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الطرق املستخدمة فى قياس  القطاع غير الرسمى فى جمهورية مصر العربية 



 ,يعتبر الشمول والاتساق والتكامل من أهم معايير الجودة فى إلاحصاءات الاقتصادية -    

وتعــــــر  مســــــوت الاحصــــــاءات الاقتصــــــادية املتكاملــــــة برة ــــــا احصــــــاءات  و يــــــة لجوا ــــــ  مختــــــارة مــــــن -

 0الخ00000الخدمات, التجارة , النشاط الاقتصادى مثل الاحصاءات الصنا ية 

كثيــــرا مـــــاتتعرض هـــــر  املســـــوت للوثيــــر مـــــن أوجـــــا الـــــنقص والقصـــــور   مــــر الـــــرى يحـــــد مـــــن االدقـــــة --

ويــــإدى إدــــى  ــــدم الشــــمول  و ــــدم  التنطيــــة الكاملــــة لكافــــة   شــــطة الاقتصــــادية  داخــــل , والجــــودة 

و يطلق  لى هر  الا شطة غير املنطـا  الوثيـر مـن املسـميات مثـل الاقتصـاد السـرى 0وخارج املنشرت

 0أو الخفى أوغير الرسمى وغيرها

ويختلــت تعريــت القطــاع غيــر الرســمي مــن دولــة إدــى أخــرى فهنــا  العديــد مــن التعــاريت  واملســميات -

وال يوجد تعريت موحد تتبعا الدول بصفة  امة كما التوجد منهجيـة موحـدة لتقـدير مسـاهمة هـرا 

 0القطاع فى الناتج املحلى إلاجمادى

 مـــــــقــــدمـــــــة
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 معايير قياس القطاع غير الرسمي

 دد العاملين  

حجم رأس املال 

إمسا  حسابات مستقلة 

الويان القا و ى 

 (0000سجل تجارى أوصناعى )التسجيل 

ويتوقــــــت اســــــتخدام هــــــر  املعــــــايير  لــــــى  ــــــرو   ــــــل دولــــــة وحجــــــم وتنــــــوع النشــــــاط 

 0الاقتصادى في ا
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 خصائص القطاع غير الرسمي

 دم  لتزام بقوا ين 
التسجيل  أو الضرائ  

 دم وجود سجل تجارى أو )
(صناعى  

  دد العاملين محدود 

 رأس مال محدود

 دم امسا  دفاتر محاسبية 
 منتظمة

ال يوجد فصل بين حسابات املالك 
 وحسابات املنشرة 

(الالتزامات-الاصول  –رأس املال )  
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 طرق قياس القطاع غير الرسمى 

 مسوت بالعينة 

 طرق مباشرة
(مسوح  احصائية)  

 طرق غير مباشرة

 التقدير باستخدام املإشرات الاقتصادية
لها وفقا  لكل دولة منهجية التقدير املناسبة)

(للبيا ات املتوفرة لدي ا  

 حصر شامل  

بحث خارج 
 املنشرت  

التعدادات 
 الاقتصادية  



الطرق املستخدمة فى قياس القطاع غير الرسمى فى 

 جمهورية مصر العربية

,  الزرا ـــــــة واستصـــــــ ت  را ـــــــ ى)يتركـــــــز القطـــــــاع غيـــــــر الرســـــــمى فـــــــى   شـــــــطة التاليـــــــة 
النقـل والاتصـاالت , تجارة الجملة والتجزئـة ,  التشييد والبناء , الصنا ات التحويلية 

 0(  طعمة واملشروبات, الخدمات ,
 لبيا ــــــات بحــــــث القــــــوى العاملــــــة لعــــــام  -

ن
فقــــــد بلــــــي  ــــــدد العــــــاملين خــــــارج  2015طبقــــــا

مـــــن اجمـــــادى املشـــــتنلين البـــــالي %46.8مليـــــون  مشـــــتنل بنســـــبة  11.6املنشـــــرت حـــــوادى 
 :مليون مشتنل موز ين  اآلتى 24,8 ددهم  

 %( 53.4مليون مشتنل بنسبة  6,2)  شاط الزرا ة واستص ت  را  ى   -    
 %(23.3مليون مشتنل بنسبة2.7)               شاط التشييد والبناء    -    
 %( 13.8مليون مشتنل بنسبة1.6)   شاط النقل والتخزين    -    

  %(5.2مليون مشتنل بنسبة, 6)  شاط تجارة  الجملة والتجزئة  -    
  %(4.3مليون مشتنل بنسبة, 5)  بافى   شطة                    -    



الطرق املستخدمة فى قياس القطاع غير الرسمى ( تابع )   

 فى جمهورية مصر العربية

  شاط الزرا ة واستص ت  را  ى-1

 الهيئـــاتعتبـــر جميـــع   شـــطة الزرا يـــة غيـــر رســـمية باســـت ناء الشـــر ات و ت -  
ن معظم الزرا ـة مملوكـة لرسـر أ حيث تعمل في هرا املجالالتى الحكومية 

 . وال يموننا التمييز بين امللوية والعمل

كم التعداد هرا  ل  شر سنوات ويوفر  زرا ياتجري وزارة الزرا ة تعدادا  -
بيا ــــــــات  ــــــــن إلا تــــــــاجأ الاســــــــ     الوســــــــي أ تكــــــــوين رأس املــــــــال كبيــــــــرمن ال

 . الثابتأ وغيرها من البيا ات

الزرا ية بصفة دورية سنوية ت و سبعض امل كما تقوم وزارة الزرا ة بإجراء -
إلا تـــــاج الزراعـــــي مـــــن الحبـــــو  والخضـــــار بيا ـــــات  ـــــن التـــــي تـــــوفر وفصـــــلية و 
تقـــــدر وزارة الزرا ـــــة إلا تـــــاج كمـــــا . الـــــخأ والاســـــ     الوســـــي ... والفواكـــــا 

 0والتكاليت الحيوا ية والسموية



الطـــرق املســـتخدمة فـــى قيـــاس القطـــاع غيـــر الرســـمى فـــى ( تـــابع ) 

 جمهورية مصر العربية

  شاط الزرا ة واستص ت  را  ى( تابع)

 : قاط الضعت-

 (ISIC)تصنيت الصناعي الدودي سواء الي تصنيت ل  طبقاالبيا ات   دم تصنيت -

 (CPC) أو التصنيت املركزي للمنتجاتأو  املوحد

 0جورأ والخدمات الوسيطةأ وتكوين رأس املال  بيا ات  ن  دم وجود أية  -

 0 دم وضوت املنهجية املستخدمة  -

 :املزايـــا-

 من التفاصيل ىدورية سنوية وموسمية وفقا ملستوى  ادبصفة  بيا ات  توفر-

 0الشمول فى التنطية -

  



 

 
الطرق املستخدمة فى قياس القطاع غير الرسمى ( تابع )    

 فى جمهورية مصر العربية

2- شاط  الصنا ات التحويلية : 

 تــــــوفر  شــــــرات إلا تــــــاج الصــــــناعي بيا ــــــات  ــــــن إلا تــــــاج والاســــــ     الوســــــي  وتعويضــــــات
كمــــا مــــن التفصــــيل  ىوتكــــوين رأس املــــال وغيرهــــا مــــن البيا ــــات  لــــى مســــتوى  ــــاد عــــاملينال

 0اقتصادى   دد العاملين في  ل  شاطفئات  وفقا هر  البيا ات   تتصن

  القوى العاملة البيا ات وفقا للتصنيت الصناعي الدودي املوحد بحثيوفر (ISIC4) 

  ــدد العــاملين فــى  فــ     شــطة   لــى يــتم قســمة الا تــاج  الــوارد بنشــرة الا تــاج الصــناعى  
 ـــــدد لفـــــرق بـــــين للحصـــــول  لـــــى متوســـــ  الا تاجيـــــة  ســـــم يـــــتم  ضـــــر  هـــــرا املتوســـــ   فـــــى ا

والــرى يتضــمن العــاملين داخــل  القــوى العاملــة  وبحــث  تــاج الصــناعىإلا  فــى  شــرة ينلمالعــا
  0وخارج املنشرت 

هـــو القطـــاع  شـــرة الا تـــاج الصـــناعى القـــوى العاملـــة و بحـــث مـــن املين الفـــرق بـــين  ـــدد العـــ
 .غير الرسمي في أ شطة التصنيع



 الطرق املستخدمة فى قياس القطاع غير الرسمى( تابع ) 

 فى جمهورية مصر العربية 

3- شاط تجارة الجملة والتجزئة : 

 بيا ات  ـن إلا تـاج والاسـ      تجارة الجملة والتجزئة توفر  شرات إحصاءات
 0وتكوين رأس املال  عاملينالوسي  وتعويضات ال

  القـــــوى العاملـــــة البيا ـــــات وفقـــــا للتصـــــنيت الصـــــناعي الـــــدودي  بحـــــثيـــــوفر

 0 (ISIC4) املوحد

 ــدد العــاملين فــى   لــى يــتم قســمة الا تــاج  الــوارد بنشــرة تجــارة الجملــة والتجزئــة 
للحصول  لى متوسـ  الا تاجيـة  سـم يـتم  ضـر  هـرا املتوسـ     ف     شطة 

 القـــوى العاملـــة  تجـــارة الجملـــة والتجزئـــة وبحـــث فـــى  شـــرة ينلملفـــرق بـــين العـــافـــى ا
  0والرى يتضمن العاملين داخل وخارج املنشرت 



 4- شاط التشييد والبناء : 

 البنــــــــــاء بيا ــــــــــات  ـــــــــــن إلا تــــــــــاجأ والاســــــــــ     الوســـــــــــي أ التشـــــــــــييد و  شــــــــــرات تــــــــــوفر

 . أ وتكوين رأس املالأ وغيرهاعاملينال اتوتعويض

 القـــــــوى العاملـــــــة البيا ـــــــات وفقـــــــا للتصـــــــنيت الصـــــــناعي الـــــــدودي املوحـــــــد بحـــــــثيـــــــوفر 

(ISIC4) 0 

 دد العاملين فى  ف     لى يتم قسمة الا تاج  الوارد بنشرة التشييد والبناء  

 لفرق للحصول  لى متوس  الا تاجية  سم يتم  ضر  هرا املتوس   فى ا   شطة 

 والرى يتضمن  القوى العاملة وبحث  التشييد والبناء  فى  شرة ينلمبين العا

  0العاملين داخل وخارج املنشرت 

 

    

 الطرق املستخدمة فى قياس القطاع غير الرسمى( تابع ) 

 فى جمهورية مصر العربية 



(  تابع)شاط التشييد والبناء : 

قاط الضعت : 

 مإشر إلا تاجية غير دقيق بما فيا الوفاية في طريقة التقدير-

 قــــص الشــــمول فــــى تنطيــــة جميــــع املنشــــرت العاملــــة فــــى  شــــاط التشــــييد والبنــــاء ممــــا     -

البنـاء لـي  القطـاع غيـر التشييد و إن  دد العمال غير املدرجين في  شرات يإدى إدى 

الرســــمي فقــــ أ بــــل قــــد يكــــون القطــــاع الرســــمي لن تنطيــــة القطــــاع الرســــمي ليســــت 

100%. 

- 

 

 الطرق املستخدمة فى قياس القطاع غير الرسمى( تابع ) 

 فى جمهورية مصر العربية 



 : شاط النقل والتخزين-5

معظم النقـــــــل البـــــــري الخـــــــا  قطـــــــاع غيـــــــر رســـــــمي وخاصـــــــة فـــــــي ســـــــيارات  جـــــــرة يعتبـــــــر  -
 0 وامليوروبا 

أ عـاملينال اتبيا ات  ـن إلا تـاجأ والاسـ     الوسـي أ وتعويضـ النقل  شرات توفر  --
 . وتكوين رأس املالأ وغيرها

 القــــــــوى العاملــــــــة البيا ــــــــات وفقــــــــا للتصــــــــنيت الصــــــــناعي الــــــــدودي املوحــــــــد بحــــــــثيــــــــوفر  - 

(ISIC4) 0 

  ـــــدد العـــــاملين فـــــى  فـــــ     شـــــطة   لـــــى يـــــتم قســـــمة الا تـــــاج  الـــــوارد بنشـــــرات النقـــــل =
لفـــــرق بـــــين للحصـــــول  لـــــى متوســـــ  الا تاجيـــــة  ســـــم يـــــتم  ضـــــر  هـــــرا املتوســـــ   فـــــى ا

والــرى يتضــمن العــاملين  القــوى العاملــة وبحــث  النقــل والتخــزين  فــى  شــرة ينلمالعــا
  0داخل وخارج املنشرت 

    

 الطرق املستخدمة فى قياس القطاع غير الرسمى( تابع ) 

 فى جمهورية مصر العربية 



تابع  شاط النقل: 

  شاط النقل والتخزين ( تابع) 
 : قاط الضعت

 .مإشــــــــــــــــر إلا تاجيــــــــــــــــة غيــــــــــــــــر دقيــــــــــــــــق بمــــــــــــــــا فيــــــــــــــــا الوفايــــــــــــــــة فــــــــــــــــي طريقــــــــــــــــة التقــــــــــــــــدير-
 .ةـــهرا  سلو  لم يعتمد  لى سا ات العمل وهرا يعني أن لدينا مإشرات ضعيف -
 :اـــزايـــامل
 .طريقة سهلة في التقدير-
 .ةسنويبصفة دورية  البيا ات متاحة  -

 

 

 

 الطرق املستخدمة فى تقدير القطاع الخا  غير الرسمى( تابع)



 :  شطة العقارية والخدمات  -6

غيــر الرســمي الخــا   لتقــدير القطــاع يــتم اســتخدام بحــث الــدخل والا فــاق والاســ      -
 0في   شطة العقاريةأ وأ شطة الخدمات الشخصيةأ وأ شطة الخدمات املنزلية

- كمـــا أ ـــا ســـيتم بـــدء  2015وأحـــدح بحـــث  ـــن  ـــام   ـــل ســـنتين البحـــث يـــتم إجـــراء هـــرا
 . فى يوليو القادم 2017/2018العمل فى بحث  ام  

- واملساكن التي يشنلها أصحاب ا املإجرة بيا ات  ن املساكن هرا البحث  يوفر . 

- هـــــــر  البيا ـــــــات لتقـــــــدير إلا تـــــــاج العقـــــــاري وفقـــــــا لـــــــنه  تـــــــدفق الســـــــلع يـــــــتم اســـــــتخدام. 

 

 الطرق املستخدمة فى قياس القطاع غير الرسمى فى جمهورية مصر العربية( تابع)



 الطرق املستخدمة فى قياس القطاع غير الرسمى ( تابع)

 جمهورية مصر العربيةفى 

 :  شطة العقارية والخدمات ( تابع)

قاط الضعت : 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم اجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفة دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوية -
 فقــــــات الاســــــ     ال  ــــــا   لرســــــر  مــــــن هــــــرا البحــــــثال تمثــــــل البيا ــــــات املقدمــــــة  -

 .املعيشية الحقيقية

 :زاياامل

 .طريقة سهلة في التقدير -

) COICOP) -  لتصنيتوفقا تفصيلية و  البيا ات املتاحة  

 



ه  التدفق السلعى : 

ر  ـتظهـر هـحيـث  جدول العـرض والاسـتخدام أداة قويـة فـي  مليـة الاتسـاق -
 . توازن در البيا ات خاصة في  ملية الاعت في مصـاط الضــداول  قــالج

 وفقــــــــا لر شــــــــطة واملنتجــــــــات  يــــــــتم تركيــــــــ  جــــــــداول العــــــــرض والاســــــــتخدام   -

 إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي الطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض  -
إلا فـــاق ال  ـــا    لـــى + الاســـ     الوســـي  = الـــواردات + إلا تـــاج املحلـــي  -

 الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــادرات+ إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــادي تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــوين رأس املـــــــــــــــــــــــــــــــــــال + الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــ     
ستخدام وفقا لـبعض املنتجـات وخاصـة الخـدمات الا جا   اذا وجد أن  -

ر ـاع غيـــالقطــ تقــدير لــم يــتم  اهــرا يعنــي أ ــفــإن  , مــن جا ــ  العــرضأكبــر 
لرلك البد مـن تخصـيص هـرا الفـرق , بشكل جيد   اتـ  الخدمـ  فــالرسم

 0العرض جا   كإ تاج فى هر  القيمةبين الجا بين أو 

 

 

 لطرق املستخدمة فى قياس القطاع غير الرسمى ( تابع)

 فى جمهورية مصر العربية



 
-  2012/2013التعداد الاقتصادي : 

يــــتم اجــــراء التعــــدادات الاقتصــــادية  ــــل خمــــ  ســــنوات  ولوــــن  ــــان هنــــا  فجــــوة -
 200/02001زمنية بين هرا التعداد وآخر تعداد تم اجراء  والرى  ان فى  ام 

ألـــت منشـــر   تنطـــى  افـــة  125تــم اجـــراء هـــرا التعـــداد برســـلو  العينـــة وتـــم اســـتيفاء -
  0  شطة الاقتصادية

 0هرا التعداد كم هائل من البيا ات  ن القطاع غير الرسمى  داخل املنشاتوفر -
ســـــــيتم اجـــــــراء تعـــــــداد اقتصـــــــادى العـــــــام القـــــــادم بعـــــــد الا   ـــــــاء مـــــــن تعـــــــداد الســـــــكان  -

   0والاسكان واملنشرت

 

- 
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  الطرق املستخدمة فى قياس القطاع غير الرسمى( تابع)
 فى جمهورية مصر العربية

 
-  بحث خارج املنشرت : 

قـــام الجهـــاز ولول مـــرة بتنفيـــر بحـــث خـــارج املنشـــرت   ـــدا القطـــاع الزراعـــى  2015فـــى  ـــام  -
 0ألت أسرة معيشية 17والرى تم  لى  ينة حجمها حوادى 

تـــــم حصـــــر جميـــــع  ســـــر التـــــى أفـــــاد أحـــــد أفراداهـــــا بر ـــــا يعمـــــل خـــــارج املنشـــــرت مـــــن الاســـــر  -
 2014املبحوسة فى مسح القوى العاملة  ن  ام 

, الصــنا ات التحويليــة , النقــل , تــم ا ــداد ســتة اســتمارة لكــل مــن   شــاط التشــييد والبنــاء -
 0الخدمات,  طعمة واملشروبات , التجارة 

وفـــــــــر هـــــــــرا البحـــــــــث بيا ـــــــــات  ـــــــــن خصـــــــــائص املشـــــــــتنلين خـــــــــارج املنشـــــــــات واملصـــــــــاريت -

 .والايرادات



 
ن
 لحسن الاستماع شورا

21 


