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ج

تصدير

األمم  لمقرر لجنة  التوزيع، 2008، وفقاً  المتعلقة بإحصاءات تجارة  الدولية  التوصيات  أُعدت 
إلى  الفترة من 7  السابعة والثالثين في نيويورك، في  المتخذ في دورتها  المتحدة اإلحصائية 
10 آذار/مارس 2006 *. ففي ذلك المقرر، اعتمدت اللجنة مبادرة ُشعبة اإلحصاءات في األمم 
بأن  وأوصت  التوزيع،  تجارة  إحصاءات  مجال  في  الراهنة  التوصيات  مراجعة  بشأن  المتحدة 
يعكس التنقيح بشكل كامل االحتياجات الخاصة لمختلف مجموعات البلدان وظروفها الخاصة، 

وال سيما احتياجات البلدان التي لديها قطاع كبير غير رسمي.

وقد قامت ُشـعبة اإلحصاءات بإعداد املسـودة األوَّلية للتوصيات الدولية وفقاً للنتائج التي 
توصل إليها االجتماع األول لفريق الخرباء التابع لألمم املتحدة بشـأن إحصاءات تجارة التوزيع، 
املنعقد يف الفرتة من 22 إىل 25 آب/أغسطس 2005. واشتملت املسودة عىل ُمدخالت من املكاتب 
اإلحصائية الوطنية واملنظمات الدولية، تلقتها الُشـعبة يف سياق املشاورات العاملية حول محتوى 
التوصيـات، وقـد أُجريت تلك املشاورات أثناء الفرتة من ترشين الثاني/نوفمرب 2006 إىل كانون 
األول/ديسـمرب 2007. وقام فريق الخرباء باسـتعراض املسـودة واعتمادها يف اجتماعه الثاني 
املعقـود يف الفرتة مـن 16 إىل 19 تموز/يوليه 2007، وُعرضت عىل اللجنة اإلحصائية يف دورتها 

التاسعة والثالثني.

ويف دورتها التاسـعة والثالثني **، املعقودة يف نيويورك يف الفرتة من 26 إىل 29 شـباط/
فرباير 2008، اعتمدت اللجنة اإلحصائية مسـودة التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات تجارة 

التوزيع، 2008، باعتبارها التوصيات الدولية الجديدة إلحصاءات تجارة التوزيع.

ويأتي إعـداد التوصيات الدولية املتعلقـة بإحصاءات تجارة التوزيـع، 2008، كجزء من 
جهود ُشـعبة اإلحصاءات التي تهدف إىل تعزيـز األُسس املنهجية والتشغيلية لدى البلدان إلعداد 
إحصاءات اقتصادية أساسـية يف شـكل متكامل، بما يف ذلك تعزيز تماسـك تلك اإلحصاءات عرب 
القطاعـات املختلفـة يف االقتصـاد وتعزيز ثبات املفاهيـم فيما يتعلق بإحصـاءات االقتصاد عىل 
املسـتوى الكيل، وضمان إنتاج إحصاءات رسـمية لتجارة التوزيع يف شـكل يتسم بأكرب قدر من 

الكفاءة.

وتوفِّـر التوصيـات الدولية املتعلقة بإحصـاءات تجارة التوزيـع، 2008، اإلطار املنهجي 
الشامل لجمع إحصاءات تجارة التوزيع يف جميع البلدان، وتجميع تلك اإلحصاءات، بغض النظر 
عن مسـتوى التنميـة يف ُنظمها اإلحصائية. وهذه التوصيات موجهة أساسـاً إىل موظفي املكاتب 
اإلحصائية الوطنية املهتمني بجمع تلك اإلحصاءات. وتحتوي هذه التوصيات أيضاً عىل معلومات 
وفرية يمكن أن تفيد مستعميل البيانات املهتمني بالحصول عىل فهم أفضل لطبيعة بيانات تجارة 

التوزيع.

الوثائق الرسمية للمجلس االقتصادي   *

واالجتماعي، 2006، امللحق رقم 4 
)E/2006/24(، الفصل األول - جيم، 

املقرر 102/37.

الوثائق الرسمية للمجلس االقتصادي   * *

واالجتماعي، 2008، امللحق رقم 4 
)E/2008/24(، الفصل األول - باء، 

املقرر 107/39، الفقرة )ب(.



التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع، 2008 د

تنويه

التوزيع، 2008، ُشعبة اإلحصاءات  المتعلقة بإحصاءات تجارة  الدولية  التوصيات  قام بإعداد 
في األمم المتحدة بالتعاون مع أعضاء فريق الخبراء التابع لألمم المتحدة المعني بإحصاءات 
تجارة التوزيع. ويضم فريق الخبراء كالً من )بالترتيب األلفبائي(: فرانسسكو أردافين - بيريز 
)المكسيك(، وأنطوني أموزو )غانا(، وفوزية أمين )ماليزيا( ، وماريا يوجينيا أولدين )شيلي(، 
)منغوليا(،  بادامتستسج  وباتجرغال  )منغوليا(،  أيونسورين  )كندا(، وبيبش  إيفانز  وريتشارد 
وأوديل بوفار )فرنسا(، وحسن حسنين )مصر(، ويان دو )الصين(، ومحمد رضا دوستمحمدي 
)بولندا(، وريناتو راسيا )كندا(، وآن راسل  إيران اإلسالمية(، ومالغورزاتا ديتمان  )جمهورية 
)البرازيل(، وبول سلفان )أستراليا(، وأليخ  المتحدة األمريكية(، وروبيرتو سالدانها  )الواليات 
شيمبراشاناراكون  وشاليرمكون  )الدانمرك(،  شيريفيشينكو  وناتاليا  )الهند(،  ساهو  كومان 
)أوكرانيا(، ورومولو  ألبيرتو غارسيا زنابريا )بيرو(، وأناتولي فريزورنكو  )تايلند(، وخوسيه 
فيروال )الفلبين(، وبراالد كومار )الهند(، وألكسندر كيفيش )االتحاد الروسي(، وهون - كوان 
الم )الصين، إقليم هونج كونغ اإلداري الخاص(، وكليفورد لويس )ترينيداد وتوباغو(، ومايكل 
وآيرلندا  العظمى  لبريطانيا  المتحدة  )المملكة  مورغان  ودارين  أفريقيا(،  )جنوب  ماناميال 
الشمالية(، وكوي هوي مين )سنغافورة(، وليوناردو نونييز )شيلي(، وأون - بيو هونغ )منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي(. 

وُتعـرِب ُشـعبة اإلحصاءات يف األمم املتحـدة عن امتنانها ألعضاء فريـق الخرباء لتعاونهم 
املثمر. وتثمِّن مسـاهماتهم القيِّمة طوال فرتة إعداد مسـودة التوصيات وأثناء االجتماعني اللذين 
عقدهمـا فريق الخرباء. وتنوه الشـعبة عىل وجه الخصوص بمسـاهمة ماركو النسـيتي )الخبري 
االستشـاري بُشـعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة(، الذي قام باستعراض وتقييم هذه التوصيات 

الدولية يف مجال إحصاءات تجارة التوزيع.

وُتعـرِب ُشـعبة اإلحصاءات يف األمم املتحـدة أيضاً عن امتنانها ملكاتـب اإلحصاء الوطنية، 
واللجان اإلقليمية، واملنظمات الدولية، وللخرباء، ملا قدموه من مالحظات أثناء املشـاورات العاملية 
بشأن محتوى التوصيات الدولية إلحصاءات تجارة التوزيع، 2008، التي أسهمت يف إكمال إعداد 

املسودة بنجاح.

وقـد تم إعداد التوصيات وتنظيم اجتماعات فريق الخرباء تحت إرشاف وإرشـاد فالديمري 
ماركونكـو. وكانت يوليا أنتونوفا مسـؤولة مبـارشة عن النص وعن تنظيم املشـاورات العاملية. 
وسـاعدهما يف هذه املهمة موظفو ُشـعبة اإلحصاءات التالية أسـماؤهم: ثرينـو أليو بالد، وأرلني 
أدريانو وغريتا سالزبوري، يف املرحلة األوىل من العمل. وكان للتعاون مع غوالب سينغ، الذي كان 
مسـؤوالً عن إعداد نص التوصيات الدولية بشـأن اإلحصاءات الصناعية، 2008، أثره يف ضمان 

تنسيق املبادئ العامة واملفاهيم والتعاريف يف كلتا الوثيقتني.



هـ

املحتويـات

الصفحة

جتصديـر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

دتنويـه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1مقدمة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

الفصل

9نطاق إحصاءات تجارة التوزيع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -األول

 . . . . . . . . . . . ً تجارة التوزيع باعتبارها نشاطاً اقتصاديا  - 9ألف 

نطاق تجارة التوزيـع وهيكلها يف التصنيف الصناعي الدويل   - باء 
10املوّحد لجميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 . . . . . . . . . 

نطاق وهيكل تجارة التوزيع يف التصنيف املركزي للمنتجات،   - جيم 
15التنقيح 2، ويف تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض . 

تجارة التوزيع يف تصانيف األنشطة األخرى . . . . . . . . . .   - 16دال 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . مواضيع مختارة تتصل بالحدود  - 18هاء 

اإلسناد الخارجي: الحدود بني تجارة الجملة والصناعة   -  1
18التحويلية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . التمييز بني تجارة التجزئة والخدمات املالية  -  219

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نطاق تجارة التوزيع  - 20واو 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -الثاني 21الوحدات اإلحصائية ووحدات اإلبالغ

نظرة عامة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   - 21ألف 

تعريف الوحدات اإلحصائية املختارة . . . . . . . . . . . . . . .   - 22باء 

توصيات بشـأن الوحدات اإلحصائية ووحـدات إبالغ وجمع   - جيم 
25املعلومات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

تعيـني الوحدات اإلحصائيـة يف كيانات مختـارة تختص بها   - دال 
27تجارة التوزيع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

الوحدات اإلحصائية يف القطاع غري الرسمي. . . . . . . . . . .   - 29هاء 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -الثالث 33خصائص الوحدات اإلحصائية

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رمز التعريف  - 33ألف 

املوقع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   - 34باء 

نوع النشاط. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   - 35جيم 

الشـكل الثالـث - 1 شـجرة القرار بشـأن تصنيف وحدة 
39تجارة الجملة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

الشـكل الثالـث - 2 شـجرة القرار بشـأن تصنيف وحدة 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39تجارة التجزئة

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نوع العملية  - 41دال 



التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع، 2008 و

الصفحة

نوع التنظيم االقتصادي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   - 44هاء 

نوع التنظيم القانوني ونوع امللكية . . . . . . . . . . . . . . . .   - 45واو 

الحجم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   - 47زاي 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخصائص الديمغرافية  - 48حاء 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرتة التشغيل  - 49طاء 

51بنود البيانات وتعاريفها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -الرابع

فهم الروابط بني املحاسبة التجارية واإلحصاءات االقتصادية   - ألف 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51األساسية

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . االختالفات يف املصطلحات  -  152

االختالفات يف قواعد املحاسبة التجارية . . . . . . . . .   -  252

تعريف بنود البيانات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   - 53باء 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الديمغرافيا  -  153

 . . . . . . . . . . . خصائص الوحدات اإلحصائية 53) أ ( 

عدد الوحدات اإلحصائية . . . . . . . . . . . . . .  53)ب( 

العمالة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -  254

عدد األشخاص املشتغلني . . . . . . . . . . . . . .  54) أ ( 

متوسط عدد األشخاص املشتغلني. . . . . . . . .  60)ب( 

ساعات العمل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61)ج( 

تعويضات املستخدمني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -  363

نفقات أخرى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -  467

 . . . . . . . . . . . . . . . . . 67مشرتيات السلع والخدمات

رقم األعمال، واملبيعات، والبضائع املشحونة، واإليرادات   -  5
73من الخدمات واإليرادات األخرى . . . . . . . . . . . . . . 

رقـم األعمـال، واملبيعات، والبضائع املشـحونة،  ) أ ( 
73واإليرادات من الخدمات واإليرادات األخرى . . 

الجـدول الرابع - 1 مقارنة بني مفاهيم رقم 
75األعمال/املبيعات، واإليرادات، واملتحصالت 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . التجارة اإللكرتونية 79)ب( 

بنود البيانات الخاصة بالكمية . . . . . . . . . .  79)ج( 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املخزون  -  682

الرضائب واإلعانات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -  784

الناتج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -  885

 . . . . . . . . . . . االستهالك الوسيط ومدخالت اإلنتاج  -  987

القيمة املضافة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -  1088

األصول، والنفقات الرأسمالية، والتكهني واإلهالك . .   -  1188

95مؤرشات األداء. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -الخامس



ز املحتويــات

الصفحة

الحاجة إىل مؤرشات األداء. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   - 95ألف 

أهداف مؤرشات األداء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   - 95باء 

أنواع مؤرشات األداء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   - 96جيم 

معدالت النمو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -  196

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مؤرشات الِنسب  -  298

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مؤرشات الحصص  -  399

مؤرشات إضافية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   - 100دال 

كيفية تفسري مؤرشات األداء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   - 100هاء 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . -السادس 103مصادر البيانات وطرق تجميع البيانات

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مصادر البيانات  - 103ألف 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . مصادر البيانات اإلحصائية  -  1103

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مصادر البيانات اإلدارية  -  2108

االسـتقصائية  للدراسـات  كإطـار  األعمـال  ِسـجل   -  3
110اإلحصائية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

الشـكل السادس - 1 روابط الهرم التنظيمي بني مجموعة 
112من املؤسسات، وبني املؤسسة واملنشآت التي تنتمي إليها 

طرق تجميع البيانات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   - 113باء 

اسرتاتيجية جمع البيانات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   - 117جيم 

الشـكل السـادس - 2 اسـرتاتيجية عامة لجمـع البيانات 
118ملختلف قطاعات االقتصاد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . طريقة إجراء الدراسات االستقصائية  - 119دال 

 . . نطاق الدراسات االستقصائية لتجارة التوزيع وتغطيتها  - 122هاء 

الفرتة املفّضلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   - 123واو 

125إحصاءات تجارة التوزيع عىل املدى القصري . . . . . . . . . . . . . . . . -السابع

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخلفية  - 125ألف 

األرقام القياسية لتجارة التوزيع . . . . . . . . . . . . . . . . . .   - 126باء 

نظرة عامة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -  1126

األرقام القياسية لرقم األعمال يف تجارة الجملة وتجارة   -  2
128التجزئة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعديالت املوسمية  - 129جيم 

مفاهيم أساسـية لتطبيقها يف تجميـع البيانات املعّدلة   -  1
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ً 130موسميا

املبادئ األساسية للتعديالت املوسمية ونماذجها . . .   -  2131

التأثريات عىل مدار السنة. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -  3133

برمجيات التعديالت املوسمية. . . . . . . . . . . . . . . .   -  4135

بيانات خط األساس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   - 137دال 



التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع، 2008 ح

الصفحة

الحاجـة إىل بيانات خط األسـاس يف إحصاءات تجارة   -  1
137التوزيع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

املبـادئ والطرق األساسـية للقياس عـىل بيانات خط   -  2
138األساس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

بيانـات خـط األسـاس وتجميـع إحصـاءات تجـارة   -  3
140التوزيع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

143نوعية البيانات والبيانات الفوقية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -الثامن

تعزيز نوعية بيانات تجارة التوزيع . . . . . . . . . . . . . . . .   - 143ألف 

الشـكل الثامن - 1 الصلة بني إطـار تقييم نوعية البيانات 
لصنـدوق النقـد الـدويل، وتعريـف النوعيـة يف النظـام 
اإلحصائـي األوروبـي، وإطـار قياس النوعيـة يف منظمة 

 . . . . . . . . . . . . 144التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

مؤرشات النوعية مقابل املقاييس املبارشة للنوعية. . . . . . .   - 148باء 

الجـدول الثامـن - 1 املؤرشات الرئيسـية لقيـاس نوعية 
150إحصاءات تجارة التوزيع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

البيانات الفوقية إلحصاءات تجارة التوزيع . . . . . . . . . . .   - 150جيم 

153النرش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -التاسع

اإلبالغ الوطني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   - 153ألف 

اإلبالغ الدويل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   - 158باء 

الجـدول التاسـع -1 قائمة بنـود البيانـات يف إحصاءات 
158تجارة التوزيع من أجل النرش الدويل بوترية سنوية . . . 

الجـدول التاسـع - 2 قائمـة بنود البيانـات يف إحصاءات 
159تجارة التوزيع ألغراض النرش الدويل مع تواتر فصيل . . 

الجـدول التاسـع - 3 قائمـة بنود البيانـات يف إحصاءات 
159تجارة التوزيع ألغراض النرش الدويل مع تواتر شهري . 

املرفقات

161قائمة بنود بيانات الستعمالها يف إحصاءات تجارة التوزيع . . . . . . . . . -األول

قائمة األنشـطة املسـتبعدة من نطاق أقسـام وفروع تجارة التوزيع وفقاً -الثاني
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171للتنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوّحد

تحديد النشـاط الرئييس للوحدة اإلحصائية باسـتعمال طريقة التصنيف -الثالث
175من أعىل إىل أسفل يف سياق تجارة الجملة والتجزئة . . . . . . . . . . . . . . 

177املراجع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



1

مقدمـة

ل إحصاءات تجارة التوزيع أحد املجاالت املوضوعية يف اإلحصاءات  الخلفية. تشكِّ  -  1
االقتصادية، ومهمتها هي تقديم بيانات عن الوحدات االقتصادية التي يرتكز نشـاطها األسـايس 
يف تجارة الجملة والتجزئة )أي البيع دون أي عمليات تحويل( ألي نوع من السـلع مجتمعة، مع 
أداء خدمـات عارضـة تتصل بالبيع مثل اإلصالح والرتكيب والتسـليم. ويرجـع االهتمام املتزايد 
بإحصاءات تجارة التوزيع إىل الزيادة املطردة يف إسهام تجارة التوزيع يف كامل االقتصاد الوطني 
يف معظـم البلدان من حيـث القيمة املضافة والعمالة. وال تزداد أهميـة تجارة التوزيع باعتبارها 
 حلقـة الوصل بني منتجي السـلع ومشـرتي السـلع فحسـب الذين ُيعـّدون بمثابـة املقيمني يف 

اقتصـاد ما، وإنما بني الذين يعملون كمصدرين ومسـتوردين يف السـوق العاملية أيضاً. ويف هذا 
السـياق، يصبح توفري إحصاءات من نوعية عالية عن تجـارة التوزيـع مطلباً ال غنى عنه إلجراء 
مة تنظيماً جيداً ويمكن  أي تحليل متعمِّق للعوملة. وتجارة التوزيع يف البلدان املتقدمة النمـو منظَّ
حرصها باسـتخدام الوسائل اإلحصائية املعتادة، ولكن الوضع يختلف يف البلدان النامية حيث ال 
يـزال جزء كبري من تجارة التوزيع يتم القيام به يف القطاع غري الرسـمي لالقتصاد مما يزيد من 

صعوبة مالحظته إحصائياً.

وقـد انتبهت اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة منذ أوائل خمسـينات القرن املايض   -  2
إىل الحاجة إىل تحسـني املقارنة الدولية للبيانات الخاصة بتجارة التوزيع فيما بني البلدان. وبعد 
إكمال األعمال التحضريية، اعتمدت اللجنة يف دورتها التاسعة املعقودة يف عام 1956 أول مجموعة 
من التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع 1. وجاءت هذه التوصيات عىل أسـاس 
تقريـر فريق الخرباء املعني بإحصاءات تجـارة التوزيع )E/CN.3/L.36(، وتعليقات البلدان عىل 
ذلـك التقرير، وتقرير الـدورة الثانية للفريق العامـل املعني بإحصاءات تجـارة التوزيع التابع 
ملؤتمـر خرباء اإلحصاء األوروبيني. وتم بعد ذلك تنقيح تلـك التوصيات. ويف عام 1974 اعُتمدت 
التوصيـات الدولية املتعلقة بإحصـاءات تجارة التوزيع والخدمات 2 مـن ِقبَل اللجنة اإلحصائية 
يف دورتهـا الثامنة عـرشة 3. ويف عام 1977، وبنـاًءَ عىل طلب اللجنة اإلحصائيـة لألمم املتحدة، 
نرشت ُشـعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة دليالً بعنوان تنظيم الدراسـات االسـتقصائية يف تجارة 
التوزيـع وإجراؤهـا 4. ومنذ عام 1974، لـم ُتدرج اللجنة اإلحصائية إحصـاءات تجارة التوزيع 
عـىل جدول أعمالهـا كبنـد مسـتقل. إالّ أن املسـائل املتعلقة بتجارة الجملـة والتجزئة واملتصلة 
أساسـاً بإحصاءات الخدمات والتصانيف االقتصادية كانت ُتنظر يف سـياق عمل اللجنة. وتعترب 
التوصيـات الدوليـة الحالية املتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيـع، 2008، أحد املدخالت الجديدة 
يف سلسـلة املعايري اإلحصائية الدولية التي دأبت ُشـعبة اإلحصاءات عىل إصدارها بغرض تقديم 

إرشادات إىل البلدان بشأن جمع بيانات تجارة التوزيع وتجميعها.

الغـرض من التوصيـات الدولية املتعلقة بإحصـاءات تجـارة التوزيع، 2008.   -  3
الهـدف الرئييس من هذه النـرشة هو تقديم توصيات بشـأن املفاهيم والتعاريـف والتصنيفات 
ومصـادر البيانات وطرق تجميع البيانات والُنهج التـي ُتتبع يف تقييم نوعية البيانات، والبيانات 
الفوقية، وسياسـات النرش، التـي تطبَّق يف مجال إحصاءات تجارة التوزيع. وتشـمل التوصيات 
أيضاً عدداً من املواضيع املحدَّدة التي تبنيَّ أنها تحتاج إىل إرشادات إضافية، مثل معاملة وحدات 

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس   1

االقتصادي واالجتماعي، الدورة 
الثانية والعرشون، امللحق رقم 7 
)E/2876(، الفصل الرابع - ألف.

ورقات إحصائية، العدد 57،   2

)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع: 
.)E.75.XVII.9

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس   3

االقتصادي واالجتماعي، الدورة 
الثامنة والخمسون، امللحق رقم 
E/5603( 2 وCorr.1(، الفصل 

السادس.

دراسات يف الطرق، العدد 19   4

)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع: 
.)E.77.XVII.3
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القطاع غري الرسـمي، وتجميع األرقام القياسـية لتجارة التوزيع، والتعديالت املوسـمية، وما إىل 
ذلـك. وتتفق التوصيات الواردة يف هذا املنشـور مع التوصيات الصـادرة يف مجاالت اإلحصاءات 
االقتصادية األخرى مثل اإلحصاءات الصناعية وإحصاءات التشـييد، وغري ذلك من املجاالت التي 
تحتــاج إىل إحصــاءات هيكليـة وقصرية املـدى، وتجميع األرقام القياسـية ومؤرشات األداء - 

وأخرياً وليس آخراً - فقد تم التنسيق بني هذه التوصيات ونظام الحسابات القومية، 2008.

وتم وضع هذه التوصيات من أجل ضمان إنتاج إحصاءات لتجارة التوزيع تتفق   -  4
مـع احتياجـات مجتمع املسـتعملني وتفيد واضعي السياسـات العامة وتكون حسـنة التوقيت، 
ويعتمد عليها بشكل جيد، وتكون قابلة للمقارنة الدولية. ويمكن تطبيق هذه التوصيات يف جميع 
البلدان بغض النظر عن مسـتوى تطور ُنظمها اإلحصائية. وينبغي التأكيد مع ذلك عىل أن هذه 
التوصيـات ال يقصد بها أن تكون منهاجاً ملزمـاً، وإنما ينبغي تنفيذها من ِقبل مكاتب اإلحصاء 
الوطنية بطريقة تتفق مع ظروف كل منها، بما يف ذلك احتياجات املستعملني التي يمكن التعرُّف 
عليها، واملوارد املتاحة لتلك املكاتب وأولوياتها، والعبء الذي يتحمله املجيبون عىل االستبيانات.

ز التوصيـات الحالية عىل تجميع اإلحصاءات الهيكليـة وكذلك اإلحصاءات  وتركِّ  -  5
القصـرية املـدى. واإلحصـاءات الهيكلية التي تتصل بتجـارة التوزيع هي اإلحصـاءات الخاصة 
ـق من أجل إعطاء صورة صحيحة عن هيكل املؤسسـات التجارية عىل  باإلنتاج التي ُتجمع وتنسَّ
املسـتويات الوطنية واإلقليمية والدولية، وعن نشاط تلك املؤسسـات وتنافسيتها وأدائها. وتوفِّر 
هذه اإلحصاءات عادة معلومات تشـري إىل سـنة مرجعية كاملة. وهي تبني التغيريات من سنة إىل 
أخـرى، ويمكن االسـتفادة منهـا يف الحكم عىل مدى دقة البيانات املوسـمية التي يتم جمعها من 
عينـات أصغـر حجماً يف العـادة. وأخرياً، فإن هـذه اإلحصاءات يمكن أن توفِّر رقم خط أسـاس 
للمجتمع اإلحصائي يجري عىل أساسـه تحليل البيانات الناتجة عن عمليات املسح التجاري التي 
تجرى بشكل متباعد أو غري منتظم أو ملرة واحدة. ويف املقابل، فإن إحصاءات تجارة التوزيع التي 
تجـرى عىل فرتات قصرية األمد هي إحصاءات دون سـنوية تتصـل باإلنتاج، ويجري جمعها من 
أجل مراقبة النشـاط االقتصادي فيما يتعلق بالتحركات القصرية األمد يف اإلنتاج والقيمة املضافة 
للوحـدات التجارية، والعمالة يف قطاع التجارة، وما إىل ذلك. وُتسـتعمل هذه اإلحصاءات عادة يف 

إنتاج مؤرشات شهرية أو موسمية، وكثرياً ما تأخذ شكل أرقام قياسية.

الحاجة إىل هذه املراجعة للتوصيات: لم تجر مراجعة للتوصيات الدولية املتعلقة   -  6
بإحصاءات تجارة التوزيع يف مجملها منذ عام 1974، ولذلك فهي تحتاج إىل مراجعة من أجل:

مواكبة المعاملة اإلحصائية للتطورات االقتصادية الجديدة في قطاع تجارة التجزئة،  )أ( 
ووضع توصيات بشـأنها؛ ومن هـذه التطورات: تكامل سالسـل التوزيع، واألهمية 
المتزايـدة لمجموعـات المؤسسـات، والنجـاح الذي حققتـه األنمـاط الجديدة من 
االرتباطات التجارية مثل عقود االمتياز، والدور المتزايد لمراكز التسـوق، والتوسع 
في التجارة اإللكترونية، والعولمة، والزيادة المطردة في دور القطاع غير الرسـمي 

في البلدان األقل نمواً؛

ضمـان تنفيذ نهج متكامل فـي تجميع اإلحصاءات االقتصادية األساسـية لمختلف  )ب( 
أنواع األنشطة االقتصادية، وخاصة تحقيق التناسق مع التوصيات الدولية المتعلقة 
باإلحصاءات الصناعية. وقد أثبتت الممارسة العملية أن توحيد المفاهيم والتعاريف 
والطرق واإلجراءات المستخدمة في الجوانب المشتركة في االستقصاءات االقتصادية 
تنجـم عنه مزايا واضحة. ويتضمن هذا تنسـيق توصيات إحصاءات تجارة التوزيع 
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مع المعايير اإلحصائية الدولية المسـتكملة حديثاً، مثل التوصيات الدولية المتعلقة 
باإلحصـاءات الصناعية، 2008، وهي توصيات يجـري تحديثها جنباً إلى جنب مع 
تحديـث التوصيـات الدولية المتعلقة بإحصـاءات تجارة التوزيـع، 2008، ونظام 
د لجميع األنشـطة  الحسـابات القومية، 2008، والتصنيف الصناعي الدولي الموحَّ

االقتصادية، التنقيح 4 5، والتصنيف المركزي للمنتجات، التنقيح 2 6؛

ضمان التناسـق مع المفاهيم والتعاريف والمصطلحات المسـتخدمة في النشرات  )ج( 
اإلحصائيـة والقواعد اإلحصائية السـارية للمنظمات الدولية األخـرى، مثل: النظام 
اإلحصائي للمجتمعات األوروبية، بشـأن وضع ِسـجالت إحصائية لألعمال، وتنفيذ 
التوصيات الخاصة باإلحصاءات الهيكليـة والقصيرة األمد الخاصة بقطاع األعمال؛ 
ومنظمـة التعـاون والتنمية في الميـدان االقتصادي، فيما يتعلـق بقياس االقتصاد 
غيـر المنظـور، ووضع رقم قياسـي إلنتاج الخدمـات، والنواحـي الديمغرافية في 
قطاع األعمـال، وعرض البيانات والبيانات الفوقية وإبالغها؛ ومنظمة العمل الدولية 
فيمـا يتعلق بالتصنيف الدولي لحالة العمالة، وإحصـاءات العمالة في القطاع غير 

الرسمي، وقياس وقت العمل؛

وضع إرشادات بشأن المتغيرات التي ُتستخدم في جمع البيانات، ومصادر البيانات  )د( 
وطرق التجميع، وإبراز الممارسـات الجديدة في مجال جمـع البيانات وتجميعها، 
التـي أدت إلى تحسـين نوعيـة البيانات اإلحصائيـة وتغطيتها فيمـا يخص تجارة 

التوزيع؛

ضمـان توحيد طرق اإلبـالغ الدولية عمالً علـى إقامة قاعدة بيانات عالمية بشـأن  )هـ( 
تجارة التوزيع وتوفير ُسبل النفاذ إلى المعلومات الخاصة بهياكل األسواق العالمية 

ودينامياتها وكذلك بأداء قطاع تجارة التوزيع في مختلف البلدان؛

مواكبة الظهور المتواصل لباقي قطاع الخدمات في معظم االقتصادات حول العالم  )و( 
وزيـادة حجم الترابط بين تجارة التوزيع وأنشـطة الخدمـات األخرى وتعقيد تلك 

الروابط في داخل المؤسسات وفيما بينها.

إطار متكامل مشرتك لتجميع اإلحصاءات االقتصادية األساسية. ينبغي النظر إىل   -  7
التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع، 2008، باعتبارها أحد املكوِّنات يف اإلطار 
املتكامل املشـرتك لتجميـع اإلحصاءات االقتصادية األساسـية التي تقوم بها ُشـعبة اإلحصاءات 
يف األمم املتحدة. ويشـمل هذا اإلطار مجموعة واسـعة من املواضيع، منهـا الوحدات اإلحصائية، 
والتصانيف، وتعاريف بنود البيانات، مع تغطية لألنشطة عىل نطاق االقتصاد بكامله، مما يتيح 
قة يعتمد عليها، وتتسم باملرونة، وبمستوى التفاصيل الذي  عملية تجميع متسقة إلحصاءات منسَّ
يلبـي احتياجات الحكومات ومجتمـع األعمال والوكاالت اإلقليمية والدولية، ويوفِّر أساسـاً متيناً 
لتجميع الحسـابات القومية. وهو يهدف إىل تيسـري دراسة األنشطة الصناعية وأنشطة الخدمات 
يف مجاالت األعمال، وإتاحة إمكانية إجراء مقارنات بني مختلف األنشطة بغض النظر عن تنوعها، 

وفيما بني البلدان، بغض النظر عن اختالف عاداتها وترشيعاتها.

ملخص التغيريات يف التوصيـات. يمكن تلخيص الفوارق بني التوصيات الحالية   -  8
وتوصيات عام 1974 عىل النحو التايل:

النطاق. تعرِّف التوصيات الحالية نطـاق إحصاءات تجارة التوزيع بأنه اإلحصاءات  )أ( 
التـي تعكـس خصائص وأنشـطة الوحدات التي تنتمـي إلى قطاع تجـارة التوزيع 

منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع:   5

.E.08.XVII.25

منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع:   6

.E.08.XVII.7
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في االقتصـاد. ونطاق قطاع تجارة التوزيع معرَّف فـي التصنيف الصناعي الدولي 
الموحـد لجميع األنشـطة االقتصادية، التنقيـح 4، باعتباره يشـمل جميع الوحدات 
المقيمة المعترف بها كوحدات إحصائية، والتي يمكن تصنيفها في إطار الباب زاي، 
تجـارة الجملة والتجزئة؛ وإصالح المركبات ذات المحـركات والدرَّاجات النارية، أيًّا 
كان حجمهـا، وبغض النظر عن شـكل التنظيم االقتصـادي والقانوني والملكية. أما 
أنشطة تجارة التوزيع التي تقوم بها كيانات غير مصنَّفة في الباب زاي في التصنيف 
الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4، فليست مشمولة في 
إحصاءات تجارة التوزيع. ولم تشتمل التوصيات السابقة على تعريف لقطاع تجارة 
التوزيع، وإنما كانت تشـير إلى جميع المنشآت المشـتغلة أساساً في تجارة الجملة 
والتجزئــة، والمطاعم والفنـادق وفي خدمات مختارة. ووفقـاً للتصنيف الصناعي 
الدولــي الموحد لجميع األنشـطة االقتصادية، التنقيح 4، فإن الوحدات المشـتغلة 
أساسـاً في تقديـم خدمات الفنادق والمطاعـم مصنَّفة اآلن في الباب طاء، أنشـطة 
خدمات اإلقامة والطعام، والوحدات المشـتغلة أساسـاً في إصالح السلع الشخصية 

واألُسرية مصنفة في القسم 95 في الباب قاف، أنشطة الخدمات األخرى؛

الوحـدات اإلحصائيـة. يحتـوي التنقيـح الحالي للتوصيات على مناقشـة أكثر شـموالً  )ب( 
وتفصيالًً للوحدات اإلحصائية المسـتخدمة في جمـع إحصاءات تجارة التوزيع، بما في 
ذلك معاملة الوحدات اإلحصائية في القطاع غير الرسمي، وتحديد مواقع كيانات مختارة 
توجد بصفة خاصة في تجارة التوزيع، مثل سالسل متاجر التجزئة، والمتاجر المتعددة 
األجنحة، والمتاجر العاملة بموجب عقود امتياز، وأماكن األسواق، وما إلى ذلك. ويتضمن 
التنقيح إرشادات أكثر تحديداً من أجل تحديد الوحدات التجارية وتصنيفها على الشكل 

المناسب وفقاً لمبادئ نظام الحسابات القومية المنقَّح وتصنيف األنشطة؛

بنـود البيانات. تمت مراجعة وتحديث قائمة بنـود البيانات وكذلك تعاريفها. وعلى  )ج( 
وجه الخصوص، تشتمل التوصيات على عرض أكثر تفصيالً لبنود الدخل واإلنفاق، 
وعلى تعريف مبيعات التجارة اإللكترونية بشكل منفصل، وعرض قيمة رقم األعمال 
حسـب فئات المنتجات. وتم التنسيق الكامل بين قوائم بنود البيانات وترميزها في 

هذه التوصيات وفي التوصيات الدولية المتعلقة باإلحصاءات الصناعية، 2008؛

مؤشـرات األداء. تعكس هـذه التوصيات الحالية زيادة االهتمـام بتقييم األداء العام  )د( 
لقطاع تجارة التوزيع. فعالوة على أنها توفر تجميعاً لبنود البيانات األساسية فإنها 
تحدِّد مجموعة من المؤشـرات التي تستعمل في رصد الربحية واإلنتاجية والكفاءة 
لقطاع تجارة التوزيع في مجمله أو في بعض أقسـامه. وبعض هذه المؤشـرات لم 

يكن جزًءا من اإلصدار السابق من هذه التوصيات؛

ـع هذه التوصيات إلـى حد كبير  مصـادر البيانـات وطرق تجميـع البيانات. تتوسَّ )هـ( 
فـي وصف مصادر البيانـات وطرق تجميع البيانات، فهي تتضمن، مثالً، مناقشـة 
مختلف أنواع مصادر البيانات اإلحصائية واإلدارية؛ وِســِجل األعمال واسـتخدامه 
كإطار للدراسـات االسـتقصائية اإلحصائيـة، وطرق تجميع البيانـات التي تنفذها 
مكاتـب اإلحصاء من أجل رفع مسـتوى البيانات التي ُتجمع عـن إحصاءات تجارة 
التوزيع إلى مسـتوى الناتج اإلحصائي المطلـوب. وتعرض التوصيات أيضاً موجزاً 

الستراتيجية جمع البيانات لمختلف قطاعات االقتصاد على أساس نهج متكامل؛
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إحصاءات تجارة التوزيع القصيرة المدى. أُضيف في التوصيات فصل جديد حول هذا  )و( 
الموضوع يقدِّم، ضمن أمور أخرى، إرشادات بشأن بعض من أهم المسائل المتعلقة 
بإحصاءات تجارة التوزيع على المدى القصير، مثل تجميع األرقام القياسية لتجارة 
التوزيع، وطبيعة السالسـل الزمنية فيها، والحاجة إلى تعديالت موسـمية وتوافقات 

بين البيانات ذات المدى القصير والبيانات السنوية )البيانات المرجعية(؛

نوعية البيانات والبيانات الفوقية. لم تتناول التوصيات السـابقة مسائل نوعية البيانات  )ز( 
والبيانـات الفوقيـة. وعمالً على مواكبة االهتمـام المتزايد بتعزيز نوعيـة البيانات فإن 
التوصيات الحالية تشـتمل علـى إرشادات بشـأن األبعاد الرئيسية للنوعية التي ينبغي 
أن تؤخذ في االعتبار في وضع أُطر تقييم النوعية. وتقترح التوصيات مجموعة محدودة 
من المؤشـرات الرئيسـية لقياس نوعية إحصاءات تجارة التوزيع. وتشـتمل أيضاً على 

توصيات بشأن وضع بيانات فوقية مناسبة إلحصاءات تجارة التوزيع ونشرها؛

نشـر البيانـات. تـم تحديـث التوصيـات المتعلقة بنشـر البيانات، وتنسـيقها مع  )ح( 
التوصيات المشـابهة التي تنطبق على مجاالت إحصاءات االقتصاد األخرى، كما أن 
التوصيات تشـتمل أيضاً على توجيهات بشأن حماية سرية البيانات ووضع سياسة 

سليمة للمراجعة؛

تنسـيق التوصيـات الدولية المتعلقة بإحصاءات تجـارة التوزيع، 2008، مع نظام  )ط( 
الحسـابات القوميـة، 2008. تم في هـذه التوصيات دعم التنسـيق بين التوصيات 
الدوليـة المتعلقة بإحصاءات تجـارة التوزيع، 2008، ونظام الحسـابات القومية، 
2008، مـن حيـث تنفيذ نفس المفاهيـم المنهجية والتعاريف المسـتعملة في كال 
النظاميـن. ومــن التغييرات التـي أُدخلت في نظـام الحسـابات القومية، 2008، 

المتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع ما يلي:

تقييـم ناتج التجارة. يوصى باسـتعمال األسـعار األساسـية فـي تقييم هامش 	 
التجـارة وناتـج التجـارة )انظـر الفقرتيـن 4 - 164 و4 - 165(. وهذا المبدأ 
الخـاص بالتقييم، الذي ُيطبق أيضاً في نظام الحسـابات القومية 2008، تقوم 
عليه أيضاً ممارسـات محاسـبة األعمال، وهو يوفِّر األساس الستخالص البيانات 

المستخدمة في األجوبة على استبيانات الدراسات االستقصائية اإلحصائية.

الوحدات الفرعية. حين تتوفَّر حسـابات منفصلة عـن تكاليف اإلنتاج في وحدة 	 
فرعية، أو حين تكون تلك الوحدة الفرعية في منطقة جغرافية مختلفة عن موقع 
المنشـآت التي تخدمها، فإن هذه الوحدة الفرعية ُيعترف بها كمنشـأة مسـتقلة 
)انظـر الفقرة 2 - 23( من أجل تسـهيل تجميع قيمة مضافة إقليمية ألنشـطة 

تجارة التوزيع.

البحث والتطوير. ينبغي إبراز النفقات على البحث والتطوير في وحدات التجارة، 	 
إن وجـدت. ولما كان الكثير مـن أعمال البحث والتطوير يتم للحسـاب الخاص 
للوحـدة، فقـد أُدخل عدد من بنود البيانـات، بما في ذلك فئة منفصلة لألصول، 

من أجل تقييمها بسعر اإلنتاج.

قواعد البيانات الكبيرة. ينبغي أيضاً إبراز قيمة قواعد البيانات الكبيرة لدى وحدات 	 
التجارة سواًء لحسابها الخاص أو للبيع، وذلك على غرار نفقات البحث والتطوير.
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خيـارات األسـهم للعاملين. أُدخلت في هـذه التوصيـات أدوات إضافية لعنصر 	 
تعويضات المسـتخدمين المتمثّـل في خيارات األسـهم )انظر الفقرة 4 - 61(. 
ومن شأن ذلك أن ييسر المزيد من التنسيق مع نظام الحسابات القومية، 2008، 

وكذلك مع معايير المحاسبة الدولية في مجال األعمال.

المصطلحـات وتصنيف األصول غير المالية المسـتعملة فـي التوصيات الدولية 	 
المتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع، 2008، ونظام الحسـابات القومية، 2008 

متطابقة.

وقد تم إعداد التوصيات الدولية بشـأن تجارة التوزيع، 2008، يف سياق املبادئ   -  9
األساسية لإلحصاءات الرسمية 7، التي تدعو إىل وضع إحصاءات رسمية تستويف متطلبات املنفعة 
الفعلية وتكون متاحة للجميع ويتم تجميعها بطريقة تتفق مع كفاءة التكاليف، مما يعني ُحسن 
اختيار املصادر وطرق جمع البيانات بما يضمن تلبية املتطلبات الزمنية وسائر األهداف املتعلقة 
بالنوعية وتقليل تكلفة عبء اإلبالغ عىل مقدمي البيانات. واسُتخدمت، كمصدر إضايف من مصادر 
التوجيه، املبادئ التي تحكم األنشـطة اإلحصائية الدوليـة 8، التي تدعو إىل أن تكون اإلحصاءات 
الدولية ذات نوعية عالية وإىل تنسيق الربامج اإلحصائية الدولية بما يكفل تعزيز النوعية وتماسك 

البيانات وُحسن إدارة اإلحصاءات الدولية وتفادي ازدواجية العمل.

وتمت االسـتفادة يف وضع هذه التوصيات، حسب االقتضاء، من األعمال السابقة   -  10
واملواد التي تحتوي عليها مختلف األدلة املنهجية الصادرة عن النظام اإلحصائي األوروبي ومنظمة 
العمـل الدولية وصندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. فضالً عن 
عدد من املعايري اإلحصائية الدولية الصادرة عن ُشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة. وباإلضافة إىل 
ذلك تمت االسـتفادة عىل نطاق واسـع من األمثلة املعايشة للممارسات املوىص بها. وترد املصادر 
التي تم االقتباس منها عىل نطاق واسـع يف آخر هذه النـرشة. وترد أيضاً معلومات تفصيلية عن 
املصادر واملراجع يف مختلف أجزاء هذه النرشة، من أجل تمكني املستعمل من الحصول عىل مزيد 

من املعلومات واملواد الخلفية.

وتهدف هذه التوصيات إىل عرض إطار منهجي شامل إلحصاءات تجارة التوزيع،   -  11
كما تقدِّم إرشـادات من ناحية السياسـة العامة بشـأن عدد من املسـائل العملية. وسـتصدر يف 
املسـتقبل القريب إرشادات أكثر تفصيالًً لفائدة مجمِّعي البيانات، بما يف ذلك وصف للممارسات 
الجيـدة، وذلك يف نرشة إحصاءات تجـارة التوزيع: دليل تجميع اإلحصاءات، واألرقام القياسـية 

لتجارة التوزيع: دليل املمارسات الجيدة، وغري ذلك من التقارير التقنية.

مسـتعملو إحصاءات تجارة التوزيع واسـتعماالتها. يرد فيما ييل وصف موجز   -  12
ملستعميل إحصاءات تجارة التوزيع والستعماالت تلك اإلحصاءات:

يسـتخدم جامعـو الحسـابات القوميـة إحصاءات تجـارة التوزيع بشـكل مكثَّف،  )أ( 
وخاصـة من أجل: ‘1’ قياس ناتج التجارة والقيمة المضافة الموَّلدة في هذا القطاع 
من قطاعات االقتصاد؛ ‘2’ تجميع جداول العرض واالستخدام وجداول المدخالت - 
المخرجات باسـتخدام بيانات عن هوامش التجارة حسب السلع وحسب الصناعات، 
وتجميـع وتوفيق إحصـاءات تجارة التوزيع مـع البيانات المجمَّعة من الدراسـات 
االستقصائية إلنفاق األُسـر المعيشية وإحصاءات اإلنتاج؛ ‘3’ تقديرات اإلنفاق على 
االسـتهالك النهائي لألُسـر المعيشـية على أسـاس مبيعات تجارة التجزئة حسب 
فئات السـلع؛ ‘4’ تجميع إحصاءات الحسابات القومية الفصلية باستخدام مؤشرات 

يمكن االطالع عليها عىل موقع الشبكة   7

http://unstats.un.org/unsd/dnss/
gp/fundprinciples.aspx

يمكن االطالع عليها عىل موقع   8

http://unstats.un.org/ :الشبكة
unsd/methods/statorg/ 

Principles_stat_activities/ 
.principles_stat_activities.htm



7 مقدمــة

قصيـرة األجـل لتجارة التوزيع من أجل تقدير أو إسـقاط الناتـج الفصلي والقيمة 
المضافة لتجارة التوزيع واإلنفاق على االستهالك النهائي الفصلي لألُسر المعيشية؛ 

‘5’ تجميع أرقام قياسية شهرية أو فصلية عن إنتاج الخدمات؛

ويستخدم واضعو السياسات إحصاءات تجارة التوزيع، بما في ذلك األرقام القياسية  )ب( 
لتجارة الجملة والتجزئة، من أجل تقييم التحركات القصيرة المدى والطويلة المدى 
في قطاع تجارة التوزيع، وكذلك في اقتصاد البلد ككل، ومن أجل ترشيد سياساتهم 
االقتصادية، بما في ذلك السياسـة النقديـة. وهذه البيانات التفصيلية ُتعتبر حيوية 
سـواًء في سـياق االقتصاد بكامله، أو من أجـل التحليل دون الوطنـي )اإلقليمي - 

الجهوري( أو من أجل وضع السياسات الدولية؛

وأصبح مجتمع األعمال من المسـتعملين النشطين بشكل متزايد إلحصاءات تجارة  )ج( 
التوزيـع التفصيليـة. إذ يجد المحللـون في الصناعة أن هـذه البيانات ال غنى عنها 
لتقديـر ديناميات أسـواق البيع بالجملـة والتجزئة والتنبؤ بهـا، وكذلك لتقييم أداء 
تنافسـية مختلـف القطاعات الفرعية فـي تجارة التوزيع علـى الصعيدين الوطني 
لة  والدولي. وتسـتخدم إحصـاءات تجارة التوزيع على مدى فتـرة من الزمن، مفصَّ
حسـب نوع النشـاط ومجموعات المنتجات، في التعرُّف على المجاالت التي يحدث 
ـع أو انكماش في الطلـب وفي رصد األنمـاط العامة للتغيُّـر في أذواق  فيهـا توسُّ

المستهلكين؛

ويلمـس الباحثـون فائـدة إحصاءات تجـارة التوزيع فـي تحليالتهم ودراسـاتهم  )د( 
االقتصادية، بما في ذلـك رصد االتجاهات االقتصادية ووضع تنبؤات لقطاع تجارة 
التوزيع؛ وإلجراء أبحاث للسوق على مبيعات مجموعة معيَّنة من المنتجات؛ ولدراسة 

طرق البيع والتوزيع، وما إلى ذلك؛

ويسـتفيد عامة الجمهور من إحصاءات تجارة التوزيع التي تقدَّم في توقيت حسن،  )هـ( 
في تقييم أحوال االقتصاد والعمالة وآفاق الدخل مما يسـاعدهم في اتخاذ قراراتهم 

عن بيِّنة.

تنظيـم التوصيات الدوليـة املتعلقة بإحصاءات تجـارة التوزيع، 2008. تغطي   -  13
هذه النـرشة جميع جوانب إحصاءات تجارة التوزيع. وفيما يـيل وصف موجز ملحتوى الفصول 

التسعة يف هذا املجـلَّد ومرفقاتها الثالثة: 

الفصل األول يقدِّم وصفاً ألنشـطة تجـارة التوزيع في ضوء التصنيف الصناعي 	 
ـد لجميع األنشـطة االقتصاديـة، التنقيح 4، وسـائر التصانيف،  الدولـي الموحَّ

ويناقش مسائل الحدود، كما يحدِّد نطاق إحصاءات تجارة التوزيع.

الفصـل الثاني يصف الوحدات اإلحصائية ووحدات اإلبالغ التي تفيد في سـياق 	 
جمع إحصاءات تجارة التوزيع والتحليل االقتصادي لالقتصاد.

الفصل الثالث يناقش الخصائص الرئيسـية للوحـدات اإلحصائية المطلوبة من 	 
أجل تحديدها وتصنيفها على نحو فريد.

الفصـل الرابع يقدِّم تعاريف لبنود البيانات التي تسـتعمل في إحصاءات تجارة 	 
التوزيع ويشـير إلـى بنود البيانـات المطلـوب جمعها واإلحصـاءات المطلوب 

نشرها.
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الفصل الخامس يصف مجموعات من المؤشـرات األساسـية التي تسـتعمل في 	 
تقييم أداء قطاع تجارة التوزيع.

الفصـل السـادس يناقش المصادر الرئيسـية للبيانات والطرق المسـتعملة في 	 
تجميع إحصاءات تجارة التوزيع.

الفصل السـابع يعرض توصيات بشـأن إحصاءات تجارة التوزيـع على المدى 	 
القصيـر، بمـا في ذلك األرقام القياسـية لتجارة التوزيع والتعديالت الموسـمية 

والبيانات المرجعية.

الفصل الثامـن يناقش نوعية البيانـات والبيانات الفوقيـة المتصلة بإحصاءات 	 
تجارة التوزيع.

الفصل التاسع يعرض توجيهات وتوصيات بشأن نشر إحصاءات تجارة التوزيع، 	 
كمـا يعرض بنود بيانات مختارة تم تحديدها من أجل اإلبالغ الدولي على فترات 

سنوية أو دون سنوية.

المرفق األول يحتوي على قائمة بنود البيانات التي تستعمل في إحصاءات تجارة 	 
التوزيع.

المرفق الثاني يعرض قائمة األنشطة المستبعدة من نطاق أقسام وفروع تجارة 	 
التوزيع.

المرفق الثالث يعرض نموذجاً لتحديد النشاط الرئيسي للوحدة المبلِّغة باستخدام 	 
طريقة تبدأ من أعلى إلى أسفل في نطاق تجارة الجملة والتجزئة.
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الفصل األول

نطاق إحصاءات تجارة التوزيع

تجارة التوزيع باعتبارها نشاطاً اقتصادياً  - ألف 

النشـاط االقتصادي. من املفهوم بشـكل عام أن تعبري “النشاط االقتصادي”   -1-1
يشري إىل عملية، أي مجموعة من األعمال، يقوم بها كيان معنيَّ وينتج عنها نوع معنيَّ من املنتجات 
)السـلع والخدمات(. ويتسم النشاط بما ييل: )أ( موارد مدخلة؛ )ب( عملية إنتاج؛ )ج( مخرج يف 
شـكل منتجات. وجرت العادة عىل اعتبار أي نشـاط مفرد عىل أنه عملية ينتج عنها نوع متسـق 
من املنتجات. ومن املعرتف به أن أي نشـاط مفرد يمكن أن يتكون من عملية واحدة بسـيطة أو 
أن يشمل مجموعة كاملة من العمليات الفرعية، يمكن تصنيف كٍل منها يف فئة مختلفة من فئات 
النشـاط. ولألغراض اإلحصائية يعامل أي كيان يشتغل يف نشاط معنيَّ إما باعتباره كياناً بسيطاً 
بـاً. والكيان البسـيط ال يمكن تقسـيمه إىل أجزاء ُتعزى إليها أنشـطة معيَّنـة، أما الكيان  أو مركَّ
ـب فهـو، كما يتبنيَّ من التعريف، مكوَّن من عدة كيانـات فرعية ُينظر إىل كل منها باعتباره  املركَّ

يؤدي نشاطاً محدداً.

إعادة البيع. وبمراعاة املفاهيم املذكورة أعاله، فإن الخصائص التي تميِّز تجارة   -2-1
التوزيع عن األنواع األخرى من النشـاط االقتصادي تسـتند أساسـاً إىل خصوصية عملية اإلنتاج 
التي يشـار إليها فيما ييل بعبارة “إعادة البيع”. وتنطوي عملية إعادة البيع عىل عدد من األعمال 
التـي يجـري القيام بها من أجل إنتاج سـلع ُتعرض للرشاء، بما يف ذلـك التفاوض عىل معامالت 
بني املشـرتين والبائعني، أو رشاء سـلع من املصنع للحسـاب الخاص للمشرتي، ونقل تلك السلع 
وتخزينهـا وفرزها وتجميعها وتصنيفها وتعبئتها وعرضها للبيع يف أماكن مناسـبة. وقد يجري 
تنظيم هذه العمليات أو تجميعها بطرق مختلفة. وتعترب كل مجموعة من تلك األنشطة ينتج عنها 
إعادة بيع للسلع نشاطاً يدخل يف نطاق تجارة التوزيع. وُيطلق عىل بعض هذه التجميعات، ذات 
الصلـة الوثيقة بتجارة التوزيـع، تعبري “نوع العملية” )لالطالع عىل مزيـد من التفاصيل انظر 

الفقرات 3 - 24 إىل 3 - 37(.

البيع دون إجراء عملية تحويل. جرت العادة عىل اعتبار إعادة بيع السـلع عملية   -3-1
ت بشـكل  بيع دون إجراء أي تحويل. وبصفة عامة، يقال إن السـلع قد جرى عليها تحويل إذا تغريَّ
كبري من ناحية الشكل أو املظهر أو الطبيعة بحيث تعترب السلع بعد التغيري سلعاً جديدة أو مختلفة 
عن السلع التي كانت قائمة قبل التحويل. وال تعترب األعمال التالية عمليات تحويل جوهري للسلع يف 
د لجميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4: الفرز، والتصنيف،  مفهوم التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
والتجميـع، والخلـط للبضائع )مثـل الرمال(، والتعبئة يف قوارير )سـواًء تم تنظيـف القوارير قبل 
التعبئة أم ال(، والتغليف، وتقسيم البضائع السائبة وإعادة تغليفها من أجل التوزيع بكميات أصغر، 
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وتخزين البضائع )سـواًء مع التربيد أو التجميد أو بدونهما(، وتنظيف وتجفيف املنتجات الزراعية، 
وقطع ألواح الخشب أو األلواح املعدنية كأنشطة ثانوية.

تجارة التوزيع باعتبارها نشاطاً تتكون من: )أ( تقديم خدمة ألنواع مختلفة من   -4-1
الزبائـن )تّجار التجزئة وغريهم من املسـتعملني التجاريني أو الجمهور( وذلك بتخزين مجموعة 
من السلع وعرضها وإتاحتها للرشاء؛ )ب( تقديم خدمات أخرى ُتعترب عرضية بالنسبة لبيع تلك 

السلع أو من مستلزمات البيع مثل التوصيل والصيانة بعد البيع وخدمات الرتكيب.

نطاق تجارة التوزيع وهيكلها يف التصنيف الصناعي الدويل   - باء 
د لجميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 املوحَّ

النطاق. يمكن إعطـاء تعريف أكثر دقة لنطاق تجارة التوزيع ووصف لهيكلها   -5-1
يف شـكل تصنيف للنشـاط. وبنـاًء عىل مقرر لجنة األمـم املتحدة اإلحصائيـة باعتماد التصنيف 
د لجميع األنشـطة االقتصادية، التنقيح 4، باعتباره معياراً دولياً لتصنيف  الصناعي الدويل املوحَّ
األنشطة، يوىص بتعريف نطاق تجارة التوزيع باعتباره نطاق الباب زاي، تجارة الجملة والتجزئة، 
وإصـالح املركبات ذات املحركات والدراجـات النارية، يف التنقيح الرابـع للتصنيف املذكور. أما 
د، التنقيـح 4، فحبذا لو قامت بوضع  البلدان التي ال تسـتعمل التصنيـف الصناعي الدويل املوحَّ
تصنيفاتهـا الوطنية لألنشـطة بطريقة تكفـل أن يكون نطاق تجارة التوزيـع هو نفس النطاق 
د لجميع األنشطة االقتصادية، وأن تنفَّذ ذلك يف جميع تجميعاتها  الوارد يف التصنيف الدويل املوحَّ
الوطنية ألغراض املقارنة الدولية. وإذا لم تقم البلدان بذلك، فينبغي عىل األقل أن تضع موافقات 
واضحـة ودقيقة بني فروع تجارة التوزيع يف تصنيفاتها الوطنية والفروع املناظرة يف التصنيف 

د، التنقيح 4. الصناعي الدويل املوحَّ

هيكل تجارة التوزيع. وفقاً لخطة التصنيف املتبعة يف التصنيف الصناعي الدويل   -6-1
د، التنقيح 4، يقع هيكل تجارة التوزيع يف ثالثة أقسام: إذ يشمل القسم 45 جميع األنشطة  املوحَّ
املتصلـة ببيع وإصـالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية، بينما يشـمل القسـمان 46 
و47 جميع أنشـطة البيع األخرى. ويقوم التمييز بني القسـمني 46 )البيع بالجملة( و47 )البيع 
بالتجزئـة( عـىل النوع الغالب من الزبائن. ويف إطار القسـمني 46 و47 تـرد يف خطة التصنيف 
إمكانية إضافة مستويني من التمييز عىل أساس نوع عملية الوحدات املشتغلة بتلك التجارة ونوع 

املنتجات املباعة.

وُتعرَّف تجارة الجملة بأنها إعادة البيع )أي البيع دون إجراء أي تحويل( للسلع   -7-1
الجديدة واملسـتعملة إىل تّجار التجزئة، والتجارة بني مؤسسـات األعمال )عىل سبيل املثال، البيع 
للمسـتعملني الصناعيني والتجاريني واملؤسسيني أو املهنيني( أو إعادة البيع لتّجار جملة آخرين، 
أو أنهـا تنطـوي عىل القيام بدور الوسـيط أو السمسـار يف رشاء البضائع من هؤالء األشـخاص 
أو الـرشكات أو بيعهـا لهم. واألنواع الرئيسـية ألعمـال التجارة بالجملة هي، تّجـار الجملة، أي 
تّجـار الجملـة الذين يمتلكون البضائع التـي يبيعونها، مثل جمعيات الـرشاء التعاوني، وفروع 
لها الوحـدات الصناعية أو التعدينية  البيـع ومكاتـب البيع )ولكن ليس متاجر البيع( التي تشـغِّ
بمعزل عن مصانعها أو مناجمها ألغراض تسـويق منتجاتها والتي ال يقترص نشاطها عىل مجرد 
تلقـي الطلبات من أجل شـحن البضاعة مبارشة من املصانع أو املناجـم. ومن األنواع األخرى يف 
أعمال تجارة الجملة سـمارسة البضائع والسـلع، والتّجار العاملون بالعمولة، والوكالء ومجمعو 
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البضائع، واملشـرتون والجمعيات التعاونية املشتغلون يف تسويق منتجات املزارع. ومع أن تّجار 
الجملة ال يقومون، حسب هذا التعريف، بإجراء تحويل عىل السلع، فإنهم يقومون يف أحياٍن كثرية 
بالتجميع املادي للبضاعة، وفرزها وتصنيفها يف كميات كبرية، وتقسيم البضائع السائبة، وإعادة 
التعبئـة وإعادة التوزيع بكميات أصغر )كما يحدث مثالً يف الصيدالنيات(، كما يقومون بتخزين 

وتربيد وتوصيل وتركيب البضائع، ويشتغلون برتويج املبيعات لعمالئهم، وتصميم العالمات.

تجارة التجزئة. ُتعرَّف بأنها إعادة البيع )أي البيع دون إجراء أي تحويل( للسلع   -8-1
الجديدة واملستعملة إىل الجمهور لالستهالك أو االستعمال الشخيص أو املنزيل، عن طريق املتاجر، 
واملحال املتعددة األقسـام، وأكشـاك البيع، وبائعي التجزئة عن طريق الربيد اإللكرتوني، وبيوت 
تلبية الطلبات بالربيد، والبائعني الجائلني، والتعاونيات االستهالكية، إلخ. والبضائع التي تباع يف 
إطار هذا التقسيم تقترص عىل البضائع التي يشار إليها عادة باعتبارها سلعاً استهالكية أو سلع 
تجزئة، ولذلك ُتسـتبعد من هذا القسـم السلع التي ال تدخل عادة يف تجارة التجزئة، مثل الحبوب 
والبقول والخامات واآلالت الصناعية، إلخ. وتشـمل تجارة التجزئة أيضاً الوحدات التي تشـتغل 
أساسـاً يف البيع للجمهور، من بضاعة معروضة، ملنتجات مثل الحواسيب الشخصية والربمجيات 
واألدوات املكتبية والطالء أو األخشاب، رغم أن هذه املبيعات قد ال تكون دائماً ألغراض االستعمال 
الشخيص أو املنزيل. وقد ينطوي األمر عىل القيام ببعض أعمال التجهيز، عىل أن تكون من األعمال 
العارضـة املرتبطـة بالبيع مثل فـرز البضاعة وإعـادة تعبئتها، وتركيب األجهـزة املنزلية، إلخ. 
وتشـمل تجارة التجزئة أيضاً البيع بالتجزئة عىل أسـاس العمولة، وأنشـطة بيوت املزادات التي 

تبيع بالتجزئة.

هيكل القسـم 45. يشـمل هذا القسـم جميع األنشـطة املتصلة باملركبات ذات   -9-1
املحركات والدراجات النارية )فيما عدا الصناعة التحويلية والتأجري(، بما يف ذلك الشاحنات، مثل 
البيع بالجملة والتجزئة للسيارات الجديدة واملستعملة، وإصالح وصيانة املركبات والبيع بالجملة 
والتجزئة لقطع غيار السيارات والدراجات النارية وملحقاتها. ويدخل يف هذا القسم أيضاً أنشطة 
وكالء البيـع بالعمولة الذين يشـتغلون ببيع املركبات بالجملة أو التجزئة. ويشـمل هذا القسـم 
أيضاً أنشـطة من قبيل غسيل السـيارات وتلميعها، إلخ. واألنشطة يف هذا القسم مجمَّعة يف أربع 

مجموعات تشتمل كل مجموعة منها عىل فرع واحد أسايس.

هيكل القسم 46. أول ما ُينظر إليه يف التمييز يف هذا القسم هو نوع العملية، أي   -10-1
م بها نشاط تجارة الجملة. ويمكن التمييز بني نوعني من أنواع النشاط هما: )أ(  الكيفية التي ينظَّ
تجارة العمولة التي تمثِّلها املجموعة 461، والتجارة عىل أسـاس رسـوم مدفوعة أو عقد )فقط(، 
دون املزيـد من التفصيل؛ و)ب( تجارة الجملة للحسـاب الخاص، وهي تمثِّل تجميع املجموعات 
462 إىل 466 و469، حسب فئات البضاعة املباعة. أما التمييز الثاني فينطوي عىل تقسيم تجارة 
الجملة للحساب الخاص إىل تجارة متخصصة وتجارة غري متخصصة. وُيستخدم اثنا عرش فرعاً 
د لجميع األنشـطة االقتصادية، التنقيح 4، لتمثيل مجموعات  يف التصنيـف الصناعي الدويل املوحَّ
املنتجـات املباعة )انظر ما ييل(. أما البيع بالجملة الذي ال يمكن تعريفه باعتباره متخصصاً )أي 
أن البيـع ال ينطوي عـىل أٍي من مجموعات املنتجات املذكورة( فيصنَّف يف املجموعة 469: تجارة 

الجملة غري املتخصصة.

هيـكل القسـم 47. معيار الهيكلة الرئييس املسـتخدم يف القسـم 47 هو ما إذا   -11-1
كانت العمليات التجارية بالتجزئة تتم يف املتاجر أم يف غري املتاجر. أما تجارة التجزئة يف املتاجر، 
ـمة حسـب ما إذا كانت تجـارة التجزئة تجرى يف  وهي تشـمل املجموعات 471 إىل 477، فمقسَّ



التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع، 2008 12

متاجـر متخصصـة أو يف متاجر غري متخصصة. وهناك معيار ثالث يسـتخدم يف تعريف تجارة 
التجزئة يف املتاجر وهو فئة السلع املباعة. ويمثِّل تجارة التجزئة يف غري املتاجر املجموعتان 478 
و479، وهما مقسمتان إىل خمسة فروع، ثالثة منها تشمل تجارة التجزئة يف األكشاك واألسواق، 
والفرعان املتبقيان هما تجارة التجزئة األخرى يف غري األكشـاك واألسـواق، وتجارة التجزئة عن 

طريق بيوت تلبية الطلبات بالربيد أو اإلنرتنت.

ـد، التنقيح 4، ومجموعاتـه وفروعه  أقسـام التصنيـف الصناعي الـدويل املوحَّ  -12-1
املتعلقـة بإحصـاءات تجارة التوزيع. نـورد فيما ييل الهيـكل الكامل للبـاب زاي من التصنيف 
د، التنقيح 4، مفصالً حسـب األقسـام )أرقـام ثنائية( واملجموعات )أرقام  الصناعي الدويل املوحَّ

ثالثية( والفروع )أرقام رباعية(.

الباب زاي — تجارة الجملة والتجزئة؛ وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية

تجارة الجملة والتجزئة؛ وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناريةالقسم 45—

بيع المركبات ذات المحركات451—

بيع المركبات ذات المحركات4510—

صيانة وإصالح المركبات ذات المحركات452—

صيانة وإصالح المركبات ذات المحركات4520—

بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها453—

بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها4530—

بيع وصيانة وإصالح الدراجات النارية وقطع غيارها وملحقاتها454—

بيع وصيانة وإصالح الدراجات النارية وقطع غيارها وملحقاتها4540—

تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناريةالقسم 46—

البيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد461—

البيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد4610—

تجارة المواد الخام الزراعية والحيوانات الحية بالجملة462—

تجارة المواد الخام الزراعية والحيوانات الحية بالجملة4620—

بيع األغذية والمشروبات والتبغ بالجملة463—

بيع األغذية والمشروبات والتبغ بالجملة4630—

بيع السلع المنـزلية بالجملة464—

بيع المنسوجات والملبوسات واألحذية بالجملة4641—

بيع السلع المنـزلية األخرى بالجملة4649—

بيع اآلالت والمعدات واللوازم بالجملة465—

بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات بالجملة4651—

بيع المعدات اإللكترونية ومعدات االتصاالت وقطع غيارها بالجملة4652—

بيع اآلالت والمعدات واللوازم الزراعية بالجملة4653—

بيع اآلالت والمعدات األخرى بالجملة4659—

بيع أنواع المبيعات المتخصصة األخرى بالجملة466—

بيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات 4661—

بالجملة

بيع المعادن وركازات المعادن بالجملة4662—
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بيع مواد البناء والمواد اإلنشائية المعدنية ومعدات السباكة والتدفئة 4663—

ولوازمها بالجملة

بيع النفايات والخردة وغير ذلك من المنتجات غير المصنّفة في 4669—

موضع آخر بالجملة

تجارة الجملة غير المتخصصة469—

تجارة الجملة غير المتخصصة4690—

تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناريةالقسم 47—

تجارة التجزئة في المتاجر غير المتخصصة471—

البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة التي تبيع األطعمة 4711—
ً والمشروبات والتبغ أساسا

أنواع البيع األخرى بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة4719—

بيع األغذية والمشروبات والتبغ بالتجزئة في المتاجر المتخصصة472—

بيع األغذية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4721—

بيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4722—

بيع منتجات التبغ بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4723—

بيع وقود السيارات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة473—

بيع وقود السيارات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4730—

بيع معدات المعلومات واالتصاالت بالتجزئة في المتاجر المتخصصة474—

بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب، والبرمجيات، ومعدات 4741—

االتصاالت بالتجزئة في المتاجر المتخصصة

بيع المعدات السمعية والبصرية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4742—

بيع المعدات المنـزلية األخرى بالتجزئة في المتاجر المتخصصة475—

بيع المنسوجات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4751—

بيع األدوات المعدنية والطالء والزجاج بالتجزئة في المتاجر 4752—

المتخصصة

بيع السجاد والبُسط وكسوة األرضيات والحوائط بالتجزئة في المتاجر 4753—

المتخصصة

البيع بالتجزئة لألجهزة الكهربائية المنزلية واألثاث ومعدات اإلضاءة 4759—

وغيرها من األصناف المنزلية في المتاجر المتخصصة

بيع المواد الثقافية والترفيهية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة476—

بيع الكتب والصحف واألدوات الكتابية بالتجزئة في المتاجر 4761—

المتخصصة

بيع التسجيالت الموسيقية وتسجيالت الفيديو بالتجزئة في المتاجر 4762—

المتخصصة

بيع األدوات الرياضية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4763—

بيع األلعاب واّللعب بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4764—

بيع السلع األخرى بالتجزئة في المتاجر المتخصصة477—

بيع الملبوسات واألحذية واألصناف الجلدية بالتجزئة في المتاجر 4771—

المتخصصة
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بيع المنتجات الصيدالنية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات 4772—

الزينة بالتجزئة في المتاجر المتخصصة

بيع البضائع الجديدة األخرى بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4773—

بيع البضائع المستعملة بالتجزئة4774—

تجارة التجزئة في األكشاك واألسواق478—

بيع األغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة في األكشاك 4781—

واألسواق

بيع المنسوجات والملبوسات واألحذية بالتجزئة في األكشاك واألسواق4782—

بيع السلع األخرى بالتجزئة في األكشاك واألسواق4789—

تجارة التجزئة في غير المتاجر واألكشاك واألسواق479—

البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء بالبريد أو عن 4791—

طريق اإلنترنت 

أنواع البيع بالتجزئة األخرى خارج المتاجر واألكشاك واألسواق4799—

حدود تجارة التوزيع. ال تعترب األنشـطة التالية أنشـطة تحويلية للسلع، وإنما   -13-1
تدرج ضمن تجارة التوزيع:

التجميع المادي	 

التغليف	 

فرز وتصنيف السلع في كميات كبيرة	 

تقسيم البضائع السائبة	 

إعادة التغليف والتعبئة ألغراض التوزيع بكميات أصغر )مثل الصيدالنيات( 	 

خلط السلع )مثل خلط الرمال(	 

التعبئة في قوارير )سواًء اشتملت على تنظيف القوارير قبل تعبئتها أم ال(	 

دة أو مبرَّدة أم ال(	  التخزين )سواًء كانت السلع مجمَّ

التبريد	 

التوصيل	 

التركيب بعد البيع	 

التنظيف والتجفيف للمنتجات الزراعية	 

قطع ألواح الخشب واأللواح المعدنية كأنشطة ثانوية	 

االشتراك في أنشطة الترويج للزبائن مثل تصميم العالمات 	 

غسيل وتلميع السيارات	 

ويعترب أن األنشـطة التالية إما تنطوي عىل تحويل للسلع أو ال تنتمي إىل أقسام   -14-1
وفروع تجارة التوزيع، وهي مستبعدة من تجارة التوزيع:

تأجير المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	 

تأجير واستئجار السلع	 
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تعبئة السـلع الجامدة وتعبئة السلع السـائلة أو الغازية في قوارير، بما في ذلك 	 
الخلط والتنقية، ألطراف ثالثة

بيع المنتجات الزراعية من ِقبل المزارعين	 

صناعة وبيع السلع، وهي تدخل عادة في باب الصناعة التحويلية	 

بيع المأكوالت والمشـروبات لالستهالك في الموقع وبيع المأكوالت والمشروبات 	 
التي تستهلك خارج الموقع

تأجير السلع الشخصية أو المنزلية للجمهور.	 

نطاق وهيكل تجارة التوزيع يف التصنيف املركزي للمنتجات،   - جيم 
التنقيح 2، ويف تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض

التصنيف املركزي للمنتجات، التنقيح 2. هو تصنيف شـامل للمنتجات يشـمل   -15-1
جميـع السـلع والخدمات التي يمكن أن تكون محل معامالت محليـة أو دولية، وهو من األدوات 
اإلحصائية األساسـية إلنتاج إحصاءات تجارة التوزيع حسب املنتجات. وخدمات تجارة التوزيع 
مصنَّفة يف القسـمني 61 و62 يف التصنيف املركزي للمنتجات عىل أساس معيارين هما: )أ( نوع 
الخدمة املقدَّمة )أي نوع العملية حسب الوصف الوارد يف الفقرتني 1-10 و1-11 أعاله( و)ب( 
مة ضمن سبع  نوع السـلع املتاجر فيها. وبناًء عىل ذلك، فإن قائمة السـلع التي يمكن بيعها مقسَّ
مجموعـات من أنواع عمليات الخدمات التجارية، وهي: مجموعتـان للخدمات التجارية بالجملة 
)بالعمولة أو للحسـاب الخاص( وخمس مجموعات للخدمات التجارية بالتجزئة )يف املتاجر، ويف 

غري املتاجر، ومتخصصة، وغري متخصصة، وخدمات تجارة التجزئة بالعمولة(.

وتوجـد إصدارات دوليـة ووطنية من التصنيف املركـزي للمنتجات، كما توجد   -16-1
د )انظر القسم دال من هذا الفصل(. ومن  ُنسخ دولية ووطنية من التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
بني هذه التصانيف: التصنيف اإلحصائي للمنتجات حسـب النشـاط، وهو الُنسخة األوروبية من 
التصنيف املركزي للمنتجات، والتصنيف املوحد للسـلع يف أسرتاليا ونيوزيلندا. وهذه التصانيف 
تختلف بدرجة كبرية عن التصنيف املركزي للمنتجات وعن بعضها البعض سواًء يف التفاصيل أو 

يف نُظم الرتميز وكذلك يف هياكلها 9.

نطاق مجموعات املنتجات املستخدم يف الباب 6 من التصنيف املركزي للمنتجات،   -17-1
التنقيـح 2. يمكن للبلدان أن تسـتعمل جدول املطابقـة بني فئات التصنيـف املركزي للمنتجات 
د، التنقيح 4، لالسرتشاد به فيما يتعلق بنطاق  وفروع األنشطة يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
فئات املنتجات، من أجل تعزيز قابلية املقارنة الدولية للبيانات. وسيتم وضع هذا الجدول وإدراجه 
يف اإلصـدار القادم: إحصاءات تجارة التوزيع: دليـل التجميع. وعند تصنيف الوحدات اإلحصائية 
يف مختلـف الفروع يف األقسـام 45 إىل 47، ينبغي للبلدان اتباع املالحظـات اإليضاحية الواردة يف 

د، ويف اإلصدار 2 للتصنيف املركزي للمنتجات. التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

تصنيف االسـتهالك الفردي حسـب الغرض. ومن الخيـارات األخرى لتصنيف   -18-1
املنتجـات يف تجـارة التوزيع تصنيف االسـتهالك الفردي حسـب الغرض، الذي يصنِّف السـلع 
املباعة يف فئات حسـب الغرض من اسـتعمالها. ومن شـأن عرض بيانات تجارة التجزئة حسب 
ل تجميع اإلنفاق االستهالكي الفردي لألرُس املعيشية  املستويات التفصيلية لهذا التصنيف أن يسهِّ

يمكن االطالع عىل مزيد من املعلومات   9

عن التصنيف املركزي للمنتجات 
وتصانيف املنتجات األخرى، مثل 
التصنيف املوحد للتجارة الدولية، 

والنظام املنسق لتوصيف السلع 
األساسية وترميزها، إلخ. عىل املوقع 

http://unstats.un.org/unsd/cr/
.registry/regct.asp?Lg=1
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يف الحسابات القومية. وحبذا لو نفَّذت البلدان هذا التصنيف وقامت بعرض أرقام تجارة التجزئة 
حسب فروع هذا التصنيف قدر اإلمكان 10.

ولغرض تحقيق إمكانية واسعة للمقارنة لبيانات تجارة التوزيع حسب املنتجات،   -19-1
عىل املستويني الدويل والوطني، حبذا لو قامت البلدان بعرض فروع القسم 45 الخاص بمنتجات 
تجارة التجزئة )عند مستوى األرقام الرباعية يف التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 2( مجمَّعة 
حسـب فئات املنتجات السـبع التالية. ورغم أنه ال يوجد تطابق بني التصنيف املركزي للمنتجات 
وتصنيف االسـتهالك الفردي حسب الغرض فإن من املمكن التوفيق بني هذه التجميعات السبع 

بشكل عام:

األغذية واملرشوبات والتبغ	 

امللبوسات واألحذية 	 

األجهزة املنزلية واألدوات واملعدات املنزلية	 

منها: األثاث 

اآلالت واملعدات واملستلزمات	 

منها: معدات تجهيز البيانات

منها: املركبات ذات املحركات والسلع ذات الصلة

السلع الشخصية وغريها	 

مواد البناء	 

منتجات أخرى.	 

وتوىص البلدان، من أجل تلبية احتياجات طائفة واسعة من املستعملني، بوضع   -20-1
قوائمهـا الخاصـة لإلبالغ عن تجارة التوزيع حسـب أنـواع املنتجات وفقـاً لتصانيف املنتجات 
املسـتعملة يف دراسـاتها االسـتقصائية عن التجارة مع مراعاة الحاجة إىل تلبية املعايري الدولية. 
ويستحسـن أن تقـوم البلدان بإعـداد قوائم لتجـارة التجزئة أكثر تفصيالً عـن قوائمها لتجارة 
الجملـة، ألن األوىل تفيـد يف وصـف تدفق السـلع إىل األرُس املعيشـية. وأيًّا كانـت قوائم املنتجات 
املسـتعملة أو تصانيفها، فينبغي أن تكون مرتبطة بتصنيف السلع والخدمات املنزلية املستخدم 

يف أغراض الحسابات القومية.

تجارة التوزيع يف تصانيف األنشطة األخرى  - دال 

د لجميع األنشـطة االقتصادية. تستخدم معظم  التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -21-1
د لجميع األنشـطة  البلدان يف تصنيف أنشـطتها االقتصادية إما التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
االقتصادية بشـكل مبارش أو تصانيفهـا الصناعية الوطنية القائمة عىل أسـاس ذلك التصنيف. 
د أو التي تختلف تصنيفاتها  وبالنسـبة للبلدان التي ال تسـتخدم التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
الوطنيـة عن ذلك التصنيف، يوىص بـأن تقوم تلك البلدان بوضع تصانيفهـا الصناعية الوطنية 
بطريقة تتيح املقارنة الدولية وتحديد نوع النشـاط، بما يضمـن االتفـاق عىل األقل مع مستوى 
د. أمـا إذا أُريد أن يكـون التصنيف  القســم )رقـم ثنائـي( يف التصنيف الصناعـي الدويل املوحَّ
د،  الصناعـي الوطنـي مطابقاً تماماً للباب زاي مـن التنقيح 4 للتصنيف الصناعـي الدويل املوحَّ

انظر: تصنيف النفقات حسب   10

الغرض؛ وتصنيف وظائف الحكومة؛ 
وتصنيف االستهالك الفردي 

حسب الغرض؛ وتصنيف أغراض 
املؤسسات غري الربحية التي تخدم 

األرُس املعيشية؛ وتصنيف إنفاق 
املنتجني حسب الغرض، السلسلة 

ميم، العدد 84، منشورات األمم 
 ،E.00.XVII.6 :املتحدة، رقم املبيع

الجزء األول، الفصل الثالث، والجزء 
الثالث؛ وهي متاحة عىل املوقع 

http://unstats.un.org/unsd/cr/
.registry/regct.asp?Lg=1
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فيجب أن تكـون أكثر الفئات تفصيالًً يف التصنيف الوطني متفقة مع فروع التصنيف الصناعي 
د أو أن تكون تجميعات أو تفريعات من تلك الفروع. الدويل املوحَّ

التصنيف اإلحصائي لألنشـطة االقتصادية يف الجماعة األوروبية، التنقيح 2 11،   -22-1
وهـو تصنيف األنشـطة االقتصادية الذي تسـتعمله الدول األعضاء يف االتحـاد األوروبي وبعض 
االقتصـادات التـي تمـر بمرحلة انتقالية وسـائر البلدان التي تسـعى إىل االنضمـام إىل االتحاد 
د، ويف بعض  األوروبي. ويتفق هذا التصنيف تماماً مع التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
د تتفـق عىل نحو أفضل مع  الحـاالت يعـرض تفريعات لفروع التصنيـف الصناعي الدويل املوحَّ
الهياكل االقتصادية األوروبية. ومع أنه قد يكون لنشـاط واحد يف مسـتوى املجموعات أو الفروع 
رمـز رقمي وتفريع يف التصنيف اإلحصائي لألنشـطة االقتصاديـة يف الجماعة األوروبية يختلف 
د، فإن من املمكن دائماً التوفيق بني التصنيفني عن  عن الوارد يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
طريـق تجميع املجموعـات والفروع األكثر تفصيالًً يف التصنيـف األوروبي يف مجموعات وفروع 
د. وهناك تطابق تام بني أول مسـتويني يف التصنيفني  تتفـق مع التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
)األبـواب واألقسـام(. وقد تم التنقيح 2 للتصنيـف األوروبي بمحاذاة التنقيـح الرابع للتصنيف 
د. ودخل التصنيف األوروبـي حيز التطبيق منذ 1 كانـون الثاني/يناير  الصناعـي الـدويل املوحَّ
2008. وسـوف تقـوم البلدان بإنتـاج إحصاءاتها الهيكلية السـنوية الخاصة بتجـارة التوزيع 
باسـتعمال التنقيح 2 للتصنيف األوروبي اعتباراً من ذلـك التاريخ، واإلحصاءات القصرية املدى 
اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2009. ويوىص بأن تسـتمر البلدان التي تسـتعمل التصنيف 
األوروبي يف اسـتعمال التنقيح 2 لذلك التصنيف، حيث إنـه يتفق تماماً مع التنقيح 4 للتصنيف 

د. الصناعي الدويل املوحَّ

نظام التصنيف الصناعي ألمريكا الشمالية. تم وضع هذا النظام من أجل إيجاد   -23-1
دة تطبقها كندا واملكسـيك والواليات املتحدة األمريكية يكون من شـأنها  تعاريـف صناعية موحَّ
تيسـري إجراء تحليـالت اقتصادية القتصادات البلـدان األمريكية الشـمالية الثالثة. ويقوم نظام 
ه نحو اإلنتاج أو قائم عىل أسـاس العرض، وهو  التصنيـف هذا عىل أسـاس إطار مفاهيمي موجَّ
يصنِّف الصناعات ال األنشـطة. ويعني هـذا أن الوحدات اإلنتاجية التي تسـتعمل نفس عمليات 
اإلنتاج أو عمليات إنتاج مشابهة يتم تجميعها معاً يف نظام التصنيف الصناعي ألمريكا الشمالية. 
د عىل مستوى الرقم الثنائي  ومع أن النظام يسعى إىل التوافق مع التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
فإنـه توجـد اختالفات كبرية بني هيكيل التصنيفني. وال توجد وسـيلة سـهلة للتحويل بني نظام 
د/التصنيف اإلحصائي  التصنيف الصناعي ألمريكا الشـمالية والتصنيف الصناعـي الدويل املوحَّ
لألنشطة االقتصادية يف املجتمع األوروبي. وقد تم نرش جدول تفصييل للتوفيق بني نظام التصنيف 
د 12، وهو موجود عىل  الصناعي ألمريكا الشمالية والتنقيح 3-1 للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

موقع ُشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة 13.

د ألسرتاليا ونيوزيلندا. تم تنقيح هذا التصنيف يف عام  التصنيف الصناعي املوحَّ  -24-1
2006، وهو يشتمل عىل صناعات تخص أسرتاليا ونيوزيلندا. وكما هو الحال بالنسبة للتصنيف 
د ألسـرتاليا  د، تـم إعادة تقييم اإلطار املفاهيمي للتصنيف الصناعي املوحَّ الصناعـي الدويل املوحَّ
ونيوزيلنـدا مـن أجل الرتكيز بشـكل أكرب عـىل جانب العـرض. ويتبع هيكل تصنيف أسـرتاليا 
د، كمـا أنه يتفق مع هيكل التنقيح  ونيوزلنـدا بشـكل عام هيكل التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
د عىل مسـتوى األقسام )رقم ثنائي( كلما كان ذلك ممكناً  الرابع للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

يمكن االضطالع عىل هذا التصنيف عىل   11

 املوقع: 
http://ec.europa.eu/eurostat/
ramon/nomenclatures/index.
cfm?TargetUrl=LST_NOM_

 DTL&StrNom=NACE_REV2&Str
LanguageCode=EN&IntPcKey= 

&StrLayoutCode=HIERARCHIC
&CFID=1505220&CFTOKEN= 

4b5a935fefb8960a-64410213-
09DA-12FE-B2107BE19A0001E
6&jsessopmod=ee3085e515312

.a416332

ورقات إحصائية، العدد 4/التنقيح   12

3 - 1 )منشورات األمم املتحدة، رقم 
.)E.03.XVII.4 :املبيع

http://unstats. متاح عىل املوقع  13

un.org/unsd/cr/registry/regot.
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د ألسـرتاليا ونيوزيلندا  من الناحية العملية. ويوجد جدول للتوفيق بني التصنيف الصناعي املوحَّ
د عىل موقع مكتب اإلحصاءات األسرتايل عىل الشبكة. والتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

مواضيع مختارة تتصل بالحدود  - هاء 

اإلسناد الخارجي: الحدود بني تجارة الجملة والصناعة التحويلية  -  1

اإلسـناد الخارجي. يشري تعبري “اإلسناد الخارجي” لإلنتاج إىل وضع تكون فيه   -25-1
د( للقيام بمهام  الوحـدة اإلنتاجية الرئيسـية )األصل( عىل اتصال بوحدة إنتاجية أخـرى )املتعهِّ
ل مجموع النشـاط للوحدة الرئيسـية أو جزًءا منه يف إنتاج سـلعة معيَّنة أو خدمة  محدَّدة تشـكِّ
د هو تصنيف مبارش وال يتأثر بكون النشاط متعاقداً عليه،  معيَّنة. ومع أن تصنيف نشاط املتعهِّ
فإن تصنيف نشاط األصل هو الذي يتأثر كثرياً بطبيعة اإلسناد الخارجي ومداه؛ ومن ثم يحتاج 
األمـر إىل اتفاق يضمن املعاملة بشـكل متسـق. ويعترب تصنيف الوحدات األصلية مسـألة حدية 
مهمـة، ألن القرارات املتعلقة بأنشـطتها تؤثر عىل نطاق أقسـام التصنيف يف قطاعي الصناعات 

التحويلية وتجارة الجملة )أو تجارة التجزئة(. 

أنواع اإلسـناد الخارجي. يتخذ اإلسـناد الخارجي أحد أشـكال ثالثة: )أ( إسناد   -26-1
وظائف الدعم؛ )ب( إسناد أجزاء من عمليات اإلنتاج؛ )ج( إسناد كامل العملية اإلنتاجية. ويف كل 
د يف نفس املنطقة االقتصادية أو  حالة من تلك الحاالت يمكن أن تكون الوحدة األساسـية واملتعهِّ

يف مناطق اقتصادية مختلفة. وال يؤثر املوقع الفعيل عىل تصنيف أّي من الوحدتني.

اإلسـناد الخارجـي لوظائف الدعـم. يف هذه الحالة يقوم األصـل )تاجر الجملة   -27-1
أو تاجر التجزئة( بإعادة بيع السـلع أو الخدمات، ولكنه يقوم بإسـناد بعض وظائف الدعم إىل 
املتعهد، مثل املحاسـبة أو الخدمات الحاسوبية. ويف هذه الحالة يوىص بأن يظل تصنيف الوحدة 
د، أي الفرع الذي  األساسية حسب الفرع املناسب يف الباب زاي يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
يمثِّل عملية اإلنتاج األساسية )إعادة البيع حسب نوع البيع وحسب نوع السلع املباعة(. ويصنَّف 
املتعهد حسب نشاط الدعم املعنيَّ الذي يقوم به، مثل الفرع 6920 من التصنيف الصناعي الدويل 
د، أنشطة املحاسبة وإمساك الدفاتر ومراجعة الحسابات؛ أو الخدمات االستشارية يف مجال  املوحَّ

الرضائب، أو الفرع 6202، الخدمات الحاسوبية االستشارية وإدارة املرافق الحاسوبية.

اإلسـناد الخارجي ألجزاء من عملية اإلنتاج. يقوم األصل )الصانع( بإسناد جزء   -28-1
د، ولكن ليس كل العملية. ويملك األصل مدخالت  من عمليات اإلنتاج )لسلعة أو خدمة( إىل املتعهِّ
د بتحويلها، ومن ثم فهو يملك املنتجـات النهائية. ويف هذه الحالة يوىص  املـواد التـي يقوم املتعهِّ
د  بتصنيف األصل حسـب فرع الصناعة التحويلية املناسـب يف التصنيـف الصناعي الدويل املوحَّ
د حسـب الجـزء الذي يقوم به من عملية  كمـا لو كان يقوم بكامل عملية اإلنتاج. ويصنَّف املتعهِّ
د يف نفس فئة التصنيف الصناعي الدويل  اإلنتاج. ويف حالة إجراء تحويل عىل سلعة، يصنَّف املتعهِّ
د أو يف فئة مستقلة. كذلك يجوز يف حالة اإلسناد الخارجي لخدمة ما تصنيف أنشطة األصل  املوحَّ

د. د يف فئتني مختلفتني يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ واملتعهِّ

اإلسناد الخارجي لعملية اإلنتاج بالكامل. ينبغي النظر يف حالتني محدَّدتني حني   -29-1
د، وهما: يقوم األصل بإسناد كامل عملية اإلنتاج خارجيـاً إىل متعهِّ
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اإلسـناد الخارجي ألنشـطة ُتنتـج خدمات، بما في ذلك التشـييد. في هـذه الحالة،  )أ( 
د كما لو كانا يقومان بكامل النشـاط المرتبط بالخدمة  يصنَّف األصل وكذلك المتعهِّ

المعيَّنة؛ 

د. في هـذه الحالة، ال يقوم  اإلسـناد الخارجي ألنشـطة صناعة تحويلية إلـى متعهِّ )ب( 
األصل بإجراء تحويل فعلي لسلع في موقع وحدته. وفي هذه الحالة يوصى بقواعد 

تصنيف النشاط التالية:

إذا كان األصل يمتلك مدخالت املواد ومن ثم تكون له ملكية اقتصادية للنواتج،   ’1‘  
ولكـن عملية اإلنتاج يقوم بها آخـرون، فيصنَّف يف هذه الحالة يف الباب جيم، 
د، التنقيح 4، يف فئة  الصناعـة التحويلية، يف التصنيف الصناعـي الدويل املوحَّ
التصنيف التي تتفق مع نشاط الصناعة التحويلية الكامل )املسند خارجياً(؛

إذا كان األصـل ُيعهـد إىل آخرين باإلنتاج ولكنـه ال يمتلك مدخالت املواد،   ’2‘  
ف يف الباب زاي، تجارة الجملـة والتجزئة، وإصالح  يف هـذه الحالة يصنَـّ
املركبات ذات املحركات والدراجات النارية، يف التصنيف الصناعي الدويل 
ـد، التنقيح 4، يف فئـة التصنيف التي تتفق مع النشـاط الذي يمثله  املوحَّ
نوع البيع )مثالً: بيع بالجملة أو بالتجزئة( ونوع السـلع املباعة. ويف هذه 
الحالـة ينبغي أيضـاً تحديد ما إذا كان األصل يقوم بأنشـطة أخرى مثل 
التصميم أو البحث والتطوير. فإذا كان يقوم فعالً بأنشـطة إنتاج أخرى 
فينبغي تطبيـق القواعد املعتادة لتحديد النشـاط الرئييس لألصل )انظر 

الفقرة 3-12 بشأن طريقة التصنيف من أعىل إىل أسفل(؛

ـد يف هذه الحالة يف البـاب جيم، الصناعـة التحويلية، يف  ف املتعهِّ ويصنَـّ  ’3‘  
د، يف فئة التصنيف التي تتفق  التنقيـح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

د. مع نشاط الصناعة التحويلية الذي يقوم به املتعهِّ

التمييز بني تجارة التجزئة والخدمات املالية  -  2

الوحدات التي تقدِّم سـقوف ائتمان للمسـتهلكني. تقوم كثري مـن متاجر البيع   -30-1
بالتجزئة وسـائر الكيانات االقتصادية التي تشتغل بتجارة التوزيع بإتاحة خيار أمام املستهلكني 
للرشاء عىل أسـاس االئتمان. ويقومون لهذا الغرض بإصدار بطاقات عضوية تتيح للمسـتهلكني 
القيام بالرشاء يف نطاق حد ائتمان متفق عليه مسبقاً. ويعترب االئتمان االستهالكي نوعاً من القروض 
القصرية األجل التي تقدَّم لألفراد من أجل االسـتعمال الشـخيص أو املنـزيل، ال التي تقدَّم لجهات 
األعمال. وتقوم بعرض االئتمان االستهالكي أيضاً رشكات تشتغل يف صناعة االئتمان االستهالكي، 
وهي أساسـاً، )أ( رشكات إقراض صغرية، تقوم بصفتها األصلية باالتصال باملسـتهلكني وعرض 
القـروض عليهـم مبـارشة؛ )ب( رشكات تمويل ال تتعامل بشـكل مبارش مع املسـتهلكني ولكنها 

تشرتي ديون التقسيط االستهالكية املتصلة بمبيعات السلع املعمِّرة وتتوالها بنفسها.

وتصنيف املؤسسـات املاليـة التي تشـتغل بمعامالت االئتمان االسـتهالكي هو   -31-1
ف يف الباب كاف، األنشـطة املالية وأنشـطة التأمني، يف التنقيح 4  تصنيـف مبـارش )فهي تصـنَـّ
د( وهي خارج نطاق هذه التوصيات. ومع ذلك فينبغي لجامعي  للتصنيـف الصناعي الدويل املوحَّ
إحصاءات تجارة التوزيع االنتباه إىل الحاالت التي تكون فيها جهة إصدار االئتمانات االستهالكية 
وجهة إمساكها هي وحدة تجارة بالتجزئة لها منشأة منفصلة تتعامل مع االئتمانات االستهالكية 
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أو تسـاعد أنشـطتها )انظر الفقرتني 3 - 10 و3 - 11(. وبما أن نظام الحسـابات القومية لعام 
2008 يميِّز بني القطاع غري املايل والقطاع املايل 14 فيوىص قدر اإلمكان بتعريف وحدتني منفصلتني 
يف هذه الحالة، إحداهما للكيان الذي يشتغل يف النشاط غري املايل )التجارة(، واألخرى للكيان الذي 
يشـتغل بالنشاط املايل )أي تقديم االئتمانات االسـتهالكية(، طاملا كانت الحسابات املالية الالزمة 
متاحـة لـكٍل منهما، حتى لو كانتا تشـرتكان معـاً يف جميع الصفات األخرى للكيـان االقتصادي 
وكانت لهما حسابات مجمَّعة باعتبارهما وحدة واحدة. وتصنَّف كٍل من الوحدتني بشكل مستقل، 
فتصنَّف الثانية باعتبارها مؤسسة مالية وليست وحدة من وحدات تجارة التوزيع. إالّ أنه إذا كانت 
الوحدة التي تقدِّم االئتمانات االسـتهالكية غري منظورة إحصائياً بشكل منفصل )أي يف حالة عدم 
وجود حسـابات منفصلة لنشـاطها( فيوىص بمعاملتها كجزء من الوحدة اإلحصائية ذات الصلة 

املشتغلة بالنشاط املساعد. وهذه املعاملة ال تؤثر عىل تصنيف تلك الوحدة يف تجارة التوزيع.

نطاق تجارة التوزيع  - واو 

تشـري إحصاءات تجارة التوزيع، بشكل عام، إىل الخصائص واألنشطة للوحدات   -32-1
التـي تنتمـي إىل قطاع تجارة التوزيـع يف االقتصاد. وبالنظـر إىل دور التصنيف الصناعي الدويل 
د لجميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4، كتصنيف لألنشطة يستعمل يف جميع املجاالت التي  املوحَّ
ينطبق عليها يف اإلحصاءات االقتصادية، يوىص بتعريف قطاع تجارة التوزيع يف االقتصاد باعتباره 
يشمل جميع األنشطة املقيمة املعرتف بها كوحدات إحصائية والقابلة للتصنيف وفقاً للباب زاي يف 
د، بغض النظر عن الحجم أو شكل التنظيم االقتصادي  التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
والقانوني وامللكية )انظر الفصل الثالث بشأن التوصيات الخاصة بالوحدات اإلحصائية(. وتحدَّد 
مسـألة ما إذا كانت الوحدة مقيمة أم ال وفقاً للقواعد الواردة يف نظام الحسابات القومية، 2008. 
أما أنشطة تجارة التوزيع التي تقوم بها كيانات غري مصنَّفة يف الباب زاي يف التنقيح 4 للتصنيف 

د فال تشملها إحصاءات تجارة التوزيع. الصناعي الدويل املوحَّ

وهنـاك اتفـاق عـىل أن بنود البيانـات التي تدخـل يف نطاق إحصـاءات تجارة   -33-1
 التوزيـع هي التي تعكـس ما ييل: )أ( خصائص الكيـان الذي ينتمي إىل قطـاع تجارة التوزيع؛ 
ـلة يف بياناتها الخاصة  )ب( اإليرادات ومصادر الدخل األخرى ومشـرتيات تلك الكيانات املســجَّ
بالربح والخسارة والتي تستعمل يف حساب الناتج التجاري واالستهالك الوسيط والقيمة املضافة؛ 
ات يف املخـزون؛ )د( املعلومات الخاصة  )ج( اسـتثمار الكيانـات يف األصول غري املالية، والتغـريُّ
بالعمالـة التي تتصل بشـكل وثيـق بمعظم مجموعات البنود السـابقة )انظـر الفصل الخامس 
لالطالع عىل التوصيات التفصيلية(. أما بنود البيانات األخرى، مثل البنود الخاصة بالوضع املايل 
للكيانات، فهي مسـتبعدة بشـكل رصيـح، وتجمَّع بدالً من ذلك كجزء مـن اإلحصاءات املالية أو 

غريها من اإلحصاءات ذات الصلة.

انظر: نظام الحسابات القومية،   14

2008، الفصل 4، بشأن القطاعات 
املؤسسية وتصنيف القطاعات 

املؤسسية.
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الفصل الثاين

الوحدات اإلحصائية ووحدات اإلبالغ

نظرة عامة  - ألف 

الكيانات االقتصادية. تحتل الوحدات االقتصادية التي تشـتغل بتجارة التوزيع   -1-2
نطاقاً واسـع اآلفاق، بدًءا من الكيانات الصغرية املشـتغلة بنشاط واحد أو بعدد محدود جداً من 
بة التي تشتغل  األنشطة التي تتم يف موقع جغرايف واحد أو انطالقاً منه، إىل الوحدات الكبرية واملركَّ
يف أنشـطة كثرية مختلفـة قد تتم يف مواقع جغرافيـة كثرية أو انطالقاً منهـا. وتختلف الكيانات 
االقتصادية التي تشـتغل يف تجارة التوزيـع من حيث هياكلها القانونية واملحاسـبية والتنظيمية 
بة يتم تجميع الوحدات التي يجري فيها أو انطالقاً منها  والتشـغيلية. ويف الكيانات الكبرية واملركَّ
نشـاط اقتصـادي، ألغـراض اإلدارة أو التنظيم أو اتخـاذ القرارات، يف هيـاكل تنظيمية هرمية. 
فالوحدات التنظيمية يف املسـتويات العليا هي التي تملك أو تدير أو تتحكم يف الوحدات اإلنتاجية 
يف املستويات األدنى التي ُتتخذ فيها قرارات اإلنتاج أو التي يحدث فيها اإلنتاج. ويمكن أن يكون 
هيكل الكيان االقتصادي قائماً عىل أساس جغرايف أو قانوني أو تشغييل. وقد يكون له هيكل واحد 

أو عدة هياكل تقوم بوظائف مختلفة أو تخدم أغراضاً مختلفة.

بة يجري تسيري الشؤون املالية لألعمال عىل مستوى تنظيمي  ويف الكيانات املركَّ  -2-2
أعىل من مسـتوى إدارة عمليات البيع بالجملة أو بالتجزئة. وتعكس عادة ُنظم املحاسبة لألعمال 
هيكل اإلدارة هذا بحيث يتشـابه هيكلها مع هيكل مسـؤوليات اإلدارة عن تسـيري العمليات. وملا 
كانـت الحسـابات املطلوبة لدعم وظائف اإلدارة واتخاذ القرار، سـواء عـىل الصعيد املايل أم عىل 
صعيد اإلنتاج، يتم القيام بها عىل مسـتوى مناظر ملسـتوى مسـؤولية اإلدارة، فإن ذلك يعني أن 

القدرة عىل إبالغ البيانات تختلف باختالف املستوى التنظيمي.

جمـع البيانات من الكيانـات االقتصادية. من الـرضوري أن تأخذ اإلحصاءات   -3-2
االقتصادية بشـكل عـام وإحصاءات تجارة التوزيع بشـكل خـاص الهياكل املذكـورة أعاله يف 
االعتبار يف تجميع البيانات حتى تكون أعظم فائدة للتحليل االقتصادي. غري أن الهياكل القانونية 
والتشـغيلية للكيانات االقتصادية، وكذلك ممارسـاتها يف إمساك الدفاتر، كما هو سائد يف معظم 
البلدان، هي يف الغالب غري مناسبة لألغراض اإلحصائية، ولذلك فإن من املستصوب وجود إرشادات 
بشـأن تعريف الوحدات اإلحصائية ووحدات اإلبالغ عن البيانات وجمع البيانات، السـتعمالها يف 

جمع البيانات، عمالً عىل إنتاج إحصاءات وطنية ودولية قابلة للمقارنة.

الوحـدات اإلحصائيـة. الوحدة اإلحصائية هي كيان مطلـوب معلومات عنه من   -4-2
أجـل تجميـع إحصاءات عنـه يف نهاية املطاف. وهـي الوحدات التي ُتعترب األسـاس للتجميعات 

اإلحصائية، والتي تشري إليها البيانات املبوبة. ويمكن تقسيم تلك الوحدات إىل فئتني، هما:
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الوحـدات المنظورة. هي كيانات قانونية أو تنظيمية أو مادية يمكن التعرُّف عليها،  )أ( 
ويمكن لها أن تقوم بالفعل باإلبالغ عن البيانات الخاصة بأنشطتها أو أن تكون لها 

القدرة على ذلك؛

الوحـدات التحليلية. هـي الكيانات التي ينشـئها اإلحصائيون )ويشـار إليها أيضاً  )ب( 
بة إحصائياً( عن طريق تقسـيم أو تجميـع الوحدات المنظورة من  بالكيانات المركَّ
أجـل تجميـع إحصاءات أكثر تفصيـاًلً وأكثر توافقاً مما يمكن تجميعه باسـتخدام 
بيانـات الوحدات المنظورة وحدها. ومع أن الوحدات التحليلية غير قادرة بنفسـها 
علـى إبالغ البيانات عن أنشـطتها، فإنـه توجد ُطرق غير مباشـرة إلجراء تقديرات 
إحصائية، بما في ذلك احتساب تلك البيانات. ومن أمثلة الوحدات التحليلية وحدات 

اإلنتاج المتماثل والوحدات المحلية لإلنتاج المتماثل.

وحـدات جمع البيانات. وحـدة جمع البيانات هي الوحدة التـي تؤخذ منها البيانات   -5-2
والتـي تقوم بملء االسـتمارات اإلحصائية. والواقـع، أنها قد تكون مجرد عنوان لالتصال أو شـخص 
لالتصـال أكثـر منها وحدة. ويمكـن ألي كيان لديه معلومـات إحصائية عن الوحـدات اإلحصائية أن 
تكون له القدرة عىل العمل كوحدة جمع بيانات. فعىل سـبيل املثال، إذا كانت الوحدات ترتك مهمة ملء 
االستمارات اإلحصائية إىل مكتب مختص بإمساك الدفاتر، فإن املكتب األخري هو وحدة جمع البيانات.

وحدات اإلبالغ. وحدة اإلبالغ هي الوحدة التي تبلَّغ عنها البيانات. وبشكل عادي،   -6-2
فإنه حني يقوم كيان معنيَّ بإبالغ البيانات املطلوبة عن خصائص وأنشطة جميع املواقع التابعة 
لـه، فإن هذه املواقـع هي وحدات اإلبالغ. ويف هـذه الحالة، تكون هذه الكيانـات قابلة إحصائياً 

للمالحظة، ومن ثم فهي وحدات إحصائية ووحدات إبالغ يف نفس الوقت.

ويالحظ يف الواقع أن الوحدات اإلحصائية ووحدات اإلبالغ ووحدات جمع البيانات   -7-2
كثـرياً ما تكـون هي نفس الوحدات. إالّ أن ذلك ال يحدث حني تكـون الوحدات اإلحصائية وحدات 
تحليلية. ومن الرضوري التمييز بني هذه الوحدات ألنها تتصل بمراحل مختلفة من عملية جمع أو 
تجميع البيانات. ويف سياق هذه التوصيات، فإن الوحدات اإلحصائية هي ذات االهتمام األول، ألنها 
أسـاس التجميعات اإلحصائية وهي الوحدات التي تشـري إليها جميع بنـود البيانات. أما وحدات 

جمع البيانات ووحدات اإلبالغ فهي مهمة بشكل خاص يف مرحلتي املعاينة وجمع البيانات.

وإذا كان الكيـان االقتصادي يشـتغل يف عـدة أنواع من األنشـطة، وإذا وجدت   -8-2
وحـدة إحصائية منفصلة لكل من هذه األنشـطة، فإن هـذا الكيان يعترب مركبـاً إحصائياً. وإذا 
كانت هذه الوحدة أو الوحدات قادرة عىل توفري جميع البيانات املطلوبة فلن تكون هناك رضورة 
لجمع بيانات إضافية بشـأن الكيان ككل. إالّ أنه إذا لم يكن ممكناً الحصول عىل مجموعة كاملة 
من البيانات بهذه الطريقة فإن عملية جمع البيانات يجب أن تسـتهدف الكيان ككل أيضاً، وإذا 
نجحـت يف ذلـك، أن تخصص معلومات إضافيـة للوحدات اإلحصائية. ومـن املهم يف هذا الصدد 

ضمان عدم وجود عّد مزدوج يف تبليغ البيانات.

تعريف الوحدات اإلحصائية املختارة  - باء 

ـد 15 عىل تعاريف  تحتـوي مقدمة التنقيح 4 للتصنيـف الصناعي الدويل املوحَّ  -9-2
ملختلف أنواع الوحدات اإلحصائية. وحبذا لو تستعمل البلدان ذلك التصنيف لضمان قابلية أفضل 

منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   15

.E.08.XVII.25
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ملقارنة البيانات بشـأن املمارسات الوطنية يف اسـتخدام الوحدات اإلحصائية والوحدات األخرى. 
وترد فيما ييل تعاريف الوحدات اإلحصائية املتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع.

مجموعة املؤسسـات. مجموعة املؤسسـات هي مجموعة من املؤسسـات )انظر   -10-2
الفقرة 2-12( املرتبطة بعضها ببعض بأنواع مختلفة من الروابط مثل امللكية والحصة املهيمنة 
واإلدارة. ومجموعة املؤسسات يمكن أن يكون لها أكثر من مركز اتخاذ قرارات، خاصة ما يتعلق 
بسياسـة اإلنتاج واملبيعـات واألرباح، وقد تكّون بعض مالمـح اإلدارة املالية والرضائب مركزية. 
وهي تكوِّن كيانـاً اقتصادياً له سـلطة تبني خيارات، ال سـيما فيما يخص الوحدات التي يتكون 
 منها. وتسـيطر املؤسسـة األم عىل أنشطة مجموعة املؤسسـات، وهي الوحدة القانونية األم التي 
ال يرشف عليها، مبارشة أو بطريق غري مبارش، أي كيان قانوني آخر. ومع ذلك، توجد أنواع أخرى 

من التعاونيات أو جمعيات التضامن، تكون املؤسسة األم فيها مملوكة لوحدات املجموعة. 

وحدة مجموعة املؤسسـات. هي يف كثري من األحيـان مجموعة رشكات مرتبطة   -11-2
بعضها ببعض بشبكة من العالقات املعقَّدة وتشمل يف الغالب طائفة واسعة من األنشطة. وكثرياً 
مـا يكون للمجموعـات الفرعية ما يميزها داخل مجموعة املؤسسـات. وهناك بعض الصعوبة يف 
اسـتعمال وحدة من هذا النوع ألغراض إحصائية، خاصة بسـبب مشاكل التعرُّف عىل العالقات 

فيما بني مختلف املؤسسات، وصعوبة تتبعها، نظراً لعدم استقرارها يف بعض األحوال.

املؤسسـة. يعترب الكيان االقتصادي مؤسسة، بصفته منتجاً لسلع وخدمات، إذا   -12-2
ل خصوم، والقيام بأنشطة اقتصادية وبمعامالت  كان قادراً، يف حد ذاته، عىل امتالك أصول، وتحمُّ
مع كيانات اقتصادية أخرى. واملؤسسة هي جهة معامالت اقتصادية لها استقالليتها فيما يتعلق 
باتخاذ القرارات املالية واالسـتثمارية، وكذلك لها السلطة واملسؤولية تجاه تخصيص املوارد من 
أجل إنتاج السـلع والخدمات. وقد تعمل املؤسسـة يف نشاط إنتاجي واحد أو أكثر ويف موقع واحد 

أو أكثر.

واملؤسسة التي تشتغل بتجارة التوزيع قد تكون رشكة مساهمة أو مؤسسة غري   -13-2
ربحية أو مؤسسة غري مساهمة. واملؤسسة املساهمة )الرشكة املساهمة( هي كيان اقتصادي كامل 
بوسـعه القيام بكامل العمليات املختلفة، أما “املؤسسة غري املساهمة” فتشري إىل األرسة املعيشية 
باعتبارهـا كياناً اقتصادياً، وذلك حرصاً باعتبارها منتجـاً لخدمات تدخل يف تجارة التوزيع. أما 
املؤسسـة غري الربحية فهـي كيان اقتصادي أيضاً ينشـأ لغرض خدمة مصالـح وحدات تجارة 

التوزيع وترويج تلك املصالح.

املنشـأة 16. تعرَّف املنشـأة بأنها مؤسسـة، أو جزء من مؤسسة، قائمة يف موقع   -14-2
واحد ويجري فيها نشاط إنتاجي واحد أو يمثِّل النشاط اإلنتاجي الرئييس معظم القيمة املضافة. 
ومع أن تعريف املنشـأة يسمح بوجود نشـاط ثانـوي أو أكثـر، إالّ أن حجم هذه األنشطة يجب 
أن يكون صغرياً باملقارنة بالنشـاط الرئييس للمنشـأة. وإذا كان النشـاط الثانوي يتسـم بنفس 
أهمية النشـاط الرئييس أو ما يقرب من ذلك فتعترب الوحدة وحدة محلية حسـب الوصف الوارد 

أدناه )انظر الفقرة 2 - 22(.

ويف معظم املؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم نجد أن املؤسسة واملنشأة هما   -15-2
كيان واحد. وبشـكل عام، يوىص بتقسـيم املؤسسات الكبرية التي تشـتغل يف أنشطة اقتصادية 
كثرية تنتمي إىل صناعات مختلفة، إىل مؤسسات تتكون من منشأة واحدة أو أكثر، برشط إمكانية 

تحديد وحدات إنتاج متجانسة يمكن تجميع بيانات عن إنتاجها بشكل له مغزى.

يف نظام الحسابات األوروبي، 1995،   16

تسمى املنشأة أيضاً وحدة محلية 
لنوع من النشاط، الفقرة 2 - 106.
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الوحـدة التـي تقـوم بنوع مـا من النشـاط. بحسـب الطريقة التي تنشـأ بها   -16-2
املؤسسة وتعرَّف بها، قد يكون للمؤسسة بالفعل درجة معيَّنة من االتساق فيما يتعلق بأنشطتها 
االقتصاديـة؛ ومع ذلك فإن بعض اإلحصاءات، بما يف ذلـك إحصاءات تجارة التوزيع، قد تتطلب 

درجة أعىل من االتساق. ومن أجل ذلك تم تعريف الوحدة التي تقوم بنوع ما من النشاط.

والوحدة التي تقوم بنوع ما من النشاط هي مؤسسة أو جزء من مؤسسة تشتغل   -17-2
يف نوع واحد فقط من النشاط اإلنتاجي أو يمثِّل نشاطها اإلنتاجي الرئييس معظم القيمة املضافة. 
وال توجد قيود يف هذه الناحية من حيث املوقع الجغرايف الذي يجري فيه النشاط االقتصادي. ومن 

أجل إنشاء هذه الوحدات املتجانسة، ال بد من تجزئة املؤسسة إىل أجزاء أصغر وأكثر تجانساً.

ومع أن الغرض هو الوفاء برشط التجانس قدر اإلمكان، فإن الرشطني اآلخرين،   -18-2
وهمـا توفـر البيانات ووضع املؤسسـة يف الهيكل التنظيمي، ال ينبغي التغايض عنهما. وتقسـيم 
املؤسسات إىل وحدات تقوم بنوع ما من النشاط ينطوي عىل نوع من املعاوضة فيما بني تجانس 
األنشطة االقتصادية من ناحية وتوفر البيانات والهيكل التنظيمي من الناحية األخرى. ويف معظم 
الحاالت نجد ترابطاً وثيقاً بني االشرتاطات الثالثة: فكلما كانت الوحدة أكثر تجانساً قلّت البيانات 
املتاحـة عنهـا، وأصبح تصور الوحدة ككيان مسـتقل يف الهيكل التنظيمي أمـراً بعيد االحتمال. 
ويبقى عىل مكاتب اإلحصاء الوطنية أن تجد التوازن املناسب. إالّ أنه يوىص بأن يؤخذ يف االعتبار يف 
هذا التقسيم توفر البيانات والهيكل التنظيمي. ويالحظ أن كل مؤسسة، بحكم التعريف، تتكوَّن 
من وحدة أو أكثر من الوحدات التي تقوم بنوع ما من النشاط. ويف كثري من الحاالت ال توجد فئة 

الوحدات التي تقوم بنوع ما من النشاط إالّ كوحدات يف الدراسات اإلحصائية التحليلية. 

وعند تعريف الوحدة التي تقوم بنوع ما من النشاط، ينبغي مراعاة أن أي وحدة   -19-2
تقوم بنوع ما من النشـاط يدخل يف إطار أي تصنيف معني للنشـاط قد تكون لها أنشطة ثانوية 

ال يمكن تحديدها بشكل منفصل من وثائق املحاسبة املتاحة.

تعريف “املوقع”: يسـتخدم تعريفا “املنشأة” و“الوحدة املحلية” )انظر أدناه(   -20-2
تعبري “املوقع”، ويف هذا الصدد، يحتاج معنى املوقع إىل إيضاح. ويمكن تفسري “املوقع” بطريقتني 

مختلفتني:

التفسير الضيق، أي أنه مكان محدَّد، مثل عنوان منفرد أو حتى غرفة في مبنى مكاتب  )أ( 
متعـدد الطوابـق. وهذا الُبعد المكانـي ينبغي أن يكون قابـاًل للتطبيق في األغراض 
اإلحصائيـة، ألنه يحدث في بعض الحاالت وجـود موقعين أو حتى أكثر من موقعين 
غيـر متالصقين يعتبران موقعـاً واحداً، كأن يوجد متجران يتبعان نفس المؤسسـة 
التجاريـة في موقعين مختلفين من نفس المبنـى أو متواجهين على جانبي الطريق 
وال توجد ِسجالت منفصلة لكل منهما. وبشكل عام ينبغي أن تكون المسافة بين أي 
موقعين كبيرة بما يبـرر اعتبارهما موقعين منفصلين، خاصة حين يكون الموقعان 

معاً في أصغر المناطق الجغرافية تفصيالًً المطلوب جمع سلسلة بيانات عنها؛

أما التفسـير الثاني للموقـع فهو مجموعة المواقع التي تنتمي إلى مؤسسـة واحدة  )ب( 
فـي منطقة جغرافية معيَّنة. وتعريف الوحدة اإلحصائية بهذا الشـكل يتيح التمييز 
بين المحافظات والدول والبلدان والمحليات والمدن والكيانات األصغر مثل المباني 
المتجـاورة 17. ومـن ثم فإذا كانت األنشـطة تجري في موقعيـن أو أكثر في نفس 
المحلة أو المدينة مثالً أو في منطقة جغرافية شبيهة محدَّدة، فإن شمول جميع هذه 

المواقع في وحدة محلية واحدة يكون مقبوالً من حيث مفهوم الوحدة المحلية.

املفهوم األسايس الذي يحكم   17

اإلحصـاءات املسندة جغرافياً 
هو تجميع البيانات عن املنطقة 

التي يجري فيها النشاط بالفعل. 
ومجموعة املباني املتجاورة هي وحدة 

جغرافية صغرى يمكن عىل أساسها 
ترميز األشخاص أو األعمال وتجميع 

بيانات عن األفراد والوحدات فيها.
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واختيار أي من التفسـريين لتطبيقه يتوقف عىل اإلحصاءات املطلوبة. فإذا كان   -21-2
املطلوب مثالً عد متاجر التجزئة يف منطقة معيَّنة، أو تحليل عمليات اإلنتاج، فإن الوحدة املناسبة 
هـي املوقع باعتبـاره مكاناً واحداً؛ إما إذا كان موضوع اإلحصاء هو العمالة فيمكن اعتبار جميع 

مواقع املؤسسة يف أصغر منطقة جغرافية إحصائية وحدة محلية واحدة.

الوحدة املحلية. غالباً ما تمارس املؤسسات نشاطها اإلنتاجي يف أكثر من موقع،   -22-2
ومن الرضوري ألغراض الحصول عىل توزيع جغرايف للبيانات املجمَّعة تقسيم تلك الوحدات وفقاً 
ملوقعها الجغرايف. ومن ثم تعرَّف الوحدة املحلية بأنها مؤسسة، أو جزء من مؤسسة )مثل الورشة 
أو املصنع أو املخزن أو املكتب أو املنجم أو املستودع(، تشتغل يف نشاط إنتاجي يف موقع واحد أو 
انطالقاً منه. ولهذا التعريف ُبعد واحد، حيث إنه ال يشري إىل نوع النشاط الذي تقوم به الوحدة.

املنشأة املساعدة. إذا كانت منشأة ما تقوم بأنشطة مساعدة فقط )انظر الفقرة   -23-2
3 - 10( يمكـن مالحظتهـا إحصائيـاً، بمعني وجود حسـابات منفصلة لإلنتـاج الذي تقوم به 
الوحـدة، أو أن تكـون الوحدة يف موقع جغرايف مختلف عن املنشـأة التي تخدمها، فقد يكون من 
املستحسن واملفيد اعتبارها وحدة منفصلة، أي منشأة مساعدة، ووضعها يف التصنيف الصناعي 
الـذي يتفـق مع نشـاطها الرئييس )انظـر الفقرة 3 - 8(. ومع ذلك فيوىص بأالّ ُتنشـأ منشـآت 
منفصلة إالّ إذا توافرت عنها بيانات أساسـية مناسبة، مثل قيمة االستهالك الوسيط، وتعويضات 

العاملني، وتكوين رأس املال الثابت اإلجمايل، والعمالة.

وينبغي اسـتخالص ناتج املنشـأة املساعدة عىل أسـاس مجموع التكاليف، أي   -24-2
عىل أسـاس جميع تكاليف اإلنتاج بما فيها تكاليف رأس املال املستخدم يف اإلنتاج. ويعامل ناتج 
الوحدة املساعدة باعتباره استهالكاً وسيطاً للمنشأة التي تخدمها الوحدة، ويصنَّف ناتج املنشأة 
املسـاعدة باسـتخدام مؤرش مناسـب مثل الناتج، أو القيمة املضافة، أو العمالة، يف تلك املنشآت. 
والرشكات القابضة ليسـت وحدات مسـاعدة؛ ألن املهام التي تقوم بها يف إدارة الرشكات الفرعية 

وتوجيهها ليست أنشطة مساعدة.

الرشكة املسـاعدة. قد تجد الرشكة التجارية أن من املفيد لها سواًء من الناحية   -25-2
الرضيبيـة أم ألسـباب أخرى أن تنشـئ رشكة فرعية لغـرض واحد هو أن تقـوم تلك الرشكة 
الفرعية بأداء بعض األنشـطة املسـاعدة ملصلحة الرشكة التجارية. فعىل سبيل املثال، قد تقوم 
بإنشـاء رشكة فرعية تحـوَّل إليها ملكية األرض واملباني أو املعـدات وتكون وظيفتها الوحيدة 
هـي تأجري تلك األصول مرة أخرى إىل الرشكة األم؛ أو قد تنشـئ رشكـة فرعية للقيام بأعمالها 
املحاسـبية وِسجالتها املحاسبية عىل منصة حاسـوبية منفصلة، إلخ. وهذه وحدات مصطنعة، 
منشـأة ألغراض تفادي الرضائـب أو تقليل االلتزامات يف حالة اإلفـالس، أو تأمني مزايا تقنية 
. ويوىص بأالّ تعترب  أخرى بموجب ترشيعات الرضائب أو قوانني الرشكات السارية يف بلد معنيَّ
هذه الرشكات املساعدة وحدات إحصائية منفصلة، وإنما تعامل كجزء ال يتجزأ من الرشكة األم 

وتضم حساباتها مع حسابات الرشكة األم.

توصيات بشأن الوحدات اإلحصائية ووحدات إبالغ   -  جيم 
وجمع املعلومات

هناك نوعان من البيانات مطلوبان لوصف النشـاط االقتصادي لوحدات تجارة   -26-2
التوزيـع، وهمـا: )أ( بيانـات اإلنتاج، القائمة عىل أسـاس حسـابات اإلدارة والتكلفـة للوحدات 
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التجارية 18؛ )ب( البيانات املالية، عىل أساس ِسجالت املحاسبة 19. وهذان النوعان من اإلحصاءات 
مطلوبـان من أجل تحليل قطاع تجارة التوزيع، كما أنهما مطلوبان من أجل تجميع الحسـابات 
القومية. ولكي يتسـنى تجميع تلك اإلحصاءات ينبغي التعرُّف عىل الوحدات اإلحصائية ووحدات 
اإلبالغ ووحدات جمع البيانات واستخدامها بشكل متسق. وترد فيما ييل التوصيات الخاصة بتلك 

الوحدات.

بما أن نظام الحسـابات القومية، 2008، يويص بأن تكون املنشـأة هي أنسـب   -27-2
وحـدة إحصائيـة للحصـول عىل بيانات اإلنتـاج والعمالة، وعمـاًل عىل تجميع بيانات متناسـقة 
وموزَّعـة جغرافيـاً، فمن املحبَّذ أن تقوم البلدان باسـتعمال املنشـأة كوحـدة إحصائية من أجل 
إحصاءات تجارة التوزيع. ويف أغلب الحاالت، تكون املنشأة هي املؤسسة، ومن ثم يمكن الحصول 
عىل جميع أنواع البيانات من نفس املصدر. ويف تلك الحاالت، تكون املنشأة/املؤسسـة هي وحدة 
إحصائية ويف نفس الوقت وحدة إبالغ ووحدة جمع البيانات. عىل أنه إذا كانت املنشـأة جزًءا من 
مؤسسـة متعددة املنشـآت، فقد ال تتوافر لها جميع املعلومات الالزمـة )كاملعلومات املالية(. ويف 
هذه الظروف، يمكن أن تكون املؤسسـة التي تنتمي إليها املنشأة هي وحدة جمع املعلومات التي 

تقدِّم املعلومات عن أنشطة املنشأة إىل سلطات اإلحصاء.

ومـن املحبَّذ أن تقوم البلـدان بجمع بيانات عن جميع املنشـآت التي تنتمي إىل   -28-2
مؤسسـة متعددة املنشـآت يف البلد. ويف حالة املؤسسة التي لها فروع يف مناطق اقتصادية يف عدة 
بلدان، ينبغي الحرص عىل استبعاد البيانات التي تعكس أنشطة املنشآت التي هي وحدات مقيمة 

يف اقتصادات أخرى من إحصاءات تجارة التوزيع يف البلد الذي يقوم بجمع املعلومات.

وإذا أمكن جمع معلومات تتسـم بدرجة كافية من االتسـاق والتوزيع الجغرايف   -29-2
املطلوب بوسـائل أخرى، أو إذا كانت البيانات عىل مسـتوى املنشأة غري متاحة، فيمكن استخدام 
املؤسسـة كوحدة إحصائية، وأن تقرص البلدان أنشـطة جمع البيانات عىل املؤسسات التي يكون 
نشاطها الرئييس هو تجارة التوزيع. وقد تجد بعض البلدان التي تحاول تحقيق أقىص درجة من 
االتساق والتوزيع الجغرايف التفصييل أن من املفيد عملياً استخدام املنشأة كوحدة إحصائية لجمع 

بنود البيانات غري املالية واستخدام املؤسسة لجمع البيانات املالية.

أما الوحدة التي تقوم بنوع ما من النشـاط فتختلف عن املنشـأة من حيث عدم   -30-2
 . وجود قيود بشـأن املنطقة الجغرافية التي يقوم فيها كيان قانوني واحد بنشـاط من نوع معنيَّ
ويف بعض الحاالت، يربِّر وجود بيانات عىل أساس الوحدة التي تقوم بنوع ما من النشاط استخدام 
تلك الوحدة يف الدراسات االستقصائية التجارية بدالً من املنشأة. وعىل سبيل املثال، قد يكون من 
السهل يف بعض الحاالت الحصول عىل بيانات عن تكوين رأس املال الثابت واملخزونات واملبيعات 
فيما يخص وحدات تقوم بنوع معنيَّ من النشـاط وال يكون ذلك متاحاً بالنسـبة للمنشـأة؛ ويف 
نفس الوقت، قد يكون االهتمام قليالً بتصنيف البيانات وفقاً للمنطقة التي توجد فيها املنشأة أو 
حجم املنشـأة. وبشـكل عام، يمكن اعتبار الوحدة التي تقوم بنوع ما من النشـاط بديالً مناسباً 
للمنشـأة ألغراض متعددة يف البلدان التي تقوم فيها املؤسسـات الكبرية املتعددة املنشآت بتنظيم 
ِسـجالتها عىل هذا األساس. ومع ذلك فإذا كانت الوحدة التي تقوم بنوع ما من النشاط هي التي 
ُتسـتخدم يف تلك الحاالت فسـيكون من املفيد بيان عالقة تلك الوحدات بالوحدات املسـتخدمة يف 

الدراسات االستقصائية األخرى.

وُتستخدم الوحدة املحلية باعتبارها الوحدة اإلحصائية لتجميع أنواع معيَّنة من   -31-2
البيانـات حـني ال يكون تفصيل األنشـطة مطلوباً؛ ومن ثم فال يوىص باسـتعمالها يف إحصاءات 

تشمل إحصاءات اإلنتاج، بشكل عام،   18

بيانات عن إيرادات التشغيل الناتجة 
عن بيع السلع والخدمات املنتجة 

وما يتصل بها من تكاليف وأجور 
ورواتب وإهالك وأرباح العمليات.

تشمل هذه الِسجالت البيانات   19

دة لألرباح والخسائر  املوحَّ
والحسابات الختامية لألصول 
والخصوم للوحدات التجارية.
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تجـارة التوزيع. ومع ذلـك، فإذا كان معيار الوحدة التي تقوم بنوع ما من النشـاط ينطبق عىل 
د،  الوحـدة املحلية مما يجعلها يف نطاق البـاب زاي يف التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
فإن هذه الوحدة تكون هي املنشـأة، ويمكن اسـتخدامها يف إحصاءات تجارة التوزيع باعتبارها 

وحدة إحصائية ووحدة مبلِّغة. 

أما وحدة مجموعة املؤسسـات فهي شـديدة التنوع وال تتسـم باالستقرار ومن   -32-2
ثـم فهي غري قابلة لالسـتخدام كوحدة إحصائيـة يف إحصاءات تجارة التوزيـع. إالّ أن مجموعة 
املؤسسـات مفيدة ألغراض التحليل املايل ولدراسـة اسـرتاتيجيات الرشكات. ولذلـك، فإذا أمكن 
عرض إحصاءات تجارة التوزيع عىل أسـاس مجموعات املؤسسات فإن ذلك تكون له أهميته من 

الناحية التحليلية.

وأما وحدة جمع البيانات فيمكن أن تكون أي كيان بوسعه تقديم بيانات حسنة   -33-2
التوقيت وموثوق بها إىل مكتب اإلحصاء الوطني فيما يتعلق بالوحدات اإلحصائية املعتمدة.

تعيني الوحدات اإلحصائية يف كيانات مختارة تختص بها   -  دال 
تجارة التوزيع

ات  سالسـل متاجر التجزئة. شـهد قطاع تجارة التجزئة يف العقود األخرية تغريُّ  -34-2
كبرية يف جميع البلدان تقريباً من حيث النوع وحجم الوحدات وهيكلها، وأصبح انتشـار سالسل 
املتاجـر بالتجزئة من أهم التطورات يف أسـواق التجزئة. وسالسـل متاجر التجزئة هي أشـكال 
تنظيميـة لوحـدات تجـارة التجزئة لها مكان مهم يف تجـارة التجزئة، ولكنهـا توجـد أيضـاً يف 
هة نحو الخدمات. وتشتمل سالسل متاجر التجزئة عىل طائفة واسعة من منافذ البيع  أعمال موجَّ
بالتجزئة تشرتك يف نفس االسم التجاري وتعمل تحت نفس امللكية أو اإلدارة املركزية. ويمكن أن 
تكون هذه املتاجر فروعاً مملوكة لوحدة قانونية واحدة أو أنها تعمل بموجب عقد التزام، وتكون 
مملوكة ألشخاص طبيعيني أو لرشكات أو تعمل بموجب عقد مع الرشكة األم. وإذا كانت سلسلة 
متاجر التجزئة تعمل تحت ملكية واحدة، تكون هناك مؤسسـة تجارية واحدة لها عدد كبري من 
املنشـآت يف مواقع مختلفة. وإذا كانت سلسـلة متاجر التجزئة تعمل بموجب اتفاق التزام، ففي 

هذه الحالة، يوجد عدد من املؤسسات بقدر عدد املتاجر التي تعمل بموجب عقد االلتزام.

وتنشـأ سالسـل متاجر التجزئة نتيجة تكامل رأيس يف أعمال تجارة التجزئة يف   -35-2
فرع واحد من فروع نشاط تجارة التجزئة )أي من خالل بيع نفس نوع البضائع، سواًء كان هذا 
النوع أغذية أو أثاث، إلخ.(. وتصنَّف سالسل متاجر التجزئة حسب نوع العمليات التي تقوم بها 
)انظر الفقرة 3 - 28( باعتبارها متاجر بيع بالتجزئة. ويسـتعمل كثري من البلدان الحد األدنى 
من عدد مواقع البيع بالتجزئة التي تديرها سالسـل متاجر التجزئة كمعيار إضايف لتمييزها عن 
سـائر متاجر البيع بالتجزئة. وتختلف سالسـل متاجر التجزئة عـن املتاجر التي توجد يف موقع 
وحيـد، من عدة طرق أهمها االختالف يف الحجم. وهذه السالسـل تقدَّم عادة أسـعاراً منخفضة 

لسلع معيَّنة وتجني أرباحها من حجم البيع الكبري وليس من هامش الربح الكبري.

وإذا كانت سلسلة من سالسل متاجر التجزئة تعمل يف أكثر من إقليم من أقاليم   -36-2
الدولـة أو يف أكثر من دولـة، وكانت البيانات دون الوطنية مهمة القتصـاد البلد، فيوىص يف هذه 
الحالة بأن ُيطلب من سلسـلة املتاجر تقديم قائمة بجميع املواقع التي تعمل فيها وكذلك األرقام 
اإلجماليـة لبعض بنود البيانات املهمة، مثل عدد العاملـني وحجم العمل واألجور واملرتبات، إلخ. 
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لكل موقع من املواقع بشـكل منفصل. ويمكن النظر أيضاً يف طرق بديلة، مثل استعمال البيانات 
اإلدارية )مثل بيانات العمالة( من ِسِجل األعمال بدالً من توزيع النشاط االقتصادي عىل املستوى 
الوطني حسب املناطق دون الوطنية إذا كان ذلك يقلل من عبء الردود بالنسبة للمستجيبني. ويف 
هذه الحالة يعامل كل متجر باعتباره منشـأة مستقلة، حيث إن ناتجه وقيمته املضافة سيؤخذان 
بالتناسب من البيانات املتاحة حسب املوقع، وبذلك يتم تخصيص النشاط التجاري للموقع الذي 
يقوم فيه هذا النشـاط بالفعل، وهو أمر من شـأنه أن ييرس عملية تقدير ناتج التجارة اإلقليمي 

وتجميع بيانات الناتج املحيل اإلجمايل اإلقليمي.

املتاجر املتعددة األقسـام “املتاجر داخل املتاجر”. املتاجر املتعددة األقسام هي   -37-2
منشـآت لبيـع التجزئة تتخصص يف بيع طائفة واسـعة من املنتجات مع عـدم وجود نوع واحد 
مهيمـن مـن أنواع البضاعـة )متاجر غري متخصصـة(. وقد يكون بعض هـذه املتاجر جزًءا من 

سلسلة متاجر تجزئة وبعضها قد يكون متاجر قائمة بذاتها.

مة من تجارة التجزئة يمكن أن تعقِّد  واملتاجر املتعددة األقسام هي أشكال منظَّ  -38-2
تنفيذ القواعد املسـتخدمة يف تحديـد الوحدات املحلية )انظر الفقـرة 2-24(. والوحدات املحلية 
لتجارة التجزئة هي من حيث املبدأ، يف جميع الحاالت تقريباً، مطابقة تماماً ملتاجر البيع بالتجزئة. 
إالّ أنه يوجد استثناء من هذا املبدأ يف شكل التجارة التي تمثلها “املتاجر داخل املتاجر” حني يقوم 
املتجر الكبري بتأجري جزء من مسـاحة البيع بالتجزئة إىل تجار آخرين للبيع بالتجزئة. وقد يبدو 
للعميل العادي أنه متجر واحد، إالّ أن تعريف الوحدة املحلية باعتبارها جزًءا من مؤسسـة يعني 
أن عـدد الوحدات املحلية مسـاٍو لعدد املتاجر. ويوىص يف حالة التجـارة يف املتاجر داخل املتاجر 

بمعاملة املتجر الكبري وجميع املتاجر التي توجد يف نفس املكان كوحدات إحصائية منفصلة.

املتاجر التي تعمل بعقد التزام. ينطوي تشـغيل شـبكة من متاجر االلتزام عىل   -39-2
طريقة من طرق العمل أصبحت شـائعة يف عدد من أنشـطة الخدمات، خاصـة تجارة التجزئة. 
واملتاجـر التـي تعمل بموجب التزام هي وحدات قانونية مسـتقلة توقِّع عقـداً مع وحدة قانونية 
أخرى، تكون هي صاحبة االمتياز، للقيام بنشـاط يستفيد من العالمة التجارية لصاحب االمتياز 
ومن أسـلوبه يف التجارة ومن دعمه يف السـوق، مقابل رسـوم مدفوعة أو حصة من املبيعات أو 
األرباح. ويشـتمل عقد االلتزام عـادة عىل عدد من الرشوط التقييدية التـي تحّد من حرية حامل 
االلتزام يف االختيار، حيث تفرض هذه العقود، عىل سـبيل املثال، معايري للسـلع والخدمات التي 
ينتجها امللتزم، ونوعية تلك املنتجات وأسعارها. وقد تفرض عىل امللتزم الحصول عىل إمدادات من 
صاحب االمتياز ودفع مساهمة مقابل خدمات معيَّنة ينظمها صاحب االمتياز تشرتك فيها جميع 
املتاجر الداخلة يف الشبكة، ويف املقابل، يقدم صاحب االمتياز مزايا اقتصاد الحجم الكبري دون أن 

ل املسؤولية عن التسويق الجماعي. يحرم امللتزم كلياً من االستقالل، وذلك مثالً عن طريق تحمُّ

ويـوىص باعتبـار متاجر عقـود االلتزام املشـتغلة يف أنشـطة تجـارة التوزيع   -40-2
مؤسسـات مسـتقلة، ألنها تتكوَّن من مجموعة كاملة من عوامل اإلنتـاج وتتحمَّل جميع املخاطر 
الناتجـة عن املرشوع. وينطبـق عىل متاجر االلتزام أيضاً تعريف املؤسسـة من حيث إنه يتطلب 
االستقاللية ولكنه يسمح يف نفس الوقت بيشء من القيود عىل تلك االستقاللية )“درجة معيَّنة من 
االستقاللية” هي املطلوبة(؛ كما أن الحسابات الكاملة للمؤسسة ليست متاحة عىل األرجح إالّ عىل 

مستوى متاجر االلتزام الفردية.

أماكن السـوق، وأسواق الشـوارع، إلخ. هذه عبارة عن مواقع خارجية يتم فيها   -41-2
تبادل السلع والخدمات. وهي موجودة يف كثري من البلدان وتعمل بطريقة متشابهة بغض النظر 
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عن اسـمها وموقعها )يف الشـارع أو يف ميدان لسـوق أو يف مواقع مخصصة(. ويقيم التجار )أو 
املنتجـون( أكشـاكهم ولكن ليس لهم متاجـر كاملة. ومع ذلك، فمن املمكن أيضـاً أن يكون لهم 
متاجر أخرى مرتبطة بعملهم. وغالباً ما تكون األسواق دائمة، ولكن من املمكن أن تكون مؤقتة، 
حيث تقام األكشـاك ملدة يوم واحد أو يومني كل أسـبوع. وتتحوَّل بعض أماكن السوق تدريجياً 

مة تنظيماً خاصاً مثل املتاجر الكربى. إىل مراكز تجارية عىل مساحة واسعة ذات أماكن منظَّ

ويف العادة يكون موقع السـوق مملوكاً لوحدة أخرى تقوم بتشغيله. وقد يكون   -42-2
املالـك جهة محليـة أو رشكة، وُيطلب من التجـار الحصول عىل ترخيص أو دفع رسـوم مقابل 
السـماح لهـم بالبيع يف تلك املواقع. ويف هـذه الحالة يوىص بمعاملة تلـك الوحدات نفس معاملة 
ر أماكـن لتجار آخرين  املتاجـر املتعـددة األقسـام )انظر الفقرتـني 2-34 و2-35( التـي تؤجِّ
بالتجزئـة، وهـم يف هذه الحالة تجـار التجزئة يف مكان السـوق، ويعامل مالك املـكان باعتباره 
وحدة إحصائية منفصلة. ويف نفس الوقت يكون ملكان السـوق نفس عدد الوحدات املحلية كعدد 
األكشاك. وينبغي التنبيه إىل أن املزارعني الذين يبيعون إنتاجهم يف أسواق بيع املنتجات الزراعية 
ال يعاملون باعتبارهم وحدات تجارية )انظر الفقرة 1-14(، وإنما يعامل البيع باعتباره نشاطاً 
ثانوياً إلنتاج السـلع الزراعية وتصنَّف هذه الوحدات يف القسم 0-1، إنتاج املحاصيل والحيوانات 

د، التنقيح 4. والقنص وأنشطة الخدمات ذات الصلة، يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

الوحدات اإلحصائية يف القطاع غري الرسمي  - هاء 

ل القطاع غري الرسـمي ظاهـرة اقتصادية تفرض  القطاع غري الرسـمي. يشـكِّ  -43-2
نفسـها بطرق مختلفة يف مختلـف البلدان. وقد يتوقف حجم القطاع غري الرسـمي وأهميته عىل 
الهياكل االجتماعية، والسياسـات الوطنيـة واملحلية، وجهود تنفيذ القوانـني التي يبذلها بلد ما. 
وقد يشمل القطاع غري الرسمي من الناحية العملية جميع األنشطة االقتصادية ومؤسسات األرُس 
املعيشـية بمختلف أشـكال تشـغيلها. ويجري جزء كبري من األنشطة غري الرسـمية دون التقيُّد 
، يف البيوت أو املتاجر الصغرية أو الورش. وترتاوح األنشطة غري الرسمية من البيع يف  بموقع معنيَّ
الشوارع، عىل سبيل املثال، تلميع األحذية وغري ذلك من األنشطة التي تتطلب القليل أو ال تتطلب 
رأسـمال أو مهارات كبرية، إىل األنشـطة التي تنطوي عىل قدر ال بأس به من االسـتثمار، أو عىل 
مسـتوى معنيَّ من املهارات مثل الخياطة والتفصيل وإصالح السيارات. ويقوم بتشغيل كثري من 
مؤسسـات القطاع غري الرسمي شخص واحد يعمل بمفرده كصاحب مؤسسة يعمل لحسابه، أو 
بمساعدة أعضاء من األرسة دون أن يدفع لهم أجراً، وإن كان بعض أصحاب املؤسسات الصغرية 

غري الرسمية قد يستخدمون عاملني باألجر.

وحدَّد املؤتمر الدويل لخرباء اإلحصاءات العمالية القطاع غري الرسمي وفقاً لنوع   -44-2
وحـدات اإلنتـاج التي يتكون منها. ووفقاً لقرارات هذا املؤتمر، يمكن تحديد سـمات القطاع غري 
الرسـمي بأنه يتكوَّن من وحدات تشـتغل يف إنتاج سـلع أو خدمات ويكون غرضها الرئييس هو 
إيجـاد فـرص عمالة ودخل لألشـخاص القائمني عىل هذا اإلنتاج وتعمل يف حـدود اإلنتاج لنظام 
 الحسـابات القوميـة 20. وتعمل هذه الوحدات بشـكل عـام يف ظل قدر قليل مـن التنظيم، حيث 
ال يكاد يوجد تقسيم بني العمل ورأس املال وعوامل اإلنتاج، كما أنها تعمل عىل نطاق صغري. وإذا 
وجدت عالقات عمل فهي تقوم يف الغالب األعم عىل أسـاس العمالة املؤقتة أو القرابة أو العالقات 
الشـخصية أو االجتماعية أكثر منها عىل أساس ترتيبات تعاقدية بضمانات رسمية. ويوىص بأن 

لالطالع عىل مزيد من التفصيالت،   20

انظر القرار الخاص بإحصاءات 
العمالة يف القطاع غري الرسمي، الذي 

اتخذه املؤتمر الدويل الخامس عرش 
لخرباء اإلحصاءات العمالية )كانون 

الثاني/يناير 1993(، وذلك عىل 
http://www.ilo.org/public/ املوقع

english/bureau/stat/res/index.
.htm
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تقوم البلدان بوضع تعاريف للقطاع غري الرسـمي عىل أساس خصائص الوحدات اإلنتاجية التي 
يتم فيها النشـاط وليس عىل أساس خصائص األشـخاص العاملني أو عىل أساس الوظائف التي 

يقومون بها.

مؤسسـات القطـاع غري الرسـمي. هذه املؤسسـات هـي مجموعـة فرعية من   -45-2
مؤسسـات األرُس املعيشـية غري املسـاهمة 21، أي املؤسسـات التي يملكها أفراد أو أرُس معيشـية 
ولكنها ليسـت مؤسسـة ككيانات قانونية مسـتقلة منفصلة عن مالكيها، ولديها يشء من اإلنتاج 
عـىل األقل للبيع أو املقايضة يف السـوق، وليس لديها حسـابات كاملة يمكـن من خاللها الفصل 
املايل بني أنشطة اإلنتاج للمؤسسة وأنشطة القائمني عىل املؤسسة. وال يؤول رأس املال الثابت أو 
املسـتعمل أو غريه إىل املؤسسـة يف حد ذاتها ولكن إىل أفراد األرسة املعيشية. وملا كان اإلنفاق من 
أجل اإلنتاج ال يمكن تمييزه يف الغالب عن النفقات يف األرُسة املعيشية، وكانت املعدات الرأسمالية 
مثل املباني أو السـيارات تستعمل دون تمييز بني العمل واألغراض املنزلية، فإن هذه املؤسسات 

ال يمكن معاملتها باعتبارها أشباه رشكات وإدخالها يف قطاع الرشكات.

معايري إضافية لتحديد مؤسسـات القطاع غري الرسـمي. ينبغي للبلدان، فضالً   -46-2
عن اسـتبعاد مؤسسات األرُس املعيشية التي تنتج الستعمالها النهائي عىل وجه الحرص، أن تحدد 
نطاق القطاع غري الرسمي عن طريق وضع معايري إضافية إلدراج مؤسسات األرس املعيشية فيه. 

وينبغي استعمال املعايري اإلضافية التالية يف تحديد مؤسسات القطاع غري الرسمي:

الحجـم. حجم مؤسسـات القطاع غير الرسـمي من حيـث العمالـة، أي أن العمالة   )أ( 
ال تزيد عن عتبة محدَّدة على الصعيد الوطني؛ و/أو

عدم تسـجيل مؤسسات القطاع غير الرسـمي و/أو العاملين فيه. ال ينبغي تسجيل  )ب( 
مؤسسـات القطاع غير الرسـمي تحت أي شكل من األشـكال المحدَّدة في التشريع 
الوطنـي )مثـل القوانيـن المتعلقـة بالمصانع أو المؤسسـات التجاريـة، وقوانين 
م الجمعيات المهنية، أو غيرها  الضرائـب أو التأمين االجتماعي، والقوانين التي تنظِّ
مـن القوانين والُنظم التي تضعها الهيئات التشـريعية الوطنية(. وينبغي أن يراعى 
أن هذا المعيار ال ينطبق على التشـريعات التي تسـنها السـلطات المحلية لغرض 

الحصول على ترخيص تجاري أو ترخيص بتشغيل نوع من األعمال.

وتعرَّف وحدة اإلنتاج يف القطاع غري الرسمي بأنها مؤسسة من مؤسسات األرُس   -47-2
املعيشية تنتج بعض اإلنتاج عىل األقل للبيع أو املقايضة، وينطبق عليها أي من املعيارين التاليني 
أو كالهما: أن يكون حجم العمالة أقل من عتبة محدَّدة عىل الصعيد الوطني، وأالّ تكون املؤسسة 

مسّجلة هي أو العاملون فيها يف أي شكل من أشكال الترشيعات الوطنية.

أنواع مؤسسـات القطاع غري الرسـمي. تشمل مؤسسـات القطاع غري الرسمي   -48-2
النوعني التاليني: 

مؤسسـات القطاع غير الرسـمي للحسـاب الخاص. حسـب ظروف كل بلد، يمكن  )أ( 
اعتبار جميع مؤسسـات الحساب الخاص مؤسسات غير رسمية، أو أن يقتصر ذلك 
لة تحت أي شكل من أشكال التشـريع الوطني. ولما  على المؤسسـات غير المسـجَّ
كانت غالبية مؤسسـات الحسـاب الخاص هي مشـاريع صغيرة فال يوصى بمعيار 
لتعريفها من حيث الحجم. وقد تسـتخدم مؤسسات الحساب الخاص غير الرسمية 
عاملين من أفراد األسرة وعاملين على أساس مؤقت ولكنها ال تستخدم عاملين على 

أساس مستمر؛

تنشأ املؤسسات السوقية لألرُس   21

لة لغرض إنتاج  املعيشية غري املسجَّ
سلع أو خدمات للبيع أو املقايضة 
يف السوق. وهي تشمل املؤسسات 

غري املسجلة التي يمتلكها أو يديرها 
أفراد من األرس املعيشية أو عدد من 
األفراد يف نفس األرس املعيشية، كما 

تشمل الرشاكات والتعاونيات غري 
لة، املكوَّنة من أشخاص ينتمون  املسجَّ

إىل أرُس معيشية مختلفة إذا لم يكن 
لدى هذه املؤسسات مجاميع كاملة 

من الحسابات. انظر نظام الحسابات 
القومية 2008، الفصل 4، بعنوان 

“الوحدات املؤسسية والقطاعات 
املؤسسية”.
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مؤسسـات أصحاب العمل غير الرسـميين. هذه هي مؤسسات األُسر المعيشية التي  )ب( 
يمتلكها ويشـغلها أصحاب عمل سـواًء بمفردهم أم بشـراكة مع أعضاء آخرين من 
نفس األُسـر المعيشة أو من أُسر أخرى، وتستخدم واحداً أو أكثر من العاملين على 

أساس مستمر.

مؤسسـات القطاع غري الرسـمي املشـتغلة بتجارة التوزيع. هذه هي الوحدات   -49-2
اإلنتاجية التي تشتغل يف إعادة بيع سلع جديدة أو مستعملة أو خدمات يف السوق وتنطبق عليها 
الخصائص املوصوفة يف الفقرتني 2 - 44 و2 - 45 أعاله. ويمكن أن تكون هذه األنشـطة قائمة 
يف بيت صاحب املؤسسة أو خارجه، أو أن تكون قائمة يف مكان يمكن تعريفه أو يف مكان ال يمكن 
تعريفه أو دون مكان ثابت. والوحدات املتنقلة )غري ذات املكان الثابت( يف قطاع تجارة التوزيع، 
مثل البائعني يف الشوارع والبائعني الجائلني، ينبغي اعتبارها مؤسسات مستقلة إذا كانت تتكوَّن 
من أشخاص يعملون لحسـابهم الخاص، وكمستخدمني إذا كانوا يعملون يف مؤسسات لصاحب 
عمـل غري رسـمي ينطبق عليها معايري املؤسسـات. ويوىص بأن تشـمل مؤسسـات القطاع غري 
الرسـمي التي تشـتغل يف أنشـطة تجارية املؤسسـات القائمة يف املناطق الحرضية ويف املناطق 

الريفية.
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الفصل الثالث

خصائص الوحدات اإلحصائية

خصائص الوحدات اإلحصائية هي بنود البيانات التي تستعمل لتعريفها بشكل   -1-3

فريد، من أجل تصنيفها يف نطاق نشاط معنيَّ من أنشطة تجارة التوزيع ومن أجل وصف مختلف 

مالمـح هيكلهـا وعملياتها وصلتها بالوحدات األخرى. وال بد مـن توافر معلومات عن خصائص 

ال لعمليات املسـح اإلحصائـي بالعينة وكذلك إلجراء  الوحـدات اإلحصائية من أجل التنظيم الفعَّ

مقارنات وتحديد الروابط بني البيانات املسـتقاة من مختلف مصادر املعلومات مما يقلل إىل حد 

كبري من ازدواجية عملية جمع البيانات ومن العبء عىل املستجيبني.

والخصائص الرئيسـية للوحـدة اإلحصائية هي رمز التعريـف، واملوقع، ونوع   -2-3

النشاط، ونوع العملية، ونوع التنظيم االقتصادي، ونوع التنظيم القانوني، ونوع امللكية، والحجم، 

والخصائص الجغرافية. وهذه القائمة ليسـت شـاملة مانعة، ولكنها تقـدِّم أهم الخصائص من 

حيث قابلية املقارنة الدولية، وكذلك الخصائص التي ُتعترب ذات أهمية من الناحية الوطنية. وهذه 

الخصائص تتيح أربعة أنواع من التحليل:

التحليـل الجغرافي. أي التحليل التفصيلي ألداء المناطق أو المناطق الفرعية في 	 
منطقة اقتصادية ومقارنته بالمجموع الوطني

تحليل النشاط. أي تحليل هيكل إنتاج نشاط معيَّن واحد أو دورة العمل المتعلقة 	 
به أو مقارنة األداء النسـبي لعدة أنشـطة في فترات مرجعية معيَّنة أو فيما بين 

تلك الفترات

التحليل القانوني وتحليل الملكية. بما يتيح مقارنة األداء بين مختلف أنواع الملكية 	 
والسـيطرة، وعرضها، على سـبيل المثال، حسب المؤسسات العامة أو الخاصة أو 

المملوكة ملكية أجنبية، أو حسب النشاط االقتصادي أو بين األنشطة االقتصادية

تحليـل فئات الحجم، الـذي يبين العالقة بين مختلف فئات الحجم للمؤسسـات 	 
وأنشـطتها وأدائها، وكذلـك مختلف هياكل الحجم لألنشـطة، حيث يبين درجة 

التركيـز أو المنافسـة. وهذا النوع مـن التحليل مهم بصفة خاصة في دراسـة 

ديمغرافيا األعمال.

رمز التعريف  - ألف 

رمز التعريف هو رقم فريد يخّصص للوحدة اإلحصائية ويشـمل أرقاماً تعرِّف   -3-3

املنطقة الجغرافية ونوع النشـاط االقتصادي، وما إذا كانت الوحدة هي وحدة أساسية منتجة أو 

وحدة مسـاعدة، وصلتها بالوحدات التابعة/األصل، إن وجدت، إلخ. وتعريف الوحدة اإلحصائية 
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بشكل فريد هو أمر رضوري من أجل: )أ( التمكني من تسجيلها يف الِسجل اإلحصائي لألعمال أو 
إدراجها يف إطار للمعاينة؛ )ب( التمكني من جمع معلومات عنها من املصادر اإلدارية؛ )ج( إنشاء 
قاعدة للمعاينة من أجل الدراسـات االسـتقصائية اإلحصائية؛ )د( إتاحة إجراء تحليل ديمغرايف 
ت بعض  ملجتمـع الوحدات. ويجب أالّ يتغريَّ رمـز التعريف طوال حياة الوحـدة، حتى وإن تغريَّ
الخصائـص األخرى للوحدة. ومن شـأن وجود رموز تعريف موحدة، تتشـارك فيها السـلطات 
اإلداريـة وسـائر اإلدارات الحكومية، أن ييرس كثرياً من العمل اإلحصائـي، بما يف ذلك الربط بني 

الِسِجل اإلحصائي لألعمال، عند إنشائه، وسائر الِسِجالت.

املوقع  - باء 

املوقع الفعيل للمؤسسـة، والعنوان الربيدي والشـخص الذي يمكن االتصال به.   -4-3
يعـرَّف املوقع بأنه املكان الذي توجد فيه الوحدة مادياً وتقوم بنشـاطها فيه، وليس املكان الذي 
عليه عنوانها الربيدي. ومن شأن هذه الخاصية أن تخدم غرضني هامني هما: التعرُّف عىل الوحدة 
وتصنيفها حسـب املوقـع الجغرايف، واألفضل أن يكون ذلك عىل أدنى مسـتوى جغرايف تفصييل؛ 
وربط النشـاط االقتصادي للوحدة باملوقع الذي يحدث فيه هذا النشاط بالفعل، إذا كانت الوحدة 
تعمـل يف أكثـر من موقع. والغـرض األخري مهم من أجل قيـاس الناتج اإلقليمـي )الناتج املحيل 
اإلجمـايل اإلقليمي وغريه من املـؤرشات االقتصادية( وإجراء تحليالت اقتصادية إقليمية. وملا كان 
تصنيف الوحدات حسـب املوقع مسـألة ذات أهمية وطنية، فيجـب أن يميِّز أي تصنيف جغرايف 
املناطق االقتصادية الرئيسـية أو األقسـام اإلدارية للبلـد، بدًءا من املناطق الكبـرية )الواليات أو 

املقاطعات( وعرب املناطق املتوسطة إىل املناطق املحلية )املدن(.

والتفاصيـل الخاصة بالعنـوان الربيدي ورقم الهاتف ورقـم الفاكس والعنوان   -5-3
اإللكرتوني والشـخص الذي يمكن االتصال به هي أيضاً مـن املتغريات املهمة من أجل التعريف، 
ألن هذه التفاصيل مطلوبة من أجل إرسال االستبيان اإلحصائي بالربيد وإلتاحة إمكانية االتصال 
كتابياً بالوحدة وتوجيه استفسـارات محدَّدة بشـأن أنشـطتها. ويعترب تحديث املعلومات بشكل 
منتظم بشـأن أي تغيـريات يف تلك املتغريات مسـألة حيوية من أجل قيام السـلطات اإلحصائية 

بعملها بكفاءة.

املوقع يف حالة املؤسسات املتعددة املنشآت. إذا كانت املؤسسة مكونة من منشأة   -6-3
واحـدة فقط فيمكن أن يكون للمؤسسـة واملنشـأة نفس املوقع ونفس العنـوان أو موقع وعنوان 
مختلفان. ويستخدم عنوان املؤسسة عادة لألغراض اإلدارية، ويستخدم عنوان املنشأة لألغراض 
اإلحصائيـة. وينبغـي توخي الحذر يف معاملة املؤسسـات الكبرية املعقَّـدة. ويمكن أن ُيطلب من 
املؤسسـة املتعددة املنشـآت تقديم تفاصيل عن املوقع لكل من منشـآتها، أو أن ُيطلب إىل املنشأة 
تقديم اسـم املؤسسة التي تمتلكها وموقعها، ويتوقف ذلك عىل هوية الوحدة املبلِّغة يف أي دراسة 
استقصائية إحصائية معيَّنة. ويف بعض الحاالت، قد يكون من الرضوري الرتاسل مع املنشأة ومع 
املؤسسـة. ألنه قد يحدث مثالً، يف كثري من الحاالت، أن تكون الوحدة التي تقدِّم تفاصيل العمالة 

مختلفة عن الوحدة التي تقدِّم التفاصيل املالية.
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نوع النشاط 22  - جيم 

نوع النشـاط. يعرَّف نوع النشـاط بأنه نوع اإلنتاج الذي تشـتغل به الوحدة.   -7-3
ويعترب نوع النشـاط املتغري األسـايس املستعمل يف تحديد ما إذا كانت الوحدة اإلحصائية سُتدرج 
يف نطـاق إحصاءات تجـارة التوزيع، ويف هذه الحالة، تحديد فرع النشـاط الـذي تنتمي إليه يف 
تجارة التوزيع. وقد قرَّرت اللجنة اإلحصائية يف دورتها السـابعة والثالثني التوصية بأن ُيعرتف 
ـد، التنقيـح 4، باعتباره املعيـار الدويل لتصنيف النشـاط  بالتصنيـف الصناعـي الـدويل املوحَّ
االقتصادي 23. ووفقاً لهذا املقرر، تويص اللجنة بتحديد نوع النشاط للوحدات اإلحصائية حسب 
د، التنقيح 4 24، وذلك بتطبيق قواعد التصنيف الواردة يف مقدمة  التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
التصنيف. وإذا اُتبعت خطة مختلفة لتصنيف األنشـطة فينبغي السعي إىل مطابقة عىل مستوى 

د، التنقيح 4 )أي مستوى األقسام(. الرقم الثنائي عىل األقل يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

النشاط الرئييس. النشاط الرئييس للوحدة هو النشاط الذي يسهم أكثر من غريه   -8-3
يف القيمة املضافة لتلك الوحدة، أو النشـاط الذي تزيد قيمته املضافة عن أي نشـاط آخر للوحدة. 
وليـس من الرضوري أن يبلغ النشـاط الرئييس 50 يف املائة أو أكثـر من مجموع القيمة املضافة 

للوحدة.

النشاط الثانوي. النشاط الثانوي هو نشاط تقوم به الوحدة إضافة إىل النشاط   -9-3
الرئييس ويكون ناتجه، شأنه يف ذلك شأن النشاط الرئييس، مناسباً للتسليم خارج الوحدة. ويجب 
أن تكون القيمة املضافة للنشـاط الثانوي أقل منها للنشاط الرئييس. ومعلوم أن معظم الوحدات 

تقوم ببعض النشاط الثانوي عىل األقل.

األنشطة املساعدة. يعرَّف النشـاط املساعد بأنه نشاط إنتاجي تقوم به الوحدة   -10-3
بغرض وحيد هو إنتاج نوع أو أكثر من الخدمات املشرتكة لالستهالك الوسيط يف داخل املؤسسة. 
ومن أمثلة األنشطة املساعدة إمساك الدفاتر والنقل والتخزين والرشاء والرتويج للبيع والتنظيف 
واإلصـالح والصيانة واألمـن، إلخ. وبعض هذه األنشـطة عىل األقل تقوم بـه كل وحدة. ومن ثم 
فإن األنشـطة املساعدة هي األنشطة التي توجد لدعم النشاط الرئييس واألنشطة الثانوية للوحدة 

بتقديم خدمات تستفيد منها الوحدة بشكل رئييس أو كيل.

وإذا كانت املنشـأة التي تقوم بنشـاط مسـاعد هي منشـأة يمكـن مالحظتها   -11-3
إحصائيـاً، بمعنى أن لها حسـابات منفصلة ومتاحة لإلنتاج الذي تقـوم به الوحدة، أو إذا كانت 
يف موقـع مختلـف جغرافياً عن مواقع املنشـآت التي تخدمها، فقد يكون من املستحسـن واملفيد 

اعتبارها وحدة منفصلة وتصنيفها وفقاً لتصنيف النشاط الذي يتفق مع نشاطها الرئييس.

مبـادئ عامة لتحديد نوع النشـاط للوحدة اإلحصائيـة يف التصنيف الصناعي   -12-3
د، التنقيح 4. ُيوىص باتباع املبادئ التالية: الدويل املوحَّ

تحديد نوع نشـاط الوحدة اإلحصائية حسـب طبيعة نشـاطها الرئيسي؛ وال تؤخذ  )أ( 
األنشطة الثانوية واألنشطة المساعدة في االعتبار في تصنيف الوحدة؛

إذا كانت الوحدة تشـتغل في عدة أنواع من األنشطة المستقلة، ولكن الوحدة نفسها  )ب( 
ال يمكن تقسـيمها إلى وحـدات إحصائية منفصلـة، فينبغي تحديد نوع نشـاطها 
د، التنقيـح 4، وفقاً، في هذه الحالة، للجزء  وفقـاً للتصنيف الصناعي الدولي الموحَّ
األكبر من القيمة المضافة حسـب طريقة التصنيف من “أعلى إلى أسـفل”. ويعني 
التصنيف من أعلى إلى أسـفل تحديد أعلى فئة تصنيفية مناسبة أوالً )رقم أحادي(، 

نص هذا الفرع مبني عىل أساس   22

د  التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
لجميع األنشطة االقتصادية، 

التنقيح 4.

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس   23

االقتصادي واالجتماعي، 2006، 
امللحق رقم E/2006/24( 4(، الفصل 
األول، الفرع جيم، املقرر 105/37؛ 
http://unstats.un.org/ :ًوانظر أيضا

.unsd/statcom/sc2006.htm

http://unstats.un.org/unsd/cr/  24

.registry/regcst.asp?CI=27&Lg=1
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ثم تحديد المستويات األدنى )الثنائية األرقام والثالثية األرقام( وأخيراً تحديد الفرع 
)الرقم الرباعي(؛

وإذا لم يتسـن تحديد القيمة المضافة لألنشـطة المعنيـة، فينبغي تنفيذ التصنيف  )ج( 
باسـتعمال معايير بديلة، مع ضرورة اسـتخدامها بشكل متسق في جميع األنشطة 

المعنية. وتنطوي هذه المعايير على ما يلي:

بدائل تقوم عىل أسـاس الناتج: الناتج اإلجمايل للوحدة الذي يمكن نسبته   ’1‘  
إىل السلع والخدمات الناتجة عن كل نشاط؛ وقيمة مبيعات فئات املنتجات 

التي تصنَّف يف إطار هذا النشاط؛

البدائـل القائمة عىل أسـاس املدخـالت: أي األجور والرواتـب التي تعزى   ’2‘  
إىل مختلف األنشـطة؛ وسـاعات العمل التي تعزى إىل مختلف األنشـطة؛ 
والعمالة يف األنشـطة وفقاً لعدد األشخاص املشتغلني يف مختلف األنشطة 

التي تقوم بها الوحدة.

ونناقـش فيما ييل حالتني توجد فيهما أجزاء كبرية من األنشـطة التي تقوم بها   -13-3
د، التنقيح 4، وذلك من أجل  الوحـدة يف أكثر من فرع من فـروع التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

ضمان اتساق أكرب يف قرارات التصنيف.

التصنيـف يف حالـة التكامل الرأيس. يوىص يف حالة الوحدة التي تقوم بسلسـلة   -14-3
من األنشطة املتكاملة رأسياً، أي الوحدة التي تجري فيها مراحل اإلنتاج بالتتابع يف نفس الوحدة 
ويكون فيها ناتج أي مرحلة مدخالً يف املرحلة التالية، ويباع يف السوق معظم ناتج املرحلة األخرية 
فقط أو يكون هذا الناتج هو الوحيد الذي يباع يف السـوق، بأن ُتعامل الوحدة بشكل عام معاملة 
أي شـكل من أشـكال الوحـدات التي تنطوي عىل أنشـطة متعددة. ويعني هـذا أن الوحدة التي 
تقوم بسلسـلة من عمليات متكاملة رأسـياً تصنَّف وفقاً لفرع التصنيف الذي يقع فيه النشـاط 
الرئييس يف سلسلة األنشطة، أي النشاط الذي يمثِّل أكرب حصة من القيمة املضافة، محدَّداً بطريقة 
التصنيف من أعىل إىل أسفل. وإذا لم يتسن تحديد القيمة املضافة أو البدائل للخطوات الفردية يف 
عملية متكاملة رأسياً، بشكل مبارش، من الحسابات التي تحتفظ بها الوحدة ذاتها، فيمكن إجراء 
مقارنة مع الوحدات األخرى )عىل أساس أسعار السوق للمنتجات الوسيطة والنهائية مثالً(. وإذا 
لم يتسـن بعد ذلك تحديد حصة القيمة املضافة )أو بدائلها( ملختلف املراحل يف سلسـلة أنشـطة 
اإلنتاج فيمكن تطبيق التصنيف املتبع بشـكل قيايس يف األشـكال السـائدة املماثلـة من التكامل 

الرأيس.

التصنيف يف حالة التكامل األفقي. يوىص عموماً يف حالة الوحدة ذات األنشـطة   -15-3
املتكاملة أفقياً، أي الوحدة التي تجري فيها األنشطة يف وقت واحد باستعمال نفس عوامل اإلنتاج، 
حيـث ال يمكن فصل األنشـطة إحصائياً يف عمليات مختلفة، أو نسـبتها إىل وحـدات مختلفة، أو 
إعطـاء بيانات منفصلة بشـكل عام لـكل منها، وإذا كانت القواعد التي تعتمد عىل نسـبة القيمة 
املضافـة أو التدابري املماثلة غري ممكنة التطبيق، بأن تصنف الوحدة باسـتخدام مؤرشات بديلة، 
مثـل الناتج اإلجمايل. عـىل أنه يالحظ عدم وجود قاعدة عامة لتحديد نشـاط منفصل يف سـياق 
التكامل األفقي يمثِّل مجموعة األنشـطة عىل أفضل وجه. ومن املستحسن أن تقوم البلدان بوضع 

قواعدها الخاصة من أجل ذلك التحديد وإدخالها يف البيانات الفوقية التي ُتنرش محلياً ودولياً.

مبادئ خاصة. ينبغي اسـتكمال املبـادئ العامة لتحديد نوع النشـاط للوحدة   -16-3
اإلحصائية بمعايري التصنيف التالية الخاصة بتجارة التوزيع:
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مـن الناحية المثالية ينبغي أن يكون من الممكن تحديد النشـاط الرئيسـي للوحدة  )أ( 
على أساس القيمة المضافة للسلع المباعة أو الخدمات المقدَّمة. ولكن الواقع أنه من 
غير الممكن في أغلب األحيان الحصول على معلومات عن القيمة المضافة لكل منتج 
من المنتجات أو الخدمات، ومن ثم يصبح من الضروري تحديد النشـاط الرئيسـي 
باسـتخدام معايير بديلة )انظر الفقـرة 3 - 12 )ج((. ويوصى ألغراض إحصاءات 
تجارة التوزيع باستخدام بدائل تقوم على أساس النواتج في تحديد النشاط الرئيسي 
للوحـدات التجارية. والهامـش الكلي )الفرق بين رقم األعمال للتجارة ومشـتريات 
السـلع من أجـل إعادة البيع، معدَّالً بالتغيُّر في المخـزون( هو من الناحية النظرية 
أفضل مؤشـر للناتج بالنسـبة ألنشطة التجارة. إالّ أن هذا المؤشـر غير متاح دائماً 
في الدراسـات االسـتقصائية للتجارة، ومـن ثم فإن قيمة رقم األعمـال ُتعتبر ثاني 
أفضل مؤشـرات الناتج البديلة. ويالحظ أنه توجد مشاكل في استخدام معايير رقم 
األعمـال كبديـل للناتج ألنه يحدث في حـاالت معيَّنة أن تختلف نسـبة رقم األعمال 
والقيمة المضافة في نوع واحد من أنواع تجارة الجملة والتجزئة وكذلك بين أنشطة 
التجارة. فعلى سـبيل المثـال، فإن حصة رقم األعمال في تجـارة الجملة والتجزئة 
للحسـاب الخاص هي عادة أقل كثيراً منها في التجارة بالعمولة. وينبغي النظر في 
اسـتخدام مؤشرات المدخالت، مثل األجور والمرتبات التي ُتعزي لمختلف األنشطة، 
والعمالة وفقاً لنسـبة األشـخاص المشتغلين في مختلف األنشـطة في الوحدة، في 

تحديد النشاط الرئيسي للوحدات حين ال توجد بدائل أخرى من ناحية النواتج؛

د لجميع األنشـطة االقتصادية  والتنقيـح الرابع للتصنيف الصناعـي الدولي الموحَّ )ب( 
هـو أكثـر وضوحاً فيمـا يتعلق بتطبيق طريقـة التصنيف من أعلى إلى أسـفل في 
تصنيف الوحدات في القسـم 46، تجارة الجملة فيما عـدا العربات ذات المحركات 
والدراجات النارية، والقسـم 47، تجارة التجزئة فيما عدا المركبات ذات المحركات 
والدراجـات الناريـة. إذ أنه نظـراً للهيكل الخـاص المحدَّد لهذين القسـمين، كان 
مـن الضروري إيجاد مسـتويين إضافيين من التصنيف لوصـف مختلف العمليات 
ـم هذا القسـم  )انظر الفقرات 3 - 24 إلى 3 - 37(. ففي حالة تجارة الجملة، يقسَّ
ـم هذا الفرع  إلـى تجارة الجملة بالعمولة وتجارة الجملة للحسـاب الخاص، ويقسَّ
األخير إلى تجـارة الجملة المتخصصة وتجارة الجملـة غير المتخصصة. ويعرض 
ـم القسـم أوالً إلى مجموعة من  التصنيف تجارة التجزئة على نفس المنوال، إذ يقسَّ
المجاميـع للبيع بالتجزئـة في المتاجـر ومجموعة أخرى للبيـع بالتجزئة في غير 
ـم البيع بالتجزئـة في المتاجر إلى مجموعتين همـا البيع بالتجزئة  المتاجر. ويقسَّ
ـم  فـي المتاجر المتخصصة والبيـع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة. وتقسَّ
ـم  مجموعـات المتاجر المتخصصة إلى فروع وفقاً ألنواع المنتجات المباعة، وتقسَّ
مجموعـة التجـارة بالتجزئة في غير المتاجر إلى التجارة في األكشـاك واألسـواق، 

وأنواع التجارة األخرى.

تطبيق طريقة التصنيف من أعىل إىل أسفل. يوىص، من أجل تحديد رمز التصنيف   -17-3
املناسب للوحدة اإلحصائية يف تجارة الجملة أو تجارة التجزئة كنشاط رئييس، باتباع معيار نوع 
العمليات املذكور أعاله. وعىل أساس األنشطة املذكورة التي تقوم بها الوحدة والقيمة املضافة أو 
غري ذلك من التدابري املتصلة بها، يوىص باتباع الخطوات التالية يف التنقيح 4 للتصنيف الصناعي 

د لتحديد رمز التصنيف:  الدويل املوحَّ
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تحديد الباب الذي ُيعزى إليه أكرب جزء من القيمة املضافة. الخطوة 1: 

يف إطـار هذا البـاب، تحديد القسـم الذي ُيعـزى إليه أكرب جزء مـن القيمة  الخطوة 2: 
املضافة.

يف إطار هذا القسـم، تحديد املجموعة التي يعـزى إليها أكرب جزء من القيمة  الخطوة 3: 
املضافة.

تجارة الجملة

التمييز بني التجارة بالعمولة والتجارة للحساب الخاص. الخطوة 3 )أ(: 

التمييز بني التجارة املتخصصة والتجارة غري املتخصصة. الخطوة 3 )ب(: 

تجارة التجزئة

التمييز بني تجـارة التجزئة يف املتاجر وتجارة التجزئة يف غري  الخطوة 3 )أ(: 
املتاجر.

التمييز بـني التجـارة املتخصصة والتجارة غـري املتخصصة  الخطوة 3 )ب(: 
)ألنشطة تجارة التجزئة يف املتاجر(.

التمييـز بني التجارة يف األكشـاك واألسـواق وأنـواع التجارة  الخطوة 3 )ج(: 
األخرى )ألنشطة تجارة التجزئة يف غري املتاجر(.

يف إطار هذه املجموعة تحديد الفرع الذي ُيعزى إليه أكرب جزء  الخطوة 4: 
من القيمة املضافة.

ويعرض الشكالن الثالث -1 والثالث -2 أدناه شجرة اتخاذ القرار التي ُتستعمل   -18-3
د:  يف تحديـد تصنيف الوحدة يف إطار القسـم 46، يف التنقيح 4، للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
تجارة الجملة، فيما عدا املركبات ذات املحركات والدراجات النارية، والقسم 47، تجارة التجزئة، 

فيما عدا املركبات ذات املحركات والدراجات النارية:
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الشكل الثالث - 1

شجرة القرار بشأن تصنيف وحدة تجارة الجملة

القسم 46

تجارة الجملة عىل أساس عمولة أو عقد

461

تجارة الجملة للحساب الخاص

469 - 462

تجارة الجملة املتخصصة

466 - 462

تجارة الجملة غري املتخصصة

469

462463464465466

مة حسب أنواع املنتجات املباعة( )مقسَّ

الشكل الثالث - 2

شجرة القرار بشأن تصنيف وحدة تجارة التجزئة

القسم 47

تجارة التجزئة يف غري املتاجر

479 - 478

تجارة التجزئة يف املتاجر

477 - 471

أخرى

479

يف األكشاك واألسواق

478

472473474475476477

مة حسب أنواع املنتجات املباعة( )مقسَّ

غري متخصصة

471

متخصصة

477 - 472
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وعنـد االختيار بني تجارة التجزئة املتخصصة يف التنقيح 4 للتصنيف الصناعي   -19-3
د، املجموعات 472 إىل 477، وتجارة التجزئة غري املتخصصة يف التنقيح 4 للتصنيف  الدويل املوحَّ
د،  د، املجموعة 471، تتوقف النتيجة عىل عدد فروع التصنيف الدويل املوحَّ الصناعـي الدويل املوحَّ
التنقيح 4، املسـتعملة بغض النظر عن أهمية مستوى املجموعات. ويوىص باتباع القواعد التالية 
للتمييز بني املجموعتني )وُتطبَّق اعتبارات مماثلة للتمييز بني أنشـطة تجارة الجملة املتخصصة 

وتجارة الجملة غري املتخصصة(:

إذا كانـت المنتجات المباعة تضم فرعـاً واحداً إلى أربعة فروع من فروع التصنيف  )أ( 
د، التنقيح 4، في المجموعات 472 إلى 477، وال ُيعزى ألي  الصناعي الدولي الموحَّ
مـن هـذه الفروع حصة تصل إلى 50 في المائة أو أكثر مـن بنود القيمة المضافة، 
ولكن كال منها تمثِّل 5 في المائة أو أكثر من القيمة المضافة، فإن هذا ينطوي على 
تجارة متخصصة. وبعد ذلك يكون من الضروري تحديد أهم األنشـطة على أساس 
القيمـة المضافـة. ومن خالل اختيار المجموعة الرئيسـية ثم الفـرع في إطار تلك 

المجموعة يمكن تحديد موضع النشاط الرئيسي؛

إذا كانت المنتجات المباعة تنتمي إلى خمسـة فـروع أو أكثر في المجموعات 472  )ب( 
إلـى 477، وكان كل منهـا يمثِّل 5 في المائة أو أكثر من القيمـة المضافة ولكن أيًّا 
مـن تلـك الفروع ال يمثِّل حصة 50 في المائة أو أكثـر فتصنَّف الوحدة كمتجر غير 
متخصص في المجموعة 471. فإذا كانت األغذية والمشروبات والتبغ تمثِّل 35 في 
المائـة على األقل من القيمة المضافة، فيكون تصنيف الوحدة في الفرع 4711 في 
د، التنقيح 4. وفي جميع الحاالت األخرى تصنَّف  التصنيـف الصناعي الدولي الموحَّ

الوحدة في الفرع 4712؛

وتقـوم قواعد التصنيف المذكورة أعاله دائماً على أسـاس نشـاط تجـارة التجزئة  )ج( 
للوحدة. فإذا كانت الوحدة تقوم إلى جانب تجارة التجزئة بنشاط ثانوي يقدِّم أيضاً 
خدمات أو ُينتج سـلعاً، فيتوقف تصنيف الوحدة في الفرع المناسب في القسم 47 
فقط على تكوين نشاطها في البيع بالتجزئة، أي أن نسبة الـ 5 في المائة المذكورة 
أعـاله تنطبق على 5 في المائة من القيمة المضافة لجميع أنشـطة البيع بالتجزئة، 

وليس 5 في المائة من القيمة المضافة لجميع أنشطة الوحدة.

ويرد يف املرفق الثالث توضيح لكيفية تعديل طريقة التصنيف من أعىل إىل أسفل   -20-3
د. حسب الهيكل الفرعي للقسمني 46 و47 يف التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

تغيـريات يف تصنيف الوحـدات. يمكن أن تغريِّ الوحدات نشـاطها الرئييس، إما   -21-3
مبـارشة أو بالتدريـج، عىل مدى فرتة من الزمن. ويمكن أن يتغريَّ النشـاط الرئييس أثناء السـنة 
من فرتة إحصائية إىل الفرتة التالية، إما بسـبب عوامل موسـمية أو بسـبب قرارات اإلدارة بتغيري 
نمـط الناتج. ويف كل حالة يحدث تغيري مفاجئ نسـبياً يف التوازن بني األنشـطة. كذلك يمكن أن 
يحـدث تغيـري يف نمط الناتج أو املبيعات بشـكل تدريجي عىل مدى عدة سـنوات. ومع أن جميع 
هذه الحاالت تسـتدعي تغيـرياً يف تصنيف الوحدة فـإن التغيريات املتكررة ُتحـدث تشــوهاً يف 

اإلحصاءات وتجعل تفسريها من الصعوبة بمكان.

ويـوىص بأن تتفـادى البلدان إجراء تغيـريات يف تصنيف الوحـدات عىل فرتات   -22-3
متقاربة، وحبذا لو وضعت قاعدة لثبات املعلومات. وإذا لم توجد هذه القاعدة فقد تظهر تغيريات 
يف الديمغرافيـة االقتصادية ملجتمع األعمال ال تعدو يف الحقيقة كونها مؤثرات إحصائية. وقاعدة 
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العمل املوىص بها هي أن النشـاط الثانوي ينبغي أن يزيد عن النشـاط الذي صنِّفت الوحدة من 
أجله عىل مدى سنتني قبل تغيري التصنيف. وإذا كانت الوحدة تشتغل بمجموعة من األنشطة شبه 
املتوازنة، مما يثري إمكانية إحداث تغيريات يف النشاط الرئييس، فيجب أن تؤخذ نسبة األنشطة عىل 

مدى السنتني أو الثالث سنوات السابقة يف االعتبار يف تحديد النشاط الرئييس.

ويوىص بـأالّ تقوم البلدان بتغيري تصنيف الوحـدات لألغراض اإلحصائية أكثر   -23-3
مـن مرة واحدة يف السـنة، إما يف تاريخ محدَّد أو عندما تتاح البيانـات. أما حدوث تغيريات أكثر 
وترية فقد يؤدي إىل عدم تناسـق بني اإلحصاءات القصرية املدى )الشـهرية أو الفصلية( واألطول 

مدى.

نوع العملية  - دال 

م  نوع العملية. يشـري نوع العملية، حسـب العرف، إىل مختلف الطرق التي تنظَّ  -24-3
بها تجارة الجملة وتجارة التجزئة، ويستخدم نوع العملية يف تحديد أنشطة املجموعات والفروع 
د، وهو بند مهم سـواًء من ناحية  يف البـاب زاي يف التنقيـح 4 للتصنيـف الصناعي الـدويل املوحَّ
اإلحصاءات الوطنية أم الدولية، ويمكن اسـتخدامه يف رصد ديناميات الهيكل التشـغييل لتجارة 

الجملة وتجارة التجزئة.

أنـواع العمليـات يف تجارة الجملة. يمكـن تصنيف تجارة الجملة حسـب أنواع   -25-3
العمليات التالية، التي تتفق عموماً مع مبادئ تصنيف الوحدات يف مختلف املجموعات يف القسـم 

د: 46 من التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

تجارة الجملة للحسـاب الخاص: التجار الذين يشـترون السلع )ومن ثم يكون لهم  )أ( 
ملكيتها قانوناً( ويبيعونها لحسـابهم الخـاص )المجموعات 462 إلى 466 و469 
ـم تجارة الجملة للحساب  د(. وتقسَّ في التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدولي الموحَّ

الخاص إلى المجموعتين التاليتين: 

تجارة الجملة املتخصصة )املجموعات 462 إىل 466(؛  ’1‘  

تجارة الجملة غري املتخصصة )املجموعة 469(؛  ’2‘  

تجارة الجملة على أساس العمولة: الوكالء والوسطاء الذين يشترون ويبيعون السلع  )ب( 
إلى الغير بموجب عمولة أساساً )المجموعة 461(.

ويـوىص بتصنيف وحدات البيـع بالجملة التي تقوم يف نفس الوقت برشاء وبيع   -26-3
السـلع للحسـاب الخاص وتعمل أيضاً كوكالء أو وسـطاء لحسـاب الغري باعتبارهم تجار جملة 
لحسـابهم الخاص )انظر الفقـرة 3 - 25 )أ( أعاله( إذا كانوا يحصلـون عىل هامش إجمايل من 
تجـارة الجملة أكرب مما يحصلون عليه من العمـوالت )عائد الوكالة(. وينبغي تطبيق نفس املبدأ 
)الهامـش اإلجمايل األكرب( يف تصنيف الوحدات التي تشـتغل يف تجارة الجملـة وتجارة التجزئة 
حسب نوع العمليات ألن النمو الجديد يف أعداد تجار التجزئة الذين يعملون عىل نطاق كبري يجعل 

التعريف الحايل ألنشطة تجارة الجملة وتجارة التجزئة تعريفاً فضفاضاً يصعب تطبيقه.

تجـارة الجملة املتخصصـة وغري املتخصصـة. يمكن أن تكون تجـارة الجملة   -27-3
متخصصة يف سـلع/منتجات معيَّنة أو ذات طبيعة عامـة؛ ويف الحالة األخرية فإنها تعرَّف عادة 

باعتبارها تجارة جملة غري متخصصة.
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أنواع عمليات تجارة التجزئة. تشـمل تجارة التجزئة، حسب تعريفها يف القسم   -28-3
د، التنقيح 4، الوحدات التي تشتغل يف بيع السلع الجديدة  47 من التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
واملسـتعملة بكميات صغـرية دون إجراء تحويل عليها، إىل املسـتهلكني النهائيني يف املقام األول. 
ويمكن التمييز بني فئتني واسعتني من تنظيم تجارة التجزئة، هما: تجارة التجزئة يف املتاجر ويف 
غري املتاجر. وهاتان الفئتان قابلتان عموماً للمقارنة الدولية ويوضحان كيفية عمل وحدات قطاع 

تجارة التجزئة يف مختلف البلدان. ويوىص بتحديد األنواع التالية من عمليات تجارة التجزئة:

تجارة التجزئة في المتاجر )المجموعات 471 إلى 477(: )أ( 

املتاجر املتخصصة )املجموعات 472 إىل 477(؛  ’1‘  

املتاجر غري املتخصصة )املجموعة 471(:  ’2‘  
- تغلب عليها األغذية؛    

- متاجر أخرى؛    

تجارة التجزئة في غير المتاجر: )ب( 

تجارة التجزئة يف األكشاك أو األسواق )املجموعة 478(؛  ’1‘  

تجارة التجزئة األخرى.   ’2‘  

تجار التجزئة يف املتاجر. يقوم هؤالء بتشـغيل أعمالهم من مواقع محدَّدة للبيع   -29-3
مثل املتاجر العادية واملتعددة األقسام واألسواق الكربى، إلخ. الواقعة واملصمَّمة من أجل اجتذاب 
ع وكثرياً   أعداد كبرية من الزبائن دون موعد مسـبق. وهم يقومون بعرض البضاعة بشـكل موسَّ

ما يستخدمون وسائط اإلعالم لإلعالن عن بضاعتهم واجتذاب الزبائن.

تجـار التجزئة يف غري املتاجر. يقوم هؤالء أيضاً بخدمة الجمهور، ولكن تختلف   -30-3
طـرق تجارتهم. ومن هذه الطرق البيع يف أكشـاك متنقلة إما عـىل جانب طريق عام أو يف مكان 
ثابت يف السـوق، ولكن الزبون ال يدخل املحل الذي يجري فيه البيع. وتشمل هذه املجموعة أيضاً 
طرقاً أخرى مثل البيع عن طريق ماكينات البيع والبيع بالتجزئة ألي نوع من املنتجات عن طريق 
الكتالوجات الورقية أو اإللكرتونية، أو َطرق أبواب البيوت، أو العرض يف البيوت، أو البيع املبارش، 

أي التوصيل املبارش للوقود والُصحف واملجالت، إلخ. إىل أماكن املستهلكني.

الوحـدات املشـتغلة يف التجـارة اإللكرتونية. من الوسـائل الجديـدة يف توصيل   -31-3
املنتجات ما تقوم به وحدات األعمال التي تبيع السلع وتقدِّم الخدمات حرصياً عن طريق اإلنرتنت. 
وتوصف هذه التجارة يف كثري من البلدان بالتجارة اإللكرتونية، وتعرَّف أساساً باعتبارها معامالت 
إلكرتونيـة. إالّ أنـه يتزايد اآلن وجود وحدات منفصلة تبيع السـلع وتقـدِّم الخدمات حرصياً عن 
طريق اإلنرتنت، ومع أن التجارة اإللكرتونية تنطبق عىل جميع األنشـطة االقتصادية الكبرية، فقد 
تم التوسـع فيها إىل مدى كبري يف تجارة الجملة وتجارة التجزئة مع انتشـار استعمال الحواسيب 

واإلنرتنت.

تعريف التجارة اإللكرتونية. يسـتعمل تعريفان للتجارة اإللكرتونية 25، تعريف   -32-3
ـع وتعريـف ضيق )انظر اإلطـار الثالث - 1 أدنـاه(. والفرق الوحيد بـني التعريفني يقوم  موسَّ
عىل أسـاس طرق تدفـق املعلومات، فالتعريف الواسـع يقبل، إضافـة إىل التحويالت عن طريق 
اإلنرتنت، التحويالت التي تتم عن طريق الشبكات األخرى التي يدخل فيها الحاسوب مثل أنظمة 
تبادل املعلومات عـن طريق الهاتف )Minitel( وأنظمة تبادل البيانات اإللكرتونية )EDI(. وكال 
التعريفني مقبول ألغراض التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع 2008. وحسب 

هذان التعريفان معتمدان من البلدان   25

األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي، ولالطالع عىل 

http:// مزيد من التفاصيل، انظر
www.oecd.org/document/22/0,33
43,en_2649_34449_34508886_1_

1_1_1,00.html
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التعريف املوسـع للتجارة اإللكرتونية فإن نطاق هذا النوع مـن العمليات يقرتب أكثر من الفرع 

4791 بكامله، وهو تجارة التجزئة عن طريق تلبية الطلبات بالربيد أو عن طريق اإلنرتنت، الذي 

ال يقتـرص عـىل الوحدات التي تبيع يف الغالب األعم عن طريق اإلنرتنت، ولكنه يشـمل أيضاً بيوت 

تنفيذ الطلبات بالربيد )انظر الفقرتني 3 - 34 و3 - 35(.

اإلطار الثالث - 1

تعريف التجارة اإللكرتونية

التعريف الموسـع: المعاملة اإللكترونية هي بيع أو شراء السلع أو الخدمات، سـواًء فيما بين المؤسسـات 

التجارية أو األُسر المعيشية أو األفراد أو الحكومات أو سائر المنظمات العامة والخاصة، الذي يتم عن 

طريق شبكات بواسطة الحاسوب. وُتطلب هذه السلع والخدمات عن طريق تلك الشبكات ولكن الدفع 

والتسليم للبضاعة أو الخدمة قد يتم على الشبكة أو غير ذلك. وتشتمل التجارة اإللكترونية على الطلبات 

التي يجري تلّقيها أو إرسالها عن طريق أي تطبيقات على الخط تستعمل فـي المعامالت اآللية مثل 

تطبيقات اإلنترنت، والتبادل اإللكتروني للبيانات )EDI(، ونظـام Minitel أ وُنظم الهواتف التفاعلية.

التعريف الضيق: المعاملة على اإلنترنت هي بيع أو شراء السلع أو الخدمات، سواء فيما بين المؤسسات 

التجارية أو األُسر المعيشية أو األفراد أو الحكومات أو سائر المنظمات العامة والخاصة، الذي يتم عن 

طريق شبكات بواسطة الحاسوب. وُتطلب هذه السلع والخدمات عن طريق تلك الشبكات، ولكن الدفع 

والتوصيل للسلعة أو الخدمة قد يتم على الشبكة أو غير ذلك. وتشمل التجارة اإللكترونية الطلبات التي 

يجري تلّقيها أو إرسالها عن طريق أي تطبيق من تطبيقات اإلنترنت المستعملة في المعامالت اآللية مثل 

صفحات الويب، والشبكات الخارجية وسائر التطبيقات التي ُتجرى عن طريق اإلنترنت، مثل التبادل 

اإللكتروني للبيانات على اإلنترنت ونظام Minitel، أو عن طريق أي تطبيق يتم عن طريق الشبكة، بغض 

النظر عن الطريقة التي يتم بها النفاذ إلى الشبكة )كأن تكون عن طريق الهاتف النّقال أو جهاز فيديو 

)V set(، إلخ.(. ويستثنى من ذلك الطلبات التي يجري تلقيها أو إرسالها بالهاتف أو الفاكس أو البريد 

اإللكتروني العادي.

Minitel هي خدمة لنقل البيانات عىل الخط بالنص والصورة يمكن النفاذ إليها من خالل خطوط الهاتف،  أ 

أطلقتها فرنسا يف عام 1982. 

وبالنسبة لكثري من الوحدات، ال تعدو التجارة اإللكرتونية أن تكون إحدى الوسائل   -33-3

العديدة التي يتم بها التعامل يف املبيعات. ويوىص بأن تظل القواعد الخاصة بتصنيف هذه الوحدات 

حسـب النشـاط دون تغيري: أي أنها تصنَّف ضمن الصناعة التي يقع يف نطاقها نشـاطها الرئييس 

باسـتخدام طريقة التصنيف من أعىل إىل أسـفل. فالوحدات التي تقدِّم خدمات عن طريق اإلنرتنت 

حرصاً تصنَّف أيضاً حسب الصناعة التي ينتمي إليها نشاطها الرئييس. لذلك سنجد وحدات مشتغلة 

د. وينبغي مالحظة أن  بالتجـارة اإللكرتونية يف أي صناعة يف نطاق التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

االستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو وحدات تجارة التجزئة التي تقوم بالبيع حصـراً أو يف األغلب عن 

طريـق اإلنرتنت، فهذه تصنَّف يف سـياق مجموعة الصناعة 479، تجـارة التجزئة يف غري املتاجر أو 

األكشـاك أو األسواق، يف الفرع 4791. أما التجارة اإللكرتونية يف تجارة الجملة )وهي عادة التجارة 

اإللكرتونيـة فيمـا بني املؤسسـات التجارية( فليسـت واردة يف الهيكل الحـايل للتنقيح 4 للتصنيف 

د، ألنها مصنَّفة حسب املنتج. الصناعي الدويل املوحَّ

الوحـدات األخرى التي تبيـع عن ُبعد: الطلبات بالربيد. تنفيـذ الطلبات بالربيد   -34-3

هو نوع من البيع عن ُبعد حيث يطلب املشـرتي املنتجات التي يرغب فيها من التاجر عن طريق 
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وسـيلة للطلب عن ُبعد مثل املحادثة الهاتفية. ويمكن اإلعالن عن املنتجات عن طريق كتالوجات 
الطلـب بالربيـد أو اإلذاعـة أو قنوات التليفزيون. وتصـل الطلبات إىل العميل عـن طريق الربيد. 
وتصل الطلبات عادة بشـكل مبارش عـىل العنوان الذي يقدمه العميل، مثـل عنوان املنزل، ولكن 
يحـدث أحياناً أن ُترسـل الطلبـات إىل موقع قريب للبيـع بالتجزئة ليتسـلمها العميل من هناك. 
الة  ويسمح بعض التجار أيضاً بشحن البضاعة إىل طرف ثالث مستهلك مبارشة، وهي طريقة فعَّ

يف إرسال الهدايا إىل شخص خارج املدينة.

ويف هـذه األيام، تقوم معظـم رشكات تنفيذ الطلبات بالربيـد بالبيع عن طريق   -35-3
اإلنرتنـت أيضاً، وأصبح من الصعب التمييز بني التجـارة اإللكرتونية وتنفيذ الطلبات بالربيد ألن 
مواقـع الرشكات عىل اإلنرتنت أصبحت الوسـيلة املعتادة التي تتم مـن خاللها معامالت التجارة 
د كال النوعني  التي يتم توصيلها بالربيد. لذلك يصنَّف التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
من األنشـطة يف فرع واحد هو 4791، تجارة التجزئة عن طريق بيوت تنفيذ الطلبات بالربيد أو 
عن طريق اإلنرتنت. ويوىص بأن تسـتخدم البلدان طريقة التصنيف من أعىل إىل أسـفل من أجل 

التصنيف املناسب لوحدات املعامالت عن طريق طلبات الربيد وتسجيلها.

تفصيـالت أخرى للبيع بالتجزئـة يف املتاجر. يتطلب تنفيـذ التصنيف من أعىل   -36-3
إىل أسـفل مزيداً من التفصيل لكال النوعني من نشـاط تجارة التجزئـة. ويوىص بتفصيالت أكثر 
لطريقتـي بيع التجزئـة عن طريق املتاجر وعن غـري طريق املتاجر. ففي فئـة تجار التجزئة يف 
املتاجـر، يوىص بالتمييز بني املتاجر املتخصصة واملتاجر غري املتخصصة. ويتم ذلك عىل أسـاس 
عدد فروع التصنيف التي تشملها السلع املباعة )انظر املثال الوارد يف املرفق الثالث(. وعالوة عىل 
ذلك، ينبغي تمييز ُتجار التجزئة الذين يبيعون املنتجات الغذائية بشكل أسايس عن غريهم. وإذا 
اسـتدعى األمـر ذلك، أو إذا كان املسـتعملون يطلبون ذلك، يمكن إضافـة تفاصيل أخرى لفئات 
تّجـار التجزئـة يف املتاجر، إذ يمكن التمييز أيضاً بني أنواع تجارة التجزئة: مثل سالسـل متاجر 

التجزئة، واملتاجر املتعددة األقسام، وغريها.

تفصيالت أخرى لتجارة التجزئة يف غري املتاجر. تختلف أنواع تجارة التجزئة يف غري   -37-3
ع يف التجارة اإللكرتونية وسائر  املتاجر أيضاً باختالف طرق املعامالت وتوصيل البضاعة. ومع التوسُّ

أنواع تجارة التجزئة عن طريق الربيد يف معظم البلدان، يوىص بالتمييز بينهما حسـب االقتضاء.

نوع التنظيم االقتصادي  - هاء 

املؤسسـة واملنشـأة همـا الوحدتـان اإلحصائيتان األساسـيتان املسـتخدمتان   -38-3
يف البلدان يف إجراء الدراسـات االسـتقصائية لألعمـال التجارية. ويقصد بتعبـري “نوع التنظيم 
االقتصادي” بيان ما إذا كانت املنشأة هي املنشأة الوحيدة يف املؤسسة التي تملكها مبارشة أو أنها 
جزء من مؤسسـة متعدد املنشـآت. وإذا كان مطلوباً الحصول عىل مزيد من التفصيالت من أجل 
الهيكل االقتصادي، يمكن تقسيم املؤسسات املتعددة املنشآت إىل فروع وفقاً لعدد املنشآت يف كل 

مؤسسة، بما يناسب احتياجات كل بلد.

الروابـط بني مختلف الكيانات يف سـياق التنظيم االقتصـادي. يوىص من أجل   -39-3
الحصـول عىل قيـاس دقيق لإلنتاج وجميع تدفقات السـلع والخدمـات ورأس املال يف االقتصاد 
بأن تكون الروابط بني الكيانات الفردية وأي مؤسسـة تكون تابعة لها واضحة. واألهم من ذلك، 
أن تلـك الروابط رضورية من أجل تصميم املعاينة بشـكل جيد ألن من املمكن أن يتم يف دراسـة 
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اسـتقصائية جمع معلومات عن القيمة املضافة والعمالة وإحصاءات اإلنتاج التي تتاح عادة عىل 
مسـتوى املنشأة، وأن تجري يف دراسة اسـتقصائية أخرى جمع بيانات من واقع البيانات املالية 

دة التي تصدر عادة عىل مستوى املؤسسة. املوحَّ

نوع التنظيم القانوين ونوع امللكية  - واو 

التنظيـم القانوني. من الخصائص الهامـة األخرى نوع التنظيم القانوني، وهو   -40-3
أيضاً معيار يمكن االستعانة به يف جمع عينة طبقية للوحدات يف الدراسات االستقصائية اإلحصائية. 
ونوع التنظيم القانوني هو الشـكل القانوني للكيان االقتصادي الذي يمتلك الوحدة )سـواًء كان 
املؤسسـة أم املنشأة(. وأدنى مسـتوى للتصنيف يوىص به بالنسبة للوحدات حسب نوع التنظيم 
القانوني هو التمييز بني نوعني أساسـيني هما الوحدات املسـاهمة والوحدات غري املساهمة. وقد 
يكون من املفيد إبراز تفصيالت أخرى، مثل املؤسسـات املساهمة )الرشكات( باستثناء الرشكات 
املحدودة والجمعيات التعاونية، والرشكات ذات املسؤولية املحدودة والتعاونيات، واملؤسسات غري 
الربحية؛ وتفصيل الوحدات غري املساهمة إىل وحدات مملوكة ملالك وحيد ورشكات غري معرتف بها 

ككيانات قانونية مستقلة. ويف هذا الصدد: 

تشمل المؤسسات المساهمة ما يلي: )أ( 

لة لغرض إنتاج سـلع وخدمات  الـرشكات: وهي كيانـات قانونية مسـجَّ  ’1‘  
للسـوق، ويمكـن أن تكون مصـدراً للربـح أو لجني فوائـد مالية أخرى 
ملالكيها، وتكون مملوكة ملكية جماعية لحملة األسـهم، وهؤالء لهم سلطة 

تعيني املديرين املسؤولني عن اإلدارة العامة للرشكة؛ 

الكيانات املسـاهمة األخرى: هي كيانات قانونية منشأة لغرض االشتغال   ’2‘  
لة  بإنتاج السـلع والخدمات للسـوق من أجل تحقيق أرباح، ولكنها مسجَّ

بأشكال أخرى مثل: 

التعاونيات: وهي مؤسسات يقيمها املنتجون ألغراض إنتاج وتسويق 	 
إنتاجهم الجماعي ويكون لكل مالك منهم حصة متساوية من امللكية

الرشكات ذات املسـؤولية املحدودة: يف هذه املؤسسات يكون الرشكاء 	 
مالكني ومديرين يف نفس الوقت ولهم مسؤولية قانونية محدودة

املؤسسات غري الربحية: هي كيانات قانونية منشأة لغرض إنتاج سلع 	 
وخدمات، ولكن أرباحهـا ال ينبغي أن تكون مصدراً للدخل للوحدات 

التي تملكها؛

المؤسسات غير المساهمة: هي وحدات منشأة من أجل إنتاج سلع أو خدمات، وهي  )ب( 
لة باعتبارها كيانات قانونية منفصلة عن مالكيها. وتشمل هذه المؤسسات  غير مسجَّ
الوكاالت العامة التي هي جزء من الحكومة العامة، والمؤسسـات المملوكة لشخص 
واحـد، والوحدات المملوكـة ألُسـر معيشـية. وبعض المؤسسـات غير المسـاهمة 
تتصرَّف أحياناً مثل الشـركات، وتعامل هذه الكيانات باعتبارها أشـباه شركات إذا 

كان لها حسابات كاملة بما فيها الحسابات الختامية.
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املؤسسـات غري الربحية. ُيقرَتَح أالّ ُيدَرج ضمن إطار التوصيات الدولية املتعلقة   -41-3
بإحصاءات تجارة التوزيع، 2008، سـوى املؤسسـات غري الربحية التي ُتنتِج للسـوق، أي التي 
تبيـع معظم إنتاجها بأسـعار ذات مدلول اقتصادي، والتي تخدم وتعـزِّز مصالح وحدة تجارة 
التوزيـع. وهي تتكّون أساسـاً من الجمعيـات التجارية أو املنظمات التجاريـة ألصحاب العمل. 
وتشـتغل املؤسسـات غري الربحية التي تخدم األعمال التجارية يف تجارة التوزيع بأنشـطة تمثِّل 
مصالح مشـرَتكة أو مزايا مشـرَتكة ملجموعة الوحدات التي تموّلها وتسـيطر عليها. وتموَّل هذه 
 املؤسسـات غـري الربحية عـادة من اشـرتاكات مجموعة الوحـدات املعنية. وتعاَمل االشـرتاكات 

ال بصفتها تحويالت ولكن كمدفوعات مقابل خدمات مقدَّمة.

أشباه الرشكات. قد ترغب بعض البلدان يف تمييز الوحدات غري املساهمة )انظر   -42-3
الفقـرة 3 - 40 )ب(( التـي لها خصائص أشـباه الـرشكات. والَقصد من وضع مفهوم أشـباه 
الرشكات هو فصل الوحدات غري املساهمة التي تشتغل بأنشطة تجارية والتي لها استقالل داخيل 
كاٍف وتعمل باسـتقالل عـن أصحابها وتترصف بنفـس الطريقة التي تتـرصف بها الرشكات، 
عـن أصحابها. ولكي تحـوز هذه الوحدات االعـرتاف بها كوحدات منفصلة يجـب أن يكون لها 
مجموعتها الكاملة من الحسـابات، بما يف ذلك الحسـابات الختامية، أو أن تكون يف وضع يسمح 
لها بإقامة هذه الحسـابات. ومع ذلك، يستفاد من التجربة أن تمييز أشبـاه الرشكـات اململوكـة 

ألرُس معيشية قد يكون يف حاالت معيَّنة من األمور الصعبة.

وتصنيف الوحدات حسب شكلها القانوني له أهمية وطنية أكرب منها دولية، ولذلك   -43-3
ُيقرَتَح أن يوضع هذا التصنيف وفقاً لألشكال القانونية أو الفئات القانونية املعتَمدة يف كل بلد.

ح أن تؤخذ يف االعتبار، باإلضافة إىل نـوع التنظيم القانوني،  نـوع امللكية. ُيقـرَتَ  -44-3
أنواع امللكية الرئيسية، وهي: امللكية الخاصة، ومختَلَف أشكال امللكية العامة للوحدات، باعتبارها 
خصائـص اختيارية مفيدة. وينبغـي أن يقوم معيار التمييز بني الوحدات اململوكة ملكية خاصة 
واململوكة ملكية عامة عىل أسـاس ما إذا كانت ملكية املؤسسـة التي تنتمي إليها املنشأة هي يف يد 
السـلطات العامة أو أطـراف خاصة. فالوحدات العامة هي الوحـدات اململوكة لوحدات حكومية 
أو التـي تسـيطر عليها وحدات حكوميـة. ويف املقابل، فإن الوحدات اململوكـة ملكية خاصة هي 
الوحـدات التـي تملكها أو تسـيطر عليها أطراف خاصـة. وُتعترَب السـلطات العامة أو األطراف 
الخاصة مالكة للمؤسسة إذا كانت تملك جميع أسهم الوحدة أو أغلبها، أو جميع أشكال املساهمة 
الرأسمالية األخرى أو أغلبها. والسيطرة عىل الوحدة تعني القدرة عىل تحديد سياسة الوحدة عن 

طريق اختيار املديرين إذا دعت الرضورة إىل ذلك.

الفصل بني امللكية العامة والخاصة. يمكن تقسـيم فئة الوحدات اململوكة ملكية   -45-3
ز عادة بني امللكية  عامة إىل قسـمني رئيسـيني من امللكية العامة املوجـودة يف كل بلد، والتي تميِـّ
للحكومة املركزية وامللكية للواليات أو املحافظات وامللكية للسلطات املحلية. أما مجموعة الوحدات 
اململوكـة ملكيـة خاصة فيمكن تطبيق تصنيـف أدنى عىل ملكيتها، يميِّز بـني الوحدات اململوكة 

ملكية وطنية والوحدات اململوكة ملكية أجنبية.

التصنيف املتقاطع حسـب نـوع التنظيم القانوني ونوع امللكيـة. ترد فيما ييل   -46-3
صيغة مخترصة للتصنيف املتقاطع حسب نوع التنظيم القانوني ونوع امللكية:

املؤسسات املساهمة فيما عدا الرشكات ذات املسؤولية املحدودة والتعاونيات

ملكية عامة

للحكومة املركزية
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لحكومة الوالية

للحكومة املحلية

ملكية خاصة وطنية

ملكية أجنبية

الجمعيات التعاونية والرشكات ذات املسؤولية املحدودة

ملكية عامة

للحكومة املركزية

لحكومة الوالية

للحكومة املحلية

ملكية خاصة وطنية

ملكية أجنبية

املؤسسات غري الربحية

ملكية عامة

للحكومة املركزية

لحكومة الوالية

للحكومة املحلية

ملكية خاصة وطنية

ملكية أجنبية

املؤسسات غري املساهمة.

الحجم  - زاي 

مقيـاس حجم الوحدة اإلحصائية هو مـن الخصائص املهمة يف العينة الطبقية،   -47-3
وهـو رضوري لتقنيـات تصميم العينة واملجاميـع الكلية، كما أنه يوفِّر مؤرشاً لهيكل النشـاط. 
وبشـكل عام، يمكـن تحديد فئات الحجم للوحدات اإلحصائية يف وحـدات مادية مثل العمالة، أو 
وحـدات نقدية مثل رقم األعمال أو قيمة األصول الصافية. ويمكن اسـتخدام املعايري النقدية إما 
بشـكل منفصل أو باالقرتان بمعايري العمالة. ويمكن اسـتعمال مسـاحة العرض كمعيار محدَّد 

لغرض تصنيف وحدات تجارة التجزئة حسب الحجم.

الحجم عىل أسـاس العمالـة. يوىص بتعريف الحجم عىل أسـاس العمالة، نظراً   -48-3
لبسـاطته وقابليته للتطبيق بشـكل عام وفوائده وقابلية املقارنة الدولية. ذلك أن بيانات العمالة 
متاحة بشـكل عادي يف معظم البلدان )بما يف ذلك بيانات العمالة للوحدات الصغرية( وال تحتاج 

إىل حسابات إحصائية إضافية وتعديالت.

وتقاس فئات العمالة بمتوسـط عدد العاملني. فإذا لم يتيَّرس الحصول عىل عدد   -49-3
العاملني فيمكن استخدام العدد الكيل لألشخاص العاملني يف فرتة محدَّدة باعتباره معيار الحجم. 
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ويوىص بالتصنيف التايل للوحدات التجارية حسـب الحجم عىل أسـاس العمالة: 1، 2 - 9، 10 - 
19، 20 - 49، 50 - 249، 250 فأكثر.

وللحفـاظ عىل قابليـة البيانـات للمقارنة الدولية يستحسـن أن تتبـع البلدان   -50-3
ح يف الفقرات السابقة قدر اإلمكان. وإذا اقتضت الظروف الوطنية، يمكن تجميع  التصنيف املوضَّ
الفئـات الكبرية الحجـم، كما يمكن إعطاء مزيد من التفصيل يف داخـل التصنيف. ومن املعروف 
أنه قد توجد اختالفات ناتجة عن عوامل إدارية أو تنظيمية أو قانونية عىل املستوى الوطني. كما 
أن التنـوع الكبري يف أنـواع العمالة، خاصة يف وحدات تجارة التجزئـة الصغرية التي يقوم عليها 
عاملـون لبعض الوقـت أو أفراد األرسة العاملـون دون أجر، يمكن أن يعقِّـد تصنيف الوحدات 

حسب الحجم عىل أساس العمالة.

ويمكـن أيضاً اسـتخدام مكافئ العمل لوقت كامل كمعيـار لتصنيف الوحدات   -51-3
اإلحصائية حسـب الحجم. ويوفِّر هذا املعيار قياسـاً أدق للعمالة، ألنه يتالىف مشكلة فئة العاملني 
لبعـض الوقت. عىل أن تطبيق مفهوم مكافئ العمـل لوقت كامل قد ال يجعل البيانات قابلة فعالً 
للمقارنة، ألن هذا املعيار قد يختلف اختالفاً كبرياً من بلد إىل آخر. وفضالً عن ذلك قد ال يكون من 
املمكن حسـاب مكافئ العمل لوقت كامل يف بعض البلدان نظراً لرضورة وجود بيانات تفصيلية 

إىل درجة معقولة عن ساعات العمل.

الحجم حسـب رقم األعمال. قد توجد وسائل بديلة لقياس حجم الوحدة تكون   -52-3
محل اهتمام وطني لبعض أنواع الدراسـات االستقصائية أو التحليالت. ومن هذه الوسائل رقم 
األعمـال للوحدة اإلحصائيـة. وبما أن رقم األعمال هو مؤرش محاسـبي مهـم فيمكن الحصول 
عليه إما بالطرق اإلحصائية )الدراسـات االسـتقصائية( أو بالطرق اإلدارية )الِسـجالت املالية 
والرضيبية(. ومع ذلك فإن هذا املعيار، شـأنه يف ذلك شـأن معايري الحجم األخرى التي تنطوي 
عـىل قيم نقدية، ال يفيد كثـرياً يف تطبيقات املقارنات الدولية بسـبب املشـاكل املتعلقة بتحويل 
العمالت إىل عملة مشرتكة. كما أن التحديد الدقيق لرقم األعمال ومدى تغطيته قد يمثالن مشكلة 
أيضاً، خاصة بالنسبة لوحدات األنشطة التجارية. فعىل سبيل املثال، نجد أن رقم األعمال لوكالء 
البيـع بالجملة الذين يعملون بموجب عقد يتكون كلياً مـن العموالت، بينما يتكون رقم األعمال 
لتاجـر التجزئة من القيمـة الكاملة املدفوعة من املسـتهلك النهائي، بما يف ذلـك قيمة البضاعة 

املشرتاة من أجل إعادة البيع.

قيـاس الحجم عىل أسـاس مسـاحة عرض املبيعـات. يمكن أيضاً اسـتخالص   -53-3
خصائـص الحجم لوحدات تجارة التجزئة من مسـاحة البيع أو مسـاحة العرض أو منهما معاً. 
ويمكن استخدام مساحة البيع كمتغري يف عملية املعاينة الطبقية لتصنيف وحدات تجارة التجزئة، 
إذ أن معظم هذه املسـاحة يمكن تحديدها يف شـكل “متاجر” أو “منافذ بيع”. ومع ذلك، ونظراً 
لعدم اتسـاق فئات أماكن البيع واختالف املمارسـات باختالف البلدان، فإنه ينبغي تحديد فئات 
معيَّنة ملسـاحة البيع املذكورة يف هذا الفصل ويف الفصل الخامـس، مؤرشات األداء )انظر الفقرة 

5 - 26( يف سياق الظروف الوطنية.

الخصائص الدميغرافية  - حاء 

توفِّـر الخصائص الديمغرافيـة معلومات عن فرتة النشـاط االقتصادي لوحدة   -54-3
معيَّنـة، وهي تشـمل تواريخ بـدء وانتهاء أنشـطتها. ونظـراً لديناميات بدء )ميـالد( الوحدات 
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االقتصادية/توقفهـا )وفاتهـا( يف قطاع التجارة يف هذه األيام، فـإن الخصائص الديمغرافية لها 
دور مهـم يف تحديـد الوحدات التي يتكون منها املجتمع اإلحصائي يف الدراسـات االسـتقصائية 
اإلحصائيـة. وعالوة عىل ذلك، فإذا مـا توافرت إحصاءات حول ديمغرافية الوحدات التجارية عىل 
أساس منتظم، فإنها يمكن أن توفِّر معلومات مفيدة عن معدل قيام الوحدات الجديدة، واحتمال 
د من حيث  بقـاء الوحـدات عىل قيد الحياة، والفوارق بني فروع التصنيـف الصناعي الدويل املوحَّ

ديناميات الوحدات. وتفيد هذه املؤرشات يف تحليل اتجاهات املجتمع اإلحصائي. 

الوحدات غري الناشـطة مؤقتاً )الراكدة(. ينبغي من حيث املبدأ تسـجيل تاريخ   -55-3
االعرتاف الرسـمي بالوحدة )تاريخ ميالدها أو إنشـائها( وتخزينه يف ِسـجل األعمال التجارية أو 
إطـار املنطقـة. إالّ أنه نظراً لبطء العملية اإلدارية لتسـجيل الوفاة أو التوقف لنشـاط الوحدة أو 
عزمها عىل اسـتئناف نشاطها بعد فرتة زمنية غري محدَّدة، فقد توجد صعوبة كبرية يف الحصول 
عىل معلومات عن التاريخ )أو الفرتة( الذي توقفت فيه الوحدة فعالً عن ممارسـة نشـاطها. ومن 
ثم فقد يوجد بني تاريخ التشغيل وتاريخ الوفاة للوحدة فرتة من عدم النشاط، تعترب فيها الوحدة 
غري ناشطة )راكدة(. ويمكن الحصول عىل معلومات عن ميالد ووفاة الوحدات أيضاً من املصادر 
اإلدارية مثل السلطات الرضيبية أو القضائية، أو من إدارة الضمان االجتماعي أو املصادر املشابهة 
أو مـن تحديـث أُطر املنطقة يف عمليات العد ما بني التعدادات، وتوفِّر الدراسـات االسـتقصائية 
اإلحصائيـة معلومـات عن حالـة الوحدة، أي ما إذا كانت الوحدة ناشـطة أو غري ناشـطة مؤقتاً 

)راكدة( أو أنها توقفت عن النشاط.

إحصاءات ديمغرافية األعمال. يتزايد الطلب من طائفة واسـعة من املسـتعملني   -56-3
عـىل إنتاج إحصاءات قابلة للمقارنة دولياً عن ديمغرافية األعمال للوحدات اإلحصائية. والحدثان 
األساسيان يف تلك اإلحصاءات هما امليالد والوفاة؛ إالّ أن هناك أحداثاً أخرى مثل التفكك واالنفصال 
واالندماج واالستيالء وما إىل ذلك تتسم هي األخرى بأهمية يف تحديد ما إذا كانت الوحدة اإلحصائية 
قد ُكتب لها الحياة من فرتة إىل أخرى. وإحصاءات ديمغرافية األعمال يتم جمعها عادة باستعمال 
ل للمعلومات عن األحداث الديمغرافية.  املؤسسـة كوحدة إحصائية وِسجل األعمال كمصدر مفضَّ
إالّ أنـه من املعرتف به أن عدم وجود ِســِجل أعمال حديث يف كثري مـن البلدان يحد من إمكانية 
املقارنـة الدولية إلحصـاءات ديمغرافية األعمال. ويمكن للبلدان أن تسـتفيد من دليل إحصاءات 
ديمغرافيـة األعمـال الصادر عن مكتب اإلحصـاء األوروبي، منظمة التنميـة والتعاون يف امليدان 

االقتصادي، طبعة 2007 26 للحصول عىل إرشادات عملية ونظرية يف هذا املجال.

فرتة التشغيل  - طاء 

تبـني هذه الخاصية الفرتة التي كانت الوحـدة التجارية فيها يف حالة عمل أثناء   -57-3
الفـرتة املرجعيـة. ومن املفيـد الحصول عىل معلومات عـن البنود البديلة التاليـة: )أ( عاملة منذ 
)التاريـخ(، )ب( غـري عاملة مؤقتاً أو موسـمياً، )ج( توقفت عن العمـل )التاريخ(، )د( ِبيعت أو 
ل الجديد(. وباإلضافة إىل تقديم معلومات عن حالة نشاط الوحدة  ل آخر )اسم املشغِّ أُجرت ملشـغِّ
)ناشطة أو غري ناشطة مؤقتاً( تساعد هذه الخاصية أيضاً يف تفسري الردود عىل استمارات املسح 
املقدَّمـة من الوحدات اإلحصائية املتأثرة بالعوامل املوسـمية واالسـتمارات املقدَّمة من الوحدات 

اإلحصائية التي بدأت العمل أو توقفت عن العمل أثناء الفرتة املرجعية.

منهجيات وورقات عمل مكتب   26

اإلحصاء األوروبي )لكسمبورغ، 
مكتب املنشورات الرسمية 

للجماعات األوروبية، 2007( 
http://epp. :وهو متاح عىل املوقع

eurostat.ec.europa.eu/portal/
page?_pageid=1073,46587259&_

dad=portal&_
 schema=PORTAL&p_product_

.code=KS-RA-07-010
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الفصل الرابع

بنود البيانات وتعاريفها

يعـرض هذا الفصل تعاريف موجزة لبنود البيانات الخاصة بإحصاءات تجارة   -1-4
التوزيـع، يـوىص بها من أجـل تجميع ونرش البيانـات، وكذلك تعاريف بنـود البيانات اإلضافية 
املسـتقاة من النظام األسـايس. وبعض بنود البيانات هذه قد ال تكون موجودة أو قد ال تكون لها 
أهمية ُتذَكر يف بعض االقتصادات. وحبذا لو استعَمل جامعو البيانات هذه القائمة لبنود البيانات 
كمرجـع يف وضـع قائمة وفقـاً لظروفهم اإلحصائيـة الخاصة، ولحجم الردود عىل االسـتبيانات 
وللمـوارد املتاحـة، وبعد تحديد بنود البيانـات التي توضع يف القائمة حبذا لو قاموا باسـتخدام 

التعاريف املقّدمة بشكل ثابت.

وتـرد قائمة بنود البيانات التي ُتسـتعمل يف إحصاءات تجارة التوزيع يف املرفق   -2-4
األول. وهـذا املرفق وضعته ُشـعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة بغـرض تزويد البلدان بأداة يمكن 
اسـتخدامها يف وضع برامجها اإلحصائية الخاصة بتجارة التوزيع، بما يف ذلك إعداد االستبيانات 
اإلحصائيـة وغريهـا من أدوات جمع املعلومات. ويمكن االسـتفادة من هـذه القائمة يف وضع أي 
قائمـة تخـص صناعة معيَّنة، ممـا يضمن التماسـك يف املفاهيم والتعاريف يف جميع األنشـطة، 

وكذلك حجم الفئات، واملناطق الجغرافية، وترتيبات امللكية.

فهم الروابط بني املحاسبة التجارية واإلحصاءات االقتصادية   - ألف 
األساسية

ِسـجالت املعامالت التي تحتفظ بها املؤسسـات التجارية هـي املصدر الرئييس   -3-4
لإلحصاءات االقتصادية األساسـية التـي ُتجَمع يف الدراسات االستقصائية اإلحصائية. لذلك فمن 
املستحسن يف تصميم استبيانات املسح واستخدام التعبريات املالئمة يف االستبيانات، فهم الروابط 
بـني املفاهيم املسـتخَدمة يف املحاسـبة يف رشكات األعمـال واملفاهيم املسـتخَدمة يف اإلحصاءات 

االقتصادية األساسية، وذلك لسببني رئيسيني 27:

يجب أن تكون املصطلحات املستعملة يف االستبيان مألوفة للمحاسبني يف الرشكات 	 
التجارية.

فهم املحاسـبة يف الرشكات التجارية هو أمر أسـايس يف تحويل البيانات التي يتم 	 
جمعها من ِسـجالت الرشكات التجارية إىل بيانات اقتصادية يمكن استخدامها يف 

اإلحصاءات االقتصادية األساسية.

ويف اإلحصاءات االقتصادية األساسـية، يجب أن يشـمل تسجيل تكاليف اإلنتاج   -4-4
جميع تكاليف السـلع والخدمات املسـتخَدمة يف اإلنتاج أثناء الفرتة املحاسبية. أّما يف املحاسبة يف 

الروابط بني املحاسبة يف الرشكات   27

التجارية واملحاسبة الوطنية: دليل 
املحاسبة الوطنية، دراسات يف 

الطرق، العدد 76 )منشورات األمم 
.)E.00.XVII.13 :املتحدة، رقم املبيع
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رشكات األعمـال فإن هذه التكاليف يمكن توزيعها عىل قطاعات مختلفة من الحسـابات حسـب 
التقاليد املحاسبية يف رشكات األعمال يف البلد. ففي بعض البلدان يسجل الدخل واإلنفاق معاً، ويف 
ل الدخل واإلنفاق يف ثالثة قطاعات مختلفة هي: )أ( اإلنتاج )التوزيع أو التسويق  بلدان أخرى يسجَّ
يف حالة تجارة التوزيع(؛ )ب( اإلدارة العامة )تكاليف التشغيل العامة، واإلعالن، والتوزيع، إلخ(؛ 
)ج( اإليرادات والنفقات األخرى. ومن املهم أيضاً معرفة أن إيرادات التشغيل األخرى، التي تضم 
ل  اإليرادات الثانوية مثل اإليرادات من إيجار املباني، واإليرادات من الخدمات املتنوعة، التي تسـجَّ
ل يف معظم األحيان  يف إحصاءات املؤسسـات التجارية باعتبارها ناتجاً واسـتهالكاً وسيطاً، تسجَّ

بقيمتها الصافية )أي اإليرادات املقبوضة ناقصاً التكاليف املتكبّدة( يف املحاسبة التجارية.

االختالفات يف املصطلحات  -  1

قد يختلف معنى املصَطلَح املسـتخَدم يف الحسـابات التجارية اختالفاً كبرياً من   -5-4
بلد إىل آخر. فعىل سبيل املثال، يعني “رقم األعمال” يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا 
الشـمالية ويف كثري من البلـدان األوروبية مجمـوع املبيعات، أما يف منظمة التعـاون والتنمية يف 
امليـدان االقتصادي 28 فيعني “رقم األعمال” مجموع إجمـايل املبيعات وبعض اإليرادات األخرى 
ولكنه يسـتبعد اإليرادات من إيجار العقارات، واملساهمات والهدايا، إلخ. أما يف املبادئ املحاسبية 
املقبولـة عموماً يف الواليـات املتحدة األمريكية فإن “رقم األعمال” يشـري إىل عدد املرات التي يتم 
فيها استبدال أصل من األصول أثناء فرتة مالية، وُيستخَدم غالباً يف سياق دورة املخزون أو دورة 
الحسـابات املقبوضة. ويف مجال األسـهم، يعني رقم األعمال بالنسبة للحافظة أو البورصة، عدد 

األسهم التي يتم االتجار فيها يف فرتة معيَّنة كنسبة مئوية من مجموع األسهم.

ومن األمثلة األخرى للمصَطلح الذي يتوقف معناه عىل اسـتخدامه يف البلد الذي   -6-4
يسـتعَمل فيه، مصَطلَح “نفقات التشـغيل”. ففـي اململكة املتحدة تقترص نفقات التشـغيل عىل 
التكاليـف التـي تختلف اختالفاً بيِّنـاً باختالف الكمية املنتَجة - عىل سـبيل املثال، تكاليف املواد 
 الخام واملكوِّنات املشـرتاة، أما يف الواليات املتحدة وكندا فتشري نفقات التشغيل إىل التكاليف التي 
ال ُتعـزى إىل الصناعـة التحويليـة أو املخزون، مثل النفقـات املتعلقة بالبيـع واإلعالن والنفقات 

اإلدارية. وهذا يعني أن تكاليف الصناعة التحويلية ليست نفقات تشغيل.

االختالفات يف قواعد املحاسبة التجارية  -  2

قـد تكون مبادئ املحاسـبة التجاريـة متطابقة يف كثري من البلـدان، ولكن قواعد   -7-4
املحاسبة تختلف من بلد آلخر. وتؤّثر هذه القواعد عىل التسويات املطلوبة لجعل البيانات التي ُتجَمع 

من الحسابات التجارية قابلة لالستخدام يف اإلحصاءات االقتصادية األساسية. فعىل سبيل املثال:

تقضي القواعـد في بعض البلدان بأن يضع المحاسـبون النفقات على البرمجيات  )أ( 
)المطوَّرة داخلياً أو المشتراة( ضمن النفقات، بينما تسمح القواعد في بلدان أخرى 
بحسـابها ضمن األصول. وفي البلدان التي ال تسمح بإدخالها في األصول، يقتضي 
األمر احتسـاب النفقـات باعتبارها ناتجاً ومن ثم معاملتهـا كجزء من تكوين رأس 

المال اإلجمالي؛

وفي المحاسبة التجارية في معظم البلدان تقيَّم األصول الصافية باعتبارها مجموع  )ب( 
القيمـة التاريخية لتكوين رأس المال اإلجمالي ناقصاً اإلهالك )على أسـاس القيمة 

 Compilation Manual for an :انظر  28

 Index of Service Production (Paris,
 Organization for Economic

 Cooperation and Development,
2007)، ويمكن االطالع عليه عىل 

http://www.oecd.org/find :املوقع
Document/0,2350,en_2649_3425

.7_1_119669_1_1_1,00.html
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التاريخيـة(، ومـن ثم ال يمكن حسـاب تكويـن رأس المال اإلجمالـي بخصم قيمة 
األصـول في فترتيـن متجاورتين ألن األصول في اإلحصـاءات التجارية ُتَقيَّم بقيمة 

اإلحالل حسب معايير المحاسبة االقتصادية.

تعريف بنود البيانات  - باء 

الديمغرافيا  -  1

خصائص الوحدات اإلحصائية )أ( 

يمكن تمييز الوحدات اإلحصائية املشـتغلة بأنشـطة تجارة التوزيع وتصنيفها   -8-4
ات مختلفة )ملزيد من التفصيل، انظـر الفصل الثالث(. فباإلضافة إىل  باسـتخدام معايـري ومتغريِّ
البيانـات املاليـة وبيانات اإلنتاج، تهدف كل دراسـة اسـتقصائية إحصائيـة إىل جمع معلومات 
تفصيلية تتصل بالوحدة اإلحصائية ذاتها، ولذلك فهي تسأل عن موقعها وفرتات تشغيلها ونوع 

امللكية والتنظيم االقتصادي ونوع النشاط ونوع العمليات والحجم، إلخ.

ومعظـم بنـود البيانات الداخلة تحت هـذا العنوان ُتجَمع بشـكل عام ألغراض   -9-4
التبويب املتقاطع للبيانات. ويالَحظ أنه يف حالة املؤسسـات املتعّددة املنشـآت، تشري بعض هذه 
البنود بشـكل أكرب إىل املؤسسـة التجارية التي تضم الوحدة التي ُتجَمع عنها البيانات )املنشـأة 
أو الوحدة املحلية، إلخ(، وبحسـب الطريقة التي يتم بها حّل هذه املشـكلة يف التصميم التشغييل 
للدراسـات االستقصائية اإلحصائية، قد يتم جمع معلومات عن هذه البنود عىل مستوى املؤسسة 

ونسبتها بعد ذلك إىل الوحدات اإلحصائية التي تدعمها.

عدد الوحدات اإلحصائية )ب( 

عدد املؤسسات )البند 10-1(

ُيَعرَّف هذا املؤرّش بأنه إحصاء لعدد املؤسسات الناشطة التي تعمل يف قطاع تجارة   -10-4
التوزيع. وينبغي استبعاد الوحدات غري الناشطة مؤقتاً )الراكدة(. وينبغي أن يشمل هذا اإلحصاء 
جميع الوحدات الناشـطة أثناء جزء عـىل األقل من الفرتة املرجعية. وألغـراض هذه التوصيات 
ُيَعـرَّف مجتمع الوحدات بأنه جميع الوحدات املشـتغلة أساسـاً يف أنشـطة التجارة، أي 
الوحـدات التـي ينطبق عليها البـاب زاي يف التنقيح 4 للتصنيف الصناعـي الدويل املوّحد، 

وهو تجارة الجملة والتجزئة، وإصالح املركبات ذات املحرّكات والدّراجات النارية.

وملا كانت املؤسسـات التجارية تختلف اختالفـاً كبرياً من حيث الحجم والهيكل   -11-4
م إىل فئتني رئيسيتني من املؤسسات، هما: التنظيمي، فإن هذا البند ُيَقسَّ

بة، ويطلق عليها أيضاً المؤسسة  بة )البند 1-10-1(. المؤسسة المركَّ المؤسسات المركَّ )أ( 
المتعّددة المنشآت، هي مؤسسة تتكّون من أكثر من منشأة واحدة. وتشتِغل المنشآت 
بة عادة في أنشطة اقتصادية مختلفة، تنتمي إلى فروع مختلفة  ضمن المؤسسة المركَّ

في التصنيف الصناعي الدولي الموّحد، ولكنها قد تشتغل بنفس النشاط أيضاً؛

مؤسسات وحيدة المنشأة )البند 1-10-2(. المؤسسة الوحيدة المنشأة هي مؤسسة  )ب( 
تتكّون من منشأة واحدة.
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عدد املنشآت )البند 1 - 10 - 1 - 1(

هذا البند هو حرص لعدد املنشـآت التي تعمل يف قطاع تجارة التوزيع أثناء الفرتة   -12-4
املرجعية. ويجب إدراج جميع املنشآت حتى ولو لم تكن تستخِدم عاملني باألجر. وينبغي أن يشمل 
لة ضمن املجتمع  هذا اإلحصاء جميع املنشآت الناشطة يف جزء من الفرتة املرجعية عىل األقل واملسجَّ

اإلحصائي املعني )انظر الفقرة 4-10( سواًء يف ِسجل األعمال اإلحصائي أم يف إطار املنطقة.

وبالنسـبة ملعظم املؤسسـات التجارية الصغرية الحجم واملتوسطة الحجم، من   -13-4
املحتمل أن يكون عدد املؤسسـات وعدد املنشـآت واحداً. ومن ثم يكون مجموع عدد املنشآت هو 
مجموع عدد املنشـآت يف املؤسسـات املتعددة املنشآت )البند 1-10-1-1( وعدد املؤسسات التي 

تتكّون من منشأة واحدة )البند 2-10-1(.

وعند عّد املنشآت الصغرية والبالغة الصغر عىل أساس العيِّنة، ينبغي اإلبالغ عن   -14-4
بيانات املجموع اإلحصائي للمنشـآت الناشـطة عىل أساس نسـبة عدد املنشآت الداخلة يف العيِّنة 

)مع كسور العيِّنة(.

العمالة 29  -  2

عدد األشخاص املشتغلني )أ( 

يوىص بجمع بيانات العمالة حسـب عدد من فئات األشـخاص املشـتغلني، كما   -15-4
هـو مبنيَّ فيما ييل، مع تفصيالت عن نوع الجنس يف كل فئة، يف الحدود التي تسـمح بها املوارد. 
ويستحسـن أن تقوم البلدان أيضـاً بجمع معلومات عن خصائص أخرى تهتـم بها البلدان مثل 
التمييز بني العمل لبعض الوقت والعمل لوقت كامل والعمالة املوسمية، حسب ما تقيض به قوانني 
وعـادات البلد. وهناك بعض البلدان، وخاصة البلدان التي ال تجري فيها دراسـات اسـتقصائية 
أكثر من مرة يف السنة، تعمل عىل حرص العوامل املوسمية يف التجارة، وذلك بأن تطلب بيانات عن 

العمالة يف كل فصل من فصول السنة أو حتى يف كل شهر من شهور فرتة اإلبالغ.

مجموع عدد األشخاص املشتغلني )البند 1-2(

ُيَعرَّف عدد األشـخاص املشتغلني بأنه مجموع عدد األشخاص الذين يعملون يف   -16-4
الوحدة اإلحصائية أو لحسابها، سواًء كانوا يعملون وقتاً كامالً أم بعض الوقت، بمن فيهم:

الُمالّك العاملون	 

الشركاء التجاريون الناشطون	 

العاملون من أفراد األسرة دون أجر	 

األشـخاص الذين يعملون خارج الوحـدة ولكنهم ينتمون إليهـا )مثل: مندوبي 	 
المبيعـات، والعاملين في التوصيل، وفرق اإلصالح والصيانة( بشـرط أن يكونوا 

يتلقون مرتباً منتظماً من الوحدة

المديـرون من المسـتويين العالي والمتوسـط في الشـركات المسـاهمة الذين 	 
يتقاضون مرتبات منتظمة

األشخاص القائمون بإجازات قصيرة )إجازات مرضية أو سنوية أو عطالت(	 

بالنسبة للحالة الوظيفية، انظر:   29

القرار املتعلّق بالتصنيف الدويل 
للحالة الوظيفية الذي اعتمده 

املؤتمر الدويل الخامس عرش لخرباء 
اإلحصاءات العمالية )يف كانون 
الثاني/يناير 1993(، ويمكن 

http://www. االطالع عليه عىل املوقع
ilo.org/public/english/bureau/

.stat/res/index.htm
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األشخاص القائمون بإجازات مدفوعة األجر )تعليمية أو تدريبية أو إجازة أمومة 	 

أو أبوة(

األشخاص القائمون بإضراب	 

العاملون لبعض الوقت ضمن جدول األجور	 

العاملون الموسميون ضمن جدول األجور	 

متدربو التلمذة الصناعية ضمن جدول األجور	 

العاملون من الخارج ضمن جدول األجور، الذين يتقاضون أجورهم مقابل العمل 	 

الذي يقومون به.

وُيستَبعد من مجموع عدد األشخاص املشتغلني:  -17-4

مديرو الشـركات المسـاهمة وأعضاء لجان حملة األسهم الذين يتقاضون أتعاباً 	 

عن حضورهم االجتماعات فقط

العاملـون الذيـن توفرهم للوحـدة وحدات أخـرى وتتقاضى مقابـل خدماتهم 	 

)العمـال بعقود، الذين يدفع لهم المقاول؛ واألشـخاص الذيـن يقومون بأعمال 

اإلصالح والصيانة في الوحدة نيابة عن وحدات أخرى(

األشخاص القائمون بإجازات مفتوحة	 

األشخاص الذين يؤّدون الخدمة العسكرية	 

األشخاص المتقاعدون	 

العاملون من الخارج الذين يدفع لهم مقاولون من الباطن.	 

املالكون العاملون )البند 1-1-2(

يضم هؤالء جميع األشـخاص من املاُلّك والرشكاء املشـتغلني بنشـاط يف عمل   18-4

املنشـأة، مع اسـتبعاد الرشكاء الصامتني أو غري الناشـطني الذين يقومون بنشـاطهم الرئييس 

خارج املنشأة. وال تنطبـق هذه الفئة عىل أي مؤسسة مساهمة أو مؤسسة مماثلة تكـون مملوكة 

لحملة األسهم.

العاملون من أفراد األرسة دون أجر )البند 2-1-2(

ُيَعـرَّف العاملـون من أفـراد األرسة دون أجـر بأنهم جميع األشـخاص الذين   -19-4

يعيشـون يف األرسة املعيشـية للمالك أو املاُلّك الذين يمتلكون املؤسسـة ويعملون يف املنشـأة أو 

لحسـابها، بغض النظر عن سـاعات العمل أثناء الفرتة املرجعية، دون أن يتلقوا أجوراً ثابتة )أي 

دون االتفاق عىل مبلغ معنيَّ ُيدفع مقابل العمل الذي يقومون به(. وإذا جرى العرف عىل أن يعمل 

الشـباب، عىل وجه الخصوص، دون أجر يف مرشوع اقتصادي يقوم بتشـغيله شخص قريب لهم 

ال يعيش معهم يف نفس األرسة املعيشـية، فيمكن االسـتغناء عن رشط “املعيشـة يف نفس األرسة 

املعيشـية”. أما العاملون من أفراد األرسة الذين يتلقـون أجراً عن العمل الذي يقومون به فيجب 

ل ألسـبابها الخاصة وضع معيار  أن يصنّفوا باعتبارهم مسـتخَدمني. وينبغي للبلدان التي تفضِّ

زمني أدنى إلدراج أفراد األرسة العاملني دون أجر ضمن األفراد املشتغلني أن تحدِّد األفراد الذين 

يعملون أقل من الحد األدنى املقّرر لساعات العمل، وأن تصنِّفهم بشكل منفصل.
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املستخَدمون )البند 3-1-2(

تشمل فئة املستخَدمني جميع األشخاص الذين يعملون يف املنشأة أو لحسابها، الذين   -20-4
لديهـم عقد عمل مـع الوحدة والذين يتقاضون مقابـاًل نقدياً أو عينياً عىل فرتات منتظمة. وُيحَسـب 
املقابل عادة عىل أساس وقت العمل أو عىل أساس مؤرّش موضوعي آخر لكمية العمل. ويمكن أن يكون 

املقابل يف شكل أجور أو رواتب أو رسوم أو أتعاب أو أجراً بالقطعة أو عائداً عينياً )البند 1-3(.

وتنشأ العالقة بني رب العمل واملستخَدم بوجود اتفاق مكتوب أو شفهي، رسمي   -21-4
أو غري رسـمي، بني املنشأة والشخص، بشكل طوعي من الجانبني عادة، يقوم الشخص بموجبه 

بالعمل يف املؤسسة مقابل أجر نقدي أو عيني.

وتشـمل فئة “املستخَدمني” جميع األشـخاص املشتغلني يف النشاط االقتصادي   -22-4
للمنشـأة غري املاُلّك العاملني وأفراد األرسة العاملني دون أجر. وتشـمل الفئة أيضاً العاملني من 
الخارج إذا كانوا يتقاضون أجوراً من الوحدة املعنية أو يخضعون لسيطرتها. وتشمل هذه الفئة 

أيضاً املستخَدمني املشتغلني يف نشاط مساعد للنشاط الرئييس للوحدة.

ويقصد بفئة املسـتخَدمني جميع العاملني بأجر املشـتغلني يف بيع السـلع وغري   -23-4
ذلك من األنشـطة يف املنشـأة. وينبغـي أن ُيدَرج يف هذه الفئـة أيضاً املسـتخَدمون العاملون يف 
أنشطة مساعدة للنشاط الرئييس للوحدة واألشخاص املشتغلون يف قيادة الشاحنات ويف اإلصالح 
د رسمي باإلسهام يف عملية اإلنتاج  والصيانة، إلخ. وتشمل هذه الفئة أيضاً الطالب املرتبطني بتعهُّ

يف الوحدة مقابل أجر و/أو خدمات تعليمية.

تفصيل عدد املستخَدمني

من الشـائع يف وحدات تجارة التوزيع عدم االلتزام بالوقت املتّبع عادة بالنسـبة   -24-4
لسـاعات العمل )24 سـاعة، أو سـبعة أيام يف األسـبوع، أو كامل أيام العطلة األسـبوعية(، مما 
يضطرهـم إىل تشـغيل مسـتخَدمني بعقود إما لوقت كامـل أو لجزء من الوقـت. وقد تكون هذه 

الظاهرة مهمة لهذا القطاع ولها تأثرياتها عىل حساب البيانات املنقَّحة فصلياً.

ويستحَسـن أن تعتمـد البلدان تفصيـالت إضافية يف التصنيـف ملختَلَف فئات   -25-4
املسـتخَدمني املوجودة يف اقتصاداتها، والتي يمكن إنتاج إحصاءات منفصلة عنها. ويمكن وضع 
تقسـيم يتصـل بطول فرتة العمل كالتفصيل الوارد يف ترتيبات وقـت العمل 30. وتتصل ترتيبات 
وقـت العمل بالرتتيبات املقّررة يف القوانني واللوائح واالتفاقات الجماعية وأحكام التحكيم وعقود 
االسـتخدام أو الرتتيبات التي تحدِّدها القواعد أو األعراف السـائدة يف املنشـآت أو املجتمعات، أو 
التي يحّددها الشـخص الذي يعمل لحسـابه الخاص عىل أسـاس التزامات تعاقدية أو متطلبات 

العمل أو تفضيالته الشخصية أو العائلية.

وقـد تختلف طول مدة العمـل يف أي بلد باختالف فئات العاملني بأجر حسـب   -26-4
ترتيبات أوقات العمل املختلفة. وسـاعات العمل هي الساعات التي يقضيها األشخاص العاملون 
بأجر أثناء فرتة مرجعية يف أنشـطة العمل التي تسـهم يف إنتاج خدمـات تجارية. وقد يتبنيَّ من 
ترتيبات أوقات العمل الفردية لألشـخاص العاملني بأجـر وجود فوارق كبرية من حيث طول أو 
ِقـرَص سـاعات العمل اليومية أو األسـبوعية، وزيادة أو نقص أيام العمل األسـبوعية، والعمل يف 

أجزاء معيَّنة من السنة، إلخ.

انظر: القرار املتعلق بإحصاءات   30

ساعات العمل، الذي اعتمده املؤتمر 
الدويل العارش لخرباء اإلحصاءات 

العمالية )يف 11 ترشين األول/
أكتوبر 1962(، ويمكن االطالع عليه 

http://www.ilo.org/ :عىل املوقع
public/english/bureau/stat/res/

.index.htm
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ومن املفيد تقديم إحصاءات منفصلة عن املستخَدمني الذين يخضعون لرتتيبات   -27-4
مختلفة من حيث سـاعات العمل، مثـل العاملني بوقت كامل والعاملـني لبعض الوقت، ألغراض 
تحليل أنواع معيَّنة من العمالة. وملا كان من الشائع يف معظم البلدان تعريف العمالة بوقت كامل 
والعمالة جزًءا من الوقت من حيث سـاعات العمل حسـب العرف السـائد، فمن املستحيل وضع 
تمييـز دويل دقيـق بني العمل لجزء من الوقت والعمل بوقت كامل. ومع ذلك يوىص، إذا سـمحت 
املوارد بذلك، وكان هناك اهتمام يف البلد بهذا املوضوع، بعرض البند 2-1-3: املستخَدمون، حسب 
الفئات الثالث التالية: املسـتخَدمون بوقت كامل؛ واملسـتخَدمون جزًءا من الوقت؛ واملستخَدمون 
بمكافئ الوقت الكامل. ويمكن حسـاب أعداد الفئات الثالث حسـب الساعات التي يقومون فيها 

بالعمل فعالً )البند 5-2(.

عدد العاملني بوقت كامل )جزء من البند 3-1-2(

هذا تقسيم لعدد العاملني املستخدمني حسب ساعات العمل اليومية أو األسبوعية   -28-4
أو الشـهرية التي يتقاضون عنها أجراً. واملسـتخَدمون بوقت كامل هم األشخاص الذين يساوي 
وقت عملهم وقت العمل القيايس يف األسبوع أو الشهر أو السنة. ووقت العمل القيايس هو الوقت 
الذي يقضيه األشخاص الذين يعملون بأجر يف أنشطة العمل أثناء الفرتة املرجعية، حسبما تقّرره 

القوانني واللوائح واالتفاقات الجماعية أو أحكام التحكيم.

عدد املستخَدمني جزًءا من الوقت )جزء من البند 3-1-2(

املستخدمون جزًءا من الوقت هم األشخاص الذين تقل ساعات عملهم عن ساعات   -29-4
العمـل القياسـية للعاملني بوقت كامل. وتشـمل هذه الفئة جميع أشـكال العمل جـزًءا من الوقت 
)العمـل نصف يـوم، والعمل يوماً واحداً أو يومني أو ثالثة أيام يف األسـبوع، إلـخ.(. وينبغي عدم 
الخلط بني املسـتخَدمني جزًءا من الوقت واملستخَدمني العرضيني أو املوسميني )الذين قد يشتغلون 

وقتاً كامالً ولكن لفرتة قصرية محّددة، مثل العاملني املؤّقتني، وطواقم تصوير األفالم، إلخ.(.

العاملون بمكافئ وقت العمل الكامل )جزء من البند 3-1-2(

يمكن أن يكون األساس للتحويل إىل مكافئ الوقت الكامل هو مجموع عدد الساعات   -30-4
التي يشـتغلها جميع املسـتخَدمني جزًءا من الوقت. وينبغي إجراء التحويل بالقياس إىل وقت العمل 
القيايس للمستخَدمني بوقت كامل يف الوحدة، وأن يؤخذ يف االعتبار عدد الساعات أو األيام أو األسابيع 
أو الشـهور التـي يعملونهـا. وُيَعرَّف مكافئ الوقت الكامـل بأنه مجموع سـاعات العمل يف الوحدة 
مقسـوماً عىل متوسـط السـاعات التي يعملها املستخدم بوقت كامل )سـنوياً أو فصلياً أو شهرياً أو 
أسـبوعياً(. وهذه املعادلـة تيرسِّ إجراء مقارنات دولية مع البلدان التـي تجري تقديرات للعمالة عىل 
أسـاس مكافئ الوقت الكامـل فقط. ونظراً لالختالفات يف عدد سـاعات العمل بوقت كامل باختالف 

األنشـطة وفئات املوظفني، إلخ، يوىص بحسـاب هذا التحويل عىل أكثر مسـتوى تفصييل ممكن.

 العاملون خارج الوحدة املدرجون يف كشوف مرتبات الوحدة
)جزء من البند 3-1-2(

قـد تجد البلدان أن مـن املفيد وضع إحصاءات عن جوانـب أخرى من ترتيبات   -31-4
العمالة يف قطاع تجارة التوزيع مثل مكان العمل أو الوظيفة. فالعامل خارج الوحدة هو شخص 
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يوافق عىل العمل يف مؤسسـة تجارية معيَّنة، أو عىل تزويد املؤسسـة بكمية معيَّنة من السـلع أو 
الخدمات، بناًء عىل اتفاق مسـبق أو عقد مسـبق مع تلك املؤسسـة، ولكن مقر عمله ال يقع يف أي 
من املنشآت التي تتكون منها املؤسسة. وهؤالء العاملون من خارج الوحدة هم فقط الذين يمكن 
إدراجهـم يف هـذه الفئة التي تتلقى أجوراً بشـكل مبارش أو غري مبارش عىل أسـاس كمية العمل 
املنجـزة، أي عىل أسـاس كمية العمل التي تسـهم كأحد املدخالت يف عملية مـن عمليات اإلنتاج، 
بغـض النظر عن قيمة الناتج أو ربحية عملية اإلنتـاج. ويعتَقد أن هذا النوع من العمالة هو أقل 
أهميـة للوحدات يف التجارة، ومع ذلك فإن العاملني خارج الوحدة قد يشـتغلون يف إعادة تغليف 

السلع يف كميات أصغر، وتجميعها، إلخ.

أمـا العاملون خارج الوحـدة الذين يدفع لهـم املقاولون مـن الباطن أجورهم   -32-4
فـال يدخلـون يف هذه الفئة. وُتعاَمل املبالـغ التي ُتدَفع إىل املقاولني مـن الباطن نظري عمل هؤالء 

باعتبارها “رشاء الخدمات، فيما عدا اإليجار” )البند 1-2-1-4-4(.

وينبغي عّد العاملني خارج الوحدة الداخلني يف كشوف املرتبات عن فرتة واحدة.   -33-4
ة فقد يكـون من املفيد جمع معلومات عن متوسـط العدد يف  أمـا إذا كانـت األعداد كبرية ومتغريِّ

فرتات االستقصاء املحدَّدة لعّد املستخِدمني.

املستخَدمون العاملون يف مجال البحث والتطوير )البند 1-1-3-1-2(

يعترَِب نظام الحسابات القومية، 2008، ناتج البحث والتطوير التجريبي بمثابة   -34-4
أصـل من األصول. وتعتَِمد هـذه التوصيات تعريف البحث والتطوير الوارد يف دليل فرسـكاتي: 
املمارسـات املوحّدة املقرتََحة للدراسـات االسـتقصائية الخاصة بالبحث والتطوير التجريبي 31. 
وطبقـاً لهذا الدليل )الفقرة 63(: فـإن “البحث والتطوير التجريبي يشـمل العمل الخالّق الذي 
يجري عىل أساس منهجي من أجل زيادة مخزون املعرفة، بما يف ذلك املعارف اإلنسانية واملعرفة 
بالثقافة واملجتمع، واسـتخدام مخـزون املعرفة يف ابتكار تطبيقات جديـدة”. وحني تدرج هذه 
الفئة يف حسـاب مؤسسـات الحسـاب الخاص فإنها تعترب تكاليف إنتاج وُتقدَّر عىل أساس جمع 

تكاليف املدخالت، بما يف ذلك املدخالت من العمالة.

ويشـمل هذا البند جميع املسـتخَدمني املشـتغلني مبارشة يف البحث والتطوير،   -35-4
وكذلـك الذين يقدِّمون خدمات مبارشة مثل مديري البحث والتطوير واملوظفني الكتابيني معهم. 
أما األشـخاص الذين يقّدمون خدمات غري مبارشة، مثل موظفي البوفيه وموظفي األمن، فينبغي 
اسـتبعادهم حتـى ولو كانـت أجورهم ومرتباتهم داخلـة يف النفقات العامـة يف قياس النفقات. 
ويجب تمييز العاملني يف البحث والتطوير عن العاملني يف مختلَف األنشـطة ذات الصلة. ومن ثم 

ُيستبَعد من فئة موظفي البحث والتطوير ما ييل:

الموظفون العاملون في مجال التعليم والتدريب	 

الموظفون العاملون في أنشـطة علمية وتكنولوجية أخرى )مثالً خدمات اإلعالم، 	 
واالختبار والمقايسة، ودراسات الجدوى، إلخ.(

الموظفون العاملون في أنشـطة صناعية أخرى )مثـاًل الموظفون العاملون في 	 
االبتكارات الصناعية غير المصنّفين في موضع آخر(

الموظفون العاملون في اإلدارة وفي سائر أنشطة الدعم غير المباشر.	 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان   31

االقتصادي، باريس، 2002.
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املستخدمون العاملون يف إنتاج الربمجيات وقواعد البيانات )البند 3-1-3-1-2(

يشـمل هذا البنـد مجموع أعداد املسـتخَدمني الذين يعملـون يف تطوير الربمجيات   -36-4
وقواعد البيانات والذين يتوّقع أن تستمر حياتهم الوظيفية ألكثر من سنة، وكذلك الذين يقّدمون خدمات 
مبارشة مثل املديرين ومديري اإلدارات واملوظفني الكتابيني. أما األشخاص الذين يقّدمون خدمات غري 
مبارشة، مثل موظفي البوفيه واألمن، فيجب استبعادهم حتى ولو كانت أجورهم ومرتباتهم داخلة يف 
النفقات العامة يف قياس النفقات. ويعترََب تطوير الربمجيات وقواعد البيانات أصالً من األصول يف نظم 
الحسـابات القومية 2008. وحني ُتدَرج هذه الفئة يف مؤسسات الحساب الخاص فإنها تمثّل تكاليف 

إنتاج وينبغي تقديرها عن طريق جمع تكاليف املدخالت، بما فيها مدخالت العمالة.

املستخَدمون العاملون يف تكوين األصول الثابتة للحساب الخاص ويف أعمال 
اإلصالح الرئيسية )البند 5-1-3-1-2(

يشـمل هذا البند مجموع عدد املسـتخَدمني العاملني يف تكويـن األصول الثابتة   -37-4
للحسـاب الخـاص واإلصالحـات الكبـرية للحسـاب الخـاص. وُيعتَـرَب تكوين األصـول الثابتة 
واإلصالحـات الكبرية حني تتم للحسـاب الخاص إنتاجاً يدخل يف األصـول ويحتفظ به املنتِجون 
باعتبـاره اسـتثماراً. واإلنتاج الداخل يف األصول هو اإلنتـاج غري املباع، ولذلك تقّدر قيمته بقيمة 

اإلنتاج، أي بجمع تكاليف املدخالت، بما فيها مدخالت العمالة.

عدد العاملني املستأجرين )البند 2-2(

تنطوي العمالة املستأجرة عىل تقديم موارد برشية للوحدات التجارية مقابل دفع   -38-4
رسوم. ويشمل هذا البند مجموع األشخاص الذين تقّدمهم وكاالت االستخدام أو املنظمات املشابهة 
إىل املنشـأة التجارية. وال ترشف وكاالت التشـغيل من هذا النوع عىل املسـتخَدمني، وإنما يكونون 
تحت سـيطرة )توجيه وإرشاف( العميل الذي تخدمه وكاالت التشغيل. واملستخَدمون املستأجرون 
يتلقون أجورهم من وكالة التشـغيل وليسـوا عىل كشوف مرتبات املنشـأة التي تدفع الرسوم. ويف 
الغالـب األعـم يتم تقديم املوارد البرشية عىل أسـاس مـدة قصرية )ويف هذه الحالـة ُتصنّف وكالة 
التشغيل يف الفرع 7820، أنشطة وكاالت التشغيل املؤقت، يف التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل 
املوّحد( أو عىل أساس طويل األمد أو دائم )ويف هذه الحالة ُتصنَّف وكالة التشغيل يف الفرع 7830، 
تقديم املوارد البرشية األخرى، يف التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوّحد(. واملعلومات املتعلقة 
بالعمالـة املسـتأجرة مهمة لتحليـالت العمالة واإلنتاجية عـىل نحو مفيد؛ إالّ أن عدد املسـتخَدمني 

املستأجرين يستبعد من مجموع عدد األشخاص املشتغلني يف الوحدة التجارية )البند 1-2(.

وُتصنَّف املنشـأة التي تستخِدم عمالة مسـتأجرة عىل أساس نشاطها الرئييس.   -39-4
وُتستَبَعد الفئات التالية من العمالة املستأجرة:

الموظفون المؤقتون الذين يتم الحصول عليهم من خالل خدمات التوظيف	 

المقاولون، والمقاولون من الباطن أو المقاولون المستقلون	 

الخدمات المقدمة للمنشأة بموجب عقد إيجار أو عقد إدارة، مثل خدمات البوابين 	 
والُحرّاس وخدمات تجميل الموقع

الخدمات المهنية أو التقنية المشتراة من شركة أخرى، مثل الخدمات االستشارية 	 
الخاصة بالبرمجيات، والبرمجة الحاسوبية، والهندسة، وخدمات المحاسبة.
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مجموع عدد العاملني يف القطاع غري الرسمي )البند 3-2(

بالنسبة للبلدان التي تستخدم مفهوم القطاع غري الرسمي يف نظمها اإلحصائية،   -40-4
يشـمل مجموع عدد األشـخاص املشتغلني يف القطاع غري الرسـمي جميع األشخاص الذين كانوا 
مشتغلني، أثناء فرتة مرجعية معيَّنة، يف وحدة واحدة عىل األقل من وحدات اإلنتاج يف القطاع غري 
الرسـمي )البند 1-5-4-1( تكون مصنَّفة يف الباب زاي يف التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل 
املوّحد، بغض النظر عن وضعهم الوظيفي، وبرشط أن تكون هذه الوظيفة هي عملهم األسايس. 
ويجب أن يشـري العدد اإلجمايل لألشـخاص املشـتغلني يف القطاع غري الرسـمي إىل جميع إقليم 
البلد. ويمكن تفصيل هذا البند إىل مسـتخَدمني )البند 2-3-1( واألشخاص اآلخرين املشتغلني يف 

القطاع غري الرسمي )البند 2-3-2(.

وال يشمل عدد العاملني يف القطاع غري الرسمي ما ييل:  -41-4

األشـخاص المشـتغلون حصراً في إنتاج سـلع أو خدمات لالسـتهالك النهائي 	 
الخاص بهم أو لتكوين رأس المال الثابت الخاص بهم

األشـخاص المشتغلون في األنشـطة الزراعية، ألن هذه األنشـطة مستبعدة من 	 
نطاق القطاع غير الرسمي ألسباب عملية

األشخاص العاملون لحسـابهم الخاص المشتغلون في تقديم خدمات مهنية أو 	 
تقنية - كاألطباء والمحامين والمحاسـبين والمعماريين والمهندسـين، إلخ - إذا 

كانت ال تنطبق عليهم شروط مؤسسات القطاع غير الرسمي

خدم المنازل الذين يعملون بأجر.	 

وألغراض هذه التوصيات ُتَعرَّف وحدات تجارة التوزيع )اإلنتاج( يف القطاع غري   -42-4
الرسـمي )البند 1-5-4-1( وفقاً لقرار املؤتمر الدويل الخامس عرش لخرباء إحصاءات العمالة 32 
كمجموعة فرعية من املؤسسـات غري املسـاهمة التي تملكهـا األرُس املعيشية، أي مجموعة فرعية 
مـن وحـدات اإلنتاج التي ال تشـّكل كيانات قانونية مسـتقلة عن األرس املعيشـية أو أفراد األرُس 
املعيشية الذين يمتلكونها، والتي ال تحتفظ بمجموعة كاملة من الحسابات )بما يف ذلك الحسابات 
الختامية لألصول والخصوم( تتيح التمييز بوضوح بني أنشـطة اإلنتاج للمؤسسـات واألنشـطة 

األخرى ملالكيها، وتتيح التعرُّف عىل أي تدفقات للدخل ورأس املال بني املؤسسات ومالكيها.

ويمكن تقدير العمالة غري الرسـمية بشـكل مبارش، عن طريق إجراء دراسـات   -43-4
استقصائية للقطاع غري الرسمي، أو عن طريق غري مبارش باستخدام ُنُهج بديلة. ومن هذه الُنُهج 
طريقة “الجزء املتبقي”، حيث تقدَّر العمالة غري الرسـمية بأنها الفرق بني مجموع العمالة )عىل 
أساس تعداد السـكان أو بيانات الدراسات االستقصائية للقوى العاملة( والعمالة الرسمية )عىل 

أساس التعداد االقتصادي أو الدراسات االستقصائية للمنشآت أو مصادر البيانات اإلدارية(.

متوسط عدد األشخاص املشتغلني )ب( 

متوسط عدد األشخاص املشتغلني )البند 4-2(

يفيـد هذا البند من بنود البيانات، الذي ُيَعرَّف بأنه متوسـط عدد املسـتخَدمني   -44-4
)البنـد 2-4-1( زائداً عدد املالكني العاملني )البند 2-1-1( والعاملني من أفراد األرسة دون أجر 
)البنـد 2-1-2( عن فرتة واحـدة، يف أنه يمثّل معيار الحجم للوحدة. وإذا لم يكن متوسـط عدد 

انظر: القرار الخاص بإحصاءات   32

العمالة يف القطاع غري الرسمي، الذي 
اتخذه املؤتمر الدويل الخامس عرش 
لخرباء اإلحصاءات العمالية )كانون 

الثاني/يناير 1993(، عىل املوقع: 
http://www.ilo.org/public/eng-
.lish/bureau/stat/res/index.htm
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األشـخاص املشتغلني متاحاً، فيستخَدم مجموع عدد األشـخاص املشتغلني )البند 2-1( يف فرتة 
واحدة باعتباره معيار الحجم.

متوسط عدد املستخَدمني )البند 1-4-2(

متوسـط عدد املستخدمني هو املتوسـط الحسابي ألعداد املستخَدمني يف كل يوم   -45-4
من أيام السنة يف الفرتة املرجعية، بما يف ذلك العطالت وعطالت نهاية األسبوع، مقسوماً عىل عدد 
األيام يف الفرتة املرجعية. واملتوسـط السـنوي لعدد املستخَدمني هو املتوسـط الحسابي ملتوسط 

أعداد املستخدمني شهرياً )أو فصلياً(.

ساعات العمل )ج( 

ساعات العمل التي اشتغلها املستخَدمون 33 )البند 5-2(

عدد سـاعات العمل التـي يقضيها املسـتخَدم يف العمل، وُتعـرَف أيضاً بحجم   -46-4
العمالـة أو ُمدَخـل العمالة، هو بنـد مهم من بنود البيانـات يفيد يف تحليـل العمالة ويف تحويل 
ساعات العمل للمستخِدمني لبعض الوقت إىل مكافئ الوقت الكامل، ويف دراسة اإلنتاجية وحساب 
عدد من املجاميع لكل ساعة عمل. وُيعرَّف عدد الساعات التي يشتغلها املستخَدمون بأنه مجموع 
عدد السـاعات التي يقضونها فعالً يف أنشـطة تسهم يف إنتاج خدمات تجارة التوزيع أثناء الفرتة 
املرجعية. ويمكن قياس هذا املؤرّش أسـبوعياً أو شـهرياً أو سـنوياً. ويوىص بتفصيل هذا املؤرّش 

حسب تفصيل فئات العمالة.

وقد ال تستطيع بعض الوحدات الصغرية، خاصة منها التي ال تحتفظ بِسجالت   -47-4
رسمية، اإلبالغ عن ساعات العمل. ويف هذه الحالة، يوىص بحساب ساعات العمل من الردود عىل 
األسـئلة البديلة مثل عدد العاملني ومتوسـط عـدد أيام العمل وعدد سـاعات اإلنتاج يف يوم عمل 

عادي، إلخ.

وتشمل الساعات التي يقضيها املستخدمون يف العمل فعالً ما ييل:  -48-4

سـاعات اإلنتـاج: أي السـاعات التـي يقضيهـا المسـتخدمون في أنشـطة تتعلق  )أ( 
بوظيفتهـم وتهدف إلى إنتاج خدمـات تجارية. ويمكن القيام بهذه األنشـطة أثناء 
الفترات العادية أو التعاقدية، أو كساعات عمل إضافية؛ وقد تكون مدفوعة األجر أو 
غير مدفوعة األجر، أيًّا كان المكان الذي تتم فيه، سـواًء في المنشـأة أو في البيت أو 
في مواقع العمل أو في الشارع، إلخ؛ ويمكن أن تشمل العمل الذي يأخذه المستخَدم 

من مقر العمل إلنجازه في البيت؛

السـاعات التي يقضيها المستخدمون في أنشطة مساعدة. الساعات التي يقضونها  )ب( 
في أنشـطة ليس مقصوداً بها أن تكون أنشـطة إنتاجية مباشـرة لخدمات تجارية 

ولكنها الزمة لتمكين ذلك اإلنتاج. وهذه الساعات تشمل الساعات التي ُتقضى في:

تصميـم وتحضـري وتنظيف مكان العمـل أو أدوات العمـل، وإصالح أو   ’1‘  
صيانة عمليات العمل؛

التدريـب املهني )لألشـخاص العاملني بأجر( الذي يسـمح به رب العمل   ’2‘  
ويقدمـه مبارشة أو عن طريق غري مبارش؛ وأنشـطة السـفر أو التنقالت 
ارة  املطلوبة أو املدفوعة أو املرتبطة بالعمل مثل البائعني عىل األبواب والبحَّ

انظر: مرشوع القرار الخاص   33

بقياس وقت العمل، املعروض عىل 
املؤتمر الدويل لخرباء اإلحصاءات 

http://www.insee.fr/en/( العمالية
nom_def_met/colloques/city-

.(group/2006_meeting.htm
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والسـائقني واألشخاص الذين يسـافرون لحضور اجتماعات خارج مقر 
عملهم املعتاد؛

أنشـطة التدريب أو التعليم الشـخصية املتصلة بالعمل التي يدفعها رب   ’3‘  
العمـل )بمـا يف ذلك املدفوعـات العينية(، سـواًء كانت يف مقـر العمل أم 

خارجه؛

السـاعات غير اإلنتاجية التي ُتقضى في سـياق العمل: أي السـاعات التي يقضيها  )ج( 
المسـتخَدمون بين الفترات اإلنتاجية التي ال يمكن تفاديها ولكنها لصيقة بعمليات 
العمل والتي يظل فيها األشخاص العاملون جاهزين للعمل. ومن ضمن هذه الساعات 

ما يلي:

انتظار الزبائن يف مكتب أو متجر أو يف الشارع؛  ’1‘  

التوّقف ألسـباب تقنية أو اقتصادية مثل نقص التوريدات الالزمة للعمل،   ’2‘  
ل املاكينات، أو الحوادث؛ أو تعطُّ

الساعات التي تنقيض فيما بني الفرتات اإلنتاجية، التي ال يوجد فيها عمل   ’3‘  
ولكن ترسي فيها األجور بموجب عقد عمل مضمون؛

أوقات السفر، كجزء من مهام العمل، أو التي يحّددها زبائن معيَّنون حني   ’4‘  
اً؛ يكون مكان العمل متغريِّ

فتـرات الراحـة القصيـرة. فتـرات الراحة التي تقل عـن 30 دقيقة، التـي يقضيها  )د( 
المسـتخَدمون فيما بين الفترات اإلنتاجية في أنشطة شخصية وال يكون فيها هؤالء 
األشـخاص جاهزين لالسـتدعاء من ِقبَل رب العمل أو ألداء عمل آخر. وتحدث هذه 
الفترات نتيجة الحتياجات طبيعية ويسـمح بها العقد أو العرف، وقد تشـمل فترات 

تعاطي الشاي أو القهوة أو الصالة.

وُيستبَعد من الساعات التي يقضيها املستخَدمون فعالً يف العمل ما ييل:  -49-4

السـاعات المدفوعـة ولكـن ال يعمل فيهـا المسـتخِدمون، مثل اإلجازات السـنوية  )أ( 
المدفوعة األجر، والعطالت الرسـمية المدفوعة األجر، واإلجازات المرضية المدفوعة 
األجر، واإلجـازات التعليمية المدفوعـة األجر، وإجازات األمومـة أو األبوّة المدفوعة 

األجر، واإلجازات األُسرية المدفوعة األجر، والخدمة المدنية غير العسكرية؛

فترات تناول الوجبات التي تزيد على 30 دقيقة؛ )ب( 

األوقات التي يقضيها العاملون في التنقل بين البيت والعمل والتي ال يشتغلون فيها  )ج( 
بالفعل حتى ولو كانت مدفوعة األجر من رب العمل.

ويمكـن اتخاذ عدد أيام العمـل كبديل لقياس مدخالت العمالـة يف البلدان غري   -50-4
القادرة عىل جمع معلومات عن سـاعات العمل. وهذه املعلومات يسـهل الحصول عليها عادة من 
كشـوف املرتبات وليس من كشـوف ساعات العمل. ويجب أن تشري أيام العمل إىل مجموع األيام 
التي يقضيها املستخدمون يف العمل وليس إىل األيام املدفوعة األجر. ومن ثم ينبغي استبعاد األيام 
التي تنقيض يف اإلجازات السـنوية أو العارضة أو املرضيـة. وباإلضافة إىل ذلك، يمكن التأكد من 
عدد سـاعات العمل اليومي القيايس يف وحدات التجارة للمسـتخَدمني بوقـت كامل، واأليام التي 
يعملها املستخَدمون لجزء من الوقت، بشكل منفصل. ويمكن تقسيم هذه البيانات حسب الحالة 

الوظيفية.
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تفصيل العمالة حسب نوع الجنس واملهنة

ينبغي بوجه عام الحصول عىل أرقام منفصلة للعمالة للذكور واإلناث. وينبغي،   -51-4
ما سـمحت املوارد بذلك، تمييز كل فئة من فئات العمالة وناتج العمالة لكل فئة، لكل من الذكور 
واإلناث عىل حدة. ومن املهم يف وضع الرقم القيايس لألسعار لتعويضات العاملني يف قطاع تجارة 
التوزيع، تفصيل تلك الفئات حسـب املهنة، واألفضل أن يكون ذلك طبقاً للتصنيف الدويل املوّحد 

للمهن 34.

تعويضات املستخَدمني  -  3

تعويضات املستخَدمني )البند 3(

ُتعرَّف تعويضات املستخدمني بأنها مجموع األجر النقدي أو العيني الذي تدفعه   -52-4
ل التعويض  منشـأة تجارية للمسـتخَدم مقابل العمل الذي يقوم به أثناء فرتة مرجعية. ويسـجَّ
عـىل أسـاس تراكمي؛ أي أنه يقاس بمبلغ األجور التي يتلقاها املسـتخَدم نقـداً أو عيناً أو تكون 
مسـتحقة له لدى رب العمل لقاء العمل الذي يقوم به أثناء الفرتة املرجعية سـواًء ُدفع مقدماً أم 
يف وقـت العمـل أو يف وقت متأخر عن العمل نفسـه. وتعويضات العاملني ال تشـمل أي رضائب 
يدفعهـا رب العمل عىل األجور واملرتبات، مثل رضائب األجور. وتشـمل تعويضات املسـتخدمني 
مكونني رئيسيني هما: )أ( األجور واملرتبات التي ُتدفع نقداً أو عيناً )البند 3-1( و)ب( مدفوعات 
الضمـان االجتماعي التي يدفعها رب العمل )البند 3-3(. ويعرَّف املسـتخدمون بهذه الصفة يف 

البند 3-1-2.

وال تستحق تعويضات املستخدمني عن العمل غري املدفوع األجر الذي يتم القيام   -53-4
به بشكل طوعي، بما يف ذلك العمل الذي يقوم به أفراد األرسة العاملون دون أجر. أما املدفوعات 

ك العاملني الذين ال يتلقون مرتبات منتظمة فتستبعد من التعويضات. للمالَّ

األجور واملرتبات النقدية والعينية للمستخدمني )البند 1-3(

تعـرَّف األجور واملرتبات 35 بأنها جميع املدفوعات النقدية والعينية التي يدفعها   -54-4
رب العمـل أثنـاء الفرتة املرجعيـة لقاء العمل الذي يقـوم به جميع األشـخاص املدرجني يف عداد 
املستخدمني سواًء كانوا يتلقون أجورهم عىل أساس وقت العمل أو عىل أساس الناتج أو بالقطعة، 
وسـواًء كانـت املدفوعات منتظمة أم ال. وتشـمل األجور واملرتبات قيمة أي مسـاهمات اجتماعية 
ورضائـب دخل يدفعها رب العمل، حتى وإن كانت هـذه املبالغ يخصمها رب العمل لدواع إدارية 
أو أسـباب أخرى وتدفع مبـارشة إىل خطط التأمني االجتماعي، أو سـلطات الرضائب، إلخ. نيابة 
ل األجور واملرتبات عىل أساس تراكمي، فيما يتعلق باملستحقات الناتجة عن  عن املستخَدم. وتسجَّ

العمل أثناء الفرتة املحاسبية، سواًء كانت ُتدفع مقدَّماً أم مع فرتات العمل أم مؤخراً.

األجور واملرتبات النقدية

تشمل األجور واملرتبات النقدية أنواع األجور التالية:  -55-4

األجـور أو المرتبـات التي ُتدفع بشـكل منتظم أسـبوعياً أو شـهرياً أو على فترات  )أ( 
أخرى، بما في ذلك المدفوعات حسب الناتج والمدفوعات بالقطعة، وكذلك العالوات 

يمكن االطالع عليه عىل املوقع:   34 

http://www.ilo.org/public/ 
english/bureau/stat/isco/index.

.htm

انظر: نظام الحسابات القومية،   35

2008، الفصل 7، توزيع حسابات 
الدخل، لالطالع عىل مزيد من 
التفاصيل عن مكوِّنات األجور 

واملرتبات للمستخدمني.
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أو البدالت الخاصة عن العمل اإلضافي، أو العمل الليلي، أو أيام العطلة األسـبوعية، 
أو في السـاعات األخرى غير المعتادة؛ والبدالت التي ُتدفع مقابل العمل من المنزل 
أو العمـل في ظروف غير مريحة أو خطرة، وعـالوات االغتراب مقابل العمل خارج 

البلد، إلخ؛

العالوات اإلضافية التي ُتدفع بشكل منتظم مثل بدالت السفر إلى مقر العمل أو منه،  )ب( 
ولكنها ال تشمل المزايا االجتماعية )انظر أدناه(؛

األجور والمرتبات التي ُتدفع للمسـتخدمين الذين هـم خارج العمل لفترات قصيرة  )ج( 
)في إجازات مثالً( أو نتيجة لتوقف مؤقت في اإلنتاج، فيما عدا فترات الغياب بسبب 

المرض أو اإلصابة، إلخ.؛

المكافـآت غير المنتظمة أو المدفوعات االسـتثنائية األخرى المتصلـة باألداء العام  )د( 
للمؤسسة التي ُتدفع كحوافز؛

العمـوالت والهبـات والعطايـا التـي يتلقاهـا المسـتخدمون: تعامل هـذه معاملة  )هـ( 
المدفوعات مقابل خدمات تقدمها المؤسسة التي تستخدم العامل، ولذلك يجب أيضاً 
أن ُتـدرج في الناتج وإجمالي القيمة المضافة للمؤسسـة إذا كانت هذه المدفوعات 

تقدَّم مباشرة للعاملين من ِقبل طرف ثالث. 

وال تشـمل األجـور واملرتبـات النقدية املبالغ التـي يسـددها رب العمل مقابل   -56-4
النفقات التي يتحملها املستخدمون لتمكينهم من تسلُّم عملهم أو القيام بعملهم، مثل:

سـداد تكاليف السفر ونقل األمتعة وغيرها من النفقات التي يتحملها المستخدمون  )أ( 
عنـد تسـلمهم عمـاًل جديـداً أو التـي يطلـب رب العمل القيـام بها مـن أجل نقل 

المستخدمين إلى جزء آخر من البلد أو إلى بلد آخر؛

سداد النفقات التي ينفقها المستخدمون على الُعدد والمعدات والمالبس الخاصة أو  )ب( 
على بنود أخرى يحتاجها قيامهم بعملهم على سبيل الحصر أو بشكل رئيسي.

وال تشـمل األجور واملرتبات أيضاً اشـرتاكات الضمـان االجتماعي التي يدفعها   -57-4
رب العمل يف شكل: )أ( عالوات األبناء أو الزوجة أو األرسة أو التعليم أو أي عالوات أخرى تتصل 
باملعالني؛ )ب( املدفوعات التي ُتدفع للمسـتخدمني الغائبني عن العمل بسبب املرض أو اإلصابات 
العرضية أو إجازة األمومة، إلخ. سواًء كانت تدفع بمعدالت األجور واملرتبات الكاملة أم بمعدالت 
أقل؛ )ج( مدفوعات نهاية الخدمة للعاملني الذين يفقدون وظائفهم بسبب زيادة العمالة أو عدم 
القـدرة عىل االسـتمرار يف العمل أو الوفـاة، إلخ. أو التي تدفع إىل ورثتهـم. ومن الناحية العملية 
قـد يكون من الصعب فصل مدفوعات األجور واملرتبات التـي ُتدفع أثناء فرتات التغيُّب القصرية 
بسـبب املرض، أو الحوادث، إلخ. عن املدفوعات األخرى لألجور واملرتبات، ويف هذه الحالة يمكن 

الجمع بينهما.

األجور واملرتبات العينية

تعـرَّف املدفوعات العينية بأنها السـلع والخدمات التي تقدَّم إىل املسـتخدمني،   -58-4
ليس بالرضورة مقابل عمل، ويمكن للمسـتخدمني اسـتعمالها حسـبما يـرتاءى لهم من ناحية 
الوقت أو الرغبة، لتلبية حاجتهم أو متطلباتهم أو حاجات أو متطلبات أرُسهم. والواقع أنه يمكن 
تقديم أي نوع من السـلع أو الخدمات االسـتهالكية كتعويضات عينية. وأهم املدفوعات العينية 
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التي تتصل بوحدات تجارة التوزيع هي الوجبات واملرشوبات؛ واملالبس )إذا كان يمكن ارتداؤها 
خـارج العمـل(؛ وخدمات اإلسـكان أو اإلقامة التي تقـدَّم مجاناً أو بأسـعار مخفَّضة؛ ومرافق 
الرياضـة أو الرتفيه أو العطالت للمسـتخدمني وأرُسهم، إلخ. عىل أن النفقات التي يدفعها أرباب 
العمل والتي يسـتفيدون هم ومسـتخدموهم منها )مثل املنافع يف مكان العمل، والكشف الطبي، 
ومرافق الرياضة والرتفيه، والسـفر، والتسـلية، وسـائر النفقات التي يتحملهـا رب العمل فيما 
يتصل بالعمل( فال تعترب جزًءا من تعويضات املسـتخدمني ولكنها تدخل يف االسـتهالك الوسيط 

لرب العمل.

وينبغي تسـجيل القيمة النقديـة للمدفوعات العينية باعتبـار التكلفة الصافية   -59-4
التـي يتحملهـا رب العمل عن السـلع والخدمات املعنيـة. وإذا لم يسـتطع رب العمل اإلبالغ عن 

لة، فيمكن استعمال أسعار البيع للمنتجني أو أسعار البيع بالجملة. النفقات الفعلية املتحمَّ

ويمكن أن تشـمل التعويضات العينية أيضاً قيمة الفوائد التي يتنازل عنها رب   -60-4
العمـل حني يقدِّم قروضاً للمسـتخدمني بأسـعار فائدة مخفَّضة أو معفاة مـن الفوائد من أجل 
رشاء بيـت أو أثاث أو سـلع أو خدمات أخرى. ويمكن تقدير قيمتهـا بقيمة املدفوعات التي كان 
سـيتحملها املسـتخَدم لو أنه دفع املعدل املتوسـط للقروض العقارية أو القروض االسـتهالكية 

مخصوماً منها الفائدة املدفوعة فعالً.

خيارات األسهم

من املمارسات الشائعة بني بعض أرباب العمل أنهم يعرضون عىل املستخدمني   -61-4
خيار رشاء أسهم يف الرشكة يف وقت معنيَّ يف املستقبل وبأسعار معيَّنة وبرشوط معيَّنة. وخيارات 
األسـهم هذه هي نوع من الدخول العينية. وهم يعطون املسـتخدمني حق رشاء األسـهم ولكنهم 
ال يلزمونهـم بهـا. وعادة ما ُتمنح هذه الخيارات لتشـجيع املسـتخدمني عىل البقـاء مع الرشكة 
وللمسـاعدة يف نموها. وللمسـتخدم أالّ يمارس هذا الخيار، إما ألن السـعر الجاري للسـهم أقل 
من سـعر الخيـار أو ألنه لم يعد يعمل مـع رب العمل الذي عرض هذا الخيـار ومن ثم فقد هذا 
الحق. ويرد فيما ييل وصف لكيفية تقييم خيارات األسـهم، مع مراعاة احتمال أالّ تكون كل هذه 

الخيارات ممارسة بالفعل.

والـذي يجري عادة هو أن يقوم رب العمل بإبالغ املسـتخدمني بقرار تمكينهم   -62-4
من خيار األسـهم بسعر معنيَّ )سعر الفرصة أو سعر املمارسة( بعد وقت معنيَّ وبرشوط معيَّنة 
)مثالً أن يكون املوظف ال يزال يف خدمة املؤسسة، أو أن تكون املؤسسة قد حققت مستوى معيناً 
من األداء(. ويسمى املوعد الذي يقدَّم فيه هذا الخيار إىل املستخدمني “اليوم العظيم”، وأول موعد 
يستطيع فيه املستخدمون ممارسة هذا الخيار يسمى “يوم العطاء” واليوم الذي ُيمارس فيه هذا 
الحق فعالً )أو ُيرفض( هو “يوم املمارسة”. ويف بعض البلدان، تكون الفرتة املسموح بها بني يوم 

العطاء ويوم املمارسة طويلة؛ ويف بلدان أخرى تكون قصرية جداً.

ويمكن تقدير قيمة الخيارات إما باسـتخدام نموذج أسعار لخيارات األسهم أو   -63-4
عىل أسـاس الفرق بني سـعر السـوق والسـعر املتفق عليه ليوم العطاء. وإذا كان سـعر السوق 
أقل من السـعر املقرر فـإن الخيار تكون قيمته صفـراً، ألنه لن يمارس. وينبغـي أن يمتد وقت 
ل  التسـجيل بحيث يغطي الفرتة بني يوم الخيار ويوم العطاء إذا أمكن. وإذا لم يمكن ذلك فتسجَّ
قيمـة الخيار يف تاريخ العطاء. وال تعامل أي تغيـريات يف قيمة الخيار بني تاريخ العطاء وتاريخ 

املمارسة باعتبارها تعويضات للمستخدمني، وإنما باعتبارها مكسباً أو خسارة للمؤسسة.
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تفصيل أجور ومرتبات املستخدمني

من أجل التأكد من التقدير السـليم لناتج البحث والتطوير، وتطوير الربمجيات   -64-4
وقواعد البيانات، وتكوين األصول الثابتة للحسـاب الخاص واإلصالحات الكبرية، يوىص باإلبالغ 

عن بيانات األجور واملرتبات للمستخدمني يف هذه الفئات الثالث بشكل منفصل.

ومـن أجل توفري مقيـاس دقيق ملسـتويات األجـور واملرتبات يـوىص أيضاً يف   -65-4
الدراسات االستقصائية املتباعدة لألجور واملرتبات التي ُتدفع للمستخدمني العاملني بوقت كامل 
أو جزًءا من الوقت والعاملني خارج مقر العمل، أن ُتجمع هذه البيانات حسـب املهنة، كما يوىص 

بتفصيل البيانات حسب نوع الجنس.

 املدفوعات للمديرين يف املؤسسات املساهمة مقابل حضورهم االجتماعات 
)البند 2-3(

يشمل هذا البند جميع املدفوعات للمديرين يف املؤسسات املساهمة وأعضاء لجان   -66-4
املساهمني مقابل حضور االجتماعات. 

اشرتاكات الضمان االجتماعي التي يدفعها أرباب العمل )البند 3-3(

اشـرتاكات الضمـان االجتماعـي التـي يدفعهـا أربـاب العمل هي مسـاهمات   -67-4
اجتماعيـة يدفعها أرباب العمل إىل صناديق الضمان االجتماعـي أو صناديق التأمني االجتماعي 
املتصلة بالعمل لضمان مزايا اجتماعية للمستخدمني. ولكي تعامل هذه املدفوعات كاشرتاكات يف 
الضمان االجتماعي يجب أن تستويف أحد الرشوط الثالثة التالية: )أ( يجب أن يكون املستفيد )أو 
حامل وثيقة التأمني( ملزماً باملشـاركة بموجب القانون أو رشوط العمل، أو أن يتم تشجيعه عىل 
املشـاركة؛ )ب( يجـب أن يكون نظام الضمان االجتماعي ُمداراً نيابـة عن املجموعة وقارصاً عىل 
أفراد املجموعة؛ )ج( أن يقوم أرباب العمل بتسديد االشرتاكات نيابة عن املستخدمني. ويمكن أن 
تكون خطط الضمان االجتماعي هذه ُمدارة من ِقبل أرباب العمل أو طرف ثالث. ويمكن تصنيف 

اشرتاكات الضمان االجتماعي يف البنود التالية:

الضمان االجتماعي	 

صناديق المعاشات التقاعدية	 

التأمين الصحي	 

التأمين على الحياة	 

مدفوعات أخرى.	 

ويجوز أن يقدِّم أرباب العمل، حسـبما يرونه مناسـباً، مدفوعات للمستخدمني   -68-4
يف فـرتات املرض أو الوالدة أو اإلصابـة املتصلة بالعمل، وكذلك عـالوات األرسة، ومكافآت نهاية 
الخدمـة وغري ذلك من املزايا التي ُتدفع للمسـتخدمني؛ وُتعامل هـذه املدفوعات كجزء من أجور 

ومرتبات املستخدمني. 
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نفقات أخرى  -  4

مشرتيات السلع والخدمات

تشـمل مشرتيات السلع والخدمات قيمة جميع السـلع والخدمات املشرتاة أثناء   -69-4
فرتة املحاسبة سواًء إلعادة البيع أم لالستهالك يف عملية اإلنتاج، وأصبحت املنشأة التجارية بالتايل 
ل باعتباره استهالكاً لرأس املال  مالكة لها، وال يشـمل ذلك األصول الثابتة ألن اسـتهالكها يسـجَّ
الثابـت )اإلهالك )البند 11-4((. والسـلع والخدمات املقصودة هنا قد تكـون: )أ( قد بيعت من 
جديد مع إجراء عمليات تحول أو دون إجراء تحول عليها؛ )ب( مسـتهلكة كلياً يف عملية اإلنتاج؛ 

)ج( مختزنة.

ويدخل يف هذه املشرتيات املواد التي تدخل مبارشة يف السلع املنتجة )املواد الخام،   -70-4
واألجزاء السـابقة الصنـع )املنتجات الوسـيطة(، واملكوِّنات، إلخ. التي تدخـل مادياً يف منتجات 
تنتجها املنشأة(، ويضاف إليها األدوات واملعدات الصغرية غري الداخلة يف األصول. ويدخل يف هذا 
البند أنواع الوقود التي تدخل مبارشة يف املنتجات وكذلك الوقود الذي يولِّد الكهرباء وينتج الغاز 
والبخار، سـواًء لالسـتهالك الخاص أو للبيع. ويدخل يف هذا البند أيضاً قيمة املواد املساعدة التي 
تستهلك أثناء عملية اإلنتاج )الشـحومات واملياه واملنظفات، ومواد التغليف والصيانة واإلصالح، 
واملسـتلزمات املكتبية(. ويدخل يف هذا املتغري مشرتيات املواد املستعملة يف تكوين األصول الثابتة 

للحساب الخاص واإلصالحات الكربى التي تقوم بها الوحدة.

وإذا كانت املنشأة تسند بعض األعمال إىل الخارج عن طريق التعاقد مع منشآت   -71-4
أخرى، بما يف ذلك املنشـآت التابعة لنفس املؤسسة، وتزودها لهذا الغرض باملواد الخام واللوازم 

وما شابهها، فينبغي إدخال قيمة هذه املواد الخام واللوازم تحت هذا البند.

ويدخـل يف هـذا البند أيضاً التكاليـف التي ُتدفع من أجـل رشاء الخدمات أثناء   -72-4
الفرتة املرجعية، سواًء كانت هذه الخدمات صناعية أم غري صناعية. ويدخل فيه أيضاً املدفوعات 
عن جميع األعمال التي تقوم بها أطراف ثالثة نيابة عن الوحدة التجارية، بما يف ذلك اإلصالحات 
والصيانة الجارية، وأعمال الرتكيب والدراسـات التقنية. وُيسـتبعد من هذا البند املبالغ املدفوعة 

لرتكيب السلع اإلنتاجية وقيمة السلع الداخلة يف األصول.

ويستبعد من مجموع مشرتيات السـلع والخدمات، النفقات املصنَّفة باعتبارها   -73-4
نفقات مالية أو نفقات طارئة يف حسابات الوحدات التجارية.

وينبغي تقييم مشرتيات السلع والخدمات بسعر الرشاء، أي باألسعار التي ُسلِّمت   -74-4
بموجبها إىل املنشأة، بما يف ذلك تكاليف النقل، سواًء جاءت فواتريها من املنتجني أم من منظمات 
أخرى، وتكاليف التأمني، وقيمة مواد التغليف التي دفعتها املنشـأة، وجميع الرضائب والرسـوم 
عىل السـلع، ولكن ُيسـتبعد منها، حسب االقتضاء، رضيبة القيمة املضافة املخصومة. وينبغي أن 
يخصم من قيمة مشـرتيات السلع والخدمات، قيمة الخصومات )بما يف ذلك الخصومات النقدية 
إذا كانت مخصومة من قيمة املشـرتيات يف ِسـجالت الرشاء( أو الخصم اآلجل الذي ُيمنح لبعض 
املشـرتين، وقيمة مواد التغليف التي تعاد إىل املورِّد. وإذا كانت الوحدة اإلحصائية نفسـها تقوم 

بالنقل، فال ينبغي احتساب مصاريف للنقل.

وينبغي تقييم السلع التي تتلقاها املنشأة من منشآت أخرى ضمن نفس املؤسسة   -75-4
من أجل إنتاج السـلع كما لو كانت مشـرتاة. ومن الناحية العملية، فإن من الرضوري عادة قبول 
القيمة الدفرتية يف حسـابات املنشـأة املرِسـلة للبضاعة، ولكن حني يتم نقل السـلع إىل املؤسسة 
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املتلقيـة عـن طريق منظمات خارجية، ينبغي إدراج تكاليف النقـل. وإذا حدث رد للبضاعة بعد 
تسـجيلها يف املخزون، فينبغي تسـجيل البنود املعادة باعتبارها مبيعات بنفـس الحالة التي تم 
استالمها بها )البند 4-5(. أما السلع التي تتلقاها املنشأة من منشآت أخرى يف نفس املؤسسة من 

أجل تقديم خدمات تحويل فتعامل كما لو كانت مشرتاة.

تكلفة املواد الخام والتوريدات فيما عدا السلع والوقود والكهرباء )البند 1-4(

يشمل هذا البند تكلفة جميع السلع )فيما عدا األصول الثابتة( التي يتم توصيلها   -76-4
لتصبح تحت سيطرة املنشأة يف الفرتة املرجعية وتمتلكها املنشأة )أو الوحدة القانونية التي تنتمي 
إليها املنشـأة(. وينبغـي أن يتصل وقت تسـلُّم السـلع بتعريف املخزونات )البند 6( بمعنى أن 
السلع يجب اعتبارها كأنها متلقاة يف الوقت الذي أُدخلت فيه يف حساب املخزون يف املنشأة. وهناك 
بديل آخر، وهو اعتبار السـلع كأنه تم تسـلمها حني تحصل املنشـأة عىل امللكية االقتصادية لها. 
وبوجه عام يتفق الوقت املبنيَّ يف هذا التعريف مع وقت حيازة ملكية السلعة أو وقت الفاتورة، أما 

السلع املتلقاة من الخارج فيجب إدراجها حتى ولو كانت امللكية القانونية لم تتم بعد.

مشرتيات املواد الخام والتوريدات من مؤسسات أخرى أو تلقي هذه املواد من 
مؤسسات أخرى )البند 1-1-4(

يشـمل هذا البند قيمة املواد الخام والتوريدات وما شـابهها، أو األجزاء السابقة   -77-4
الُصنع )املنتجات الوسيطة(، حسب ما هو وارد تحت البند 4-1، املشرتاة أو املتلقاة من مؤسسات 

أخرى. 

 قيمة املواد الخام والتوريدات الواردة من منشآت أخرى يف نفس املؤسسة 
)البند 2-1-4(

يشـمل هذا البند قيمة املواد الخام والتوريدات وما شـابهها أو األجزاء السابقة   -78-4
الُصنـع )املنتجات الوسـيطة( املشـرتاة أو املصنَّعة لدى إحدى املنشـآت يف املؤسسـة ونقلت إىل 
منشـأة أخرى يف نفس املؤسسـة لتقوم بمزيد من عمليات الصناعة التحويلية عليها، أو تدمجها 
ل قيمة هذه املشرتيات  يف منتجات أخرى، أو تسـتخدمها بشكل آخر يف عملياتها اإلنتاجية. وتسجَّ

كأنها مشرتاة من مؤسسة أخرى.

تكاليف مشرتيات املواد التي تستخدمها الوحدة نفسها يف تكوين األصول الثابتة 
واإلصالحات الكربى )البند 3-1-4(

يشـمل هـذا البند تكلفة املـواد الخام واملـواد األخرى التي تشـرتيها أو تتلقاها   -79-4
املنشـأة من أجل إنتاج الوحدة نفسها لسلع رأسمالية السـتخدامها الخاص )أو لإليجار( وكذلك 
املواد وقطع الغيار املسـتعملة يف اإلصالحات الكبرية لحسـاب املنشأة يف مبانيها وهياكلها وآالتها 
وغريها من األصول الثابتة. ويدخل يف هذا البند مواد البناء وما شـابهها للمسـاكن التي يشـغلها 
املسـتخدمون واملرافق األخرى للموظفني ولإلصالحات الكبرية يف جميع املباني اململوكة للمنشـأة 

أو املستأجرة، فيما عدا مرافق اإلسكان.

وينبغي تسجيل تكلفة املواد التي تستخدمها املنشأة لحسابها الخاص يف تكوين   -80-4
األصول الثابتة ملنتجات امللكية الفكرية، بشكل مستقل، أي: البحث والتطوير )البند 1-3-1-4( 
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وتطويـر الربمجيات وقواعد البيانـات )البند 4-1-3-3( وتكوين األصـول الثابتة واإلصالحات 
الكبرية )البند 5-3-1-4(.

تكلفة مشرتيات الغاز والوقود والكهرباء )البند 2-4(

يشـمل هذا البند تكلفة جميع مشـرتيات الغاز والوقود والكهرباء التي تتلقاها   -81-4
الرشكة إذا كانت هذه املشرتيات الستعمالها كوقود فقط. أما منتجات الطاقة املشرتاة كمواد أّولية 
ل يف البند 4-1 يف الحالة األوىل، أو البند  أو إلعادة البيع دون تحويل فُتستبعد من هذا البند وتسجَّ

4-5 يف الحالة الثانية. 

تكلفة املشرتيات الفردية من الوقود والغاز )البند 1-2-4(

تدرج مشرتيات الوقود الذي يدخل يف الناتج أو الذي ُيستخدم إلنتاج طاقة أخرى   -82-4
يف بند املواد. وُتدرج يف هذا البند، استنسـاباً، مشـرتيات الغازولني وسـائر أنواع وقود السيارات. 
ويدخـل يف هذا البنـد أيضاً أنواع الوقود والكهرباء التي ُتسـتخدم للتدفئة واإلضاءة، ما عدا التي 
ُتستخدم يف املساكن التي يشغلها املستخدمون اململوكة للمنشأة أو التي تديرها املنشأة. ويستثنى 

من ذلك أنواع الوقود التي ُتنتج وتستهلك يف نفس املنشأة.

تكلفة مشرتيات الكهرباء )البند 2-2-4(

يشـمل هذا البند تكلفة جميع مشـرتيات الكهرباء التي تشـرتيها املنشـأة أثناء   -83-4
الفرتة املرجعية.

تكلفة مشرتيات املياه وخدمات الرصف الصحي )البند 3-4(

يشـمل هذا البند تكلفة املياه وخدمات الرصف الصحي التي تشـرتيها املنشـأة   -84-4
أثناء الفرتة املرجعية.

تكلفة مشرتيات املياه )البند 1-3-4(

يعرَّف هذا البند بأنه مجموع تكلفة جميع مشرتيات املياه التي تشرتيها املنشأة   -85-4
ألغراض العمل أثناء الفرتة املرجعية.

تكلفة مشرتيات خدمات الرصف الصحي )البند 3-3-4(

يشـمل هذا البنـد تكلفة خدمات الرصف الصحي التي تشـرتيها املنشـأة أثناء   -86-4
الفرتة املرجعية.

مشرتيات الخدمات فيما عدا اإليجار )البند 4-4(

يشمل هذا البند تكلفة جميع الخدمات التي تدفعها املنشأة أثناء الفرتة املرجعية   -87-4
سواًء كانت خدمات صناعية أم غري صناعية.

ويشـمل هذا البند املبالغ التي تدفعها املنشـأة مقابل األعمال التي تتم بموجب   -88-4
عقود أو عمولة وأعمال اإلصالح والصيانة التي تجري أثناء الفرتة املرجعية من ِقبل منشآت أخرى 
يف نفس املؤسسـة أو من ِقبل مؤسسـات أخرى. وإذا كان العمل تقوم به مؤسسات أخرى، ُتدرج 
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أسـعار الفاتورة الفعلية مع خصم رضيبة القيمة املضافة القابلة للخصم، إن وجدت. ويدخل يف 
هذا البند مصاريف الشـحن. وإذا كانت الخدمات مقدَّمة من منشـآت أخرى يف نفس املؤسسـة، 
تستخدم قيم تجارية مكافئة باألسعار األساسية )أي مع خصم الرضائب عىل املنتجات وتكاليف 
النقل(، أو يستخدم تقييم محتسب للعمل، بما يف ذلك هامش محتسب للتكاليف العامة واألرباح، 

عالوة عىل تكلفة املواد املستهلكة والعمالة املستخدمة.

ويدخل يف هذا البند أيضاً املبالغ التي تدفعها املنشأة أثناء الفرتة املرجعية مقابل   -89-4
الخدمـات ذات الطبيعة غري الصناعية، مثل خدمات االتصـاالت وخدمات النقل وخدمات اإلعالن 
وخدمات الرتويج والخدمات املالية )فيما عدا مدفوعات الفائدة(، والخدمات غري الصناعية األخرى. 
وينبغـي اإلبالغ عن املبالغ املدفوعـة بالفعل فيما عدا رضيبة القيمة املضافة القابلة للخصم وغري 

ذلك من الرضائب القابلة للخصم.

وُتسـتبعد البنود التالية: أرباح األسـهم والفوائد املدفوعـة، والغرامات املدفوعة   -90-4 
وما شابهها، والرشاء املبارش للعالمات التجارية والُرخص، ومشرتيات األرايض وغريها من السلع 

اإلنتاجية، واملِنح، والديون غري القابلة للتحصيل، واإلهالك.

تكلفة الخدمات الصناعية املشرتاة وكذلك الخدمات الصناعية املقدَّمة من منشآت 
أخرى يف نفس املؤسسة )البند 1-4-4(

خدمات الصيانة واإلصالح والرتكيب )فيما عدا التشييد( )البند 1-1-4-4(

يشـمل هذا البند أعمال الصيانـة واإلصالح ذات الطبيعة الصناعية، املشـمولة   -91-4
باملجموعـة 871 يف التنقيـح الثاني للتصنيف املركزي للسـلع، مثل خدمـات الصيانة واإلصالح 
للمنتجات املعدنية املصنَّعة، فيما عدا اآلالت واملعدات؛ وخدمات الصيانة واإلصالح للمكاتب وآالت 
املحاسـبة؛ وأعمال الصيانة واإلصالح للحواسـيب واملعدات الطرفية؛ وأعمال الصيانة واإلصالح 
آلالت ومعـدات النقل؛ وأعمال الصيانـة واإلصالح لآلالت واملعدات األخـرى. ويدخل يف هذا البند 
أيضاً املدفوعات مقابل تركيب السـلع املباعة من املنشـأة عىل أسـاس الرتكيـب وكذلك الخدمات 
عىل السـلع املباعة، ولكن ُتسـتبعد من هذا البند املبالغ املدفوعة لرتكيب السـلع اإلنتاجية وإجراء 

إصالحات كبرية عليها. 

األعمال التي تتم عىل أساس التعاقد أو العمولة )البند 2-1-4-4(

يشـمل هذا البند املدفوعات التي تدفعها املنشـأة مقابل األعمال التي ُتسـند إىل   -92-4
وحدات أخرى. وتحدث عملية اإلسـناد الخارجي لإلنتاج )انظر أيضاً اإلسناد الخارجي )الفقرات 
1-25 إىل 1-29(( حـني تتعاقد الوحدة الرئيسـية )األصل( مع وحـدة إنتاجية أخرى )املتعهد( 
للقيام بوظائف معيَّنة تشمل جميع أنشطة األصل أو جزًءا منها يف إنتاج سلع أو خدمات معيَّنة. 
ويفرتض يف اإلسـناد ثالثة أشـكال، هي: )أ( إسـناد وظائف الدعم، )ب( إسـناد أجزاء من عملية 
اإلنتاج، )ج( إسناد كامل عملية اإلنتاج. ويف حالة وحدات تجارة التوزيع، يشمل هذا البند أساساً 
املدفوعات التي تدفعها املنشـأة مقابل املهام التي ُتسـند إىل مقاولني من الباطن. وقد تشمل هذه 
الوظائف أعمال النظافة أو املحاسـبة أو خدمات الحاسوب. ويدخل يف هذا البند أيضاً املدفوعات 
التي ُتدفع من خالل مقاويل الباطن إىل العاملني خارج املؤسسـة الذين هم ليسـوا عىل كشـوف 

األجور للمؤسسة )العمالة املستأجرة )البند 1-2-1-4-4((. 
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 تكلفة الخدمات غري الصناعية املشرتاة واملقدَّمة أيضاً من منشآت أخرى 

يف نفس املؤسسة )البند 2-4-4(

صيانة وإصالح املباني والهياكل )البند 1-2-4-4(

يشـمل هذا البند أعمال اإلصالح والصيانة الجارية للمباني وسـائر اإلنشـاءات   -93-4
التابعة للمنشأة والتي تتم أيضاً عىل املباني املستأجرة غري مرافق السكن. وال ينبغي إدراج تكاليف 
ل بشـكل منفصل من أجل حساب  إصالح وصيانة املسـاكن التي يشـغلها العاملون، وإنما تسجَّ

التكلفة الكاملة إلسكان العاملني التي يتحملها رب العمل كتعويضات عينية للمستخدمني.

خدمات االتصاالت )البند 2-2-4-4(

يشـمل هـذا البنـد التكاليف التـي تدفعها املنشـأة ملشـرتيات خدمـات الربيد   -94-4
واالتصاالت، بما يف ذلك خدمات الهاتف النقال والفاكس واإلنرتنت، إلخ.

خدمات النقل )البند 3-2-4-4(

يشـمل هذا البند التكلفة التي تدفعها املنشـأة مقابل خدمات النقل املسـتأجرة   -95-4
فقط. أما أعمال النقل التي تقوم بها الوحدة ذاتها فال ُتدرج يف هذا البند ألن هذه التكلفة مشمولة 

يف بنود أخرى.

خدمات اإلعالن والرتويج )البند 4-2-4-4(

يشـمل هـذا البند جميع النفقـات التي تدفعها املنشـأة لإلعـالن يف التليفزيون   -96-4
والُصحف ووسائط اإلعالم األخرى، وكذلك مدفوعات الرتويج، واملدفوعات التي تدفعها يف أنشطة 
أبحاث السوق وأنشطة العالقات العامة التي يقوم بها طرف ثالث. وُيستبعد من هذا البند أعمال 

أبحاث السوق التي تقوم بها الوحدة ذاتها. 

الخدمات املالية )البند 5-2-4-4(

يشمل هذا البند الرسوم واملصاريف التي ُتدفع مبارشة مقابل خدمات الوساطة   -97-4
املالية واملخصصات غري املبارشة ألغراض تمويل حيازة األصول الثابتة: ومنها عىل سـبيل املثال: 
مصاريـف اإلصدار فيما يتعلق بمسـائل األسـهم مثل عموالت الضامنني ومصاريف التسـجيل، 

ومصاريف الخدمة فيما يتعلق بالقروض. وال يدخل يف هذا البند مدفوعات الفوائد.

الخدمات األخرى غري الصناعية )البند 9-2-4-4(

يشـمل هذا البند مشرتيات الخدمات مثل الخدمات القانونية وخدمات املحاسبة   -98-4
وإمسـاك الدفاتر وخدمـات اإلدارة والخدمات االستشـارية وخدمات الرتفيه، والسـفر واإلقامة، 
واالشـرتاكات يف جمعيات األعمـال والجمعيات املهنية والُصحف واملجـالت، وتكاليف اجتماعات 
مجالس اإلدارة واجتماعات حملة األسهم، والخدمات األخرى غري املصنَّفة يف موضع آخر. ويشمل 
هذا البند أيضاً رسـوم الرباءات والرتاخيص )ولكنه ال يشـمل قيمة املشـرتيات املبارشة للرباءات 

والرتاخيص(.
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مشرتيات السلع والخدمات من أجل إعادة البيع بنفس الحالة التي سلمت بها 
)البند 5-4(

يشمل هذا البند قيمة جميع السلع والخدمات سواء كانت مشرتاة من مؤسسات   -99-4
أخرى، أو منتجة أو مشـرتاة من ِقبل منشآت يف نفس املؤسسة ومحوَّلة إىل املنشأة التجارية التي 
اكتسـبت ملكيتها من أجل البيع إىل أطراف ثالثة دون تحويل. وعملية البيع دون تحويل تشـمل 
أيضـاً الفـرز والتصنيف والتجميع والخلـط والتعبئة يف قوارير وأنواع التعبئة األخرى وتقسـيم 

الشحنات السائبة وإعادة تغليف البضاعة، إلخ.

وينبغـي تسـجيل مشـرتيات السـلع بالقيمة الصافيـة بعد حـذف املرتجعات   -100-4
والتخفيضـات والخصومات وسـائر التخفيضات املتلقاة. وُيسـتبعد من هذا البند قيمة السـلع 
والخدمات املباعة إىل أطراف ثالثة عىل أساس العمولة، ألن هذه السلع ليست مشرتاة أو مباعة من 
ِقبل الوكيل الذي يتلقى العمولة. والخدمات قيد إعادة البيع املشار إليها هنا هي نواتج من أنشطة 
الخدمات أو حقوق استخدام خدمات محدَّدة سلفاً )مثل الفاكس أو خدمات تصوير األوراق( أو 
أنواع الدعم املادي للخدمات )مثل دفع أتعاب لطرف ثالث مقابل توصيل سلع، ثم تمرير التكلفة 

إىل املستهلك الذي يشرتي تلك السلع(.

وتقيَّم مشـرتيات السـلع بسـعر الرشاء، وهو قيمة السلعة مسـلَّمة إىل الوحدة   -101-4
التجارية، بما يف ذلك مصاريف التوصيل وما شابهها، املتصلة بعملية الرشاء )مثل مصاريف النقل 
وتكاليف التأمني وقيمة التغليف، إلخ.( وجميع الرضائب والرسوم عىل املنتجات، ولكن باستبعاد 
رضيبـة القيمـة املضافة القابلة للخصم وغري ذلك من الرضائـب القابلة للخصم املتصلة مبارشة 
برقم املبيعات. ويشـمل ثمن الرشاء للوحدة أيضاً قيمة السـلع املتبادلـة أو املقايضة كمدفوعات 
من ثمن الرشاء. وتقيَّم التحويالت من املنشـآت األخرى يف نفس املؤسسـة التجارية كما لو كانت 
مشـرتاة. وإذا كان ذلك غري ممكن من الناحية العملية فيمكن تقييم التحويالت بقيمة ما تتحمله 
املؤسسـة من تكلفة يف التوصيل إىل املنشـأة، أي بقيمة الثمن األصيل للرشاء مع التوصيل وسـائر 

املصاريف والعمالة واملواد املتصلة مبارشة بعملية التحويل، وربما أيضاً املصاريف العامة.

ويوىص بتسـجيل مشرتيات الوحدة من السـلع والخدمات من أجل إعادة البيع   -102-4
بنفس حالتها عند االستالم، بشكل منفصل لكل من: )أ( الوقود )البند 4-5-1(؛ )ب( قطع غيار 
السـيارات والدراجات النارية املسـتعملة حرصاً يف أنشـطة اإلصالح والخدمات )البند 4-5-2(؛ 
وجميع السـلع األخرى )البند 4-5-3(؛ والخدمات املشـرتاة من أجل إعـادة البيع دون مزيد من 

التحويل )البند 4-5-4(.

وبحسـب ممارسة البلد يف تسـجيل املشـرتيات، ُتعدَّل قيمتها وفقاً للتغريات يف   -103-4
ل بعض البلدان مشـرتيات السـلع املُعدَّة إلعادة  املخزون من السـلع املعدَّة إلعادة البيع. وتسـجِّ
ل آخرون املشرتيات عند حيازتهم لها أو تلقي  البيع حني تدخل عملية اإلنتاج؛ ويف املقابل يســجِّ
ات يف املخزون من  فواتريهـا. ويتوقع تعديل مشـرتيات املجموعة األخرية من البلدان وفقـاً للتغريُّ
السـلع املعدَّة إلعادة البيع، كما أنها ُتعدَّل ملراعاة قيمة أي مكاسـب أو خسـائر متعلقة بإمساك 
البضاعة تؤثر عىل أسـعار السلع املشـرتاة، لكي يكون تقديرها وفقاً لألسعار السائدة عند إعادة 

البيع.

وكبديـل لتصنيف رقـم األعمال )املبيعات( وفقاً لكل سـلعة عـىل حدة، يوىص   -104-4
ات يف أسعار السلع ومعدالت أرقام العمل،  بتفصيل املشرتيات حسب السلع. وبرغم مختلف التغريُّ
قد تكون البيانات الخاصة باملشرتيات حسب السلع أسهل تجميعاً خاصة بالنسبة ملنشآت تجارة 
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التجزئة، نظراً لوجود فواتري مشرتيات أقل من فواتري املبيعات، وألنه يمكن الحصول عىل البيانات 
من ِسجالت املحاسبة بدالً من الحصول عليها من الفواتري الفردية.

وتدخـل بنـود البيانات املدرجة أدناه يف مجموع مشـرتيات السـلع والخدمات.   -105-4
لة ملجموع املشـرتيات. وقد يكون لـدى بعض البلدان  وتشـمل القائمة تفصيالت شـاملة ومفصَّ
عاً مع بند  عـدة بنود بيانات متاحـة ضمن تجميعات فقط، وقد يكون أحد البنـود الصغرية مجمَّ
أكثر أهمية. ويوىص بأن تحدد البلدان، بشـكل منفصل، بنـود البيانات التي تعتربها ذات أهمية 
القتصاداتها يف القائمة الواردة أدناه، ويف نفس الوقت أن تجمع بيانات مشرتيات السلع والخدمات 
عىل نحو كامل ودقيق قدر اإلمكان. ويوىص بجمع بيانات املشرتيات وتجميعها عىل هذا النحو من 

التفصيل بالنسبة للدراسات االستقصائية املتباعدة.

مدفوعات اإليجارات )البند 6-4(

يشمل هذا البند جميع التكاليف التي تدفعها الوحدة من أجل استئجار أو تأجري   -106-4
م  السـلع اإلنتاجية واملباني غري السـكنية. وُيسـتبعد من هذا البند مدفوعات التأجري املايل. وتقسَّ

مدفوعات اإليجار عىل النحو التايل:

مدفوعات اإليجار لآلالت والمعدات )البند 4-6-1(؛ )أ( 

مدفوعات اإليجار للمساكن واإلنشاءات )البند 2-6-4(. )ب( 

أقساط التأمني، ما عدا التأمني عىل الحياة، التي تدفعها املنشأة لتأمني ممتلكاتها 
)البند 7-4(

يشمل هذا البند أقساط التأمني، ما عدا التأمني عىل الحياة، التي تدفعها الوحدة   -107-4
أثنـاء الفـرتة املرجعية عن ممتلكات الوحـدة )مثالً التأمني ضـد األرضار الناتجة عن الحريق أو 

الكوارث الطبيعية أو الخسائر، إلخ.(.

رقم األعمال، واملبيعات، والبضائع املشحونة، واإليرادات من   -  5
الخدمات، واإليرادات األخرى

رقم األعمال، واملبيعات، والبضائع املشحونة، واإليرادات من الخدمات،   )أ( 
واإليرادات األخرى

يشمل هذا البند املجاميع التي صدرت بها فواتري من املنشأة أثناء الفرتة املرجعية،   -108-4
والتي تتفق مع مبيعات السوق )البضاعة املشحونة 36، واإليرادات من الخدمات واإليرادات األخرى( 
من السـلع أو الخدمـات التي زوَّدت بها الوحدة اإلدارية مؤسسـات أخرى أو نقلتها إىل منشـآت 
أخرى يف نفس املؤسسة. وينبغي أن ُيستبعد من رقم األعمال 37 رضيبة القيمة املضافة وغريها من 
الرضائـب القابلة للخصم التي تتصل مبارشة باملبيعات، وكذلك الرسـوم والرضائب عىل املنتجات 
الصادرة بفواتري مـن الوحـدة، ويكون رقم األعمال بعد التقييـم مسـاوياً لرقم التقييم باألسعار 
األساسـية. ويدخل يف هذا البند جميع املصاريف األخرى بموجـب فواتري، للنقل أو التغليف، إلخ. 
التي ُتمرَّر إىل املستهلك، حتى لو كانت هذه املصاريف مدرجة بشكل منفصل يف الفواتري. ويخصم 
من رقم األعمال التنزيالت والتخفيضات وغريها من بنود السـماح املحسـوبة عىل السلع املرتجعة 

وقيمة تغليف البضائع املرتجعة.

قيمة البضاعة املشحونة تحل محل   36

املبيعات حني تقوم املنشأة بتوصيل 
البضاعة إىل املنشآت التابعة لنفس 

املؤسسة.

يشار إىل هذا البند فيما ييل من النص   37

باسم “رقم األعمال”.
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ويدخل يف رقم األعمال جميع األصناف التي تصنعها املنشأة أو ُتصنع من أجلها   -109-4
من املواد التي تمتلكها، سواًء كانت مباعة أم منقولة إىل منشآت أخرى يف نفس املؤسسة أو مشحونة 
بناًء عىل الطلب. أما القيمة الصافية لبيع املنتجات التي تصنعها إحدى املنشآت عىل أساس التعاقد 

من مواد مملوكة ملنشأة أخرى فيجب التبليغ عنها من ِقبل املنشأة التي تقدِّم املواد.

ومن حيث املبدأ، يجب تسـجيل املبيعات إىل املنشـآت األخرى يف نفس املؤسسة   -110-4
باعتبارهـا مباعـة بالفعـل. ومع ذلـك فقد يكون مـن املقبول عملياً احتسـاب القيمـة الدفرتية 
لتلـك التحويالت. وتسـاوي القيمة الدفرتية أو قيمـة اإلنتاج مجموع تكاليف املـواد والخدمات، 
وتعويضات املسـتخدمني، والرضائب األخرى عىل اإلنتاج، وإهالك األصول الثابتة املسـتخدمة يف 
اإلنتـاج، وكذلك، إذا أمكن، هامشـاً محتسـباً للتكاليف اإلدارية العامة واألربـاح. وإذا كانت كلتا 
املنشـأتني داخلة يف برنامـج جمع البيانات فينبغي أن تبـلِّغ املنشـأة املتلقية عن نفس األصناف 

لة لدى املنشأة املرسلة للبضاعة. باعتبارها مشرتيات بنفس قيمة املبيعات املسجَّ

ويشـمل هذا البند أيضاً مبيعات السلع والخدمات املشرتاة من أجل إعادة البيع،   -111-4
وكذلك العموالت والرسوم املتقاضاة من بيع السلع لحساب الغري، وجميع اإليرادات من الخدمات 
الصناعيـة املقدَّمـة، مثل إيـرادات أعمال التعاقد التي تقوم بها املنشـأة للغـري، وأعمال الرتكيب 

واإلصالح، وأعمال البحث والتطوير ذات الطبيعة الصناعية.

ويدخـل يف هذا البند أيضاً إيرادات األنشـطة غري أنشـطة بيع السـلع أو تقديم   -112-4
الخدمـات الصناعية، مثل اإليرادات من إيجار املباني واملعدات واآلالت، وجميع اإليرادات األخرى، 

وكذلك قيمة األصول الثابتة التي تصنعها أو تبنيها املنشأة الستعمالها الخاص.

وُتسـتعمل مصطلحات “رقم األعمال” و“املبيعـات” و“اإليرادات” و“البضائع   -113-4
املشـحونة”، إلخ. بمعنى واحد يف اإلحصاءات االقتصادية ومحاسبات األعمال للداللة عىل إيرادات 
الوحدة اإلحصائية. وُيعترب تعبري “رقم األعمال” مناسـباً ألغراض التوصيات الحالية؛ إالّ أنه من 
املطلـوب إدراك وجـود اختالفات كبرية بـني البلدان فيما يتعلق بنطاق مختلـف أنواع اإليرادات. 
ويوجـز الجـدول الرابع - 1 فيمـا ييل العالقة بـني مفاهيم رقـم األعمال واملبيعـات واإليرادات 

واملتحصالت من حيث البنود التي تتكوَّن منها:
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الجدول الرابع - 1

مقارنة بني مفاهيم رقم األعمال/املبيعات، واإليرادات، واملتحصالت

البنود المكوِّنة
رقم األعمال/

المبيعات
إيرادات 
التشغيل

مجموع 
اإليرادات

مجموع 
المتحصالت

نعمنعمنعمنعمالمبيعات اإلجمالية للسلع

نعمنعمنعمنعمتقديم الخدمات

نعمنعمنعمنعمالشحن والمناولة

نعمنعمنعمنعمالتركيب

نعمنعمنعمنعمالصيانة واإلصالح

نعمنعمنعمنعمالتعديالت

نعمنعمنعمنعمالتخزين

نعمنعمنعمنعماإليرادات من إيجار السيارات والمعدات واآلالت واألدوات وسائر البضائع

نعمنعمنعمنعمالعموالت من ترتيبات التمويل

نعمنعمنعمنعممدفوعات األعمال الجارية

نعمنعمنعمنعمالقيمة السوقية للتعويضات المتلقاة بدالً من النقد

إجمالي المبيعات من األقسام المختلفة، ومن متاجر عقود االلتزام، وآالت التسلية وآالت 
البيع التي يشغلها الغير

نعمالالنعم

حصة الوحدة من مبيعات األقسام ومتاجر االلتزام وآالت التسلية والبيع التي يشغلها 
اآلخرون

النعمنعمال

نعمالالنعمالمبالغ المتلقاة من األعمال المتعاقد عليها مع الغير

نعمالالالضرائب االستهالك والمبيعات والقيمة المضافة

نعمالالالاإليرادات من بيع العقارات أو االستثمارات أو األصول األخرى المعدَّة إلعادة البيع

نعمنعمالالاإليرادات من الفوائد وأرباح األسهم

نعمنعمالالإيجار العقارات

نعمنعمالالالمساهمات والهدايا والقروض والِمنح

الالالالتخفيضات األسعار والتنزيالت وتغليف البضاعة المرتجعة

الالالالجميع الرسوم والضرائب على السلع أو الخدمات الداخلة في فواتير الوحدة

الالالالإعانات التشغيل المتلقاة من السلطات العامة

املصدر: دليل تجميع األرقام القياسية إلنتاج الخدمات )باريس، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2007(، 
.http://www.oecd.org/findDocument/0,2350,en_2649_34257_1_119669_1_1_1,00.html :متاح عىل املوقع

املبيعات/رقم األعمال/قيمة البضائع املشحونة، بما يف ذلك التحويالت إىل املنشآت 
األخرى يف نفس املؤسسة )البند 1-5(

يشـمل هذا البند قيمة املبيعـات ورقم األعمال والبضائع املشـحونة بما يف ذلك   -114-4
التحويالت إىل منشـآت أخرى يف نفس املؤسسـة أثناء الفرتة املرجعية، لجميع السـلع املنتجة يف 
املنشـأة، سـواًء يف الفرتة املرجعية أم يف الفرتات السابقة )أي جميع السلع التي تخلَّت املنشأة عن 
ملكيتها أثناء الفرتة؛ وجميع السـلع املرسـلة إىل الخـارج للبيع أو التجهيز حتـى وإن لم تنتقل 
ملكيتها بعد(. ويدخل يف هذا البند باعتباره سـلعاً منتَجة من املؤسسـة، السـلع املنتَجة من ِقبل 

منظمات أخرى من مواد مقدَّمة من املؤسسة.
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ويجـب أن يكون تقييم السـلع املرسـلة بأسـعار املنشـأة التـي تتقاضاها من   -115-4
لة  املسـتهلك، سـواًء كانت أسعار املصنع أم أسـعار التسـليم، بما يف ذلك جميع املصاريف املحمَّ
عـىل فواتري العمالء، املتعلقة بالنفقات الخاصة بالنقل )سـواًء قامت به املنشـأة بوسـائل النقل 
الخاصة بها أم عن طريق منظمة أخرى(، وتلفيات التغليف، إلخ. حتى ولو كانت هذه املصاريف 
مدرجة بشـكل منفصل. ويخصم من ذلك خصومات األسـعار والتخفيضات وغري ذلك من أوجه 
السـماح عىل السلع املرتجعة التي يسمح بها للزبون، وقيمة تغليف السلع املرتجعة. ويشمل هذا 
التخفيضات النقدية حني ُتخصم من املبيعات يف ِسـجالت املبيعات. وُيسـتبعد من التقييم جميع 
الرسوم والرضائب املفروضة عىل املنتجات عند مغادرة املصنع، بما يف ذلك رضيبة القيمة املضافة 

لها املنتج عىل املستهلك إذا كان نظام القيمة املضافة ساريـاً. التي ُيحمِّ

املبيعات/رقم األعمال/قيمة البضائع املشحونة املنتجة يف املنشأة )البند 1-1-5(

يشـمل هذا البند مبيعات أو شحنات السـلع التي تنتجها املنشأة إىل مؤسسات   -116-4
أخـرى، وكذلك إىل منشـآت أخرى يف نفس املؤسسـة، بمـا يف ذلك التحويالت إىل منشـآت البيع 
 بالجملـة والبيـع بالتجزئـة التابعـة للمؤسسـة التـي لهـا حسـابات منفصلة. ويشـمل البند 
أيضاً التحويالت من املنشأة املنتجة إىل منشأة أخرى يف نفس املؤسسة إلجراء مزيد من التجهيز 
عـىل البضاعـة. وتقيَّم هـذه املعامالت كما لو كانت البضاعة مباعة إىل مؤسسـة مسـتقلة. وإذا 
كان ذلـك غري ممكـن، ينبغي اإلبالغ عن تكاليف اإلنتاج الفعليـة. ويدخل يف البند أيضاً مبيعات 
أو شـحنات السلع التي تنتجها املنشـأة التي ُصدِّرت إىل عمالء يف الخارج وكذلك التحويالت إىل 

الفـروع التابعـة يف الخـارج.

املبيعات/رقم األعمال/قيمة شحنات جميع السلع والخدمات املشرتاة من أجل 
إعادة البيع بنفس حالتها )البند 2-1-5(

يشمل هذا البند املبيعات/رقم األعمال من السلع والخدمات املباعة أو املتبادلة   -117-4
من ِقبل وحدة تجارية لحسـابها الخاص. وُيستبعد من املبيعات/رقم األعمال رضيبة القيمة 
املضافة وما شـابهها من الرضائب القابلة للخصم املتصلة مبـارشة باملبيعات/رقم األعمال، 
ل من املسـتهلكني وُتدفع مبارشة إىل سـلطات الرضائـب الحكومية، وكذلك جميع  التي ُتحصَّ
ل يف فواتريها. ويدخل يف  الرسوم والرضائب عىل السلع والخدمات التي تقدِّمها الوحدة وتسجَّ
لة يف الفواتري والتي تمرَّر إىل املستهلك،  البند جميع مصاريف الشـحن والتغليف، إلخ. املسـجَّ
لة بشكل منفصل يف الفاتورة. ويخصم من املبيعات/ حتى ولو كانت هذه املصاريف مســجَّ

رقـم األعمال تنزيالت وتخفيضات األسـعار وغريها مـن الخصومات التي ُتمنح عىل السـلع 
املرتجعة، وقيمة التغليف.

ويشمل هذا البند أيضاً السلع التي يسحبها مالكو الوحدة التجارية الستعمالهم   -118-4
الخاص، وتقيَّم هذه السلع بالسعر املناسب يف السوق )أي بالسعر الذي تباع به عادة للمستهلك(. 

وإذا كان ذلك غري ممكن فُتحسب قيمة مسحوبات املالّك بقيمة تكاليف حيازتها.

والسـلع والخدمات املشـرتاة من أجـل إعادة البيـع يمكن بيعها للمسـتهلكني   -119-4
النهائيني أو ملؤسسات أخرى أو نقلها إىل منشآت داخل نفس املؤسسة.
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مبيعات بطاقات الهدايا )البند 1-2-1-5(

يشمل هذا البند رقم املبيعات/رقم األعمال من بطاقات الهدايا. وبطاقات الهدايا   -120-4

هي بطاقات مدفوعة القيمة سـلفاً وتقوم مقام شـهادات الهدايا، وُتستعمل يف رشاء البضائع من 

. وحسـب مبادئ املحاسبة املقبولة عموماً، فإن مبيعات بطاقات الهدايا تدخل يف رقم  متجر معنيَّ

مبيعات التجزئة/رقم األعمال للوحدات يف الوقت الذي يرصف فيه الزبون قيمة بطاقة الهدية. 

العموالت والرسوم من بيع السلع والخدمات لحساب الغري )البند 3-1-5(

يشـمل هذا البند العموالت أو الرسوم التي يتلقاها وكالء البيع مقابل بيع السلع   -121-4

والخدمات لحسـاب الغري )أي عمولة تجـارة الجملة والتجزئة التي ال تملك فيها الوحدة السـلع 

املباعة(. وتدخل العمولة أو الرسـم يف هذا البند، ولكن ليس السـعر الكامل للمعاملة. ويدخل يف 

لة والتي تمرَّر إىل الزبائن. هذا البند أيضاً جميع التكاليف األخرى املتحمَّ

اإليرادات من األعمال الصناعية أو الخدمات الصناعية التي ُتقدمها الوحدة للغري 
)البند 4-1-5(

األعمال التي تتم بموجب عقد أو عمولة )البند 1-4-1-5(

يشـمل هذا البند اإليرادات من أعمال العقود والعموالت. وتشـمل أعمال العقود   -122-4

والعمـوالت الحـاالت التي تقوم فيها وحـدة إنتاج )املتعهد( بناًء عىل أمر مـن وحدة إنتاج أخرى 

ل كامل النشـاط املطلوب أو جزًءا منه إلنتاج سلعة أو خدمة )انظر أيضاً  )األصل( بمهام تشــكِّ

اإلسناد الخارجي، الفقرات 1 - 25 إىل 1 - 29(.

خدمات الصيانة واإلصالح والرتكيب )ما عدا التشييد( )البند 2-4-1-5(

يشـمل هذا البند اإليرادات من أعمال الصيانة واإلصـالح والتغيريات والتخزين   -123-4

والخدمات األخرى من هذا النوع. 

اإليرادات األخرى )البند 2-5(

يشـمل هذا البند اإليرادات الواردة للوحدة من أنشـطة غري أنشـطة بيع السـلع   -124-4

أو تأديـة الخدمات، وهي أنشـطة ال يمكن التحقق منها دائماً عىل مسـتوى املنشـأة. ويمكن أن 

تكون القيم املبلَّغ عنها هي القيم الحقيقية املسـتلمة، مع استبعاد رضيبة القيمة املضافة وسائر 

الرضائـب املشـابهة القابلة للخصم املتصلة باملبيعـات مبارشة، وكذلك الرسـوم والرضائب عىل 

لها فواتري الوحدة. وينبغي تسجيل املعلومات عن اإليرادات من إيجار  السلع والخدمات التي تسجِّ

اآلالت واملعـدات )البنـد 5-2-1( ومن إيجار املباني )البند 5-2-2( بشـكل منفصل. وتشـمل 

اآلالت واملعدات السيارات واآلالت واألدوات وأدوات القياس.

وُتـدرج جميـع اإليرادات غري املشـمولة يف الفئات السـابقة يف البنـد 3-2-5،   -125-4

واإليرادات األخرى غري املصنَّفة يف موضع آخر. ويشمل هذا البند ما ييل:

اإليرادات من تشـغيل الكافيتريات وبيـوت اإليواء والمخيَّمـات وغيرها من المرافق  )أ( 

الخاصة بالمسـتخدمين، فيما عدا المساكن )ال ُتدرج اإليجارات المتلقاة من مساكن 
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ل بقيمتها الصافية كتكلفة إسكان العاملين  المسـتخدمين في هذا البند وإنما تسـجَّ

تحت بند التعويضات العينية(؛

اإليرادات من خدمـات النقل المقدَّمة للغير، فيما عدا توصيل منتجات الوحدة ذاتها  )ب( 

)وُتدرج هذه األخيرة في قيمة المبيعات/رقم األعمال/الُشحنات )البند 5-1((؛

اإليرادات من بيع الخردة؛ )ج( 

اإليرادات من تخزين السلع، بما في ذلك التخزين البارد؛ )د( 

العموالت من ترتيبات التمويل؛ )هـ( 

اإليرادات الواردة من اسـتخدام البراءات والعالمات التجارية وحقوق الطبع وما إلى  )و( 

ذلك، وحقوق التصنيع والتعدين، والدراية الفنية؛

هوامش التجار وغيرها من التكاليف المحوَّلة فيما يتعلق بالمعامالت التي تنطوي على  )ز( 

سـلع مستعملة وخردة، والتي تتصل باألراضي واألصول غير الملموسة )المطالبات 

المالية واإليجـارات والحقوق المعدنية والبراءات(؛ وتشـمل هذه الهوامش عموالت 

السماسـرة، والرسـوم القانونية وما إليها، وهي الناتـج الوحيد من هذه المعامالت، 

ل  وقد يقتسـم الناتج كل من البائع والمشـتري، وفي بعض الحاالت، يمكن أن ُيحمَّ

على المشتري؛

أي إيرادات أخرى ناتجة عن إنتاج السلع والخدمات. )ح( 

ال ُتدرج يف هذا البند األصناف التالية غري الناتجة عن إنتاج السـلع والخدمات يف   -126-4

الوحدة اإلحصائية:

اإليرادات من األسهم	 

الفوائد واإليرادات من التنزيالت	 

اإليرادات من البيع المباشر للبراءات والتراخيص	 

اإليرادات من بيع األراضي والسلع الرأسمالية المستعملة.	 

قيمة األصول الثابتة للحساب الخاص )البند 3-5(

يشـمل هذا البند تكلفـة جميع األصول الثابتة، مثل املباني واإلنشـاءات واآلالت   -127-4

واملعدات، إلخ. التي تقوم املنشـأة بصناعتها أو بنائها السـتعمالها الخاص أثناء الفرتة املرجعية، 

والتـي لهـا دورة حياة تمتد ألكثر من سـنة واحـدة، وكذلك تكلفة أي توسـيعات أو تغيريات أو 

تحسـينات أو إصالحات كبرية تقوم بها املؤسسـة نفسها باسـتخدام القوة العاملة لديها والتي 

تطيل من عمر األصول الثابتة الراهنة أو تزيد من قدرتها اإلنتاجية. ويدخل يف البند أيضاً األصول 

الثابتة التي تنتجها املنشأة لغرض اإليجار.

ل األصول الثابتة للحساب الخاص يف الوقت الذي يبدأ فيه العمل ويصبح  وتسجَّ  -128-4

األصل جزًءا من تكوين رأس املال الثابت للمنشـأة. ويكون التقييم، من حيث املبدأ، عىل أسـاس 

أسعار نفس األصول املباعة يف السوق. ومع ذلك، فسيكون من الرضوري يف أحيان كثرية احتساب 

القيمة بتكلفة اإلنتاج باستخدام املعلومات الخاصة بالبند 3-1-1-5: أجور ومرتبات املستخَدمني 

العاملني يف تكوين األصول الثابتة للحساب الخاص واإلصالحات الرئيسية؛ والبند 4-1-3: تكلفة 

املواد املستخدمة يف تكوين األصول الثابتة للحساب الخاص واإلصالحات الرئيسية.
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التجارة اإللكرتونية )ب( 

مبيعات التجارة اإللكرتونية/رقم األعمال/قيمة البضائع املشحونة/اإليرادات من 
الخدمات أو اإليرادات األخرى )البند 4-5(

مبيعـات التجـارة اإللكرتونية هي مبيعات السـلع والخدمات التـي يقدِّم فيها   -129-4
املشـرتي طلب الرشاء أو يتفاوض عىل األسـعار والرشوط الخاصة بالبيع عن طريق اإلنرتنت أو 
اإلكسرتانت أو شبكات تبادل البيانات إلكرتونياً أو غري ذلك من ُنظم التبادل عرب الشبكات. ويمكن 
أن تتم املدفوعات عن طريق الشـبكة أو عن طريق آخر )انظر الفقرة 3-32(. ويف بعض البلدان 
يوجد بند “منها” منفصل يف اسـتبيانات تجارة الجملة والتجزئة للتجارة اإللكرتونية. أما البلدان 
التـي لم تعرتف بعد بالتجارة اإللكرتونية باعتبارها بنـداً منفصالً، فيوىص بأن تقوم إما بإجراء 
دراسة استقصائية وطنية عن التجارة اإللكرتونية أو تحديث الدراسات االستقصائية االقتصادية 

الجارية بإضافة أسئلة عن مبيعات التجارة اإللكرتونية.

ويشـمل هـذا البند قيمة مبيعات جميع السـلع والخدمات التـي تتم عن طريق   -130-4
الشـبكة باسـتخدام الحاسـوب )التجارة اإللكرتونية(. ويدخل يف هذا البنـد املعامالت التجارية 
بني املؤسسـات واملعامالت بني املؤسسـات واملسـتهلكني. وُتعترب اإليرادات مـن مبيعات التجارة 
اإللكرتونيـة جـزًءا من البنـد 5 )أ(، رقم األعمال واملبيعـات والبضاعة املشـحونة واإليرادات من 

الخدمات وغريها من اإليرادات.

وتنطـوي معامالت التجـارة اإللكرتونية عىل مشـرتين وبائعـني، ولكن يوىص   -131-4
عادة بقياسـها مـن وجهة نظر البائعني. وقيـاس التجارة اإللكرتونية يف تجارة التوزيع مسـألة 
صعبة وغالباً ال تكون مبارشة، بسـبب عدد من العوامل، منها املشـاكل املتعلقة بتعريف التجارة 
اإللكرتونية، وأن املسـألة تشمل عدداً كبرياً من املعامالت املتعددة عن طريق اإلنرتنت والعديد من 
األطـراف، فضـاًل عن أن كثرياً من الوحدات تقوم بمعامالت عـن طريق التجارة اإللكرتونية وعن 

طريق التجارة التقليدية يف نفس الوقت.

ومـن أمثلة معامالت التجـارة اإللكرتونية املتعلقة بتجـارة التوزيع ما ييل: الُكتب أو   -132-4
األقراص الحاسـوبية التي تباع وتشـرتى عن طريق اإلنرتنت؛ الشـخص أو الرشكـة الذي يتصل برقم 
مجانـي ويطلب عن طريقه رشاء جهاز حاسـوب باسـتعمال النظام الهاتفي التفاعيل للبائع؛ السـوق 
اإللكرتونيـة التي تبيـع قطع الغيار وغريها إىل رشكات تجارية أخـرى، كأن تقوم رشكة تجارية برشاء 
أدوات مكتبية عىل الخط أو عن طريق مزاد إلكرتوني؛ أو كتاجر التجزئة الذي يطلب بضاعة باستخدام 
شـبكات تبادل البيانات اإللكرتونية أو شـبكة اإلكسـرتانت ملـزوِّد البضاعة. ويوىص بأن ُتسـتبعد من 

التجارة اإللكرتونية املعامالت التي ال تنطوي عىل ثمن، مثل تنزيل الربمجيات املجانية من اإلنرتنت.

بنود البيانات الخاصة بالكمية )ج( 

قيمة رقم األعمال حسب فئات املنتجات )البند فاء 1-5(

يمكن تفصيل رقم املبيعات/رقم األعمال لوحدة تجارة التوزيع بحسب مختلف   -133-4
املنتجات أو فئات املنتجات الصادرة بفواتري عن الوحدة ذاتها، سواًء لحسابها الخاص أم لحساب 
الغري. ويمكن تفصيل مبيعات/رقم أعمال التجارة حسـب املنتجات، لكل من السـلع والخدمات، 
باإلشــارة إىل التصنيف املركزي للمنتجات، التنقيـح 2 38 أو وفقاً لغريه من التصانيف الدولية 

أو الوطنية حسب املنتجات.

http://unstats.un.org/unsd/cr/  38

.registry/regct.asp?Lg=1
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تفصيل رقم األعمال

د، التنقيـح 4، وحدات  يشـمل البـاب زاي يف التصنيـف الصناعي الـدويل املوحَّ  -134-4
إحصائية تشـتغل يف مجموعة واسعة جداً من أنشطة تجارة التوزيع. واملقصود من هذا التوزيع 
هنا هو عرض هيكل ذلك الباب بالتفصيل. فعىل املسـتوى التفصييل يمكن االفرتاض بأن الوحدة 
اإلحصائية تقوم بأنشـطة متناسـقة، ومن ثم فكلما زاد مسـتوى التفصيل كان ذلك أكثر فائدة 
لألغراض الوطنية والدولية، وأيضاً كلما زاد عدد األنشطة التي يمكن تمييزها زادت إمكانية عمل 
تقدير أفضل ملساهمة كل قسم أو مجموعة من أقسام ومجموعات التصنيف يف رقم األعمال الكيل، 

واملبيعات والُشحنات، واإليرادات من الخدمات، وسائر أنواع اإليرادات )البند 5 )أ((.

ومـن الناحية العمليـة، هناك حدود للمدى الذي يمكـن أن يصل إليه أي تفصيل   -135-4
ُيعتمـد عليـه لرقم األعمال/املبيعات. ذلـك ألن كل تصنيف يزيد من العبء عىل املسـتجيبني الذين 
يـردون عىل االسـتبيانات ويتطلب وجود ِسـجالت تفصيلية. ولذلك ينبغي أن يكـون رقم األعمال 
املطلوب تفصيالت عنه قارصاً عىل ما يحتمل أن يكون لدى الوحدة اإلحصائية من ِسجالت عنه. ومن 
أجل تقديم تحليل أكثر عمقاً لقطاع تجارة التوزيع ككل ويف مجال األقسام الثالثة جميعاً، وتحقيق 

التناسق يف جمع وعرض البيانات واملقارنة الدولية، يوىص بالتفصيالت التالية لرقم األعمال:

حسب نوع النشاط	 

حسب مجموعات المنتجات	 

حسب فئات حجم المؤسسات.	 

رقم األعمال حسب نوع النشاط

ينبغي عرض تفاصيل رقم األعمال حسـب نوع النشـاط من زاويتني - إحداهما   -136-4
م رقم األعمال وفقاً ألي  د، والثانية تقسِّ تتصل باملستويات التفصيلية للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
من متغريات التصنيف الواردة أعاله )انظر الفقرتني 4 - 8 و4 - 9(. وحني تبدو رضورة ملتغريات 
خاصة عىل املسـتوى الوطني لرقم األعمال، يوىص بأن تقرِّر البلدان أية تقسـيمات تكون مناسـبًة 
لتلبية متطلباتها. والتقسـيمات املوىص بها هنا تتيح إمكانية التصنيف املتقاطع لرقم األعمال )أي 
يمكـن مثالً عرض رقم األعمال لتجارة الجملة )46( حسـب مجموعات التصنيف الصناعي الدويل 

د وحسب فئات حجم املؤسسات(، وذلك مما يعزِّز إجراء مزيد من التحليالت للبيانات. املوحَّ

وألغراض هذه التوصيات ينبغي أن يكون تقسيم األنشطة عىل املستوى الثالثي   -137-4
د، التنقيح 4، بالنسـبة  األرقام عىل األقل )مسـتوى املجموعة( يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
للبيانـات السـنوية. وحبذا لـو تقوم البلـدان بجمع هذه املعلومـات عىل فرتات أكثـر تواتراً عن 
املمارسـة السنوية، كأن تكون شـهرياً أو فصلياً مثالً، ألن التفصيل املوىص به لألنشطة بالنسبة 
د،  لهـذه البيانات هو عىل املسـتوى الثنائي األرقام )القسـم( يف التصنيف الصناعـي الدويل املوحَّ

التنقيح 4 )انظر الفصل التاسع، النرش(.

ويمكن إجراء مزيد من التفصيل لرقم األعمال عىل النحو التايل:  -138-4

رقـم األعمال الناتج عن النشـاط الرئيسـي )أحد فـروع الباب زاي فـي التنقيح 4  )أ( 
د(؛ للتصنيف الصناعي الدولي الموحَّ

رقم األعمال الناتج عن األنشطة الثانوية إن وجدت: )ب( 

أنشطة الزراعة والحراجة والصيد البحري؛  ’1‘  
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األنشطة الصناعية؛  ’2‘  

أنشطة الخدمات األخرى.  ’3‘  

وتقوم معظم الوحدات اإلنتاجية، إضافة إىل نشـاطها الرئييس، ببعض األنشطة   -139-4
الثانوية عىل األقل. وإذا كان ناتج أحد األنشـطة الثانوية كبرياً وكانت الِسجالت تسمح بتحديده، 
فينبغي معاملته كنشـاط ملنشأة مسـتقلة )انظر الفقرة 3 - 9(، وإالّ فقد يكون من املفيد قياس 
األنشـطة الثانوية التي تقوم بها وحدات التجارة. وهذا التقسـيم لـه أولوية ثانوية )منخفضة(، 
ولذلك فإن األنشطة الثانوية معروضة يف ثالث مجموعات عريضة. ويمكن جمع هذه البيانات عىل 

فرتات طويلة نسبياً )كل خمس سنوات مثالً(.

ويمكن تمييز الوحدات يف القسـم 46 )تجارة الجملة( عن الوحدات يف القسـم   -140-4
47 )تجـارة التجزئـة( يف املقام األول عىل أسـاس نوع الزبائن الغالب. وقـد يكون تفصيل رقم 
أعمال تجارة الجملة حسـب نوع الزبون أمراً صعباً إذا لم تحتفظ الوحدات بِسجالت تفصيلية. 
وإذا لم تكن األرقام الدقيقة موجودة، فينبغي تشـجيع وحدات تجارة الجملة عىل تقديم أفضل 

تقديراتها.

رقم األعمال حسب فئات املنتجات

يمكـن تفصيل رقم أعمـال وحدة تجارة التوزيع حسـب مختلـف املنتجات أو   -141-4
مجموعات املنتجات التي تسـجلها الوحدة يف الفواتري الصادرة عنها، سـواًء لحسابها الخاص أم 
لحسـاب الغري. ويوىص بتفصيل رقم األعمال للتجارة حسـب املنتجات )بند البيانات فاء 1-5(، 

لكل من السلع والخدمات، وفقاً للتصنيف املركزي للمنتجات، التنقيح 2.

ويوىص كذلك بتقديم رقم األعمال حسب األقسام التفصيلية يف تصنيف االستهالك   -142-4
الفردي حسب الغرض، ألن ذلك يسهِّل جمع بيانات إنفاق األرُس املعيشية عىل االستهالك الفردي 

يف الحسابات القومية.

ويوىص بالتفصيـالت التجميعية التاليـة لرقم األعمال حسـب املنتجات )انظر   -143-4
أيضاً الفقرة 19-1(:

األغذية والمشروبات والتبغ	 

الملبوسات واألحذية	 

األجهزة المنزلية واألدوات والمعدات المنزلية	 

منها: األثاث

اآلالت والمعدات والتوريدات	 

منها: معدات تجهيز البيانات

ومنها: املركبات ذات املحركات والسلع املرتبطة بها

السلع الشخصية والسلع األخرى	 

مواد البناء	 

منتجات أخرى.	 
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رقم األعمال حسب فئات أحجام املؤسسات

تعرَّف فئات أحجام املؤسسـات عىل أسـاس متوسـط عدد األشخاص العاملني   -144-4

أثناء الفرتة املرجعية وليس عىل أسـاس رقم األعمال السـنوي، ألن الرقم األخري يمكن أن يختلف 

اختالفـاً كبـرياً من بلد إىل بلد )انظـر الفقرات 3 - 47 إىل 3 - 53(. ويوىص باملسـتويات التالية 

لفئات الحجم: 1، 2 - 9، 10 - 19، 20 - 49، 50 - 249، 250 فأكثر.

املخزون   -  6

مجموع املخزون )البند 1-6(

يشـمل هذا البند قيمة جميع املخزونات التي تمتلكها املؤسسـة األصل والتي يف   -145-4

حوزة املنشـأة أو تحت سـيطرتها، سـواًء يف مقر املنشـأة أم يف مكان آخر. ويدخل يف هذا البند 

املخزونـات املحتفظ بها يف وحدات مسـاعدة ويف املسـتودعات أو املخـازن ويف مخازن اإليداع أو 

الرتانزيـت، واملواد الجاري صنعهـا أو تجهيزها أو تجميعها بتكليف من الغري. أما املواد اململوكة 

للغـري ولكنها يف حـوزة الوحدة من أجل التجهيز فُتسـتبعد من هذا البند. وينـدرج يف هذا البند 

املخزونـات املحتفظ بهـا يف الخارج أو التي هي منقولـة نقالً عابراً يف الخـارج إذا كانت امللكية 

االقتصادية ال تزال للوحدة التي تحتفظ باملخزون.

ات يف املخزون  واملعلومات الخاصة باملخزون مطلوبة من أجل قياس قيمة التغريُّ  -146-4

)البند 6-1-3(. وتتكوَّن التغيريات يف املخزون من الفرق )إيجاباً أو سـلباً( بني قيمة املخزونات 

يف نهايـة الفـرتة املرجعية )البنـد 6-1-2( وقيمتهـا يف بدايتها )البنـد 6-1-1(. ويمكن قياس 

املخزونات أيضاً بقيمة األصناف الداخلة يف املخزونات ناقصاً قيمة املسحوبات وقيمة أي خسائر 

جارية يف السلع املوجودة يف املخزونات.

م التغيـريات يف املخزون بسـعر الرشاء، بما يف ذلك أي رضائب أو رسـوم  وتقيَـّ  -147-4

مطلوب دفعها من املشـرتي باسـتثناء رضيبة القيمـة املضافة القابلة للخصم وأيضاً باسـتثناء 

أي خصومات أو تنزيالت يقدِّمها البائع، إذا كانت مشـرتاة من وحدة أخرى، وتقييمها باألسـعار 

األساسـية املكافئة )أسـعار السـوق مسـتبعداً منها رضائب املنتجات وتكاليـف النقل وهامش 

التجارة( أو بأسـعار اإلنتاج، إذا كانت منتجة يف الوحدة نفسـها. وتكاليـف اإلنتاج هي مجموع 

تكاليف املـواد والخدمات، وتعويضات العاملني، والرضائب األخرى عىل اإلنتاج، وإهالك األصول 

الثابتة املستعملة يف اإلنتاج، وهامش محتسب للتكاليف العامة لإلدارة واألرباح، إن أمكن ذلك.

ومن حيث املبدأ، ُتستخدم القيمة الدفرتية للمخزون، كما هي موجودة يف ِسجالت   -148-4

املحاسبة للوحدة، يف تقدير التغيريات املادية )وأي مكاسب ملكية ناتجة عن تغريُّ أسعارها(. وإذا 

ُقيِّمت املخزونات بالقيمة الدفرتية، فمن الرضوري معرفة، أو افرتاض، الرتتيب الذي ُتسـحب به 

من املخزون ألن املسـحوبات من املخزون تقيَّم بأسـعار الرشاء التي ترسي عىل إحالل البضاعة 

يف تاريخ سـحبها يف مقابل أسـعار الـرشاء التي ُدفعت لها حني حيازتهـا. والطرق املعتادة التي 

تستخدمها الوحدات يف ممارساتها التجارية الحسابية لإلبالغ عن املسحوبات من املخزون هي: 

السحب وفقاً لتاريخ الدخول: ُتحسب تكلفة البنود المباعة أو المستهلكة أثناء الفترة  )أ( 

المرجعية كما لو كانت قد بيعت أو استهلكت بالترتيب الذي اشُتريت به؛ 
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البضاعة الداخلة أخيراً تخرج أوالً: تقيَّم تكلفة األصناف المباعة أو المستهلكة أثناء  )ب( 
الفترة المرجعية على أساس تكلفة آخر حيازة أو إنتاج. ويعني هذا أن المسحوبات 

تقيَّم تقريباً باألسعار الجارية؛

ـح لتكلفة جميع  متوسـط التكلفة: تتحدَّد تكلفة الصنف باسـتخدام متوسـط مرجَّ )ج( 
األصناف المشابهة المتاحة للبيع على مدى فترة من الزمن؛

تكلفة كل صنف على حدة: وهي طريقة لتتبُّع المخزون إذا كان من الممكن التعرُّف  )د( 
على التكلفة الفعلية لكل صنف على حدة. وُتسـتخدم هذه الطريقة عادة لألصناف 

الكبيرة الحجم التي يسهل تتبعها، مثل السيارات واألثاث.

وتختلف طرق تقييم املخزون باختالف املمارسات املحاسبية لكل وحدة؛ ولكن   -149-4
ل جزًءا مهماً من  ل لكثري من الرشكات جزًءا كبرياً من األصول، ومن ثم فهو يشــكِّ املخـزون يمثِـّ
الحسـاب الختامـي. لذلك يوىص بأن يقوم خـرباء اإلحصاء الذين يجمعـون البيانات عن تجارة 
التوزيع بدراسـة ممارسـات الوحدة فيما يتعلق بالقيم املبلَّغة للمخزونـات يف بداية فرتة اإلبالغ 

ونهايتها وكذلك فيما يتعلق بفرتة رقم أعمال املخزون )انظر الفقرة 25-5(.

وبافـرتاض عدم وجـود تضخم، تفيض طـرق تقييم املخـزون األربع إىل نفس   -150-4
النتائـج، ولكن الذي يحدث أن األسـعار تميل إىل االرتفاع، لسـوء الحظ، عـىل املدى الطويل، مما 
يعنـي أن اختيار طريقة املحاسـبة تؤثر تأثـرياً كبرياً عىل التقييم. ومن أجل إعطاء تقدير سـليم 
للتغيريات يف املخزون التي ُتسـهم يف حسـاب هامش التجارة واملجاميع واملوازين األخرى، يوىص 

بأن يطلب يف استبيانات املسح بيان طريقة التقييم.

مخزونات املواد والوقود والتوريدات )البند 2-6(

يشـمل هذا البنـد قيمة جميع املواد والوقـود واملكوِّنات وغريها مـن التوريدات   -151-4
التي تحتفظ بها املنشـأة يف املخزون بغرض اسـتعمالها كمدخالت وسـيطة يف اإلنتاج واإلصالح 
والصيانة. ويدخل يف هذا البند قيمة أي مخزونات من املواد واإلمدادات التي تسـتعمل يف تكوين 
رأس املال للحسـاب الخاص. ومن حيث املبدأ، ينبغي تقييم املخزونات بقيمة تكلفة اإلحالل، عىل 

أساس أسعار الرشاء )انظر البند 6-1(. وكبديل لذلك يمكن طلب القيمة الدفرتية.

األعمال قيد التنفيذ )البند 3-6(

يشري هذا البند إىل قيمة الناتج الذي تنتجه املنشأة الذي لم يبلغ مرحلة التصنيع   -152-4
الكامل، أي الحالة التي يقدَّم بها عادة إىل املؤسسـات األخرى أو إىل املنشـآت يف نفس املؤسسـة. 
ويشـمل هـذا البند جميـع األعمال قيد التنفيذ لحسـاب الغري، بغض النظر عـن ترتيبات تمويل 
العمـل. أما أجزاء العمل الجاري عىل أسـاس عقود طويلة األجل وتدفـع عنه مدفوعات مع تقدُّم 
العمل فُتعاَمل باعتبارها شـحنات/مبيعات ومن ثم ال تدخـل يف األعمال قيد التنفيذ. وإذا أمكن، 

ُتحتسب القيمة باألسعار األساسية املكافئة، وإالّ ُتطلب القيمة الدفرتية.

مخزونات السلع الكاملة الصنع )البند 4-6(

يشـمل هذا البند جميع السـلع التي تنتجها املنشـأة باعتبارهـا ناتجاً ال تعتزم   -153-4
املنشـأة املنتجة إجراء مزيد من التصنيع عليه قبل تقديمه إىل مؤسسـات أخرى أو إىل املستهلكني 
النهائيني. ويدخل يف البند أيضاً السلع التامة الصنع التي يف حوزة منشأة أخرى تكون قد جهزت 
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السـلع من مواد مملوكة للمنشـأة املجيبة عىل االسـتبيان. أما السـلع تامة الصنع التي يف حوزة 
املنشأة املجيبة عىل االستبيان، التي ُصنعت من مواد مملوكة للغري، فال تدخل يف هذا البند.

 مخزونات السلع املشرتاة لغرض إعادة البيع يف حالتها التي تم استالمها بها 
)البند 5-6(

يشمل هذا البند قيمة جميع السلع التي اشرتتها املنشأة بغرض بيعها إىل زبائنها   -154-4
بنفس الحالة التي اشـرُتيت بها. وال تشـمل مخزونات السلع املعدة إلعادة البيع مخزونات السلع 

املقدَّمة إىل أطراف ثالثة عىل أساس العمولة.

وللبندين 6-4 و6-5 املتعلقني باملخزون آثار كبرية بالنسبة للوحدات التجارية،   -155-4
ينشـأ أهمها من واقع أن مخزونات السـلع املشـرتاة بغرض إعادة البيع يف نفس حالتها تسهم يف 
حساب هامش التجارة وسائر أنواع التجميعات واملوازين. أما مخزونات املواد والوقود والتوريدات 

فتشري إىل السلع املقصود بها استعمالها من ِقبل الوحدات يف استهالكها الوسيط.

الرضائب واإلعانات  -  7

الرضائب )البند 1-7(

الرضائـب هي مدفوعـات إلزامية بال مقابل، نقدية أو عينيـة، تدفعها الوحدات   -156-4
التجارية إىل الحكومة. وهناك فئتان أساسيتان من الرضائب يمكن التعرُّف عليهما، هما: رضائب 
املنتجات والرضائب األخرى عىل اإلنتاج. ويوىص هذا القسـم بجمع الرضائب األخرى عىل اإلنتاج 
ل يف حسابات األعمال يف الوحدات. ويوىص بأن تشري البلدان،  دون غريها ألن تلك املدفوعات تسجَّ
يف االسـتبيانات اإلحصائية، إىل األسماء أو األوصاف املحدَّدة لبنود الرضائب املستخدمة يف نظمها 

الرضيبية الوطنية.

الرضائب األخرى عىل اإلنتاج )البند 1-1-7(

الرضائب األخرى عىل اإلنتاج هي رضائب مقررة عىل الوحدات نتيجة الشتغالها   -157-4
يف اإلنتـاج. وهي بذلـك تمثِّل جزًءا من تكاليف اإلنتاج، وينبغـي أن تدخل يف قيمة الناتج. وتدفع 
الوحـدات هـذه الرضائـب بغض النظر عـن ربحية اإلنتـاج. وتتكوَّن هذه الرضائب أساسـاً من 
رضائب عىل ملكية األرايض واملباني وغريها من األصول الثابتة املسـتعملة يف اإلنتاج، أو استعمال 
تلـك األصول، أو عىل العمالة املسـتخدمة أو عىل تعويضات املسـتخدمني التـي تدفعها الوحدة. 
ومن أمثلة تلك الرضائب رضائب السيارات ورسوم التسجيل، وتراخيص األعمال، والرضائب عىل 
املرتبـات، والرضائب عـىل التأمني عىل األصول غري التأمني عىل الحياة، والرضائب عىل اسـتعمال 
األصول الثابتة. ويدخل يف هذا البند أيضاً الرسوم واملصاريف الرسمية — أي الرسوم التي ُتدفع 
يف مقابـل خدمات عامـة معيَّنة، مثل اختبار معايري املوازين واملكاييل، والحصول عىل ُنسـخ من 

الِسجالت الرسمية للحالة الجنائية، وما إىل ذلك. 

وقـد ال يكون مـن املمكن جمع بيانات عـن جميع هذه الرضائب عىل مسـتوى   -158-4
املنشـأة، ولذلـك ينبغي يف تصميم االسـتبيانات اإلحصائيـة ويف عمليات جمـع البيانات الالحقة 

توضيح نوع الرضائب املبلَّغ عنها بدقة. 
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اإلعانات املتلقاة )البند 2-7(

يشـمل هذا البند املدفوعات التي تقدمهـا الوحدات الحكومية إىل وحدات اإلنتاج   -159-4
املقيمة عىل أسـاس أنشـطتها اإلنتاجية أو عىل أسـاس كمية السـلع أو الخدمات التي تنتجها أو 
تبيعها أو تسـتوردها، أو قيمة تلك السلع والخدمات. وُيتبع يف تصنيف اإلعانات نفس التصنيف 

املستعمل يف تصنيف الرضائب تقريباً.

إعانات املنتجات )البند 1-2-7(

إعانـات املنتجـات هي اإلعانات التي ُتدفع عىل أسـاس كل وحدة من السـلع أو   -160-4
الخدمات املنتجة، سواًء كانت مبلغاً معيَّناً لكل وحدة كمية من السلع أو الخدمات، أم نسبة مئوية 
محدَّدة من السـعر لكل وحدة؛ ويمكن حسابها أيضاً باعتبارها الفرق بني سعر مستهدف معنيَّ 

وسعر السوق الذي يدفعه املشرتي فعالً.

اإلعانات األخرى لإلنتاج )البند 2-2-7(

تتكـون اإلعانات األخـرى لإلنتاج من اإلعانات التي تتلقاها املؤسسـات املقيمة،   -161-4
، ومنها مثــاًل إعانات جداول املرتبات أو  فيمـا عـدا إعانات املنتجات، نتيجة قيامها بإنتاج معنيَّ

القوة العاملة واإلعانات التي تهدف إىل تقليص التلوث.

الناتج  -  8

الناتج اإلجمايل بالسعر األسايس )البند 1-8(

يوضح هذا البند النشـاط اإلنتاجي العام للمنشـأة التجارية. وال يمكن مالحظة   -162-4
الناتج )اإلنتاج( مبارشة من ِسـجالت املحاسـبة، وإنما ُيحسـب من بنود البيانات يف املجموعات 
التاليـة: رقم األعمال، واملبيعات، والبضاعة املشـحونة، واإليرادات من الخدمات، وأنواع اإليرادات 
األخـرى )البند 5 )أ((؛ وكذلك مشـرتيات السـلع والخدمات )البنـد 4 )أ((؛ واملخزون )البند 6(. 
ويحسب ناتج الوحدات التجارية بطريقة خاصة، فالهامش اإلجمايل )البند 8-1-1( يمثِّل الجزء 
األهـم من مجموع الناتج التجاري. ويعترب حسـاب الناتج التجاري هـو أول األولويات ملا له من 

صلة مبارشة بتجميع الحسابات القومية.

وقيمة الناتج هو مجموع قيمة جميع السـلع أو الخدمات التي تنتجها املنشـأة   -163-4
التجارية وتصبح متاحة لالسـتعمال خارج تلك املنشـأة، مضافاً إليه أي سلع أو خدمات منتجة 

من أجل االستعمال النهائي الخاص للمنشأة. وُتحسب قيمة الناتج باألسعار األساسية كما ييل:

الناتج اإلجمايل =

قيمة املبيعات/رقم األعمال/الشـحنات من السلع التي تنتجها املنشأة )البند   +
)1-1-5

قيمـة املبيعات/رقم األعمال/الشـحنات مـن جميع السـلع والخدمات التي   +
اشـرتتها املنشـأة من أجل إعادة البيع بنفس الحالة التي تسـلمتها بها )البند 

)2-1-5
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مشـرتيات السـلع والخدمات بغرض إعادة البيع بنفس الحالة التي اسُتلمت   -
بها )البند 5-4(

العموالت والرسـوم الناتجة عن بيع السـلع والخدمات لحسـاب الغري )البند   +
)3-1-5

اإليرادات من األعمال الصناعية أو الخدمات الصناعية التي قامت بها املنشـأة   +
للغري )البند 4-1-5(

أنواع اإليرادات األخرى )البند 2-5(  +

قيمة األصول الثابتة للحساب الخاص )البند 3-5(  +

ات يف األعمال الجارية )البند 3-3-6( التغريُّ  +

ات يف املخزون من السلع التامة الصنع )البند 3-4-6( التغريُّ  +

ات يف املخزون من السـلع املشـرتاة لغـرض إعادة البيـع بحالتها التي  التغريُّ  +
اسُتلمت عليها )البند 3-5-6(.

ومن أجل املحافظة عىل االتساق مع مفاهيم تقييم الناتج )اإلنتاج( يف التوصيات   -164-4
الدولية األخرى بشـأن اإلحصـاءات التجارية والحسـابات القومية، توىص البلـدان بتقييم ناتج 
التجارة باألسـعار األساسية. أما بالنسبة للبلدان التي يصعب فيها عىل املجيبني عىل االستبيانات 
وعىل املختصني يف إحصاءات املسـح التمييز بني “الرضائب واإلعانات عىل املنتجات” و“الرضائب 
األخـرى عىل اإلنتاج”، فيمكن اسـتخدام تقييـم الناتج بتكلفة عوامل اإلنتـاج كأفضل خيار ثاٍن. 
 ويمكـن اسـتنتاج أي من التقييمـات الثالثـة - بتكلفة عوامل اإلنتاج، أو باألسـعار األساسـية، 
أو بأسـعار املنتجني - بحسـب املعاملة التي ُتطبَّق عىل الرضائب واإلعانـات األخرى عىل اإلنتاج، 

عىل النحو التايل:

قيمة الناتج اإلجمايل بتكلفة عوامل اإلنتاج

الرضائب األخرى عىل اإلنتاج )البند 1-1-7(  +

اإلعانات األخرى لإلنتاج )البند 2-2-7(  -

قيمة الناتج اإلجمايل باألسعار األساسية  =

الرضائب عىل املنتجات )باسـتثناء الرضائب عىل الـواردات وأي رضيبة قيمة   +
مضافة أو رضائب أخرى قابلة للخصم، توضع عىل فاتورة املشرتي(

اإلعانات للمنتجات )البند 1-2-7(  -

قيمة الناتج اإلجمايل بأسعار املنتجني.  =

الهامش اإلجمايل )البند 1-1-8(

يعـرَّف الهامـش اإلجمايل بأنه الفرق بني السـعر الفعيل أو املحتسـب للسـلعة   -165-4
املشـرتاة بغرض إعادة البيع )سـواًء بالجملة أم بالتجزئة( والسـعر الذي كان سـيدفعه املوزِّع 
مقابـل إحالل السـلعة وقت بيعها أو وقت الترصف فيها بشـكل آخر. وينبغـي أن يكون تقييم 
الهامش اإلجمايل من حيث املبدأ عىل أساس األسعار األساسية، غري أنه يمكن تطبيق مبادئ تقييم 
بديلة، كاملبادئ املسـتخدمة يف تقييم الناتج اإلجمايل باألسـعار األساسية )البند 8-1(. ويحسب 

الهامش اإلجمايل بالطريقة التالية:
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الهامش اإلجمايل =

قيمة املبيعات/رقم األعمال/الشـحنات من جميع السـلع والخدمات املشرتاة   +
بغرض إعادة البيع بحالتها التي اسُتلمت بها )البند 2-1-5(

مشـرتيات السـلع والخدمات بغرض إعادة البيع بنفس الحالة التي اسُتلمت   -
بها )البند 5-4(

ات يف املخزون يف السـلع املشرتاة بغرض إعادة البيع بنفس الحالة التي  التغريُّ  +
اسُتلمت بها )البند 3-5-6(

قيمة الخسائر املتكررة الناتجة عن معدالت الفاقد الطبيعية.  -

ة إلعادة  وكتوصيـة عامـة ينبغي تقييـم التغيريات يف املخزون يف السـلع املعـدَّ  -166-4
البيع دون حسـاب املكاسب والخسائر املتعلقة باالحتفاظ باملخزون. وُتستبعد مكاسب وخسائر 
االحتفـاظ باملخزون من الناتـج اإلجمايل/الهامش اإلجمـايل عن طريق تقييـم جميع اإلضافات 

واملسحوبات من املخزون بالسعر السائد يف وقت إدخالها أو سحبها.

االستهالك الوسيط ومدخالت اإلنتاج  -  9

االستهالك الوسيط بأسعار الرشاء )البند 1-9(

يتكوَّن االسـتهالك الوسيط من قيمة السـلع والخدمات التي تستهلك كمدخالت   -167-4
ل اسـتهالكها باعتباره اسـتهالكاً لألصول  يف عملية اإلنتاج، فيما عدا األصول الثابتة التي يســجَّ
الثابتة )اإلهالك )البند 11-4((. والسلع أو الخدمات إما أن تجري عليها عملية تحويل أو تستهلك 
يف عملية اإلنتاج. ويقيَّم اإلنتاج الوسـيط عادة بسعر الرشاء السائد وقت دخول السلع والخدمات 
عملية اإلنتاج، أي الثمن الذي يدفعه املنتج لو قام بإحالل هذه السـلع والخدمات يف الوقت الذي 

اسُتخدمت فيه.

ل حني  ويمثِّل االسـتهالك الوسـيط فئة من فئات الحسـابات القومية، ويسجَّ  -168-4
تدخل السلعة أو الخدمة عملية اإلنتاج، وليس يف الوقت الذي اشرتاها املنتج فيه أو حازها. وهذان 
الوقتان متطابقان بالنسبة للخدمات ولكن األمر ليس كذلك بالنسبة للسلع. وتقوم الوحدات يف 
العادة بإمساك ِسجالت ملشرتيات السلع والخدمات املقصود بها استخدامها كنواتج، وكذلك أي 
ات يف  تغيريات يف السلع التي يف املخزون. وهذا يدعو إىل تعديل يف مشرتيات السلع بسبب التغريُّ

املخزون.

وال يظهر االسـتهالك الوسـيط بشـكل مبارش يف ِسـجالت حسـابات املنشـآت   -169-4
التجارية، وإنما ُيحسـب من بنود البيانات يف املجموعتني التاليتني: رشاء السلع والخدمات )البند 

4 )أ(( واملخزون )البند 6(.

االستهالك الوسيط =

تكلفـة املواد الخـام والتوريدات األخرى فيمـا عدا الغاز والوقـود والكهرباء   + 
)البند 1-4(

تكلفة الغاز والوقود والكهرباء املشرتاة )البند 2-4(  +

تكلفة املياه وخدمات الرصف الصحي )البند 3-4(  +

مشرتيات الخدمات فيما عدا اإليجار )البند 4-4(  +
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مدفوعات اإليجار )البند 6-4(  +

ات يف مخزون املواد والوقود واللوازم )البند 3-2-6(. التغريُّ  +

القيمة املضافة  -  10

مجموع القيمة املضافة باألسعار األساسية )البند 1-10(

ُتحسـب القيمة املضافة باألسعار األساسية باعتبارها الفرق بني الناتج اإلجمايل   -170-4

باألسـعار األساسية )البند 8-1( واالستهالك املبارش بأسـعار الرشاء )البند 9-1(. ويتفق تقييم 

القيمة املضافة اتفاقاً كبرياً مع تقييم الناتج اإلجمايل )البند 8-1(. وإذا كان الناتج مقيَّماً باألسعار 

األساسـية فيكون تقييم القيمة املضافة أيضاً باألسـعار األساسية )أما تقييم االستهالك الوسيط 

فيكون دائماً بسعر الرشاء(.

مجموع القيمة املضافة باألسعار األساسية =

الناتج اإلجمايل باألسعار األساسية )البند 1-8(  +

االستهالك الوسيط بأسعار الرشاء )البند 1-9(.  -

ويمكن أيضاً تطبيق مبادئ بديلة للتقييم، عىل غرار تقييم الناتج اإلجمايل )البند   -171-4

8-1(. ويف بعض الظروف، قد ال يكون من املمكن فصل الرضائب واإلعانات عىل املنتجات واإلنتاج، 

ومن ثم فإن هذه التوصية تأخذ منظور هذه البلدان بذاتها يف الحسـبان بالسـماح بقياس القيمة 

املضافة بتكلفة عوامل اإلنتاج. وتقاس القيمة املضافة بتكلفة عوامل اإلنتاج عىل النحو التايل:

مجموع القيمة املضافة بتكلفة عوامل اإلنتاج =

الناتج اإلجمايل بتكلفة عوامل اإلنتاج  +

االستهالك الوسيط بأسعار الرشاء )البند 1-9(.  -

ويمكن التعبري عن القيمة املضافة بالقيمة اإلجمالية أو الصافية، حسـب إدراج   -172-4

أو عدم إدراج استهالك رأس املال الثابت )اإلهالك(.

األصول، والنفقات الرأسمالية، والتكهني واإلهالك  -  11

يقاس تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل بالقيمة الكلية ملقتنيات الوحدة التجارية   -173-4

من األصول الثابتة، ناقصاً املسـحوبات أثنـاء الفرتة املرجعية، زائداً بعـض النفقات املعيَّنة عىل 

الخدمات التي تزيد من قيمة األصول غري املنتّجة.

القيمة اإلجمالية لألصول الثابتة )البند 1-11(

يشـمل هذا البند قيمة جميع السـلع املعمِّرة املتوقع أن يكـون لها عمر إنتاجي   -174-4

يزيد عن سـنة واحدة واملقصود منها اسـتعمال املنشأة )األرض والرواسـب املعدنية ومزروعات 

األخشـاب وما شـابهها، واملباني واآلالت واملعدات والسـيارات(. ويدخل يف هـذا البند اإلضافات 

والتغيريات والتحسـينات الرئيسـية لألصول الثابتة املوجودة، التي تطيل من عمرها االقتصادي 

العـادي أو تزيد مـن إنتاجيتها. ويدخل فيه أيضاً قيمة األصول الثابتة واإلضافات والتحسـينات 

الجديدة لألصول الثابتة املوجودة، التي يقوم بها العاملون يف املنشـأة السـتعمال املنشأة نفسها. 
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ومع أن اإلصالحات الرأسـمالية داخلة يف هذا البند، فإن النفقات عىل اإلصالحات الجارية وأعمال 
الصيانة ال تدخل فيه. وُيستبعد من هذا البند أيضاً املعامالت الخاصة باملطالبات املالية واألصول 

غري امللموسة )مثل الحقوق يف الرواسب املعدنية، وحقوق الطبع والنرش وما إىل ذلك(.

ويمكـن أن يكـون للتمييز بني األصـول الثابتة الجديدة والقائمـة أهمية كبرية   -175-4
لالقتصاد الوطني:

تشمل األصول الثابتة الجديدة جميع األصول التي لم تستعمل من َقبل في البلد. 	 
أما األصول الثابتة المسـتوردة فتعتبر جديدة سـواًء كانت جديدة أم مسـتعملة 
قبل اسـتيرادها. وتشمل األصول الثابتة الجديدة حيازة أصول كاملة، كما تشمل 
أي تجديدات أو إعادة بناء أو توسـيع يكون من شأنها زيادة الطاقة اإلنتاجية أو 

إطالة عمر الخدمة ألصل من األصول الموجودة.

واألصل الثابت الموجود هو أصل تمت حيازته من ِقبل مستعمل واحد على األقل 	 
أو تم إنتاجه للحسـاب الخـاص، ودخلت قيمته بالفعل فـي تكوين رأس المال 

الثابت اإلجمالي.

التقييم

تقيَّم األصول الثابتة عىل النحو التايل:  -176-4

تقيَّم األصول الثابتة المشـتراة من الغير بأسعار الشراء، بما يشمل مصاريف النقل  )أ( 
والتركيب وجميع التكلفة الخاصة بنقل الملكية سـواًء كانت في شـكل رسوم أم أي 

ضرائب على التحويالت؛

م األصول الثابتة التي تمت حيازتها عن طريق المقايضة باألسـعار األساسـية  تقيَـّ )ب( 
التقديرية باإلضافة إلى أي ضرائب مقررة وتكلفة نقل الملكية؛

تقيَّم األصول الثابتة المنتجة للحسـاب الخاص بأسـعارها األساسـية التقديرية أو  )ج( 
ـر الحصول على تقديرات ُمرضية ألسـعارها األساسية.  بتكلفة إنتاجها إذا لم يتيسَّ
وتسـاوي تكلفة اإلنتـاج مجموع تكلفة المـواد والخدمات، وتعويضـات العاملين، 
والضرائـب األخـرى على اإلنتاج، وإهـالك األصول الثابتة المسـتخدمة في اإلنتاج، 

والهامش المحتسب للتكاليف اإلدارية العامة إن أمكن؛

م األصول الثابتة المنتجة في إحدى المنشـآت في مؤسسـة متعددة المنشـآت  تقيَـّ )د( 
السـتعمال منشأة أخرى في نفس المؤسسة، من ِقبل المنشأة المتلقية كما لو كانت 

مشتراة من خارج المؤسسة؛

تقيَّم األصول الثابتة المحالة للتكهين وفقاً للمبالغ المحققة الفعلية وليس بالقيمة  )هـ( 
الدفترية.

وقت التسجيل

حسب املبادئ العامة التي تحكم وقت تسجيل املقتنيات من األصول الثابتة مقابل   -177-4
املسـحوبات فإن وقت التسـجيل هو الوقت الذي تحوَّل فيه ملكية األصول الثابتة إىل الوحدة التي 

ل وقت إنتاجها. تعتزم استعمالها يف اإلنتاج. أما األصول الثابتة املنتجة للحساب الخاص فتسجَّ
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ويسـتثنى مـن هـذه القاعدة تسـجيل األصـول إذا كانـت الفواتري والتسـليم   -178-4
واملدفوعات واالسـتعمال األول للسـلعة تتم يف فرتات مرجعية مختلفة، كما هو الحال يف تشـييد 
املباني واإلنشـاءات والطـرق وغريها من املشـاريع، ورشاء الحيوانات للرتبيـة، واملزارع. وهذه 
تعامـل أوالً كأعمـال جارية ثم يعـاد تصنيفها من املخزون إىل األصول الثابتـة عند االكتمال أو 

الُنضج والتسليم إىل الوحدة التي تعتزم استعمالها.

وحني يكون التشـييد بموجب عقد بيع متفق عليه سـلفاً، فإن ملكية اإلنشاءات   -179-4
تحوَّل فعالً عىل مراحل حسب تقدُّم العمل. ويف حالة عدم وجود عقد بيع متفق عليه مسبقاً فيجب 
تسجيل أعمال اإلنشاء التي تنتجها الوحدة )القائمة باإلنشاء( كجزء من التغريات يف املخزون إما 

يف األعمال الجارية أو السلع التامة الصنع، ويتوقف هذا عىل اكتمال العمل.

وهذا التعريف الوارد يف الفقرة السابقة يعامل املدفوعات املرحلية ألعمال التشييد   -180-4
بشكل مختلف عن األصول الثابتة األخرى. فبالنسبة ألعمال التشييد، تدخل املدفوعات املرحلية يف 
اإلنفاق عىل األصول الثابتة؛ أما بالنسـبة لألصول الثابتة األخرى فُتستبعد املدفوعات املرحلية من 
ل كمطالبات مالية. وقد ال تكون هذه املعاملة ممكنة يف بعض  اإلنفاق عىل األصول الثابتة وتسـجَّ

ل جميع املدفوعات املرحلية ضمن اإلنفاق عىل األصول الثابتة. البلدان، ويف هذه الحالة تسجَّ

تصنيف األصول الثابتة حسب النوع

تنقسم املعامالت يف األصول الثابتة إىل الفئات التالية:  -181-4

املساكن )البند 1-1-11(

املسـاكن هي مباٍن ُتسـتعَمل كلياً أو بصفة أساسـية للسـكن، بمـا يف ذلك أي   -182-4
إنشاءات متصلة بها مثل املرائب، وجميع الرتكيبات الثابتة التي توجد عادة يف املساكن. ويدخل يف 
هذه الفئة أيضاً القوارب السـكنية، والزوارق، والبيوت املتنقلة والكارافانات املستخَدمة كمساكن 

رئيسية ألرس معيشية.

املباني واإلنشاءات األخرى )البند 2-1-11(

تشـمل املباني واإلنشـاءات األخرى املباني غري السـكنية، واإلنشـاءات األخرى   -183-4
وتحسينات األرايض:

المباني غير السـكنية. تتكوَّن المباني غير السكنية من المباني غير المعّدة للسكن،  )أ( 
بمـا في ذلك اإلنشـاءات والمرافق والمعدات التي تعتَبر جزًءا أساسـياً من الهياكل. 
وبالنسبة للمباني الجديدة يدخل في هذا البند تكاليف تطهير الموقع وإعداده. ومن 

أمثلة المباني غير السكنية المخازن والمباني الصناعية والمباني التجارية؛

اإلنشـاءات األخرى. تشمل اإلنشـاءات األخرى الهياكل األخرى غير المباني، وتدخل  )ب( 
فيها تكلفة الشـوارع والمجاري، إلخ، وكذلك تكاليف تطهير األرض وإعدادها. ومن 
أمثلة تلك اإلنشاءات: الطرق السريعة والشوارع والجسور والهياكل واألنفاق وسائر 
اإلنشـاءات المتصلة بتعديـن المعادن ومخزونـات الطاقة، وكذلك إنشـاء مصّدات 
األمـواج على الشـواطئ، والجسـور الواقية مـن الفيضانات، إلخ، التـي ُيقَصد بها 

ا ونوعاً؛ تحسين األراضي المجاورة كمًّ
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تحسين األراضي. تحسين األراضي هو نتيجة لألعمال التي تؤّدي إلى تحسينات كبيرة في  )ج( 
كمية األراضي ونوعيتها وإنتاجيتها، أو تحول دون تدهورها، وهي تعاَمل أيضاً باعتبارها 
تكويناً لرأس المال الثابت. ويعتَبر من األنشـطة التي تؤّدي إلى تحسـين األراضي أعمال 

تطهير األراضي وتسويرها وحفر اآلبار التي تعتَبر جزًءا ال يتجزأ من األراضي.

وفيما يتعلق بتحسني األرايض، ال تدخل يف هذا البند قيمة األرايض الطبيعية قبل   -184-4
التحسني. ولكن تدخل فيه تكلفة نقل امللكية فيما يتعلق بتحسينات األرايض.

وينبغي أيضاً تصنيف اإلضافات الرئيسـية والتغيريات والتحسـينات الرئيسية   -185-4
للمباني واإلنشـاءات )أي أعمال التجديد وإعادة البناء والتوسـيع( التي تطيل فرتة خدمة املباني 

واإلنشاءات أو تزيد طاقتها اإلنتاجية، وكذلك األصول الثابتة الجديدة التي من هذا النوع.

اآلالت واملعدات )البند 3-1-11(

تشـمل هذه الفئة من األصول األصـول الجديدة واملسـتعَملة التي يتم حيازتها   -186-4
أثناء الفرتة املرجعية. وتشمل اآلالت واملعدات ومعدات النقل واآلالت املستخَدمة يف اإلعالم ومعدات 
املعلومات واالتصاالت وسـائر اآلالت واملعدات. ويمكن اسـتبعاد األدوات الرخيصة نسـبياً والتي 
ُتشرَتى عىل فرتات متقاربة نسبياً، مثل الِعدد اليدوية. وُيستبَعد من هذا البند أيضاً اآلالت واملعدات 

التي ُتَعّد جزًءا ثابتاً من املباني وتدخل يف عداد املساكن واملباني غري السكنية.

معدات النقل )البند 1-3-1-11(

تتكّون معدات النقل من املعدات التي تنقل األشـخاص واألشياء. ويدخل يف هذا   -187-4
معدات النقل مثل املركبات ذات املحرّكات، والقاطرات واملقطورات، والُسفن، والقطارات وعربات 
الرتام والعربات التي تجرها الحيوانات، والطائرات وُسفن الفضاء، والدرَّاجات النارية والدرَّاجات 

العادية، إلخ.

معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )البند 2-3-1-11(

تتكـّون معـدات تكنولوجيـا املعلومات واالتصـاالت من األجهزة التي تسـتعِمل   -188-4
الضوابط اإللكرتونية وكذلـك املكوِّنات اإللكرتونية التي تتكّون منها هذه األجهزة. ومن أمثلة ذلك 
املنتجات الداخلة يف الفئتني 452 و472 39  من التنقيح 2 للتصنيف املركزي للمنتجات ))معدات 

الحاسوب والحواسيب املتنقلة( واملعدات الطرفية لها، ومختَلَف أجهزة العرض، إلخ.(.

اآلالت واملعدات األخرى )البند 3-3-1-11(

تتكـّون اآلالت واملعدات األخرى من اآلالت واملعدات غري املصنَّفة يف موضع آخر.   -189-4
ومـن أمثلة ذلك اآلالت ذات األغـراض العامة، واآلالت ذات األغراض الخاصـة، واملعدات املكتبية 
واملحاسبية والحاسوبية، واألجهزة الكهربائية، وأجهزة اإلذاعة والتليفزيون واالتصاالت ومعداتها، 

واملعدات الطبية، وأدوات القياس واألدوات البرصية، والساعات بأنواعها، إلخ.

منتجات امللكية الفكرية )البند 4-1-11(

منتجـات امللكية الفكرية هي نواتج األبحاث والتطوير والدراسـات واالبتكارات   -190-4
التي تؤّدي إىل معارف يسـتعملها الشـخص املطوِّر ألغراض التسـويق أو االستعمال الخاص يف 

http://unstats.un.org/unsd/cr/  39

.registry/cpc-2.asp
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اإلنتـاج، ألن اسـتعمال املعارف تحكمـه حماية قانونية أو غـري قانونية. ومن األشـكال املحدَّدة 
ملنتجات امللكية الفكرية البحث والتطوير، واستكشـاف املعادن وتقييمها، وبرمجيات الحاسوب 
وقواعد البيانات، ووسائل الرتفيه واألعمال األدبية والفنية. وينقسم كل مكوِّن من منتجات امللكية 
الفكرية إىل مكوِّنني: ما يعترََب منها سـلعاً اسـتثمارية وُيشـرتى من مؤسسـات أخـرى، وما يتم 

تطويره للحساب الخاص أو لالستعمال الخاص.

البحث والتطوير )البند 1-4-1-11(

يتكـوَّن البحـث والتطوير )التجريبي( مـن قيمة اإلنفاق عـىل األعمال اإلبداعية   -191-4
التي تجري عىل أسـاس منهجي من أجل زيادة مخزون املعرفة واستعماله يف استنباط تطبيقات 
جديدة. وتتحدَّد قيمة البحث والتطوير بقيمة املزايا االقتصادية املتوقَّعة منها يف املستقبَل. وإذا لم 
تكن القيمة السـوقية للبحث والتطوير مما يمكن مالحظته بشكل مبارش فيجوز تقييمها، حسب 

العرف، باعتبارها مجموع التكاليف، بما فيها تكاليف أعمال البحث والتطوير غري الناجحة.

ـح املعادلة التالية املنهج الذي ُيتّبَع يف حسـاب مجموع التكاليف للبحث  وتوضِّ  -192-4
والتطوير الذي تقوم به املؤسسة لحسابها الخاص:

ناتج البحث والتطوير للحساب الخاص =

+ تكاليف املواد والخدمات

+ تعويضات املستخَدمني العاملني يف البحث والتطوير

+ الرضائب األخرى ناقصاً إعانات اإلنتاج

+ اإلهالك لألصول الثابتة املستخَدمة يف البحث والتطوير.

االكتشافات املعدنية وتقييمها )البند 2-4-1-11(

تتكوَّن االكتشـافات املعدنيـة وتقييمها من قيمة النفقات عـىل عمليات التنقيب   -193-4
عن النفط والغاز الطبيعي والرواسـب غري النفطية وما يتبعها من تقييم االكتشـافات، وتشـمل 
هذه النفقات التكاليف السـابقة عىل الرتخيص، وتكاليف الرتخيص والحيازة، وتكاليف التقدير 
وتكاليـف االختبارات الفعلية للحفر، وكذلك تكاليف املسـح الجوي وغريه، وتكاليف النقل، إلخ، 
التـي ُتنفـق يف إجراء تلك االختبارات. ويدخل أيضاً يف تكويـن رأس املال الثابت اإلجمايل عمليات 

إعادة التقييم التي قد تتم بعد االستكشاف التجاري.

الربمجيات الحاسوبية وقواعد البيانات الحاسوبية )البند 3-4-1-11(

تتكوَّن الربمجيات الحاسـوبية من برامج الحاسـوب، وأوصاف الربامج، واملواد   -194-4
املسـاعدة لربمجيات النظام والتطبيقات. ويشـمل تكوين رأس املال الثابـت اإلجمايل لربمجيات 
الحاسوب تطوير الربمجيات األصلية وامتداداتها الالحقة، وكذلك حيازة ُنَسخ ُمصنَّفة باعتبارها 
أُصوالً. وتشبه املعادلة املستعَملة يف حساب ناتج الربمجيات الحاسوبية املعادلة املستعَملة بالنسبة 

للبحث والتطوير )البند 1-4-1-11(.

مة بطريقة تتيح الوصول إليها  وتتكوَّن قاعدة البيانات مـن ملّفات بيانات منظَّ  -195-4
واسـتعمالها بشـكل فّعال من حيـث التكاليف. وقد ُتطـوَّر قواعد البيانات لالسـتعمال الخاص 
للمؤسسة حرصاً، أو للبيع ككيان، أو للبيع عن طريق ترخيص يتيح النفاذ إىل املعلومات الواردة 
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فيها. ويدخل يف هذا البند قواعد البيانات املشرتاة باعتبارها أُصوالً ثابتة وقواعد البيانات املطوَّرة 
لالستعمال الخاص. وبشكل عام يتم تقييم تطوير قواعد البيانات لالستعمال الخاص عىل أساس 

مجموع التكلفة.

الرتفيه واألعمال األدبية والفنية )البند 4-4-1-11(

يتكـوَّن بند الرتفيه واألعمال األدبيـة والفنية من األفالم األصلية، والتسـجيالت   -196-4
ل عليها األحداث املرسحية وبرامج  الصوتية، واملخطوطات، والرشائط، والنماذج، إلخ، التي ُتسـجَّ
اإلذاعة والتليفزيون والتسـجيالت املوسيقية واألحداث الرياضية والنواتج األدبية والفنية، إلخ، أو 
تكون جزًءا منها. وكثرياً ما يتم إعداد هذه األعمال الفنية للحساب الخاص، ويف هذه الحالة تَقيَّم 

باتباع نهج مجموع التكاليف.

اإلهالك )البند 4-11(

اإلهالك، يف حسـاب املحاسـبة التجارية، هـو طريقة لتوزيـع تكاليف النفقات   -197-4
السـابقة الخاصة باألصول الثابتة عىل مدى الفرتات املحاسـبية التالية. ويمثِّل اإلهالك خسـارة 
القيمة لألصول الثابتة بسـبب العمر واالسـتخدام يف اإلنتاج. ويتم حسابها يف الغالب عىل أساس 
التكاليف التاريخية لألصول الثابتة. وينطبق اإلهالك عىل جميع األصول الثابتة؛ ومن ثم يجب أن 

يتفق تصنيف اإلهالك مع تصنيف األصول الثابتة املعروضة يف بند البيانات 1-11.

ويختلف اإلهالك يف املحاسـبة التجارية عن مفهوم اسـتهالك رأس املال الثابت   -198-4
املسـتخَدم يف معايري املحاسـبة االقتصادية. فاسـتهالك رأس املال الثابت ُيعرّف عموماً بأنه ذلك 
الجزء من الناتج اإلجمايل املطلوب إلحالل رأس املال الثابت املستخَدم يف عملية اإلنتاج أثناء الفرتة 
املرجعيـة. ويتفق ذلـك مع مفهوم فرتة الحيـاة االقتصادية املتوقَّعة لكل بند مـن بنود األصول، 
والغرض منه تغطية الخسـارة يف القيمة الناتجة عن التقادم والقدر الطبيعي من التلف العريض 
غـري القابل لإلصالح، وكذلك الناتج عـن البىل العادي. ويعاَمل التقادم غيــر املتـوقَّع باعتباره 
خسارة يف رأس املال يف الوقت الذي يحدث فيه فعالً، وليس باعتباره استهالكاً لرأس املال الثابت. 
ل  ومـن حيث املبدأ يحدِّد تعريف تكوين رأس املال الثابت نطاق املعدات الرأسـمالية التي ُيسـجَّ
عنها االسـتهالك. ويقوم املحاسـبون الوطنيون بحسـاب اسـتهالك رأس املـال الثابت ألغراض 

تحليلية فيما بعد وليس يف مرحلة جمع البيانات.
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الفصل الخامس

مؤرشات األداء

الحاجة إىل مؤرشات األداء  - ألف 

يتزايد الطلب عىل املعلومات التي يمكن أن تساعد يف تقييم حالة األعمال يف قطاع   -1-5
تجـارة التوزيع يف مجاالت الربحية واإلنتاجية والكفاءة، مما أدى إىل اهتمام كبري بمؤرشات األداء 
يف قطاعي تجارة الجملة والتجزئة. ومن شأن مؤرشات األداء أن تتيح إما تقييم أداء كل من ُتجار 
التجزئـة وُتجار الجملة أو تحديد مدى نجاح أداء تجارة التوزيع باملقارنة بالصناعات األخرى يف 

االقتصاد الوطني أو الدويل.

ويمكن أن تفيد املعلومات التي يجري جمعها باستخدام بنود البيانات التي سبق   -2-5
وصفها يف الفصل الرابع يف تحليل هيكل نشـاط تجارة الجملة والتجزئة ونشـاط اإلنتاج فيهما. 
ومع ذلك، فإن اسـتعمال بنود هذه البيانات بشكل مبارش عند اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة أو 
اإلدارة ال يكفـي يف كثري من األحيـان، ذلك أنه من الواضح أن األمر يحتاج إىل مجموعة أخرى من 

املتغريات للوفاء بهذه االحتياجات. ويشار إىل هذه املتغريات بمؤرشات األداء.

ها مع مرور الوقت،  ع احتياجات املسـتعملني وتغريُّ ومن املسـلّم به، يف ضوء تنوُّ  -3-5
أنه ال يمكن إعداد قائمة نهائية ملؤرشات األداء يمكن تطبيقها يف جميع البلدان ويف جميع الظروف. 
ويعـرض هذا الفصل مجموعة محـدودة من املؤرشات لرصد وقيـاس األداء العام لقطاع تجارة 
التوزيـع ككل أو أداء بعض أقسـامه — وهي مجموعة تتيح إمكانيـة املقارنة الوطنية والدولية 
بشـكل مفيد. ويصف هذا الفصل أيضاً أهداف مؤرشات األداء، ويعرض املبادئ األساسـية التي 

تحكم إعداد تلك املؤرشات وكيفية استخدامها وتفسريها عىل أفضل وجه يف تجارة التوزيع.

أهداف مؤرشات األداء  - باء 

مؤرش األداء هو عموماً متغريِّ يتعلق بالسياسة العامة، كأن يكون رقماً أو وصفاً   -4-5
كمياً يبني ظروف أي قطاع ومدى كفاءة تشغيله، بما يف ذلك قطاع تجارة التوزيع أو وحدات هذا 
ص قياسني مهمني أو أكثر  القطاع. ومن الناحية العملية يمكن أن يكون مؤرش األداء أي نسبة تلخِّ

. وتتصل مبارشة باألداء أكثر منها بأنشطة وحدة معيَّنة أو قطاع معنيَّ

ومـؤرشات األداء هي أيضـاً مـن األدوات القوية التي تفيد يف عـرض املعلومات   -5-5
مة، وتفيد يف تلخيص املعلومات وإيصالهـا إىل ُصناع القرار وإىل الجمهور.  املعقَّـدة بطريقة منظَّ
وباعتبار مؤرشات األداء أداة لقياس األداء بوجه عام يف قطاع تجارة التوزيع، فإنها تساعد واضعي 
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السياسات واملخططني االقتصاديني يف تقييم كفاءة تنظيم النشاط التجاري، وتحديد املجاالت التي 
تحتاج إىل تحسينات، واتخاذ قرارات اسرتاتيجية عن بيِّنة بشأن اسرتاتيجية التنمية يف املستقبل. 

ويهـدف وضـع مـؤرشات األداء ونرشها عىل نطاق واسـع إىل مسـاعدة الوحدات   -6-5
املشـتغلة بتجارة التوزيع عىل تقييم بيئة العمل التي يشـتغلون فيهـا. وتتيح مؤرشات األداء لُتجار 
الجملة والتجزئة وضع برامجهم الخاصة لقياس األداء، وتحديد أهدافهم عىل املدى الطويل يف األداء، 
وقياس التقدُّم. ومن شأن إدارة األداء واإلبالغ عنه أن يوفِّر مزايا كبرية لألعمال، منها زيادة الكفاءة 

عن طريق تقليل املوارد املطلوبة وحسن إدارتها، وزيادة املبيعات وتحسني السمعة بني العمالء.

ومؤرشات األداء هي أيضاً أداة مناسـبة يستخدمها األكاديميون والباحثون يف   -7-5
إجـراء مقارنات بني البلدان وبني الصناعات وعىل مـدى فرتات زمنية، ويف تحديد العوامل التي 

تؤدي إىل تحسني األداء.

أنواع مؤرشات األداء  - جيم 

يمكن بوجه عام تقسـيم مؤرشات األداء إىل ثالثة أنواع، هي: )أ( معدالت النمو؛   -8-5
)ب( مـؤرشات النِسـب؛ )ج( مؤرشات الحصـص. وبعض مؤرشات األداء يمكـن تطبيقها يف أي 
نشـاط اقتصادي، بينما تقترص فائدة مجموعة أخرى منهـا عىل قطاع تجارة التوزيع وقطاعاته 
الفرعية الثالثة. وتتولَّد معظم املعلومات الالزمة لحسـاب مؤرشات األداء يف ِسـجالت املحاسـبة 
وِسـجالت املرتبات يف الرشكة، وتدخل يف الدراسـات االستقصائية اإلحصائية عن تجارة التوزيع. 

إالّ أن استخدام أنواع معيَّنة من املقاييس قد يحتاج إىل توليد معلومات جديدة.

ويجـب أن ُينظـر إىل وضـع مـؤرشات األداء يف جميع البلدان عـىل أنه جزء من   -9-5
برنامـج إحصاءات تجـارة التوزيع. ويوىص بتجميع مؤرشات األداء سـنوياً للوحدات الداخلة يف 
د، وفصلياً عىل  املستوى الثالثي األرقام )املجموعة( من التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

املستوى الثنائي األرقام )القسم(.

وملعظم مؤرشات األداء ُبعد للمقارنة أو نقطة مرجعية تفيد يف تقييم السالسـل   -10-5
الزمنية. ويمكن لجهات األعمال، حسـب أهمية البيانات ومـدى إتاحتها، أن تقوم بتجميع وتتبُّع 
املؤشــرات يوميـاً )مثـالً بالنسـبـة لرقم األعمـال(، وقد يختار آخرون دراسـة مؤرشات األداء 

شهرياً )نسبة املخزون إىل املبيعات(، أو فصلياً أو سنوياً.

ومــن الناحيــة التاريخية ُيسـتخدم اثنان من املؤرشات يف قيـاس أهميـة أي   -11-5
نشـاط اقتصـادي يف االقتصـاد ككل، بما يف ذلك تجـارة التوزيع، وهما: القيمـة املضافة املولَّدة 
والعمالـة، ونسـبة كل منهمـا أو معدالت نموهما. ويـوىص بهذين املؤرشيـن وببعض املؤرشات 

األخرى التي نناقشها فيما ييل من أجل تجميع مؤرشات األداء.

معدالت النمو  -  1

نمو القيمة املضافة

معـدل نمـو القيمة املضافة هو نسـبة التغري السـنوية )أو الفصليـة( للقيمة   -12-5
املضافة يف نشـاط تجـارة التوزيع )أو القيمة املضافة يف أي نشـاط اقتصادي آخر(. ويعربَّ عن 
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معدل نمو القيمة املضافة بمعدَّل نمو حسابي هو )سم/سم-1( - 1، حيث س هي القيمة وم 

هي الفرتة الزمنية.

نمو العمالة يف تجارة التوزيع

نمو العمالة يف نشاط تجارة التوزيع هو النسبة املئوية السنوية )أو الشهرية أو   -13-5

الفصلية( للتغريُّ يف عدد األشـخاص العاملني يف قطاع تجارة التوزيع. ويمكن تجميع هذا املؤرش 

حسب نوع النشاط، أو حسب فئات العمالة، أو حسب نوع الجنس، أو حسب حجم املؤسسة.

الرقم القيايس لرقم األعمال يف تجارة التجزئة/تجارة الجملة 40

هذا الرقم القيايس هو مؤرش للنشـاط الشهري لقطاع تجارة التوزيع باألسعار   -14-5

اإلسمية واألسعار الحقيقية. وهو مدرج بهذه الصفة يف قائمة إحصاءات تجارة التوزيع عىل املدى 

القصـري، ولكنه مدرج أيضاً هنا باعتباره مؤرش أداء نظراً ألهميته يف تقييم وتحليل التطورات يف 

رقم األعمال لتجارة الجملة وتجارة التجزئة. وهذا الرقم القيايس يصف بشـكل حرصي تطورات 

رقم األعمال، ولكن ليس مستوى رقم األعمال )البند 5 )أ((.

وُيحسـب هذا الرقم القيـايس بالقيمة الحقيقية، بطـرح قيمة التضخم من   -15-5

القيمة الجارية لرقم األعمال باسـتعمال األرقام القياسية لألسعار املناسبة. ويمكن أن يكون 

معامل إزالة التضخم يف تجارة التجزئة هو الرقم القيايس املناظر ألسـعار املسـتهلكني، أما 

يف تجارة الجملة فينبغي اسـتعمال منهجية تشـبه منهجية الرقم القيايس ألسعار املنتجني، 

ات يف األسـعار  مع تكييفها حسـب الخصائـص الخاصة بتجـارة الجملة بما يعكس التغريُّ

يف السـلع املتبادلة وليـس يف الخدمات التجاريـة املقدَّمة. وإذا لم تكن هنـاك عملية تجميع 

لألرقام القياسـية ألسعار الجملة فيمكن قبول الرقم القيايس ألسعار املنتجني كبديل معقول 

لة عموماً للحصول عىل قيمة رقم األعمال  ألسعار الجملة. وإزالة التضخم هي الطريقة املفضَّ

باألسعار الحقيقية، ومع ذلك فإذا كانت األرقام القياسية لألسعار غري موجودة يكون البديل 

هو مؤرشات الحجم املبارشة.

ات السـنوية واملوسـمية  ومـن األفضل تعديل بيانـات رقم األعمال وفقاً للتغريُّ  -16-5

باسـتخدام طرق التعديل املوسمية املناسبة 41. ويتحدَّد معدل التغري )أو النمو( باعتباره النسبة 

املئوية للتغري يف رقم األعمال باملقارنة بالشهر املناظر يف السنة السابقة )إذا كان الرقمان مرتبطني 

بسالسـل زمنية( أو يف سنة األسـاس. ومن البدائل املمكنة اسـتعمال حجم رقم األعمال بدالً من 

الرقم القيايس لرقم األعمال يف تجارة التجزئة/تجارة الجملة.

وُيحسب الرقم القيايس الشهري لرقم األعمال باألسعار االسمية )الرقم القيايس   -17-5

لقيمة رقم األعمال( بطريقة مشابهة، أي باعتباره نسبة التغري يف رقم األعمال الشهري عما كان 

عليه يف السـنة السابقة أو سنة األساس. وقيمة رقم سـنة األساس )وتعترب السنة السابقة أيضاً 

سـنة أسـاس( هي املتوسط الحسـابي لنتائج رقم األعمال الشـهري يف االثني عرش شهراً لسنة 

األساس.

وباتباع نهج حسـاب األرقام القياسية الشـهرية يمكن تجميع األرقام القياسية   -18-5

الفصلية والسنوية. 

لالطالع عىل مزيد من املعلومات   40

بشأن الرقم القيايس لرقم األعمال، 
انظر: الفصل السابع، إحصاءات 
تجارة التوزيع عىل املدى القصري.

لالطالع عىل مزيد من املعلومات   41

عن طرق التعديل املوسمية، انظر: 
الفصل السابع، إحصاءات تجارة 

التوزيع عىل املدى القصري.
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مؤرشات الِنسب  -  2

الناتج لكل شخص مشتغل

يمكن الحصول عىل الناتج لكل شـخص مشتغل بقسمة إجمايل الناتج، كما هو   -19-5
معـرَّف يف البند 8-1، عىل مجموع عدد األشـخاص املشـتغلني )البنـد 2-1(. وتنطوي مقاييس 
حسـاب النسبة بني الناتج اإلجمايل والعمالة )وبني املدخالت الرأسمالية والوسيطة( عىل مستوى 
الوحـدات الفردية أو األنشـطة، عىل جوانب مختلفة من مقاييـس اإلنتاجية. ويعكس هذا املؤرش 
التغريُّ يف معامل مدخالت العمالة لكل نشـاط، ويمكن أن يسـاعد يف تحليل االحتياجات من القوة 

العاملة حسب النشاط.

ولكل مؤرش يستعمل العدد الكيل لألشخاص املشتغلني كعامل مشرتك عيوبه، ألنه   -20-5
يتأثر بالتعاقد الخارجي عىل مدخالت العمل وبتغريُّ نسبة العمالة لجزء من الوقت يف القوة العاملة. 
وعىل سبيل املثال، يرتفع هذا الرقم نتيجة إسناد مهام إىل جهات خارجية، كما أنه ال يعكس التغريُّ 
يف الخصائـص الفردية للقـوة العاملة. ومن طرق تصحيح أثر العمالة لجزء من الوقت أن تؤخذ يف 

االعتبار عدد ساعات العمل الفعلية. 

القيمة املضافة لكل شخص مشتغل

هـذا املـؤرش لألداء هو النسـبة بـني القيمة املضافـة اإلجمالية )البنـد 1-10(   -21-5
ومجموع عدد األشـخاص املشـتغلني )البند 2-1(. وقياس القيمة املضافة لكل شـخص مشتغل 

هي الطريقة الشائعة لتقدير االتجاهات يف إنتاجية العمالة لالقتصاد ككل وحسب األنشطة.

القيمة املضافة لكل ساعة من ساعات العمل الفعلية

ات يف  ينطوي العد البسـيط لألشـخاص املشـتغلني عـىل احتمال إخفـاء التغريُّ  -22-5
متوسط ساعات العمل الفعلية، الناتج عن تأثريات التطورات يف العمل لجزء من الوقت أو تأثريات 
التغريات يف سـاعات العمل اإلضايف أو يف ساعات العمل االعتيادية. وأفضل طريقة لقياس مدخل 
العمالـة يف عملية اإلنتاج هي عدد سـاعات العمل الفعلية. وباسـتعمال املعلومات الخاصة بعدد 
ساعات العمل الكلية الفعلية يمكن الحصول عىل القيمة املضافة لكل ساعة عمل بقسمة مجموع 
القيمـة املضافـة )البند 10-1( عىل مجموع سـاعات العمل الفعلية )البند 2-5( املسـتخدمة يف 
توليد تلك القيمة املضافة. ويشبه هذا حساب القيمة املضافة لكل شخص مشتغل؛ إالّ أنه من أجل 
الحصول عىل نتائج دقيقة فإن ذلك يحتاج إىل وجود بيانات من نوعية جيدة عن سـاعات العمل 
ر البيانات، يمكن حساب هذا املؤرش عىل فرتات فصلية أو سنوية. وهو يبني  الفعليـة. وبقـدر توفُّ

التغيريات من فرتة إىل أخرى يف حجم السلع والخدمات املنتجة لكل ساعة عمل.

رقم األعمال لكل شخص مشتغل

ُيحسـب مؤرش األداء هذا بقسـمة مجمـوع رقم األعمال )البنـد 5 )أ(( عىل عدد   -23-5
األشـخاص املشـتغلني )البند 2-1(. ويمكن قياس االتجاه يف هذا الصـدد بالقيمة الحقيقية، أي 
بقسـمة رقـم األعمـال بالقيمة الحقيقيـة )انظر الفقـرة 5 - 15( عىل مجموع عدد األشـخاص 
املشـتغلني. ويفيد هذا املؤرش يف تفسري التطورات يف القطاعات الفرعية لتجارة التوزيع، ألن رقم 
األعمـال يف بعض أنشـطة التوزيع )الخاص بتّجـار الجملة وتّجار التجزئة لحسـابهم الخاص( 
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يمكن أن يكون مرتفعاً باملقارنة برقم األعمال لغريهم )تّجار الجملة عىل أساس العمولة(. ويمكن 
حساب املؤرش حسب نوع النشاط، وحسب فئات العمالة، وحسب حجم املؤسسة، إلخ.

النسبة اإلجمالية للهامش إىل رقم األعمال

يحسـب هذا املؤرش لألداء بقسمة الهامش اإلجمايل للسـلع املعدَّة إلعادة البيع   -24-5
)البند 8-1-1( عىل رقم األعمال من أنشـطة التجارة املتعلقة بالرشاء وإعادة البيع فقط )البند 
5-1-2(. وهذه النسبة هي مؤرش جيد ألداء الوحدة التجارية، كما أنه يوفِّر أساساً للمقارنة بني 

مختلف أنواع التجارة.

نسبة املخزون إىل رقم األعمال

نسـبة املخـزون إىل رقم األعمال هي العالقة بني قيمة املخزون يف نهاية الشـهر   -25-5
ورقم األعمال الشهري. وتمثِّل املخزونات عادة حصة كبرية يف األصول الكلية للتاجر، ولذلك فإن 
التحسينات يف إدارة املخزون يمكن أن يكون لها تأثري كبري عىل ربحيته. وهذا املؤرش يتسم بأهمية 
أكـرب يف إحصـاءات التجارة عىل املدى القصري، ولو أنه يمكن حسـابه ألي فـرتة من الزمن. وعىل 
سـبيل املثال، إذا كانت النسـبة 2.5 فمعنى ذلك أن تاجر الجملة أو تاجـر التجزئة لديه بضاعة 

كافية لتغطية شهرين ونصف من املبيعات.

املبيعات لكل مساحة بيع بالتجزئة

نسـبة املبيعات إىل مسـاحة البيع يمكن حسابها بقسـمة رقم األعمال )البند 5   -26-5
رة املخصصة للبيع والعرض من املسـاحة  )أ(( عىل مسـاحة البيع، أي املسـاحة األرضية املقـدَّ
الكلية. وتشمل مساحة البيع مجموع املساحة التي يصل إليها الزبائن، بما يف ذلك ُغرف القياس، 
 وأماكن الكاونرتات، ومساحة نوافذ العرض، واملساحة التي يستعملها البائعون خلف الكاونرتات. 
وال تشـمل مسـاحة البيع املكاتب أو أماكـن التخزين أو غرف التوضيب أو الورش أو السـاللم 
أو غـرف إيداع املالبس وغريها من غرف املنافع. وينبغي تحديد فئات مسـاحة البيع يف سـياق 
الظروف الوطنية. وبسبب عدم االتساق يف فئات مساحة البيع واختالف املمارسات بني بلد وآخر 

يف هذا املجال، فمن املتعذر وضع تفصيالت دولية ملساحة البيع.

مؤرشات الحصص  -  3

حصة القيمة املضافة من تجارة التوزيع يف مجموع القيمة املضافة

يشري مؤرش األداء هذا إىل القيمة املضافة املوَّلدة يف تجارة التوزيع )أو أي نشاط   -27-5
اقتصادي آخر( كنسـبة من مجموع القيمة املضافة لالقتصاد. وعند حسـاب هذا املؤرش لجميع 
األنشطة االقتصادية فإنه يعطي صورة عن التكوين الهيكيل لالقتصاد ويبني مساهمة كل نشاط 

من األنشطة االقتصادية يف الناتج املحيل اإلجمايل.

العمالة يف نشاط تجارة التوزيع كحصة من مجموع العمالة يف االقتصاد

ع واالتجاهات يف سـوق العمل.  يعترب مؤرش األداء هذا أداة مفيدة يف تقييم التوزُّ  -28-5
وُيحسب كنسبة املجموع الكيل لألشخاص املشتغلني يف تجارة التوزيع إىل العدد الكيل لألشخاص 

املشتغلني يف مجموع االقتصاد.
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حصة مبيعات التجارة اإللكرتونية يف مجموع رقم األعمال

يحسـب مؤرش األداء هذا كحصـة مبيعات التجارة اإللكرتونيـة )البند 5-4( يف   -29-5
مجمـوع رقم األعمـال )البند 5 )أ((. وتتزايد أهمية هذا املؤرش يف السـنوات األخرية مع التوسـع 

الكبري يف املعامالت التي تتم عن طريق الشبكات الحاسوبية.

مؤرشات إضافية  - دال 

املؤرشات املدرجة تحت هذا العنوان ال تقيِّم األداء بالرضورة؛ وإنما هي مقرتحة   -30-5
ملساعدة مؤسسات األعمال واملستعملني اآلخرين يف رصد بعض الجوانب املعيَّنة يف تنظيم النشاط 
التجـاري. ومع ذلك يالحـظ أن وضع هذه املؤرشات يتطلب جمع بيانـات إضافية، ومن ثم فهو 
يزيد كثيـراً من العبء عىل املسـتجيبني لالستبيانات. وال تنصح البلدان بجمع هذه املعلومات إالّ 

إذا اقتضتها ظروفها الخاصة.

الحسابات املستحقة القبض )الرصيد املتبقي يف نهاية السنة والخاص بحسابات 
األقساط وحسابات االئتمان(

تعرَّف الحسـابات املسـتحقة القبض يف تجارة التجزئة بأنهـا مبالغ االئتمانات   -31-5
املقدَّمة من متاجر التجزئة إىل العمالء ألغراض املشـرتيات، التي تظل غري مسدَّدة يف نهاية الفرتة 
املرجعية. وتشـمل الحسابات املستحقة القبض املبالغ املستحقة لدى العمالء االستهالكيني، مثل: 
)أ( االئتمانات الناتجة عن مبيعات التجزئة لسيارات الركوب وغريها من املركبات؛ )ب( ائتمانات 
التجزئة املقدَّمة إىل الزبائن عىل أسـاس سـقف ائتمان، والناتجة عن بيع سـلع اسـتهالكية غري 
سـيارات الركوب واملركبات األخرى؛ )ج( املستحقات االسـتهالكية األخرى، أي جميع االئتمانات 
دد والناتجة عن املبيعات بالتجزئة للسـلع االسـتهالكية غري  غري املقدَّمة بموجب خط ائتمان متجِّ
املركبات. وُيسـتبعد من هذا البند املبالغ التي تتقاضاها املصارف أو سائر املنظمات التي تصدر 

بطاقات االئتمان عن استعمال بطاقات االئتمان.

عدد متاجر التجزئة

لها املؤسسة، سواًء كانت مملوكة  هذا هو مجموع عدد متاجر التجزئة التي تشغِّ  -32-5
لها أم مستأجرة. وتعرَّف املتاجر بأنها أماكن بيع ثابتة يدخلها الزبائن للقيام بمشرتياتهم.

عدد األكشاك الثابتة يف األسواق

يشمل هذا مجموع عدد األكشاك الثابتة يف األسواق التي تديرها املؤسسة، سواًء   -33-5
كانت مملوكة لها أم مستأجرة. والزبائن يدخلون املتاجر ولكنهم ال يدخلون عادة أماكن البيع يف 

األكشاك للقيام بمشرتياتهم.

كيفية تفسري مؤرشات األداء  - هاء 

مؤرشات األداء ليست أرقاماً مطلقة؛ وإنما لها معنى يف سياق املقارنة والتحليل.   -34-5
وباملقارنـة مع مؤرشات القياس األخـرى يتبنيَّ أداء الوحدة أو القطاع؛ ويـؤدي التحليل إىل فهم 

العوامل املسؤولة عن مستوى معنيَّ من األداء.
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ولدى اسـتعمال مؤرشات األداء ألغراض املقارنـة ينبغي الحرص عىل أن تكون   -35-5
الوحدات أو الظواهر متشابهة بشكل يقبل املقارنة، أو أن تكون الفوارق واضحة عىل األقل. فمن 
غـري املفيد مثالً مقارنة أداء متجر متخصص صغري مع أداء متجر كبري متعدد األقسـام. وكذلك 
اً عنها بنِسـب بني بندين أو أكثر من بنود البيانات املأخوذة  األمر حني تكون مؤرشات األداء معربَّ
مـن القائمة الـواردة يف الفصل الرابـع، إذ ينبغي الحرص عىل االتسـاق فيما يتعلـق بتعاريفها 

وتغطيتها.

ومن أفضل اسـتخدامات مؤرشات األداء استخدامها يف قياس األداء العام لقطاع   -36-5
تجـارة التوزيع )أو أي قطـاع آخر من قطاعات االقتصاد(، أو هيكل القطاع أو عملياته الجارية؛ 
ولذلك يوىص بعدم التضحية بهذا الهدف من أجل تحليل تفصييل بدرجة كبرية أو حساب مؤرشات 
أداء تكـون قليلـة األهمية ولكن وضعها يحتاج إىل بيانـات إضافية كثرية. فالغرض من مؤرشات 
األداء هو تيسري فهم األداء العام واالتجاهات العامة لألعمال يف قطاع تجارة التوزيع وتطبيق هذا 

الفهم بشكل متسق وقابل للمقارنة دولياً.
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الفصل السادس

مصادر البيانات وطرق تجميع البيانات

يشـتمل هذا الفصل عىل توصيات عامة بشـأن مصادر البيانات وطرق تجميع   -1-6
البيانات السـتخدامها يف إحصاءات تجارة التوزيع. وسيحتوي املنشور الجديد إحصاءات تجارة 
التوزيع: دليل التجميع الذي سـيصدر كمتابعة للتوصيات الحالية، عىل إرشادات تفصيلية بشأن 

أفضل املمارسات يف هذا املجال.

مصادر البيانات  - ألف 

مصادر البيانات لتجميع إحصاءات تجارة التوزيع. تقوم عملية توليد إحصاءات   -2-6
تجارة التوزيع عىل أساس البيانات التي ُتجمع من مختلف املصادر والتي تصف أنشطة اإلنتاج، 
وعىل أساس بنود مختارة من الحسابات الختامية للوحدات املشتغلة بتجارة التوزيع، املصنَّفة يف 
د. ويمكن تمييز فئتني أساسـيتني من  البـاب زاي من التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
مصادر البيانات، حسـب الغرض أو حسـب جهة تقديم املعلومـات اإلحصائية. ويف كلتا الفئتني 
تظل املصادر األصلية للبيانات هي نفسـها، وهي الِسـجالت التي تحتفظ بها الوحدات التجارية. 

وهذان املصدران للبيانات هما:

مصـادر البيانـات اإلحصائية التـي تقدِّم البيانـات التي ُتجمـع خصيصاً ألغراض  )أ( 
إحصائية، مثل بيانات التعداد والدراسات االستقصائية؛

مصـادر البيانـات اإلداريـة التي تقدِّم بيانات أنشـئت أصالً ألغـراض غير أغراض  )ب( 
البيانات اإلحصائية.

مصادر البيانات اإلحصائية  -  1

الدراسات االسـتقصائية اإلحصائية. الدراسات االسـتقصائية للوحدات املعنية   -3-6
هـي املصادر األساسـية املعتادة للمعلومات من أجل تجميع إحصـاءات تجارة التوزيع. وتجرى 
الدراسـات االستقصائية إما عن طريق عّد جميع الوحدات يف املجتمع اإلحصائي )التعداد( أو عن 
طريق تجميع استجابات عدد محدود من الوحدات تمثِّل املجموع يتم اختيارها علمياً من املجتمع 

اإلحصائي يف الدراسات االستقصائية )املسح بالعينة(.

وامليزات األساسية للدراسات االستقصائية اإلحصائية مقارنة بمصادر البيانات   -4-6
اإلدارية هي أن تخطيط وتنفيذ الدراسـات االستقصائية وجمع البيانات وعملية تجهيز البيانات 
تكون تحت إرشاف املكتب اإلحصائي نفسـه. ومن حيث املبدأ، فليس لدى املستجيبني لالستبيان 
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أسـباب قوية تدعوهم إىل اإلبالغ عمداً عن بيانـات غري صحيحة، ألن املكتب اإلحصائي يضمن أن 
البيانات التي يجمعها ستكون يف رسية تامة ولن ُتستخدم ألغراض غري األغراض اإلحصائية. ومع 
ذلك فإن نهج الدراسات االستقصائية له عيوبه، ومنها كثافة املوارد املطلوبة )سواًء منها املالية أم 

البرشية(، وإلقاء عبء إضايف عىل املستجيبني وارتفاع معدالت عدم االستجابة وأخطاء املعاينة.

التعـداد االقتصادي. التعداد االقتصادي 42  هو يف العادة دراسـة اسـتقصائية   -5-6
ُتجرى عىل فرتات متباعدة )عادة كل خمس أو عرش سـنوات( تهدف إىل جمع إحصاءات شـاملة 
وتفصيلية عن الخصائص التشـغيلية والهيكلية للوحدات املشتغلة يف جميع األنشطة االقتصادية 
)أو بعض منها(. ومن أهداف التعداد االقتصادي األساسية وضع ِسجل لألعمال وتحديثه وإيجاد 

إطار للمعاينة يستخدم يف الدراسات االستقصائية اإلحصائية التي تجرى عىل فرتات متقاربة.

تعـداد الوحدات التجارية. يمكن إجراء تعـداد الوحدات التجارية إما كجزء من   -6-6
تعداد لالقتصاد بكامله، بما يف ذلك جميع األنشطة االقتصادية، أو كتعداد مستقل لقطاع تجارة 
التوزيـع أو أنشـطته فقط. ويالحظ أن تخطيط وتنظيـم التعداد وما يليه مـن تحويل للبيانات 
األساسـية املسـتقاة من التعداد إىل بنود بيانات يف إحصاءات تجارة التوزيع هي عملية تستغرق 
وقتاً طويالً وتستنفد موارد كبرية. وهو نهج مكلِّف، ويفرض عبئاً كبرياً عىل الوحدات املستجيبة، 
وقـد يقلِّل من معدالت االسـتجابة ومن ثم يؤثر عىل نوعية املعلومـات املجمَّعة. وقد يكون إجراء 
تعـداد كامـل للوحدات التجارية أمراً مفيـداً يف الحاالت التي ال يحتفظ فيها البلد بسـجل حديث 
لألعمال أو حني يوجد اهتمام كبري من جانب املسـتعملني بالبيانات اإلحصائية التفصيلية حسب 
املناطـق الجغرافية. وال ينبغي إجـراء تعداد للوحدات التجارية إذا وجدت وسـائل أخرى لجمع 

إحصاءات تجارة التوزيع وإنتاجها بنوعية عالية.

واملفـروض يف تعـدادات الوحدات التجارية أن توفِّر عداً كامالً للوحدات املشـتغلة   -7-6
باألنشـطة التجاريـة )بمــا يف ذلـك الوحدات الصغـرية يف القطاع غـري الرسـمي( يف نقطة زمنية 
معيَّنـة، وأن تكون نهجاً مناسـباً لتوليد إحصاءات التجارة املطلوبة عىل فـرتات زمنية طويلة. ومع 
ذلـك فالتعدادات محدودة من حيث محتـوى البيانات. ويوىص بأن تقوم البلدان التي ُتجري تعداداً 
لوحدات تجارة التوزيع كجزء من اسرتاتيجياتها لجمع البيانات بإجراء دراسات استقصائية بالعينة 
عىل فرتات دورية )سنوية أو فصلية أو شهرية( يف فرتة تكون أقرب ما يمكن بعد إجراء التعداد من 

أجل إيجاد مقياس دائم لنشاط التجارة وجمع بيانات أكثر تفصيالًً وأكثر التصاقاً بالقطاع.

وتضع بعض البلدان أُطر الدراسـات االسـتقصائية للمؤسسـات من قوائم يتم   -8-6
إعدادها من واقع بيانات التعداد االقتصادي أو من إطار ُيعد خصيصاً لهذا املجال. وهي ممارسة 
غري مرغوبة. وإنما يوىص عىل األقل بأن تقوم البلدان بإعداد ِسجل دائم لألعمال )الفقرة 6 - 30( 

بما يف ذلك جميع املؤسسات التجارية.

الدراسات االسـتقصائية بالعينة. كثرياً ما يسـتعمل اإلحصائيون تقنية الدراسات   -9-6
االسـتقصائية بالعينـة للحصول عـىل بيانات عن مجتمـع إحصائي كبري من الوحـدات اإلحصائية، 
وتنطـوي هذه التقنية عىل اختيار عينة من ذلك املجتمع وقياسـها. ونظـراً الختالف الخصائص بني 
الوحـدات يف املجتمع اإلحصائي، ُتسـتخدم يف عملية اختيار العينة تصميمـات علمية للعينة من أجل 
تقليـل احتمال إعطاء نظرة مشـوَّهة للمجتمـع اإلحصائي. ويتم التوصل السـتنتاجات عن مجموع 
الوحدات يف املجتمع اإلحصائي عىل أساس تقديرات مستقاة من بيانات الدراسة االستقصائية بالعينة. 
وتقنية الدراسات االستقصائية بالعينة هي أقل تكلفة من التعداد االقتصادي كوسيلة لجمع البيانات. 

ويمكن أن تتم هذه الدراسة االستقصائية بالعينة استناداً إىل نقطة زمنية معيَّنة أو غري ذلك.

ال يوجد تعريف دويل متفق عليه   42

“للتعداد االقتصادي”، فقد يكون 
للبلدان مسميات أخرى لنفس نوع 
الدراسة االستقصائية اإلحصائية، 

أو فهم مختلف. وقد ُيطلق عىل هذه 
العمليات اسم “تعداد الوحدات 

االقتصادية” أو “تعداد املنشآت” أو 
“تعداد املنشآت واملؤسسات”.
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الدراسـات االسـتقصائية بالعينة لتجارة التوزيع: نادراً ما تقترص الدراسـات   -10-6
االسـتقصائية بالعينة لتجارة الجملة والتجزئة يف مكاتب اإلحصاء الوطنية عىل اسـتمارة واحدة، 
وإنما تنطوي يف الغالب عىل مجموعة من اسـتمارات املسـح تختلف حسب الفرتات والخصائص 

األساسية، أي أنها تختلف من حيث:

النشـاط والحجم والشـكل القانوني ونوع العمليـة وأنواع المتغيـرات الداخلة في  )أ( 
االستبيان )رقم األعمال، النفقات، العمالة، متغيرات متخصصة أخرى(؛

خصائص إضافية عرضية قد تؤثر على محتوى الدراسة االستقصائية، مثل الموقع  )ب( 
الجغرافي للوحدة.

وضع عتبة للحجم من أجل تحديد املجتمع املستهدف. لعتبة الحجم يف الدراسات   -11-6
االسـتقصائية للتجـارة دور مهـم يف تحديد املجتمع املسـتهدف، وأحياناً يف تحديـد الوحدات يف 
مجتمـع العينة. وُتجرى معظم الدراسـات االسـتقصائية بالعينة للوحدات التـي تزيد عن عتبة 
معيَّنة من الحجم. وتختلف األسـباب يف ذلك، ومنها الرغبة يف تحديد حجم الدراسة االستقصائية 
والعبء الواقع عىل املسـتجيبني من دوائر األعمال، والرغبة يف تخفيف مشاكل االحتفاظ بِسجالت 
لوحـدات صغـرية. وال توجد توصيات دولية بشـأن الحجم املناسـب للعتبة. وإنمـا يرتك القرار 
لتقدير كل مكتب إحصائي، كما قد يختلف األمر بني الدراسـات االسـتقصائية ملختلف أنشـطة 
التجـارة ومختلـف الفرتات. إالّ أنه من املستحسـن أن تقوم البلدان بإجـراء تقديرات عىل فرتات 
دورية للتغطية الناقصة يف الدراسـات االستقصائية نتيجة لعتبة الحجم وأن تصف يف تقاريرها 

هذه العتبة يف البيانات الفوقية التي تتيحها للمستعملني.

أنواع الدراسات االستقصائية لجمع بيانات عن الوحدات التجارية. توجد عموماً   -12-6
ثالثة أنواع من الدراسـات االستقصائية بالعينة تناسـب جمع املعلومات عن الوحدات التجارية، 
ويتوقـف ذلك عـىل الوحدات التي تدخل يف العينـة و/أو يجري االتصال بهـا، وهذه األنواع هي 
الدراسـات االسـتقصائية للمؤسسـات، والدراسات االسـتقصائية لألرُس املعيشـية، والدراسات 
االسـتقصائية للمؤسسات واألرُس املعيشـية معاً. ويتوقف اختيار نوع الدراسة االستقصائية عىل 

النظام اإلحصائي للبلد واملوارد املتاحة للمكتب اإلحصائي.

الدراسـات االستقصائية للمؤسسـات. هي تلك التي تكون فيها وحدات املعاينة   -13-6
مؤسسـات )أو الوحـدات اإلحصائيـة التي تنتمي إىل مؤسسـات مثل املنشـآت أو الوحدات التي 
تقوم بنوع معنيَّ من النشـاط( باعتبارها وحدات مبلِّغـة أو وحدات منظورة تؤخذ منها أو عنها 
البيانات. ويف الدراسـات االسـتقصائية لألرُس املعيشـية، من جهة أخرى، تكون األرُس املعيشـية 
هي وحدات املعاينة، وهي وحدات اإلبالغ والوحدات املنظورة يف الوقت نفسـه. أما يف الدراسـات 
االسـتقصائية لألرُس املعيشية واملؤسسـات معاً، فيتم اختيار عينة من األرُس املعيشية، وُتسأل كل 
ل مؤسسة غري مساهمة )وتسمى أيضاً  أرسة معيشـية عما إذا كان أي من أفرادها يمتلك أو يشـغِّ
مؤسسـة من مؤسسات القطاع غري الرسمي يف البلدان النامية(. وتستعمل قائمة املؤسسات التي 
يتم الحصول عليها بهذا الشكل كأساس الختيار املؤسسات التي يتم جمع بيانات عنها يف النهاية. 
وتفيد الدراسات االستقصائية لألرُس املعيشية واملؤسسات معاً يف تغطية املؤسسات غري املساهمة 

فقط )أي األرُس املعيشية(، وهي كثرية وال يمكن تسجيلها بسهولة.

إطار املعاينة. ال بد إلجراء أي دراسة استقصائية من وجود إطار معاينة للوحدات   -14-6
اإلحصائية، ألن اإلطار يوفِّر األسـاس الختيار وحدات العينة. وحسب مصدر إطار املعاينة، يمكن 
تصنيف الدراسات االستقصائية إما عىل أنها تقوم عىل أساس القائمة أو عىل أساس املنطقة. ويف 
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الدراسات االستقصائية القائمة عىل أساس القائمة يتم اختيار العينة األصلية من قائمة موجودة 
سـلفـاً للمؤسسات أو األرُس املعيشـية. ويف الدراسات االسـتقصائية القائمة عىل أساس املنطقة 
تكون وحدات املعاينة األصلية عبارة عن مجموعة من املناطق الجغرافية. وبعد إكمال مرحلة من 
مراحل االختيار أو أكثر، يتم تحديد عينة من املناطق وُتعد قائمة باملؤسسـات أو األرُس املعيشـية 

فيها. ومن هذه القائمة يتم اختيار العينة وجمع البيانات عىل أساسها.

الدراسات االستقصائية للمؤسسـات. يفرتض يف إجراء الدراسات االستقصائية   -15-6
للمؤسسـات وجود إطار معاينة للمؤسسـات التجارية. ويتوفر إطار املعاينة من ِسجل األعمال، 
إن وجد هذا الِسـجل لدى املكتب اإلحصائي ليساعد يف إجراء مجموعة مختلفة من عمليات املسح 
)انظر الفقرة 6-30(. أما البلدان التي ال تحتفظ بِسجل أعمال حديث، فيوىص بأن تقوم بإعداد 
قائمة املؤسسـات التي ُتسـتخدم كإطار للعينة مـن آخر تعداد اقتصادي لديها. ويف الدراسـات 
االسـتقصائية للمؤسسات عىل أسـاس املناطق يتم أوالً اختيار عينة من املناطق ثم تجري عملية 
عـّد يف املناطـق املختارة مـن أجل وضع قائمة باملؤسسـات التـي تعمل يف املنطقة، وتسـتخدم 
هـذه القائمة كإطار للمعاينة من أجل اختيار املؤسسـات التي تدخـل يف العينة لجمع املعلومات 
ل بوجه عام يف الدراسـات االسـتقصائية ملؤسسـات تجارة التوزيع إجراؤها عىل  املطلوبة. ويفضَّ

أساس القائمة وليس عىل أساس املناطق، لألسباب التالية:

أن الدراسة االستقصائية على أساس القائمة تتسم بكفاءة أكبر من منظور المعاينة  )أ( 
مـن حيث حجم العينـة. أما النهج الذي يقوم على أسـاس المناطـق فينطوي على 
معاينة طبقية تحتاج إلى عينة أكبر من العينة على أسـاس القائمة من أجل تحقيق 

مستوى معيَّن من الدقة؛

أنه قد يصعب عّد المؤسسـات في منطقة معيَّنة. فبعض المؤسسات يمكن التعرُّف  )ب( 
عليها بسـهولة، ولكن المؤسسـات التي تقوم بها األُسر المعيشية التي تقوم بعملها 
في إطار األسـرة المعيشـية أو التي ليـس لها موقع ثابت يكون مـن الصعب عادة 

التعرف عليها؛

أن االحتفاظ بقائمة بالمؤسسـات من خالل ِسـجل إحصائـي لألعمال ذي أغراض  )ج( 
عامة هو أمر أوفر تكلفة من االحتفاظ بقائمة على أساس المناطق؛

أن المعاينة على أساس المناطق ال تناسب المؤسسات الكبيرة أو المتوسطة الحجم  )د( 
التي تعمل في عدة مناطق نظـراً لصعوبة جمع البيانات من أجزاء المؤسسات التي 
تقـع في إطار المناطق المختارة. وعالوة علـى ذلك، يعتبر أن من األفضل، من أجل 
تفادي عدم شمول أجزاء من المؤسسة، أن يتم جمع البيانات من المؤسسة بكاملها 

وليس من جزء منها.

ويوىص بأن تستعمل البلدان نهج الدراسة االستقصائية للمؤسسات عىل أساس   -16-6
املناطق يف جمع البيانات من املؤسسات التجارية الصغرية التي تعمل عادة يف القطاع غري الرسمي 
م من االقتصاد. ذلك أن وجود ِسـجل مناسـب لهذه املؤسسـات أو قائمة بها ليس  أو غيـر املنظَّ

وارداً يف كثري من األحيان. 

الدراسات االسـتقصائية لألرُس املعيشـية. ال يعرتف بمؤسسات األرُس املعيشية   -17-6
 التي هي ليسـت وحدات منتجة مسـاهمة ككيانات قانونية منفصلة عـن مالكيها )انظر الفقرة 
2 - 45(. ذلك أن األصول الثابتة واألصول األخرى املستخدمة يف عملية اإلنتاج التي تقوم بها تلك 
املؤسسات ال تنتمي للمؤسسات ولكن ملالكيها. ووضع قائمة مناسبة لتلك املؤسسات هو أمر غري 
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مجٍد أو أنه سيكون عايل التكلفة. ويوىص باتباع نهج الدراسات االستقصائية لألرُس املعيشية من 
أجل تغطية إنتاج تلك املؤسسات.

وملا كانت الدراسـات االستقصائية لألرُس املعيشية ُتجرى ألغراض جمع بيانات   -18-6
عـن القوة العاملة وعن إنفاق األرُس املعيشـية، فيمكن إضافة أسـئلة تتعلق باألنشـطة اإلنتاجية 
دون زيادة كبرية يف التكلفة. وهذا من شـأنه أن يجعل الدراسـات االسـتقصائية لألرس املعيشية 
أقل تكلفة عادة من إجراء دراسـات اسـتقصائية للمؤسسات عىل أساس املناطق لنفس الغرض. 
عىل أنه يالحظ أنه بما أن وحدة الرد عىل أسـئلة االسـتبيان يف األرُسة املعيشـية هي الفرد وليست 
املؤسسـة، فإن البيانات التي يمكن جمعها عن األنشـطة التجارية يف املؤسسة قد تكون محدودة 
بنفس القدر. وبإمكان بعض املكاتب اإلحصائية االحتفاظ بِسـجالت للسكان أو األرُس املعيشية، 
أو الوصول إىل هذه الِسـجالت، عىل األقل بالنسـبة للمناطق الحرضية، ومـن ثم يكون بإمكانها 
إجراء دراسات استقصائية لألرُس املعيشية عىل أساس القائمة. عىل أن وجود تلك الِسجالت ليس 

شائعـاً، ومن ثم فإن معظم الدراسات االستقصائية لألرُس املعيشية تجري عىل أساس املناطق.

عيوب الدراسـات االستقصائية لألرس املعيشـية. أهم عيوب استعمال الدراسات   -19-6
االسـتقصائية لألرُس املعيشـية من أجل جمع بيانات عن املؤسسـات التجارية غري املساهمة هي 
أن العينات املسـتخدمة يف تلك الدراسـات االسـتقصائية مصمَّمة من أجل الحصول عىل تغطية 
تمثيلية لتوزيع األرُس املعيشـية ال ألنشـطتها التجارية. ومع أنه يمكن أن تكون تجارة التجزئة، 
التي هي يف الواقع بيع سلع وتقديم خدمات إىل املستهلكني النهائيني )األرس املعيشية(، منترشة يف 
املناطق بشكل يشبه انتشار السكان، إالّ أن التوزيعني مختلفان يف كثري من الحاالت، ألن األنشطة 

التجارية غالباً ما تكون متمركزة يف املناطق التجارية واألسواق.

الدراسات االستقصائية لألرُس املعيشية واملؤسسات معاً. يف الدراسات االستقصائية   -20-6
لألرس املعيشـية واملؤسسـات معاً يجري اختيار عينة من األرس املعيشية ويوّجه سؤال إىل كل أرسة 
معيشية عما إذا كان أي من أفرادها هو صاحب مؤسسة، أي أنه املالك الوحيد أو رشيك يف مؤسسة 
غري مسـاهمة تقوم بنشاط اقتصادي )بما يف ذلك التجارة(. ثم يتم جمع بيانات عن كل املؤسسات 
التـي يتم التعرف عليها )أو عن عينة منها( سـواًء بشـكل مبارش من الشـخص الـذي يجيب عىل 
االسـتبيان نيابة عن املؤسسـة أو يف مرحلـة الحقة من جمع البيانات. ومن ثـم فإن الخاصية التي 
تميِّز الدراسة االسـتقصائية املختلطة لألرُس املعيشية واملؤسسات عن الدراسة االستقصائية لألرُس 
املعيشـية هي أنها تجمع معلومات عن املؤسسـات يف حد ذاتها، بينما تجمع الدراسة االستقصائية 
لـألرس املعيشـية معلومات عن األشـخاص واألرُس املعيشـية، بمـا يف ذلك، إن أمكن، مسـاهماتهم 

الشخصية يف املشاريع.

ويوىص بإجراء دراسات استقصائية مختلطة لألرُس املعيشية واملؤسسات أيضاً   -21-6
من أجل الحصول عىل بيانات عن املؤسسـات الصغرية غري الداخلة يف الدراسـات االسـتقصائية 
للمؤسسـات عىل أساس القوائم. ويجب أن ُتدرك البلدان أن هذه الدراسات االستقصائية يعرتيها 
عيوب تشـبه ما يعرتي الدراسات االستقصائية للمؤسسات عىل أساس املناطق، وهي عدم كفاءة 
تصميـم العينـة وصعوبة التعامل مع املؤسسـات التي لهـا وحدات إنتاجية يف أكثـر من موقع. 
ل الدراسات االستقصائية املختلطة لألرُس املعيشية واملؤسسات عىل الدراسات  وبشـكل عام تفضَّ
االستقصائية لألرُس املعيشية أو الدراسات االستقصائية للمؤسسات عىل أساس املناطق عند جمع 
بيانات عن الوحدات التجارية الصغرية غري الداخلة يف الدراسـات االسـتقصائية للمؤسسات عىل 

أساس القوائم، أو تقدير إنتاج تلك املؤسسات.
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النهج املعدَّل للدراسـات االستقصائية لألرُس املعيشية واملؤسسات معاً. من أجل   -22-6
تفادي عيوب نهج الدراسـات االسـتقصائية املختلطة لألرُس املعيشـية واملؤسسات )انظر الفقرة 
6 - 21( تتبـع بعـض البلدان 43 صيغة معدَّلة لهذا النهج تنطوي عـىل قوائم مزدوجة ومتنافية 
لكل من: )أ( األرُس املعيشـية واألفراد يف األرُس املعيشـية الذين يديرون أعماالً فيها، )ب( املنشآت 
يف مناطق العينة. ويف مرحلة إعداد القوائم، تجري زيارة كل منشـأة يف املناطق املختارة من أجل 
ل النهج املعدَّل  إعداد قائمة كاملة للمنشـآت التي تدخل يف نطاق الدراسـة االسـتقصائية. ويفضِّ
للدراسات االستقصائية املختلطة لألرُس املعيشية واملؤسسات عىل الدراسات االستقصائية القائمة 
ـن نوعية البيانـات عن الوحدات الصغرية جـداً والصغرية، خاصة  عىل أسـاس املناطق ألنه يحسِّ

الوحدات املتنقلة، وذلك مقارنة بالوحدات ذات املوقع الثابت.

العبء عىل املجيبني عىل االستبيان. ينبغي أن يكون تخفيف العبء عىل املجيبني   -23-6
من األهداف التي تراعيها مكاتب اإلحصاء الوطنية عند تصميم الدراسـات االسـتقصائية لتجارة 

التوزيع وإجرائها.

وينبغـي إيـالء اهتمام خاص ملوضـوع العبء عىل املسـتجيبني. ومن أجل ذلك   -24-6
توىص البلـدان بتنسيق عملية جمع البيانات سواًء داخليـاً يف مكاتب اإلحصاء عن طريق اإلرشاف 
املركزي عىل تحديد أُُطر املعاينة واختيار العينات، أو عىل املسـتوى الخارجي باسـتعمال موارد 

املعلومات املتاحة مثل الِسجالت اإلدارية إىل أقىص حد ممكن، وذلك تخفيفاً عىل املستجيبني.

مصادر البيانات اإلدارية  -  2

مصـادر البيانات اإلدارية. تنشـأ هذه املصادر اسـتجابة لترشيعات أو لوائح   -25-6
تنظيميـة، وينتـج عـن كل الئحة تنظيميـة )أو مجموعة لوائـح ذات صلة باملوضوع( ِسـجل 
للوحدات — مؤسسـات أو أفراداً، إلخ. — التي تنطبق عليها تلك اللوائح، وبيانات ناتجة عن 
تطبيق اللوائح. ويشـار إىل الِسـجل والبيانات بشـكل جماعي يف املكاتب اإلحصائية باعتبارها 
مصدر بيانات إداري. وتحتفظ السـلطات اإلدارية بِسجالت للوحدات استجابة ملتطلبات إدارية 
ترشيعية أو الستعمالها الداخيل ملساعدة الوحدات يف إدارة عملياتها. ويمكن للمكاتب اإلحصائية 
االستفادة من البيانات الصادرة عن املصدر اإلداري، إالّ أنه يوىص حني تستخدم البلدان مصادر 
البيانات اإلدارية ألغراض إحصائية أن تنتبه بشكل خاص إىل محدودية تلك البيانات وأن تصف 

هذه الحدود يف بياناتها الفوقية.

مصـادر البيانـات اإلدارية التي لدى القطـاع الخاص. باإلضافة إىل اسـتعمال   -26-6
مصادر البيانات اإلدارية املنشـأة بموجب ترشيع أو قواعد تنظيمية، تستطيع املكاتب اإلحصائية 
الحصـول عىل بيانات معيَّنة من مزودي بيانات من القطاع الخاص. ويعمل مزودو البيانات من 
القطاع الخاص 44 عىل أسـاس تجاري؛ ولذلك يقتـيض نقل البيانات منهم إىل املكاتب اإلحصائية 

إبرام عقد أو دفع رسوم.

أهم مزايا استعمال مصادر البيانات اإلدارية. فيما ييل قائمة بأهم مزايا استعمال   -27-6
مصادر البيانات اإلدارية: 

التغطيـة الكاملة للمجتمع اإلحصائـي الذي تنطبق عليه العمليـة اإلدارية واحتمال  )أ( 
انخفاض معدل عدم االستجابة من الوحدات؛

منها مثالً الهند والفلبني.  43

من أمثلة مزودي البيانات من القطاع   44

الخاص يف اململكـة املتحدة لربيطانيا 
 العظمى وآيرلندا الشمالية: 

.Dun and Bradstreet
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تالفـي وضع عبء على المسـتجيبين. ذلك أن الوحدات المسـتجيبة تقدِّم البيانات  )ب( 
كجزء من اإلجراءات اإلدارية؛ 

حصول المكاتب اإلحصائية على البيانات من مصدر إداري هو أقل تكلفة من إجراء  )ج( 
دراسة استقصائية؛

هذه الِسجالت مناسبة لتغطية أصغر قطاع من مجتمع الوحدات، وهو قطاع ال يسِهم  )د( 
ل نسبة مهمة من عدد الوحدات في المجتمع؛ كثيراً في التقديرات ولكنه يشكِّ

احتمال األخطاء أقل منه في عملية المعاينة في الدراسات االستقصائية؛ )هـ( 

بعـض البيانات قد تكـون أكثر دقة نظراً لما تقوم به السـلطات اإلدارية من تدقيق  )و( 
للبيانات.

العيوب الرئيسية يف مصادر البيانات اإلدارية تشمل ما ييل:  -28-6

االختالفـات بين المفاهيم اإلدارية والمفاهيم اإلحصائية. لما كانت العمليات اإلدارية  )أ( 
تخرج عن سيطرة المكاتب اإلحصائية فإن المفاهيم الخاصة بالمتغيرات والوحدات 
فيمـا يتعلق بتغطيـة البيانـات والمحتوى والنوعية واالتسـاق تتفق مـع األغراض 
اإلداريـة، ممـا يُحد من إمكانيـة اسـتعمال البيانـات اإلدارية من أجـل التقديرات 

اإلحصائية وألغراض التحليل؛

ضعـف التكامل مع البيانـات األخرى من النظام اإلحصائي. وهذه المشـكلة تظهر  )ب( 
على وجه خاص حين ال تتفق الوحدات اإلدارية مع الوحدات اإلحصائية إما بسـبب 
االختـالف في المفاهيـم أو بســبب اختـالف أرقـام التعريف. وحتى في الحاالت 
التـي تكون فيهـا المتغيرات الموجـودة في الِسـجالت اإلدارية متفقــة تماماً مع 

احتياجات المكاتب اإلحصائية، قد تنشأ مشكلة مضاهاة تحول دون استعمالها؛

مخاطـر عدم الثبات. تتعرَّض العمليات اإلدارية للتغيير اسـتجابة إلى التشـريعات  )ج( 
الجديـدة دون اعتبار ُيذكر ألثر ذلك على السالسـل اإلحصائية. وقد يؤدي ذلك إلى 

تحيُّز ناتج عن النظام؛

ز عـادة على المتغيرات  حتـى حين تدقق السـلطات اإلدارية في البيانات فإنها تركِّ )د( 
التي تتصل بعملياتها اإلدارية. وقد ال ُتطبق نفس مسـتوى التدقيق على المتغيرات 

التي تهم الجهات اإلحصائية؛

قد ال تتاح البيانات للجهات اإلحصائية إالّ بعد تأخير غير مقبول؛ )هـ( 

هناك صعوبات قانونية من ناحية الوصول إلى المعلومات والسرية. )و( 

ويـوىص بـأن يقوم جامعـو إحصاءات تجـارة التوزيع بالتعـرف عىل مصادر   -29-6
البيانـات اإلداريـة املتاحـة يف بلدهم واسـتعراضها واسـتخدام أكثرها مالءمة ألغـراض تجميع 
إحصاءات تجارة التوزيع. ومن شأن ذلك أن يساعد كثرياً يف تقليل العبء عىل املستجيبني وتقليل 
تكلفة الدراسـات االسـتقصائية. وليس للمزايا أو املساوئ النسـبية املذكورة أعاله قيمة مطلقة، 
ذلك أن وجودها ومدى تأثريها يختلفان باختالف الظروف. ومن ثم ينبغي النظر إىل االستعراض 
باعتبـاره يوفِّـر قائمة مرجعية يمكن اسـتخدامها يف عمليـة اتخاذ القرار. ومـن أمثلة املصادر 
اإلدارية املناسـبة جداً مصادر سـلطات الرضائب )بشـأن املعلومات الرضيبية واملتصلة برضيبة 

القيمة املضافة عىل الوحدات(، وسلطات الجمارك، وِسجالت التأمني االجتماعي، إلخ.



التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع، 2008 110

ِسجل األعمال كإطار للدراسات االستقصائية اإلحصائية  -  3

الحاجـة إىل وجود ِسـجل لألعمال. يفرتض يف أي تنظيم لدراسـة اسـتقصائية   -30-6
للمؤسسات العاملة يف تجارة التوزيع، وإجراء مثل تلك الدراسات، وجود إطار معاينة مناسب، أي 
مجموعة من الوحدات يمكن أخذ عينة منها، مع وجود تفصيالت عنها تستخدم يف عملية التقسيم 
الطبقـي للعينة وألغراض املعاينة واالتصال. ومـن حيث املبدأ يجب أن يحتوي إطار املعاينة عىل 
جميع الوحدات يف املجتمع اإلحصائي املسـتهدف إلجراء الدراسـة االستقصائية، دون ازدواج أو 
إغفال. ويوىص باسـتخدام ِسجالت األعمال التي تحتفظ بها البلدان ألغراض إحصائية باعتبارها 

أنسب مصدر يمكن أن يؤخذ منه إطار املعاينة للدراسات االستقصائية لتجارة التوزيع.

الِسـجل اإلحصائي لألعمال. الِسـجل اإلحصائي لألعمال هو، عموماً، عبارة عن   -31-6
قائمة شـاملة بجميع املؤسسات وجميع الوحدات التي تعمل يف أي اقتصاد وطني، مع خصائص 
كل منها. وهو أداة من أدوات إجراء الدراسات االستقصائية اإلحصائية، كما أنه مصدر لإلحصاءات 
يف حد ذاته. ويقوم إنشـاء ِسجل إحصائي لألعمال وصيانته يف معظم الحاالت عىل أساس أحكام 
قانونية، ألن نطاق هذا الِسجل ومدى تغطيته تحددهما عوامل خاصة بكل بلد. ويوىص، كأفضل 
خيار، بأن يؤخذ اإلطار اإلحصائي لكل دراسـة اسـتقصائية للمؤسسات يف قطاع تجارة التوزيع 
قائمة عىل أسـاس الِسجالت، من ِسـجل أعمال إحصائي واحد متعدد األغراض يحتفظ به مكتب 
اإلحصـاء، بدالً مـن ِسـجالت منفصلة يسـتعمل كل منها لغرض دراسـة اسـتقصائية واحدة. 
وهناك سـببان رئيسـيان الستخدام ِسـجل إحصائي واحد لألعمال. أولهما، وأهمهما، أن الِسجل 
اإلحصائي لألعمال ييرسِّ استعمال النموذج املختار للوحدات اإلحصائية وييرسِّ تصنيف الوحدات 
وفقاً للمعايري النظرية املتفق عليها لجميع الدراسـات االستقصائية. وثانيهما أن من األجدى، من 
حيـث الكفاءة، أن يعهـد إىل وحدة تنظيمية واحدة يف املكتب اإلحصائي الوطني باملسـؤولية عن 
االحتفاظ باإلطار اإلحصائي، بدالً من وجود وحدات مسـؤولة عن األُطر اإلحصائية لكل دراسـة 

استقصائية.

إنشاء ِسجل إحصائي لألعمال. نقطة االنطالق يف إنشاء ِسجل إحصائي لألعمال   -32-6
هـي الِسـجالت اإلدارية املتاحة، أي ِسـجالت املؤسسـات التي تنشـأ ويحتفظ بها دعمـاً لتنفيذ 
ترشيعـات أو لوائـح تنظيمية معيَّنة. وإذا كان املسـتعمل هو ِسـجل إداري واحد، فإن الِسـجل 
اإلحصائي لألعمال القائم عىل أسـاس هذا الِسـجل سـيكون ناقصاً من ناحية التغطية واملحتوى 
ولن يوفِّـر إطاراً إحصائياً مناسـباً للمعاينة السـتخدامه يف الدراسـات االستقصائية اإلحصائية 
املقبلة. وحبذا لو تسـعى البلدان إىل تحسني تغطية ِسـجالتها اإلحصائية لألعمال ومحتواها عن 
طريـق إدمـاج البيانات املقدمة من مختلف املصادر اإلدارية. وينبغي قبل اسـتعمال أي ِسـجل 
إداري أن تدرسه مكاتب اإلحصاء دراسة جيدة من ناحية تغطيته للوحدات ونوعية البيانات التي 
يحتويها. ومن الجدير بالذكر أن الربط بني البيانات ال يتسنى إالّ يف وجود رقم واحد لكل مؤسسة 

من مؤسسات األعمال.

االحتفاظ بالِسـجل. لكي يكون الِسـجل اإلحصائي لألعمال مناسباً الستخدامه   -33-6
كإطـار مركـزي للمعاينـة واملوازنة يف جميع الدراسـات االسـتقصائية اإلحصائيـة، بما يف ذلك 
الدراسـات االسـتقصائية لتجارة التوزيع، فال بد من أن تكون بياناته حديثة وذات نوعية جيدة. 
لة يف الِسجل ال تظل ثابتة مع مرور الوقت: فقد تندمج  ومن الناحية العملية فإن املؤسسات املسجَّ
الوحـدات القانونية التي تملكهـا أو تنفصل أو تتوقف عن العمل؛ وقد تغريِّ أنشـطتها اإلنتاجية 
أو تنقل موقعها؛ وقد تنشـأ مؤسسـات جديدة )ميالد( وقد تخرج مؤسسـات قائمة من السـوق 
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)وفاة(. ولهذه األسـباب يوىص بتحديث الِسجل اإلحصائي لألعمال بشكل منتظم ليبني التغريات 
يف الحركة الديناميكية للمؤسسات. وإذا لم ُتدخل تحديثات منتظمة عىل ِسجل األعمال فإنه يفقد 

قيمته برسعة حيث تصبح بياناته قديمة وال تعكس الواقع.

املصادر الالزمة إلنشاء وصيانة ِسجل إحصائي لألعمال. من حيث املبدأ، تستخدم   -34-6
املصادر التي تسـتعمل يف إقامة الِسجل اإلحصائي لألعمال يف تحديثه أيضاً. وتشمل هذه املصادر 

ما ييل:

التعـداد االقتصـادي. توفِّر التعدادات االقتصادية )انظر الفقـرة 6 - 5( عملياً أكثر  )أ( 
القوائم شـموالً للوحدات في البلد وللروابط فيما بينها، وعلى أساسـها ُيعد الِسـجل 
اإلحصائـي لألعمال ثم ُتدخـل عليه التحديثات. ويوصى باالسـتفادة من التعدادات 

االقتصادية في الحاالت المبيَّنة في الفقرة 6 - 6 أعاله؛

مصـادر البيانـات اإلداريـة. ُتعد مصادر البيانـات اإلدارية من أهـم المصادر التي  )ب( 
يقوم على أساسها إنشاء الِسجل اإلحصائي لألعمال )انظر الفقرة 6 - 32(؛ ولو أن 
هناك عدداً من المشـاكل في اسـتخدام هذه المصادر وتحديثها. ومن أمثلة مصادر 
البيانات اإلدارية التي تستخدم في إقامة ِسجل األعمال وتحديثه ُنظم تسجيل األعمال 
وُنظـم ضريبة القيمة المضافـة، وُنظم ضريبة المرتبات، والِسـجالت التي تحتفظ 
بهـا الحكومة من أجل إدارة تأمين البطالة والتأمين االجتماعي وغيرها من البرامج. 
إالّ أن تلك الِسـجالت تحتاج إلى اسـتعراض دقيق لتحديد مدى اكتمالها ومناسبتها 
مة أساسـاً لتلبية احتياجات  إلنشـاء ِسـجل األعمال ومدى دقتها، ألنها ليسـت مصمَّ
الدراسـات االستقصائية االقتصادية. ومن المعروف أن بعض هذه المصادر يشتمل 
علـى وحدات غير عاملـة؛ كما أن بها أوجه نقص من ناحية عرض تصنيف نشـاط 
الوحدات وجهات االتصال بها، ومن ناحية قدرتها على تتبُّع مسـار المؤسسات غير 

المساهمة التي يتغيَّر أصحابها؛

المعلومات المستمدة من الدراسات االستقصائية للمؤسسات. ُتعتبر المعلومات المستمدة  )ج( 
من الدراسات االستقصائية للمؤسسات مصدراً حيوياً إلنشاء الِسجل اإلحصائي لألعمال 
وتحديثـه، ألنها توفِّر معلومات جديدة عن التغيُّرات فـي عناوين جهات االتصال، وعن 

األعمـال التـي أُغلقت، وعن تغيير النشاط االقتصادي للوحدات، إلخ.؛

الدراسـات االستقصائية الخاصة بِسـجل األعمال. تأتي المعلومات الالزمة لتحديث  )د( 
الِسجل، والتي ال يمكن الحصول عليها سواء من المصادر اإلدارية التي يقوم الِسجل 
على أساسها أم من بيانات الدراسات االستقصائية، من دراسات استقصائية خاصة 
بِسـجل األعمال )ُيطلق عليها أحياناً الدراسـات االسـتقصائية لطبيعة العمل( ومن 

عمليات تسجيل مالمح المؤسسات التي يقوم بها موظفو ِسجل األعمال؛

المصادر المحتملة األخرى. تشمل هذه المصادر المعلومات التي تحتفظ بها جمعيات  )هـ( 
رجـال األعمال التجاريين عن أعضائها، ودفاتر دليل الهاتف أو القوائم الخاصة التي 
تعدها شـركات الهاتف، إلخ. ولكل مصدر من هذه المصادر خصائصه التي تميزه، 

ويجب دراسة هذه المصادر بدقة قبل اتخاذ قرار بشأن االستفادة منها.

وبشكل عام، ينشأ الِسجل اإلحصائي لألعمال عىل أساس ِسجل واحد لكل منشأة   -35-6
وِسجل واحد لكل مؤسسة، مع تحديد الصلة بني كل منشأة واملؤسسة التي تنتمي إليها. وبالنسبة 
ل املكتب املركزي وتصنَّف كل منشـأة تقاطعيـاً مع املكتب  للمؤسسـات املتعددة املنشـآت يسـجَّ
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املركزي. ويوىص بأن تقوم البلدان بوضع نظام ترميز مناسب للمؤسسات واملنشآت من أجل إقامة 
الروابط التنظيمية بينهما، كما هو مبنيَّ يف الشـكل السـادس - 1 فيما ييل. ويتيح ترميز العالقة 
إمكانية تحديد الفائض التشـغييل للمنشـأة الرئيسـية ونسـبته إىل الوحدات املساِعدة، واحتساب 
نواتج الوحدات الفرعية كاسـتهالك وسيط يف املنشـأة التي تستهلكها. والرشكات القابضة ليست 
وحدات مسـاِعدة ألن املهام التي تقوم بها يف توجيه الرشكات الفرعية ليسـت أنشـطة مسـاعدة. 

ويعامل نظام الحسابات القومية لعام 2008 الرشكات القابضة باعتبارها مؤسسات مالية.

وينبغي أن يحتوي الِسـجل اإلحصائي لألعمال، عىل األقل، عىل املعلومات التالية   -36-6
عن الوحدات التجارية:

اسم كل مؤسسة وموقعها الفعلي	 

العنوان البريدي، وقد يختلف عن الموقع الفعلي	 

اسـم المكتب الرئيسـي وعنوانه، أو المقر الرئيسـي للمؤسسـة والمنشآت التي 	 
ل جزًءا من المؤسسة المتعددة المنشآت تشكِّ

نوع النشاط االقتصادي، ووصفه أو رقمه الترميزي	 

التنظيم القانوني: مساِهمة أو غير مساِهمة	 

نـوع الملكيـة: عامـة )أي مملوكة للحكومـة المركزية أو حكومـات الواليات أو 	 
الحكومات المحلية(؛ أو خاصة وطنية أو خاصة تحت سيطرة أجنبية

عدد األشخاص المشتغلين	 

حجم المبيعات أو قيمة الناتج	 

مصدر المعلومات وتاريخها.	 

الشكل السادس - 1

 روابط الهرم التنظيمي بني مجموعة من املؤسسات، وبني املؤسسة واملنشآت 
التي تنتمي إليها

الوحدة املحلية 3
منشأة مساعدة

الوحدة املحلية 2
منشأة

الوحدة املحلية 1
منشأة

وحدة محلية
منشأة

مؤسسة قابضة/منشأة تقوم 
أساساً كوحدة ملراقبة االستثمار

مؤسسة متعددة املنشآتمؤسسة من منشأة واحدة

مجموعـة 
املؤسسات
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طرق تجميع البيانات  - باء 

نقطـة البداية يف تجميـع إحصاءات تجـارة التوزيع هي البيانـات التي ترد يف   -37-6
الردود عىل اسـتبيانات الدراسـات االسـتقصائية اإلحصائية. وال تقترص عملية تجميع البيانات 
عىل مجرد حاصل جمع البنود الواردة يف االسـتبيانات. ذلك أن املكاتب اإلحصائية تقوم بعدد من 
عمليـات التدقيق والتثبت والعمليـات اإلحصائية عىل البيانات املجمَّعة بغـرض الوصول بها إىل 

املستوى املطلوب للناتج اإلحصائي. وأهم هذه اإلجراءات هي ما ييل.

التأكد من البيانات وتدقيقها. يمكن أن يخطئ الشـخص املجيب عىل االستبيان   -38-6
الخاص بإحصاءات التجارة يف ملء بيانات االستمارة اإلحصائية، كشأن أي مجيب عىل أي استبيان 
يف أي دراسـة اسـتقصائية. وتتأثر البيانات التي ُتجمع، حتى يف أحسن الدراسات االستقصائية 
اإلحصائية، بأخطاء االستجابة وعدم االستجابة بمختلف أنواعها. ولحل املشاكل الخاصة بالردود 
الناقصة أو غري السليمة أو غري املتسقة، تصبح عملية التحرير )تدقيق البيانات( واالحتساب جزًءا 
ال يتجزأ من جميع أنواع عمليات تجهيز البيانات يف الدراسـات االسـتقصائية اإلحصائية. وعملية 
التدقيق هي عملية فحص منهجي للبيانات الواردة من اسـتبيانات املجيبني من أجل التعرُّف عىل 
البيانات غري املقبولة، وغري املتسـقة، والتي تثري الشـكوك، وكذلك القيـم غري املحتملة، وذلك كله 
وفق معايري مقررة سلفاً. وهي عملية رضورية من أجل ضمان نوعية املعلومات التي يتم جمعها. 
ز عىل الِسجالت الفردية أو استمارات  وهناك عملية تدقيق صغرى )تسـمى تدقيق املدخالت( تركِّ
االستبيان، وهذه غري عملية التحرير الكيل التي تجري فيها عملية التدقيق عىل البيانات املجمَّعة.

التدقيـق االنتقائي )األكرب أثـراً( 45. التدقيق االنتقائي هو نهج يهدف إىل تحديد   -39-6
أولويـات التدقيـق، ومن ثم تقليـل التكلفة، وذلك أن التدقيـق هو من أكثر العمليات اسـتهالكاً 
للموارد يف إنتاج اإلحصاءات الرسـمية. وهو إجراء يستهدف بنود البيانات الصغرى أو الِسجالت 
التـي لها أثر كبري عىل نتائج الدراسـات االسـتقصائية لتجـارة التوزيع، دون غريهـا من البنود 
والِسـجالت. ويوىص أثناء توزيع املوارد عىل مختلف مراحل العملية اإلحصائية بأن تويل البلدان 

أولوية الستعمال التدقيق االنتقائي كوسيلة أكثر كفاءة لتدقيق بيانات تجارة التوزيع.

ويمكن أن تبدأ عملية تدقيق البيانات يف مرحلة إدخال البيانات )تدقيق املدخالت(   -40-6
أو بعدهـا )تدقيق املخرجات(. ويـوىص بإجراء تدقيقات التحرير التالية نظراً لفائدتها يف تحري 

األخطاء يف بيانات تجارة التوزيع:

التدقيقات االعتيادية: وتسـتعمل الختبار ما إذا كانت جميع األسـئلة التي يجب الرد  )أ( 
عليها قد أُجيب عليها بالفعل؛ 

تدقيقات الصالحية: وتسـتخدم الختبار ما إذا كانت األجوبة مقبولة إحصائياً. وفيها  )ب( 
تقـارن اإلجابة عن بند معيَّن مـن بنود البيانات في االسـتبيان مقابل نطاق للقيمة 
محـدَّد لهذا الغرض، وأي مالحظة تقع خارج نطـاق القيمة المقرَّر ينبغي أن يعيد 

ع البيانات النظر فيها ويتخذ اإلجراء التصحيحي المناسب؛ مجمِّ

التدقيقـات الموضوعيـة: هـي مجموعة من التدقيقـات تقوم على أسـاس التحليل  )ج( 
اإلحصائـي للبيانات الواردة في أجوبة االسـتبيان. وتأخذ كثيـر من هذه التدقيقات 
شكل نسبة بين متغيرين، ينبغي أن تكون في حدود معيَّنة. وهناك أنواع أخرى من 
التدقيقات الموضوعية منها التدقيق الحسـابي، الذي يحـدِّد أن مجموع المتغيرات 

يجب أن يكون موافقاً لمجموع مقرَّر.

لالطالع عىل مزيد من التفصيالت انظر   45

 ECD STES Timeliness Framework:
)Selective (or Significance، عىل 

http://www.oecd.org/docum :املوقع
ent/21/0,2340,en_2649_34257_302

.14485_1_1_1_1,00.html
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ويمكن عادة اكتشـاف األخطاء العشـوائية الكبرية التي يقع فيها املجيبون عن   -41-6
طريـق تدقيـق البيانات من ناحية الوجاهة، مثالً عن طريق مقارنة البيانات املبلَّغ عنها مع القيم 
 السـابقة، أو مـع النِسـب يف البيانات املبلَّغ عنهـا يف حدود معقولة لنفس النوع من املؤسسـات. 

وال يمكـن ملكتب اإلحصاء أن يتحرى جميع األخطـاء التي يقع فيها املجيبون، ومن ثم فأيًّا كانت 
 دقة عملية تدقيق البيانات فلن تصل إىل ملف بيانات خال تماماً من األخطاء. فعىل سـبيل املثال، 

ال يمكن دائماً تحري األخطاء املنتظمة الثابتة، مثل إبالغ الوحدات التجارية بشكل ناقص عن رقم 
األعمال أو بشكل مبالغ فيه عن رقم املرصوفات.

املالحظـات املؤثـرة. بعـض اإلجابات سـيكون لها أكـرب األثر عـىل التقديرات   -42-6
ز  الرئيسية. وُيطلق عىل هذه املالحظات عادة اسم املالحظات املؤثرة. وبشكل عام ينبغي أن ترتكَّ
جهود التدقيق بشـكل أكرب عىل بنود البيانات من هذا النوع. واملؤسسـات الكبرية جداً هي، بوجه 

خاص، أحد مصادر املالحظات املؤثرة وينبغي تدقيق بياناتها كالً عىل حدة.

االحتساب. تشتمل معظم الدراسات االستقصائية التجارية عىل بيانات ناقصة،   -43-6
وهذا يثري مشـكلة بالنسـبة لتدقيق البيانات. وقد تكون البيانات ناقصة بالنسـبة لبند معنيَّ من 
بنود البيانات يف االسـتبيان )عدم اإلجابة عىل البند( أو قد ال تعيد الوحدة املختارة االسـتبيان بعد 
ملئه )عدم رد الوحدة(. وُتستخدم تقنية االحتساب من أجل تقدير البيانات الناقصة يف حالة عدم 
. أما عدم رد الوحدة عىل االستبيان فيتم التعامل معه عادة إما عن طريق إعادة  الرد عىل بند معنيَّ
توزيع األوزان أو احتساب البيانات من الفرتات السابقة لتلك الوحدة إذا كانت متاحة )اإلبدال( أو 

عىل أساس املعلومات اإلدارية املتاحة عن الوحدة.

عدم اإلجابة عىل البند. تحدث عدم اإلجابة عىل البند أو اإلجابة الجزئية عىل البند   -44-6
حني ال تجيب الوحدة الداخلة يف العينة عىل جميع األسئلة املتصلة بالبند، بأن تكون قد أجابت عىل 
جزء منها فقط. وقد توجد حاالت تجيب فيها الوحدة عىل جميع األسئلة ولكن بعض اإلجابات قد 
ال تكون منطقيًة أو قد توجد تناقضات بني بعض اإلجابات الواردة منها. ووجود هذه الحاالت من 
عدم االسـتجابة أو من البيانات غري السليمة يف مجموعة البيانات يؤثر عىل نوعية نتيجة الدراسة 

االستقصائية. ومن شأن وجود قواعد تدقيق مناسبة واتباعها أن يقلل كثرياً من هذه املشاكل.

عـدم رد الوحدة. مع أن الوحـدات املختارة يف العينة يقع عليهـا التزام قانوني   -45-6
بتقديم إجابات عىل أسـئلة االسـتبيان الذي يجريه املكتب اإلحصائي، ويمكن أن تقع تحت طائلة 
القانون يف حالة عدم الرد، فإن الواقع هو أن هذا الرشط ال يقيض عىل مشـكلة عدم االسـتجابة. 
وقد تحدث عدم االستجابة نتيجة ألي من األسباب التالية: عدم وجود الوحدة املشمولة يف الدراسة 
االستقصائية، وعدم فهم املجيبني ألهمية البيانات، ورفض اإلجابة، ونقص املعرفة بكيفية اإلجابة، 

ونقص املوارد، وعدم وجود املعلومات املطلوبة.

وهناك وسـائل لتقليـل عدم الرد، منها زيادة التوعيـة بأهمية البيانات املطلوب   -46-6
جمعهـا، واإللحـاح عىل الوحـدات لكي تتعـاون مع السـلطات اإلحصائية عن طريق الوسـائط 
املطبوعة واإللكرتونية يف بداية انطالق الدراسـة االستقصائية، وإرسال مذكرات إىل الوحدات غري 

املستجيبة، فضالً عن تطبيق تدابري التنفيذ التي يتيحها الترشيع الوطني.

ُنهـج للتعامل مع عدم اإلجابة عىل بنـود معيَّنة. يتطلب عدم وجود إجابة اتخاذ   -47-6
خطـوات مـن أجل تقليل أثره عـىل التقديرات. وتوجد اسـرتاتيجيتان عامتـان للتعامل مع بنود 

البيانات الناقصة )عدم اإلجابة(:
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التغاضـي عـن جميـع االسـتمارات التي بهـا قيم ناقصـة واقتصـار التحليل على  )أ( 
االستمارات المعبأة بالكامل؛

احتسـاب البيانـات الناقصة لكي تكـون مصفوفة البيانات كاملـة. وُتطبَّق تقنيات  )ب( 
التحليل اإلحصائي على كامل مجموعة البيانات بمساعدة االحتساب.

ويؤدي اتباع النهج األول إىل إهمال البيانات الواردة يف االسـتمارات غري الكاملة   -48-6
حتى وإن كانت صحيحة، ولذلك فمن األنسـب اسـتعمال االسـرتاتيجية الثانية للتعامل مع عدم 
الرّد عىل بعض البنود. وذلك أنه ال ينبغي اعتبار قيمة بنود البيانات الناقصة من اإلجابة األصلية 
صفراً، بشكل تلقائي، أو االعتقاد بذلك، وإنما ينبغي تطبيق طرق احتساب مناسبة. وبعد تحليل 
جميع البيانات باسـتخدام القواعد املقّررة سـلفاً، وإذا ُوِجد أن امللف به بيانات ناقصة، فتجرى 
عادة عملية احتسـاب كخطوة مسـتقلة لحل مشـاكل عدم االتسـاق يف البيانات التي لم ُتَحل يف 

املراحل األوىل من التدقيق اليدوي والحاسوبي.

ويعني االحتسـاب، عنـد وجود إجابة خاطئـة أو أكثر أو عدم وجـود إجابة يف   -49-6
أحد الِسـجالت أو أكثر، االسـتعاضة ببيانات تكون متسـقة داخلياً مع سـائر البيانات إىل درجة 
معقولـة. وهـي عملية يتم فيها مـلء الفراغات وإزالـة التناقضات وتـؤّدي إىل إنتاج ملف كامل 
ومتسق يحتوي عىل البيانات املحتََسبة. وتوجد عدة طرق لالحتساب تبدأ من اإلجراءات اإلحصائية 
البديهية والبسـيطة وتنتهي إىل تطبيقات معقَّدة. ويتوقف اختيار الطريقة املناسبة عىل الغرض 

من التحليل وعىل نوع البيانات الناقصة. ومن أكثر طرق االحتساب شيوعاً ما ييل:

المعالجة الذاتية: االحتسـاب على أساس قيم تبدو معقولة، ومن أمثلة ذلك احتساب  )أ( 
تكاليف العمالة إذا ُعرف عدد العاملين؛

ر في بند  احتسـاب القيمة الوسـيطة/المنوال: ُتحتََسـب القيمة الوسـيطة للمتغيِـّ )ب( 
البيانات الناقص. وبالنسـبة لبيانات الفئات ُيحتََسـب المنوال. ويمكن تحسين هذه 

الطريقة باحتساب القيمة الوسيطة من أجل إزالة أثر الِقيَم الُمبالَغ فيها؛

ما بعد التقسـيم الطبقي: يمكن تحسـين الدقة فيما يتعلق بجعل القيمة المحتََسبة  )ج( 
أقـرب ما تكـون إلى القيمـة الحقيقية إذا تم احتسـاب الوسيط/المنوال/الوسـط 
باستعمال المالحظات الواردة من الوحدات المتجانسة مع الوحدة الناقصة البيانات. 
ـم إلى  ولهذا الغرض ُتسـتخَدم طريقة ما بعد التقسـيم الطبقي، أي أن العيِّنة ُتَقسَّ

طبقات ثم ُيحتسب الوسيط/المنوال/الوسط لكل طبقة؛

اإلبـدال: تتوقف هـذه الطريقة على وجود بيانات قابلـة للمقارنة. ويمكن أن تكون  )د( 
البيانات المحتََسـبة هي الِقيَم الُمبلّغة من المؤسسـات في نفس المسـح في السنة 
الماضيـة، مـع تعديلها بما يعكس متوسـط الزيـادة )أو النقصان( فـي قيمة بند 

البيانات في الطبقة المعنية؛

طريقـة البطاقـات الباردة: ُتسـتخَدم مجموعة ثابتـة من الِقيَم تشـمل جميع بنود  )هـ( 
البيانـات. ويمكن إعداد هـذه الِقيَم باسـتعمال البيانات التاريخيـة، أو الخبرة في 
الموضوع، إلخ، ثم ينشـأ اسـتبيان “كامل” لتلبية احتياجات االحتسـاب الكامل أو 

الجزئي؛

طريقة البطاقات السـاخنة: وهي االستعاضة عن كل قيمة ناقصة بقيمة متاحة من  )و( 
بند “مانح”، أي من مشارك مماثل في نفس المسح. ويمكن اختيار المانح بطريقة 
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عشـوائية من مجموعـة من المانحين لها نفس الخصائص المقّررة سـلفاً. وتنشـأ 
قائمـة بالمانحين المحتَملين الذين تنطبق عليهم المعاييـر وُيختار أحدها بطريقة 
عشـوائية. وعند تحديد المانح يوضع الرقم الخاص به )الدخل السـنوي مثالً( بدالً 

من اإلجابة الناقصة أو غير الصحيحة؛

حسـاب أقرب الجيران أو المضاهاة بحسـب المسـافة: توَضع قيمـة البند الذي لم  )ز( 
ينجح في اختبار التدقيق على أسـاس القيمة في الِسـجل “األقرب” الذي نجح في 
التدقيق. وُيعرّف القرب هنا باسـتعمال دالة المسافة من حيث المتغيِّرات المعروفة 
األخرى. ويقـع االختيار على الوحدة ذات القيمة األقـرب للقيمة الناقصة باعتبارها 

“المانح”؛

االحتسـاب التتابعي بطريقة البطاقات السـاخنة: ُتَخزَّن الِقيَم الخاصة بالِسـجالت  )ح( 
التـي نجحت في اختبار التدقيق ويسـتعاض عـن القيمة الناقصة بدالـة من الِقيَم 
الُمختَزنـة. وهي تبدأ بالقيمة حسـب طريقـة البطاقات الباردة. والعيب الرئيسـي 
فـي هذه الطريقة أنهـا تؤّدي في كثير من األحيان إلى تعدد مرات اسـتعمال نفس 

المانحين مما يؤثِّر على التوزيع؛

االحتسـاب االنحداري )على أساس نموذج(: ُتسـَتعَمل قائمة بالمتغيِّرات المتنبأ بها  )ط( 
في الِسـجالت التي نجحت في اختبار التدقيق إلجراء انحدار للمتغيِّر. ثم ُتسـتخَدم 

معادلة االنحدار لحساب ِقيَم بنود البيانات الناقصة أو غير المتسقة.

ويف معظم ُنظم االحتسـاب ُيسـتخَدم مزيج من طرق االحتساب املذكورة أعاله.   -50-6
وفيما ييل الخصائص املطلوبة يف جميع طرق االحتساب:

يجب أن تكون الِسجالت المحتََسبة أقرب شبهاً قدر اإلمكان بالِسجالت التي لم تنجح  )أ( 
في اختبار التدقيق، مع االحتفاظ بأكبر قدر من بيانات المجيب على االستبيان قدر 

اإلمكان. ولذلك يجب أن يكون عدد المتغيِّرات )أو الحقول( في أضيق الحدود؛

يجب أن تستوفي الِسجالت المحتََسبة جميع اختبارات التدقيق؛ )ب( 

وضـع أعـالم )عالمات( تشـير إلى طرق االحتسـاب والمصـادر المسـتخَدمة فيه  )ج( 
وتعريفها.

ُنُهـج التعامل مع عدم الرّد من الوحـدات. إعادة توزيع األوزان هو النهج األكثر   -51-6
شـيوعاً يف التطبيق حني ال يأتي رّد عىل االسـتبيان اإلحصائي من الوحدة املُرَسل إليها االستبيان. 
ويشار إىل هذه الحالة بأنها عدم استجابة الوحدة. وتجري عملية إعادة توزيع األوزان عىل العيِّنة 
بحيـث تدخل فيها وحدات العيِّنة املجيبة فقط. ومن املمارسـات الشـائعة يف املكاتب اإلحصائية 
تحديد أوزان للعنارص يف العيِّنة. وهذه األوزان ُتسـتخَدم ألغراض منها توسـيع معلومات العيِّنة 
إىل مستوى املجتمع املستهَدف. ويمكن من جهة أخرى التعامل مع مشكلة عدم استجابة الوحدة 
باتباع ُنهج مشـابهة للُنهج املسـتعَملة يف عـدم الرّد عىل بند معنّي، أي مختلف أنواع االحتسـاب 
سواًء من الفرتات السابقة املتاحة لنفس الوحدة )اإلبدال( أم عىل أساس املعلومات اإلدارية املتاحة 

عنها.

إجـراءات التجميع. بعـد أن تعالَج البيانـات عرب التدقيق للتعامل مع مشـكلة   -52-6
. ويشمل التجميع رفع قيمة العيِّنة  عدم االسـتجابة، إلخ، فإنها تستعَمل يف تقدير مستوى املتغريِّ
بمعاِمل يقوم عىل أساس تجزئة العيِّنة )أو معاِمل يقوم عىل أساس البيانات الواردة يف االستبيانات 
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الكاملة( لكل خلية يف العيِّنة الطبقية من أجل الحصول عىل مسـتويات البيانات للمجتمع الداخل 
يف اإلطار اإلحصائي. وتسـتخِدم عملية التجميع البيانات التي تم تدقيقها يف حسـاب قيمة تمثِّل 
جميع الوحدات. وإذا كانت املعلومات عن املتغريِّ املساعد املتصل باملتغريِّ قيد الدراسة متاحة عن 
الوحدات املوجودة يف العيِّنة وكذلك يف إطار املعاينة، فيمكن تطبيق تقنيات إحصائية أكثر تقّدماً 

عىل تلك املعلومات لغرض التجميع.

الِقيَم الخارجة. الِقيَم الخارجة هي فئة خاصة من املالحظات ذات التأثري، وهي   -53-6
صحيحـة يف حّد ذاتهـا ولكنها غري عادية بمعنى أنهـا ال تمثِّل مجتمع العيّنـة ومن ثم يمكن أن 
تشـوه التقديرات. لذلك يوىص بتحديد الِقيَم الخارجة والتعامل معها بحرص، ألنها قد تؤّثر عىل 
التقديـرات تأثـرياً كبرياً. وإذا كان معاِمل التجميع كبرياً وكانـت القيمة الخارجة داخلة يف العيِّنة 
فإن التقدير النهائي سيكون أكرب من القدر املطلوب بشكل ملحوظ، ويحتََمل أن يكون غري تمثييل 
إىل حٍد بعيد نظراً لتأثري قيمة ُمبالَغ فيها عليه. وأبسـط طريقة للتعامل مع القيمة الخارجة هي 
إنقاص وزنها يف العيِّنة للتأكد من أنها ال تمثِّل إال نفسها، أو استخدام تقنيات إحصائية لحساب 

وزن للوحدة الخارجة يكون مناسباً بشكل أفضل.

اسرتاتجية جمع البيانات  - جيم 

ينبغي أن تغطي الدراسات االستقصائية اإلحصائية جميع الوحدات يف االقتصاد   -54-6
التي لها نشاط اقتصادي يف نطاق قطاع تجارة التوزيع )انظر الباب زاي من التنقيح 4 للتصنيف 
الصناعي الدويل املوّحد( و/أو التي تكون مشمولة يف مصادر البيانات اإلدارية، وذلك لغرض جمع 
إحصاءات تجارة التوزيع وتجميعها. ويشمل هذا جميع الوحدات من جميع األحجام واألنواع بما 
يف ذلك الرشكات والوحدات غري املساهمة )األرس املعيشية(. وتشمل وحدات األرُس املعيشية جميع 
املؤسسـات التجارية الصغرية القائمة عىل أسـاس األرُس املعيشـية، والتي تعمل خـارج نطـاق 
األرُس املعيشـية يف موقع منفصل )مثل األكشاك يف أماكن األسـواق( أو التي ليس لها موقع ثابت 
)مثل األكشـاك املتنقلة عىل طريق عام، أو سيارات الباعة يف الطرق(. ويستعَمل تعبري “الوحدات 
غري املسـاهمة التابعة لألرس املعيشـية” )أو “وحدات القطاع غري الرسـمي”( يف البلدان النامية. 
أما يف معظم البلدان املتقدمة النمو فتتخذ الوحدات التابعة لألرس املعيشـية عادة شـكالً رسـمياً 
لة، ولو أن بعض الوحدات الصغرية التابعة لألرس  بدرجة أكرب يف صيغة مؤسسات صغرية ومسجَّ

املعيشية ربما تظل غري مسّجلة.

ومن أجل وجود تغطية كاملة لنشـاط تجـارة التوزيع، ينبغي للبلدان أن تضع   -55-6
اسـرتاتيجيتها الخاصة لجمع البيانات عىل أسـاس نهج متكامل يشـمل، مـن حيث املبدأ، جميع 
الوحدات التجارية من جميع أنواع أحجام املؤسسـات، بما يتفق مع ظروفها الخاصة اإلحصائية 
والتنظيميـة. وتوجد اختالفات كبرية بني الوحدات يف نطاق إحصاءات تجارة التوزيع فيما يتعلق 
بالتنظيم القانوني )مساهمة أو غري مساهمة(، والحجم )من املؤسسات الكبرية املتعددة املنشآت 
التي يعمل فيها أكثر من 250 من العاملني إىل املؤسسات الصغرية التي تتكون من منشأة واحدة 
ويعمـل فيهـا أقل من 10 من العاملني( ونـوع امللكية )قطاع عام، أو ملكية خاصة، أو سـيطرة 
أجنبية(. ويعرض الشـكل السـادس - 2 فيما ييل بياناً السرتاتيجية عامة لجمع البيانات ملختلف 

قطاعات االقتصاد.
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ويف أحـد طـريف النطاق توجد وحـدات الـرشكات التجارية املسـاهمة بموجب   -56-6

دسـتور البلد )الرشكات العامة(، وهي عادة كبرية، ويف الطرف اآلخر توجد املؤسسـات التجارية 

غري املسـاهمة التي تتسـم بمسـتوى منخفض من التنظيم. ويمكن وصف أنواع املؤسسـات عىل 

النحو التايل:

الشكل السادس - 2
اسرتاتيجية عامة لجمع البيانات ملختلف قطاعات االقتصاد أ

يف ِسجل األعمال
)إطار القائمة(

ليست يف ِسجل األعمال
)إطار غري القائمة(

الوحدات الصغريةالوحدات الكبرية

يكون شمولها عن 
طريق الدراسات 

االستقصائية بالعيِّنة
أو

عن طريق مصادر 
البيانات اإلدارية

 ليس لها 
موقع ثابت

 لها موقع
ثابت

إطار املنطقة

يكون شمولها عن طريق الدراسات 
االستقصائية بالعيِّنة

 1 

 2 

قطاع خاصقطاع عام

يكون شموله عىل أساس 
العد الكامل

القطاع 1:
الوحدات الكبرية يكون 
شمولها عن طريق العد 

الكامل

القطاع 2:
الوحدات األخرى يكون 

شمولها عن طريق 
الدراسات االستقصائية 

بالعينة
جميع الوحدات املوجودة يف ِسجل األعمال مستبعدة من إطار املناطق )أي من قطاع إطار  أ 

غري القائمة(.

مجموع مجتمع 
الوحدات املشتغلة يف أنشطة التجارة

المؤسسات العامة المساهمة. هذه المؤسسات هي عادة منّظمة تنظيماً عالياً وتحتفظ  )أ( 
بحسـابات لمعامالتها وتلتزم بتقديم بياناتها السنوية إلى السلطات المسّجلة فيها. 
ودليـل هذه الوحدات متاح دائماً. وال يتوقع أن يكون عددها كبيراً، وينبغي شـمول 

هذه المؤسسات على أساس العّد الكامل؛

المؤسسـات المسـاهمة الخاصـة والخاضعـة إلدارة أجنبية. تتحقـق تغطية هذه  )ب( 
المؤسسات بتقسـيمها إلى قطاعين: أحدهما يشمل الوحدات الكبيرة الحجم واآلخر 
يشـمل باقي المؤسسـات. وقد يكون قطاع المؤسسات الكبيرة الحجم في االقتصاد 
غير مناسـب لعمليات المسـح بالعيِّنـة ألن االختالفات في الحجم والنشـاط كبيرة 
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بالمقارنة بعدد الوحدات المعنية. لذلك ينبغي شمول المؤسسات في القطاع الكبير 
الحجم على أساس العّد الكامل إذا أمكن. أما المؤسسات األصغر، والتي يكون عددها 
كبيراً في الغالب، فهي أكثر تجانسـاً بالمقارنة بنظيراتها من القطاع األكبر حجماً، 

ويناسبها الدراسات االستقصائية بالعيِّنة بشكل أفضل؛

المؤسسـات الصغيـرة. هـذه الفئة من المؤسسـات الصغيـرة غير المسـاهمة أو  )ج( 
مؤسسـات األسر المعيشـية غير المساهمة يمكن تغطيتها حسـب أٍي من النهجين 

التاليين، ويتوقف هذا على ما إذا ما كانت المؤسسات مسّجلة أم ال:

عن طريق الدراسـات االسـتقصائية بالعيّنة، إذا لم تكن هذه املؤسسـات   ’1‘  
موجودة يف ِسـجل األعمـال اإلحصائي، أو باسـتخدام البيانـات اإلدارية 

)اإلقرارات الرضيبية للمؤسسات الصغرية(؛

من خالل تقنية الدراسـات االسـتقصائية املنطقية املتكاملة إذا لم يوجد   ’2‘  
سِجل للمؤسسات غري املساهمة )انظر الفرع دال أدناه(.

طريقة إجراء الدراسات االستقصائية  - دال 

حبـذا لـو قامت البلدان باسـتعراض تقنية الدراسـات االسـتقصائية املنطقية   -57-6
املتكاملة 46 باعتبارها أحد الخيارات إلعداد برنامج للدراسات االستقصائية يؤّدي بشكل كفء إىل 
حرص املعلومات اإلحصائية الشاملة من جميع املؤسسات العاملة يف االقتصاد، عىل اختالف أنواعها، 
بمـا يف ذلك مؤسسـات تجارة التوزيع. ويحتـاج تطبيق هذه التقنيـة إىل مجموعتني إحصائيتني 
ل أن يكون تعـداداً اقتصادياً، من  أساسـيتني من املعلومـات هما: )أ( تعداد من نوع مـا، ويفضَّ
أجل إنشـاء مجتمع إحصائي كامل للوحدات ينشـأ عىل أساسه إطار املعاينة واختيار العيِّنة. ويف 
حالة عدم وجود تعداد اقتصادي، فإن تعداد السـكان يكفي عادة، و )ب( وثائق مسـاندة جيدة 
عن عيِّنات من املناطق/مناطق العّد إليجاد خط أسـاس للعّد. وإذا تم تلبية هذين املطلبني، فإن 
الظـروف يف امليدان هي التي تحّدد اختيار أنسـب التصميمات ألي دراسـة اسـتقصائية لتجارة 

التوزيع.

وتتطلب منهجية هذه التقنية تقسيم املجتمع اإلحصائي إىل جزأين:  -58-6

إطار على أسـاس القائمة لعدد صغير نسبياً من الوحدات الكبيرة )يسمى فيما يلي  )أ( 
قطاع إطار القائمة(، وهي مؤسسـات مميّزة بوضـوح بوضعها القانوني عن باقي 
الوحـدات. وهـذا القطاع يمكن أن يجري عليه عّد كامـل أو خطة معاينة من مرحلة 

واحدة )غالباً ما تكون معاينة طبقية(؛

أما باقي الوحدات، )ويطلَق عليها فيما يلي قطاع إطار غير القائمة( فهذه ال يتسنى  )ب( 
إعـداد قائمة شـاملة لهـا، ومن ثم ال سـبيل إلى تغطيتهـا إالّ بنهج إطـار المنطقة 
)الجغرافية(. وُيطبَّق على هذا القطاع تصميم عيِّنة من مرحلتين )وفي حاالت معيَّنة 

قد يحتاج األمر إلى مراحل متعّددة(.

وتتيـح منهجية هـذه التقنية تغطية جميع األنشـطة االقتصاديـة يف االقتصاد   -59-6
بطريقـة متكاملـة، ولها ميـزة واضحة عـىل إجـراء مجموعة منفصلة من أنشـطة الدراسـات 
االستقصائية )ُتجرى كل واحدة منها بشكل مستقل عىل مجموعة واحدة من األنشطة االقتصادية( 

انظر اسرتاتيجيات لقياس الهيكل   46

الصناعي والنمو، دراسات يف الطرق، 
العدد 65 )منشورات األمم املتحدة، 

.)E.94.XVII.11 :رقم املبيع



التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع، 2008 120

لتغطية نفس املجال. ومن أهم مزايا هذه التقنية خفض نفقات الدراسـات االستقصائية. وعالوة 
عىل ذلك فإن تقنية الدراسـة االسـتقصائية املتكاملة تضمن عدم التداخـل يف تغطية مجموعات 
املنشـآت حسب نوع النشاط االقتصادي. وذلك أن كل منشأة يتم تصنيفها يف قطاع واحد ال غري. 
وتوفِّر منهجية هذه التقنية معلومات شـاملة يتم جمعها يف وقت قصري نسبياً وبموارد متواضعة 
نسبياً. وإذا تم تطبيقها بشكل جيد فإنها تزيل رضورة إجراء معاوضة بني محتويات الدراسات 

االستقصائية والوقت الالزم لنرش النتائج، وهذا أمر له دور كبري يف تصميم املسح.

الدراسة االستقصائية لقطاع إطار القائمة عىل أساس إطار القائمة. يف الدراسات   -60-6
االسـتقصائية التي ُتجرى باستخدام تقنية الدراسات االستقصائية املنطقية املتكاملة، ُيَعّد إطار 
القائمـة عادة من ِسـجل األعمـال أو دليل الوحدات الذي يشـمل جميع الوحـدات يف قطاع إطار 
القائمـة، باسـتخدام معيار الوضع القانونـي و/أو اإلداري الذي يميِّز الوحـدات “الكبرية” عن 
باقي الوحدات. وُتسـتخَدم هذه القائمة يف إجراء الدراسـة االستقصائية حسب التقنية املتكاملة، 
ومن األفضل أن يتم ذلك من خالل استبيانات ُترَسل بالربيد مع زيارات للمتابعة إذا اقتىض األمر. 
ويقوم تعريف املؤسسـات الكبرية املستعَمل هنا عىل أساس اعتبارات عملية، ويختلف من بلد إىل 
بلد. وتمثّل سـهولة إعداد إطار القائمة املعيار الوحيد األهم يف تعريف قطاع املؤسسـات الكبرية. 

ويشتمل إطار القائمة عادة عىل الفئات التالية التي يسهل تحديدها:

لة في  الشـركات التي يجري االتجار في أسـهمها بشكل علني )أي الشركات المسجَّ )أ( 
البورصات(؛

لة لدى جهات  الشـركات التي ال يجري التعامل على أسهمها )أي الشـركات المسجَّ )ب( 
حكومية مثل وزارة العدل أو وزارة التجارة أو ما شابه ذلك(؛

المؤسسات المملوكة للحكومة )المؤسسات العامة التي قد تدخل أيضاً تحت البندين  )ج( 
)أ( و)ب( أعاله(.

وباإلضافة إىل استعمال إطار واحد غري مزدوج، من الرضوري استعمال تصميم   -61-6
متكامـل للعيِّنة يضمن تغطية كاملة وغـري مزدوجة للوحدات الكبرية الحجم. ويتيح وجود إطار 
القائمة أخذ عيِّنة عىل مرحلة واحدة لهذا القطاع الفرعي. ومع ذلك فمن الرضوري إجراء تقسيم 
طبقي إلطار القائمة إذا كان مطلوباً الحصول عىل تفاصيل إضافية حسب النشاط االقتصادي أو 

املوقع الجغرايف.

وأحياناً يكون املجتمع اإلحصائي للوحدات يف قطاع املؤسسـات الكبرية مختلفاً   -62-6
اختالفـاً كبرياً من حيث الحجم والخصائـص. وغالباً ما يكون النصيب األكرب يف اإلنتاج أو القيمة 
املضافـة يف االقتصـاد لعدد صغري نسـبياً مـن الوحدات، ويحتَمـل أن يؤّدي إدخـال جميع هذه 
الوحدات يف العيِّنة إىل تقديرات ذات كفاءة عالية. ولذلك ُتدَخل يف معظم الدراسـات االستقصائية 
للمنشآت جميع الوحدات فوق عتبة محّددة، وُتدَخل باقي الوحدات من خالل عيِّنة فقط. والطبقة 

التي تشمل جميع الوحدات يشار إليها “بالطبقة املؤكدة” أو “بالطبقة التي تمثّل نفسها”.

أمـا الوحدات التي تقع خارج نطاق طبقة الوحدات التي تمثّل نفسـها يف قطاع   -63-6
إطار القائمة فيمكن تغطيتها عىل نحو مناسب عىل أساس عيِّنة سواًء يف الدراسات االستقصائية 
السـنوية أم دون السـنوية. ويسـاعد تطبيق تصميم متكامل للعيِّنة لكال النوعني من الدراسات 
االسـتقصائية يف حل مشـاكل عدم االتسـاق الناشـئ عن مجموعتي التقديرات الناجمة عنهما. 
ويمكـن الحصول عىل تقديرات ملعلمات التغيري السـنوية ودون السـنوية وكذلك ملسـتوى هذه 
املعلمات باسـتعمال تصميم للعيِّنة شامل ومتجدِّد من أجل الدراسة االستقصائية املتكاملة. ومن 
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مزايا التصميم الشـامل املتجدِّد عىل التصميم املتكرِّر عرب القطاعات )عيِّنات مستقلة يف مناسبات 

مختلفة( وتصميم العيِّنة الشامل الثابت، ما ييل:

أنـه أفضل من ناحية كفاءة التكاليف، ويوازن بين هدفين متعارضين هما الحصول  )أ( 

علـى تقديرات سـنوية ُيعتَمد عليها والحصـول على تقديرات دون سـنوية ُيعتَمد 

عليها؛

أن مستوى تعاون المستجيبين يقل تدريجياً مع زيادة عدد الزيارات، مما يؤّثر على  )ب( 

نوعية االسـتجابة. وتناوب العيِّنات يخفف العبء على المستجيبين المشتركين في 

الدراسة االستقصائية؛

أن سلسـلة التقديـرات التي يتم الحصول عليها من دراسـات اسـتقصائية متكررة  )ج( 

باستخدام طريقة المعاينة الشاملة المتجّددة تخلو عادة من اختالفات زمنية كبيرة 

وغير واقعية. ثم إن اسـتعمال تناوب العيِّنة يتيح اسـتخدام تقديرات تركيبية تقلِّل 

من التغييرات الزمنية الناتجة من أخطاء المعاينة؛

يتيح هذا النهج إمكانية إدخال وحدات جديدة في تغطية الدراسة االستقصائية. )د( 

وتوضـع جميع الوحدات غري املشـمولة بقطاع إطار القائمـة يف الجزء الخاص   -64-6

باملجتمـع اإلحصائي الذي ُيطلق عليه قطاع إطار غري القائمـة. ويتطلب جمع معلومات عن هذا 

القطـاع الفرعي إعداد عيِّنات للوحدات حسـب املناطـق من إطار املناطق الناشـئ من البيانات 

املجمَّعة يف آخر تعداد اقتصادي أو تعداد للسكان.

الدراسـات االسـتقصائية القائمة عىل أسـاس إطار املناطق يف قطاع إطار غري   -65-6

القائمة. من شـأن منهجية تقنية الدراسـات االستقصائية املنطقية املتكاملة لقطاع إطار القائمة 
وقطاع إطار غري القائمة أنها تحرص بيانات كاملة لجميع األنشـطة االقتصادية يف االقتصاد ككل 

بطريقة متسـقة. ويحتاج هذا إىل قاعدة تشغيلية تضمن اسـتبعاد الوحدات املوجودة عىل ِسجل 

األعمـال مـن إطار املناطق يف قطاع إطار غري القائمة. ويجب اسـتبعاد املنشـآت ذات األنشـطة 

املندمجة يف حسـابات رشكة أم، من عيِّنة املناطق. وينطبق هذا، عىل سـبيل املثال، عىل املخازن أو 

لها الرشكات التجارية يف مختلَف أنحاء البلد. املستودعات التي تشغِّ

ومن حيث املبدأ تنطوي التقنية املتكاملة عىل دراسـة اسـتقصائية للمنشآت، أما   -66-6

قطاع إطار غري القائمة فتستخَدم فيه تقنيات املعاينة حسب املناطق الجغرافية. ويف تقنية املعاينة 
حسـب املناطق الجغرافية من أجل إجراء دراسـة اسـتقصائية لألرُس املعيشـية واملنشآت، يجري 

اختيـار عيِّنة من وحدات املناطق يف املرحلة األوىل، ثم التعرُّف يف كل وحدة مختارة يف املرحلة األوىل 

عىل جميع املنشآت العاملة يف املنطقة املختارة غري الداخلة يف املؤسسات املوجودة عىل إطار القائمة 

املستخَدم من أجل الدراسة االستقصائية لقطاع إطار القائمة وال املرتبطة بها، وإعداد قائمة بهذه 

املنشآت. ثم تصنَّف املنشآت التي يتم التعرُّف عليها والتي تقع يف إطار تغطية الدراسة االستقصائية 

حسب نوع النشاط، ثم يتم سحب عيِّنة من قوائم املنشآت لكل نوع من أنواع النشاط.

وهنـاك مجموعة أنشـطة تلقـى معاملة خاصـة يف هذا النهج، وهـي الوحدات   -67-6

ل مجموعة مهمة يف معظم  املتنقلة، املوجودة يف التجارة ويف بعض أنشـطة الخدمات، والتي تشكِّ

البلدان النامية. ويتيح هذا النهج تغطية املؤسسات/املنشـآت التي تديرها األرُس املعيشـية، حتى 

وإن لم يكن لها مقر ثابت.
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ويف هـذا النهـج، يجري إعـداد قائمة بجميع املنشـآت التي يتـم التعرُّف عليها   -68-6
خارج بيت املالك الواقعة يف وحدة املنطقة املختارة، وكذلك املؤسسات التي تديرها األرُس املعيشية 
والواقعـة يف إطار البيت، ويتـم ذلك عن طريق زيارات منزلية )من منـزل إىل منزل أو من مبنى 
إىل مبنـى(. كذلـك يتم التعرُّف عىل الوحدات غري ذات املوقع الثابت للعمل، مثل البائعني الجائلني 
والبائعني يف الشـوارع والذين يقدِّمـون خدمات حرة )وحدات متنقلة(، وذلك عن طريق أسـئلة 
ل مقابل األرُس املعيشـية التي  ه إىل األرس املعيشـية يف مرحلة إعداد القوائم وُتســجَّ إضافية توجَّ
يسكن فيها مالك الوحدة )أو الرشيك يف حالة الرشاكة(. وبهذه الطريقة، يتم التأكد من أن جميع 
املنشآت يف املناطق املختارة التي تقع يف نطاق الدراسة االستقصائية مشمولة بالقائمة، وُتستخَدم 

هذه القائمة يف اختيار عيِّنات املنشآت.

نطاق الدراسات االستقصائية لتجارة التوزيع وتغطيتها  - هاء 

الدراسـات االسـتقصائية السـنوية. تقوم جميع البلدان بغض النظر عن مدى   -69-6
تطّور أنظمتها اإلحصائية بإجراء دراسـات اسـتقصائية سـنوية لتجـارة التوزيع. ويوىص بأن 
تقوم البلدان، من خالل الدراسـات االستقصائية السنوية، بمحاولة تقديم تقديرات تشمل جميع 
منشـآت التجارة بالجملة والتجزئة. وال تعني هذه التوصية أن الدراسـة االسـتقصائية الشاملة 
مطلوبة يف جميع األحوال، فقد ترى البلدان اتباع أي من الخيارات التالية: )أ( أن تغطي الدراسة 
االسـتقصائية عّداً كامالً لجميع املنشآت فوق عتبة معيَّنة مقّررة )مثالً، واحدة عىل أساس معيار 
الحجم( وإجراء دراسـة اسـتقصائية بالعيّنة للوحـدات األخرى؛ )ب( ويمكـن أن تتلقى جميع 
الوحدات استمارة املسح، ولكن ُتستخَدم صيغة مخترصة من االستمارة للمنشآت الصغرية؛ )ج( 
ويمكن إجراء تقديرات للمنشـآت الصغـرية من البيانات اإلدارية أو من اسـتقصاءات إحصائية 

أخرى مثل عمليات املسح املشرَتك لألرُس املعيشية واملؤسسات.

الدراسـات االسـتقصائية دون السنوية. تتسـم تغطية الدراسات االستقصائية   -70-6
لتجارة التوزيع عىل املدى دون السـنوي )الفصلية أو الشـهرية( بأنها محدودة بالرضورة أكثر 
من الدراسـات االسـتقصائية السـنوية. وحتى يف البلدان ذات الُنظم اإلحصائيـة املتطورة، يبدو 
أن تغطية املنشـآت الصغرية بعمليات مسـح شـهرية أو فصلية بغرض إنتاج إحصاءات لتجارة 
التوزيـع عىل املدى القصري هو أمر غري مجٍد. أما إذا كانت املنشـآت الصغـرية تمثّل قطاعاً مهماً 
يف نوع معنيَّ من أنشـطة تجارة التوزيع وال توجد مصادر إدارية للبيانات ُيعتَمد عليها، فينبغي 

إدخال هذه الوحدات يف تغطية أعمال املسح دون السنوية باستخدام تقنيات املعاينة املناسبة.

الدراسات االستقصائية غري املنتظمة. إضافة إىل الدراسات االستقصائية السنوية   -71-6
ودون السـنوية تقوم بعض البلدان بإجراء دراسـات اسـتقصائية غري منتظمة لوحدات تجارة 
التوزيـع، من أجـل جمع بنود بيانات عـن موضوعات متخصصة أو بمزيد مـن التفصيل. وعىل 
العموم، فإن اسـتعمال الدراسات االسـتقصائية غري املنتظمة للحصول عىل بيانات خط أساس، 
وهي التي ُتجرى عادة كل 5 إىل 10 سـنوات، ليسـت مناسبة لغرض جمع إحصاءات عن تجارة 

التوزيع من نوع اإلحصاءات الهيكلية.

أما البلدان التي لديها أعداد كبرية من الوحدات غري املسـاهمة يف أنشـطة تجارة   -72-6
التوزيـع )قطـاع إطار غري القائمة يف الشـكل السـادس - 2( فمن الرضوري لهـا جمع بيانات 
عن هذه الوحدات أيضاً. وكما أوضحنا سـالفاً فإن تغطية هذه الوحدات يتطلب إجراء دراسـات 
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استقصائية عىل أساس املعاينة باستعمال إطار للمناطق، وهي دراسات تستهلك كثرياً من املوارد 
والوقت. ويمكن استخدام دراسة استقصائية لتوفري خط أساس، ُتجرى عادة كل خمس سنوات، 
من أجل جمع بيانات هيكلية شـاملة مع جمع بيانات مشـابهة أو أقل من ذلك يف االسـتقصاءات 
السـنوية أو األكثر تكراراً. ويمكن عمل إسـقاطات لتقديرات خط األساس للمستقبل باستعمال 
تقديرات التغريُّ والنمو من الدراسـات االسـتقصائية السـنوية أو دون السنوية لقطاع إطار غري 

القائمة أو من أي دراسات استقصائية أخرى تتصل باملوضوع.

لة الفرتة املفضَّ  - واو 

الفرتة املرجعية للدراسـات االسـتقصائية السـنوية. بوجه عام ينبغي أن تشري   -73-6
البيانات التي يتم جمعها يف الدراسـات االسـتقصائية السـنوية إىل فرتة مدتها اثنا عرش شـهراً، 
ومن األفضل أن تكون هي السـنة التقويمية التي تبدأ يف 1 كانون الثاني/يناير حتى 31 كانون 
األول/ديسـمرب. ومع ذلك فإذا كانت البيانات متاحة عن منشـآت معيَّنة عىل أسـاس سنة مالية 
مختلفة، فقد يكون من الرضوري قبول البيانات عىل هذا األسـاس. ويف هذه الحالة قد يكون من 
املستحسـن جمع بنود بيانات معيَّنة، مثل األجور واملرتبات، عىل أساس السنة املالية وعىل أساس 
السنة التقويمية عمالً عىل تسهيل عمل تجميعات حسب السنة التقويمية. وإذا كانت السنة املالية 
املختلفة عن السـنة التقويمية هي فرتة املحاسـبة العادية ملعظم املنشـآت فيمكن جمع البيانات 
بشـكل موّحد عىل أسـاس السـنة املالية بدالً من السـنة التقويمية. وهناك مزايا تنتج عن تقديم 
معظم املنشـآت بياناتها بحيث تغطي نفس فرتة االثني عرش شـهراً، خاصة فيما يتعلق بإدماج 
البيانات السـنوية مع البيانات الشـهرية أو الفصلية. ويف كثري من البلدان تختلف تواريخ إقفال 
الحسـابات للسنة املالية للرشكات اختالفاً كبرياً عىل مدار السنة، وتجد املكاتب اإلحصائية أن من 
الصعب عليها الحصول عىل البيانات من املنشآت عن فرتة اثني عرش شهراً متسقة. وإذا اختلفت 
فـرتات اإلبـالغ عىل هذا النحو فيمكن إعداد جدول إضايف يف التقرير املنشـور يبنيِّ توزيع مواعيد 
نهاية السـنة املالية حسب الشهور، مما يساعد مسـتعميل البيانات يف تقدير الفرتة التي يريدون 

تغطيتها.

الفرتة املرجعية للدراسات االستقصائية دون السنوية. يوىص باستخدام الشهر   -74-6
أو الفصل املناظر باعتباره فرتة مرجعية للدراسـات االسـتقصائية دون السـنوية. إالّ أن بعض 
املنشـآت تعمل عىل أسـاس فرتات فصلية مدتها أربعة أسابيع ثم خمسة أسابيع، ويف هذه الحالة 
قـد يكون من الـرضوري أن تبذل مكاتب اإلحصاء كل جهد ممكن لتوحيـد املعلومات املقّدمة يف 

اإلبالغات الشهرية باستخدام طريقة تقدير مناسبة.
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إحصاءات تجارة التوزيع عىل املدى القصري

الخلفية  - ألف 

إحصـاءات تجارة التوزيع عىل املدى القصري هي من املصادر املهمة للمعلومات   -1-7
الالزمـة لتطويـر فعالية السياسـات االقتصادية ورصدهـا وتحليل دورة العمـل. ومن أولويات 
اإلحصاءات السـنوية، مثل اإلحصاءات ذات النوع الهيكيل التي ورد وصفها يف الفصول السابقة، 
التفاصيـل والشـمول والدقة، أمـا أولويات اإلحصاءات عـىل املدى القصري فهـي إنتاج مؤرشات 
شـهرية وفصلية لديناميات قطاع تجارة التوزيع يف أنسـب وقت ممكـن حتى ولو كان ذلك عىل 
حساب يشء من الدقة والتفاصيل، مع ضيق النطاق إىل حٍد ما. ويتم إنتاج هذه اإلحصاءات عادًة 
عىل أسـاس جدول زمني دقيق، وهي مطلوبة بأرسع ما يمكن لصانعي السياسـات. وهذا يعني 
يف بعـض األحيـان تنقيح األرقام األصلية أو تعديلها بعد صدورها عنـد ورود املزيد من البيانات 

والتحليالت.

وأكثر الطرق شـيوعاً يف عرض إحصاءات املدى القصري بشكل عام وإحصاءات   -2-7
تجارة التوزيع عىل املدى القصري بشـكل خاص هي عرضها يف شـكل أرقام قياسية )بالنسبة إىل 
فرتة أسـاس( أو كمعدالت نمو، وإن كان جمع ونرش أرقام مطلقة هو من املمارسـات الشـائعة 

أيضاً.

ومع أنه يوجد الكثري من مستعميل إحصاءات تجارة التوزيع عىل املدى القصري،   -3-7
تدفعهم عوامل كثرية مختلفة إىل استعمال تلك البيانات، فإن التحليل الذي يجري باستعمال تلك 

البيانات يقع عادة يف نوعني:

مقارنة أنشطة وحدات تجارة التوزيع في فترتين زمنيتين؛ )أ( 

إجراء مقارنة في إطار الفترة المرجعية لمجتمعين إحصائيين مختلفين من الوحدات  )ب( 
أو أكثـر، مثل مقارنة الوحدات في مواقع جغرافية مختلفة، أو المقارنة بين وحدات 
التجـارة والوحدات األخرى المصنّفة في أنشـطة الخدمـات، أو المقارنة بين تّجار 

الجملة وتّجار التجزئة، إلخ.

ويتطلب وجود أهداف مختلفة وأولويات مختلفة فيما يتعلق بإحصاءات تجارة   -4-7
التوزيـع الهيكليـة واإلحصاءات عـىل املدى القصري، أن تقـوم البلدان بوضع تقنيـات إحصائية 
مناسبة وتنفيذها، من أجل الربط بني هاتني املجموعتني من البيانات. والغرض الرئييس من هذه 
التقنيات هو التوفيق بني البيانات اإلحصائية املسـتقاة من مختلَف مصادر البيانات ذات التواتر 
املختلـف، من أجل وضع سالسـل بيانات قصرية املدى تحافظ قدر اإلمـكان عىل املالمح الزمنية 
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الدينامية للسالسـل الزمنية ذات التواتر العايل، مع مراعـاة القيود التي تعمل يف إطارها مصادر 
البيانات الطويلة األجل التي ُيعتَمد عليها وعىل دقتها.

وعمالً عىل تيسري هذا الهدف، يجب أن تقوم تلكما املجموعتان من اإلحصاءات   -5-7
عـىل مفاهيم موّحـدة ومبادئ قياس موّحدة، وعىل نفس الوحـدات اإلحصائية ونفس تصانيف 
وتعاريف بنود البيانات. ويجب أن تقوم اإلحصاءات القصرية املدى عىل أساس مصادر بيانات 
دون سنوية تكون دقيقة وحسنة التوقيت وتغطي جزًءا مناسباً من الوحدات )حجم العيِّنات(. 
ويجب أن تكون متسـقة أيضاً مع اإلحصاءات السـنوية، وذلك تسهيالً عىل املستعِملني - ولكن 
األهـم من ذلك - أن عملية وضع خط األسـاس تتضّمن إدماج محتـوى املعلومات من البيانات 
السـنوية يف التقديرات الشـهرية/الفصلية. وال ينبغي من حيث املبـدأ أن ُتعترَب طرق القياس 
االقتصـادي وإجـراءات التقدير غري املبارشة بديالً عن جمع إحصـاءات قصرية األجل لكل بلد. 
ومع ذلك فإن استعمال هذه الطرق هـو أمـر ال يمكـن تجـنُّبه يف إنتاج تقديرات رسيعة )مثالً 
تقديـرات فصلية لبيانـات اإلنتاج يف خالل ثالثني يوماً بعد انتهاء الفصـل(، إذا كانت البيانات 
املتاحة هي عادة نادرة. ويف هذه الحاالت، يوىص بأن تبني البلدان للمستعِملني الطرق املستعَملة 
يف إنتـاج اإلحصاءات ومدى االعتماد عـىل التقديرات، وأن ُتنقِّح التقديرات بمجرد إتاحة بيانات 

أحدث وأكثر دقة.

ويناقش هذا الفصـل بعض القضايا الهامة املتصلة بإحصاءات تجارة التوزيع   -6-7
عـىل املدى القصـري، مثل تجميع األرقام القياسـية لتجـارة التوزيع، وطبيعة السالسـل الزمنية 

ورضورة التعديالت املوسمية ووجود بيانات أساس.

األرقام القياسية لتجارة التوزيع  - باء 

نظرة عامة  -  1

أنواع األرقام القياسـية لتجارة التوزيع. يمكن مـن أجل تحليل مختلَف جوانب   -7-7
ات يف  ديناميات تجارة التوزيع بناء عدد من األرقام القياسية ترتاوح من مجرد رقم قيايس للتغريُّ
رقم األعمال بالقيمة اإلسمية )الرقم القيايس للقيمة( إىل رقم قيايس لحجم رقم األعمال والناتج يف 
قطـاع تجـارة التوزيــع يكون أكثر تفصيالًً وأكثر تعقيداً )وهو يعكس حجم اإلنتاج يف خدمات 
تجارة الجملة والتجزئة(. وللحصول عىل األرقام القياسية للحجم، ينبغي أن تتاح األرقام القياسية 
ألسعار تجارة التجزئة وتجارة الجملة أو مؤرشات مناسبة عن الحجم. وال تشمل هذه التوصيات 
الحالية وضع توصيات دولية بشـأن إعداد األرقام القياسـية لألسعار، وإن كانت الفقرات التالية 

تشتمل عىل بعض اإلرشادات حول هذا املوضوع.

الغرض. من األغراض األساسـية إلعداد األرقام القياسية لتجارة التوزيع وصف   -8-7
التغـريات القصـرية األجل يف قيمة وحجم رقـم األعمال لتجارة الجملـة والتجزئة ويف ناتج قطاع 
تجارة التوزيع ككل ومكوّناته املختلفة. وإذا كانت األرقام القياسية لحجم رقم األعمال متاحة عىل 
أسـاس شـهري أو فصيل، فإنها تكمِّل األرقام القياسية لألنشـطة االقتصادية األخرى يف التحليل 
القصـري األجل لالقتصاد ككل، بمـا يف ذلك تحديد املنعطفات يف الدورات االقتصادية. وإىل جانب 
أهميتهـا للتحليل القصـري األجل فإن األرقام القياسـية لناتـج قطاع تجارة التوزيـع تعترَب من 

املدخالت الرئيسية يف إعداد الحسابات القومية فصلياً.
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التنـاوب. يوىص بإعداد األرقام القياسـية عـن حجم رقم األعمـال والناتج عىل   -9-7
ات القصرية األجل عـىل نحو أفضل. واألرقام القياسـية  أسـاس شـهري، ألن هذا يعكس التغـريُّ
الشـهرية مهمة بشـكل خاص إذا لم تمض فرتة طويلة بني جمعها ونرشها، أي يف نطاق الشـهر 
)أو الشهرين( بعد الفرتة املرجعية مبارشة. ومع اإلقرار بأن مكاتب اإلحصاء الوطنية قد ال تكون 
لديها القدرة عىل إنتاج أرقام قياسـية شـهرية ُيعتَمد عليها، فإن النصيحة التي توّجه للبلدان يف 
هذه الحالة هي جمع أرقام قياسـية فصلية، ألن هذا يعطي مرونة من حيث الوقت واملوارد. عىل 
أنه ينبغي االنتباه إىل أن اسـتعمال األرقام القياسـية الفصلية ينطوي عـىل تذويب آلثار ظروف 

السوق الراهنة، والتغريات املوسمية، والعوامل األخرى ذات الصلة باإلنتاج عىل املدى القصري.

اختيار صيغة الرقم القيايس وسـنة األساس. تحتوي مصادر دولية مختلفة 47 عىل   -10-7
مناقشـات تفصيلية ألنواع األرقام القياسية وخصائصها النظرية وميزاتها وعيوبها النسبية، ومن ثم 
فال داعي لتكرارها هنا. ويوىص بأن يسـتعمل واضعو األرقام القياسـية لتجـارة التوزيع تلك األدلّة 
يف اعتبارهم عند وضع األرقام القياسـية لتجارة التوزيع يف بلدانهم. ومع أن هذا الفصل يحتوي عىل 
بعض اإلرشادات يف مجال السياسة العامة حول املوضوع فإن املناقشة التفصيلية للممارسات الجيدة 
يف هذا املجال تخرج عن نطاق توصياتنا هذه. وسـوف ترد هذه املناقشـة يف النرشة املعنونة األرقام 

القياسية لتجارة التوزيع: دليل املمارسات الجيدة، التي ستصدر كمتابعة للتوصيات الراهنة.

توصيـات عامة بشـأن وضع األرقام القياسـية لحجم تجـارة التوزيع. يوىص،   -11-7
ل يف وضع األرقام القياسـية للحجم هـو الرقم القيايس  كمبـادئ عامـة، بأن يكون النهـج املفضَّ
لالسـبريس املرتبـط بالسالسـل chain-linked Laspeyres index، مع تحديـث األوزان مرة كل 
خمـس سـنوات عىل األقل. وهذه الصيغة لألرقام القياسـية تسـتويف معظم املعايـري املرغوبة يف 
األرقام القياسية مثل التكرار واالتساق وهيكل األوزان املناسب للوقت واملقارنة الحقيقية للحجم، 
والكفاءة من حيث التكاليف، وحسن التوقيت، إلخ. وليس لصيغة باش Paasche أي مزايا قوية 
عىل الرقم القيايس لالسبريس كما أنها أصعب يف التنفيذ، ألنها تحتاج إىل وجود أوزان حديثة. أما 
الرقم القيايس املرتبط بالسالسـل لفيرش Fisher، الذي يستعمل األوزان الجارية وأوزان األساس 
املسـتعَملة يف مكوّنات السـبريس وباش، فله عدة مزايا نظرية منها االستقامة والعكس الزمني، 
ولكن له عيوباً من حيث القابلية للتفسـري كما أنه أصعب األرقام القياسـية تنفيذاً. ومن الجدير 
بالذكر أن التسلسـل السـنوي يراعي التغيريات يف األسـعار النسبية بشـكل أفضل، ولذلك يعترَب 

مناسباً لوضع األرقام القياسية لخدمات تجارة التوزيع التي يتطّور هيكل أوزانها برسعة.

وتسـتخدم البلـدان ذات املـوارد املحدودة واملشـاكل الكبـرية يف الحصول عىل   -12-7
أوزان حديثـة، الرقم القيايس للحجم لالسـبريس، مع أوزان تظل ثابتـة دون تغيري لفرتة طويلة 
)أكثر من خمس سـنوات(. ومن مزايـا هذا النهج أنه ُينتِج بيانات بأسـعار ثابتة قابلة لإلضافة 
)مجموع املكوّنات يسـاوي مجمـوع القيمة(، ومن ثم فإن له تفسـرياً اقتصادياً واضحاً كما أنه 
سـهل االستعمال. إالّ أنه مع اتساع الفجوة الزمنية بني سنة األساس والزيادات الحادثة يف الفرتة 
الجاريـة، فإن قيمة هذا الرقـم القيايس تتدنى، ألنه ال يعكس ديناميات تجارة التوزيع. وإذا كان 
البلـد يسـتعمل الرقم القيايس للحجم لالسـبريس مع أوزان ثابتة فيوىص بـأالّ تزيد الفرتات بني 
تحديث األوزان عن خمس سـنوات قدر اإلمكان. وحبذا لو قامت البلدان يف عملية تحديث األوزان 

ببذل كل جهد ممكن للربط بني السالسل الزمنية واألوزان الجديدة.

ويوىص بأن تراعي البلدان، يف اختيارها نوع الرقم القيايس، بيان الرقم القيايس   -13-7
واالعتبـارات العملية مثل السياسـة العامة ملكتب اإلحصاء الوطني يف مجال إحصاءات األسـعار 

انظر: نظام الحسابات القومية،   47
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ومـدى وجـود البيانـات ونوعيتها، والقيـود عىل املوارد، إلـخ. ومن التوجيهـات األخرى يف جمع 
 األرقام القياسـية لتجارة التوزيع أن تقوم البلدان باسـتعمال سالسل منقَّحة فصلياً إذا كان ذلك 

مناسـباً وممكناً. وترد يف الفرع 2 أدناه بعض التوصيات اإلضافية فيما يتعلق باألرقام القياسية 
لحجم رقم األعمال والناتج لخدمات تجارة التوزيع.

األرقام القياسية لرقم األعمال يف تجارة الجملة وتجارة التجزئة  -  2

الرقـم القيـايس لقيمة رقم األعمـال. الرقم القيايس لقيمة رقـم األعمال هو رقم   -14-7
قيايس مبارش يقاِرن قيمة رقم األعمال يف الفرتة الحالية )باألسعار الجارية( مع قيمة رقم األعمال 
يف سـنة األسـاس )بأسعار سـنة األسـاس(. ويمكن حسـاب هذا الرقم القيايس لتجارة التجزئة 

ولتجارة الجملة وملكوّناتهما.

الرقـم القيايس لحجم رقـم األعمال. الرقم القيايس لحجـم رقم األعمال، خاصة   -15-7
حجم رقم أعمال تجارة التجزئة، هو من أكثر السالسـل التي يتابعها املراقبون عن كثب. وإلزالة 
ـم. ومن حيث املبدأ، فإن معاِمل  أثـر األسـعار عىل رقم األعمال ينبغي أن ُيخَصم منه رقم التضخُّ
م لرقم األعمال يجب أن يكون الرقم القيايس لألسـعار الذي يمثّل فئة نشـاط تجارة  إزالة التضخُّ
ات يف األسـعار يف السـلع املباعة وليس يف خدمات التجارة املقّدمة.  التوزيع املعنية ويعكس التغريُّ
ويمكن اسـتعمال األرقام القياسية ألسعار التجزئة واألرقام القياسـية ألسعار الجملة أو األرقام 
القياسـية ألسعار املسـتهلكني واألرقام القياسية ألسـعار املنتجني كبدائل ملعاِمل إزالة التضّخم. 
حاً لألرقام القياسـية  وينبغي حسـاب معاِمل إزالة التضّخم ألي نشـاط باعتباره متوسـطاً مرجَّ

لألسعار لفئة السلع املباعة عن طريق ذلك النشاط يف الفرتة الجارية.

ولوضـع الرقـم القيـايس لحجم رقـم األعمال للفئـات العليا من البـاب زاي يف   -16-7
التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوّحد، ينبغي تجميع األرقام القياسـية عند أدنى مسـتوى 
يف التصنيف. ويجري هذا التجميع باسـتعمال أوزان تقوم عىل أسـاس حصة القيمة املضافة )أو 
رقم األعمال( لكل نشاط يف سنة األساس. فعىل سبيل املثال، يكون الرقم القيايس للمجموعة 471، 
تجارة التجزئة يف املتاجر غري املتخصصة، مأخوذاً من جميع األرقام القياسية للمستويات األدنى 
ح  )أي الفروع الداخلة يف املجموعة 471(. وُيحَسب الرقم القيايس للباب زاي بأخذ متوسط مرجَّ

لجميع مكوّنات األقسام يف ذلك الباب.

طـرق بديلـة لقياس حجم رقـم األعمال. إذا لم تتوافر أرقام قياسـية مناسـبة   -17-7
ات يف  لألسـعار مـن أجل إزالة معاِمل التضّخم يف رقم األعمال بسـبب صعوبـات يف قياس التغريُّ
األسـعار أو صعوبة الوصول إىل مصـادر البيانات، فيمكن تقدير حجم رقم األعمال باسـتعمال 

مؤرشات حجم الناتج أو مؤرشات املدخالت، وفقاً ملا ييل:

مؤشـرات حجم الناتج. ُتقبَل متغيِّرات الناتج )مثل الكمية الفعلية للسـلع المباعة(  )أ( 
ل منتجات معرّفـة بوضوح وإذا  باعتبارهــا ثانـي أفضل الخيـارات إذا كانت تمثِـّ

ُطبِّقت بقدر كاٍف من التفصيل؛

مؤشـرات المدخـالت. ُتعتبَر العمالة أحد المؤشـرات الرئيسـية للمدخالت، ويمكن  )ب( 
اسـتخدامها كمقياس بديل لإلنتاج. وهناك حـاالت كثيرة تكون فيها المعلومات عن 
مقاييس المدخالت هي المصدر الوحيد المتاح، وإن كان ذلك أمر ال يوصى به، وفي 
هذه الحالـة، ُيفتَرض أن التغيُّرات في المدخالت والمخرجات تتناسـب بعضها مع 
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بعض. وينبغي لواضعي األرقام القياسية أن يكونوا على حرص شديد إزاء استعمال 
تقديرات تقوم على متغيّرات المدخالت.

الرقم القيايس لحجم رقم األعمال والرقم القيايس لناتج تجارة الجملة والتجزئة.   -18-7
الغرض من الرقم القيايس لرقم األعمال هو بيان التطّورات يف سوق السلع والخدمات. وينبغي يف 
هـذا الصدد مالحظة وجود اختالفات نظرية مهمة بني هذا الرقم القيايس والرقم القيايس للناتج 
يف خدمات تجارة الجملة وتجارة التجزئة )ويطلق عليه أيضاً الرقم القيايس إلنتاج خدمات تجارة 

الجملة والتجزئة(. وأهم االختالفات هي:

يشـمل رقم األعمال مبيعات السـلع المشتراة بغرض إعادة البيع بنفس حالتها التي  )أ( 
اشـُتريت بها، وهي مبيعات ال تدخل في االعتبار في األرقام القياسية لناتج خدمات 

تجارة الجملة والتجزئة؛

تدخل السلع الُمنتجة )أو المشتراة( المخزونة قبل البيع في الناتج وفي رقم األعمال،  )ب( 
ولكن ينظر فيها في لحظات زمنية مختلفة؛

يأخذ الرقم القياسـي للناتج لخدمات تجارة الجملة والتجزئة في االعتبار التغيُّرات  )ج( 
في نوعية خدمات التجارة المقّدمة.

وكال الرقمني القياسيني مهم يف حد ذاته. فحجم رقم األعمال يوىص بتجميعه يف   -19-7
سـياق اإلحصاءات القصرية األجل، أما األرقام القياسـية للناتج لخدمات تجارة الجملة والتجزئة 
فال يجري تجميعها إالّ يف سـياق الحسابات القومية، ومن األفضل أن يكون ذلك يف سياق جداول 

العرض واالستعمال.

وُتسـتعَمل األرقام القياسـية للناتج يف قيـاس التغريات يف إنتـاج الخدمات من   -20-7
مختلَف أنشـطة تجارة التوزيع. ومن الدوافع الكربى لوضع هذه األرقام القياسـية اسـتعمالها 
كمدخالت يف تجميع الحسـابات القوميـة الفصلية باعتبارها تقديراً مناسـباً للتغريات عىل املدى 
القصري يف إجمـايل القيمة املضافة لخدمات تجارة الجملة والتجزئة. لذلك، ينبغي من حيث املبدأ 
حة لنواتج تلك األنشطة، باستعمال موازين القيمة املضافة،  حسـابها باعتبارها متوسـطات مرجَّ
بافرتاض أن نسـبة القيمة املضافة إىل الناتج ثابتة يف املدى القصري. أما من الناحية العملية، فإن 
بيانات القيمة املضافة املطلوبة قد ال تكون متاحة بهذا املسـتوى من التفصيل للفرتات املطلوبة، 
ومن ثم، ويف غياب القيمة املضافة، ينبغي اسـتعمال مقاييس بديلة إلنتاج هذه األرقام القياسية، 

مثل حجم رقم األعمال.

التعديالت املوسمية  - جيم 

الحاجة إىل إحصاءات تجارة التوزيع املعّدلة موسمياً. إحصاءات تجارة التوزيع   -21-7
الشـهرية والفصليـة هي أداة مهمة من أجل اتخاذ قرارات يف املجـال االقتصادي، ولتحليل دورة 
األعمال، ويف النمذجة والتنبؤ. إالّ أنها كثرياً ما تتسـم بتقلّبات موسـمية وآثار أخرى تتصل بأيام 
السـنة وأيام التجارة، وكلها عقبات أمام التحديد الواضح للمالمح املهمة للسالسـل الزمنية مثل 
تحركاتهـا عىل املديني القصري والطويل واملنعطفات فيهما واتسـاقها مـع املؤرشات االقتصادية 
األخرى. والتعديالت املوسمية هي عملية تهدف إىل إزالة التغريات الناتجة عن التأثريات املوسمية 
أو الزمنيـة من السالسـل الزمنية من أجل تحقيق معرفة أفضل بالسـلوك الذي يوّجه السـوق. 
ويقدِّم هذا الفرع نظرة عامة للمفاهيم األساسية وتوصيات من أجل تجميع سالسل زمنية معّدلة 
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موسـمياً. وسرتد إرشـادات أكثر تفصيالًً حول هذا املوضوع يف الدليل القادم املعنون إحصاءات 
تجارة التوزيع: دليل التجميع. ويرد يف الفرع 3 فيما ييل مناقشة لقضايا التعديل املوسمي املهمة 
يف مجـال إحصـاءات تجارة التوزيع مثل تأثريات يوم التعامـل والعطالت املتحركة، تحت عنوان 

التأثريات عىل مدار السنة.

ويوىص عموماً بأن تنظر البلدان يف إصدار سالسل إحصائية معّدلة زمنياً كجزء   -22-7
أسـايس من برنامجها طويل األمد للنهوض بنوعية إحصاءاتهـا لتجارة التوزيع. وحبذا لو بدأت 
يف إنتاج سالسـل إحصائية معّدلة موسمياً لبنود بيانات تجارة التوزيع عىل سبيل األولوية. وعند 
اختيار طريقة التعديل املوسمي فال ينبغي تغيريها كثرياً، وإذا ُوجدت أسباب قوية للتغيري فيجب 

توضيح مربراتها.

ً مفاهيم أساسية لتطبيقها يف تجميع البيانات املعّدلة موسميا  -  1

السالسـل الزمنية. حني يجري جمع بيانات إحصائية عىل فرتات منتظمة فإنها   -23-7
تشـّكل سالسل زمنية. ومن األمثلة الجيدة عىل السالسـل الزمنية رقم أعمال تجارة التجزئة لكل 
. ويف املقابل، فإن البيانات التي  فرتة فرعية )أسـبوع أو شـهر أو فصل( من السـنة يف بلد معنيَّ
ُتجمع دون انتظام أو ملرة واحدة فقط ال تمثّل سالسل زمنية. ويوجد نوعان من السالسل الزمنية: 
ثابتة وانسيابية. والسالسل الثابتة هي مقاييس للنشاط يف نقطة معيَّنة من الزمن، أما السالسل 

االنسيابية فتقيس مستوى النشاط عىل مدى فرتة زمنية.

مكوّنات السلسـلة الزمنية. ُينَظر إىل السالسـل الزمنية عموماً بأنها تتكّون من   -24-7
املكونات التالية:

مكـّون االتجـاه )ت1( الـذي يعكس التحـرّكات علـى المدى الطويل التي تسـتمر  )أ( 
لسنوات كثيرة. وهو عنصر يتصل عادة بالظواهر الهيكلية، مثل األحداث المؤسسية، 
والتغييـرات الديمغرافية والتكنولوجية، وطرق التنظيم الجديدة، والنمو االقتصادي 
العـام، إلخ. ويطلق على هـذا المكّون في كثير من السالسـل الزمنية، مثل مبيعات 

تجارة الجملة والتجزئة، أو إنتاج السلع والخدمات، عامل النمو؛

ن التذبذبات حول االتجاه، التي تتصف بفترات  مكـّون الدوران )د1( وهو الذي يبيِـّ )ب( 
متتاليـة من التوّسـع واالنكماش، وهو ما ُيطلق عليه عادة اسـم دورة األعمال. وفي 
كثير مـن األعمال التحليلية يتم الجمع بين عنصري االتجـاه والدوران ألنه ال يمكن 
للسالسـل التـي تغطي فترة قصيرة مـن الزمن تقدير االتجاه علـى المدى الطويل 
بشـكل مناسـب. ومن ثم فإن عنصر االتجاه - الدوران هو المسار أو االتجاه العام 
الذي تعكسه البيانات، أي أنه مقياس لالتجاه الطويل األجل ولتحرّكات دورة األعمال 

التي تشير إليها البيانات، في نفس الوقت؛

المكّون الموسـمي )م1( وهو مقياس الحركة أثناء السنة، مع شكل مميَّز لكل سلسلة  )ج( 
زمنيـة، ويمثِّل تأثير األحداث المناخية والمؤسسـية التي تتكّرر بشكل منتظم نسبياً 
في كل سنة. ويشمل هذا المكّون التأثيرات الموسمية حسب التعريف الضيق للمفهوم، 
واآلثار المنتظمة المتصلة بأيام السنة والتي هي غير ثابتة التوقيت على مدى السنوات، 
مثـل تأثيرات يوم التعامل والعطالت المتحركة )انظر الفقرات 7 - 36 إلى 7 - 42(. 
والتأثير الموسـمي في تعريفه الضيِّق هو التأثير المسـتقر نسـبياً من حيث الحجم. 
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ومن األسـباب الممكنة لهذا التأثير: العوامل الطبيعية، والتدابير اإلدارية أو القانونية، 
والتقاليد االجتماعية أو الثقافية، والتأثيرات المتعلقة بأيام السنة المستقرة من ناحية 

الوقت من السنة )مثل العطالت الرسمية، كاألعياد الثابتة(؛

المكّون غير المنتظم )غ 1( وهو يمثّل التحركات غير المتوّقعة المتصلة باألحداث من  )د( 
جميع األنواع، ويشمل التغيرات األخرى الناتجة عن التطّورات أو األحداث المفاجئة، 
مثل الحروب أو الكوارث الوطنية، التي تؤّثر على عدد من السالسل في نفس الوقت. 
وبشكل عام، فإن العنصر غير الثابت له مظهر عشوائي ثابت، وهو يعكس تأثيرات 
لـم تكن متوّقعة، إالّ إذا ُوجدت معلومات إضافية، مـن حيث التوقيت واألثر والمدة. 
ويشـمل العنصر غير المنتظم مـا يلي: )أ( اآلثار غير المنتظمـة بتعريفها الضيِّق؛ 
)ب( اآلثـار الخارجـة؛ )ج( التأثيـرات األخرى المنتظمة مثل تأثيـرات الطقس غير 
العادي، والكـوارث الطبيعية، واإلضرابات، وحمالت المبيعـات غير المنتظمة، إلخ. 
إالّ أنـه يالَحظ أن هـذه التأثيرات يمكن تقديرها بشـكل منفصل عـن العنصر غير 
المنتظم، وأن من المهم القيام بهذه التقديرات من أجل ضمان تحقيق أفضل نوعية 

للتعديالت الموسمية.

التعديالت املوسـمية. هي عملية تقدير وإزالة العنارص املوسـمية من السلسـلة   25-7
الزمنية. وطوال هذه العملية تجري إزالة جميع تأثريات التغريات املنتظمة )التأثريات املوسـمية( 

أو املتصلة بأيام السنة )األحداث املؤسسية التي تتكّرر بشكل منتظم تقريباً يف كل سنة(.

املبادئ األساسية للتعديالت املوسمية ونماذجها  -  2

كقاعـدة عامـة، ينبغي إجراء عملية التعديل املوسـمي يف نهاية دورة الدراسـة   -26-7
االسـتقصائية بعد تصميم الدراسـة وإجرائها، وبعد أن تكون البيانات قد تم جمعها وتجهيزها 
وتدقيقها؛ وبعد إنتاج التقديرات. وتبدأ عملية التعديل املوسمي بمجرد إتاحة التقديرات األصلية 

وتكوين السلسلة الزمنية األصلية للبيانات.

املبادئ األساسية للتعديالت املوسمية. إلزالة العنرص املوسمي من سلسلة زمنية،   -27-7
ينبغي تحليله أوالً إىل عنارصه املكوِّنة: أي مكون االتجاه، واملكون املوسمي، واملكون غري املنتظم، 
وكل من هذه العنارص قد يكون مكوّناً من عدة عنارص فرعية. ويمكن تمييز التغرِيات املوسـمية 
عـن االتجاه بسـبب اختالف طبيعـة الثبات فيهما، وتمييزهـا عن دورة العمـل باعتبار تناوبها 
السـنوي، وعن املكوّنات غري املنتظمة بأنها منتظمة. ويمكن الجمع بني املكونات األربعة املذكورة 
أعـاله بعـدد من الطرق. وأكثر طريقة شـائعة للجمع بينها يمكن وصفهـا عن طريق نموذجني 

للتفكيك: وهما نموذج التفكيك القابل لإلضافة، ونموذج التفكيك املتعّدد املراحل.

نمـوذج التفكيك القابل لإلضافة. يفرتض النمـوذج القابل لإلضافة أن مكوّنات   -28-7
السلسـلة الزمنية تسلك ُسـبالً مسـتقلة بعضها عن بعض. وبوجه خاص، فإن حجم التذبذبات 
املوسـمية مستقل عن مستوى السلسلة. فعىل سـبيل املثال، ال يحدث نتيجة لزيادة دورة االتجاه 
زيادة يف العنرص املوسـمي. وُيسـتخَدم هذا النموذج إذا كانت التأثريات غري املنتظمة والتأثريات 
املوسمية مستقلة عن مسلك االتجاه، أي إذا كانت التأثريات املوسمية ال تتغريَّ من سنة إىل أخرى. 

ويف هذه الحالة تكون:

س1 = ت1 + د1 + م1 + غ1
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نموذج التفكيك املتعدِّد املراحل. ُيعترَب النموذج املتعدِّد املراحل عادة هو النموذج   -29-7

األصـيل يف ُحـَزم برمجيات التعديالت املوسـمية. وُيفرَتض يف هذا النموذج أن مكوّنات السلسـلة 

مرتابطة بعضها مع بعض ومن ثم فإن حجم التغيريات املوسمية يزيد وينقص مع حجم السلسلة، 

وهي الصفة الغالبة يف معظم سالسـل االقتصاد الكيل املوسـمية. فعىل سبيل املثال، تؤّدي زيادة 

االتجاه إىل زيادة يف حجم العنرص املوسمي. ويف هذه الحالة تكون:

س1 = ت1 × د1 × م1 × غ1

نوعيـة التعديالت املوسـمية. أهم املتطلبـات يف نوعية التعديل املوسـمي هو أالّ   -30-7

تظل هناك أي آثار موسـمية تقديرية يف السلسلة املعّدلة موسمياً. ويشار عادة إىل وجود تأثريات 

موسمية تقديرية يف السلسلة املعدَّلة موسمياً أو يف السلسلة املعدَّلة موسمياً مع حذف أثر االتجاه 

)أي العنرص غري املنتظم( باسـم املوسمية املتبقية. والختبار ما إذا كانت السلسلة الزمنية املعدَّلة 

موسـمياً تحتوي عىل موسـمية متبقية وعىل آثار يوم التعامل، ينبغي إجراء “تشـخيص طيفي” 

خاص للبيانات الشـهرية أو للسالسـل الفصليـة األطول مدى. وتوجد طرق تشـخيص أخرى، 

تتوقـف عىل الربمجية املسـتعملة يف التعديالت املوسـمية، يمكن اسـتعمالها لتقدير مدى وجود 

موسمية متبقية.

ومـن املتطلبات املهمة األخرى يف التعديل املوسـمي الجيد عـدم وجود تحيُّز يف   -31-7

مسـتوى السلسـلة واسـتقرار التقديرات. ومعنى عدم وجود تحيُّز يف مستوى السلسلة أن يكون 

مسـتوى السلسلة مشابهاً ملستوى السلسلة األصلية والسلسـلة املعدَّلة موسمياً. ويعني استقرار 

التقديـرات أن التنقيحـات التي ُتدَخل عنـد ورود بيانات جديدة وإدخالهـا يف عملية التقديرات، 

سـتكون صغرية. ويمكن أن تشـري التنقيحات الكبرية إىل أن التقديرات غري سـليمة أو حتى غري 

ذات صلة باملوضوع.

مفهـوم التعديـالت املوسـمية املبارشة وغري املبـارشة. كثري مـن بيانات تجارة   -32-7

التوزيـع تمثّل تجميعات أو بنوداً متبقية. فعىل سـبيل املثال، ُيحَسـب هامـش التجارة والقيمة 

املضافة كالهما باعتبارهما الفرق بني مكوَّنني اثنني. ففي حالة هامش التجارة فإن املكوَّنني هما 

قيمة رقم األعمال والسـلع املشـرتاة إلعادة البيع؛ ويف حالة القيمة املضافة فإن املكوَِّنني هما قيمة 

الناتج وقيمة االسـتهالك الوسيط. ويمكن الحصول عىل تقدير معدَّل موسمياً للقيمة املضافة إما 

بتعديل القيمة املضافة موسمياً بشكل مبارش، أو بحساب الفرق بني قيمة الناتج املعدَّلة موسمياً 

واالستهالك الوسيط.

ويف معظم الظروف، ال تكون التعديالت املبارشة وغري املبارشة لسلسلة تجميعية   -33-7

متطابقـة. وهناك حاالت محدودة جداً يتفق فيها نوعا التعديل، خاصة إذا كانت التعديالت قابلة 

لإلضافة. ويتوقف اسـتخدام التعديل املبارش أو غري املبارش عىل سلسـلة زمنية، إىل حٍد كبري، عىل 

مجموعة السالسل الزمنية. وألن الشواهد النظرية والتجريبية ال تتفق عىل تفضيل نهج عن اآلخر 

ه إىل البلدان هي التعامل مع هذه املسـألة عىل أسـاس كل حالة عىل حدة  فإن النصيحة التي توجَّ

بعد إجراء تحليل دقيق يقوم عىل أسـاس خصائص كل سلسلة وعىل قيود التجميع التي يفرضها 

السـياق )الحسـابات الوطنية، أو التفصيالت الجغرافية، إلخ.(. وفيما ييل إرشادات عملية بشأن 

كيفية التعامل مع التعديالت املوسمية املبارشة وغري املبارشة يف حاالت معيَّنة:

ـل التعديالت الموسـمية غير المباشـرة إذا كانت السالسـل المكوِّنة لمجموع  تفضَّ )أ( 

السلسـلة ذات طبيعة غير متماثلة بشـكل واضح وكانت التعديالت الموسمية عليها 
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من نوعية جيدة. وفي هذه الحالة تكون التعديالت الموسـمية غير المباشـرة أفضل 
نوعية من التعديالت المباشرة؛

ل طريقة التعديل الموسمي المباشر حين تكون للسالسل الزمنية المكوِّنة نمط  تفضَّ )ب( 
موسمي متشابه ويكون لتجميع السلسلة أثر على إلغاء الضوضاء.

القيـم الخارجـة يف التعديالت املوسـمية. القيم الخارجة هـي ِقيَم غري عادية يف   -34-7
السلسـلة الزمنية، غالباً ما تحدث بسـبب حدث اقتصادي أو اجتماعـي خارج عن املألوف. ومن 
املهم اكتشـاف هذه الحـاالت وتصحيحها قبل تنفيذ عملية التعديل، فهـذا أحد املحدِّدات لنوعية 
التعديالت املوسـمية. ومن الرضوري التمييز بني مختلَف أنواع الِقيَم الخارجة ألن التعامل معها 
ـم الِقيَم الخارجة إىل فئتني: )أ( خطأ يف البيانات؛ )ب( أحداث خاصة “حقيقية”.  يختلف. وتقسَّ
والخطوة األوىل يف أي تحليل للِقيَم الخارجة هي اكتشاف أخطاء البيانات الواضحة وتصحيحها، 
ثم بعد ذلك، اكتشاف وتصحيح الِقيَم الخارجة “الحقيقية”. والهدف من تصحيح الِقيم الخارجة 
هو منع حدوث تشـويه يف مسار االتجاه. فمسار االتجاه مقصود به قياس نمو السالسل الزمنية 
عـىل املـدى الطويل، وليس من املرغوب فيه أن يسـتجيب لحركة واحدة غـري عادية. ويالَحظ أن 
جميع برمجيات التعديل املوسـمي فيها خيار ثابت الكتشاف ومعالجة الِقيم الخارجة، عىل األقل 
بالنسـبة للجزء التاريخي من السلسـلة. أما بالنسـبة للِقيم الحديثة جداً فإن التصحيح التلقائي 

الدقيق ليس ممكناً.

العوامل املوسـمية الجارية، مقابل العوامل املسـتقرأة. يمكن حسـاب البيانات   -35-7
املعدَّلة موسـمياً للسـنة الجارية إما بإجراء التعديالت املوسـمية كل شـهر/فصل أو باستخدام 
معاِمل استقراء ُيحسب مرة واحدة يف السنة. ويف الحالة األوىل، تجري مراجعة البيانات كل شهر/
فصل. ويف الحالة الثانية، ال تجري مراجعة للبيانات يف أثناء السـنة وإنما مرة واحدة يف السـنة. 
ومن ناحية دقة السالسـل املعدَّلة موسـمياً يوىص بنهج التعديل الجاري، ألنه يتيح إنتاج بيانات 
حديثة معدَّلة موسـمياً عن طريق إعادة حسـاب الِقيم كلما جدَّت بيانات جديدة. ومع أن بعض 
املسـتعِملني يفضلون طريقة العوامل املوسمية املسـتقرأة، فإن هذه الطريقة قد تؤّدي إىل نتائج 
زة، خاصة إذا حدثت أحداث غري متوّقعة أثناء السـنة. وتـوىص البلدان بأن تقوم بمراجعة  متحيِـّ
السالسـل املعّدلة موسمياً حسب جدول منتظم، واألفضل أن يكون ذلك وفقاً لسياسة املراجعات 

العامة املقرَّرة.

التأثريات عىل مدار السنة  -  3

التأثريات عىل مدار السـنة. للتغيـريات املرتبطة بتكوين السـنة التقويمية دور   -36-7
 هـام يف تحليل إحصـاءات تجارة التوزيع. والتأثريات عىل مدار السـنة هي تأثـريات منتظمة قد 
ال تحدث بالرضورة يف نفس الشـهر أو نفس الفصل يف كل سـنة ولكن يمكن تحديدها وإزالتها 
من السلسـلة. وأهم هذه التأثريات هي العطالت املتحركة واختالف أيام التعامل، وهذا االختالف 
يمثِّل “تأثريات يف داخل الشهر”. وتعاَمل هذه التغيريات عادة باعتبارها موسمية وينبغي إزالتها 

مع التغيريات املوسمية األخرى يف إنتاج السالسل املعدَّلة موسمياً.

العطـالت املتحركـة. العطالت املتحركة هـي العطالت التي تتحـرك مواعيدها   -37-7
بشـكل منتظم كل سـنة عىل أسـاس التقويـم الغريغوري، وهـو التقويم املسـتعَمل عىل نطاق 
واسـع باعتباره التقويم العاملي للسالسـل الزمنية اإلحصائية. وتأثـريات هذه العطالت املتحركة 
، مما يجعل من الصعب وضع  عىل السـلوك االقتصادي واالجتماعي قد تكـون مرتبطًة ببلد معنيَّ
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معايري وممارسـات ثابتة يف هذا الصدد. ومن أمثلة العطالت املتحركة عطلة عيد الفصح، والسنة 
الجديدة الصينية، ويوم الشـكر يف كوريا، وشهر رمضان. فعيد الفصح، مثالً، يقع عادة يف شهر 
نيسان/أبريل، ولكن يمكن أن يأتي يف أواخر آذار/مارس ويمكن أن يؤّثر ذلك عىل أنواع مختلفة 
من السالسـل، مثل اإلنتاج الصناعي أو مبيعـات تجارة التجزئة، خاصة يف نصف الكرة الغربي. 
وتأثري عطلة عيد الفصح يظهر يف الفرق يف حجم النشاط، الناتج عن انتقال العطلة من نيسان/

أبريل إىل آذار/مارس حني تكون العطلة يف آذار/مارس بدالً من نيسان/أبريل. والسنة الجديدة 
الصينية لها أثر مماثل عىل أنشطة التجارة كما أن لها حجماً واتجاهاً يمكن التنبؤ بهما.

وهنـاك نوعان من التأثـريات يرتبطان عادة بالعطالت املتنقلـة: )أ( أثر مبارش   -38-7
يرتبـط بإغالق بعـض متاجر التجزئة أثناء العطـالت؛ )ب( أثر تدريجي يرتبط بتأّثر مسـتوى 

النشاط التجاري أثناء عدة أيام قبل العطالت.

أثـر يوم التعامل. أثر يوم التعامل هو تأثري شـائع يرتبط بأيام السـنة ويظهر   -39-7
عادة يف السالسـل الزمنية االقتصادية، خاصة السالسـل الزمنية لتجـارة التوزيع. ويتوقف هذا 
األثر عىل عدد املرات التي يصادف فيها كل يوم من أيام األسـبوع شهراً/فصالً معيَّناً وعىل طول 
ذلك الشهر/الفصل. ويتأثر عدد أيام التعامل أيضاً بعدد العطالت التي ال تصاِدف نهاية األسبوع 
يف فرتة زمنية معيَّنة. وقد يختلف عدد أيام التعامل من فرتة إىل أخرى كما يختلف يف نفس الفرتة 

يف سنوات مختلفة.

ويظهر أثر يوم التعامل حني يختلف مسـتوى النشـاط باختالف أيام األسبوع.   -40-7
وتفرتض التغيريات الناتجة عن يوم التعامل وجود نمط يومي غري ظاهر للنشـاط يبدو أثره عىل 
مجرى األسـبوع. ويعكس هذا النمط اليومي األهمية النسـبية أليام األسـبوع. فعىل سبيل املثال، 
إذا وقعت خمسـة أيام أحد يف شـهر ما فإن ذلك يؤّثر عىل سالسـل تجارة التجزئة ألن يوم األحد 
ليس يوم عمل يف كثري من البلدان ويتسـم بانخفاض يف النشـاط االقتصادي. ولعدد أيام الجمعة 
والسبت أثر كبري أيضاً عىل تلك السالسل، ألن معظم الناس يقومون بمشرتياتهم يف هذين اليومني. 
وترتبط اختالفات يوم التعامل أيضاً بممارسـات املحاسـبة واإلبالغ للوحدات التجارية. فاملتاجر 
التي تقوم بأنشـطة إمسـاك الدفاتر يوم الجمعة يبدو أنها ُتبلِغ عن مبيعات أعىل يف الشهور التي 
بها خمسة أيام جمعة من الشهور التي بها أربعة أيام. ومن املهم أن تؤّخذ تأثريات يوم التعامل يف 

. االعتبار ألنها تؤّدي إىل تغريات ملحوظة يف مستوى النشاط، مع أن املستوى الحقيقي لم يتغريَّ

تأثري طول الشـهر. ألن عدد أيام شهور السـنة مختلفة، فهي 28 أو 29 أو 30   -41-7
أو 31 يوماً، فيمكن التعرّف عىل أثر يوم التعامل لو افرتضنا أن كل شـهر من شـهور السـنة هو 
28 يوماً )أربعة أيام من كل يوم من أيام األسـبوع( مضافاً إليها فرتة زمنية واحدة من عدد من 
األيام يختلف من صفر إىل 1 إىل 2 إىل ثالثة أيام. وإذا افرتضنا أن مسـتوى النشـاط لكل يوم من 
أيام األسـبوع ثابت عىل مدار السـنة، فإن االختالف الوحيد بني الشهور يف سنة معيَّنة هو الناتج 
عن عدد أيام الشـهر اإلضافية )صفر، 1، 2، 3(. وهكذا فإذا كان شـهرا حزيران/يونيه وتموز/
يوليه لهما نفس مسـتوى النشاط بالنسبة أليام األسبوع املناظرة، فإن مستوى النشاط اإلجمايل 
لشـهر تموز/يوليه سـيكون أكرب منه بالنسـبة لشهر حزيران/يونيه لسـبب واحد هو أن األول 
يزيد يوماً عن الثاني. ويسـمى هذا تأثري طول الشهر. وإذا لم تخضع السلسلة الزمنية لتصحيح 
يأخذ يوم التعامل يف االعتبار، فإن تأثري طول الشهر سيظهر تلقائياً يف العوامل املوسمية. أما إذا 
كانت السلسلة تخضع لتصحيح خاص بيوم التعامل، فإن تأثري طول الشهر سيظهر يف العوامل 

املوسمية أو يف عوامل يوم التعامل.
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طـرق التعديل الخاصة بيـوم التعامل. يمكن إدخال التعديـالت الخاصة بيوم   -42-7

التعامـل إما باسـتخدام طريقة التعديل النسـبية أو االنحدارية. ويف النهـج األول تقّدر تأثريات 

يوم التعامل بحسـاب نسبة هذه األيام يف الشـهر/الفصل، ويف النهج الثاني ُتحَسب تأثريات أيام 

ل  التعامـل يف إطـار انحداري. وبوجـه عام، فإن النهـج االنحداري يجب أن يكـون النهج املفضَّ

كطريقـة إلجراء التعديالت الخاصة بيوم التعامل. أما تأثريات أيام السـنة األخرى مثل العطالت 

املتحركة، فإن الـرَزم الربامجية اإلحصائية فيها خيار لتحديد آثار يوم التعامل ومعالجتها. ومع 

أن هذه الرَزم تقدِّم سنوات تقويمية قياسية، فإن بوسع البلدان أن تستعِمل سنواتها الخاصة بها 

يف إجراء تعديالت يوم التعامل، ألن ذلك يضمن نتائج أَدق.

برمجيات التعديالت املوسمية  -  4

يمكن تقسـيم برمجيات التعديالت املوسمية األكثر شـيوعاً إىل فئتني رئيسيتني   -43-7

عىل أساس: )أ( التفكيك األحادي املتغريِّ للسلسلة الزمنية، أي تقنية املتوسط املتحرّك؛ )ب( نماذج 

محـدَّدة ذات عدد صغري مـن البارامرتات لكل مكوِّن. وتختار البلدان بني الحزمتني عىل أسـاس 

تحليل دقيق للسالسل الزمنية مع مراعاة التعديالت املوسمية و/أو عىل أساس الخربة السابقة.

حزَم التعديالت املوسـمية القائمة عىل أسـاس طريقة املتوسط املتحرّك. تنتمي   -44-7

غالبية الطرق املستخَدمة يف التعديالت املوسمية التي تستعملها مكاتب اإلحصاء إىل فئة املتوسط 

املتحرّك. وطرق التعديل املوسـمية التي تنتمي إىل هذه الفئة هي أساساً طرق وصفية غري قائمة 

عىل أساس معلَمات، بمعنى أنها تفتقر إىل نماذج معلَمات واضحة لكل عنرص غري منظور. وتعود 

االختالفات األساسـية يف الحسابات بني مختلَف مناهج هذه الفئة إىل اختالف التقنيات املستعَملة 

ـحات غري متماثلة يف نهاية السلسـلة،  يف نهاية السلسـلة الزمنية. فبعض الطرق تسـتخِدم مرشِّ

بينما يف طرق أخرى يجري تمديد السلسـلة باستعمال نماذج للمتوسط املتحرِك املتكامل الذاتي 

ـحات متماثلـة يف امتداد السلسـلة. والنهج العام يف سـياق فئة نماذج  االنحدار وتسـتخِدم مرشِّ

املتوسـط املتحـّرك يتبـع طريقة تقدير تفاعلية، تقوم يف أساسـها عىل سلسـلة من املتوسـطات 

املتحركة. ومن بني تقنيات التعديل املوسمي القائمة عىل أساس طرق املتوسط املتحرّك برمجيات 

.)ARIMA ونموذج املتوسط املتحرك املتكامل الذاتي االنحدار Census X-11/X-12(

برمجيات التعديل املوسـمي القائمة عىل أسـاس ُطرق النماذج. تتطلب الطرق   -45-7

القائمة عىل أسـاس النمـاذج نمذجة منفصلة ملكوّنات السالسـل الزمنية األصليـة، مثل االتجاه 

واملكوّنات املوسـمية وغـري املنتظمة. ويفرتض هذا النهج أن العنرص غـري املنتظم هو “ضوضاء 

بيضاء”. واالختالفات الحسـابية الرئيسية بني مختلَف الطرق يف النهج القائم عىل النماذج ترجع 

عـادة إىل مواصفات النمـوذج. ويف بعض الحاالت، ُتجرى نمذجة مبـارشة للمكوِّنات، ويف حاالت 

أخرى ُتجرى نمذجة للسلسـلة األصلية ويشتَق من هذا النموذج نماذج املكوِّنات. ومن بني برامج 

.BV4و STAMPو TRAMO-SEATS التعديل املوسمي عىل أساس النماذج برمجيات

وسائل تشـخيص التعديالت املوسمية. تحتوي الربمجيات عىل مجموعة وسائل   -46-7

التشخيص التي تسـتخَدم يف تقدير الناتج سواًء منها الخطوات الخاصة بالنمذجة أم التعديالت 

املوسـمية، وينبغي اتباع هذه الوسائل. وتتفاوت وسائل التشـخيص هذه بني اختبارات متقدمة 

السـتخدام الخرباء الذين يسـعون إىل معاملة السالسل املعقَّدة بشـكل تقني، واختبارات بسيطة 

ينبغـي لجميـع ُمسـتخدمي الربمجيات مراعاتهـا كحٍد أدنى. ومـع أن الربمجيات تأتـي أحياناً 
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كصندوق أسـود دون أي وسائل تشـخيص، فإنها ال يجب أن ُتستعَمل بهذا الشكل ألن كثرياً من 
االختبارات سهلة الفهم.

الحد األدنى للفرتة الزمنية للسلسـلة الزمنية، الالزمة إلجراء تعديالت موسمية.   -47-7
ات املوسـمية كحٍد أدنى من الزمن،  يلزَم خمس سـنوات من البيانات واسـتقرار نسـبي يف التغريُّ
بشـكل عام، للحصول عىل تقديرات جيدة معّدلة موسمياً. وبالنسبة للسالسل الزمنية التي تبدو 
تحرّكاتها املوسمية قوية وثابتة إىل درجة كبرية، قد يكون يف اإلمكان الحصول عىل تقديرات معدَّلة 
موسمياً عىل أساس ثالث سنوات فقط من البيانات. ويحتاج األمر إىل سالسل زمنية أطول لتحديد 
النمط املوسـمي بشـكل أَدق ولتعديل السلسلة لتأخذ يف االعتبار التغيريات يف أيام السنة )أي أيام 
التعامل والعطالت املتحرّكة(، واالنقطاع يف السلسلة، والعوامل الخارجة، واألحداث الخاصة التي 
يمكن أن تكون قد أّثرت عىل السلسلة والتي قد تسبِّب صعوبة يف تحديد النمط املوسمي للسلسلة 
عىل نحو سليم. وإذا كان بلد ما قد مّر بتغيريات هيكلية شديدة أّدت إىل تغيريات أساسية يف النمط 
املوسـمي فقد ال يكون من املمكن إجراء تعديالت موسـمية عىل بياناته إالّ بعد مرور عدة سنوات 
عـىل انقطاع السلسـلة. ويف هذه الحاالت، قـد يكون من الرضوري إجراء تعديالت موسـمية عىل 

أجزاء السلسلة السابقة عىل االنقطاع واألجزاء التالية كالً عىل حدة.

التعديالت املوسـمية واالتسـاق مع البيانات السـنوية. من املفهوم أن املجاميع   -48-7
السـنوية القائمة عىل أسـاس البيانات املعدَّلة موسـمياً ال تتطابق تلقائياً مع املجاميع السـنوية 
املناِظرة القائمة عىل أسـاس البيانات األصلية غري املعّدلة. ذلك أن عدد أيام العمل، وأثر العطالت 
املتحركة، وغري ذلك من اآلثار املتعلقة بأيام السنة تختلف من سنة إىل أخرى. وعىل نفس املنوال، 
فإن املوسـمية املتحركة تعني أن أثر التغيريات املوسـمية، بمعناها الضيِّق، يختلف من سـنة إىل 
أخرى. ولذلك فمن املفهوم أن تكون املجاميع السـنوية للسالسـل املعدَّلة موسـمياً، مختلفة عن 
مجاميع السالسـل غري املعدلة موسمياً خاصة بالنسبة للسالسل التي تحدث فيها تأثريات كبرية 
تتصل بأيام السـنة أو تأثريات موسـمية متحرّكة. ويف هذه الحاالت، يكون االتساق مع السالسل 

السنوية عىل حساب نوعية التعديالت املوسمية، وهو أمر غري سليم من الناحية النظرية.

إالّ أنه قد يكون من الرضوري يف بعض الحاالت، ألغراض مثل الحسابات القومية   -49-7
أو التوزيعـات الجغرافيـة، الحفاظ عىل خاصيـة اإلضافة من أجل ضمان االتسـاق يف البيانات. 
ويف هذه الحاالت، ال بد من جعل مجاميع السالسـل املعدَّلة موسـمياً مساوية للمجاميع السنوية 
يف السالسـل الخام. وتوفِّر برمجيـات X-11-ARIMA وX-12-ARIMA خيارات لجعل املجاميع 

السنوية من البيانات املعدَّلة موسمياً واملجاميع األصلية متساوية.

سياسة مراجعة وإعادة تقدير نماذج املتوسط املتحرّك املتكامل الذاتي االنحدار   -50-7
)ARIMA(. من املسـائل املهمة املتعلقة بالطرق القائمة عـىل النماذج، مدى تواتر إعادة تعريف 
وإعادة تقدير النماذج القائمة عىل املتوسـط املتحرك عند ورود بيانات جديدة. ويتوقف استقرار 
النمـاذج واملعلَمـات املتصلة بها عىل طبيعة السلسـلة. فمـن حيث املبدأ، تتغريَّ نماذج املتوسـط 
املتحـّرك ببطء عىل مدار الزمن، ولكن معلَماتها أكثر حساسـية للبيانـات الجديدة. والنَهج الذي 
 يـوىص بـه يف هذه الحـاالت هو إعـادة تعريف النمـاذج مرة كل سـنة وإعادة تقديـر املعلَمات 

كلما أُدِخلَت تعديالت موسمية عىل السلسلة.

نرش البيانات والتعديالت املوسـمية. بعد إزالة عنرص املوسمية وجميع التأثريات   -51-7
املتعلقة بأيام السنة، يمكن عرض بيانات تجارة التوزيع يف شكل معدَّل موسمياً أو يف شكل دورة 
االتجاه. والفرق بينهما هو العنرص غري املنتظم. وبوجه عام، توىص البلدان بأن تتيح للمستعِملني 
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السالسل األصلية وكذلك السالسل املعّدلة موسمياً. ويتوقف نرش السالسل األخرى عىل اهتمامات 
املسـتعِملني واحتياجاتهم وعىل طاقة البلد. فالبيانات املعدَّلة موسمياً هي، عىل سبيل املثال، أكثر 
فائـدة من ناحية املعلومات لألغراض الوحيدة املتغريِّ واملتعّددة املتغرّيات، أما البيانات التي تقوم 
عىل االتجاه - الدوران فيوىص بها من حيث املبدأ لعروض البيانات الجغرافية وللسالسل الزمنية 

التي تتسم بدرجة عالية من عدم الثبات.

البيانـات املعدَّلـة جزئياً. تنرش بعـض البلدان بيانات معدَّلـة لتأخذ يف االعتبار   -52-7
بعض اآلثار املوسمية، خاصة عدد أيام العمل، عىل أنها “بيانات غري معدَّلة موسمياً”. ومن املهم 
أن نالِحـظ أن البيانات املعدَّلة جزئياً قد تكون مضلِّلـة وذات فائدة تحليلية محدودة. فمن حيث 
املبـدأ يجـب أن تكون البيانات املعروضة باعتبارها غري معدَّلة موسـمياً غري معدَّلة أصالً، بحيث 
تبـنيِّ ما حدث فعالً، وليس ما حـدث بعد تعديل جزئي لآلثار املوسـمية. وآثار أيام العمل/أيام 
التعامل التجاري هي جزء من التغريات املوسـمية العامة يف السلسلة، وينبغي معاملة التعديالت 
الناتجـة عن تلـك التأثريات كجزء ال يتجزأ من عملية التعديل املوسـمي، وليس كعملية منفصلة. 
وثانياً، فإن التعديالت الخاصة بأيام العمل التي تتم خارج نطاق التعديالت املوسمية إنما تتم يف 
الغالب بطرق بسيطة ال تتناسب مع اإلجراءات التي تنطوي عىل معاِمالت ثابتة، مثالً، عىل أساس 
نسـبة عدد أيام العمل يف الشـهر أو الفصل إىل عدد أيام العمل يف الشـهر أو الفصل القياسـيني. 
وينبغي للبلدان أن تبذل كل جهد ممكن لإلقالع عن هذه املمارسات. ومع ذلك، فإذا ُنرشت بيانات 
معدَّلة جزئياً، فيجب أن ُترَفق بمالحظات إيضاحية مناسـبة لتنبيه املسـتعِملني لنواحي القصور 
يف البيانـات. ومـن املهم توثيق إجراءات التعديالت املوسـمية توثيقاً جيـداً وإدراجها يف البيانات 

الفوقية إلحصاءات تجارة التوزيع.

بيانات خط األساس  - دال 

الحاجة إىل بيانات خط األساس يف إحصاءات تجارة التوزيع  -  1

كة لإلحصاءات القصرية األمد )الشـهرية والفصلية( هي شمولها  َ املالمح املشـرتَ  -53-7
نطاقاً أضيق واتسامها بمستوى أدنى من الِدقة والتفاصيل. فعىل سبيل املثال، قد توجد اختالفات 
يف تغطيـة الوحـدات أو يف درجة التفاصيل املتعلقة ببنود البيانات الداخلة يف املسـح أو يف تمثيل 
األنشطة أو املناطق الجغرافية، إلخ. ومن ثم فإن اإلحصاءات القصرية املدى تعرتيها نواحي تحيُّز، 
باملقارنة بالبيانات السـنوية األكثر شموالً، ناشئة عن عوامل مثل أخطاء املعاينة، واالختالفات يف 
اسـتعمال ِسـجل األعمال )كوجود ُنسخ مختلفة من الِسـجل، أو نتيجة طرق التجميع، أو إعادة 
تصنيـف املنشـآت(، واختالف طرق املحاسـبة الشـهرية/الفصلية والسـنوية التي يسـتعملها 
املستجيبون. ويتناول هذا الفرع العمليات الالزمة إلنتاج أفضل بيانات لتجارة التوزيع عىل املدى 
القصـري تتفق مع البيانات السـنوية. واملصطلح العام املسـتخَدم لهذه العمليـات هو “التفكيك 

ان املشرَتَكان هما بيانات خط األساس واالستكمال. الزمني” واملتغريِّ

بيانات خط األسـاس. اإلشارة هنا إىل الحالة التي يوجد فيها مصدران للبيانات   -54-7
حول نفس املتغريِّ املسـتهَدف ولكن تواترهما مختلف، واملطلوب تصحيح أوجه عدم االتساق بني 
التقديرات املختلفـة، ومنها مثالً االختالفات بني التقديرات القصرية األجل والتقديرات السـنوية 
لرقـم األعمال يف قطاع تجارة التوزيع املشـتّق مـن مصادر مختلفة. والقيـاس عىل بيانات خط 
األسـاس يمكن تطبيقه عىل السالسـل الزمنية التاريخية )التوزيع( والتـي ينبغي فيها أن يكون 
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مجموع التقديرات الشـهرية/الفصلية يف نهاية السـنة مسـاوياً للمسـتويات الجديدة التي يتم 

الحصـول عليها عن طريق التقديرات السـنوية، أو إطالة السالسـل الزمنية )االسـتقراء( حيث 

تجري إطالة السالسـل الزمنية مع وضع تقديرات شهرية/فصلية للفرتات التي ال يوجد بشأنها 

بيانات سنوية بعد.

واالسـتكمال يشـري إىل الحالة التي ال يوجد فيها قياسـات حقيقية شـهرية )أو   -55-7

فصلية(، وتكون فيها املجاميع السـنوية موزَّعة عىل شـهور السـنة )فصول السنة(، باستعمال 

مؤرّش بديل للنمط الشـهري )الفصيل( حيثما كان ذلك ممكناً، أو باسـتعمال لوغاريتمية بسيطة 

تناسـب املنحنى. ويمكن اسـتنباط النمط القصري األجل الذي ُيستخَدم يف االستكمال من بيانات 

ات بديلة أو من خالل دالة حسابية  الدراسـات االستقصائية السابقة )التي توّقفت( أو من متغريِّ

بسيطة.

هدف القياس عىل بيانات خط األساس. الهدف الرئييس من القياس عىل بيانات   -56-7

خط األسـاس هو الجمع بني نواحي القوة النسـبية يف البيانـات ذات التواتر املنخفض والتواتر 

العـايل مع الحفاظ قدر اإلمكان عىل التحرّكات القصـرية األجل يف بيانات املصدر وفق الضوابط 

التي توفِّرها بيانات خط األساس. ويمكن الحصول عىل البيانات القليلة التواتر والكثرية التواتر 

مـن التعـدادات التي أُجريت أو من الدراسـات االسـتقصائية الدقيقة بالعيِّنـة، أو من البيانات 

اإلدارية، أو حتى من أكثر من مصدر من هذه املصادر مجتمعة. ويالَحظ أن مسألة القياس عىل 

بيانات خط األسـاس واردة أيضاً بالنسـبة للبيانات السنوية، حني ال ُتجرى دراسة استقصائية 

إالّ مرة كل عدة سـنوات، وكذلك بالنسـبة للبيانات الشـهرية، حيث تقاَرن بالتقديرات الفصلية 

كبيانات خط أساس.

املبادئ والطرق األساسية للقياس عىل بيانات خط األساس  -  2

النسـبة بني بيانات خط األسـاس واملؤرش. من الرضوري ضمان االتسـاق بني   -57-7

ات بالنسبة ألي سنة. ولفهم العالقة  التقديرات السـنوية ودون السنوية ملسـتويات أٍي من املتغريِّ

بـني البيانات السـنوية والبيانات الشـهرية/الفصلية املناظـرة، من املفيد مالحظة النسـبة بني 

 بيانات خط األساس السنوية ومجموع الِقيم االثنتي عرشة الشهرية )أو األربع الفصلية( للمؤرّش، 

أي النسـبة بـني بيانات خط األسـاس السـنوية إىل املؤرّش. وقيمة هذه النسـبة لـن تكون واحداً 

صحيحاً يف العادة إذا كانت التقديرات تأتي من مصادر بيانات مختلفة التواتر.

ويف إطار نسـبة بيانات خط األسـاس إىل املؤرّش، يحدِّد املؤرش حركة التقديرات   -58-7

عـىل املدى القصري، بينما تحدِّد البيانات السـنوية مسـتوى التقديرات عمومـاً وكذلك التحرّكات 

عىل املدى الطويل. وتتغريَّ نسـبة بيانات خط األسـاس إىل املؤرّش من سـنة إىل أخرى، ولكن من 

الرضوري إجراء تعديالت لكي تصبح هذه النسبة دائماً 1.

ويمكن أن تكون نسـبة بيانات خط األسـاس إىل املؤرّش تعبرياً أيضاً عن العالقة   -59-7

بني مستويات الدراسة االستقصائية بالعيِّنة ومستويات املجتمع اإلحصائي السنوية. وعىل سبيل 

املثـال، إذا افرتضنـا أن عيِّنة من مؤسسـات التجارة تم اختيارها لتغطيـة 20 يف املائة )sm( من 

مبيعـات املجتمـع اإلحصائي )SM( يف كل شـهر، فإن املجاميع للمجتمع اإلحصائي يف أي شـهر 

تقّدر بما يساوي SM = sm × 100/20. ويف هذه الحالة فإن نسبة بيانات خط األساس إىل املؤرّش 

هـي 20/100 أي 5.0، إالّ أن املعامـل 20/100 سـيصبح غري ذي موضوع إذا اختلفت نسـبة 
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تمثيل العيِّنة. ومن ثم فعندما تتاح البيانات الشاملة من تعداد املنشآت السنوي، فمن املحتمل أن 

.)SM( ًتختلف عن مجموع مبيعات االثني عرش شهرا

طـرق القيـاس عىل بيانات خط األسـاس. هناك نهجان رئيسـيان للقياس عىل   -60-7

بيانات خط األسـاس ألي سلسـلة زمنية: أحدهما هـو النهج العددي الـرصف والثاني هو نهج 

النمذجة اإلحصائية. ويختلف النهج العددي عن نهج النمذجة اإلحصائية يف أنه ال يحّدد نموذجاً 

لسلسـلة زمنيـة إحصائية ُيفرَتض أن تتبعه السلسـلة الزمنية. ويشـمل النهـج العددي طريقة 

التناسب وُطرق حذف أدنى املرّبعات، أي طرق مجموعة دنتون. ويشمل نهج النمذجة اإلحصائية 

الطرق القائمة عىل نماذج املتوسـط املتحـرك املتكامل الذاتي االنحدار )ARIMA( وعىل مجموعة 

من نماذج االنحدار املختلفة 48. ويرد فيما ييل وصف ألكثر طرق النهج العددي املستعملة شيوعاً. 

ويمكـن االطالع عىل مزيد من اإلرشـادات بشـأن تنفيـذ تقنيات القياس عىل بيانات األسـاس يف 

النرشة التي تصدر قريباً بعنوان: إحصاءات تجارة التوزيع: دليل التجميع.

طريقة التوزيع التناسـبي ومشـكلة الخطوة. يمكن حسـاب نسبة بيانات خط   -61-7

. وتختلف هذه النسبة  األساس إىل املؤرّش ألي سنة أساس تتاح عنها تقديرات سنوية ملتغريِّ معنيَّ

عادة عن 1، ومن أجل تعديل النسبة إلزالة التحيُّز يجري ببساطة توزيع بيانات املستوى السنوي 

، أي توزيع تناسبي عىل شهور أو  وفقاً لتوزيع الِقيم يف شـهور/فصول السـنة بالنسـبة للمتغريِّ

فصول السـنة. ونتيجة لذلك، تحتفظ طريقة التناسـب بالحركة التناسـبية يف أثناء السنة. ومع 

ذلك فإن النسـبة للسنوات املجاورة ستختلف، وإذا أجريت عليها تعديالت تناسبية فمن املحتَمل 

أن يظهر انقطاع لالسـتمرارية بني الشهر األخري )أو الفصل األخري( من السنة والشهر األول )أو 

الفصل األول( من السـنة التالية، وُتعرَف هذه املشـكلة بـ “مشكلة الخطوة”. والواقع أن طريقة 

التوزيع التناسبي هي أبسط طريقة للقياس عىل بيانات خط األساس، إالّ أنه ال يوىص بها لتوفيق 

بيانات تجارة التوزيع املنخفضة التواتر والعالية التواتر، بسبب مشكلة الخطوة.

مجموعة طرق بيانات خط األساس لدنتون. طريقة دنتون هي طريقة متكاملة   -62-7

للتعامل مع جانبي بيانات خط األسـاس )أي التوزيع واالسـتقراء(. ولهـذه الطريقة عدة بدائل 

تتكـّون منها مجموعة دنتـون لطرق القياس عىل بيانات خط األسـاس. وتقـوم مجموعة طرق 

دنتون عىل أسـاس مبدأ الحفـاظ عىل الحركة، وهو ما يتطلب ما يـيل: )أ( ينبغي أن يكون النمو 

من شهر إىل شهر )أو من فصل إىل فصل( يف السلسلة الشهرية املعّدلة ويف السلسلة الشهرية )أو 

الفصليـة( األصليـة متماثالً قدر اإلمكان؛ أو )ب( أن يكون التعديل إىل الشـهور املجاورة مماثالً 

قدر اإلمكان. والرشط األسايس لهذه التقنية هو أن يكون الحساب قائماً عىل أساس املؤرّش األصيل 

الشهري/الفصيل )غري املنقَّح أو املعّدل موسمياً(. ويف العادة يحتاج إدخال بيانات سنوية جديدة 

لسـنة ما إىل تنقيح التقديرات الشـهرية/الفصلية املنشـورة سـابقاً ألن التعديل املطلوب إلزالة 

التحيُّز يف املؤرّش منترش عىل مدى عدة فرتات، وليس يف نفس السنة وحدها. والواقع أن أثر تنفيذ 

طرق دنتون للقياس عىل بيانات خط األساس سيكون ضئيالً جداً بعد ثالث أو أربع سنوات.

ل هذه الطريقة عىل سائر البدائل األخرى ملجموعة  طريقة دنتون التناسبية. تفضَّ  -63-7

طـرق دنتون ألنها: )أ( أسـهل كثـرياً يف التنفيـذ؛ )ب( ينتج عنها يف معظم الحـاالت عملياً نفس 

التقديرات تقريباً التي تصل إليها البدائل األخرى للسلسـلة السـابقة ؛ )ج( توفِّر إطاراً بسيطاً ذا 

كفاءة لالستقراء باستخدام طريقة دنتون التناسبية املعزَّزة، التي تأخذ يف االعتبار الكامل وجود 

أي تحيُّز منهجي أو عدم وجود هذا التحيُّز يف معدل التغيري يف املؤرّش من سنة إىل أخرى.

ترد إيضاحات تفصيلية لهذه الطرق،   48

وكذلك تحليل للربمجيات املتاحة من 
أجل توثيق البيانات، يف نرشة املكتب 

اإلحصائي األوروبي، دليل الحسابات 
 Luxembourg,( القومية الفصلية
 Office for Official Publications

 of the European Communities,
 Adriaan M. Bloem,( ؛ و)1999

 Robert J. Dippelsman and Nils
 Ø. Maehle, Quarterly National

 Accounts Manual: Concepts,
 Data Sources, and Compilation

 (Washington, D.C., Internationl
.)Monetary Fund, 2001
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وطريقة دنتون التناسـبية هي طريقة سهلة نسبياً، كما أنها تناسب التطبيقات   -64-7

الواسعة النطاق، ومن ثم فهي تعترَب مناسبة للتعامل مع بيانات خط األساس يف إحصاءات تجارة 

التوزيـع. وأهم مالمح هذه الطريقة أنها تقلّـل كثرياً، من خالل تنفيذ طريقة أدنى املربعات، من 

االختالفات يف التعديالت النسـبية للحركة من شـهر إىل شـهر )أو من فصل إىل فصل( يف نسـبة 

بيانات خط األساس إىل املؤرّش بني السالسل املسندة إىل بيانات خط األساس واملؤرّش. وهذا يعني 

ات النمو يف سلسلة املؤرّش من شهر إىل شهر أو من فصل إىل  أيضاً أن هذه الطريقة تقلِّل من تغريُّ

فصل، وتنشـئ سلسلة زمنية من ِنَسـب تقديرات بيانات خط األساس إىل املؤرّش شهرياً/فصلياً 

من النَِسب املالَحظة سنوياً بني بيانات خط األساس واملؤرّش. ويمكن استعمال هذه التقنية بشكل 

خاص لتفادي مشـكلة الخطوة، أي التشتّت للسالسل الزمنية الشهرية أو الفصلية مع استعمال 

طريقة التوزيع التناسبي )انظر 7 - 61(، أي التشوه الذي يحدث أساساً بسبب التغيري من نسبة 

بني بيانات خط األسـاس واملؤرّش إىل أخرى. ومن ناحية أخرى فإن التنفيذ الفعيل لتقنية دنتون 

التناسبية يحتاج إىل تطبيق برمجيات خاصة.

بيانات خط األساس وتجميع إحصاءات تجارة التوزيع  -  3

حبّذا لو تعترَب البلدان القياس عىل بيانات خط األساس جزًءا ال يتجزأ من عملية   -65-7

تجميـع إحصـاءات تجارة التوزيع عىل املـدى القصري وأن تقوم بذلك بقـدر كاٍف من التفصيل. 

ومـن الناحية العملية فإن ذلك قد ينطوي عىل إجراء هذه العملية ملختلَف السالسـل عىل مراحل، 

حيث ُتسـتخَدم البيانات الخاصة ببعض السالسل التي خضعت لهذه العملية يف تقدير السالسل 

األخرى، ويتبع ذلك جولة ثانية أو ثالثة من القياس عىل بيانات خط األساس. وتختلف الرتتيبات 

الفعلية حسـب ظروف كل حالة. وسـتتضّمن النـرشة القادمة إحصاءات تجـارة التوزيع: دليل 

التجميع، مناقشة أكثر تفصيالًً للمسائل املتصلة بالتنفيذ العميل للقياس عىل بيانات خط األساس. 
أما يف الوقت الحايل، فقد ترغب البلدان يف النظر يف اإلرشادات التالية كنوع من التوجيه يف قيامها 

بوضع هذه العملية موضع التنفيذ يف تجارة التوزيع:

ر، الناتجة عن تناوب  ينبغي مراعاة االتسـاق فـي التقديرات الخاصة بنفس المتغيِـّ )أ( 

مختلف للدراسات االستقصائية، حتى ال ُتحِدث اضطراباً لدى المستعِملين؛

بمجرد ظهور بيانات سـنوية جديدة ينبغي تنسـيق التقديرات الشـهرية/الفصلية  )ب( 

وفقاً لها؛

ينبغي الحفاظ على معدالت النمو لسلسلة المؤشرات؛ )ج( 

تزداد أهمية طرق القياس على بيانات خط األسـاس الجيدة في الحاالت التي يتبيَّن  )د( 

فيها من المؤّشـرات الفصلية انحرافاً كبيراً عن البيانات السـنوية. وفي هذا الصدد، 

ينبغي استعراض التناسق بين مصادر البيانات السنوية ودون السنوية؛ فقد يتبيَّن 

من ذلك وجود تحيُّزات أو مشاكل أخرى، ويؤّدي االستعراض إلى تحسين ممارسات 

التقدير والتجميع لكال المصدرين؛

ينبغي إعادة النظر باستمرار في ُطرق القياس على بيانات خط األساس؛ )هـ( 

ينبغي تفادي الُطرق الميكانيكية لتوزيع الفرق بين التقديرات الشـهرية/الفصلية  )و( 

والسنوية، مثل التوزيع التناسبي، ألن ذلك ُيدِخل خطوات فيما بين السنوات؛
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ن تحسين ِدقة اإلحصاءات القصيرة األجل الذي يتم من خالل عملية القياس  قد يمكِّ )ز( 
على بيانات خط األساس، من تصغير حجم العيِّنات وتقليل النفقات و/أو من إتاحة 

فرص لتحسين توقيت اإلحصاءات.

القياس عىل بيانات خط األساس والتنقيحات. عمالً عىل تفادي إدخال تشوّهات   -66-7
يف السالسل، يتطلب إدخال بيانات سنوية جديدة لسنة ما تنقيحاً للبيانات املنشورة من َقبل لعدة 
سنوات من أجل تحقيق الحفاظ إىل أقىص حّد ممكن عىل التحرّكات القصرية األجل للسالسل دون 
السنوية. وهذه من املالمح األساسية لجميع طرق القياس عىل بيانات خط األساس املقبولة. ومن 
الناحية العملية، فإن أثر البيانات السـنوية الجديدة سـينمحي تدريجيـاً بمرور الوقت أيًّا كانت 
طرق القياس عىل بيانات خط األساس. وكتوصية عملية يمكن أن تنظر البلدان يف تنقيح بيانات 

سنتني أو ثالث سنوات سابقة )أو الحقة( يف كل مرة تتاح فيها بيانات سنوية جديدة.

القيـاس عىل بيانات خط األسـاس والنوعية. للتوسـع يف تطبيقات القياس عىل   -67-7
بيانات خط األسـاس دور أسـايس يف تحسني نوعية إحصاءات تجارة التوزيع. بل إن الخصائص 
األساسـية لهذه العملية تتصل اتصاالً وثيقاً بأبعاد النوعية مثل الِدقة وحسن التوقيت والتناسق. 
وعىل املدى القصري إىل املتوسـط تسـاعد هذه التقنيات يف سـد النقص ومعالجـة أوجه القصور 
ـع يف جمع  يف البيانـات حـني تكون املـوارد محدودة وكذلك قـدرة املكاتب اإلحصائية عىل التوسُّ
البيانات. وعىل املدى األطول، حيث تعتمد نوعية البيانات إىل حٍد كبري عىل وجود مصادر البيانات 
األساسية ونوعيتها، يمكن أن تساعد تقنيات القياس عىل بيانات خط األساس إىل درجة كبرية يف 

تعظيم استخدام البيانات املتاحة.

القياس عىل بيانات خط األسـاس والتعديالت املوسـمية. كما أوضحنا يف الفرع   -68-7
السـابق، ُتسـتعَمل بيانات خط األسـاس أيضاً يف سـياق التعديالت املوسـمية. ذلـك أن تعديل 
السالسل الزمنية الشهرية أو الفصلية موسمياً يمكن أن يؤّدي إىل اختالفات بني املجاميع السنوية 
للسالسـل الخام واملجاميع السنوية املناظرة للسالسل املعدَّلة موسمياً، خاصة بالنسبة للسالسل 
التي تتعرّض لتأثريات كبرية من ناحية أيام السنة أو العطالت املتحرّكة )انظر الفقرتني 7 - 48 
و7 - 49(. ولكي تتمىش السالسل املعدَّلة موسمياً مع الضوابط الجغرافية أو املتصلة بالحسابات 
القومية، ينبغي نسـبتها إىل بيانات خط األسـاس للمجاميع السـنوية للسالسل الخام. وكقاعدة 
عامة يف هذه الحالة، ينبغي إجراء عملية القياس عىل بيانات خط األساس يف نهاية دورة الدراسات 
االستقصائية بعد جمع البيانات وتجهيزها وتدقيقها وإنتاج التقديرات. وتبدأ عملية بيانات خط 
األسـاس بمجرد إتاحة التقديرات األصلية وإعداد السالسل الزمنية األصلية. ويف معظم الحاالت، 
يجري إجراء عملية خط األسـاس قبل عملية التعديل املوسـمي من أجل تحسني السالسل الخام 
التي ُتستعَمل كمدخالت يف عملية التعديل املوسمي. ولكن تجري يف بعض الحاالت عملية بيانات 
خـط األســاس عىل أســاس البيانات املعدَّلة موسـمياً. فعىل سـبيل املثال، قد تتطلّب رضورة 
االتسـاق مع البيانات السنوية )ألسـباب جغرافية أو أسباب تتصل بالحسـابات القومية( إجراء 

عملية خط األساس يف سياق عملية التعديالت املوسمية.
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نوعية البيانات والبيانات الفوقية

تعزيز نوعية بيانات تجارة التوزيع  - ألف 

القيـاس الجيد إلحصاءات تجارة التوزيع. البيانـات الخاصة بإحصاءات تجارة   -1-8
التوزيـع هـي املُنتَـج النهائي لعملية معقَّدة تشـتمل عـىل عدة مراحل بـدًءا من جمـع البيانات 
وتجهيزهـا إىل تجميـع اإلحصاءات ونرشها. والقيـاس الجيد إلحصاءات تجـارة التوزيع هو أمر 
نهم من الحكم عىل مـدى نوعية البيانات  يهتـم بتزويد مسـتعميل البيانات بمعلومات كافيـة تمكِّ
نهم من الحكم عىل مدى “مالءمتها لالستعمال”. فعىل سبيل املثال،  وتلبيتها الستعماالتهم، أي تمكِّ
يجب أن يكون مسـتعملو البيانات قادرين عىل التحقق مـن أن اإلطار املفاهيمي والتعاريف التي 
تتفـق مع حاجاتهم للبيانات هي نفس اإلطار املفاهيمي والتعاريف املسـتخَدمة يف جمع وتجهيز 
البيانـات، أو أقرب ما تكون إليها. ويريد مسـتعملو البيانات أيضـاً أن يكونوا قادرين عىل تقييم 
درجـة دقة البيانات والتأكد من أنها تتفق مع اسـتعماالتهم أو تفسـرياتهم. وجميع التدابري التي 

ل إدارة النوعية. تتخذها املكاتب اإلحصائية لضمان نوعية املعلومات اإلحصائية هي التي تشكِّ

مـات والبلدان بوضـع تعاريف  أُُطـر تقدير نوعيـة البيانات. قام كثري من املنظَّ  -2-8
 للنوعيـة، تصـف مختلَـف جوانب النوعيـة وقيــاس النوعيـة، وأدَخلـت هــذه التعاريـف يف 

أُطُـر تقييـم النوعية 49. ومع أن أُطر تقييـم النوعية املوجودة حالياً تختلـف إىل حٍد ما من حيث 
نظرتها للنوعية ومن حيث عدد أبعاد النوعية ومسـمياتها ونطاقها )انظر الشـكل الثامن - 1(، 
فإنها يكمِّل بعضها بعضاً وتوفِّر هياكل شاملة ومرنة لتقييم النوعية لنطاق واسع من اإلحصاءات. 

وعىل سبيل املثال:

ينظـر إطار تقييـم نوعية البيانات، لصندوق النقد الدولي، نظرة شـاملة إلى نوعية  )أ( 
البيانات بما يشمل اإلدارة الرشيدة للنظم اإلحصائية، والعمليات اإلحصائية األساسية، 
والنواتج اإلحصائية. وهذا اإلطار ُمنّظم على شـكل هيكل تراكبي يشمل المقتضيات 
األساسية للنوعية وخمسة أبعاد لها: هي ضمان سالمة البيانات، وسالمة المنهجية، 

والدقة والموثوقية، وفائدة البيانات، وسهولة الوصول إليها؛

ز بشكل أكبر على النواتج اإلحصائية ويعرّف نوعية  النظام اإلحصائي األوروبي، وهو يركِّ )ب( 
البيانات باالسـتناد إلى سـتة معايير هي: صلتها بالموضوع، والدقة، وُحسـن التوقيت 
واالنتظام، وسهولة الوصول إليها ووضوحها، وقابليتها للمقارنة، والتناسق فيما بينها؛

إطار قياس النوعية المستخَدم في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.  )ج( 
وهو ينظر إلى النوعية كمفهوم متعدِّد الجوانب. وتتوقف خصائص النوعية في هذا 

انظر: إطار تقييم نوعية البيانات،   49

http://dsbb.( صندوق النقد الدويل
imf.org/Applications/web/dqrs/

/dqrsdqaf(؛ واملكتب اإلحصائي 
 Working ،للجماعـات األوروبيـة

 Group “Assessment of quality in
 statistics”, “Definition of quality

Eurostat/ الوثيقة( ”in statistics
A4/Quality/03/General/Defini-

tion(، أُِعدت لالجتماع السادس 
للفريق العامل )لكسمربغ، 2 و3 

ترشين األول/أكتوبر 2003(؛ 
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي، إدارة اإلحصاءات، 
 Quality framework for OECD(

statistics( )باريس، حزيران/يونيه 
2002(؛ واململكة املتحدة لربيطانيا 

العظمى وآيرلندا الشمالية، مكتب 
 Guidelines ،اإلحصاءات الوطنية

 ،for Measuring Statistical Quality
Sta� 3-1 )لندن، 2007(؛  التنقيح

 tistics Canada’s Quality Assurance
 Framework (Ottawa, September

 2002(; Statistics Finland, Quality
 Guidance for Official Statistics, 2nd

.revised ed. (Helsinki, 2007(, etc.
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إطار تقييم 
نوعية البيانات، صندوق النقد 

الدويل )بما يف ذلك عنارص اإلطار(

النظام 
اإلحصائي األوروبي

منظمة 
التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي

الرتتيبات املؤسسية 
والتنظيمية

صلتها باملوضوع
صلتها باملوضوع

املوثوقية

العملية اإلحصائية 
األساسية

النواتج اإلحصائية

قابلية املقارنة بني 
البلدان

الدقةالدقة

سهولة التفسري

حسن التوقيت 
واملواظبة

سهولة الوصول 
والوضوح

التناسقالتناسق

سهولة الوصول

حسن التوقيت

مقتضيات النوعية  -0

البيئة القانونية والمؤسسية  1-0

مصادر البيانات  2-0

صلتها بالموضوع  3-0

مقاييس النوعية األخرى  4-0

ضمان سالمة البيانات  -1

المهنية  1-1

الشفافية  2-1

المعايير األخالقية  3-1

سالمة المنهجية  -2

المفهوم والتعاريف  1-2

النطاق  2-2

التصانيف/التوزيع على القطاعات  3-2

أساس التسجيل  4-2

الدقة والموثوقية  -3

مصادر البيانات  1-3

تقييم مصادر البيانات  2-3

التقنيات اإلحصائية  3-3

تقييم البيانات الوسيطة والمخرجات   4-3

اإلحصائية والتأكد منها

دراسات التنقيح  5-3

وفاؤها بالغرض  -4

التواتر وُحسن التوقيت  1-4

االتساق  2-4

سياسة وممارسات التنقيح  3-4

سهولة الوصول إلى البيانات  -5

سهولة الوصول  1-5

سهولة الوصول إلى البيانات الفوقية  2-5

المساعدة للمستعِملين  3-5

  

  

  

 

 

 

الشكل الثامن – 1

الصلة بني إطار تقييم نوعية البيانات لصندوق النقد الدويل، وتعريف النوعية يف النظام اإلحصائي األوروبي، وإطار قياس 
النوعية يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 Lucie Laliberte (IMF(, Wermer Grunewald and Laurent Probst (Eurostat(, “Data quality: A comparison of IMF’s Data Quality Assessment املصدر: 
“Framework (DQAF( and Eurostat’s quality definition، كانون الثاني/يناير 2004. والعمود األخري الذي يبنيِّ العالقة مع إطار قياس النوعية 

ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي من إسهام شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة.
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النهج، كما في نهج النظام اإلحصائي األوروبي، على وجهة نظر المستفيدين، وعلى 
الحاجـات واألولويات، التـي تختلف باختالف مجموعات المسـتعِملين. وُينظر إلى 
النوعية من خالل سبعة أبعاد هي: صلتها بالموضوع، والدقة، والمصداقية، وُحسن 

التوقيت، وسهولة الوصول إليها، وسهولة تفسيرها، والتناسق فيما بينها.

والهدف العام من أُُطر تقييم النوعية الثالثة هو توحيد مقاييس نوعية اإلحصاءات   -3-8
واإلبالغ بني البلدان ووضعها يف إطار منهجي. وتتيح هذه األُطر إجراء تقييم للممارسات الوطنية 
عىل خلفيـة الُنهج اإلحصائيـة املقبولـة دولياً )أو إقليمياً( لقياس النوعية. ويمكن استخدام أُُطر 
تقييم النوعية يف سـياقات مختلفة منها: )أ( توجيـه جهود البلدان نحو تعزيز ُنظمها اإلحصائية 
بتزويدها بأداة للتقييم الذاتي ووسـيلة للتعرّف عىل املجاالت التي يمكن إدخال تحسينات عليها؛ 
)ب( ألغراض املساعدة التقنية؛ )ج( استعراض مجاالت إحصائية معيَّنة عىل النحو الذي تقوم به 

املنظمات الدولية؛ )د( تقييم نوعية البيانات من ِقبَل فئات أخرى من مستعميل البيانات.

أبعـاد النوعيـة. يمكن ملكاتب اإلحصاء الوطنية أن تقـّرر تنفيذ أحد األُطر القائمة   -4-8
لتقييم النوعية يف تقييم أي نوع من أنواع اإلحصاءات، بما يف ذلك إحصاءات تجارة التوزيع، سـواًء 
بشكل مبارش أم عن طريق وضع أُطر وطنية لتقييم النوعية عىل أساس األُطر املوصوفة أعاله تتفق 
بشـكل أفضل مع املمارسـات والظروف الوطنية. وينبغي أن تؤَخذ يف االعتبار أبعاد النوعية التالية، 
التي تمثِّل رؤية واسعة، ومن ثم فقد تم إدخالها يف معظم األُطر القائمة، وذلك عند وضع أُطر تقييم 
النوعيـة لقياس نوعية اإلحصاءات بشـكل عام وإحصاءات تجارة التوزيع بشـكل خاص ونرشها، 
وهـذه األبعاد هي: مقتضيات النوعية، وصلتها باملوضوع، ومصداقيتها، ودقتها، وُحسـن التوقيت، 

وسالمة املنهجية، وتناسق البيانات وسهولة الوصول إليها. وفيما ييل وصف تفصييل لهذه األبعاد:

مقتضيـات النوعيـة. تشـير مقتضيـات النوعيـة إلى جميـع الظروف المؤسسـية  )أ( 
والتنظيميـة التـي تؤّثر على نوعية إحصـاءات تجارة التوزيع. وعناصـر هذا الُبعد 
هي األسـاس القانوني لتجميع البيانات؛ ومالءمة البيانات للمشاركة، والتنسيق بين 
الوكاالت الُمنتجة للبيانات، وضمان سّرية البيانات، وكفاية الموارد البشرية والمالية 
والتقنية لتنفيـذ برامج إحصاءات تجارة التوزيع، وتنفيـذ تدابير ترمي إلى ضمان 

كفاءة استعمال البيانات، والتوعية بمسألة النوعية؛

صلتها بالموضوع. ُيقَصد بصلة إحصاءات تجارة التوزيع بالموضوع درجة وفائها  )ب( 
بالحاجـات الفعلية للمسـتعِملين، ومن ثم يتطلب قياس درجـة صلتها بالموضوع 
التعـرّف على مجموعات المسـتفيدين وحاجاتهم، ويجب علـى مكاتب اإلحصاء أن 
توازن بين مختلَف الحاجات للمستعِملين الراهنين والمحتَملين من أجل وضع برامج 
تلبّي معظم الحاجات الهامة للمسـتعِملين قـدر اإلمكان من ناحية تغطية ومحتوى 
بيانات تجارة التوزيع، في حدود الموارد المتاحة. ومن مؤشـرات صلة اإلحصاءات 
بالموضوع: طلبات المسـتعِملين، والدراسات االستقصائية لمدى رضا المستعِملين 
ونتائج تلك الدراسات، والثغرات التي ُتكتَشف بين اهتمامات المستعِملين الرئيسيين 

وإحصاءات تجارة التوزيع المجّمعة من حيث المفاهيم والتغطية والتفاصيل؛

المصداقية 50. تشـير مصداقية إحصاءات تجارة التوزيع إلى مدى ثقة المستعِملين  )ج( 
في تلك البيانات على أسـاس سـمعة مكتب اإلحصاء أو الوكالة التي ُتنتِج البيانات. 
وتتكّون الثقة لدى المستعِملين بمرور الوقت. ومن أهم جوانب المصداقية الثقة في 
موضوعية البيانات، أي النظر إلى البيانات باعتبارها ناتج جهد مهني وفقاً للمعايير 

يشار إىل هذا البعد يف إطار تقييم   50

نوعية البيانات لصندوق النقد الدويل 
باعتباره ضمان سالمة اإلحصاءات.
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اإلحصائية السـليمة، وشفافية السياسـات والممارسات. وعلى سبيل المثال، ينبغي 
عدم التالعب بالبيانات أو إصدارها وفقاً لضغوط سياسية معيَّنة؛

الِدقة. تشـير ِدقة إحصاءات تجارة التوزيع إلى المدى الذي ُتَقّدر به البيانات تقديراً  )د( 
صحيحـاً الكّميـات أو الخصائص التـي ُصمِّمت من أجـل قياسـها. وللدقة جوانب 
متعددة، وال يوجد من حيث الممارسة تجميع وحيد أو مقياس عام للدقة، وإنما يشار 
إليهـا على وجه العموم من ناحية األخطاء في التقديـرات اإلحصائية، وجرت العادة 
على تقسيمها إلى التحيُّز )األخطاء المنهجية( والتباين )األخطاء العشوائية(، ولكنها 
تشـمل أيضاً وصف أي عمليات تقوم بها المكاتب اإلحصائية لتقليل أخطاء القياس. 
وفـي حالـة تقديرات تجارة التوزيع القائمة على أسـاس الدراسـات االسـتقصائية 
بالعيِّنة، يمكن قياس الدقة باسـتخدام المؤشرات التالية: التغطية، وأخطاء المعاينة، 
واألخطـاء الناتجة عن عدم االسـتجابة، واألخطاء في االسـتجابة، وأخطاء التجهيز، 
وأخطـاء القيـاس والنمذجة. وتعتَبر عمليات االسـتعراض ودراسـات االسـتعراض 

إلحصاءات تجارة التوزيع، التي تتم على فترات منتظمة، مقياساً جيداً للمصداقية؛

ُحسـن التوقيت. ُيقاس ُحسـن التوقيت في إحصاءات تجـارة التوزيع بالوقت الذي  )هـ( 
ينقضـي بين نهاية الفترة المرجعية التي تغطيها البيانات وتاريخ إصدار البيانات. 
وينطبق مفهوم ُحسن التوقيت أيضاً على البيانات القصيرة األجل والبيانات الهيكلية، 
ألن الفـرق الوحيد هو اإلطار الزمني. ويرتبط ُحسـن التوقيت ارتباطاً وثيقاً بوجود 
جدول لنشـر البيانات. ويشمل جدول النشر سلسلة من تواريخ اإلصدار المستهدفة 
أو التزامـاً بمواعيد محددة لنشـر إحصاءات تجارة التوزيع فـي فترة زمنية معيَّنة 
بعد تلّقـي البيانات. وينطوي هـذا العامل عادة على معاوضة فيمـا يتعلق بالدقة. 
ويؤّثر ُحسـن توقيت المعلومات أيضاً على صلتها بالموضوع. كما أن المواظبة هي 
جانب آخر من جوانب ُحسن التوقيت. فهي تعكس الوقت الذي ينقضي بين تواريخ 

اإلصدار المحدَّدة والنشر الفعلي لبيانات تجارة التوزيع؛

سـالمة المنهجية. يشـمل ُبعد سـالمة المنهجية تطبيق المعايير الدولية والمبادئ  )و( 
التوجيهيـة والممارسـات الجيدة في إنتاج إحصاءات تجـارة التوزيع. ويؤّثر تأثيراً 
كبيراً على درجة وفاء بيانات معيَّنة بالمعايير الدولية سـالمة التعاريف والمفاهيم، 
والمجتمع المسـتهَدف، والمتغيِّرات والمصطلحات المتصلة بالبيانات، والمعلومات 
التي تصف القيود التي تخضع لها البيانات إن ُوجدت. وللبيانات الفوقية التي ترافق 
إحصاءات تجارة التوزيع دور مهم في تقييم سالمة المنهجية للبيانات، فهي تعطي 
المستعِملين معلومات عن مدى قرب المتغيِّرات الُمدَخلة، المستعملة في التقديرات، 
مـن المتغيِّر المسـتهَدف )بند معيَّن من بنود البيانات مثـاًل(. وحين يوجد اختالف 
كبيـر، فينبغي توضيح مـدى أثر ذلك على وجـود تحيُّز في تقدير بنـود البيانات. 
وتتصل سالمة المنهجية اتصاالً وثيقاً بتفسير البيانات، وهو أمر يتوّقف على جميع 
مالمـح المعلومـات الخاصة ببيانات تجـارة التوزيع المذكورة أعـاله، ويبيِّن مدى 

السهولة التي يفهم بها المستعِمل تلك البيانات ويستعملها ويحلِّلها؛

التناسـق. وُيقَصد بتناسـق إحصاءات تجارة التوزيع درجة اتصال البيانات بعضها  )ز( 
ببعض اتصاالً منطقياً ومنتظماً، أي الدرجة التي يمكن بها اسـتعمالها بشكل ناجح 
مع المعلومات اإلحصائية األخرى في سياق تحليلي عريض وعلى فترة زمنية معقولة. 
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دة ومجتمعات إحصائية موّحدة،  ومما يعزِّز التناسق استعمال مفاهيم وتصانيف موحَّ
كما يعّززه اسـتعمال منهجية موّحدة في جميع الدراسـات االستقصائية. وللتناسق، 

وهو ال يعني بالضرورة التوافق العددي الكامل، أربعة أبعاد فرعية هامة هي:

التناسـق يف إطـار مجموعة البيانات. معنى هذا أن بنـود البيانات األّولية   ’1‘  
تقـوم عىل مفاهيـم وتعاريف وتصانيـف متوافقة ويمكـن الجمع بينها 
بطريقـة منطقية. وبالنسـبة إلحصـاءات تجارة التوزيع فـإن هذا الُبعد 
يقتـيض تجميع جميع بنـود البيانات وفقاً لألسـاس املنهجي للتوصيات 

املعروضة يف هذا املنشور؛

التناسـق فيما بني مجموعـات البيانات. يعني هذا أن تكـون البيانات يف   ’2‘  
مختلَف مجموعات البيانات قائمة عىل أساس مفاهيم وتعاريف وتصانيف 
مشـرَتكة. ومما يضمن تناسـق إحصاءات تجارة التوزيع مع اإلحصاءات 
الصناعية، وكذلك تناسق إحصاءات تجارة التوزيع مع الحسابات القومية 
أن تكـون جميع مجموعات البيانات قائمة عىل مفاهيم وتعاريف ومبادئ 
تقييم وتصانيف مشـرَتكة، مع تفسري أي اختالفات فيما بينها وأخذها يف 

االعتبار؛

التناسـق عىل مدى الزمن. يعني هذا أن تكون البيانات قائمة عىل مفاهيم   ’3‘  
وتعاريـف ومنهجيات مشـرَتكة عىل مـدى الوقت. ويمكـن االطمئنان إىل 
هذه الخاصية إذا كانت جميع سالسـل البيانـات الخاصة ببيانات تجارة 
التوزيع يجري جمعها عىل أساس التوصيات الواردة يف التوصيات الدولية 
املتعلقـة بإحصاءات تجارة التوزيع، 2008. وإن لم يكن األمر كذلك فمن 

املستصوب أن تبنيِّ البلدان بوضوح أوجه االختالف عن هذه التوصيات؛

التناسـق فيما بني البلدان. يعني هذا أن تكون البيانات قائمة عىل مفاهيم   ’4‘  
وتعاريف ومنهجيات مشـرَتكة بني البلدان. وربما تتوقف خاصية تناسق 
إحصاءات تجارة التوزيع بني البلدان عىل مدى تطبيق التوصيات الواردة 

يف التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع، 2008؛

سـهولة الوصول إلى البيانات. يشير سهولة الوصول إلى إحصاءات تجارة التوزيع  )ح( 
إلـى إمكانية الحصول عليها بسـهولة من المكاتب اإلحصائية، بما في ذلك سـهولة 
االطمئنان إلى وجود المعلومات، ومالءمة وسـائط النشـر التي يمكن الحصول على 
المعلومـات من خاللها. ومن نواحـي الوصول إلى المعلومات أيضـاً وجود بيانات 
فوقية وخدمات لدعم المسـتعِملين. وتتطلّب سـهولة الوصـول وضع جدول زمني 
ُمعلَن سـلفاً )انظر الفقرة 9-13( لكي يكون المسـتعملون علـى علم بالوقت الذي 

يتوّقعون فيه إتاحة البيانات وبمكان إتاحتها وكيفية الوصول إليها.

ويالَحـظ أن أبعـاد النوعية متداخلـة ومرتابطة وتنطوي عىل عالقـات معّقدة.   -5-8
فاإلجراء الذي ُيتَخذ ملعالجة أو تعديل جانب من جوانب النوعية يؤّثر يف الغالب عىل جوانب أخرى. 
وعىل سبيل املثال، قد تكون هناك معاوضة بني استهداف أدق تقدير ممكن لرقم األعمال السنوي 
لوحدات التجارة وتقديم هذه املعلومات يف أوقات منتظمة حتى ال تفقد اهتمام الجمهور. وتوىص 
البلدان التي ال تستطيع أن تفي بمتطلبات الدقة وُحسن التوقيت معاً لدى قيامها بوضع سالسل 
بيانات معيَّنة إلحصاءات تجارة التوزيع، بأن ُتصدر تقديرات أّولية تتاح للمستعملني بعد الفرتة 
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املرجعية مبارشة ولكنها مقّدمة عىل أساس محتوى بيانات أقل شموالً، وييل هذا التقدير يف موعد 
الحق معلومات تقوم عىل محتوى بيانات أكثر شـموالً وإن كان متأخراً بعض الوقت عن اإلصدار 
املؤّقت. أما إذا لم يوجد تعارض بني ُبعدَي النوعية املذكورين، فلن تكون هناك حاجة بالطبع إىل 

هذه التقديرات األولية.

وقياس نوعية البيانات اإلحصائية مهمة ليسـت بالبسيطة، وكذلك األمر يف بيانات   -6-8
إحصاءات تجارة التوزيع. وتنشـأ املشـاكل عن الصعوبات الناتجة عن وضع قيمة كّمية ملسـتويات 
كل ُبعد من األبعاد ويف تجميع املستويات لكل األبعاد. ويف هذه الظروف ال يمكن وضع مقياس كّمي 
وحيد للنوعية. وبسبب عدم وجود مقياس وحيد، يمكن للبلدان أن تستعمل نظاماً من ُنظم قياسات 
النوعية/املـؤرشات )انظـر الفرع باء فيما ييل( يف وضع أُطرها الخاصة بتقييم النوعية عىل أسـاس 
الُنُهـج واألبعـاد املذكورة أعـاله والظروف الخاصة بـكل اقتصاد، وأن ُتصـدر تقارير منتظمة عن 
النوعية كجزء من بياناتها الفوقية. ويتيح إطار النوعية ملكاتب اإلحصاء نهجاً عملياً يف تقديم بيانات 
تتفق مع حاجات املسـتعِملني املختلفة، كما أن إتاحة معلومات من نوعية جيدة تتيح للمسـتعِملني 
الحكـم بأنفسـهم عىل ما إذا كانـت البيانات تفـي بمتطلباتهم الخاصة من حيـث النوعية. ويوىص 
بإجراء اسـتعراض لنوعية إحصاءات تجارة التوزيع كل أربع أو خمس سـنوات أو عىل فرتات أقرص 

إذا حدثت تغيريات كبرية يف املنهجية أو يف مصادر البيانات.

مؤرشات النوعية مقابل املقاييس املبارشة للنوعية  - باء 

مقاييـس النوعية. ُتعرّف مقاييس النوعية بأنهـا البنود التي يمكن بها مبارشة   -7-8
قياس جانب معنيَّ من جوانب النوعية. فمثالً تعترَب الفرتة الفاصلة بني التاريخ املرجعي وإصدار 
إحصاءات تجارة التوزيع الخاصة ببند معنيَّ مقياسـاً مبارشاً للنوعية. ومن الناحية العملية فإن 
كثـرياً مـن مقاييس النوعية يمكن أن تكون مكلِّفة أو من الصعب حسـابها. وبدالً من ذلك يمكن 
استخدام مؤرشات للنوعية يف قياس النوعية. ويمكن أن تكمل مقاييس النوعية ومؤرشات النوعية 

مقاييس النوعية املبارشة املرغوبة أو أن تكون بديالً عنها.

صة توفِّر دالالت عن  مـؤرشات النوعية. مؤرشات النوعية هي بيانات كّميـة ملخَّ  -8-8
النوعية أو مسـتوى البيانات املُنتَجة يف وكاالت اإلحصاء الوطنية والدولية. وتتصل هذه املؤرشات 
بتحقيـق أهداف معيَّنة. وعىل عكس اإلحصاءات الخام العاديـة، ُينَظر إىل مؤرشات النوعية عادة 
مـن حيث إن لها نقطة مرجعية وأنها ُمَهيَكلة بشـكل يسـاعد يف إجـراء طائفة مختلفة من أنواع 

املقارنات.

وتتكّون مؤرشات النوعية عادة من معلومات هي نواتج فرعية للعملية اإلحصائية.   -9-8
وهي ال تقيس النوعية بشـكل مبـارش ولكنها توفِّر معلومات كافية لتقييم النوعية. وعىل سـبيل 
املثال، فيما يتعلق بالدقة، يكاد يكون من املسـتحيل قياس التحيُّز الناتج عن عدم االستجابة، ألن 
خصائص عدم االسـتجابة من الصعب ومن املكلِّف التأكد منها. ويف هذه الحالة ُيسـتعَمل معدل 
االسـتجابة عادة كبديل ملؤرش النوعية من أجل توفري مقياس ملدى التحيُّز املمكن الناتج عن عدم 

االستجابة.

وليـس املقصود هو التصـدّي لجميع جوانب النوعية يف جميـع البيانات، وإنما   -10-8
تـوىص البلدان باختيار مقاييس/مؤرشات النوعية التي تتيح معاً تقييماً لنواحي القوة والضعف 
عمومـاً ونواحي االسـتخدامات املفيدة ألي مجموعـة معيَّنة من البيانات. ثم تقـوم بإعداد أنواع 
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معيَّنـة من تدابري ومـؤرشات النوعية لكل بند من بنود البيانات؛ فعىل سـبيل املثال يتم حسـاب 
معدل االستجابة لبند ما يف مجال رقم األعمال )انظر بند البيانات 5 - 1( مع كل تقدير جديد. ويف 
املقابـل يمكن إنتاج مقاييس ومؤرشات أخرى لجميع بنـود البيانات، وال تتغرّي هذه املقاييس أو 
املؤرشات إالّ بوجود تغيريات جديدة. وهذه الحالة األخرية تعترَب مثاالً لوصف ُنهج جمع البيانات 
يف الدراسـات االستقصائية للتحقق من أحد أبعاد النوعية، وهو “سالمة املنهجية” )انظر الفقرة 

8-4 )و((، وهو وصف يمكن تطبيقه عىل جميع بنود بيانات إحصاءات تجارة التوزيع.

تعريـف مؤرشات النوعية. توىص البلدان، عنـد وضع تعاريف ملؤرشات النوعية   -11-8
يف إحصـاءات تجارة التوزيع، بأن تسـتويف املؤرشات املعايري التاليـة: )أ( أن تغطي جميع أبعاد 
النوعيـة حسـب التعريف الوارد أعـاله؛ )ب( أن تكون منهجية جمع املؤرشات قائمة عىل أسـس 

سليمة؛ )ج( أن تكون املؤرشات سهلة الفهم.

أنـواع مـؤرشات النوعية. يمكن تصنيـف مؤرشات النوعية حسـب أهميتها عىل   -12-8
النحو التايل:

المؤشـرات الرئيسية. وهذه يجب أن تستوفي المعايير المذكورة في الفقرة 11-8.  )أ( 
ومن أمثلة مؤشرات النوعية ما يلي: معاِمل التغير، الذي يقيس دقة إحصاءات تجارة 
التوزيع التي يتم الحصول عليها من خالل الدراسات االستقصائية بالعيِّنة، والفترة 
الزمنيـة التي تنقضـي بين نهاية الفترة المرجعية وتاريـخ اإلصدار األول للبيانات، 

وهي التي يقاس بها مدى ُحسن توقيت إحصاءات تجارة التوزيع؛

المؤشـرات المسـاندة. وهي التي تسـتوفي المعايير الواردة فـي الفقرة 8-11 في  )ب( 
الحدود التي ُتعتبَر فيها أدوات مهمة باعتبارها مقاييس غير مباشرة لنوعية البيانات. 
ومن أمثلة هذه المؤشـرات: متوسـط حجم المراجعات التي تجـري بين التقديرات 
األّوليـة والتقديرات النهائية ألي مجموعة معيَّنة مـن البيانات، ويقاس به مدى دقة 

إحصاءات تجارة التوزيع؛

مؤشرات تفيد في التحاليل الالحقة: تخضع المؤشرات لمزيد من الفحص والمناقشة  )ج( 
مـن جانـب المكاتب اإلحصائيـة. وبعد تحليل دقيـق لقدرات المكاتـب اإلحصائية 
والمـوارد المتاحـة، قد تقـّرر بعض البلدان، على سـبيل المثال، أن تجري دراسـة 
اسـتقصائية لمدى رضاء المستعِملين وتضع رقماً قياسـياً لرضاء المستعِملين من 
أجل قيـاس مدى الصلة بين إحصـاءات تجارة التوزيع والغـرض الذي توَضع من 

أجله.

ويوىص بأن تقيم البالد توازناً سليماً بني مختلف أبعاد النوعية وعدد املؤرشات.   -13-8
فالهـدف من مقاييـس النوعية هو وجـود مجموعة محـدودة )أقل عدد ممكـن( من املؤرشات 
التي يمكن اسـتخدامها لقيـاس نوعية بيانات تجارة التوزيع التـي تنتجها املكاتب اإلحصائية، 
ومتابعتهـا مـع الوقت، والتأكد من أن املسـتعِملني تتوافر لهم موجزات مفيـدة للنوعية عموماً، 
وذلك دون إرهاق املسـتجيبني بطلبات من أجل عرض كّميات غـري واقعية من البيانات الفوقية 

الخاصة بالنوعية.

أقـل مجموعة من مقاييس النوعية/مـؤرشات النوعية. يبنيِّ الجدول الثامن - 1   -14-8
أدناه مجموعة محدودة من املؤرشات الرئيسـية 51 التي توىص البلدان باسـتعمالها عىل أسـاس 
منتظم لقياس نوعية إحصاءات تجارة التوزيع. وهذه املؤرشات سـهلة االسـتعمال، وهي تعطي 

مستعميل البيانات نظرة عامة واضحة وحديثة عن نوعية إحصاءات تجارة التوزيع.

لالطالع عىل مزيد من مؤرشات النوعية،   51

 European Statistics Code of :انظر
http://epp.eu- :عىل املوقع ،Practice
rostat.ec.europa.eu/portal/page?_
pageid=2273,1,2273_47140765&_

dad=portal&_
 schema=PORTAL;the IMF Data
 Quality Assessment Framework

website at: http://dsbb.imf.org/
 Applications/web/dqrs/dqrsdqaf/;
 and the United Kingdom of Great

 Britain and Northern Ireland Office
 for National Statistics, Guidelines
 for Measuring Statistical Quality,

at: http://www.statistics.gov.uk/
.StatBase/Product.asp?vlnk=13578



التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع، 2008 150

الجدول الثامن- 1

املؤرشات الرئيسية لقياس نوعية إحصاءات تجارة التوزيع

مقاييس/مؤشرات النوعيةأبعاد النوعية

تحديد الثغرات بين اهتمامات المستعملين الرئيسيين للبيانات وإحصاءات تجارة التوزيع ص1الصلة بالموضوع
المجّمعة من حيث المفاهيم والتغطية والتفاصيل

دراسات استقصائية لرضاء مستعملي البياناتص2

أخطاء المعاينةد1الدقة

معاِمل التغيُّر  

أخطاء غير المعاينةد2

معدل استجابة الوحدات  

معدل االستجابة للبند  

معدل االستجابة الكّمية )النسبة المئوية من مجموع المبيعات المبلّغ عنها(د3

عدد المراجعات لبيانات تجارة التوزيع ومتوسط حجمهاد4

المدة التي تنقضي بين نهاية الفترة المرجعية وتاريخ أول إصدار )أو اإلصدار النهائي( لنتائج ت1ُحسن التوقيت
بيانات تجارة التوزيع

عدد مرات االختالف عن المعايير اإلحصائية الدولية ذات الصلة بالمفاهيم وتدابير القياس م1سالمة المنهجية
المستعَملة في جمع إحصاءات تجارة التوزيع وتجميعها، ومعدالت تلك االختالفات

مقارنة بيانات تجارة التوزيع ذات الصلة من مختَلف المصادر واستعمالها بصفة مشتَركةق1التناسق

عدد الوسائل المستعَملة لنشر إحصاءات تجارة التوزيع وأنواعهاس1سهولة الوصول إلى البيانات

مجموعات بيانات إحصاءات تجارة التوزيع التي صدرت، حسب وسيلة النشر، كنسبة مئوية من س1
مجموع سالسل بيانات إحصاءات تجارة التوزيع الُمنتَجة

البيانات الفوقية إلحصاءات تجارة التوزيع  - جيم 

محتوى البيانات اإلحصائية. تتكّون البيانات اإلحصائية عادة مما ييل:  -15-8

بيانات جزئية: بيانات عن خصائص الوحدات في المجتمع اإلحصائي، مثل المنشآت،  )أ( 
يتم جمعها في تعداد أو في دراسة استقصائية؛

بيانات كلية: بيانات مسـتقاة من البيانـات الجزئية عن طريق تجميع تلك البيانات،  )ب( 
مثل العدد اإلجمالي للمنشآت أو مجموع القيمة المضافة؛

بيانات فوقية: وهي البيانات التي تصف البيانات الجزئية والبيانات الكلية، والبيانات  )ج( 
الفوقية األخرى.



151 الفصل الثامن - نوعية البيانات والبيانات الفوقية

البيانـات الفوقية. ُيقصد بتعبـري البيانات الفوقية جميع املعلومات املسـتعَملة   -16-8
لوصف سائر البيانات. ومن هنا فإن الوصف املوجز للبيانات الفوقية هو “بيانات عن البيانات”. 
واألوصـاف التـي ترد يف البيانات الفوقية ال تقترص عىل مجرد شـكل أو محتـوى البيانات وإنما 
تتضّمن أيضاً الوقائع اإلدارية عن البيانات )الجهة التي ُتصدر البيانات ومتى صدرت(، وطريقة 
جمع البيانات وتجهيزها قبل نرشها أو تخزينها يف قاعدة بيانات. وعالوة عىل ذلك، فإن البيانات 

الفوقية تسّهل القيام بالبحث عن البيانات ومواقعها بشكل كفء.

البيانـات الفوقية اإلحصائية. البيانات الفوقية اإلحصائية تقّدم وصفاً أو توثيقاً   -17-8
ل التشارك  للبيانات اإلحصائية، أي البيانات الجزئية والكلية و البيانات الفوقية األخرى. وهي تسهِّ
يف البيانات واالستفسـار عنها وفهمها عىل مدى حياة البيانات. وتشـري البيانات الفوقية أيضاً إىل 
األوصـاف املنهجيـة لكيفية جمع البيانات والتعامل معها. فعىل سـبيل املثـال، تتضّمن البيانات 
الفوقية لبنود بيانات إحصاءات تجارة التوزيع اسم بند البيانات، والوحدة التي قّدمت املعلومات، 
ومصدر البيانات، ومعلومات عن التصانيف املستعَملة، واالنقطاع يف السالسل الزمنية، والتعاريف 
واملنهجيات املسـتعَملة يف تجميعها. والبيانات الفوقية رضوريـة لفهم البيانات اإلحصائية، ومن 

الصعب من دون تلك البيانات فهم البيانات اإلحصائية بشكل كامل.

البيانـات الفوقية والنوعيـة. هناك عالقة ثنائيـة االتجاه بني البيانـات الفوقية   -18-8
والنوعيـة. فالبيانات الفوقية من ناحيتها تصف نوعية البيانات. ومن ناحية أخرى، فإن البيانات 
الفوقية هي نفسها أحد مكوّنات النوعية، من حيث إنها تحّسن الحصول عىل البيانات اإلحصائية 

وُسبل الوصول إليها.

مسـتعملو البيانـات الفوقية واسـتعماالتها. يوجـد أنواع كثرية من مسـتعميل   -19-8
البيانـات الفوقيـة ومن اسـتعماالتها ألي مجموعـة معيَّنة مـن البيانات. ويعني اتسـاع نطاق 
املسـتعِملني املحتَملني واالسـتعماالت املحتملة أن هناك مجموعة واسعة من املتطلبات يف البيانات 
الفوقية ينبغي استيفاؤها. وبوجه خاص، ينبغي للمكاتب اإلحصائية، باعتبارها مزّودة البيانات، 
ن صغار املستعِملني وكبارهم من تقييم البيانات ونوعيتها بيرس.  أن تتيح بيانات فوقية كافية تمكِّ
ويوىص بأن تقبل البلدان تقسيم مستعميل البيانات إىل مجموعات وعرض البيانات الفوقية بشكل 
طبقـي متَدّرج، بحيث توفِّر كل طبقـة تالية تفاصيل أكثر، ويوىص عىل األقل بتقسـيم البيانات 

الفوقية إىل طبقتني:

بيانات فوقية هيكلية. ُتقدَّم كجزء أساسي من جداول البيانات؛ )أ( 

بيانـات فوقية مرجعية. تقـّدم تفاصيل عن محتوى البيانـات ونوعيتها، ويمكن أن  )ب( 
ترافـق الجداول أو تعرض بشـكل منفصل عن طريق اإلنترنـت أو في المطبوعات 

الموسمية.

اسـتعمال البيانات الفوقيـة لتعزيز املقارنـة الدولية للبيانات. توفِّـر البيانات   -20-8
الفوقية آلية ملقارنة املمارسـات الوطنية يف تجميع اإلحصاءات. ومن شـأن ذلك أن يساعد البلدان 
ويشّجعها عىل تنفيذ املعايري الدولية وعىل تبنّي أفضل املمارسات يف تجميع اإلحصاءات يف مجاالت 
معيَّنة. ومن شـأن التنسيق األفضل للُنهج التي تسـتخدمها مختلف البلدان أن يؤّدي إىل تحسني 

النوعية العامة للمؤرشات اإلحصائية الرئيسية وتغطيتها.

أغـراض البيانـات الفوقية إلحصـاءات تجـارة التوزيع. الغـرض الرئييس من   -21-8
البيانات الفوقية هو مسـاعدة مسـتعميل إحصـاءات تجارة التوزيع يف تفسـري البيانات وفهمها 
وتحليلها، حتى ولو لم يكونوا قد اشـرتكوا بأنفسـهم يف عملية إنتاج تلك البيانات. أي أنه ينبغي 
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أن تسـاعد البيانات الفوقية إلحصاءات تجارة التوزيع مسـتعميل البيانـات عىل تحويل البيانات 
اإلحصائية إىل معلومات. ومن شـأن البيانات الفوقية إلحصاءات تجارة التوزيع أيضاً أن تسـاعد 
منتجي اإلحصاءات. ذلك أن املعارف الجديدة املسـتفادة من تفسـري البيانات يمكن أن تؤّدي إىل 
تعزيـز إنتاجهـا )عن طريق تقليل التكلفة وتحسـني نوعية البيانات( ونرشهـا )عن طريق نرش 

بيانات شاملة وحسنة التوقيت ومتيرّسة وُيعتَمد عليها(.

مكوّنات البيانات الفوقية. من أجل نرش إحصاءات لتجارة التوزيع تكون شاملة،   -22-8
ينبغي أن تشـمل البيانات الفوقية الخاصة بها سـتة عنارص رئيسـية هـي: )أ( تغطية البيانات 
وتواترها وُحسـن توقيتها؛ )ب( الوصول إليها من ِقبَل الجمهور؛ )ج( سـالمة البيانات املنشورة؛ 
)د( نوعية البيانات؛ )هـ( موجز للمنهجية؛ٍ )و( نسق النرش. ويتسم كل عنرص من هذه العنارص 

بعدد من املكونات التي يمكن مراقبتها والتي يمكن أن يالِحظها مستعملو اإلحصاءات.

وحبّذا لو تويل البلدان أولوية كبرية لوضع البيانات الفوقية وتعترَب نرشها جزًءا   -23-8
ال يتجزأ من نرش إحصاءات تجارة التوزيع. وتوىص البلدان كذلك أن تنظر، يف سـياق وضع نهج 
متكامل إزاء تجميع اإلحصاءات االقتصادية، يف وضع نظام متناسق ومهيَكل للبيانات الفوقية يف 

ز عىل تحسني النوعية والتغطية. جميع مجاالت اإلحصاءات االقتصادية يركِّ

وقد وضـع العديد مـن املنظمات الدولية مثـل صندوق النقد الـدويل، واملكتب   -24-8
اإلحصائـي للمجتمعـات األوروبية )النظام اإلحصائـي األوروبي( ومنظمة التعـاون والتنمية يف 
امليـدان االقتصادي، معايري للبيانات الفوقية، كما أنها تقوم بجمع بيانات فوقية ملختلف مجاالت 
اإلحصاءات. وسـيعرض املنشـور التايل الذي هو قيد اإلصدار: إحصاءات تجـارة التوزيع: دليل 
التجميع، املزيد من اإلرشـادات بشـأن البيانات الفوقية فيما يتصـل بإحصاءات تجارة التوزيع. 
وتعـرض املعايري التقنية والخطوط التوجيهيـة املوجهة نحو املحتوى، الصادرة عن مركز تبادل 
البيانات اإلحصائية والبيانات الفوقية 52 أنسـاقاً مشـرَتكة وتسـميات مشـرَتكة لتبادل البيانات 
اإلحصائيـة والبيانات الفوقية باسـتخدام التكنولوجيا الحديثة. ويـوىص بنرش البيانات الوطنية 
والبيانات الفوقية الوطنية باستعمال تكنولوجيا الويب ومعايري مركز تبادل البيانات اإلحصائية 

والبيانات الفوقية كوسيلة لتخفيف عبء اإلبالغ الدويل.

لالطالع عىل مزيد من املعلومات   52

انظـر: مركز تبادل البيانات 
اإلحصائيـة والبيانـات الفوقيـة 

 )SDMX(، عىل املوقـع: 
.http://www.sdmx.org/
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الفصل التاسع

النرش

اإلبالغ الوطني  - ألف 

نرش البيانات. نرش البيانات هو من أهم األنشطة التي تقوم بها مكاتب اإلحصاء   -1-9
الوطنية. وفوائد هذا النرش ال تقترص عىل تزويد واضعي السياسات ومجتمع األعمال وغريهم من 
ع هذا النرش املستجيبني لالستبيانات عىل  املستعِملني بمعلومات إحصائية جيدة النوعية وإنما يشجِّ
املشاركة يف الدراسات االستقصائية اإلحصائية. وإذا كانت مكاتب اإلحصاء الوطنية لديها سلطة 

قانونية لجمع املعلومات اإلحصائية ونرشها، فإن عليها أيضاً التزاماً بحماية رّسية املستجيبني.

الرّسيـة يف اإلحصاء. معظم املعلومات عن الوحدات اإلحصائية املصنّفة يف الباب   -2-9
زاي من التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التي تقوم بجمعها مبارشة مكاتب اإلحصاء 
أو التـي يتم الحصول عليها من مصـادر أخرى، تعترب رّسية. ورّسيـة اإلحصاءات رضورية من 
أجل اكتسـاب ثقة املسـتجيبني الذين ُيطلب منهم اإلجابة عىل استبيانات الدراسات االستقصائية 

اإلحصائية، والذين يستعملون تلك املعلومات اإلحصائية، والحفاظ عىل تلك الثقة.

ويضع املبدأ 6 من مبادئ األمم املتحدة األساسية لإلحصاءات الرسمية، األساس   -3-9
إلدارة الرسية اإلحصائية، إذ ينص عىل ما ييل:

تجـب املحافظة التامـة عىل البيانات الفرديـة التي تقوم بجمعهـا وكاالت اإلحصاء 
ألغـراض تجميع اإلحصاءات، سـواًء كانت هذه البيانات تشـري إىل أشـخاص طبيعيني أم 

اعتباريني، ويجب استعمالها عىل سبيل الحرص لألغراض اإلحصائية.

وتنـص قوانني اإلحصاء وغريها من اللوائـح التنظيمية الحكومية التكميلية عىل   -4-9
أحـكام قانونية تكفل الرّسية اإلحصائية عىل املسـتويات الوطنية. وقـد تختلف تعاريف الرّسية 
والقواعد التي تحكم الوصول إىل البيانات الجزئية، ولكنها يجب أن تتفق عىل هذا املبدأ األسايس. 
وهـذا أمـر مهم جـداً خاصة بالنسـبة للبلدان التي لم تسـتقر لديهـا أعراف ثابتـة للتمييز بني 

االستعماالت اإلحصائية وغري اإلحصائية للبيانات الكلية، أو التي ال تنص ترشيعاتها عىل ذلك.

وتقـوم املكاتب اإلحصائية الوطنية عادة بنرش بيانات تجارة التوزيع يف شـكل   -5-9
جـداول إحصائيـة مختلفة. ومـن قواعد حماية الرّسيـة اإلحصائية أالّ تتيح البيانـات الواردة يف 
الجداول إمكانية التعرّف بشكل مبارش أو غري مبارش عىل الوحدات بما يؤّدي إىل إفشاء معلومات 
فردية. ومن السـهل التعـرّف املبارش عىل الوحدات إذا كانت البيانـات الخاصة بوحدة إحصائية 
واحدة واردة يف خانة بمفردها، كما يسـهل التعرّف بشـكل غري مبارش عىل الوحدات إذا كان من 
املمكن اسـتنباط بيانات فردية من البيانات املنشـورة )مثالً لوجود عـدد قليل جداً من الوحدات 
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يف الخانة، أو بسـبب هيمنة بيانات وحدة واحـدة أو وحدتني يف الخانة(. ولتحديد ما إذا كان من 
املمكن التعرف عىل الوحدة اإلحصائية، ال بد من االحتياط بكل الوسائل التي من املعقول أن يلجأ 

إليها طرف ثالث للتعرّف عليها 53.

ضوابـط إفشـاء الرّسيـة اإلحصائية. ُتعـرّف تقنيـات ضوابط إفشـاء الرّسية   -6-9
اإلحصائيـة بأنها مجموعة من الطرق املسـتعَملة لتقليل إمكانية إفشـاء املعلومات عن الوحدات 
اإلحصائيـة. ومـع أن تطبيق هذه الطرق يحـدث يف مرحلة النرش، فإنها مهمـة يف جميع مراحل 

عملية إنتاج البيانات اإلحصائية.

وتقوم تقنيات ضوابط إفشاء األرسار اإلحصائية املتصلة بخطوة نرش البيانات،   -7-9
عادة عىل تحديد كّمية البيانات أو تعديل إصداراتها. وتحاول ضوابط اإلفشاء تحقيق توازن أمثَل 
بني تحسـني حماية الرّسية واملسـاس بنوعية البيانات. وتختلف مشـاكل الرّسية باختالف نوع 
البيانات، ومن ثم تختلف الحلول املطلوبة. وعىل أسـاس املبادئ التوجيهية الدولية املتاحة يف هذا 
املجال 54، يمكن للبلدان أن تطّور طرقاً لحماية رسية املعلومات اإلحصائية تناسـب ظروفها عىل 

أفضل وجه. وترد يف الفقرة التالية أمثلة للطرق املستخَدمة غالباً لتحقيق هذا الهدف.

طـرق حمايـة رّسية البيانـات. الخطوة األوىل يف ضبط إفشـاء رّسيـة البيانات   -8-9
اإلحصائية يف الجداول هي التعرّف عىل الخاليا الحّساسـة. والخاليا الحّساسـة هي الخانات التي 
يمكن أن تكشـف بشـكل مبارش أو غري مبارش عـن معلومات عن الوحـدات اإلحصائية )الفقرة 

9-5(. وأكثر املمارسات شيوعاً لحماية البيانات الرّسية من اإلفشاء هي:

التجميع. تجميع الخانات السـّرية في الجدول مع خانات أخرى ثم نشر المعلومات  )أ( 
بشـكل تجميعي وليس تفصيلياً. وينتج عن ذلك مثالً تجميع بيانات تجارة التوزيع 
السـّرية على مسـتوى الفرع في التصنيف الصناعي الدولي الموّحد مع بيانات من 
فرع آخر وعرض البيانات ونشـرها على مستوى المجموعة في التصنيف الصناعي 

الدولي الموّحد؛

الحذف. يعني الحذف إزالة الِسـجل من قاعدة البيانات أو من الجدول الذي يحتوي  )ب( 
على بيانات سـّرية. وهذه الطريقة تتيح لإلحصائيين عدم نشـر الِقيَم في الخانات 
الحّساسـة مع نشـر الِقيَم األصلية في الخانات األخرى )الحـذف األوَّلي(. ومع ذلك 
فإن حذف خانة واحدة في الجدول يعني أن حسـاب المجاميع للمسـتويات األعلى 
التـي تنتمي إليها هـذه الخلية لن يكـون ممكناً. وفي هذه الحالـة، ال بد من حذف 
بعـض الخانـات األخرى لحماية الِقيَم التـي كانت موجودة في الخانـة األولى، مما 

يؤّدي إلى حذف تال؛

طرق أخرى. ومن الوسـائل األكثر تقدُّماً عملية التقريب المنضبط والتمويه لحماية  )ج( 
سـّرية البيانات. وتتيح عملية التقريب المنضبط تعديل القيمة األصلية في كل خانة 
صعوداً أو نزوالً إلى مضاِعف قريب من رقم األساس. ويمثّل التمويه شكالً آخر من 

أشكال البرمجة الخطية في تقنية التقريب المنضبط.

وإذا ما رأت البلدان تفضيل الحذف كوسيلة لحماية رّسية البيانات يف تجارة التوزيع   -9-9
فيـوىص باإلبـالغ عن أي بيانـات يتقّرر أنها رّسيـة بتفصيالتها الكاملة يف املسـتوى التـايل األعىل من 
التصنيف الذي يوّفر حماية كافية للرّسية، إذا كانت البيانات معروضة حسب األنشطة، أو إىل املستوى 
األعىل يف التجميع بالنسـبة ألي خصائص أخرى. ومن ميزة هذه التقنية أنها تلبّي متطلبات الرّسية ويف 

نفس الوقت ال تضيع فيها إالّ معلومات محدودة.

انظر: تعريف النظام اإلحصائي   53

األوروبي للرّسية، كما يرد يف الفصل 
الخامس )رّسية البيانات اإلحصائية( 

يف الالئحة التنفيذية ملجلس االتحاد 
األوروبي رقم 97/322 املؤرخة 
17 شباط/فرباير 1997 بشأن 

إحصاءات الجماعة األوروبية؛ ويف 
الالئحة التنفيذية للمجلس رقم 

90/1588 املؤرخة 11 حزيران/
يونيه 1990 بشأن إرسال البيانات 

برشط عدم إفشاء الرّسية اإلحصائية.

انظر: مبادئ وخطوط توجيهية   54

إلدارة الرّسية اإلحصائية والوصول 
إىل البيانات الكلية، ورقة أوَّلية أُِعدت 

من أجل الدورة الثامنة والثالثني 
للّجنة اإلحصائية املعقودة يف 

نيويورك يف الفرتة من 27 شباط/
فرباير إىل 2 آذار/مارس 2007 

http://unstats.un.org/unsd/stat-(
.)com/sc2007.htm
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بة. ينبغي اتخاذ تدابري واعية لحماية رّسية البيانات  رّسية بيانات املؤسسات املركَّ  -10-9
يف حالة مؤسسات التجارة الكبرية. وبوجه عام فإن الوحدات الكبرية قابلة للتعرّف عليها بسهولة 
أكثر من الوحدات الصغرية، كما أن احتمال اختيارها ضمن الدراسـات االسـتقصائية يف التجارة 

أكرب، ومن األرجح أن تطغى بياناتها عىل املجاميع يف عدد من الخاليا، مما يتيح التعرّف عليها.

قواعـد الرّسية لبيانات تجارة التوزيع. يجـب أن تتفق القواعد الخاصة بحماية   -11-9
الرّسية يف بيانات تجارة التوزيع مع أحكام الترشيعات الوطنية لكل بلد واملمارسات فيها. وينبغي، 
كحـٍد أدنى، أن تؤَخـذ العوامل التالية يف االعتبـار يف تحديد قواعد الرّسيـة: )أ( عدد الوحدات يف 
خليـة التبويب؛ )ب( هيمنة بيانات وحدة أو وحدات معيَّنة عىل مجموع القيمة يف خانة التبويب. 
وُيرتَك للمكاتب اإلحصائية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالتحديد الدقيق ملعايري الرّسية، مثل املعايري 
الخاصة بعدد الوحدات يف كل خلية ونسـبة الهيمنة. ويف حاالت فردية، يمكن التسـاهل يف قواعد 

الرّسية بإذن من الوحدة أو الوحدات املهيمنة إىل السلطات اإلحصائية بإفشاء البيانات.

عاملية الرّسية. تتوقف البيانات التي تجمعها وتنرشها املنظمات الدولية، إىل حد   -12-9
كبري، عىل نوعية البيانات التي تقّدمها البلدان وعىل اكتمال تلك البيانات. ومن ثم فإن ُبعد الرّسية 
ال يقتـرص عىل الُبعـد القومي، ولكنه أصبح عاملي النطاق لألسـباب التاليـة: )أ( االهتمام الكبري 
بإجـراء مقارنات عرب البلدان؛ )ب( عاملية مسـتعميل البيانات اإلحصائيـة )بما يف ذلك املنظمات 
الدوليـة(؛ )ج( زيادة نرش البيانات عىل اإلنرتنت. ونتيجـة لذلك، يزداد الطلب عىل بيانات البلدان 

بمستويات كبرية من التفصيل يف بعض الحاالت، وحتى عىل البيانات الفوقية للبلدان.

الجدول الزمني لنرش البيانات. غالباً ما يتطلب األمر قدراً من املعاوضة يف إنتاج   -13-9
البيانات اإلحصائية بني ُحسـن التوقيـت يف إصدار البيانات وِدقة املعلومات ومسـتوى تفاصيل 
البيانات املنشـورة. ومن العوامل الحاسـمة يف الحفاظ عىل عالقات جيدة بني املكاتب اإلحصائية 
الوطنية كمنتجني إلحصاءات تجارة التوزيع وبني مجتمع املستعملني وجود جدول زمني مناسب 
لتجميـع وإصـدار البيانات. وملا كان هذا عنرصاً هاماً يف قياس ُحسـن التوقيـت، وهو أحد أبعاد 
النوعيـة يف إحصاءات تجـارة التوزيع )انظر الفقرة 8-4 )هـ((، يوىص بأن تضع البلدان وتعلن 
جداول ُمسبقة باملواعيد الدقيقة لنرش إحصاءات تجارة التوزيع. وينبغي نرش مواعيد اإلصدار يف 

بداية كل سنة عىل موقع املكتب اإلحصائي للبلد عىل الشبكة.

وأهم العنارص التي تؤَخذ يف االعتبار يف تحديد مواعيد تجميع وإصدار إحصاءات   -14-9
تجارة التوزيع هي:

توقيت جمع البيانات األوَّلية من الدراسات االستقصائية الكبيرة لتجارة التوزيع؛ )أ( 

نطاق التنقيح الذي تخضع له البيانات المستقاة من مصادر البيانات الرئيسية؛ )ب( 

توقيت إعداد وثائق السياسة العامة المهمة المتصلة باالقتصاد الوطني التي تحتاج  )ج( 
إلى بيانات تجارة التوزيع كمدخالت فيها؛

طرق نشر البيانات )اإلصدارات الصحفية والنشر اإللكتروني أو المطبوع(. )د( 

ويختلـف توقيت إصـدار بيانات تجـارة التوزيـع األصلية الشـهرية والفصلية   -15-9
والسنوية اختالفاً كبرياً من بلد إىل بلد، ويعكس ذلك بشكل أسايس اختالف النظرة إىل املعاوضة بني 
ُحسن التوقيت واملوثوقية والدقة. وحبّذا لو تحاول البلدان، اتباعـاً للممارسات اإلحصائية السليمة، 
إصدار بياناتها الشهرية األصلية بعد نهاية الشهر املعني بخمسة وأربعني يوماً، وبياناتها الفصلية 
بعد ثالثة أشـهر من نهاية الفصل، وبياناتها السـنوية بعد 18 شـهراً من نهاية السنة. ويجب أن 
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تشري البيانات الفصلية والشهرية إىل شهر أو فصل محدَّد. وتستعمل معظم البلدان نظاماً منفصالً 
لتجميع إحصاءاتها السـنوية بشـأن تجارة التوزيع، ويف هذه الحالة، ينبغي نرش بياناتها للفصل 
الرابع )أو الشـهر الثاني عرش( بشـكل منفصل وعدم االعتماد عىل اسـتقائها باعتبارها الفرق بني 

املجاميع السنوية ومجاميع الفصول الثالثة األوىل من السنة )أو األحد عرش شهراً(.

تنقيحـات البيانات. تنقيح البيانات هو جزء أسـايس من ممارسـات البلد فيما   -16-9
يتعلق بتجميع إحصاءات تجارة التوزيع. وإنتاج هذه التنقيحات هو نتيجة للمعاوضة بني ُحسن 
توقيت البيانات املنشورة وموثوقيتها ودقتها وشمولها. ولحل هذه املشاكل، تقوم مكاتب اإلحصاء 
بتجميـع بيانات مؤقتة تجري مراجعتها فيما بعد حـني تتاح بيانات أحدث وأكثر دقة. ورغم أن 
كثـرة التنقيحات قـد ُتَفرّس عموماً بأنها تعكس اتجاهاً سـلبياً من جهـة موثوقية بيانات تجارة 
التوزيع الرسـمية، فإن محاولة تفادي هذه التنقيحات بإنتـاج بيانات دقيقة ولكنها متأخرة لن 
يفي بحاجات املستعِملني يف النهاية. ومن املهم التأكيد عىل أن التنقيحات التي تجري عىل بيانات 
تجارة التوزيع إنما تجري لصالح املسـتعِملني من أجل تزويدهم ببيانات حسنة التوقيت ودقيقة 
قـدر اإلمكان. وتؤّثر التنقيحات عـىل إحصاءات تجارة التوزيع السـنوية والقصرية األجل ولكن 

تأثريها أكرب عىل البيانات القصرية األجل.

أسـباب تنقيح البيانـات. يوجد عموماً نوعـان من التنقيحـات: )أ( التنقيحات   -17-9
الناشـئة عن العمليـات اإلحصائية “العادية” )مثل ورود معلومات جديـدة أو تغيري يف املنهجية 
أو تغيري يف مصادر البيانات أو تغيري يف سـنة األسـاس، إلخ.(؛ )ب( تنقيحات يف شـكل تصحيح 
أخطـاء قد تحدث يف مصادر البيانات أو يف تجهيزها. وبالنسـبة لتنقيحـات البيانات اإلحصائية 
العادية )وتسمى أيضاً التنقيحات الجارية(، ينبغي للبلدان وضع سياسة للتنقيحات. ويجوز أن 
تقـوم مكاتب اإلحصاء يف أي لحظة من الزمن بإجراء تنقيح خاص إضافة إىل تنقيحات البيانات 
اإلحصائية العادية من أجل إعادة تقييم البيانات أو تمحيص بعض الهياكل االقتصادية الجديدة. 
وتجري هذه التنقيحات عىل فرتات متباعدة وغري منتظمة، وقد تتطلب أحياناً تغيريات يف السالسل 
الزمنية قد تمتد إىل بداية السلسـلة من أجل الحفاظ عىل االتسـاق يف املنهجية. ويوىص بأن تبلِّغ 
مكاتب اإلحصاء املسـتعِملني ُمسـبقاً بهذه التنقيحات، وأن يشمل اإلبالغ أسـباب إجراء التنقيح 

ويقدِّم معلومات عن أثر التنقيحات عىل البيانات.

سياسـة التنقيحات. يوىص بأن تضع البلدان سياسـة للتنقيح تتناول املسـائل   -18-9
املحيطة بهذه التنقيحات لبيانات تجارة التوزيع، وأن تكون هذه السياسة حسنة التصميم واإلدارة 
والتنسيق مع مجاالت اإلحصاء األخرى. وينبغي أن تهدف سياسة التنقيحات إىل تزويد مستعميل 
البيانات باملعلومات الالزمة للتجاوب مع التنقيحات بشكل منهجي، ال إىل إعاقة التنقيحات ذاتها. 
ويعترِب مسـتعملو البيانات أن عدم وجود تنسـيق وتخطيط للتنقيحات مشكلة تتصل بالنوعية. 
ومن املالمح الرضورية لسياسـة تنقيح جيدة اإلعداد وجود جدول زمني مقّرر سـلفاً، واستقرار 
معقول من سنة إىل سـنة، وانفتاح، وإبالغ ُمسبق بأسباب وتأثريات التنقيحات، وسهولة وصول 
املسـتعِملني إىل سالسـل زمنية طويلة إىل درجـة كافية للبيانات املنّقحة، وكذلك وثائق مناسـبة 

للتنقيحات التي ُتدَخل عىل املنشورات وقواعد البيانات اإلحصائية.

ممارسـات يوىص بها لتنقيحات البيانات. من املعرتَف به أن السياسـة السليمة   -19-9
للتنقيحات هي جانب مهم من ُحسـن اإلدارة يف اإلحصاءات، ألنها تسـاعد مسـتعميل البيانات يف 
البلد، كما أنها تدعم تناسق البيانات عىل الصعيد الدويل. ومن أجل مساعدة البلدان التي لم تضع 

سياستها إزاء هذا املوضوع نقدّم التوصيات التالية باعتبارها من املمارسات الجيدة 55:

لالطالع عىل مزيد من التفاصيل يف   55

منشور منظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي: دليل اإلبالغ 

والعرض للبيانات والبيانات الفوقية 
)باريس 2007(، الفصل 7، 

“إرشادات بشأن ممارسات اإلبالغ 
الرئيسية”.
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تواصـل المشـاورات مـع المسـتعِملين لمعرفـة وجهـات نظرهم إزاء ممارسـات  )أ( 
التنقيح؛

إصـدار بيان واضح وموجز عن الوقت الذي ُيتوّقع إجراء التنقيحات فيه واألسـباب  )ب( 
الداعية لذلك، وإتاحته بسهولة للمستعِملين؛

ينبغي أن تكون دورة التنقيحات الجارية مستقرة نسبياً من سنة إلى سنة؛ )ج( 

إدخال التنقيحات النظرية والمنهجية الكبيرة كل أربع إلى سـت سنوات في العادة،  )د( 
بما يؤدي إلى توازن بين احتياجات التغيير واهتمامات المستعِملين؛

إجراء التنقيحات بأثر رجعي لعدة سنوات من أجل اتساق السالسل الزمنية؛  )هـ( 

إتاحة الوثائق الخاصة بالتنقيحات للمستعِملين بسهولة؛ )و( 

تذكير المستعِملين بحجم التنقيحات المتوّقعة على أساس التجارب السابقة؛ )ز( 

إذا حدث خطأ في اإلبالغ أو التجهيز فينبغي إجراء التنقيح بشكل شفاف وفي وقت  )ح( 
معقول.

أنسـاق النرش. من العوامل األساسـية لفائدة إحصاءات تجـارة التوزيع وجود   -20-9
البيانات ونرشها عىل نطاق واسع. ويمكن نرش البيانات إلكرتونياً أو يف شكل ورقي. ويوىص بأن 
تختار البلدان نسـق النرش الذي يحّقق أفضل مصالح املسـتعِملني. فعىل سبيل املثال ينبغي نرش 
ل إعادة نرشها يف وسائط اإلعالم،  اإلصدارات الصحفية عن إحصاءات تجارة التوزيع بطرق تسهِّ
وقد يكون من الرضوري نرش اإلحصاءات الشاملة أو التفصيلية يف أنساق إلكرتونية و/أو ورقية. 
وإذا كانت املوارد تسمح بذلك فيمكن تنظيم اإلحصاءات الجارية والسالسل األطول مدى وترتيب 
الوصول إليها )مجاناً أو مقابل رسوم( عن طريق قواعد البيانات اإللكرتونية التي تقيمها مكاتب 
اإلحصاء. وباإلضافة إىل اإلحصاءات التي ُتنرَش بشـكل دوري يمكن أن تتيح مكاتب اإلحصاء إىل 
املسـتعِملني جداول بيانات معّدة حسـب الطلب. ألغراض خاصة )تصانيف أنشطة غري قياسية، 
أو أنواع معيّنة من الوحدات، إلخ.(. ومن املستصوب أن تتأكد البلدان من أن املستعِملني يعرفون 

جيداً مدى وجود اإلحصاءات اإلضافية وطرق الحصول عليها.

نرش البيانات الفوقية. يتسم تزويد املستعِملني ببيانات فوقية مناسبة وتقديرات   -21-9
للنوعية إلحصاءات تجارة التوزيع بنفس األهمية التي يتسـم بها تزويدهم بالبيانات. ومن املحبّذ 
أن ُتنّفـذ البلدان التوصيـات الواردة يف الفصل الثامن بشـأن نوعية البيانـات والبيانات الفوقية 
إلحصـاءات تجارة التوزيع وأن تضع بيانات فوقية، وتنرشها، وأن تشـتمل البيانات الفوقية عىل 
العنـارص التالية: )أ( تغطيـة البيانات، وتواترها وتوقيتاتها؛ )ب( طـرق وصول الجمهور إليها؛ 
)ج( سـالمة البيانات املنشـورة؛ )د( نوعية البيانات؛ )هـ( موجز للمنهجية؛ )و( أنسـاق النرش. 
ويـوىص بأن تبنيِّ البلـدان يف البيانات الفوقية أي انحرافات عن املعايري واإلرشـادات اإلحصائية 
املقبولـة دولياً. وينبغي إتاحة البيانـات الفوقية إلحصاءات تجارة التوزيع عن طريق املواقع عىل 
الشبكة و/أو منشورات مكاتب اإلحصاء. وقد ترى البلدان وضع مستويات مختلفة من التفاصيل 

لالطالع عىل مزيد من التفصيالت للبيانات الفوقية لتلبية متطلبات وحاجات املستعمِلني املتخصصني 56.  56

عن اإلبالغ عن البيانات والبيانات 
الفوقية، انظر منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي، دليل 
إبالغ وعرض البيانات والبيانات 

الفوقية )باريس، 2007(.
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اإلبالغ الدويل  - باء 

يوىص بأن تنرش البلدان عىل مواقعها عىل شبكة اإلنرتنت بيانات تجارة التوزيع،   -22-9
أو أن تنرشها دولياً بمجرد إتاحتها للمستعملني يف الداخل.

وترد يف الجداول التاسـع - 1 والتاسـع - 2 والتاسع - 3 فيما ييل قائمة ببنود   -23-9
البيانـات الخاصة بإحصـاءات تجارة التوزيع، املـوىص بها للنرش الدويل، ومسـتوى التفصيل 

والتواتر املطلوب.

الجدول التاسع - 1

قائمة بنود البيانات يف إحصاءات تجارة التوزيع من أجل النرش الدويل بوترية سنوية

مستوى التفصيلبند البياناترقم البند
المتطلبات الدنيا )من حيث التصنيف 
الصناعي الدولي الموّحد، التنقيح 4(

الموعد 
النهائي

الديمغرافيةألف

موّزعاً حسب النشاط وفئة عدد المؤسسات10-1

الحجم

مستوى الثالثة أعداد لتفصيالت 

النشاط

مستوى العدد الواحد لتفصيالت فئة 

الحجم

ً 18 شهرا

العمالةباء

موّزعاً حسب النشاط وفئة مجموع عدد المشتغلين1-2

الحجم

مستوى الثالثة أعداد لتفصيالت 

النشاط

مستوى العدد الواحد لتفصيالت فئة 

الحجم

ً 18 شهرا

موّزعاً حسب النشاط وفئة مجموع عدد المستخَدمين3-1-2

الحجم

مستوى الثالثة أعداد لتفصيالت 

النشاط

مستوى العدد الواحد لتفصيالت فئة 

الحجم

ً 18 شهرا

تعويضات المستخَدمينجيم

األجـور والمرتبـات النقديـة والعينيـة 1-3

للمستخَدمين

ًمستوى الثالثة أعدادموّزعة حسب النشاط 18 شهرا

الناتجحاء

ًمستوى الثالثة أعدادموّزعاً حسب النشاطالناتج اإلجمالي باألسعار األساسية1-8 18 شهرا

ًمستوى الثالثة أعدادموّزعاً حسب النشاطالهامش اإلجمالي1-1-8 18 شهرا

القيمة المضافةياء

ًمستوى الثالثة أعدادموّزعاً حسب النشاطمجموع القيمة المضافة باألسعار األساسية1-10 18 شهرا

ًمستوى العدد الواحدتكوين رأس المال الثابت اإلجماليكاف 18 شهرا
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الجدول التاسع - 2

قائمة بنود البيانات يف إحصاءات تجارة التوزيع ألغراض النرش الدويل مع تواتر فصيل

مستوى التفصيلبند البياناترقم البند
المتطلبات الدنيا )من حيث التصنيف 
الصناعي الدولي الموّحد، التنقيح 4(

الموعد 
النهائي

العمالةباء

3 أشهرمستوى العددينموّزعاً حسب النشاطمجموع عدد المشتغلين1-2

3 أشهرمستوى العددينموّزعاً حسب النشاطمجموع عدد المستخَدمين3-1-2

تعويضات المستخَدمينجيم

األجـور والمرتبـات النقديـة والعينيـة 1-3

للمستخَدمين

3 أشهرمستوى العددينموّزعة حسب النشاط

رقم األعمال، والمبيعات، والشحنات، هاء

واإليرادات من الخدمات، واإليرادات 

األخرى

رقم األعمال، والمبيعات، والشحنات، 5 )أ(

واإليرادات من الخدمات، واإليرادات األخرى

3 أشهرمستوى العددينموّزعاً حسب النشاط

الجدول التاسع - 3

قائمة بنود البيانات يف إحصاءات تجارة التوزيع ألغراض النرش الدويل مع تواتر شهري

مستوى التفصيلبند البياناترقم البند

المتطلبات الدنيا )من حيث 
التصنيف الصناعي الدولي 

الموعد النهائيالموّحد، التنقيح 4(

األرقام القياسية لرقم األعمال في 

تجارة الجملة والتجزئة )والقيمة و/

أو الحجم(

موزعة حسب 

النشاط

45 يوماً لتجارة التجزئة )القسم 47 مستوى العددين

في التصنيف الصناعي الدولي الموّحد، 

التنقيح 4(؛ 60 يوماً لتجارة الجملة 

وتجارة المركبات ذات المحّركات 

)القسمان 45 و46 في التصنيف 

الصناعي الدولي الموّحد، التنقيح 4(
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 قامئة بنود بيانات الستعاملها يف إحصاءات 
تجارة التوزيع

البيانات الدميغرافية  - ألف 

خصائص الوحدات اإلحصائية 1 )أ( 

بند البياناترقم البند

رمز التعريف1-1

الموقع2-1

فترة العمل3-1

نوع التنظيم االقتصادي4-1

مؤسسة تتكون من منشأة واحدة1-4-1

مؤسسة متعددة المنشآت2-4-1

عدد المنشآت في المؤسسة المتعددة المنشآت1-2-4-1

نوع التنظيم القانوني والملكية5-1

الشركات المساهمة ما عدا شركات المسؤولية المحدودة والتعاونيات1-5-1

ملكية عامة1-1-5-1

مملوكة للحكومة1-1-1-5-1

مملوكة لحكومة تابعة للوالية2-1-1-5-1

مملوكة لحكومة محلية3-1-1-5-1

ملكية خاصة وطنية2-1-5-1

إدارة أجنبية3-1-5-1

التعاونيات والشركات ذات المسؤولية المحدودة2-5-1

ملكية عامة1-2-5-1

مملوكة للحكومة المركزية1-1-2-5-1

مملوكة لحكومة الوالية2-1-2-5-1

مملوكة لحكومة محلية3-1-2-5-1

ملكية خاصة وطنية2-2-5-1

إدارة أجنبية3-2-5-1
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بند البياناترقم البند

المؤسسات غير الربحية3-5-1

ملكية عامة1-3-5-1

مملوكة للحكومة المركزية1-1-3-5-1

مملوكة لحكومة الوالية2-1-3-5-1

مملوكة لحكومة محلية3-1-3-5-1

ملكية خاصة وطنية2-3-5-1

إدارة أجنبية3-3-5-1

مؤسسات غير مساهمة منها:4-5-1

مؤسسات القطاع غير الرسمي1-4-5-1
الحجم6-1 *

نوع النشاط7-1

نوع الوحدة8-1

وحدة إنتاجية رئيسية1-8-1

وحدة تابعة2-8-1

نوع العمليات9-1

تجارة جملة1-9-1

تجارة جملة للحساب الخاص1-1-9-1

تجارة جملة متخصصة1-1-1-9-1

تجارة جملة غير متخصصة2-1-1-9-1

تجارة بالعمولة2-1-9-1

تجارة تجزئة2-9-1

تجارة تجزئة في المتاجر1-2-9-1

متاجر متخصصة1-1-2-9-1

متاجر غير متخصصة2-1-2-9-1

تجارة تجزئة في غير المتاجر2-2-9-1

تجارة تجزئة في األكشاك أو األسواق1-2-2-9-1

تجارة أخرى2-2-2-9-1

عدد الوحدات اإلحصائية 1 )ب( 

بند البياناترقم البند
عدد المؤسسات10-1 *

مؤسسات متعددة المنشآت1-10-1 *
عدد المنشآت1-1-10-1 *

مؤسسات وحيدة المنشأة2-10-1 *

يقوم مكتب اإلحصاء عادة باستقاء   *

هذا البند من البنود األخرى يف 
البيانات التي يتم جمعها. ويف بعض 

الحاالت قـد ُتفّضل البلدان إدراج 
هذا البند عىل االستبيان للتحّقق مثالً 

من دقة األرقام األخرى املقّدمة.
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العاملة  - باء 

عدد األشخاص املشتغلني 2 )أ( 

بند البياناترقم البند
مجموع عدد المشتغلين، منهم:1-2 *

عاملون مالّك1-1-2

عاملون من أفراد األسرة دون أجر2-1-2

المستخَدمون منهم:3-1-2

مستخَدمون في أعمال البحث والتطوير1-1-3-1-2

مستخَدمون في تطوير البرمجيات وقواعد البيانات3-1-3-1-2

مستخدمون يعملون في تكوين األصول الثابتة للحساب الخاص واإلصالحات 5-1-3-1-2

الرئيسية

عدد المستخَدمين المعارين2-2
مجموع عدد األشخاص المشتغلين في القطاع غير الرسمي3-2 *

المستخَدمون في القطاع الرسمي1-3-2

األشخاص اآلخرون العاملون في القطاع غير الرسمي2-3-2

متوسط عدد املشتغلني 2 )ب( 

بند البياناترقم البند

متوسط عدد األفراد المشتغلين، منهم:4-2

متوسط عدد المستخَدمين1-4-2

عدد ساعات العمل 2 )ج( 

بند البياناترقم البند

ساعات عمل المشتغلين، منها:5-2

المستخَدمون في أعمال البحث والتطوير1-1-5-2

المستخَدمون العاملون في تطوير البرمجيات وقواعد البيانات3-1-5-2

المستخدمون العاملون في تكوين األصول الثابتة للحساب الخاص واإلصالحات 5-1-5-2

الرئيسية

ساعات العمل للمستخَدمين المعارين6-2

تعويضات املستخَدمني  - جيم 

تعويضات املستخَدمني  -  3

بند البياناترقم البند

األجور والمرتبات النقدية والعينية للمستخَدمين، منها:1-3

المستخَدمون العاملون في أعمال البحث والتطوير1-1-1-3

المستخَدمون العاملون في تطوير البرمجيات وقواعد البيانات3-1-1-3

يقوم مكتب اإلحصاء عادة باستقاء   *

هذا البند من البنود األخرى يف 
البيانات التي يتم جمعها. ويف بعض 

الحاالت قـد ُتفّضل البلدان إدراج 
هذا البند عىل االستبيان للتحّقق مثالً 

من دقة األرقام األخرى املقّدمة.
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بند البياناترقم البند

المستخَدمون العاملون في تكوين األصول الثابتة للحساب الخاص واإلصالحات الرئيسية5-1-1-3

المدفوعات لمديري المؤسسات المساهمة لحضور االجتماعات2-3

مساهمات الضمان االجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل3-3

النفقات األخرى  - دال 

املشرتيات من السلع والخدمات 4 )أ( 

بند البياناترقم البند

تكاليف المواد الخام والتوريدات فيما عدا الغاز والوقود والكهرباء، منها:1-4

مشتريات أو إيرادات المواد الخام والتوريدات من مؤسسات أخرى1-1-4

قيمة المواد الخام والتوريدات المورَّدة من منشآت في نفس المؤسسة2-1-4

تكلفة المواد الخام في تكوين األصول الثابتة للحساب الخاص واإلصالحات الرئيسية، منها:3-1-4

للبحث والتطوير1-3-1-4

لتطوير البرمجيات وقواعد البيانات3-3-1-4

لتكوين األصول الثابتة للحساب الخاص واإلصالحات الرئيسية5-3-1-4

تكاليف مشتريات الغاز والوقود والكهرباء 2-4

تكاليف مشتريات الوقود والغاز1-2-4

تكاليف مشتريات الكهرباء2-2-4

تكاليف المياه وخدمات الصرف الصحي3-4

تكاليف مشتريات المياه1-3-4

تكاليف مشتريات خدمات الصرف الصحي 3-3-4

مشتريات الخدمات فيما عدا اإليجارات4-4

تكاليف الخدمات الصناعية المشتراة وكذلك التي تقدمها منشآت أخرى في نفس المؤسسة1-4-4

خدمات الصيانة واإلصالح والتركيبات )فيما عدا التشييد(1-1-4-4

أعمال العقود والعمولة2-1-4-4

الرسوم المدفوعة للعمالة المستأجرة1-2-1-4-4

تكاليف الخدمات غير الصناعية المشتراة وكذلك المورَّدة من منشآت أخرى في نفس 2-4-4

المؤسسة

صيانة المباني والمنشآت وإصالحها1-2-4-4

خدمات االتصاالت2-2-4-4

خدمات النقل3-2-4-4

خدمات اإلعالن والترويج4-2-4-4

الخدمات المالية )فيما عدا مدفوعات الفوائد(5-2-4-4

الخدمات األخرى غير الصناعية9-2-4-4

مشتريات السلع والخدمات بغرض إعادة البيع بنفس حالتها5-4

مشتريات الوقود لغرض إعادة البيع دون مزيد من المعالجة1-5-4

قطع غيار السيارات والدراجات النارية المستعَملة في أنشطة اإلصالح والخدمات 2-5-4

على سبيل الحصر

جميع المشتريات األخرى من السلع بغرض إعادة البيع دون مزيد من التصنيع3-5-4
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بند البياناترقم البند

مشتريات الخدمات إلعادة البيع دون مزيد من التصنيع4-5-4

مدفوعات اإليجارات6-4

مدفوعات اإليجارات لآلالت والمعدات1-6-4

مدفوعات اإليجارات للمساكن والمباني2-6-4

أقساط التأمين على ممتلكات المنشأة فيما عدا التأمين على الحياة 7-4

رقم األعامل، واملبيعات، والشحنات، واإليرادات من الخدمات،   - هاء 
وسائر أنواع اإليرادات

رقم األعمال، واملبيعات، والشحنات، واإليرادات من الخدمات،  5 )أ( 
وسائر أنواع اإليرادات

بند البياناترقم البند

المبيعات/رقم األعمال/قيمة المشحونات، بما في ذلك التحويالت إلى المنشآت األخرى في 1-5

نفس المؤسسة

المبيعات/رقم األعمال/قيمة المشحونات من السلع التي تنتجها المنشأة1-1-5

المبيعات/رقم األعمال/قيمة الشحنات لجميع السلع والخدمات المشتراة بغرض إعادة 2-1-5

البيع بنفس حالتها

مبيعات بطاقات الهدايا1-2-1-5

العموالت والرسوم من بيع السلع والخدمات للحساب الخاص للغير3-1-5

اإليرادات من األعمال الصناعية أو الخدمات الصناعية المقّدمة للغير4-1-5

أعمال العقود والعموالت1-4-1-5

خدمات الصيانة واإلصالح والتركيبات )فيما عدا التشييد(2-4-1-5

اإليرادات األخرى2-5

اإليرادات من تأجير اآلالت والمعدات1-2-5

اإليرادات من تأجير المباني2-2-5

اإليرادات األخرى غير المصنّفة في موضع آخر3-2-5
قيمة األصول الثابتة للحساب الخاص3-5 *

التجارة اإللكرتونية 5 )ب( 

بند البياناترقم البند

مبيعات التجارة اإللكترونية/رقم األعمال/قيمة المشحونات/اإليرادات من الخدمات أو 4-5

اإليرادات األخرى

بنود البيانات الخاصة بالكمية 5 )ج( 

بند البياناترقم البند

قيمة رقم األعمال حسب فئات المنتجاتفاء 1-5

يقوم مكتب اإلحصاء عادة باستقاء   *

هذا البند من البنود األخرى يف 
البيانات التي يتم جمعها. ويف بعض 

الحاالت قـد ُتفّضل البلدان إدراج 
هذا البند عىل االستبيان للتحّقق مثالً 

من دقة األرقام األخرى املقّدمة.
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املخزونات  - واو 

املخزونات  -  6

بند البياناترقم البند
مجموع المخزونات1-6 *

في بداية الفترة1-1-6

في نهاية الفترة2-1-6
التغيير )بالزيادة أو النقصان(3-1-6 *

مخزونات المواد والوقود واللوازم2-6

في بداية الفترة1-2-6

في نهاية الفترة2-2-6
التغيير )بالزيادة أو النقصان(3-2-6 *

األعمال الجارية3-6

في بداية الفترة1-3-6

في نهاية الفترة2-3-6
التغيير )بالزيادة أو النقصان(3-3-6 *

مخزونات السلع الكاملة الصنع4-6

في بداية الفترة1-4-6

في نهاية الفترة2-4-6
التغيير )بالزيادة أو النقصان(3-4-6 *

مخزونات المشتريات من السلع إلعادة البيع بنفس حالتها5-6

في بداية الفترة1-5-6

في نهاية الفترة2-5-6
التغيير )بالزيادة أو النقصان(3-5-6 *

الرضائب واإلعانات  - زاي 

الرضائب واإلعانات األخرى عىل اإلنتاج  -  7

بند البياناترقم البند

الضرائب1-7

الضرائب األخرى على اإلنتاج1-1-7

اإلعانات المستَلمة2-7

اإلعانات للمنتجات1-2-7

اإلعانات األخرى لإلنتاج2-2-7

يقوم مكتب اإلحصاء عادة باستقاء   *

هذا البند من البنود األخرى يف 
البيانات التي يتم جمعها. ويف بعض 

الحاالت قـد ُتفّضل البلدان إدراج 
هذا البند عىل االستبيان للتحّقق مثالً 

من دقة األرقام األخرى املقّدمة.
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الناتج  - حاء 

الناتج  -  8

بند البياناترقم البند
الناتج اإلجمالي باألسعار األساسية1-8 *

الهامش اإلجمالي1-1-8 *

االستهالك الوسيط ومدخالت اإلنتاج  - طاء 

االستهالك الوسيط ومدخالت اإلنتاج  -  9

بند البياناترقم البند
االستهالك الوسيط بأسعار الشراء1-9 *

القيمة املضافة  - ياء 

مجموع القيمة املضافة والقيمة املضافة لإلنتاج  -  10

بند البياناترقم البند
مجموع القيمة المضافة باألسعار األساسية1-10 *

تكوين رأس املال الثابت اإلجاميل  - كاف 

األصول والنفقات الرأسمالية والتكهني واإلهالك  -  11

بند البياناترقم البند

القيمة اإلجمالية لألصول الثابتة )بتكلفة الحيازة( في بداية الفترة1-11

المساكن1-1-11

المباني والمنشآت األخرى2-1-11

اآلالت والمعدات3-1-11

معدات النقل1-3-1-11

معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت2-3-1-11

اآلالت والمعدات األخرى3-3-1-11

منتجات الملكية الفكرية4-1-11

البحث والتطوير1-4-1-11

االستكشافات المعدنية والتقييم2-4-1-11

البرمجيات الحاسوبية وقواعد البيانات3-4-1-11

الترفيه واألصول األدبية والفنية4-4-1-11

بنود أخرى5-4-1-11

يقوم مكتب اإلحصاء عادة باستقاء   *

هذا البند من البنود األخرى يف 
البيانات التي يتم جمعها. ويف بعض 

الحاالت قــد ُتفّضل البلدان إدراج 
هذا البند عىل االستبيان للتحّقق مثالً 

من دقة األرقام األخرى املقّدمة.
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بند البياناترقم البند

النفقات الرأسمالية على األصول الثابتة الجديدة والمستعملة )المقتنيات( أثناء الفترة2-11

المساكن1-2-11

المباني والمنشآت األخرى2-2-11

اآلالت والمعدات3-2-11

معدات النقل1-3-2-11

معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت2-3-2-11

اآلالت والمعدات األخرى3-3-2-11

منتجات الملكية الفكرية4-2-11

البحث والتطوير1-4-1-11

االكتشافات المعدنية والتقييم2-4-1-11

البرمجيات الحاسوبية وقواعد البيانات3-4-1-11

الترفيه واألصول األدبية والفنية4-4-2-11

بنود أخرى5-4-2-11

القيمة اإلجمالية لألصول الثابتة المباعة والتي لم تعد صالحة للعمل والتي حوِّلت إلى خردة 3-11

)المتَخلّص منها( أثناء الفترة

المساكن1-3-11

المباني والمنشآت األخرى2-3-11

اآلالت والمعدات3-3-11

معدات النقل1-3-3-11

معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت2-3-3-11

اآلالت والمعدات األخرى3-3-3-11

منتجات الملكية الفكرية4-3-11

البحث والتطوير1-4-1-11

االكتشافات المعدنية والتقييم2-4-1-11

البرمجيات الحاسوبية وقواعد البيانات3-4-1-11

الترفيه واألصول األدبية والفنية4-4-3-11

بنود أخرى5-4-3-11

اإلهالك4-11

المساكن1-4-11

المباني والمنشآت األخرى2-4-11

اآلالت والمعدات3-4-11

معدات النقل1-3-4-11

معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت2-3-4-11

اآلالت والمعدات األخرى3-3-4-11

منتجات الملكية الفكرية4-4-11

البحث والتطوير1-4-1-11

االكتشافات المعدنية والتقييم2-4-1-11

البرمجيات الحاسوبية وقواعد البيانات3-4-1-11
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بند البياناترقم البند

الترفيه واألصول األدبية والفنية4-4-4-11

بنود أخرى5-4-4-11
القيمة اإلجمالية لألصول الثابتة في نهاية الفترة5-11 *

المساكن1-5-11 *
المباني والمنشآت األخرى2-5-11 *
اآلالت والمعدات3-5-11 *

معدات النقل1-3-5-11

معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت2-3-5-11

اآلالت والمعدات األخرى3-3-5-11
منتجات الملكية الفكرية4-5-11 *

البحث والتطوير1-4-1-11

االكتشافات المعدنية والتقييم2-4-1-11

البرمجيات الحاسوبية وقواعد البيانات3-4-1-11

الترفيه واألصول األدبية والفنية4-4-5-11
بنود أخرى5-4-5-11 *

يقوم مكتب اإلحصاء عادة باستقاء   *

هذا البند من البنود األخرى يف 
البيانات التي يتم جمعها. ويف بعض 

الحاالت قــد ُتفّضل البلدان إدراج 
هذا البند عىل االستبيان للتحّقق مثالً 

من دقة األرقام األخرى املقّدمة.
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قامئة األنشطة املستبعدة من نطاق أقسام وفروع 
تجارة التوزيع وفقاً للتنقيح 4 للتصنيف الصناعي 

الدويل املوّحد

تعترَب األنشـطة التالية إما أنشـطة تحويل للسـلع أو أنها ليسـت جزًءا من أقسام وفروع 
تجارة التوزيع ولذلك فهي مستبعدة منها:

القسم 45: تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح املركبات ذات املحّركات   -  1
والدّراجات النارية:

بيع وقود املحّركات ومنتجات التشحيم أو التربيد بالتجزئة  	

تأجري السيارات والسيارات النارية  	

فرع التصنيف 

الصناعي الدولي 

النشاط المستبَعدالموّحد، التنقيح 4

بيع قطع غيار المركبات ذات المحّركات وملحقاتها، انظر 45104530

تأجير المركبات ذات المحّركات مع السائق، انظر 4922

تأجير الشاحنات مع السائق، انظر 4923

تأجير المركبات ذات المحّركات والجّرارات دون سائق، انظر 7710

تجديد األسطح الخارجية لإلطارات المطاطية وإعادة بنائها، انظر 45202211

بيع وقود السيارات بالتجزئة، انظر 45304730

بيع الدّراجات وقطع غيارها وملحقاتها بالجملة، انظر 45404649

بيع الدّراجات وقطع غيارها وملحقاتها بالتجزئة، انظر 4763

تأجير الدّراجات النارية، انظر 7730

إصالح وصيانة الدّراجات، انظر 9529

القسم 46: تجارة الجملة، باستثناء املركبات ذات املحّركات   -  2
والدّراجات النارية:

ملحقات  وكذلك  النارية،  والدّراجات  والكرافانات  املحّركات  ذات  املركبات  يف  الجملة  تجارة   	
املركبات ذات املحّركات )انظر القسم 45(

تأجري وإيجار السلع )انظر القسم 77(  	

تغليف السلع الجامدة وتعبئة السوائل أو السلع الغازية يف قوارير، بما يف ذلك الخلط والرتشيح،   	
لحساب أطراف ثالثة )انظر الفرع 8292(
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فرع التصنيف 

الصناعي الدولي 

النشاط المستبَعدالموّحد، التنقيح 4

تجارة الجملة للحساب الخاص، انظر المجموعات 462 - 466 و4610469

أنشطة وكالء العمولة للمركبات ذات المحّركات، انظر 4510

مزادات المركبات ذات المحّركات، انظر 4510

مبيعات تجارة التجزئة من ِقبَل وكالء بالعمولة في غير المتاجر، انظر 4799

أنشطة وكالء التأمين، انظر 6622

أنشطة الوكاالت العقارية، انظر 6820

تجارة الجملة في األلياف النسيجية، انظر 46204669

خلط الخمور أو تقطيرها، انظر 1101 و46301102

بيع المجوهرات والسلع الجلدية بالجملة، انظر 46414649

بيع األلياف النسيجية بالجملة، انظر 4669

تجارة الجملة في الشرائط الصوتية والتصويرية الفارغة واألقراص الحاسوبية 4649

واألقراص الفيديوية، انظر 4652

تجارة الجملة في أجهزة اإلذاعة والتلفزيون، انظر 4652

تجارة الجملة في األثاث المكتبي، انظر 4659

تجارة الجملة في قطع الغيار اإللكترونية، انظر 46514652

تجارة الجملة في اآلالت والمعدات المكتبية )ماعدا الحواسيب والمعدات الطرفية(، انظر 

4659

تجارة الجملة في اآلالت التي تدار بالحواسيب، انظر 4659

تجارة الجملة في الشرائط الصوتية والفيديوية المصّورة واألقراص الحاسوبية 4652

المسموعة والمصّورة، انظر 4649

تجارة الجملة في اإللكترونيات االستهالكية، انظر 4649

تجارة الجملة في الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب، انظر 4651

تجارة الجملة في المركبات ذات المحّركات والمقطورات والكرافانات، انظر 46594510

تجارة الجملة في قطع غيار المركبات ذات المحّركات، انظر 4530

تجارة الجملة في الدّراجات النارية، انظر 4540

تجارة الجملة في الدّراجات، انظر 4649

تجارة الجملة في الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب، انظر 4651

تجارة الجملة في قطع الغيار اإللكترونية وأجهزة الهاتف ومعدات االتصاالت، انظر 

4652

تجارة الجملة في المعادن الخردة، انظر 46624669

جمع القمامة المنزلية والصناعية، انظر المجموعة 4663381

معالجة النفايات، ليس ألغراض االستعمال في عمليات تحويل صناعية وإنما بغرض 

التخّلص منها، انظر المجموعة 382

معالجة النفايات والخردة واألصناف األخرى لتحويلها إلى منتجات خام ثانوية إذا تطلّب 

األمر عملية تحويل حقيقية )بأن تكون المواد الخام الثانوية الناتجة مناسبة لالستعمال 

المباشر في عملية تحويل صناعية، ولكنها ليست ُمنتجاً نهائياً(، انظر 3830
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فرع التصنيف 

الصناعي الدولي 

النشاط المستبَعدالموّحد، التنقيح 4

تفكيك السيارات والحواسيب وأجهزة التلفزيون وسائر المعدات من أجل استعادة 

المواد، انظر 3830

قص السيارات عن طريق عمليات ميكانيكية، انظر 3830

تفكيك السفن، انظر 3830

تجارة التجزئة في السلع المستعملة، انظر 4774

القسم 47: تجارة التجزئة، ما عدا املركبات ذات املحّركات   -  3
والدّراجات النارية:

بيع منتجات املزارع عن طريق املزارعني )انظر القسم 01(  	

الصناعة التحويلية للسلع وبيعها، التي تصنّف عادة باعتبارها صناعة تحويلية يف القسم 10 - 32  	

بيع املركبات ذات املحرّكات والدّراجات النارية وقطع غيارها )انظر القسم 45(  	

التجارة يف الحبوب والخامات والنفط الخام، والكيماويات الصناعية، والحديد والصلب، واآلالت   	
واملعدات الصناعية، )انظر القسم 46(

)انظر  املوقع  خارج  لالستهالك  األطعمة  وبيع  املوقع  يف  لالستهالك  واملرشوبات  األطعمة  بيع   	
القسم 56(

تأجري السلع الشخصية واملنزلية للجمهور )انظر املجموعة 772(  	

فرع التصنيف 

الصناعي الدولي 

النشاط المستبَعدالموّحد، التنقيح 4

بيع الوقود بالتجزئة باالقتران مع بيع األغذية والمشروبات، إلخ.، حيث مبيعات الوقود 4711

هي الغالبة، انظر 4730

ُصنع منتجات المخابز، أي الَخبز في الموقع، انظر 47211071

تجارة الجملة في الوقود، انظر 47304661

تجارة التجزئة في الوقود باالقتران ببيع األطعمة والمشروبات، إلخ.، حيث مبيعات 

األطعمة والمشروبات هي الغالبة، انظر 4711

تجارة التجزئة في الغاز النفطي المسال ألغراض الطهو أو التدفئة، انظر 4773

بيع الشرائط واألقراص الصوتية غير المسّجلة بالتجزئة، انظر 47414762

بيع الملبوسات بالتجزئة، انظر 47514771

بيع بالط األرضيات الفلّيني بالتجزئة، انظر 47534752

بيع األنتيكات بالتجزئة، انظر 47594774

بيع الُكتب المستعملة أو القديمة بالتجزئة، انظر 47614774

بيع أجهزة تشغيل ألعاب الفيديو بالتجزئة، انظر 47644741

بيع البرمجيات غير المعّدة حسب الطلب، بما في ذلك ألعاب الفيديو، بالتجزئة، انظر 

4741

بيع المنسوجات بالتجزئة، انظر 47714751
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فرع التصنيف 

الصناعي الدولي 

النشاط المستبَعدالموّحد، التنقيح 4

بيع المركبات ذات المحّركات المستعَملة بالتجزئة، انظر 47744510

أنشطة مزادات اإلنترنت وغيرها من المزادات في غير المتاجر )بالتجزئة(، انظر 4791 

و4799

أنشطة متاجر الرهن، انظر 6492

بيع األطعمة الجاهزة لالستهالك المباشر بالتجزئة )بائعو األطعمة الجائلون(، انظر 4781

5610

توصيل المنتجات الذي تقوم به المتاجر، انظر المجموعات 471 إلى 4799477
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املرفق الثالث

تحديد النشاط الرئييس للوحدة اإلحصائية باستعامل 
طريقة التصنيف من أعىل إىل أسفل يف سياق تجارة 

الجملة والتجزئة

مثال

وحدة إحصائية تقوم باألنشطة التالية:

وصف الفرعالفرعالمجموعةالقسمالباب

حصة القيمة 
المضافة 

)نسبة مئوية(

زاي

464654651
بيع أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية 

للحاسوب والبرمجيات بالجملة
10

47

474

4741

بيع أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية 

للحاسوب والبرمجيات ومعدات االتصاالت 

بالتجزئة في متاجر متخصصة

8

4742
بيع المعدات الصوتية والفيديوية بالتجزئة في 

المتاجر المتخصصة
15

4754759

بيع األجهزة المنزلية الكهربائية واألثاث ومعدات 

اإلضاءة وسائر اللوازم المنزلية بالتجزئة في 

متاجر متخصصة

4

476

4761
بيع الكتب والصحف واألدوات الكتابية بالتجزئة 

في متاجر متخصصة
3

4762
بيع التسجيالت الموسيقية والفيديوية بالتجزئة 

في متاجر متخصصة
12

4794791
البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تلبية الطلبات 

بالبريد أو عن طريق اإلنترنت
35

13تأجير أشرطة وأقراص الفيديو777727722ن

يتحّدد النشاط االقتصادي لهذه الوحدة على النحو التالي:

تحديد الباب الخطوة 1: 

87تجارة الجملة والتجزئة؛ وإصالح المركبات ذات المحّركات والدّراجات الناريةالباب زاي

13األنشطة اإلدارية وأنشطة الدعمالباب نون
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تحديد القسم )يف إطار الباب زاي( الخطوة 2: 

10تجارة الجملة، فيما عدا المركبات ذات المحّركات والدّراجات الناريةالقسم 46

77تجارة التجزئة، فيما عدا المركبات ذات المحّركات والدّراجات الناريةالقسم 47

تحديد املجموعة )يف إطار القسم 47( الخطوة 3: 

الخطوة 3 )أ(: تحديد ما إذا كانت التجارة يف املتاجر أو يف غري املتاجر )يف إطار القسم 47(

42تجارة التجزئة في المتاجرالمجموعات 471 إلى 477

35تجارة التجزئة في غير المتاجرالمجموعتان 478 و479

الخطوة 3 )ب(: تحديد ما إذا كانت التجارة متخصصة أو غري متخصصة )يف إطار 
املجموعات 471 إىل 477(

إعادة حساب القيمة المضافة بالنسبة إلى مجموع تجارة التجزئة:

4741%77/%8 =10

4742%77/%15 =19

4759%77/%4 =5

4761%77/%3 =4

4762%77/%12 =16

من هذه الفروع ال يوجد سوى أربعة فروع تبلغ حصتها 5 يف املائة أو أكثر، ولذلك تصنَّف 
الوحدة يف مبيعات التجزئة املتخصصة.

الخطوة 3 )ج(: تحديد املجموعة )يف إطار تجارة التجزئة املتخصصة(

23بيع معدات المعلومات واالتصاالت بالتجزئة في متاجر متخصصةالمجموعة 474

4بيع المعدات المنزلية األخرى بالتجزئة في متاجر متخصصةالمجموعة 475

15بيع السلع الثقافية والترفيهية بالتجزئة في متاجر متخصصةالمجموعة 476

مالحظة: ال يهم يف تحديد الحصة األكرب استعمال األرقام األصلية أو أرقام إعادة الحسابات بالقيمة املضافة.

الخطوة 4: تحديد الفرع )يف إطار املجموعة 474(

بيع أجهزة الحواسيب والوحدات الطرفية والبرمجيات ومعدات االتصاالت الفرع 4741

بالتجزئة في متاجر متخصصة

8

15بيع المعدات الصوتية والفيديوية بالتجزئة في متاجر متخصصةالفرع 4742

إَذن النشاط الرئييس هو 4742: بيع املعدات الصوتية والفيديوية بالتجزئة يف متاجر 
متخصصة.
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املراجع

كندا

Quality Assurance Framework. Ottawa: Statistics Canada, 2002.

فنلندا

Quality Guidance for Official Statistics, 2nd revised edition. Helsinki: Statistics Finland, 2007.

منظمة العمل الدولية

 قـرار بشـأن إحصاءات سـاعات العمل، اتخذ فـي المؤتمر الدولي العاشـر لخبراء اإلحصـاءات العمالية 
http://www.ilo.org/public/english/ :11 تشرين األول/أكتوبر 1962(. وهو متاح على الموقع(

.bureau/stat/res/index.htm

قرار بشـأن إحصاءات السـكان الناشـطين اقتصادياً والعمالة والبطالة والعمالة المنقوصة، اتخذ في 
المؤتمر الدولي الثالث عشـر لخبراء إحصاء العمل، )تشـرين األول/أكتوبر 1982(. وهو متاح 

.http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/res/index.htm :على الموقع

قرار بشـأن التصنيف الدولي للحالة الوظيفية، اتخذ في المؤتمر الدولي الخامس عشـر لخبراء اإلحصاءات 
http://www.ilo.org/public/english/ :العمالية )كانون الثاني/يناير 1993(. وهو متاح على الموقع

.bureau/stat/res/index.htm

قرار بشـأن إحصاءات العمالة في القطاع غير الرسـمي، اتخذ في المؤتمر الدولي الخامس عشر لخبراء 
http://www.ilo.org/ :اإلحصاءات العمالية، )كانون الثاني/يناير 1993(. وهو متاح على الموقع

.public/english/bureau/stat/res/index.htm

صندوق النقد الدويل

Adrian M. Bloem, Robert J. Dippelsman and Nils Ø. Mæhle, Quarterly National Accounts Manual: 
Concepts, Data Sources, and Compilation. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 
2001.

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

Compilation Manual for an Index of Service Production. Paris: Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD(, 2007. Available from: http://www.oecd.org/fin
dDocument/0,2350,en_2649_34257_1_119669_1_1_1,00.html.

Data and Metadata Reporting and Presentation Handbook, Paris: OECD, 2007. Available from: 
http://www.oecd.org/findDocument/0,2350,en_2649_34257_1_119669_1_1_1,00.html.

Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development. 
Paris: OECD. 2002.
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Measuring the information economy. OECD, 2002. Available from: www.oecd.org/sti/
measuring-infoeconomy.

Measuring the Non-Observed Economy: A Handbook. Paris: OECD, 2002. Available from: 
http://www.oecd.org/findDocument/0,2350,en_2649_34257_1_119669_1_1_1,00.html.

املكتب اإلحصائي للمجتمعات األوروبية )النظام اإلحصائي األوروبي(

Council Regulation (Euratom, EEC( No. 1588/90 of 11 June 1990 on the transmission of data 
subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities. 
Official Journal L 151, 15/06/1990, p. 0001 – 0004. Available from: http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/ Lex-UriServ.do?uri=CELEX:31990R1588:EN:HTML.

Council Regulation (EC, Euratom( No 58/97 of 20 December 1996 concerning structural business 
statistics. Official Journal L 014, 17/01/1997, p. 0001 – 0024. Available from: http://eurlex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R0058:EN:HTML.

Council Regulation (EC( No 322/97 of 17 February 1997 on Community Statistics. Official 
Journal L 052, 22/02/1997, p. 0001 – 0007. Available from: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R0322:EN:HTML.

Council Regulation (EC( No 1165/98 of 19 May 1998 concerning short-term statistics.  
Official Journal L 162, 05/06/1998, p. 0001-0015. Available from: http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998R1165:EN:HTML.

Council Regulation (EC( No 2700/98 of 17 December 1998 concerning the definitions of 
characteristics for structural business statistics. Official Journal L 344, 18/12/1998, p. 
0049-0080. Available from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CE
LEX:31998R2700:EN:HTML.

European System of Accounts: ESA 1995. Luxembourg: Office for Official Publications of the 
European Communities, 1996.

Eurostat guidelines on seasonal adjustment. Presented at the ninth meeting of the Euroindicators 
Working Group, Luxembourg, 4 and 5 December 2006.

Eurostat�OECD Manual on Business Demography Statistics. European Methodologies and 
Working Papers. Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
Communities, 2007. Available from: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_
pageid=1073,46587259&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=KS-
RA-07-010.

Handbook on the Design and Implementation of Business Surveys. Luxembourg: Office for 
Official Publications of the European Communities, 1998.

Handbook on Price and Volume Measures in National Accounts. Luxembourg: Office for Official 
Publications of the European Communities, 2001.

Handbook on Quarterly National Accounts. Luxembourg: Office for Official Publications of the 
European Communities, 1999.

Manual of Recommendations on Business Registers. 2003, Available from: http://circa.europa.
eu/irc/dsis/bmethods/info/data/new/embs/registers/embs1_5.html.

األمم املتحدة

 التصنيـف المركـزي للمنتجـات، التنقيح 2. ورقـات إحصائية، العـدد 77، اإلصـدار 2. رقم المبيع: 
.E.08.XVII.7

مبادئ أساسـية لإلحصاءات الرسمية. نيويورك: لجنة األمم المتحدة اإلحصائية، 1994. وهو متاح على 
.http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx :الموقع
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التوصيـات الدولية المتعلقة بإحصاءات التشـييد. ورقات إحصائية، العـدد 47، التنقيح 1، رقم المبيع: 
.E.97.XVII.11. 1997

التوصيات الدولية المتعلقة باإلحصاءات الصناعية. ورقات إحصائية، العدد 48، التنقيح 1، رقم المبيع: 
.E.83.XVII.8. 1983

التوصيـات الدولية المتعلقة بإحصاءات تجـارة التوزيع والخدمات. ورقـات إحصائية، العدد 57، رقم 
.E.75.XVII.9. 1975 :المبيع

التصنيف الصناعي الدولي الموّحد لجميع األنشـطة االقتصادية، التنقيح 4. ورقات إحصائية، العدد 4، 
.E.08.XVII.25 :التنقيح 4. رقم المبيع

الروابط بين المحاسـبة في مجال األعمال والمحاسـبة الوطنية: دليل المحاسـبة القومية. دراسـات في 
.E.00.XVII.13. 2000 :الطرق، العدد 76، رقم المبيع

تنظيم وإجراء الدراسـات االسـتقصائية لتجارة التوزيع. دراسـات في الطرق، العـدد 19، رقم المبيع: 
.E.77.XVII.3

مبـادئ وخطوط توجيهية إلدارة السـّرية اإلحصائيـة والوصول إلى البيانات الجزئيـة، وثيقة معلومات 
خلفيـة مقّدمة إلى اللجنـة اإلحصائية في دورتها الثامنة والثالثيـن. 2007. متاحة على الموقع: 

.http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2007.htm

المبـادئ الناظمة لألنشـطة اإلحصائية الدولية. نيويورك: شـعبة اإلحصاءات في األمـم المتحدة، 2005. 
http://unstats.un.org/unsd/methods/statorg/Principles_stat_activities/ :متاحة على الموقع

.principles_stat_activities.asp

تقرير اللجنة اإلحصائية عن أعمال دورتها السـابعة والثالثين )7 إلى 10 آذار/مارس 2006(. الوثائق 
الرسـمية للمجلس االقتصادي واالجتماعـي، 2006، الملحق رقـم E/2006/24 .4. الفصل األول، 
الفـرع جيم، المقّرر 102/37 بشـأن إحصاءات تجـارة التوزيع. وهو متاح أيضـاً على الموقع: 

.http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2006.htm

.E.94.XVII.11 :استراتيجيات لقياس الهيكل الصناعي والنمو. دراسات في الطرق، العدد 65. رقم المبيع

نظام الحسـابات القومية، 2008: النسـخة اإللكترونيـة متاحة على موقع شـعبة اإلحصاءات في األمم 
.http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/default.asp :المتحدة

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

Guidelines for Measuring Statistical Quality, Version 3.1. London: Office for National Statistics, 2007.

الواليات املتحدة األمريكية

Thomas L. Mesenbourg, Assistant Director for Economic Programs Bureau of the Census, 
Measuring electronic business: definitions, underlying concepts, and measurement 
plans. Washington, D.C.: U.S. Census Bureau, 2000.
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