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 قامت دائرة االحصاءات العامه باعداد جداول العرض

ثم تلتها 1987واالستخدام لبعض السنوات منها عام 

جداول العرض واالستخدام والمدخالت والمخرجات لعام 

2006 .

ام يجري العمل حاليا على بناء جداول العرض واالستخد

بجهود موظفي القسم بجميع مراحله مما 2013لعام 

ميع ينعكس ذلك ايجابا من حيث بناء القدرات ومشاركة ج

افراد القسم والتعرف على المشاكل وايجاد الحلول 

.المناسبه

جداول العرض واالستخدام والمدخالت والمخرجات



 تعتمد بناء جداول العرض واالستخدام على العديد من

-:المصادر منها 

 المسوح السنوية والربع سنوية:-

منها الصناعه التجاره الخدمات -:المسوح االقتصاديه•

لى حيث يتم الحصول ع( استمارة مسح الصناعه..)االنشاءات

البيانات من الميزانية الخاصه  بالشركات 

ي منها مسوح االنتاج النباتي والحيوان-:المسوح الزراعيه•

....الزراعيهواالسعار

عامينكلتنفيذهويتماالسرةودخلنفقاتمسح•

مصادر البيانات 



-:مصادر اداريه منها•

بيانات التجاره الخارجيه الصادرات والواردات السلعيه•

منها بيانات صادره عن البنك المركزي •

الحساب الختامي للحكومه المركزيه•

الحساب الختامي للوحدات الحكوميه •

بيانات ماليه خاصه عن الهيئات المستقله والجامعات•

.ميزانيات البلديات والمجالس القرويه•

عبتا



بيانات صادره عن وزارة العمل•

بيانات صادره عن وزارة الزراعه•

بيانات صادره عن دائرة الجمارك•

تابع



-:المستخدمةالتصنيفات

 للمنتجاتالتصنيف المركزي/.CPC 2.1

2007للتجارة الخارجيةالنظام المنسق/HS.

 تصنيف وظائف الحكومةCOFOG.

 تصنيف نفقات االسرةCOICOP.

 التصنيف الصناعي الموحد لألنشطةISIC4.

المستخدمهالتصنيفات



خدام المشاكل والصعوبات التي واجهت بناء جداول العرض واالستابرز

2013

من اجل اعداد جداول العرض واالستخدام يجب ان تتوفر البيانات

بحجم كبير وبشكل مفصل وهذا يمثل تحديا كبيرا عند البدء 

ن بعضها مثال عند القيام بعملية تصنيف السلع والخدمات تكو.بالعمل

ن ومع غير مفصلة بشكل دقيق حيث يتم محاولة معالجتها قدر االمكا

تفصيل ذلك يبقى لدينا بعض المشاكل مما يعني االنتقال الى مستوى

.اقل بما ال يؤثر على جودة العمل

-احد مصادر البيانات هو السجالت االدارية وبالغالب يكون هناك

ك اختالف بالمفهوم بين االحصاءات وهذه المصادر مثل دائرة الجمار

ي العامه على المبيعات  مما يتطلب معرفة موظفودائرة الضريبة 

ق مع القسم بهذه المفاهيم الموجوده واستخدام هذه البيانات بما يتف

.مفاهيم جداول العرض واالستخدام



نات في جانب االستخدام ظهرت بعض المشاكل مثل القصور في بيا

نفقات نفقات ودخل االسرة  مثل بند حيوانات حيه لم تظهر في مسح ال

.حيث انها موجوده ضمن بند اللحوم

ة  حسب نوع الخدمال يوجد توزيع واضح بالنسبة للطلب النهائي

وح للهيئات التي التهدف للربح وتم معالجتها ومناقشة ذلك مع المس

.االقتصاديه

وتم مشاكل في تصنيف بعض البيانات في االستمارات من الميدان

.معالجتها ومناقشة ذلك مع المعنين بالمسوح 

ات مشاكل في عدم التحديث المستمر لبيانات التعداد العام للمنش

.االقتصاديه وما ينتج عنه من عدم تغطيه للمسوح االقتصاديه

تابع



 في سلعة القمح ظهر اشكاليه حيث وجد ان العرض اكبر من

ي المسح االستخدام بقيم كبيره وعند العوده الى المنشاة التي ظهرت ف

كانت غير شامله جميع المنشات كون ان هنالك عدد محدد من 

ذلك تم المطاحن تنتج بشكل كبير والحكومه تقوم بدعم هذه المطاحن ل

هذه اعادة التقدير للمطاحن ومناقشة المسوح االقتصاديه لشمولية

.الشركات في المسوح التي تجرى

اقل صناعة االجهزه الكهربائيه وعند تجميعها على مستوي

من التفصيل ظهرت هنالك المعروض اكبر بكثير من

نيف االستخدام وعند التدقيق وجدنا انه هنالك خطا في التص

حيث ان نشاطها الصحيح تجاره وانتاجها هامش تجاري 

يق مع وليس سلع كهربائيه وقد تم اعادة التصنيف والتنس

.المسوح االقتصاديه العادة التصنيف 

تابع



عند تصنيف مصاريف الحكومه العامه حسب التصنيف

واجهتنا مشكلة مصاريف اخرى cpc2.1المركزي للسلع

وهي موجوده ذات قيمه كبيره وهذا يتطلب المزيد من 

بما التصنيف ومن المقترح استخدام هذه االرقام عند التوازن

.يتناسب مع السلع المستخدمه في الحكومه

رقام ضعف وقصور في التنسيق بين الجهات المعنيه باال

االحصائيه سواء من داخل الدائره او خارجها من المؤسسات 

.المختلفه 

عدم توفر التمويل الالزم من اجل القيام ببعض المسوح

.االضافية للتغلب على كثير من المشاكل 

تابع



 العمل جاري حاليا على المراحل النهائيه العداد جداول

والمتوقع االنتهاء 2013لعام ( التوازن)العرض واالستخدام 

.منها نهاية هذا العام

تابع




