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  دـتمھي
  

في إطار ) ھذا التقرير سكواجتماعية لغربي اسيا (اإلأعدت شعبة اإلحصاء التابعة للجنة االقتصادية واال  
ويتم التركيز  في المجاالت االقتصادية واالجتماعية المختلفة.  حصاءاتنشاطاتھا في مجال تحسين نوعية اإل

  تركيب جداول العرض واالستخدام ومصادرھا المختلفة. الالزمة في عمليةفي ھذا التقرير على البياتات 
متابعة المنھجيات إلى  سكوافي اإل األعضاءية الوطنية في البلدان حصائاإل نظمةاألإلى  ويتضمن التقرير دعوة

  المطلوبة لتركيب ھذه الجداول واستخدام مصادر البيانات  حصاءاتالتوصيات الدولية في تجميع اإلو
   المناسبة لھا.

  
مكتب ي البله من بح، السيد رالعمل الذي انجزه خبير خارجي في ھذا المجال اعتمد ھذا التقرير على  

التي ، سكوااإلفي شعبة اإلحصاء في  ات االقتصاديةاإلحصاء قسم، وذلك بالتنسيق مع اإلحصاءات الكندي
على لتعديل لومن الجدير بالذكر أن النص األصلي خضع .  تجارب البلدانتحليل ل الالزمةبالمعلومات  زودته
  .اسكوإلل قدمتھا األمانة التنفيذيةالمالحظات والمقترحات التي  ضوء
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  ز تنفيذيـموج
  

 )SUTs( بناء جداول العرض واالستخدامإلى  تواجه البلدان العربية تحديات عديدة وخطيرة في سعيھا  
بشكل متسق مع التوصيات والممارسات المعتمدة دولياً.  ومن أبرز ھذه التحديات النقص في البيانات 

إلى  المفقودة والمتناقضة، باإلضافة حصاءاتية المفصلة والكاملة المتعلقة ببناء ھذه الجداول، واإلحصائاإل
ما أوصى بھا نظام الحسابات القومية انعدام االتساق في تطبيق نظم التصنيف اإلحصائي ومفاھيمه وتعاريفه ك

  المتاحة بشكل نظم متكاملة ومترابطة وقواعد بيانات وطنية.   حصاءات، وعدم توفر اإل2008لعام 
  

 سكوافي اإل األعضاءية التي تؤخر بناء جداول العرض واالستخدام في البلدان ساسومن القضايا األ  
تلك المعنية بعملية جمع  ال سيماالمنظمات والوكاالت الوطنية، واء والتنسيق بين مختلف انعدام التعاون البنّ 

أن استيفاء متطلبات البيانات اإلحصائية لبناء إلى  البيانات والتزويد بھا.  وال بد من اإلشارة في ھذا اإلطار
يمكن إنجازھا من دون التعاون الكامل بين جميع  سھلةفي الواقع مھمٌة  ليسجداول العرض واالستخدام 

  في البلدان. اإلدارات والوكاالت الحكومية وغير الحكومية
  

على تنفيذ توصيات  األعضاء، في إطار مساعدتھا للبلدان سكواوقد أعّدت ھذه الدراسة بطلب من اإل  
ً من أساس، بما في ذلك بناء جداول العرض واالستخدام باعتبارھا جزءاً 2008نظام الحسابات القومية لعام  يا

إلى  الدراسة الضوء على العديد من المجاالت ذات الصلة التي تحتاجھذه سلطت  وقدت القومية.  إطار الحسابا
سيما  االستفادة من المسوح القائمة وبالتوسع فيھا، وال بزيادةفي ھذا اإلطار  األعضاءالبلدان  يتحسين.  وتوص

ات المستھدفة، والتي يمكن فيھا الفصل بين ھامش تغّيرالمسوح التي تشكل فيھا النواتج واالستھالك الوسيط الم
شأن ھذه التحسينات أن تفتح المجال أمام تحسين تطبيق نظم التصنيف على ومن التجارة وھامش النقل.  

وضع مسوح جديدة، على غرار المسح إلى  صعيدي المنتجات والصناعات.  كذلك تحتاج بعض المجاالت
  ت.ات والصادرات من الخدماظراً ألھميتھا في تحسين تقديرات الواردن ،السياحي، ومسح الوصول والمغادرة

  
في إطار العمل المعقد والشديد التقنية  ال سيماية، وأساسوقد أصبحت عملية أتمتة العمل اإلحصائي   
 بد الكمية الھائلة من البيانات التي ينبغي معالجتھا.  والإلى  بناء جداول العرض واالستخدام، نظراً إلى  الھادف

ً من استخدام تطبيقات متخصصة وبرامج للربط ونظم للتواصل وإدارة  البيانات على الصعيدين  تبادلأيضا
لكن ھذه التطبيقات والبرامج والنظم تتطلب تخزين البيانات اإلحصائية في قواعد بيانات .  الداخلي والخارجي

ً شاموإلكترونية متكاملة.   ً له بين وكالة اإلتتطلب ھذه األھداف الطموحة تعاونا ً ومخططا  حصاءاتالً ومنظما
  فيه.  خرىالوطنية في بلد ما، واإلدارات والمنظمات األ

  
بأي شكل آخر ال تقل أو  وعملية توزيع ونشر تقديرات جداول العرض واالستخدام، سواء بشكل جداول  

استخدام  األعضاءلذلك، على الوكاالت اإلحصائية في الدول .  نفسھا أھمية عن عملية بناء الجداول
تكنولوجيات المعلومات والبيانات الجديدة إلفادة المستخدمين من أحدث التطورات في ھذا المجال.  وينبغي 

تحسين العمل ونجاحه في بناء  نلضما األعضاءمناقشة ھذه القضايا بتأن مع األطراف المعنيين في الدول 
  والطلب.      جداول العرض
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  ةـمقدم
  

   ومن ھذه التحديات .العديد من التحديات في بناء جداول العرض واالستخدامية تواجه الدول العرب  
ً ية التفصيل حصاءاتما يتعلق بعدم توفر البيانات واإل .  تناقضھاأو  عدم اكتمالھا،أو  جزئياً،أو  لجھة غيابھا كليا

 ً فة وغياب التنسيق بين كا ،ستخدامبين فئات العرض واال ةحصائيعدم تناسق التصنيفات اإل ومنھا أيضا
وبالرغم من .  سكوالبناء ھذه الجداول في دول منطقة اإلمة بتوفير البيانات الالزية المعنية لمؤسسات الوطنا

ليات آ وإلى ،وجود وسائل ربط واضحة المعالم فيما بينھاإلى  تفتقر فھي ،حصائيةإلالكثير من البيانات ا توفر
حتياجات جداول العرض ان توفير أبقرار في ھذا المجال من اإل ال بدو.  تنظمھاية قواعد بيانات وطن أنظمةو

دون تضافر جھود العديد  التي يمكن القيام بھالة سھليس بالمھمة الية التفصيل حصائيةستخدام من البيانات اإلواال
  .يةوالمؤسسات األھلية من الجھات والھيئات الرسم

  
 إطارفي ) سكوااإللغربي اسيا (ية االجتماعوية االقتصادنة بتكليف من اللجقة ھذه الوثي وقد أعّدت  
بناء و ،2008لعام ية ات القومبعلى تطبيق توصيات نظام الحسا األعضاءالدول دة مساعإلى  الرامية ھاجھود
من التكامل واالتساق من حيث مكونات ھذه الحسابات  أسسعلى ية القومية االقتصاد حصاءاتإلل أنظمة

 إعدادفي مة جانب اتساق المفاھيم والتعريفات ونظم التصنيفات المستخدإلى  ،فيما بينھاية والعالقات البين
 سكواوتدعم اإل.  2008 لعامية الحسابات القومفي مقدمتھا نظام وية بما يتفق والتوصيات الدولية الحسابات القوم

 ةواالستھالكية ينتاجإلاطة نشقياس كمي للعالقات بين األ أداةكألھميتھا االستخدام وجداول العرض عمليات بناء 
ً المنتجات والخدماتمة من حيث قي  نتاجما يستخدم من ھذا اإلمة وقي المستوردة،أو  ، سواء تلك المنتجة محليا

واألوحد ھم العرض واالستخدام المصدر األتشكل جداول  كذلك.  ةاالستھالك الوسيط والنھائي المتعددوجه أفي 
لصناعات او للسلع والخدماتقة ومتناسقة تجميعات متس توفرإلى  لبناء نماذج المدخالت والمخرجات التي تستند

  المجموعات. ي وكمي للربط بين ھذهإحصائ أساسمع 
  

تمت تغطيتھا في  وقد ،بناء جداول العرض واالستخدامية عملبقة المتعلوانب اھم الج ھذا التقرير يتناولو  
جداول العرض حول بناء  2008 لعامية نظام الحسابات القومتوصيات األول  يغطي الجزء  .جزاءأعة برأ

في ية االقتصادطة باالنشقة والمفاھيم والتعاريف المتعلواالستخدام من حيث الھيكل المقترح لھذه الجداول 
السلع لتصنيف ية الدول نظمةاستخدام األإلى فة ضاإ ،تقييم المعامالت أسسو ،جداول العرض واالستخدام

تجارب بناء جداول العرض فيحلل الثاني ما الجزء أ.  ھاإنتاجالتي تقوم على ية الصناعاألنشطة والخدمات و
في بناء  بةالدول صاحبة التجر األولى تتضمنمجموعتين إلى  التي تم تقسيمھا األعضاءواالستخدام في الدول 

ً الدول التي لم تقم ببناء جداول العرض واالستخدام ية الثان تتضمن ، في حيناولدھذه الج ھذا  تناولوقد .  مسبقا
من  سكوامن واقع المعلومات التي توفرت لإل ،عداد جداول العرض واالستخدامإفي عة المنھجيات المتبالجزء 

ً على .  يةالھذه الغ األعضاءخالل االستطالع الذي نفذته بين الدول  يغطي  األعضاءالدول فقد وزعت استبيانا
زة جھألاب خاصةالية لكترونالمواقع اإلزيارة كما قامت ب ھا،عداد جداول العرض واالستخدام فيإ مختلف مراحل

  .  بناء جداول العرض واالستخدام أنشطة من حيثھذه المواقع  محتوياتى لتعرف علھا لفيية الوطن حصائيةاإل
  

في  األعضاءلبناء جداول العرض واالستخدام في الدول حة المقترية لمنھجفيغطي االثالث  زءما الجأ  
كمجموعة، وليس من ھذه الدول  على صعيد لمنھج المتبعفي اعبر النظر  ،على وجه التحديد األولى مجموعةال

تقدير العرض  أسسإلى  وقد تطرق الجزء الثالث.  السابقفي الجزء  كما جاءية الفرد تجاربھاعرض  خالل
 ،سلعيةوالية الصناعوية االقتصادنشطة أللية وتطبيقات التصنيفات الدول ،واالستخدام من السلع والخدمات

بناء جداول  مراحلكذلك استعرض .  جداول العرض واالستخدام تندرج في تيال حصاءاتوالبيانات واإل
  .  طريقة التدفق السلعيو ،وحسابات الصناعات ،حسابات السلع إنشاء على غرارالعرض واالستخدام 
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 ،جداول العرض واالستخدامفي توازن التحقيق عمليات  يغطيف من ھذا التقرير خيرواألالجزء الرابع أما 
لة مثھذه االجزاء على استخدام بعض األ وقد حرص عرض كل.  واشتقاق جداول المدخالت والمخرجات

) 6) و(4كما ھو الحال بالنسبة لجدولي العرض واالستخدام رقم (ية افتراض أرقامستخدام اب ،مكنأحيثما ية الرقم
دائرة في  ، وعدم حصرهالتقريربھدف إضفاء طابع عملي على ھذا والمثال المتعلق بطريقة التدفق السلعي 

  ت.حالبحث النظري الب
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  2008 لعامية نظام الحسابات القومتوصيات   -أوالً 
  جداول العرض واالستخدامحول بناء 

  
 مجموعةموضوع بناء جداول العرض واالستخدام من خالل  2008 لعامية نظام الحسابات القوم يتناول  

من التكامل واالتساق  أسسمن التوصيات واالقتراحات التي من شأنھا ان تضمن القيام ببناء ھذه الجداول على 
يعد تكامل جداول العرض واالستخدام و.  بلد ماقتصاديين في التي تتم بين الوكالء اال 1بين مختلف المعامالت

ً  ھاواتساق ً أساس مع باقي الحسابات شرطا   من ھذه الجداول.وة لتحقيق االھداف المرج يا
  

  ومكونات جداول العرض واالستخدامة ھيكلي  -ألف
  

مفصل لتركيب جداول العرض واالستخدام ال يةنظام الحسابات القومتوصيف يغطي ھذا الجزء   
   النحو التالي: على وذلكوتفسيرھا ية في كل من الجداول الرئيسدة قراءه القيم الوارية كيف ، ويوضحومكوناتھا

  
  جدول العرض  - 1

  
 ومصفوفةالمحلي  نتاجاإلفة جداول العرض واالستخدام من مصفو جانب العرض في يتألف  

 يشكل مجموع المصفوفات الثالث العرض الكليو.  وھوامش النقلية الھوامش التجارفة مصفوولمستوردات ا
 أنشطةك ،قتصاديةاالاألنشطة لمختلف حة والمتا ،المشتري أسعاربرة ي من البضائع والخدمات المتوفجمالاإلأو 
    . ةواالستھالك النھائي والتبادل التجاري الخارجي بأوجھه المتنوع نتاجاإل
  

  والمستوردات نتاجاإل امصفوفت  (أ)
  

التي  ،2سلعيةالمجموعات الأو  ،من مجموعات المنتجات من بضائع وخدمات نتاجاإلفة تتكون مصفو  
التي تظھر في اعمدة  ،صناعيةالمجموعات الأو  ،نتاجمجموعات وحدات اإلإلى  إضافة ،تحتل الصفوف

حسب دة في االعمية صناع مجموعةكل  أنتجتهما  نتاجفي مصفوفة اإلدة تمثل القيم الوارو.  مصفوفةال
.  يةساساأل سعاراألبمة مقي نتاجاإل مصفوفةوتظھر ھذه القيم في .  بالصفوفلة الممث سلعيةالمجموعات ال

 عليهو.  لالستھالك الذاتي نتاجغير السوقي واإل نتاجالسوقي واإل نتاجاإل مصفوفةفي ھذه ال نتاجيتضمن اإلو
 النشاط اھذ إنتاجمة قي )سماكوالغابات وصيد األ زراعةالعامود الخاص بال (على غراريمثل مجموع العامود 

   سلعةمن ھذه الجمالي اإل نتاجعن اإلرة وع الصف فھو عبااما مجم.  من مختلف السلع التي تحتل الصفوف
المستوردات فھي المصدر الثاني  ماأ.  عمدةكافة الصناعات التي تحتل األ التي تشكل حصيلة )و المخرجاتأ(

.  نتاجفي جدول اإلدة المعتم سلعيةلالمجموعات احسب عة موزن عامود واحد وتتمثل بجدول م ،للعرض الكلي
مة القي أساستقييمھا على إلى  قبل ان يصار 3(سيف)مة حسب القيمة ترد قيم المستوردات في ھذا الجدول مقيو

ويمكن في بعض الحاالت ان يتم التوسع في .  تركيب جدول العرضية من عملقة الحلة في مرح 4(فوب)

                                                 
  .تستخدم مصطلحات المبادالت والمعامالت والصفقات كمرادفات في ھذا التقرير  1

 صناعيةمر ذاته ينطبق على المجموعات الالمدلول في متن ھذا التقرير، واألوالسلع يحمل نفس ية مفھوم المجموعات السلع  2
  .والصناعات

  ): تتضمن عناصر التكلفة والتأمين والشحن.c.i.fالقيمة (سيف   3

  ): تسليم على ظھر السفينة.f.o.bالقيمة (فوب   4
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في بة وخاصة عند الرغ ،من عامود حسب الحاجه أكثرتفصيل بنود المستوردات بحيث تعرض بياناتھا في 
  لدى الجھات المسؤوله.نة ھداف معياستجابة ألدة المستورية براز بعض السلع والخدمات الحيوإ

  
  ھوامش النقلوية الھوامش التجار  (ب)

  
والسعر الذي يجب بيعھا  إعادةالمشتراه بھدف  سلعةبه ال تباعالذي بين السعر رق عن الفرة وھي عبا  

ية تمثل الھوامش التجار أخرىمن ناحية و.  فيهن يدفع من قبل البائع الستبدالھا في نفس الوقت التي بيعت أ
ً تاالثنأو  التجزئه وأ جملةالرة نشاط التوزيع الذي يتضمن تجا إنتاج عن رة ھي عبافاما ھوامش النقل .  ين معا
أو  الشراءرة فاتوإلى  ضافتھاإعن طريق  ،عندما يتحملھا المشتري ،مكان التسليمإلى  ةالمشترا سلعةنقل الفة تكل

.  ساسمن سعر األ اً فانھا تعتبر جزءلة منفصرة المشتري بفاتوذا لم يتحملھا إما أ.  بشأنھالة منفصرة فاتووضع 
من الھامش  اً الذي تقاضاه البائع فتعتبر جزء سلعةمن سعر ال اً النقل جزءفة تكلاذا كانت  والجدير بالذكر انه

  التجاري للبائع. 
  

  على المنتجات عاناتالضرائب واإل  (ج)
  

ً أتمثل الضرائب    مكون من ال التقييم إعادةتظھر في جدول فھي ولذلك  ،من سعر المشتري جزءاً  يضا
والنقل وصافي ية تعرف مصفوفة الھوامش التجارو.  صفوفالفي  سلعيةالمجموعات الية واحد تظھر فعامود 

المحلي  نتاجتقييم اإل إعادةالتقييم النھا تستخدم في  إعادة مصفوفةعلى المنتجات ب عاناتالضرائب واإل
  المشتري.  أسعارإلى  ساساأل أسعاروالمستوردات من 

  
  جدول االستخدام  -2

  
  نتاجمصفوفة مستلزمات اإل  (أ)
  

لمختلف الصناعات التي  يةنتاجاإلبحيث تتضمن اعمدتھا الوحدات  نتاجتحتوي على قيم مستلزمات اإل  
سلع االستھالك الوسيط  أما.  حسب التصنيف الوارد في جدول العرض ،صناعيةتظھر على شكل مجموعات 

ً أ وُتجمع ،صفوف ھذا الجدولتحتل ف ما  أدناه الشكلفي دة وتمثل القيم الوارة.  على شكل مجموعات سلعي يضا
ستناقشه بسعر المشتري وفق ما مة مقيطة من السلع والخدمات الوسي يةنتاجاإلمختلف فئات الوحدات  خدمةتست

ً  ھذه الدراسة   .الحقا
  

  العرضجدول   -1شكل ال
  

  عادةاإلقيد  -  )c.i.fالمستوردات (
 +)ساساأل أسعارب(المحلي  نتاجاإل التقييم (فوب)

 يةالھوامش التجار
+

 ھوامش النقل
+

على المنتجات عاناتاإل -الضرائب على المنتجات 
=
 المشتري) أسعارب(العرض  يجمالإ
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  يةمصفوفة االستخدامات النھائ  (ب)
  

على االستھالك النھائي والصادرات والتكوين  نفاقتمثل اعمدتھا اإلية فرع مصفوفةعن رة وھي عبا  
ي رأسمالن التكوين المع اإلشارة إلى أ ،المشتري أسعاربمة في المخزون مقي تغّيري والجمالي الثابت اإلرأسمالال

مختلف اوجه الطلب  مجموعةوتشكل ھذه المصفوفات الثالث .  سةعلى السلع النفي نفاقن يشمل اإلأيجب 
مة االستھالكي لقطاع الحكو نفاقاإلإلى فة ضاإ، لألسر المعيشية ياالستھالك نفاقتتكون فئات اإلو النھائي. 

  .على االستھالك النھائي األسر المعيشيةالربح وتخدم إلى  قطاع المؤسسات التي ال تھدف إنفاقو ،عامةال
  

  المضافةمة مصفوفة القي  (ج)
  

عناصر  التي تظھر المضافةمة من الجدول وتتضمن مكونات القيثة الثال مصفوفةعن الرة وھي عبا  
س أي فائض التشغيل (يتضمن استھالك رإجمالتعويضات العاملين، وأي  يةنتاجاإلية تكوين الدخل من العمل

  . على المنتجات والمستوردات عاناتصافي الضرائب ناقص اإلو ،يجمالوالدخل المختلط اإل ،المال الثابت)
  

  في جداول العرض واالستخدام يةاالقتصاد ةنشطاألبقة المفاھيم والتعاريف المتعل  -باء
  

ان يستند بناء جداول العرض واالستخدام على ية على اھم 2008 لعامية يؤكد نظام الحسابات القوم  
، نتاجبحساب اإلقة وخاصة تلك المتعل ،دولةللية الحسابات القوم إعدادالمفاھيم والتعاريف الموصى بھا في 

  :التاليةالمفاھيم التي تعني جداول العرض واالستخدام ھي و.  وحساب توليد الدخل ،وحساب السلع والخدمات
  

  نتاجباإل خاصةمفاھيم   (أ)
  

من خالل  يةنتاجاإلغير األنشطة وما يميزه عن  ،كنشاط نتاجوھي مجموعة المفاھيم التي تخص اإل  
المسوق وغير  نتاجمثل اإل نتاجتقديرات اإلالتي تدخل ضمن  المعامالت ةطبيعوقامه، إل، ومفھوم انتاجحدود اإل
بدون مقابل ية والتحويالت العين جوركالرواتب واألية لالستھالك الذاتي، والمدفوعات العين نتاجواإل ،المسوق

  .ةالتبرعات) التي تدفع من منتجات المنشأ(
  

  جدول االستخدام  -2 شكلال
  

ت 
ما
دا
تخ
س
اال

ع 
مو
مج

ب)
طل
(ال

 

ي
ھائ
الن

ك 
ھال
ست
اال

ت 
فئا

اإل
ت 
ما
لز
ست
م

ج
نتا

 
 األسر المعيشيةاستھالك 

 عامةالمة استھالك الحكو
 األسر المعيشيةالربح وتخدم  تستھدفاستھالك المؤسسات التي ال 

 يجمالي الثابث اإلرأسمالالتكوين ال
ي المخزونف تغّيرال

 الصادرات
 المضافةمة القي
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  نتاجمستلزمات اإل  ب)(
  

به والتي طة توضيحات تتعلق باالستھالك الوسيط والمسائل المرتبدة عية يتضمن نظام الحسابات القوم  
تعريف معنى االستھالك  ھذه التوضيحات منو.  تقديرات ھذه التدفقات إعداد دمن الضروري مراعاتھا عن

لة وتحديد ماھية السلع والخدمات غير المشمو ،السلع والخدمات التي يشملھا ھذا التعريفية الوسيط وتحديد ماھ
ولكنھا في  إنتاجعلى بعض السلع والخدمات التي قد تبدو مدخالت  ةحيث انه من الممكن ان تنفق المنشأ به

على ذلك لة ومن االمث.  ي ثابت والعكس صحيحرأسمالاستھالك أو  يرأسمالسلع تستخدم كتكوين قة الحقي
على  نفاقاإلأو  والتصليح،نة نفقات الصياأو  ،ةومشتريات االدوات الصغير ،المال الثابترأس الك ھستا

التي  مواد األوليةجانب استخدام الإلى  ،بشكل مباشر يةنتاجاإلية التي ال تمس العملسة المقتنيات والمعادن النفي
  .نفسھا ةالمنشأ تنتجھا

  
  المضافةمة القي  ج)(
  

 نتاجمن مستلزمات اإل هخدمما يستمة على انھا قيمة ما يضيفه المنتج على قي المضافةمة تعرف القي  
مة وقي ةمن قبل المنشأجة المنتوالخدمات من السلع  نتاجاإلمة وبالتالي تحسب على انھا الفرق بين قي وليةاأل

مة طرح قي اما ناتج عملية.  يةنتاجاإلية في العملوالسلع والخدمات التي تستخدم من المواد  نتاجمستلزمات اإل
المال الثابت، وصافي رأس فيتكون من تعويضات العاملين واستھالك  نتاجاإل قيمةمن  نتاجمستلزمات اإل

ً الضرائب الضرائب على المنتجات ( ھناك و.  ) وصافي فائض التشغيلعاناتمنھا اإل على المنتجات مطروحا
  ھما: المضافةمة ن يتعلقان بالقيان ھاماتعريف

  
  ؛االستھالك الوسيط -  نتاج= اإل ةالمضافمة جمالي القيإ  )1(  
  .المالرأس استھالك  -ھالك الوسيط االست -  نتاج= اإل  المضافةمة صافي القي  )2(  

  
ً االضر - المضافةمة جمالي القيإجمالي فائض التشغيل = إن إف عليهو   منھا  ئب على المنتجات مطروحا

  .نتاجعلى اإل عاناتاإل
  

ً االضر - ةالمضافمة صافي القي فائض التشغيل = ما صافيأ   عانات اإل منھا ئب على المنتجات مطروحا
  .نتاجعلى اإل

  
  جماليي اإلرأسمالالتكوين ال  د)(
  

والتي ال يتم  نتاجفي اإلمة على السلع المستخد نفاقاإلمة ي على انه قيجمالي اإلرأسماليعرف التكوين ال  
ية الت والمعدات واالبنكاآلية رأسمالالمنتجات ال نفاقويشمل ھذا اإل.  ةية واحدمحاسب ةرتاستھالكھا خالل ف

وبرامج  أنظمةو ،التطويربحاث أعلى  نفاقاإلإلى  إضافة ،خرىنشاءات األواإلية وغير السكنية السكن
 . األصول الثابتة وغيرھا من ،المتكرر نتاجذات اإلية والماشرة شجار المثمألوا ،وقواعد البيانات ،الحاسوب

تحت التصنيع  نتاجالمكتمل التصنيع واإل نتاجي قيم المخزون من اإلجمالي اإلرأسمالكما يتضمن التكوين ال
  .  األولية موادوال نتاجوالمخزون من مستلزمات اإل

  
  خارجيةالرة التجا  )ھ(
  

المستوردات اما .  الصادرات والمستوردات بنوعيھا السلعي والخدمي ةرة الخارجيالتجا أنشطةتشمل   
من السلع مة المقيية واالستھالك يةنتاجاإلمن السلع والخدمات فتتضمن ما يتم استخدامه من قبل الوحدات 

 يةنتاجاإلالوحدات ھذه كانت اذا ما عبغض النظر مة غير المقي يةنتاجاإلالوحدات طة بواسجة والخدمات المنت
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ية واالستھالك يةنتاجاإلمستوردات الوحدات إلى  وھي بذلك تنقسم.  م الأ دولةللية غرافجتقع ضمن الحدود ال
 ،يةومطارات ونقاط الحدود البر ئمن موانية من خالل المعابر الحدود ،للحدودرة للسلع والخدمات العابمة المقي
المقيمة في األسواق خارج اإلقليم  ةيواالستھالك يةنتاجاإلمن قبل الوحدات كة السلع والخدمات المستھلو

 .5مباشراالقتصادي للدولة بشكل 
  

غير ية واالستھالك يةنتاجاإلوتتضمن الصادرات من السلع والخدمات ما يتم استخدامه من قبل الوحدات   
كانت الوحدات اذا ما عبغض النظر  ،مقيمةال يةنتاجاإلالوحدات طة بواسجة من السلع والخدمات المنتمة المقي
 مقيمةال يةنتاجاإلصادرات الوحدات إلى  وھي بذلك تنقسم.  م الأ دولةللية غرافجتقع ضمن الحدود ال يةنتاجاإل

 ،يةومطارات ونقاط الحدود البر ئمن موانية من خالل المعابر الحدود ،للحدودرة من السلع والخدمات العاب
ية المحلسواق األمن  مقيمةغير الية واالستھالك يةنتاجاإلمن قبل الوحدات كة السلع والخدمات المستھلو

  الموجودة داخل اإلقليم االقتصادي للدولة.
  
  على االستھالك نفاقاإل  )و(
  

إلى ية االقتصادنشطة والخدمات التي تتوفر لألخر الستخدامات السلع يمثل االستھالك النھائي الوجه اآل  
سر ألما ينفقه القطاع العائلي من ا قيمة نفاقيمثل ھذا النوع من اإلو.  والصادرات نتاججانب مستلزمات اإل

ً جة لمنتابما في ذلك السلع والخدمات  ،على السلع والخدمات مقيمةال وتلك التي تتلقاھا  ،سرألمن قبل ا ذاتيا
ً كما يتضمن االستھالك النھائي  . يةعلى شكل تحويالت عين المعيشيةاألسر  على االستھالك  نفاقاإل أيضا
 جوروالرواتب واأل ،الحكومي على السلع والخدمات نفاقاإل قيمةي إجمالالذي يمثل  عامةال حكومةي للئالنھا

الحكومي  نفاقاإلقيمة مثل تو.  ةية والعينيالنقد جورعلى المنتجات والرواتب واأل عاناتناقص اإل ،والضرائب
ن االستھالك إبالتالي فو ،ةوغير المسوق ةقللقطاع الحكومي من السلع والخدمات المسو نتاجاإل قيمةسالف الذكر 

المنتجات أي  ،المسوق نتاجاإل قيمة اي للقطاع الحكومي مطروح منھجمالاإل نتاجاإل قيمةالنھائي الحكومي يمثل 
ً ويتضمن االستھالك النھائي .  يةاقتصاد أسعارب مباعةال الربح إلى  استھالك المؤسسات التي ال تھدف أيضا

    .األسر المعيشيةوتخدم 
  
  ةالمؤسسي ةالوحد  ز)(
  

على امتالك االصول وتحمل االلتزامات واالنخراط  يةالذاتعن كيان اقتصادي قادر بصفته رة وھي عبا  
ھذا المفھوم ويشمل .  يةوالمعامالت باالشتراك مع غيره من الوحدات االقتصاد يةاالقتصاداألنشطة في 

 ،الربحإلى  والمؤسسات التي ال تھدفقطاعات االعمال، ت) آمنشكمؤسسات ( يةجتماعواال يةالكيانات القانون
  .6ةواحد ةسرأفراد يمثلون أمجموعة أو  فردأي  إلى إضافة ،والقطاع الحكومي

  
  ةوغير المقيم مقيمةت) الآ(المنش نتاجوحدات اإل  ح)(
  

ن داخل الحدود أذات ش يةمصالح اقتصاد لديھاالمشاريع التي أو  تآالمنش الوحدات المقيمة ھي  
والمعامالت األنشطة عازمة على المشاركة في أو  مشاركةھذه المنشات  وقد تكون.  دولةلل يةرافغالج

 مقيمةما الوحدات غير الأ . 7ةحددت بسن ،ةية طويلزمنرة لفتأو  بشكل دائم سواءٌ  ،على مستوى عالٍ  يةاالقتصاد
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ذات شأن داخل  يةمصالح اقتصاد التي ليس لديھاأي  ت التي ال تنطبق عليھا الشروط سابقة الذكر،آفھي المنش
مؤقت لمدة أو  نشاط اقتصادي ھام بشكل دائمأي  وليست عازمة على المشاركة في ،دولةلل يةالحدود الجغراف

  .أكثرأو  عام
  
  م الجغرافييقلاإل  )ط(
  

رض والفضاء والمياه قليم األدي المقيم وغير المقيم، ويشمل اإليرتبط ھذا المفھوم بمفھوم النشاط االقتصا  
.  في اإلقليم المذكور الصيد وحقوق المعادن والنفطحقوق  التي ترعى يةالقانونطة بما في ذلك السل يةقليماإل
ً يشمل و   .يةجنبأ راٍض أداخل عة السفارات والملحقيات ومحطات االبحاث الواقوله عة الجزر التاب أيضا
  
  لالستخدام الذاتي نتاجاإل  )(ي
  

   ،أوليةاما كمواد  نتاجبھدف استخدامھا في اإل يةنتاجاإلالوحدات  تنتجھاالسلع والخدمات التي  أي  
  بحاث والبرمجيات وقواعد البيانات على سبيل المثال واألالت والمعدات والدراسات آلكا ،يرأسمالكأصل أو 

 حالةان السلع والخدمات التي تدخل ضمن ھذا التعريف ھي فقط في إلى رة شاإلمن ا ال بدو.  ال الحصر
  لھا.  المنتجة ةغير المنشأ أخرىة ت بحيث تستخدم ھذه المواد من قبل منشأآالمشاريع التي تتضمن عدة منش

  
  ةاالقتصادي سعاراأل  )(ك
  

وعلى  ،ھاإنتاجبالتي يمكنھا التأثير بشكل واضح على الكميات التي يرغب المنتج  سعاروھي األ  
 المنتجةوالتي تتحدد عندما يكون لدى المنتج الحافز في تعديل الكميات  ،الكميات التي يرغب المشتري بشرائھا

وفي المقابل .  خرىوالتكاليف األ يةالرأسمال نتاجتكاليف اإل يةلتغطأو  في المدى الطويل رباحاما لتحقيق األ
  .على السعر المطلوب الشراء واالختيار بناءً  يةيتمتع المشتري بحر

  
  السوقي نتاجاإل  )(ل
  

 يةاقتصاد أسعارلالقتصاد الوطني بھدف بيعھا ب يةنتاجاإلالوحدات  ھاالسلع والخدمات التي تنتج أي  
الكميات التي يرغب المنتج في تؤثر بة ل موجيتشغ د) وتحقيق فوائيةاالقتصاد سعار(حسب التعريف السابق لأل

   ھا والمشتري بشرائھا.إنتاجب
  
  سوقيالغير  نتاجاإل  )(م
  

من قبل المؤسسات  المنتجة يةالجماعأو  يةوالخدمات الفرد الذي يتضمن السلع نتاجوھو النوع من اإل  
أو  والتي يتم توفيرھا للمجتمع ككل ،عامةال حكومةقطاع الأو  المعيشيةاألسر وتخدم  ،الربحإلى  التي ال تھدف

  مقابل سعر غير اقتصادي.أو  بدون مقابل خرىاأل يةللوحدات المؤسس
  
  الدخل المختلط  )(ن
  

 ،بدون مقابل ،فراد عائالتھمأمن مة بمساھلھا يتشيغبفراد يقومون أ التي يملكھالمشاريع ا منوھو الدخل   
 .8فائض التشغيل المتحقق للمشروعالمالك وعائلته عن  أجوروبالتالي يصعب فصل 
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  جداول العرض واالستخدامتقييم المبادالت في  أسس  - جيم
  

 ،لتقييم بنود جداول العرض واالستخدام مختلفةال سساأل 2008 لعام يةيوضح نظام الحسابت القوم  
 هيفيما يتعلق بكل من جدول العرض بشق ،خرآإلى  سعري أساسليات االنتقال من آعامالت وموتوقيت تسجيل ال

وجدول االستخدام كاالستھالك الوسيط واالستھالك النھائي من السلع  ،المحلي والمستوردات نتاجاإلالمتعلقين ب
  التي تعني جدولي العرض واالستخدام فھي: ةالثالث سعارنواع األأاما والخدمات.  

  
  ساساأل سعر  (أ)
  

 المنتجاتمن دة واح يةخدمأو  سلعيةدة السعر الذي يستحق للمنتج من قبل المشتري مقابل وحوھو   
ً  ضرائب على المنتجات يةأمطروحا منه   يتضمن ھذا السعر تكلفة النقلوال .  يةنتاجاإل عاناتاإله يلإ مضافا

  .9الشراء بشكل منفصلرة فاتوفي التي تظھر 
  

  المنتج سعر  (ب)
  

 من المنتجاتدة واح يةخدمأو  سلعيةدة يستحق للمنتج من قبل المشتري مقابل وحوھو السعر الذي   
 التي تحمل للمشتري المضافة قيمةالبة بضريفة من الضرائب المعروأو أي  المبيعاتبة مطروحا منه ضري

  .  الشراء بشكل منفصلرة فاتوفي وال يتضمن ھذا السعر تكلفة النقل التي تظھر .  ةمنفصلرة وتظھر بفاتو
  

  المشتري سعر  (ج)
  

في  من المنتجدة واح يةخدمأو  سلعيةدة وھو السعر الذي يدفعه المشتري مقابل الحصول على وح  
لة القاب المضافة قيمةضرائب الأو  من ضرائب المبيعاتأي  مطروحا منه ،الزمان والمكان الذي يحدده المشتري

 الشراء بشكل منفصل. رة فاتوفي يتضمن ھذا السعر تكلفة النقل التي تظھر و.  للخصم من قبل المشتري
  وسعر المنتج وسعر المشتري. ساسبين سعر األقة العال 1جدول اليوضح 

  
  في جداول العرض واالستخدام سعاربين فئات األقة العال  - 1جدول ال

  
ساسسعر األ  
+ (VAT) القيمة المضافةبة وضريالمبيعات بة ستثناء ضرياب منتجاتعلى البة الضري

على المنتجات عاناتاإل -
= سعر المنتج
+ للخصم من قبل المشتريلة قابالغير  المضافة قيمةضريبة ال

ھوامش النقل التي يتحملھا المشتري بشكل منفصل +
+ (ال تشمل تكلفة النقل التي يدفعھا المشتري بشكل منفصل) ةوالتجزئ جملةالرة ھوامش تجا

سعر المشتري =
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  تقييم المبادالت في جدول العرض  -1
  

  (Domestic Output) المحلي نتاجاإل مصفوفة  (أ)
  

تقييم لا على الشكل التالي: سعارثالث فئات لألفي  نتاجاإل مصفوفةفي  المنتجةم السلع والخدمات تقيَّ   
ما قبل  أسعاروھي  ،ساساأل أسعارذا تعذر الحصول على إالمنتجين  أسعاربالتقييم أو  ؛ساساأل أسعارب

  المشترين.   أسعارالتقييم ب إعادةأو  ؛التعديل
  

 نقدي أساسإما على ، نتاجاإل مصفوفةفي  يةالتدفقات بين الوحدات االقتصادأو  توقيت القيودويسجل   
على  نتاجتسجيل قيود جدول اإل ن يتمأ 2008 لعام يةويوصي نظام الحسابات القوم.  االستحقاق أساسعلى أو 

ً  اً ان جزء ومن ھذه القيود.  النقدي ساسشكاليات التي تصاحب تطبيق األإلاالستحقاق بسبب بعض ا أساس  ھاما
االستحقاق ان تسجل  أساسيتطلب و.  يةغير نقد أسستنفذ على  يةاالقتصاداألنشطة من التدفقات التي تتم بين 

 ،التي نفذتقة للصفجة نتيقة طراف الصفأبين  ما حق معينأو  فيھا التزام التي يتحققظة لحالمعامالت في ال
الحق عند أو  ويزول ھذا االلتزام.  صفقةمقابل ھذه القة المستح قيمةبغض النظر عن شروط وتوقيت دفع ال

ضمن  حتى يتم تسجيلھاما  اقتصادية قيمة صفقةأي  عن تنتجيجب ان  ،حوالألفي جميع او.  الدفع يةتمام عملإ
طراف في الوقت االالتي تتم بين  صفقةال قيمةتسجيل إلى  النقدي فيستند ساسما األأ.  دولةلل قوميةالحسابات ال
  . صفقةالھذه إجراء  عن ينشأستيفاء الحق الذي إ هيفي الوقت الذي يتم فأي  ،قيمتھا هيالذي تدفع ف

  
إلى  نقل ملكيتھالللبيع ولة وتصبح المنتجات قاب يةنتاجاإل يةتكتمل العملعندما  نتاجاإل قيمةتسجل و  
ان يباع وتدفع  قوميةفي الحسابات ال نتاجاإل قيمةتسجيل ل ال يشترطو  .دراجھا ضمن المخزونإأو  المشتري

  :قاعدتينل نتاجتسجيل اإل يةتخضع علم ،وعلى العموم.  فوراً قيمته 
  

  ؛الوقت ما وردت في الحسابات بنفسينأ نتاجاإل قيمةتسجل   )1(  

وعلى نفس  قيمةبنفس ال يةنتاجاإل يةطراف العملبأ خاصةفي كافة الحسابات ال نتاجاإل قيمةتسجل   )2(  
  .ساساأل

  
  )(Imports قيود جدول المستوردات  (ب)

  
 ،دولةلل يةوالجو يةوالبحر يةنقاط العبور البر تجتازالسلع التي  ھيلمستوردات أن ا عليهالمتعارف  من  
تقيم و.  مباشرة خارجيةسواق الألوتستھلك من قبل المقيمين من ا سلع وخدمات تشترىأي  إلى إضافة

ما أ.  مينأتكلفة الشحن والت شامالً دة المستور سلعةالسعر (سيف) وھو سعر ال أساسالمستوردات على 
المشتري وھو م بسعر المستوردات من السلع والخدمات التي تشترى من الخارج مباشرة من قبل المقيمين فتقيّ 

إلى  تخضع قيم المستوردات في جدول العرضو.  السعر الذي يعادل سعر المستوردات عبر الحدود (سيف)
مين والشحن على مستوى أتكاليف الت إضافة(فوب) من خالل  قيمةالإلى  (سيف) قيمةتقييم من ال إعادة

  .العرض مصفوفةفي  يةصص لھذه الغاضمن عامود مخ سلعيةالمجموعات ال
  

ومساواة ھذا السعر لسعر .  يةكما ھي في البيانات الجمرك )سيف( قيمةويعتمد تقييم المستوردات على ال  
مين أتكاليف الت وردات ھو السعر (سيف) شامالً تللمس ساسبحيث يكون سعر األ ،عتمد على تكلفة النقلت ساساأل

المستورد ويتحملھا بشكل  يةالنقل من مسؤولذا كان إما أ.  المصدر يةوتكاليف النقل اذا كان النقل من مسؤول
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جل ضمان ان تتسق ھذه أمن  ساس(سيف) تكاليف النقل الذي يساوي سعر األ قيمةال تتضمن الأيجب ف ،منفصل
  المحلي. نتاجالذي يقيم بھا اإل ساسمع سعر األ قيمةال
  

ً توردات على مبدأ االستحقاق يستند توقيت تسجيل ھذه المسو   المستوردات في  بحيث تسجل ،أيضا
ظة ل المستوردات في اللحتسجَّ  ،غير معروف يةواذا كان تاريخ نقل الملك.  يةالتي يتم فيھا تغيير الملكظة حالل

وتخضع  . 10المستورد دفع قيمتھا من قبل يةعن شروط وكيف بغض النظر ،دوليةالتي تعبر فيھا الحدود ال
 ةالسلع والخدمات المشترا قيمةنفس المبدأ وھو ان إلى  مباشرةالمستوردات من مشتريات المقيمين من الخارج 

الشراء سواء دفعت  يةتتم فيھا عملو ،المشتريإلى  من البائع سلعةال يةملك االتي تنقل فيھظة تسجل في اللح
  مؤجل. الدفع البشروط أو  ظةقيمتھا في نفس اللح

  
  ھوامش النقلو يةجدول الھوامش التجار  (ج)
  

 يةاعتبار ان الھوامش التجارب ،نفس مبدأ االستحقاقإلى  يةتسجيل قيم الھوامش التجار يةتخضع عمل  
 خرىالتي تعامل بھا الخدمات األ طريقةولذلك تعامل بنفس ال.  ةالتجزئرة وتجا جملةقطاع تجارة ال إنتاجھي 

ان يتم دفع  حالةال يشترط في ھذه ال ،أخرىومرة .  خدمةالتي تقدم فيھا الظة من حيث ان تسجيلھا يتم في اللح
على خدمات النقل التي يجب نفسه المبدأ ينطبق و.  وقت الحقإلى  الذي قد يكون مؤجالً مة المقد خدمةقيمة ال

تم  حالةوفي .  من الخدمات يستھلك مباشرة نتاجان اإل أساسان تسجل عندما يتم تقديمھا واستھالكھا على 
التي تعتبر فيھا خدمات النقل  حالةوھي ال(من قبل المنتج بشكل منفصل  النقلتكاليف  قيمةتحميل المشتري 

 ً إلى  سلعةال يةالتي تنتقل فيھا ملكظة النقل من قبل المشتري في اللح خدمة قيمةتسجل  ،للمنتج) نشاط فرعيا
  المنتج.  أو  سلعةال يةنقل ملك لحظةأي  ،نقله تسجل في نفس الوقت قيمةالمنتج و قيمةان أي  ،المشتري

  
   على المنتجات عاناتالضرائب واإل  (د)
  

 ،وبناء عليه.  التزام ما بين المتعاقدينأو  عندما ينشأ حق صفقةيستند مبدأ االستحقاق على تسجيل ال  
نتجات للمبة بالنس نتاجاإل يةالمستوردات عندما تكتمل عملأو  يةعلى المنتجات المحل عاناتتسجل الضرائب واإل

عبورھا الحدود اذا لم يكن  تسجل الضرائب عند ،المستوردات حالةوفي .  تنتقل ملكيتھاأو  تباعأو  ،يةالمحل
ً معروف يةل الملكقتاريخ ن   .11ا

  
  تقييم المبادالت في جدول االستخدام  -2

  
  نتاجمستلزمات اإل  (أ)
  

من السوق المحلي خالل  ةفي جدول االستخدام بسعر المشتري اذا كانت مشترا نتاجتقيم مستلزمات اإل  
إلى  استناداً  مختلفة طريقةب فتقّيم ،التي يتم سحبھا من المحزون نتاجمستلزمات اإل أما.  يةالمحاسبرة نفس الفت

.  يةنتاجاإل يةفي العمل مواد األوليةالتي استخدمت فيھا المسحوبات من مخزون ال لحظةسعر المشتري في ال
 ،في جدول العرضتصحيح  ية(سيف) التي تخضع لعمل قيمةفتقيم وفق ال ،ةالمستورد نتاجما مستلزمات اإلأو

مين والنقل بھدف الحصول على سعر مماثل لسعر المشتري للصادرات وھي أالتفة بند تكل إضافةمن خالل 
ن يشمل أيجب  نتاجومستلزمات اإل ةوليان سعر المشتري للمواد األإلى رة من االشا ال بدو.  (فوب) قيمةال

                                                 
  .3.169.:ة: الفقر2008قومية نظام الحسابات ال  10

  .7.92: الفقره 2008قومية ال نظام الحسابات  11
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المبيعات بة ضريأو  ،المضافة قيمةالبة وضري ،والنقل التي يتحملھا المشتري بشكل منفصلرة التجاھوامش 
  للخصم. قابلةالمبيعات البة ضريأو  المضافة قيمةالبة يتضمن ضرييجب ان انه ال اال .  للخصملة غير القاب

  
وبالتالي في جداول العرض واالستخدام عند  نتاجفي حساب اإل نتاجيتم تسجيل مستلزمات اإلو  

ان ھذا التوقيت قد يختلف عن تاريخ شراء المستلزمات إلى  االنتباهرة ، مع ضرويةنتاجاإلية استخدامھا في العمل
رة حتى نھاية الفت نتاجاإل فيغير مستخدم  المواد األوليةمشتريات إذ قد يبقى جزء من ، ةمن قبل المنشأ وليةاأل

  ستخدام مواد تم شراءھا في فترات محاسبية سابقة (من مخزون بداية العام).اوھذا يعني انه يمكن .  ةالمحاسبي
  

  النھائي االستھالك  (ب)
  

على بة الفوائد المترت من دون حسابسعر المشتري  أساسيقيم االستھالك النھائي لھذه القطاعات على   
اما استھالك السلع والخدمات من .  التسديد المؤجلأو  عن طريق االقساطية شراء المنتجات والخدمات النھائ

لھذه  إنتاجو في طبيعته ان ھذا االستھالك ھ حقيقةوھو ما يتوافق مع  ،ساساأل أسعارفيقيم ب ،الذاتي نتاجاإل
   استھالكي لھا. إنفاقالقطاعات وبنفس الوقت 

  
ل   ية عندما يتم نقل ملكأي  ،مبدأ االستحقاق وفقثة الثال ابأوجھھية النھائية قيم النفقات االستھالك وتسجَّ

ما أ.  يترتب فيھا التزام للمشتري اتجاه البائعالتي  لحظةوھي ال ،المشتريإلى  من البائعية المنتجات االستھالك
التي تقدم للقطاع  تحويليةالية ما السلع والخدمات العينأو.  للمشتري خدمةالخدمات فتسجل عندما يتم تقديم ال

ضمن سجل فت األسر المعيشيةالربح وتخدم إلى  ال تھدفالمؤسسات التي أو  عامةال حكومةالطة العائلي بواس
   .سرةاأل عندما تصبح ھذه السلع في حيازةعلى االستھالك النھائي الحكومي  نفاقاإل
  

  يجمالسمالي اإلأالتكوين الر  (ج)
  

رة ھوامش النقل والتجا بسعر المشتري شامالً  ةوالموجودات الثابتتقدر قيم االضافات من االصول   
وما يميز تقييم السلع .  ي في كثير من الدولرأسمالال نفاقضرائب على اإل وجودوال يفترض .  عاناتواإل
ً انھا تشمل  رأسماليةال الت والمعدات التي تتطلب مثل خاصة فيما يتعلق باآل ،تكاليف التوريد والتركيب أيضا
ية محاسبرة من فت أكثرھا عبر إنتاجالتي يتم  رأسماليةالسلع ال أما.  ةنقل الملكي فةب كلنجاإلى  ذه التكاليفھ

وال ينطبق  ،نتاجمكتمل من اإلفتقيم بناء على الجزء ال ،مثل السفن والمباني والسدود والطرق وغيرھا، ةواحد
 ةلالستخدام الذاتي من قبل المنشأ المنتجة ةالسلع الرأسمالي وتقّيم.  التقييم بسعر المشتري أساس بالتحديد يھاعل

ً  ساسبسعر األ على  نفاقيتم تسجيل اإلو.  ةالمنشأ إنتاجمن  اً جزء باعتبارھاھذه المنتجات عة مع طبي انسجاما
الشرط ان ھذا اال .  ةعندما يتحقق شرط نقل الملكيأي  ،حسب مبدأ االستحقاق رأسماليةاالضافات من السلع ال
 قيداالصل  إنتاجذا كان إ.  ةواحدية محاسبرة من فت أكثرإلى  ھاإنتاجالتي يحتاج  رأسماليةال ينطبق على السلع ال
اما .  ةحاسبيالمرة الفتية ضمن المخزون في نھا نتاجمن اإلإنجازه  ما تم قيمةيسجل ب ،التصنيع لصالح المنتج

على توقيت  بناءً  قيمةفتسجل ال ،االصل تحت التصنيع لصالح المشتري وفق عقد بين الطرفين إنتاجكان  اذا
يتم تقييم السلع و.  سماليأوتوريد االصل الر إنتاجان ينتھي إلى  ،الدفعات التي يتلقاھا المنتج من المشتري

 ،سمالي سالب من قبل البائعأي كتكوين ررأسمالبحيث تسجل مبيعات االصل ال األصول الثابتة المعاد بيعھا من
 ،االصلية تكاليف نقل ملك من حيثفرق بين القيمتين ال وبسبب.  سمالي موجب من قبل المشتريأوكتكوين ر

تكلفة  تصبح ونتيجًة لذلك،.  ه من قبل المالكئاقتنادة خالل م التكاليفمخصص استھالك لھذه  بتحديديوصى 
ً ية نقل الملك ً  ھي الجزء الذي يعتبر تكوينا   .رأسماليا
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التي يتم فيھا السحب من  لحظةفي المخزون فيقدر بسعر المشتري السائد في ال تغّيرما تقييم الأ  
ھذه انت اذا ك نتاجالتي يتم فيھا استخدام المنتجات في اإل لحظةفي المخزون في ال تغّيرال قيمةوتسجل  المخزون،

اذا كانت المسحوبات بغرض البيع عة السلية فيھا ملك قلتالتي تن لحظةفي الأو  ،المواد األوليةالمسحوبات من 
  الصنع.   لة من السلع المكتم

  
  ةوالخدمي سلعيةالصادرات ال  (د)
  

 من ميناء المصدر التأمين والشحنفة كل تضمنت التي ،(فوب) قيمةتقيم الصادرات من السلع حسب ال  
 ،خدمةتقديم ال لحظةفتقيم بسعر المشتري ية الخدماما الصادرات .)ةميناء المستورد (نقطة العبور الحدوديإلى 

 ً (القطاع العائلي والسفارات والبعثات  مقيمةوالھيئات غير ال الوحداتإنفاق الصادرات ما تمثل ھذه  وغالبا
  ة).داخل حدود الدول عاملةالية وماسالدبل

  
  سلعيةوال صناعيةللتصنيفات ال دوليةال نظمةاأل  -دال

  
ً دة التصنيف وخاصة تلك المعتم أنظمةيعتبر استخدام    نظام في الموصى بھا نظمة ومن ضمنھا األ دوليا

ھذه لما توفره ية االستخدام مسألة في غاية االھمجداول العرض و إعدادوفي  2008 لعام قوميةالحسابات ال
وفي بناء  قوميةفي مجال الحسابات ال ال سيماو ،في معالجة الكم الھائل من البياناتنة من مروالتصنيفات 

ً التصنيف  أنظمةتعمل و.  جداول العرض واالستخدام إلى جة على ضمان تجانس المبادالت عند الحا أيضا
من دول  عدد كبير فيدة معتم دولية تصنيفاتٌ  أنھافي  أھميتھا الكبرى وتكمن.  شكل مجموعاتبتعامل معھا ال

وفيما يتعلق بجداول العرض .  في معظم جوانب النشاط االقتصادي دوليةمقارنات  ما يسمح بإجراء ،العالم
  :على الشكل التاليالتصنيف  أنظمةمن عة مجمو ، ينبغي لبنائھا اعتمادواالستخدام

  
  (ISIC) التصنيف الدولي الصناعي الموحد  -1

  
إلى  يھدفو ،في االقتصاد الوطني عاملةال يةنتاجاإليتعلق ھذا التصنيف بالنشاط الصناعي للوحدات   

تبويب وتجميع مدخالت المجال امام التي تتيح  صناعيةتوفير نظام متسق ومتماسك من الفئات والمجموعات ال
من المجموعات عة مجموتحقق التجانس بين مكونات كل  ئومباد أسسعلى  يةنتاجاإلية ومخرجات العمل

جراء التحليل الالزم والھادف للنشاط إيتيح دة الواحعة التجانس بين السلع والخدمات في المجموف.  صناعيةال
خضع وقد .  واالستھالك نتاجباإل متعلقةالية المشاكل الفن تحديدوبالتالي  ،مجموعةالصناعي الخاص بھذه ال

 نتاجاإل أنشطةتعديالت من اجل مواكبة التطورات التي شھدتھا دة عإلى  التصنيف الصناعي الدولي الموحد
في  ،2008عام  في الرابع الذي نشر يحنقتخر ھذه التعديالت ما تضمنه الآن وكا ،ةالمتعدده أنماطالصناعي و
ع للتصنيف الصناعي يحتوي التنقيح الرابو.  نشاط الصناعي على المستوى الدوليوجه الأفة كاية محاولة لتغط

  :12علىالدولي الموحد 
  

ً  21  (أ)     ؛ولعلى مستوى الحد األ بابا
ً  88  (ب)     ؛مستوى الحد الثانيعلى  قسما
  ؛على مستوى الحد الثالثعة مجمو 232  (ج)  
  .مستوى الحد الرابع علىفروع  410  (د)  

                                                 
  .)4التصنيف الدولي الصناعي الموحد (التنقيح   12
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 (CPC) (The Central Product Classification) النظام السلعي المركزي  -2
  

 التصنيفاتھم أحد أتصاد الوطني قلال يةنتاجاإلالفعاليات  تنتجھاتصنيف السلع والخدمات التي يعد   
في بناء جداول العرض  ال سيماو ،استخدامھاب 2008 لعام قوميةنظام الحسابات الالتي يوصي ية ساساأل

توفير نظام متسق ومتماسك من الفئات والمجموعات التي تصنف بھا إلى  يھدف ھذا التصنيفو.  واالستخدام
السلع والخدمات على مختلف تقديرات جة بحيث تتيح معال ،من التجانس واالتساق أسسالسلع والخدمات على 
والذي التنقيح الثاني يعد و . خرىالتصنيف األ أنظمةھذه التقديرات بربط ية يسھل عمل ما، ةالمستويات التجميعي
ن يوسبعية بواب رئيسأ ةتسعيحتوي على حيث انه  ،صدارات لھذا التصنيفإلحدث اأ 2008نشر في نھاية عام 

 ً   :13بواب ھيھذه األو  .قسما
  

  ؛سماكوالتحريج وصيد األعة الزرا  )0(  
  ؛الخامات والمعادن والكھرباء والغاز والمياه  )1(  
  ؛ةوالمشروبات والتبغ والمنسوجات والمالبس والمنتجات الجلدي الغذائيةالمنتجات   )2(  
  ؛الت والمعداتواآلية عدا المنتجات المعدنما للنقل  قابلةال خرىالسلع األ  )3(  
  ؛الت والمعداتواآلية المنتجات المعدن  )4(  
  ؛نشاءاتإلخدمات ا  )5(  
  ؛والمشروبات وخدمات النقلية غذألوخدمات السكن وارة التجا  )6(  
  ؛جيرأواالستئجار والتية ، والخدمات العقارالصلةوالخدمات ذات ية الخدمات المال  )7(  
  ؛نتاجخدمات االعمال واإل  )8(  
  .جتماعيةخدمات المجتمع والخدمات اال  )9(  

  
   Government’s Functions) (COFOG) the(The Classification of ةنظام تصنيف الوظائف الحكومي  -3

  
  :14قسام ھيأ عشرةمن  ويتألف ،ةنفاق القطاع الحكومي والقطاعات الفرعيإيتعلق ھذا التصنيف ب  

  
  ؛عامةالخدمات ال  )1(  
  ؛خدمات الدفاع  )2(  
  ؛عامةالمة خدمات النظام والسال  )3(  
  ؛قتصاديةالشؤون اال  )4(  
  ؛ةالبيئيية الحما  )5(  
  ؛سكان ومرافق المجتمعإلا  )6(  
  ؛ةلصحيامات دالخ  )7(  
  ؛ةية والدينيوالثقافية الخدمات الترفيھ  )8(  
  ؛ةالخدمات التعليمي  )9(  
  .جتماعيةاالية الحما  )10(  

   

                                                 
13  2.asp-http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc.  

  .9.99: الفقرة 2008ام الحسابات القومية نظ  14



-15-  

  

 يستفيد منھا كافة افراد المجتمع، وھي الخدمات التيية الخدمات الجماع 6إلى  1تمثل االقسام من و  
بحاث غير والتشريع واأل عامةالرة على االدا نفاقمثل اإلتالتي ية التالية االقسام الفرع وتضاف إليھا

  :15رأسماليةال
  

  ؛ةمن خدمات الصح 7.6و 7.5الفروع   أ)(  
  ؛ةوالدينيية والثقافية من الخدمات الترفيھ 8.6 إلى 8.3الفروع من   ب)(  
  ؛من خدمات التعليم 9.8و 9.7الفروع   ج)(  
  .جتماعيةاالية من خدمات الحما 10.9و 10.8الفروع   د)(  

  
ية والحماية والتعليمية والدينية والثقافية والترفيھ، الصحيةللخدمات ية المتبقية الفرعما االقسام أ  

  . ةفرديالمات دخمجموعة الفتمثل  جتماعيةاال
  

  الھدف ستھالك الفردي حسبإلتصنيف ا  -4
P)ICO(CO es)Individual Consumption According to Purpos(Classification of   

  
لالستخدام داخل االقتصاد الوطني حة والخدمات المتالسلع ل دوليةحد التصنيفات الأيعتبر ھذا التضنيف   

 متعلقةتلك الوخاصة ،2008 لعام قوميةتوصيات نظام الحسابات الب وعمالً .  جلهأحسب الھدف الذي تستخدم من 
لالستھالك العائلي وتجميعھا حة تصنيف السلع والخدمات المتا يستحسنبناء جداول العرض واالستخدام، ب

ً أوفق تصنيف االستھالك الفردي حسب الھدف، الذي يتكون من  ،سلعيةضمن مجموعات   ربعة عشر بابا
ً يوخمس يةوثمان   :16كما يلي ھيف بواباأل فأما  .ن قسما

  
  ؛ةغذية والمشروبات غير الكحولياأل  )1(  
  ؛والمخدرات ،، والتبغةالمشروبات الكحولي  )2(  
  ؛ةواالحذيسة االلب  )3(  
  ؛الغاز، والوقودووالكھرباء،  ،المياهوسكان، إلا  )4(  
  ؛التجھيزات والمعدات المنزلية والصيانة االعتيادية للمساكن  )5(  
  ؛ةالصح  )6(  
  ؛النقل  )7(  
  ؛تصاالتالا  )8(  
  ؛والترفيهفة الثقا  )9(  
  ؛التعليم  )10(  
  ؛المطاعم والفنادق  )11(  
  ؛ةخدمات ومنتجات متنوع  )12(  
  ؛األسر المعيشيةالربح وتخدم إلى  للمؤسسات التي ال تھدفية الفردية النفقات االستھالك  )13(  
  ة.العام حكومةللية الفردية النفقات االستھالك  )14(  

   

                                                 
  .9.100: الفقرة 2008ام الحسابات القومية نظ  15
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  ةاألسر المعيشيالربح وتخدم إلى  التي ال تھدفستھالك المؤسسات إتصنيف   -5
Profit Institutions Serving Housholds) (COPNI)-he Purposes of Nont(Classification of   

  
ً يوعشر ةوخمس يةبواب رئيسأ ةتسعيتضمن ھذا التصنيف      المؤسسات التي  إنفاق تلخص ن قسما
ھذا  إنتاجن الجزء االكبر من أاعتبار ب ،نفاقحسب الھدف من اإل األسر المعيشيةالربح وتخدم إلى  ال تھدف

ً إنفاقالقطاع يعتبر  التي  بوابما األأ.  غير المسوق نتاجعلى االستھالك النھائي للقطاع نفسه من خالل اإل ا
  :17يتضمنھا ھذا التصنيف فھي

  
  ؛سكانإلا  )1(  
  ؛ةالصح  )2(  
  ؛ةوالثقافه ياالترف  )3(  
  ؛التعليم  )4(  
  ؛جتماعيةاالية الحما  )5(  
  ؛الدين  )6(  
  ؛ةية والمھنيوالمنظمات العمالية حزاب السياساأل  )7(  
  ؛ةالبيئي ةالحماي  )8(  
  .خرآمكان في فة خدمات غير مصن  )9(  

  
  ھاوترميزام المنسق لتوصيف السلع النظ  -6

(The Harmonized Commodity Description and Coding System) (HS) 
  

فة ر من دول العالم في وصف السلع وترميزھا بھدف تطبيق التعرباالك النظام الجزءُ يستخدم ھذا   
 قوميةفي نظام الحسابات ال وقد اعتمد.  دولةللية على السلع التي تعبر الحدود والنقاط الجمركبة المناسية الجمرك

 ويتألف.  العالم الخارجيوية حجام التبادل التجاري بين االقتصادات الوطنأغراض تقدير في تصنيف السلع أل
ً  نيوعشر واحدمن ھذا النظام  ً يوسبع وتسع بابا ة عشرإلى  ن يتم التوسع في حدود ھذا التصنيفأويمكن  ،ن قسما

  :18حدود
  

  ة؛؛ المنتجات الحيوانيةيوانات الحيالح  )1(  

  ؛منتجات الخضروات  )2(  

كل، لألحة صالالرة محضالدھون الومنتجات مشتقاتھا، ية النباتأو ية الزيوت والشحوم الحيوان  )3(  
  ة؛نباتيالأو ية انحيوالشموع ال

  ة؛التبغ وبدائل التبغ المصنع والخل،ية ؛ المشروبات، المشروبات الروحةمحضرالية غذائالمواد ال  )4(  

  ؛معدنيةالمنتجات ال  )5(  

  ؛الصناعات المرتبطة بھاأو  يةئايمنتجات الصناعات الكيم  )6(  

  ؛مطاط ومصنوعاتهاللدائن ومصنوعاتھا؛ ال  )7(  

                                                 
17  2.asp-http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc.  

18  online.aspx-tools/hs-and-http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument.  
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لوازم السفر،  ،منه؛ والسروج والسراجةعة الفراء والمواد المصنوأو  جلود الحيوانات، الجلد  )8(  
  ؛حشاء دودة القز)أ حشاء الحيوانات (عداأمصنوعات من المماثلة؛ الوعية األيدوية والحقائب ال

 ، صناعات من القش ومن الحلفاةالفلين والمواد الفليني ؛ الفحم الخشبي،ةاالخشاب والمواد الخشبي  )9(  
  ؛شغال القشأ، السالل وأخرىية ضفائر أأو 

(نفايات وفضالت)؛  ورق مقوىأو  ورق ؛مواد ليفية سيليولوزيةأو  عجائن من خشب  )10(  
  ؛اومصنوعاتھ

  ة؛المنسوجات والمواد النسيجي  )11(  

، العكازات وعصي المقاعد، والسياط وأجزاؤھا؛ ةالشمسيمظالت الاالحذية والقبعات والمظالت،   )12(  
شعر المصنوعات من ال ،صطناعيةاالزھور ال ،ھانوالمواد المصنوعة مرة والريوش المحض

  ؛بشريال

من مواد أو  الميكا أو صخريال الحريرأو  سمنتإلاأو  الجصأو  مصنوعات من الحجرال  )13(  
  ؛الزجاج ومصنوعاته ،مماثلة؛ منتجات الخزف

شبه الكريمة، المعادن الثمينة والمعادن العادية أو  الحجار الكريمةاالمستنبت، أو  اللؤلؤ الطبيعي  )14(  
  ة؛معدنيالنقود ال ،مقلدةالمجوھرات الومصنوعاتھا؛  ةيسنف من معادنرة بقشوة المكس

  ؛منھاعة والمواد المصنية ساسالمعادن األ  )15(  

المعدات الكھربائية: أجزاؤھا؛ مسجالت الصوت واإلذاعة،  اآلالت واألجھزة الميكانيكية؛  )16(  
  ؛، وأجزاء ولوازم ھذه األجھزةالمنتجة إعادةالتلفزيون ومسجالت الصوت و

  ؛بھاطة المركبات، الطائرات، السفن، معدات النقل المرتب  )17(  

 ادوات قياس الدقةالفحص، أو  القياسأو  السينمائيأو  ، التصوير الفوتوغرافيةالبصري جھزةاأل  )18(  
أجزاؤھا وموسيقية الالت اآل ؛األدوات الجراحية؛ الساعات وساعات الحائطأو  الطبية جھزةاألأو 

  ؛ولوازمھا

  ؛والذخائر؛ قطع الغيار ولوازمھاحة سلاأل  )19(  

  ة؛متفرقعة مواد مصن  )20(  

  ؛ثريات لھواة تجميعھاالقطع واأل ،ةشغال والتحف الفنياأل  )21(  
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 ً   في بناء جداول العرض واالستخدام األعضاءتجارب الدول   -ثانيا
  

بناء جداول في  األعضاءالدول حول تجربة  سكواإلتابعين لظھر االستطالع الذي قام به خبراء أ  
 ل  ان عشر دول قامت ببناء ھذه الجداو منطقةمن دول ال دولة ةعشر يالعرض واالستخدام والذي شمل اثنت
ية لھذه الغا صمماستبيان  المستخلصة مناظھرت المعلومات و.  ونشرھا ھاوال يزال بعضھا يعمل على استكمال

فھذه المرحلة .  مرحلة النضوج الكامل لم تبلغ بعدالدول ھذه بناء جداول العرض واالستخدام في عملية ان 
ي نتاجحول معظم اوجه النشاط اإلية التفصيل حصائيةالبيانات اإل ي قادر على توفيرإحصائنظام  بوضع تكتمل

نتائج المسوح  تربط بشكل آلي بين أنظمةولة تطوير قواعد بيانات متكاموب ،واالستھالكي واالستثماري
 خارجيةالرة والتجا صناعيةالاألنشطة للسلع ودة المعتم دوليةالتصنيفات الو داريةوالبيانات اإلية االقتصا

  وغيرھا من التصنيفات.
  

بناء جداول العرض لفي الوقت الحاضر  األعضاءالدول التي تبذلھا جھود الإلى  شار االستطالعأو  
ي المتعلق بجداول حصائمن حيث التقويم اإلرة انھا غير متأخمن أبرز ما يميز ھذه الجھود و  .واالستخدام

وألسباب ية الفلسطينلة الحا باستثناءمنھا، رة العرض واالستخدام مقارنة مع غيرھا من الدول حتى المتطو
في  والعمل جار.  2004الجھاز اإلحصائي على بناء جداول العرض واالستخدام لعام  يعملحيث  معروفة،

وتعمل  . 2012في تونس على إعداد الجداول لعام و ،2013 الجداول لعام إعدادالمملكة العربية السعودية على 
االمارات  أما.  201119نة البحرين ولبنان حاليا على بناء جداول العرض واالستخدام لس في حصائيةاإل جھزةاأل

والتوسع في  قوميةفي مجال تطوير الحسابات الية النوعبة من خوض ھذه التجر الم تتمكنفوالسودان ية العرب
    عرضھا وتكاملھا.

  
بناء جداول العرض واالستخدام في الدول المعتمدة في المنھجيات يركز ھذا الجزء من التقرير على و  
للنشاطات  دوليةالالتصنيفات أنظمة  وعلى مختلف ،ومصادرھا خدمةالمست حصائيةالبيانات اإل وعلى ،األعضاء

   المستخدمة.  قتصاديةاال
  

  ةذات التجرب األعضاءفي الدول المتبعة  اتمنجھيال: األولىوعة المجم  -ألف
  ستخدامء جداول العرض واالفي بنا

  
  رمص  -1

  
 استخالصيمكن  البيانات التي توفرت حول بناء جداول العرض واالستخدام في مصر، بعد دراسة  

  :ةالمالحظات التالي
  

أي  ،تماد التصنيف الدولي الصناعي الموحد والتصنيف السلعي المركزي على مستوى القسمعا  (أ)  
  ؛وتقديراتھادة الواحعة تجانس الصناعات والسلع داخل المجمو على يؤثر ما ،الحد الثاني

  
الربح إلى  تھدف غراض المؤسسات التي الأطبيق تصنيف من أجل تالزمة توفر البيانات العدم   (ب)  

 عنھا.جة والتقديرات الناتية والخدم سلعيةصنيفات التاالنسجام بين ال مما يؤثر سلباً على مستوىوتخدم العائالت 
  ؛ةالمسوح االقتصادي فيكما ان ھذا القطاع غبر مغطى بالكامل 

                                                 
  .انظر تفاصيل ونتائج االستطالع في المرافق  19
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التعامل مع بند الدخل المختلط ية كيف وعدم الوضوح في ،تقدير فائض التشغيل بطريقة البواقي  (ج)  
  ؛في مصرعة الشائاألنشطة وھو من 

  
  والذي  لألسرفي تقدير االستھالك النھائي  األسرةعلى مسح دخول ونفقات  المحدودعتماد اال  (د)  

  ؛لجزء المتبقيفي تقدير االبواقي  طريقةعتماد )، وافي المائة 50لم تزد نسبته عن (
  

 نتاجبيانات اإلفي المائة من  50ستخالص مصدر الكية التفصيل قطاعيةالمسوح ال االعتماد على  )ھ(  
  في المائة منھا؛ 30الستخالص التدفق السلعي  طريقةو إجماليةعلى بيانات المسوح ببنود و
  

سواق ألالمقيمين في ا إنفاقتقدير لفي ميزان المدفوعات  جماليةاإل رقامعتماد على األاال  (و)  
من بيانات القادمين دة االستفا وعدم الوضوح في مدى، ةسواق المحليألغير المقيمين في او خارجيةال

   ؛مثالً  األردن حالة والمغادرين كما في
  

ن أصل ألن اأمع  حصائيةفي الحصول على البيانات اإل داريةعلى البيانات اإل كبيرالعتماد اال  (ز)  
وللتأكد ومواجھة التقديرات من  حصائيةالنقص في البيانات اإلية يستخدم مثل ھذا النوع من البيانات في تغط

عاريف والمفاھيم بما يتوافق والت دارية، وذلك بسبب الجھد الكبير الذي يحتاجه تطويع البيانات اإلأخرىمصادر 
  بناء جداول العرض واالستخدام. ية وعمل قوميةبنظام الحسابات ال خاصةال
  

  األردن  -2
  

في بناء جداول العرض عة المتبية على الرغم من عدم توفر الكثير من المعلومات حول المنھج  
تتميز بتطور نسبي مقارنة بغيرھا في  األردنيةبة التجرف، سكوااإلسة مما وفرته درا إال األردنواالستخدام في 

 إنفاقستثناء تصنيف اب ،على مستوى الفروع مختلفةتصنيف الال أنظمةستخدام امن حيث  سواءٌ  ،األعضاءالدول 
بة يالحظ في ھذه التجرو.  نفاقحسب الھدف من اإل األسر المعيشيةالربح وتخدم إلى  لمؤسسات التي ال تھدفا

لتقدير دخول الزمة وخاصة البيانات ال ،قطاعيةال قتصاديةوالمسوح االية الميدانمصادر الوفرة البيانات من 
من المالحظ ان بعض و.  المخزونفي  تغّيروقيم ال ،وھوامش النقلية ، وقيمة الھوامش التجارنتاجعوامل اإل

ويستھلك  خطاءألمن االعديد إلى  مما قد يؤديية يدو طريقةال يزال ينفذ بدة عمليات الربط بين التصنيفات المتعد
تطوير طرق نشر المعلومات حول بناء جداول إلى جة الحا خرىومن المالحظات األ.  من الوقت الكثير

ي لدائرة لكترونعلى الموقع اإل ال سيماو ،ومصادر البيانات ،ةالمنھجيات المطبقو ،العرض واالستخدام
  .األردنفي  عامةال حصاءاتاإل
  

  لبنان  -3
  

جداول العرض واالستخدام في لبنان على النحو  إعدادية المالحظات حول منھجأبرز يمكن تلخيص   
  التالي:

  
التي اقتصرت على القطاع  قتصاديةبيانات المسوح اال خاصةو حصائيةحاد في البيانات اإل نقص  (أ)  

  ھا؛ودخل األسر الزراعي ومسوح نفقات
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إلى  لمؤسسات التي ال تھدفالكي لھستالا نفاقإلاوية الحكوم تصنيفات الوظائفاستخدام  عدم  (ب)  
استخدام النظام الدولي الصناعي الموحد وفي ھذا البلد،  نفاقحسب الھدف من اإل األسر المعيشيةالربح وتخدم 

ومن الواضح .  من ھذه الجداول في مجال التحليل والسياساتدة االمر الذي حد من االستفا ،على مستوى الباب
   ؛لتوسع في ھذه التصنيفاتل الالزمة حصائيةغياب البيانات اإل ھوان السبب 

  
 قيمةوفائض التشغيل، مما يعني ان تفاصيل مكونات ال نتاجتقدير بندي دخول عوامل اإل عدم  (ج)  
ومستلزمات  نتاجيعني تحيز تقيرات اإل ممابالمخزون  خاصةعدم توفر البيانات الو.  ةغير مكتمل المضافة

 بسبب إدراجأو  في المخزون عن ھذه التقديرات، تغّيراالسفل بسبب عدم عزل الإلى أو  االعلىإلى  نتاجاإل
  ؛االخطاء المترتبة على ذلك في أحد عناصر الطلب النھائي

  
، األسر المعيشيةالربح وتخدم إلى  عدم توفر بيانات االستھالك النھائي للمؤسسات التي ال تھدف  )د(  

ي رأسمالواالستھالك النھائي والتكوين ال نتاجومستلزمات اإل نتاجمثل اإلية التقديرات الكلمما يؤثر على كافة 
بيانات االستھالك النھائي لھذه المؤسسات يعني ان في نقص الخر، فآوبمعنى .  ي وغيرھا من التقديراتجمالاإل

توزيع  غير مشمولة في خرىاأل يةنتاجاإلالقطاعات  أنتجتھامن قبلھا والتي كة السلع والخدمات المستھل
  ؛لھذه السلع حسب االستخدامات المنتجةمخرجات الوحدات 

  
على فصل ھاتين رة مما يعني عدم القد ،يإجمالوھوامش النقل كرقم ية تقدير الھوامش التجار  )ھ(  

التعرف على خصائص ھذه الصناعات من بيانات جداول  فيصعب ،الصناعتين في جداول العرض واالستخدام
   ؛العرض واالستخدام

  
ما اذا كانت ھذه لتوضيح على مدفوعات تخص شركة كھرباء لبنان دون ا عاناتبند اإلر ااقتص  )و(  

ليست نفسھا ھذه المدفوعات جة ن معالأل ،ةالشركية مد في ميزانألعجز طويل اية لتغطأو  رةالمدفوعات متكر
  . إنتاجيةعانات كإوليس  رأسماليةتصنف ھذه المدفوعات كتحويالت  الثانيةلة في الحاف.  الحالتين كلتيھمافي 

  
  فلسـطين  -4

  
 ھذا التقييم استناداً إلى  ما اذا تم التوصلوعدم التوضيح على سعر المشتري،  نتاجتقييم اإل اعتماد  )أ(  

  ؛نتاجولي لإلأليتم استخدامھا في التقييم االتي ية ساساأل سعاراألأو  المنتجين أسعارإلى 
  

الربح إلى  ال تھدفباالستھالك الحكومي والمؤسسات التي  متعلقةالتصنيفات ال عدم استخدام  )ب(  
استخدام النظام الدولي الصناعي الموحد على مستوى و ،نفاقمن اإلحسب الھدف  األسر المعيشيةوتخدم 

   ؛الجداول من ھذهدة من االستفا ما حد ،مجموعةال
  

وفائض التشغيل  نتاجر دخول عوامل اإليتقد مقابلفي  ،على المنتجات عاناتتقدير بند اإل عدم  )ج(  
فصل ية مكانإمما يعني عدم  ،يإجمالوھوامش النقل فتقدر كرقم ية لھوامش التجاراما أ.  البواقي طريقةحسب 

على دراسة خصائص ھذه رة القد، وبالتالي الحد من ھاتين الصناعتين في جداول العرض واالستخدام
  ،الصناعات من بيانات جداول العرض واالستخدام

  
 ، ماخارجيةالرة المقيمين عن بيانات التجا فصل بيانات مشتريات المقيمين ومشتريات غير عدم  )د(  

  .كل منھما قيمةعلى  ھين اعتماداً باالتجازة قد تكون متحي خارجيةالرة ان تقديرات التجا عنيي
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  تونس  -5
  

 أسعار أساسفيما اذا كان قد استند على  وعدم الوضوحسعر المشتري،  أساسعلى  نتاجتقييم اإل  )أ(  
  ؛نتاجولي لإلألالتي تم استخدامھا في التقييم اية ساساأل سعاراألأو  المنتجين

  
وعلى  ،للقطاعاتية التفصيل قتصاديةعلى المسوح اال نتاجومستلزمات اإل نتاجتقديرات اإلاعتماد   )ب(  

التدفق  طريقةواستخدام  خارجيةالرة بيانات التجاإلى  إضافة ،جماليةالمسوح التي تتضمن بعض البنود اإل
   ؛درجة االعتماد على كل من ھذه المصادر من دون توضيح ،السلعي

  
الربح إلى  تھدفغراض المؤسسات التي ال أنظام تصنيف لتطبيق الزمة توفر البيانات ال عدم  )ج(  
   ؛عنھاجة والتقديرات الناتية والخدم سلعيةصنيفات التعلى االنسجام بين ال ، مما قد يؤثراألسر المعيشيةوتخدم 

  
 قتصاديةوفائض التشغيل مثل المسوح اال نتاجعوامل اإل تعدد مصادر وطرق تقدير بنود دخول  )د(  

بھذه البنود من  متعلقةالتوفيق بين المفاھيم الية يضعف عملمر الذي قد ألسر، األومسوح اية المالرة وبيانات وزا
  ؛ةمصادرھا المتعدد

  
قلل ي ما قد، سرةعلى بيانات مسح قديم لنفقات ودخل األ لألسرد تقدير االستھالك النھائي ااعتم  )ھ(  
عالقة ھذا تحديد  وعلى ،ستخدام جداول العرض واالستخدامااالستھالك العائلي ب أنماطعلى دراسة رة من القد
  فيھا.   خرىات األتغّيرالبند بالم

  
  اليمن  -6

  
 من جھة،دة عمحجم جداول العرض واالستخدام من حيث عدد الصفوف واأل تطابق بينالعدم   )أ(  

   ؛أخرىمن جھة عة حدود استخدام النظام الدولي الصناعي الموحد على مستوى الباب والقسم والمجموو
  

الربح إلى  غراض المؤسسات التي ال تھدفألتطبيق نظام تصنيف الزمة توفر البيانات العدم   )ب(  
  ؛عنھاجة والتقديرات الناتية والخدم سلعيةعلى االنسجام بين الصنيفات ال ، مما قد يؤثراألسر المعيشيةوتخدم 

  
ان أي  ؛خارجيةالرة فصل بيانات مشتريات المقيمين وغير المقيمين عن بيانات التجا عدم  )ج(  

ال يتم تقدير ھذا  كذلك.  كل منھما قيمةعلى  باالتجاھين اعتماداً زة قد تكون متحي خارجيةالرة تقديرات التجا
  ة؛المنھجيات المقترحوالتعامل معه حسب التوصيات و نفاقاإل
  

  فوب) كما للصادرات وفق ( قيمةتعديل قيم المستوردات للحصول على تقييم معادل للعدم   )د(  
  م.توازن جداول العرض واالستخداما يتطلبه 

  
  ةالسعودي ةالعربي ةالمملك  -7

  
 ،استخدام النظام الدولي الصناعي الموحد والتصنيف السلعي المركزي على مستوى الحد  )أ(  

ان .  داخل ھذه المجموعاتدة من حيث التجانس بين السلع المنفر سلعيةوال صناعيةوبالتالي تأثر المجموعات ال
والثاني من التصنيفين يحد من فائدة بيانات جداول العرض واالستخدام األول  ينالتقديرات على الحداقتصار 

  ل؛مثألوغيرھا بالشكل ا واالستھالك نتاجكاإل قتصاديةفي فھم وتحليل الظواھر اال
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الربح إلى  غراض المؤسسات التي ال تھدفألتطبيق نظام تصنيف الزمة توفر البيانات ال عدم  )ب(  
  ؛عنھاجة والتقديرات الناتية والخدم سلعيةعلى االنسجام بين الصنيفات ال ، مما قد يؤثراألسر المعيشيةوتخدم 

  
 ،قتصاديةوفائض التشغيل مثل المسوح اال نتاجتعدد مصادر وطرق تقدير بنود دخول عوامل اإل  )ج(  

بھذه البنود من  متعلقةالتوفيق بين المفاھيم الية يصعب عمل ما قدسر، ألومسوح ا ،ةوبيانات الحسابات الختامي
  ؛ةمصادرھا المتعدد

  
وال سيما في توفير بيانات جداول العرض واالستخدام  قتصاديةدور المسوح االضرورة تفعيل   )د(  

مقارنة  ،واالستھالك النھائي نتاجتقديرات اإل من في المائة 70إلى  في المائة 50ما بين توفر ھذه المسوح  أن
  ؛في المائة 100إلى بة التي تصل فيھا ھذه النس األعضاءببعض الدول 

  
على نتائج  وذلك بناءً  ،تقديرھا وكيفيةية الرسوم الجمرك عن مصادرتوفر معلومات  عدم  )ھ(  

  . سكوااستطالع اإل
  

  الكويت  -8
  

استخدام و ،لجداول العرضالزمة ال حصاءاتجزء كبير من اإللية بيانات المسوح الميدان ةتغطي  )أ(  
سر ألالربح وتخدم اإلى  فللصناعات والسلع ولالستھالك الفردي وللمؤسسات التي ال تھددة التصنيفات المعتم

  ة؛المعيشي
  

ھاتين  بين وبالتالي صعوبة الفصل ،وھوامش النقل برقم واحدية تقدير الھوامش التجار  )ب(  
التعرف على خصائص ھذه الصناعات من بيانات ية محدودو ،الصناعتين في جداول العرض واالستخدام

في  خاصةفي استخدام بيانات ھوامش النقل نة المرو نقص فيإلى  يؤدي ذلكو.  جداول العرض واالستخدام
  ؛سعر المشتري لبعض السلعإلى  ساسالتحول من سعر األ

  
   من دون توضيح ،دولةللختامية بيانات الحسابات الإلى  باالستنادالمخزون  في تغّيرال تقدير  )ج(  

در يتعلق بالقطاع المخزون المق في تغّيرذا كان الما إأو  المذكور، تقدير ھذا البند من خالل المصدر يةكيف
  الحكومي فقط.

  
  البحرين  -9

  
الربح إلى  غراض المؤسسات التي ال تھدفألتطبيق نظام تصنيف الزمة توفر البيانات ال عدم  (أ)  
  ؛عنھاجة والتقديرات الناتية والخدم سلعيةعلى االنسجام بين الصنيفات ال ، مما قد يؤثرالمعيشيةاألسر وتخدم 

  
اعتماد التصنيف الدولي الصناعي الموحد والتصنيف السلعي المركزي على مستوى الباب   )ب(  
.  وتقديراتھادة الواحعة على تجانس الصناعات والسلع داخل المجمو ما قد يؤثر ،والثانياألول  الحدأي  والقسم

جة والحراعة ول) من التصنيف الدولي الصناعي نشاط الزرااألول (الحد األ فعلى سبيل المثال، يمثل الباب
الحيواني والصيد  نتاجزراعة المحاصيل واإل أنشطةمنه (الحد الثاني) األول  يتضمن القسمو.  سماكوصيد األ

والثاني ان استخدم األول  تجانس الصناعات على مستوى الحدويتضح عدم .  ةالصل ذاتاألخرى والخدمات 
يث يقع نشاط زراعة الحيواني والصيد، بح نتاجالمحاصيل بنشاط اإلعة الذي يدمج نشاط زرا الحد الثاني مثالً 
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أو  دراسة ھذا القطاع يصبح من الصعب عليهو  .)0141والجواميس (ية الماشية ) مع نشاط ترب0112رز (األ
  .الثانيأو  األول ال على مستوى الحدإرز بشكل منفرد اذا لم تتوفر البيانات ألا إنتاجالقيام بأي تحليل لنشاط 

  
  قطر  -10

  
تصنيف إلى  إضافة ،تصنيف سلعي مشتق من التنقيح الثاني للتصنيف السلعي المركزي استخدام  (أ)  

ه أنال إ.  الثالث للتصنيف الدولي الصناعي الموحدخاص بدول مجلس التعاون الخليجي للصناعات وفق التنقيح 
عن  صناعيةبحيث لم تزد المجموعات الية من العمومية عال جةجاءت ھذه التصنيفات على در ،في الحالتين

مما يعني ضعف التجانس بين السلع  ،مجموعة ةبينما جمعت السلع في ست عشر ،ثماني مجموعات
  ؛الخاص بمملكة البحرين) 2من ھذه التقديرات (انظر البند دة االستفا ةمحدودي ، وبالتاليةالفردي والصناعات

  
تصنيف أو  ،األسر المعيشيةالربح وتخدم إلى  تطبيق تصنيف المؤسسات التي ال تھدف عدم  (ب)  

ھو عدم توسع ھذا البلد في مجال  المحتملةسباب حد األأولعل .  نفاقالستھالك الفردي حسب الھدف من اإلا
ً  التي ال تشكل مصدراً  قتصاديةالمسوح اال  نتاجيانات اإلب خاصة ،ال في الحدود الدنياإللبيانات  رئيسيا

  ؛نتاجومستلزمات اإل
  

ً إجمالش النقل بشكل وھوامية تقدير الھوامش التجار  )ج(   ً   .ي للبندين معا فعدم الفصل  وكما ذكر سابقا
إلى  جداول العرض واالستخدام، مما يؤديعلى فصل الصناعتين في رة بين ھذه الھوامش يعني عدم القد

في استخدام نة الى عدم المروومن بيانات جداول العرض واالستخدام،  ھماالتعرف على خصائصية محدود
  ؛سعر المشتري لبعض السلعإلى  ساسفي التحول من سعر األ خاصةبيانات ھوامش النقل 

  
مر ألا ،التدفق السلعي طريقةوالتقدير ب داريةاالعتماد الزائد على استخدام النسب والبيانات اإل  (د)  

 نتاجاإل أنماطفي التعرف على وة الذي يضعف تماسك تقديرات العرض واالستخدام ويقلل من فائدتھا المرج
  .عبر السنين نماطفي ھذه األ تغّيرواالستھالك وال

  
  التي لم تقم ببناء جداول العرض واالستخدام األعضاء: الدول الثانيةعة المجمو  -باء

  
ببناء جداول  اللتان لم تقومان االدولت وھماوالسودان،  اإلمارات العربية المتحدةعة ھذه المجمو نضمتت  
مكانيات بناء جداول العرض إوتتلخص .  سرع وقت ممكنأفي  تستعدان لذلكغير انھما  ،االستخداموالعرض 

  :الدولتين بالتاليواالستخدام في ھاتين 
  

  اإلمارات العربية المتحدة  -1
  

ن أ، بيد 2015عام في  االستخداموالعرض بناء جداول  عازمة على اإلمارات العربية المتحدة  (أ)  
وتتوفر .  سكواتنفيذ استطالع اإل لحظةحتى  ،في حدودھا الدنيارة متوف لم تكنلھذه الجداول الزمة البيانات ال
ويتم تقييم  ،وفق التصنيف الدولي الصناعي الموحد على مستوى الباب والقسم قتصاديةاالاألنشطة  إحصاءات

حسب التصنيف  المنتجةحول السلع والخدمات ية ال تتوفر بيانات تفصيل لكن، ةيساساأل سعارألاالمخرجات ب
   ؛السلعي المركزي
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ال كبند إالتي ال تتوفر  نتاجالبيانات مثل مستلزمات اإل نواعأفي بعض حة واضوة ھناك فج  )ب(  
جانب توفر بيانات التكوين الرأسمالي حسب النشاط االقتصاي فقط وليس حسب نوع االصل إلى  يإجمال

 ةواالستھالك النھائي العائلي غير متوفر عاناتوھوامش النقل واإلية بيانات الھوامش التجارف كذلك.  الرأسمالي
  ؛لبناء جدولي العرض واالستخدامالزمة نھا من البيانات والتفاصيل الأمع 

  
عن السلع التي يتم رة نھا متوفأبالخدمات في حين  متعلقةال خارجيةالرة ال تتوفر بيانات التجا  (ج)  

السعر  أساستصنيفھا حسب التصنيف السلعي المركزي فيما يتعلق بالمستوردات فقط والتي ال تقيم على 
  . من الداخل المقيمين من الخارج وغير المقيمينمشتريات ل اتتقدير تتوفر كذلك ال.  (فوب)

  
  ودانالس  - 2

  
وقد بذلت بعض الجھود من  ،2016 عام فياالستخدام ويخطط السودان لبناء جداول العرض   (أ)  

األنشطة  إحصاءاتتتوفر و.  لبناء ھذه الجداول عداداإلية لبدء عملالزمة ال حصائيةجل توفير البيانات اإلأ
ً  قتصاديةاال حيث تتوفر  ،للتصنيف الدولي الصناعي الموحد (التنقيح الثاني) على مستوى القسم في ھذا البلد وفقا

صنيف حسب الت المنتجةحول السلع والخدمات ية ن البيانات التفصيلأال إ.  المنتجين أسعارب نتاجبيانات اإل
  ة؛السلعي المركزي غير متوفر

  
لبناء ھذه الجداول مثل مستلزمات الزمة الية التفصيل حصائيةالبيانات اإل نقص كبير فيھناك   )ب(  

ية بواسطة مسوح ميدانية والخدم سلعيةيين للمستلزمات الإجمالالتي ال تتوفر بشكل تفصيلي انما كبندين  نتاجاإل
  .  بيانات مشتريات المقيمين من الخارج ومشتريات غير المقيمين من الداخل كذلك تنعدم.  إجماليةببنود 

  التي يمكن توفيرھا فھي: أو  رةما البيانات المتوفأ
  

في  تغّيربيانات الو ،صللي حسب النشاط االقتصادي ونوع األبيانات التكوين الرأسما  )1(    
  ؛المخزون

  
   ؛واالستھالك النھائي العائلي عاناتوھوامش النقل واإلية بيانات الھوامش التجار  )2(    

  
المستوردات ال تقيم  ھالكن ،لتقديرات السلع والخدمات على السواء خارجيةالرة بيانات التجا  )3(    

  ؛السعر(فوب) أساسعلى 
  

ختامية والحسابات ال ،سرألمن خالل مسوح نفقات ودخل ا نتاجبيانات دخول عوامل اإل  )4(    
س المال أوبيانات ر ،بيانات االستھالك العائلي والنھائيو، داريةوالبيانات اإل ،تآللمنش

   صل والنشاط االقتصادي.ألا حسب نوع
  

  واالستخدامفي بناء جداول العرض  األعضاءجربة الدول حول ت ةمالحظات عام  - جيم
  
ية السعودالمملكة العربية دول ھي مصر ولبنان و عربأالموحد في يستخدم التصنيف الدولي الصناعي   -1

 صناعيةالعة الصناعات داخل المجمومر الذي يضعف من تجانس ألا ،الباب والقسم ييوالبحرين على مستو
  .الكشف عن االختالالت في التوازن الصناعي والسلعي حين حدوثھاية ويعيق من عمل ؛ةالواحد
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بالمستوى المطلوب من التفصيل الذي يتطلبه تطبيق تصنيف المؤسسات  حصائيةال تتوفر البيانات اإل  -2
مما قد يؤثر على االنسجام بين التصنيفات  ،حسب الھدف األسر المعيشيةالربح وتخدم إلى  التي ال تھدف

  .ويستثنى من ذلك الكويت.  عنھاجة والتقديرات الناتية والخدم سلعيةال
  
 ،واسلوب تقديره ه،ي من حيث مصادر بياناتجمالسمالي الثابت اإلأالتكوين الر عنومات معل لم تتوفر  -3

ً  ،لذلك.  صل والنشاط االقتصاديألوتوزيعاته حسب ا ھذا البند  منالتعرف على ھذه الجوانب  لم يكن ممكنا
  .للسلع والخدماتية الھام من بنود االستخدامات النھائ

  
ر  -4  عفي أربواالستخدام بناء جداول العرض إطار ي في إجمالوھوامش النقل كبند ية الھوامش التجار تقدَّ

 ألن مجموعتي الھوامش، تقتضي الفصل بينرة ن الضروأمع  ،ھي لبنان وفلسطين والكويت وقطرمن الدول 
ً منھما تمثل نشاطواحدة كل  ً صناعي ا ً قائم ا التعرف ية مكانإحد من الإلى  في بند واحد ھمادمجفقد يؤدي .  بذاته ا

 إمكانيةيؤثر على ف ،على خصائص ھذه الصناعات بشكل منفرد من بيانات جداول العرض واالستخدام
  .المشتري أسعارإلى  ساساأل أسعاراستخدامھا في االنتقال في تقييم جانب العرض من 

  
ر  -5 دول ھي البحرين والكويت ع ربأفي  األسرةعلى بيانات مسوح نفقات ودخل  فائض التشغيل بناءً  يقدَّ

التي  نتاجاإل من غير الواضح كيف يتم الحصول على بيانات دخول عواملو.  ةالسعوديالمملكة العربية وقطر و
  .عمال بشكل رئيسيت واألآتخص قطاع المنش

  
ر  -6 نه ال أال إ.  مجموعةفي معظم دول ھذه ال قتصاديةير في المخزون حسب بيانات المسوح االيالتغ يقدَّ
عتمد تحين في  ،دولةللختامية على الحسابات ال ويعتمد الكويت في ھذا التقدير.  طالق في لبناناإلقدر على ي

 لجداول العرضية ھذا البند في جانب االستخدامات النھائية ھمأوذلك على الرغم من  ،البواقي طريقة البحرين
  .واالستخدام

  
والتصنيف السلعي المعتمد في جداول العرض واالستخدام  مختلفةالربط بين التصنيفات الية تجري عمل  -7
 ،والبحرين وقطرية السعودالمملكة العربية واليمن و األردنھي  األعضاءفي خمس من الدول ية يدو طريقةب

خطاء يصعب في كثير من أالعمل اليدوي في ھذه التصنيفات وتعقيداتھا من مشاكل و عليهرغم ما ينطوي 
  .تتبعھا حياناأل
  
 قتصاديةوفائض التشغيل مثل المسوح اال نتاجتعدد مصادر وطرق تقدير بنود دخول عوامل اإلت  -8

 متعلقةالتوفيق بين المفاھيم الية مر الذي قد يضعف عملأل، اسرةومسوح نفقات ودخل األية المالرة وبيانات وزا
  .ةبھذه البنود من مصادرھا المتعدد

  
نھا استھالك أنھا صادرات وعلى أفي مصر على ية سواق المحلألتصنف مشتريات غير المقيمين من ا  -9

نه يخص غير أ أساسعلى فقط يسجل ضمن الصادرات  نفاقن مثل ھذا اإلأمع  ،عائلي نھائي في نفس الوقت
 طريقةإلى  التي تستندية سر المعيشألاالستھالكي النھائي ل نفاقتقدير اإل طريقةإلى  وربما يعود ذلك.  المقيمين

إجراء  نه يتمأوال يبدو .  مقيمةغير الية سر المعيشألاالستھالكي النھائي ل نفاقالتدفق السلعي التي تتضمن اإل
  .عديل الالزم على ھذا التقديرالت
  

ستخدام الاجداول العرض وضمن  إعاناتنھا أشركة كھرباء لبنان على لية تصنف المدفوعات الحكوم  -10
 منھنا وال بد .  ةالشركية مد في ميزانألعجز طويل اية لتغطأو  ،ةذا كانت مدفوعات متكررإما  توضيحدون 



-26-  

  

 الثانيةلة الحافي تصنف  أنھا ال سيمامختلفة، والمدفوعات  ھذين النوعين من جةمعال، حيث أن التوضيح
  ة.يإنتاج إعاناتكوليس  رأسماليةكتحويالت 

  
 سلعيةحسب المجموعات الية االعتماد على التوزيع النسبي للواردات في توزيع الرسوم الجمرك  -11

من المعلومات دة المستورھة الج ويستحسن في ھذا اإلطار تحديد.  ستخدامالافي جداول العرض ودة المعتم
ھا السلع إلي التي تنتمي سلعيةالعة حسب المجموية ع الرسوم الجمركيومن ثم توز ،البيان الجمركيفي دة الوار

يلي ذلك توزيع الرسوم .  ةالمستوردھة الج هيللقطاع الذي تصنف ف نتاجتقديرات اإل بناًء على ،ةالمستورد
ً  ،المستورد هيإل الثانوي الذي ينتمي نتاجالرئيسي واإل نتاجبناء على قيم اإل سلعيةللمجموعات الرة المقد  تفاديا

  لشمول مستوردات االفراد والعائالت.
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 ً   لبناء جداول العرض واالستخدامحة المقترية المنھج  -ثالثا
  األعضاء في الدول

  
على  سكواالذي قامت به اإلستطالع ناء جداول العرض واالستخدام في االبية منھجية قتصرت تغطا  

ية تستند المنھجو.  الجانب على ما تتيحه المعلومات التي توفرتمناقشة ھذا  اقتصرتوبالتالي  ،ةجوانب محدد
على توصيات نظام الحسابات  األعضاءاالستخدام في الدول وفي ھذا الدليل لبناء جداول العرض حة المقتر

إلى  األعضاء الدول قُّسمت لذلك،.  في ھذا المجال األعضاءوعلى تجارب الدول  ،2008 لعامقومية ال
في بناء جداول العرض  بةالتي لديھا تجر األعضاءالدول  األولىعة المجمو نتمجموعتين بحيث تضم

لدول في اإلى  وبالنسبة.  ةالدول التي لم يسبق لھا ان قامت بھذه التجرب الثانيةعة المجمو تتضمنو ،واالستخدام
المنھجيات التي تطبق في بناء جداول العرض واالستخدام بالقدر إلى  يتعرض ھذا الجزء ،األولىعة المجمو

  .سكوادراسة اإل وفرتھاالبيانات التي به الذي تسمح 
  

  ةصاحبة التجرب األعضاء: الدول األولىعة المجمو  -ألف
  في بناء جداول العرض واالستخدام  

  
  .األعضاءول العرض واالستخدام في الدول منھجيات بناء جدا: والً أ  

  
ساليب تقدير مكونات جداول العرض واالستخدام من حيث طرق التقدير ومصادر أيتناول ھذا الجزء   
  .مختلفةالتصنيف ال أنظمةستخدام اجة جانب درإلى  ،البيانات

  
  تقدير قيمة العرض من السلع والخدمات  -1

  
 ،المحلي من البضائع والخدمات نتاجكما ھو معروف اإليتضمن العرض من السلع والخدمات   

  :مصادر بياناته على النحو التاليو وقد تنوعت طرق تقدير ھذا الجانب.  المستوردات من ھذه السلعو
  

  (Domestic Output of Goods and Services) المحلي من السلع والخدمات نتاجاإل  (أ)
  

أھم مكون من مكونات جداول باعتباره المحلي  نتاجتقييم اإلھا إلي التي استند سسألتناول االستطالع ا  
 في حين استند، األعضاءفي نصف الدول  ساساأل أسعارإلى  التقييم استنديالحظ ان و.  العرض واالستخدام

ومن البديھي التساؤل في ھذا .  اليمن والكويت وقطرفي سعر المنتج  ، وإلىھامنع ربأفي سعر المشتري إلى 
ولذلك يمكن .  ساسبسعر األ بسعر المنتج دون تقييمه اوالً أو  بسعر المشتري نتاجتم تقييم اإل كيف اإلطار

تقييم  أساستوحيد ية المنتجين تم في سياق عمل أسعارالمشتري وب أسعارالمحلي ب نتاجن تقييم اإلأاالفتراض 
وھوامش النقل والضرائب على ية الھوامش التجار إضافةمن خالل  ،كافة مكونات جداول العرض واالستخدام

ً  ،المنتجات   .   20ساسسعر األإلى  على المنتجات عاناتمنھا اإل مطروحا
  

للبيانات دة التي تقوم ببناء جداول العرض والطلب على مصادر متعد األعضاءتعتمد الدول و  
 ةالمتخصص قطاعيةال قتصاديةوقد شكلت المسوح اال.  المحلي من السلع والخدمات نتاجباإل متعلقةال حصائيةاإل
المسوح وتشمل .  األعضاءالدول  في يھاواضح في االعتماد علالتفاوت بالرغم من ال ،ھم ھذه المصادرأ

                                                 
  .في المرفقاتانظر تفاصيل ونتائج االستطالع   20
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وقد تراوح .  المنتجةحسب السلع ية التفصيل نتاجالتي توفر بيانات اإلمن المسوح وغيرھا  صناعيةوال زراعيةال
تقديرات  إعدادكلي في  مجموعة تعتمد عليھا بشكل ھذه الدول بين للقطاعات فيية استخدام المسوح التفصيل

 في المائة من 50تعتمد عليھا في توفير  أخرى، ووفلسطين والكويت األردنكعة المحلي حسب السل نتاجاإل
ً  نتاجتقديرات اإل بنسبة  يةالسعودبشكل متواضع كالمملكة العربية  ھاخدمتست أخرىومصر والبحرين، ك تقريبا

حسب لة المفص تاجنفقد اقتصرت تقديرات اإل ،ما في لبنانأ.  )في المائة 30واليمن بنسبة ( )في المائة 20(
 إنتاجلتقدير ية الضريب داريةبالبيانات اإلنة االستعا تفي حين تم ،على المسح الزراعي المنتجةعة السل

  .خرىاأل يةنتاجاإلالقطاعات 
  

 ،دون تفاصيل حول التركيب السلعي نتاجاإلعن  يةإجمالالتي تضمنت بيانات  قتصاديةما المسوح االأ  
أما .  واليمنية السعودالمملكة العربية المحلي في كل من  نتاجاإل مصفوفةفقد استخدمت بشكل كبير في بناء 

للحصول  حصائيةللبيانات اإل أخرىمن ضمن مصادر  خارجيةالرة على بيانات التجا ااعتمدتفقطر وتونس 
 خارجيةالرة التي شكلتھا بيانات التجابة ن االستطالع لم يظھر النسأمع  ،سلعةحسب ال نتاجرات اإليعلى تقد

  .مقارنة مع غيرھا من مصادر البيانات التي استخدمت في ھاتين الدولتين
  

  المستوردات من البضائع والخدمات  (ب)
  

مشتريات إلى  إضافة ،المستوردات من الخدمات فقطبيانات مصادر اقتصر االستطالع على تحري   
ولذلك .  اما المستوردات من البضائع فلم يتم التحري عنھا في االستطالع بشكل موسع.  المقيمين من الخارج

من أو  خارجيةالرة التجا إحصاءاتاالفتراض ان بيانات المستوردات من البضائع يتم الحصول عليھا من  جرى
اما بيانات المستوردات من الخدمات .  األعضاءفي الدول ية كالدوائر والمؤسسات الجمركية مصادرھا الرسم

البنك المركزي دون  يقدرھاعلى ميزان المدفوعات (والتي  األعضاءالدول فة فقد اعتمدت بشكل كامل في كا
في  ةالمتخصصستخدمت بيانات المسوح احيث  ،وفلسطين األردنستثناء ا) بحصائيةاإل جھزةالتنسيق مع األ

 إحصاءاتللحصول على  ،جانب ميزان المدفوعاتإلى  ،في فلسطين إداريةوبيانات من مصادر  ،األردن
مشتريات المقيمين من الخارج على تقديرات  كذلك اعتمدت.  الستكمال جدول العرضية المستوردات الخدم
  .    ھذا البند يحسبستثناء اليمن الذي ال اب األعضاءمن قبل كافة الدول  ايإجمال ارقم ميزان المدفوعات

  
  (Trade and Transport Margins) وھوامش النقلية الھوامش التجار  (ج)

  
بشكل  تقدرفي حين  األعضاءدول من الدول  ل منفصل في خمسوالنقل بشكرة تقدر ھوامش التجا  
للقطاعات  قتصاديةمن المسوح اال تستخلصمع ان بيانات الھوامش  ،ي في لبنان وفلسطين والكويت وقطرإجمال
للحصول على  قتصاديةعلى المسوح اال األعضاءوقد اعتمدت معظم الدول .  األعضاءالدول فة في كا يةنتاجاإل

.  التدفق السلعي طريقةعلى  تعتمدان اللتينية السعودالمملكة العربية ستثناء تونس واقيم الھوامش بنوعيھا ب
في كل من لبنان والبحرين للحصول على بيانات لة شامأو ية لم تكن كاف قتصاديةيبدو ان بيانات المسوح االو

   وھوامش النقل.  ية التدفق السلعي في تقدير الھوامش التجار طريقةأيضاً ب استعانااذ ية الھوامش التجار
  

  ةعلى المنتجات والرسوم الجمركي عاناتواإل الضرائب  (د)
  

ول االضرائب على المنتجات وفق المستوى التفصيلي المعتمد في جد بتقدير األعضاءنصف الدول قام   
على نفس  نتاجعلى اإل عاناتجاء تقدير اإلكذلك .  يإجمالبشكل  ھاقدرتف باقي الدولأما  ،العرض واالستخدام



-29-  

  

 ،األعضاءل العرض واالستخدام في ست من الدول اوفي جدعلى مستوى التصنيف الوارد  قدرت بناءً ف ،النمط
  ر.  مثل مصر وفلسطين واليمن وقط األعضاءي في ما تبقى من الدول إجمالبشكل و
  

والضرائب على المنتجات عند  عاناتلتقديرات اإلاألول  المصدر داريةشكلت السجالت والبيانات اإلو  
جانب البيانات إلى  أخرى، غير ان بعض الدول اعتمدت على مصادر األعضاءكبر من الدول ألالجزء ا

ما في مصر فقد تم تقدير أ.  قتصاديةعلى المسوح اال ااعتمد اللذينواليمن  األردنكما ھو الحال في  داريةاإل
 استخدم لبنان، بينما داريةالمعلومات اإلإلى  إضافةدة على نسب محد والضرائب على المنتجات بناءً  عاناتاإل

معلومات ية لم يتضمن االستطالع او.  داريةجانب البيانات اإلإلى  على المنتجات عاناتالنسب في تقدير اإل
  حول مصادر بيانات الضرائب على المنتجات في الكويت.   

  
إلى  ضافةإ يالخليج مجلس التعاونفي  األعضاءالدول  استخلصتھا، فقد جمركيةما بيانات الرسوم الأ  

طريق تطبيق متوسطات سجالت الجمارك كمصدر رئيسي ووحيد، بينما تم تقدير ھذه الرسوم عن  منلبنان 
ً  تما مصر فقد اعتمدأ.  وفلسطين األردنفي كل من ية الجمركفة لنسب التعر  على ھذين المصدرين معا

تونس واليمن  واعتمدت.  جمركية) في توفير بيانات الرسوم الجمركيةالفة ونسب التعرية السجالت الجمرك(
 خارجيةلارة التجا إحصاءاتفي دة قيم المستوردات الوار من خالل استخدام خارجيةالرة التجا إحصاءاتعلى 

  ة.في تقدير الرسوم الجمركي
  

  من السلع والخدمات اتالستخداماتقدير   -2
  

 ؛نتاجمثل مستلزمات اإلطة استخدامات وسيإلى  للسلع والخدمات مختلفةقسم االستخدامات النت  
واالستھالك النھائي للمؤسسات التي  ،االستھالك الحكوميو ،مثل االستھالك النھائي العائليية واستخدامات نھائ

في  تغّيروال ،يجمالسمالي الثابت اإلأالتكوين الر جانبإلى  ،األسر المعيشيةالربح وتخدم  إلى تھدف ال
ستخدامات السلع والخدمات في الدول اب متعلقةمصادر البيانات ال ويمكن تلخيص.  المخزون والصادرات

وفق نتائج االستطالع الذي قامت على الشكل التالي، التي تعمل على بناء جداول العرض واالستخدام  األعضاء
  .سكوااإل به
  

  نتاجمستلزمات اإل  (أ)
  

للبيانات دة التي تقوم ببناء جداول العرض والطلب على مصادر متعد األعضاءاعتمدت الدول   
مثل المسوح  ةالمتخصص قطاعيةال قتصاديةالمسوح اال وقد شكلت.  نتاجبمستلزمات اإل متعلقةال حصائيةاإل
 ،األعضاءمن قبل الدول  عليھاحد ھذه المصادر مع تفاوت واضح في االعتماد أوغيرھا  صناعيةوال زراعيةال

استخدمت المسوح و.  خدمةالمستعة حسب السل نتاجلمستلزمات اإلية على الرغم مما توفره من بيانات تفصيل
وفلسطين والكويت فقط، في  األردنفي  نتاجللقطاعات كمصدر رئيسي ووحيد لبيانات مستلزمات اإلية التفصيل

 ةالمتخصص قتصاديةالمسوح اال وشكلت.  في لبنان وتونس واليمن أخرىجانب مصادر إلى  حين استخدمت
ً  مصدراً  ،ةللسلع والخدمات الوسيط يةإجمال اً والتي تتضمن بنود ،للقطاعات  نتاجلبيانات مستلزمات اإلخر آ ھاما

سواء تلك التي ية والمعامالت الفن خارجيةالرة بيانات التجا كذلك شكلت.  واليمن والبحرينية في مصر والسعود
  .  للبيانات المطلوبة أخرىمصادر  سابقةية تحديث معامالت فنأو  من الخبراءدة توفرت بمساع
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  وفائض التشغيل نتاجدخول عوامل اإل  (ب)
  

 قتصاديةھمھا المسوح االأ ،ساليبأطرق ودة بعتقدر  نتاجدخول عوامل اإلأن نتائج االستطالع  بينت  
 األعضاءوقد عمدت كافة الدول .  للضرائببة بالنس داريةالبيانات اإلإلى  باإلضافة ،دولةللختامية والحسابات ال

في ھذه  نتاجيالحظ ان تقدير دخول عوامل اإلتقدير ھذه البنود باستثناء لبنان، كما إلى  التي شملھا االستطالع
والحسابات  ،للقطاعات قتصاديةاستخدام بيانات المسوح االك ،سلوب في نفس الوقتأمن  أكثرالدول اتبع 

  . دولةللختامية ال
  

الربح إلى  تھدف ال تيالمؤسسات الاألسر المعيشية واستھالك الحكومة واستھالك إلنفاق النھائي على اا  (ج)
  ةاالسر المعيشي وتخدم

  
لألسر المعيشية المصدر الرئيسي لبيانات االستھالك النھائي اإلنفاق لألسر المعيشية تعد مسوح الدخل و  

 نفذتو األردنبشكل دوري كل سنتين في بعض الدول مثل مصر وعادًة تنفذ ھي و األعضاءفي كافة الدول 
 ً يجري .  وةالسعوديالمملكة العربية كل خمس سنوات في لبنان وتونس و ھافي فلسطين، بينما يتم تنفيذ سنويا

إلى رة نه لم يتم االشاأال إ ،مخصصات لالجئين الفلسطينيين والسوريين إضافةتعديل ھذه التقديرات في لبنان ب
 أخرىكما يالحظ ان ھناك مصادر .  الفترات التي ينفذ فيھا ھذا المسح في اليمن والبحرين والكويت وقطر

في حين يلجأ  ،كما يحدث في البحرين داريةتوفير بيانات االستھالك العائلي مثل البيانات اإلمجال تستخدم في 
      الستكمال بيانات االستھالك العائلي. إحصائيةساليب أعدة إلى  المختصون في اليمن

  
 داريةمن خالل البيانات اإل األعضاءالدول فة في كا عامةالية بالنفقات الحكوم متعلقةتتوفر البيانات ال  

ان إلى رة شاإلمع ا ،دولةللختامية والحسابات ال ،عامةوالميزانيات ال ،ةعن وزارات الماليرة كالسجالت الصاد
ً  األردن  حكومةالنة التي ال ترد ضمن مواز عامةمن المؤسسات العة على مسح خاص يشمل مجمو يعتمد ايضا
فتتوفر بياناتھا بشكل  ،الربح وتخدم العائالتإلى  فدتھال ما فيما يتعلق بنفقات المؤسسات التي أ.  ةالمركزي

ستثناء مصر التي تقوم بتقدير ھذا اب ،األعضاءكبر من الدول ألفي العدد ا ةعام من خالل المسوح المتخصص
.  2009لعام قومية االستھالكي النھائي وفق تقديرات الحسابات ال نفاقلإلقة على تحديث النسب المشت بناءً  نفاقاإل
    .األسر المعيشيةالربح وتخدم إلى  حول نفقات المؤسسات التي ال تھدف إحصاءاتأي  ما في لبنان فال تتوفرأ

  
  )Other Uses of Goods and Services( للسلع والخدمات خرىاالستخدامات األ  (د)
  

من السلع  خرىباالستخدامات األ متعلقةحول مصادر البيانات الية معلومات كافوفر االستطالع يلم   
اال فيما يخص الجزء من  ،المخزونفي  تغّيروال ،والصادرات ،يجمالي الثابت اإلرأسمالكالتكوين ال ،والخدمات

ميزان شكلت تقديرات و.  في المخزون تغّيروال الصادرات المتعلق بمشتريات غير المقيمين من الداخل
ي من ميزان إجمالوالتي توفرت على شكل رقم  ،ھم لمشتريات غير المقيمين من الداخلألالمدفوعات المصدر ا
رستثناء اليمن اب األعضاءالدول فة المدفوعات لدى كا   ھذا البند من الصادرات.  حيث ال يقدَّ

  
في مصر  خاصةو ،في المخزون تغّيرھم مصدر لبيانات الأ قتصاديةمسوح القطاعات اال وقد شكلت  

، في حين توفرت ھذه البيانات من خالل ةالسعوديالمملكة العربية قل في أبة وبنس ،وفلسطين وقطر األردنو
فقد استخدمت كمصدر لبيانات المخزون لة للدوختامية ما الحسابات الأ.  في البحرين األسرةمسوح نفقات ودخل 

ساليب أحد أفي تونس وباستخدام  قتصاديةجانب المسوح ااالإلى  ،واليمنفي كل من تونس ية الحكومنشطة لأل
  ن بيانات المخزون ال تتوفر بشكل كامل في لبنان.أإلى رة شاإلتجدر او  .البواقي من قبل المختصين في اليمن
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  سلعية) والصناعية(ال قتصاديةاالاألنشطة تصنيفات   -3
  

  )ISIC(التصنيف الدولي الصناعي الموحد   (أ)
  

بة نصف الدول صاحبة التجرسوى  هطبقفلم ي ،استخدم نظام التصنيف الصناعي الموحد بشكل متواضع  
وفي ھذه المعطيات ما يدل .  القسمأو  عةالمجموأو  في بناء جداول العرض واالستخدام على مستوى الباب

لتطبيق النظام على  يةنتاجاإلاألنشطة و نتاجمن بيانات اإلية عدم قيام ھذه الدول بتوفير تفاصيل كاف على
التي تقوم  قتصاديةمن البيانات التي توفرھا المسوح االدة على االستفا على عدم قدرتھاأو  ،مستوى الفرع مثالً 

في عرض بيانات جداول العرض واالستخدام التي نظمة االمكانيات التي تتيحھا ھذه األ عدم استغاللأو ، بھا
   ،وفلسطين وتونس والكويت األردنوقد اقتصر تطبيق ھذا النظام على مستوى الفرع على .  ھاؤيجري بنا

  .تقوم بھاالتي  قتصاديةمن التفاصيل التي توفرھا المسوح االتستفيد ھذه الدول  ما يدل على أن
  

  )(CPCالتصنيف السلعي المركزي   (ب)
  

اذ اقتصر التطبيق على  ،الصناعي الموحدالتصنيف نظام  تطبيق كن تطبيق ھذا النظام أفضل منيلم   
ربع أالقسم في أو  بينما طبق على مستوى الباب ،وتونس والكويت األردنعلى ية الفرع ةوالفئ ةمستوى الفئ

من التصنيف  بدالً  سلعيةلتصنيف المجموعات ال ستخدم التصنيف الصناعي الموحدوا ،األعضاءدول من الدول 
قل من حيث التركيب أومن المعلوم بأن بناء جداول العرض واالستخدام بتفاصيل .  المركزي للمنتجات

نه يحد من أكما  غراض التحليل االقتصادي والتخطيط،ألمنھا دة الصناعي والسلعي يقلل من درجة االستفا
   .ةالتقدير الثالث المعروفطرق وفق ي جمالفي تعقب التباينات في تقدير الناتج المحلي اإل تھافعالي

  
  )(COICOP نفاقستھالك الفردي حسب الغرض من اإلإلتصنيف ا  (ج)

  
على  نفاقواإل ،ةذائيغالمواد العلى  نفاقسري كاإلألنفاق الإلية عشر فئات رئيسھذا التصنيف يتضمن   

فضل أكان ستھالك النھائي العائلي ويالحظ ان تطبيق التصنيف المعتمد لال.  على السكن نفاقاإلوالمالبس 
 ً  األعضاءنصف الدول ة تقطبفقد .  للتطبيقالمستوى التفصيلي أو  همن حيث عدد الدول التي طبقت ، سواءنسبيا

في فلسطين واليمن وعلى مستوى القسم في عة طبق على مستوى المجمو في حين، ،على مستوى الفرع
  .ماھيتھالم تتضح  أخرىوقطر فقد طبقت مستويات ية السعودالمملكة العربية ما في أ.  البحرين

  
  (COFOG) حكومةتصنيف وظائف ال  (د)
  

التي صنفت ية وظائف الحكومالحسب  عامةال حكومةتقدير االستھالك النھائي لل فيھذا التصنيف يعتمد   
   وغيرھا.  ،قتصاديةوالشؤون اال ،جتماعيةاالية والحما ،والدفاع ،والتعليم ،ةالصحكفي عشر مجموعات 

دول ھي فلسطين  ثالثستثناء ااالستطالع بفي التي شاركت  األعضاءھذا التصنيف معظم الدول  طبقوقد 
  .لبنانو روقط

  
  قم ببناء جداول العرض واالستخدامالتي لم ت األعضاء: الدول الثانيةعة المجمو  -باء

  
ببناء جداول  اللتين لم تقوما بعدوالسودان،  اإلمارات العربية المتحدةدولتي عة تضم ھذه المجمو  
  على التوالي.  2016و 2015عام  بناءھا فيغير انھما تعتزمان  ،االستخداموالعرض 
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دة المتحالعربية مارات إللبناء جداول العرض واالستخدام في ا الزمةالبيانات الحد أدنى من توفر يال و  
 نتاجمثل مستلزمات اإل ،واضح في بعض انواع البياناتال بسبب النقص ،سكواتنفيذ استطالع اإل لحظةحتى 

جانب توفر بيانات التكوين الرأسمالي حسب النشاط االقتصاي فقط وليس إلى  ،يإجمالالتي ال تتوفر اال كبند 
في ھذا البلد لتطبيق التصنيف الدولي  قتصاديةاالاألنشطة  إحصاءاتتتوفر و.  صل الرأسماليألحسب نوع ا

 المنتجةحول السلع والخدمات رة ن ھذه البيانات غير متوفأال إ ،الصناعي الموحد على مستوى الباب والقسم
وجه أومن .  ةيساساأل سعارألافھو  نتاجتقييم اإلالمعتمد في  ساساألما أ.  حسب التصنيف السلعي المركزي

وھوامش ية الھوامش التجاربجداول العرض واالستخدام ما يتعلق لبناء الزمة في البيانات ال خرىاأل النقص
 ،خدماتسلع دون الفتتوفر لل خارجيةالرة اما بيانات التجا.  واالستھالك النھائي العائلي عاناتواإلالنقل 

.  السعر (فوب) أساسال تقيم على و ،حسب التصنيف السلعي المركزي فيما يتعلق بالمستوردات فقط وتصنَّف
  مشتريات المقيمين من الخارج ومشتريات غير المقيمين من الداخل.   كذلك ال يتم تقدير

  
تتوفر  إذھذه الجداول، بناء لالزمة ال حصائيةجل توفير البيانات اإلأمن  اً واضحةالسودان جھود ويبذل  

لتطبيق التصنيف الدولي الصناعي الموحد (التنقيح الثاني) على مستوى  قتصاديةاالاألنشطة  إحصاءات هيف
السلع والخدمات ب في ما يتعلقرة ن ھذه البيانات غير متوفأال إالمنتجين،  أسعارب نتاجويتم تقييم اإل.  القسم

  التي  نتاجفي بعض البيانات مثل مستلزمات اإل نقصھناك و.  حسب التصنيف السلعي المركزي المنتجة
ببنود ية مسوح ميدان من خالل ،ةوالخدمي سلعيةيين للمستلزمات الإجمالال تتوفر بشكل تفصيلي انما كبندين 

ً .  إجمالية اما البيانات .  ومشتريات غير المقيمين من الداخل ،بيانات مشتريات المقيمين من الخارج وتغيب كليا
بيانات و ،صلألالتكوين الرأسمالي حسب النشاط االقتصادي ونوع االتي يمكن توفيرھا فھي بيانات أو  رةالمتوف

 جانبإلى  ،واالستھالك النھائي العائلي ،عاناتواإل ،وھوامش النقل ،ةوالھوامش التجاري ،في المخزون تغّيرال
السعر  أساسال تقيم على  إال أن المستوردات.  حول السلع والخدمات على السواء خارجيةالرة بيانات التجا

من خالل  نتاجالتي يجري العمل على توفيرھا بيانات دخول عوامل اإلأو  رةومن البيانات المتوف.  (فوب)
بيانات االستھالك العائلي و، داريةوالبيانات اإل ،تآللمنشختامية والحسابات ال ،سرةمسوح نفقات ودخل األ

  . والنھائي
  

   ً   .العرض واالستخدامناء جداول لبحة المقترية المنھج  -ثانيا
  

ً  أشير   المحلي من  نتاجاإل مصفوفةھي ية فرع مصفوفاتثالثة ن جدول العرض يتكون من أإلى  سابقا
مصفوفة ثالثة غرضھا إجراء التعديالت الخاصة و ،ةوالخدمي سلعيةالمستوردات المصفوفة السلع والخدمات، و
ما يعرف بجدول أو  ،على المنتجات عاناتالضرائب واإلوالنقل وصافي ية الھوامش التجاربالتسعير وتتعلق ب

   :ھذه الجداول وفي ما يلي تفاصيل التقييم.  إعادة
  

  جدول العرض  -1
  

  المحلي نتاجمصفوفة اإل  (أ)
  

ً  المنتجةتحتوي صفوف ھذا الجدول على مختلف السلع والخدمات    ضمن مجموعات فة والمصن محليا
ت) آ(المنش يةنتاجاإلفتحتوي على كافة الوحدات  أما أعمدته  .المركزي للسلع وفق النظامية وخدم سلعية
   ةقيم نتاجفي جدول اإلدة تمثل القيم الوارو  .(CPC) حسب التنقيح الرابع صناعيةضمن مجموعات فة المصن
فعلى .  من مختلف السلع والخدمات التي تحتل الصفوف ،عمدةاأل التي تحتل صناعيةالمجموعات الته ما انتج

من ھذه  صناعيةالمجموعات الأو  الصناعاتأنتجته ما  قيمةاألول  في الصفدة تمثل القيم الوار ،سبيل المثال
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ي جمالاإل نتاجاإل قيمة مصفوفةمجموع قيم الصف الواحد في ھذه ال ويشكل  .ةعة السلعيالمجموأو  عةالسل
في حين يمثل مجموع العامود مجمل  ،الصناعاتفة ھا من قبل كاإنتاجوالتي تم  ،التي تحتل ھذا الصفعة للسل

المحلي  نتاجويتكون اإل.  21بالصفوفلة في ھذا العامود من مختلف السلع الممث صناعيةالعة ما انتجته المجمو
والتي  يةنتاجاإلالسلعي والخدمي لمختلف االقطاعات  نتاجاإل قيمةعلى مستوى االقتصاد الوطني من مجموع 

  :ما يليتتضمن 
  

السوقي  نتاجوالفرق بين ھذين النوعين ھو ان اإل.  غير السوقي نتاجالمحلي السوقي واإل نتاجاإل  )1(  
.  ةموجبية وتحقيق فوائض تشغيل اقتصادية أسعارفي السوق ب هضه بھدف عرإنتاجما يتم ھو 
 بدونأو  اقتصاديةغير  أسعارالسوق بفي  هضه وعرإنتاجما يتم فھو غير السوقي  نتاجاإل أما

والمؤسسات  عامةال حكومةبأنشطة الية أساسرة غير المسوق بصو نتاجولذلك يرتبط اإل.  مقابل
غير  نتاجالسوقي واإل نتاجالتمييز بين اإلو.  األسر المعيشيةالربح وتخدم إلى  التي ال تھدف

  :على النحو التالي نتاجتقييم اإل طريقةالرتباطه ب بغاية األھميةالسوقي 
  

مة مھ أسعاربھدف بيعھا ب المنتجة من خالل مجموع قيم المخرجات السوقي  نتاجيقيم اإل  -أ    
 ً   ؛22اقتصاديا

وصافي  ،وتعويضات العاملين ،نتاجمن خالل مجموع قيم مستلزمات اإل نتاجيقيم اإل  - ب    
يفترض بفائض  عليهو.  س المالأواستھالك ر ،على المنتجات عاناتواإل ،الضرائب
  .اً ن يساوي صفرأالتشغيل 

  
 أوليةكمواد  الستخدامه إما يةنتاجاإلت والوحدات آلالستھالك الذاتي والذي تقوم به المنش نتاجاإل  )2(  

وإلى جانب .  القطاعأو  ضمن نفس المشروع يةنتاجاإلمن قبل الوحدات مالية  كسلع رأسأو 
لالستھالك المنزلي الذاتي تدخل ضمن تعريف  إنتاجيةطة يقوم القطاع العائلي  بأنش ،تآالمنش
 ،خشابألوقطع ا ،يةالبر تجميع الثمار أنشطةووتخزينھا،  زراعيةمنھا المنتجات ال ،نتاجاإل

لمالكي بة وااليجارات المحتس ،ةالمعمرية السلع المنزلنة وتصليح وصيا ،سماكوصيد األ
  ؛23العقارات

  
وذلك في الحاالت التي تمتد فيھا  ،المحلي نتاجمن اإل اً يعتبر  جزءالذي تحت التصنيع  نتاجاإل  )3(  

ً إنتاجلة في ھذه الحا نتاج، حيث يعتبر اإلةطويلية زمنرة فت على يةنتاجاإلية العمل غير مكتمل  ا
إنجازه  تحت التصنيع قيمة ما تم نتاجاإل قيمةوتمثل .  لتسليمه للمشتريأو  وغير قابل للتسويق
عة زرا وتشكل.  المخزونفي  تغّيرضمن الوتسجل  ،ةالمحاسبيرة الفتية من المنتج حتى نھا

ي ذالية فالم السينمائألا إنتاجإلى  إضافة ،تحت التصنيع نتاجعلى اإللة مثألحد اأرة االشجار المثم
  ؛ليكتمل ،ةمن وجھة نظر الحسابات القومي ،ةواحدية محاسبرة من فت أكثرإلى  يحتاج

  
بالمخزون  تغّيرضمن اللة والذي يدخل في ھذه الحاعة من السلع تامة الصنع غير المبا نتاجاإل  )4(  

كمدفوعات  وإما للتصدير إما ،ةالمقايضأو  بھدف استخدامه اما للبيع ،ةالمحاسبيرة في نھاية الفت

                                                 
  .14.13فقره ، 2008نظام الحسابات القومية   21

  .السوقي نتاجلمزيد من التفاصيل حول مكونات اإل 2008لعام قومية من نظام الحسابات ال 6.99انظر الفقره   22

نتجات العائلية التي تدخل ضمن للم ةالكامل ةللحصول على القائم 2008لعام قومية من نظام الحسابات ال 6.32انظر الفقره   23
  .نتاجتقديرات اإل
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 أخرى إنتاجيةجانب استخدامه من قبل وحدات إلى  للعاملين،ية تعويضات عينأو ية عين تحويلية
 تغّيرالتقدير ذلك الجزء من النة في س نتاجوال يدخل ضمن اإل.  ينتاجضمن نفس القطاع اإل

  ة؛ه في سنوات سابقإنتاجن الذي تم بالمخزو
  

عتبر الذي يالسري) أو  غير الرسمي (مخرجات النشاط االقتصادي الخفي نتاجاإل أنشطة إنتاج  )5(  
قد  نتاجأن قياس ھذا النوع من اإلإلى  وتجدر اإلشارة.  المحلي نتاجمن اإل اً من حيث المبدأ جزء

 ً على اخفاء األنشطة ھذه  إنتاجبسبب حرص العاملين في ية العملية من الناح ال يكون ممكنا
يتم اخفائھا ية قانونأنشطة أو  ،ةغير قانوني أنشطةنھا قد تكون أھمھا أدة سباب متعدألانشطتھم 

بسبب عدم أو  ،ةالصحيمة لعدم احترام معايير السالأو  ،بھدف التھرب من دفع الضرائب
في ظة من الدول نجاحات ملحوعدد  حققوقد .  تھالمزاول بةالحصول على التراخيص المطلو

إلى  ،نتاجالمسوح التي تصمم وتنفذ بھدف تقدير ھذا النوع من اإل خالل من ،نتاجتقدير ھذا اإل
األنشطة جھة ل خاصة  ه،ميقيت فيية مرضالنتائج ال ذاتالتدفق السلعي  طريقةجانب تطبيق 

  .واالنشاءات زراعيةال
  

  ةوالخدمي سلعيةالمستوردات ال  (ب)
  

ية واالستھالك يةنتاجاإلتتضمن المستوردات من السلع والخدمات ما يتم استخدامه من قبل الوحدات   
كانت إذا  ماعبغض النظر  ،مقيمةغير ال يةنتاجاإلالوحدات طة بواس المنتجة من السلع والخدمات  مقيمةال

مستوردات الوحدات إلى  وھي بذلك تنقسم.  م الألة للدوية تقع ضمن الحدود الحغراف يةنتاجاإلالوحدات 
 ئمن موانية من خالل المعابر الحدودأي  ،للحدودرة للسلع والخدمات العاب مقيمةالية واالستھالك يةنتاجاإل

 مقيمةالية واالستھالك يةنتاجاإلمن قبل الوحدات كة والخدمات المستھلالسلع و ؛ةومطارات ونقاط الحدود البري
   .)خرىفي الدول األلة العامية (القطاع العائلي والسفارات والبعثات الدبلوماس

  
وبغض النظر عن التقسيم سالف الذكر، تصنف المستوردات في جدول العرض حسب تصنيف   

 نتاججانب اإلإلى  وذلك حتى يتم دمجھا في جدول العرض ،نتاجالمعتمد في جدول اإل سلعيةالمجموعات ال
الھوامش  إضافةمن خالل  ،المحلي نتاجنھا شأن اإلأش ،المشتري أسعارعادة التقييم بإل إلخضاعھا ،المحلي
إلى  الصددھذا في رة شاإلوال بد من ا.  على المنتجات عاناتوھوامش النقل وصافي الضرائب واإلية التجار

مع ان تقدير  ،ةال يجب ان تسجل ضمن المستوردات الوطني مقيمةمستوردات الجھات والھيئات غير الان 
  .    ةوفق ھذه القاعد يطبَّقالمستوردات في ميزان المدفوعات ال 

  
  مصفوفة التعديالت  (ج)

  
السلع تشمل ھذه المصفوفة على عدة أعمدة يتم من خاللھا إدخال التعديالت الالزمة على قيمة   

والخدمات لتصبح قيمتھا النھائية بسعر المشتري بحيث تنسجم ھذه القيمة مع إجمالي قيمة العرض من السلع 
  والخدمات.

  
  وھوامش النقلرة ھوامش التجا  )1(  

  
 ،يينإنتاجتمثل قطاعين  فھي.  ةعن باقي االنشط خصوصية تميزھا وھوامش النقلرة ھوامش التجال  

والمستوردات من  نتاجتقييم جدول اإل إعادةتستخدم في و.  في جدول العرض خرىشأنھا شأن الصناعات األ
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بين السلع في صفوف  نتاجلإلبة والنقل بقيم موجرة تظھر ھوامش التجاو.  المشتري أسعارإلى  ساساأل أسعار
 أسعارإلى  ساساأل أسعارمن  نتاجتقييم تقديرات اإل إعادةعند و.  عمدةوضمن الصناعات في األ نتاججدول اإل
بھذه  خاصةستثناء الصفوف الاب سلعيةالتقييم بقيم موجبة لكل المجموعات ال إعادة مصفوفةتظھر في  ،المشتري
في  خرىاألدة والمستور المنتجة قيم الھامش المقدر للسلع تعادل مجموع ية حيث تظھر بقيم سلب ،الھوامش
  .العرض جدول

  
جانب إلى  جزء من سعر المشتري حقيقةفي ال ھاانإلى  والنقلرة لھوامش التجا الخصوصيةھذه تعود   
والمستوردات  نتاجقيم اإلإلى  بحيث تضاف ھذه البنود ،منھا على المنتجات عاناتاإل مع طرح ،الضرائب

قطاع خدمات  إنتاجية تمثل الھوامش التجار ،أخرىومن ناحية .  سعر المشتريإلى  ساسلتحويلھا من سعر األ
كالنقل  ،ةقطاع النقل والتخزين بأوجھه المتعدد إنتاجفي حين تمثل ھوامش النقل  ،جملةوتجارة ال ةتجارة التجزئ

تظھر ھذه الخدمات ضمن  ،وبالتالي.  الركاب والمسافرينأو  لبضائعلسواء  ،البري والبحري والجوي
 خاصةال صناعيةالضمن المجموعات دة بينما تظھر في االعم ،نتاجفي صفوف جدول اإل سلعيةالمجموعات ال

وبين خدمة النقل  ،بين خدمات النقل التي يتحملھا المشتري بشكل منفصللة ويجب التمييز في ھذه الحا.  بھا
ً والتي ال يجوز اعتبارھا نشاط ،نتاجالتي يتحملھا المنتج كجزء من كلفة اإل وتظھر كلفة .  بحد ذاته منفصالً  ا

للوقود وزيوت المحركات ورواتب  ةعبر استھالك المنشأ نتاجالنقل في ھذه الحالة من خالل مستلزمات اإل
  العمال والسائقين.  أجورو
  

لة الجمرة تجا خدمةذلك ان .  ةان ھذا التمييز ال ينطبق على الھوامش التجاريإلى رة وتجدر االشا  
بل منتجو قطاع  ،(سعر المنتج) كحال ھامش النقلعة ال يمكن ان يوفرھا المنتج كجزء من سعر السل ةوالتجزئ

تقييم  إعادةھوامش النقل في ية وتكتمل تغط.  ةمن المنتج مباشرعة عندما ال يتم شراء السل ،ةالخدمات التجاري
العرض بسعر المشتري من خالل تعديل قيم المستوردات (سيف) في جدول العرض الستبعاد تكاليف نقل 

  .لبلد المستوردل يةنقطة العبور الحدودإلى  المستوردات من البلد المصدر
  

  على المنتجات عاناتالضرائب واإل  )2(  
  

ً  إعادةعمدة جدول أحد أعلى المنتجات  عاناتتشكل الضرائب واإل   ، وھو الجدول التقييم كما ذكر سابقا
تشمل الضرائب .  المشتري أسعارإلى  ساساأل أسعارالمحلي والمستوردات من  نتاجالذي يتحول من خالله اإل

غراض ألأو  والخدمات نتيجة الستخدامھا لالستھالك الذاتيعلى السلع قة المستحبة الضري على المنتجات
    ، وشتى اشكال الضرائب على المبيعات. المضافة قيمةالبة ويشمل ذلك ضري.  يرأسمالالتكوين ال

  
مقابل بدون ية فھي مدفوعات حكوم ،ةعلى المنتجات التي يمكن اعتبارھا ضرائب سالب عاناتما اإلأ  

 قيمة أساسعلى أو  ،نتاجمستوى وكميات اإلأو  ،المنتجةعدد الوحدات  أساستدفع على  ،عمالأللصالح قطاع ا
ة.  السلع والخدمات المنتج نتاج أو أسعارثير على كميات اإلأالتإلى  بحيث تھدف ،ةه من قبل المؤسسإنتاجما تم 

ً  عاناتوقد تدفع ھذه اإل السائد في عة ية فروقات في سعر السلأالعتبارات تتعلق بتعويض المنتجين عن  أيضا
على المنتجات ال  عاناتان اإلإلى  في ھذا السياقشارة إلبد من ا الو.  به المنتج يبيعھاالسوق والسعر الذي 
.  ةتحويالت جاريأو  اجتماعيةمنافع لة في ھذه الحا تصبح ألنھا ،لقطاع العائالتأو  تدفع للمستھلك النھائي

لتغطية أو  ية رأسمالصول الألالتي تتلقاھا المؤسسات لتمويل اقتناء اية المنح الحكوم كذلكال تشمل  وھي
  .رأسماليةالتي تعتبر تحويالت و ،ةتلف في الموجودات الثابتأي  عنمة الخسائر الناج
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أو  دةواح قيمةعلى المنتجات في جدول العرض ك عاناتالضرائب واإل قيمةظھار إإلى  وھناك اتجاه  
ً أو  ،الضرائب على المنتجاتقيمة صافي  عامود واحد يمثلفي   ،عاناتاإل منھا قيمة قيمة الضرائب مطروحا

الذي يمثل جدول العرض  4جدول الفي جدول العرض (انظر  سلعيةحسب التصنيف المعتمد للمجموعات ال
   ).ةبمكوناته الثالث

  
  اجداول العرض واالستخدام وتوقيتھتقييم قيود  أسس  )د(
  

   ً لعرض السلع والخدمات ية تقييم عدد من بنود الجداول الفرع أسسإلى  في ھذا الدليل أشير سابقا
تقييم كافة مكونات جدول  أسس حول وفي ما يلي تفاصيل إضافية.  المحلي والمستوردات نتاجمن اإل المكون

  العرض. 
  

  المحلي نتاججدول اإل  )1(  
  

 أسعارفئة و ،ساساأل أسعارھي فئة ثالث فئات في  نتاجفي جدول اإل المنتجة تقيم السلع والخدمات   
 إعادةأو  ما قبل التعديل أسعاروھي  ساساأل أسعارستخدم في التقييم اذا تعذر الحصول على تي تالمنتجين (ال

  على النحو التالي: سعارھذه األف وتعرّ .  المشتري أسعارفئة والمشترين)،  أسعارالتقييم ب
  

أو  سلعةمن دة واحدة : ھو السعر الذي يستحق للمنتج من قبل المشتري مقابل وحساسسعر األ  -أ  
ً و ،على المنتجاتضرائب ية أمطروحا منه  ،نتاجمن اإلنة معي خدمة  عاناتاإله يإل مضافا
  ة؛فاتورالإلى  منفصلوال يتضمن ھذا السعر كلفة النقل التي تضاف بشكل .  يةنتاجاإل

 ،منتج معينمن دة واحدة سعر المنتج: ھو السعر الذي يستحق للمنتج من قبل المشتري مقابل وح  -ب  
بة بضريفة من الضرائب المعروأو أي  المبيعاتبة غير ضري نتاجلضرائب على اإلا بما يشمل

وال يتضمن ھذا السعر كلفة النقل .  ل للمشتريضرائب المبيعات التي تحمّ أو  المضافة قيمةال
  ؛24الشراء بشكل منفصلرة فاتوفي التي تظھر 

ية خدمأو  سلعيةدة المشتري: ھو السعر الذي يدفعه المشتري مقابل الحصول على وح سعر  -ج  
من ضرائب أي  مطروحا منه ،في الزمان والمكان الذي يحدده المشتري ،نتاجمن اإلدة واح

يتضمن ھذا السعر كلفة و.  للخصم من قبل المشتريلة القاب المضافة قيمةضرائب الأو  المبيعات
   .25الشراء بشكل منفصلرة النقل التي تظھر بفاتو

  
رئيسيين ھما  ينأساس إلى قتصاديةاالالمعامالت بين الوحدات أو  توقيت القيود وتستند عملية تسجيل  

 نتاجتسجيل قيود جدول اإلب 2008 لعامقومية ويوصي نظام الحسابات ال.  االستحقاق أساسالنقدي و ساساأل
ً  اً منھا ان جزء ،النقدي ساسبسبب بعض االشكاليات التي تصاحب تطبيق األ ،االستحقاق أساسعلى  من  ھاما

االستحقاق ان  أساساعتماد يتطلب و.  ةغير نقدي أسسنفذ على ي قتصاديةاالاألنشطة التدفقات التي تتم بين 
التي  صفقةللجة نتي ،صفقةحق معين بين اطراف الأو  التي يتحقق فيھا التزام معين لحظةتسجل المعامالت في ال

ية الحق عند اتمام عملأو  ويزول ھذا االلتزام.  ةالمستحق قيمةبغض النظر عن شروط وتوقيت دفع ال ،نفذت
حتى يتم تسجيلھا ضمن الحسابات ما  اقتصادية قيمة صفقةأي  عن تنتجيجب ان  ،حوالألفي جميع او.  الدفع

                                                 
  .6.51 ةالفقر، 2008لعام قومية نظام الحسابات ال  24

  .6.64 ةالفقر، 2008لعام قومية نظام الحسابات ال  25
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 ،طراف في الوقت الذي تدفع فيهألاالتي تتم بين  صفقةال قيمةتسجيل إلى  النقدي فيستند ساسما األأ.  ةالقومي
  . صفقةالإجراء  عن الناتجاستيفاء الحق  هيفي الوقت الذي يتم فأي 

  
نقل لللبيع ولة وتصبح المنتجات قاب ،يةنتاجاإلية في اللحظة التي تكتمل فيھا العمل نتاجاإل قيمةتسجل و  
ال يشترط ان يباع ھذا  نتاجاإل قيمةوھذا يعني ان تسجيل .  دراجھا ضمن المخزونإأو  ،المشتريإلى  ملكيتھا

ً  نتاجاإل تسجيل ية لتخضع عمكذلك .  ةفي الحسابات القومي إنتاجحتى يتم تسجيل قيمته ك وتدفع قيمته لحظيا
  :ھما قاعدتينإلى  نتاجاإل
  

تسجيل قيمة ية ان عملأي  نما وردت في الحسابات بنفس الوقت،يأ نتاجاإل قيمةتسجل   -أ    
مخرجات يجب ان تتم في ال قيمةتتضمن  التيية والفرع يةجمالابات اإلالمخرجات في الحس

  ؛لحظةنفس ال

نفس بو قيمةبنفس ال يةنتاجاإلية طراف العملأب خاصةفي كافة الحسابات ال نتاجاإل قيمةتسجل   -ب    
  .التقييم أساس

  
  قيود جدول المستوردات  )2(  

  
إلى  إضافة ،دولةللية والجوية والبحرية المستوردات جميع السلع التي تعبر نقاط العبور البر تشكل  

م المستوردات على تقيّ و.  مباشرة خارجيةسواق الألن من اوالمقيم ويستھلكھا يشتريھا التي خدماتالوسلع ال
ما المستوردات من السلع أ.  مينأتكلفة الشحن والت شامالً دة المستور سلعةوھو سعر ال ،السعر (سيف) أساس

وھو السعر الذي يعادل  ،م بسعر المشتريفتقيّ  ،والخدمات التي تشترى من الخارج مباشرة من قبل المقيمين
(فوب)  قيمةالإلى  في جدول العرضقيم المستوردات  وتحّول.  عبر الحدودلة التي تدخل الدو سعر المستوردات

  تكاليف النقل. إضافةمن خالل 
  

لشحنات ية السلطات الجمرك تحررھاالتي ية البيانات الجمركإلى  استنادادة المستور السلع ةتقدر قيمو  
تعتبر  ،لذلك.  والتي تتبع نظام التصنيف المنسق ،دولةللية والجوية والبحرية ربالبضائع التي تعبر الحدود ال

  بالمستوردات.  متعلقةال حصاءاتإلمصدر لھم أوجداولھا ية البيانات الجمرك
  

.  جمركيةفي البيانات الدة وار كما ھي )سيف( قيمةعلى الي أساسيعتمد تقييم المستوردات بشكل و  
على نقل بة الشحن والتأمين المترتتكاليف  تضاف ،ةيساساأل سعارسعر متسق مع األإلى  ھذا السعرتحويل ول

لحصول على لالمصدر، ية اذا كان النقل من مسؤولية نقطة العبور الحدودإلى  من بلد المنشأدة السلع المستور
  ) يجب سيف( قيمةالمستورد فان الية اما اذا كان النقل من مسؤول.  ورداتتللمس ساسسعر األسعر يقارب 

  .حالةفي ھذه ال ساس(سيف) سعر األ قيمةتعادل ال ،اال تتضمن تكاليف النقل، ولذلك
  

ً مبدأ االستحقاق إلى  يستند توقيت تسجيل ھذه المستورداتو   بحيث تسجل المستوردات في  ،أيضا
 لحظةتسجل المستوردات في ال ،غير معروفية واذا كان تاريخ نقل الملك.  ةالتي يتم فيھا تغيير الملكي لحظةال

وتخضع .  دفع قيمتھا من قبل المستوردية عن شروط وكيف بغض النظر ،دوليةالتي تعبر فيھا الحدود ال
 ةالسلع والخدمات المشترا قيمةوھو ان  ،نفس المبدأإلى  المستوردات من مشتريات المقيمين من الخارج مباشرة

سواء دفعت  ،الشراءية تتم فيھا عملوالمشتري إلى  من البائع سلعةالية ملك االتي تنقل فيھ لحظةتسجل في ال
  بشروط دفع مؤجل. أو  لحظةقيمتھا في نفس ال
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  ھوامش النقلوية جدول الھوامش التجار  )3(  
  

ھي ية اعتبار ان الھوامش التجاربنفس مبدأ االستحقاق إلى ية تسجيل قيم الھوامش التجارية تخضع عمل  
التي تعامل  طريقةتعامل بنفس الفھي  ،لذلك.  ةالتجزئرة وتجالة قطاع تجارة الجم نتاجإلية المخرجات الرئيس
لة ال يشترط في ھذه الحاو.  خدمةالتي تقدم فيھا ال لحظةمن حيث ان تسجيلھا يتم في ال ،خرىبھا الخدمات األ

على خدمات النقل التي نفسه المبدأ ينطبق و.  وقت الحقإلى  يمكن تأجيله مقدماً، إذ خدمةان يتم دفع قيمة ال
وفي حال .  من الخدمات يستھلك مباشرة نتاجإلان ا أساسقديمھا واستھالكھا على ت يجب ان تسجل عندما يتم

خدمات النقل  التي تعتبر فيھالة وھي الحا ،سلعةعن سعر ال بشكل منفصل النقلتكلفة  قيمةالمشتري  حّمل المنتج
 ً  )خدمة(ال سلعةالية التي تنتقل فيھا ملك لحظةالنقل من قبل المشتري في ال خدمة قيمةتسجل  ،للمنتج نشاط فرعيا

  المنتج.  أو  سلعةالية نقل ملك لحظةفي نفس الوقت وھو  ننقله تسجال قيمةالمنتج و قيمةان أي  ،هإلي
  

  على المنتجات عاناتالضرائب واإل  )4(  
  

 ،وبناء عليه.  التزام ما بين المتعاقدينأو  حق عندما ينشأ  صفقةقاق على تسجيل اليستند مبدأ االستح  
للمنتجات بة بالنس نتاجاإلية المستوردات عندما تكتمل عملأو ية على المنتجات المحل عاناتتسجل الضرائب واإل

عبورھا الحدود اذا تسجل قميتھا لحظة  ،المستورداتلة وفي حا.  المشتريإلى  ل ملكيتھاتنقأو  تباعأو  ،المحليه
ً معروفية ل الملكقلم يكن تاريخ ن   . ا

  
  ستخدامالا جدول  -2

  
من  نتاجمستلزمات اإلأو  ھي جدول االستھالك الوسيطية جدول االستخدام من جداول فرعيتكون   

 ال تھدفاالستھالك النھائي العائلي والحكومي والمؤسسات التي نفاق على إلوجدول خاص با ؛السلع والخدمات
يناقش ھذا الجزء و.  الصادراتخاص ب وجدول ،سماليأجدول التكوين الرو ؛األسر المعيشيةالربح وتخدم إلى 

  .  على الشكل التالي بكل جدول من ھذه الجداول متعلقةال ھامةبعض التفاصيل ال
  

  نتاججدول مستلزمات اإل  (أ)
  

ً  المنتجةتحتوي صفوف ھذا الجدول على مختلف السلع والخدمات    مجموعات ضمن فة والمصن محليا
ت) التي آالمنش( يةنتاجاإله على كافة الوحدات تاعمدتحتوي و.  المركزي للمنتجات وفق النظامية وخدم سلعية
حسب التنقيح الرابع لنظام التصنيف و ،التي تمارسھااألنشطة على  بناءً  صناعيةضمن مجموعات  تصنف

المجموعات  استخدمتهما  قيمة نتاجفي جدول مستلزمات اإلدة تمثل القيم الوارو  الدولي الصناعي الموحد.
تمثل القيم  ،فعلى سبيل المثال.  من مختلف السلع والخدمات التي تحتل الصفوفدة عمألالتي تحتل ا صناعيةال

من قبل كافة  سلعيةال مجموعةالأو  سلعةما تم استخدامه من ھذه ال قيمةمن الجدول األول  في الصفدة الوار
ما  قيمةعن رة عبااما مجموع قيم الصف الواحد فھي .  عمدةباأللة الممث صناعيةوعات الالمجمأو  الصناعات
ً وحين النظر عامود.  الصناعاتفة ستھالك وسيط من قبل كااالتي تحتل ھذا الصف ك سلعةالمن ھذه  استخدم  ،يا
في ھذا العامود من مختلف السلع  صناعيةال مجموعةمجمل ما استخدمته العن رة النھائي عبامجموع ال يصبح
  ة:من المصادر التاليالسوق  في متوفرةال نتاجاإلبالصفوف كمستلزمات لة الممث

  
ً  المنتجة السلع والخدمات   )1(     ؛ةالمحاسبيرة خالل نفس الفت محليا
  ؛تم سحبھا من المخزونالتي و سابقة ةفي فترات محاسبي المنتجة  وليةالسلع األ  )2(  
  ة.السلع والخدمات المستورد  )3(  
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.  ةالمستھلكالخدمات تقدير قيمة  طريقةتختلف عن  طريقةمن السلع ب نتاجمستلزمات اإل قيمةتقدر و  
رة خالل الفت نتاجمن ھذه السلع في اإل قيمة ما تم استخدامه فعالً عن رة عباھي  نتاجمستلزمات اإل  قيمةذلك ان 
لمشتريات مجموع امن  لقيمة ك باعتبارھا نتاجتقدر قيمة مستلزمات اإلو.  وليس ما تم شراؤهية المحاسب

ً دة ول المأومخزون  لزمات تمسف.  أخرىت آالمباع لمنشأو  والتالف والفاقددة خر المآمنھا مخزون  مطروحا
  : تحسب إذاً على الشكل التالي نتاجاإل
  

  ة.خر المدآمخزون  -+ المشتريات دة ول المأمخزون =  نتاجمستلزمات اإل  
  

  وتخدم  حبالرإلى  تھدفال لمؤسسات التي االعائلي والحكومي والنھائي على االستھالك  نفاقاإل  (ب)
  ةسر المعيشياأل

  
 نشطةلألحة ستخدامات السلع والخدمات المتاامن  ات االستھالك النھائي النوع الثانيتمثل مكون  

ينحصر استخدام السلع والخدمات و.  نتاجمستلزمات اإلأو  جانب االستھالك الوسيطإلى  ،قتصاديةواال يةنتاجاإل
األسر الربح وتخدم إلى  ال تھدفالمؤسسات التي و عامةال حكومةستھالك نھائي بالقطاع العائلي وقطاع الاك

  .المعيشية
  

األسر اع قطما ينفقه  قيمة نفاقيمثل ھذا النوع من اإل :على االستھالكية سر المعيشألالنھائي ل نفاقاإل  
.  ةالتي تتوفر عن طريق المقايضية ع والخدمات العينالسلبما في ذلك  ،على السلع والخدمات مقيمةال المعيشية
ً كة والمستھل المنتجة يتضمن السلع والخدمات  كذلك وغير رة سلع معمّ إلى  وتنقسم سلع االستھالك العائلي  .ذاتيا
ي الثابت رأسمالتدخل ضمن التكوين ال وبناء المساكن التيسة على السلع النفي نفاقويستثنى من ذلك اإل ،ةرمعمّ 
 إنتاجيجار المحتسب كإلا قيمةوتعتبر  ،من قبل مالكھالة يجار للمساكن المستعمإلا قيمةتحتسب و.  يجمالاإل
ً إنفاقوبنفس الوقت رة سألل ً  ا ً يعتبر فاما المسكن المؤجر للغير .  لھا استھالكيا ً إنتاج أيضا لقطاع المسكن من  ا

  . لهستھالك نھائي بالنسبة ايجار المدفوع من قبل المستأجر كاإل قيمةوتدخل  ،طرف المالك
  

والديكور داخل المنزل نة عمال الصياأمثل  ،ةالمنزلياألنشطة وال يتضمن االستھالك النھائي بعض   
تعتبر ضمن االستھالك  عمالألفي ھذه ا خدمةالمواد المست نفقات على ةيأن أال إ .التي ينفذھا المالك بنفسه

  يشمل االستھالك النھائي العائلي ما يلي:و.  سرةالنھائي لأل
  

قة بما في ذلك السلع والخدمات غير المسو ،ةعلى السلع والخدمات االستھالكي األسرة إنفاققيمة   )1(  
  ؛والتي تباع بسعر غير اقتصادي

   ؛من السلع والخدماتية العينية التحويالت الحكوم  )2(  

لربح وتخدم اإلى  لتي ال تھدفالمؤسسات ا التي تقدمھامن السلع والخدمات ية التحويالت العين  )3(  
   ؛األسر المعيشية

في حالة  خاصةغراض االستھالك الذاتي وأل األسر المعيشيةقيمة السلع والخدمات التي تنتجھا   )4(  
  .زراعيةالاألنشطة 

  
ً وفقية النھائية االستھالكالسلع والخدمات ف يصنبتقومية يوصي نظام الحسابات الو   نظام التصنيف ل ا

بشكل مماثل للتصنيف المعتمد في جدول االستھالك  ،السلعي المركزي في جدول االستخدام في جانب الصفوف
 .الوسيط
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عة ما تنفقه المؤسسات التاب قيمة نفاقالنھائي الحكومي: يمثل ھذا النوع من اإل ياالستھالك نفاقاإل  
على  عامةداري والمؤسسات الإلالحكم ا اتيوالبلديات وغيرھا من مستوية والحكومات المحلية المركز حكومةلل

 عامةال حكومةاعتبار ان البالمال، رأس واستھالك  ،والرواتب ،جورواأل ،ةوالفرديية والخدمات الجماع ،السلع
 نتاجمستلزمات اإل(على السلع والخدمات  نفاقمجموع اإلبالخاص بھا والذي يقدر  نتاجستھالك كامل اإلاتقوم ب

الحكومي من القليل  نتاجيتكون اإلو.  )المضافة قيمة(ال وليةاأل نتاججانب مستلزمات اإلإلى  ،)ةوالخدمي سلعيةال
غير السوقي  نتاجفھو اإل نتاجكبر من اإلألاما الجزء ا.  اقتصادية أسعارالسوقي الذي يباع بالسوق ب نتاجمن اإل

 ،جماعي وللمجتمع بكليتهأو  بشكل فردي حكومةالذي تقدمه ال نتاجوھو الجزء من اإل ،هإنتاجفة الذي يقيم بتكل
  ويمكن تقديره كما يلي:.  الحكومي وھو ما يشكل بالتالي االستھالك النھائي

  
  ي؛الحكوم نتاجاإل ةقيم  )1(  

  ؛لالستخدام الذاتي نتاجاإل قيمة ناقص:  )2(  

  ة؛غير اقتصادي أسعارأو  اقتصادية أسعارسواء ب مباعةالسلع والخدمات ال ةقيم ناقص:  )3(  

غير  أسعاربأو  دون مقابلسر بألاإلى  بھدف تقديمھاة السلع والخدمات المشترا قيمةزائد:   )4(  
  ة.اقتصادي

  
المؤسسات  إنفاق:  وھو األسر المعيشيةلربح وتخدم اإلى  لتي ال تھدفاالستھالك النھائي للمؤسسات ا  

يقدر االستھالك النھائي لھذه و.  والرواتب جورالتي تقدم خدماتھا للقطاع العائلي على السلع والخدمات واأل
عن طريق كلفة السلع والخدمات التي أي  ،المؤسسات بنفس طريقة تقدير االستھالك النھائي للقطاع الحكومي

السوقي المباع  نتاجمطروحا منھا اإل ةغير اقتصادي أسعاربأو  ن مقابلتقدمھا ھذه المؤسسات للقطاع العائلي بدو
ً .  اقتصادية أسعارب .  ويقدر المنتسبة إليھاسر والعائالت ألما تستھدف ھذه المؤسسات في خدماتھا ا وغالبا

  على النحو التالي: األسر المعيشيةوتخدم الربح إلى  االستھالك النھائي للمؤسسات التي ال تھدف
  

  ؛ذه المؤسساتھ إنتاج قيمة  )1(  

  ؛لالستخدام الذاتي نتاجاإل قيمة ناقص:  )2(  

  ة؛غير اقتصادي أسعاربأو  اقتصادية أسعارسواء ب مباعةالسلع والخدمات ال قيمة ناقص:  )3(  

غير  أسعاربأو  دون مقابلسر بألاإلى  بھدف تقديمھا ةالسلع والخدمات المشترا قيمة زائد:  )4(  
  ة.اقتصادي

  
  يجمالسمالي اإلأالتكوين الر  (ج)

  
في  تغّيروال ،ةات الثابتدوالموجوصول ألوا ماليةي السلع الرأسجمالي اإلرأسماليتضمن التكوين ال  
  .المخزون

  
وال يتم  نتاجلتي تستخدم في اإل: وھي المنتجات اةات الثابتدصول والموجوواأل ماليةالسلع الرأس  

ومعدات  ،ةالسكني وغيرية والمباني السكن ،جھزةالت والمعدات واألكاآل ،ةواحدية محاسبرة استھالكھا خالل فت
شجار واألالمتكرر،  نتاجذات اإلية الحيوانوة والثر ،بحاث التطوير وقواعد البياناتأوالدراسات و ،النقل
  ي ما يلي:جمالسمالي الثابت اإلأالتكوين الر قيمةوتشمل   .ةالمثمر
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  ؛ةالمشترا ةالموجوات الثابت قيمة  أ)(  

  ؛ةالتي يتم الحصول عليھا عن طريق المقايض ةالموجوات الثابت قيمة  ب)(  

  ؛ةعيني يةرأسمالتم الحصول عليھا كتحويالت يالتي  ةالموجوات الثابت قيمة  ج)(  

تتضمن ي ذلك المنتجات تحت التصنيع (فلالستخدام الذاتي بما  المنتجة ةالموجوات الثابت قيمة  د)(  
 ً   .من قبل القطاع العائلي) ةاالنشاءات والمباني المنفذ أيضا

  
  ھذه الموجودات: قيمةويستبعد من   

  
  ؛مباعةال ةالموجوات الثابت قيمة  أ)(  
  ؛ةالتي يتم التخلص منھا عن طريق المقايض ةالموجوات الثابت قيمة  ب)(  
  ؛ةعيني يةرأسمالحويالت كت تم تقديمھايالتي  ةالموجوات الثابت قيمة  ج)(  
  .ةالمسروقأو  فةالتال ةالموجوات الثابت قيمة  د)(  

  
 األسر المعيشية تنتجهلالستھالك الذاتي بما في ذلك ما  المنتجةية نشائإلا رأسماليةتعامل السلع الو  

في جداول العرض واالستخدام، وذلك عن طريق استبعادھا من قيمة ية (القطاع العائلي) بنوع من الخصوص
نشاءات في اإل صناعةاذا تمثلت  خاصةو ،قطاع االنشاءات إنتاجإلى  واضافتھا ،لھا المنتجةالقطاعات  إنتاج

قطاع  إنتاج أال يقتصريجب  ،خرآوبمعنى .  في جداول العرض واالستخدام بھا خاصة صناعية مجموعة
من  خرىالقطاعات األ إنتاجأن يشمل بل  ،في ھذا القطاعلة العام يةنتاجاإلالوحدات  إنتاج علىنشاءات اإل

 ةوغيرھا من السلع الرأسمالي ،والطرق والجسور والسدود ،ةوغير السكنيية السكنكالمباني ية نشائالمنتجات اإل
     .ةنشائياإل طبيعةذات ال

  
(أ) المخزون من السلع والمنتجات التامة الصنع، (ب) المخزون  ويشمل المخزون: في المخزون تغّيرال  

خالل  نتاجالتي لم تستخدم في اإل نتاجمن السلع والمنتجات تحت التصنيع، (ج) المخزون من مستلزمات اإل
   .ةكالمجوھرات والتحف واللوحات الفنينة ، كما يتضمن صافي قيمة المقتنيات الثميةالفتر

  
   ،ةالمحاسبيرة الفتية السلع التي يتم االحتفاظ بھا في نھا قيمةفي  تغّيرھو الفي المخزون  تغّيرالو  

التي  نتاجومستلزمات اإل ،والمواد الخام ،والسلع والمنتجات تحت التصنيع ،السلع والمنتجات التامة الصنعأي 
السلع والمنتجات التي تدخل  قيمةفي المخزون  تغّيرويمثل ال.  ةالمحاسبيرة خالل الفت نتاجلم تستخدم في اإل

ً  ،المخزون   الفاقد والتالف. قيمةو هالمسحوبات من قيمةمنھا  مطروحا
ً يتضمن المخزون و   ية في نھا ةوتجار التجزئلة لدى تجار الجم ةالسلع والمنتجات المستبقا قيمة أيضا

بھا المؤسسات نتيجة تحتفظ بين السلع والمنتجات التي في ھذا المجال ال بد من التمييز و.  ةالمحاسبيرة الفت
 ،حالةوفي ھذه ال.  ما يعرف بالتخزينأو  ،سعارالرتفاع األ وتلك التي يحتفظ بھا انتظاراً  ،يةنتاجاإلللعمليات 

ً إنتاجھذه السلع  قيمةفي دة الزياتعتبر   من السلعالمخزون  قيمةارتفاع في أي  ربيعتفي حين  ،نشاط التخزينل ا
  . رأسماليةلتخزين مكاسب ا لھدف غير

  
  ةوالخدمي سلعيةالصادرات ال  (د)
  

من  مقيمةغير الية واالستھالك يةنتاجاإلالوحدات  خدمةتستتتضمن الصادرات من السلع والخدمات ما   
تقع  يةنتاجاإلكانت الوحدات  إذا ماعبغض النظر  ،مقيمةال يةنتاجاإلالوحدات طة بواس المنتجةالسلع والخدمات 
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من السلع  مقيمةال يةنتاجاإلصادرات الوحدات إلى  وھي بذلك تنقسم.  ام اللة للدوية ضمن الحدود الحغراف
والسلع  ،ةومطارات ونقاط الحدود البري ئمن موانية من خالل المعابر الحدودأي  ،للحدودرة والخدمات العاب

القطاع العائلي والسفارات مثل  ،مقيمةغير الية واالستھالك يةنتاجاإلمن قبل الوحدات كة والخدمات المستھل
وبغض النظر عن التقسيم سالف .  بشكل مباشرية سواق المحلألاداخل حدود  عاملةالية وماسوالبعثات الدبل

في جدول  ةالمعتمد سلعيةالمجموعات الأو  في جدول االستخدام حسب السلع تصنف الصادرات ،الذكر
  وذلك حتى يتم دمجھا في جدول االستخدام.  ،نتاجمستلزمات اإل

  
  تقييم قيود جدول االستخدام وتوقيتھا أسس  )ھ(
  

 ةفي جدول االستخدام بسعر المشتري اذا كانت مشترا نتاجتقيم مستلزمات اإل :نتاجتقييم مستلزمات اإل  
وھي  ،زونخسحبھا من المالتي يتم  نتاجمستلزمات اإل أما.  ةالمحاسبيرة من السوق المحلي خالل نفس الفت

 لحظةسعر المشتري في الإلى  استناداً  مختلفة طريقةفي المخزون، فيتم تقديرھا ب تغّيرالإلى  التي تؤديية العمل
 نتاجاما مستلزمات اإلو  .يةنتاجاإلية في العمل المواد األوليةالتي استخدمت فيھا المسحوبات من مخزون 

لحصول على بھدف ا ،النقلفة تصحيح من خالل بند تكلية (سيف) التي تخضع لعمل قيمةفتقيم وفق ال ،ةالمستورد
 للمواد األوليةن سعر المشتري أإلى رة من االشا ال بدو.  (فوب) قيمةوھو ال ساسسعر مماثل لسعر األ

بة وضري ،والنقل التي يتحملھا المشتري بشكل منفصلرة يجب ان يشمل ھوامش التجا نتاجومستلزمات اإل
أو  المضافة قيمةالبة ضري ھذا السعر ال يتضمنو.  للخصم قابلةالمبيعات غير البة ضريأو  المضافة قيمةال

  للخصم. قابلةالمبيعات البة ضري
  

وبالتالي في جداول العرض واالستخدام عند  ،نتاجفي حساب اإل نتاجيتم تسجيل مستلزمات اإلو  
قد يختلف عن تاريخ شراء  ھذا التسجيل ان توقيتإلى  اإلشارةوتجدر .  يةنتاجاإلية استخدامھا في العمل

  وھو الجزء الذي ،المواد األوليةمشتريات جزءاً قد يستبقى من حيث ان  ،ةمن قبل المنشأ وليةالمستلزمات األ
  .  ةالمحاسبيرة حتى نھاية الفت نتاجلم يستخدم في اإل

  
ً سابقشير أ: االستھالك النھائيعلى  نفاقاإل    نفاقاإلاالستھالك النھائي يتضمن فقط على  نفاقاإلان إلى  ا

األسر الربح وتخدم إلى  التي ال تھدف مقيمةال والمؤسسات عامةال حكومةقطاع الاستھالك قطاع العائالت وعلى 
الذي تم تعريفه ، سعر المشتري أساساالستھالك النھائي لھذه القطاعات على على  نفاقاإلم يقيَّ و.  المعيشية

 ً االستھالك النھائي عنه في حالة بنود جدول  ف في حالةييختلف ھذا التعروال  ،من موقع أكثرفي  سابقا
ال يتضمن سعر و.  ةوھوامش النقل والتجار عاناتبحيث يتضمن صافي الضرائب واإل ،خرىاالستخدام األ

  التسديد المؤجل.  أو  عن طريق االقساطية على شراء المنتجات والخدمات النھائبة المشتري الفوائد المترت
ان ھذا  حقيقةوھو ما يتوافق مع  ،ساساأل أسعارم بفيقيَّ  ،الذاتي نتاجاما استھالك السلع والخدمات من اإل

   لھذه القطاعات، وان لم يتوفر ھذا السعر فيجري تقديره بسعر الكلفة. إنتاجو في طبيعته االستھالك ھ
  

ل   ية عندما يتم نقل ملكأي  ،وفق مبدأ االستحقاقثة الثال ابأوجھھية النھائية قيم النفقات االستھالك وتسجَّ
.  يترتب فيھا التزام للمشتري تجاه البائعالتي  لحظةالمشتري وھي الإلى  من البائعية المنتجات االستھالكھذه 
التي  تحويليةالية اما السلع والخدمات العين.  للمشتري خدمةسجل عندما يتم تقديم اليف ،الخدماتعلى  نفاقاإلاما 

 ،األسر المعيشيةالربح وتخدم إلى  لتي ال تھدفالمؤسسات اأو  عامةال حكومةالطة تقدم للقطاع العائلي بواس
  .  سرةفتسجل عندما تصبح ھذه السلع في حوزة األ
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بسعر المشتري  ةصول والموجودات الثابتأل: تقدر قيم االضافات من ايجمالسمالي اإلأالتكوين الر  
ز تقييم وما يميّ .  يرأسمالال نفاقية ضرائب على اإلأمعظم الدول رض فوال ت.  ةھوامش النقل والتجار شامالً 
ً انھا تشمل  رأسماليةالسلع ال الت والمعدات التي تتطلب وخاصة فيما يتعلق باآل ،تكاليف التوريد والتركيب أيضا

رة من فت أكثر فيھا إنتاجالتي يتم  رأسماليةالسلع الفي حالة و.  ةنقل الملكيفة ب تكلنجاإلى  ،مثل ھذه التكاليف
وال ينطبق  ،نتاجفتقيم بناء على الجزء المكتمل من اإل ،مثل السفن والمباني والسدود والطرق وغيرھاية محاسب
بسعر ة لالستخدام الذاتي من قبل المنشأ المنتجة  ةيتم تقييم السلع الرأسمالي.  التقييم بسعر المشتري أساسعليھا 
ً  ساساأل واذا تعذر الحصول على سعر .  ةالمنشأ إنتاجنھا جزء من أھذه المنتجات في  طبيعةمع  انسجاما
  . ةفيمكن تقييمھا بسعر الكلف ساساأل
  

عندما يتحقق شرط نقل أي  ،حسب مبدأ االستحقاق رأسماليةضافات من السلع العلى اإل نفاقاإلويسّجل   
ية محاسبرة من فت أكثرإلى  ھاإنتاجالتي يحتاج  رأسماليةينطبق على السلع ال غير ان ھذا الشرط ال.  ةالملكي
ضمن  نتاجمن اإلإنجازه  ما تم قيمةيسجل ب ،صل تحت التصنيع لصالح المنتجألا إنتاجذا كان إف.  ةواحد

االصل تحت التصنيع لصالح المشتري وفق عقد بين  إنتاجاما اذا  كان .  ةالمحاسبيرة الفتية المخزون في نھا
وتوريد  إنتاجان ينتھي إلى  على توقيت الدفعات التي يتلقاھا المنتج من المشتري بناءً  قيمةفتسجل ال ،الطرفين
تسجل مبيعات االصل ف ،األصول الثابتة  خاصةو ،تقييم السلع المعاد بيعھااما .  الثابت يرأسمالاالصل ال

فرق بين القيمتين  ال يكمن فيو.  قبل البائع وموجب من قبل المشتريمن سالب الثابت كتكوين سمالي أالر
وبالتالي  لألصل، المالك اقتناءدة ولذلك يوصى بان يتم اھتالك ھذه التكاليف خالل م.  االصلية تكاليف نقل ملك

ً ھي ما يعتبر تكوينية ن كلفة نقل الملكفإ ً رأسمالي ا   .ا
  

التي يتم  لحظةبسعر المشتري السائد في الالمسحوبات من المخزون قدر ت ،في المخزون تغّيرتقييم الول  
التي يتم فيھا استخدام المنتجات في  لحظةفي المخزون في ال تغّيرال قيمةوتسجل  ،فيھا السحب من المخزون

اذا كانت  سلعةالية فيھا ملك تنتقل التي لحظةفي الأو  ،المواد األوليةاذا كانت المسحوبات من  نتاجاإل
  الصنع.   لة المسحوبات بغرض البيع من السلع المكتم

  
 ،الشحنفة كل بما يتضمن(فوب)  قيمة: تقيم الصادرات من السلع حسب الةوالخدمي سلعيةالصادرات ال  

 أساسوفق ية نقل الملك لحظةالتي تماثل  ،دولةللية عند نقطة العبور الحدودرة السلع المصد قيمةوھي 
ً .  خدمةتقديم ال لحظةفتقيم بسعر المشتري ية اما الصادرات الخدم.  االستحقاق ما تمثل ھذه الصادرات  وغالبا

داخل حدود  عاملةالية (القطاع العائلي والسفارات والبعثات الدبلوماس مقيمةنقاق الوحدات والھيئات غير الإ
  بشكل مباشر. ية سواق المحلألفي ا )دولةال
  

ً لثا     بناء جداول العرض واالستخدام مراحل  -ثا
  

  بناء جداول العرض واالستخدام ما يلي: مراحلتتضمن   
  

  ومعالجتھامة الالز حصائيةالبيانات اإلإعداد   -1
  

 قتصاديةمثل المسوح اال ،مختلفةمن مصادرھا الرة المتوف حصائيةجراء مسح وتقييم شامل للبيانات اإلإ  
 داريةالبيانات اإلإلى  إضافة ،ةوخارجھا وفق مفاھيم االقام دولةداخل حدود ال عاملةال يةنتاجاإلللقطاعات 

.  ومؤسسات المجتمع المدني ،ةعمال الخيريألوقطاع ا ،عامةوالية بالمؤسسات والھيئات الحكوم خاصةال
بناء جداول العرض عملية ھذه البيانات لمة ءالتعرف على مدى مالرة المتوف حصائيةيستھدف تقييم البيانات اإلو
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ومدى تغطيتھا  ،ةواالستخدام من حيث المفاھيم والتصنيفات الموصى بھا من قبل نظام الحسابات القومي
  .ھا بشكل دوريتوفر ومدى ،لالقتصاد الوطنيية واالستھالك يةنتاجاإلنشطة لأل
  

ً ليآ ھاربط أنظمةبيانات وللالعمل على بناء سجالت وقواعد    طر ألوتأسيس ا ،ةمن مصادرھا المتعدد  ا
ساھم التي ت حصائيةالبيانات اإل ذلك ي بما فيحصائطراف العمل اإلألتبادل المعلومات بين مة الالز نظمةواأل
  .  بناء جداول العرض واالستخدام في
  

 ووضع ،منھاتحديد الثغرات التي تعاني لرة المتوف حصائيةتقييم البيانات اإلية بناء على نتائج عملال  
ول العرض البناء جدمة الالزوتفاصيلھا  حصائيةنواع البيانات اإلأفة كا لتعويض النقص في عملية لياتآ

 المنتجة حسب السلع والخدمات  نتاجاإلومستلزمات  ،نتاجاإل بيانات بياناتال ھذه أھم ومن.  واالستخدام
وبيانات التكوين  ،خرىاأل نملياوتعويضات الع جوربيانات الرواتب واألإلى  إضافة ،نتاجفي اإل خدمةوالمست

يتضمن العمل على سد الفجوات في البيانات و.  في حال توفرھاالصادرات والمستوردات و يرأسمالال
ثبتت  حالةفي دة جدي إحصائيةجراء مسوح وبحوث إو، ةالقائم قتصاديةتحديث وتحسين المسوح اال حصائيةاإل
  ول.      ألفي البند ا هيإل التقييم المشارھا في ظل نتائج إلي جةالحا

  
  تستخلص لبناء جداول العرض واالستخدام التي مة الالز اإلحصائية واالقتصاديةتحديد البيانات   

على  وھي ھاومن ثم تحديد مصادر الالزمة، داريةوالبيانات اإل ،يةنتاجاإلللقطاعات  قتصاديةالمسوح اال من
  :الشكل التالي

  
  ةاالقتصاديالمسوح   أ)(
  

  ؛النباتي والحيواني هيمسح القطاع الزراعي بشق  )1(  
  ؛والتعدينية الصناعات االستخراجمسح   )2(  
   ؛بكافة انواعھا تحويليةمسوح الصناعات ال  )3(  
  ؛مينأالمالي والمصرفي والت اتمسوح القطاع  )4(  
  ؛نشاءاتإلمسح قطاع ا  )5(  
  ؛ةوالتجزئ جملةالرة تجاأنشطة مسوح   )6(  
  ؛النقل والتخزين واالتصاالتأنشطة مسوح   )7(  
  ؛والتعليمحة مسوح خدمات الص  )8(  
  ؛ةالعقارياألنشطة مسوح   )9(  
   ؛عمالوخدمات األية مسح الخدمات الشخص  )10(  
  ؛األسر المعيشيةوتخدم  الربحإلى  دراسة خدمات المؤسسات التي ال تھدف  )11(  
  ؛سرألمسح دخل ونفقات ا  )12(  
  .جورواأل عاملةالقوى المسوح   )13(  

  
  ةداريإلالبيانات ا  ب)(
  

 والبلديات ومستويات الحكمية مركزال حكومةللية المالية والميزانختامية بيانات الحسابات ال  )1(  
  ؛خرىاأل

  ؛مختلفةنواعھا الأالتي تتضمن بيانات الضرائب بية سجالت السلطات الضريب  )2(  

بالصادرات والمستوردات وعائدات الرسوم  متعلقةالية الجمرك بيانات سجالت السلطات  )3(  
   ؛جمركيةال
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وغيرھا من المؤسسات التي ية حزاب والجمعيات والنقابات المھنألواية سجالت الجمعيات الخير  )4(  
   ؛الربحإلى  ال تھدف

التي تحتفظ أو  حكومةالنة التي ال ترد في مواز عامةللمؤسسات الية الموازنات والحسابات المال  )5(  
    ؛بھا خاصةبحسابات 

التي تقع خارج نطاق  جتماعيةواالية والمراكز الثفافية سجالت االتحادات والنوادي الرياض  )6(  
    .ةالمركزي حكومةال

  
على مستوى  التي توفرھا حصاءاتواإلبيانات الفي تدقيق اليتم  ،قتصاديةالمسوح االإجراء  عدب  
من  المنتجةوخاصة فيما يتعلق بالسلع والخدمات  ،المسحرة في استمادة الوارز مختلف البنود وترمّ  ،ةالمؤسس

 أنظمةعلى  اءً بن نتاجبنود مستلزمات اإلكذلك ترمَّز .  خرىاألية الفرعاألنشطة جانب إلى  ،النشاط الرئيسي
التصنيف الدولي الصناعي  ھمھا أوالتي من قومية في نظام الحسابات الدة التصنيف والترميز السلعي المعتم

الذي يعنى بتصنيف  السلعيالنظام المركزي للتصنيف و، يةنتاجاإلاألنشطة المختص بترميز وتبويب الموحد 
على تصنيف أوفق التصنيف ھذه  أنظمةويفضل استخدام .  نواعھاأوتبويب السلع والمنتجات على اختالف 

  المسح. رة استمافي دة التفاصيل الوار ما تسمح به على اعتماداً  ،نتاجللمنتجات ومستلزمات اإل ممكن 
  

ً رة لنفس االجراءات المذكو رأسماليةبيانات النفقات الاخضاع    من حيث التدقيق والترميز والربط  سابقا
  لدمجھا بجداول العرض واالستخدام. تمھيداً  خرىاأل جماليةلي بالتقارير والجداول اإلآلا

  
البيانات وتبويبھا جة معاللدة المسح على برامج الحاسوب المعالمستخلصة من ت آتحميل بيانات المنش  

ً إلى  حسب الحقول والرموز التي اضيفت صدار التقارير بالمجاميع والتبويبات إلو ،استمارة المنشأه سابقا
لبيانات  للتصنيف السلعيوالنظام المركزي  نتاجحسب التصنيف الدولي الصناعي الموحد لبيانات اإلبة المطلو

  .  نتاجمستلزمات اإل
  

أنظمة على ية وخدم سلعيةمن صادرات ومستوردات  خارجيةالرة العمل على تحميل بيانات التجا  
الربط بين ية على القيام بعملرة القد ولديھا، خرىاألية لاآلنظمة بالبرامج واأل يمكن وصلھا ،خاصةوبرمجيات 
وتعتمد ھذه .  التصنيف الصناعي والسلعيأنظمة حسب التصنيف الدولي المنسق و خارجيةالرة بيانات التجا

 سلعةلتصنيف الصادرات والمستوردات من السلع والخدمات حسب ال خاصةخرائط  إعدادعلى  المرحلة
  .الصلةذات  صناعةوال
  

حصاء الوطني التي إلوجھاز اية تبادل المعلومات بين المؤسسات والدوائر الحكوم أنظمةعلى  بناء  
أو  ليسواء بالربط اآل ،ةمعينوترتيبات سيسھا وفق بروتوكوالت أتالعمل على الفاعل ي حصائيتطلب العمل اإل

الضرائب والرسوم الصادرات والمستوردات وعلى بيانات الزمة يتم ادخال التعديالت ال ،أخرىلة بأي وسي
إلى  ضافةباإل  ،ةيمفاھيم نظام الحسابات القوممطابقة ھذه البيانات مع مستوى تحسين من شأنھا التي ية الجمرك
السلع والمنتجات نواع أصناف وأمن حيث ية في البيانات الجمركدة من كافة التفاصيل الواردة الستفااإتاحة 
  . مختلفةحسب السلع والصناعات الية والرسوم الجمرك الضرائبو ،ةوالمستوردرة المصد

  
  خاصة  ،عامةال حكومةللختامية لالحسابات ا عنرة المتوف داريةنفسه على البيانات اإلمر ألينطبق ا  

حسب ية وغير السوقية يرادات من مبيعات المنتجات السوقإلوا والخدمات ى السلععل نفاقما يتعلق منھا باإل
ية والحكومات المحلية المركز حكومةلل  عامةيشمل بيانات الموازنات ال بما، دليل النظام المالي الحكومي

النظام حسب ية يرادات الحكومإلفقات وانكما تصنف بيانات ال.  عامةال حكومةوالبلديات وغيرھا من ھيئات ال
، ھي بھذه البيانات خاصةللتصنيف السلعي والنظام الدولي الصناعي الموحد من خالل خرائط ربط المركزي 
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النظام  بتصنيفاتفة ربط بيانات المستوردات المصنطة مثل خري بين تصنيفين مختلفين عالقةعن رسم للرة عبا
   الدولي المنسق بالنظام المركزي للسلع. 

  
من حيث كيفية  داريةخاص للتعامل مع البيانات اإل نشاء نظامإيفضل العمل على  ،الحوألوفي جميع ا  

وجداول قومية للحسابات ال جماليةالحصول عليھا وتخزينھا وتنقيحھا وتصنيفھا ومن ثم ربطھا بالجداول اإل
  عنھا.جة العرض واالستخدام والتقارير النات

  
  بناء حسابات الصناعات  -2

  
 صناعيةيجري تجميعھا وتبويبھا في مجموعات  ثم ،ةعلى مستوى المنشأ صناعةال اتحساب تبنى  
التصنيف السلعي  حسب ،ھذه الحساباتظھر ت.  وفق النظام الدولي للتصنيف الصناعي الموحدسة متجان

 قيمةالحساب من حيث التي يتعلق بھا ھذا  صناعةالأنتجتھا التي  مختلفةال سلعيةالمجموعات ال ،المركزي
الحسابات أن تساھم في تركيب أھم مصفوفة من من شأن ھذه و.  خدمةالمست نتاجمستلزمات اإل قيمةو ،نتاجاإل

توفر ھذه الحسابات  كذلك.  مصفوفة اإلنتاج المحلي المصفوفات الثالثة التي يتألف منھا جدول العرض وھي
يتكون جدول االستخدام من جدول ( نتاجبجدول فرعي لمستلزمات اإل ام ممثالً دول االستخدتقديرات جھم أ

.  على االستھالك العائلي والتكوين الرأسمالي والصادرات)النھائي  نفاقوجدول فئات اإل نتاجمستلزمات اإل
بذلك  من مختلف المنتجات شامالً  صناعةھذه ال إنتاجحد جوانبه أيتضمن في نة معي صناعةل نتاجحساب اإلف

من السلع والخدمات حسب التصنيف  نتاجومستلزمات اإل ،ةجانب المنتجات الثانويإلى  صناعةالمنتج الرئيسي لل
 جورخر الرواتب واألفي الجانب اآلو ،صناعةفي ھذه ال خدمةالمست وليةوالمستلزمات األ ،السلعي المركزي
  وفائض التشغيل.  عاناتوالضرائب واإل

  
  .سماكوالغابات ومزارع األ زراعةللة حساب الصناعالجدول التالي يمثل   

  
  سماكوالغابات ومزارع األ زراعةلل صناعةحساب ال  - 2جدول ال

  
 صناعةحساب ال

(CPC) لسلع حسب تصنيفا

 (ISIC4) سماكوالغابات ومزارع األ زراعةال
 نتاجاإل نتاجمستلزمات اإل

 سماكمصائد األ إنتاجوالغابات و زراعةال 190 0
 الخامات والمعادن والكھرباء والغاز والمياه 5 37
 تحويليةالمنتجات ال 15 19
 االنشاءات 45 5
والمشروبات وخدمات النقلية غذألوامة قاإلوخدمات ارة التجا 12 8
 مينأوالتية الخدمات المال 0 20
جيرأيجار والتواإلة الخدمات العقاري 7 40
 نتاجعمال واإلألخدمات ا 0 13
ةوالمجتمعي جتماعيةالخدمات اال 0 4
 عامةالرة داإلا 0 7
 أخرىخدمات  0 4
 نتاجعلى اإل عاناتالضرائب ناقص اإل 0 22
 تعويضات العاملين 0 48
 يجمالالتشغيل اإلض فائ 0 47

 المجموع 274 274
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والغابات من مختلف السلع والخدمات حسب  زراعةنشاط ال إنتاج قيمةيحتوي ھذا الجدول على   
بما في ذلك مستلزمات  ،إنتاجما استخدم من ھذه السلع كمستلزمات  قيمةجانب إلى  ،التصنيف السلعي المركزي

عرض من في جانب ال نتاججدول اإلالحصول على إلى  صناعيةحسابات الالتجميع  ؤدييو.  وليةاأل نتاجاإل
جدول مستلزمات الحصول على إلى ية تؤدي ھذه العمل كذلك.  اتالحساب في ھذه نتاجعامود اإلتجميع خالل 

  . نتاجاإل دام من خالل عامود مستلزماتفي جانب االستخ نتاجاإل
  

  بناء حسابات السلع  -3
  

  يجري بعد ذلك تجميعھا وتبويبھا في مجموعات و ،ةالسلع على مستوى المنشأ اتحساب تبنى  
  حسب التصنيف الدولي تظھر ھذه الحسابات .  وفق نظام التصنيف السلعي المركزيسة متجان سلعية

 قيمةالحساب من حيث  التي يخصھا ھذا سلعةالنتج تالتي  مختلفةال صناعيةالمجموعات الالصناعي الموحد 
تظھر ھذه و.  في الحساب ومن قبل المستورداتدة المعروض من ھذه السلع من قبل الصناعات الوار

ً الصناعات  يؤدي بناء و.  ستخدام نھائيكا إنتاجالحساب كمستلزمات بة صاح سلعةما استخدمته من ال قيمة أيضا
المعروض  قيمةمن حيث  سلعيةبالمجموعات ال متعلقةھم التقديرات الأالحصول على إلى  سلعيةالحسابات ال

ول العرض واالستخدام امكونات جدھم أمر الذي يتيح الحصول على ألوالمستخدم من ھذه السلع بشكل فردي، ا
  ھذه التقديرات. من 

  
  سماكوالغابات ومزارع األ زراعةلل سلعةحساب ال  - 3جدول ال

  
 سلعةحساب ال

(ISIC4) لصناعات حسب تصنيفا

 (CPC  سماكوالغابات ومزارع األ زراعةال
 العرض االستخدام

سماكوالغابات وصيد  األ زراعةال 190 0
أخرىوصناعات  تحويليةال صناعةال 5 80
 االنشاءات 0 0
 غذيهواألمة قاوالنقل وخدمات اإلرة التجا 0 0
 المعلومات واالتصاالت 0 0
 مينأوالتية الخدمات المال 0 0
 ةالعقارياألنشطة  0 0
 عمالخدمات األ 0 4

جتماعيةوالخدمات االحة التعليم والص 0 13
 أخرىخدمات  14 0
لالستھالك الذاتي وغير السوقي نتاجمجموع اإل 18 0
 المستوردات 10 0
 ةالھوامش التجاري 10 0
 ھوامش النقل 3 0
 نتاجعلى اإل عاناتالضرائب ناقص اإل 8 0

 األسر المعيشيةقطاع  0 76
 عامةال حكومةال 0 5
األسر المعيشيةالربح وتخدم إلى  قطاع المؤسسات التي ال تھدف 0 5
يجمالسمالي اإلأالتكوين الر 0 0

 ةالسلع الثمين 0 31
 المخزونفي  تغّيرال 0 0

 الصادرات 0 44
 المجموع 258 258
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وحسابات السلع على ما يسمى في حسابات الصناعات دة من خالل التقديرات الواريمكن الحصول   
على  ،التي يتم العمل على تثبيتھا عندما يبدأ العمل على توازن جداول العرض واالستخدامية بالمجاميع الرقاب

 ً   . النحو الذي سيأتي ذكره الحقا
  

ً و   اء جدولي رجي إلساسأن حسابات السلع وحسابات الصناعات تشكل المصدر األإلى  قد أشير سابقا
 ،بشكل رئيسي نتاجوجدول مستلزمات اإل نتاجانھا تتضمن كل بنود جدول اإل أساسستخدام على العرض واال

.  على المنتجات عاناتوالنقل وصافي الضرائب واإلية بالھوامش التجارلة ممث ،التقييم إعادةجانب مصفوفة إلى 
 ،غير السوقي نتاجاإلإلى  إضافة ،السوقي من مختلف الصناعات نتاجيتضمن جدول العرض التالي اإلو

ً ب ،المستورداتو ،لالستھالك الذاتيالموجه  نتاجواإل   .ساسالعرض بسعر األ قيمة ما يشكل معا
  

ھدف ب ،ةللغايلبناء جداول العرض واالستخدام بشكل مبسط ية الرئيس المراحلالتالي  3شكل ال ويبين  
والبيانات اإلدارية ولذلك تظھر قائمة المسوح .  الجداولبناء ھذه ية عمل ليھاإد نالتي تستية الرئيسألفكار اإيصال 

    بشكل مختصر.
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  لبناء جداول العرض واالستخدامية الرئيس المراحل  -3الشكل 
  

 

 يةحصائتجميع البيانات اإل
 قتصاديةالمسوح اال ةداريالبيانات اإل

 ةالحكوم ةبيانات موازن
 ةمسح الصناع ةالعام

 ةمسح التجار البلديات ةبيانات موازن
 والتأمينية مسح المال أخرى ةداريإبيانات 

 

 مسح النقل
 مسح الخدمات

 نشاءاتإلمسح ا
  سرةح نفقات ودخل األمس

  أخرىمسوح 
 ةيحصائتدقيق وترميز البيانات اإل

CPC ISIC4 

 ةالمجموعات الصناعي ةالمجموعات الصناعي

 ال
ت
عا
مو
مج
ال

ية
لع
س

 

 المسوق نتاجبيانات اإل  نتاجبيانات مستلزمات اإل

 ال
ت
عا
مو
مج
ال

ية
لع
س

 

 غير المسوق نتاجبيانات اإل بيانات التكوين الرأسمالي
 ستھالك الذاتيإلل نتاجبيانات اإل المخزون في  تغّيربيانات ال
ستھالكي إلا نفاقفئات اإل
 خرىاأل نتاجبيانات اإل  النھائي

+ 
 + الصادرات (فوب)

 ف)يالمستوردات (س
 قيد تعديل المستوردات (فوب)

ال
مة
قي

 
فة
ضا
لم
ا

 

 + بيانات تعويضات العاملين
 ةھوامش التجاريال استھالك رأس المال

على  عاناتالضرائب واإل
 ھوامش النقل المنتجات

 فائض التشغيل
على  عاناتالضرائب واإل

 المنتجات
 حسابات حسابات
 الصناعات السلع

 موازنة الجداول
 مصفوفة العرض ستخداممصفوفة اال

 المشتري أسعارب المشتري أسعارب
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  )ساساأل أسعاربالمحلي والمستوردات ( نتاججدول اإل  - 4 جدولال
  

ض اإل
العر

جمال
ي (ب

أسعار
 

األ
س
سا

( 

ت
المستوردا

 )
c.i.f

(
 

 )ISIC(حسب التصنيف الصناعي-صناعيةالمجموعات ال

 

)ساساأل أسعارالسوقي (ب نتاجاإل

مجموع اإل
ج
نتا

 
ي
المحل

 

اإل
ج
نتا

 
ي
غير السوق

 

اإل
ج
نتا

 
ي
الستخدام الذات

ل
 

مجموع اإل
ج
نتا

 
ي
السوق

 

ت 
خدما

ى
أخر

 

ص
التعليم وال

حة 
ت 
والخدما

اال
جتماعية

ت االعمال
خدما

 

األ
طة
نش

 
العقاريه

 

ت المال
الخدما

ية 
والت
أ

مين
 

ت
صاال

ت واالت
المعلوما

 

التجا
رة 

ت االقا
والنقل وخدما

مة 
واالغذيه

 

اإل
ت
نشاءا

 

ال
صناعة

ال 
تحويلية

 
ت 
صناعا

و
ى
أخر

 

ال
زراعة

 
صيد 

ت و
والغابا

األ
ك
سما

 

237 10 227 3 15 209 14 0 0 0 0 0 0 0 5 190 

والغابات  زراعةال
مصائد  إنتاجو
 سماكاأل

 ال
ت
عا
مو
مج
ال

ية
لع
س

- 
ي
كز
مر
 ال
ي
لع
لس
ف ا

صني
الت

ب 
حس

 )
C

P
C

( 

216.5 22 194.5 4 8 182.5 0 0 0 8 0 0 0 4.5 165 5 

الخامات والمعادن 
والكھرباء والغاز 

 والمياه

 تحويليةالمنتجات ال 15 150 0 0 0 0 0 5 0 4 174 10 8 192 8 200

 نشاءاتإلا 45 0 199 0 0 0 0 0 0 5 249 41 30 320 22 342

249 0 492  0 0 249 12 34 0 13 0 0 170 8 0 12 

وخدمات رة التجا
 يةغذألوامة قااإل

والمشروبات 
 وخدمات النقل

235 15 220 0 0 220 36 0 10 3 160 0 2 9 0 0 

ية الخدمات المال
 مينأوالت

244.4 51  229.4 0 0 229.4 11 0 0 188 0 0 9.5 5.9 8 7 

ية الخدمات العقار
 جيرأيجار والتواإل

254 0 542  0 0 254 21 0 69 0 5 156 2 0 1 0 

عمال خدمات األ
 نتاجواإل

222 13 209 30 79 100 8 67 0 6 0 3 16 0 0 0 

 جتماعيةالخدمات اال
 ةوالمجتمعي

 عامةالرة االدا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 119 139 5 144

 أخرىخدمات  0 0 0 0 0 0 0 0 4 68 72 0 0 72 0 72

المجموع 274 329 226.4 199.5 159 165 218 84 105 179 1938.9 173 194 2305.9 110 2415.9

  
 ساستحويل قيم جدول العرض من سعر األإلى  التقييم التي تھدف إعادةمصفوفة  5جدول اليتضمن   

ن أيالحظ و.  على المنتجات عاناتوالنقل والضرائب ناقص اإلرة ھوامش التجا إضافةري عبر تسعر المشإلى 
 نتاجاإل يجدولن القيم داخل أمما يعني  ،مجموع العرضالخاص بعامود الالمشتري يقتصر على  أسعارالتقييم ب

   .26للھوامش والضرائبلة شامليست والمستوردات 
   

                                                 
  .)5(و )4(الجدولين أي  مصفوفة العرض كاملة )1(مرفق يعرض ال  26
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  التقييم إعادةمصفوفة   - 5جدول ال
  )عاناتناقص اإل نتاجوالنقل والضرائب على اإلية (الھوامش التجار

  

 المجموع
 عاناتناقص اإل

 على المنتجات
الضرائب على 
 المنتجات

ھوامش 
قلنال

الھوامش 
التجاريه

سماكمصائد األ إنتاجوالغابات و زراعةال 10 3 24 16 21

 ال
ت
عا
مو
مج
ال

ية
لع
س

- 
ف 
صني

الت
ب 
حس
ي
كز
مر
 ال
ي
لع
لس
ا

 )
C

P
C

( 

الخامات والمعادن والكھرباء والغاز والمياه 35 5 21 12 49
 تحويليةالمنتجات ال 10 8 22 10 30
 نشاءاتإلا 5 12 20 9 28

146 6 14 73 65 
ية غذواألمة قاإلوخدمات ارة التجا

والمشروبات وخدمات النقل
مينأوالتية الخدمات المال 3 5 4 0 12
جيرأيجار والتواإلية الخدمات العقار 0 0 15 5 10
نتاجعمال واإلخدمات األ 0 0 18 0 18
 ةوالمجتمعي جتماعيةالخدمات اال 0 0 12 0 12
 عامةالرة دااإل 0 0 22 0 22
 أخرىخدمات  0 0 32 16 16
المجموع 128 106 204 74 364

  
ً أو  سلعيةحيث تظھر المجموعات ال ،نتاجمستلزمات اإلجدول  6جدول ال ويمثل    سلعةال ما نسميھا غالبا

  .عمدةألافي  صناعةھا بالإلي والتي نشير صناعيةالمجموعات ال وتظھر ،في الصفوف
  

  المشتري أسعارب  نتاجمستلزمات اإل  - 6جدول ال
  

 )ISIC(حسب التصنيف الصناعي -صناعيةالمجموعات ال

  

 نتاجمستلزمات اإل

ت 
اإلمجموع مستلزما

ج
نتا

ت  
خدما

ى
أخر

 

ص
التعليم وال

ت االحة 
والخدما

جتماعية

ت األ
خدما

عمال
 

األ
طة
نش

 
العقاريه

 

ت المال
الخدما

ية 
والت
أ

مين ت
صاال

ت واالت
المعلوما

التجا
رة 

ت 
والنقل وخدما

اإل
قا

مة 
واأل

غذيه
 

إلا
ت
نشاءا

 

ال
صناعة

ال 
تحويلية

 
ت 
صناعا

و
ى
أخر

 

ال
زراعة

 
صيد

ت و
والغابا

األ
ك
سما

 

 سماكمصائد األ إنتاجوالغابات و زراعةال 0 80 0 0 0 0 0 4 13 0 97

 ال
ت
عا
مو
مج
ال

ية
لع
س

- 
ف 
صني

الت
ب 
حس ي 
كز
مر
 ال
ي
لع
لس
ا

)
C

P
C

(
 

 الخامات والمعادن والكھرباء والغاز والمياه 37 22 19 37 31 11 5 5 9 21 197
 تحويليةالمنتجات ال 19 25 29 7 3 0 55 0 0 3 141
 نشاءاتإلا 5 12 5 20 25 9 7 4 0 2 89

107 7 8 4 29 13 12 5 11 10 8 

ية غذألوامة قاإلوخدمات ارة التجا
 والمشروبات وخدمات النقل

 مينأوالتية الخدمات المال 20 21 21 12 8 0 9 9 14 7 121
 جيرأيجار والتإلواية الخدمات العقار 40 33 6 23 5 9 2 12 6 6 142
 نتاجعمال واإلألخدمات ا 13 10 33 0 0 23 0 10 14 10 113
 ةوالمجتمعي جتماعيةالخدمات اال 4 11 2 3 7 12 0 0 0 8 47
 عامةالرة داإلا 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 10
 أخرىخدمات  4 8 6 10 4 5 0 2 1 2 42

 نتاجمجموع مستلزمات اإل 157 233 134 117 95 82 107 50 65 66 1106
 نتاجعلى اإل عاناتالضرائب ناقص اإل 22 23 10.4 12 9 11 20 5 9 19 140.4
 تعويضات العاملين 48 51 43 51.5 44 51 57 17 25 65 452.5
 يجمالفائض التشغيل اإل 47 22 39 19 11 21 34 12 6 29 240

 القائم نتاجاإل 274 329 226.4 199.5 159 165 218 84 105 179 1938.9
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في  النشاطان انلكن لو ظھر ھذكبرى،  سلعية مجموعةوالنقل ضمن رة يظھر ھذا الجدول نشاط التجا  
ً مقيم نتاجمما يجعل المجموع العامودي الذي يمثل اإل ،ةقيم الصف لكل منھما صفري ، لكانتةصفوف منفصل  ا

  .ساسبسعر األ
  

  (Commodity Flow Method) طريقة التدفق السلعي  -4
  

ومتناسق بشكل منھجي ي جمالالحصول على تقدير للناتج المحلي اإلية مكانإالتدفق السلعي  طريقةتتيح   
ً  ن كانت تعد شكالً إوھي و.  النھائي نفاقجھة اإلل لعرض واستخدام السلع والخدمات من قبل كافة  مبسطا
 وھي تختلف بذلك عن.  ةالحديث حصائيةكم ھائل من البيانات اإلإلى  ال تحتاج ،طراف النشاط االقتصاديأ

والمستوردات في جانب العرض  نتاجحول اإل ةواسع ةالتي تتطلب بيانات تفصيلي جداول العرض واالستخدام
الستخدام ما ھو معروض من ھذه السلع في السوق المحلي  مختلفةوحول االوجه ال ،من السلع والخدمات

  غراض التكوين الرأسمالي.ألو ،سري والحكوميألكاالستھالك الوسيط واالستھالك النھائي ا
  

   ً أو  سلعةن يساوي مجموع الطلب على ھذه الأال بد و سلعةأي  ن عرضفإ ،التدفق السلعي طريقةل ووفقا
للحصول على تقديرات حة ھم البدائل المتاأالتدفق السلعي  طريقةتعد  ،ولذلك.  تخدامات منھامجموع االس

ي من ألقة ودقيية تفصيل إحصائيةفي حال عدم توفر بيانات  ،نفاقاإل طريقةي بجمالللناتج المحلي اإلية تقريب
وفي حال صعوبة بناء جداول العرض واالستخدام بشكل  ،يجمالللناتج المحلي اإل نفاقات جانب اإلتغّيرم

  كما ھو الحال في الكثير من الدول. ،دوري
  

  :27الشكل التاليمعادلة التدفق السلعي ن تأخذ أيمكن و  
  

االستھالك  + االستھالك النھائي الحكومي + االستھالك الوسيط = المحلي + المستوردات نتاجاإل  
سمالي أالتكوين الر + األسر المعيشيةالتي تخدم ية غير الربحاالستھالك النھائي للمؤسسات  + النھائي العائلي

  .الصادرات + في المخزون تغّيرال + يجمالالثابت اإل
  

ھي بيض دة واح سلعةالتدفق السلعي لتقدير االستھالك النھائي العائلي ل ةطريق 7جدول اليوضح و  
ية أيمكن تعميم ھذا المثال على و.  سري من ھذه المادهألوذلك بسبب عدم توفر بيانات االستھالك ا ،المائده
في وقد استخدمت  التطبيق ھي ذاتھا في جميع الحاالت.  طريقةن أ أساسعلى  أخرى سلعية مجموعةأو  سلعة

  :ةالدراسنة خالل سدة حول سلعة بيض المائية ھذا المثال البيانات التال
   

                                                 
والمستوردات من خالل  نتاجتقييم اإل إعادةمر الذي يتطلب ي، األالمشتر أسعارالتدفق السلعي ب طريقةتظھر قيم البنود حسب   27
  .على المنتجات عاناتوالنقل والضرائب واإل ةھوامش التجار
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  ةبيض المائد سلعةطريقة التدفق السلعي ل  - 7جدول ال
  

 العرض  
= )ساس(بسعر األدة المحلي من بيض المائ نتاجاإل 95

+    )CIF(دة المستورد من بيض المائ قيمة 15

+ لمنتجاتالضرائب على ا 16

- يةنتاجاإل عاناتاإل 9

+ ھوامش النقل 6

+ )ةوالتجزئ جملةالرة (تجا ية الھوامش التجار 12

  جمالي العرضإ 135

  االستخدامات  

= بسعر المشتري) (االستھالك الوسيط  35

+ بسعر المشتري) (االستھالك العائلي النھائي  $

+ بسعر المشتري) (االستھالك الحكومي النھائي  5

+ بسعر المشتري)( األسر المعيشيةالتي تخدم ية ت غير الربحاستھالك المؤسسا 8

+ *في المخزون تغّيرال 5

+ الصادرات 22

  قة ي االستخدامات التي تتوفر عنھا بيانات دقيإجمال 75

  البواقي) طريقةب(االستھالك العائلي النھائي  60

  ة.ول المدأمخزون  -دة خر المآفي المخزون = مخزون  تغّيرال *  

  
من مادة  النھائي لألسر المعيشية على االستھالكاإلنفاق  قيمةجرى تقدير  ،عالهأمن خالل الجدول   
 خرىكونات األتوفرة عن المتقديرات المبالنة االستعا ، من خاللةالذي ال تتوفر عنه بيانات كافيدة ائمبيض ال

.  ، والتي أوردت بياناتھا في الجدول أعاله، ضمن الجزء الخاص بعرض السلعسلعةلجانب الطلب على ھذه ال
الخاصة على المنتجات  عاناتوالنقل وصافي الضرائب واإلرة الجدول تضمن قيم ھوامش التجان بأظ حيالو

من أجل الوصول إلى قيمة العرض في مادة البيض بسعر المشتري. وبما أننا قد توصلنا ھنا إلى بمادة البيض 
االستخدامات إجمالي فيه العرض من مادة البيض سعر المشتري ولدينا معلومات عن قيمة اإلنفاق على 

نفاق إلالمختلفة عن البيض عدا االنفاق النھائي لألسر المعيشية على مادة البيض فإننا نستطيع تقدير قيمة ھذا ا
 الذي ال تتوفر عنه معلومات مباشرة بطريقة البواقي.
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 ً   العرض واالستخدام واشتقاق جداول جداولنة مواز  -رابعا
  الت والمخرجاتالمدخ

  
وال بد .  ساليب وطرق تحقيق التوازن بين جداول العرض واالستخدامأيبحث ھذا الجزء من الدليل في   

على  عة سريرة ومن ثم القاء نظ ،صناعةوتوازن ال سلعةعلى مفھوم توازن الأوالً التعرف  من طارفي ھذا اإل
  ولي. ألاالسباب التي تقف وراء عدم توازن ھذه الجداول بشكلھا ا طبيعة

  
  مفھوم التوازن السلعي والصناعي  -ألف

  
جة معالإلى  التي تھدف ةالمتكرر التدابيرمن  مجموعةمن العرض واالستخدام موازنة ية عمل تتألف  

  ،من صفوف جدول العرض مقارنة مع مجموع  نفس الصف في جدول االستخدامأي  االختالل في مجموع
وتعاد .  العرض مقارنة مع نفس العامود في جدول االستخدامجدول دة عمأمن أي  تليھا معالجة االختالل في

 ھذه العمليةتستند و.  حتى يتحقق التوازن النھائيدة عماألالصفوف  ف ھذه المعالجات عدة مرات على مستوى
  : ةالتالي سسعلى األ

  
  ة.الطلب على ھذه السلع قيمة=  سلعةقيمة عرض ال  -1
  .نتاجاإل قيمة= ية ولواألية والخدم سلعيةال نتاجمستلزمات اإل قيمة  -2
  .الدخل طريقةوفق  المضافة قيمة= ال صناعةلل جماليةاإل المضافة قيمةال  -3
  

  :صناعة) توازن ال2رقم (لة فيما تمثل المعاد سلعةتوازن الرة دناه  فكأ) 1(لة تمثل المعاد  
  

ي جمالس المال اإلأ+ المستوردات = االستھالك الوسيط + االستھالك النھائي+ تكوين ر نتاجاإل  )1(  
  ؛+ الصادرات

االستھالك  على المنتجات = عاناتاإل - االستھالك الوسيط + الضرائب على المنتجات  -  نتاجاإل  )2(  
  ؛المستوردات –المال + الصادرات رأس تكوين  + النھائي

  ومنھا:  

  .)المضافة قيمةي (الجمال+ الناتج المحلي اإل نتاج= مستلزمات اإل نتاجاإل  )3(  
  

 طريقةي بسعر السوق وفق جمالالناتج المحلي اإل يمثل) 2رقم ( يةمن المتساويمن أليالحظ ان الجانب ا  
.  نفاقاإل طريقةي بسعر السوق حسب جمالالناتج المحلي اإللة في حين يمثل الجانب االيسر من المعاد ،نتاجاإل

تقدير إلى  الدخل التي تستند طريقةھناك  ،يجمالتقدير الناتج المحلي اإلفي ھاتين الطريقتين إلى  ضافةوباإل
على  عاناتالمال وصافي الضرائب واإلرأس كتعويضات العاملين واھتالك  ة،على حد كلّ  المضافة قيمةبنود ال

لناتج المحلي متطابقة لتقديرات إلى  الثالثالطرق تؤدي  أنتوقع ممن غير الوالمنتجات وفائض التشغيل.  
حول ية تتضمن بيانات وتقديرات تفصيل فھي.  ستخدامالمر الذي تتيحه جداول العرض واألوھو ا ،يجمالاإل

دخال التعديالت إية مكانإمما يتيح  ،وفق كل من ھذه الطرق ،يجمالالبنود التي تدخل في تقدير الناتج المحلي اإل
للناتج المحلي قة على التقديرات التي تتضمنھا ھذه الجداول باتجاه الحصول على تقديرات متطاب ةالضروري

  .التوازن السلعي والصناعيية بعملية العملھذه  تعرفو.  ةخطأ مقبول بنسبةي جمالاإل
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  توازن السلعي والصناعيالسباب اختالل أ  -باء
  

ً عن جداول العرض واالستخدام فة من الحقائق المعرو   رة من واقع البيانات المتوف استبعاد توازنھا تلقائيا
الرأسمالي  التكوين( إنتاجية أو استھالكية أو استثماريةأنشطة كانت  سواءً  المختلفة قتصاديةاال نشطةاأل عن
  :28ھمھاأسباب أعدة إلى  ويعود ذلك ي)،جمالاإل
  
إلى  باالستنادول يبنى فاأل ،تقييم بنود جدول العرض مقارنة بجدول االستخدام أسساختالف طرق و  -1

  المشتري. أسعارإلى  باالستنادجدول االستخدام  ىبينما يبن ساساأل أسعار
  
والتباين المتوقع في ربط  ،في جدول العرض عنھا في جدول االستخدام خدمةاختالف التضنيفات المست  -2

على التصنيف السلعي المركزي  المستوردات بنظامربط بيانات  فقد يؤدي.  بعضالبعضھا بھذه التصنيفات 
وبالتالي تظھر بيانات ھذه  ،ةغير مالئم سلعية مجموعةفي دة تصنيف بعض السلع المستورإلى  سبيل المثال

 حيانيتطلب في بعض األ ما ،قل من الطلبأن العرض أ أساسفي جداول العرض واالستخدام على  سلعةال
  الربط بينھا. ية ھذه التصنيفات وكيفعة مراج

  
 ،المستورداتنتاج أو مستلزمات اإلأو  نتاجباإل متعلقةال حصائيةوجود بعض الفجوات في البيانات اإل  -3

لكافة التدفقات  خدمةمن حيث شمول البيانات المست خاصةو ،وغيرھا من مكونات جداول العرض واالستخدام
ستدعي العمل على تقديرھا أساليب يوالتي دة بأنواعھا المتعد قتصاديةاالاألنشطة و ،والتعامالت بين القطاعات

  .مختلفةوطرق 
  
ستخدام بحيث يسجل بعضھا الببنود جداول العرض وا متعلقةاالختالف في توقيت تسجيل المبادالت ال  -4

تقدير ھذه إلى  قد يؤديمما  ،ةالمحاسبيرة النقدي خالل الفت ساسخر على األالبعض اآلواالستحقاق  أساسعلى 
 نشطةبعض األن أكما .  سلعةالتوازن بين العرض والطلب على ھذه ال فيختل ،ةھا الحقيقيتقل من قيمأالبنود ب

المحاصيل وقطافھا  زراعةيتبع التقويم الزراعي لالذي نشاط الزراعي الموسمية كالتتميز بظاھرة  يةنتاجاإل
لمواليد الجدد في حالة اإلى بة بالنس كذلك.  التقويم الشمسي (الميالدي)ال يتبع و ،ھذا القطاع إنتاجي يمثل ذالو

  .نتاجن تترك تأثيرھا على استكمال وتقييم اإلأزة من شأن ھذه المي.  المواشيية مزارع ترب
  
مشكلة عدم اتساق المفاھيم إلى  حيانيؤدي في كثير من األ حصائيةاختالف مصادر البيانات اإل  -5

األنشطة لبعض  نتاجعلى ذلك ان تقديرات اإللة مثألومن ا.  للبيانات مختلفةوالتعريفات بين المصادر ال
 عليھا الحصولالتي يتم  نتاجمع تقديرات مستلزمات اإل تماشىتقد ال  قتصاديةمن المسوح اال مستقاةال صناعيةال

 نتاجومستلزمات اإل نتاجن تقديرات اإلأذلك .  في المسوح ذاتھا ةاذا لم تكن مغطا ،صناعيةمن الغرف ال
في حالة تعدد  تساق يتراجعإللكن ھذا ا.  تساقإلمن ا من أن تكون على درجة عاليةبد  النة معي صناعةل

للقطاع  جورالحصول على تقديرات الرواتب واألففي حال .  صناعةلھذه ال حصائيةمصادر البيانات اإل
أو  من الجمعيات نتاجومستلزمات اإل نتاجعلى بيانات اإلوية سرواألية الزراعي من بيانات المسوح السكان

اته ينطبق على مر ذواأل.  بعيد المنال مراً أرات ديتساق بين ھذه التقاإل يصبح تحقيق ،زراعيةالتعاونيات ال
  . ةواالستثماريية واالستھالك يةنتاجاإلاألنشطة مختلف 

  
  
  

                                                 
  .وروبي لجداول العرض واالستخدام والمدخالت والمخرجاتالدليل األ  28
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  والصناعيتحقيق التوازن السلعي  مراحل  - جيم
  

حد أإلى رة شاإلال بد من ا ،جداول العرض واالستخدام في توازنالتحقيق  لمراحلقبل التعرض   
توزيع السلع ب ،حصاءإلمنھا في مجال ارة المتطو خاصةو ،وھي قيام بعض الدول ئھا،في بنامة الجوانب الھا

ھا جداول العرض ضمن ومن ،ةالقوميالحسابات  إعداد علىوالصناعات على الباحثين والخبراء العاملين 
.  عن عدد من السلع والصناعات في جداول العرض واالستخدام بحيث يكون كل باحث مسؤوالً  ،واالستخدام

عة معرفة المنتجين والمستخدمين الرئيسيين للسلع والتقنيات الشائو ه،واستخداماتمن السلع  نتاجتقدير اإلب فيبدأ
ديد من العن تساعد على التعامل مع أ سلعةوال صناعةالللباحث في مة التا معرفةمن شأن الو.  نتاجفي اإل

  . ةعاليقة الجداول بكفاءه ودفي ھذه  بتوازنھا متعلقةالمشاكل ال
  

منھا ما يرتكز على العمل ف.  جداول العرض واالستخدامفي توازن الساليب وطرق تحقيق أ وتتعدد  
 ومنھا ما يستند ،التوازن الميكانيكي لجداول العرض واالستخدام علىية أساسرة ومنھا ما يعتمد بصو ،اليدوي

ً  كثراأل طريقةوھي ال، خليط من الطريقتينإلى  من البرمجيات مة على حزية الميكانيك طريقةال وتعتمد.  شيوعا
ية الرياضالقيام بالعمليات على على الربط بين قواعد بيانات وبرامج الحاسوب ورة القادية لكتروناإلنظمة واأل
 سلعةللفروقات بين عرض الية التوزيعات اللغارتمعلى و ،على محتويات جداول العرض واالستخدامالزمة ال

   .(RAS) شھر ھذه البرامج ھو نموذجأوالطلب عليھا و
  

مع تحيز  ،ةعمومي أكثرتوازن نظام العرض واالستخدام بشكل ية عمل من التقريريتناول ھذا الجزء و  
 سابقةال األولىمحاولة تحقيق توازن ھذه الجداول في المراحل  وذلك من خالل ،سلوب اليدويألنحو امقصود 

والتي  سلعةتوازن الو صناعةتوازن الدوات أعلى  طريقةتعتمد ھذه الو.  مختلفةلتركيب النموذج بمكوناته ال
  .  حسابات السلعو تتضمن حسابات الصناعات

  
  صناعةتوازن ال  -1

  
ً  أشير     :ةالتاليلة يتمثل في تحقيق المعاد صناعةن توازن الأإلى  سابقا

  
  نتاجاإل قيمة=  نتاجمستلزمات اإل قيمة

  
مستلزمات  ،خدماتالسلع والمن  المواد األوليةجانب إلى  ،ةفي ھذه المعادل نتاجتتضمن مستلزمات اإل  

المال رأس  واھتالكتعويضات العاملين  قيمةعن رة وھي عبا  ،المضافة قيمةما يسمى بالأو ية ولاأل نتاجاإل
توازن جة معالية ن عملأإلى  ھنارة شاإلوتجدر ا.  وفائض التشغيل عاناتاإل صوالضرائب على المنتجات ناق

المحلي في  نتاجاإل قيمةو ،من جدول االستخدام المضافة قيمةوال نتاجتتضمن جانب مستلزمات اإل صناعةال
  عاله.    ألة جدول العرض وھو ما تعبر عنه المعاد

  
ھم أمن )، 2جدول ال، الذي جرى بحثه في الجزء الثالث من ھذا الدليل (انظر صناعةحساب اليعتبر   

سة متجان صناعية مجموعةحساب لكل ال ويبنى ھذا ،صناعةتوازن الإلى  دوات التي تستخدم في الوصولألا
 قيمةحدھما على أ يتضمن ،من جانبين الصناعة يتكون حسابو.  الدولي الصناعي الموحدحسب التصنيف 

بما في ذلك  ،نتاجقيم مستلزمات اإل الثاني في حين يتضمن ،من مختلف السلع والخدمات صناعةال إنتاج
على المنتجات  عاناتناقص اإل ،والضرائب ،المالرأس واھتالك  ،مثل تعويضات العاملين وليةالمستلزمات األ
 ااما اذا اختلف مجموع.  في حالة توازن عند تساوي جانبي الحساب صناعةال وتكون.  وفائض التشغيل
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ويالحظ أنه في .  سباب االختالف وتصحيحه بما يضمن توازن الحسابأصي قفيجري العمل على ت ،الجانبين
ھي المسوح االقتصادية التي نة صناعية معيالحاالت التي تكون فيھا مصادر البيانات المستخدمة لمجموعة 

ً نتائج ھذه تظھر  ،وليةوالمستلزمات الوسيطة واأل نتاجتجمع بواسطتھا البيانات الخاصة باإل بين  المسوح توازنا
اختلفت  إذاأما .  المؤسسةأو  ن مصدر البيانات واحد وھو المنشأةأل نتاجوجانب مستلزمات اإل نتاججانب اإل

ً رة وقد تكون الفروقات كبي ،صناعةفال يتوقع ان تتوازن ھذه ال ،مصادر البيانات اختالف مصادر  ويشكل.  نسبيا
على نتائج بعض الدول تعتمد  ،فعلى سبيل المثال.  صناعةسباب عدم توازن الأحد أھم أ حصائيةالبيانات اإل

ھذه اال ان استناد .  تقدير قيمة تعويضات العاملين في مختلف الصناعاتفي ية سرألواية السكانسوح الم
 على غرار ،سريةألواية بالدراسات والمسوح السكان خاصةطر ومفاھيم أعلى  ،كما ھو معروف ،المسوح

عداد أغير دقيق لبيانات  مصدراً  ھابھا، قد يجعل من نتائجطة ات والتصنيفات المرتبيموالتقسنة ساليب المعايأ
سباب ألومن ا.  ةومفاھيم وتعاريف نظام الحسابات القوميم ءالتي قد ال تتالرة التعويضات المقدأو  العاملين

لتقدير تعويضات العاملين ھو احتمال عدم اتساق  اً غير مناسبمصدرية بيانات المسوح السكان العتبار 
الحسابات  إعدادالصناعي الموحد المستخدم في  يفمع التصنسوح مفي ھذه الالتصنيف المستخدم للصناعات 

الرواتب التي قد تتضمن تعويضات العاملين ب متعلقةمكانية تباين التعريفات الإذلك إلى  يضافو.  ةالقومي
وفق نظام العاملين تعويضات ضمن ھذه الرواتب ال تسجل في حين  ،ةسريألحسب المسوح االتقاعدية 

  الحسابات القومية.
  

على مصادر  بناءً  نتاجومستلزمات اإل نتاجالفروقات في جانبي اإل حيحتصل ةالالزم اتجراءاإل تتخذ  
فة لكا صناعةبناء حسابات ال ف منوالھد.  ةوفق الحدود المقبول صناعةتحقيق توازن البھدف  ،ھذه االختالفات

 ،في جانب الطلب نتاجفي جانب العرض وجدول مستلزمات اإل نتاجضمان توازن جدول اإل ھوالصناعات 
تثبيت مجاميع الصفوف ويمكن .  للعرض واالستخدامية الرئيس الجداول وضععند  ،صناعةعلى مستوى ال

بالمجاميع  حالةوالتي تسمى في ھذه ال ،نتاجومستلزمات اإل نتاجفي كل من الجدولين الفرعيين لإلدة عمألوا
ي أ تقديراتھا والتعامل معقة من القيم داخل ھذين الجدولين اذا ما تم التأكد من دأي  كما يمكن تثبيت ،ةالرقابي

  ثبات ھذه القيم. أساساختالل على 
  

  التوازن السلعي  -2
  

والجدول  نتاجعمدة وصفوف الجدول الفرعي لإلأبين مجاميع حالة التوازن إلى  يتوازن السلعبال يشار  
بين نه ال يعني ان التوازن السلعي أغير  ،فقيألوالتوازن االتوازن العامودي أو  ،نتاجات اإلالفرعي لمستلزم

 نتاجفي جدول اإلنة معي سلعية مجموعةمن  نتاجي ان اإلأفي ھذين الجدولين قد تحقق (دة عمألالصفوف واھذه 
ً و.  ال يساوي المستخدم منھا في جدول االستخدام) ً أنة غير متواز سلعةما تكون ال غالبا ً أو  فقيا لحظة  عاموديا

 إضافةبالظھور مع توازن التبدأ مالمح عدم إذ لجداول العرض واالستخدام،  مختلفةلجزاء األتركيب ا
 ،في جھة العرض نتاجاإلإلى  عاناتوالنقل والضرائب ناقص اإلية مصفوفات المستوردات والھوامش التجار

يتطلب توازنھما و.  من جھة الطلب نتاجمصفوفة مستلزمات اإلبالحاق مصفوفات الطلب النھائي إلى  إضافة
  :ةالتاليلة للمعادبة االستجا

  
  سلعةالطلب على ھذه ال قيمة=   سلعةقيمة عرض ال  

  
الصناعات طة يتم بواس سلعةال إنتاج( صناعةأي  تنتجھا سلعةأي  ان العرض منلة تعني ھذه المعادو  
ً وكنشاط ثانوي للبعض اآل ،كنشاط رئيسي لبعض المنتجينية المحل المستوردات من نفس  قيمة هيإل خر) مضافا
ن يساوي أ ال بد ،على المنتجات عاناتوھامش النقل وصافي الضرائب واإلرة التجاجانب ھامش إلى  ،سلعةال
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في حالة  سلعةال تكونلة ھذه المعاد تن تحققإف.  الطلب عليھاأو  سلعةلھذه ال مختلفةمجموع االستخدامات ال
  والعكس صحيح. ،توازن

  
   سلعةعملية  بناء حساب الإلى  ض بالشرحي تعرّ والذ الجزء الثالث من ھذا الدليل، وقد أوضح  

التأكد من توازن السلع في جداول العرض واالستخدام قبل تفريغ ھذا الحساب من ناحية ية ھمأ ،)3جدول ال(
 شأنه شأن ،القول بأن التوازن السلعي ويمكن.  للعرض واالستخدامية بيانات ھذه الحسابات في الجداول النھائ

تركيب الجداول ية تصر عملقبحيث ت ،عند بناء تلك الحسابات ،وليأولو بشكل  ،يبدأ اوالً  ،يتوازن الصناعال
للعرض ية واحد يمثل الجداول النھائ إطارللعرض واالستخدام على تجميع ھذه الحسابات في ية النھائ

  واالستخدام.
  

  تحقيق التوازن السلعي والصناعي مراحلملخص   -3
  

التي يتم  ،توازن حسابات السلع وحسابات الصناعاتبتوازن جداول العرض واالستخدام ية تبدأ عمل  
اختالالت في أي  جةيمكن معالو.  للعرض واالستخدامية العمل على بنائھا وتوازنھا قبل تركيب الجداول النھائ

  :من خالل المراحل التالية ھذه الحسابات
  

مصادرھا  لجھةلھذا الحساب نة التي بنيت عليھا البنود المكو حصائيةالبيانات اإلصحة كد من أالت  أ)(  
  ؛على مستوى االقتصاد الوطني ھايت التي تغطآالمنشلكافة  وشمولھا

  
 ،على السواء نتاجومستلزمات اإل نتاجمراجعة تنفيذ عمليات التصنيف السلعي والصناعي لإل  ب)(  

 مختلفة صناعيةأو  سلعيةفي مجموعات  الصناعاتأو  مثل تبويب بعض السلع ،خطاءألاكد من خلوھا من أللت
حد أعلى في ألاإلى  تقدير متحيزإلى  ھذه األخطاء ؤديتقد ف.  ھافيالتي يجب ان تصنف  مجموعةعن ال

خاصة في حاالت السلع  ،أخرى سلعية مجموعةسفل في األإلى  تقدير متحيز قابلةي سلعيةالمجموعات ال
  ؛ةالمتشابھ

  
ت آبالمنش متعلقةالمفاھيم والتعاريف الفي تعديالت أو  تناقضاتية أالتحقق من عدم وجود   ج)(  
   ؛العرض واالستخدامبين جانبي بين مصادر البيانات و ،مختلفةوالتدفقات بأنواعھا ال نتاجوباإل

  
ھذه  دتناذا است خاصة  ،ةمعيننسب أو  فيھا معدالت تمراجعة طرق تقدير البنود التي استخدم  د)(  
   ؛أخرىدول بيانات وتجارب من  مستقاةمعدالت أو  سابقةسنوات بيانات إلى  النسب

  
مكوناتھا من إلى نة غير المتواز سلعيةال مجموعةكيك الفثم ت، بين القيمرة تقصي الفروقات الكبي  )ھ(  

  ؛تھاقيمالتي استخدمت في تقدير  وليةالبيانات األإلى دة والعو ،ةالسلع الفردي
  

من  مختلفةنواع الألن اأذلك  ،حسب مصداقيتھامعينة  سلعةب خاصةترتيب مصادر البيانات ال  و)(  
يبدأ  بعد ذلك.  ةوالمصداقيوة من القجة ال تتميز بنفس الدر سلعةال إنتاجفي تقدير دة البيانات التي تستخدم عا
جزء مصدر أو  مصدر الفروقات نھا قد تكونأاعتبار ب ،من غيرھاية قل مصداقاألية ولالبحث في البيانات األ

قة من الدية عالجة بدرنة غير المتواز سلعةالمحلي من ال نتاجتتميز بيانات اإل ،على سبيل المثالف.  منھا
البحث عن الفروقات في البنود  لذلك، يستحسن . قطاعيةذا كان مصدر ھذه البيانات ھو المسوح الإية والمصداق
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في أو  ،ر في المخزون في جانب االستخدامالتغيّ بيانات مثل  ،ةمصداقي قلمن العرض واالستخدام األ خرىاأل
  ؛البواقي طريقةفقاً لوقدِّرت خاصة اذا  ،وھوامش النقل في جانب العرضية الھوامش التجاربيانات 

  
ً رة تتميز بيانات المخزون بضعف القدو  (ز)   التسجيل  عدمبسبب  على تقديرھا بشكل دقيق نسبيا

القطاع غير أنشطة الحجم ورة ت صغيآلدى المنش خاصةبه و متعلقةوبالتالي ندرة البيانات ال ،البندالمنظم لھذا 
ولذلك اذا استمر اختالل التوازن بين العرض واالستخدام بعد استنفاذ كافة الجھود في معالجته من .  الرسمي

لتصحيحات على يستخدم المخزون للقيام بمزيد من ا ،ةوالخدمي سلعيةحول المبادالت ال وليةخالل البيانات األ
  ؛قيم السلع والخدمات

  
حد كبير في تحديد مواقع إلى  مر الذي قد يساعدألا، ةغير المتوازن سلعةتحليل تقديرات ال  )(ح  

  :ال الحصر على سبيل المثالھذه التحليالت  ومن  .االختالالت
  

مدى ومن ثم التحقق من  ،مختلفةوفي استخداماتھا ال سلعةال إنتاجحساب معدالت النمو في   )1(    
من ھة مع بيانات مشابنة مقارتطابق ھذه المعدالت مع المنطق السائد في ھذا المجال 

 والتي ال تتطابق مع بعض الحقائقية قد تشير معدالت النمو غير المنطقو.  أخرىمصادر 
  ة؛في تقديرات ھذه السلعنة طاء معيخأوجود  إلى 

  
 سعاراألفي  تغّيرالنة ومقارھا انخفاضأو  ھاارتفاع لرصد سلعةلا أسعارتحليل بيانات   )2(    

سباب االختالل في أالتعرف على  بھدف ،ةالجاري سعارباأل سلعةبمعدالت نمو تقديرات ال
  ة؛توازن السلع

  
ً استھالكنتاج أو اإلمستلزمات باعتبارھا من  سلعةتحليل نسبة الطلب على ال  )3(     ً نھائي ا ً عائلي ا أو  ا

ً حكومي  نسبمع  ةھذه النسبنة ومقار ھا،ي منجمالاإل نتاجاإل قيمةإلى  صادراتمن الأو  ا
 في تقديراتنة مشاكل معيإلى  من ھذه النسبأي  في تغّيرقد يشير ال.  سابقةعوام الألا
  ة؛في استخدامات السلعنتاج أو اإل

  
 والتأكد من عدم وجود ،معدالتالنسب والعلى استخدام مة التقديرات القائفي تدقيق العادة إ  )4(    

فعلى سبيل .  من صالحيتھاوتحديثھا من كد أوالت ،النسب والمعدالتفي ھذه خطاء أأي 
ينعكس ذلك على نسبة ف ،نتاجاإل أنماط تغّيرإلى ية قد تؤدي التطورات التكنولوج ،المثال

في ستبدال الوقود الثقيل بالغاز الطبيعي ففي حال ا.  نتاجقيمة اإلإلى  االستھالك الوسيط
في ظل بة واستخدام النسبة المحس يؤدي، على سبيل المثالنة معيرة في فتتوليد الكھرباء 
 ن نسبة المدخالتأل ،تقديرات غير دقيقةإلى  على الوقود الثقيلمة القائ نتاجتكنولوجيا اإل

ً  نتاجاإلإلى     .ستكون مختلفة حتما
  

قد التركيب ية عمل ، إذ أناختالل في توازن نموذج العرض واالستخدام بعد تركيبهأي  معالجة  ط)(  
  وغيرھا؛ دخال البياناتإالنقل وفي اء خطأوية خطاء حساببأ تقترن

  
ما بعد إلى  يترك توازن حسابات السلع وحسابات الصناعات ،ةالميكانيكي طريقةال اعتمادفي حال   ي)(  

في ھذه  ةالحاسوب المتخصصأنظمة معالجته بواسطة برامج وإلى  ليصار ،تركيب جداول العرض واالستخدام
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 وليةالتقديرات األ إعدادلة في مرحرة استخدام ھذه الطريقة إذا تبين وجود فروقات كبيوال ينصح ب.  العمليات
  ؛وليألفي ھذه التقديرات ال تزال في شكلھا ا خدمةخاصة اذا كانت البيانات المست ،لجداول العرض واالستخدام

  
ً إما توازن نموذج العرض واالستخدام  عمليةإجراء  يمكن  ك)(   ً  وإما ميكانيكيا ان الطريقة غير ،يدويا

  ة.المتاحية مكانيات الفنإلددات واوفق المح الطريقتينالتوفيق بين  الفضلى ھي
  

ً  أكثررة صوبة المعلية المنتجات الحيوانالمثال التالي الذي يتعلق بسلعة ويعطي     سلعةلتوازن ال تبسيطا
  الحالتين.    بينبسبب التشابه 

  
  :ةالمعلبية المنتجات الحيوان سلعةحول ية اذا توفرت البيانات التالف  

  
  لى:إويقسم ، 120ي = جمالالعرض اإل  

  
  ومنه ،90المحلي =  نتاجاإل    

  
  ؛63= ية المنتجات الحيوان صناعة إنتاج    

  
  ؛17=  سلعةالقطاع الزراعي من ھذه ال إنتاج    

  
  ؛10=  خرىالصناعات األ إنتاج    

  
  ؛11المستوردات =     

  
  ؛15= ية ھوامش تجار    

  
  .4ھوامش نقل =     

  
  ويقسم الى:  105=   سلعةي على ھذه الجمالالطلب اإل  

  
  ؛40=  نتاجمستلزمات اإل    

  
  ؛35استھالك عائلي =     

  
  ؛5استھالك حكومي =     

  
  ؛10في المخزون =  تغّيرال    

  
  .15الصادرات =     
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) 105-120( ،15=  سلعةان الفرق بين العرض والطلب على ھذه ال سلعةيالحظ من بيانات ھذه الو  
ً  جاء.  وكما 15 قيمةبحيث يزيد العرض عن الطلب ب لمصدر الخلل في توازن ھذه  احتماالتثة ھناك ثالف ،سابقا

  وھي: سلعةال
  

  من المنتجات  نتاجاإل قيمة يستبعد الخلل في ،حالةجانب العرض: في ھذه الفي مكونات الخلل
جة تي تتميز نتائجھا بدرلا قتصاديةعلى المسوح اال بناءً  نتاجخاصة اذا تم تقدير اإل ،ةالحيواني

مثل  ،للعرض خرىلبحث عن مصدر الخلل في البنود األا يتركز لذلك.  ةمن المصداقيية عال
 حالةويكون الھدف في ھذه ال.  عاناتالضرائب واإلأو  ،والنقلرة وھوامش التجا ،المستوردات
سباب أاء صاستقية خطاء التي يتم التعرف عليھا خالل عملألعلى ا العرض بناءً  قيمةھو تخفيض 
  ة؛توازن السلع ياالختالل ف

  
 ثقةجة ووجود درية من المنتجات الحيوان نتاجاإل قيمة ثبات يؤديالطلب:  الخلل في مكونات 

مصدر محتمل عن  سلعةجانب الطلب على ھذه الالبحث في إلى  في بيانات المستورداتية عال
مثل  ،سلعةتقديرات جانب االستخدام لھذه ال قيتدقيق ال وينبغي في ھذه الحالة.  لعدم توازنھا
  ؛في المخزون تغّيروال ،والصادرات ،االستھالك العائلي والحكومينتاج أو مستلزمات اإل

  
  فيذكره مشترك بين جانبي العرض والطلب: يستدعي ھذا الوضع تطبيق ما ورد الالخلل 

 حصائيةالبيانات اإلية وعنك ،ةمصداقياألقل البنود في تدقيق الرة ضرومع  ،االحتمالين السابقين
  ة.المتبعية والعمليات الحساب ،التقدير طريقةوتماسك  ،في التقدير خدمةالمست

  
الھامش نسبة ن أخالل االتصال بعدد من المنتجين الرئيسيين من تبين  ،المثال السابقإلى  ةوبالعود  
انخفض الفرق بين العرض ف ،ةستخدام النسب الصحيحاتقدير بال فأعيد.  على مما يجبأب تقدر التجاري

خطأ في تقدير المستخدم إلى  يعود )5كما تبين ان الفرق المتبقي (قيمته .  15من  وحدات بدالً  5إلى  ستخدامالوا
  . أوليةكمنتجات  سلعةھذه الل

  
  المثال السابق: التي يمكن استخالصھا منالمالحظات  أبرزمن و  

  
ثة غير حديأو  حةغير صحيبة استخدام نس بسبب ،كان في جانب العرضاألول  ن مصدر الخطأأ  أ)(  

  ؛ةالعرض من المنتجات الحيواني قيمةارتفاع إلى  أدىما  ،للھامش التجاري
  

مما  ،نتاجكمستلزمات اإل سلعةالطلب على ھذه ال قيمةان مصدر الخطأ الثاني ھو خطأ في تقدير   ب)(  
   ؛تسبب في اختالل التوازن بين العرض واالستخدام

  
حد المنتجين الرئيسيين أتطلب االتصال ب سلعةسباب االختالل في توازن ھذه الأن الكشف عن ا  ج)(  

 سلعةبھذه الية الكاف معرفةوالرة توفر الخبية ھمأإلى  مما يشير ،سلعةھذه البجراء استقصاء جانبي فيما يتعلق إو
  ؛من قبل الباحث المسؤول عنھا

  
على  ھذا الخطأ دراتحديد مصلالتي تبذل  وتعتمد الجھود ،اً يكون متعددان مصدر الخطأ قد   د)(  
  مھمة؛على القيام بھذه البة المدروتوفر الكوادر  ،وعامل الوقت ،ھمھا حجم الفروقات في التقديراتأدة عوامل ع
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وتثبيتھا قد يعتمد على تغيير ية الذي قد يتطلب تحديد عدد من المجاميع الرقاب سلعةان توازن ال  )ھ(  
  ة.عند الضرور ةيم المثبتالق
  

  ستخدام جداول العرض واالستخداماوالمخرجات باشتقاق جداول المدخالت   -دال
  

ً أساسوال العرض واالستخدام اتشكل جد   ھذه  وال يمكن بناء ،بناء نماذج المدخالت والمخرجاتل ا
 وتبّين . ةوالفرضيات الصارمنظمة من األ مجموعةال وفق إ ،بدون توفر جداول العرض واالستخدامالنماذج 

بين في ما ط بالترامدى  وتحديداً  ،قتصاديةلعالقات بين مختلف القطاعات االاجداول المدخالت والمخرجات 
  ھذه الجداول  تبين ،خرآوبمعنى .  وقطاعات الطلب النھائي يةنتاجاإلبين الوحدات أو  ،يةنتاجاإلالوحدات 

   حسبجداول المدخالت والمخرجات  وتبنى.  بعضالبعضھا على  قتصاديةاعتماد القطاعات اال مدى
 ،من الصناعات رھايمن منتجات غنة معي صناعةمعرفة ما تحتاجه  ھايمكن من خاللو، ھامنة المنشودھداف األ
جداول العرض من خالل  هيلإ، وھو ما ال يمكن الوصول خرىمن السلع األنة معي سلعة إنتاجما يحتاجه أو 

  وغيرھا من بنود  نتاجومستلزمات اإل نتاجقيم اإلكبين السلع والصناعات  عالقةال تبينوالطلب التي 
  ھذه الجداول.

  
  طرق وفرضيات بناء جداول المدخالت والمخرجات  -1

  
جداول إلى  جداول المدخالت والمخرجات تحويل جداول العرض واالستخدامعلى يتطلب الحصول   

 نتاججدول مستلزمات اإل ل علىيويعتمد ھذا التحو  .بين الصناعاتفي ما  عالقةالأو  بين السلع عالقةال تبّين
  وفق طريقتين ھما:  ، ويمكن تنفيذهبشكل خاص

  
  29)سلعة×  سلعة(من النوع  مصفوفةال طريقة  (أ)
  

وتبنى .  في الوقت نفسهدة االعموالصفوف  السلع ضمن هيف ظھرجدول ت طريقةھذه ال إطاريَعّد في   
  ين:تالتالين تيالفرضي إحدىإلى  باالستنادجداول المدخالت والمخرجات 

  
 ،بنفس التكنولوجيا ھاالسلع بغض النظر عن نوع تنتج صناعةان ال ي: وھةالصناعي يةالفرض  )1(  

سلوب ألنفس انة معي صناعة ، تستخدمخرآوبمعنى .  في المدى القصير ةثابتية نووفق طرائق ف
ً  ،نتاجفي اإل   ة؛كان نوع ھذه السلع ايا

ي بغض النظر عن نتاجوالنمط اإلية الفن طريقةتنتج بنفس ال سلعة: وھو ان الةالسلعي يةالفرض  )2(  
سلوب ألبنفس ا ھاتنتج فھي ،ةمعين سلعة فمھما كانت الصناعات التي تنتج.  التي تنتجھا صناعةال
   .ينتاجاإل

  
  )صناعة×  صناعة(من النوع  مصفوفةال طريقة  )(ب
  

تتضمن الصفوف نفس الحصول على جدول المدخالت والمخرجات بحيث  طريقةتتيح ھذه ال  
  ن ھما:تيفرضيإلى  باالستنادالجداول  وتبنى ھذه.  عمدةالتي تتضمنھا األالصناعات 

  

                                                 
  .28.55-28.50، الفقرات من 2008لعام قومية نظام الحسابات ال  29
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ً : وفقةثبات ھيكل مبيعات السلع يةفرض  )1(   على  سلعةتركيب الطلب على اليعتمد  ية،الفرض لھذه ا
  ؛التي تنتجھا صناعةوليس على ال ،نفسھا سلعةال

ً لھذه: ةثبات ھيكل مبيعات الصناع يةفرض  )2(   جھة اص بھا لتركيب خ صناعةلكل  ية،الفرض وفقا
   .ة السلع التي تنتجھايھض النظر عن ماغب ،لمبيعاتا

  
يبقى الھدف ، في الحصول على جداول المدخالت والمخرجات المطبقة طريقةبغض النظر عن الو  

في جدول العرض وتوزيعه على الصناعات التي ية الثانواألنشطة  إنتاجحاالت وھو التعامل مع واحد في كل ال
 تقع طاروفي ھذا اإل.  ةالسلع الثانوي إنتاججدول العرض من ية بھدف تنق ،تنتج ھذه السلع كنشاط رئيسي

والفرضيات في  يكمن االختالف بين ھذه الطرقو.  )صناعة ×ة مصفوفة (صناعأو  )سلعة ×ة سلع( مصفوفة
ً الذي يفترض ان يكون  نتاجستخدام جدول مستلزمات اإلاتحقيق ھذا الھدف بية كيف .  ةيساساأل سعاراألب مقيما
  تحويل جدول العرض وفق ھذه الطرق والفرضيات. ية كيفعرض لفيما يلي و
  
  )سلعة×  سلعة(مصفوفة المدخالت والمخرجات من النوع   )(ج
  

 سلعةال يةھما فرض ،)سلعة ×ة سلعلحصول على جدول العرض (لن تيفرضي يمكن االختيار بين  
ً  اللتين صناعةال يةوفرض ي تال نتاجاإلمستلزمات مصفوفة  وتستخدم في ھذا اإلطار.  جرى توضيحھما سابقا
وھوامش رة عن طريق استبعاد قيم ھوامش التجا ،ساسسعر األإلى  تقييم من سعر المشتري إعادةإلى  تخضع
ً والضرائب ناقالنقل  لضرائب حسب ل وآخرلھوامش لول بناء جد لذلك، ينبغي.  لجدولمن قيم ھذا ا عاناتاإل صا

ً  طريقةال هووفق ھذ.  نتاجمستلزمات اإلمصفوفة في دة الوارالسلع والصناعات  تغيير في قيم أي  ال يجري أيضا
  تستبقى كما ھي. بلبنود الطلب النھائي 

  
من  ،ةالحصول على مصفوفة المعامالت الفنيإلى  العرض واالستخدامتحويل جداول ية تھدف عملو  

بين السلع  عالقةمثل التبخالف جداول العرض والطلب التي و.  من البيانات التي توفرھادة خالل االستفا
فيما أو  المختلفة،فيما بين الصناعات  عالقةالية تعكس مصفوفة المعامالت الفن  ،عنھا بالقيم والصناعات معبراً 

نھا تتضمن السلع أأو  ،على السواءدة عمألاوالصفوف  فيتتضمن الصناعات فھي لذلك .  مختلفةال بين السلع
  .على السواءدة عمألوالمنتجات في الصفوف وا

  
من  نتاجتحتسب نسب استخدام مستلزمات اإل ،ساسبسعر األ نتاجتقييم جدول مستلزمات اإل إعادة بعد  

في العامود الخاص  قيمةكل وذلك من خالل تقسيم  ،في الجدول صناعية مجموعةكل ل سلعية مجموعةكل 
التي تحتل العامود من مختلف السلع  صناعةوھو مجموع ما استخدمته ال ،على مجموع العامودنة معي صناعةب

  ن على النحو التالي:تييجري االختيار بين الفرضي ،ةبعد ھذه المرحل.  إنتاجكمستلزمات 
  

  Industry Assumption)( صناعةال يةفرض  )1(  
  

  :على النحو التالي) ةسلع × ةسلعجدول من نوع (إلى  تحويل جدول العرضية تجري عمل  
  

ستخدام النسب التي اب ،بين الصناعاتأي  ،عمدةالثانوي في جدول العرض بين األ نتاجنقل قيم اإل  
 حد السلعأمن نة معي صناعةالثانوي ل نتاجاإل قيمةوذلك من خالل  نقل .  نتاجفي جدول مستلزمات اإل ُحسبت

النقل ھذه من خالل النسب ية وتجري عمل.  ضمن النشاط الرئيسي سلعةھا ھذه الالتي تدخل في صناعةالإلى 
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ية ولتوضيح ھذه العمل.  ن السابق ذكرھماتييعتمد على الفرضيمة لكن استخدام النسب المالئ.  اعاله المحسوبة
  :على النحو التالي 6 بيانات الجدولاستخدام  يمكن

  
من دة وح 25يستخدم  تحويليةال صناعةان قطاع ال )6الجدول  ( نتاجاإل تفيد بيانات جدول مستلزمات  
 22و ،عاناتمن الضرائب واإلدة وح 23و ،جورمن الرواتب واألدة وح 51و ،نفسھا تحويليةال صناعةال إنتاج
في  15.5و ،تحويليةمن المنتجات الفي المائة  7.6 المستلزمات حواليوتمثل ھذه .  من فائض التشغيلدة وح

من فائض التشغيل من  في المائة 6.7و ،عاناتاإلضرائب وال في المائة من 7و ،جورمن الرواتب واأل المائة
  التحويلي.  نتاجقطاع اإل خدمةالتي يست نتاجمجموع مستلزمات اإل

  
نفس إلى  ضافتھاللقطاع الزراعي من ھذه البنود إل نتاجاإل ض مستلزماتتخفّ  ،على ھذه النسب بناءً   

ً الذي يتضمن  7جدول الكما ھو مبين في  تحويليةال صناعةلل نتاجمستلزمات اإل لھذه دة القيم الجدي أيضا
  بعد زيادتھا بنفس القيم.  تحويليةال صناعةولل ،المستلزمات في القطاع الزراعي بعد تخفيضھا

  
في  تحويليةمن المنتجات ال )ةوحد 15غة البال(القطاع الزراعي  إنتاج قيمةنقل وة يترتب على ھذا الخط  

في  نتاجلإلدة القيم الجدي 9يوضح الجدول و  .في نفس الجدول تحويليةال صناعةعامود الإلى  جدول العرض
جراء إلتكرار ھذا ايؤدي و.  صفرإلى  تحويليةالزراعي من المنتجات ال نتاجاإل قيمةھذين القطاعين بعد تحويل 

مستلزمات تمثل فيھا  مصفوفة إلى لوصولل نتاجومستلزمات اإل نتاجالثانوي في مصفوفة اإل نتاجاإلمجمل على 
  السلع وليس الصناعات. دة عمألا

  

  (Product Assumption)ة سلعال يةفرض  )2(  
  

 صناعةال إنتاجمن دة وح 19راعي زالقطاع يستخدم ال ،)6ول دالج( نتاجاإلجدول مستلزمات على  بناءً   
من فائض دة وح 47و ،عاناتمن الضرائب واإلدة وح 22و ،جورمن الرواتب واألدة وح 48و ،تحويليةال

من الرواتب  في المائة 17.5و ،تحويليةمن المنتجات الفي المائة  6.9وتمثل ھذه المستلزمات حوالي .  التشغيل
من فائض التشغيل من مجموع مستلزمات  في المائة 17.2و ،عاناتإلضرائب وامن ال في المائة 8و ،جورواأل
  . الزراعي نتاجقطاع اإل ھاخدميستالتي  نتاجاإل
  

نفس إلى  ضافتھاإلللقطاع الزراعي من ھذه البنود  نتاجتخفيض مستلزمات اإلفي ھذه النسب تستخدم   
ً يتضمن الذي  8جدول الكما ھو مبين في  تحويليةال صناعةلل نتاجمستلزمات اإل لھذه دة القيم الجدي أيضا

  بعد زيادتھا بنفس القيم.  تحويليةال صناعةولل ،المستلزمات في القطاع الزراعي بعد تخفيضھا
  

من ) ةوحد 15غة البال(القطاع الزراعي  إنتاج قيمةنقل ت ،صناعيةال يةفي حالة الفرض جاءوكما   
جدول الكما ھو مبين في  ،الجدولفي نفس  تحويليةال صناعةعامود الإلى  في جدول العرض تحويليةالمنتجات ال

الزراعي من المنتجات  نتاجاإل قيمةفي ھذين القطاعين بعد تحويل  نتاجلإلدة القيم الجديالذي يتضمن  9
 نتاجالثانوي في مصفوفة اإل نتاجاإل مجمليشمل بما جراء إلالقيام بھذا اويؤدي .  صفرإلى  تحويليةال

   السلع وليس الصناعات.دة عمألامستلزمات تمثل فيھا  مصفوفةإلى  لوصولل نتاجومستلزمات اإل
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  خرىصناعات األلوا تحويليةال صناعةلوالغابات وا زراعةلل نتاججدول مستلزمات اإل  - 8جدول ال
  

 صناعةال
 تحويليةال

 أخرىوصناعات 
والغابات  زراعةال

 سماكوصيد األ
 تحويليةال صناعةال

 أخرىوصناعات 

 زراعةال
والغابات وصيد 

سماكاأل
 ةالصناعي يةالفرض

 سماكمصائد األ إنتاجوالغابات و زراعةال 0 80 0 80
26.1 17. 68  تحويليةالمنتجات ال 19 25 
24.0 12  نتاجعلى اإل عاناتالضرائب ناقص اإل 22 23 0.

35 .3 54  تعويضات العاملين 48 51 7.
32 .0 64  يجمالفائص التشغيل اإل 47 22 0.

 ةالسلعي يةالفرض
 سماكمصائد األ إنتاجوالغابات و زراعةال 0 80 0.000 80

26.0 81  تحويليةالمنتجات ال 19 25 0.
 نتاجعلى اإل عاناتالضرائب ناقص اإل 22 23 20.8 24.2

35  تعويضات العاملين 48 51 45.4 6.
 يجمالفائص التشغيل اإل 47 22 44.4 24.6

 نتاجمستلزمات اإلمجموع  274 329

  
  .بعد التحويل نتاجلمستلزمات اإلدة خيرين ھي القيم الجديألفي العامودين ادة القيم الوار  

  
  خرىوالصناعات األ تحويليةال صناعةوالغابات وال زراعةللدة الجدي نتاججدول قيم اإل  - 9جدول ال

  
   سماكاألوالغابات وصيد  زراعةال أخرىوصناعات  تحويليةال صناعةال

 سماكمصائد األ إنتاجوالغابات و زراعةال 190 5
 تحويليةالمنتجات ال 0 165

  
  )صناعة×  صناعة(مصفوفة المدخالت والمخرجات من النوع   )د(
  

   ً  التي ،سلعةثبات ھيكل مبيعات ال يةن ھما فرضتيتعتمد على فرضي مصفوفةن ھذه الأإلى  أشير سابقا
ثبات  يةوفرض ،التي تنتجھا صناعةنفسھا وليس على ال سلعةيعتمد على ال سلعةالمبيعات قوم على ان تركيب ت

ض النظر عن تركيب غب ،تركيب خاص للمبيعات صناعةلكل ان إلى  ستندتي تال ،صناعةھيكل مبيعات ال
ويبقي قيم االستھالك  المضافة قيمةيشمل ال )سلعة×سلعة( طريقةحسب  واذا كان التحويل.  ھا من السلعإنتاج

   ،كما ھي المضافة قيمةترك تقديرات الي) صناعة×صناعة( الثانية طريقةنه حسب الإف ،النھائي كما ھي
على  بناءً  طريقةيح لھذه الفيما يلي توضو.  الك النھائي للتعديلھفي حين تخضع قيم االست ،تأثر بالتحويليوال 
  ن.تيالفرضي ھاتين

  
  صناعةلثبات ھيكل مبيعات ا يةفرض  )1(  

  
جدول (الاالستخدام تستخدم بيانات جدول  إذ ،االستخدامعلى بيانات جدول العرض و طريقةتعتمد ھذه ال  

ية الرئيسمن المنتجات دة عمألفي االصناعات  مختلف تهما استخدم في حساب نسبة  )في الجزء الثالث 6
قطاع خدمات لوحدات  4و ،تحويليةال صناعةللدة وح 80وھي  ،6جدول المن األول  في الصف زراعيةال
فئات  ما استخدمتهإلى  ضافةباإل ،جتماعيةوالخدمات االحة قطاع التعليم والصلدة وح 13و ،عمالألا

 ،على ھذه النسب بناءً و.  في الصفوفالقطاع الزراعي من سلع ومنتجات دة وح 161و ھوة االستخدامات النھائي
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 تحويليةال صناعةبين قطاع ال ،ةوحد 15عن رة وھي عبا ،تحويليةالقطاع الزراعي من السلع ال إنتاجوزع ي
  . من جھة ثانية الطلب النھائيفئات وبين  ،إنتاجكمستلزمات  من جھة،حة عمال والتعليم والصألوخدمات ا

  
 إنتاجالقطاع الزراعي استخدم كمستلزمات  إنتاجمن  في المائة 31 فإن ،10جدول البيانات إلى  وبالنظر  

والخدمات حة عليم والصتفي ال في المائة 5و ،عمالألفي خدمات ا في المائة 2و ،ةالتحويلي صناعةالفي 
لھذه دة القيم الجدي 10جدول الخير من ألا الصف وفي.  لطلب النھائيفي ا في المائة 62و ،جتماعيةاال

  .تحويليةالزراعي من السلع ال نتاجالثانوي لإل نتاجاإلاالستخدمات بعد ان تم التخلص من 
  

  سماكوالغابات وصيد األ زراعةقطاع ال إنتاججدول استخدامات   - 10جدول ال
  

مجموع 
 االستخدامات

مجموع 
االستخدامات 

 (الطلب)ية النھائ

حة التعليم والص
والخدمات 

 جتماعيةاال
خدمات 

عمالألا

 نتاجمستلزمات اإل
 تحويليةال صناعةلل

خرىوالصناعات األ   
 صناعةثبات ھيكل مبيعات ال يةفرض  

 سماكمصائد األ إنتاجوالغابات و زراعةال 80 4 13 161 258
 من مجموع االستخدامات بة النس 0.31 0.02 0.05 0.62

 تحويليةالقطاع الزراعي من السلع ال إنتاج 15
 عمدةلالستخدمات في األدة القيم الجدي 84.65 4.23 13.76 170.36

  
  سلعةثبات ھيكل مبيعات ال يةفرض  )2(  

  
وھي  ،القطاع الزراعي في المنتجة  تحويليةمن السلع ال يةالفرض هحسب ھذالثانوي  نتاجاإل قيمةع توزّ   

من  تؤخذ يةالفرض هوفق ھذبة ان النسب المحتساال .  طريقةبنفس ال ،بين صفوف جدول العرضدة وح 15
مجموع إلى  في الصفوف تحويليةللسلع ال مختلفةحسب نسبة توزيعات االستخدامات ال نتاججدول مستلزمات اإل

توزيع ية نتائج عملعلى  11جدول اليحتوي و.  طلب نھائيإنتاج أو مات ھذه السلع سواء كمستلزمات ااستخد
من  في المائة 9ان إلى  حيث يشير الجدول ،تحويليةالثانوي للقطاع الزراعي من السلع ال نتاجمن اإل وحدة 15

في  ،إنتاجكمستلزمات  خرىالصناعات األ في في المائة 41و ،تحويليةال صناعةال فياستخدمت  تحويليةالسلع ال
من السلع دة وح 15تستخدم ھذه النسب في توزيع و.  النھائي فئات الطلب في في المائة 50 استخدمتحين 

 نتاجلمستلزمات اإلدة القيم الجدي تظھربحيث  ،ةوفق النسب المذكورالقطاع الزراعي التي انتجھا  تحويليةال
  .11جدول البيانات  هوللطلب النھائي حسب ما تبين الصلةللصناعات ذات 

  
  ةالتحويلي صناعةت منتجات قطاع الجدول استخداما  - 11جدول ال

  

مجموع 
 االستخدامات

مجموع 
االستخدامات 

 (الطلب)ية النھائ

 سلعةاستخدامات ال
في  نتاجكمستلزمات اإل
 خرىالصناعات األ

 سلعةاستخدامات ال
في  نتاجكمستلزمات اإل

   تحويليةال صناعةال
 سلعةثبات ھيكل مبيعات ال يةفرض

 أخرىوصناعات  تحويليةال صناعةال 25 116 139 280
 تحويليةالقطاع الزراعي من السلع ال إنتاج 0.09 0.41 0.50

 تحويليةالقطاع الزراعي من السلع ال إنتاج 15
 عمدةلالستخدمات في األدة القيم الجدي 26.34 122.21 146.45 295.00
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  ةالمعامالت الفني مصفوفةبناء   -2
  

ن يكون الناتج ھو أيفترض  ،العرضمصفوفة الثانوي في  نتاجتوزيع قيم اإلية نتھاء من عملإلبعد ا  
ض اافتر وعلى.  )صناعة × صناعة(من النوع أو  ،)سلعة×  سلعة(مصفوفة المدخالت والمخرجات من النوع 

المعامالت والتي يرمز لھا في  مصفوفةإلى  ن الوصولإفھا ھي من النوع الثاني، ؤي جرى بناالت مصفوفةان ال
 وھكذا ،العامود نفسه في العامود على مجموع قيمةمن خالل قسمة كل  حالةيتم في ھذه ال، (A)بالحرف دة العا
  عمدة الجدول.أكل ية ن تشمل العملأإلى 

  
 إنتاجمن دة عمألاضمن تمثل القيم في مصفوفة المعامالت نسبة المستخدم من قبل الصناعات و  

 أساسعلى  عالقةيمكن التعبير عن ھذه ال ،تغّيرستھالك النھائي لم تإلن قيم اأوبما .  الصفوفضمن الصناعات 
  ن:أ

  
  AX  نتاجتمثل قيم مستلزمات اإل   

  
  )1(  AX+ d = X  

  
  ن أحيث   

  
 نتاجھي قيم اإل  

  
    dيمكننا ان نحصل على:  عالقةومن ھذه ال ،تمثل قيم الطلب    

  
  )2(  )I-A) X= d  

  
  )3(   = X 1-A)-d (I    

  
ويزلي ليونتيف الذي عمل على تطوير االقتصادي إلى  نسبة بمصفوفة ليونتيف (I-A) مصفوفةتعرف ال  

مصفوفة المضاعفات أو  ،بمعكوس ليونتيف (I-A) مصفوفةيعرف معكوس ال كما، نماذج المدخالت والمخرجات
 إضافة ،ثير المباشرأما يسمى بالتأو  الطلب -  في مستويات تغّيري ألولي ألثر األمساك باإلبسبب قدرتھا على ا

  اشر.بثير المأالتي تترتب على الترة شثيرات غير المباأالتإلى 
  

ية مكانإعاله  أالنموذج يتيح  ،مستوى معين من الطلب النھائي بأنه لتحقيق عالهأ) 3( عالقةال ديوتف  
نماذج المدخالت والمخرجات ية ھمأتبرز و.  ھذا الطلبإلى بة ستجاإلالمطلوب ل نتاجالتعرف على مستوى اإل

  ات في سوق العمل.تغّيردوات التي تستخدم في التخطيط  وفي تحليل الألھم اأ باعتبارھا منفي ھذا السياق 
  

  ختيار نموذج المدخالت والمخرجاتاب متعلقةعتبارات الإلا  -3
  

، التي تبنى عليھادة المتعد والفرضياتتعدد طرق تكوين نماذج المدخالت والمخرجات  ال بد في إطار  
لديھا لھذه النماذج، دة لى جانب الفوائد المتعدإف.  واالستخدامات المراد تحقيقھاھداف ألضرورة تحديد ا من

  ھم ما يميز ھذه النماذج.أعلى  سريعةرة نظ وفي ما يلي.  بھا الجوانب والنتائج غير المرغوب بعض
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، وذلك )n x n)1جة من الدرأي  عةمرب مصفوفةيشترط بمصفوفة  المدخالت والمخرجات ان تكون و  
 وال تالئمبعض التحليالت  وبعض المصفوفات تالئم.  اديصمجاالت التحليل االقت في مختلف ھااستخدامية ألھم
مجاالت التحليل الذي يتطلب مستوى  على سبيل المثال تالئم) سلعة×  سلعة(من النوع  مصفوفةالف.  أخرى

تساعد على ضمان  كذلك  .ت الجديدةالتكنولوجياات اختبارو ،يةنتاجاإلتحليل ومن التجانس بين السلع،  عالٍ 
 يةفرض إطارفي بة انھا يمكن ان تعطي قيم سال مصفوفةھذه ال ئمساو لكن من أبرز.  سعاراتساق بيانات األ

  . 30سلعةال وجيالتكنو
  

سوق سة بدرا متعلقةتالئم التحليالت ال فھية.  ) ميزات خاصصناعة×  صناعةالنوع (من  مصفوفةلول  
إلى  قربألا األكثر مالءمًة،كما أنھا ھاالتفاعل المتزايد بين الصناعات في الوقت الحاضر يجعل منوالعمل، 

  .   31ةمصادر البيانات والمشاھدات الميداني
  

لمستوردات نماذج فلوالمستوردات، ھذه الجداول الفصل بين الناتج المحلي  ويستحسن عند استخدام  
ذات ية سواق الداخلألا ن منيمشتريات المقيمين من الخارج ومشتريات غير المقيم كذلك ليست.  ابھ خاصة
  في بناء ھذه الجداول.ية أھم
  

  في جداول العرض واالستخدام سعارأھمية بيانات األ  -4
  

 وأشيرتقييم القيود والتدفقات في جداول العرض واالستخدام في أكثر من موقع في ھذا التقرير،  نوقش  
 بناءً  ،ساساأل أسعارالتقييم ب ، من خالل اعتمادجانبي العرض واالستخدامفي التقييم  أساسضرورة توحيد إلى 

.  المنتجين اذا تعذر ذلك أسعاربأو  ،ساسألا أسعارالتقييم بإلى  التي دعتقومية على توصيات نظام الحسابات ال
مع  ،المشترين أسعار، وساساأل أسعارو المنتجين، أسعاروھي  سعارلأل ةنواع الثالثألتم تعريف ا كذلك
ً  ساستوحيد األ ويشكل.  )3جدول اليح الفرق بينھا (توض  السعري في تقييم جانبي العرض واالستخدام شرطا
ً أساس وھي العمل على تحقيق  ،في معالجة قيود جداول العرض واالستخدام الحقةالخطوات الإلى  لالنتقال يا

اشتقاق جداول  ومن ثم، ةالثابت سعارباأل ھماالتوازن بين جدولي العرض واالستخدام، والحصول على تقديرات
  المدخالت والمخرجات.   

  
ھذه ية وذلك ألھم ،ةالثابت سعارألاالستخدام باوحرص العديد من الدول على تقدير جداول العرض وي  

وبناء  يةنتاجاإلوفي مقدمتھا ما يتعلق بقياس مؤشرات  ،مجاالت التحليل االقتصاديالتقديرات في الكثير من 
من خالل  ةالثابت سعارألاالستخدام باويتم الحصول على تقديرات جداول العرض و.  نماذج النمو االقتصادي

لھذه ية القيم الجاري في جمالاإل تغّيرال عنسعارألاوعزل تأثير  ،الستخداماقيم تقديرات جداول العرض و تتثبي
  التقديرات.

  
 رقاممن األ مجموعةمن خالل ية الجار سعارالستخدام باألاوقيم تقديرات جداول العرض  وتثّبت  
المشتري، والرقم القياسي  أسعارب وفق سالمستھلك الذي يح سعارومنھا الرقم القياسي أل ،سعارلألية القياس
ً  كثرمن المقاييس األ ماوھ ،ةيساساأل سعارألاالمنتجين الذي يحسب وفق  سعارأل ً  شيوعا في ھذا  واستخداما

ية المؤشرات القياس إعدادأھمھا دة تجاھات عابية القياس رقاموقد توسعت جھود بناء واستخدام األ.  المجال
منھا على سبيل المثال ال الحصر  ،ستھالك النھائيإلمن السلع والخدمات لنة معي مجموعةالمستھلك ل سعارأل

                                                 
  .2008من نظام الحسابات القومية لعام  28.62الفقرة   30

  .301وروبي لجداول العرض واالستخدام والمدخالت والمخرجات ص الدليل األ  31
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المنتجين لعدد من  سعارألية القياس رقاممؤشرات لألويجارات المساكن، إمؤشر سعري خاص ب حساب
 . ةالخدمات واالنشاءات والصناعات العذائي أنشطةمثل  ھامةوالية الصناعات الحيو

  
بالصادرات والمستوردات  خاصةية قياس أرقامحساب إلى  يلجأ الكثير من الدول في الوقت الحاضرو  

قيم الصادرات والمستوردات والتكوين  تتثبي على غرار ،عدة غراضأستخدامھا في ال رأسماليةلسلع الاو
تقديرات  تالمنتجين في تثبي سعارألية القياس رقامتستخدم األو.  في جداول العرض واالستخدامالرأسمالي 
  .ساساأل أسعارتقديرات بإلى  بعد تحويلھا نتاجومستلزمات اإل نتاججداول اإل

  
  :ھا، ومن أھمعديدة سعارلألية القياس رقامالطرق التي تحسب بواسطتھا األو  

  
من خالل تقييم  سعارحساب الرقم القياسي لألل طريقةعن رة : وھو عباسعاررقم السبير لأل  )1(  

ً  ساساألنة س أسعاربنة المقار كميات سنة   . ةالمقارننة لسية الجار سعارباأل قيمةعلى ال مقسوما
  ان:أي 

  
    )t * Q t ) / (Pt* Q 1-t= (P Lp.  

 
، بحيث يجري حساب الرقم سعارعن معكوس رقم السبير لألرة : وھو عباسعاررقم باش لأل  )2(  

ً نة المقارنة س أسعارب ساسمن خالل تقييم كميات سنة األ سعارالقياسي لأل  قيمةعلى ال مقسوما
  ان:أي  . ساساألنة لسية الجار سعارباأل

  
    )1-t * Q 1-t ) / (P1-t*  Q t = (PpP.  

  
عن الجذر التربيعي لحاصل ضرب رقم السبير ورقم باش رة : وھو عباسعاررقم فيشر لأل  )3(  

  ان:أي  ،سعارلأل
 

    Fp Lp. Pp2.  
 

  :حيث ان    
  

    tP ةيمثل السعر بسنة المقارن.  
    1-tP  ساساأليمثل السعر بسنة.  
    tQ ةبسنة المقارنية كميمثل ال.  
    1-t Q  ساسبسنة األية يمثل الكم.  

  
 تناولت الدراسة، وقد ھنا ال يتسع المجال لذكرھا ،ةالقياسي رقامألمن ادة عدي أخرىنواع أھناك و  

ً  رقامختصار األاب ً  األكثر شيوعا   . فحسب واستخداما
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 ً   األعضاءتحديات بناء جداول العرض واالستخدام في الدول   -خامسا
  وطرق معالجتھا

  
العديد  ،، وبوجه خاص مجموعة الدول التي شملھا االستطالعسكوااإل منطقةفي  األعضاءتواجه الدول   

نحو االرتقاء  ھامةوة خطباعتبارھا  ،في العمل على بناء جداول العرض واالستخدامية من التحديات الرئيس
دول  من أخرىو دولة بينتفاوت حجم ھذه التحديات وي.  جودتھاتحسين وقومية بمستوى تقديرات الحسابات ال

الدول ذات التجربة في بناء  األولىتتضمن المجموعة .  مجموعتينإلى  ، وقد قسمت ھذه الدولمجموعةھذه ال
وقبل  جداول العرض واالستخدام، في حين تتضمن المجموعة الثانية الدول التي لم تخض ھذه التجربة. 

   :والتي يمكن تلخيصھا بما يلي التحديات،برز أ التوقف عندبد من  ال ،مواجھةال طرقإلى  التعرض
  

  األعضاءمن الدول  األولى مجموعةال  -ألف
  

  حصائيةالبيانات اإل توفرعدم   -1
  

بين الغياب  حصائيةالبيانات اإل فيما يتعلق بتوفر األعضاءالصعوبات التي تواجھھا الدول  تتراوح  
البسيط أو  والنقص الحاد ،ستخداملبناء جداول العرض واال ھامةال حصاءاتالكامل لبعض أنواع البيانات واإل

  ھذه الثغرات: علىمن األمثلة و.  ةالمتوفر البياناتفي حة وجود فجوات واضك  ھافي
  

وبيانات مستلزمات  نتاجبشكل جزئي للحصول على بيانات اإل قتصاديةاستخدام المسوح اال  (أ)  
 نتاجومستلزمات اإل نتاجن بيانات اإلوأل في ثالث دول. إال بشكل كامل وعدم استخدامھا دول، سبع في  نتاجاإل

 وأن تكون حديثة وشاملة تھاالحرص على نوعي ال بد منالفقري لجداول العرض واالستخدام،  العامودتشكل 
  ة؛ودراسات المعاين قتصاديةوح االمن المسرة الحصول عليھا مباش من خالل

  
للحصول على تقديرات بعض مكونات جداول بة د بعض الدول على مصادر غير مناسااعتم  (ب)  

ربع أفي  األسرةستمدت من مسوح دخول ونفقات امنھا تقديرات فائض التشغيل التي  ،العرض واالستخدام
 ً اناته ت وال يتوقع أن تتوفر بيآعمال والمنشألابأن مفھوم بند فائض التشغيل ھو مفھوم خاص بقطاع  دول، علما

  ؛األسرةفي مسوح دخل ونفقات 
  

 عاناتكلي للحصول على بيانات الضرائب واإلأو  بشكل حصري داريةإلاستخدام المصادر ا  (ج)  
يعيق توزيع ھذه الضرائب حسب السلع والصناعات وفق متطلبات جداول  ماعلى المنتجات في ست دول، 

 عاناتما يفسر توفر بيانات الضرائب واإل وفي ھذا االستخدام.  ةعاليية ومصداققة بدو ،العرض واالستخدام
  ؛بدون تفصيل في نصف ھذه الدول على المنتجات

  
ية ت الصادرات والمستوردات الخدماستخدام تقديرات ميزان المدفوعات للحصول على تقديرا  (د)  

تطابق يتطويع ھذه البيانات بما إلى رة المستمجة الحاإلى  ، مما يؤدياألردنستثناء اب األعضاءفي كافة الدول 
  ة؛مفاھيم نظام الحسابات القوميو
  

وھوامش النقل في ية لبيانات الھوامش التجار يمصدر رئيسك قتصاديةالمسوح اال االعتماد على  )ھ(  
ً إجمالنھا قدرت بشكل أال إ، األعضاءمعظم الدول   ھاربع من ھذه الدول على الرغم من توفرأفي  ي للبندين معا
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بيانات الھوامش ية تحسين نوعإلى  ھذه الدولجة حاإلى  ما يؤشر وفي ھذا الدمج.  ند بشكل منفصللكل ب
  ؛حوالمسإجراء  وھوامش النقل عن طريق الفصل بينھما عندية التجار

  
مة ستخدام نتائج مسوح قديافي ست دول بية ستھالك النھائي لألسر المعيشإلعلى ا نفاقتقدير اإل  (و)  
ً ھاودخل األسرةلنفقات  ستھالكي إلا نفاقلإلة تغّيرالم نماطاألإظھار ھذه البيانات في رة على قد ، مما يؤثر سلبا
العقد الماضي في مجاالت تكنولوجيا االتصاالت  خاللعة خاصة في ظل التطورات المتسار ،العائلي

  ة؛والتعليم والرعاية الشخصيحة الصمجاالت في عالم المرئي والمسموع، وإلوالمعلومات وا
  

 قتصاديةعلى المسوح اال في المخزون اعتماداً  تغّيرلتقديرات الالزمة الحصول على البيانات ال  (ز)  
للحصول على  األسرةمسح نفقات ودخل  استخدمبينما ولتين، بشكل جزئي في دوبشكل رئيسي في خمس دول، 

  من  دولةأي  ن ھذه البيانات ال تتوفر بشكل كامل فيأوالالفت .  ةواحد دولةبيانات المخزون في 
  ؛األعضاءالدول 

  
القيام بالمسوح  عندأقل جة وبدر ،ةمعاينالح وعند تنفيذ مس ال سيماو، ةمشكلة البيانات المفقود  (ح)  
 في صناعيةت آھي منشو، حصائيةجمع بيانات عدد من الوحدات اإلية في أن عمللة وتتمثل ھذه المشك.  ةالشامل
 ھاجووخر إغالقھاأو  ت،آھذه المنش ينوعنا تغّير منھادة سباب عديألذلك و لم تتم كما ھو متوقع،، ةمعينة عين

 يتم اللجوء ،في مثل ھذه الحاالتف.  سبابذلك من األ غير وأ، خرينآألفراد بيعھا أو  ،من السوق بشكل نھائي
 ،ةت المفقودآمساٍو لعدد المنشلة ت البديآالمنشأو  عدد من الوحدات اختيار، كةالشائع تقديرال أساليب عدد منإلى 

، على سبيل المثال ، من حيث الحجمةت المفقودآمع خصائص المنشلة ت البديآالمنش على ان تتشابه خصائص
ت آمن واقع بيانات المنشية صلألت اآللمنشدة يتم تقدير البيانات المفقوف.  ي، والموقع الجغرافينتاجاإل نشاطوال

ً يمكن و.  ةالبديل في دة المفقو حصائيةفي تقدير البيانات اإل ةالبحت حصائيةساليب اإلألبعض ا االعتماد على أيضا
 ،ةات المفقودتغّيرللم إحصائيةأو ية بناء نماذج حساب فكرةإلى  ما يستند ھذه األساليب منو.  ةحالة مسوح العين

  ة؛ستنباط القيم المفقودالتمات يتستخدم فيھا نماذج االنحدارات واللوغار
  

 األعضاءبناء جداول العرض واالستخدام في الدول ية ضمن عملدة البيانات المفقولة مشكتجاوز   (ط)  
فالمشكلة .  بكثير بعد من ذلكأما إلى  عينة مسح معين ضمن حصائيةفقدان بيانات عدد من الوحدات اإل نطاق
جزئي الأو  كاملالفقدان ال ومن األمثلة على ذلك.  شبه كاملأو  بشكل كاملدة وقمف بعض أنواع البيانات ھي أن

بيانات كامل لالفقدان وال، ھذين الجانبينلتركيب السلعي لحسب ا نتاجبيانات مستلزمات اإلنتاج أو لبيانات اإل
ية فقدان بيانات الرسوم الجمركأو  ،القادمين والمغادرينحركة دراسة مثل  ھامة اقتصاديةات تغّيرومأنشطة 

في تقدير البيانات عة ساليب الشائستخدام األامما يعني أن .  ةالقائم قتصاديةاد من المسوح االورسوم االستير
ً دة المفقو للحصول على  قتصاديةھو تطوير المسوح االلة لھذه المشك األنسب الحلف، ولذلك قد ال يكون ممكنا

  . ةالبيانات غير المتوفر
  

  ةوالسلعي صناعيةال حصائيةستخدام التصنيفات اإلاتحديات   -2
  

العديد من  األعضاءمن الدول  األولى مجموعةال فيتجربة بناء جداول العرض واالستخدام  يعترض  
 ةوغيرھا من التصنيفات المتخصص صناعيةوال سلعيةالتصنيفات الأنظمة المشاكل والثغرات على صعيد تطبيق 
  برز ھذه الصعوبات:   أومن .  2008 لعامقومية والموصى بھا في نظام الحسابات ال
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، مجموعةتطبيق النظام الصناعي الموحد على مستوى الباب والقسم في خمس دول ضمن ھذه ال  (أ)  
إلى  مر الذي يشيرربع دول، األأم التصنيف المركزي للمنتجات على ھذين المستويين في ااستخد في مقابل

داخل جداول العرض واالستخدام في ھذه الدول، مما يحد من  سلعيةوال صناعيةضعف تجانس المجموعات ال
  ؛بالسلع والصناعات خاصةت الاستخدامھا في العديد من التحليال

  
الربح إلى  ستھالك النھائي للمؤسسات التي ال تھدفإلعلى ا نفاقإلتطبيق نظام تصنيف ا عدم  (ب)  
أن بيانات إلى  وتجدر اإلشارة.  ةلعدم توفر البيانات الالزم نفاقحسب الھدف من اإل األسر المعيشيةوتخدم 
قض في االعتقاد بوجود بعض التناإلى  ، مما يدفعقتصاديةمن المسوح اال يستمدھذه المؤسسات  إنفاق

  ؛المعلومات حول ھذا الجانب
  

حدى الدول من حيث عدد الصفوف إعدم تطابق بين حجم جداول العرض واالستخدام في   (ج)  
 مجموعةوبين حدود استخدام النظام الدولي الصناعي الموحد على مستوى الباب والقسم وال ،عمدةواأل

  للصناعات.
  

  ةحول المنھجيات المتبع عامةمالحظات   -3
  

  المالحظات التي يمكن استخالصھا حول المنھجيات المتبعة:من أبرز   
  

أو  المنتج أسعار، حيث اعتمد التقييم على األعضاءبين الدول  نتاجتقييم اإل أسستباين في ال  (أ)  
عدم توفر  ولم يحدد ما إذا كان السبب في ھذا الخيار ھو.  مجموعةالمشتري في خمس دول ضمن ھذه ال أسعار

 نتاجب اإلوھوامش النقل وبيانات ضرائية بيانات الھوامش التجارأي  ،ساسللتقييم بسعر األالزمة البيانات ال
قل) المعتمد في ألعلى المنتجات حسب التصنيف السلعي (على ا عاناتكمكون لسعر المنتج) والضرائب واإل(

عدم توفر ھذه البيانات في حالة لة وتتمثل المشك.  سبابألم غير ذلك من اأ ،جداول العرض واالستخدام
التقييم إلى  المشتري أسعاربأو  المنتج أسعاربصعوبة تحويل تقديرات جداول العرض واالستخدام من التقييم ب

ً  ساساأل أسعارذلك أن التقييم ب.  ساساأل أسعارب ً أساس يعد شرطا تحقيق التوازن الصناعي والسلعي في ل يا
جداول العرض  إعدادمكانية إضمان ولشتقاق جداول المدخالت والمخرجات، جانبي العرض واالستخدام، وال

المنتجين التي تستخدم في تثبيط مصفوفة  سعارألية القياس رقام(األ الحقةفي مراحل ة الثابت سعارواالستخدام باأل
  ؛للمنتجين) ساساأل أسعارتحسب وفق  نتاجاإل
  

والتصنيف السلعي المعتمد في جداول العرض  مختلفةالربط بين التصنيفات الية عمل إجراء  (ب)  
خطاء التي قد تنجم ألوذلك على الرغم من المشاكل وا ،األعضاءيدوية في خمس من الدول  طريقةواالستخدام ب

  ؛لتتبعھا ومعالجتھا ولطول المدة الالزمة، ذلكعن 
  

تواجھھا بعض الدول على ية حقيقتحديات إلى  شارةإلاعاله، يمكن ا سابقةالظة على المالح بناءً   (ج)  
 حصائيةبالربط بين التصنيفات اإل وال تتعلق ھذه التحديات.  ليوبرامج للربط اآلأنظمة صعيد اقتناء وبناء 

ً  مختلفةال ً  والتي تعد شأنا ً في ھذه الدول، بل  األجھزة اإلحصائية الرسميةينحصر ب داخليا تطوير تطال أيضا
 ،حصائية نفسھاإلاألجھزة الدى رة لمتوفاوقواعد البيانات مة لربط بين مختلف األنطل تعقيداً  أكثروبرامج أنظمة 

ومسوح نفقات ودخل  ،ةالمسوح السكانيوقاعدة بيانات  ،قتصاديةالالمسوح امثل الربط بين قاعدة بيانات 
تتضاعف ھذه التحديات عند و.  على سبيل المثال ال الحصرلة ت والعمل والعماآبيانات سجل المنشأو  ،األسرة



-73-  

  

ية تصال وتبادل المعلومات مع المؤسسات والھيئات الرسمالاوبرمجيات  أنظمةمكانية تطوير وبناء إالحديث عن 
  ؛ليآبھذه المؤسسات بشكل لحظي و خاصةمن ميزة تحديث البيانات الدة ستفاالابغية  خرىاألية وغير الرسم

  
في نشر بيانات وتقديرات جداول العرض ثة النشر الحديستفادة من تقنيات ووسائل الا عدم  (د)  

ھذه  علىذلك عدم توفر نتائج العمل على مثال الو.  واالستخدام من قبل الدول التي قامت ببناء ھذه الجداول
  ؛والكويت األردنستثناء مصر واب مجموعةبمعظم دول ھذه ال خاصةالية لكترونالجداول على المواقع اإل

  
في الحصول على تقديرات جداول العرض عة بتطبيق المفاھيم الشائ متعلقةالمشاكل البعض   )ھ(  

حدى إستھالك النھائي لألسر المعيشية في إلاعلى  نفاقتقديرات اإلفقد تضمنت .  الستخدام في عدد من الدولاو
ً ةألسواق الداخليالغير المقيمين من رة المشتريات المباشعلى سبيل المثال الدول  في نفس  تحسب أنھا ، علما

المقيمين وغير  إنفاقين يبيانات التجارة الخارجية في دولتين أخركذلك تضمنت .  الوقت ضمن الصادرات
تعديل قيم المستوردات  عدمجانب إلى  سفل، ھذاألاأو  علىألا نحوتقديرات المما يعني تحيز ھذه  ،المقيمين

وفق ما يتطلبه توازن جداول  ،لصادرات في بعض الدولافي حال فوب) كما ( قيمةللحصول على تقييم معادل لل
      العرض واالستخدام.

  
  األعضاءمن الدول  الثانية مجموعةال  -باء

  
 ،حدى ھذه الدولإبناء جداول العرض واالستخدام في ل الالزمةامل في البيانات كالكبير وشبه النقص ال  -1

على المنتجات في جانب  عاناتوالنقل والضرائب واإلية وبيانات الھوامش التجار نتاجاإل بياناتوخاصة 
ال على شكل إالتي ال تتوفر  نتاجفھناك نقص في بيانات مستلزمات اإل ،االستخدام بنما في جاأ.  العرض

تتوفر  كذلك.  نتاجإلافي  خدمةوالمست المنتجة تفاصيل حول قيم السلع والخدمات ال خالية من إجماليةتقديرات 
  ، دولةصل الرأسمالي في ھذه الألبيانات التكوين الرأسمالي حسب النشاط االقتصادي وليس حسب نوع ا

ً مشاكل البيانات  ومن.  ةعيشيمسر الستھالك النھائي لألإلعلى ا نفاقتوفر بيانات اإلوال ت عدم اكتمال أيضا
  .  ةرات الخدميالصادرات والمستوإلى  بسبب افتقارھاالخارجية رة بيانات التجا

  
غير  إنفاقالمقيمين المباشر من الخارج و إنفاقعدم تعديل قيم المستوردات والصادرات عبر استبعاد   -2

  (فوب). قيمةقيم المستوردات حسب ال كذلك ال يعاد تقدير.  المقيمين المباشر من الداخل
  
االقتصادية وفق التصنيف الدولي الصناعي الموحد على مستوى الباب والقسم،  نشطةف بيانات األيتصن  -3

  .  خارجيةفي تصنيف بيانات التجارة ال مجموعةحدى دول ھذه الإ وھو تصنيف تعتمده
  
إلى  تحويله بالرغم من ضرورةالمنتجين  أسعار أساسفي واحدة من ھذه الدول على  نتاجتقييم اإل  -4

جل العمل على موازنة جداول العرض واالستخدام واشتقاق جداول المدخالت أ، وذلك من ساساأل أسعار
  والمخرجات.    

  
  لمواجھة تحديات بناء جداول العرض واالستخدامحة الطرق المقتر  -1

  
عرض السابق للمشاكل والتحديات العديدة التي تواجه جھود بناء جداول العرض واالستخدام العلى  بناءً   

للتعامل مع ھذه بة مناسالحول الطرق  عامةبعض التصورات واالقتراحات ال ضعو، يمكن األعضاءفي الدول 
  احه في ھذا المجال ما يلي:ھم ما يمكن اقترأومن .  التحديات
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  ةحصائيإلامعالجة تحديات عدم اكتمال البيانات   (أ)
  

ذلك وفي عدد من الدول،  قتصاديةالتي توفرھا المسوح اال حصائيةمن البيانات اإلدة االستفا زيادة  )1(  
األسر الربح وتخدم إلى  زيادة االستفادة من بيانات مسوح المؤسسات التي ال تھدفمن خالل 
في  نفاقستھالكي النھائي لھذه المؤسسات حسب الغرض من اإلإلا نفاقفي تصنيف اإل المعيشية
من المسوح االقتصادية في الحصول على دة زيادة االستفاو.  األعضاءكبر من الدول ألالعدد ا

ي في المسوح إجمالوھوامش النقل التي تقدر كبند ية للھوامش التجارلة تقديرات منفص
  ؛خر من ھذه الدولآفي عدد  قتصاديةاال

  
لتشمل  ھافي عدد من الدول من خالل التوسع فيمة القائ قتصاديةتحسين نوعية المسوح اال  )2(  

النقص  عن ومن شأن ھذا التوسع أن يعّوض.  بھا متعلقةوالبيانات ال قتصاديةاال األنشطة
في الدول  نتاجومستلزمات اإل نتاججودة تقديرات اإل ت فعالً تحسن وقد.  المالحظ في البيانات

في توفير ھذه البيانات التي تشكل الجزء  قتصاديةمدت بشكل جزئي على المسوح االالتي اعت
مر بالنسبة لتقديرات فائض التشغيل ألكبر من مكونات جداول العرض واالستخدام، وكذلك األا

  ؛على المنتجات عاناتوالضرائب واإل نتاجودخول عوامل اإل
  

، ةمسوح ودراسات السياح على غراردة من المسوح الجدي اً عدد األعضاءالدول  ضرورة أن تنفذ  )3(  
 بھدف، ةوالجويية والبحرية القادمين والمغادرين من كافة نقاط الحدود البر إحصاءاتر وتطوّ 

دقة لصادرات  أكثرمن خالل الحصول على تقديرات  ،خارجيةالرة تحسين تقديرات التجا
  ؛بيانات ميزان المدفوعات تستخلص حالياً منومستوردات الخدمات التي 

  
التي تستخدم بياناتھا في تقدير  ،األسرةمسوح نفقات ودخل  األعضاءالدول  ضرورة أن تحّدث  )4(  

تستخدم نتائج مسوح  ال تزال بعض ھذه الدولف.  ةستھالكي النھائي لألسر المعيشيإلا نفاقاإل
على بيانات ھذه المسوح في مة القائالتقديرات رة قد علىمما يؤثر  ،األسرةلنفقات ودخل مة قدي

  ة؛ثستھالك الحديإلا نماطالواقع الجديد أل إظھار
  

ورفع مستوى التنسيق والتعاون  ،ةوغير الرسميية لعمل مع المؤسسات والھيئات الرسما ضرورة  )5(  
والحصول  ،دخال بعض البنود على البيان الجمركيإبھدف  ،جمركيةمنھا السلطات الو ھا،مع

 أكثربيانات و، ةالمستوردَ ورة نواع السلع المصدَ أحسب ية دقة للرسوم الجمرك أكثر تفاصيلعلى 
  ة.والمستوردِ رة المصدِ ھة حول الج تفصيالً 

  
  ببناء جداول العرض واالستخدام متعلقةال حصائيةمعالجة تحديات تطبيق التصنيفات اإل  (ب)

  
بين وة الفج وردم ،حصائيةمشاكل نقص البيانات اإل ينبغي معالجة ،ھذا النوع من التحديات لمواجھة  

  جداول العرض واالستخدام، وذلك على النحو التالي:جة حاوبيانات المتوفر من ال
  

 ، مااألسر المعيشيةالربح وتخدم إلى  لمؤسسات التي ال تھدفابيانات مسوح  االستفادة منزيادة   )1(  
ن إحتى  ،لمؤسساتستھالك النھائي لھذه اإلعلى ا نفاقمام تطبيق نظام تصنيف اإلأيتيح المجال 
  ؛على ھذه المسوحفة تعديالت الطفيالدخال بعض إإلى جة دعت الحا
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مستوى  يحّسنفي عدد من الدول وتطويرھا أن  المعتمدة قتصاديةالمسوح االفي من شأن التوسع   )2(  
النظام  على غرارالتصنيف ذات العالقة بجداول العرض واالستخدام،  أنظمةتطبيق أھم 

والنظام المركزي للمنتجات، وذلك من خالل  ،يةنتاجاإلاألنشطة الصناعي الموحد الخاص ب
الثالث، وبالتالي أو  على من الحد الثانيأتوفير البيانات الالزمة لتطبيق ھذين النظامين بحدود 

ً أ سلعيةو صناعيةالحصول على مجموعات    .كثر تجانسا
  

  ببناء جداول العرض واالستخدام متعلقةال خرىمعالجة التحديات األ  (ج)
  

رفع مستوى التنسيق وية وغير الرسمية للعمل مع المؤسسات والھيئات الرسمحة ملجة ھناك حا  )1(  
التي ترافق عملية بناء  داريةواإلية ب التعقيدات الفنبوذلك بسفي عدة مجاالت،  ھاوالتعاون مع

الكثير من الجھود لتوفير بيانات إلى  وحاجة ھذه الجداول ،جداول العرض واالستخدام
 ةلي المتخصصوبرمجيات الربط اآلأنظمة خاصة على صعيد تأسيس وبناء  مفصلة، إحصاءاتو

  ؛ي وبين ھذه المؤسساتحصائفي االتصال وتبادل المعلومات بين الجھاز اإل
  

وبالمنھجيات  2008 لعامقومية بالمفاھيم والتعاريف الموصى بھا في نظام الحسابات ال االلتزام  )2(  
على تقديرات الصادرات ية دخال التعديالت الضرورإرة في ھذا النظام من حيث ضروحة المقتر

تعديل قيم ية ھمأجانب إلى  وغير المقيمين، ينيملمقلرة المشتريات المباشب خاصةوالمستوردات ال
  (فوب).   قيمةالمستوردات حسب ال
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(بسعر األ
س
سا

( 

ت 
خدما

ى
أخر

 

ص
التعليم وال

حة 
ت 
والخدما

اال
جتماعية

 

ت االعمال
خدما

 

األ
طة
نش

 
العقاري
 ة

ت المال
الخدما

ية 
والتأمين

 

ت
صاال

ت واالت
المعلوما

 

التجا
رة 

ت 
والنقل وخدما

االقا
مة 

واالغذي
 ة

ت
االنشاءا

 

ال
صناعة

ال 
تحويلية

 
ت 
صناعا

و
ى
أخر

 

ال
زراعة

 
صيد  

ت و
والغابا

األ
ك
سما

 

258 8 3 10 237 10 18 209 14 0 0 0 0 0 0 0 5 190 

 إنتاجوالغابات و زراعةال
سماكمصائد األ

ت ال
المجموعا

سلعية
- 

ي
ي المركز

ف السلع
صني

ب الت
حس

 )
C

P
C

(
 

265.5 9 5 35 216.5 22 12 182.5 0 0 0 8 0 0 0 4.5 165 5 

الخامات والمعادن 
 والكھرباء والغاز والمياه

تحويليةالمنتجات ال 15 150 0 0 0 0 0 5 0 4 174 18 17 209 10 8 53 280

نشاءاتإلا 45 0 199 0 0 0 0 0 0 5 249 71 22 342 5 12 11 370

179 11 -33 -63 264 15 0 249 12 34 0 13 0 0 170 8 0 12 

مة وخدمات االقارة التجا
والمشروبات ية غذألوا

وخدمات النقل

مينأوالتية الخدمات المال 0 0 9 2 0 160 3 10 0 36 220 0 15 235 3 5 9 252

254.4 10 0 0 244.4 15 0 229.4 11 0 0 188 0 0 9.5 5.9 8 7 

ية الخدمات العقار
جيرأار والتيجواإل

نتاجعمال واإلخدمات األ 0 1 0 2 156 5 0 69 0 21 254 0 0 254 0 0 18 272

234 12 0 0 222 13 109 100 8 67 0 6 0 3 16 0 0 0 

 جتماعيةالخدمات اال
 ةوالمجتمعي

عامةال ةداراإل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 3 142 0 0 8 150

أخرىخدمات  0 0 0 0 0 0 0 0 4 68 72 0 0 72 0 0 16 88

نتاجمجموع اإل 274 329 226.4 199.5 159 165 218 84 105 179 1938.9 367 132 2437.9 0 0 165 2602.9
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  الثانيالمرفق 
  
  ساساأل أسعارجدول االستخدام ب
  

ت 
مجموع االستخداما
ي)
(بسعر المشتر

 

)ISIC(حسب التصنيف الصناعي  -صناعيةت الاالمجموع جدول الطلب النھائي

  

ت
صادرا

ال
السلع الثمين 
 ة

ال
تغّير

 
ي 
ف

المخزون
 

التكوين ال
رأسمال

ي 
ت اإل

الثاب
جمال

 ي

ئياالستھالك النھا نتاجمستلزمات اإل

ت 
طاع المؤسسا

ق
ف
ي ال تھد

الت
 

ى 
إل

الربح ال
حكومة
ال 

عامة
 

طاع 
ق

ألسر 
المعيشيةا

 

ت 
اإلمجموع مستلزما

ج
نتا

ت  
خدما

ى
أخر

 

ص
التعليم وال

حة 
ت 
االوالخدما

جتماعية
 

ت االعمال
خدما

 

األ
طة
نش

 
العقاري
 ة

ت المال
الخدما

ية 
والت
أ

مين
ت  
المعلوما

ت
صاال

واالت
 

التجا
رة 

والنقل 
ت االقا

وخدما
مة 

واالغذي
ت ة
االنشاءا

 

ال
صناعة
ال 

تحويلية
 

ت 
صناعا

و
ى
أخر

 

ال
زراعة
 

ت 
صيد األوالغابا

و
ك
سما

 

258 44 0 31 0 5 5 76 97 0 13 4 0 0 0 0 0 80 0 
 إنتاجوالغابات و زراعةال

سماكمصائد األ

ت ال
المجموعا

سلعية
- 

ي 
ي المركز

ف السلع
صني

ب الت
حس

)
C

P
C

(

265.5 10 0 11 0 1 7 39.5 197 21 9 5 5 11 31 37 19 22 37 
الخامات والمعادن 

والكھرباء والغاز والمياه
تحويليةالمنتجات ال 19 25 29 7 3 0 55 0 0 3 141 40 9 4 18 45 2 21 280
نشاءاتاإل 5 12 5 20 25 9 7 4 0 2 89 41 0 0 110 115 0 15 370

179 11 0 0 0 3 8 50 107 7 8 4 29 13 12 5 11 10 8 

مة وخدمات االقارة التجا
والمشروبات ية غذألوا

وخدمات النقل
مينأوالتية الخدمات المال 20 21 21 12 8 0 9 9 14 7 121 72 15 4 0 3 0 37 252

254.4 15 0 0 0 0 7 90.4 142 6 6 12 2 9 5 23 6 33 40 
يجار واإلية الخدمات العقار

جيرأوالت
نتاجعمال واإلخدمات األ 13 10 33 0 0 23 0 10 14 10 113 69 29 20 0 0 0 41 272

234 18 0 5 0 39 15 110 47 8 0 0 0 12 7 3 2 11 4 
 جتماعيةالخدمات اال
ةوالمجتمعي

ةالعام ةردااإل 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 140 0 0 0 0 0 150
أخرىخدمات  4 8 6 10 4 5 0 2 1 2 42 35 5 3 0 0 0 3 88

نتاجمجموع مستلزمات اإل 157 233 134 117 95 82 107 50 65 66 1106 622.9 240 79 128 210 2 215 2602.9

140.4 19 9 5 20 11 9 12 10.4 23 22 
 عاناتالضرائب ناقص اإل

نتاجعلى اإل
تعويضات العاملين 48 51 43 51.5 44 51 57 17 25 65 452.5
يجمالالتشغيل اإل ضفائ 47 22 39 19 11 21 34 12 6 29 240

نتاجاإلمجموع مستلزمات  274 329 226.4 199.5 159 165 218 84 105 179 1938.9
  

ن تكون قيم الصف لكل منھا قيم أبد  فاللة بشكل وصفوف منفصاألنشطة ولكن لو ظھرت ھذه  ،كبرأ سلعية مجموعةوالنقل ضمن رة في ھذا الجدول يظھر نشاط التجا  
  .ساسبسعر األ نتاجامودي الذي يمثل اإلالمجموع العتقييم مما يجعل ية صفر
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  الثالث المرفق
  

  سكواإلستطالع اإملخصات نتائج 
  

  ةاستخدام التصنيفات الدولي  -1
  

ISIC 4التصنيف الصناعي الموحد  CPCالتصنيف السلعي المركزي 

 غير ذلك
ة فئ
باب قسم مجموعة ةفئ ةفرعي غير ذلك فرع مجموعة قسم  باب

 مصر √ √
 األردن √ √ √

ISIC 4 √ لبنان 
ISIC 4 √ فلسطين 

 تونس √ √
 اليمن √ √ √ √ √

√ √ 

المملكة 
العربية 
 ةالسعودي

 البحرين √ √
 الكويت √ √

CPC 
rev2 √ قطر 

  
  مصادر البيانات  -2

  
  (أ)

  
نتاجمصدر بيانات اإل نتاجمصدر بيانات مستلزمات اإل الضرائبمصدر بيانات 

تقدير ال
 نسب)(

بيانات ال
 المسوح داريةاإل

 اتتقديرال
 نسب)(

بيانات ال
داريةاإل المسوح

 اتتقديرال
نسب)(

بيانات ال
داريةاإل

المسوح 
 قتصاديةاال

√ 
معامالت 

√ في المائة 85 سابقةجداول  مصر √
√ √ √ √ األردن √

√ √ √ √ لبنان √
√ √ √ فلسطين √
√ √ √ √ √ √ تونس √
√ √ √ √ اليمن √

√ √ 

بعض 
البيانات 

يةجمالاإل √ 

المملكة 
العربية 
ةالسعودي

√ √ √ √ √ √ البحرين √

 غير متوفر
غير 
 متوفر

غير 
√ متوفر √ الكويت √

x √ √ √ √ قطر √

  
  

   



-80-  

  

  )ب(
  

 إعانات
 نتاجاإل

ضرائب 
 نتاجاإل

جمركيةبيانات الرسوم ال بيانات مستوردات وصادرات الخدمات مصدر بيانات الھوامش

 مجموع
 المدفوعات

بيانات ال
 داريةاإل

 المسوح
 االقتصادية

تقدير 
فة التعر

جمركيةال
سجالت 
الجمارك

رة التجا
خارجيةال

التدفق 
السلعي

بيانات ال
داريةاإل

المسوح 
 قتصاديةاال

غير 
 ةمفصل

غير 
√ √ متوفر مصر √

√ √ √ مفصلة ةمفصل األردن √
√ √ مفصلة مفصلة √ لبنان √
√ √ √ مفصلة ال فلسطين √

√ √ مفصلة مفصلة √ تونس
غير 
 مفصلة

غير 
√ √ مفصلة اليمن √

 مفصلة
غير 
√ √ مفصلة √

المملكة 
العربية 
ةالسعودي

 مفصلة
غير 
√ √ مفصلة √ البحرين √

 مفصلة
غير 
√ √ مفصلة الكويت √

غير 
√ √ مفصلة مفصلة قطر √

  
  )ج(

  
االستھالك الخاص االستھالك الحكومي ةالمؤسسات غير الربحي

 اتتقديرال
بيانات ال
 داريةاإل

المسوح 
 اتتقديرال قتصاديةاال

بيانات ال
داريةاإل

المسوح 
قتصاديةاال اتتقديرال

بيانات ال
داريةاإل

مسح نفقات 
 سرةاأل

√ √ مصر √
√ √ √ األردن √

غير 
√ غير متوفر غير متوفر متوفر لبنان √

√ √ √ فلسطين √
√ √ تونس √
√ √ √ اليمن √

√ √ √ 
المملكة العربية 

ةالسعودي
√ √ √ البحرين √
√ √ الكويت √
√ √ قطر √
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  طرق التقدير  -3
  
  (أ)
  

  (بالنسبة المئوية)

قلنوالرة تقدير ھوامش التجا نتاجسلوب تقدير دخل عوامل اإلأ

مصادر 
 أخرى

السجالت 
بة بالنس داريةاإل

 للضرائب

مسوح دخول 
ونفقات 

 سرةاأل

مسوح 
القوى 

 عاملةال

الحسابات 
بة بالنسختامية ال

حكومةلل

مسوح 
القطاعات 

قتصاديةاال
 اتتقدير

أخرى
تقدير 
يإجمال

تقدير 
 منفرد

مصر √ 40 30 25 5
√ X X √ األردن

غير 
غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر متوفر غير متوفر √ لبنان

فلسطين √ 60 10 10 20
تونس √ √ √ √ √
اليمن √ 50 √ √

√ √ √ √ √ 
المملكة العربية 

ةالسعودي
10 3 10 77 البحرين √
100 100 100 x √ الكويت

5 35 60 x قطر
  

  )ب(
  

  (بالنسبة المئوية)

سلوب تقدير قيم فائض التشغيلأ المخزونفي  تغّيرمصادر بيانات ال

 سلوبأ
 البواقي

مسوح 
 دخول

 إنفاقو
 سرألا

مسوح 
 القوى

 عاملةال

الحسابات 
ختامية ال

بة بالنس
 حكومةلل

مسوح 
 القطاعات
 ةاالقتصاي

 سلوبأ
البواقي

مسوح 
 دخول

 إنفاقو
االسر

مسوح 
 القوى

عاملةال

الحسابات 
ختامية ال

بة بالنس
حكومةلل

مسوح 
 القطاعات
 ةاالقتصاي

100 √ مصر
األردن √ 100

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

غير 
غير متوفر غير متوفر متوفر غير متوفر

غير 
متوفر

غير 
متوفر غير متوفر لبنان غير متوفر

فلسطين √ 100
تونس √ √ √ √ √ √

اليمن 50 √ √ √ √

40 60 X √ √ 
المملكة العربية 

ةالسعودي
البحرين 100 √

الكويت 100 √ √
قطر 100 80 20
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  طرق التقدير وربط الجداول
  
  (ج)
  

  (بالنسبة المئوية)

اسلوب تقدير االستھالك النھائي ربط الجداول بالتصنيف المعتمد

HHS 
COICOP 

Gov. 
COFOG 

NPISH 
COPNI غير ذلك 

 تحليل المستوردات
ية استھالك سلعإلى 
رأسماليةو

 سلوب البواقيأ
التدفق السلعي

 إنفاقمسوح 
(قديم) سرألا

 إنفاقمسوح 
(جديد) سراأل

مصر 50 50 غير متوفر متوفر فرع
األردن √ √ غير متوفر متوفر فرع
لبنان √ غير متوفر غير متوفر فرع

فلسطين √ غير متوفر غير متوفر مجموعة
تونس √ √ غير متوفر متوفر فرع
- قسم

اليمن √ غير متوفر متوفر مجموعة

 50 50 متوفرغير  متوفر أخرى
المملكة العربية 

ةالسعودي
100 غير متوفر متوفر قسم البحرين
الكويت 40 60 متوفر متوفر فرع
قطر 100 غير متوفر غير متوفر أخرى
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  مصر
  
  التصنيفأنظمة و نتاجتقييم اإل أساس  أ)(
  

الصفوف  82
عمدةاأل 66 حجم الجداول

ISIC 4التصنيف الصناعي الموحد  قسمالعلى مستوى 
CPCالتصنيف السلعي المركزي  قسمالعلى مستوى 

 نتاجتقييم اإل أساس ساسسعر األ
)COICOP(مستوى تصنيف االستھالك الفردي حسب الغرض  على مستوى الفرع

)COFOG(مستوى تصنيف وظائف الحكومة حسب الغرض  ةبيانات التصنيف متوفر
غير متوفر )COPNI(سر مؤسسات غير الربحية التي تخدم األمستوى  تصنيف أغراض ال

  
  اتتغّيرأساليب تقدير أھم الم  )ب(
  

 قلنوالرة تقدير ھوامش التجا ةالھوامش منفصل
خارجيةالرة فصل مشتريات المقيمين وغير المقيمين عن بيانات التجا ي من ميزان المدفوعاتإجمالكرقم  تقدر

مين أميزان المدفوعات من خالل بندي التإلى  استناداً تقدير سابق 
والشحن فوبإلى  تعديل قيم السلع المستوردة من سيف

توفر بيانات مشتريات المقيمين وغير المقيمين من الخارج والداخل ي من ميزان المدفوعاتإجمالرقم 
)*(نتاجاإلسلوب تقدير دخل عوامل أ )4(في المائة 5، )3(في المائة 25، )2(في المائة 30، )1(في المائة 40

 سلوب تقدير قيم فائض التشغيلأ طريقة البواقي
 سلوب تقدير االستھالك النھائيأ في المائة) 50( يقالبوا ،)في المائة 50سر (مسوح األ

  ة.مسوح القطاعات االقتصادي ) 1(
  ة.للحكومبة بالنسختامية لحسابات الا ) 2(
  ة.مسوح القوى العامل ) 3(
  .األسرة إنفاقمسوح دخول و ) 4(

  
  مصادر البيانات  )ج(
  

 والنقلية بيانات الھوامش التجار قتصاديةالمسوح اال
 بيانات الضرائب على المنتجات ضريبةنسب الإلى  + تقديرات استناداً  داريةالبيانات اإل
 على المنتجات عاناتبيانات اإل ضريبةنسب الإلى  + تقديرات استناداً  داريةالبيانات اإل

 ية بيانات الرسوم الجمرك جمركيةالفة حسب التعر اتسجالت الجمارك + تقدير
بيانات مستوردات وصادرات الخدمات  ميزان المدفوعات
بيانات مشتريات المقيمين وغير المقيمين  ميزان المدفوعات
 االستھالك النھائي العائلي سرةمسح نفقات األ
 االستھالك النھائي الحكومي داريةالبيانات اإل

اتتقدير ةلمؤسسات غير الربحيلاالستھالك النھائي 
 نتاجبيانات مستلزمات اإل )في المائة 85( قتصادية+ المسوح اال سابقةتحديث معامالت 

 نتاجبيانات اإل قتصاديةالمسوح اال
 االستھالك النھائياسلوب تقدير  في المائة) 50( يقالبوا ،)في المائة 50سر (مسوح األ
 المخزونفي  تغّيربيانات ال قتصاديةالمسوح اال

  
   



-84-  

  

  األردن
  
  التصنيفأنظمة و نتاجتقييم اإل أساس  أ)(
  

الصفوف  256
عمدةاأل 81 حجم الجداول

ISIC 4التصنيف الصناعي الموحد  قسم والفرعالعلى مستوى 
 CPCالتصنيف السلعي المركزي  ةالفرعية على مستوى الفئ

 نتاجتقييم اإل أساس ساسسعر األ
)COICOPمستوى تصنيف االستھالك الفردي حسب الغرض ( على مستوى الفرع

)COFOGمستوى تصنيف وظائف الحكومة حسب الغرض ( ةبيانات التصنيف متوفر

غير متوفر
سر ألمستوى  تصنيف أغراض المؤسسات غير الربحية التي تخدم ا

)COPNI( 
  
  اتتغّيرتقدير أھم المأساليب   )ب(
  

 قلنوالرة تقدير ھوامش التجا ةالھوامش منفصل
خارجيةالرة فصل مشتريات المقيمين وغير المقيمين عن بيانات التجا بالتنسيق مع البنك المركزيوي من ميزان المدفوعات إجمالقدر كرقم 

فوبإلى  تعديل قيم السلع المستوردة من سيف التقدير بالتنسيق مع البنك المركزي
توفر بيانات مشتريات المقيمين وغير المقيمين من الخارج والداخل ي من ميزان المدفوعاتإجمالرقم 

نتاجسلوب تقدير دخل عوامل اإلأ دولةللختامية والحسابات ال قتصاديةالمسوح اال
 سلوب تقدير قيم فائض التشغيلأ طريقة البواقي

 تقدير االستھالك النھائيسلوب أ البواقي طريقةسر + ألمسوح ا
  
  مصادر البيانات  )ج(
  

 والنقلية بيانات الھوامش التجار قتصاديةالمسوح اال
المسوح  + ضريبةلنسب ال + تقديرات استناداً  داريةالبيانات اإل

قتصاديةاال  بيانات الضرائب على المنتجات
 على المنتجات عاناتبيانات اإل قتصادية+ المسوح اال داريةالبيانات اإل

 ية بيانات الرسوم الجمرك جمركيةالفة حسب التعر اتتقدير
بيانات مستوردات وصادرات الخدمات  ميزان المدفوعات

بيانات مشتريات المقيمين وغير المقيمين  مسح القادمين والمغادرين
 االستھالك النھائي العائلي سرةمسح نفقات األ
 االستھالك النھائي الحكومي عامةلمؤسسات الا+ مسح  داريةالبيانات اإل
ةلمؤسسات غير الربحيلاالستھالك النھائي  قتصاديةالمسوح اال
 نتاجبيانات مستلزمات اإل ةالتفصيلي قتصاديةالمسوح اال
 نتاجبيانات اإل ةالتفصيلي قتصاديةالمسوح اال

 سلوب تقدير االستھالك النھائيأ سرةمسوح نفقات األ
 المخزونفي  تغّيربيانات ال قتصاديةالمسوح اال
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  لبنان
  
  التصنيفأنظمة و نتاجتقييم اإل أساس  أ)(
  

الصفوف  140
عمدةاأل 30 حجم الجداول

ISIC 4التصنيف الصناعي الموحد  البابعلى مستوى 
ISIC4  CPCالتصنيف السلعي المركزي 
 نتاجتقييم اإل أساس ساسسعر األ

)COICOP(مستوى تصنيف االستھالك الفردي حسب الغرض  على مستوى الفرع
غير متوفر )COFOG(مستوى تصنيف وظائف الحكومة حسب الغرض 
غير متوفر )COPNI(سر ألمستوى تصنيف أغراض المؤسسات غير الربحية التي تخدم ا

  
  اتتغّيرأساليب تقدير أھم الم  )ب(
  

 قلنوالرة تقدير ھوامش التجا  يةإجمالالھوامش 
خارجيةالرة فصل مشتريات المقيمين وغير المقيمين عن بيانات التجا تؤخذ من بيانات الجمارك

فوبإلى  تعديل قيم السلع المستوردة من سيف معامالت ميزان المدفوعات إلى  مين استناداً أتقدير النقل والت
المقيمين من الخارج والداخلتوفر بيانات مشتريات المقيمين وغير  ي من ميزان المدفوعاتإجمالرقم 

ال يقدر نتاجسلوب تقدير دخل عوامل اإلأ
قدرتال   سلوب تقدير قيم فائض التشغيلأ

 سلوب تقدير االستھالك النھائيأ سر ألمسوح تفقات ودخل ا
  
  مصادر البيانات  )ج(
  

 والنقلية بيانات الھوامش التجار التدفق السلعي + قتصاديةالمسوح اال
بيانات الضرائب على المنتجات ةسجالت وزارة المالي - داريةاإلالبيانات 
 على المنتجات عاناتبيانات اإل إداريةبيانات  - كھرباء لبنانكة شر إعانات

 ية بيانات الرسوم الجمرك سجالت الجمارك
بيانات مستوردات وصادرات الخدمات  ميزان المدفوعات
المقيمين وغير المقيمينبيانات مشتريات  ميزان المدفوعات
 االستھالك النھائي العائلي سرةمسح نفقات األ
 االستھالك النھائي الحكومي ةسجالت وزارة المالي - داريةالبيانات اإل

يةلمؤسسات غير الربحلاالستھالك النھائي  إحصاءاتال 
 نتاجبيانات مستلزمات اإل  قتصاديةالمسوح االة + الخارجيرة بيانات التجا
 نتاجبيانات اإل فقط يللنشاط الزراع قتصاديةالمسوح اال
 سلوب تقدير االستھالك النھائيأ سنوات 5سر كل ألمسوح ا

 المخزونفي  تغّيربيانات ال إحصاءاتال 
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  فلسطين
  
  التصنيفأنظمة و نتاجتقييم اإل أساس  أ)(
  

97 الصفوف 
55 حجم الجداول عمدةاأل

ISIC 4التصنيف الصناعي الموحد  على مستوى الفرع
ISIC4- التصنيف السلعي المركزي  الحد الرابعCPC 

 نتاجتقييم اإل أساس سعر المشتري
)COICOP(مستوى تصنيف االستھالك الفردي حسب الغرض  مجموعةعلى مستوى ال

غير متوفر )COFOG(مستوى تصنيف وظائف الحكومة حسب الغرض 
غير متوفر )COPNI(سر ألأغراض المؤسسات غير الربحية التي تخدم امستوى  تصنيف 

  
  اتتغّيرأساليب تقدير أھم الم  )ب(
  

 والتقلرة تقدير ھوامش التجا  يةإجمالالھوامش 
غير متوفر خارجيةالرة فصل مشتريات المقيمين وغير المقيمين عن بيانات التجا

فوبإلى  تعديل قيم السلع المستوردة من سيف ميزان المدفوعات 
توفر بيانات مشتريات المقيمين وغير المقيمين من الخارج والداخل ي من ميزان المدفوعاتإجمالرقم 

في  20(ية بيانات وزارة المال + )في المائة 60(قتصاديةالمسوح اال
 نتاجسلوب تقدير دخل عوامل اإلأ )في المائة 10(ية الحكومختامية الحسابات ال + )المائة
 سلوب تقدير قيم فائض التشغيلأ البواقيطريقة

 سلوب تقدير االستھالك النھائيأ سرةمسح حديث لنفقات األ
  
  مصادر البيانات  )ج(
  

 والنقلية بيانات الھوامش التجار قتصاديةالمسوح اال
 بيانات الضرائب على المنتجات ةسجالت وزارة المالي - داريةالبيانات اإل

محددغير   على المنتجات عاناتبيانات اإل
 ية بيانات الرسوم الجمرك جمركيةالفة تقديرات التعر
بيانات مستوردات وصادرات الخدمات  ميزان المدفوعات + داريةالسجالت اإل

بيانات مشتريات المقيمين وغير المقيمين  للمقيمين) + تقديرات(ميزان المدفوعات 
 العائلياالستھالك النھائي  سرةمسح نفقات األ
 االستھالك النھائي الحكومي ةسجالت وزارة المالي - داريةالبيانات اإل
ةلمؤسسات غير الربحيلاالستھالك النھائي  قتصاديةالمسوح اال
في  10( يةإجمال) + بنود في المائة 90(ية التفصيل قتصاديةالمسوح اال

)المائة  نتاجبيانات مستلزمات اإل
 نتاجبيانات اإل ةالتفصيلي قتصاديةالمسوح اال

 اسلوب تقدير االستھالك النھائي سر ألفقات ودخل انمسوح 
 المخزونفي  تغّيربيانات ال قتصاديةالمسوح اال
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  تونس
  
  التصنيفأنظمة و نتاجتقييم اإل أساس  أ)(
  

الصفوف  428
عمدةاأل 105 حجم الجداول

ISIC 4التصنيف الصناعي الموحد  على مستوى الفرع
 CPCالتصنيف السلعي المركزي  ةعلى مستوى الفئ
 نتاجتقييم اإل أساس سعر المشتري

)COICOPمستوى تصنيف االستھالك الفردي حسب الغرض ( على مستوى الفرع
)COFOGمستوى تصنيف وظائف الحكومة حسب الغرض ( البيانات متوفر
غير متوفر )COPNIسر (ألالتي تخدم امستوى  تصنيف أغراض المؤسسات غير الربحية 

  
  اتتغّيرأساليب تقدير أھم الم  )ب(
  

 قلنوالرة تقدير ھوامش التجا ةالھوامش منفصل
خارجيةالرة فصل مشتريات المقيمين وغير المقيمين عن بيانات التجا بالتنسيق مع البنك المركزي

فوبإلى  تعديل قيم السلع المستوردة من سيف ميزان المدفوعات 
توفر بيانات مشتريات المقيمين وغير المقيمين من الخارج والداخل ي من ميزان المدفوعاتإجمالرقم 

ختامية + الحسابات الية + بيانات وزارة المال قتصاديةالمسوح اال
 نتاجسلوب تقدير دخل عوامل اإلأ سرةمسوح األ + حكوميةال

مسوح القوى  + حكوميةالختامية + الحسابات ال قتصاديةالمسوح اال
 سلوب تقدير قيم فائض التشغيلأ يقالبوا طريقة + عاملةال

 سلوب تقدير االستھالك النھائيأ سرةمسح قديم لنفقات األ

  
  مصادر البيانات  )ج(
  

 والنقلية بيانات الھوامش التجار التدفق السلعي طريقة
 المنتجاتبيانات الضرائب على  يةسجالت وزارة المال - داريةالبيانات اإل
 على المنتجات عاناتبيانات اإل  داريةالبيانات اإل
 ية بيانات الرسوم الجمرك خارجيةالرة التجا إحصاءات

بيانات مستوردات وصادرات الخدمات  ميزان المدفوعات
غير ت) للمقيمين + ميزان المدفوعات (سنوا 5(كل  األسرةمسح نفقات 

المقيمين) وغير المقيمينبيانات مشتريات المقيمين 
 االستھالك النھائي العائلي سرةمسح نفقات األ
 االستھالك النھائي الحكومي دولةالية ميزان - داريةالبيانات اإل

يةلمؤسسات غير الربحلاالستھالك النھائي  ية مسح الجمعيات الخير
 نتاجبيانات مستلزمات اإل يةإجمال+ بنود ية التفصيل قتصاديةالمسوح اال
 نتاجبيانات اإل خارجيةالرة تحليل بيانات التجا + التدفق السلعي + قتصاديةالمسوح اال

 اسلوب تقدير االستھالك النھائي سرةمسح قديم لنفقات األ
 المخزونفي   تغّيربيانات ال دولةللختامية االحسابات ال + قتصاديةالمسوح اال
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  اليمن
  
  التصنيفأنظمة و نتاجتقييم اإل أساس  أ)(
  

40 الصفوف 
47 حجم الجداول عمدةاأل

ISIC 4التصنيف الصناعي الموحد  مجموعةعلى مستوى الباب والقسم وال
 CPCالتصنيف السلعي المركزي   على مستوى الباب والقسم 

سعر المنتج  نتاجتقييم اإل أساس
)COICOPالغرض (مستوى تصنيف االستھالك الفردي حسب  مجموعةعلى مستوى القسم وال 

)COFOGمستوى تصنيف وظائف الحكومة حسب الغرض ( البيانات متوفر

غير متوفر
سر ألمستوى  تصنيف أغراض المؤسسات غير الربحية التي تخدم ا

)COPNI( 
  
  اتتغّيرأساليب تقدير أھم الم  )ب(
  

 قلنوالرة تقدير ھوامش التجا ةالھوامش منفصل
خارجيةالرة المقيمين وغير المقيمين عن بيانات التجافصل مشتريات  ال يتم الفصل
فوبإلى  تعديل قيم السلع المستوردة من سيف يلدال يتم التع
ال تقدر توفر بيانات مشتريات المقيمين وغير المقيمين من الخارج والداخل

ختامية + الحسابات الية + بيانات وزارة المال قتصاديةالمسوح اال
حكوميةال نتاجتقدير دخل عوامل اإلسلوب أ

 سلوب تقدير قيم فائض التشغيلأ يقالبوا طريقة + حكوميةالختامية + الحسابات ال قتصاديةالمسوح اال
 سلوب تقدير االستھالك النھائيأ سرةمسح قديم لنفقات األ

  
  مصادر البيانات  )ج(
  

 والنقلية بيانات الھوامش التجار قتصاديةالمسوح اال
 بيانات الضرائب على المنتجات ةسجالت وزارة المالي - دارية+ البيانات اإل قطاعيةالمسوح ال
 على المنتجات عاناتبيانات اإل ةسجالت وزارة المالي - دارية+ البيانات اإل قطاعيةالمسوح ال
 ية بيانات الرسوم الجمرك سجالت الجمارك + خارجيةالرة التجا إحصاءات

بيانات مستوردات وصادرات الخدمات  ميزان المدفوعات
بيانات مشتريات المقيمين وغير المقيمين  غير معروف
نمو السكان والرقم القياسي إلى  استناداً  اتتقدير + سرةمسح نفقات األ

سعارلأل  االستھالك النھائي العائلي
 االستھالك النھائي الحكومي دولةالية ميزان - داريةالبيانات اإل

لمؤسسات غير الربحيهلاالستھالك النھائي  ية الجمعيات الخيرمسح 
+  ))في المائة 50( إجماليةبعض البنود ( قتصاديةالمسوح اال

 نتاجبيانات مستلزمات اإل أخرىمعامالت من دول 
 نتاجبيانات اإل ))في المائة 70( إجماليةبعض البنود ( قتصاديةالمسوح اال

 اسلوب تقدير االستھالك النھائي األسرةمسح قديم لنفقات 
 المخزونفي  تغّيربيانات ال البواقيطريقة+  دولةللختامية الحسابات ال
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  المملكة العربية السعودية
  
  التصنيفأنظمة و نتاجتقييم اإل أساس  أ)(
  

17 الصفوف 
17 حجم الجداول عمدةاأل

ISIC 4التصنيف الصناعي الموحد  الحد الثاني)(القسم 
الحد الثاني  CPCالتصنيف السلعي المركزي  
 نتاجتقييم اإل أساس وسعر المشتري ساسسعر األ

)COICOP(مستوى تصنيف االستھالك الفردي حسب الغرض  على مستوى الفرع
)COFOG(مستوى تصنيف وظائف الحكومة حسب الغرض  البيانات  متوفر

غير متوفر
سر الربحية التي تخدم األمستوى  تصنيف أغراض المؤسسات غير 

)COPNI(
  
  اتتغّيرأساليب تقدير أھم الم  )ب(
  

 قلنوالرة تقدير ھوامش التجا ةالھوامش منفصل
خارجيةالرة فصل مشتريات المقيمين وغير المقيمين عن بيانات التجا بالتنسيق مع البنك المركزي
فوبإلى  سيفتعديل قيم السلع المستوردة من  من بيانات ميزان المدفوعات

توفر بيانات مشتريات المقيمين وغير المقيمين من الخارج والداخل للفئتين إجمالية أرقام
ختامية + الحسابات الية + بيانات وزارة المال قتصاديةالمسوح اال

نتاجسلوب تقدير دخل عوامل اإلأ سرةمسوح نفقات األ + حكوميةال
مسوح نفقات  + حكوميةالختامية + الحسابات ال قتصاديةالمسوح اال

سرةاأل  سلوب تقدير قيم فائض التشغيلأ
 األسرةلنفقات ثة مسوح حدي + )في المائة 50( األسرةمسح قديم لنفقات 

 سلوب تقدير االستھالك النھائيأ )في المائة 50(
  
  مصادر البيانات  )ج(
  

 والنقلية بيانات الھوامش التجار طريقة التدفق السلعي
 بيانات الضرائب على المنتجات ةسجالت وزارة المالي - داريةالبيانات اإل
 على المنتجات عاناتبيانات اإل ةسجالت وزارة المالي - داريةالبيانات اإل

متوفرغير   ية بيانات الرسوم الجمرك
بيانات مستوردات وصادرات الخدمات  ميزان المدفوعات -البنك المركزي 
بيانات مشتريات المقيمين وغير المقيمين  المدفوعاتميزان  -البنك المركزي 
 االستھالك النھائي العائلي سرةمسح نفقات األ
 االستھالك النھائي الحكومي دولةالية ميزان - داريةالبيانات اإل
ةلمؤسسات غير الربحيلاالستھالك النھائي   قتصاديةالمسوح اال
+ معامالت  ))في المائة 70( إجماليةبعض البنود ( قتصاديةالمسوح اال

 نتاجبيانات مستلزمات اإل )في المائة 30( سابقةمسوح 
+ مسوح  ))في المائة 60( إجماليةبعض البنود ( قتصاديةالمسوح اال

 نتاجبيانات اإل حكوميةبيانات  + )في المائة 20(لة مفص
 األسرةلنفقات ثة + مسوح حدي )في المائة 50( األسرةمسح قديم لنفقات 

 سلوب تقدير االستھالك النھائيأ )في المائة 50(
 المخزونفي  تغّيربيانات ال )في المائة 40البواقي ( طريقة) + في المائة 60( قتصاديةالمسوح اال
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  الكويت
  
  التصنيفأنظمة و نتاجتقييم اإل أساس  أ)(
  

الصفوف  79
عمدةاأل 79 حجم الجداول

ISIC 4التصنيف الصناعي الموحد  على مستوى الفرع
 CPCالتصنيف السلعي المركزي   ةالفرعي ةعلى مستوى الفئ

سعر المنتج  نتاجتقييم اإل أساس
)COICOPمستوى تصنيف االستھالك الفردي حسب الغرض ( الفرعوعلى مستوى القسم 

)COFOGمستوى تصنيف وظائف الحكومة حسب الغرض ( البيانات متوفر

 متوفر البيانات
سر ألمستوى  تصنيف أغراض المؤسسات غير الربحية التي تخدم ا

)COPNI( 
  
  اتتغّيرأساليب تقدير أھم الم  )ب(
  

 قلنوالرة تقدير ھوامش التجا ةفصلنالھوامش غير م
خارجيةالرة فصل مشتريات المقيمين وغير المقيمين عن بيانات التجا بالتنسيق مع البنك المركزي

فوبإلى  تعديل قيم السلع المستوردة من سيف ميزان المدفوعاتبالتنسيق مع 
يإجمالرقم  توفر بيانات مشتريات المقيمين وغير المقيمين من الخارج والداخل

نتاجسلوب تقدير دخل عوامل اإلأ )في المائة 100( قتصاديةالمسوح اال
 سلوب تقدير قيم فائض التشغيلأ البواقيطريقة

 60التدفق السلعي ( طريقة+  )في المائة 40( األسرةمسح قديم لنفقات 
)في المائة  سلوب تقدير االستھالك النھائيأ

  
  مصادر البيانات  )ج(
  

 والنقلية بيانات الھوامش التجار قتصاديةالمسوح اال
غير متوفر  بيانات الضرائب على المنتجات
 على المنتجات عاناتبيانات اإل ةسجالت وزارة المالي - داريةالبيانات اإل

 ية بيانات الرسوم الجمرك سجالت الجمارك
ميزان المدفوعات - البنك المركزي بيانات مستوردات وصادرات الخدمات 

بيانات مشتريات المقيمين وغير المقيمين  ميزان المدفوعات
 االستھالك النھائي العائلي ة+ مسح تجارة التجزئ األسرةمسح نفقات 
 االستھالك النھائي الحكومي ةالحسابات الختامي - داريةالبيانات اإل
ةلمؤسسات غير الربحيلاالستھالك النھائي  قتصاديةالمسوح اال
 نتاجبيانات مستلزمات اإل )في المائة 100( قتصاديةالمسوح اال
 نتاجبيانات اإل )في المائة 100( قتصاديةالمسوح اال

 60التدفق السلعي ( طريقة+  )في المائة 40( األسرةمسح قديم لنفقات 
)في المائة  سلوب تقدير االستھالك النھائيأ

 المخزونفي  تغّيربيانات ال  دولةللختامية الحسابات ال
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  البحرين
  
  التصنيفأنظمة و نتاجتقييم اإل أساس  أ)(
  

الصفوف  62
عمدةاأل 62 حجم الجداول

ISIC 4التصنيف الصناعي الموحد  على مستوى الباب 
CPCالتصنيف السلعي المركزي  على مستوى القسم 

ساسسعر األ  نتاجتقييم اإل أساس
)COICOPمستوى تصنيف االستھالك الفردي حسب الغرض ( على مستوى القسم 

البيانات متوفر )COFOGمستوى تصنيف وظائف الحكومة حسب الغرض (

غير متوفر
سر ألتخدم ا مستوى  تصنيف أغراض المؤسسات غير الربحية التي

)COPNI( 
  
  اتتغّيرأساليب تقدير أھم الم  )ب(
  

 قلنوالرة تقدير ھوامش التجا ةالھوامش منفصل
خارجيةالرة فصل مشتريات المقيمين وغير المقيمين عن بيانات التجا بالتنسيق مع البنك المركزي

فوبإلى  تعديل قيم السلع المستوردة من سيف ميزان المدفوعات - البنك المركزي
توفر بيانات مشتريات المقيمين وغير المقيمين من الخارج والداخل ي من ميزان المدفوعاتإجمالرقم 

في  10(ية ) + بيانات وزارة المالفي المائة 77( قتصاديةالمسوح اال
نتاجسلوب تقدير دخل عوامل اإلأ )في المائة 10(ية الحكومختامية ) + الحسابات الالمائة
يقالبوا طريقة  سلوب تقدير قيم فائض التشغيلأ

 سلوب تقدير االستھالك النھائيأ سرةمسح قديم لنفقات األ

  
  مصادر البيانات  )ج(
  

 والنقلية بيانات الھوامش التجار التدفق السلعي طريقة+  قتصاديةالمسوح اال
 المنتجاتبيانات الضرائب على  ةسجالت وزارة المالي - دارية+ البيانات اإل قطاعيةالمسوح ال
 على المنتجات عاناتبيانات اإل ةسجالت وزارة المالي - داريةالبيانات اإل

 ية بيانات الرسوم الجمرك وزارة الماليهية ميزان
بيانات مستوردات وصادرات الخدمات  ميزان المدفوعات - البنك المركزي

بيانات مشتريات المقيمين وغير المقيمين  ميزان المدفوعات -إداريةسجالت 
 االستھالك النھائي العائلي + ميزان المدفوعات األسرةمسح نفقات 
 االستھالك النھائي الحكومي ةسجالت وزارة المالي - داريةالبيانات اإل

ةلمؤسسات غير الربحيلاالستھالك النھائي  ةقتصاديالمسح اال
 15(ية ) + معامالت فنفي المائة 50( يةإجمالببنود  قتصاديةالمسوح اال
 نتاجبيانات مستلزمات اإل )في المائة 20(ية ) + نسب ومعامالت فنفي المائة
) + بيانات في المائة 60( جماليةاإل(بعض البنود  قتصاديةالمسوح اال

 نتاجبيانات اإل )في المائة 5تدفق سلعي ( + )في المائة 35( إدارية
 سلوب تقدير االستھالك النھائيأ سرةمسح قديم لنفقات األ

البواقيطريقة  المخزونفي  تغّيربيانات ال
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  قطر
  
  التصنيفأنظمة و نتاجتقييم اإل أساس  أ)(
  

الصفوف  16
عمدةاأل 8 حجم الجداول

ISIC 3 التصنيف الصناعي الموحد   تصنيف مجلس التعاونISIC 4
CPC  التصنيف السلعي المركزي    2تصنيف خاص منCPC 

 نتاجتقييم اإل أساس  سعر المنتج + سعر المشتري
غير ذلك )COICOPمستوى تصنيف االستھالك الفردي حسب الغرض (

)COFOGمستوى تصنيف وظائف الحكومة حسب الغرض ( البيانات غير متوفر

 البيانات غير متوفر
سر ألالتي تخدم ا مستوى  تصنيف أغراض المؤسسات غير الربحية

)COPNI( 
  
  اتتغّيرأساليب تقدير أھم الم  )ب(
  

 والتقلرة تقدير ھوامش التجا ةالھوامش غير منفصل
خارجيةالرة فصل مشتريات المقيمين وغير المقيمين عن بيانات التجا بالتنسيق مع البنك المركزي

فوبإلى  تعديل قيم السلع المستوردة من سيف ةاستخدام نسب معين
توفر بيانات مشتريات المقيمين وغير المقيمين من الخارج والداخل ي من ميزان المدفوعاتإجمالرقم 

 35(ة الحكوميختامية ) + الحسابات الفي المائة 60( قتصاديةالمسوح اال
نتاجسلوب تقدير دخل عوامل اإلأ )في المائة 5( عاملة+ مسح القوى ال )في المائة

يقالبوا طريقة   تقدير قيم فائض التشغيلسلوب أ
 سلوب تقدير االستھالك النھائيأ سرةمسح قديم لنفقات األ

  
  مصادر البيانات  )ج(
  

 والنقلية بيانات الھوامش التجار قتصاديةالمسوح اال
 بيانات الضرائب على المنتجات ةسجالت وزارة المالي - داريةالبيانات اإل
 على المنتجات عاناتبيانات اإل ةسجالت وزارة المالي - داريةالبيانات اإل

إداريةسجالت   ية بيانات الرسوم الجمرك
البنك المركزي بيانات مستوردات وصادرات الخدمات 
البنك المركزي بيانات مشتريات المقيمين وغير المقيمين 

 االستھالك النھائي العائلي مع بعض التعديالت األسرةمسح نفقات 
 االستھالك النھائي الحكومي دولةللختامية الحسابات ال - داريةالبيانات اإل

إداريةسجالت  ةاالستھالك النھائي المؤسسات غير الربحي
 نتاجبيانات مستلزمات اإل أخرى+ معامالت من دول ية فنالمعامالت ال+  قتصاديةالمسوح اال
 نتاجاإلبيانات  خارجيةالرة + تحليل التجا + التدفق السلعي قتصاديةالمسوح اال

 سلوب تقدير االستھالك النھائيأ سرةمسح قديم لنفقات األ
 المخزونفي  تغّيربيانات ال )في المائة 20البواقي ( طريقة) + في المائة 80( قتصاديةالمسوح اال
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