
 القطاع غير المهيكل: الخ�سائ�ص الرئي�سية

ووتيرة التطور
لمياء الغاز، يا�سمين بوزينب، ق�سم الدرا�سات العامة، مديرية التوقعات والم�ستقبلية

�أجرته  �لذي  �لوطني  �لبحث  وبح�سب  �لمغربي.  �لإنتاجي  و�لن�سيج  �ل�سغل  �سوق  على  كبير  ب�سكل  �لمهيكل  غير  �لقطاع  يوؤثر 

�لمندوبية �ل�سامية للتخطيط بين 2013 و2014، بلغت ح�سة �لعاملين بالقطاع غير �لمهيكل 28,7  % من �إجمالي �ليد �لعاملة كما 

بلغت م�ساهمته في �لناتج �لد�خلي �لخام 11 %. تقدم هذه �لدر��سة �لخ�سائ�ص �لرئي�سية لهذ� �لقطاع ��ستناد� �إلى نتائج �لبحوث 

موؤ�سر  خالل  من  �لما�سية  �لع�سر  �ل�سنو�ت  مدى  على  تطوره  در��سة  �إلى  تهدف  كما  للتخطيط.  �ل�سامية  �لمندوبية  �أجرتها  �لتي 

مركب للقطاع غير �لمهيكل، تم �إعد�ده بال�ستناد �لى عدة عو�مل مرتبطة بتطوره.

I. �لخ�سائ�ص �لرئي�سية للقطاع غير �لمهيكل في �لمغرب

1. �أن�سطة ت�ساير �لتحولت �لهيكلية لالقت�ساد

الفترة خالل  مهما  تطورا  المهيكل  غير  الإنتاج  وحدات  اإن�شاء   عرف 
1999-2006، حيث �شجل ارتفاعا بن�شبة 2,9 % كمعدل   �شنوي. انخف�شت 

 % 1,3 يتجاوز  ل  نمو  معدل  لت�شجل  و2013   2007 بين  الوتيرة  هذه 
الن�شيج  قطاع  وخا�شة  ال�شناعية،  الأن�شطة  وتبقى  �شنوًيا.  كمتو�شط   
وحدات  اإن�شاء  يخ�ص  فيما  جاذبية  الأقل  والأحذية،  والجلود  والمالب�ص 
ال�شناعة  هذه  في  الت�شغيل  ح�شة  تراجعت  حيث  المهيكل،  غير  الإنتاج 
2007. واأخذا بعين  12,49 % خالل  2013 عو�ص  7,3 % �شنة  لت�شل الى 
المهيكل مخ�ش�شة  غير  القطاع  في  المبيعات  ثلثي  من  اأكثر  اأن  العتبار 
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في  تقل�ص ح�شته  يعك�ص  الن�شيج  بقطاع  العاملين  انخفا�ص  فاإن  لالأ�شر، 
الأ�شواق المحلية، كنتيجة لتعزيز مكانة المنتجات ال�شينية.

قطاعات  في  المهيكل  غير  الإنتاج  وحدات  اإن�شاء  ارتفع  ذلك،  وبخالف 
مجال  في  ا  واأي�شً والت�شالت  النقل  فرع  �شمن  �شيما  ول  الخدمات، 
اليواء والمطاعم. وحافظت اأن�شطة التجارة على دورها كمحرك رئي�شي 
لالقت�شاد غير المهيكل في المغرب حيث ت�شغل 50,6 % من القوة العاملة. 
في  تحول  با�شتثناء  كبيرة،  تغييرات  بالتق�شيط  التجارة  ح�شة  ت�شهد  لم 
 % 17,75 من  المحالت  داخل  المبيعات  تراجعت  حيث  التوزيع.  قنوات 
التجارة خارج  فاإن  بالمقابل   .2013 13,4 % في عام  اإلى   1999 في عام 
المتاجر اأ�شبحت ت�شغل حيزا اأكبر ، حيث ارتفعت ن�شبتها من 12,7 % عام 

1999 اإلى 17,9 % في عام 2013.

�سكل 1

تطور �إن�ساء وحد�ت �لإنتاج غير �لمهيكل ح�سب �لقطاع
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الم�شدر: المندوبية ال�شامية للتخطيط.



2. �لت�سغيل في �لقطاع غير �لمهيكل �أ�سا�سه �لبحث عن 

�ل�ستقاللية و�لربح

عماله  هيكلة  في  طفيفًا  تطورًا  المهيكل  غير  الإنتاج  وحدات  اإن�شاء  �شهد 
لح�شابهم  العاملون  ظل   ، ذلك  ومع  الما�شية.  الثالثة  العقود  مدى  على 
 489 620 قدرها  بزيادة   ، اأهمية  الأكثر  المهنية  الفئة  يمثلون  الخا�ص 
ال�شائد  ال�شكل  هو  الم�شتقل  العمل  ويعتبر   .2013-1999 الفترة  خالل 
 % 70,47 1999، كانت  بين هوؤلء العاملين لح�شابهم الخا�ص. ففي عام 
من وحدات الإنتاج غير المهيكل تتاألف من �شخ�ص واحد. ارتفعت ن�شبة 
اإلى  ا واحًدا فقط، لت�شل  وحدات الإنتاج غير المهيكل التي ت�شم �شخ�شً
وحدات  �شهدت  اأخرى،  ناحية  ومن  و2013.   2007 عامي  في   % 74,9

ا في ن�شبتها،  الإنتاج غير المهيكل التي توظف اأكثر من �شخ�شين انخفا�شً
القوة  يخ�ص  فيما   .2013 �شنة   % 25,1 اإلى   1999 في   % 29,57 من 
العاملة، كان توجه العمال في القطاع غير المهيكل نحو البناء والخدمات 

اكثر اهمية بهدف زيادة الدخل.
جميع  في  ح�ش�شهم  ن�شبة  انخف�شت  فقد  الم�شغلين  لفئة  بالن�شبة  اأما 
ة  منخف�شً الم�شتاأجرين  ح�شة  ظلت  كما  و2013.   2007 بين  القطاعات 
9 % من مجموع الم�شتاأجرين  في القطاع غير المهيكل ولم تتجاوز ن�شبة 
فقد  اأجر،  بدون  العاملين  وبخ�شو�ص   .2013 في  الوطني  ال�شعيد  على 
انخف�شت ح�شتهم في القطاع غير المهيكل حيث بلغت 0,59 % عام 2007 

و 0,44 % عام 2013.
الوظيفي،  بو�شعهم  المهيكل  غير  القطاع  في  االم�شتغلون  احتفظ  كما 
في  المهيكل  غير  الت�شغيل  اإجمالي  من   % 86,2 الدائم  العمل  �شكل  حيث 
عام 1999. و�شلت هذه الن�شبة اإلى 96,57 % في عام 2007 ثم تراجعت 
قلياًل في عام 2013 لت�شل اإلى 94,62 %. وعرف العمل الدائم في البناء 
بالمناطق القروية زيادة اأكبر، حيث ارتفع من 63,44 % في عام 1999 اإلى 

92,21 % في عام 2013.

كم�شدر  يختارونه  القطاع  بهذا  العاملين  اأن  الأرقام  هذه  وتظهر 
غير  الإنتاج  وحدات  لإن�شاء  الرئي�شية  الأ�شباب  وترتبط  للدخل  رئي�شي 
الخ�شائ�ص  ُتظهر  كما  الأقارب.  معي�شة  واحتياجات  بالدخل  المهيكل 
جلهم  اأن  المهيكل  غير  القطاع  في  لعاملين  والديموغرافية  الجتماعية 
 % 89,5 بن�شبة  الذكور  المهيكل  غير  الت�شغيل  ويخ�ص  اأ�شر.  اأرباب 
35 عاًما  �شن  دون  ال�شباب  يجذب  بينما  الأربعين،  �شن  بعد  وخ�شو�شا 
38,2 % فقط  49,1 % مقابل  1999، بلغت ح�شتهم  ب�شكل اقل. في عام 
لي�ص  المهيكل  غير  القطاع  في  العاملين  غالبية  اأن  كما   .2013 عام  في 
القطاع  في  العمال  من   % 82,66 كان   ،1999 عام  في  �شواهد.  لديهم 
عام في   % 66,5 بـ  مقارنة  اأقل  اأو  اأولي  م�شتوى  لديهم  المهيكل   غير 

.2013

II. موؤ�سر مركب للقطاع غير �لمهيكل في �لمغرب

1. �لبيانات و�لم�سادر

اأجرتها  التي  المهيكل  غير  القطاع  حول  الوطنية  البحوث  نتائج  اأتاحت 
المتغيرات  من  مجموعة  ا�شتنتاج  اإمكانية  للتخطيط  ال�شامية  المندوبية 
المعلومات  جمع  اإن  المغرب.  في  المهيكل  غير  القطاع  على  توؤثر  التي 
المرتبطة بالعوامل التي اأدت اإلى اإن�شاء وحدات الإنتاج غير المهيكل مكن 

ير�شد  هدف  موؤ�شر  مع  وتيرتها  �شُتقارن  والتي  موؤ�شرا.   23 تحديد  من 
التغيرات في منحى العاملين في القطاع غير المهيكل ول�شيما الن�شيطين 
التغطية على  المتوفرين  غير  الفالحة  دون  الخا�ص  القطاع  في   العاملين 

الطبية.
يغطي هذا التحليل الفترة الممتدة ما بين 2007 و2020. ويلخ�ص الجدول 1 

قائمة المتغيرات كما يلي:

جدول 1

قائمة �لموؤ�سر�ت

�لم�سادر�لموؤ�سر�ت�لمجالت

�لبطالة

المعدل الوطني للبطالة 

المندوبية ال�شامية 
للتخطيط

معدل البطالة بين 35 و44 �شنة
معدل البطالة بين 45 وما فوق

مدة البطالة بين 0 و11 �شهر
مدة البطالة تزيد عن 12 �شهًرا
معدل العاطلين الذين ا�شتغلوا 

من قبل
معدل العاطلين الذين لم 

ي�شتغلوا قط

�ل�سغل

معدل ال�شغل الجزئي
معدل ال�شغل الذاتي

�لدخل و�لنمو

�شمان الحد الأدنى لالأجور 
المهنية

نمو ن�شيب الفرد من الدخل 
الوطني الخام

القيمة الم�شافة الزراعية

الت�شخم المالي�لت�سخم �لمالي

�لحوكمة

جودة الأنظمة

البنك الدولي

قواعد القانون
ال�شيطرة على الف�شاد

كفاءة الحكومة
�شوت المواطنة و الم�شوؤولية
ال�شتقرار ال�شيا�شي وغياب 

العنف
بنك المغربالتداول المالي�لقت�ساد

�ل�سر�ئب

ال�شريبة على الرباح
وزارة القت�شاد 

والمالية
ال�شريبة على القيمة الم�شافة

ال�شغط ال�شريبي كن�شبة مئوية 
من الناتج المحلي الإجمالي
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من  مكونة  مجموعة  على  ال�شوء  الرئي�شي  العامل  تحليل  نتائج  �شلطت 
تمثيلها  وتعتبر جودة  الكلي   )inertie( التغير  67 % من  تف�شر  6 متغيرات 
جيدة مقارنة بالتركيبات الأخرى. ويتعلق هذا ب�شكل خا�ص بتطور ن�شيب 
الم�شافة  القيمة  و�شريبة  الإجمالي  الخام  الوطني  الدخل  من  الفرد 
القوانين  وجودة  لالأجور  الأدنى  والحد  الخا�ص  لح�شابهم  والعاملين 
ال�شريبي  المكون  اأن  الدرا�شة  اأو�شحت  حيث  الدولة.  في  التنظيمية 
القيمة  على  ال�شريبة  هو  المهيكل  غير  القطاع  على  يوؤثر  الذي  الرئي�شي 
روؤ�شاء  يقوم  حيث  الرباح.  على  ال�شريبة  ولي�ص  اأ�شا�شي  ب�شكل  الم�شافة 
ل  انتاجية  وحدات  من  اإمداداتهم  بتوريد  المهيكل  غير  القطاع  وحدات 
تعلن اأو تعمل بدورها في القطاع غير المهيكل دون ا�شتعمال فاتورة، مما 
اإلى  الو�شع  ويعزى هذا  الم�شافة.  القيمة  اداء �شريبة  يخولها من تجنب 
تدني ال�شمول المالي لهذه الوحدات ونق�ص ال�شيولة، وهو العائق الرئي�شي 

لهذه الوحدات، والتي تتميز به�شا�شتها وعدم انتظام اإي�شالتها المالية.
ا على القطاع غير المهيكل. فغالًبا  وتوؤثر تغيرات الحد الأدنى لالأجور اأي�شً
ما تجبر الزيادة المهمة في الحد الأدنى لالأجور ال�شركات ال�شغيرة جًدا 
اأداءها  وال�شغيرة والمتو�شطة التي توؤثر تكاليف رواتبها ب�شكل كبير على 
مما يدفعها لتقليل قوتها العاملة اأو عدم الإعالن عنها. وبالتالي، في حالة 
لأحداث  عنهم  الم�شتغنى  العاملون  يلجا  م�شاحبة،  تدابير  وجود  عدم 

وحدات جديدة للقطاع غير المهيكل.
”الدخل الإجمالي للفرد“ في تطور وحدات القطاع غير  كما ي�شاهم تغير 
القطاع  معدلت  بين  كبيرة  اختالفات  عام  ب�شكل  لوحظ  حيث  المهيكل. 
غير المهيكل ح�شب م�شتوى الدخل في الدول. يو�شح ال�شكل 2 اأن المعدلت 
الدخل  من  منخف�شة  بم�شتويات  ترتبط  المهيكل  غير  للقطاع  المرتفعة 
القومي الإجمالي للفرد. ي�شير هذا الرتباط اإلى اأن العوامل التي ت�شاعد 
تح�شين  في  ا  اأي�شً ت�شاهم  قد  المهيكل  غير  القطاع  حجم  تقلي�ص  على 
ا  ظروف المعي�شة والدخل المتاح في البلدان النامية. وتجدر الإ�شارة اأي�شً
اإلى اأنه اإذا لم يقترن النمو القت�شادي بتحول هيكلي واإعادة توزيع اأف�شل 
من  بل  عام.  ب�شكل  المهيكل  غير  القطاع  ن�شاط  تقليل  يتم  فلن  للثروة، 

الممكن افترا�ص اأن ح�شة اأن�شطة القطاع غير المهيكل في القت�شاد، من 
هيمنة  على  موؤ�شر  بمثابة  تكون  قد  الإجمالي،  المحلي  الناتج  نظر  وجهة 

الأن�شطة منخف�شة الإنتاجية.
توفيرها  يتعين  التي  والم�شتندات  القوانين  مثل  الملزمة  الأنظمة  تعتبر 
والإجراءات المتعددة التي يتعين اإكمالها لإن�شاء ال�شركات ال�شغيرة مكلفة 
روؤ�شاء  تعليم  م�شتوى  اإلى  بالنظر  معقدة  وهي  المال،  اأو  الوقت  من حيث 
الإطار  تح�شن  اأن  الوا�شح  من  وبالتالي،  المهيكل.  غير  القطاع  وحدات 
المنظمة  المقاولت  لأحداث  تعقيداته  من  والتقليل  تنظيمًيا  الموؤ�ش�شاتي 

ي�شاهم في التخفيف من وتيرة تطور اأن�شطة القطاع غير المهيكل.
ي�شكل اللجوء اإلى العمل الحر المرتبط غالًبا ب�شمان العي�ص مكوًنا راجًحا 
�شمن الأ�شكال المختلفة للقطاع غير المهيكل. وقد تاأكد هذا الترابط من 
ال�شامية للتخطيط.  باإنجازها المندوبية  خالل نتائج البحوث التي قامت 
ففي عام 2013، �شكلت الوحدات ال�شغيرة التي تتكون من �شخ�ص واحد 
74,9 % من مجموع وحدات القطاع غير المهيكل، في حين �شكلت الوحدات 

المكونة من اأربعة اأ�شخا�ص اأو اأكثر 2,9 % فقط.

2. تطور �لموؤ�سر �لمركب للقطاع غير �لمهيكل

عدد  وتطور  المهيكل  غير  للقطاع  المركب  الموؤ�شر  تطور  من  كالًّ  اإن 
الن�شيطين العاملين في القطاع الخا�ص دون الفالحة غير المتوفرين على 
التغطية الطبية متزامنين في عدة نقاط. في الواقع، هما متوازيان عملًيا 
ويظهران ت�شابًها من حيث فترات التحول الظرفي. في عام 2020، �شهد 
فترة  خالل  المفرو�شة  القيود  اأعقاب  في  ملحوًظا،  ا  انخفا�شً الموؤ�شران 
الحجر ال�شحي و�شعف النتعا�ص في طلب الأ�شر خالل فترة رفع الحجر. 
في �شياق مختلف عن �شياق الأزمة ال�شحية، كان هذا النخفا�ص في عدد 
للحد  فعالة  ل�شتراتيجية  مرادًفا  �شيكون  المهيكل  غير  بالقطاع  العاملين 
اإلى القطاع المهيكل.  من تطور القطاع غير المهيكل والنتقال الم�شتدام 
لكن، ونظرًا لطبيعة الأزمة، فاإن هذا التراجع يعك�ص فقط تحوًل للم�شتغلين 

في القطاع غير المهيكل اإلى البطالة اأو توقف الن�شاط.

�سكل 2

عالقة �لقطاع غير �لمهيكل و �لنمو �لقت�سادي

80

70

60

50

40

30

20

10

0

70 
63,8

46,1

م�شتوى ن�شيب الفرد من الدخل الوطني الخام

شغل
ال�

دل 
مع

ط 
و�ش

 مت
كل

مهي
ر ال

غي
اع 

قط
بال

منخف�ص متو�شط مرتفع

IIES :الم�شدر



مخت�سرات المندوبية ال�سامية للتخطيط

www.hcp.ma • + 212 )05( 37 57 69 04 :املندوبية ال�سامية للتخطيط  اإيلو 31-3، �سكتور 16، حي الريا�ص، 10001 الرباط، املغرب، �ص.ب. 178 • الهاتف

�سكل 3

 تطور �لموؤ�سر �لمركب للقطاع غير �لمهيكل و تطور عدد �لن�سيطين �لعاملين في �لقطاع �لخا�ص

دون �لفالحة غير �لمتوفرين على �لتغطية �لطبية
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الموؤ�شر المركب للقطاع غير المهيكل
بروك�شي العاملين بالقطاع غير المهيكل

الم�شدر: ح�شابات الموؤلفين.

لقد �شلطت الأزمة ال�شحية الحالية ال�شوء على ه�شا�شة الو�شع القت�شادي 
واأهمية  المهيكل  غير  القطاع  في  للم�شتغلين  والجتماعي  والمالي 
وبالتالي،  فيه.  العاملة  للقوى  ال�شرائية  القوة  لدعم  المالية  الم�شاعدات 
وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه وحداته في التخفيف من حدة البطالة 
بالتنمية  ي�شمحان  ل  واإنتاجيتها  الت�شغيلي  هيكلها  فاإن  الدخل،  ونق�ص 
القت�شادية ول يوفران حماية اجتماعية في مواجهة الأزمات القت�شادية. 

لتعزيز مرونة هذا القطاع وتح�شين اأدائه القت�شادي، من ال�شروري تبني 
نهج  تعتمد على  المهيكل  القطاع غير  باأن�شطة  ا�شتراتيجية وطنية خا�شة 
متكامل ومتنا�شق وتت�شمن عدة اأبعاد من بينها التنظيم والتمويل والت�شويق 
ما  �شيما  ول  ال�شريبي،  النظام  واإ�شالح  الجتماعية  والحماية  والتدريب 
يتعلق باآلية �شريبة القيمة الم�شافة، وتح�شين الإطار الموؤ�ش�شاتي، ل �شيما 

من حيث تب�شيط وتكييف الأنظمة المعمول بها.


