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 جائحة كورونا وأنظمة األمان االجتماعي لالقتصاد غير الرسمي
 نوران حسن 

 مقدمة
التداعيات   من  بعدد  أجمعه  العالم  كورونا  جائحة  التاريخ أصابت  في  املسبوقة  غير  /االجتماعية  االقتصادية 

الحديث، وحيث يرتبط تعافي الدول بطبيعة املنظومة االقتصادية/االجتماعية القائمة بها، ومدى قدرتها على تحمل  

تلك التداعيات، فإنه في مصر، تتمثل أهم مسؤوليات الحكومة الحالية في توفير برامج األمان االجتماعي للخروج من 

ألزمة االقتصادية التي تطحن الغالبية الساحقة من املواطنين من جهة، والحفاظ على االستثمارات املحلية القائمة ا

 ومساعدتها على تجاوز األزمة، سيما االستثمارات الصغيرة وأعمال القطاع غير الرسمي الذي يمثل نسبة كبيرة 
ً
فعال

 وغياب شبكات األمان االجتماعي التي توفرها أنظمة سوق العمل.   من الناتج القومي ويتفش ى في أوساطه الفقر والعوز 

بمجاالت   -خالل الشتاء املاض ي  –ومن ثم، تهدف الورقة الحالية لبيان أوجه األضرار التي ألحقتها جائحة كورونا  

بها   ينتشر  التي  والكسب  وتبعية–العمل   
ً
األمان   -أساسا تحقيق  وبرامج  وسبل  الرسمي،  غير  العمل 

 من املحاور املنتظمة في هذا الصدد، أولها، االجتما
ً
عي/االقتصادي للفئات العاملة بها، وعليه، تتناول الورقة عددا

تبعات الوباء على   إلى تحليل  تداعيات جائحة "كورونا" على االقتصاد املصري، وتنتقل منه  تقديم مختصر ألبرز 

تدهور سوق العمل وزيادة البطالة سيما بين  سوق العمل في مصر، من حيث معدالت التضخم واألجور، ومؤشرات

العاملين بشكل غير رسمي في قطاعات الخدمات والبيع بالتجزئة والزراعة والتصنيع. وفي املحور التالي، تسلط الورقة 

منهم   44.4باملائة من عموم املواطنين إلى مستوى الفقر املدقع و  12الضوء على معدالت الفقر التي تغيرت بإضافة  

التحديد،    12.9)أي   وجه  على  الرسمي  غير  بالقطاع  لحقت  التي  اإلضرار  وأوجه  ثم  الفقر،  خط  دون  ملا   )
ً
عامال

في   باإلشارة لحجم القطاع غير الرسمي، ومركزية دوره  في املجاالت/القطاعات املختلفة  واستعراض نطاق الضرر 

بها   العاملين  هشاشة  وعوامل  املحلي،  املنه  –االقتصاد  التوزيع  وبعض  بحسب  الدولة  نظرة  وتباين  والقطاعي،  ي 

   –الخبراء له بين التقدير والوعيد، ثم  
ً
 وليس آخرا

ً
الخدمي )املطاعم    –أوجه الضرر التي لحقت بأبرز قطاعاته     -أخيرا

(، وكذلك قطاع اإلنتاج الزراعي. من 
ً
واملقاهي(، والبيع بالتجزئة، واملفروشات واملالبس الجاهزة )في املصانع تحديدا

، تنتقل الورقة لبحث أهم سبل "اإلنقاذ" التي تطرحها املؤسسات الدولية كما تجارب الدولة املصرية ه
ً
ذا جميعا
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 في إدارة هذا القطاع، بالتركيز على الخطوات الداعمة التي  
ً
تيسر خطوات تحويل القطاع للسمة  -بالتزامن  –سابقا

 الرسمية على املديين املتوسط والبعيد. 

باألخذ في    -structural institutional approach  -تعمل الورقة على تفعيل منهج التحليل املؤسس يفي هذا السعي،  

خاصة بين طرفي العرض   -بتحليل العمليات والقواعد والتفاعالت  -االعتبار خصوصية الواقع االقتصادي ملصر

، السياسات  -والطلب  
ً
التي يفترض أن تتبعها مؤسسات   املؤثرة على سبل ومجاالت التوظيف غير الرسمي، وأخيرا

 الوظيفي  -الدولة وسياساتها لتوفير شبكات األمان االجتماعي/االقتصادي 
ً
وإنقاذ األعمال واالستثمارات غير   -تحديدا

 من االقتصاد املصري وإجمالي الناتج املحلي. 
ً
 معتبرا

ً
 الرسمية التي تشكل قدرا

 لرسميأواًل: ارتفاع معدالت الفقر وأضرار القطاع غير ا
من   -بحسب خط الفقر األدنى الوطني  –الرتفاع معدالت الفقر  تشير تقديرات الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء  

الثالثة الدولية التي يتبعها الخطوط   وارتفاعه بحسب   2017/20181باملائة في    32.5إلى    2015باملائة في عام    27.8

( بين    1.9البنك الدولي، حيث ارتفعت نسبة الفقر املدقع )أقل من  
ً
باملائة، وارتفعت   3.2إلى    2017و  1999دوالر يوميا

 يوميا لـ    3.20نسبة الفقر باحتساب  
ً
  70.4دوالر لليوم إلى    5.5باملائة، بينما وصلت نسبة الفقر باحتساب    26.1دوالرا

 .2باملائة 

بنسبة   -باستخدام خط الفقر املحلي    -أن يرتفع معدل الفقر  معهد التخطيط القوميوفي األزمة األخيرة، يتوقع خبراء  

   44.7باملائة على أحسن التقديرات، و   38باملائة ليصل إلى    5.5
ً
املركز  ،  هذا، بينما يقدر  3باملائة على أكثرها تشاؤما

من   44.4باملائة من املواطنين للسقوط في الفقر املدقع و  12ة ستدفع  أن الجائح  املصري للدراسات االقتصادية

( إلى ما دون خط الفقر   12.9املواطنين )
ً
، تشير دراسة حديثة صدرت في يونيو املاض ي لنتائج 4مليون عامال

ً
. أيضا

 

 3:24الساعة  2020نوفمبر  22تاريخ أخر زيارة  : الرابط، على 138ركزي للتعبئة واإلحصاء ص انظر سلسلة "مصر في أرقام: الدخل واالنفاق واالستهالك" الجهاز امل 1

 الرابط راجع بيانات البنك الدولي للفقر في مصر على  2

، على 21، ص  2020، مايو  7قم  أحمد سليمان محمد، سلسة أوراق السياسات حول التداعيات املحتملة ألزمة كورونا على االقتصاد املصري، معهد التخطيط القومي، اإلصدار ر   د  3

  الرابط

 ص.  1:00الساعة  2020فبراير   2الزيارة األخيرة  :الرابط، على 26، ص 2020إبريل   6املركز املصري للدراسات االقتصادية، سلسة رأي في أزمة "االقتصاد غير الرسمي"   4
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 55.7عات العمل لـ  ، أن الجائحة قد خفضت أيام وساأجراه الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاءاستطالع للرأي  

. وفيما يخص   26باملائة من املبحوثين للعمل املتقطع، و  18من املبحوثين بينما تحول  
ً
باملائة توقفوا عن العمل تماما

باملائة من املبحوثين، وتراوحت األسباب املفضية لهذا بين اإلجراءات   73.5الدخول، تشير النتائج النخفاض دخول 

بنسبة  ب  60.3بنسبة    –االحترازية   العمل  تعطل  ثم  النشاط    35.5املائة،  على  الطلب  انخفاض   
ً
وأخيرا باملائة، 

، أفاد    31.5االقتصادي بنسبة  
ً
باملائة من املبحوثين أن دخولهم لم تعد تكفي االحتياجات األساسية،   33باملائة. أيضا

باملائة  5.4ى مساعدات أهل الخير، وعل 17باملائة من املبحوثين اعتمادهم على االقتراض من الغير، و  50بينما أفاد 

 .5فقط حصلوا على منحة املرة الواحدة للعمالة غير املنتظمة 

 من وجهينوفي هذا الخصوص،  
ً
: األول، تراجع االعتماد على  تعد العمالة غير الرسمية ضمن أكثر الفئات تضررا

 التي كانت الخدمات املخفضة التي يقدمونها للفئات العاملة بالقطاع الرسمي والشرك 
ً
ات واألعمال املسجلة رسميا

، والثاني: وهو نتيجة عما سبق، فقدان  6تستخدم الخدمات غير الرسمية لتحفيض نفقاتها والحفاظ على تنافسيتها 

القطاع غير الرسمي لقدرته على تخليق فرص العمل وبدائل للدخل خاصة للعمالة الساقطة من شبكات التوظيف  

األزمة. و  أثناء  أثناء الرسمي  والدخول  الوظائف  الرسمي من فقدان  غير  القطاع  تضرر  ازدياد  لهذا وذاك،  يضاف 

األزمة، وهو ما يمكن تفسيره في ضوء عدد من اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الدولة لخفض معدالت اإلصابة 

، في الوقت الذي 
ً
انخفض فيه الطلب    كحظر التجوال ووقف/تعطيل بعض األنشطة االقتصادية، ومن ثم إجماال

 غير قادرة على توفير 
ً
على املنتجات والخدمات املقمة من القطاع غير الرسمي، كانت العمالة غير املنتظمة فيه أيضا

 تلك الخدمات واملنتجات والحفاظ على أعمالها ودخولها. 

 

نوفمبر    22تاريخ أخر وصول  :  الرابطصرية، على  عن دراسة لقياس أثر كورونا على حياة األسر امل  2020يونيو    20انظر البيان الصحفي للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بتاريخ    5

. مساء 5:22الساعة  2020
ً
 ا

 تأثر شبكات التوريد املرتبطة باالقتصادات الرسمية على الصعيد املحلي والد  6
ً
ولي: حمزة املؤدب، "خارج االقتصاد الرسمي"  راجع أثر جائحة كورونا على االقتصاد غير الرسمي، تحديدا

 ص.  12:00 2020نوفمبر  2الزيارة األخيرة : الرابطعلى  2020مايو  11كير كارنيجي للشرق األوسط،  -مركز مالكوم
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 نطاق الضرر...حجم القطاع غير الرسمي ومجاالته 

في مصر نحو الرسمي  غير  القطاع      2  يبلغ حجم 
ً
)تحديدا كافة    53بواقع    منشأة(  1,983مليون منشأة  باملائة من 

  بواقع    3.9املنشآت االقتصادية للقطاع الخاص، يعمل بها   
ً
باملائة من إجمالي العاملين بالقطاع   31.4ماليين مشتغال

 لتقديرات    -من إجمالي األجور بالقطاع الخاص(  10.8مليار جنيه )  28.6الخاص، وبواقع  
ً
الجهاز املركزي للتعبئة  وفقا

 .7العامة واإلحصاء 

وتشير تقديرات متخصصين في املركز املصري للدراسات االقتصادية أن نصيب القطاع غير الرسمي من العمالة  

باملائة من مجموع العمالة غير  66باملائة من إجمالي العمالة في جميع القطاعات بما فيها الزراعة، و 63املحلية يبلغ 

 مثل تونس واألردن وتركيا، وبدول  8في القطاع الخاص   الزراعية
ً
، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول املجاورة إقليميا

 في القارة األوروبية، والتي يتراوح حجم االقتصاد غير الرسمي بها من  
ً
باملائة من النشاط    13.6إلى    8متقدمة أيضا

رسمية أو غير رسمية، تشير ورقة التحليل القطاعي آلثار  .  وبحسب معيار االنخراط في أعمال/شركات 9االقتصادي 

 40باملائة من العمالة غير الرسمية في أعمال/شركات/منشآت غير رسمية، بينما نحو    60جائحة كورونا أن أكثر من  

، تشير تقارير املرك10أي بدون عقود أو تأمينات   -باملائة في مؤسسات/شركات رسمية بترتيبات غير رسمية
ً
ز إلى  . أيضا

باملائة من املمتلكات العقارية على مستوى القطر املصري   92أن نسبة املمتلكات العقارية املنسوبة لهذا القطاع نحو  

باملائة منها في أيدي أصحاب الدخول املنخفضة   70، بينما تتركز ملكية  2014وتقدر قيمتها بنحو تريليون جنيه عام  

 

 على الرابط:  34، الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، ص 2018- 2017االقتصادي الخامس انظر عرض أهم مؤشرات التعداد  7

نوفمبر   22، الزيارة األخيرة   :الرابط، على  3، ص  2020ابريل    6انظر ورقة "االقتصاد غير الرسمي" ضمن سلسلة "رأي في أزمة" الصادرة عن املركز املصري للدراسات االقتصادية بتاريخ    8

2020 6:29  .
ً
 مساءا

  :
ً
، حيث يشير طارق توفيق في تصريح عام  تأتي تقديرات نائب رئيس اتحاد اأيضا

ً
باملئة من إجمالي   50أن القطاع غير الرسمي يمثل أكثر من    2019لصناعات املصرية مختلفة قليال

   الرابطعلى  2019إبريل  16النشاط االقتصادي املحلي، بحسب الخبر املنشور في "مصر اليوم" بتاريخ 

  –كما تشير تقديرات خبراء إلى أن نسبة الثلثين 
ً
باملئة من  30.6باملئة من العمالة في مجال التصنيع، و 24من العمالة الزراعية، و 44.8التي تعمل بالقطاع غير الرسمي تتوزع بين  -تقريبا

 الرابط على  2020مايو  29بتاريخ  the African Report العمالة في أنشطة التشييد والبناء والبيع بالتجزئة والطعام، انظر محمد الدهشان، "كورونا: كيف تتعامل مصر مع األزمة" 

 . 4انظر ورقة "االقتصاد غير الرسمي" مرجع سابق، ص  9

آخر  الرابط، على  78، الكتاب الخامس عشر، ص  2020مايو    7على االقتصاد املصري"، إصدار    19ري للدراسات االقتصادية، " تحليل قطاعي لتداعيات تأثير كوفيد  املركز املص 10

.  8:36 2020اكتوبر  31زيارة 
ً
 مساءا
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https://bit.ly/2GlEO6Y


Page 5 of 20 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

December 2, 2020     

، يقدر خبراء املركز إسهامات القطاع في االقتصاد املحلي 11الرسمي الذين هم القوى العاملة في القطاع غير 
ً
. وأخيرا

باملائة من إجمالي املشروعات الصغيرة    90، حيث تمثل الشركات غير الرسمية نحو  12باملائة   60و  40بنسبة تتراوح بين

 .13ومتناهية الصغر 

في أوقات األزمات، على مدار العقود املاضية، اكتسب   بتوفير سبل العمل والكسب  القطاع غير الرسمي أهميته 

وتحقيق الحد األدنى من املعيشة لقطاع واسع من املواطنين، وتعظيم فرص الحصول على الدخل، وتقليل نسب  

الرسمي البطالة والفقر بوجه عام رغم انخفاض معدل األجور التي يتقاضاها العاملون به عن نظائرهم في القطاع  

 . 14سواء العام أو الخاص  –

وحيث يوفر القطاع فرص االنخراط والخروج من األعمال باملرونة الكافية، ويمتاز بقلة تكاليف اإلنتاج، فقد تنامت 

كما   للدولة،  القومي  الناتج  وحسابات  الضرائب  بمنظومة  املنظمة  أو  املسجلة  وغير  به  املنشأة  الشركات  أعداد 

 آخر النخفاض مهاراتها الفنية وتناسبها مع  ازدادت رقعة العاملي
ً
ن فيه طواعية فضال عن النسبة التي ال تملك خيارا

 .15تلك املطلوبة في قطاعات النقل والتخزين والنظافة والحراسة وخدمات الطعام والشراب والضيافة 

الفئة إزاء موجة   وتكشف معايير تصنيف العمالة في القطاع غير الرسمي اعتبارات أخرى من حيث هشاشة تلك

باملائة أصحاب أعمال   18.8باملائة يعملون لدى الغير، ونحو    41الوباء، فبحسب التوزيع املنهي للعمالة بالقطاع، فإن  

و و  20.5خاصة،  الخاص،  لحسابهم  يعملون  أسرية   19.5باملائة  بأعمال  يتشغلون  التوزيع  16باملائة  حيث  ومن   .

ة من إجمالي العمالة غير الرسمية، يليهم في الترتيب العاملين باملجال الصناعي  باملائ  44.8القطاعي، يعمل بالزراعة  

 30.6باملائة ( الذين تركزون تحديُدا في أعمال ورش النجارة والحدادة ومصانع األغذية، ثم املجال الخدمي )  24.6)

 

   الرابط ، املركز املصري للدراسات االقتصادية، على 2014مايو  11هرناند دي سوتو، "أهمية تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي في مصر" 11

 مرجع سابق. على االقتصاد املصري"،   19داعيات تأثير كوفيد تحليل قطاعي لت " 12

 . 7انظر ورقة "االقتصاد غير الرسمي" مرجع سابق، ص  13

 لرابط ا، على 24-22"النساء العامالت في القطاع غير الرسمي: الوضع الحالي والتدخالت املقترحة"، بدون تاريخ، ص  CEOSSانظر ورقة املركز املصري لوضع معايير التنمية  14

 .85مرجع سابق ص على االقتصاد املصري"،   19" تحليل قطاعي لتداعيات تأثير كوفيد  15

 . 5االقتصاد غير الرسمي" مرجع سابق، ص انظر ورقة " 16

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
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https://europa.eu/capacity4dev/file/56879/download?token=dTGHFV_M
https://europa.eu/capacity4dev/file/56879/download?token=dTGHFV_M
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 قطاعات التشييد واملطاعم والبيع بالتجزئة واملطاعم 
ً
بأهمية بحث التحوالت الجارية    ، ما يفيد 17باملائة( خصوصا

 املطاعم والبيع بالتجزئة والنقل، كما نتناوله الورقة فيما  
ً
بسبب الجائحة في قطاعات الزراعة والخدمات خصوصا

 بعد.  

ورغم مركزية دوره ونشاطه االقتصادي واتساع نسبة العاملين به من القوى العاملة في مصر، فالحقيقة أن "غير 

تمتع نسبة كبيرة من العاملين بالقطاع بالتأمينات االجتماعية والصحية واإلجازات املدفوعة، الرسمية" تعني عدم  

ما اضطرهم إلى النزول ألداء أعمالهم وسط غياب أدنى معايير السالمة والصحة املهنية، ويضاف لهذا قابلية انتشار  

باملنا السكن  ظروف  بسبب  بالقطاع  العاملين  أوساط  في  كبير  بشكل  معها  العدوى  يستحيل  التي  العشوائية  طق 

مليون   1.6تحقيق معايير التباعد االجتماعي والحجر الصحي املنزلي، ويتوقع أن يبلغ اثر الجائحة في القطاع لفقدان  

 وظائفهم خالل الربع املاض ي من العام في ظل عدم وجود أية بدائل أخرى أو بارقة أمل الستعادة الوظائف  
ً
عامال

تأتي ضرورة االستعراض النقدي ملساعي الدولة منذ قرابة عقدين في دمج االقتصاد غير الرسمي،   املفقودة. من هنا،

وبيان أسباب فشلها على مدار هذه الفترة، قبل بحث أوجه اإلضرار بقطاعات العمل التي ينشط بها هذا الشق من  

 االقتصاد املحلي، وسبل العالج وإمكاناته. 

 ير والوعيدالقطاع الرسمي بين وجهتي التقد

تباينت على مدار العقود املاضية النظرة العامة لالقتصاد غير الرسمي، من كونه شبكة أمان اجتماعي ضد الفقر 

تطلها والعوز   لم  التي  املوارد  كتلة من  لكونه  يذكر،  أي مجهود  إزائهما  الرسمي  الدولة واقتصادها  تقدم  الذين ال 

 في االقتصاد الرسمي
ً
. وعلى هذين 18منظومة الضرائب ومن ثم ينبغي عقابها وتحجيمها أو استغاللها ودمجها قسرا

بالتزامن مع انتش إلى املدن املركزية  املحكين، تطورت أوضاع االقتصاد غير الرسمي  ار السكن العشوائي والهجرة 

وعمالة األطفال واألعمال غير اآلمنة التي ال يتلقى إزائها العاملون في هذا القطاع أية تأمينات أو ضمانات أو عقود  

وسرعة  املرونة  مثل  النوعية  واملزايا  اإلمكانات  بعض  مع  بالتزامن   
ً
أيضا املقدمة،  والخدمات  باألعمال  رسمية 

 

 . 6املرجع السابق، ص 17

في صحيفة "أخبار اليوم" وتعليق املركز املصري للدراسات االقتصادية عليه ضمن سلسلة  2019سبتمبر  16انظر مثاال تصريح محمد اإلتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بتاريخ  18

 املركز قع على مو  2019أكتوبر  1"رأي في خبر" الصادر 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
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https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
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https://www.facebook.com/Eipss.EG
http://www.eces.org.eg/
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ستجابة ملتطلبات أسواق العمل الختفاء معوقات البيروقراطية، وبصفة عامة، ارتبط تطور ونمو قطاع العمل  اال 

 غير الرسمي باحتياجات محدود الدخل والفقراء التي لم تلبيها الحكومات املتعاقبة في مصر على مدار عقود طويلة. 

 خالل األزمة املالية العاملية   1.6وخالل األزمات السابقة، استطاع القطاع غير الرسمي امتصاص  
ً
 عاطال

ً
مليون عامال

، ومع هذا، ازدادت املخاطر على العاملين بهذا  201119يناير   25وخالل فترة االنتقال السياس ي عقب تظاهرات ثورة 

  ضمن   –القطاع في ظل غياب تأمينات البطالة وازدياد املنافسة الضارية مع تراجع الطلب على خدماتهم، ومن ثم  

ضياع مزية االستقرار الوظيفي لنسبة كبيرة من العاملين بالقطاع وانتقالهم من أعمال منتظمة ألخرى   -نتائج أخرى 

صدمة   آخرها  كان  التي  الالحقة،  للصدمات  والهشاشة  الفقر  زيادة  ثم  ومن  املستقرة،  الدخول  وتالش ي  مؤقتة، 

 جائحة "كورونا".  

 بأهم ت
ً
التالية تفصيال التي ينشط بها العمل غير الرسمي وتتناول الفقرات  بعات الجائحة على مجاالت االقتصاد 

 ومدى تأثرها خالل األشهر املاضية: 

 تبعات "كورونا" على قطاعات العمل واإلنتاج التي ينشط بها القطاع غير الرسمي  

ال غير  العمل  بها  ينشط  والتي  كورونا  جائحة  من  املتضررة  االقتصادية  القطاعات  أهم  ضمن  قطاع تأتي  رسمي 

بالتجزئة، والنقل )البحري والجوي( واملفروشات واملالبس الجاهزة، وقطاع  الخدمات )املطاعم واملقاهي(، والبيع 

اإلنتاج الزراعي، ونستعرض فيما يلي أهم أوجه التحول في تلك املجاالت بحسب التقارير الصادرة عن املركز املصري 

 ايو املاضيين:للدراسات االقتصادية خالل شهري أبريل وم

 القطاع الخدمي )المطاعم والمقاهي(  -1

 في أهمية القطاع الخدمي في توفير الطعام والشراب الجاهز، وارتفعت 
ً
 كبيرا

ً
في الوقت الذي شهدت فيه مصر ازديادا

، فإن اإلنفاق األسري على الطعام خارج  201820مليار دوالر خالل عام    8مبيعات هذا القطاع خاصة لتصل لنحو  

 

 .85مرجع سابق ص على االقتصاد املصري"،   19" تحليل قطاعي لتداعيات تأثير كوفيد  19

. 12:27الساعة  2020/ 11/ 23تاريخ آخر زيارة  الرابطعلى  2020يوليو  21، املركز املصري للدراسات االقتصادية، "رأي في أزمة: املطاعم والكافيهات" 20
ً
  مساءا
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 بنسبة تصل لـ    200ملنزل قد وصل لحوالي  ا
ً
. 21باملائة من حجم اإلنفاق الكلي لألسر املصرية   46مليار جنيه سنويا

 النتشار عدد كبير من املنشآت الخدمية في هذا القطاع بمختلف أنحاء الجمهورية  
ً
  180  –ويعزى هذا الرقم أيضا

 . 22باإلضافة لعربات الطعام السيارة  -ألف منشأة

القطاع وعامليه بصدمة كبرى في ذروة انتشار الوباء بسبب القلق والخوف العام لدى املواطنين من انتشار  أصيب  

الوباء وتناقله عبر الطعام وأغلفته ولجوء عديد من املواطنين لشراء األطعمة املعلبة من السلع األساسية بغرض  

قابل تراجع شديد على طلبات الطعام الجاهز من التخزين وهو ما أدى الزدحام غير مسبوق في محال البقالة في م

مختلف املطاعم والكافيهات. وبصفة عامة، يمكن تحليل األثر الواقع على هذا القطاع بحسب أنماطه الرئيسية 

( املطاعم التقليدية )ذات صالونات الضيافة(: تعرضت لخسائر كبيرة من غلق خطوط النقل والتوصيل وحظر  1)23

التقاط العدوى من خالل استعمال األواني واألطباق واملناضد وغيرها من األدوات  التجوال وخوف املو  اطنين من 

والبنى املعدة لضيافة الطعام الجاهز في هذا النمط، ومن ثم يقدر تراجع إيرادات تلك األعمال خالل فترة األزمة 

( الكافيهات 2)24باملائة أو أكثر   60م بنسبة  باملائة أو أكثر وكذلك تراجع نسب وأعداد العاملين في تلك املطاع  80بنحو  

الطوارئ  قانون  إعالن  قبل  املواطنون  اتبعها  التي  االحترازية  باإلجراءات   
ً
مرتبطا الطلب  في  التراجع  كان  والقهاوي: 

لـ   في إيراداتها  ، ومن ثم وصلت نسبة الخسارة 
ً
تلك املحال أيضا تلك   100وإغالق  باملائة ولجأ العديد من أصحاب 

العمالة األع وتسريح   
ً
نهائيا العمل  إغالق  أو  الخضروات  وبيع  البقالة  نحو  أنشطتهم  لتحويل  )25مال  مطاعم 3،   )

في النمطين السابقين بسبب   من مثيالتها 
ً
في الطلب أقل كثيرا التراجع  الوجبات السريعة )الديلفري(: كانت نسب 

وان البنكية  الكروت  واستخدام  التوصيل  على  األعمال  تلك  توصيل  اعتماد  وسرعة  املواطنين  من  وقربها  تشارها 

املوظفين  وحاجة  املنازل  من  العمل  ظروف  ظل  في  أهمية  أكثر  كان  الخدمات  هذه  نمط  وأن   
ً
طلباتها، خصوصا

والعاملين لخدمات الطعام والشراب الجاهزة عن طريق الديلفري، ومع هذه، فإنه يقدر تراوح نسبة خسائر هذا  

 

 الرابط "قطاع الفنادق واملطاعم"، على  2018سبتمبر  20بالسفارة األمريكية، إبراهيم الحبال، مكتب الشؤون الزراعية  21

 املرجع السابق.  22

  "رأي في أزمة: املطاعم والكافيهات"، مرجع سابق. 23

 . 17املرجع السابق ص  24

 . 18 املرجع السابق ص 25

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://bit.ly/3nPg8Uf


Page 9 of 20 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

December 2, 2020     

بين   نسب باملائة    56و  50النمط  تراجعت  بينما  األزمة،  من  األولى  األسابيع  خالل   
ً
اليومية خصوصا اإلرادات  من 

إلى   لتصل  املطابخ والصاالت  في  في مجال    40-20التوظيف  املوظفين  بقاء  السابق مع  التوظيف  باملائة من حجم 

 .26التوصيل  على أعمالهم دون تغيير 

   قطاع البيع بالتجزئة -2

هو أحد أهم مجاالت التجارة الداخلية، والذي تحتل فيه تجارة األغذية واملشروبات )البقالة( املركز الثاني بعد تجارة 

والذي نتج عنه إقبال غير    panic shopping، وازدادت أهميته بعد ارتفاع موجة الشراء املدفوع بالقلق  27ت السيارا

لبقوليات بغرض التخزين، ومن ثم زادت حجم املبيعات في منافذ  مسبوق على محال البقالة والسلع األساسية وا

، كما ازدادت نسبة توظيف عمالة املخازن 28باملائة    100و   40( زيادة تراوحت بين  hyper marketsالبيع الكبرى )

 29باملائة  40و    20باملائة، وكذلك، ارتفعت نسبة املبيعات في املنافذ التقليدية بين    40و    20والديلفري بنسب بين  

 لضعف القدرة التخزينية للمتاجر األصغر ولتوجه املشترين إلى املنافذ األكثر أمَنا لتوفير السلع النوعية مثل  
ً
نظرا

من  عدد  دفعت  التي  األسباب  وهي  والحبوب،  والبقول  الزيوت  من  كبيرة  لكميات  باإلضافة  واملطهرات  املنظفات 

 ن السلع بتوجيه حكومي أو خاص. املتاجر لفرض قيود على كميات شراء أنواع م

 قطاع المفروشات والمالبس الجاهزة  -3

 في توقيتات مختلفة خالل ذروة الوباء ) بما فيها مصانع املنطقة الحرة( إلى   50أدي توقف  
ً
باملائة من املصانع تماما

الذين تعلو   -النساء –ألف من العامالت  376وبواقع  30باملائة من عمالة املصانع( 67ألف عامل ) 800توقف نحو 

باملائة فقط من راتبها املعتاد،    65بينما تحصل العمالة املنتظمة واملستمرة في املصانع على    31نسبتهم في هذا القطاع، 

 

 املرجع السابق.  26

.  12:50، 2020نوفمبر  23تاريخ أخر زيارة  الرابط  3، ص 2020مايو  4املركز املصري للدراسات االقتصادية، "رأي في أزمة: تجارة تجزئة البقالة"،  27
ً
 مساءا

 . 21املرجع السابق ص  28

 ق. املرجع الساب 29

نوفمبر  23تاريخ أخر زيارة  :الرابطعلى  12،   ص 2020ابريل  15املركز املصري للدراسات االقتصادية، "رأي في أزمة: صناعات تكافح للبقاء، املالبس الجاهزة واملفروشات املنزلية"،  30

2020 ،12:50  .
ً
 مساءا

 املرجع السابق.  31
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وتعد أبرز التداعيات على هذا القطاع هو أزمة السيولة الناتجة عن عدم القدرة على تصدير املنتج النهائي املتراكم 

 .32ي شهر مارس( إللغاء التعاقدات التصديرية ومن ثم عجز السيولة الستمرار العمل في اإلنتاج منذ بداية األزمة )ف

   قطاع اإلنتاج الزراعي -4

الناتج املحلي اإلجمالي في مصر   11يقدم القطاع الزراعي حوالي   به نحو    33باملائة من  باملائة من إجمالي    24ويعمل 

 
ً
العاملة محليا والتجارة  34القوى  الصناعة  على قطاعات  التركيز  لقاء مزيد من   

ً
القطاع نسبيا أهمية  تراجع  رغم   ،

، وانخفاض نسبة مساهمته في الناتج املحلي بأكبر من انخفاض نصيبه من العمالة، ما يعني 1991والسياحة منذ  

 أقل من القيمة املضافة، تراجع دخول العاملين 
ً
 لكونهم يكتسبون قدرا

ً
في الزراعة وتدهور مستويات معيشتهم نظرا

في املدن املركزية سيما القاهرة وضواحيها  اليومية واملؤقتة  وهو األمر الذي يفسر من جهة أخرى ازدياد العمالة 

 . 35والنقل عنه في الزراعة  الرتفاع نصيب الفرد العامل من القيمة املضافة في مجال الخدمات والصناعة

في  الزراعي  القطاع  في  كبيرة  أزمة  إلى  الجائحة  أفضت  االقتصادية، فقد  للدراسات  املصري  املركز  وبحسب خبراء 

متزايد   جميع املحلي والدولي بشكل  السوق  على  القطر خاصة العتماد  بيانه  -أنحاء  اإلجراءات   -كما سبق  فأدت 

التي منها غلق األسوا إلى االحترازية  ق املحلية والشعبية وحظر التجوال وحظر أنشطة العمل في املقاهي واملطاعم 

الزراعية  املنتجات  على  الطلب  جانب  في  قوية  واملطاعم  36صدمة  الفنادق  طلبات  تراجعت  املثال،  سبيل  فعلي  ؛ 

من املنتجين   وشركات الطعام الجاهز على املنتجات والحاصالت الغذائية الرئيسية ما أدى لخفض نسبة التوريد

 عن سعر   -37كالبطاطس مثال   –باملائة في بعض املحاصيل    70بنحو  
ً
بأسعار أقل كثيرا لبيعها  واضطرار املنتجين 

، انخفض الطلب على منتجات الفواكه والخضروات من ناحية لكونها  
ً
التعاقد مع تحمل كلفة الفاسد منها. أيضا

عن  املواطنين  استغناء  ثم  التلف ومن   سريعة 
ً
التجوال    -ها  سلعا في ظل حظر  السلع   -خاصة  بتخزين  واهتمامهم 

 

 املرجع السابق.  32

.  12:50، 2020بر نوفم  23تاريخ أخر زيارة   :الرابط ، على 3، ص 2020مايو   18املركز املصري للدراسات االقتصادية، "رأي في أزمة: الزراعة"  33
ً
 مساءا

 املرجع السابق.  34

 املرجع السابق.   35

 . 25،26املرجع السابق ص  36

 . 25املرجع السابق ص  37
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 من السلع الترفيهية التي ال يتخصص لها جزء من الدخول    -االستراتيجية والبقوليات
ً
ومن ناحية أخرى لكونها نوعا

 . 38املنخفضة أو املنعدمة في أوقات األزمات بعكس السلع األساسية 

في الدول املستوردة من كذلك، ورغم قوة الطلب الخارجي على سلع    
ً
الفواكه والخضروات الرتفاع الدخول نسبيا

لتوقف/تباطئ تحركات النقل الدولي   -مصر، فقد تعرض الطلب ألزمة أخرى تتمثل في الجانب اللوجستي والسياس ي

الواردة  واتجاه الدول لخفض االعتماد على الواردات الغير ضرورية في ذروة انتشار الوباء ومن ثم توقيف الشحنات 

املعدة  املحاصيل  لتجهيز  العمل  تجمع  املصرية  السلطات  وحظر  األوروبية،  الدول  من  وعدد  الصين  مثل  ملوانيها 

 من نقل الوباء  –للتصدير في املخازن والشون، ومنع بعض الدول دخول السائقين املصريين حدودها  
ً
مثل    -خوفا

الدول   من  ملصر  ترد  كانت  التي  الحاويات  ونقص  بالخضروات األردن،  لتعود  الرمضانية  بالسلع  محملة  العربية 

، إلى آخره من العوائق واملسببات التي أفضت لعجز املصدرين 
ً
والفاكهة فكان وقف حركة النقل التجاري إقليميا

 .39عن تصدير منتجاتهم الزراعية 

املزارعين عن تسويق فوائض لعجز صغار  األسبوعية  األسواق  أدى حظر  فبينما  لم يكن   وبالتوازي،  املحاصيل، 

هناك تحديد واضح للمحاصيل املستثناة من تحركات النقل التجاري وبقيت االستثناءات رهن السلطات التقديرية 

والعطرية   الطبية  والنباتات  البقوليات  أن  بحجة  املحاصيل  بعض  وتسويق  نقل  لتوقيف  أدى  ما  املرور  لضباط 

، األمر الذي نتج عنه معاقبة صغار  40تطبيق قرار حظر التجوال وغيرها ليست سريعة التلف ومن ثم ال تستثنى من  

 في املزارعين من ناحية وتأخير وصول املنتجات لألسواق  
ً
املحلية من جهة أخرى وتضاعف خسائر املنتجين. أيضا

وسط استنفار    -ظل الجائحة، كان تباطؤ حركة املرور والخوف من التعرض لهجمات السطو املسلح على الشاحنات

املخالفين على  بالقبض  وانشغالها  التجوال  حظر  وقائع خرق  لتعقب  األمنية  املزارعين   -القوى  لخوف  آخر   
ً
سببا

 . 41ن من نقل محاصيلهم واملنتجي

 

 . 26املرجع السابق ص  38

 . 28-27املرجع السابق ص  39

 . 27املرجع السابق ص  40

 املرجع السابق.  41
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 وقت انتشار الوباء كانت تلك التي تزامن موعد حصادها مع تفاقم 
ً
ومن ثم، فإن أكثر خطوط اإلنتاج الزراعي تأثرا

  42األزمة في مصر وحول العالم 
ً
 محاصيل الفواكه، كما أن دخول املزارعين كانت ضمن أشد الفئات تضررا

ً
، خصوصا

 كما في قطاع السياحة على سبيل املثال، إال أن األزمة أظهرت  خالل العام رغم عدم توقف عجلة ا
ً
إلنتاج الزراعي كليا

أهمية التضامن االجتماعي بين العاملين في القطاع الزراعي وغيابه في القطاعات األخرى التي   -ضمن نقاط أخرى   –

 .43تأثر العاملين بها من تداعيات انتشار الوباء على أعمالهم ودخولهم 

يمكن استخالص جوانب األثر الواقع على العمالة بالقطاع غير الرسمي بحسب مراحل انتشار الوباء؛   ومما سبق،

تفترض تقديرات   -حيث انتشر الوباء في الصين ولم يتعرض االقتصاد املحلي ألزمات عنيفة بعد  -ففي فترة فبراير

 14.4، ومن ثم بطالة نحو  2008ية على القطاع عام  الخبراء بأن يشابه التأثير في تلك الفترة أثر األزمة املالية العامل 

بنهاية الربع األول من   بالقطاع  العاملين  التالية  202044باملائة من  بين مارس ومايو    –. أما في الفترة  انتشار الوباء 

واقع حوالي  ب  -باملائة  48.7إلى  -بسبب التبعات السابق بيانها أعاله  -فتشير التقديرات الرتفاع نسبة البطالة -( 2020

2-2.5   
ً
وهذا دون احتساب أثر توقف القطاع غير الرسمي عن تشغيل العمالة الساقطة من شبكات    –45مليون عامال

 سوف يضافون   1.6، فإذا أضيف هذا االعتبار إلى الحسبان، فإن  2011و  2008التوظيف الرسمي منذ  
ً
مليون عاطال

، احتمالية ار 
ً
 . 46باملائة  18تفاع معدل البطالة في عموم االقتصاد املحلي لـ إلى األرقام السابقة ما يعني عموما

ويمكن تقييم آثار تلك التبعات على سياسة الدولة املصرية تجاه القطاع غير الرسمي في دور التحوالت الجارية في 

 بوجه الخصوص، كما يلي بيانه.   –االقتصاد املصري بوجه عام وسوق العمل منه 

 

 . 31املرجع السابق ص  42

 املرجع السابق.  43

 . 18جع سابق، ص "القطاع غير الرسمي"، مر   44

 . 20املرجع السابق ص  45

 . 25املرجع السابق ص  46
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 جائحة كورونا ىلع االقتصاد املصريثانيًا: أبرز تداعيات 
 40الذي يمثل القطاع غير الرسمي نسبة -بصفة عامة، يمكن تلخيص آثار جائحة "كورونا" على االقتصاد املصري 

منه   60إلى   من  بعرض    -47باملائة  الرئيسية  القطاعات  وكذا  األجنبية  العملة  موارد  على  املتوقعة  التحوالت  أهم 

الج  العام  خالل  االقتصادية اري االقتصاد  للدراسات  املصري  للمركز  الهامة  الدراسات  إحدى  تستعرضه  كما   ،

 : 48والتنمية  وتقرير مختصر صادر عن منظمة التعاون االقتصادي 

: يتوقع خبراء املركز أن تتراجع إيرادات العاملين بالخارج ( من حيث تحويالت العاملين بالخارج على داخل مصر1)

العاملين  49مليار دوالر   5باملائة، أي حوالي    15-12.5بنسبة   ، بسبب إغالق خطوط الطيران وعدم قدرة املصريين 

يفة بالخارج على الرجوع إلى أعمالهم إضافة إلجراءات تخفيض أعداد العمالة األجنبية التي تتخذها الدول املستض

وارتفاع نسبة االستغناءات. ويرتبط بهذا عاملين آخرين هما انخفاض اإليرادات األجنبية وزيادة البطالة بالداخل، 

يتوقع عودة الدول املستضيفة للعمل بكامل طاقتها قبل عام من مرور األزمة    2021أي بحلول شتاء    –حيث ال 

 . 50املقبل 

في األشهر    51تريليون دوالر   1.2الدولية لبلوغ خسائر قطاع السياحة نحو  : تشير التقارير  ( من حيث قطاع السياحة2)

األولى من الوباء على أفضل التقديرات، بينما تشير التوقعات الحالية لـ "صفر" عائدات من القطاع في مصر خالل 

 .52العام الجاري 

 

، البنك الدولي، مجموعة  "2007و  1999دولة بين    163شنايدر، فريدريش، بوين انري، ومونتنجرو، كالوديو، "االقتصادات غير الرسمية حول العالم: تقديرات جديدة بخصوص    47

 . 2020وبر اكت  28الزيارة األخيرة  :الرابط ، على 2010البحث التنموي، يوليو 

.  7:38 2020نوفمبر  22الزيارة األخيرة : الرابط، على 2020إبريل  20قياس أثر فيروس كورونا في مصر، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  48
ً
 مساءا

  31آخر زيارة  :  الرابط ، الكتاب الخامس عشر، على  2020مايو    7على االقتصاد املصري"، إصدار    19طاعي لتداعيات تأثير كوفيد  املركز املصري للدراسات االقتصادية، " تحليل ق  49

، ص  8:36 2020أكتوبر 
ً
 . 20-17مساءا

 الرابط ، على 2020أغسطس  26يروس الكورونا: العودة للمربع األول" مبادرة اإلصالح العربي، راجع ورقة إسحاق ديوان ونديم خوري، "مصر بعد ف  50

 الرابط ، على 12، ص 2020يوليو  1والسياحة: تقييم التبعات االقتصادية"، صادر في  19-انظر تقرير مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية "كوفيد 51

 . 25على االقتصاد املصري" مرجع سابق، ص  19" تحليل قطاعي لتداعيات تأثير كوفيد   52
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ائدات املوازنة العامة، فإنه من املتوقع  من ع 53باملائة  3.7: في الوقت الذي تمثل فيه نحو ( إيرادات قناة السويس 3)

مليون دوالر بافتراض أن نسبة السفن العابرة من القانة ستتراجع بنحو   876أن تتراجع إيراداتها هذا العام بنحو  

. كما تشير تقارير املركز املصري للدراسات االقتصادي في مايو  54باملائة فقط بحسب مستويات الضرر املتوقعة   15

 املاض ي. 

بين    -جميعها  –( من حيث الصناعات التحويلية  4) تراجع الصادرات الصناعية بنسبة  يتوقع  باملائة   56-28فإنه 

 للتحول الكثيف واملرتقب ازدياده للتعامل عبر الشبكة الدولية  5)، و55مليار دوالر فقط   6.4  -10.5لتسجل  
ً
( نظرا

التي تأخر    -، فإنه يتوقع أال تتمكن البنية التحتية لالتصاالت في مصرلإلنترنت في قطاعات األعمال والتعليم والصحة

 عن  56  -دولة حول العالم  79بين    58ترتيبها ل
ُ
عن تلبية احتياجات القطاعات اإلنتاجية والخدمية املختلفة فضال

لزيادة قدرة البنية التحتية املعلوماتية على سد أدوارها في القطاعات الصحية، ما لم يتم ضخ استثمارات جديدة  

في العام الجاري واملقبل  بالشكل    –  57تلك املجاالت، خاصة  للوباء  ينتشر فيهما عالج أو مصل  يتوقع أن  الذي ال 

نشاطه  حياة  لتمديد  الصدد  هذا  في  جزئية  لحلول واستثمارات  الخاص  القطاع  لجوء  احتمالية  يعني  ما  الكافي، 

 االقتصادي.  

 -يتوقع استفحال أزمة نقص أسرة املستشفيات والرعاية املركزة خالل العام الجاري واملقبل( في قطاع الصحة، 5)

للخدمات الصحية بواقع    -مع دخول فصل الشتاء خدمة تحت   2036-108واستمرار نقص الطاقة االستيعابية 

التنفس بحسب السيناريوه بما يؤثر على قدرة وقابلية  58ين املتوسط واملتشائم تصنيف الرعاية املركزة وأجهزة   ،

 القوى العاملة وأرباب العمل على تدوير عجلة اإلنتاج.  

 

 . 29املرجع السابق، ص  53

 . 32-30املرجع السابق، ص  54

 . 39املرجع السابق ص  55

 الرابط املعتمد على تقييم االستثمار في البنى التحتية للتكنولوجيا، واألداء االقتصادي الرقمي، وغيرها من املؤشرات على انظر مؤشر منظمة االتصال العاملي  56

 مرجع سابق. على االقتصاد املصري،   19تحليل قطاعي لتداعيات تأثير كوفيد  من " 48-46للمزيد من املعلومات، انظر الصفحات  57

 . 62-61املرجع السابق ص  58
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 خالل العام الدراس ي املقبل واستمرار غلق املدارس وتوقف ( في قطاع التعليم6)
ً
، يتوقع وصول األزمة لذروتها مجددا

ين املؤسسات الحكومية والخاصة والدولية فيما يتعلق ببدائل  املنظومة التعليمية وتخبط الطالب واتساع الفجوة ب

التعليم املادي ومدى جاهزية األنظمة املختلفة للتعامل مع األزمة، وما يترتب على هذا من استمرار/توقف الدور 

  ،
ً
 اإلنتاجي والخدمي ملنظومة التعليم من ناحية، وإشغاالتها من حيث العمالة املهنية والخدمية وأخيرا

باملائة   63باملائة من القوى العاملة غير الزراعية و  50الذي تبلغ نسبة إشغاله "( من حيث االقتصاد غير الرسمي،  7)

  40، كما تبلغ نسبة مساهمته في الناتج املجلي اإلجمالي نحو  59من إجمالي املشتغلين في جميع القطاعات اإلنتاجية" 

، خاصة مع 61باملائة بنهاية العام الجاري   12تصل نسبة البطالة فيه إلى  ، يتوقع الخبراء باملركز املصري أن  60باملائة 

الرسمية  املنظومة  عن  لغيابهم  به  العاملين  ومعاناة  وتطويره،  معه  تعاملها  وأسلوب  للقطاع  الدولة  رؤية  قصور 

الد سعي  في  تتمثل  التي  )الضريبية(  أو  )العقابية(  الرؤية  على  له  الدولة  رؤية  انحسار  مع  الستدراك للعمل،  ولة 

 من تطويره ودعم العاملين به ومعالجة أسباب توسعه وانتشاره عبر عقود طويلة 
ً
مستحقاتها الضريبية  منه بدال

 .62من قيام الجمهورية الحديثة 

باملائة في مصر، يتوقع "د. ضياء نور الدين" أن   5.4ويترتب على ما سبق بيانه أن الناتج املحلي اإلجمالي الذي بلغ  

وهذا    ،63باملائة بحسب التوقعات األسوأ  0.8وإلى    -بحسب التوقعات املتفائلة   –  2020باملائة في    2.3ع ليصل إلى  يتراج

من ناحية املؤشرات الكلية لالقتصاد، أما من ناحية املجتمع، فالواقع أن الجائحة قد أبرزت هشاشة سوق العمل 

 

 . 77املرجع السابق ص  59

 املرجع السابق.  60

 . 85املرجع السابق ص  61

.  8:36 2020أكتوبر  31آخر زيارة   : الرابط، على 2020ماير  14من سلسلة رأي في خبر )سوق العمل املصري(،  13العدد راجع املركز املصري للدراسات االقتصادية،  62
ً
 مساءا

 ري".على االقتصاد املص 19تحليل قطاعي لتداعيات تأثير كوفيد  من " 91-90انظر الصفحات  63

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://bit.ly/3mFDfQJ


Page 16 of 20 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

December 2, 2020     

، بينما يشير الوضع الداخلي في مصر لعدٍد  65جه الخصوص ، وسوق العمل غير الرسمي على و 64في كافة أنحاء العالم 

 من االختالالت الهيكلية واملؤسسية التي تزايدت حدتها مع كارثة الوباء، كما يلي بيانه. 

 ثالثًا: جائحة كورونا وسوق العمل يف مصر
تعرض سوق العمل املصري بشقيه الرسمي وغير الرسمي لصدمات كبرى خالل األعوام القليلة املاضية، حيث أسفر 

بنحو    2016تعويم العملة في عام   باملائة من   9عن ارتفاع معدالت التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية لألجور 

بينما  66باملائة من متوسط أجر الساعة   11متوسط األجر الشهري و بين أجور  ،  سجلت االنخفاضات نسبة أكبر 

 وغير   –النساء واملشتغلون باملناطق الحضرية وذوي املهارات املتوسطة والعالية واملشتغلون بالقطاع الخاص  
ً
رسميا

األجور   -رسمي في  املساواة  لصالح    67وتزايدت حدة عدم  بين قطاعات معينة  األجور  في  التفاوت  أنماط  واتضحت 

 أخرى. 

مايو   -منذ فترة انتشار الوباء في مارسهذه األحداث، تدهورت أوضاع سوق العمل في مصر خصوصا  وعلى خلفية  

، ويتناول تقرير تحليلي للمركز املصري للدراسات االقتصادية أحدث التطورات الواردة في هذا الصدد، املاضيين

 كما يلي بيانه:  

 لي نتيجة توقف حركة الطيران.  ( عودة املصريين العاملين بالخارج إلى سوق العمل املح 1)

 ( ازدياد أعداد العاطلين الذين تم االستغناء عنهم من طرف أرباب العمل في دول الخليج أو الدول األوروبية.  2)

 باملائة    50( قرار الحكومة املصرية بتقليص العمالة في املنشآت الحكومية بنسبة 3)

 

، "منظمة العمل الدولية: مع تسارع فقدان الوظائف، حوالي نصف القوى العاملة في 2020إبريل  29انظر البيان الصحفي املنشور على موقع منظمة العمل الدولية الصادر بتاريخ  64

.  2:08الساعة  2020نوفمبر  22الزيارة األخيرة : الرابط العالم تحت تهديد فقدان وظائفها"، على 
ً
 مساءا

 الرابط ، على 2020لرسمي: االستجابات العاجلة وتحديات السياسة"، مايو واالقتصاد غير ا 19-راجع تقرير منظمة العمل الدولية "أزمة كوفيد 65

 . 2018انظر الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء، النشرة السنوية لبحث القوى العاملة  66

، في سلسلة أوراق السياسات بمنتدى البحث  2018و  1998يخلق االقتصاد املصري وظائف جيدة؟ عرض لتطور حجم وكيف التوظيف في مصر بين  (، هل  2019أنظر دراسة أسد، )  67

 (. 45االقتصادي )رقم 
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املطاعم واملقاهي واملوالت واملحال التجارية وقرار حظر التجوال،   ( تشديد اإلجراءات االحترازية التي أفضت لغلق4)

بتلك   املتصلة  بالخدمات  العاملين  كبيرة من  الورديات ونسبة  العاملين على نظام  لفقدان جزئي لوظائف  أدى  ما 

 األماكن. 

نحو  5) توقف  التي  50(  الحرة  املنطقة  مصانع  فيها  بما  مختلفة  فترات  في  املصانع  من  معظم   باملائة  منها  تخرج 

تام لظهور  بينما ظلت نسبة كبيرة من املصانع تعمل بطاقة عمالية منخفضة، وأخرى أغلقت بشكل  الصادرات، 

 وسواء في حاالت اإلغالق الكلي أو الجزئي-حاالت اإلصابة بها، ما أدى  
ً
لالستغناء عن بعض العمالة أو خفض    -عموما

باملائة من نسبة العمالة بها، توقف    47جاهزة مثال، والتي تمثل النساء  الرواتب، ففي قطاع املفروشات واملالبس ال

باملائة انخفاض باألجور   35باملائة من إجمالي العاملين  بالقطاع ووقعت نسبة    67أي نحو    -ألف عامل  800نحو  

 لتوقف البدالت املرتبطة بخطوط اإلنتاج. 

 لعمل في هذا القطاع بشكل جذري.( استمرار انهيار قطاع السياحة ومن ثم تجريف فرص ا6)

للمدارس،  7) الطالب  وتوصيل  أوبر،  خدمات  مثل  بها  العاملين  بطالة  ثم  ومن   
ً
مؤقتا الخدمات  بعض  اختفاء   )

 
ً
 . 68واملنتجات الترفيهية، والخدمات املنزلية التي يقدمها القطاع غير الرسمي، وقطاع الخدمات والترفيه عموما

 توقع الخبراء بلوغ عدد املتعطلين عن العمل  وقد ترتب على هذه التحوالت ج
ً
  4نحو    -في أحسن التقديرات  –ميعا

، ما يعني ارتفاع نسبة البطالة إلى 
ً
مليون  5.8نحو  -على أسوأ التقديرات -باملائة في العام الحالي، أو 14مليون عامال

، ما يعني رفع نسبة البطالة إلى  
ً
باملائة في العام املرتقب مع إضافة عدد   21باملائة في العام الجاري ونحو    20عامال

 لسوق العمل والبحث عن الوظائف 
ً
 .69آخر من الخريجيين حديثا

 

 ، 24-23سوق العمل املصري"، مرجع سابق ص " 68

 املرجع السابق.  69
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، تأتي ضمن أبرز اآلثار قصيرة ومتوسطة املدى على سوق العمل املحلي بطالة العاملين من النساء في قطاع 
ً
أيضا

، وارتفاع  70في مجاالت الخدمات والنقل والسياحة باإلضافة للشباب العاملين   التعليم والصحة والعمل غير الرسمي

، 71باملائة   50-30نسبة البطالة بين عاملي املصانع، وتأثر دخول/رواتب العاملين من الفئة الوسطى بنسبة تتراوح بين  

مع عجز البنى التحتية   –يتوقع أن تزداد نسبة الطلب على العاملين بالقطاع الصحي الذي أسفرت الجائحة  كما  

الصحية، وفقر الرواتب، وتالش ي قيمة التأمينات وبدالت اإلصابة، وتخاذل الدولة عن توفير سبل حماية الكفاءات  

إلى   -املستشفيات الحكومية والخاصة    –املحلي  إلى هرب العاملين من سوق العمل    -املهنية والفنية بهذا القطاع

الهاربة وتغطية عجز العمالة  الباب على مصراعيه الستقبال العمالة  في أوروبا وأمريكا، الذي فتح  السوق الدولي 

 
ً
 .72والكفاءات في هذا القطاع دوليا

 خاتمة: العالج: أنظمة "اإلنقاذ" وشبكات األمان االجتماعي 
املجتمع،    اإلصابة بالوباء بين الفئات املهمشة واألفقر واألكثر هشاشة من  رتفعة اللتقاط ونشربالنظر لالحتماالت امل

 من أهم اإلجراءات على اإلطالق هو أن تضمن الدولة )اإلدارة السياسية( الحد األدنى من الدخل للفئات 
ً
فإن واحدا

لتشمل     -التي تقترحها منظمة العمل الدولية  التي تضررت معايشها جراء الجائحة، ومن ثم تأتي حزمة من اإلجراءات

بكافة أنواعها   للعمالة غير املنتظمة  في اإلعانات املالية  وحث   -الحرة وغير املنتظمة  –على رأسها ضرورة التوسع 

االجتماعية   املسؤولية  وإجراءات  قيم  تفعيل  على  األهلي  والقطاع  الخاص  القطاع  اإلجازات   –شركات  منح  من 

 للفصل من املدفوعة في أ
ً
وقات األزمات والحفاظ على العمالة وعدم اعتبار التغيب ألسباب صحية أو أسرية مخوال

العمل، وكذلك توفير الحد الكافي من معايير السالمة املهنية والصحية وتوفير األدوات الالزمة لهذا الصدد بشكل  

الرسم غير  واألعمال  الشركات  لتسجيل  الكافية  الحوافز  وتقديم  والقانونية  مجاني،  اإلدارية  األطر  ضمن  ية 

 .73املالئمة 

 

 . 30املرجع السابق ص.  70

 املرجع السابق.  71

 . 31املرجع السابق ص  72

. 8:22نوفمبر  2الزيارة األخيرة  :الرابط، على 2020"،19راجع تقرير منظمة العمل الدولية، "دليل سريع ألبرز استجابات السياسة العامة لكوفيد  73
ً
  مساءا
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وبوجه خاص، يمكن اتباع عدد من السياسات التي توفر الحد األدنى من األمان االجتماعي/االقتصادي للمتضررين 

في  السياسية  اإلدارة  في مصر، وتجارب  الحاكمة  املؤسسية واالقتصادية  بالرجوع ألطره  الرسمي،  غير  القطاع  في 

 ، بما يسهم في دعمه وتحويله للسمة الرسمية على املديين املتوسط والبعيد. التعامل معه

في قطاع   والقهاوي،فمثال،  تتناسب مع طبيعة نشاط   املطاعم  تمويلية  تقديم حزم  لضرورة  املتخصصون  يشير 

وتقد  التأخير،  غرامات  ومن  الضريبية  االلتزامات  من  وإعفاءها  مبيعاتها،  لزيادة  والكافيهات  الدعم  املطاعم  يم 

لألعمال الغير رسمية في هذا املجال، كالدعم املالي للمرة الواحدة، وتوفير دعم مالي وضريبي أكبر حال االنتقال إلى 

التأمين اإلجباري  العمل الرسمي، وتسهيل اإلجراءات الرقابية والورقية على منشآت القطاع غير الرسمي، وفرض 

ع على توفير تأمينات للعمالة املؤقتة، وربط التسهيالت والدعم بعدد على أصحاب العمل تجاه العاملين، والتشجي

 . 74املشتغلين واملوظفين 

، في 
ً
، تشير توصيات املركز املصري للدراسات االقتصادية بضرورة توفير الدعم ملحالت قطاع البيع بالتجزئة أيضا

منحة على  بحصولهم  والسماح  واألرياف،  املدينة  بضواحي  الصغيرة  تسهيالت   500الـ    البقالة  وتقديم  جنيه، 

وإعفاءات تمكنهم من زيادة املبيعات، وتشجيع ومساعدة املجتمع املدني على توفير السلع األساسية ملحدودي الدخل 

بما يبقيها قيد العمل ويساعدها على   البقالة واملتاجر الصغيرة املنتشرة باألحياء  والفقراء من خالل دعم محالت 

 ،
ً
 ضمن األطر اإلدارية والقانونية املناسبة التعافي، وأخيرا

ً
 . 75السعي لضم محال البقالة غير املسجلة رسميا

 في  
ً
لضرورة دعم منتجي الفاكهة والخضروات، وتوحيد قواعد واضحة وشاملة  تجدر اإلشارة  قطاع الزراعة  أيضا

باستثناء الحاصالت الزراعية من قرار حظر التجوال خاصة مع عودة بوادر تطبيقه في الدول املتضررة من موجة 

املحاصيل من  املتزايدة  االحتياجات  لتأمين  املقبلة  الزراعية  الدورة  في  النظر  وإعادة  الثانية،  االستراتيجية   الوباء 

 القمح 
ً
، بوجه عام، يتعين على اإلدارة السياسية إسقاط جميع الديون عن املتعثرين من السداد  76خصوصا

ً
. وأخيرا

 

 . 20،21"رأي في أزمة: املطاعم والكافيهات" مرجع سابق ص  74

 . 26-25"رأي في أزمة: تجارة تجزئة البقالة"، مرجع سابق، صفحة  75

 . 34-33رأي في أزمة: الزراعة"، مرجع سابق، ص " 76
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البنك املركزي، وتأمين إعانات مالية عاجلة  خاصة صغار املزارعين وأرباب العمل وإتاحة االستفادة من مبادرات 

ي القيام بأدوار املساندة والدعم خاصة في املدن الرئيسية وضواحيها وتجاه ألرباب األعمال، ودعم املجتمع املدني ف

 العاملين بالقطاع غير الرسمي. 

أثبتت جائحة كورونا أن الفجوة األكبر في عالقة الدولة واملجتمع في مصر هي فجوة الثقة التي تتجلى في أبرز صورها 

ضمن   –" و"العقاب"، وهو الذي أفض ى  77بمنطق "املغارمة معايش املواطنين    -من قبل الجائحة –باستهداف الدولة  

أخرى  انتشار    -تبعات  تحجيم  وإجراءات  الوقاية  سبل  املواطنين   إلهمال 
ً
سعيا من   الوباء   

ً
وهربا العيش  لكسب 

بنهاية العام املقبل،    وإتاحته 
ً
العالم انتشار املصل املطور حديثا السقوط في ضائقة الجوع والفقر. وحيث يتوقع 

الضائقة،   فإنه في هذه  االجتماعية/االقتصادية  األمان والحماية  تقديم شبكات  املصرية واجب  الدولة  يبقى على 

 خاصة بعدما أفضت سلطوية النظام العسكري لتجريف منابع وسبل العمل األهلي والخيري في سائر البالد. 

 

 . 2015انظر الفصل الثاني من عبد الفتاح، سيف الدين، "الزحف غير املقدس: تأميم الدولة للدين"، دار الشروق الدولية، القاهرة،  77
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