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:الركيزة اإلقتصادية الرابعة ضمن مشروع حساب التنمية للبيانات واإلحصاء في األمم المتحدة•
تطوير مواضيع مهمة في المجال اإلحصائي والعمل على بناء قدرات الدول األعضاء في مجال     
.  اإلحصاءات االقتصادية     

مع إنطالقة هذا المشروع، عقد فريق الخبراء إجتماعاً بغية مناقشة وتحديد المواضيع الهامة في•
المجال اإلحصائي التي يمكن العمل عليها      

مقدمة
ة األولى تحت هذه المظلّة، تم عقد ورشة توأمة مع مملكة البحرين والمملكة األردنية الهاشمية تتمثل بالخطو •

.موالً لبداية تطوير جداول العرض واإلستخدام في هذه الدول، تلتها ورشة إقليمية كان لها طابعاً أكثر ش

والتجربة وبالتعاون مع مستشارة من المملكة المغربية، بتطوير دليل منهجي مع دراسة للحالةكما قامت اإلسكوا•
.المغربية التي يمكن أن تكون قابلة أكثر لتطبيقها في المنطقة

جداول العرض واإلستخدام



أهداف الورشة

تعتبر جداول العرض واإلستخدام موضوعاً مهماً في مجال اإلحصاء كونها تشكل حجر األساس في •
اإلحصاءات اإلقتصادية والحسابات القومية

على الصعيد الخارجي

اإلقتصاديةإن هذه الجداول تساهم في تقديم السياسات 

على الصعيد الداخلي

:إنها توفر بيانات حقيقية

لجداول المدخالت والمخرجات -1
للنماذج اإلقتصادية المرتبطة بها  -2

 والمستخدمة في أقسام التنمية والتحليالت
االقتصادية

لكن هناك مجوعة من الدول األعضاء التي ال تزال في مرحلة مبدئية من عملية تطوير جداول العرض •
لمزيد من وبالتالي سنعمل مع هذه الدول على بذل ا. واإلستخدام، حيث لم تحقق تقدماً ملحوظاً بهذا السياق

:الجهود لـ
بناء القدرات
ما بين الدولتبادل الخبرات
إتباع معايير دولية
 تخصيص أدوات تكنولوجية مختلفة(ERETES, EQUILIZER & Excel)



ما هي جداول 
م العرض واإلستخدا
وما هي أهميتها؟

أرصدة توضح العالقة بين مكونات القيمة المضافة، مدخالت الصناعة تشّكل جداول العرض واإلستخدام•
.ومخرجاتها وعرض المنتج والطلب عليه

.تهلكينبشكل أخر، إنها توفر نظرة عامة مفّصلة للمعامالت في السلع والخدمات من قبل الصناعات والمس        

ين يوضح في ح. جدول العرض يصف عرض السلع والخدمات، التي تنتج إما في الصناعة المحلية أو المستوردة•
.جدول اإلستخدام أين وكيف يتم إستخدام البضائع والخدمات

                       ً تقليديا

من  تحسين تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي -
لسلع خالل تحقيق التوازن بين سجالت توريد ا
والخدمات مع تلك الخاصة بالطلب عليها

من  - توفير نظرة طاغية على هيكل اإلقتصاد -
يصنع ماذا وكيف ولمن

في السنوات األخيرة

أداة المحاسبة الرئيسية المستخدمة إلنشاء جداول                    -
المدخالت والمخرجات الوطنية     

أداة ضرورية لبناء مجموعات البيانات-

األسعار  تساعد في تقدير التأثير االقتصادي لصدمات-
المحتملة

بار تطوير تقديرات اإلنتاجية مع األخذ بعين االعت-
العمالة ورأس المال والمدخالت الوسيطة

أبرز إستخدامات جداول العرض واإلستخدام



إتساق البيانات  تخدم جداول العرض واإلستخدام أغراًضا إحصائية بشكل أساسي وتوفر إطاًرا متكامًال للتحقق من•
وإكتمالها

:اب مختلفةمن أجل جعل حسابات الناتج المحلي اإلجمالي أكثر موثوقية، يستخدم اإلحصائيون ثالث طرق إحتس•

الفوائد اإلقتصادية، 
يةالتحليلية والسياس

ثر دقة، من أجل القضاء على هذه اإلختالفات وإيجاد النتائج األك. هذه الطرق الثالثة قد تولد نتائج مختلفة•
محلي اإلجمالييستخدم اإلحصائيون جداول العرض واإلستخدام كإطار موازنة يوفق بين الطرق الثالثة للناتج ال

لالناتج المحلي اإلجمالي حسب الدخ

الناتج المحلي اإلجمالي حسب اإلنتاج

الناتج المحلي اإلجمالي حسب النفقات



الفوائد اإلقتصادية، 
يةالتحليلية والسياس

 

ة إلى روابط من الناحية التحليلية، توضح جداول العرض واإلستخدام الروابط بين الصناعات المحلية، باإلضاف•
منتجات الواردات والصادرات، مما يتيح إجراء دراسات مهمة للسياسة اإلقتصادية وللتحليل الذي يركز على ال

بدالً من الصناعات

:أّما على صعيد الفوائد السياسية، فإنها تنقسم إلى ثالثة مستويات•

التحليالت اإلقتصادية

 حصص التصدير
نسب التركيز
اليفالروابط بين األسعار والتك

يةالتحليالت الصناعية والقطاع

التغييرات في قطاعات محددة
ميتحليالت تغطي اإلقتصاد الرق
كة تحليالت تغطي إقتصاد المشار

واإلقتصاد التعاوني

سةتحليالت التأثير والسيا

التغييرات الضريبية
تغيرات األسعار
دراسة أزمات إقتصادية محددة



النتائج المتوقعة لهذه 
الورشة

oتفعيل دور جداول العرض واإلستخدام في مجال تحسين مصادر البيانات

oأهم المشاكل التي واجهت الدول في مجال إعداد الجداول

oالتوصيات المتعلقة بجداول العرض واإلستخدام وكيفية تطبيقها في المغرب

oتجارب الدول في مجال التصنيفات المستخدمة وتحديد أبعاد جداول العرض واإلستخدام

oطرق معالجة الضرائب والهوامش

oتجارب الدول في مجال تركيب جداول العرض واالستخدام

o تجارب الدول حول التخطيط والتجهيز وتوفير البيانات لمرحلة موازنة الجداول

oموازنة يدوية مقابل موازنة آلية: موازنة جداول العرض واإلستخدام

oمقترحات ومناقشات في مجال تسهيل وتحسين أساليب موازنة الجداول

:يةوعليه، سوف تعالج جلسات الورشة المواضيع التال•



شكراً 


