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ج   

تمهيـد

إلنشاء منوذج موّحد لقياس األنشطة االقتصادية على أساس ُمقارن، صاغت األمم املتحدة توصيات دولية 
جلمع اإلحصاءات يف عدد من األنشطة االقتصادية 1. وقد ِصيغت التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية 

أول مرة يف عام 1953 2 وروجعت بني احلني واآلخر، وكانت آخر مراجعة هلا يف عام 1983 3.
أيدت اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة يف دورهتا السابعة والثالثني املعقودة يف عام 2006 4 اقتراح 
إج���راء مراجعة للتوصي���ات الدولية لإلحصاءات الصناعي���ة، مراجعة تعكس التط���ورات األخرية يف البيئة 
االقتصادي���ة واملنهجية اإلحصائية. وقد ُأعدَّت املس���ودة املؤقتة للتوصيات الدولي���ة لإلحصاءات الصناعية 
عقب انتهاء االجتماع األول لفريق اخلرباء املعين باإلحصاءات الصناعية، الذي ُعقد يف نيويورك يف الفترة 
من 19 إىل 23 أيلول/سبتمرب 2005. وراجع فريق اخلرباء املسودة وأيدها يف اجتماعه الثاين الذي ُعقد 
يف الفت���رة من 16 إىل 19 متوز/يوليه 2007. وبغية تعزيز الش���فافية ومش���اركة العاملني يف اإلحصاءات 
الدولي���ة يف صياغ���ة التوصي���ات الدولية، ُعمِّمت مس���ودة التوصيات الدولية لإلحص���اءات الصناعية على 
املكاتب اإلحصائية الوطنية، واللجان االقتصادية اإلقليمية واملنظمات الدولية يف الفترة تشرين الثاين/نوفمرب 
2006 - كانون األول/ديسمرب 2007، لكي تقدم تعليقاهتا املوضوعية ومالحظاهتا األخرى عليها. وقد 
ُأدرجت مدخالهتا، اليت وردت يف هذه املش���اورة العاملية يف املسودة. عالوة على ذلك، ظهر من املشاورة 
تأييد دويل محاسي شامل للتوصيات املنّقحة اليت ستصدر بوصفها التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية 

لعام 2008.
اعتمدت اللجنة اإلحصائية يف دورهتا التاسعة والثالثني، اليت ُعقدت يف نيويورك يف الفترة من 26 
إىل 29 ش���باط/فرباير 2008 اجل���زء األول م���ن التوصيات الدولية لإلحص���اءات الصناعية لعام 2008، 
املش���تمل على توصيات موجهة إىل الوحدات اإلحصائية، واملتعلقة خبصائص الوحدات اإلحصائية، وبنود 
البيان���ات وتعاريفها وبنود بيانات التقارير الدولي���ة، باعتبارها التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية 5. 
وأيدت اللجنة أيضًا اجلزء الثاين من الوثيقة، املشتمل على إرشاد بشأن مؤشرات األداء، ومصادر البيانات 
وطرق جتميع البيانات، واستراتيجية مجع البيانات، وجودة البيانات والبيانات الفوقية، ونشر اإلحصاءات 

الصناعية، وتوجيهًا تكميلياًّ بشأن تنفيذ التوصيات الدولية 6.
ه���ذا املنش���ور عنصر من عناصر مبادرة الش���عبة اإلحصائي���ة التابعة لألمم املتحدة لتعزيز األس���اس 
املنهج���ي والتش���غيلي لإلحص���اءات الصناعية للبلدان، كما ُبيِّنت بواس���طة الربنام���ج العاملي لإلحصاءات 
الصناعية، على وجه اخلصوص، وتطوير اإلحصاءات االقتصادية بصورة متكاملة بوجه عام. وميكن أيضًا 
أن ُينظ���ر إليه���ا باعتبارها متثل خطوة مفيدة حنو تطوير هنج متكامل لإلحصاءات االقتصادية من ِقبل الُنظم 
اإلحصائية الوطنية، كما ينعكس يف التواؤم التام للتوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية لعام 2008 مع 
نظام احلس���ابات الوطنية والتوصيات الدولية األخرى لإلحصاءات االقتصادية األساسية، بواسطة األنشطة 
االقتصادية. وميكن القول على وجه أكثر حتديدًا إنه مع أن هذا املنش���ور يقدم توصيات إىل اإلحصاءات 
االقتصادي���ة، فإن كثريًا م���ن عناصر توصياته، كالتوصيات املتعلقة بتعري���ف وحتديد الوحدات اإلحصائية 
وتوجيهاته بش���أن اس���تراتيجية مجع البيانات وممارسات جتميع البيانات، تنطبق بوجه عام على تطوير نظام 

التوصيات الدولية إلحصاءات البناء،   1

/47 العـدد  إحصائيـة،  ورقـات 

األمـم  )منشـورات  األوىل  املراجعـة 

 ،)E.97.XVII.11 املتحـدة، رقم املبيـع

ويمكـن الحصـول عليه أيضـاً من: 

http://unstats.un.org/unsd/pub-

lication/SeriesM/SeriesM_47/

الدوليـة  والتوصيـات  rev.1E.pdf؛ 

التوزيعيـة  التجـارة  إلحصـاءات 
2008، ورقات إحصائية، العدد 89 
)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع 

.)E.08.XVII.26

لإلحصـاءات  الدوليـة  املعايـر   2

ورقـات  األساسـية،  الصناعيـة 
العدد 17، )منشـورات  إحصائيـة، 

E.1953. : األمـم املتحدة، رقم املبيـع

.)XVII.7

لإلحصـاءات  الدوليـة  التوصيـات   3

الصناعية، ورقـات إحصائية، العدد 
48، املراجعة األوىل )منشورات األمم 

.)E.83.XVII.8 :املتحدة، رقم املبيع

انظـر: الوثائـق الرسـمية للمجلـس   4

 ،2006 واالجتماعـي،  االقتصـادي 
امللحق رقـم E/2006/24( 4(، الفصل 
األول جيم، املقرر 101/37، الفقرة 3 

)ج(. ويمكن العثور عىل تقرير اللجنة 

http://( :اإلحصائيـة أيضاً يف املوقـع

unstats.un.org/unsd/statcom/

.)doc06/Report-English.pdf

املرجـع نفسـه، 2008، امللحق رقم 4   5

بـاء،  األول،  الفصـل   ،)E/2008/30(

املقرر 108/39، الفقرة )ب(. ويمكن 

الحصول عىل تقرير اللجنة اإلحصائية 

عن دورتهـا التاسـعة والثالثني أيضاً 

http://unstats.( :مـن املوقـع التـايل

un.org/unsd/statcom/doc08/

.)DraftReport-English pdf

املرجع نفسه، الفقرة )ج(.  6

http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_47/rev.1E.pdf<061B>
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_47/rev.1E.pdf<061B>
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_47/rev.1E.pdf<061B>
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_47/rev.1E.pdf<061B>
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc08/DraftReport-English pdf 
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc08/DraftReport-English pdf 
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc08/DraftReport-English pdf 


التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية 2008 د 

إحص���اءات اقتصادي���ة متكامل لإلحصاءات التجاري���ة بوجه عام، بغية مجع وتبوي���ب البيانات االقتصادية 
األساسية واإلبالغ عنها يف خمتلف األنشطة االقتصادية بأكفأ طريقة ممكنة، على حنو يتسق مع اإلحصاءات 

االقتصادية الكلية 7.
يهدف هذا املنش���ور إىل تقدمي إطار منهجي شامل جلمع اإلحصاءات االقتصادية واإلبالغ عنها يف 
ه بالدرجة األوىل إىل منتجي  مجي���ع البلدان، بغض النظر عن مس���توى تطوُّر ُنُظمه���ا اإلحصائية. وهو موجَّ
اإلحصاءات الصناعية، ال س���يما موظفي املكاتب اإلحصائي���ة الوطنية املعنيني جبمع اإلحصاءات الصناعية 

وتبويبها، لكنه ميكن أن يكون مفيدًا أيضًا للباحثني وغريهم من مستخدمي اإلحصاءات الصناعية.

انظـر تقريـر أصدقـاء الرئيس عن   7

اإلحصــاءات االقتصـادية املتكاملة 

)E/CN.3/2008/6(، املقدَّم إىل الدورة 

التاسـعة والثالثني للَّجنة اإلحصائية 

لألمـم املتحـدة، وهو متوافـر أيضاً 

http://unstats.un.org/ املوقـع:  يف 

unsd/statcom/doc08/2008-6-

.IntegratedEcoStats-E.pdf

http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc08/2008-6-IntegratedEcoStats-E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc08/2008-6-IntegratedEcoStats-E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc08/2008-6-IntegratedEcoStats-E.pdf


ه   

كلمات شكر

أعدت الش���عبة اإلحصائية التابعة لألم���م املتحدة التوصيات الدولية لإلحص���اءات الصناعية لعام 2008، 
وتلقت الش���عبة طيلة عملية تطوير التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية لعام 2008 إرشادًا من فريق 
اخل���رباء املع���ين باإلحص���اءات الصناعية. وضم فريق اخلرباء يف عضويته )حبس���ب الترتي���ب اهلجائي ألمساء 
البلدان(: إيغور أوليانوف )االحتاد الروسي(، بيتر هاربر، وبول سوليفان )أستراليا(؛ رولند نوّص )أملانيا(؛ 
أندريه لويز ماس���يدو، وكريس���تيانو آر. سانتوس )الربازيل(؛ غريغانا مايي�ڤا )بلغاريا(؛ دونغ ووك جيونغ، 
وكوانغ س���وب كيم، وصونغ ووك تش���وي )مجهورية كوريا(؛ وونغ وي كيم، وشوا كيا تشي، وتشينغ 
واي سان )سنغافورة(؛ كراكاه أنطوين )غانا(؛ أالين غاليه )فرنسا(؛ فانديو تشابو فرديناند )الكامريون(؛ 
ميشيل جريارد، وماري برودير، وأليس بورن، وبيتر ليس )كندا(؛ فيوليتا كونيغيلني )ليتوانيا(؛ سوان سي 
تاي )ماليزيا(؛ خاميي أندريس دي ال لياتا - فلوريس )املكسيك(؛ سولومون أواليي )نيجرييا(؛ سواراج 
كيه. ناث، وبراش���انتا كيه. راي )اهلند(؛ أنطونيوس بالتيل )هولندا(؛ إدوارد مورغان )الواليات املتحدة 
األمريكية(؛ تادايوش���ي هرياكي، وهريواكي سوميدا )اليابان(؛ أدرياس ليندنر )منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي(؛ تيتس���وو يامادا وش���يام أوباديايا )منظمة األمم املتح���دة للتنمية الصناعية(. ووصلت 

مدخالت أيضًا من ألوكي كار وسافيو جيوفاّني )اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا(.
كانت توجيهات اللجنة اإلحصائية واملشاركة النشطة من ِقَبل املكاتب اإلحصائية الوطنية، واللجان 

اإلقليمية، واملنظمات الدولية، واخلرباء األفراد حيويًة أثناء إعداد هذا املنشور.
ُأجِرَي إعداد التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية لعام 2008 وتنظيم اجتماعات فريق اخلرباء 
املع���ين باإلحص���اءات الصناعي���ة بتوجيه عام وإش���راف من إي�فو هاف�ينغا. وكان غوالب س���ينغ مس���ؤواًل 
مسؤولية مباشرة عن صياغة هذا املنشور، وتنظيم اجتماعات فريق اخلرباء واملشاورات العاملية، بالتعاون مع 
ڤ�ييت ڤ�و. وكان من شأن التعاون مع يوليا أنتونوڤ�ا، اليت كانت مسؤولة عن إعداد نص التوصيات الدولية 
إلحص���اءات التج���ارة التوزيعية لعام 2008، أن ضمن املواءمة بني نص���وص املبادئ واملفاهيم والتعاريف 

املشتركة بني الوثيقتني.
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1   

مقدمـة

معلومات أساسية

منذ اخلمس���ينات من القرن العشرين نشرت األمم املتحدة التوصيات الدولية لإلحصاءات   -  1
الصناعية. وقد صدرت أول جمموعة من هذه التوصيات يف عام 1953 )األمم املتحدة، 1953( وُنقِّحت 
فيم���ا بعد يف عام 1960 )األم���م املتحدة، 1960(، ويف عام 1968 )األمم املتحدة، 1968a(، ويف عام 
1983 )األمم املتحدة، 1983(. وكان الغرض من وضع هذه التوصيات الدولية هو إنشاء مقياس مّتسق 

وموّحد لألنشطة الصناعية لنشرها على الصعيدين الوطين والدويل.
اس���تعرضت اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة يف دورهتا السابعة والثالثني، املعقودة يف عام   -  2
2006، برنامج اإلحصاءات الصناعية وأيدت اقتراح األمم املتحدة بتنقيح التوصيات الدولية لإلحصاءات 
الصناعية، نظرًا إىل حدوث تطورات اقتصادية وإحصائية هامة منذ صياغة هذه التوصيات آخر مرة )األمم 

املتحدة، 2006(.

الغرض من التوصيات الدولية

ل التوصيات الدولية لإلحص���اءات الصناعية إطارًا للمخرجات، متوس���طًا ومتفقًا  تش���كِّ  -  3
عليه لوضع جمموعة مّتس���قة من املبادئ واملفاهيم والتعاريف املتفق عليها دوليًا لبنود البيانات املراد مجعها 
ونش���رها لقياس النش���اط الصناعي. ويل���زم أن تقوم املكاتب اإلحصائية الوطني���ة بتقييم مدى انطباق هذه 
التوصي���ات عل���ى أوضاعها وم���دى اإلمكانية العملية لتنفيذه���ا، آخذة يف احلس���بان ظروفها، مبا يف ذلك 

احتياجات املستخدمني املحددة، مثاًل، واملوارد واألولويات وعبء اإلجابة.

الحاجة إىل تنقيح التوصيات الدولية

ميثِّل هذا املنش���ور تنقيحًا لتوصيات عام 1983 لإلحصاءات الصناعية ُأجري يف س���ياق   -  4
التطورات اليت تكش���فت يف هذ املجال أثناء الس���نني اخلمس والعشرين املاضية. ويأخذ يف احلسبان الُطرق 
الشاملة اليت اعتمدهتا أغلبية البلدان يف هنجها لتكييف برنامج اإلحصاءات الصناعية مع متطلبات احلسابات 
القومية ومع قياس القطاع الصناعي لالقتصاد بأمجله. وإىل جانب النظر يف التدابري الشاملة املعتمدة ملواءمة 
القط���اع الصناع���ي مع االحتياجات املتصلة باحلس���ابات القومية، يقدم هذا التنقي���ح مواءمة مع تنقيحات 
خمتل���ف املعاي���ري اإلحصائية الدولي���ة واللوائح اإلقليمية. وفيما يلي العوامل اهلامة جدًا اليت اسُترش���د هبا يف 

إعداد هذا التنقيح:
تنقي���ح نظ���ام احلس���ابات القومية لع���ام 1993 الذي انط���وى على تغي���ريات ذات صلة  )أ( 
باإلحص���اءات الصناعية يف جماالت تش���مل م���ا يلي: ‘1’ معاجلة الس���لع لتجهيزها؛ ‘2’ 
عناص���ر إضافية لقي���اس تعويضات املوظفني، مث���ل خيارات االكتتاب يف األس���هم؛ ‘3’ 
االعتراف بالوحدات اليت تقدم خدمات مس���اعدة كمؤسس���ة مستقلة يف بعض الظروف 
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املح���ددة؛ ‘4’ تصنيف األص���ول ومصطلحاهتا؛ ‘5’ رمسلة تطوير قاع���دة البيانات؛ ‘6’ 
رمسلة النفقات على البحث والتطوير، إخل.؛

احلاجة إىل االتس���اق فيما يتعلق بتغيريات املفاهيم والتعاريف واملصطلحات يف املنشورات  )ب( 
اإلحصائية الرئيس���ية ولوائح املنظمات الدولية األخرى مثل الئحة جملس االحتاد األورويب 
املتعلق���ة باإلحص���اءات التجاري���ة اهليكلي���ة لألعم���ال )املكت���ب اإلحصائ���ي للجماعات 
األوروبي���ة، 1996(؛ ودلي���ل منظم���ة التع���اون والتنمي���ة يف امليدان االقتص���ادي املتعلق 
 بقي���اس االقتصاد غري املالح���ظ وبتقدمي التقارير عن البيانات والبيان���ات الفوقية وعرضها

)OECD, 2002a; 2007b(؛ والق���رار ال���ذي اعتمده املؤمتر الدويل اخلامس عش���ر خلرباء 
اإلحص���اءات العمالي���ة بش���أن التصنيف الدويل حلال���ة التوظيف )منظمة العم���ل الدولية، 
1993a(؛ ومنش���ورات صن���دوق النقد ال���دويل املتعلقة مبعاجلة املنش���آت املتعددة األقاليم 

)IMF, 2008(؛ 
تنقيح التصنيف الصناعي الدويل املوّحد جلميع األنشطة االقتصادية )ISIC, Rev.4( )األمم  )ج( 
املتحدة، 2008c(، والتصنيف املركزي للمنتجات، الصيغة الثانية )CPC, Ver.2( )األمم 

املتحدة، 2008a(؛
عوملة عملية اإلنتاج الصناعي واستخدام التجارة اإللكترونية، إخل.؛ )د( 

جه���ود البلدان الرامية إىل تقليل االختالفات بني مفاهيم “تعداد القيم املضافة” بواس���طة  )ه�( 
تقريب قياس القيم املضافة للحسابات القومية بإدخال بنود بيانات إضافية يف استقصاءاهتا؛

خ���ربة البلدان يف وض���ع نظام إحصاءات صناعي���ة وإجراء نظام متكامل لالس���تقصاءات  )و( 
الصناعية السنوية ودون السنوية مكيف لتلبية احتياجات احلسابات القومية وقياس القطاع 

الصناعي لالقتصاد بأمجله؛
تغيري تقييم املنتجات الصناعية للتوافق مع األسعار األساسية 8 وفقًا لتقييم املبادئ املوصى  )ز( 

به لنظام احلسابات القومية لعام 2008 وتطبيقه على املحاسبة التجارية؛
توسيع الصلة بني االقتصاد والبيئة بزيادة تغطية بنود البيانات لكي تشمل استخدام املوارد  )ح( 
الطبيعي���ة، مثل الطاقة، واملياه، واملعادن، وتوليد النفايات الصلبة واملياه العادمة واملنتجات 

الفرعية.

نطاق التوصيات الدولية وعالقتها بالهدف

ُع���رِّف القطاع الصناع���ي، على حنو يتفق م���ع التصنيف الصناعي ال���دويل املوّحد جلميع   -  5
األنش���طة االقتصادية، التنقيح 4، بأنه يش���مل التعدين واستغالل املحاجر )الباب باء(؛ والصناعة التحويلية 
)الباب جيم(؛ وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اهلواء )الباب دال(؛ وإمدادات املياه؛ وأنشطة 
الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعاجلتها )الباب هاء(. ومت توس���يع نطاق األنشطة االقتصادية، مقارنة 
مب���ا ه���و موجود يف التوصي���ات الدولية لع���ام 1983: بإضافة أنش���طة الصرف الصحي ومج���ع النفايات 
وإصالحها على حنو يتفق مع توسيع نطاق الباب هاء يف التصنيف الصناعي الدويل املوّحد جلميع األنشطة 

االقتصادية، التنقيح 4.
تتصل عالقة السياسة باهلدف واالستعماالت املتعددة ملجموعة متماسكة من اإلحصاءات   -  6
الصناعية القابلة للمقارنة الدولية مبجموعتني منفصلتني لكن بينهما عالقة ترابط من اإلحصاءات الصناعية 

السـعر األسـايس هو مقـدار املبلغ   8

الـذي يقبضـه املنتـج من املشـرتي 

لقاء وحـدة من السـلع أو الخدمات 

قدمها كناتج مطروحاً منه الرضيبة 

املدفوعـة، ومضافاً إليـه أي إعانات 

يقبضها املنتج بوصفه منتجاً )نظام 

الحسـابات القوميـة لعـام 2008، 

الفقـرة 6-51، ويمكـن الحصـول 

http://unstats. :عليـه مـن املوقـع

un.org/unsd/nationalaccount/

.)SNA2008.pdf

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/SNA2008.pdf
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/SNA2008.pdf
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/SNA2008.pdf


3 مقدمــة 

الس���نوية والقصرية األجل. يضاف إىل ذلك أن هذه اإلحصاءات الصناعية تش���كل جزًءا من جمال أوس���ع 
نطاقًا من جماالت اإلحصاءات التجارية اهليكلية والقصرية األجل يشمل أنشطة اقتصادية أخرى مثل البناء 
)األمم املتحدة، 1968b؛ 1997( وجتارة التوزيع واخلدمات )األمم املتحدة، 1958؛ 1975(، اليت ُأعدت هلا 
توصيات دولية منفصلة. يضاف إىل ذلك أن معايري دولية قد أُنشئت أيضًا لقياس أنشطة حمددة كالسياحة، 
مثاًل )األمم املتحدة واملنظمة العاملية للس���ياحة، 1994؛ ومفوضية اجلماعات األوروبية، ومنظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي، واملنظمة العاملية للسياحة، واألمم املتحدة، 2001(.
وإن اإلحص���اءات التجارية اهليكلي���ة لألعمال، على وجه أكثر حتديدًا، إحصاءات متصلة   -  7
باإلنتاج ُتجمَّع وُتبوَّب إلنش���اء هيكل املنش���آت، وأنش���طتها، وقدرهتا التنافسية على األداء، على الصعيد 
الوط���ين واإلقليمي والدويل. وميكن القول، على وج���ه املقارنة، إن اإلحصاءات التجارية القصرية األجل، 
إحصاءات متصلة باإلنتاج على صعيد دون الس���نوي 9 ُتجم���ع لرصد الدورة التجارية فيما يتعلق بالتقييم 

قصري األجل للعرض والطلب وعوامل اإلنتاج.
تصوغ هذه التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية، مع االقتران بتوصيات دولية مشاهبة   -  8
ألنش���طة اقتصادية أخرى، إطارًا متكاماًل مشتركًا يضم اإلحصاءات اهليكلية واإلحصاءات قصرية األجل 
لألعم���ال التجاري���ة املتعلقة بصناعات إلنتاج الس���ل�ع واخلدم���ات، مع نظام 2008 للحس���ابات القومية 
باعتباره إطارًا اقتصاديًا كليًا ش���اماًل. وسوف تس���تن��د ُأطر املخرجات املباشرة لإلحصاءات التجارية إىل 
مبادئ منهجية مشتركة وتعاريف مشتركة لبنود البيانات تسمح بتجميع منّسق إلحصاءات متوائمة ذات 
موثوقي���ة ومرونة على مس���توى التفاصيل املطلوبة لتلبية احتياجات احلكوم���ات وجمتمع األعمال التجارية 

والوكاالت اإلقليمية والدولية.
تق����دم اإلحصاءات اهليكلية التجارية بوجه عام معلومات س����نوية تش����ري إىل س����نة مرجعية   -  9
كامل����ة. وه����ي تبني التغريات احلاصلة من س����نة إىل الس����نة اليت تليها، وميكن اس����تخدامها للحكم على دقة 
البيانات دون السنوية، على مستوى ربع السنة أو املستوى الشهري بصورة رئيسية، اليت غالبًا ما ُتنتج من 
عّينات أصغر حجمًا. وينبغي استخدام أرقام اإلنتاج املتوافرة من الدراسات االستقصائية اهليكلية لألعمال 
التجارية، عند إدارهتا، لتوليد بيانات اإلنتاج أو تعزيزها باستقصاءات إنتاج للسلع املتخصصة. وأيًّا كانت 
لة من حيث القيمة واحلجم فيما  أدوات مج����ع البيانات، ينبغ����ي تقدمي تقارير دولية عن بيانات اإلنتاج املفصَّ
يتعلق مبجموعة متفق عليها من السلع الصناعية 10، ألغرض املقارنة الدولية. ع�الوة على ذلك ميكن هلا أن 
توفر إحصاءات معيارية لتحليل االستقصاءات غري املتعددة أو غري النظامية أو اليت ُأجريت مرة واحدة فقط.

غالبًا ما ُتس���تخدم اإلحصاءات التجارية قصرية األجل إلنتاج مؤش���رات ش���هرية أو ربع   -  10
س���نوية وغالبًا ما تتخذ هذه املؤش���رات ش���كل األرقام القياس���ية. وهي ُتنتج وفقًا جلدول زمين حمدد بدقة 
ويتوق���ع املس���تخدم�ون احترام هذا اجلدول الزم���ين. ويعين هذا يف بعض األحيان أن األرق���ام األولية ُيعاد 
تنقيحه���ا فيم���ا بعد كلما ُجمع مزيد م���ن البيانات وُأجري حتليلها. ويعاجل مجع وتبويب األرقام القياس���ية 
الشهرية وربع السنوية لإلنتاج الصناعي من االستقصاءات دون السنوية يف منشور مستقل 11، مع أن قائمة 

بنود البيانات املتفق عليها دوليًا مشمولة هبذا املنشور.

نظام االستقصاءات يف التوصيات الدولية

يقتصر إطار العمل على مشول نظام استقصاءات منتظمة سنوية ودون سنوية ذات أغراض   -  11
عامة تش���مل األنش���طة املتصلة باإلنتاج. غري أنه ميكن اس���تخدامه يف تنظيم اس���تقصاءات أساسية )ُتجرى 
بص���ورة دوري���ة بعد فترات زمني���ة حمددة( بناًء على إطار املنطقة جلمع إحص���اءات اإلنتاج ذات األغراض 

السـنوي”  “دون  مصطلـح  يحـل   9

محـل مصطلـح “أكثـر تواتـراً من 

السـنوي” كما اسُتخدم يف توصيات 

عام 1983.

انظـر: التوصيات الدوليـة لفهرس   11

 ،)2009( الصناعيـة  املنتجـات 
منشـورات األمم املتحدة، رقم املبيع: 

.E.09.XVII.12

للمنتجـات  املتحـدة  األمـم  قائمـة   10

 ،)2008b املتحـدة،  الصناعية )األمم 

موجـودة يف املوقع اإللكرتوني التايل: 

http://unstats.un.org/unsd/in-

.dustry/commoditylist2.asp?s=0

http://unstats.un.org/unsd/industry/commoditylist2.asp?s=0
http://unstats.un.org/unsd/industry/commoditylist2.asp?s=0
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العامة للوحدات الصغرية “غري املسّجلة”، ال سيما يف البلدان اليت يوجد فيها قطاع غري نظامي كبري واليت 
ال تس���تطيع أن ُتجري اس���تقصاءات س���نوية تش���مل القطاع الصناعي بأكمله. خالفًا لذلك، ال يعاجل أمر 
استقصاءات املواضيع املتخصصة، سواء أكانت منتظمة أو ُتجرى أحيانًا أو غري منتظمة، يف هذا املنشور، 
ال���ذي يهت���م بصورة رئيس���ية باإلحصاءات املالئمة للمؤسس���ة أو للوحدة اليت هي من نوع املؤسس���ات. 
وال تبحث إحصاءات املنش���أة إالَّ بقدر ما تس���تطيع تكملة بنود البيانات املجموعة من املؤسسة بالتمكني 
من احلصول على تقريب أوثق لقياس القيمة املضافة يف احلس���ابات القومية للمنش���آت العاملة يف األنشطة 
 الصناعي���ة بغي���ة تلبية احتياجات املحاس���بة القومية. ومل توضع بعد توصيات دولية إلحصاءات املنش���آت 

وال ُيقصد هبذا املنشور أن يضع مبادئ توجيهية يف هذا املجال.
يقوم هذا التنقيح للتوصيات القائمة بش���أن اإلحص���اءات الصناعية بصياغة للعالقة مع نظام   -  12
احلسابات القومية القائم على أساس التقدم الذي أحرزته البلدان يف تكييف برامج اإلحصاءات الصناعية مع 
احتياجات احلس���ابات القومية صياغة تامة. ويف س���ياق هذا التقدم خيرج هذا املنش���ور عن املجموعة السابقة 
للتوصيات الصناعية بأنه ال يواصل التوصية بقياس “القيمة املضافة اإلحصائية” كقياس لصايف إنتاج األنشطة 
الصناعية. وال تستطيع البلدان مواصلة قياس القيمة املضافة اإلحصائية إالَّ عندما تريد مواصلة السالسل الزمنية 
املتعلقة هبذه القيمة املضافة. وخالفًا لذلك توصي هذه املجموعة املنّقحة من التوصيات الدولية املوحدة جبمع 
البيانات بواس���طة اس���تقصاءات س���نوية أو دون س���نوية جتريها مجيع البلدان لتقريب قياس القيمة املضافة يف 
احلس���ابات القومية وبذلك تقريب مس���امهة الصناعة يف الناتج املحلي اإلمجايل لالقتصاد ككل. ويالحظ أنه 
نادرًا ما يكون من املمكن أو حىت املناس���ب إجراء قياس جامع مانع بداًل من قياس تقري�يب للقيمة املضافة يف 
احلسابات املؤقتة بواسطة استقصاء سنوي لبنود البيانات املتعلقة باإلحصاءات الصناعية اليت يوصي هذا املنشور 
جبمعها. وال ميكن إجراء التعديالت الكلية إالَّ يف مرحلة جتميع احلسابات القومية، لضمان خدمات الوساطة 

املالية، مثاًل، عندما تقاس قياسًا غري مباشر يف احلسابات القومية، ال من خالل املالحظة املباشرة.
متديد قياس النشاط الصناعي لالقتصاد ككل له أيضًا أثر مفاده أن االستقصاءات السنوية   -  13
ودون السنوية جيب أن تشمل مجيع املؤسسات اليت عملت يف أي وقت خالل فترة االستقصاء )أي الفترة 

املرجعية اليت تعود إليها البيانات( يف إنتاج السلع واخلدمات لبيعها أو مبادلتها 12.
وإذا ُأريَد لتغطية املؤسسات أن تتفق مع متطلبات نظام احلسابات القومية، جيب أن تشمل   -  14
االس���تقص�اءات الس���نوي��ة ودون السنوي�ة مجي���ع األنشطة الصناعية املتناهية الصغر واليت ُتجرى على نطاق 
صغري س���واء أكان مركزها اأُلس���رة املعيش���ية أو ُأجريت يف مواقع خارج اأُلس���ر املعيش���ية أو بدون موقع 
حمدد. ففي البلدان اليت تكون فيها الوحدات متناهية الصغر أو على نطاق صغري متعددة وتس���اهم مسامهة 
كبرية يف الناتج الصناعي، جيب أن ُتبذل جهود لشمول هذه األنشطة بواسطة دراسات استقصائية خمتلطة 
لألسر املعيشية - املنشآت أو املؤسسات وعلى أساس استقصاءات منتظمة سنوية ودون السنوية بداًل من 

االستقصاءات غري املتكررة.

بنود بيانات التوصيات الدولية

إن االس���تقصاءات غري املتعددة اليت تُُج���رى يف البلدان النامية عادة يف دورة تتراوح مدهتا   -  15
من مخس سنوات إىل عشر سنوات، إىل جانب تقدميها تقديرات معيارية إلحصاءات إنتاج عامة الغرض، 
غالبًا ما تُُس���تخدم كأداة لوضع إطار املنطقة للمؤسس���ات واملنشآت. وتكون هذه التقديرات أقل دقة من 
التقديرات املستندة إىل استقصاءات منتظمة سنوية ودون السنوية. عالوة على ذلك، تستند بعض البلدان 
إىل دراسات استقصائية أساسية ُتجرى مرة كل مخس سنوات، لغرض مجع استقصاءات إنتاج للوحدات 

إنتاج السـلع من ِقبَل األرُس املعيشية   12

الستهالكها هي نفسها، الذي يكون يف 

حدود إنتاج نظام الحسابات القومية، 

لالسـتقصاء  موضوعـاً  يكـون  ال 

الصناعي، وينبغي تغطيته بوسـائل 

أخـرى مثل اسـتقصاءات السالسـل 

املعيشـية  األرسة  لدخـل  الزمنيـة 

واستقصاءات النفقات.
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“غري املس���ّجلة”. ويوصي هذا املنش���ور تلك البلدان على وجه اخلصوص بأن ُتعطى األولوية، يف عملية 
وضع اس���تقصاءاهتا الصناعية، لوضع نظام متكامل لالس���تقصاءات السنوية ودون السنوية. وال يتناول هذا 

املنشور استخدام دراسات استقصائية غري متعددة أو استقصاءات خمصصة عالية التخصص.
متت املحافظة أساس���ًا يف هذا املنش���ور على بنود البيانات وتعاريفها املقدمة يف املجموعة   -  16
الس���ابقة من التوصيات. ومن جهة أخرى ُأضيفت بنود بيانات وتعاريف منّقحة تتفق مع نظام احلس���ابات 
القومي���ة لع���ام 2008. عالوة عل���ى ذلك، مت متديد الصلة بالبيئة واملحاس���بة البيئية بتوس���يع نطاق اجلمع 
السنوي لالستهالك الوسيط لكميات أنواع الوقود اهلامة وتكاليفها يف توصيات عام 1983 لكي تشمل: 
)أ( معادن هامة، )ب( استخالص املياه لالستخدام الذايت، )ج( كميات من النفايات الصلبة واملياه العادمة 

املتولِّدة وتكاليف مجعها والتخلص منها.
أصبح اآلن لدى معظم البلدان خربات كثرية متراكمة يف وضع برنامج إحصاءات صناعية   -  17
يس���تند إىل جمموعة متكاملة من االس���تقصاءات السنوية ودون السنوية. ومل توضع هلذه املجموعة من بنود 
البيانات املوصى جبمعها بواس���طة عمليات مجع س���نوية ودون س���نوية ُرتب لتخصيص أولويات هامة هلا 
تس���تند إىل املراحل املختلفة لتنفيذ التوصيات. وإمنا النهج املس���تخدم يف هذه التوصيات هو اعتماد قائمة 
عاملي���ة م���ن بن���ود البيانات اليت يراد مجع اس���تقصاءات هلا ونش���رها، وهي قائمة تك���ون متوائمة متامًا مع 
احتياجات احلس���ابات القومية وقياس القطاع الصناعي من االقتصاد ككل. وحيث يتوقع أن تكون قائمة 
بن���ود البيان���ات املوصى هبا هذه منطبقة بصورة عاملية على مجيع البل���دان، دون التمييز بني البلدان املتقدمة 

ع البلدان على اعتمادها. النمو والبلدان النامية، ُتشجَّ
ع البلدان مع ذلك على تنفيذها.  ال ُيقصد هبذه التوصيات أن تكون توجيهية، ولكن تشجَّ  -  18
وميكن للبلدان أن ختتار طريقة معينة لتنفيذ التوصيات، ويتوقف ذلك على احتياجاهتا هي نفسها وقدراهتا، 
مبا يف ذلك احتياجات مستخدمي البيانات وتوافر البيانات من مصادر إحصائية وإدارية. ومن املعترف به 
أن نظام اإلحصاءات الصناعية ينبغي أن يوازن بني احلاجة إىل بيانات مفصلة من جهة، وبني عبء اإلجابة 

وتكاليف مجع البيانات، من جهة أخرى.

مستخدمو التوصيات الدولية

يلزم توفري بيانات عن األنش���طة الصناعية ألغراض خمتلفة ملس���تخدمني خمتلفني مبا يف ذلك   -  19
احلكوم���ة، وجمتمع األعمال التجارية، والباحثني، وغريهم. وال ش���ك يف أن واحدًا من أهم األغراض هو 
توفري أس���اس لتقدير اجتاهات االقتصاد. وهلذا الغرض، يوجد طلب كبري على التقديرات الس���نوية ودون 

السنوية ملسامهة األنشطة الصناعية يف االقتصاد القومي، من ِقَبل:
رامسي السياس���ة، الذين يستخدمون االستقصاءات الصناعية لصياغة استراتيجيات للتنمية  )أ( 
الصناعي���ة وخطط على الصعيدين الوطين واإلقليم���ي، حيث تكون التنمية الصناعية هامة 

م احلافز الضروري لنمو أنشطة اخلدمات؛ لكل اقتصاد، وُتقدِّ
جمتمع األعمال التجارية، الذي يس���تخدم اإلحص���اءات الصناعية لتقييم خيارات األعمال  )ب( 

التجارية، وتقدير فرص االستثمارات اجلديدة وتقدير حصص منتجاته من السوق؛
الباحثني، الذين يدرسون التكنولوجيا اليت ُتستخدم يف عملية اإلنتاج من حيث العالقات  )ج( 
بني املدخالت واملخرجات، وحتليل اإلنتاجية بنش���اط اقتصادي مفّصل، وحبس���ب فئات 
حج���م الوحدات العاملة، وخبصائص جغرافية للتحليل اإلقليمي والقومي والدويل وهبيكل 

امللكية؛
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ُمجّمعي احلس���ابات القومية، الذين يس���تخدمون اإلحصاءات الصناعية على نطاق واسع  )د( 
مبا يف ذلك: ‘1’ قياس الناتج السنوي وربع السنوي والقيمة املضافة اليت توّلدها األنشطة 
الصناعي���ة؛ و ‘2’ جتميع جداول العرض واالس���تخدام حبس���ب املنتج وحبس���ب الصناعة 

وجداول املدخالت - املخرجات؛
اجلمهور العام، الذي يس���تفيد من توافر الدراس���ات االس���تقصائية الصناعية املوقتة توقيتًا  )ه�( 
جيدًا، باستخدامها يف تقييم أحوال االقتصاد، والعمالة، واحتماالت الدخل يف املستقبل، 

بغية اختاذ قرارات أكثر استنادًا إىل املعرفة.

تنظيم املنشور

يتكون هذا املنشور عن التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية من جزأين ويغطي مجيع   -  20
جوان���ب اإلحص���اءات الصناعية. فاجلزء األول يش���مل التوصيات الدولية لإلحص���اءات الصناعية ويغطي 
نطاق اإلحص���اءات الصناعية، والوحدات اإلحصائية، وخصائص الوح���دات اإلحصائية، وبنود البيانات 
وتعاريفها، وبنود البيانات للتقارير الدولية. ويش���مل اجلزء الثاين إرش���ادًا للمساعدة على تنفيذ التوصيات 
الدولية ويغطي مؤش���رات األداء، ومصادر البيانات، وطرق التجميع، واس���تراتيجية مجع البيانات، ونوعية 

البيانات ونشر اإلحصاءات الصناعية. وفيما يلي قائمة مبضمون اجلزأين:

اجلزء األول: التوصيات الدولية
الفص���ل األول يصف األنش���طة الصناعية من حيث التصني���ف الصناعي الدويل املوّحد  —

جلمي���ع األنش���طة االقتصادية، التنقي���ح 4، وتصنيفات أخرى ويناقش مس���ائل احلدود 
ويعني نطاق اإلحصاءات الصناعية.

الفص���ل الث���اين يصف الوح���دات اإلحصائية ال���يت تكون مفيدة يف مج���ع اإلحصاءات  —
الصناعية والتحليل االقتصادي لالقتصاد.

الفصل الثالث يوضح اخلصائص الرئيسية للوحدات اإلحصائية الالزمة لتعريفها تعريفًا  —
فريدًا وتصنيفها.

الفص���ل الراب���ع يق���دم تعاريف بن���ود البيانات لنظ���ام إعالمي متعدد األغراض بش���أن  —
اإلحصاءات الصناعية، مع اإلش���ارة إىل بنود البيانات املراد مجعها واإلحصاءات املراد 
نش���رها. ويقدم أيضًا بنود البيان���ات املتعلقة بالتقارير الدولية اليت تقدم بتواتر س���نوي 

ودون السنوي.

اجلزء الثاين: اإلرشاد من أجل التنفيذ
الفص���ل اخلام���س يصف جمموعة من املؤش���رات الرئيس���ية املفيدة لتقيي���م أداء القطاع  —

الصناعي.
الفص���ل الس���ادس يناقش مص���ادر البيان���ات الرئيس���ية والُطرق املس���تخدمة يف جتميع  —

اإلحصاءات الصناعية.
الفصل الس���ابع يعطي موجزًا الس���تراتيجية مجع البيانات املتصلة باألنشطة االقتصادية  —

بواسطة استقصاءات صناعية سنوية ودون السنوية.
الفصل الثامن يناقش جودة البيانات والبيانات الفوقية املتصلة باإلحصاءات الصناعية. —
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الفصل التاسع يقدم إرشادًا وممارسات جيدة فيما يتعلق بنشر اإلحصاءات الصناعية. —
املرفق األول يقدم أنشطة اقتصادية على غرار التصنيف الصناعي الدويل املوّحد جلميع  —

األنشطة االقتصادية، التنقيح 4، يف نطاق اإلحصاءات الصناعية.
املرفق الثاين يعطي مثااًل لكيفية تعريف النش���اط الرئيسي للوحدة اإلحصائية مستخدمًا  —

طريقة التدرج من أعلى إىل أسفل.





الجزء األول

التوصيات الدولية
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الفصل األول

نطاق اإلحصاءات الصناعية

النشاط االقتصادي  - ألف 

ُيفه���م من املصطلح “النش���اط االقتصادي”، بوجه عام، أنه يش���ري إىل عملية لتجميع   -1-1
األعمال اليت ينفذها كيان معّين يستخدم اليد العاملة ورأس املال والسلع واخلدمات إلنتاج منتجات حمددة 
ف النش���اط مبا يلي: )أ( مدخالت على ش���كل موارد؛ )ب( عملية إنتاج؛ )ج(  )س���لع وخدمات(. ويوصَّ
ُمخرجات على ش���كل منتجات. وقد جرى العرف بأن ُيفهم النش���اط الواحد بأنه عملية تس���فر عن نوع 
متناس���ق من املنتجات. وُيعترف بأن النش���اط الواحد ميكن أن يتألف من عملية بس���يطة واحدة أو ميكن 
أن يش���مل سلس���لة كاملة من العمليات الفرعية، وميكن أن تصّنف كل واحدة منها يف فئة أنشطة خمتلفة. 
وألغ���راض إحصائي���ة ميك���ن أن يعامل الكيان الذي يعمل يف نش���اط معّين إما بأنه كيان بس���يط أو كيان 
مرّكب. وال ميكن تقس���يم الكيان البس���يط إىل أجزاء فرعية ُيعزى إىل كل واحد منها نشاط. بينما الكيان 
املرّك���ب، حبك���م تعريفه، يتكون م���ن عدة كيانات فرعية، ُيرى أن كل واحد منها يؤدي نش���اطًا حمددًا. 
والكيان الذي يعمل يف أكثر من نشاط اقتصادي واحد ميكن أن ُينتج أكثر من منَتج واحد. وميكن تقسيم 
كيان من هذا القبيل إىل أجزاء فرعية يؤدي كل واحد منها أنش���طة مس���تقلة ُتنِتج منتجات مس���تقلة، إذا 
كانت ِس���جالت مس���ك الدفاتر تسمح بذلك أو كانت مثة بعض الُطرق اإلحصائية املطوَّرة بقصد الفصل 

بني األجزاء؛ وميكن أيضًا أن يكون كل جزء من هذا الكيان مبثابة وحدة إحصائية.

الطبيعة املتكاملة لألنشطة االقتصادية  - بـاء 

م���ن املهم أن نش���ري إىل أن نظام األنش���طة االقتصادية يف أي اقتص���اد متكامل إىل حد   -2-1
كبري، وال ميكن تقس���يمه بسهولة لغرض إجراء دراسة استقصائية لألنشطة الصناعية املشمولة هبذا املنشور 
فقط، ما مل تكن مجيع وحدات اإلنتاج يف االقتصاد معددة أواًل تعديدًا تامًا ومصّنفة بوضوح حبسب نوع 
األنشطة. وإن املنشأة اليت تقوم بالصناعة، كما سُيناقش يف وقت الحق يف الفصل الثاين املتعلق بالوحدات 
اإلحصائية، ميكن أن يكون فيها وحدات فرعية أيضًا لكل واحدة منها حساب تكاليف إنتاج ينطوي على 
أنش���طة أخرى، كاألنش���طة املالية، مثاًل، أو جتارة اجلملة أو جتارة التجزئة. فيمكن مثاًل أن يكون للصانع 
ش���بكة تبيع منتجاته ووحدة مس���تقلة تقدم له قروضًا بس���عر فائدة أقل من سعر الفائدة الدارج يف السوق 
لتنش���يط بيع منتجات���ه. ويف هذه احلالة جيب أن تس���تبعد اإلحصاءات الصناعية التحويلية األنش���طة املالية 
وخدمات جتارة التوزيع، وجيب أن تصّنف الوحدات اليت ُتنتج هذه اخلدمات وأن ُتشمل يف اإلحصاءات 
املالية والتجارية. وكذلك اأُلس���رة املعيش���ية املزارعة ميكن أن تعمل يف اإلنتاج الزراعي وأن تعمل أيضًا يف 
نشاط صناعة حتويلية ُينتج سلعًا كالطوب، مثاًل، واألثاث، إخل.، وهذه ينبغي أن تصنَّف كصناعة حتويلية. 
ولكي نضمن أالَّ نقّلل من اإلبالغ عن األنش���طة أو نس���يء تصنيفها، جيب أواًل تس���جيل مجيع وحدات 
االقتصاد وتصنيفها تصنيفًا صحيحًا قبل إجراء الدراس���ات االستقصائية. ويف حالة الوحدات اليت يصعب 
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تعدادها، كالوحدات االقتصادية التابعة لأُلس���ر املعيش���ية، مثاًل، والوحدات االقتصادية العاملة على نطاق 
صغ���ري، ينبغي وضع إجراء صحيح حبيث تغطى مجيع األنش���طة االقتصادي���ة تغطية كاملة وتصنَّف تصنيفًا 

صحيحًا بصورة متكاملة.

نطاق القطاع الصناعي وهيكله يف هذا املنشور  - جيم 

اإلحص���اءات الصناعية بوجه عام إحصاءات تعكس اخلصائص واألنش���طة االقتصادية   -3-1
للوح���دات العامل���ة يف فئة من األنش���طة الصناعية تعّين حبس���ب التصنيف الصناعي ال���دويل املوّحد جلميع 
األنش���طة االقتصادي���ة، التنقي���ح ISIC, Rev.4( 4( )األم���م املتح���دة، 2008c(. وهكذا يش���ري مصطلح 
“الصناعة” إىل فئة من فئات التصنيف الصناعي الدويل املوّحد جلميع األنش���طة االقتصادية تش���مل مجيع 
األنش���طة االقتصادية، مبا يف ذلك الزراعة واألنش���طة املنتجة للخدمات يف االقتصاد، وهي لذلك أوس���ع 
نطاقًا من مصطلح “الصناعة” كما هو معروف للعامة، الذي يشري أحيانًا إىل أنشطة صناعة حتويلية فقط 

ع ليشمل قائمة من األنشطة ميكن أيضًا أن تشمل اإلنشاءات والتعدين. وأحيانًا يوسَّ
التوصيات املقدمة يف هذا املنش���ور ع���ن اإلحصاءات الصناعية تتصل مبجموعة حمدودة   -4-1
من األنش���طة االقتصادية تضطلع هبا مجيع الوحدات املقيمة يف البلد املبّلغ، اليت تعمل بصورة رئيس���ية يف 

املجاالت التالية:
التعدي���ن واس���تغالل املحاجر )الب���اب باء من التصني���ف الصناعي ال���دويل املوّحد جلميع  )أ( 

األنشطة االقتصادية، التنقيح 4(؛
الصناع���ة التحويلي���ة )الباب جيم م���ن التصنيف الصناعي الدويل املوّحد جلميع األنش���طة  )ب( 

االقتصادية، التنقيح 4(؛
إم���دادات الكهرب���اء والغاز والبخار وتكيي���ف اهلواء )الباب دال م���ن التصنيف الصناعي  )ج( 

الدويل املوّحد جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4(؛
إم���دادات املياه؛ وأنش���طة الصرف الصح���ي وإدارة النفايات ومعاجلته���ا )الباب هاء من  )د( 

التصنيف الصناعي الدويل املوّحد جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4(.
جيب مشول األنش���طة الصناعية الواقعة يف املي���اه الدولية، كعمليات آبار البترول والغاز   -5-1

الطبيعي، إذا كانت هذه األنشطة خاضعة لقوانني البلد املعين ولوائحه وسيطرته.
ميكن أيضًا أن تطّبق التوصيات الرئيسية املشمولة هبذا املنشور على جماالت ُأخرى من   -6-1
جماالت اإلحصاءات االقتصادية، ال سيما اخلدمات غري املالية. وسوف تتناول منشورات إحصائية أخرى 

خصائص حمددة لبعض الصناعات، كتجارة التوزيع واإلنشاءات والنقل.
تقّدم تغطية لألنش���طة على مس���توى أكثر تفصيل ممكن )أربعة أرقام( من مس���تويات   -7-1
التصنيف الصناعي الدويل املوّحد جلميع األنش���طة االقتصادي���ة، التنقيح 4، يف املرفق األول. ويرد وصف 

موجز لتغطية األنشطة االقتصادية يف نطاق القطاع الصناعي فيما يلي أدناه.



13 نطاق اإلحصاءات الصناعية 

وصف عام لألنشطة االقتصادية املشمولة بهذا املنشور  - دال 

التعدين واستغالل املحاجر )الباب باء من التصنيف الصناعي الدويل   -  1
املوّحد لجميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4(

يش���مل هذا الباب األنش���طة املتصلة باس���تخراج املعادن الذي حي���دث بصورة طبيعية   -8-1
يف حال���ة صلبة )الفحم وخامات املعادن(، أو س���وائل )النفط( أو غ���ازات )الغاز الطبيعي(. وميكن حتقيق 
االس���تخراج بطرق خمتلفة، كالتعدين يف جوف األرض أو على س���طحها، أو تش���غيل آبار، أو تعدين يف 
قاع البحار، إخل. وتش���مل أيضًا األنش���طة التكميلية اليت هتدف إىل حتضري املواد اخلام للتس���ويق، كتكسري 
اخلامات، مثاًل، وطحنها، وتنظيفها، وجتفيفها، وفرزها، وتركيزها، وإس���الة الغاز الطبيعي، وجتميع أنواع 
الوق���ود الصلب. وغالبًا ما ُتجري هذه العمليات الوحدات اليت اس���تخرجت املورد و/أو وحدات أخرى 

توجد على مقربة منها.
ال ُتشمل هنا عمليات جتهيز املواد املستخرجة؛ أو تكسريها أو طحنها أو معاملة أتربة   -9-1
معينة معاملة خمتلفة، وكذلك الصخور واملعادن، اليت ال ُتجرى باالقتران مع التعدين أو استغالل املحاجر؛ 
واستخدام املواد املستخرجة دون حتويلها زيادة على ذلك ألغراض البناء؛ وأنشطة الدراسات االستقصائية 

اجليوفيزيائية، واجليولوجية، واالهتزازية.

الصناعة التحويلية )الباب جيم من التصنيف الصناعي الدويل   -  2
املوّحد لجميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4(

يش���مل هذا الباب التحويل الفيزيائ���ي والكيميائي للمواد أو األصناف أو املكونات يف   -10-1
املنتج���ات اجلدي���دة، وإن كان هذا التعريف ال ميكن اس���تعماله كمعيار عاملي وحي���د لتقرير ما هو الذي 
ل الصناعة التحويلية )انظر املالحظة الواردة أدناه بشأن جتهيز النفايات(. املواد واألصناف واملكونات  يشكِّ
املحّولة هي مواد خام تش���ّكل منتجات للزراعة وال�ِحراجة وصيد األمساك والتعدين واستغالل املحاجر أو 
منتجات ألنشطة صناعة حتويلية أخرى. ويعترب التغيري الكبري للسلع، أو جتديدها، أو إعادة بنائها بوجه عام 

صناعة حتويلية.
غالب���ًا ما توصف الوحدات املش���تغلة بالصناعة التحويلية بأهن���ا معامل، أو مصانع، أو   -11-1
مطاحن، وهي َتس���تخدم حبكم خصائصها آالت ومعدات ملناول���ة املواد تعمل بالطاقة الكهربائية. غري أن 
الوح���دات ال���يت حتّول املواد أو األصناف إىل منتجات جديدة بالي���د أو يف بيت العامل واليت تعمل يف بيع 
منتجات اجلمهور العام اليت ُتنتج يف نفس املبىن الذي تباع منه مثل املخابز واملالبس املخيطة حبسب طلب 
الزبائن مشمولة هي األخرى يف هذا الباب. وميكن لوحدات الصناعة التحويلية أن جتهز موادَّ أو تتعاقد مع 
وحدات أخرى على جتهيز مواد هذه الوحدات. وكال النوعني من الوحدات مشمول بالصناعة التحويلية.

رمب���ا يكون ناتج عملي���ة الصناعة التحويلية منتجًا تامًا مبعىن أنه جاهز الس���تخدامه أو   -12-1
استهالكه، ورمبا يكون شبه ت��ام الصنع مبعىن أنه سوف يصبح ُمدخاًل يف حلقة أخرى من حلقات الصناعة 
التحويلية. فناتج تكرير األلومينا، مثاًل، يش���ّكل ُمدخاًل ُيس���تخدم يف اإلنتاج األّويل لأللومنيوم؛ ويش���كل 
األلومنيوم األّويل ُمدخاًل يف تصنيع أس���الك األلومنيوم؛ وُتس���تخدم أس���الك األلومنيوم ُمدخاًل يف الصناعة 

التحويلية املتمثلة يف صنع املنتجات السلكية.
ُيعت���رب جتمي���ع األجزاء ال���يت تتكون منها منتج���ات الصناعة التحويلي���ة صناعة حتويلية.   -13-1

ويشمل هذا جتميع املنتجات املصنَّعة من مكونات ينتجها الصانع نفسه أو يشتريها من غريه.
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اس���ترداد النفايات )تصني���ع النفايات جلعلها مواد خام ثانوية(، وإن كان رمبا يش���تمل   -14-1
عل���ى حتوي���الت فيزيائية أو كيميائي���ة، ال يعترب جزًءا من الصناع���ة التحويلية. غ���ري أن الصناعة التحويلية 
للمنتج���ات النهائي���ة اجلدي���دة )خالفًا للمواد اخلام الثانوية(، حىت إذا اش���تملت العمليات على اس���تخدام 
نفايات كمدخالت، تصّنف يف عداد الصناعة التحويلية. فإنتاج الفضة من نفايات األش���رطة، مثاًل، تعترب 

عملية من عمليات الصناعة التحويلية.
الصيان���ة املتخصص���ة لآلالت واملع���دات الصناعي���ة والتجارية وما ش���اهبها وتصليحها   -15-1
مشمولة بالصناعة التحويلية. غري أن تصليح احلواسيب والسلع الشخصية واملن�زلية وتصليح السيارات غري 

مشمولة يف هذا القطاع.
ميكن أن تكون احلدود بني الصناعة التحويلية واألنش���طة األخرى غامضة إىل حد ما.   -16-1
والقاعدة العامة هي أن األنشطة املشمولة يف قطاع الصناعة التحويلية تنطوي على حتويل املواد إىل منتجات 
جديدة. فناجتها هو منتج جديد. غري أن تعريف ما يش���ّكل منتجًا جديدًا ميكن أن يكون مس���ألة شخصية 
إىل حد ما. ومن قبيل التوضيح تعترب األنش���طة التالية صناعة حتويلية يف التصنيف الصناعي الدويل املوّحد 

جلميع األنشطة االقتصادية:
بسترة اللنب وتعبئته يف زجاجات —
جتهي���ز األمساك الطازجة )فتح املحار، وتش���ريح الس���مك(، ال���يت ال ُتجرى على ظهر  —

املركب
الطباعة واألنشطة املتصلة هبا —
إنتاج اخلرسانة املخلوطة اجلاهزة —
حتويل اجللود —
حفظ األخشاب —
الطالء بالكهرباء، والدهان، ومعاجلة الفلزات باحلرارة، والتلميع —
إعادة بناء اآلالت أو إعادة صنعها —
تلبيس اإلطارات باملطاط. —

خالفًا لذلك، توجد أنش���طة وإن كانت أحيان���ًا تنطوي على عمليات حتويل، تصنف   -17-1
يف أبواب أخرى من التصنيف الدويل املوّحد لألنش���طة الصناعية؛ بعبارة أخرى، ال تصّنف بأهنا جزء من 

الصناعة التحويلية. ومن هذه األنشطة ما يلي:
َقطع األخشاب، املصّنف يف الباب ألف )الزراعة وال�ِحراجة وصيد األمساك( —
اس���تخالص املنتج���ات الزراعي���ة، املصّنفة يف الب���اب ألف )الزراع���ة وال�ِحراجة وصيد  —

األمساك(
اس���تخالص الركازات واملعادن األخ���رى، املصّنف يف الباب باء )التعدين واس���تغالل  —

املحاجر(
بناء هياكل وعمليات ُصنع تؤدَّى يف موقع بناء وتصّنف يف الباب واو )التشييد( —
أنشطة تفكيك السلع املكومة وإعادة تقسيمها إىل كميات صغرية، مبا يف ذلك منتجات  —

التعليب أو إعادة التعليب أو الوضع يف زجاجات، كما هو احلال يف السوائل أو املواد 
الكيميائية؛ وفرز اخلردة؛ وخلط الدهانات حبسب طلب الزبون؛ وقص املعادن حبسب 
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طل���ب الزبون، وإنتاج ش���كل معّدل من املنتج نفس���ه، املصنّ���ف يف الباب زاي )جتارة 
اجلملة والتجزئة؛ تصليح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية(.

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء )الباب دال من   -  3
التصنيف الصناعي الدويل املوّحد لجميع األنشطة االقتصادية، 

التنقيح 4(

األنش���طة االقتصادي���ة املش���مولة يف ه���ذا الباب هي النش���اط املتمثل يف توف���ري الطاقة   -18-1
الكهربائية، والغاز الطبيعي، والبخار، واملاء الس���اخن، وما أش���به ذلك، بواس���طة بنية حتتية دائمة )شبكة( 
من اخلطوط واخلطوط الرئيس���ية واألنابيب. وإن حجم الش���بكة ليس ذا أثر حاسم؛ وُيشمل يف هذا أيضًا 
توزيع الطاقة الكهربائية، والغاز، والبخار، واملاء الساخن، وما أشبه ذلك يف املجمعات الصناعية أو املباين 
الس���كنية. ولذلك يش���مل ه���ذا الباب عمل منافع الكهرب���اء والغاز، اليت توّلد الطاق���ة الكهربائية أو الغاز 
وتتحّكم هبا وتوزِّعها. ويشمل أيضًا توفري إمدادات البخار وتكييف اهلواء. ويستثين هذا الباب عمل منافع 

املياه والصرف الصحي ونقل الغاز عرب خطوط األنابيب )الذي يكون يف العادة ملسافة طويلة(.

إمدادات املياه؛ وأنشطة الرصف الصحي وإدارة النفايات   -  4
ومعالجتها )الباب هاء من التصنيف الصناعي الدويل املوّحد لجميع 

األنشطة االقتصادية، التنقيح 4(

يش���مل هذا الباب أنش���طة تتصل بإدارة خمتلف أش���كال النفايات )مبا يف ذلك مجعها   -19-1
ومعاجلتها والتخلص منها(، مثل النفايات الصناعية أو املن�زلية الصلبة وغري الصلبة، وكذلك املواقع امللوثة. 
وميكن التخلص من ناتج معاملة النفايات أو الصرف الصحي أو أن يصبح هذا الناتج ُمدخاًل يف عمليات 
إنتاج أخرى. وجتمَّع كذلك أنشطة إمدادات املياه يف هذا الباب، ألهنا غالبًا ما ُتنفَّذ باالتصال مع معاجلة 

الصرف الصحي أو من ِقَبل الوحدات اليت تعمل يف الصرف الصحي.

التعاقد الخارجي: الحد بني الصناعة التحويلية   -  هـاء 
والبيع بالجملة

اسُتخدم مصطلح “التعاقد اخلارجي” لإلنتاج لكي يشري إىل وضع حيث تتعاقد وحدة   -20-1
اإلنتاج الرئيسية )الطرف الرئيسي( مع وحدة إنتاج أخرى )املتعاقد( لكي تقوم بوظائف حمددة تشّكل كل 
أنشطة الطرف الرئيسي أو جزًءا منها يف إنتاج سلعة أو خدمة. وينبغي مالحظة أن تصنيف نشاط املتعاقد 
ال يتأثر بكون النشاط قد ُأجري بتعاُقد خارجي، ولكن تصنيف نشاط الطرف الرئيسي يتأثر تأثرًا كبريًا 

بطبيعة التعاقد اخلارجي ومدى هذا التعاقد.
تنامى اجتاه التعاقد اخلارجي ألداء أنشطة صناعة حتويلية يف اآلونة األخرية. لذلك جيب   -21-1
توضيح معايري تصنيف الطرف الرئيسي الذي يتعاقد مع مصدر خارجي ألداء نشاط اقتصادي بغية ضمان 
االتس���اق الدويل فيما يتعلق بتصنيف هذا النش���اط. ويوصى بأن تستند معايري تصنيف الطرف الرئيسي يف 

الصناعة التحويلية إىل انفراد الطرف الرئيسي يف ملكية املواد املدخلة الطبيعية.
ميك���ن أن يتخذ التعاقد اخلارجي ثالثة أش���كال، وه���ي: )أ( التعاقد اخلارجي على أداء   -22-1
وظائف الدعم، )ب( التعاقد اخلارجي على أداء أجزاء من عملية اإلنتاج، )ج( التعاقد اخلارجي على أداء 
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عملية اإلنتاج كاملة. ويف كل واحدة من هذه احلاالت الثالث، ميكن أن يوجد الطرف الرئيسي واملتعاقد 
يف داخل اإلقليم االقتصادي نفس���ه أو يف إقليمني اقتصاديني خمتلفني. وال يؤثر املوقع الفعلي على تصنيف 

أي من هاتني الوحدتني. وترد مناقشة قواعد تصنيف هذه احلاالت فيما يلي أدناه.

التعاقد الخارجي عىل أداء وظائف الدعم  -  1

يف ه���ذه احلالة، ُينفِّذ الطرف الرئيس���ي عملية اإلنتاج األساس���ية )للس���لعة أو اخلدمة(   -23-1
ولكنه ُيربم عقودًا خارجية ألداء وظائف الدعم، مثل املحاسبة أو خدمات احلاسوب ُيعهد هبا إىل املتعاقد. 
ويف هذه احلالة، يظل الطرف الرئيس���ي مصنفًا يف نفس الفئة من فئات التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 
اليت متثل عملية اإلنتاج األساس���ية. ويصّنف املتعاقد بش���أن نش���اط الدعم املحدد الذي يقوم به، مثاًل، يف 
الفئة 6920 من التصنيف الصناعي الدويل املحّدد )األنش���طة املحاس���بية، وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة 
احلس���ابات؛ واالستش���ارات الضريبية( أو الفئة 6202 )أنشطة اخلربة االستشارية احلاسوبية وإدارة املرافق 

احلاسوبية(.

التعاقد الخارجي عىل أداء أجزاء من عملية اإلنتاج  -  2

ُيربم الطرف الرئيس���ي عقدًا خارجيًا مع املتعاقد ألداء جزء من عملية اإلنتاج )للس���لعة   -24-1
أو اخلدمة(، لكنه ال يش���مل العملية بأس���رها. وميلك الطرف الرئيسي مدخالت )املواد( املراد حتويلها من 
ِقَبل املتعاقد وبذلك ميلك املخرجات النهائية. ويف هذه احلالة س���يصّنف الطرف الرئيس���ي كما لو أنه هو 
الذي يقوم بعملية اإلنتاج كاملة. ويصّنف املتعاقد وفقًا للجزء الذي يقوم به من عملية اإلنتاج. ويف حالة 
حتويل سلعة يصّنف املتعاقد يف نفس الفئة من التصنيف الصناعي الدويل املوّحد أو يف فئة مستقلة. وكذلك 
يف حالة التعاقد اخلارجي ألداء خدمة، رمبا ال تصّنف أنش���طة الطرف الرئيس���ي واملتعاقد يف نفس الفئة من 

فئات التصنيف الصناعي الدويل املوّحد.

التعاقد الخارجي عىل أداء عملية اإلنتاج كاملة  -  3

ينبغي النظر يف حالتني حمددتني لدى إجراء الطرف الرئيس���ي تعاقدات خارجية لعملية   -25-1
اإلنتاج كاملة مع املتعاقد، ومها:

التعاق���د اخلارج���ي ألداء أنش���طة إنتاج خدمة مب���ا يف ذلك البناء، ويف ه���ذه احلالة يصّنف  )أ( 
الطرف الرئيسي واملتعاقد كما لو كانا يقومان بنشاط اخلدمة هذا كاماًل؛

إعط���اء عق���د خارج���ي إىل املتعاقد ألداء أنش���طة صناعة حتويلية، حي���ث ال ميّول الطرف  )ب( 
الرئيسي ماديًا السلع يف وحدته ويف هذه احلالة تنطبق تصنيفات النشاط التالية:

الطرف الرئيسي الذي ميلك املخرجات املادية وبذلك تكون له امللكية االقتصادية   ’1‘
للمخرج���ات، لك���ن اإلنتاج ُينفِّ���ذه آخرون، يصنّ���ف يف الباب جي���م )الصناعة 
التحويلي���ة( من التصنيف الصناع���ي الدويل املوّحد جلميع األنش���طة االقتصادية، 
التنقي���ح 4، وه���و على وجه التحديد فئ���ة التصنيف اليت تتصل بنش���اط الصناعة 

التحويلية بأكمله )الذي هو موضوع التعاقد اخلارجي(؛
ينبغي أن يصّنف الطرف الرئيسي الذي حيصل على أداء اإلنتاج من ِقَبل آخرين،   ’2‘
لكن���ه ال ميل���ك مدخالت املواد، يف الب���اب زاي )جتارة اجلملة وجت���ارة التجزئة؛ 
إص���الح املركب���ات ذات املحركات والدراجات النارية( م���ن التصنيف الصناعي 
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ال���دويل املوّحد جلميع األنش���طة االقتصادية، التنقي���ح 4، ويكون ذلك على وجه 
التحديد فئة التصنيف املتصلة بالنش���اط الذي ميّثله ن���وع البيع )البيع باجلملة مثاًل 
أو بالتجزئة( ونوع الس���لعة املبيعة. ويف هذه احلالة، ينبغي أيضًا تقرير ما إذا كان 
الطرف الرئيس���ي يقوم بأنشطة أخرى، كالتصميم أو البحث والتطوير. فإذا كان 
الط���رف الرئيس���ي يقوم يف الواقع بأنش���طة إنتاج أخرى، تنطب���ق القواعد العادية 

لتعيني النشاط الرئيسي الذي يقوم به الطرف الرئيسي؛
يصنّ���ف املتعاق���د يف هذه احلالة يف الباب جيم )الصناع���ة التحويلية( من التصنيف   ’3‘
الصناعي الدويل املوّحد جلميع األنش���طة االقتصادية، التنقيح 4، وهي على وجه 

التحديد فئة التصنيف املتصلة بنشاط الصناعة التحويلية الذي يؤديه املتعاقد.

تغطية األنشطة الصناعية  - واو 

ميك���ن تغطية مي���دان اإلحصاءات الصناعية من حيث األنش���طة أو املؤسس���ات. ومن   -26-1
املس���تصوب طبعًا أن تغطى مجيع األنش���طة الصناعية، مبا يف ذلك األنشطة الصناعية الصغرية للمؤسسات 
ال���يت يغل���ب عليها الطابع غ���ري الصناعي، وهتدف بعض البلدان إىل حتقيق هذا الن���وع من التغطية. غري أن 
صعوبة تظهر يف العادة من كون بعض اإلحصاءات املنفردة للجزء الصناعي من مؤسس���ة تعمل يف أنش���طة 
خمتلطة رمبا ال تكون متاحة بس���بب طبيعة بيانات املحاس���بة املس���تخدمة. لذلك تفّض���ل معظم البلدان يف 
الواقع فصل النش���اط الصناعي عن النش���اط غري الصناعي يف املؤسس���ات، أي بالتمييز بني املؤسسات اليت 
يغلب عليها الطابع الصناعي واملؤسسات اليت يغلب عليها الطابع غري الصناعي، بداًل من أن حتاول تغطية 
األنشطة الصناعية حيثما وجدت. وإن املؤسسة اليت تقوم بعدة أنشطة ولكنها غري منّظمة على حنو ُتعامل 
مع���ه كوحدتني إحصائيت���ني أو أكثر تصّنف كلها يف القطاع الصناعي أو خارج���ه وتغطي البيانات املبّلغ 
عنها هلذه املؤسسة األنشطة الثانوية وكذلك األنشطة الرئيسية. وهذا يتفق مع املبدأ العام القاضي بتصنيف 

املؤسسات وفقًا لنشاطها الرئيسي.
لذلك ينبغي، متاش���يًا مع حد اإلنتاج يف نظام احلس���ابات القومية لعام 2008، تغطية   -27-1
مجيع الوحدات اليت تعمل يف أنش���طة اقتصادية داخل نطاق هذا املنش���ور يف مجع اإلحصاءات الصناعية. 
ويش���مل هذا الوحدات على اختالف حجمها ونوع ملكيتها، مبا يف ذلك الوحدات احلكومية واأُلس���رية 
والوحدات الفرعية املش���مولة بأنش���طة أخرى خارج نطاق هذا املنشور، كالصناعة التحويلية اليت يقوم هبا 

القطاع احلكومي بوجه عام.
جي���ب أيضًا مشول التعدين واس���تغالل املحاجر على نطاق صغ���ري، والصناعة التحويلية   -28-1
وأنش���طة توريد املياه اليت تقوم هبا اأُلس���ر املعيشية. وُتش���مل أيضًا أنشطة الوحدات اليت تقع خارج نطاق 
اأُلس���ر املعيش���ية ولكن ال يوجد هلا مبىن صناعي حمدد ثابت. وينبغي أيضًا مشول السلع اليت تنتجها اأُلسر 

املعيشية بالقيام بأنشطة صناعية الستهالك اأُلسر ذاهتا.
ينبغي أيضًا مشول الدوائر واملؤسس���ات والوحدات املشاهبة التابعة للحكومة بوجه عام   -29-1
إذا كانت تعمل بصورة رئيس���ية يف إنتاج الس���لع واخلدمات القابلة للتصنيف يف نطاق هذا املنشور، وقابلة 
للتعيني يف ِس���جالت املحاس���بة اليت حتتفظ هبا احلكومة، حىت وإن مل يكن بعض هذه الوحدات يعمل من 
أجل الربح أو ال ميكن التخلص من منتجاته يف الس���وق. وميكن أن ُتنتج هذه الوحدات س���لعًا وخدمات، 

لكنها، بسبب سياسة احلكومة، ُتباع بأسعار دون مستوى تكلفة اإلنتاج.
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ميكن للوحدات احلكومية أن تقدم س����لعًا وخدمات إىل احلكومة نفس����ها من نوع غالبًا   -30-1
ما تقدمه مؤسسات مملوكة ملكية خاصة. ومن األمثلة على ذلك مصانع الذخائر، وأحواض السفن التابعة 
لألسطول، وخدمات الطباعة والنشر. ويصعب يف بعض األحيان عزل أنشطة اإلنتاج هلذه الوحدات، ألهنا 
مغروسة يف احلكومة العامة وليست قائمة بصورة مستقلة عن الدوائر اليت ختدمها. غري أنه ينبغي بذل جهود 
لش����مول األنش����طة يف نطاق الصناعات املشمولة هبذا املنشور عندما تش����كل جزًءا كبريًا من جمموع الناتج 

القومي لصناعة معينة، وحتتفظ حبسابات لتكلفة اإلنتاج واألصول الثابتة املستخدمة يف عملية اإلنتاج.
س���يتفاوت التعداد الفعلي للمؤسس���ات اليت تعمل يف األنش���طة املختلفة يف واقع األمر   -31-1
حبس���ب تكرار لزوم البيانات، وصعوبة احلصول عليها، ووجود مصادر بديلة، واملوارد املتاحة للس���لطات 
اإلحصائية. وميكن حتقيق التغطية املوصى هبا بواس���طة تعداد كامل للمؤسس���ات ذات الصلة باس���تخدام 
تقنيات العينات. وس���وف يتوقف أس���لوب العينات الذي يقع عليه االختيار على ظروف كل بلد بعينه. 

وحيث إن الظروف ختتلف ال ميكن تقدمي توصيات دولية يف هذه املسألة.

نطاق القطاع الصناعي من حيث التصنيف   -  زاي 
املركزي للمنتجات

يش���ّكل التصني���ف املركزي للمنتج���ات، الصيغة 2 )األمم املتح���دة، 2008a( تصنيفًا   -32-1
ش���اماًل جلميع الس���لع واخلدمات. وهو يق���دم فئات جلميع املنتجات اليت ميك���ن أن تكون هدفًا ملعامالت 
حملية أو دولية أو ميكن أن يدخل يف املخزونات. وهو يش���مل منتجات ليس���ت ناجتة عن نشاط اقتصادي، 
مبا يف ذلك الس���لع املنقولة، والس���لع غري املنقولة واخلدمات. وهو يعمل مبثابة أداة لتجميع وتبويب مجيع 
أنواع اإلحصاءات اليت تتطلب تفاصيل املنتجات. وميكن أن تشمل هذه اإلحصاءات اإلنتاج واالستهالك 
الوس���يط والنهائي، وتكوين رأس املال، إخل. وميكن أن تش���ري إىل تدفقات الس���لع، واألسهم أو األرصدة 
وميكن أن يتم جتميعها يف س���ياق جداول العرض واالس���تخدام، وأرصدة املدفوعات وغريها من أش���كال 
العروض التحليلية. وهذا يعطي أساسًا إلعادة جتميع اإلحصاءات األساسية من تصنيفاهتا األصلية ووضعها 

يف تصنيف موّحد لالستخدام التحليلي.
تصّنف مجيع الس���لع املنتجة بواس���طة أنش���طة صناعية يف الباب 1 )اخلامات واملعادن؛   -33-1
الكهرباء والغاز واملاء(، والباب 2 )املنتجات الغذائية واملشروبات والتبغ؛ واملنسوجات واملالبس واملنتجات 
اجللدية(، والباب 3 )الس���لع املنقولة األخرى، ما ع���دا املنتجات املعدنية، واآلالت واملعدات(، والباب 4 
)املنتجات املعدنية واآلالت واملعدات(. واخلدمات ذات الصلة مصّنفة يف املجموعة 862 )خدمات دعم 
التعدين(، واملجموعة 863 )خدمات دعم توزيع الكهرباء والغاز واملاء(، والقسم 87 )خدمات الصيانة 
واإلص���الح والتركي���ب )فيما عدا البناء(، ما عدا املجموعة 872 )خدمات اإلصالح أو خدمات إصالح 
السلع األخرى((، والقسمان 88 )خدمات الصناعة التحويلية بشأن املخرجات املادية اململوكة لآلخرين( 
و 89 )خدم���ات الصناعة التحويلية األخرى؛ وخدمات النش���ر والطباعة والنس���خ؛ وخدمات اس���ترداد 
املواد(. ويوصى باستخدام التصنيف املركزي للمنتجات، الصيغة 2 )أو الصيغ الوطنية اليت وضعتها البلدان 

واملتسقة متامًا مع التصنيف املركزي للمنتجات( لإلبالغ عن اإلحصاءات الصناعية.
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الفصل الثاني

الوحدات اإلحصائية

نظرة عامة  - ألف 

نطاق عامل الكيانات االقتصادية نطاق شاسع، يتراوح من الكيانات الصغرية اليت تعمل   -1-2
يف نش���اط واحد أو أنش���طة قليلة جدًا، يقام هبا يف موقع جغرايف واحد، إىل الكيانات الكبرية املعقدة اليت 

تعمل يف أنشطة كثرية خمتلفة وميكن أن ُتنفَّذ يف مواقع جغرافية كثرية.
الكيانات االقتصادية اليت تعمل يف إنتاج السلع واخلدمات تتفاوت يف هياكلها القانونية   -2-2
ع الوحدات اليت جيري اإلنتاج فيها  واملحاسبية والتنظيمية والتشغيلية. ففي الكيانات الكبرية املعقدة، ُتجمَّ
أو منها ألغراض التسيري واإلدارة واختاذ القرارات يف هياكل تراتبية. فالوحدات التنظيمية الرفيعة املستوى 
متل���ك وحدات اإلنتاج ذات املس���توى األدىن اليت ُتتَّخذ فيها الق���رارات ويتم فيها اإلنتاج، وتتحكم هبا أو 
ل هيكل الوح���دة االقتصادية على غرار عوامل جغرافية أو قانونية أو تش���غيلية.  تديره���ا. وميكن أن يش���كَّ

وميكن تصميم هيكل واحد أو بضعة هياكل للقيام بوظائف خمتلفة أو خلدمة أغراض خمتلفة.
إدارة الشؤون املالية للعمل التجاري، يف هذه الكيانات، تتم عادة على مستوى تنظيمي   -3-2
أعل���ى م���ن إدارة عمليات اإلنت���اج. وتعكس ُنظم املحاس���بة التجارية عادة هذا اهلي���كل اإلداري بتصوير 
املسؤولية التراُتبية لإلدارة يف عمليات املحل التجاري. وُتمَسك دفاتر احلسابات اليت تدعم وظائف اإلدارة 
واختاذ القرارات، سواء أكانت تتصل بالشؤون املالية أو شؤون اإلنتاج، على حنو يوازي مستوى املسؤولية 

اإلدارية املقابل هلا.
فيما يتعلق جبمع البيانات، أنسب طريقة للحصول على البيانات اإلحصائية هي مجعها   -4-2
���جالت الالزمة. ومن ش���أن هذا أن ميّكن اإلحصائيني من  لكيانات توجد بش���أهنا جمموعة كاملة من السِِ
االستفادة من املعلومات املتاحة يف ِسجالت املحاسبة للكيانات املنتجة ومن مصادر إدارية تتصل هبا، وُيسفر 
جالت اإلدارية  هذا أيضًا عن إحصاءات ختدم إىل درجة معينة مصاحل املس���تخدمني بالتمكني من ربط السِِ
بالدراسات االستقصائية اإلحصائية. غري أنه نظرًا إىل أن اهلياكل القانونية والتشغيلية للكيانات االقتصادية 
وكذلك ممارس���اهتا يف حفظ الِس���جالت، كما طّورهتا معظم البلدان غري مناس���بة ألغراض إحصائية، من 
املس���تصوب وضع مب���ادئ توجيهية لوحدات مج���ع البيانات واإلبالغ عنها والوح���دات اإلحصائية لكي 

تستخدمها يف مجع البيانات ونشرها لكي يتسىن إنتاج إحصاءات قومية ودولية قابلة للمقارنة.
ال ميك���ن حتقيق فوائ���د اإلحصاءات القابل���ة للمقارنة دوليًا ما مل يطبّ���ق التوحيد على   -5-2
تعاريف اجلهات الفاعلة وتصنيفاهتا وعلى املعامالت نفسها. فإذا ُأجريت عمليتان أو أكثر جلمع البيانات 
 اإلحصائي���ة ُتغطي نفس النش���اط االقتصادي على مر الزمن ال ميك���ن أن تكون مقارنة البيانات ذات معىن 
ما مل ينطبق هدف املقارنة على هذه الوحدات نفسها. وإن الوحدة اإلحصائية تعمل مبثابة أداة لقياس عدة 
جوان���ب م���ن جوانب االقتصاد بطريقة جامعة مانعة وليس فيه���ا تكرار. وميكن القول بوجه عام إن فائدة 
التصنيفات املوحدة لألنشطة والقطاعات املؤسسية واملناطق اجلغرافية تضعف إذا ُطبقت على جمموعة من 
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اجلهات الفاعلة غري معّرفة بطريقة موحدة. ومع أنه غالبًا ما ُتسمع ُحجج تقول إن التوحيد، كما يفرضه 
اإلحصائيون، ُيس���فر عن أش���كال وتفس���ريات تنقصها املرونة والتفس���ري، فهو يف الواقع أداة أساسية لنهج 

علمي ألي استقصاء.
الوح���دات االقتصادية هلا خصائص عديدة ورمب���ا تصّنف األنواع املختلفة من البيانات   -6-2
الالزمة بشأهنا بعدة طرق، من أمهها طريقة التصنيف حبسب القطاع املؤسسي، وحبسب النشاط االقتصادي 
واملوق���ع اجلغ���رايف أو املنطقة اجلغرافية. وإن تصنيف الوحدات اإلحصائية حبس���ب هذه اخلصائص يتطلب 
أن تك���ون متجانس���ة قدر اإلم���كان فيما يتعلق هبا، وإن هذا العامل ي���ؤدي دورًا هامًا فيما يتعلق بتعريف 

الوحدات اإلحصائية.
مث���ة مطلب آخر ينبغي أن تفي به الوحدات املس���تخدمة يف اإلحصاءات، يتعلق بكون   -7-2
البيانات عن أنشطتها متاحة أو ميكن جتميعها بطريقة ذات معىن. فمن البديهي أن إنشاء وحدات إحصائية، 
ُيكتش���ف فيما بعد أنه ال ميكن اس���تخدامها لعدم إمكانية احلصول على بيانات تس���تخدمها، ال يؤدي أي 
جالت اإلدارية  غرض. فَتوفُّر البيانات شرط ضروري لكنه ليس كافيًا لتعريف الوحدة اإلحصائية ألن السِِ

ميكن أن تكون متاحة جلميع أنواع الكيانات اليت رمبا ال تكون هلا صلة باإلحصاء.
���ل أن ُيْفِهم  ينبغ���ي أيضًا أن تعك���س اإلحصاءات اهلي���كل التنظيم���ي لإلنتاج. ويفضَّ  -8-2
الوحدات املس���تخدمَة يف اإلحصائيات مديروها والعامل اخلارجي بأهنا وحدات قابلة للحياة وأداء العمل، 
بعب���ارة أخرى جيب أن تكون مس���تقلة إىل درجة ما. وإن الغ���رض من حتديد وحدات إحصائية خمتلفة هو 
تعري���ف اجله���ات االقتصادي���ة الفاعلة يف االقتصاد، أي مبعىن مس���تويات التنظيم يف املنش���أة اليت ُتتخذ هبا 
القرارات املالية من جهة واملس���تويات اليت ُتتخذ هبا قرارات اإلنتاج من جهة أخرى. وإن قرارات اإلنتاج 

تؤخذ يف أغلب األحيان بعملية متجانسة.
ميك���ن تعري���ف الوحدات اإلحصائي���ة وفقًا ملعايري كثرية خمتلفة: قانونية أو حماس���بية أو   -9-2
تنظيمي���ة؛ أو جغرافي���ة؛ أو إنتاجية. وتتوقف درجات األمهية النس���بية هلذه املعايري على الغرض من املنظور 
اإلحصائي لتجميع البيانات ونشرها. فاملعيار القانوين أو املؤسسي يساعد على تعريف وحدات االقتصاد 
ال���يت ميك���ن تعريفه���ا ومعرفتها. ويف بعض احلاالت، حتتاج الوحدات املس���تقلة قانوني���ًا إىل جتميعها إذا مل 
تكن مستقلة استقالاًل كافيًا يف تنظيمها. وينبغي لتعيني الوحدة املؤسسية، تطبيق معايري مالية أو حماسبية. 
وتتطلب املعايري املحاس���بية أن حتتفظ الوحدة املؤسس���ية مبجموعة كاملة من احلس���ابات ملعامالهتا. وتنص 

املعايري التنظيمية على أن املنشآت وحدات تنظيمية ذات درجة معينة من االستقالل.
ميك���ن تعريف الوحدة جغرافي���ًا. وتعرَّف وحدات املراقبة ووح���دات التحليل بطريقة   -10-2
ن َجمع كم بيانات عن االقتصاد املحلي واإلقليمي والقومي. وإن املعايري اجلغرافية مفيدة من حيث إهنا  متكِّ

متّكن من التوحيد ومتنع حذف وحدات أو تكرارها.
توحي معايري اإلنتاج بأن الكيانات اليت تعمل يف أنشطة اقتصادية متشاهبة ينبغي جتميعها   -11-2
معًا، ألن ذلك يس���اعد على حتليل معايري متجانس���ة للسلع واخلدمات اليت ُتنَتج يف االقتصاد، نتيجة لتطبيق 
تكنولوجيات إنتاج متجانسة. ويتم حتديد األنشطة االقتصادية اليت تقوم هبا وحدات إحصائية باإلشارة إىل 

الفئات املحّددة يف التصنيف الصناعي الدويل املوّحد جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4.
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الوحدات اإلحصائية  - باء 

الوح��دة اإلحصائية كيان ُيلتمس إجياد معلومات عنه وجتمَّع إحصاءات بشأنه يف هناية   -12-2
ل أساس���ًا ملجاميع إحصائية واليت تش���ري إليها البيانات ال�ُمَجدَولة. وميكن  املطاف. إهنا الوحدة اليت تش����كِّ

تقسيم هذه الوحدات إىل فئتني اثنتني:
وحدات املراقبة: كيانات قانونية/تنظيمية أو مادية قابلة للتعريف وتستطيع أن تقدم تقارير  )أ( 

فعلية أو حمتملة عن البيانات املتصلة بأنشطتها؛
وح���دات التحلي���ل: كيانات ُينش���ئها اإلحصائيون )يش���ار إليها أيضًا بعب���ارة التركيبات  )ب( 
اإلحصائي���ة(، يف الغالب بتقس���يم أو جتميع وحدات املراقبة بغي���ة جتميع إحصاءات أكثر 
تفصياًل وأكثر جتانس���ًا مما ميكن جتميعه باس���تخدام بيانات عن وحدات املراقبة. ومع أن 
وح���دات التحليل يف حد ذاهتا ليس���ت قادرة على تقدمي تقارير بالبيانات عن أنش���طتها، 
توجد أساليب غري مباشرة للتقديرات اإلحصائية، مبا يف ذلك حساب هذه البيانات. ومن 
األمثل���ة على وحدات التحليل وح���دات ذات إنتاج متجانس ووحدات حملية متجانس���ة 

اإلنتاج.
ألغراض تش���غيلية، يُ�ميَّز بني الوحدات اإلحصائية ووحدات مجع البيانات واإلبالغ   -13-2
عنها. فوحدة مجع البيانات هي وحدة ُيحصل منها على البيانات وهي جتّمع االستبيانات االستقصائية. 
وه���ي يف الواق���ع عنوان اتصال أكثر منها وحدة. ويف بعض األحيان ُيمأل االس���تبيان بواس���طة مكتب 
إدارة مركزي أو مؤسسة حماسبة تقدم هذه اخلدمة إىل زبائنها. وتشّكل كيانات تقدمي املعلومات هذه 

وحدات مجع بيانات.
وح���دة اإلبالغ ه���ي الوحدة ال���يت تبلَّغ البيان���ات عنها. ووحدات اإلب���الغ هذه هي   -14-2
الكيانات اليت ُتجمع املعلومات بشأهنا بواسطة استبيانات أو مقابالت. وميكن أن تكون وحدة اإلبالغ هي 
املؤسس���ة أو ال تكون. ويف معظم احلاالت تتطابق وحدات اإلبالغ مع الوحدات اليت ُتجّمع اإلحصاءات 
بشأهنا، كما هي احلال يف املنشآت ذات املؤسسة الواحدة، حيث تكون املنشأة هي املؤسسة نفسها. ويف 
حالة املنشآت املتعددة املؤسسات، ميكن أن تقدم املنشأة تقريرًا مستقاًل عن كل مؤسسة أو أن تقدم كل 

مؤسسة تقريرًا عن نفسها.

الكيانات القانونية  - جيم 

نها من  توّفر معظم املجتمعات اعترافًا قانونيًا بالكيانات االقتصادية، مبوجب قوانني متكِّ  -15-2
تعريف نفس���ها وتسجيل نفسها ككيانات قانونية. ويعترف املجتمع بالكيانات القانونية مبوجب القانون، 
دون صلة باألش���خاص أو املؤسس���ات اليت متلكه���ا. وإن خصائص الكيان القانوين ه���ي التالية: إهنا متلك 
ل الوحدة القانونية دائمًا إما يف  أص���واًل، وتتحم���ل ِذممًا، وتدخل يف معامالت مع كيانات أخرى. وتش���كِّ

حد ذاهتا، أو أحيانًا باالشتراك مع وحدات قانونية أخرى أساسًا للوحدة اإلحصائية.
من األمثلة على الكيان القانوين؛ الش���ركة ال���يت متلك أو تدير أصول املنظمة، وتتحمل   -16-2
ِذمم���ًا يف حد ذاهتا، وتدخل يف معامالت مع كيانات أخرى، وتتلقى إيرادات وتتصرف بإيراداهتا، وحتتفظ 

مبجموعة كاملة من احلسابات ملعامالهتا.
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أنواع الوحدات اإلحصائية  - دال 

الوحدات املؤسسية  -  1

الوحدات املؤسس���ية هي الوحدات األساس���ية لنظام احلسابات القومية. وتشمل مجيع   -17-2
التعاري���ف الالحق���ة على تعريف هذه الوحدة األساس���ية. وميك���ن تعريف الوحدة املؤسس���ية بأهنا كيان 
اقتص���ادي تتواف���ر لديه القدرة يف حد ذاته، على امتالك األصول، وحتمُّل الِذمم، وأداء أنش���طة اقتصادية، 

والدخول يف معامالت مع كيانات أخرى.
تتصف الوحدة املؤسس���ية باملواصفات الرئيس���ية التالية: )أ( أهنا مؤهلة ألن متلك سلعًا   -18-2
وأصواًل يف حد ذاهتا ولذلك تستطيع أن تتبادل مع وحدات مؤسسية أخرى ملكية هذه السلع أو األصول؛ 
)ب( أهنا قادرة على اختاذ قرارات اقتصادية وعلى القيام بأنش���طة اقتصادية تتحمل هي نفس���ها مس���ؤولية 
مباشرة عنها وتكون مساءلة أمام القانون؛ )ج( أهنا قادرة على حتمُّل ِذمم يف حد ذاهتا أو حتّمل مسؤوليات 
أخرى أو التزامات يف املس���تقبل وإبرام العقود؛ )د( إما أن تكون لدى الوحدة املؤسس���ية جمموعة كاملة 
من احلسابات، مبا يف ذلك موازنة األصول واخلصوم، أو رمبا ميكن، وأن يكون ذا معىن، من وجهة النظر 

االقتصادية أو القانونية، جتميع جمموعة كاملة من احلسابات هلذه الوحدة إذا لزم األمر.
يوج���د نوعان رئيس���يان من الوحدات يف الع���امل احلقيقي ميك���ن وصفهما بالوحدات   -19-2
املؤسس���ية. النوع األول من هذه الوحدات يتألف من أش���خاص أو جمموعات أش���خاص على شكل ُأسر 
معيش���ية. والن���وع الثاين من الوحدات كيانات قانونية أو اجتماعية يعت���رف القانون أو املجتمع بوجودها 
مس���تقلة ع���ن األش���خاص، أو الكيانات األخ���رى، اليت ميكن أن متلكه���ا أو تتحكم فيها؛ وتش���مل هذه 
الوحدات الش���ركات واملؤسسات غري الرحبية والوحدات احلكومية. هذه الوحدات مسؤولة ومساءلة عن 
الق���رارات االقتصادي���ة اليت تتخذها واألفعال اليت ميكن أن تقوم هبا، مع أن اس���تقالهلا رمبا يكون مقيدًا إىل 
حد ما من ِقَبل وحدات مؤسس���ية أخرى: فالش���ركات، مثاًل، يتحكم هبا يف النهاية املس���امهون فيها. وقد 
تتصرف بعض املنشآت غري املتمتعة بالشخصية القانونية اليت تعود ملكيتها إىل اأُلسر املعيشية أو الوحدات 
احلكومي���ة إىل ح���د كبري بنفس الطريقة اليت تتصرف هبا الش���ركات، وتعامل هذه الوحدات كأهنا أش���باه 

شركات حينما تكون هلا جمموعات كاملة من احلسابات.
تعّرف اأُلس���رة املعيش���ية بأهنا جمموعة صغرية من األشخاص يشتركون يف نفس املكان   -20-2
عون بعض أو كل إيراداهتم وثرواهتم ويستهلكون أنواعًا معينة من السلع واخلدمات  الذي يعيشون فيه وجيمِّ

استهالكًا مجاعيًا، يتركز معظمه يف اإلسكان والغذاء.
ال ُيعامل أفراد اأُلسرة املعيشية املتعددة األفراد كوحدات مؤسسية منفصلة. وكثري من   -21-2
األصول ميلكها، أو اخلصوم يتكبدها، اثنان أو أكثر من أعضاء نفس اأُلس���رة بصورة مجاعية، بينما ميكن 
جتميع بعض أو كل اإليرادات اليت يتلقاها أفراد اأُلس���رة منفردين لفائدة مجيع األفراد. عالوة على ذلك، 
ميك���ن أن ُتتخ���ذ قرارات كثرية متعلقة بالنفقات، ال س���يما ما يتصل منها باس���تهالك الغذاء أو اإلس���كان 
بصورة مجاعية لألس���رة ككل. لذلك رمبا يكون مس���تحياًل وضع موازنات ذات معىن أو حسابات أخرى 
ألفراد اأُلس���رة املعيش���ية على أس���اس فردي. هلذه األسباب جيب معاملة اأُلس���رة املعيشية ككل باعتبارها 
وحدة مؤسسية، بداًل من معاملة أفراد هذه اأُلسرة كالًّ على حدة. وتعامل املنشأة غري املتمتعة بالشخصية 
 القانوني���ة، ال���يت ميلكها فرد أو أكثر من أفراد اأُلس���رة نفس���ها باعتبارها جزًءا ال يتجزأ من تلك اأُلس���رة 
ال كوحدة مؤسس���ية مستقلة، إالَّ عندما توجد جمموعة كاملة من احلسابات ويف هذه احلالة تعامل املنشأة 

كأهنا شبه شركة.
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يتأل���ف االقتص���اد املحلي من جمم���وع الوحدات املؤسس���ية املقيمة يف ه���ذا االقتصاد   -22-2
واملجّمعة يف مخس���ة قطاعات مؤسس���ية ال يستبعد بعضها بعضًا. واملعيار الكامن وراء جتميع الوحدات يف 

قطاعات هو جتانس هذه الوحدات فيما يتعلق باألهداف االقتصادية، والوظائف الرئيسية، والسلوك.
تعترب الكيانات التالية وحدات مؤسسية للقطاع غري املايل وتعترب متصلة هبذا املنشور:   -23-2
الكيانات القانونية اليت توجد هلا جمموعة كاملة من احلس���ابات وتكون مس���تقلة يف اختاذ  )أ( 

قراراهتا:
الش���ركات: كيانات قانونية مس���ّجلة كش���خصيات اعتبارية لغرض إنتاج السلع   ’1‘
واخلدمات للسوق، وميكن أن تكون مصدرًا للربح أو مكسب مايل آخر ملالكيها 
وهي مملوكة للمسامهني ملكية مجاعية ويكون هلم سلطة تعيني املديرين املسؤولني 

عن اإلدارة العامة هلذه الوحدات؛
الكيانات األخرى املتمتعة بالشخصية القانونية: كيانات قانونية مسّجلة يف أشكال   ’2‘
أخرى كاجلمعيات التعاونية، والش���راكات املحدودة املسؤولية، واملؤسسات غري 
اهلادفة للربح، اليت ُتعامل كلها كش���ركات مبوجب نظام احلس���ابات القومية لعام 

 :2008
اجلمعي���ات التعاوني���ة: كيانات يكون لكل مالك فيها حصة مس���اوية يف   - أ 

امللكية حلصة كل مالك آخر؛
الشراكات املحدودة املسؤولية: يكون الشركاء يف هذه املنشآت مالكني   - ب 

ومديرين يف آن واحد ويتحملون مسؤولية حمدودة قانونًا؛
ل لغرض إنتاج سلع  املؤسس���ات غري اهلادفة للربح: كيانات قانونية تشكَّ  - ج 
وخدمات لكن أرباحها ال ميكن أن تكون مصدر إيرادات للوحدات اليت 

متلكها؛
أشباه الشركات: كيانات قانونية تنشئها ُأسر معيشية أو وحدات حكومية إلنتاج   ’3‘
سلع وخدمات للسوق. وميكن أن تشمل وكاالت عامة تشكل جزًءا من احلكومة 
العامة أو ملكيات فردية أو ش���راكات متلكها ُأس���ر معيش���ية. لكن هذه املنشآت 
اليت ال تتمتع بالشخصية القانونية تعمل من مجيع اجلهات )أو ما يقرب من مجيع 
اجلهات( كما لو كانت ش���ركة متمتعة بالشخصية القانونية؛ لذلك تسمى أشباه 
الش���ركات. وإما أن حتتفظ كل وحدة مبجموعة كاملة من حس���ابات معامالهتا 
أو ميكن أن جتمِّع جمموعة كاملة من احلسابات إذا كان ذلك مطلوبًا، وهذه هي 
طريقة ذات معىن مناس���ب. وتشمل أشباه الشركات هذه مع الشركات يف نظام 

احلسابات القومية لعام 2008؛
وح���دات اإلنتاج اليت ال حتتف���ظ بالضرورة مبجموعة كاملة من احلس���ابات ولكنها تعترب  )ب( 
تقليديًا مس���تقلة يف اختاذ قراراهتا: هذه الوحدات منش���آت غري متمتعة بش���خصية قانونية 
متلكها ُأس���ر معيش���ية تعمل يف إنتاج السلع واخلدمات الستخدامها النهائي هي نفسها أو 

لبيعها، ولكنها ليست منفصلة قانونيًا عن اأُلسر املعيشية اليت متلكها.
يف معظم احلاالت تكون الوحدة املؤسسية كيانًا قانونيًا واحدًا. غري أن بعض الشركات   -24-2
ميكن أن تتألف من كيانات قانونية ُوضعت ألغراض مالئمة كأن تكون ملجأ من الضرائب أو ألس���باب 
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إدارية أخرى. ويف هذه احلاالت ليس من املالئم وال من الضروري، ألغراض إحصائية، أن يعترب كل كيان 
قانوين وحدة مؤسسية مستقلة.

إذا كان ملنش���أة نش���اط رئيس���ي تدعمه وحدات تعمل يف أنش���طة مساعدة فقط وهي   -25-2
 مس���ّجلة ككيان���ات قانونية مس���تقلة، ينبغ���ي أالَّ تعامل هذه الكيانات كمؤسس���ات مس���تقلة إالَّ عندما: 
)أ( ميكن مالحظة هذه الوحدات إحصائيًا )أن تكون لديها حس���ابات مس���تقلة ألنش���طة إنتاجها متاحة 

بُيسر(، أو )ب( أن تكون يف موقع جغرايف خمتلف عن موقع املنشأة اليت ختدمها.
نظرًا إىل أن تصنيف القطاعات املؤسسية مييز بني القطاع غري املايل والقطاع املايل، من   -26-2
الضروري تعريف وحدتني مؤسسيتني مستقلتني للكيان الذي يعمل يف أنشطة غري مالية ويف أنشطة مالية 
ما دامت احلس���ابات املالية واملوازنات الضرورية متاحة لكل منهما. ويلزم إنش���اء وحدة مالية ووحدة غري 
مالية حىت وإن كانت هلما جمتمعتني مجيع اخلصائل األخرى للوحدة املؤسس���ية وُجمِّعت هلما حس���ابات 

كوحدة واحدة.

مجموعة املنشآت  -  2

ل جمموعة لتحقيق ميزات اقتصادية،  املنشآت اليت تكون حتت سيطرة نفس املالك تشكِّ  -27-2
كوفورات احلجم، والسيطرة على سوق أوسع، وزيادة اإلنتاجية املحلية بواسطة إدارة جتارية أكثر فعالية. 
ويؤدي دمج االقتصادات إىل تش���كيل جمموعات عمودية حبيث تتوىل منش���أة السيطرة على منشأة أخرى 
ُتنتج مواد خام أو منتجات شبه مصّنعة )التكامل اخللفي( أو توّزع وتبيع املنتج النهائي )التكامل األمامي(.

جمموعة املنش���آت هي جمموعة من منش���آت تس���يطر عليها جمموعة رئيس���ية. وتكون   -28-2
املجموعة الرئيس���ية الوحدة القانونية اأُلم اليت ال تس���يطر عليها أية وحدة قانونية أخرى بصورة مباشرة أو 
غ���ري مباش���رة. وميكن أن يك���ون لديها أكثر من مركز واحد الختاذ القرارات، ال س���يما القرارات املتعلقة 
بسياس���ة اإلنتاج والبيع واألرباح، أو ميكن أن تك���ون هلا جوانب مركزية معينة لإلدارة املالية والضرائب. 

ل كيانًا اقتصاديًا خمّواًل باختاذ خيارات ال سيما ما يتعلق بالوحدات اليت تضمها حتت جناحها. وتشكِّ
ألغ���راض مالحظات وحتليالت معينة، يكون م���ن املفيد والضروري يف بعض األحيان   -29-2
دراس���ة الصالت بني منش���آت معينة وجتميع املنشآت اليت تكون بينها صالت قوية بعضها مع بعض. ومن 
املفيد أيضًا االعتراف جبميع )األغلبية واألقلية( الصالت بني املجموعة الرئيسية واملنشآت اليت تسيطر عليها 
هذه املجموعة بواس���طة ش���بكة الوحدات الفرعية ودون الفرعية. فهذا ميّكن من تصوير تنظيم املجموعة 

بأكمله.
وحدة جمموعة املنش���آت مفيدة بوجه خاص للتحليالت املالية ولدراس���ة اس���تراتيجية   -30-2
الش���ركة، ولكنها متنوعة كثريًا جدًا يف طبيعتها وبعيدة جدًا عن االس���تقرار العتمادها كوحدة مركزية 

للمراقبة والتحليل فهذه تظل يف حدود املنشآة.

املنشأة  -  3

ُتعرف الوحدة املؤسس���ية بوصفها منتجة للس���لع واخلدمات بأهنا منشأة. واملنشأة جهة   -31-2
فاعلة اقتصادية ولديها اس���تقالل فيما يتعلق باختاذ قراراهتا املالية واالس���تثمارية، وهي كذلك لديها سلطة 
وعليها مسؤولية ختصيص املوارد إلنتاج السلع واخلدمات. وميكنها أن تعمل يف واحد أو أكثر من األنشطة 

االقتصادية يف موقع أو أكثر. وميكن أن تكون املنشأة وحدة قانونية واحدة.
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ل وحدة تنظيمية إلنتاج السلع أو اخلدمات، وتستفيد  املنشأة أصغر وحدة قانونية تشكِّ  -32-2
من درجة معينة من االس���تقالل يف اختاذ القرارات، ال س���يما فيما يتعلق بتخصيص مواردها اجلارية. لذلك 
ميكن أن تكون املنشأة شركة )أو شبه شركة(، أو مؤسسة غري هادفة للربح، أو منشأة ال تتمتع بشخصية 
قانونية. فاملنش���آت اليت هي على شكل ش���ركات ومؤسسات غري هادفة للربح وحدات مؤسسية كاملة. 
ومن جهة أخرى يش���ري مصطلح “املنش���أة غري املتمتعة بالشخصية القانونية” إىل وحدة مؤسسية - أسرة 

معيشية أو وحدة حكومية - فقط بقدر ما تتصف به من إنتاج السلع واخلدمات.
املنش���أة هي الوحدة اإلحصائية األساس���ية اليت ُيحتفظ فيها جبمي���ع املعلومات املتصلة   -33-2
بأنش���طتها اإلنتاجية ومعامالهتا، مبا يف ذلك احلس���ابات املالية واملوازنات ومنها ُتس���تمد املعامالت الدولية 
واملوق���ف االس���تثماري ال���دويل )حينما يكون ذل���ك منطبقًا(، واملواق���ف املالية املوحدة وص���ايف قيمتها. 

وُتستخدم أيضًا لتصنيف القطاع املؤسسي يف نظام احلسابات القومية لعام 2008.
لتتاب���ع س���ياق حس���ابات القطاع املؤسس���ي، تكون املنش���أة هي الوح���دة اإلحصائية   -34-2
األساس���ية. أما يف حس���ابات اإلنتاج فمع أن املنش���أة ميكن أن تكون الوحدة اإلحصائية األساسية، يفّضل 

استخدام املؤسسة لغرضني اثنني:
تعيني فئات من األنشطة االقتصادية أكثر تفصياًل ومن مث أكثر جتانسًا؛ )أ( 

إعداد اإلحصاءات اإلقليمية. )ب( 

املؤسسة  -  4

تعرَّف املؤسس���ة بأهنا منش���أة أو جزء من منش���أة تقع يف موقع واحد وتعمل يف نشاط   -35-2
إنتاجي واحد أو يشّكل نشاطها اإلنتاجي الرئيسي معظم القيمة املضافة اليت تنتجها.

تعرَّف املؤسس���ة يف األحوال املثالية بأهنا وحدة اقتصادية تعمل حتت ملكية أو س���يطرة   -36-2
جه���ة معين���ة واحدة أي أهنا حتت كيان قانوين واحد، وتعمل يف نش���اط اقتصادي واحد أو يس���يطر على 
إنتاجها نشاط اقتصادي واحد يف موقع جغرايف واحد. فاملناجم واملصانع والورش أمثلة على هذه املؤسسة. 
وهذا املفهوم املثايل للمؤسس���ة ينطبق على كثري من األوضاع اليت يواجهها املش���تغلون يف االس���تقصاءات 

الصناعية، ال سيما يف الصناعة التحويلية.
مع أن تعريف املؤسس���ة يس���مح بإمكانية وجود نشاط ثانوي واحد أو أكثر تقوم به،   -37-2
ينبغي أن يكون حجم هذا النش���اط صغريًا باملقارنة مع نش���اطها الرئيس���ي. فإذا كان مثة نشاط ثانوي يف 
املؤسس���ة يعادل يف األمهية أو يقترب من التعادل يف األمهية مع النش���اط الرئيس���ي فإن الوحدة تصبح أشبه 
بالوحدة املحلية. وينبغي تقس���يمها لكي يعامل النش���اط الثانوي بأنه حادث داخل مؤسس���ة مس���تقلة عن 

املؤسسة اليت جيري فيها النشاط الرئيسي.
يف حالة معظم املحال التجارية الصغرية واملتوس���طة احلجم تكون املنش���أة واملؤسس���ة   -38-2
متماثلتني. فبعض املؤسسات كبرية ومعقدة وهلا أنواع خمتلفة من األنشطة االقتصادية اليت تقوم هبا يف مواقع 
خمتلفة. وينبغي تقس���يم هذه املنش���آت إىل واحدة أو أكثر من املؤسسات بشرط أن يتسىن تعريف وحدات 
اإلنتاج األصغر حجمًا واألكثر جتانس���ًا اليت ميكن جتميع بيانات إنتاجية ذات معىن هلا. وألن املؤسس���ات 
التابعة ملنش���أة متعددة املؤسس���ات تش���كل جزًءا من الكيان القانوين نفسه، ال ميكن أن ُتعزى معامالت أو 
مواقف مالية دائمًا ملوقع معني أو نش���اط معني؛ ومن مث تكون املنش���أة أكثر مناس���بة لتجميع اإلحصاءات 

املالية.
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املؤسس���ة مفي���دة بوجه خاص كوح���دة إحصائية لتجميع ونش���ر املعلوم���ات املتصلة   -39-2
بأنشطتها اإلنتاجية، اليت ميكن أن تشمل ما يلي:

إنتاج الس���لع واخلدمات واإليرادات اآلتية من بيع الس���لع واخلدم���ات، ومجيع التكاليف  )أ( 
املرتبط���ة هبا مبا يف ذلك رواتب املوظفني والضرائب على اإلنتاج والواردات، واإلعانات، 

واالستهالك، وفوائض التشغيل ذات املعىن؛
معلومات التوظيف كعدد املوظفني وأنواع املوظفني والساعات اليت يعملون فيها؛ )ب( 

رصيد رأس املال غري املايل املستخدم؛ )ج( 
التغريات يف املخزونات وجمموع تكوين رأس املال الثابت القائم. )د( 

وحدات إحصائية أخرى  -  5

جيم���ع مفهوم املؤسس���ة بني ُبعد نوع النش���اط وُبع���د املوقع. وهو يس���تند إىل افتراض   -40-2
أن هدف الربنامج اإلحصائي هو جتميع بيانات مصّنفة حبس���ب النش���اط وحبس���ب املنطقة اجلغرافية. ويف 
الظروف اليت تلزم فيها الدقة بالنس���بة للُبعد اجلغرايف أو ُبعد النش���اط، توجد وحدات أخرى رمبا تستخدم 

كوحدات إحصائية لتجميع إحصاءات اإلنتاج أو اإلحصاءات املتصلة باإلنتاج.
وحدة نوع النشاط )أ( 

بناًء على الطريقة اليت ُتنش���أ هبا املنش���أة وتعّرف رمبا يكون مثة من قبل درجة معينة من   -41-2
التجانس فيما يتعلق بأنش���طتها االقتصادية؛ غري أن بعض اإلحص���اءات، كإحصاءات اإلنتاج يف اجلداول 
العامة ويف جداول معامالت املدخالت واملخرجات بوجه خاص، رمبا تستدعي درجة أعلى من التجانس. 
وهلذا الغرض، أُنشئت وحدة نوع النشاط هذه. فهي متّكن اإلحصائيني من جتميع إحصاءات تتحلى بأكرب 
قدر ممكن من التجانس فيما يتعلق باألنشطة االقتصادية دون قيود على التوزيع اجلغرايف. إلنشاء وحدات 

متجانسة على هذا النحو جيب تقسيم املنشأة إىل أجزاء أضيق وأكثر جتانسًا.
وحدة نوع النش���اط منش���أة أو جزء من منش���أة تعمل يف نوع واحد من أنواع نشاط   -42-2
اإلنتاج أو يش���ّكل نش���اطها اإلنتاجي الرئيس���ي معظم القيمة املضافة اليت ُتنتجها. ويف حالة وحدة كهذه، 

كما هي مقارنة مع املؤسسة، ال ُيفرض أي قيد على املنطقة اجلغرافية اليت ُينفذ فيها هذا النشاط.
اهلدف من إنشاء وحدات نوع النشاط هو تلبية متطلب التجانس إىل أكرب حد ممكن.   -43-2
غ���ري أن���ه ال ينبغي إمهال املطلبني اآلخرين، ومها توافر البيانات واهليكل التنظيمي. فتقس���يم املنش���آت إىل 
وحدات نوع النش���اط ينطوي على مبادلة تش���مل جتانس األنش���طة االقتصادية من جهة وتوافر البيانات 
واهليكل التنظيمي من جهة أخرى. ويف معظم احلاالت تكون املطالب الثالثة مترابطة: فكلما ازداد جتانس 
الوحدة َقّل توفُّر البيانات وَقّل احتمال فهم الوحدة باعتبارها كيانا مستقاًل يف املنظمة. ومع أن من الصعب 
اإلشارة إىل أي مدى ينبغي أن يصل التقسيم، من املؤكد أنه جيب أالَّ يصل إىل النقطة اليت تتوقف عندها 

الكيانات املنشأة عن كوهنا جهات فاعلة يف إجراء املعامالت يف االقتصاد.
إن وح���دة نوع النش���اط، باعتبارها وح���دة إحصائية، مفيدة ل���دى جتميع إحصاءات   -44-2
اإلنتاج حيث ال يكون مطلوبًا تقس���يم أنش���طة املنشأة على أساس جغرايف. فلديها التجانس الالزم املتصل 
بالنش���اط. وجي���ب، حبكم التعريف، أن تتكون كل منش���أة من وحدة واح���دة أو أكثر من وحدات نوع 
النش���اط. وعندما ُتقس���م املنشأة إىل وحدتني أو أكثر من وحدات نوع النشاط، جيب أن تكون الوحدات 
الناجتة أكثر جتانس���ًا من حيث هيكل تكلفة املخرجات وتكنولوجيا اإلنتاج مما كانت عليه املنش���أة ككل. 
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وجيب أن يكون نظام املعلومات يف املنشأة قادرًا على بيان أو حساب قيمة إنتاج كل وحدة من وحدات 
نوع النش���اط على األقل، واالستهالك الوسيط، وتكاليف اليد العاملة، وفائض التشغيل والعمالة وتكوين 

رأس املال الثابت اإلمجايل.
ميك���ن لوحدات نوع النش���اط اليت تقع حتت عنوان بعينه يف نظ���ام التصنيف الصناعي   -45-2
ال���دويل املوّحد جلميع األنش���طة االقتصادية، التنقي���ح 4، أن تنتج منتجات خارج املجموعة املتجانس���ة، 
حلس���اب أنش���طة ثانوية متصلة هبذه الوحدات ال ميكن تعريفها بأهنا منفصلة عن غريها بناًء على ِسجالت 
املحاس���بة املتاحة. وعلى العكس من ذلك ال ميكن لوحدات نوع النش���اط، املصّنفة حتت عنوان معني يف 
نظام التصنيف على أساس النشاط الرئيسي، أن ُتنتج جمموع خمرجات املجموعات املتجانسة من منتجات 
حمددة ألنه ميكن إنتاج نفس هذه املنتجات بواس���طة أنش���طة ثانوية لوحدات نوع من أنواع النش���اط تقع 
حتت عنوان تصنيف آخر معني. وميكن أن تكون وحدة نوع النش���اط أو ال تكون وحدة لتقدمي التقارير، 

وذلك يتوقف على تنظيم حسابات املنشأة اليت تغطيها.
الوحدة املحلية )ب( 

غالبًا ما تعمل املنش���أة يف نش���اط إنتاجي يف أكثر من موقع واحد، ولغرض ما ميكن أن   -46-2
يكون من املفيد تقس���يمها بناًء على ذلك. ومن هنا تعّرف الوحدة املحلية بأهنا منش���أة، أو جزء من منشأة 
)مثاًل، كورشة، أو مصنع أو مستودع أو مكتب أو منجم أو حمطة نقل(، تعمل يف نشاط إنتاجي من موقع 

واحد أو أكثر.
ميك���ن تفس���ري مصطلح “املوق���ع”، كما يبدو يف تعري���ف الوحدة املحلية واملؤسس���ة   -47-2

بطريقتني خمتلفتني، مها:
كمج���رد موقع باملع���ىن الضّيق للكلمة أي موقع حمّدد، كأن يكون عنوانًا ملؤسس���ة فردية  )أ( 
مث���اًل أو ح���ىت غرفة يف مبىن مكاتب متعدد األدوار. وقد حيدث أن يعامل موقعان أو أكثر 
غري متجاورين على زاوية احلي نفس���ه، أو ال يفصل بينهما إالَّ الش���ارع، باعتبارمها موقعًا 
واحدًا إذا مل حتتفظ اإلدارة بس���جالت مس���تقلة لكل موقع على حدة. وينبغي بوجه عام 
أن تكون املس���افة بني املوقعني كبرية جدًا لكي تربر حتديد موقع منفصل، ال سيما عندما 

يقع املوقعان يف منطقة جغرافية خمتلفة بالغة التفصيل جلمع سلسلة من البيانات منها؛
كتجمي���ع ل���كل املواقع اليت ختص منش���أة يف منطق���ة جغرافية. وإن تعري���ف هذه الوحدة  )ب( 
اإلحصائي���ة ميّكن م���ن التمييز ب���ني املقاطعات، والوالي���ات، واملحافظ���ات، والبلديات، 
والبل���دات، وحىت الكيان���ات األصغر من ذلك كاحلارات املتش���ابكة يف املدينة أو البلدة. 
لذلك إذا ُنفذت األنش���طة يف موقعني أو أكثر يف نفس البلدية، مثاًل، أو البلدة أو منطقة 
جغرافية مقيدة مش���اهبة لذلك، فإن تغطي���ة مجيع املواقع يف وحدة حملية واحدة أمر مقبول 

من حيث مفهوم الوحدة املحلية.
فأي من هذين التفس���ريين س���ُيطبق، هذه مس���ألة تتوقف على اإلحصاءات املعنية. فإذا   -48-2
ُأريد، مثاًل، حساب عدد املصانع أو املدارس يف منطقة معينة، أو حتليل عمليات اإلنتاج، فإن اعتبار املوقع 
كموقع منفرد يكون وحدة مالئمة؛ أما إذا كانت العمالة، من جهة أخرى، هي موضوع اإلحصاءات فإن 
مجيع املواقع التابعة ملنشأة معينة يف أصغر منطقة جغرافية ميكن أن تعترب وحدة حملية واحدة. غري أن تعريف 
املوقع الذي يقرر اعتماده جيب أن يكون تعريفًا يس���مح بتحليل مجيع البيانات ذات الصلة اليت ُتجمع منه 

بصورة متكاملة.
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)ج( وحدة نوع النشاط املحلية

وحدة نوع النشاط املحلية هي جزء من وحدة نوع نشاط تتصل بوحدة حملية. وجيب   -49-2
أن يكون يف كل وحدة نوع نش���اط وحدة نوع نش���اط حملية واحدة على األقل؛ غري أنه ميكن أن تتألف 
وحدة نوع النشاط من جمموعة أجزاء لوحدة أو وحدات حملية. ومن جهة أخرى ميكن أن تشكل الوحدة 
املحلي���ة يف ظ���روف معينة جمموعة من الوحدات املس���اعدة فقط. ويف هذه احلالة يوصي نظام احلس���ابات 
القومية لعام 2008 بأن تعامل هذه الوحدات املساعدة كمؤسسات. وتكون وحدة نوع النشاط املحلية 

متطابقة مع املؤسسة.
م يف اجلدول الث���اين - 1، والعالقات بني  العالق���ة ب���ني مفهومي النش���اط واملوقع ُتق���دَّ  -50-2

األنواع املختلفة من الوحدات اإلحصائية ُتشرح يف الشكل الثاين - 1.
الوحدة املساعدة )د( 

النش���اط اإلنتاجي الذي ُيضطلع به لغرض وحي���د فقط، وهو إنتاج واحد أو أكثر من   -51-2
أنواع اخلدمات املش���تركة لالس���تهالك الوسيط داخل املنشأة يعرَّف بأنه نشاط مساعد. وهذه هي أنشطة 
داعمة يضطلع هبا يف املنش���أة بغية إجياد ش���روط ميكن أن ُتربط هبا األنش���طة الرئيسية أو األنشطة الثانوية. 
ومن األمثلة على األنش���طة املس���اعدة ما يلي: حفظ الِسجالت، االتصاالت، شراء املواد واملعدات، إدارة 
ح أن تكون الزمة إىل حد ما أو غريه يف معظم  شؤون املوظفني، التخزين، إخل. هذه يف الواقع خدمات يرجَّ

املنشآت، أيًّا كانت طبيعة أنشطتها الرئيسية.

الجدول الثاني - 1

العالقة بني مفهومي النشاط واملوقع

موقع واحد فقطموقع واحد أو أكثر

نشاط واحد أو أكثر

وحدة محليةمجموعة منشآت

منشأة

وحدة مؤسسية

وحدة نوع نشاط محليةوحدة نوع نشاطنشاط واحد

اهلدف الرئيس���ي لإلحصاءات االقتصادية اليت ُتجمع باس���تخدام وحدات إحصائية هو   -52-2
تصوير الظاهرة االقتصادية بأكرب قدر ممكن من الواقعية، وهذا يتطلب معاملة النش���اط املس���اعد باعتباره 
جزًءا ال يتجزأ من املؤسسات أو املنشأة اليت خيدمها هذا النشاط ألن النشاط املساعد إمنا ُيتخذ ال حلد ذاته، 
ولكن ُيتخذ دعمًا للنشاط الرئيسي أو الثانوي الذي هو مرتبط به. وهذا يعين أنه ال املدخالت يف األنشطة 
املساعدة وال خمرجاهتا ُتسّجل على ِحدة من هذه املدخالت اليت تستهلكها األنشطة اإلنتاجية الرئيسية أو 
الثانوية واملخرجات اليت تنتجها. وإن معاملة النشاط املساعد هبذه الطريقة هلا امليزة التالية: تسّجل عمليات 
اإلنتاج بالطريقة اليت يؤديها هبا املنتجون، مع احترام خياراهتم ألداء هذه األنش���طة املس���اعدة هم أنفسهم 
أو التعاقد على أدائها مع جهة خارجية. عالوة على ذلك، يرّكز هذا النهج على وصف عمليات اإلنتاج 
كما هي منّظمة يف الواقع، مع جتاهل اهلياكل القانونية اليت ُوضعت ألسباب خمتلفة. وإن ميزة دمج األنشطة 
املس���اعدة يف املؤسسات/املنش���أة اليت تدعمها هي أهنا تس���مح بتصوير اهليكل الفعلي لالقتصاد فيما يتعلق 

بالتخصص أو دمج عمليات اإلنتاج.
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مع أن هذا النهج يصّور عملية اإلنتاج كما يؤديها املنتجون، فإن له املساوئ التالية:  -53-2
نظ���رًا إىل أن النش���اط املس���اعد موّحد مع النش���اط االقتصادي للمؤسس���ة اليت خيدمها،   )أ( 
ال ُيعترف به بناًء على تصنيف نشاطها نفسه؛ ونتيجة لذلك ال ُيعترف بإنتاجها وال يسّجل 
مس���تقاًل. وهذه املعاملة ال تسمح بتقييم مسامهة األنشطة املساعدة ودورها يف االقتصاد، 
ولذلك ال ُيفصح عن التفّس���خ اهليكلي للناتج املحلي اإلمجايل يف النشاط االقتصادي على 

الوجه الصحيح؛
ال ميك���ن جتمي���ع الناتج املحل���ي اإلمجايل اإلقليمي بدق���ة عندما توجد الوح���دة اليت تقوم  )ب( 

باألنشطة املساعدة واملؤسسات اليت ختدمها يف مناطق خمتلفة.
للتغل���ب على هذه املس���اوئ املذكورة أع���اله ميكن أن يكون من املس���تصوب واملفيد   -54-2
االعتراف بالوحدة اليت تقوم باألنشطة املساعدة باعتبارها مؤسسة مستقلة - أي أهنا مؤسسة مساعدة - 

يف احلاالت التالية، وهي: 
عندما ميكن مراقبة املؤسس���ة اليت تقوم بأنشطة مساعدة مراقبة إحصائية، نتيجة حلقيقة أن  )أ( 

هلا حسابات مستقلة لإلنتاج الذي ُتنتجه متوافرة بسهولة؛
عندم���ا تكون الوحدات املس���اعدة يف مواق���ع جغرافية خمتلفة عن مواقع املؤسس���ات اليت  )ب( 
ختدمها. ينبغي أن ختصص املؤسسة املساعدة للتصنيف الصناعي املطابق لنشاطها الرئيسي.

ينبغ���ي االعتراف بالوحدات اليت تقوم بأنش���طة مس���اعدة كمؤسس���ات مس���تقلة، يف   -55-2
احلاالت املذكورة أعاله فقط عندما يكون نظام املعلومات يف املؤسس���ة قادرًا على بيان قيمة االس���تهالك 
الوس���يط على األق���ل، وتعويض املوظفني، وتكوين رأس املال الثابت القائ���م، واليد العاملة. وال ينبغي أن 

الشكل الثاني - 1

العالقات بني مختلف أنواع الوحدات اإلحصائية

الوحدات اإلحصائية

املنشأة

الوحدة املحلية

وحدة نوع النشاط

مجموعة املنشآت

املؤسسة
(وحدة نوع 

نشاط محلية)

الوحدات اإلدارية

املجموعة املالية

الوحدة القانونية

الوحدة القانونية املحلية

الوحدة املؤسسية

الحسابات القومية
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ُيكلف اإلحصائيون ببذل جهود اس���تثنائية إلنش���اء مؤسسات مستقلة اصطناعية هلذه األنشطة ما مل تتوافر 
بيانات أساسية مناسبة.

ينبغي أن يستمد ناتج املؤسسة املساعدة على أساس جمموع التكاليف، مبعىن أن يكون   -56-2
على أس���اس مجيع تكاليف إنتاجها، مبا يف ذلك تكاليف رأس املال املس���تخدم يف اإلنتاج. وس���وف يعترب 
الناتج ناجتًا س���وقيًا عندما تكون املنش���أة اأُلم منشأة سوقية، وناجتًا غري سوقي خبالف ذلك. ويعامل ناتج 
الوحدة املس���اعدة باعتباره اس���تهالكًا وسيطًا للمؤسسات اليت ختدمها، وينبغي ختصيصه باستخدام مؤشر 

مالئم مثل القيمة املضافة، مثاًل، أو الناتج أو اليد العاملة يف تلك املؤسسات )انظر اإلطار الثاين - 1(.

اإلطار الثاني - 1

ناتج النشاط املساعد وتخصيصه للمؤسسات

املثال الذي ُنظر فيه يف الحالة 1 أدناه يتعلق بمنشـأة فيها مؤسستان ومقر رئاسة واحد )النشاط 
املسـاعد(. ولتبسـيط املسـألة ُيفرتض أن نواتج املؤسسـات كلها موّجهة إىل السـوق لكي يتسنى 
اشـتقاق هذه النواتج من املبيعات. وينبغي أن تكون القيمة املضافة عىل الصعيد الوطني للمنشأة 

كما ييل:

= الناتج 1 + الناتج 2 - مجموع االستهالك الوسيط القيمة املضافة 

)30+30+100( -100+200 =  

140 =  

الحالة 1

 منشأة وفيها مؤسستان ووحدة مقر رئاسة واحدة 
)نشاط مساعد(

منشأة تتألف من

مقر الرئاسةاملؤسسة 2املؤسسة 1

االستهالك الوسيط 3 = 30االستهالك الوسيط 2 = 30االستهالك الوسيط 1 = 100

القيمة املضافة 3 = 15القيمة املضافة 2 = 70القيمة املضافة 1 = 100

)تعويضات املوظفني، واستهالك 

رأس املال الثابت والرضائب 

األخرى عىل اإلنتاج = 15(

الناتج 3 )محسوباً( = 45الناتج 2 = 100الناتج 1 = 200

يف هذه الحالة، أنشطة وحدة الرئاسة )النشاط املساعد( يجب أن ُتعامل كما لو أنها ُتنفَّذ يف 
مؤسسة مسـتقلة وتصنّف وفقاً لنشاطها هي نفسها )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد 8211(. 
وينبغـي أن يـوزع ناتجها )املقّدر عىل أسـاس التكلفة( عـىل املؤسسـتني 1 و 2 اللتني تدعمهما، 
بالتناسـب مـع ناتجهما. وسـوف يعامل ناتج وحدة الرئاسـة املـوّزع عىل املؤسسـتني باعتباره 

استهالكهما الوسيط.

الحالة 2 تبني تخصيص ناتج وحدة الرئاسـة إىل كل مؤسسـة تدعمها )3/2 ناتج وحدة الرئاسـة 
ـُخصص إىل املؤسسـة 1 و 3/1 إىل املؤسسـة 2(. وقد ُوضع هذا التخصيص باسـتخدام الناتج باعتباره  ي

املؤرش.
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الوحدة املس���اعدة اليت يوجد مقرها يف اخلارج تعامل دائمًا باعتبارها وحدة مؤسس���ية   -57-2
مستقلة وتصّنف يف القطاع والصناعة وفقًا لنشاطها هي نفسها.

املنشآت متعددة األقاليم )هـ( 

تعم���ل بعض املنش���آت باعتباره���ا كيانًا حمكمًا ع���رب بضعة أقالي���م اقتصادية. ومع أن   -58-2 
هذه املنش���آت تقوم بأنش���طة كبرية يف أكثر من إقليم اقتصادي واحد ال ميكن تقس���يمها إىل منش���أة اأُلم 
ومنشأة فرع )أو منشآت فروع( بسبب هذه العملية املحكمة وما ُتسفر عنه من عجز عن فتح حسابات 
مس���تقلة يف كل إقليم. وتقوم هذه املنش���آت عادة بأنشطة عرب احلدود وتشمل خطوط مالحة، وشركات 
طريان، ومشاريع كهربائية - مائية وأهنارًا حدودية، وخطوط أنابيب، وجسورًا، وأنفاقًا، وأسالكًا ممتدة 

يف قاع البحار.
تتطل���ب احلكومات عادة تعيني كيانات مس���تقلة أو فروع يف كل إقليم اقتصادي بغية   -59-2
إجي���اد تنظي���م ونظام ضري�يب أكثر مالءمة. ونتيجة لذلك تنال املنش���آت متعددة األقاليم يف العادة نوعًا من 

املوافقة الرمسية على ترتيباهتا.
يف حالة املنشآت متعددة األقاليم، يفضل تعيني املنشأ اأُلم واملنشأة الفرع )أو املنشآت   -60-2
الف���روع(. وينبغ���ي، إن أمك���ن، تعريف املنش���آت يف كل إقليم م���ن أقاليم العمليات وفق���ًا ملبادئ تعيني 
الفروع. وإذا مل يكن هذا ممكنًا بس���بب كون العملية حمكمة جدًا حبيث ال ميكن فتح حس���ابات مستقلة، 
يكون من الضروري تقس���يم جمموع عمليات املنش���أة تقس���يمًا تناس���بيًا على األقاليم االقتصادية الفردية. 
وينبغي أن يرتكز العامل املس���تخدم يف هذا التقسيم التناس�يب على املعلومات املتاحة اليت تعكس مسامهات 
العمليات الفعلية. وميكّنا مثاًل، النظر يف تقس���يم أس���هم رأس املال، وإجراء تقس���يمات متساوية وتقسيمًا 
بناًء على العوامل التش���غيلية، كالوزن مثاًل، أو األجور. وعندما تقبل سلطات الضرائب الترتيبات املتعددة 
األقاليم، ميكن حتديد صيغة تناس���بية، ميكن أن تكون نقطة بداية لألغراض اإلحصائية. وإن تقس���يم املنشأة 

الحالة 2

معاملة وحدة الرئاسة )النشاط املساعد( كمؤسسة

 وحدة الرئاسة املؤسسة 2املؤسسة 1
)ُتعامل كمؤسسة(

 االستهالك الوسيط 1
100=

 االستهالك الوسيط 2 
30=

الناتج 3 ُيستهلك 
باعتباره االستهالك 
الوسيط )مخّصص 

بالتناسب مع الناتج(

 3/2 الناتج 3
30 +

 3/1 الناتج 3
15 +

 االستهالك الوسيط 3 
30=

القيمة املضافة 3 = 15القيمة املضافة 2 = 55القيمة املضافة 1 = 70

الناتج 3 )مقّدراً( = 45الناتج 2 = 100الناتج 1 = 200

بعـد التخصيـص، تبقى القيمة املضافة للمنشـأة كما كانت عليه من قبل، أي أنها تسـاوي القيمة 

املضافة 1+ القيمة املضافة 2 + القيمة املضافة 3 = 70+55+15=140، لكن القيمة املضافة لكل مؤسسة 

تنخفض بمقدار االستهالك الوسيط الذي تخصصه وحدة الرئاسة إليها.



التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية 2008  32

تقس���يمًا تناس���بيًا يعين أنه ينبغي تقسيم كل معاملة فتعطي منها حصة إىل كل مكون من مكونات اإلقليم 
االقتصادي.

حيد أحيانًا نش���اط اقتصادي يف إقليم يكون حتت س���يادة مشتركة لدولتني اثنتني ذوايت   -61-2
سيادة. واملسائل املتصلة بتسجيل األنشطة االقتصادية يف هذه احلالة تشبه املسائل اليت تثريها املنشأة متعددة 
األقاليم. وينبغي اس���تخدام تقنية التقس���يم التناس�يب نفسها للمنش���آت اليت تعمل يف مناطق خاضعة لسيادة 

مشتركة أو لوالية مشتركة.

الوحدات اإلحصائية لإلحصاءات الصناعية  - هاء 

يف حال���ة االس���تقصاءات ال���يت عوجلت يف ه���ذه التوصيات، ينبغي أن تك���ون الوحدة   -62-2
اإلحصائية هي املؤسسة وهذا هو الشيء املثايل. ويوصى باستخدام املؤسسة باعتبارها الوحدة اإلحصائية 
ألهنا هي الوحدة األكثر تفصياًل من حيث سلس���لة البيانات املطلوبة واليت تكون يف العادة متاحة. ولكي 
يكون هذا مفيدًا من الناحية التحليلية ينبغي جتميع البيانات املجموعة وفقًا خلصائص مثل نوع النش���اط، 

واملنطقة اجلغرافية، واحلجم، ومما ييسر هذا استخدام الوحدة املؤسسية.
غري أن مفهوم املؤسس���ة املثالية، يف الواقع ال ميكن تطبيقه دائمًا. فاملؤسس���ة ميكن أن   -63-2
تك���ون ج���زًءا من منش���أة تتعامل يف أكثر من نوع واحد من أنواع النش���اط يف موق���ع واحد وأن التنظيم 
���جالت للمنش���أة عل���ى حنو ال ميكن معه تطبي���ق وضع بيانات مس���تقلة فيما يتعلق  وممارس���ات ِحفظ السِِ
باملخرجات واملدخالت املقابلة هلا من فئات النش���اط املختلفة. ويف هذه احلالة، رمبا يكون من الضروري 
اس���تخدام الوحدة املحلية - أي القيام جبميع األنش���طة االقتصادية يف موقع واحد وحتت ملكية أو سيطرة 
واحدة - باعتبارها الوحدة اإلحصائية. غري أن كل نوع من أنواع النش���اط املختلفة اليت تقوم هبا وحدة 
حملي���ة يك���ون كبريًا وُينّفذ يف مؤسس���ة مس���تقلة أو إذا كانت معظم الكيان���ات القانونية يف موقف ميكنها 
من تقدمي تقارير عن أنش���طتها مس���تقلة، ينبغي أن ُتبذل جهود لتقسيم الوحدة املحلية إىل وحدات مقارنة 

باملؤسسات، ميكن تعيينها يف معظم احلاالت.
لذلك ينبغي أن يؤخذ تنظيم الوحدات املنتجة وممارس���ات حفظ ِس���جالهتا، وما ينتج   -64-2
عن ذلك من تقييد للبيانات املتاحة، يف احلس���بان لدى تعريف املنش���أة لألغ���راض العملية. لذلك، ُتعّرف 
املؤسس���ة تعريفًا عمليًا بأهنا جمموعة من األنش���طة واملوارد يديرها كيان مالك أو ُمسيطر واحد حنو إنتاج 
جمموعة من السلع واخلدمات تكون على أكرب جتانس ممكن، وتكون عادة يف موقع واحد لكنها ميكن يف 
بعض األحيان أن تنتش���ر يف منطقة أوسع، وتكون ِسجالت مستقلة متاحة هلا ميكن مبوجبها تقدمي بيانات 
ع���ن إنتاج هذه الس���لع واخلدم���ات واملواد واليد العاملة واملوارد املادية املس���تخدمة يف ذلك اإلنتاج. ومن 
ن من استخدام الوحدة نفسها جلميع اإلحصاءات املتعلقة بإنتاج السلع  ش���أن تعريف املؤسس���ة هذا أن ميكِّ
واخلدمات واملدخالت الوسيطة، واليد العاملة، واملوارد املادية لرأس املال املستخدمة هلذا الغرض. وحيثما 
ُتستخدم املؤسسة، من األمهية مبكان تعريفها تعريفًا متماثاًل يف كل استقصاء لكي تكون اإلحصاءات قابلة 

للمقارنة.
إن ربط تقس���يم املنشأة املتعددة املؤسسات إىل مؤسسات مبدى توافرالِسجالت ُيسفر   -65-2
ن  يف معظ���م احل���االت عن إقامة مؤسس���ات هي يف الواقع نفس الوحدات املحلي���ة. بعبارة أخرى، ال ُتمكِّ
الِسجالت املحتفظ هبا عادة ملجموعات أكثر جتانسًا من األنشطة اإلنتاجية أكثر مما تفعله الِسجالت اليت 
حتتفظ هبا املؤسسة يف مواقعها املستقلة. وُيسفر هذا عن إقامة منشآت غالبًا ما تشمل سلسلة من األنشطة 
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املتصل���ة بعضه���ا ببعض. غري أن���ه يف حالة الوحدات املحلي���ة الكبرية جدًا، اليت تعم���ل يف عدة أنواع من 
األنشطة، كما ُذكر يف الفقرة 2-63 أعاله، ينبغي أن ُتبذل جهود لتقسيمها إىل مؤسسات مستقلة للحد 
من سلسلة األنشطة املشمولة بكل وحدة لكي تصبح بعدد األنشطة املشمولة عادة باملؤسسات املستقلة.

يف حال���ة التعدي���ن، ينبغ���ي أن يكون تعريف املوقع على حنو َتش���مل مبوجبه املؤسس���ة   -66-2
جمموعة آبار املنش���أة وحماورها وُحفرها اليت تأخذ من ميدان واحد. وجيب أن تش���مل مجيع حمطات رفع 
درجة اخلام وحمطات حتسني اخلام املوجودة يف موقع املنجم كجزء من املؤسسة. ويف حالة منتجي الكهرباء 
والغاز واملاء جيب تعريف املؤسسة بأهنا تشمل حمطة اإلنتاج ونظام التوزيع املرتبط هبا، مبا يف ذلك الكهرباء 
امل���وّردة للصناعة وحمطات نق���ل التيار الكهربائي. غري أنه يف حالة املعلوم���ات اجلغرافية، رمبا ينبغي وضع 

حدود للمناطق املستخدمة ألغراض إحصائية.
بالنظر إىل طبيعة صناعات الكهرباء والغاز واملاء، رمبا يكون من املفيد حذف القس���م   -67-2
الرئيسي يف التصنيف الصناعي الدويل املوّحد من االستقصاء العام، ومجع املعلومات الالزمة من السلطات 
املس���ؤولة. وملنع وقوع تداخل أو حذف عند اس���تخدام هذه املمارسة، ينبغي حتديد مركز حمطات الطاقة 
الكهربائية اليت ُتنتج معظم إنتاجها لالس���تخدام الداخلي. وعندما تكون هذه مش���مولة بالس���لطات، جيب 
اعتبارها وحدات تقوم بأنش���طة ثانوية مصّنفة من قبل حبس���ب نش���اطها هي نفسها. وإالَّ ينبغي أن ُتعامل 

كوحدات مساعدة وأن ُتعامل أنشطتها كما هو مقترح يف الفقرات من 2 - 51 إىل 2 - 57 أعاله.
ختتلف وحدة نوع النش���اط عن املؤسس���ة يف أنه ال يوجد أي قيد على املنطقة اجلغرافية   -68-2
ال���يت يق���وم فيها كي���ان قانوين وحيد بنوع معني من أنواع النش���اط. ويف حاالت معين���ة رمبا يوحي توافر 
البيانات بوحدة نوع النش���اط اليت ُيقترح اس���تخدامها يف االس���تقصاءات الصناعية هلذه الوحدة بداًل من 
املؤسس���ة. ففي بعض احلاالت مثاًل، رمبا يس���هل توفري بيانات عن تكوين رأس املال الثابت، واألس���هم، 
والطلبات اجلديدة، واملبيعات لوحدات نوع النشاط لكنه ال يسهل يف حالة املؤسسات؛ ويف الوقت نفسه 
رمبا يكون االهتمام بتصنيف البيانات حبس���ب املنطقة أو حجم املؤسس���ة قلياًل جدًا. وبوجه أكثر تعميمًا، 
م املنش���آت  رمبا تعترب وحدة نوع النش���اط، ألغراض كثرية، بدياًل مناس���بًا للمؤسس���ة يف البلدان اليت تنظِّ
الكربى املتعددة املؤسس���ات فيها ِس���جالهتا على هذا األس���اس. ومن جهة أخرى، إذ كانت وحدة نوع 
النشاط ُتستخدم فعاًل يف هذه احلاالت، فسيكون من املفيد بيان العالقة بني هذه الوحدات والوحدات اليت 

تستخدم استقصاءات أخرى يف النظام.
يبدو أن معظم املحاوالت الناجحة لدمج نشاط املؤسسة - املنشأة قد ُأجنزت باستخدام   -69-2
املنشأة كوحدة جلمع البيانات. ويف هذا النهج ُتصّنف املنشآت بأهنا وحيدة املؤسسة أو متعددة املؤسسات. 
فاملنشأة اليت هي وحيدة املؤسسة تتلقى استبيانًا كاماًل يغطي مجيع بنود البيانات. أما املؤسسات اليت تنتمي 
إىل منش���آت متعددة املؤسس���ات فُيطلب منها أن تقّدم فقط البيانات املتصلة بأنشطتها اإلنتاجية كما هي 

متاحة هلا، بينما ُيطلب باقي بنود البيانات من املنشأة املعنية.
تقرير ما إذا كان من املالئم طلب بنود البيانات من املؤسس���ة أو من املنش���أة ُيعترب من   -70-2
اختصاص الس���لطات الوطنية، لكن املس���ؤولية النهائية عن تقدمي التقارير كاملة يقع على عاتق املنش���أة. 
ففي بعض احلاالت مثاًل، يكون من األفضل إكمال البنود املشمولة بتقرير املؤسسة على مستوى املنشأة، 
إما بالتناس���ب أو يكون مبنيًا على ِس���جالت املنش���أة. وجرت العادة بأن ُتدرج البنود اليت حتتاج إىل مثل 
هذه املعاملة يف االس���تبيان املوجه إىل املنش���أة، والذي ميكن اس���تخدامه لبيانات املؤسسة بطريقة استخدام 
التقديرات فقط. ومن املمكن أيضًا، يف حالة املنش���آت الصغرية ذات املؤسس���ة الوحيدة، أن ُيجمع قدر 

حمدود فقط من البيانات. لذلك ُتجرى تقديرات للبنود املحذوفة املتعلقة هبذه املنشآت.
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يلزم نوعان رئيس���يان من البيانات لوصف األنش���طة املالي���ة واإلنتاجية للوحدات اليت   -71-2
يتكون منها االقتصاد: )أ( اإلحصاءات املالية اليت ينظمها القطاع املؤسس���ي أو قطاعات أخرى، و )ب( 
إحصاءات اإلنتاج مصّنفة يف األنشطة االقتصادية يف بعض البلدان، حبسب املنطقة )أو املناطق( اجلغرافية. 
هذان النوعان من البيانات مطلوبان كالًّ على حدة، ومطلوب أيضًا دجمهما يف نظام احلس���ابات القومية. 
واعترافًا بأن نظام احلس���ابات القومية يوصي باستخدام املؤسسة باعتبارها أنسب وحدة إحصائية لبيانات 
ع البلدان على اس���تخدام املؤسس���ة كوحدة إحصائية لإلحص���اءات الصناعية،  اإلنتاج والتوظيف، تش���جَّ
لضم���ان التجانس يف النش���اط االقتص���ادي ويف توزيعه اجلغرايف. غري أن اختي���ار الوحدة اإلحصائية ميكن 
أن يسترش���د أيضًا بعوامل مثل الغرض من الدراس���ة، واحتياجات املس���تخدمني، وتوافر البيانات الالزمة، 
وجودهتا. لذلك، ميكن اس���تخدام املنش���أة أيضًا كوحدة إحصائية. ويف أغلب احلاالت، تكون املؤسس���ة 

واملنشأة متماثلتني فيما عدا املنشآت املتعددة املؤسسات.

الوحدات اإلحصائية للقطاع غري الرسمي  - واو 

املنش���آت الصغ���رية وغري املنظمة ت���ؤدي دورًا هامًا يف البلدان النامي���ة يف اإلنتاج ويف   -72-2
توليد العمالة. وتتميز وحدات اإلنتاج هذه، اليت هي جزء من ِقطاع اأُلس���ر املعيش���ية، ِبنس���ب مرتفعة من 
ال���والدات والوفيات وكثرة احلركة، وختتلف اختالفًا أساس���يًا عن املنش���آت املوجودة يف القطاع الرمسي 
م���ن حيث التكنولوجيا، ووف���ورات احلجم، والعمليات اليت تعتمد على كثاف���ة اليد العاملة، ويف ما يكاد 
يكون عدم وجود احلسابات اجليدة. وتنتمي هذه الوحدات إىل القطاع غري الرمسي. ويتبدى القطاع غري 
الرمسي كظاهرة اقتصادية بطرق خمتلفة يف البلدان املختلفة. فيقوم عدد كبري من هذه الوحدات باألنش���طة 
االقتصادية دون موقع حمدد، يف البيوت، ويف احلوانيت، أو الورش. وميكن أن تتراوح األنشطة غري الرمسية 
مثاًل، من البيع يف الش���وارع، أو مس���ح األحذية، وأنشطة أخرى ال حتتاج إىل قدر ُيذكر من رأس املال أو 
املهارات، إىل أنشطة حتتاج إىل قدر معّين من االستثمار أو مستوى معني من املهارات، كخياطة املالبس، 
وتصليح الس���يارات. وإن كثريًا من منش���آت القطاع غري الرمسي يديرها ش���خص واحد يعمل إما مبفرده 
كرجل أعمال يعمل حلساب نفسه، أو يعمل مبساعدة أفراد من اأُلسرة ال يدفع هلم أجرًا، وإن كان بعض 

صغار املشتغلني يف القطاع غري الرمسي رمبا يشغِّلون ُعّمااًل بأجر مدفوع.
عّرف املؤمتر الدويل اخلامس عشر خلرباء اإلحصاءات العمالية؛ القطاع غري الرمسي،   -73-2
يف ق���راره املتعلق بإحصاءات الي���د العاملة يف القطاع غري الرمسي )منظمة العمل الدولية، 1993b( وفقًا 
ألن���واع الوح���دات املنتجة اليت يتألف منها. وهو يتكون من جمموعات فرعية ملنش���آت تابعة لألس���رة 
املعيشية ال تتمتع باالسم القانوين، ويكون جزء على األقل من إنتاجها للبيع أو للمقايضة، وهي تعمل 
داخل حد اإلنتاج التابع لنظام احلس���ابات القومية. وتعمل هذه الوحدات عادة على مس���توى منخفض 
م���ن التنظيم، وال يوجد فيها تقس���يم ُيذكر بني العم���ل ورأس املال كعامَلي إنتاج، هذا إن وجد، وهي 
تعم���ل على نطاق صغ���ري. أما العالقات العمالية، حيثما وجدت، فهي تس���تند يف معظمها على العمل 
املؤق���ت أو العرض���ي، والقراب���ة أو العالقات الش���خصية واالجتماعية بداًل من االعتم���اد على ترتيبات 
تعاقدية وضمانات نظامية. ويس���تثين القطاع غري الرمسي كما هو معّرف منش���آت اأُلس���ر املعيشية اليت 
ُتنتج فقط لالس���تخدام النهائي لألس���رة ذاهتا. وميكن أن تستخدم البلدان معايري إضافية، يرد وصفها يف 
الفق���رة 2-75 أدن���اه، لزي���ادة تقييد نطاق القطاع غري الرمسي. وبغض النظ���ر عما يوجد من خيارات 
خمتلفة لتعريف نطاق منش���أة القطاع غري الرمسي، يش���كل القطاع غري الرمسي دائمًا جمموعة فرعية من 
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منشآت اأُلسر املعيشية غري املتمتعة بشخصية قانونية، وتعمل ضمن حدود قطاع اأُلسر املعيشية من بني 
القطاعات املؤسسية املذكورة يف نظام احلسابات القومية.

هذه املنش���آت، باعتبارها وحدات إنتاجية لألسر املعيش���ية، ال تشكل كيانات قانونية   -74-2
 مس���تقلة عن أفراد اأُلس���ر املعيش���ية اليت متلكها. فرأس املال الثابت وأنواع رأس املال األخرى املس���تخدمة 
ال ختص املنشأة حبد ذاهتا وإمنا هي ختص أفراد اأُلسرة املعيشية. ونظرًا إىل أنه يستحيل أحيانًا متييز النفقات 
على اإلنتاج عن نفقات اأُلسرة املعيشية، وأنه ميكن استخدام املعدات الرأمسالية كاملباين واملركبات بدون 
متييز للعمل وألغراض اأُلس���رة املعيش���ية، فإن هذه املنشآت، اليت ال حتتفظ مبجموعة كاملة من احلسابات، 

ال ميكن معاملتها كأشباه شركات وتصنيفها يف قطاع الشركات.
باإلضافة إىل إدراج منش���آت اأُلسر املعيش���ية اليت توجد فيها وحدات تنتج على األقل   -75-2
بعض السلع واخلدمات للبيع أو املقايضة، يشمل تعريف املؤمتر الدويل خلرباء اإلحصاءات العمالية للقطاع 
غ���ري الرمسي معايري إضافية تتعلق باملنش���آت بالنس���بة إىل حجم اليد العاملة وعدم تس���جيل املنش���أة و/أو 
موظفيها، يتفاوت تطبيقها حبسب االعتبارات والظروف الوطنية. وُتطبق هذه املعايري اإلضافية لتقييد نطاق 

منشآت اأُلسر املعيشية حبصرها يف جمموعتني فرعيتني من املنشآت العاملة يف القطاع غري الرمسي:
املنشآت العاملة حلساهبا: إما أن تعترب مجيع املنشآت العاملة حلساهبا هي نفسها غري رمسية  )أ( 
أو تعترب املنش���آت غري املس���ّجلة حتت أي صيغة حمددة من التش���ريع الوطين )مثل القوانني 
التجارية، وقوانني الضرائ���ب، وقوانني الضمان االجتماعي والقوانني التنظيمية( هي فقط 

املنشآت غري الرمسية؛
منشآت املوظفني: ميكن اعتبار املنشآت غري رمسية إذا استوفت واحدًا أو أكثر من املعايري  )ب( 

التالية:
املنشآت صغرية احلجم من حيث عدد املوظفني؛  ’1‘

عدم تسجيل املنشأة؛  ’2‘
عدم تسجيل موظفي املنشأة.  ’3‘

ميك���ن اآلن تعريف وحدة اإلنتاج يف القطاع غري الرمسي بأهنا منش���أة أس���رة معيش���ية   -76-2
خيصص بعض إنتاجها على األقل للبيع أو املقايضة بأهنا تفي بواحد أو أكثر من املعايري التالية: حجم حمدود 

من حيث عدد املوظفني، وعدم تسجيل املنشأة، وعدم تسجيل موظفيها.
م املؤمتر الدويل اخلامس عشر خلرباء اإلحصاءات العمالية، إىل جانب تعريف القطاع  قدَّ  -77-2

غري الرمسي، التوصيات اإلضافية التالية بشأن نطاق القطاع غري الرمسي ومعاملته إحصائيًا:
من حيث املبدأ، مجيع األنشطة املنتجة للسلع واخلدمات تقع يف نطاق القطاع غري الرمسي  )أ( 

وميكن جتميعها؛ غري أن:
األنش���طة الزراعية )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، الباب ألف( تقاس قياس���ًا   ’1‘
مس���تقاًل عن األنش���طة االقتصادية األخ���رى لضمان قابلية املقارن���ة على الصعيد 
ال���دويل واختي���ار وتطبيق األدوات املالئم���ة جلمع البيان���ات اإلحصائية وتصميم 

العينات؛
أنش���طة األسر املعيش���ية، اليت تس���تخدم أفرادًا للعمل املن�زيل )التصنيف الصناعي   ’2‘
الدويل املوّحد، القسم 97(، وتكون هذ اأُلسر املعيشية منتجة الستعماهلا النهائي 

الداخلي، تقع خارج نطاق القطاع غري الرمسي؛
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تشمل التغطية اجلغرافية املناطق احلضرية والريفية على حد سواء، حىت وإن كانت األفضلية  )ب( 
رمبا ُتعطى يف البداية للمنشآت غري الرمسية العاملة يف مناطق حضرية؛

ُيش���َمل العمال اخلارجيون إذا كانت وحدات اإلنتاج اليت يش���كلوهنا كأشخاص عاملني  )ج( 
حلساب أنفسهم أو يعملون حلساهبا كموظفني فيها تفي مبعايري املنشأة.
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الفصل الثالث

خصائص الوحدات اإلحصائية

تتمي���ز الوحدات اإلحصائية بعدد من األوصاف املنّوع���ة اليت هي مفيدة لتعريفها على   -1-3
الوجه الصحيح. يس���اعد اس���تخدام هذه اخلصائص يف مجع املعلومات ع���ن الوحدات وهياكلها؛ ويعطي 
أساسًا للعينات للدراسات االستقصائية اإلحصائية؛ ويسمح بإجراء مقارنات وإقامة صالت بني البيانات 
ال���واردة م���ن مصادر بيانات خمتلف���ة، وبذلك يقّلل إىل حد كبري التكرار يف مج���ع البيانات وعبء اإلجابة 
عليها. واخلصائص الرئيس���ية للوحدة اإلحصائية هي رمز التعريف، واملوقع، ونوع النشاط، ونوع املنظمة 

االقتصادية، ونوع املنظمة القانونية وملكيتها، وحجمها، وخصائصها الدميغرافية.
اإلحصاءات التجارية الس���نوية والقصرية األجل للمؤسسات واملنشآت الفردية تسمح   -2-3
بأربع���ة أن���واع متميزة من التحليالت تس���تند إىل خصائص وحدة اإلنتاج، باس���تخدام متاس���ك املفاهيم: 

التعاريف وبنود البيانات يف األنشطة االقتصادية، واملناطق اجلغرافية، وفئات احلجم، وملكية املنشآت: 
ل ألداء املناطق يف اإلقليم االقتصادي لدول أعضاء خمتلفة،  — التحليل اجلغرايف: حتليل مفصَّ

ومناطق إقليمية فرعية، مقارنة باملجموع العاملي؛
حتليل النش���اط: حتلي���ل يتصل هبيكل دورة األعمال التجارية لإلنتاج لنش���اط واحد أو  —

ملقارنة األداءات النسبية لعدة أنشطة يف فترات خمتلفة أو فيما بني فترات خمتلفة؛
التحلي���ل القانوين وحتليل امللكية: حتليل يس���مح مبقارن���ة األداءات لألنواع املختلفة من  —

امللكية والسيطرة، كما تتجلى مثاًل، يف املنشآت اململوكة ملكية عامة وخاصة وأجنبية، 
حبسب األنشطة االقتصادية وفيما بني األنشطة االقتصادية؛

حتليل فئات احلجم: حتليل يبني العالقة بني خمتلف أحجام املنش���آت وأنشطتها وأدائها،  —
وكذلك هياكل احلجم املختلفة لألنش���طة، بإعطاء إشارة إىل درجة التركيز واملنافسة. 
باإلضافة إىل ذلك، يبني حتليل العمالة - والفوارق املتصلة باألداء بني املنشآت الصغرى 
والكربى. وهذا النوع من التحليل ذو أمهية خاصة يف دراسة دميغرافية األعمال التجارية.

رمز التعريف  - ألف 

رم���ز التعريف عدد فريد ُيعطى للوحدة اإلحصائي���ة وميكن أن يتألف من أرقام تعّرف   -3-3
املوقع اجلغرايف، ونوع النشاط، وما إذا كانت الوحدة منتجة رئيسية أو وحدة مساعدة، وصلتها بالوحدة 
الفرعية/الرئيسية، إن وجدت، إخل. التعريف الفريد للوحدة اإلحصائية ضروري لتوفري ما يلي: )أ( للسماح 
جل التجاري اإلحصائي أو إدراجها يف إطار للعينات؛ )ب( السماح جبمع معلومات عنها  بتسجيلها يف السِِ
بواسطة مصادر إدارية؛ )ج( توفري قاعدة عينات لالستقصاءات اإلحصائية؛ )د( السماح بتحليل دميغرايف 
لس���كان الوح���دات. وجيب أن يظل رمز التعريف هو نفس���ه طيلة حياة الوح���دة، مع أن بعض خصائص 
الوح���دة أو خصائ���ص أخرى هلا ميك���ن أن تتغري. وإن رموز التعريف املش���تركة، مع الس���لطات اإلدارية 
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���جل التجاري  ���ر إىل حد كبري العمل اإلحصائي، مبا يف ذلك اتصال السِِ والدوائ���ر احلكومية األخرى تيسِّ
اإلحصائي، إذا كان قد أُنشئ، مع ِسجالت أخرى.

املوقع  - باء 

يع���ّرف املوق���ع بأنه املكان الذي ت���ؤدي فيه الوحدة فعاًل أنش���طتها، ال املكان املتطابق   -4-3
مع عنواهنا الربيدي. وهذه اخلاصية ختدم وظيفتني هامتني، مها: تعريف الوحدة وتصنيفها حبس���ب املنطقة 
اجلغرافية، وعلى أكثر املستويات تفصياًل، كما يتطلب الربنامج اإلحصائي؛ وختصيص النشاط االقتصادي 
للوح���دة إىل املوقع الذي تقوم فيه هبذا النش���اط فعاًل، إذا كانت الوح���دة تعمل يف أكثر من موقع واحد. 
وه���ذه املس���ألة األخ���رية ذات أمهية لقي���اس الناتج اإلقليمي )النات���ج املحلي اإلمج���ايل اإلقليمي وغريه من 
املؤش���رات االقتصادية( وإجراء حتليالت اقتصادية إقليمية. ونظرًا إىل أن تصنيف الوحدات حبس���ب املوقع 
ذو أمهية وطنية خاصة، ينبغي أن مييز أي تصنيف جغرايف املناطق االقتصادية الرئيس���ية أو األقس���ام اإلدارية 
للبلد، اليت تتراوح من املناطق الكبرية )الواليات أو املقاطعات(، مرورًا باملناطق املتوسطة إىل املناطق املحلية 

)املدن والبلدات(.
التفاصي���ل عن العن���وان الربيدي ورق���م اهلاتف ورق���م الفاكس والعن���وان اإللكتروين   -5-3
والشخص الذي ميكن االتصال به بنود تعريفية خمتلفة هامة، ألن هذه التفاصيل الزمة إلرسال االستبيانات 
اإلحصائية والتمكني من إرس���ال الرسائل املكتوبة إىل الوحدة وإرسال استفسارات خاصة عن أنشطتهم. 
وإن إرس���ال أحدث املعلومات عن أي تغريات يف هذه البنود املنوعة على جانب كبري من األمهية لتمكني 

السلطات اإلحصائية من أداء عملها بكفاءة.
املوقع يف حالة املنشآت املتعددة املؤسسات. يف احلاالت اليت يكون يف املنشأة مؤسسة   -6-3
 واح���دة فق���ط ميكن أو ال ميكن للمنش���أة واملؤسس���ة أن يكون هلم���ا موقع واحد وعن���وان واحد. وغالبًا 
ما يس���تخدم عنوان املنش���أة ألغراض إدارية وعنوان املؤسسة ألغراض إحصائية. غري أنه ينبغي بذل العناية 
بة. وميكن أن ُيطلب من املنشأة املتعددة املؤسسات أن تقدم تفاصيل  لدى التعامل مع املنشآت الكبرية املركَّ
عن املوقع لكل واحدة من مؤسساهتا، أو أن ُيطلب من املؤسسة نفسها أن تقدم اسم وعنوان املنشأة اليت 
متتلكها لكي يتسىن وضع جمموعة بيانات عن املنشأة واملؤسسات اليت تتكون منها هذه املنشأة يف الِسجل. 
ورمبا يكون من الضروري، يف بعض احلاالت، االتصال باملؤسس���ة وباملنش���أة أيضًا ألن الوحدة اليت تقدم 

تفاصيل عن العمالة، بوجه عام، على سبيل املثال، ختتلف عن الوحدة اليت تقدم التفاصيل املالية.

نوع النشاط  - جيم 

يعّرف نوع النش���اط بأنه نوع اإلنتاج الذي تقوم به الوحدة. وإن خاصية نوع اإلنتاج   -7-3
هي البند املنوَّع الرئيس���ي الذي ُيس���تخدم يف حتديد ما إذا كانت وحدة إحصائية معينة س���ُتدرج يف نطاق 
اإلحصاءات الصناعية، وإن كان األمر كذلك، تعيني فئة النش���اط اليت س���توضع فيها. وينبغي حتديد نوع 
النش���اط ال���ذي تقوم به الوح���دة اإلحصائية مبوجب التصني���ف الصناعي الدويل املوّحد جلميع األنش���طة 

االقتصادية، التنقيح 4.
قام عدد كبري من البلدان بتعديل التصنيف الصناعي الدويل املوّحد لكي يليب احتياجاهتا   -8-3
الوطني���ة وظروفها. ويف حالة البلدان ال���يت تّتبع نظامًا خمتلفًا للتصنيف الوطين، يوصى بإجياد تطابق تام مع 



39 خصائص الوحـدات اإلحصائيـة 

التصنيف الوطين على مستوى الرقمني )القسم( الوارد يف التصنيف الصناعي الدويل املوّحد جلميع األنشطة 
االقتصادية، التنقيح 4.

ينبغي تصنيف كل مؤسس���ة يف فئة واحدة من فئات أنواع النش���اط يف النظام الوطين   -9-3
للتصني���ف االقتص���ادي، الذي ينبغ���ي أن يكون يف األحوال املثالية متطابقًا م���ع التصنيف الصناعي الدويل 
املوّحد جلميع األنش���طة االقتصادية، التنقيح 4، يف مس���توى الرقمني على األقل. وينبغي إمهال األنش���طة 
الثانوية لدى تصنيف الوحدة. وميكن حتديد النش���اط الرئيس���ي للوحدة بوجه عام من طبيعة الس���لع اليت 

ُتنتجها أو اخلدمات اليت تقدمها إىل وحدات أخرى أو إىل املستهلكني.
النش���اط الذي هو أكثر مساهم يف القيمة املضافة للوحدة، أو النشاط الذي تزيد قيمته   -10-3
املضافة عن القيمة املضافة ألي نشاط آخر تضطلع به الوحدة يسمى النشاط الرئيسي للوحدة. وليس من 

الضروري أن يشّكل النشاط الرئيسي للوحدة 50 يف املائة أو أكثر من جمموع القيمة املضافة للوحدة.
النشاط الثانوي هو النشاط الذي تضطلع به وحدة إنتاجية واحدة باإلضافة إىل النشاط   -11-3
الرئيس���ي والذي جيب أن يكون ناجته، كناتج النش���اط الرئيس���ي، مناسبًا لتس���ليمه خارج نطاق الوحدة 
املنتجة. وجيب أن تكون القيمة املضافة ألي نش���اط ثانوي أقل من القيمة املضافة للنش���اط الرئيسي، وفقًا 
لتعريف النش���اط الرئيسي. وإن ناتج النشاط الثانوي منَتج ثانوي. وتقوم معظم الوحدات ببعض األنشطة 

الثانوية على األقل. 
النش���اط اإلنتاج���ي الذي ُيضطلع به لغ���رض وحيد هو إنتاج ن���وع أو أكثر من أنواع   -12-3
اخلدمات املش���تركة لالس���تهالك الوس���يط يف نفس املنش���أة يعّرف بأنه نشاط مس���اعد. ومن األمثلة على 
األنش���طة املساعدة مس���ك الدفاتر، والنقل، والتخزين، والشراء، وتشجيع املبيعات، والتنظيف، والتصليح 
والصيانة، واألمن، إخل. وإن بعض هذه األنش���طة على األقل تقوم به كل وحدة. وإن األنش���طة املساعدة، 
حبكم التعريف، هي األنش���طة اليت يضطلع هبا لدعم النش���اط الرئيس���ي واألنش���طة الثانوية للوحدة بتقدمي 

اخلدمات كلها أو اجلانب األكرب منها الستخدامها يف تلك الوحدة.
تعام���ل األنش���طة املس���اعدة باعتباره���ا ج���زًءا م���ن املؤسس���ة الرئيس���ية ال���يت ختدمها   -13-3
ه���ذه األنش���طة، وه���ي لذل���ك ُتهمل ل���دى تصني���ف الوح���دة، إالَّ عندما تك���ون الوحدات ال���يت تقوم 
هب���ذه اخلدم���ات: )أ( قابل���ة للمالحظ���ة إحصائي���ًا )تك���ون هلا حس���ابات مس���تقلة ألنش���طتها اإلنتاجية 
 متاح���ة بُيس���ر(، أو )ب( تك���ون يف مواق���ع جغرافي���ة خمتلف���ة ع���ن مواق���ع املنش���أة ال���يت ختدمه���ا )انظر

الفقرة 2-54(. ويف هذه احلاالت ُتعامل الوحدة اليت تقوم باألنشطة املساعدة باعتبارها مؤسسة مستقلة 
وُيصنف نشاطها بناًء على النشاط الذي تقوم به هي نفسها.

لتحديد نوع نشاط الوحدة اإلحصائية مبقتضى التصنيف الصناعي الدويل املوّحد جلميع   -14-3
األنشطة االقتصادية، التنقيح 4، ينبغي استخدام املبادئ العامة التالية:

ما يقرر نوع النش���اط الذي تقوم به الوحدة اإلحصائية هو طبيعة نش���اطها الرئيس���ي؛ أما  )أ( 
األنش���طة الثانوية واملس���اعدة فُتهمل ل���دى تصنيف الوحدة )إالَّ إذا كان���ت الوحدة اليت 

تضطلع بأنشطة مساعدة قد ُعرِّفت بأهنا مؤسسة مستقلة(؛
إذا كان���ت الوح���دة تضطلع بعدة أنواع من األنش���طة املس���تقلة، ولكن الوحدة نفس���ها   )ب( 
ال ميكن فصلها وجعلها وحدات إحصائية مس���تقلة، ينبغي تقرير نوع نشاطها وفقًا لفرع 
التصني���ف الصناع���ي ال���دويل املوّحد الذي تكون له يف هذه احلال���ة أكرب حصة من القيمة 
املضافة باس���تخدام طريقة “التدرج من أعلى إىل أس���فل”. وتنط���وي طريقة التدرج من 
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أعلى إىل أس���فل، أواًل، على تقرير أعلى مس���توى مالئم للتصني���ف )رقم واحد(، يتبعها 
تقرير املس���تويات األدىن من ذلك )مستوى الرقمني ومستوى الثالثة أرقام( وأخريًا الفرع 
)مس���توى األربعة أرقام(. ويرد ش���رح لتطبيق طريقة التدرج من أعلى إىل أسفل يف املرفق 

الثاين؛
يف احلاالت اليت ال ميكن فيها تقرير القيمة املضافة لألنش���طة املعينة، ينبغي تقرير النش���اط  )ج( 
الرئيسي باستخدام معايري أخرى، شريطة أن تنطبق هذه املعايري باستمرار، على مر الزمن، 

على األنشطة املختلفة املعنية. ويوصى باستخدام املعايري البديلة التالية:
املعايري املستندة إىل الناتج: ناتج الوحدة الذي ُيعزى إىل السلع واخلدمات املرتبطة   ’1‘
بكل نشاط؛ وقيمة املبيعات، والشحن أو النقل إىل مؤسسات أخرى من جمموعة 

املنتجات اليت تقع يف إطار كل نشاط؛
املعايري املستندة إىل املدخالت: اأُلجور واملرتبات اليت ُتعزى إىل األنشطة املختلفة؛   ’2‘
أو املوظفون العاملون يف األنش���طة وفقًا لنس���بة األش���خاص العاملني يف األنشطة 

املختلفة للوحدة.
رمبا تظهر حاالت ُتدرج فيها نس���ب عالية من أنش���طة الوحدة يف أكثر من فرع واحد   -15-3
م���ن ف���روع التصنيف الصناع���ي الدويل املوّحد. ورمبا تس���فر هذه احلاالت عن تكام���ل أفقي أو عمودي 

لألنشطة.

تصنيف الوحدة اإلحصائية العاملة يف أنشطة متكاملة تكاماًل أفقيًا
حيدث التكامل األفقي عندما ُيس���فر النشاط عن منتجات هنائية ذات خصائص خمتلفة.   -16-3
وميكن تفس���ري ذلك، نظريًا، بأنه ينطوي على أداء أنش���طة تس���تخدم يف الوقت نفسه نفس عوامل اإلنتاج 
 كما ميثلها، على س���بيل املثال، إنتاج الطاقة الكهربائية باس���تخدام عملية حرق النفايات. ففي هذه احلالة 

ال ميكن الفصل بني نشاط التخلص من النفايات ونشاط إنتاج الكهرباء.
لن يكون من املمكن بوجه عام الفصل بني األنشطة املتكاملة أفقيًا من الناحية اإلحصائية   -17-3
وجعله���ا عملي���ات خمتلفة، أو أن ُتناط بوحدات خمتلفة، أو أن تقدم بوجه عام بيانات مس���تقلة خاصة هبا، 
أو أن تطبق عليها قواعد تعتمد على ختصيص القيمة املضافة أو إجراءات أخرى. وميكن يف بعض األحيان 
تطبيق مؤش���رات بديلة كالناتج اإلمجايل، إالَّ أنه ال توجد قاعدة عامة لتعريف النش���اط الوحيد الذي ميثِّل 
املخلوط ال�ُمدرج يف إطار هذا التكامل األفقي. وميكن أن تضع البلدان قواعد خاصة هبا هي نفس���ها هلذا 

التعريف أو إدراجها يف البيانات الفوقية للنشر الوطين والدويل.

تصنيف الوحدة اإلحصائية العاملة يف أنشطة متكاملة تكاماًل عموديًا
املنشأة املتكاملة تكاماًل عموديًا هي املنشأة اليت تقوم مبراحل خمتلفة من مراحل اإلنتاج،   -18-3
واليت تنفذها يف العادة منش���آت خمتلفة، أو تقوم هبا أجزاء خمتلفة من املنش���أة نفس���ها بالتتابع. ويس���تخدم 
منت���ج املرحل���ة األوىل كُمدخل يف املرحلة التالية ويباع معظم منتج املرحلة األخرية يف الواقع أو هذا املنتج 
وحده يف الس���وق. وتوجد أمثلة عديدة على املنش���آت املتكاملة تكاماًل عموديًا. فقد تس���تخدم منش���أة، 
مثاًل، أسطوهلا اخلاص هبا لصيد السمك مث جتّهز هذا السمك املصيد إىل منتجات غذائية جممدة أو معّلبة، 
أي أهن���ا منتج���ات مصّنعة. ومثال ذلك رمبا تزرع منش���أة ما الذرة لُتنتج منه���ا امليثانول. ويف هذين املثلني 
ميت���د التكام���ل العمودي بني املراحل املختلفة من مراحل التصنيف بدمج صيد األمساك أو الزراعة يف عملية 

الصناعة التحويلية.
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املنشأة املتكاملة تكاماًل عموديًا ينبغي أن تعامل بوجه عام كأي شكل آخر من أشكال   -19-3
الوحدات اليت تقوم بأنشطة متعددة. ويعين هذا أن الوحدة اليت تكون فيها سلسلة أنشطة متكاملة تكاماًل 
عموديًا ينبغي تصنيفها يف الفرع املتصل بالنش���اط الرئيس���ي يف تلك السلسلة، بعبارة أخرى النشاط الذي 
يوفر أكرب قس���ط من القيمة املضافة، كما يقرر بطريقة التدرج من أعلى إىل أس���فل. وإذا مل ميكن تقرير 
القيمة املضافة أو البنود اليت حتل حمل اخلطوات الفردية يف عملية متكاملة تكاماًل عموديًا، تقريرًا مباش���رًا 
من احلس���ابات اليت حتتفظ هبا الوحدة نفس���ها، ميكن اس���تخدام مقارنات مع وحدات أخرى )استنادًا إىل 
أسعار السوق، مثاًل، للمنتجات الوسيطة والنهائية(. وإذا مل ميكن مع كل هذا تقرير حصة القيمة املضافة 
)أو ما حيل حملها( للمراحل املختلفة يف سلس���لة األنش���طة اإلنتاجية ميكن تطبيق تعيينات تلقائية ألش���كال 

التكامل العمودي النموذجي.
ميكن تغيري النشاط الرئيسي للوحدات املنتجة من فترة إحصائية إىل أخرى، إما بسبب   -20-3
عوامل مومسية أو بسبب قرار إداري لتنويع منط الناتج. وسوف يستدعي ذلك تغيريًا يف تصنيف الوحدة. 

غري أنه ينبغي جتنب تكرر التغيريات ألن ذلك رمبا يشّوه اإلحصاءات أو جيعل تفسريها أمرًا صعبًا.
ع البلدان على وضع قاعدة ثابتة. وب���دون قاعدة من هذا القبيل ميكن أن حتدث  ُتش���جَّ  -21-3
تغي���ريات ظاهري���ة يف الدميغرافيا االقتصادية للعاملني يف التجارة ال تع���دو أن تكون جمرد أدوات إحصائية. 
وإن قاعدة العمل اليت يوصى هبا هي أن النش���اط الثانوي جيب أن يزيد النش���اط الذي تصّنف فيه الوحدة 
قبل س���نتني من تغيري تصنيف النش���اط. ومثل هذا إذا عملت الوحدة يف خليط من األنش���طة يكاد يكون 
متوازنًا، ويزيد خطورة حدوث تغريات يف النشاط الرئيسي، ينبغي اختاذ نسبة األنشطة على مدى السنتني 

أو السنوات الثالث املاضية يف احلسبان لتقرير ماهية النشاط الرئيسي.
يوصى بأالَّ تغري البلدان تصنيف نش���اط الوحدات لغرض إجراء استقصاءات إحصائية   -22-3
أكثر من مرة واحدة يف السنة، إما أن يكون ذلك يف موعد حمدد أو عندما تصبح املعلومات متاحة. ومن 

شأن التغيريات املتكررة أكثر من ذلك أن تسفر عن عدم اتساق اإلحصاءات السنوية ودون السنوية.

نوع املنظمة االقتصادية  - دال 

املنش���أة واملؤسس���ة مه���ا الوحدت���ان الرئيس���يتان اللتان تس���تخدمهما البل���دان إلجراء   -23-3
اس���تقصاءات صناعية. وإن خاصية “نوع املنظمة االقتصادية” تش���ري يف الواقع إىل ما إذا كانت املؤسسة 
هي املؤسس���ة الوحيدة يف املنش���أة اليت متلكها املنشأة ملكية مباشرة أو جزًءا من منشأة متعددة املؤسسات. 
وإذا لزمت تفاصيل أخرى من هذه الناحية باهليكل الصناعي، رمبا تقّسم املنشآت املتعددة املؤسسات إىل 
فروع وفقًا لعدد املؤسس���ات اليت تتكون منها املنش���أة أو بناًء على املعايري املستخدمة يف تصنيف املنشآت 

)عدد املوظفني، القيمة املضافة( اليت هي أكثر ما تكون مالءمة لكل بلد بعينه.
من املس���تصوب، ألغ���راض القياس الدقي���ق لإلنتاج ومجيع التدفقات األخرى للس���لع   -24-3
واخلدمات ورأس املال واالقتصاد، تعريف الصالت بني املؤسس���ات احلربية واملنشآت اليت هي جزء منها. 
وأهم من ذلك أن هذه الصالت أساسية ألن دراسة استقصائية واحدة ميكن أن جتمع معلومات عن القيمة 
املضافة وعدد املوظفني وإحصاءات اإلنتاج اليت تكون يف العادة متاحة على مس���توى املؤسس���ة بينما تقوم 

دراسة استقصائية أخرى باخلدمات املالية املوحدة جيمع معظمها على مستوى املنشأة.
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نوع المنظمة القانونية وملكيتها  - هاء 

ن���وع املنظمة القانونية خاصية هامة أخرى ومعيار ممكن لتقس���يم الكيانات االقتصادية   -25-3
إىل طبقات يف االستقصاءات اإلحصائية. وإن نوع املنظمة القانونية شكل قانوين للكيان االقتصادي الذي 

ميلك الوحدة )إما على مستوى املنشأة أو املؤسسة(.
ميك���ن أيض���ًا أن تكون تقس���يمات أخ���رى موضع اهتم���ام املس���تخدمني، وهي نقاط   -26-3
الوحدات املتمتعة بالش���خصية القانونية، أي املنش���آت املسّجلة ذات الشخصية القانونية )الشركات( فيما 
عدا الش���راكات ذات املس���ؤولية املحدودة واجلمعيات التعاونية، الشراكات حمدودة املسؤولية واجلمعيات 
التعاونية، واملؤسس���ات غري اهلادف���ة للربح؛ والوحدات غري املتمتعة بالش���خصية القانونية من ِقَبل املالكني 

املفردين أو الشراكات غري املعترف بأهنا كيانات قانونية مستقلة.
ميكن تقس���يم املنش���آت املتمتعة بالش���خصية القانونية إىل نوعني: الشركات واملنشآت   -27-3
األخرى املس���ّجلة ذات الشخصية القانونية اليت ميكن فصلها بدورها عن اجلمعيات التعاونية، والشراكات 
املحدودة املسؤولية، واملؤسسات غري اهلادفة للربح. ميكن للتجميعات القائمة على أساس املنظمة القانونية 
أن تيّسر اختيار األنواع املناسبة من الدراسات االستقصائية جلمع البيانات من الوحدات يف كل جمموعة. 

وميكن أن تكون هذه الدراسات اقتصادية وأن تكون هلا ميزة تتمثل يف سهولة التنفيذ.
ميكن تصنيف الوحدات املنتجة مبا يلي:  -28-3

املنشآت املتمتعة بالشخصية القانونية: )أ( 
الشركات. هذه كيانات قانونية مسّجلة ذات شخصية قانونية لغرض إنتاج سلع   ’1‘
وخدمات للس���وق، ميكن أن تكون مصدرًا للدخل أو ألي مكس���ب مايل آخر 
ملالكها )أو مالكيها(؛ وميلكها محلة أس���هم ملكية مش���تركة، لديهم سلطة تعيني 

مديرين مسؤولني عن إدارهتا العامة؛
الكيانات األخرى ذات الش���خصية القانونية. هذه كيانات قانونية ُتنش���أ لغرض   ’2‘
العمل يف إنتاج س���لع وخدمات للس���وق أو لغري الس���وق، وهي مسّجلة بأشكال 

أخرى، مثل:
التعاونيات. هذه منشآت ُينشئها املنتجون ألغراض إنتاج وتسويق ناجتهم   - أ 
ة يف امللكية مس���اوية حلصة كل  اجلماع���ي ويكون ل���كل مالك فيها ِحصَّ

واحد من الشركاء اآلخرين؛
الش���راكات حم���دودة املس���ؤولية. الش���ركاء يف ه���ذه املنش���آت مالكون   - ب 

ومديرون يف آن واحد ويتحملون قانونًا مسؤولية حمدودة؛
املؤسس���ات غري اهلادفة للرب���ح. هذه كيانات قانونية أو اجتماعية ُتنش���أ   - ج 
لغرض إنتاج س���لع وخدمات، ولكن أرباحها أو مكاسبها املالية األخرى 
ال ميك���ن أن تك���ون مصدرًا لدخ���ل الوحدات اليت ُتنش���ئها أو متلكها أو 
تس���يطر عليها أو متوهلا. يف الواقع ال بد من أن توّلد أنش���طتها اإلنتاجية 
إما فوائض أو خس���ائر لكن أيًّ�ا من هذه الفوائض ال ميكن أن يعود على 

الوحدات املؤسسية األخرى؛
منش���آت غري ذات الش���خصية القانونية: هذه وحدات ُتنش���أ إلنتاج سلع أو خدمات وال  )ب( 
تكون مس���ّجلة ككيانات قانونية ذات ش���خصية قانونية مس���تقلة عن مالكيها. وتش���مل 
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هذه املنش���آت وكاالت عمومية تكون جزًءا عامًا، أو منش���آت غري مس���ّجلة بأهنا ذات 
شخصية قانونية ميلكها أشخاص غري مقيمني أو شراكات مفردة أو شركات متلكها ُأسر 
معيش���ية. وميكن أن تتصرف بعض املنش���آت غري ذات الشخصية القانونية بنفس الطريقة 
اليت تتصرف هبا الش���ركات تقريبًا، وُتعامل هذه الكيانات بأهنا أشباه شركات إذا كانت 

لديها جمموعة كاملة من احلسابات، مبا يف ذلك املوازنات:
املنش���آت أش���باه الش���ركات )كما هي معرَّفة يف نظ���ام احلس���ابات القومية لعام   ’1‘
2008(. الوحدات غري املتمتعة بالش���خصية القانونية اليت تعمل يف أنشطة جتارية 
إم���ا أن حتتفظ مبجموعة كاملة من احلس���ابات ملعامالهت���ا، مبا يف ذلك املوازنة، أو 
تكون قادرة على جتميع جمموعة كاملة من احلس���ابات ذات املعىن إذا ُطلب منها 
ذلك، ُتسمى أشباه شركات. والقصد من وراء وضع مفهوم أشباه الشركات هو 
فصل هذه الوحدات غري املتمتعة بالش���خصية القانونية - واليت تعمل يف أنش���طة 
جتارية، وتكون مكتفية ذاتيًا ومستقلة عن مالكيها، وتتصرف بنفس الطريقة اليت 

تتصرف هبا الشركات:
الوح���دات اململوك���ة للحكومة. هذه منش���آت غري متمتعة بالش���خصية   - أ 
القانونية متلكها وحدات حكومية تعمل يف إنتاج للسوق ويكون تشغيلها 

شبيهًا بتشغيل الشركات اململوكة ملكية عامة؛
الوح���دات اململوكة لغري املقيمني. تتألف هذه الوحدات من فروع دائمة   - ب 
أو مكاتب لشركات خارجية أو منشآت غري متمتعة بالشخصية القانونية 
أو وحدات إنتاج ختص منشآت أجنبية تعمل يف إنتاج كميات كبرية من 
اإلنتاج داخل اإلقليم االقتصادي على مدى فترات طويلة أو غري مس���ماة 
من الزمن. ومن األمثلة على ذلك الوحدات اليت تعمل يف بناء اجلسور أو 

السدود أو املنشآت الكبرية األخرى؛
الوحدات اململوكة لأُلس���ر املعيشية. هذه منشآت غري متمتعة بالشخصية   - ج 
القانونية، مبا يف ذلك الش���راكات، أو املنشآت اليت متلكها اأُلسر املعيشية 
ال���يت تعم���ل كما ل���و كانت ش���ركات مملوك���ة ملكية خاص���ة. وينبغي 
بالضرورة أن يكون هلذه املنش���آت جمموعة حسابات كاملة، مبا يف ذلك 
املوازنات، أو ينبغي أن تكون قادرة على جتميع جمموعة حس���ابات ذات 
مع���ىن إذا ُطل���ب منها ذلك. غري أن اخلربة دلّ���ت على أن من الصعب يف 

بعض احلاالت متييز أشباه الشركات اليت متلكها اأُلسر املعيشية؛
قطاع األس���ر املعيشية )كما هو معرَّف يف نظام احلسابات القومية لعام 2008(.   ’2‘
يشمل هذا القطاع الشراكات الفردية اليت تعمل يف إنتاج سلع وخدمات للسوق 
أو الس���تخدامها النهائ���ي ه���ي ذاهتا، واليت ال ميك���ن معاملتها ككيانات ش���بيهة 

بالشركات:
القط���اع غري الرمس���ي )كما هو معرَّف يف االعتب���ارات الوطنية(. القطاع   - أ 
غري الرمسي معرَّف كمجموعة فرعية من قطاع األس���ر املعيش���ية، أي أنه 
ل كيان���ات قانونية  جمموع���ة فرعي���ة مؤلفة من وحدات إنتاجية ال تش���كِّ
مس���تقلة عن اأُلسر املعيش���ية اليت متلكها أو أفراد اأُلس���رة املعيشية الذين 



التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية 2008  44

ميلكوهن���ا وال توج���د لديها جمموع���ة كاملة من احلس���ابات )مبا يف ذلك 
املوازن���ات املتعلقة باألصول واخلصوم من ش���أهنا أن متيزها متييزًا واضحًا 
ع���ن األنش���طة األخرى اليت يقوم هبا مالكوه���ا أو أي تدفقات للدخل أو 

رأس املال بني املنشآت واملالكني ميكن تعريفها تعريفًا واضحًا(؛ 
ل هذه املنشآت بقية  منش���آت أخرى يف قطاع األس���ر املعيش���ية. تش���كِّ  - ب 

منشآت قطاع اأُلسر املعيشية.
املؤسس���ات غ���ري اهلادف���ة للربح تنتج يف العادة إنتاجًا للس���وق ولغري الس���وق. غري أنه   -29-3 
ال يل���زم مش���ول املؤسس���ات غري اهلادفة للرب���ح اليت يكون معظم إنتاجها لغري الس���وق يف االس���تقصاءات 
الصناعية. إن املؤسسات غري اهلادفة للربح اليت تبيع معظم إنتاجها بأسعار عالية اقتصاديًا هي فقط اليت تقع 
يف نطاق االس���تقصاءات الصناعية. ويتألف معظم هذه املؤسس���ات األخرية من ُغرف التجارة والصناعة، 
واجلمعي���ات الصناعي���ة، ومنظم���ات أرباب العمل الصناعيني، ومتّول يف العادة من اش���تراكات أو رس���وم 
عضوية الوحدات األعضاء فيها. وتعامل هذه االش���تراكات باعتبارها رس���وم خدمات تقدم إىل املؤسسة 

وليست عمليات حتويل جارية.
تصنيف الوحدات حبس���ب أش���كاهلا القانونية له أمهية وطنية أكث���ر منها دولية؛ لذلك   -30-3

ينبغي وضع هذا التصنيف وفقًا لألشكال القانونية أو الفئات القانونية اليت يعتمدها كل بلد بعينه.
أن���واع امللكية. باإلضاف���ة إىل أخذ نوع املنظمة القانونية يف احلس���بان، ُيعترب من املفيد   -31-3

التمييز بني أنواع امللكية، أي بني امللكية اخلاصة وخمتلف أشكال امللكية العمومية للوحدات.
معي���ار التمييز بني الوح���دات اململوكة ملكية خاصة واململوك���ة ملكية عامة ينبغي أن   -32-3
يس���تند إىل مس���ألة ما إذا كانت ملكية املنش���أة اليت تنتمي إليها املؤسس���ات تقع يف يد السلطات العامة أو 
أطراف خاصة. فالوحدات العامة هي الوحدات اليت متلكها أو تسيطر عليها وحدات حكومية. ولتصنيف 
هذه الوحدات كمؤسس���ات عامة، جيب أن تكون الوحدة املؤسس���ية ال جمرد وحدة تسيطر عليها وحدة 
عام���ة أخ���رى وإمنا ينبغي أيضًا أن تبيع معظم إنتاجها بأس���عار عالية اقتصاديًا. وتعرَّف الس���يطرة هنا بأهنا 
القدرة على تقرير السياس���ة العامة أو الربنامج العام للوحدة املؤسس���ية. وإن احلكومة يف موقف ميّكنها من 
ممارسة السيطرة على أنواع كثرية من الوحدات: وكاالت متعددة خارجة عن نطاق امليزانية، ومؤسسات 
غري هادفة للربح، وشركات )غري مالية أو مالية(. ويوصى بأن ترجع املكاتب اإلحصائية الوطنية إىل نظام 
احلس���ابات القومية لعام 2008، للحصول على فهم أوضح لعملية حتديد املعامل. غري أنه ميكن للبلدان أن 
تطبق قواعد أبس���ط وأوضح، كالقواعد اليت وضعها املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، واليت تقرر 
ضمان احلكومة للسيطرة عندما متلك الوحدة احلكومية أكثر من نصف أصوات املسامهني أو عندما يوجد 

مرسوم تشريعي خاص أو الئحة خاصة متّكن احلكومة من تقرير السياسة أو تعيني املديرين 13.
خالف���ًا لذل���ك، تكون الوحدات اململوكة ملكية خاصة ه���ي الوحدات اليت ميلكها أو   -33-3
يسيطر عليها أطراف خاصون. وتعترب السلطات العمومية أو األطراف اخلصوصيون مالكني للمنشأة املعينة 
إذا كانوا ميلكون كل أو أغلبية أس���هم هذه الوحدة، أو أشكال املشاركة الرأمسالية األخرى فيها. وتتألف 

السيطرة على الوحدة من القدرة على تقرير سياسة الوحدة بتعيني مديرين مناسبني إذا دعت احلاجة.
ميكن كذلك تقس���يم فئات الوحدات اململوكة ملكية عامة إىل أقس���ام رئيسية للملكية   -34-3
العام���ة يف كل بل���د، واليت متّيز يف األحوال العادية بني ملكية احلكومة املركزية، وملكية حكومة الوالية أو 
املقاطعة، وملكية الس���لطات املحلية. ويف جمموعة الوحدات اململوكة ملكية خاصة ميكن إدخال تصنيف 

آخر للملكية ميّيز بني الوحدات اململوكة ملكية وطنية والوحدات الواقعة حتت سيطرة خارجية.

املفوضية األوروبية )1996(، الفقرة   13
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يوصى باعتماد النص املختصر التايل للتصنيف املتقاطع للوحدات حبس���ب نوع امللكية   -35-3
ونوع املنظمة القانونية:

املنش���آت املتمتعة بالشخصية القانونية، باستثناء اجلمعيات التعاونية والشراكات املحدودة   - 1
املسؤولية والتعاونيات
امللكية العامة أ - 

من ِقَبل احلكومة املركزية  ’1‘
من ِقَبل حكومات الواليات أو املقاطعات  ’2‘

من ِقَبل احلكومات املحلية  ’3‘
امللكية اخلاصة الوطنية ب - 

السيطرة اخلارجية ج - 
التعاونيات والشراكات املحدودة املسؤولية  - 2

امللكية العامة أ - 
من ِقَبل احلكومة املركزية  ’1‘

من ِقَبل حكومات الواليات أو املقاطعات  ’2‘
من ِقَبل احلكومات املحلية  ’3‘

امللكية اخلاصة الوطنية ب - 
السيطرة اخلارجية ج - 

املؤسسات غري اهلادفة للربح  - 3
امللكية العامة أ - 

من ِقَبل احلكومة املركزية  ’1‘
من ِقَبل حكومات الواليات أو املقاطعات  ’2‘

من ِقَبل احلكومات املحلية  ’3‘
امللكية اخلاصة الوطنية ب - 

السيطرة اخلارجية ج - 
املنشآت غري املتمتعة بالشخصية القانونية.  - 4

الحجم  - واو 

قياس حجم الوحدة اإلحصائية خاصية هامة من خصائص التقس���يم إىل طبقات، وهو   -36-3
أساس���ي لتصميم العينات وجتميع التقنيات. وميكن، بوجه عام، تعريف فئات حجم الوحدات اإلحصائية 
كم���ا تع���ّرف الوحدات املادية أو الوح���دات النقدية كدوران املوظفني أو مق���دار صايف األصول. وميكن 

استخدام املعيار النقدي على ِحدة أو باالقتران مع معيار الوظائف.
تعريف احلجم باالس���تناد إىل متوس���ط عدد األش���خاص املوظف���ني يف الوحدة تعريف   -37-3
مناس���ب ألغ���راض هذه التوصيات لبس���اطته وانطباقه بوجه ع���ام وفائدته للمقارنة عل���ى الصعيد الدويل. 
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وكيانات املوظفني أيسر منااًل )مبا يف ذلك بيانات موظفي الوحدات الصغرية( يف معظم البلدان، وال حتتاج 
إىل حسابات أو تعديالت إحصائية إضافية.

ينبغ���ي تعي���ني حجم الوحدة اإلحصائية باالس���تناد إىل املوظف���ني بالدرجة األوىل على   -38-3
أساس متوسط عدد األشخاص املوظفني يف الوحدة أثناء الفترة املرجعية. فإذا كان متوسط عدد األشخاص 
املوظفني غري متاح، ميكن اس���تخدام جمموع عدد األش���خاص املوظفني يف فت���رة واحدة كمعيار للحجم. 
وينبغي أن يكون تصنيف احلجم متس���قًا مع الفئات التالية من متوس���ط عدد األشخاص املوظفني: 9-1، 
10-19، 20-49، 50-249، 250 أو أكثر. جيب اعتبار ذلك تقسيما أدىن للسلسلة اإلمجالية؛ ينبغي 

وضع تصنيفات أكثر تفصياًل، عند اللزوم، داخل هذا اإلطار.
ع البلدان على اّتباع التصنيف  للمحافظ���ة على قابلية البيانات للمقارنة الدولية، ُتش���جَّ  -39-3
املقترح إىل أقصى حد ممكن. غري أن من املعترف به أن الفوارق اليت تسفر عنها عوامل إدارية أو تنظيمية 
أو قانونية رمبا توجد على املستوى الوطين. باإلضافة إىل ذلك ميكن أيضًا أن يؤدي التعدد الواسع يف أنواع 
التوظيف، ال سيما يف الوحدات الصغرية، اليت تشمل العمل بدوام جزئي، وعمل أفراد اأُلسرة بدون أجر، 

إىل تعقيد تصنيف احلجم املستند إىل عدد املوظفني.
ميكن أيضا أيضًا اس���تخدام حس���اب عدد املوظفني مبكافئ ع���دد املوظفني العاملني   -40-3
بدوام كامل معيارًا لتصنيف الوحدات اإلحصائية حبس���ب احلجم. وقد يوفر هذا اإلجراء قياس���ًا أكثر 
ِدقة لعدد املوظفني يف دراس���ات اإلنتاجية نظرًا إىل زيادة ميل املؤسس���ات إىل استخدام العمال العاملني 

بدوام جزئي.
مكاف���ئ وظائ���ف العمل بدوام كامل يعرَّف بأنه عدد س���اعات العمل مقس���ومة على   -41-3
متوس���ط عدد س���اعات العمل ال�ُمنجزة سنويًا يف وظائف بدوام كامل. ومن ناحية املفهوم، ُيحسب عدد 
األش���خاص املوظفني بدوام جزئي، يف مقاييس مكافئ وظائ���ف العمل بدوام كامل، فيكون وزهنم أصغر 
من وزن األشخاص العاملني بدوام كامل. وينبغي أن يتجنب استخدام مكافئ وظائف العمل بدوام كامل 
التحيز الذي ميكن أن ينشأ من تغيري حصة العاملني بدوام كامل يف قوة العمل لكنه ال يعّدل األرقام حلساب 
ل وظيفة الدوام الكامل، وهي اليت تأيت نتيجة للتغريات يف التشريع أو  التغريات يف عدد الساعات اليت تشكِّ
االتفاقات اجلماعية. لذلك فإن مفهوم مكافئ وظائف العمل بدوام كامل ال جيعل البيانات بالضرورة قابلة 
للمقارنة ألهنا قد تتفاوت تفاوتًا كبريًا من بلد إىل بلد. كما يتعذر حس���اب العمل مبكافئ وظائف العمل 

بدوام كامل يف بعض البلدان بسبب ندرة البيانات التفصيلية املتاحة عن عدد ساعات العمل ال�ُمنجزة.
هن���اك مش���كلة أخرى تتصل بعدد املوظفني، ناش���ئة م���ن حقيقة أن هن���اك عددًا من   -42-3
األش���خاص تدفع هلم املؤسس���ة لكن مركزهم الوظيفي غري واضح، فهناك مثاًل موظفون يعملون مبوجب 
عمولة فقط، وموظفون يتقاضون معظم أجرهم على شكل عمولة ويأخذون أتعابًا صغرية مقابل عملهم، 
وموظفون يعملون حلس���اب أكثر من رب عمل واحد. ومن الُطرق اليت عاجلت هذه املش���كلة أن ُيحسب 
فقط املوظفون الذين يتلقون راتبًا منتظمًا، وأن ُيعامل الذين يأخذون عموالت فقط أو معظم أجرهم على 
ش���كل عموالت، كمعاملة العمال اخلارجيني يف س���ياق الصناعة التحويلية؛ أي أن ُتدرج العموالت اليت 
يتلقاها هؤالء العمال كجزء من تكاليف العمل الذي يؤديه اآلخرون مبوجب عمولة، وأن تبيَّن أعدادهم، 

إن توافرت، على ِحدة أو كبند تذكريي فقط.
يف حالة بعض أنواع الدراس���ات االس���تقصائية والتحليالت، رمبا تكون وس���ائل بديلة   -43-3
لقياس حجم الوحدة، فمثاًل، من حيث املعايري النقدية، مثل إمجايل احلركة، والقيمة املضافة، أو االستثمار 
يف أصول ثابتة، مثار اهتمام وحدها أو باالقتران مع معيار اليد العاملة. وإن توزيع الوحدات حبسب احلجم 
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باالستناد إىل معايري نقدية منّوعة يشّكل ثاين أفضل معيار فقط، ألن إمكانيات تطبيقه يف املقارنات الدولية 
حمدودة بسبب املشكلة املرتبطة مع التحويل إىل عملة مشتركة؛ يضاف إىل ذلك أنه غري مناسب لتحليالت 

السلسلة طويلة األجل.

الخصائص الديمغرافية  - زاي 

م اخلصائص الدميغرافية معلومات عن فترة النشاط االقتصادي لوحدة معينة وتشمل  تقدِّ  -44-3
تواريخ بدء النش���اط وانتهائه. بالنظر إىل ديناميات إنش���اء )والدة(/انتهاء )وفاة( الوحدات االقتصادية يف 
االقتص���اد، وت���ؤدي اخلصائص الدميغرافية دورًا هامًا يف تعريف الوحدات باعتبارها س���كانًا مس���تهدفني 
لالس���تقصاءات اإلحصائية. عالوة على ذلك، حيثما تكون إحصاءات دميغرافية يف الوحدات متاحة على 
أساس منتظم، ميكن أن تقدم معلومات مفيدة عن نسبة إنشاء الوحدات اجلديدة، واحتمال بقاء الوحدات، 
والفروق بني أنشطة التصنيف الصناعي الدويل املوّحد من حيث دينامية الوحدات. وتسمح هذه املؤشرات 

بتحليل اجتاهات السكان.
ينبغ���ي، م���ن حيث املبدأ، أن يكون تاريخ االعتراف )املولد أو أي تاريخ إنش���اء آخر(   -45-3
���جل التجاري أو إطار املنطق���ة. غري أنه، نظرًا إىل بطء العملية  للوح���دة موجودًا وجيب أن ُيحفظ يف السِِ
اإلدارية املتمثلة يف تسجيل وفاة الوحدة أو انتهاء نشاطها أو عزمها على استئناف نشاطها بعد فترة زمنية 
غ���ري مس���ماة، رمبا تكون مث���ة صعوبة أكرب يف احلصول على املعلومات عن التاري���خ )الفترة( الذي أوقفت 
الوحدة فيه نش���اطها فعاًل. لذلك رمبا متر بني عمل الوحدة ووفاهتا فترة من اخلمول، تعترب الوحدة خالهلا 
“خامل���ة”. رمب���ا ميكن أيضًا احلصول على معلومات عن تواريخ ميالد ووفاة الوحدات من مصادر إدارية 
كالسلطات املالية أو القضائية، وإدارة الضمان االجتماعي، أو حتديث ُأطر املناطق بواسطة عمليات تعداد 
الس���كان ُتجرى بني إحصاءين، بينما تستطيع االس���تقصاءات اإلحصائية أن تكتشف حالة الوحدة، مبعىن 

إن كانت الوحدة نشيطة أو خاملة )غري فاعلة( أو أهنا َأوقفت نشاطها.
يوجد طلب متزايد من سلس���لة واس���عة من املس���تخدمني على إنتاج إحصاءات قابلة   -46-3
للمقارنة دوليًا عن الدميغرافية التجارية للوحدة االقتصادية. وتكون األحداث الرئيسية يف هذه اإلحصاءات 
ه���ي والدة ووف���اة الوحدات؛ غري أن مث���ة أحداثًا أخرى كتفكك الوح���دات، أو انفصامها، أو اندماجها 
 م���ع وح���دات أخ���رى، أو ضمها إىل وحدات أخ���رى، إخل. هي األخ���رى ذات أمهية عندم���ا ُيراد تقرير 
ما إذا كانت الوحدة اإلحصائية أم مل تكن باقية على قيد احلياة بني فترة وأخرى. وما دامت اإلحصاءات 
ع بوجه عام، باس���تخدام املنش���أة كوحدة إحصائية والِس���جل التجاري باعتباره  الدميغرافية التجارية ُتجمَّ
املصدر املفّضل للمعلومات، من املعترف به أن عدم توافر ِسجل جتاري مستحدث يف كثري من البلدان حيّد 
م���ن قابلية اإلحص���اءات الدميغرافية التجارية للمقارنة دوليًا. وميكن للبلدان الرجوع إىل دليل اإلحصاءات 
الدميغرافي���ة التجارية الذي وضعه املكت���ب اإلحصائي للجماعات األوروبية ومنظم���ة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي، طبعة عام 2007 )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملفوضية األوروبية، 

2007( للحصول على إرشاد عملي ونظري يف هذا املجال من املجاالت اإلحصائية.
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الفصل الرابع

بنود البيانات وتعاريفها

يق���دم هذا الفص���ل تعاريف موجزة لبنود البيانات يف اإلحصاءات الصناعية اليت يوصى   -1-4
جبمعها ونش���رها، إىل جانب تعريفات بنود البيانات اإلضافية املس���تمدة من النظام األساسي. ورمبا تكون 
ع جامعو البيانات  بعض بنود البيانات موجودة أو ميكن أن تكون ذات أمهية قليلة القتصادات معينة. ويشجَّ
على استخدام قائمة بنود البيانات كمرجع بغية وضع قائمة بنود بيانات وفقًا لظروفهم اإلحصائية اخلاصة 
هب���م، وحج���م العبء على اجله���ة املجيبة، واملوارد املتاح���ة، وجيب عليهم، بعد أن يق���رروا بنود البيانات 

الواجب وضعها يف القائمة، أن يستخدموا التعاريف املقدمة بصورة متسقة.

فهم الصالت بني املحاسبة التجارية   -  ألف 
واإلحصاءات التجارية

ِس���جالت املعامالت اليت حتتفظ هبا املحال التجارية هي املصدر الرئيس���ي للمعلومات   -2-4
من أجل االس���تقصاءات الصناعية. لذلك، من املرغوب فيه، لدى تصميم استبيانات مبصطلحات مالئمة، 
أن نفهم الصالت بني املفاهيم املس���تخدمة يف املحاسبة التجارية واملصطلحات املستخدمة يف اإلحصاءات 

التجارية )أو يف احلسابات القومية( لسببني رئيسيني اثنني:
املصطلحات املس���تخدمة يف االس���تبيانات جيب أن تكون مألوفة للمحاس���بني العاملني يف  )أ( 

املحاسبة التجارية؛
���جالت التجارية إىل  َفهم املحاس���بة التجارية أساس���ي لتحويل البيانات املجموعة من السِِ )ب( 
بيانات اقتصادية ميكن استخدامها يف اإلحصاءات التجارية واحلسابات القومية )لالطالع 

على التفاصيل، انظر األمم املتحدة، 2000(.
جيب يف اإلحصاءات التجارية أن يشمل تسجيل تكاليف اإلنتاج مجيع تكاليف السلع   -3-4
واخلدمات املس���تخدمة يف اإلنتاج أثناء فترة املحاس���بة. ويف املحاس���بة التجارية ميكن إبالغ هذه التكاليف 
يف أجزاء خمتلفة من احلس���ابات، وذلك يتوقف على تقليد املحاس���بة التجارية املعمول به يف البلد. فبينما 
ل اإليرادات والتكاليف معًا يف بعض البلدان، تس���ّجل يف بلدان أخرى يف ثالثة أجزاء خمتلفة، وهي:  تس���جَّ
)أ( اإلنت���اج، )ب( اإلدارة العام���ة )التكاليف العامة للمنش���أة واإلعالن والتوزي���ع، إخل.(، )ج( اإليرادات 
األخرى والنفقات األخرى. من املهم أيضًا معرفة أن إيرادات التش���غيل األخرى يف معظم الوقت تش���مل 
إيرادات ثانوية كإجيارات املباين، وتكاليف اخلدمات املتفرقة اليت تسّجل يف اإلحصاءات التجارية كناتج، 
واالس���تهالك الوس���يط، تسّجل على أس���اس صاٍف )مبعىن اإليرادات اليت هي برسم القبض مطروحًا منها 

التكاليف املتحملة( يف املحاسبة التجارية.
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اختالف املصطلحات  -  1

خيتلف معىن املصطلح املس���تخدم يف املحاسبة التجارية اختالفًا كبريًا من بلد إىل آخر.   4-4
يف اململك���ة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الش���مالية وبلدان أوروبية أخ���رى كثرية، مثاًل، تعين كلمة 
“turnover” مجموع المبيعات )يقابلها بالعربية كلمة “دوران” املبيعات(، ويف منظمة التعاون والتنمية 
 ”turnover“ 2007( تعين كلمةa ،يف املي���دان االقتصادي )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
جمموع املبيعات اإلمجالية وبعض اإليرادات األخرى، لكنها تستثين اإليرادات اآلتية من إجيارات العقارات، 
والتربع���ات واهلداي���ا، إخل. أمَّا يف مبادئ املحاس���بة املقبولة بوجه عام يف الوالي���ات املتحدة األمريكية فإن 
 املصطل���ح “turnover” يش���ري إىل ع���دد املرات اليت ُتب���دَّل فيها املوجودات خالل الفت���رة املالية، وغالبًا 
ما ُيس���تخدم يف س���ياق دوران املخزونات أو احلس���ابات اليت هي برسم القبض. ويف األوراق املالية، سواء 
يف حافظة االس���تثمارات أو يف البورصة، يش���ري هذا املصطلح إىل عدد األسهم اليت ُيتَّجر هبا يف فترة زمنية 

معينة كنسبة مئوية من جمموع األسهم.
“نفقات التشغيل” مثال آخر على مصطلح يتوقف معناه على البلد الذي ُيستخدم فيه.   -5-4
ففي اململكة املتحدة تقتصر نفقات التش���غيل على تكاليف ختتلف باختالف الكمية املنتجة - أي تكاليف 
املواد اخلام، مثاًل، والعناصر املش���تراة. أما يف الواليات املتحدة وكندا، فنفقات التش���غيل تشري إىل تكاليف 
غ���ري تكاليف الصناعة التحويلية وغري امل���واد املخزونة، كعمليات البيع واإلعالن والنفقات اإلدارية. وهذا 

يعين أن تكاليف الصناعة التحويلية ليست نفقات تشغيل.

اختالف قواعد املحاسبة التجارية  -  2

ميكن أن تبقى مبادئ املحاس���بة التجارية هي نفس���ها يف كثري من البلدان ولكن قواعد   -6-4
املحاسبة ختتلف من بلد إىل آخر. وتؤثر هذه القواعد يف تعديل البيانات الالزم حبيث ميكن استخدام هذه 

البيانات املجموعة من احلسابات التجارية يف اإلحصاءات االقتصادية األساسية. مثال ذلك:
تستدعي قواعد بعض البلدان من املحاسبني أن حيسبوا يف النفقات النفقات املصروفة على  )أ( 
برامج احلاس���وب )س���واء أُطورت داخل الشركة أو اش���ُتريت من اخلارج(، بينما تسمح 
قواعد أخرى يف رمسلة هذه النفقات. ويف البلدان اليت ال ُيسمح فيها برمسلة النفقات ينبغي 

أن ُتعزى النفقات إىل الناتج مث تعامل باعتبارها تكوينًا لرأس املال اإلمجايل؛
يف املحاسبة التجارية كما متارس يف معظم البلدان، تقّيم األصول الصافية باعتبارها جمموع  )ب( 
القيمة التارخيية لتكوين رأس املال اإلمجايل مطروحًا منها االس���تهالك )اس���تنادًا إىل القيمة 
التارخيية(. لذلك ال يستطيع املرء أن يستمد تكوين رأس املال اإلمجايل بطرح قيم األصول 
فترتني متجاورتني ألن األصول يف اإلحصاءات التجارية ينبغي تقييمها بتكاليف األصول 

البديلة مبعايري املحاسبة االقتصادية.
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قائمة بنود البيانات  - باء 

الديمغرافيا  -  1

خصائص الوحدات اإلحصائية )أ( 

بند البياناترقم البند

رمز التعريف1-1

املوقع2-1

فرتة التشغيل3-1

نوع املنظمة االقتصادية4-1

املنشأة ذات املؤسسة الواحدة1-4-1

املنشأة املتعددة املؤسسات2-4-1

عدد املؤسسات يف املنشأة املتعددة املؤسسات1-2-4-1

نوع املنظمة القانونية وملكيتها5-1

املنشآت املتمتعة بالشخصية القانونية باستثناء الرشاكات املحدودة 1-5-1

املسؤولية والجمعيات التعاونية

املنشآت ذات امللكية العامة1-1-5-1

املنشآت التي تملكها الحكومة املركزية1-1-1-5-1

املنشآت التي تملكها حكومة الوالية2-1-1-5-1

املنشآت التي تملكها الحكومة املحلية3-1-1-5-1

املنشآت الخاصة الوطنية 2-1-5-1

املنشآت التي تسيطر عليها جهة أجنبية3-1-5-1

الجمعيات التعاونية والرشاكات املحدودة املسؤولية2-5-1

املنشآت ذات امللكية العامة1-2-5-1

املنشآت التي تملكها الحكومة املركزية1-1-2-5-1

املنشآت التي تملكها حكومة الوالية2-1-2-5-1

املنشآت التي تملكها الحكومة املحلية 3-1-2-5-1

املنشآت الخاصة الوطنية2-2-5-1

املنشآت غر الهادفة للربح3-2-5-1

املؤسسات غر الهادفة للربح3-5-1

املؤسسات ذات امللكية العامة1-3-5-1

املؤسسات التي تملكها الحكومة املركزية1-1-3-5-1

املؤسسات التي تملكها حكومة الوالية2-1-3-5-1

املؤسسات التي تملكها الحكومة املحلية3-1-3-5-1

املؤسسات الخاصة الوطنية2-3-5-1

املؤسسات التي تسيطر عليها جهة أجنبية3-3-5-1

املنشآت غر املتمتعة بالشخصية القانونية ومنها:4-5-1

منشآت القطاع غر الرسمي1-4-5-1
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بند البياناترقم البند

الحجم6-1 *

نوع النشاط7-1

نوع الوحدة8-1

الوحدة املنتجة الرئيسية1-8-1

الوحدة املساعدة2-8-1

عدد الوحدات اإلحصائية )ب( 

بند البياناترقم البند

عدد املنشآت10-1 *
املنشآت املتعددة املؤسسات1-10-1 *

عدد املؤسسات1-1-10-1 *
املنشآت ذات املؤسسة الواحدة2-10-1 *

التوظيف  -  2

عدد األشخاص املوظفني )أ( 

املجموعإناثذكوربند البياناترقم البند

مجموع عدد األشخاص املوظفني ومنهم:1-2 *

املالكون العاملون1-1-2

أفراد األرُسة العاملون بدون أجر2-1-2

املوظفون ومنهم:3-1-2

عمال اإلنتاج ومنهم:1-3-1-2

املوظفون العاملون يف البحث والتطوير1-1-3-1-2

املوظفون العاملون يف استكشاف املعادن 2-1-3-1-2

وتقييمها

املوظفون العاملون يف تطوير برامج 3-1-3-1-2

الحاسوب وقواعد البيانات

املوظفون العاملون يف إنتاج األدوات الفنية 4-1-3-1-2

األصلية

املوظفون العاملون لحساب أنفسهم يف 5-1-3-1-2

تكوين األصول الثابتة واإلصالحات الرئيسية

موظفون آخرون2-3-1-2

عدد املوظفني املستأَجرين2-2
عدد األشخاص املوظفني يف القطاع غر الرسمي3-2 *

املوظفون العاملون يف القطاع غر الرسمي1-3-2

األشخاص اآلخرون املوظفون يف القطاع غر 2-3-2

الرسمي

هذا البند يسـتمده املكتب اإلحصائي   *

يف معظم األحيان من بنود أخرى من 

بنود البيانـات املجموعة، وإن كانت 

ل  البلدان يف بعض الحاالت ربما ُتفضِّ

إدراجه يف االسـتبيان، مثالً، للتحقق 

من دقة املعلومات األخرى املجموعة.
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متوسط عدد األشخاص املوظفني )ب( 

املجموعإناثذكوربند البياناترقم البند

متوسط عدد األشخاص املوظفني ومنهم:4-2

املوظفون1-4-2

عمال اإلنتاج1-1-4-2

املوظفون اآلخرون2-1-4-2

)ج( ساعات العمل الـُمنجزة

املجموعإناثذكوربند البياناترقم البند

الساعات التي عملها املوظفون ومنها:5-2

الساعات التي عملها عمال اإلنتاج ومنهم:1-5-2

املوظفون العاملون يف البحث والتطوير1-1-5-2

املوظفون العاملون يف استكشاف املعادن 2-1-5-2

وتقييمها

املوظفون العاملون يف برامج تطوير الحاسوب 3-1-5-2

وقواعد البيانات

املوظفون العاملون يف إنتاج األدوات الفنية 4-1-5-2

األصلية

املوظفون العاملون لحساب أنفسهم يف تكوين 5-1-5-2

األصول الثابتة واإلصالحات الرئيسية

الساعات التي عملها املوظفون اآلخرون2-5-2

الساعات التي عملها املستأَجرون6-2

تعويضات املوظفني  -  3

تعويضات املوظفني

املجموعإناثذكوربند البياناترقم البند

أجور مرتبات املوظفني املدفوعة نقداً وعيناً ومنهم:1-3

عمال اإلنتاج ومنهم:1-1-3

املوظفون العاملون يف البحث والتطوير1-1-1-3

املوظفون العاملون يف استكشاف املعادن 2-1-1-3

وتقييمها

املوظفون العاملون يف تطوير برامج الحاسوب 3-1-1-3

وقواعد البيانات

املوظفون العاملون يف إنتاج املواد الفنية األصلية4-1-1-3

املوظفون العاملون لحساب أنفسهم يف تكوين 5-1-1-3

األصول الثابتة واإلصالحات الرئيسية
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املجموعإناثذكوربند البياناترقم البند

املوظفون اآلخرون2-1-3

املدفوعات إىل مديري املنشآت غر املتمتعة 2-3

بالشخصية القانونية لحضورهم االجتماعات

االشرتاكات يف الضمان االجتماعي التي يدفعها 3-3

أرباب العمل

نفقات أخرى  -  4

مشرتيات السلع والخدمات )أ( 

بند البياناترقم البند

 تكلفة املواد الخام واإلمدادات والغاز وأنواع الوقود والكهرباء1-4

ومنها:

املواد الخام واإلمدادات املشرتاة أو الواردة من منشآت أخرى1-1-4

قيمة املواد الخام واإلمدادات املسلّمة من مؤسسات أخرى تابعة للمنشأة 2-1-4

نفسها

تكلفة املواد املورَّدة لحساب املؤسسة نفسها الستخدامها يف تكوين رأس املال 3-1-4

 لحساب العاملني

ومنها ما يستخدم:

للبحث والتطوير 1-3-1-4

الستكشاف املعادن وتقييمها2-3-1-4

لتطوير برامج الحاسوب وقواعد البيانات3-3-1-4

إلنتاج املواد الفنية األصلية4-3-1-4

لتكوين األصول الثابتة وإجراء تصليحات رئيسية لحاجة املؤسسة نفسها5-3-1-4

تكلفة الغاز وأنواع الوقود والكهرباء املشرتاة2-4

تكلفة أنواع الوقود الفردية والغاز املشرتاة1-2-4

تكلفة الكهرباء املشرتاة2-2-4

تكلفة املياه وخدمات الرصف الصحي3-4

تكلفة املياه املشرتاة1-3-4

تكلفة خدمات الرصف الصحي املشرتاة2-3-4

رشاء الخدمات باستثناء اإليجار4-4

تكلفة الخدمات الصناعية املشرتاة واملسلَّمة أيضاً من مؤسسات أخرى ومنها:1-4-4

خدمات الصيانة )فيما عدا البناء والتصليح والرتكيب(1-1-4-4

العمل بموجب عقود وعموالت2-1-4-4

األتعاب املدفوعة للموظفني املستأجرين1-2-1-4-4

تكلفة الخدمات غر الصناعية املشرتاة واملسلَّمة أيضاً من مؤسسات أخرى 2-4-4

تابعة للمنشأة نفسها
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بند البياناترقم البند

صيانة وتصليح املباني واإلنشاءات1-2-4-4

خدمات االتصاالت2-2-4-4

خدمات النقل3-2-4-4

خدمات اإلعالنات وترويج البضاعة4-2-4-4

الخدمات املالية )باستثناء مدفوعات الفوائد(5-2-4-4

خدمات أخرى غر صناعية9-2-4-4

مشرتيات السلع والخدمات إلعادة بيعها بنفس حالتها التي وردت بها5-4

مدفوعات اإليجار6-4

مدفوعات إيجار اآلالت واملعدات1-6-4

مدفوعات إيجار املساكن واإلنشاءات2-6-4

أقساط التأمني غر التأمني عىل الحياة املدفوعة عىل أمالك املؤسسة7-4

بنود البيانات املتعلقة بالكمية )ب( 

بند البياناترقم البند

كمية املواد واإلمدادات ذات األهمية الفرديةكم 1-4

كمية أنواع الوقود الفردية والغاز املشرتاةكم 2-4

كمية الكهرباء املشرتاةكم 1-2-4

كمية الكهرباء املولّدةكم 2-2-4

كمية الكهرباء املبيعةكم 3-2-4

مجموع الطاقة املستهلكة )تريليون جول(كم 4-2-4

كمية املياه املشرتاةكم 1-3-4

كمية املياه املستخرجة الستخدام املؤسسةكم 1-1-3-4

كمية املياه املبيعةكم 2-1-3-4

مجموع املياه املستخدمة )باملرت املكعب(كم 3-1-3-4

كمية املياه العادمة املعالجة يف املوقع قبل ترصيفهاكم 2-3-4

فة بدون معالجةكم 3-3-4 كمية املياه العادمة املرصَّ

قيمة الشحنات واملقبوضات لقاء الخدمات وإيرادات أخرى  -  5

الدوران، واملبيعات، والشحنات، واملقبوضات لقاء الخدمات وإيرادات أخرى )أ( 

بند البياناترقم البند

قيمة الشحنات/املبيعات/الدوران، بما يف ذلك التحويالت إىل مؤسسات أخرى 1-5

تابعة للمنشأة نفسها

قيمة شحنات/مبيعات دوران السلع التي أنتجتها املؤسسة1-1-5

قيمة شحنات/مبيعات دوران السلع املنتجة ملنشآت أخرى1-1-1-5

تحويالت السلع املنتجة ملؤسسات أخرى تابعة للمنشأة نفسها2-1-1-5
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بند البياناترقم البند

مواد مصدَّرة إىل زبائن وفروع أجنبية مرتبطة باملنشأة3-1-1-5

قيمة شحنات/مبيعات/دوران جميع السلع والخدمات التي اشرُتيت إلعادة 2-1-5

بيعها بنفس حالتها التي وردت بها

املقبوضات مقابل أعمال صناعية ُعملت أو خدمات صناعية ُقدِّمت لآلخرين 4-1-5

ومنها:

العمل بموجب عقد أو عمولة1-4-1-5

من الوحدات غر املقيمة يف البلد1-1-4-1-5

خدمات صيانة وتصليح وتركيب خدمات )باستثناء البناء( ومنها:2-4-1-5

أعمال الرتكيب1-2-4-1-5

أعمال البحث والتطوير ذات الطبيعة الصناعية3-4-1-5

خدمات صناعية مقدمة إىل منشآت أخرى4-4-1-5

خدمات صناعية مقدمة إىل مؤسسات أخرى تابعة للمنشأة نفسها5-4-1-5

إيرادات أخرى2-5

إيرادات من اإليجارات أو من تأجر اآلالت واملعدات1-2-5

إيرادات من إيجار أو تأجر املباني2-2-5

إيرادات أخرى غر مذكورة يف موضع آخر3-2-5
قيمة األصول الثابتة لحساب املؤسسة نفسها3-5 *

التجارة اإللكرتونية )ب( 

بند البياناترقم البند

التجارة اإللكرتونية/الدوران/قيمة الشحنات/املقبوضات لقاء خدمات أو إيرادات 4-5

أخرى

بنود البيانات املتعلقة بالكمية )ج( 

بند البياناترقم البند

كمية املنتجات ذات األهمية الفردية وقيمتهاكم 1-5

املخزونات  -  6

املخزونات

بند البياناترقم البند

مجموع املخزونات1-6 *

يف بداية الفرتة1-1-6

يف نهاية الفرتة2-1-6
التغر )بالزيادة أو النقصان(3-1-6 *

مخزونات املواد وأنواع الوقود واإلمدادات2-6

هذا البند يسـتمده املكتب اإلحصائي   *

يف معظم األحيان من بنود أخرى من 

بنود البيانـات املجموعة، وإن كانت 

البلدان يف بعض الحاالت ربما تفضل 

إدراجه يف االسـتبيان، مثالً، للتحقق 

من دقة املعلومات األخرى املجموعة.
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بند البياناترقم البند

يف بداية الفرتة1-2-6

يف نهاية الفرتة2-2-6
التغير )بالزيادة أو النقصان(3-2-6 *

العمل الجاري3-6

يف بداية الفرتة1-3-6

يف نهاية الفرتة2-3-6
التغير )بالزيادة أو النقصان(3-3-6 *

املخزونات من السلع الـُمنجزة4-6

يف بداية الفرتة1-4-6

يف نهاية الفرتة2-4-6
التغير )بالزيادة أو النقصان(3-4-6 *

السلع املشرتاة إلعادة بيعها بنفس حالتها التي وردت بها5-6

يف بداية الفرتة1-5-6

يف نهاية الفرتة2-5-6
التغير )بالزيادة أو النقصان(3-5-6 *

الرضائب واإلعانات  -  7

الرضائب واإلعانات األخرى عىل اإلنتاج

بند البياناترقم البند

الرضائب1-7

الرضائب األخرى عىل اإلنتاج1-1-7

اإلعانات املقبوضة2-7

اإلعانات للمنتجات1-2-7

إعانات أخرى لإلنتاج2-2-7

الناتج  -  8

الناتج

بند البياناترقم البند

الناتج اإلجمايل باألسعار األساسية1-8 *
ناتج التعداد باألسعار األساسية2-8 **

هذا البند يسـتمده املكتب اإلحصائي   *

يف معظم األحيان من بنود أخرى من 

بنود البيانـات املجموعة، وإن كانت 

البلدان يف بعض الحاالت ربما تفضل 

إدراجه يف االسـتبيان، مثالً، للتحقق 

من دقة املعلومات األخرى املجموعة.

“التعـداد”، “االسـتهالك الوسـيط   **

للتعـداد” يشـكال جـزًءا مـن هـذه 

التوصيـات، غـر أنـه عندمـا تريد 

البلدان االحتفاظ بالسلسـلة الزمنية 

بشـأن هـذه املجاميع، تسـتطيع أن 

تختار مواصلة مقاساتها.
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االستهالك الوسيط ومدخالت التعداد  -  9

االستهالك الوسيط ومدخالت التعداد

بند البياناترقم البند

املشرتين1-9 *
التعداد بأسعار املشرتين2-9 **

القيمة املضافة  -  10

مجموع القيمة املضافة والقيمة املضافة للتعداد باألسعار األساسية

بند البياناترقم البند

مجموع القيمة املضافة باألسعار األساسية1-10 *
القيمة املضافة للتعداد باألسعار األساسية2-10 **

تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل  -  11

األصول والنفقات الرأسمالية واملسحوبات واالستهالك

بند البياناترقم البند

القيمة اإلجمالية لألصول الثابتة )بتكلفة الرشاء( يف بداية الفرتة1-11

املساكن1-1-11

املباني واإلنشاءات األخرى2-1-11

اآلالت واملعدات3-1-11

معدات النقل1-3-1-11

معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت2-3-1-11

اآلالت واملعدات األخرى3-3-1-11

منتجات امللكية الفكرية4-1-11

البحث والتطوير1-4-1-11

استكشاف املعادن وتقييمها2-4-1-11

برامج الحاسوب وقواعد البيانات3-4-1-11

املواد الرتفيهية واألدبية والفنية األصلية4-4-1-11

مواد أخرى5-4-1-11

النفقات الرأسمالية عىل األصول الثابتة الجديدة واملستعملة )مشرتيات( أثناء 2-11

الفرتة

املساكن1-2-11

املباني واإلنشاءات األخرى2-2-11

اآلالت واملعدات3-2-11

معدات النقل1-3-2-11

معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت2-3-2-11

هذا البند يسـتمده املكتب اإلحصائي   *

يف معظم األحيان من بنود أخرى من 

بنود البيانـات املجموعة، وإن كانت 

البلدان يف بعض الحاالت ربما تفضل 

إدراجه يف االسـتبيان، مثالً، للتحقق 

من دقة املعلومات األخرى املجموعة.

“التعـداد”، “االسـتهالك الوسـيط   **

للتعـداد” يشـكال جـزًءا مـن هـذه 

التوصيـات، غـر أنـه عندمـا تريد 

البلدان االحتفاظ بالسلسـلة الزمنية 

بشـأن هـذه املجاميع، تسـتطيع أن 

تختار مواصلة مقاساتها.
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بند البياناترقم البند

اآلالت واملعدات األخرى3-3-2-11

منتجات امللكية الفكرية4-2-11

البحث والتطوير1-4-1-11

استكشاف املعادن وتقييمها2-4-1-11

برامج الحاسوب وقواعد البيانات3-4-1-11

املواد الرتفيهية واألدبية والفنية األصلية4-4-2-11

مواد أخرى5-4-2-11

القيمة اإلجمالية لألصول الثابتة املبيعة، واملسحوبة من العمل، واملشطوبة 3-11

)املتخلص منها( أثناء الفرتة

املساكن1-3-11

املباني واإلنشاءات األخرى2-3-11

اآلالت واملعدات3-3-11

معدات النقل1-3-3-11

معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت2-3-3-11

آالت ومعدات أخرى3-3-3-11

منتجات امللكية الفكرية4-3-11

البحث والتطوير1-4-1-11

استكشاف املعادن وتقييمها2-4-1-11

برامج الحاسوب وقواعد البيانات3-4-1-11

املواد الرتفيهية األدبية والفنية األصلية4-4-3-11

مواد أخرى5-4-3-11

االستهالك4-11

املساكن1-4-11

املباني واإلنشاءات األخرى2-4-11

اآلالت واملعدات3-4-11

معدات النقل1-3-4-11

معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت2-3-4-11

اآلالت واملعدات األخرى3-3-4-11

منتجات امللكية الفكرية4-4-11

البحث والتطوير1-4-1-11

استكشاف املعادن وتقييمها2-4-1-11

برامج الحاسوب وقواعد البيانات3-4-1-11

املواد الرتفيهية واألدبية والفنية األصلية4-4-4-11

مواد أخرى5-4-4-11
القيمة اإلجمالية للمخزونات الثابتة يف نهاية الفرتة5-11 *

املساكن1-5-11 *

هذا البند يسـتمده املكتب اإلحصائي   *

يف معظم األحيان من بنود أخرى من 

بنود البيانـات املجموعة، وإن كانت 

البلدان يف بعض الحاالت ربما تفضل 

إدراجه يف االسـتبيان، مثالً، للتحقق 

من دقة املعلومات األخرى املجموعة.
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هذا البند يسـتمده املكتب اإلحصائي   *

يف معظم األحيان من بنود أخرى من 

بنود البيانـات املجموعة، وإن كانت 

البلدان يف بعض الحاالت ربما تفضل 

إدراجه يف االسـتبيان، مثالً، للتحقق 

من دقة املعلومات األخرى املجموعة.

بند البياناترقم البند

املباني واإلنشاءات األخرى2-5-11 *
اآلالت واملعدات3-5-11 *

معدات النقل1-3-5-11

معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت2-3-5-11

اآلالت واملعدات األخرى3-3-5-11
منتجات امللكية الفكرية4-5-11 *

البحث والتطوير1-4-1-11

استكشاف املعادن وتقييمها2-4-1-11

برامج الحاسوب وقواعد البيانات3-4-1-11

املواد الرتفيهية واألدبية والفنية األصلية4-4-5-11

مواد أخرى5-4-5-11

الطلبات  -  12

الطلبات

بند البياناترقم البند

الطلبات الجديدة الواردة1-12

الطلبات غر الـُمنفَّذة يف نهاية فرتة االستقصاء2-12

حماية البيئة  -  13

نفقات حماية البيئة

بند البياناترقم البند

نفقات حماية البيئة1-13

تعاريف بنود البيانات  - جيم 

الديمغرافيا  -  1

خصائص الوحدات اإلحصائية )أ( 

الوحدات اإلحصائية العاملة يف األنش���طة الصناعية ميكن متييزها وتصنيفها باس���تخدام   -7-4
معاي���ري خمتلفة وعوامل منوع���ة. وباإلضافة إىل البيانات املالية واإلنتاجية، يهدف كل اس���تقصاء إحصائي 
لة مرتبطة بالوحدة اإلحصائية نفس���ها، ولتحقيق هذه الغاية يطلب معلومات عن  إىل مجع معلومات مفصَّ

موقعها وفترة عملياهتا ونوع ملكيتها وتنظيمها االقتصادي، ونوع نشاطها، وحجمها، إخل.
معظم البنود املش���مولة حتت هذا العنوان وِضعت، بوجه عام، بغرض التبويب املتقاطع   -8-4
للبيانات. وينبغي مالحظة أنه يف حالة املنشآت املتعددة املؤسسات، يشري بعض هذه البنود على حنو أكثر 
مالءمة إىل املنشأة اليت تشّكل الوحدة املشار إليها هنا جزًءا من أجزائها، ويتوقف ذلك على كيفية معاجلة 

مالحظـة: يتألف تكوين رأس املال لكل 

عنـرص من العنارص التـي تتكون منها 

منتجـات امللكيـة الفكرية من عنرصين 

اثنـني همـا: )أ( املـواد التي هي سـلع 

استثمارية مشـرتاة من منشآت أخرى، 

و )ب( السـلع التـي ُتطـوَّر لحسـاب 

السـتخدامها  أو  نفسـها  املؤسسـة 

النهائـي. ويمكن حسـاب هذه السـلع 

األخرة حسـاباً تقريبياً فقـط بناًء عىل 

تكاليف إنتـاج منتجات امللكية الفكرية 

هـذه التـي تسـاوي مجمـوع تكاليف 

املواد واإلمدادات األخرى املفروضة عىل 

اإلنتـاج، وتكلفة رأس املال املسـتخدم 

يف اإلنتاج، وهامش افـرتايض للتكاليف 

العامـة واألربـاح، إن أمكـن. وينبغـي 

تعديـل الناتج اإلجمـايل املقـّدر )البند 

اإلحصائـي  املكتـب  ِقبـل  مـن   )1-8

الوطنـي، باسـتخدام القيمـة املعـزوة 

لتكويـن رأس املال لحسـاب املؤسسـة 

نفسـها عـىل أالَّ يتجاوز ذلـك تكاليف 

املـواد واإلمـدادات املسـتخدمة إلنتـاج 

منتجات امللكية الفكرية.
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هذه املش���كلة يف التصميم التش���غيلي للدراس���ة االس���تقصائية، وميكن بذلك مجع املعلومات على مستوى 
املنشأة، لتخصيصها فيما بعد إىل الوحدات اإلحصائية اليت تدعمها.

معظ���م بن���ود البيانات ال���يت تصف الوحدات اإلحصائية ُش���رحت م���ن قبل يف الفصل   -9-4
الثالث. وميكن حبس���ب تصميم الدراس���ات االس���تقصائية اإلحصائية والغرض منها، أن ُتجمع هذه البنود 

على مستوى املنشأة وكذلك على مستوى املؤسسة.

فترة التشغيل )البند 3-1(
تُُشري هذه الفترة إىل الفترة اليت كانت فيها املنشأة عاملة أثناء الفترة املرجعية. وسيكون   -10-4
من املفيد البحث عن معلومات مبوجب البنود البديلة التالية: )أ( الوحدة عاملة منذ )اكتب التاريخ(، )ب( 
رت جلهة  غ���ري عامل���ة بصورة مؤقتة أو مومسية، )ج( توقفت عن العمل )اكتب التاريخ(، )د( بيعت أو ُأجِّ
مش���ّغلة أخرى )اس���م اجلهة املشّغلة اجلديدة(. وإىل جانب توفري معلومات عن حالة نشاط الوحدة )عاملة 
أو غري عاملة مؤقتًا(، تس���اعد هذه اخلاصية أيضًا على تفس���ري العائدات اليت حققتها الوحدات اإلحصائية 
املتأثرة بعوامل مومسية وتلك اليت حققتها وحدات إحصائية بدأت أو ُأوقفت عملياهتا أثناء الفترة املرجعية.

منشآت القطاع غري الرمسي )البند 1-4-5-1(
ألغ���راض ه���ذه التوصي���ات تع���رَّف وح���دات اإلنت���اج يف القط���اع غ���ري الرمس���ي  -11-4 
)البن���د 1-5-4-1( وفق���ًا للقرار الذي اعتمده املؤمتر الدويل اخلامس عش���ر خلرباء اإلحصاءات العمالية 
)منظم���ة العم���ل الدولية، 1993b(، كمجموعة فرعية للمنش���آت غري املتمتعة بالش���خصية القانونية واليت 
متلكها ُأس���ر معيش���ية، أي أهنا جمموعة فرعية لوحدات إنتاج ال تش���ّكل كيانات قانونية مستقلة عن اأُلسر 
املعيش���ية أو أفراد اأُلس���ر املعيش���ية الذين ميلكوهنا، وأنه ال يوجد هلا جمموعات كاملة من احلسابات )مبا يف 
ذلك امليزانيات العمومية، واألصول واخلصوم( متّكن من متييز األنش���طة اإلنتاجية للمنش���آت عن أنش���طة 

مالكيها وتعيني أي تدفقات للدخل ورأس املال بني املنشآت ومالكيها بوضوح تام.

عدد الوحدات اإلحصائية )ب( 

عدد املنشآت )البند 10-1(
يعّرف هذا املؤش���ر بأنه حس���اب عدد املنشآت العاملة اليت تعمل يف األنشطة الصناعية   -12-4
أثناء الفترة قيد النظر. وينبغي استبعاد الوحدات اخلاملة )أي غري العاملة(. وجيب أن تشمل هذه اإلحصائية 
مجي���ع الوح���دات العاملة أثناء جزء واحد على األقل من الفترة قيد النظر. ولغرض هذه التوصيات، يعرَّف 
جمموع الوحدات بأن مجيع الوحدات اليت كانت تعمل بصورة رئيسية يف األنشطة الصناعية، أي تلك اليت 
تقع يف الباب باء )التعدين واستغالل املحاجر(، والباب جيم )الصناعة التحويلية(، والباب دال )إمدادات 
الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اهلواء(، والباب هاء )إمدادات املياه؛ وأنشطة املجاري، وإدارة الفضالت 

واملعاجلة( من التصنيف الصناعي الدويل املوّحد جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4.
نظرًًا إىل تنوع أحجام املنش���آت وهياكلها التنظيمية، يقّسم هذا البند تقسيمًا آخر إىل   -13-4

فئتني عريضتني من فئات املنشآت:
بة، واليت تسمى أيضًا املنشأة املتعددة  بة )البند 1-10-1(. املنش���أة املركَّ املنش���آت املركَّ )أ( 
املؤسس���ات، منش���أة مؤلفة من أكثر من مؤسسة واحدة. وميكن للمؤسسات الفردية اليت 
بة أن تعمل بوجه عام يف أنش���طة اقتصادية خمتلفة تنتمي  تش���كل أجزاء من املنش���أة املركَّ
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إىل فروع خمتلفة من فروع التصنيف الصناعي الدويل املوّحد جلميع األنش���طة االقتصادية، 
التنقيح4، ولكنها ميكن أن تعمل يف نفس النشاط أيضًا؛

املنش���آت ذات املؤسسة الواحدة )البند 1-10-2(. خالفًا لذلك، املنشأة ذات املؤسسة  )ب( 
الواحدة هي املنشأة اليت ال يكون فيها إالَّ مؤسسة واحدة.

عدد املؤسسات )البند 1-1-10-1(
هذا البند هو حساب لعدد املؤسسات العاملة يف االقتصاد أثناء الفترة املرجعية. وجيب   -14-4
أن تشمل املؤسسات حىت وإن كان ال يوجد فيها موظفون بأجر. وينبغي أن تشمل هذه اإلحصائية مجيع 
املؤسس���ات ال���يت كانت عاملة يف جزء على األق���ل من الفترة املرجعية. ويف حال���ة معظم املحال التجارية 
الصغرية واملتوس���طة احلجم يكون عدد املنش���آت وعدد املؤسسات متس���اويني. لذلك يكون جمموع عدد 
املؤسسات مساويًا ملجموع عدد املؤسسات يف املنشآت املتعددة املؤسسات )البند 1-10-1-1( وعدد 

املنشآت ذات املؤسسة الواحدة )البند 2-10-1(.
توجد ُطرق بديلة حلس���اب عدد املؤسسات لكن أكثر األرقام معىن، عندما ُتنشر مجيع   -15-4
البيانات اليت ُحصل عليها من استقصاء لألعمال التجارية معًا، هو أوضح جمموع لعدد املؤسسات العاملة 
اليت تتصل هبا املعلومات )مبعىن جمموع املؤسسات العاملة(. ومثة بدائل أخرى ميكن أن تكون موضع شيء 

من االهتمام، وهي:
عدد املؤسسات اليت تكون هلا عوائد ميكن استخدامها؛ )أ( 

عدد املؤسس���ات العاملة وغري العاملة املوجودة يف أي وقت )أو يف تاريخ معني( يف الفترة  )ب( 
املشمولة باالستقصاء وتقع يف نطاق االستقصاء وتغطيته.

عندما تعدد املؤسسات الصغرية واملتناهية الصغر على أساس عينات، ينبغي اإلبالغ عن   -16-4
بيانات مجيع هذه املؤسسات العاملة بإمجايل عدد املؤسسات املشمولة بالعينة )مع اجلزء الذي متثله العينة(.

التوظيف 14  -  2

عدد األشخاص املوظفني )أ( 

توجد ُطرق عديدة لتناول مس���ألة الفترة الزمنية اليت ُتحسب بشأهنا العمالة. وقد يشري   -17-4
تع���داد العامل���ني إىل يوم معني، أو فترة راتب، أو أس���بوع من أس���ابيع التقومي يف فترة االس���تقصاء. ورمبا 
يكون من املفيد اختيار فترة تتفق مع الفترة املستخدمة إلجراء استقصاءات إحصائية أخرى بشأن العمالة 
واإليرادات )الرواتب(. وقد يلزم إيالء االعتبار لدى اختيار الفترة إىل العوامل املومسية. باإلضافة إىل ذلك 
ُيقترح احلصول على بيانات حمدودة عن متوسط عدد العاملني على مدى كامل الفترة املشمولة بالتقرير.

ينبغ���ي أيض���ًا مجع بيان���ات عن عدد م���ن فئات العامل���ني، كما يرد ذك���ره أدناه، مع   -18-4
تقس���يم العدد حبس���ب نوع اجلنس يف كل فئة، بقدر ما تس���مح بذلك املوارد. وميكن أيضًا أن تكون مثة 
خصائص أخرى موضع اهتمام وطين، كالتمييز بني العاملني بدوام جزئي، والعاملني بدوام كلي، والعاملني 
املومسيني، وبني البالغني والصغار، بناًء على قوانني البلد وعاداته وتش���كيلة اجلنس���يات بني الس���كان. وقد 
ترغب بعض البلدان، ال س���يما البلدان اليت ال جتري دراس���ات استقصائية دون السنوية، يف االستفادة من 
العوامل املومسية يف طلب إجراء دراسة استقصائية كاملة للعمالة يف كل فصل من فصول السنة أو حىت يف 

كل شهر من شهور الفترة املشمولة بالتقرير.

ُيرجـى  التوظيـف،  حالـة  ملعرفـة   14

الرجـوع إىل منظمة العمـل الدولية 

.)1993a(
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جمموع عدد األشخاص املوظفني )البند 1-2(
ُيعرَّف عدد األش���خاص العاملني بأنه جمموع عدد األش���خاص الذين يعملون يف وحدة   -19-4

إحصائية أو حلساهبا سواء أكانوا يعملون بدوام كامل أو بدوام جزئي، مبا يف ذلك:
املالكون العاملون —
الشركاء الفاعلون يف املحل التجاري —
أفراد األسر العاملون بدون أجر —
األش���خاص العاملون خارج الوحدة والذين ينتمون إليها )مثال ذلك مندوبو املبيعات،  —

واألش���خاص الذين يسلِّمون البضاعة، وفرق التصليح والصيانة( بشرط أن يتلقوا مرتبًا 
منتظمًا من تلك الوحدة

املدي���رون العاملون مبرتب، وأعضاء جملس اإلدارة العاملون مبرتب، يف املنش���آت ذات  —
الشخصية القانونية

األشخاص الذين هم يف إجازة قصرية )إجازة مرضية أو إجازة سنوية أو نزهة( —
األش���خاص الذين هم يف إجازة خاصة مدفوع���ة املرتب )إجازة تعليمية أو تدريبية، أو  —

إجازة أمومة أو إجازة والِديَّة(
األشخاص املشاركون يف إضراب —
العاملون بدوام جزئي وهم مسّجلون يف كشف املرتبات —
العاملون عماًل مومسيًا وهم مسّجلون يف كشف املرتبات —
املتدربون وهم مسّجلون يف كشف املرتبات —
العاملون يف اخلارج وهم مس���ّجلون يف كش���ف املرتبات، وُيدفع هلم لقاء العمل الذي  —

يؤدونه.
ُيستثىن من جمموع عدد األشخاص املوظفني األشخاص الوارد ذكرهم أدناه:  -20-4

أعضاء جملس اإلدارة يف املنش���أة املتمتعة بالش���خصية القانونية وأعضاء جلان املسامهني  —
الذين ُيدفع هلم أجر فقط عن االجتماعات اليت حيضروهنا

مون إىل الوحدة من وحدات أخرى )وتدفع الوحدة املس���تفيدة عن  — العاملون الذين ُيقدَّ
العامل���ني بعقد، وُيدفع ذلك عن طريق املتعاقد؛ واألش���خاص الذي���ن يقومون بأعمال 

التصليح والصيانة يف الوحدة نيابة عن وحدات أخرى(
األشخاص الذين هم يف إجازة إىل أجل غري مسمى —
األشخاص الذين هم يف إجازة عسكرية —
األشخاص املحالون إىل املعاش التقاعدي —
العامل���ون اخلارجي���ون الذين ُيدفع هلم عن طري���ق متعاقدين من الباط���ن )يعامل املبلغ  —

املدف���وع إىل املتعاقدين م���ن الباطن نيابة عن العمال اخلارجيني باعتباره تكلفة خدمات 
مشتراة )البند 2-1-4-4((
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املالكون العاملون )البند 1-1-2(
تش���مل هذه الفئة مجي���ع املالكني األفراد والش���ركاء الفاعلني الذي���ن يعملون يف عمل   -21-4
املؤسس���ة، وُيس���تثىن منها الش���ركاء اخلاملون أو غري الفاعلني الذين يقومون بنش���اطهم الرئيس���ي خارج 
املؤسسة. وال تنطبق هذه الفئة على أي منشأة متمتعة بالشخصية القانونية أو منشأة مشاهبة تتمثل ملكيتها 

حبمل أسهم الشركة.

أفراد اأُلسرة العاملون بدون أجر )البند 2-1-2(
يعّرف أفراد اأُلسرة العاملون بدون أجر بأهنم مجيع األشخاص الذين يعيشون يف اأُلسرة   -22-4
املعيشية املالكة للمنشأة ويعملون يف املؤسسة أو حلساهبا، بغض النظر عن عدد ساعات عملهم أثناء الفترة 
ال���يت ه���ي قيد النظر، بدون راتب منتظم )مبعىن دون أن يكون مثة مبل���غ متفق عليه ُيدفع هلم مقابل العمل 
الذي يؤدونه(. وحيثما تكون العادة أن يشتغل الصغار، بوجه خاص، دون أجر يف منشأة اقتصادية يديرها 
ش���خص من أقارهبم، وال يقيم يف نفس اأُلس���رة املعيش���ية ميكن االس���تغناء عن مطلب “املعيش���ة يف نفس 
اأُلسرة املعيشية”. أم��ا أف�راد اأُلسرة الذين يتلقون أجرًا لقاء العمل الذي يؤدونه فيجب تصنيفهم يف ِعداد 

املوظفني.
ينبغ���ي مالحظة أن البلدان اليت تفّضل، ألس���باب خاصة، أن تضع معيارًا زمنيًا ذا حد   -23-4
أدىن إلدراج أفراد اأُلس���رة العاملني بدون أجر يف ِعداد املوظفني، ينبغي أن تعرِّف وتصنِّف العاملني لفترة 

أقل من وقت العمل املحّدد وتصنيفهم يف فئة خمتلفة عن اآلخرين.

املوظفون )البند 3-1-2(
تش���مل هذه الفئة مجيع األشخاص الذين يعملون يف املؤسسة أو حلساهبا، الذين لديهم   -24-4
عق���د عم���ل مع الوحدة والذين يتلقون تعويضًا، نقدًا أو عينًا، عل���ى فترات زمنية منتظمة. وتكون عالقة 
رب العم���ل باملوظف���ني موجودة عندما يكون مثة اتفاق مكتوب أو ش���فوي، ميكن أن يكون رمسيًا أو غري 
رمسي، بني املؤسس���ة والش���خص، يعقده الطرفان يف العادة طواعية، حيث يعمل الش���خص للوحدة مقابل 
مكافأة يتلقاها نقدًا أو عينًا. وتس���تند املكافأة يف األحوال العادية إىل الوقت الذين ينفقه يف العمل أو إىل 
مؤشر موضوعي آخر ملقدار العمل الذي قام به. وميكن أن يكون التعويض على شكل أجور، أو رواتب، 

أو أتعاب، أو إكراميات، أو أجر حبسب مقدار العمل الذي قام به أو مكافأة عينية )البند 1-3(.
فئ���ة “املوظفني” ُيقصد هبا إدراج مجيع األش���خاص الذين يقومون بنش���اط اقتصادي   -25-4
للمؤسس���ة غ���ري املالكني العاملني فيها أو أفراد اأُلس���رة العاملني بدون أجر. وتش���مل ه���ذه الفئة العاملني 
اخلارجيني عندما تدفع أجورهم الوحدة املعنية أو يكونون حتت س���يطرهتا. وُيش���مل أيضًا املوظفون الذين 
يعملون يف نش���اط مس���اعد للنشاط الرئيسي للوحدة. وال يعاَمل املالكون العاملون أو العاملون بدون أجر 

معاملة املوظفني.
ينبغ���ي أن متي���ز بيانات املوظفني ب���ني عمال اإلنتاج واملوظف���ني اآلخرين. واهلدف من   -26-4
التقس���يم الفرعي، الذي يكون مطلوبًا يف أوقات متعددة لدراس���ات اإلنتاجي���ة واملفاوضات العمالية، هو 
تعري���ف املوظف���ني الذي���ن هم أكثر ما يكون���ون ذوي ارتباط مباش���ر مع اإلنتاج، خالف���ًا للنفقات العامة 
للوحدة. ويتوقف مدى دقة هذا التمييز على طبيعة الوظيفة وسجالت الرواتب املتاحة ملعظم املؤسسات، 

جالت ودرجة التشابه فيما بني الوحدات. أي على مستوى تفصيل هذه السِِ
التمييز بني عمال اإلنتاج واملوظفني اآلخرين، الذي كان ُيستخدم تقليديًّا يف توصيات   -27-4
اإلحص���اءات الصناعي���ة، قد ُوض���ع يف غياب أي معاي���ري دولية لتقري���ر الفئات املطابقة يف اس���تقصاءات 
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اإلحصاءات العمالية. وهلذا الس���بب رمبا ال ُيس���فر اس���تيعابه يف البلدان اليت اعتمدت معايري أخرى. وإن 
االحنرافات الضئيلة يف هذا املجال ال ينبغي أن تؤثر تأثريًا غري الزم يف قابلية املقارنة على الصعيد الدويل.

من املعترف به أنه توجد بضع فئات ميكن أن ُيصنَّف فيها العاملون يف أنشطة صناعية.   -28-4
غ���ري أن���ه ألغراض هذه املجموعة م���ن العاملني، يوصى جبمع البيانات عن عدد عم���ال اإلنتاج، واألجور 
والرواتب اليت ُتدفع هلؤالء العمال الذين يعملون يف إنتاج منتجات امللكية الفكرية )أي البحث والتطوير؛ 
واستكشاف املعادن وتقييمها؛ وتطوير برامج احلاسوب وقواعد البيانات؛ واملواد الترفيهية واألدبية والفنية 
األصلية( ملجرد كون هذه املعلومات مفيدة لتقدير )على أس���اس التكلفة( قيمة اإلنتاج حلس���اب املؤسسة 
ال���ذي تع���ود به هذه األنش���طة اليت يعترف بأهنا من األصول )ومصّنفة كمنتج���ات ملكية فكرية )يف نظام 

احلسابات القومية لعام 2008((.

عمال اإلنتاج )البند 1-3-1-2(
يعّرف هؤالء العمال بأهنم مجيع املوظفني الذين يعملون بصورة مباش���رة يف اإلنتاج أو   -29-4
يف أنشطة متصلة باملؤسسة، مبا يف ذلك املوظفون الكتابيون أو األشخاص الذين يقومون بأعمال إشرافية، 
وتكون مهمتهم تسجيل أو اإلسراع يف تنفيذ أي خطوة يف عملية اإلنتاج. وينبغي أيضًا اعتبار املوظفني، 

الذين هم من نوع مشابه ويقومون بأنشطة مساعدة للنشاط الرئيسي للمؤسسة، عمال إنتاج.
رمب���ا ت���ود بعض البل���دان أن تدرج خصائ���ص خاصة لعمال اإلنت���اج. وإن كان األمر   -30-4
كذل���ك، ف���إن م���ن األمهية مبكان حتدي���د الفئات اليت ميك���ن تعريفها بدقة وبوضوح من حيث ِس���جالت 

الوظائف املتاحة عاديًا. وإن البنود التالية موضع اهتمام خاص:
درجة مؤهالت العمال: مهرة، وأشباه مهرة، وغري مهرة، ومتدربون، وما أشبه ذلك؛ )أ( 

الفئ���ة الوظيفية املحددة: األش���خاص املتفرغون ألعمال اإلنش���اءات حلس���اب أنفس���هم،  )ب( 
واألشخاص العاملون يف التصنيع، واألشخاص العاملون يف التجهيز والتجميع، واألشخاص 

العاملون يف النقل والتخزين، واألشخاص العاملون يف التصليح والصيانة؛
مسألة ما إذا كانوا يعملون بدوام كامل أو بدوام جزئي. )ج( 

موظفون آخرون )البند 2-3-1-2(
ه���ؤالء األش���خاص يعّرفون بأهنم مجيع املوظفني غري األش���خاص الذين ُيعتربون ُعمال   -31-4
إنت���اج. وحيثم���ا ُيتَّبع التعريف ال���وارد يف الفقرة 4-29 أعاله، تش���مل هذه الفئة األش���خاص اإلداريني 
والتقنيني والكتابيني، كاملديرين وأعضاء جملس اإلدارة الذين يتلقون رواتب والكتبة والطابعني، وماسكي 

الدفاتر، واملشرفني اإلداريني، ومندويب املبيعات، وما أشبه ذلك.
رمبا ترغب البلدان يف إنشاء تقسيمات إضافية ملختلف جمموعات املوظفني املوجودة يف   -32-4
اقتصاداهتا، واليت ترى أن من املهم واملمكن إنتاج إحصاءات مس���تقلة هلا. ورمبا ميكن إنتاج تقس���يم واحد 
كهذا باإلشارة إىل طول وقت العمل، كما هو مبني يف الترتيبات القائمة بشأن وقت العمل )منظمة العمل 
الدولية، 1962(. وتتصل ترتيبات وقت العمل بالترتيبات اليت ُوضعت يف القوانني واللوائح، واالتفاقات 
اجلماعية، وقرارات التحكيم، أو عقود التوظيف، أو تقررها قواعد أو عادات املؤسسات أو املجتمعات، 
أو يقررها شخص فرد يعمل حلساب نفسه على أساس واجبات تعاقدية، أو متطلبات عمل، أو أفضليات 

شخصية وعائلية.
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رمب���ا يتفاوت الطول العادي لفترة العمل، يف بلد معني، باختالف جمموعات الوظائف   -33-4
ال���يت ُتدف���ع أجور املوظفني فيها، ويتوقف ذلك على ترتيبات وقت العمل املختلفة. والطول العادي لوقت 
العمل هو عدد الس���اعات اليت يقضيها األش���خاص يف الوظيفة املدفوعة األجر وهم يقومون بأنشطة عمل 
أثن���اء الفت���رة اليت هي قي���د النظر، كما هو حمدد يف القوانني واللوائ���ح، أو االتفاقات اجلماعية، أو قرارات 
هيئات التحكيم. ورمبا ختتلف الترتيبات الفردية لوقت عمل األشخاص العاملني يف وظائف مدفوعة األجر 
ع���ن هذه القاعدة من حيث ِقصر/ طول س���اعات العمل اليومي أو األس���بوعي، وقل���ة أو زيادة عدد أيام 

األسبوع عما هو مألوف أو جزء السنة الذي جيري فيه العمل.
رمبا يكون من املفيد تقدمي إحصاءات مستقلة عن املوظفني الذين يساوي وقت عملهم   -34-4
س���اعات العمل العادية )املوظفني بدوام كامل( أو املوظفني الذين يعملون يف أوقات تنحرف عن ساعات 
العمل العادية )املوظفني بدوام جزئي(. ونظرًا إىل اختالف التقاليد يف تعيني ساعات العمل العادية من بلد 
إىل آخر، يستحيل إنشاء متييز دويل دقيق بني العاملني بدوام جزئي والعاملني بدوام كامل. غري أنه يوصى، 
بقدر ما تس���مح ب���ه املوارد، بتقدمي البند رقم 2-1-3 املتعلق مبجموع ع���دد املوظفني يف الفئات الثالث 
التالي���ة: موظفون ب���دوام كامل؛ وموظفون بدوام جزئي؛ وموظفون مبا يعادل العمل بدوام كامل. وينبغي 

حساب هذه الفئات الثالث مجيعها باإلشارة إىل عدد ساعات العمل ال�ُمنجزة )البند 5-2(.

عدد املوظفني العاملني بدوام كامل )جزء من البند 3-1-2(
املوظفون العاملون بدوام كامل أش���خاص يس���اوي وقت عملهم وقت العمل املعياري   -35-4
ألسبوع كامل أو شهر كامل أو سنة كاملة. ويتألف وقت العمل املعياري )أو العادي( من الساعات اليت 
يعمل فيها األش���خاص العاملون يف وظائف مدفوعة األجر ويقضوهنا يف أنش���طة العمل أثناء الفترة اليت هي 

قيد النظر، كما هو حمدد يف القوانني واللوائح، أو االتفاقات اجلماعية، أو أحكام هيئات التحكيم.

عدد املوظفني العاملني بدوام جزئي )جزء من البند 3-1-2(
املوظف���ون العاملون بدوام جزئي هم أش���خاص تكون س���اعات عملهم أقل من وقت   -36-4
العم���ل املعياري للموظف العامل بدوام كامل. وتضم هذه الفئة مجيع أش���كال العمل بدوام جزئي )عمل 
نصف يوم، عمل ليوم أو يومني أو ثالثة أيام يف األس���بوع، إخل.(. وال ينبغي اخللط بني املوظفني العاملني 
ب���دوام جزئ���ي واملوظفني العاملني يف أوق���ات متقطعة أو يف أوقات مومسية )الذي���ن ميكن أن يعملوا بدوام 

كامل لكن لفترة قصرية حمددة، كما هو حال العمال املؤقتني، مثاًل، والعاملني يف إنتاج األفالم، إخل.(.

 املوظفون العاملون بوقت مكافئ لوقت العمل بدوام كامل
)جزء من البند 3-1-2(

ميك���ن أن يكون جمموع عدد الس���اعات اليت يعمل فيها مجي���ع املوظفني العاملني بدوام   -37-4
جزئي أساسًا لتحويلهم إىل ما يكافئ العمل بدوام كامل. وينبغي إجراء التحويل باإلشارة إىل وقت العمل 
املعي���اري للموظف���ني العاملني بدوام كامل يف الوحدة بأن يؤخذ يف احلس���بان عدد الس���اعات أو األيام أو 
األسابيع أو األشهر اليت يعملون فيها. وُيعرَّف مكافئ العمل بدوام كامل بأنه جمموع عدد الساعات اليت 
ُيعمل فيها يف الوحدة مقسومًا على متوسط عدد الساعات اليت يعمل فيها املوظفون العاملون بدوام كامل 
)على أساس سنوي، أو ربع سنوي، أو شهري، أو أسبوعي(. ومن شأن هذا التحويل أن يسهِّل املقارنات 
على الصعيد الدويل بني البلدان اليت ال تستطيع تقدير العمالة إالَّ مبا يكافئ العمل بدوام كامل. ونظرًا إىل 
الفروق يف طول عمل املوظف العامل بدوام كامل حبسب األنشطة، أو فئات املوظفني، إخل.، يوصى بأن 

ُيحسب التحويل على أساس أكثر مستوى ممكن من التفصيل.
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 العاملون اخلارجيون بأجر واملسّجلون يف كشف املرتبات
)جزء من البند 3-1-2(

ميكن أن جتد البلدان أن من املفيد أن تقدم إحصاءات عن جوانب أخرى لترتيبات العمالة   -38-4
يف القطاع الصناعي، كمكان العمل أو الوظيفة. فالعامل اخلارجي هو شخص يوافق على العمل ملنشأة معينة 
أو تقدمي كمية معينة من السلع أو اخلدمات ملنشأة معينة، مبوجب اتفاق مسبق أو عقد مع تلك املنشأة، لكن 
مكان عمله ال يقع داخل أي مؤسسة تشكل جزًءا من تلك املنشأة. وال ُيدرج هنا إالَّ العاملون اخلارجيون 
الذين يتلقون أجرًا مباش���رًا أو غري مباش���ر على أس���اس مقدار العمل الذي يؤدونه، أي مقدار العمل الذي 
يس���امهون ب���ه كمدخل يف بعض عمليات اإلنتاج، بغض النظر ع���ن قيمة الناتج الذي ُينتجونه أو الرحبية اليت 
حيققوهنا من عملية اإلنت��اج. ونظرًا إىل ظهور التكنولوجيات اجلديدة وشبكة اإلنترنت، إخل.، فإن املعلومات 

عن هذا النوع من التوظُّف يف قطاع الصناعات التحويلية ميكن أن يكون ذا أمهية.
رمبا يشتري بعض العاملني اخلارجيني معداهتم أو موادهم، أو كلتيهما، إلنتاج سلع أو   -39-4
خدمات بغية توريدها إىل منشآت أخرى. وإن الدخل الذي يتلقاه العامل اخلارجي يف هذه احلالة هو من 
دالة قيمة املخرجات اليت ينتجها من بعض عمليات اإلنتاج اليت يكون مسؤواًل عنها. وينطوي هذا النوع 

من املكافأة على كون العامل عاماًل حلساب نفسه.
أما العمال اخلارجيون الذين ُتدفع أجورهم من ِقَبل مقاولني من الباطن فليسوا مشمولني   -40-4
هن���ا؛ وُتعام���ل املبالغ اليت يدفعها املقاول���ون من الباطن إىل العمال اخلارجي���ني باعتبارها “تكلفة خدمات 

صناعية مشتراة” )البند 1-2-1-4-4(.
العم���ال اخلارجي���ون املدرجون يف قائمة الذين ُتدفع هلم مرتب���ات ينبغي تعدادهم لفترة   -41-4
واحدة. وحيثما تكون األعداد كبرية أو متقلبة، رمبا يكون من املفيد أيضًا مجع متوسط األعداد يف فترات 

االستقصاء كما هي معيَّنة للموظفني.

املوظفون العاملون يف البحث والتطوير )البند 1-1-3-1-2(
تعتمد هذه التوصيات تعريف البحث والتطوير بأنه حقيقة مسلَّم هبا يف دليل فراسكايت   -42-4
)منظم���ة التع���اون والتنمي���ة يف امليدان االقتصادي، 2002b(. وُيس���تفاد من الدليل )الفق���رة 63( ما يلي: 
ل البحث والتطوير التجري�يب عماًل خالَّقًا ُيضطلع به على أساس منهجي بغية زيادة خمزون املعرفة،  “يشكِّ
مب���ا يف ذلك معرفة اإلنس���ان والثقافة واملجتمع، واس���تخدام هذا املخزون من املعرف���ة يف ابتكار تطبيقات 
جديدة”. وُيضطلع مبعظم البحث والتطوير حلساب العاملني به؛ لذلك فإن ناتج البحث والتطوير وتكوين 

رأس املال ينبغي تقديرمها جبمع تكاليف املدخالت، مبا يف ذلك املدخالت العمالية.
املوظفون العاملون يف البحث والتطوير هم مجيع األش���خاص املوظفون مباش���رة للقيام   -43-4
بأعمال حبث وتطوير، وكذلك األش���خاص الذين يقدمون خدمات مباشرة، كمديري البحث والتطوير، 
واإلداريني واملوظفني الكتابيني. أما األش���خاص الذين يقدمون خدمات غري مباش���رة، كموظفي الكانتني 
واألمن، فينبغي استبعادهم، حىت وإن كانت أجورهم ومرتباهتم مشمولة بالنفقات العامة يف قياس النفقات. 
وجيب متييز األش���خاص العاملني بالبحث والتطوير عن األشخاص العاملني يف سلسلة عريضة من األنشطة 

ذات الصلة هبما. ولذلك ُيستثىن من األشخاص العاملني بالبحث والتطوير األشخاص التايل ذكرهم:
األشخاص املوظفون يف التعليم والتدريب —
األشخاص املوظفون يف أنشطة علمية وتكنولوجية أخرى )مثال ذلك خدمات اإلعالم،  —

واالختبار والتوحيد، ودراسات اجلدوى، إخل.(
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األش���خاص املوظفون يف أنش���طة صناعية أخرى )مثال ذلك االبتكارات الصناعية غري  —
املذكورة يف موضع آخر(

األشخاص املوظفون يف اإلدارة وأنشطة الدعم غري املباشرة األخرى. —

 املوظفون العاملون يف استكشاف املعادن وتقييمها
)البند 2-1-3-1-2(

تتأل���ف هذه الفئ���ة من جمموع عدد املوظف���ني العاملني يف استكش���اف البترول والغاز   -44-4
الطبيع���ي والترس���بات غري البترولية اليت ميكن اس���تغالهلا جتاري���ًا وميكن فيما بعد تقييم االكتش���افات اليت 
حققوها. ومن املعترف به أن استكش���اف املعادن وتقييمها أصل من األصول الواردة يف نظام احلس���ابات 
القومي���ة لع���ام 2008. وعند إنتاجها حلس���اب العاملني فيه���ا متثل تكلفة اإلنت���اج، وينبغي تقديرها جبمع 

تكاليف املدخالت، مبا يف ذلك املدخالت العمالية.

 املوظفون العاملون يف تطوير الربامج احلاسوبية وقواعد البيانات
)البند 1-1-3-1-2(

يتأل���ف ه���ذا البند من جمموع عدد األش���خاص املوظف���ني العامل���ني يف تطوير الربامج   -45-4
احلاس���وبية وقواعد البيانات، واليت يتوقع أن يكون عمرها العامل أكثر من س���نة، وكذلك الذين يقدمون 
خدمات مباش���رة كاملديرين واإلداريني وموظفي األعمال الكتابية. ويس���تثىن األش���خاص الذين يقدمون 
خدمات غري مباش���رة كموظفي الكانتني واألمن، حىت وإن كانت أجورهم ومرتباهتم مش���مولة بالنفقات 
العامة يف قياس النفقات. وُيعترف بتطوير الربامج احلاس���وبية وقواعد البيانات كأصٍل من األصول الواردة 
يف نظ���ام احلس���ابات القومية لعام 2008. وعندما ُتنتج حلس���اب العاملني فيه���ا متثل تكلفة اإلنتاج وجيب 

تقديرها جبمع تكاليف املدخالت، مبا يف ذلك املدخالت العمالية.

 املوظفون العاملون يف إنتاج املواد الترفيهية واألدبية والفنية األصلية
)البند 4-1-3-1-2(

تتألف هذه الفئة من جمموع عدد املوظفني العاملني يف إنتاج مواد أصلية ترفيهية وأدبية   -46-4
وفني���ة. وتعترب امل���واد األصلية الترفيهية واألدبي���ة والفنية أصاًل من األصول، وتتك���ون من األفالم األصلية 
والتس���جيالت الصوتية والكتابات املستنسخة من التسجيالت، واألشرطة، والنماذج، إخل.، واليت تسجل 
عليها أو يف داخلها األعمال الدراماتيكية، والربامج اإلذاعية والتلفزيونية، واألداءات املوسيقية، واألحداث 
الرياضي���ة واإلنتاج األديب والفين، إخل. وعندما ُتنتج حلس���اب العاملني فيه���ا يُـمثِّل هذا البند تكلفة اإلنتاج 

وينبغي تقديره جبمع تكاليف املدخالت، مبا يف ذلك املدخالت العمالية.

 املوظفون العاملون حلساب أنفسهم يف تكوين األصول الثابتة واإلصالحات الرئيسية
)البند 5-1-3-1-2(

يتأل����ف ه����ذا البند من جمموع عدد املوظفني العاملني حلس����اب أنفس����هم يف تكوين   -47-4
األصول الثابتة والتصليحات الرئيس����ية. وعندما يضطلع بتكوين األصول الثابتة والتصليحات الرئيسية 
حلس����اب العاملني فيها تعترب إنتاجا رأمساليًا حيتفظ به منتجوه كاس����تثمار. وإن اإلنتاج الرأمسايل إنتاج 
غ����ري مبي����ع، لذلك تقدر قيمته بتكاليف اإلنتاج، مبعىن أن����ه يقّدر جبمع تكاليف املدخالت، مبا يف ذلك 

املدخالت العمالية.
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املوظفون املستأَجرون )البند 2-2(
يترتب على تش���غيل املوظفني املس���تأَجرين النص على دفع أتعاب للموارد البشرية من   -48-4
املحال التجارية اليت يعملون حلس���اهبا. وتعمل الش���ركات املستأِجرة يف عالقة توظيف مشتركة مع املحال 
التجارية العميلة واملتخصصة يف توفري سلس���لة واس���عة من خدمات املوارد البشرية. ويتألف هذا البند من 
جمموع عدد األشخاص الذين تقدمهم وكاالت التوظيف أو املنظمات املشاهبة إىل املنشآت الصناعية. وإن 
وكاالت التوظي���ف اليت هي من هذا النوع ال تش���رف على املوظفني، الذي���ن يكونون حتت مراقبة )إدارة 
أو إش���راف( زبائن وكاالت التوظيف. ويتلقى املوظفون املستأَجرون أجورهم من وكالة التوظيف ال من 
مرتبات املنش���أة اليت تدفع األتعاب. وإن توفري هذه املوارد البش���رية يتم يف األحوال النموذجية على أساس 
تعي���ني قصري األجل )ويف هذه احلالة ُتصنَّف الوحدة املورِّدة للموظفني املس���تأَجرين يف التصنيف الصناعي 
الدويل املوّحد جلميع األنش���طة االقتصادية، التنقيح 4، الفرع 7820، أنشطة وكاالت التشغيل املؤقت(، 
أو عل���ى أس���اس طويل األج���ل أو دائم )ويف هذه احلالة ُتصنَّف الوحدة املورِّدة للموظفني املس���تأَجرين يف 
التصني���ف الصناعي الدويل املوّحد جلميع األنش���طة االقتصادية، التنقي���ح 4، الفرع 7830، تقدمي موارد 
بش���رية أخرى(. وإن تقدمي املعلومات عن املوظفني املس���تأَجرين مفيد يف حتلي���ل إنتاجية وحدات اإلنتاج 
الصناعية اليت تستخدم بالفعل املدخالت العمالية للموظفني املستأَجرين حتلياًل ذا معىن. ويستثىن املوظفون 

التايل ذكرهم من عداد املوظفني املستأَجرين:
املوظفون املؤقتون املقدَّمون من خدمات توفري املوظفني؛ )أ( 

املتعاقدون أو املتعاقدون من الباطن أو املقاولون املستقلون؛ )ب( 
قي احلدائق املن�زلية؛ اخلدمات املشتراة أو املدارة، كخدمات البّوابني واحلّراس ومنسِّ )ج( 

اخلدمات املهنية أو التقنية املش���تراة من مؤسس���ة أخرى، كاخلدمات االستشارية يف توفري  )د( 
الربامج احلاسوبية، والربجمة احلاسوبية، واهلندسة واملحاسبة.

ال ميكن دفع تعويضات املوظفني اليت ُتدفع للموظفني املس���تأَجرين من ِقَبل املؤسس���ة،   -49-4
ألهنم ليس���وا يف كش���ف مرتباهتا. لكن ينبغي مجع ما يقارب تعويضات املوظفني، أي األتعاب اليت تدفعها 
املنش���أة إىل وكالة التش���غيل بداًل من تعويضات املوظفني املس���تأَجرين )البند 4-4-1-2-1(. وإن عدد 

الساعات اليت يعملها املوظفون املستأَجرون مؤشر هام ألغراض حتليل اليد العاملة.

عدد األشخاص املوظفني يف القطاع غري الرمسي )البند 3-2(
يتكون جمموع عدد األش���خاص املوظفني يف القطاع غري الرمسي من مجيع األش���خاص   -50-4
الذي���ن عمل���وا أثناء الفترة اليت هي قيد النظر، يف وح���دة إنتاج واحدة على األقل من وحدات القطاع غري 
الرمس���ي )البن���د 1-5-4-1(، بغض النظر عن مركزهم الوظيفي، لكن بش���رط أن تكون هذه وظيفتهم 
الرئيسية. وإن جمموع عدد األشخاص املوظفني يف القطاع غري الرمسي جيب أن يشري إىل إقليم البلد كله. 
وميكن تقس���يم هذا البند كذلك إىل موظفني )البند 2-3-1( وأش���خاص آخرين معينني يف القطاع غري 

الرمسي )البند 2-3-2(.
ال يش���مل عدد األش���خاص املوظفني يف القطاع غري الرمسي األشخاص الوارد ذكرهم   -51-4

أدناه:
األش���خاص العاملون حص���رًا يف إنتاج الس���لع أو اخلدمات الس���تهالكهم النهائي أو  —

لتكوين رأس املال الثابت لديهم
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األش���خاص العاملون يف أنشطة زراعية، ألن هذه األنش���طة مستثناة من نطاق القطاع  —
غري الرمسي ألسباب عملية

األشخاص العاملون حلساب أنفسهم ويقومون بتوفري خدمات مهنية أو فنية - األطباء  —
واملحام���ون واملحاس���بون واملهندس���ون املعماري���ون واملهندس���ون، إخل. - إذا مل يفوا 

مبتطلبات منشآت القطاع غري الرمسي
العاملون يف اخلدمات املن�زلية بأجر. —

ميك���ن تقدير االس���تخدام يف القطاع غري الرمسي مباش���رة، بواس���طة إجراء دراس���ات   -52-4
استقصائية للقطاع غري الرمسي أو بصورة غري مباشرة بواسطة ُنهج بديلة. ومن هذه الُنهج أسلوب املتبّقي، 
حي���ث يقّدر االس���تخدام يف القطاع غري الرمس���ي باعتباره الفرق بني جمموع االس���تخدام )بناًء على تعداد 
الس���كان أو بيانات دراس���ة اس���تقصائية لقوة العمل( واالس���تخدام الرمسي )بناًء على تعداد اقتصادي، أو 

دراسة استقصائية للمؤسسة أو مصادر بيانات إدارية(.

فني متوسط عدد األشخاص املوظَّ )ب( 

فني )البند 4-2( متوسط عدد األشخاص املوظَّ
ه���ذا البند من بنود البيانات الذي ُعّرف بأنه متوس���ط عدد املوظفني )البند 1-4-2(   -53-4
مضافًا إليه عدد املالكني العاملني )البند 2-1-1( وأفراد اأُلسر العاملني بدون أجر )البند 2-1-2( لفترة 
منفردة، هو مبثابة معيار لتوزيع حجم الوحدة. وإذا كان متوس���ط عدد األش���خاص املوظفني غري متوافر، 

رمبا ُيستخدم جمموع عدد األشخاص املوظفني )البند 2-1( يف فترة منفردة معيارًا للحجم.

متوسط عدد املوظفني )البند 1-4-2(
متوس���ط عدد املوظفني )واملتوس���طات املطابقة لعمال اإلنتاج واملوظفني اآلخرين( هو   -54-4
املتوس���ط احلس���ايب لعدد املوظفني يف كل يوم مشس���ي من أيام الفترة املرجعية، مبا يف ذلك الُعَطل وهنايات 
األس���ابيع، مقسومًا على عدد أيام الفترة املرجعية. ويعّرف متوسط العدد السنوي للموظفني بأنه املتوسط 

احلسايب ملتوسط أعداد املوظفني الشهري )أو ربع السنوي(.
يف بعض البلدان يظل العدد املشمول يف فئة املوظفني اآلخرين )البند 2-4-1-2( ثابتًا   -55-4
د إالَّ يف فترة واحدة فقط. ونتيجة لذلك ُيحسب متوسط عدد املوظفني بأنه متوسط  نسبيًا، ولذلك ال ُيعدَّ
ع���دد عم���ال اإلنتاج يف بضع فترات مضافًا إليه عدد املوظفني اآلخرين لفترة واحدة. ورمبا ُيس���تخدم هذا 

املفهوم البديل يف احلاالت اليت تستدعيها الظروف.

عدد ساعات العمل الـُمنجزة )ج( 

عدد ساعات العمل اليت أجنزها املوظفون 15 )البند 5-2(
ع���دد س���اعات العمل ال�ُمنجزة، ويعرف أيضًا باس���م حجم العم���ل أو مدخالت اليد   -56-4
العاملة، مؤشر هام ُيستخدم يف التحليل العمايل، وحتويل العاملني بدوام جزئي إىل دالالت مكافئ املوظفني 
املتفرغني، ودراس���ة اإلنتاجية، وحس���اب عدد املجاميع لكل س���اعة عمل ُمنجزة. ويعّرف عدد س���اعات 
العمل اليت أجنزها املوظفون بأنه جمموع عدد الساعات اليت أنفقوها فعاًل يف أنشطة تساهم يف إنتاج السلع 
واخلدمات أثناء الفترة املرجعية. وميكن قياس هذا املؤش���ر لكل أس���بوع، أو لكل شهر، أو لكل سنة. وإذا 
ُقدِّر جمموع عدد ساعات العمل ال�ُمنجزة يف السنة فسوف ُيعطي متوسطًا لساعات العمل ال�ُمنجزة سنويًا 

انظر مـرشوع قرار املؤتمـر الدويل   15

العماليـة  اإلحصـاءات  يف  للخـراء 

http://( املتعلـق بقياس وقت العمل

www.insee.fr/en/nom_def_met/

colloques/citygroup/2006_meet-

.)ing.htm

http://www.insee.fr/en/nom_def_met/colloques/citygroup/2006_meeting.htm
http://www.insee.fr/en/nom_def_met/colloques/citygroup/2006_meeting.htm
http://www.insee.fr/en/nom_def_met/colloques/citygroup/2006_meeting.htm
http://www.insee.fr/en/nom_def_met/colloques/citygroup/2006_meeting.htm
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من ِقَبل مجيع األشخاص يف االقتصاد، أو حجم ساعات العمل ال�ُمنجزة. ويوصى بتقسيم هذا املؤشر على 
حنو مشابه لفئات العمالة.

رمبا تكون بعض الوحدات الصغرية، ال س���يما الوحدات اليت تكون س���جالهتا الرمسية   -57-4
أقل من غريها، عاجزة عن تقدمي تقارير عن س���اعات العمل ال�ُمنجزة. ويف هذه احلالة يوصى بأن ُتس���تمد 
س���اعات العمل ال�ُمنجزة من اإلجابات على أس���ئلة بديلة مثل عدد العاملني، ومتوس���ط عدد أيام العمل، 

وطول ساعات العمل اإلنتاجية يف يوم العمل العادي، إخل.
ينبغي أن تشمل ساعات العمل ال�ُمنجزة فعاًل ما يلي:  -58-4

الساعات املنتجة: هي الساعات اليت أُنفقت على أنشطة تتصل بتوظيف أشخاص وُيقصد  )أ( 
هبا اإلنتاج. وميكن القيام هبذه األنش���طة يف فترات عادية أو تعاقدية، أو يف وقت زائد عن 
س���اعات العمل العادية؛ وميكن أن تكون مدفوعة األجر أو غري مدفوعة، بغض النظر عن 
املكان الذي ُأجريت فيه، وس���واء أكان ذلك يف املنش���أة، أو يف البيت، أو يف احلقول، أو 

يف الشارع؛ وميكن أن تشمل العمل الذي يأخذه العامل إىل البيت من مكان عمله؛
الساعات املنفقة على أنشطة مساعدة: هي الساعات ال�ُمنفقة على أنشطة ليست مقصودة  )ب( 
لإلنتاج املباش���ر ولكنها ضرورية للتمكني من القيام هبذا اإلنتاج. وتشمل هذه الساعات؛ 

الساعات ال�ُمنفقة على ما يلي:
تصمي���م وإعداد وتنظيف مكان العمل أو أدوات العمل، والتصليحات أو الصيانة   ’1‘

لعملية العمل؛
التدري���ب املهين )لألش���خاص العاملني بأجر( الذي يأذن ب���ه ويقدمه رب العمل   ’2‘
بصورة مباش���رة أو غري مباش���رة؛ والسفر أو أنش���طة التجوُّل الالزمة أو املدفوع 
أجره���ا، وهي أساس���ية للوظيفة مثل عم���ل الباعة املتجوِّلني م���ن باب إىل باب، 
والبحارة، وس���ائقي املركبات، واألش���خاص املس���افرين حلضور اجتماع خارج 

مكان وظيفتهم املعتاد؛
أنش���طة التدريب أو التعليم األخرى املتصلة بوظائف األشخاص املقّدم إليهم هذا   ’3‘
التدري���ب أو التعلي���م ويدفع نفقته رب العمل )مبا يف ذل���ك املدفوعات النوعية(، 

سواء أكانت هذه األنشطة يف مكان العمل أو خارج مكان العمل؛
الساعات غري املنتجة ال�ُمنفقة أثناء العمل: هي الساعات ال�ُمنفقة فيما بني فترات اإلنتاج،  )ج( 
وال ميك���ن جتنبها، وهي مع ذلك أساس���ية لعمليات العمل، ويظل األش���خاص املوظفون 

خالهلا جاهزين للعمل. وتشمل هذه الساعات؛ الساعات ال�ُمنفقة فيما يلي:
انتظار الزبائن يف مكتب أو دكان أو يف الشارع؛  ’1‘

االنتظار ألس���باب فنية أو اقتصادية، بس���بب قلة العمل املتاح، أو خراب اآللة، أو   ’2‘
وقوع حادث؛

الس���اعات الواقع���ة بني فتريت إنت���اج ال يؤدى خالهلا أي عم���ل ولكن ُيدفع أجر   ’3‘
العاملني خالهلا مبوجب عقد عمل مضمون؛

وقت الس���فر، كجزء من مهمة عمل حمددة أو مبوج���ب قرار من زبائن حمددين،   ’4‘
عندما تكون أماكن العمل منوعة؛
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فت���رات الراحة القص���رية: هي فترات تقل مدة الفترة منها ع���ن 30 دقيقة ُتنفق بني فتريت  )د( 
إنتاج على أنش���طة شخصية ال يكون األشخاص فيها متاحني لرب العمل أو للقيام بعمل 
آخر. وحتدث هذه الفترات نتيجة احتياجات طبيعية، وميكن أن يؤذن هبا مبوجب عقد أو 

عادة، وميكن أن تشمل فترات لتناول الشاي أو القهوة أو أداء الصالة.
جيب أن تشمل ساعات العمل ال�ُمنجزة فعال ما يلي:  -59-4

الساعات املدفوع أجرها لكن ال ُيعمل فيها، مثال ذلك اإلجازة السنوية املدفوعة األجر،  )أ( 
والعط���ل الرمسية املدفوعة األج���ر، واإلجازة املرضية املدفوعة األج���ر، واإلجازة التعليمية 
املدفوع���ة األجر، وإج���ازة الوالدية )إجازة أمومة، أو إجازة أبوة( مدفوعة األجر، وإجازة 

مدفوعة األجر ألسباب عائلية، واخلدمة املدنية غري العسكرية؛
فترات تناول الطعام اليت تزيد عن 30 دقيقة؛ )ب( 

الوقت املنفق أثناء السفر من البيت إىل مكان العمل وهو وقت ال ُينفق على العمل الفعلي  )ج( 
حىت وإن كان يدفع أجره رب العمل.

عدد األيام اليت ينفقها املوظفون يف العمل يعطي قياسًا أدقُّ لعمل املوظفني من حساب   -60-4
األع���داد. ونظ���رًا إىل أن احلصول على عدد أيام العمل ال�ُمنجزة من ِس���جالت األجر املدفوع رمبا يكون 
أس���هل من احلصول عليها من س���اعات العمل ال�ُمنجزة، ُتدخ�ل ِس���جالت األج���ر املدفوع كقياس بديل 
لعدد األيام. وينبغي أن يشري عدد أيام العمل ال�ُمنجزة إىل جمموع عدد األيام اليت أُنفقت يف العمل ال إىل 
عدد األيام املدفوعة األجر؛ فاأليام ال�ُمنفقة يف عطلة، أو يف إجازة عرضية أو إجازة مرضية ينبغي استثناؤها 
من احلس���اب. باإلضافة إىل ذلك س���يكون من املفيد التحقق من عدد س���اعات العمل القياسية يف اليوم يف 
املنش���أة للعاملني بدوام كامل ومجع األرقام كل على حدة أليام العمل بدوام جزئي. وينبغي توفري ترتيب 

لتقسيم العمل حبسب نوع الوظيفة.
حتس���ب بعض البلدان أي���ام العمل ال�ُمنج���زة بدالَّة مكافئ العمل ب���دوام كامل وذلك   -61-4
بتحويل العمل بدوام جزئي وس���اعات العمل اإلضايف إىل أيام عمل على أس���اس عدد الس���اعات املعياري 
ال�ُمنجزة يف اليوم. وتكون أيام العمل ال�ُمنجزة مقابلة لعدد س���اعات العمل ال�ُمنجزة ألنه ميكن حس���اب 

النتائج بالساعات، وينبغي أن ُتحسب على هذا األساس من أجل التمكني من املقارنة الدولية.

توزيع الوظائف حبسب نوع اجلنس واملهنة
ينبغ���ي بوجه عام التماس وضع أرقام مس���تقلة للذكور وأخ���رى لإلناث من املوظفني.   -62-4
وينبغي أن متيز كل واحدة من فئات العمالة ومدخالت اليد العاملة املقابلة هلا، بقدر ما تسمح به املوارد، 

بني الذكور واإلناث من املوظفني.

تعويضات املوظفني  -  3

تعويضات املوظفني )البند 3(
تع���ّرف تعويض���ات املوظفني بأهنا جمموع األجر املدفوع نقدًا أو عينًا من ِقَبل املنش���أة   -63-4
للموظ���ف مقابل م���ا يؤديه من عمل أثناء الفترة املرجعية. وينبغي تس���جيله يف وقت حدوثه أي أن يقاس 
بقيمة األجر املدفوع، نقدًا أو عينًا، الذي ُيصبح املوظف مؤهاًل لقبضه من رب العمل مقابل العمل الذي 
أّداه أثناء الفترة ذات الصلة، سواء َأُدفع مقدمًا، أو يف نفس وقت العمل، أو كمتأخرات عن العمل نفسه. 
وال تش���مل تعويضات املوظفني أي ضرائب يدفعها رب العمل عن قائمة اأُلجور أو املرتبات، كضرائب 
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املرتب���ات املدفوعة. وتتألف تعويضات املوظفني من جزأين رئيس���يني مه���ا: )أ( اأُلجور واملرتبات املدفوعة 
نق���دًا أو عين���ًا )البند 3-1(؛ و )ب( اش���تراكات الضم���ان االجتماعي اليت يدفعها أرب���اب العمل )البند 

3-3(. واملوظفون هم املعيَّنون هبذه الصفة يف بند البيانات 3-1-2.
ال ُتدف���ع تعويضات للموظف���ني عن أي عمل غري مدفوع األج���ر يقومون به طواعية،   -64-4 
مبا يف ذلك العمل الذي يؤديه أفراد اأُلس���رة بدون أجر. وينبغي اس���تثناء املدفوعات إىل املالكني العاملني 

الذين ال يتقاضون راتبًا نظاميًا.

أجور ومرتبات املوظفني املدفوعة نقدًا أو عينًا )البند 1-3(
تعرَّف اأُلجور واملرتبات 16 بأهنا مجيع املدفوعات )نقدًا أو عينًا(، املدفوعة إىل املوظفني   -65-4
أثن���اء الفترة املرجعية فيما يتعلق بعمل أداه مجيع األش���خاص املش���مولني بع���دد املوظفني، بغض النظر عما 
إذا كانت ُتدفع هلم ُأجورهم على أس���اس وقت العمل، أو الناتج، أو على أس���اس القطعة، وسواء أكانت 
ُتدفع هلم ُأجورهم بصورة منتظمة أو غري ذلك. وتشمل اأُلجور واملرتبات قيمة أي اشتراكات اجتماعية، 
وضريبة دخل، إخل.، يدفعها املوظف، حىت وإن كان حيتجزها رب العمل للتسهيل على اإلدارة أو ألسباب 
أخرى ويدفعها مباش���رة إىل خطط الضمان االجتماعي، أو س���لطات الضرائب، إخل.، نيابة عن املوظف. 
وميكن أن ُتدفع اأُلجور واملرتبات بأش���كال خمتلفة، منها الس���لع أو اخلدمات اليت ُتقدم إىل املوظفني كأجر 

عيين بداًل من األجر املدفوع نقدًا أو باإلضافة إليه.

األجور واملرتبات النقدية
تشمل األجور واملرتبات النقدية أنواع األجر التالية:  -66-4

األجور أو املرتبات املدفوعة على فترات منتظمة، ُأس���بوعيًة كانت أو ش���هرية أو أي فترة  )أ( 
أخرى مبا يف ذلك املدفوعات املستندة إىل النتائج واملدفوعات على مقدار العمل ال�ُمنتج؛ 
واملدفوعات املعزَّزة أو عالوات حمددة للعمل اإلضايف، والعمل يف الليل، أو يف عطلة هناية 
األس���بوع أو أثناء ساعات غري مالئمة اجتماعيًا؛ وعالوات مقابل العمل بعيدًا عن البيت 
أو يف ظ���روف غ���ري مقبولة أو خطرة؛ وعالوات االغت���راب املرتبطة بالعمل خارج البلد، 

إخل.؛
عالوات تكميلية ُتدفع بصورة منتظمة مثل عالوات اإلسكان أو عالوات لتغطية تكاليف  )ب( 

السفر من وإىل مكان العمل، ولكنها تستثين االستحقاقات االجتماعية )انظر أدناه(؛
ُأج���ور املوظفني ومرتباهتم املدفوعة بعيدًا عن م���كان العمل لفترات قصرية )كاملدفوعات  )ج( 
أثناء العطلة، مثاًل( أو نتيجة لتوقف اإلنتاج بصورة مؤقتة، فيما عدا املدفوعات أثناء غياب 

ناتج عن مرض أو إصابة، إخل.؛
مكافآت خاصة أو مدفوعات اس���تثنائية أخرى مرتبطة باألداء اإلمجايل للمنش���أة ُتدفع من  )د( 

قبيل ِخطط احلفز على العمل؛
عموالت وإكراميات وبقشيش يتلقاها املوظفون: ينبغي معاملة هذه املدفوعات باعتبارها  )ه�( 
خدمات تقدمها املنش���أة اليت توّظف العامل وينبغي أن ُتش���مل ه���ذه أيضًا يف الناتج ويف 
إمجايل القيمة املضافة للمنش���أة اليت توّظف العمال عندما ُتدفع هذه املكافأة مباش���رة إىل 

املوظف من ِقَبل طرف ثالث.

لالطالع عىل مزيد من التفاصيل عن   16

مكونات أُجـور املوظفني ورواتبهم، 

توزيـع  السـابع،  الفصـل  انظـر 

حسابات الدخل، يف نظام الحسابات 

القومية لعام 2008.
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ال تشمل اأُلجور واملرتبات النقدية تسديد أرباب العمل للنفقات اليت يتكبدها املوظفون   -67-4
لتمكينهم من الوصول إىل مكان وظائفهم أو أداء عملهم. ومن األمثلة على ذلك:

تس���ديد تكاليف الس���فر أو نقل األمتعة أو النفقات املتصلة بذلك اليت يتكبدها املوظفون  )أ( 
عندم���ا يب���دأون وظيفة جديدة أو عندما يطلب منهم رب العمل نقل مس���كنهم إىل جزء 

آخر من البلد أو إىل بلد آخر؛
تسديد نفقات املوظفني على األدوات واملعدات واملالبس اخلاصة أو األشياء األخرى اليت  )ب( 

حيتاجون إليها فقط، أو بصورة رئيسية، لتمكينهم من القيام بعملهم.
ال تش���مل اأُلجور واملرتبات النقدية أيضًا استحقاقات الضمان االجتماعي اليت يدفعها   -68-4
أرباب العمل على ش���كل: )أ( تعليم األطفال أو الزوج/الزوجة أو اأُلس���رة أو أي عالوات أخرى تتعلق 
باملعيلني؛ )ب( املدفوعات إىل اأُلجور أو املرتبات الكاملة أو املنقوصة للعاملني الغائبني عن عملهم بسبب 
م���رض، أو إصاب���ة طارئ���ة، أو إجازة أموم���ة، إخل.؛ )ج( مدفوعات إهناء اخلدمة للعامل���ني الذين يفقدون 
وظائفهم بس���بب كوهن���م فائضني عن احلاجة إىل عملهم، أو إلصابتهم بإعاقة أو وفاهتم بس���بب حادث، 
إخل.، أو إىل ورثته���م. وميك���ن، يف واقع األمر، أن يصعب الفصل ب���ني مدفوعات اأُلجور أو املرتبات اليت 
ُتدفع أثناء الغياب لفترات قصرية نتيجة ملرض، أو حوادث، إخل.، واملدفوعات األخرى لألجور واملرتبات، 

ويف هذه احلالة ينبغي مجع الدفعات األوىل إىل الدفعات األخرية.

األجور واملرتبات العينية
تعرَّف املدفوعات العينية بأهنا س���لع وخدمات يقدمه���ا أرباب العمل إىل املوظفني وال   -69-4
تك���ون بالض���رورة مقابل عمل، وميك���ن أن يس���تخدمها املوظفون يف وقتهم اخلاص، وحس���ب تقديرهم 
الش���خصي، لتلبية احتياجاهتم ورغباهتم أو احتياجات أفراد آخرين يف ُأس���رهم. وميكن تقدمي أي س���لعة 
استهالكية أو خدمة تقريبًا على سبيل األجر العيين. ومن أكثر أنواع السلع واخلدمات املقدمة من أرباب 

العمل بدون مقابل أو بأسعار خمفضة إىل موظفيهم ما يلي:
الوجبات واملشروبات، مبا يف ذلك ما يستهلكونه يف مهام عملهم؛ )أ( 

خدمات إس���كان أو مأوى من النوع الذي ميكن أن يس���تخدمه مجيع أفراد اأُلس���رة اليت  )ب( 
ينتمي إليها املوظف؛

بذالت أو أش���كال أخرى م���ن املالبس خيتار املوظفون ارتداءه���ا بصورة متكررة خارج  )ج( 
مكان العمل وكذلك يف العمل؛

خدمات مركبات أو وسائل معّمرة أخرى ُتقدم الستعمال املوظفني الشخصي؛ )د( 
الس���لع واخلدمات املنتجة من عمل املوظف نفس���ه، كالس���فر املجاين ملوظفي الس���كك  )ه�( 

احلديدية أو شركات الطريان أو الفحم املجاين لعمال املناجم؛
مرافق الرياضة والترفيه والُعطل للموظفني وأفراد أسرهم؛ )و( 
النقل إىل مكان العمل ومنه، أو أماكن إيقاف السيارات؛ )ز( 

العناية بأطفال املوظفني رجااًل ونساًء. )ح( 
ينبغ���ي اإلعراب عن القيمة النقدية للمدفوعات العينية بأهنا تس���اوي صايف التكلفة اليت   -70-4
يتحمله���ا رب العم���ل للس���لع أو اخلدمات املعنية. وحيثما يعجز رب العمل ع���ن تقدمي تقرير عن التكلفة 
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الس���نوية اليت يتكبدها يف هذا الصدد، يكون من املالئم اس���تخدام األسعار اليت يبيع هبا املنتجون أو أسعار 
اجلملة.

ميكن أيضًا أن يش���مل األجر العيين قيمة الفائ���دة اليت يتنازل عنها أرباب العمل عندما   -71-4
يقدمون قروضًا ملوظفيهم بأسعار فائدة خمفضة أو حىت دون فائدة من أجل شراء بيت أو أثاث أو سلع أو 
خدمات أخرى. وميكن أن تقّدر قيمتها باملبلغ الذي كان املوظف سُيضطر إىل دفعه لو ُأخذت منه فائدة 
على الرهن العقاري أو القرض االستهالكي أو رسوم فائدة مطروحًا منها مقدار الفائدة اليت يدفعها فعاًل.

خيارات رأس املال السهمي
من املمارس���ات الس���ارية أن يقدم بعض أرباب العمل ملوظفيهم خيار ش���راء رأس مال   -72-4
س���همي )أس���هم يف الش���ركة( يف وقت ما من املستقبل بسعر معّين ومبوجب ش���روط حمددة. وتعترب هذه 
اخليارات الس���همية ش���كاًل من أش���كال الدخل العيين. ويعطي هذا العرض املوظفني احلق، لكنه ال يفرض 
عليهم واجبًا، يف شراء األسهم املعروضة. وُتمنح خيارات شراء األسهم هذه عادة لتشجيع املوظفني على 
البقاء يف الش���ركة للمس���اعدة على منوها. وميكن أن خيتار املوظف أالَّ ميارس هذا اخليار، الذي هو ش���بيه 
مبش���تق مايل، إما ألن س���عر الس���هم يف الوقت احلاضر أدىن من الس���عر املعروض به اخليار أو ألن املوظف 
مل يع���د يعم���ل مع رب العمل الذي ُعرض عليه اخليار، وبذلك يس���قط حقه فيه. وفيما يلي وصف لتقييم 

خيارات شراء األسهم، مع مراعاة احتمال عدم ممارسة مجيع اخليارات.
جرت العادة بأن يبلغ رب العمل موظفيه بالقرار الذي اختذه بإتاحة خيار شراء األسهم   -73-4
هلم بس���عر حمدد )ما يس���مى بسعر العرض أو سعر املمارسة( بعد وقت معني ومبوجب شروط معينة )مثال 
ذلك أن يكون املوظف ما زال موظفًا يف املنش���أة أو أن يكون العرض مش���روطًا مبس���توى معني من أداء 
م فيه اخليار إىل املوظف، و “تاريخ االكتساب”  املنشأة(. ويكون “تاريخ العرض” هو التاريخ الذي يقدَّ
هو أول تاريخ ميكن ممارسة هذا اخليار فيه، و “تاريخ املمارسة” هو التاريخ الذي ميارس فيه اخليار فعاًل 
)أو ينتهي وقت ممارس���ته(. ويف بعض البلدان يكون الوقت املس���موح به بني تاريخ االكتس���اب وتاريخ 

املمارسة طوياًل جدًا؛ ويف بلدان أخرى يكون قصريًا جدًا.
رمبا يتم تقييم اخليارات بواسطة تقدير يستخدم منوذج تسعري خيارات األسهم أو الفرق   -74-4
بني س���عر الس���وق وسعر العرض يف تاريخ االكتس���اب )إذا كان سعر السوق أدىن من سعر العرض تكون 
قيمة العرض صفرًا ولن يُـمارس(. وجيب أن ميتد الوقت املحدد للتس���جيل على مدى فترة متتد من تاريخ 
العرض إىل تاريخ االكتس���اب، إن أمكن ذلك؛ وإذا مل يكن ذلك ممكنًا، ينبغي تس���جيل قيمة العرض يف 
تاريخ االكتس���اب. وأي تغيري يف القيمة بني تاريخ االكتس���اب وتاريخ املمارسة ال يعامل باعتباره تعويضًا 

للموظفني وإمنا هو ربح أو خسارة يف األسهم املعروضة.
عناص���ر تكالي���ف العم���ل ال���يت ال تعت���رب دخ���اًل للموظ���ف ال تُ���درج يف مفه���وم   -75-4
 تعويض���ات املوظف���ني. وإمن���ا ت���درج، كج���زء م���ن تكالي���ف رب العم���ل، يف االس���تهالك الوس���يط

)البند 9-1( للمنشأة. وُيدرج يف هذه الفئة ما يلي:
األدوات واملعدات املستخدمة حصرًا أو بصورة رئيسية يف العمل؛ )أ( 

املالبس واألحذية اليت ال خيتار املستهلكون يف العادة شراءها أو لبسها إالََّّ يف حالة العمل  )ب( 
حصرًا أو بصورة رئيسية، مثال ذلك املالبس الواقية، واملالبس من نوع األوفرول والبذلة. 
غ���ري أن الب���ذالت أو املالبس اخلاصة األخرى اليت خيت���ار املوظفون ارتداءها إىل حد كبري 

خارج نطاق العمل بداًل من املالبس العادية جيب أن تعامل باعتبارها أجرًا عينيًا؛
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خدمات أماكن إقامة يف مكان العمل من النوع الذي ال ميكن أن تستخدمه اأُلسر املعيشية  )ج( 
اليت ينتمي إليها املوظفون: املعسكرات، والغرف الفردية، واملنامات، واألكواخ إخل.؛

وجبات خاصة أو مش���روبات خاصة تس���تدعيها حاالت العمل االستثنائية أو وجبات أو  )د( 
مشروبات ُتقدم إىل العاملني يف اخلدمات العسكرية أو غريهم أثناء عملهم الفعلي؛

نقل وخدمات فندقية ُتقدم بينما يسافر املوظف يف مهمة عمل؛ )ه�( 
مرافق تغيري املالبس، وغرف غس���يل، ومحامات س���ريعة بال���رش، ومحامات عادية، إخل.،  )و( 

تستدعيها طبيعة العمل؛
مرافق إس���عاف، وفحوص طبية أو غري ذلك من الفحوص الصحية الالزمة بس���بب طبيعة  )ز( 

العمل.
رمب���ا يكون املوظفون أحيانًا مس���ؤولني عن ش���راء أن���واع الس���لع أو اخلدمات الوارد   -76-4
ذكره���ا أع���اله، ورمبا يق���وم رب العمل فيما بعد بتعويضهم عما دفعوه يف ش���رائها نق���دًا. وجيب معاملة 
هذه التس���ديدات النقدية باعتبارها نفقات متوسطة يتحملها رب العمل وليست جزًءا من أجور املوظفني 

ومرتباهتم.

تقسيم أجور املوظفني ومرتباهتم
لك���ي ُيضمن تقدير ناتج منتجات امللكية الفكرية اليت ُتنتج حلس���اب املؤسس���ة تقديرًا   -77-4
صحيح���ًا، يوصى بأن تكون البيان���ات املتعلقة بأجور ومرتبات املوظفني يف هذه الفئات، أي: )أ( البحث 
والتطوي���ر )البند 3-1-1-1(؛ )ب( استكش���اف املع���ادن وتقييمها )البن���د 3-1-1-2(؛ )ج( تطوير 
الربامج احلاسوبية وقواعد البيانات )البند 3-1-1-3(؛ )د( إنتاج املواد الترفيهية واألدبية والفنية األصلية 

)البند 3-1-1-4(، ينبغي اإلبالغ عنها على حدة.
لت�وفري مقي��اس أدقَّ ملستويات اأُلجور واملرتبات، يوصى أيضًا بإجراء استقصاءات غري   -78-4
متع���ددة، ومج���ع بيانات عن اأُلجور واملرتبات اليت ُتدفع للموظف���ني العاملني بدوام كامل والعاملني بدوام 
جزئي، وإىل العمال اخلارجيني، حبسب املهنة، واحلصول على تفاصيل عن نسبة كل من اجلنسني يف القوة 

العاملة.

 املبالغ املدفوعة إىل أعضاء جمالس إدارة املنشآت مقابل حضورهم االجتماعات 
)البند 2-3(

يش���مل هذا البند مجيع املدفوعات اليت ُتدفع إىل مديري املنش���آت املتمتعة بش���خصية   -79-4
قانونية وأعضاء جلان املسامهني مقابل حضورهم االجتماعات.

 االشتراكات يف خطة التأمني االجتماعي اليت يدفعها أرباب العمل 
)البند 3-3(

االش���تراكات االجتماعي���ة اليت يدفعها أرب���اب العمل عبارة عن اش���تراكات للضمان   -80-4
االجتماع���ي يدفعها أرب���اب العمل لصناديق الضم���ان االجتماعي أو ِخطط الضم���ان االجتماعي املتصلة 
بالوظائف لضمان توفري اس���تحقاقات اجتماعية ملوظفيهم. ولكي يعامل االشتراك املعين معاملة اشتراكات 
الضم���ان االجتماع���ي، ينبغ���ي أن يف���ي بواحد من ثالثة ش���روط ه���ي: )أ( جيب أن يكون املس���تفيد )أو 
حامل بوليصة التأمني االجتماعي( ملزمًا قانونًا أو يش���جعه القانون أو ش���روط العمل على املش���اركة يف 
خط���ة الضم���ان االجتماعي؛ )ب( جيب أن تعمل اخلطة نيابة ع���ن املجموعة وأن تقتصر على أعضاء تلك 
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املجموعة؛ )ج( يدفع أرباب العمل اشتراكًا نيابة عن موظفيهم. وميكن تشغيل خطط تأمني من هذا القبيل 
من ِقَبل أرباب العمل أو من ِقَبل طرف ثالث. وميكن تصنيف اشتراكات الضمان االجتماعي حبيث تتيح 

البنود التالية: 
الضمان االجتماعي؛ )أ( 

صناديق املعاش التقاعدي؛ )ب( 
التأمني الصحي؛ )ج( 

التأمني املوقوت )على احلياة(؛ )د( 
مدفوعات أخرى. )ه�( 

ميك���ن ألرباب العمل، بناًء على ُحس���ن تقديرهم، أن يقدم���وا إىل املوظفني مدفوعات   -81-4
تعويضًا عن املرض، وحاالت الوالدة، واإلصابة املتصلة بالعم��ل، وكذلك الع��الوة اأُلسرية، ومدفوعات 
إهن���اء اخلدم���ة، واس���تحقاقات أخرى للموظف���ني، وأن تعامل ه���ذه املدفوعات كما لو كان���ت جزًءا من 

تعويضات املوظفني.

نفقات أخرى  -  4

مشرتيات السلع والخدمات )أ( 

نطاق البنود املش���مولة حتت هذا العنوان تبني احلدود املوضوعة يف احلس���ابات الوطنية   -82-4
فيما يتعلق باالس���تهالك الوسيط للسلع واخلدمات. وتشمل مشتريات السلع واخلدمات قيمة مجيع السلع 
واخلدمات املش���تراة أثناء الفترة املرجعية، إلعادة بيعها أو الستهالكها استهالكًا وسيطًا يف عملية اإلنتاج 
اليت تنس���بها املنشأة إىل نفسها، باستثناء األصول الثابتة، اليت يسّجل استهالكها باعتبارها استهالكًا لرأس 
املال الثابت. أما السلع واخلدمات املعنية فيمكن: )أ( أن يعاد بيعها بعد حتويلها أو بدون أي حتويل آخر؛ 

)ب( أن ُتستخدم كلها يف عملية اإلنتاج؛ أو )ج( أن ُتخزن.
ينبغي أن تش���مل البيانات اليت مت احلصول عليها املواد اليت تدخل مباش���رة يف الس���لع   -83-4
املنتجة، وهي تشمل مجيع املواد اخلام، وقطع غيار جاهزة الصنع )منتجات وسيطة(، ومكونات وما أشبه 
ذلك ُتدخل فعليًا يف منتجات املنش���أة. وينبغي أن ُتش���مل أنواع الوقود اليت تدخل يف اإلنتاج مباش���رة، 
وكذل���ك أن���واع الوقود اليت تس���تخدم لتوليد الطاق���ة الكهربائية وإنتاج الغاز والبخار )س���واء أكان ذلك 
لالس���تهالك الذايت أو لبيعها(؛ وينبغي أيضًا مشول املواد املس���اعدة اليت تستهلك أثناء عملية اإلنتاج، مبا يف 
ذلك الش���حوم، واملياه، واملتفجرات، والدهانات الالمعة، واألدوات الصغرية واألجهزة، ولوازم املكاتب 
ومواد مش���اهبة ُتس���تخدم عادة يف عملية اإلنتاج، وكذلك مشتريات املواد اليت تستخدمها الوحدة لتكوين 

أصوهلا الثابتة وإجراء التصليحات الرئيسية.
إذا كانت املؤسسة ُتربم عقودًا إلجراء بعض األعمال مع مؤسسات أخرى، مبا يف ذلك   -84-4
املؤسس���ات األخرى اليت هي جزء من نفس املنش���أة، وتقدم إليها املواد اخلام واللوازم وما أشبه ذلك هلذا 

الغرض، جيب مشول هذه املواد واللوازم يف إطار هذا البند.
ُيدرج أيضًا املبلغ الواجب دفعه لشراء اخلدمات أثناء الفترة املرجعية، بغض النظر عما   -85-4
إذا كانت هذه اخلدمات صناعية أو غري صناعية. وتش���مل أيضًا املدفوعات لقاء مجيع األعمال اليت تقوم 
هبا أطراف ثالثة نيابة عن املؤسس���ة، مبا يف ذلك أعمال التصليح والصيانة الراهنة، والدراس���ات التقنية. أما 

املبالغ اليت ُتدفع لتركيب السلع الرأمسالية وقيمة السلع الرأمسالية فتستثىن من ذلك.
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جيب أن يكون تقييم السلع املشتراة بأسعار املشترين، مبعىن قيمة املشتريات عند تسليم   -86-4
السلع إىل املؤسسة، مبا يف ذلك سعر الشراء، وتكاليف النقل، اليت يقدم فاتورهتا املنتج أو منظمات أخرى، 
وتكلفة التأمني، وقيمة مواد التغليف، ومجيع الضرائب والرس���وم على الس���لع، لكن ذلك يس���تثين ضريبة 
القيم���ة املضاف���ة القابلة للخصم. وينبغي خصم مجيع املبال���غ املخصومة )مبا يف ذلك اخلصومات النقدية إذا 
ُنزعت من املش���تريات يف ِس���ج�ل املش���تري��ات( أو املدفوع��ات املُرجعة إىل املش���تري وقيمة مواد التغليف 
املعادة إىل اجلهات املورِّدة. وحيثما تقوم بإجراء النقل الوحدة اإلحصائية ذاهتا ال ينبغي وضع أي تكاليف 

من هذا القبيل.
تتوقف معاملة الس���لع الواردة من مؤسس���ات أخرى التابعة لنفس املنش���أة على مسألة   -87-4 
ما إذا كانت املؤسس���ة املس���تقِبلة تفترض أو ال تفترض امللكية االقتصادية 17 هلذه السلع. بعبارة أخرى ما 
إذا كانت املؤسس���ة املس���تقِبلة تستخدم السلع الواردة إلنتاج سلعة أو تقدمي خدمة )سلع للتحضري(. مثال 
ذل���ك أن حمط���ة تكرير النفط ال���يت تعاجل النفط اخلام الذي متلكه وُتنتج س���لعة )النفط املكرر(؛ فإذا كانت 
نفس حمطة التكرير تصنِّع النفط اخلام الذي متلكه وحدة أخرى فإمنا هي تؤدي خدمة تكرير لتلك الوحدة.

فإذا كانت املؤسس���ة اليت تتلقى الس���لعة ليس هلا قرار فيما يتعلق مبستوى اإلنتاج، فإن   -88-4
الثمن الذي تدفعه للس���لعة أو نقل الس���لعة إىل وجهتها، يوجد دليل على أن املؤسسة مل تكن لديها ملكية 
اقتصادية للسلع اليت تصنِّعها، وينبغي معاجلة قيمة الناتج باعتبارها عنصر حتضري فقط. وهذه هي احلالة يف 

خدمة حمطة التكرير املذكورة أعاله.
الس���لع اليت تتلقاها املؤسس���ة من مؤسسات أخرى تابعة للمنش���أة نفسها إلنتاج سلع   -89-4
ينبغ���ي تقييمه���ا كما لو كانت مش���تراة. والواقع أنه يك���ون من الضروري عادة قب���ول القيمة الدفترية يف 
حسابات املؤسسة الشاحنة، أما يف احلاالت اليت يتم فيها نقل السلع إىل املؤسسة املتلقية من ِقَبل منظمات 
خارجية، فينبغي مشول تكاليف النقل. وعندما ُتعاد سلع بعد أن تكون قد ُسجلت يف املوجودات، ينبغي 
تسجيل البنود باعتبارها مبيعات يف احلالة نفسها اليت تلقتها املؤسسة هبا )انظر البند 4-5(. أما السلع اليت 

تتلقاها املؤسسة من مؤسسات أخرى تابعة للمنشأة نفسها لتصنيعها فال ينبغي أن تعامل كأهنا مشتراة.

 تكلفة املواد اخلام واللوازم باستثناء الغاز وأنواع الوقود والكهرباء 
)البند 1-4(

يش����مل هذا البند مجيع الس����لع )باستثناء األصول الثابتة( املس����لَّمة إىل إدارة املؤسسة يف   -90-4
الفترة املرجعية ومتلكها املؤسس����ة )أو ميلكها الكيان القانوين الذي تنتمي إليه املؤسس����ة(. وينبغي أن يتصل 
وقت تس����ليم الس����لع بتعريف املخزونات )البند 6( مبعىن أنه جيب أن تعترب الس����لع بأنه مت تسّلمها يف الوقت 
الذي دخلت فيه هذه السلع حساب املوجودات لدى املؤسسة. وبدياًل عن ذلك، ميكن أن تعترب السلع بأنه 
مت تس����ّلمها عندما حتصل املؤسس����ة على امللكية االقتصادية هلذه السلع. وميكن القول بوجه عام إن األوقات 
املذك����ورة يف ه����ذا التعريف تتطابق مع وقت احلصول على ملكية الس����لع أو مع وقت وضع فاتورهتا، لكن 
السلع اليت يتم تسّلمها من اخلارج ينبغي أن ُتشمل حىت لو مل تكن ملكيتها القانونية قد انتقلت إىل املؤسسة.

 املواد اخلام واإلمدادات املشتراة أو الواردة من منشآت أخرى 
)البند 1-1-4(

يش����مل هذا البند قيمة املواد اخلام واإلمدادات وما أش����به ذلك أو األجزاء اجلاهزة   -91-4
الصن����ع )املنتجات الوس����يطة( كما هي معددة يف إطار البند 4-1، اليت ُتش����ترى أو يتم تس����لُّمها من 

منشآت أخرى.

املالـك االقتصـادي لكيانـات مثـل   17

السلع والخدمات، واملوارد الطبيعية، 

املاليـة هـي  واألصـول والخصـوم 

الوحـدة املؤسسـية التي مـن حقها 

أن تطالـب باالسـتحقاقات املرتبطة 

باسـتخدام الكيان املعني يف سـياق 

نشـاط اقتصـادي بسـبب قبولهـا 

املخاطـر املرتبطـة بذلـك. )نظـام 

الحسـابات القوميـة لعـام 2008، 

الفقرة 26-3(.
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 قيمة املواد اخلام واإلمدادات املس��ّلمة من مؤسسات أخرى تابعة للمنشأة نفسها 
)البند 2-1-4(

يغط���ي هذا البند قيمة املواد اخلام واللوازم وما أش���به ذل���ك أو األجزاء اجلاهزة الصنع   -92-4
)املنتجات الوس���يطة(، اليت تش���تريها أو تصنِّعها مؤسس���ة تابعة ملنش���أة وتنقلها إىل مؤسس���ة أخرى تابعة 
للمنش���أة نفسها، وتقوم هذه بزيادة تصنيعها، وُتدرجها يف منتجاهتا األخرى أو تستخدمها بطريقة أخرى 

يف عملية إنتاجها. وينبغي معاملة هذه السلع باعتبارها مشتراة من منشأة أخرى.

دة حلساب املؤسسة نفسها الستخدامها يف تكوين أصول ثابتة أو   تكلفة املواد املورَّ
إجراء تصليحات رئيسية )البند 3-1-4(

يش���مل هذا البند تكلفة املواد اخلام واملواد األخرى اليت تش���تريها املؤسس���ة أو تتلقاها   -93-4
لتس���تخدمها الوحدة نفس���ها يف إنتاج سلع رأمسالية الستخدامها النهائي هي نفسها )أو للتأجري أو لإلجيار 
الطويل األجل(، واملواد وقطع الغيار اليت تس���تخدم حلساب املؤسسة نفسها من أجل اإلصالحات الكبرية 
ملبانيها، وهياكلها، وآلياهتا، وغريها من األصول الثابتة. وُتشمل أيضًا املواد وما أشبهها لبناء املساكن اليت 
يش���غلها املوظف���ون وغريها من مرافق املوظفني، وإلدخال إصالحات كب���رية على مجيع املباين اليت متلكها 
املؤسس���ة أو تستأجرها، فيما عدا أماكن الس���كن. )رمبا يكون من املفيد، يف حالة أماكن السكن، حماولة 
التحقق من تكلفة التصليحات والصيانة املعنية، اليت ينبغي أن ُتعزى إىل تكاليف س���كن املوظفني مبوجب 
اأُلج���ور واملرتب���ات العينية، إىل جانب افتراضاٍت لتغطية تكاليف اليد العاملة والتكاليف العامة وما أش���به 

ذلك(.
ينبغ���ي أن تس���ّجل على حدة تكاليف امل���واد الالزمة لتكوين األصول الثابتة حلس���اب   -94-4
املؤسسة نفسها ملنتجات امللكية الفكرية، وهي: )أ( البحث والتطوير )البند 4-1-3-1(؛ )ب( استكشاف 
 املعادن وتقييمها )البند 4-1-3-2(؛ )ج( تطوير الربامج احلاسوبية وقواعد البيانات )البند 4-1-3-3(؛
)د( إنت���اج املواد الترفيهية واألدبية والفنية األصلي���ة )البند 4-1-3-4(، وكذلك لتكوين األصول الثابتة 

واإلصالحات الرئيسية )البند 5-3-1-4(.

تكلفة الغاز وأنواع الوقود والكهرباء املشتراة )البند 2-4(
يشمل هذا البند تكلفة مجيع ما تتلقاه املؤسسة من الغاز وأنواع الوقود والكهرباء فقط   -95-4
إذا كانت قد اش���ُتريت لكي تس���تعمل وقودًا. أما منتجات الطاقة اليت تشترى كمادة خام أو إلعادة بيعها 
دون حتويلها فينبغي اس���تبعادها وتس���جيلها يف البند 4-1 أو البند 4-5، على التوايل. وأما أنواع الوقود 
اليت تدخل يف صناعة املنتج أو تستخدم إلنتاج نوع آخر من أنواع الطاقة فينبغي إدراجها يف قائمة املواد. 
ولدواعي املالءمة ُيدرج البن�زين وأنواع وقود املركبات األخرى، وإن كانت بعض البلدان تستخدم تدابري 
تعك���س اس���تهالك الوقود يف عملية اإلنت���اج بصورة أكثر دقة، وقد وضعت فئة مس���تقلة للنفقات اجلارية 
للمركبات ذات املحركات، وهي تشمل أنواع وقود املركبات. وُأدرجت كذلك أنواع الوقود والكهرباء 
املس���تخدمة يف التدفئة واإلنارة، إالَّ عندما ُتس���تخدم يف املساكن اليت يقيم فيها موظفون ومتلكها أو تديرها 
املؤسسة )وينبغي تسجيل هذا االستخدام األخري على حدة بغية قياس نسبته إىل تكلفة إسكان العمال اليت 
يتحملها أرباب العمل، واليت متثل بدورها أجورًا ومرتبات عينية يف سياق تعويضات املوظفني(. وُتستثىن 

أنواع الوقود اليت تنتج وُتستهلك يف املؤسسة نفسها.
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تكلفة أنواع الوقود الفردية والغاز املشتراة )البند 1-2-4(
س����يتقرر اختيار أنواع الوقود الفردية حبسب االستخدام الوطين. وفيما يلي قائمة مقترحة   -96-4
بأنواع الوقود الرئيس����ية: )أ( الفحم؛ )ب( فحم الكوك؛ )ج( النفط اخلام؛ )د( الغاز الطبيعي؛ )ه�( املنتجات 
البترولي����ة؛ )و( الكتل����ة األحيائية 18؛ )ز( أنواع الوقود األخرى. ورمبا ترغب بلدان منفردة أن تفصل نوعًا أو 
عة يف “املنتجات البترولية” وكذلك “أنواع الوقود األخرى”. ولضمان التغطية  أكثر من أنواع الوقود املجمَّ

الكاملة هلذا البند ينبغي إدراج تكلفة البنود الفردية.

تكلفة الكهرباء املشتراة )البند 2-2-4(
يشمل هذا البند تكلفة مجيع الكهرباء املشتراة من ِقبل املؤسسة أثناء الفترة املرجعية.  -97-4

تكلفة املياه وخدمات الصرف الصحي )البند 3-4(
يش���مل هذا البند تكلفة املياه وخدمات الصرف الصحي اليت تش���تريها املؤسس���ة أثناء   -98-4

الفترة املرجعية.
عندم����ا ُتجم����ع البيانات ع����ن تكلفة املي����اه وخدم����ات الصرف الصحي بواس����طة   -99-4
اس����تقصاءات جتارية عامة، من األمهية مبكان احلصول على اس����م ش����خص ميكن االتصال به للحصول 
 عل����ى معلوم����ات إضافية عن االس����تخدام الفعلي للمياه ومعاجل����ة الصرف الصح����ي وتدفقها. وغالبًا 
م����ا ُتم�������أل االس����تقص��اءات م���ن ِقب����ل مديري األعمال التجارية أو حماس����بني ال يك����ون لديهم دائمًا 

معلومات عن الكميات املسَتخدمة فعاًل.
الس���تقصاءات املنتجني املتخصصني )أي املش���مولة بالقسمني 36 و 37 من التصنيف   -100-4
الصناعي الدويل املوّحد( تلزم بنود معلومات إضافية إلنتاج احلس���ابات املتعلقة باملياه. وتشمل هذه البنود 

ما يلي: 
ما ُيفقد أثناء التوزيع —
مص���ادر املياه )املياه اجلوفية، واملياه الس���طحية، وما ُيجمع م���ن مياه املطر، وحتلية مياه  —

البحر(
موقع أماكن استخراج املياه وتصريفها. —

تكلفة املياه املشتراة )البند 1-3-4(
يعّرف هذا البند بأنه جمموع تكلفة مجيع املياه اليت تش���تريها املؤسس���ة ألغراض أعماهلا   -101-4

التجارية أثناء الفترة املرجعية.

تكلفة خدمات الصرف الصحي املشتراة )البند 2-3-4(
يش���مل هذا البند تكلفة خدمات الصرف الصحي اليت تش���تريها املؤسس���ة أثناء الفترة   -102-4

املرجعية.

شراء اخلدمات ما عدا اإلجيار )البند 4-4(
يشمل هذا البند تكلفة مجيع اخلدمات اليت تدفع تكاليفها املؤسسة أثناء الفترة املرجعية،   -103-4

بغض النظر عما إذا كانت صناعية أو غري صناعية.

يستفاد من “أبعاد التنمية املستدامة”   18

)نيسـان/أبريل 2000(، الصـادرة 

عن إدارة التنمية املستدامة يف منظمة 

األمم املتحـدة لألغذيـة والزراعة ما 

يـيل: “أنـواع الوقـود األحيائي هي 

أنواع وقود أحيائـي ذات أصل قابل 

والفحـم  الحطـب،  مثـل  للتجـدد، 

النباتي، وسـماد الحيوانات، والغاز 

األحيائـي، والهيدروجـني األحيائي، 

والكحول األحيائي، والكتلة األحيائية 

امليكروأحيائية، والنفايات واملنتجات 

الفرعية الزراعية، واملحاصيل املنتجة 

للطاقـة، وغرها”، يمكـن الحصول 

http://www.fao.org/sd/ :عليها من

.EGdirect/EGre0055.htm

http://www.fao.org/sd/EGdirect/EGre0055.htm
http://www.fao.org/sd/EGdirect/EGre0055.htm
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مة من مؤسسات أخرى تابعة للمنشأة نفسها  تكلفة اخلدمات الصناعية املشتراة واملسلَّ
)البند 1-4-4(

يغطي هذا البند املبلغ الذي تدفعه املؤسسة لعقود أو عموالت متعلقة بأعمال التصليح   -104-4
والصيانة املنفَّذة أثناء الفترة املرجعية من ِقبل مؤسس���ات أخرى تابعة للمنش���أة نفس���ها أو من ِقبل منشآت 
أخرى. وحيثما قامت بالعمل منش���آت أخرى ينبغي اس���تخدام أسعار الفاتورة الفعلية املستخدمة، إالَّ أنه 
حيثما يكون منطبقًا ينبغي اس���تبعاد ضريبة القيمة املضافة القابلة للخصم. وينبغي إدراج تكاليف الشحن. 
وحيثما تقوم مؤسس���ات أخرى تابعة للمنش���أة نفس���ها هبذه اخلدمات ينبغي أن تس���تخدم مبالغ مكاِفئة 
للقيم التجارية باألس���عار األساس���ية )باستثناء الضرائب على املنتجات وتكاليف النقل( أو أن ُيجرى تقييم 
افتراض���ي للعمل، مبا يف ذلك هامش افتراضي للتكاليف العامة واألرباح وكذلك تكلفة املواد املس���تهلكة 
واليد العاملة املس���تخدمة، وينبغي اس���تخدام هذه القيم نفسها للمؤسسات املسامهة واملستلمة عندما تقدم 

كل منها تقاريرها. ويرد فيما يلي أدناه تعريف أكثر تفصياًل للفئات املشمولة.

خدمات الصيانة والتصليح والتركيب )فيما عدا البناء( )البند 1-1-4-4(
يش���مل ه���ذا البند أعمال الصيان���ة والتصليح ذات الطابع الصناعي، املش���مولة بالفرع   -105-4
871 م���ن الصيغة الثانية للتصنيف املركزي للمنتجات، كخدم���ات الصيانة والتصليح للمنتجات املعدنية 
املصنوعة، فيما عدا اآلالت واملعدات؛ خدمات صيانة وتصليح اآلالت املكتبية واملحاسبية؛ خدمات صيانة 
وتصليح احلواس���يب واملعدات الطرفي���ة؛ صيانة وتصليح آالت ومعدات النق���ل؛ خدمات صيانة وتصليح 
اآلالت واملعدات األخرى. وُتش���مل مدفوعات تركيب الس���لع اليت تبيعها املؤسس���ة على أساس التركيب 
وخدمة الس���لع املبيعة، بينما ُتس���تثىن املبالغ املدفوعة لتركيب الس���لع الرأمسالية وإدخال تصليحات رئيسية 

عليها.

العمل مبوجب عقود وعموالت )البند 2-1-4-4(
يش���مل ه���ذا البند املدفوع���ات اليت تدفعها املؤسس���ة لقاء العمل الذي يق���وم به عّمال   -106-4
خارجي���ون تابع���ون لوح���دة أخرى. ويش���مل العمل الذي يؤدي���ه آخرون، مبا يف ذلك، مؤسس���ة أخرى 
 تابعة للمنش���أة نفس���ها، على مواد متلكها املؤسسات، وينطوي بوجه عام على حتويل أو جتهيز مواد خام. 
وُيش���مل العم���ل التخصص���ي املتعلق مبنتج���ات تنتجها املؤسس���ة. وُتش���مل أيضًًا املدفوع���ات إىل عّمال 
 خارجي���ني ع���ن طريق مقاولني من الباطن ألهنم غري مش���مولني بكش���ف املرتبات )املوظفني املس���تأجرين 

)البند 1-2-1-4-4((.

 تكاليف اخلدمات غري الصناعية املشتراة واملسلَّمة أيضًا من ِقبل مؤسسات تابعة للمنشأة نفسها 
)البند 2-4-4(

يغطي هذا البند املبلغ الذي تدفعه املؤسس���ة أثناء الفترة املرجعية لقاء خدمات ذات   -107-4
طاب���ع غ���ري صناعي. وينبغي اإلبالغ عن املدفوعات الفعلية، مطروحًا منها ضريبة القيمة املضافة القابلة 
للخصم. وُتشمل تكاليف ما يلي: )أ( خدمات االتصاالت )البند 4-4-2-2(؛ )ب( خدمات النقل 
)البن���د 4-4-2-3((؛ )ج( خدم���ات اإلعالن وترويج البضاعة )البن���د 4-4-2-4(؛ )د( اخلدمات 
املالية )باس���تثناء مدفوع���ات الفوائد( )البن���د 4-4-2-5(؛ )ه�( خدمات أخرى غ���ري صناعية )البند 

.)9-2-4-4
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ينبغي استثناء البنود التالية: األرباح والفوائد املدفوعة، الغرامات املدفوعة وما أشبهها؛   -108-4
املش���تريات املباش���رة لرباءات االختراع والتراخيص؛ مشتريات األرض والس���لع الرأمسالية األخرى، املنح؛ 

الديون اهلالكة؛ االستهالك.

صيانة وتصليح املباين واإلنشاءات )البند 1-2-4-4(
يغط���ي ه���ذا البن���د األعمال اجلاري���ة يف تصليح وصيان���ة املباين واإلنش���اءات األخرى   -109-4
للمؤسس���ة وفيما يتعلق باملباين املس���تأجرة خالفًا للمس���اكن. وينبغي عدم إدراج تكاليف تصليح وصيانة 
املس���اكن اليت يقيم فيها موظفون ولكن ينبغي تس���جيلها على ِحدة بغية حس���اب جمموع تكاليف إسكان 

العمال الذي يتحمله أرباب العمل يف سياق تعويضات املوظفني العينية.

شراء خدمات االتصاالت )البند 2-2-4-4(
يش���مل هذا البند التكاليف املدفوعة من ِقَبل املنش���أة لشراء خدمات بريد واتصاالت،   -110-4 

مبا يف ذلك خدمات اهلاتف اجلّوال، والفاكس، وشبكة اإلنترنت، إخل.

خدمات النقل )البند 3-2-4-4(
يشمل هذا البند التكاليف اليت تدفعها املؤسسة خلدمات النقل املستأجرة. وينبغي عدم   -111-4

مشول النقل الذي تؤديه الوحدة نفسها ألن تكاليفه مشمولة يف بنود أخرى.

خدمات اإلعالن وترويج البضاعة )البند 4-2-4-4(
يشمل هذا البند مجيع النفقات اليت تدفعها املؤسسة على اإلعالنات بواسطة التلفزيون،   -112-4
والصحف، ووس���ائط اإلعالم األخ���رى، وكذلك مدفوعات ترويج البضاعة ومدفوعات أنش���طة حبوث 
األس���واق، وأنش���طة العالقات العامة اليت يقوم هبا طرف ثالث. وُيستثىن منها حبوث األسواق اليت ُتجريها 

الوحدة نفسها.

اخلدمات املالية )البند 5-2-4-4(
يش���مل هذا البند أتعابًا ورس���ومًا تدفعها املؤسس���ة مباش���رة خلدمات الوس���اطة املالية   -113-4
ومدفوعات غري مباش���رة بغرض متويل ش���راء أصول ثابتة: ومثال ذلك تكاليف التعومي فيما يتعلق بإصدار 
األوراق املالية، كعموالت الضامنني ورسوم التسجيل، ورسوم اخلدمة فيما يتعلق بالقروض. أما مدفوعات 

الفوائد فغري مشمولة.

خدمات أخرى غري صناعية )البند 9-2-4-4(
يش���مل ه���ذا البند مش���تريات خدمات مثل اخلدم���ات القانونية، وخدمات املحاس���بة   -114-4
ومس���ك الدفاتر، وخدم���ات اإلدارة واخلدمات االستش���ارية، والترفيه، والس���فر ونفق���ة اإلقامة اليومية، 
والتربعات إىل اجلمعيات التجارية واجلمعيات املهنية، واالش���تراكات يف الصحف والدوريات، وتكاليف 
اجتماع���ات اهليئات اإلدارية ومحلة األس���هم، وخدمات أخرى غري مصّنف���ة يف موضع آخر. وينبغي عدم 
إدراج رس���وم براءات االختراع والتراخيص )لكن هذا ال يش���مل قيمة املش���تريات املباش���رة من براءات 

االختراع والتراخيص(.
يف حالة املنش���آت املتعددة املؤسس���ات، ال تتوافر البيانات على مس���توى املؤسسة إالَّ   -115-4
خلدم���ات معين���ة غري صناعي���ة، كتكاليف االتصاالت، ومدفوع���ات اإلجيار. أما اخلدم���ات غري الصناعية 
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األخ���رى، كخدمات اإلعالن، واخلدمات القانونية واملحاس���بية واخلدم���ات املهنية األخرى، فُتحمَّل على 
مستوى املنشأة، وهي لذلك متاحة يف دفاتر حسابات املنشأة فقط.

بغية تقدير القيمة املضافة للحسابات القومية على مستوى املؤسسة، والنفقات املتصلة   -116-4
باخلدمات غري الصناعية، املتاحة على مس���توى املنش���أة واليت حتتاج إىل أن يعاد ختصيصها إىل املؤسس���ات 
الفردية املعنية، إما وفقًا لنسبة حصتها من جمموع أجور املنشأة ومرتباهتا أو لناتج كل مؤسسة على حدة، 
رة للخدمات املحددة اليت أبلغت  أو بأن ُتخصص لكل مؤسسة يف املنشأة املتعددة املؤسسات تكاليف مقدَّ
عنها أو ُتبلغ عنها املنش���آت ذات املؤسس���ة الواحدة، اليت يكون حجمها مماثاًل وهي تعمل يف نفس النوع 
م���ن أن���واع الصناعة. وهذا يتطلب مجع بيانات عن اخلدمات غري الصناعية املقدمة للمؤسس���ات، وإجراء 
مقارنة ش���املة مع البيانات عن املنش���آت اليت متتلكها. وأفضل طريقة لتخصيص البيانات للمؤسسات هي 
أن تقوم بذلك الوحدة اليت جتمع البيانات وجتهزها. ويكون مفهوم القيمة املضافة الذي ُحصل عليها آنئذ 
قريبًا من القيمة املضافة يف احلس���ابات القومية، وإن مل يكن مس���اويًا هلا، ويعود الس���بب يف ذلك إىل أن 
حماسبة رسوم اخلدمات غري الصناعية، كالوساطة املالية املقيسة قياسًا غري مباشر، ورسوم خدمات التأمني 
ال ميكن تنفيذها من ِقَبل احلس���ابات القومية إالَّ على مس���توى االقتصاد الكلي. وتكون الفوارق األخرى 
نتيجة لتقييم أكثر مالءمة يف رس���وم االقتصاد الكلي ويف جرد املواد املخزونة، والتوازن العاملي بني توريد 

السلع واخلدمات واستعماهلا.

 مشتريات السلع واخلدمات إلعادة بيعها بنفس حالتها اليت وردت هبا 
)البند 5-4(

يش���مل هذا البند قيمة مجيع الس���لع واخلدمات اليت اش���ُتريت من منش���آت أخرى أو   -117-4
أنتجتها أو اش���ترهتا مؤسس���ات أخرى تابعة للمنشأة نفس���ها وحولتها إىل املؤسسة املبّلغة إلعادة بيعها إىل 
أطراف ثالثة دون حتويلها. وتعترب إعادة البيع دون حتويل ش���املة لفرز الس���لع وتصنيفها وجتميعها وتعبئتها 

يف زجاجات أو يف كراتني وتفريق البضاعة املكومة وإعادة تعليبها، إخل.
ينبغي تس���جيل مجيع مش���تريات الس���لع خمصومًا منها الس���لع ال�ُمع���ادة واخلصومات   -118-4
واملس���ترّدات والعالوات األخرى املقبوضة. وُتس���تثىن قيمة الس���لع واخلدمات املبيعة إىل أطراف ثالثة على 
أساس العمولة، ألن هذه السلع ال تكون قد اشُتريت أو بيعت من ِقَبل الوكيل الذي يقبض العمولة. وإن 
اخلدمات املراد بيعها املشار إليها هنا هي ناتج أنشطة خدمات، أو حقوق استخدام خدمات مقررة مسبقًا 
)كخدمات الفاكس والتصوير الضوئي( أو دعم فعلي للخدمات )مثال ذلك دفع مبلغ لطرف ثالث لكي 

يسّلم بضاعتك مث ينقل التكلفة إىل املستهلك الذي يشتريها(.
ينبغي حتديد قيمة الس���لع بأسعار املشترين، مبا يف ذلك رسوم التسليم والرسوم املماثلة   -119-4
املتعلقة بالشراء )مثال ذلك رسوم النقل، وتكلفة التأمني، وقيمة التعبئة يف كراتني، إخل.( ومجيع الضرائب 
والرس���وم املفروضة على املنتجات، لكن باستثناء ضريبة القيمة املضافة القابلة للخصم والضرائب األخرى 
القابلة للخصم. وينبغي أن يش���مل س���عر املش���تري أيضًا قيمة السلع اليت هي موضوع جتارة أو مقايضة يف 
دفع مثن الش���راء. وينبغي تقييم التحويالت اآلتية من مؤسس���ات أخرى تابعة للمنش���أة نفسها كما جرى 
توضيحه يف الفقرتني 4-87 و 4-88. وعندما يكون ذلك غري ممكن عمليًا جيوز تقييم التحويالت مبقدار 
تكلفتها للمنشأة لدى تسليمها إىل املؤسسة، أي بسعر الشراء األصلي، ورسوم التسليم والرسوم املشاهبة، 
وتكاليف اليد العاملة واملواد املستخدمة مباشرة، ورمبا التكاليف العامة. ومن شأن البند 4-5 بعد خصمه 

من البند 5-1-2 أن يعطي هوامش جتارية تولِّدها املؤسسات الصانعة.
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ينبغ���ي تعدي���ل قيمتها، رهنًا باملمارس���ة الُقطرية لتس���جيل املش���تريات، لكي تأخذ يف   -120-4
ل مش���تريات  االعتبار التغريات يف خمزونات الس���لع املعّدة إلعادة البيع. ومما ُيذكر أن بعض البلدان تس���جّ
الس���لع امل���راد إعادة بيعه���ا عندما تدخل عملية اإلنتاج؛ بينما تس���ّجل بلدان أخرى املش���تريات - خالفًا 
لذلك - عندما تش���تريها أو تدوِّن فواتريها. وُيتوقع أن يتم تعديل مشتريات املجموعة األخرية من البلدان 
لكي تأخذ يف االعتبار التغريات يف خمزونات الس���لع املعّدة إلعادة البيع. عالوة على ذلك، ينبغي أن تقوم 
املجموعة األخرية من البلدان بتصحيح القيم نتيجة ألي زيادة أو اخنفاض يف أس���عار الس���لع املشتراة لكي 

يتسىن تقديرها باألسعار الدارجة عندما ُيعاد بيعها.

مدفوعات اإلجيار )البند 6-4(
يشمل هذا البند مجيع التكاليف اليت تدفعها الوحدة مقابل االستئجار، أو اإلجيار طويل   -121-4
األجل، أو تأجري الس���لع الرأمسالية واملباين غري الس���كنية، إخل. وُتس���تثىن من ذلك مدفوعات اإلجيار املايل 

الطويل األجل. وينبغي تقسيم مدفوعات اإلجيار إىل قسمني:
مدفوعات إجيار اآلالت واملعدات )البند 1-6-4( —
مدفوعات إجيار املساكن واإلنشاءات )البند 2-6-4( —

أقساط التأمني غري التأمني على احلياة املدفوعة على أمالك املؤسسة )البند 7-4(
يش���مل هذا البند أقس���اط التأمني غري التأمني على احلياة اليت تدفعها الوحدة أثناء الفترة   -122-4
املرجعي���ة عل���ى ممتلكات الوح���دة )مثال ذلك الضرر ال���ذي يلحق باملمتلكات ج���ّراء حريق، أو كوارث 

طبيعية، أو خسائر، إخل.(.
بنود البيانات املتعلقة بالكمية )ب( 

البيانات املقدمة عن كمية السلع واخلدمات املشتراة مفيدة لعدة أغراض وميكن مجعها   -123-4
بواسطة االستقصاءات الصناعية.

كمية املواد واإلمدادات ذات األمهية الفردية )البند كم 1-4(
ينبغي يف األحوال العادية أن ُيجمع هذا البند لتقدمي تفاصيل تكميلية يف االستقصاءات   -124-4
غري املتعددة والسنوية. ففي االستقصاءات دون السنوية، ميكن أن تكون التفاصيل حمدودة بالبنود الالزمة 
إلعداد أرقام قياسية لإلنتاج أو السعر. وجرت العادة يف البلدان أن ُتفصل االستبيانات لكل صناعة، فتضع 
قوائم باملواد اهلامة ذات الصلة بصناعة معينة. ولقياس االستهالك، رمبا يكون من املستصوب احلصول على 

كمية املخزونات اهلامة من تلك املواد، اليت متيل إىل التقلب على نطاق واسع، وقيمتها الفردية.

كمية أنواع الوقود الفردية والغاز املشتراة )البند كم 2-4(
من الضروري، حلس���اب اس���تهالك الطاقة، أن ُتجمع كمية أنواع الوقود ذات األمهية   -125-4

الفردية املشتراة، وكمية الكهرباء املشتراة واملوّلدة واملبيعة.
س���يتقرر اختي���ار أنواع الوقود الفردية باالس���تخدام الوطين. وفيم���ا يلي قائمة مقترحة   -126-4
بأن���واع الوق���ود الرئيس���ية: )أ( الفح���م، )ب( فحم الك���وك، )ج( النفط اخلام، )د( الغ���از الطبيعي، )ه�( 
املنتج���ات البترولي���ة، )و( الكتلة األحيائية، )ز( أنواع الوق���ود األخرى. وقد تود البلدان منفردة أن تفصل 
عة يف “املنتجات النفطي���ة” وكذلك يف “أنواع الوقود األخرى”.  نوع���ًا أو أكث���ر من أنواع الوقود املجمَّ
وينبغي احلصول على كمية كل نوع من أنواع الوقود املدرجة يف القائمة كل على حدة. وينبغي اإلبالغ 
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ع���ن كل كمي���ة مادية من نوع الوقود يف الوحدة األصلي���ة وكذلك بتريليونات اجلوالت. وإذا مل يكن مثة 
مقي���اس طبيعي متجان���س - كما ميكن أن يكون احلال يف “املنتجات النفطي���ة” وكذلك “أنواع الوقود 
األخ���رى” - ينبغ���ي اإلبالغ عن الكميات الطبيعية للوقود املش���تراة بتريليونات اجلوالت )األمم املتحدة، 
ن من تقدير جمموع اس���تهالك  1982(. ومم���ا ُيذكر أن مج���ع بيانات الوقود بوحدات طبيعية موحدة ميكِّ
الطاقة يف املنظمة اإلحصائية اليت ُتجري التعداد الس���كاين أو االستقصاء السنوي. ويستثىن من ذلك أنواع 

الوقود اليت ُتنتج أو ُتستهلك يف املؤسسة نفسها.

كمية الكهرباء املشتراة )البند كم 1-2-4(
يعرَّف هذا البند بأنه كمية )كيلووات/ساعة( مجيع الكهرباء املشتراة من ِقَبل املؤسسة   -127-4

أثناء الفترة املرجعية.

كمية الكهرباء املوّلدة )البند كم 2-2-4(
يع���رَّف هذا البند بأنه جمموع كمية الكهرباء )كيلووات/س���اعة( املوّلدة يف املؤسس���ة   -128-4
)إمج���ايل الكهرباء املنتجة مطروحًا منه اس���تخدام حمطة التولي���د( أثناء الفترة املرجعية، مبا يف ذلك أي جزء 

من الطاقة يباع أو حيوَّل.

كمية الكهرباء املبيعة )البند كم 3-2-4(
يعرَّف هذا البند بأنه كمية الكهرباء )كيلووات/س���اعة( املبيعة إىل منش���آت أخرى أو   -129-4

حموَّلة إىل مؤسسات أخرى تابعة للمنشأة نفسها أثناء الفترة املرجعية.

جمموع الطاقة املستهلكة )البند كم 4-2-4(
ُيس���تمد هذا البند بإضافة جمموع الطاقة املكافئة بأنواع الوقود املس���تهلكة إىل جمموع   -130-4
اس���تهالك الكهرباء، وُيعرب عن الكميتني بتريليونات اجلوالت. وإن التريليون جول هو املقياس املعياري 
املوص���ى به لإلبالغ ع���ن جمموع الطاقة املس���تهلكة )األمم املتحدة، 1982(. واجل���ول هو وحدة العمل 
أو الطاق���ة املكافئ���ة ملقدار العم���ل املبذول أو احلرارة املولَّدة من أمبري واحد يعم���ل ملدة ثانية واحدة مقابل 
مقاومة مقدارها أوم واحد )يوجد 3.6 مليون جول يف الكيلووات/ س���اعة(. وإن حساب جمموع الطاقة 

املستهلكة جانب هام من جوانب أي استقصاء صناعي.
البيانات املجموعة ألنواع الوقود الفردية بوحدات طبيعية معيارية حتوَّل إىل تريليونات   -131-4
ع البيان����ات. ويف احلاالت اليت يعرف أن كميات الوقود متيل إىل  ج����ول يف املكتب اإلحصائي الذي جيمِّ
التقلبات الكبرية فيها، ميكن أن يكون من املس����تصوب طلب كميات من أنواع الوقود الفردية املخزونة 
ن جممِّعي البيانات لتقدير استهالك  يف بداية كل فترة مرجعية ويف هناية تلك الفترة. ومن شأن هذا أن ميكِّ
الوق����ود تقديرًا أكثر دقة مما ميكن فعله باس����تخدام تقديرات تس����تند إىل املش����تريات. وينبغي أيضًا مجع 
بيانات عن كميات الوقود اليت تس����تهلكها املؤسس����ة من إنتاجها هي نفسها وإدماجها حيثما يكون هذا 

االستهالك هامًا.
كمية الكهرباء املس���تهلكة تس���اوي الكميات املش���تراة واملولَّدة، مطروحًا منها مقدار   -132-4
الكمي���ة املبيعة. أم���ا يف حالة صناعة الكهرباء )الفرع 3510 من التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، توليد 
الطاق���ة الكهربائية وحتويلها وتوزيعها( فيعرَّف االس���تهالك بأنه كمية الكهرباء اليت يس���تخدمها املنتجون 
واملحّولون واملوّزعون للطاقة الكهربائية يف مؤسس���اهتم، لكن تستثىن منه الكهرباء املستخدمة يف خدمات 

مساعدة ويف ضخ املياه وما ُيفقد يف الشبكة.
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كمية املياه املشتراة )البند كم 1-3-4(
يعرَّف هذا البند بأنه جمموع كمية مجيع املياه )باملتر املكعب( اليت اشترهتا املؤسسة أثناء   -133-4

الفترة املرجعية.

كمية املياه املستخرجة الستعمال املؤسسة نفسها )البند كم 1-1-3-4(
يعرَّف هذا البند بأنه جمموع كمية املياه )باملتر املكعب( الذي استخرجته املؤسسة من   -134-4
البيئة خالل السنة، مبا يف ذلك أي مياه تباع أو حتوَّل. وُتستثىن من ذلك املياه املاحلة )مثال ذلك ماء البحر 

واملاء اجلويف املاحل( ما مل تتم حتلية هذه املياه قبل استخدامها.

كمية املياه املبيعة )البند كم 2-1-3-4(
يعرَّف هذا البند بأنه جمموع كمية مجيع املياه )باملتر املكعب( اليت باعتها املؤسس���ة إىل   -135-4

منشآت أخرى أو حّولتها إىل مؤسسات أخرى تابعة للمنشأة نفسها أثناء الفترة املرجعية.

جمموع املياه املستخدمة )البند كم 3-1-3-4(
هذا البند مس���تمد من حس���اب جمموع املياه املستخدمة معبَّرًا عنها باملتر املكعب. وإن   -136-4

حساب جمموع املياه املستخدمة مؤشر هام للضغط الذي ميارسه االقتصاد على املوارد املائية.

كمية املياه العادمة املعاجلة يف املوقع قبل تصريفها )البند كم 2-3-4(
يعرَّف هذا البند بأنه جمموع كمية املياه العادمة )باملتر املكعب( اليت عاجلتها املؤسس���ة   -137-4
قب���ل تصريفها يف البيئة من ِقَبل املؤسس���ة أثناء الفترة املرجعي���ة، مبا يف ذلك خدمات املياه العادمة املبيعة أو 

املحّولة.

فة بدون معاجلة )البند كم 3-3-4( كمية املياه العادمة املصرَّ
يعرَّف هذا البند بأنه جمموع كمية املياه العادمة )باملتر املكعب( اليت صرفتها املؤسس���ة   -138-4

دون معاجلة يف البيئة أثناء الفترة املرجعية.

الدوران واملبيعات والشحنات واملقبوضات لقاء الخدمات وإيرادات   -  5
أخرى )باستثناء دخل املمتلكات(

الدوران واملبيعات والشحنات واملقبوضات لقاء الخدمات وإيرادات أخرى )أ( 

يبني نطاق البنود املش���مولة احلدود املرسومة يف توصيات احلسابات القومية فيما يتعلق   -139-4
بإنتاج السلع واخلدمات.

ل هذا البند املبلغ املشمول بفواتري املؤسسة أثناء الفترة املرجعية وهو يقابل املبيعات  يشكِّ  -140-4
الس���وقية )الشحنات 19، واملواد املس���تَلَمة للخدمات واإليرادات األخرى( من السلع واخلدمات، الرئيسية 
والثانوية على حد سواء، مبا يف ذلك السلع واخلدمات املحّولة إىل مؤسسات أخرى تابعة للمنشأة نفسها. 
الش���حنات/املبيعات/الدوران ينبغي أن تس���تبعد منها ضرائب القيمة املضافة وغريها من الضرائب املشاهبة 
القابل���ة للخصم، املتصلة باملبيعات وكذلك مجيع الرس���وم والضرائب عل���ى املنتجات اليت تدخلها الوحدة 
يف فواتريه���ا، ويك���ون مقدار دوراهنا بعد التقييم معاداًل للتقييم باألس���عار األساس���ية يف نظام احلس���ابات 
القومية. وُتشمل مجيع الرسوم املسّجلة يف الفواتري األخرى للنقل، والتعبئة، إخل. اليت حتوَّل إىل املستهلك، 

قيمة الشـحنات تحل محل املبيعات   19

عندما تسـلِّم املؤسسـة السـلعة إىل 

مؤسسـات أخـرى تابعـة للمنشـأة 

نفسها.
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حىت وإن كانت هذه الرس���وم مدرجة يف مكان مس���تقل على الفاتورة. وينبغي خصم مردودات األسعار، 
واخلصومات، والعالوات املشاهبة املمنوحة على السلع املرجتعة وقيمة التغليف املرجتع.

ينبغي من حيث املبدأ أن تقيَّم املبيعات/الش���حنات املرس���لة إىل مؤسسات أخرى تابعة   -141-4
للمنشأة نفسها كما لو أهنا بيعت. إالَّ أنه يف الواقع ميكن أن يكون من الضروري قبول القيمة الدفترية هلذه 
التحوي���الت. ومما ُيذكر أن القيمة الدفترية أو تكلفة اإلنتاج مس���اوية ملجموع تكاليف املواد واخلدمات، 
وتعويض���ات املوظف���ني، والضرائب األخرى )مطروحًا منها اإلعانات( على اإلنتاج، واس���تهالك األصول 
الثابتة املستخدمة يف اإلنتاج، وإذا أمكن يضاف اهلامش املفترض للتكاليف العامة واألرباح. وعندما تكون 
املؤسس���تان كلتامها مشمولتني بربنامج مجع البيانات ينبغي أن ُتبلغ املؤسسة املستقبلة عن نفس البنود بأهنا 

مشتريات بنفس قيمة املبيعات اليت أبلغت عنها املؤسسة املرِسلة.
يش���مل هذا البند أيضًا مبيعات الس���لع واخلدمات املش���تراة إلعادة بيعها والعموالت   -142-4
واألتعاب الناجتة من بيع الس���لع حلس���اب اآلخرين ومجيع املقبوضات مقابل اخلدم���ات الصناعية املقدمة، 
كاملقبوض���ات م���ن العمل الذي أداه اآلخرون مبوجب عقود، وأعمال الترتيب والتصليح، وأعمال البحث 

والتطوير ذات الطبيعة الصناعية.
اإليرادات اآلتية من أنشطة غري بيع السلع أو تقدمي خدمات صناعية، كاإليرادات اآلتية   -143-4
م���ن تأجري املب���اين واآلالت واملعدات أو إجيارها لفترة طويلة، ومجيع اإليرادات املتنوعة األخرى، وكذلك 

قيمة األصول الثابتة اليت صنعتها أو أنشأهتا املؤسسة الستخدامها هي نفسها ُتشمل أيضًا يف هذا املقام.
ُتس���تخدم مصطلحات “الشحنات”، و“املبيعات”، و“املقبوضات”، و“الدوران”،   -144-4
إخل.، يستخدم الواحد منها مقام أي من املصطلحات األخرى يف اإلحصاءات الصناعية واملحاسبة التجارية 
لإلش���ارة إىل إيرادات الوحدات املنتجة. وقد اعترب اس���تخدام املصطلح “الدوران” مناس���بًا ألغراض هذه 
التوصيات. إالَّ أن من املعترف به أنه توجد تنوُّعات واسعة بني البلدان فيما يتعلق بنطاق األنواع املختلفة 
من اإليرادات. فالعالقة بني مفاهيم الش���حنات، واملبيعات، واملقبوضات، والدوران، من حيث البنود اليت 

تتكون منها موجزة يف اجلدول الرابع - 1 أدناه.

الجدول الرابع - 1

مقارنة مفاهيم الدوران/املبيعات، واإليرادات واملقبوضات

املكّون/البند

الدوران/

املبيعات

إيرادات 

التشغيل

مجموع 

اإليرادات

مجموع 

املقبوضات

نعمنعمنعمنعمإجمايل مبيعات السلع

نعمنعمنعمنعمتقديم الخدمات

نعمنعمنعمنعمالشحن واملناولة

نعمنعمنعمنعمالرتكيب

نعمنعمنعمنعمالصيانة والتصليح

نعمنعمنعمنعمالتناوب

نعمنعمنعمنعمالتخزين

املقبوضات من إيجار املكتبات، واملعدات، 

نعمنعمنعمنعمواألدوات، واألدوات اليدوية، والبضائع األخرى

نعمنعمنعمنعمعموالت من ترتيب التمويل
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املكّون/البند

الدوران/

املبيعات

إيرادات 

التشغيل

مجموع 

اإليرادات

مجموع 

املقبوضات

نعمنعمنعمنعممدفوعات للعمل الجاري

نعمنعمنعمنعمالقيمة السوقية للتعويض املقبوض بدل النقد

إجمايل املبيعات من الدوائر، والعموالت، وآالت 

لها آخرون نعمالالنعمالرتفيه والبيع التي يشغِّ

حصة الوحدات يف املبيعات من الدوائر، والعموالت، 

لها آخرون النعمنعمالوآالت الرتفيه والبيع التي يشغِّ

املبالغ املقبوضة لقاء العمل الذي يؤديه آخرون 

نعمالالنعمبموجب عقود من الباطن

نعمالالالاالستهالك واملبيعات ورضائب القيمة املضافة

حصيلة بيع العقارات أو االستثمارات، أو األصول 

نعمالالالاألخرى املحتفظ بها إلعادة بيعها

نعمنعمالالالدخل اآلتي من الفوائد واألرباح

نعمنعمالالإيجار العقارات

نعمنعمالالالترعات، والهدايا، والقروض، والـِمنح

تخفيض األسعار، واملردودات، والخصومات، 

الالالالوتغليف السلع املرتجع

جميع الرسوم والرضائب عىل السلع أو الخدمات 

الالالالالتي دّون بها الكيان فواتر

الالالالإعانات تشغيل مقبوضة من السلطات العمومية

قيمة الشحنات/املبيعات/الدوران، مبا يف ذلك التحويالت إىل مؤسسات أخرى تابعة للمنشأة نفسها 
)البند 1-5(

يش���مل هذا البند قيمة الش���حنات، اليت أرس���لتها املؤسس���ة خالل فترة االستقصاء إىل   -145-4
مؤسسات تابعة للمنشأة نفسها، من السلع اليت أنتجتها املؤسسة، سواء أكان ذلك يف الفترة املرجعية أو يف 
فترات سابقة )مبعىن مجيع السلع اليت ختلت املؤسسة عن السيطرة عليها أثناء الفترة: مجيع السلع املرسلة إىل 
اخلارج للبيع أو التصنيع ينبغي مشوهلا حىت وإن مل تكن ملكيتها قد انتقلت إىل آخرين حىت ذلك الوقت(. 
وُتشمل يف عداد السلع اليت تنتجها املؤسسة اليت أنتحتها منظمات أخرى من مواد قدمتها هذه املؤسسة.

ينبغي أن تش���مل البيانات اليت يتم احلصول عليها مجيع ش���حنات املنتجات الرئيس���ية،   -146-4
واملنتجات الثانوية، واملنتجات الفرعية، وإدراة توريد املياه والصرف الصحي والنفايات، وأنشطة التصليح 
الناش���ئة عن عملية اإلنتاج؛ ومجيع مبيعات الكهرباء والغاز والبخار س���واء أكانت املؤسسة قد اشترهتا أو 

أنتجتها هي نفسها.
إذا عملت املؤسسة يف إنتاج السلع مبوجب عقد ذي دورة إنتاج طويلة األجل، ينبغي   -147-4
أن ُتدخل هنا املدفوعات املرحلية املقبوضة مبوجب هذه العقود باعتبارها مبيعات، ال عماًل جاريًا. وينطبق 
هذا على أعمال اإلنشاءات وإنتاج اآلالت واملعدات. وحينما ال يكون مثة عقد ينبغي أن تسّج��ل أعمال 
اإلنشاءات ال�ُمنجزة جزئيًا أو كليًا واآلالت يف الدفاتر حتت عنوان العمل اجلاري )البند 6-3( أو السلع 

ال�ُمنجزة )البند 4-6(.

املصدر: منظمـة التعـاون والتنمية يف 

.2007a ،امليدان االقتصادي
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ينبغي أن يكون تقييم الس���لع املشحونة بسعر املؤسسة الذي تتقاضاه من الزبون، سواء   -148-4
أكان ذلك تس���ليم باب املصنع أو تس���ليم حمل الزبون، مبا يف ذلك مجيع الرس���وم املدخلة يف فواتري الزبائن 
حىت وإن كانت مدرجة يف أماكن مستقلة، بشأن النفقات املتصلة بالنقل )سواء أكان ذلك بوسائط نقل 
املؤسس���ة نفسها أو بوس���ائط نقل منظمات أخرى(، ومواد التعبئة املفقودة، وما أشبه ذلك. ينبغي خصم 
خصومات األس���عار واخلصومات األخرى والعالوات على السلع املرجتعة املسموح هبا للزبون وقيمة مواد 
التغليف املرجتعة. ويشمل ذلك اخلصومات النقدية حينما ُتخصم من املبيعات يف ِسجالت املبيعات. وجيب 
أن يس���تثين التقييم مجيع الرس���وم والضرائب املفروضة على املنتجات عندما تغادر املؤسس���ة، مبا يف ذلك 
ضريبة القيمة املضافة اليت تدّون يف الفاتورة املوجهة من املنتج إىل الزبون، حيثما يكون نظام ضريبة القيمة 

املضافة مطبقًا.

بيع/دوران/قيمة شحنات السلع املنتجة ملنشآت أخرى )البند 1-1-1-5(
يشمل هذا البند مبيعات أو شحنات السلع اليت تنتجها املؤسسة كما هي معرَّفة يف البند   -149-4

5-1، إىل منشآت أخرى.

حتويل السلع املنتجة ملؤسسات أخرى تابعة للمنشأة نفسها )البند 2-1-1-5(
يش���مل هذا البند التحويالت من املؤسس���ة املنتجة إىل مؤسس���ة أخرى تابعة للمنش���أة   -150-4
نفس���ها، مبا يف ذلك التحويالت إىل مؤسس���ات املنشأة العاملة يف جتارة اجلملة وجتارة التجزئة واليت حيتفظ 
حبس���ابات منفصلة هلا. وينبغي أيضًا أن تش���مل التحويالت من املؤسس���ة املنتجة إىل مؤسسة أخرى تابعة 

للمنشأة نفسها إلجراء مزيد من التصنيع.

رة إىل زبائن وفروع أجنبية مرتبطة باملنشأة )البند 3-1-1-5( مواد مصدَّ
يش���مل هذا البند مبيعات أو ش���حنات السلع اليت تنتجها املؤسس���ة واليت ُصدِّرت إىل   -151-4

زبائن وحتويالت أخرى إىل فروع مرتبطة هبا موجودة خارج البلد.

 قيمة شحنات/مبيعات/دوران مجيع السلع واخلدمات اليت اشُتريت إلعادة بيعها بنفس حالتها 
اليت وردت هبا )البند 2-1-5(

يشمل هذ البند بيع/دوران أو مقايضة السلع واخلدمات اليت اشُتريت إلعادة بيعها من   -152-4
ِقَبل املؤسسة. وينبغي أن يستثين البيع/الدوران ضرائب القيمة املضافة أو الضرائب األخرى املشاهبة القابلة 
للخصم، املتصلة بالبيع/الدوران، واليت ُتجىب من الزبائن وُتدفع مباش���رة إىل س���لطات الضرائب احلكومية، 
وكذلك مجيع الرس���وم والضرائب على الس���لع واخلدمات املشمولة بفواتري الوحدة. وُتدرج مجيع الرسوم 
األخرى الواردة يف الفواتري على النقل والتعبئة، إخل.، اليت حتوَّل إىل الزبون، حىت وإن كانت هذه الرسوم 
مدرجة يف قوائم أخرى من الفاتورة. وينبغي أن ُتخصم حس���ومات األسعار واخلصوم والعالوات املشاهبة 

املمنوحة على السلع املرجتعة وقيمة مواد التعبئة املرجتعة من البيع/الدوران.
يش���مل هذا البند أيضًا السلع اليت يسحبها املالكون يف املؤسسة الستخدامهم اخلاص.   -153-4
وينبغي تقييم هذه الس���لع بسعر الس���وق املناسب )بعبارة أخرى كما لو كانت قد بيعت إىل زبون(. وإن 

مل يكن ذلك ممكنًا فينبغي أن تقّيم السلع اليت سحبها املالكون بتكاليف الشراء.
ميكن أن تباع الس���لع واخلدمات اليت اشُتريت إلعادة بيعها إما إىل زبائن هنائيني أو إىل   -154-4

منشآت أخرى أو حتّول إىل مؤسسات أخرى تابعة للمنشأة نفسها.
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املقبوضات مقابل أعمال صناعية ُعملت أو خدمات صناعية ُقّدمت لآلخرين )البند 4-1-5(
يش���مل هذا البند قيمة العمل الصناعي الذي ُأج���ري واخلدمات الصناعية اليت ُقّدمت،   -155-4
بأسعار الفاتورة الفعلية، ملؤسسات أخرى )البند 5-1-4-4( وإىل مؤسسات أخرى تابعة لنفس املنشأة 
)البند 5-1-4-5(. وينبغي أن ُتس���تثين أس���عار الفات���ورة ضرائب القيمة املضاف���ة وغريها من الضرائب 
املشاهبة القابلة للخصم، اليت تتصل اتصاال مباشرًا باملبيعات، وكذلك مجيع الرسوم والضرائب على السلع 
واخلدمات املشمولة بفواتري الوحدة. وينبغي أيضًا مشول املبالغ املقبوضة لقاء املواد اليت قدمتها املؤسسة يف 
س���ياق العمل. وينبغي أن تقّيم اخلدمات املقّدمة إىل مؤسس���ات أخرى يف املنشأة نفسها كما لو كانت قد 
بيعت. وإن مل يكن ذلك ممكنًا فينبغي اس���تخدام تكاليف اإلنتاج يف التقرير املقدم. وينبغي تعيني الفئات 

التالية من العمل الصناعي كل على حدة:
العمل مبوجب عقد أو عمولة )البند 1-4-1-5( —
خدمات الصيانة والتصليح والتركيب )باس���تثناء البن���اء( )البند 5-1-4-2(؛ أعمال  —

التركيب )البند 1-2-4-1-5(
أعمال البحث والتطوير ذات الطبيعة الصناعية )البند 3-4-1-5(. —

العمل مبوجب عقد أو عمولة )البند 1-4-1-5(
يش���مل العمل مبوجب عقد أو عمولة حاالت تقوم فيها وحدة إنتاج )مقاول( بإجراء   -156-4
صة من نشاط اإلنتاج )مثل جتهيز املواد أو حتويلها أو جتميعها أو صنعها، كما تأمر به وحدة  عمليات خمصَّ
ل كل النشاط الرئيسي يف إنتاج سلعة أو خدمة أو جزًءا منه )انظر  إنتاج أخرى )الوحدة الرئيسية((، تشكِّ
أيضًا العمل اخلارجي )الفقرات 1-20 إىل 1-25((. وال ُتش���مل عموالت البيع يف هذا احلس���اب. وقد 
ُأدخل���ت فئة فرعية )البند 5-1-4-1-1( للتمكني من قي���اس العمل الصناعي الذي تؤديه وحدات غري 

مقيمة يف البلد. وهذا البند ذو أمهية خاصة لبعض البلدان النامية.

إيرادات أخرى )البند 2-5(
يش���مل هذا البند اإليرادات اليت تقبضها الوحدة من أنش���طة أخرى غري بيع الس���لع أو   -157-4
تقدمي اخلدمات، ال ميكن التحقق منها دائمًا على مس���توى املؤسس���ة. وينبغي أن تكون القيم املبّلغ عنها 
هي املبالغ الفعلية املقبوضة، باس���تثناء ضرائب القيمة املضافة والضرائب األخرى املش���اهبة القابلة للخصم، 
املرتبطة ارتباطًا مباش���رًا باملبيعات، وكذلك مجيع الرس���وم والضرائب على الس���لع واخلدمات الواردة يف 
فوات���ري الوح���دة. وينبغي تعيني اإليرادات اآلتية من إجيار أو تأجري اآلالت واملعدات )البند 5-2-1( ومن 
إجي���ار أو تأج���ري املباين )البند 5-2-2( كالًّ على حدة. وتش���مل اآلالت واملعدات واملركبات، واآلالت 

والوسائل واألدوات.
ينبغي أن ُتش���مل مجيع اإليرادات املتبقية غري املش���مولة بالفئات الوارد ذكرها أعاله يف   -158-4

“إيرادات أخرى غري مذكورة يف موضع آخر” )البند 5-2-3(. وتشمل هذه اإليرادات ما يلي:
اإليرادات اآلتية من عمليات املطاعم، والفنادق، واملخيمات، وغريها من مرافق املوظفني،  )أ( 
فيما عدا املس���اكن )ينبغي عدم مشول اإلجيار املقبوض عن مس���اكن املوظفني لكنه ُيخصم 

من تكاليف إسكان العمال مبوجب التعويض العيين(؛
املقبوضات من خدمات النقل املقدمة إىل اآلخرين، باس���تثناء تس���ليم منتجات املؤسسات  )ب( 

)وينبغي مشول هذا البند األخري بقيمة الشحنات )البند 5-1((؛
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اإليرادات اآلتية من مبيعات اخلردة؛ )ج( 
املقبوضات اآلتية من ختزين الس���لع، واملس���تودعات وما أش���به ذلك، مبا يف ذلك التخزين  )د( 

املربَّد؛
العموالت املقبوضة لقاء ترتيب التمويل؛ )ه�( 

املقبوضات من حق اس���تخدام براءات االختراع، والعالم���ات التجارية، وحقوق الطبع،   )و( 
وما أشبه ذلك، وحقوق الصناعة واستخدام املحاجر، و “املعرفة” التقنية؛

ار وتكاليف التحويل األخرى فيما يتعلق بالِسلع املستخدمة من قبل واخلردة،  هامش التجَّ )ز( 
واألراضي، واألصول غري امللموسة )املطالبات املالية، واإلجيارات طويلة األجل، وحقوق 
 التعدي���ن، وبراءات االختراع(؛ وتش���مل ه���ذه عموالت السماس���رة، واألتعاب القانونية 
وم���ا أش���به ذلك، اليت متثل النات���ج الوحيد الذي تولِّده هذه املعام���الت؛ وميكن أن يكون 

الناتج مشتركًا بني البائع واملشتري، ويف بعض احلاالت رمبا حيّمل على البائع؛
أي إيرادات أخرى تنشأ من إنتاج السلع أو تقدمي اخلدمات. )ح( 

ال ينبغي مشول البنود التالية اليت ال تنش���أ من إنتاج الس���لع أو تقدمي اخلدمات من ِقَبل   -159-4
الوحدة اإلحصائية:

مقبوضات األرباح؛ )أ( 
مقبوضات الفوائد واخلصومات؛ )ب( 

اإليرادات اآلتية من البيع املباشر لرباءات االختراع والتراخيص؛ )ج( 
اإليرادات اآلتية من بيع األراضي واستخدام السلع الرأمسالية. )د( 

قيمة األصول الثابتة حلساب املؤسسة نفسها )البند 3-5(
يشمل هذا البند تكاليف مجيع األصول الثابتة، كاملباين واإلنشاءات واآلالت واملعدات،   -160-4
إخل.، اليت تصنعها املؤسسة أو تبنيها خالل الفترة املرجعية الستخدامها اخلاص ويكون أمد تشغيلها أطول 
من سنة واحدة، وكذلك تكاليف التوسيعات، والتغيريات، والتحسينات، والتصليحات الرئيسية اليت تقوم 
هبا املؤسس���ة نفسها بعماهلا هي نفس���ها واليت تطيل أمد تشغيل املؤسسات الثابتة املوجودة أو تزيد طاقتها 

اإلنتاجية. وينبغي أيضًا مشول األصول الثابتة املنتجة لإلجيار القصري األجل أو طويل األجل.
ينبغي تسجيل األصول الثابتة حلساب املؤسسة نفسها يف وقت بدء العمل هبا أو حينما   -161-4
تصبح األصول جزًءا من تكوين رأس املال الثابت للمؤسس���ة. وجيب أن يكون التقييم، من حيث املبدأ، 
باألتعاب األساسية املدفوعة عن األصول نفسها اليت تباع يف السوق. غري أنه يكون من الضروري يف كثري 
من األحيان افتراض التقييم بتكلفة اإلنتاج وذلك باستخدام املعلومات عن أجور ومرتبات املوظفني الذين 
يعملون يف تكوين األصول الثابتة حلس���اب املؤسس���ة والتصليحات الرئيسية )البند 3-1-1-5( وتكلفة 

مواد تكوين رأس املال حلساب املؤسسة نفسها )البند 3-1-4(.
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التجارة اإللكرتونية )ب( 

 التجارة اإللكترونية/الدوران/قيمة الشحنات/املقبوضات لقاء اخلدمات أو إيرادات أخرى 
)البند 4-5(

لقد حّول استخدام الشبكات املقامة بواسطة احلاسوب الطريقة التقليدية لتنظيم األنشطة   -162-4
االقتصادية. وسيكون من املفيد وضع مؤشرات تعكس استخدامها يف األعمال التجارية. فمبيعات التجارة 
اإللكتروني���ة هي مبيعات مجيع الس���لع واخلدمات اليت يقدم املش���تري طلبه لش���رائها ويت���م التفاوض على 
األسعار والشروط باستخدام اإلنترنت أو شبكة إضافية، أو شبكة لتبادل البيانات اإللكترونية، أو أي نظام 
آخر باستخدام احلاسوب. ورمبا يتم الدفع أو ال يتم باستخدام احلاسوب. وتكون إيرادات مبيعات التجارة 
اإللكترونية مش���مولة مبجموع املبيعات/الش���حنات. ورمبا يكون لدى بعض البلدان بند مستقل “خاص” 
مببيعات التجارة اإللكترونية يف استجواباهتا اخلاصة بتجارة اجلملة/التجزئة. أما البلدان اليت مل تعترف بعد 
بالتجارة اإللكترونية كشيء مستقل، يوصى بأن جتري استقصاًء وطنيًا بشأن التجارة اإللكترونية أو حتدِّث 

استقصاءاهتا االقتصادية املوجودة بإضافة أسئلة عن مبيعات التجارة اإللكترونية.
يشمل هذا البند قيمة مبيعات مجيع السلع واخلدمات املبيعة بواسطة شبكة مقامة على   -163-4
احلاس���وب )التجارة اإللكترونية(. وتش���مل املعامالت بني حملني جتاريني أو بني حمل جتاري ومس���تهلك. 
ل اإليرادات اآلتية من التجارة اإللكترونية جزًءا من الدوران واملبيعات والشحنات واملقبوضات لقاء  وتشكِّ

اخلدمات، وإيرادات أخرى )البند 5 )أ((.
بنود البيانات املتعلقة بالكمية )ج( 

كمية املنتجات ذات األمهية الفردية وقيمتها )البند كم 1-5(
ميكن جتزئة املبيعات )الدوران يف املؤسس���ة حبس���ب املنتجات، للس���لع واخلدمات على   -164-4
حد س���واء، من حيث التصنيف املركزي للمنتجات، الصيغة الثانية )CPC, Ver.2(، أو تصنيفات دولية/

وطنية أخرى للمنتجات حبسب املنتج. ينبغي احلصول على األرقام املتعلقة مبجموع قيمة املنتجات وبكمية 
املنتجات ذات األمهية الفردية. وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي بتصميم استبيانات مفّصلة خصيصًا للتوافق 
مع الصناعات الفردية، وتش���مل قائمة مطبوعة س���لفًا باملنتجات اهلامة لكل صناعة. حيثما تشمل سلسلة 
أنش���طة املؤسس���ة عدة مراحل تصنيع متتابع���ة، ميكن أن يكون من املفيد مجع بيان���ات تكميلية عن كمية 
املنتجات الوسيطة اهلامة املختارة اليت ُتنتج وُتستهلك يف املؤسسة نفسها. وهذه البيانات ذات أمهية خاصة 
إذا كانت املنتجات الوس���يطة املعنية هي املنتجات النهائية لكثري من املؤسس���ات األخرى أو أهنا ُتس���تخدم 
على نطاق واسع كمواد مشتراة. ولقياس اإلنتاج، رمبا يكون من املستصوب احلصول على كمية خمزونات 
املنتجات ذات األمهية الفردية وقيمتها يف بداية فترة االستقصاء ويف هنايتها أيضًا. ومن املستصوب إدراج 
املنتج���ات الصناعي���ة اهلامة اليت عرَّفتها ش���عبة اإلحص���اءات يف األمم املتحدة وال���واردة يف قائمتها )األمم 

ل أساسًا جلمع البيانات عن إحصاءات إنتاج السلع الصناعية. املتحدة، b 2008(، اليت تشكِّ

املخزونات  -  6

جمموع املخزونات )البند 1-6(
يضم هذا البند قيمة مجيع املخزونات اليت متتلكها املنش���أة اأُلم، وتكون موجودة لدى   -165-4
املؤسسة أو حتت سيطرهتا، إمِّا يف املؤسسة نفسها أو يف مكان آخر. وينبغي إدراج املخزونات اليت تكون 
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يف حوزة الوحدات املس���اعدة، أو املوضوعة يف خمازن مس���ّجلة أو يف مس���تودعات عمومية، أو يف حوزة 
املش���تري بش���رط دفع مثنها بعد بيعها، أو تكون يف طريقها إليه، ومواد قيد الصنع، أو التجهيز أو التجميع 
مقاب���ل عمول���ة من ِقَبل جه���ات أخرى. أما املواد ال���يت ميلكها آخرون ولكنها تكون يف حيازة املؤسس���ة 
لتحضريها فينبغي اس���تثناؤها. وينبغي مشول املخزونات املوجودة خارج البلد ألن امللكية االقتصادية تعود 

إىل الوحدة اليت يف حوزهتا املخزون.
ميكن، يف حالة بعض االس���تقصاءات، مجع بيانات عن كمية خمزونات منتجات ومواد   -166-4
ذات أمهية فردية وقيمتها. وستكون هذه املعلومات ذات فائدة خاصة يف املجاالت اليت يكون من املعروف 

فيها أن خمزونات هذه السلع تتقلب تقلبًا واسعًا.
املعلومات عن املخزونات مطلوبة بصورة رئيس���ية لقياس قيمة التغريات يف املخزونات   -167-4
)البند 6-1-3(. وتتألف التغريات يف املخزونات من الَفرق )إجيابيًا كان أو س���لبيًا( بني قيمة املخزونات 
يف هناي���ة الفت���رة املرجعية )البند 6-1-2( وقيمتها يف بداية الفترة )البند 6-1-1(. وميكن أيضًا قياس���ها 
بقيم���ة القي���ودات يف املخزون���ات مطروح���ًا منها قيمة الس���حوبات أو أي مفقودات متكررة من الس���لع 
املوجودة يف املخازن. وكتقريب للقيمة اإلمجالية للتغريات احلاصلة يف أثناء الفترة، ميكن تقييم املس���تويات 
يف بداية الفترة املرجعية وهنايتها، مبتوس���ط األس���عار املناسب الس���ائد يف تلك الفترة. وإذا اعُترب هذا النهج 
ممكن���ًا عملي���ًا، ميكن إدراج قيمة التغريات احلاصلة أثناء الفترة كبن���د من بنود مجع البيانات. وتكون قيمة 
املخزونات يف بداية الفترة ويف هنايتها أقل أمهية. غري أنه س���يكون من الضروري عادة يف واقع األمر قبول 

األسعار الراهنة أو القيم الدفترية يف حاليت بداية الفترة وهنايتها.
ينبغي بوجه عام تقييم خمزونات املواد وأنواع الوقود واللوازم اليت ُتش���ترى من جهات   -168-4
أخرى بأس���عار املش���تريات مع اس���تثناء ضريبة القيمة املضافة القابلة للخصم واس���تثناء أي حس���ومات أو 
خصومات ُتعطى من ِقَبل البائع. وينبغي تقييم العمل اجلاري وخمزونات الس���لع ال�ُمنجزة بأس���عار أساسية 
مكافئة )أسعار السوق باستثناء الضرائب على املنتجات، وتكاليف النقل واهلوامش التجارية( أو بتكاليف 
اإلنتاج إذا كان مكافئ األسعار األساسية غري متاح. وإن تكاليف اإلنتاج مساوية ملجموع تكاليف املواد 
واخلدمات، وتعويضات املوظفني، والضرائب األخرى على اإلنتاج، واستهالك األصول الثابتة املستخدمة 

يف اإلنتاج، واهلامش املفترض للتكاليف العامة واألرباح، إن أمكن ذلك.
عندم���ا تقّيم الِس���لع بالقيم الدفترية، م���ن الضروري معرفة أو افت���راض الترتيب الذي   -169-4
���حوبات م���ن املخزونات ينبغ���ي أن تقيِّم باألس���عار الدارجة اليت ميكن  ُس���حبت به هذه الِس���لع، ألن السَّ
ش���راء ِس���لع بديلة هبا يف الوقت الذي يتم فيه س���حبها، خالفًا لألس���عار اليت ميكن أن تكون قد ُدفعت هلا 
وقت ش���رائها. وفيما يلي قائمة باألساليب الش���ائعة لإلبالغ عن السحب من املخزونات اليت تستخدمها 

الوحدات يف ممارساهتا للمحاسبة التجارية:
ما يأيت أواًل خيرج أواًل: ُتحس���ب تكاليف البنود املبيعة أو املس���تهلكة أثناء الفترة املرجعية  )أ( 

كما لو كانت قد بيعت أو اسُتهلكت بنفس الترتيب الذي اشُتريت به؛
ما يأيت آخرًا خيرج أواًل: ُتعترب تكاليف البنود املبيعة أو املستهلكة أثناء الفترة املرجعية هي  )ب( 
تكلفة أحدث البنود املش���تراة أو املنتجة. وهذا ينطوي على أن البنود املسحوبة قد ُقّيمت 

تقريبًا باألسعار الراهنة؛
ح لتكاليف مجيع البنود املشاهبة  متوس���ط التكلفة: ُتقرر تكلفة البند بتطبيق متوس���ط مرجَّ )ج( 

املتوافرة للبيع يف فترة زمنية حمددة؛
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تكلف���ة البن���د املحدد: هذا أس���لوب لتتبُّع املخزون���ات عندما ميكن تعري���ف كل بند من  )د( 
هذه البنود على حدة. وُيس���تخدم هذا األس���لوب عادة للبنود الكبرية اليت يس���هل تتبعها 

كاملركبات أو قطع األثاث.
رمبا تتفاوت أساليب تقييم املخزونات وفقًا ملمارسات املحاسبة يف كل وحدة إحصائية.   -170-4
ويف حالة عدم وجود تضخم مايل، ميكن أن ُتنتج مجيع األساليب األربعة لتقييم املخزونات نفس النتائج. 
ومن س���وء احلظ أن األس���عار متيل إىل االرتفاع، على املدى البعيد، وهذا يعين أن اختيار أسلوب املحاسبة 
ميك���ن أن يؤثر تأثريًا كبريًا يف التقيي���م. ولتقدير التغريات يف املخزونات تقديرًا صحيحًا يوصى أن ُيطلب 

أسلوب التقييم يف أشكال االستقصاءات.
ُتبحث تفاصيل أخرى للتقييم الراهن حبسب فئة املخزونات فيما يلي أدناه.  -171-4

خمزونات املواد وأنواع الوقود واإلمدادات )البند 2-6(
يض���م هذا البند مجيع املواد واملكونات وما أش���به ذلك، ال���يت تدخل يف املنتج، وأنواع   -172-4
الوقود، واإلصالح، والصيانة، واللوازم املكتبية وغريها من اللوازم املس���تهلكة. وينبغي أن ُتدرج هنا قيمة 
أي خمزونات من املواد واللوازم املراد استخدامها يف أعمال تكوين األصول الثابتة حلساب املؤسسة نفسها. 

ويوصى بإظهار قيمة املخزونات من أنواع الوقود على حدة، حيثما أمكن ذلك.
ينبغي تقييم املخزونات بس���عر البديل، من حيث املبدأ، باالس���تناد إىل أسعار املشترين.   -173-4
وينبغي أن تش���مل األس���عار أي رس���وم وضرائب يدفعها املشتري، باس���تثناء ضريبة القيمة املضافة القابلة 
للخص���م، وجيب أن تكون خالية من أي حس���ومات أو خصوم���ات يعطيها البائع. وميكن أن ُتطلب القيم 

الدفترية بداًل من ذلك.

العمل اجلاري )البند 3-6(
يشري هذا البند إىل قيمة الناتج الذي تنتجه مؤسسة وال يكون بعُد بالقدر الكايف جلعله   -174-4
قاباًل يف األحوال العادية لتوريده إىل منشآت أخرى أو إىل مؤسسات أخرى تابعة للمنشأة نفسها. وينبغي 
بوجه عام أن يشمل مجيع العمل اجلاري حلساب آخرين، بغض النظر عن ترتيبات متويل هذا العمل. غري 
أن اجلزء الذي يكون جاريًا من العمل بناًء على عقود طويلة األجل والذي ُتقبض عنه مدفوعات مرحلية، 
ينبغي أن ُيعامل معاملة الشحنات ولذلك ال ينبغي إدراجه يف العمل اجلاري. ومن شأن املحاسبة التجارية 
يف معظم البلدان أن ترمسل إنتاج اآلالت واملعدات حلساب املؤسسة نفسها، باإلضافة إىل البناء والتحسني 
الرئيس���ي لألصول، بتس���جيل ِقيم هذه الِسلع واخلدمات يف جانب اإليرادات، كما هي يف البند 5-3. مث 
تس���ّجل نفس القيمة كما تسّجل قيمة ش���راء األصول، واليت ختصم عندئذ بنفس املبلغ السليب يف األصول 
اجلارية )لكي تأخذ يف احلسبان“املبيعات اليت ال جتري”(. ويف هذه احلاالت ال تسّجل أي ِقيمة يف خانة 
العمل اجلاري إلنتاج أصول ثابتة حلساب املؤسسة. ويف احلاالت اليت ال ترمسل فيها البلدان األصول الثابتة 
حلس���اهبا هي نفسها يف احلس���ابات التجارية فيها، جيب أن يطلب اإلحصائيون الصناعيون هذه املعلومات 

اإلضافية.
ينبغي، إن أمكن ذلك، اعتماد تقييم افتراضي ملكافئ األس���عار األساس���ية، مبا يف ذلك   -175-4
هام���ش افتراض���ي للتكاليف العامة واألرباح، وكذلك تكلفة املواد املس���تهلكة واليد العاملة املس���تخدمة. 

وميكن بداًل من ذلك طلب القّيم الدفترية.
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املخزونات من السلع ال�ُمنجزة )البند 4-6(
يش���مل هذا البند مجيع السلع اليت أنتجتها مؤسس���ة كناتج ال تريد املؤسسة املنتجة أن   -176-4
جتهِّزه زيادة على ذلك قبل توريده إىل منش���آت أخرى أو إىل املس���تهلكني النهائيني. وينبغي أن ُتشمل يف 
ذلك الس���لع ال�ُمنجزة اليت حتتفظ هبا مؤسس���ة أخرى واليت أنتجتها تلك املؤسسة من مواد متلكها املؤسسة 
املجيبة. وجيب أن ُتش���مل كذلك الس���لع ال�ُمنجزة املحتفظ هبا يف أماكن أخرى - يف الوحدات املساعدة، 
أو يف مستودعات مسّجلة أو عمومية، أو يف حوزة البائع بشرط دفع مثنها بعد بيعها، أو تكون يف طريقها 
إليه، وما أش���به ذلك. وينبغي أن ُتس���تثىن الس���لع اجلاهزة اليت حتتفظ هبا املؤسسة املجيبة واليت ُصنعت من 

مواد متلكها مؤسسات أخرى.

 خمزونات السلع املشتراة إلعادة بيعها يف نفس حالتها اليت وردت هبا 
)البند 5-6(

يشمل هذا البند قيمة مجيع السلع اليت اشترهتا مؤسسة بغية إعادة بيعها إىل زبائنها بنفس   -177-4
ر أو ُتصنَّع داخليًا، جيب تقييمها بنفس األسلوب اليت  حالتها اليت وردت هبا. ومع أن هذه السلع مل ُتحضَّ
ُتقيَّم به املنتجات ال�ُمنجزة اليت صنعتها املؤسس���ة، أي باألس���عار األساس���ية. وميكن أيضًا اس���تخدام القيم 
الدفترية. وميكن كذلك مشول خمزونات السلع املراد إعادة بيعها دون حتضريها أو تصنيعها أو حتويلها، ومل 

تكن قد اشُتريت بصراحة إلعادة بيعها.

الرضائب واإلعانات  -  7

الضرائب )البند 1-7(
الضرائب مدفوعات إلزامية ال ُترد إىل دافعيها، تدفعها الوحدات إىل احلكومة نقدًا أو   -178-4
عينًا. وهناك جمموعتان رئيس���يتان من الضرائب قابلة للتعريف: الضرائب على املنتجات وضرائب أخرى 
عل���ى اإلنت���اج. يوصي هذا الباب جبمع الضرائب واإلعانات عل���ى اإلنتاج، ألهنا مدفوعات أو مقبوضات 
تؤثر يف س���لوك املنتجني وتس���ّجل يف حساباهتم التجارية. ويوصى بأن تس���تخدم البلدان، يف االستبيانات 

اإلحصائية، األمساء واألوصاف املحددة للضرائب، كما هي موجودة يف ُنظمها املالية الوطنية.

الضرائب األخرى على اإلنتاج )البند 1-1-7(
الضرائب األخرى على اإلنتاج هي الضرائب اليت ُتلَزم الوحدات املنتجة بدفعها نتيجة   -179-4
لعمله���ا يف اإلنت���اج. وهي بذلك متثل جزًءا م���ن تكاليف اإلنتاج وينبغي مشوهلا يف قيم���ة الناتج. وتدفعها 
الوحدات بغض النظر عن رحبية اإلنتاج. وتتألف هذه الضرائب بصورة رئيس���ية من ضرائب على ملكية 
األرض أو املباين أو األصول األخرى يف اإلنتاج أو على استخدامها، أو على اليد العاملة املوظفة، أو على 
التعويض���ات املدفوع���ة إىل املوظفني. ومن األمثلة على هذه الضرائ���ب، الضرائب املفروضة على مركبات 
الُط���رق الربية ذات املحركات، ومدفوعات ورس���وم التس���جيل، وتراخيص العم���ل التجاري، وضرائب 
املرتب���ات املدفوع���ة، وضرائب التأمني على األص���ول خالفًا للتأمني على احلياة، وجبايات لقاء اس���تخدام 
األص���ول الثابتة. وُتش���مل كذلك رس���وم ومدفوعات رمسية - أي رس���وم مطلوب دفعه���ا لقاء خدمات 
���جالت الرمسية للجرائم   عمومي���ة حمددة، كتجرب���ة معايري األوزان واملقايي���س، وإعطاء مقتطفات من السِِ

وما أشبه ذلك.
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رمبا ال يكون من املمكن مجع بيانات عن مجيع هذه الضرائب على مس���توى املؤسسة،   -180-4
ألن هذه الضرائب ُتدفع من ِقَبل املنشأة اأُلم؛ لذلك جيب يف هذه احلاالت أن يوّضح تصميم االستبيانات 

م عنها التقرير. اإلحصائية وما يليها من جتميع للبيانات بوضوح نوع الضرائب املقدَّ

اإلعانات املقبوضة )البند 2-7(
يش���مل هذا البند املدفوعات اليت تقدمها الوحدات احلكومية للوحدات املنتجة املقيمة   -181-4
يف البلد على أس���اس أنش���طتها اإلنتاجية أو كميات أو ِقيم الِس���لع أو اخلدمات اليت تنتجها أو تبيعها أو 

تستوردها. ويتبع تصنيف اإلعانات بصورة وثيقة تصنيف الضرائب.

اإلعانات للمنتجات )البند 1-2-7(
تقابل اإلعانات للمنتجات اإلعانات اليت ُتدفع لكل وحدة لقاء الس���لعة أو اخلدمة اليت   -182-4
تنتجها، إما كمبلغ حمدد من املال لكل وحدة كمية من س���لعة أو خدمة، أو نس���بة مئوية حمددة من السعر 
لكل وحدة؛ وميكن أيضًا حس���اهبا باعتبارها الفرق بني س���عر مس���تهدف حمدد وسعر السوق الذي يدفعه 

البائع فعاًل.

إعانات أخرى لإلنتاج )البند 2-2-7(
تتأل���ف اإلعان���ات األخرى لإلنتاج م���ن إعانات، فيما عدا إعان���ات اإلنتاج، ميكن أن   -183-4
تتلقاه���ا املنش���آت املقيمة يف البلد نتيجة لعملها يف اإلنتاج )مثال ذلك إعان���ات للمرتبات أو اليد العاملة، 

وإعانات لتقليل التلوث(.

الناتج  -  8

الناتج اإلمجايل باألسعار األساسية )البند 1-8(
يب���ني هذا البند نتيجة إمجايل النش���اط اإلنتاجي للوح���دة الصناعية. وال ميكن مالحظة   -184-4
اإلنتاج )الناتج( مالحظة مباش���رة من ِس���جالت حس���ابات الوحدة. وإمنا ُيحس���ب من بنود البيانات يف 
املجموعات التالية: الدوران، واملبيعات، والشحنات، واملقبوضات لقاء اخلدمات، وإيرادات أخرى )البند 

5 )أ((؛ ومشتريات السلع واخلدمات )البند 4 )أ((؛ واملخزونات )البند 6(.
ل الفرق بني  ن من حساب ناتج التعداد والناتج اإلمجايل، ويشكِّ البيانات املجموعة متكِّ  -185-4

االثنني إما استثناًء أو إدراج الناتج من األنشطة ذات الطبيعة غري الصناعية.
تطاب����ق قيم����ة الناتج جمم����وع قيم مجيع الس����لع واخلدمات اليت أُنتج����ت فعاًل داخل   -186-4
املؤسس����ة أثناء الفترة املرجعية، وُتصبح متاحة لالس����تخدام خارج تلك الوحدة، باإلضافة إىل أي سلع 
أو خدمات ُتنتج لالستخدام النهائي يف الوحدة نفسها. وُتحسب قيمة الناتج باألسعار األساسية على 

النحو التايل:

 قيمة شحنات/دوران/مبيعات السلع أو الخدمات التي أنتجتها الوحدة =الناتج اإلجمايل

)البند 1-1-5(

قيمة مبيعات/دوران/شحنات جميع السلع والخدمات املشرتاة إلعادة بيعها بنفس +

حالتها التي وردت بها )البند 2-1-5(

مشرتيات السلع والخدمات إلعادة بيعها بنفس حالتها التي وردت بها )البند 5-4(-
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املقبوضات لقاء أعمال صناعية ُعملت أو خدمات صناعية ُقدمت لآلخرين )البند +

)4-1-5

إيرادات أخرى )البند 2-5(+

قيمة األصول الثابتة لحساب املؤسسة نفسها )البند 3-5(+

التغر يف العمل الجاري )البند 3-3-6(+

التغر يف مخزونات السلع الـُمنجزة )البند 3-4-6(+

التغر يف مخزونات السلع املشرتاة إلعادة بيعها بنفس حالتها التي وردت بها )البند +

.)3-5-6

مع أنه أوصى بالتوقف عن قياس القيمة املضافة للتعداد، ُعرِّفت هذه القيمة أدناه لفائدة   -187-4
البلدان اليت ختتار جتميع بيانات هذا القياس ملجرد االستمرار.

ُيحس���ب نات���ج التعداد بنفس األس���لوب الذي ُيحس���ب ب���ه الناتج اإلمجايل باس���تثناء   -188-4
“اإليرادات األخرى” )البند 5-2(، اليت ُتستثىن.

بغي���ة املحافظة على االتس���اق مع مب���دأ تقييم النات���ج )اإلنتاج( ال���وارد يف التوصيات   -189-4
ع البلدان ناتج  الدولية األخرى املتعلقة بإحصاءات األعمال التجارية واحلس���ابات القومية، يوصى بأن جتمِّ
املؤسس���ات الصناعية باألس���عار األساس���ية. غري أنه يف البلدان اليت رمبا يصعب فيها على اجلهات املجيبة 
واإلحصائي���ني القائمني باالس���تقصاء التمييز بني “الضرائ���ب واإلعانات على املنتج���ات” و “الضرائب 

األخرى على اإلنتاج”، ميكن استخدام تقييم الناتج بتكلفة العوامل باعتباره ثاين أفضل بديل.
ميك���ن للبل���دان - وذلك يتوقف على املعاملة اليت تطبّ���ق على الضرائب املفروضة على   -190-4
اإلنتاج واإلعانات املقّدمة لإلنتاج - أن تعتمد إحدى الطريقتني للتقييم، ومها: التقييم على أس���اس تكلفة 
العوامل أو على أس���اس األس���عار األساس���ية. وُيرجى من البلدان أن تبني بوضوح أس���لوب التقييم الذي 

اعتمدته. وإن النظر يف العالقات التالية هام لفهم أساليب التقييم املختلفة فهمًا أفضل.
قيمة الناتج اإلجمايل 

بتكلفة العوامل

الرضائب األخرى عىل اإلنتاج )البند 1-1-7(+

إعانات أخرى لإلنتاج )البند 2-2-7(-

قيمة الناتج اإلجمايل باألسعار األساسية=

الرضائب عىل املنتجات )باستثناء الواردات وأي رضيبة قيمة مضافة أو رضائب +

مشابهة قابلة للخصم، مسّجلة يف فواتر املشرتي(

إعانات املنتجات )البند 1-2-7(-

قيمة الناتج اإلجمايل بأسعار املنتجني=

االستهالك الوسيط ومدخالت التعداد  -  9

االستهالك الوسيط بأسعار املشترين )البند 1-9(
يتألف االس���تهالك الوس���يط م���ن قيمة الس���لع واخلدمات املس���تهلكة كمدخالت يف   -191-4
 عملية اإلنتاج، باس���تثناء األصول الثابتة املس���ّجل استهالكها حتت عنوان استهالك رأس املال )االستهالك 
)البن���د 11-4((. ورمب���ا تكون الس���لع أو اخلدمات قد ُحولت أو اس���تخدمت يف عملي���ة اإلنتاج. ويقّيم 
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االس���تهالك الوسيط عادة بأس���عار املشتري الس���ائدة يف الوقت الذي دخلت فيه السلع واخلدمات عملية 
اإلنتاج، مبعىن السعر الذي سوف ُيضطر املنتج إىل دفعه لشراء بديل عنها يف الوقت الذي يستخدمها فيه.

االس���تهالك الوس���يط مفهوم متصل باحلس���ابات القومية. وهو يسّجل يف الوقت الذي   -192-4
تدخ���ل فيه الس���لعة أو اخلدم���ة عملية اإلنتاج، خالفًا للوقت الذي اش���ترهتا املؤسس���ة، أو حصلت عليها 
فيه. ويتطابق الوقتان يف حالة اخلدمات لكنهما ال يتطابقان يف حالة الِس���لع. وحتتفظ الوحدات يف الواقع 
بِس���جالت مشتريات السلع واخلدمات املراد استخدامها كمدخالت وكذلك أي تغريات يف مقادير هذه 
السلع املحتفظ هبا يف املخزونات. وهذا يدعو إىل إجراء تعديل ملشتريات السلع مقابل التغريات احلادثة يف 

املخزونات.
ال ميكن مالحظة االس���تهالك الوس���يط مالحظة مباش���رة من س���جالت املحاس���بة يف   -193-4
املؤسس���ات الصناعية. وإمنا ُيحس���ب من بنود البيانات يف املجموعات التالية: مشتريات السلع واخلدمات 

)البند 4 )أ(( واملخزونات )البند 3-2-6(.
حيثما تقاس املدخالت على أساس املستهلك منها، ال يكون من الالزم تعديل املخزونات.

تكلفة املواد الخام واإلمدادات باستثناء الغاز وأنواع الوقود والكهرباء )البند 4-1(=االستهالك الوسيط

تكلفة الغاز والوقود والكهرباء املشرتاة )البند 2-4(+

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

مشرتيات الخدمات باستثناء اإليجار )البند 4-4(+

مدفوعات اإليجار )البند 6-4(+

التغرات يف مخزونات املواد وأنواع الوقود واإلمدادات )البند 3-2-6(+

مدخالت التعداد بأسعار املشترين )البند 2-9(
قياس ناتج التعداد ال يشكل جزًءا من هذه التوصية. وإمنا ُعرِّف هنا لفائدة البلدان اليت   -194-4
ختتار أن جتمِّع هذه البيانات ألجل االس���تمرار يف السلس���لة الزمنية. وُيحسب هذا البند بنفس الطريقة اليت 
ُيحس���ب هبا االستهالك الوسيط )انظر الفقرة 4-193( باس���تثناء البند 4-4-2 )“تكلفة اخلدمات غري 

الصناعية املشتراة واملسلَّمة من مؤسسات أخرى تابعة للمنشأة نفسها”(.

القيمة املضافة  -  10

جمموع القيمة املضافة والقيمة املضافة للتعداد باألسعار األساسية )البند 10(

جمموع القيمة املضافة باألسعار األساسية )البند 1-10(
ال ميك���ن مالحظ���ة القيم���ة املضاف���ة مالحظ���ة مباش���رة م���ن ِس���جالت املحاس���بة   -195-4
للوح���دة. وإمن���ا ُتس���تمد باعتباره���ا الَفرق ب���ني الناتج اإلمج���ايل وناتج التع���داد )البند 8( واالس���تهالك 
الوس���يط أو مدخ���الت التع���داد )البن���د 9(. وُتحس���ب القيم���ة املضافة باألس���عار األساس���ية باعتبارها 
النات���ج اإلمج���ايل باألس���عار األساس���ية )البن���د 8-1( واالس���تهالك الوس���يط بأس���عار  ب���ني  الَف���رق 
 املش���ترين )البن���د 9-1(. ويتطاب���ق تقيي���م القيم���ة املضاف���ة تطاُبق���ًا وثيق���ًا م���ع تقيي���م النات���ج اإلمجايل
)البند 8-1(. فإذا ُقيِّم الناتج باألس���عار األساس���ية تقيَّم عندئذ القيمة املضافة باألس���عار األساس���ية أيضًا 

)يكون تقييم االستهالك الوسيط دائمًا بأسعار املشترين(.
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الناتج اإلجمايل باألسعار األساسية )البند 8-1(=مجموع القيمة املضافة باألسعار األساسية

االستهالك الوسيط بأسعار املشرتين )البند 1-9(-

ناتج التعداد باألسعار األساسية )البند 8-2(=القيمة املضافة للتعداد باألسعار األساسية

ناتج التعداد بأسعار املشرتين )البند 2-9(.-

ميكن أيضًا تطبيق مبادئ تقييم بديلة، ش���بيهة بتقييم الناتج اإلمجايل )البند 8-1(. ويف   -196-4
بعض الظروف ال يكون يف اإلمكان الفصل بني الضرائب واإلعانات على املنتجات وعلى اإلنتاج. لذلك 
تأخ���ذ ه���ذه التوصية يف االعتبار هذه املنظورات املحددة للبلدان بالس���ماح بقي���اس القيمة املضافة بتكلفة 

العوامل. وبداًل من ذلك تقاس القيمة املضافة بتكلفة العوامل كما يلي:
الناتج اإلجمايل بتكلفة العوامل=مجموع القيمة املضافة بتكلفة العوامل

االستهالك الوسيط بأسعار املشرتين )البند -

)1-9

مدخالت التعداد بتكلفة العوامل=القيمة املضافة للتعداد بتكلفة العوامل

مدخالت التعداد بأسعار املشرتين )البند 2-9(.-

ميك���ن التعب���ري عن القيمة املضافة باملبلغ اإلمجايل أو الصايف، وذلك يتوقف على إدراج/  -197-4
استثناء استهالك رأس املال الثابت )االستهالك(.

يستخدم مصطلح “القيمة املضافة للتعداد” ليبني أن نطاق االستقصاء حمدود مبضمون   -198-4
اإلحصاءات الصناعية وأن املقبوضات واملش���تريات غري ذات الطابع الصناعي مل تؤخذ يف االعتبار. وكما 
لوح���ظ أعاله، تقترح هذه التوصيات عدم االس���تمرار يف قي���اس القيمة املضافة للتعداد؛ وإمنا جيوز للبلدان 
عندما ترغب يف االستمرار يف استخدام سلسلتها الزمنية للقيمة املضافة للتعداد أن ختتار استمرار قياس هذه 

البيانات.

األصول، والنفقات الرأسمالية، واملسحوبات واالستهالك  -  11

يق���اس تكوين رأس املال الثابت اإلمجايل بكامل قيمة مش���تريات املنتج، مطروحًا منها   -199-4 
م���ا ختلَّ���ص منه، من األص���ول الثابتة أثناء الفترة املرجعية مزيدًا عليه نفقة حم���ددة معينة على اخلدمات اليت 

تضيف إىل قيمة األصول غري املنَتجة.

القيمة اإلمجالية لألصول الثابتة )البند 1-11(
يشمل بند البيانات قيمة السلع املعّمرة اليت يتوقع أن يكون هلا عمر منتج يزيد عن سنة   -200-4
واحدة وُيقصد هبا أن تس���تعملها املؤسس���ة يف عملية اإلنتاج )األرض، املوارد املعدنية، مناطق األخشاب، 
وما أش���به ذلك، واملباين، واآلالت، واملعدات، واملركبات(. وُتش���مل فيها اإلضافات الكبرية، والتغيريات 
والتحس���ينات على األصول الثابتة املوجودة اليت متدد حياهتا االقتصادية العادية أو تزيد إنتاجيتها. وُتش���مل 
أيضًا قيمة األصول الثابتة اجلديدة واإلضافات والتحسينات املدخلة على األصول الثابتة املوجودة من ِقَبل 
عمال املؤسس���ة نفسها الستعماهلا اخلاص. وبينما يشمل تصليح رأس املال، ُتستثىن النفقات على التصليح 
اجل���اري والصيانة اجلارية. وُتس���تثىن املعامالت املتعلق���ة باملطالبات املالية أو األصول غري امللموس���ة )مثل 

حقوق املوارد املعدنية، وحقوق الطبع وما أشبه ذلك(.
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نظ���رًا إىل أن من املالئم مجع البيانات للمش���تريات )البند 11-2( واألصول املتخلص   -201-4
منها )البند 11-3( كالًّ على حدة، ُتعامل هذه املعامالت كالًّ على حدة. ويرد يف الفقرة 4-212 أدناه 

بيان تصنيف األصول الثابتة املراد اإلبالغ عنها حبسب النوع.

التقييم
ينبغي تقييم األصول الثابتة املش���تراة من اآلخرين بأس���عار املش���ترين، وينبغي أن يغطي   -202-4
هذا الس���عر مجيع التكاليف املتصلة اتصااًل مباش���رًا بشراء وتركيب البنود املراد استعماهلا. وتضم تكاليف 
نقل امللكية هذه تكلفة ش���راء األصول الثابتة من الس���وق وتش���مل هذه الضرائب والرس���وم اليت ُتدفع إىل 
احلكوم���ة، والنقل، وتكاليف التس���ليم والتركيب، والنفقات األّولية املباش���رة، مث���ال ذلك تنظيف املوقع 
وأتعاب املهندسني املعماريني واملصممني واملهندسني، ومجيع التكاليف القانونية. أما التكاليف غري املباشرة 
ألغراض متويل شراء األصول الثابتة، مثل تكاليف التعومي فيما يتعلق باملسائل األمنية، كعموالت الضامنني 
وتكاليف التس���جيل، وتكالي���ف اخلدمة فيما يتعلق بالقروض، ونفقات محالت اإلعالن اخلاصة فُتس���تثىن 
من هذه التكلفة. وتعامل هذه النفقات باعتبارها اس���تهالكًا وسيطًا. ويف حالة البلدان اليت تستخدم نظام 

ضريبة القيمة املضافة ينبغي استثناء ضريبة القيمة املضافة القابلة للخصم.
تقّيم األصول الثابتة اليت ُيحصل عليها بواس���طة املقايضة بأس���عارها األساس���ية املقّدرة   -203-4
يض���اف إليها أي ضرائب ُتدفع وتكاليف نق���ل امللكية. وينبغي أيضًا من حيث املبدأ تقييم األصول الثابتة 
املنتجة حلساب املؤسسة اليت أنتجتها هبذه الطريقة. غري أنه رمبا يكون من غري العملي ال سيما يف حالة بناء 
اهلياكل واألش���غال األخرى والتغيريات، رمبا يكون م���ن الضروري يف كثري من احلاالت اللجوء إىل تقييم 
إنتاج األصول حلس���اب املؤسس���ة املنتجة بتكلفة واضحة، مبا يف ذلك أي افتراضات رمبا تكون الزمة فيما 

يتعلق بالعمال املوظفني العاملني حلساب أنفسهم.
ينبغ���ي أن تقّيم األصول الثابتة اليت تنتجها مؤسس���ة تابعة ملنش���أة متعددة املؤسس���ات   -204-4
الستخدام مؤسسة أخرى تابعة للمنشأة نفسها من ِقَبل املؤسسة املستقِبلة كما لو أهنا اشُتريت من خارج 

املنشأة.
ينبغي تقييم التصرف باألصول الثابتة باملبالغ الفعلية اليت حتققت من التخلص منها بداًل   -205-4
م���ن قيمتها الدفتري���ة. وينبغي مالحظة أن األصول الثابتة املتخلص منها فقط هي اليت ُتخصم، وال ُتخصم 

االخنفاضات احلاصلة يف خمزونات األصول الثابتة ألسباب أخرى.

وقت التسجيل
املبدأ العام الذي حيكم وقت تسجيل املشتريات مطروحًا منها األصول الثابتة املتخلَّص   -206-4
منها ُيقرر أن وقت التس���جيل هو عندما ُتنقل ملكية األصول الثابتة إىل الوحدة اليت تريد اس���تخدامها يف 
اإلنت���اج. وإن هذا الوقت بوجه عام، باس���تثناء حالتني خاصتني اثنتني، ليس نف���س الوقت الذي ُتنتج فيه 

األصول الثابتة ويبدأ استخدامها يف إنتاج سلع أخرى أو خدمات.
احلالتان املس���تثناتان تغطيان األصول اليت يس���تغرق إنتاجها بعض الوقت، كمش���اريع   -207-4
البناء. وإن مش���اريع البناء غري املكتملة واحليوانات واملزارع غري البالغة ُتعامل، بوجه عام، باعتبارها عماًل 
جاري���ًا. وُيع���اد تصنيفها من خمزونات األص���ول الثابتة عندما يكتمل منوها إىل رأمسال ثابت، وتس���ّلم إىل 
الوحدة اليت تريد استخدامها بوصفها أصواًل ثابتة. غري أنه عندما ُتنتج األصول الستعمال املؤسسة املنتجة 
اخلاص، تسّجل األصول ال�ُمنجزة جزئيًا باعتبارها تكوينًا لرأس املال بينما العمل جاٍر فيها. وعندما يكون 
العمل جاريًا يف تطوير األصول مبوجب عقد بيع يسجّـل املنِتج العمل اجلاري حسب املعتاد، لكن عندما 
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ُتدف���ع املدفوعات املرحلية تعترب هذه كأهنا ش���راء )جلزء من( أص���ل ثابت، أو باعتبارها دفعة جتارية مقدمة 
إذا كانت قيمة الدفعة املرحلية تزيد عن قيمة العمل الذي ُنّفذ. ويف احلالة األخرية يسجّـل العمل باعتباره 

رأمسال ثابتًا مسلَّمًا إىل املالك النهائي بينما يستمر العمل حىت ُيستنفد املبلغ املعتمد للتجارة.
عندم���ا ال يكون مثة عقد بيع متفق عليه مس���بقًا، جيب تس���جيل النات���ج املنجز من ِقَبل   -208-4
املنش���أة باعتباره عماًل جاريًا أو إضافات إىل خمزونات الس���لع ال�ُمنجزة ل���دى املنِتج، وذلك يتوقف على 
مس���ألة ما إذا كان املنَتج ُمنجزًا أم ال. مثال ذلك أن املس���اكن ال�ُمنجزة اليت ُبنيت من قبيل املضاربة تظل 
باعتبارها إضافات إىل خمزونات املنتجني من السلع ال�ُمنجزة حىت تباع أو حيصل عليها مستخدموها بطريقة 

أخرى.
ينبغي تس���جيل مشتريات األصول الثابتة، من حيث املبدأ، يف نفس الوقت الذي تتوىل   -209-4
املؤسس���ة فيه امللكية االقتصادية للبنود املعنية. وعندما ُتشترى اآلالت واملعدات بصيغتها ال�ُمنجزة، حيصل 
املشترون عادة على سند امللكية القانونية للبنود عندما يتعاقدون على تسّلم السلع املعنية. ويف حالة ترتيبات 
الش���راء بالتقس���يط، من املستصوب أن يعترب وقت امللكية هو اللحظة اليت حيصل فيها املشتري على امللكية 
االقتصادي���ة، ح���ىت وإن كانت امللكية القانونية ال حتصل إالَّ يف وق���ت متأخر جدًا عن ذلك. وعندما ُيربم 
عقد البيع مقدمًا، رمبا ُتعترب امللكية القانونية كأهنا حصلت على مراحل حبس���ب القيمة املدفوعة. ويف هذه 
احل���االت ميكن يف الغالب أن تس���تخدم املدفوع���ات املرحلية اليت يدفعها املش���تري كمقابل تقريب�ي لقيمة 
تكوي���ن رأس امل���ال الثابت اإلمجايل وإن كانت املدفوعات املرحلية يف بعض األحيان رمبا ُتدفع قبل أو بعد 
إجناز املرحلة املعنية، ويف هذه احلالة تقدم قروض قصرية األجل من املشتري إىل البائع أو العكس بالعكس. 
لذلك ينبغي حساب النفقات املبّلغ عنها كقيمة إمجالية لألصول الثابتة باعتبارها جمموع قيمة العمل املنجز 
أثناء فترة االستقصاء، مطروحًا منها مبلغ أي مدفوعات مرحلية ُدفعت مقابل العمل قبل فترة االستقصاء، 
ومضافًا إليها مجيع املدفوعات املرحلية اليت ُدفعت أثناء فترة االستقصاء مقابل العمل الذي مل يكن قد ُأجنز 

يف هناية الفترة.
عندما تنتج مؤسس���ات أصواًل ثابتة حلساهبا اخلاص والستعماهلا اخلاص ينبغي تصنيف   -210-4

قيمة العمل املنتج خالل الفترة باعتبارها تكوينًا لرأس املال الثابت اإلمجايل يف هذه الفترة.

تصنيف األصول الثابتة حبسب النوع
م املعامالت باألصول الثابتة إىل الفئات التالية. ُتقسَّ  -211-4

املساكن )البند 1-1-11(
املس���اكن مباٍن أو أجزاء معينة من مباٍن ُتس���تخدم كليًا أو بصورة رئيس���ية للس���كن،   -212-4 
بة عادًة يف املساكن.  مبا يف ذلك أي هياكل مرتبطة هبا مثل مرآب السيارة، ومجيع التركيبات الدائمة املركَّ
وُتدَرج أيضًا قوارب الس���كن، والصنادل أو األطواف، والبيوت املتنقلة، والعربات الس���كنية، املستخدمة 

كمساكن رئيسية لأُلسر.

املباين واإلنشاءات األخرى )البند 2-1-11(
تضم املباين واإلنش���اءات األخرى مباين غري س���كنية، وإنش���اءات أخرى وحتس���ينات   -213-4

لألرض كما يرد وصفه أدناه:
املباين غري السكنية. تتألف املباين غري السكنية من مبان أو أجزاء ملبان غري خمصصة للسكن،  )أ( 
ل أجزاًء ال تتجزأ من اإلنشاءات. ويف  مبا يف ذلك التركيبات واملرافق واملعدات اليت تش�كِّ
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حال���ة املباين اجلديدة ُتدخل أيضًا تكاليف تنظيف املوقع وجتهيزه. ومن األمثلة على املباين 
غري السكنية املستودعات واملباين الصناعية واملباين التجارية؛

اإلنشاءات األخرى. تشمل اإلنشاءات األخرى إنشاءات غري املباين، وتشمل فيها تكاليف  )ب( 
الش���وارع، وجماري الصرف الصحي، إخل؛ وكذلك تكاليف تنظيف املوقع وجتهيزه. ومن 
األمثل���ة على ذلك اآلب���ار واألنفاق واهلياكل األخرى املرتبطة بتعدين املعادن واحتياطيات 
الطاقة، وبناء جدران البحر والسدود واحلواجز املانعة للفيضان إخل.، اليت ُيقصد هبا حتسني 

كمية مقدار األراضي املجاورة هلا ونوعيتها؛
حتس���ينات األراضي. حتس���ينات األراضي نتيجة لألعمال اليت تؤدي إىل إدخال حتسينات  )ج( 
كب���رية على مقدار األراضي ونوعيته���ا وإنتاجيتها، أو حتول دون تدهورها، وتعامل أيضًا 
معاملة تكوين رأس املال الثابت. وينبغي معاملة أنشطة كتنظيف األراضي، ووضع جدران 
كنتورية لألراضي، وإنش���اء اآلبار وُحَفر الري، املتكاملة مع األرض املعنية باعتبارها ناجتًة 
عن حتس���ني األراضي. وال ُتش���مل قيمة األراضي قبل إدخال التحس���ينات عليها. غري أن 

تكاليف نقل ملكية حتسينات األراضي ُتشمل.
ينبغي تصنيف اإلضافات والتغيريات والتحس���ينات الرئيس���ية للمباين واإلنشاءات )أي   -214-4
جتديده���ا أو إع���ادة بنائها أو توس���يعها(، اليت تطيل مدة خدمتها أو تزيد قدرهتا اإلنتاجية، مع مش���تريات 

األصول الثابتة اجلديدة من نفس النوع.

اآلالت واملعدات )البند 3-1-11(
تش���مل اآلالت واملع���دات؛ مع���دات النق���ل، وآالت اإلع���الم واالتصاالت الس���لكية   -215-4
والالسلكية، واآلالت واملعدات األخرى. أما األدوات رخيصة الثمن نسبيًا اليت ميكن شراؤها بسعر ثابت 
نسبيًا، كاألدوات اليدوية، فيمكن استثناؤها. وُتستثىن أيضًا اآلالت واملعدات اليت تشكل جزًءا من املباين 

املشمولة باملساكن واملباين غري السكنية.

معدات النقل )البند 1-3-1-11(
تتألف معدات النقل من معداٍت لنقل األشخاص واألشياء. وتشمل هذه معدات النقل   -216-4
كاملركب���ات ذات املحركات، واملقطورات وأش���باه املقطورات؛ والس���فن؛ وقاطرات الس���كك احلديدية 
والترام، وعربات الس���كك احلديدية؛ والطائ���رات واملركبات الفضائية؛ والدراج���ات النارية والدراجات 

العادية، إخل.

معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )البند 2-3-1-11(
تتأل���ف مع���دات تكنولوجي���ا املعلوم���ات واالتصاالت م���ن أجهزة َتس���تخدم ضوابط   -217-4
كهربائي���ة وعناص���ر كهربائية تش���كل جزًءا من هذه األجه���زة. ومن األمثلة على ذل���ك املنتجات الواقعة 
يف نط���اق التصني���ف املركزي للمنتجات، الصيغة الثانية 20 الفرع���ني 452 و472. وهذا يف الواقع يضّيق 
تغطية معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل حد يكاد يقصرها على أجهزة احلاس���وب ومعدات 

االتصاالت السلكية والالسلكية.

منشـورات األمم املتحدة، رقم املبيع:   20

.E.08.XVII.26
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اآلالت واملعدات األخرى )البند 3-3-1-11(
تتأل���ف اآلالت واملع���دات األخرى م���ن آالت ومعدات غري مصّنف���ة يف موضع آخر.   -218-4
وتشمل األمثلة على ذلك اآلالت ذات األغراض العامة؛ واآلالت ذات األغراض اخلاصة؛ ومعدات املكاتب 
واملحاس���بة واحلواس���يب، واآلالت واألجهزة الكهربائية، ومعدات وأجهزة اإلذاع���ة الصوتية والتلفزيون 

واالتصال؛ واألجهزة الطبية، واألدوات الدقيقة والبصرية، والساعات اليدوية وساعات احلائط، إخل.

منتجات امللكية الفكرية )البند 4-1-11(
منتجات امللكية الفكرية هي نتيجة البحث أو التطوير أو االس���تقصاء أو االبتكار اليت   -219-4
تؤدي إىل حتقيق املعرفة اليت ميكن أن يس����وِّقها الش���خص املطوِّر أو يستخدمها لنفسه ولفائدته يف اإلنتاج، 
ألن اس���تخدام املعرفة حمصور بواس���طة احلماية القانونية وغري القانونية. ومن األش���كال املحددة ملنتجات 
امللكي���ة الفكرية؛ البحث والتطوير، واستكش���اف املعادن وتقدميها، وبرامج احلاس���وب وقواعد البيانات، 
وامل���واد الترفيهي���ة واألدبي���ة والفنية األصلية. وإن البيان���ات املطلوبة يف البن���ود 11-1-4، و4-2-11، 
و11-3-4، و11-4-4، و11-5-4 كما هي معروضة يف هذا املنشور، ما هي إالَّ ألغراض توضيحية 
فق���ط: وينبغ���ي أن مييِّز االس���تبيان الفعلي بني ما تعتربه املحال التجارية اس���تثمارًا هلا )حتديدًا مش���تريات 
فعلية( والبيانات الالزمة لتقييم تطوير منتجات امللكية الفكرية حلس���اهبا هي نفسها، اليت ال ترمسل من ِقبل 
الصناعات )يعين ذلك االفتراض(. وإن كل عنصر من العناصر اليت يتكون منها منتج امللكية الفكرية ينبغي 
تقس���يمه إىل فئتني اثنتني: السلع االستثمارية اليت ُتشترى من منشآت أخرى والسلع اليت تطورها املؤسسة 
حلس���اهبا والستعماهلا هي نفسها. فالسلع األخرية ميكن حس���اب قيمتها التقريبية فقط بتكلفة اإلنتاج اليت 
تس���اوي جمموع تكاليف امل���واد واإلمدادات، وتعويضات املوظفني، والضرائ���ب األخرى )مطروحًا منها 
اإلعان���ات( على اإلنتاج، واس���تهالك األصول الثابتة املس���تخدمة يف اإلنتاج، وم���ردودًا صافيًا لرأس املال 

الثابت.

البحث والتطوير )1-4-1-11(
البحث والتطوير التجريب�ي حلس���اب املؤسس���ة نفس���ها يتألف من قيمة النفقات على   -220-4
األعمال اإلبداعية املضطلع هبا على أس���اس منهجي بغية ابتكار تطبيقات جديدة. وجرت العادة بأن يقيَّم 
الناتج الذي تنتجه املؤسس���ة لنفس���ها من البحث والتطوير مبجموع التكاليف، مبا يف ذلك تكاليف البحث 

والتطوير غري الناجحني.
يرد توضيح هنج جمموع تكاليف البحث والتطوير، الذي تضطلع به املنش���آت حلساهبا   -221-4

هي نفسها فيما يلي:
تكاليف املواد والخدمات )االستهالك الوسيط(=ناتج البحث والتطوير لحساب املؤسسة نفسها 

تعويضات املوظفني املدفوعة للعاملني يف البحث +

والتطوير

الرضائب األخرى مطروحاً منها اإلعانات لإلنتاج+

استهالك السلع الرأسمالية املستخدمة يف البحث +

والتطوير

مردود صاف لرأس املال الثابت.+

ال ميكن أن تعامل املنشأة البحث والتطوير باعتبارمها يف عداد رأس املال، لكن ألغراض   -222-4
إحصائي���ة ميكن أن ُتطلب البيانات وحده���ا باعتبارها جمموع التكاليف. وإن بيع أعمال البحث والتطوير 
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بالقيمة السوقية املبلَّّغ عنها باعتبارها مقبوضات لقاء إنتاج البحث والتطوير للبيع، وهذا خيتلف عن إنتاج 
البحث والتطوير حلساب املنشأة نفسها والستخدامها هي نفسها يسّجل هنا.

استكشاف املعادن وتقييمها )البند 2-4-1-11(
يتألف استكش���اف املعادن وتقييمها من قيمة النفقات على استكشاف البترول والغاز   -223-4
الطبيعي والرواسب غري البترولية والتقييم الذي ُيجرى فيما بعد للمعادن املكتشفة. وتشمل هذه النفقات 
التكالي���ف الس���ابقة للحصول على الرخص���ة، وتكاليف الرخصة وتكاليف املش���تريات، وتكاليف التقييم 
وتكالي���ف ال�َحف���ر االختباري الفعلي وال�ُحفر العادية، وكذلك تكاليف االس���تقصاء اجلوي وغري اجلوي، 
وتكاليف النقل، إخل.، اليت تتحملها املنش���أة لتمكينها من إجراء االختبارات. ورمبا يعاد إجراء التقييمات 
بعد بدء االستكش���اف التجاري لالحتياطيات، وُتش���مل إعادات التقييم هذه يف تكوين رأس املال الثابت 
اإلمجايل. وتعامل النفقات املصروفة على االستكشاف يف فترة حماسبة معينة، سواء ُأجريت حلساب املنشأة 
نفس���ها أم ال، باعتبارها نفقات رأمسالية مش���مولة بتكوين رأس املال الثابت اإلمجايل للمنشأة، بغض النظر 

عما إذا كان االستكشاف قد أسفر عن نتائج ناجحة أم ال.

برامج احلاسوب وقواعد البيانات )البند 3-4-1-11(
تتألف برامج احلاس���وب من برامج حاس���وبية وأوصاف الربامج ومواد الدعم لألجهزة   -224-4
والربامج التطبيقية على حد سواء. ويشمل تكوين رأس املال الثابت اإلمجايل يف الربامج احلاسوبية التطوير 
األّويل والتمديدات الالحقة للربامج وكذلك ش���راء ُنس���خ مصّنفة بأهنا أصول. وتقّيم الربامج احلاس���وبية 
املشتراة من السوق بسعر املشتري، بينما تقّيم الربامج املطّورة يف املنشأة نفسها بسعرها األساسي التقديري 
أو بتكلفة إنتاجها إذا مل يكن يف اإلمكان تقدير الس���عر األساس���ي. واملعادلة اليت ُتس���تخدم حلساب الناتج 
ش���بيهة باملعادلة اليت ُتس���تخدم للبحث والتطوير )البند 11-1-4-1(. ويرج���ى مالحظة أنه إىل جانب 
تكلفة الربامج احلاس���وبية املش���تراة كس���لع رأمسالية يبّلغ هنا أيضًا عن تطوير الربامج احلاسوبية لالستعمال 
الداخلي، كتقدير لتكلفة اإلنتاج، ويكون حس���اهبا مش���اهبًا حلس���اب البحث والتطوير. وإذا مل تس���تطع 
 البل���دان املجيب���ة توفري بيانات تكلفة كاملة فينبغي هلا على األق���ل أن تقدم بيانات عن تعويضات املوظفني 

)البند 3-1-1-3(.
ن من الوصول مبوارد  مة بطريق����ة متكِّ تتأل����ف قاعدة البيان����ات من ملفات بيانات منظَّ  -225-4
فعَّال����ة إىل البيانات واس����تخدامها. وتتألف قاعدة البيانات من جزأي����ن اثنني: براجميات نظام إدارة قاعدة 
البيان����ات والبيانات اليت يس����هل الوص����ول إليها بنظام إدارة قاعدة البيانات. وينبغي تقدير إنش����اء قاعدة 
البيانات بوجه عام بنهج يقوم على جمموع التكاليف. وال ينبغي إدراج تكلفة نظام إدارة قاعدة البيانات 
يف التكالي����ف وإمن����ا ينبغي معاجلته باعتباره أصاًل من أصول براجميات احلاس����وب. غري أنه إذا كان نظام 
إدارة قاعدة البيانات املس����تخدم قد اش����ُتري مبوجب إجيار تشغيلي، فينبغي إدراج مدفوعات اإلجيار هذه 
يف حساب التكاليف. وُتدرج يف تكاليف قواعد البيانات تكاليف إعداد البيانات بالصيغة املالئمة لكن 
ال ُتدرج تكلفة شراء أو إنتاج البيانات بادئ ذي بدء. وتشمل التكاليف األخرى وقت املوظفني املقّدر 
عل����ى أس����اس مق����دار الوقت الذي أُنفق يف تطوير قاع����دة البيانات، وتقدير اس����تهالك رأس املال الثابت 
لألصول املس����تخدمة يف تطوير قاعدة البيانات، وتكاليف البنود املس����تخدمة يف االس����تهالك الوس����يط. 
وُيرجى مالحظة أنه ينبغي، إىل جانب تكلفة قاعدة البيانات املش����تراة باعتبارها س����لعة رأمسالية، اإلبالغ 
عن تكلفة تطوير قاعدة البيانات الس����تعمال املنش����أة نفس����ها هنا، كتقدير للتكاليف، وُيحس����ب كما 

ُيحسب البحث والتطوير )البند 1-4-1-11(.
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املواد الترفيهية واألدبية والفنية األصلية )البند 4-4-1-11(
تتأل���ف امل���واد الترفيهي���ة واألدبية والفنية األصلي���ة من األفالم األصلية، والتس���جيالت   -226-4
ل عليها أو ُتدخل فيها برامج احلفالت  الصوتية، واملخطوطات، واألش���رطة، والنماذج، إخل.، اليت ُتس���جَّ
الدرامي���ة، وبرامج اإلذاعات الصوتية والتلفزيونية، واحلفالت املوس���يقية، واألح���داث الرياضية، والنواتج 
األدبية والفنية، إخل. وغالبًا ما ُتطور هذه األش���غال حلساب املنشأة نفسها وميكن تقديرها بنهج يقوم على 

جمموع التكاليف.

االستهالك )البند 4-11(
االستهالك كما هو معّرف يف املحاسبة التجارية، أسلوب لتخصيص تكاليف النفقات   -227-4
املاضية على األصول الثابتة على مدى فترات املحاس���بة التالية. وميثل االس���تهالك خسارة يف قيمة األصول 
الثابت���ة ناجت���ة عن التقادم واالس���تخدام يف اإلنتاج. وُيحس���ب يف الغالب على أس���اس التكاليف التارخيية 
لألصول الثابتة. واالس���تهالك ليس اس���تهالكًا لرأس املال الثابت، الذي هو معىن املصطلح كما يستخدمه 
حماس���بو احلسابات القومية وعلماء االقتصاد. وينطبق االستهالك على مجيع األصول الثابتة؛ ولذلك ينبغي 

أن يتفق تصنيف االستهالك مع تصنيف األصول الثابتة كما هي معروضة يف بند البيانات 1-11.
4-228 - االس���تهالك يف املحاس���بة التجاري���ة ينحرف عن مفهوم اس���تهالك رأس امل���ال الثابت 
املس���تخدم يف معايري املحاس���بة االقتصادية. ويعرَّف استهالك رأس املال الثابت يف املصطلحات العامة بأنه 
ج���زء من النات���ج اإلمجايل املطلوب ليحل حمل رأس املال الثابت املس���تخدم يف عملي���ة اإلنتاج أثناء الفترة 
املرجعية. ويستند هذا إىل مفهوم العمر االقتصادي املتوقع لألصول الفردية، وهو يهدف إىل تغطية اخلسارة 
يف القيم���ة الناجت���ة عن التقادم غري املتوق���ع، وعن املقدار العادي للضرر العرض���ي الذي ال ميكن إصالحه، 
وكذلك عن التلف الناتج عن طول االس���تعمال. ويعامل التقادم غري املنظور باعتباره خس���ارة رأمسالية يف 
الوقت الذي حيدث فيه، بداًل من اعتباره اس���تهالكًا ل���رأس املال الثابت. وُيعطى نطاق املعدات الرأمسالية 
اليت ينبغي تس���جيل اس���تهالكها، من حيث املبدأ، بتعريف تكوين رأس املال الثابت. فمحاسبو احلسابات 

القومية حيسبون استهالك رأس املال الثابت ألغراض حتليلية يف وقت الحق ال يف مرحلة مجع البيانات.

اخلصائص االختيارية
ميكن أن تكون مثة خصائص أخرى هي موضع اهتمام كبري على الصعيد الوطين، ورمبا   -229-4
تكون األكثر أمهية فيها هي اخلاصية اليت تعلَّّق على التمييز بني األصول الثابتة اجلديدة واملستخدمة. واملعيار 

املعتمد هلذا التمييز يرد فيما يلي أدناه.
تشمل األصول الثابتة اجلديدة مجيع األصول اليت مل يسبق استخدامها يف البلد. ولذلك   -230-4
تعترب األصول الثابتة املستوردة حديثًا جديدة سواء أكانت قد اسُتخدمت من قبل يف البلد اليت استوردت 

منها أم ال. وتشمل األصول الثابتة املستخدمة مجيع األصول اليت سبق استخدامها داخل البلد.
وقد ُش���مل التمييز بني األصول الثابتة اجلديدة واملس���تخدمة يف توصيات عام 1968   -231-4
)األمم املتحدة، 1968a( وألجل االس���تمرار، ُيش���مل يف هذه التوصيات أيضًا. وهو يصّنف باعتباره بندًا 
اختياري���ًا ألن���ه يعترب بالدرج���ة األوىل حمل اهتمام وطين، وإن كانت بعض البلدان ال تس���جل إالَّ األصول 
اجلدي���دة وتس���تخدم ذلك باعتباره مقياس���ًا تقريبيًا ملجموع تكوين رأس املال الثاب���ت اإلمجايل. أما على 
مستوى املؤسسة، فالتمييز بني األصول الثابتة اجلديدة واملستخدمة رمبا يكون من السهل تقديره، وأحيانًا 
يكون التمييز املوصى به موضع تفسريات خمتلفة من ِقَبل السلطات الوطنية. لذلك ينبغي ممارسة احلذر عند 

إدراج هذه اخلصائص يف االستقصاء.
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جتم���ع بعض البل���دان النفقات على األصول الثابتة يف فئيت االس���تثمارات “اإلنتاجية”   -232-4
واالس���تثمارات “االجتماعي���ة”. وتع���رَّف االس���تثمارات اإلنتاجية بأهن���ا تكلفة التركيب���ات ذات الطابع 
االجتماعي، أي أهنا التركيبات اليت يس���تخدمها املوظفون ألغراض املوظفني خارج س���اعات العمل واليت 
ال تش���ّكل أي طاقة إنتاجية إضافية )مثل الكانتينات، واملالعب الرياضية، واحلمامات، واملساكن اليت ُتبىن 
للموظفني، وما أش���به ذلك(. وحيثما يكون من املستصوب تقدمي هذه املعلومات ميكن إدراجها يف اخلطة 

اإلمجالية باعتبارها فئة فرعية كما ترد يف الفقرتني 4-213 و 4-214 أعاله.
ورمبا يكون موضع اهتمام أن تقاس نسبة تكوين رأس املال الثابت اليت ُتعزى إىل لوائح   -233-4

قانونية بشأن محاية البيئة، كالنفقات على مكافحة التلوث أو ختفيف الضجة.

معاملة املؤسسات اجلديدة اليت مل يبدأ تشغيلها بعد
ينبغ���ي توس���يع نطاق تكوي���ن رأس املال الثاب���ت اإلمجايل يف األحوال العادية ليش���مل   -234-4
املؤسسات اليت مل يبدأ إنتاجها بعد أثناء الفترة املرجعية. ومع أن هذا رمبا ال يكون ممكنًا يف بعض األحيان، 

فإن معاملة هذه املؤسسات جيب أن ُتشمل يف النتائج املنشورة لالستقصاء.

الطلبات  -  12

الطلبات )البند 12(
رمب����ا يكون من املفيد جدًا، يف ف����روع خمتارة من فروع الصناعة، إدخال املعلومات   -235-4
التالية على فترات ش����هرية أو ربع س����نوية، يف تتبع نقاط القوة أو نقاط الضعف يف االستثمار واإلنتاج 

يف االقتصاد.

الطلبات اجلديدة الواردة )البند 1-12(
يع���ّرف هذا البن���د بأنه القيمة اجلاري���ة جلميع الطلبات اجلديدة ال���واردة يف الفترة   -236-4

املرجعية.

الطلبات غري املنفذة يف هناية فترة االستقصاء )البند 2-12(
يعرَّف هذا البند بأنه القيمة اجلارية جلميع الطلبات املعلَّقة يف هناية فترة االستقصاء. وهو   -237-4
يشمل قيمة الطلبات اليت كانت غري منفذة يف بداية الفترة باإلضافة إىل قيمة “الطلبات اجلديدة الواردة” 
يف هذه الفترة، مطروحًا منه قيمة املبيعات أو الش���حنات خالل الفترة، وهذا يس���اوي قيمة الطلبات غري 

املنفذة يف هناية الفترة املرجعية.

حماية البيئة  -  13

نفقات محاية البيئة )البند 13(
تش���مل محاية البيئة مجيع األفعال واألنش���طة اليت هتدف إىل احلماية من التلوث وتقليله   -238-4
والقضاء عليه وكذلك أي تدهور آخر يف حالة البيئة. ويش���مل هذا التدابري املتخذة الس���تعادة صحة البيئة 

بعد تدهورها الناتج عن ضغوط األنشطة البشرية.
ينط���وي هذا التعريف على أنه لكي ُتدرج األفعال واألنش���طة أو أجزاء منها حتت بند   -239-4
محاية البيئة، جيب أن تفي باملعيار بالغرض األساس���ي )الس���بب النهائي(، مبعىن أن تكون محاية البيئة هدفها 
الرئيسي. أما األفعال واألنشطة اليت يكون هلا أثر مفيد على البيئة ولكنها ختدم أهدافًا أخرى ال تقع حتت 
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بند محاية البيئة. ومن مث ُتستثىن من ميدان محاية البيئة األنشطة اليت، وإن كانت تفيد البيئة، هتدف بصورة 
رئيس���ية إىل س���د احتياجات تقنية أو إىل تلبية املتطلبات الداخلية من حيث الصحة واألمن ملنش���أة أو هيئة 

أخرى ذات عالقة.
وإن األنشطة اليت هي من قبيل توريد املياه أو توفري الطاقة أو املواد اخلام فتعترب يف جمال   -240-4
إدارة املوارد الطبيعية وُتستثىن من بند محاية البيئة. غري أن هذه األنشطة تعترب أنشطة يف عداد أنشطة محاية 
البيئة بقدر ما هتدف بصورة رئيسية إىل محاية البيئة. ومن األمثلة اهلامة على ذلك إعادة التدوير اليت ُتشمل 

بقدر ما ُتشكل بدياًل إلدارة النفايات.
تتألف نفقات محاية البيئة من جمموع النفقات )النفقات اجلارية والنفقات الرأمسالية(   -241-4
لصناع���ة يكون هدفها األساس���ي محاية البيئة، أي منع وتقليل وإزال���ة التلوث وكذلك أي تدهور آخر 
يف البيئ���ة. وتضم اس���تعماالت خدم���ات محاية البيئة )مث���ل معاجلة املياه العادم���ة(، وتكوين رأس املال 
لة، وعمليات نقل حمددة مل ترد يف الفئات  اإلمجايل حلماية البيئة، واس���تعماالت املنتجات املتصلة واملعدَّ
الواردة أعاله )مثل املنح االس���تثمارية، واملعونة الدولية، واهلبات، والضرائب املخصصة حلماية البيئة(. 
واملنتجات املتصلة هي املنتجات اليت يكون استعماهلا من ِقبل وحدات مقيمة استعمااًل مباشرًا وحصريًا 
خدمة هلدف من أهداف محاية البيئة، لكنها ال تشمل خدمات محاية البيئة اليت ينتجها نشاط من أنشطة 
لة )أو األنظف( بأهنا منتجات تفي باملعايري التالية: )أ( أهنا، من جهة،  محاية البيئة. وتعرَّف املنتجات املعدَّ
أقل تلويثًا من منتجات عادية مكافئة عند استهالكها و/أو التخلص منها )املنتجات العادية املكافئة هي 
املنتجات اليت توفر منفعة مشاهبة، باستثناء أثرها على البيئة(؛ و )ب( من جهة أخرى، أهنا أكثر تكلفة 
من املنتجات العادية املكافئة. وميكن أن تش���ري البلدان إىل حس���ابات نفقات محاية البيئة املسلسلة: دليل 
التجمي���ع، طبعة ع���ام 2002 )املفوضية األوروبية واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، 2002( 

للحصول على مزيد من التفاصيل.

بنود البيانات املراد اإلبالغ عنها دولياً  - دال 

ع البلدان على إتاحة اإلحصاءات الصناعية على مواقعها اإللكترونية أو نش���رها  تش���جَّ  -242-4
على صعيد دويل يف أسرع وقت ممكن بعد إتاحتها للمستخدمني الوطنيني.

بنود البيانات املراد اإلبالغ عنها دولياً بتواتر سنوي  -  1

يعطين���ا اجل���دول الرابع - 2 قائمة ببن���ود البيانات عن اإلحص���اءات الصناعية املوصى   -243-4
بنشرها على الصعيد الدويل بتواتر سنوي مع ذكر مستوى تفاصيلها.
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الجدول الرابع - 2

 قائمة ببنود البيانات املتعلقة باإلحصاءات الصناعية 

واملراد نرشها دولياً بتواتر سنوي

مستوى التفاصيلبند البيانات

 الحد األدنى ملستوى اإلبالغ

)بحسب مصطلحات 

التصنيف الصناعي الدويل 

املوّحد لجميع األنشطة 

االقتصادية، التنقيح 4(

الزمن الذي 

يمر )بعد 

انتهاء السنة 

املرجعية(

ألف - الديمغرافيا

التقسيم بحسب عدد املنشآت10-1

النشاط وفئة الحجم

عىل مستوى ثالثة أرقام 

لتقسيم األنشطة

عىل مستوى رقم واحد 

لتقسيم فئات الحجم

ً 18 شهرا

باء - التوظيف

مجموع عدد 1-2

األشخاص املوظفني

مقسوماً بحسب 

النشاط وفئة الحجم

عىل مستوى ثالثة أرقام 

لتقسيم األنشطة

عىل مستوى رقم واحد 

لتقسيم فئات الحجم

ً 18 شهرا

مقسوماً بحسب مجموع عدد املوظفني3-1-2

النشاط وفئة الحجم

عىل مستوى ثالثة أرقام 

لتقسيم األنشطة

عىل مستوى رقم واحد 

لتقسيم فئات الحجم

ً 18 شهرا

جيم - تعويضات املوظفني

أجور ومرتبات 1-3

املوظفني النقدية 

والعينية

مقسومة بحسب 

النشاط االقتصادي

18 شهراًعىل مستوى ثالثة أرقام

حاء - الناتج

الناتج اإلجمايل 1-8

)باألسعار األساسية(

مقسوماً بحسب 

النشاط االقتصادي

18 شهراًعىل مستوى ثالثة أرقام

ياء - القيمة املضافة

مجموع القيمة 1-10

املضافة )باألسعار 

األساسية(

مقسومة بحسب 

النشاط االقتصادي

18 شهراًعىل مستوى ثالثة أرقام

كاف - تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل

تكوين رأس املال 11-

الثابت اإلجمايل

مقسوماً بحسب 

النشاط االقتصادي

18 شهراًعىل مستوى رقم واحد
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مستوى التفاصيلبند البيانات

 الحد األدنى ملستوى اإلبالغ

)بحسب مصطلحات 

التصنيف الصناعي الدويل 

املوّحد لجميع األنشطة 

االقتصادية، التنقيح 4(

الزمن الذي 

يمر )بعد 

انتهاء السنة 

املرجعية(

ميم - البيئة

مقسومة بحسب نفقات حماية البيئة1-13

النشاط االقتصادي

18 شهراًعىل مستوى ثالثة أرقام

مجموع الطاقة كم 4-2-4

املستهلكة )تريليون 

جول(

مقسوماً بحسب 

النشاط االقتصادي

18 شهراًعىل مستوى ثالثة أرقام

مجموع املياه كم 3-1-3-4

املستخدمة )باملرت 

املكعب(

مقسوماً بحسب 

النشاط االقتصادي

18 شهراًعىل مستوى ثالثة أرقام

ينبغي، من أجل املقارنة الدولية، تقدمي املعلومات عن هذه املؤشرات سنويًا وينبغي أن   244-4
تشمل كامل سلسلة األنشطة الصناعية يف االقتصاد.

بنود البيانات املراد اإلبالغ عنها دولياً بتواتر ربع سنوي  -  2

يعطين���ا اجل���دول الرابع - 3 قائمة ببن���ود البيانات عن اإلحص���اءات الصناعية املوصى   245-4
بنشرها دوليًا بتواتر ربع سنوي وعلى مستوى تفاصيلها.

الجدول الرابع - 3

 قائمة بنود البيانات املتعلقة باإلحصاءات الصناعية 

واملراد نرشها دولياً بتواتر ربع سنوي

مستوى التفاصيلبند البيانات

 الحد األدنى ملستوى اإلبالغ

)بحسب مصطلحات 

التصنيف الصناعي الدويل 

املوّحد لجميع األنشطة 

االقتصادية، التنقيح 4(

الزمن الذي يمر 

)بعد انتهاء 

السنة املرجعية(

باء - التوظيف

مجموع عدد األشخاص 1-2

املوظفني

مقسوماً بحسب 

النشاط االقتصادي

3 أشهربمستوى رقمني اثنني

مقسوماً بحسب مجموع عدد املوظفني3-1-2

النشاط االقتصادي

3 أشهربمستوى رقمني اثنني

جيم - تعويضات املوظفني

أجور ومرتبات املوظفني 1-3

النقدية والعينية

مقسومة بحسب 

النشاط االقتصادي

3 أشهربمستوى رقمني اثنني
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مستوى التفاصيلبند البيانات

 الحد األدنى ملستوى اإلبالغ

)بحسب مصطلحات 

التصنيف الصناعي الدويل 

املوّحد لجميع األنشطة 

االقتصادية، التنقيح 4(

الزمن الذي يمر 

)بعد انتهاء 

السنة املرجعية(

الم - الطلبات

مقسومة بحسب الطلبات الجديدة الواردة1-12

النشاط االقتصادي

3 أشهربمستوى رقمني اثنني

مقسومة بحسب الطلبات غر املنفذة2-12

النشاط االقتصادي

3 أشهربمستوى رقمني اثنني

فهرس اإلنتاج الصناعي

مقسوماً بحسب فهرس اإلنتاج الصناعي

النشاط االقتصادي

3 أشهربمستوى رقمني اثنني



الجزء الثاني

اإلرشاد من أجل التنفيذ
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الفصل الخامس

مؤرشات األداء

مؤشرات األداء واستخدامها  - ألف 

أدى تزايد الطلب على سلسلة واسعة من البيانات عن تقدير االهتمامات االستراتيجية   1-5
ألصح���اب املصاحل التجارية، مثل الرحبي���ة، واإلنتاجية، والكفاءة، إىل اهتمام مكثف بتدابري األداء. وجتعل 
مؤش���رات األداء من املمك���ن تقييم أداء الوحدات املنتجة وتقييم مدى ج���ودة أداء القطاع الصناعي فيما 

يتصل بالقطاعات االقتصادية األخرى على صعيد االقتصاد الوطين وعلى الصعيد الدويل.
ميك���ن أن تك���ون املعلومات اليت ُجمعت باس���تخدام بنود البيانات ال���وارد وصفها يف   -2-5
الفصل الرابع مفيدة يف حتليل أداء الوحدات املنتجة، لكن اس���تغالهلا املباش���ر يف السياس���ة أو يف القرارات 
اإلداري���ة م���ا زال حمدودًا إىل حد ما. وُيناقش هذا الفصل املؤش���رات لرصد وقياس األداء اإلمجايل للقطاع 

الصناعي ككل وأداء أقسامه.
نظ���رًا إىل تن���وع حاجات املس���تخدمني وإىل حقيقة أنه ميك���ن أن تتغري هذه احلاجات   -3-5
على مر الزمن، يس���تحيل وضع قائمة قطعية مبؤش���رات األداء اليت ميكن تطبيقها يف مجيع البلدان ويف مجيع 
الظروف. ويستدعي النهج املتخذ يف هذا املنشور، بداًل من ذلك، وصف أهداف مؤشرات األداء املتصلة 
باألنش���طة الصناعية، واملبادئ الرئيسية اليت حتكم كيفية تطويرها، وأفضل طريقة الستخدامها وتفسريها، 
ووضع قائمة مبؤشرات األداء العملية اليت هي أكثر ما تكون استعمااًل. وهذه املؤشرات، كما هي معرَّفة، 

تنطبق على سلسلة عريضة من الوحدات/األنشطة.

أهداف مؤرشات األداء  - باء 

مؤش���ر األداء، من حيث املبدأ، إحصائية متصلة بالسياسة العامة تعطي مؤشرًا ألحوال   -4-5
أي ج���زء م���ن االقتصاد وكيفية أدائه وظائفه، مبا يف ذلك القط���اع الصناعي أو وحداته. وميكن أن يكون 
مؤشر األداء، من الناحية العملية، أي نسبة تلّخص قياسني هامني اثنني أو أكثر وتكون مرتبطة بأداء وحدة 

أو قطاع.
مؤشرات األداء هي أيضًا أداة قوية لعرض معلومات معقدة بطريقة تركيبية. وهي تعمل   -5-5
مبثابة وس���يلة مبس���طة لتلخيص املعلومات وإبالغها إىل صنَّاع القرار، وحمللي السياس���ة العامة، والباحثني، 

واجلمهور.
إن مؤشرات األداء، بوصفها أداة لقياس األداء اإلمجايل للقطاع الصناعي من االقتصاد،   -6-5
تس���اعد رامسي السياس���ة واملخططني االقتصاديني على رصد وتقييم مدى فعالية تنظيم النش���اط الصناعي، 
وتعيني املجاالت املحتملة للتحسني، والتمكني من اختاذ القرارات االستراتيجية القائمة على معرفة أفضل، 

فيما يتعلق باستراتيجية التنمية يف املستقبل.



التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية 2008  114

تس���اعد مؤشرات األداء أيضًا العاملني يف األعمال التجارية. وتستطيع املحال التجارية   -7-5
باس���تخدامها هلا أن تقّيم بس���رعة بيئة األعمال التجارية اليت تعمل فيها. وتسمح مؤشرات األداء للمنتجني 
بتطوي���ر برام���ج قياس أدائهم، وبتعري���ف أهدافهم طويلة األجل من األداء ووض���ع هذه األهداف، وقياس 
تقدمه���م. وميكن أن ت���ؤدي إدارة األداء واإلبالغ عنه إىل إعطاء فوائد كبرية للمحالت التجارية، كزيادة 

الكفاءة بواسطة ختفيض وإدارة املوارد، وزيادة اإلنتاج، وحتسني السمعة لدى الزبائن.
يتص���ل كل مؤش���ر من مؤش���رات األداء، ضمن���ًا، أو صراحًة، بوح���دة منتجة معينة:   -8-5
كمؤسس���ة، أو منش���أة، أو صناعة، أو قطاع، أو االقتصاد بأس���ره. وإن مؤشرات األداء أداة مناسبة أيضًا 
لألكادميي���ني والباحثني الذين يس���تخدموهنا إلجراء مقارن���ات عرب البلدان والصناع���ات وعلى مر الزمن، 

ولتعيني العوامل اليت تؤدي إىل أداء أفضل.

أنواع مؤرشات األداء  - جيم 

ميكن تقسيم مؤشرات األداء بوجه عام إىل ثالثة أنواع، هي: )أ( معّدالت النمو، )ب(   -9-5
مؤشرات الّنسب، )ج( مؤشرات ال�ِحصص. وميكن أن تعترب هذه املؤشرات جزًءا من برنامج اإلحصاءات 
الصناعية وميكن أن ُتحس���ب على مس���توى )جمموعة( ثالثة أرقام من مستويات التصنيف الصناعي الدويل 

املوّحد جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4، بتواتر ربع سنوي.
ن من تقييم السالسل الزمنية.  معظم مؤشرات األداء هلا ُبعد مقارن أو نقطة مرجعية متكِّ  -10-5
وميكن للمحال التجارية، وذلك يتوقف على أمهية البيانات وتوافرها، من جتميع ومتابعة بعض املؤش���رات 
يومي���ًا )مث���ال ذلك جمموع املبيعات(، بينما ميكن أن تدرس حمال جتارية أخرى هذه املؤش���رات ش���هريًا، 

)كنسب املخزونات إىل املبيعات(، أو ربع سنوي أو سنويًا.
أفضل استعمال ملؤش���رات األداء هو استعماهلا لقياس األداء اإلمجايل للقطاع الصناعي   -11-5
)أو أي قطاع آخر من قطاعات االقتصاد(، أو هيكله أو عملياته املستمرة؛ لذلك لن يكون من املستصوب 
التضحية هبذا اهلدف ملجرد حتقيق جتميع مفّصل جدًا وحتليل يف مؤش���رات األداء ليس���ت ذات أمهية كبرية 
ولكنها تتطلب كثري من البيانات اإلضافية. والغرض من اس���تغالل مؤش���رات األداء هو الوصول إىل فهم 

ألداء واجتاهات القطاع الصناعي بوجه عام، بطريقة منّسقة وقابلة للمقارنة على الصعيد الدويل.
بنود البيانات اليت نوقش���ت يف الفصل الرابع تس���مح بتجميع مؤش���رات مفيدة لقياس   -12-5
األداء اإلمج���ايل للقط���اع الصناعي من االقتصاد. وميكن جتميع عدة مؤش���رات باس���تخدام املعلومات اليت 
ع  ُجمعت يف بنود البيانات الوارد وصفها يف الفصل الرابع؛ وترد بعض املؤش���رات املش���تركة اليت تش���جَّ

البلدان على جتميعها فيما يلي أدناه.

معدالت النمو  -  1

نمو القيمة املضافة )أ( 

تش���ّكل النس���بة املئوية للتغيري )ربع الس���نوي( للقيمة املضافة يف النش���اط الصناعي )أو   -13-5
القيمة املضافة يف أي نش���اط اقتصادي آخر( نس���بة منو القيمة املضافة. وُيعرب عنها يف معّدل منو حس���ايب 

كما يلي Yt/Yt-1( -1( حيث Y تشري إىل القيمة املضافة و t تشري إىل الفترة الزمنية.
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نمو الوظائف يف القطاع الصناعي )ب( 

منو الوظائف يف األنشطة الصناعية هو النسبة املئوية للتغري السنوي )أو الشهري، أو ربع   -14-5
السنوي( لعدد األشخاص املوظفني )بند البيانات 2-1( من القطاع الصناعي. وميكن جتميع هذه البيانات 

حبسب األنشطة االقتصادية، وحبسب نوع اجلنس، وحبسب فئة حجم املؤسسات.

مؤرشات النِّسب  -  2

الناتج لكل شخص موظف )أ( 

ُيحصل على الناتج لكل ش���خص موظف بتقس���يم جمموع الناتج، كما هو معّرف يف   -15-5
البن���د 8-1، على عدد األش���خاص املوظفني )البند 2-1(. وهو يبني الص���ورة الزمنية فيما يتعلق بكيفية 
اس���تخدام اليد العاملة اس���تخدامًا منتجًا لتوليد الناتج. وُيستخدم هذا املؤشر يف تتبع االحتياجات العمالية 
لكل وحدة من الناتج. وهو يعكس التغري يف مكافئ اليد العاملة من اإلنتاج حبس���ب الصناعة، وميكن أن 

يساعد على حتليل املتطلبات العمالية حبسب الصناعة.
هذا املؤش���ر س���هل قياسه لكن فيه نواقص، ألنه يتأثر مبصدر ناتج اليد العاملة وال�ِحصة   -16-5
املتغرية للعاملني يف دوام جزئي من بني القوة العاملة. وتنشأ هذه النواقص، مثاًل، نتيجة إلرسال العمل إىل 
اخلارج وهي ال تعكس أيضًا التغريات يف اخلصائص الفردية للقوة العاملة. ومثة طريقة لتصحيح العمل يف 

دوام جزئي وهي أن يؤخذ يف احلسبان عدد ساعات العمل ال�ُمنجزة.

الناتج لكل ساعة عمل منجزة )ب( 

التعداد البس���يط لألشخاص املوظفني خيفي تغريات يف متوسط ساعات العمل ال�ُمنجزة   -17-5
نتيجة لتطور العمل بدوام جزئي أو آثار التنوعات يف العمل بدوام جزئي، أو عدم وجود عمل، أو تغريات 
يف الس���اعات املعيارية. وأنس���ب طريقة لقياس ناتج العمال أو مدخالت العمال يف عملية اإلنتاج هي عدد 
ساعات العمل ال�ُمنجزة. وميكن احلصول على الناتج لكل ساعة عمل ُمنجزة بتقسيم جمموع الناتج )البند 

8-1( على جمموع ساعات العمل ال�ُمنجزة )البند 2-5( للحصول على هذا الناتج.

القيمة املضافة لكل شخص موظف )ج( 

هذا املؤشر هو نسبة جمموع القيمة املضافة )البند 10-1( إىل جمموع عدد األشخاص   -18-5
املوظف���ني )البن���د 2-1(. وإن تقدي���ر القيمة املضافة لكل ش���خص موظ���ف هو الطريقة الش���ائعة لتقدير 

االجتاهات يف إنتاجية العمال جلميع االقتصاد أو لكل نشاط اقتصادي.

نسبة الطلبات الواردة إىل الشحنات )د( 

5-19- هذا املؤشر هو نسبة الطلبات الواردة )البند 12( إىل جمموع الشحنات أثناء الفترة )البند 
5 )أ((. وه���ذا املؤش���ر مفيد لرصد االجتاهات دون الس���نوية. وميكن مجع بيان���ات عن الطلبات يف فروع 
خمتارة من فروع الصناعة يف االس���تقصاءات دون الس���نوية. وميكن مجع البيان���ات عن الطلبات يف الفئتني 

التاليتني:
الطلبات اجلديدة الواردة. يعرَّف هذا البند بأنه القيمة اجلارية جلميع الطلبات الواردة أثناء  )أ( 

الفترة املرجعية؛



التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية 2008  116

الطلبات غري املنفذة يف هناية فترة االس���تقصاء. يعّرف هذا البند بأنه القيمة اجلارية جلميع  )ب( 
الطلبات املعلقة يف هناية فترة االس���تقصاء. فقيمة الطلبات غري املنفذة يف بداية الفترة زائدًا 
قيمة “الطلبات اجلديدة الواردة” أثناء الفترة، ناقصًا املبيعات أو الش���حنات أثناء الفترة، 

تساوي قيمة الطلبات غري املنفذة يف هناية الفترة.

نسبة املخزونات إىل الشحنات )هـ( 

نسبة املخزونات إىل الشحنات هي عالقة قيم املخزونات )البند 6( مبجموع الشحنات   -20-5
)البند 5 )أ(( أثناء الفترة. والنس���بة أكثر أمهية كمؤش���ر يف األجل القصري، وإن كان ميكن حس���اهبا يف أي 

فترة زمنية.

كثافة استخدام الطاقة بحسب النشاط )و( 

هذا املؤش���ر، ال���ذي يقيس كثافة اس���تخدام الطاقة من حيث كمية الطاقة املس���تهلكة   -21-5
)مقيس���ة بتريليونات اجلول( للوحدة من القيمة املضافة، ميكن أن ُتس���تمد باعتبارها نس���بة جمموع الطاقة 
املس���تهلكة )البن���د كم 4-2-4( إىل جمم���وع القيمة املضافة )البند 10-1(. وتبني اجتاهات املؤش���ر إىل 
االخنفاض أن الصناعة يف حتس���ني كفاءة اس���تخدامها للطاقة وهي من مث تقرن النمو االقتصادي باستهالك 
الطاق���ة. وإن حتس���ني كف���اءة الطاقة له أثر مفيد على أم���ن الطاقة وخيفض الضغوط عل���ى البيئة اآلتية من 

األنشطة االقتصادية.

نسبة استخدام املياه بحسب النشاط االقتصادي )ز( 

يقي���س ه���ذا املؤش���ر كثاف���ة اس���تخدام املي���اه م���ن حي���ث حجم امل���اء ل���كل وحدة   -22-5
 م���ن القيم���ة املضاف���ة وميك���ن أن ُيس���تنتج م���ن نس���بة كمية جمم���وع املي���اه املس���تخدمة )باملت���ر املكعب

)البند كم 4-3-1-3(( إىل جمموع القيمة املضافة )البند 10-1(. وهو، كمؤشر على ضغط االقتصاد 
عل���ى امل���وارد املائية، يبني على مر الزمن ما إذا كان البلد يدير فصل اس���تخدام املياه عن النمو االقتصادي 
إدارة صحيح���ة. ويقدم املؤش���ر أيضًا معلومات عن التقدم املحرز يف تنفي���ذ خطط متكاملة إلدارة املوارد 
املائية. ويعّرف هذا املؤشر بعدد األمتار املكعبة من املاء املستخدم لكل وحدة من وحدات القيمة املضافة 
)ب���دوالرات الواليات املتحدة األمريكية( حبس���ب النش���اط االقتصادي. يتألف جمموع املياه املس���تخدمة 
لنش���اط اقتص���ادي م���ن جمموع: )أ( كمية املياه املس���تخرجة من البيئة إما بصورة دائم���ة أو بصورة مؤقتة 
لالستعمال اخلاص )البند كم 4-3-1-1( و )ب( كمية املياه املشتراة )البند كم 4-3-1( مطروحًا منه 

)ج( كمية املياه املبيعة )البند كم 2-1-3-4(.

نسبة نفقات حماية البيئة إىل القيمة املضافة )ح( 

هذا املؤشر، كما يشري امسه، ُيحسب باعتباره نسبة نفقات محاية البيئة )البند 13( اليت   -23-5
تتحملها الوحدة املنتجة إىل جمموع القيمة املضافة املوّلدة )البند 10-1( أثناء الفترة املرجعية. ويقيس هذا 

املؤشر جهود الصناعة املبذولة يف محاية البيئة.
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مؤرشات الحصص  -  3

حصة القيمة املضافة للنشاط االقتصادي من مجموع القيمة املضافة )أ( 

يعكس هذا املؤش���ر القيمة املضافة املوّلدة من حس���اب النشاط الصناعي )أو أي نشاط   -24-5
اقتصادي آخر( كنس���بة من جمموع القيمة املضافة لالقتصاد. وعندما ُيحس���ب هذا املؤشر جلميع األنشطة 
االقتصادية، ُيعطي صورة للتكوين اهليكلي لالقتصاد ويبني مس���امهة األنش���طة االقتصادية الفردية يف الناتج 

املحلي اإلمجايل.

الوظائف يف النشاط الصناعي كحصة من مجموع الوظائف )ب( 

يعمل هذا املؤش���ر مبثابة أداة مفيدة لتقدير جتزئة س���وق العمل واجتاهاته. وهو ُيحسب   -25-5
باعتباره نس���بة جمموع عدد األش���خاص املوظفني يف أنش���طة الصناعة )أو أي نش���اط اقتصادي آخر( إىل 

جمموع عدد األشخاص املوظفني يف االقتصاد ككل.
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الفصل السادس

مصادر البيانات وطرق تجميع البيانات

مصادر البيانات  - ألف 

إلنت���اج خمرجات البيانات الالزمة، حيتاج املكت���ب اإلحصائي إىل مجع وحتويل بيانات   -1-6
أساس���ية من الوحدات املؤسسية - الش���ركات، والوحدات احلكومية، واألسر املعيشية، واملؤسسات غري 
اهلادفة للربح اليت ختدم اأُلسر املعيشية - يف أدوارها كمنتجني ومستهلكني ومستثمرين، وكاسيب إيرادات، 
إخل. توجد آلية أساس���ية جلمع البيانات االقتصادية: )أ( ضمان الوصول إىل البيانات اليت ُجمعت من قبل 
ألغ���راض إدارية، و )ب( إجراء اس���تقصاء مباش���ر من ِقَبل املكتب اإلحصائي. غ���ري أنه يف تلكما احلالتني 
يك���ون امل���وردون األصليون للبيانات هم أنفس���هم، وهم الوحدات املؤسس���ية، وتك���ون املصادر األصلية 

للبيانات هي نفسها، وهي الِسجالت اليت حتتفظ هبا هذه الوحدات.

املصادر اإلدارية  -  1

تقام العمليات اإلدارية استجابة لتشريع أو الئحة. وُتسفر كل الئحة )أو جمموعة لوائح   -2-6
ذات صلة( عن ِس���جل للوحدات املؤسس���ية - املنشآت، واألشخاص، إخل. - ملزمة بتلك الالئحة، وعن 
���جل والبيانات بصورة مجاعية  بيان���ات ناجت���ة عن تطبيق تلك الالئحة. ويش���ري املكتب اإلحصائي إىل السِِ
باعتباره���ا املصدر اإلداري. وحتتفظ الس���لطات اإلدارية بِس���جالت الوحدات اس���تجابة ملتطلبات إدارية 
وِضعت نتيجة لتش���ريع أو ألغراض داخلية حمضة، بغية مس���اعدة الوحدات على إدارة عملياهتا. وميكن أن 

تستخدم املكاتب اإلحصائية البيانات الناشئة عن هذا املصدر اإلداري.
ترد فيما يلي أدناه ميزات الِسجالت اإلدارية وحدودها كمصدر جلمع البيانات:  -3-6

امليزات الرئيسية للمصدر اإلداري:
التغطية الش���املة للس���كان الذين تنطبق عليهم العملية اإلدارية وعدم االستجابة اليت ُيفهم  )أ( 

أهنا ضئيلة جدًا؛
جتنُّ���ب ع���بء اإلجابة: الوحدات اليت جتيب على االس���تبيان تتي���ح املعلومات كجزء من  )ب( 

إجرائها اإلداري؛
أرخص للمكتب اإلحصائي أن حيصل على البيانات من مصدر إداري من أن ُيجري هو  )ج( 

استقصاًء، وإن كان يف بعض احلاالت يكون جتهيز هذه البيانات أكثر كلفة؛
ال توجد أخطاء يف اختيار العينة؛ )د( 

ميكن أن تكون البيانات املبّلغ عنها أكثر دقة بسبب الفحوص املكثفة اليت جتريها السلطات  )ه�( 
اإلدارية على البيانات.
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املساوئ الرئيسية للمصدر اإلداري:
التفاوت بني املفاهيم اإلدارية واملفاهيم اإلحصائية: نظرًا إىل أن العمليات اإلدارية ليست  )أ( 
حتت س���يطرة املكتب اإلحصائي، تتفق املفاهيم املتعلقة باملنوعات والوحدات فيما يتصل 
بتغطي���ة البيانات، ومضموهنا، ونوعيتها، واتس���اقها مع األه���داف اإلدارية. وهذا حيد من 

استخدام البيانات اإلدارية ألغراض التقدير والتحليل اإلحصائيني؛
رداءة التكام���ل مع البيانات األخرى للنُظم اإلحصائية: هذه مش���كلة ال س���يما عندما ال  )ب( 
تتطاب���ق الوحدات اإلدارية مع الوحدات اإلحصائية إما بس���بب اختالفات يف املفاهيم أو 
���جل اإلداري  بس���بب اختالف يف أرقام التعليم. حىت وإن كانت املنوعات القائمة يف السِِ
تتف���ق اتفاقًا تامًا مع احتياجات املكتب اإلحصائي، ميكن أن حتول مش���كلة مطابقة دون 

إمكانية استخدامها؛
املخاطر فيما يتعلق باالس���تقرار: العمليات اإلدارية خاضعة للتغري اس���تجابة لتشريع جديد  )ج( 
دون أن يكون مثة اعتبار كبري )أو أي اعتبار( لألثر على السلسلة اإلحصائية. ورمبا يسبب 

ذلك حتيزًا منهجيًا؛
ح���ىت عندما تفحص الس���لطات اإلدارية البيانات، فهي تركز بوج���ه عام على املتنوعات  )د( 
اليت هتم عملياهتا اإلدارية. ورمبا ال تطبق نفس املس���توى من الدقة على املتنوعات اليت هتم 

اإلحصائيني؛
رمبا تصبح البيانات متاحة فقط بعد تأخرات غري مقبولة؛ )ه�( 

القيود القانونية املتعلقة بالوصول إىل البيانات وسريتها. )و( 
ال ينبغ���ي جتاهل املصدر اإلداري كمصدر بديل جلمع البيانات، ألنه ميكن أن يس���اعد   -4-6
كثريًا على تقليل عبء اإلجابة وتكاليف إجراء االس���تقصاء إىل حد كبري. وإن امليزات والس���يئات النسبية 
اليت ُذكرت أعاله ليس���ت هلا أي قيمة مطلقة. وإن مس���ألة ما إذا كانت تنطبق وإىل أي حد تنطبق تتوقف 
على الوضع املحدد. ولذلك ينبغي أن ُيفهم االستعراض بأنه يقّدم قائمة بنود ميكن أن تستخدم يف عملية 

اختاذ القرارات.
جلع���ل البيانات اآلتية من مص���در إداري أكثر فائدة لإلحصائيني، من الضروري حتقيق   -5-6
التوافق يف املفاهيم ونظام التصنيف بني األنواع املختلفة من اإلحصاءات. ولتحقيق ذلك من األمهية مبكان 
أن ينّسق اإلحصائيون العاملون يف فروع خمتلفة من احلكومة أعماهلم يف وضع معايري إحصائية وطنية. وقد 
حتق���ق ذلك بنجاح يف كث���ري من البلدان. فالبيانات املالية التجارية يف فرنس���ا، مثاًل، ُتعد منذ عام 1947 
مبش���اركة املكتب اإلحصائي الوطين الفرنسي ووزارة املالية لكي ختدم أغراض جباية الضرائب واألغراض 

.)Augeraud and Chapron, 2000( اإلحصائية على حد سواء
لإلحصاءات الصناعية، يعترب املصدر اإلداري احلكومي هو املصدر األساس���ي لإلنتاج   -6-6
واإلحصاءات املالية املتعلقة باملنش���آت العمومية وأش���باه الشركات العمومية. يضاف إىل ذلك أن املصادر 
اإلداري���ة احلكومية، كس���جالت الضرائب ميكن أن تكون املصدر األساس���ي لإلنتاج واإلحصاءات املالية 

للمنشآت اخلاصة الوطنية، واملنشآت اليت تسيطر عليها جهات أجنبية، ومنشآت األسر املعيشية.
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مصادر البيانات اإلدارية اليت يسيطر عليها القطاع اخلاص
باإلضاف���ة إىل اس���تخدام مص���ادر البيانات اإلدارية املنش���أة تلبية لتش���ريع و/أو لوائح،   -7-6
ميك���ن أن حتصل املكاتب اإلحصائية عل���ى بيانات معينة من مورِّدي بيانات يف القطاع اخلاص 21. ويعمل 
موردو البيانات من القطاع اخلاص على أس���اس جتاري؛ ولذلك ينطوي حتويل البيانات منهم إىل املكاتب 
اإلحصائي���ة على عقد ودفع أتعاب. وميك���ن أن تكون البيانات املجموعة من مورِّدي البيانات من القطاع 
ص هذه البيان���ات بدقة من حيث نطاقها  اخل���اص تكمل���ة هامة للمكاتب اإلحصائية. غري أن���ه ينبغي تفحُّ

وتغطيتها وال تعترب مفيدة إالَّ عندما يتبني أهنا ذات نوعية مقبولة.

دراسات استقصائية إحصائية  -  2

البيانات اإلدارية وحدها ليست كافية لتحليل األنشطة الصناعية يف االقتصاد. وميكن،   -8-6
بداًل من ذلك، مجع املعلومات الالزمة من ِقَبل املكتب اإلحصائي مباشرة من الوحدات املعنية. وميكن أن 
يتم ذلك إما بتعداد مجيع الوحدات يف السكان )تعداد السكان( أو طلب إجابات من ِبضع وحدات متثيلية 

ُتختار علميًا من السكان )االستقصاء بالعينة(.
ُتس���تخدم تقنيات تعداد السكان واالستقصاء بالعينة على حد سواء جلمع اإلحصاءات   -9-6
الصناعية. ومن البديهي أن هنج تعداد الس���كان، الذي يغطي جمموع الوحدات اإلحصائية لنوع معني من 
أنواع املواد، يستهلك وقتًا طوياًل ويكّلف موارد كثرية ويستخدم عادة لتوليد إحصاءات صناعية بفترات 
أقل تواترًا، مبعىن اإلحصاءات اليت تكون الزمة لفترات أطول من الزمن. وأما تقنية االستقصاء بالعينة، من 
جه���ة أخرى، فهي وس���يلة أقل تكلفة جلمع بيانات بقصد توليد إحص���اءات صناعية بالدرجة املطلوبة من 
الدقة وبصورة أكثر تواترًا على فترات أقصر. والواقع أنه حىت يف البلدان اليت تستخدم هنج تعداد السكان، 
ال تطبَّق إالَّ على جزء من اإلحصاءات الصناعية، ومثال على ذلك مجيع الش���ركات الكبرية ويغطى باقي 
الوحدات باالستقصاءات بالعينة. وأي�ًّا كان النهج املتّبع من املهم أن تسّجل مجيع الوحدات اإلحصائية.

يتم التغلب على نقاط الضعف املتأصلة يف البيانات اإلدارية، فيما يتعلق باملفهوم وتغطية   -10-6
الوحدات اإلحصائية والسكان املستهدفني كوسيلة جلمع البيانات ألن ختطيط االستقصاء بالعينة وتنفيذه، 

ومجع البيانات، واإلجراءات التحضريية كلها تتم حتت سيطرة املكتب اإلحصائي.
تنبع مس���اوئ هنج االستقصاء من حقيقة أنه يس���تخدم موارد كثرية )من الناحية املالية   -11-6
ومن حيث القوة البش���رية(، ويضاف إىل ذلك عبء اجلهات اليت س���ترد على االس���تبيان، وارتفاع نس���بة 
الوح���دات ال���يت ال ت���رد واألخطاء اليت حتدث يف اختيار العينات. ومثة مش���كلة أخ���رى وهي أن اجلهات 

املستجيبة يف الواقع رمبا ال تثق بشرط السرية.
يوجد نوعان من االستقصاءات رمبا يكونان مناسبني جلمع البيانات باستقصاء صناعي،   -12-6
وذل���ك يتوقف على الوحدات املأخوذة منها العينات و/أو يتم االتصال هبا. ومها اس���تقصاءات املنش���آت 
وكذلك االس���تقصاءات املختلطة بني اأُلس���ر املعيش���ية واملنش���آت. ويتوقف اختيار نوع االستقصاء املراد 

إجراؤه الستقصاء صناعي على النظام اإلحصائي للبلد وعلى املوارد املتاحة ملكتبه اإلحصائي.
اس���تقصاءات املنش���آت هي االس���تقصاءات اليت تكون فيها الوحدات اليت تؤخذ منها   -13-6
العينات منش���آت )أو وحدات إحصائية تنتمي إىل تلك املنش���آت( بصفتها الوحدات املقّدمة للتقارير اليت 
تؤخ���ذ منه���ا البيانات، وباعتبارها وحدات املراقبة اليت تؤخذ عنها البيانات. ويف االس���تقصاء املختلط بني 
اأُلس���ر املعيش���ية واملنشآت، ختتار عينة من اأُلسر املعيشية وُتسأل كل أس���رة عما إذا كان أي من أفرادها 
ميلك أو يدير منشأة غري ذات شخصية اعتبارية. وُتستخدم قائمة املنشآت املجّمعة هبذه الطريقة باعتبارها 

من األمثلة عـىل موردي البيانات من   21

القطاع الخاص؛ ضن و برادسرتيت 

اململكـة  يف   )Dun and Bradstreet(

املتحدة لريطانيـا العظمى وآيرلندا 

الشمالية.
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أساسًا الختيار املنشآت املراد مجع البيانات منها يف النهاية. وإن االستقصاءات املختلطة بني اأُلسر املعيشية 
واملنش���آت مفيدة لتغطية املنش���آت غري ذات الشخصية االعتبارية )أو التابعة لألسر املعيشية( وهي متعددة 

إىل حد ال يتسىن معه تسجيلها بسهولة.
إن وجود إطار معاينة للوحدات اإلحصائية ش���رط أساس���ي مسبق إلجراء االستقصاء،   -14-6
ألن اإلطار يوفر أساس���ًا اختي���ار العينات من بني الوحدات. وميكن أيضًا تصنيف االس���تقصاءات، وهذا 
يتوقف على مصدر إطار املعاينة، إما أن يكون استقصاًء قائمًا على أساس القوائم أو استقصاًء قائمًا على 
لية من قائمة منشآت موجودة  أس���اس املناطق. ففي االستقصاء القائم على أساس القوائم ُتختار العينة األوَّ
من قبل؛ أما يف االس���تقصاء القائم على أس���اس املناطق، من جهة أخرى، فتكون وحدات املعاينة األّولية 
جمموعة من املناطق اجلغرافية. وبعد إجناز مرحلة واحدة أو أكثر من مراحل االختيار، تعرَّف عينة املناطق 
يف إطار املنشآت أو األسر الواردة أمساؤها يف القائمة. ومن هذه القائمة ُتختار العيِّنة وجتمع منها البيانات.
س���يكون لدى البل���دان مرونة يف اختيار مصادر البيانات األكث���ر مالءمة هلا، بناًء على   -15-6
املمارس���ات اليت يدّعمه���ا نظامها اإلحصائي وبناًء على املوارد املتاحة هل���ا. وينبغي أن يكون تقليل عبء 

اإلجابة هدفًا هامًا للمكاتب اإلحصائية الوطنية عندما ُتصمم االستقصاءات الصناعية وجتريها.
لكل نوع من أنواع االس���تقصاءات خصائص خاصة به واستخدامات مالئمة له، كما   -16-6

يرد وصفها فيما يلي أدناه.
دراسات استقصائية للمنشآت )أ( 

ُيفترض مس���بقًا لدى إجراء استقصاءات املنش���آت وجود إطار معاينة للمنشآت. وإن   -17-6
إطار معاينة املنش���آت العاملة يف األنش���طة االقتصادية ذات الصلة ميكن احلصول عليه من س���جل املحالِّ 
التجارية، إذا مل يكن هذا الِس���جل موجودًا لدى املكتب اإلحصائي لدعم سلس���لة من االس���تقصاءات. 
ويف حالة البلدان اليت ال حتتفظ بس���جل ج��ار ومس���تحدث للمح������الِّ التجارية، يوصى بأن توضع قائمة 
الس���تخدامها إط���ارًا للمعاينة، ُتخت���ار من أحدث تعداد اقتص���ادي ُأجري يف البلد. ويف حالة اس���تقصاء 
املنش���آت القائم على أس���اس املناطق، ُتختار عينة من املناطق أواًل، مث ُتعدد املناطق املختارة لغرض جتميع 
قائمة منش���آت تعمل يف املنطقة اليت تكون مبثابة إطار معاينة الختيار املنش���آت اليت سُتدرج يف العّينة ومجع 
ل على االستقصاءات  البيانات الالزمة منها. وإن اس���تقصاءات املنش���آت القائمة على أس���اس القوائم ُتفضَّ

القائمة على أساس املناطق لألسباب التالية:
االس���تقصاء القائم على أس���اس القوائم أكثر كفاءة من منظور أخذ العينات. ألن النهج  )أ( 
القائ���م على املناط���ق ينطوي على أخذ عينات من املجموع���ات، أي عينة أكرب من العينة 

الالزمة لالستقصاء القائم على أساس القوائم لتحقيق مستوى الدقة املطلوبة؛
ح أن يكون من  رمبا يكون من الصعب تعداد املنش���آت داخل منطقة معينة. ومع أنه يرجَّ )ب( 
الس���هل تعريف كثري من املنش���آت، يصعب يف العادة تعيني املنش���آت القائمة على أساس 

اأُلسر املعيشية واليت جتري أعماهلا يف داخ���ل اأُلسرة أو ال يكون هلا موقع حمدد؛
االحتفاظ بقائمة منش���آت بواس���طة الِس���جل التجاري املتعدد األغ���راض أقل تكلفة من  )ج( 

االحتفاظ بقائمة على أساس املناطق؛
إن أخذ العينات على أس���اس املناطق غري مالئم للمنش���آت الكبرية احلجم أو املتوس���طة  )د( 
احلجم اليت تعمل يف بضع مناطق، بس���بب صعوبة مجع البيانات فقط من أقس���ام املنشآت 
اليت تقع يف املنطقة املختارة فعاًل. عالوة على ذلك، يعترب من املفضل عادة، لتجنب إمهال 
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أجزاء من املنش���أة عن غري قصد، مجع البيانات من املنش���أة ككل، ال من جمرد جزء منها 
فقط.

ُيس���تخدم هنج استقصاء املنش���آت القائم على أساس املناطق جلمع بيانات من املنشآت   -18-6
الصغرية واملتناهية الصغر اليت تعمل بوجه عام يف أجزاء االقتصاد غري الرمسية أو غري املنظمة. وال توجد يف 

العادة قائمة مرضية هبذه املنشآت.
دراسات استقصائية مختلطة لألرس املعيشية - املنشآت )ب( 

يف االس���تقصاءات املختلطة بني اأُلس���ر املعيشية واملنش���آت، تكون الوحدات املأخوذة   -19-6
لية هي األس���ر املعيش���ية، لكن وحدات املراقبة النهائية هي املنش���آت.  منها العينات والوحدات املبلِّغة األوَّ
وختتار يف االستقصاءات املختلطة بني اأُلسر املعيشية واملنشآت عينة من األسر املعيشية، مث ُتسأل كل أسرة 
إن كان أي من أفرادها صاحب عمل جتاري، أي أن يكون املالك الوحيد أو شريكًا يف منشأة غري ذات 
ش���خصية اعتبارية. مث ُتجمع بيانات من كل املنش���آت املعرَّفة على هذا النحو )أو عينة منها( - إما ف�ورًا 
م��ن اجله��ة املجيب��ة بالنياب��ة ع��ن املنشأة أو يف مرحل���ة الحق��ة من مراحل مج���ع البيانات. وبذلك يكون 
اجل�انب الذي مييز االس���تقصاء املختلط لألس���ر املعيشية - املنشآت عن استقصاء اأُلسر املعيشية هو حقيقة 
أنه جيمع املعلومات عن املنشآت يف حد ذاهتا، بينما استقصاء اأُلسر املعيشية جيمع معلومات عن األشخاص 

املوجودين يف اأُلسرة املعيشية، ورمبا تشمل هذه املعلومات املسامهات الشخصية يف املنشآت.
ميكن زيادة كفاءة االس���تقصاء املختلط بني األس���ر املعيش���ية، واملنش���آت باس���تخدام   -20-6
ز  املعلومات الواردة عن خصائص اأُلس���ر املعيش���ية اليت ُتجمع يف مرحلة إعداد القوائم، وكذلك عن تركًّ
العاملني حلس���اب أنفسهم وأرباب العمل حبس���ب جمموعات صناعية عامة يف تقسيم املنشآت إىل طبقات 

ُتختار جلمع البيانات.
ميكن لالس���تقصاءات املختلطة لألس���ر املعيشية - املنش���آت أن تقدم تغطية للمنشآت   -21-6
الصغرية واملتناهية الصغر اليت ال ُتش���مل باس���تقصاءات املنش���آت القائمة على أساس القوائم. غري أن فيها 

عيوبًا مشاهبة لعيوب استقصاءات املنشآت القائمة على أساس املناطق، وفيما يلي بياهنا:
هنج وضع اأُلس���ر املعيشية يف القوائم يقصر غالبًا عن ضمان التغطية الكاملة لألنشطة اليت  )أ( 

جترى يف مؤسسات قابلة للتعريف تقع خارج بيت مالك املحل التجاري؛
تناول املنشآت اليت توجد وحداهتا اإلنتاجية يف أكثر من موقع واحد تسبب صعوبة. ففي  )ب( 
معظم األحيان يوجد حمل جتاري يف وحدة منطقة خمتلفة )وبعيدة جدًا( عن وحدة املنطقة 
اليت يوجد فيها بيت أس���رة مالك املحل. ويف هذه احلاالت يضطر العاملون يف امليدان إىل 

االعتماد على اإلبالغ بالوكالة لضمان ملء استبيانات االستقصاء.
باإلضافة إىل ذلك، رمبا يبلِّغ عن املنشأة اليت هي الشراكة كل واحد من الشركاء فيها   -22-6
يقيم يف أس���رة خمتلفة عن ُأس���ر الشركاء اآلخرين. وينبغ��ي الس�����ماح بتك��رار التغطي��ة اليت ينط��وي عليها 
هذا الوضع يف نظام تقدير االستقصاءات. هذا هو اجلانب الذي مييز االستقصاء املختلط بني اأُلسر املعيشية 
واملنش���آت عن اس���تقصاء املنشآت القائم على أس���اس املناطق، ألنه يف احلالة األخرية يتم تعريف املنشآت 
بصورة مباشرة وتوضع هبا قائمة مع أخذ عالقة املنشآت املتعددة املؤسسات يف احلسبان. وإن احلاجة إىل 
إجراء ممارس���ة إلنتاج إطار قوائم وإطار منطقة مؤيد يبني العالقة بني املنشآت واملؤسسات يوضح السبب 
الذي جيعل اس���تقصاءات املنش���آت القائمة على أس���اس املنطقة أكثر تكلفة بوجه عام من االس���تقصاءات 

املختلطة لألسر املعيشية واملنشآت.
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لتجنب احلدود املتصلة بنهج االستقصاء املختلط بني اأُلسر املعيشية واملنشآت، اعتمدت   -23-6
بعض البلدان )كاهلند مثاًل، منذ أواخر السبعينات من القرن املاضي، والفلبني( هنج االستقصاءات املختلطة 
املعّدلة بني اأُلسر املعيشية واملنشآت، الذي ينطوي على قوائم ثنائية متعارضة: )أ( لألسر املعيشية ومشغِّلي 
املنش���آت القائمة على أس���اس األسر املعيشية، و )ب( مؤسس���ات يف املناطق املأخوذة منها العينات. ويف 
مرحلة وضع القوائم ُيزار كل هيكل من هياكل وحدات املناطق املختارة لتعيني وإعداد قائمة كاملة جبميع 

املؤسسات اليت تقع يف ميدان االستقصاء.
ل النهج املعدَّل لالس���تقصاءات املختلطة لألس���ر املعيشية واملنشآت على استقصاء  ُيفضَّ  -24-6
املنشآت القائمة على أساس املناطق، ألنه حيّسن جودة بيانات الوحدات املتناهية الصغر والصغرية، ال سيما 

الوحدات املتنقلة، مقارنة بالوحدات القائمة يف مواقع ثابتة.

طرق تجميع البيانات  - باء 

التحقق من صحة البيانات وتحريرها  -  1

اجله���ة املجيب���ة يف اإلحص���اءات الصناعي���ة، ش���أهنا يف ذلك ش���أن أي جه���ة جميبة يف   -25-6
االس���تقصاءات األخرى، عرضة للوقوع يف أخطاء أثناء تعبئة االس���تبيان اإلحصائي. ولذلك تتأثر البيانات 
املجموعة حىت يف أحس���ن استقصاءات املؤسسات/املنش���آت بأخطاء اإلجابات وعدم اإلجابات املختلفة 
األن���واع. وحلل هذه املش���اكل املتعلقة باإلجاب���ات املفقودة، أو غري الصحيحة أو غري املتس���قة، أصبحت 
عمليات التحرير واالفتراض جزًءا ال يتجزأ من مجيع عمليات حتضري البيانات يف استقصاءات املؤسسات/

املنش���آت. والتحرير هو الفحص املنهجي للبيانات املجموعة من اجلهات املجيبة ألغراض تعيني القيم غري 
املقبولة إىل حد كبري أو غري املحتملة وتعديلها يف النهاية، وفقًا لقواعد حمددة مسبقًا. وهذه عملية أساسية 
ز على الِسّجل  لضمان جودة البيانات املجموعة. وإن التحرير اجلزئي )ويسمى أيضًا حترير املدخالت( يركِّ

عة. الفردي أو االستبيان، خالفًا للتحرير الكلي، حيث ُتجرى فحوص على البيانات املجمَّ
األس���ئلة املصوغة صياغة رديئة يف االس���تبيان واحد من املصادر الرئيسية ألخطاء اجلهة   -26-6
املجيبة. لذلك من األفضل توجيه اجلهود حنو إزالة األس���ئلة املصوغة صياغة رديئة من االس���تبيان بداًل من 
حماولة تصحيح اخلطأ بواس���طة حترير اإلجابات غري الصحيحة الناجتة عن أس���ئلة رديئة الصياغة. بعد وضع 

االستبيان ينبغي فحصه قبل إرساله يف استقصاءات صناعية جلمع البيانات.
التحري���ر االختياري )األمهية( هن���ج لتحديد األولويات وزيادة ختفيض تكاليف التحرير   -27-6
اليت هي من العمليات األكثر اس���تهالكًا للموارد يف إنتاج اإلحصاءات الرمسية. وإهنا إجراء ال يس���تهدف 
من بنود البيانات اجلزئية أو الِسجالت إالَّ البنود اليت ستترك أثرًا هامًا على نتائج االستقصاءات الصناعية.
رمب���ا ُيجرى حتري���ر البيانات أثناء قيد البيانات )حترير املدخ���الت( أو بعد القيد )حترير   -28-6

الناتج(. وإن فحوص التحرير التالية رمبا تكون مفيدة يف كشف األخطاء الواردة يف البيانات:
الفحوص املعتادة: ُتستخدم ملعرفة ما إذا كانت مجيع األسئلة اليت ينبغي اإلجابة عليها قد  )أ( 

ُأجيب عليها فعاًل؛
اختبارات سلسلة القيمة الصحيحة: ُتستخدم ملعرفة ما إذا كانت اإلجابات مسموحًا هبا.  )ب( 
ُتفحص اإلجابة على بند بيانات معني يف االستبيان قياسًا على سلسلة قيم صحيحة حمددة 
هلذا الغرض. وأي مراقبة تقع خارج سلسلة القيم الصحيحة رمبا تكون “قيمة خارجة”. 
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جيب أن تكون سلسلة القيم الصحيحة يف االستقصاء الصناعي واسعة جدًا بسبب تفاوت 
أحجام الوحدات اإلحصائية؛

الفحوص الرش���يدة: هي جمموعة فحوصات تس���تند إىل التحليل اإلحصائي للبيانات اليت  )ج( 
قدمتها اجلهة املجيبة. وتأخذ فحوصات كثرية ش���كل النس���بة بني متنوعني اثنني، وجيب 
أن يقعا داخل حدود معينة. ومثة نوع آخر من أنواع الفحوصات الرش���يدة وهو الفحص 
احلسايب، الذي حيدد، مثاًل، أن جمموع متنوعات جيب أن يكون مساويًا ملجموع حمدد.

ميكن اكتشاف األخطاء العشوائية الكبرية الصادرة عن اجلهة املجيبة يف العادة بواسطة   -29-6
إجراء فحوص مصداقية على البيانات، مثاًل، مبقارنة البيانات املبّلغ عنها مع قيم س���ابقة، أو مقارنة نس���ب 
البيان���ات املبلَّغ عنها مع حدود معقولة ألنواع املنش���أة. وال ميكن اكتش���اف مجي���ع األخطاء اليت ترتكبها 
اجلهات املجيبة من ِقَبل الوكالة اإلحصائية. ولذلك لن ُيسفر أكثر أشكال حترير البيانات مشواًل عن ملف 
بيان���ات خ���ال من األخطاء. فاألخطاء املنهجية املس���تدمية، كالتقليل يف اإلبالغ ع���ن اإلنتاج أو الزيادة يف 

التبليغ عن التكاليف من ِقَبل الوحدات املنتجة، مثاًل، يكاد يستحيل الكشف عنها.
اإلجاب���ات عل���ى بعض بنود البيانات املحددة تترك أهم أثر على التقديرات الرئيس���ية.   -30-6
وغالبًا ما تسمى هذه أشكال املراقبة املؤثرة. وينبغي تركيز جهود التحرير بوجه عام، إىل حد كبري، على 
هذه اإلجابات املقدمة على بنود البيانات. وإن املنش���آت الكبرية جدًا، بوجه خاص، تكون عادة مصدرًا 

ألشكال املراقبة املؤثرة وينبغي فحص بياناهتا كالًّ على حدة.
ميك���ن أحيانًا أن تك���ون البيانات الواردة عن بعض املتنوع���ات اليت هي موضع اهتمام   -31-6
متاح���ة م���ن مصادر أخرى، وينبغي اس���تخدامها للتحقق من صح���ة البيانات الواردة من االس���تقصاءات 
الصناعية. ورمبا تساعد مقارنة البيانات الواردة من استقصاءات خمتلفة على الكشف عن التفاوتات أو عدم 
االتس���اق بني هذه البيانات. وإن الش���رط املس���بق إلجراء هذه العملية هو أن مجيع االستقصاءات جيب أن 
ُتجرى يف إطار متّس���ق من الناحية املفاهيمية جلميع اإلحصاءات التجارية، باستخدام متغريات وتصنيفات 

موحدة.

االفرتاضات  -  2

غالبًا ما توجد بيانات مفقودة يف معظم االس���تقصاءات، مما يوِجد مش���اكل يف حترير   -32-6
البيان���ات. فإم���ا أن تكون البيانات مفقودة لبند بيانات معني يف االس���تبيان )ع���دم اإلجابة على البند(، أو 
رمبا مل ُترس���ل وحدة خمتارة االس���تبيان املعبأ مطلقًا )عدم إجابة الوحدة(. وُتستخدم تقنية االفتراض لتقدير 
البيان���ات املفق���ودة يف حالة عدم اإلجابة على البند. وتعاجل مش���كلة عدم إجابة الوح���دة يف العادة بإعادة 

الترجيح.
حيدث عدم اإلجابة على البند أو اإلجابة اجلزئية عليه عندما ال جتيب الوحدة العّينة على   -33-6
مجيع األسئلة ذات الصلة، وإمنا جتيب على جزء منها فقط. وقد ُتنشأ قضايا حيث جتيب اجلهة املجيبة على 
مجيع األس���ئلة، لكن رمبا يكون بعض اإلجابات غري منطقي أو رمبا تكون مثة أوُجه عدم اتس���اق بني بعض 
اإلجاب���ات ال���يت تقدمها اجلهة املجيبة. ويؤثر وجود عدم اإلجابة على البند هذا أو البيانات غري الصحيحة 
يف جمموعة البيانات، يف النهاية، على نوعية نتائج االس���تقصاء. وُتزال مشاكل كثرية من هذا القبيل عندما 
تتبع قواعد التحرير املناسبة. غري أن الكشف عن وجود هذه األخطاء يف اإلجابات أثناء عملية التحرير رمبا 
يستدعي إزالة بند واحد أو أكثر من هذه البنود، مما يسفر عن وجود حاالت إضافية من “القيم املفقودة” 

أو “عدم اإلجابة على البند”.
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يس���تدعي وج���ود ع���دم اإلجابة اخت���اذ خط���وات لتقليل أث���ره على التقدي���رات. ومثة   -34-6
استراتيجيتان عامتان اثنتان ملعاجلة بنود البيانات املفقودة )عدم اإلجابة على البند(:

يتم جتاهل مجيع االستمارات اليت تكون فيها قّيم مفقودة ويقتصر التحليل على االستمارات  )أ( 
اململوءة بكاملها؛

تقّدر البيانات املفقودة لكي تكون مصفوفة البيانات كاملة. وهذا يس���مى افتراض القيم.  )ب( 
وتطبق تقنيات التحليل اإلحصائي على جمموعة البيانات الكاملة مبساعدة افتراض القيم.

ي���ؤدي اعتماد االس���تراتيجية األوىل إىل ش���طب ح���ىت البيانات الصحيح���ة الواردة يف   -35-6
االس���تمارات ال�ُمنجزة جزئيًا. ولذلك من املستصوب اعتماد االستراتيجية الثانية للتعامل مع عدم اإلجابة 
على البند. وال ينبغي تفسري قيم بنود البيانات الفردية املفقودة من اإلجابة األصلية، أو القيم اليت يعتقد بأهنا 
خط��ًأ تلقائيًا بأهنا تس���اوي صفرًا. وعندما حترر مجيع البيانات باستخدام القواعد املقررة سلفًا ويوجد أن 
امللف فيه بيانات مفقودة، ُيجرى يف العادة افتراض قيم كخطوة مستقلة. وذلك حيل حاالت عدم االتساق 

اليت ما زالت بدون حل يف املراحل األوىل من التدقيق اليدوي واالستعانة باحلاسوب.
يتألف افتراض القيم من االس���تعاضة عن إجابة خاطئة واحدة أو أكثر أو حاالت عدم   -36-6
اإلجابة يف قيٍد ما، أو يف أكثر من قيد واحد، بقيم ذات مصداقية ومتسقة داخليًا. وهذه هي العملية اليت 
يتم هبا سد الثغرة وإزالة حاالت عدم االتساق، وهي الوسيلة اليت ُينَتج هبا ملف كامل ومتسق حيتوي على 
بيانات افتراضية. وتوجد جمموعة منوعة من ُطرق االفتراض، تتراوح من اإلجراءات اإلحصائية البس���يطة 

والبديهية إىل اإلجراءات املعقدة إىل حد ما. وفيما يلي بعض الُطرق املستخدمة بوجه عام:
املعاملة الذاتية: هي االفتراض على أس���اس القيم اليت تبدو معقولة. فرمبا يس���تخلص املرء،  )أ( 

مثاًل، تكاليف اليد العاملة إذا كان عدد املوظفني معلومًا؛
افت���راض القيمة املتوسطة/الوس���ائطية: هو افتراض القيمة الوس���يطة ملتن���وع تكون بياناته  )ب( 
مفقودة. أما يف حالة البيانات القطعية فُتفترض القيمة الوس���ائطية. وقد يس���تدعي حتسنٌي 

واحٌد افتراَض القيمة الوسطية بغية إزالة أثر القيم اخلارجية؛
التقس���يم الالحق إىل طبقات: ميكن حتقيق مزيد من الدقة فيما يتعلق بإبقاء القيم املفترضة  )ج( 
أقرب إىل القيمة احلقيقية إذا كان الوسط، أو الواسطة، أو خط الوسط مفترضًا باستخدام 
أشكال مراقبة من الوحدات اليت هي متجانسة مع الوحدة اليت توجد فيها بيانات مفقودة. 
وهلذا الغرض، ُيس���تخدم التقس���يم الالح���ق إىل طبقات، أي تقس���يم العينة إىل طبقات مث 

افتراض قيمة الطبقة الوسطى أو الوسائطية أو خط الوسط بعد ذلك؛
االس���تعاضة: يتوقف ه���ذا على مدى تواف���ر البيانات القابلة للمقارن���ة. وميكن أن تكون  )د( 
البيان���ات املفترضة هي قيم املنش���أة الواردة من نفس االس���تقصاء الذي ُأجري يف الس���نة 
الس���ابقة، بصيغته���ا املعّدلة لكي تعكس متوس���ط زي���ادة )أو نقصان( قيم���ة بند البيانات 

املوجود يف هذه الطبقة؛
البطاقة الباردة: ينطوي هذا األس���لوب على استخدام جمموعة قيم ثابتة، تغطي مجيع بنود  )ه�( 
البيانات. وميكن استنتاج القيم باستخدام بيانات تارخيية، واخلربة يف املوضوع، إخل. وُينشأ 

استبيان “تام” بغية الوفاء باحتياجات االفتراض الكاملة أو اجلزئية؛
البطاقة الس���اخنة: تش���مل هذه جمموعة من ُطرق االفتراض ُتستخدم على نطاق واسع يف  )و( 
ممارسة االستقصاءات. وإن طريقة البطاقة الساخنة هي بوجه عام طريقة ُيستعاض فيها عن 
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كل قيمة مفقودة بالقيمة املتاحة من “جهة ماحنة”، أي جهة مماثلة مشاركة يف االستقصاء 
نفس���ه. وميكن اختيار اجلهة املاحنة اختيارًا عش���وائيًا من جمموعة جهاٍت ماحنة تتوافر فيها 
نفس جمموعة اخلصائص املقررة س���لفًا. وتوضع قائمة باجلهات املاحنة املمكنة اليت تتطابق 
مع هذه املعايري وُتختار واحدة منها عش���وائيًا. وحاملا تتوافر اجلهة املاحنة حتل إجابة اجلهة 
املاحنة )كاإلجابة، مثاًل، على س���ؤال عن الدخل الس���نوي( حم���ل اإلجابة املفقودة أو غري 

الصحيحة املقابلة هلا؛
افتراض اجلار األقرب أو مقارنة الوظيفة البعيدة: هذه طريقة أخرى ميكن بواسطتها أيضًا  )ز( 
إجي���اد جهة ماحنة. فتخّصص قيمة بند ما للقيد الفاش���ل حتري���ره من “أقرب” قيد حتريره 
ناج���ح. ويف هذه احلالة يعرَّف أقرب قيد باس���تخدام وظيفة بعيدة باملعىن الوارد يف البنود 
املنوع���ة املعروفة األخرى. مث ُتس���تخدم الوحدة اليت تك���ون قيمتها هي األقرب إىل القيمة 

املفقودة وتستعمل كجهة ماحنة؛
افتراض البطاقة الساخنة التتابعي: ختزَّن القيم املأخوذة من قيود التحرير الناجح وُيستعاض  )ح( 
ع���ن القيم���ة املفقودة بوظيفة م���ن وظائف القيم املخزونة. وهي تب���دأ بقيمة بطاقة باردة. 
العيب الرئيسي يف هذه الطريقة هو أهنا تؤدي يف الغالب إىل استخدامات متعددة للجهات 

املاحنة، وبذلك تؤثر على التوزيع؛
افتراض التراجع )قائم على أس���اس النموذج(: ُتس���تخدم جمموعة من منوعات املتنبئ من  )ط( 
القيود الناجحة لتراجع املنوعات. مث ُتستخدم معادلة التراجع الفتراض قيم مقابل قيم البند 

املفقود أو غري املتسق.
توج���د تقنيات أخرى أكثر تقدمًا الفتراض القيم مثل طريقة فليجي - هولت للتحرير   -37-6
واالفتراض���ات )Fellegi and Holt 1976( ال���يت تؤدي مجيع عمليات التحري���ر على حنو متزامن. وتتميز 
طريقة فليجي - هولت هذه بأنه ميكن بواسطتها فحص االتساق املنطقي ملجموعة قواعد التحرير كاملة، 
وأنه ميكن، مبروٍر واحٍد عرب البيانات، ضمان كفاية القيد الذي فشل حتريره وافُتِرض له بديل بالتوافق مع 

مجيع عمليات التحرير.
تنتج مجيع هذه الُطرق قيمة مفترضة وحيدة لكل قيمة مفقودة أو غري متس���قة؛ لكنها   -38-6
متيل إىل أن تؤدي إىل تقديرات للمتنوع غري مالئمة عند استخدام تقديرات متنوع موّحد. ويتفاوت مدى 
التش���وُّه تفاوتًا كبريًا، وذلك يتوقف على مقدار االفتراض والطريقة املس���تخدمة. تتناول طريقة االفتراض 
املتعدد )Rubin 1987( هذه املش���كلة بافتراض أزمان متعددة )م( لكل قيمة مفقودة أو غري متس���قة حتتاج 
إىل افت���راض. وعندئ���ذ ميكن وضع م ]عدد[ تقديرات للبند م���ن جمموعة البيانات الكاملة. وميكن أن ينتج 
م���ن ه���ذه تقدير مرّكب واحد على غرار تقدير املتغري املجمَّع. ومن مس���اوئ طريقة االفتراض املتعدد أهنا 

تتطلب عماًل أكثر فيما يتعلق بتجهيز البيانات وتقديرات احلساب.
يتوقف اختيار ُطرق االفتراض على موضوع التحليل وعلى نوع البيانات املفقودة. وال   -39-6
توجد طريقة وحيدة متفوقة على الُطرق األخرى يف مجيع الظروف. وُيس���تخدم مزيج من ُطرق االفتراض 

يف معظم ُطرق االفتراض. وفيما يلي وصف للخصائص املستصوبة يف مجيع برامج االفتراض:
ينبغي أن تشبه القيود املفترضة إىل حد كبري القيد الفاشل حتريره، بينما حتتفظ بأكرب قدر  )أ( 
ممكن من بيانات اجلهات املجيبة. ولذلك ينبغي افتراض أقل عدد ممكن من املنوعات )أو 

امليادين(؛
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ينبغي أن تفي مجيع القيود املفترضة جبميع اختبارات التحرير؛ )ب( 
ينبغي إبراز القيم املفترضة وتعيني ُطرق ومصادر االفتراض. )ج( 

فيم���ا يتعلق بعدم إجابة الوحدة، ميكن تقليله إىل أكرب حد ممكن بتش���جيع إدراك أمهية   -40-6
البيانات املراد مجعها؛ وبتوجيه نداء للجهات املجيبة عن طريق وسائط اإلعالم املطبوعة واإللكترونية عند 
بدء االستقصاء، للتعاون مع السلطات اإلحصائية؛ وبتوجيه مذكرات للجهات غري املجيبة؛ وباللجوء إىل 

تدابري اإلنفاذ اليت وضعت يف التشريع الوطين.
م���ن املطلوب قانون���ًا يف كثري من البلدان، يف قطاعات معينة م���ن االقتصاد على األقل   -41-6
أن تقدم الوحدات املختارة يف العينة إجابة على االس���تقصاء الذي جتريه املكاتب اإلحصائية الوطنية، وأن 
تكون عرضة للعقوبة يف حالة عدم اإلجابة. غري أن هذا ال يزيل مش���كلة عدم إجابة الوحدة. وقد حيدث 
عدم إجابة الوحدة ألي عدد من األس���باب - عدم وجود الوحدة املش���مولة يف االس���تقصاء، وعدم تقدير 
أمهي���ة البيانات من جانب اجلهة املجيبة، والرفض، وعدم معرفة كيفية اإلجابة، وعدم توافر املوارد، وعدم 

توافر املعلومات املرغوب فيها.
يف حال���ة عدم تلقي إجابة على االس���تبيان م���ن اجلهة املجيبة، املش���ار إليه بعدم إجابة   -42-6
الوحدة، يعامل هذا يف العادة بإعادة ترجيح العينة لكي تش���مل وحدات املعاينة املجيبة فقط. وقد جرت 
الع���ادة بأن يعّلق املكتب اإلحصائ���ي ترجيحات على عناصر العينة. وُتس���تخدم هذه الترجيحات، ضمن 
وظائف أخرى، لرفع معلومات العينة إىل مس���توى الس���كان املس���تهدفني. وبداًل من ذلك، ميكن التعامل 
مع مش���كلة عدم إجابة الوحدة باس���تخدام ُنُهج مشاهبة للنُُّهج املستخدمة يف حالة عدم اإلجابة على البند، 
وهي االفتراض إما من معلومات عن الفترات السابقة املتاحة عن تلك الوحدة )استعاضة( أو على أساس 

املعلومات اإلدارية املتاحة عنها.

طرق اإلجمال؛ التجميع  -  3

بعد تصحيح البيانات وحتريرها وتصويب االفتراضات يف حالة عدم اإلجابة، ُتستخدم   -43-6
البيانات لتقدير مستوى البند املتنوع. وتتألف طريقة اإلمجال من رفع قيمة العينة مبقدار عامل واحد على 
أس���اس جزء العينة )أو عامل باس���تخدام البيانات املرجتعة( لكل خلية من خاليا العينة الطبقية بغية احلصول 
على مستويات بيانات سكان اإلطار. وينبغي أن تستخدم طريقة اإلمجال بيانات حمّررة حلساب قيمة متثل 
مجي���ع الوح���دات. ويف حالة توافر املعلومات عن املتنوع املس���اعد املتصل باملتنوع الذي هو قيد الدراس���ة 
لوحدات العينة وكذلك إلطار العينات، ميكن أن تطبق على هذه املعلومات تقنيات إحصائية أكثر تقدمًا 

ألغراض اإلمجال.
ينبغ���ي تعريف القي���م اخلارجة وتناوهلا بعناية، ألهنا ميكن أن تؤث���ر يف التقديرات تأثريًا   -44-6
ل القيم اخلارجة فئة خاصة من أشكال املراقبة املؤثرة اليت تكون صحيحة، لكنها غري طبيعية  كبريًا. وتشكِّ
م���ن حيث إهنا ال متثِّل س���كان العينة، ومن مث متيل إىل تش���ويه التقدي���رات. وإذا كان عامل اإلمجال كبريًا 
والقيمة اخلارجة مشمولة بالعينة، يكون التقدير النهائي أكرب كثريًا مما تدعو إليه احلاجة وبعيدًا عن كونه 
متثيليًا، ألنه يكون مدفوعا بقيمة بالغة األمهية. وإن أبس���ط طريقة للتعامل مع القيمة اخلارجة هي ختفيض 
ُمعامل ترجيحها يف العينة لضمان كوهنا متثل نفسها فقط. وميكن بداًل من ذلك استخدام تقنيات إحصائية 

حلساب معامل ترجيح أكثر مالءمة للوحدة اخلارجة.
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الفصل السابع

اسرتاتيجية جمع البيانات

اهلدف من برنامج اإلحصاءات الصناعية هو احلصول على معلومات إحصائية ش���املة   -1-7
ودقيقة عن النشاط الصناعي داخل االقتصاد. وميكن احلصول على هذه املعلومات إما بواسطة استقصاءات 
إحصائي���ة أو بواس���طة روابط مؤسس���ية م���ع جمموعات البيان���ات املتاحة يف مكان آخر، مبص���ادر إدارية. 
وُيس���تخدم بوجه عام مزيج من املصَدَرين جلمع اإلحصاءات الصناعية. ويتوقف مدى اس���تخدام مصدر 
واح���د ب����داًل من املصدر اآلخر على النظام اإلحصائي لبلد معني. فالبلدان اليت يوجد لديها نظام إحصائي 

متطور تستخدم بالتدريج مصادر إدارية أكثر من غريها لتغطية األنشطة الصناعية.
يتألف االستقصاء بالعينة عادة من طريقة كفء للحصول على معلومات إحصائية من   -2-7
جمموعة كبرية من الس���كان دون مواجهة التكاليف الباهظة واملوارد البش���رية الكبرية اليت تتطلبها عمليات 
التعداد الشبيهة بنوع تعداد السكان. غري أن االستقصاءات بالعينات تفترض دائمًا وجود جمموعة معروفة 

يف إطار املعاينة سواء أكان ذلك سجاًل جتاريًا إحصائيًا أو إطار منطقة.
الِسجل التجاري اإلحصائي أداة أساسية جلمع البيانات. والِسجل التجاري اإلحصائي   -3-7
هو س���جل منشآت أو مؤسسات تعمل يف إنتاج الس���لع و/أو اخلدمات. وإن املنشآت الواردة يف الِسجل 
التجاري اإلحصائي هلا روابط قابلة للتعريف مع مؤسس���اهتا، وهي مصّنفة حبس���ب نش���اطها االقتصادي. 

ويرد يف الباب ألف أدناه وصف للسجل التجاري باعتباره إطارًا إحصائيًا.
الِس���جل التجاري اإلحصائي يف البلدان اليت تكون نظمها اإلحصائية أقل تقدمًا يكون   -4-7
جل، نظرًا إىل جمرد عدد  غري مكتمل ألن املنشآت املتناهية الصغر واملنشآت الصغرية غري مشمولة هبذا السِِ
املنش���آت اليت توجد يف هذا اجلزء من جمموع عامل املنش���آت. ويعرض الباب باء اس���تراتيجية حمددة جلمع 

البيانات مصّممة لتكملة الِسجل التجاري اإلحصائي.

الِسجل التجاري كإطار إحصائي لالستقصاءات   - ألف 
الصناعية

ُتعرف القائمة اليت تضم مجيع الوحدات االقتصادية يف السكان املستهدفني باالستقصاء   -5-7
بأهنا إطار معاينة يس���تخدم يف إجراء اس���تقصاءات بالعينات جلمع البيانات. وينبغي أن يشمل إطار املعاينة 
مجيع بنود البيانات الدقيقة واملستحدثة املرتبطة بالوحدات املطلوبة للتقسيم إىل طبقات، واختيار العينات، 
وأغ���راض االتصال، مثاًل، الرم���وز الصناعية واجلغرافية واحلجمية، واالس���م، والعنوان، ووصف الوحدة، 

ورقم هاتفها ويفضل أن يكون فيها اسم الشخص الذي ميكن االتصال به.
ينبغي أن يضم إطار االستقصاء مجيع الوحدات، دون حذف أو تكرار، اليت توجد يف   -6-7
الس���كان الذين يستهدفهم االستقصاء، واليت تس���اهم يف الناتج املحلي اإلمجايل لالقتصاد الوطين. ورمبا ال 
يكون من املمكن دائمًا، يف واقع األمر، ويف الغالب - ألسباب تتعلق بالتكاليف - تغطية مجيع الوحدات 
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املتناهية الصغر والصغرية؛ لذلك يطبق يف الواقع العملي عادة نوع من أنواع نقطة التوقف وغالبًا ما تكون 
نس���بة الناتج املحلي اإلمجايل اليت تش���ملها الوحدات الواقعة يف اإلطار تدبريًا للتوقف أكثر فائدة من نسبة 
الوحدات املشمولة. وفيما يتعلق هبذه التوصية لشمول القطاع الصناعي من االقتصاد ككل، ينبغي تكملة 

الِسجل اإلحصائي بإطار منطقة مصمم لتغطية املنشآت غري املشمولة بالِسجل )انظر الباب باء(.

الغرض من الِسجل التجاري  -  1

الِسجل التجاري أداة إحصائية هامة تقدم ال جمرد إطار املعاينة املطلوب إلجراء االستقصاء   -7-7
بالعينات بغية مجع البيانات، وإمنا توفر أيضًا أساسًا إلمجال النتائج اليت تسفر عنها االستقصاءات بالعينات 
بغية إنتاج تقديرات للمجتمع التجاري. فالِس���جل التجاري اجليد النوعية يساعد على حتسني كفاءة نظام 
اإلحص���اء الوطين، الذي يس���اعد بدوره على تقليل عبء اإلجاب���ة املفروض على املحالِّ التجارية. وميكن 
أن يفتح الِس���جل التجاري إمكانيات لتبادل البيانات اإللكترونية من أجل العمل اإلحصائي، مبا يف ذلك 
نقل البيانات على أس���اس منتظم بني املكاتب اإلحصائية الوطنية، واملنظمات التجارية واملنظمات الوطنية 

األخرى.
من املس���تصوب، باعتباره أفضل اخليارات، أن يس���تمد إطار كل اس���تقصاء للمنشآت   -8-7
يقوم على أس���اس القوائم وُيضطلع به كاس���تقصاء لنش���اط صناعي، من س���جل جتاري وحيد ذي أنشطة 
متع���ددة األغ���راض حيتفظ به املكتب اإلحصائي، بداًل من اس���تخدام س���جالت قائم���ة يف حد ذاهتا لكل 
اس���تقصاء فردي. ومثة س���ببان أساس���يان الس���تخدام الِس���جل التجاري الوحيد. األول، وهو األهم، أن 
الِسجل التجاري يشّغل النموذج املختار من الوحدات اإلحصائية ويسّهل تصنيف الوحدات وفقًا للمعايري 
املفاهيمية املتفق عليها جلميع االس���تقصاءات. وإذا أُنشئت اأُلطر االستقصائية واحُتفظ هبا بصورة مستقلة 
ال توجد أية وس���يلة لضمان إقامة تنس���يق صحيح بني هذه االستقصاءات فيما يتعلق بالتغطية اليت توفرها. 
والثاين هو أن األكثر كفاءة لوحدة تنظيمية وحيدة يف املكتب اإلحصائي الوطين أن تكون مس���ؤولة عن 
املحافظة على اإلطار بداًل من أن ُتنشأ كل وحدة استقصائية اأُلطر الالزمة لكل واحد من استقصاءاهتا.

يف حال���ة وجود س���جل جتاري، رمبا ُيخصص للوح���دات اإلحصائية رمز تعريف فريد   -9-7
)الفقرة 3-3( ميكن أن يوفر املعلومات الالزمة لتعيني املنشأة اليت تنتمي إليها املؤسسة، والعكس بالعكس. 
يضاف إىل ذلك أن الِس���جل التجاري رمبا خيزِّن أيضًا اس���م مالك املنش���أة وعنوان مكتبها املركزي هي 
واملؤسسات األخرى. غري أن هذه املعلومات ميكن أن تكون غري متاحة يف بعض البلدان. ويف حالة عدم 
وجود سجل جتاري رمبا يتم ضمان الصلة بني املنشأة واملؤسسات اليت تنتمي إليها بواسطة مقارنة أمسائها 
وعناوينها. ورمبا ُيسأل املكتب املركزي للكيان القانوين، أو املؤسسة نفسها، عما إذا كان مثة كيان قانوين 
آخر ميلك املؤسس���ة أو يس���يطر عليها؛ وإن كان األمر كذلك فرمبا ُيطلب منه أو منها تقدمي اسم وعنوان 
املكتب املركزي لذلك الكيان القانوين. ومن املفيد أيضًا، ألغراض عملية، أن ُتطلب من املكاتب املركزية 

قائمة بالكيانات القانونية الفرعية واملؤسسات.

إنشاء وصيانة الِسجل التجاري  -  2

بالنظر إىل حجم ومدى الِسجالت التجارية اإلحصائية، من املستبعد أن يتسىن جتميعها   -10-7
واالحتفاظ هبا إىل حدِّ ُمرٍض مبجرد اس���تخدام االس���تقصاءات وجهود املكتب اإلحصائي الوطين القائمة 
بذاهتا. ورمبا ُتس���تغل موارد خمتلفة يف وضع الِس���جل التجاري اإلحصائي. وجيب أن ُيفحص كل مصدر 
بعناية قبل أن ُيستخدم، وجيب حترِّي الدقة للتغلب على نقاط الضعف فيه. ورمبا يكون من الضروري يف 
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الوقت نفسه التضحية بقدر معني من االكتمال أو الدقة إلبقاء تكاليف إنشاء الِسجل عند مستوى معقول؛ 
ويف هذه احلالة ينبغي اختاذ قرار مع اإلدراك التام آلثاره وينبغي بذل حماولة ما لوصف وقياس نقاط الضعف 

الناجتة.
إذا ُأري���د للس���جل التج���اري أن يكون أكثر م���ا ميكن متثياًل، فينبغي أن يش���تمل على   -11-7
املعلوم���ات اجلارية ع���ن العناصر اليت يتكون منها. وهذا يعين أنه جيب االحتفاظ بالِس���جل بعناية على مر 
الزمن لكي حييط علمًا بالتغريات الواقعة يف حركيات املنشأة. فيمكن مثاًل، أن تندمج املنشآت أو تنقسم 
أو تتوقف عن العمل، أو تغري أنش���طتها اإلنتاجية، أو تنقل موقعها إىل مكان آخر، بينما ميكن أن ُتنش���ئ 
منش���آت جديدة )والدات( ورمبا ختتفي منش���آت قائمة من الوجود )وفيات(. وإذا مل ُيحتفظ بالِس���جل 
التجاري على أساس منتظم، فإنه سيفقد قيمته بسرعة بأن يصبح متقادمًا وال يعكس بالقدر الكايف أنشطة 
العامل احلقيقي. ويرد فيما يلي أدناه وصف لبعض املصادر املس���تخدمة إلنش���اء سجل إحصائي للوحدات 

التجارية واالحتفاظ به.

التعداد االقتصادي )أ( 

إن تعدادات االقتصاد أو املؤسسات ميكن يف العادة أن تعطي أمشل جمموعة من البيانات   -12-7
عن املناطق الصغرية، إلنش���اء إطار لعامل املؤسسات التجارية. وبغض النظر عن قوة هذه األداة اإلحصائية 
يتطل���ب إنش���اؤها بوجه عام عملي���ة قائمة على كثافة امل���وارد وتتطلب مدخالت كثرية م���ن اليد العاملة 
والوقت. لذلك متيل عمليات التعداد إىل إجرائها بتواتر على مس���افات متباعدة، كأن ُتجرى مرة واحدة 
كل مخس س���نوات، مثاًل. غري أن التعداد، ال س���يما عندما يكون البلد بادئًا لربنامج إحصاءات اقتصادية، 
بدون ش���ك هو أكثر األدوات املتاحة نفعًا. وميكن للعّدادين امليدانيني املدربني أن يس���عوا إىل البحث عن 
مكان عمل جتاري ميكن معرفته طبيعيًا وجيمعوا عنه املعلومات الضرورية بإجراء مقابلة مباشرة أو بواسطة 
املراقبة. وإن من مساوئ هذا النهج، باإلضافة إىل ارتفاع تكلفته، أنه ال يستطيع توثيق أماكن العمل غري 

املعروفة أو املنشآت اليت ال يوجد هلا موقع ثابت.

مصادر البيانات اإلدارية )ب( 

إن مصادر البيانات اإلدارية املتاحة إلنشاء جمموعة سجل جتاري واالحتفاظ هبا سوف   -13-7
تتفاوت من بلد إىل بلد. ومن األمثلة املش���تركة ملصادر البيانات اإلدارية اليت ميكن اس���تخدامها إلنش���اء 
الِسجالت التجارية ودعمها ُنظم ضريبة القيمة املضافة، وُنظم ضريبة اأُلجور واملرتبات، والِسجالت اليت 
حتتف���ظ هب���ا احلكومة إلدارة التأمني ضد البطالة، والتأمني االجتماع���ي، أو الربامج احلكومية األخرى. غري 
أن هذه الِس���جالت حتتاج إىل اس���تعراض بعناية لتقرير اكتماهلا ومالءمتها ودقتها، ألهنا ليس���ت مصّممة 
بالدرجة األوىل لتلبية احتياجات االستقصاءات االقتصادية. فمصدر البيانات اإلدارية يوفر يف العادة قائمة 
بالكيان���ات القانونية، أو بعض تقس���يمات هذه الكيانات، لك���ي تالئم الغرض اإلداري الذي ُصممت له. 
ويف األحوال املثالية ال يقدم قائمة باملنش���آت املقس���مة إىل مؤسسات )أو وحدات إحصائية أخرى(، وفقًا 

لنموذج املكتب اإلحصائي من الوحدات اإلحصائية، وتصنيفها حبسب النشاط.
املصادر اإلدارية نفسها اليت اسُتخدمت إلنشاء الِسجل التجاري، مثاًل، وُنظم التسجيل   -14-7
التج���اري، وُنظم ضريبة القيم���ة املضافة، وُنظم ضريبة اأُلجور واملرتبات، إخل.، ميكن أيضًا أن ُتس���تخدم 
حلفظ الِس���جل. وميكن أن ُتس���تخدم البيانات لتحديث الِسجل التجاري القائم على أساس الدورة نفسها 
اليت تقوم عليها املصادر اإلدارية. فعمليات بيانات الضريبة التجارية، مثاًل، تكون هلا دورة ربع س���نوية يف 
أغلب األحيان؛ ولذلك ميكن اس���تخدام معلومات الضرائب لتحديث الِس���جل التجاري بوترية ربع سنوية 
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بعد اكتمال دورة الضرائب. وأما ُنظم التسجيل/الترخيص التجاري، اليت غالبًا ما تكون هلا دورة سنوية، 
فيمكن استخدامها لتحديث الِسجل على غرار هذه الدورة السنوية نفسها.

مع أنه توجد أس���باب جيدة كثرية الس���تخدام املصادر اإلدارية، يوجد أيضًا عدد من   -15-7
املش���اكل املرتبطة هبا، وذلك يتوقف على املصدر اإلداري املس���تخدم. فقد يضم الِس���جل اإلداري، مثاًل، 
وح���دات خاملة. ولذلك من احليوي اس���تخدام أي معلومات متاحة من املص���ادر اإلدارية اليت ميكنها أن 
تبني ما إذا كانت املنشأة ناشطة أو خاملة. فإذا كان املصدر اإلداري، مثاًل، حيتوي على معلومات تتعلق 
باملنش���آت املطلوب منها أن ُتجري خصومات من املرتب���ات واألجور نيابة عن املوظفني، فإن تاريخ آخر 
ل مؤشرات إىل أن  خصم مسّجل وجمموع حجم اخلصومات على مدى السنة ونصف السنة املاضية تشكِّ
املؤسس���ة ناش���طة. وإذا مل توجد أي خصومات فإن ذلك يوحي بأن املنش���أة خاملة، أو على األقل خاملة 

كربِّ عمل. وميكن استخدام هذه املعلومات لتقليل عدد املنشآت اخلاملة.

معلومات مرتجعة من استقصاءات املنشآت )ج( 

املعلومات املرجتعة من اس���تقصاءات املنش���آت أداة حيوية إلنش���اء وحتديث الِس���جل   -16-7
التج���اري، ألهنا تقدم معلومات جديدة عن التغريات يف عنوان الش���خص ال���ذي ميكن االتصال به، وعن 

إغالق املحل التجاري، وعن التغري احلادث يف النشاط االقتصادي للوحدة، إخل.

استقصاءات الِسجل التجاري اإلحصائي )د( 

معلومات حتديث الِس���جل اليت ال ميكن احلصول عليها من املصادر اإلدارية اليت يستند   -17-7
إليها الِس���جل نفس���ه، أو من املعلومات املرجتعة من االستقصاء، ينبغي احلصول عليها بواسطة استقصاءات 
الِس���جل التجاري )اليت تس���مى أحيانًا استقصاءات طبيعة العمل التجارية( وتصوير العمليات اليت يقوم هبا 

موظفو الِسجل التجاري.

الجمعيات الصناعية )هـ( 

ميكن أيضًا استخدام املعلومات اليت حتتفظ هبا اجلمعيات الصناعية عن أعضائها كمصدر   -18-7
أساسي يف إنشاء الِسجل التجاري.

مصادر محتملة أخرى )و( 

تش���مل هذه املصادر الكت���ب الدليلية للهاتف أو القوائم اخلاصة اليت تعدها ش���ركات   -19-7
اهلاتف. وكل نوع من أنواع هذه املصادر له خصائصه اخلاصة اليت ينبغي دراس���تها بعناية قبل اختاذ قرار 

بكيفية استخدامها.
ُينش���أ الِسجل، بوجه عام، باستخدام قيد واحد لكل مؤسسة وقيد واحد لكل منشأة،   -20-7
مع الرابط الذي ميكن تعريفه بني كل مؤسس���ة واملنش���أة اليت تنتمي هي إليها. وهذا يعين يف حالة املنشآت 
املتعددة املؤسس���ات أنه س���يوجد أيضًا قيد للمكتب املركزي، وأن كل مؤسسة جيب أن تكون هلا إشارة 
مرجعية يف املكتب املركزي. ومن ش���أن إجياد قيد مس���تقل لكل مؤسس���ة أن يعطي أكرب قدر من املرونة 
وييسر تعريف قيود املؤسسات اليت تتوقف عن العمل. وإن سجل املؤسسات يكون مبثابة اإلطار الرئيسي 
جلمع البيانات عن جمموعات املؤسس���ات. ولذلك ينبغي ختصيص رموز صحيحة للمنش���آت واملؤسسات 
إلجياد الروابط التراتبية فيما بينها كما هو مبني أدناه. ومن شأن ترميز العالقة أن ميّكن من ختصيص فائض 
عمليات املؤسسة الرئيسية إىل الوحدات املساعدة الداعمة هلا وافتراض نواتج الوحدات املساعدة باعتباره 
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اس���تهالكًا وسيطًا للمؤسسات املستهلكة. أما الش���ركات القابضة فليست وحدات مساعدة: والوظائف 
اليت تؤديها ملراقبة الش���ركات الفرعية وتوجيهها ليست أنشطة مساعدة؛ وإن نظام احلسابات القومية لعام 
2008 يعامل الشركات القابضة باعتبارها “مؤسسات مالية أخرى”. ويرد يف الشكل السابع - 1 شرح 

للعالقة التراتبية املثالية املراد تعريفها يف الِسجل التجاري.

الشكل السابع - 1

عالقة تراتبية نموذجية ينبغي تعريفها يف الِسجل التجاري

جيب أن يتضمن الِسجل التجاري املعلومات التالية، كحّد أدىن:  -21-7
اسم كل منشأة وموقعها الفعلي؛  )أ( 

العنوان الربيدي الذي ميكن أن يكون خمتلفًا عن املوقع الفعلي؛ )ب( 
ل جزًءا من  اس���م وعنوان املكتب املركزي أو مقر رئاس���ة املنشأة واملؤسس���ات اليت تشكِّ )ج( 

املنشأة املتعددة املؤسسات؛
نوع النشاط االقتصادي: الوصف أو الرمز؛ )د( 

املنظمة القانونية: ذات شخصية اعتبارية أو غري ذات شخصية اعتبارية؛ )ه�( 
ن���وع امللكية: ملكية عمومية )م���ن ِقبل احلكومة املركزية وحكوم���ة الوالية واحلكومات  )و( 

املحلية(؛ ملكية خاصة وطنية أو حتت سيطرة جهة أجنبية؛
عدد األشخاص املوظفني؛ )ز( 

حجم املبيعات أو قيمة الناتج؛ )ح( 
مصدر املعلومات وتارخيها. )ط( 

نظرًا إىل عدد املؤسس���ات، الذي يكون كبريًا يف العادة، ال س���يما يف البلدان النامية،   -22-7
سيكون إنشاء دليل كامل واحلفاظ عليه صعبًا جدًا وباهظ الكلفة. ونتيجة لذلك، ميكن أن تضع البلدان 
حدًا للحجم تقف عنده وتضع يف الِسجل التجاري املنشآت اليت يزيد حجمها عن هذا احلد املعني واليت 
ميك���ن أن ختتلف أنش���طتها االقتصادية، وذل���ك يتوقف على حصتها يف القيم���ة املضافة. وميكن أن يكون 
الِسجل التجاري أداة مفيدة إلجراء استقصاءات بالعينات فقط إذا كان ذلك يضمن التغطية الكاملة هلذه 

مجموعة املنشآت

منشأة ذات 
مؤسسة واحدة

منشأة قابضة/
مؤسسة تعمل

بصورة رئيسية
كوحدة استثمار 

مسيطرة

منشأة متعددة
املؤسسات

الوحدة املحلية ١
مؤسسة

الوحدة املحلية ٢
مؤسسة

وحدة محلية
مؤسسة

الوحدة املحلية ٢
مؤسسة مساعدة
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املؤسس���ات وأمكن احلفاظ على الِس���جل بدقة. وإن صعوبة احلفاظ على س���جالت جتارية إحصائية بدقة 
تواجهها حىت البلدان اليت توجد لديها ُنظم إحصائية متطورة جدًا.

اسرتاتيجية جمع البيانات  - باء 

ينبغي، كما ُذكر من قبل، تغطية مجيع الوحدات العاملة بأنشطة اقتصادية يف االقتصاد   -23-7
داخ���ل نط���اق القطاع الصناعي بغية مج���ع اإلحصاءات الصناعية واإلبالغ عنها. وهذا يش���مل الوحدات 
جبميع أحجامها وأنواعها مبا يف ذلك الوحدات احلكومية ووحدات األس���ر املعيش���ية. وتش���مل وحدات 
اأُلس���ر املعيشية األنش���طة الصناعية املتناهية الصغر والصغرية اليت تس���تند إىل اأُلسر املعيشية وتعمل خارج 
موقع اأُلسرة يف موضع مستقل أو ال يكون هلا موضع ثابت )مثال ذلك الوحدات املتنقلة(. وإن “وحدة 
اأُلسرة املعيشية غري ذات الشخصية االعتبارية” مصطلح استعماله أكثر رمسية يف البلدان النامية. ويف كثري 
من البلدان املتقدمة النمو، تتخذ وحدة اأُلس���رة املعيش���ية بوجه عام ش���كاًل أكثر رمسية وهو شكل املنشأة 
الصغرية اليت ال تتمتع بالشخصية االعتبارية. غري أن بعض وحدات اأُلسر املعيشية املتناهية الصغر والصغرية 
ميكن أن تظل دون ش���خصية اعتبارية. ويرد وصف الس���تراتيجية مجع البيانات العامة للقطاعات املختلفة 

من االقتصاد يف الشكل السابع - 2.
ينبغي، لتحقيق تغطية كاملة للنش���اط االقتصادي، أن تس���تند استراتيجية مجع البيانات   -24-7
إىل هن���ج متكام���ل يغطي من حي���ث املبدأ مجيع وحدات اإلنت���اج جبميع أحجامها، مبا يف ذلك املنش���آت 
املتناهي���ة الصغ���ر والصغرية. ومم���ا ُيذكر أنه توجد، يف نطاق اإلحص���اءات الصناعية، اختالفات كبرية بني 
الوح���دات من حي���ث التنظيم القانوين )ذات ش���خصية اعتبارية أو غري ذات ش���خصية اعتبارية( واحلجم 
)يت���راوح من املنش���آت الكبرية إىل املنش���آت الصغرية واملتناهية الصغر(، ونوع امللكي���ة )القطاع العام، أو 
امللكية اخلاصة، أو أن تكون حتت س���يطرة أجنبية(. وتتفاوت الوحدات من وحدة مس���ّجلة ذات شخصية 
اعتبارية مبوجب قانون البلد على طرف املنظور، وهي تكون كبرية احلجم نس���بيًا، إىل املنش���آت غري ذات 
الشخصية االعتبارية على الطرف اآلخر من املنظور، وهي تتصف باخنفاض مستوى تنظيمها. وبالنظر إىل 
هذا التنوع، يصعب، إن مل يكن مس���تحياًل، وضع اس���تراتيجية وحيدة جلمع البيانات تكون مالئمة جلميع 

الوحدات يف نطاق اإلحصاءات الصناعية.
وحدات اإلنتاج املس���ّجلة ذات الشخصية االعتبارية مبوجب قانون البلد منشآت ذات   -25-7
تنظيم عال وُيطلب منها االحتفاظ حبساب جلميع معامالهتا، وهذه وحدات ذات شخصية اعتبارية ُتعرف 
لدى العموم بأهنا ش���ركات، وُيطلب منها أن تقّدم حسابات سنوية إىل السلطات اليت هي مسّجلة لديها. 

وميكن دائمًا احلصول على دليل هلذه الوحدات بصورة دائمة.
ال يتوقع أن يكون عدد املنش���آت املسّجلة ذات الشخصية االعتبارية اململوكة للقطاع   -26-7
العام يف هذه الفئة كبريًا، وينبغي مشول هذه املنش���آت على أس���اس التعداد الكامل. وينبغي حتقيق تغطية 
املنش���آت اململوك���ة ملكي���ة خاصة أو اليت تقع حتت س���يطرة أجنبية بتقس���يمها إىل قطاع���ني: األول يضم 
الوحدات كبرية احلجم واآلخر يضم الوحدات الباقية. وميكن أن يتقرر أن قطاع الوحدات كبرية احلجم 
يف االقتصاد غري مالئم إلجراء اس���تقصاءات بالعينات بس���بب اختالف حجمها ونش���اطها الكبري مقارنة 
بعدد الوحدات املش���مولة يف هذا القطاع. لذلك ينبغي تغطية املنش���آت املوجودة يف قطاع املنشآت ذات 
احلجم الكبري على أساس التعداد الكامل، إن أمكن ذلك. أما املنشآت األصغر حجمًا، واليت يكون عددها 
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يف العادة أكرب كثريًا، فهي متجانس���ة نس���بيًا، مقارنة باملنش���آت األكرب حجمًا. وميك���ن أن يكون إجراء 
االستقصاء بالعينات أكثر مالءمة لتغطية هذا القطاع من املنشآت.

الشكل السابع - 2

اسرتاتيجية جمع البيانات لقطاعات مختلفة من قطاعات االقتصاد

مالحظة:

ُتستثنى جميع الوحدات الواردة يف الِسجل التجاري من إطار املنطقة )بمعنى أنها يف قطاع إطار غر القائمة(.  - 1

جميع الوحدات الواردة يف العينة التي تشـكل جزًءا من قطاع إطار القائمة - وتكون مشـمولة به ُتسـتثنى من   - 2

العينة املوجودة يف قطاع إطار غر القائمة.

يف البل���دان املتقدمة النمو، يغطى قطاع املنش���آت الصغرية املس���ّجلة ذات الش���خصية   -27-7
االعتبارية أو منش���آت اأُلس���ر املعيشية غري ذات الش���خصية االعتبارية إما بواسطة استقصاءات بالعينات، 
ألهنا مس���ّجلة يف الِس���جل التجاري اإلحصائي، أو بواسطة اس���تخدام البيانات اإلدارية )أوراق الضرائب 
للمنشآت الصغرية(. أما يف البلدان النامية، فمن الضروري استخدام ُطرق أخرى، ألن سجل املنشآت غري 

ذات الشخصية االعتبارية غري موجود )انظر الباب جيم أدناه(.

مجموعة الوحدات العاملة
يف أنشطة صناعية

يف الِسجل التجاري
(قطاع إطار القائمة

ليست يف السجل التجاري
(قطاع إطار غري القائمة)

إطار منطقة

الجزء األول:
الوحدات الكبرية ينبغي أن تغطى

عىل أساس تعداد كامل

ينبغي تغطيتها عىل أساس
تعداد كامل

الجزء الثاني:
بقية الوحدات ينبغي أن تغطى
عىل أساس استقصاء بالعينات

ينبغي تغطيتها بواسطة
استقصاءات بالعينات

غري ذات مباٍن ثابتة

القطاع العام القطاع الخاص
تغطى إما بواسطة استقصاءات

بالعينات أو بواسطة 
بيانات إدارية

1

2

ذات مباٍن ثابتة
الوحدات الكبريةالوحدات الصغرية

(
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طريقة الدراسات االستقصائية  - جيم 

يص���ف هذا الباب تقنية االس���تقصاء الرش���يد املتكاملة متامًا )ويش���ار إليها باإلنكليزية   -28-7
باملختصر FIRST: فريس���ت( )األمم املتحدة، 1994b( كخيار لربنامج اس���تقصاءات ميكن أن ُيس���تخدم 
للحص���ول بكفاءة على معلومات إحصائية ش���املة من املنش���آت العاملة يف االقتص���اد، جبميع أحجامها. 
ويتطلب تطبيق ضريبة االس���تقصاء هذه جمموعتني أساس���يتني اثنتني من املعلومات اإلحصائية، ومها: )أ( 
ل أن يكون بواسطة تعداد اقتصادي، وإن كان تعداد السكان يثبت بوجه  تعداد إحصائي من نوع ما )يفضَّ
عام أنه كاف( لوضع هنج إحصائي كامل لوضع إطار املعاينة واختيار العينات، و )ب( وثائق جيدة داعمة 
بش���أن مناطق املعاينة/ جمموعات التعداد للتعداد املرجعي. وعندما ُيلىب هذان املطلبان األساسيان ينبغي أن 

حتدد الظروف امليدانية اختيار التصميم األكثر مالءمة ألي استقصاء صناعي بعينه.
تتطل���ب الطريق���ة األوىل م���ن تقنية فريس���ت FIRST تقس���يم العملي���ة اإلحصائية إىل   -29-7 

جزأين اثنني، مها:
إطار قوائم للوحدات الكبرية اليت يكون عددها صغريًا نسبيًا )ويشار إليها فيما يلي أدناه  )أ( 
بعبارة “قطاع إطار القائمة”( وهي تتميز بوضوح مبركزها القانوين عن بقية الوحدات؛

بقية الوحدات )املشار إليها فيما يلي أدناه بعبارة “قطاع إطار غري القائمة”( اليت ال يكون  )ب( 
وضع قائمة جامعة مانعة هبا ممكنًا، ومن مث ال ميكن تغطيتها إالَّ بنطاق جغرايف يسمى هنج 

إطار املنطقة.
فيم���ا يتعل���ق بقطاع إط���ار القائمة، ُيعتمد إلجراء اس���تقصاء بتقنية فريس���ت إما تعداد   -30-7
كام���ل أو خط���ة معاينة ذات مرحلة واحدة )غالبًا ما تكون مقّس���مة إىل طبقات(. وُتختار عينة الوحدات 
)املنشآت/املؤسس���ات( بصورة مباش���رة من إطار القائمة الذي يضم “الوحدات الكبرية”. أما يف قطاع 
إطار غري القائمة، وهو قطاع فرعي، من جهة أخرى، فُيستخدم يف العادة إلجراء استقصاء بتقنية فريست 
تصمي���ُم معاين���ة ذات مرحلت���ني )ميكن أن يكون يف ح���االت معينة تصميمّا متعدد املراح���ل(. يف املرحلة 
األوىل ُتختار عينات من وحدات املناطق )ومن مثَّ يش���ار إليها ب� “وحدات املرحلة األوىل”( باس���تخدام 
إط���ار املنطق���ة. ويف املرحلة التالية توضع قائمة جبميع الوحدات الواردة يف جمموعة وحدات املرحلة األوىل 
)وحدات املناطق( والواقعة يف إطار االستقصاء، وُتختار عينة مرحلة ثانية )من وحدات املرحلة الثانية( من 

هذه القائمة جلمع البيانات.
إن طريقة فريس���ت إلجراء االستقصاءات طريقة متكاملة من حيث نطاقها عرب خمتلف   -31-7
األنشطة االقتصادية، ومن حيث تغطيتها عرب فئات األحجام املشمولة هبذه األنشطة. وحيتاج أي استقصاء 
ناج���ح إىل تعري���ف واضح ال غم���وض فيه للمجموع���ة اإلحصائية، دون وجود ثغ���رات أو تداخالت يف 

قطاعاته املختلفة. وتعترب االستقصاءات املتكاملة املجراة بتقنية فريست مفيدة يف هذا الصدد.
متتاز تغطية مجيع األنش���طة االقتصادية يف االقتصاد بطريقة متكاملة مبيزة واضحة على   -32-7
إج���راء أي جمموع���ة من االس���تقصاءات لكل نش���اط على حدة )ُيج���رى كل منها بصورة مس���تقلة على 
أس���اس جمموعة واحدة من األنش���طة االقتصادية( لتغطية النطاق نفس���ه. فاالستقصاء املتكامل يضمن، إىل 
جانب تقليل تكاليف االس���تقصاء، تغطية غري متداخلة ملجموعة املؤسس���ات املصّنفة حبسب نوع نشاطها 
االقتصادي. فكل مؤسسة مصّنفة يف واحد من القطاعات دون غريه. وهذا يتطلب طبعًا استبيانًا مصّممًا 
إلعادة تصنيف املؤسس���ة فيما بعد إذا تبني من حتقيق مفّصل أهنا ُصّنفت يف قطاع غري مالئم أثناء مرحلة 

االختيار.
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هذا التصنيف الفريد، يف معظم االس���تقصاءات، ليس من الس���هل حتقيقه، ألن أعضاء   -33-7
ع���دد من القطاعات الفرعية، كاخلياطني وصانع���ي األحذية، إخل.، ميكن أن يكونوا باعًة يف جتارة التجزئة 
أو مصلِّحني أو صانعني، حبس���ب املسامهة النس���بية ملختلف األنشطة يف جمموع اإليرادات. وتوحي األدلة 
ال���واردة من اس���تقصاءات خمتلف���ة يف بعض البلدان أن املؤسس���ات املعنية رمبا تكون ق���د ُصّنفت يف عداد 
الصانعني يف اس���تقصاء ما ويف عداد الباعة يف جتارة التجزئة أو حمالت التصليح يف اس���تقصاء آخر، ومن مث 
ُترَفع مس���تويات النش���اط االقتصادي يف البلد، وكذلك متثل تركيبة النش���اط الصناعي متثياًل غري صحيح. 
وحيث إن االستقصاءات املجراة لكل نشاط على حدة حيتمل أن حتذف أو تكرر بعض الوحدات، وهذا 
احتمال غري مرغوب فيه، يش���ّكل ذلك أهم س���بب لتوسيع نطاق االستقصاء لكي يشمل، إىل أقصى حد 

ممكن، مجيع األنشطة االقتصادية.
تعرض طريقة فريس���ت ميزة إضافية وهي أهنا تعطي معلومات ش���املة جمموعة يف فترة   -34-7
زمنية قصرية وبوس���ائل متواضعة نس���بيًا. وإذا ُنفذت طريقة فريست تنفيذًا صحيحًا فإهنا ُتلغي احلاجة إىل 
معاوضات بني مضمون االستقصاء وُحسن توقيت إعالن النتائج، وغالبًا ما تقوم هذه بدور هام يف تصميم 
االس���تقصاء. ومما ُيذكر أنه يف حالة االس���تقصاءات بالعينات يشّكل النقل من وإىل مناطق تعداد العينات، 
بوجه عام، عنصرًا كبريًا من عناصر التكلفة. وتشتمل مرحلة وضع القائمة يف منطقة تعداد العينات على 
نفس القدر من العمل سواء أكانت األنشطة املشمولة يف االستقصاء قد اختريت من باب واحد من أبواب 
التصنيف الصناعي الدويل املوّحد أو من أكثر من باب واحد. ولذلك فإن توسيع عمل االستقصاء ليشمل 
أنشطة أكثر بوجه عام ينطوي على زيادة التكاليف فقط يف الوقت الالزم لتغطية عدد أكرب من املؤسسات 
املختارة لشموهلا يف االستقصاء. وهذا عنصر صغري نسبيًا من عناصر التكلفة؛ وإذا ُخططت االستقصاءات 
لتغطي أنشطة خمتلفة يف نفس الفترة الزمنية، فإن مشول وحدات إضافية يف وحدات منطقة العينات ستسفر 

عن توفري كبري يف الوقت واليد العاملة والتمويل.
ميكن طبعًا استخدام إطار املعاينة نفسه لتنظيم استقصاءات أصغر حجمًا وأكثر تركيزًا   -35-7
بتواتر دون الس���نوي. غري أن االستقصاءات املتكاملة اليت تنفذ باستخدام طريقة فريست يف اإلطار نفسه، 
ن من إجراء مقارنة مباش���رة لنتائج االس���تقصاءات اليت تشمل  وباس���تخدام إجراءات موحدة للمعاينة، متكِّ
جمموعات أنش���طة خمتلفة، وهذا غري ممكن عندما ُتس���تخدم إجراءات خمتلفة وفترات مرجعية خمتلفة وُأطر 

معاينة خمتلفة يف استقصاءات منفردة.

إجراء استقصاء لقطاع إطار القائمة على أساس إطار القائمة
يف االس���تقصاءات اليت ُتجرى باس���تخدام طريقة فريست، يؤخذ إطار القائمة عادة من   -36-7
سجل جتاري أو من دليل للوحدات يتألف من مجيع الوحدات التابعة لقطاع إطار القائمة، باستخدام معيار 
املركز القانوين و/أو اإلداري الذي مييز الوحدات “الكبرية” عن بقية الوحدات. وتس���تخدم هذه القائمة 
إلجراء استقصاء بطريقة فريست ويفضل أن يكون بواسطة استبيان يرسل يف الربيد، وتتبعه زيارات متابعة 
عند االقتضاء. ويس���تند تعريف احلجم الكبري املس���تخدم هنا على أس���اس االعتبارات العملية وخيتلف من 
بلد إىل بلد. وتش���كل س���هولة احلفاظ على إطار القائمة أهم معيار وحيد لتعريف القطاع الفرعي الشامل 

للمؤسسات الكبرية احلجم. ويتألف إطار القائمة عادة من املجموعة التالية اليت ميكن تعريفها بسهولة:
شركات أسهمها مطروحة للتداول العام )بعبارة أخرى شركات مسّجلة يف البورصة(؛ )أ( 

شركات أسهمها غري مطروحة للتداول العام )بعبارة أخرى شركات مسّجلة لدى وكالة  )ب( 
حكومية، كوزارة العدل، مثاًل، ووزارة الصناعة، وما أشبه ذلك(؛
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منش���آت مملوكة للحكومة )منش���آت عامة ميكن أن تكون مشمولة يف الفئة ألف أو الفئة  )ج( 
باء أعاله(.

املجموعت���ان األوىل والثاني���ة ي�ُج���بُّ بعضهما بعضًا، أما املجموع���ة الثالثة، املؤلفة من   -37-7
منش���آت مملوكة للحكومة، فيمكن أن تتداخل مع أي من املجموعتني اأُلخَرَيني. لذلك ينبغي بذل العناية 
للحيلولة دون القيد مرتني. وهلذه الوحدات عنوان ثابت، ومطلوب منها مبوجب القانون الوطين أن حتتفظ 
حبسابات جتارية صحيحة ملعامالهتا. وميكن الوصول إليها بواسطة استبيانات ُترسل بالربيد إليها للحصول 

على البيانات الالزمة.
من األساس���ي أن يس���تعمل، إىل جانب اإلط���ار الوحي�د غري املك���رر، تصميم عينات   -38-7
���ن ت�وفُّر إطار القائمة من  متكام���ل لضمان تغطية الوح���دات الكبرية احلجم تغطية تامة دون تكرار. وميكِّ
إج���راء معاين���ة ذات مرحلة واحدة هلذا القط���اع الفرعي. غري أن تقدير املعامل الالزمة على مس���توى جمزأ 
ذي أربعة أرقام من مس���تويات التصنيف الصناعي الدويل املوّحد يس���تدعي تقسيم األنشطة االقتصادية إىل 
طبقات. وغالبّا ما يلزم، يف البلد الكبري، وضع تقديرات مس���تقلة على املس���تويات اإلقليمية أيضًا. وهذا 

يتطلب زيادة يف تقسيم إطار القائمة إىل طبقات.
متيل جمموعة املؤسس���ات يف قطاع املؤسسات الكبرية احلجم إىل أن تكون متفاوتة من   -39-7
حيث حجمها وخصائصها. وغالبًا ما يؤلف عدد صغري نس���بيًا من املؤسس���ات جانبًا كبريًا من اإلنتاج 
الصناع���ي لالقتصاد. ومن املتوقع أن يؤدي مشول مجيع هذه الوحدات يف العينة إىل تقديرات أكثر كفاءة. 
ولذلك يف معظم استقصاءات املؤسسات ُتشمل مجيع الوحدات اليت تزيد عن حجم معني )نقطة التوقُّف( 
يف االستقصاء، بينما تؤخذ عينة فقط من بقية الوحدات. ويشار إىل الطبقة اليت تضم مجيع هذه الوحدات 
بعب���ارة طبق���ة “اليقني” أو طبقة “التمثيل الذايت”. وغالبا ما يعرَّف حجم املؤسس���ة ألغراض تقرير نقطة 

التوقف من حيث عدد املوظفني.
الوحدات اليت تقع خارج طبقة التمثيل الذايت يف قطاع إطار القائمة ميكن مشوهلا مشواًل   -40-7
مناس���بًا على أساس عينة لالستقصاءات السنوية ودون الس���نوية. وإن اعتماد تصميم العينة املتكاملة لكال 
النوعني من االس���تقصاء يس���اعد يف الغالب على حل مشاكل عدم االتساق اليت تنشأ بني املجموعتني من 
التقديرات اليت حيصل عليهما منها. وميكن احلصول على تقديرات معامل تغيُّر كال االس���تقصاءين السنوي 
ودون الس���نوي وكذلك على معامل املس���توى باستخدام تصميم عينات فرق متناوبة لالستقصاء املتكامل. 
وإن لتصميم الفرق املتناوبة عددًا من امليزات تتفوق هبا على تصميم متكرر عرب القطاعات )عينات مستقلة 

يف املناسبات املختلفة( وكذلك تصميم عينة فريق ثابت. وهي:
إن���ه فّعال التكلفة ويقيم توازنًا بني األه���داف املتنازعة املتمثلة يف احلصول على تقديرات  )أ( 

سنوية موثوقة واحلصول على تقديرات موثوقة دون السنوية؛
مييل مس���توى تع���اون اجلهات املجيب���ة إىل االخنف���اض تدرجييًا كلما زاد ع���دد الزيارات  )ب( 
املتك���ررة، وهذا يؤثر يف جودة اإلجابة. وإنَّ تناُوب العينات يس���ّهل العبء على اجلهات 

املجيبة املشاركة يف االستقصاء؛
تكون سلس���لة التقديرات اليت حيصل عليها من االستقصاءات املتكررة اليت تستخدم خطة  )ج( 
املعاينة بفرق متناوبة يف العادة خالية من التفاوتات الكبرية غري الواقعية اليت حتدث على مر 
الزمن. عالوة على ذلك، ميّكن استخدام مناوبة الفرق يف العينات من استخدام تقديرات 

تركيبية وهذا حيد من التفاوتات عرب الزمن الناجتة عن خطأ معاينة؛
هذا يوفر النطاق لشمول وحدات جديدة يف تغطية االستقصاء. )د( 
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استقصاء قطاع إطار غري القائمة باالستناد إىل إطار املنطقة
تقع مجيع الوحدات غري املشمولة بقطاع إطار القائمة يف جزء املجموعة املسمى قطاع   -41-7
إط���ار غري القائمة. ويس���تدعي مجع البيانات للقطاع الفرعي اختي���ار عينات من وحدات املنطقة من إطار 

ل من البيانات املجموعة يف أحدث تعداد لالقتصاد أو تعداد للسكان. منطقة مشكَّ
جتمع طريقة فريس���ت لالس���تقصاءات املتكاملة لقطاع إط���ار القائمة وقطاع إطار غري   -42-7
القائمة بيانات كاملة عن مجيع األنش���طة الصناعية يف االقتصاد ككل بطريقة متس���قة. وهذا يتطلب وضع 
قاعدة تش���غيلية لضمان استثناء الوحدات املدرجة يف الِسجل التجاري من إطار املنطقة لصاحل قطاع إطار 
ع أنش���طتها يف حس���ابات الشركة اأُلم من عينة املنطقة.  غري القائمة. وينبغي حذف املؤسس���ات اليت ُتجمِّ
وهذا يش���ري، مثاًل، إىل املس���تودعات أو املخازن اليت تديرها ش���ركات صناعة حتويلية يف أجزاء خمتلفة من 

البلد.
تس���تدعي طريقة فريس���ت، من حيث املبدأ، إجراء استقصاء من نوع املؤسسة، أما يف   -43-7
حالة قطاع إطار غري القائمة فهي تس���تخدم تقنيات معاينة للمناطق. ويف تقنية معاينة املناطق الس���تقصاء 
اأُلسر املعيشية واملؤسسات، ُتختار عينة من وحدات املنطقة يف املرحلة األوىل. مث ُيقتضى، يف كل واحدة 
م���ن الوح���دات املخت���ارة يف املرحلة األوىل، أن ُتعني وُتدرج يف القائمة كل املؤسس���ات العاملة يف املنطقة 
املختارة، اليت مل تشمل وال تكون متصلة بأي منشأة تظهر يف إطار القائمة املستخدم لالستقصاء يف قطاع 
إطار القائمة. مث تصنَّف املؤسسات املعرَّفة على هذا النحو، والواقعة ضمن تغطية االستقصاء، حبسب نوع 

النشاط، وتؤخذ عيِّنة من الوحدات املدرجة على قائمة املؤسسات لكل نوع من أنواع النشاط.
جمموعة األنشطة اليت ُتعامل معاملة خاصة يف هذا النهج هي أنشطة الوحدات املتنقلة،   -44-7
ل جمموعة هامة يف معظم البلدان النامية. ويسمح  كأنش���طة التجارة، مثاًل، واخلدمات، والنقل، اليت تش���كِّ
هذا النهج بتغطية املنشآت/املؤسس���ات اليت تديرها األس���ر املعيش���ية، حىت املنش���آت أو املؤسسات اليت ال 

تكون هلا مباٍن ثابتة.
يف هذا النهج ُتدرج يف القائمة مجيع املؤسس���ات القابلة للتعريف املوجودة خارج بيت   -45-7
املالك الواقع يف وحدة املنطقة املختارة، وكذلك املنشآت املستندة إىل أسرة معيشية والواقعة داخل البيت، 
ويكون إدراجها بواس���طة زيارة من بيت إىل بيت )من هيكل إىل هيكل(. يضاف إىل ذلك أن الوحدات 
اليت ليس���ت هلا أي مباٍن ثابتة للعمل، كمنش���آت الباعة املتجولني، والباعة الذين يف الش���وارع، ومقدمي 
اخلدمات احلرة )الوحدات املتنقلة(، معرَّفة بواسطة أسئلة إضافية ُتطرح على اأُلسر املعيشية يف مرحلة وضع 
القوائم وُتدرج يف القائمة مقابل اأُلس���رة املعيش���ية اليت يقيم فيها املالك )أو الش���ريك يف منشأة الشراكة(. 
وهبذه الطريقة ُيضمن إدراج مجيع املؤسس���ات الواقعة يف املناطق املختارة واليت تقع يف نطاق االس���تقصاء 

على القائمة، مث تستخدم هذه القائمة الختيار عينات من املؤسسات.
ينبغي مالحظة أن منش���أة الش���راكة اليت ليس���ت هلا مباٍن ثابتة ميكن أن يبلِّغ عنها كل   -46-7
واحد من شركائها الذين ينتمون إىل ُأسر معيشية خمتلفة. وينبغي تعديل تكرار التغطية، بناًء على ذلك، إما 
بإجراء تقدير أثناء االستقصاء أو رمبا إزالته باعتماد قواعد خاصة لوضع القوائم. ومثة قاعدة من هذا القبيل 
اعُتمدت لالس���تقصاءات املتعلقة باملؤسس���ات يف القطاع غري الرمسي يف اهلند، وهي إدراج منشأة الشراكة 
على القائمة مقابل اأُلسرة املعيشية لشريك واحد فقط وهو الذي يتخذ القرارات الرئيسية إلدارة املنشأة.

من املس���تصوب أن حيتوي إط���ار املعاينة على معلومات عن توزيع الوحدات حبس���ب   -47-7
النش���اط االقتص���ادي الذي تقوم به يف االقتص���اد. وإن إطار املعاينة الذي ُيبىن من بيانات تعداد الس���كان 
على أساس األشخاص القائمني بأنشطة اقتصادية خمتلفة غالبًا ما يفشل يف إظهار مواقع الوحدات املرتبطة 
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بنشاط معّين. ويف حالة كثري من األنشطة الصناعية الصغرية احلجم ترتبط التوزيعات ارتباطًا وثيقًا بأماكن 
ز الس���كان، لكن نش���اط التعدين واس���تغالل املحاجر مس���تثىن من تلك القاعدة، ألن النشاط ينفذ يف  تركُّ
املناطق اليت توجد فيها املعادن، وال تكون هذه بالضرورة يف األماكن اليت يس���كن فيها الس���كان القائمون 
هبذه األنشطة. وميكن معاجلة هذه املشكلة إىل حد بعيد باختيار العينة يف املرحلة األوىل و/أو املرحلة الثانية 

من كثافة وحدات اإلنتاج هذه.

نطاق وتغطية االستقصاءات املختلفة  - دال 

االستقصاء السنوي  -  1

مثة حد يف مجيع البلدان، بغض النظر عن تطور نظامها اإلحصائي، ملقدار املوارد املتاحة   -48-7
جلم���ع البيان���ات. ومع ذلك ينبغي أن جتتهد البلدان يف تقدمي تقديرات تغطي مجيع املؤسس���ات الصناعية، 
باس���تخدام تعداد كامل جلميع املؤسس���ات اليت يزيد حجمها عن حد معني، وبواسطة استقصاء بالعينات 
للمؤسس���ات األخ���رى، مبا يف ذلك املؤسس���ات الواقعة يف قط���اع إطار غري القائمة. أم���ا يف قطاع إطار 
القائمة فيمكن إجراء االس���تقصاء بواس���طة الربيد أو ُطرق أخرى من ُطرق االتصاالت. وميكن أن تتلقى 
مجيع وحدات االس���تقصاء الواردة يف إطار القائمة استمارة استقصاء، لكن ميكن أن ُيستخدم نص خمتصر 
للمؤسس���ات الصغرية. تتطلب تغطية قطاع إطار غري القائمة عينات متعددة املراحل، ختتار فيها وحدات 
املناطق يف املرحلة األوىل وُيجرى االستقصاء بواسطة مقابالت يف معظم احلاالت. وإن كثريًا من البلدان ال 
تستطيع إجراء استقصاءات سنوية تستند إىل إطار املنطقة، ال سيما البلدان اليت تكون مسامهة قطاع إطار 
غري القائمة فيها كبرية، بسبب ارتفاع مستوى املوارد املطلوبة. ويف هذه البلدان ُيطلب إجراء استقصاءات 
على فترات زمنية )مرة كل مخس أو ثالث س���نوات( لكي يتس���ىن لقطاع إطار غري القائمة توفري البيانات 
الالزمة لوضع معايري مرجعية. وميكن أن تأيت تقديرات سنوية أو دون السنوية لقطاع إطار غري القائمة من 

استقصاءات إحصائية أخرى )استقصاءات القوة العاملة، مثاًل(.

االستقصاء دون السنوي  -  2

إن التغطية باالس���تقصاء دون الس���نوي 22، الذي حيدث يف العادة كل ربع سنة أو كل   -49-7
ش���هر، يك���ون بالضرورة أكثر تقييدًا من االس���تقصاء الس���نوي. وحىت يف البلدان ال���يت توجد لديها ُنظم 
إحصائية متطورة جدًا، يكون من الصعب تغطية املؤسس���ات الصغرية كل ش���هر أو كل ربع س���نة لتوليد 
إحص���اءات قصرية األجل متصل���ة باإلنتاج تكون الزمة لوضع دورة جتارة تس���تند إىل العرض، والطلب، 
وعوام���ل اإلنت���اج. غري أنه إذا كانت املؤسس���ات الصغرية ذات ش���أن يف صناعة هام���ة بوجه خاص فإهنا 

سُتشمل بالتغطية.
توجد مشكلة عملية ملّحة يف هذه االستقصاءات وهي تقييد عدد الوحدات اإلحصائية   -50-7
املراد تعدادها بطريقة ما. وسوف ختتلف التقنيات اليت ُيجرى هبا هذا التقييد، وهذا يتوقف على خصائص 
الف���رع من فروع الصناعة بالذات الذي يكون موضوع االس���تقصاء. ف���إذا كانت حصة كبرية من الناتج 
س���ُينتجها ع���دد قليل من املؤسس���ات، مث���اًل، كصناعات الف���والذ واإلمسنت، ميكن عندئ���ٍذ تغطية مجيع 
املؤسس���ات وتعداده���ا. ويف الطرف اآلخر من املنظور، يف صناع���ة اخلبز أو إنتاج الطوب، مثاًل، ميكن أن 
ُينتج عدد كبري من املؤسسات الصغرية جانبًا كبريًا من جمموع ناتج الفرع، ويف هذه احلالة ينبغي استخدام 
تقنيات االس���تقصاء بالعينات. ويف البلدان اليت تس���اهم فيها املؤسس���ات الصغرية ِبحّصة كبرية يتم إجراء 

السنوي  االسـتقصاء دون  مصطلح   22

هنا يحل محل مصطلح “االستقصاء 

الذي يحدث أكثر من مرة يف السنة”، 

كمـا هـو مسـتخدم يف التوصيـات 

الدولية لإلحصاءات الصناعية )األمم 
املتحدة، 1983(.
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هذه األنشطة يف مؤسسات مشمولة بإطار غري القائمة. وينبغي يف احلاالت املثالية، تغطية قطاع إطار غري 
القائمة يف االستقصاءات دون السنوية هلذه البلدان، رهنًا بتوافر املوارد. غري أنه يف احلاالت اليت ال تسمح 
فيها املوارد بتغطية قطاع إطار غري القائمة، ينبغي أن تش���مل االستقصاءات دون السنوية مجيع املؤسسات 
املوج���ودة يف إط���ار القائمة بتعداد مجيع املؤسس���ات اليت يزيد حجمها عن حج���م معّين تغطية تامة، بينما 

ُيستخدم االستقصاء بالعينات لتغطية املؤسسات اليت يكون حجمها أقل من حد التوقف ذلك.

االستقصاءات غري املتعددة  -  3

تس���عى االس���تقصاءات غري املتعددة إىل احلصول على معلومات مواضيعية بش���أن بنود   -51-7 
ال ُتطلب يف االس���تقصاءات الس���نوية. وُتستخدم هذه االستقصاءات جلمع بيانات عن مواضيع متخصصة 

ال يتم التعامل معها يف التوصيات.

االستقصاءات األساسية لقطاع إطار غري القائمة  -  4

يف البلدان اليت يساهم فيها قطاع إطار غري القائمة مسامهة كبرية، يكون من األساسي   -52-7
مجع البيانات من مؤسسات هذا القطاع. وحيث إن هذا يقتضي إجراء استقصاءات تقوم على أساس إطار 
املنطقة للمعاينة، الذي يس���تهلك موارد كثيفة ووقتًا طوياًل، ُتجرى االس���تقصاءات األساسية هلذا القطاع 
بغية حتقيق مجع بيانات اقتصادية ش���املة. وهي ُتجرى مرة واحدة فقط كل مخس س���نوات، بينما ُتجمع 
بيانات مثلها أو أقل منها بواس���طة اس���تقصاءات سنوية أو أكثر تواترًا. وميكن إسقاط التقديرات املرجعية 
املستمدة من استقصاء أساسي مسبقًا باستخدام تقديرات التغري والنمو اليت حيصل عليها من استقصاءات 

سنوية أو دون السنوية لقطاع إطار غري القائمة، أو من أي استقصاء آخر ذي صلة.

التوفيق بني نتائج االستقصاءات غري املتعددة أو   -  هاء 
املرجعية السنوية واالستقصاءات دون السنوية

اس���تقصاءات االقتص���اد الكلي دون الس���نوية مصدر هام من مص���ادر املعلومات لدى   -53-7
تطوير أو صناعة السياسة االقتصادية أو إجراء حتليل للدورة التجارية. وينبغي أن ُتعطي هذه اإلحصاءات 
إشارات متسقة فيما يتعلق باملعلومات الواردة من اإلحصاءات القليلة التواتر، أي اليت ُيحصل عليها بوجه 
عام من نتائج اس���تقصاءات س���نوية أو حىت أقل توات���رًا. لذلك تواجه املكات���ب اإلحصائية الوطنية مرارًا 
وتكرارًا وضعًا حتصل فيه على بيانات قليلة التواتر )س���نوية أو أقل تواترا( تكون ش���املة لكنها غري حسنة 
التوقيت، وبيانات كثرية التواتر )ربع سنوية وشهرية( تكون حسنة التواتر إالَّ أهنا قليلة الدقة وأقل تفصياًل 

وأضيق نطاقًا.
لذل���ك توجد حاجة إىل تعيني واس���تخدام تقنيات إحصائي���ة مالئمة للجمع بني هاتني   -54-7
املجموعتني من البيانات إلنتاج تقديرات حسنة التوقيت ومرتفعة التواتر وتتوافر فيها أعلى درجات الدقة، 
واملوثوقي���ة والتفصي���ل املمكنة. وتؤدي التقنيات املرجعية دورا مركزيًا يف مواجهة هذا التحدي بتحس���ني 
األبعاد الرئيسية جلودة البيانات. واهلدف الرئيسي هلذه التقنيات هو التوفيق بني املعلومات اإلحصائية اآلتية 
من مصادر بيانات خمتلفة، بغية احلصول على سلس���لة بيانات قصرية األجل، حتتفظ قدر اإلمكان بدينامية 
اإلط���ار الزمين للسلس���لة الزمنية العالية التواتر، بينما تلتزم يف الوقت نفس���ه بالقي���ود اليت تفرضها مصادر 

املعلومات األكثر موثوقية واألكثر دقة يف األجل الطويل )املصادر املرجعية(.
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التقنيات املرجعية، مبعناها الواسع، هي العمليات اليت جتمع على أمثل وجه بني مصدرين   -55-7
أو أكثر من مصادر القياسات بغية احلصول على تقديرات موثوقة للسلسلة اليت هي قيد الدرس. ومتشيًا مع 
طبيعة املشكلة املعنية، تصّنف التقنيات املرجعية بوجه عام إما باعتبارها تقنيات استقراء أو تقنيات توزيع. 
وبينما يش���ري االس���تقراء إىل تقدير جوانب املراقبة املفقودة ملتغريات املخزون، حتدث مشكلة التوزيع )اليت 
تس���مى غالبًا بالتجزئة حبسب الزمن( يف حاالت متوس���طات التدفق والزمن ملتغريات املخزون. ويف حالة 
توزيع البيانات، مثاًل، ُتعىن املش���كلة بتقدير البيانات املتوافرة داخل الفترة الزمنية يف سلس���لة زمنية معينة، 

مع مراعاة القيد الذي يقضي بأن تساوي جماميع البيانات )أو متوسطاهتا( املجاميع احلاصلة بتواتر أقل.
ُتحل مش���اكل االستقراء والتوزيع يف األحوال املثالية يف األدبيات مبوجب إطار تراجع   -56-7
بس���يط للسلس���لة الزمنية، بافتراض أن العالقة اخلطية املالحظة بني السلس���لة املنخفضة التواتر )السلس���لة 
املرجعية( والسلس���لة العالية التواتر )وتس���مى أيضًا السلس���لة ذات الصلة(، املجموعة زمنيًا على مستوى 
السلسلة املنخفضة التواتر، تكون مساوية للعالقة بني السلسلة املرجعية غري املعروفة والسلسلة ذات الصلة. 
بعبارة أخرى، يقّدر التراجع اخلطي بني السلس���لة املنخفضة التواتر املعروفة والسلس���لة املجمعة زمنيًا ذات 
الصل���ة، وُتطب���ق املعامالت املقدرة نفس���ها على القيم املعروفة للسلس���لة املرتفعة التوات���ر ذات الصلة بغية 
احلصول على تقديرات للبيانات القصرية األجل، امللتزمة بقيود السلس���لة املرجعية. وُيعطي هذا األس���لوب 
نتائج مثالية باملعىن اإلحصائي، ألنه يس���مح للمس���تخدمني باحلصول على حل يأخذ يف االعتبار ديناميات 
الزمن للسلسلة العالية التواتر ذات الصلة، والقيود اليت تفرضها السلسلة املرجعية األكثر موثوقية يف الوقت 

نفسه.
بعض األس���اليب املستخدمة على نطاق واسع لتحديد البيانات املرجعية تشمل التوزيع   -57-7
التناس���يب، وأس���لوب ِدنتون النسيب )ِدنتون، 1971(، وأسلوب املتوس���ط املتحرك املتكامل املتراجع ذاتيًا 
)ويش���ار إليه اختصارًا باللغة اإلنكليزية بالرمز ARIMA( املس���تند إىل النموذج، واألساليب املستندة إىل 
التراجع. وترد ش���روحات مفّصلة هلذه األس���اليب، وكذلك حتليل للربامج احلاسوبية املتوافرة للتوافق، يف 

املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية )1999( وبلوم، وديبيلسمان، وماهلي )2001(.

الفرتة املرجعية  - واو 

يف حالة االستقصاءات السنوية وغري املتعددة على حد سواء، ينبغي بوجه عام أن تتصل   -58-7
البيان���ات املجّمع���ة بفترة مدهتا 12 ش���هرًا، ويفضل أن تكون تلك الفترة هي الس���نة التقوميية الغريغورية. 
وبتجمي���ع البيان���ات على هذا النحو، ينبغي أن تكون املش���اكل، إن ِوجدت، قليل���ة، بقدر ما يتعلق األمر 
بالفت���رة املرجعية، يف دمج البيانات اآلتية من تلك االس���تقصاءات. غري أن���ه عندما تكون البيانات متوافرة 
بصورة أيس���ر من مؤسس���ات خاصة على أساس سنة مالية خمتلفة، رمبا يكون من الضروري قبول البيانات 
على ذلك األساس. ويف هذه احلاالت يكون من املستصوب مجع بعض بنود البيانات، كاألجور واملرتبات، 
على أس���اس السنة املالية والس���نة التقوميية، لتيسري بناء جمموعات البيانات للسنة التقوميية. وإذا كانت فترة 
املحاس���بة العادية ملعظم املؤسس���ات س���نة مالية خمتلفة عن الس���نة التقوميية، ميكن جتميع البيانات بصورة 
موّحدة على أساس السنة املالية ال على أساس السنة التقوميية. وتوجد ميزات ميكن حتقيقها من تقدمي مجيع 
املؤسسات أوراقها الضريبية الشاملة لفترة 12 شهرًا متشاهبة، ال سيما فيما يتعلق بدمج البيانات السنوية 
مع البيانات الش���هرية أو ربع الس���نوية. ويف كثري من البلدان يكون تاريخ انتهاء الس���نة املالية للش���ركات 
متفرقًا تفرقًا واس���عًا على مدى الس���نة، وجتد املكاتب اإلحصائية صعوبة يف احلصول على أوراق ضرائب 
من املؤسسات لفترة 12 شهرًا متسقة. وإذا اختلفت فترات تقدمي التقارير هبذه الطريقة من شأن جدول 
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تكميلي للتقرير املنش���ور، يبني توزُّع تواريخ هناية الس���نة حبسب األش���هر، أن يساعد املستخدمني لألرقام 
التقديرية على تقدير الفترة اليت تشملها هذه األرقام.

يف االستقصاءات دون السنوية، ينبغي يف األحوال العادية أن تكون الفترة املرجعية هي   -59-7
شهر السنة التقوميية أو ربع السنة التقوميية )ثالثة أشهر: كانون الثاين/يناير - آذار/مارس، نيسان/أبريل - 
حزيران/يونيه، وما أشبه ذلك(. غري أن بعض املؤسسات تعمل يف فترات ربع سنوية تشمل أربعة، وأربعة 
ومخسة أسابيع، ويف هذه احلاالت سيكون من الضروري للمكتب اإلحصائي أن يوّحد املعلومات املقدمة 

يف األوراق الشهرية باستخدام إجراء تقديري ما.
ينبغ���ي مالحظة أن عددا من الصعوبات قد يظهر إذا ُأريَد جتميع البيانات الش���هرية أو   -60-7
ربع السنوية للحصول على أرقام سنوية، وبذلك ُتلغى احلاجة إىل مجع نفس البيانات سنويًا. غري أنه حىت 
وإن كان النطاق والتغطية والوحدة اإلحصائية وتعاريف البيانات متش���اهبة يف االستقصاءات دون السنوية 
مع االستقصاءات السنوية، فإن الفترة املرجعية ميكن مع ذلك أن تسبب مشاكل. وإذا كانت الوحدات يف 
تقرير االستقصاء السنوي متثل فترة 12 شهرًا خمتلفة عن الوحدات األخرى )كأن تكون بعض الوحدات 
تس���تخدم الس���نة التقوميية ووحدات أخرى تس���تخدم الس���نة املالية(، فإن دمج البيان���ات القصرية األجل 
والبيانات السنوية ميكن أن يستدعي جتميع البيانات الشهرية أو ربع السنوية لكل وحدة على حدة. وكما 
ُذكر يف الفقرة 7-58، ميكن أن يوجد حل يف مجع األوراق السنوية جلميع املؤسسات يف فترة 12 شهرًا 
متماثل���ة. غري أن االختالفات فيما يتعلق بالنطاق والتغطية والوحدة اإلحصائية ميكن أن جتعل من الصعب 
دمج نتائج النوعني من االس���تقصاءات هبذه الطريقة، وأن تصبح املش���اكل الناش���ئة من هذا املصدر معقدة 

بسبب الطبيعة املؤقتة عاديًا للبيانات املبلَّغ عنها يف االستقصاءات دون السنوية.
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الفصل الثامن

جودة البيانات والبيانات الفوقية

تحسين جودة اإلحصاءات الصناعية  - ألف 

اإلحصاءات الصناعية هي الناتج النهائي لعملية معقدة تش���مل مراحل كثرية، بدًءا من   -1-8
مج���ع وحتضري البيانات إىل جتميع ونش���ر اإلحصاءات. وقياس ج���ودة اإلحصاءات االقتصادية ُيعىن بإعطاء 
املستخدمني معلومات كافية للحكم على ما إذا كانت البيانات ذات جودة كافية الستخدامهم املقصود، 
مبعىن أن حيكموا على “مناس���بتها لالس���تخدام”. وجيب، مثاًل، أن يكون مستخدمو البيانات قادرين على 
التحق���ق م���ن أن اإلطار املفاهيمي والتعاريف اليت تفي باحتياجاهتم اخلاص���ة إىل البيانات هي نفس اإلطار 
املفاهيم���ي والتعاريف اليت يس���تخدموهنا يف مج���ع وحتضري البيانات أو قريبة منه���ا إىل احلد الكايف. وجيب 
أن يكون املس���تخدمون أيضًا قادرين على تقييم درجة دقة البيانات اليت تتفق مع االس���تخدام أو التفس���ري 
اللذي���ن يهدف���ون إىل حتقيقهما. وإن مجيع التدابري اليت يتخذها املكتب اإلحصائي لضمان جودة املعلومات 

اإلحصائية تشّكل إدارة اجلودة.
وضع���ت ع���دة منظم���ات إحصائية وبل���دان 23 تعاري���ف للجودة، وأوج���زت األبعاد   -2-8
)اجلوان���ب( املختلف���ة للجودة وقياس اجل���ودة وج�ّمعتها يف ُأطر لتقييم اجلودة. وم���ع أن ُأطر تقييم اجلودة 
القائمة ختتلف قلياًل يف ُنُهجها إزاء نوعية وعدد/اس���م أبعاد اجلودة )انظر الش���كل الثامن - 1(، فهي يعّزز 

بعضها بعضًا وتعطي هياكل شاملة ومرنة للتقييم الكيفي لسلسلة عريضة من اإلحصاءات. مثال ذلك:
إط���ار تقييم ج���ودة البيانات )DQAF( ال���ذي وضعه صندوق النقد ال���دويل ُيلقي نظرة  )أ( 
كلية على جودة البيانات ويش���مل إدارة الُنظم اإلحصائية وعمليات اس���تقصائية أساسية، 
م على ش���كل هيكل تسلس���لي يغطي الش���روط املسبقة  ومنتجات إحصائية. اإلطار منظَّ
ومخس���ة أبعاد للج���ودة، هي: ضمان الس���المة، والصح���ة املنهجية، والدق���ة واملوثوقية، 

ر احلصول عليها؛ والصالحية للخدمة، وتيسُّ
ز أكثر على النوات���ج اإلحصائية ويعرِّف جودة  النظ���ام اإلحصائ���ي األورويب )ESS( يركِّ )ب( 
اإلحصاءات باإلش���ارة إىل س���تة معايري، هي: العالقة، والدقة، وُحس���ن التوقيت والتقيد 

باملواعيد، وتيّسر احلصول عليها ووضوحها، وقابليتها للمقارنة، ومتاسكها؛
إط���ار قي���اس اجلودة الذي وضعت���ه منظمة التنمي���ة والتعاون يف املي���دان االقتصادي ينظر  )ج( 
إىل اجل���ودة كمفه���وم متع���دد اجلوانب. وإن خصائص اجلودة، كم���ا هي يف هنج املكتب 
اإلحصائ���ي للجماعات األوروبي���ة، تتوقف على منظورات املس���تخدمني، واحتياجاهتم، 
وأولوياهت���م، وه���ذه تتفاوت بني جمموعة وأخرى من جمموعات املس���تخدمني. وُينظر إىل 
ر  اجلودة من حيث سبعة أبعاد، هي: العالقة، والدقة، واملصداقية، وُحسن التوقيت، وتيسُّ

احلصول عليها، وقابليتها للتفسري، ومتاسكها.

انظـر، يف جملـة أمـور )أ( صنـدوق   23

النقـد الـدويل، إطـار تقييـم جـودة 

http://dsbb.imf.org/Ap- )البيانات 

plications/web/dqrs/dqrsdqaf/(؛ 

)ب( املكتـب اإلحصائـي للجماعـات 

األوروبيـة، الفريـق العامـل “تقييم 

الجـودة يف اإلحصـاءات”، “تعريـف 

)وثيقـة  اإلحصـاءات”،  يف  الجـودة 

 املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية 

Eurostat/A4/Quality/03/General/

Definition(، أعدها االجتماع السادس 

األول/ ترشيـن  و3   2 )لكسـمرغ، 

أكتوبر 2003(؛ )ج( منظمة التعاون 

االقتصـادي  امليـدان  يف  والتنميـة 

)OECD(، مديريـة اإلحصـاء، “إطار 

النوعيـة إلحصاءات منظمـة التعاون 

االقتصـادي”  امليـدان  يف  والتنميـة 

)باريـس، حزيران/يونيـه 2002(؛ 

لريطانيـا  املتحـدة  اململكـة  )د( 

الشـمالية،  وآيرلنـدا  العظمـى 

مكتـب اإلحصـاء الوطنـي، مبـادئ 

اإلحصاءات،  لقياس جودة  توجيهية 

 Office for National(  1-3  الصيغـة 

Statistics, Guidelines for Measur-

 ing Statistical Quality, version 3.1 

إحصـاءات  )ه(  )London, 2007((؛ 

جـودة  ضمـان  إطـار   كنـدا، 

 Statistics Canada’s( إحصاءات كنـدا 

 Quality Assurance Framework 

)و(  )Ottawa, September 2002((؛ 

فنلنـدا، مبـادئ توجيهية  إحصاءات 

 Quality( لجودة اإلحصاءات الرسمية
 Guidance for Official Statistics, 2nd 

.)revised ed. )Helsinki, 2007(, etc.

http://dsbb.imf.org/Applications/web/dqrs/dqrsdqaf/) )<061B>
http://dsbb.imf.org/Applications/web/dqrs/dqrsdqaf/) )<061B>
http://dsbb.imf.org/Applications/web/dqrs/dqrsdqaf/) )<061B>
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الشكل الثامن - 1

مقارنة بني إطار تقدير جودة بيانات صندوق النقد الدويل، وتعريف جودة اإلحصاءات 

األوروبية، وإطار قياس جودة معايري منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

القص���د اإلمجايل من ُأط���ر تقييم اجلودة هو توحيد ومنهجة قي���اس جودة اإلحصاءات   -3-8
واإلبالغ عنها بني البلدان. وهي تس���مح بتقيي��م املمارس���ات الوطنية املراد اختاذها مقابل النُُّهج اإلحصائية 
املقبولة دوليًا لقياس اجلودة. وميكن استخدام ُأطر تقييم اجلودة يف عدد من السياقات، من بينها: )أ( توجيه 
جه���ود البل���دان حنو تعزيز ُنظمها اإلحصائية بإعطائها أدوات ووس���ائل للتقييم الذايت بغية تعيني املجاالت 
القابلة للتحس���ني؛ )ب( مقاصد املس���اعدة التقنية؛ )ج( اس���تعراضات املجاالت اإلحصائية اخلاصة، كما 

تؤديها املنظمات الدولية؛ )د( تقييم املجموعات األخرى من مستخدمي البيانات.

أبعاد الجودة
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ملمارس���ات بلداهن���ا وظروفه���ا. وينبغي أن تؤخذ األبع���اد التالية للجودة يف احلس���بان يف وضع إطار تقييم 
اجلودة وقياس جودة اإلحصاءات الصناعية واإلبالغ عنها: الش���روط املس���بقة للجودة، وعالقتها باهلدف، 
ر احلصول عليها. وتعكس هذه  ومصداقيتها، ودقتها، وحسن توقيتها، وصحتها املنهجية، ومتاسكها، وتيسُّ
األبعاد منظورًا عامًا للجودة ومن مث ُأدرجت يف معظم اأُلطر القائمة. ويرد فيما يلي أدناه وصف تفصيلي 

هلذه األبعاد:
الش���روط املس���بقة للجودة. تشري الش���روط املس���بقة للجودة إىل مجيع األحوال املؤسسية  )أ( 
والتنظيمي���ة ال���يت تترك أثرًا على ج���ودة اإلحصاءات الصناعية. وتش���مل العناصر الواردة 
يف هذا الُبعد األس���اس القانوين لتجميع البيانات؛ وكفاية التش���ارك يف البيانات، والتنسيق 
ب���ني الوكاالت املنتجة للبيانات؛ وضمان س���رية البيانات ال���يت تنتجها الوحدات؛ وكفاية 
املوارد البش���رية واملالية والتقنية لتنفيذ برامج اإلحص���اءات الصناعية وتنفيذ تدابري ضمان 

استخدامها بكفاءة؛ والوعي باجلودة؛
العالق���ة باهلدف. عالقة اإلحص���اءات الصناعية هبدفها تعكس م���دى تلبيتها الحتياجات  )ب( 
املستخدمني. لذلك يتطلب قياس هذه العالقة تعيني جمموعات املستخدمني واحتياجاهتم. 
وينبغ���ي أن توازن املكاتب اإلحصائي���ة بني االحتياجات املختلفة للمس���تخدمني احلاليني 
واملحتمل���ني يف املس���تقبل، بغي���ة إنت���اج برنامج ميض���ي إىل أبعد حد ممكن حن���و تلبية أهم 
احتياج���ات املس���تخدمني من حيث التغطية ومضمون اإلحص���اءات الصناعية، بالنظر إىل 
القي���ود املفروضة على املوارد. وإن مؤش���رات العالقة باهلدف هي طلبات املس���تخدمني، 
واالس���تقصاءات املجراة لرضا املستخدمني، ونتائجها، والفجوات املعينة بني مصاحل إطار 

املستخدمني واإلحصاءات الصناعية املجمعة من حيث املفاهيم والتغطية والتفاصيل؛
املصداقية. مصداقية اإلحصاءات الصناعية )املش���ار إليها بعبارة ضمان الس���المة يف إطار  )ج( 
تقيي���م ج���ودة البيانات ال���ذي وضعه صندوق النقد الدويل( تش���ري إىل الثق���ة اليت يضعها 
املس���تخدمون يف تلك البيانات ويف املكتب اإلحصائي أو الوكالة اليت تنتج هذه البيانات. 
وإن ثقة املس���تخدمني ُتبىن على مر الزمن. ومثة جانب هام من جوانب الثقة يف موضوعية 
البيانات، ينطوي على كون الناس يفهمون أن البيانات أُنتجت بطريقة مهنية وفقًا للمعايري 
اإلحصائية املالئمة، وأن السياس���ات واملمارسات املستخدمة يف إنتاجها شفافة. وينبغي، 
مث���اًل، أالَّ تك���ون البيانات موضع تالُعب وال أن يكون توقيت نش���رها اس���تجابًة لضغط 

سياسي؛
ر هبا البياناُت أو تصف  الدقة. تش���ري دقة اإلحصاءات الصناعية إىل مدى الصحة اليت تقدَّ )د( 
الكمي���ات أو اخلصائَص اليت ُصممت هي لقياس���ها. وهذه مس���ألة هل���ا جوانب عديدة، 
ويف الواق���ع ال يوج���د جمم���وع وحي���د للدقة أو لقياس���ها اإلمجايل. وإمن���ا توصف، بوجه 
ع���ام، من حيث األخط���اء الواقعة يف التقدي���رات اإلحصائية، وحتّل���ل تقليديًا إىل عناصر 
حتيُّ���ز )خطأ منهجي( وتفاوت )خطأ عش���وائي(، لكنها تش���مل أيض���ًا وصف أية عملية 
تتخذه���ا املكات���ب اإلحصائية لتقليل أخط���اء القياس. ويف حالة التقدي���رات القائمة على 
االس���تقصاءات بالعينات، ميكن قياس الدقة باستخدام املؤشرات التالية: التغطية، وأخطاء 
املعاينة، وأخطاء عدم اإلجابة، وأخطاء اإلجابة، وأخطاء حتضري البيانات، وأخطاء القياس 
والنم���وذج. وُتعترب مراجعات اإلحصاءات الصناعية ودراس���ات مراجعتها، اليت ُتتخذ يف 

فترات منتظمة، مقياسًا للموثوقية؛
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ُحس���ن التوقيت. ُحس���ن توقيت اإلحصاءات الصناعية دالة من دالئل مقدار الوقت الذي  )ه�( 
ميضي بني انتهاء الفترة املرجعية اليت تعود إليها البيانات وتاريخ نشر هذه البيانات. وينطبق 
مفهوم ُحس���ن التوقيت بالتس���اوي على البيانات قصرية األجل والبيانات اهليكلية، باعتبار 
أن الفرق الوحيد هو اإلطار الزمين. ويرتبط ُحس���ن التوقيت ارتباطًا وثيقًا بوجود جدول 
زم���ين للنش���ر. وميك���ن أن يتألف اجلدول الزمين للنش���ر من جمموعة أهداف زمنية لنش���ر 
البيانات أو ميكن أن تنطوي على التزام بنش���ر البيانات الصناعية يف فترة زمنية حمددة بعد 
اس���تالمها. وينطوي هذا العامل يف العادة على معاوضة فيما يتعلق بالدقة. ويؤثر حس���ن 
توقيت املعلومات أيضًا يف مدى عالقتها باهلدف. وإن التقيد باملوعد املحدد جانب آخر 
من جوانب حسن التوقيت. فهو يعكس مقدار الزمن الذي ميضي بني املوعد املحدد لنشر 

البيانات والتاريخ الفعلي لنشر اإلحصاءات الصناعية؛
الصح���ة املنهجية. الصحة املنهجية ُبعٌد يش���مل تطبيق املعايري والتوجيهات واملمارس���ات  )و( 
الدولي���ة يف إنت���اج اإلحص���اءات الصناعي���ة. وإن كفاي���ة التعريف واملفاهيم، والس���كان 
املس���تهدفني، واملتنوعات والتكنولوجيا اليت تكمن وراء البيانات، واملعلومات اليت تصف 
قي���ود البيان���ات، إن وج���دت، تربر إىل حد كبري م���دى تقيُّد جمموعة معين���ة من البيانات 
باملعاي���ري الدولية. وإن البيانات الفوقية املقدم���ة، إىل جانب اإلحصاءات الصناعية، تؤدي 
دورًا حامس���ًا يف تقيي���م الصحة املنهجية للبيانات. فهي خترب املس���تخدمني عن مدى قرب 
املتنوعات املس���تخدمة يف املدخالت من متنوع اهل���دف )أّي بند من بنود البيانات، مثاًل( 
يف تقدي���ر ذل���ك البند. وعندما يكون هناك فرق كبري ينبغي أن ُيقدم توضيح إىل أي مدى 
ميك���ن أن يس���بب هذا الفرق حتيزًا يف التقدير. وإن الصح���ة املنهجية ترتبط ارتباطًا وثيقًا 
بقابلية البيانات للتفسري، وهذه تتوقف على مجيع صفات املعلومات عن البيانات الصناعية 
املذكورة أعاله وتعكس مدى س���هولة فهم املس���تخدمني للبيانات واس���تخدامها وحتليلها 

على الوجه الصحيح؛
التماس���ك. يعكس متاسك اإلحصاءات الصناعية مدى اتصاهلا املنطقي واتساقها املتبادل،  )ز( 
مبع���ىن إىل أي درج���ة ميك���ن مجع ه���ذه البيانات بنجاح م���ع معلوم���ات إحصائية أخرى 
داخل إطار حتليلي واس���ع وعلى مر الزمن. وإن اس���تخدام املفاهيم القياسية، والتصنيفات 
واجلماعات السكانية املس���تهدفة يعزز التماسك، كما يعززها استخدام منهجية مشتركة 
يف خمتلف االستقصاءات. وإن التماسك، الذي ال ينطوي على تناسق تام بني األرقام، له 

أربعة أبعاد فرعية هامة، هي: 
التماسك داخل جمموعة بيانات. ينطوي هذا على أن بنود البيانات األولية تستند   ’1‘
إىل مفاهي���م وتعاري���ف وتصنيفات متناس���قة، وميكن جتميعها مع���ًا بطريقة ذات 
معىن. ويف اإلحصاءات الصناعية، يعكس هذا الُبعد الفرعي حقيقة أن مجيع بنود 
البيانات قد ُجمِّعت يف اتس���اق مع األس���اس املنهج���ي للتوصيات املقدمة يف هذا 

املنشور؛
التماسك بني جمموعات البيانات. ينطوي هذا على أن البيانات تستند إىل مفاهيم   ’2‘
وتعاريف وتصنيفات مشتركة. فالتماسك بني اإلحصاءات الصناعية واحلسابات 
القومي���ة ُيضم���ن إذا كانت كل جمموعات البيانات تس���تند إىل مفاهيم وتعاريف 
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ومب���ادئ تقيي���م وتصنيفات مش���تركة، إخل.، أو ما دام يف اإلم���كان توضيح أي 
اختالفات والسماح هبا؛

التماسك على مر الزمن. ينطوي هذا على أن البيانات تستند إىل مفاهيم وتعاريف   ’3‘
ومنهجية مش���تركة على مر الزمن. وحيصل التحقُّق م���ن هذه اخلاصية، مثالًً، إذا 
ُجمِّعت السلس���لة الزمنية لإلحص���اءات الصناعية برمتها على أس���اس التوصيات 
ع البلدان على أن تبني بوضوح االحنرافات  الدولية لإلحصاءات الصناعية. وُتش���جَّ

عن التوصيات الدولية، إن وجدت؛
التماس���ك بني البلدان. ينطوي هذا على أن البيانات تستند إىل مفاهيم وتعاريف   ’4‘
ومنهجية مش���تركة عرب البلدان. وميكن أن يتوقف متاس���ك اإلحصاءات الصناعية 

عرب البلدان على مدى تنفيذ التوصيات الدولية؛
ر احلصول على اإلحصاءات الصناعية. يشري تيّسر احلصول على اإلحصاءات الصناعية  تيسُّ )ح( 
إىل س���هولة احلصول عليها من املكتب اإلحصائي، مبا يف ذلك س���هولة التحقق من وجود 
هذه املعلومات، وكذلك مالءمة الشكل أو الواسطة اليت ُتنشر هبا املعلومات واليت ميكن هبا 
احلصول عليها. وتشمل جوانب تيّسر احلصول على اإلحصاءات الصناعية توافر البيانات 
الفوقية ووجود خدمات لدعم مس���تخدميها. ويتطلب تيّس���ر احلصول وضع جدول زمين 
مسبق لنشر البيانات لكي يتسىن للمستخدمني أن يعلموا مسبقًا مىت وأين تكون البيانات 

متاحة هلم وكيف يتسىن هلم احلصول عليها.
أبع���اد اجل���ودة هذه متداخل���ة ومترابط بعضها مع بعض، وهي بذل���ك داخلة يف عالقة   -5-8
معق���دة. ومتي���ل اإلجراءات املتخ���ذة ملعاجلة أو تعديل جانب م���ن جوانب اجل���ودة إىل التأثري يف اجلوانب 
األخرى. فرمبا يكون مثة معاوضة، مثاًل، بني السعي إىل احلصول على أكثر التقديرات دقة ملجموع الناتج 
الس���نوي للوحدات الصناعية، وتقدمي هذه املعلومات بتوقيت حس���ن، بينما ه���ي ما زالت موضع اهتمام 
املستخدمني. فإذا مل تكن البلدان، أثناء جتميعها جمموعة بيانات إحصاءات صناعية معينة يف موقف ميكنها 
من تلبية االحتياجات من الدقة وُحسن التوقيت يف آن واحد، ينبغي هلا أن ُتنتج تقديرًا مؤقتًا، يكون متاحًا 
يف أق���رب وقت ممكن بعد انتهاء الفترة املرجعية، لكنه س���يكون قائما عل���ى مضمون للبيانات أقل مشواًل. 
ويعزَّز هذا التقدير يف موعد الحق مبعلومات تستند إىل بيانات يكون مضموهنا أكثر مشواًل لكن توقيتها لن 
يكون يف جودة توقيت النص املؤقت. وإذا مل يكن مثة تنازع بني ُبعدي اجلودة هذين لن تكون مثة حاجة 

بالطبع إىل إنتاج هذه التقديرات.
قياس جودة اإلحصاءات الصناعية ليس مهمة سهلة. فما دامت مثة مشاكل تظهر فيما   -6-8
يتعلق بقياس كمية مس���تويات أبعاد فردية وجتميع مس���تويات كل األبعاد، لن يتسىن احلصول على مقياس 
كمي واحد جلودة اإلحصاءات الصناعية. وما مل يوجد هذا املقياس الوحيد، ُتشجع البلدان على استخدام 
نظ���ام ملؤش���رات اجلودة )انظر الباب باء أدن���اه(. وميكن أيضًا أن تضع البلدان إط���ار جودة لإلحصاءات 
الصناعية خاصًا هبا، يستند إىل النُُّهح واألبعاد املذكورة أعاله وإىل الظروف املحددة القتصاداهتا، وُتصدر 
تقاري���ر ج���ودة بانتظ���ام كجزء من بياناهت���ا الفوقية. ويتيح إطار اجل���ودة َنهجًا عمليًا لتق���دمي بيانات تليب 
احتياجات املس���تخدمني املختلفني، بينما يسمح توفري معلومات للمستخدمني بأن حيكموا هم أنفسهم إن 
كان���ت جمموعة بيانات تفي باحتياجاهتم اخلاصة من اجلودة. وميكن إجراء اس���تعراض جلودة اإلحصاءات 
الصناعية مرة كل أربع أو مخس س���نوات أو بتواتر أكثر إذا حدثت تغريات منهجية ذات ش���أن أو تغريات 

ذات شأن يف مصادر البيانات.



التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية 2008  150

مؤرشات الجودة مقابل املقاييس املبارشة للجودة  - باء 

تعرَّف مقاييس اجلودة بأهنا البنود اليت تقيس مباش���رة جانبًا معينًا من جوانب اجلودة.   -7-8
ففرق الوقت، مثاًل، بني التاريخ املرجعي وتاريخ نشر البيانات مقياس مباشر للجودة. غري أن من الصعب، 
من الناحية العملية، وضع مقياس هلذا الُبعد/اجلانب، من، أبعاد/جوانب جودة البيانات. وميكن، بداًل من 

ذلك، استخدام مؤشرات جودة كبديل عن مقاييس اجلودة.
مؤش���رات اجلودة بيانات كمية موجزة ُتقدم دلياًل على جودة أو مستوى البيانات اليت   -8-8

تنتجها الوكاالت اإلحصائية الوطنية والدولية. وهي مرتبطة بتحقيق غايات أو أهداف خاصة.
تتألف مؤش���رات اجلودة م���ن معلومات هي منتجات فرعي���ة للعملية اإلحصائية. فهي   -9-8
ال تقيس اجلودة قياس���ًا مباش���رًا لكن ميكنها أن تقدم معلومات كافية لتقييم اجلودة. ففيما يتعلق بالدقة، 
مثاًل، يكاد يكون من املستحيل قياس خطأ عدم اإلجابة، ألن من الصعب واملكلِّف التحّقق من خصائص 
اجلهات غري املجيبة. ويف هذه احلالة غالبًا ما ُيس���تخدم معّدل عدم اإلجابة كمؤش���ر للجودة لتوفري مقاس 

ملدى إمكانية حتيُّز عدم اإلجابة.
ع البلدان،  لي���س القصد تناول كل أبع���اد اجلودة لكل جمموعات البيانات. وإمنا تش���جَّ  -10-8
بداًل من ذلك، على اختيار قياسات/مؤش���رات جودة توفر جمتمعًة إش���ارة إىل إمجايل نطاق القوة واحلدود 
واالس���تخدامات املناس���بة ملجموعة معينة من البيانات. وميكن إنتاج أنواع معينة من مقاييس ومؤش���رات 
اجل���ودة ل���كل بند من بن���ود البيانات؛ فيمكن، مثاًل، حس���ب نس���بة اإلجابة على بند ملجم���وع الدوران 
)بن���د البيان���ات 5-1( م���ع كل تقدير جديد. ومن جه���ة أخرى ميكن إنتاج بع���ض املقاييس جلميع بنود 
البيان���ات وميكن إعادة كتابته���ا يف حالة وجود تغيريات فقط. ومن األمثلة على النوع األخري وصف ُنُهج 
االس���تقصاءات جلمع البيانات )ُبعد اجلودة املس���مى “الصحة املنهجية”، مثاًل، )الفقرة 8-4 )و((، وهذا 

ينطبق على مجيع بنود بيانات اإلحصاءات الصناعية.
ينبغي أن يكون من الس���هل تفس���ري مؤشرات اجلودة املستخدمة لإلحصاءات الصناعية   -11-8
وأن تكون منهجية جتميعها راس���خة جيدًا. وميكن أن تغطي جزًءا من أبعاد اجلودة، أو كل أبعاد اجلودة، 

كما ُعرِّفت من قبل وميكن تصنيف مؤشرات اجلودة على النحو التايل:
مؤش���رات رئيسية: وهي اليت تقدم القياس املباشر جلودة البيانات، كُمعاِمل التنوع، مثاًل،  )أ( 
وقي���اس دقة اإلحص���اءات الصناعية الذي ُيحصل عليه بواس���طة اس���تقصاءات بالعينات، 
والزمن املنقضي بني هناية الفترة املرجعية وتاريخ أول إصدار للبيانات، يقيس ُحسن توقيت 

اإلحصاءات الصناعية؛
دة: وهي اليت تقدم قياس���ًا غري مباشر جلودة البيانات، مثاًل، متوسط حجم  مؤش���رات مؤيِّ )ب( 
املراجعات اليت ُتج���رى بني التقديرات املؤقتة والتقديرات النهائية ملجموعة بيانات معينة، 

تقيس دقة اإلحصاءات الصناعية؛
مؤش���رات إلج���راء مزيد من التحليل: وه���ذه ختضع ملزيد من الفح���ص والنقاش من ِقَبل  )ج( 
املكاتب اإلحصائية. وميكن أن تقرر البلدان إجراء اس���تقصاء لرضا املس���تخدمني وحتسب 

رقمًا قياسيًا لرضا املستخدمني لقياس عالقة اإلحصاءات الصناعية هبدفها.
م���ن األمهية مب���كان املحافظة على توازن صحيح بني األبع���اد املختلفة يف اجلودة وعدد   -12-8
املؤشرات. فهدف قياس اجلودة جمموعة حمدودة )العدد األدىن( من املؤشرات اليت ميكن استخدامها لقياس 
ج���ودة اإلحص���اءات الصناعية اليت ينتجها املكت���ب اإلحصائي ومتابعتها على م���ر الزمن، وضمان إعطاء 
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املس���تخدمني موجزًا مفيدًا إلمجايل اجلودة، مع عدم إرهاق اجلهات املجيبة بطلبات بيانات فوقية إضافية 
جيدة.

ع  يعرض اجلدول الثامن - 1 جمموعة حمدودة من املؤش���رات الرئيس���ية 24، اليت تش���جَّ  -13-8
البل���دان على اس���تخدامها على أس���اس منتظم لقياس جودة اإلحص���اءات الصناعية. وهذه يس���هل تنفيذ 

استخدامها وهي تعطي املستفيدين ملحة عامة مستكَملة إلمجايل جودة اإلحصاءات الصناعية.

الجدول الثامن - 1

املجموعة الدنيا ملؤرشات الجودة الرئيسية

قياس/مؤرش الجودةُبعد الجودة

تعيني الفجوات بني اهتمامات املستخدمني الرئيسية واإلحصاءات الرئيسية .R1العالقة بالهدف

املجمعة من حيث املفاهيم والتغطية والتفاصيل

R2.استقصاءات لرضاء املستخدمني

أخطاء املعاينة يف التقديرات.A1الدقة

- مكافئ التنوع

A2.أخطاء غر أخطاء املعاينة

- نسبة إجابات الوحدات

- نسبة اإلجابات عىل البنود

A3.عدد ومتوسط حجم مراجعات اإلحصاءات الصناعية

الزمن املنقيض بني انتهاء الفرتة املرجعية وتاريخ أول نرش )أو نرش النتائج .T1ُحسن التوقيت

النهائية( لإلحصاءات الصناعية

عدد ونسب االنحرافات عن املعاير اإلحصائية الدولية ذات الصلة يف املفاهيم .MS1الصحة املنهحية

وإجراءات القياس املستخدمة يف جمع/تجميع اإلحصاءات الصناعية

مقارنة اإلحصاءات الصناعية ذات الصلة املستمدة من مصادر مختلفة .CO1التماسك
واستخدامها استخداماً مشرتكاً

تيسرُّ الحصول عىل 

اإلحصاءات الصناعية

AC1.عدد وأنواع الوسائل املستخدمة لنرش اإلحصاءات الصناعية

AC2. ،مجموعات بيانات اإلحصاءات الصناعية املتاحة، بحسب أسلوب نرشها

كنسبة مئوية من مجموع البيانات الصناعية املنتجة

بيانات فوقية عن اإلحصاءات الصناعية  - جيم 

8-14- مضمون البيانات اإلحصائية. تتألف البيانات اإلحصائية بوجه عام مما يلي:
البيانات اجلزئية: بيانات عن خصائص الوحدات السكانية، كاملؤسسات، ُتجمع بواسطة  )أ( 

تعداد أو استقصاء؛
البيانات الكلية: بيانات مس���تمدة من البيانات اجلزئية بتجميعها أو جتهيزها، مثل جمموع  )ب( 

عدد املؤسسات أو جمموع القيمة املضافة؛
البيان���ات الفوقية: بيانات تص���ف البيانات اجلزئية أو البيانات الكلي���ة أو البيانات الفوقية  )ج( 

األخرى.

لالطـالع عـىل مزيـد مـن مـؤرشات   24

الجـودة، انظر: )أ( مدونة ممارسـات 

 European( األوروبيـة  اإلحصـاءات 

Statistics Code of Practice(، يمكـن 

http://epp.eu-  الحصول عليها مـن:

rostat.ec.europa.eu/portal/page? _

pageid=2273,1,2273_47140765&_

dad=portal& _schema=PORTAL؛ 

)ب( املوقـع اإللكرتوني إلطـار تقييم 

لصنـدوق  التابـع  البيانـات  جـودة 

 the IMF data الـدويل   النقـد 

 quality assessment framework

website at http://dsbb.imf.org 

/Applications/web/dqrs/dqrsdqaf؛ 

)ج( اململكة املتحدة لريطانيا العظمى 

وآيرلندا الشـمالية، املكتب اإلحصائي 

 Office for National  الوطنـي، 

 Statistics, Guidelines for Measuring

Statistical Quality ويمكـن الحصول 

http:// :عليهـا من املوقـع اإللكرتوني

www.statistics.gov.uk/StatBase/

.Product.asp?vlnk=13578

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=2273,1,2273_47140765&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=2273,1,2273_47140765&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=2273,1,2273_47140765&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=2273,1,2273_47140765&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://dsbb.imf.org/Applications/web/dqrs/dqrsdqaf/
http://dsbb.imf.org/Applications/web/dqrs/dqrsdqaf/
http://dsbb.imf.org/Applications/web/dqrs/dqrsdqaf/
http://www.statistics.gov.uk/StatBase/
http://www.statistics.gov.uk/StatBase/
http://www.statistics.gov.uk/StatBase/
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البيانات الفوقية: ُيعرِّف مصطلح البيانات الفوقية مجيع املعلومات املس���تخدمة بوصف   -15-8
البيانات األخرى. ولذلك ميكن وضع تعريف قصري جدًا للبيانات الفوقية وهو “البيانات عن البيانات”. 
وإن توصيفات البيانات الفوقية تتجاوز جمرد ش���كل ومضمون البيانات وتش���تمل على حقائق إدارية عن 
البيانات )َمن الذي مجعها ومىت ُجمعت( وكيف ُجمعت البيانات وُجهزت قبل نشرها أو ختزينها يف قاعدة 

بيانات. باإلضافة إىل ذلك، ُتسهِّل البيانات الفوقية البحث بكفاءة عن البيانات وحتديد موقعها.
البيان���ات الفوقي���ة اإلحصائي���ة: البيانات الفوقي���ة اإلحصائية تصف أو توثِّ���ق البيانات   -16-8
اإلحصائي���ة، أي البيان���ات اجلزئية، أو البيانات الكلية، أو بيانات فوقية أخرى. وهي تس���هل التش���ارك يف 
البيان���ات اإلحصائي���ة واالستفس���ار عنها وفهمها طيل���ة حياة البيانات. وهي تش���ري أيضًا إىل أي أوصاف 
منهجي���ة لكيفي���ة مجع البيانات والتعامل معها. ففي حالة بنود بيانات اإلحصاءات الصناعية، مثاًل تش���مل 
البيانات الفوقية اس���م بند البيانات، والوحدة اليت ُجمعت منها املعلومات، ومصادر البيانات، ومعلومات 
عن التصنيفات املستخدمة وحاالت االنقطاع الطارئ على السالسل، والتعاريف واملنهجيات املستخدمة 
يف جتميعها. ومما ُيذكر أن البيانات الفوقية أساسية لتفسري البيانات اإلحصائية. فبدون وجود بيانات فوقية 

مالئمة ال يتسىن فهم وتفسري البيانات اإلحصائية بصورة تامة.
توج���د عالقة ثنائية االجتاه بني البيانات الفوقي���ة واجلودة. فالبيانات الفوقية، من جهة،   -17-8
تصف جودة اإلحصاءات، ومن جهة أخرى تش���ّكل البيانات الفوقية نفس���ها عنصرًا من عناصر اجلودة، 

ن توافر البيانات اإلحصائية وييّسر احلصول عليها. حيسِّ
السلس���لة الواس���عة من املس���تخدمني املمكنني واالس���تخدامات املمكن���ة لإلحصاءات   -18-8
الصناعية جتعل من الضروري تناول منظور واس���ع ملتطلب���ات البيانات الفوقية. فاملكاتب اإلحصائية، على 
وج���ه اخلصوص، باعتبارها م���ورِّدة للبيانات، جيب أن تتيح قدرًا كافيًا م���ن البيانات الفوقية لتمكني أقل 
املس���تخدمني معرفة وأكثرهم معرفة على حد س���واء من القدرة على تقييم جودة البيانات بُيس���ر. وميكن 
للبلدان أن تضع هنجًا طبقيًا لعرض البيانات الفوقية على جمموعات املس���تخدمني حبيث تعطيهم كل طبقة 
من الطبقات املتتابعة تفصياًل أكثر من اليت قبلها. وميكن، متثياًل للحد األدىن من التقسيم القطاعي، عرض 

املستويني التاليني من البيانات الفوقية:
البيانات الفوقية اهليكلية. ُتعرض كجزء ال يتجزأ من جداول البيانات؛ )أ( 

البيانات الفوقية املرجعية. تقدم تفاصيل مضمون وجودة البيانات، اليت ميكن أن تصاحب  )ب( 
اجلداول أو ُتعرض بصورة مس���تقلة على ش���بكة اإلنترنت أو يف منش���ورات ُتنش���ر عند 

احلاجة.
م البيانات الفوقية آلية ملقارنة املمارس���ات الوطنية يف جتمي���ع اإلحصائيات. ورمبا  تق���دِّ  -19-8
عها على تنفيذ املعايري الدولية وعلى اعتماد أفضل املمارسات يف جتميع إحصاءات  يساعد هذا البلدان ويشجِّ
���ن اجلودة العامة وتغطية  معينة. ومن ش���أن التنس���يق األفضل للُنهُّج اليت تعتمدها البلدان املختلفة أن حيسِّ

املؤشرات اإلحصائية الرئيسية.
الغ���رض األساس���ي جدًا م���ن البيانات الفوقية هو مس���اعدة مس���تخدمي اإلحصاءات   -20-8
الصناعية على فهم البيانات وحتليلها وتفسريها، حىت وإن مل يكونوا هم أنفسهم مشاركني يف عملية إنتاج 
تلك البيانات. بعبارة أخرى، ينبغي أن تس���اعد البيانات الفوقية لإلحصاءات الصناعية املس���تخدمني على 
حتويل البيانات اإلحصائية إىل معلومات. ومما ُيذكر أن البيانات الفوقية تساعد منتجي اإلحصاءات أيضًا. 
فاملعرفة اجلديدة املكتسبة من تفسري البيانات ميكن أيضًا أن تؤدي إىل حتسينات يف اإلنتاج )بواسطة ختفيض 
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التكاليف وحتسني جودة البيانات( والنشر )بواسطة نشر بيانات شاملة، وحسنة التوقيت، واحلصول عليها 
ميسور، وهي موثوقة(.

ينبغي أن تش���مل البيانات الفوقية لإلحصاءات الصناعية العناصر الستة الرئيسية التالية:   -21-8
)أ( تغطي���ة البيان���ات، وفتراهتا، وُحس���ن توقيته���ا؛ )ب( متكني اجلمهور من احلص���ول عليها؛ )ج( تكامل 
البيانات املنش���ورة؛ )د( جودة البيانات؛ )ه�( منهجية املوجز؛ )و( أش���كال نشر البيانات. وميكن توصيف 

كل عنصر من هذه العناصر بعناصر قليلة ميكن مالحظتها أو رصدها من ِقبل املستخدمني.
ع البلدان على إعطاء تطوير البيانات الفوقية أولوية عالية وأن تعترب نش���رها جزًءا  تش���جَّ  -22-8
ال يتجزأ من نش���ر اإلحصاءات الصناعية. ومن املس���تصوب، عالوة على ذلك، بالنظر إىل النهج املتكامل 
لتجمي���ع اإلحص���اءات االقتصادية، وضع نظام متماس���ك وهنج ُمرّتب للبيان���ات الفوقية يف مجيع جماالت 

ز على حتسني جودهتا وتغطيتها. اإلحصاءات االقتصادية واعتماده حبيث يركِّ
املعايري التقني���ة واملبادئ التقنية واملبادئ التوجيهية لتبادل البيانات اإلحصائية والبيانات   -23-8
الفوقية )SDMX( 25 تعطي أش���كااًل وتس���ميات مش���تركة لتبادل البيانات اإلحصائي���ة والبيانات الفوقية 
ع البلدان على استخدام تكنولوجيا الشبكة العاملية،  والتش���ارك فيها، باس���تخدام تكنولوجيا حديثة. وتشجَّ
ومعاي���ري تب���ادل البيانات اإلحصائية والبيانات الفوقية يف نش���ر بياناهتا الوطنية والفوقية كوس���يلة لتخفيف 
ع���بء اإلبالغ الدويل. وقد وضعت منظمات دولية خمتلفة، كصندوق النقد الدويل، واملكتب اإلحصائي 
للجماعات األوروبية، ومنظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي معايري بيانات فوقية ومجعت البيانات 

الفوقية ملختلف جماالت اإلحصاء.

لالطـالع عـىل مزيد مـن التفاصيل،   25

./http://www.sdmx.org :انظر

http://www.sdmx.org/.
http://www.sdmx.org/.
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الفصل التاسع

نرش اإلحصاءات الصناعية

النشر  - ألف 

يتألف نش���ر البيانات م���ن توزيع أو حتوي���ل البيانات اإلحصائية إىل رامسي السياس���ة،   -1-9
وجمتمع األعمال التجارية، واملس���تخدمني اآلخرين. وتقوم السلطات اإلحصائية جبمع البيانات مستخدمة 
الس���لطة القانونية املس���تمدة من قوانني ولوائح اإلحصاءات الوطنية، اليت تس���تدعي املحافظة على س���رية 
البيانات املقدمة من اجلهات املجيبة. ومن البديهي أن استراتيجية النشر اليت يستخدمها املكتب اإلحصائي 

الوطين ينبغي أن تفي مبتطلبات اللوائح القانونية/اإلدارية.
ينبغي أن يكون نش���ر املعلومات اإلحصائية من ِقبل املكاتب اإلحصائية حمكومًا بثالثة   -2-9
معايري مرجعية هي: السرية، واملساواة، واملوضوعية )املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، 1998(. 

وترد مناقشة هذه املعايري املرجعية فيما يلي أدناه.

رّسية اإلحصاءات  -  1

تعترب البيانات اليت تقدمها الوحدات اإلحصائية واملتصلة بأعماهلا التجارية سّرية، وينبغي   -3-9
استخدامها حصرًا ألغراض إحصائية. وحيدث انتهاك سرية البيانات املنشورة عندما يتم تعيني وحدة مبّلغة 
إما بصورة مباشرة أو غري مباشرة، مما يسفر عن إفشاء املعلومات اليت قدمتها من ناحية فردية. وإن انتهاك 
الس���رية يثري خطورة اإلضرار بالعالقة بني املكتب اإلحصائي الوطين واجلهات املجيبة واملس���تخدمني. وقد 
تصب���ح اجله���ات املجيبة قلقة على محاية خصوصيتها، ورمبا ال تتع���اون مع املكتب اإلحصائي الوطين فيما 
يتعلق بتقدمي املعلومات إليه يف املس���تقبل. أما املس���تخدمون، من جهة أخرى، فيمكن أن يطعنوا جبدية يف 
استقالل املكتب اإلحصائي الوطين، إىل جانب موضوعية البيانات وموثوقيتها. ويشّكل املبدأ 6 من مبادئ 

األمم املتحدة األساسية لإلحصاءات الرمسية أساسًا إلدارة السرية اإلحصائية. وفيما يلي نصه:
البيان���ات الفردية ال���يت جتمعها الوكاالت اإلحصائية بغية جتميع اإلحصاءات، س���واًء أش���ارت إىل 
شخص طبيعي أو قانوين، ينبغي أن تبقى سّرية متامًا وأن ُتستخدم حصرًا ألغراض إحصائية )اللجنة 

.)1994a ،اإلحصائية لألمم املتحدة
ُتنش���ر نتائج االس���تقصاء الصناعي يف العادة يف ش���كل جداول وحتتوي على معلومات   -4-9
عة من عدد من اجلهات املجيبة، وال تكون معلومات عن جهات جميبة فردية. وميكن أحيانًا أن ُتستنج  جممَّ
املعلومات عن اجلهة املجيبة الفردية من املجموع، ال س���يما إذا كانت مس���امهة جهة جميبة واحدة تس���يطر 

على ذلك املجموع.
حلماي���ة معلوم���ات املنش���أة الفردية من اإلفش���اء، ينبغي العم���ل بالرقابة على إفش���اء   -5-9
اإلحصاءات املنتجة بش���كل بيانات جدولية. وتعّرف تقنيات رقابة إفش���اء اإلحصاءات بأهنا جمموعة من 
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األس���اليب تس���تخدم لتقليل خماطر إفشاء املعلومات عن الوحدات الفردية املبّلغة. وبينما حيدث تطبيق مثل 
هذه األساليب يف مرحلة النشر، فهي ختص مجيع مراحل العملية اإلحصائية.

نظ���رًا إىل أن اخلط���وة األوىل يف الرقابة على إفش���اء اإلحصاءات اليت تكون يف ش���كل   -6-9
بيانات جدولية، ينبغي تعيني اخلانات احلساس���ة. واخلانات احلساس���ة هي اخلانات اليت متيل إىل كش���ف 
معلومات أكثر من الالزم عن الوحدة الفردية املبّلغة وتعرَّف هذه باس���تخ���دام قاعدة السيطرة. تنص هذه 
ل أكثر من نس���بة حمددة من  القاعدة على أنه إذا كان جمموع مس���امهات عدد حمدد من الوحدات يش���كِّ

جمموع قيمة اخلانة، فعندئذ ال ميكن نشر قيمة هذه اخلانة.
املنطق الكامن وراء قاعدة الس���يطرة هو أنه إذا كانت قيمة جهة جميبة واحدة تس���يطر   -7-9
على قيمة اخلانة، فعندئذ ميكن اس���تنتاج مس���امهتها بقدر منصف من الدقة. ال سيما إذا كانت هناك جهة 
واحدة جميبة، فعندئذ، يكش���ف عن مس���امهتها بالضبط. وإذا كان جمموع اخلانة يش���مل قيمًا من جهتني 
جميبت���ني اثنتني فقط، ميكن لكل واحدة منهما أن تكش���ف عن مس���امهتها للجهة األخرى بالضبط وذلك 
بطرح مسامهتها هي نفسها من جمموع قيمة اخلانة. وإذا كانت مسامهة جهتني جميبتني اثنتني تسيطر على 
قيمة اخلانة تكون كل واحدة من اجلهتني املجيبتني قادرة على تقدير قيمة مسامهة اجلهة املجيبة األخرى.

ينبغي أالَّ ينش���ر املكتب اإلحصائي الوطين معلومات ميكن أن تؤدي إىل الكش���ف عن   -8-9
معلوم���ات متعلقة بأفراد أو مؤسس���ات أو حمال جتارية. وتوجد قاعدة مقبول���ة بوجه عام يف اإلحصاءات 
التجاري���ة، وه���ي أنه ينبغي أن تش���ّكل خانة اجلدولة ثالث وحدات على األق���ل. ويف حالة أكثر اخلانات 
أع���دادًا، ينبغ���ي أالَّ تس���يطر اخلانات الثالث، اليت تك���ون قيمها أكرب القيم، جمتمع���ة، أي ينبغي أن تكون 

حصتها أقل من 70 يف املائة من قيمة اخلانة.
تشمل أكثر املمارسات شيوعًا اليت ُتنفذ حلماية البيانات السّرية من اإلفشاء ما يلي:  -9-9

التجمي���ع. اخلانة الس���رية يف اجل���دول جمّمعة مع خان���ة أخرى مث نش���رت املعلومات عن  )أ( 
املجموع وليس عن اخلانتني الفرديتني. ويس���فر هذا يف الغالب، مثاًل، عن جتميع البيانات 
الصناعية يف مس���توى الفرع )أربعة أرقام( من التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، اليت هي 
س���ّرية، مع بيانات من فئة أخرى وتعرض وتنش���ر يف مستوى املجموعة )ثالثة أرقام( من 

التصنيف الصناعي الدويل املوّحد؛
الكِتمان. يعين الِكتمان إزالة ِس���جالت من قاع���دة بيانات أو جدول حيتوي على بيانات  )ب( 
سرية. وهذا أسلوب ميّكن اإلحصائيني من عدم نشر قيم اخلانات احلساسة بينما ينشرون 
القيم األصلية يف خانات أخرى )الكتمان األّويل(. غري أن كتمان خانة واحدة يف جدول 
يعين أنه ال ميكن حس���اب جماميع املس���تويات العليا اليت تنتمي إليها تلك اخلانة. ويف هذه 
احلال���ة جيب أيضًا ِكتم���ان خانات أخرى لضمان محاية القيم مبوجب اخلانات األولية، مما 

يؤدي إىل ِكتمان ثانوي؛
أس���اليب أخرى. التقريب املقيد والتش���ويش تقنيات أكثر تقدمًا حلماية س���ّرية البيانات.  )ج( 
فالتقريب املقيد يس���مح لإلحصائيني بتعديل القيمة األساس���ية لكل خانة بتقريبها رفعًا أو 
خفض���ًا إىل أقرب مضاعف للعدد األساس���ي. وميثِّل التش���ويش تنوي���ع برجمة خطية لتقنية 

التقريب املقيد.
تتوقف البيانات املجموعة واملنش���ورة من ِقَبل منظمات دولية إىل حد كبري على جودة   -10-9
البيان���ات ال���يت قدمتها البلدان واكتماهلا. لذلك ال يقف األمر عند كون مس���ألة الس���رية ذات ُبعد وطين، 
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وإمنا هي تصبح أيضًا دولية يف مداها لألس���باب التالية: )أ( زيادة نش���ر املعلومات على ش���بكة اإلنترنت؛ 
)ب( تدويل مس���تخدمي البيانات اإلحصائية )مبا يف ذلك املنظمات الدولية(؛ )ج( اهتمام رفيع املس���توى 
باملقارنات اجلارية بني البلدان. ونتيجة لذلك، يوجد طلب متزايد على بيانات البلدان باملس���توى املفّصل 

جدًا، ويف بعض احلاالت يوجد حىت طلب على البيانات اجلزئية للبلدان.

املساواة  -  2

عها املكاتب اإلحصائية الوطنية س���لعًا مجاعية ينطوي  إن ك���ون اإلحصاءات ال���يت جتمِّ  -11-9
على أنه ال يوجد امتياز ألي من املستخدمني وأن كل مواطن يستطيع أن حيصل على البيانات اإلحصائية 
على قدم املساواة. ومن األمهية مبكان ضمان عدم توريد أي بيانات جديدة ألي شخص كان قبل نشرها 
رمسيًا. ويف معظم احلاالت ميثل نشرها يف الصحافة أّول شكل من أشكال النشر. وإن النشر الصحفي خيدم 
هدفًا مزدوجًا من حيث إنه إىل جانب جعل البيانات معلنة رمسيًا، يومئ أيضًا إىل مستخدمي البيانات بأن 

مثة بيانات إضافية يف هذا املوضوع ميكن احلصول عليها من املكتب اإلحصائي الوطين.
لضمان نشر اإلحصاءات الصناعية جلميع املستخدمني يف الوقت نفسه، ينبغي أن ُتطوَّر   -12-9
املكاتب اإلحصائية الوطنية وُتعلن إصدار جدول نش���ر مس���بق. وينبغي إعطاء جدول النشر املسبق دعاية 

كافية وينبغي أيضًا وضعه على املوقع اإللكتروين للمكتب اإلحصائي الوطين يف بداية كل سنة.
يتفاوت ُحس���ن توقيت نشر اإلحصاءات الصناعية السنوية ودون السنوية تفاوتًا كبريًا   -13-9
ب���ني بل���د وآخر، وذل���ك يعكس بصورة أساس���ية منظورات خمتلفة بش���أن املعاوضة بني ُحس���ن التوقيت 
ع البلدان، متشيًا مع املمارس���ات اإلحصائية السليمة، على نشر بياناهتا الشهرية  واملوثوقية والدقة. وتش���جَّ
األولية بعد 45 يومًا من هناية الش���هر املعين؛ وبياناهتا ربع الس���نوية بعد ثالثة أش���هر من انتهاء ربع الس���نة 
املعين؛ وبياناهتا الس���نوية بعد 18 ش���هرًا من انتهاء السنة. وينبغي أن تشري البيانات الشهرية وربع السنوية 
إىل شهر أو ربع سنة متميز. وُتستخدم ُمعظم البلدان نظامًا مستقاًل لتجميع اإلحصاءات الصناعية السنوية. 
ويف هذه احلالة حتتاج بيانات الربع الرابع إىل أن ُتنش���ر مس���تقلًة يف حد ذاهتا، ال أن ُتستنبط من الفرق بني 

املجاميع السنوية وجمموع األرباع الثالثة األوىل.

املوضوعية  -  3

ال ينبغ���ي أن ُترف���ق بالبيانات املنش���ورة أح���كام أو توصيات. وإن اس���تقالل املكتب   -14-9
اإلحصائي الوطين وموقفه املوضوعي ال يسمحان بأي تفسريات شخصية.

مراجعات البيانات  - باء 

مراجعة البيانات املنش���ورة مس���بقًا جزء أساس���ي من املمارس���ات القطرية فيما يتعلق   -15-9
بتجميع اإلحصاءات الصناعية. ومراجعة التقديرات نشاط إحصائي ال ميكن جتنبه يف مجيع البلدان، املتقدمة 
النمو منها والنامية على حد س���واء. فهي متأصلة يف املراحل األساس���ية اليت جتمِّع فيها املكاتب اإلحصائية 
الوطني���ة التقديرات وتنش���رها: التقديرات “األّولية” )املس���تندة بصورة رئيس���ية إىل اجتاهات املؤش���رات 
والتقني���ات اإلحصائية(، والتقديرات “املؤقتة” )املس���تن���دة إىل مقادير حمدودة من البيانات(، والتقديرات 
“النهائية” )املستندة إىل بيانات شاملة أو تستتبع استخ��دام ُأسس للمقارنة(. وإن إنتاج املراجعات نتيجة 
للمعاوضة بني حسن توقيت البيانات املنشورة وموثوقيتها ودقتها ومشوهلا. ولتلبية احتياجات املستخدمني، 
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لية حس���نة التوقي���ت مث تراجعها يف وقت الحق عندما تتاح  جتم���ع املكاتب اإلحصائية الوطنية تقديرات أوَّ
هلا معلومات جديدة وأكثر دقة. ومع أن تكرار املراجعات رمبا ُيفهم، بوجه عام، أنه انعكاس س���ليب على 
موثوقية اإلحصاءات الصناعية الرمسية، فإن حماولة جتنبه بإنتاج بيانات دقيقة لكن بعد فوات أواهنا ستؤدي 
يف النهاية إىل الفش���ل يف تلبية احتياجات املس���تخدمني. واملراجعات تؤثر يف اإلحصاءات الس���نوية ودون 

السنوية على حد سواء، لكنها أكثر أمهية للبيانات دون السنوية.

أسباب مراجعات البيانات  -  1

يوجد نوعان اثنان من املراجعات بوجه عام: )أ( مراجعات تنشأ من إجراءات إحصائية   -16-9
“عادية” )توفر معلومات جديدة، مثاًل، أو تغّير يف املنهجية، أو تغّير يف مصدر البيانات، أو تغّير يف السنة 
األساس���ية(؛ )ب( مراجعات على ش���كل تصحيح أخطاء رمبا تكون قد حصلت يف مصدر البيانات أو يف 
جتهيزها. وينبغي باإلضافة إىل ذلك أن تذكر التغيريات يف عرض اإلحصاءات. وهذه ال تناس���ب تعريف 
املراجعة، إذا توخينا صحة التعبري، كتغيري يف قيمة اإلحصائية. غري أهنا غالبًا ما حتدث يف نفس الوقت اليت 

حتدث فيه املراجعات، ال سيما املراجعات الناشئة عن تغّيرات يف املفاهيم أو التعاريف أو التصنيفات.
من األساس���ي إدخال تصحيحات األخطاء )األخطاء اإلحصائية أو األخطاء يف جتهيز   -17-9
البيانات( بطريقة شفافة حال اكتشافها. وينبغي توضيح املراجعات للمستخدمني بطريقة إلعطائهم ضمانًا 
أن األخطاء مل تكن بدوافع سياس���ية. وينبغي أن تضع البلدان سياس���ة للمراجعة تستخدمها يف املراجعات 
الرمسية للبيانات اإلحصائية. وينبغي أن يهدف وضع سياسة للمراجعة ال إىل إعاقة املراجعات وإمنا إلعطاء 
املس���تخدمني املعلومات الضرورية للتعامل مع املراجعات بطريقة أكثر منهجية. ومن اجلوانب األساس���ية 
لسياس���ة املراجعة القائمة على أس���س سليمة وضع جدول ُمَعدٍّ مسبقًا، واستقرار معقول من سنة إىل سنة، 
وانفتاح، واإلبالغ مسبقًا عن أسباب املراجعات وآثارها، وسهولة حصول املستخدمني على سلسلة زمنية 
طويلة مبا فيه الكفاية للبيانات املراجعة، وكذلك توثيق كاٍف للمراجعات يش���مل يف النش���رات اإلحصائية 
وقواعد البيانات. وسيش���عر املس���تخدمون باالطمئان عندما يرون أن املراجعات تتم يف حدود إطار العمل 

وإطار السياسة اإلمجايل وكذلك وفقًا جلدول ُمَعدٍّ مسبقًا.

أفضل املمارسات ملراجعات البيانات  -  2

توجد حاجة للممارسات اجليدة فيما يتعلق مبراجعات البيانات ينبغي أن تتبعها البلدان،   -18-9
ع  ألن ذلك ال يس���اعد املس���تخدمني الوطنيني للبيانات فقط وإمنا يعمل على حتقيق االتساق الدويل. وتشجَّ
البلدان على اعتماد التوصيات التالية بشأن املراجعة ووضعها موضع التنفيذ )انظر منظمة التعاون والتنمية 

:)2007b ،يف امليدان االقتصادي
من األمهية مبكان أن ُيستش���ار املس���تخدمون الرئيس���يون لإلحصاءات الرمسية بغية تعيني  )أ( 

االحتياجات واألولويات اليت ختص بلدانًا منفردة؛
ينبغي أن يصدر املكتب اإلحصائي الوطين بيانًا عن أسباب املراجعات وجدوهلا للجمهور  )ب( 

ويتاح احلصول عليه للمستخدمني بسهولة؛
ينبغي أن تكون دورة املراجعة ثابتة نسبيًا من سنة إىل أخرى، بقدر ما يعّلق املستخدمون  )ج( 

أمهية كبرية على كون جدول املراجعة منتظمًا؛
جي���ب وضع مراجعات مفاهيمية ومنهجية كبرية يف العادة كل 4 إىل 6 س���نوات، إلقامة  )د( 

توازن بني احلاجة إىل التغيري ودواعي قلق املستخدمني؛
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ينبغي إجراء مراجعات لبضع سنوات خلت بغية احلصول على سلسلة زمنية متسقة؛ )ه�( 
ينبغ���ي توثي���ق تفاصيل املراجع���ات وإتاحتها للمس���تخدمني. وينبغي أن تش���تمل الوثائق  )و( 
األساس���ية على تعريف يف املنش���ورات اإلحصائية للبيانات األّولية )أو املؤقتة( والبيانات 
املراجعة، وتعريف ملصادر املراجعات، وتوضيحات لالنقطاع يف السلس���لة الزمنية، عندما 

ال يتسىن إصالح السلسلة الزمنية املتسقة؛
ح للمراجعات باالستناد إىل التاريخ املاضي. ينبغي تذكري املستخدمني باحلجم املرجَّ )ز( 

أشكال النرش  - جيم 

ميكن نشر اإلحصاءات الصناعية إلكترونيًا )على احلاسوب مباشرة أو على اسطوانات   -19-9
س���ي دي ُرم )CD-ROMs(( ويف منش���ورات ورقية يف الوقت ذاته. وينبغي أن ختتار البلدان شكل النشر 
الذي يليب حاجات املس���تخدمني فيها على أنس���ب وجه. فينبغي نشر اإلحصاءات الصناعية يف منشورات 
صحفية، مثاًل، بُطرق تيّسر إعادة نشرها يف وسائط اإلعالم؛ وحتتاج اإلحصاءات األكثر مشواًل أو املفصلة 
إىل نش���رها بأشكال ورقية و/أو إلكترونية. وإذا مسحت املوارد ميكن تنظيم اإلحصاءات اجلارية وسالسل 
زمنية أطول والوصول إليها )باملجان أو مقابل رس���م معني( بواس���طة قواع���د بيانات إلكترونية حيتفظ هبا 
املكت���ب اإلحصائي الوطين. وباإلضافة إىل اإلحصاءات اليت ُتنش���ر بص���ورة روتينية، ميكن إتاحة البيانات 
الالزمة بواس���طة مكاتب إحصائية للمس���تخدمني بناًء على طلبهم. وميكن، ألغراض حمددة بوجه خاص، 
تق���دمي بيانات جمدولة ومفّصلة حبس���ب طلب الزبون )كتصنيف األنش���طة غ���ري االعتيادية، وأنواع حمددة 
من الوحدات، إخل.(. وتش���ّجع البلدان على ضمان إبالغ املس���تخدمني ع���ن توافر اإلحصاءات اإلضافية 

وإجراءات احلصول عليها.
نش���ر البيان���ات الفوقية. البيانات الفوقي���ة وتقييم جودة اإلحصاءات الصناعية ش���يئان   -20-9
ع البلدان على وضع ونش���ر بيانات فوقية مؤلفة من العناصر  هامان ملس���تخدمي البيانات أنفس���هم. وتشجَّ
ر حصول اجلمهور عليها؛ )ج( سالمة  التالية: )أ( تغطية البيانات بصورة دورية وتوقيت حسن؛ )ب( تيسُّ
البيانات املنش���ورة؛ )د( جودة البيانات؛ )ه�( منهجية خمتصرة؛ )و( أشكال نشر. وينبغي أن ُتبيَّن بوضوح 
مجي���ع االحنرافات عن املعايري اإلحصائية واملبادئ التوجيهي���ة املقبولة دوليًا. وينبغي أن ُيتاح احلصول على 
البيانات الفوقية لإلحصاءات الصناعية بيس���ر وس���هولة بواس���طة مواقع إلكترونية للمكاتب اإلحصائية و/

أو منش���ورات. ورمبا تنظر البلدان يف وضع مس���تويات خمتلفة لتفاصيل البيانات الفوقية لكي تليب متطلبات 
واحتياجات مستخدمني متخصصني.
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ُصنع املعدات الكهربائية األخرى2792790

ُصنع اآلالت واملعدات غري املصّنفة يف موضع آخرالقسم 28

ُصنع اآلالت متعددة األغراض281 
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الوصفالفرعاملجموعةالقسم

ُصنع املحركات والتوربينات، باستثناء محركات الطائرات والسيارات 2811

والدراجات النارية

ُصنع معدات تعمل بطاقة املوائع2812

ُصنع املضخات والضواغط والصنابر والصمامات األخرى2813

ُصنع املحامل والرتوس وعنارص أجهزة التعشيق ونقل الحركة2814

ُصنع األفران وأفران الصهر ومواقد أفران الصهر2815

ُصنع معدات الرفع واملناولة2816

ُصنع اآلالت واملعدات املكتبية )باستثناء الحواسيب واملعدات امللحقة بها(2817

ُصنع العدد اليدوية التي تعمل بالطاقة2818

ُصنع اآلالت األخرى متعددة األغراض2819

ُصنع اآلالت املتخصصة الغرض282 

صناعة اآلالت الزراعية وآالت الِحراجة2821

ُصنع آالت تشكيل املعادن والعدد اآللية2822

ُصنع آالت تستعمل يف امليتالورجيا2823

ُصنع آالت لعمليات التعدين واستغالل املحاجر والتشييد2824

ُصنع آالت تجهيز األغذية واملرشوبات والتبغ2825

ُصنع آالت إنتاج املنسوجات وامللبوسات والجلود2826

ُصنع آالت أخرى ألغراض خاصة2829

ُصنع املركبات ذات املحركات املقطورة ونصف املقطورةالقسم 29

ُصنع املركبات ذات املحرِّكات2912910

ُصنع هياكل )coachwork( للمركبات ذات املحركات؛ ُصنع املركبات 2922920

املقطورة واملركبات نصف املقطورة

ُصنع أجزاء وتوابع ومحركات املركبات ذات املحركات2932930

ُصنع معدات النقل األخرىالقسم 30

بناء السفن والقوارب301 

بناء السفن واملنشآت العائمة3011

بناء قوارب النـزهة والرياضة3012

ُصنع قاطرات )جرّارات( وعربات السكك الحديدية3023020

ُصنع املركبات الجوية والفضائية واآلالت املتصلة بها3033030

ُصنع مركبات القتال العسكرية3043040

ُصنع معدات النقل غر املصنّفة يف موضع آخر309 

ُصنع الدراجات النارية3091

ُصنع الدراجات العادية والكرايس املتحركة3092

ُصنع معدات النقل األخرى غر املصنّفة يف موضع آخر3099

ُصنع األثاثالقسم 31

ُصنع األثاث3103100
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الوصفالفرعاملجموعةالقسم

الصناعات التحويلية األخرىالقسم 32

ُصنع املجوهرات والحيل واألصناف املتصلة بها321 

ُصنع املجوهرات واألصناف املتصلة بها3211

ُصنع املجوهرات املقلّدة ذات الصلة بها3212

ُصنع اآلالت املوسيقية3223220

ُصنع أدوات الرياضة3233230

ُصنع األلعاب واللعب3243240

ُصنع األدوات واملستلزمات الطبية والتي تستخدم يف عالج األسنان3253250

ُصنع منتجات أخرى غر مصنّفة يف موضع آخر3293290

إصالح وتركيب اآلالت واملعداتالقسم 33

إصالح منتجات املعادن املشّكلة واآلالت واملعدات331 

إصالح منتجات املعادن املشّكلة3311

إصالح اآلالت3312

إصالح املعادن اإللكرتونية والبرصية3313

إصالح املعدات الكهربائية3314

إصالح معدات النقل فيما عدا املركبات ذات املحركات3315

إصالح املعدات األخرى3319

تركيب اآلالت و املعدات الصناعية3323320

الباب دال

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواءالقسم 35

توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها3513510

ُصنع غاز االستصباح، وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب 3523520

رئيسية

توصيل الوقود البخاري وتكييف الهواء3533530

الباب هاء

 إمدادات املياه وأنشطة الرصف الصحي 
وإدارة النفايات ومعالجتها

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

تجميع املياه ومعالجتها وتوصيلهاالقسم 36

تجميع املياه ومعالجتها وتوصيلها3603600
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الوصفالفرعاملجموعةالقسم

الرصف الصحيالقسم 37

الرصف الصحي3703700

أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وترصيفها، واسرتجاع املوادالقسم 38

جمع النفايات381

جمع النفايات غر الخطرة3811

جمع النفايات الخطرة3812

معالجة النفايات وترصيفها382

معالجة النفايات غر الخطرة وترصيفها3821

معالجة النفايات الخطرة وترصيفها3822

اسرتجاع املواد3833830

أنشطة املعالجة وخدمات إدارة النفايات األخرىالقسم 39

أنشطة املعالجة وخدمات إدارة النفايات األخرى3903900
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املرفق الثاني

تعيني النشاط الرئييس للوحدة اإلحصائية 
باستخدام طريقة التدرج من أعىل إىل أسفل

طريقة “التدرج من أعىل إىل أسفل”

تّتب���ع طريقة التدرج من أعلى إىل أس���فل املبدأ التصنيف���ي: إذ جيب أن يكون تصنيف أي وحدة يف 
أدىن املس���تويات من التصنيف مّتس���قًا مع تصنيف الوحدة يف املستويات األعلى. وللوفاء هبذا الشرط تبدأ 
العملي���ة بتحدي���د الفئة ذات الصلة يف أعلى املس���تويات مث تندرج هبوطًا من خالل مس���تويات التصنيف 

بالطريقة التالية:
تعيني الباب الذي يستأثر بأكرب حصة من القيمة املضافة؛  - اخلطوة 1 

يف هذا الباب، يتم تعيني القسم الذي يستأثر بأكرب حصة من القيمة املضافة؛  - اخلطوة 2 
يف ه���ذا القس���م، يتم تعي���ني املجموعة اليت تس���تأثر بأكرب حصة م���ن القيمة املضافة   - اخلطوة 3 

)باستثناء حالة أنشطة جتارة اجلملة والتجزئة(؛
يف هذه املجموعة، يتم تعيني الفرع الذي يستأثر بأكرب حصة من القيمة املضافة. ُيبّين   - اخلطوة 4 

تطبيق هذا املبدأ باملثال التايل:

الوصفالفرعاملجموعةالقسمالباب

حصة القيمة املضافة 

)بالنسبة املئوية(

جيم

7ُصنع الصهاريج والخزَّانات واألوعية من املعادن252512512

28

8ُصنع معدات الرفع واملناولة2812816

282

3ُصنع اآلالت الزراعية وآالت الِحراجة2821

21ُصنع آالت تشكيل املعادن والعدد اآللية2822

ُصنع آالت لعمليات التعدين واستغالل املحاجر 2824

والتشييد

8

5ُصنع أجزاء وتوابع املركبات ذات املحركات292932930

زاي
46

7البيع بالجملة نظر رسم أو عىل أساس َعقد4614610

28بيع األثاث واملعدات األخرى بالجملة4654695

األنشطة املعمارية والهندسية والخدمات 717117110ميم

االستشارية الفنية املتصلة بها

13

بعد ذلك يتحدد النشاط الرئيسي على النحو التايل:
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الخطوة 1 -

تعيني الباب

الوصفالباب

حصة القيمة املضافة 

)بالنسبة املئوية(

52الصناعة التحويليةجيم

35تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح املركبات ذات املحركات والدراجات الناريةزاي

13األنشطة املهنية والعلمية والتقنيةميم

الخطوة 2 -

تعيني القسم )يف الباب جيم(

الوصفالقسم

حصة القيمة املضافة 

)بالنسبة املئوية(

7ُصنع منتجات املعادن املشّكلة؛ باستثناء اآلالات واملعدات25

40ُصنع اآلالت واملعدات غر املصنّفة يف موضع آخر28

5ُصنع اآلالت ذات املحركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة29

الخطوة 3 -

تعيني املجموعة )يف القسم 28(

الوصفاملجموعة

حصة القيمة املضافة 

)بالنسبة املئوية(

8ُصنع اآلالت متعددة األغراض281

32ُصنع اآلالت املتخصصة الغرض282

الخطوة 4 -

تعيني الفرع )يف املجموعة 282(

الوصفالفرع

حصة القيمة املضافة 

)بالنسبة املئوية(

3ُصنع اآلالت الزراعية وآالت الِحراجة2821

21ُصنع آالت تشكيل املعادن والعدد اآللية2822

8ُصنع آالت لعمليات التعدين واستغالل املحاجر والتشييد2824

النش���اط الرئيس���ي، لذلك، هو 2822: ُصنع آالت تش���كيل املعادن والعدد اآللية، رغم أن النوع 
الذي يستأثر بأكرب حصة من القيمة املضافة هو الفرع 4659: )بيع اآلالت واملعدات األخرى باجلملة(.

وإذا اس���تخدم هنج “التدرج من أس���فل إىل أعلى” فإن الوحدة املبّلغة ستصّنف يف جتارة اجلملة يف 
الفرع 4659 )بيع اآلالت واملعدات األخرى باجلملة(، على أساس أكرب حصة وحيدة من القيمة املضافة 
على مستوى الفرع. ومن شأن ذلك أن يؤدي إىل تصنيف وحدة مبّلغة ذات حصة قيمة مضافة من القيمة 

املضافة يف الصناعة التحويلية بنسبة 52 يف املائة خارج الصناعة.



173   

ثبت املراجع

Augeraud, Patrick, and Jean-Etienne Chapron )2000(. Using business accounts to 
compile national accounts: the French experience. In Links between Business Account-
ing and National Accounting: Handbook of National Accounting. Studies in Methods, 
No. 76. Sales No. E.00.XVII.13.Chap.IV.

Bloem, Adriaan M., Robert J. Dippelsman and Nils Ø. Maehle )2001(. Quarterly 
National Accounts Manual: Concepts, Data Sources, and Compilation. International 
Monetary Fund, Washington, D. C.

Commission of the European Communities, International Monetary Fund, 
Organization for Economic Cooperation and Development, United Nations and World 
Bank )2009(. System of National Accounts 2008. Studies in Methods, Series F/2 Rev.5. 
Sales No. E.08.XVII.29

Commission of the European Communities, Organization for Economic Coop-
eration and Development, World Tourism Organization and United Nations )2001(. 
Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework. Sales No. E.01.
XVII.9. Available from http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF_80E.pdf.

Denton, F. T. )1971(. Adjustment of monthly or quarterly series to annual totals: 
an approach based on quadratic minimization. Journal of the American Statistical 
Association, vol. 66, No. 333 )March(, pp. 99-102.

European Commission )1996(. European System of Accounts: ESA 1995.  
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Eurostat )2002(. SERIEE Environmental Protection Expenditure Accounts:  
Compilation Guide, Methods and Nomenclatures. Luxembourg: Office for Official 
Publications of the European Communities.

Eurostat )1996(. Council of the European Union regulation )EC, Euratom( 
No. 58/97 of 20 December 1996 concerning structural business statistics.  
Available from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R0058:EN:HTML.

____ )1998(. Handbook on the Design and Implementation of Business Surveys. 
Luxembourg. March.

____ )1999(. Handbook on Quarterly National Accounts. Luxembourg: Office for 
Official Publications of the European Communities.

____ )2002(. Manual of Business Statistics. Chap. 5, Business regis-
ters. July. Available from http://circa.europa.eu/irc/dsis/bmethods/info/data/new/embs/ 
registers/embs1_5.html.

____ and Organization for Economic Cooperation and Development 
)2007(. Eurostat — OECD Manual on Business Demography Statistics, 2007 ed.  
Methodologies and Working Papers. Luxembourg: Office for Official Publications of 
the European Communities 2007. Available from http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_
OFFPUB/KS-RA-07-010/EN/KS-RA-07-010-EN.PDF.

Fellegi, I. P., and D. Holt )1976(. A systematic approach to automatic edit and 
imputation. Journal of the American Statistical Association, vol. 71, No. 353 )March(, 
pp. 17-35.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:�31997R0058:EN:HTML
http://circa.europa.eu/irc/dsis/bmethods/info/data/new/embs/�registers/embs1_5.html
http://circa.europa.eu/irc/dsis/bmethods/info/data/new/embs/�registers/embs1_5.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-010/EN/KS-RA-07-010-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-010/EN/KS-RA-07-010-EN.PDF


التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية 2008  174

International Labour Organization )1962(. Resolution concerning statistics of 
hours of work, adopted by the Tenth International Conference of Labour Statisticians 
)11 October 1962(. Available from http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/res/index.htm.

____ )1982(. Resolution concerning statistics of the economically active popula-
tion, employment, unemployment and underemployment, adopted by the Thirteenth 
International Conference of Labour Statisticians )October 1982(.

____ )1993a(. Resolution concerning the International Classification of Status in 
Employment, adopted by the Fifteenth International Conference of Labour Statisticians 
)January 1993(. Available from http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/res/icse.pdf.

____ )1993b(. Resolution concerning statistics of employment in the informal  
sector, adopted by the Fifteenth International Conference of Labour Statisticians )January 
1993(. Available from http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/res/infsec.pdf.

International Monetary Fund, Statistics Department )2008(. Balance of Payments 
and International Investment Position Manual, sixth ed. )BPM6(. December 2008. 
Available from http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm

Organization for Economic Cooperation and Development )2002a(. Measuring 
the Non-observed Economy: A Handbook. Paris: OECD. Available from http://www.oecd.
org/dataoecd/9/20/1963116.pdf.

____ )2002b(. Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on 
Research and Experimental Development. Paris: OECD. Available from http://www.
tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/Frascati.pdf.

____ )2007a(. Compilation Manual for an Index of Service Production. 
Paris: OECD. Also available from http://www.oecd.org/findDocument/0,2350,en_2649_ 
34257_1_119669_1_1_1,00.html.

____ )2007b(. Data and Metadata Reporting and Presentation Handbook. 
Paris: Statistics Directorate, OECD. Available from http://www.oecd.org/dataoecd/ 
46/17/37671574.pdf. 

Rubin, D. B. )1987(. Multiple Imputations for Non-response in Surveys. New 
York: John Wiley & Sons.

United Nations )1953(. International Standards in Basic Industrial Statistics.  
Statistical Papers, No. 17. Sales No. E.1953.XVII.7.

____ )1958(. International Recommendations in Statistics of Distribution.  
Statistical Papers, No. 26. Sales No. E.58.XVII.4.

____ )1960(. International Recommendations in Basic Industrial Statistics:  
A Guide to Objectives and Definitions. Statistical Papers, No. 17, Rev.1. Sales No. E.60.
XVII.8.

____ )1968a(. International Recommendations for Industrial Statistics. Statistical 
Papers, No. 48. Sales No. E.68.XVII.10.

____ )1968b(. International Recommendations for Construction Statistics.  
Statistical Papers, No. 47. Sales No. E.68.XVII.11.

____ )1975(. International Recommendations on Statistics of the Distributive 
Trades and Services. Statistical Papers, No. 57. Sales No. E.75.XVII.9. Available from 
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_57E.pdf.

____ )1982(. Concepts and Methods in Energy Statistics, with Special Reference 
to Energy Accounts and Balances: A Technical Report. Studies in Methods, No. 29. 
Sales No. 82.XVII.13. Available from http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_29E.
pdf.

____ )1983(. International Recommendations for Industrial Statistics. Statistical 
Papers, No. 48, Rev.1. Sales No. E.83.XVII.8. Available from http://unstats.un.org/unsd/publication/
SeriesM/SeriesM_48rev1E.pdf.

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/�res/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/�bureau/stat/download/res/icse.pdf
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/�download/res/infsec.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/9/20/1963116.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/9/20/1963116.pdf
http://www.tubitak
http://www.tubitak
http://www.oecd.org/findDocument/0,2350,en_2649_�34257_1_119669_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/findDocument/0,2350,en_2649_�34257_1_119669_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/�46/17/37671574.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/�46/17/37671574.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_57E.pdf
http://unstats.un.org/�unsd/publication/SeriesF/SeriesF_29E.pdf
http://unstats.un.org/�unsd/publication/SeriesF/SeriesF_29E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_48rev1E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_48rev1E.pdf


175 ثبت املراجــع 

____ )1994a(. Fundamental Principles of Official Statistics. Official Records of the 
Economic and Social Council, 1994, Supplement No. 9 )E/1994/29(, chap. V, para. 59. 
The report of the Statistical Commission is also available from http://unstats.un.org/unsd/
statcom/94report.pdf

____ )1994b(. Strategies for Measuring Industrial Structure and Growth. Studies 
in Methods, No. 65. Sales No. E.94.XVII.11. Available from http://unstats.un.org/unsd/publi-
cation/SeriesF/SeriesF_65E.pdf.

____ )1997(. International Recommendations for Construction Statistics. Statis-
tical Papers, No. 47, Rev.1. Sales No. E.97.XVII.11. Available from http://unstats.un.org/
unsd/publication/SeriesM/SeriesM_47rev1E.pdf.

____ )2000(. Links between Business Accounting and National 
Accounting: Handbook of National Accounting. Studies in Methods, No. 
76. Sales No. E.00.XVII.13. Available from http://unstats.un.org/unsd/publication/ 
SeriesF/SeriesF_76E.pdf.

____ )2005(. Principles governing international statistical activities. New 
York: United Nations Statistics Division. Available from http://unstats.un.org/unsd/ 
methods/statorg/Principles_stat_activities/principles_stat_activities.asp.

____ )2006(. Report of the Statistical Commission on its thirty-seventh  
session )7-10 March 2006(. Official Records of the Economic and Social Council, 2006,  
Supplement No. 4. E/2006/24. Chap. I, sect. C, decision 37/101. Available from  
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc06/Report-English.pdf.

____ )2008a(. Central Product Classification )CPC(, Version 2. Statistical papers, 
Series M, No. 77, Ver. 2 Sales No. E.08.XVII.26. Available from http://unstats.un.org/unsd/
cr/registry/cpc-2.asp.

____ )2008b(. UN List of Industrial Products. Available from http://unstats.un.org/
unsd/industry/commoditylist2.asp?s=0.

____ )2008c(. International Standard Industrial Classification of All Economic 
Activities, Revision 4. Statistical Papers, No. 4/Rev.4. Sales No. E.08.XVII.25.

____ , Commission of the European Communities, International Monetary 
Fund, Organisation for Economic Cooperation and Development, World Bank )2009(. 
System of National Accounts 2008. Studies in Methods, Series F/2 Rev.5. Sales No. E.08.
XVII.29, also available from http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/SNA2008.pdf

http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_65E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_65E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_47rev1E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_47rev1E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/�SeriesF/SeriesF_76E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/�SeriesF/SeriesF_76E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/�methods/statorg/Principles_stat_activities/principles_stat_activities.asp
http://unstats.un.org/unsd/�methods/statorg/Principles_stat_activities/principles_stat_activities.asp
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc06/Report-English.pdf
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc-2.asp
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc-2.asp
http://unstats.un.org/�unsd/industry/commoditylist2.asp?s=0
http://unstats.un.org/�unsd/industry/commoditylist2.asp?s=0


٧

٦

٥

٤

٣

٢

١

 
  ١٠٠           ٨٠       ٦٠             ٤٠         ٢٠      صفر

ُطبع يف األمم املتحدة، نيويورك

07-66521—December 2010—405

دة
ح

ملت
م ا

ألم
ا

التوصيـات الدوليـة
لإلحصاءات الصناعية ٢٠٠٨

األمـم املتحـدة

إدارة الشؤون االقتصادية

ـة
ــ

عي
ما

جت
اال

و

٢٠
٠٨

ة 
عي

صنا
 ال

ت
اءا

ص
إلح

ة ل
يـ

ول
لد

ت ا
ـا

صي
تو

ال

USD 70
ISBN 978-92-1-661036-4


	الحاجة إلى تنقيح التوصيات الدولية
	الفصل الأول
	نطاق الإحصاءات الصناعية
	ألف	-	النشاط الاقتصادي
	بـاء	-	الطبيعة المتكاملة للأنشطة الاقتصادية
	جيم	-	نطاق القطاع الصناعي وهيكله في هذا المنشور
	دال	-	وصف عام للأنشطة الاقتصادية المشمولة بهذا المنشور
	1	-	التعدين واستغلال المحاجر (الباب باء من التصنيف الصناعي الدولي الموحّد لجميع الأنشطة الاقتصادية، التنقيح 4)
	2	-	الصناعة التحويلية (الباب جيم من التصنيف الصناعي الدولي الموحّد لجميع الأنشطة الاقتصادية، التنقيح 4)
	3	-	إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء (الباب دال من التصنيف الصناعي الدولي الموحّد لجميع الأنشطة الاقتصادية، التنقيح 4)
	4	-	إمدادات المياه؛ وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها (الباب هاء من التصنيف الصناعي الدولي الموحّد لجميع الأنشطة الاقتصادية، التنقيح 4)


	هـاء	-	التعاقد الخارجي: الحد بين الصناعة التحويلية 
والبيع بالجملة
	1	-	التعاقد الخارجي على أداء وظائف الدعم
	2	-	التعاقد الخارجي على أداء أجزاء من عملية الإنتاج
	3	-	التعاقد الخارجي على أداء عملية الإنتاج كاملة


	واو	-	تغطية الأنشطة الصناعية
	زاي	-	نطاق القطاع الصناعي من حيث التصنيف 
المركزي للمنتجات

	الفصل الثاني
	الوحدات الإحصائية
	ألف	-	نظرة عامة
	باء	-	الوحدات الإحصائية
	جيم	-	الكيانات القانونية
	دال	-	أنواع الوحدات الإحصائية
	1	-	الوحدات المؤسسية
	2	-	مجموعة المنشآت
	3	-	المنشأة
	4	-	المؤسسة
	5	-	وحدات إحصائية أخرى
	(أ)	وحدة نوع النشاط
	(ب)	الوحدة المحلية
	(ج)	وحدة نوع النشاط المحلية
	(د)	الوحدة المساعدة
	(هـ)	المنشآت متعددة الأقاليم



	هاء	-	الوحدات الإحصائية للإحصاءات الصناعية
	واو	-	الوحدات الإحصائية للقطاع غير الرسمي

	الفصل الثالث
	خصائص الوحدات الإحصائية
	ألف	-	رمز التعريف
	باء	-	الموقع
	جيم	-	نوع النشاط
	دال	-	نوع المنظمة الاقتصادية
	هاء	-	نوع المنظمة القانونية وملكيتها
	واو	-	الحجم
	زاي	-	الخصائص الديمغرافية

	الفصل الرابع
	بنود البيانات وتعاريفها
	ألف	-	فهم الصلات بين المحاسبة التجارية 
والإحصاءات التجارية
	1	-	اختلاف المصطلحات
	2	-	اختلاف قواعد المحاسبة التجارية


	باء	-	قائمة بنود البيانات
	جيم	-	تعاريف بنود البيانات
	1	-	الديمغرافيا
	(أ)	خصائص الوحدات الإحصائية
	(ب)	عدد الوحدات الإحصائية

	2	-	التوظيف 14
	(أ)	عدد الأشخاص الموظفين
	(ب)	متوسط عدد الأشخاص الموظَّفين
	(ج)	عدد ساعات العمل الـمُنجزة

	3	-	تعويضات الموظفين
	4	-	نفقات أخرى
	(أ)	مشتريات السلع والخدمات
	(ب)	بنود البيانات المتعلقة بالكمية

	5	-	الدوران والمبيعات والشحنات والمقبوضات لقاء الخدمات وإيرادات أخرى (باستثناء دخل الممتلكات)
	(أ)	الدوران والمبيعات والشحنات والمقبوضات لقاء الخدمات وإيرادات أخرى
	(ب)	التجارة الإلكترونية
	(ج)	بنود البيانات المتعلقة بالكمية

	6	-	المخزونات
	7	-	الضرائب والإعانات
	8	-	الناتج
	9	-	الاستهلاك الوسيط ومدخلات التعداد
	10	-	القيمة المضافة
	11	-	الأصول، والنفقات الرأسمالية، والمسحوبات والاستهلاك
	12	-	الطلبات
	13	-	حماية البيئة


	دال	-	بنود البيانات المراد الإبلاغ عنها دولياً
	1	-	بنود البيانات المراد الإبلاغ عنها دولياً بتواتر سنوي
	2	-	بنود البيانات المراد الإبلاغ عنها دولياً بتواتر ربع سنوي



	الفصل الخامس
	مؤشرات الأداء
	ألف	-	مؤشرات الأداء واستخدامها
	باء	-	أهداف مؤشرات الأداء
	جيم	-	أنواع مؤشرات الأداء
	1	-	معدلات النمو
	2	-	مؤشرات النِّسب
	3	-	مؤشرات الحصص



	الفصل السادس
	مصادر البيانات وطرق تجميع البيانات
	ألف	-	مصادر البيانات
	1	-	المصادر الإدارية
	2	-	دراسات استقصائية إحصائية


	باء	-	طرق تجميع البيانات
	1	-	التحقق من صحة البيانات وتحريرها
	2	-	الافتراضات
	3	-	طرق الإجمال؛ التجميع



	الفصل السابع
	استراتيجية جمع البيانات
	ألف	-	السِجل التجاري كإطار إحصائي للاستقصاءات الصناعية
	1	-	الغرض من السِجل التجاري
	2	-	إنشاء وصيانة السِجل التجاري


	باء	-	استراتيجية جمع البيانات
	جيم	-	طريقة الدراسات الاستقصائية
	دال	-	نطاق وتغطية الاستقصاءات المختلفة
	1	-	الاستقصاء السنوي
	2	-	الاستقصاء دون السنوي
	3	-	الاستقصاءات غير المتعددة
	4	-	الاستقصاءات الأساسية لقطاع إطار غير القائمة


	هاء	-	التوفيق بين نتائج الاستقصاءات غير المتعددة أو 
المرجعية السنوية والاستقصاءات دون السنوية
	واو	-	الفترة المرجعية

	الفصل الثامن
	جودة البيانات والبيانات الفوقية
	ألف	-	تحسين جودة الإحصاءات الصناعية
	باء	-	مؤشرات الجودة مقابل المقاييس المباشرة للجودة
	جيم	-	بيانات فوقية عن الإحصاءات الصناعية

	الفصل التاسع
	نشر الإحصاءات الصناعية
	ألف	-	النشر
	1	-	سرّية الإحصاءات
	2	-	المساواة
	3	-	الموضوعية


	باء	-	مراجعات البيانات
	1	-	أسباب مراجعات البيانات
	2	-	أفضل الممارسات لمراجعات البيانات


	جيم	-	أشكال النشر

	المرفق الأول
	الأنشطة الاقتصادية بحسب التصنيف الصناعي الدولي الموحّد لجميع الأنشطة الاقتصادية، التنقيح 4، في نطاق الإحصاءات الصناعية
	المرفق الثاني
	تعيين النشاط الرئيسي للوحدة الإحصائية باستخدام طريقة التدرج من أعلى إلى أسفل
	ثبت المراجع

