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اعداد سنة أساس يف الحسابات القومية عىل نظام ERETES
بي البحث عن الشمولية ونواقص مصادر البيانات
نوح بونا المختار
اف واالقتصادي
خبي حسابات قومية -الوكالة الوطنية لإلحصاء والتحليل الديمغر ي
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

المستخلص
تعتب سنة األساس بمثابة نقطة إطالق السلسلة الزمنية ففيها تضبط العوامل الفنية
ر
الكثب من الطرق
لكل المنتجات وفروع األنشطة االقتصادية ويتطلب انشاء هذه البنية
ر
والعمليات اإلحصائية من اجل دمج سلوك الوكالء االقتصادين ف البنية الهيكلية
الجديدة وي هدف هذا البحث اىل تسليط الضوء عىل الصعوبات الت تواجه المحاسبون
القومي ف اعداد سنة أساس جديدة.
ر
ومن اجل تحقيق هذا الغرض تم رسم منهجية للخطوات الت ينبغ القيام بها انطالقا
لتغبات نظام عام  2008الت يمكن تطبيقها وتم جمع ومقارنة
من جرد مفصل
ر
المعلومات وتقدير النواقص عن طريق طرق علمية اجراء المسوح الخاصة ببعض
االنشطة.
وقد مكن تحديث قاعدة الحسابات من إيجاد تقديرات تتطابق مع الواقع وإدخال
توصيات نظام  2008ف المنهجية ،رشحت دور تطبيق  ERETESف تنظيم وتسهيل
العمل بكل مرونة وابرزت دور المحاسب القوم ف جمع ومعالجة البيانات وتقدير ما
ر
المؤشات الت تسمح
نقص منها وكذلك مكنت من استعراض الطرق الكفيلة بإيجاد
بتقدير كل عنرص من عنارص العرض والطلب وكيفية توزي ع القيمة المضافة ربي أجور
ورصائب وفائض تشغيل عىل األنشطة.
يلت حاجة
الكثب من المصادر فأنها عجزت عن ر
وبالرغم من توفر ر
توفب المطلوب الذي ر
التحديث وقد مكن هذا البحث ف رشح كيفية انجاز سنة أساس جديد ما يبتب عليها
من اعمال تخطيطية وفنية ر
وشح الطرق الكفيلة ف تقدير ما نقص من البيانات ف كل
مراحل العمل المختلفة.
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Development of a base year in the national accounts
on the ERETES system
Between the search for exhaustiveness and the limits of data sources.
Nouh Boune El MOctar
Expert in national accounts - National Agency for Statistics and
Demographic and Economic Analysis (ANSADE) –
Islamic Republic of Mauritania
Abstract:
The base year is considering the starting point of the time series, in which
the technical factors are controlled for all products and branches of
economic activity, and the establishment of this structure requires many
methods and statistical surveys. To integrate agent behavior into the new
structure this article aims to explain the difficulties faced by national
accountants in preparing for the new base year.
To achieve this objective, a methodology has developed for the measures
to consider on a detailed inventory of the modifications of the 2008 SNA
that could be applied. Data were collected and compared, and the breach
was supplemented either by scientific estimation methods or by surveys
carried out on certain activities.
The update of the base of accounts made it possible to integrate into the
methodology the recommendations of the 2008 system and to have
estimates consistent with reality and to explain the role of ERETES in the
organization and facilitation of work with flexibility and underline the role
of the national accountant in collecting and processing data.
This research helped explain how to carry out a new base year, the
planning and technical work that would involve and explain the methods
of estimating what was missing from the data.
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 .1الخلفية واألساس النظري:
كلنا ندرك صعوبة تقدير المجاميع الكلية القتصاد ما بحكم تشعب ر
وكبة الوحدات الت
ينبغ دمجها ف عملية التقدير ،وذلك يحتم عىل الدول البحث عن أفضل الطرق للقيام
القومي
المحاسبي
بتقديرات تالمس الواقع المعاش ومن اجل تحقيق هذا الغرض قام
ر
ر
بالتفكب ف كيفية تقدير مساهمة كل الوحدات إلنتاجية ف الناتج المحىل اإلجماىل.
ر
خمسي
وتحقيقا لهذا الهدف تم اعتماد دليل الحسابات القومية لألمم المتحدة منذ
ر
عاما ومراجعته ف عام  1993و .2008ويقدم هذا الدليل رشح مفصال لكل ما ينبغ
القيام به من اجل ايجاد تقديرات أقرب اىل الواقع من حيث شمولية القيم المقدرة
وتمثيل كل األنشطة االقتصادية ف مجموعة من المجاميع تمثل وزن ومساهمة كل
الوكالء االقتصادين.
تعتب سنة األساس ف الحسابات القومية نقطة انطالق منها تحدد البنية الهيكلية
ر
لالقتصاد وفيها تضبط العوامل الفنية لكل المنتجات وفروع األنشطة االقتصادية ،فسنة
تعتب صورة نمطية للهيكلة االقتصادية لبلد ما وف قت ما .ان انشاء بنية هيكلية
األساس ر
جديدة لالقتصاد تتطلب القيام بجملة من العمليات اإلحصائية واستخدام مصادر
بيانات من اجل فهم األنماط االستهالكية للوكالء االقتصادين وطبيعة الروابط ربي فروع
ر
الخارج .ومن اجل تحقيق هذا الغرض
األنشطة المختلفة وعالقات االقتصاد مع العالم
يعتمد المحاسبون القوميون عىل جمع كل المعلومات الالزمة للقيام بهذه العملية فمن
هذه المعلومات ما هو متوفر ف مصادر البيانات اإلدارية واألخر يتطلب انجاز مسوح
إحصائية خاصة بها.
ً
فف موريتانيا ر
نشت الحسابات القومية وفقا لنظام الحسابات القومية لألمم المتحدة
لعام  1993متخذتا سنة  1998سنة أساس لها وتم تحديث قاعدتها حسب نظام 2008
ف سنة  2017من خالل  2004كسنة أساس جديدة.
وتعتب الفبة ربي  1998و2004
ر
لتغب سنة األساس فيما تقبح شعبة االحصاء ف األمم المتحدة
فبة طويلة بنسبة ر
التغيبات الهيكلية ف االقتصاد بشكل
تحديث سنة األساس كل خمس سنوات اللتقاط
ر
أفضل.
وف هذا الصدد قام مؤخرا المكتب الوطت لإلحصاء ف انجاز عملية تحديث ومراجعة
قاعدة الحسابات القومية وموائمتها مع نظام الحسابات القومية لعام  .2008واستهلت
عملية تحديث قاعدة الحسابات القومية السنوية بأعداد سنة أساس جديد باستخدام
تطبيق  ERETESالذي يوفر منهجية مرنة للقيام بكل االعمال الالزمة لإلنتاج جدول
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العرض واالستخدام وجدول الحسابات الجارية والباكمية للقطاعات المؤسسية ،وتم
اختيار سنة  2014كسنة اساس .ومكنت هذه المراجعة لسنة األساس من زيادة الناتج
الداخىل الخام ب  % 22.7مقارنة مع مستواه ف الحسابات القديمة ،هذه الزيادة ناتجة
غب المصنفة وذلك عائد اىل
ف معظمها  % 18.2اىل زيادة تغطية المصادر لألنشطة ر
غب المصنف المنجز عام ،2017
دمج بيانات المسح الوطت حول التشغيل والقطاع ر
وتقدر مساهمة تغطية القطاع المصنف ف الزيادة ب  ،% 3.3بينما تعود  % 2.7اىل
التغبات نظام .2008
تطبيق
ر
تعب عن الواقع
من خالل االرتباط الوثيق ربي توفر بيانات كافية وشاملة وإيجاد تقديرات ر
الكثب من الوقت واالعمال تمكن من تحديد
فان اعداد سنة أساس جديد يتطلب
ر
مستويات لتقديرات مجاميع االقتصاد الكىل لها كنقطة انطالق للسلسلة الزمنية .وبرغم
الكثب من المعالجات والتقديرات فأنها لم
من كون اعمال اعداد سنة األساس تتطلب
ر
الباحثي لك تمكن المهتمون من الحصول عىل
تحظ قط بالقدر الكاف من اهتمام
ر
رشوح تساعد ف فهم الموضوع.
يقدم هذا البحث جرد للمراحل المختلفة من اجل إنجاز سنة أساس جديدة من رشح
تغب سنة االساس اىل استعراض لمصادر البيانات
للخطوات
التحضبية قبل الدخول ف ر
ر
لتغبات نظام
المتوفرة وتوضيح للخطوات العملية من اجل اعداد سنة وتحديد
ر
الحسابات القومية لعام  2008الت أمكن تطبقها وكيفية اجراء المقارنات الرصورية
للمصادر من اجل معرفة نوع وشموليه المعلومات الت تحتوي ها واستعراض أفضل
الطرق للحصول عىل تقديرات واقعية وشاملة ممثلة لكل الوكالء االقتصادين عىل شكل
مجاميع محاسبة طبقا لتوصيات نطام .2008

 .2تشخيص الحسابات القومية القديمة:
التحضبية الت يجب القيام بها من طرف الفريق
تعتب من اول االعمال
ر
عملية التشخيص ر
المحاست .هو عبارة عن تدقيق المنهجيات والطرق المتبعة ف تقديرات مجاميع
ر
الحسابات القومية القديمة من اجل معرفة مستوي تطبيق نظام الحسابات القومية
لسنة  1993ودرجة تغطية المصادر للوحدات االقتصادية الت ينبغ ان تشملها
التقديرات وكيفية والوج اىل المعلومات ومحتوى ونوعية المعلومات المتوفرة ف
المصادر وإحصاء األخطاء الموجودة ف المنهجيات ومدى قدرة النظام االحصان إلنتاج
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بيانات طبقا للمعاير الدولية يمكن االعتماد عليها من اجل تلبية المعاير المطلوبة من
قبل نظام الحسابات القومية 5لعام .2008
ولقد مكنت عملية التشخيص من معرفة الوضعية الحالية للمنهجية المتبعة ف كل
األنشطة االقتصادية ف الحسابات القديمة نواقصها ومعرفة ما يجب القيام به ف
الحسابات الجديدة ومعرفة اإلجراءات الت ينبغ القيام بها ف المستقبل من اجل القيام
بالتحسينات الرصورية ف المستقبل ومدى تطبيق النظام القديم وحاجة المحاسبون
القوميون اىل التكوينات.

 .3الخطوات العملية إلنجاز سنة أساس عىل تطبيق :ERETES
تعتمد منهجية العمل ف استحداث سنة أساس جديدة ف الحسابات القومية عىل
الخطوات التالية:
 .1اعداد سنة األساس حسب النظام القديم من اجل التمكن من معرفة محتوي ومدى
تأثبات مراجعة قاعدة الحسابات القومية يتم اعداد السنة الت يفبض ان تكون
ر
النظامي.
سنة أساس عىل
ر
 .2اجراء تشخيص شامل للحسابات القديمة كما هو مفصل سابقا تشمل عملية
تشخيص المنهجيات والمصادر من اجل فهم النواقص واألخطاء ومدى تطبيق
توصيات النظام القديم.
 .3تحديد شكل وحجم الحسابات القومية الت يراد القيام بها بناء عىل التشخيص
ر
المشف عىل الحسابات
االنف ذكره ومؤامة حجم العمل وقدرة وتكون الفريق
القومية ،وذلك من خالل خريطة طريف تحدد اهداف وخطوات ر
مشوع مراجعة
الحسابات القومية.
 .4تكييف تصنيفات األنشطة والمنتجات مع احتياجات النظام اإلحصان الوطت من
خالل موائمتها مع التصنيفات الدولية من اجل ابراز خصوصية االقتصاد الوطت
وذلك من خالل هيكل تصنيف متماسك ومتناسق للنشاط االقتصادي عىل أساس
مجموعة من المفاهيم والتعاريف والمبادئ وقواعد التصنيف المتفق عليها دوليا
ا
ً
إطارا متكامًل يمكن من خالله تجميع البيانات االقتصادية ومعالجتها
ولجعله
ر
ونشها ف شكل يتكيف مع احتياجات التحليل واإلدارة االقتصادية وتكيف هذه

 5نظام األمم المتحدة للحسابات القومية لعام .2008
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التصنيفات مع واقع حال فريق الحسابات القومية من اجل التحكم 6ف حجم
العمل.
 .5تحديد توصيات نظام الحسابات القومية الت يمكن تطبيقها وه عملية تتطلب
الكثب من النقاش ربي المحاسبون القوميون واطر القطاعية المنتجة للبيانات
ر
ر
وخباء الشكان الفنيون.
ر
 .6احصاء جميع مصادر البيانات الالزمة لمراجعة الناتج المحىل اإلجماىل وه من اهم
نوعي من المعلومات النوع األول عبارة عن
المراحل وأصعبها فه تعتمد عىل
ر
معلومات إدارية منتجة من طرف قطاعات حكومية ويجب البحث معها ف وجود
المنتجي لهذه البيانات
وشكل البيانات من خالل عقد اجتماعات تقنية مع جميع
ر
من أجل إنشاء آليات للتحقق من مدى موائمة البيانات للمعاير المطلوبة دوليا
صحة البيان .اما النوع ألخر ف هو يتمثل ف تحديد وبرمجة المسوحات اإلضافية
يتعي القيام بها.
الت ر
 .7معالجة البيانات الواردة ف المصادر وتهدف هذه العملية ف إعطاء كل معلومة
اإلحصائية مجموعة من التصنيفات تسمح بإدخالها ف قاعدة البيانات ،ERETES
حيث يتم معالجة كل مصدر عىل حد وتصنيف المعلومات الواردة فيه بإعطاء كل
معلومية مجموعة من الرموز تسمح بتصنيف شكل العملية االقتصادية [مخرج
التسعبة المستخدمة ف البيانات [باألسعار جارية
واردات صادرات ...الخ] وشكل
ر
باألسعار الثابتة السنة الماضية] ...الخ.
 .8القيام بالمسوحات البنيوية بهدف بناء المصفوفات الالزمة من الهوامش تجارية
ونقل والرصائب واالستهالك الوسيط.
 .9تكوين الفريق ر
المشف عىل الحسابات القومية من خالل دورات تكوينية واسفار
لبعض الدول الت قامت بتحديث قاعدة الحسابات القومية حسب نظام .2008
 .10اعداد سنة األساس حسب النظام الجديد وف هذه المرحلة يتم معالجة المصادر
وإدخالها اىل  ERETESوالقيام بالخطوات الت ه مبينة ف البحث من تحكيم اوىل
غب ذلك.
للمصادر ومقارنات وتوازن العرض والطلب وحساب فروع األنشطة اىل ر

 6التحكيم عىل القيم هو عبارة عن إضافة قيمة ف قاعدة البيانات  ERETESليست معطاة من مصدر ووه
ناتجة عن اما تكملة القيم المصدرية من اجل الحصول عىل مجموع يشمل كل الوحدات او تصحيح خطاء او
إضافة قيمة يجب احتسابها.
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 .11اعداد السنة الجارية بعد االنتهاء من سنة األساس يعمل عىل اعداد لسنة الجارية
الموالية بنفس الطريقة الت تم بها اعداد سنة األساس من اجل تثبيت القيم المقدرة
لمجاميعها وتصحيح لألخطاء فيها.
تأثب مراجعة الحسابات القومية عىل كل المجاميع بعد التأكد من تصحيح
 .12حساب ر
تأثب المراجعة عىل
األخطاء الت تحتوي ها سنة األساس بعد مراجعتها يتم حساب ر
تأشب
النظام القديم ومعرفة اسباب
التأثب ومن الفروض أعداد جدول يحدد حجم ر
ر
كل العوامل االنف ذكرها ف التشخيص كالتغطية والمصادر الجديدة وتصحيح
وتغب المنهجية.
األخطاء ر
 .13ربط السلسلة الزمنية للحسابات القومية الجديدة بعد االنتهاء من سنة األساس
والسنة الجارية يتم اعداد السلسلة الزمنية من اجل وضع سنة األساس ف اطارها
ر
ومؤشات األسعار
التغبات الت طرأت عىل المنهجية
الزمت وذلك باالعتماد عىل
ر
واالحجام والقيم للسلسلة القديمة لكل مجاميع الحسابات القومية.
وتمكن مراجعة السلسلة الزمنية من معرفة نسب النمو االقتصادي السنوية وتقديرات
مستوى مجاميع الحسابات القومية وكل ر
مؤشات االقتصاد الكىل ر
للمستخدمي
ونشها
ر
من حكومة ر
وغبهم من اجل تحديث بياناتهم طبقا األرقام
ومالي
فني
وباحثي ر
ر
ر
وشكاء ر
الجديدة.

الت أمكن تطبيقها يف سنة األساس:
 .4تغيات نظام  2008ي

تغبات 7نظام  2008يتم إدخالها ف منهجية سنة األساس
بعد دراسة كيفية معالجة ر
التغبات التالية:
تبي قابلية تطبيق
ر
الجديدة ر
غب ر
مباشة عىل القروض والودائع
 حساب خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة رفقط عندما تكون هذه القروض والودائع مقدمة ،أو مودعة لدى او بواسطة
المؤسسات المالية.
 تم حساب انتاج خدمات الوساطة المالية عن القروض ( )yLوالودائع ( )yDفقط،وذلك باستخدام سعر مرجغ عىل افباض أن هذه القروض والودائع تحدد أسعار
الفائدة لكل منهما عىل التواىل ،انتاج خدمات الوساطة المالية وفقا للصيغة
)rL - rr) yL + (rr - rD) yD
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 السعر المرجغ يستمر كما هو ال يشمل بنود خدمات وقد تكون هناك راشاك لألسعارمرجعية مختلفة لكل نوع من عمليات عىل القروض وعىل الودائع.
(المقرضي او
المستخدمي
 استهالك خدمات الوساطة المالية تم توزيعه ربير
ر
ضي) عىل استهالك ،وسيط ،واستهالك االشي ،وصادرات.
المقب ر
تعتبها حيازة لخدمات جماعية
غب السوقية للبنك المركزي مع ر
 تصنيف االنشطة ربواسطة الحكومية العامة مع تحويالت مقابلها من البنك المركزي إىل الحكومة
غب الحياة باستخدام التعويضات واألقساط
 حساب انتاج خدماتالتامي عىل ر
ر
المعدلة.
 -معالجة نظم التسليح كأصول منتجة وصنفت عىل حدة،

الت تم االعتماد عليها:
 .5مصادر البيانات ي
تقدم مصادر البيانات بمختلف انواعها مجموعة من المعطيات حول القيم والكميات
ر
والمؤشات ويتطلب التعامل معها نوع من المهارة ف تصنيفها وفهم محتوها،
واألسعار
وتفرض منهجية اعداد الحسابات القومية حسب نظام  2008جملة من العوامل يجب
مراعاتها من اجل معالجتها طبقا لضوابط هذا النظام .ويتح برنامج  ERETESتخزين
البيانات الواردة من كل المصادر وإضافة او نزع قيمة منها واليها من اجل موائمتها مع
طريقة الحساب المعتمدة ف الحسابات القومية.
وبعد البحث عن مصادر البيانات تم اعتماد عىل ما يقارب  66مصدر تقسم اىل 6
مسوحات و 4ر
مؤشات يتم انتاجها من طرف المكتب والبقية ه عبارة عن مصادر
إدارية.
 مصادر المسوحات اإلحصائية:كبب جدا
تعتب المسوحات وسيلة لتقدير ظاهرة ما لوحدة إحصائية عدد عنارصها ر
ر
فنلج اىل انجاز مسح عىل عينة معينة وتعمم
بحيث يصعب حسابه ف وقت قياس ر
النتائج عىل كل الوحدة اإلحصائية .من اجل انجاز سنة األساس الجديدة تم االعتماد
نوعي من المسوحات النوع األول هو عبارة عن مسوحات خاصة بسنة األساس
عىل
ر
والثان يمثل مسوحات دورية تنجز من طرف الحكومة الموريتانية حول العمل والقطاع
غب المصنف واالستهالك االشي والحصاد الزراع.
ر
وبخصوص النوع األول من المسوحات حيث يقوم المحاسبون القوميون بعمل جملة
تحسي تغطية بيانات بعض القطاعات الت ليست ممثلة بشكل
من المسوحات بهدف
ر
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جيد ف الحسابات القديمة او من اجل تجديد البنية الهيكلية للحسابات الجديدة مثل
مصفوفة االستهالك الوسيط لفروع االنشطة ومعدالت الهامش عىل المنتجات
ومعدالت الرصيبة عىل السلع والخدمات.
ف إطار اعداد سنة األساس الجديدة تم انجاز مجموعة من المسوحات الخاصة ببعض
األنشطة االقتصادية ،فقد تم القيام بمسح حول مخرجات وبنية االستهالك الوسيط
غب المغطاة جيدا ف الحسابات القديمة .يقدم
واالسعار لجملة من األنشطة االقتصادية ر
الجدول التاىل توضيحات حول طبيعة والهدف كمسح وكيفية التقدير:
جدول ( )1يبي المسوحات الخاصة بسنة األساس
المسح
مسح حول
المدارس
والجامعات
الخصوصية
مسح المصحات
الصحية
والمخابر الطبية
الخصوصية

العينة المستهدفة
 100مدرسة
خصوصية وكل
الجامعات ومراكز
التكوين المهت ف
نواكشوط
كل المصحات
والمخابر
الخصوصية ف
نواكشوط

مسح حول
رشكات الصيد

كل رشكات الصيد
ف نواكشوط
ونواذيبو

مسح حول
الصيد القاري

البك
إحصاء ر
المائية الت تحتوي
عىل السمك
العاملي
واحصاء
ر
فيها وتوزيعهم
حسب االنشطة
إحصاء الوحدات
الصناعة التقليدية
للمنتجات الصيد

مسح الصناعات
التحولية
التقليدية
لمنتجات الصيد

الهدف من المسح
تقدير المخرجات
واالستهالك الوسيط
واألسعار ورواتب العمال
والرصائب عىل االنشطة
تقدير المخرجات
واالستهالك الوسيط
واألسعار ورواتب العمال
والرصائب عىل االنشطة
فك االرتباط ربي ر
الشكات
العاملة ف مجال الصيد وتلك
الت تقوم بالتصنيع ف تقدير
المجاميع التالية :المخرجات
واالستهالك الوسيط
واألسعار ورواتب العمال
والرصائب عىل األنشطة
تقدير المخرجات
واالستهالك الوسيط
واألسعار ورواتب العمال

تقدير المخرجات
واالستهالك الوسيط
واألسعار ورواتب العمال
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تقدير المخرجات من السعر
المحسوب ف المسح مرصوب
ف عدد تالميذ التعليم
الخصوص المنشور ف دليل
االحصائيات لوزارة التعليم
الحصول عىل الئحة محينه من
المصحات والمخابر الناشطة.
من اجل تقدير المخرجات
واالستهالك الوسيط ورواتب
العمال والرصائب عىل األنشطة
الحصول عىل الئحة محينه من
رشكات الصيد عاملة ف مجال
الصيد والتصنيع.
تقدير المخرجات واالستهالك
الوسيط ورواتب العمال
والرصائب عىل األنشطة لكل
نشاط عىل حد.
الحصول عىل تقديرات للصيد
القاري لألول مرة ف الحسابات
القومية وتقدير مساهمته ف
الدخل القوم والتشغيل

الحصول عىل تقديرات لهذه
الوحدات وتقدير مساهمته ف
الدخل القوم والتشغيل
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الهدف من المسح

كيفية تقديرات المجاميع

المسح
مسح حول
مكاتب تحويل
االموال

كل مكاتب الرصف
ف نواكشوط

مسح حول
مؤسسات
الصحافة

كل القنوات
الخاصة والمواقع
االلكبونية
والجرائد نواكشوط

تقدير الهوامش المكتسبة من
بيع العمالت وتقدير كل من:
االستهالك الوسيط واألسعار
ورواتب العمال والرصائب
عىل األنشطة
تقدير المخرجات
واالستهالك الوسيط
واألسعار ورواتب العمال
والرصائب عىل االنشطة

تقدير المخرجات واالستهالك
الوسيط ورواتب العمال
والرصائب عىل األنشطة مكاتب
رصف العالت.

مسح حول
مؤسسات الت ال
تهدف اىل الرب ح

كل األحزاب
السياسية
ومنظمات
المجتمع المدن
والمنظمات
العمالية

تقدير المخرجات
واالستهالك الوسيط
واألسعار ورواتب العمال

تقدير المخرجات واالستهالك
الوسيط ورواتب العمال
والرصائب عىل األنشطة
المؤسسات العاملة ف
الصحافة.
تقدير المخرجات واالستهالك
الوسيط ورواتب العمال.

المصدر :اعداد الباحث

ان االعداد الجيد لسنة األساس يتوقف عىل ايجاد معلومات وافرة ودقيقة حول
مصفوفات االستهالك الوسيط والرصائب عىل المنتجات ومصفوفات الهوامش عىل
السلع ،حيث يقدم المسح حول االستهالك الوسيط جمع بيانات تكاليف التشغيل ،اما
الرصائب فمعلومات اإلدارة العامة للرصائب ومعلومات الجمارك تعظ توزيعا للرصائب
حسب المنتجات واألنشطة واالجور ،وبنسبة للهوامش فيجب القيام بمسح حول
هوامش النقل والتجارة من اجل معرفة طريقة توزي ع السلع والبضائع ف السوق.
الجدول  :2حول المسوحات البنيوية يف سنة األساس :2014
المسح
مسح حول
هوامش
التجارة
والنقل
مسح حول
االستهالك
الوسيط لكل
االنشطة

العينة المستهدفة
عينة من نقاط البيع
بالجملة والفرد
والموردين من نقاط
البيع المعتمدة لدي
عدادي ر
مؤش االسعار
ملفات ر
الشكات عند
اإلدارة العامة لرصائب

الهدف من المسح
معرفة النسبة الت يحصل عىل
والقائمي عىل نقل
التجار
ر
البضائع عىل كل سلعة

معرفة طبيعة ومستوي
استهالك األنشطة االقتصادية
من السلع والخدمات الوسيطة
وتقدير العول البجيحية
للمواد األولية المستخدمة ف
انتاج السلع والخدمات

المصدر :من اعداد الباحث
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انطالقا من الفرق ربي سعر
ر
الشاء وسعر البيع يمكن
تحديد نسبة الهوامش لكل
من الموردين والباعة بالجملة
والفرد
جمع وتصنيف االستهالك
الوسيط لكل األنشطة
وحساب نسبة االستهالك
الوسيط لكل نشاط بالنسبة
اللمخرجات

العدد الثان ر
عش 2021 -

مجلة العلوم اإلحصائية

اما النوع االخر من المسوحات فهو ينجز بشكل دوري من طرف الحكومة الموريتانية
من اجل تقيم سياساتها ف محاربة الفقر وتحقيق اهداف التنمية او من اجل تقدير
بيانات األنشطة الزراعية او ر
البوة الحيوانية.
مسحي تم انجازهما مؤخرا من
فلقد تم االعتماد ف انجاز سنة األساس الجديدة عىل
ر
طرف المكتب الوطت لإلحصاء وهما المسح الدائم حول الظروف المعيشة للسكان
غب المصنف حيث انجز األول عام  2014واالخر
والمسح الوطت حول الشغل والقطاع ر
عام  2017والمسح الدائم حول االش الممارسة للزراعة والمنجز من طرف وزارة التنمية
الريفية.
حيث يقدم المسح بيانات حول الظروف المعيشية وتقديرات االستهالك االشي
غب المصنف فيقدم
والتحويالت من واىل االش ،اما المسح حول الشغل والقطاع ر
تقديرات لكل من عدد العمال ف األنشطة االقتصادية ونسبة البطالة ومخرجات
غب المصنفة.
واالستهالك الوسيط والرواتب والرصائب عىل األنشطة لجل األنشطة ر
يقدم المسح الزراع توقعات حول حبوب الذرة الرفيعة والدخن والذرة والقمح واألرز
للفب رتي تتم فيهما الزراعة من أكتوبر اىل مارس ولشهري يونيو واغسطس .اما مسح
الخاص بالخرصوات والمنجز من طرف وزارة التنمية الريفية فيقدم تقديرات حول انتاج
الخرصوات
ر
 مصادر البيانات لمؤشات:هذا النوع من المصادر منتج عادة من طرف أجهزة اإلحصائية 8وه توفر معلومات
ر
المؤشات الت تتعلق
المستهلكي واإلنتاج الصناع وسعر البناء فضال عن
حول أسعار
ر
بالنمو الديموغراف.
 المصادر اإلدارية:تختلف المصادر اإلدارية باختالف القطاعات المنتجة او المجمعة لها فه ف الغالب
تحتوي عىل معلومات عن النفقات واإلنتاج واألجور والرصائب ،ومن اجل االعداد الجيد
لسنة األساس الجديدة تمت مراجعة كل المصادر اإلدارية والبحث عن مصادر جديدة
إلدخالها ف الئحة المصادر المعتمدة من طرف الحسابات القومية.
وفيما يىل سيتم التعريف بمحتوى هذه المصادر ومدى مساهمتها ف إيجاد قيم يمكن
استخدامها من طرف المحاسبون القوميون:

8

الموقع الرسم للمكتب الوطت اإلحصاء www.ons.mr
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وبالنظر اىل المصادر المتوفرة فيمكن توزيعها حسب معاير متعددة كالجهة الحكومية
المنتجة لها او حسب نوعية المعلومات الت توفرها او حسب األنشطة االقتصادية
ومن أجل توضيح ر
أكب الستخدام هذه المصادر اإلدارية ف سنة األساس فيمكن تقسمها
اىل ثالث مجموعات المجموعة األوىل تمثل مصادر بيانات اإلدارة المركزية او الحكومة
والثان مصادر تخص ر
الشكات والنوع الثالث مصادر من الهيئات الرقابية:
 oالمصادر الموفر لبيانات اإلدارة المركزية او الحكومية:
تم االعتماد ف اعداد سنة األساس عىل عدة مصادر حكومية تغظ بياناتها االنفاق
والواردات الحكومية من إدارة مركزية وبلديات ومؤسسات عمومية وسيتم استعرض
هذه المصادر مع توضيح نوعية المعلومات الت توفرها ومدى تغطيتها وتداخلها.
▪ اإلدارة العامة للميانية -تسي ميانية الدولة :يوفر هذا المصدر كل المعلومات
للمبانية وترد للمكتب
المتعلقة
مبانية الدولة وهو معد من اإلدارة العامة ر
بتسيب ر
ر
الوطت لإلحصاء عىل شكل ملف اكسل وتضم نفقات لكل الوزارات من أجور
واستهالك لسلع وخدمات وتكوين راس مال ثابت كما توفر اإلعانات المقدمة من
الدولة اىل المؤسسات العمومية والدعم المقدم من اجل تخفيض أسعار بعض
المواد األساسية .ويتداخل هذا المصدر مع بيانات الواردة ف الحالة المالية
للمؤسسات العمومية وهو ال يغظ الضمان االجتماع والصج وال يشمل نفقات
الدولة الممولة من المصادر الخارجية.
للمبانية
▪ اإلدارة العامة للميانية -احصائيات عمال الدولة :توقر اإلدارة العامة ر
العاملي ف القطاع الحكوم ويجب مقارنتها مع مصادر
بيانات حول عدد العمال
ر
اخرى من اجل التأكد من شموليتها.
العموم والتعاون االقتصادي -ميانية االستثمار الممولة
▪ اإلدارة العامة االستثمار
ي
وفب المواد ف وزارة االقتصاد المعلومات حول
من المصادر الخارجية :تعد إدارة ت ر
نفقات المشاري ع الممولة من الخارج وه تحتوي عىل أجور ونفقات سلع وخدمات
مبانية الدولة.
وتكوين راس ثابت وهو مصدر مكمل لمصد ر
9
▪ اإلدارة العامة للخزينة -جدول العمليات المالية لدولة :جدول العمليات المالية
عبارة عن وثيقة رسمية تعد من طرف اإلدارة العامة للخزينة ويوفر معلومات حول
وغب الرصيبة وكذلك نفقات الدولة من اجور ونفقات سلع
االيرادات الرصيبة ر
 9الخزينة العامة لدولة www.tresor.mr
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▪

▪

▪

▪

▪

ويتمب هذا
وخدمات وتكوين راس المال الثابت وكل اإلعانات المقدمة من الدولة
ر
الجدول بكونه يستخدم كإطار يتم من خالله تحديد مستويات الرصائب بكل أنواعها
مثال الرصائب عىل السلع والخدمات وه عنرص مهم ف الناتج المحىل الخام.
اإلدارة العامة للخزينة -نفقات وارادات البلديات :تقدم اإلدارة العامة للخزينة ف
وزارة المالية البيانات المجمعة عن نفقات وايرادات البلديات حيث تشمل النفقات
األجور وتكاليف السلع والخدمات وكذلك االنفاق عىل راس المال الثابت وف جانب
االيرادات يمكن معرفة الرسوم البلدية وتحويالت المتحصل عليها من الدولة
وغبها .يوفر هذا المصدر بيانات شاملة عىل البلديات بحكم كونها مجمعة من
ر
لتسب البلديات.
التقارير النهائية
ر
إدارة الوصاية المالية -الحالة المالية لمؤسسات الدولة المعدة من إدارة الوصاية
المالية :تجمع إدارة الوصاية المالية ف وزارة المالية كل البيانات المتعلقة
بالمؤسسات العمومية وتوفر معلومات حول نفقات وإيرادات المؤسسات
العمومية وتتداخل المعلومات المتعلقة باإلعانات الممنوحة من الدولة اىل
مبانية الدولة ويضاف لها الموارد
المؤسسات العمومية من المعلومات الواردة ف ر
الذاتية لهذه المؤسسات.
االجتماع :يقدم التقرير السنوي لصندوق
الحالة المالية لصندوق الضمان
ي
الضمان االجتماع الحالة المالية لصندوق من مساهمات العمال واشباكات
المعاش للمتقاعدين والتعويضات المدفوعة ونفقات الصندوق من أجور وتكاليف
سلع وخدمات وراس مال ثابت وهو تقرير نهان ويوفر معلومات شاملة وكافية حول
الضمان االجتماع.
التامي
الصح :يتطرق التقرير السنوي لصندوق
الحالة المالية لصندوق التامي
ر
ي
الصج بالتفصيل اىل الحالة المالية للصندوق من إيرادات الصندوق من مساهمات
وفوائد ونفقات من تعويضات وأجور وتكاليف سلع وخدمات ونفقات عىل تكوين
راس المال الثابت وتعت رب هذه المعلومات شاملة ونهائية.
الغذائ :تقدم مفوضية االمن
الحالة المالية لمفوضية االمن لمفوضية االمن
ي
الغذان للمكتب ملف اكسل يحتوي عىل إيرادات ونفقات المفوضية حيث تمثل
إيراداتها ف بيع الحبوب وبعض الخدمات األخرى والنفقات ه عبارة عن اجور
وتكاليف السلع والخدمات وكذلك االنفاق عىل راس المال الثابت .ويعظ هذا
المصدر تفصيل لإليرادات الذاتية للمفوضية وه معلومات مكملة لما يقدمه
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مبانية الدولة الذي يعظ التحويالت الممنوحة من الدولة للمفوضية
تسب ر
مصدر ر
المبانية.
فقط .فهو إذا مصدرا مكمال
لتسب ر
ر
ر
▪ صندوق اإليداع والتنمية :ينش صندوق اإليداع والتنمية تقريرا سنويا عىل موقعه
االلكبون ويتضمن المعلومات الرصورية للمحاسبة القومية من قروض وودائع
وإيرادات الصدوق وتكاليف التشغيل وتكوين راس المال الثابت.
وتعتب بيانات
ر
الصندوق جزء من بيانات القطاع الماىل اىل جانب البيانات المجمعة من طرف
البنك المركزي الموريتان والت سيتم تفصيلها الحقا.
الموريتائ :يقدم التقرير 10السنوي للبنك المركزي
▪ التقرير السنوي للبنك المركزي
ي
والمنشور عىل الموقع االلكبون للبنك معلومات ع الحالة االقتصادية والمالية
ومبان وحساب تشغيل البنك المركزي والبنوك األولية ومؤسسات
لدولة
ر
الصغبة كما يقدم كذلك بيانات عن الكتلة النقدية والسوق المالية
التمويالت
ر
والرقابة المرصفية.
 oالمصادر الت تخص بيانات ر
الشكات:
ي
ر
تعتب المصادر الت تقدم معلومات عن الشكات من اهم المصادر بحكم توفرها عىل
ر
كببة ومتشعبة من الوحدات االقتصادية العاملة ف انتاج
المعلومات لمجموعة ر
السلع والخدمات الرصورية لالستهالك واستمرار عجلة االنتاج .ويمكن الحديث عن
المشمولي فيها.
اهم مصادر من خالل حجم ونوع المعلومات الت توفرها وطبيعة
ر
▪ اإلدارة العامة لضائب  -التضيحات الضيبية واإلحصائية ر
لشكات :ترابط فرقة
من وكالء المكتب الوطت لإلحصاء ف مقر اإلدارة العامة لرصائب لعدة أشهر كل
سنة من اجل جمع بيانات ر
الشكات المتوفرة ف ملفاتها لدى مصالح الرصائب ويمثل
هذا المسح العمود الفقري للبيانات الت يتم جمعها عن ر
الشكات من حيث عدد
توفب معلومات عن جل
الوحدات الت يشملها وتفصيل بياناتها ومساهمتها ف
ر
لمبانيات ر
الشكات وحسابات
األنشطة االقتصادية .فهو عبارة عن مسح شامل ر
تشغيلها ويمكن الحصول عىل ايرادات ر
وتغب مخزونها
الشكات اي توفر ارقام اعمالها ر
وتكاليف تشغيلها من مواد اولية وسلع وخدمات وأجور عمال ورصائب .وبرغم من
كبب من ر
الشكات االن قد يفتقد لبعض رشكات موجودة
توفر معلومات عن عدد ر
وبي
عىل ارض الواقع وال توجد لها بيانات عند الرصائب كما ان يوجد تداخل بينه ر

10

البنك المركزي الموريتان – التقرير السنوي www.bcm.mr/rapport-annuel-
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مصدر الحالة المالية لمؤسسات العمومية نظرا اىل ان بعضها توجد له ملفات
رصيبة ومن بينها المصادر الت سنتحدث عنها فيما يىل.
▪ التقرير السنوي ر
ر
ر
لشكة الوطنية للصناعة والمناجم :تنش الشكة الوطنية
للصناعة والمناجم عىل موقعها اإللكبون 11تقريرها السنوي حيث يفصل ارقام
عمل ر
والتغب ف المخزون.
العاملي
الشكة وتكاليف التشغيل وعدد
ر
ر
▪ التقرير السنوي ر
لشكة الموريتانية للكهرباء :تزود ر
الشكة الموريتانية للكهرباء
المكتب الوطت اإلحصاء بتقرير مفصل حول إيرادات ر
الشكة ونفقاتها بطريقة
مفصلة ،ووافية ،ولكن توجد وحدات انتاج للكهرباء ليست مشمولة ف هذا التقرير
وسوف يتم تفصيلها الحقا.
▪ التقرير السنوي ر
ر
للشكة الوطنية للماء :يقدم تقرير الشكة الوطنية للماء معلومات
مبانية ر
الشكة وحساب تشغيلها وه ليست المصدر الوحيد لإلنتاج الماء
حول ر
فهناك وحدات اخرى تم دمجها وسيتم الحديث عنها فيما بعد.
▪ التقرير السنوي لميناء الصداقة يف نواكشوط :يقدم تقرير 12ميناء الصداقة
معلومات حول الحالة المالية للميناء من إيرادات وتكاليف وعدد عمال ورصائب كما
يفصل ف البيانات اإلحصائية حول أنشطة الميناء من عدد الحاويات والسفن
ر
كمؤشات من قبل الحسابات القومية.
والسيارات وه معطيات يمكن استخدامها
▪ التقرير السنوي لميناء نواذيبو المستقل :يقدم تقرير ميناء نواذيبو المستقل نفس
المعلومات الت ورد ذكرها ف فقرة ميناء الصداقة وجمع معطيات الميناءين يوفر
أرقاما شاملة ألنشطة الموان ف موريتانيا.
 oالمصادر المقدمة من هيئات الرقابة والوصاية:
تجمع الهيئات الرقابية والوصاية ف الدولة البيانات لبعض الوحدات االقتصادية بحكم
الرقان وهذه البيانات تم استخدامها ألول مرة ف سنة األساس الجديدة وه
دورها
ر
بيانات تخص قطاعات بعينها ومن اهم هذه المصادر.
▪ إدارة المصار المائية والمحيطات :تجمع إدارة المصادر المائية والمحيطات
البيانات حول الكميات المصطاد ف المحيط األطلس من عدة مصادر من بينها
بيانات ترد من خفر السواحل بشكل يوم وه عبارة عن ترصي ح البواخر المرخصة
للصيد ف المياه اإلقليمية الموريتانية .وه بيانات مبهمة وتفتقر ف بعض األحيان

11
12

ر
الشكة الوطنية لصناعة والمناجم snim.com .www
ميناء نواكشوط المستقل www.port-nouakchott.com
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▪

▪

▪

▪

الوضوح والسبب هو عدم الشمولية ف بعص األرقام فقد تجد رقم بالنسبة لسنة
غب مكتملة وتتم مقارنته مع المصادر
وهو ف الواقع ينقصه عدة أيام او أشهر ر
االخرى لمعرفة مدى شموليته.
ر
الشكة الموريتانية تسويق اال سماك :ر
الشكة الموريتانية لتسويق األسماك 13مكلفة
حسب القانون ببيع األسماك وتصديرها اىل الخارج وه توفر بيانات حول
الصادرات السمكية باألطنان وبالدوالر األمريك واالوقية وتفصل ربي السمك
المحفوظ عىل البواخر والذي هو مخزن عىل اليابسة .وتستخدم بيانات هذا
المصدر من اجل تحديد السعر وتدخل مع البيانات األخرى ف التحكيم من اجل
تحديد التقديرات المناسبة حسب الظرفية.
14
الموريتائ لبحوث المحيطات :ينجز المعهد الموريتان لبحوث
المعهد
ي
المحيطات مسح شامل ف نقاط تفري غ سفن الصيد التقليدي عىل طول الشاطت
الموريتان ويوفر هذا المسح بيانات حول الكميات المصطاد واسعارها وقد تتداخل
هذه البيانات مع البيانات المجمعة من إدارة الموارد المائية والمحيطات.
سلطة تنظم االتصاالت :تعت سلطة تنظيم االتصاالت 15يلعب دور الحكم ربي
توفب خدمة االتصاالت والسهر عىل مدى تطبق القانون ر
وتشف
الوكالء
العاملي ف ر
ر
تسب رسوم مفروضة عىل االتصاالت وستثمرها ف الخدامات األساسية من ماء
عىل ر
ر
وكهرباء ف الوسط الريف وبحكم هذه االدوار تنش تقريرا سنويا يحتوي عىل حساب
تشغيل ر
الشكات العاملة ف مجال االتصاالت ومعلومات إحصائية عن خدمات
االتصال وحساب تشغيل مجمع الوحدات المنتجة للماء والكهرباء .يوفر التقرير
تعتب جزء من
بيانات وافية عن االتصاالت وكذلك عن خدمات الماء والكهرباء ر
اإلنتاج الوطت تضاف اىل مصادر اخرى.
16
الكثب من البيانات عن البنك
الموريتائ :يوفر البنك المركزي
البنك المركزي
ر
ي
ومبان
والبنوك األولية ومؤسسات التمويالت
الصغبة ومكاتب رصف العموالت ر
ر
المدفوعات وهذه البيانات تتوزع ربي المصادر التالية:
• الحالة المالية للبنوك األولية :يمكن تحميل ملف اكسل من موقع البنك
المركزي الموريتان يحتوي عىل الحالة المالية للبنوك األولية تتضمن الودائع

 13ر
الشكة الموريتانية لتسويق األسماكwww.smcp.mr
 14المعهد الموريتان لبحوث المحيطات imrop.org .www
 15سلطة التنظيم www.are.mr
 16البنك المركزي الموريتان www.bcm.mr

133

العدد الثان ر
عش 2021 -

مجلة العلوم اإلحصائية

والقروض وايرادات وتكاليف التشغيل من أجور ونفقات سلع وخدمات وتكون
وتعتب هذه البيانات شاملة لكل البنوك.
راس مال ثابت.
ر
• الحالة المالية لمؤسسات التمويالت الصغية :يعد البنك المركزي كذلك حالة
الصغبة وتحتوي عىل نفس البيانات حول البنوك.
مالية عن المؤسسات التمويل
ر
• احصائيات مكاتب رصف العمالت :ر
ينش البنك المركزي إحصائيات رشاء وبيع
العموالت من قبل مكاتب الرصف المعتمدة وه ارقام بعيدة عن الشمولية وال
األجنت.
تمثل ال الجزء الضئيل من التعامالت بالنقد
ر
مبان المدفوعات 17وثيقة رسمية يعدها البنك المركزي
• ميان المدفوعات :يمثل ر
المسبون والباحثون االقتصاديون
الموريتان وه من اهم الوثائق الت يحتاجها
ر
المبان
مبان المدفوعات بيانات حول رصيد المعامالت الجارية ويضم ر
ويقدم ر
التجاري والخدمات والدخل والتحويالت الجارية .كما يوفر بيانات حول كيفية
المويل والموجودات الخارجية والتمويل االستثنان .وبالرغم من توفر بيانات
مبان المدفوعات بطريقة دورية ومنتظمة فهو يفتقر اىل الحداثة وال تعتمد
ر
توصيات الدليل السادس لصندوق النقد الدوىل.
التامي للمكتب الوطت
▪ إدارة الرقابية عىل رشكات التامي :توفر إدارة الرقابة عىل
ر
لإلحصاء بيانات حول حساب تشغيل كل ر
التامي وه معلومات
الشكات العاملة ف
ر
كافية وشاملة.
الوطت لمصادر المائية يف الريف :يجمع المكتب الوطت لمصادر المياه
▪ المكتب
ي
ف الريف البيانات حول جزء مهم الوحدات إلنتاجية ف الوسط الريف والبيانات
تتعلق بكميات المياه المنتجة والمستهلكة وحساب تشغيل مجمع الوحدات
المنتجة للماء ف الريف .ويفر هذا المصدر معلومات حول جزء الموحدات العاملة
توفب المياه.
ف ر
ر
▪ إدارة الشعب الحيوانية  -نمط اليوة الحيوانية :تعظ إدارة الشعب الحيوانية ف
وزارة التنمية الريفية مجموعة من المعطيات المجمعة من حمالت تلقيح
الحيوانات حول نسبة زيادة القطيع ونسب توزيعه ربي االناث والذبائح وه
معطيات تدخل ف عوامل نمط يقدر المجاميع المتعلقة ر
بالبة الحيوانية والشعب
المرتبطة بها من لحوم وألبان وجلود وخدمات مرافقة ويوفر هذا المصدر تقديرات
متكاملة وشامليه.
17

مبات المدفوعات https://www.bcm.mr/balance-des-paiements
البنك المركزي الموريتان -ر
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 oالمصادر اخرى:
نظرا لتوفر بعض المعلومات يمكن مخلالها تقدير مساهمة بعض الوحدات الموجودة
عىل ارض الواقع وليست مشمولة ف مصادر البيانات فقد تم انشاء ثالثة أنواع من
المصادر تمكن من تخزين المعلومات ف قاعدة البيانات  ERETESوعدم فقدها وهذه
المصادر ه:
▪ مصادر اخرى مبنية عىل معطيات مسوحات :مكن هذا المصدر من معالجة
وحفظ وتقدير المعلومات الواردة ف المسح الدائم حول الظروف المناخية
والمتعلقة باالستهالك الشي المياه المنتجة من االبار والحنفيان العمومية
والمنقولة عىل الصهاري ج وكذلك االستهالك االشي من الكهرباء المولدة الطاقة
وغبها.
الشمسية ر
▪ مصادر اخرى مبنية عىل معطيات إدارية :سمح هذا المصدر من ادخال قيم اىل
قاعدة البيانات تتعلق بحسابات تشغيل لوحدات إنتاجية ف عدة مجاالت من اجل
مقارنتها مع المصادر األخرى من اجل التحكيم مان كانت مشمولة فيها أؤيمكن
اعتمادها.
 .6معالجة البيانات الواردة يف مصادر البيانات:
تختلف نوعية البيانات المتوفرة ف المصادر الت تم الحصول عليها من حيث المحتوي
منهج متناسق فالبد من
ودرجة الشمولية وشكل التقديرات ومن اجل جعلها ف إطار
ر
تلت المتطلبات الواردة ف نظام الحسابات القومية وخصوصية
معالجتها بشكل يجعلها ر
منهجية نظام .ERETES
الكبب من البيانات اىل تقدير مجامع محاسبية تمثل مساهمة
تهدف معالجة هذا الكم
ر
وادوار الوكالء االقتصادين ف النسيج االقتصادي ،فهذه المعالجة تتم من خالل التحكم
ف تصنيف كل معلومة [قيمة] بصفة يمكن تحديد نوعية العمليات االقتصادية
[مخرجات ،صادرات ،او واردات ،او استهالك أشى ،او استهالك وسيط ،او تكوين راس
[الدائني] وكذا والئك
المال الثابت  ...الخ] ونوعية الوكالء االقتصادين المستفيدين منها
ر
التسعبة [هل ه بسعر
[المديني] ونوعية
الوكالء المتحملون األعباء استهالكهم لها
ر
ر
جاري او ثابت او ر
مؤش سعر وحجم]
ومن اجل توضيح طريقة تصنيف القيم حسب تصنيفات تطبيق  ERETESويقدم
الجدول التاىل محتويات االعمدة الت يجب تعبئتها مقابل كل قيمة لك يمكن إدخالها ف
تطبيق  ERETESكمعلومة معروفة يتم تخزينها داخله .وتخلف اجبارية تعبئة هذه
التصنيفات من عملية اىل اخرى.
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الجدول ( )3تعريف أعمدة ملف التحميل لقاعدة البيانات :ERETES
ت
.1
.2
.3

مسميات االعمدة ف تصنيف
ادخال المعلومات ف ERETES
القيمة
المصدر
السنة

.4

العملية

.5
.6

رمز الرئيس والثانوي
نمط التقييم

.7

المنتج

 .8النشاط االقتصادي
 .9القطاع المؤسس المدين
 .10القطاع المؤسس الدائن
 .11جنسية المنتج
 .12نمط اإلنتاج
 .13وضعية القيمة
 .14نشط
مصدرERETES :

تعريف بمحتوي االعمدة والهدف منها
القيمة النقدية او الكمية الت ياد تصنيفها
اسم او رقم المصدر الوفر للقيمة
تحديد هل القيمة تخص أي سنة محاسبية
وتخص كل العمليات الواردة ف نظام الحسابات القومية والت
العمليات عىل السلع والخدمات مثل مخرجات صادرات واردات
ر
المؤشات والسكان.
وعىل األصول المالية مع إضافة العمليات عىل
هل العملية تتعلق بالنشاط الرئيس او الثانوي
ما طبيعة ونوعية القيمة هل ه بسعر جاري – ثابت – ر
مؤش ...الخ
السلعة او الخدمة الت تمثلها القيمة قيمة متعلقة بناتج األرز مثال او
مخرجات المطاعم
فرع النشاط المنتج للقيمة
من هو الوكيل المدين ويتحمل عباء هذه القيمة
من هو الوكيل الدائن لهذه القيمة وهو المستفيد من ري ع هذه القيمة
أجنت
هل القيمة تخص منتج وطت او ر
ر
غب
هل القيمة منتجة من اإلدارة العمومية او شكة خاصة او قطاع ر
مصنف
تغبها طبقا لمعطيات
هل القيمة مقدمة من مصدر او تم ر
معتبة ف عملية الحساب ف القاعدة البيانات
هل القيمة نشطة أي
ر

ويعتمد تطبيق  ERETESعىل منهجه تعمل عىل التدقيق ف كل مراحل العمل من اجل
عزل األخطاء ف كل مرحلة وتصحيحها ،كما تمكن وضع المجاميع المراد تقديرها ف
سياقها الزمت بحيث يمكن للمحاسب القوم رؤية القيم الجارية للسنة الماضية لكل
المجاميع المحاسبية عىل كل مستويات التصنيفات المعتمدة.

 .7مقارنة مصادر البيانات ومعرفة تداخلها:
تعتب مقارنة البيانات من اجل اختيار أفضلها واستخدامها ف تقدير قيم للمجاميع الت
ر
يراد حسابها ه العنوان الثابت ف عمل الحسابات القومية بشكل عام وخاصة ف
تقديرات مجاميع سنة األساس ،ويوفر تطبيق  ERETESاطار يسمح بالقيام بهذه
المقارنات من خالل المراحل المختلفة الت يجب التقيد بها بصفة متسلسلة وتبدأ
بالتحكيم االوىل ما ربي مصادر البيانات بعد ادخال المعلومات ف التطبيق وبعد معالجة
كل مصدر عىل حدى يتم التحقق ف هذه المرحلة ف نوعية البيانات لكل المجاميع
المخرجات الصادرات والواردات واالستهالك النهان االشي  ...الخ ،ثم إدخالها ف قاعدة
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البيانات وذلك من اجل معرفة مدى تداخل المعلومات ربي المصادر ومدى شمولية
18
المصادر وهل يوجد تكامل بينها .ويقبح دليل االمم المتحدة للحسابات القومية ثالثة
طرق يمكن التقدير من خاللها وه طريقة بنود الموازنة وتدقيق السلع والنسبة
المرجعية ،وتقدر الطريقة االوىل قيم البنود الموازية ا
بناء عىل موثوقية المصادر الت
تعظ قيم لطرف المعادلة الت تنتج عنها البند الموازي فمثال القيمة المضافة ه ناتج
الفرق ربي المخرجات واالستهالك الوسيط واما الطريقة الثانية فه تعتمد عىل طريق
توازن العرض والطلب للسلع والخدمات أي تساوي المخرجات زائد الواردات مع
والتغب ف المخزون وتكوين راس
مجموع االستهالك النهان  -الوسيط الحكوم وأشى -
ر
األخبة ف تطبق نسب ثابتة تم الحصول عليها
مال ثابت والصادرات ،وتهتم الطريقة
ر
بطريقة استقصائية من خالل المسوحات البنيوية عىل قيم مرجعية من اجل تقدير
مقابلها.
وبعد ادخال البيانات اىل التطبيق  ERETESيتم القيام بعدة خطوات تمكن من التحكم
ف معرفة االخطاء وتصحيحها وتتلخص هذه الخطوات ف التاىل:
• ما قبل التحكيم ربي مصادر البيانات تهدف هذه العملية اىل معرفة مدى تداخل
وتكامل المصادر.
• توازون العرض والطلب وتكمن هذه العملية من توزي ع العرض عىل الطلب من
خالل نسب مرجعية او معلومات مصدرية.
• تدقيق ومعالجة حسابات األنشطة وفروعها وتعظ هذه المرحلة نسب مراجعة
االستهالك الوسيط واالجور والرصائب عىل االنشطة مبنية عىل المعلومات
المتوفرة.
• التدقيق ف الفرق ربي الناتج الداخىل الخام الناتج عن المخرجات ناقص االستهالك
الوسيط من جهة العرض والناتج من المخرجات ناقص االستهالك الوسيط من
جهة العرض وإذا كان الفرق ف حدود  %5يمكن التقدم اىل المرحلة الالحقة واال
فيجب التدقيق من اجل معرفة السبب.
• التدقيق النهان وه مرحلة يتم من خاللها معالجة الفروق لكل السلع والخدمات
من خالل مساوات القيم المتعلقة باستهالك الوسيط من ناحية العرض مع قيمها
ف الطلب،
• اعداد جدول الحسابات الجارية والباكمية للقطاعات المؤسسية.
 18دراسات ف اسالب دليل الحسابات القومية -مقدمة عامة seriesF_85a.pdf (un.org)-
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 .8مقارنة البيانات والتحكيم بي القيم من اجل اختيار اشملها:
يعتب التوازن ربي العرص والطلب من اهم وأصعب وأدق المراحل ف اعداد سنة اساس
ر
من الحسابات القومية ففيها تتم المقارنة والتحكيم ربي البيانات المحفوظة ف تطبيق
 ،ERETESونظرا ر
لكبة وتشعب العمل يتم توزي ع االقتصاد ربي المحاسبون القوميون
وعليهم مهمة مقارنة البيانات مصادر لكل السلع والخدمات الت هم مكلفون بها وإيجاد
توازن ربي العرض والطلب باستخدام المعلومات الموجودة وتحديد التقديرات الواقعية
محاست متناسق.
لكل المجامع ف إطار
ر
يحتفظ تطبق  ERETESبكل البيانات بعد إدخالها بوضع كل قيمة ف المكان المحدد لها
حسب المواصفات الت أعطيت لها اثناء المعالجة ف ملف االدخال .فيجد المحاسب
القوم امامه مجموعة من القيم متفرقة حسب نوع العمليات الت صنفت بها .وعىل
المحاسب اجراء عملية التدقيق وايجاد توازن ربي عرض المتمثل ف المخرجات
والواردات والهوامش والرصائب والطلب الذي يتكون من استهالك الوسيط النهان
والتغب ف المخزون والصادرات .وتجدر اإلشارة هنا ان تطبق
وتكوين راس المال الثابت
ر
 ERETESيسمح بتطبيق الطرق الثالثة االنف ذكرها ف كل مراحل العمل عليه.
االتجاهي
وتهدف عملية التدقيق اىل يجاد التوازن المطلوب من خالل مقارنة القيم ف
ر
ومعرفة نوعية وشمولية القيم الموجودة ومدى تداخلها وتصحيح األخطاء .وتختلف
عملية توازن العرض والطلب ف السنة الجارية عنها ف سنة األساس فف السنة الجارية
قيم السنة الماضية موجودة والبحث يبكز عىل ايجاد ر
مؤش لألسعار واخر االحجام من
اجل تقدير قيم السنة المراد تقديرها .اما بالنسبة لسنة األساس فالهدف هو البحث عن
ر
االكب شمولية وتمثيال يمكن اعتمادها وهنا تكمن أهمية مقارنة المصادر من
القيمة
الجانبي من اجل إيجاد تقديرات واقعية وشاملة.
ر
تختلف مصادر البيانات حسب نوعية وكمية البيانات وكذلك شموليتها ومن الرصوري
معرفة النقص ومدى تداخلها ف عملية مقارنة محتوى المصادر فيما بينها ف عملية
التدقيق الوارد ذكرها انفا .ويتضح ف الرسم البيان التاىل ان مقارنة القيم المحفوظة ف
تبي ان عمليات التحكيم مكنت من تقدير ما يناهز  % 30من مجموع
قاعدة البيانات ر
المخرجات مقابل  % 15من مجموع االستهالك االشى وتكاد نسبة مجموع القيم الت
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جري التحكيم عليها تكاد تكون معدومة بالنسبة للصادرات وحواىل  %3من الواردات تم
عليها عمليات تحكيم.

27.86%

30.00%
25.00%

14.15%

20.00%
15.00%
10.00%

3.45%
-0.32%

5.00%
0.00%

الواردات

االستهالك السري

الصادرات

المخرجات
-5.00%

المصدر :حساباتنا عىل بيانات الحسابات القومية.

الشكل  :1نسيه تحكيم القيم يف عدة مجاميع محاسبية مصادرها متعددة
يف سنة األساس 2014
من خالل الممارسة يمكن القول ان مستوى وحجم التغطية يختلف من مجمع اىل اخر
يعزى ذلك اىل قلة او غياب مصادر بيانات الت تخص هذه المجاميع .ونظرنا اىل ان
المخرجات تمثل ر
أكب المجاميع أجريت عليها عمليات تحكيم رغم توفر العديد من
المصادر قد توفر معلومات حول مخرجات األنشطة االقتصادية فانه يمكن القول بان
حوىل  70منتج قد تم عىل مخرجاتها عمليات تحكيم ما قرابة ال  20منتج اذ تم تقدير
منتجاتها كليا لعدم توفر اي مصدر يوفر معلومات عنها.
وترجع عمليات التحكيم عىل مخرجات المنتجات اىل جملة العوامل ه:
ر
المقش تم تقديره
 بعض المنتجات مخرجاتها قدرت عن طريق الصنف مثال األرزر
المقش انطالقا من بيانات من وزارة التنمية الريفية عن انتاج
غب
عن طريق االرز ر
ر
المقش ،وتم تقدير اعالف الحيوانات عن طريق الحبوب المتحصل عليها
غب
األرز ر
من بيانات انتاج الحبوب والواردات ،كما يقدر مخرجات الحوم الحمراء من جزء
ر
الماس المعدة للذبح وهكذا لبقية األصناف.
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 تم تقدير خدمات مصاحبة لصناعات ال تتوفر عنها بيانات ويعتمد عىل تقدرها عنطريق عالقتها بالصناعات المستهلك لها مثال خدمات الذبح بالنسبة للحوم
وتقشب وطحن الحبوب بالنسبة للحبوب وخدمات الخياطة بالنسبة للمالبس.
ر
 بعض التقديرات تخص المواد األولية المستخدمة والت ال يوجد لها بيانات مثلالرمل والحجارة الت تستخدم ف البناء وحاجة البناء لهذه المواد
 خدمات ومنتجات ال وجود لبيانات عنها وه معروفة وموجودة عىل ارض الواقعمثل خدمات القمامة والرصف الصج وجمع المواد المرمية مثل االكياس واألوراق
وغبها من مواد قابلة للتدوير.
الحافظة ر
 بعض المخرجات يتم تقديرها عن طريق مصادر تعظ استخداماتها مثل الخدماتالعقارية تم تقدير مخرجاتها عن طريق االستهالك االشي واالستهالك الوسيط
وزيوت السمك تم تقديرها من قيمة الصادرات المقدمة من مصالح الجمارك
تعتب مخرج للتجارة والت ه عبارة عن مجموع الهوامش عىل
 هوامش التجارة الت ركل السلع ه قيمة مقدرة عن طريق التحكيم وليست من مصدر.
 بعض االنشطة يتم تقدير مخرجاتها عن طريق نمط كالتشييد وتوجد مصادر تغظأجزاء من المخرجات يتم التحكيم عىل الفارق ربي القيمة المقدرة من النمط وقيم
الواردة ف كل المصادر.
اما بالنسبة الستهالك االشي فتعتمد تقديراتها ف الغالب عىل المسح الدائم حول
بعي االعتبار مجموعة من
الظروف المعيشية والذي يعتمد عىل منهجية تأخذ ر
المنتجات وف الحسابات القومية إنفاق االشي البد من ان يشمل كل المنتجات وب هذا
يكمن الفرق ف وجود منتجات يتم تقدير استهال كها االشي عن طريق التحكيم ويظهر
من بيانات سنة األساس ان حوىل  30منتج تم التحكيم عىل استهالكها االشي منها
قرابة ر
العشون منتج تم التحكم فيها كليا والباف بصفة جزئية ،وبإلقاء نظرة دقيقة اىل
بيانات االستهالك االشي يمكن توزي ع المنتجات الت توفر مصادر لهذه المنتجات
غب شاملة اىل:
وتلك الت مصادرها ر
 المنتجات الت التواجد لها مصادر ه عبارة عن منتجات ليست موجودة عىلالئحة المسح المشار اليها انفا ،ومن ربي المنتجات الت تم عليها التحكيم خدمات
والبيد والمحاماة
التبيد واللوجستيك ر
الوساطة المالية وخدمات الذبح وخدمات ر
وغبها.
عب البواخر عىل النهر ر
وتفري غ القمامة والرصف الصج والنقل ر
قسمي:
 منتجات تم التحكيم عىل استهالكها االشي بطريقة جزئية وتنقسم اىلر
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ر
الموس
 oمنتجات تم تقدير استهالكها االشي عن طريق نمط وبانتمائها لشعبة
الحية وه االلبان واللحوم الحمراء والبيضاء ...الخ.
 oاما المنتجات األخرى فالتحكيم عىل استهالكها االشي ناتج عن تصحيح أخطاء
لتقديرات المصدر ومن هذه المنتجات المواد الببولية او وقود السيارات والماء
والكهرباء ...الخ.
ر
األكب شمولية وتفصيل للواردات ال ألنه قد اعبيه بعض النواقص
يعتب مصدر الجمارك
ر
صغبة لبعض
الت تمت معالجتها عن طريق التحكيم ،تظهر بيانات سنة األساس قيم
ر
المواد األساسية مثل السكر االدوية والمعجونات الغذائية او المكرونة والقمح وزيوت
الطه وهذه القيم ناتجة عن اما أخطاء او التحايل ف الترصي ح من اجل دفع رصائب
اقل عليها ،لقد تم التحكم عليها بزيادة الفرق طبقا لمستوياتها ف عنارص الطلب.
كما يوفر نفس المصدر بيانات ر
أكب شمولية عن الصادرات بحيث تغظ اغلب
المنتجات تقريبا اال الجزء القليل من المواد الت تدخل ف التجارة العابرة للحدود عن
طريق األسواق األسبوعية والت يصعب جمع بياناتها ومن اهم هذه المواد السجائر
ر
والمواس الحية والدقيق والمواد المصنوعة من الدقيق ...الخ.
 .9اعداد المصفوفة اإلنتاجية والطلب عىل االستهالك الوسيط من قبل فروع
األنشطة :تم اعداد مصفوفة االستهالكات الوسيطة باالعتماد عىل المصادر الت تفصل
تكاليف الوكالء االقتصادين من خالل مسح دوري اإلدارة العامة لرصائب لمعرفة البنية
االستهالكية ر
غب المصنف
لشكات ومعالجة معلومات المسح حول العمل والقطاع ر
والتدقيق ف تفاصيل تكاليف القطاع الحكوم من اجل مراعات خصوصية كل نشاط
ومدى حاجته اىل المواد االولية والسلع والخدمات الت تستخدم ف التورتة اإلنتاجية،
القومي االنف
المحاسبي
بعد جمع كل هذه البيات وطبقا اىل اقسام االقتصاد ربي
ر
ر
ر
المؤشات الصحيحة حسب أنماط اإلنتاج ف
ذكرها ،يعمل كل محاسب عىل اقباح
األنشطة الت تتبع له طبقا للخطوات التالية:
 تحديد نسبة استهالك وسيط للمخرجات لكل نمط انتاج انطالقا من البياناتاالنف ذكرها،
 تحدد بنية استهالكية لكل نمط مع مراعات خصوصية ف استهالك الموادتم جمع عمل المحاسبون ف نسخة مركزية من  ERETESوتنقيحها طبقا للخطوات
التالية:
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 تثبيت او إضافة اىل البنية االستهالكية الحالية قيم للمنتجات تستخدم من كلوغبها
األنشطة كالماء والكهرباء واالتصاالت والوقود وااليجار ر
 تثبيت او حذف من البنية االستهالكية الحالية المنتجات الت ال تستهلك مننشاطات وتوجد لها قيم ف المصفوفة
 تثبيت او إضافة اىل البنية االستهالكية الحالية قيم لمنتجات ينبغ ان تستخدمهااألنشطة والت ال توجد لها قيم
تغب القيم ف البنية االستهالكية الحالية من اجل مطابقتها مع معلومات
 تثبيت او رمصدرية
 .10التحكيم بي قيم االستهالك الوسيط المحسوبة من ناحية العرض وتلك
المحسوبة من ناحية الطلب وتحديد التقديرات المناسبة:
بعد االنتهاء من المصفوفة اإلنتاجية او مصفوفة االستهالكات الوسيطة نكون وفرنا
رقمي للناتج القوم الخام بتكاليف عوامل اإلنتاج االول محسوب عن طريق عرض
ر
االستهالكات الوسيطة مع المخرجات واالخر محسوب من طلب األنشطة
لالستهالكات الوسيطة والمخرجات والفرق بينهما هو الذي سيحدد حجم العمل
رقمي .فاذا كان
القومي ،الهدف ان نحصل عىل رقم واحد وليس
المحاسبي
المتبف
ر
ر
ر
كبب يجب معرفة السب وهو ال يخلو من كونه ناتج عن توازن العرض والطلب او
فرق ر
االثني ،ويتطلب االمر مراجعة المنتجات
طلب األنشطة لالستهالكات الوسيطة او من
ر
كببة بتدقيق الطلب عليها من قبل االنشطة وطريقة توازن
الت يحصل فيها نسبة فرق ر
العرض والطلب او هما معا مع االخذ باالعتبار القيم الت لها مصادر والت ليست لها
مصادر ،وتكرار العملية لكل المنتجات حت نحصل تساوي ربي االستهالكات الوسيطة
المحسوبة من جهة العرض مع تلك المحسوبة من جهة الطلب.
ر
والمؤشات لألنشطة االقتصادية:
 .11تحديد النسب
بعد االنتهاء من توازن العرض والطلب عىل كل السلع والخدمات يمكن البدء ف األنشطة
المنتجة لهذه السلع والخدمات فهذه األنشطة تنج ما هو معروض من المنتجات
المحلية وتستهلك مواد وتحولها اىل منتجات او خدمات حسب أنماط متعدد من بينها
ر
غب مصنف-والقطاع الحكوم والهيئات الت ال تهدف اىل الرب ح
الشكات واالش  -ر
واإلنتاج من اجل استخدام ذان .وتختلف هذه أنماط باختالف تقنيات ال نتاج لديها
فاستخدام ر
الشكات للسلع الوسيط من ال يمكن مقارنة باستخدام القطاع الحكوم لها
وكذألك مسوي األجور يختلف من نمط اىل اخر .ر
يشح هذا الجزء كيفية اعداد وتقدير
العنارص الت تدخل ف حسابات األنشطة.
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 .aنسب األجور بالنسبة القيم المضافة:
بعد تحديد قيم االستهالكات الوسيطة لكل األنماط يمكن حساب القيم المضافة لهم
وتتوزع القيمة المضافة عىل ثالث عنارص وه األجور والرصائب وفائض التشغيل تم
اعتماد عىل بيانات المجمعة من مصالح الرصائب حول ر
الشكات ومسح حول التشغيل
غب المصنف وبيانات القطاع الحكوم وبيانات مسح الهيئات الت ال تهدف
والقطاع ر
اىل الرب ح وبعد معالجة كل هذه البيانات تعديد نسبة األجور اىل القيمة المضافة عىل
عينة من الوحدات اإلنتاجية لكل نمط وتقدير األجور عن طريق رصب هه النسبة ف
القيمة المضافة لكل نمط.
الفعىل بالنسبة األجور:
االجتماع
 .bنسب مساهمة الضمان
ي
ي
نوعي من المساهمات واحدة عىل نفقة رب العمل واألخرى عىل نفقة العامل
يوجد
ر
وتمثل كل واحدة منهم نسبة مئوية من الراتب األساس ،ولقد تم االعتماد عىل البيانات
والتامي الصج ف تحديد المبلغ اإلجماىل الذي
الواردة من صندوف الضمان االجتماع
ر
تمكنا من تحصيله وتقسيمه عىل النماط مع االخذ باالعتبار خصوصية كل نمط.
 .cنسب الضائب عىل األنشطة بالنسبة للمخرجات:
باالعتماد عىل نفس المصادر الوارد ذكرها ف فقرة األجور باإلضافة اىل جدول العمليات
المالية الذي يعظ المبلغ اإلجماىل للرصائب عىل األنشطة بحيث يتم توزيعه عىل
األنشطة حسب خصوصية كل نمط.
 .12اعداد جدول الحسابات الجارية للقطاعات المؤسسية :بعد االنتهاء من
المصفوفة اإلنتاجية ومكونات القيمة المضافة نكون قد توفرنا عىل جدول عرض
واستخدام جاهز ف تطبق  ERETESويمكن تحميله عىل االكسيل وبف تركيب جدول
اخر يعرف باسم جدول الحسابات االقتصادية المدمجة ويتكون من الحسابات
المعروفة لتكوين وتوليد الدخل وكذلك كيفية توزيعه واستخدامه .ويعتمد تركيب هذا
نوعي من البيانات ،النوع األول هو بيانات ناتجة عن تركيب جدول
الجدول عىل
ر
المدخالت والمخرجات وتسمح بتعبئة حسابات االنتاج وتوليد الدخل ،اما النوع الثان
فيدخل ف إطار تركيب جملة من مصفوفات عمليات توزي ع الدخل واألصول المالية.
ويعتمد تطبيق  ERETESف توازن العمليات المذكورة ف مرحلة تسم مصفوفة من
يعط لمن او مصفوفة الحسابات االجتماعية حسب تسمية نظام الحسابات القومية
ي
وتعمل هذه المصفوفة عىل توازن التدفق الذي يجري ربي القطاعات المؤسسية
المختلفة بالنسبة لكل عملية عىل حد ما يشبه لعبة االحجية الصورة المتقطعة
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 PUZOLEبحيث يتم حرص العمليات الت تتوفر عىل بيانات واستكمال النقص من
خالل إعطائه ما يقابلها طبقا اىل قاعدة بسيطة لعمليات التدفق فان استخدام قطاع
تغب ف األصول لقطاع هو
مؤسس هو مورد لقطاع اخر اما بالنسبة لألصول المالية فان ر
خصم بالنسبة لألخر.

االول
 .13انجاز السنة الجارية
ي
األخبة ف التصديق عىل نتائج سنة األساس ففيها
تمثل السنة الجارية االوىل المرحلة
ر
يتم مراجعة المنهجية المتبعة ف سنة األساس ووضع البيانات المستخدمة ف اطارها
ر
مؤشات األسعار واالحجام والقيم الت يجب االعتماد عليها ف
الزمت وتحديد
تعتب فرصة لتصحيح األخطاء ف سنة األساس ومع انتهائها تنته
المستقبل ،كما ر
مراجعة قاعدة الحسابات القومية.

 .14االستنتاجات
يتضح جليا ان مراجعة سنة اساس للحسابات القومية ه عملية شاقة ومعقدة
الكثب من مصادر البيانات ومقارنات فيما بينها واعداد وإنجاز
وتتطلب جمع ومعالجة
ر
المسوحات المطلوبة ومعرفة مدى تغطيتها لكل الوحدات االقتصادية ف كل فروع
األنشطة طبقا التوصيات دليل الحسابات القومية لألمم المتحدة ،كما انه أصبح جليا
كون المصادر برغم توفرها تبف دون المطلوب من الشمولية الت تمثل الهدف األول
لسنة األساس ،وهنا ريبز الدور المحوري للمحاسب القوم ف تقدير قيم تمثل الوكالء
االقتصادين وتالمس الواقع المعاش .وكذلك لوحظ دور التطبيق  ERETESف تنظيم
وتسهيل العمل واالحتفاظ بكل البيانات ومرونته ف التعامل معها ،وكذلك تم رشح
والتغبات الت أمكن تطبقها ف سنة األساس وكيفية يجاد ر
مؤشات
الخطوات العملية
ر
غبها.
األنشطة االقتصادية من أجور ورصائب اىل ر
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