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 شكركلمة 
  

العمل على تعزيز إطار في ھذه الدراسة ) اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  أعدت  
القدرات اإلحصائية إلنتاج ونشر بيانات الحسابات القومية واإلحصاءات االقتصادية ذات الصلة، وتحسين 

  .التوصيات الدوليةالمعايير ونوعية اإلحصاءات االقتصادية من خالل االلتزام ب
 

ع التي يتم على أساسھا تجمي للبيانات األساسية مصادرال وتقييم إلى استعراض الدراسة ھذه وتھدف 
ھذا استند  وقد  .مختلف اإلحصاءات االقتصادية الضرورية إلعداد الحسابات القومية في منطقة اإلسكوا

 اإلسكوا وتم�في  شعبة اإلحصاء أعدته خاص استبيان من خاللاستيفاؤھا  المعلومات التي تم� إلى التقييم
نقاط  األسئلة حولجموعة من وتضمن االستبيان م  .2011يوليو /في تموزاألعضاء  بلدانتعميمه على ال

  .بلدان المنطقةھامة يمكن من خاللھا إجراء تقييم عام لوضع المصادر المختلفة للبيانات في 
  

وقد أعد ھذه الدراسة فريق اإلحصاءات االقتصادية في شعبة اإلحصاء في اإلسكوا المؤلف من وفاء   
الحسابات القومية في الجھاز المركزي مع خبيرة  ماجد سكيني، باالشتراكو ،عمر ھاكوزوالحسن،  أبو

ويود فريق العمل تقديم الشكر إلى جميع نقاط االرتكاز للحسابات .  يبصلإلحصاء الفلسطيني السيدة أمينة خ
  .القومية في مكاتب اإلحصاء الوطنية على تعاونھم في توفير البيانات والمعلومات المطلوبة لھذه الدراسة
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  ةـمقدم
  

على الصعيد  االقتصادية واإلحصاءاتفي مجال الحسابات القومية  اإلحصائيةتعزيز القدرات  يعتبر  
مية الحسابات القو نظامعتماد اب صتأوالمتحدة، التي  لألممالتابعة  اإلحصائيةأھداف اللجنة  أھم من يالعالم
أعدت ، وعلى الصعيد اإلقليمي . )1(الحسابات القومية إحصاءاتكمعيار دولي لتجميع ونشر  2008لعام 

تطوير اإلحصاءات ورقة حول ) اإلسكوا(لغربي آسيا  االجتماعيةو االقتصاديةللجنة التابعة  اإلحصائيةاللجنة 
 إلى اللجنةقدمتھا جال اإلحصاء، في م إقليمية استراتيجيةمن اإلقليمية في غربي آسيا تضمنت عناصر 

ت أكد )2011 فبراير/شباط 25- 22نيويورك، (واألربعين  ثانيةلألمم المتحدة في دورتھا الالتابعة  اإلحصائية
 المتخذةعلى تقييم ودعم الخطوات  منھا اًوحرص  .)2(المنطقةبلدان لوية لكل أوالحسابات القومية كأھمية فيھا 

ت أجر ،لبيانات الحسابات القومية األساسيالتي تعتبر الرافد  االقتصادية ءاتلإلحصاتحقيق جودة عالية ل
 ومستوى ھافراتوبالجوانب المتعلقة  الستكشاف االقتصادية اإلحصاءاتحول  مسحاً 2011خالل عام اإلسكوا 

في  الحالي ضعالو تقييمإلى  المسحھدف  كما . الحسابات ھذه بتجميع قيامھا أثناء البلدان من ةالمتوخا تھاجود
 إحصاءاتو األساسية االقتصادية اإلحصاءاتعلى توفير  اإلحصائية ةجھزاأل قدرة ناحية من األعضاء البلدان

 السياسات صنعألھميتھا في  نظراً عليھا دولياً المتفق والممارساتوالمنھجيات  للمعايير وفقاً القومية الحسابات
  .القرارات واتخاذ

  
 حولخبراء ال فريقاجتماع خالل  األعضاء بلدانال على توزيعه تم� استبيان خالل من المسح نفذوقد   

 االستبيان أسئلة تضمنو . )2011يوليو/تموز 14- 12 ،انعم�(الحسابات القومية واإلحصاءات االقتصادية 
البيانات المصدرية على ز يركالت ، معوالحسابات القومية االقتصاديةحول مصادر بيانات اإلحصاءات 

 . ساسيةاأل االقتصادية اإلحصاءات من وغيرھا األسعار إحصاءاتو االقتصادية المسوحو اإلحصائي لكالسج
 مع تماشياً تطبيقھا إعداد الحسابات القومية ومدى فيالتنفيذ والوسائل المتبعة  آلياتحول  سئلةأ تضمن كما

  .)مرفق األول لھذه الدراسةترد استمارة االستبيان في ال( 1993لعام  القومية الحسابات نظام توصيات
  

 ،اإلحصائية والتغطية ،القومية الحساباتنظام لتطبيق  مدى حول متخصصة أسئلة االستبيان شملو  
 والتحديات المعوقات باإلضافة إلى ،في إعداد التقديرات المستخدمة واألساليب والمنھجيات ،البيانات ومصادر

 الحسابات نظام إلى نتقالاال مجال في وخاصةالقومية  ساباتالح نظامأثناء تطبيقھا ل بلدانالالتي تواجه 
  .2008 لعام القومية

  
 وقد . بلداًعشر  ةأربعالبلدان األعضاء البالغ عددھا صل أ من بلدان ةعشرمن وتلقت اإلسكوا ردوداً   

ء خبرا أعدھا االستبيانفي  الواردةاألسئلة واالستفسارات  جميععلى واضحة  تضمنت الردود إجابات
 والتي المستوفاة الردود تحليل أظھرھاالدراسة النتائج التي  ھذه وتعرض . تلك البلدانالحسابات القومية في 

 ،والحسابات القومية االقتصادية اإلحصاءاتبيانات  األعضاء الستيفاءالبلدان المصادر التي تعتمدھا  توضح
  .ياإلقليمالخطوات المستقبلية على المستوى  وضع فييساعد  مما

                                            
الفريق العامل المشترك بين ، وھو النسخة الخامسة من ھذا النظام، برعاية 2008إعداد نظام الحسابات القومية لعام  تم� )1(

، والبنك منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، وصندوق النقد الدولي، والمفوضية األوروبية، ووميةاألمانات المعني بالحسابات الق
 2008ويمكن االطالع على نص نظام الحسابات القومية لعام   ).الشعبة اإلحصائية واللجان اإلقليمية(الدولي، واألمانة العامة لألمم المتحدة 

  .:unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asphttp//: على الوصلة التالية

ات اإلقليمية في اعية لغربي آسيا عن تطوير اإلحصاءالمجلس االقتصادي واالجتماعي، تقرير اللجنة اإلقتصادية واالجتم )2(
  .(E/CN.3/2011/20)غربي آسيا 
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في مجال تحسين اإلحصاءات المختلفة بشكل  اإلحصائية األنظمة دور دعمھذه الدراسة إلى  سعىتو  
مؤسسة إحصائية ووحدات إحصائية تابعة  قياممن خالل  ذلكو ،بشكل خاص االقتصاديةعام واإلحصاءات 

التوصيات والمعايير ألحدث  وفقاً ةمعد�على أسس علمية دقيقة  مبنية رسمية إحصاءاتلھا تعمل على توفير 
 االقتصاديةتلبية احتياجات راسمي السياسات ومتخذي القرارات  فيتوفير ھذه اإلحصاءات  ويساھم . الدولية

 بتوفير المتعلقعملھا  في خاصة ،العامة تحسين أداء الوزارات والمؤسساتبما يؤدي إلى  ،وسائر المعنيين
  .بياناتال مصادر تحسينو ،األساسية اإلحصائيةالبيانات 

  
النظام اإلحصائي،  مكوناتالحسابات القومية من أھم  وإحصاءات االقتصاديةاإلحصاءات  تعتبرو  

 . لدولةل االقتصادي األداء تقييمتساعد في  وھيعن االقتصاد الوطني،  ومفصلة واضحة صورة تعكسنھا أل
 المصادر وتشجيع ودعم ،تلفةاألساسية المخ بالبيانات االقتصاديةاإلحصاءات  رفد ضرورة يؤكدما  وھذا

الكفيلة بتحسين مستوى التنسيق بين المصادر  اإلجراءاتاتخاذ و ،ھذه البيانات بتوفير تقوم التي المختلفة
 ذاتحسابات قومية  إعدادمن  اإلحصائيةحتى تتمكن األجھزة  البياناتوجودة ھذه  اتساقالمختلفة لضمان 

  .جودة عالية
  

الحسابات القومية في منطقة  عن دراسة ،2009، خالل عام اإلسكوا في اإلحصاء شعبة تعدأوقد   
والمنھجيات  للمصادر تقييماًتضمنت  )3()متوفرة باإلنكليزية فقط(المصادر واألساليب المعتمدة : اإلسكوا
استندت و  .1993 لعام نظام الحسابات القوميةلالمختلفة  الجوانب تطبيق مجال فيالمنطقة  بلدان فيالمتبعة 

في  بلد كل إليھاالمستويات التي وصل  رصد بھدف األعضاء بلدانال علىتوزيعه  تم� استبيانالدراسة إلى 
 المعلومات حول ما تم� وجمع ،ذلكفي ، والوسائل المتبعة 1993 لعام توصيات نظام الحسابات القومية تطبيق

في  بلدإليه كل  وصل لما تحليالًاسة الدر وقدمت . 2008 لعام نقحالم النظام إلى االنتقالتحقيقه في مجال 
 تصنيفاتمعايير وما أوصى به من ب لتزاماال مدى على التركيز معنظام الحسابات القومية  تطبيق مجال
 الجوانب تنفيذ في األعضاء البلدان تتبعھا التي والمصادر المنھجيات الدراسةت عرضكما  . محاسبية وقواعد
 وأوضحت  .دخل وباألسعار الجارية والثابتةوال اإلنفاقو اإلنتاج بطرق الياإلجم المحلي الناتج من المختلفة
 اقترحتو ،القومية الحسابات نظام تطبيق مراحل مختلففي  بلدانالالمعوقات والتحديات التي تواجه  الدراسة
 ،حصاءاتلھذه اإل الراھن الوضع تحسينجل أ منالقصير والمتوسط  يينھا على المداتخاذ يمكن خطوات

  .2008 لعام نقحالم النظامواالنتقال إلى  1993عملية تطبيق نظام الحسابات القومية  تسريعو
  

وضع ل بيانات مصادرما يتوفر لدى البلدان األعضاء من التعرف على  إلىھذه الدراسة  وتھدف  
 قتصاديةاالالمؤشرات  أھمية إبراز إلىكما تھدف   .االقتصادية واإلحصاءاتتقديرات الحسابات القومية 

 الوضع لرصدأداة  للبلدان ، والتي توفرالمبكر الموصى بھا دولياً اإلنذار ومؤشرات، القصيرة األجل
  .المستقبلية بالتطورات والتنبؤ االقتصاد ودورة االقتصادي

  
المطلوبة  األساسيةمصادر البيانات  إلىل والفصل األ يتطرقف فصول،من ثالثة  الدراسة نوتتكو�  

الجوانب المتعلقة  إلىو ،بشكل عام االقتصادية واإلحصاءاتالحسابات القومية بشكل خاص تطبيق نظام ل
ذات  المجاالتالدولية في  التوصيات الفصل ويستعرض . تحقيقھا المطلوبودرجة الدقة  البياناتبمدى توفر 

 اإلسكوامنطقة في  اإلقليميالوضع و ،االقتصادية المسوحو اإلدارية والسجالت اإلحصائية بالسجالتالعالقة 
  .أجرته اإلسكوا في ھذا الخصوص الذي المسح أسفر عنھا التي نتائجال تحليل إلى استناداً

                                            
)3(  ESCWA. 2009. Study on National Accounts in the ESCWA Region: Sources and Methods (E/ESCWA/SD/2009/16).  
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الضوء على  لقاءإ خالل من األجلقصيرة الفي مجال المؤشرات  التطوراتالفصل الثاني  لاوويتن 
 التركيز مع جودتھا، من قللتحق المتبعة والطرق القصيرة األجلمدى توفر المجموعة المركزية للمؤشرات 

 لإلنتاج القياسية األرقام من تتألف والتي المنطقة ببلدان الخاصة يةمن المؤشرات الرئيس األدنىعلى الحد 
 التوقيت مسائل علىو، مؤشرات التشغيل والبطالة إلى باإلضافة ،األسعار إحصاءاتو الصناعية واألسعار
  .العمل دورات واختالف الموسمية لجةمعا في المؤشرات مع التعامل وطرق والدورية

  
ھذه تشكل قاعدة تنطلق منھا  يمكن أناألعضاء  لبلداناتنسجم مع واقع  توصياتالفصل الثالث  قدموي  
 التوصيات مع انسجاماً التوصيات قد صيغتو  .ديھافي تدعيم وتطوير مصادر البيانات المتاحة لالبلدان 
 السجالتو االقتصادية المسوحو التجاري بالسجل المتعلقة لمجاالتفي ا المتبعة الممارسات وأفضل الدولية
ومؤشرات اإلنذار المبكر التي تخدم متخذي القرار  جلاألقصيرة الإلى المؤشرات  باإلضافة ،اإلدارية

  .االقتصادية الدوراتتجاه العام لالقتصاد ومراقبة اال استداللوصانعي السياسات في 
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  القومية الحسابات لتقديرات األساسيةالمصادر   -الًأو
  

  أھمية المصادر األساسية  -ألف
  

 المصادرمن الالزمة  البيانات توفير االقتصادية واإلحصاءاتتطبيق الحسابات القومية يتطلب   
  .وعمليات تدفقاتما يتصل به من واالقتصاد  عنوواضحة  شاملة صورة تقديمل وذلك ،األساسية

  
للجنة  الثانية والثالثينالدورة  خاللقد اقترح لمعني بالحسابات القومية ا المشترك ملاالع فريقالوكان   

لعام  نظام الحسابات القومية تنفيذتقييم أفضل وأشمل ل إجراء، )2001مارس /آذار 9-6(اإلحصائية 
من  األدنىمجموعة البيانات التي تمثل الحد "عليه  يطلقمعيار مرجعي  تحديدوذلك من خالل  ،)4(1993
  قاعدة بيانات  إلى استناداًتلك  البيانات مجموعةتقييم  إلىمل المشترك االعفريق الكما دعا  . "باتالمتطل
التي تمثل مجموعة البيانات : البيانات من ثالث مجموعات تتألفو . المتحدة المتعلقة بالحسابات القومية األمم
انظر ( مجموعة البيانات المرغوبةو ،البيانات الموصى بھا مجموعةو ،(MRDS)لمتطلبات من ا األدنىالحد 

  .)1الشكل 
  

التوصيات  إلى الحسابات القومية استناداً تطبيقفي  التطور لتقييممعالم ستة مل االع فريقال حددو  
معالم التقييم  توفرو.  )انظر المرفق الثاني( 1993توجيھات نظام الحسابات القومية لعام ل اًالدولية، ووفق

، كما تؤسس للخطوات التي تسبق عملية التنفيذ فيما يتعلق الحسابات القومية م عملية تطبيقلتقيي اًواضح تدرجاً
من المتطلبات  األدنىالبيانات التي تمثل الحد  مجموعة استخداموذلك بالمقارنة مع  ،بتوفير البيانات األساسية

  .لحسابات القوميةاكوسيلة لتقييم درجة تطبيق 
  

  :ھيوقبل التنفيذ  مامرحلة  فيتوافرھا  الواجب ألساسيةا البيانات إقرار تم� كما  
  

  ؛والواردات الصادراتو االستثمار،و المبيعات،و االستھالك،و اإلنتاج،بيانات  •
  ؛والمنتج المستھلك ألسعار القياسية األرقام •
  ؛والخدمات السلع وحساب المدفوعات ميزان بيانات •
  .والتأمين المالية إحصاءات •

  
 المحلي للناتج األساسية المؤشرات توفير في المتمثل لواأل للمعلم األساسية األداة ناتالبيا ھذه تعتبرو  
 مؤشرات إنتاج في الثاني المعلم تمثليو . واإلنفاق اإلنتاج طريقتي حسب والثابتة الجارية باألسعار  اإلجمالي
 من المؤسسية القطاعاتمستوى  على الحسابات توفير في الثالثالمعلم  تمثلبينما ي ،اإلجمالي القومي الدخل
 الدخل وتخصيص توليدوحسابات  ،المؤسسية القطاعات لجميع اإلنتاج حسابات( ليةواأل الخطوات حيث
 لقطاع والمالي الرأسمالي الحساب إلى باإلضافة ،واستخداماته للدخل الثانوي التوزيعوحسابات  ،ليواأل

 حيث من المؤسسية القطاعاتمستوى  على الحسابات قتطبي في الرابع المعلم تمثليو  .)عموماً الحكومة
وحساب  ،للدخل الثانوي التوزيعحساب و ،ليواأل الدخل وتخصيص توليد حسابات( المتوسطة الخطوات
 لمعلما تمثلوي  .)الحكومة قطاع بخالف المؤسسية القطاعات لجميع الرأسمالي والحساب ،الدخل استخدام
 القطاعاتھذه  لجميع المالي الحساب تنفيذ حيث من المؤسسية طاعاتللق األخيرة العمليات في الخامس

                                            
  .(E/CN.3/2001/8) 1993المجلس االقتصادي واالجتماعي، تقييم تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام   )4(
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 والميزانيات األخرى التدفقات حساب تطبيق في السادس المعلم تمثلي حين في الحكومة، قطاع بخالف
  .المؤسسية القطاعات مستوى على العمومية

  
 نقص في المتمثلة الضعف طنوام� ةمعالج اإلسكوا منطقة بلدان في التطور تقييمتحقيق معالم يتطلب و  

مشاكل في الو ،في مصادر البيانات نقصالو ،اإلحصائيةاستخدام التقنيات  ضعفو ،المؤھلين الموظفين عدد
السجل التجاري  في مشاكلالو ،وعدم وجود برامج شاملة لجمع البيانات ،التصنيفات الموصى بھا تباعا

  .اإلحصائي
  

  من المتطلبات األدنىالحد  مجموعة البيانات التي تمثل  -1 شكلال
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فئتين  إلى ،اتحسابلل األمثلالتي يمكن الحصول عليھا لتحقيق التطبيق  البياناتيمكن تقسيم  وبالتالي  
  :)5(أساسيتين

  
 في األجھزةالعام متمثلة  للقطاع تابعة جھاتالتي توفرھا  البيانات ھيو: اإلحصائية البيانات  -1  

 تعدادات تنفيذخالل  منويتم توفير البيانات   .الخاص القطاع مؤسسات توفرھا أوة، الوطني اإلحصائية
ونفقات  دخلل مسوحو ،المنشآت/لمؤسساتل ميدانية مسوح تنفيذخالل  منأو  وزراعية، سكانيةو اقتصادية
 لقوىل مسوحو ،الصرافة ومحالت التأمين وشركات المالية للمؤسسات ومسوح ،ألسعارل مسوحو ،األسر
لتجميع بيانات  األھمالمصدر  البياناتھذه  وتُع�د . سليم حصائيإ إطار إلىالمسوح  ھذه تستندأن  على ،العاملة

وتنفيذھا بتجميع ھذه البيانات  الخاصة للمسوح التخطيط عملية تناط أن ينبغي وعليه ،الحسابات القومية
ھذه  سريةضمن ت ھانألو ،ةالزمال اتوالتخصص الخبرة ھا تمتلكنأل وذلك ا،نفسھ اإلحصائية جھزةباأل

  .متحيزة غير أسس على البيانات ھذه توفيريساھم في  مما ،اإلحصاءات
  

الموارد  محدودية في تتمثلتوفير ھذه البيانات عقبات  عنلة والمسؤ األجھزة تواجه ،المقابل فيو  
 ،إلى العقباتباإلضافة و . المختلفة اإلحصائيةالمجاالت  فيالمطلوبة  المسوحلتنفيذ ة الزمالوالمالية  البشرية

                                            
  .(ST/ESA/ESA/STAT/SER.F/85)مقدمة عملية : ، الحسابات القومية2005 الشعبة اإلحصائية في األمم المتحدة،  )5(

  مجموعات البيانات

الحد األدنى للمتطلبات 
MRDS 

  المجموعة المرغوبة

تجميع الحسابات 
الموصى بھا في 

  المعلمين األول والثاني

تقييم النطاق ما وراء 
  المقياس
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في  وأخطاءمن عدم االستجابة  ةنسب عالي إلى يؤدي مما ،المستجوبين على إضافياً عبئاً المسوح تنفيذ يشكل
  .المعاينة
 نتاجإويكون  ،إحصائيةبيانات  نتاجإل باألساستنشأ  لمجھات رسمية  ھيو: اإلدارية المصادر  -2  

 المحلي الحكم ومؤسسات الوزاراتو الضريبة سلطاتالحال في ھو  كما ،وياًثان نشاطاًحصاءات فيھا اإل
 السجالتخالل  منتتوفر  التي اإلحصائية البياناتف . لخ، إاالجتماعي الضمانومؤسسات  الجمارك الحومص

غطية مزايا ھذه المصادر أنھا توفر ت أھمومن  ،اإلحصائية للمكاتب أساسياً مرجعاً تشكل اإلداريةوالبيانات 
 كونوت ،اإلجابةتشكل أعباء في  القليلة التكاليف و وھيجيدة مع مستويات منخفضة من عدم االستجابة، 

السلطات  ةمراجعل تخضعتوفرھا  التي البياناتكما أن  ،المسوح في ھي عليهمما أقل  فيھا المعاينة أخطاء
مقارنة  ھاتكاليف انخفاضإلى  لبيانات نظراًللحصول على ا األمثلالمصادر اإلدارية الوسيلة  وتعتبر . اإلدارية

تنفيذ المسوح ل خصصالموال سيما في ضوء انخفاض الدعم  ،تنفيذ المسوح الميدانية والتعداداتتكاليف مع 
  .اإلحصائيةلدى األجھزة 

  
 اإلحصائيةأكثر من غيرھا من الطرق  اإلداريةعلى السجالت  بلدانال غالبيةيزداد اعتماد  ،لذلكو  
معدالت وتغطية أفضل ب، وذلك االقتصادية واإلحصاءاتعلى بيانات تخدم أھداف الحسابات القومية  للحصول
في  اإلداريةد مع الجھات الرسمية المزودة للسجالت ھوالج تنسيق األمر ھذا يتطلبو . لكلفة أقوتأعلى  إجابة
بين المفاھيم اإلدارية  تناقض وجوداحتمال وذلك بسبب والتصنيفات المستخدمة،  التعاريفمة ءلة لموااومح
كما أنه من الضروري التنسيق مع ھذه المصادر   .مع بيانات أخرى التكامل ضعفواحتمال  ،اإلحصائيةو

  .االقتصادية واإلحصاءاتلضمان الحصول على البيانات بالدورية المناسبة لتنفيذ الحسابات القومية 
  

 ،اإلدارية البياناتو الميدانية المسوحالتي توفرھا  البياناتفي  بلدألي  األساسية البيانات تتمثلو  
   المزج البلدان غالبية تستخدم وقد . السلعي التدفقسلوب أألساليب إحصائية ك مقدرة وفقاً اناتيبإضافة إلى 

  .اإلدارية والسجالت الميدانية المسوح بين ما
  

  اإلسكوا البلدان األعضاء في في الوضع  -باء
  

 منفي المائة  66أن إلى  )6(على االستبيان اإلسكوااألعضاء في  البلدان ردود تحليلنتائج  أشارت  
التقديرات المتعلقة بالنشاط  إعدادأساسي للبيانات لدى  كمصدرالميدانية  المسوحتعتمد على  بلدانال ھذه

  الي حوفي حين يعتمد  ،في المائة 16 نسبة االعتماد على السجالت اإلدارية بلغتبينما  ،االقتصادي
 المصادرعلى الجمع بين المسوح الميدانية والسجالت اإلدارية، وقد يعود ذلك إلى اختالف  في المائة 18

  .اقتصادي نشاط كلل وفقاً المستخدمة
  

 ،األردن ھي االقتصادية األنشطةعلى بيانات  للحصولالمسوح الميدانية  علىالتي تعتمد  البلدانف  
 علىالعراق  عتمديحين  في ،ومصر ،الكويتو ،قطرو ،فلسطينو ،حرينالبو ،العربية المتحدة اإلماراتو

  .اإلداريةالمسوح الميدانية والسجالت  بين مامان والسودان ع� وتمزج ،بشكل أساسي اإلداريةالسجالت 
  
  

                                            
األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، والسودان، والعراق، وع�مان،  :وھيتوفت االستبيان اس بلدان ةعشر  )6(

  .وفلسطين، وقطر، والكويت، ومصر
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  االقتصادية لألنشطة األساسية البيانات مصادراالعتماد على  نسبة  -2 شكلال
  

  
  

 ،قتصاديالنشاط اال بحسبوالمصادر األساسية للبيانات  لطبيعة وفقاً البلدان توزيع 1 الجدول يوضحو  
على سبيل ف ،اغيرھ دون نةمعي�در اتستلزم االعتماد على مص االقتصاديةطبيعة بعض األنشطة  أن نكما يبي�

  .الرسمية السجالت على نھا تعتمدأل ميدانية مسوح إجراءة العامة يخدمات الحكومالال تستدعي المثال، 
  

  للبيانات الرئيسية المصادر على االعتماد  -1 جدولال
  )بالنسبة المئوية(

  

  إدارية بيانات  ميدانية مسوح  النشاط
  ميدانية مسوح
  المذكورة المصادر كل  إدارية وبيانات

  10  20  30  40  األسماك وصيد الحيوانيو النباتي اإلنتاج أنشطة
  10  40  -  50  خراجيةاالست الصناعات
  10  20  -  70  التحويلية الصناعات

  10  30  -  60  والبناء التشييد
  -  40  40  20  والمياه الكھرباء
  -  40  -  60  الداخلية التجارة
  -  40  10  50  )وركاببضائع ( البري النقل

  -  20  10  70  المالية الخدمات
  -  20  -  80  األعمال خدمات
  -  30  10  60  والترفيھية الشخصية الخدمات
  -  10  90  -  العامة الحكومة خدمات
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  -  40  20  40   التعليم
  -  40  20  40  الصحة
  -  30  10  60  مالكوھا يقطنھا التي المساكن

  المصادر األساسية للحسابات القومية  -جيم
  

  اإلحصائي التجاري السجلو ةالتجاري السجالت  -1
  

الفاعلة في االقتصاد  والوحدات ساتالمؤسشامل لكافة  تسجيلھو  اإلحصائي التجاري السجل  
 إلى باإلضافة ،اإلجماليتمارس أنشطة اقتصادية تدخل ضمن مكونات الناتج المحلي  التي أيالمحلي، 
تكوين ھذا السجل من خالل تجميع السجالت التجارية  ويتم . االقتصادي المجال فيالعاملة  القانونية الوحدات

من  ،ھذا المجال وفي . )7(في معظم األحوال تنظيمية ولغايات مختلفة حكومية جھات تنظمھااإلدارية التي 
 على حقوق من هل ما بحكم قادر اقتصادي كيان المؤسسةفالضروري التمييز بين المنشآت والمؤسسات، 

 . أخرى أطراف مع بصفقات والتعامل اقتصادية بأنشطة واالرتباط الخصوم وتحقيق األصول امتالك
 في وخصومھا أصولھا عن عمومية ميزانية وتعد والخسائر لألرباح كاملة حسابات يھالد تتوفر ،وبالتالي
 .لھااوتز التي) المنشآت( االقتصادية األنشطة مجموعةأو  االقتصادي نشاطھا يشمل بما العام، نھاية

  
 أن احتمال مع( السلع من واحدة مجموعة أساسي بشكل تنتج ،منھا جزءأو  ،مؤسسة فھي المنشأة أما  
 ھدفوت  ).المضافة القيمة غالبية فيھا الرئيسي النشاط يحقق أن على ،ثانوية أنشطة قبل من إنتاج لديھا يكون
 . اإلنتاجية الناحية من تجانساً أكثر إحصائية وحدات إنشاء إلى مؤسسات عدةإلى  المؤسسية الوحدة ئةتجز
 الحسابات جميععليھا  تبنىالتي  اإلحصائيةھي الوحدة  المؤسسة نأليز بين المؤسسات والمنشآت يالتم ويتم

التي تبنى عليھا  اإلحصائيةفھي الوحدات  المنشآت أما . المؤسسية القطاعات حسبوالتراكمية  الجارية
لمنشآت فقط لتجاري شامل  سجل وجودتقديرات المتعلقة باإلنتاج والتكوين الرأسمالي والعمالة، وبالتالي فال

 كانإذا  وصاًخص ،صعبة عمليةتملكھا يجعل تطبيق نظام الحسابات القومية  دون ربطھا بالمؤسسات التي
  .المؤسسية القطاعات حسب المختلفة الحسابات عدادإ المطلوب

  
 األطرمن خالل توفير  االقتصاديةتنفيذ المسوح ل فاعلة أداة اإلحصائيالتجاري  السجل وفريو  

معلومات  على التجاريالضروري أن يحتوي السجل  نم ،وبالتالي . ناتالعي� لسحب المالئمة اإلحصائية
 ،وبذلك . رات الھامةمن المتغي� وغيرھا العمالة حجمو النشاط وطبيعة االسم تشمل المؤسساتوالمنشآت  حول

 وإحصاءاتمؤشرات  إنتاجتساھم في  التي المسوح تنظيم عملياتالسجل التجاري دوراً مركزياً في يلعب 
ب  ،بجودة عالية اقتصادية  من التداخل مشكلة االقتصادية المسوحالشامل  اإلحصائيالتجاري  السجلويجنِّ
  .المستجوبة المنشآت على والعبء التكلفة تقليل وبالتالي ناتالعي� سحب لعملية األمثل التنظيم خالل

  
  الفضلى والممارسات الدولية التوصيات  )أ(
  

 لدى المتوفرة اإلدارية السجالت بين التمييز الضروري من ،التجاري السجل عن الحديث عند  
 ضمن المختلفة المؤسسات من والسجالت المعلومات كافة يجمع الذي التجاري والسجل المختلفة المؤسسات

 . المعلومات تكرار دون للحؤول المختلفة الجھات بين دھوالج تنسيق يتطلب الذي األمر شامل، مركزي سجل

                                            
)7(  ECLAC. 2003.  Statistical Business Registers Based on Administrative Records (LC/L.1892 (CEA.2003/7)); and 

EUROSTAT.  2010.  Business registers: Recommendations manual.  European Commission.                                                                  
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 الجھاز عادة تكون التيو، واحدة مركزية جھة بإشراف هوإعداد السجل تنظيم يكون أن ال بد ،بالتاليو
  .االقتصاد في الفاعلة الوحدات لتسجيل أساسي كمرجع التجاري السجل لتأسيس ،اإلحصائي

التجارب الدولية أن  ضحتأوحيث  سھلة،العملية بال ليس إحصائية ألغراضبناء السجل التجاري  إن  
ھذا السجل  علىالحفاظ  في تجلى األكبرالتحدي وأن ، تهاعتمدلدان التي في الب طويالً استغرق وقتاً بناءه

 مع اإلدارية السجالتمصادر مختلفة أھمھا  من معلوماتال تدفق استمرارمن خالل  باستمرار وتحديثه
 . االزدواجيةمن  خاٍلوھذه المصادر بما يضمن تكوين سجل تجاري شامل  بين فيمااالتساق مراعاة 

السجالت التدفق ھذه أن توفر من الضروري  ،اإلداريةيث بشكل أمثل من خالل السجالت ولضمان التحد
 .اتفاق مؤسسي يحدد دورية توفير ھذه المعلوماتأو وجود تشريع  في إالالمنتظم للمعلومات، وذلك ال يتم 

  
 جديدةال المنشآتوخاصة ما يتعلق ب ،راتلسجل التجاري تسجيل جميع التغي�اتحديث أن يضمن  ويجب 

المتعلقة بالعنوان والنشاط  األخرى راتوالمتغي� ،نشطتھاأ تغيرالتي تلك و إغالقھا التي تم� منشآتالو
  .حجمھا ونشاطھا االقتصاديواسم وعنوان المنشأة  شملتوذلك من خالل بيانات تعريفية موحدة  ،االقتصادي

  
  :)8(التجاري السجل في توفرھا الواجب راتالمتغي� أھم منو  

  
 السجل في أخرى بوحدات وربطھا المؤسسية بالوحدة التعريف إلى يھدف :تعريفيال قمرال - 

تبعاً للتغيرات التي  هويتم تحديث . األخرى اإلحصائيةالمصادر أو  اإلدارية السجالتو التجاري
 الجھاتبين  ماالربط المؤسسة  علىھذا الرقم  كما يسھل  .اإلداريةتحدث على السجالت 

كأن يتم ربط رقم المؤسسة في السجل التجاري (ذاتھا لمؤسسة لتوفر معلومات التي  المختلفة
  ؛)رقم التسجيل في وزارة االقتصادووزارة المالية  فيمع رقمھا الضريبي 

  
ستفادة من بيانات ولال ،في التعريف بالمنشأة ھذا الرقم بلدانالغالبية  ستخدمت :ضريبيال رقمال - 

السجالت  فية وللربط مع الوحدات والمعلومات األخرى السجالت التجاري ألغراضالضرائب 
  ؛المختلفة

  
والبريد  الرقم البريدي ورقم الھاتف والفاكس فيهاسم المنشأة وعنوانھا بما  يشمل :المنشأة اسم - 

 يتمو . مع ھذه المنشأة للحصول على المعلومات لكترونياًإن من التواصل مما يمكّ ،اإللكتروني
المسوح ووبشكل أساسي السجالت التجارية  اإلداريةمن السجالت أة اسم المنشالحصول على 

 إجراءالمعلومات الخاصة باسم المنشأة وعنوانھا  لوتسھ�  .الغرف التجاريةو االقتصادية
  ؛كان الرقم التعريفي غير واضح حالعمليات التحديث والربط في 

  
)ISIC( الموحد لدوليا الصناعي لتصنيفل اًوفقللمنشأة  الرئيسياالقتصادي  النشاط - 

من  :)9(
تنفيذ ولمسوح المختلفة ااختيار طبقات  يمكن خالل معرفة النشاط االقتصادي الرئيسي للمنشأة

  ؛المساحيةنات المستندة على العي� اإلحصاءات
  

                                            
)8(  EUROSTAT, 2010.  

 4، التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 2010شعبة اإلحصائية في األمم المتحدة، ال  )9(
(ST/ESA/STAT/SER.M/4/Rev.4).  
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بيانات عن ال توفير يساعد :العمل وطبيعة الجنسحسب الخصائص المختلفة ك العاملين أعداد - 
 من يزيد مما متجانسةإحصائية  طبقاتنة المسح الميداني إلى قسيم عي�ت علىالعاملين  أعداد
 إلىالمستندة  اإلحصاءات تنفيذل ةضروريبيانات ال ھذه كما أن . التمثيل ودرجة المسح جودة

  ؛معلوماتما تستلزمه من ل األمثلعتبر السجل التجاري المصدر المكانية التي ي� المسوح

ختيار الطبقات الضروري ھو و :المؤسسةأو القانوني للمنشأة الكيان أو  القانونية الملكية - 
كما يساھم في تعريف المنشآت  ،مسحھا سيتمالتي  اإلحصائية ناتالعي�سحب وفقھا ستُ التي

ويتم الحصول على ھذه المعلومات من  . المؤسسية الخاصة بھا القطاعات حسب والمؤسسات
  ؛المسوحأو  اإلداريةخالل السجالت 

  

  ؛تنفيذ المسوحوللسجل التجاري اضرورية لتحديث  وھي :سيسالتأ سنة - 
  

   ،ية وتجارة الجملة والتجزئةاتالخدم كاألنشطة االقتصادية األنشطةبعض في  :المبيعات حجم - 
 تكون ال قد العاملين أعداد نألال يكون من السھل تحديد الطبقات بناء على حجم العاملين 

عن  مؤشراتمن الضروري الحصول على  وبالتالي ،ةاألنشط تلك في اإلنتاج قيمةل مقياساً
ويتم الحصول على البيانات الخاصة بالمبيعات من  . المبيعات حجم خالل من المنشأة حجم

من المسوح أو ) العائدات من ضريبة القيمة المضافةأو ضريبة الدخل ك(المصادر المالية 
  .المختلفة

  
ن عملية أل وذلكبالمنشآت،  عالقة لھا التي المؤسسات بين اً فاعالًتنسيقبناء السجل التجاري تطلب وي  
يجب أن كما   .وحكومية إداريةرسمية ومؤسسات  وزارات عدةتتقاطع بين  االقتصادية الوحدات تسجيل

  .مع المتطلبات والمعايير الدولية واإلقليمية ومتماشياً يكون متسقاً
  

 الوزارات والمؤسسات التالية فيجل التجاري الس إعدادولة عن ؤحصر الجھات الرسمية المس يمكنو  
  :)الوظائف بين البلدان وتشابه المسميات بعض اختالف مع(
  
لتسجيل المنشآت من خالل  أساسياً مصدراً تعتبر بلدانالفي غالبية  والصناعة االقتصاد اتوزار  -1

  :الخاصة بذلك وھي األقسام
  

 ؛التراخيص الصناعية إعداد قسم •
  

 باحترافري المتعلق بتسجيل المنشآت التي تمارس التجارة وفق نماذج تتعلق قسم السجل التجا •
 ؛التجارة مھنة

  
تسجيل الشركات المساھمة مراقبة الشركات والمتعلق بتسجيل الشركات وفق نماذج  قسم •

  .الخصوصية
  
لجباية ا ألغراضتقوم بتسجيل الشركات والمؤسسات حيث آخر للبيانات  المالية تعتبر مصدراً وزارة  -2

  .الضريبية
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المجالس المحلية والبلديات وذلك فيما يتعلق بتسجيل  وليةؤوزارة الحكم المحلي التي تناط بھا مس  -3
  .الل الھيئات المحلية التابعة لھاالمنشآت من خ

  
  .الحيوانية الثروة منشآت تسجيل عن ولةؤمس وھي الزراعة وزارة  -4
  
  .اتحاد الغرف التجارية والصناعية  -5
  
  .االجتماعية الرعاية دور بتسجيل المعنية االجتماعيةالشؤون  وزارة  -6
  
  .نيةاوالنقابات والجمعيات التع بتسجيلالعمل التي تقوم  وزارة  -7
  
  .ولة عن تسجيل المنشآت الصحية والمستشفيات وغيرھاؤالصحة وھي مس وزارة  -8
  

يتطلب ومدروسة  واضحةه المؤسسات بين ھذ والتكامل الترابط نقاطتكون  ضمان أنن إف ،بالتاليو  
  :التالي مراعاة

  
  .مؤسسةأو  وزارة كل وحاجات مھامل وفقاً لمنشأة تسجل التي البيانات تفاصيل اختالف  -1
  
  .المعتمدة والرموز التصنيفات اختالف  -2
  
  .نظام الحوسبة إلى اإلداريةد بعض السجالت افتقا  -3
  
  .وقانونية إدارية ألغراض وإنما إحصائية ألغراض ةدمستخدمة غير معالنماذج ال غالبيةكون   -4
  

يوفر  لكونه ،قاعدة بيانات مركزية للسجل التجاري وأمما سبق أھمية وجود سجل مركزي  يتضحو  
 بالسھلة ليست العملية ھذهو . إدارية، ويؤسس لنظام سجالت االقتصاديةللمنشآت  اًومنتظم اًواضح تسجيالً
وتكامل وظيفي بين مختلف المؤسسات المعنية لبناء جميع العناصر الفنية تتطلب حلقات وصل  نھاإ حيث

  .السجل التجاري وتحديثه إلنشاءوالقانونية والتنظيمية المطلوبة 
  

قد تلجأ  ،البلدانفي غالبية  السجل التجاري إعدادالتي تواجه  المحدداتالمبذولة و دھوللج ونظراً  
تعداد (بيانات التعداد االقتصادي  إلىت من خالل االستناد سجل منشآ إعداد إلى اإلحصائية األجھزة
، ويتم االقتصاديةنة المسوح لسحب عي� األساسيةوالقاعدة  االقتصاديةللمنشآت  اًإطار، الذي يوفر )المنشآت
ومن خالل تنفيذ  اإلداريةعملية تحديث سنوية تشمل المنشآت الجديدة يتم حصرھا من السجالت  إجراء

  .أخرى وإغالقية التي توفر بيانات حول والدة منشآت جديدة المسوح الدور
  
  اإلسكوا البلدان األعضاء في في الوضع  )ب(
  

 اإلحصائي السجلفي مجال تغطية  اًاختالف ھناكأن  االستبيانعلى  بلدانال إجابات من ستخلصي�  
 الخدمات وأنشطةاء والمياه الكھرب أنشطة اإلحصائي السجلفيه  يغطيففي الوقت الذي  . االقتصادية لألنشطة
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 . مالكوھا يقطنھا التي المساكن نشاطمن  في المائة 40 نسبة يغطي فإنه، في المائة 90 بنسبة العامة الحكومية
التي أجابت على  ةالعشر البلدان األعضاءفي  االقتصادية ألنشطةا تغطية مستوى إلى 2 الجدول ويشير

  .االستبيان
  
  

  االقتصادية ألنشطةاتغطية   -2 جدولال
  )بالنسبة المئوية(

  
  متوفرة غير  جزئية تغطية  شاملة تغطية  النشاط
  20  10  70  األسماك وصيد الحيوانيو النباتي اإلنتاج أنشطة

  10  10  80  االستخراجية الصناعات
  10  10  80  التحويلية الصناعات

  20  10  70  والبناء التشييد
  10  -  90  والمياه الكھرباء
  20  10  70  ةالداخلي التجارة
  20  10  70  )وركاببضائع ( البري النقل

  10  10  80  المالية الخدمات
  20  10  70  األعمال خدمات
  20  20  60  والترفيھية الشخصية الخدمات
  10  -  90  العامة الحكومة خدمات
  10  10  80  التعليم
  10  10  80  الصحة
  20  20  40  مالكوھا يقطنھا التي المساكن

  
ألنشطة التي تتوفر لھا سجالت إحصائية حسب النشاط االقتصادي ا تغطية وىمست 3 الشكل يوضحو  
  .من نتائج االستبيان ظھروفق ما  ةاإلسكوا العشرلبلدان 

  
  إحصائية التي تتوفر لديھا سجالت بلدانلل االقتصادية ألنشطةا تغطية مستوى  -3 شكلال
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تغطية جزئية 

تغطية شاملة 

  
  

 األطرمجموعة من  على تعتمد أو تحديثه اإلحصائيتوفير السجل  مليةعاإلجابات أن  نتبي�  
توصيف من  لكن ما يتضمنهيعتمد على تعداد المنشآت المصاحب للتعداد السكاني،  لواأل اإلطار  .ةاإلحصائي

طويلة بين تنفيذ وألن الفترات الفاصلة ثانوي مع التعداد السكاني،  كنشاط عادة نفذي ألنهومتغيرات غير كاف 
تكلفة عالية من حيث  وذ ومنشآت وھللمستقل تعداد  إلىالثاني  اإلطار ويستند . تعداد سكاني وآخركل 

المصادر  إلى فيستندالثالث  اإلطار أما . طويلةفترة  بين كل تعداد وآخر وتفصلالموارد البشرية والمالية، 
ھو  اإلطارمحددات ھذا  أھم أن إال ،التجاري اإلحصائيالسجل  ثتحديلالمعلومات الالزمة  لتوفير اإلدارية

 إمكانية وعدم العاملة المنشآت تحديد صعوبةصعوبة الحصول على المعلومة الالزمة بالتفاصيل المطلوبة و
 أن إلى باإلضافة نشاطھا، تغييرأو من السوق  خروجھاالمنشآت من حيث  علىتطرأ  التيرات حصر التغي�
 ملكية في تغيير حدوث عندالتسجيل وخاصة  فيازدواجية  إلى ؤديي أن يمكن اإلدارية البيانات استخدام
  .المنشأة

  
 ،اإلداريةالسجالت  إلىالمستند  اإلطارأنه وباعتماد  إلى الخصوص بھذا الفضلى الممارساتتشير و  

في أن تكون المفاھيم المستخدمة و اإلحصائي،د بما يتماشى مع متطلبات الجھاز ھوال بد من تنسيق الج
ووضع آليات مناسبة للتحديث بما يضمن  ،مع التصنيفات الدوليةو اإلحصائيةة مع المتطلبات وافقت متالسجال

  التعداد الخاص بالمنشآت،  إلىالمستند  باإلطار يتعلق فيما أما . متابعة تغيير النشاط والخروج من السوق
ين واضحة، اوتحديد عنوسة، رات المطلوبة لتقسيم المنشآت ضمن طبقات متجانالمتغي� توافر منفال بد 

  .)10(وضع روابط تعريفية بين المنشآت والمؤسسات التي تملكھاواختيار التصنيفات المناسبة و
  

 اإلسكوا بلدان في األساسيالمعلومات  مصدرالمنشآت المصاحب للتعداد العام للسكان  تعداد عتبري�و  
على التعداد كمصدر  الكويتوقطر و وع�مان قالعرا من كل يعتمد حيث ،هأو تحديث اإلحصائيتوفير السجل ل

تعداد المنشآت  إلى إضافةفلسطين على المسوح السنوية و األردنعتمد كل من يفي حين  . لتحديث السجل
عملية التحديث على غالبية المصادر سواء  تعتمدف ومصر،المتحدة العربية  اإلماراتفي أما   .لتحديث السجل

                                            
  .(ST/ESA/ESA/STAT/SER.F/85)مقدمة عملية : ، الحسابات القومية2005الشعبة اإلحصائية في األمم المتحدة،   )10(
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لتحديث  اإلداريةالسودان على السجالت والبحرين  وتعتمد  .تعداد منشآتأو  سنوية اًمسوحأو كانت سجالت 
تحديث أو لتوفير  األساسيالمعلومات  مصدرمصنفة وفق  اإلسكوا بلدان 4 الشكل يبينو  .السجل اإلحصائي

  .االستبيانعلى  ردودال حسب، اإلحصائيالسجل 
  

  اإلحصائيللسجل  ياألساسوفق مصدر المعلومات  اإلسكوابلدان   -4 شكلال
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تعد�� �لمنشآ� �لمصاحب لتعد�� �لسكا�    

مسو� سنوية �تعد����  

�افة �لمصا�� 

  
جھة  علىالبحرين العربية المتحدة و اإلماراتباستثناء التي استوفت االستبيان  بلدانالغالبية  تعتمد  

 من اإلسكوا بلدانكافة  في اإلحصائيلسجل اتحديث  عملية تتمو  .اإلحصائيولة عن السجل ؤواحدة مس
 إدراج التحديثعملية  تشملو  .فقط اإلدارية السجالت تستند إلى التي البحرين ءباستثناخالل مسوح ميدانية 

عدا فلسطين وقطر، كما يتم من خالل التحديث متابعة أي  ما البلدان كافة فيالجديدة العاملة  المنشآتجميع 
من خالل المسح  نبلداال كافةتحصل  ،المقابل فيو . عدا فلسطين ما بلدانال كافة فير في نشاط المنشآت تغي�

 العربية اإلماراتكل من في المسح  أن إالبشكل واضح، ) لخ، إالعنوان والنشاط(على البيانات التعريفية 
 بلدوفي  . التي تتبع لھا األمبالشركة  المنشأةيوفر بيانات تعريفية تمكن من ربط  ال مانع�و العراقالمتحدة و
فقط يوفر  نيبلد وفيالعاملين في كل منشأة،  عدادأ عن يقةدق بيانات السجل يوفرال  ،ةعشر أصلواحد من 

 المال رأس قيمة عن بيانات السجلحين يوفر  فيالتشغيلية،  اإليراداتأو السجل بيانات عن قيمة المبيعات 
  .برأس المال األجنبيةبيانات عن نسبة المساھمة في ثالثة بلدان يوفر السجل و ،بلدانفي أربعة 

  
التنقيح الرابع  بحسباإلحصائي  السجل في المنشآت بتصنيف عشرة أصل من بلدان ةست تقومو  

سجل  إلعدادبيانات كافية  بلدانسبعة في وفر السجل يو ،)ISIC Rev. 4( الدولي الموحد الصناعي لتصنيفل
جميع المنشآت العاملة في المناطق الحرة  ية بلدانثمانفي  السجليشمل خاص بالوحدات المؤسسية، في حين 

جميع المنشآت المملوكة من  التي استوفت االستبيان ةفي البلدان العشريشمل السجل و . والمناطق الخاصة
  .)3الجدول ( القطاع العام

  
  اإلسكوا بلدانفي  اإلحصائيالسجل   -3 جدولال

  
  ال  نعم  

  2  8  ولية جھة واحدةؤمن مس اإلحصائي السجل
  5  5  دوري بشكل السجل تحديث
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  7  3  إداريةبيانات  لسجل منا تحديث
  1  9  ميدانية مسوح خالل من لسجلا تحديث
المنشآت  واستبعاد جميع المنشآت الجديدة العاملة فعالً بإدراجيسمح  التحديث
  2  8  الخارجة من العملأو المتوقفة 

  1  9  التحديث أي تغير في نشاط المنشآت يتابع
  -  10  واضح بشكل التعريفية البيانات المسح يوفر
  1  9  العاملين في كل منشأة أعدادالسجل بيانات دقيقة عن  ريوف
  8  2  التشغيلية اإليراداتأو السجل بيانات عن قيمة المبيعات  يوفر
  6  4  المال رأس قيمة عن بيانات السجل يوفر
  ISIC Rev. 3(  8  2( لألنشطةللتصنيف الدولي  للمنشآت وفقاً اًالسجل تصنيف يوفر
 ISIC Rev. 4(  6 4( لألنشطةللتصنيف الدولي  منشآت وفقاًلل اًالسجل تصنيف يوفر
 3 7  سجل خاص بالوحدات المؤسسية إلعدادبيانات ومعلومات كافية  تتوفر
  -  10  كافة المنشآت المملوكة من القطاع العام اإلحصائيالسجل  يشمل

  
 أكبريوفر دقة  فھو، هة منوالمنفعة المتحقق السجل التجاري إعدادالمترتبة على التكاليف  إلىوبالنظر   

تضع  أنضرورة  ؤكداألمر الذي يمسوح المنشآت،  توفرھامن تلك التي  االقتصاديةلألنشطة  وسعأتغطية و
ألنظمة اتعزيز فاعلية  وتنفيذ السجل التجاري، وذلك في خطوة نح اإلحصائيةضمن خططھا  اإلسكوا بلدان

السجل التجاري ضمن سلطة رسمية  إعدادمركزية  ما أنك . من خالل تخفيف أعباء االستجابةو ،اإلحصائية
  .البياناتأو في المعلومات  يةمشكلة االزدواج اإلحصائيةجنب األجھزة تعزز الفائدة منه وتواحدة 

  االقتصادية المسوح  -2
  

مما  ،نة منتقاة من المجتمعمن خالل عي� اإلحصائيعن المجتمع  بيانات االقتصاديةالمسوح  توفر  
 مستوى علىأو  المؤسسات مستوى على ھاذيتنف ويمكن ،ي استغالل الموارد المتاحة بشكل أفضليساھم ف
 الالزمة البيانات للحصول علىستخدم تُ ات،الميدانية على مستوى المؤسس االقتصادية فالمسوح . المنشآت
تقسيم  تتيحو ،األخرى والتدفقات التراكم حساباتأو  الجارية الحسابات سواء الحسابات جميع لتركيب

على  االقتصادية المسوح ، بينما يصعب الحصول على بيانات منلةھواالقتصاد إلى قطاعات مؤسسية بس
 كانت حال في وذلك ،المالية كالبيانات الرأسمالي والتكوين باإلنتاج المتعلقة البيانات عدا لمنشآتا مستوى
 األنشطةمسوح المنشآت لتغطية ميع البلدان جوتنفذ  . االقتصاديةمؤسسة المن  اًجزء المدروسة المنشأة

من خالل  اإلنتاجمن جانب  اإلجماليالناتج المحلي  تقديرات إلعداد الالزمة البيانات توفيربغرض  االقتصادية
  .االقتصاديةمؤشر القيمة المضافة لألنشطة 

  
  التوصيات الدولية  )أ(
  

علمياً من مجتمع  منتقاةنة عي� إلىستناد االبعلى تعداد مرجعي،  االقتصاديةبيانات المسوح  تعتمد  
نة عن طريق استقراء من خالل تعميم بيانات العي� اإلحصائيويتم الحصول على بيانات المجتمع  . إحصائي

، التعداد منتكلفة  أقل االقتصادية المسوح بيانات تعتبرو . )11(اإلحصائينة كي يمثل حجم المجتمع حجم العي�
  .شھريأو ربعي أو  ويتم تنفيذھا بشكل سنوي

  

                                            
  .المرجع نفسه  )11(
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االستمارة المستخدمة في  ، ومنھامراجعة مستمرة لألدوات المختلفة للمسوح إجراءالضروري  منو  
تقييم  التي ينبغينات العي�و، أو�ليالفحوصات عليھا من خالل تنفيذ مسح  إجراءوالتي ينبغي تنفيذ المسوح 
  .زانواألمراجعة  إلى إضافة اإلمكان،در وذلك لتقليص أخطاء المعاينة ق ،بشكل منتظم ھاعملية سحب

  
التي تتعلق بعمليات المسح  األخرى اإلحصائية األخطاءتقييم ومراقبة  المراجعة أيضاًعملية تتطلب و  

من المفيد استخدام مسوح موحدة و . االستجابة وعدم المعالجةو التصنيف وأخطاء التغطية مستوياتو التحيزو
  .االقتصاديةغطية كافة األنشطة لتمنفصلة المسوح المن  بدالً

  
  اإلسكوااألعضاء في  بلدانال في الوضع  )ب(
  

في الحصول على المعلومات الخاصة باألنشطة  االقتصاديةعلى المسوح  اإلسكوا بلدانغالبية  تعتمد  
أن ب اًعلم ،ختلف طبيعة التنفيذ وفق النشاط االقتصاديتو، اًربعي وأ اًھذه المسوح سنوي نفذوت . االقتصادية
عتمد بشكل أساسي على ت ةنشطاأل هھذ ألنألنشطة خدمات الحكومة العامة  اًال تنفذ مسوح بلدانغالبية ال

  .للحكومة اإلداريةالسجالت 
  

 اإلسكوا بلدانمن  في المائة 39لدى  سنوية ھي االقتصاديةتنفيذ المسوح  دورية ن االستبيان أنبي�و  
ففي الوقت   .بين المسوح السنوية والربعية امنھ في المائة 38 جمعي، في حين ستبيانالتي أجابت على اال

سنوية وربعية لألنشطة  اًمسوح مصرو ،قطرو فلسطين،و ،والبحرين األردن،كل من  جرييالذي 
 الكويتومان ع�و اإلمارات العربية المتحدة كل من جريي ،عدا نشاط خدمات الحكومة العامة ما ،االقتصادية

غير  ما زالت األخرى األنشطةبعض األنشطة بينما غالبية لسنوية  اًمسوح جريفي العراق أما . سنوية اًمسوح
 الشكل يوضحو  .غير دوري شكلب االقتصاديةتنفيذ المسوح  يتم سودان،لا وفي . االقتصاديةبالمسوح  مغطاة

  .المختلفة االقتصاديةألنشطة ادورية تنفيذ مسوح  5
  

  اإلسكوا في بلدان االقتصادية المسوح تنفيذ دورية  -5 شكلال
  االستبيان التي أجابت على
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نشاط  وھي ال تغطيخدمات الحكومة العامة،  اإلسكوا بلدانفي  االقتصاديةال تغطي المسوح   
في كل  ھامالكو يقطنھا التي المساكن نشاط وال تغطي ،الكويتومان ع�والعراق والمياه في كل من  الكھرباء

 تغطيال و ،الزراعة في كل من فلسطين وقطر نشاط وال تغطي ،فلسطينالعربية المتحدة و اإلماراتمن 
 . العراق في األعمالخدمات و ،الصحةوخدمات التعليم والخدمات المالية، والنقل، وأنشطة التجارة الداخلية، 

التشييد والبناء، والصناعة التحويلية، والزراعة،  ألنشطة بشكل غير دوريمسوح تنفذ ف ،السودانفي أما 
  .األعمالخدمات والنقل، والتجارة الداخلية، و
  

يعزز كفاءة  االقتصادية األنشطة كافة لتغطية المنفصلة المسوح من بدالً موحدة مسوح استخدام إن  
تكميلية من أو البحث عن مصادر بديلة  وال بد منالحصول على المعلومات الضرورية لتغطية ھذه األنشطة، 

نة من خالل تغطية تقليص العي�أو خالل بيانات ضريبة القيمة المضافة لالستعاضة عن بعض المسوح 
  .المصادر التكميلية عن طريقالمنشآت الكبيرة 

  
  اإلدارية السجالت  -3

  
يتم نھا توفر قواعد بيانات ھامة ألللحسابات القومية،  األساسيةمن المصادر  اإلداريةالسجالت  تعتبر  

يمكن أن تكون والتي تكلفة  األقلمن المصادر  وھي . شبه الحكوميةأو استقاؤھا من المؤسسات الحكومية 
وبالتالي ال تواجه مشاكل عدم االستجابة كالتي  ،تستمد بياناتھا من الجھات الرسمية ألنھا أعلىذات جودة 

  .االقتصاديةالمسوح  ھاتواجھ
  التوصيات الدولية  )أ(
  

 النفع مؤسساتأو  الحكومية شبهأو  الحكومية المؤسسات تقوم التي البيانات ھي )12(داريةاإل السجالت  
 المتعلقة البيانات كتسجيل الجھات تلك تخص مختلفة إدارية ألغراض تدوينھاأو  بتجميعھا شابه ماأو  العام

                                            
  .(ST/ESA/SER.F/81) ، استخدام الحسابات الكلية في تحليل السياسات2002 شعبة اإلحصائية في األمم المتحدة،ال  )12(
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، األبنية خصر�و ،توالوفيا والمواليد ،االجتماعي الضمان ومساھمات كالرواتب بھا يتعلق وما بالعمالة
  .لخ، إالجو حالةو ،السياراتو
  

 مما للبيانات ثابتاً مصدراً تشكل نھاأل اإلحصائية ألعمالل ھاماً مصدراً اإلدارية السجالت وتعتبر  
 التي للمواضيع وطني أرشيفإلى  وتحويلھاتحديث قواعد البيانات في مختلف الوزارات أو إنشاء  ليسھ

 كلفة تخفيضمن شأنه  اإلدارية السجالت على االعتماد فإن ،وعليه . سميةالرالجھات  من جھة كل تخص
 ذاتبيانات دقيقة  إصدار إمكانيةزيد من ي كما أنه  ،المستجوبين على العبء تخفيفوعلى البيانات  الحصول

 . ارباستمرالخاصة بھا  البيانات بتحديثالجھات الرسمية تقوم  نأل وذلك ،ناسبالم الوقتفي وجودة عالية 
استخراج  من اإلحصائية األجھزة نتمكّاإلدارية البيانات التي يتم جمعھا بواسطة السجالت  كذلك فإن

  .الھامة التي يتم نشرھا بمختلف الوسائل المعروفة اإلحصائيةمجموعة من المخرجات والمؤشرات 
  

  ستخدم ت بلدانالمعظم  نفإ ،المتوفرة اإلدارية بالسجالت المتعلقةإلى الممارسات الدولية  وبالنظر  
 لتركيبمطلوبة المؤشرات ال واحتسابستخراج المن بيانات  الحكوميةالوزارات والمؤسسات  هما توفر
 ،السكان سجل ،ھم المصادر اإلداريةأومن  . المختلفة االقتصادية اإلحصاءات عدادإأو  القومية الحسابات

وسجل  ،المواليد والوفياتسجل و ،ات الزراعيةسجل الحيازو ،وسجل المباني والمساكن ،التجاريسجل الو
 الطاقةوبيانات  ،لية والثانويةوالرعاية الصحية األسجالت و ،التعليم والثقافةوسجالت  ،الزواج والطالق

التي توفرھا مصالح الجمارك من الصادرات والواردات وتعتبر بيانات  . األراضي خداماستوالبيئة والمياه و
استخدام من  فوائد جمة يمكن تحقيقو . تسخدم بكثافة في تركيب الحسابات القومية البيانات الھامة التي

ھذه البيانات تتضمن بعض المحددات والمشاكل التي تحتاج إلى معالجة لكي يكون  السجالت اإلدارية، إال أن
  :ومن أھم ھذه المحددات والمشاكل . بشكل مناسب اباإلمكان استخدامھ

  
غير أو غير مكتملة  اإلحصائيةألجھزة إلى االمختلفة المؤسسات  تي ترسلھالالبيانات ا تكونأن   - 

 ي تلتزم بهذالعمل البرنامج إلى إرباك في  مما قد يؤدي ھاإرسالر في يتأخيحدث  أن وأ محدثة
  ؛اإلحصائيةجھزة األ

  
مدة من بأنظمة التصنيف المعتأو  بعض الجھات الرسمية بالتصانيف المعتمدة دولياً تلتزم أالّ  - 

  ؛اإلحصائيةقبل األجھزة 
  

  ؛البيانات المطلوبةب هتزويدأو ن مع الجھاز اإلحصائي اوأن ترفض بعض الجھات الرسمية التع  - 
  

ر البيانات لفئة معينة من يتوف مثل ،يةبيانات بدرجة مقبولة من الشمولھذه السجالت توفر  أالّ  - 
دارية بيانات مالية اإلوفر المصادر كأن ت ،رك فئات أخرى دون تغطيةتو حصائيالمجتمع اإل

مما يعني أن المؤسسات غير  ،نظام ضريبة القيمة المضافة فقطفي عن المؤسسات المشتركة 
بالمصالح  ةللبيانات التي توفرھا قاعدة البيانات الخاص غير مغطاة وفقاًتبقى المشتركة 
  ؛الضريبية

ال تزال تعتمد على نھا أللبيانات اثيق تول محوسباً اًنظامبعض الجھات الرسمية تمتلك  أالّ  - 
  .التوثيق اليدوي لھذه البيانات

  
تطوير سجالت إدارية أو د الوطنية إلنشاء ھوفي الج اإلحصائيةجھزة مشاركة األ ذلك كليستلزم و  

 ،الفائدة ولتحقيق  .استخدامھا ذات العالقة اإلطرافجميع ل تيحيو، اإلحصائيةشاملة بما يخدم األغراض 
في تطبيق التصانيف والمعايير الدولية في تبويب  دھوالج قيادة مسؤولية اإلحصائيالجھاز  يتولىل أن يفض�

المشاركة الفعالة في بناء وتوحيد ومراجعة وتحديث النماذج الخاصة و المؤسساتتلك  فيوإعداد البيانات 
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 في إحصائية وحدات نشاءإل ضرورة ذلك، ھناك إلى إضافة  .بالبيانات المطلوبة من المؤسسات الرسمية
 اإلحصائية ألجھزةلالفني  اإلشراف تحتتكون ھذه الوحدات ل إحصائية وحدات تشمل ال التي الوزارات

  :ليي املھذه الوحدات  اإلحصائيبحيث يضمن الجھاز 
  

 الحكومية المؤسسات داخل اإلحصائية الوحدات في للعمل الموظفين من كاف عدد توفير - 
  ؛المختلفة والوزارات

  
  ؛الحكومية والمؤسسات الوزارات في اإلحصائية الوحدات على الفني اإلشراف - 

  
  .قدراتھم لتعزيز والمؤسسات الوزارات في اإلحصائية الوحدات لكوادر الالزم التدريب توفير - 

  
في عملھا على  اإلحصائيةوجود تشريعات واضحة وقوانين تساعد األجھزة ب ق ذلكيويرتبط تحق  

  .حصائيةاإلتفعيل الوحدات 
  
  اإلسكوااألعضاء في  بلدانال في الوضع  )ب(
  

على  اتحسب اإلجاببفي المائة،  16 اإلداريةعلى السجالت  اإلسكوا بلداننسبة اعتماد  بلغت  
تبين أن  فقد  . االقتصادية األنشطةالسجالت باختالف طبيعة تلك وقد تباينت درجة االعتماد على  ستبيان،اال

والصحة ونشاط  التعليم خدمات وأنشطةالعامة  الحكومية خدماتبالكھرباء والمياه وال الخاصة األنشطةغالبية 
على عكس  أساسيبشكل  اإلدارية جالتاالعتماد على الس إلى تميلالتي يقطنھا مالكوھا  المساكن خدمات
  .اإلداريةاالعتماد على السجالت  نسبة 6 الشكل يوضحو  .بلدانفي غالبية ال األخرى األنشطة

  
  ستبيانالتي أجابت على اال اإلسكوا في بلدانللبيانات  األساسيةالمصادر   -6 شكلال

  

66%

16%

18%

�لمسو� �القتصا�ية 

�لسجال� �ال���ية 

�لمز� بين �لمصد�ين  

  
، االقتصادية األنشطةللحصول على بيانات حول  أساسيبشكل  اإلداريةالسجالت  على العراق عتمدي  

 خدماتو ،المالية والخدمات ،النقلو الداخلية التجارةو ،والمياه الكھرباءو ،أنشطة الصناعة االستخراجيةومنھا 
 ةنشطبيانات حول أعلى  على السجالت اإلدارية للحصول األردن ويعتمد . التعليم والصحةو ،األعمال

 ،والمياه بالكھرباء المتعلقة البيانات على عتمد عليھا الكويت للحصولت، في حين لحكومةالعامة لخدمات ال
فلسطين اإلمارات العربية المتحدة وأما   .التي يقطنھا مالكوھا المساكن وخدمات ،لحكومةالعامة لخدمات الو

  .الحكومية الخدمات وبياناتبيانات الزراعة  اإلداريةمن السجالت تستمد فوقطر 
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مع مصادر البيانات الخاصة بالسجالت  اًحوار اإلحصائية األجھزة تجريمن الضروري أن  ،بالتالي  
في المؤسسات  إحصائيةوحدات  إنشاء وأن يتم ،اإلحصائيةالمفاھيم والتعاريف  معاق االتس لضمان اإلدارية

العامة والتنسيق معھا من أجل ضمان االتساق في المفاھيم والمصطلحات وتعزيز كفاءة الحصول على 
  .البيانات الضرورية

  
  مصادر غير المباشرةال  -4

  
 لبيانات مباشرة مصادرالتعدادات والتجارية  التالسجو المختلفة المسوح فيه تعتبرالوقت الذي  في  
 قد ،وبالتالي . االقتصاديةالحصول على بيانات تتعلق بالمعامالت  األحيانيتعذر في بعض  ،القومية الحسابات

المقارنات  إلجراءمما يتيح المجال  البيانات، ھذه الستقاءغير مباشرة  مصادرإلى  اإلحصائية األجھزة تلجأ
  .تائج من تدفق البياناتواستنباط الن

  
  التوصيات الدولية  )أ(
  

أو  اإلداريةفي السجالت  سواء ،الجھاز اإلحصائي لدى )13(متوفرةغير  البيانات بعض تكون عندما  
 مباشرة غير طرق ثثال إلى الوطنية اإلحصائية جھزةاأل في نوالمحاسب يلجأ ،المسوح المختلفةأو التعدادات 

  .والنسبة المرجعية السلعي التدفقد الموازنة ووبن ھيالطرق  وھذه . غير المتوفرةلبيانات لتقديرات  إلعداد
  

، الكلي المستوى على الھامةبيانات الحسابات القومية العديد من المجاميع  شملت :الموازنة بنود •
 . موازنة كبنود عليھا الحصول يتمو ،لنظام الحسابات القومية األساسيةتمثل األركان  يھو

 قيمةطرح  من ناتجموازن  كبندالمضافة  القيمةتوفير تقديرات  يتم ،المثال يلسب فعلى
ستخدم بنود الموازنة في تقدير بعض بيانات تُو .المخرجات قيمة مناالستھالك الوسيط 
  ؛التي تتألف منھا األساسيةأن موثوقيتھا تعتمد على موثوقية المعلومات  إال ،الحسابات القومية

  
ي بين العرض والطلب وااالستفادة من التس على السلعي التدفقطريقة  ستندت :السلعي التدفق •

ي قيمة االستھالك واسيالواردات والمخرجات مجموع ن إلسلعة معينة في االقتصاد، حيث 
 في رالتغي�التكوين الرأسمالي الثابت و إجماليا مإليھ مضافاً النھائي االستھالكالوسيط وقيمة 

 البيانات بعضطريقة على نطاق واسع للحصول على ال ھذه ستخد�متُو . الصادراتو المخزون
أن تكون البيانات المتعلقة  مثالً فيمكن . الطلبأو الناقصة في جانب العرض  االقتصادية

   األسرة ودخل نفقات مسح نتائجبالخدمات الشخصية متوفرة من جانب االستخدام وذلك من 
 ھذه إنتاج تغطي ميدانية مسوح وجود لعدم نتيجة ضالعر جانب من متوفرة بياناتھا تكون وال

وكذلك يمكن الحصول على  . العرض لتقدير السلعي التدفق استخدام يمكن ئذعندو ،الخدمات
امش النقل عن طريق التدفق السلعي في غياب البيانات المتعلقة ھوامش التجارة وھوتقديرات ل

امش المترتبة على السلع المتاحة في السوق ھوخالل احتساب قيمة ال منالتجارة والنقل  أنشطةب
ستخدم في كثير ن طريقة التدفق السلعي تُأ المعلومومن  . المستوردةأو  من السلع المنتجة محلياً

أو النھائي الخاص  االستھالك قيمةالناتج المحلي لتقدير  إجماليعلى مستوى  اإلسكوا بلدانمن 
 طريق عن الناتج قيمة مع نتاجاإل بطريقة المحلي اتجالن مقارنة عند كبواق� الرأسمالي التكوين
قد ال تكون دقيقة  فھي البلدان،ورغم أن ھذه الطريقة قد تكون مقبولة لدى بعض  . اإلنفاق نھج

                                            
 .المرجع نفسه  )13(
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خطاء قد تكون متضمنة في البند الموازن ن جميع األألعند استخدامھا على مستوى اإلجماليات 
ولكن إذا تمت ھذه الموازنة على مستوى  . طاءن يكون ھناك مجال لقياس ھذه األخأ دون
ن أعقل ال ي� ،عند تنفيذ التدفق على مستوى سلعة كالطماطم فمثالً ،كثر دقةأالنتائج تكون  ،السلع

 التدفق تنفيذ عند وكذلك . يكون البند الموازن بين العرض واالستخدام التكوين الرأسمالي
البند الموازن لھا  يكون أن يمكن ال ،صناعية الستعماالت ستخدمتُ رأسمالية لسلعة السلعي

فإن إجراء التدفق السلعي على مستوى السلعة يضمن  ،وبالتالي . اإلنفاق االستھالكي الخاص
  ؛دفق السلعي على مستوى اإلجمالياتاإلجراء المتبع أكثر سالمة من استخدام الت يكون أن

  
رجعية كطريقة لتقدير الحسابات القومية، النسب الثابتة آلخر سنة م تستخدم :المرجعية النسبة •

بانتظام الستقراء القيمة  المخرجات من نسب القيمة المضافةتستخدم  ،المثال سبيل فعلى
 ). االقتصاديةمن خالل المسوح (لمخرجات لالجارية بافتراض توفر بيانات  للفترةالمضافة 

سبة المرجعية، فعلى سبيل المثال بدرجة أكبر على طريقة الن الحسابات القومية الربعية تعتمدو
أو كمية الكھرباء المستخدمة الستقراء المخرجات والقيمة المضافة لنشاط الكھرباء، ستخدم قد تُ

الطريقة  ھذه ميزةتكمن و . المعيشية لألسرتجارة التجزئة الستقراء االستھالك النھائي  ستخدمتُ
أمر أكثر ھو و ،فقط المخرجات حولدراسة استقصائية  إجراءي أن استخدام النسب يتطلب ف
 تكمن ،المقابل وفي . الوسيط االستھالكالدراسات االستقصائية عن  جراءإلة مقارنة مع ھوس
 ليست لمخرجاتا إلى المضافة القيمة نسب بأن انطباعاً تعطيكونھا  فيھذه الطريقة  ئوامس

 .متقلبة
  
  اإلسكوااألعضاء في  بلدانال في الوضع  )ب(
  

 الناقصة البياناتعلى  للحصول اإلسكوا في بلدان شيوعاً الطرقأكثر  من السلعي التدفققة طري تعتبر  
 بعض في نقص من تعاني التي للبلدان سيما وال األكبر االستفادة ألنھا تحقق ،قوميةال بالحساباتالمتعلقة 
 المعامالت بعض حول معلومات على الحصول إمكانية تتيح فھي وبالتالي المستخدمة، البيانات مصادر

  .االقتصاد في واالستخدام العرض لجانبي السلع تدفق فحص خالل من االقتصادية
  

كبير  بشكل تستخدم ة أجابت على االستبيان،من أصل عشر ة بلدانستنتائج المسح أن  تبين فقد  
 مان،ع�و العراق،و ،السودانو ،والبحرين ،األردن وھي ،غير المباشر التقديرأو  للتدقيق السلعي التدفق أسلوب

  .فلسطينو
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  األجل القصيرة االقتصادية المؤشرات  -اًثاني
  

 األداء فحص في ألھميتھا نظراً ،اًدولي واسع باھتمام جلاأل قصيرةال االقتصادية المؤشرات تحظى  
 تنفيذ على اإلسكوا وحرص الدولي، االھتمام واقع ومن . عليه تطرأ قد التي راتبالتغي� والتنبؤ لالقتصاد العام
حالة تنفيذھا و المؤشرات ھذه أھمية إلى الفصل ھذا في التطرق سيتم ،اإلقليمي المستوى على المؤشرات ھذه
  .اإلسكوا بلدان في
  

  األجل قصيرةال اإلحصاءات أھمية  -ألف
  

 االقتصادية الدورة تحليل خاللھا من يتم معلوماتية أداة جلاأل قصيرةالالقتصادية ا المؤشرات تعتبر  
 التطورات ومراقبة لتحليل كإطار المؤشرات ھذه تُستخدم وبالتالي، ،قصيرة زمنية فترة خاللاالقتصاد  موون

  .االقتصاد في المختلفة األنماط وتوقع تحليل على القدرة توفر ومدى الجارية، االقتصادية
  

 خالل تطرأ دق التي االقتصادية المشكالت ومعالجة تفسير علىقصيرة األجل ال اإلحصاءات تساعدو  
 السنوية، اإلحصاءات توفره مما صرأق زمنية فترات خالل التضخم ظواھر تفسير مثل معينة، زمنية فترة

 الكلي االقتصاد مؤشرات على وتأثيره األسعار في االرتفاع فيھا ظھر التي الزمنية الفترة تحديد يتم وبالتالي
أو  فترات خالل االقتصاد سلوك حول اًتفصيلي حليالًت توفر جلاأل قصيرةال المؤشرات نإف ھكذاو . المختلفة
 السنوية واإلحصاءات الحسابات تظھرھا ال قد التي النقاط تلك االقتصاد، دورة في االقتصادي التحول نقاط
  .العام خالل االقتصادي الركود فتراتأو  والنم قمة فترات مالحظةل لالقتصاديين المجال يتيح ال قد مما
  

 ونح األنظار توجيه في األكبر األثر العالمية المالية األزمة أعقب الذي االقتصادي دللركو كان لقد  
 الدورية لمراقبةا وأدوات ،والدولية واإلقليمية المحلية المستويات على المالية األزمة تأثيرات مع لتعاطيا سبل

 وبالتالي االقتصاد، في الفجوات لمعالجة قصيرة زمنية فترة خالل األداء بتقييم تسمح والتي االقتصاد، لحركة
  .االجتماعيةو االقتصادية التنمية على وتأثيراتھا االقتصادية األزمة وفترة حدة تقليل

  
 دورتھا خالل المتحدة لألمم التابعة اإلحصائية اللجنة دعت ،المالية األزمة تداعيات مع وللتعامل  
 أجل من ودولياً إقليمياً بلدانال بين اإلحصائية الفعاليات تنسيق إلى 2009 فبراير/شباط شھر في األربعين
 تحسين خالل من وذلك صدمات، أية لمواجھة االقتصاد في الفجوات ومراقبة العالمية، األزمة مع التعامل
 على 2008لعام  القومية الحسابات نظام قدرة مدى مراجعة إلى إضافة البيانات، وإصدار نشر عملية
  .العالمية ألزمةل جابةستاال
  

 اإلحصائي اإلطار تحديد ،2009 لعامفي األمم المتحدة  ئيةشعبة اإلحصاال عمل برنامج نضم�تو  
 اإلنذار أنظمة توفير في المؤشرات ھذه وأھمية الدولية، المقارنات وإمكانيات العالية، الوتيرة ذات للمؤشرات

 عن اإلحصائي للجماعات األوروبيةكتب المو الشعبة بين نواالتع أثمر وقد . الكلي االقتصاد لدورة المبكر
 الفترةفي  ،كندا ،اوتاأو في عقدت التي البحث حلقة أبرزھا ،الموضوع حول المحاضرات من مجموعة عقد
 المبكر اإلنذار ومؤشرات القصيرة األجل المؤشرات من مجموعة وأفرزت 2009 مايو/أيار 29إلى  25من 

  .االقتصاد تصيب التي اتوالصدم العالمية األزمة مع للتعاطي الضرورية
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 والمالية االقتصادية المجاالت في )14(اإلحصائية للبيانات إطار عن اواتأو محاضرات أفرزتكما   
 والقوى واألسعار، والمبيعات، واإلنتاج القومية، الحسابات تغطيمن المؤشرات  رئيسية مجموعة 12 تضمني

 األسري، والقطاع المالية، غير الشركات وقطاع والحكومي، والمالي الخارجي القطاع ومؤشرات العاملة،
  .االنطباعية والمؤشرات ،العقاري والسوق المالي السوق ومؤشرات

  
 البيانات ھذه توفر على بناء البلدان كافة قبل من اإلطار ھذا تقييم ضرورة على اإلجماع تم� كما  
  .بلدانال بين ما األجل قصيرةال بمقارنة المؤشرات يسمح مما ھا،نشر وتوقيت ودوريتھا

  
 األجل قصيرةال بالمؤشرات المتعلقة والتعاريف للمصطلحات دليل باعتماد توصيةصدرت عنھا  كما  
 الحالية والتوجيھات األدلة تطويروب للبيانات، العام اإلطار تفسير من نيمكّ مما العالية، الوتيرة وذات

  .واتجاھاته االقتصاد دورة بفحص تسمح التي بياناتال نشر طرق وتحديد القومية، للحسابات ليةواأل للتقديرات
  

 والذي األجل قصيرةال المؤشرات حول عليه المتفق العام لإلطار األساسية البنود 4 الجدول ويوضح  
 12 من والمكون روبي،واأل واالتحاد الدولي النقد وصندوق المتحدة لألمم التابعة اإلحصائية اللجنة أقرته

  ).مجموعة بكل المتعلقة التفاصيل يوضح ق الثانيالمرف( رئيسية مجموعة
  

  جلاألقصيرة الالعام للمؤشرات  اإلطار  -4 جدولال
  

  القومية الحسابات  األولى المجموعة
  والمبيعات اإلنتاج  الثانية المجموعة
  األسعار مؤشرات  الثالثة المجموعة
  العاملة القوى مؤشرات  الرابعة المجموعة
  الخارجي القطاع راتمؤش  الخامسة المجموعة
  المالي القطاع مؤشرات  السادسة المجموعة
  العامة الحكومة قطاع مؤشرات  السابعة المجموعة
  األسريالقطاع  مؤشرات  الثامنة المجموعة
  المالية غير الشركات قطاع مؤشرات  التاسعة المجموعة
  المالي السوق مؤشرات  العاشرة المجموعة
  العقاري السوق راتمؤش  ةعشر الحادية المجموعة
  )لخ، إاألعمالثقة وكثقة المستھلك، (االنطباعية  المؤشرات  ةعشر الثانية المجموعة

  
  اإلسكوا لبلدان المناسبة األجل قصيرةال اإلحصاءات مجموعة تحديد  -باء

  
  في لبدء بتطبيقه على ا االتفاق دولياً والذي تم� جل،األقصيرة الالعام للمؤشرات  اإلطار ينسجم  
   النظام: وھي ،األطر التي حددھا صندوق النقد الدولي والمتعلقة بنشر البيانات مع ،المختلفة البلدان

  البيانات  تعميمالخاص ل المعيارو ،(General Data Dissemination System-GDDS)العام لنشر البيانات 
(Special Data Dissemination Standard-SDDS)، مية الحصول على مؤشرات حيث يؤكد األخير على أھ

                                            
)14(  UNSD.  2010.  Global assessment on the availability, periodicity, timeliness and dissemination of high- frequency 

indicators.  Workshop on International Economic and Social Classifications, Bamako, Mali, 25-28 January 2010.                                 
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القوى العاملة، واألسعار، ووتقديرات ذات دورية قصيرة حول كل من الحسابات القومية،  جلاألقصيرة 
  .المؤشرات من ااإلنتاج الصناعي وغيرھو

 ھذه البلدانمن  العديد زال ما ولكن، جلاألقصيرة الشرات على إعداد المؤ اإلسكوا بلدان تعكفو 
التي  اإلسكوابلدان  عدد قلة مناألمر  ھذا ويتضح . ةتوخاالمل على المؤشرات بالدورية الحصو مشكلة واجهي

 اإليفاء دون تحول التي المعوقات مدى يؤكد الذي األمر ،البيانات تعميمالمعيار الخاص لانضمت إلى 
 بالدورية وغيره الصناعي والرقم ،األسعارو الحقيقي، القطاع مؤشرات توفر حيث من االنضمام بمتطلبات
 .العالية الوتيرة ذات المطلوبة

  
 العام اإلطار مراعاة اإلسكوا لبلدان المالئمة األجل قصيرةال اإلحصاءات مجموعة تحديد ويتطلب 
، )المرفق الثالث( القصيرة األجل بالمؤشرات والخاص المتحدة لألمم التابعة اإلحصائية اللجنة قبل من المعتمد
توفير مؤشرات إنذار مبكر تتيح لصانعي السياسات إلى بادرات العالمية الداعية وانسجاماً مع الم نهإ حيث

بالمستوى األدنى بالمجموعتين  اإلسكوااألعضاء في  بلدانال تلتزم، من المحبذ أن االقتصاديةالتنبؤ بالتقلبات 
 بلدانالن على إف ،وبالتالي . المختلفة بلدانالمة والمقارنة ما بين ءلى والثانية من ھذا اإلطار، وذلك للمواواأل

  :ليما يتباع ااألعضاء 
  

تبع تال بد أن  ،جلاأل قصيرةالالتي قطعت شوطاً في مجال تنفيذ المؤشرات  بلدانبالفيما يتعلق  - 
ذي واإلطار ال )المرفق الثالث(التابعة لألمم المتحدة  ئيةاإلحصا اللجنةالتي وضعتھا المعايير 

  ؛به توصأ
  

 من ،األجل قصيرةال المؤشرات تنفيذ خططھا ضمن وضعت التي بالبلدان يتعلق فيما - 
 ضمن المطروحة المؤشرات انتقاء معاإلطار ضمن خططھا،  لھذاالضروري أن تؤسس 

  ؛وخططھا أھدافھا مع ينسجم بما اإلطار
  

 ھتمامااللى والثانية من اإلطار، مع ولمجموعتين األامؤشرات  بتنفيذ لبلدانا كافةبد أن تبدأ  ال - 
 القوىومؤشرات  األسعار كإحصاءات المختلفة، المجموعات في الواردة األخرى مؤشراتبال

  .الماليالقطاع و الخارجي القطاعو العاملة
  

  القومية الحساباتمجموعة  مؤشرات  -1
  

الحصول على بيانات ھو  ألجلا قصيرةالالتغطية المحبذ ضمن اإلطار العام للمؤشرات  مستوى إن  
حسب نھج اإلنتاج ونھج اإلنفاق من  االقتصاديةالسنوية من جانب اإلنتاج لألنشطة  ربعالحسابات القومية 

وقت أقل مما تستغرقه التقديرات في قتصادي أجل أن توفر صورة واضحة لمستخدمي البيانات عن األداء اال
  .األخرىاألجل  قصيرةالالصناعية وبتفاصيل وشمولية أكثر مما توفره المؤشرات االقتصادية 

  
بضرورة الحصول على تقديرات  الدولي النقد صندوق ، أوصىالبيانات نشرب الخاص اإلطار ضمنو  

ثالثة أشھر من  يقارب ما بعد باألسعار الجارية والثابتة كتقديرات أولية اإلجمالي المحلي لناتجل سنوية ربع
  ).اًيوم 90( اإلسناد فترةانتھاء 

  
 ربع السنوية القومية الحسابات بإعداد بت على االستبيانالعشرة التي أجاالبلدان ة من ستوتقوم   
 . ومصر قطر،و مان،ع�والعراق، و األردن، والبحرين، وھي المختلفة االقتصادية لألنشطة الجارية باألسعار

 الثابتة باألسعار ربعية قومية حساباتبإعداد  قطر باستثناءو فلسطين مضافاً إليھا بلدانال ھذه تقوم كما
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واحد فقط بإعداد تقديرات ربع سنوية للناتج المحلي من جانب  يقوم بلد المقابل، فيو  .االقتصادية لألنشطة
  .محدودية مصادر البياناتاإلنفاق بسبب 
  اإلسكواالمئوية لتنفيذ الحسابات القومية الربعية في منطقة  النسبة  -5 جدولال

  

  
  والمبيعات اإلنتاج مجموعة مؤشرات  -2

  
  القياسي الصناعي الرقم  )أ(
  

ر في حجم السلع والخدمات المنتجة خالل أداة فاعلة لقياس التغي� الصناعي لإلنتاج القياسي الرقم يوفر  
  .)15(المبيعاتأو اإلنتاج  حجم األجل في قصيرةال اتللتغير اًوذلك لكونه يوفر مقياس ،فترة زمنية معينة

  
التي تساعد في  جلاأل قصيرةالسي لإلنتاج الصناعي من أھم المؤشرات مؤشر الرقم القيا يعتبرو  

 عدادفي إ ، وھو مھم أيضاًدورة االقتصادفي مراقبة األداء العام لالقتصاد، وباألخص خالل فترات التحول 
حيث  ويمكن من . االقتصاديةة نشطلأل العام األداء متابعة التي تساعد في الربعية القومية الحسابات تقديرات

نه قد جرت أإال  ،التي تعمل على إنتاج السلع والخدمات االقتصاديةقم لجميع األنشطة رالمبدأ تركيب ھذا ال
ستخراجية والصناعات التحويلية على حصر ھذا الرقم القياسي بأنشطة الصناعات االالبلدان العادة في معظم 

 المؤشر ھذاشاملة ل تغطيةإلى ضمان يات الدولية التوصوتدعو  . نشاط اإلنشاءات والكھرباء والمياه وأحياناً
 ضمن التعدين واستغالل المحاجر أنشطة (ISIC Rev. 4) الموحدالدولي  الصناعيلتصنيف ل اًوفق تشملوأن 

 المياه إمدادات أنشطة إلى باإلضافة ،ضمن الباب جيم التحويلية الصناعةو، من التصنيف المذكور الباب باء
  .من الباب دالض المصنفة والكھرباء

  
 بتركيب تقوم البلدان ھذه أن إلى البيانات لنشر العام النظام إلى اإلسكوا بلدان غالبية انضمام ويشير  
 األنشطة على مستوى شھرياً التحويليةوستخراجية ألنشطة الصناعات اال الصناعي لإلنتاج القياسي الرقم

نتاج والقيمة رقام القياسية توفر بيانات عن قيمة اإلويتطلب تركيب ھذه األ  .المؤشر لھذا المكونة الفرعية
المضافة المتولدة في كافة األنشطة الفرعية لألنشطة المذكورة على مستوى الحد الرابع من التصنيف 

 ة التي تنفذميدانيالح ومسالنات امن بيأو والتي يمكن الحصول عليھا من نتائج التعدادات الصناعية  الصناعي
نات شھرية اجمع بي يتم ذلك بعدو  .زان بطريقة صحيحةوحتساب األث تستخدم ھذه البيانات الحي نة ممثلةبعي�
لة نة ممث�من خالل عي� وذلك ،على مستوى كل نشاط فرعيألھم المنتجات  نتاجربع سنوية عن كميات اإلأو 

ن الرقم أل ،دوريأن يتم تحديث إطار المنشآت العاملة بشكل على  ،من المنشآت العاملة في كل نشاط فرعي
نتاج على مستوى النشاط في فترة معينة مقارنة بكميات في كميات اإلر القياسي لإلنتاج الصناعي يقيس التغي�

وعليه فإن عدم تحديث اإلطار يؤدي إلى عدم إدراج الكميات المنتجة من قبل  ،نتاج في فترة األساساإل
 . رقم القياسي لالنتاج الصناعي على عكس واقع الصناعةمما يضعف قدرة ال ،المنشآت الجديدة بالرقم القياسي

                                            
)15(  UNSD. 2010. International Recommendations for the Index of Industrial Production 2010 (ST/ESA/STAT/SER.F/107).  

  المنفذة البلدان  اإلطار
  %60  االقتصادية لألنشطة الجارية سعارباأل الربعية القومية الحسابات
  %60  االقتصادية لألنشطة الثابتة باألسعار الربعية القومية الحسابات
  %10  اإلنفاق جانب من الجارية باألسعار الربعية القومية الحسابات
  %10  اإلنفاق جانب من الثابتة باألسعار الربعية القومية الحسابات
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في النوعية عند القيام بتركيب  اتررات الموسمية والتغي�من اتخاذ التدابير الالزمة لمعالجة التغي� وال بد أيضاً
  .من الواقع اًتعديل سنة األساس مرة كل خمس سنوات لكي يبقى الرقم القياسي قريبمع  ،الرقم القياسي

  لإلنشاءات القياسي رقمال  )ب(
  

 الضروري من أصبح ،البلداناقتصادات  في والحيوية المھمة القطاعات من اإلنشاءات قطاعن أبما   
قم القياسي لتكاليف البناء والتشييد من رعتبر الوي� . مهحجر في والتغي� القطاع ھذا ونم تجاھاتا على التعرف

وباألخص خالل فترة زمنية  ،رات التي تطرأ على ھذا القطاعأھم الوسائل التي تساعد على التعرف على التغي�
مقياس للتعرف على تغيرات  ھويد رقم القياسي لتكاليف البناء والتشيلفا . ليست بعيدة عن الفترات الراھنة

المؤشرات الكمية  إلى جانبقطاع حيث يمكن استخدامه ھذا ال أسعار مستلزمات اإلنتاج المستخدمة في
 أحد )16(الرقم ھذا عتبري� ،بالتاليو.  نتاجر في قيمة اإلاء للتعرف على التغي�ط التشييد والبنالمتعلقة بنشا
 في راتالتغي�و إلنتاج،ا سعر معدل في الشھرية راتالتغي� يقيس بحيث األعمال، دورة على الدالة المؤشرات

 يتم ،مباشرة بطريقة الرقم ھذا قياس لصعوبة ونظراً نهأ إال . اإلنشاءات لقطاع المضافة القيمة مأحجا
 منأو  اإلنشاءات، لنشاط معينة أساس سنة بأسعار المثبط اإلنتاج إجمالي مثل أخرى مقاييس من استنباطه
   ومستلزمات ليةواأل الموادأو  العاملين أعداد سواء اإلنشاءات لنشاط اإلنتاجية العملية مدخالت خالل
 اإلنشاءات نشاط إلنتاج القياسي الرقم من كل بين ييزالتم الضروري من ،المجال ھذا وفي  .اإلنتاج

)Construction Production Index( اإلنشاءات نشاط لتكاليف القياسي والرقم (Construction Cost Index)، حيث 
 لإلنتاج قياسية أرقام احتسابب اإلنشاءات، نشاط قبل من اتنتجمال أسعار في الشھرية راتالتغي� لواأل يقيس
 البنية ومشاريع بالطرق الخاصة اإلنشاءاتو سكنيةال وغير سكنيةال المباني عن المتأتي اإلنشاءات طنشا من

 القياسي الرقم أما . والمصارف الصحية كھرباءالو مياهالوإنشاء إمدادات  جسورال كتشييد األخرى التحتية
 لمبانيإنشاء اب قيامھم نتيجة لينواقالم على المترتبة التكاليف في راتالتغي� يقيسف اإلنشاءات نشاط لتكاليف
 مواد نتاج ومن ضمنھا تكاليفت اإلمدخال لتكاليف قياسية أرقاماً يتضمنھو ف بالتاليو ،من التشييدات وغيرھا
ومن   .البناءوالتشييد  نشاط في اإلنتاجية العملية في المدخالت أھم من تعتبر التي العاملين تكاليفو البناء
  .القياسي الرقمھذا عند القيام بتركيب  المكونين لھذين قياسية زانوأ احتساب يتحتم ،ھنا
  
  )التجزئة تجارة( للمبيعات القياسي الرقم  )ج(
  

 لكونهو ،من جھة اإلجمالي المحلي الناتج في ساھمألنه ي األنشطة الھامة من الجملة تجارة نشاطيعتبر   
 التطورات يعكس أنه كما ،ثانيةقتصاد من جھة في اال األخرى االقتصادية المعامالت من بالعديد اًرتبطم

  .المثال سبيل على كالصناعة االقتصاد في مختلفة قطاعات على تطرأ التي راتوالتغي�
  

 ،)17(للمبيعات القياسي الرقم خالل من النشاط ھذا على تطرأ التي راتالتغي� قياس من المھم ،بالتاليو  
 ويتم . المبيعات مؤشر خالل من والتجزئة الجملة تجارة نشاط التي تطرأ فيرات التغي� يعكس رقمھو و

 المبيعات على المضافة القيمة ضريبة منھا مستثنى ،المبيعات حجم خالل من ھذا الرقم القياسي احتساب
التي تدخل في حساب ھذا الرقم القياسي ھي  والمبيعات  .المبيعات من قيمة قتطعتُ التي الضرائب من وغيرھا

 بالنقل المتعلقة المصاريف كافة ةملاش آخر لطرف توفيرھا يتم التي السوقية والخدمات لسلعا المبيعات من
  .ا من المصاريف المشابھةوغيرھ والتغليف

                                            
)16(  EUROSTAT. 2011. Statistics Explained.  

)17(  http://unstats.un.org/unsd/trade/  .cticesIndices of Distributive Trade: Handbook on Good Pra  United Nations. 2010. 
                                                                                                                                                                         .methodology%20DTS.htm 
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 الضريبية السجالت من بالمبيعات الخاصة البيانات علىالبلدان  حصلتوجرت العادة على أن   

 وباألسعار الحالية الفترة خالل المبيعات قيمة مقارنة ميت وبالتالي ،من مسوح ميدانيةأو  )اإلدارية السجالت(
تجارة و الجملة تجارة من لكل الرقم ھذا احتساب يمكن كما . معينة أساس سنة في المبيعات قيمة مع الجارية

 .حولھما تفاصيل من يتوفر لما وفقاً أيضاً ولمكوناتھما لتجزئةا
  

 قياس ويشمل ،ةمحليالمبيعات األول يتعلق بال: جزأين نم للمبيعات القياسي الرقم إعداد وتتألف عملية 
والثاني  ،المحلي االقتصاد ضمن وآخر تاجر بين ما تجري التيالمحلية  المبيعات في راتالتغي�أو  المبيعات
 االقتصاد حدود خارج من تجار مع تجري التي المبيعات في راتالتغي� قيسيو ةالخارجيالمبيعات يتعلق ب
  .المحلي

  
  القياسية واألرقام األسعار مجموعة ؤشراتم  -3

  
  :دولياً بھا الموصى القياسية األرقام أھم من  

  
 والخدمات السلع من مجموعة أسعار في رالتغي� يقيس الذي المستھلك، ألسعار القياسي الرقم  - 

  ؛المستھلك سلة ضمن
  

لعام  القومية لحساباتا نظامل وفقاً فيعر�الذي  ،ين الصناعيينالمنتج ألسعار القياسي الرقم  - 
 منه مخصوماً خدمة،أو  سلعة من وحدة لقاء المشتري من المنتج يتلقاه الذي السعر بأنه 1993
 أية شاملة وغير المشتري، فاتورة على توضع أخرى ضرائب أيةو المضافة القيمة ضريبة
  ؛نقل تكاليف

  
 الصادرة والخدمات السلع ارأسع في رالتغي� يقيس الذي ،لصادراتلو لوارداتل القياسي الرقم  - 

  .والواردة
  

 المناسبة القياسية األرقام تستخدم اإلسكوا بلدانمن  نت الردود على االستبيان أن تسعةبي� قدو  
 األرقام تلجأ أحياناً إلى استخدام البلدان من في المائة 60 أنو ،الحاالت معظم في رمتغي� لكل كمخفضات
  .الثابتة باألسعار الوسيط واالستھالك اإلنتاج تقديرات دإعدا في المستھلك ألسعار القياسية

  
  العاملة القوى مؤشرات  -4

  
 في العمالة عن وضع صورة توفر التي األداة كونھا من العاملة القوى إحصاءات أھمية تأتي  
 إلى إضافة المشاركة معدالتو العمالةو بالبطالة المتعلقة المؤشرات من مجموعة خالل من وذلك ،االقتصاد
 أداة مھمة العاملة القوى مؤشرات كما أن . فيھا وتركزھم المختلفة االقتصادية األنشطة على العاملين توزيع

 يبرر الذي األمر واإلنتاج، القومية الحسابات بمتغيرات ارتباطھال اًنظر الموارد، توجيه في اتالقرار لصانعي
 االقتصاد بحركة المتعلقة المعلومات على للحصول ھامة كوسيلة اإلحصائية األطر كافة في عليھا التأكيد
  .الكلي
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 منظمة معايير حسبب تعريفه يتم الذي البطالة مؤشر ،العاملة بالقوى المتعلقة اإلحصاءات أھممن و  
 من نوع أي في اإلسناد فترة خالل أبداً يعملوا لمالذين  العمل سن في األفراد نسبة أنهب الدولية العمل

 وتحسب . عنه بالبحث وقاموا العمل على وقادرين مستعدين الفترة ھذه خالل كانوا أنھمب لمالع مع األعمال،
 تعريف يتم حيث العاملة، القوى في المشاركين إجمالي على العمل عن العاطلين عدد بقسمة البطالة معدالت
أو  العمالة مھومف عليھم وينطبق العمل سنفي  ھم الذين العاملين األفراد عدد أنھاب العمل قوة في المشاركة
  .البطالة

  
 عن الصادر األجل قصيرةال بالمؤشرات الخاص اإلطار أفرد فقد ،اإلحصاءات ھذه ألھمية ونظراً  
 نسبةو البطالة حول مؤشرات تتضمن) 4 مجموعةال( خاصة مجموعة/المتحدة لألمم التابعة اإلحصائية اللجنة
 . العمل ساعات وعدد رواألج تمعدال إلى إضافة االقتصادية ةنشطاأل حسببمصنفين  العاملين داعدأو البطالة

 منھا االستفادة من نيمكّ مما سنوي ربع بشكل العاملة القوى مؤشرات على الحصول ضرورة اإلطار يؤكدو
 ھذه في التشغيل وأثر االقتصادية األنشطة على يطرأ الذي روالتغي� االقتصاد، متابعة أداء في فاعل بشكل

  .التراجعأو  والنم حيث من األنشطة
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  التوصيات  -اًثالث
  

بين  دھووالحسابات القومية تكاتف الج االقتصادية اإلحصاءاتتعزيز القدرات في مجال ستلزم ي  
لنظام الحسابات القومية والتوصيات  األمثلالتطبيق ضمان  من أجل ،اإلسكواو الوطنية اإلحصائيةاألجھزة 

 بلدانال مساعدةفي المنطقة ل ستمرار في بناء القدراتاال اإلسكوان على إف ،بالتالي . الدولية في ھذا المجال
 واإلحصاءاتالحسابات القومية  إلعدادالكفيلة بتطوير المصادر والمنھجيات المختلفة  الخطواتاتخاذ  على

 صاءاتاإلح إعدادفي مجال  اإلسكواتسليط الضوء على وضع بلدان  إلىقد سعت ھذه الدراسة و . االقتصادية
التوصيات الدولية في ھذا المجال، تطبيق و األساسية،والحسابات القومية من حيث توفر المصادر  االقتصادية

مجموعة من  استخالصمكن فأالمبكر،  اإلنذارمؤشرات  بإعدادالممارسات الدولية فيما يتعلق  إلى إضافة
 ينيدالم على التطوير في قدماً والمضي ،ااإلسكو بلدان لدى القائمة اإلحصاءات ودعم تطوير بشأنالتوصيات 

  :التوصياتعرض لتلك  وفيما يلي  .والمتوسط القصير
  
 لألنشطة تغطيةذات و دقة األكثر المالئمة األطر توفير في التجاري السجل أھميةالتأكيد على   -1

  ؛المنشآت مسوح توفرھا التي تلك من أوسع االقتصادية
  
 منه الفائدة زيعزلت واحدة، رسمية سلطة ضمن وتحديثه جاريالت السجل إعداد وليةؤمس حصر  -2
  ؛البياناتأو  المعلومات في يةاالزدواج مشكلة اإلحصائية األجھزة بيجنتو
  
 والتصنيفات التعاريف مةءلموا اإلدارية للسجالت المزودة الرسمية الجھات مع دھوالج تنسيق  -3

  ؛بينھا فيما التكامل وضعف ،اإلحصائيةو اإلدارية المفاھيم بين للتناقض نظراًالمستخدمة 
  
 ونظراً لبيانات،ل اًمصدر الميدانية المسوح بلدان اإلسكوا تعتمد على من في المائة 66انطالقاً من أن   -4

الخطط  بوضع تلك البلداننه من الضروري أن تبدأ إف المسوح، ھذه تنفيذ على المترتبة المرتفعة للتكلفة
  ؛يةالفعال وزيادة الكلفةكبر على السجالت اإلدارية كمصدر أساسي للبيانات لتقليل أوالبرامج لالعتماد بشكل 

  
 رتوفّ التيعلى المعلومات والبيانات المستقاة من مصادر أخرى كضريبة القيمة المضافة  االعتماد  -5

  ؛الدورية المسوح عن بديالً تشكلو معلومات مھمة
  
 األنشطة كافة لتغطية موحدة مسوح إدراج خالل من يةاالقتصاد المسوح إعداد في دھوالج تنسيق  -6

  ؛الضرورية المعلومات على الحصول كفاءة يعزز مما المنفصلة، المسوح من بدالً االقتصادية
  
معلومات حول بعض  توفر التي السلعي التدفق طريقةمصادر البيانات غير المباشرة ك على االعتماد  -7

  ؛مصادر البيانات المستخدمة العديد منفي تعاني من نقص  اإلسكوا انبلد، خاصة أن االقتصاديةالمعامالت 
  
 ھذه من المستقاة البيانات مةءموا لضمان والوزارات العامة المؤسسات في إحصائية وحدات إنشاء  -8

  ؛اإلحصائية جھزةلأل الفني اإلشراف تحت تكون وأن ،اإلحصائية والتصانيف التعاريف مع المؤسسات
  



 -30 -  

  

التي توفر األداة المعلوماتية الالزمة  الوتيرة العالية ذات جلاأل قصيرةالاد المؤشرات إعدوتنفيذ   -9
إضافة إلى  ،ع األنماط المختلفة في االقتصادتوقُّومراقبة التطورات الجارية، و، االقتصاديةلتحليل الدورة 

  ؛االقتصاديةالتنبؤ بتداعيات األزمات المالية والصدمات 
  

 ألھميتھا األجل قصيرةال المؤشرات إعداد الستكمال والبرامج الخطط بوضع حصائيةاإلاألجھزة  قيام  - 10
 االقتصادية األزمات حدة تقليل إلى إضافة فيه، الفجوات ومعالجة االقتصادي األداء وتقييم التعامل في

  ؛وتقصير مدتھا
  

التابعة لألمم  اإلحصائيةالذي أقرته اللجنة  جلاأل قصيرةالاالستناد إلى اإلطار العام للمؤشرات   - 11
لوية لتحسين وحصر المؤشرات ذات األو ،اواتأو روبي والمنبثق من حلقات النقاش فيوالمتحدة واالتحاد األ

  .والتنبؤ االقتصادي األداء لتحليل المطلوبة الدورة وفق المعلومات وتوفير نشرھا،و إعدادھا
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  األول المرفق
  

  اإلسكوا بلدان في القومية الحسابات وضع تقييم استبيان
  

البلدان  في المصدرية والبيانات القومية الحسابات وضع لتقييم الالزمة المعلومات جمعإلى  االستبيان ھذا يھدف 
 إلعداد المستخدمة البيانات ومصادر المعتمدة لمنھجياتا على للتعرف الالزمة المعلومات توفير جلأ من اإلسكوا األعضاء في
 وضع على بلدانالكالً من ھذه  والمصادر بالمنھجيات المتعلقة المعلومات توفير دوسيساع . تلك البلدان في القومية الحسابات

 عدة إلى االستمارة تقسيم تم ،األھداف ھذه تحقيق جلأ ومن . 2008 لعام القومية الحسابات نظام لتطبيق المناسبة ستراتيجيةاال
 أكثر ھناك تكون قد بأنه علماً المحتملة اإلجابات تحديد بلد كل من طلبي�و ،المحتملة واإلجابات األسئلة قسم كل يتضمن أقسام
  .األسئلة لبعض محتملة إجابة من
  

 _____________:البلد اسم
  

 الحسابات القومية: لواأل القسم
  
 القومية الحسابات تطبيق درجة: القومية الحسابات وضع  -1
  

  ال  نعم  
      اإلحصائي الجھاز مسؤوليات من القومية الحسابات إعداد ھل
      الجارية باألسعار االقتصادية األنشطة حسب المضافة القيمة تقديرات إعداد يتم ھل
      الثابتة باألسعار االقتصادية األنشطة حسب المضافة القيمة تقديرات إعداد يتم ھل
      الجارية باألسعار اإلنفاق جهأو حسب المضافة القيمة تقديرات إعداد يتم ھل
      الثابتة باألسعار اإلنفاق جهأو حسب المضافة القيمة تقديرات إعداد يتم ھل
      مستقل بشكل اإلنفاق جهأو لجميع التقديرات إعداد يتم ھل
      االستھالكي اإلنفاقھو  كمتبق� تقديره يتم الذي البند ھل
      المخزون في رالتغي�ھو  كمتبق� تقديره يتم الذي البند ھل
      الثابت الرأسمالي التكوينھو  كمتبق� تقديره يتم الذي البند ھل
      الجارية باألسعار الدخل بنود حسب المحلي الناتج تقديرات إعداد يتم ھل
      البواقي بطريقة المختلط الدخل/الدخل فائض قيمة تقدير يتم ھل
      االقتصاد مستوى على متوفر للدخل ليواأل التوزيع ابحس ھل
      االقتصاد مستوى على متوفر للدخل الثانوي التوزيع حساب ھل
      االقتصاد مستوى على متوفر الدخل استخدامات حساب ھل
      االقتصاد مستوى على متوفر المال رأس حساب ھل
      العامة الحكومة لقطاع متوفر الدخل وتوزيع اإلنتاج حساب ھل
      المالية المشروعات لقطاع متوفر الدخل وتوزيع اإلنتاج حساب ھل
      المالية غير المشروعات لقطاع متوفر الدخل وتوزيع اإلنتاج حساب ھل
      المعيشية األسر لقطاع متوفر الدخل وتوزيع اإلنتاج حساب ھل
      المعيشية األسر وتخدم للربح دفةالھا غير المؤسسات لقطاع متوفر الدخل وتوزيع اإلنتاج حساب ھل
      المؤسسية القطاعات حسب متوفر المال رأس حساب ھل
      واالقتراض اإلقراض صافي حتى متوفرة العالم بقية حسابات ھل
      الحاالت معظم في متغير لكل المناسبة القياسية األرقام استخدام يتم ھل
 باألسعار الوسيط واالستھالك اإلنتاج تقديرات في ھلكالمست ألسعار القياسية األرقام استخدام يتم ھل

  عديدة حاالت في الثابتة
    

      سنوي ربع بشكل الجارية باألسعار االقتصادية األنشطة حسب المحلي الناتج تقديرات إعداد يتم ھل
      سنوي ربع بشكل الثابتة باألسعار االقتصادية األنشطة حسب المحلي الناتج تقديرات إعداد يتم ھل
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  ال  نعم  
      سنوي ربع بشكل الجارية باألسعار اإلنفاق مكونات حسب المحلي الناتج تقديرات إعداد يتم ھل
      سنوي ربع بشكل الثابتة باألسعار اإلنفاق مكونات حسب المحلي الناتج تقديرات إعداد يتم ھل
      التقديرأو  للتدقيق السلعي التدفق أسلوب استخدام يتم ھل
      األخيرة سنوات الخمس خالل واحدة مرة وول واالستخدام العرض لاوجد ادبإعد الدولة قامت ھل
      سنوي بشكل واالستخدام العرض لواجد إعداد يتم ھل
 خالل وتعديلھا القومية الحسابات سلسلة في المتبعة والمنھجيات المصادر بمراجعة الدولة قامت ھل

  األخيرة السنوات
    

  
 كان إذا إجابة من أكثر اختيار يمكن( االقتصادي بالنشاط المتعلقة التقديرات إعداد ىلد للبيانات األساسي المصدر  -2

  )أساسي مصدر من أكثر ھناك
  

  أخرى مصادر  سلعي تدفق   إدارية بيانات  ميدانية مسوح  النشاط
        )الحيازات( النباتي اإلنتاج أنشطة
        )الحيازات( الحيواني اإلنتاج أنشطة
        )الحيازات( األسماك يةوترب الصيد أنشطة

        االستخراجية الصناعات
        التحويلية الصناعات

        والبناء التشييد
        والمياه الكھرباء
        الداخلية التجارة
        بضائع البري النقل
        ركاب البري النقل
        األخرى النقل أنشطة
        المالية الخدمات أنشطة
        لاألعما خدمات أنشطة
        والترفيھية الشخصية الخدمات أنشطة
        العامة الحكومة خدمات أنشطة
        الخاصة التعليم أنشطة
        الخاصة الصحة أنشطة
        مالكوھا يقطنھا التي المساكن

  
  ةالثابت باألسعار االقتصادية األنشطة حسب المضافة القيمة تقديرات إلعداد المستخدمة التقدير طريقة  -3
  

  النشاط
 التخفيض
   المزدوج

 التخفيض
  االستقراء  المفرد

 بسعر التقييم إعادة
  األساس سنة

 طرق
  ىخرأ

           )الحيازات( النباتي اإلنتاج أنشطة
           )الحيازات( الحيواني اإلنتاج أنشطة
 األسماك وتربية الصيد أنشطة

  )الحيازات(
         

           االستخراجية الصناعات
           يليةالتحو الصناعات

           والبناء التشييد
           والمياه الكھرباء
           الداخلية التجارة
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  النشاط
 التخفيض
   المزدوج

 التخفيض
  االستقراء  المفرد

 بسعر التقييم إعادة
  األساس سنة

 طرق
  ىخرأ

           بضائع البري النقل
           ركاب البري النقل
           األخرى النقل أنشطة
           المالية الخدمات أنشطة
           األعمال خدمات أنشطة
           والترفيھية الشخصية الخدمات أنشطة
           العامة الحكومة خدمات أنشطة
           الخاصة التعليم أنشطة
           الخاصة الصحة أنشطة
           مالكوھا يقطنھا التي المساكن

  
  االقتصادية األنشطة حسب تقييمه إعادة أو اإلنتاج قيمة تخفيض في المستخدمة القياسية األرقام  -4
  

  النشاط

 القياسي الرقم
 ألسعار
  المنتجين

 في السعر
  األساس سنة

 االستقراء
 بمؤشرات
 أحجام
  مناسبة

 القياسي الرقم
 ألسعار
  المستھلك

 القياسي الرقم
 ألسعار
  الجملة

 قياسية أرقام
  ىأخر

 التجارة(
  )الخارجية

 النباتي اإلنتاج أنشطة
  )الحيازات(

      

 الحيواني اإلنتاج أنشطة
  )الحيازات(

      

 وتربية الصيد أنشطة
  )الحيازات( األسماك

      

        االستخراجية لصناعاتا
        التحويلية الصناعات

        والبناء التشييد
        والمياه الكھرباء
        الداخلية التجارة
        بضائع البري النقل
        ركاب البري النقل
        األخرى النقل أنشطة
        المالية الخدمات أنشطة
        األعمال خدمات أنشطة

 الخدمات نشطةأ
  والترفيھية الشخصية

      

 الحكومة خدمات أنشطة
  العامة

      

        الخاصة التعليم أنشطة
        الخاصة الصحة أنشطة
 يقطنھا التي المساكن
  مالكوھا
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  اإلحصائي السجل: الثاني القسم
  
  قتصادياال النشاط بحسب لألعمال إحصائية سجالت لھا تتوفر التي األنشطة  -1
  

  )*(المشمول غير الجزءھو  ما  متوفرة غير  جزئية تغطية  شاملة تغطية  النشاط
         )الحيازات( النباتي اإلنتاج أنشطة
         )الحيازات( الحيواني اإلنتاج أنشطة
         )الحيازات( األسماك وتربية الصيد أنشطة

         االستخراجية الصناعات
         التحويلية الصناعات

         والبناء التشييد
         والمياه الكھرباء
         الداخلية التجارة
         بضائع البري النقل
         ركاب البري النقل
         األخرى النقل أنشطة
         المالية الخدمات أنشطة
         األعمال خدمات أنشطة
        والترفيھية الشخصية الخدمات أنشطة
        العامة الحكومة خدمات أنشطة
         الخاصة لتعليما أنشطة
         الخاصة الصحة أنشطة
         مالكوھا يقطنھا التي المساكن
  .العام القطاع أنشطة يشمل ال السجل كان حال في العمود ھذا استخدام الرجاء  )*(  

  
  االقتصادي النشاط حسبب اإلحصائي السجل لتوفير األساسي المعلومات مصدر  -2
  

  النشاط
بيانات 
  إدارية

  نتائج
  وح السنويةالمس

تعداد المنشآت المصاحب 
  لتعداد السكان

تعداد مستقل 
  خاص بالمنشآت

         )الحيازات(أنشطة اإلنتاج النباتي 
         )الحيازات(أنشطة اإلنتاج الحيواني 

         )الحيازات(أنشطة الصيد وتربية األسماك 
         الصناعات االستخراجية

         الصناعات التحويلية
         اءالتشييد والبن

         الكھرباء والمياه
         التجارة الداخلية

         النقل البري بضائع
         النقل البري ركاب

         أنشطة النقل األخرى
         أنشطة الخدمات المالية
         أنشطة خدمات األعمال

         أنشطة الخدمات الشخصية والترفيھية
         أنشطة خدمات الحكومة العامة

         الخاصة أنشطة التعليم
         أنشطة الصحة الخاصة
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         المساكن التي يقطنھا مالكوھا
  

  ال  نعم  
     اإلحصائي السجل عن ولةؤمس واحدة جھة ھناك ھل
     دوري بشكل السجالت تحديث يتم� ھل
     فقط إدارية بيانات من السجل تحديث يتم� ھل
     ةميداني مسوح خالل من السجل تحديثيتم�  ھل
     فعالً العاملة الجديدة المنشآت جميع إدراجب التحديث يسمح ھل
     العمل من الخارجة المنشآت جميع بعادستبإ التحديث يسمح ھل
     المنشآت نشاط في رتغي� أي بمتابعة التحديث يسمح ھل
     )النشاط ووصف العنوان( ودقيق واضح بشكل التعريفية البيانات المسح يوفر ھل
    لھا تتبع التي األم بالشركة المنشأة ربط خاللھا من يمكن تعريفية اتبيان السجل يوفر ھل
    ةأمنش كل في العاملين أعداد عن دقيقة بيانات السجل يوفر ھل
    التشغيلية اإليراداتأو  المبيعات قيمة عن بيانات السجل يوفر ھل
     المال رأس قيمة عن بيانات السجل يوفر ھل
     المال برأس األجنبية المساھمة نسبة نع بيانات السجل يوفر ھل
     (ISIC Rev. 2) الموحد الدولي الصناعي للتصنيف وفقاً للمنشآت اًتصنيف السجل يوفر ھل
     (ISIC Rev. 3) الموحد الدولي الصناعي للتصنيف وفقاً للمنشآت اًتصنيف السجل يوفر ھل
     (ISIC Rev. 4) الموحد الدولي الصناعي للتصنيف وفقاً للمنشآت اًتصنيف السجل يوفر ھل
     المؤسسية بالوحدات خاص سجل إلعداد كافية ومعلومات بيانات تتوفر ھل
     الخاصة والمناطق الحرة المناطق في العاملة المنشآت جميع السجل يشمل ھل
     العام القطاع قبل من المملوكة المنشآت جميع السجل يشمل ھل

  
  صاديةاالقت المسوح: الثالث القسم

  
  األخيرة الخمس السنوات خالل االقتصادية المسوح بواسطة تغطيتھا يتم التي األنشطة  -1
  

  تغطيتھا يتم ال  دوري غير  سنوي ربع  سنوي بشكل  النشاط
          )الحيازات( النباتي اإلنتاج أنشطة
          )الحيازات( الحيواني اإلنتاج أنشطة
          )الحيازات( األسماك وتربية الصيد أنشطة

          االستخراجية الصناعات
          التحويلية الصناعات

          والبناء التشييد
          والمياه الكھرباء
          الداخلية التجارة
          بضائع البري النقل
          ركاب البري النقل
          األخرى النقل أنشطة
          المالية الخدمات أنشطة
          األعمال خدمات أنشطة
          والترفيھية خصيةالش الخدمات أنشطة
          العامة الحكومة خدمات أنشطة
          الخاصة التعليم أنشطة
          الخاصة الصحة أنشطة



 -37 -  

  

          مالكوھا يقطنھا التي المساكن
  المسح شمولية  -2
  

  النشاط
 القطاع
  العام

 القطاع
  الخاص

 القطاع
  الرسمي

 غير القطاع
  الرسمي

 في المنشآت
  الحرة المناطق

 التي اجيةاإلنت الوحدات
  ثابت عنوان لھا ليس

 النباتي اإلنتاج أنشطة
  )الحيازات(

            

 الحيواني اإلنتاج أنشطة
  )الحيازات(

            

 وتربية الصيد أنشطة
  )الحيازات( األسماك

            

              االستخراجية الصناعات
              التحويلية الصناعات

              والبناء التشييد
              والمياه الكھرباء
              الداخلية التجارة
              بضائع البري النقل
              ركاب البري النقل
              األخرى النقل أنشطة
              المالية الخدمات أنشطة
              األعمال خدمات أنشطة
 الخدمات أنشطة

  والترفيھية الشخصية
            

 الحكومة خدمات أنشطة
  العامة

            

              الخاصة التعليم أنشطة
              الخاصة الصحة أنشطة
 يقطنھا التي المساكن
  مالكوھا

            

  
  )إجابة من أكثر تحديد أو اختيار يمكن( المسح في المستخدمة االستمارة  -3
  

  النشاط

 خاصة
بالمنشآت 
   الكبيرة

 خاصة
بالمنشآت 
  الصغيرة

 موحدة
 لجميع
  المنشآت

 وفق
 مصطلحات
 المحاسبة
  التجارية

 وفق
 مصطلحات
 الحسابات
  القومية

 تجربتھا تم�
 تنفيذ قبل

  المسح
              )الحيازات( النباتي اإلنتاج أنشطة
              )الحيازات( الحيواني اإلنتاج أنشطة
 األسماك وتربية الصيد أنشطة

  )الحيازات(
            

              االستخراجية الصناعات
              التحويلية الصناعات

              والبناء التشييد
              هوالميا الكھرباء
              الداخلية التجارة
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  النشاط

 خاصة
بالمنشآت 
   الكبيرة

 خاصة
بالمنشآت 
  الصغيرة

 موحدة
 لجميع
  المنشآت

 وفق
 مصطلحات
 المحاسبة
  التجارية

 وفق
 مصطلحات
 الحسابات
  القومية

 تجربتھا تم�
 تنفيذ قبل

  المسح
              بضائع البري النقل
              ركاب البري النقل
              األخرى النقل أنشطة
              المالية الخدمات أنشطة
              األعمال خدمات أنشطة
              والترفيھية الشخصية الخدمات أنشطة
              العامة الحكومة خدمات أنشطة
              صةالخا التعليم أنشطة
              الخاصة الصحة أنشطة
              مالكوھا يقطنھا التي المساكن

  
  )العينات لسحب رمتغي� من أكثر استخدم إذا إجابة من أكثر اختيار يمكن( العينات سحب أساسه على يتم الذي رالمتغي�  -4
  

  النشاط
 أعداد
   العاملين

أو  المبيعات
 المساحات  اإليرادات

 المنطقة
  الجغرافية

 أسر
  المال

متغي�رات 
  أخرى

 النباتي االنتاج أنشطة
  )الحيازات(

            

 الحيواني االنتاج أنشطة
  )الحيازات(

            

 األسماك وتربية الصيد أنشطة
  )الحيازات(

            

              االستخراجية الصناعات
              التحويلية الصناعات

              والبناء التشييد
              والمياه الكھرباء
              الداخلية رةالتجا
              بضائع البري النقل
              ركاب البري النقل
              األخرى النقل أنشطة
              المالية الخدمات أنشطة
              األعمال خدمات أنشطة
 الشخصية الخدمات أنشطة

  والترفيھية
            

              العامة الحكومة خدمات أنشطة
              الخاصة التعليم أنشطة
              الخاصة الصحة ةأنشط

              مالكوھا يقطنھا التي المساكن
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  الثاني المرفق
  

  التطور لتقييم ةالست المعالم
  

 والثابتة الجارية األسعار أساس على النھائية النفقات  اإلجمالي المحلي للناتج األساسية المؤشرات  1 المعلم
 اإلجمالي المحلي الناتج اإلجمالي، المحلي للناتج
  والثابتة الجارية باألسعار االقتصادي نشاطال حسب

 والتحويالت الرئيسية لإليرادات الخارجي الحساب الرئيسية المؤشرات من وغيره اإلجمالي القومي الدخل  2 المعلم
  العالم لبقية والمالية الرأسمالية الحسابات الجارية،

 المؤسسية، القطاعات لجميع بالنسبة تاجاإلن حسابات  ليةواأل الخطوات: المؤسسي القطاع حسابات  3 المعلم
 والتوزيع الرئيسي، الدخل وتخصيص الدخل، توليدو

 الحساباتو الدخل، واستخدام للدخل الثانوي
  عموماً الحكومة لقطاع بالنسبة والمالية الرأسمالية

 التوزيعو الرئيسي الدخل وتخصيص الدخل، توليد  المتوسطة الخطوات: المؤسسي القطاع حسابات  4 المعلم
 والحسابات الدخل واستخدام للدخل الثانوي

 قطاع بخالف المؤسسية للقطاعات الرأسمالية
  عموماً الحكومة

 بخالف المؤسسية القطاعات لجميع المالية الحسابات  األخيرة العمليات حسابات: المؤسسي القطاع حسابات  5 المعلم
  عموماً الحكومة قطاع

 بالنسبة األصول حسابات في األخرى راتالتغي�  األخرى العمومية يزانياتوالم التدفقات حسابات  6 المعلم
  العمومية والميزانيات المؤسسية، القطاعات لجميع
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 الثالث المرفق
  

  المتحدة لألمم التابعة اإلحصائية اللجنة عن الصادر األجل قصيرةال للمؤشرات العام اإلطار
  

  الدورية  المنھجية  المؤشر وصف  
  القومية الحسابات  ):1( المجموعة

  ربعي  أولية تقديرات  اإلجمالي المحلي للناتج أولية تقديرات: الربعية القومية الحسابات  1.1
  ربعي  متاح  اإلنفاق بنود لكافة مفصل اإلجمالي المحلي الناتج    1.1.1
  ربعي  متاح  اإلنتاج بنود لكافة مفصل اإلجمالي المحلي الناتج    2.1.1

  والمبيعات تاجاإلن): 2( المجموعة
  شھري  متاح  )والكھرباء المياه الصناعة،التعدين، ( الرئيسية للمجموعات الصناعي القياسي الرقم  1.2
  شھري  متاح  لإلنشاءات القياسي الرقم  2.2
  شھري  متاح  )التجزئةتجارة ( للمبيعات القياسي الرقم  3.2

  األسعار مؤشرات): 3( المجموعة
  شھري  متاح  المستھلك ألسعار القياسي الرقم  1.3
  شھري  متاح  المنتج ألسعار القياسي الرقم  2.3
  شھري  متاح  الواردات ألسعار القياسي الرقم  3.3
  شھري  متاح  الصادرات ألسعار القياسي الرقم  4.3

  مؤشرات القوى العاملة): 4( المجموعة
  ربعي  متاح  البطالة  العمل عن نيالعاطل عدد  1.4
  ربعي  متاح  لةالبطا نسبةأو  معدل  2.4
  ربعي  متاح  االقتصادي النشاط حسب العاملين إجمالي  3.4
  ربعي  متاح  العمل ساعات حسب األجر معدل  4.4
  ربعي  متاح  العمل ساعات عدد  5.4

  الخارجي القطاع مؤشرات): 5( المجموعة
  شھري  متاح  والخدمات السلع من والواردات الصادرات  1.5
  شھري  متاح  )IIP( الدولي االستثمار وضع  2.5
  شھري  متاح  االحتياطية األصول إجمالي  3.5
  ربعي  متاح  )األجنبية والعملة القطاعحسب ( الخارجي الدين  4.5

  المالي القطاع مؤشرات): 6( المجموعة
  شھري  متاح  المركزي للبنك األجنبية األصول صافي  1.6
  شھري  متاح  المركزي للبنك المحلي اإلقراض  2.6
  شھري  متاح  المركزي للبنك النقدية تاالحتياطا  3.6
  شھري  متاح  اإلقراض لمؤسسات األجنبية األصول صافي  4.6
  شھري  متاح  اإلقراض لمؤسسات المحلي اإلقراض صافي  5.6
  شھري  متاح  الخارج في اإلقراض لمؤسسات النقدية الخصوم  6.6
  شھري  متاح  )القطاع حسب وخصومأصول ( األخرى المالية للمؤسسات العمومية الموازنات  7.6
  شھري  متاح  المالية المؤسسات أرباح  8.6
  شھري  متاح  المالية المؤسسات ديون  9.6

  العامة الحكومة قطاع مؤشرات): 7( المجموعة
  شھري  متاح  اإليرادات  1.7
  شھري  متاح  النفقات  2.7
  شھري  متاح  )النفقات -  اإليرادات( التشغيلية الموازنة صافي  3.7

  األسري القطاع مؤشرات): 8( المجموعة
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  الدورية  المنھجية  المؤشر وصف  
  ربعي  متاح  المتاح األسري الدخل  1.8
  ربعي  متاح  األسرية االدخارات  2.8
  ربعي  متاح  األسري الدين  3.8

  المالية غير الشركات قطاع مؤشرات): 9( المجموعة
  ربعي  متاح  المالية غير الشركات أرباح  1.9
  ربعي  متاح  المالية غير الشركات ديون  2.9

  المالي السوق مؤشرات): 10( عةالمجمو
  شھري  متاح  )والبعيد القصير المدىعلى ( الفائدة سعر  1.10
  شھري  متاح  الصرف سعر  2.10
  شھري  متاح  والحقيقي االسمي )Effective( الفعال الصرف سعر  3.10
  شھري  متاح  المال رأس سوق مؤشرات  4.10

  العقاري السوق مؤشرات): 11( المجموعة
  شھري  متاح غير  الجديدة المباني مبيعات مؤشر  1.11
  شھري  متاح غير  الموجودة المباني مبيعات مؤشر  2.11

  االنطباعية المؤشرات): 12( المجموعة
  المركبة األعمال دورة مؤشرات  3.12

  شھري  ليةأو تقديرات  )Leading Indicators(الرائدة  المؤشرات  1.3.12
  شھري  ليةأو تقديرات  )Coincident Indicators(منة المتزاأو المصاحبة  المؤشرات  2.3.12
  شھري  ليةأو تقديرات  )Lagging Indicators( اآلجلة المؤشرات  3.3.12

 




