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 مقدمة  
حلســـــــاابت القوميـــــــة املتعلـــــــق اب ســـــــتبيان األمـــــــم املتحـــــــدة امـــــــن النســـــــخة اإللكرتونيـــــــة إن  

 أجزاء: 5يف معروضة  2018 لعام
 
اململوءة سلفا وما يتصل هبـا مـن جداول البيا�ت اليت تضم   جداول االستبيان :  1اجلزء   

 احلساابت القومية.مذكرات قطرية بشأن منهجية  
: املــــذكرات القطريــــة املتعلقــــة مبنهجيــــة احلســــاابت القوميــــة، الــــيت أعــــدت بنظــــام 2اجلــــزء  

 ) لتوفر لكم نظاما يسهل حتريره.MS Wordميكروسوفت وورد (
ــزء   ــ: كتيــــب 3اجلــ ــذي يتضــــمن دعم الــ ــات توجيالــ ــافا هــ ــروحوأوصــ ــ ا وشــ ــة جبــ داول خاصــ

ــة يف البيــــا�ت  ــتبيان، ومســــرداملدرجــ ــام امل ااالســ ــامصــــطلحات نظــ ــة لعــ  حلســــاابت القوميــ
 .)1993(نظام  1993

نهجيـة بشـأن املتطلبـات املتعلقـة ابملـذكرات القطريـة اخلاصـة مباملبـادئ التوجيهيـة   :4اجلزء   
الــيت تصــف مصــادر النــاتج احمللــي اإلمجــايل ومنهجيــة جتميعــه حســب احلســاابت القوميــة، 

 فضال عن جتميع جداول احلساابت املتكاملة.  ،واإلنتاج والدخلاإلنفاق  
 2008استبيان بشأن االمتثال املفاهيمي لنظام احلساابت القومية لعام  :5اجلزء   

 
 

 توجيهات مللء استبيان احلساابت القومية -ألف   
لـدى التالية  هات  ، يرجى اتّباع التوجيها استخالص  يسري لتحسني جودة البيا�ت وتتوخيا   

 ملء االستبيان.
نظـــــــرا لعـــــــدم ، أعيـــــــد تصـــــــميمها منـــــــاذج ابســـــــتعمال ســـــــتبيا�ت إرجـــــــاع اال يرجـــــــى عـــــــدم  

 .معاجلتها  إمكان

ــى   ــة ويرجـ ــل مبراجعـ ــتبيان التفضـ ــداول االسـ ــة جـ ــل يف ملـــفاملدرجـ ــق ) Excel(  إكسـ املرفـ
وحتــــــــديث هــــــــذه اجلــــــــداول وإكماهلــــــــا للســــــــنوات  )Questionnaire-Countryname.xlsx: (انظــــــــر

2018-2005. 

(ألسـباب تتعلـق  2006إىل عـام  1945سل الزمنية مـن عـام من أجل حتديث السالو  
)، يُرجـى التقـدم بطلـب 2008مثال ابلتنقيحات أو تغيريات سنة األسـاس أو األخـذ بنظـام عـام 
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للحصــول علــى اســتبيا�ت منفصــلة مملــوءة ســلفاً للســنوات ذات الصــلة، مــن الشــعبة اإلحصــائية 
 ابألمم املتحدة.

إيـالء األولويـة  أنه ينبغـيواملطلوب هو املوافاة ابلبيا�ت ألكرب عدد ممكن من اجلداول، إال   
 3-2 ) و5-2 (أو 2-2) و 4-2(أو  1-2و  2-1و  1-1للمــــــذكرات القطريــــــة واجلــــــداول 

. ومتثــــــل هــــــذه اجلــــــداول احلــــــد األدىن جملموعــــــة البيــــــا�ت 2-4و  ،)3-1أو ( 1-4) و 6-2(أو 
 مـن أجــل 6-2 و 5-2و  4-2املطلوبـة، حســبما أقرتـه اللجنــة اإلحصـائية. وقــد أدرجـت اجلــداول 

، شــاملًة التغيــريات الناجتــة عــن التنقــيح 3-2و  2-2و  1-2أن حتــّل، علــى التــوايل، حمــّل اجلــداول 
إن كانــت  ). وتبعــا ملــاISIC rev.4للتصــنيف الصــناعي الــدويل املوحــد جلميــع األنشــطة االقتصــادية ( 4

يــــالء االعتبــــار ، يلــــزم إISIC rev.4أو التنقــــيح  ISIC rev.3-1البيــــا�ت الوطنيــــة متطابقــــة مــــع التنقــــيح 
ــداول ذات ــى  للجـ ــداول، يرجـ ــن اجلـ ــدة مـ ــة اجلديـ ــة الفرعيـ ــن اجملموعـ ــيل عـ ــن التفاصـ ــد مـ ــلة. وملزيـ الصـ

مـن الفـرع ابء. ويُرجـى أن تبينـوا مـع مـا سـتقدمونه مـا إن كانـت توجـد بيـا�ت   2القسـم   الرجوع إىل
 متاحة جلداول إضافية خالف اجلداول املقدمة.

قاعـدة  يف سلفا يف االسـتبيان مجيـع سالسـل البيـا�ت احملفوظـة  اململوءة  وتعكس اجلداول   
 احملددة.  لسنواتلبيا�ت األمم املتحدة للحساابت القومية  

اخلصــائص إىل  ،الــيت تتصــّدر كــل جــدولاملتعلقــة بسالســل البيــا�ت، املالحظــات تشــري و  
لســـلة جديـــدة (منقحـــة)، سإذا قـــدمتم و . السالســـل الزمنيـــة املعروضـــة  سلســـلة مـــنكـــل لاملنهجيـــة 

املظلـل أسـفل املالحظـة الفـراغ ابرامـرتات السلسـلة اجلديـدة يف عن طريق بيان  ذلك  إيضاح  يرجى  
علـــى مزيـــد مـــن املعلومـــات عـــن لالطـــالع و . “جديـــد ”بسلســـلة البيـــا�ت حتـــت عنـــوان املتعلقـــة 

بيان وهيكــــل جــــداول االســــتشــــكل الرجــــوع إىل الفــــرع ابء، يرجــــى ابرامــــرتات سالســــل البيــــا�ت، 
 .6صفحة  الوبيا�ته، يف 

ل  واســـتخدميرجـــى مـــنكم أن ت ولتحـــديث بيـــا�ت احلســـاابت القوميـــة،  فقـــط الفـــراغ املظلـــّ
 .ابللون الرمادي أسفل بيا�تكم السابقة 

 مالئمة. حواشٍ  وإذا حدث تباين كبري يف البيا�ت اإلحصائية، يرجى إيضاح ذلك يف  
 حاشية. ية أو تقديرات، يرجى إيضاح ذلك يف وإذا كانت البيا�ت حتيل إىل بيا�ت أول 

مـــن قبيـــل اخـــتالف تعـــريفكم لسلســـلة مـــا عـــن  ،يف حالـــة وجـــود اختالفـــات مفاهيميـــة و  
 إيضاح ذلك يف حواٍش مالئمة.رجى  ي االستبيان،  هذا املدخل ابلذات يف   تعريف

 8يتجــاوز  يف موعــد ال  NAQ@un.orgويُرجــى إعــادة جــداول االســتبيان اململــوءة إىل  
 .2019نيسان/أبريل  
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هريمــان مسيــث يرجــى االتصــال ابلســيد وإذا كانــت لــديكم أي أســئلة بشــأن االســتبيان،  
)Herman Smith( لشـــعبة اإلحصـــائية ابألمـــم املتحـــدة،التـــابع ل، قســـم احلســـاابت القوميـــة ، رئـــيس 

 :؛ أو الربيـــد اإللكـــرتوين 0135-367 (917)1  :الفـــاكس أو ،4679-963 (212)1 اهلـــاتف:عـــن طريـــق 
NAQ@un.org. 

  
   هيكل جداول االستبيان وبيا�تهشكل و  -ابء   

ســلفا مجيـــع مـــا خيــص بلـــد مـــا مــن سالســـل البيـــا�ت احملفوظـــة اململـــوءة تعكــس اجلـــداول  - 1
. االسـتبيانالـيت يغطيهـا قاعـدة بيـا�ت األمـم املتحـدة للحسـاابت القوميـة عـن السـنوات حاليا يف  

اخلصـائص املنهجيـة إىل    ،الـيت تتصـّدر كـل جـدول  ،بسالسـل البيـا�تاملتعلقـة  املالحظـات  تشري  و 
فـإذا  .  سلسل خاص هبا متولكل سلسلة بيا�ت رقم  .  وضة من السالسل الزمنية املعر سلسلة  كل  ل

استخلصــــت أن بيــــا�ت احلســـاابت القوميــــة فهــــذا يعـــين  ،100أقــــل مـــن  سلســـلترقم املكـــان الــــ
)، أمـــا إذا كـــان الـــرقم 1968(نظـــام  1968لعـــام  منهجيـــة نظـــام احلســـاابت القوميـــة ابســـتخدام 

، 1993 نظـاممنهجيـة خدام استخلصـت ابسـتالبيـا�ت فهـذا يعـين أن  ،أو أكثـر 100يسـاوي 
استخلصــــت ابســــتخدام البيــــا�ت فهــــذا يعــــين أن  ،أو أكثــــر 1000أمــــا إذا كــــان الــــرقم يســــاوي 

 وكلما ارتفع رقم السلسلة كّلما كانت بيا�هتا أحدث.  . 2008  نظاممنهجية  

 السالسل اجلديدة (أ) 

ابرامــــرتات السلســــلة عــــن طريــــق بيــــان ذلــــك إيضــــاح ، يرجــــى سلســــلة جديــــدةإذا قـــدمتم  
ــدة يف  ــراغ اجلديـ ــة الفـ ــفل املالحظـ ــة املظلـــل أسـ ــوان املتعلقـ ــا�ت حتـــت عنـ ــلة البيـ ــد ”بسلسـ “. جديـ

 لبارامرتات التالية:  اإلفادة اب وينبغي  

ــتحداث  ‘1’   ــباب اسـ ــدة أسـ ــلة جديـ ــا، علـــى : سلسـ ــد يكـــون هـــذا راجعـ قـ
، أو إجــــــــراء تنقــــــــيح كبــــــــري 1993 نظــــــــامإىل تطبيــــــــق ســــــــبيل املثــــــــال، 

السـنة تغيـري نـوع  الصـناعات، أو  تصـنيف  الوطنية، أو تغيري    لحساابتل
 عملة جديدة.استخدام  املالية، أو 

ــاابت القوميــــ  ‘2’   ــام احلســ  1968 : نظــــام احلســــاابت القوميــــة لعــــامةنظــ

نظــام احلســاابت القوميــة  أو ،1993نظــام احلســاابت القوميــة لعــام  أو
 .2008لعام 

أساســها  علـى بـه السـنة التقومييــة الـيت يـتمواملقصـود  :الســنة املاليــةنــوع  ‘3’  
 احلساابت القومية.  اإلبالغ عن بيا�ت  
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  التقوميية الغربية تتطابق مع السنة  الية  املسنة  ال صفر:   
 آذار/مارس من السنة التقوميية  21يف السنة املالية تبدأ  : 1   
 السنة التقوميية نيسان/أبريل من  1يف السنة املالية تبدأ  : 2   

 متوز/يوليه من السنة التقوميية  1يف السنة املالية تبدأ  : 3   
 أيلول/سبتمرب من السنة التقوميية  30يف السنة املالية تنتهي  : 4   
 آذار/مارس من السنة التقوميية  31يف السنة املالية تنتهي  : 5   

 قوميية متوز/يوليه من السنة الت 15يف السنة املالية تنتهي  : 6   
 متوز/يوليه من السنة التقوميية  7يف السنة املالية تنتهي  : 7   
 حزيران/يونيه من السنة التقوميية  30يف السنة املالية تنتهي  : 8   

 قيمتهـا تعـادلوإذا كانـت  .  العملة اجلديدةاإلفادة ابسم  : يرجى  العملة ‘4’  
 أيضا. النسبة اإلفادة هبذه  القدمية، يرجى  حمددة من العملة  نسبة  

مـــن الســـنوات الـــيت تتـــداخل بيا�هتـــا مـــع ســـنة واحـــدة علـــى األقـــل بيـــا�ت ويرجـــى تقـــدمي  
، 2007بيــا�ت جديــدة عــن الفــرتة الســابقة لعــام  تتــوافر غــري أنــه إذا  القدميــة.السالســل الزمنيــة 

ــتبيا�  ــلة مملـــــــوءة يرجـــــــى طلـــــــب اســـــ ــلفا ت منفصـــــ ــة كـــــــل غطـــــــي  تســـــ ــا الـــــــيت تغطالفـــــــرتة الزمنيـــــ يهـــــ
 اجلديدة.   السلسلة 

 
 السالسل اجلديدة لبيا�ت األسعار الثابتة   (ب) 

األسـاس اجلديـدة اإلفـادة بسـنة سلسلة جديدة لبيا�ت األسعار الثابتة، يرجى إذا قدمتم   
واحدة من السـنوات الـيت تتـداخل بيا�هتـا سنة “ وتقدمي بيا�ت سنة األساس”يف العمود املعنون  

 بيا�ت جديـدة عـن الفـرتة السـابقة ت  توافر غري أنه إذا    .األساس القدمية   لسنة   ة الزمنية  لسلسلمع ا
الـيت تغطيهـا الفـرتة الزمنيـة كـل  غطـي  تسـلفا  ت منفصلة مملـوءة  ، يرجى طلب استبيا� 2007لعام  

 لسلسلة اجلديدة.ا

 االستبيان إىل مخسة أجزاء:يف   بيا�تال  تنقسم جداول - 2

 الرئيسية  ةاإلمجالي القيم  ):  3-1إىل  1-1اجلزء األول (اجلداول من   
 ارية  الناتج احمللي اإلمجايل حسب اإلنفاق ابألسعار اجل 1-1اجلدول   

 الناتج احمللي اإلمجايل حسب اإلنفاق ابألسعار الثابتة  2-1اجلدول   
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   اإلقراضصايف خار و بني الناتج والدخل واالدفيما  العالقات   3-1اجلدول   
ــداول  ــذه اجلـ ــاق  وتتطلـــب هـ ــايل حســـب اإلنفـ ــاتج احمللـــي اإلمجـ ــن النـ ــات مـــوجزة عـ معلومـ

ــعار اجل ــة ابألسـ ــة اريـ ــن العالقـــات ،والثابتـ ــا  وعـ ــيم اإل بـــني  فيمـ ــالقـ ــار ة لمجاليـ ــاتج والـــدخل واالدخـ لنـ
 إلقراض.صايف او 
 ة): اإلنتاج حسب الصناع6-2إىل  1-2اجلزء الثاين (اجلداول من   
 ارية القيمة املضافة حسب الصناعة ابألسعار اجل 1-2اجلدول   

 القيمة املضافة حسب الصناعة ابألسعار الثابتة  2-2اجلدول   
 القيمة املضافة واألصول الثابتة حسب الصناعة إمجايل  الناتج و  3-2اجلدول   
 )ISIC rev.4القيمة املضافة حسب الصناعة ابألسعار اجلارية ( 4-2اجلدول   

 )ISIC rev.4ة املضافة حسب الصناعة ابألسعار الثابتة (القيم  5-2اجلدول   
النــاتج وإمجــايل القيمــة املضــافة واألصــول الثابتــة حســب الصــناعة  6-2اجلدول   

)ISIC rev.4( 

املوافــــاة وينبغــــي  ألنشــــطة.تفاصــــيل أحــــد أنــــواع اوتتطلــــب هــــذه اجلــــداول معلومــــات عــــن  
للتصــنيف الصــناعي الــدويل  3سالســل البيــا�ت اخلاصــة هبــذه اجملموعــة مــن اجلــداول وفقــا للتنقــيح ب

حسـب ، )ISIC rev.4()2( 4أو وفقـا للتنقـيح ،  )1((ISIC Rev.3)ميع األنشـطة االقتصـادية  جلاملوحد  
 5-2و  4-2واجلداول  ISIC Rev.3تتبع التصنيف  3-2و  2-2و   1-2االقتضاء، فاجلداول  

. وينبغــــي إبــــالغ البيــــا�ت يف هيئــــة فئــــات تضــــم أفــــرع مفــــردة ISIC Rev.4تتبــــع التصــــنيف  6-2 و
(مســـــتوى األرقـــــام األحاديـــــة للتصـــــنيف الصـــــناعي الـــــدويل املوحـــــد: مـــــن ألـــــف إىل عـــــني للتصـــــنيف 

ISIC Rev.3  ومــن ألــف إىل راء للتصــنيفISIC Rev.4 وال يتعــني تقــدمي املعلومــات املصــنفة علــى .(
. وعنــد 3و  2و  1الثنائيــة ســوى يف حالـة الفئــة ألــف وذلــك فيمـا يتعلــق ابألقســام مسـتوى األرقــام 

 االقتضاء، حتدد األسعار اجلارية والثابتة معاً.
 

__________ 
ورقـــات  ، التنقـــيح الثالـــث،، التصـــنيف الصـــناعي الـــدويل املوحـــد جلميـــع األنشـــطة االقتصـــاديةمنشـــور األمـــم املتحـــدة )1( 

أحــدث (و  A.90.XVII.11)(منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  3، التنقــيح 4إحصــائية، السلســلة مــيم، الــرقم 
العنــوان  ألمــم املتحــدة يفابشــبكية للشــعبة اإلحصــائية اســتكمال هلــذا املنشــور متــاح أيضــا علــى الصــفحة ال

 ).http://unstats.un.org/unsd.class/default.aspالتايل:
، ورقــــات إحصــــائية، التصــــنيف الصــــناعي الــــدويل املوحــــد جلميــــع األنشــــطة االقتصــــاديةمنشــــور األمــــم املتحــــدة،  )2( 

 ).A.08.XVII.25(رقم املبيع  4، التنقيح 4السلسلة ميم، الرقم 



 -7-  
11-62080 

 
 

 ): تصنيفات اإلنفاق حسب الغرض2-3 و 1-3  والناجلزء الثالث (اجلد  
ــائي  1-3اجلدول    ــتهالكي النهـــ ــاق االســـ ــومي اإلنفـــ ــام احلكـــ ــنفا العـــ حســـــب مصـــ

 ارية  ابألسعار اجلالوظيفة  

 ارية  اإلنفاق االستهالكي الفردي ابألسعار اجل 2-3اجلدول   
ــنفة تتطلـــب هـــذه اجلـــداول معلومـــات و   ــيلية مصـ . اريـــة حســـب الغـــرض ابألســـعار اجلتفصـ

ــي  ــذه الوينبغـــ ــاة هبـــ ــن سلســـــلة املوافـــ ــا لتصـــــنيفمـــ ــا�ت وفقـــ ــاق  اتالبيـــ . )3(الغـــــرضحســـــب اإلنفـــ
اإلنفــاق االســتهالكي ذلــك العــام (يشــمل  احلكــومي الكي النهــائيإلنفــاق االســتهخيــتص اب  فيمــا و 

 .حلكومـة ئف التصـنيف وظـا عـن األقسـام العشـرة تقدمي بيا�ت مطلوب )،  معا   الفردي واجلماعي
أول اثـين بيـا�ت عـن مطلـوب تقـدمي إلنفاق االسـتهالكي الفـردي لألسـر املعيشـية، فيما يتعلق اب و 

إلنفـاق االسـتهالكي فيما خيـتص اب و . االستهالك الفردي حسب الغرضمن تصنيف عشر قسما 
بيـــــا�ت عـــــن مطلـــــوب تقـــــدمي ختـــــدم األســـــر املعيشـــــية، الـــــيت   يـــــة الرحب غـــــري الفـــــردي للمؤسســـــات 

مـن تصـنيف االسـتهالك الفـردي حسـب  13 مـن القسـم 6-13إىل  1-13الـمجموعات من 
بيـا�ت مطلـوب تقـدمي ام،  ة بوجـه عـومـلحكلإلنفاق االستهالكي الفـردي  فيما يتعلق اب و   .الغرض

ــن  ـــمجموعات مـ ــن الـ ــم  5-14إىل  1-14عـ ــن القسـ ــردي  14مـ ــتهالك الفـ ــنيف االسـ مـــن تصـ
 .  حسب الغرض

 احلساابت االقتصادية املتكاملة  ): 7-4إىل  1-4اجلزء الرابع (اجلداول من   
 (S.1)ككل  االقتصاد    1-4اجلدول   
 (S.2)العامل بلدان  بقية    2-4اجلدول   

 (S.11)املؤسسات غري املالية    3-4اجلدول   
 (S.12)املؤسسات املالية    4-4اجلدول   
 (S.13)القطاع احلكومي العام   5-4اجلدول   

 (S.14)األسر املعيشية    6-4اجلدول   
__________ 

 Classifications of Expenditure according to Purpose: Classification of the Functionsمنشــور األمــم املتحــدة،  )3( 

of Government (COFOG);  Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP); 

Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households (COPNI); Classification of 

the Outlays of Producers According to Purpose (COPP); Statistical Papers, Series M, No. 84 (2000). ) ــو وهــ
ألمــــــــــــم املتحــــــــــــدة يف العنــــــــــــوان التــــــــــــايل: ابالشــــــــــــبكية للشــــــــــــعبة اإلحصــــــــــــائية  الصــــــــــــفحة متــــــــــــاح أيضــــــــــــا علــــــــــــى

http://unstats.un.org/unsd/class/default.asp.( 
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 (S.15)ختدم األسر املعيشية  غري الرحبية اليت املؤسسات    7-4اجلدول   
ــداول و   ــذه اجلـــ ــة تتطلـــــب هـــ ــادية املتكاملـــ ــاابت االقتصـــ ــن احلســـ ــات عـــ ــّمن  .معلومـــ وتتضـــ

، ملالعــــــا بقيــــــة بلــــــدان و ككــــــل، البيــــــا�ت يف هــــــذا اجلــــــزء متواليــــــة احلســــــاابت اخلاصــــــة ابالقتصــــــاد  
ككـــــل، القتصـــــاد  اب القطاعـــــات و فيمـــــا خيـــــتص جبميـــــع و . لنظـــــاملوالقطاعـــــات املؤسســـــية اخلمســـــة 

انــب بنــود التســوية، لكــل حســاب مــن إىل جبيــا�ت عــن االســتخدامات واملــوارد، مطلــوب تقــدمي 
مبـّني يف اجلـزء الثـاين مـن ، كما هـو  حلساب املايل وانتهاء اب اإلنتاج  احلساابت، ابتداء من حساب  

 .1993لنظام احلساابت القومية لعام املرفق اخلامس  
 
قيمـــــة الشـــــامل إلمجـــــايل الالتصـــــنيف  ): 2-5و  1-5 ناجلـــــزء اخلـــــامس (اجلـــــدوال 

 لقطاع املؤسسيالصناعة واحسب  املضافة  
ة لقيمـــة املضـــافة حســـب الصــــناع مجـــايل اإل الشـــامل التصـــنيف   1-5اجلدول   

 والقطاع املؤسسي
التصـــنيف الشـــامل إلمجـــايل القيمـــة املضـــافة حســـب الصــــناعة   2-5اجلدول   

 )ISIC 4والقطاع املؤسسي (
حسـب  املضـافة لقيمـة مجـايل اإل الشـامل معلومات عن التصنيف  ناجلدوال   نيتطّلب هذا 

القيمة املضـافة لالقتصـاد   إمجايل  لبيا�ت عنالصناعة وحسب القطاع املؤسسي. وينبغي املوافاة اب 
تصـــنيفا شـــامال مصـــنفة  ،الـــواردة يف اجلـــزء الرابـــع للنظـــام، اخلمســـة  ة لقطاعـــات املؤسســـيلو ككـــل، 

ــات ــيح  حســــب فئــ ــد (اجلــــدول  3التنقــ ــناعي الــــدويل املوحــ ــنيف الصــ ــيح ) أو1-5للتصــ  4 التنقــ
وينبغي ملء جدول واحـد فقـط مـن على النحو املوّضح يف اجلزء الثاين أعاله.  )،  2-5(اجلدول  

 هذين اجلدولني، حسب االقتضاء.
 

املســــــتجدة نتيجــــــة لبــــــدء تطبيــــــق نظــــــام احلســــــاابت القوميــــــة البنــــــود واجلــــــداول  -جيم  
 1993 لعام

اهليكــل احملاســيب للنظــام، ويف تغــريات يف  1993 احلســاابت القوميــة لعــام نظــامأحــدث  
ىل إعـــــدد مـــــن البنـــــود واجلـــــداول اجلديـــــدة  ضــــيف. ونتيجـــــة هلـــــذه التغـــــريات، أُ ريفاتـــــهمفاهيمــــه وتع

 يلي:ما   جلديدةهذه البنود واجلداول امن و  .1993نظام  املتعلق بستبيان  ال ا

علــى إال الــدخل املخــتلط نظــام طبــق : ال ينالــدخل املخــتلطالفــائض التشــغيلي/ (أ) 
األســـر تـــدفعها الـــيت رتبـــات األجـــور واملوهـــو يشـــمل . ة معيشـــيألســـر اململوكـــة سســـات الفرديـــة و املؤ 

 ؛)6-4و 6-2و 3-2 الفائض التشغيلي (اجلدوالنو لنفسها  املعيشية  
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مييــز  :الصــادرات/الواردات مــن الســلع والصــادرات/الواردات مــن اخلــدمات (ب) 
 1-1(اجلـــداول موجـــودا مـــن قبـــل  ، ومل يكـــن هـــذا التمييـــزبـــني الســـلع واخلـــدمات 1993 نظـــام

 ؛)2-4و  2-1 و

 اســــتهالك فــــرديمــــن العــــام  النهــــائي اإلنفــــاق االســــتهالكي احلكــــومي يتكــــون (ج) 
التمييـز ويتـيح هـذا . )أبكملـه(ينتفـع بـه اجملتمـع  استهالك مجــاعي) ومعينـة (تنتفع به أسر معيشية 

ــة  ــاب إمكانيـ ــائي . املعيشـــيةاالســـتهالك النهـــائي الفعلـــي لألســـر حسـ ــتهالك النهـ ــي االسـ ويغطـ
ا إذا كـان  مـن الفعلي السلع واخلدمات الـيت يـتم فعليـا إمـداد األسـر املعيشـية هبـا، بغـّض النظـر عمـّ

ختـدم األسـر املعيشــية، يـة الـيت الرحب غـري املؤسسـات يتحمـل تكاليفهـا يف النهايـة احلكومـة ككـل أو 
ــها  ــية نفسـ ــر املعيشـ ــتهالك الن. أو األسـ ــمل االسـ ــية ويشـ ــر املعيشـ ــي لألسـ ــائي الفعلـ ــر هـ ــاق األسـ إنفـ

املعيشـــية علـــى االســـتهالك النهـــائي، وإنفـــاق املؤسســـات غـــري الرحبيـــة الـــيت ختـــدم األســـر املعيشـــية، 
ــا علـــى االســـتهالك الفـــردي   2-3و  1-3و  2-1و  1-1(اجلـــداول وإنفـــاق احلكومـــة عمومـ

 ؛)4املشمولة يف اجلزء  واجلداول  

فئــة اثلثــة مــن املعلومــات املتصــلة  1993وميــة لعــام احلســاابت الق نظــاميضــم   (د) 
، وتغطـي األصول القّيمة مطروحا منها األصــول املســتهلكةمقتنيات رأس املال تسـّمى  بتكوين  

االســتهالك، لكــن  اإلنفــاق علــى األصــول املنَتجــة الــيت ال تســتخدم بشــكل رئيســي يف اإلنتــاج أو
داول واجلــــــ 6-2 و 3-2 و 2-1و  1-1للقيمــــــة (اجلــــــداول حيــــــتفظ هبــــــا كمســــــتودع تُقتــــــىن و 

 ؛)4اجلزء املشمولة يف 
كــــذلك إدمــــاج احلســــاابت، يشــــمل تنقــــيح اهليكــــل احملاســــيب تقســــيم احلســــاابت   (هـ) 

جبانــب ) 4إلنتــاج يف مجيــع القطاعــات (اجلــداول الــيت حيتــوي عليهــا اجلــزء لحســاب واســتحداث 
 ). 5والقطاعات املؤسسية (اجلدول  حسب األنشطة  لقيمة املضافة  الشامل لالتصنيف  

 
ج -دال    حلســـــاب النـــــاتج احمللـــــي اإلمجـــــايل  طرائـــــق هامــــةو  البيـــــا�ت هامـــــة لتجميـــــع �ــــُُ

 املضافة والقيمة
 ق حلساب الناتج احمللي اإلمجايل والقيمة املضافة.ائهناك ثالثة �ج وطر  - 1

احمللــي النــاتج مــن ق مــا ينفــإبضــافة ُحيســب النــاتج احمللــي اإلمجــايل  :�ــج اإلنفــاق  (أ) 
 صــــادراتالإمجــــايل تكــــوين رأس املــــال، و إىل ، مثــــل اإلنفــــاق علــــى االســــتهالك النهــــائي، اإلمجــــايل 

 ؛)2-1و  1-1(اجلدوالن  خمصوما منها الواردات من السلع واخلدمات  
املضــــافة  ة جبمــــع القيمــــككــــل ُحتســــب القيمــــة املضــــافة لالقتصــــاد   :�ــــج اإلنتــــاج (ب) 

 ؛)5-2و 4-2و 2-2و  1-2اجلدوالن  (االقتصاد  الصناعات يف ملختلف  
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تكــاليف إبضــافة ميكــن حســاب القيمــة املضــافة  :�ــج اإليــرادات (التكــاليف) (ج) 
خمصـــوما منهـــا إعـــا�ت الـــدعم، إىل القيمـــة املضـــافة مثـــل أجـــور املـــوظفني، والضـــرائب عائـــدات  أو

 ؛)6-2و 3-2(اجلدول  الفردية)    (للمؤسساتالفائض التشغيلي/الدخل املختلط  

 .حساب القيمة املضافة وقيمة الناتج احمللي اإلمجايل  - 2
. ســاب القيمــة املضــافة حل األســعار األساســيةابســتخدام  1993 ى نظــاميوصــ (أ) 
إعـا�ت الضـرائب خمصـوما منهـا مجيـع القيمـة املضـافة احملسـوبة ابألسـعار األساسـية تسـتقطع مـن و 

 ؛(D.21-D.31)ملنتجات  ادعم 
، إذا تعـــذر حســـاهبا ابألســـعار أبســـعار املنتجـــنيقيمـــة املضـــافة ميكـــن حســـاب ال (ب) 

ــية  ــافة والرســـوم . األساسـ ــة املضـ ــريبة القيمـ ــعار املنتجـــني ضـ  علـــى الـــوارداتاجلمركيـــة وال تشـــمل أسـ
 املدرجة يف فواتري؛

ضــــرائب علــــى املنتجــــات خمصــــوما منهـــــا  ة ال تســــتقطع مــــن القيمــــة املضــــافة أيـــــ (ج) 
وأسـعار املشـرتين حلسـاب قيمـة اإلنتـاج عند استخدام األسـعار األساسـية حلسـاب   الدعمإعا�ت  

ويتعـّني أن ُتسـتقطع مـن القيمـة املضـافة بعـض الضـرائب املفروضـة علـى  يط.قيمة االستهالك الوس
 اإلنتـاج سـاب قيمـة حلاملنتجـني م أسـعار اسـتخد ا  عنـد   )ملكـوساملنتجات (مثل ضرائب املبيعات وا

 . )6-2و 3-2(اجلدول  

أن ، ينبغـــي (D.21-D.31) ابألســـعار األساســـية اإلنتـــاج يف حالـــة حســـاب قيمـــة و  (د) 
، الـدعمإعـا�ت ا منهـا متضاف إىل القيمة املضافة مجيع الضرائب املفروضة على املنتجـات خمصـو 

النــاتج احمللــي اإلمجــايل؛ ويف حالــة قيمــة بغــرض اســتخالص  مبــا يف ذلــك الضــرائب علــى الــواردات،
ضـــريبة القيمـــة املضـــافة غـــري القابلـــة للخصـــم  ال تضـــاف ســـوىحســـاب القيمـــة أبســـعار املنتجـــني، 

ــرائب خمصــــوما منه ــوالضــ ــم ا مــ  5-2و 4-2و 2-2و  1-2 الــــواردات (اجلــــداولإعــــا�ت دعــ
 ؛)4  اجلزءاملشمولة يف واجلداول  

يتعلـق  لبلدان شـيئا مـن املرونـة فيمـا ل  1993أاتح نظام احلساابت القومية لعام   (هـ) 
 ةغـــــــري مباشـــــــر الـــــــيت تقـــــــاس بصـــــــورة خـــــــدمات الوســـــــاطة املاليـــــــة  ختصـــــــيص أو عـــــــدمبتخصـــــــيص 

الـــيت تواصـــل اتبـــاع األســـلوب البلـــدان لـــذا فـــإن  .الســـتخدامات املختلفة/املســـتخدمني املختلفـــنيل
ــام  ــار نظـــ ــ1968الـــــذي درجـــــت عليـــــه يف إطـــ ــه مجيـــــع هـــ  اخلـــــدماتذه ، الـــــذي ختصـــــص مبوجبـــ

مــن القيمــة املضــافة خــدمات  أن ختصــمعليهــا ، ات الوطنيــة صــناع إلحــدى الالســتهالك الوســيط ل
حمللــي اإلمجـــايل قيمـــة النــاتج ابغــرض اســتخالص  ة،غــري مباشـــر الــيت تقـــاس بصــورة  الوســاطة املاليــة 

تـــار مـــن البلـــدان الـــيت خت يرجـــى و . )2-2و  1-2يف اجلـــدولني  20213 و 20113(البنـــدان 
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ســــــــــتخدامات ال  ةغــــــــــري مباشـــــــــر الـــــــــيت تقــــــــــاس بصـــــــــورة ات الوســـــــــاطة املاليــــــــــة خــــــــــدمختصـــــــــيص 
تقدمي بيان هبـذه اخلـدمات ، 1993نظام  وصى به يف  على النحو املمستخدمني خمتلفني،  خمتلفة/

، ألغـــراض املقارنـــة علـــى 2-2و  1-2اجلـــدولني يف صـــورة مـــذكرة ابعتبارهـــا بنـــدا ملحقـــا بنهايـــة 
 الصعيد الدويل؛

 .  حمللي اإلمجايل دوما أبسعار السوقُحيسب الناتج ا (و) 
 الـدخل القـوميصـايف الـدخل القـومي و استخالص صـايف ميكن  القيم اإلمجالية والصافية: - 3

خصــم اســتهالك رأس عــن طريــق وصــايف املــدخرات مــن القــيم اإلمجاليــة املقابلــة لكــل منهــا املتــاح 
 ). 4و  3-1املال الثابت (اجلدوالن  

 
 اترخيية عن استبيان األمم املتحدة املتعلق ابحلساابت القوميةنبذة  -هاء   

كانـــت اللجنـــة اإلحصـــائية التابعـــة للمجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي ابألمـــم املتحـــدة،  - 1
، 1993هي اليت أوصت اجمللس ابإلمجـاع، يف دورهتـا الرابعـة والعشـرين، املعقـودة يف آذار/مـارس 

ــام  ــاابت القومأبن يعتمـــد نظـ ــام احلسـ ــة لعـ ــا أوصـــى اجمللـــس  .)4( 1993يـ ــامومثلمـ  1968 يف عـ
اجمللـس يف وصـى  ، أ)5()1968نظـام احلسـاابت القوميـة لعـام  (  اابت القوميـة نظام للحسـابعتماد  

نظــام احلســاابت أبن تســتخدم الــدول األعضــاء  1993متوز/يوليــه  12املــؤرخ  1993/5قــراره 
القابلـــة للمقارنـــة ة القوميـــة يبيـــا�ت احملاســـبالعـــن ) لإلبـــالغ 1993(نظـــام  1993القوميــة لعـــام 

قــد اختــذ بضــعة خطــوات  ذلــك، جتــدر اإلشــارة إىل أن اجمللــسإىل إضــافة . و علــى الصــعيد الــدويل 
نظــام احلســاابت  أيضــا أبن تنظــر الــدول األعضــاء يف اســتخدام، فأوصــى 1993إضــافية يف عــام 

تعزيـز ويف القوميـة، (ب)  عيـار لتجميـع إحصـاءات حسـاابهتا بوصـفه امل(أ)  :1993القومية لعام  
 أداة حتليلية.    هبوصفو (ج)  املتصلة هبا، و   تكامل اإلحصاءات االقتصادية واإلحصاءات

احلسـاابت نظـام  حتـديث  ، دعت اللجنة اإلحصائية ابألمم املتحـدة إىل  2003ويف عام   - 2
، أعدت الصيغة النهائية للنظـام املسـتكمل، املعـروف 2009وخالل عام  .  1993القومية لعام  

__________ 
اجلماعــات األوروبيــة وصــندوق النقــد الــدويل ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، واألمــم  مفوضــية )4( 

، بروكسل/لكسمربغ، ونيويورك وابريس والعاصمة 1993عام  نظام احلساابت القومية لاملتحدة والبنك الدويل:  
 ).A.94.XVII.4، رقم املبيع F ،No.2, Rev.4(منشورات األمم املتحدة، السلسلة واشنطن 

(رقــم  F ،No.2, Rev.3، دراســات عــن األســاليب، السلســلة نظــام احلســاابت القوميــةاألمــم املتحــدة،  منشــورات )5( 
 .E.69.XVII.3)املبيع 
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اختصـارا. ومـن املنتظـر أن تبـدأ   2008، أو نظام  )6(2008ابسم نظام احلساابت القومية لعام  
 .2015حبلول عام  2008البلدان تقدمي بيا�ت حساابهتا القومية وفقا لنظام  

آخـــــذة كـــــل التوصـــــيات املـــــذكورة أعـــــاله ة، ألمـــــم املتحـــــد ئية اب شـــــعبة اإلحصـــــا الوقامـــــت  - 3
تعـاون مـع جلـان األمـم ابلاملتعلق ابحلسـاابت القوميـة،  املتحدة    األمماالعتبار، بتصميم استبيان   يف 

 التالية:األهداف  حتقيق  ، بغرض  1993استنادا إىل نظام و   ،املتحدة اإلقليمية 
ــ تللتحلــيال بيــا�ت األكثــر مالءمــة الجمموعــة املدرجــة جلــداول اأن تــوفر  (أ)   ة العاملي

ألمم املتحدة وغريهـا مـن املنظمـات اب إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية    ها  جترييت ال  ة واإلقليمي
ــة واإلقليميـــة. التمكـــني مـــن إجـــراء يرمـــي إىل  1993نظـــام وجتـــدر اإلشـــارة إىل أن نطـــاق  الدوليـ

وافقــت قــد و  .ل االســتبيانبكثــري ممــا متثلــه جــداو يكــون أكثــر تفصــيال الــوطين علــى الصــعيد حتليــل 
ــائية الل ــة اإلحصـ ــى اب جنـ ــدة علـ ــم املتحـ ــرر  أن وجـــوب ألمـ ــرية يقـ ــاق ووتـ ــد نطـ ــل بلـ ــام كـ ــذه لنظـ تنفيـ

الــة واملــوارد املتاحــة لديــه للتنفيــذ، واحلاملتعلقــة ابلسياســات، وفقــا الحتياجاتــه التحليليــة و  1993
 ؛لبيا�ته األساسية الراهنة  

ــزاً متــــــواز� ابلتســــــاوي  (ب)  ــتنادا بــــــني حتليــــــل اإلنتــــــاج تعكــــــس اجلــــــداول تركيــــ إىل اســــ
حســب الصـــناعة مــن جانــب، وحتليــل اإلنتــاج والـــدخل ســتخدام ال ااملعلومــات املتعلقــة ابلعــرض و 

وابلتــايل . والتحليــل املــايل اســتنادا إىل احلســاابت املتكاملــة للقطاعــات املؤسســية مــن جانــب آخــر
مبا لكـل مـن هـذين األمـرين مـن الكيا�ت االقتصادية واآلاثر التوزيعية،  التعرف على سلوك  ميكن  

 للبلدان ومستو�هتا اإلمنائية؛الفوارق بني اهلياكل االقتصادية  أمهية ابلغة يف تفسري  

عـــبء إعـــداد التقـــارير الـــيت تقـــدمها إىل ومـــن أجـــل التخفيـــف عـــن البلـــدان مـــن  (ج) 
ة اإلحصــائية ابألمــم املتحــدة واملكتــب اإلحصــائي إقليميــة شــىت، اتفقــت الشــعبمنظمــات دوليــة و 

للجماعــات األوروبيــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي علــى جمموعــة متكاملــة مــن 
 1993استبيا�ت احلساابت القوميـة. ونتيجـة لـذلك، هنـاك اتسـاق كامـل بـني اسـتبيا�ت نظـام 

ــام  ــام احلســـاابت األورويب لعـ ــتبيان واحـــد . وال يلـــزم أل 1995ونظـ ي بلـــد أن جييـــب إال علـــى اسـ
ومــن مث فــإن البلــدان األعضــاء يف االحتــاد األورويب عليهــا أن متــأل فقــط  فقــط للحســاابت القوميــة.

ــاابت األورويب  ــام احلســـــ ــى نظـــــ ــاء علـــــ ــة بنـــــ ــات األوروبيـــــ ــائي للجماعـــــ ــتبيان املكتـــــــب اإلحصـــــ اســـــ
 امليدان االقتصادي اليت ليسـت . أما البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف 1995 لعام

أعضاء يف اجلماعة األوروبية فعليها أن متـأل فئـة فرعيـة مـن اسـتبيان نظـام احلسـاابت األورويب لعـام 

__________ 
ــدة  )6(  ــم املتحـ ــادي، واألمـ ــدان االقتصـ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــدويل ومنظمـ ــد الـ ــندوق النقـ ــة وصـ ــية األوروبيـ املفوضـ

 ، نيويورك، منشورات األمم املتحدة.2008. نظام احلساابت القومية لعام 2009والبنك الدويل، 
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مـن  160إىل أقل مـن  1993. وابلتايل يرسل استبيان األمم املتحدة املستند إىل نظام 1995
ت القوميــــة التابعــــة للشــــعبة بيــــا�ت احلســــااب قاعــــدة بلــــدا ومنطقــــة وإقليمــــا تضــــمها  235أصــــل 

ــم املتحـــدة ــائية ابألمـ ــتة واخلمســـني  .اإلحصـ ــدان السـ ــة ابلبلـ ــا�ت املتعلقـ ــل البيـ ــرة حتويـ ــري مباشـ وجيـ
الــذي يســـتخدمه  1995املتبقيــة مــن واقــع الـــردود علــى اســتبيان نظــام احلســـاابت األورويب لعــام 

 االقتصادي. امليدان املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية ومنظمة التعاون والتنمية يف 
للتصـــنيف الصـــناعي الـــدويل  4، ومـــع التغيـــريات الـــيت أحـــدثها التنقـــيح 2011ويف عـــام  - 4

)، تعـــني حتـــديث توزيـــع القـــيم اإلمجاليـــة لنظـــام ISIC, Rev.4املوحـــد جلميـــع األنشـــطة االقتصـــادية (
قتصـادية. احلساابت القومية حسـب فئـات التصـنيف الصـناعي الـدويل املوحـد جلميـع األنشـطة اال 

وأنشـئت جـداول جديـدة لتسـتوعب التوزيـع اجلديـد مـع احلفـاظ ابلتـوازي مـع ذلـك علـى البيـا�ت 
للتصـنيف الصـناعي الـدويل املوحـد. ويُقصـد ابجلـداول   3املقدمة يف التوزيع السـابق طبقـا للتنقـيح  

ــدة  ــداول  2-5و  6-2و  5-2و  4-2اجلديـــــــــــــــ ــل اجلـــــــــــــــ ــدرجييا حمـــــــــــــــ ــل تـــــــــــــــ  1-2أن حتـــــــــــــــ
 ، على التوايل.1-5و  3-2و  2-2و 
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 املصطلحات  ريفات  تع (مسرد) :مرفق  
  
 هذا املسرد متاح أيضا على اإلنرتنت:   

 
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/glossary.asp 
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