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 إحصاءات القطاع غير الرسمي في الدول العربية

 :أعد صندوق النقد العربي استبياناً حول إحصاءات القطاع غير الرسمي في الدول العربية بهدف•

التعرف على جهود الدول  في إعداد إحصاءات القطاع غير الرسمي وأهم خصوصياته.   
االطالع على المنهجيات المتبعة، سواء من خالل المسوحات أو التقديرات المعتمدة. 

رصد أهم السياسات واإلجراءات التي اتخذتها الدول العربية إلدراج هذا القطاع في القطاع الرسمي. 

 
 المتحدة العربية االمارات :التالية العربية الدول من معبأة استبيانات ثمانية العربي النقد صندوق استلم•

 مصر وجمهورية السودان وجمهورية الشعبية الديموقراطية الجزائرية والجمهورية التونسية والجمهورية
 .فلسطين ودولة المغربية والمملكة ليبيا ودولة العربية

 
 :إعداد تقرير حول نتائج االستبيان، فيما يتعلق ب •

في العمالة اإلجماليةمساهمة  القطاع غير الرسمي في الناتج المحلي اإلجمالي و. 

 خصائص وحدات االنتاج للقطاع غير الرسميأهم. 

التدابير واإلجراءات المتخذة لتطوير إحصاءات هذا القطاع وإدراجه في القطاع الرسمي لالقتصاد. 
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 إحصاءات القطاع غير الرسمي في الدول العربية

 التعاريف المعتمدة في إحصاءات القطاع غير الرسمي. 2

 
اعتماد الدول العربية على المعايير الدولية، الصادرة عن منظمة العمل الدولية،  في تحديد وحدات االنتاج المدرجة في •

 .القطاع غير الرسمي مع مالحظة بعض االختالف بين الدول

 

 :يشمل القطاع غير الرسمي وحدات اقتصادية لها الخصوصيات التالية •

 .مستوى تنظيمي بسيط•

 .  عدم وجود انفصال بين العمل ورأس المال•

 .عدم توفر حسابات كاملة وأي تسجيل إداري•

 .عدد قليل من العاملين•

 

يُستثنى القطاع الزراعي في مجال إحصاءات القطاع غير الرسمي، لكن هناك بعض الدول التي تدرج الزراعة ضمن  •
يُستبعد من نطاق تعريف القطاع غير الرسمي األنشطة (. جمهورية مصر العربية ودولة ليبيا مثالً )القطاع غير الرسمي 

 .غير المشروعة

 

، تحديثاً للتعريف 2013يُقدم دليل القطاع غير الرسمي والعمالة غير الرسمية الذي أعده المكتب الدولي للشغل في عام •
ويتم تحديده على أساس الوحدات االنتاجية غير . المعتمد للقطاع غير الرسمي، ويوضح ارتباطه بالعمل غير الرسمي

 ( .SNA 2008)كما تمت موائمة تعريف القطاع غير الرسمي مع متطلبات نظام الحسابات القومية الجديد . الرسمية

 
 



5 

 إحصاءات القطاع غير الرسمي في الدول العربية

 (منظمة العمل الدولية)الدليل اإلحصائي للقطاع غير الرسمي والعمالة غير الرسمية 
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 إحصاءات القطاع غير الرسمي في الدول العربية

 المنهجيات المعتمدة في إحصاءات القطاع غير الرسمي. 3

 الدولة المنهجية

 االمارات .تقدير حجم القطاع غير الرسمي في إطار الحسابات القومية، ضمن األنشطة االقتصادية

إنجاز مسح تكميلي  هناك إمكانية  .رسميالمن القطاع غير  ا  هام ا  المسح الوطني للمؤسسات الصغرى الذي يغطي جزء

 .2012أنجز المسح في . لوطني للمؤسساتاحول الوحدات الغير المدرجة في السجل 
 تونس

.  2016أنجز آخر مسح في . االعتماد على بيانات مسح العمالة لدى األسرلتحديد حجم العمالة في القطاع غير الرسمي

 .وفي إطار الحسابات القومية، تستخدم طرق غير مباشرة لتحديد حجم هذا القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي
 الجزائر

 السودان .ال توجد تقديرات إحصاءات لهذا القطاع لعدم وجود مسوح إحصائية في هذا المجال

ويتم إعداد استمارة استبيان للحصول على البيانات الالزمة لقياس . هناك معايير تُمكن من تصنيف النشاط غير الرسمي

 .  هناك طريقة غير مباشرة تعتمد على البيانات المالية والنقدية ومقارنة اإلنفاق بالدخل العائلي. القطاع غير الرسمي
 ليبيا

ألنشطة بالنسبة لمسح نفقات ودخل األسر كما يعتمد . هناك التعداد االقتصادي الذي يغطي جميع األنشطة داخل المنشآت

   .يضا  مسح القوى العاملة الذي يضم العاملين داخل وخارج المنشآتهناك أ .التي تتم خارج المنشآت وداخل األسر نفسها
 مصر

اعتماد نظام المسوحات التي تجمع بين األسر والمنتجين غير الرسميين وتتم : المسح الوطني حول القطاع غير الرسمي

األولى تحديد عينة من وحدات اإلنتاج غير الرسمي اعتمادا  على المسح الوطني حول العمالة، والمرحلة : عبر مرحلتين

 .الثانية يتم المسح حول الوحدات المنتقاة في المرحلة األولى

 المغرب

تحديد المشاريع في المرحلة الثانية . لتوفير تقديرات عن العمالة غير الرسمية ( مسح القوى العاملة)في المرحلة األولى 

  .ويتم إنجاز المسح على عينة منها قطاع غير الرسميالالتي تصنف على أنها ضمن 
 فلسطين



 مساهمة القطاع غير الرسمي في الناتج المحلي اإلجمالي في بعض الدول العربية. أ                 
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 حجم وخصوصيات القطاع غير الرسمي في الدول العربية. 4
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 حجم وخصوصيات القطاع غير الرسمي في الدول العربية. 4

(بالنسبة المئوية)  
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 توزيع وحدات االنتاج حسب األنشطة االقتصادية ومساهمتها في الناتج المحلي االجمالي( ب                 

 (2012عام )للقطاع غير الرسمي في تونس  
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 حجم وخصوصيات القطاع غير الرسمي في الدول العربية. 4

(بالنسبة المئوية)  
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 حجم وخصوصيات القطاع غير الرسمي في الدول العربية. 4

(بالنسبة المئوية)  
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 حجم وخصوصيات القطاع غير الرسمي في الدول العربية. 4

(بالنسبة المئوية)  
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توزيع وحدات االنتاج حسب النشاط والقيمة المضافة في القطاع غير ( ه 

 (  2013عام ) الرسمي في المغرب 
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 حجم وخصوصيات القطاع غير الرسمي في الدول العربية. 4

(بالنسبة المئوية)  
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توزيع وحدات االنتاج حسب النشاط والقيمة المضافة في القطاع غير ( ه 

 (  2009عام )الرسمي في فلسطين 
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 حجم وخصوصيات القطاع غير الرسمي في الدول العربية. 4

(بالنسبة المئوية)  
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 إحصاءات القطاع غير الرسمي في الدول العربية

 أهم السياسات المتبعة لتطوير إحصاءات القطاع غير الرسمي وإدماجه .5 

 في القطاع الرسمي

اتخذت معظم الدول العربية مجموعة من التدابير لتطوير اإلحصاءات االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة •

 :في إطار تعزيز دور األجهزة اإلحصائية في إعداد ونشر البيانات ومنها
إنجاز مسوحات متعددة بصفة دورية حول العمالة والمنشآت االقتصادية وظروف معيشة األسر والتعدادات. 

القيام بإجراءات إلنجاز مسح خاص بالقطاع غير الرسمي. 

اعداد سجل االعمال االحصائي لتوفير قاعدة بيانات يمكن االعتماد عليها للحصول على بيانات الوحدات اإلنتاجية. 

 تنفيذ اإلصالحات المتعلقة بالنُظم الضريبية، خاصة ما يتعلق بتحديد وحدات اإلنتاج في القطاع غير الرسمي لتشجيعها على االندماج

 .في القطاع الرسمي

تقديم تسهيالت إدارية في عملية إنشاء المؤسسة والحصول على سجل تجاري. 

منح قروض بمعدل فائدة منخفض. 

إطالق مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تعزيز تشغيل الشباب 



القطاع إلى تشير التي المصطلحات وتعدد ومجاالته، الرسمي غير القطاع تعريف في اختالف هناك أن االستبيان خالل من تبين 

 .الخفي االقتصاد الموازي، االقتصاد المنظم، غير القطاع :مثال ومنها الرسمي غير

مقارنة إعداد على تساعد ال العربية الدول في الرسمي غير القطاع في المتخصصة اإلحصائية المسوحات وقلة التعريف اختالف 

 .ومميزاته القطاع هذا في لإلحصاءات

غير القطاع إحصاءات دليل في الدولية العمل منظمة عن الصادرة والمنهجيات بالتعريفات المتعلقة الدولية المعايير تطبيق أهمية 

 .2013 لعام الرسمية غير والعمالة الرسمي

االنتاج لوحدات خاص مسح إنجاز في المتمثلة المباشرة الطريقة :الرسمي غير القطاع حول إحصاءات إلعداد طريقتين هناك 

 تتمثل التي المباشرة، غير والطريقة القطاع، هذا وخصائص مميزات على الوقوف بهدف الرسمي، غير القطاع في تنشط التي

 .اإلجمالي المحلي الناتج في مساهمته تحديد بهدف للقطاع المضافة والقيمة االنتاج تقديرات في

ومنح االقتصادية المشاريع إلطالق اإلجراءات وتبسيط الرسمي غير بالقطاع المعنية الحكومية السياسات تنسيق ضرورة 

 .العربية لالقتصادات الرسمي القطاع في لإلندماج تحفيزات
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 واستنتاجاتخالصة . 6



 شكرا  

http://www.amf.org.ae 

 

http://www.amf.org.ae/

