
 

منهجية تجميع الناتج المحلي اإلجمالي الربع 
 سنوي في تونس

، المعهد الوطني لإلحصاء في تونسالفريقيمحمد   



 

 
  في االقتصادي التخطيط أدوات أهم من السنوية ربع القومية الحسابات تعتبر

 النشاط نتائج مجمل لقياس منهجي وإطار وسيلة تعتبر أنها حيث ،تونس

 االقتصادي

 تركيب بعملية قانونا والمخولة المسئولة الجهة هو لإلحصاء الوطني المعهد

 .اإلجمالي المحلي الناتج تقديرات وإعداد القومية الحسابات

 منذ السنوية ربع القومية الحسابات إعداد في لإلحصاء الوطني المعهد شرع

 1998 سنة

 المقدمة



 لألمم  نظام الحسابات القوميةتونس الحسابات القومية في نظام يتبع
 .معظم التوصيات الواردة فيه طبقيو  SNA1993 المتحدة

 التونسي يتم تركيب هذه الحسابات وتصنيفها وفقا للتنصيف
والتصنيف التونسي للمنتجات (NAT1996)  يةلألنشطة االقتصاد

(CTP2002) الدولية ذات العالقة التصانيف إلي جانب 
 تونس منالحسابات القومية في يتكون نظام: 

السنوية الحسابات القومية 
الربع السنوية الحسابات القومية 
 الفرعيةالحسابات 

 

 تونسالحسابات القومية في نظام 



 نظام من سالسل بيانات زمنية ربع سنوية متكاملة، وتتبنى
في الحسابات المبادئ، والتعريفات، والبنية المعتمدة نفس 

 القومية السنوية
 أقل اكتمااًل مقارنة بالحسابات القومية السنوية جراء القيود

 بتوافر البيانات والعامل الزمني والموارد البشريةالمرتبطة 
 تمكن من إعطاء صورة عن التطورات االقتصادية الراهنة

 :بحيث تكون
أكثر حداثة من الحسابات القومية السنوية 
أكثر شمواًل من اإلحصاءات قصيرة األجل 

 

 الحسابات القومية ربع السنوية



 

 القومية ربع السنوية من أهم المؤشرات التي ينتجها المعهد تعتبر الحسابات
 :الوطني لإلحصاء حيث تمثل

أداة لمعرفة الوضع االقتصادي الراهن  بالنسبة للجهات الرسمية
عداد الموازنة وقانون المالية والتنبؤات االقتصادية  ورسم السياسات وا 

 والمالية
قاعدة معطيات إلعداد النماذج والتحاليل  بالنسبة للخبراء والمحللين

 االقتصادية
 الحكومةلتقيم عمل أداة بالنسبة للعموم   

 

 أهمية الحسابات القومية ربع السنوية 



 الذي يعتبر منهج اإلنتاج يتم إعداد هذه الحسابات وفق
أكثر المناهج شيوعًا في إعداد الحسابات القومية ربع 

 : السنوية وذلك
سنوية لوجود بيانات دون 
 يتيح تفكيك النمو أو تفصيله حسب القطاعات

 )النشاط االقتصادي ( اإلنتاجية

 منهج اإلنتاج

إجمالي القيمة المضافة باألسعار  = إجمالي الناتج المحلي
 الضرائب ناقصًا دعم المنتجات + األساسية



ينطوي إعداد الحسابات القومية ربع السنوية على: 
وضع   : تركيب الحسابات ربع السنوية التاريخية◦

مجموعة من الحسابات القومية ربع السنوية للفترات 
 التي تتوفر عنها تقديرات سنوية

اشتقاق التقديرات ربع السنوية لمعظم الفترات ◦
 ت سنويةالجارية التي ال تتوفر عنها تقديرا

 مكونات الحسابات القومية ربع السنوية 



 :طرق إعداد الحسابات القومية ربع السنوية تنقسم إلى فئتين رئيسيتين
تعتمد على نفس مصادر البيانات المستخدمة :  الطريقة المباشرة ◦

في تجميع الحسابات السنوية على إن توافر على فترات ربع 
 سنوية، 

استخدام المعايرة باالعتماد على مجموعة : الطريقة غير المباشرة◦
 من البيانات المصدرية ربع السنوية والسنوية

يقوم المعهد الوطني لإلحصاء بإعداد الحسابات القومية ربع السنوية 
 التطابق-المعايرةوفق الطريقة غير المباشرة  وتسمي هذه المنهجية 

 طرق إعداد الحسابات القومية ربع السنوية 



 تعتمد المعايرة في الحسابات القومية ربع السنوية على سلسلتين من
 :البيانات الرئيسية هي

 الحسابات القومية السنوية 
 بيانات قصيرة األجل شهرية أو ربع سنوية يتم تجميعها من مصادر

 .مختلفة
  المعايرة تقوم على تقدير العالقة اإلحصائية بين السالسل الزمنية للبيانات

 ربع السنوية وبين السالسل الزمنية للبيانات السنوية 
 لكل قطاع إنتاجي يتم تقدير العالقة التاريخية بين البيانات السنوية

 نموذج خطيوالمعدل السنوي للمؤشر عن طريق 
وتبقي . افتراض أن هذه العالقة تنطبق أيضا على مستوي الربع سنوي

 بالنسبة للسنوات التي ال تتوفر فيها الحسابات السنوية حتيصحيحة 
 

 المعايرة



 تطبيق العالقة بين المؤشر والحساب السنوي في وتيرة ربع سنوية ال
 يضمن المساواة بين البيانات السنوية ومجموع قيم األرباع األربعة

 ينبغي أن تكون تقديرات الحسابات القومية ربع السنوية متسقة مع
تتخذ البيانات تقديرات الحسابات القومية السنوية للفترات السابقة حيث 

 السنوية أساسا للمقارنة
 ال بد من تقسيم المتبقي في كل سنة من عملية المعايرة بين األرباع

 األربعة بشكل ال يؤدي إلى تغيرات مفاجئة في السلسلة ربع سنوية 

 التطابق



 مثال



 النجاز الحسابات الربع سنوية في تونس يتم االعتماد
  Ecotrimو Rعلى برمجية 

 بداية استعمال 2014منذ الربع الثالث من عام ،R 

  الماكرواستعمال R   التي قامت INSEEبتطويره 

 البرمجيات المستخدمة في تحديد القواعد المعيارية



 يعتبرEcotrim  مجانية  :برمجية مناسبة جدا النجاز الحسابات الربع سنوية
 وسهلة االستعمال

 وضعه مكتب اإلحصاء األوروبي وتستخدمه هيئات إحصائية عديدة في أوروبا
 وخارجها

  يقوم على برنامجWindow  
 هناك صيغة جديدة منه قيد التطوير حاليا صيغةJAVA 

Ecotrim 



 مؤشرات اقتصادية شهرية وربع سنوية لمختلف القطاعات
 االقتصادية

 حصائيات شهرية وربعيه اقتصادية ينتجها المعهد  مؤشرات وا 
 إحصائيات اقتصادية شهرية وربعيه تنتجها مختلف الهياكل

 الحكومية والشركات العامة
تقارير ربعيه للشركات الكبرى 
تقارير ربعيه للبنوك وشركات التامين 

الحسابات السنوية التي تنتجها اإلدارة المركزية للحسابات القومية 
التوقعات القطاعية التي تنتجها بعض الوزارات 

 

 مصادر وأنواع البيانات االقتصادية



البيانات المصدرية حسب نوع 
 النشاط



 الصناعة المستوي التفصيلي
 الصناعات المعملية  19
الصناعة الغذائية  2  
النسيج والمالبس والجلود  3  
صناعات المختلفة  4  
تكرير النفط  1  
الصناعات الكيميائية  1  
مواد البناء والسيراميك والزجاج  1  
الصناعات الميكانيكية والكهربائية   7  
 الصناعات غير المعملية  5

 والغاز الطبيعيالنفط         1
 المناجم        1
 والغازالكهرباء         1
 المياه        1
 والهندسة المدنيةالبناء         1

 مكونات القطاع الصناعي



 يتم احتساب القيمة المضافة للقطاعات الصناعية في مستوي تفصيلي
 (قطاع 24) 24

 المصدر الرئيسي لمؤشر اإلنتاج الصناعي تعتبر المؤشرات التفصيلة
 الحتساب للقيمة المضافة للقطاعات الصناعية

 يتم إنتاج المؤشرات التفصيلة لإلنتاج الصناعي شهريا من قبل المعهد
 يوما بعد نهاية كل شهر 45الوطني لإلحصاء في اجل أقصاه 

 2000يناير /جانفيتتم عملية المعايرة علي سلسلة زمنية نقطها األولي 
 

 البيانات المصدرية للقطاع الصناعي



يتم االستعانة باإلحصائيات قصيرة األجل التالية 
 المعطيات التفصيلة الشهرية للتجارة الخارجية◦
الكميات المادية من شركات الطاقة والمناجم والكهرباء والغاز والمياه ◦

 التي تنشرها الهياكل المعنية شهريا أو ربع سنويا
 استهالك الكهرباء حسب النشاط◦
 التقارير الربع سنوية للشركات الكبرى◦

من  بهاهذه المصادر ال تستعمل مباشرة في عملية المعايرة بل يقع التأكد 
صحة مؤشرات اإلنتاج الصناعي أو تقديمها كحجج لتفسير النمو في 

 القطاعات الصناعية

 
 

 (تابع)البيانات المصدرية للقطاع الصناعي 



ينتج المعهد الوطني إلحصاء شهريا 
 ويغطي هذا المؤشر المواد األسعار عند اإلنتاج الصناعي مؤشر

 .الصناعية المنتجة بالبالد التونسية والموجهة إلى السوق المحلية
مؤشر أسعار التجارة الخارجية 

 يتم استعمال مؤشر األسعار عند اإلنتاج الصناعي الحتساب القيمة المضافة
 باألسعار الجارية 

 في بعض القطاعات يتم استعمال مؤشر األسعار عند اإلنتاج الصناعي
 ومؤشر أسعار التجارة الخارجية معا

 

 

 

 القيمة المضافة باألسعار الجارية



 ال يوجد مؤشر إنتاج شهري أو ربع سنوي خاص بقطاع اإلنشاء◦

 (  إنتاج مواد البناء) المدخالتيتم احتساب مؤشر تأليفي متكون من  مؤشرات ◦

 يتم االستعانة بالكميات االسمنت التي يقع بيعها محليا ◦

 نسعى أالن إلى  استغالل مصادر أخرى◦
 (عدد ساعات العمل )التشغيل 
تراخيص البناء 
 في القطاع العام والتشيدموازنة الحكومة المرصودة لإلنشاء 
قاعدة بيانات المبدالت العقارية 
 

 

 اإلنشاءات



،عدم وجود بيانات ربع سنوية على المنتجات الزراعية الرئيسية 
  يقع استعمال التقدير السنوي  لوزارة الزراعة والذي يقع تحينه

 خالل السنة اعتمادا على نتائج المحاصيل
  يتم تقسيم هذا اإلنتاج السنوي باالعتماد على إجراء إحصائي

 Smoothingالتمهيد يسمي 
 يتم احتساب القيمة المضافة لقطاع الصيد البحري باالعتماد على

 (وزارة الزراعة)حجم اإلنتاج الربع سنوي للصيد 

 قطاع الزراعة



 على مستوى التفصيلي التالياحتساب القيمة المضافة يتم  : 
النقل بالسكك الحديدية على أساس اإلحصاءات الفصلية للخطوط الحديدية ◦

 .التونسية
 النقل البري على أساس اإلحصائيات الفصلية لشركات النقل◦
 .وزارة الطاقةلالنقل عبر األنابيب على أساس اإلحصاءات الفصلية ◦
النقل البحري على أساس اإلحصاءات الفصلية لديوان البحرية التجارية والموانئ ◦

(OMNP.) 
النقل الجوي على أساس اإلحصائيات الفصلية لهيئة الطيران المدني والمطارات ◦

(OACA.) 
للطرقات  مساعدات النقل على أساس إحصاءات ربع سنوية من قبل تونس◦

 .OMNPو OACA السيارة
 مؤشر السعر المستخدم هو الرقم القياسي ألسعار المستهلك لجميع المنتجات وسائل

 النقل

 النقل



 الحتساب القيمة المضافة لقطاع االتصاالت يتم استعمال
 إحصائيات شهرية تنتجها الهيئة الوطنية التصاالت 

 عدد الدقائق المستهلكة في الهاتف الثابت ◦
 عدد الدقائق المستهلكة في الهاتف المحمول◦
 إحصائيات شهرية عن استهالك اإلنترنت◦
 مؤشر السعر المستخدم هو الرقم القياسي ألسعار المستهلك

 .لالتصاالت السلكية والالسلكية

 وسائل االتصال والبريد



قطاع الفنادق 
باألسعار الثابتة، يتم احتساب القيمة  المضافة باستعمال اإلحصائيات ◦

 في النزل التونسيةالمقضاة الشهرية لعدد الليالي 
مؤشر السعر المستخدم هو الرقم القياسي ألسعار المستهلك للسكن في ◦

 .الفنادق
قطاع المطاعم والمقاهي 

 Smoothingيتم احتساب القيمة  المضافة باإلجراء اإلحصائي ◦
مؤشر السعر المستخدم هو الرقم القياسي ألسعار المستهلك لخدمات ◦

 المطاعم

 الفنادق والمطاعم والمقاهي



 البيانات الشهرية التي يصدرها البنك المركزي التونسي
وكذلك البيانات المالية الربع سنوية للمصارف وشركات 

 التأمين التي تنشرها هيئة السوق المالية
 يتم استخدام الرقم القياسي ألسعار الخدمات المصرفية

ونسبة الفائدة المرجعية للقروض الحتساب  القيمة 
 المضافة باألسعار الجارية

 أنشطة الخدمات المالية



القيمة المضافة لقطاع التجارة هي مجموع الهوامش التجارية 
قيمة المبيعات ناقصًا قيمة السلع المشتراة = الهوامش التجارية 

 لغايات إعادة بيعها زائدًا التغيرات في المخزون
  ظرفية عن التجارة، نستخدم  مسوحاتفي ظل عدم وجود

 مجموع اإلنتاج في القطاعات اإلنتاجية : مؤشر عام غير مباشر
استخدام المؤشر العام لالستهالك للمرور إلي األسعار الجارية 

 التجارة



 من قبل اإلدارة العمومية خدمات  المسداةتعتبر الخدمات
غير سوقية يتم احتسابها بطريقة غير مباشرة باستعمال 

 التكاليف التي تتكون أساسا من أجور الموظفين
 الشهرية التي تصدرها  النشريةيتم جمع هذه البيانات من

 وزارة المالية
 يتم استعمال مؤشر األجور في الوظيفة العمومية الحكومية

 كمخفض

 خدمات اإلدارة العمومية



 صافي الضرائب على المنتجات هي الضرائب غير المباشرة
 .  المفروضة على منتجات ناقص اإلعانات على المنتجات

 ويتم إضافتها إلجمالي القيمة المضافة المحسوبة باألسعار
 .األساسية للحصول على الناتج المحلي اإلجمالي

 الشهرية التي تصدرها  النشريةيتم جمع هذه البيانات من
 وزارة المالية

 يتم استخدام مخفض السنة المرجعية لألسعار للمرور إلي
 األسعار الثابتة مع األخذ بعين التغير في نسب الضرائب

 وتغير األسعار في السلع المدعومة 

 صافي الضرائب على المنتجات



 يكون النقص في البيانات على شكلين

 عدم وجود مؤشرات ربع سنوية لنشاط معين

في هذه الحالة يتم توزيع التقديرات السنوية التي تصدرها 

أو باستعمال بإجراء إحصائي التمهيد الجهات الرسمية 

 اإلنتاج رزنامة

 عدم توفر بيانات الشهر األخير من الربع

في هذه الحالة يتم استعمال معدل الشهرين األولين أو 

 تقدير القيم الناقصة باستعمال برمجيات إحصائية 

 

 طرق التعامل مع المعطيات الناقصة



 

 

كيف يقع اختيار هذه البيانات 
 المصدرية 



سالسل البيانات 
 الزمنية



 لسلسلة  مكونات الرئيسيةال

Yt = TCt + St + It 

TCt : أو الزيادة نحو الظاهرة ميل به يقصد العام االتجاه 
 الزمن من طويلة فترة خالل النقصان

St : للظاهرة تحدث تغيرات وهى  : الموسمية التغيرات 
 .نفسها السنة مواسم طبيعة اختالف بسبب السنة خالل

It : غير بصفة تحدث تغيرات هي : العشوائية التغيرات 
 الفيضانات -الزالزل مثل) .فجائية عوامل وبسبب منتظمة

 (البنوك إفالس – الحرائق –
 

 

 سالسل البيانات الزمنيةمكونات 



 يهتم معظم مستخدمي الحسابات القومية ربع السنوية
بالتعامل مع سالسل بيانات زمنية معدلة حسب التغيرات 

 الموسمية
بالشكل  )العامل الموسمي( استبعاد مكون الموسمية

 سنوية تحليل سالسل البيانات الربع منالصحيح، يمكن 
 باستخدام معدالت التغير من ربع سنة إلى آخر

 غالبًا ما يتم اكتشاف أطوار ومراحل دورة النشاط
من خالل معدالت نمو حجم إجمالي الناتج  االقتصادي

   المحلي المعدل موسميا
وجود معدليّ نمو سلبيْين لربعي سنة متتاليين أن  :مثال

 البلد المعني يمر بحالة ركود
 

 أهمية سالسل البيانات المعدلة موسميا  



 في تونس على حد سواء بالموسمية  سالسل البيانات الزمنيةتتأثر
(  االختالف المنتظم في النشاط اعتمادا على الموسم)الكالسيكية 

 . وموسمية ناتجة عن األعياد الوطنية والدينية وعدد أيام العمل
  لمعالجة هذه الموسمية، يتم استخدام برمجيةJDEMETRA + 
برمجية طورها مكتب اإلحصاء األوروبي. 
  الالزمة للقيام بهذا النوع من  والموثوقيةيوفر هذا البرنامج المرونة

 .  العالج
 طريقة التعديل الموسمي الذي تم اختيارها لجميع السالسل هي

 TRAMO-SEATS واحدة تعرف باسم 
 تم ضبطJDEMETRA + ليتماشى مع الخصائص التونسية 

 المعالجة الموسمية



 مثال



 + JDEMETRAبرمجية  



 خطوات التقدير



1 

جمع المؤشرات االقتصادية والتأكد من دقتها ومطابقتها للواقع وذلك بمقارنتها •
 بغيرها من اإلحصاءات التي تنشرها مصادر أخرى

2 

التعديل الموسمي للسالسل الزمنية للمؤشرات وذلك باستخدام برمجيه •
JDEMETRA+  علي مستوي تفصيلي 

3 

 

 (المعدل او الجمع )تغيير السالسل الزمنية الشهرية لسالسل ربع سنوية •
 

 مراحل إعداد البيانات  الربع سنوية 



1 

تجميع البيانات السنوية  للحصول •
على المستوي التفصيلي للحسابات 

 الربع سنوية

2 
 األسعارالثابتة البيانات إلي تغيرهذه•

 باستعمال التسلسل 2010لسنه 

 إعداد البيانات السنوية



سالسل سنوية لكل 
(42)قطاع إنتاج   

سالسل ربع سنوية 
 للمؤشرات

المعايرة بين السالسل الزمنية للبيانات 
ربع السنوية وبين السالسل الزمنية 
 للبيانات السنوية باستخدام برمجيه 

 المعايرة



 مراحل اإلعداد



 مثال من السالسل السنوية لإلنتاج



 مثال من السالسل المؤشرات الربع سنوية



 ECOTRIMالمعايرة باستعمال 



 

 مثال من النتائج



 

 

الصفات التي تتوفر في معد  ماهي
 الحسابات الربع سنوية



ال  تنقيحاتتتضمن كل إصدار جديد من الحسابات  ربع السنوية   
عادة ما تكون ضئيلة نسبيا عندما يتعلق األمر مفر منها 

 البعيدةرباع باأل
 :ناتجة أساسا عن التنقيحاتهذه   

 التصحيحات أو التغيرات في البيانات قصيرة األجل◦
 دمج البيانات المصدرية السنوية وتقديرات الحسابات القومية السنوية◦
 مصادر جديدة للبيانات◦
 

 سياسة التنقيح           



 النشر



 ماذا يطلب المستخدمين من الحسابات الربع سنوية

بيانات دقيقة ومحدثة عن الوضع الراهن التخاذ تدابير ◦

 السياسة التصحيحية

 سلسلة بيانات زمنية طويلة لتحليل االتجاهات◦

 بيانات تفصيلية ومتماسكة للتحليل الهيكلي◦

 التغيرات من فترٍة إلى أخرى فيما يتعلق بمعدالت النمو◦

 مجاميع اقتصادية كلية◦

 ماذا يطلب المستخدمين 



الخاص المعيار وفق سنوية الربع الحسابات نتائج نشر يتم 

 90 يحدد والذي الدولي للصندوق البيانات لنشر المعزز

   سنوية الربع البيانات لنشر حد كأقصى يوما

45 بعد تونس في سنوية الربع الحسابات نتائج نشر يتم 

 ربع كل نهاية بعد يوما

المعهد موقع على زمنية سالسل شكل في البيانات تنشر 

 لإلحصاء الوطني

 

 منهجية النشر



 إعالن نتائج الحسابات الربع سنوية يكون عن طريق

ندوة صحفية يتم استعراض نسبة النمو أهم النتائج 

 المحققة  على مستوي قطاعات اإلنتاج

إعداد تقرير تفصيلي حول نتائج الحسابات الربع سنوية 

 2010نشر هذه النتائج يكون باألسعار الثابتة لسنة 

 باألسعار السنة الماضية مسلسلة وباألسعار الجارية 

 طريقة النشر



 شكرا على اهتمامكم


