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اإلطـــــــار العــــــــام -1  
مركز القومية المحاسبة بواسطة قياسه و المرصد غير االقتصاد موضوع يشغل 

  .الحالي الماكرواقتصادي السياق داخل كبير اهتمام

 

من الرسمية اإلحصائيات ضمن المرصد غير االقتصاد حول معلومات توفر عدم 

 .الحقيقي لالقتصاد متحيز تقدير إلى يؤدى أن شأنه

   

ضمن تدخل التي االقتصادية األنشطة كل انه على المرصد غير االقتصاد يعرف 

 المعطيات تجميع يشملها ال والتي - السوقية غير أو السوقية - اإلنتاج مجال

 .اإلدارية المصادر مستوى على المدرجة غير و اإلحصائية
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اإلطـــــــار العــــــــام -1  

 المرصدمجاالت االقتصاد غير: 

القانونية اإلنتاجية األنشطة مجموع ويضم ”المستتر " الخفي االقتصاد 

 أو الضرائب أداء عن التهرب بهدف العمومية السلطات عن تتستر والتي

 .االجتماعي الضمان مساهمات أداء أو للشغل القانونية بالمعايير االلتزام
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اإلطـــــــار العــــــــام -1  
اإلنتاجية األنشطة أو المحذورة اإلنتاجية األنشطة كل وهي القانونية غير األنشطة 

 .ترخيص بدون تمارس أنها إال القانونية

 

الموجهة اإلنتاجية األنشطة كل ويضم الخاص النهائي لالستعمال األسر إنتاج 

  :نذكرمنها تنتجها التي لألسر الخدمات و السلع تراكم أو لالستهالك

كل السلع التي تنتجها األسر لالستعمال الخاص؛ 

بناء األسر للمساكن التي تستعملها لسكنها الخاص؛ 

خدمات السكن بالنسبة للمساكن التي يشغلها مالكوها؛ 

الخدمات المنزلية المنجزة من طرف الغير مقابل أجر. 
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اإلطـــــــار العــــــــام -1  

 

القانونية الخدمات و السلع إنتاج أنشطة كل يشمل و المنظم غير القطاع.  

 التهرب بنية تمارس ال المنظم غير القطاع أنشطة إن الخفي، االقتصاد عكس على    

 .الشغل بتشريع االلتزام عدم أو االجتماعي الضمان مساهمات أو الضرائب من
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اإلطـــــــار العــــــــام -1  

 اإلطار تشكل التي المعايير العمل إحصاءات لخبراء عشر الخامس الدولي المؤتمر حدد

 :المنظم غير للقطاع تعريفا داخله يحدد أن بلد كل على ينبغي الذي

 

؛(المستأجرين عدد)معين مستوى من أقل يكون أن يجب المقاولة حجم 

القوانين مثل الوطنية، التشريعات من محددة أشكال تحت المقاولة تسجيل عدم 

 ؛...االجتماعي الضمان قوانين أو الضرائب قوانين أو التجارية أو الصناعية

المقاولة بأجراء التصريح عدم. 

 

 .ليس هناك تعريف موحد للقطاع غير المنظم على مستوى جميع الدول      
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اإلطـــــــار العــــــــام -1  

 يعطى قدر كبير من المرونة للبلدان من أجل تحديد حدود القطاع غير المنظم 

.وتقديم تعريف له بما يتماشى مع الواقع االقتصادي والتشريعي لكل بلد  

 

 السلع إنتاج وحدات مجموع أنه على بالمغرب، المنظم غير القطاع يعرف

 األسر قطاع من جزءا تشكل التي (الفالحة باستثناء) السوقية والخدمات

 للنظام و المحاسبة لقانون مطابقة محاسبة على تتوفر ال والتي فردية كمقاوالت

                                                     .المغرب في به المعمول الضريبي
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االقتصاد غير المرصد  مقـاربة   -2  
 داخل االقتصادي النشاط من الجزء هذا وإدماج المرصد غير االقتصاد لقياس

 :الطرق من نوعين نستعمل القومية، الحسابات

 

الطرق المباشرة 

المرصد غير االقتصاد من أساسين مكونين مقاربة من الطرق هذه تمكننا: 

 .الخاص النهائي لالستعمال األسر وإنتاج المنظم غير القطاع

 المنجزة اإلحصائية البحوث توفرها التي المعلومات على الطرق هذه تعتمد 

 و نفقات حول الوطني البحث) للتخطيط السامية المندوبية طرف من

 والبحث األسر عيش مستويات حول الوطني البحث و األسر استهالك

 .(المنظم غير القطاع حول الوطني والبحث التشغيل حول الوطني
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االقتصاد غير المرصد  مقـاربة   -2  

الطرق غير المباشرة 

 ترتكز هذه الطرق على أثر االقتصاد غير المرصد على مختلف المجاميع

االقتصادية والذي يظهر على شكل الفرق بين اإلنتاج واالستهالك من جهة 

 .و النفقات من جهة أخرى والمداخيل

  يوجد نوعين من الطرق غير المباشرة 

يتم استعمال كل مصادر المعلومات المرتبطة : طريقة سوق الشغل

 االختالالتبالتشغيل من أجل تحليل خصائص سوق الشغل و ضبط 

المالحظة  و تمكننا هذه الطريقة من تأمين التناسق بين المجاميع 

   .لذلكاالقتصادية المقدرة و حجم التشغيل المستعمل 
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االقتصاد غير المرصد  مقـاربة   -2  

االتية الفكرة من المقاربة هذه تنطلق : النفقات و المداخيل بين الفرق: 

 تظهر لكن خفية تكون أن يمكن المرصدة غير االقتصادية األنشطة كل

  النفقات بين الفرق نقارن لألسر فبالنسبة .النفقات مستوى على

 الناتج بين الفرق نقارن الماكرواقتصادي المستوى وعلى ،والمداخيل

 زاوية من اإلجمالي الداخلي والناتج اإلنفاق زاوية من اإلجمالي الداخلي

   .المداخيل

 

 .الخفية للمداخيليمكن اعتبار هذه الفوارق كقياس تكميلي     
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المغربية في مقـاربة القطاع غير  التجربة   -3
 المنظم

 يشكل القطاع غير المنظم إحدى المكونات األساسية للنسيج االقتصادي الوطني

هامة من حيث اإلنتاج وخلق الثروات و توفير مناصب   باعتباره يوفر مؤهالت

 .الشغل

 إن غياب المعلومات حول القطاع غير المنظم ال يمكن السلطات العمومية من

 .معرفة اإلشكاالت االقتصادية المرتبطة باألنشطة االقتصادية غير المنظمة

 اعتماد منهجية لمقاربة القطاع غير المنظم و ذلك لرسم الدورة االقتصادية

 .الكاملة و معرفة ترابط هذا القطاع و باقي االقتصاد



www.hcp.ma 13 

المغربية في مقـاربة القطاع غير  التجربة  -3
 المنظم

 الطرق المعتمدة لقياس القطاع غير المنظم مرتبطة باألهداف المحددة:

المنظّم؛في القطاع غير  تطورالتشغيل 

 الحصول على معلومات حول طلب األسر على السلع و الخدمات المنتجة من

 المنظم؛طرف القطاع غير 

 خصائص  سيماتجميع معلومات مفصلة وبنيوية عن القطاع غير المنظم، وال

الوحدات من حيث اإلنتاج والتشغيل وتوليد الدخل ورأس المال الثابت وكثير من 

وفي هذه الحالة، يستلزم القياس القيام ببحث خاص عن  .األخرىالمتغيرات 

 .المنظم القطاع غير 
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المغربية في مقـاربة القطاع غير  التجربة  -3
 المنظم

 :مرت مقاربة القطاع غير المنظم عبر ثالث مراحل  

 المرحلة األولى : 

 .تم تقدير إنتاج المقاوالت الفردية انطالقا من إحصاءات الشغل

المرحلة الثانية: 

البحث الوطني حول المقاوالت غير المنظمة : " إنجاز أول بحث في هذا المجال

 .″1988التي تتوفر على مقر سنة 

المرحلة الثالثة: 

وقد أنجز المغرب ثالث  .المنظمإنجاز البحوث المختلطة حول القطاع غير  

 .2013/2014 - 2006/2007- 1998/1999: بحوث من هذا النوع
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الوطني حول القطاع غير المنظمالبحث   -4    

 البحثأهداف: 

 إبراز مميزات و خصائص وحدات اإلنتاج غير المنظمة وعالقتها بباقي

 االقتصادية؛القطاعات 

 قياس مدى مساهمة هذا القطاع في التنمية االقتصادية و االجتماعية للبالد فيما

 ؛...الدخليتعلق بخلق فرص الشغل و اإلنتاج و توزيع 

 الوطنية؛توفير المعلومات الكافية قصد وضع مجاميع المحاسبة 

 فهم دوافع استقرار الوحدات اإلنتاجية بالقطاع غير المنظم و التوجهات الكفيلة

  .بتنظيمها
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القطاع غير المنظم في الحسابات  إدماج   -5
 القومية

تمكن نتائج البحث الوطني حول القطاع غير المنظم من إنجاز حسابات اإلنتاج وتوليد 

الدخل لفروع النشاط غير المنظم ومن تحديد حجم التشغيل في هذا القطاع، كما 

  .األسرتساهم في إنجاز حساب قطاع 

 اإلنتاجحساب: 

اإلنتاج 

بالنسبة لفرع نشاط معين،  يتم قياس اإلنتاج غير المنظم عن طريق جمع أرقام •

 المعامالت المحقق من قبل الوحدات التي تنتمي إلى هذا الفرع؛

 لآلخرين؛يجب كذلك احتساب اإلنتاج الذي يعطى مجانا •

يتم إهمال التغير في المخزون ألن  المنتجين غير المنظمين ناذرا ما يخزنون •

 إنتاجهم؛
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القطاع غير المنظم في الحسابات  إدماج  -5
 القومية

بالنسبة للنشاط التجاري، فاإلنتاج يساوي مجموع هوامش التجارة المحققة •

 .من قبل المنتجين

 المرجعية؛يقدر إنتاج البناء من خالل قيمة العمل المنجز خالل الفترة •

 ضمن المقاهي لنادلي تعطى التي العالوات احتساب يتم للخدمات بالنسبة•

 المستخدمين؛ تعويضات من جزءا باعتبارها اإلنتاج

تمكن المعلومات المجمعة من حساب اإلنتاج، بالنسبة لكل منشاة  و لكل  •

منتج، من إنجاز مصفوفة اإلنتاج للقطاع غير المنظم بالنسبة لفروع النشاط 

   (منتج 108/فرع نشاط 65)للمنتجات وبالنسبة 
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القطاع غير المنظم في الحسابات  إدماج   -5
 القومية

الوسيط االستهالك 

 غير اإلنتاجية للوحدات  الوسيط باالستهالك الخاصة االستمارة فصول تمكن•

 فرع لكل بالنسبة وذلك  الوسيط االستهالك مصفوفة وضع من المنظمة

 منتوج؛ ولكل نشاط

 المواد مشتريات مجموع الوسيط االستهالك يساوي منشأة، لكل بالنسبة•

 الفترة خالل اإلنتاج عملية في المستخدمة االستهالكية والمواد الخام

 من وغيرها الصغيرة األدوات من المشتريات إلى باإلضافة المرجعية،

 والمياه والغاز اإليجار :مثل الوسيط االستهالك من جزء هي التي النفقات

 ؛...والكهرباء

 الوسيط االستهالك مجموع هو الوسيط فاالستهالك نشاط، فرع لكل بالنسبة•

 .الفرع لهذا المنتمية اإلنتاجية للوحدات
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القطاع غير المنظم في الحسابات  إدماج   -5
 القومية

حساب توليد الدخل 

في حساب توليد الدخل للقطاع غير المنظم، يتم تقديم القيمة المضافة لكل فرع •

 :مكوناتالنشاط مقسمة إلى ثالثة 

اشتراكات الضمان االجتماعي التي يدفعها + األجور = العاملين تعويضات 1.

 العمل؛صاحب 

 اإلنتاج؛الضرائب األخرى على 2.

 .الدخل المختلط3.

 :  بالنسبة لكل وحدة إنتاجية، يتم الحصول على الدخل المختلط عن طريق الرصيد•

الضرائب األخرى على  -العاملين تعويضات  -المضافة القيمة = المختلط الدخل 

 .اإلنتاج
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القطاع غير المنظم في الحسابات  إدماج   -5
 القومية

تدرج حسابات اإلنتاج وتوليد الدخل لفروع النشاط غير المنظم في جداول •

  ERETES.العرض واالستخدام للحسابات القومية المغربية و ذلك باستعمال برنامج

 المنظمالتشغيل في القطاع غير: 

يوفر البحث حول القطاع غير المنظم عدد العاملين في هذا القطاع حسب •

 ؛...(مستقل،أجير، مشغل، )المهنة فروع النشاط وحسب الحالة في 

كما يوفر عدد أيام العمل لكل شخص خالل شهر المرجع وعدد ساعات •

 البحث؛يسبق تاريخ  الديالعمل خالل األسبوع 

هذه البيانات تستخدم لحساب التشغيل في القطاع غير المنظم ويعبر عنها •

 .معادل الوقت التامب
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القطاع غير المنظم في الحسابات  إدماج  -5
 القومية

يتم إدراج البيانات حول العمالة غير المنظمة بالنسبة لكل فرع نشاط في مصفوفة •

 .العمالة المنجزة من قبل الحسابات القومية

 األسرحساب قطاع: 

 حساب) المعطيات كل فان وبالتالي األسر قطاع من جزء المنظمة غير اإلنتاجية الوحدات تعد•

 قطاع حساب النجاز استعمالها يتم (المنظمة غير النشاط لفروع الدخل توليد حساب و اإلنتاج

 األسر؛

  :يليفي الحسابات الوطنية المغربية، يشمل إنتاج قطاع األسر ما •

 القطاع الحكومي؛ بهاغالبية إنتاج فروع الزراعية، مع استثناء تلك التي يقوم  -    

 التي تحققها األسر؛( للحساب الخاص)إنتاج خدمات اإلسكان الحقيقية أو الوهمية  -

 األنشطة المنزلية التي ينتجها استخدام األجراء؛ -

 .المنظمإنتاج القطاع غير  -
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بعض النتائج -6  

 (مليار درهم)مساهمة القطاع غير المنظم في الناتج الداخلي اإلجمالي

22 

نسبة القطاع غير 

 (℅)المنظم 

القيمة المضافة للقطاع 

 غير المنظم  

الناتج الداخلي 

 اإلجمالي

 السنة

16.0 61471 384385 1998 

12.9 83693 647530 2007 

11.5 103346 901366 2013 
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النتائجبعض   -6  

 

 (℅)مساهمة القطاع غير المنظم في حساب قطاع األسر
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 السنة اإلنتاج القيمة المضافة  تعويضات العاملين RDB  EBE/RMاألسر 

23.0 41.7 45.9 42.1 49.0 1998 

19.1 43.8 39.6 43.8 45.1 2007 
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 شكرا لكم
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