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ج-كلمة شكر
أعدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( ھذه الدراسة في إطار العمل على تعزيز
القدرات اإلحصائية إلنتاج ونشر بيانات الحسابات القومية واإلحصاﺀات االقتصادية ذات الصلة ،وتحسين
نوعية اإلحصاﺀات االقتصادية من خالل االلتزام بالمعايير والتوصيات الدولية.
وتھدف ھذه الدراسة إلى استعراض وتقييم المصادر األساسية للبيانات التي يتم على أساسھا تجميع
مختلف اإلحصاﺀات االقتصادية الضرورية إلعداد الحسابات القومية في منطقة اإلسكوا .وقد استند ھذا
التقييم إلى المعلومات التي تم استيفاؤھا من خالل استبيان خاص أعدته شعبة اإلحصاﺀ في اإلسكوا وتم
تعميمه على البلدان األعضاﺀ في تموز/يوليو  .2011وتضمن االستبيان مجموعة من األسئلة حول نقاط
ھامة يمكن من خاللھا إجراﺀ تقييم عام لوضع المصادر المختلفة للبيانات في بلدان المنطقة.
وقد أعد ھذه الدراسة فريق اإلحصاﺀات االقتصادية في شعبة اإلحصاﺀ في اإلسكوا المؤلف من وفاﺀ
أبو الحسن ،وعمر ھاكوز ،وماجد سكيني ،باالشتراك مع خبيرة الحسابات القومية في الجھاز المركزي
لإلحصاﺀ الفلسطيني السيدة أمينة خصيب .ويود فريق العمل تقديم الشكر إلى جميع نقاط االرتكاز للحسابات
القومية في مكاتب اإلحصاﺀ الوطنية على تعاونھم في توفير البيانات والمعلومات المطلوبة لھذه الدراسة.
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مقدم ـ ة
يعتبر تعزيز القدرات اإلحصائية في مجال الحسابات القومية واإلحصاﺀات االقتصادية على الصعيد
العالمي من أھم أھداف اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة ،التي أوصت باعتماد نظام الحسابات القومية
لعام  2008كمعيار دولي لتجميع ونشر إحصاﺀات الحسابات القومية) .(1وعلى الصعيد اإلقليمي ،أعدت
اللجنة اإلحصائية التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( ورقة حول تطوير اإلحصاﺀات
اإلقليمية في غربي آسيا تضمنت عناصر من استراتيجية إقليمية في مجال اإلحصاﺀ ،قدمتھا إلى اللجنة
اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة في دورتھا الثانية واألربعين )نيويورك 25 - 22 ،شباط/فبراير  (2011أكدت
فيھا أھمية الحسابات القومية كأولوية لكل بلدان المنطقة) .(2وحرصاﹰ منھا على تقييم ودعم الخطوات المتخذة
لتحقيق جودة عالية لإلحصاﺀات االقتصادية التي تعتبر الرافد األساسي لبيانات الحسابات القومية ،أجرت
اإلسكوا خالل عام  2011مسحاﹰ حول اإلحصاﺀات االقتصادية الستكشاف الجوانب المتعلقة بتوافرھا ومستوى
جودتھا المتوخاة من البلدان أثناﺀ قيامھا بتجميع ھذه الحسابات .كما ھدف المسح إلى تقييم الوضع الحالي في
البلدان األعضاﺀ من ناحية قدرة األجھزة اإلحصائية على توفير اإلحصاﺀات االقتصادية األساسية وإحصاﺀات
الحسابات القومية وفقاﹰ للمعايير والمنھجيات والممارسات المتفق عليھا دوليﹰا نظرﹰا ألھميتھا في صنع السياسات
واتخاذ القرارات.
وقد نفذ المسح من خالل استبيان تم توزيعه على البلدان األعضاﺀ خالل اجتماع فريق الخبراﺀ حول
الحسابات القومية واإلحصاﺀات االقتصادية )عمان 14 - 12 ،تموز/يوليو .(2011وتضمن االستبيان أسئلة
حول مصادر بيانات اإلحصاﺀات االقتصادية والحسابات القومية ،مع التركيز على البيانات المصدرية
كالسجل اإلحصائي والمسوح االقتصادية وإحصاﺀات األسعار وغيرھا من اإلحصاﺀات االقتصادية األساسية.
كما تضمن أسئلة حول آليات التنفيذ والوسائل المتبعة في إعداد الحسابات القومية ومدى تطبيقھا تماشي ﹰا مع
توصيات نظام الحسابات القومية لعام ) 1993ترد استمارة االستبيان في المرفق األول لھذه الدراسة(.
وشمل االستبيان أسئلة متخصصة حول مدى تطبيق لنظام الحسابات القومية ،والتغطية اإلحصائية،
ومصادر البيانات ،والمنھجيات واألساليب المستخدمة في إعداد التقديرات ،باإلضافة إلى المعوقات والتحديات
التي تواجه البلدان أثناﺀ تطبيقھا لنظام الحسابات القومية وخاصة في مجال االنتقال إلى نظام الحسابات
القومية لعام .2008
وتلقت اإلسكوا ردوداﹰ من عشرة بلدان من أصل البلدان األعضاﺀ البالغ عددھا أربعة عشر بلداﹰ .وقد
تضمنت الردود إجابات واضحة على جميع األسئلة واالستفسارات الواردة في االستبيان أعدھا خبراﺀ
الحسابات القومية في تلك البلدان .وتعرض ھذه الدراسة النتائج التي أظھرھا تحليل الردود المستوفاة والتي
توضح المصادر التي تعتمدھا البلدان األعضاﺀ الستيفاﺀ بيانات اإلحصاﺀات االقتصادية والحسابات القومية،
مما يساعد في وضع الخطوات المستقبلية على المستوى اإلقليمي.
) (1تم إعداد نظام الحسابات القومية لعام  ،2008وھو النسخة الخامسة من ھذا النظام ،برعاية الفريق العامل المشترك بين
األمانات المعني بالحسابات القومية ،والمفوضية األوروبية ،وصندوق النقد الدولي ،ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،والبنك
الدولي ،واألمانة العامة لألمم المتحدة )الشعبة اإلحصائية واللجان اإلقليمية( .ويمكن االطالع على نص نظام الحسابات القومية لعام 2008
على الوصلة التالية.http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp :
) (2المجلس االقتصادي واالجتماعي ،تقرير اللجنة اإلقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا عن تطوير اإلحصاﺀات اإلقليمية في
غربي آسيا ).(E/CN.3/2011/20

- 2وتسعى ھذه الدراسة إلى دعم دور األنظمة اإلحصائية في مجال تحسين اإلحصاﺀات المختلفة بشكل
عام واإلحصاﺀات االقتصادية بشكل خاص ،وذلك من خالل قيام مؤسسة إحصائية ووحدات إحصائية تابعة
لھا تعمل على توفير إحصاﺀات رسمية مبنية على أسس علمية دقيقة معدة وفقاﹰ ألحدث التوصيات والمعايير
الدولية .ويساھم توفير ھذه اإلحصاﺀات في تلبية احتياجات راسمي السياسات ومتخذي القرارات االقتصادية
وسائر المعنيين ،بما يؤدي إلى تحسين أداﺀ الوزارات والمؤسسات العامة ،خاصة في عملھا المتعلق بتوفير
البيانات اإلحصائية األساسية ،وتحسين مصادر البيانات.
وتعتبر اإلحصاﺀات االقتصادية وإحصاﺀات الحسابات القومية من أھم مكونات النظام اإلحصائي،
ألنھا تعكس صورة واضحة ومفصلة عن االقتصاد الوطني ،وھي تساعد في تقييم األداﺀ االقتصادي للدولة.
وھذا ما يؤكد ضرورة رفد اإلحصاﺀات االقتصادية بالبيانات األساسية المختلفة ،ودعم وتشجيع المصادر
المختلفة التي تقوم بتوفير ھذه البيانات ،واتخاذ اإلجراﺀات الكفيلة بتحسين مستوى التنسيق بين المصادر
المختلفة لضمان اتساق وجودة ھذه البيانات حتى تتمكن األجھزة اإلحصائية من إعداد حسابات قومية ذات
جودة عالية.
وقد أعدت شعبة اإلحصاﺀ في اإلسكوا ،خالل عام  ،2009دراسة عن الحسابات القومية في منطقة
اإلسكوا :المصادر واألساليب المعتمدة )متوفرة باإلنكليزية فقط() (3تضمنت تقييماﹰ للمصادر والمنھجيات
المتبعة في بلدان المنطقة في مجال تطبيق الجوانب المختلفة لنظام الحسابات القومية لعام  .1993واستندت
الدراسة إلى استبيان تم توزيعه على البلدان األعضاﺀ بھدف رصد المستويات التي وصل إليھا كل بلد في
تطبيق توصيات نظام الحسابات القومية لعام  ،1993والوسائل المتبعة في ذلك ،وجمع المعلومات حول ما تم
تحقيقه في مجال االنتقال إلى النظام المنقح لعام  .2008وقدمت الدراسة تحليالﹰ لما وصل إليه كل بلد في
مجال تطبيق نظام الحسابات القومية مع التركيز على مدى االلتزام بما أوصى به من معايير وتصنيفات
وقواعد محاسبية .كما عرضت الدراسة المنھجيات والمصادر التي تتبعھا البلدان األعضاﺀ في تنفيذ الجوانب
المختلفة من الناتج المحلي اإلجمالي بطرق اإلنتاج واإلنفاق والدخل وباألسعار الجارية والثابتة .وأوضحت
الدراسة المعوقات والتحديات التي تواجه البلدان في مختلف مراحل تطبيق نظام الحسابات القومية ،واقترحت
خطوات يمكن اتخاذھا على المديين القصير والمتوسط من أجل تحسين الوضع الراھن لھذه اإلحصاﺀات،
وتسريع عملية تطبيق نظام الحسابات القومية  1993واالنتقال إلى النظام المنقح لعام .2008
وتھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على ما يتوفر لدى البلدان األعضاﺀ من مصادر بيانات لوضع
تقديرات الحسابات القومية واإلحصاﺀات االقتصادية .كما تھدف إلى إبراز أھمية المؤشرات االقتصادية
القصيرة األجل ،ومؤشرات اإلنذار المبكر الموصى بھا دوليﹰا ،والتي توفر للبلدان أداة لرصد الوضع
االقتصادي ودورة االقتصاد والتنبؤ بالتطورات المستقبلية.
وتتكون الدراسة من ثالثة فصول ،فيتطرق الفصل األول إلى مصادر البيانات األساسية المطلوبة
لتطبيق نظام الحسابات القومية بشكل خاص واإلحصاﺀات االقتصادية بشكل عام ،وإلى الجوانب المتعلقة
بمدى توفر البيانات ودرجة الدقة المطلوب تحقيقھا .ويستعرض الفصل التوصيات الدولية في المجاالت ذات
العالقة بالسجالت اإلحصائية والسجالت اإلدارية والمسوح االقتصادية ،والوضع اإلقليمي في منطقة اإلسكوا
استنادﹰا إلى تحليل النتائج التي أسفر عنھا المسح الذي أجرته اإلسكوا في ھذا الخصوص.
).ESCWA. 2009. Study on National Accounts in the ESCWA Region: Sources and Methods (E/ESCWA/SD/2009/16) (3

- 3ويتناول الفصل الثاني التطورات في مجال المؤشرات القصيرة األجل من خالل إلقاﺀ الضوﺀ على
مدى توفر المجموعة المركزية للمؤشرات القصيرة األجل والطرق المتبعة للتحقق من جودتھا ،مع التركيز
على الحد األدنى من المؤشرات الرئيسية الخاصة ببلدان المنطقة والتي تتألف من األرقام القياسية لإلنتاج
واألسعار الصناعية وإحصاﺀات األسعار ،باإلضافة إلى مؤشرات التشغيل والبطالة ،وعلى مسائل التوقيت
والدورية وطرق التعامل مع المؤشرات في معالجة الموسمية واختالف دورات العمل.
ويقدم الفصل الثالث توصيات تنسجم مع واقع البلدان األعضاﺀ يمكن أن تشكل قاعدة تنطلق منھا ھذه
البلدان في تدعيم وتطوير مصادر البيانات المتاحة لديھا .وقد صيغت التوصيات انسجاماﹰ مع التوصيات
الدولية وأفضل الممارسات المتبعة في المجاالت المتعلقة بالسجل التجاري والمسوح االقتصادية والسجالت
اإلدارية ،باإلضافة إلى المؤشرات القصيرة األجل ومؤشرات اإلنذار المبكر التي تخدم متخذي القرار
وصانعي السياسات في استدالل االتجاه العام لالقتصاد ومراقبة الدورات االقتصادية.
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أوالﹰ  -المصادر األساسية لتقديرات الحسابات القومية
ألف  -أھمية المصادر األساسية
يتطلب تطبيق الحسابات القومية واإلحصاﺀات االقتصادية توفير البيانات الالزمة من المصادر
األساسية ،وذلك لتقديم صورة شاملة وواضحة عن االقتصاد وما يتصل به من تدفقات وعمليات.
وكان الفريق العامل المشترك المعني بالحسابات القومية قد اقترح خالل الدورة الثانية والثالثين للجنة
اإلحصائية ) 9 - 6آذار/مارس  ،(2001إجراﺀ تقييم أفضل وأشمل لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام
 ،(4)1993وذلك من خالل تحديد معيار مرجعي يطلق عليه "مجموعة البيانات التي تمثل الحد األدنى من
المتطلبات" .كما دعا الفريق العامل المشترك إلى تقييم مجموعة البيانات تلك استنادﹰا إلى قاعدة بيانات
األمم المتحدة المتعلقة بالحسابات القومية .وتتألف البيانات من ثالث مجموعات :مجموعة البيانات التي تمثل
الحد األدنى من المتطلبات ) ،(MRDSومجموعة البيانات الموصى بھا ،ومجموعة البيانات المرغوبة )انظر
الشكل .(1
وحدد الفريق العامل ستة معالم لتقييم التطور في تطبيق الحسابات القومية استنادﹰا إلى التوصيات
الدولية ،ووفقاﹰ لتوجيھات نظام الحسابات القومية لعام ) 1993انظر المرفق الثاني( .وتوفر معالم التقييم
تدرجاﹰ واضحاﹰ لتقييم عملية تطبيق الحسابات القومية ،كما تؤسس للخطوات التي تسبق عملية التنفيذ فيما يتعلق
بتوفير البيانات األساسية ،وذلك بالمقارنة مع استخدام مجموعة البيانات التي تمثل الحد األدنى من المتطلبات
كوسيلة لتقييم درجة تطبيق الحسابات القومية.
كما تم إقرار البيانات األساسية الواجب توافرھا في مرحلة ما قبل التنفيذ وھي:
•
•
•
•

بيانات اإلنتاج ،واالستھالك ،والمبيعات ،واالستثمار ،والصادرات والواردات؛
األرقام القياسية ألسعار المستھلك والمنتج؛
بيانات ميزان المدفوعات وحساب السلع والخدمات؛
إحصاﺀات المالية والتأمين.

وتعتبر ھذه البيانات األداة األساسية للمعلم األول المتمثل في توفير المؤشرات األساسية للناتج المحلي
اإلجمالي باألسعار الجارية والثابتة حسب طريقتي اإلنتاج واإلنفاق .ويتمثل المعلم الثاني في إنتاج مؤشرات
الدخل القومي اإلجمالي ،بينما يتمثل المعلم الثالث في توفير الحسابات على مستوى القطاعات المؤسسية من
حيث الخطوات األولية )حسابات اإلنتاج لجميع القطاعات المؤسسية ،وحسابات توليد وتخصيص الدخل
األولي ،وحسابات التوزيع الثانوي للدخل واستخداماته ،باإلضافة إلى الحساب الرأسمالي والمالي لقطاع
الحكومة عموماﹰ( .ويتمثل المعلم الرابع في تطبيق الحسابات على مستوى القطاعات المؤسسية من حيث
الخطوات المتوسطة )حسابات توليد وتخصيص الدخل األولي ،وحساب التوزيع الثانوي للدخل ،وحساب
استخدام الدخل ،والحساب الرأسمالي لجميع القطاعات المؤسسية بخالف قطاع الحكومة( .ويتمثل المعلم
الخامس في العمليات األخيرة للقطاعات المؤسسية من حيث تنفيذ الحساب المالي لجميع ھذه القطاعات
) (4المجلس االقتصادي واالجتماعي ،تقييم تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام .(E/CN.3/2001/8) 1993

- 5بخالف قطاع الحكومة ،في حين يتمثل المعلم السادس في تطبيق حساب التدفقات األخرى والميزانيات
العمومية على مستوى القطاعات المؤسسية.
ويتطلب تحقيق معالم تقييم التطور في بلدان منطقة اإلسكوا معالجة مواطن الضعف المتمثلة في نقص
عدد الموظفين المؤھلين ،وضعف استخدام التقنيات اإلحصائية ،والنقص في مصادر البيانات ،والمشاكل في
اتباع التصنيفات الموصى بھا ،وعدم وجود برامج شاملة لجمع البيانات ،والمشاكل في السجل التجاري
اإلحصائي.
الشكل  - 1مجموعة البيانات التي تمثل الحد األدنى من المتطلبات
مجموعات البيانات

الحد األدنى للمتطلبات
MRDS
تجميع الحسابات
الموصى بھا في
المعلمين األول والثاني

المجموعة المرغوبة

تقييم النطاق ما وراﺀ
المقياس

وبالتالي يمكن تقسيم البيانات التي يمكن الحصول عليھا لتحقيق التطبيق األمثل للحسابات ،إلى فئتين
أساسيتين):(5
 - 1البيانات اإلحصائية :وھي البيانات التي توفرھا جھات تابعة للقطاع العام متمثلة في األجھزة
اإلحصائية الوطنية ،أو توفرھا مؤسسات القطاع الخاص .ويتم توفير البيانات من خالل تنفيذ تعدادات
اقتصادية وسكانية وزراعية ،أو من خالل تنفيذ مسوح ميدانية للمؤسسات/المنشآت ،ومسوح لدخل ونفقات
األسر ،ومسوح لألسعار ،ومسوح للمؤسسات المالية وشركات التأمين ومحالت الصرافة ،ومسوح للقوى
العاملة ،على أن تستند ھذه المسوح إلى إطار إحصائي سليم .وتﹸعد ھذه البيانات المصدر األھم لتجميع بيانات
الحسابات القومية ،وعليه ينبغي أن تناط عملية التخطيط للمسوح الخاصة بتجميع ھذه البيانات وتنفيذھا
باألجھزة اإلحصائية نفسھا ،وذلك ألنھا تمتلك الخبرة والتخصصات الالزمة ،وألنھا تضمن سرية ھذه
اإلحصاﺀات ،مما يساھم في توفير ھذه البيانات على أسس غير متحيزة.
وفي المقابل ،تواجه األجھزة المسؤولة عن توفير ھذه البيانات عقبات تتمثل في محدودية الموارد
البشرية والمالية الالزمة لتنفيذ المسوح المطلوبة في المجاالت اإلحصائية المختلفة .وباإلضافة إلى العقبات،

) (5الشعبة اإلحصائية في األمم المتحدة ،2005 ،الحسابات القومية :مقدمة عملية ).(ST/ESA/ESA/STAT/SER.F/85

- 6يشكل تنفيذ المسوح عبئﹰا إضافيﹰا على المستجوبين ،مما يؤدي إلى نسب عالية من عدم االستجابة وأخطاﺀ في
المعاينة.
 - 2المصادر اإلدارية :وھي جھات رسمية لم تنشأ باألساس إلنتاج بيانات إحصائية ،ويكون إنتاج
اإلحصاﺀات فيھا نشاطاﹰ ثانوياﹰ ،كما ھو الحال في سلطات الضريبة والوزارات ومؤسسات الحكم المحلي
ومصالح الجمارك ومؤسسات الضمان االجتماعي ،إلخ .فالبيانات اإلحصائية التي تتوفر من خالل السجالت
والبيانات اإلدارية تشكل مرجعﹰا أساسيﹰا للمكاتب اإلحصائية ،ومن أھم مزايا ھذه المصادر أنھا توفر تغطية
جيدة مع مستويات منخفضة من عدم االستجابة ،وھي قليلة التكاليف وال تشكل أعباﺀ في اإلجابة ،وتكون
أخطاﺀ المعاينة فيھا أقل مما ھي عليه في المسوح ،كما أن البيانات التي توفرھا تخضع لمراجعة السلطات
اإلدارية .وتعتبر المصادر اإلدارية الوسيلة األمثل للحصول على البيانات نظراﹰ إلى انخفاض تكاليفھا مقارنة
مع تكاليف تنفيذ المسوح الميدانية والتعدادات ،وال سيما في ضوﺀ انخفاض الدعم المخصص لتنفيذ المسوح
لدى األجھزة اإلحصائية.
ولذلك ،يزداد اعتماد غالبية البلدان على السجالت اإلدارية أكثر من غيرھا من الطرق اإلحصائية
للحصول على بيانات تخدم أھداف الحسابات القومية واإلحصاﺀات االقتصادية ،وذلك بتغطية أفضل ومعدالت
إجابة أعلى وتكلفة أقل .ويتطلب ھذا األمر تنسيق الجھود مع الجھات الرسمية المزودة للسجالت اإلدارية في
محاولة لمواﺀمة التعاريف والتصنيفات المستخدمة ،وذلك بسبب احتمال وجود تناقض بين المفاھيم اإلدارية
واإلحصائية ،واحتمال ضعف التكامل مع بيانات أخرى .كما أنه من الضروري التنسيق مع ھذه المصادر
لضمان الحصول على البيانات بالدورية المناسبة لتنفيذ الحسابات القومية واإلحصاﺀات االقتصادية.
وتتمثل البيانات األساسية ألي بلد في البيانات التي توفرھا المسوح الميدانية والبيانات اإلدارية،
إضافة إلى بيانات مقدرة وفق ﹰا ألساليب إحصائية كأسلوب التدفق السلعي .وقد تستخدم غالبية البلدان المزج
ما بين المسوح الميدانية والسجالت اإلدارية.
باﺀ  -الوضع في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا
أشارت نتائج تحليل ردود البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا على االستبيان) (6إلى أن  66في المائة من
ھذه البلدان تعتمد على المسوح الميدانية كمصدر أساسي للبيانات لدى إعداد التقديرات المتعلقة بالنشاط
االقتصادي ،بينما بلغت نسبة االعتماد على السجالت اإلدارية  16في المائة ،في حين يعتمد حوالي
 18في المائة على الجمع بين المسوح الميدانية والسجالت اإلدارية ،وقد يعود ذلك إلى اختالف المصادر
المستخدمة وفقﹰا لكل نشاط اقتصادي.
فالبلدان التي تعتمد على المسوح الميدانية للحصول على بيانات األنشطة االقتصادية ھي األردن،
واإلمارات العربية المتحدة ،والبحرين ،وفلسطين ،وقطر ،والكويت ،ومصر ،في حين يعتمد العراق على
السجالت اإلدارية بشكل أساسي ،وتمزج عمان والسودان ما بين المسوح الميدانية والسجالت اإلدارية.

) (6عشرة بلدان استوفت االستبيان وھي :األردن ،واإلمارات العربية المتحدة ،والبحرين ،والسودان ،والعراق ،وعمان،
وفلسطين ،وقطر ،والكويت ،ومصر .
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الشكل  - 2نسبة االعتماد على مصادر البيانات األساسية لألنشطة االقتصادية

ويوضح الجدول  1توزيع البلدان وفقاﹰ لطبيعة المصادر األساسية للبيانات وبحسب النشاط االقتصادي،
كما يبين أن طبيعة بعض األنشطة االقتصادية تستلزم االعتماد على مصادر معينة دون غيرھا ،فعلى سبيل
المثال ،ال تستدعي الخدمات الحكومية العامة إجراﺀ مسوح ميدانية ألنھا تعتمد على السجالت الرسمية.
الجدول  - 1االعتماد على المصادر الرئيسية للبيانات
)بالنسبة المئوية(
النشاط
أنشطة اإلنتاج النباتي والحيواني وصيد األسماك
الصناعات االستخراجية
الصناعات التحويلية
التشييد والبناﺀ
الكھرباﺀ والمياه
التجارة الداخلية
النقل البري )بضائع وركاب(
الخدمات المالية
خدمات األعمال
الخدمات الشخصية والترفيھية
خدمات الحكومة العامة

مسوح ميدانية
40
50
70
60
20
60
50
70
80
60
-

بيانات إدارية
30
40
10
10
10
90

مسوح ميدانية
وبيانات إدارية
20
40
20
30
40
40
40
20
20
30
10

كل المصادر المذكورة
10
10
10
10
-

- 8التعليم
الصحة
المساكن التي يقطنھا مالكوھا

40
40
60

20
20
10

40
40
30

-

جيم  -المصادر األساسية للحسابات القومية
 - 1السجالت التجارية والسجل التجاري اإلحصائي
السجل التجاري اإلحصائي ھو تسجيل شامل لكافة المؤسسات والوحدات الفاعلة في االقتصاد
المحلي ،أي التي تمارس أنشطة اقتصادية تدخل ضمن مكونات الناتج المحلي اإلجمالي ،باإلضافة إلى
الوحدات القانونية العاملة في المجال االقتصادي .ويتم تكوين ھذا السجل من خالل تجميع السجالت التجارية
اإلدارية التي تنظمھا جھات حكومية مختلفة ولغايات تنظيمية في معظم األحوال) .(7وفي ھذا المجال ،من
الضروري التمييز بين المنشآت والمؤسسات ،فالمؤسسة كيان اقتصادي قادر بحكم ما له من حقوق على
امتالك األصول وتحقيق الخصوم واالرتباط بأنشطة اقتصادية والتعامل بصفقات مع أطراف أخرى.
وبالتالي ،تتوفر لديھا حسابات كاملة لألرباح والخسائر وتعد ميزانية عمومية عن أصولھا وخصومھا في
نھاية العام ،بما يشمل نشاطھا االقتصادي أو مجموعة األنشطة االقتصادية )المنشآت( التي تزاولھا.
أما المنشأة فھي مؤسسة ،أو جزﺀ منھا ،تنتج بشكل أساسي مجموعة واحدة من السلع )مع احتمال أن
يكون لديھا إنتاج من قبل أنشطة ثانوية ،على أن يحقق النشاط الرئيسي فيھا غالبية القيمة المضافة( .وتھدف
تجزئة الوحدة المؤسسية إلى عدة مؤسسات إلى إنشاﺀ وحدات إحصائية أكثر تجانساﹰ من الناحية اإلنتاجية .
ويتم التمييز بين المؤسسات والمنشآت ألن المؤسسة ھي الوحدة اإلحصائية التي تبنى عليھا جميع الحسابات
الجارية والتراكمية حسب القطاعات المؤسسية .أما المنشآت فھي الوحدات اإلحصائية التي تبنى عليھا
التقديرات المتعلقة باإلنتاج والتكوين الرأسمالي والعمالة ،وبالتالي فوجود سجل تجاري شامل للمنشآت فقط
دون ربطھا بالمؤسسات التي تملكھا يجعل تطبيق نظام الحسابات القومية عملية صعبة ،خصوصاﹰ إذا كان
المطلوب إعداد الحسابات المختلفة حسب القطاعات المؤسسية.
ويوفر السجل التجاري اإلحصائي أداة فاعلة لتنفيذ المسوح االقتصادية من خالل توفير األطر
اإلحصائية المالئمة لسحب العينات .وبالتالي ،من الضروري أن يحتوي السجل التجاري على معلومات
حول المنشآت والمؤسسات تشمل االسم وطبيعة النشاط وحجم العمالة وغيرھا من المتغيرات الھامة .وبذلك،
يلعب السجل التجاري دوراﹰ مركزيﹰا في عمليات تنظيم المسوح التي تساھم في إنتاج مؤشرات وإحصاﺀات
اقتصادية بجودة عالية ،ويجنِّ ب السجل التجاري اإلحصائي الشامل المسوح االقتصادية مشكلة التداخل من
خالل التنظيم األمثل لعملية سحب العينات وبالتالي تقليل التكلفة والعبﺀ على المنشآت المستجوبة.
)أ(

التوصيات الدولية والممارسات الفضلى

عند الحديث عن السجل التجاري ،من الضروري التمييز بين السجالت اإلدارية المتوفرة لدى
المؤسسات المختلفة والسجل التجاري الذي يجمع كافة المعلومات والسجالت من المؤسسات المختلفة ضمن
سجل مركزي شامل ،األمر الذي يتطلب تنسيق الجھود بين الجھات المختلفة للحؤول دون تكرار المعلومات.
)(7

ECLAC. 2003. Statistical Business Registers Based on Administrative Records (LC/L.1892 (CEA.2003/7)); and
EUROSTAT. 2010. Business registers: Recommendations manual. European Commission.

- 9وبالتالي ،ال بد أن يكون تنظيم السجل وإعداده بإشراف جھة مركزية واحدة ،والتي تكون عادة الجھاز
اإلحصائي ،لتأسيس السجل التجاري كمرجع أساسي لتسجيل الوحدات الفاعلة في االقتصاد.
إن بناﺀ السجل التجاري ألغراض إحصائية ليس بالعملية السھلة ،حيث أوضحت التجارب الدولية أن
ال في البلدان التي اعتمدته ،وأن التحدي األكبر تجلى في الحفاظ على ھذا السجل
بناﺀه استغرق وقتاﹰ طوي ﹰ
وتحديثه باستمرار من خالل استمرار تدفق المعلومات من مصادر مختلفة أھمھا السجالت اإلدارية مع
مراعاة االتساق فيما بين ھذه المصادر بما يضمن تكوين سجل تجاري شامل وخالٍ من االزدواجية.
ولضمان التحديث بشكل أمثل من خالل السجالت اإلدارية ،من الضروري أن توفر ھذه السجالت التدفق
المنتظم للمعلومات ،وذلك ال يتم إال في وجود تشريع أو اتفاق مؤسسي يحدد دورية توفير ھذه المعلومات.
ويجب أن يضمن تحديث السجل التجاري تسجيل جميع التغيرات ،وخاصة ما يتعلق بالمنشآت الجديدة
والمنشآت التي تم إغالقھا وتلك التي غيرت أنشطتھا ،والمتغيرات األخرى المتعلقة بالعنوان والنشاط
االقتصادي ،وذلك من خالل بيانات تعريفية موحدة تشمل اسم وعنوان المنشأة وحجمھا ونشاطھا االقتصادي.
ومن أھم المتغيرات الواجب توفرھا في السجل التجاري):(8
-

الرقم التعريفي :يھدف إلى التعريف بالوحدة المؤسسية وربطھا بوحدات أخرى في السجل
التجاري والسجالت اإلدارية أو المصادر اإلحصائية األخرى .ويتم تحديثه تبعاﹰ للتغيرات التي
تحدث على السجالت اإلدارية .كما يسھل ھذا الرقم على المؤسسة الربط ما بين الجھات
المختلفة التي توفر معلومات للمؤسسة ذاتھا )كأن يتم ربط رقم المؤسسة في السجل التجاري
مع رقمھا الضريبي في وزارة المالية ورقم التسجيل في وزارة االقتصاد(؛

-

الرقم الضريبي :تستخدم غالبية البلدان ھذا الرقم في التعريف بالمنشأة ،ولالستفادة من بيانات
الضرائب ألغراض السجالت التجارية وللربط مع الوحدات والمعلومات األخرى في السجالت
المختلفة؛

-

اسم المنشأة :يشمل اسم المنشأة وعنوانھا بما فيه الرقم البريدي ورقم الھاتف والفاكس والبريد
اإللكتروني ،مما يم ﹼكن من التواصل إلكترونياﹰ مع ھذه المنشأة للحصول على المعلومات .ويتم
الحصول على اسم المنشأة من السجالت اإلدارية وبشكل أساسي السجالت التجارية والمسوح
االقتصادية والغرف التجارية .وتسھل المعلومات الخاصة باسم المنشأة وعنوانھا إجراﺀ
عمليات التحديث والربط في حال كان الرقم التعريفي غير واضح؛

-

النشاط االقتصادي الرئيسي للمنشأة وفقاﹰ للتصنيف الصناعي الدولي الموحد ) :(9)(ISICمن
خالل معرفة النشاط االقتصادي الرئيسي للمنشأة يمكن اختيار طبقات المسوح المختلفة وتنفيذ
اإلحصاﺀات المستندة على العينات المساحية؛

).EUROSTAT, 2010 (8
) (9الشعبة اإلحصائية في األمم المتحدة ،2010 ،التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية ،التنقيح 4
).(ST/ESA/STAT/SER.M/4/Rev.4
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أعداد العاملين حسب الخصائص المختلفة كالجنس وطبيعة العمل :يساعد توفير البيانات عن
أعداد العاملين على تقسيم عينة المسح الميداني إلى طبقات إحصائية متجانسة مما يزيد من
جودة المسح ودرجة التمثيل .كما أن ھذه البيانات ضرورية لتنفيذ اإلحصاﺀات المستندة إلى
المسوح المكانية التي يعتبر السجل التجاري المصدر األمثل لما تستلزمه من معلومات؛

-

الملكية القانونية أو الكيان القانوني للمنشأة أو المؤسسة :وھو ضروري الختيار الطبقات
التي س ﹸتسحب وفقھا العينات اإلحصائية التي سيتم مسحھا ،كما يساھم في تعريف المنشآت
والمؤسسات حسب القطاعات المؤسسية الخاصة بھا .ويتم الحصول على ھذه المعلومات من
خالل السجالت اإلدارية أو المسوح؛

-

سنة التأسيس :وھي ضرورية لتحديث السجل التجاري ولتنفيذ المسوح؛

-

حجم المبيعات :في بعض األنشطة االقتصادية كاألنشطة الخدماتية وتجارة الجملة والتجزئة،
ال يكون من السھل تحديد الطبقات بناﺀ على حجم العاملين ألن أعداد العاملين قد ال تكون
مقياسﹰا لقيمة اإلنتاج في تلك األنشطة ،وبالتالي من الضروري الحصول على مؤشرات عن
حجم المنشأة من خالل حجم المبيعات .ويتم الحصول على البيانات الخاصة بالمبيعات من
المصادر المالية )كضريبة الدخل أو العائدات من ضريبة القيمة المضافة( أو من المسوح
المختلفة.

ال بين المؤسسات التي لھا عالقة بالمنشآت ،وذلك ألن عملية
ويتطلب بناﺀ السجل التجاري تنسيقاﹰ فاع ﹰ
تسجيل الوحدات االقتصادية تتقاطع بين عدة وزارات رسمية ومؤسسات إدارية وحكومية .كما يجب أن
يكون متسقاﹰ ومتماشيﹰا مع المتطلبات والمعايير الدولية واإلقليمية.
ويمكن حصر الجھات الرسمية المسؤولة عن إعداد السجل التجاري في الوزارات والمؤسسات التالية
)مع اختالف بعض المسميات وتشابه الوظائف بين البلدان(:
وزارات االقتصاد والصناعة في غالبية البلدان تعتبر مصدرﹰا أساسياﹰ لتسجيل المنشآت من خالل
-1
األقسام الخاصة بذلك وھي:
•

قسم إعداد التراخيص الصناعية؛

•

قسم السجل التجاري المتعلق بتسجيل المنشآت التي تمارس التجارة وفق نماذج تتعلق باحتراف
مھنة التجارة؛

•

قسم مراقبة الشركات والمتعلق بتسجيل الشركات وفق نماذج تسجيل الشركات المساھمة
الخصوصية.

وزارة المالية تعتبر مصدراﹰ آخر للبيانات حيث تقوم بتسجيل الشركات والمؤسسات ألغراض الجباية
-2
الضريبية.

 - 11وزارة الحكم المحلي التي تناط بھا مسؤولية المجالس المحلية والبلديات وذلك فيما يتعلق بتسجيل
-3
المنشآت من خالل الھيئات المحلية التابعة لھا.
-4

وزارة الزراعة وھي مسؤولة عن تسجيل منشآت الثروة الحيوانية.

-5

اتحاد الغرف التجارية والصناعية.

-6

وزارة الشؤون االجتماعية المعنية بتسجيل دور الرعاية االجتماعية.

-7

وزارة العمل التي تقوم بتسجيل النقابات والجمعيات التعاونية.

-8

وزارة الصحة وھي مسؤولة عن تسجيل المنشآت الصحية والمستشفيات وغيرھا.

وبالتالي ،فإن ضمان أن تكون نقاط الترابط والتكامل بين ھذه المؤسسات واضحة ومدروسة يتطلب
مراعاة التالي:
-1

اختالف تفاصيل البيانات التي تسجل لمنشأة وفقاﹰ لمھام وحاجات كل وزارة أو مؤسسة.

-2

اختالف التصنيفات والرموز المعتمدة.

-3

افتقاد بعض السجالت اإلدارية إلى نظام الحوسبة.

-4

كون غالبية النماذج المستخدمة غير معدة ألغراض إحصائية وإنما ألغراض إدارية وقانونية.

ويتضح مما سبق أھمية وجود سجل مركزي أو قاعدة بيانات مركزية للسجل التجاري ،لكونه يوفر
ال واضحاﹰ ومنتظماﹰ للمنشآت االقتصادية ،ويؤسس لنظام سجالت إدارية .وھذه العملية ليست بالسھلة
تسجي ﹰ
حيث إنھا تتطلب حلقات وصل وتكامل وظيفي بين مختلف المؤسسات المعنية لبناﺀ جميع العناصر الفنية
والقانونية والتنظيمية المطلوبة إلنشاﺀ السجل التجاري وتحديثه.
ونظرﹰا للجھود المبذولة والمحددات التي تواجه إعداد السجل التجاري في غالبية البلدان ،قد تلجأ
األجھزة اإلحصائية إلى إعداد سجل منشآت من خالل االستناد إلى بيانات التعداد االقتصادي )تعداد
المنشآت( ،الذي يوفر إطاراﹰ للمنشآت االقتصادية والقاعدة األساسية لسحب عينة المسوح االقتصادية ،ويتم
إجراﺀ عملية تحديث سنوية تشمل المنشآت الجديدة يتم حصرھا من السجالت اإلدارية ومن خالل تنفيذ
المسوح الدورية التي توفر بيانات حول والدة منشآت جديدة وإغالق أخرى.
)ب(

الوضع في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا

يستخلص من إجابات البلدان على االستبيان أن ھناك اختالفاﹰ في مجال تغطية السجل اإلحصائي
لألنشطة االقتصادية .ففي الوقت الذي يغطي فيه السجل اإلحصائي أنشطة الكھرباﺀ والمياه وأنشطة الخدمات

 - 12الحكومية العامة بنسبة  90في المائة ،فإنه يغطي نسبة  40في المائة من نشاط المساكن التي يقطنھا مالكوھا.
ويشير الجدول  2إلى مستوى تغطية األنشطة االقتصادية في البلدان األعضاﺀ العشرة التي أجابت على
االستبيان.

الجدول  - 2تغطية األنشطة االقتصادية
)بالنسبة المئوية(
النشاط
أنشطة اإلنتاج النباتي والحيواني وصيد األسماك
الصناعات االستخراجية
الصناعات التحويلية
التشييد والبناﺀ
الكھرباﺀ والمياه
التجارة الداخلية
النقل البري )بضائع وركاب(
الخدمات المالية
خدمات األعمال
الخدمات الشخصية والترفيھية
خدمات الحكومة العامة
التعليم
الصحة
المساكن التي يقطنھا مالكوھا

تغطية شاملة
70
80
80
70
90
70
70
80
70
60
90
80
80
40

تغطية جزئية
10
10
10
10
10
10
10
10
20
10
10
20

غير متوفرة
20
10
10
20
10
20
20
10
20
20
10
10
10
20

ويوضح الشكل  3مستوى تغطية األنشطة التي تتوفر لھا سجالت إحصائية حسب النشاط االقتصادي
لبلدان اإلسكوا العشرة وفق ما ظھر من نتائج االستبيان.
الشكل  - 3مستوى تغطية األنشطة االقتصادية للبلدان التي تتوفر لديھا سجالت إحصائية
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تبين اإلجابات أن عملية توفير السجل اإلحصائي أو تحديثه تعتمد على مجموعة من األطر
اإلحصائية .اإلطار األول يعتمد على تعداد المنشآت المصاحب للتعداد السكاني ،لكن ما يتضمنه من توصيف
ومتغيرات غير كاف ألنه ينفذ عادة كنشاط ثانوي مع التعداد السكاني ،وألن الفترات الفاصلة طويلة بين تنفيذ
كل تعداد سكاني وآخر .ويستند اإلطار الثاني إلى تعداد مستقل للمنشآت وھو ذو تكلفة عالية من حيث
الموارد البشرية والمالية ،وتفصل بين كل تعداد وآخر فترة طويلة .أما اإلطار الثالث فيستند إلى المصادر
اإلدارية لتوفير المعلومات الالزمة لتحديث السجل اإلحصائي التجاري ،إال أن أھم محددات ھذا اإلطار ھو
صعوبة الحصول على المعلومة الالزمة بالتفاصيل المطلوبة وصعوبة تحديد المنشآت العاملة وعدم إمكانية
حصر التغيرات التي تطرأ على المنشآت من حيث خروجھا من السوق أو تغيير نشاطھا ،باإلضافة إلى أن
استخدام البيانات اإلدارية يمكن أن يؤدي إلى ازدواجية في التسجيل وخاصة عند حدوث تغيير في ملكية
المنشأة.
وتشير الممارسات الفضلى بھذا الخصوص إلى أنه وباعتماد اإلطار المستند إلى السجالت اإلدارية،
ال بد من تنسيق الجھود بما يتماشى مع متطلبات الجھاز اإلحصائي ،وأن تكون المفاھيم المستخدمة في
السجالت متوافقة مع المتطلبات اإلحصائية ومع التصنيفات الدولية ،ووضع آليات مناسبة للتحديث بما يضمن
متابعة تغيير النشاط والخروج من السوق .أما فيما يتعلق باإلطار المستند إلى التعداد الخاص بالمنشآت،
فال بد من توافر المتغيرات المطلوبة لتقسيم المنشآت ضمن طبقات متجانسة ،وتحديد عناوين واضحة،
واختيار التصنيفات المناسبة ووضع روابط تعريفية بين المنشآت والمؤسسات التي تملكھا).(10
ويعتبر تعداد المنشآت المصاحب للتعداد العام للسكان مصدر المعلومات األساسي في بلدان اإلسكوا
لتوفير السجل اإلحصائي أو تحديثه ،حيث يعتمد كل من العراق وعمان وقطر والكويت على التعداد كمصدر
لتحديث السجل .في حين يعتمد كل من األردن وفلسطين على المسوح السنوية إضافة إلى تعداد المنشآت
لتحديث السجل .أما في اإلمارات العربية المتحدة ومصر ،فتعتمد عملية التحديث على غالبية المصادر سواﺀ
) (10الشعبة اإلحصائية في األمم المتحدة ،2005 ،الحسابات القومية :مقدمة عملية ).(ST/ESA/ESA/STAT/SER.F/85

 - 14كانت سجالت أو مسوحاﹰ سنوية أو تعداد منشآت .وتعتمد البحرين والسودان على السجالت اإلدارية لتحديث
السجل اإلحصائي .ويبين الشكل  4بلدان اإلسكوا مصنفة وفق مصدر المعلومات األساسي لتوفير أو تحديث
السجل اإلحصائي ،حسب الردود على االستبيان.
الشكل  - 4بلدان اإلسكوا وفق مصدر المعلومات األساسي للسجل اإلحصائي
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لمصاحب لتعد

20%

ية
لسكا

مسو سنوية تعد
افة لمصا
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40%

تعتمد غالبية البلدان التي استوفت االستبيان باستثناﺀ اإلمارات العربية المتحدة والبحرين على جھة
واحدة مسؤولة عن السجل اإلحصائي .وتتم عملية تحديث السجل اإلحصائي في كافة بلدان اإلسكوا من
خالل مسوح ميدانية باستثناﺀ البحرين التي تستند إلى السجالت اإلدارية فقط .وتشمل عملية التحديث إدراج
جميع المنشآت الجديدة العاملة في كافة البلدان ما عدا فلسطين وقطر ،كما يتم من خالل التحديث متابعة أي
تغير في نشاط المنشآت في كافة البلدان ما عدا فلسطين .وفي المقابل ،تحصل كافة البلدان من خالل المسح
على البيانات التعريفية )العنوان والنشاط ،إلخ( بشكل واضح ،إال أن المسح في كل من اإلمارات العربية
المتحدة والعراق وعمان ال يوفر بيانات تعريفية تمكن من ربط المنشأة بالشركة األم التي تتبع لھا .وفي بلد
واحد من أصل عشرة ،ال يوفر السجل بيانات دقيقة عن أعداد العاملين في كل منشأة ،وفي بلدين فقط يوفر
السجل بيانات عن قيمة المبيعات أو اإليرادات التشغيلية ،في حين يوفر السجل بيانات عن قيمة رأس المال
في أربعة بلدان ،ويوفر السجل في ثالثة بلدان بيانات عن نسبة المساھمة األجنبية برأس المال.
وتقوم ستة بلدان من أصل عشرة بتصنيف المنشآت في السجل اإلحصائي بحسب التنقيح الرابع
للتصنيف الصناعي الدولي الموحد ) ،(ISIC Rev. 4ويوفر السجل في سبعة بلدان بيانات كافية إلعداد سجل
خاص بالوحدات المؤسسية ،في حين يشمل السجل في ثمانية بلدان جميع المنشآت العاملة في المناطق الحرة
والمناطق الخاصة .ويشمل السجل في البلدان العشرة التي استوفت االستبيان جميع المنشآت المملوكة من
القطاع العام )الجدول .(3
الجدول  - 3السجل اإلحصائي في بلدان اإلسكوا
السجل اإلحصائي من مسؤولية جھة واحدة
تحديث السجل بشكل دوري

نعم
8
5

ال
2
5

 - 15تحديث السجل من بيانات إدارية
تحديث السجل من خالل مسوح ميدانية
التحديث يسمح بإدراج جميع المنشآت الجديدة العاملة فعالﹰ واستبعاد المنشآت
المتوقفة أو الخارجة من العمل
يتابع التحديث أي تغير في نشاط المنشآت
يوفر المسح البيانات التعريفية بشكل واضح
يوفر السجل بيانات دقيقة عن أعداد العاملين في كل منشأة
يوفر السجل بيانات عن قيمة المبيعات أو اإليرادات التشغيلية
يوفر السجل بيانات عن قيمة رأس المال
يوفر السجل تصنيفاﹰ للمنشآت وفقاﹰ للتصنيف الدولي لألنشطة )(ISIC Rev. 3
يوفر السجل تصنيفاﹰ للمنشآت وفقاﹰ للتصنيف الدولي لألنشطة )(ISIC Rev. 4
تتوفر بيانات ومعلومات كافية إلعداد سجل خاص بالوحدات المؤسسية
يشمل السجل اإلحصائي كافة المنشآت المملوكة من القطاع العام

3
9

7
1

8
9
10
9
2
4
8
6
7
10

2
1
1
8
6
2
4
3
-

وبالنظر إلى التكاليف المترتبة على إعداد السجل التجاري والمنفعة المتحققة منه ،فھو يوفر دقة أكبر
وتغطية أوسع لألنشطة االقتصادية من تلك التي توفرھا مسوح المنشآت ،األمر الذي يؤكد ضرورة أن تضع
بلدان اإلسكوا ضمن خططھا اإلحصائية تنفيذ السجل التجاري ،وذلك في خطوة نحو تعزيز فاعلية األنظمة
اإلحصائية ،ومن خالل تخفيف أعباﺀ االستجابة .كما أن مركزية إعداد السجل التجاري ضمن سلطة رسمية
واحدة تعزز الفائدة منه وتجنب األجھزة اإلحصائية مشكلة االزدواجية في المعلومات أو البيانات.
 - 2المسوح االقتصادية
توفر المسوح االقتصادية بيانات عن المجتمع اإلحصائي من خالل عينة منتقاة من المجتمع ،مما
يساھم في استغالل الموارد المتاحة بشكل أفضل ،ويمكن تنفيذھا على مستوى المؤسسات أو على مستوى
المنشآت .فالمسوح االقتصادية الميدانية على مستوى المؤسسات ،ﹸتستخدم للحصول على البيانات الالزمة
لتركيب جميع الحسابات سواﺀ الحسابات الجارية أو حسابات التراكم والتدفقات األخرى ،وتتيح تقسيم
االقتصاد إلى قطاعات مؤسسية بسھولة ،بينما يصعب الحصول على بيانات من المسوح االقتصادية على
مستوى المنشآت عدا البيانات المتعلقة باإلنتاج والتكوين الرأسمالي كالبيانات المالية ،وذلك في حال كانت
المنشأة المدروسة جزﺀاﹰ من المؤسسة االقتصادية .وتنفذ جميع البلدان مسوح المنشآت لتغطية األنشطة
االقتصادية بغرض توفير البيانات الالزمة إلعداد تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي من جانب اإلنتاج من خالل
مؤشر القيمة المضافة لألنشطة االقتصادية.
)أ(

التوصيات الدولية

تعتمد بيانات المسوح االقتصادية على تعداد مرجعي ،باالستناد إلى عينة منتقاة علميﹰا من مجتمع
إحصائي .ويتم الحصول على بيانات المجتمع اإلحصائي من خالل تعميم بيانات العينة عن طريق استقراﺀ
حجم العينة كي يمثل حجم المجتمع اإلحصائي) .(11وتعتبر بيانات المسوح االقتصادية أقل تكلفة من التعداد،
ويتم تنفيذھا بشكل سنوي أو ربعي أو شھري.

) (11المرجع نفسه.

 - 16ومن الضروري إجراﺀ مراجعة مستمرة لألدوات المختلفة للمسوح ،ومنھا االستمارة المستخدمة في
تنفيذ المسوح والتي ينبغي إجراﺀ الفحوصات عليھا من خالل تنفيذ مسح أولي ،والعينات التي ينبغي تقييم
عملية سحبھا بشكل منتظم ،وذلك لتقليص أخطاﺀ المعاينة قدر اإلمكان ،إضافة إلى مراجعة األوزان.
وتتطلب عملية المراجعة أيضاﹰ تقييم ومراقبة األخطاﺀ اإلحصائية األخرى التي تتعلق بعمليات المسح
والتحيز ومستويات التغطية وأخطاﺀ التصنيف والمعالجة وعدم االستجابة .ومن المفيد استخدام مسوح موحدة
بدالﹰ من المسوح المنفصلة لتغطية كافة األنشطة االقتصادية.
)ب (

الوضع في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا

تعتمد غالبية بلدان اإلسكوا على المسوح االقتصادية في الحصول على المعلومات الخاصة باألنشطة
االقتصادية .وتنفذ ھذه المسوح سنوياﹰ أو ربعياﹰ ،وتختلف طبيعة التنفيذ وفق النشاط االقتصادي ،علماﹰ بأن
غالبية البلدان ال تنفذ مسوحاﹰ ألنشطة خدمات الحكومة العامة ألن ھذه األنشطة تعتمد بشكل أساسي على
السجالت اإلدارية للحكومة.
وبين االستبيان أن دورية تنفيذ المسوح االقتصادية ھي سنوية لدى  39في المائة من بلدان اإلسكوا
التي أجابت على االستبيان ،في حين يجمع  38في المائة منھا بين المسوح السنوية والربعية .ففي الوقت
الذي يجري كل من األردن ،والبحرين ،وفلسطين ،وقطر ،ومصر مسوحﹰا سنوية وربعية لألنشطة
االقتصادية ،ما عدا نشاط خدمات الحكومة العامة ،يجري كل من اإلمارات العربية المتحدة وعمان والكويت
مسوحاﹰ سنوية .أما العراق فيجري مسوحﹰا سنوية لبعض األنشطة بينما غالبية األنشطة األخرى ما زالت غير
مغطاة بالمسوح االقتصادية .وفي السودان ،يتم تنفيذ المسوح االقتصادية بشكل غير دوري .ويوضح الشكل
 5دورية تنفيذ مسوح األنشطة االقتصادية المختلفة.
الشكل  - 5دورية تنفيذ المسوح االقتصادية في بلدان اإلسكوا
التي أجابت على االستبيان
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ال تغطي المسوح االقتصادية في بلدان اإلسكوا خدمات الحكومة العامة ،وھي ال تغطي نشاط
الكھرباﺀ والمياه في كل من العراق وعمان والكويت ،وال تغطي نشاط المساكن التي يقطنھا مالكوھا في كل
من اإلمارات العربية المتحدة وفلسطين ،وال تغطي نشاط الزراعة في كل من فلسطين وقطر ،وال تغطي
أنشطة التجارة الداخلية ،والنقل ،والخدمات المالية ،وخدمات التعليم والصحة ،وخدمات األعمال في العراق.
أما في السودان ،فتنفذ مسوح بشكل غير دوري ألنشطة الزراعة ،والصناعة التحويلية ،والتشييد والبناﺀ،
والتجارة الداخلية ،والنقل ،وخدمات األعمال.
إن استخدام مسوح موحدة بدالﹰ من المسوح المنفصلة لتغطية كافة األنشطة االقتصادية يعزز كفاﺀة
الحصول على المعلومات الضرورية لتغطية ھذه األنشطة ،وال بد من البحث عن مصادر بديلة أو تكميلية من
خالل بيانات ضريبة القيمة المضافة لالستعاضة عن بعض المسوح أو تقليص العينة من خالل تغطية
المنشآت الكبيرة عن طريق المصادر التكميلية.
 - 3السجالت اإلدارية
تعتبر السجالت اإلدارية من المصادر األساسية للحسابات القومية ،ألنھا توفر قواعد بيانات ھامة يتم
استقاؤھا من المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية .وھي من المصادر األقل تكلفة والتي يمكن أن تكون
ذات جودة أعلى ألنھا تستمد بياناتھا من الجھات الرسمية ،وبالتالي ال تواجه مشاكل عدم االستجابة كالتي
تواجھھا المسوح االقتصادية.
التوصيات الدولية
)أ(
السجالت اإلدارية) (12ھي البيانات التي تقوم المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية أو مؤسسات النفع
العام أو ما شابه بتجميعھا أو تدوينھا ألغراض إدارية مختلفة تخص تلك الجھات كتسجيل البيانات المتعلقة

) (12الشعبة اإلحصائية في األمم المتحدة ،2002 ،استخدام الحسابات الكلية في تحليل السياسات ).(ST/ESA/SER.F/81

 - 18بالعمالة وما يتعلق بھا كالرواتب ومساھمات الضمان االجتماعي ،والمواليد والوفيات ،ورخص األبنية،
والسيارات ،وحالة الجو ،إلخ.
وتعتبر السجالت اإلدارية مصدرﹰا ھامﹰا لألعمال اإلحصائية ألنھا تشكل مصدرﹰا ثابتاﹰ للبيانات مما
يسھل إنشاﺀ أو تحديث قواعد البيانات في مختلف الوزارات وتحويلھا إلى أرشيف وطني للمواضيع التي
تخص كل جھة من الجھات الرسمية .وعليه ،فإن االعتماد على السجالت اإلدارية من شأنه تخفيض كلفة
الحصول على البيانات وتخفيف العبﺀ على المستجوبين ،كما أنه يزيد من إمكانية إصدار بيانات دقيقة ذات
جودة عالية وفي الوقت المناسب ،وذلك ألن الجھات الرسمية تقوم بتحديث البيانات الخاصة بھا باستمرار.
كذلك فإن البيانات التي يتم جمعھا بواسطة السجالت اإلدارية تم ﹼكن األجھزة اإلحصائية من استخراج
مجموعة من المخرجات والمؤشرات اإلحصائية الھامة التي يتم نشرھا بمختلف الوسائل المعروفة.
وبالنظر إلى الممارسات الدولية المتعلقة بالسجالت اإلدارية المتوفرة ،فإن معظم البلدان تستخدم
ما توفره الوزارات والمؤسسات الحكومية من بيانات الستخراج واحتساب المؤشرات المطلوبة لتركيب
الحسابات القومية أو إعداد اإلحصاﺀات االقتصادية المختلفة .ومن أھم المصادر اإلدارية ،سجل السكان،
والسجل التجاري ،وسجل المباني والمساكن ،وسجل الحيازات الزراعية ،وسجل المواليد والوفيات ،وسجل
الزواج والطالق ،وسجالت التعليم والثقافة ،وسجالت الرعاية الصحية األولية والثانوية ،وبيانات الطاقة
والمياه والبيئة واستخدام األراضي .وتعتبر بيانات الصادرات والواردات التي توفرھا مصالح الجمارك من
البيانات الھامة التي تسخدم بكثافة في تركيب الحسابات القومية .ويمكن تحقيق فوائد جمة من استخدام
السجالت اإلدارية ،إال أن ھذه البيانات تتضمن بعض المحددات والمشاكل التي تحتاج إلى معالجة لكي يكون
باإلمكان استخدامھا بشكل مناسب .ومن أھم ھذه المحددات والمشاكل:
-

أن تكون البيانات التي ترسلھا المؤسسات المختلفة إلى األجھزة اإلحصائية غير مكتملة أو غير
محدثة أو أن يحدث تأخير في إرسالھا مما قد يؤدي إلى إرباك في برنامج العمل الذي تلتزم به
األجھزة اإلحصائية؛

-

أﹼ
ال تلتزم بعض الجھات الرسمية بالتصانيف المعتمدة دوليﹰا أو بأنظمة التصنيف المعتمدة من
قبل األجھزة اإلحصائية؛

-

أن ترفض بعض الجھات الرسمية التعاون مع الجھاز اإلحصائي أو تزويده بالبيانات المطلوبة؛

-

أﹼ
ال توفر ھذه السجالت بيانات بدرجة مقبولة من الشمولية ،مثل توفير البيانات لفئة معينة من
المجتمع اإلحصائي وترك فئات أخرى دون تغطية ،كأن توفر المصادر اإلدارية بيانات مالية
عن المؤسسات المشتركة في نظام ضريبة القيمة المضافة فقط ،مما يعني أن المؤسسات غير
المشتركة تبقى غير مغطاة وفقاﹰ للبيانات التي توفرھا قاعدة البيانات الخاصة بالمصالح
الضريبية؛
أﹼ
ال تمتلك بعض الجھات الرسمية نظاماﹰ محوسباﹰ لتوثيق البيانات ألنھا ال تزال تعتمد على
التوثيق اليدوي لھذه البيانات.

-

ويستلزم كل ذلك مشاركة األجھزة اإلحصائية في الجھود الوطنية إلنشاﺀ أو تطوير سجالت إدارية
شاملة بما يخدم األغراض اإلحصائية ،ويتيح لجميع اإلطراف ذات العالقة استخدامھا .ولتحقيق الفائدة،
يفضل أن يتولى الجھاز اإلحصائي مسؤولية قيادة الجھود في تطبيق التصانيف والمعايير الدولية في تبويب
وإعداد البيانات في تلك المؤسسات والمشاركة الفعالة في بناﺀ وتوحيد ومراجعة وتحديث النماذج الخاصة

 - 19بالبيانات المطلوبة من المؤسسات الرسمية .إضافة إلى ذلك ،ھناك ضرورة إلنشاﺀ وحدات إحصائية في
الوزارات التي ال تشمل وحدات إحصائية لتكون ھذه الوحدات تحت اإلشراف الفني لألجھزة اإلحصائية
بحيث يضمن الجھاز اإلحصائي لھذه الوحدات ما يلي:
-

توفير عدد كاف من الموظفين للعمل في الوحدات اإلحصائية داخل المؤسسات الحكومية
والوزارات المختلفة؛

-

اإلشراف الفني على الوحدات اإلحصائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية؛

-

توفير التدريب الالزم لكوادر الوحدات اإلحصائية في الوزارات والمؤسسات لتعزيز قدراتھم.

ويرتبط تحقيق ذلك بوجود تشريعات واضحة وقوانين تساعد األجھزة اإلحصائية في عملھا على
تفعيل الوحدات اإلحصائية.
)ب (

الوضع في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا

بلغت نسبة اعتماد بلدان اإلسكوا على السجالت اإلدارية  16في المائة ،بحسب اإلجابات على
االستبيان ،وقد تباينت درجة االعتماد على تلك السجالت باختالف طبيعة األنشطة االقتصادية .فقد تبين أن
غالبية األنشطة الخاصة بالكھرباﺀ والمياه والخدمات الحكومية العامة وأنشطة خدمات التعليم والصحة ونشاط
خدمات المساكن التي يقطنھا مالكوھا تميل إلى االعتماد على السجالت اإلدارية بشكل أساسي على عكس
األنشطة األخرى في غالبية البلدان .ويوضح الشكل  6نسبة االعتماد على السجالت اإلدارية.
الشكل  - 6المصادر األساسية للبيانات في بلدان اإلسكوا التي أجابت على االستبيان
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يعتمد العراق على السجالت اإلدارية بشكل أساسي للحصول على بيانات حول األنشطة االقتصادية،
ومنھا أنشطة الصناعة االستخراجية ،والكھرباﺀ والمياه ،والتجارة الداخلية والنقل ،والخدمات المالية ،وخدمات
األعمال ،والتعليم والصحة .ويعتمد األردن على السجالت اإلدارية للحصول على بيانات حول أنشطة
الخدمات العامة للحكومة ،في حين تعتمد عليھا الكويت للحصول على البيانات المتعلقة بالكھرباﺀ والمياه،
والخدمات العامة للحكومة ،وخدمات المساكن التي يقطنھا مالكوھا .أما اإلمارات العربية المتحدة وفلسطين
وقطر فتستمد من السجالت اإلدارية بيانات الزراعة وبيانات الخدمات الحكومية.

 - 20بالتالي ،من الضروري أن تجري األجھزة اإلحصائية حواراﹰ مع مصادر البيانات الخاصة بالسجالت
اإلدارية لضمان االتساق مع المفاھيم والتعاريف اإلحصائية ،وأن يتم إنشاﺀ وحدات إحصائية في المؤسسات
العامة والتنسيق معھا من أجل ضمان االتساق في المفاھيم والمصطلحات وتعزيز كفاﺀة الحصول على
البيانات الضرورية.
 - 4المصادر غير المباشرة
في الوقت الذي تعتبر فيه المسوح المختلفة والسجالت التجارية والتعدادات مصادر مباشرة لبيانات
الحسابات القومية ،يتعذر في بعض األحيان الحصول على بيانات تتعلق بالمعامالت االقتصادية .وبالتالي ،قد
تلجأ األجھزة اإلحصائية إلى مصادر غير مباشرة الستقاﺀ ھذه البيانات ،مما يتيح المجال إلجراﺀ المقارنات
واستنباط النتائج من تدفق البيانات.
)أ(

التوصيات الدولية

عندما تكون بعض البيانات غير متوفرة) (13لدى الجھاز اإلحصائي ،سواﺀ في السجالت اإلدارية أو
التعدادات أو المسوح المختلفة ،يلجأ المحاسبون في األجھزة اإلحصائية الوطنية إلى ثالث طرق غير مباشرة
إلعداد تقديرات للبيانات غير المتوفرة .وھذه الطرق ھي بنود الموازنة والتدفق السلعي والنسبة المرجعية.
•

بنود الموازنة :تشمل بيانات الحسابات القومية العديد من المجاميع الھامة على المستوى الكلي،
وھي تمثل األركان األساسية لنظام الحسابات القومية ،ويتم الحصول عليھا كبنود موازنة.
فعلى سبيل المثال ،يتم توفير تقديرات القيمة المضافة كبند موازن ناتج من طرح قيمة
االستھالك الوسيط من قيمة المخرجات .و ﹸتستخدم بنود الموازنة في تقدير بعض بيانات
الحسابات القومية ،إال أن موثوقيتھا تعتمد على موثوقية المعلومات األساسية التي تتألف منھا؛

•

التدفق السلعي :تستند طريقة التدفق السلعي على االستفادة من التساوي بين العرض والطلب
لسلعة معينة في االقتصاد ،حيث إن مجموع المخرجات والواردات يساوي قيمة االستھالك
الوسيط وقيمة االستھالك النھائي مضافاﹰ إليھما إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت والتغير في
المخزون والصادرات .و ﹸتستخدم ھذه الطريقة على نطاق واسع للحصول على بعض البيانات
االقتصادية الناقصة في جانب العرض أو الطلب .فيمكن مثالﹰ أن تكون البيانات المتعلقة
بالخدمات الشخصية متوفرة من جانب االستخدام وذلك من نتائج مسح نفقات ودخل األسرة
وال تكون بياناتھا متوفرة من جانب العرض نتيجة لعدم وجود مسوح ميدانية تغطي إنتاج ھذه
الخدمات ،وعندئذ يمكن استخدام التدفق السلعي لتقدير العرض .وكذلك يمكن الحصول على
تقديرات لھوامش التجارة وھوامش النقل عن طريق التدفق السلعي في غياب البيانات المتعلقة
بأنشطة التجارة والنقل من خالل احتساب قيمة الھوامش المترتبة على السلع المتاحة في السوق
من السلع المنتجة محلياﹰ أو المستوردة .ومن المعلوم أن طريقة التدفق السلعي ﹸتستخدم في كثير
من بلدان اإلسكوا على مستوى إجمالي الناتج المحلي لتقدير قيمة االستھالك النھائي الخاص أو
التكوين الرأسمالي كبواق عند مقارنة الناتج المحلي بطريقة اإلنتاج مع قيمة الناتج عن طريق
نھج اإلنفاق .ورغم أن ھذه الطريقة قد تكون مقبولة لدى بعض البلدان ،فھي قد ال تكون دقيقة

) (13المرجع نفسه.

 - 21عند استخدامھا على مستوى اإلجماليات ألن جميع األخطاﺀ قد تكون متضمنة في البند الموازن
دون أن يكون ھناك مجال لقياس ھذه األخطاﺀ .ولكن إذا تمت ھذه الموازنة على مستوى
السلع ،تكون النتائج أكثر دقة ،فمثالﹰ عند تنفيذ التدفق على مستوى سلعة كالطماطم ،ال يعقل أن
يكون البند الموازن بين العرض واالستخدام التكوين الرأسمالي .وكذلك عند تنفيذ التدفق
السلعي لسلعة رأسمالية ﹸتستخدم الستعماالت صناعية ،ال يمكن أن يكون البند الموازن لھا
اإلنفاق االستھالكي الخاص .وبالتالي ،فإن إجراﺀ التدفق السلعي على مستوى السلعة يضمن
أن يكون اإلجراﺀ المتبع أكثر سالمة من استخدام التدفق السلعي على مستوى اإلجماليات؛
•

)ب (

النسبة المرجعية :تستخدم النسب الثابتة آلخر سنة مرجعية كطريقة لتقدير الحسابات القومية،
فعلى سبيل المثال ،تستخدم نسب القيمة المضافة من المخرجات بانتظام الستقراﺀ القيمة
المضافة للفترة الجارية بافتراض توفر بيانات للمخرجات )من خالل المسوح االقتصادية(.
وتعتمد الحسابات القومية الربعية بدرجة أكبر على طريقة النسبة المرجعية ،فعلى سبيل المثال
قد ﹸتستخدم كمية الكھرباﺀ المستخدمة الستقراﺀ المخرجات والقيمة المضافة لنشاط الكھرباﺀ ،أو
ﹸتستخدم تجارة التجزئة الستقراﺀ االستھالك النھائي لألسر المعيشية .وتكمن ميزة ھذه الطريقة
في أن استخدام النسب يتطلب إجراﺀ دراسة استقصائية حول المخرجات فقط ،وھو أمر أكثر
سھولة مقارنة مع إجراﺀ الدراسات االستقصائية عن االستھالك الوسيط .وفي المقابل ،تكمن
مساوئ ھذه الطريقة في كونھا تعطي انطباعﹰا بأن نسب القيمة المضافة إلى المخرجات ليست
متقلبة.

الوضع في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا

تعتبر طريقة التدفق السلعي من أكثر الطرق شيوع ﹰا في بلدان اإلسكوا للحصول على البيانات الناقصة
المتعلقة بالحسابات القومية ،ألنھا تحقق االستفادة األكبر وال سيما للبلدان التي تعاني من نقص في بعض
مصادر البيانات المستخدمة ،وبالتالي فھي تتيح إمكانية الحصول على معلومات حول بعض المعامالت
االقتصادية من خالل فحص تدفق السلع لجانبي العرض واالستخدام في االقتصاد.
فقد بينت نتائج المسح أن ستة بلدان من أصل عشرة أجابت على االستبيان ،تستخدم بشكل كبير
أسلوب التدفق السلعي للتدقيق أو التقدير غير المباشر ،وھي األردن ،والبحرين ،والسودان ،والعراق ،وعمان،
وفلسطين.
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ثانياﹰ  -المؤشرات االقتصادية القصيرة األجل
تحظى المؤشرات االقتصادية القصيرة األجل باھتمام واسع دولياﹰ ،نظراﹰ ألھميتھا في فحص األداﺀ
العام لالقتصاد والتنبؤ بالتغيرات التي قد تطرأ عليه .ومن واقع االھتمام الدولي ،وحرص اإلسكوا على تنفيذ
ھذه المؤشرات على المستوى اإلقليمي ،سيتم التطرق في ھذا الفصل إلى أھمية ھذه المؤشرات وحالة تنفيذھا
في بلدان اإلسكوا.
ألف  -أھمية اإلحصاﺀات القصيرة األجل
تعتبر المؤشرات االقتصادية القصيرة األجل أداة معلوماتية يتم من خاللھا تحليل الدورة االقتصادية
ونمو االقتصاد خالل فترة زمنية قصيرة ،وبالتالي ،تﹸستخدم ھذه المؤشرات كإطار لتحليل ومراقبة التطورات
االقتصادية الجارية ،ومدى توفر القدرة على تحليل وتوقع األنماط المختلفة في االقتصاد.
وتساعد اإلحصاﺀات القصيرة األجل على تفسير ومعالجة المشكالت االقتصادية التي قد تطرأ خالل
فترة زمنية معينة ،مثل تفسير ظواھر التضخم خالل فترات زمنية أقصر مما توفره اإلحصاﺀات السنوية،
وبالتالي يتم تحديد الفترة الزمنية التي ظھر فيھا االرتفاع في األسعار وتأثيره على مؤشرات االقتصاد الكلي
المختلفة .وھكذا فإن المؤشرات القصيرة األجل توفر تحليالﹰ تفصيلياﹰ حول سلوك االقتصاد خالل فترات أو
نقاط التحول االقتصادي في دورة االقتصاد ،تلك النقاط التي قد ال تظھرھا الحسابات واإلحصاﺀات السنوية
مما قد ال يتيح المجال لالقتصاديين لمالحظة فترات قمة النمو أو فترات الركود االقتصادي خالل العام.
لقد كان للركود االقتصادي الذي أعقب األزمة المالية العالمية األثر األكبر في توجيه األنظار نحو
سبل التعاطي مع تأثيرات األزمة المالية على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية ،وأدوات المراقبة الدورية
لحركة االقتصاد ،والتي تسمح بتقييم األداﺀ خالل فترة زمنية قصيرة لمعالجة الفجوات في االقتصاد ،وبالتالي
تقليل حدة وفترة األزمة االقتصادية وتأثيراتھا على التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وللتعامل مع تداعيات األزمة المالية ،دعت اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة خالل دورتھا
األربعين في شھر شباط/فبراير  2009إلى تنسيق الفعاليات اإلحصائية بين البلدان إقليميﹰا ودوليﹰا من أجل
التعامل مع األزمة العالمية ،ومراقبة الفجوات في االقتصاد لمواجھة أية صدمات ،وذلك من خالل تحسين
عملية نشر وإصدار البيانات ،إضافة إلى مراجعة مدى قدرة نظام الحسابات القومية لعام  2008على
االستجابة لألزمة العالمية.
وتضمن برنامج عمل الشعبة اإلحصائية في األمم المتحدة لعام  ،2009تحديد اإلطار اإلحصائي
للمؤشرات ذات الوتيرة العالية ،وإمكانيات المقارنات الدولية ،وأھمية ھذه المؤشرات في توفير أنظمة اإلنذار
المبكر لدورة االقتصاد الكلي .وقد أثمر التعاون بين الشعبة والمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية عن
عقد مجموعة من المحاضرات حول الموضوع ،أبرزھا حلقة البحث التي عقدت في أوتاوا ،كندا ،في الفترة
من  25إلى  29أيار/مايو  2009وأفرزت مجموعة من المؤشرات القصيرة األجل ومؤشرات اإلنذار المبكر
الضرورية للتعاطي مع األزمة العالمية والصدمات التي تصيب االقتصاد.

 - 23كما أفرزت محاضرات أوتاوا عن إطار للبيانات اإلحصائية) (14في المجاالت االقتصادية والمالية
يتضمن  12مجموعة رئيسية من المؤشرات تغطي الحسابات القومية ،واإلنتاج والمبيعات ،واألسعار ،والقوى
العاملة ،ومؤشرات القطاع الخارجي والمالي والحكومي ،وقطاع الشركات غير المالية ،والقطاع األسري،
ومؤشرات السوق المالي والسوق العقاري ،والمؤشرات االنطباعية.
كما تم اإلجماع على ضرورة تقييم ھذا اإلطار من قبل كافة البلدان بناﺀ على توفر ھذه البيانات
ودوريتھا وتوقيت نشرھا ،مما يسمح بمقارنة المؤشرات القصيرة األجل ما بين البلدان.
كما صدرت عنھا توصية باعتماد دليل للمصطلحات والتعاريف المتعلقة بالمؤشرات القصيرة األجل
وذات الوتيرة العالية ،مما يم ﹼكن من تفسير اإلطار العام للبيانات ،وبتطوير األدلة والتوجيھات الحالية
للتقديرات األولية للحسابات القومية ،وتحديد طرق نشر البيانات التي تسمح بفحص دورة االقتصاد واتجاھاته.
ويوضح الجدول  4البنود األساسية لإلطار العام المتفق عليه حول المؤشرات القصيرة األجل والذي
أقرته اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة وصندوق النقد الدولي واالتحاد األوروبي ،والمكون من 12
مجموعة رئيسية )المرفق الثاني يوضح التفاصيل المتعلقة بكل مجموعة(.
الجدول  - 4اإلطار العام للمؤشرات القصيرة األجل
المجموعة
المجموعة
المجموعة
المجموعة
المجموعة
المجموعة
المجموعة
المجموعة
المجموعة
المجموعة
المجموعة
المجموعة

األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة
العاشرة
الحادية عشرة
الثانية عشرة

الحسابات القومية
اإلنتاج والمبيعات
مؤشرات األسعار
مؤشرات القوى العاملة
مؤشرات القطاع الخارجي
مؤشرات القطاع المالي
مؤشرات قطاع الحكومة العامة
مؤشرات القطاع األسري
مؤشرات قطاع الشركات غير المالية
مؤشرات السوق المالي
مؤشرات السوق العقاري
المؤشرات االنطباعية )كثقة المستھلك ،وثقة األعمال ،إلخ(

باﺀ  -تحديد مجموعة اإلحصاﺀات القصيرة األجل المناسبة لبلدان اإلسكوا
ينسجم اإلطار العام للمؤشرات القصيرة األجل ،والذي تم االتفاق دولياﹰ على البدﺀ بتطبيقه في
البلدان المختلفة ،مع األطر التي حددھا صندوق النقد الدولي والمتعلقة بنشر البيانات ،وھي :النظام
العام لنشر البيانات ) ،(General Data Dissemination System-GDDSوالمعيار الخاص لتعميم البيانات
) ،(Special Data Dissemination Standard-SDDSحيث يؤكد األخير على أھمية الحصول على مؤشرات

)(14

UNSD. 2010. Global assessment on the availability, periodicity, timeliness and dissemination of high- frequency
indicators. Workshop on International Economic and Social Classifications, Bamako, Mali, 25-28 January 2010.

 - 24قصيرة األجل وتقديرات ذات دورية قصيرة حول كل من الحسابات القومية ،واألسعار ،والقوى العاملة،
واإلنتاج الصناعي وغيرھا من المؤشرات.
وتعكف بلدان اإلسكوا على إعداد المؤشرات القصيرة األجل ،ولكن ما زال العديد من ھذه البلدان
يواجه مشكلة الحصول على المؤشرات بالدورية المتوخاة .ويتضح ھذا األمر من قلة عدد بلدان اإلسكوا التي
انضمت إلى المعيار الخاص لتعميم البيانات ،األمر الذي يؤكد مدى المعوقات التي تحول دون اإليفاﺀ
بمتطلبات االنضمام من حيث توفر مؤشرات القطاع الحقيقي ،واألسعار ،والرقم الصناعي وغيره بالدورية
المطلوبة ذات الوتيرة العالية.
ويتطلب تحديد مجموعة اإلحصاﺀات القصيرة األجل المالئمة لبلدان اإلسكوا مراعاة اإلطار العام
المعتمد من قبل اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة والخاص بالمؤشرات القصيرة األجل )المرفق الثالث(،
حيث إنه وانسجام ﹰا مع المبادرات العالمية الداعية إلى توفير مؤشرات إنذار مبكر تتيح لصانعي السياسات
التنبؤ بالتقلبات االقتصادية ،من المحبذ أن تلتزم البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا بالمستوى األدنى بالمجموعتين
األولى والثانية من ھذا اإلطار ،وذلك للمواﺀمة والمقارنة ما بين البلدان المختلفة .وبالتالي ،فإن على البلدان
األعضاﺀ اتباع ما يلي:
-

فيما يتعلق بالبلدان التي قطعت شوطاﹰ في مجال تنفيذ المؤشرات القصيرة األجل ،ال بد أن تتبع
المعايير التي وضعتھا اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة )المرفق الثالث( واإلطار الذي
أوصت به؛

-

فيما يتعلق بالبلدان التي وضعت ضمن خططھا تنفيذ المؤشرات القصيرة األجل ،من
الضروري أن تؤسس لھذا اإلطار ضمن خططھا ،مع انتقاﺀ المؤشرات المطروحة ضمن
اإلطار بما ينسجم مع أھدافھا وخططھا؛

-

ال بد أن تبدأ كافة البلدان بتنفيذ مؤشرات المجموعتين األولى والثانية من اإلطار ،مع االھتمام
بالمؤشرات األخرى الواردة في المجموعات المختلفة ،كإحصاﺀات األسعار ومؤشرات القوى
العاملة والقطاع الخارجي والقطاع المالي.
 - 1مؤشرات مجموعة الحسابات القومية

إن مستوى التغطية المحبذ ضمن اإلطار العام للمؤشرات القصيرة األجل ھو الحصول على بيانات
الحسابات القومية ربع السنوية من جانب اإلنتاج لألنشطة االقتصادية حسب نھج اإلنتاج ونھج اإلنفاق من
أجل أن توفر صورة واضحة لمستخدمي البيانات عن األداﺀ االقتصادي في وقت أقل مما تستغرقه التقديرات
الصناعية وبتفاصيل وشمولية أكثر مما توفره المؤشرات االقتصادية القصيرة األجل األخرى.
وضمن اإلطار الخاص بنشر البيانات ،أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة الحصول على تقديرات
ربع سنوية للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية والثابتة كتقديرات أولية بعد ما يقارب ثالثة أشھر من
انتھاﺀ فترة اإلسناد ) 90يوماﹰ(.
وتقوم ستة من البلدان العشرة التي أجابت على االستبيان بإعداد الحسابات القومية ربع السنوية
باألسعار الجارية لألنشطة االقتصادية المختلفة وھي األردن ،والبحرين ،والعراق ،وعمان ،وقطر ،ومصر.
كما تقوم ھذه البلدان مضافاﹰ إليھا فلسطين وباستثناﺀ قطر بإعداد حسابات قومية ربعية باألسعار الثابتة

 - 25لألنشطة االقتصادية .وفي المقابل ،يقوم بلد واحد فقط بإعداد تقديرات ربع سنوية للناتج المحلي من جانب
اإلنفاق بسبب محدودية مصادر البيانات.
الجدول  - 5النسبة المئوية لتنفيذ الحسابات القومية الربعية في منطقة اإلسكوا
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 - 2مؤشرات مجموعة اإلنتاج والمبيعات
)أ(

الرقم القياسي الصناعي

يوفر الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي أداة فاعلة لقياس التغير في حجم السلع والخدمات المنتجة خالل
فترة زمنية معينة ،وذلك لكونه يوفر مقياساﹰ للتغيرات القصيرة األجل في حجم اإلنتاج أو المبيعات).(15
ويعتبر مؤشر الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي من أھم المؤشرات القصيرة األجل التي تساعد في
مراقبة األداﺀ العام لالقتصاد ،وباألخص خالل فترات التحول في دورة االقتصاد ،وھو مھم أيضاﹰ في إعداد
تقديرات الحسابات القومية الربعية التي تساعد في متابعة األداﺀ العام لألنشطة االقتصادية .ويمكن من حيث
المبدأ تركيب ھذا الرقم لجميع األنشطة االقتصادية التي تعمل على إنتاج السلع والخدمات ،إال أنه قد جرت
العادة في معظم البلدان على حصر ھذا الرقم القياسي بأنشطة الصناعات االستخراجية والصناعات التحويلية
والكھرباﺀ والمياه وأحياناﹰ نشاط اإلنشاﺀات .وتدعو التوصيات الدولية إلى ضمان تغطية شاملة لھذا المؤشر
وأن تشمل وفقاﹰ للتصنيف الصناعي الدولي الموحد ) (ISIC Rev. 4أنشطة التعدين واستغالل المحاجر ضمن
الباب باﺀ من التصنيف المذكور ،والصناعة التحويلية ضمن الباب جيم ،باإلضافة إلى أنشطة إمدادات المياه
والكھرباﺀ المصنفة ضمن الباب دال.
ويشير انضمام غالبية بلدان اإلسكوا إلى النظام العام لنشر البيانات إلى أن ھذه البلدان تقوم بتركيب
الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي ألنشطة الصناعات االستخراجية والتحويلية شھريﹰا على مستوى األنشطة
الفرعية المكونة لھذا المؤشر .ويتطلب تركيب ھذه األرقام القياسية توفر بيانات عن قيمة اإلنتاج والقيمة
المضافة المتولدة في كافة األنشطة الفرعية لألنشطة المذكورة على مستوى الحد الرابع من التصنيف
الصناعي والتي يمكن الحصول عليھا من نتائج التعدادات الصناعية أو من بيانات المسوح الميدانية التي تنفذ
بعينة ممثلة حيث تستخدم ھذه البيانات الحتساب األوزان بطريقة صحيحة .وبعد ذلك يتم جمع بيانات شھرية
أو ربع سنوية عن كميات اإلنتاج ألھم المنتجات على مستوى كل نشاط فرعي ،وذلك من خالل عينة ممثلة
من المنشآت العاملة في كل نشاط فرعي ،على أن يتم تحديث إطار المنشآت العاملة بشكل دوري ،ألن الرقم
القياسي لإلنتاج الصناعي يقيس التغير في كميات اإلنتاج على مستوى النشاط في فترة معينة مقارنة بكميات
اإلنتاج في فترة األساس ،وعليه فإن عدم تحديث اإلطار يؤدي إلى عدم إدراج الكميات المنتجة من قبل
المنشآت الجديدة بالرقم القياسي ،مما يضعف قدرة الرقم القياسي لالنتاج الصناعي على عكس واقع الصناعة.
).UNSD. 2010. International Recommendations for the Index of Industrial Production 2010 (ST/ESA/STAT/SER.F/107) (15

 - 26وال بد أيضاﹰ من اتخاذ التدابير الالزمة لمعالجة التغيرات الموسمية والتغيرات في النوعية عند القيام بتركيب
الرقم القياسي ،مع تعديل سنة األساس مرة كل خمس سنوات لكي يبقى الرقم القياسي قريباﹰ من الواقع.
)ب( الرقم القياسي لإلنشاﺀات
بما أن قطاع اإلنشاﺀات من القطاعات المھمة والحيوية في اقتصادات البلدان ،أصبح من الضروري
التعرف على اتجاھات نمو ھذا القطاع والتغير في حجمه .ويعتبر الرقم القياسي لتكاليف البناﺀ والتشييد من
أھم الوسائل التي تساعد على التعرف على التغيرات التي تطرأ على ھذا القطاع ،وباألخص خالل فترة زمنية
ليست بعيدة عن الفترات الراھنة .فالرقم القياسي لتكاليف البناﺀ والتشييد ھو مقياس للتعرف على تغيرات
أسعار مستلزمات اإلنتاج المستخدمة في ھذا القطاع حيث يمكن استخدامه إلى جانب المؤشرات الكمية
المتعلقة بنشاط التشييد والبناﺀ للتعرف على التغير في قيمة اإلنتاج .وبالتالي ،يعتبر ھذا الرقم) (16أحد
المؤشرات الدالة على دورة األعمال ،بحيث يقيس التغيرات الشھرية في معدل سعر اإلنتاج ،والتغيرات في
أحجام القيمة المضافة لقطاع اإلنشاﺀات .إال أنه ونظرﹰا لصعوبة قياس ھذا الرقم بطريقة مباشرة ،يتم
استنباطه من مقاييس أخرى مثل إجمالي اإلنتاج المثبط بأسعار سنة أساس معينة لنشاط اإلنشاﺀات ،أو من
خالل مدخالت العملية اإلنتاجية لنشاط اإلنشاﺀات سواﺀ أعداد العاملين أو المواد األولية ومستلزمات
اإلنتاج .وفي ھذا المجال ،من الضروري التمييز بين كل من الرقم القياسي إلنتاج نشاط اإلنشاﺀات
) (Production Index Constructionوالرقم القياسي لتكاليف نشاط اإلنشاﺀات ) ،(Construction Cost Indexحيث
يقيس األول التغيرات الشھرية في أسعار المنتجات من قبل نشاط اإلنشاﺀات ،باحتساب أرقام قياسية لإلنتاج
من نشاط اإلنشاﺀات المتأتي عن المباني السكنية وغير السكنية واإلنشاﺀات الخاصة بالطرق ومشاريع البنية
التحتية األخرى كتشييد الجسور وإنشاﺀ إمدادات المياه والكھرباﺀ والمصارف الصحية .أما الرقم القياسي
لتكاليف نشاط اإلنشاﺀات فيقيس التغيرات في التكاليف المترتبة على المقاولين نتيجة قيامھم بإنشاﺀ المباني
وغيرھا من التشييدات ،وبالتالي فھو يتضمن أرقامﹰا قياسية لتكاليف مدخالت اإلنتاج ومن ضمنھا تكاليف مواد
البناﺀ وتكاليف العاملين التي تعتبر من أھم المدخالت في العملية اإلنتاجية في نشاط التشييد والبناﺀ .ومن
ھنا ،يتحتم احتساب أوزان قياسية لھذين المكونين عند القيام بتركيب ھذا الرقم القياسي.
)ج(

الرقم القياسي للمبيعات )تجارة التجزئة(

يعتبر نشاط تجارة الجملة من األنشطة الھامة ألنه يساھم في الناتج المحلي اإلجمالي من جھة ،ولكونه
مرتبطاﹰ بالعديد من المعامالت االقتصادية األخرى في االقتصاد من جھة ثانية ،كما أنه يعكس التطورات
والتغيرات التي تطرأ على قطاعات مختلفة في االقتصاد كالصناعة على سبيل المثال.
وبالتالي ،من المھم قياس التغيرات التي تطرأ على ھذا النشاط من خالل الرقم القياسي للمبيعات)،(17
وھو رقم يعكس التغيرات التي تطرأ في نشاط تجارة الجملة والتجزئة من خالل مؤشر المبيعات .ويتم
احتساب ھذا الرقم القياسي من خالل حجم المبيعات ،مستثنى منھا ضريبة القيمة المضافة على المبيعات
وغيرھا من الضرائب التي ﹸتقتطع من قيمة المبيعات .والمبيعات التي تدخل في حساب ھذا الرقم القياسي ھي
المبيعات من السلع والخدمات السوقية التي يتم توفيرھا لطرف آخر شاملة كافة المصاريف المتعلقة بالنقل
والتغليف وغيرھا من المصاريف المشابھة.
).EUROSTAT. 2011. Statistics Explained (16
)(17

United Nations. 2010. Indices of Distributive Trade: Handbook on Good Practices. http://unstats.un.org/unsd/trade/
methodology%20DTS.htm.

 - 27وجرت العادة على أن تحصل البلدان على البيانات الخاصة بالمبيعات من السجالت الضريبية
)السجالت اإلدارية( أو من مسوح ميدانية ،وبالتالي يتم مقارنة قيمة المبيعات خالل الفترة الحالية وباألسعار
الجارية مع قيمة المبيعات في سنة أساس معينة .كما يمكن احتساب ھذا الرقم لكل من تجارة الجملة وتجارة
التجزئة ولمكوناتھما أيضﹰا وفق ﹰا لما يتوفر من تفاصيل حولھما.
وتتألف عملية إعداد الرقم القياسي للمبيعات من جزأين :األول يتعلق بالمبيعات المحلية ،ويشمل قياس
المبيعات أو التغيرات في المبيعات المحلية التي تجري ما بين تاجر وآخر ضمن االقتصاد المحلي ،والثاني
يتعلق بالمبيعات الخارجية ويقيس التغيرات في المبيعات التي تجري مع تجار من خارج حدود االقتصاد
المحلي.
 - 3مؤشرات مجموعة األسعار واألرقام القياسية
من أھم األرقام القياسية الموصى بھا دوليﹰا:
-

الرقم القياسي ألسعار المستھلك ،الذي يقيس التغير في أسعار مجموعة من السلع والخدمات
ضمن سلة المستھلك؛

-

الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين ،الذي يعرف وفقاﹰ لنظام الحسابات القومية لعام
 1993بأنه السعر الذي يتلقاه المنتج من المشتري لقاﺀ وحدة من سلعة أو خدمة ،مخصومﹰا منه
ضريبة القيمة المضافة وأية ضرائب أخرى توضع على فاتورة المشتري ،وغير شاملة أية
تكاليف نقل؛

-

الرقم القياسي للواردات وللصادرات ،الذي يقيس التغير في أسعار السلع والخدمات الصادرة
والواردة.

وقد بينت الردود على االستبيان أن تسعة من بلدان اإلسكوا تستخدم األرقام القياسية المناسبة
كمخفضات لكل متغير في معظم الحاالت ،وأن  60في المائة من البلدان تلجأ أحيانﹰا إلى استخدام األرقام
القياسية ألسعار المستھلك في إعداد تقديرات اإلنتاج واالستھالك الوسيط باألسعار الثابتة.
 - 4مؤشرات القوى العاملة
تأتي أھمية إحصاﺀات القوى العاملة من كونھا األداة التي توفر صورة عن وضع العمالة في
االقتصاد ،وذلك من خالل مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالبطالة والعمالة ومعدالت المشاركة إضافة إلى
توزيع العاملين على األنشطة االقتصادية المختلفة وتركزھم فيھا .كما أن مؤشرات القوى العاملة أداة مھمة
لصانعي القرارات في توجيه الموارد ،نظراﹰ الرتباطھا بمتغيرات الحسابات القومية واإلنتاج ،األمر الذي يبرر
التأكيد عليھا في كافة األطر اإلحصائية كوسيلة ھامة للحصول على المعلومات المتعلقة بحركة االقتصاد
الكلي.

 - 28ومن أھم اإلحصاﺀات المتعلقة بالقوى العاملة ،مؤشر البطالة الذي يتم تعريفه بحسب معايير منظمة
العمل الدولية بأنه نسبة األفراد في سن العمل الذين لم يعملوا أبدﹰا خالل فترة اإلسناد في أي نوع من
األعمال ،مع العلم بأنھم كانوا خالل ھذه الفترة مستعدين وقادرين على العمل وقاموا بالبحث عنه .وتحسب
معدالت البطالة بقسمة عدد العاطلين عن العمل على إجمالي المشاركين في القوى العاملة ،حيث يتم تعريف
المشاركة في قوة العمل بأنھا عدد األفراد العاملين الذين ھم في سن العمل وينطبق عليھم مفھوم العمالة أو
البطالة.
ونظرﹰا ألھمية ھذه اإلحصاﺀات ،فقد أفرد اإلطار الخاص بالمؤشرات القصيرة األجل الصادر عن
اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة/مجموعة خاصة )المجموعة  (4تتضمن مؤشرات حول البطالة ونسبة
البطالة وأعداد العاملين مصنفين بحسب األنشطة االقتصادية إضافة إلى معدالت األجور وعدد ساعات العمل.
ويؤكد اإلطار ضرورة الحصول على مؤشرات القوى العاملة بشكل ربع سنوي مما يم ﹼكن من االستفادة منھا
بشكل فاعل في متابعة أداﺀ االقتصاد ،والتغير الذي يطرأ على األنشطة االقتصادية وأثر التشغيل في ھذه
األنشطة من حيث النمو أو التراجع.
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ثالثاﹰ  -التوصيات
يستلزم تعزيز القدرات في مجال اإلحصاﺀات االقتصادية والحسابات القومية تكاتف الجھود بين
األجھزة اإلحصائية الوطنية واإلسكوا ،من أجل ضمان التطبيق األمثل لنظام الحسابات القومية والتوصيات
الدولية في ھذا المجال .بالتالي ،فإن على اإلسكوا االستمرار في بناﺀ القدرات في المنطقة لمساعدة البلدان
على اتخاذ الخطوات الكفيلة بتطوير المصادر والمنھجيات المختلفة إلعداد الحسابات القومية واإلحصاﺀات
االقتصادية .وقد سعت ھذه الدراسة إلى تسليط الضوﺀ على وضع بلدان اإلسكوا في مجال إعداد اإلحصاﺀات
االقتصادية والحسابات القومية من حيث توفر المصادر األساسية ،وتطبيق التوصيات الدولية في ھذا المجال،
إضافة إلى الممارسات الدولية فيما يتعلق بإعداد مؤشرات اإلنذار المبكر ،فأمكن استخالص مجموعة من
التوصيات بشأن تطوير ودعم اإلحصاﺀات القائمة لدى بلدان اإلسكوا ،والمضي قدماﹰ في التطوير على المديين
القصير والمتوسط .وفيما يلي عرض لتلك التوصيات:
التأكيد على أھمية السجل التجاري في توفير األطر المالئمة األكثر دقة وذات تغطية لألنشطة
-1
االقتصادية أوسع من تلك التي توفرھا مسوح المنشآت؛
حصر مسؤولية إعداد السجل التجاري وتحديثه ضمن سلطة رسمية واحدة ،لتعزيز الفائدة منه
-2
وتجنيب األجھزة اإلحصائية مشكلة االزدواجية في المعلومات أو البيانات؛
تنسيق الجھود مع الجھات الرسمية المزودة للسجالت اإلدارية لمواﺀمة التعاريف والتصنيفات
-3
المستخدمة نظراﹰ للتناقض بين المفاھيم اإلدارية واإلحصائية ،وضعف التكامل فيما بينھا؛
-4
انطالقاﹰ من أن  66في المائة من بلدان اإلسكوا تعتمد على المسوح الميدانية مصدرﹰا للبيانات ،ونظراﹰ
للتكلفة المرتفعة المترتبة على تنفيذ ھذه المسوح ،فإنه من الضروري أن تبدأ تلك البلدان بوضع الخطط
والبرامج لالعتماد بشكل أكبر على السجالت اإلدارية كمصدر أساسي للبيانات لتقليل الكلفة وزيادة الفعالية؛
-5
االعتماد على المعلومات والبيانات المستقاة من مصادر أخرى كضريبة القيمة المضافة التي تو ﹼفر
ال عن المسوح الدورية؛
معلومات مھمة وتشكل بدي ﹰ
-6
تنسيق الجھود في إعداد المسوح االقتصادية من خالل إدراج مسوح موحدة لتغطية كافة األنشطة
االقتصادية بدالﹰ من المسوح المنفصلة ،مما يعزز كفاﺀة الحصول على المعلومات الضرورية؛
االعتماد على مصادر البيانات غير المباشرة كطريقة التدفق السلعي التي توفر معلومات حول بعض
-7
المعامالت االقتصادية ،خاصة أن بلدان اإلسكوا تعاني من نقص في العديد من مصادر البيانات المستخدمة؛
إنشاﺀ وحدات إحصائية في المؤسسات العامة والوزارات لضمان مواﺀمة البيانات المستقاة من ھذه
-8
المؤسسات مع التعاريف والتصانيف اإلحصائية ،وأن تكون تحت اإلشراف الفني لألجھزة اإلحصائية؛

 - 30تنفيذ وإعداد المؤشرات القصيرة األجل ذات الوتيرة العالية التي توفر األداة المعلوماتية الالزمة
-9
لتحليل الدورة االقتصادية ،ومراقبة التطورات الجارية ،وتوقُّ ع األنماط المختلفة في االقتصاد ،إضافة إلى
التنبؤ بتداعيات األزمات المالية والصدمات االقتصادية؛
 - 10قيام األجھزة اإلحصائية بوضع الخطط والبرامج الستكمال إعداد المؤشرات القصيرة األجل ألھميتھا
في التعامل وتقييم األداﺀ االقتصادي ومعالجة الفجوات فيه ،إضافة إلى تقليل حدة األزمات االقتصادية
وتقصير مدتھا؛
 - 11االستناد إلى اإلطار العام للمؤشرات القصيرة األجل الذي أقرته اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم
المتحدة واالتحاد األوروبي والمنبثق من حلقات النقاش في أوتاوا ،وحصر المؤشرات ذات األولوية لتحسين
إعدادھا ونشرھا ،وتوفير المعلومات وفق الدورة المطلوبة لتحليل األداﺀ االقتصادي والتنبؤ.

- 31 المصادر
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 - 32المرفق األول
استبيان تقييم وضع الحسابات القومية في بلدان اإلسكوا
يھدف ھذا االستبيان إلى جمع المعلومات الالزمة لتقييم وضع الحسابات القومية والبيانات المصدرية في البلدان
األعضاﺀ في اإلسكوا من أجل توفير المعلومات الالزمة للتعرف على المنھجيات المعتمدة ومصادر البيانات المستخدمة إلعداد
الحسابات القومية في تلك البلدان .وسيساعد توفير المعلومات المتعلقة بالمنھجيات والمصادر كالﹰ من ھذه البلدان على وضع
االستراتيجية المناسبة لتطبيق نظام الحسابات القومية لعام  .2008ومن أجل تحقيق ھذه األھداف ،تم تقسيم االستمارة إلى عدة
أقسام يتضمن كل قسم األسئلة واإلجابات المحتملة ،ويطلب من كل بلد تحديد اإلجابات المحتملة علماﹰ بأنه قد تكون ھناك أكثر
من إجابة محتملة لبعض األسئلة.
اسم البلد_____________:
القسم األول :الحسابات القومية
-1

وضع الحسابات القومية :درجة تطبيق الحسابات القومية
نعم

ھل إعداد الحسابات القومية من مسؤوليات الجھاز اإلحصائي
ھل يتم إعداد تقديرات القيمة المضافة حسب األنشطة االقتصادية باألسعار الجارية
ھل يتم إعداد تقديرات القيمة المضافة حسب األنشطة االقتصادية باألسعار الثابتة
ھل يتم إعداد تقديرات القيمة المضافة حسب أوجه اإلنفاق باألسعار الجارية
ھل يتم إعداد تقديرات القيمة المضافة حسب أوجه اإلنفاق باألسعار الثابتة
ھل يتم إعداد التقديرات لجميع أوجه اإلنفاق بشكل مستقل
ھل البند الذي يتم تقديره كمتبق ھو اإلنفاق االستھالكي
ھل البند الذي يتم تقديره كمتبق ھو التغير في المخزون
ھل البند الذي يتم تقديره كمتبق ھو التكوين الرأسمالي الثابت
ھل يتم إعداد تقديرات الناتج المحلي حسب بنود الدخل باألسعار الجارية
ھل يتم تقدير قيمة فائض الدخل/الدخل المختلط بطريقة البواقي
ھل حساب التوزيع األولي للدخل متوفر على مستوى االقتصاد
ھل حساب التوزيع الثانوي للدخل متوفر على مستوى االقتصاد
ھل حساب استخدامات الدخل متوفر على مستوى االقتصاد
ھل حساب رأس المال متوفر على مستوى االقتصاد
ھل حساب اإلنتاج وتوزيع الدخل متوفر لقطاع الحكومة العامة
ھل حساب اإلنتاج وتوزيع الدخل متوفر لقطاع المشروعات المالية
ھل حساب اإلنتاج وتوزيع الدخل متوفر لقطاع المشروعات غير المالية
ھل حساب اإلنتاج وتوزيع الدخل متوفر لقطاع األسر المعيشية
ھل حساب اإلنتاج وتوزيع الدخل متوفر لقطاع المؤسسات غير الھادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
ھل حساب رأس المال متوفر حسب القطاعات المؤسسية
ھل حسابات بقية العالم متوفرة حتى صافي اإلقراض واالقتراض
ھل يتم استخدام األرقام القياسية المناسبة لكل متغير في معظم الحاالت
ھل يتم استخدام األرقام القياسية ألسعار المستھلك في تقديرات اإلنتاج واالستھالك الوسيط باألسعار
الثابتة في حاالت عديدة
ھل يتم إعداد تقديرات الناتج المحلي حسب األنشطة االقتصادية باألسعار الجارية بشكل ربع سنوي
ھل يتم إعداد تقديرات الناتج المحلي حسب األنشطة االقتصادية باألسعار الثابتة بشكل ربع سنوي

ال
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ال

ھل يتم إعداد تقديرات الناتج المحلي حسب مكونات اإلنفاق باألسعار الجارية بشكل ربع سنوي
ھل يتم إعداد تقديرات الناتج المحلي حسب مكونات اإلنفاق باألسعار الثابتة بشكل ربع سنوي
ھل يتم استخدام أسلوب التدفق السلعي للتدقيق أو التقدير
ھل قامت الدولة بإعداد جداول العرض واالستخدام ولو مرة واحدة خالل الخمس سنوات األخيرة
ھل يتم إعداد جداول العرض واالستخدام بشكل سنوي
ھل قامت الدولة بمراجعة المصادر والمنھجيات المتبعة في سلسلة الحسابات القومية وتعديلھا خالل
السنوات األخيرة
-2

المصدر األساسي للبيانات لدى إعداد التقديرات المتعلقة بالنشاط االقتصادي )يمكن اختيار أكثر من إجابة إذا كان
ھناك أكثر من مصدر أساسي(

النشاط
أنشطة اإلنتاج النباتي )الحيازات(
أنشطة اإلنتاج الحيواني )الحيازات(
أنشطة الصيد وتربية األسماك )الحيازات(
الصناعات االستخراجية
الصناعات التحويلية
التشييد والبناﺀ
الكھرباﺀ والمياه
التجارة الداخلية
النقل البري بضائع
النقل البري ركاب
أنشطة النقل األخرى
أنشطة الخدمات المالية
أنشطة خدمات األعمال
أنشطة الخدمات الشخصية والترفيھية
أنشطة خدمات الحكومة العامة
أنشطة التعليم الخاصة
أنشطة الصحة الخاصة
المساكن التي يقطنھا مالكوھا
-3

مسوح ميدانية

بيانات إدارية

تدفق سلعي

مصادر أخرى

طريقة التقدير المستخدمة إلعداد تقديرات القيمة المضافة حسب األنشطة االقتصادية باألسعار الثابتة

النشاط
أنشطة اإلنتاج النباتي )الحيازات(
أنشطة اإلنتاج الحيواني )الحيازات(
أنشطة الصيد وتربية األسماك
)الحيازات(
الصناعات االستخراجية
الصناعات التحويلية
التشييد والبناﺀ
الكھرباﺀ والمياه
التجارة الداخلية

التخفيض
المزدوج

التخفيض
المفرد

االستقراﺀ

إعادة التقييم بسعر
سنة األساس

طرق
أخرى
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النقل البري بضائع
النقل البري ركاب
أنشطة النقل األخرى
أنشطة الخدمات المالية
أنشطة خدمات األعمال
أنشطة الخدمات الشخصية والترفيھية
أنشطة خدمات الحكومة العامة
أنشطة التعليم الخاصة
أنشطة الصحة الخاصة
المساكن التي يقطنھا مالكوھا
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التخفيض
المزدوج

التخفيض
المفرد

االستقراﺀ

إعادة التقييم بسعر
سنة األساس

طرق
أخرى

األرقام القياسية المستخدمة في تخفيض قيمة اإلنتاج أو إعادة تقييمه حسب األنشطة االقتصادية

النشاط
أنشطة اإلنتاج النباتي
)الحيازات(
أنشطة اإلنتاج الحيواني
)الحيازات(
أنشطة الصيد وتربية
األسماك )الحيازات(
الصناعات االستخراجية
الصناعات التحويلية
التشييد والبناﺀ
الكھرباﺀ والمياه
التجارة الداخلية
النقل البري بضائع
النقل البري ركاب
أنشطة النقل األخرى
أنشطة الخدمات المالية
أنشطة خدمات األعمال
أنشطة الخدمات
الشخصية والترفيھية
أنشطة خدمات الحكومة
العامة
أنشطة التعليم الخاصة
أنشطة الصحة الخاصة
المساكن التي يقطنھا
مالكوھا

الرقم القياسي
ألسعار
المنتجين

السعر في
سنة األساس

االستقراﺀ
بمؤشرات
أحجام
مناسبة

الرقم القياسي
ألسعار
المستھلك

الرقم القياسي
ألسعار
الجملة

أرقام قياسية
أخرى
)التجارة
الخارجية(

 - 35القسم الثاني :السجل اإلحصائي
-1

األنشطة التي تتوفر لھا سجالت إحصائية لألعمال بحسب النشاط االقتصادي

النشاط
أنشطة اإلنتاج النباتي )الحيازات(
أنشطة اإلنتاج الحيواني )الحيازات(
أنشطة الصيد وتربية األسماك )الحيازات(
الصناعات االستخراجية
الصناعات التحويلية
التشييد والبناﺀ
الكھرباﺀ والمياه
التجارة الداخلية
النقل البري بضائع
النقل البري ركاب
أنشطة النقل األخرى
أنشطة الخدمات المالية
أنشطة خدمات األعمال
أنشطة الخدمات الشخصية والترفيھية
أنشطة خدمات الحكومة العامة
أنشطة التعليم الخاصة
أنشطة الصحة الخاصة
المساكن التي يقطنھا مالكوھا

تغطية شاملة

تغطية جزئية

غير متوفرة

ما ھو الجزﺀ غير المشمول

)*(

) * ( الرجاﺀ استخدام ھذا العمود في حال كان السجل ال يشمل أنشطة القطاع العام.
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مصدر المعلومات األساسي لتوفير السجل اإلحصائي بحسب النشاط االقتصادي

النشاط
أنشطة اإلنتاج النباتي )الحيازات(
أنشطة اإلنتاج الحيواني )الحيازات(
أنشطة الصيد وتربية األسماك )الحيازات(
الصناعات االستخراجية
الصناعات التحويلية
التشييد والبناﺀ
الكھرباﺀ والمياه
التجارة الداخلية
النقل البري بضائع
النقل البري ركاب
أنشطة النقل األخرى
أنشطة الخدمات المالية
أنشطة خدمات األعمال
أنشطة الخدمات الشخصية والترفيھية
أنشطة خدمات الحكومة العامة
أنشطة التعليم الخاصة
أنشطة الصحة الخاصة

بيانات
إدارية

نتائج
المسوح السنوية

تعداد المنشآت المصاحب
لتعداد السكان

تعداد مستقل
خاص بالمنشآت
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ھل
ھل
ھل
ھل
ھل
ھل
ھل
ھل
ھل
ھل
ھل
ھل
ھل
ھل
ھل
ھل
ھل
ھل
ھل

ال

ھناك جھة واحدة مسؤولة عن السجل اإلحصائي
يتم تحديث السجالت بشكل دوري
يتم تحديث السجل من بيانات إدارية فقط
يتم تحديث السجل من خالل مسوح ميدانية
ال
يسمح التحديث بإدراج جميع المنشآت الجديدة العاملة فع ﹰ
يسمح التحديث بإستبعاد جميع المنشآت الخارجة من العمل
يسمح التحديث بمتابعة أي تغير في نشاط المنشآت
يوفر المسح البيانات التعريفية بشكل واضح ودقيق )العنوان ووصف النشاط(
يوفر السجل بيانات تعريفية يمكن من خاللھا ربط المنشأة بالشركة األم التي تتبع لھا
يوفر السجل بيانات دقيقة عن أعداد العاملين في كل منشأة
يوفر السجل بيانات عن قيمة المبيعات أو اإليرادات التشغيلية
يوفر السجل بيانات عن قيمة رأس المال
يوفر السجل بيانات عن نسبة المساھمة األجنبية برأس المال
يوفر السجل تصنيفاﹰ للمنشآت وفقاﹰ للتصنيف الصناعي الدولي الموحد )(ISIC Rev. 2
يوفر السجل تصنيفاﹰ للمنشآت وفقاﹰ للتصنيف الصناعي الدولي الموحد )(ISIC Rev. 3
يوفر السجل تصنيفاﹰ للمنشآت وفقاﹰ للتصنيف الصناعي الدولي الموحد )(ISIC Rev. 4
تتوفر بيانات ومعلومات كافية إلعداد سجل خاص بالوحدات المؤسسية
يشمل السجل جميع المنشآت العاملة في المناطق الحرة والمناطق الخاصة
يشمل السجل جميع المنشآت المملوكة من قبل القطاع العام
القسم الثالث :المسوح االقتصادية
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األنشطة التي يتم تغطيتھا بواسطة المسوح االقتصادية خالل السنوات الخمس األخيرة

النشاط
أنشطة اإلنتاج النباتي )الحيازات(
أنشطة اإلنتاج الحيواني )الحيازات(
أنشطة الصيد وتربية األسماك )الحيازات(
الصناعات االستخراجية
الصناعات التحويلية
التشييد والبناﺀ
الكھرباﺀ والمياه
التجارة الداخلية
النقل البري بضائع
النقل البري ركاب
أنشطة النقل األخرى
أنشطة الخدمات المالية
أنشطة خدمات األعمال
أنشطة الخدمات الشخصية والترفيھية
أنشطة خدمات الحكومة العامة
أنشطة التعليم الخاصة
أنشطة الصحة الخاصة

بشكل سنوي

ربع سنوي

غير دوري

ال يتم تغطيتھا
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النشاط
أنشطة اإلنتاج النباتي
)الحيازات(
أنشطة اإلنتاج الحيواني
)الحيازات(
أنشطة الصيد وتربية
األسماك )الحيازات(
الصناعات االستخراجية
الصناعات التحويلية
التشييد والبناﺀ
الكھرباﺀ والمياه
التجارة الداخلية
النقل البري بضائع
النقل البري ركاب
أنشطة النقل األخرى
أنشطة الخدمات المالية
أنشطة خدمات األعمال
أنشطة الخدمات
الشخصية والترفيھية
أنشطة خدمات الحكومة
العامة
أنشطة التعليم الخاصة
أنشطة الصحة الخاصة
المساكن التي يقطنھا
مالكوھا
-3

القطاع
العام

القطاع
الخاص

القطاع
الرسمي

القطاع غير
الرسمي

المنشآت في
المناطق الحرة

الوحدات اإلنتاجية التي
ليس لھا عنوان ثابت

االستمارة المستخدمة في المسح )يمكن اختيار أو تحديد أكثر من إجابة(

النشاط
أنشطة اإلنتاج النباتي )الحيازات(
أنشطة اإلنتاج الحيواني )الحيازات(
أنشطة الصيد وتربية األسماك
)الحيازات(
الصناعات االستخراجية
الصناعات التحويلية
التشييد والبناﺀ
الكھرباﺀ والمياه
التجارة الداخلية

خاصة
بالمنشآت
الكبيرة

خاصة
بالمنشآت
الصغيرة

موحدة
لجميع
المنشآت

وفق
مصطلحات
المحاسبة
التجارية

وفق
مصطلحات تم تجربتھا
قبل تنفيذ
الحسابات
القومية
المسح

- 38 -

النشاط
النقل البري بضائع
النقل البري ركاب
أنشطة النقل األخرى
أنشطة الخدمات المالية
أنشطة خدمات األعمال
أنشطة الخدمات الشخصية والترفيھية
أنشطة خدمات الحكومة العامة
أنشطة التعليم الخاصة
أنشطة الصحة الخاصة
المساكن التي يقطنھا مالكوھا
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خاصة
بالمنشآت
الكبيرة

خاصة
بالمنشآت
الصغيرة

موحدة
لجميع
المنشآت

وفق
مصطلحات
المحاسبة
التجارية

وفق
مصطلحات تم تجربتھا
قبل تنفيذ
الحسابات
القومية
المسح

المتغير الذي يتم على أساسه سحب العينات )يمكن اختيار أكثر من إجابة إذا استخدم أكثر من متغير لسحب العينات(

النشاط
أنشطة االنتاج النباتي
)الحيازات(
أنشطة االنتاج الحيواني
)الحيازات(
أنشطة الصيد وتربية األسماك
)الحيازات(
الصناعات االستخراجية
الصناعات التحويلية
التشييد والبناﺀ
الكھرباﺀ والمياه
التجارة الداخلية
النقل البري بضائع
النقل البري ركاب
أنشطة النقل األخرى
أنشطة الخدمات المالية
أنشطة خدمات األعمال
أنشطة الخدمات الشخصية
والترفيھية
أنشطة خدمات الحكومة العامة
أنشطة التعليم الخاصة
أنشطة الصحة الخاصة
المساكن التي يقطنھا مالكوھا

أعداد
العاملين

المبيعات أو
اإليرادات

المساحات

المنطقة
الجغرافية

رأس
المال

متغيرات
أخرى
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المعالم الستة لتقييم التطور
المعلم 1
المعلم 2
المعلم 3

المعلم 4

المعلم 5
المعلم 6

النفقات النھائية على أساس األسعار الجارية والثابتة
المؤشرات األساسية للناتج المحلي اإلجمالي
للناتج المحلي اإلجمالي ،الناتج المحلي اإلجمالي
حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية والثابتة
الدخل القومي اإلجمالي وغيره من المؤشرات الرئيسية الحساب الخارجي لإليرادات الرئيسية والتحويالت
الجارية ،الحسابات الرأسمالية والمالية لبقية العالم
حسابات اإلنتاج بالنسبة لجميع القطاعات المؤسسية،
حسابات القطاع المؤسسي :الخطوات األولية
وتوليد الدخل ،وتخصيص الدخل الرئيسي ،والتوزيع
الثانوي للدخل واستخدام الدخل ،والحسابات
الرأسمالية والمالية بالنسبة لقطاع الحكومة عموم ﹰا
توليد الدخل ،وتخصيص الدخل الرئيسي والتوزيع
حسابات القطاع المؤسسي :الخطوات المتوسطة
الثانوي
للدخل واستخدام الدخل والحسابات
الرأسمالية للقطاعات المؤسسية بخالف قطاع
الحكومة عموماﹰ
حسابات القطاع المؤسسي :حسابات العمليات األخيرة الحسابات المالية لجميع القطاعات المؤسسية بخالف
قطاع الحكومة عموماﹰ
التغيرات األخرى في حسابات األصول بالنسبة
حسابات التدفقات والميزانيات العمومية األخرى
لجميع القطاعات المؤسسية ،والميزانيات العمومية
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اإلطار العام للمؤشرات القصيرة األجل الصادر عن اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة
وصف المؤشر
المجموعة
1.1
1.1.1
2.1.1
المجموعة
1.2
2.2
3.2
المجموعة
1.3
2.3
3.3
4.3
المجموعة
1.4
2.4
3.4
4.4
5.4
المجموعة
1.5
2.5
3.5
4.5
المجموعة
1.6
2.6
3.6
4.6
5.6
6.6
7.6
8.6
9.6
المجموعة
1.7
2.7
3.7
المجموعة

) :(1الحسابات القومية
الحسابات القومية الربعية :تقديرات أولية للناتج المحلي اإلجمالي
الناتج المحلي اإلجمالي مفصل لكافة بنود اإلنفاق
الناتج المحلي اإلجمالي مفصل لكافة بنود اإلنتاج
) :(2اإلنتاج والمبيعات
الرقم القياسي الصناعي للمجموعات الرئيسية )التعدين ،الصناعة ،المياه والكھرباﺀ(
الرقم القياسي لإلنشاﺀات
الرقم القياسي للمبيعات )تجارة التجزئة(
) :(3مؤشرات األسعار
الرقم القياسي ألسعار المستھلك
الرقم القياسي ألسعار المنتج
الرقم القياسي ألسعار الواردات
الرقم القياسي ألسعار الصادرات
) :(4مؤشرات القوى العاملة
البطالة
عدد العاطلين عن العمل
معدل أو نسبة البطالة
إجمالي العاملين حسب النشاط االقتصادي
معدل األجر حسب ساعات العمل
عدد ساعات العمل
) :(5مؤشرات القطاع الخارجي
الصادرات والواردات من السلع والخدمات
وضع االستثمار الدولي )(PII
إجمالي األصول االحتياطية
الدين الخارجي )حسب القطاع والعملة األجنبية(
) :(6مؤشرات القطاع المالي
صافي األصول األجنبية للبنك المركزي
اإلقراض المحلي للبنك المركزي
االحتياطات النقدية للبنك المركزي
صافي األصول األجنبية لمؤسسات اإلقراض
صافي اإلقراض المحلي لمؤسسات اإلقراض
الخصوم النقدية لمؤسسات اإلقراض في الخارج
الموازنات العمومية للمؤسسات المالية األخرى )أصول وخصوم حسب القطاع(
أرباح المؤسسات المالية
ديون المؤسسات المالية
) :(7مؤشرات قطاع الحكومة العامة
اإليرادات
النفقات
صافي الموازنة التشغيلية )اإليرادات  -النفقات(
) :(8مؤشرات القطاع األسري

المنھجية

الدورية

تقديرات أولية
متاح
متاح

ربعي
ربعي
ربعي

متاح
متاح
متاح

شھري
شھري
شھري

متاح
متاح
متاح
متاح

شھري
شھري
شھري
شھري

متاح
متاح
متاح
متاح
متاح

ربعي
ربعي
ربعي
ربعي
ربعي

متاح
متاح
متاح
متاح

شھري
شھري
شھري
ربعي

متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح

شھري
شھري
شھري
شھري
شھري
شھري
شھري
شھري
شھري

متاح
متاح
متاح

شھري
شھري
شھري

 - 41وصف المؤشر
1.8
2.8
3.8
المجموعة
1.9
2.9
المجموعة
1.10
2.10
3.10
4.10
المجموعة
1.11
2.11
المجموعة
3.12
1.3.12
2.3.12
3.3.12

الدخل األسري المتاح
االدخارات األسرية
الدين األسري
) :(9مؤشرات قطاع الشركات غير المالية
أرباح الشركات غير المالية
ديون الشركات غير المالية
) :(10مؤشرات السوق المالي
سعر الفائدة )على المدى القصير والبعيد(
سعر الصرف
سعر الصرف الفعال ) (Effectiveاالسمي والحقيقي
مؤشرات سوق رأس المال
) :(11مؤشرات السوق العقاري
مؤشر مبيعات المباني الجديدة
مؤشر مبيعات المباني الموجودة
) :(12المؤشرات االنطباعية
مؤشرات دورة األعمال المركبة
المؤشرات الرائدة )(Leading Indicators
المؤشرات المصاحبة أو المتزامنة )(Coincident Indicators
المؤشرات اآلجلة )(Lagging Indicators

المنھجية
متاح
متاح
متاح

الدورية
ربعي
ربعي
ربعي

متاح
متاح

ربعي
ربعي

متاح
متاح
متاح
متاح

شھري
شھري
شھري
شھري

غير متاح
غير متاح

شھري
شھري

تقديرات أولية
تقديرات أولية
تقديرات أولية

شھري
شھري
شھري

