريقيا، يف باقتصاد الظل النهوض اسرتاتيجية برام ورصد تنسيق لضمان االفريقي االحتاد مفوضية كلف

 القتصاد الظل االجتماعية احلماية توفري إفريقيا، يف اقتصاد الظل لتعزيز الرئيسية اجملاالت عل بالرتكيز أعضاء
 سياسات ،)مصر(والتنظيمية القانونية األطر ،)السنغال (املصغر التمويل سياسات ،)ناميبيا (الريفيني والعمال

 واخلاصة العامة الشراكة ،)إفريقيا جنوب( احلياة مدى والتعلم املهنية ،)كينيا( القطاعية والتنمية الكلي االقتصاد
 (واإلنتاجية ،)نيجرييا(االجتماعي واحلوار التمكني ،)اجلزائر( الشباب وعمالة الرمسية غري العمالة وإحصاءات

  .)لإلنتاجية اإلفريقية الرابطة
 

 اإلفريقي  االتحاد منظمة في الظل اقتصادب النهوض استراتيجية ميزانية -ب
 باقتصاد الظل النهوض جلربنام اإلمجالية امليزانية توضيح يتم سوف اسرتاتيجية وضع عند املايل اجلانب ألمهية

 ميزانية 1-8ول اجلد يف الوارد للتفصيل وفقا أعوام 8 مدى ىعل أمريكي دوالر مليون 11,809 مببلغ واملقدرة
 ( أدناه. 1915-1919) اإلفريقي االحتاد منظمة يف باقتصاد الظل النهوض اسرتاتيجية
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 (2015-2010االتحاد اإلفريقي ) منظمة في باقتصاد الظل النهوض استراتيجية ميزانية 2-6ول جد
 )أمريكي دوالر مليون :الوحدة( 

 

 المبلغ الناتج  اإلستراتيجيات
 لالعرتاف التأييد كسب :1 اإلسرتاتيجية

 األفريقي الرمسي غري االقتصاد بوجود
 االقتصادية اجملموعات األعضاء، الدول قدرات وتعزيز إنشاء :1 النتيجة

 التنموية السياسات مواءمة يف اإلفريقي االحتاد ومفوضية اإلقليمية
 غري االقتصاد وخصائص وتوقعات االحتياجات مع والنظم والقوانني

 .الرمسي

1019 

 االقتصاد ومسامهات دور خبصوص البارز والوجود الوعي رفع: 1 لنتيجةا
 .اإلفريقية للبلدان واالقتصادية االجتماعية التنمية يف الرمسي غري

1999 

 ومتكني قدرات بناء :1 اإلسرتاتيجية
 .الرمسي غري االقتصاد

 و الرئيسيني السياسة واضعي مع الشراكة وتعزيز إنشاء: 1 النتيجة
 .اخلاص القطاع

1009 

 للنهوض املؤسسي الدعم هيكل وتسخري إنشاء :1 لنتيجةا
 .لرمسيا غري باالقتصاد

089 

 والقدرة إلنتاجيةا :0 اإلسرتاتيجية
 غري االقتصاد ومنشآت لعمال التنافسية

 .الرمسي

 غري واملنتجني العمال وصول وفرص التغطية زيادة: 1 النتيجة
 العمل يف املهنيني والسالمة الصحة إىل وأسرهم والريفيني الرمسيني
  .ميسورة بتكلفة

1909 

 يف واملنتجني العمال وكفاءة مهارات حتسني يف االستمرار :1 لنتيجةا
  .الرمسي غري االقتصاد

809 

 للنهوض املالئمة التمويل وآليات إسرتاتيجيات حتسني: 0 لنتيجةا
 .الرمسي غري باالقتصاد

599 

 أفضل مكافأة أجل من األسواق إىل الوصول فرص زيادة :0 لنتيجةا
 .الريفيني واملنتجني للعمال

589 

 الطب إمكانيات :0 اإلسرتاتيجية
 .الثقايف العمل وسوق األفريقي يالتقليد

 019 متكني الطب التقليدي وسوق العمل الثقايف

 009 والشباب األطفال مهارات تعليم تدعم إفريقي عمل سوق

 وبناء الفنية املساعدة :5 اإلسرتاتيجية
 األفريقي االحتاد مفوضية لدعم القدرات

 االقتصادية واجملموعاتاألعضاء  ودول
 .اإلقليمية

 واجملموعات األعضاء ودول االحتاد مفوضية يف القدرات دعم
 .إلقليميةا االقتصادية

1019 

 11809 اإلجمالي الكلي
 توصيات متابعة أثيوبيا ، أبابا أديس 1998 أكتوبر 1 سبتمرب - 19 األفريق لالحتاد التابعة االجتماعية والشؤون العمل للجنة السابعة العادية الدورة :املصدر
 عل متاح الرسمي غير االقتصاد حول البرنامج :إفريقيا في الرسمي غير االقتصاد بشأن الدراسة حول االجتماعية والشؤون العمل للجنة السادسة الدورة
 www.africa-union.org/root/ar/LSAC-EXP5 :املوقع
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 موجه إفريقيا يف باقتصاد الظل النهوض ميزانية ملخصصات األكرب النصيب أن نالحظ 1-8 اجلدول معطيات من
 ج.الربنام تنفيذ ميكن خالهلا من اليت البشرية القدرات بناء يف الفنية املساعدة حيث من البشر املورد إىل

 وفرص والنظافة، السالمة، جوانب من كل دراسة إىل هتدف مبادرة بإطالق املدينة جملس قام 1880 سنة يفو 
 تصبح جعلها ما متجول بائع آالف 9 تضم و النقل جمال يف رئيسية نقطة املنطقة باعتبار والتجارة التشغيل،

 الطبية األعشاب لتجار مركزا املنطقةت وكان. والفساد للجرمية مرتع إىل وحتول املتجولني للباعة طبيعيا سوقا  
 مع واألعشاب العطارة لتجار سوق إقامة يف هي املدينة جمللس الرئيسية النفقات أوىل وكان .سنوات لعدة الطبيعية

 لعمل األول العام وخالل تاجر  1000 قرابة تضم توبات هلم الصحية املرافق لتأمني باالضافة هلم، مأوى تأمني
 :مايلي حتقيق مت السوق
 دوالر؛ مليون 10.8 بلغ املال لرأ حتول تسجيل -
 التحتية، البنية عل دوالر مليون نصف من أقل اجمللس أنفق -
 جديدة عمل فرص توليد و املدينة اقتصاد يف املسامهة يف عليه حتصل وما أنفق ما بني الفرق أسهم -
 الدوائية؛ املنتجات برتكيب يقومون معظمهم عامل 04000 املرتاكم التوظيف معدل بلغ -
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 خالصة الفصل
 

 النصيب أن من الرغم وعلى إجيابية وأخرى سلبية آثار الرمسي غري لالقتصاد أن إىل خلصنا الفصل هذا خالل من
 على اآلثار هذه أهم وجنمل هبا، االستهانة أو إمهاهلا ميكن ال االجيابية آثاره أن إال السلبية لآلثار كان األوفر

 :التالية الرئيسية النقاط يف اختالفها

 الضرييب التهرب بسبب للدخول العادل التوزيع على التأثري خالل من االقتصادية السلبية اآلثار تظهر 
 لصاحل املوارد توزيع إعادة و الرمسي غري االقتصاد لصاحل املوارد ختصيص يف حتول حدوث وبالتايل

 املهدئ دور يلعب ثحي األزمات جتنب على قدرته تظهر املقابل يف و. كفاءة األقل األنشطة
 .االجتماعي واالستقرار الدخل توليد و وظائف خلق يف مسامهته خالل من االجتماعي

 االجتماعي والضمان االجتماعية التغطية توفري صعوبة يف االجتماعي البعد على السلبية اآلثار تظهر 
 هؤالء، هلا يتعرض اليت األخطار بسبب للعاملني الالئق والعمل والسالمة الصحة شروط تأمني وبالتايل

 الصناعية والتلمذة الذايت لتدريبا فرص تتيح اليت الرمسية غري التعليم قنوات يف فتظهر اإلجيابية اآلثار أما
  .احمللي اجملتمع داخل عملية وخربة مالحظة من يتيحه ما خالل من

 الكفاف وفالحو الفقراء الصيادون ميارسه الذي التهديد خالل من البيئي البعد على السلبية اآلثار تظهر 
 املهاجرين ضغط يشكل كما الطبيعية، املوارد على عيشهم يف اعتمادهم بسبب البيئة على والرعاة
 حتتاجها اليت للخدمات رئيسيا موفرا يعترب املقابل ويف التحتية، وبنيتها للمدينة التخطيط على هتديدا

 معظمها تتم اليت النفايات تدوير إعادة أنشطة خالل من التلوث من احلد يف هاما دورا ويلعب املدينة،
 .الرمسي غري االقتصاد يف

 الرمسي غري االقتصاد بعمال االعرتاف نقص خالل من املؤسسي البعد على السليب األثر يظهر  
 احلكم غياب تأثري جانب إىل التنموية، اخلطط يف مهمصاحل متثيل غياب من عنها مينج وما ومؤسساهتم

  .وصوره مظاهره بكل الفساد انتشار وبالتايل الراشد

 وقطاعاته فئاته بكل الرمسي غري االقتصاد عمال تشملل وحتليلها املعلومات جلمع غياب النهج العلمي 
 عرب البيانات من وصحيح واقعي أساس على املستدامة التنمية أهداف حتقق اليت اخلطط تبىن حىت

 لوضع الضعف ونقاط القوة نقاط حتليل خالل من الرمسي غري االقتصاد لبيئة الدقيق التشخيص
 .إلدارته مالئمة اسرتاتيجيات

كما تعرفنا من خالل هذا الفصل على إجراءات االصالح يف االقتصاد الكلي ويف االصالحات اهليكلية  أواخر  
صالحات مبعدالت منو معتربة, هذه اال ومتتعت من خالل جتارب عربية وعاملية, الثمانينات وأوائل التسعينات,
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خاصة فيما يتعلق يف اصالح قطاع املؤسسات  و النقصلكن ما يزال يعرتي هذه االصالحات الكثري من 
 : بعض النقاط اهلامة يف هذا السياقالصغرية. الذي يشكل فيه االقتصاد غري الرمسي نسبة كبرية. ونورد 

 لتحسني الكثري هناك يزال ال هأن إال .اخلاص النشاط تعرقل اليت التنظيمية واملعوقات الروتني قوة من احلد 
 واألعمال؛ االستثمار مناخ

 حركة تسهل مجركية أنظمة وتطبيق الضرائب يف التمييز بعدم يتقض األعمال ألنشطة الصديقة البيئة 
 .العمال حقوق محاية مع مرونة أكثر العمل سوق جتعل تنظيمية وقواعد واخلدمات، البضائع

 املشاريع أصحاب مجيع بني متساوية ومعاملة متكافئة فرص وتوفري املشاريع بني املنافسة نزاهة ضمان 
  . املوارد استخدام يف الكفاءة من املزيد وضمان السليمة احلوكمة توفري هشأن من ما واملستثمرين

 هتدف تكيفية اسرتاتيجيات جانب إىل األجل طويل يتنمو  اجتاه ذات اسرتاتيجية عن البحث من البد 
حيث يكون  اجملتمع مؤسسات كل يف يشارك إطار ضمن يمسالر  غري االقتصاد وطأة ختفيف إىل

 التحفيز االسرتاتيجية هذه تلقى وأن االسرتاتيجية، هذه لتحقيق القياد الدور اخلاص القطاع ملؤسسات
 البناء عملية يف املؤسسات مساعدة على والعمل لألسواق السليمة اإلدارة خالل من الدولة قبل من

 .اخلاص القطاع وتشجيع املؤسس

 والسالمة الصحة و الرمسي غري االقتصادلعمال  االجتماعية احلماية شملتعلى عدة اسرتاتيجيات  وقد مّت التعّرف
 ممكنة بيئة وهتيئة امللكية حقوق املصغر وتوسيع التأمني وتشجيع الطفل عمل ىعل القضاء جوبرام املهنية

 العمل كمبادرة دولية تكان سواء هلا اجلهات الواضعة اختالف ىعل االسرتاتيجيات وهذ واملبادرة لالستثمار
 مجيعها تتفق , حيثإفريقيا يف الرمسي غري باالقتصاد النهوض سرتاتيجيةكإ إقليمية أو الدولية العمل ملنظمة الالئق

 :التالية النقاط يف

 منها الرمسي غري االقتصاد وعمال الفقراء واستفادة الرمسية امللكية عل احلصول حتسني. 
 األيد االجتماعية وهجرة واحلماية والعمل العمالة حول منتديات إقامة ,االجتماعي احلوار آليات تفعيل 

 االهتمام ذات وحتديد السياسات حول احلوار باب وفتح املشاورات تنظيم من يسمح مما العاملة
 .املشرتك

 من اخلدمات املالية إىل واحملرومة، فقرا األكثر الفئات وصول حتسني خالل من التمويل عل احلصول 
 عل الصغر والصغرية واملتناهية املتوسطة املشاريع حصول وتشجيع املصغر التمويل قطاع دعم خالل

 .األجل الطويل التمويل
 املشاريع والقطاع هذ تنافسية عل مباشر بشكل وكفاءهتا فعاليتها تؤثر اليت العامة اإلدارة فعالية ضمان 

  .اشدالر  احلكم مببادئ العمل خالل من عام بشكل اخلاص
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 بأمهية نشر الوعي و الصغر متناهية املشروعات صعيد عل والتخطيط القدرات لبناء تدريبية دورات تنظيم 
 .البيئة ومحاية الطبيعية املوارد عل احلفاظ

 مثل اللوائح التنظيمية واللوائح اإلجراءات كثافة خفض و واملايل الضرييب النظام يف بإصالحات القيام 
 . العمل لسوق املنظمة
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 :الفصل الثالث
وآليات إندماجه  في سورية الظل اقتصاد

 الوطني قتصادفي اال
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الظل حيث وصل لنسب عالية من حجم الناتج احمللي االمجايل وكان له  اقتصادمتيزت سورية كباقي الدول النامية بتنامي حجم  
وعلى اجملتمع والبعض االخر اجيابية لبعض مناحي احلياة االقصادية  قتصادآثار كبرية البعض منها سلبية وخطرية على اال

اجع املتعلقة يف هذا املوضوع سنقوم السوري لقلة االحصاءات واملر  قتصادورغم صعوبة البحث يف هذا اجملال يف اال ،واالجتماعية
وسنتطرق لعدة نقاط يف  ،الرمسي قتصادوبيان اسبابه وآثاره واحللول الواجب اتباعها إلدماجه يف اال قتصادبدراسة وحتليل هذا اال

 هذا البحث كالتايل:
 

 الرسمي في سورية من أواخر القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين  قتصادالمعالم األساسية لتطور اال 
 الظل في سورية  اقتصاداب نشوء بسأ 
  الظل في سورية  اقتصادخصائص 
 مسح للمشتغلين في هذا القطاع لعدة أعوام 
  الظل في سورية  اقتصادحجم 
 على سورية  قتصادلهذا اال قتصاديةاآلثار االجتماعية واال 
 الظل في ظل األزمة السورية الراهنة  داقتصا 
  الظل في مصر والجزائر وسورية  اقتصادمقارنة بين 
 االجراءات المتبعة في مواجهة اقتصاد الظل وواقعه في سورية ومحاولة االستفادة من تجارب دولية في مكافحته 
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الرسمي في سورية من أواخر القرن العشرين وبداية القرن الواحد  قتصادالمعالم األساسية لتطور اال: المبحث األول
  :والعشرين

 ،بعض من هذه املراحل كانت مراحل ازدهار والبعض األخر كانت مراحل احندار ،السوري بالعديد من املراحل قتصادمّر اال
 .حيث سيتم عرض أهم اجلوانب اليت مر هبا االقتصد السوري

  :1791 - 1791سبعينيات القرن العشرين  •
يف  قتصاديةمن التعددية اال ظهر توجه جديد من قبل احلكومة خالل هذه الفرتة إلعطاء دورا اكرب للقطاع اخلاص وحتقيق نوعا  

  ،بشكل اكرب قتصاديعملت احلكومة السورية على ختفيض القيود على مستوردات القطاع اخلاص وحتقيق االنفتاح االو  ،البالد
من موجة التأميم اليت شهدهتا البالد  غادروا البالد بأمواهلم هربا   نكما صدر تشريع يشجع اصحاب رؤوس االموال السوريني الذي

كما مت السماح   ،الذي كان يعاين من الركود قتصادييف الستينيات للعودة اىل سوريا واالستثمار فيها بقصد حتسني الوضع اال
ومت منحها مزايا عديدة مثل تسهيالت استرياد وإعفاءات  ،ية مشرتكة مابني القطاعني العام واخلاصبإقامة شركات فندقية وسياح

كانت هناك و  ،هبدف تشجيع الصناعات التصديرية ,يف الالذقية 2791 مت انشاء املنطقة احلرة عام ، كذلكمجركية وضريبية
وعملت على  ،ية بشكل عام ومع دول اخلليج بشكل خاصحماوالت جادة من قبل احلكومة لتحسني العالقات مع الدول العرب

وقد حصلت سوريا خالل هذه الفرتة على مساعدات مالية من قبل الدول العربية  ،ختفيف التوتر يف العالقات مع الدول الغربية
يع البنية التحتية وبناء مما ساهم يف زيادة نفقات احلكومة االستثمارية إلقامة مشار  ،مليار دوالر سنويا 2.1بلغت قيمتها حوايل 

 أن ،أضف اىل ذلك ،مما خلق مناخ استثماري افضل للقطاع اخلاص الذي اندفع بقوة بعد عقد من التأميم ،الشركات واملصانع
مما كان له اثر اجيايب وواضح على  ،دى اىل زيادة حجم االنتاج النفطي يف البالدأ 2791-2791ارتفاع سعر النفط العاملي عام 

وكان النفتاح اسواق العمل يف الدول العربية النفطية امام العمال السوريني دورا هاما يف حتسني الوضع  ،السوري قتصاداال
وعملت احلكومة السورية ايضا على  ،ىل ذويهم يف سورياإمن خالل حتويل االموال من قبل هؤالء العمال  ،السوري قتصادياال

شبكات الطرق والكهرباء واملياه والري والتوسع يف تقدمي اخلدمات الصحية والتعليمية خلق بنيه حتتية قوية من خالل توسيع 
 واالجتماعي املعتمدة من قبل الدولة. قتصاديالتطور اال ةمما ساهم يف عملي ،ألفراد اجملتمع

لى قطاعات متنوعة مثل يعتمد ع اقتصادىل إزراعي تقليدي  اقتصادالسوري من  قتصادكما استطاعت احلكومة السورية بنقل اال  
س املال الثابت خالل الفرتة أمن تكوين ر   %11فكانت حصة الصناعة على سبيل املثال حوايل  ،الصناعة والتجارة واخلدمات

سنويا  %28ومعدل منو القطاع الصناعي حوايل  ،%18وكانت مسامهة الدولة يف االستثمار الصناعي حوايل  ،2791-2791
 ،كما اتبعت احلكومة سياسة شراء املصانع على طريقة املفتاح باليد  ،حبسب ارقام البنك الدويل ،2712و  2798ما بني عامي 
مصانع سّكر ومصنع ورق ومعمل إلنتاج الطاقة ومصانع أملنيوم ومواد بناء  1مصانع أمسدة و 1مصانع امسنت و 28فكان حوايل 

أما القطاع اخلاص فقد ساهم يف  ،الغذائية مت شراؤها هبذه الطريقة وزجاج ومصفاة برتول والعديد من معامل النسيج والصناعات
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كان اهلدف من هذه االجراءات هو استخدام املوارد احمللية   ،خلق مصانع صغرية لصناعة األدوات الكهربائية وامليكانيكية
 ،وق قد توقف ألسباب سياسيةالس اقتصادلكن توجه احلكومة حنو  ،والنهوض بالصناعة الوطنية وتأمني حاجات الطلب احمللي

غريت احلكومة السورية من  ،فبعد زيارة انور السادات )رئيس مصر يف تلك الفرتة( اىل اسرائيل وإقامته صلح منفرد مع اسرائيل
السوق دون ان  اقتصادمن جديد وأوقفت خطوات التوسع حنو  قتصادوعادت لتقوي قبضتها على اال قتصاديةسياستها اال

 .قامت به من خطوات سابقة يف هذا اجملال ترتاجع عن ما

 : 1771 -1791ثمانينات القرن العشرين  •
عباء خزينة الدولة وعادت سياسة التشديد على االستثمار اخلاص بعد االزمة احلادة اليت واجهها أازدادت  ،مع بداية الثمانينيات

السوري نتيجة اخنفاض سعر النفط العاملي واخنفاض املساعدات املالية من الدول العربية واخنفاض كمية األموال احملولة  قتصاداال
باالضافة اىل اجلفاف الذي كان له تأثري كبري على االنتاج  ،من العمال السوريني يف اخلارج واخنفاض سعر صرف اللرية السورية

ف سوريا املعادي التفاق السادات مع اسرائيل يف هناية السبعينيات ووقوف سوريا ضد حرب بعد موق ،من جهة اخرى ،الزراعي
وبسبب توقيع معاهدة صداقة مع االحتاد  ،بالرغم من دعم معظم الدول العربية هلذه احلرب ،1980العراق على ايران عام 

ومن مث قادت حركة االخوان املسلمني املعارضة  ،تدهورت العالقات السورية مع الدول العربية والغربية ،2718السوفيقي عام 
تراجعت  ،يضا  أ ،للحكومة السورية واملدعومة من بعض الدول الغربية والعربية املتحالفة معها متردا مسلحا ضد الدولة السورية

ومت اغالق اسواق العمل بوجه العمالة السورية يف العديد  ،ل العربية اىل سوريانسبة املساعدات املالية اليت كانت تقدم من الدو 
فقد كان الخنفاض  ،باإلضافة اىل العوامل السياسية ،السوري يف تلك الفرتة قتصادمما كان له اثر سليب على اال ،من الدول العربية

ويف ختفيض عائدات  ،تقدم من الدول العربية النفطية لسورياسعر النفط دورا كبريا يف ختفيض حجم املساعدات املالية اليت كانت 
 مما ادى اىل تراجع يف ايرادات اخلزينة العامة. ،الصادرات السورية

مما كبد املوازنة العامة للدولة خسائر  ،ّما الظروف الداخلية فقد اتسمت بتنامي البريوقراطية احلكومية وانتشار الرشوة والفسادأ
وتزايد عجز املوازنة العامة للدولة وتدهور وضع ميزان املدفوعات  قتصاديادى اىل تراجع معدالت النمو اال الشيء الذي ،فادحة

  .وتزايد املديونية العامه وتراجع حجم االحتياطي من النقد االجنيب وعجز امليزان التجاري وارتفاع معدالت التضخم والبطالة

ولتخفيف وطأة االزمة ، 2711 عام %1.71اىل  2718عام  %22.7ض معدل منو الناتج احمللي االمجايل من ااخنف ونتيجة
توجهت احلكومة السورية من جديد حنو تشجيع القطاع اخلاص للمسامهة يف السياحة والزراعة  ،اليت تعاين منها البالد قتصاديةاال

يف  2711كما انه بعد اكتشاف النفط اخلفيف عام   ،هتا للقطاع اخلاصوختلت احلكومة عن بعض احتكارا ،والتجارة اخلارجية
يضا تزايدت صادرات القطاع اخلاص بعد أ ،2711زادت صادرات النفط السورية بدءا  من عام  ،حمافظة دير الزور شرق سوريا

رتفعت نسبة صادرات القطاع اخلاص وا  1992و 2791مام منتجاته بني عامي أسواقها أفتح االحتاد السوفييت وأوروبا الشرقية 
  2778يف هناية عام  ،نفطية لتشكل الثلثني بعد ان كانت نسبتها ال تزيد عن الربعالغري من امجايل حجم الصادرات السورية 
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يف  %11 ،يف النقل %91 ،يف الزراعة %71يف سوريا كالتايل :  قتصاديةكانت حصة القطاع اخلاص يف خمتلف النشاطات اال
لقد سامهت  ،وذلك حسب غرفة جتارة دمشق ،يف الصناعات التحويلية %19 ،يف البناء %18 ،يف القطاع املايل %17 ،التجارة

فارتفع  ،يف هناية هذا العقد قتصاديسياسة احلكومة املشجعة للقطاع اخلاص يف الوصول اىل حتقيق حتسن كبري يف الوضع اال
 .2778عام  %9.7اىل  معدل منو الناتج احمللي االمجايل ليصل

 :0111 -1771تسعينيات القرن العشرين  •
فقد اهنار االحتاد السوفييت وظهرت الواليات املتحدة االمريكية   ،شهد العامل تغريات كبرية ،مع بداية تسعينيات القرن العشرين

السوق على  اقتصادسيطر منوذج  ،العاملوباهنيار االحتاد السوفييت الذي كان ميثل النظام االشرتاكي يف ، كقوة وحيدة يف العامل
السوق.  اقتصادها اىل نظام اقتصادمما دفع بالعديد من الدول االشرتاكية )مثل دول اوروبا الشرقية( لتتحول ب ،العاملي قتصاداال

اق السابق( بغزو قام صدام حسني )رئيس العر  ،فبعد انتهاء حرب اخلليج االوىل ما بني العراق وإيران ،ما على الصعيد اإلقليميأ
وكانت  ،اذ مت تشكيل حلف دويل إلهناء الغزو العراقي للكويت ،لتدخل املنطقة يف حالة صراع من جديد 2778الكويت عام 

حاولت سوريا التأقلم والتعامل مع هذه  ،ااّل انه يف ظل هذا الوضع العاملي واإلقليمي اجلديد ،سوريا من بني دول هذا التحالف
وحصلت على مساعدات  ،فاستطاعت ان حتسن عالقتها مع اوروبا والواليات املتحدة االمريكية ،دم مصاحلهاالتحوالت مبا خي

 .وأعادت دول اخلليج العريب فتح اسواقها امام العمالة السورية من جديد ،مالية من الدول العربية
شجع على زيادة االستثمار احمللي واألجنيب  مما 2772يضا بدأت مفاوضات السالم مع اسرائيل بعد مؤمتر مدريد للسالم عام أ

الدور اهلام يف جتديد دور القطاع اخلاص وإعطاءه اجملال  2772لعام  28يضا كان إلصدار قانون االستثمار رقم أ ،يف سوريا
كما   ،اخلاص فقد مت تقدمي مزايا وإعفاءات عديدة للقطاع ،السوري قتصاداالكرب ليلعب دورا اكثر فاعلية يف تنمية وتطوير اال

زادت احلكومة من حجم االنفاق العام لتحسني البنية التحتية وتقدمي اخلدمات الصحية والتعليمية والرعاية االجتماعية واليت  
ايضا استمرت احلكومة يف سياسة دعم السلع واخلدمات الضرورية حلياة  ،و شبه جماينأكانت تقدم للمواطنني بشكل جماين 

 .ستوى املعيشي للمواطننياملواطن هبدف حتسني امل

ىل خلق مناخ جاذب لالستثمار ومشجع للمستثمرين إوالسياسية اجلديدة اليت عاشتها سوريا  قتصاديةأدت هذه الظروف اال
كان النفراج   يضاأ ،فارتفعت معدالت االستثمار يف النصف االول من التسعينيات ،السورين واألجانب لالستثمار يف سوريا

ألف  271وزيادة صادرات النفط اخلام الذي زاد إنتاجة يف تلك الفرتة من  ،اليت عاشتها سورية يف الثمانينيات يةقتصادزمة االاأل
ألف برميل يوميا  لالستهالك  118خصص منها حوايل  2771ألف برميل يوميا  يف عام  188إىل  2711برميل يوميا  يف عام 

احمللي والباقي للتصدير، باإلضافة إىل اكتشاف كميات كبرية من الغاز واستخدام قسم كبري منها يف حمطات توليد الطاقة 
 ،باالضافة اىل عودة املساعدات املالية من الدول النفطية بعد حرب اخلليج الثانية ،الكهربائية وبعض معامل الصناعات التحويلية



.....االقتصاد الوطينالفصل الثالث:اقتصاد الظل يف سورية وآليات إندماجه يف    
 

138 
 

 ني االنتاج الزراعي وحتسنيوجناح السياسة اليت اتبعتها احلكومة يف حتس ،وفتح دول اخلليج العريب أسواقها أمام العمالة السورية
 .وخلق فرص عمل أكرب وإعادة شركات القطاع العام إلنتاج السلع واخلدمات بعد أن توقفت يف الثمانينات ،أداء القطاع اخلاص

فوصل متوسط معدل منو الناتج احمللي  ،بشكل عام قتصاديوارد اخلزينة العامة وحتسن الوضع االساهم يف تزايد م كل ذلك
 قتصادياّل ان هذا التحسن يف الوضع االإ ،%9.77ىل إ (2771-2772)االمجايل خالل النصف االول من التسعينيات 

واىل االبقاء على القطاع اخلاص يف  قتصاديصالح االوالزيادة احلاصلة على موارد اخلزينة جعل الدولة تشعر بأهنا اقل حاجة لإل
عدم التوصل اىل اتفاق سالم مع اسرائيل قد زاد من ميل الدولة لإلبقاء على قبضتها  ،اضف اىل ذلك ،احلدود اليت اعتربهتا كافية

تتخذ اي خطوات ومل   1991لعام 28كما اكتفت احلكومة بإصدار قانون االستثمار رقم   ،واجملتمع قتصادقوية على اال
ومواسم اجلفاف اليت تعرضت هلا البالد يف  2771اخنفاض اسعار النفط عام  كما أن ،اصالحية تكميلية جلذب االستثمارات
فاخنفض متوسط معدل منو الناتج احمللي ، السوري يف النصف الثاين من هذا العقد قتصادبعض السنوات انعكس سلبا على اال

كما تراجع حجم االستثمار وازدادت معدالت   ،%1.11ىل إ( 1888-2771 من التسعينيات )االمجايل خالل النصف الثاين
ما سياسة االنفاق أ ،السوري حالة من الركود خالل تلك الفرتة قتصادالبطالة وهربت رؤوس االموال اىل اخلارج. كما شهد اال

اذ  ،يف كثري من األحيان قتصاديعميق حالة الركود االالعام خالل النصف االخري من هذا العقد فكانت غري اجيابية وأدت اىل ت
 .1888عام  %12.1ىل إ 2771عام   %11 تراجعت نسبة االنفاق احلكومي اىل الناتج احمللي االمجايل من

 :1828-1882العقد األول من القرن الحادي والعشرين  •
لكن  ،السوق منذ بداية العقد االول من القرن احلادي والعشرين اقتصاديف سياسة احلكومة السورية حنو  واضحا   كان هناك حتوال  

اّل ان إ ،الوطين ويرتقي به حنو االفضل قتصادهذا التحول كان يتم بشكل تدرجيي مبا يالئم عملية التنمية ومبا حيقق مصلحه اال
االجتماعي يف مؤمتر حزب البعث السوق  اقتصادالسوق بشكل صريح حىت مت تبين سياسة  اقتصادالدولة مل تعلن توجهها حنو 

السوق االجتماعي بشكل واضح وصريح يف اخلطة اخلمسية  اقتصادومن بعد ذلك مت تبين مفهوم  ،1881العريب االشرتاكي عام 
السوق  اقتصاديعتمد على التخطيط املركزي اىل  اقتصادالسوري من  قتصادوهبدف نقل اال ،(1828-1881العاشرة )

وفتحت اجملال بشكل اوسع امام القطاع اخلاص  ،كومة على تطوير قطاعات املال والتعليم واإلعالمعملت احل ،االجتماعي
فتم فتح اجملال للقطاع اخلاص لالستثمار يف العديد من الصناعات اليت كانت حكرا  على ، واالستثمارات االجنبية يف سوريا

ومت ختليها عن احتكار استرياد العديد  ،لدولة يف التجارة اخلارجيةكما تراجع تدخل ا  ،القطاع العام مثل صناعة االمسنت والسكر
 .من السلع واخلدمات وتركها للقطاع اخلاص

 غري مبشاركة اخلاص أمام القطاع املصارف صناعةالذي فتح  1882لعام  11 بالقانون مت السماح بإنشاء املصارف اخلاصة كما
 حتديد يف أكرب دورا   املركزي املصرف ومنح ،والتسليف النقد بتشكيل جملس اخلاص 2002 لعام 23 رقم القانون وصدر، سورية

 احلساب اجلاري يف دفع تسهيالت وقدمت األجنبية، العمالت مقابل السورية اللرية صرف أسعار ومت توحيد ،النقدية السياسة
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 ملؤسسات بالرتخيص اخلاص 2007 لعام 15 املرسوم وصدر التصدير، قطع يسمى مبا التعامل وألغي اخلارجية، التجارة لتغطية
 انونقو  2004 لعام 48 رقم التأمني على اإلشراف هيئة قانون فصدر قطاع التأمني، فتح ومت الصغري، للتمويل اجتماعية مصرفية
 سوق على هيئة اإلشراف قانون فصدر للمال، سوق تأسيس ومت ، 2005لعام 43 رقم باملرسوم اخلاصة شركات التأمني تأسيس
 ابواهبا دمشق سوق وافتتحت ، 2006لعام 55 رقم املالية األوراق سوق قانون كما صدر ، 2005لعام 22)) رقم املالية األوراق

 1881 لعام 3942 رقم املالية والوساطة اخلدمات لشركات الرتخيص املتضمن نظام الوزراء جملس قرار صدر مث 2009 يف
  .بعد قيد التطبيق يوضع مل ولكنه اخلزينة وسندات أذونات إصدار بتنظيم القاضي 2007 لعام 60 وصدر املرسوم

 الشركات أنواع من للعديد2008  لعام 3 رقم اجلديد الشركات وقانون ، 2007لعام 33 رقم اجلديد التجارة قانون وصدر
 إىل لتحويلها الفردية الشركات تقييم ينظم الذي  2007لعام 61 املرسوم وصدر التأجريي التمويل شركات فيها مبا التجارية
  .1887 تاريخ 33 رقم وتدقيقها احلسابات وتدقيق احملاسبة مهنة تنظيم قانون وصدر أموال، شركات

 واخلبز األرز ماديت وانتهت إىل التموينية بالبطاقة توزع كانت اليت السلع فرتاجعت واخلدمات للسلع اخلزينة دعم وتراجع
 غضبا   يثري زال وما أثار والذي املازوت أسعار تقليص دعم كان للدعم تقليص وأشهر الكهرباء أسعار دعم وتراجع دعومتنيامل

 الذي 2001 لعام 15 املرسوم وصدر، حالة من التذمر واالنتقاد الكبري الجراءات احلكومة الليربالية خللق أدى مما واسعا   شعبيا  
 مث 2003 لعام 24 القانون صدر فقد سنوات ثالث خالل ملرتني الضرائبختفيض  ومت والرسوم، الضرائب من الصادرات أعفى

مستويات  عن تقل أو تعادل سوريا يف الضرائب مستويات أصبحت وبالتايل 2006 لعام 51 مث القانون  2004لعام 60 القانون
  .واليابان وأمريكا أوروبا يف الضريبة معدالت مستويات عن كثريا   وتقل اجملاورة الدول

   لعام 25 القانون صدور السلع ورغم من كبري عدد على املبيعات ضريبة قانون املتضمن 2004 لعام 61 القانون صدر كما
 لعدة تعود اليت النوعية الضرائب من العشرات إلغاء وبعد غري مفعل القانون هذا فإن الضرييب التهرب مبكافحة القاضي  2003

 وصدر، موسعة مبيعات ضريبة هي اليت املضافة القيمة ضريبة لتطبيق التحضري ويتم املبيعات،ضريبة  تطبيق مت سابقة عقود
 ولكن ،تنفيذها ومتابعة الضريبية برسم السياسات هتتم والرسوم للضرائب عامة هيئة أحدث الذي 2007 لعام 41 رقم القانون

 ألن إصالحها حماوالت كافة إفشال مت وقد والفساد الواسع والتهرب الضرييب األداء سوء من حاهلا على زالت ما اجلمارك
 لتدهور أدى مما األسعار ارتفاعات تعادل مل والرواتب األجور على زيادات عدة وصدرت، إرادة اإلصالح من أقوى املصاحل

  .السكان من أوسع لفئات املستوى املعيشي

 ،هلم وطاردة االختصاصات والكفاءات ألصحاب ظاملة حاهلا على وبقيت والتعويضات والرواتب األجور إصالح يتم مل أنه غري
 باملزارعة، األرض يف يعمل الذي األرض أو ملستأجر أو العقار ملستأجر شديدة محاية تقدم تشريعات صدور من عقود أربعة وبعد
 2004لعام 56 رقم الزراعية العالقات حول والثاين 2001 لعام6  رقم السكنية البيوت استئجار حول أول قانون إصدار مت فقد
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 التجاري للمأجور اإلجيارية العالقة جعل الذي 2006 لعام 10 القانون صدر مث ،"شريعة املتعاقدين العقد"ان القانون وجعل ،
 ،"املتعاقدين شريعة العقد"املبدأ  نفس على يقوم للعمل قانون إلصدار التحضري ويتم املتعاقدين، شريعة العقد قاعدة يتم وفق

  .العمل لتنظيم سوق إجراءات تتخذ مل ولكن ،للمشتغل الشديدة احلماية ويلغي

 مما األعمال قطاع التكلفة على لتقليص % 1+12بدال  من  %21إىل  االجتماعي بالضمان االشرتاك ختفيض مناقشة وتتم
العلم  على وإقباهلم السكان تزايد نسب بنفس والصحة التعليم على اإلنفاق يتوسع ومل، التقاعدية املعاشات لتقليص يؤدي

 36 رقم املرسوم فصدر القطاع اخلاص أمام مراحله بكافة التعليم فتح ومت اخلط على اخلاص القطاع فدخل للطبابة وحاجتهم
  .الثانوي بعد ما العايل التعليم يف يف االستثمار واألجنيب احمللي اخلاص للقطاع مسح الذي 2001 لعام

 اخلاصة والصحف مسح باجملالت الذي 2001 لعام 50 رقم التشريعي املرسوم وصدر اخلاص القطاع أمام اإلعالم فتح ومت
 هناية قبل دمشق من البث تلفزيونيتان حمطتان بدأت السياسة، وقد تتعاطى ال جتارية بإذاعات مسح كما والشهرية األسبوعية
 فتح مت كما  ،عليها مطبقة والضبط الذاتية للرقابة معايري تبقى أن يتوقع ولكن اإلعالم اخلاصة، وسائل تتسع أن ويتوقع  2007

 صحف مثل السابقة السنوات مدى على نشاطا  إعالنيا   متارس اليت الشركات من للعديد الرتخيص ومت ،واملعارض اإلعالن قطاع
  .اخلاصة املعارض صناعة ومنت اخلاصة ونشرات الدليل ،الطرقية اإلعالن لوحات وشركات اإلعالنات

 للقطاع متنح اليت واملزايا تقليص االهتمام جيري أخرى جهة ومن ،العقاري التطوير شركات قيام يشجع قانون صدور مت جهة من
 ضعيفة الثالث األوىل السنوات واستمرت تارخيه حىت 1965 منذ حتول أوسع السوري قتصاداال شهد فقد وبالنتيجة، ،التعاوين

  .ا  اقتصادي األداء

  :الظل في سورية اقتصادأسباب نشوء :المبحث الثاني 
أن تبين سياسات اقتصاد السوق الليربالية وتواصل الرتاجع التنموي لقطاعات وشرائح اجتماعية, شكل الركيزة االساسية لتنامي 

 :اليت أدت لتنامي اقتصاد الظل يف سورية اقتصاد الظل. وسوف نتناول بعض االسباب
 ،السوري معدالت منو مرتفعة نسبيا  خالل العقد املاضي قتصادحيث حقق اال :المحلي اإلجمالي معدالت نمو الناتج -2

بيد أن منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج  ،1828و 1882خالل الفرتة الواقعة بني العامني  %1.11مبعدل ما يقارب 
مما أدى إىل تراجع يف انفاق االسر  ،%1 كان أخفض بكثري عند حدود  ،ويف ضوء معدل النمو املرتفع للسكان ،احمللي

لعدة أسباب منها ارتفاع اسعار السلع املستوردة وحترير أسعار الوقود والسماد على  1887و 1881السورية وال سيما بني 
مما أدى  وكل هذه األمور تسببت يف ارتفاع كبري يف االسعار وتآكل القوة الشرائية ،املستوى احمللي وضعف كفاءة السوق

 .إىل بعض الفقراء إىل التوجه القتصاد الظل ليلبوا حاجاهتم املعيشية
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والذي يقع دون املعدل  ،: حافظ معدل البطالة يف سوريةالبطالة وعدم قدرة الدولة على تأمين فرص عمل جديدة -1
غري أن  ،1828و  1881خالل الفرتة الواقعة بني  %1الوسطي للمنطقة العربية على مستوى مستقر يبلغ ما يقارب 

وبضعف يف معدالت خلق فرص عمل  ،البطالة املستقرة ترافقت باخنفاض هام يف معدالت املشاركة يف قوة العمل
ولو استمر  ،ويعد الرتاجع يف معدالت املشاركة يف قوة العمل والذي شهدته سورية يف العقد األخري مؤشرا  سلبيا   ،جديدة

إىل  1828لوصل معدل البطالة يف عام  ،دون تراجع خالل العقد املاضي ،1882 معدل مشاركة قوة العمل كما كان يف
وقد  ،السوري فشل يف استيعاب الداخلني اجلدد احملتملني إىل سوق العمل قتصادويشري ذلك إىل أن اال ،%11حوايل 

واالستجابة البطيئة من قبل بقية  ،أضرت بالتشغيل يف القطاع الزراعيتأثر خلق فرص العمل حباالت اجلفاف املتعاقبة اليت 
 ،ألف فرصة عمل خالل العقد املاضي 188السوري سوى  قتصادوبالتايل مل خيلق اال ،القطاعات يف جمال التشغيل

 ،1828يف العام  %17إىل  1882يف عام  %19مما أدى إىل تراجع معدل التشغيل من  ،%8.7مبعدل سنوي يبلغ 
 األمر الذي زاد الفئات املهمشة يف اجملتمع. ،يف سورية مل يكن تضمينيا   قتصاديويعكس حقيقة أن النمو اال

 

وبالتايل خالل الفرتة الواقعة بني  ،وتوقفت احلكومة إىل حد كبري خالل العقد املاضي عن توسيع التوظيف يف القطاع العام
يف حني ازداد عدد العاملني يف القطاع  ،%19ظل التوظيف يف القطاع العام عند حدود ما يقارب يف  1828و  1882

الزيادة يف التوظيف يف القطاع اخلاص املنظم إىل حتسن  يومل تؤد ،%11إىل  %11اخلاص ضمن القطاع غري املنظم من 
 مبا أن غالبية هؤالء العمال حمرومون من أي شكل من أشكال الضمان االجتماعي. ،رئيسي يف ظروف العمل

 

غري أن  ،1828و  1882حيث ازدادت األجور اإلمسية بشكل كبري خالل الفرتة الواقعة بني  :الدخل مستوى انخفاض -1
وهذه  ،1828وبعد تلك الفرتة تراجعت حىت عام  ،1881 و1882األجور احلقيقية مل تزداد إال خالل الفرتة الواقعة بني 

 النتيجة متسقة مع التوجه املتمثل برتاجع النفقات احلقيقية لألسرة.

 جماالت اخللفية( يف )األبواب إىل الناس وجلوء الشخصية العالقات وسيطرة :التعليمات وضبابية اإلدارية يداتالتعق -1
 .قتصادياال العمل

-1881عام  االمسنت أزمة ذلك على وكمثال ،املتبعة واإلجراءات قتصاديةاال الشفافية تتوفر حيث ال :فشل السوق -1
 أنه إىل مع اإلشارة والطلب، العرض بني الفجوة بسبب ا،سابق اللحوم أزمة وكذلك املفاجئ األسعار وارتفاع 1881

 فجوة أن والسيما بشكل نظامي، االسترياد أو اإلنتاجية الطاقة استغالل بزيادة إما خالل من حلها باإلمكان كان
والذي يؤدي بدوره إىل االجتاه إىل التهريب واالسواق غري  والطلب العرض بني اسنوي طن مليون/2/  تتجاوز ال االمسنت

  .النظامية لتلبية احتياجات السوق
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 السلبية والقوائم غري الرمسي اقتصاد حجم بني طردية عالقة توجد حيث :قتصاديةاال التشريعات وواقعية مرونة عدم -1
 االسترياد أو الومهية الصادرات زيادة خالل إّما من قتصاداال هذا ازداد كلما والتصدير لالسترياد املنع حدود زادت فكلما
 (.سابقا ..موبايل – الساتاليت)  نظامي غري بشكل

 عجز ظل يف املدينة اهلجرة حنو معدالت زيادة إىل يؤدي مما :الريف في وخاصة المجتمع في قتصادياال الركود حالة -9
مما ال شك فيه أن للهجرة الداخلية اثر ملحوظ يف  القادمني، هؤالء وتشغيل عن استخدام األخرى قتصاديةاال القطاعات

حيث أن  ،منو القطاع غري املنظم يف مناطق االستقبال يف املدن يف سورية وخاصة املدن الكربى )دمشق، وحلب، ومحص(
ة خالل وخاص ,تدفق اهلجرة الداخلية إىل هذه املدن مبعدالت تتجاوز باستمرار فرص العمل اجلديدة يف هذه املدن

وبالتايل إىل زيادة مشكلة البطالة بني  ،إىل ظاهرة الفائض يف القوى العاملة يف هذه املدن تأداليت العقود الثالثة األخرية 
ن هؤالء الفائضون أو باألحرى العاطلون عن إوبالطبع ف ،سكان املدن أنفسهم وبني املهاجرين القادمني إىل هذه املدن

ني ومن سكان املدن أنفسهم سوف يسعون إىل إجياد فرص عمل ال حتتاج إىل رأس مال كبري العمل من املهاجرين القادم
وتقنيات ومهارات فنية بل تعتمد على جهد يف العمل ومهارات مكتسبة خارج املؤسسات التعليمية والتدريبية الرمسية، 

ا إىل منو القطاع غري املنظم يف املدن وذلك حلاجة املرء خللق فرصة عمل لنفسه لالستمرار يف كسب العيش، وقد أدى هذ
وميارس هؤالء العاملون عملهم عادة خارج إطار املنشأة وبشكل متنقل وغري مستقر مثل العاملني  ،املستقبلة للمهاجرين

يف مهن اخلدمات والتجارة، والعاملني يف البيع يف الطرقات واحلمالني وعامالت التنظيف وماسحي االحذية وكتاب 
 لضعف السن صغار تشغيل هذا القطاع رغبة وكذلك ،( سنة11-21بني ) العمرية للفئة وخاصة وغريهم املعامالت

 نسبة وأن فيت جمتمع السوري اجملتمع أن وخاصة من املدارس التسرب زيادة على يتشجع فإنه وبالتايل وأجورهم، رواتبهم
 عند اخلصوبة معدل أن الدراسات وأكدت ،سورية سكان عدد من %12.1نسبة  يبلغ / سنة27سن / دون هم من

 اليومية ويضطروا احلياة ضغط من يزيد مما الواحدة، األسرة أفراد عدد زيادة يفسر وهذا ا،جد القطاع مرتفع هبذا العاملني
  .الرمسي غري القطاع يف عمل فرصة عن البحث إىل

 

مما يؤدي إىل  ،من السكن اإلمجايل %18: فقد وصلت نسبة السكن العشوائي إىل تنامي ظاهرة السكن العشوائي -1
 مزاولته يف هذه األماكن ولضعف قدرة الدولة يف مراقبة هذه املناطق. لعمل يف القطاع غري املنظم لسهولةتنامي ظاهرة ا

 االعتماد حنو التوجه هو (الظل اقتصاد) وانتشار زيادة أسباب أهم من :رأس المال كثافة على االعتماد نحو التوجه -7
 التكنولوجية واستيعاهبا، للتطورات السورية العاملة القوة مواكبة وعدم ،رأس املال بدال  من كثافة اليد العاملة كثافة على
/ عامل بينما بلغ عام 1112919عدد / 18811لعام  قتصادياال النشاط أقسام حسب املشتغلني أعداد بلغت فقد

 وبرأينا أن السبب يعود يف ذلك إىل: ،/ عامل211111/ أي بفارق قدره /1171171عدد / 1881

                                                           
 .19صفحة , 3002لعام  اإلحصائية المجموعة  1
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 العام، القطاع يف املوازنة االستثمارية وضغط األفقي التوسع وعدم العاملة اليد استيعاب عن احلكومي القطاع تراجع -أ
عدد  1881/ عامل وكان يف عام 219117/ عدد  1881عام  لنهاية الصناعي القطاع يف العاملني عدد بلغ فقد

عامل خالل ثالث  1819= 211181-219117 من أكثر من تشغيل يتمكن مل أنه أي ،/ عامل211281/
 سنوات.

 هذه تبدو وكم ،/1171عدد / 1881ويف عام  ،/1111عدد / 1881عام  يف وظف الصناعي اخلاص القطاع إن -ب
 األرض يف نتوسع مل أننا وخاصة ا،سنوي سوق العمل إىل القادمة العاملة اليد حبجم قورنت ما إذا متواضعة األرقام
إىل )  إما سيتوجه الرقمني بني فالفارق لذلك العاملة، القوى مع حجم يتناسب مبا األخرى القطاعات وال الزراعية

 اهلجرة ( أو ) البطالة ( أو ) ممارسة العمل غري الرمسي(.
 إىل يؤدي واألجور الرواتبنسبة  تقليل أي املضافة، القيمة حساب على األرباح زيادة حنو اخلاص القطاع ميل إن -ج

 1881و  2771عامي  بني اجلارية اإلمجايل باألسعار اإلنتاج حجم زاد فلقد ,جدد عمال تعيني عن االستغناء
 / ألف ل.س بينما187/ ألف ل.س إىل /119من / أهم املنتجات يف السوري العامل إنتاجية وزادت %17بنسبة 
تشكيل )جيش العاطلني عن العمل  إىل أدى وهذا، 1من القيمة املضافة %18حبدود  ثابتة واألجور الرواتب بقيت

 يف اأيض واضح بشكل نراه ما أي )سعر قوة العمل( وهذا الرواتب واألجور زيادة ضد قاهرة قوة أصبح ( حبيث
  .وغريه الزراعي القطاع

 

 السوري، وهذا قتصاداال وهيكلية بطبيعة مرتبط الظل اقتصاد يف العاملني عدد زيادة إن :السوري قتصاداال هيكلية -28
 ،وصناعة ( زراعة من وخاصة )قطاع اإلنتاج املادي السوري قتصاداال نسيج االستثمارات( يف من كثري إىل )ضخ حيتاج

 من أكرب 1881-1881موازنيت  يف اجلارية املوازنة أن بينما جند اجلارية، املوازنة حساب على االستثمارية املوازنة تزداد وأن
موازنة  بلغت فلقد ،(قتصاديةواال االجتماعية للتنمية احلقيقي احلامل هي أن االستثمارات االستثمارية )والسيما املوازنة

 %17بنسبة  / مليار271/واالستثمارية  %12نسبة   / مليار188جارية / إىل توزعت س.ل / مليار171مبلغ / ،1881
  .الرمسي غري القطاع يف العاملة اليد تزداد وبالتايل، ويزيدها البطالة نسب على سيؤثر وهذا

يلق التأهيل والتدريب األمهية واالهتمام على الرغم من الدور املهم الذي يلعبه يف جمال الربط بني  ملالتأهيل والتدريب:  -22
عامل معه حيث ت ،يف جمال االندماج مع التطورات العامليةو  ،متطلبات سوق العمل وخمرجات املؤسسات التعليمية

على الرغم  ،الكثريون على أنه واجب جيب القيام به بعيدا  عن انعكاساته على العملية التنموية من خالل تطبيق خمرجاته
 من املوازنة. %1.1من ضعف املوازنة املخصصة له حبوايل 

                                                           
صفحة , 3002حزيران , 3003لعام  الخاص القطاع في الصناعي االستقصاء بحث نتائج - لالحصاء المركزي المكتب - الوزراء مجلس رئاسة 1

 .ج
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 وسوء جهة من تنميتهاحيث  من البشرية املوارد على وانعكاسه بشكل سليب :ازدياد ظاهرة الفساد بكافة أنواعه -21
 وبشكل املستويات كافة يف تنامي الفسادمرحلة  إىل وصلنا وقد ،أشكاهلا بكافة التنمية وعلى أخرى جهة من استثمارها

 .الوطين األمن يهدد مرحلة إىل ووصل وعامودي أفقي
 واحلد  12%إىل 2010 عام سورية يف الفقراء نسبة ازدياد إىل السابقة قتصاديةاال السياسات أدت :زدياد الفقرا -21

 كان مما الرغم على التوايل على  2009عام  %18 و %21  كانت أهنا اإلحصاءات بينت وقد,  % 34إىل ألعلىا
 املاضية السنوات خالل تزايدا   الفقراء أعداد شهدت وقد %11 األعلى إىل واحلد %1 إىل األدىن احلد بتخفيض له خمطط

 هم من السكان %22.1 أن بينت 2004 عام األول تشرين شهر يف لإلحصاء املركزي عن املكتب صدرت دراسة ففي
( 1188على أساس ) (%22.1حتولت إىل )النسبة  هذه وأن للشخص ل.س 1458 أساس على املدقع فقراء خط حتت
 لذلك يزداد التوجه إىل السوق غري الرمسية لتلبية االحتياجات املعيشية بالرغم من جحافة هذا العمل. ،شهريا   ل.س

وهذا ما تؤكده الرتكيبة التعليمية  ،دوره يف منو القطاع غري املنظم له للداخلني إىل سوق العمل إن المستوى التعليمي -21
حيث تبلغ نسبة محلة االبتدائية فما  ،2777/1888و 2771ي للعاملني يف هذا القطاع وتطور هذه الرتكيبة مابني عام

وعلى الرغم من اخنفاض نسبتهم عام  ،2777عام  %91و  2771عام  %11دون من جمموع العاملني يف هذا القطاع 
ويعود ارتفاع  ،اال أن هناك زيادة يف االعداد املطلقة لعدد العاملني من محلة االبتدائية فما دون يف هذا القطاع 2777

نسبة محلة االبتدائية فما دون من جمموع العاملني يف هذا القطاع إىل اخنفاض فرص العمل يف القطاعني العام واخلاص 
النظامي حلملة االبتدائية فما دون، نظرا  الرتفاع املستوى الفين لوسائل اإلنتاج الداخلة يف جمال اإلنتاج خالل العقدين 

 .اعني من ناحية وارتفاع أعداد الداخلني إىل سوق العمل من هذه الفئة من ناحية ثانيةاالخريين يف هذين القط

 ،كما أن واقع التعليم وارتفاع التسرب من التعليم قبل هناية املرحلة اإلعدادية له دوره أيضا  يف منو القطاع غري املنظم  
من جمموع املستجدين امللتحقني بالصف األول االبتدائي يرتكون  %11حيث تشري االحصائيات إىل أن ما يزيد عن 

من امللتحقني اجلدد بسوق العمل هم من هذه  %18التعليم قبل إهناء املرحلة اإلعدادية وبالتايل فان هناك ما يزيد عن 
أمسال فهو مناخ سهل ومبا أن معظم النشاطات يف القطاع غري املنظم ال حيتاج إىل مهارات فنية ور  ،الفئة التعليمية

كما أن وجود فرص عمل يف القطاع غري املنظم لصغار السن شجع كثري من ،  اللتحاق هذه الفئة التعليمية يف هذا القطاع
الطالب، وخاصة يف العائالت ذوات الدخل املنخفض، على التسرب من التعليم وااللتحاق بالعمل يف هذا القطاع 

 .ملساعدة االهل يف تكاليف املعيشة

وهكذا ميكن مالحظة أن املضي يف تبين السياسات الليربالية القتصاد السوق وتكثيف االعتماد على اخلدمات والتجارة 
وتراجع االهتمام التنموي واالستثماري لقطاعات االنتاج املادية )الزراعة والصناعة( كان سيفضي بالتأكيد إىل املزيد من 

 بطالة والتهميش االجتماعي لفئات واسعة من اجملتمع.االخفاق التنموي وزيادة حدة الفقر وال
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 وخصائص العاملين فيهفي سورية  الظل اقتصادخصائص  :المبحث الثالث 
يتصف االقتصاد السوري بعدة خصائص ومميزات مما جيعل مسألة إدماجه يف االقتصاد الوطين تتطلب الكثري من العمل 
واالجراءات الرادعة, و يتميز العاملني فيه مبرونة كبرية يف التحول من نشاط آلخر, لذلك سوف نقوم بتحليل خصائص هذا 

 االعمال والعامني فيه.االقتصاد على مستوى 
 طلب األول : خصائص اقتصاد الظل في سوريةالم
 مالهي الصرافة، مثل )مراكز اوحمددة جغرافي ثابتة مبنشآت يرتبط منه ا  قسم أن وجدنا سورية يف الظل قتصادال متابعتنا خالل من

 وغري حمدد جغرايف مبكان مرتبط غري اآلخر والبعض ،إخل( ..الورش الصغرية بعض دكاكني، حالقني، ميكانيك، ورش ليلية،
املواسم  وضامين األعمال متعهدي خصوصيون، مدرسون البيوت، خدام املتجولون، الباعة مثل )عمال األجرة، ارمسي مسجلة
  :ومنها النوعني بني املشرتكة اخلصائص بعض يوجد أنه إال التنوع هذا ورغم ،إخل ( ..الزراعية
 .النقدية السيولة على وتعتمد قليلة أموال رؤوس تتطلب األعمال هذه أغلب -
  .العمال من قليل عدد أو العائلي الشكل على يعتمد أغلبها -
 وامللكية(. اإلدارة بني يوجد )فصل ال حيث املدير هو العمل صاحب يكون ما اغالب -
 خدمات من الوقت يستفيد بنفس ولكن الرسوم أو الضرائب تسديد خالل من سواء الدولة جتاه التزام أي يوجد ال -

  .املوجودة التحتية البنية
  .املال رأس من بدال   للعمال الكثيف االستخدام على يعتمد وبالتايل متطورة غري تكنولوجيا يستخدم -
 داخلي منشأ ذات أولية مواد وتستخدم رقابة، بدون لكن الداخلية السوق حنو تتوجه منتجاته أغلب -
  .كبري بشكل املخالفات يف مناطق وينتشر السلع لتصنيع كأماكن املنازل استخدام ويتم بصغرها تتصف املشاريع أغلب -
 وهنا )خيشى السريع حنو الثراء يتجه من ومنهم فقط احلياة متطلبات لتأمني يسعى من فمنهم فيه العاملني دخل يتفاوت -

 املال. رأس ملكية أو االجتماعي معينة حيددها العرف تراتبية إىل القطاع هذا وخيضع ،إجرامي( اقتصاد إىل حتوله من
 مركز خارج النقل مثل )شركات الرمسي النظامي القطاع يكمل بأنه سورية نظم( يفاملغري الرمسي ) غري القطاع يتميز -

 شهادة وحىت من )األميني االجتماعية خمتلف الشرائح من يضم فإنه إخل( وبالتايل ..الباطن من العقود - احملافظة
 من قرية أقصى إىل ..الالذقية يف ضاهر والشيخ حلب يف وباب الفرج دمشق يف والسويقة ومن )احلريقة ،الدكتوراه(

 السوري(. الريف
 

  :خصائص العاملين في القطاع  غير المنظم في سورية : المطلب الثاني
بإدخال مفهوم القطاع غري املنظم يف سوريا يف الدراسات واملسوح اإلحصائية منذ النصف الثاين من مثانينات القرن  مت البدء

املاضي حيث متت حماولة لقياس مسامهة هذا القطاع يف القوى العاملة من خالل مسح اهلجرة الداخلية الذي نفذ يف عام  
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حيث مت ابتداء  من ، مسوح القوى العاملة اليت نفذت يف سورية يف التسعيناتتلي ذلك إدخال هذا املفهوم يف سلسلة و  ،2719
تنفيذ سلسلة من املسوح امليدانية اخلاصة بالقوى العاملة سنويا  وكان آخرها املسح املتعدد األغراض الذي نفذ يف  2771عام 

يث مت توفري قاعدة معلومات واسعة مكنت من ومت إدخال مفهوم القطاع غري املنظم يف مجيع هذه املسوح حب ،2777هناية عام 
 واملهن اليت ميارسوهنا .  قتصاديةالتعرف على خصائص املشتغلني يف هذا القطاع و األنشطة اال

وهبدف التعرف على مزيد من طبيعة القطاع غري املنظم وخصائص املشتغلني فيه من حيث الرتكيب العمري والنوعي وخصائصهم 
ا املسوحات لألعوام هتسيتم االعتماد على البيانات اإلحصائية اليت وفر  ،واملهنية يةقتصاداالجتماعية واال

 .واليت سندرسها بالتفصيل 2777،1881،1881،1881،1889،1881،1887،1828

  :توزع القوى العاملة بين القطاع المنظم والقطاع غير المنظم •

 التايل توزع النسب بني القطاع املنظم والقطاع غري املنظم كالتايل: 1-2الشكل نالحظ من خالل 

وبلغ عدد  %11( عامل تشكل من إمجايل قوة العمل السورية 2911719) 2777بلغ عدد العاملني هبذا القطاع لعام 
( عامل 2212128فقد بلغ ) 1881أما عدد العاملني لعام ، %12والذكور  %27النساء من إمجايل العاملني فيه نسبة 

وهنا  %7.81و اإلناث  %78.71وبلغت نسبة الذكور يف هذا القطاع  ،%11.19شكلت من نسبة القوة العاملة مقدار 
واخنفضت نسبة  % 11.1أي بنسبة  ،( عامل112211مبقدار ) 1881نالحظ اخنفاض عدد العاملني يف هذا القطاع عام 

 :وبرأينا أن السبب هو ،اإلناث وزادت نسبة الذكور

 اخلاص، القطاع لتسجيل شركات الالزمة اإلجراءات تسهيل حيث من قتصاديةاال القوانني تركته الذي اإلجيايب التأثري -2
 مربرات من يعد ومل ما حد   إىل الضريبة معدل واخنفض املكلفني أعداد ازدادت حبيث الضريبية املعدالت ختفيض وكذلك
 .الضرييب للتهرب

 .العمل مزاولة حيث من قتصادياال العمل على إجيابية آثار من تركته وما البطالة مكافحة مشاريع -1
 .الدول وهذه سورية بني واألجور الرواتب تفاوت بسبب اجلوار دول إىل العاملة اليد هجرة -1
/ حيث شكلت من امجايل قوة العمل السورية نسبة 2191791/ 1881بلغ عدد العاملني بالقطاع غري املنظم لعام  وقد

من  %17.1/ وشكلت نسبة 2111821وبلغ عدد الذكور / ،%9.1/ وشكلت نسبة 119712وبلغ عدد النساء / ،19.1%
من  %12.1/ حيث شكلت نسبة 2111111فقد بلغ / 1881أما عدد العاملني يف القطاع غري املنظم لعام ، امجايل العاملني

/ عامل شكلو نسبة 2111171وبلغ عدد الذكور / %2.11/ بنسبة 92191امجايل العاملني لنفس العام وبلغ عدد النساء /
 من امجايل العاملني يف سورية. 17.7%
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سباب ومنها القوانني الناظمة لألعمال اليت هلا عالقة ألعدة  1881عن سنة  1881/ عامل يف 217281ونالحظ هنا اخنفاض /
 كما نالحظ اخنفاض نسبة اإلناث وازدياد نسبة الذكور من العاملني يف القطاع غري املنظم.  ،الظل اقتصادب

من إمجايل العاملني يف  %11.1/ عامل حيث شكل نسبة 2111921/ 1889بلغ عدد العمال يف القطاع غري املنظم عام و 
لعاملني يف سورية وبلغ عدد الذكور من إمجايل النساء ا %21.7/ عاملة شكلت نسبة 281111سورية بلغ عدد النساء /

فقد بلغ عدد العمال يف  1881أما يف عام ، إمجايل العاملني الذكور يف سوريةمن  %11.2/ عامل شكل نسبة 2111217/
من إمجايل املشتغلني يف سورية وبلغ عدد اإلناث العاملني يف  %12.9/ عامل تشكل نسبة 2117119القطاع غري املنظم /
/ 2111112من إمجايل العاملني يف سورية كما بلغ عدد الذكور / %1.1/ عاملة شكلت نسبة 211111القطاع غري املنظم /

لني يف القطاع غري حيث نالحظ اخنفاض عدد العام ،من إمجايل العاملني يف القطاع غري املنظم يف سورية %19.7عامل بنسبة 
  ./ عامل211119اي باخنفاض / 1881/ عامل يف عام 2117119إىل / 1889/ عامل يف عام 2111921املنظم من /

من إمجايل العاملني يف سورية  %11.1/ عامل شكلو نسبة 2111117/ 1887لقد بلغ عدد العمال يف القطاع غري املنظم عام 
/ عامل 2111211من إمجايل العاملني يف سورية وكان عدد الذكور / %1.1نسبة  / عاملة شكلو218112وكان عدد اإلناث /

/ عامل 2182181/ 1828وبلغ عدد العمال يف القطاع غري املنظم عام ، من إمجايل العاملني يف الدولة %17.9شكلو نسبة 
/ عامل عن السنة السابقة وكان عدد اإلناث عام 219111من إمجايل العاملني يف الدولة وباخنفاض / %17.9شكلو نسبة 

/ عامل شكلو نسبة 2112991من إمجايل العاملني يف الدولة وبلغ عدد الذكور / %1.9/ عاملة بنسبة 217112/ 1828
   .من إمجايل العاملني يف الدولة لنفس العام 11.7%

 الرسمي قتصادالظل من حجم اال اقتصاد العاملين في : نسبة حجم 3-1الشكل 
 

 
 

 املكتب املركزي لإلحصاء -املصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على اجملموعة االحصائية 
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 توزع العاملين في القطاع غير المنظم من حيث التعليم: •
كما بلغت نسبة  2777من إمجايل العاملني لنفس الفئة من عام  %11.1بلغت نسبة األميني الذين يعملون بالقطاع غري املنظم 

وهذا يدل على أن  2777بالرتتيب من إمجايل العاملني لنفس الفئة من عام  %11.1و  %11.2من يقرأ ويكتب واإلبتدائية 
القطاع غري املنظم يستقطب نسبة كبرية من األميني أو أشباه األميني مقارنة مع القطاعات األخرى وهذا يعود أيضا  إىل طبيعة 

ه إىل القوى العاملة غري املدربة أو املؤهلة تعليميا  إال أن انتشار هذه الظاهرة أيضا  يف القطاعني العام هذا القطاع واستقطاب
واالجتماعية، وحيتم اعتبار  قتصاديةواخلاص املنظم يشكل حتديا  كبريا  أمام اجلهود التنموية املبذولة يف سوريا لرفع وتائر التنمية اال

 .واالجتماعية قتصاديةولويات التنمية االتنمية املوارد البشرية من أ
وتنخفض نسبة  من جمموع العمالة ملرحلة اإلبتدائية وما دون %17.1حيث شكلت  1881وتنخفض هذه النسبة يف عام 

من إمجايل العاملني لنفس الشهادة  %11.9العمال يف القطاع غري املنظم يف املرحلة اجلامعية حيث بلغت يف القطاع احلكومي 
 . 1881لعام  %2.1أما يف القطاع اخلاص غري املنظم فهي  %11.1القطاع اخلاص املنظم ومن 

من عدد العاملني  % 17/ عامل حيث شكلت نسبة 2111188/  1881بلغ عدد االميني و االبتدائية ومادون من عام كما 
من  % 12.7امل وشكلت نسبة / ع2121111حيث بلغت / 1881لنفس الفئة بينما اخنفضت هذه النسبة لنفس الفئة عام 

 عدد العاملني لنفس الفئة من نفس العام.

/ عامل 21819/ 1881ونالحظ اخنفاض هذه النسب عند فئة اجلامعة فأكثر حيث سجلت عدد العاملني هلذا القطاع عام 
 لنفس الفئة. % 1.2/ عامل بنسبة 22221بلغ عددهم /  1881و عام  % 1.1بلغت نسيتهم من نفس الفئة 

من خالل اجلدول املرفق يتبني لنا أن عدد العمال الذين يعملون يف القطاع غري املنظم من األميني وفئة االبتدائي قد بلغو عام 
ونالحظ اخنفاض عدد العمال هبذا القطاع  ،من عدد العاملني بنفس الفئة %11/ عامل ويشكلون  2112119/ 1889

/ عامل ويف املعاهد 11811/ عامل ويف الثانوية العامة /122211باالعدادية / بارتفاع مستوى التعليم إذ يكون عدد العمال
من إمجايل العاملني هبذه  %1.1/ عامل شكلو نسبة 21111/ عامل ويف فئة اجلامعيني بلغ عدد العمال /29988املتوسطة /

ن م %11.9نسبة  ا/ عامل شكلو 2118111فقد بلغ عدد العمال من فئة اميني و ابتدائية فما دون / 1881أما يف عام ، الفئة
/ عامل عن السنة السابقة أما يف فئة اإلعدادية فقد بلغ عدد العمال 288781باخنفاض /إمجايل العاملني هبذا القطاع و 

ويشكل اجلامعيني النسبة االصغر من عدد العاملني يف  ،من امجايل العاملني هبذه الفئة %19.9نسبة  ا/ عامل شكلو 299119/
 من إمجايل العاملني هبذه الفئة. %1.7/ عامل يشكلون نسبة 21911غري املنظم بعدد / القطاع

 

 



.....االقتصاد الوطينالفصل الثالث:اقتصاد الظل يف سورية وآليات إندماجه يف    
 

149 
 

 نالحظ ما يلي: 3-0الشكل من خالل 
من إمجايل  %11.2نسبة  ا/ عامل شكلو 2182171عدد / 1887بلغ عدد العمال من فئة األميني واالبتدائية وامللم عام 

كما نالحظ النسبة الصغري العاملة   ،العاملني من نفس الفئة ونالحظ النسبة الكبرية من هذه الفئة العاملة يف القطاع غري املنظم
 ا/ عامل وشكلو 21811يف هذا القطاع من محلة الشهادات اجلامعية حيث بلغ عدد العمال من محلت الشهادات اجلامعية /

 العاملني من هذه الفئة.من إمجايل  % 1.9نسبة 

 .1828وال يوجد إحصاءات هلذه الفئات يف عام 

 التوزع النسبي للعاملين في اقتصاد الظل من حيث التعليم:  3-2الشكل 
 

 
 املكتب املركزي لإلحصاء -املصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على اجملموعة االحصائية 

 

  :المنظم من حيث الحالة العملية غير توزع العاملين في القطاع •
 حلسابه يعمل مث بأجر( )يعمل فئة فيه من العاملني أكثر أن جند فإننا العمل، طبيعة خالل من القطاع هذا بنية حتليل خالل من
 :يلي كما النسب توزعت وقد إخل( ..سائق تكسي – دكان - )حالق مثل منه مطلوبة بسيطة بأعمال يقوم أي

 /448353/  بأجر يعمل 39.2%نسبة   /443735/عدد حلسابه يعمل  %7 نسبة عامل /79739/عدد عمل صاحب
     .0.2%بنسبة  /1199/ الغري لدى أجر بدون يعمل  % 14 بنسبة /158784/ ذويه لدى أجر بدون يعمل  % 39.6 نسبة

 نالحظ توزع العاملني حسب احلالة العملية كما يلي: :1-1الشكل من خالل 
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من عدد  % 19/ بنسبة 211919الغري منظم من فئة صاحب عمل / قتصادكان عدد الذين يعملون يف اال  1881عام يف 
من عدد العمال لنفس  %18نسبة  ا/ عامل شكلو 111111أما من يعملون حلساهبم فقد بلغ عددهم / ،العاملني بنفس الفئة

من نفس الفئة  أما من يعملون بدون  % 21.9نسبة  ا/ عامل شكلو 118111الفئة وبلغ عدد العمال للذين يعملون بأجر /
فقد كان عدد العاملني من فئة  1881اما عام ، من نفس الفئة % 91.9/ وشكلت نسبتهم 171111أجر فقد بلغ عددهم /

من امجايل العاملني بنفس الفئة اما بفئة من  %17.1/ عامل بلغت نسبتهم 211128صاحب عمل يف القطاع غري املنظم /
من امجايل العاملني لنفس القطاع ونالحظ ايضا  11.1نسبة  ا/ عامل شكلو 121111حلسابه فيزداد العدد ليصبح / يعمل

لنفس الفئة أما من يعملون  %11.1/ بنسبة 111128النسبة املرتفعة من عدد العمال من فئة من يعملون بأجر واليت بلغت /
 .% 11.9/ عامل بنسبة 221111لدى اسرهم فقد بلغ عددهم /

كالتايل )صاحب عمل   1889لقد توزع العاملني بالقطاع غري املنظم حسب احلالة العملية ومن خالل اجلدول املرفق لعام 
 ،%18.1( حيث يشكلو نسبة    291198يعمل لدى االسرة  ،111172يعمل بأجر  ،911889يعمل حلسابه  ،211119

أما ، على التوايل ونالحظ اخنفاض فئة صاحب عمل باملقارنة مع من يعمل حلسابه و يعمل بأجر 11.1% ،11.9% ،11.1%
يعمل بأجر  ،277117يعمل حلسابه  ،12119فقد توزع العمال يف القطاع غري املنظم كالتايل )صاحب عمل  1881يف عام 

عملون بأجر عن باقي الفئات بشكل ( ونالحظ هنا ازدياد فئة من ي191111أجريعمل لدى االسرة بدون  ،2811111
 ملحوظ.

يعمل  ،111172يعمل حلسابه  ،11922كالتايل) صاحب عمل   1887لقد كان توزع العاملني حسب احلالة العملية عام 
من إمجايل  %11( حيث نالحظ النسبة األكرب من يعملون بأجر وكانت نسبتهم 211118يعمل بدون أجر  ،991181بأجر

فقد كان التوزيع حسب  1828أما يف عام ، / عامل111172العاملني لنفس الفئة ويليها من يعمل حلسابه فقد بلغ عددهم /
( 211118يعمل بدون أجر  ،991278بأجريعمل  ،119117يعمل حلسابه  ،29111احلالة العملية كالتايل:) صاحب عمل 

 .1828ا بينها لعام حيث نالحظ تقريبا  أن النسب متمائلة فيم
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 التوزع النسبي للعاملين في اقتصاد الظل من حيث الحالة العملية:  3-3الشكل 
 

 
 املكتب املركزي لإلحصاء -املصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على اجملموعة االحصائية 

 :توزع العاملين في القطاع غير المنظم من حيث المهنة •
وتظهر هذه البيانات إىل أن نشاط الزراعة كما هو متوقع ميثل أمهية نسبية كبرية يف هذا القطاع حيث بلغت نسبة املشتغلني يف 

من املشتغلني يف القطاع غري املنظم يعملون يف الريف  % 11ويعود سبب ذلك إىل أن أكثر من  %12.9الزراعة يف هذا القطاع 
 %11.2يت نشاط البناء والتشييد يف املرتبة الثانية حيث تبلغ نسبة املشتغلني يف هذا النشاط ويأ ،حيث يغلب النشاط الزراعي

إىل النسبتني السابقتني فإن نسبة املشتغلني يف هذه األنشطة  %21.1وإذا أضيفت نسبة املشتغلني يف النشاط التجاري و البالغة 
 % 11هة أخرى يشكل العاملون يف الزراعة يف القطاع غري املنظم من ج، من إمجايل املشتغلني %18الثالثة تصل إىل  حوايل 

ومن حيث الرتكيب املهين للمشتغلني  ،يف قطاع النقل %11.1يف البناء والتشييد و  %98.1من إمجايل املشتغلني يف الزراعة و 
املهن الكهربائية وامليكانيكية يارات و الصيد ويف مهنة قيادة السيف هذا القطاع فإن نسبة كبرية منهم يرتكزون يف مهنة الزراعة و 

 به العاملني توزع كان ولقد، من إمجايل املشتغلني يف هذه القطاعات %18حيث بلغت نسبة املشتغلني يف هذه املهن أكثر من 
 :يلي كما 2002 لعام العمل طبيعة حسب

 % 15.4 ومواصالت نقل،  7.8%ومطاعم وفنادق جتارة ،%42.4 وتشييد بناء ، %2.9صناعة،  %28.3نسبة وصيد )زراعة
 إمجايل من % 42.4 نسبة والتشييد البناء نشاط يف القطاع هذا يف العاملني نسبة بلغتو  ،(0.2 %وعقارات  وتأمني مال،  

 وحماولة السكنية، كثرة املخالفات بسبب وهذا%2.8 اخلاص املنظم القطاع ويف %7.1 احلكومي القطاع يف بينما العاملني فيه
 ترتكه ملا معاجلتها جيب الظاهرة هذه أن وبرأينا، دفع التأمينات من اهرب عندهم العمال تسجيل عدم الباطن من املقاولني أكثر
 .واجملتمع املواطن على سلبية آثار من
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يعملون يف الزراعة والصيد  اللذين من خالل البيانات املتوفرة لدينا فقد بلغت أكرب نسبة من العاملني يف القطاع غري املنظم
يليها  ،1881ايل العاملني لنفس الفئة من عام من امج %11نسبة  ا/ عامل وشكلو 711111واحلراجة حيث بلغ عددهم /

ويليها  ،من امجايل العاملني بنفس القطاع %11/ عامل بنسبة 178129العاملني يف قطاع البناء والتشييد حيث بلغ عددهم /
ومن مث يأيت العمال بقطاع  ،من نفس القطاع %12.7/عامل بنسبة 211111قطاع النقل واملواصالت حيث بلغ عدد العامال /

ومن مث يأيت قطاع اخلدمات بـ  ،لنفس القطاع %11/عامل بنسبة 217187التجارة والفنادق واملطاعم حيث بلغ عدد العمال /
/ 11127ويأيت باملرتبة ما قبل األخرية قطاع الصناعة بعدد / ،لعمالة بنفس القطاعمن حجم ا %1.1/ عامل بنسبة 12911/

 .%21.1/ عامل بنسبة 21181وأخريا قطاع املال والتأمني بعدد / ،عمال لنفس القطاعلا دمن عد %9.1عامل وكانت نسبتهم 

/ 127111مال يف القطاع غري املنظم بعدد/فقد حاز قطاع البناء و التشييد على النسبة األكرب بعدد الع 1881أما يف عام 
نسبة  ا/ عامل شكلو 122111ويليها قطاع الزراعة واحلراجد بعدد / ،من امجايل العاملني يف هذا القطاع %97.1عامل بنسبة 

من  %19.7/ عامل بنسبة 181121وبلغ عدد العمال بقطاع النقل واملواصالت / ،من امجايل العاملني يف هذا القطاع 11.1%
ومن مث قطاع  ،%11.1/ عامل بنسبة 219817ويليها قطاع التجارة والفنادق واملطاعم بـ / ،امجايل العاملني بنفس القطاع

 ،/ عامل11111ويليها قطاع اخلدمات بـ/ ،من امجايل العاملني بنفس القطاع %29.2/ عامل بنسبة 211812الصناعة بـ /
 والعقارات./ عامل بقطاع املال والتأمني 29111خريا /أو 

الذين يعملون يف قطاع البناء والتشييد وبلغ عددهم  1889بلغت النسبة األكرب من العاملني يف القطاع غري املنظم يف عام 
من إمجايل العاملني يف نفس القطاع مع العلم بأن عددهم بالقطاع احلكومي  % 11.1/ عامل يشكلون نسبة 122112/
/ عامل بنسبة 189211وكان باملرتبة الثانية قطاع الزراعة بعدد / ،/ عامل11711/ عامل ويف القطاع املنظم /11111/

ومن مث جتارة  ،/ عامل111991ومن مث يأيت قطاع النقل واملواصالت بعدد عمال / ،من إمجايل العاملني هبذا القطاع 11.1%
 ،/ عامل11279/ ،/عامل71791د عمال /ال وتأمني وعقارات باعدامفنادق ومطاعم ويليها قطاع اخلدمات ومن مث الصناعة و 

 /عامل على التوايل.21111/ ،/عامل11812/

بعدد العمال يف القطاع غري املنظم بعدد  األوىل ةفقد كان الرتتيب كاآليت قطاع البناء والتشييد يف املرتب 1881أما عام 
من  %18.1/ عامل بنسبة 121211ومن مث قطاع الزراعة بعدد / ،من إمجايل العاملني % 11.7/ عامل بنسبة 111771/

التأمني ويليها قطاع جتارة الفنادق واملطاعم ومن مث الصناعة والنقل واملواصالت واخلدمات و  ،إمجايل العاملني هبذا القطاع
 /.18111/،/11111/،/211211/،/211911/،/279199/ :والعقارات كالتايل
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/ عامل ويشكل 191121من مهنة البناء والتشييد بعدد / 1887بلغت النسبة األكرب من العاملني يف القطاع غري املنظم لعام و 
من  %11.1/ عامل بنسبة 111811ويليه نشاط الزراعة واحلراجة بعدد / ،من إمجايل العاملني هبذا النشاط %11.1نسبة 

 .املطاعمالنقل واملواصالت ومن مث جتارة الفنادق و ويليه قطاع  ،إمجايل العاملني هبذا النشاط

فقد بلغت كالتايل )بناء ، 1887كذلك توزعت نسب العاملني يف القطاع غري املنظم مماثلة لسابقتها يف عام   1828ويف عام 
عت توز  ،281118جتارة الفنادق واملطاعم  ،117818نقل وختزين واتصاالت  ،111811زراعة وحراجة  ،199119وتشييد 

 ( ونالحظ النسب مرتفعة وتشكل نسبة كبرية من العاملني يف الدولة.%22.1 ،%11.1 ،%18.9،%11.1النسب كالتايل 

 المهنةالتوزع النسبي للعاملين في اقتصاد الظل من حيث :  3-4الشكل 
 

 
 املكتب املركزي لإلحصاء -املصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على اجملموعة االحصائية 

 :ين في القطاع غير المنظم من حيث الرواتب واألجورلتوزيعات العام •
 نسبة أقل الوقت وبنفس املنظم غري القطاع يف هي س.ل/ 4000 / من أقل يتقاضون الذين العمال فئة من نسبة أعلى نإ

 أغلب أن عام بشكل أي  8000 -  9000 من الرواتب لفئة وكذلك القطاع، نفس يف هي س.ل 9000 من أكثر تتقاضى
 .األخرى بالقطاعات قورنوا ما إذا متدنية رواتب يتقاضون القطاع هذا يف العاملني

قل مردود حيث بلغ عدد العمال يف القطاع غري املنظم أنالحظ أن العدد األكرب من العاملني بالقطاع غري املنظم حيصلون على 
من عدد العاملني والذين حيصلون على نفس  %11.1/  عامل بنسبة 111279وأقل / 1888الذين حيصلون على راتب من 

وكلما يرتفع مستوى الراتب ينخفض عدد العمال يف ، من عدد العاملني يف القطاع غري املنظم %11الفئة من الراتب ويشكلون 
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من عدد  %1.1/ عامل والذي يشكل 27919( بعدد عمال /7888-1882صغر نسبة يف فئة )أهذ القطاع حيث تصل 
 العاملني يف القطاع غري املنظم.

  :تحليل ونتائج توزيعات العاملين •
من إمجايل املشتغلني يف قطاعات  ،1881عام  %11يتبني أن املشتغلني يف القطاع غري املنظم يشكلون نسبة كبرية وصلت إىل 

مما يشري إىل األمهية  %18.9أن هذه النسبة بلغت  2771بينما أظهرت نتائج مسح القوى العاملة لعام  ،الوطين قتصاداال
 وميلها حنو االرتفاع. قتصاديالكبرية نسبيا  ملسامهة القطاع غري املنظم يف النشاط اال

الوطين خاصة ما يتعلق باستقطاب القوى العاملة  قتصادويف ضوء ما سبق ميكن مالحظة دور وأمهية القطاع غري املنظم يف اال
واالجتماعية لتنمية القطاعات  قتصاديةوهذا يدعو إىل أخذ ذلك باالعتبار لدى التخطيط للتنمية اال ،منهاوخاصة النسائية 

املختلفة خاصة جلهة استقطاب نسبة كبرية من الداخلني اجلدد إىل سوق العمل وختفيف حدة البطالة والذي بدوره  قتصاديةاال
 .قتصادييساعد على زيادة مسامهة هذا القطاع يف اإلنتاج اال

يعملون يف القطاع غري املنظم  قتصاديةمن املشتغلني األميني يف مجيع األنشطة اال %11.1 أن وسطيا   نالحظومن جهة أخرى 
يف القطاع العام. وهذا يدل على أن القطاع غري املنظم يستقطب نسبة كبرية  %1.1يف القطاع اخلاص املنظم و  %11.1مقابل 

وهذا يعود أيضا  إىل طبيعة هذا القطاع واستقطابه إىل القوى العاملة  ،من األميني أو أشباه األميني مقارنة مع القطاعات األخرى
 القطاعني العام واخلاص املنظم يشكل حتديا  كبريا  أمام اجلهود إال أن انتشار هذه الظاهرة أيضا  يف ،غري املدربة أو املؤهلة تعليميا  

لتنمية واالجتماعية، وحيتم اعتبار تنمية املوارد البشرية من أولويات ا قتصاديةالتنموية املبذولة يف سوريا لرفع وتائر التنمية اال
 .واالجتماعية قتصاديةاال

سنة حيث وصلت نسبة  21-28من عمالة األطفال يف فئة العمر يالحظ أن القطاع غري املنظم يستقطب نسبة كبرية و 
من إمجايل  %17ويشكل ذلك  ،2777من إمجايل املشتغلني يف هذا القطاع عام  %1املشتغلني يف هذه الفئة العمرية إىل حوايل 

سنة من إمجايل املشتغلني هذه الفئة  27-21املشتغلني يف هذه الفئة يف مجيع القطاعات ويالحظ نفس النسبة يف الفئة العمرية 
اليت ميكن أن تستقطب هذه  قتصاديةويعود ذلك إىل طبيعة هذا القطاع وخصوصية أنشطته اال ،الوطين قتصاديف قطاعات اال

 الفئة من السكان خاصة أنشطة البيع يف الطرقات وعلى األرصفة. 

يف سوريا واستقطابه لعدد كبري من القوى العاملة، إضافة إىل متركزه  ديقتصامما سبق تظهر أمهية القطاع غري املنظم يف النشاط اال
، 2777عام  % 11يف قطاعات إنتاجية هامة كالزراعة والنقل والبناء والتشييد اليت شكلت مسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل 

 ة املستقبلية يف سورية. ويؤكد ذلك من جديد على ضرورة إيالء هذا القطاع أمهية خاصة يف التخطيط للتنمي
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 نسبة أقل الوقت وبنفس املنظم غري القطاع يف هي س.ل/ 4000 / من أقل يتقاضون الذين العمال فئة من نسبة أعلى نإ
 أغلب أن عام بشكل أي 7888 8000 -من الرواتب لفئة وكذلك القطاع، نفس يف هي س.ل 9000 من أكثر تتقاضى
 .األخرى بالقطاعات قورنوا ما إذا متدنية رواتب يتقاضون القطاع هذا يف العاملني

 االجتماعية واالقتصادية والسكانية القتصاد الظل اآلثارو الظل في سورية  اقتصادتقدير حجم  :الرابعالمبحث 
 الظل في سورية اقتصادتقدير حجم : المطلب األول

غري املنظم نظرا  حملاولة العاملني به إخفاءه قدر اإلمكان عن اإلحصاءات الرمسية وعن  قتصادمن الصعب جدا  قياس حجم اال
واعتمدنا  ،يف سورية باالعتماد على اإلحصاءات احلكومية الظل اقتصادع يف هذا البحث حساب حجم ومل نستط ،أجهزة الدولة

 .حسب مؤشر الدمييكو أجري حسب املؤشرات األربعة الظل الذي  اقتصاديف حبثنا هذا على حجم 
 

  :الظل حسب المؤشرات األربعة اقتصادحجم  .1
 : 1881لعام  حسب مؤشر شنايدر كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي •

من الناتج احمللي اإلمجايل  % 12.1الظل يف سورية قدر بنسبة  اقتصادنالحظ أن حجم  ،يف الفصل األول 1-2من الشكل 
 .وهذه تعترب نسبة ال بأس هبا إذا ما قورنت ببعض الدول العربية 

  :حسب مؤشر ميراث لألسواق غير الرسمية •
ويدل  وهذا يعترب مرتفعا   1من  1.1نالحظ أن سورية هي من أكرب الدول العربية كنسبة مرتفعة من الالرمسية وتبلغ قيمة املؤشر 

 .ة اقتصاد الظل والفساد إىل حد كبري جدا  على ارتفاع نسب

  :الظل كنسبة من العمالة الكلية حسب مؤشر العمل الذاتي اقتصادحجم  •
يف الفصل األول نالحظ أن سورية متلك أكرب نسبة من العمل الذايت من جمموع العمالة الكلية بنسبة تقدر بــــ  1-2من الشكل 

11%. 

  :المنححسب مؤشر عدم المشاركة في مخطط  •
حتتل سورية املرتبة التاسعة من بني الدول اليت أجريت عليها الدراسة يف مؤشر عدم املشاركة يف خمطط املنح بنسبة تقرتب من 

 من جمموع قوة العمل يف سورية. 11%

وهنا يف سورية  قتصادمن املمكن أن تعطينا رقم قريب إىل الوضع الصحيح حلجم هذا اال ،وإذا اخذنا متوسط املؤشرات األربعة
 وهي نسبة مرتفعة جدا ولكنها أقرب إىل الواقع %11.2يكون متوسط املؤشرات هو 
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  :الظل حسب مؤشر الديميك اقتصادحجم  .0
 اخلفي يف سورية حسب مؤشر الدمييك  قتصاديبني تطور اال :1-1التايل  الشكل

 

 

 

لف حسب الظل كنسبة من الناتج احمللي متقارب إىل حد كبري يف معظم السنوات وخيت اقتصادمن الشكل نالحظ أن حجم 
 وحسب االحصاءات املأخوذة يف حسابه ويعود صغر حجم اقتصاد الظل يف هذه الدراسة على ال الطريقة املتبعة يف حسابه

 ارقام االحصاءات املغلوطة املنشورة من قبلنا واليت ال تعكس الواقع االقتصادي.
 

 حجم اقتصاد الظل كنسبة مؤية من الناتج المحلي اإلجمالي حسب طريقة الديميك 
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  :الظل في سورية قتصادواالجتماعية والسكانية ال قتصاديةاآلثار اال : المطلب الثاني
 (الظل اقتصاد) على املرتتبة اإلجرامي( واآلثار قتصاد)اال على املرتتبة اآلثار بني منيز أن جيب فإنه الظل اقتصاد آثار دراسة عند

  .اإلجرامي قتصادلال إجيابية تسمية أي توجد ال حيث النتائج، يف فإهنما خيتلفان واإلجراءات األساليب يف خيتلفان كما ألهنما
 وعلى والفكرية واالجتماعية والسياسية قتصاديةاال احلياة جوانب كل على يؤثر قتصاداال هذا : إناإلجرامي قتصاداال آثار .2

  :ومنها األضرار هذه بعض ونذكر األخالقية، القيم جمموعة
 

 على السليب إىل التأثري يؤدي األموال وهتريب هروب )إن ومنها الضرر أوجه تتعدد :قتصادياال المجال في 
 نتيجة التضخم معدالت إىل زيادة يؤدي - القومي الدخل منو معدالت اخنفاض إىل ويؤدي االستثمارية احلركة
 سوق عمل آلية على سلبية آثار إىل يؤدي - القومي الدخل توزيع سوء إىل ويؤدي - االستهالكي اإلنتاج تعميم

 إجراءات قتصاداال هذا على ويرتتب - الصرف الربح وأسعارو  املنافسة عنصر على سلب ا ويؤثر - املالية األوراق
 الغاية الضرييب النظام ويفقد - دقيق بشكل الركود معدالت أو قياس الالزمة النقدية الكتلة تقدير عدم إىل تؤدي

 إخل(. ..الرمسي قتصاداال يف العاملني على سيزداد الغنب الضرييب ألن أجلها من وجد اليت
 بني الفجوة إىل )اتساع مباشرة بشكل يؤدي األموال غسيل وخاصة اإلجرامي قتصاداال نإ: االجتماعية اآلثار 

 افشيئ اشيئ االبتعاد يتم - اضطرابات سياسية إىل تؤدي أن ميكن اليت االجتماعي التفاوت وزيادة والفقراء األغنياء
 الالإنتاجية واألعمال القمار نوادي انتشار - اجتماعية(  )آفة وهي البطالة تزداد وبالتايل اإلنتاجي العمل عن

 إخل(. ..اجملرمني أعداد وازدياد اجلرمية وزيادة معدالت االجتماعية القيم منظومة يف خلل حصول وبالتايل
 تنفيذ يف عندهم لألموال املتوفرة اجملرمني )استغالل يف ترتكز قتصاداال هذا آثار فإن :السياسي الصعيد على 

 - السياسية القرارات وإقرار صياغة مؤثرين يف يصبحوا وقد املالية لقدرهتم نتيجة - واالنتخابية السياسية مشاريعهم
 والنمو واالجتماعي السياسي االستقرار إىل وبالتايل اإلساءة الدولة هيبة تراجع إىل تؤدي قد قوهتم زيادة إن
 (.قتصادياال

 

 :الظل اقتصادأثار  .0

 يف يساهم - العمل عن للعاطلني عمل فرص وإجياد البطالة أزمة حل يف يساعد إنه :ومنها الفوائد بعض قتصاداال لهذا إن
 الدخل مستويات ظل اخنفاض يف وخاصة األفراد دخول زيادة إىل يؤدي - واالحتياجات املواد بعض يف الذايت تأمني االكتفاء

 أخرى، عمل لفرص مولدة كثري عمل خلق فرص يف تساهم قد القطاع هذا يف العمل فرصة تكلفة اخنفاض إن - احلقيقية
 يف واحدة نقطة مبقدار زيادة أن مفادها نتيجة إىل توصل بلد 69 يف البنك الدويل هبا قام دراسة ويف األفراد، دخل زيادة وبالتايل
 ،إخل(.. العمل فرص زيادة معدل من % 18 قدرها زيادة إىل يؤدي الناتج احمللي من الفرد نصيب



.....االقتصاد الوطينالفصل الثالث:اقتصاد الظل يف سورية وآليات إندماجه يف    
 

158 
 

 ومنها: قتصادومقابل هذه اآلثار توجد آثار ضارة لهذا اال

 هي القطاع هلذا السلبية قتصاديةاال اآلثار أهم من: قتصاديةاال اآلثار: 
 ..صحة - تعليم - كهرباء - )مياه من املنظم للقطاع املقدمة اخلدمات كل من يستفيدوا القطاع هذا يف العاملني إن -أ

 وبالتايل النظامي القطاع يف على العاملني الضرييب العبء زيادة إىل يؤدي وهذا الضرائب، يف اهنائي يسامهوا وال  ،إخل(
  .الضرييب التهرب زيادة إىل اجمدد تؤدي قد

 إىل سيؤدي وبالتايل يف املوازنات، زيادة وبالتايل العام االنفاق حجم زيادة إىل يؤدي الظل اقتصاد حجم زيادة إن -ب
 وأغلبه %30 جتاوز قد الكهرباء يف الفاقد أن ذلك، وكمثال على الرمسي، القطاع يف العاملني على اقتصادية ضغوطات

 - )نفط الكبرية األحفورية الطاقة ذات البلدان من ليست سورية أن الكهرباء أكّد وزير وقد، الكهرباء سرقة إىل يعود
 %9 عن يزيد استهالك الكهرباء منو معدل وأن ،%95 تزيد بنسبة مستوردة مصادر من بالكهرباء وأن االستثمارات غاز(
  .إخل ..املياه والصحة على ينطبق برأينا وهذا ،العامل يف النسب أعلى من وهي اسنوي

 - البطالة )معدل مثل السنوية إعداد اخلطط عند الالزمة واملعلومات البيانات صحة عدم إىل يؤدي الظل اقتصاد إن -ج
 ما مبقدار دقيقة املعلومات تكون ما مبقدار أّنه املعروف إخل( ومن ..النقدية الكتلة - اإلعالة معدل - التضخم معدل
  .وواقعية صائبة القرارات تكون

 من أقل بأسعار تأمني السلع على قدرته خالل من وذلك والتجاري، الصناعي اجملال يف اسلب يؤثر قتصاداال هذا إن -د
 سوء ونتيجة ،األجور( تكلفة - املواد األولية )تكلفة كانت سواء تكلفتها اخنفاض نتيجة النظامية، السلع أسعار

 السوق(. من اجليدة تطرد السلعة الرديئة )السلعة شعار يكرس ما وهذا نوعيتها
 لالستخدام استهالكها من خالل امشوه استخدامها ويصبح احمللية، املوارد استخدام على يؤثر قتصاداال هذا انتشار إن -ه

 .السائلة النقود استخدام عليه يطغى القطاع ألن هذا – النقدية السيولة توفر ظل يف وخاصة الصناعي، أو الشخصي
 يلي فيما ترتكز االجتماعي اجملال يف قتصاداال هلذا السلبية اآلثار أهم إن: االجتماعية اآلثار:  

 الرمسي، القطاع يف مما مياثله أعلى أجور على وحيصلون الشابة، والفئة األميني من قتصاداال هذا يف العاملني أغلب إن -أ
  .كثرية اجتماعية مشاكل وترتافق مع قتصاداال هذا يف للعمل إغراءات مبثابة هذه تكون قد ولذلك

 يف خاطئة مفاهيم االجتماعي ورسخوا السلم يف ترّقوا املايل موقعهم وحبكم اخلفي، قتصاداال يف العاملني من الكثري إن -ب
 لرية( تساوي لرية )متلك الشارع يف يقال ما ومثل الدكتوراه املزورة( )شهادات العلمي وحىت واالجتماعي السياسي اجملال
  .اخلاطئة املفاهيم ترسيخ للتنمية هي املسيئة األمور أكثر ومن
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 يسددوا وال الدولة كل خدمات من يستفيدوا ألهنم الزمن، مع يتطور القطاع هذا يف العاملني لبعض املادي الوضع إن -ج
 على مباشرة بشكل اإلساءة القرار مع أصحاب وعالقتهم موقعهم وحبكم يكون قد ولذلك خزينتها، جتاه التزام أي

 إخل(. ..الرمسي السعر بيعها سعر يعكس ال سلع وخدمات تأمني - التجارية ) العالمة :مثل هامة أمور
 معىن بكل مهمشني أناس إىل حيوهلم مما اقتصادية أو اجتماعية ضمانة بأي يتمتعوا ال العاملني هؤالء أغلب أن -د

 بسبب وهذا والزراعة النقل وأعمال والتشييد البناء أعمال مثل خطرية جماالت يف يعمل أغلبهم أن والسيما الكلمة،
 .دفع التأمينات من اهرب عندهم العمال تسجيل عدم الباطن من املقاولني أكثر وحماولة السكنية، املخالفات كثرة

 من تسربوا أي فيه أميني العاملني أغلب أن خالل من األمية وانتشار تفشي يف يساهم قتصاداال هذا إن: التعليمية اآلثار 
 أن مفهوم ويرسخوا الشهادات، أعلى دخول تتجاوز على حيصلوا أهنم والسيما اإلعدادية أو االبتدائية بعد سواء املدارس
 للتحصيل معيق عامل يصبح وبالتايل أوالدهم إىل املفهوم هذا وينتقل اعتبار للوسيلة، أي دون الغاية هو املال على احلصول
  .العلمي

 :إن البيئة االجتماعية والثقافية اليت ينشط فيها العاملني يف اقتصاد الظل, من العمال املياومني, األميني,  اآلثار األمنية
ساعد على انتاج فئات اجتماعية خارجة عن القانون, حيث تكثر أعمال واهلامشيني واألعمال اخلطرة والالشرعية, هذه البيئة ت

السرقة والنهب واالجرام واحندار منظومة القيم واالخالق, وسهولة استخدام هذه البيئة لتحقيق أغراض اقتصادية وسياسية 
د تسكن العشوائيات ومناطق تشكل خطرا  على األمن الوطين, وليست مفارقة يف أغلب الفئات اليت تعمل يف اقتصاد الظل, ق

املخالفات غري املنظمة, األمر الذي يعزز منظومة اجلهل والتخلف ويشكل بيئة سهلة التوظيف لالنقالب على النظام القانوين 
 و املؤسسي للدولة.

  :الظل في ظل األزمة السورية الراهنة اقتصاد : خامسالمبحث ال
 :تمهيد

يتمثل هذا التحدي بأزمة اجتماعية  ،واحدا  من أخطر التحديات يف تارخيها احلديث 1822تشهد سورية منذ شهر آذار 
 ،وقد كشفت هذه األزمة عن تعقيد العوامل الداخلة فيها سياسيا   ،سياسية عميقة تصاعدت لتصل إىل نزاع داخلي مسلح

 على املستويني الداخلي واخلارجي. ،واجتماعيا   ،ا  اقتصاديو 
من خالل تدمري  ،سورية خالل األزمة اليت متر هبا سورية مما سبب آثار مأساوية على األداء التنموي يف سوريةتدهور الوضع يف 

 لتصل خسائر غري قابلة لالحتمال لألجيال احلالية واملستقبلية. قتصادي،واسع لكل من رأس املال البشري واالجتماعي واال
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, يف حني شكلت خسائر 1مليار دوالر أمريكي 181.1بــــ  1182عام  السوري حىت هناية قتصادوقد قدرت بعض خسائر اال
من الناتج احمللي اإلمجايل  %111من هذه اخلسارة, ونعادل اخلسائر االقتصادية اإلمجالية  %11.1خمزون رأس املال املتضررة 

 االعتماد على الدعم اخلارجي.وقد قادت هذه اخلسائر الفادحة إىل زيادة هائلة يف حجم  .باألسعار الثابتة 1828للعام 

واملتعلق باالخنفاض املقدر للناتج احمللي اإلمجايل ال يتوزع بشكل متساو على القطاعات  قتصاديةإن املكون األول للخسارة اال
مليار لرية  911 هي 21182إذ تشري البيانات واملعلومات املتوفرة على أن اجلزء األكرب من اخلسارة املقدرة هناية  قتصادية،اال

النقل قطاع  يليه ،حصلت يف قطاع التجارة الداخلية من اخلسارة اإلمجالية يف الناتج احمللي اإلمجايل, (%11.1)سوربة, مشكال 
مث  ،مليار لرية سورية 119الذي خسر  الصناعات االستخراجيةمث قطاع  ،مليار لرية سورية 129خبسارة تقدر بــــ  واالتصاالت
مليار لرية سورية, وأخريا  الزراعة  111مليار لرية سورية, والصناعات التحويلية اليت خسرت  129كومية اليت خسرت اخلدمات احل
 السوري. قتصادوجتدر اإلشارة إىل أن األزمة احلالية أثرت وستؤثر على هيكلية اال مليار لرية سورية. 111اليت خسرت 

إذ أن تقديرات  ،لألزمة بشكل متفاوت على مكونات الناتج احمللي اإلمجايل من جانب اإلنفاق قتصاديكما أنعكس األثر اال
قابل ازداد االستهالك العام يف بامل .1828مقارنة بعام  1821يف  %12.9انكماش االستهالك اخلاص مبعدل التقرير تشري إىل 

ومن املتوقع أن تكون احلكومة غري قادرة على  ،31821 يف ال  يواخنفض قل ،نتيجة لزيادة األجور ومعدالت التوظيف العام 1822
 بسبب النقص احلاد يف اإليرادات العامة. ،االستمرار يف التوسع باإلنفاق اجلاري ملواجهة تراجع الناتج

, إال أن ارتفاع 1821واستمر االستهالك العام يف أداء دور أساسي للحيلولة دون حصول اهنيار اقتصادي كامل يف العام 
. وقد أسفرت الزيادة يف رواتب 1821مقارنة بعام  1821يف  %1.9االسعار قاد إىل تراجع طفيف يف االستهالك العام بنسبة 

 1821والرتاجع الطفيف يف االسعار خالل النصف األول من العام  1821واجور القطاع العام خالل النصف الثاين من العام 
, بيد أن االسقاطات تشري إىل أن القفزة اهلائلة يف 1821قي من األجور يف الربع الثاين من العام عن منو يف الدخل احلقي

 هائل يف االستهالك العام احلقيقي.سينجم عنها تدهور  1821األسعار, اليت حصلت يف الربع األخري من العام 

وازدياد املخاطر وعدم  ،بب تراجع اإليرادات العامةكما تراجع اإلنفاق االستثماري العام واخلاص بشكل كبري خالل األزمة بس
من الناتج احمللي وهو أقل من اإلنفاق املطلوب  %9وبات جمموع االستثمارين العام واخلاص يشكل حوايل  ،التأكيد بشكل حاد

 بح سالبا .أص قتصادأي أن االستثمار الصايف يف اال ،لتعويض اهتالك خمزون رأس املال حسب املعدالت السابقة لألزمة

 %21.1و 1822)سالب( عام  1.9األزمة إىل منو سالب يف الناتج احمللي اإلمجايل لسورية مبعدل  أدتفقد  ،وبشكل عام
و  1822يف  %9.2بنمو إجيايب يف ظل سيناريو استمرار حالة ما قبل األزمة حيث يصل إىل  مقارنة ،1821)سالب( عام 

                                                           
 .6, ص 5102, آذار سورية االغتراب والعنفالمركز الوطني لبحوث السياسات,  1 

 .02المرجع السابق, ص  2 

 .22, ص 5102, كانون الثاني األزمة السورية : الجذور واآلثار االقتصادية واالجتماعيةالمركز الوطني لبحوث السياسات,  3 
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, الذي أشارت التقديرات 1821مقارنة مع العام  %11.1, وصل االنكماش اإلمجايل إىل 18211ففي عام  .1821يف  1.1%
, 1821, وقد تواصل االنكماش االقتصادي يف 1822مقارنة مع  %18.1إىل أن الناتج احمللي اإلمجايل فيه قد تراجع بنسبة 

يف  %9.1يف الربع الثاين, و  %1.2يف الربع األول, و  %21.1وإن كان بدرجة أقل مقارنة بالفرتة السابقة, إذ وصل الرتاجع إىل 
 .1821الربع الثالث مقارنة باألرباع ذاهتا من العام 

يف  %11.9من  فتشري التحليالت إىل أن األزمة تقود إىل ارتفاع حاد يف عجز املوازنة احلكومية ،أما من ناحية املالية العامة
ولتمويل هذا العجز  ،نفاق احلكومي اجلاري مع اخنفاض العائدات بشكل كبرينتيجة لزيادة اإل 1821يف  %18.1إىل  1821

, سجل اإلنفاق العام, دون الدعم من خارج املوازنة, نسبة 1821فخالل العام  يتم استخدام القروض احمللية بشكل رئيسي.
 .2%19.2واليت بلغت  1821نسبة مساوية تقريبا  للنسبة املسجلة يف العام  يمن الناتج احمللي اإلمجايل اجلاري, وه 19.1%

، الناتج من %7.2ويف احلساب املايل والرأمسايل إىل  %21.1رتفع العجز يف احلساب اجلاري إىل ا 1821هناية عام ومع 
ميول هذا  ،وغالبا   ،مليار دوالر 21صل العجز الرتاكمي إىل حىت و لألزمة أثر سليب كبري على ميزان املدفوعات  وكان ،وبالنتيجة

إىل حوايل  1828مليار دوالر يف عام  21إىل اخنفاض هذا االحتياطي من حوايل  أدىمما  ،العجز من صايف االحتياطي األجنيب
 .1821مليار يف  1

 1822من بداية األزمة يف آذار عام  %12تفع إذ أن مؤشر أسعار املستهلك ار  ،ولألزمة أثر واضح وكبري على ارتفاع األسعار
وانعكس تضخم األسعار سلبا  على القدرة الشرائية لألسر السورية وخاصة الفقرية منها واملهمشة واليت  ،1821ولغاية أيلول 

وسعر صرف  %19وقد قادت األزمة إىل ختفيض سعر الصرف الرمسي للرية السورية بـــ  ،يقتصر انفاقها على السلع األساسية
 مما أثر يف ارتفاع األسعار احمللية بشكل جوهري. ،%288السوق السوداء بــــ 

ألف فرصة عمل  2111السوري لـــ  قتصادخسارة اال وبلغت ،تدل املؤشرات على أن األزمة أثرت بشكل كبري على سوق العمل
ثر يف أاألمر الذي  ،(%11.7إىل  %28.1ئوية )من نقطة م 11.1وزيادة جوهرية يف معدل البطالة بـــ  ،1821حىت هناية عام 

أي  ,1821مع هناية  %19.9إىل  1822يف عام  %21.7وارتفع معدل البطالة من  ،ألف شخص 1818الظروف املعيشية لــ 
إذ أن أكثر الذين فقدوا عملهم خالل  ،واختلف هذا األثر حسب املناطقمليون شخص هم عاطلون عن العمل.  1.91أن 

 هم من الشباب يف مناطق النزاع. ةاألزم

نتيجة اخلسارة الكبرية يف البنية التحتية والبشرية  ،وخسرت سورية يف اجملال التعليمي إمكانيات رفع املستويات التعليمية ملواطنيها
زيادة معدالت  ووصلت ،والذي حيتاج إىل زمن طويل لتعويضه ،متمثلة باخلسائر الفادحة يف املدارس والكادر التدريسي والطالب

ترتب على ذلك تراجع وسطي سنوات الدراسة و  ،1821يف  %11.1و  1822يف  %28.7عدم احلضور يف املدارس إىل 
                                                           

 .01, ص 5102, آذار والعنفسورية االغتراب المركز الوطني لبحوث السياسات,  1 

 .22, ص5102, آذار سورية االغتراب والعنفالمركز الوطني لبحوث السياسات, 2 
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األمر الذي سيرتك أثرا  سلبيا  على رأس املال البشري وبالتايل على التنمية  ،%2.91وأكثر بـــــ  سنة21للسوريني البالغة أعمارهم 
 219من أصل  211إىل املركز  211على دليل التعليم من املركز  1821حيث تراجعت مرتبة سورية يف العام  مبفهومها الواسع.

 دولة.

مليون شخص دائرة الفقر العام  1.2حيث دخل  ،وتقدر بعض الدراسات زيادة الفقر املادي يف سورية بشكل كبري نتيجة لألزمة
إذ تبني زيادة ألعداد الفقراء  ،فإن خارطة الفقر تغريت بشكل كبري ،فة إىل ذلكإضا ،مليون دخلوا دائرة الفقر الشديد 2.1منهم 

األحوال املعيشية املتدهورة لالجئني  ،ويضاف إىل ذلك ،حلب ومحصوإدلب وريف دمشق ودرعايف املناطق األكثر سخونة مثل 
من  %11.1, كان 1821ويف هناية العام  الذين يعانون من فقر متعدد األبعاد حيرمهم من خياراهتم يف حياة كرمية. ،والنازحني

 السوريني يعيشون يف حالة من الفقر, ويعانون من حرمان متعدد األبعاد.

سعر الصرف الرمسي إىل  , ازدادت الفجوة ما بني سعري الصرف الرمسي وغري الرمسي, مع وصول الرتاجع يف1821وخالل عام 
 .%11.1مقارنة بالرتاجع يف سعر الصرف غري الرمسي الذي بلغ  %11.1ما نسبته 

  :الظل اقتصادبعض العوامل التي أدت إلى ازدياد حجم  :المطلب األول
وسنتناول بعض االسباب اليت كانت نتيجة  ،الظل من جراء األحداث االستثنائية اليت متر هبا سورية اقتصادنالحظ ازدياد حجم 

 الظل يف سورية. اقتصادلألزمة الراهنة واليت زادت من حجم 
 :وتدمير مخزون رأس المال قتصاديانهيار النمو اال .1

 ،1888باالسعار الثابتة  ،مليار لرية سورية 111إىل  تصلو يف الناتج احمللي اإلمجايل  اقتصاديةالسوري خسائر  قتصادتكبد اال
هذه اخلسائر بــــ  تأما باالسعار اجلارية فقدر  ،1828من الناتج احمللي اإلمجايل يف  %11.9والذي يعادل  ،11821حىت هناية 

لكن اخلسائر مل تكن  مليار دوالر أمريكي. 227.9, 1821مع العلم بأهنا قدرت حىت عام  ،مليار دوالر أمريكي 11.2
ا  أقل من يكانت نسب  ،وتظهر النتائج أن اخلسائر يف كل من قطاعات الزراعة والبناء واخلدمات احلكومية ،متناسبة بني القطاعات

( نتيجة لتحسن املناخ بعد 1821يف  %8واملقدر  1822يف  %28حيث أصبحت الزراعة القطاع األسرع منوا  ) ،بقية القطاعات
خاصة على اجملموعات اهلشة  ،دور رئيسيا  يف ختفيض خطورة األزمة ولعبت الظروف املناخية ،تعاقب العديد من سنوات اجلفاف

 يف املناطق الزراعية. 

وبالنظر إىل  ،نتيجة الزدياد بناء السكن غري النظامي ،1822وانتعش قطاع البناء خاصة خالل األشهر األوىل من األزمة يف 
تركزت يف القطاعات األربعة التالية: التجارة الداخلية  (%19القطاعات األكثر تأثرا  باألزمة جند أن معظم اخلسائر يف الناتج )
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ما يؤدي إىل نقص نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل  ،والنقل واالتصاالت والصناعة االستخراجية والصناعة التحويلية
  .العمل الغري الرمسي اقتصاد واجتاههم حنو

  :عجز قياسي في الموازنة العامة وازدياد المديونية وعجز الدولة من خلق فرص عمل .0
واجهت سورية خالل العقد املاضي حتديا  ماليا  كبريا  يعود يف جزء منه إىل تناقص إنتاج النفط وعائداته املرتافق مع ازدياد الطلب 

كما عانت املالية العامة  ،إضافة إىل ارتفاع فاتورة االسترياد وتضخم حجم اإلعانات احلكومية ،الداخلي على املشتقات النفطية
ومن تنامي القطاع غري املنظم الذي يؤثر سلبا  على  ،يف سورية من نظام ضرييب غري فعال يف حتصيل الضرائب املباشرة غري النفطية

وبالنتيجة ، العام اخلاسرة يف معظمها واليت تستنزف امليزانية العامة للدولة قتصاديإضافة إىل وجود مؤسسات القطاع اال ،اجلباية
وتفاقم عبء الدين العام ليبلغ  ،28.2إىل  %1.1من  1821و  1828ارتفع عجز املوازنة العامة للدولة بشكل كبري بني عامي 

وازداد العجز كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل  .1828يف عام  %11مقارنة بــــ  1821من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  18%
 .1821يف  %18.1إىل  1821يف  %11.9من 

  :خسارة سوق العمل لحوالي مليون ونصف المليون فرصة عمل .3
نقاط مئوية خالل عشر سنوات  28تعترب سورية من الدول القليلة يف العام اليت اخنفض فيها معدل املشاركة يف قوة العمل حبوايل 

وقد اخنفض معدل مشاركة اإلناث يف سوق العمل خالل الفرتة ذاهتا ليصبح  ،(1828يف  %11.9إىل  1882عام  %11)من 
وطرأ األخنفاض يف هذا املعدل على املناطق احلضرية  ،1821يف  21.7بالنسبة لإلناث يف العامل من أدىن معدالت املشركة 

وميكن القول أن سوق العمل يف سورية يعكس وبشكل واضح وأكثر  ،ض أكثر حدةوالريفية إال أنه يف املناطق الريفية كان االخنفا
 السوري. قتصادمن أي مؤشر آخر االختالالت اهليكلية يف اال

إىل  1828عام  %17اية األزمة يبني أن معدل التشغيل اخنفض من دوالذي نفذ بعد ب 1822إن مسح قوة العمل لعام 
ألف شخص(  111أو حوايل  %1وذلك بسبب اخنفاض عدد العاملني يف القطاع اخلاص )بنسبة  ،1822عام  11.2%

بينما ارتفع عدد العاملني يف  ،وبشكل أقل يف قطاعي البناء والتشييد والصناعات التحويلية ،وخاصة يف قطاعي الزراعة والنقل
كما   ،ادة يف جماالت اإلدارة العامة والدفاع والتعليموتركزت هذه الزي ،ألف عامل 218أي حبوايل  %28القطاع العام مبعدل 

حيث ارتفع عدد العاطلني عن العمل  1822عام  %21.7إىل  1828عام  %1.1أظهر املسح أن نسبة البطالة ارتفعت من 
 .11822ألف عام  111ليصل إىل حدود  1828ألف شخص عام  191من حوايل 

 الية:فقد أظهر املسح النقاط الت ،إضافة إىل ذلك
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 11%  من العاطلني عن العمل يعيشون %11و ،1828عام  %17من العاطلني عن العمل هم من اإلناث مرتفعا  من 
 .%19واليت بلغت  1828يف املناطق الريفية مرتفعا عن نسبة عام 

 واملناطق احلضرية حملافظة محص. ،االرتفاع الرئيسي للبطالة حصل يف مناطق ريف حمافظات احلسكة والرقة ودير الزور 
 11%  إال أن إمجايل عدد العاطلني الذين سبق هلم العمل  ،1828يف عام  %18من العاطلني سبق هلم العمل مقارنة بــــ

 .1822و  1828بني عامي  %18ارتفع حوايل 
  ستوى تعليمي مادون االبتدائية سنة إال نسبة العاطلني مب 17و  21حوايل ثلثي العاطلني عن العمل ترتاوح أعمارهم بني

وقد ارتفعت نسبة اإلناث  ،من إمجايل العاطلني %18إىل  %18من  1822و  1828ارتفع بشكل حاد بني عامي 
حوايل سبعة أضعاف ماكانت عليه النسبة عام  1822العاطلني عن العمل ومبستوى تعليمي مادون االبتدائية يف عام 

1828. 
 

  :في أعداد الفقراءدخول أكثر من ماليين شخص  .4
من السوريني يعيشون حتت  %21أن  ،1889تشري آخر تقديرات للفقر حبسب تقرير للربنامج االمنائي لألمم املتحدة يف عام 

مع تركيز أكرب للفقر يف املناطق  ،( يعيشون حتت خط الفقر األعلى%11.1السوريني )خط الفقر األدىن وأن ما يقارب ثلث 
 املناطق الشماليو والشرقية.  الريفية وحتديدا  يف

 ،فإن التقديرات تشري ،عند األخذ باالعتبار االخنفاض املتوقع يف إنفاق األسر وبافرتاض أن توزيع اإلنفاق بقي على حاله
مليون  2.1منهم  ،1821مليون شخص دائرة الفقر يف العام  1.2إىل دخول  ،باستخدام تقنية احملاكاة على املستوى اجلزئي

إن هذه الزيادة يف الفقر املادي هي بشكل أساسي نتيجة الزيادة يف أسعار البضائع  ،شخص دخلوا دائرة الفقر الشديد
 مبا يف ذلك نقص فرص العمل وخسارة الوظائف واألضرار املادية للممتلكات. ،واخلدمات وتراجع مصادر الدخل

حيث وصل عدد الالجئني الذين عربوا احلدود يف كانون األول  ،الكبرية لالجئني ومن املتوقع أيضا  أن يتأثر الفقر نتيجة لألعداد
ويقدر عدد النازحني داخليا  خاصة من محص وإدلب ودير الزور ودمشق وريفها وحلب بأكثر  ،شخص 111,118إىل  1821

 مليون شخص. 1من 
 

  :األثر على التعليم .5
 ،حيث خسر الكثري من الطالب واملعلمني حياهتم ،تعليم األطفال والشبابأثرت األزمة بشكل مباشر على التعليم خصوصا  

 ،مليار لرية سورية 1.9بسبب النزاع املسلح وبكلفة تقارب  ،مدرسة 1111هذا وقد تضررت بشكل جزئي او كلي ما يقارب 
 .1821 يلتحقوا مبدارسهم يف العام ملمن الطالب  %11.1وهناك تقارير تشري إىل أن 
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الظل وخاصة في ظل هذه األزمة وفي مناطق السكن العشوائي  اقتصادزدياد كبير في حجم انالحظ  ما تقدممن خالل 
وكثري من  ،والتهريب والفساد وغيرها من أنواع العمل في القطاع غير المنظم وفي الشوارع متمثلة في الباعة الجائلون

تسمح مبزاولة هذا العمل أو ذاك فضال عن انتعاش عمليات املهن يقوم البعض مبزاولتها دون احلصول على تراخيص رمسية 
وأيضا ال ميكن جتاوز ما جيري من عمليات تشييد ملئات آالف الوحدات السكنية املخالفة سواء يف مناطق العشوائيات  ،التهريب

 .أو حىت األحياء النظامية
فيما تشري بعض  قتصاديإمجايل املسامهة يف النشاط االمن يشكل نسبة كبرية غري املشروع  قتصاديهذا النمط من النشاط اال

وإذا كانت هذه األرقام متداولة يف  يف ظل األزمة الكلي قتصادمن إمجايل حجم اال %18االجتهادات األخرى بأنه يشكل حنو 
باملئة أما  18-18يقدر بني  غري املنظم يف الدول النامية قتصاداملنابر اإلعالمية فإن منظمة العمل الدولية تقول: بأن مسامهة اال

فإنه ال توجد دراسات حمددة حول ذلك وباالتكاء على األرقام املذكورة إذا كانت الضرائب  –وحسب املنظمة  –يف سورية 
مليار لرية سنويا  فإنه ما يوازي الرقم األخري حترم منه  118والرسوم اليت تدخل خزينة الدولة من جانب املكلفني تقدر بنحو 

 . قتصاديعدم القدرة على تنظيم هذا القطاع االالظل و  اقتصادنة نتيجة حضور اخلزي

الظل هم باألساس من الذين مل يواصلوا حتصيلهم  اقتصادمن خالل بعض األرقام الرمسية وجدنا أّن غالبية الذين يعملون ضمن 
من هؤالء هم يف مستوى اإلعدادية  %71نسبته بأّن ما  ،العلمي أو الدراسي وللداللة على هذا الكالم تقول األرقام الرمسية

بينما النسبة األعلى تعمل يف قطاع البناء والتشييد وقدرت نسبتهم خالل  %21ومادون وتصل نسبة األميني منهم إىل حدود 
عاما  وأما الرقم الذي ال خيلو من مفارقة فإن الذين  11وأن غالبيتهم من الشبان وتقل أعمارهم من  1%11بنحو  1889العام 

 من إمجايل عدد العاملني يف سورية.  %11 الظل تقدر نسبتهم املعرتف عليها رمسيا   اقتصاديعملون يف 

يف  مثل هذه املنشآت واحملال التجارية ال تعمل حتت األرض وال يف اخلفاء وإمنا هي قائمة وهلا عناوينها خاصةبأن وباعتقادنا 
 وهبدف تقدمي الرباهني على ما سبق وذكرناه البد من اإلتيان على أرقام رمسية أكدهتا وزارة ،نائيةاألحياء الشعبية والقرى ال

ألف منشأة غري مسجلة بشكل  218ألف منشأة صناعية من أصل  288يوجد يف سورية  ،الصناعة يف سنوات سابقة ومفادها
من إمجايل عدد املنشآت  %71األول الذي ذكرناه تشكل املنشآت الصناعية الصغرية نسبة  نظامي يف وزارة الصناعة ومن الرقم

ال يدخل يف حسابات خزينة  من الناتج اإلمجايل ومقابل هذا الرقم لتخيل حقيقة التهرب الضرييب الذي %18وتساهم بنحو 
رقابة فهي غالبا  ما تنتج السلع واملنتجات املخالفة وعدا ذلك فإن هذه املنشآت وألهنا تعمل يف اخلفاء وال تطاهلا ال ،الدولة

ما يسيء إىل مسعة الصناعة الوطنية ومينعها من الدخول إىل األسواق اخلارجية وإذا كانت األرقام اليت ذكرناها تتعلق  ،للمواصفات
ياحة وسواها من الوزارات األخرى؟ فماذا عن أنشطة وأعمال أخرى تتبع رمسيا  لوزارات الزراعة والصحة والس ،فقط بوزارة الصناعة

أكثر  قتصادهلذا كله نقول: البد من استنفار اجلهود الرمسية لصوغ خطة واقعية وعملية قادرة على جعل هذا النمط من اال
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خري غري املنظم تشري أن مساحة هذا األ قتصادغري أن متابعتنا اليومية لكل ماله عالقة باال ،هذا ما نأمل ونتطلع إليه ،تنظيما  
آخذه بالتزايد والتنامي وهذا الواقع سيستمر على هذا احلال ما دام أن عوامل البطالة وتراجع مستويات احلياة املعيشية وممارسات 

 .املشوه قتصادالفساد كانت قد ساعدت على منو ونشوء هذا النوع من اال

  :مصر وسوريةفي الجزائر و  الظل اقتصادمقارنة بين  :دسالساالمبحث 
 .األعمال أنشطة ممارسة مؤشر مقارنة لكوكذ ،سوريةو  ومصر اجلزائر يف الظل اقتصاد حجم بني البداية يف املقارنة سيتم

  :في الجزائر ومصر وسورية الظل اقتصادمقارنة بين حجم  -أوالا  

وسورية نسب تراوحت بني الزيادة  ومصر اجلزائر يف الظل اقتصاد حجم بلغ األول الفصل يف إليها املشار الدمييمك طريقةحسب 
 . 1-1والنقصان كما يوضح الشكل 

 

 من إعداد الباحث باالعتماد على جداول الفصل االول   

 اقتصادحبيث بلغ حجم  ،واخنفاضها يف سوريةاجلزائر الظل يف كل من مصر و  اقتصادنالحظ تقارب نسب  1-1من الشكل 
من حجم  %27.1فقد بلغ أما يف سورية حبسب مؤشر الدمييك  %11.2ويف اجلزائر  %11.2 حوايل2777يف مصر بعام  الظل

وارتفع ارتفاع  ،1881يف عام  %11.1بلغ  حيث ،ونالحظ ارتفاعه يف مصر يف اواسط فرتة الدراسة ،الناتج احمللي االمجايل
فقد  ،1889الدول يف عام كما نالحظه اخنفاضه يف مجيع   ،%1.1بنسبة  زاديف سورية فقد  و ،%8.9بسيط يف اجلزائر بنسبة 

 يف مصر واجلزائر وسورية على التوايل. %12 ،%12.1 ،%11.2بلغ 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

سورية 

مصر

الجزائر

 الظل حسب طريقة الديميك في مصر والجزائر وسورية اقتصادحجم :  1-1الشكل 
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 0222 0222 0222 0222 0222 0220 0229 0222 9111 الظل اقتصادحجم 

 43 4394 4394 4392 4392 4.92 4.92 3.91 3.91 سورية

 1193 1293 1392 1291 .129 12 1394 1393 1393 مصر

 1394 13 .119 1293 1392 13 1193 1293 1294 الجزائر

 

  :المقارنة على أساس مؤشر ممارسة أنشطة األعمال -ثانياا 
 ناحية من املؤشر هبذا التعريف بداية سيتم األعمال أنشطة ممارسة مؤشر أساس على وسورية ومصر اجلزائر بني املقارنة إلجراء

  . الظل اقتصادب هوعالقت املكونات

 :ومكوناته استخدامه وأسباب األعمال أنشطة ممارسة مؤشر مفهوم -1

 األعمال منشآت حياة الصلة بدورة ذات البريوقراطية واإلجراءات احلكومية اإلجراءات األعمال أنشطة ممارسة مؤشر يقيس
  .احلجم واملتوسطة الصغرية احمللية

  :األعمال أنشطة ممارسة المؤشر مكونات -أ

تسعة  على املؤثرة اإلجراءات احلكومية ومقارنة بقياس تقوم مؤشرات جمموعة إىل األعمال أنشطة ممارسة سهولة مؤشر ينقسم
 على واحلصول امللكية، وتسجيل البناء، تراخيص التجار، واستخراج النشاط بدء: يوه األعمال منشأة حياة يف / جماالت7/

 هذا تقسيم وميكن ،التجار النشاط وتصفية العقود، وإنفاذ احلدود، عرب والتجارة ودفع الضرائب، املستثمرين، ومحاية االئتمان،
 .1القانوين التصنيف الرتتيب ومؤشرات واحلركة الوقت مؤشرات مها فرعيني إىل مؤشرين املؤشر

 :والحركة الوقت مؤشرات
 حتقيق يف والتعقد الكفاءة تقيس درجة البناء تراخيص استخراج امللكية وتسجيل التجار، النشاط ببدء اخلاصة املؤشرات وهي

 احلكومية اإلجراءات لكافة وفقا املعامالت إحدى إلجناز والتكلفة الالزمة والوقت اإلجراءات تسجيل طريق عن اإلجرائ اهلدف
  .الصلة ذات

 

 

                                                           
 , متاح على الموقع:0, ص0202 واشنطن، الدولية، التمويل مؤسسة ،"األعمال أصحاب مساندة أجل من" 1122األعمال  أنشطة ممارسة تقرير الدولي، البنك 1

/http://arabic.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annualreports/Foreign/DB11-
FullReport-Arabic.pdf   
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  :القانونية التصنيفي الترتيب مؤشرات
 القوانني يف الواردة واألحكام ،القانونية واملقرضني، للمقرتضني القانونية واحلقوق املستثمرين حبماية اخلاصة املؤشرات تضم

دونة احلكومية واإلجراءات
ُ
  .امل

 :المؤشر افتراضات -ب

 احلكومية اإلجراءات دراية جبميع على املشاريع أصحاب أن مؤشرات بناء سياق يف األعمال، أنشطة ممارسة تقرير يفرتض
 واملستندات املختصة اجلهات ملعرفة سعيهم يف وقتا  طويال   ميضون قد فإهنم العملية، الناحية من لكن هبا يتقيدون وأهنم السارية،

 .1تام بشكل قانونا   املطلوبة يتفادون اإلجراءات قد أهنم أو وتقدميها استيفاؤها الالزم

 بالتشريعات املتعلقة كل اجلوانب من املستثمرين حبماية أو التجار النشاط ببدء اخلاصة املؤشرات كافة ييغط ال أنه كما
 اخلاصة فاملقاييس، والعمال للعمل املنظمة احلكومية جوانب اجملاالت كافة العاملني بتوظيف اخلاصة املؤشرات تغط وال، التجارية

 يف مدرجة غري املثال، سبيل على ،اجلماع التفاوض يف احلق أو العمل أماكن السالمة يف تتناول اليت احلكومية باإلجراءات
 املؤشرات احلاليه. جمموعة

 :الظل اقتصادب المؤشر عالقة -ت

 منشآت حياة بدورة ذات الصلة البريوقراطية واإلجراءات احلكومية اإلجراءات يقيس األعمال أنشطة ممارسة مؤشر أن مبا
 النشاط مستويات ترتفع صعوبة، أكثر اإلجراءات احلكومية تصبح عندماه وأن احلجم، واملتوسطة الصغرية احمللية األعمال

 نشاط ظهور أسباب تفسري يف تساعد اليت العوامل جمموعة األعمال ممارسة أنشطة مؤشر ويقيس ي،كمامسالر  غري قتصاداال
 بيئة أبعاد خمتلف ذلك فهم ويتطلب احملتملة اإلصالح جماالت عن متبصرة رؤى السياسات وتتيح لواضع ي،مسر  غري اقتصاد
 .2السياسات تواجه اليت للتحديات وشامل متكامل منظور كوينوت الشاملة، األعمال أنشطة

 تتسم حبيث حكومية مصممة إجراءات إتاحة هو واهلدف رشيدة قواعد توافر يتطلب يقتصاداال النشاط ممارسة أن ذلك
  . قتصادياال ممارسة النشاط يف يرغب من لكل متاحة تكون وأن التطبيق، يف والبساطة بالكفاءة،

  :المقارنة على أساس مؤشرات الوقت والحركة -0
 .امللكية حقوق تسجيل لكوكذ ،والتكلفة الوقت ناحية من النشاط يف البدء إجراءاتب املتعلقة املؤشرات أخذ سيتم

  :البدء في النشاط -أ

                                                           
 .21, ص 1828, واشنطن الدولية، التمويل مؤسسة, 1121األعمال  أنشطة ممارسة تقرير الدويل، البنك 1
 29ص السابق، المرجع 2
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 أن قالوا املستجوبني معظم فإن األول الفصل يف هإلي املشار " الفقراء أصوات" الدويل البنك هب قام يالذ االستقصاء حسب
 البدء إجراءات بعدد الظل اقتصاد جمحب هقارنا ما وإذا النشاط يف البدء إجراءات إىل يرجع يمسالر  غري الوضع يف بقائهم سبب

  :التايل 1-1 الشكل جند التجار النشاط يف

 
  www.doingbusiness.org/dataاملوقع   على األعماملتاح أنشطة األعمال انشطة ممارسة تقرير صدور سنوات بيانات قاعدة :املصدر

 

 اخنفاض إىل أدت ثابتة األخرى العوامل بقاء مع قتصاداال النشاط بدء اجراءات عدد اخنفاض أننالحظ  1-1من نتائج املنحىن 
 إجراءات عدد أنويالحظ ، يف مصر 1889 - 1881على التوايل من  %11.2إىل  %11.2 من الرمي غري قتصاداال حجم يف

 منذ اجلزائر يف الظل اقتصاد حجم يف تراجع نالحظ العدد هذا ثبات مع إذ 1881 منذ هنفس يبق اجلزائر يف النشاط يف البدء
 .كذلك األمر بالنسبة إىل سورية  ،بينهما عالقة توجد ال وكأن 1881

أما ملعرفة تطور عدد إجراءات البدء يف النشاط يف سورية حسب سنوات صدور تقرير ممارسة أنشطة األعمال وإلعطاء عمق 
رمسي يف العامل وتنتمي إىل الدول ذات الشرحية العليا من  اقتصادووزن للمقارنة جرت املقارنة بني سورية بدولة تشيلي صاحبة أقل 

وكذلك البريو أما إيرلندا وأمريكا فهي دول متقدمة يف جمال ممارسة أنشطة  ،الدخل املتوسط أي نفس فئة الدخل مع سورية
 .الظل اقتصادحجم األعمال وتتمتعان بأقل النسب من حيث 

 .1828إىل  1881خالل األعوام من  9-1الشكل التايل  أنظر
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http://www.doingbusiness.org/data
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 www.doingbusiness.org/dataاملوقع   على األعماملتاح أنشطة األعمال انشطة ممارسة تقرير صدور سنوات بيانات قاعدة :املصدر

 

على التوايل  1828و  1887يف عام  9ومن مث  1إجراء واخنفاضها إىل  21إىل  1881نالحظ إرتفاع عدد اإلجراءات يف عام 
 يف سورية.  قتصاديوهذا يدل على نتائج اإلجراءات املتبعة يف تبسيط اإلحراءات لسهولة الدخول اىل النشاط اال

 ،إجراءات 1وتنخفض النسبة يف الوياليات املتحدة األمريكية إىل  ،إجراءات 7ي وهي تشيليكما نالحظ عدد اإلجراءات يف 
 إجراءات. 28إىل إجراءات بينما كانت مرتفعة يف البريو لتصل  1فض يف إيرلندا لتصل إىل وتنخ

  :النشاط لبدء الالزم الوقت -ب
 من قدر بأقل اإلجراءات أحد الستيفاء ضرورهتا الشركات تأسيس حمامو يرى اليت الزمنية املدة متوسط املقياس هذا حيسب
د، واح يوم هو إجراء كل الستيفاء وقت أقل أن ويُفرتض. إضافية تكاليف أية ودون احلكومية، واملصاحل اهليئات مع املتابعة

 مبعىن ( هنفس اليوم يف اإلجراءات هذه بدء املمكن غري من هأن إال ،هنفس الوقت يف إجراء من بأكثر القيام إمكانية من وبالرغم
 الصلة، يذ ئيالنها املستند على الشركة حصول مبجرد مكتمال   اإلجراء ويُعترب) متتالية أيام يف تبدأ املتزامنة اإلجراءات أن

 اإلجراء اختياريتم  إضافية، تكلفة مقابل إجراء إكمال تسريع املمكن من كان وإذا .الضرييب الرقم أو الشركة تسجيل كشهادة
 .1األسرع

 

                                                           
 39, ص ذكره سبق مرجع, 4.33 األعمال أنشطة ممارسة تقرير الدولي، البنك 1
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 www.doingbusiness.org/dataاملوقع   على األعماملتاح أنشطة األعمال انشطة ممارسة تقرير صدور سنوات بيانات قاعدة :املصدر

 

 األعمال ممارسة أنشطة تقارير صدور بداية منذ هنفس يبق اجلزائر يف النشاط لبدء الالزم الوقت أن 1-1نالحظ من الشكل 
 النشاط بدء إجراءات الستيفاء يوم 19 من انتقلت حبيث لالنتباه وملفتا مستمرا تناقصا مصر تسجل حني يف يوم 11بــــ  واملقدر

أما  ،يوم 21مث تناقص الفارق لصاحلها بفارق  1881يوم يف تقرير  21بــــ  اجلزائر تفوق وكانت يوما، 18 بفارق فقط أيام 9 إىل
مث  21يوم وتناقصت هذه الفرتة إىل  11بــــ  1881حىت عام  1881يف سورية فقد استمر الوقت الالزم لبدء النشاط من عام 

 على التوايل. 1828و  1887يوم يف عام  21
 

 يرتبط اجليدة احلوكمة ذات الفقرية البلدان يف أيام عشرة بواقع التجار النشاط لبدء الالزم الوقت ضختفي أن دراسة َوجدتوقد 
 أن املقابل يف أيضا   ووجدت ،االستثمار معدل يف مئوية نقطة 8.19 و النمو معدل يفنقطة مئوية  8.1 بنسبة زيادة بتحقيق

 القطاع حجم وزيادة الفساد معدالت وارتفاع جهة من التجار النشاط بدء أمام واملعوقات احلواجز ارتفاع بني ارتباط عالقة هناك
 والنساء الشباب مثل للمعاناة، عرضة األكثر الفئات على خاصة بصورة والعوائق احلواجز هذه وتؤثر ،أخرى جهة من الرمي غري
 .1الظل اقتصاد يف يعملون معظمهم ألن نظرا  

 

  :النشاط في البدء تكلفة -ت
 

 التكلفة يوضحي الذ 2-1 اجلدول موضح هو كما التكلفة تالحظ سوف اإلجراءات على للحكم يكف ال وحده الوقت ألن
  .املدفوع املال لرأس األدىن احلد و إجراء كل الستفاء الالزمة

 
                                                           

 9339 مرجع سابق ,ص .4.3األعمال أنشطة ممارسة تقرير ، الدولي البنك 1
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 التكلفة الالزمة الستفاء كل إجراء والحد األدنى لرأس المال المدفوع 1-3جدول : 

سنوات تقارير 
 ممارسة األعمال

الحد األدنى لرأس المال المدفوع )% من متوسط  التكلفة )% من متوسط الدخل القومي للفرد(
 الدخل القومي للفرد(

 سورية مصر الجزائر سورية مصر الجزائر
0114 21.1 11.1 11.1 91.1 111.1 1،287.1 
0115 21.1 11.8 11.1 11.1 121.1 1،811.7 
0116 21.1 281.7 11.1 11.2 917.1 1،222.7 
0119 21.1 11.1 12.2 11.8 171.9 1،111.1 
0119 21.1 11.1 11.9 11.1 21.7 1،191.1 
0117 28.1 21.1 21.1 11.1 1.8 1،111.1 
0111 21.2 21.2 19.1 12.8 8 2،821.1 

 

 األعمال مؤسسة لتأسيس الالزمة القانونية اإلجراءات من إجراء كل الستيفاء الالزمة التكلفة أن 2-1 اجلدول من نالحظ
 النسبة وهذه القانونية باخلدمات املتعلقة الرسوم مجيع بذلك متضمنة اجلزائر يف للفرد الوطين الدخل متوسط من %21.1 بلغت

لتصل إىل  11.1 من بلغت حبيث التكلفة فختفي جمال يف اجلزائر سبقت لكنها أكرب تكلفتها كانت  مصر لكن تراجع يف
لتصل إىل  1828لتنخفض بشكل بسيط يف عام  1881عام  %11.1أما يف سورية فقد كانت ، 1828يف تقرير  21.2%
19.1%. 

من متوسط دخل الفرد اجلزائري وهي النسبة اليت يتعني على صاحب  %12.8أما بالنسبة للحد األدىن لرأس املال املدفوع فيبلغ 
شهور  1وملدة تصل إىل  ،والتوثيق قبل إجراءات التسجيل ،منشأة األعمال أن يودعها لدى البنك أو مصلحة الشهر العقاري

وهي نسبة كبرية رغم  ،1828يف سورية لعام  2821.1و دفع مقابل عدم دفع أي حد أدىن لرأس املال يف مصر  ،بعد التأسيس
 اخنفاضها.

 :البناء تراخيص استخراج اجراءات عدد -ث

 لصعوبة والطول بالتعقد التسامها نظرا النامية البلدان مجيع يف مشكل العقار أو البناء تراخيص استخراج إجراءات عدد تعترب
 يالصح والصرف واملاء الكهرباء خبدمات وتوصيل للبناء الضرورية املوافقات كافة على باحلصول اإلجراءات هذه وتتعلق

 : 7-1 الشكل يف موضح هو كما واالتصاالت
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 www.doingbusiness.org/dataاملوقع   على األعماملتاح أنشطة األعمال انشطة ممارسة تقرير صدور سنوات بيانات قاعدة :املصدر

 

إجراء يف مقابل  11 إىل وتراجع إجراء   11 يبلغ مصر يف البناء تراخيص استخراج إجراءات عدد أن 7-1 االشكل من نالحظ
 ياألراض كل عن مسجلة قواعد لوجود نظرا وهذا إيرلندا، يف فقط إجراءات 7و  ،إجراء يف سورية  18جراء يف اجلزائر و إ 27

 بناء تراخيص بدون يه النامية البلدان يف البناء مشاريع من %18 إىل 18 من هأن إىل اإلشارة وتتم، املتقدمة الدول يف والعقارات
 كبريا عددا هتواج األعمال مؤسسات أن وجد كما والرقابة، اإلشراف يف التقصري لشدة أو التعقيد يف مفرطة املوافقة عملية ألن
 .1ا  صعب أمرا فيها البناء تراخيص استخراج يعترب اليت البلدان يف الفساد قضايا من

 

 :الملكية تسجيل إجراءات عدد -ج
 

 من املشرتية املؤسسة لتمكني امللكية سند ونقل أخرى مؤسسة من عقار بشراء األعمال مؤسسة لقيام الالزمة األنشطة تسجل
 .2يبنك قرض على للحصول كضمان أو بيع أو توسعها يف آمنة بطريقة استخدام

 سورية.و  واجلزائر مصر يف امللكية تسجيل إجراءات عدد يوضح 28-1و الشكل 
 

                                                           
 329, ص سابق مرجع, .4.3 األعمال أنشطة ممارسة تقرير ، الدولي البنك 1
 19, مرجع سابق, ص 4.33 األعمال أنشطة ممارسة تقرير الدولي البنك 2
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صدور ودول المقارنة حسب تقاريرعدد إجراءات استخراج تراخيص البناء في سورية: 7-3شكل 
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 www.doingbusiness.org/dataاملوقع   على األعماملتاح أنشطة األعمال انشطة ممارسة تقرير صدور سنوات بيانات قاعدة :املصدر

مث تراجع إىل  1887 تقرير حسب إجراء 21 امللكية تسجيل إجراءات عدد بلغ اجلزائر يف أن نالحظ 28-1حسب الشكل 
 أكثرواجلزائر هي  ،إجراءات يف و.م.أ و إيرلندا  1و  ،إجراءات فقط يف سورية 1إجراءات يف مصر و  9إجراءات مقابل  28

 .املقارنة دول بني من اإلجراءات ناحية من عددا وأكثرها امللكية تسجيل يف تأخرا الدول

 على الرتكيز من األعمال مؤسسات أصحاب متكني إىل تكلفتها واخنفاض وتريهتا وتسريع امللكية تسجيل عملية تبسيط ييؤد
 طبقا امللكية سندات لتسجيل اجلديدة املعامالت زادت كلما امللكية تسجيل عملية سهولة زادت وكلما أنشطتهم مزاولة

 .منتج رأمسال إىل األراض حتويل مينع امللكية نظم إدارة سوء لكن يةمسالر  لإلجراءات

  :القانونية التصنيفي الترتيب مؤشرات أساس على المقارنة -3
 .الضرائب دفع ومؤشر االئتمان على احلصول مؤشر مها مؤشرين أخذ سيتم

  :االئتمان على الحصول -أ
 السجالت وتغطية االئتمانية املعلومات وعمق القانونية احلقوق قوة :يهة فرعي مؤشرات أربع االئتمان على احلصول مؤشر يقيس
  .االئتمانية للمعلومات اخلاصة واملراكز العامة

  :القانونية الحقوق قوة مؤشرأوالا: 

 التايل: 22-1 الشكل يف نلخصها املقارنة دول ضوبع وسورية ومصر اجلزائر من كل على املؤشر هذا نتائج
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 www.doingbusiness.org/dataاملوقع   على األعماملتاح أنشطة األعمال انشطة ممارسة تقرير صدور سنوات بيانات قاعدة :املصدر

 

 مبعىن ويف سورية بـــ نقطة واحدة  ،نقاط 1مصر واجلزائر وتقدر بــــ  يف نفسها املؤشر هذا قيمة أن نالحظ 22-1 الشكل حسب
 املؤشر هذا قوة ايرلندا يف أن نالحظ بالدول املقارنة متت ما وإذا( 28-8) من املؤشر هذا ودرجات ضعيفة قانون بقوة ا تتمتعاهن
 تسهيل إىلي يؤد مبا املقرضني املقرتضني حقوق واإلفالس العينية الضمانات قوانني هبا مكحت اليت الدرجة أن معناه وهذا 7ي ه

 أن على تدل األعلى النقاط أن مالحظة مع األخرى، املقارنة دول يف وقوية واجلزائر مصر من كل يف ضعيفة - اإلقراض عملية
  .االئتمان على احلصول على القدرة نطاق لتوسيع أفضل بشكل مصممة واإلفالس العينية الضمانات قوانني

  :االئتمانية المعلومات عمق مؤشر -ثانياا 

 املعلومات ونوعية توافر، ومدى ونطاق، التغطية، مدى على تؤثر اليت واملمارسات القواعد االئتمانية املعلومات عمق مؤشر يقيس
 الشكل يف وسورية ومصر اجلزائر من كل يف وبيان االئتمانية للمعلومات خاص مركز أو عام سجل طريق عن املتاحة االئتمانية
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 0111-0115حسب تقرير ممارسة أنشطة األعمال من 
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 www.doingbusiness.org/dataاملوقع   على األعماملتاح أنشطة األعمال انشطة ممارسة تقرير صدور سنوات بيانات قاعدة :املصدر

 

 بدأت حيث اجلزائر بعكس ملحوظة خطوات خطت مصر أن 21-1 الشكل من نالحظ االئتمانية املعلومات بعمق يتعلق فيما
 وجود على ليدل 1  رقم يوه القصوى حدوده إىل املؤشر انتقل مث ،1 إىل 8 من هنقاط اوحترت  يوالذ املؤشر هذا من 1 بدرجة

يف  8يف اجلزائر و  1ئر وسورية اليت استقرت قوة معلوماهتا عند النقطة اجلزا بعكسه طالبي لكل متاحة االئتمان عن معلومات
 سورية وهو مؤشر يدل على ضعف تغطية املعلومات األئتمانية ونطاقها ونوعيتها.

  :دفع الضرائب مؤشر -ب
 وكذلك ما، سنة يف استقطاعها أو دفعها احلجم متوسطة شركة على يتعني اليت اإلجبارية واالشرتاكات الضرائب املؤشر هذا ميثل

 مؤشرين ذكر على سنقتصر فرعية مؤشرات 1 املؤشر هذا ويضم واالشرتاكات الضرائب دفع يف إداريا   عبئا   متثل اليت اإلجراءات
  .الضريبية اإلقرارات إلعداد الالزمة الساعات وعدد الضرائب مدفوعات عدد مها

 :الضرائب مدفوعات عدد -أوالا 

 اإلقرارات تقدمي ووترية الدفع، ووترية الدفع، وطريقة واالشرتاكات الضرائب دفع مرات عدد إمجايل الضرائب مدفوعات عدد ميثل
 واجلزائر مصر يف صناعية لشركة الضرائب مدفوعات عدد يبنيالتايل  21-1 والشكل التشغيل، من الثانية السنة أثناء الضريبية،

 :املقارنة دول ضوبع سوريةو 
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مارسة ودول المقارنة حسب تقارير ممؤشر عمق المعلومات األئتمانية في سورية: 10-3شكل 
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 www.doingbusiness.org/dataاملوقع   على األعماملتاح أنشطة األعمال انشطة ممارسة تقرير صدور سنوات بيانات قاعدة :املصدر

 

 ذات جتارية أو صناعية شركةي أ تشغيل من الثانية السنة يف الضرائب دفع مرات عدد إمجايل بأننالحظ  21-1من الشكل 
 لسنة األعمال أنشطة ممارسة تقرير حسب السنة يف واشرتاك ضريبة 12 إىل اجلزائر يف يصل املؤشر هذا حسب حمدودة مسؤولية
 مع يتقارب الضرائب دفع مرات عدد ونالحظ 1828 تقرير حسب السنة يف واشرتاك ضريبة 17 إىل ليصل تراجع مث 1889

 الضرائب من نوع 7و  28 بني ما دفع يتم هأن فنالحظ والبريو يشيلت مع باملقارنة لكنضريبة  27ووصل يف سورية إىل  مصر
  .األمريكية املتحدة الواليات يف ضرائب 28 مقابل السنة يف فقط

  :الضريبية اإلقرارات لتقديم الالزم الوقت -ثانياا 

 يوه(  رئيسية الضرائب من أنواع لثالث لالمتثال اإلقرارات إلعداد الالزم الوقت اما (سنويا الساعات عدد أساس على(  الوقت
 والرواتب، األجور على الضرائب ذلك يف مبا بالعمالة، اخلاصة والضرائب املبيعات، وضريبة الشركات، أرباح على الضريبة

 ممارسة تقرير بيانات قاعدة حسبساعة  111ساعة إىل  181ـــ ب من مصر يف تراجعت فقد، (االجتماع الضمان واشرتاكات
أما يف اجلزائر فقد بقيت على نفس وقت إعداد  ،ساعة 922ليقدر بـــــ  1881 يف أقصاه هبلوغ مع 1822 لسنة األنشطة

كذلك األمر يف سورية فقد بقيت على نفس وقت إعداد اإلقرارات و املقدرة بـــــ   ،ساعة يف السنة 112اإلقرارات واملقدرة بــــ 
 ،تشيلي يف للضرائب لإلمتثال السنة يف ساعة 121و  ،ساعة يف السنة فقط يف إيرلندا 91مقارنة بــــ  ،ساعة يف السنة 111

 املستغرق الوقت إىل يقرتب و كبري، إلعدادها املستغرق الوقت لكن املقارنة دول يف قليل الضرائب دفع مرات عدد أن يالحظ
 .الفارق من الرغم على وسورية ومصر اجلزائر يف
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نة حسب عدد مدفوعات الضرائب سنوياا لشركة صناعية في سورية وبعض دول المقار : 13-3شكل
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 :الضريبة سعر إجمالي -ثالثاا 

 يتم واليت للتشغيل، الثانية السنة يف األعمال منشأة تتحملها اليت اإللزامية واالشرتاكات الضرائب مبلغ الضريبة سعر إمجايل يقيس
 مؤسسة على الدفع املستحقة الضريبة سعر إمجايل يوضحالتايل  22-1 واجلدول ". يالتجار  الربح "من مئوية كنسبة عنها التعبري

 .الظل اقتصاد وحجم األرباح من مئوية كنسبة األعمال
 

 إجمالي سعر الضريبة المستحقة الدفع على مؤسسة األعمال )%من األرباح( وحجم اقتصاد الظل :0-3جدول 

 www.doingbusiness.org/dataاملوقع   على األعماملتاح أنشطة األعمال انشطة ممارسة تقرير صدور سنوات بيانات قاعدة :املصدر
 

 التشغيل من الثانية السنة يف واملتوسطة الصغرية املؤسسة على الدفع مستحقة الضرائب إمجايل أن نالحظ 1-1من اجلدول 
 حنو هاجتاه من الرغم على التقرير سنواتوسورية يف كل   مبصر مقارنة اجلزائر يف جدا مرتفع .التجارية األرباح من مئوية كنسبة

 بــــ  تقدر املستحقة الضرائب أن جند يتشيليب قارهنا وإذاوسورية   مصر يف املؤشر هذا تناقص باجتاه مقارنة ببطء التناقص
 دول يف منظم غري اقتصاد أقل صاحبة أهنا يفسر رمبا و املؤسسات ءإنشا على قدرة وفر ما وهذا التجارية األرباح من  11%

 . الظل اقتصاد حجم وكرب الضرائب حجم بني العالقة نالحظ أن ميكن هنا ،يالنام العامل
 

, وهذا يعود إىل يالحظ أن اقتصاد الظل )االقتصاد غير المنظم( منخفضاا في سورية قياساا إلى كل من مصر والجزائر
عدد إجراءات البدء يف  ازدياداملقارنة إن اإلجراءات و األساليب املتبعة يف سورية حملاربة اقتصاد الظل, كما الحظنا من خالل 

 21بالنسبة لسورية حيث اخنفضت من  الحظناهالنشاط, يعترب من األسباب الرئيسية لتوجه االشخاص القتصاد الظل وهذا ما 
 .1828إجراءات يف عام  9إىل  1881إجراء يف عام 

 0111 0117 0119 0119 0116 0115 0114 سنوات التقرير 
 91.8 91.1 91.1 91.7 91.7 ------ ------ اجلزائر 

 11.8 11.8 11.2 11.1 11.1 ------ ------ مصر
 17.9 18.1 11.1 11.1 11.1 ------ ------ سورية

 11.1 11.1 11.1 11.1 11.9 ------ ------ تشيليي 
 11.1 11.1 11.1 19.1 11.8 ------ ------ و.م.أ

 حجم اقتصاد الظل
 ------ ------ ------ 12.1 12.8 11.7 11.1 اجلزائر
 ------ ------ ------ 11.2 11.2 11.1 11.1 مصر

 ------ ------ ------ 21.1 21.9 27 27.2 سورية
 ------ ------ ------ 21.1 21.9 27.1 18.1 تشيليي
 ------ ------ ------ 1.1 1.1 9.7 1.1 و.م.أ
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, 1881النشاط, واليت كانت يف عام كما نالحظ من خالل االجراءات املتبعة يف سورية واليت أدت إىل ختفيض تكلفة البدء يف 
من  1887يف عام  %21.1, وإىل 1889يف عام  %12.2من متوسط الدخل القومي للفرد, واليت اخنفضت إىل  11.1%

 متوسط الدخل القومي للفرد.
من متوسط الدخل القومي للفرد, وهذا ما يفسر  %281.7, 1881باملقابل جند يف مصر أن النسبة مرتفة جدا  إذ كانت يف 

ازدياد حجم اقتصاد الظل يف تلك الفرتة, أما بالنسبة للجزائر فقد كانت صاحبة النسبة األصغر من هذه التكلفة فوصلت يف 
 من متوسط الدخل القومي للفرد وهي أقل نسبة من سورية ومصر. %28.1إىل  1887عام 

راج الرتاخيص فنالحظ أن اجلزائر هي صاحبة اقل عدد من االجراءات من سورية ومصر, فقد أما من حيث عدد اجراءات استخ
اجراء يف نفس الفرتة, أما يف  18, باملقابل كانت يف سورية 1828إىل عام  1881اجراء يف عام من عام  27كانت يف اجلزائر 

 .1828اجراء يف عام  11مث اخنفض إىل  , ومن1887إىل عام  1881إجراء من عام  11مصر فقد كان عدد االجراءات 
بعدد اجراءات تسجيل امللكية, فحسب تقرير ممارسة أنشطة األعمال, نالحظ أن عدد وتتميز سورية عن مصر واجلزائر 
 .1881اجراءات يف مصر من عام  9إجراء يف اجلزائر و  21أجراءات, مقابل  1اجراءات نسجيل امللكية يف سورية 

/ نوع ضريبة 27دفع الضرائب, نالحظ أن عدد مدفوعات الضرائب سنويا  لشركة صناعية يف سورية كان /وباحلديث عن مؤشر 
/ نوع ضريبة لكل منهما يف عام 17واشرتاك وهذا أقل من مصر واجلزائر واليت كانت حسب تقرير ممارسة انشطة األعمال /

 نوع من الضرائب للسنة نفسها على التوايل. 7و  28ـــ , وأكثر من دول املقارنة مثل تشيلي والبريو والذي قدرت بـ1828
ختفيض إجراءات احلصول على ترخيص لعمل ما, أو إذ نالحظ أنه كلما اجتهت الدولة إىل ختفيض القيود على بدء نشاط ما أو 

سيتجه االشخاص للعمل ختفيض الضراءب والرسوم وغريها من اإلجراءت اليت تعرقل وتزيد الضغوط على بيئة األعمال الرمسية, 
 .يف القطاع غري الرمسي الذي سيكون العمل فيه أسهل والذي ال يوجد فيه ضوابط وال قيود

كبري الذي تلعبه هذه املؤشرات وتأثريها على حجم اقتصاد الظل, حيث تبني إبراز الدور الوتكمن أمهية هذه املقارنة من خالل 
حجم اقتصاد الظل إىل االخنفاض كما يف الدول املتقدمة, لذلك على سورية  كانت قيم هذه املؤشرات جيدة يتجهأنه كلما  

ملا هلذه االجراءات  على حتسني هذه القيم كتخفيض عدد اإلجراءات الروتينية ووضع نظام ضرائب مالئم وعقالين ...إخل, العمل
 نظم.دور كبري وحيوي لتخفيض حجم اقتصاد الظل, واجتاه العاملني فيه إىل االقتصاد امل
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المبحث السابع: اإلجراءات المتبعة في مواجهة اقتصاد الظل وواقعه في سورية ومحاولة االستفادة من تجارب دولية في 
 مكافحته

 

 أوالا: في مجال مكافحة التهريب الضريبي
لتخفيض النفقات أو لعدم يعترب التهرب الضرييب شكل من أشكال اقتصاد الظل, حيث يقوم العاملني فيه بتجنب الضرائب إما 

حيث تعتمد قطاعات كثرية  تعمل يف سورية " كما يف كثري من  عدالة هذه الضرائب وضعف اإلدارة الضريبية يف حتصيلها,
الدول النامية " على نظام املصانع الصغرية و الورش اليت  ليس لديها أي سجالت يف وزارة املالية  و يساعد على استفحال هذه 

, وللتهرب الضرييب آثار كبرية ومضرة على عف االستعالم الضرييب األمر الذي يسهل التهرب من الضريبة بشكل كبرياملشكلة  ض
اجملتمع وسوف ننجز يف التايل القرارات واإلجراءات اليت قامت هبا سورية للحد من هذه الظاهرة وأسباهبا وآثارها على اجملتع ويف 

 ة هذه الظاهرة كوهنا تعترب من األشكال الرئيسية القتصاد الظل.النهاية سنتطرق لبعض احللول ملعاجل
 بعض القوانين التي قامت بها سورية في مجال مكافحة الترب الضريبي. -1

لقد أكدت النظرية االقتصادية الكلية على ضرورة تالؤم النظام الضرييب مع الواقع الضرييب لالقتصاد, ولقد طورت احلكومة 
 ريع الضرييب حيث ميكننا  إجياز بعض ما مت من تعديالت التشريع املايل والضرييب:السورية بعض بنود التش

لرية سورية حبيث أصبح  2888: وقد تضمن تعديل احلد األدىن املعفى من ضرائب الدخل من  1881لعام  11القانون  -
 .سل1888

 .: ويتعلق باالستعالم الضرييب ملكافحة التهرب الضرييب 1881لعام  11القانون  -
اخلاصني  2797لعام  11و  2711لعام  971والذي  ألغى القانونني  1881-1-21بتاريخ :  21املرسوم التشريعي رقم  -

 .س.ل288بضريبة املواشي واستعيض عنهما بفرض رسم على املواشي املصدرة مبقدار 
 حسابه.والذي تضمنت رسالته قروض  صندوق الدين العام وتسديد  1881 -22-7بتاريخ  11القانون  -
 والذي تضمن احللول  لكثري من التشابكات املالية واملرتاكمة . 1881 -27-11تاريخ  19القانون  -
 .%9والذي وحد نسبة احلسميات التقاعدية  بـ  1881-22-27بتاريخ  11القانون  -
 .الذي قضى بإحالل عبارة التنمية املستدامة حمل اجملهود احلريب 1881-21-18بتاريخ  11القانون رقم  -
 .1والذي مدد العمل بالتقدير املايل للعقارات ملدة سنة واحدة 1881-81-19بتاريخ  21القانون  -

وأصدرت اهليئة العامة للضرائب والرسوم العديد من املراسيم والقوانني اليت نصت على اإلعفاء من اجلزاءات والفوائد والغرامات 
 قيقي ملقداره مسألة مستحيلة" .إال "أن حجم التهرب ما زال جمهوال ومعرفة الرقم احل

                                                           
 7-6( ، ص ص5111)سورية:جمعية العلوم االقتصادية ، اإلصالح الضريبي ، أهدافه وأبعادهمحمد حسين ،  1
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وكما هو معروف أن للتهرب الضرييب أشكاال منها ما هو "مشروع" من استغالل املكلف لبعض الثغرات القانونية وغري مشروع 
 مبخالفة االحكام النافذة بالغش واالحتيال وإخفاء بيانات بعض السلع املستوردة وتقدير قيمة هذه السلع بقيمة أقل من قيمتها

 .احلقيقية وتقدمي فواتري مبيعات مغايرة للواقع وبيانات غري صحيحة وعمل بعض املكلفني يف الظل دون معرفة الدوائر املالية
ويرجع أسباب التهرب إىل "ضعف الوعي الضرييب وعدم وجود عدالة بني املكلفني والتوسع يف تفسري االستثناءات دون نص 

املفروضة عليه وضعف اخلدمات املقدمة مقابل الضريبة وعدم الثقة بالدوائر املالية وعدم  قانوين وشعور املكلف بتعدد الضرائب
 .التمييز بني املكلفني امللتزمني واملتهربني ما يدفع امللتزم للتهرب من الضريبة"

ة للتهرب الضرييب ألن كما أن غياب حماكم ضريبية خمتصة تفصل بالنزاعات بني املكلفني والدوائر املالية من االسباب التشريعي
عالقة املكلف بالدوائر املالية "عالقة الضعيف بالقوي" واعرتاضاته يف تطبيق القانون الضرييب تكون للدوائر املالية اليت هي نفسها 

 .اليت تفرض الضريبة فالدوائر املالية هي اليت تفصل يف النزاعات بينها و بني املكلفني دون الرجوع للقضاء
أصدرت تشريعات تتعلق بإعادة النظر بآلية تكليف مكلفي ضريبة الدخل من زمرة الدخل املقطوع  1821م ومع بداية عا

 .وجمموعة من االصالحات برسم االنفاق االستهالكي وتعديل نسبه على مجيع السلع واخلدمات
موارد الدولة نتيجة االزمة الراهنة واجلدير بالذكر أن "مشروع االصالح الضرييب ليس رفاهية بل موضوع اجباري يف ظل نفاذ 

 وخروج النفط والسياحة من قائمة دخل املوازنة واالبقاء على الضرائب".
حبيث ال يصل عنه أية معلومات إىل وزارة املالية و بالتايل   ومن صور التهرب الضرييب هو, الكتمان الكلي للنشاط االقتصادي،

وجود القطاع غري املنظم   يعترب الكتمان أكثر الوسائل أمانا  ويساعد على ذلكال يتم دفع أية ضرائب على اإلطالق، و 
 )اقتصاد الظل(.

 من الناتج  احمللي اإلمجايل و تبلغ مسامهته يف الضرائب و الرسوم ما نسبته %19يسهم القطاع اخلاص يف سورية مبا نسبته و 
من  %21مليار لرية سورية  أي ما يساوي  171بنحو   1881. و قد قدرت الضرائب يف عام  1881و ذلك يف عام  % 11

مليار  111مليار لرية سورية من الناتج احمللي اإلمجايل البالغ  118الناتج احمللي اإلمجايل . فإذا كان القطاع اخلاص يساهم مبقدار 
مليار يف حني انه مل  182لغ فإذا جيب على  القطاع اخلاص أن يسهم بالضريبية مبب  %21لرية سورية و كان العبء الضرييب  

 مليار فقط من ضرائب هذا القطاع.  11يتم حتصيل سوى 
و مبقارنة بسيطة ملا يدفعه القطاع اخلاص مبجمله للخزينة العامة للدولة و ما يدفعه املصرف التجاري السوري وحده يف املقابل  

مليار لرية سورية  يرتتب عليها ضريبة مبقدار  11مبلغ  1881جند أن املصرف التجاري السوري  قد بلغت أرباحه يف عام 
مليار لرية سورية أي  ما يشكل نصف ما يدفعه القطاع اخلاص  18مليار مت دفعها للخزينة إضافة إىل رفد اخلزينة مببلغ   21.11

 بأكمله خلزينة الدولة .
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من إمجايل عدد  %98دراسات اللبنانية على أن تذكر الدراسات يف كثري من الدول عاملية ظاهرة التهرب الضرييب حيث تدل ال و
من الناتج القومي اإلمجايل  %28املكلفني ال يدفعون أي ضرائب و يف االقتصاد األمريكي يبلغ حجم التهرب الضرييب ما يقارب 

 من الناتج القومي أيضا .  %21و يبلغ يف االحتاد األورويب ما نسبته 
 

 قتصاد الظل:بعض آثار التهرب الضريبي وعالقته با -0
  اخنفاض حجم اإليرادات العامة اليت جتنيها الدولة من املكلفني وبالتايل تنخفض األموال اليت كان جيب أن ختصص

لإلنفاق االستثماري أو اجلاري، مما يؤثر على جودة اخلدمات احلكومية ،فالتهرب يؤدي إىل عرقلة مشاريع الدولة و 
تماعية, حيث تنخفض االستثمارات وتنخفض بدورها نسب تشغيل العمالة مما احلكومات يف التنمية االقتصادية واالج

 يضطر القادرين على العمل إىل التوجه حنو اقتصاد الظل.
   اضطرار احلكومة إىل سداد العجز الناتج عن التهرب من خالل اللجوء إىل القروض الداخلية و اخلارجية و هذا يوقعها

 . ين من حيث سداد القروض ودفع الفوائد املرتتبةيف مأزق يتمثل يف عملية خدمة الد
 عدم حتقق العدالة الضريبية بني املواطنني حبيث يدفع قسم من املكلفني الضريبة، و ال يدفعها آخرون . 

 من اجل مكافحة التهرب الضريبي بشكل فعال -3
  زيادة الوعي الضرييب لدى املكلفني عن طريق تعريف أفراد اجملتمع بواجباهتم الضريبية بشىت الوسائل املسموعة واملرئية

واملقروءة، وتنظيم الندوات املتخصصة لشرح بنود القوانني واألنظمة والتعليمات النافذة يف جمال الضريبة وكيفية احتساهبا 
رس القيم االجتماعية واألخالقية الصاحلة يف نفوس املواطنني وتعريفهم بأمهية وحتصيلها األمر الذي سيؤدي إىل غ

الضريبة باعتبارها إحدى الوسائل اليت تعني الدولة على القيام بواجباهتا وعلى تنفيذ مشاريع تعود باخلري على عموم 
قيمت مبساعدة اإليرادات اليت املواطنني وال بأس من التذكري وعرب خمتلف وسائل اإلعالم ببعض املشروعات اليت أ

حتصلها الدولة نتيجة ألداء األفراد لواجباهتم الضريبية، وما احلملة اإلعالمية املكثفة اليت قامت هبا وزارة املالية خالل 
 .، إال خري دليل على هذا التوجه1887النصف الثاين من عام 

  إعادة النظر بالعقوبات يف القوانني النافذة على املتهربني من الضرائب مع التأكيد على أن التهرب الضرييب يعين اعتداء
على حقوق أفراد اجملتمع كافة واستخدام العقوبات املالية اجلزائية خاصة إذا كانت هذه املخالفة ترتكب ألول مرة 

 11ويف هذا اإلطار جاء قانون االستعالم ومكافحة التهرب الضرييب رقم واستخدام أساليب أخرى مبتكرة يف العقاب، 
 . 1881لعام 

  من الضروري التأكيد على مبدأ العدالة الضريبية مما يستدعي حتديد نسب ومقاييس معتدلة للضرائب حىت ال يتولد
بالتايل ملمارسة أية حالة من  لدى املكلف شعور بأنه يقع حتت أعباء ضريبية تتجاوز طاقته املالية، ولكي ال يندفع
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 1881لعام  12واملرسوم  1881لعام  11حاالت التهرب، وضمن هذا اإلطار جاء قانون الضريبة على الدخل رقم 
من أسهمها للتداول يف السوق   50%للشركات اليت تطرح %21والذي خفض الشرائح الضريبية حىت وصلت إىل 

دالت الضرائب على دخل الشركات يف دول اجلوار(، وهذا ما قارب الشرائح املالية )ويعترب هذا املعدل من أخفض مع
 .والنسب الضريبية للنسب املعمول هبا يف دول اجلوار

  متابعة املشكالت اليت يفرزها تطبيق التشريع والعمل على سد كل الثغرات اليت تظهر أثناء التنفيذ فيمكن اللجوء إىل
عند املنبع ألن ذلك سيؤدي إىل خصم الضريبة من اإليراد قبل وصوله لصاحبه جباية الضريبة من املصدر أي حجزها 

مع مراعاة أحكام الرقابة على القرارات اليت يتقدم هبا األفراد إلدارات الضرائب عن دخوهلم وذلك للتحقق من صحة 
هذه لبيانات ودراستها وتفريغ  البيانات الواردة فيها وهنا تأيت ضرورة أنشاء )بنك املعلومات( والذي يتوىل مهمة جتميع

املعلومات اليت تتضمنها ومقارنة بعضها ببعض، وقد صدرت خالل األربع سنوات املاضية عشرات القرارات واملراسيم 
  . اليت تعدل تشريع سابق ثبت بالتطبيق العملي أنه مليء بالثغرات القانونية

 املكلف والدوائر املالية، وهذا يتطلب تدعيم اإلدارات املكلفة  من املهم االعتناء بالثقافة الضريبية وحسن التعامل بني
جبباية الضرائب بأعداد كافية من العاملني الكفؤين والنزيهني وتزويدها مبا حتتاج من أجهزة ومعدات آلية متطورة تتالءم 

داة ضريبية عالية مع درجة املهمة امللقاة على عاتقها إذ إن مكافحة التهرب الضرييب تعين قبل كل شيء وجود أ
  .الكفاءة

  منح اإلدارة الضريبية حق اإلطالع على األوراق و الوثائق اخلاصة باملمول واليت تفيد يف الكشف عن حقيقة املركز
وهذا ما أمنه قانون   املايل هلذا املمول، واالعتماد على تبليغات الغري و منح مكافأة مالية ملن يقوم هبذا التبليغ

 . 1881لعام  11حة التهرب الضرييب رقم االستعالم ومكاف
 

 ثانياا: في مجال مكافحة الفساد
هناك عالقة كبرية بني اقتصاد الظل والفساد بكافة أشكاله, فكلما زاد الفساد يزداد حجم اقتصاد الظل بكافة أشكاله, من 

من أعمال تتعلق باقتصاد الظل, لذلك حيث اإلجراءات احلكومية وبرامج التوظيف والتهرب الضرييب والتهريب وإىل ما هنالك 
تعد مكافحة الفساد من اإلجراءات الضرورية يف حماربة اقتصاد الظل على خمتلف األصعدة, لذلك سوف نقوم بشرح بعض 

 ومن مث سوف نتطرق لبعض احللول يف مكافحة الفساد.عضلة اإلجراءات اليت قامت هبا سورية يف مكافحة هذه امل
 ات التي قامت بها سورية في مكافحة الفساد.االتفاقيات واالجراء -1

بناء على ما تقوم به األمم املتحدة يف جمال مكافحة الفساد وإلدارة احلكم يف الدول العربية سنقوم بعرض هذه املؤشرات حول 
 :1سورية من خالل عدة نواح  وهي

                                                           
1 http:\\www.pogar.org 
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 :اتفاقيات األمم املتحدة واالتفاقيات األخرى 
 ، ومل تصدق. 1881كانون األول/ديسمرب   7اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: وقعت يف  -
 ، ومل تصدق.1888كانون األول/ديسمرب   21اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية: وقعت يف  -
تشرين  18سط ومشال إفريقيا" اليت أنشئت يف سوريا عضو مؤسس يف "فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية للشرق األو  -

 كرابطة إقليمية طوعية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.   1881الثاين/نوفمرب 
 ال يوجد اتصال بني سوريا ومنظمة الشفافية العاملية.  -

 

 :املؤسسات واملبادرات احلكومية 

تدير احلكومة السورية محالت مكافحة الفساد بنفسها ومن دون مساعدة أي هيئة حكومية متخصصة أو أي منظمة غري 
بوضع آليات ملكافحة الفساد. وأشارت  1881حكومية رغم أن املؤمتر العاشر حلزب البعث احلاكم قد أوصى يف حزيران/يونيو 

ت دائمة ملنع الفساد ومكافحته من خالل تفعيل اللجان املختصة وتأسيس مصادر برملانية عن تلقيها "توجيهات إلنشاء آليا
هيئة برملانية دائمة ال تتعارض مع السلطة التنفيذية". وذكرت وكاالت األنباء السورية أن الفساد كان يف تلك الفرتة يكلف الدولة 

 دوالر يوميا .  18,888

 املشرتيات العامة 

العقود واملناقصات بالنسبة للمؤسسات والشركات واملنشآت  2718لعام  117ورقم  2791لعام  271ينظم املرسومان رقم 
العامة. ويفرتض استدراج املزايدات بشكل شفاف من خالل "النشرة اليومية للمناقصات احلكومية"، لكن حتديد املواعيد النهائية 

 نقص يف الشفافية وعلى عطاءات مقررة سلفا.  يوما مسألة شبه اعتيادية مما يدل على 11لتقدمي العروض بفرتات تقل عن 

 مكافحة غسل األموال 

عدلت احلكومة قانون مكافحة غسل  ،1881يف أعقاب قدوم بعثة صندوق النقد الدويل إىل سوريا يف شباط/فرباير وآذار/مارس 
"باتفاقية  1881آذار/مارس  1. والتزمت سوريا يف 1881الصادر يف أيار/مايو  11باملرسوم رقم  1881األموال الصادر عام 

أيلول/سبتمرب( بشأن مكافحة متويل اإلرهاب، لكن وزارة اخلزانة األمريكية منعت املؤسسات املالية  21) 2777نيويورك" لعام 
من التعامل التجاري مع املصرف السوري الرئيسي اململوك للدولة مدعية تورطه يف عمليات  1881آذار/مارس  7األمريكية يف 

 موال ومتويل اإلرهاب.غسل األ
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 مؤشر مدركات الفساد 

, حيث سجلت 1821حازت سورية على مركز متأخر يف مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره "منظمة الشفافية الدولية" لعام 
يات عامليا . وحبسب تقرير املنظمة, فإنه كلما اقرتبت درجة الدولة على املؤشر الذي يقيس مستو  217درجة وشغلت املرتبة  18

عكس ذلك  288النزاهة سنويا  يف خمتلف دول العامل من الصفر, فإن ذلك يدل أن تلك الدولة أكثر فسادا , وكلما اقرتبت من 
 زيادة نزاهتها وتراجع نسبة الفساد فيها.

واليت من , 1881وقد قامت يف سورية مجعية ملكافحة الفساد حتت اسم "اجلمعية الشعبية ملكافحة الفساد" واليت تأسست يف 
 :1أهم أهدافها

  فضح مواقع وآليات خمتلف أنواع الفساد السياسي واالقتصادي واالجتماعي واألخالقي يف اجملتمع السوري. -
  املسامهة يف تنشيط حركة جمتمعية ملكافحة الفساد الذي يضر الدولة واجملتمع. -
  اجلهات املهتمة بالشأن العام يف هذا املوضوع اهلام .التعاون مع املنظمات الشعبية والنقابات املهنية واجلمعيات وخمتلف  -
  تقدمي اقرتاحات للمؤسسات الدستورية ملكافحة الفساد . -
  التعاون الوثيق مع سلطة القضاء لتأخذ دورها الصارم يف احلد من استشراء الفساد . -
  التعاون مع مجيع وسائل اإلعالم الوطنية خلدمة هذا اهلدف . -
  بني املواطنني لتعرية مفهوم الفساد و فضح ضرره االقتصادي واالجتماعي والسياسي واألخالقي .نشر ثقافة بديلة  -
  إعادة االعتبار للمثل والقيم االجتماعية األصيلة واليت تعترب الفساد أمرا  مشينا  لذات اإلنسان وكرامته .  -
تفضي إىل انتشار الفساد وصياغة اقرتاحات دراسة مواطن اخللل يف القوانني واألنظمة اإلدارية واإلجراءات اليت  -

  لتعديلها.
  دراسة الواقع املعيشي االجتماعي للمواطنني وتأثريه على الفساد . -
  إعداد وفتح ملفات الفساد لنشرها وتفعيلها لدى اجلهات املعنية املختلفة . -
ء والفنانني لنشر ثقافة تعّمق إصدار نشرات، صحف وجمالت تعّرف بنشاط وعمل اجلمعية، وتشجيع الكّتاب واألدبا -

 األخالق النبيلة . 

 

 

                                                           
 .5112, 265, العدد جريدة قاسيونمقالة الكترونية,  1
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 بعض آثار و اسباب الفساد على االقتصاد والمجتع: -0
 بسبب وذلك العامة التحية البنية يف اجلودة مستوى وأضعاف العام االستثمار كفاءة تدين يف الفساد يساهم -

 كلفتها. من تزيد أو توجيهها وتسيء لالستثمار املخصصة املوارد من حتد اليت الرشاوى

 إىل النامية البلدان فيه تسعى الذي الوقت ففي األجنيب، االستثمار موارد ونوعية حجم يف مباشر أثر للفساد -
 والتكنولوجيا، املهارات نقل إمكانات من االستثمارات هذه عليه تنطوي ملا األجنيب االستثمار موارد استقطاب

 تدين يف يسهم أن ميكن مما يعطلها وقد االستثمارية لتدفقاتا هذه يضعف الفساد أن الدراسات أثبتت فقد
 يقلص مما والصحة, التعليم مبؤشرات يتعلق فيما خاصة   البشرية التنمية مؤشرات تراجع وبالتايل الضرائب إنتاجية

 الظل. اقتصاد يف العمل إىل العمل عن العاطلني ويتجه العمل فرص
 اجملتمع يف املميزة ملواقعهم النفوذ أصحاب استغالل خالل من والثروة، الدخل توزيع حالة برتدي الفساد يرتبط -

 باإلضافة النظام يقدمها اليت االقتصادية املنافع من األكرب باجلانب االستئثار هلم يتيح مما السياسي، النظام ويف
 اجملتمع. أفراد بقيةو  النخبة هذه بني الفجوة توسيع إىل يؤدي مما مستمرة بصفة األصول جتميع على قدرهتم إىل

 خفض إىل األفراد بعض جيوب إىل عامة مالية مبالغ تسرب يؤدي أن الطبيعي من املعيشة: مستوى ضعف -
 يبدأ املعيشة ملستوى واسعا اخنفاضا فأن األفراد لبعض الكبري اإلثراء ومبقابل االقتصاد، لتنمية املتاحة املصادر

 االنتشار. مث باحلدوث
 للمصاحل الستعماهلا الدولة خزينة إىل الوصول من العامة اإليرادات مصادر  بتحويل ذلك لويتمث : املوارد هدر -

 الدولة تقدمها أن املفرتض من اليت اخلدمات مستوى تدين على ينعكس الذي األمر أفراد، جيوب إىل العامة
 العام. للصاحل

 العامة األموال مصادر من كبرية بأحجام اجملموعات أو األفراد من قلة حتكم نتيجة : االقتصادي النمو من احلد -
 من األموال استخدام نظام يتغري حيث تتأثر االقتصادية والبنية املشاريع يف األموال هذه استخدام فرصة فأن ،

 البالد خارج إىل األموال حتويل ومنها طارئة أخرى مسارات إىل والطلب، العرض على القائم الطبيعي مساره
 مثال.

 القيم ونسق البشرية اجملتمعات وتكوين بنية يف ضاربة اجتماعية عوامل بفعل وتتزايد تنمو أن الفساد لظاهرة ميكن كما
 العادات وهذه جذورها من اقتالعها أو الظاهرة هذه منو يف دورا   وسرياهنا االجتماعية والتقاليد العادات تلعب إذ السائدة،
 ظاهرة تقومي يف بارز دور له واملؤسسي اإلداري التنظيم أن كما اجملتمع يف السائدة القبلية بالعالقات أيضا   مرتبطة والتقاليد
 املرتبط املؤسسي اإلطار وتقوية النظام هذا لعمل مناسبة ضوابط ووضع اإلداري النظام تفعيل على العمل خالل من الفساد

 بناء اجيايب أساس على بينهما تربط جدلية عالقة إىل استنادا   والدولة والفرد واجملتمع الفرد بني اجيايب وتفاعل تعاون خبلق
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 املثل تطبيق يف الثقة غياب يف يتمثل السابقة العوامل عن أمهية يقل ال آخر عامل وهناك اجملتمع. وخدمة تنمية يف يسهم
 يقوم لذلك الرمسي, تصاداالق يف األعمال بيئة وخلل تشوه وعلى االقتصاد على انعكاسات هلا اآلثار هذه كل ,1اإلنسانية

 اآلخر والبعض الفساد, وجود بسبب الرمسي النطاق ضمن العمل لصعوبة  الظل اقتصاد يف للعمل التوجه إىل األفراد بعض
 الظل. اقتصاد ضمن األعمال هذه تندرج احلالتني ويف منها, جزءا   ويكون الفاسدة العمل بيئة ضمن يعمل

 

 تشمل: العوامل من موعةجم إىل فتعود االنتشار أسباب أما
  الفساد: ثقافة انتشار -

 للبلد. االقتصادي الوضع تدين إليها مضافا والقيم املوروثات جمموعة لضآلة نتيجة
 والرواتب: الدخول ضعف -
 الرواتب مستويات بني ما عكسية عالقة هناك أن حيث ، الوسطى اإلدارة مستويات أو املوظفني صغار طبقة لدى خاصة 

  الفساد. حاالت انتشار بني وما والدخول
 المجتمعية: القيم تشوه -
 يف تسهم األمور هذه كل ، مرتفعة معيشة مستويات إىل الوصول يف والتسارع الفاحش والثراء املباهاة عناصر بروز نتيجة 

  القانونية. واإلجراءات باملتطلبات والتقيد النزاهة ومبادئ تتفق ال مستجدة وميكانيكيات قيم إجياد
 

 كالتايل: تتجلى الظاهرة هذه ملكافحة عريضة خطوط وضع من البد ولذلك
 تطوير نظام اختيار وتعيني وترقية العاملني. 

 فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية واحلزبية واالمنية. 
  املساواة امام القانون وحماسبة الفاسدين الكبار قبل الصغار. 
 كومة االلكرتونية يف املعامالتاستخدام التقانة والشفافية واحل. 
  االنتخابات النزيهة وفق شروط لبعض املناصب واملسؤوليات. 
  حرية الصحافة والراي والتعبري كاداة للرقابة. 
  فضح الفاسدين والتشهري هبم حىت يسقطوا اجتماعيا. 
  اعطاء دور كبري ملؤسسات اجملتمع املدين يف مكافحة الفساد. 
  رات وقوانني صارمة ملكافحة الفساداصدار تعليمات وقرا. 

 
 

                                                           
1 http:\\www.annabaa.org 
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 (في مجال الباعة الجائليناجراءات عملية لمكافحة اقتصاد الظل ) ثالثاا:
ويف جمال الباعة اجلائلون, فقد خصصت حمافظة دمشق اماكن لتوضع الباعة اجلائلني بشرط حصوهلم على رخص بشروط 

موزعة على حمافظة دمشق, وكان من املقرر أن ختفض عدد الرتاخيص / ترخيص 1888ميسرة, ولقد اعطت قبل االزمة حوايل /
/ ترخيص هبدف حل هذه ملشكلة بدراسة أجرهتا حديثا , و أيضا  باالستفادة من جتارب دولية ملكافحة هذه الظاهرة 2811إىل /

تقوم حمافظة دمشق ببناء  فقد قامت حمافظة دمشق ببناء سوق يف منطقة خميم الريموك وأمسته سوق احلضر, وكان املخطط أن
أكثر من سوق لتجمع الباعة اجلائلني يف أماكن معينة بعيدة عن وسط املدينة ليكون منظرا  حضاريا  وقانونيا  وتستطيع بذلك 
مراقبته وضمان سري العمل بالشكل املطلوب بعيدا  عن الغش والتالعب, ولكن نتيجة األزمة يف سورية, مل تستطيع حمافظة 

 ( .21و 21يق هذه الدراسة )انظر املالحق دمشق بتطب
ونتيجة األزمة الراهنة, فقد توسعت هذه الظاهرة كثريا  يف دمشق نتيجة التهجري من األرياف واألعمال التخريبية اليت طالت 

, مثال على الفئات الفقرية, واليت حتاول تأمني مستلزمات عيشها, وتقوم حمافظة دمشق يف الوقت احلاضر بتنظيم أمور البسطات
ذلك تنظيم أماكن يف منطقة حوش بالس للمهجرين اللذين يعملون بصيانة السيارات وقطع التبديل بعدما كانوا قد افتتحوا 

العام, وغريها من األمور اليت تقوم هبا اهلدوء  بسطاهتم ضمن املدينة, ملا كان لذلك أثر سليب على املواطنني وحركة السري و
 اح.حمافظة دمشق ضمن املت

 رابعاا:في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
الشك من انه هناك عالقة كبرية بني اقتصادالظل وبني حتسني وتطوير بيئة عمل املؤسسات الصغرية واملتوسطة, حيث أشارت 

وجود  منشأة يف سورية تعمل ضمن اقتصاد الظل, وذلك لعدة أسباب منها عدم 288,888وزارة الصناعة إىل وجود أكثر من 
تشريعات واضحة أو بسبب الروتني والبريوقراطية والتكلفة املرتفعة لعمل مثل هذه املؤسسات, لذلك فإن تطوير بيئة عمل 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتسهيل اإلجراءات وشروط اإلقراض, جيعل من هذه املؤسسات رديفة يف تطوير الوضع 

 الواقع املعيشي للمواطنني, وال سيما إدماج املؤسسات اليت تعمل ضمن اقتصاد االقتصادي ورفد مبالغ كبرية للدولة, وحتسني
الظل يف الوقت احلايل, لذلك سنتطرق لواقع املنشآت واملشاريع يف سورية ومن مث سنقوم بوضع بعض التوصيات إلدماج 

 ي وتشجيع بيئة عمل هذه املؤسسات.املؤسسات يف االقتصاد الرمس

 والمشاريع في االقتصاد السوري:واقع المنشآت  -2
لقد حدد القانون السوري بأن املشروعات الصغرية بأهنا تلك اليت يعمل هبا تسعة أشخاص أو أقل يف حني أن عدد العمال يف 

عامل فيما عدا ذلك فتسمى مشروعات كبرية, حيث تطغى على االقتصاد السوري  18و  28املشروعات املتوسطة يرتاوح بني 
 127حوايل  1881ات الصغرية واملتناهية يف الصغر, وقد بلغ العدد الكلي للمنشآت اخلاصة القائمة يف سورية عام منط الشرك
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, وتبلغ نسبة املنشآت اليت يعمل هبا عامل واحد أكثر من 1مليار دوالر 27ألف منشأة خاصة, تنتج هذه املنشآت ما قيمته 
 .%8.9نشآت الكبرية )باملقاييس احمللية( اليت يعمل هبا عشرة عمال وأكثر عن من جمموع املنشآت, بينما ال تزيد نسبة امل 19%

 0119:  عدد المنشآت السورية بحسب عدد العاملين فيها عام 14-3الشكل 

 
 املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء يف سورية       

ترتكز املشروعات السورية بنسبة كبرية يف حمافظات دمشق وريف دمشق وحلب, حيث تصل نسبة املشروعات يف هذه احملافظات 
عمال(  28+من املشروعات السورية مبختلف أحجامها, أما عند احلديث عن املشروعات الكبرية ) %12الثالث إىل أكثر من 

ة للتنمية غري املتوازنة املوجودة بقوة يف سورية فيما بني احملافظات املختلفة, كما وهذه نتيجة طبيعي ,%12.1فإن النسبة تتجاوز 
توجد يف سورية نسبة كبرية من املشاريع العاملة وغري مرخصة )االقتصاد املوازي(, وهي ُتشكل نسبة كبرية من خمتلف املشاريع, 

ألف منشأة  218أكثر من  1881حيث ُوجد يف سورية يف العام  وهذا يعترب أمرا  سلبيا  ُيصّعب من إمكانية استهدافها تنمويا ,
تقريبا  من إمجايل املشروعات السورية, وما يُثري الغرابة  %17تعمل يف ظل االقتصاد املوازي )االقتصاد أسود(, وهي ُتشكل نسبة 

 عمال(. 28منشأة منها هي منشآت كبرية باملقاييس السورية )+ 111حقا  أن 

 1881ارة اجلملة والتجزئة على العدد األكرب من عدد منشآت القطاع اخلاص السوري, حيث بلغ عددها عام يستحوذ قطاع جت
ألف منشأة, أي أكثر من نصف املنشآت السورية تعمل يف قطاع جتارة اجلملة والتجزئة, تليها من حيث العدد  119حوايل 

ألف منشأة, وتتوزع هذه املنشآت الصناعية  71دها أكثر من املنشآت العاملة يف قطاع الصناعات التحويلية واليت بلغ عد
ألف منشأة ختتص باألخشاب  11ألف منشأة تعمل يف جماالت الغزل والنسيج واجللود, وحوايل  11بشكل أساسي على حنو 

 .2واألثاث واملوبيليا

                                                           
 .8 ص, القاضي أسامة. د, التنفيذية والعقدة السورية الصناعة واقع 1
 .9المصدر السابق, ص  2
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ألف منهم يعملون  121, حوايل 18811ام مليون عامل يف الع 11.1ومبا يتعلق بالتشغيل, بلغت القوة العاملة يف سورية حوايل 
ألف  119ألف عامل, ومن مث البناء والتشييد  971ألف يف الصناعة, قطاع الفنادق واملطاعم ُيشغل قرابة  911بالزراعة, 

-1عامل, والباقون يعملون يف قطاعات النقل واملال والتأمني والعقارات وغريها من قطاعات اخلدمات, كما هو مبني يف الشكل 
 : التايل.21

 0119توزع القوة العاملة السورية على القطاعات المختلفة في العام                         

 
 .1887املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء, اجملموعة اإلحصائية 

, تتوزع قوة العمل هذه على املنشآت العاملة 2مليون عامل 1.1مليون عامل ُيشغل القطاع اخلاص السوري منهم حوايل  4.84
 .: التايل21-1يف قطاعات الزراعة والتجارة واخلدمات ومن مث القطاع الصناعي, وذلك كما يُبني الشكل 

 0119: توزع عمال القطاع الخاص على القطاعات عام 16-3الشكل                          

 
 .7التنفيذية, ص  املصدر: واقع الصناعة السورية والعقدة

                                                           
 .بالتالؤم مع أرقام المنشآت والمشاريع 0119 إال أنني اخترت عرض أرقام, تتوافر أرقام أحدث تتعلق بالقوة العاملة 1

 سورية في لإلحصاء المركزي المكتب, 0222 اإلحصائية المجموعة 2
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إن املنشآت السورية تتميز بشكل عام باخنفاض يف اإلنتاجية, وهذا الكالم ينطبق أيضا  على القطاع اخلاص, وذلك نتيجة 
مليون  1.1ألسباب كثرية من بينها ضعف املهارات اإلدارية وضعف املستوى التعليمي للعاملني يف هذا القطاع, فمن بني 

من  %91مليون عامل حيملون شهادات ابتدائية وما دون أي بنسبة تُقارب  1.1يوجد أكثر من  يعملون يف القطاع اخلاص
ألف عامل فقط(,  218من جمموع العاملني )حوايل  %1العاملني, بينما ال ُيشكل العاملون ذوي الشهادات اجلامعية أكثر من 

 شهادات معاهد متوسطة.محلة  %1و , %9ثانوية  ,%21والباقي يتوزعون ما بني محلة إعدادية 

 واقع قطاع التمويل الصغير والمتناهي الصغر: -0
كما أشرنا سابقا , يطغى منط املشروعات الصغرية واملتناهية يف الصغر على املشروعات العاملة يف االقتصاد السوري, ولعل أكرب 

هي ُمشكلة التمويل, وخباصة يف ضوء إحجام  مشكلة تواجه استمرارية هذه املشاريع وتطورها, أو افتتاح مشاريع صغرية جديدة,
 قطاع البنوك واملصارف السورية عن متويل هذا النوع من املشاريع.

إن نشأة مفهوم التمويل الصغري واملتناهي الصغر عامليا  ارتبط مبفهوم احلد من الفقر, وبالتايل فهذا املفهوم ال يرتبط فقط 
الصغر, وإمنا يرتبط بأي مكان يتواجد فيه الفقر, يف األرياف النائية وبأي مكان  باملشروعات املتوسطة أو الصغرية ومتناهية

 تتواجد فيه األسر الفقرية تعمل مؤسسات التمويل الصغري على مد يد العون هلم وبأشكال متعددة لتحسني وضعهم املعيشي.
الساحة السورية, كما أن صناعته ما زالت يف مُيكن القول أن مفهوم التمويل الصغري واملتناهي الصغر هو مفهوم جديد على و 

بداياهتا يف سورية مقارنة حىت بالدول احمليطة يف منطقتنا اليت تسبقنا خبطوات يف هذا اجملال, وقد بدأ التوجه احلكومي حنو تفعيل 
هلذا النوع من التمويل,  الذي أّمن إطارا  قانونيا   1889للعام /25/صدر املرسوم التشريعي رقم  حيث1889هذا القطاع يف العام 

حيث يُعترب هذا املرسوم أول تشريع خمصص للتمويل الصغري, وقد أعطى هذا التشريع جملس النقد والتسليف صالحية الرتخيص 
 1مليون لرية سورية )أي حوايل  118مع حد أدىن من رأس املال يبلغ “, املؤسسات املصرفية املالية االجتماعية ” ملا مساه 

ر حينها(, كما مسح هلذه املؤسسات تقدمي خدمات مالية خمتلفة, مبا يف ذلك اإلقراض الصغري, قبول الودائع, والتأمني مليون دوال
 الصغري.
يتميز قطاع التمويل املتناهي الصغر يف سورية بوجود إمكانات كبرية كامنة فيه ووجود طلب كبري على خدمات ومنتجات حيث 

, وُجل هذا الطلب مل يتم إشباعه, حيث أن إشباعه يتطلب دخول مقدمني ُكثر هلذا النوع من التمويل متناهي الصغر يف سورية
 اخلدمات واملنتجات, باإلضافة إىل وجود حمافظ كبرية لإلقراض.

يوجد غياب ألي أرقام أو تقديرات رمسية حلجم الطلب يف هذا القطاع, إال أن بعض التقديرات ُتشري إىل أن الطلب يف عام 
كان يتعدى املليون عميل على األقل بينما وصل إمجايل عدد العمالء النشطني الذين استطاع أن خيدمهم هذا القطاع  1881

 .1عميل يف العام نفسه 188.12إىل ما يقرب من 
                                                           

 , والذي أعدته اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء, جتدون التقرير على الرابط:1881حبسب تقرير عام  1
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( ألف 118 – 118)الصادر عن مؤسسة اآلغا خان للقروض الصغرية, إىل وجود حوايل  1881ُيشري التقرير السنوي للعام 
ة سورية حباجة للحصول على قروض صغرية إلقامة مشاريعها اخلاصة, كما يشري إىل وجود أكثر من مليون عائلة حباجة عائل

 %1للقروض الصغرية ألغراض غري جتارية متمثلة باإلسكان والتعليم والرعاية الصحية, وال تُليب املؤسسات احلالية املوجودة سوى 
 .1فقط من كافة االحتياجات

يف بدايات العقد املاضي, كانت أهم اجلهات الفاعلة يف هذا اجملال يف سورية هي احلكومة, متمثلة بشكل رئيسي هبيئة مكافحة 
البطالة اليت كانت تُعترب أهم مزود من ناحية عدد املشاريع اليت مولتها, بينما توقفت عن توفري القروض بعد حتويلها مبوجب 

بعد فشل ذريع يف جمال التمويل الصغري نتيجة  –ىل اهليئة العامة للتشغيل وتنمية املشروعات إ 1881للعام  17القانون رقم 
حيث ستكون مهمتها احلالية الرئيسية هي توفري التدريب على املهارات وتوفري فرص العمل  –انتشار الفساد واحملسوبيات 

شار إليه.
ُ
 مبوجب قانون تأسيسها امل

احلكومية املزودة خلدمات التمويل الصغري واملتناهي الصغر, فيمكن القول أن شبكة اآلغا خان أما املنظمات واملؤسسات غري 
, ومنظمة األمم (UNDP)للتنمية هي أبرزهم, كما أن هناك خطوط متويل صغري حمدودة تابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

ى األموال من خالل األمم املتحدة، وختدم االونروا الالجئني املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني )األونروا(, وكالمها حتصل عل
الفلسطينيني يف دمشق وحلب, كما حاولت منظمتان حمليتان غري حكوميتان يف الفرتة املاضية تطوير تسهيالت جديدة للتمويل 

حتاد األورويب واألمم املتحدة، من متويله من اال 18% الصغري, ومها صندوق التنمية الريفية املتكاملة يف سورية الذي حيصل على 
 .2اما الباقي فيأيت من املؤسسات احمللية, واملنظمة األخرى هي منظمة دعم وإهلام الشباب

                                                                                                                                                                                                            

http://www.cgap.org/gm/document-1.9.2923/Syria_Policy-Reg-Framework.pdf 
 مُيكن االطالع على كامل التقرير على الرابط:, مؤسسة اآلغا خان للقروض الصغرية. 1881التقرير السنوي للعام  1

http://www.akdn.org/publications/2008_akam_arabic.pdf  
 .1, ص 1887الطلب الكبري على التمويل الصغري يف سورية, أليساندرو باتشي, ديسمرب  2

http://www.cgap.org/gm/document-1.9.2923/Syria_Policy-Reg-Framework.pdf
http://www.akdn.org/publications/2008_akam_arabic.pdf
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 0119خصائص ومؤشرات ُمقدمي التمويل الصغير الخمسة الرئيسيون في سورية في العام  :3-3الجدول 

 سياسة وإطار تنظيم التمويل الصغري يف سورية, 1881املصدر: اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء 

منح ترخيصني جديدين لبنك إبداع ومؤسسة باب رزق مجيل مما مسح هلما ببدء مزاولة نشاطهما  1828كما مت يف بدايات عام 
بشكل رمسي يف سورية, مؤسسة باب رزق مجيل )ميلك نصف أسهمها شركة عبد اللطيف مجيل السعودية( حصلت على 

املذكور سلفا , بينما بنك إبداع يُعترب جزء  1889/ لعام 21ن جملس النقد والتسليف يف ضوء املرسوم التشريعي رقم /الرتخيص م
اليت ينفذها برنامج اخلليج العريب لدعم برامج منظمات األمم املتحدة اإلمنائية )أجفند(, وقد ُحدد ” بنوك الفقراء“من مبادرة 

مليون دوالر, إال أن ما يُثري االنتباه هبذا اخلصوص هو أن بنك إبداع قد مت الرتخيص له مبوجب  9رأس املال املدفوع للمشروع بـ 
” شركة“, وهذا يعين أنه لن يكون 21/1ومل يتم الرتخيص له مبوجب املرسوم رقم / 1828مرسوم رئاسي خاص صدر يف شباط 

 ضع لقانون الشركات.كغريه من املؤسسات املرخصة وفق املرسوم املذكور, وبالتايل لن خي

 ) حلول مقترحة ( ن المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتمكي   -3
لقد سامهت األزمة احلالية يف إحداث دمار شامل يف كافة نواحي احلياة يف الكثري من احملافظات السورية, إال أن هذا ينبغي أال 

ليست العربة يف أال ” صحيحة, حيث يقول كونفوشيوس  سعن البناء وحماولة التأسيس على قواعد وأساجملتمع السوري  يثين
 “.تسقط, بل العربة يف أن تسقط وتنهض من جديد 

                                                           
 .7 ص, لتحليل ومقارنة األداء للتمويل األصغر في العالم العربي 0111 تقرير ميكس 1
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لقد كان االقتصاد خالل العقود اخلمسة املاضية يسري يف احلدود الدنيا للتخطيط السليم, وكون االقتصاد السوري قد تدّمرت 
الراهنة, فهذا يُعطي ميزة الشروع ببناء قواعد جديدة متينة للمشروعات الكثري من بناه التحتية واإلنتاجية على أرضية األزمة 

 الصغرية واملتناهية يف الصغر اليت ُتشكل معظم املشروعات السورية.

أنَّ مؤسسات اجملتمع املدين السورية جيب أن متتلك اسرتاتيجية هلذا النمط من املشاريع, اسرتاتيجية تُناسب الوطن, وترفع من 
أفراده, مبعىن أال يكون التفكري يف دعم املشاريع ماديا  فقط, حيث ميكن أن تقدم املساعدة يف إطار مُيّكن أصحاب وعي 

 املبادرات والفكر اإلبداعي من طرح أفكارهم ودعمهم ليتمكنوا من تنفيذها.

ر األوضاع واليت تساهم يف اإلدماج التنموي يف هذا السياق مُيكن طرح مجلة من املشاريع اليت مُيكن تنفيذها يف فرتة ما بعد استقرا
 لقطاعات واسعة من املهن واألعمال الفردية اليت متارس يف اقتصاد الظل, وميكن عرض بعضها على الشكل التايل:

 الختاذ وذلك واملتوسطة وتنميتها الصغرية، املشروعات على لإلشراف " تنظيم هيئة " واحدة مرجعية وجود ضرورة -
 .التوسع على ومساعدهتا املشروعات لرعاية الالزمة القرارات

 على الشباب حتفيز تعمل على واملتوسطة الصغرية للمشروعات مراكز وإنشاء التطبيقي باجلانب األكادميي اجلانب ربط -
 .مشروعاهتم إقامة

 والرتكيز هذه الربامج مبحتويات النظر وإعادة العمل سوق اجاتتيحا مع تتالءم حبيث التعليمية باملناهج النظر إعادة -
 .والريادة اإلبداعية والثقافة

 ..والتمويل والتسويقية اجملاالت اإلدارية يف املختلفة مهاراهتم ورفع الصغرية، املنشآت على للقائمني تدريبية برامج وضع -
 .للصناعات الصغرية االحتياجات على قائمة الربامج هذه تكون حبيث .اخل

 .التنافسية قدرهتا هبدف زيادة املتوسطة /الصغرية الصناعات الخرتاعات الفكرية امللكية حلماية وآليات سياسات وضع -
 يف املتوسطة / املشروعات الصغرية وتقوية رفد جمال يف العاملية اخلربات لنقل املتخصصة الدولة املنظمات مع التعاون -

 .سورية
 األسواق عن املتوسطة / الصغرية للمشروعات الالزمة املعلومات مجيع توفر " معلومات بنوك " بيانات قواعد إعداد -

 املتاحة. والفرص واالتفاقيات
 املعارض إقامة الوطنية وتشجيع الصناعية املنتجات استهالك تشجيع إىل املؤدية اإلعالمية الربامج هتيئة يف املساعدة -

 .عليها الضوء وإلقاء الناجحة التجارب وإبراز
 .ميسرة منخفضة أو فوائد ذات بقروض الصغرية الصناعات متويل يف متخصصة ومؤسسات صناديق تأسيس -
 .املتوسطة/ الصغرية للمشروعات القروض لضمان مؤسسات إجياد -
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 وتشجيع التسويقية اخلطط واملشاريع وتقدمي املتوسطة /الصغرية املشروعات ملنتجات توزيع قنوات إجياد يف املسامهة -
 .والدولية احمللية باملعارض باالشرتاك الصادرات

 .املتوسطة / املشاريع الصغرية حتتاجها اليت اخلدمات جبميع ومزودة مناسبة بأسعار الصناعية اجملمعات من اإلكثار -
 .للمنتجات اجلودة مواصفات لوضع فين تصميم مركز إنشاء -
 .بينها والتنسيق واملعاهد اجلامعات يف املبدعني حتتضن ريادية مراكز إنشاء -
 مشاكل حلل الطرفني والتعاون بني واملشورة الرأي وتبادل التدريس هيئة وأعضاء الصناعة أصحاب بني العالقات متتني -

 هذه يف املشاكل حل يف للمساعدة املصانع يف معينة مرحلة يف للطالب زمنية قضاء فرتة تسهيل وكذلك العمل واقع من
 .أنفسهم الطالب خربات املصانع وتعزيز

 الصناعة ووزارة بني اجلامعات ما التعاون وتعزيز الالزم املايل الدعم بتوفري وذلك التطبيقي العلمي البحث تشجيع -
 .والعمل والتجارة

 .والتطور النمو على الصغرية وتشجيعها املنشأة بيد تأخذ أن شأهنا من اليت والقوانني التشريعات على التعديالت إدخال -
 القائمة املشاريع على من االطالع املستثمر وميكن احمللي السوق يف املنشآت عن معلومات يوفر للمعلومات بنك إنشاء -

 .الصناعات هذه ملثل تقدم اليت واإلعفاءات واحلوافز
 من قطاع لكل جغرافية أو منطقة كل يف الصغرية للمصانع التسويقية اخلدمات بتقدمي تقوم منظمة أو هيئة وجود -

 .املختلفة الصناعية القطاعات
 

 ) االدماج التنموي (خامساا: في مجال مكافحة البطالة 
إن من أهم اسباب تفشي ظاهرة اقتصاد الظل هو انتشار ظاهرة البطالة وعدم قدرة الدولة والقطاع اخلاص على إجياد فرص 

الظل, وسوف عمل للقادمني إىل سوق العمل, لذلك أن إيالء االهتمام هبذه الظاهرة له أثر كبري على تقليص حجم اقتصاد 
 نقوم بعرض مفصل هلذه الظاهرة قبل وضمن األزمة الراهنة يف سورية واحملاولة لوضع بعض احللول ملكافحة هذه الظاهرة.

 وضع البطالة في سورية قبل األزمة الراهنة -2
 يقارب مبا ازدادت قد أن البطالة أي 2003 عام العمل قوة من " 11.7% البطالة خارطة دراسة " حسب البطالة معدل بلغ

 وباملقارنة  7.19% يقارب سنوي وسطي مبعدل 1881 -2777السنوات  خالل ازدادت و 1999 عام معدهلا عن نقطة 2.2
 قد . وتكون)خمتلفة أعداد لإلحصاء، كزي امل املكتب (العمل قوة من 7% حينها بلغ والذي 1995 عام يف البطالة معدل مع

 مما ثابت، شبه مبعدل املاضي العقد ومنذ تنمو البطالة أن سنويا. أي  7.93% يقارب مبا 1999 -1995خالل  تزايدت
 ثانية، ناحية هلا. ومن البنيوية املولدة العوامل استمرارية إىل باإلضافة هلا، املخففة احللول وغياب مواجهتها عملية قصور يعكس

 األولية التقديرات حسب واخنفضت،  2006عام يف  8.1% حبدود األخرية العمل سوق مسوحات حسب البطالة معدل بلغ
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جزء   يف البطالة، معدل يف الظاهري االخنفاض هذا ويعود 2007عام  يف  7.5% إىل ،(2007) لإلحصاء  املركزية للمكتب
 خالل املرجح املتوسط وأخذ فصلية مسوحات أربعة إجراء على تعتمد العمل، سوق يف مسح خمتلفة طريقة اعتماد إىل منه، كبري
 تنامي هذا نالحظ العام ذلك يف  4.8% والبالغ 1981 عام البطالة معدل مع البطالة. وباملقارنة ومعدل ملعدل التشغيل السنة

 .والتسعينات الثمانينات خالل االجتاه
 يف البطالة فإن ذلك مع املدينة، يف املالحظة تلك تفوق الريف يف البطالة من عالية نسبة وجود إىل املنشورة اإلحصاءات وتشري
 العربية الدول وإىل املدن إىل واملتزايدة املستمرة اهلجرة نتيجة البطالة حقيقة تعكس ال املعلنة واألرقام تقديرية، عام بشكل الريف
 .اجملاورة

 إمجايل من38.3% يعادل  ما 2005 عام يف األنثوية البطالة بلغت (2006) لإلحصاء املركزي املكتب تقديرات وحسب
 ، 18%و %17.4بني  ترتاوح واليت العمل قوة يف املرأة مشاركة نسبة مع يتناسب ال البطالة هذه حجم أن ويتضح البطالة,

 من  39.56% حنو أن إىل باإلضافة الزراعة يف تعمل األنثوية العمل قوة من 51.2%يقارب  ما أن مالحظته جيب ما ولكن
 تراجعت اإلناث بني البطالة نسبة أن إىل (2007) لإلحصاء املركزي املكتب بيانات وتشري املنظم غري يف القطاع يعملن اإلناث
 .للذكور 5.7% مقابل 23.3%  إىل لتصل 2007 عام خالل كبري بشكل

 حصة على يزيد ما أي ، 2005عام السكان جمموع من 37.1% يقارب ما) عاما  24 إىل (10 من والشباب اليافعون ويشكل
 يف العمل قوة يشكلون هؤالء جمموع أن السكان. وإذا اعتربنا من  36.7% بــــ واملقدرة )فوق فما عاما   (25 العمرية الشرحية
 السوري، الشعب فتوة يعكس ما وهذا والعشرين، اخلامسة األعمار دون فئة من هذه العمل قوة نصف من أكثر فإن البالد،

 تقارب عاما   24 - 15 فئة من العمل عن العاطلني نسبة كانت لإلحصاء املكتب املركزي هبا قام اليت املسوحات وحسب
 يقارب وما (22.8%) بــــ واملقدرة السكان من حصتهم أمثال ثالثة عن يزيد ما أي العمل عن جمموع العاطلني من  %72.3

 هي فقط وإمنا اإلناث ضد متحيزة ليست البطالة أن أي ، 2006) لإلحصاء، املركزي املكتب (العمل قوة من ضعف حصتهم
  حنو العمل هلم يسبق مل املتعطلني والذين نسبة كانت 1999 لعام األغراض متعدد املسح وحسب الشباب، ضد أيضا   متحيزة

 االقتصادي والنمو التنمية مواكبة وعدم اجلديدة فرص العمل انعدام يؤكد مما العمل، عن العاطلني عدد إمجايل من %83.75
 .العمل قوة يف وللنمو السكاين للنمو عام بشكل
 تدريبية وخربات مهارات ال ميلكون الذين سواء الشباب شرحية بني وتفاقما   وضوحا   أكثر بشكل سوريا يف البطالة مشكلة وتبدو

 لعام املركزي املكتب إحصاءات على واملهنية. وبناء الفنية املدارس حىت املتوسطة واملعاهد اجلامعات من اجلدد اخلرجيون أو
 مع وباملقارنة املسح، تنفيذ زمن حسب للتذبذب قابلة النسبة هذه أن علما   9%إىل  وصلت سورية يف البطالة نسبة فإن 2006
 إال يشتغل ومل دائم عمل له ليس الذي هو العمل عن املتعطل أن اعتمد والذي 2003 يف عام اهليئة به قامت الذي املسح
ألف  800 من أكثر هناك أن يعين هذا و 16% يبلغ البطالة معدل فإن الزمين، اإلسناد ليوم الفائت خالل األسبوع فقط يومني
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 وتشري .مليون شخص 1,2 من أكثر بلغت التشغيل مكاتب يف املسجلني أعداد أن إىل اإلشارة مع العمل عن متعطل شخص
 مستويات من معظمهم سنة، وهؤالء 30 عن أعمارهم تقل الذين الشباب فئة من هم املتعطلني من 80% نسبة أن البيانات
 التعليمية قدراهتم ضعف مع العمل سوق املبكر إىل دخوهلم وبسبب ، 72% ونسبتهم )دون وما إعدادي (متدنية تعليمية

 وفقدان املهنية اخلربة ضعف الفئة هذه صفات أهم ومن . عاما  19 سن  قبل العمل سوق دخل منهم  35% قرابة فإن والتدريبية
 مهنية. أو علمية جتربة أي دون شباب((العمل  سوق إىل اجلدد من القادمني منهم  86% إن حيث املهنية، التجربة

 إال النتائج بعض نرصد أغراضها. ولو أننا تؤد مل البطالة، مكافحة هيئة قبلها ومن الصغرية، املشروعات وتنمية التشغيل هيئة إن
 جتاه مكشوفني وباتوا أصحاهبا أفلس قد متت رعايتها اليت املشروعات من الكثري أن إىل فردية. ويشار جتارب تكون تكاد أهنا

 السياسة فإن أخرى، جهة والفعالة. ومن احلقيقية الداعمة وجود اجلهات وعدم اخلربة ضعف بسبب التمويلية املؤسسات
 إىل البطالة ملكافحة الوطين الربنامج عمل حتول البطالة, فقد مكافحة هيئة إفشال جتربة يف سامهت قد اتبعت اليت التمويلية

 .التقليدي باألسلوب االستثمار اخلاص لتمويل برنامج
 اإلعدادية الشهادة محلة حني يشكل يف العمل قوة من 61.3% حنو االبتدائية املرحلة أهنوا والذين وامللمون األميون ويشكل
 واملعاهد الثانوية املدارس خرجيي من هم قوة العمل من  24.5% والباقي العمل قوة من 14.2% حنو املهنية واملدارس

 عن العاطلني إمجايل من57.8% حنو  االبتدائية املرحلة أهنوا األميني والذين صفوف يف البطالة تشكل حني يف واجلامعات،
 فما اإلعدادية الشهادة محلة من العمل عن العاطلني نسبة فيه ترتفع الذي الوقت يف قوة العمل يف حصتهم من أدىن أي العمل

املتعلمني  مميز وبشكل متس البطالة أن أي 38.7% والبالغة العمل قوة يف حصتهم من أعلى نسبة وهي  42.8%إىل فوق
االقتصاد  يف العمل قوة من  23.5% والثانوية واملهنية اإلعدادية الشهادة محلة نسبة وبلغت2006). لإلحصاء, املركزي )املكتب

 حصة فيه الذي تنخفض الوقت يف البطالة، إمجايل من  30.1% البطالة من الفئة هذه حصة فيه بلغت الذي الوقت يف الوطين
 تظهر البطالة أن أي العمل قوة من  15.2%حنو يشكلون أهنم حني يف البطالة، من 12.1% إىل واملعاهد اجلامعية الشهادة محلة
 مع النسبة هذه ارتفاع ارتباط ويتضح املتعلمني. بني فيما وبشكل متميز والثانوي اإلعدادي املتوسط التعليم فئة لدى فأكثر أكثر

 .سنة 24 -15 الفئة العمرية  يف العمل عن العاطلني نسبة ارتفاع
 الفاقد سيكون بينما  20%حبدود سيكون الفاقد وأن سريتفع التسرب معدل أن الثاين السوري اإلنسانية التنمية تقرير توقع ولقد

 التالية، السنوات يف 25% إىل 21% من إذ سريتفع 2005) اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج "(للرعب مثريا  " الثانوي  التعليم يف
 .األقل على الكمي املستوى على مؤشراته وتدهور املال البشري، رأس بناء معدالت تراجع من مزيدا   مايعين وهو

 :سورية في البطالة أسباب -
 هلا سورية يف البطالة أن الدولية، إىل العمل منظمة أعدهتا سورية، يف العمل لسوق الرئيسية التوجهات حتديد حول دراسة نوهت
 قادر غري العمل سوق أن هو والثاين السورية على البضائع الطلب وبضعف الكلي االقتصاد حبالة عالقة له األول رئيسيان سببان
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 فإن املطلوبة. وبالتايل الكفاءات حيث من العمل على والطلب تركيبة العرض يف الفروقات إىل إضافة املفرتضة وظائفه أداء على
 عام 4.8% من البطالة نسبة ارتفعت حيث املضطرد االزدياد حنو يتجه املعتمدة وفقا  لألرقام سورية يف املعتمدة البطالة حجم

 إىل اجلدد الداخلني كبري بشكل تعين وهي الشباب لدى مشكلة حصريا   البطالة وهذه 2003 عام % 16.2إىل لتصل 1981
 2005) الثورة، )صحيفة 89.1% يشكلون فهم العمل سوق

 العمل بعرض األسباب املتعلقة ومها أساسيني، قسمني إىل سورية، يف البطالة أسباب تقسيم ميكن فإنه تفصيال ، أكثر وبشكل
 .العمل على بالطلب متعلقة وأسباب

 :العرض جانب أسباب - أوال
الفرتة  خالل مرات 3 السكان عدد (: تضاعف2771-2718الفرتة ) خالل املرتفع السكاين النمو معدل ارتفاع -2

 منو معدل فان ذلك ومع مليون نسمة، 11.7 بزيادة أي مليون 18.0 إىل مليون 6.3 من ارتفع ( إذ2798-1881)
 اجملتمع (. ويعترب1881-2771الفرتة ) خالل %2.7 إىل( 2771-2718الفرتة ) خالل ٪ 3.3 من اخنفض السكان

-21الشباب ) فئة وتشكل( %17.1)2004 عام  يف دون فما سنة 15 الفئة العمرية تشكل إذ فتيا جمتمعا السوري
 خمتلفة(. أعداد لإلحصاء، املركزي )املكتب % 35.0نسبة ( سنة18-11الفئة ) تشكل , كما%12.7نسبة  ( سنة11

 قوة منو معدل (, حيث ارتفع1881-2798عامي ) بني مرة 3.2 العمل عرض تضاعف :العمل قوة منو معدل ارتفاع -1
 إىل اخنفض انه ( إال2771-2712( خالل الفرتة )%1.1( إىل )2712-2798الفرتة ) خالل (%1.9من ) العمل
 .20 81و 1994 عامي بني % 2.0

 , مبعدل2771-2712الفرتة  خالل 5.3% و السبعينيات خالل 2.9% قدره منو مبعدل املشتغلني عدد تطور كما -1
 .1881-2771الفرتة  خالل فقط   %1.3

 النمو معدل ( يتبني أن2771-2712الفرتة ) خالل (, وعددهم2712-2798الفرتة ) خالل املشتغلني عدد ومبقارنة
 ( فقد1881-2771أما خالل الفرتة ) الثانية, الفرتة خالل سنويا    5.3% و األوىل الفرتة خالل سنويا   % 2.9بلغ

 هذا يف السبب الوطين. ويعود االقتصاد يف حجم االستثمار اخنفاض نتيجة % 1.3إىل املشتغلني منو معدل اخنفض
 سنويا ( (5.4%حنو العمل قوة يف الكبرية والزيادات العمل، يف قوة املرأة مشاركة زيادة إىل الثانية املرحلة يف االرتفاع
 .سنويا   3.3% بلغت واليت والسبعينات الستينات يف للزيادة السكانية املرتفعة املعدالت عن والنامجة

 من الرغم على املستوى التعليمي، يف اخنفاض من السورية العاملة القوة تعاين :العمل لقوة التعليمي املستوى اخنفاض -1
 نسبة اخنفضت املاضية. فقد العقودخالل  األعلى املستويات لصاحل تعليميا   العمل قوة تركيب يف امللحوظ التطور
  من الثانوي التعليم على احلاصلني نسبة كما ارتفعت 2005 عام يف 9.6% إىل 1970 عام يف 49% من األميني
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 من نسبتهم حتسنت فقد فأعلى للجامعيني بالنسبة . أما1881عام  يف 9.3% إىل لتصل 1970 عام يف  %2.8
 .1881عام  يف  6.8% إىل 1970 عام يف   %1.7

 أسباب جانب الطلب: -ثانياا 
 اخنفاض من عاىن احلاد، وكذلك وتذبذبه االقتصادي النمو معدالت اخنفاض من املاضية العقود خالل السوري االقتصاد عاىن

 إىل املنشورة البيانات وتشري .اجلديدة من األلفية األوىل األعوام يف نسيب وبشكل والتسعينات الثمانينات يف االستثمار معدالت
 النمو معدل من أقل معدل سنويا . وهو  2.5% ( بلغ1888احلقيقي )بأسعار عام  احمللي الناتج من الفرد حصة منو معدل أن

  .نفسها الفرتة خالل تقريبا   %1والبالغة  للسكان، السنوي الوسطي
 فرصة ألف 523 من يقارب ما إجياد تقريبا , إىل ( سنويا  %28السبعينات ) خالل املرتفعة االقتصادي النمو معدالت أدت لقد

 بشكل األجور سوية وارتفاع العمل، قوة على الطلب زيادة أدت إىل كما العقد، ذلك خالل الوطين االقتصاد يف جديدة عمل
 يف الطبيعية الزيادات استوعب قد السنوات تلك يف النمو أن أي املدينة، إىل من الريف اهلجرة زيادة على ذلك حرض وقد عام،

 املنطقة يف سوق العمل انتعاش أيضا ، ذلك على ساعد الريف(. وقد يف املقنعة أو )البطالة الفائضة من العمالة و جزءا   العمل قوة
 العمالة الستقطاب ، مادية وقدمت إغراءات ، واسعة تنموية برامج بدأت واليت للنفط، املصدرة العربية الدول يف وخاصة ككل
  .سورية منها واليت اجملاورة الدول يف العربية

 شهدت ( فقد1881-2711الفرتة ) (, أما8.881-حبدود ) 2000 لعام الثابتة باألسعار االستثمار معدل منو معدل بلغ كما
 .%1 مقداره النمو معدل متوسطا  يف سنويا   منوا  

سورية  لرية ( مليار171تبلغ ) وسطية سنوية استثمارات سورية، يف العمل سوق إىل اجلدد للداخلني وظائف إلجياد ويتطلب
 حجم لتحقيق توافرها املطلوب اجلهود الضخمة حجم املرء يدرك (. ولكي1999 والعمل، االجتماعية الشؤون )وزارة

 جلاريةا باألسعار اإلمجايل احمللي الناتج قيمة من ( باملائة18يبلغ ) احلجم هذا بأن نذكر أن ميكن املذكورة السنوية االستثمارات
 السنني يف السوري االقتصاد منو نسبة زادت إذا إال االستثمارات من الضخم هذا احلجم تنفيذ جدا   الصعب ومن  1996. لعام

 . 1881-2798ما بني  سنويا   املتحققة( %1.1نسبة ) بكثري من أكرب بنسبة القادمة
 وهتيمن التحويلية. الصناعات احملققة من املضافة القيمة يف املعقدة التقنية جلهة دولة، 88 جمموعة من 87 املرتبة سورية وحتتل

 على سلبا   ما ينعكس (. وهو21: 2004 سورية )يونيدو، يف الصناعة على املنخفضة الكثافة ذات العمالة الكثيفة الصناعات
 .العمل سوق يف واهلندسة العلوم خرجيي على الطلب حيث اخنفاض .السوري االقتصاد يف العاملة اليد على الطلب تركيب

 الذي ( األمرR&Dوالتطوير ) البحث عنصر فيها وينعدم تفتقر أهنا كما كثيفة التقانة، ليست سورية يف العام القطاع فشركات
 واليت تقليدية منشآت من الصناعي اخلاص القطاع يتألف كما .العالية الكفاءات وذوي التقنيني املؤهلني على الطلب من حيد
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 القطاع حمدود هذا قبل من العالية الكفاءات ذات املهارات على الطلب فإن وبذلك العائلي، التوظيف حدود ما تتجاوز نادرا  
 .أيضا  
 وسطي بلغ وقد .العربية السورية اجلمهورية يف البطالة معدالت وزيادة العمل سوق على الضغط يف اإلنتاجية ضعف ساهم كما

( GDPالناتج ) منو مبعدل قياسا   جدا   معدل منخفض . وهو%7حبدود  1881-2798الفرتة  خالل العامل انتاجية منو معدل
 بأهنا قد 2791-2798 خالل سورية يف العامل إنتاجية العمل. ويبني اجتاه فرص من مزيد وخلق النمو باحتياجات وقياسا  

 بالتحسن االنتاجية مؤشر , حيث بدأ1888عام  لغاية النسيب االستقرار من فرتة أعقبته مث االنتاجية، يف ملحوظا   حتسنا   شهدت
 (.2005 لعام الثابتة )باألسعار 2005 عام يف سورية لرية ألف 246 إىل وصوال  
 املتدين املستوى فيها هو األخطر لكن و عديدة وتقنية واجتماعية اقتصادية أسباب اإلنتاجية الخنفاض فإن شك، ودون

 7% و اإلعدادية حيملون 12% و جمموع املشتغلني من %11دون  فما االبتدائية على احلاصلني نسبة بلغت حيث للمهارات،
 يف سبقتنا اليت العامل دول مع التنافسية سباق دخول هبذه الرتكيبة ميكن ال ، "و 2003 لعام اجلامعية الشهادات حيملون

 قصوى أولوية يعطي مما الظروف هذه وفق متقدمة تقانة ذات صناعات ميكن بناء ال و العلمي البحث و التعليم يف االستثمار
 (.1881الدولة,  ختطيط املستمر".)هيئة ولتأهيل التدريب باإلضافة إىل النوعي و الكمي للتعليم

 ظهور عن النامجة نزوح الرساميل عرب األوىل :ناحيتني من البطالة مشكلة تفاقم يف والدخول الثروات توزيع سوء ساهم كما
 تناسب عدم تضمن التوزيع سوء أن والثانية .الوطين االقتصاد يف استثمارها ميكن كان رساميل من القطر حرم مما كبرية ثروات

 يف نقص إىل أدى السوق. وهذا يف السائدة األسعار وبني كبرية منهم لشرحية أو الناس لغالبية النقدية الدخول بني كبرية ولدرجة
 والذي السوري االقتصاد به يتصف الذي التضخمي الركود خلق يف ساهم وهذا العامل .السائدة لألسعار بالنسبة الشرائية القوة

 التشغيل. ومستوى على االستثمار سلبيا   ويؤثر أثر
 يف كبريا دورا   متارس ما تزال سوريا يف الدولة أن من الرغم على االقتصادي، الدولة دور يف تراجعا   السوري االقتصاد وشهد

 النفط تصدير استثنينا إذا (التجارة اخلارجية حقل يف سواء   2711وخاصة منذ  باالحنسار بدأ الدور هذا أن إال االقتصاد،
 وللقطاع وللتخطيط الدولة لدور االعتبار وإعادة هذا االحنسار إيقاف جداَ  املهم االستثماري. ومن االنفاق حقل ويف السوري(

 استثماراته، وضآلة اخلاص، القطاع منها يعاين اليت اخلاصة الظروف السوري، بسبب التنموي املشروع يف أساسي كالعب العام،
  .العمل فرص من الكايف العدد على توليد احملدودة قدرته وبالتايل

 الكمية الناحيتني عالية من مبعدالت ينمو الذي العمل، عنصر على الطلب جانب إضعاف إىل أدت السابقة، العوامل كل
 السنوات خالل بذلت اليت احلثيثة من احملاوالت الرغم على مرتفعة معدالهتا واستمرار البطالة، مشكلة مفاقمة إىل وأدى والنوعية،

 .ملعاجلتها املاضية السبعة
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 اخلاص القطاع دفع أهنا تستطيع احلكومة اعتقاد بسبب ، 2001 و 1995 عامي بني البطالة ظاهرة تفاقمت كيف الحظنا وقد
 ، 1991 لعام 10 رقم االستثمار قانون بعد صدور 1994 و 1992 عامي بني استثماراته وترية على واحملافظة لالستثمار

 العاملني نصيب نقص من ذلك على ترتب وما العمل عن أعداد املعطلني تراكم إىل قاد مما اجملال، هذا يف الرتاخي إىل فاجتهت
 االستثمار على احلافز انعدام إىل وبالتايل االقتصادي والركود الفعال الطلب تدين إىل قاد بدوره الذي اإلمجايل، احمللي الناتج يف

 القطاع اخلاص. لدى
 للقيام تبذهلا اليت كل اجلهود من بالرغم الصغرية، املشروعات ودعم التشغيل هيئة بعدها ومن البطالة مكافحة هيئة نشاط وتتبع

 هذا يف األساسي الالعب تكون أن قادرة على تكون لن ولكنها العمل فرص بعض توفري يف تسهم قد أهنا يوضح مبهامها،
 الوافدين تشغيل إىل إضافة العمل، عن املعطلني من املخزون التارخيي المتصاص عمل فرص وخلق البطالة مكافحة اجملال. إن

 أن هلا جيوز وال األوىل بالدرجة احلكومة مسؤولية هي وافد، ألف 250 من سنويا  بأكثر عددهم واملقدر العمل سوق إىل اجلدد
 .االقتصادي اإلصالح مشروع يف ورد كما اخلاص، على القطاع املسؤولية هذه تلقي

 
 تكثيف ونتائج  -

 السنوات الرتاجع خالل إىل املشكلة هذه اجتاه من الرغم على البطالة، مشكلة من مزمن بشكل السوري االقتصاد يعاين -2
  .األخرية

 بشكل ترتكز البطالة سنة . كما 11-11العمرية  الفئة يف وخاصة الشابة العمرية الفئة يف رئيسي بشكل البطالة ترتكز -1
 اجلامعات  خرجيي بني وخاصة املتعلمة الفئات يف واضح

 قبل اجلامعية وما االختصاصات لبعض للدولة امللزم التوظيف وخاصة التوظيف، يف دورها عن الدولة تراجع أدى -1
 .األخرية السنوات يف وخاصة املشكلة تفاقم إىل اجلامعية،

 هذه ويف مقدمة متواضعا ، االقتصادي األداء من جتعل اليت املزمنة املشكالت من مجلة من السوري االقتصاد يعاين -1
 على الضغط إىل ما أدى التسعينات. وهو منتصف منذ والسيما واخلاص العام بشقيه االستثمار ضعف املشكالت

  .الدراسة سنوات خالل البطالة معدالت وارتفاع الطلب، جانب من العمل سوق
 مقاربة نضوج أية عدم بسبب البطالة، مشكلة معاجلة إىل الدولة قبل من اتبعت اليت واإلجراءات السياسات تؤد ومل

  .للمعاجلة حقيقية
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 أن من املمكن التبادل حدي وحتسن عامل/املال رأس وخمزون اإلنتاجية مستوى حتسن أن التطبيقية، النتائج وبينت -1
 معنوية عدم بينت فإن النتائج املؤسسي، األداء ملؤشر بالنسبة أما .املتعاقبة السنوات خالل البطالة ختفيض إىل تؤدي
  .سورية يف العمل سوق يف تأثريه

 القطاعات وخاصة يف السوري االقتصاد يف االستثمار معدل زيادة يف ترتكز البطالة مشكلة ملعاجلة الرئيسية التوصية إن -1
 عوامل أهم أحد خاصة، باعتبارها أمهية االستثمارات هذه يف التكنولوجي اجلانب إيالء مع للعمالة، االستخدام كثيفة

 املنتجات تنافسية حتسني على سورية الرتكيز يف االقتصادية السياسة راسم على أنه كما .االقتصاد يف اإلنتاجية منو
 هذه يف الرأمسايل املكون وزيادة اخلارجي مع العامل التجاري التبادل شروط حتسني هبدف االقتصاد، يف املصنعة

 وأسعار قيم إىل يؤدي كما أعلى، مضافة قيم خلق إىل يؤدي يف اإلنتاج الرأمسايل املكون زيادة أن حيث املنتجات،
 معدالت وزيادة البطالة معدل وختفيض سورية يف العمل سوق ظروف إىل حتسني وتاليا ، الدولية، السوق يف أعلى

 .التشغيل

،  1821عام  %11.1إىل  1828عام  10%وشهدت معدالت البطالة ارتفاعا  غري مسبوقا  نتيجة هذه األزمة، فارتفعت من 
 مليون عامل، واستمرت 1.1كما هو وارد يف تقرير املركز السوري للبحوث والسياسات، وبلغ عدد العاطلني عن العمل حوايل 

، كما اوضحه تقرير جملة األيكونوميسيت الربيطانية، وبالتايل يبلغ عدد 1821عام  %18معدالت البطالة يف االرتفاع لتصل إىل 
 .مليون عامل 1.811العاطلني عن العمل حوايل 

نتيجة تراجع  %91مليون عامل فلقد ارتفعت إىل أكثر من  1.111أما بالنسبة ملعدالت البطالة يف القطاع اخلاص الذي يشغل 
وأكده حبث املنتدى االقتصادي السوري حول املصانع يف سورية أن نسبة البطالة يف القطاع  ،%18املشاريع االستثمارية بنسبة 

 .1821يف هناية عام  %11اخلاص جتاوزت 
 

 على البطالة ) وقائع عمالنية ( األزمة الراهنة مفاعيل -1
 

مستمر وبوترية متسارعة بسبب إغالق عدد كبري من املصانع نتيجة القصف اهلمجي على إن أعداد العاطلني عن العمل يف تزايد 
املصانع واملناطق الصناعية خاصة مبحافظة حلب, واملتغريات الدميوغرافية اهلائلة اليت تشكلت مع نزوح ما يزيد على مخسة ماليني 

تلك املتغريات من انعكاسات سلبية خطرية تطاول أمناط  شخص عن منازهلم ومدهنم إىل مناطق داخلية أكثر أمانا ، وما حتمله
السلوك والعادات واألعمال، وال سّيما أن كثريا  من السوريني مضى على نزوحهم ما يقرب من اربعة أعوام، وليس هناك ما يشري 

 .زلإىل عودهتم قريبا  يف ظل التوقعات اإلحصائية اليت تتحدث عن تضرر أو تدمري ما يصل إىل مليون من
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اضطرار آالف السوريني إىل النزوح لدول اجلوار وإقامتهم فيها وسط ظروف إنسانية واقتصادية واجتماعية صعبة جنمت  -
عن تراخي اجملتمع الدويل يف التعاطي مع احتياجاهتم الضرورية جبدية ومسؤولية، وهو لألسف أمر سيكون له تبعاته 

 .يبا  إىل ديارهم ومنازهلم، أو تأخروا إىل حني انتهاء األزمةالسلبية على املدى البعيد، سواء عاد هؤالء قر 
الرتاجع احلاد يف مستويات الدخل الفردي نتيجة توقف عجلة اإلنتاج احمللية وتضرر املنشآت االقتصادية واخلدمية على  -

نوات على اختالف مستوياهتا وملكيتها، وصعوبة استعادة االقتصاد السوري لنشاطه السابق إال بعد مضي عدة س
انتهاء األزمة ال تقل مدهتا عند أشد املتفائلني عن مخس إىل عشر سنوات، وهو ما يعين استمرار معدل الفقر يف 

 .االرتفاع، ولو بنسب أقل من السابق، وحمافظته على وضعه الراهن عند بدء حتسن النشاط االقتصادي العام
هذه الطبقة انزلقت حنو األسفل لتنضم إىل دائرة الفقر بفعل فقدان اندثار الطبقة الوسطى متاما ، فالشرحية األكرب من   -

أفرادها ألعماهلم وتآكل أو خسارة مدخراهتم املالية، فيما استغلت شرحية قليلة من الطبقة الوسطى األوضاع احلالية 
 .لتحسني مردودها املادي وأنشطتها االقتصادية وتنتقل إىل مصاف الطبقة الغنية

ة والطويلة األمد اليت سببتها اإلجراءات االقتصادية واالجتماعية العشوائية املتخذة خالل سنوات األزمة، األضرار الكبري   -
من قبيل طرق معاجلة عجز املوازنة وهدر الثروات االقتصادية والتسرت على الفساد الكبري واالكتفاء مبالحقة جوانب 

 .الدولة وغريهاصغرية وحمدودة من الفساد الصغري املستشري يف مؤسسات 
لذلك، إن االقتصاديني السوريني يؤمنون بأن مرحلة ما بعد األزمة ستكون األصعب بالنظر إىل حجم التحديات واألعمال 
املطلوب تنفيذها لرتميم ما أصاب اجملتمع السوري من أضرار جسيمة، بعضها قد حيتاج إىل سنوات كثرية إلصالحها ومعاجلتها، 

ال يعين  -كما يؤكد املركز السوري لبحوث السياسات بالتعاون مع منظمة األونرا   -ة عقود من التنمية فضياع ما يقرب من ثالث
 أنه ميكن اسرتجاعها يف ثالثة عقود أيضا .

 

 :و للحد من ظاهرة البطالة يجب العمل على ما يلي
التعايف االقتصادي الشاملة، ويف لتنشيط سوق العمل ، بشكل منفصل عن سياسات   ال ميكن تطوير حزم إجراءات خاصة

لزيادة فرص العمل   سورية، وبرغم ظروف احلرب واألوضاع األمنية الصعبة، ميكن تلخيص أهم السياسات املقرتحة اليت تؤدي
 أمهها برأيي .. متكني اإلنتاج احمللي )الصناعي ،احلريف ،اخلدمي ،الزراعي ( وتعزيز قدرته على املنافسة على الصعيد احمللي

للشركات احمللية ،وأوهلا: تأمني املواد األولية ومستلزمات اإلنتاج باحلد األدىن من   التسهيالت واملزايا  من خالل تقدمي  واخلارجي
 الكلفة، أي بدون رسوم مجركية وضرائب خمتلفة.

، وعدد   ي أو الزراعي أو اخلدميباإلنتاج سواء الصناع   التسهيالت املصرفية واالقرتاض والتمويل  وتأيت اخلطوة الثانية بربط
 العمال يف املؤسسة أو الشركة .
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،نظرا  للدور اهلام الذي تلعبه يف تأمني الوظائف ومنحها الرتاخيص   كما تربز هنا أمهية تشجيع املشاريع الصغرية واملتوسطة
اعدهتا على الوصول إىل رأس املال املطلوب سواء يف القاعدة اإلنتاجية أو اخلدمية ، ومس  إلقامة األعمال  والتسهيالت اإلدارية

 .  لإلقالع مبشاريعها الصغرية
مساواة املواطنني أمام الفرص االقتصادية من خالل سيادة القانون وضمان املنافسة ومنع   ضمان  والتأكيد على ضرورة

مي تسهيالت استثنائية لبعض املهن فكرهتا على تقد  االحتكار، والعمل على إنشاء حاضنات األعمال االفرتاضية ،اليت تستند
الفكرية والقائمة على املواهب العلمية والذهنية الذاتية لرواد األعمال ومنحهم احلق بالقيام بأعماهلم مبوجب سجل جتاري مؤقت 

كلفة اختصار ال  ،ال حيتاج إىل مقر جتاري ملزاولة األعمال ومعفى من الضريبة لثالث سنوات جتدد سنتني ، هذا يساعد على
العالية اليت ال يقدر عليها الشباب عادة، ويقدم هلم التدريب واإلشراف على أعماهلم ومساعدهتم يف التسويق واالرتقاء باملقاييس 

إىل احلياة املهنية العادية من حيث الشروط واخلضوع للضريبة واألنظمة   ينتقل رواد األعمال  واجلودة ،وبعد مخس سنوات
 والقوانني .
الوزارات االقتصادية مع السلطة النقدية ،أما وزارة العمل ،فإن   اآلنفة الذكر, جيب أن تقوم هبا احلكومة خصوصا    ملهامأن هذه ا

تطبيق سيادة القانون، وخصوصا  قانون العمل، ومراقبة التشريعات واإلجراءات و السياسات اليت تؤثر سلبا    عملها الرئيسي هو
ليني، إضافة لتحسني قدرة الباحثني عن عمل من خالل تنفيذ برامج التدريب والتأهيل. هي بال على فرص التشغيل للعمال احمل

البطالة اليت أوجعت الشباب وال تزال بسبب التعثر يف اعتماد ” آالم“شك مقرتحات بناّءة وميكن أن ختفف إىل حد كبري من 
 على اعتماد جتارب مستوردة زادت الطني بّلة. اسرتاتيجية وطنية للتشغيل مبنية على معطيات الواقع احلقيقية ال

 

 (في مجال جذب االستثمارضرورات تنموية )  سادساا:

 التشريعية البنية تطوير يف يكمن سورية يف االستثماري املناخ حتسني عملية من أساسي كجزء األعمال بيئة تطوير على الرتكيز إن
 عقد ويف العاملية، للتنافسية سعيا   واإلنتاج اإلدارة يف اجلودة الشاملة مفهوم وإدخال وحوافز، تسهيالت من تضمن مبا واإلجرائية

 املستثمرين، متناول يف لتكون املعلومات توفري ويف صناعية، ومدن حرة مناطق وأجنبية وإنشاء عربية دول مع ثنائية ترتيبات
االقتصادية, ملا جلذب االستثمار من أمهية يف تأمني  العملية يف العام للقطاع كشريك اخلاص القطاع ودعم البشرية وتنمية املوارد

 فرص عمل وبالتايل تقليص حجم البطالة وعدم وجود أسباب لعمل هؤالء العاطلني عن العمل يف اقتصاد الظل لتأمني عيشهم.
 حيث االستثمار ية لضمانالعرب املؤسسة به تعمل الذي االستثمار ملناخ املركب املؤشر على االعتماد ميكن السياق هذا ويف 

 والتوازن التضخم معدل تشمل اليت الكلية املؤشرات االقتصادية إىل استنادا   االستثمار مناخ يف الرتاجع أو التحسن املؤشر يقيس
 .املقارنة ألغراض االقتصادي النمو معدل ذلك جانب إىل ويستخدم اخلارجي، والتوازن الداخلي
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 حتسن عدم على يدل االستثمار ملناخ املركب املؤشر ) تقرير مناخ االستثمار, أعداد خمتلفة ( أن يف الواردة البيانات من ويالحظ
 إال 2006 عام خالل من التحسن بعضا   أبدى قد املؤشر أن غري 2005 و 2004 الفرتة خالل سورية يف االستثمار مناخ يف
 .االستثمار مناخ يف اجلوار دول الضاغطة من السياسية الظروف تأثري بسبب 2007 عام يف وتباطأ عاد أنه
 التقرير إذ يبني االقتصادية املتبعة، السياسات حتسن بسبب أدائه على سورية يف االقتصادي النشاط حافظ آخر جانب من

 يف 5.2% إىل وارتفع 2003  عام يف 2.6% كان أن بعد 2004 عام يف 2% إىل االقتصادي النمو معدل يف بسيطا   اخنفاضا  
 عجز نسبة اخنفاض الداخلي التوازن مؤشر أظهر كما ، 2007 عام يف 6.5%وإىل  2006 عام يف 5.1% وإىل 2005 عام

 إىل بعد فيما ارتفعت 2004 عام 0.4% قدرها نسبة إىل 2003 عام 3.1% من اإلمجايل احمللي من الناتج العامة امليزانية
 تعاقب نتيجة 4.23% إىل النسبة وارتفعت وعادت 2006 عام يف 3.44% إىل  اخنفضت مث ومن 2005 عام يف  %5.08
 من 3.5% ونسبته العجز من حتوال   اخلارجي التوازن مؤشر سجل فيما احلكومة، لدى والتقشفية التوسعية املالية السياسات

 مث 2005 عام من بدءا   عجز إىل حتول أنه غري 2004 عام يف اجلاري احلساب يف2% ونسبته  الفائض إىل احمللي الناتج إمجايل
 معدل ذلك ارتفاع رافق ، 2007 عام يف قليال   واخنفضت 2006 عام يف 6.11% إىل اجلاري احلساب يف العجز نسبة ارتفعت
 الطلب وازدياد االجتماعي السوق اقتصاد إىل االنتقال أدى إذ 2003 -2007الفرتة  خالل 9.6% إىل 1.1% من التضخم

 والوقود الغذائية للمواد العاملية األسعار وتصاعد االستثمارات وزيادة التوسعية الكلية االقتصادية السياسة تطبيق جانب إىل احمللي
 التضخم. معدالت تسارع إىل

 وكان بعد فيما استقر الصرف سعر أن غري 2004 عام هناية يف 13% بنسبة السورية اللرية قيمة تدين املؤشرات هذه تغري رافق
 أن إال ،1881-1881عامي يف على التوايل %1.1و  %1.9بنسبة  السورية اللرية قيمة فارتفعت االستثمار مناخ تعزيز يف عامال  
 .1889 عام يف %8.11 بنسبة ثانية اخنفضت قيمتها

 املنطقة هذه ضمن للخدمات كامل حترير على والعمل الكربى العربية احلرة التجارة منطقة إطالق إىل االستثمار تشجيع أدى
 األموال رؤوس الستثمار املوحدة واالتفاقية العربية، االستثمار حمكمة دور من كل تفعيل وإىل املشرتك العريب العمل مستوى على

 االحتاد مع األطراف ومتعددة والسودان، واليمن وإيران تركيا من كل مع ثنائية اتفاقيات توقيع ومت .العربية الدول يف العربية
 غالبية وإزالة واخلدمات السلع جتارة وحترير املتبادل االستثمار وتشجيع والتجاري االقتصادي التعاون تنمية هبدف األوريب

 النظام يف االندماج حيقق أن املمكن من العاملية التجارة منظمة إىل لالنضمام حاليا   السعي أن كما االستثمار، معوقات
 فرص عدد وزيادة االستثمار حجم زيادة يف يسهم أن املمكن من الصناعية املناطق إنشاء يف التوسع وأن العاملي، االقتصادي

 .العمل
 

 :يأيت ما أمهها واليت املقبلة اخلطوات يف تالفيها يتم كي بسورية االستثمار مناخ يف الضعف نقاط إىل اإلشارة وجتدر
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 استثمار ويف تنفيذ القوانني يف واخللل والبريوقراطية كالروتني االستثمار على الضاغطة اإلدارية العقبات بعض وجود -2
 الرمسية االستثمار أوراق جتهيز صعوبة الواضح مشاريعه واملثال تنفيذ يف واملرونة السرعة إىل املستثمر حيتاج حيث الوقت

 .الرتاخيص على للحصول
 االستثمار. احتياجاتتلبية  يف احلالية مقدرته وعدم اخلاص املصريف القطاع حداثة بسبب املصريف التمويل ضعف -1
 أعدادهم والتصريح عن تسجيلهم وآلية االستثمارية املشروعات يف للعاملني االجتماعية التأمينات نظام ضعف -1

 .وأجورهم
 .البطالة وامتصاص املتاحة البشرية اإلمكانيات من لالستفادة العمل سوق تنظيم ضعف -1
 بسبب الكربى يف املدن وتتمركز  )والسياحي العقاري (ريعالس املردود ذات القطاعات إىل االستثمارات غالبية تتجه -1

 يف االستثمارية التحتية البنية ضعف أن سورية، كما يف النائية املناطق بعض يف االستثمار ميزات عن املعلومات غياب
 .سورية على عالية استثمارية فرص يضيع سوف االستثمار فيها فرص هتيئة وعدم النائية املناطق بعض

 والتنظيمي بالعمل املؤسسايت ضعف وجود إىل أدى السوق اقتصاد توجهات مع احلالية اإلدارية العقلية تناسق عدم -1
 لسياسة موحدة رؤية دون لالستثمار أو تروج الرتاخيص متنح متعددة حكومية جهات وجود عن فضال   لالستثمار،
 بالصناعات املتعلق 1952 لعام / 47 / رقم القانون ذلك الواضح على واملثال السوق، اقتصاد وتوجهات االستثمار

 باالستثمار تتعلق أخرى وقرارات وقوانني الزراعية، باملشاريع اخلاص 1986 لعام  /10/واملرسوم اليدوية، واحلرف الصغرية
 باالستثمار اخلاصني1987 لعام /198/ ورقم 1985 لعام /186/  رقم للسياحة األعلى اجمللس كقرارات اخلدمات يف

 .اجلديدة اخلاصة واجلامعات ترخيص املدارس وقوانني السياحي
 البيئة توفري اقتصادي استدعت إصالح سياسة تبين إىل أدى االجتماعي السوق اقتصاد إىل االنتقال أن إىل اإلشارة وجتدر

 أهداف حتقيق يضمن ومبا واألجانب، والعرب املستثمرين احملليني طموحات يليب استثماري حميط خللق واملؤسساتية التشريعية
 السوق إىل للدخول اخلارجي املال رأس تشجيع وهي االستثمار، جمال يف االقتصادية واالجتماعية للتنمية العاشرة اخلمسية اخلطة

 .سنويا   عمل فرصة 1250وتأمني  ّكلها باالستثمار املتعلقة واإلجراءات التحتية البىن وتطوير التنموي، االستثمار احمللي، وحتفيز
 القطاع وإصالح اخلارجية التجارة حترير وكان أمهها االستثمار، لتشجيع املواتية البيئة توفري يستدعي األهداف هذه حتقيق إن

 الفوائد هيكل لتغيري النقدية للسياسة جديد إطار ووضع تأمني، خاصة وشركات مصارف إحداث إىل أدى مما واملايل، النقدي
 نظام الضرائب إصالح عن فضال   األمريكي بالدوالر السورية اللرية ارتباط وفك الصرف أسعار اآلجلة، وتوحيد احلسابات باجتاه

 اليت العمل فرص وعدد زيادة االستثمار يف وأسهمت االستثمار مناخ على اإلجراءات هذه انعكست وقد اجلمركية، والرسوم
 .املباشر األجنيب االستثمار أو التقليدي ستثماراال طريق عن سواء املنفذة املشاريع وفرهتا
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املسألة األساسية يف عملية إعادة تأهيل الصناعة السورية وتنشيطها ويف ظل األزمة الراهنة واخنفاض االستثمار يف سورية تكون 
هي التمويل، خاصة بعد استنزاف معظم االحتياطي الوطين من القطع األجنيب. يف مرحلة ما بعد األزمة ميكن سد جزء هام من 

لرساميل السورية املهاجرة، وإلغاء احلاجة إىل التمويل من خالل املنح واملساعدات والقروض والتسهيالت اخلارجية واستعادة ا
جتميد األموال السورية يف املصارف اخلارجية، إضافة إىل موارد النفط والغاز املأمول إنتاجها من الشاطئ السوري. لكن املشكلة 

السنوي لغرفة صناعة احلقيقية اليوم هي يف توفري املوارد املالية الالزمة يف املرحلة احلالية، وهذا ما طرحه الصناعيون يف املؤمتر 
خبصوص حاجتهم إىل القروض والتسهيالت إلعادة إقالع منشآهتم، ورد رئيس الوزراء  1821نيسان  11دمشق وريفها بتاريخ 

بأن هناك صعوبات يف تلبية كل الطلبات نتيجة نقص املوارد اليت من بينها الضرائب اليت كان الصناعيون يدفعوهنا قبل تدمري 
ألة اهلامة اليت جيب مناقشتها مناقشة جادة ومسؤولة هي: كيف ميكن توفري التمويل الالزم والضروري إلعادة منشآهتم. إن املس

 تشغيل املنشآت الصناعية العامة واخلاصة ذات األولوية يف املرحلة احلالية يف ظل حمدودية موارد احلكومة؟
 فيما يلي بعض املقرتحات اليت ميكن مناقشتها يف هذا اخلصوص:

حث املصارف على استخدام التأجري التمويلي وتشجيع القطاعني العام واخلاص على االستفادة من هذا األسلوب إلعادة  -2
 تأهيل املنشآت املتضررة.

إحداث صندوق وطين لتمويل إعادة تأهيل الصناعة يكون من موارده فرض رسم على املستوردات الصناعية اضافة إىل أية  -1
 .موارد أخرى ممكنة

االتفاق مع شركات منتجة لآلالت من الدول الصديقة على تزويد املنشآت الصناعية املتضررة باآلالت والتجهيزات مقابل  -1
 تسديد قيمتها أو جزء منها مبنتجات املشروع.

 ئدة الرائج.تشجيع املصارف اخلاصة على التمويل الصناعي من خالل حتمل الدولة الفرق بني الفوائد التشجيعية وسعر الفا -1
تسهيل عملية منح القروض والتسهيالت املصرفية للمنشآت الصناعية حبيث تكون موجودات املعامل هي الضمانة هلذه  -1

 القروض.
اإلسراع يف البت بطلبات التعويض للمنشآت الصناعية املتضررة وصرف جزء معقول من هذه التعويضات مبا ميّكن أصحاب  -1

 غيلها ولو باحلدود الدنيا.هذه املنشآت من إعادة تش
تشجيع وتسهيل عملية حتويل الشركات الفردية إىل شركات حمدودة أو مسامهة خاصة أو عامة تطرح أسهمها لالكتتاب  -9

 العام هبدف تغطية ما ميكن من نفقات إعادة التأهيل.
شرتكة أو مسامهة عامة لتغطية قيمة حتويل بعض الشركات الصناعية العامة اليت هي خارج اإلنتاج حاليا  إىل شركات م -1

 اآلالت والتجهيزات الالزمة إلعادة الشركات إىل اإلنتاج وفق قواعد وأسس واضحة وحمددة..
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 (العشوائيات وطرق مكافحتها االندماج التنموي ) سابعاا: 
الظل داخل العشوائيات ليس فقط بل  من املعروف بأن انتشار العشوائيات له نتائج وآثار على اجملتمع, ومن آثاره انتشار اقتصاد

ومجيع األعمال اليت أسست لوجود مثل هذه املناطق تعترب من اعمال اقتصاد الظل, وينتشر هذا االقتصاد بشكل كبري ضمن 
العشوائيات وذلك بسبب عدم وجود رقابة عليهم لصعوبة وصول أجهزة الدولة ملكان عملهم, وتكثر مثل هذه املناطق يف سورية  

لذلك جيب العمل على إدماج وجعل هذه املناطق نظامية ملا تشكله من أمهية كبرية يف إدماج الكثري من األعمال ضمن  ككل,
 االقتصاد الرمسي. وسوف نتحدث عن أسباب وجود مثل هذه الظاهرة وزاقعها يف سورية وبعض الطرق إلدماجها.

 أسباب انتشار السكن العشوائي يف سورية: -2

 لعدة اسباب نذكر منها : العشرين القرن منتصف حوايل سورية يف والنمو باالنتشار العشوائي السكن ظاهرة بدأت
 اهلجرة معدالت من تزيد عنها عوامل نتج ، واملدينة الريف بني املتوازنة غري التنمية عن ناشئةالريفي:  الطرد أسباب 

  : مثل الرئيسية املدن إىل الداخلية
 . الكربى باملدن مقارنة العامة اخلدمات مستوى تدين -
 .واألرياف الصغرى املدن يف والصحية والرتفيهية والثقافية التعليمية املؤسسات مستوى تدين -
 . الريف يف السكاين النمو ومعدل السكانية الكثافة وزيادة الوالدات نسبة ارتفاع -
 . الريف يف العمل فرص قلة -

 املتنوعة والسياحية التعليمية والثقافية و االقتصادية للنشاطات الرئيسية الفعاليات متركز ناشئة : المدني الجذب أسباب 
 . فيها املختلفة العمل جماالت وفرص تركز من ذلك تبع ما و ، الكربى الرئيسية املدن عدد يف

 تنفيذ أدوات وعدم توفري ، السكن لقضية االجتماعي البعد وتغييب ، حقيقية إسكانية وبرامج سياسات إىل االفتقار 
 : اآليت خالل من نتائجها تتضح ، وجودها حال يف الربامج هذه

 وذات ، الوسطى وخاصة الفئة ، املدن سكان من الغالبية احتياجات لتلبية الشعبية املساكن من املنظم املعروض ضعف -
 . احلقيقية واحلاجة األزمة تعيش اليت ، احملدود الدخل

 . لألفراد الدخل متوسط إىل نسبة النظامي السكن وأجور أسعار غالء -
 ببناء األساسي وإمهال دورها ، الرفاهية سكن بناء إىل والتعاوين( العام (السكن جمال يف عاملة أساسية قطاعات اجتاه -

 احملدود. الدخل لذوي االقتصادي السكن
 . العشوائي ظاهر السكن حجم زيادة يف مباشر وغري مباشر بشكل ساهم منظم غري خاص لقطاع منظم غري نشاط -
 وتقنية تشريعية(تنظيمية  أسباب  : ( 
 . احملافظات مراكز مدن يف )والتقسيم التنظيم(بشقيه   /7 / بالقانون العمل توقيف -
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 مما ، حتقيق غاياته يضمن الذي بالشكل أحكامه تطبيق مستلزمات تأمني وعدم ، 2797 لعام / 18 / القانون إصدار -
  . كبرية سلبية لنتائج أدى

 خالف ا للتخطيط أراضيهم بإفراز التهرب إىل 2797 لعام / 18 / بالقانون املشمولة األراضي مالكي من عدد اجتاه -
  . األسهم أسلوب وفق وفراغها املخالفني إىل وبيعها ، املصدق

 احلاجة عدم توفري وبالتايل ، العمراين التوسع ملناطق التفصيلية واملخططات ، التنظيمية املخططات بإجناز التأخر -
 . للبناء املعدة األراضي من احلقيقية

 حاجتها لتأمني جتد متنفس ا مل املواطنني من كبرية شرحية أن إذا ، العشوائي السكن لظاهرة السريع النمو يف ساهم ذلك كل
 البيئية أو الصحية أو الفنية املعايري من ألي نوع ختضع ال مساكن لبناء احملمية أو الزراعية األراضي على باالعتداء سوى السكنية

 توفر وعدم للمساكن احلاجة ضغط حتت واقع ا أمر ا ، وأصبحت األراضي هذه حساب على املخالفات مناطق فتشكلت ،
 . مع الطلب تتناسب مبساحات للبناء املعدة األراضي

 

منطقة خمالفات يف دمشق وريفها، موزعة على مساحة  11وأّكدت دراسة رمسية حديثة لوزارة اإلسكان يف سورية على وجود 
ألف هكتار. وأشارت إىل أن التزايد احلاصل يف مناطق السكن النظامي وصلت خالل العشر سنوات األخرية إىل  21تقارب 

ر باحث وقدّ   %188بينما مل تشر إىل حجم التزايد يف مناطق السكن غري النظامي، اليت يقدر اخلرباء بأهنا تزايدت  .188%
 1 من السكان البالغ حنو %18سوري عدد سكان دمشق وريفها الذين يشغلون مناطق السكن العشوائي املخالف بأكثر من 

منطقة عشوائية ويقول  18مليون، أي أكثر من مليوين شخص يعيشون يف مناطق عشوائية خمالفة بكل املقاييس تبلغ أكثر من 
ف هو "جتمعات سكنية غري مرخصة وخمالفة للمخططات التنظيمية، وترتكز يف معظم عادل فقري إن السكن العشوائية املخال

مناطق دمشق وحميطها، حىت أن بعض األحياء الراقية كاملزة وكفرسوسة ال ختلو من جتمعات سكنية عشوائية على أطرافها، 
شري الدراسات اليت قامت هبا هيئات تنموية وت "ليقرتب بعضا  من هذه املناطق لشكل مدن الصفيح احملاورة ألفخر وأغىن املناطق

مليون. مما ينعكس على  1 مليون ساكن، فيما يقطنها حاليا  حوايل 1إىل  2.1إىل أن مدينة دمشق مصممة لتستوعب من 
إىل أن مستوى اخلدمات والطرق والبنية التحتية غري القادرة على ختدمي وتوفري املتطلبات األساسية لعدد كبري من السكان ويشار 

العشوائيات يف سورية عموما  ودمشق خصوصا  بدأت منتصف اخلمسينات يف مناطق حمددة وحمصورة، وازداد عددها يف عقد 
خالل العقدين الثامن والتاسع، مث تضاعف  %288السبعينات بشكل الفت بسبب هجرة أبناء الريف إىل املدينة، وتضاعف 

خالل السنوات العشر األخرية بسبب ارتفاع أسعار األبنية واملواد األولية بشكل كبري، وكذلك اهلجرة املتزايدة وغري  188%
املنظمة من الريف إىل املدينة، وأخريا  عائالت اجلنود والعمال من ذوي الدخل احملدود جدا ، والفئات اليت تعرض سكاهنا إلزالة 

ا داخل مناطق التنظيم وامتدت العشوائيات يف دمشق وحوهلا لتخرق اإلجراءات اإلدارية وهدم نتيجة استمالك الدولة هل
والتنظيمية والبيئية وحىت العسكرية، واستندت إىل شبكة واسعة منظمة من الفساد اإلداري والتجاري. وأنتجت مناطق ال تتوافر 
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أنتجت طبيعة عالقة اجتماعية غريبة وغري سوية يف الكثري فيها احلدود الدنيا ألنظمة اإلنشاء اهلندسي واخلدمي والصحي، كما 
من احلاالت، وباتت واقع حال من الصعب التعامل معه كما هو من الصعب إزالته وإلغائه وتعرضت بعض األبنية يف مناطق 

للحد األدىن من السكن العشوائي يف السنوات األخرية يف مدن سورية خمتلفة لتصدع واهنيار نتيجة سوء تنفيذها وافتقارها 
من  %28من سكان سورية، فيما تشكل مساحتها أقل من  %12السالمة املعمارية ويبلغ عدد سكان دمشق وريفها حنو 

ألف وحدة سكنية خالل  119سنويا ، وحتتاج سورية إىل  %1مساحة سورية. ويبلغ النمو السكاين يف دمشق وريفها حنو 
 اخلمسية العاشرة وفق تقديرات رمسية.

تمثل انعكاسات هذه األزمة بتشويه مدينة دمشق واإلساءة إىل مقومات تعريفها املدينة احلديثة. باإلضافة إىل هتديد وجودها، وت
خاصة وان هذا السكن العشوائي يقع ضمن مناطق منظمة وحديثة، وتتوغل بشكل خطري ضمن املناطق اخلضراء والزراعية، 

ناطق النظامية وتتهم بعض مؤسسات اجملتمع املدين حمافظة دمشق بالتقاضي من وينعكس وجودها على تدين جودة خدمات امل
املخالفات بل وتشجيعها من خالل الفساد يف البلديات وهيئات مراقبة تنظيم السكن، وتطالب بإزالتها ووضع خمططات 

 تنظيمية جديدة هلا وإيقاف وقمع املخالفات واحلد من الفساد يف إدارات الدولة.
البالد يف األزمة املستمرة منذ أربعِة أعوام، وجد بعض "املقاولني العشوائيني" فرصة  نادرة  لتوسيع نشاطاهتم يف األحياء  ومع دخول

العشوائية دون مراقبة ، حيث شهدت العشوائيات خالل األزمة توسعا  أفقيا  وعاموديا  متواترا  على حد سواء، فيما وجدت األبنية 
ا  كثيفا  على الفور، بعد النزوح الكبري الذي شهدته املدن السورية من األرياف املشتعلة أمنيا  ومن احملافظات احلديثة اقباال  سكاني

 .األخرى على حد سواء
ومن أبرز املستجدات اليت محلتها األزمة إىل أزقة العشوائيات... توافد آالف املهجرين والوافدين من املناطق الساخنة يف األرياف 

أكثر أمنا  يف مراكز املدن، حيث نالت العشوائيات احلصة األكرب منهم يف ظل التوسع العمراين الكبري الذي شهدته إىل مناطق 
من األحياء املنظمة يف املدن وضواحيها، األمر الذي أدى إىل ارتفاع االسعار  -أقل تكلفة–خالل األزمة، إضافة إىل كوهنا 

جة استضافة األهايل ألقارهبم "كضيوف دائمني" ، حيث بات املنزل الواحد جيمع بشكل جنوين، وشكل ازدحاما  متزايدا  نتي
 .أكثر من عائلة يف الوقت نفسه

 نتائج المسح للعشوائيات في سورية 
 يف العشوائي، هي السكن ملناطق سوء ا األكثر) السكانية الكثافة ، سكان عدد ، مساكن عدد(الكمية  املؤشرات -

 يف طويلة لعقود الرئيسة للوافدين االستقطاب نقاط شكلت ألهنا )محص ، حلب ، وريفها دمشق(الرئيسية  احملافظات
 . سورية
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 " جتاوز ا مت تسميتها اليت احملافظات يف هي األسوأ )وعمل وتعليم تربية : والسكان األسر خصائص (النوعية املؤشرات -
 تستكمل مل تنمية عملية يف خلل عن وهذا يعرب ،)الزور دير ، احلسكة ، الرقة(الشرقية احملافظات أي " النائية احملافظات

 العشوائيات. ونشوء الداخلية للهجرة الرئيسية األسباب من وكانت ، ومشوليتها توازهنا أشكال
 معاجلتها فإن متطلبات وبالتايل ، األوىل بالدرجة عمرانية هي اآلن حىت العشوائي السكن مناطق يف األساسية املشكلة -

 املناطق القائمة. سوية لرفع والعالجي ، توسعاهتا من للحد الوقائي بشقيها أيض ا عمرانية
 وما ،)عزل سكاين ، أمية ، بطالة(مباشرة  اجتماعية مشكلة هي ، اجلدية املعاجلات تأخر حال يف ، الكبرية املشكلة -

 حىت ، خمتصر وبتعبري ، املناطق يف هذه )واألخالقي األمين املستوى احندار و اإلحباط(مباشر غري بشكل ذلك عن ينتج
 باملعاجلات والتأخر ، رئيسي بشكل مكانية و مرتسمات جغرافية مواقع هي سورية يف العشوائيات اعتبار ميكن ، اآلن

 االجتماعية والقيم البيئة عن مستقلة اجتماعية وقيم بيئات ذات جملتمعات وجتمعات املناطق هذه لتحول يهيئ الالزمة
 ونشوء لتقبل ، واإلحباط والتقوقع واجلهل البطالة و الفقر خصائص فيها توافرت مؤهلة إذا بيئات ، األساسية العامة
  السلبية. املمارسات والسلوكيات مجيع

 املناطق هذه لواقع احللول واملعاجلات إجياد على 1888 عام بعد خاص وبشكل ، احلكومي والرتكيز االهتمام من بالرغم -
 : حمورين يف تندرج املتخذة اإلجراءات مجيع فإن ،

 اسرتاتيجية للحل. رؤى عن وليس ، آنية أفعال ردود عن تعرب ، قائم لواقع إسعافيه معاجلة إجراءات -2
 ، ومفرداهتا بكافة جوانبها للحلول صحيح وتوجه دقيق حتليل عن تعرب ، وهامة واضحة اسرتاتيجية حكومية رؤى -1

 سرطاين توسع مقابل يف ، للعمل احلكومي بطيئة آليات نتيجة ، وتنفيذها بتشريعها القرار ملرحلة تصل مل لكنها
 . العشوائي السكن لظاهرة سريع

ومع بدء العد التنازيل إلعالن املصور اهليكلي ملدينة دمشق واملصور اإلقليمي لريفها والذي اعتمد يف إعدادمها على اعتبار دمشق 
متثل   50٪وريفها إقليما  واحدا  فإن مشكلة العشوائيات لن تنتهي باملخطط احلايل وإن كانت احتمالية اخنفاضها إىل نسبة 

 ٪18دمشق لربناجمها الطويل األمد ملعاجلة هذه املشكلة خاصة وأن لغة األرقام تشري إىل أن نسبة  اهلدف الذي وضعته حمافظة
هكتار من العشوائيات يف دمشق وريفها. ويف هذا الصدد فإنه وبالرغم من اجلهود املكثفة اليت أخذت  1888من املساحة املبنية 

اولة تنظيم بعضها فإن حركة التوسع العشوائي مازالت مستمرة باعتبارها تربز يف اآلونة األخرية للحد من توسع العشوائيات وحمل
املظهر اخلارجي ملشكلة أعمق فاقت مساحتها النهائية تقديرات اجلهات اليت تتعامل مع هذا امللف الذي افتقد يف أغلب 

ما صدر عن حمافظة دمشق من أرقام  األحيان إىل خطة متكاملة تشمل مجيع اجلوانب املتعلقة فيه ليكون األخطر يف املوضوع هو
أولية أثبتت انتشار العشوائيات يف حميط املراكز املدنية الكربى واملتوسطة كافة وإن كان متوضعها األكرب بالنسبة إىل إمجايل العام 

-11يرتكز يف مدن دمشق وحلب ومحص اليت تشكل نقاط جذب للهجرة الداخلية قدرت تلك األرقام أن ما ال يقل عن )
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( يف مدن حلب ٪11-18( وسطيا  من مدن مراكز احملافظات يتألف من سكن عشوائي وأن هذه النسبة ال تقل عن )18%
يف محص اليت تعد عشوائياهتا األكثر تضخما  يف القطر كله سواء من الناحية الكمية أو على  (40-35%) ودمشق وريفها وعن

 .مستوى عدد السكان والكثافة السكانية
  (توصيات لتنظيم العشوائياتموية ) ضرورات تن 
 الشعيب السكن يف مشاريع التوسع عرب ، وقانوين منظم بشكل املسكن حيازة على الدخل حمدودي شرائح قدرة تعزيز -

 التوجه. هذا لنجاح منوذج ا الشباب الرائد إلسكان املشروع واعتبار ، الشرائح هلذه املوجه التعاوين وكذلك امليسر
 الدخل. حمدودي لشرائح الذايت البناء أجل من امليسر واإلقراض التمويل أشكال وتنويع توفري -
 العقارية جانب مشاريعه إىل املوجهة اإلسكانية السياسات هذه تنفيذ يف املسامهة على املنظم اخلاص القطاع تشجيع -

 الرحبية
 . ميسرة الدخل بشروط حمدودي شرائح أمام وإتاحتها ، الكايف بالشكل للبناء واملهيئة املنظمة األراضي مقاسم تأمني  -
 ، املطلقة من األولويات ذلك واعتبار ، القصوى بالسرعة العشوائيات ومساكن ملناطق اإلنشائية السالمة دراسات اجناز -

 . ذلك ضوء فورية يف إجراءات من يلزم ما واختاذ ، املتكررة االهنيارات كوارث ضوء يف
 األخري احلل هو بشكل كامل املناطق هذه وإزالة هدم واعتبار حدة، على عشوائية منطقة لكل االقتصادية الدراسات اجناز -

 والتأكيد ، حل أي تنفيذ األحوال معظم تؤخر يف عالية كلف من يتطلبه وما ، قائمة عقارية لقيم خسائر من يرتبه ملا ،
 كحل العمراين التخطيط ألسس مقبولة وحدود ا اإلنشائية يراعي السالمة مبا املناطق هذه وتشذيب هتذيب مبدأ على

 العامة. باحلالة اقتصادي
 العشوائيات. مبشاريع تطوير املسامهة على ، العقاري التطوير شركات رئيسي وبشكل ، املنظم اخلاص القطاع تشجيع -
 أن على والتأكيد املشكلة، من جزء   وليس ، حل أي من رئيسي ا جزء   العشوائي السكن مناطق يف القاطنة األسر اعتبار -

 املناطق هذه يف العمران تطوير وأن ، تعيش فيها اليت لألسر احلياة نوعية تطوير هو ، العشوائيات ملعاجلة األساسي اهلدف
 . احلجر البشر وليس سوية رفع هو اهلدف أن أي ، لذلك وسيلة هو

 فيها. وبرامج التدخل احللول صياغة عن االعتبار بعني نشوءها وأسباب عشوائية منطقة كل خصوصية أخذ -
 العشوائيات. مناطق يف الشباب لشرائح موجهة خاصة اجتماعية برامج وتنفيذ صياغة ضرورة -
 مفصل، التسرب( بشكل ونسب بالتعليم العشوائي )االلتحاق السكن مناطق يف والتعليم الرتبية مؤشرات دراسة ضرورة -

 فيها. أي خلل ومعاجلة الرتبوية العملية وخمرجات مدخالت وقياس منهجي بشكل ومتابعتها
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 لتنظيم القطاع غير المنظم في سورية ضروراتثامناا: 
 إطالق المشروع الوطني لالنتقال من القطاع غير المنظم إلى المنظم -

باشراف اخلبري االقتصادي , ومنها عمل حول  عملية تنظيم القطاع غري املنظم  ورش بادرت احلكومة غري ذي مرة اىل اطالق
العاملي هريناندو ديسوتو املختص يف هذا اجملال ملا هلذا القطاع ابعاد كثرية وخمتلفة وهناك الكثري من الدول اليت متلك تقديرات 

  حول حصة هذا القطاع يف اقتصادياهتا ولكن ليس لديها تعريف دقيق له.
ين لتحديد تعريف له ومعرفة مالحمه يف سورية والتعرف على تفاصيل أن هذه الورشة هي بداية إلطالق مشروع وط توأوضح

مكوناته بشكل دقيق ورسم السياسات والربامج اإلسرتاتيجية واملشاريع اليت تساعد يف حتديد نقاط القوة وحماصرة نقاط الضعف 
إىل فوق مستوى خط الفقر من خالل االقتصادية واالجتماعية مبساعدة اخلبري ديسوتو الذي استطاع نقل املاليني من الفقراء 

تنظيم هذا القطاع وهو ما نؤكده الن تقييم أدائنا االقتصادي جيب أن يقاس مبعايري احلد من الفقر والبطالة واليت سنتبعه كمنهج 
  يف تقييم فرتة منتصف اخلطة اخلمسية العاشرة.

الذي سيكون بإشراف مباشر من اللجنة االقتصادية يف جملس د اهليكلية املشرفة على املشروع يدمت حتومع هناية أعمال الورشة 
الوزراء فيما سيكون املشرف الفين على املشروع هو املكتب املركزي لإلحصاء ومبشاركة جلان تضم وزاريت اإلدارة احمللية والعدل 

مات األولية والتشخيص كمرحلة أوىل وهيئة ختطيط الدولة واملصاحل العقارية وبالتعاون مع مجيع الوزارات جلمع البيانات واملعلو 
على أن ترفع اللجنة تقاريرها للجنة االقتصادية اليت تضم الوزراء املعنيني ملناقشة التقارير وعرضها على جملس الوزراء للبدء بعملية 

ق املسوحات على النقاش العامة اليت ستشمل مجيع الدراسات واجلهات العامة واخلاصة والقطاع األهلي والنقابات للبدء بتطبي
ارض الواقع وبعد االنتهاء من املسوحات خالل فرتة ال تتجاوز عاما ونصف سيتم اختاذ اإلجراءات املناسبة لتنظيم هذا القطاع 
من تعديل للقوانني أو تبسيط اإلجراءات وغريها من األمور اليت حتقق الفائدة الصحيحة والكاملة للدولة وألفراد القطاع غري 

  املنظم.
خلبري هريناندو ديسوتو أشار إىل أن دول العامل الثالث تعاين كثريا من هذه الظاهرة ومت التعامل معها بشكل جدي يف الدول ا

املتقدمة منذ منتصف القرن املاضي وكذلك مع منظمة العمل الدولية الن وجود هذا القطاع يعترب فشال للقطاع اخلاص بعدم 
  دى مسامهته بالناتج احمللي.معرفة فرص العمل اليت يقدمها أو م

و تتضمن املرحلة األوىل العمل على وجود تشخيص جيد لالقتصاد غري الرمسي السوري وهذا ما ال ميكن معرفته إال بعد القيام 
  باملسح املباشر وبعده نضع التعريف املناسب له.

قطاع فهو حيتاج للحصول على تسهيالت يف وجيب علينا أن نكتشف ما هي الوسائل القانونية خللق فرص النجاح هلذا ال
القروض وتوفري يف تكلفة اإلنشاء أو مدة الرتاخيص وغريها من العوامل احملفزة لدخوله ضمن القطاع املنظم وعلينا أن نعرف 
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ملكية مجيع العقارات سواء األراضي أو األبنية وكيف ميكن تنظيمها ليستطيع صاحب العقار احلصول على قرض أو تسهيل 
  ائتماين ومن مث يفكر يف جباية الضرائب وفواتري الطاقة واملياه وغريها.

 18-11من العقارات هي خارج اإلطار القانوين وهناك  %17وأوضح ديسوتو أن التجربة اليت نعمل عليها يف مصر أظهرت أن 
 118العقارات إىل حوايل  مليون شخص يف مصر يضعون أيديهم على العقارات دون وجودهم بشكل مباشر ويصل قيمة هذه

ضعفا من حجم االستثمار األجنيب يف مصر منذ غادرها  18مليار دوالر لو أردنا بناءها بشكل كامل ونظامي وهو يشكل 
  نابليون.

وجيب أن تكون البداية من التشخيص فال بد من احلصول على صورة فوتوغرافية للواقع للبدء بوضع احللول اليت تتناسب مع 
  عادات املواطن السوري.ثقافة و 

بني حكومة اجلمهورية العربية السورية وبرنامج األمم  1822-1889وقد مت يف إطار برنامج التعاون القطري السابع لألعوام 
التمكني القانوين للفقراء وتنظيم القطاع غري املنظم" يف عام "املتحدة اإلمنائي، يف هيئة ختطيط الدولة التوقيع على مشروع 

, الذي يهدف إىل معاجلة الفجوات املؤسساتية والتحديات اليت تواجه بيئة األعمال لتشجيع أصحاب املهن الصغرية يف 1881
 . القطاع غري املنظم لالنضمام إىل القطاع املنظم

فع من املستوى حيث يتم تزويد القطاع غري املنظم باألدوات القانونية الالزمة اليت تسهم يف تنظيم نشاط القطاع االقتصادي وتر 
املعيشي لألفراد، إضافة إىل متكينهم و إغناء دورهم يف اجملتمع ومحاية حقوق امللكية وتنظيم األعمال التجارية وحتديد التقنيات 

 .الالزمة للوصول إىل األسواق املفتوحة على املستويني احمللي والدويل
دوالرا  مسامهة برنامج  18.111وألف دوالر مسامهة من احلكومة السورية  118دوالرا  أمريكيا ،  191.111وتبلغ ميزانية املشروع 

 .ألف دوالر سيتم تأمينه الحقا  خالل فرتة املشروع 291األمم املتحدة اإلمنائي واملبلغ الباقي 
املعيشي لسكان الذي يهدف إىل حتسني الواقع  "كما مت التوقيع على وثيقة مشروع "الربنامج املتكامل لتنمية منطقة الغاب

 . املنطقة من خالل تطوير الزراعة والصناعات الزراعية والسياحة واحلفاظ على البيئة واخلدمات البيئية
كما يهدف املشروع إىل وضع إسرتاتيجية تنمية شاملة ملنطقة الغاب ضمن نظام تشريعي خاص يساعد يف تنمية املنطقة من 

إضافة إىل حتويل سهل الغاب إىل مركز للتميز بالنسبة  ية وتنمية الصناعات الزراعية،خالل العائدات اجليدة لالستثمارات الزراع
للزراعة املوجهة للتصدير والصناعات الزراعية من خالل نشاطات تنافسية قائمة على تلبية احتياجات السوق وذات توجه دويل 

 .الريفي لتحسني األوضاع املعيشية واألمن الغذائيوموثوقة من الناحيتني البيئية واالجتماعية يف القطاعني الريفي وغري 
دوالرا  أمريكيا  ممولة من احلكومة السورية وبرنامج األمم املتحدة  2.929.111شهرا  مبيزانية مقدارها  21وسيستمر تنفيذ املشروع 

دوالرا  أمريكيا  سيتم  171.111 ألف دوالر أمريكي مسامهة من منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة إضافة إىل 191واإلمنائي 
 .تأمينها الحقا  
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النور وبقيا حربا على ورق ومل تقم الدولة منذ ذلك احلني بعمل أي إجراء على ارض الواقع حملاولة إدماج  ياولكن املشروعان مل يـَرَ 
 القطاع غري املنظم بالقطاع املنظم.

 

حة يف بلد آخر, وذلك ألن لكل بلد هيكله االقتصادي واالجتماعي أن اإلجراءات املتبعة يف بلد ليست بالضرورة ناج ,خاتمة
واملؤسسايت اخلاصة به, لذلك لكي نستطيع أن ندمج االقتصاد غري املنظم ومتكينه يف االقتصاد الرمسي يف سورية, جيب علينا أوال  

العملية لكنها النواة اليت نعتمدها لبداية بأن نقوم بعملية إحصاء واسعة وشاملة جلميع نشاطاته وأعماله, بالرغم من صعوبة هذه 
عملنا يف إدماج هكذا قطاع, وإن اإلجراءات اليت اتبعتها خمتلف الدول يف حماولة إدماج اقتصاد الظل يف االقتصاد الرمسي ليست 

تصاد إىل األمام ملا إجراءات إهلية مل نسمع هبا, بل هي إجراءات إصالحية لتنمية االقتصاد وزيادة معدالت النمو والتقدم باالق
حيققه من رفاه جلميع املواطنني, وتتجلى هذه اإلجراءات كرتقية عمل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ملا تلعبه هذه املؤسسات 
بدور كبري يف عملية إدماج النشاط غري املنظم وذلك عن طريق تسهيل التمويل وبساطة اإلجراءات لبدء النشاط االقتصادي, 

لروتني والبريوقراطية يف إصدار املوافقات لبدء عمل جديد, وعندما يكون لدينا بيئة حاضنة ومساعدة لعمل والتقليل من ا
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومطورة هلا, نستطيع أن نقول بأننا قد أجنزنا نصف احلل.

مسألة البطالة. حيث أن وجود نسب عالية من البطالة وعدم قدرة القطاع العام  العمل عليها وأيضا من األمور اليت جيب 
واخلاص على استيعاب العمالة الداخلة إىل السوق, يتوجه العاطلني عن العمل إىل السوق غري الرمسية لتأمني متطلبات املعيشة, 

, ومكافحة الفساد, كل هذه األمور هي من وقد حتدثنا كثريا عن هذا املوضوع بالفقرة السابقة.وموضوع التهرب الضرييب
األسباب الرئيسية على انتشار القطاع غري املنظم, بنسب خمتلفة, لذلك مبكافحة كل هذه األسباب نكون قد بدئنا مبعاجلة 

الوقوف وإدماج القطاع غري املنظم, وحملاولة إدماج القطاع غري املنظم جيب علينا أن نقوم أوال  بإجراء مسح شامل ومتعدد و 
جبانب العاملني يف هذا االقتصاد وحتقيق متطلباهتم إلدماجهم يف القطاع املنظم وعلينا أن نقيم الورش و االجتماعات والتدريبات 

 واحملاضرات للتعريف هبذه اآلفة و العوائد اليت ستعود على الدولة والعاملني يف هذا االقتصاد يف حال إدماجه باالقتصاد الرمسي.
فيها العمل غري املنظم واألسواق غري الرمسية, واليت ختسر ماليني اللريات بسبب وجود هذا  وجدقي الدول النامية اليت يوسورية كبا

االقتصاد وغري ذلك بآثاره السلبية على املواطن كانتشار الفساد وعدم وجود ضمان للعاملني وال ضمان للسلع واملنشآت 
اولة إدماج هذا االقتصاد باالقتصاد الرمسي, ولكنها تعمل بوترية بطيئة وبدون حتقيق والعاملني فيها, تقوم بعدة إجراءات حمل

اجنازات على أرض الواقع, كمشروعي التمكني اللذان وقعا مع األمم املتحدة واللذان مل يرو النور, وازداد حجم هذا القطاع 
عما هو عليه قبل األزمة, وبسبب صعوبة الوضع الراهن  %18بسبب األزمة الراهنة اليت متر هبا سورية, والذي قدر بأنه ارتفع 

وعدم قدرة الدولة بالقيام بإصالحات حتد من انتشاره, نراه يتوسع أفقيا وعموديا  ليطول مجيع مفاصل احلياة ويزيد على الواقع 
 املعيشي املأساوي مأساة أخرى هو بغىن عنها.
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 الفصل  خالصة
ذي حتدثنا فيه عن سورية, وبداية اقتصاد الظل فيها واالسباب اليت زادت من حجكه وآثاره من خالل متابعتنا للفصل الثالث وال

على الواقع االقتصادي واالجتماعي واالمين يف البالد, وعلى حجمه والطرق اليت جيب اتباعها للحد من انتشاره وادماجه يف 
 وبعض دول املقارنة خنلص إىل اآليت: القطاع املنظم, وللمقارنة اليت أجريناها بني سورية ومصر واجلزائر

 

  يف سبعينيات القرن العشرين أعطت الدولة دور أكرب للقطاع اخلاص وحتقيق نوع من التعددية االقتصادية, واعطت
ومت انشاء منطقة حرة هبدف تشجيع الصناعات التصديرية, وزيادة املستثمرين مزايا وتسهيالت لتشجيعهم على العودة, 

البنة التحتية, كل هذا أدى إىل ازدهار االستثمارات والوضع االقتصادي السوري إىل أن توجه احلكومة  االستثمارات يف
 حنو اقتصاد السوق قد توقف السباب سياسية.

  أما يف فرتة الثمانينات فقد ازدادت أعباء خزينة الدولة وعادت سياسة التشديد على االستثمار اخلاص بعد األزمة اليت
اد السوري, واجلفاف الذي كان له تأثري كبري على األنتاج الزراعي, وتوقف املساعدات املالية العربية واجهها االقتص

السباب سياسية, واسباب أخرى أدت إىل تراجع ايرادات اخلزينة العامة, واتسمت الظروف الداخلية بانتشار الفساد 
فادحة, والذي أدى إىل العجز وارتفاع نسبة التضخم  والرشوة وتنامي البريوقراطية احلكومية, مما كبد الدولة خسائر

 والبطالة.
  مر االقتصاد السوري يف فرتة تسعينيات القرن العشرين مبرحلتني, يف النصف األول من الفرتة ساد االزدهار واالنتعاش

لت على االقتصادي سورية لعدة اسباب, كتحسني عالقات سورية مع اوروبا والواليات املتحدة االمريكية, وحص
مساعدات مالية من الدول العربية وأعادت دول اخلليج فتح أسواقها امام العمالة السورية من جديد, وكان لصدور 

, وخلق مناخ جاذب لالستثمار, كل دور هام يف جتديد دور القطاع اخلاص 2772/ لعام 28قانون االستثمار رقم /
ىل النصف اآلخر من العقد حيث أن اخنفاض اسعار النفط, هذا أدى إىل حتسن الوضع االقتصادي, إىل أن وصلنا إ

 ومواسم اجلفاف اليت تعرضت هلا البالد انعكست سلبا  على االقتصاد السوري.
  لقد مرت سورية بفرتة حتول خالل العقد األول من القرن احلادي والعشرين, يف سياستها حنو اقتصاد السوق, هبدف

مد على التخطيط املركزي إىل اقتصاد السوق االجتماعي, وعملت احلكومة على نقل االقتصاد السوري من اقتصاد يعت
املصارف  تطوير قطاعات املال والتعليم واالعالم, وفتحت اجملال بشكل واسع أمام القطاع اخلاص, ومت السماح بإنشاء

اخلزينة للسلع واخلدمات,  اخلاصة ومت افتتاح قطاع التأمني, وتأسيس سوق املال, وغريها من اإلجراءات. وتراجع دعم
ومت ختفيض الضرائب ملرتني خالل ثالث سنوات, وصدرت عدة زيادات للرواتب واالجور مل تعادل ارتفاعات االسعار 

 مما أدى إىل تدهور املستوى املعيشي لفئات أوسع من السكان.
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  احلياة الصعبة, حيث بلغ مستوى البطالة تعد البطالة من أهم انتقال االفراد للعمل بالقطاع غري املنظم لتلبية متطلبات
 .1828و  1881خالل الفرتة الواقعة بني  %1يف سورية نسبة 

  ينقسم اقتصاد الظل يف سورية إىل قسمني, منه يرتبط مبنشآت ثابتة وحمددة جغرافيا , والبعض االخر غري مرتبط مبكان
 جغرايف حمدد.

  ونالحظ استقطاب %11إىل  1881نالحظ ارتفاع نسب املشتغلني يف القطاع غري املنظم حيث وصلت يف عام ,
القوى العاملة النسائية بنسبة أكرب من أي فئة أخرى, كما نالحظ أن أغلب العاملني هم من فئات األميني أو أشباه 

قاضو أقل دخل يف القطاع غري املنظم إذ ما قورنوا األميني, كما يستقطب أيضا  نسبة كبرية من عمالة االطفال, ويت
 بالقطاعات االخرى.

  من حجم الناتج احمللي االمجايل,  %11نسبة  1881يشكل االقتصاد غري املنظم حسب احصاءات حكومية يف عام
 1889عام  د الظل يفا يف حبثنا بدراسة قام هبا فريدريك شنايدر وتوصل إىل أن نسبة اقتصانولصعوبة االحصاءات اخذ

يف سورية, وهي نسبة صغرية والسبب يعود إىل عدم دقة االحصاءات املستخدمة  من الناتج احمللي اإلمجايل %12بلغ 
 .يف عملية االحصاء املنشورة من قبل سورية

  أهم اآلثار السلبية هي ضياع موارد مالية على الدولة, تعددت اآلثار على الوضع االقتصادي واالجتماعي لسورية و
 وبالنسبة لآلثار اإلجيابية فهي تأمني فرص عمل للعاطلني عن العمل.

  من خالل املقارنة جند أن سورية ورغم االجراءات البسيطة املتبعة يف حماربة اقتصاد الظل تستحوز على نسبة أقل من
 ق بركب الدول املتقدمة.اجلزائر ومصر, واكرب بكثري من دول املقارنة املتقدمة, لذلك يتوجب العمل أكثر حملاولة اللحا

 ل كبري, ذلك ألن بيئة احلرب والتخبط االقتصادي كما نالحظ ازدياد حجم اقتصاد الظل يف ظل االزمة الراهنة بشك
 هي بيئة حاضنة ملثل هذا االقتصاد مما يشكل خطورة و صعوبة يف مكافحته الحقا .
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 :خالصات وتكثيف 
 حلوال يقدم ال صحيح أنه الفقرية، الفئات من كثري معيشة ظروف حتسني يف هاما دورا الرمسي غري االقتصاد يلعب
 من األدىن احلد توفري الرمسي, تصبح سبل غري االقتصاد أنشطة دون من أنه إال والبطالة الفقر من للخروج جذرية
 املؤسسات على القائم للمبادرات كمخزن غري الرمسي لالقتصاد وينظر مستحيلة. وبل ال صعوبة أكثر الكرمي العيش

 إعطاء استوجب ما .مستغلة غري القدرات هذه لكن املتخصصة، القدرات واملهارات لبناء مستقلة وكديناميكية املصغرة،
باإلنفاق  االنشغال من بدال له املؤدية األسباب مبعاجلة باالهتمام إدارته سبل عن والبحث هذا االقتصاد بفئات اهتمام

 االجيابية آثاره إىل تقوية املؤدية السبل وتدعيم عنه واملرتتبة البحث هذا يف متعددة بأشكال برزت اليت السلبية اآلثار على
 التأثر دون واالجتماعية االقتصادية مع األوضاع التكيف يف العالية ومرونته باملكان التقيد دون املناطق كل يف فانتشاره

 هدف عليه وبناء أمهية، أكثر شكل به االهتمام من البطالة جعلت ملشكلة اجلزئية املعاجلة يف ومسامهته باألزمات
 من إدارته اسرتاتيجيات على الضوء تسليط و للتنمية التخطيط على الرمسي االقتصاد غري آثار خمتلف إبراز إىل البحث
 :التالية البحث فرضيات اختبار العمل على خالل

 

إن اقتصاد الظل هو اقتصاد هامشي وميلك استقاللية خارج النشاط االقتصادي الرمسي الفرضية األولى:  -
وذلك ملرونته الكبرية والقدرة على العاملني فيه من الدخول و اخلروج إليه بكل سهولة فهو ال حيتاج إىل ,

 الرسوم أو الضرائب تسديد خالل من سواء الدولة جتاه التزام أي يوجد معقدة, حيث ال إجراءات ومعامالت
 البنية خدمات من يستفيد الوقت نفس ويف الدولة لدى مسجلة وغري القانونية للضمان واحلماية ختضع وال

التحتية, وميكن أن يكون مستقل متاماً عن االقتصاد الرمسي أو متصل جزئياً كبيع بضائع مصنعة يف االقتصاد 
صاد مسية أو صناعة أولية يف االقتصاد غري الرمسية ومن مث تنقل للتصنيع النهائي يف االقتالرمسي بطريقة غري ر 

الرمسي ....اخل, كما أن لالقتصاد غري الرمسي استقاللية تامة من حيث الصناعة واإلدارة والتجارة والبيع املباشر, 
يف العمل غري  األمر الذي مت إثباتهويشكل مبفرده اقتصاد قائم حبد ذاته وله خصائصه ومميزاته اخلاصة به. 

بيع منتجات قد حيث يقوم الباعة بعرض و ( البريو وسورية أيضاً جتارب عاملية )الرمسي عند الباعة اجلائلون يف 
 صنعت يف القطاع غري املنظم باألصل.

 

  إن إدماج اقتصاد الظل يف االقتصاد الوطين يشكل ضرورة تنموية وطنية, ملا له من آثار اجيابيةالفرضية الثانية:  -
كبرية يف حال تنظيمه, كزيادة نسبة الواردات من الضرائب واليت هي من املوارد الرئيسية لقيام الدولة بواجباهتا 

رية التنمية بشكل واليت تؤدي لزيادة وت ولتحقيق تطلعاهتا بزيادة االستثمارات وتطبيق براجمها على أكمل وجه
أسرع, واليت ختسرها الدولة يف حال بقي هذا االقتصاد غري منظم, كما أن اقتصاد الظل يؤثر على صحة 
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البيانات واإلحصاءات اليت تؤخذ بعني االعتبار عند وضع اخلطط املستقبلية واليت تؤثر على تطبيق هذه اخلطط 
ب, وهو ما مت إثباته من خالل العائد الكبري على الدولة وعلى عمال القطاع وعدم تنفيذها بالشكل املطلو 

غري املنظم, يف البريو كمثال حيث زادت عائدات الدولة كما حتسنت أوضاع العمال من ضمان اجتماعي 
يل وبالتايل اوزيادة يف البيع من خالل زيادة الثقة يف املنتج املباع إىل ما هنالك من زيادة النمو يف الناتج اإلمج

 حتسن وضع مجيع مفاصل احلياة االقتصادية واالجتماعية.
 

إن رسم السياسات الوطنية املناسبة ملكافحة البطالة وحتسني شروط الصحة واحلماية  الفرضية الثالثة: -
املدخل احلقيقي إلدماج القطاع غري املنظم ضمن القطاع املنظم, وهذا يبدو االجتماعية للعاملني فيه هو 

لوال وجود البطالة ووجود أشخاص حباجة للعمل الغري مؤمن ضمن القطاع املنظم لتأمني  هاضحاً من حيث أنو 
متطلبات احلياة الصعبة ملا كان هناك داعي لوجود القطاع غري املنظم, ولكن عدم قدرة الدولة والقطاع اخلاص 

م, بالرغم ء للتوجه إىل القطاع غري املنظيضطر هؤال مني إىل السوق العمل الرمسي,املنظم يف تأمني عمل للقاد
 للخطر عرضة هي األكثر األساسية وحقوقهم أقل دخل على حيصلون املنظم غري االقتصاد يف من أن العمال

 يف وتعمل الصحية، املشاكل من كافية محاية لديها ليست الرمسية غري العمالة عنها فمعظم الدفاع ويصعب
هلذه  عرضة األكثر هم فقرا، األكثر تعويض. واألشخاص دون للفصل معرضة وهي خطورة، ظروف أكثر

للدخل, لذلك نستنج بأن حماربة البطالة  الوحيد مصدرها يكون ما غالباً  العمل من النوع هذا ألن الظروف،
 وتأمني فرص عمل لكافة املستويات وكافة االختصاصات هو الطريق األول واألقصر يف حماربة اقتصاد الظل

 .هذا القطاع الواسع يف خطط وبرامج التنمية االقتصادية ,ودمج 
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 النتائج:
 

 :التالية النتائج ميكن تكثيف  البحث به جاء ما خالل من
 تقرير يف مرة وصفه ألول منذ تعقيدا املشكلة زاد والذي الرمسي غري لالقتصاد ومشرتك موحد تعريف غياب 

 األنشطة لطبيعة خواص متغايرة من ذلك رافق وما ، 2791 سنة كينيا يف العمل عن الدولية العمل ملنظمة
 .خمتلفة اسرتاتيجيات إىل تؤدي خمتلفة تعاريف وبالتايل الرمسية، غري االقتصادية

 حيث  الرمسي االقتصاد غري يف العاملني خصائص مييز ما أهم من واألطفال الشباب وفئة النسوي العنصر يعترب
 الناتج إمجايل مئوية من وكنسبة مضافة كقيمة حجمه ميثله ما خالل من الرمسي غري االقتصاد أمهية تزداد

  .اإلمجايل الوطين
 كثرة و والضمان االجتماعي الضرائب عبء هو أمهها لكن الرمسي غري االقتصاد حجم منو أسباب تتعدد 

 تدين و املختلفة األسواقيف  احلكومي التدخل يفرض وتعقدها األنشطة ملمارسة املنظمة والقوانني اللوائح
 األنشطة وانتشار لنمو خصبة مبثابة أرض تعترب ظروف وهي فيه والعاملني العام القطاع خدمات وجودة كفاءة

 .الفساد وانتشار الرمسية غري
 على للمبادرات القائم كمخزن يعترب و اإلبداع على اإلنتاجية القدرة للتنمية الرمسي غري االقتصاد يوفر 

  .مستغلة غري هي وهذه القدرات املتخصصة واملهارات القدرات لبناء مستقلة وكديناميكية ملصغرة،ا املؤسسات
 خالل الرمسي من غري االقتصاد يف العاملني الفقراء دعم دون من ممكنا يكون لن الفقر ظاهرة من تبني أن احلد 

  .منها القائم وتدعيم مصغرة مؤسسات إنشاء
 هو ما النشاط دخوهلم يف قرار أن ذلك االقتصادية الرشادة مبدأ على يعتمدون الرمسية غري املشاريع أصحاب 

  .عائد تكلفة الثنائية على قائم اقتصادي حبت حتليل أي ومنافعه الدخول هذا تكاليف بني موازنة عن عبارة إال
 الدولة واملواطن، بني العالقة يف طبيعية غري حالة أو وضع على جهة من يعرب الرمسي غري االقتصاد وجود 

 فاالقتصاد لذا عامة؛ من خدمات الدولة تقدمه ماع الضرائب دافعي قبل من الرضا بعدم شعور يتولد ولذلك
 شرعي ابن فهو أسبابه فهم إىل السعي بل جيب عليه للقضاء السعي ينبغي إشكاليا قطاعا يعترب ال الرمسي غري

  اندماجه تنمويا .,وعدم الرمسي االقتصاد يف الفاشلة للسياسات
 تستحق وبالتايل فهي باملخاطر، حمفوفة ظروف يف تعمل مستضعفة فئات الرمسيني غري العمال معظم يُعترب 

 خاصة بالعمل؛ وقانونية اجتماعية سياسات انتهاج خالل من ملساعدهتا تدابري اختاذ
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 احلائلة اللوائح املرهقة من التخلص إىل حيتاجون نشطني مشاريع ملنظمي ميدان هو الرمسي غري االقتصاد إن 
  . أعماهلم على الرمسية الصبغة إضفاء دون

 اإلجنازات االهتمام عن تصرف ألهنا له دقة األكثر الصورة متثل ال الرمسي غري االقتصاد يف الفقر مظاهر إن 
 مشاريعهم بإنشاء خياطرون الرمسي والذين غري االقتصاد ثروة من جزءا ميثلون الذين الريادية املشاريع أصحاب

  .الرمسي االقتصاد تكوينها يف ساهم صعبة ظروف يف
 األساسية للحماية للخدمات املستدام للتوسيع األمهية بالغة وسيلة الرمسي غري باالقتصاد النهوض يُعترب 

 عن االجتماعي وتقوية الوئام الفقر حدة ختفيف لنهج األساسية األداة يشكل فهو املعىن، وهبذا االجتماعية،
 .للجميع االجتماعية احلماية حتقيق طريق

 مراحل على يتم تدرجييا هنجا عليه الرمسية الصبغة وإضفاء الرمسي غري االقتصاد حتديث يُعترب.  
 ناجحا يكون فما اخلاص هامنطق سياق يف تقييمها وجيب دولة كل خصوصيات من تعد التنموية اإلمكانات 

 .إقليم آخر أو مدينة أو دولة يف يف ناجحا يكون ال قد إقليم أو مدينة أو دولة يف
  الة, حيث حأظهرت جتربة الدراسة لعدد من البلدان العربية بأنه جيب البدء أواًل بالتشخيص املناسب لكل

كان الرتكيز على العقارات وامللكيات الغري مستفاد منها يف العمل الرمسي, أما يف اجلزائر نالحظ بأنه يف مصر  
 ان الرتكيز يف عمل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ملا هلا أمهية يف إدماج القطاع غري املنظم.فقد ك

  أظهرت نتيجة الدراسة لعديد من البلدان النامية والتجارب النوعية, أّن إدماج القطاع غري املنظم ومتكينه ضمن
عود على الدولة ألمهية اليت ستل ملا وعمل مجاعي باملرتبة األوىلالقطاع املنظم يتطلب وقتًا وجهدًا كبريين, 

 واجملتمع.
  بنية االقتصاد يف هيكلية و  اضطراب وعدم استقرارمن ويعاين اليوم عاىن القطاع الرمسي يف سورية أثناء األزمة

مما أدى إىل استفحال وتوسع القطاع غري الرمسي بشكل كبري والذي بدوره أدى إىل تعمق حدة هذه املشكلة 
 وزاد من صعوبة حلها وإدماجها يف القطاع الرمسي.

  حلرب مبا اأظهرت األزمة السورية األمهية اليت يكتسبها القطاع غري الرمسي من خالل نشاطه يف سياق اقتصاد
طاع وتقدمي تنظيم هذا الق ضرورةدمات وسلع, األمر الذي يقتضي وفره من امتصاص البطالة وتوفري أعمال وخ

 الدعم احلكومي له على املستوى احلريف واملهين واالقتصادي.
  اجتماعيا جلهة و لعب القطاع غري الرمسي وبالتايل اقتصاد  الظل طيلة سنوات االزمة دورا حياتيا كبريا اقتصاديا

توفري السلع وتأمني فرص عمل كبرية للسوريني ,االمر الذي ينبغي اعادة دراسته وتقييمه تنمويا ملا بعد االزمة 
 يف حماولة اندماجه التنموي واالستفادة منه اقتصاديا واجتماعيا .
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 خيارات وبدائل مستقبلية 
 

 :باآليت نوصي النتائج خالل من

 سياسات  توفر وضرورة العمل، فرص وخلق للنمو رئيسي كمحركيف سورية   الرمسي غري االقتصاد بدور اإلقرار 
 القانوين باالعرتاف مشروعات تتمتع إىل حتوله وضمان العمل فرص توفري لدعم االقتصاد هذا تنمية تستهدف

 باالقتصاد الوطين.واملسؤوليات, كل ذلك من خالل اندماجه التنموي  احلقوق كافة لديها ويكون السليم

 وكذا الريفيني والعمال  الرمسي غري لالقتصاد االجتماعية احلماية توفري خطة حول النطاق واسعة محلة إطالق 
 حيز توسيع جانب إىل الوطنية املستويات وخباصة كل على االجتماعية احلماية توفري خلطة الفعال التنفيذ
 اجملال هبذا للتوعية الصلة ذات اإلخبارية الرسائل وزيادة يالرمس غري لالقتصاد املخصص االلكرتوين املوقع

 مفوضية به أوصت كما الريفيني والعمال الرمسي غري لالقتصاد احلماية االجتماعية توفري خلطة التأييد وحشد
  .اإلفريقي االحتاد

 فعالية أكثر شبكة  خالل من العمل سوق نظم من كثري وراء تكمن اليت االجتماعية االعتبارات معاجلة 
 األمن البيئي، األمن االجتماعي األمن ، االقتصادي واألمن العمل، على للعاطلني االجتماعي لألمان

  .السياسي

 يف حاسم عامل تعترب واليت السوري االقتصاد تواجه اليت التحديات رأس على املؤسسايت اإلصالح يكون أن 
 .لألعمال مواتية وبيئة التنمية حتقيق

 جوهريا خاص, حتوال وجه ويف سورية يف عام وجه على العربية الدول يف احلكم إلدارة العامة املنظومة تتطلب 
 يف املصلحة بأصحا واألطراف الفاعلني دور التحول يف مقابل يف د،يشالر  احلكم تطبيق حنو الدولة دور يف

 التنمية،

 أجل من الرمسيني غري العمال تنظيم الرمسيني؛ غري العمال لتشمل النظامية االجتماعية احلماية تغطية توسيع 
 اجملال هذا يف قياديا دورا تلعب النقابات أن على االجتماعية باحلماية التمتع حق السيما حقوقهم، ضمان

 قضايا يف االجتماعي النوع بعد لبلورة غري الرمسي االقتصاد يف العاملني خصائص على الضوء إلقاء و ،
  .االجتماعي االستبعاد
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 والضريبية والقانونية، اإلدارية، العقبات إزالة الرمسي غري القتصاد إلدارة الالزمة االسرتاتيجيات إطار يتضمن 
 املهين، التدريب إىل الوصول مع فرص العمل خلق يف وظيفته وتسهيل منوه، تعوق اليت العقبات من وأمثاهلا

 االجتماعية، الرعاية اإلنتاجية، املدخالت املالئمة،التشريعات  االستشارية، واخلدمات االئتمان، وتسهيل
 احملسنة،  التكنولوجيا

 الرمسية امللكية حقوق إعطاء الرمسي غري االقتصاد يف الفقراء ظروف يف حتسن اليت االسرتاتيجيات تتضمن 
 حتسني األمر فيتطلب غري الرمسية املؤسسات ألصحاب بالنسبة أما فيه للعاملني االجتماعية احلماية وتوفري

 واليت فيه تنشر اليت واملبدعة الريادية ورعاية األفكار الرمسي االقتصاد يف إدماجها من يسمح مبا األعمال بيئة
 توفري أو للبيئة واملالئم الالئق العمل بني تربط مبادرات خالل التنمية من مشاريع حتقيق يف تساهم أن ميكن

  .خضراء وظائف

 واألنظمة اإلجراءات  حتديات يواجهون الذين هم ألهنم وأرائهم املبادرين من وقريبة معمقة حملية دراسة إجراء-
  .اإلصالحات فشل أو جناح حتدد اليت هي وأرائهم يومية بصورة

 العمل واقرتان )بيئية اقتصادية،اجتماعية،( أشكاهلا بكافة معلوماتلل حر تدفق وإتاحة الوعي نشر ضرورة 
 .تدفقاهتا وتفاعالهتا وكذلك املال رأس أنواع بكل املتعلقة املستخدمة البيانات قواعد بتحسني

 قد فيها جذرية تغيريات إحداث حماولة من أفضل وتقنينها الرمسي غري االقتصاد يف واألنشطة األعمال إدارة 
 احلد توفري مع جديدة عمل خلق فرص على قدرته على احلفاظ هو إدارته حماولة يف واملهم، اهنيارها تسبب
 تكاليف أي يتحمل ال االقتصاد من الشق أن هذا مراعاة مع فيه للعاملني االجتماعية احلماية من املالئم
 اخلاص القطاع تشجيع بل الرمسي غري االقتصاد دمج ليس فاألساس هو إذن األعباء من مزيدا حتمله إضافية

 .الرمسي غري االقتصاد يف للعاملني واالجتماعية احلماية القانونية توفري مع صوره بكل

 على وإتاحة احلصول القضائي؛ والنظام املالية، واألسواق العقود، قانون طريق عن املؤسسات؛ تنمية أمهية 
 املعلومات على فرص احلصول وتوفري اإلدارية، اإلجراءات وتبسيط لألراضي، ملكية صكوك وإصدار ، قروض
 العامة؛

 الصغر املتناهية املشاريع جذاباً, ودعم الريف جتعل سياسات إتباع و الرمسي غري االقتصاد إدارة على التأكيد 
 النزوح تقليل على وتساعد هبا للعاملني و دخل عمل فرص من توفره ملا الريفية املناطق يف خاصة والصغرية

 الضريبة؛ يف رمسية تساهم مشاريع إىل حتويلها إىل إضافة الريفي



  خامتة عامة.....
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 لكل ألن  أخرى لدولة تصلحان  بالضرورة ليس لدولة يصلح فالذي حبذر دولة كل وجتارب إصالحات أخذ 
 واالقتصادية االجتماعية والثقافية اخلصوصيات ومن اإلصالحات ومن التنمية من خمتلف مستوى دولة

 .واحلضارية

  إحداث هيئة سورية إدارية للقطاع غري املنظم حبيث متلك شبكة معلومات دقيقة عن حجمه ونشاطه وتوزعه
 وكيفية اندماجه التدرجيي يف خطط احلكومة ومؤسساهتا الرمسية.
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Abstract: 

 

The informal economy is a complex phenomenon present to an important 

extent in all type of economies. In the eighties, causes, effects, and problems 

generated by increasing informal economy activities were extensively and 

controversially discussed in countries belonging to different organizations. 

Now, once again, attention is being drawn to the informal economy because of 

dramatically unemployment end the problems of financing public expenditure 

as well as rising disappointment about economic and social policies.  

The informal economy is important not only as a source of employment 

opportunities in both rural and urban settings but also in production of goods 

and services and play a key role in poverty reduction. In addition to its latent 

resources and capacities which are not declared and accounted, Due to this 

importance, policies must treat its reasons government actions, taxation 

corruption and regulations are most notably.  

We tried through this study to clarify the effects of the informal economy on 

development planning and the deferent strategies to ameliorate and promote it 

especially in development countries, with specific reference to Algeria end 

Egypt and some underdeveloped countries, after reviewing some concrete 

issues. 
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