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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثالثة والثالثون 

٥ – ٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ 
البند ٤ (أ) من جدول األعمال املؤقت* 

  اإلحصاءات االقتصادية: احلسابات القومية 
 تقرير فرقة العمل املعنية باحلسابات القومية 

 مذكرة من األمني العام 
 إضافة 

نشــر دليل املؤسسات اليت ال تسعى إىل حتقيق الربح يف نظـام احلسـابات 
 القومية 

يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اللجنـة اإلحصائيـة مذكـرة إعالميـة عـن نشـر دليـل 
املؤسسات اليت ال تسعى إىل حتقيق الربح يف نظام احلسابات القومية. 
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مذكرة إعالمية عن نشر دليل املؤسسات اليت ال تسعى إىل حتقيق الربـح 
  يف نظام احلسابات القومية 

أعـد دليـل املؤسسـات الـيت ال تســـعى إىل حتقيــق الربــح يف نظــام احلســابات القوميــة  - ١
ـــــز والشـــعبة  بالتعــاون الوثيــق بــني مركــز دراســات اتمــع املــدين يف جامعــة جونــز هوبكن
اإلحصائية يف األمم املتحدة. واستعرض مشروع الدليـل يف اجتمـاع لفريـق خـرباء تـابع لألمـم 
املتحدة معين بنظام احلسابات القومية، عقد يف نيويورك يف الفترة من ١٠ إىل ١٢ متوز/ يوليـه 
ـــني  ٢٠٠١. ويف وقـت الحـق حظـي مشـروع الدليـل املنقـح مبوافقـة الفريـق العـامل املشـترك ب
األمانات املعين باحلسابات القومية. ويوجـد املشـروع حاليـا قيـد اإلعـداد لكـي تنشـره الشـعبة 
اإلحصائية يف األمم املتحدة كجزء من سلسلة األدلة اليت تصدرها عن احلسـابات القوميـة مـن 
أجل مساعدة البلدان يف جتميع بيانات حساباا القومية. ومثة صيغة أوليـة للدليـل متاحـة علـى 

اإلنترنت يف موقع الشعبة املتعلق باحلسابات القومية. 
ويصف اإلطـــار املركـــزي للحسابـــــات يف نظـام احلسـابات القوميـة املؤسسـات الـيت  - ٢

ال تسعى إىل حتقيق الربح إىل أربع فئات هي: 
القطاع غري املايل؛  �

القطاع املايل؛  �
القطاع احلكومي العام؛  �

املؤسسات اليت ال تسعى إىل حتقيق الربح وختدم قطاع األسر املعيشية.  �
وطبقا للممارسات املعروفـة املعمـول ـا يف احلسـابات القوميـة يف كثـري مـن البلـدان،  - ٣
جيري يف معظم األحيان جتميع املؤسسات اليت ال تسعى إىل حتقيــق الربـح وختـدم قطـاع األسـر 
املعيشـية مـع قطـاع األسـر املعيشـية، ولذلـك نـادرا مـا تفـرز البيانـات املتعلقـة ـذه املؤسســات 
ألغراض مجعها أو حتليلها. واستجابة لألمهية املتزايدة اليت باتت متثلها هذه املؤسسـات يف كـل 
بلد، وخصوصا فيما يتعلق باخلدمات الصحية والتعليميـة واالجتماعيـة، ُأعـد الدليـل مـن أجـل 

حتقيق الغرضني املذكورين فيما يلي: 
حتويل سائر األنشطة اليت ال تسعى إىل حتقيق الربح واليت جيـري دجمـها حاليـا يف نظـام  �
احلسـابات القوميـة كجـزء مـن قطـاع الشـركات املاليـة وقطـاع الشـركات غـري املاليــة 
والقطاع احلكومي العام من أجل جتميعها يف حساب تـابع خمصـص للمؤسسـات غـري 
الساعية لتحقيق الربـح. ويشـمل هـذا احلسـاب اجلديـد املؤسسـات الـيت ال تسـعى إىل 
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حتقيق الربح وختدم قطاع األسر املعيشية واملؤسسـات الـيت ال تسـعى إىل حتقيـق الربـح 
ــــف نظـــام  وختــدم مصــاحل القطاعــات املذكــورة. ومتثــل هــذه العمليــة إلعــادة تصني
احلسـابات القوميـة الـيت ترمـي إىل صياغـة مؤسسـة واحـدة ال تسـعى إىل حتقيـق الربــح 
ألغراض الدراسة حماولة لتلبية االحتياجات التحليلية لواضعي السياسات العامـة الذيـن 
يبحثون عن سبل لتحسـني اخلدمـات العامـة وتقليـص حجـم احلكومـة. وعـالوة علـى 
ذلـك، سـتمكن هـذه العمليـة مـن حتســـني اجلــهود املبذولــة لتوفــري ومجــع املزيــد مــن 
البيانات الشاملة عـن املؤسسـات الـيت ال تسـعى إىل حتقيـق الربـح. ويتضمـن احلسـاب 
ـــاول  التـابع املخصـص للمؤسسـات الـيت ال تسـعى إىل حتقيـق الربـح إعـادة تصنيـف تتن
فقط الوحدات املؤسسية يف االقتصاد؛ فيما يظل نطاق الوحدات التأسيسية لالقتصـاد 

على حاله دون تغيري؛ 
زيادة نطاق احلساب التابع املخصص للمؤسسات اليت ال تسعى إىل حتقيـق الربـح مـن  �

أجل إدخال التغيريين املهمني التاليني فيه: 
احتسـاب قيـم للعمـل التطوعـي الـذي يشـكل مسـة مشـتركة وهامـة ألنشـطة نظــام  -

احلسابات القومية وهو ما ال يتيحه النظام بوضعه احلايل؛ 
احتساب رقم للنواتج غري السـوقية الـيت توفرهـا املؤسسـات السـوقية غـري السـاعية  -
لتحقيق الربح عن طريق نفقات التشغيل. والغرض من ذلـك هـو مراعـاة األنشـطة 
غري السوقية اليت توفرها للمستعملني باان املؤسسات السـوقية الـيت ال تسـعى إىل 

حتقيق الربح، كاملؤسسات التعليمية والصحية. 
 


