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advisor of the ministers’ council, in his statement to alSharq alAwsat, the main objective is to “provide
the opportunity for Egyptians to enjoy a wonderful corniche through coherent planning” 9.
The project execution is dependent on the partnership between the Ministry of Irrigation and Water
Resources Management, the Ministry of Housing, local governorate offices, and the Engineering
Military Authority10, and has started in August 201911. The Minister of Irrigation has spoken of
capitalizing on underutilized lands by the Nile to create parking spaces, which would be not only
beneficial for traffic management but also an additional guarantee to increase state annual
revenues12. The project plan is to be piloted in Greater Cairo by developing the Nile area across from
Imbaba Bridge up until 15 May bridge first, before its full execution in the rest of the Nile’s
governorates1314.
As part of ‘Save the river Nile’ campaign, there were a total of 268,380 cases of removals/ evictions
across the Nile-facing governorates, up until 3 April 2020, according to the Ministry of Water
Resources and Irrigation website15. Just in March 2020, there were 1567 cases of removal16. In April
2020, there have been additional waves of removals across various governorates, with 180 cases
removed only in the third week of April. These 180 removed cases included 28 cases in Al-Gharbiya,
5 in Al-Menoufiya, 30 in Al-Beheira, 7 in Damietta, 21 in Al-Minya, 19 in Assuit, 31 in Sohag, 1 in
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The project execution is dependent on the partnership between the Ministry of Irrigation and Water
Resources Management, the Ministry of Housing, local governorate offices, and the Engineering
Military Authority10, and has started in August 201911. The Minister of Irrigation has spoken of
capitalizing on underutilized lands by the Nile to create parking spaces, which would be not only
beneficial for traffic management but also an additional guarantee to increase state annual
revenues12. The project plan is to be piloted in Greater Cairo by developing the Nile area across from
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As part of ‘Save the river Nile’ campaign, there were a total of 268,380 cases of removals/ evictions
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Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.
14 Asmaa Nassar. 2020. “ውቲᒯᓗ።ᓆ ᓗᔏ።ቦ ᣚᡧ ᑰᘭᒙᑢቨ ፅᒳᒐ ᣢᎳ ᓀᏟᑢቲዳᑻ 26ᓀᑢቨጴቧ Violations Removed on the Nile in Assuit and Sohag.” sohag.gov.
http://www.sohag.gov.eg/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%2
0%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81.aspx?ID=9631.
15 “ᓀᗫጳᓗᒳᑿዱᑢቨᓬᓗኤ፭ᑻᣢᎳᓀᑢቨጴᕔቨቺᕙᑿዠᑰᎉቨᓗᓭፅᑢቨᒻጳቨጴᓆ The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020.
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30.
16 “ᓀᗫጳᓗᒳᑿዱᑢቨᓬᓗኤ፭ᑻᣢᎳᓀᑢቨጴᕔቨቺᕙᑿዠᑰᎉቨᓗᓭፅᑢቨᒻጳቨጴᓆ The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020.
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30.
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مقدمة
يهدف تقريرنا هذا إلى رسمممو ةمممجرر لي جر  .مومممرت يسمممجف ن

مممرقام  .حلا ياتر ا يا

وممما اا

يلاا ا

ومما اا

الجاردر  .الرقداديم اال رومماديام  2017/20162،20121/2013ت ياسممرمدم ا الرقدادا
ال

ممم جيةت اح تيرجل الرقدادا

ال ضممممممما.ةت ف ا ترج.ر يها ياانا

اى ا
ت

وممما اا
ا مم

يال اانا

الحسمة لي

رسو تاا الوجرر ل دى أطجل مم خ

الجهاس ال رفزى لارق ئة القامة يا
الشممممممممديممد ال يرا

وممان تقدادا

جل ال جع اال ر ا

ة س جا  ،م
م ال

مج إل الجهمماس ا طحع اى مجاممدا

لا شممممممررفام  .م شممممممجراتي ي قاي

مممام ومممة الق

مممممممام إنرا اة القام ت يي ان اى حلا ،ي

القح ة يام ات جر يا نرا اة ،يإن غايت  .فثار م ها إ وا اا
يف ا نرغب .

مم القا ة

م جا

م تج مممممما

ت

رقا ام يرقدادا

أ د  ،اح أ د

 ،1992|1991ي1997|1996ت يل م ليس م

الرقممدادا

 .فم

ال

مممممم جا  ،رى يممال

مادلت إلى انب هذا ،ال تر رإل يقل ال جادا

مممممم ممة

ال را ة يال ق

يوجرر يا ية ،م ا يوقب الرأفد مم اتر ا الجاردر .اها ،ياالط ئ ان السرق الها  .الي

ايا ت

ال الرقجيضمممما  ،يام القطا ا

تاا الوممممجرر فا اة تجسيإل مرجسممممم أنومممم ة القاماام مم إ
تشمممم
ال مرا ة ط ق ًا لا ا اة ،ييام اتنشممطة اال روممادية ال مرا ةت ف ا تج م فذلا إنرا اة القام  .ف
مم تاا اتنشطة يالقطا ا  ،ي ح ة ا نرا اة يأنو ة القاماامت
لقا ا لو نر ا ئ مم اسممممممر رار تأنار ا نرا اة اى ما يرقا مممممممام القاماجنت يمإل هذا ،يا ت انر اه ا أن
الر اي

.ا ا يرقا مممممام القاماجن أ مممممقاف الر اي

 .ا نرا اةت هذا إلى انب ي جد يقل اتنشمممممطة
ممال الرقجيضمممممممما

الر ترت إل .اهمما إنرمما اممة القمماماام ،يمإل حلمما ي جن نومممممماممب القمماماام يهمما مم إ
م م ًضمممممممات ي ا ير ا ل  .هذم اليالة مإل م دأ ريم ا نرا اة يات جرت ييشممممممار لج جد أسمممممم ام أخرى
لار ايتا

ال ارر  .ات جر ،سممممجان يام اتنشممممطة ييقضممممها يقل داخ القطا ا  ،أي يام القطا ا

ال مرا ةت
ييرض م الرقرير ً
أيضا تج
القطا ا

ايً ا ل ا اة تجسيإل مرجسم ات جر يام ال هم ال مرا ة ا  ،2017/2018داخ

ال مرا ةت
 .مور مم القا ة ال ضا.ة ،لاا .قم اى ال

ا يالرقرف اى مقدار وة الق
ف ا اهر
ال ا  ،يل م أيضمممم ًا اى م ممممرجى القطا ا الثحي إ

ال  -القطاع القا ي طاع ات

رجى

ال ا  -القطاع

 -1الفترة المنهجية للتعداد بالنسبة للقطاع العام وقطاع االعمال العام سنة مالية من  2012/7/1حتى  ،2013/6/30وبالنسبة للقطاع الخاص
سنة ميالدية تبدأ من  1يناير وتنتهى في  31ديسمبر2012ن ص  ،15النتائج التفصيلية للتعداد االقتصادى لعام  ،2013/2012ديسمبر ،2014
المجلد الثانى ،إجمالي الجمهوريةhttps://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=7195&Year=22986K ،
 - 2الفترة المرجعية التي تجمع عنها البيانات بالنسبة للقطاع الخاص من يناير حتى ديسمبر  ،2017وبالنسبة للقطاع العام من أول يوليو 2017
حتى آخر يونية  ( 2018التعداد االقتصادى  ،2017،2018المجلد األول ،منهجية التعداد االقتصادى الخامس ( بالعينة)  ،2018/2017ص 15
)https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=7195&Year=22986
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الماص)  .تقداد 2012/2013ت يس م ضمما

إلاها القطاع غار الرس م

مممممب فذلا ومممممة الق

تقداد  2017/2018ت ف ا سممممم ي
الث اناة شمممر ،ط ق ًا لرق ممماو الرقداد اال رومممادلت يسممم ي
الرقداديم ،اح ي وممممممم

ً
أيض ما ،3الذل ترج.ر

يا ه ا أريإل سمممممم جا

ها ياانا

.

مم القا ة ال ضممممما.ة لينشمممممطة اال رومممممادية
مممب ن

ممم ة الراار .

ومممة الق

 .القطا ام ال قا يال ماص يا

ما يام

ممممممما .ة إلى إ

ال

الج هجريةت
يفانت ومممممة الق

ال القا ة ال ضممممما.ة  .تقداد  ،2012/2013يال

مم إ

ممممم ة

ال الج هجرية

2087ت . ،0ام فمانمت 2334ت . 0تقمداد  2017/2018ت ي اى الرغو مم الزيمادر الط ا مة يهما خحل اتريإل
 .يادان م شايهة ل ا مث تجنا
وة الق
 .مور ت اغ تقري ًا نو
س جا  ،إال أن وة الق
مم نو

يالجزا ر يال ا امت ي أ

وة الق

جم إ.ريقاا يال راسي ت

 .ف مم

ف مما تشممممممار اتر مما الجاردر  .هممذا الرقرير إلى أن القمماماام يممأ ر  .موممممممر .قممديا 4ت %28مم أ جرهو
اليقاقاة ما يام الرقداديمت
يمم ال را ج الر تجةمممممما ا إلاها أن القطاع القا أ.ضممممممم القطا ا
مرجسممم نومماب القام مم إ
 .القطاع الماص ،ي3ت4

ق

مم اح مرجسممممممطا

ال الرقجيضمما ت اح ت ث ات جر  .القطاع القا 8ت2
ات جر  .القطاع غار الرس
ق

القام أ اى  .القطاع القا  ،اح مث 6ت2
مرجسمممممم إنرا اة القام  .القطاع غار الرسممممم

ت يفانت ومممممة الق

مم الر اي
م

ق

 .القطاع القا أ.ضممممم مم
 .القطاع غار الرسمممممم
أن

 ،نظرًا لقاا أةمممممميام الق

أف ر مم
مممممريقا

ممممم ة ت جر يم

ممممممهو يدير الق ال ري ا

ردهو ،أي مإل دد اا مم القاماام)ت

تؤفد ال را ج أن الر اي
ات

ممق

مرجسم إنرا اري  .القطاع الماص ،ي 5ت7

ً
مممممقا أ.ضممممم يال
ومممممري  .القطا ام القا يالماص ،إال أنها ال تق ا ي
ي

ات جر

2017/2018 .ت ف ا فان مرجسم إنرا اة

وممممممري  .القطاع الماص خحل الرقداديمت يإن فانت وممممممة الق
القاماام ييت يري ا يظهر االسممممممراحل أ

ات جر ،أي

يام اتنشممممممطة ال مرا ة داخ

ال ،مرجسمممم م
مريقا

 .مرجسم نواب القام مم إ
مممريقا

ف

جمً ا ،ي 19

طاعت اى سمممممم ا

ال ثال  .القطاع القا ي طاع

القاماام  .الجسممماطة ال الاة  2013/2012أفثر مم 28

القاماام ي شماا ال جن يا يداع يالر
ق

الى الرقجيضا

ما يام القطا ا

أ

فثار ًا

مااة ،ي سمرة أ مقاف م

مريقا

مممق

مرجسمممم

القاماام يالومية

القاماام يالوية  .القطاع الماصت

ي ،2018/2017 .تقا ممى القاماجن يالرقديم ياسممراحل ال يا ر جال  8أ ممقاف ما تقا ممام القاماجن
يال جن ،ي  3أ
الماص

قاف القاماام يالوية يالقطاع القا ت ييرقا

جال 12

ق

ى القاماجن ي شاا الرقديم  .القطاع

القاماام يالويةت

 - 3القطاع غير الرسمي هو الوحدات اإلنتاجية التي تزاول نشاط ( اقتصادي -صناعى -تجارى -خدمى )...-وليس لها تسجيل إدارى أو التي تمارس
عملها بدون ترخيص من الجهات الرسمية المختصة وال تحمل أي شكل قانوني من حيث اإلجراءات الالزمة لممارسة النشاط االقتصادى( .
التعداد االقتصادي  ،2018/2017المجلد األول ،منهجية التعداد االقتصادى الخامس ( بالعينة)  ،2018/2017ص 15
)https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=7195&Year=22986
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مممم ة لار ايتا

ييال

ر القطا ا

ياتنشممممطة مق ًا ،اهرا أن القاماام يالجسمممماطة ال الاة  .القطاع

الماص يرقا ممجن أ اى ال رجسممطا  ،يقا ة 57
الذيم ييواجن اى أ

القا

ال رجسطا

ممق

مقارنة ي ا يرقا ممام القاماجن يال جن يالقطاع

اى ا طحق) ي ،2012/2013 .ي  ،2017/2018فان القاماجن

ي يا ر القطاع الماص ات اى ،يالقاماجن يالوممممممية مم القطاع غار الرسمممممم
القاماجن يال شاا اتيل 24
يي ق

ق

ات

 ،اح تقا ممممممى

القاماام يال شاا الثانىت

ممممممو الرقرير إلى نحنمة أ زانه ال

هجامة -الرياام  -المممات مة يالرجةمممممماما ). ،ضم ً
ممممماما م ال قمد مة

يال را إلتت
نو ير.ق يالرقرير الجدايل يالرسج ال ااناةت
ي.ا ا يا سجف ن دأ يال

هجاة ال ر قة .

مممام الراار  .تاا اليومممة ،يال قادال
الرقداديمت

7

ام وة الق
ال

مممرمدمة لي

مم القا ة ال ضا.ة ،يفذلا طريقة
مممام مقدل الراار  .ات ر اليقاق يام

هجاة

الجزن اتيل :ال

مؤمممممممرًا ا م ًدا ل ممدى تجسيإل إ

ممال ال مماتج ال يا  ،GDPأي إ

تقر ر وممممممممة دخ م

الق م

ال ضا.ة يام مال

رأس ال ال يالق الت لذلا تقرف وة دخ الق

ممال القا ممة

يأنها وة  GDP .أي القا ة

ال ضا.ة الر تد.إل لاق الت
ي .أ اان فثارر ت
الق

م ى وممة الق

ف الرقجيضا

وممة ات جر  ،إال أن ه ا

.رقت .

الج ت الذل ترض م م وممة

لا شرااام يأ ر. ،إن وة ات جر تأخذ يقام اال ر ار .قم ات جر يالرياتب الر

تد.إل لا جا امت
وممة دخ الق

يت ث
تقجيضا
يت ث

وممة تقجيضمما

القاماام إلى ال اتج ال يا ا
ومممة ات ر  WSن

ال جا ام  GDA .أي القا ة ال ضمما.ة ،يتقاس ي

م ةف

ال أي إلى القا ة ال ضا.ةت

ممم ة ات جر يالرياتب  Wال قدية لا جا ام إلى ال اتج ال يا ا

ال  ،GDPأي

4

القا ة ال ضا.ة VA .
𝑊
𝐴𝑉
ي.ى هذا الرقرير ،سممممممجف تي

= 𝑆𝑊

ممممممب وممممممة دخ الق

ف

مممممم ة ل

تقجيضمممممما

القاماام مم القا ة

ال ضا.ةت
اسممممممرمد الرقرير القال

الثان لي جر  ،2010/2011يالذل أةمممممممدرتي م ظ ة الق

الديلاة ا ،20105

6

ال هجاة الر أتت  .ير ة )  ،Arpaia, Alfonso and Pérez, Esther and Pichelmann, Karlالوادرر .
2009ت يتقر ر مم اتيراق اتسممممماسممممماة الر أممممممار إلاها يا ثجن فثارين اجا ال ًقا اى م مممممألة فا اة
تجسيإل القا ة ال ضا.ة ما يام الق ال يأةيام رأس ال الت
يتقرف وممة ات جر ال

مماطة غار ال قدلة لا اتج  LSيأنها ن

مم ة تقجيضمما

القاماام  COEإلى إ

ال

القا ة ال ضا.ة  ،GVAيتقاس ف م ه ا يالقا ة اتس اةت
𝐸𝑂𝐶

𝐴𝑉𝐺 = 𝑆𝐿)(1

4

-Capital shares and income inequality: Evidence from the long run* Erik Bengtsson† and Daniel Waldenström‡,January 29, 2017,
https://econpapers.repec.org/article/ucpjpolec/v_3a110_3ay_3a2002_3ai_3a2_3ap_3a458-474.htm, p. 46
5
- Global Wage Report 2010/11: Wage policies in times of crisis, https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/orderonline/books/WCMS_145265/lang--en/index.htm
6

- Arpaia, A.; Perez, E.; Pichelmann, K. 2009. Understanding labour income share dynamics in Europe, European Commission
Economic Papers, 379
https://www.researchgate.net/publication/254443157_Understanding_Labour_Income_Share_Dynamics_in_Europe
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هذا ال قااس ال

دار فثار مم الجدل جل انق اسمما
القاماام 𝐸𝑂𝐶  .الي

تقجيضممممممما

مممممممايا

اال ر ا اة الر يد.قها ةا ب الق
لدى أن

ممام ،خاةممة اح أن ا

الجط اة ات جر يا

ومممممانا

لدى أن
𝑁𝑃𝑀𝐸

ال ي

ممممممماه ا

ال اليرر القاماام

الجط اة تومممممدر ممراطة. ،ح إ ومممممانا

القاماام ي دها ،يال لريإل رأس ال ال ي دمت ييؤنر هذا اى ومة الق
ات جر غار ال قدلةت ييالرال  ،فان مم الضريرل

القااسمماة ل

ممممممما.ة إلى الرياتب يال

) تااى دخ الق الة لاقاماام  .مجال ات

مممممهو) ،يأن م اسممممم هو  .ا

يا.رراض أن ا ة تقجيضمما

رانا

مة

ل

اسمممممب

مجية ،لذا سم ات يي وة

ام وة ات جر ال قدلة تةيام ال هم اليرر.7

القاماام يأ ر ه ن

الر ييو م

ممها ا ة الرقجيضمما

ااها القاماام

هو. ،إن:
𝑡𝐴𝑂𝐶

𝑡𝐸𝑃𝑀𝐸 × 𝐴𝑉𝐺 = 𝑇𝑡𝑆𝐿𝐴)(2
𝑡

𝑡

𝑇𝑡𝑆𝐿𝐴 ومممة ات جر ال قدلة اى ال

اح ت ث

مممرجى اال رومممادل ال ا  ،يت ث

اتسمممم اة لاقاماام  .الزمم  ، tيتشممممار 𝑡𝐴𝑉𝐺) إلى إ
𝑡𝑁𝑃𝑀𝐸 ، 𝐸𝑀𝑃𝐸𝑡 ،أ داد إ

ت ث

يي ا مح ظة أني ي
مرجسمممممم سممممما ا
ا

الق

م الرق ار م ااس  EMPE,EMPNي

سمما ا

ممما ا

الق

د الزمم  ،tاى الرجال ت
ت يهج القااس ال

م

ضممم

مممام لقدد ال جا ام اليا مممريم مم ممممأني إخ ان الراارا

 ،ال ررتب اى تطجر الق

ممممما.اة ،يالرااب م الق
الق

ال القا ة ال ضمممما.ة االسمممم اة  .الزمم  ،tي

ال الق الة يال جا ام القاماام يأ ر)

القااس الماص يات.راد ،تن إ ومممان ي

𝑡𝐴𝑂𝐶) الرقجيضممما

أي الراار  .سممممما ا

يديا

ز  ،أي تأنار الر اي ا

الق

القاديةت يمإل حلا ال ت جن نج اة تقديرا

دا ا يا مميةت ي .موممر ال تج د إ وممانا

ل

مما ا

الق

 .سممممما ا

.

سممجى يال

مة

الق
ممئااة مم

القاماامت
ييقد اسممممرمدا تاا ال قادلة م ا ًدا تني ي

ممممرمد يال ق أ جر يياانا

ومممممممة ات جر ال قدلةت يمإل حلا ،ي طجى اى مشممممممماف

مرا ة م الق الة .

تسمممممم ام مر ج ة ،مث

ممممام

إم اناة أن يؤدل إلى

 -7دخول العاملين لدي أنفسهم مشك لة كالسيكية لدي أدبيات التوزيع الوظيفي للدخل .هل يجب احتسابها كدخل رأس مالي أو كدخل عمل،
أو كخليط منهما؟ هذه المسألة األكثر جدلية في األدبيات في الخمسينات والستينات من القرن الماضي ،وكانت في مركز الصدارة في
أدبيات أحدث .المسألة الرئيسية هي :إذا تم تجاهل العاملين لحسابهم الخاص عند حساب معامل الحصص ،مع تفاوت حصتهم في
النشطين اقتصادياً بمرور الوقت ،ستكون التقديرات البسيطة لحصص رأس المال أو األجور سوف تعطي انطباع مضلل كنقص ( زيادة)
القياس ربما تتسبب بواسطة زيادة ( أو نقصان) حصة العاملين لحسابهم الخاص في االقتصاد ،وليس بسبب أي تغير مستدام في
التوزيع بين رأس المال والعمل .توجد ثالثة طرق مختلفة للتكيف ( للتعديل) مع التشغيل الذاتي .األول انتساب دخل العمل للعاملين
لحسابهم الخاص كمتوسط لتعويض العاملين بأجر ،سواء في القطاع الخاص أو في االقتصاد بأكمله .باقي دخل التشغيل الذاتي هنا
ينسب لدخل رأس المال .هذه تسمى طريقة تكيف العمل .الثاني هو احتساب العائد على رأس المال الذي يساوي متوسط العائد في
قطاع الشركات ،والتعامل مع المتبقي كدخل للعمل .وهذا يسمي طريقة تكيف رأس المال .والثالث واألخير يتطلب طريقة تفترض
القسمة في الدخل بين العمل ورأس المال في قطاع التشغيل الذاتي سواء كان في نفس قطاع الشركة ،أو فقط لفئة توزيع ثابتة،
عادة  %70-65حصة العمل و  %35-30حصة رأس المال .هذه الطريقة األخيرة للتكيف  ،ما يسمى بالطريقة النسبية .أنها أبسط طريقة
للحساب ،ألن الشخص ال يحتاج إلى متوسط األجر أو متوسط العائد ( الربح) لرأس المال ،وما زال لديها ( مدافعين) طريقة تكيف العمل
أيضاً شائعة ،بينما طريقة رأس المال غير شائعة بالمرة . -Capital shares and income inequality: Evidence from the long run* Erik
Bengtsson† and Daniel Waldenström‡,January 29, 2017,
https://econpapers.repec.org/article/ucpjpolec/v_3a110_3ay_3a2002_3ai_3a2_3ap_3a458 -474.htm, p. 46-47
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مممام ومممر ات جرت يرغو أن هذا ري ا ال ي جن مي

االخرحف .

أني ي جن يا مممميً ا ليد يقاد
 .ال هم اليرر مم إ

د تط اقي اى القطا ا

ال الق الت رغو هذا ،ه ا

ال

ممجسممما اى ال
م ً

ال  ،إال

مممرجى ا

ممممرقاة الر تر رإل ييوممممة الاة مم الق

ما يثار مشمممممماف أفثر ،يهج ا.رراض تاق القاماام

مميت ي .الجا إل ،ير

لي ممايهو الشممموممى يال جا ام لادخ ن
تمرا ي.ق ًا لاقطاع ،مقارنة يال جا امت .قاى سمممممم ا

أن تقجيضمما

ال ثال ،مم ال ق جل

القاماام يأ رت ييالرال

يال هم اليرر

الق

جمً ا أن القاماام يدين

أ ر  .القطاع الزرا تق إيراداتهو م إيرادا
ات جر  .هذا القطاع م ً
الاا .اي د تط اق ال قادلةت اح ير رإل طاع الزرا ة ادر ييوممة ف ارر مم
أةمممممميام ال هم اليرر
لي

ايهو الماص .

إاهار وة ات جر أ
لذا سارو

مممممم م إ

د يظهر تقدير

ممممام وممممة

ال الق الةت ي

ا حلا ،ي ا القاماجن غار ال جا ام ،القاماجن

طاع المدمة الوياة إلى ف

ب ما يزيد م مرجسم ال جا  ،م ا د يؤدل إلى

مم ا رهات

ام وة ات جر ال قدلة ف رجسم مر
ور القطاع مم إ

اال رواد ،يت

رمد

𝑡𝑊𝑖,𝑡 × 𝑎𝑙𝑠𝑖,

× 𝑔𝑣𝑎𝑖,𝑡 × 𝐸𝑀𝑃𝐸 𝑖,𝑡 = ∑𝑘𝑖=1

𝑁𝑃𝑀𝐸

𝑡𝑖,

𝐸𝑂𝐶

𝑡𝑖,

ليوة ات جر ال قدلة ل

ال القا ة ال ضا.ة ف قامح

𝑡𝑔𝑣𝑎𝑖,
𝑡𝐺𝑉𝐴𝑖,

= ∑𝑡𝑖=1

𝑡𝐶𝑂𝐸𝑖,𝑡 ×𝐸𝑀𝑃𝑁𝑖,
𝑡𝐺𝑉𝐴𝑖,𝑡 ×𝐸𝑀𝑃𝐸𝑖,

طاع مم طا ا

تر اإلت
𝐴𝐿𝑆𝑡𝑠 = ∑𝑘𝑖=1

)(3
𝑠𝑡𝑆𝐿𝐴  ،وممممة ات جر اى م

اح ت ث

يممالقطمماع ،يت ث م

ممممرجى اال رومممماد ال ا  ،مي
اال رومممممممماد ،يتممدل ف م

 iأل طمماع مم طمما مما

ممممجية ياسممممرمدا ال اانا

مم 𝑡 ،𝐶𝑂𝐸𝑖,ي 𝑡 ،𝐺𝑉𝐴𝑖,ي 𝑡 ،𝐸𝑀𝑃𝑁𝑖,ي

𝑡 ،𝐸𝑀𝑃𝐸𝑖,ي 𝑡 ،𝑊𝑖,ي 𝑡 ،𝑎𝑙𝑠𝑖,تى طاع ا رومممممممادل  . iالزمم  ، tاى الرقجيضممممممما
يالقا ة اال

الاة االسممم اة ال ضممما.ة ،إ

الماةممممة

اتسمممممم اة لاقاماام،

ال الق الة ات.راد) ،يالقاماام يأ ر ات.راد) ،ي جو يسن)

القا ة ال ضا.ة لاقطاع  .اال رواد ال ا  ،ي وة ات جر ال قدلة اى الرجال . 8
وممممة ات جر ا

يلرياا

:9)2006

مجري

∑𝐼𝑖=1

× 𝑡(∆𝑤𝑖,
) 𝑡(4)∆𝑙𝑠𝑖,
ي ث

الاة لا اتج يام ال ررر  ،)s-tيال ررر  tاسممممرمدمت الطريقة الر اسممممرمدمها

(𝑙𝑠𝑖,𝑡−𝑠 × ∆𝑤𝑖,𝑡 ) +

𝑡 𝐿𝑆𝑖,ومممممممة ات جر ا

يسن) ف

∑𝐼𝑖=1

(𝑤𝑖,𝑡−𝑠 × ∆𝑙𝑠𝑖,𝑡 ) +

الاة لاقطاع  ،iييج د م ي القطا ا

طاع  .القا ة ال ضا.ة ا

الراارا

.

= 𝑡∆𝐿𝑆𝑖,

 . Iالزمم  ،tيتدل 𝑖𝑤

اى جو

الاة االس اة GVAت

ي .ال قادلة  ،) 4ي ث الرق ار اتيل مم الجانب اتي م الراار .
وممممة ات جر داخ القطا ا

∑𝐼𝑖=1

ومممممة ات جر ا

تأنار اليوممممة)ت ييشممممار الق

الاة الذل نرج م

ممممو الثانى إلى الراار .

وممممة

3- Global Wage Report 2010/11: Wage policies in times of crisis, Technical appendix II, p. 111

8

ص https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_145265/lang--en/index.htm92
9
- Louis Morel, A Sectoral Analysis of Labour’s Share of Income in Canada, 2006 https://nanopdf.com/download/a-sectoralanalysis-of-labours-share-of-income-in-canada-louis-morel_pdf
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ات جر الذل نرج م الرااارا
اليوممممممة ال
.

القطا

 .اليجو الجسن) ال

طاع ،يتو

مم ى ل

.

ممايي ي ان اى الراارا

الاة االسمممممم اةت يهذا ي ثاية يادرر ت و م الرياز  .الررفاب
مممممم اة لاقا ة ال ضمممممما.ة ا
مممر
الاة تأنار الريجل)ت يأخار ًا ،يقر ر الرق ار اتخار م ال ر ق غار ال
ومممة ات جر ا

يأل م ه ات
وة) ات جر مم الدخ = مج جع تقجيضا

نواب
نومممممماب

وممممممة) رأس ال ال مم الدخ = مج جع دخجل رأس ال ال ال جا د ،يأرياح ال جد ام ،ياترياح

ال جس ة اى ال
ل

يرأس ال ال ت

ة ات جر االس اة اى مؤمر سقر ال

− 1) x 100

)(5

اح ت ث  GR tمقدار ال

يي

ايل  1أي %100ت ي وة رأس ال ال ه 𝛼 ،مإل نواب ات جر 𝛼-1

 ،1–RW tيي ث  tم

ييال ث ي
يجاسطة

رهاا  )CPIنو نط ق ال قادلة

𝑡𝑊𝑅

𝑊𝑅( = GR t

𝑡−1

ج  .ات جر اليقاقاة  .القا  ،tيي ث

 RW tم

مممممرجى ات جر اليقاقاة .

رجى ات جر اليقاقاة  .القا t-1 12.

م اسر دال ات جر ي رجسم نواب القام مم إ
م

11

ً
أيالت
مممممممام ات جر ال قااة

م تقدير مقدل ن ج ات جر ال قااة اليقاقاة) يجب يادئ حى يدن

يحلا يجاسطة

القا

جمة اى القا ة ال ضا.ة أي GDP10

اه ام ،يم اسب رأس ال ال ال يققة) مق

ف مم وة الق
ي

القاماام مق

جمة اى القا ة ال ضا.ة أي GDP

ال الرقجيضا ت

ممممممام مقدل ن ج إنرا اة القام ال قااة اليقاقاة) ،أيال يي
ة ا نرا اة االس اة اى سقر ال

مقدل ن ج إنرا اة القام  .القا ن =

ممممممام ا نرا اة ال قااة

رهاا ،نو نط ق مقادلة مشايهة

ن القا  .القام إنرا اة
−1ن( القا  .القام إنرا اة

-1) x 100

-Capital shares and income inequality: Evidence from the long run* Erik Bengtsson† and Daniel Waldenström‡,January 29, 2017,

10

https://econpapers.repec.org/article/ucpjpolec/v_3a110_3ay_3a2002_3ai_3a2_3ap_3a458-474.htm, p. 43
 -11التصنيف ( الفئة) الثالث في الدخل هو دخل العاملين لدي أنفسهم ( التوظيف الذاتي) .هذا التصنيف يخصص عادة لحصو العمل أو حصة
رأس المال حسب افتراض كيف تم توليده .عموما سوف نوضح كيف فعلنا ذلك في الداتا الخاصة بنا في الجزء الخاص بالداتا .في الملحق
سوف نوضح كيف فعلنا ذلك بالتحديد لكل بلد.
12
- Global Wage Report 2008/09, Minimum wages and collective bargaining: Towards policy coherence , Appendix table A1:
Average wages and the “wage share”, p. 77, https://www.ilo.org/global/publications/WCMS_100786/lang--en/index.htm.
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الجزن الثانى :الرياا
 -1فا اممة تجسيإل ات جر يام ال هم ال مرا ممة ،يمقممدل الراار  .مرجسممممممطمما
القاماام مم إ

أنومممممم ممة

ال الرقجيضا

ً
أيال :فا اة تجسيإل ات جر الشهرية اليقاقاة يام ال هم ال مرا ة  .تقداد 2017/2018
جل ا ال رجسم الشهرى ت ر القام إلى ا ري اليقاقاة م
 .ان ال رجسممممممم ا

مممممم ة

ال الشممممممهرل يال

ري اى ،2017 CPI

جية لقا  ،2010يق

ال الج هجرية لي جر اليقاقاة ات جر ال قدلة)
13

ل ا.ة ال هم  .ا  2017هج  1231اي 9ت 68ديالر/ممممهر)  ،ي .القطاع القا يالماص يغار الرسممم
اى الرجال  679 ،1038 ،2907 :اي مهري ًا 8ت1 ،162ت 38 ،58ديالر /مهر ). 14
فانت ال رجسطا
ييق

هذا انم ا ً ما مممدي ًدا  .أ جر القاماام  .القطاع غار الرس م

مرجسممم أ ر القاماام يالقطاع القا 3ت4

ممق

أ ر القاماام يالقطاع غار الرس م

القمماماام يممالقطمماع الممماص ،يأ جر القمماماام  .القطمماع الممماص 5ت1
الرس

ممممممق

ممق

 ،ي8ت2

أ جر

القمماماام يممالقطمماع غار

ت

ي.ا ا يمر إ
749

يال

م ة ل قاة القطا ا ت اح

ال الج هجرية  .الشمممممم

اي مممممممهر يً ا ،ي فان ال ديرين .

مرجسم ما يرقا ام ال ديرين اى م

ر و  )1فان

ال ال اإل ييومممممماجن اى أ

ة هر ات جر ،يأ ر مممممممهرى درم 3505
رجى إ

ال الج هجرية ي

ايل 7ت4

ق

ات جر يقا ة
ايت ي ا يق ى أن

مرجسم ما يرقا ام

ال ال اإلت

 - 13وخالل عام  2017سجل سعر صرف الدوالر أعلى نسبة ارتفاع مقابل الجنيه المصري عندما بلغ خالل النصف الثاني من العام مستوى
 19.60جنيه ،لكنه أنهى العام عند مستوى  17.86جنيه ،اندبيندنت عربية ،خالد المنشاوى مقال بعنوان " الجنيه المصري مقابل الدوالر في 37
شهرا ...خسائر "كارثية" ومكاسب "صاروخية"21،ديسمبر ،2019

https://www.independentarabia.com/node/80511/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AC
%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-37-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A%D8%A9
 - 14بينما يتقاضى العامل في قطاع الصناعة التحويلية في الفلبين نحو  1.4دوالر لساعة العمل ،بلغ األجر المباشر للساعة في ذات القطاع في
البرازيل  5.4دوالر 13 ،دوالر في اليونان 23.3 ،دوالر في الواليات المتحدة 34.8 ،دوالر في الدنمارك( .التقرير العالمي لألجور  :2013/2012الملخص
التنفيذي ،ص  ، Xivالشكل .)12 8

12

 .الش

ر و  )2يال

لي جر يقا ة 6303
ال المدما

ي

ة لاقطاع القا ي طاع ات

اي ممممممهر يًا ،يفان ال شمممممرااام .

ال اة ي

ال ال اإل ،يقاو1765 :

يييو ال ديرين اى مرجسم أ ر ي

 .الش م

ر و  ) 3ال

ايل 6ت3

ا در مثاح ات جر يالررتابه

اي ،ي2154
ق

ث لاقطاع الماص ،فان

ا در مث اح ات جر ي رجسمممممم طا 709 :

ال القا  ،ا ال ديرين يرقا جن اف ر مرجسم

اي ،ي727

ما ييو

اي ،ي2338

اي مممممممهر يًا اى الرجال ت

ااي ال شرااجن اآلخرينت

ال ال اإل ،يأةمميام ال
اي ،ي 870

شممأر مم القاماام يها. ،

اي مممممممهر يً ا اى الرجال ت يا

ال ديرين  .الق ة ي رجسمممم درر  2920اي ممممهر يًات م ا يق ى أن مرجسمممم ما ييوممم
ا ر ًات
ااي ات
ة هر ات جر 1ت 4ق مرجسم ما ييو

13

ال الرشممممماا

ا فان

ااي مم .

يال

ممم ة لاقطاع غار الرسممم

 ،ف ا يرضممم  .مممم

ر و  ،)4فان ال ديريم  .الق ة أيضممم ًا يأ ر 813

اي مممهر يًا ،يفان أدنى ات جر مم نومماب ال ح ظام يال شممر.ام ،نو اتخومما اام يال اام ،يقاو،518:
أ ر ًات
ي 550اي مهر يًا اى الرجال  ،يتقا ى ات اى أ رًا 6ت 1ق أ ر ات

يظهر  .الش

ر و  )5يج جح أن أ جر القاماام يالقطاع غار الرس

هى ات

اى ا طحق  .ف

ال همت يأن ات جر  .القطاع القا هى ات اى  .ف ال همت ييرريإل ال ديرين يالقطاع القا
هر ات جر  .ف القطا ا

ي رجسممممم أ ر مممممهرى مقدل درم 6303

يال شر.جن  .القطاع غار ال ظو اى أ
مرجسم ما يرقا ام ال ديرين 2ت12

14

ق

اي ،يا

ات جر اى ا طحق يقا ة 518

اى

ة

ا ييومممم ال ح ظجن
اي مهر يًات م ا يق ى أن

مرجسم ما يرقا ام ال ح ظجن يال شر.جن.

مج ح فل لل حلعانحموج ملطمق ً لان لةنا ت ق حةنعاف ق

ولما لم نستتع ا حلولتتلي معل ماعلما

لةس اب حلعل ذكرناها لل حلملنمق ،لذح سلف نوعل مانة
إفمالل حلعالوضا

بنةن مج ح فل .

نانا ًا :م قدل الراار  .مرجسممممممم نومممممماب ال قام

اليقاق مم إ

 2012/2013ي  ،2017/2018يفا اة تجسيإل أنو ة القاماام مم إ
يال ظر إلى إ
إ

ال الرقجيضا

ال الرقجيضممممممما

ال الرقجيضا

ما يام تقدادل

يام اتنشطة ال مرا ة

االس اة ،نجد أني د دنت سيادر  .مرجسم ما ييو

ال الرقجيضممممممما  15أن ان خ ا سمممممم جا

نومممماب القام مم إ

حلعغ ر لل معلسط نل ب حلاامل مج

ال الرقجيضمممما

يال

ااي القام مم

ما يام تقدادل  2012/2013ي2016/2017ت إح فان مرجسممممممم
مممم ة
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ال الج هجرية  .تقداد  2012 /2013هج 29159

ة لاقطاع القا ي طاع
اي  .ال ة ،أة يت  .تقداد  2017/2018يقا ة  41949اي ،يفانت يال
ة لاقطاع الماص فانت  23069اي س جي ًا
ات ال القا  75849اي ،17أة يت  105032اي ،18ييال
 19يأة يت  34694اي س جي ًا.20

 - 15إجمالي التعويضات هى جملة األجور النقدية والمزايا العينية و والتأمينات االجتماعية
 -16أهم مؤشرات التعداد االقتصادى لعام  ، 2013/2012ديسمبر  ،2014جدول رقم (  ،)1-1ص26
،https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=7195&Year=22986K
 -17النتائج التفصيلية للتعداد االقتصادي لعام  ،2013/2012ديسمبر  ،2014القطاع العام واألعمال العام طبقا للنشاط اإلقتصادي
والمحافظات ،جدول رقم (  ،)2-1ص،https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=7195&Year=22986K 28
- 18التعداد االقتصادي الخامس  ،2018/2017التعداد االقتصادي الخامس ،القطاع العام واألعمال العام ،جدول  ،10-1ص 72
https://www.capmas.gov.eg/Pages/Economicnew.aspx?page_id=2029
 -19النتائج التفصيلية للتعداد االقتصادي لعام  ،2013/2012ديسمبر  ، 2014المجلد الثانى ،إجمالي الجمهورية ،جدول رقم (  ،)3-1ص30
https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=7195&Year=22986K
-20التعداد االقتصادي الخامس  ،2018/2017القطاع الخاص طبقا للنشاط اإلقتصادي والمحافظات ،جدول  ،11-1ص 87
https://www.capmas.gov.eg/Pages/Economicnew.aspx?page_id=2029
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ل م  .ن ا ال ررر ،تو تقجيو الج اي ال وممممممرى م ا ق

ممممممق

ا ة الديالر تز يد تفثر مم

ا ري

ايقة ،21ي ُ دلت جانام ديدر خاةة يريوا الضرا ب ،ييدأ ر.إل الد و م الطا ة ،يانم ل الد و

ال

الذل ال ج ي لا قران مم خحل ةرف دد أ
مإل تجةاا

مم ال جاد الر جي اة ي االتجام ل ظو الد و ال قدل ت اماًا

ة ديق ال قد الديل يال ا الديل .

.ه سممرظ مقدال

الراار  .القا ة اليقاقاة ل رجسممم الرقجيضمما

ممالب ،هذا ما

يال ج ب أ يال

س رام .ا ا يا ت
أ -مقدل الراار  .ال رجسمممم اليقاق ل وممماب القام مم إ
القاماام مم إ

ال الرقجيضا

يام اتنشطة ال مرا ة ،يال

يفان مقدل الراار  .ال ومممممماب اليقاقى مم الرقجيضمممممما

ال الرقجيضممما  ،يفا اة تجسيإل أنوممم ة
ة

ال الج هجرية

يام الرقداديم 4-ت )%28يال

ال

مممممم ة

الج هجريةت
ي .الشمم

ر و  ) 6فانت ف اتنشممطة تيت ال يجر ات.ق

.قمت ييق

هذا أن مقدل الراار  .مرجسم نواب القام مم إ

مج ًا ،أل أن أنو رهو ساد

يةاد اتس ا

لام

يلو تق ت أما يقاة اتنشطة. ،قد م ى القاماجن .اها يم

مم مرجسممممممم ما ييومممممماجن ااي مم إ
اتن شطة الر ساد

يقا ة ةمم ر). ،ا ا دا خ
ال الرقجيضا

ممة أنشممطة
ة أنشطة

ارر ن

ة الاة

ال الرقجيضمممممما ت يفان الرقديم ياسممممممراحل ال يا ر مم أفثر

أنو ة القاماام يها ي

ة  ،%30يتاري الزرا ة ياسراحل الاايا

ي قدل تاار 4ت ،%8نو أنشطة ال جن يا يداع يالر

ي طإل ات مجار

ااة ي قدل 3ت%8ت

 - 21وخالل عام  2017سجل سعر صرف الدوالر أعلى نسبة ارتفاع مقابل الجنيه المصري عندما بلغ خالل النصف الثاني من العام مستوى
 19.60جنيه ،لكنه أنهى العام عند مستوى  17.86جنيه ،اندبندنت عربية ،خالد المنشاوى مقال بعنوان " الجنيه المصري مقابل الدوالر في 37
شهرا ...خسائر "كارثية" ومكاسب "صاروخية"21،ديسمبر ،2019

https://www.independentarabia.com/node/80511/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A
C%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-37-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A%D8%A9
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يقاة اتنشممممممطة ي ددها  13نشمممممماا تقإل تيت المم ات.قى ،م ا يق ى أن الراار  .ال ومممممماب اليقاق
لاقام مم إ

ال الرقجيضا

سال ًا ،أل انم ضت ا ة ات ر اليقاقىت

فان  .مقدمة اتنشمممطة الر انم ل مرجسمممم نوممما ها اليقاقى 22مم إ

ال الرقجيضممما ه الققارا

يالرأ ار ،تااها الجسمممماطة ال الاة يالرأمام ،نو الرقااو ،ياتنشممممطة القا اة يالرق اة ال رمومممموممممة ،نو
ا مداد ال ا

يمممم ا

الومممرف الومممي يمقالجة ال ايا  ،يالرشمممااد يال ان ي قدال

تاار1- :ت- ،%57

2ت3 - ،%51ت5 - ،%43ت7- ،%35ت8- ،%33ت %32اى الرجال ت

 - 22متوسط نصيب العامل المعدل أو الحقيقى هو متوسط النصيب األسمى للعامل من إجمالي التعويضات مقسوم على CPI 2017
منسوبة لعام 2010
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ييرضمممم مم الشمممم

ر و  ) 7أن الجسمممماطة ال الاة يالرقديم ياسممممراحل ال يا ر ت ادال الج ممممإل ما يام

ال رت مممة اتيلى يالثمممانامممة. ،ا ممما يا ه ممما  .تقمممدادل  2012/2013ي 2017/2018ت .

الرقمممداد اتيل ،فمممان
ال الرقجيضمممما

القاماام  .الجسمممماطة ال الاة يالرأمام ييومممماجن اى أ اى مرجسممممم قاقى مم إ
ي ممدرم  158713اممي سمممممم جي م ًا ،يا مما ا ر م القمماماجن  .الرقممديم ياسممممممراحل ال يمما ر ال رت ممة الثمماناممة
ي رجسمممم درم  76079اي سممم جي ًات ي .الرقداد الثان  ،فان القاماجن يالرقديم  .الق ة يقا ة 98891
اي س جي ًا ،تحهو القاماجن  .الجساطة ال الاة يقا ة 77506

ي .القاع ،ف ا يرض مم الش
الرقجيضا
.

ي ريق ي

اي /س ةت

 ،)7ت ادلت  4أنشطة .ا ا يا ها مج إل القاماام الياةاام اى أدنى

اطة ،سجان  .الرقداد اتيل أي الثانىت

تقداد  2012/2013فان ترتاب اتنشطة مم ات

إلى اتف ر  .حلا القاع ف ا يا  :القاماجن يالوية

اال ر ا  ،يااهو القاماجن يأنشممطة ال جن يا يداع يالر ممااة. ،القاماجن يأنشممطة
يأنشممطة الق
المدما اتخرى. ،القاماجن يالزرا ة ،ي يرقا ممممممى القاماجن  .أ اهو  7750اي سمممممم جي ًا ،ييرقا ممممممى
القاماجن  .أ حهو  8520اي س جي ًات
ي .تقداد  ، 2017/2018فان الررتاب الرومممما دل مم القاع ف ا يا  :أنشممممطة المدما

اتخرى ،يالقاماجن

يالوممية ،يأنشممطة ال جن ،يالقاماجن يالزرا ة ،يييو م القاماجن  .أ اهو اى 8207
القاماام  .أ حهو اى 9238
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اي س جيًا ت

اي ،ي ييو م

م ا يق أني  .تقداد  2012/2013فان القاماجن يالجسممممممماطة ال الاة ييومممممماجن اى 5ت 20ممممممق ما
ااي القاماجن  .الومممميةت ي .تقداد  2017/2018فان القاماجن  .الرقديم ييومممماجن اى 12
ييومممم
ااي القاماجن يالويةت
ااي القاماجن  .اتنشطة اتخرى ،ي 9ت 11ق ما ييو
ق ما ييو
م -مقدل الراار  .ال رجسممم اليقاق ل ومماب القام مم إ ال الرقجيضمما  ،يفا اة تجسيإل أنو م ة
ة لاقطاع القا ي طاع ات ال القا
القاماام مم إ ال الرقجيضا يام اتنشطة ال مرا ة ،يال
در،
ااي القام مم مرجسم الرقجيضا أ
ة لاقطاع القا  ،فان مقدل الراار  .ما ييو
يال
يإن فان سال ًا أيض ًا يام تقدادل  2017/2018 ،2012/2013يقا ة 7-ت)%10ت
ممممة أنشممممطة فانت يها مقدال تاار مج ة ،أ حها نشمممماا
ر و  )8نح ظ أن خ
ييال ظر  .الشمممم
ال جن يا يداع يالر ممممممااة ي قدل تاار 3ت ،%163يأ اها تجارر الج اة يالرجز ة يإةممممممحح ال رف ا حا
ال ير يقا ة 7ت%10ت
يمم أفثر االنشممممممطة ال رأنرر سممممممال ًا ،فانت اتنشممممممطة القا اة يالرق اة يقا ة 7-ت ،)%40تحها خدما
الاذان يا امة ي قدل تاار 9-ت ،)%33نو الرشممااد يال ان ي قدل 5-ت ،)%28نو ا مداد ال ا ي قدل -
2ت%28ت
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ر و  ،)9يرض أن  .تقداد  ،2012/2013فانت أنشطة ال جن يا يداع يالر

يمم الش

مم اتنشطة الر ييو القاماام يها اى أ
17178

اي  .ال

مرجسم مم الرقجيضا

اي ،يأة يت الوية  .ال رفز ال

ادس مم أس

يقا ة 28896

ال الاة الق ة  .تقداد  2012/2013يقا ة قاقاة 105624
88305

اي س جيًا ،

اليقاقاة .

اي  .ال

ةت

ال الج هجرية ،مم اح ت ادل نشمماط الجسمماطة ال الاة،

يالرأمام يالرقديم ياسراحل ال يا ر لا رفزيم اتيل يالثان .
اي سمممممم جيًا ت ييا

اي ،ي

ال رجسممممممطا ت إح أةمممممم يت  .تقداد  2017/2018يقا ة 10034

ي دي  .القطاع القا مث ما دي  .إ

يقا ة 80275

اليقاقاة يقا ة 3811

مم ة اى الرجال ت لذا .رغو مقدل الراار ال ار  .مرجسممم الرقجيضمما

أنشممممممطة ال جن ،إال أنها اات مم أ

ااة نو الوية

ة الرقجيضا ت يماات الجساطة

اي سممم جيًا  ،يأةممم يت  .تقداد 2017/2018

ا فان القاماجن  .الرقديم  .ال رفز الثان  .الرقداد اتيل يقا ة

زيا  .الرقداد الثان لا رفز اتيل يقا ة 83720

ييذلا نجد أن القاماام يالجسممممماطة ال الاة ييوممممماجن اى 7ت27

مممممق

اي س جيًا ت
ما ييوممممم

ااي القاماجن .

ال جن يا يممداع ،ي 6أ ممممممقمماف القمماماام يممالومممممميممة  .تقممداد 2012/2013ت ي .تقممداد  ،2017/2018فممان
القاماجن  .الرقديم ياسراحل ال يا ر ييواجن اى 3ت8
ااي القاماجن يالويةت
تقري ًا نحنة أ قاف ما ييو

ر -مقدل الراار  .ال رجسمممم اليقاق ل وممماب القام مم إ
القاماام مم إ
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ال الرقجيضا

يام اتنشطة ال مرا ة ،يال

ق

ما ييو

ااي القاماجن يال جن ،ي

ال الرقجيضممما  ،يفا اة تجسيإل أنوممم ة
ة لاقطاع الماص

يمال مممممم مة لاقطماع المماص ،فمان مقمدل الراار  .ال رجسممممممم اليقاق ل وممممممامب القمامم
2ت)%25تالرقجيضا

مم إ

مال

ر و  ،)10يظهر أن  5أنشممممممطة .قم ساد نومممممماب القاماام يها ،أما يقاة اتنشممممممطة،
يف ا  .الشمممممم
ي ددها  ،13خ ممممممر القاماجن يها  .فثار مم ات اان زنً ا ف ارًا م ا فانجا ييومممممماجن ااي مم إ ال
الرقجيضا ت
يفانت الجسممممماطة ال الاة يالرأمام مم أفثر اتنشمممممطة انم ا ممممم ًا  .مرجسمممممم الرقجيضممممما اليقاقاة،
ي قممدل – ،)%65تارهمما الققممارا يالرممأ ار ي قممدل 1-ت ،)%61نو الرقااو ي قممدل – 5ت ،)%43نو ال قمم
يالرمزيم ي قدل – 4ت)%39ت
يفانت أف ر الزيادا  .الرقديم ياسممممممراحل ال يا ر ي قدل 3ت ،%39تارها الزرا ة ياسممممممراحل الاايا
ي طإل اتمجار يةاد اتس ا 1ت%18ت
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يال ظر  .الش
ال رجسمممطا

ر و  ،)11نجد أن القاماام  .الوية يأنشطة الق

 .تقداد  2012/2013يقا ة 7684

 ، 2017/2018اات الوممممممية مم أ
الرايإل مم أ

ال رجسطا

ال رجسممممممطا

يقا ة 9147

ي .القطاع الماص دخات إمدادا

اال ر ا

ييواجن اى أ

اي سممم جيًا ،تارها الزرا ة يقا ة 7746
اليقاقاة يقا ة 8197

ايت ي .تقداد

اي ،يفانت الزرا ة  .ال رفز

اي س جيًات

ال هر يان يالااس يال مار يإمدادا

ت اا

الهجان  .ال رومممممم

ما

يام طا الق ةت يفان لاجسممماطة ال الاة أف ر ال رجسمممطا اليقاقاة  .الرقداد اتيل يقا ة 217361
اي ،نو إمدادا ال هريان يقا ة  145823اي. ،الرقديم ياسممراحل ال يا ر يقا ة  73192اي سم جي ًات
يأنق ا حلا االتجام اى الثحنة أنشمممممطة  .الرقداد اتخار يياح أةممممم يت 101954
76018

اي س جيًا لارقديم نو إمدادا

ال هريان ،نو الجساطة ال الاةت

يذلا فان القاماجن يالجسممماطة ال الاة ييوممماجن اى 19
ت قداد 2012/2013ت ي .ت قداد  ،2017/2018ييوممممممم
ييو
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ااي القاماجن  .الويةت

اي94637 ،

اي،

مممق

ال قاماجن .

ما ييوممم

ااي القاماجن يالومممية .

طاع الر قديم اى 4ت12

ممممممق

ما

د -فا اة تجسيإل أنوممم ة القاماام مم إ
الرس

ال الرقجيضممما

يام اتنشمممطة ال مرا ة يال

ممم ة لاقطاع غار

2017/2018

يال ظر إلى الشم
يالقطاع غار الرس

ر و  ،)12ن
مم إ

مرطاإل ي

مهجلة مح ظة أن الر ايتا

ال الرقجيضا

يام مرجسمطا

أنوم ة القاماام

 .اتنشطة ال مرا ة لاا ف ارًات

ال لا ومممماب ال قدل لاقام مم إ ال الرقجيضمممما هج  8315اي سمممم جي ًا ،ييومممم
ال رجسممممم ا
اى أ اى اتنومممم ة مم إ ال الرقجيضمممما يقا ة  9640اي سمممم جي ًا ،يا ا
القاماام  .ا مداد ال ا
اتنو ة  .الوية يقا ة  4295اي س جي ًات م ا يق ى أن القاماام م م ييواجن اى أ اى
فانت أ
اتنو ة ييواجن اى 2ت2

ق

أ اهات

همممممممممممم -فا اة تجسيإل ال رجسمممممم ال قدل ل وممممماب القام مم إ
القطا ا ط ق ًا لا ا اة

ال الرقجيضممممما

 .الش

ر و  )13الماص يال رجسم ال قدل ل واب القام مم إ

الثحنة

ب ال ا اة  .تقداد  ،2012/2013ترودر الجساطة ال الاة يالرأمام

الثحنة ،يااها الرقديم ياسممممممراحل ال يا ر نو إمدادا
تأت إمدادا
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ال هريان

الرقديم يال

اى اتنشمممممطة داخ

ال الرقجيضا

ة الهر  .القطا ا

ال هريان يالااس يال مار يإمدادا

مممم ة لاقطاع الماص .قم)ت ي.

 .القطا ا
ت اا

الهجان

ا در الهر  ،فانت أنشممممطة

ال جن يا يداع يالر

اال ر ا

ممممااة ،يالوممممية يأنشممممطة الق

اتمجار ،يفذلا تجارر الج اة يالرجز ة يإةحح ال رف ا

حا

 ،يالزرا ة ياسممممراحل الاايا

ال ير

ي طإل

.ا ا دا القطاع القا يهات

يييوممممممم القاماجن  .الجسممممممماطة ال الاة  .القطاع الماص اى أ اى مرجسممممممم مقدل مم إ
الرقجيضمما يقا ة  217361اي سمم جي ًا ،يا ا ييومم القاماجن  .أنشممطة ال جن يالقطاع القا
أ

ال رجسمممطا

 .تقداد  2012/2013يقا ة 3811

 .الجساطة ال الاة مم إ

ي.ا ا يمر ياانا

ال الرقجيضا
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ال
اى

اي سممم جي ًات ي ا يق ى أن مرجسمممم نوممماب القام

ق

تقداد  2017/2018يال ظر  .الشمممممم

مرجسم نواب القام  .ال جنت

ة

ر و  ،)14اات اتنشممممممطة الثحنة اى
.

اتنومممم ة  .القطا ا الثحنة :إ ال الج هجرية ،القا  ،يالماص ،يال ي جد لاقطاع غار الرسمممم
تاا اتنشممممممطة)ً ،
ااي القاماجن يإمدادا
يدأ يالرقديم يأنرهان ًا يإمدادا ال هريان ا ة ما ييومممممم

ااي القاماجن يالرأمام يالقطاع الماص) ،مرير ًا يالرأمامت
ال هريان يالقطاع الماص أ اى م ا ييومممممم
يقا ة  4246اي س جي ًا،
اال ر ا  .القطاع غار الرس
اتنو ة  .الوية يأنشطة الق
يأ
اي

يا ا أ اى االنو ة اى اتطحق  .الرقديم ياسراحل ال يا ر  .القطاع الماص يقا ة 101954
ااي
سمممممم جي ًات ي ا يق ى أن القاماام يال يا ر يالقطاع الماص ييومممممماجن اى  24ممممممق ما ييومممممم
القاماجن يالوية يالقطاع غار الرس

24

ت

25

خحةة )1
ييال

رجى مرج سم ات جر ال شهرية اليقاقاة مجس ة يال

ةل

القطاع القا أي طاع ات
ال اة أي

ال القا يالماص ،ييالرال ا

ال ال اإل أي مشممممممرااام فخريم .

جانً ا .

ة لا هم . ،2017/2018

ال  ،أن

ا در هر ات جر ،يا

ال الرشمممممماا ي

ال المدما

ا يج د  .الق ة ال ديريم  .ف

القطا ا  ،يااهو اتخوممممممما اجن يال اجن ،نو ال ح ظجن يال شممممممر.جن. ،ا داريجن يال ر ةت م ا
يق ا م مرجى ال هارا يالرقااوت يي دنا أةميام ال
أ ر ًات
أي القطاع الماص ،نالح ال ئا ات
أممما  .القطمماع غار الرسمممممم

 ،تهممدر ال هممارا

شمأر القاماام يها ،سمجان  .ا

د

ال القا

ااهمما

يالرقااو ،رى أن مما نجممد أن أدنى ات جر ييومممممممم

ال ح ظجن يال شر.جن ،نو اتخوا اجن يال اجن ،ي .ال رت ة الرايقة ا داريجن يال ر ةت
ييال

ة لر اي

ات جر يام أ اى ات جر يأ اها ،فان أ اى م

الماص. ،القطاع القا يأ اها  .القطاع غار الرس
يتج د أ اى م

ممممممرجيا

رجى لي  .إ

ت

ات جر  .القطاع القا  ،يأ اها يالقطاع غار الرسمممممم

القطاع القا نحنة أ ممممقاف أدناها  .القطاع غار الرسمممم
سممم قة أ مممقاف أ حها  .القطاع غار الرسممم
ات جر  .القطاع غار الرسممممم

ال الج هجرية ،نو القطاع

ت يا

ت يترقدى أدنى ات جر .

ا ترقدى أ اى ات جر  .القطاع القا

ت يترقدى أ اى ات جر  .القطاع القا 12

ت م ا يق ا سيادر الر اي

مممق

أدنى

 .ات جر  .ال هم الر ييوممممم القاماام

يها اى أ جر أ اىت
يال

ممممم ة ل قدل الراار  .مرجسمممممم ما يرقا مممممام القاماجن مم إ

ال الرقجيضممممما

سممم جا . ،قد انم ضمممت القا ة اليقاقاة ل رجسمممم ما يرقا مممام القاماجن  .ا
ي  .القطاع القا ت ي

ال ا اةت يل م إسداد االنم اض  .القطاع الماص
يرقا ام القاماجن  .اتنشطة ال مرا ة ،مرأنر ًا يش
.

ة هر مم م

الر اي

مممممة

خحل الم

ال أيا فانت مممم
يام مرجسمممم ما

أف ر يانم اض مايجظ .ا ا يرقا ام القاماجن

ممممممريقا ت يمم نا اة أخرى ،اسداد الر اي

يام ما يرقا مممممممام القاماجن  .القطاع

القا يالقطاع الماصت
ييال ظر لاقطا ا

الثحنة موممم ة ط ق ًا لا ا اة ،نرى أن أف ر ت اي

ما يام أدنى ال رجسمممطا

يأ حها
مممق

ل وممماب القام مم إ ال الرقجيضممما فان  .القطاع القا  .تقداد  2012/2013يقا ة 7ت27
تحم إ ال الج هجرية يقا ة 5ت 20ممق يأخار ًا القطاع الماص يقا ة  19ممق ت ل م هذا الررتاب د
انق ا  .تقداد  . ،2017/2018ان أف ر ت اي  .القطاع الماص يقا ة 4ت 12ممممممق ً ات يتحم إ ال
الج هجرية يقا ة 12
2ت2
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ق ت

مممق ً ا يأخار ًا القطاع القا يقا ة 3ت8

مممق  ،يأخارا القطاع غار الرسممم

يقا ة

ا ها

ت اي

يام مرجسممم نومماب القاماام مم إ

ال الرقجيضمما

يالقطاع الماص يما يرقا ممام
5ت2

القاماجن يالقطاع القا ت ي .تقداد  2012/2013فان مرجسممم ما يرقا مام القاماجن يالقطاع القا
ممق ما يرقا ممام القاماجن يالقطاع الماص تقري ًات ي .تقداد  ،2017/2018فان مرجسممم ما يرقا ممام
القاماجن يالقطاع القا أفثر مم  3أ قاف ما يرقا ام القاماجن يالقطاع الماصت
ال الرقجيضممما

يال ظر ل رجسمممم نوممماب القاماام مم إ
ً
ة الهر  ،ي القايقام  .سمممممم ييت .قاى الرغو مم أن ه ا
ايتا ف ارًا يام ال رريقام اى
ي دنا ت
أنشممطة تير
غار الرس م

ة الهر يالرقداديم .

القطا ا

 .اتنشمممطة

ر القطا ا

ط ق ًا لا ا اة،

الثحنة نظرا لقد ي جد تاا اتنشممطة  .القطاع

) ،تر ادل .ا ا يا ها ال رافز ،إال أن أ اى اتنو م ة اى ا طحق  .الرقداديم فان ل شمماطام

 .القطاع الماصت .

تقداد  ،2012/2013فانت الجسمممممماطة ال الاة يالقطاع الماص  .الق ة ،ي طاع

ال جن  .القطاع القا  .القاع ،يياح ييومممممم القاماجن  .الجسمممممماطة ال الاة اى 57
ييوممممممم

3

ما

ممممممق

ااي القاماجن  .ال جنت ي .تقداد  ،2017/2018فان الرقديم  .القطاع الماص  .الق ة،

يييو القاماجن .اي اى 24

ق

ما ييو

ااي القاماجن  .الوية  .القطاع غار الرس

ت

ي .تقداد  ،2018 /2017فان الر اي  .أنوممممم ة القاماام مم إ ال الرقجيضممممما مضممممما ًا شمممممرا
ال را م ا ااي الج ممممممإل يال مممممم ة لي جر ال قديةت م ا يق ى مضمممممما ة الر ااز لدر ة ف ارر الا ًا ي.
ال

مممرق

ت اح أن إ

ا اة أخرىت

27

ال الرقجيضممما

يدخ يها ،يا

ممما.ة لي جر ال قدية ،ومممر الرأما ا

يمزايا

-2

 ،يإنرا اة القام

وة الق

ً
أيال :وة الق
أ -الراار .
 .الشمممم

مم القا ة ال ضا.ة

وة الق

مم القا ة ال ضا.ة يام تقدادل 2017/2018 ،2012/2013

ر و  ، 15الذل يج مممم الراار .

ال ا اة إ

وممممة الق

ال ي ا يخاص) ،فانت أنشممممممطة المدما

مم القا ة ال ضمممما.ة  .القطا ا

ممممب

اتخرى يالقطاع ال قا مم أ اى او الراار

يال ج ب يقا ة 58777ت9ت يأنشمممطة المدما اتخرى يالقطاع الماص مم أ اها يقا ة 73290-ت9ت ي ف ا
يظهر  .الش  ،فانت يقاة اتنشطة ري ة د ًا مم خم الو ر سجان يا يجام أي ال ابت ينح ظ ما
ي دي  .الش م

يفأني ت ان ما يام او الراار .

وممة الق

 .القطاع الماص يالقا . ،

ً
ثح  .أنشممممممطة ال جن يا يداع فان الراار .
ميجر الر ان الومممممم رت .

وممممممة الق

77461ت ،0ي .القطاع الماص 66142-ت ،) 0يفان  .الوممممممية يأنشممممممطة الق

اال ر ا

ام أن

يالقطاع القا
60351ت- ،0

53664ت ) 0اى الرجال  ،ي .اتنشممممممطممة القا اممة 14528ت23337- ،0ت ،)0ي .تجممارر الج اممة يالرجز ممة -
62518ت70082 ،)0ت0ت
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ر و  )16مقدل الراار .

يج ممم الشممم
 .ا مداد ال ا

يممممممم ا

الوممممممرف الوممممممي

39195ت)0ت يأ اى مقممدل تاار  .الققممارا
يالر

ومممة الق

يقا ة – 70920ت ،)0يااي الرشممممممااد يال ان ي قدل –

يالرممأ ار ي قممدل 15485ت ،0يااممي أنشممممممطممة ال جن يا يممداع

مممممماامممي 11319ت 0ت يفمممان الراار  .الومممممم ممما ممما

ياسراحل الاايا

ي .الشمممممم

يةاد اتس ا

ال الج هجريةت يفان أ

مقدال

الراار

الريجياامممة يقا مممة 02254-ت ،)0يالراار  .الزرا ممة

يقا ة 02587ت0ت

ر و  ،) 17فانت أ اى مقدال

القا ف ا س ق أن حفرنا  .أنشطة المدما

الراار .

وممممممة الق

 .القطاع القا ي طاع ات

اتخرى ،تاى حلا أنشطة ال جن يا يداع يالر

ال

ااي يقا ة

77461ت ، 0يأ اها  .تجارر الج اة يالرجز ة يقا ة 62518-ت ،)0تحها طاع الرشممممممااد يال ان يقا ة -
56186ت)0ت يفان الراار .
الاايا

29

وممة الق

يالواد 27934-ت)0ت

 .الو م ا ا

الريجيااة درم 02197ت ،0ي .الزرا ة ياسممراحل

 .القطاع الماص ف ا هج يا مممم  .ممممم
يقا ممة 70082ت ،0تحهمما ال ق م
أنشممممممطة ال جن يا يداع يالر

 ،)15فانت أ اى مقدال

يالرمزيم يقا ممة 38846ت 0ت يأ اهمما  .أنشممممممطممة المممدممما
ممممممااة يقا ة 66142-ت)0ت يفان الراار .

الريجيااة درم 04452-ت ،)0ي .الزرا ة ياسراحل الاايا
م -ور الق

1798ت 0ت يلو نجد  .هذا الرقداد ا وممممما اا
ن

وممممممة الق

اتخرى ،يااهمما
 .الومممممم ا ا

يالواد 30521-ت)0ت

مم القا ة ال ضا.ة  .تقداد 2012/2013

 .تقداد  ،2012/2013فانت ومممممة الق
رطإل

الراار  .تجارر الج اة يالرجز ة

ال الج هجرية 2087ت ،0يلاقطاع القا 3155ت ،0يلاماص
م القطاع غار الرسممممم

لي

مممممام ومممممة الق

 ،ف ا لو

ام إنرا اة القام .23

 - 23ذلك لعدم نشر كل مجلدات التعداد حتى بالنسبة للمشتركين بمقابل مادي ،وعدم وضوح أرقام اإلحصائيات الواردة في بعض مما هو
منشور.

30

 .الشممم

ر و  ،) 18فانت أ

يالقطاع الماص ي

 .القطا ا

ومممر الق

ممممم ة 0145ت0ت م ا أدى إلى أن ي جن ن ا القطاع يال

ال رت ة الثاناة يقا ة 0183ت ، 0يإن فان نومممممماب الق
القطاع القا نالح أ
يالرأ ار يال

ممممم ة

يقا ة 0402ت 0ل

ومممممممة لاق

الق

يال ظر دا خ

 .القطاع القا يها لاا ات

ال الج هجرية يالقطاع الماص

. ،الرقديم .

اح ال يج د حلا ال شممممماا  .القطاع القا )،

اى

ة وممممممر الق

الى الج هجرية لا

طاع اى در  .الشمممممم

يقا ة 3551ت ،1يأن فانت ومممممممة

ت أ اى القاوت

ر و  )18يدنً ا مم ا

ال ال قا  ،ن جد أن ومممممممة أ جر

القاماام يا مداد ال ا ى .ى الق ة يقا ة 2718ت ،1يااها الرشممممممااد يال ان يقا ة 6789ت0ت يا
وة  .الرقديم ،يااها الققارا
الاايا
2164ت0ت
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فأ

الققارا

م ه ات

ة لاقطاع الماص يإ
ف

ممممم ة

ال الج هجرية .

يقا ة 2739ت 0ت يأتى  .ال رت ة الثاناة مم أسمممممم

تقر ر تجارر الج اة يالرجز ة يالقطاع القا
يال

الثحنة . ،الرقديم ياسمممراحل ال يا ر

ا فانت أ

يالرأ ار يقا ة0183 ،ت0402 ،0ت 0اى الرجال ت يتأت الزرا ة ياسراحل

نالح وممة لي جر يقا ة 1843ت ،0يالو م ا ا

الريجيااة فأ

خاما وممة لي جر يقا ة

يرجارر الج اة يالرجز ة يقا ة 3551ت ،1يااها ا مداد
ي .القطاع القا  ،فانت أ اى اليومممممر  .الق
 .الوم ا ا
ال ا نو الرشمااد يال ان ،يقاو 3551ت 1ي 3341ت 1اى الرجال ت يا ا فانت اليومر ات
اال ر ا يقا ة 1842ت0ت
الريجيااة يقا ة 1468ت ،0يااها الوية يأنشطة الق
ي .القطاع الماص ،فانت أ اى اليوممممممر  .الرقااو تااها أنشممممممطة المدما اتخرى يقا ة 5912ت،0
5710ت ،0يأ م اليوممممممر  .الرقممديم يااهمما ال قم يالرمزيم يقاو 0145ت0998 ،0ت 0اى الرجال ت يا مما
 .الزرا ة ياسممراحل الاايا يقا ة 1648ت ،0ي الو م ا ا الريجيااة .
وممة لاق
فانت نالح أ
يقا ة 2430ت0ت
ال رفز ال ايإل مم أس
مم القا ة ال ضا.ة  .تقداد /2018
ر -ور الق
ال القا  .تقداد  2017/2018لاقطا ا اتريقة ه :
يال م ة ل رجسممم ا
2017فانت وممة الق
2334ت31451 ،0ت2130 ،0ت3411 ،0ت . 0إ ال الج هجر ية ،القطاع القا ي طاع ات ال القا  ،القطاع
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اى الرجال ت يفانت أ اى اليومممممر اى ا طحق  .أنشمممممطة المدما
الماص ي القطاع غار الرسممممم
اتخرى يالقطاع القا 0218ت ،10يأ اها اى ا طحق الرقديم ياسراحل ال يا ر يالقطاع الماص يقا ة
0362ت0ت
ي .الش م
الق

ر و  ) 19الماص ييوممة الق

 .ا مداد ال ا

المدما

يمممم ا

اتخرى يقا ة 4259ت 0ت ي تق إل .

اع ال

القاماام  .الرقديم ياسمممممراحل

الريجيااة يقا ة 1938ت ،0يتقإل الزرا ة  .ال رت ة الثالثة مم

ر و  )20ال ماص يالقاماام يالقطاع القا ي طاع ات
وممممة الق

يا يداع يالر

ال القا  ،تير المدما

اتخرى

ي رق ممممماسممممإل م اتنشممممطة االخرى يقا ة 02185ت10ت يتااها أنشممممطة ال جن

ممممااة يقا ة 64549ت 1ت يتق إل الومممم ا ا

16873ت0ت يا ا تير الزرا ة ياسراحل الاايا

33

ي ى ومممممة

يقا ة 5626ت ،0تااها أنشمممطة

يقا ة 2102ت0ت

ي .الشمممممم
الق ة .

يال

الومممرف الومممي يمقالجة ال ما ا

ال يا ر يقا ة 0413ت ،0تااها الومممممم ا ا
اتس

مة

ال

الج هجرية ،نجد .

ة ال

ي ى وممة

الريجيااة  .أسمممم

م ي ى وممممة ات جر يقا ة

ال رفز الماما مم أ اى يقا ة 7346ت0ت

 .الشممممم

ر و  ) 21ال ج ممممم ليومممممر الق

الوية يأنشطة الق
3563ت 0اى الرجال ت ي.
ال ا ى يممممم ا
أس

.

اال ر ا

الشمممم

لاقطاع غار الرس

يالقطاع الماص ،تير أنشمممممطة المدما

أ اى القاوت ييااها الجساطة ال الاة يالرأمام يقاو 4254ت3888 ،0ت،0

اع اليوممممممر ،يق إل الرقديم ياسممممممراحل ال يا ر يقاة 0362ت ،0يااي ا مداد

الوممممرف الومممميةتت يقا ة 1689ت0ت يتقإل الومممم ا ا

يقا ة 1927ت ،0يالزرا ة  .ال رفز ال

ن

اتخرى ،نو

الريجيااة  .ال رفز الماما مم

ادس يقا ة 2075ت0ت

ممممي ،نرى اتنشممممطة القا اة يالرق اة ال رمومممموممممة .
 ،يااها أنشطة المدما

الزرا ة ياسممممممراحل الاايا  ،نو الققارا

ة وممممر ات جر يال

اتخرى يقا ة 3980ت0ت3978 ،ت0ت ي .أس

ال

مممم ة

ي ى تقإل

يالرأ ار يقاو 2146ت2682 ،0ت 0اى الرجال ت يتقإل الومممممم ا ا

الريجيااة  .ال رفز الثامم مم أ اى ،يقا ة 3557ت0ت

نانا ًا :إنرا اة القام 2017/2018
 .تقممداد  ، 2017/2018فممان مرجسممممممم ا
 103612اممي ،ي  36503اممي سمممممم جي م ًا  .إ
القطاع الماص ،القطاع غار الرسمممممم
ق

إنرا اري  .القطاع الماص ،ي 5ت7

ممال القمما

نرمما اممة القممامم

اممي ،ي271815

114629

ممال الج هجريممة ،يالقطمماع القمما ي طمماع ات

اممي ،ي

ممال القمما ،

اى الرجال ت م ا يق ى أن إنرا اة القام  .القطاع القا 6ت2
ق

انرا اري  .القطاع غار الرس

ت

ر و  ،) 22تقإل إنرا اة القام  .القطاع الماص ي شممممماا الرقديم ياسمممممراحل ال يا ر .
 .مممممم
الق ة ،ي ارق ف ار ًدا م اتنشممممممطة اتخرى ،يقا ة  3549277اي سمممممم جي ًات ياا ها مرجسممممممم إ ال
الج هجرية  .ن ا ال شمممماا يقا ة  3039746اي سمممم جي ًات ي .القاع تق إل الوممممية يأنشممممطة الق
يقا ة 11791

اي سممم جي ًات يااها الرقااو يالقطاع غار الرسممم

اال ر ا  .القطاع غار الرسممم
يقا ة  21080اي سمممممم جي ًات م ا يق ى أن إنرا اة القام  .الرقديم  .القطاع الماص ت
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أيضممم ًا

مممممممايى 301

ممق

إنرا اة القام  .الوممية يأنشممطة الق

إنرا اة القام  .الرقااو  .القطاع غار الرس

ي.ا ا يرقاق ي

طاع اى در  .الشمممممم

اال ر ا

 .القطاع غار الرس م

 ،ي4ت168

ممق

ت

ر و  ، 23ن ظر إلى ف

مم إ

ال الج هجر ية يالقطاع

ال الج هجرية ،فان نشممممماا الرقديم ياسمممممراحل ال يا ر مم أ اى اتنشمممممطة
الماصت ييال ممممم ة
يال مممممم ة نرا اة القام يقا ة  3039746اي سمممممم جي ًات ييااي إمدادا ال هر يان يقا ة  351371اي
اتنشمممممطة
اال ر ا مم أ
سممممم جي ًات يفانت أنشمممممطة المدم ا اتخرى نو الومممممية يأنشمممممطة الق
إنرا اة ،يقاو  24683اي 27151 ،اي س جي ًا اى الرجال ت يتقإل الو ا ا
مم أ اى يقا ة  206791اي سمممممم جي ًات يتقإل الجسمممممماطة ال الاة  .ال رفز الثالح ،يقا ة إنرا اة 246033
اي سمممم جي ًات م ا يق ى أن إنرا اة القام  .الرقديم ت ممممايى تقري ًا  123ممممق إنرا اري  .أنشممممطة
الريجيااة  .ال رفز الماما

المدما

اتخرى ،يإنرا اري  .الجساطة ال الاة 2ت 1تقري ا مم إنرا اري  .الو ا ا

الريجيااةت

ر و  ،)24فانت أ اى إنرا اة لاقام  .الومممممم ا ا
ي.ا ا يمر القطاع القا  .الشمممممم
يااها الرقديم ياسراحل ال يا ر يقا ة  524982اي 444815 ،اي س جي ًا اى الرجال  ،يأ

35

الريجيااة،
إنرا اة

اي12454 ،

 .أنشمممممطة المدما اتخرى ،تااها أنشمممممطة ال جن يا يداع يالر مممممااة يقا ة 4746
سمممممم جي ًا اى الرجال ت يا ا فانت إنرا اة القام  .الزرا ة  95141اي سمممممم جي ًا ،يال رفز ال مممممممايإل مم
أسمممم ت يفانت إنرا اة القام  .الجسمممماطة ال الاة  215642اي سمممم جي ًات م ا يق ى أن إنرا اة القام
 .الوممممم ا ا

الريجيااة 6ت110

الجساطة ال الاة يالرأمامت
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مممممق

إنرا اري  .أنشمممممطة المدما

اتخرى4 ،ت2

مممممق

اي

إنرا اري .

ر و  ،) 23فانت إنرا اة القام  .نشاا الرقديم ياسراحل ال يا ر يالقطاع الماص مم
ي .الش
ً
ممممممايقا ،يااها إمدادا ال هر يان يالااس يال مار يإمدادا ت اا
أ اى م ممممممرجيا ا نرا اة ،ف ا حفرنا سم
م ممممممرجيا ا نرار  .أنشممممممطة
الهجان يقا ة  1311739 ،3549277اي سمممممم جي ًا اى الرجال ت يفانت أ
المدما

اتخرى ،يااها الوممممممية يأنشممممممطة الق

اال ر ا

يقا ة 26925 ،24661

اي سمممممم جي ًا اى
اي

الرجال ت يف ت إنرا اة القام  .الومممم ا ا الريجيااة يال رفز ال ممممادس مم أ اى يقا ة 183493
سممم جي ًا ،يإنرا اة القام  .الجسممماطة ال الاة يالرأمام يال رفز الثالح يقا ة  262271اي سممم جي ًات م ا
يق ى أن إنرا اة القام  .نشمممماا الرقديم ي ممممايل تقري ًا  144ممممق إنرا اري  .أنشممممطة المدما
اتخرى ،ي إنرا اة القام  .الجساطة ال الاة 4ت1
ي.ا ا يمر القطاع غار الرس

 ،ف ا يالش

ق

إنرا اري  .الو ا ا

الريجيااةت

ر و  ،)24فانت أ اى إنرا اة لاقاماام  .ا مداد ال ا ى

يممممم ا الوممممرف الومممميى يإدارر يمقالجة ال ما ا  ،يااها الزرا ة يالومممماد ي طإل اتمممممجار يةمممماد
القاو  .الوية يأن شطة
اتس ا يقاو  99680اي 99210 ،اي س جي ًا اى الرجال ت يا ا فانت أ
اال ر ا  ،يااها أنشطة المدما اتخرى يقاو  11791اي 22661 ،اي س جي ًا اى الرجال ت يا ا
الق
فانت الومممممم ا ا

الريجيااة  .ال رفز الثالح مم أ اى او ا نرا اة يقا ة 53182

ت جن إنرا اة القام  .ا مداد ال ا
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ت

ايل 5ت8

ق

اي سمممممم جي ًات ييذلا

إنرا اري  .أنشطة المدما

اتخرىت

نالث ًا :القح ة يام ا نرا اة يال واب مم الرقجيضا
السممراضمماح القح ة يام ا نرا اة يمرجسممم نومماب القاماام مم إ
مم اتنشمممطة ،يقضمممها إنرا

ال الرقجيضمما  ،زل ا ددً ا اا ًاا

يال قل اآلخر خدم  ،يحلا يقد اسمممر قاد الذي الطجي  .أ اى م ي ى

ا نرا اة ،يفذلا مرجسممم الرقجيضمما  ،يحلا رى ير ام اى الرسممو تاا القح ةت ي ايل ا يذلا ا
مت

مممممالل جل الر اي

س ًا ي ا ًدا لار اي

 .أنوممممم ة القاماام مم إ

 .مرجسطا

يال ظر  .الشممم

ال الرقجيضممممما ه ه يقد الر اي

اية

 .ا نرا اة

الرقجيضا ؟

ر و  ،)26الماص يالقطاع القا  ،يظهر يج مممجح أن الق ال  .الوممم ا ا

الريجيااة

هو ات اى إنرا اة ،يل م نومممما هو مم الرقجيضمممما لاا اتف رت إح فانت إنرا اة القام  .الومممم ا ا
الريجيااة  1318754اي سممممم جي ًا ،ينوممممماب القام مم إ ال الرقجيضممممما  106165اي سممممم جي ًات يا ا
إنرا اة القام  .الجساطة ال الاة يمرجسم تقجيضاتي اى الرجال  541692اي 201651 ،اي س جي ًا،
اي ،ي141589

اي سمممممم جي ًا ،ي .الزرا ة يهى ات

يفانت  .تجارر الج اة يالرجز ة 317767
اي 40195 ،اي سمم جي ًات م ا يق ى أن إنرا اة القام  .الومم ا ا
الجسمممممماطة ال الاة ،ي2ت4
مرجسمممم ما ييوممم
م ا ييو

ممممممق

إنرا اري  .تجارر الج اة5 ،ت5

ممممممق

ااي القام  .الوممم ا ة هج 53ت 0م ا ييوممم

ااي القام  .تجارر الج اة6 ،ت2

ق

ما ييو

الريجيااة 4ت2

ممق

238995
إنرا اري .

إنرا اري  .الزرا ةت يا

ا فان

ااي  .الجسممماطة ال الاة ،ي75ت0

ااي القام  .الزرا ةت

ر و  ،)27فانت إنرا اة القام  .الجسمماطة ال الاة يالرأمام
ي.ا ا يمر القطاع الماص . ،الشمم
ات اى ،يفذلا نوممممماب القام مم إ ال الرقجيضممممما يقاو  658825اي ،ي 190956اي سممممم جي ًا اى
الرجال  ،يااة نشممممماا الرشمممممااد يال ان يقاو  54157 ،604953اي سممممم جي ًا ،نو الوممممم ا ا الريجيااة يقاو
33961 ،460935
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اي س جي ًا ،يأ اهو تجارر الج اة يالرجز ة يقاو 25115 ،99316

اي س جي ًات

م ا يق ى أن إنرا اة القام  .الجسمماطة ال الاة ت
يمرجسممم تقجيضمما
الومممم ا ا
يال ان ،يت

الريجيااةت يت
ايى تقجي ضا

ممايى 6ت5

ممق

مرجسممم تقجيضمما

ممممايل إنرا اة القام  .الجسمممماطة ال الاة 1ت1
القام  .الج ساطة 5ت3

إنرا اة القام  .الجسمماطة ال الاة 6ت6
تقجيضا

ممايل 4ت1

القام  .الجسمماطة ال الاة ي

ممق

إنرا اري  .الو م ا ا

القام  .اتيلى 6ت7

ق

ممق

ق

ممممق

الريجيااة،
القام .

إنرا اري  .الرشممممااد

تقجي ضاتي  .الر شااد يال انت ي ت

إنرا اري  .تجارر الج اة يالرجز ة ،يي

ايى

ممايل مرجسممم

مرجسم تقجيضاتي  .الثاناةت

ر و  )28الماص يالقطاع غار الرس ى ،فانت إنرا اة القام  .الزرا ة ات اى يقا ة
يال ظر  .الش
ااي القام مم تقجيضمممما  20971اي سمممم جي ًا ،ي.
 249216اي سمممم جي ًا ،يفان مرجسممممم ما ييومممم
الومممم ا ا الريجيااة  133593اي 23414 ،اي سمممم جي ًا ،ي .الققارا يالرأ ار  81200اي 19820 ،اي
 .تجارر الج اة  62807اي 19865 ،اي س جي ًات
س جي ًات يفانت اتر ا ات
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م ا يق ى أن إنرا اة القام  .الزرا ة 9ت1

ممممممق

ممممممق

إنرا اري  .الومممممم ا ة ،ي 1ت3

الققارا  ،ي جال أريقة أ ممممممقاف إنرا اري  .تجارر الج اةت يا ا يقادل ما ييومممممم
ااي القام يالو ا ة ،يتقري ًا 1ت 1ق ما ييو
تقجيضا  .الزرا ة 9ت 0م ا ييو

إنرا اري .

ااي القام مم

يالرأ ار يتجارر الج اةت يت ث

 .ف مم الققارا

إنرا اري  .تجارر الج اة ،يت
يمإل حلا ،ي

إنرا اة ال قام  .الومممممم ا ا

مممممايى إنرا اة القام  .الققارا

ممايل مرجسممم ما ييوم

القام  .تجارر الج اة ،يما ييو

3ت1

ااي القام  .الوم ا ا
ااي القام  .الققارا

مممممق

الريجيااة 1ت 2مم

إنرا اري  .تجارر الج اةت

الريجيااة 2ت1
أ

ااي القام

م ا ييو

ممق

ما ييوم

ااي

ااي القام  .تجارر

الج اة 998ت)0ت

رايق ًا :ور الق الة  .القالو ،ي ح رها ييوة الق الة  .مور
.

الق

ا  ،2017فانت وة تقجيضا

 .الجاليا

ال ريدر 59615ت ،0ي.

يموممممممر 36204ت ،0يتجنا 50168ت ،0يترفاممما 44281ت ،0يال راسيممم

يط ق ًا لقا در ال اانا

 ،2017 . )Geographical Economic Dataفانت وممممممة ات جر  .موممممممر الر

مممممايل ا ة أف ر ي ثار م ا تجةممممما ا إلاها يي

ات جر  .ف مم

مممممايات ا 2334ت ))2018/2017 . 0جال 6ت 0مم ومممممة

جم إ.ريقاا يال راسي 7 ،ت 0مم وة ات جر .ى ال ا امت

ي.ا ا يمر الراار .
ور الق

57800ت ،0يال ا ام 48952ت ،0ياتردن

6155624ت0

49012ت ،0يالدان ار

ت

جم إ.ريقاا 57041ت،0

وممممر الق

خحل الققجد ال

 .القالو ،تشممممار ف ال ؤمممممرا

إلى ا نم اض ال

ممممر ر .

ايقةت
24

Geographical Economic Data, Share of Labour Compensation by Nation (ratio), 2017

&https://geofred.stlouisfed.org/map/?th=ylgn&cc=5&rc=false&im=fractile&sb&lng=0.0&lat=35.3&zm=2&sl&sv&sti=167&rt=country
at=Not%20Seasonally%20Adjusted,%20Annual,%20Ratio,%20no_period_desc&fq=Annual&dt=2017-01-01&am=Average&un=lin
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اح فان مرجسممم أنومم ة الق الة  16 .ديلة مرقدمة  %75مم الدخ القجم  .م رومم

سمم قا اا

 ،يترا قت إلى نيج  %65خحل ال جا ال ايقة اى اتسمة اال روادية يال الاة )2008ت
القرن ال ا
 .مج ج ة تضممو  16ا رومماد ًا مم اال رومماديا ال اماة يال امممئة،25
ف ا ترا إل مرجسممم أنو م ة الق
مم نيج  % 62مم ال مماتج ال يا ا

ممال  .يمدايمة ت

ممممممقا امما

القرن ال مما مممممم إلى %58

اتسممة

م

م امرر.26
خحل

يال ظت م ظ ة الرقاين اال روادل يالر اة ترا إل نواب تقجيضا الق الة  .الدخ الجط
ها ال اانا ت يط ق ًا لي مممممماياتها ،ترا إل
ال ررر  26 . 2009-1990يا ًدا مم يام  30ياد ًا مرقدمة تج.ر
يسممممام نومممماب الق الة مم الدخ الجط

لهذم ال ادان يشمممم

ف ار مم 1ت %66إلى 7ت%61ت ييال ظر إلى
 ،2011الوممممممادر م م ظ ة الق

اال أخرى غار اال رومممممماديا ال رقدمة ،فشمممممم تقرير الو الق
الديلاة ،م ترا إل  .نومممممماب دخ الق الة ،فان ما جسممممممم ًا يدر ة أف ر لدى فثار مم ال ادان ال امممممممئة
يال اماةت ف ا ترا إل ي ومممجرر أف ر  .فسممماا يمممم ال إ.ريقاات ي .الج ت ن
أمري ا الحتا اة أفثر ن ات ًا ،يإن فانت  .ترا إل أيض ًا.27
ر در قجد ،يال

مممي ،فانت أنوممم ة ات جر .

يأ ري ا مقارنة جل مرجسمممم ومممة الق
دي ًلا نامممممممئة ،سممممممجان أ.ريقاة أ رياة أ مم أمري ا الحتا اة ،يأخذنا الدن ار
ال قارنا

 .ت

الثالثة )2010

مممقا اا

ممم ة ل ومممر يديل أخرى ،اخررنا أن ت جن
مقها ف ثالت يفانت

القرن ال ا مممى ،نو الققد اتيل مم اتل اة الثالثة ،نو الققد الثان مم اتل اة

28

الشكل  :29تطور حصص العمل في بعض الدول
1

مصر معدل
مصر معدل

0.8

مصر (غير معدل)

0.6

مصر (غير معدل)

0.4

الفلبين

0.2

تونس
الجزائر

0
2017

2010s

2000s

1990s

1980s

1970s

األردن
تركيا

مصر الغير معدل يعبر عن المصادر المشار إليها ،مصر المعدل يستعيض
عنها في s 2010و  2017بنتائج هذا البحث

 25تلك الدول :المكسيك -كوريا -تركيا -الصين -كينيا -األرجنتين -البرازيل -تشيلي -كوستاريكا -ناميبيا -عمان -بنما -بيرو -روسيا -جنوب إفريقيا-
تايالند
 -26التقرير العالمي لألجور  ،2013/2012ص .46
-- 27التقرير العالمي لألجور .44-43 :2013/2012
28
the labor share of income around the world: evidence from a panel dataset, Marta Guerriero , 2019 , p.29, Table 6,
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/484346/adbi-wp920.pdf.
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ييال ظر  .الشمممم

 ،)29نجد أ اى وممممر الق

 .الدن ار  ،اح يدأ
 .ال

ييومة

مممممم قا اا  ،فانت

الثاناة يقد الدن ار

يام مج ج ة الديل ال مرارر ،يداية مم الث انا ا ،

درها 7978ت ،0ي انرهت ييومة

جم إ.ريقاا ةمممممما ة أ اى وممممممة

 .الث انا اا

يالر

يقا ة 7622ت0ت نو انرقات إلى ال رت ة

ممممقا اا ت نو أةمممم يت
ما ماد

القشممممممريمة اتيلى يالثمانامة مم القرن اليمال  ،يا

درها 61556ت 0ا 2017ت أما

جم إ.ريقاا  .ال رت ة الثالثة ،خحل

إلى ال رت مة الثمانامة ما 2017ت يا رامت أمري ما

م انها .ى ال رت ة الثاناة .ى القشممممممر ية اتيلى يالثاناة مم القرن اليال  ،يقد أن فانت  .الثالثة .
ن انا اا

يت

القرن ال ا مممممم  ،نو اد

ممممممقا اا

ال رفز الرايإل خحل س قا اا

ين انا اا

إلى الثالثة مرر أخرى ا 2017ت يتات حلا الجزا ر .

القرن ال ا

ييداية ت

قا ااتيت نو انم ضت وة الجزا ر،

لرأخذ ال راسي م انها  .ال رفز الرايإلت
 ،)29سممجان اليوممة غار ال أخجحر مم موممادر سممايقة يقا ة
اليوممر  .الشم
يفانت موممر مم أ
4041ت . 0ت مممممقا ا القرن ال ا ممممم  ،ي يقا ة 36204ت 0ا  ،2017أي اليومممممة ال ي مممممجية ط ق ًا لهذا
الرقرير يقا ة 2087ت 0ا  ،2014/2013ي يقا ة 2334ت 0ا 2017/2018ت
ييرض يذلا انم اض وة ات جر  .مور م ور ات جر  .الديل ال امئة ،سجان ا .ريقاة مث
جم إ.ريقاا يتجنا يالجزا ر ،أي القرياة مث

مم ومممممممة ات جر  .ف مم

اتردنت يفانت فذلا أ

ال ا ام يترفاا يال راسي ت
ي .الج ت الذل ت ا وممت .اي وممة ات جر ياسممر رار  .موممر م ذ الر

رى اآلن ،فانت ترزايد

ممقا اا

 .ف مم تجنا يال راسي يالدن ار ت يرغو ت ا ر وممة ات جر  .ف مم الجزا ر ياتردن ،إال أنها لو
تزل أف ر ي ثار مم وممة ات جر  .موممرت رى أن وممة ات جر  .الدن ار
اتل اة الثالثة

ق

وة ات جر  .مورت ي ،2017 .تو

وة ات جر .ى مور ،ف ا أن وة ات جر .ى ال ا ام ترقدى

تجايس

وة ات جر .ى
ق

 .الققد الثان مم

جم إ.ريقاا 5ت2

ق

وة ات جر  .مورت

خحةة )2
يف ا اتضمممم  ،فانت أ اى وممممة أ جر ا  . 2013 /2012القطاع القا  ،اح ا رريت مم

ممممق

وممممة

ات جر  .القطاع الماصت
ي.

ا  ، 2017/2018فانت أف ر ومممممة لي جر  .القطاع غار الرسممممم

 ،تحم القطاع القا  ،يفان القطاع

الماص  .ال هايةت
أ اى مم يا

اتنشممطةت

 .الرقداد اتيل ،فان مرجسممم نومماب القاماام  .الرقديم مم الرقجيضمما

إال إني أةممممم  .ال رت ة الثاناة  .الرقداد الثان ت يرغو حلا ،فانت ومممممرهو  .ات جر أ
ر حلا ا نرا اة القالاة د ًا لاقام  .هذا القطاعت
اى ا طحق  .الرقداديمت ي د ت

اليومممممر
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الريجيااة مم اتنشمطة حا

ي د فان نشماا الوم ا ا

م ضمة ،اح يةمات ومري

ومر ات جر ال

يممال مماد إلى  %21مم القا ممة ال ضمممممممما.ممة  ،2012/2013 .يفممانممت  2017/2018 . %19يممال
الج هجريةت ينرج حلا م
وممة الق

ممممممق

 .الومم ا ا

وممممممة الق

فذلا 2012/2013 .

الضممممئااة رغو أن إنرا اة ام الومممم ا ا
أ اى م م ييواجن اى أ اى مرجسطا

القام  .الو ا ا

الريجيااة 4ت2

ق

ق

م

إنرا اة

ممق

م

ال الومم ا ة ،إال أن م

ممق

ايل 5ت3

ي

 ،مثات إنرا اة

القاماام  .الومممممم ا ا

الققارا
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ق

ما ييو

ال الزرا ة 9ت1

القاماام يالزرا ة اى الرجال ه 9ت0

 .الققارا

الة الرجارر ،يل م

ال

ال الجسمماطة ال الاة 5ت3

ممريقا

مممق

الريجيااة 1ت2

مممممم ة لاقطاع الماصت إح تقادل ا نرا اة .

ريقا

ممممممق

ااي القاماجن يالجسمماطة ال الاة

إنرا اة القاماام يالو م ا ا

ممق

مممق  ،ي 1ت1

مممق  ،ي1ت1

القاماام يالرجاررت

ا مثات

مممق ت ييا ا ادلت إنرا اة

مم إنرا اة القاماام يالرجارر ،فانت م

إنرا اة ال قام

الريجيااة،

يالرأ ار ،يالرجارر اى الرجال ت ييا

ال الرجاررت يفذلا القح ة يام الققارا

يالرأ ار 3ت1

99ت 0مم م

ممممممق

أمثاة أخرى لق أي مميها

ااي القاماجن يالرشااد ي ال انت

ممممممق  ،ي 4أ ممممممقاف إنرا اة القاماام  .الققارا

الوممم ا ة 2ت1

ة لاقطاع القا ،

ال الرجاررت ي .القطاع الماص ،رغو أن إنرا اة القام

ا نرا اة  .الرشممااد ،يل م مرجسممم ما ييوم

الى الرقجيضا

مممريقا

ق

إنرا اة

الريجيااة ال شمماا الج اد الذل يشممذ م القا در. ،ه ا

 .القطاع غار الرس م
ي 1ت3

الى الرقجيضا

ما يرقا ممام القاماام يالجسمماطةت يفذلا فان الج ممإل

القح ة يام الجسممممممماطة ال الاة يالرشممممممااد يال ان يال
مم إ

 .الو ا ا

ال الو ا ةت

يلو ت م الو م ا ا
الجسمماطة 1ت1

ا نرا اة ،أل

 .الرقديم يالجساطة ال الاةت

ال ال و ا ة 2ت4

الو م ا ة يرقا ممجن .قم 75ت 0م ا يرقا ممام
ريقا

ممممرجيا

إنرا اة القام  .الجساطة ال الاة يال

ة لرجارر الج اة ،اح فانت إنرا اة

 .الجسمماطة ال الاة 4ت1

وممممة الق

ممممممألة االرت اا ما يام ا نرا اة يات جر  .مقر ت .قاى الرغو مم أن إنرا اة

إال أن القاماام يالو م ا ة يرقا ممجن جال نو م
يال

د جال . %15قمت يتأت

جح يام ا نرا اة يمرجسم نواب القاماام مم إ

الريجيااة ،م ا يضممممممرم م

اليوممر ،إح ياات جال

الريجيااة  .القطاع القا مم أ اى م
مم الرقجيضا

مممممم ممة

الريجيااة يالقطاع الماصت .قد فانت

الريجيااة ا  2017/2018يالقطاع القا مم أ

 %17مم القا ة ال ضمممما.ةت يفانت ات

يظهر الر ا ل يج

 .الومممممم ا ا

ممال

يالرجارر. ،قد سممماي

 .الر جارر ،يل م فانت م

ممممممريقا

ممممممريقا

ال

إنرا اة القام
ال قاماام .

المات ة يالرجةاا
يةمممممما ا مم خحل الرقرير إلى أن ه ا
ترضا

ت ايتا

 .ات جر يام القطا ا

دما ن رق ل رجسم نواب القام مم إ

ال مرا ة ،يل م تاا الر ايتا

ال الرقجيضا ت

ي.قد القاماام يأ ر  .مور 4ت %28مم أ جرهو اليقاقاة يام امى 2017/2018 ،2012/2013ت
يفان الر اي

 .مرجسممممممم ما ييوممممممم

أنشمممممطة ال جن يا يداع يالر

ااي القاماجن مم إ

مممممااة  .القطاع القا ) يأ اى اتنشمممممطة الجسممممماطة ال الاة يالرأمام

يالقطاع الماص)  2012/2013 .ي

ممم ة 57 :1ت ي ،2017/2018 .أةممم

ال يا ر يالقطاع الماص ،يالومممية يأنشمممطة الق
أن الر اي

اال ر ا

يالقطاع غار الرسممم

ااي مم إ

ال

 .القديد مم اتنشمممممطةت اح ال ظ ا أن  .القديد مم اتنشمممممطة ا نرا اة الوممممم ا ة،

الزرا ة ،الرشمممممااد،تت) ،ت جن ن مممممب م مممممريقا
الجساطة ال الاة أي تجارر الج اة خوجة ًا  .القطاع القا ت
ياتضمممممم انم اض وممممممة الق

مم ن

مممممب إنرا ارهو أما أنشمممممطة مث

 .موممممممر م نظارتها  .الديل ات.ريقاة يالقرياة يالديل ال امممممممئة

اتخرىت رى أنها ت اد تقادل ال و

.

ي يياا ا ف حلا إلى إم اناة مضا

ة ات جر يال

اال

فثاررت
ريقا  ،اح لم ترقدى وة الق

ما ي رجي القام مم القا ة ال ضمممما.ة يحلا يقد إت ا د.إل ف ا يجارا

يغارها ،يفاها زن مم .ا ل القا ة الذل ي رجي القام )ت
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24 :1ت ف ا اتضممم

رر مممممممة يام إنرا اة القام يمرجسممممممم ما ييوممممممم
القاماام أ

نومممم

الر اي

يام الرقديم ياسمممراحل

يام اتنشطة يزداد فا ا اتجه ا ت اىت

يال ت ط ق القح ة الطردية ال
الرقجيضممممما

الى الرقجيضممممممما

يام أ

اتنشممممممطة

 .هذم اليالة

يال جا د يالضممممرا ب

ي.

الة القطاع الماص ،لج

ج

ت .اتجرر ات جر لم ترقدى وة الق

 %35م ا ي رجي القام مم

القا ة ال ضا.ةت
اى ر.إل او ات جر اليقاقاة يشممم

لذا يجب الق
يلم يؤدل هذا ا
ي

ران إلى خ

ممممممارر أةمممممميام ات

ر سيادر ومممة ات جر مم القا ة ال ضممما.ةت

ا

ال سممممممجان فانت ال ا اة خاةممممممة أي امة ،اح أنهو

ممممريجسين اآلن اى أفثر مم نحنة أرياع ما ي رجي الق ال مم .ا ل القا ة. ،ح

مممم ة لهو أن

ممممار يال

يقطجا الق ال زنً ا مم قج هو يسرظ م اس هو الاةت
ل م يجب الق
تقممان مم

اى تقدي ها
ممممممق

ات جر ،ل

ات جر ،يياح تومممممممب تاا الزيادا

تر.قهمما ،يتقا م

مم الر مماي

غار ال

 .اتنشممممممطة يالقطا ا
رر  .ات جر يال

ممممممريقمما

الر
يام

القطا ا  ،ييام اتنشطة داخ القطا ا ت
يجب الرمطام لرقاا
مم الضمممممرا ب ،يم
إن را اة ال قا م

.

ال مرا ة ،الر ال ي

القطاع غار الرسممم

تدريجاًا،

ر الرشمممجاإل اى ت

را

مممجا الشمممرفا

ان

أ الرأما ا ل دد ميددرت يسممممما جن هذا م طقاًا ،اح
ممممماه ة الي جمة مقها .
م ردن اة د ًا فذ لا ،ف ا أ ني ي هدر ال هارا
هذا الق طاع ممممممقا ة ،ي جدر الق
ر اد م ها يش

ةيا ت

يت جدر ً
أيضممممممما ا ممممممممارر إلى اتنار ا ي جاياة لر.إل ومممممممة ات جر ،يداية مم خ ل م قدال

ال قر ،يد.إل

اال روممممممماد ال يا  ،ير.إل مقممدال

االسممممممرهح ال يا  ،يسيمادر سممممممر مة ديران ال قجد داخم
االسممممرث ارت ي دير يالذفر ً
أيضمممما ،أن ارت اع وممممة ات جر  .الديل الا اة ال ير إل .قم لهذا الا ى ،يل ي
س ًا أساساًا .ايت
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