
2008I.       Conceptual compliance to the 2008 SNA لعام القومية الحسابات لنظام المفاهيمي االمتثال استبيان

:Is your country compiling estimates for:هل جيمع بلدكم تقديرات تتعلق مبا يلي

جزئياالنعم

  Elements affecting the level of Gross Domestic Product (GDP) andعناصر تؤثر يف حجم اإلنتاج احمللي اإلمجايل وتكوين رأس املال اإلمجايل

Gross capital formation (GCF) 

?the natural growth of cultivated forests included in output and GCF .10%13%75%13هل أُدمج النمو الطبيعي للغاابت املستزرعة يف انتج رأس املال اإلمجايل ويف تكوينه؟ - 10

?the activity of the own-account money lenders included in output .14%13%63%25هل أُدجمت أنشطة املقرضني من احلساب الشخصي يف الناتج؟ - 14

هل يقدَّر انتج البنك املركزي بصورة منفصلة خلدمات الوساطة املالية، وخدمات السياسات النقدية، وخدمات  - 17
%0%63%38اإلشراف الالزمة للرقابة على املؤسسات املالية؟

17. the output of the Central Bank separately for financial intermediation 

services, monetary policy services and supervisory services overseeing 

financial corporations?

هل اشتمل تكوين رأس املال اإلمجايل على جممل نفقات الدفاع اليت تكبدهتا احلكومة العامة يف األصول الثابتة، مبا  - 1
%13%50%38فيها أنظمة األسلحة العسكرية؟

1. the entire defence expenditure on fixed assets, including military 

weapon systems, incurred by general government included in the GCF?

%0%50%50سنة يف تكوين رأس املال اإلمجايل؟ هل أُدجمت مشرتايت برجميات احلاسوب املتوقع استخدامها ألكثر من - 5
5. purchases of computer software expected to be used for more than a 

year included in GCF?

هل تشمل قيمة انتج السلع اليت تنتجها، واخلدمات اليت تقدمها، األسر املعيشية واملؤسسات لغرض االستخدام  - 15
%13%50%38النهائي الذايت، عندما تقدَّر على أساس التكاليف، عائد رأس املال الثابت؟

15. the value of output of goods and services produced by households and 

corporations for own final use, when estimated on cost basis, include a 

return to fixed capital?

%13%50%38هل عوملت الوحدة اليت تضطلع بنشاط تبعي حمض، والكائنة يف موقع مستقل جغرايف، على أهنا مؤسسة مستقلة؟ - 18

18. the unit undertaking purely ancillary activity, located in a 

geographically separate location from establishments it serves, as a 

separate establishment?

هل عومل انتج نشاط صناديق املعاشات التقاعدية غري املستقلة ونظم املعاشات التقاعدية غري املمولة بصورة  - 19
%13%50%38مستقلة؟

19. the output of the activity of non-autonomous pension funds and 

unfunded pension schemes?



هل أُدجمت نفقات تطوير برجميات احلاسوب ألغراض احلساب اخلاص املتوقع استخدامها ألكثر من سنة وألغراض  - 6
%0%38%63البيع يف تكوين رأس املال اإلمجايل ويف انجته؟

6. expenditure on software development on own account expected to be 

used for more than a year and for sale included in GCF and output?

هل أُدجمت النفقات على مجيع قواعد البياانت املتوقع استخدامها ألكثر من سنة، سواء عن طريق الشراء من السوق  - 7
%13%38%50انتج رأس املال اإلمجايل؟ أم عن طريق صناعتها داخليا، يف تكوين رأس املال اإلمجايل وهل أُدمج نفقات تطويرها يف

7. the expenditure on all databases expected to be used for more than a 

year, whether purchased on the market or developed in-house, included in 

the GCF and output?

هل أُدجمت نفقات الرتفيه واملواد األدبية أو الفنية األصلية يف تكوين رأس املال اإلمجايل وهل أُدجمت نفقات تطويرها  - 8
%25%38%38يف انجته؟

8. expenditure on entertainment, literary or artistic originals included in the 

GCF and on their development included in output?

املطارات والطرق واملستشفيات )هل أدرج استهالك رأس املال الثابت يف مجيع األصول احلكومية الثابتة العامة  - 2
%25%25%50مبا فيها نظم األسلحة احلربية؟ (واألرصفة والسدود وحواجز األمواج وأشكال التشييد األخرى ما عدا اهلياكل

2. consumption of fixed capital on all general government fixed assets 

(airfields, roads, hospitals, docks, dams and breakwaters and other forms 

of construction structures including military weapon systems)?

%13%25%63هل أدرجت نفقات البحوث والتنمية يف انتج رأس املال اإلمجايل ويف تكوينه؟ - 3
3. the expenditure on Research and Development included in output and 

GCF?

%13%25%63يف تكوين رأس املال اإلمجايل؟ (الناجحة وغري الناجحة)هل ُرمسلت مجيع نفقات أنشطة استكشاف املعادن  - 4
4. all (successful and unsuccessful) mineral exploration expenditure 

capitalized?
?expenditure on valuables included in the GCF .9%0%25%75هل أُدرجت النفقات على املقتنيات الثمينة يف تكوين رأس املال اإلمجايل؟ -  9

هل ُحسب انتج خدمات الوساطة املالية احملتسبة على حنو غري مباشر ابلفوائد على القروض واملدخرات فقط  - 11
%0%25%75ابستخدام أسعار الفائدة على املدخرات والقروض وسعر فائدة مرجعي؟

11. the output of financial intermediation services indirectly measured 

(FISIM) calculated on loans and deposits only using interest rates on 

deposits and loans and a reference rate of interest?

?the output of FISIM allocated to users .12%0%25%75هل ُخصص للمستخدمني انتج خدمات الوساطة املالية احملتسبة على حنو غري مباشر؟ - 12

%25%25%50هل أُدمج إنتاج مجيع السلع اليت تنتجها األسر املعيشية، سواء ما كان منها للبيع أم ال، يف انتج رأس املال اإلمجايل؟ - 13
13. the production of all goods that are produced by households whether 

for sale or not included in the output?



عدَّلة ومكم ِّالت معدلة لألقساط؟ - 16
ُ
%13%13%75هل يقدَّر انتج خدمات التأمني خبالف التأمني على احلياة ابستخدام املطالبات امل

16. the output of non-life insurance services estimated using adjusted 

claims and/or adjusted premium supplements?

Volume estimatesتقديرات احلجم

?volumes estimated using a chaining procedure on an annual basis .20%0%50%50هل ُقدرت األحجام ابستخدام إجراء تسلسلي سنواي؟ - 20

Social contributions/insuranceاملسامهات االجتماعية/التأمينات

?claims related to catastrophic losses as capital transfers .24%0%80%20هل عوملت املطالبات املتعلقة ابخلسائر الناجتة عن كوارث طبيعية كتحويالت رأمسالية؟- 24

اليت تقدمها  (البطالة أو التقاعد وما إىل ذلك من أجل املرض أو)هل ُخصمت املسامهات االجتماعية غري املمولة  - 21
%25%50%25املشاريع للتعويض على املوظفني، وأُدرجت بشكل مسامهات يف نظام التأمينات االجتماعية؟

21. unfunded social contributions (for sickness, unemployment, retirement 

etc.) by enterprises imputed as compensation of employees and included as 

contributions to social insurance?

?life insurance premiums include premium supplements .23%13%13%75هل تشمل أقساط التأمني على احلياة مكمالت لألقساط؟ - 23

?non-life insurance premiums include premium supplements .22%13%0%88هل تشمل التقديرات التأمينية، خبالف التأمني على احلياة، مكمالت لألقساط؟ - 22

Elements affecting Gross National Income (GNI)العناصر اليت تؤثر يف الدخل القومي اإلمجايل

?reinvested earnings included in the rest of the world account .25%13%13%75هل أُدرجت تقديرات العوائد املعاد استثمارها يف حساابت ابقي بلدان العامل؟ - 25

?foreign workers’ remittances excluded from GNI .26%0%0%100هل اسُتبعدت حتويالت العمال األجانب من الدخل القومي اإلمجايل؟ - 26

Elements not affecting the level of GDP/GNIالدخل القومي اإلمجايل/العناصر اليت ال تؤثر يف مستوى الناتج احمللي اإلمجايل

Valuation of outputتقييم الناتج

 ?27c. value added measured at factor cost%0%71%29(2008ليست جزءا من نظام احلساابت القومية لعام ) (أ)هل تُقي م القيمة املضافة بتكلفة عوامل اإلنتاج؟- ج  - 27
a
 (not part of the 2008 SNA)

?the goods for processing recorded on a net basis .28%0%29%71هل ُسجلت السلع التحويلية على أساس القيمة الصافية؟ - 28

(أ)هل يُقي م الناتج والقيمة املضافة وفقا لألسعار األساسية؟- أ  - 27
75%25%0%27a. output and value added measured at basic prices?

 a

(أ)هل يُقي م الناتج والقيمة املضافة أبسعار املنتجني؟- ب  - 27
100%0%0%27b. output and value added measured at producers’ prices? 

a

Final consumptionاالستهالك النهائي

%0%38%63هل ُقس مت نفقات االستهالك احلكومي النهائي إىل استهالك فردي واستهالك مجاعي؟ - 29
29. government final consumption expenditure broken down into 

individual and collective consumption?

(a) These questions are raised for information only since the SNA allows alternative treatments. 
.هذه األسئلة مطروحة للعلم فقط نظرا ألن نظام احلساابت القومية يسمح مبعامالت بديلة (أ)


