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عربستاتاالجتماع الرابع للجنة الفنیة لمبادرة االحصاءات العربیة   

جداول عرض واالستخدامتغطیة القطاع غیر المنظور من خالل   

 عمر ھاكوز
 للحسابات القومیة واإلحصاءات االقتصادیةالمستشار اإلقلیمي 

 )CEF(مر�ز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمو�ل في الشرق األوسط المادة العلمیة مستمدة من محاضرات 



 الخطوات المنھجیة لتغطیة القطاع غیر الرسمي
 تحدید الوحدات االقتصادیة التي تعمل ضمن األنشطة الرسمیة•

 الشركات وأفرع الشركات األجنبیة والمؤسسات الفردیة المسجلة  –الوحدات االقتصادیة القانونیة
 )تصنف كوحدات مؤسسیة(قانونیا 

الوحدات التشغیلیة التي تنشئھا الوحدات القانونیة كالمنشآت التابعة والمصانع والوحدات اللوجستیة 
 الوحدات اإلداریة التي تضطر الوحدات القانونیة إلى تشكیلھا لتجاوبا مع أموار إداریة بناء على طلب

من الجھات الحكومیة المختلفة كأن تقوم شركة بترخیص مصنع تابع لھا لدى وزارة الصناعة 
 )تصنف كمنشآت(وتسجیل مزرعة أبقار تابعة لھا أیضا لدى وزارة الزراعة على سبیل المثال 

صنادیق أو وحدات أخرى تشرف الشركة علیھا أو تمولھا ألغراض خارج نطاق عمل الشركة. 
الرسمیة إلى وحدات إحصائیة تتناسب مع طبیعة االقتصادیة التي تعمل ضمن األنشطة تحویل الوحدات •

 العمل اإلحصائي المراد تطبیقھ
وحدات مؤسسیة لجمع بینات حسب القطاعات المؤسسیة واإلحصاءات المالیة 
 منشآت أو وحدات محلیة حسب نوع النشاط لتجمیع البینات المتعلقة باإلنتاج واألسعار وغیرھا من

 البینات المتعلقة باألنشطة االقتصادیة
 توفیر تقدیرات حسب المناطق الجغرافیة الىوحدات محلیة لتجمیع بینات تھدف 

 
 جمع البیانات عن الوحدات اإلحصائیة عن طریق المسوح أو المصادر اإلداریة واستخراج النتائج•

 
مشاكل المعاینة وعدم االستجابة وعدم (معالجة جمیع الثغرات والمشاكل الخاصة بھذه الوحدات اإلحصائیة •

 )الدقة في التصریح وغیرھا من المشاكل
 االنتقال إلى موضوع تغطیة الوحدات االقتصادیة األخرى •



 الخطوات المنھجیة لتغطیة القطاع غیر الرسمي
 التي تعمل بھاواألنشطة االقتصادیة األخرى تحدید الوحدات •

تعمل في أنشطة غیر رسمیة 
تعمل في أنشطة غیر قانونیة 
 ونقل البضائع  التاكسیات(أنشطة مرخصة ولكنھا غیر مالحظة إحصائیا بسبب عدم وجود عنوان ثابت

 )والركاب بائعین ومطاعم متنقلة
 

 اختیار المنھجیة التي تتناسب مع كل نوع من الوحدات المذكورة •
 

 بعد تحدید األنشطة غیر الرسمیة یتم البدء في معالجة األنشطة غیر الرسمیة •
تجمیع المعلومات والبیانات المتاحة من المصادر الحالیة والمحتملة 
تجمیع المعلومات والدراسات واألبحاث التي تتعلق باألنشطة التي تم تحدیدھا 
 استشارة الخبار المعنیین بكل نوع من أنواع األنشطة حول حجم ھذه األنشطة وطبیعتھا  وكیفیة

 الحصول على المعلومات عنھا
عداد تقدیرات حول كل نشاط وفق منھجیة مناسبة ومصدر بیانات وقد یتاح المجال إلعداد عدة إ

 تقدیرات لنفس النشاط استنادا إلى عدة منھجیات أو عدة مصادر للبیانات
 إدراج جمیع البیانات التي تم تقدیرھا وتجمیعھا ضمن إطار عمل واحد معد خصیصا لھذه الغایة وھو

 )مختلفة عن الطریقة االعتیادیة(اطار جداول العرض واالستخدام مقترح لتحقیق ھذه الغایة 
 إعداد التقدیرات الخاصة باألنشطة استنادا إلى منھجیات وأسالیب تتناسب مع كل نشاط ومع البینات

   )  والمعلومات المجمعة عنھ
 



 أمثلة على أنشطة غیر رسمیة ال یتم تغطیتھا في الحسابات القومیة 

 
التي تقدم خارج نطاق المنشآت كخدمات المحاسبة والبرمجة واألبحاث  Freelancingاألعمال الحرة •

 الخ....
 خارج نطاق المدارس والمراكز المختصة الخصوصیة الدروس •
والخدمات الزراعیة التي تقدم لألسر المعیشیة واألنشطة الزراعیة من قبل عاملین البستنة أعمال •

 لحسابھم الخاص
الباطن في أنشطة اإلنشاءات و استخراج النفط یقدمھا عاملین لحسابھم الخاص كالتمدیدات من أعمال •

 الكھربائیة ولصحیة والحفر وإزالة األنقاض وغیرھا من األنشطة المماثلة
والبضائع التي یقدمھا عاملین لحسابھم خارج نطاق السیارات المسجلة كالنقل عبر للركاب أنشطة النقل •

 أوبر و كریم وغیرھا
أنشطة التجارة التي یقوم بھا جھات غیر مسجلة كالباعة المتجولون والباعة بناء على طلب من خالل •

البیوت حیث یعرضون البضائع في البیوت ویقوم من وأنواع التجارة  االنترنتالتواصل عبر تقنیات 
 .الزبائن بالشراء من البیوت

 خدمات التمریض والعنایة بكبار السن المقدمة من عاملین لحسابھم الخاص•
 خدمات العنایة باألطفال في البیوت •
 خدمات الطبخ في المنازل بناء على طلبات الزبائن •
أنشطة العنایة الشخصیة التي یقدمھا عاملین لحسابھم كقص الشعر وتقلیم األظافر وغیرھا من الخدمات •

 المشابھة
 عدیدة أخرى   أنشطة •
  

 
 



 التغطیة بطریقة نظامیة

 جمیع الوحدات االقتصادیة داخل االقتصاد

 وحدات قانونیة وحدات تشغیلیة إداریة وحدات وحدات أخرى

 مسجلة لدى جھة حكومیة أو أكثر  غیر مسجلة لدى جھة تقلیدیة

 سجل أعمال احصائي
 )شركات(وحدات مؤسسیة  منشآت )وحدات محلیة(أخرى 

 إحصاءات مالیة  مسوح قطاعیة إحصاءات حسب المناطق

 عدم االستجابة والتصریح أخطاء اإلبالغ أخطاء العینة واألطر معالجة

 معالجات إحصائیة

 123مسوح أسریة 

 تقدیرات من بیانات العمالة

 جداول العرض واالستخدام

وحدات تابعة كصنادیق 
 استثمار أو ھیئات

تشمل أنشطة غیر رسمیة وأنشطة 
 غیر قانونیة وغیرھا 



 واقع تغطیة القطاع غیر الرسمي في دول المنطقة
 لتغطیتھ من جانب العرض فقطالعدید من المحاوالت •

  123مسح (من خالل المسوح األسریة( 
 من خالل بیانات مسح العمالة في القطاع غیر الرسمي 
 متخصصة یقوم بھا أشخاص مرخصون ولكن لیس لدیھم موقع محدد كخدمات النقل مسوح میدانیة

 )ومتعھدین غیر مسجلین یقوم بتنفیذ أعمال تتعلق بالتشیید والبناء
 مالحظات حول تغطیة األنشطة غیر الرسمیة من جانب العرض•

 بالمعلومات بسبب تخوفھم من  االدالءرغبة العدید من المستجوبین التغطیة تكون جزئیة بسبب عدم
 التبعات القانونیة والضریبیة 

  بشكل دوريالمترتبة على تنفیذ ھذه المسوح التكلفة الباھظة 
  بالتحدید ولم تدرج أسئلة غیر الرسمیة العدید من ھذه المسوح لم تتعمد السؤال عن ھذه األنشطة

 المسوحأسئلة خاصة بھا تحدیدا ضمن 
 منتجات األنشطة غیر الرسمیة الطلب على من ناحیة ھذه األنشطة تغطیة •

 المختلفة أسئلة المسوح بشكل محدد ضمن عدم ادراج العدید من منتجات األنشطة غیر الرسمیة 
 ونظامیةعدم استخدام أسلوب التدفق السلعي على مستوى المنتج بطریقة فاعلة 

 المقترحة لمعالجة القطاع غیر الرسميالطرق •
 االستخدام بشكل متوازي استخدام البیانات الواردة من جانب العرض ومن جانب 
 تحدید األنشطة والمنتجات التي یتم انتاجھا في االقتصاد من خالل استشارة الخبراء المعنیین 
 ادراج األنشطة والمنتجات التي تم تحدیدھا في المسوح بشكل صریح لالستقصاء عنھا 
 التقدیرات اعدادواالستخدام المقترح في العرض إطار جداول استخدام 

 
 االتساقوتحقیق دقة التقدیرات یزید من بینھم في التقدیر والمقاربة طرق مختلفة استخدام  :نقطة مھمة

 
 
 



 مثال على طریقة للتقدیر للمقاربة مع نتائج مسح مختص
  

  من المسوح المیدانیة للمقاولین المسجلین ومسح للمقاولین غیر المسجلینبیانات تتوفر 
 الخ...تتوفر من المسح بیانات عن حجم االعمال من الباطن ولكن بدون تفصیل كأعمال سباكة و تمدیدات كھربائیة 
 یتم ادراج العدید من االعمال التي تم التعاقد بھا من الباطن مع المقاولین الرئیسین كإنتاجال 
 قد ال تكون شاملة وخاصة في القطاع غیر الرسمي لصعوبة الحصول على إطار شامل برخص البناء التي التغطیة

 تم العمل بھا

 بیانات متعلقة بمواد البناء من المستوردات واإلنتاج المحلي الىتقدیرات بدیلة استنادا 

 )التشیید والبناء(مثال 

 أخشاب حصمة اسالك تربیط اسمنت فني حدید العملیات والنفقات المرافقة  حدید التسلیح

 أخرى أخرى اسمنت فني حفر  كھربائي العملیات والنفقات المرافقة  تمدیدات كھربائیة

 المجموع المجموع

 المجموع

 المجموع

 مطروح منھ  المجموع  األنشطة وفق المسح الخاص بھذه األنشطةاالنتاج من ھذه  حدادة نجار فني حفر  كھربائي فني حدید

 اإلنتاج لألنشطة غیر الرسمیة في أنشطة التشیید والبناء
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 المبدأ العام لفكرة العرض واالستخدام
 العرض 

 المستوردات اإلنتاج المحلي

 باألسعار األساسیة

 تعدیالت لألسعار

 بأسعار المشترین

 االستھالك الوسیط االستخدام النھائي

 انفاق خاص

 انفاق حكومي

 تكوین رأسمالي

 صادرات

 بأسعار المشترین

 االستخدام
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 القیمة المضافة

تخصیص 
المنتجات 

التي تنجھا 
األنشطة 

غیر 
 الرسمیة 

 تحلیل بیانات المستوردات  الىإعداد الجدول استنادا 

 المحلي  األنتاجتحلیل بیانات  الىإعداد الجدول استنادا 

 البیانات المتاحة حول استخدامات المنتجات الىإعداد الجدول استنادا 

 معامالت فنیة مستمدة من تجارب دول أخرى الىإعداد الجدول استنادا 

 استخدام المعلومات المستمدة من ھذه الجداول للخروج بجدول واحد



 األنشطة غیر الرسمیة ومنتجاتھا
 من األنشطة غیر الرسمیة انتاجھاالمنتجات التي یتم تحدید •

استشارة خبراء في المواضیع المختلفة 
المنتجات تستخدم من األسر المعیشیة ومن األنشطة اإلنتاجیة أیضا 
 

 المنھجیات ومصادر البیانات المناسبة  تحدید •
 المختلفةخبراء في المواضیع استشارة 
 االستفادة من الدراسات واألبحاث التي تعد في ھذه المجاالت 
 والقطاعیة لتأخذ ھذه المنتجات بعین  االسریةتعدیل منھجیات المسوح

 االعتبار
االستفادة الكاملة من جمیع البیانات المتاحة حتى وإن كانت جزئیة 
في جداول العرض  ادراجھاالتقدیرات حول األنشطة غیر الرسمیة قبل  اعداد

 واالستخدام
 التقدیرات ضمن جداول العرض واالستخدام ادراج•

 
 

 
   



 الجوانب اإلیجابیة للطریقة المقترحة
 استغالل جمیع البینات المتاحة وإمكانیة المقاربة والمجابھة •

 یتیح المجال الختیار أسالیب ومنھجیات متعددة 
یساعد في اكتشاف الثغرات ومشاكل عدم االتساق بین المصادر المختلفة 
 التوازنات اجراءیساعد أثناء 

 إعداد تقدیرات أكثر دقة •
 وضع  الىھوامش النقل والتجارة حیث أن تقدیرھا من خالل مصفوفة یمھد

 فرضیات واستخدام نسب أكثر دقة ومنطقیة 
 في حال تم نسیان بند من البنود في جدول معین یمكن أن یساھم جدول آخر

فمثال یمكن أن ترد لنشاط معین (في التذكیر أو في الحصول على التفاصیل 
بند واحد یشمل جمیع المواد األولیة وللحصول على التفاصیل یمكن للجوء 

 )  الجدول المستمد من المستوردات أو من المعامالت الفنیة الى
في حالة عدم وجود بیانات كافیة عن نشاط أو منتج واحد یمكن البناء على ما •

 ھو موجود إلعداد باقي التقدیرات الالزمة
 تقدیرات  اعدادالدجاج الالحم فقط یمكن أن یتم  انتاجمثال اذا توفر بین عن

 إنتاج البیض وأنشطة  الفقاساتحول أنشطة 
 

 
 

   



Economic And Social Commission For Western Asia 

 شكراً 



Page 14 © Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission 

قمح العرض قمح إستخدام   

40 

510 

80 

150 

340 

المعروض 
اجمالي  في السوق

بسعر 
 السوق



Page 15 © Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission 

اإلنتاج 
 مستوردات الزراعي

ستھالك ا
 وسیط
 مطاحن
360 

دینار 70سیارة مستأجرة   

 ھامش تجارة 50

ستھالك ا
 وسیط
 مطاحن

100 

سیارة 
 المطاحن

دینار 70ھوامش نقل   

دینار 50ھوامش تجارة    

دینار  140
من 

 المستوردات 

دینار  170
 من التاجر

دینار  50
من اإلنتاج 
 الزراعي

ستھالك ا
 وسیط
 مطاحن
360 



Page 16 © Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission 

 مستوردات

استھالك 
 أسر
80 

10ضریبة   

دینار 70ھوامش نقل   

دینار 50ھوامش تجارة    

دینار 10ضریبة   

دینار 140مجموع إضافات   



Page 17 © Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission 

دینار 70ھوامش نقل   

دینار 50ھوامش تجارة    

دینار 10ضریبة   

دینار 140مجموع إضافات   

قمح العرض قمح إستخدام   

 استھالك أسر

 استھالك وسیط مطاحن

 تغیر في المخزون

 اإلنتاج الزراعي

 مستوردات

40 

510 

80 150 

340 

340 

630 

80 510 

اجمالي 
بسعر 
 السوق

اجمالي 
بسعر 
 السوق

140 

 تعدیالت سعر
140 

دینار 140مجموع إضافات   



Page 18 © Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission 

 المنتج الرئیسي

 إجمالي اإلنتاج

االستھالك 
 الوسیط

 صناعات

القیمة 
 المضافة

 منتجات
 منتجات صناعات

المنتج 
 الثانوي

 إجمالي اإلنتاج

 إستخدام العرض


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18

