
اعداد 

االدارة العامة للحسابات القومية

مصر

تجربة مصر فى تركيب جداول العرض واالستخدام



عامة نظرة :أوالً 

 ً اإلدارة مهام :ثانيا

 ُ البيانات مصادر :ثالثا

 ً واالستخدام العرض جداول هيكل :رابعا

 ً واالستخدام العرض جداول خصائص أهم :خامسا

 العرض عناصر



العامة عبئةللت المركزى الجهاز فى القومية للحسابات العامة االدارة انشاء تم 

 داداع فى الرئيسي لدوره الجهاز استعادة اطار فى 2010 عام واالحصاء

 .والدولية االقليمية االحصائية باالجهزة أسوة القومية الحسابات

لعامةا للتعبئة المركزى بالجهاز القومية للحسابات العامة االدارة تضم 

 قوموني واالقتصاد االحصاء فى المتخصصين من افراد )8( عدد واالحصاء

 ضافةباال والمخرجات المدخالت وجداول واالستخدام العرض جداول بتركيب

 .ادارية وظائف فى افراد )2( عدد الى

عامة نظرة: أوالً 



خلدا( العمل وورش التدريبية الدورات خالل من وتدريبهم االفراد تأهيل تم 

.)الجمهوية وخارج

/ عامة  نظرة: أوالً 
تابع



باآلتي بالجهاز القومية للحسابات العامة االدارة تقوم:

واالستخدام العرض جداول

والمخرجات المدخالت جداول

االجتماعية الحسابات مصفوفة (SAM)

 ً مهام االدارة: ثانيا



مصادر البيانات

بيانات مكملة من 
الجهات المختصة

نتائج المسوح

النشرات الدورية

 والتى صيليةالتف البيانات من العديد على واالستخدام العرض جداول تركيب يعتمد

 .مختلفة مصادر من عليها الحصول يتم

 مصادر البيانات



 هيكل جداول العرض واالستخدام

 )    97عدد االنشطة (جدول العرض  -1
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 هيكل جداول العرض واالستخدام
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 أهم خصائص جداول العرض واالستخدام

الع��ام  الس��نة المرجعي��ة المس��تخدمة ه��ى س��نة مالي��ة للقط��اع الع��ام واالعم��ال

 .وسنة ميالدية للقطاع الخاص

 ي�����تم اس�����تخدام برن�����امجAccess  لل�����ربط ب�����ين التص�����انيف المختلف�����ة

.وتوفيرالبيانات وفقا للشكل والتصنيف المطلوب

 ي��تم اس��تخدام برن��امجExcel ف��ى تركي��ب الج��داول والتعام��ل م��ع البيان��ات 

.وتهيئتها بالشكل الذى يساعد فى استخدام البيانات بسهولة



 عتاب/أهم خصائص جداول العرض واالستخدام: تابع

يتم تقدير الناتج المحلى االجمالى بأسعار السوق الجارية 

نتاج ونه�ج ال�دخل يتم تقدير الناتج المحلى االجمالى بالمناهج الثالثة نهج اال

 .ونهج االنفاق

العاملة القوى مسح بيانات على باالعتماد المنظم غير تقديرالقطاع يتم  

.)العمالة مؤشر(



 م اس���تبعاد بع���ض المصـ���ـادر م���ن اإلطـ���ـار لع���ـدنق���ص الش���مول مث���ل
 .االستدالل

صعوبة تصنيف الضرائب واإلعانات حسب المنتج. 

صعوبات تخصيص هوامش النقل حسب نوع المنتج. 

بيان�ات المختلف�ة عدم االتساق بين البيانات بسبب االعتماد على مصادر ال
 في جانبي العرض واالستخدام

س�ابات القومي�ة عدم توافر بعض البيانات التفصيلية الهام�ة ألغ�راض الح
 .الجـــزئي لالستمارات االستيفــــاءنتيجة 

أهم المشاكل



 عدم توفر البيانات المالية بإحصاءات الخدمات. 

عــدم دقــة ومنطقيـــة بعض البيــــــــانات. 

ابات اخ��تالف المف��اهيم الخاص��ة ب��بعض اإلحص��اءات ع��ن مف��اهيم الحس��

 .القومية

ن األج��ور ال تص��نف بيان��ات الزراع��ة أى تص��نيف وال توج��د بيان��ات ع��

 .والخدمات الوسيطة وتكوين رأس المال

تق�ر إل�ى مص�ادر صعوبة تقدير األنشطة غير المغطاة إحصائياً أو التي تف

 .بيانات شاملة ودقيقة

أهم المشاكل:تابع 



 شكراً 


