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يقدم هذا الدليل خارطة طريق شاملة وعملية لسبل التوافق بني املشروعات غير الرسمية* 
واألجهزة املختصة بالدولة للتحول إلى الرسمية في شكل محاور دمج القطاع غير الرسمي 

في أطر العمل الرسمي.

شرف بإعداد هذا الدليل قيادات احتاد جمعيات التنمية االقتصادية مبساندة من مركز 
املشروعات الدولية اخلاصة. وكان منطلق االحتاد احلفاظ على حقوق املشروعات الرسمية 

والعاملني بها خاصة املشروعات الصغيرة في أن تكون املنافسة أمامهم منافسة عادلة مع 
عدم الركن إلى إيجاد مبررات خلروج املشروعات من مظلة الرسمية فقط للتهرب من حقوق 

املجتمع. عمد االحتاد كذلك إلى عدم حتميل املشروعات غير الرسمية كافة املشكالت 
باعتبارهم متهربني، لذا عمل الفريق وفق منهجية منضبطة للبحث نحو احلقيقة، وهو السبيل 

األمثل إليجاد خطوات واقعية لتحول القطاع غير الرسمي للعمل حتت مظلة الرسمية.  

بدأت مرحلة إعداد الدليل بفهم طبيعة وآليات عمل القطاع غير الرسمي في املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة، وتفصيل أسباب ارتفاع تكلفة بدء واستمرار النشاط في القطاع 

الرسمي، ومخاوف املشروعات الصغيرة واملتوسطة من العمل في األطر الرسمية، حتى تأتي 
خارطة الطريق فعالة وتقوم على تعظيم منفعة جميع األطراف، كما تقوم على زيادة تكلفة 
العمل في القطاع غير الرسمي مع تخفيض تكلفة العمل في إطار القطاع الرسمي، بحيث 

يصبح الدمج طوعياً ألصحاب األعمال. 

ويبدأ الدليل بعرض كيفية التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي طبقا 
لألوضاع والقواعد القانونية احلالية، ثم استعراض اخلطوات التي اتفق على أهميتها 

أصحاب املنشآت واملسؤولني باألجهزة احلكومية املختصة، وذلك في سبيل تيسير عملية 

مقدمة

 * يقصد باالقتصاد غير الرسمي مجموعة األنشطة االقتصادية التي ال تستطيع الدولة معرفة 
حجمها. وميكن كذلك تعريف االقتصاد غير الرسمي بنظام التجارة أو التبادل االقتصادي خارج 
نطاق التعامالت املالية التي تتم مبعرفة الدولة. ويشمل هذا االقتصاد العديد من األنشطة التي 
ميارسها معظم سكان العالم، مثل الباعة اجلائلني والعاملني في جتارة الشارع، مقدمي وآخذي 

أمناط كثيرة من املساعدات االقتصادية التي يتم تبادلها بني األفراد بشكل غير مسجل، وكذلك كل 
من يعمل خارج نطاق األنشطة االقتصادية املباشرة املتعارف عليها.    

وغالباً يكون الدخل الناجت عن عمليات االقتصاد غير الرسمي غير موثق لدى اجلهات احلكومية 
فال يتم انعكاس حصيلته في إيرادات الضرائب؛ وبطبيعة احلال ال يتم حسابه ضمن مكونات الناجت 

اإلجمالي احمللى.
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ثم متت مناقشة آراء وشكاوى أصحاب املنشآت مع أجهزة وزارات الصناعة واملالية والقوى 
العاملة والهيئة العامة للتأمني االجتماعي واملسؤولني عن مبادرة متويل املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة في البنك املركزي. 

ثم قام احتاد جمعيات التنمية االقتصادية بعقد لقاءات في أربعة محافظات مع أعضاء 
من أحزاب مصرية متعددة باإلضافة إلى جلسات مع السادة والسيدات نواب البرملان 

املصري لشرح قضية دمج القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي والتعريف بأثره على 
االقتصاد الكلي من منظور املشروعات الصغيرة واملتوسطة أعضاء احتاد جمعيات التنمية 

االقتصادية. 

الدمج على املشروعات غير الرسمية ، ويليها استعراض املقترحات التي ال ترى األجهزة 
املختصة أنها مقترحات مناسبة للمرحلة الراهنة، وعليه رفضت النظر فيها حاليا 

وسيتعرض من يخالفها من املشروعات غير الرسمية إلى عقوبات نصت عليها القوانني 
وذلك إلى حني تعديلها، وأخيراً تفاصيل خارطة الطريق لدمج املشروعات. 

ويتضمن كتيب الدليل ملحق يبني مشكالت بعض أصحاب األعمال من أعضاء احتاد جمعيات 
التنمية االقتصادية سواء من القطاع غير الرسمي أو القطاع الرسمي مع اإلطار التنظيمي 
املوجود لعمل املشروعات الرسمية وإلدارة دمج القطاع غير الرسمي، يلي ذلك استعراض 
تفصيلي لرؤية األجهزة املختصة بالدولة حول الدمج وما تقبله وما ترفضه من مطالبات. 

الدليل معني باألساس بجمعيات األعمال التي متثل املشروعات الصغيرة واملتوسطة حتى 
يعكس رؤية من ميثلون القطاع األكبر من املستثمرين وأصحاب املعاناة األكبر. وعليه، فقد 

مت عقد مجموعات نقاش مع أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة من القطاع غير 
الرسمي والقطاع الرسمي، وذلك في خمسة محافظات هي املنيا وبنى سويف وكفر الشيخ 
والقاهرة وبورسعيد، بحيث شملت أقاليم مصر االقتصادية األساسية، في عينة زادت عن 

100 منشأة حجمها بحد أقصي 20 عامل، وشملت مجموعات النقاش باألساس املشروعات 
غير الرسمية، كما احتوت كل جلسة نقاش على مجموعة ال تزيد عن 10% من املبحوثني من 

املشروعات الرسمية وذلك إلثراء النقاش. 

وانقسمت األسئلة التي دارت حولها جلسات النقاش البحثية حملورين:  

احملور األول من األسئلة: أسئلة لفهم الوضع احلالي للمشروعات الصغيرة الرسمية وغير الرسمية: 

• التعامل مع الشركات الكبرى واملتوسطة	

• العمالة	

• املوقف من الرسمية	

• إمكانات التوسع في النشاط	

• التدريب	

احملور الثاني من األسئلة:  أسئلة ركزت على التحول للرسمية ومعوقاته ومحفزاته: 

• رؤية أصحاب املنشآت حول املكسب واخلسارة من التحول للرسمية ومن البقاء في القطاع 	
غير الرسمي

• رؤية أصحاب املنشآت حول اخلطوة التي لو اتخذتها األجهزة املختصة لتحول النشاط 	
فوراً لنشاط رسمي. 
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عليك:- 
1- احضار صورة من عقد ايجار احملل أو قرار تخصيص مبنى املصنع مثبت التاريخ وتقدمه مع 

طلب السجل التجارى في محافظتك لتحصل على رقم السجل بعد دفع الرسوم.

2- بعد حصولك على السجل تتقدم به إلى مصلحة الضرائب العامة للحصول على البطاقة 
الضربية وذلك من خالل محضر مناقشة مع املأمور املختص ويفتح لك ملف يثبت رقمه في البطاقة 

والبطاقة تصدر لك بعد شهر من محضر املناقشة وإذا كنت في حاجة إلى ما يثبت ذلك اطلب 
خطاب من املأمور بانه جارى استخراج البطاقة الضربية.

انت اآلن لديك البطاقة الضربية والسجل التجارى واصبحت شبه مسجل الستكمال التسجيل عليك:- 
• إذا كان رقم مبيعاتك السنوى يزيد عن 500 الف جنية عليك التقدم ملصلحة الضرائب العامة 	

لتحصل على رقم تسجيل.

• إذا كنت مسجل جتارى عليك تقدمي مستنداتك الدارة الرخص في احلى  للحصور على رخصة 	
للمحل ملزاولة النشاط وعليك ايضا معرفة ان الرخصة في بعض احلاالت تكون مؤقتة وملدة 

زمنية محددة وذلك حتى يتم شروط الترخيص.

• إذا كنت مصنع أو ورشة عليك التوجه إلى مجلس املدينة أو احلى الذى يقع فيه احملل ودفع رسوم 	
الترخيص مع رسم هندسي ومواصفات ماكينات وخالفه.

• تبدأ رحلة املعاينة الفنية للحصول على الترخيص من ادارة املنطقة الصناعية إذا كنت في احد 	
املناطق الصناعية في احملافظة أو هيئة التنمية الصناعية إذا كنت في احد املجتمعات العمرانية 

اجلديدة.

• مرحلة املعاينة متعددة اجلهات، 8 جهات تستهلك نحو 635 يوم للحصول على الرخصة.	

ماذا يحتاج 
صاحب المنشأة 

للتحول 
للرسمية في 

إطار القوانين 
والقواعد 

الحالية؟
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إصدار قانون اإلفالس 
والصلح الواقى 

 لتيسير التخارج من السوق الرسمي

تيسير اجراءات التمويل

من خالل حتسني أنظمة ضمان مخاطر 
االئتمان وتوسيع نطاق اخلدمات التمويلية 
خارج نطاق الصندوق االجتماعى للتنمية 

الذى فشل في حتقيق دوره وعدم 
االعتماد فقط على القطاع املصرفى، 

كفتح املجال إلعمال مناذج وأطر متويلية 
مبتكرة لتناسب القطاع غيرالرسمي 
والصغير ومتناهى الصغر من خالل 

التمويل بالضمان التكافلى ومنح دور أكبر 
جلمعيات تنمية املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة؛ واعطائها دور أكبر في 
القيام بدور متويلى للمشروعات الصغيرة 

وتناهية الصغر مع تيسير تسجيلها في 
هيئة الرقابة املالية

تغليط عقوبة التهرب الضريبي	•

ال يتم السماح بوجود أية إعفاءات 	•
ضريبية

 * يأتى الشرح التفصيلى خلطوات دمج القطاع غير الرسمي املعروضة
بشكل مختصر في هذا الشكل التوضيحى في الصفحات من 13-11

الضوابط المطلوبة

تبسيط اجراءات حتصيل الضريبة 
ومسك الدفاتر

تبسيط إجراءات 
تحصيل الضريبة

 قانون التراخيص
 الصناعية الجديد

تعديالت القانون 141 
للمنشآت الصغيرة  مع 
عمل خريطة باحتياجات 

كل محافظة من 
الصناعات تتكامل مع 
مع محفزات القانون  

والذى يضمن تخفيض عدد أيام 
صدور الترخيص، وإصداره دائم، 

واحلد من التعقيدات الفنية في 
االشتراطات للمصانع اآلمنة، ووضع 
ضوابط حتد من تكرار زيارة اللجان 

املختصة بالكشف إلصدار التراخيص 
دون داعى. 

وفق القانون اجلديد يكون السجل 
الصناعى مقرون باحلصول على 

الترخيص ومن ثم ال يحتاج الجراءات 
مستقلة.

والتى تقوم على توحيد تعريف 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 

لتيسير الرقابة على النفاذ لبرامج 
التمويل املتاحة وحتسني نظام إدارة 

هيئة التنمية الصناعية وإعطاء 
دور أكبر مع إعادة الهيكلة للمناطق 

الصناعية في احملافظات.

تعليق الرخصة في حالة وجود أى 	•
مخالفة أثناء العمل

فى حالة تعليق الرخصة يتم 	•
اإلعالن على موقع متخصص 

وحترم من كافة تيسيرات مزاولة 
النشاط من افراجات جمركية 

ملعامالت ضريبية ..الخ

إغالق النشاط حال مخالفة  	•
النشاط الترخيص 

الضوابط المطلوبة

 ربط أى مزايا 	•
للمشروع باتخاذ 
اجراءات التأمني 
االجتماعى على 

العاملني لديه

الضوابط 
المطلوبة

خطوات اتفق 
عليها أصحاب 

المنشآت 
واألجهزة 

المختصة* 

)خارطة الطريق(
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االعفاء من الضريبة العقارية 

•  يطالب أصحاب املنشآت باالعفاء من الضريبة العقارية وترفض األجهزة املختصة ذلك.  	

خطوات 
تطالب بها 

المنشآت 
وترفضها 

األجهزة 
المختصة

 اإلعفاءات الضريبية )دخل ومبيعات(

 تحمل الدولة لعبء التأمينات

• سياسة االعفاءات لفترات زمنية تسمي »فترة توفيق األوضاع« مطلب ألصحاب املنشآت ومرفوض من 	
األجهزة املختصة ألنه يفتح أبواب من الفساد.

• تقترح األجهزة املختصة في املقابل تبسيط اجراءات قانون القيمة املضافة في قانون مستقل 	
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة ، وبقيمة أو نسبة موحدة  ووافق أصحاب األعمال على فرض ضريبة 

القيمة املضافة على مراحل التوريد وموردى اخلام.

• وتقترح األجهزة املختصة حد تسجيل في قانون القيمة املضافة مببلغ 500 ألف جنيه وهو ما يراه 	
أصحاب املنشآت غير مالئم خاصة مع تدنى قيمة اجلنيه املصري ويطالبون برفعه إلى مليون جنيه.

• وبدال من التخفيف عن املشروعات غير الرسمية التى تسعى لالندماج في القطاع غير الرسمي 	
جاءت  قرارات اجللس األعلى لالستثمار في أوائل نوفمبر 2016 في اجتاه معاكس، باقرار التصالح 

ملن لم يدفع الضرائب وليس له ملف ضريبي ولكن بدفع مبلغ قطعى رمزى بأثر رجعى 5 
سنوات.

• اعفاء املنشآت من حصة صاحب العمل من التأمينات للشركات التى تتحول للقطاع الرسمي أو نسبة 	
منها هو مطلب أصحاب املنشآت.

• ترفض األجهزة املختصة بشكل كامل هذا املطلب وتطرح تبسيط إجراءات التأمني على العمال.	

• بل توجهت توجها عكسيًا ملطالب اصحاب املنشآت وذلك برفع احلد األدنى لألجر التأمينى بصورة 	
كبيرة تطالب املنشآت باالعفاء من الضريبة العقارية وترفض األجهزة املختصة بالدولة ذلك.
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خارطة الطريق 
نحو دمج 

المنشآت غير 
الرسمية في 

القطاع الرسمي

الخطوة األولى:  إصدار قانون التراخيص والترفيق:

• اصدار الترخيص في أسبوع.	

• يتضمن الرسوم املفروض دفعها وان تكون في متناول اصحاب املشروعات وغير مغالى فيها.	

• تدعيم مكاتب هيئة التنمية الصناعية في احملافظات حتى ال يكون هناك مركزية في استخراج 	
املوافقات والتراخيص.

• االسراع في اختيار املكاتب االستشارية في احملافظات لتسهيل استخراج التراخيص.	

• ان تضع هيئة التنمية الصناعية في مكاتب استخراج التراخيص سواء للبناء أو التشغيل لوحات 	
ارشادية موضحا بها الرسوم املطلوبة واملدة الزمنية.

• تبسيط االجراءات الفنية.	

• تصنيف النشاطات إلى أطياف بني نشاط عالي املخاطرة يتطلب اشتراطات فنية وخالي من 	
املخاطرة ميكن أن تصدر رخصته باإلخطار. 

• توحيد االجراءات بحيث يصدر السجل الصناعي مع الترخيص.	

• توحيد جهات إصدار التراخيص في هيئة التنمية الصناعية وحده.	

• املصنع املنشأ خارج املناطق الصناعية وغير رسمي يحصل على موافقة من احملافظة وفق 	
أوضاعه في 24 ساعة.

• الترخيص يصدر دائم من اول مرة.	

• تيسير اجراءات التوسع في النشاط بحيث ال يحتاج لتصريح طاملا ال يوجد مشكالت فنية.	

• نقل الوالية لألراضي لهيئة التنمية الصناعية بشكل ييسر ربط الترخيص بتخصيص األراضي 	
وترفيقها.

اجراءات التيسير 
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الخطوة الرابعة: تبسيط االجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة: 

• تغليط عقوبة التهرب الضريبي.	

• ال يتم السماح بوجود أية إعفاءات ضريبية.	

الضوابط المطلوبة

• تبسيط اجراءات حتصيل الضرائب ومسك الدفاتر.	

• قانون متخصص إلجراءات القيمة املضافة والضريبة على الدخل على املشروعات الصغيرة 	
واملتوسطة فيتم استحداث نظام عادل وفعال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يجمع بني 

تبسيط ضريبتي القيمة املضافة والدخل.

• تفعيل نظم االسترداد الضريبي والتسوية احملاسبية، مبعنى تسوية احلسابات اخلاصة بكل 	
منشآة في ضريبة املبيعات والدخل

اجراءات التيسير 

الخطوة الخامسة : التمويل:  

• توسيع نطاق التمويل خارج الصندوق االجتماعي للتنمية وإعادة النظر في ضرورة وجود 	
الصندوق ودوره، وربط اجلهات املانحة للتمويل متناهي الصغر بهيئة الرقابة املالية والبنك 

املركزي وليس بالصندوق االجتماعي للتنمية. 

• تشجيع التكافل التضامني، ودعم دور جمعيات تنمية املشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في 	
االقتراض بغرض منح القروض مع الرقابة من قبل هيئة الرقابة املالية.

اجراءات التيسير 

الخطوة الثانية: مراجعة القانون 141 لسنة 2004 والخاص 
بالمنشآت الصغيرة والمناقصات:

الخطوة الثالثة: إصدار قانون اإلفالس والصلح الواقى:

•  ربط أى مزايا للمشروع باتخاذ اجراءات التأمني االجتماعى على العاملني لديه.	
الضوابط المطلوبة

• فرض تعريف موحد على كافة اجلهات.	

• التأكد من التزام اجلهات احلكومية بنسبة معينة من مشترياتها من املشروعات الصغيرة 	
واملتوسطة احمللية.

• اسناد أعمال املقاوالت الصغيرة واملتوسطة في احملليات إلى تلك املشروعات وذلك بنسبة ال 	
تقل عن 10% على األقل.

• استحداث نظام إعادة هيكلة التاجر املتعثر من خالل إمكانية شروع املدين في البدء بإجراءات 	
إعادة الهيكلة، باإلضافة إلى إنشاء جدول إدارة اإلفالس.

• تأكيد القانون اجلديد اخلاص باإلفالس والصلح الواقي على تيسير إجراءات اإلفالس من 	
خالل حتديد مدة قصيرة األجل لتصفية املشروع املتعثر، مع إلغاء عقوبات احلبس.

اجراءات التيسير 

اجراءات التيسير 

تابع - الخطوة األولى:  إصدار قانون التراخيص والترفيق:

• تعليق الرخصة في حالة وجود أى مخالفة أثناء العمل.	
• فى حالة تعليق الرخصة يتم اإلعالن على موقع متخصص وحترم من كافة تيسيرات 	

مزاولة النشاط من افراجات جمركية ملعامالت ضريبية ..الخ
• إغالق النشاط حال مخالفة  النشاط الترخيص.	

الضوابط المطلوبة
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مشكالت واقع 
التحول للرسمية 

من وجهة 
نظر أصحاب 
المنشآت: *

 أواًل: التشغيل والتدريب والعالقة مع العمال:

كانت أهم خصائص سوق العمل املصري منذ نهاية التسعينات من القرن املاضي هي التوسع في 
العمالة غير الرسمية اخلاصة، مع التراجع في التشغيل في القطاع العام والركود في قدرة القطاع 
اخلاص الرسمي على توليد فرص عمل، على الرغم من تراجع معدل البطالة من 11.2% في عام 

2005/2004 إلى 8.7% في عام 2007/ 2008؛ إال أن التوسع في التشغيل جاء باألساس من خالل 
التوسع في التشغيل غير الرسمي في القطاع اخلاص غير الزراعي. وهنا يجب طرح التساؤل، كيف 

تفاقم العمل غير املهيكل في احلالة املصرية؛ على األخص في السنوات العشر األخيرة منذ عام 
2005/ 2006 وما هي مشكالتهم في التأمني على العمال وتدريبهم وما هي عالقة املنشأة بالعامل 

بشكل عام في القطاع محل البحث. 

جاءت إجابات أصحاب األعمال حول األسئلة املتعلقة بالتشغيل والتدريب متوافقة مع نتائج 
الدراسات واإلحصاءات املعلنة من اجلهات املصرية املختصة حول تفاقم امليل للتشغيل غير 

الرسمي، ومفسرة بشكل تفصيلي ألسبابه على النحو املبني في مصفوفة عرض احملافظات أدناه:

 * يعكس هذا اجلانب من ملحق الدليل رؤية 
أصحاب االعمال من وجهة نظر حلقات النقاش 

وليس بالضرورة رأى االحتاد.

ايجاد العمال

عن مدى تفضيل العامل املاهر املدرب عن العامل األقل تكلفة كانت اإلجابة اخلاصة بالعمال 
واضحة، وهي أنهم يفضلون العامل املاهر حتى لو أجره مرتفع قلياًل.

نادراً ما يطالب العمال بحقوق تأمينية بقدر ما يطالبون بأجر مرتفع قد ال يعادل انتاجيتهم 
كما ان معدل دوران العمال مرتفع للغاية، ومبجرد تدريب العامل يذهب للعمل في ورش أخرى.

أوضح بعض أصحاب األعمال أن املشروعات غير الرسمية تقوم بسرقة العمال من املشروعات 
الرسمية لقدرتها على دفع رواتب أكبر الرتفاع صافي مكسبها عن الرسمي.

ملحق 

 آراء المنشآت المبحوثة
وأراء األجهزة المختصة
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ثانيًا: الترخيص وتوصيل المرافق:

تبقى مشكالت سعر املرافق من أهم املشكالت التي تواجه املشروعات في القطاع الرسمي، فوفق 
قانون 43 لسنة 1978 واملتعلق باإلدارة احمللية وتعديالته، فالتراخيص وتوصيل املرافق مهمة تخضع 
بشكل رئيس للحى التابع له املشروع. ويعد ترخيص العمل هو املرحلة األخيرة بني متطلبات وأوراق 

ثبوت الرسمية. 

ولكن تبرز املشكالت مع تعدد الواليات على األراضي وتفرقها بني احملليات والهيئات، وحتول دور 
هيئة التنمية الصناعية كميسر لتسجيل األراضي وليست هيئة إدارة متكاملة لألراضي املتخصصة 

للنشاط الصناعي وفق معايير تراعى االحتياج احمللى، وحتد من الفساد.

وفيما يلي ملخص اآلراء في هذا الصدد:

رؤيتهم حول آليات التدريب

عن مدى اعتماد أصحاب املصانع على التدريب الذي تقدمه الدولة لعمالهم، أكدوا نصاً أنه »ال 
نلجأ إلى مصادر خارجية للتدريب بل نعتمد على تدريبهم داخليا من خالل صاحب العمل.

ال تقدم احلكومة أي تدريب مناسب، وفي حال تقدميه يكون في مناطق محددة بعيدة متاماً عن 
مناطق تركز األعمال، أو خارج القرى مبا يجعل االنتظام فيها مستحيل.

التراخيص

تبني من مجموعات النقاش مع أصحاب املنشآت الرسمية وغير الرسمية أهمية احلصول على 
الترخيص بالنسبة لهم، فهو ييسر التعامل املالي، واالستيراد والتصدير واحلصول على اخلامات، 

وإن كان القطاع غير الرسمي يستطيع التحايل على عدم وجود الترخيص عن طريق إصدار 
فواتير التعامل من الباطن من خالل طرف ثالث، تكتب كافة التوريدات من مواد خام ومتطلبات 
انتاج باسمه، كما تورد حسابات املبيعات باسمه كذلك؛ مقابل نسبة من العائد، وهو ما يعرض 

أصحاب األعمال ملخاطر.

الترخيص شيء رئيسي بالنسبة ألصحاب األعمال ألنها تيسير العمل واحلصول على القروض، 
ورغم رغبة أصحاب املنشآت في احلصول عليه فهناك صعوبات جمة في طريق احلصول عليه 

تتمثل في:

الموقف من التأمين

النظام احلالي غير عادل ال يستفيد منه ال العامل وال صاحب العمل ومن ثم لن أؤمن على 
عمالي.

السوق ليس مستقر ومبجرد انتهائي من اجراءات التأمني على العمال قد يتركون العمل 
لصاحلي ويتوجهون للغير، أو أنى سوف أواجه تعقيدات في إغالق الورشة أو احملل حال تدهور 

اإليرادات.

محاضر التأمينات التي تقوم بها القوى العاملة ظاملة لصالح العامل، وعقوبة احلبس فيها جتعله 
يرفض التأمني على العاملني لديه حال كونه رسمياً. وفق ما قاله أحد اصحاب األعمال »أن 
املفتش إذا حضر يجب ان يثبت حضوره بعمل محضر فعلى سبيل املثال إذا كان هناك عامل 
من ضمن 12 عامل غير مؤمن عليه يقوم بعمل محضر غير مهتم بأن هذا العامل قد يكون 

مازال حتت التدريب أو لم يقدم جميع مستنداته.«

من الظلم أن يحصل العامل على راتب 4000 جنيه، وال يسجل في مكتب العمل سوى حد 
املعاش بالراتب التأمني 1600 جنيه، وال يستفيد منهم سوى مببالغ ضئيلة تؤدى لفقره في 

املستقبل، وتراكم األموال ظلماً لدى الصناديق.

أصحاب األعمال يفضلون صفة عامل في البطاقة ألن معاش »صاحب العمل« املسجل رسمياً 
بصفته »صاحب عمل« أقل من معاش العامل؛ ومع ذلك فالقانون ال مينح »رخصة« سوى بوجود 

تأمني وجوبي على صاحب املنشأة كصاحب عمل، مبا ينفر أصحاب املنشأة من املطالبة برخصة.

ألن معاش صاحب العمل املسجل رسميا أقل من معاش العامل حيث يخرج صاحب العمل 
عند سن 65 سنة والعامل عند سن 60 سنة لذلك صاحب العمل يفضل أن يكون عامال لعدم 

االستفادة من ذلك وأيضا حتى ال يدفع اشتراكات 5 سنوات دون مقابل.

بسبب عدم وجود نظام واضح للتأمني حال توريد العمالة، يتم ظلم من يقوم باحلصول على 
مقاولة وينفذها بعماله، حيث يطلب منه أن يؤمن على العمال املعينني عنده من قبل مكتب 
العمل، ويتم تطبيق شروط املناقصة عليه بالتأمني على العمال في كل عملية يدخلها، فقط 

بسبب مشاكل بيروقراطية في مراجعة النظام من قبل مكاتب القوى العاملة.

ال يستفيد املؤمن عليه من التأمينات في حالة قصر مدة اشتراكه، ومع تقلب سوق العمل 
وتقلص الفرص من حيث العدد وفترة البقاء في العمل، يفضل العامل نفسه عدم دفع اشتراك 

التأمينات حيث ال يستفيد بها.عن مدى اعتماد أصحاب املصانع على التدريب الذى تقدمه 
الدولة لعمالهم، أكدوا نصاً أنه »ال نلجأ إلى مصادر خارجية للتدريب بل نعتمد على تدريبهم 

داخليا من خالل صاحب العمل.
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• فصل التراخيص للورثة في النشاط املرخص شديد التعقيد، فينتهى الورثة بالعمل بشكل غير 	
رسمي.

باإلضافة للتعقيدات هناك تخوف من احلصول على ترخيص، ألن الرسمية في العمل تفتح باب 
املشكالت مع احلي، مثال ذكر نصاً:

» هناك صاحب مصنع أوراقه كلها سليمة يعمل بنشاطه منذ 20 سنة، منذ شهر فقط قامت 
احملافظة مبطالبته بأوراق جديدة فقط لتحصيل األموال. شملت األوراق تصريح صرف على 

الشبكة العامة.  وموافقة الدفاع املدني وسجل بيئي وشهادة أمان صناعي.«

المرافق والخدمات ومتطلبات التشغيل

املعاناة مع توصيل املرافق وتخصيص محال األنشطة متعددة اجلوانب، أهم ما سرده أصحاب 
األعمال منها: 

• الكهرباء تأتى بأسعار مرتفعة، ولذلك نريد إعادة النظر في املقايسة اخلاصة باملشاريع متناهية 	
الصغر مثلنا ألنه ال يوجد تفريق بني املقايسة للمشاريع الكبيرة ومتناهية الصغر، فما قاله نصاً 

صاحب مصنع في كفر الشيخ »مندوب الكهرباء جاء لي بفاتورة 16 ألف جنيه في حني أنى 
اعمل وردية واحدة مبكنتني في مصنع مساحته 200 متر. املصنع مرخص منذ 25 سنة ومكانه 

في املنطقة الصناعية، العامل يأخذ منى 500 جنيه في االسبوع.«

• بعد مناطق تقدمي اخلدمات عن أماكن الصناعة ألنها تعد خلدمة املستثمر الكبير وليس 	
الصغير املوجود في املراكز والقرى. فمثاًل احتاد الصناعات الذي يخدم فوه في جمصة في 

حني ان كل املصانع تتواجد في فوة على بعد نحو 200 كيلو فالسؤال على لسان رجال األعمال 
»ملاذا هذا التعسف؟!«

• االرتفاع املستمر غير املبرر في قيمة اإليجارات ألماكن ممارسة في حال تأجيرها رسمياً من 	
احلي، وخاصة في العامني األخيرين، فتعدى االرتفاع عدة أضعاف.

• الغرامات التي ال ميكن استيضاح العلة فيها من قمامة واضاءة فالبد من توضيح القانون في 	
هذا النطاق، فغير الرسمي يدفع غرامات ويدفع رشاوي ملوظف احلي، الرسمي يدفع الضعف.

• عدم توفير مدخالت إنتاج محلية الصنع بسعر مناسب، وعدم تنفيذ احلكومة تعهدها بشراء 	
نسبة منن متطالباها من املنتج املصري في املشروعات الصغيرة واملتوسطة وفق القانون.

تابع - التراخيص

• التعقيدات الفنية املبالغ فيها الستصدار الترخيص وعلى األخص متطلبات احلريق والدفاع 	
املدني مثل املطالبة بتركيب معدات أمان للحرائق غير موائمة فنياً للنشاط واالصرار عليها 

من قبل اإلدارات احمللية، كما أن نظام أكواد النشاط التي تخضع لها املعايير الفنية غير مرنة 
وال تسمح باستيعاب األشظة املختلفة في احلالة املصرية. 

• املطالبات املالية غير الرسمية من موظفي احملليات من رشاوي.	

• تفتت جلان املعاينات وتغيرها. فوفق ما قاله نصاً صاحب عمل: » تأتى لي جلنة مشكلة من 	
5 موظفني للمعاينة من أجل الرخصة، إال أنها متنع صدورها بسبب عيب ما على سبيل املثال 
عيب في البسكوت ثم تذهب وتأتى لك جلنة أخرى جديدة بعد فترة لتؤكد وجود عيب جديد 

في زجاجة املياه وهكذا احلال عبر السنوات رغم أن اللجان ترى كل شيء كما هو عبر الوقت، 
إال أنها تعقيدات غير مفهومة. السبب وراءها رمبا يكون الرغبة في دفع الرشاوى، وهكذا 
ومنذ 4 سنني ونحن على هذا الوضع، فتمر اللجنة كل سنتني دون أمل، وال زلنا مطالبني 

بالرخصة وال تصدر أبداً!!« 

• الرخصة حتى وإن صدرت تصدر رخصة مؤقتة، ومت إصدار قرار بتخفيض فترتها من ثالث 	
سنوات لسنة واحدة وهي فترة قصيرة للغاية، بالنظر للتعقيدات التي تواكب التجديد أو 

إصدار رخصة دائمة.

• ال توجد أية دراسات حول احتياجات احملافظات تسمح بوجود مرجعية علمية تسهم في وضع 	
أولوية لترخيص انشاء مصانع يحتاجها املجتمع.

• تتعدد اجلهات املنوط باملستثمر الصغير املرور عليها واحلصول على تصاريح منها لعمل 	
اجراءات الترخيص، من الصندوق االجتماعي والرقابة املدنية والصحة والتأمينات والضرائب 

ثم أخيراً مجلس املدينة وهو على حد تعبير أحد املستثمرين »الشقاء األكبر«، حيث الفساد 
والبيروقراطية على أشدها.

• التكرارية: حيث تتسم اإلجراءات بالتكرارية على كل املستويات، حيث يتم طلب املستند الواحد 	
أكثر من مرة في أكثر من موقع فيما يخص املوضوع الواحد، األمر الذي يشق على أصحاب 

العمل الضطرارهم للذهاب إلى نفس املكان مرات عدة. 

• بعد مناطق استصدار التراخيص عن املصانع ففي بورسعيد يعتمد املستثمرون الصغار على 	
مكتب هيئة االستثمار في االسماعيلية على سبيل املثال!
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الضريبة على أرباح الشركات بشكل عام ملا ال يتعدى20%؛ ونصت املادة الثالثة من قانون الضريبة 
العامة على الدخل على ما يلي: »تلغى املواد أرقام )16، 17، 18، 19،21، 22، 23 مكرر، 24، 25، 

26( من قانون ضمانات وحوافز االستثمار بالقانون 8 لسنة 1997من قانون ضمانات وحوافز 
االستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997«. ومت في 2015 رفع احلد األقصى إلى %22.5 

ألعلى شريحة لضريبة الدخل؛ إال أن القانون رقم 8 لسنة 1997 احتفظ للمستثمر الكبير مبميزات 
أخرى تسهل حصوله على املدخالت بصفة أرخص، وله مميزات في تخصيص األراضي واالعفاء 

من ضرائب املبيعات. 

في الوقت نفسه لم يعد هناك حل للمستثمر الصغير سوى العمل بشكل غير رسمي، »الوضع في 
الضرائب تأتى بتقدير جزافي ونعمل طعن واستهالك للوقت واملجهود. ومن املعلوم أن الشخص 

في القطاع غير الرسمي الذي هو غير مرخص وليس له سجل جتارى وال تأمينات وال ضرائب هو 
الشخص الذي يربح ومهما ضحى بسعر السلعة يكسب كما انه ليس عليه التزامات.« كان هذا هو 

نص ما قاله بعض أصحاب األعمال.

املشكلة اجلديدة التي يعاني منها القطاع الرسمي وتخوف القطاع غير الرسمي من الدخول حتت 
مظلة الرسمية في العامني األخيرين كذلك هي الضريبة العقارية. وفيما يلي بعض ما ورد عل لسان 

أصحاب األعمال: 

» الضرائب العقارية كنا ندفع 600 جنيه في السنة االن يطلب مننا ما بني 6 إلى 23 ألف جنيه«

» نواجه مشاكل مع الضرائب العقارية في حني ان أكثر من 70 % من سكان فوة ال يدفعوا الضرائب 
العقارية جند انها تتعنت معنا وتطلب منا دفع مبالغ كبيرة وال تلتفت للبيوت، بل وال الصناعات الكبيرة« 

» الضرائب العقارية تطلب 15 عشر ألف جنيه سنويا«

املشكلة األخرى – على حد وصف أصحاب األعمال لها مبشكلة الترخيص-هي تعدد البطاقات 
الضريبية املطلوبة من النشاط الواحد مع كل معاملة، فمن يحمل بطاقة ضريبية صناعي، إذا أراد 
أن يدخل في نفس نشاطه معامالت جتارية البد من استصدار بطاقة ضريبية للنشاط التجاري. 

رابعًا: التمويل:

مثال التمويل دافع بالفعل للتحول للرسمية، حيث يستهدف أصحاب األعمال التمويل لتكبير النشاط 
اخلاص بهم، إال أن الدافع ال يكون مؤثراً في قرار التحول للعمل في القطاع الرسمي بسبب ارتفاع 

أسعار الفائدة، مع ارتفاع التكاليف اجلارية للعمل في ظل القطاع الرسمي.

أوضحت الدراسة كذلك أن الصندوق االجتماعي للتنمية من أبعد اجلهات التمويلية عن احتياجات 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، حيث أن متطلباته »صعبة« على حد وصفهم، ويتطلب القرض 

نفسه ترخيص والترخيص يستهلك جزء كبير من القرض ومن ثم تستمر املشكلة.

تعددت شكاوى اصحاب األعمال من الفساد في تخصيص األراضي، حيث تخصص القطع 
املتميزة لألشخاص األقرب لإلدارة احمللية من املستثمرين، ويتعدد التخصيص للفرد الواحد 

والعائلة الواحدة، كما أن بعض قطع األراضي بعد تخصيصها يتضح أنها غير صاحلة إلنشاء 
النشاط الذي قدمه املستثمر. وقد يكون ذلك لبُعد املسافات مثل: املنطقة الصناعية في جمصة 

بعيدة جداً عن مناطق تركز الصناعات في فوة. وفق نص ما ذكره أحد أصحاب األعمال » 
املنطقة الصناعية تبعد عنى 200 كيلو فاألرض حتى لو مجانا لن تنفعني فانا إذا فكرت ان أرسل 

العمال إلى مكان مثل هذا يوميته ستكون 150 جنيه بدل من 70 جنيه ويجب ان اوفر له وسيلة 
انتقال وبيات وأكل.«

يبقى عدم وجود قانون واضح يحمى املستثمر من فقدان كل فرصة لعودة نشاطه حال اإلفالس 
وضع يخوف كافة العاملني بشكل غير رسمى، من التحول إلى الرسمية.

تخصيص األراضى

التخارج من السوق

ثالثًا: الضرائب والتخوف منها:

تبقى مشكلة الضرائب والتخوف منها من أهم مشكالت التحول للقطاع الرسمي، خاصًة أن من 
يعمل بالقطاع غير الرسمي يرى أن من يعمل بالقطاع الرسمي يهدد باحلبس في قضايا تأخر سداد 

الضريبة.

فقد ظل القانون رقم 8 لسنة 1997 يعمل في إطار منهجية منح احلوافز الضريبية واجلمركية 
للمستثمرين، بل ونصت املادة )3( منه عند صدوره على أنه »ال تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا 
أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات«، 
أي فتح املجال لتعدد التشريعات املانحة لالمتيازات من ناحية وأقر بهذا املنطق كجاذب لالستثمار 

ثانًيا، وعددت مواده احلوافز املمنوحة للمستثمرين في صورة إعفاءات، بل وجاءت التعديالت التالية 
على القانون لتزيد من هذه التعديالت. لعل من أبرز األمثلة على ذلك تعديل املادة )20( من القانون 

رقم 8 لسنة 1997 بالقانون رقم 13 لسنة 2002 مبد فترة اإلعفاء خلمس سنوات.

إلى أن جاء قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ليتبنى فلسفة مختلفة حلماية الدولة 
من التالعب باإلعفاءات وتعديد إنشاء مشروعات لنفس املستثمر بعد انتهاء فترة االعفاء وغلق 

األولى صورياً، وهى فلسفة احلد من اإلعفاءات املتعلقة بالضريبة على الدخل في مقابل تخفيض 
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المشكالت 
والتعامل معها 

من وجهة 
نظر الجهات 

المختصة 
محاور العمل مرتبة من اخلطوات األيسر واألكثر بالدولة:

أولوية إلى األكثر صعوبة ... 

الترخيص

• قانون التراخيص اجلديد: القانون في طوره النهائي في مجلس الدولة حلل مشكلة 	
التراخيص نهائياً.

• مفاهيم جديدة جارى طرحها: حتليل املخاطر املوجودة، فالصناعات محدودة املخاطر يكون 	
الترخيص لها باإلخطار، والصناعات عالية املخاطر تكون موافقات منضبطة 

• لتقليل الفترة من 635 يوم ألسبوع، املقترح هو دمج كافة اجلهات املسؤولة عن التراخيص 	
في هيئة التنمية الصناعية وحدها

• الرخصة في أصلها سوف تكون رخصة دائمة، مع وجود موقع إلكتروني توضح عليه موقف 	
الرخصة اخلاصة بكل نشاط، فمثاًل لو أن رخصة منشأة متوقفة مؤقتا لوجود أي مخالفة 
يكون مبني على املوقع أنها متوقفة مؤقتا ولو أن موظف جمارك أو ضرائب قام باملراجعة 

يجدها غير فعالة.

• جارى مراجعة االشتراطات غير املكتوبة، على أن يتم إلزام جميع الهيئات بتدوين 	
االشتراطات ومنحها لهيئة التنمية الصناعية، ثم يشكل رئيس الوزراء جلنة برئاسة هيئة 

التنمية الصناعية ملراجعة هذه االشتراطات، وتنقيتها من االشتراطات املستندية التي تكون 
واقعية وتنفذ فقط على الورق. 

• من املستندات التي سوف يتم الغاءها عند املطالبة بالترخيص هي دراسة اجلدوى فهي 	
مرتبطة بالتمويل وليس بالتصريح بعمل النشاط.

 خطوات نحو دمج القطاع غير الرسمي

والتزال ارتفاع تكلفة التمويل أزمة بالنسبة للتوسع في النشاط فهي تتعدى 20% للمشروعات 
الصغيرة واملتوسطة على حد قول اصحاب األعمال، أي فائدة تزيد عن الربح.

وبسؤال املبحوثني عن مبادرة البنك املركزي مبنح الصناعات الصغيرة قروض ب 200 ميار جنيه 
على خمس سنوات بفائدة متناقصة، فتعددت وتنوعت ردود الفعل بني غير مقتنع بالفكرة حيث أكد 
بعض رجال األعمال أن املبادرة ال تتعدى إعادة جدولة لديون املقترضني بالفعل، ومنهم من ذكر أن 
الشروط قد تكون صعبة، ولكن ما ميكن التأكيد عليه هو أن املبادرة لم تصل للفئة املستهدفة منها، 

ولم يستفيدوا منها حتى اليوم.

كما عبر أصحاب األعمال عن استيائهم من آليات التنفيذ والتعنت في الضمانات، فالقروض 
امليسرة لها شروط منها أن يكون املشروع قائم ويتداول مليون جنيه ومعه سجل جتارى وبطاقة 

ضريبية ورخصة وعلى الورق هذا القرض هو لدعم املشاريع الصغيرة بينما كل املشاريع الصغيرة ال 
متلك هذه االوراق.

من املشكالت األخرى التي عبر عنها أصحاب األعمال هي ربط التمويل بسن صاحب العمل 
وليس بشروط تتعلق بنجاح النشاط: “رفضوا إعطائي قرض ب 50 ألف ألنني 69 سنة مع العلم ان 

مصنعي تكلفته تقرب املليون«. 

ساعدت احملاور األربعة السابقة على تفهم طبيعة عمل ومشكالت العمل في القطاع غير الرسمي 
بشكل عام واملشكالت املصاحبة للتحول للرسمية من واقع جتربتهم، وميكن استخالص أنه بالنسبة 
لواقعهم بل وعلى حد ما قالوه نصاً »تبقى منافع العمل بشكل غير رسمي أكبر من منافع العمل في 

القطاع بصورة رسمية«، وتبقى تكلفة العمل بشكل غير رسمي أقل كثيراً من التكلفة حال التحول 
للرسمية.

وإن كان القطاع غير الرسمي من أهم املشغلني للعمالة ومولدي فرص العمل في الوقت احلالي، 
ورمبا يحمى أسر كثيرة من الوقوع في دائرة الفقر، إال أن الدولة تخسر من عدم الترخيص له 

بالعمل ما ميكنها أن جتمعه من رسوم، وتخسر بصورة كبيرة في عدم خضوع الصناعات ملعايير 
السالمة واألمان والنظافة املطلوبة في املشروعات الغذائية. 

ونحاول في القسم التالي رسم محاور التحول للقطاع غير الرسمي، على أن تركز احللول ودليل 
دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي املبنية عليها على تعظيم النفع على ميزانية الدولة، 

واحلفاظ على الطاقة التشغيلية للقطاع في الوقت ذاته، مع ترتيب احملاور من األيسر لألصعب في 
العمل عليه، حيث األصعب هو الذي ال توجد فيه نقاط اتفاق واضحة تنفذ في األجل القصير بني 

اجلهات املختصة وأصحاب األعمال.
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الضرائب

• على الرغم من صعوبة تغيير قانون الضريبة العقارية في الوقت احلالي إال أن فرض 	
الضريبة العقارية على االماكن املؤجرة ألصحاب املنشآت واملصانع يعتبر عائق جديد 

للمشروعات الراغبة في التحول إلى الرسمية.

• لن تتم االستجابة للمطالبات باإلعفاءات الضريبية. 	

• من املمكن إعداد مشروع ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة، بحيث يحتوي على طريقة 	
مبسطة ملسك الدفاتر لتيسير التعامل مع القيمة املضافة. 

• ان يتم تبسيط االقرار الضريبي ليكون صفحة واحدة أو اثنني بحيث ميكن لصاحب العمل 	
أن ميأله مع مأمور الضرائب دون اللجوء حملاسب خاص.

• من املمكن أن يتم تعديل قانون املناقصات واملزايدات للتأكيد على تنفيذ نسبة توريد 	
املشروعات الصغيرة احمللية للحكومة.

قانون اإلفالس

المرافق

• فتح باب للتظلمات والشكاوى من املبالغة في تقدير تكلفة الكهرباء.	

• احلد من االرتفاع غير املبرر في أسعار األراضي في املناطق الصناعية.	

• مراجعة أداء هيئة التنمية الصناعية لتكون أقرب لكيان إدارة املناطق الصناعية باألداء، ونقل 	
كافة أدوار اصدار التراخيص ومراجعة املرافق إلدارة املناطق الصناعية.

• سرعة صدور قانون االفالس واخلروج االمن من السوق الن القطاع غير الرسمي سهل 	
الدخول واخلروج في أي وقت بينما القطاع الرسمي يعتبر من وجهة نظر العاملني في 

القطاع غير الرسمي دخل املصيدة ويريد ان يخرج وال يستطيع املطلوب تسهيل الدخول 
واخلروج من السوق.

تابع - الترخيص

• سوف يتم ربط تكلفة تقدمي خدمة الترخيص واحتياجات املصنع، ويرتبط أكثر بتقييم 	
املخاطر السابق احلديث عنه

• سوف يتم إرفاق السجل الصناعي بالرخصة الصناعية.	

• سوف تتم إزالة كافة العوائق أمام تصاريح التوسع في النشاط.	

• حتل مشكلة تدخل وفساد مجلس املدينة من خالل عودة الوالية على األراضي للهيئة ومن 	
ثم التراخيص لها فقط، األراضي القدمية حتتاج موافقة احملافظة بعد موافقة مبدئية فقط 

من الهيئة. 

• القطاع غير الرسمي القائم بالفعل سوف يتم توفيق وضعه برخصة في 24 ساعة تصدر، مع 	
محاولة نقله بتيسيرات ألراضي حتت والية الهيئة في املنطقة الصناعية. 

• وضع قائمة واضحة موحدة ملتطلبات الترخيص في كل نشاط وتطبق ملرة واحدة، ويفضل 	
أن تكون ذات مرجعية ربط الكترونية. 

• تفعيل أنظمة الشباك الواحد بشكل عاجل.	

• إعداد خرائط تفصيلية حول الفرص االستثمارية على مستوى كل مركز وكل محافظة. 	

• تسهيل نقل التراخيص وتوريثها وكذلك إدخال وخروج الشركاء.	

• مطلوب الغاء عرض احلصول على الرخصة على اجلهات االمنية املختلفة والتي يطلبها 	
احلي والصندوق االجتماعي ويلزم صاحب املنشأة بها.

التمويل

• األولوية هي لتوحيد تعريف املشروعات الصغيرة واملتوسطة حتى يتسنى فتح املجال لبرامج 	
متويلية تفصيلية ومتكاملة.

• من املهم تعديل نظم التأمني على املخاطر بحيث تكون ذات شروط ميسرة ومراقبة من 	
البنك املركزي.

• اإلسراع بإنهاء قانون اإلفالس أو التخارج من السوق.	
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مالحظات

التشغيل والتأمينات

• اعترضت الهيئة العامة للتأمني االجتماعي على شكوى رجال األعمال من محاضر التأمني 	
على العاملني، حيث أن هناك مهلة تسوية شهر كامل.

• التأمينات ليست معقدة فيتطلب تسجيل املشروع كمؤمن على العمال فقط سجل جتارى أو 	
أي مستند يدل على النشاط.

• ترفض الهيئة )أو تراه من الصعب( رفع قيمة االشتراكات ألنه وفق رؤيتها يرفع العبء املالي 	
على املشروع!

• ترى الهيئة أن مشكلة التأمني على العمالة املوردة وأهمية اإلعفاء منها مطلب ظالم 	
اجتماعياً، أما عن شكوى أصحاب األعمال من ازدواج التأمني في حال االشتغال بعمال 
مؤمن عليهم بالفعل فإن الهيئة ترى أن يلتزم أصحاب األعمال بتقدمي طلبات إعفاء من 

التأمني قبل البدء في املقاولة وليس أثناء التنفيذ كما يحدث من كثير من أصحاب األعمال.

• ترى الهيئة أن املطالبة بأن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل في التأمينات االجتماعية 	
ملدة عام واحد وهو العام االول للتسجيل وان تكون حصة صاحب العامل ثابته برقم محدد 

مطلب صعب التنفيذ لوجود عجز كبير في صندوقي املعاشات خاصة صندوق العاملني في 
القطاع اخلاص.

التدريب

• فتح مكاتب التسجيل بالقوى العاملة في احملافظة ملن يرغب في العمل في األنشطة التي 	
تضعها خطة التنمية احمللية في أولوية.

• توفير تدريب للعمالة يضع برامجه صاحب العمل مع مكاتب متخصصة للتدريب، على أن 	
يتعاقد العامل مع صاحب العمل الذي قام بتدريبه فترة يحددها عقد العمل كحد أدنى.
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