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ماهية جداول العرض واالستخدام

القومية، وأداة احصائية لوصف التداخالتمتكامل من عملية تطبيق الحسابات جزء 
والمعامالت في االقتصاد

:األهداف في الحسابات القومية
ليالبيانات المختلفة على المستوى التفصيلمصادر هو أداة موازنة واتساق وموائمة –

بيانات على مستوى عالي من الجودة واالتساقتوفير –

جداول العرض واالستخدام الموازنة هي صورة تفصيلية لهيكل االقتصاد–

.والمخرجاتالمدخالتهو أساس جيد لتطبيق جداول –

:االجابة عن التالي•

من أين تأتي السلع والخدمات وأين تذهب؟-

من المنخرطين في المعامالت االقتصادية؟-

كيف يتم توزيع المنافع؟-
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جداول العرض واالستخدام كأداة التساق البيانات

تغطية القطاع غير المنظم

القطاع المؤسسي-

الصناعة، الزراعة، النقل،: النشاط-
االنشاءات

امالتتقييم جودة البيانات بمقارنة المع

P2/P1

D.1/P.1

مساهمة عوامل المتطابقات

سلسلة االنتاج

والمخرجاتالمدخالتالربط بين -

اط االستهالك الوسيط لكل نشمدخالتتقدير -
او منتج

أساس للعمل بنظام السلسلة-

المصدر األقوى وجسر الفجوات

تقييم الفجوات في البيانات ومصادرها-

تحديد نقص الشمول-

معدالت التقدير-

تحديث التصنيفات و األدوات-

هيكل االقتصاد 
الفلسطيني

1

34
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ERETESلماذا برنامج 

أداة للمساعدة في تجميع بيانات الحسابات
القومية

يوفر المبادئ المنهجية الخاصة بالحسابات 
القومية

يعمل على ربط منظومة عمل الحسابات 
القومية

اناتمكان لتخزين البيانات وتوفير قاعدة بي

ضمان يتيح استخراج جداول لتحليل البيانات ل
التوافق  واالتساق من خالل وجهات نظر 

مختلفة ان كان للسلع والخدمات، او 
المعامالت أو القطاعات

اختيار البرنامج

االستغالل األمثل 
يةللبيانات االحصائ

ب امكانية قولبته حس
خصائص واحتياجات

الدولة

ل مرن بحيث تختار ك
دولة نطاق الحسابات

الذي تحتاجه SNA93, 
2008



ERETESلماذا برنامج 

بعثات متابعة لتعزيز 
البرنامج وتنفيذ عناصر

اضافية تطويرية

التدريب ضمن خطوات 
واضحة يتم تقسيمها 
وتقييم احتياجاتها 

مراحليا

دعم فني متكامل للتدريب
على البرنامج وتحميله

يوفر قاعدة بيانات 
“عالقاتية”

يضمن نظام مركزي وال 
مركزي

التقييم من خالل 

التدريب العملي



صليةاأللبناء قواعد البيانات التحضيريةالمرحلة 

من المصادر

الفكرة 
األساسية

قع تقييم وا
البيانات 

ومصادرها 
المختلفة

ات التصنيف
بلغة 

البرنامج

الملفات 
المكيفة



المرحلة التحضيرية

الفكرة األساسية

ر هيكل الحاجة للتنفيذ نتيجة لتغي
ةاالقتصاد والتطويرات المختلف

ن تشكيل فريق عمل متخصص م
الحسابات القومية والدوائر ذات

الصلة

تقييم االحتياجات المادية

هالتدريب على البرنامج وتحميل



المرحلة التحضيرية

مصفوفة ربط مصادر البيانات

تقييم 
واقع 
البيانات

المصادر 
المتاحة

البيانات 
المتاحة من 
المصادر 
المتاحة 

فحوصات 
الجودة 
للبيانات

اخر سنة 
متوفر لكل 

بيانات

مستوى 
التفصيل 

المتاح

هل هناك 

حاجة لتوفر 

كافة 

البيانات من 

كافة 

المصادر 

بجميع 

وجهات 

النظر؟



المرحلة التحضيرية

مرحلة التصنيف
ن تقع الدقة في تعريف البنود المختلفة ومكانها وأي

الخ...كمنتج، معاملة، نشاط

ضمان عدم االزدواجية في الوصف

ضمان المعيارية وتوحيد اللغة

الدقة في التحميل والمقارنة والمواءمة 
واالستخراج

هو احتياج اساسي للحوسبة وقواعد البيانات

أساس 

التوطين



المرحلة التحضيرية

ERETESالتصنيفات بلغة 

.مستخدمنظامأياوERETESنظامبناءفيمرحلةأهمتعد•

زرموللغةاحصائيةظاهرةأياوالمعاملةاوالسلعةتحويل•

.مستخدميهامنمقروءة

الدولةفيالمعتمدةالقوميةالحساباتفيالتصنيفاتتحويل•
.ERETESلغةالى

حتنقييتملمماالبدايةفيواحدةلمرةيطبقالجهدهذا•

.التصنيفات

Excelامجبرنباستخدامللتصنيفاألساسيةالملفاتتجهيزتم



تصنيف مصادر البيانات



المعامالتتصنيف 



التقييم للبياناتتصنيف 



تصنيف األنشطة



تصنيف المنتجات



المؤسسيةتصنيف القطاعات 



Methodological Attributeالمنهجية السمة 

من وجهة نظر المتلقي، الخصوم، العرض " 1"

من وجهة نظر الدافع، األصول،  االستخدام" 2"

ال عالقة" 9"



االسناد الزمني للبياناتتصنيف 

السنة الحالية-

السنة السابقة-

وطني، محلي-

مستورد-

تصنيف منشأ المنتج



حالة البيانات من حيث المعالجةتصنيف 

بيانات من المصدر" 1"-

تقاطعية قبل المعالجة" 2"-

ناتج عن الموازنة والمقاربة" 4"-

تصنيف  نظام التفعيل

-YES (نشط)فعال

-NO (غير نشط)غير فعال



المرحلة التحضيرية 

الملفات المكيفة
valeur
id_source
id_campagne
id_operation
code_princ_sec
id_mode_valor
id_produit
id_branche
id_secteur_debite
id_secteur_credite
id_attrib_methode
id_origine_produit
id_mode_production
id_stat_val
actif
id_qualif_patr
id_lieu
id_ref_temp
id_duree_emploi
id_nature_emploi
date_creation
date_maj
ID_DE



مرحلة المعالجة                 
(ما قبل الموازنة)

استخراج

ملفات 
اكسل 

التحديث
والتعديل

قواعد 
البيانات
األساسية

موائمة المصادر وربطها-

تقسيم البيانات الى -

ر من مستويات تفصيل أكب

مختلف المصادر مثل 

الضرائب والواردات

فحص منطقية البيانات-

وى على المستومتطابقاتها

االجمالي



جداول العرض واالستخدام قبل عملية الموازنة



عملية الموازنة

التحكيميةالمرحلة 

موازنة 
المنتجات

تالمتطابقا
المعامالت 
والمنافع 
والنسب

سهولة التعامل مع البيانات
من خالل اختيار

(منتج، نشاط، معاملة)

الربط بين الصناعات 
والمنتجات بشكل سلس 
واحتساب مجموعة من 

المعامالت

ةتتبع األنشطة ذات العالق

معالجة الفجوات والموازنة ليست آلية وإنما بشكل كامل تحت سيطرة المحاسب 

القومي حيث تخضع للخبرة وتراكم المعرفة في االقتصاد للتحكيم في موازنة 

البيانات

العرض

االستخدام



جداول العرض واالستخدام الموازنة

106
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التحديات

تكييف 
البيانات



الدروس المستفادة

.“أخرى”يصنفماكلواستثناءالتصنيفاتفيالحذرأهمية•

ريةالدوعلىالمستمروالتحديثالبياناتمصادرتعديل•

.التغطيةومستوى

ضمانلوالمعالجاتوالفجواتالفروقاتلكافةالتوثيقهميةأ•

.لالحقةاالسنواتفيللتعديلخارطةوتوفيرالخبرةتراكم

التحكيمهوفاألهمناجعةالمستخدمةاألداةكانتمهما•

ربطوالللبياناتاالعدادفيالقوميالمحاسبودوروالخبرة

.والمراجعةوالتنقيح




