


 توفر جداول العرض واالستخدام اطار عملي يمكن من خالله تقدير�
اق الناتج المحلي االجمالي بشكل متوازي حسب نهج االنتاج واالنف

.والدخل

ن تعتبر جداول العرض واالستخدام اداه قويه للمقارنه والمجابهه بي�
سين البيانات المتحصل عليها من مختلف المصادر مما يساعد على تح

واتساق قاعدة البيانات االقتصاديه



ت المسوح كما ان جداول العرض واالستخدام تعتبر اداه للتدقيق على شمولية بيانا
.االقتصاديه واالداريه المختلفه

الجمالي كما ان جداول العرض واالستخدام تتيح تجميع تقديرات للناتج المحلي ا
اسيه بدرجه اعلى من الموثوقيه واالتساق والقابليه للمقارنه مما يوفر قواعد اس

.افضل لقياس االداء االقتصادي واتجاهه



تعتمد بناء جداول العرض واالستخدام والمدخالت والمخرجات على �
-:العديد من المصادر منها 

 المسوح السنوية:-
.منها الصناعه التجاره الخدمات االنشاءات-:المسوح االقتصاديه•
ات حيث يتم الحصول على البيانات من الميزانية الخاصه  بالشرك •
ار منها مسوح االنتاج النباتي والحيواني واالسع -:المسوح الزراعيه•

....الزراعيه

. عامين كل تنفيذه ويتم االسرة ونفقات دخل•

.العمل قوة مسح•



-:اداريه منهامصادر •

)الصادرات والواردات السلعيه(بيانات التجاره الخارجيه •
.صادره عن البنك المركزي بيانات •
الحساب الختامي للحكومه المركزيه•
.الحكوميه الختامي للوحدات الحساب •
.بيانات ماليه خاصه عن الهيئات المستقله والجامعات الحكوميه•

.البلديات والمجالس القرويهميزانيات •



بيانات صادره عن وزارة العمل•
بيانات صادره عن وزارة الزراعه•
الجماركبيانات صادره عن دائرة •



-: المستخدمة التصانيف

 التصنيف المركزي للمنتجات /CPC 2.1.

 2007 للتجارة الخارجية المنسقالنظام/HS.

 تصنيف وظائف الحكومةCOFOG.

 تصنيف نفقات االسرةCOICOP.

 التصنيف الصناعي الموحد لألنشطةISIC3.



وات قامت دائرة االحصاءات العامه باعداد جداول العرض واالستخدام لبعض السن
ام ثم تلتها جداول العرض واالستخدام والمدخالت والمخرجات لع 1987منها عام 

والعمل جار االن على اعداد جداول العرض  2010حيث تم بنائها عام  2006
.  2016واالستخدام لعام 



 2010قامت دائرة االحصاءات العامه باعداد جداول المدخالت والمخرجات عام 
2006عن بيانات 

 حسب  المتاحه من مصادرها المختلفه تخدم تقدير الناتج المحليالبيانات كانت
.النشاط االقتصادي بشكل اجماليات حسب النشاط

 ينه ممثله تصميم استماره خاصه اكثر تفصيال لجمع البيانات من الميدان من عتم
والتصنيف المركزي  ISIC3على مستوى النشاط االقتصادي

.CPC1.1لمنتجاتل

 ام مطابقة استمارة مسح ع: االستمارات الواردة من الميدان بما يتضمنتدقيق
مع استمارة المدخالت والمخرجات ومراجعة كافة بيانات االستمارة  2006

ل عدم والتأكد من احتوائها على التفاصيل المطلوبة وإرجاعها إلى الميدان في حا
.  استيفائها لكافة المعلومات التفصيلية المطلوبة



ا اصطلح تحديد األنشطة االقتصادية التي سيتم بناء الجداول على أساسها، أو م تم
 81إلى  على تسميته بالخارطة القطاعية، حيث تم إعادة تقسيم االقتصاد الوطني

الهدف من  قطاعاً اعتماداً على مدى توفر البيانات اإلحصائية التفصيلية وكذلك
.التحليل االقتصادي ورغبة المخطط

اع الخاص تم عمل لجنه فنيه تضم ممثلين عن المؤسسات الحكوميه المختلفه والقط

د وغرف التجاره والصناعه ومؤسسات المجتمع المدني المختلفه من اجل تحدي

. متطلباتهم من الجداول والمسؤوليات المنوطه بهم



 بيانات التجارة الخارجية ربط  في ما يخص التجارة الخارجية فقد تم أما

)Harmonized system ( مع التصنيف المركزي للسلع)1.1CPC(والتصنيف 

)ISIC3(الصناعي الدولي الموحد 

أما بالنسبة للمسوح الزراعية فقد تم مراجعة استمارات المسوح الزراعية وفصل 
يلية استمارات الحيازات المختلطة وإعادتها إلى الميدان للحصول على معلومات تفص

انيين على باإلضافة إلى تعديل استمارات مسح اإلنتاج الزراعي وتدريب الباحثين الميد
.اإلستمارات المعدلة



كاساس لبناء جداول العرض واالستخدام  2016تم اعتماد عام �
.والمدخالت والمخرجات

حجم من اجل اعداد جداول العرض واالستخدام يجب ان تتوفر البيانات ب�
مثال عند .كبير وبشكل مفصل وهذا يمثل تحديا كبيرا عند البدء بالعمل

لة بشكل القيام بعملية تصنيف السلع والخدمات تكون بعضها غير مفص
ا بعض دقيق حيث يتم محاولة معالجتها قدر االمكان ومع ذلك يبقى لدين

.المشاكل مما يعني االنتقال الى مستوى تفصيل اقل
صنيف تم تجهيز البيانات من مصادرها المختلفه لتصنيفها حسب الت�

.المعتمد للسلع واالنشطه
ه تمت عملية اعداد الجداول بصورتها االوليه من البيانات المتوفر�



كان من المخطط بناء الجداول لسنه حديثه بعد اجراء التعداد العام �
.2018للمنشات اي لبيانات عام 

2018/2017توفر بيانات حديثه من مسح نفقات االسره لعام �
طلب بعض الجهات مثل وزارة التخطيط�
اكثر استقرار من السنوات السابقه لها بسبب االحوال 2016سنه �

.السياسيه في المنطقه واثارها على اقتصاد االردن



 وكان اختيار هذه جداول العرض واالستخدام في نشاط  42تم اختيار
-:االنشطه بناء على عدة معايير منها 

ولي الموحد تم اعتماد تصنيف لالنشطه متسق مع التصنيف الصناعي الد�
اتج المساهمه في الن(بحيث تم تجميع انشطه حسب اهمية هذه االنشطه 

يانات حسب بيانات التقديرات السنويه المتسقه مع ب)المحلي االجمالي
.المسوح المتوفره

طاع تم افراد بعض االنشطه ذات االهميه العاليه في االقتصاد مثل ق�
......المالبس اللحوم تكرير النفط المطاعم االقامه صناعة االدويه

 تم مراعة ان تكون االنشطه متقاربه نوعا ما ومتسقه من حيث جانب�
االستخدام



التفصيليه لالنشطه توفر البيانات مراعاة مدى �
اول وطالبي والمستخدمين للجدالشركاء اهم التنسيق والتشاور مع  �

.البنك المركزيوزارة التخطيط وزارة الماليه 
.قرارومتخذي المن قبل مستخدمي البيانات  األنشطة المستهدفةافراد �
ن مراعاة ان زيادة التقصيل يقلل من جودة الجداول ويحتاج للمزيد م�

.الوقت والجهد



 سلعه وخدمه في جداول العرض واالستخدام 100تم اختيار ما يقارب
-:بناء على عدة معايير منها

مركزي تم تصنيف البيانات من مصادرها المختلفه حسب التصنيف ال�
. cpc2للمنتجات 

مدى توفر البيانات بجوده عاليه وبسهوله
نفط تم ابراز السلع االستراتيجيه محروقات قمح ادويه المشروبات ال

الخام
  عهقيمة السلعه من االنتاج المحلي مرتف(اختيار اهم السلع المنتجه(
 عهقيمة السلعه من المستوردات مرتف(المستورده اختيار اهم السلع(



ن مراعاة ان زيادة التقصيل يقلل من جودة الجداول ويحتاج للمزيد م�
.الوقت والجهد



الوقت المطلوب فيه انتاج الجداول�
.الكادر الوظيفي�
.الجهد الكبير المبذول لبناء الجداول�
.تعاون الجهات المختلفه سواء في الداخل ام الخارج�



مصادر البيانات هو السجالت االدارية وبالغالب يكون هناك احد �

 اختالف بالمفهوم بين االحصاءات وهذه المصادر مثل دائرة الجمارك

يم ودائرة الضريبة العامه على المبيعات  مما يتطلب توحيد المفاه

ات في جانب االستخدام ظهرت بعض المشاكل مثل القصور في بيان�

ضمن  نفقات ودخل االسرة  مثل بند حيوانات حيه لم يظهرفي النفقات

 .  بند اللحوم وتم معالجتها



.نشمولية مسح نفقات ودخل االسلره لمخيمات الالجئين السوريعدم �
للهيئات   النهائي حسب نوع الخدمة ال يوجد توزيع واضح بالنسبة للطلب�

.التي التهدف للربح 
ة للتغلب عدم توفر التمويل الالزم من اجل القيام ببعض المسوح االضافي�

.على كثير من المشاكل 
ما ظهر مشاكل في تصنيف بعض البيانات في االستمارات من الميدان ك�

.البترول وتم معالجتهافي مصفاة 



ت في عدم التحديث المستمر لبيانات التعداد العام للمنشا مشاكل�
ثل قطاع م. االقتصاديهاالقتصاديه وما ينتج عنه من عدم تغطيه للمسوح 

الصحه والتعليم والمياه
ن عدم الحصول على التفاصيل الكافيه حول بيانات الحكومه واالم�

.والدفاع 
جهيز غياب التغطيه الصحيحه لبعض االنشطه مثل مطاحن الحبوب وت�

رفيه والخدمات الشخصيه والثقافه والت,وحفظ اللحوم واصالح السلع 
والرياضه



الجهات عدم التنسيق المسبق مع دائرة االحصاءات العامه من قبل �
الطالبه للجداول 

رعه تعاون الجهات الداخليه والخارجيه  للحصول على البيانات بالس�
.المطلوبه

حسب  بيانات التجاره الخارجيه مربوطه بالرسوم والضرائب الجمركيه�
hs coodمما احتاج الى المزيد من الوقت الجراء عملية الربط.



-:هامش النقل�
يوفر مسح النقل االنتاج الركاب والبضائع

يوفر مسح النقل السلع التي تم نقلها خالل عام المسح

هامش التجاره:-
يوفر مسح التجاره الداخليه هامش تجارة الجمله والتجزئه ومن خالل 

الهامش  معرفه نسبة الهامش على السلع التي تمت المتاجره بها تم تقدير
.على السلع المعروضه



-:الضرائب�
 بيانات عن) دائرة ضريبة الدخل والمبيعات(توفر وزارة الماليه �

-:الضرائب موزعه كما يلي
ضريبة مبيعات على السلع المستورده
ضريبة مبيعات علي السلع والخدمات المحليه
البدالت المفروضه على المحروقات
ضريبة بيع العقار
ب على الضرائب الخاصه على السلع المحليه او المستورده مثل الضرائ

لى المحروقات والمشروبات الروحيه وهي غير مسترده لذلك تفرض ع
)جانب االستخدام(جميع جوانب االستخدام



.الرسوم الجمركيه ورسوم االستيراد �
نفاق وكما هو معلوم فان ضريبة القيمه المضافه غالبا ما تكون على اال�

%)16الى % 4(بنسبه ما بين .االستهالكي النهائي لالسر المعيشيه




