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نظاما(SCNT)القوميةللحساباتالتونسيالنظاميكونأنعلىلإلحصاءالوطنيالمعهديعمل

إعدادالسياقهذافيتمقدو.(SCN)المتحدةلألممالقوميةللحساباتالدوليالنظاممعمتناسقا

SCNT)1983لسنةالقوميةللحساباتالتونسيالنظامقاعدة نظاممعمتناسقةبصفة(83

(SEC)القوميةللحساباتاألوروبيبالنظاموباإلستئناس1968لسنةالمتحدةاألممحسابات

اإلقتصادبخصوصياتالتقيدمع(SECN)الفرنسيةالقوميةللحساباتالموّسعالنظاموخاصة

سنةمنالممتدةالفترة1983لسنةالقوميةالحساباتنظامحسبالحساباتوغطت.التونسي

مثّلت1990سنةفإنالقارة،باألسعارالقوميةبالحساباتيتعلقماوفي.2008سنةإلى1983

.لألسعارأساسسنةآخر

المقدمة 01



SCN)المتحدةلألممالقوميةالحساباتنظاممراجعة1993سنةخاللوتمتّ  93).

القوميةللحساباتالتونسيالنظامبمراجعةلإلحصاءالوطنيالمعهدقاماألساس،هذاوعلى

(97SCNT)جعلمماأساسكسنة1997سنةالجديدالنظامهذاوإعتمد.البلدانمختلفغرارعلى

لألممالقوميةالحساباتنظاممعمتناسقة1997لسنةالقوميةللحساباتالتونسيالنظاممنهجيات

ظامنحسبالحساباتنشرغايةإلىالنظامهذاحسبالحساباتإعدادويتواصل1993لسنةالمتحدة

(SCNT 2008).

وفيّإطارّبرنامجّالتوأمةّمعّاإلتحادّاألوربيّشرعّالمعهدّفيّتجديدّسنةّاألساسّباإلعتمادّعلىّنظامّّ

. كسنةّأساس2016وقدّتمّاإلتفاقّعلىّإتخاذّ (SCNT (2008 الحساباتّالقوميةّ

(يتبع)المقدمة  02



الكلياإلقتصادحساباتمنومتكاملةمتماسكةمجموعةمنالقوميةالحساباتنظاميتألف

.المحاسبةاعدوقووالتصنيفاتوالتعريفالمفاهيممنمجموعةإلىتستندالتيوالجداولوالميزانيات

رضتعالتيواإلستخدامالعرضجداولأهمهاومنتأليفيةجداولفيالمعطياتهذهتجميعويتم

أفقيااتالمنتجبهاتظهرجداولخاللمنوذلكاإلقتصاديةالقطاعاتمختلفبينالمتبادلةالعالقة

.عمودياواألنشطة

فةمصفوتتوسطهمااإلستعماالتوجداولالعرضجداولمنواإلستخدامالعرضجداولتتكون

لمضافة،اإبرازالقيمةيتمحيثالدخلتوليدحسابيبينجدولإلىباإلضافةالوسيطاإلستهالك

.التشغيلوفائضاإلنتاجعلىاألداءاتاألجور،

واإلستخدامجداول العرض  03



واإلستخداممراحل تكوين جداول العرض 

الخاصة بالحسابات القوميةالتصانيفإعداد 1.

لجميع المنتجاتالموازاناتإعداد 2.

الوسيط الخاصة بجميع األنشطةواإلستهالكاإلنتاج إحتساب3.

واإلستهالكإعداد المصفوفات الخاصة باإلنتاج 4.

إعداد حساب التوليد5.
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 نشاط107منتج و 400تتكون جداول العرض واإلستخدام من.

:أبرزهاتعتمد المديرية المركزية للحسابات القومية في إعداد الحسابات على جملة من التصانيف

 1996التصنيف التونسي لألنشطة نسخة(NAT1996)المستوحاة من التصنيف العالمي

((CITI Rev 3

2002نسخة نتجاتالتصنيف التونسي للم(CTP2002)المستوحاة من التصنيف العالمي

((CPA 96

 1993حسب نظام الحسابات القومية لألمم المتحدة لسنة تصنيف المعامالت(SCN1993)

ألمم المتحدة مستمد من نظام الحسابات القومية لية و قطاعاتها الفرعية اتتصنيف القطاعات المؤسس

(SCN1993)1993لسنة 

تصنيف وظائف الحكومة : تصانيف أخرى مثل تصنيف المصروفات وفق الغرض(COFOG  )

.(COICOP)و تصنيف االستهالك الفردي 

واإلستخدامجداول العرض  05



منتجلكلواإلستخدامالعرضموازنةإعداديتم

الوارداتواإلنتاجمنالعرضيتكون

مالالرأستكوينوإجماليالنهائيواإلستهالكالوسيطاإلستهالكمناإلستخداماتتتألف

والصادرات

األنشطةحسبموزعينشخص17منيتكونفريقالموازناتهذهإعدادعلىيعمل

.اإلقتصادية

إعدادعنالمسؤولون)التأليفيةالحساباتفريقيقومثمجداولفيالموازناتهذهتجميعيقع

لخاصةابالمعطياتمقارنتهاخاللمنوذلكاألوليةالتحكيمبعملية(واإلستخدامالعرضجداول

.المنتجاتعلىالضرائبأنواعبجميعالمتعلقةوالبياناتالخارجيةبالتجارة

ادةإلعالقطاعاتحساباتمسؤوليعلىالموازناتجميعتوزيعإعادةيقعثانيةمرحلةفي

.األوليةالبياناتإصالح

واإلستخدامجداول العرض  06



:مثال لموازنة العرض واإلستخدام 

واإلستخدامجداول العرض  07

القيمة

السنة

اإلنتاج 

الواردات

الضرائب على الواردات 

هوامش التجارة 

هوامش النقل

ضريبة على القيمة المضافة

ضرائب أخرى على المنتجات

الدعم على المنتجات

الموارد

اإلستهالك الوسيط

اإلستهالك النهائي

تكوين رأس المل الثابت

تغير المخزون

الصادرات

اإلستعماالت 



:من أهم المصادر المستعملة

 المسح السنوي حول األنشطة اإلقتصادية للمؤسسات

 المسح الخماسي للمؤسسات الصغرى

إحصائيات قطاع الفالحة الخاصة بوزارة الزراعة

 إحصائيات التجارة الخارجية

ميزانية الدولة

البيانات اإلحصائية للبنك المركزي وتقارير المؤسسات المالية

تقارير النشاط  والقوائم المالية بالنسبة للمؤسسات العمومية الكبرى.

المصادر اإلحصائية المستعملة 08



التعداد العام لسكان والسكنى

المسح الوطني حول اإلنفاق واإلستهالك ومستوى عيش األسر

المسح الوطني لإلستثمار.

المصادر اإلحصائية المستعملة 09



في سنة األساس

.يتم إنجاز مسح سنوي إستثنائي حول األنشطة اإلقتصادية للمؤسسات•

.اتيةوالخدمالصناعيةالقطاعاتإنتاجلتقديربالمسحعليهاالمتحصلالنتائجتعميميتم•

(ويثانإنتاج–رئيسيإنتاج)المنتجاتحسببالقطاعاتالخاصاإلنتاجهذاتوزيعيتمكما•

السابقادرمصإستعماليتم(المعيشيةواألسروالحكوميةالمالية)األخرىالقطاعاتلبقيةبالنسبة•

...والسكنىللسكانالعامالتعداد,الدولةميزانية,للبنوكالماليةالقوائم:ذكرها

األساسبسعراإلنتاجتقديريتم•

ة خاصة من خالل ذلك يتم تركيب مصفوفة اإلنتاج التي تكون قاعدة إلعداد  مصفوف

بالمعامالت  الفنية بالنسبة لإلنتاج

تقييم اإلنتاج 10



في السنة الجارية

لمؤسساتلاإلقتصاديةاألنشطةحولالسنويالمسحنتائجتعميميتم:القطاعاتلإلنتاجبالنسبة•

فةمصفوبإستعمالالقطاعاتإنتاجإسقاطخاللمنالمنتجاتإنتاجعلىالحصوليقع•

.األساسلسنةالفنيةالمعامالت

 بــــبالنسبة للمنتج        اإلنتاج المتأتي من النشاط       يرمز

 بــــاإلنتاج القطاعي        يرمزP.j=

بــــاإلنتاج المنتج          يرمزPi. =

 اإلنتاج الوطني=

)i()j()Pij(

)j(
i

Pij

)i(
j

Pij

  
i j j i

PijPPij ..

تقييم اإلنتاج 11



:تعرض مصفوفة اإلنتاج على النحو التالي 

تقييم اإلنتاج

يشيرمجموع العمود إلى إنتاج النشاط 

P.jمن جميع المنتجات

)j(

مجموع الصف يمثل قيمة إنتاج المنتج

Pi.من جميع األنشطة اإلقتصادية

)i(
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 في سنة األساس

جميعابإحتسيتمللمؤسساتاالقتصاديةاألنشطةحولاإلستثنائيالسنويالمسحخاللمن-

.معينةلفترةاإلنتاجدائرةفيالمستعملةالمشتريات

اإلقتصاديللنشاطالوسيطاإلستهالكعلىنتحصلالمشترياتكلجمععند-

الوسيطاإلستهالكمصفوفةتكوين

ألخرىاالقطاعاتومنالقطاعنفسمنقطاعكلإحتياجاتتوضحالوسيطاإلستهالكمصفوفة

.إنتاجهمنوحدةإلنتاج

إقتصادينشاطلكلالوسيطاإلستهالكيرمز(j)المنتجمن(i)بــــaij

المشتريبسعرالوسيطاإلستهالكتقييميتم

يطالوسلإلستهالكالفنيةالمعامالتإلحتسابأساسيةكقاعدةالمصفوفةهذهإستعماليتم

الوسيطاإلستهالكتقييم  13



الفنيةالمعامالتمصفوفةإحتسابيتماألساسسنةفي(coefficients techniques)

P.jالنشاطإنتاجعليaijاإلستهالكقيمةبإقتسامijالفنيالمعاملإحتسابيتم

ij=aij/ P.j

لجميعطالوسياإلستهالكإلحتسابالجاريةالسنواتفيالفنيةالمعامالتهذهإستعماليتم

.المنتجات

وقطاعاتاعةالزرقطاعمثلالمنظمةللقطاعاتبالنسبةسنوياالفنيةالمعامالتهذهتحيينيقع

لنفطاتكريرقطاعمثلالصناعيةالقطاعاتوبعضالعامةالحكومةوقطاعالماليةالمؤسسات

المعامالتباقيتحينيتمحينفي.الثابتةبالخليةعنهنعبرماهوووالغازالكهرباءوقطاع

.سنوات10كلالفنية

الوسيطاإلستهالكتقييم  14



16

. المجموع J

Ai. aij
i

ΣAi.=ΣA.j A.j المجموع

الوسيطاإلستهالكتقييم 

عند جمع الصف نتحصل على اإلستهالك     

الوسيط للمنتج المستعمل من جميع األنشطة 

اإلقتصادية              

الجمع عموديا نتحصل على اإلستهالك الوسيط

للنشاط من جميع المنتجات

ΣAi.=ΣAj.

تعرض مصفوفة اإلستهالك الوسيط على  النحو التالي 
:
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 يتم التحصل على البيانات الخاصة بالتجارة الخارجية حسب التصنيف العالمي((NSH

.القوميةوبإستعمال جداول مرور يتم تحويل هذه البيانات حسب التصنيف المستعمل للحسابات

بسعر فوبيتم تقييم الصادرات 

السعر كاف إلى السعر فوببالنسبة للوردات تقع عملية اإلصالح للمرور من 

:على النحو التالي

إعداد الموازنات

المجموع فوباإلصالح كاف  الواردات

-a النقل البحري

-b النقل الجوي

-c التأمين

0 (a+b+c) -(a+b+c) فوباإلصالح كاف 

0 المجموع

16



 ومستوى هالكواإلستالمسح الوطني حول اإلنفاق إستعمالالنهائي لألسر يقع لإلستهالكبالنسبة

.يتم إعداده بالمعهد كل خمس سنواتاألسرالذيعيش 

بسعر المشتريالنهائي اإلستهالكيتم تقييم 

 والمسح ( الواردات)البيانات الخاصة بالتجارة الخارجية إستعماليقع :تكوين رأس المال الثابت

.بالنسبة للمؤسساتلإلستثمارالوطني 

بسعر المشترييتم تقييم تكوين رأس المال الثابت 

 لدخل ا د  ي :حساب تول

لى ويشير إلى توزيع القيمة المضافة ع. يشمل المعامالت التوزيعية المتصلة مباشرة بعملية اإلنتاج

من خالل الضرائب مخصوما منها اإلعانات على )األداءاتاألجراء وعلى رأس المال وعلى 

.والبند الموازن هو فائض التشغيل ( اإلنتاج  والواردات

جداول العرض واالستخدام 17



جداول العرض واالستخدام

:مثال لجداول العرض واإلستخدام للحسابات القومية 

:
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الناتج اإلجمالي الخامإحتساب

إعداد الموازنة العامة وإحتساب الناتج اإلجمالي الخام:

:  يتم إحتساب الناتج اإلجمالي الخام من خالل المعادلة بين الموارد واإلستعماالت كما يلي

لنهائي اإلستهالك ا+ اإلستهالك الوسيط = الضرائب صافي الدعم على المنتجات + الواردات + اإلنتاج 

الصادرات + تغيير المخزون + تكوين رأس المال الثابت + 

ياإلستهالك النهائ= الضرائب صافي الدعم على المنتجات ( + اإلستهالك الوسيط–اإلنتاج ) 

(الواردات–الصادرات +) تغيير المخزون + تكوين رأس المال الثابت + 

:وعلى أساس هذه المعادلة، يقدر الناتج اإلجمالي الخام حسب ثالثة صيغ كما يلي

طريقة اإلنتاج

الضرائب صافي الدعم على المنتجات+ اإلستهالك الوسيط -اإلنتاج =الناتج اإلجمالي الخام

الضرائب صافي الدعم على المنتجات + القيمة المضافة          

19



طريقة اإلنفاق

تغيير المخزون                                                                            + تكوين رأس المال الثابت + االستهالك النهائي = الناتج اإلجمالي الخام

(  الواردات–الصادرات +)

طريقة الدخل

الضرائب صافي الدعم على المنتجات + القيمة المضافة = الناتج اإلجمالي الخام

ي الدعم على الضرائب صاف+ فائض التشغيل + الضرائب صافي الدعم على اإلنتاج + أجور العاملين 

المنتجات 

الناتج اإلجمالي الخامإحتساب 20



وزيع بين السعر بالنسبة لحسابات السلع والخدمات تكون المعطيات بحساب القيمة وتستكمل بعملية ت

.والحجم

نة الجارية بالتالي فإن طريقة إعداد موازنات الموارد واإلستعماالت تتم بطريقة موازية بأسعار الس

.وأسعار السنة السابقة

:يكون ذلك على النحو التالي

(n 1- /n) مؤشر الحجم*(n-1) Y= (n-1 بسعر n)Y

(n 1- /n) مؤشر السعر* (n-1 بسعر n)Y = (n) Y

التوزيع بين السعر والحجم 21



:من أهم المصادر المستعملة إلعداد التوزنات بأسعار السنة السابقة 

 (األحجام  واألسعار مقدمة من قبل وزارة الزراعة)مؤشر الحجم لقطاع الزراعة

 مؤشر اإلنتاج الصناعي(IPI)

مؤشر أسعار البيع عند اإلنتاج الصناعي(IPVI) 

 النسبة لنشاط ب)يتم التعامل مع مؤشر األحجام بالنسبة لألنشطة الخدماتية حسب توفر البيانات مثال

(السياحة يتم  إستعمال عدد الليالي المقضاة كمؤشر للحجم

مؤشر األسعار لإلستهالك العائلي(IPC) 

مؤشرات القيمة  والحجم الخاصة بالواردات والصادرات

 بإستعمال كل هذه الموشرات و المصادر اإلحصائية السابق ذكرها يتم إعداد كل

الموازنات باألسعار الجارية وأسعار السنة السابقة

ض و إستعمال المعماالت الفنية الخاصة باإلنتاج و اإلستهالك الوسيط إلعداد جداول العر

.اإلستخدام باألسعار السنة السابقة 

لتوازنات بأسعار السنة السابقة المصادر المستعملة إلعداد ا 22



ERETES ية الحسابات القومية وفقا لنظام الحسابات القومالعدادهو برمجية معلوماتية مستخدمة((SCN

:من أهم وظائف البرمجية 

 األساسيةاإلقتصاديةحفظ البيانات

 تنظيم العمل الجماعي

(اإلنتاج اإلنفاق والدخل)الناتج اإلجمالي الخام وفقا لثالث المناهج المتبعة إحتساب

البرمجيةإستعمالكيفية 

المستعملة للحسابات القوميةالتصانيفتحميل جميع 1.

المنتجاتتصانيف

األنشطةتصانيف

اإلقتصاديةالقطاعات تصانيف

ERETESبرمجية  23



اإلقتصاديةالمعامالت تصانيف

أخرىتصانيف

توزيع المهام على فريق العمل2.

...(ؤشرات، البيانات الخاصة بالتجارة الخارجية، المالمسوحاتنتائج )تحميل البيانات األولية 3.

القطاعاتمسؤوليتوزيع قاعدة البيانات على 4.

..(    ألجورمثل ا)إتمام الموازنات لجميع المنتجات وتحميل كل المعطيات الخاصة بجميع األنشطة 5.

امواإلستخدجداول العرض مسؤوللدى اإلقتصاديةتجميع كل القواعد الخاصة باألنشطة 6.

عملية التحكيم األولية7.

إعادة توزيع القواعد8.

وكذلك يةاتسسالقطاعات المؤبالخاصة التأليفيةالتجميع النهائي للقواعد وبداية عملية الحسابات 9.

بالحسابات الخاصة بالسلع والخدمات

إعداد عمليات النشر الخاصة بالحسابات القومية   10.
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وشكرا


