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 منهجية 
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 مقـدمة

مجموعة متماسكة ومتسقة ومتكاملة من حسابات االقتصاد الكلي تستند الى مجموعة من المفاهيم والتعاريف  المحاسبة القومية هي
قتصادي، في قياس مستوى التنمية االقتصادية ومعدل النمو اال والتصانيف والقواعد المحاسية المتفق عليها دوليًا، وتمكن هذه الحسابات

والتغير في االستهالك ، واالنتاج ،والتكوين الراسمالي  ليس فقط لمجموع االقتصاد بل ايضًا لكل قطاع من قطاعاته المؤسسية والتي 
مالية ، قطاع الحكومة ، قطاع االسر هي حسب نظام الحسابات القوميه ) قطاع المشروعات غير المالية ، وقطاع المشروعات ال

المعيشية ، وقطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم االسر المعيشية، وقطاع العالم الخارجي( وتجدر االشارة هنا ان الممارسات 
ارسات لتطبيق مالدولية في مجال الحسابات القومية تركزت تطبيقاتها في الغالب على اقتصادات الدول وظهر في السنوات األخيرة م

المعايير المتعلقة بالحسابات القومية على مستوى االقاليم والمدن لتقدير مساهماتها في االقتصاد القومي، وتعتبر امارة دبي مثااًل 
لي حلتطبيق هذه الممارسات على مستوى االقليم او المدينة حيث تم مراعاة المباديء االساسية في الحسابات القومية لتقدير الناتج الم

 لمصدر الرئيسي االناتج المحلي االجمالي  ر مؤشريعتب المارة دبي ) اجمالي القيمة المضافة المتحققة لكافة االنشطة االقتصادية( حيث
 دبي إلمارة الجارية والثابتة باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج . لذا عمد المركز على إعداد تقديراداء االقتصاد في االمارةلقياس 
والبيانات السجلية استنادًا على مباديء واضحة ومحددة اعدت لقياس مخلف  الميدانية االقتصادية المسوحات نتائج دًا على استنا

 اليم والمدن.وتقدير الناتج لالقالمؤشرات التي تسهم في تقدير القيمة المضافة مراعيًة التجارب الدولية المعتمدة في مجال احتساب 

الناتج المحلي االجمالي في اطار الحسابات السنوية عنها في اطار الحسابات الربع سنوية وذلك نتيجة وتختلف منهجية تقديرات 
في كل منهما بينما يتقفان في اتباع نهج االنتاج الذي يعتبر أحد المناهج الثالث  والمصادر الختالف مستوى التفاصيل المطلوبة

 ام الحسابات القومية. لحساب الناتج المحلي االجمالي التي ينص عليها نظ

وفقا لنهج االنتاج يتم حساب الناتج المحلي االجمالي من خالل القيمة المضافة االجمالية لجميع القطاعات المؤسسية في االقتصاد 
 والتي تساوي بدورها الفرق ما بين االنتاج واالستهالك الوسيط. 

 قديرات الناتج المحلي االجمالي في اطار الحسابات السنوية وكذلك فييعرض هذا التقرير المنهجية االحصائية التي اعتمدت لبناء ت
 مختلف مصادر البيانات التي تم االعتماد عليها في هذه التقديرات. توضيحاطار الحسابات الربع سنوية مع 
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 التقديرات السنوية للناتج المحلي االجماليأواًل: 
 

ي قوم بها مركز دبي لالحصاء سنويا العمود الفقري لعملية اعداد التقديرات السنوية للناتج المحلتعتبر نتائج المسوح االقتصادية التي ي
المختصة )الحسابات الختامية المارة دبي، بيانات التجارة  الجهات بعض تنشرها التى البيانات السجلية  باالضافة الى االجمالي

كافة  ة في امارة دبي بشكل سنوي حيث يتم تغطي المسوح االقتصاديةوتنفذ (  الخارجية، الرقم القياسي ألسعار المستهلكين،....ألخ
حيث يتم تغطية كافة المناطق ضمن حدود االمارة شامال المناطق الحرة التي تعتبر ضمن االقليم  المقيمة في امارة دبيالمنشأت 

من المنشأت التي تكون صفتها واحدة من الصفات  ولغاية ضمان التغطية لكافة المنشأت تجمع البياناتو االقتصادي المارة دبي  
تقله الفروع التي تملك اوال تملك حسابات مسو  ) وحيدة النشاط وحيدة المنطقة(المفردة وتعمل فقط في االمارة المنشآت هي و التالية 

حيث يتم ب وليست وحيدة المنطقة  شاطالمركز الرئيسي للفروع داخل االمارة وحيدة الن ، )وحيدة النشاط (ومركزها الرئيسي خارج االمارة
جمع البيانات عن جميع فروع االمارة ، والمركز الرئيسي للمنشأة التي تصنف كمنشأة منطقة اي تعمل فقط بامارة دبي حيث تجمع 

 . البيانات عن جميع فروع المنشأة من المركز الرئيسي

الدولى الموحد  التصنيف الصناعىيتعلق بتصنيف األنشطة االقتصادية )وتم مراعاة استخدام أحدث التصانيف الدولية سواءا أكان فيما 
( أو تصنيف 2008نظام الحسابات القومية ) المحاسبية تصنيف المعامالتأو ( ISIC4لجميع االنشطة االقتصادية التنقيح الرابع 

 التصانيف الدولية األخرى.( وغيرها من  HSالخارجية التجارة إلحصاءات المنسق بيانات التجارة الخارجية )النظام

ي بها في نظام الموص لتقديرتطبيق التعاريف والمفاهيم واسس ا في التقديرات السنوية للناتج المحلي االجمالي، اعتمد المركزوقد 
حيث يتم احتساب قيمة االنتاج لكل نشاط على حدة ومن ثم تطرح منها قيمة االستهالك الوسيط للوصول  2008الحسابات القومية

الى القيمة المضافة باألسعار الجارية التي يتم تثبيطها باستخدام مؤشرات سعرية للحصول على القيمة المضافة باألسعار الثابته لكل 
نشاط وهنا تجدر االشارة أن هذه التقديرات قائمة على أساس سنة أساس متحركة وليست ثابتة وذلك وفقا لتوصيات نظام الحسابات 

  .2008القومية 

 :قتصادي كل نشاط إمستوي  ىعلالمتبعة ومصادر البيانات المستخدمة اول فيما يلي المنهجيات ونتن

 قطاع المشروعات غير المالية .1

  الزراعة والحراجة وصيد األسماك -1.1
 

، والغراس، هشمل المحاصيل الحقلية، والخضراوات والفواكييغطي هذا القطاع أنشطة اإلنتاج النباتي والحيواني ، نشاط اإلنتاج الزراعي 
 واألنشطة الثانوية األخرى لوحدات اإلنتاج النباتي، وأنشطة اإلنتاج الحيواني وتشمل إنتاج صيد األسماك .

توفير و  يعتبر هذا القطاع من اقل القطاعات تأثيرا في اقتصاد اإلمارة والدولة وان كان قطاعا مهما وخاصة على مستوى األمن الغذائي
 اآلونة األخيرة من القطاعات المستهدفة من قبل الدولة والحكومات المحلية في خطط التنمية. والذي أصبح في فرص العمل

ويعتمد تقديرالقيمة المضافة لهذا  النشاط على مجموعة من البيانات التفصيلية عن أعداد المواشي وكميات وقيم االنتاج )حليب، 
)  الذي تقوم به الهيئة االتحادية  للتنافسية واإلحصاء زراعي السنوي دواجن، بيض، خضروات وفواكه( يتم جمعها من خالل المسح ال

ة الى بيانات ضافده في االمارة  هذا باالو الموج المنظمةعلى مستوى المزارع التجاريه بالتعاون مع مركز دبيالمركز الوطني لإلحصاء(
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نتاج استمارة المسح للمزارع المنظمة بيانات عن اال وتوفر كمية وسعرية عن نشاط صيد األسماك والتي توفرها جمعية دبي للصيادين
 .واالستهالك الوسيط والتكوين الرسمالي مما يمكن من احتساب المؤشرات االقتصادية الرئيسية للقطاع 

الصناعات اإلستخراجية -1.2

التنقيح الرابع ويتمثل   حسب التصنيف الصناعي الدولي   09-05واالقسامتصنف أنشطة الصناعات اإلستخراجية ضمن الباب باء 
 أيضا مختلف النشاط هذا كما يشمل وانشطة التعدين وانشطة استغالل المحاجر استخراج النفط الخام عملياتب النشاط هذاهذا 

يتم تقديرالقيمة المضافة لهذا النشاط اعتمادا على البيانات .تقدم خدمات الحفر والخدمات المساندة االخرى   التي الداعمة األنشطة
ءا االسجلية الرسمية من الدائرة المالية حول كميات وقيم إنتاج النفط  كذلك التقارير المالية السنوية للمنشآت الفاعلة في هذا النشاط سو 

ويتم توفير بيانات عن االنتاج واالستهالك الوسيط والتكوين أكانت عاملة في النشاط االستخراجي أو في األنشطة الداعمة األخرى 
اضافة  لفترة ل وتعويضات العاملين من خالل التقرير المالي السنوي يحث يعبر عن االنتاج من خالل قيمة االيرادات التشغلية الراسمالي

 لسلع الجاهزة والسلع تحت التجهيز.الى قيمة التغير في المخزون ل

الصناعات التحويلية -1.3

مل جميع األنشطة يشنشاط الصناعات التحويلية بأنه  يح الرابعالتصنيف الصناعي الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية التنق يعرف
والعمليات التي تزاولها المنشأة المرخصة بهدف تحويل المواد األولية والمنتجات نصف المصنوعة من حيث جوهرها أو تركيبها أو 

حسب حسب   33 -10م وتقع هذه االنشطةضمن الباب  جيم من القسمظهرها إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة ،
التصنيف الصناعي الدولي  التنقيح يتم الحصول على البيانات الالزمة إلعداد حسابات هذه األنشطة من خالل تنفيذ مسح سنوي 

إطار شامل لجميع المنشآت الصناعية العاملة في االمارة  ، ويتم سحب العينة بحيث تكون  ىبالعينة للمنشآت الصناعية استنادا إل
نشطة الصناعة على مستوى الحد الثاني  من التصنيف المعياري الدولي لألنشطة االقتصادية، تجمع عنها بيانات تفصيلية ممثلة أل

،  وأنواع الدخول األخرى، والنفقات والمعامالت األخرى معن اإلنتاج ومستلزماته، باإلضافة إلى بيانات عن أعداد العاملين وعوا ئده
ية، ويتم أيضا جمع بيانات تتعلق باألصول والخصوم المالية وغير المالية والتي يمكن استخدمها في تقدير سواء كانت جارية او رأسمال

التكوين الرأسمالي تغطي هذه المسوح كامل اإلنتاج الصناعي على مستوى االمارة ،. يتم تقدير اإلنتاج القائم باألسعار األساسية 
لجارية فيتم الحصول على بياناته التفصيلية من نتائج المسح الصناعي حيث يوفر المسح الجارية ،أما االستهالك الوسيط باألسعار ا

بيانات عن مستلزمات اإلنتاج السلعية والتي من أهمها قيمة المواد األولية المستخدمة وقيمة المياه والكهرباء وغيرها من المستلزمات 
بيانات عن قيمة مستلزمات اإلنتاج الخدمية كإيجارات المباني واآلالت، السلعية المستخدمة في اإلنتاج خالل العام.  ويوفر أيضا 

على مستوى  اما تقديرات النشاط الصناعي في االسعار الثابتة فتتماالتصاالت، النقل، تدقيق الحسابات وغيرها من البيانات التفصيلية. 
ة لمنتجين الصناعيين ويتم تطبيق ذلك على القيمة المضافالحد االول لنشاط الصناعة وذلك باالعتماد على الرقم القياسي السعار ا

    لالنشطة الصناعية
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 الكهرباء والغاز والمياه -1.4
 

يشمل هذا النشاط عمليات توليد وتحويل الطاقه الكهربائية وتوزيعها عبر الشبكات الكهربائية، كما يشمل عمليات استخراج وجمع وتنقية 
 النشاط.مع هذا  ن قبل منتج وحيد مما ادى الى دمج نشاط المياهوالتي يتم انتاجها م وتوزيع المياه

يتم تقدير القيمة المضافة باألسعار الجارية  لهذا النشاط اعتمادا على التقارير المالية للمنشأة الفاعلة في هذا المجال ومن ثم يتم  
ى الرقم ستهالك الوسيط والتي يتم بنائها اعتمادا علاستخدام مؤشرات سعرية لتثبيط قيمة االنتاج من ناحية وأخرى لتثبيط قيمة اال

رى التي تدخل كمستلزمات انتاج لهذا النشاط من جهة أخ الرئيسية القياسي ألسعار المستهلكين من جهة وأسعار بعض المواد االولية 
 مما يمكن من حساب القيمة المضافة باألسعار الثابتة.   

 

 التشييد -1.5
 

اء المباني السممكنية وغير السممكنية وتشمميد الطرقات والجسممور والموانيء والمطارات ومد شممبكات مياه يشمممل هذا النشمماط عمليات بن
 او واالقسمممامو والتي تقع ضممممن الباب  الشمممرب والمجاري وانشممماء محطات الطاقة الكهربائية وشمممبكات االتصممماالت السممملكية والالسممملكية

تنفذ األعمال اإلنشمممممائية في امارة دبي من قبل   الرابع.ادية التنقيح االقتصممممم من التصمممممنيف الصمممممناعي الدولي لكافة االنشمممممطة 41-43
مقاولين مسجلين ومعتمدين رسميا من قبل الجهات المختصة، وقد يقوم المقاول المسجل بتنفيذ جزء من أعماله من خالل إحالتها إلى 

قط.  المواد والمصنعية أو القيام بأعمال المصنعية ف مقاول فرعي )بالباطن( حيث يمكن أن تكون هذه المقاولة الفرعية عبارة عن تقديم
وتغطى هذه األنشطة بمسوح ميدانية سنوية لجمع بيانات تتعلق بنشاط التشييد  من خالل  تغطية شاملة للمنشأمممممممممممممممم التي تزيدعمالتها  

 سممممممتخدام اسممممممتمارة خاصمممممةوتسممممممحب عينة عشمممممموائية لباقي منشممممممأت النشمممممماط ويتم جمع البيانات من هؤالء المقاولين با100عن عامل 
وضممعت خصمميصمما لتلبي احتياجات الحسممابات القومية كالبيانات الالزمة لتقدير القيمة المضممافة حيث شممملت بيانات اإلنتاج، األعمال 
 اإلنشمممممممممائية المنفذة من قبلهم وكذلك أعمال األبنية واإلنشممممممممماءات المحالة عليهم كمقاوليين فرعيين او من الباطن ، في حين أن بيانات
االسممتهالك الوسمميط للمقاولين المسممجلين تشمممل مصممروفات اإلنتاج السمملعية والخدمية باإلضممافة لألعمال المحالة إلى مقاولين فرعيين، 

انات التي تمكن من ويوفر المسح السنوي كافة البي حيث تصنف كإنتاج قائم للمقاولين الفرعيين، واستهالك وسيط للمقاولين الرئيسيين
سممتخدم ييسممتخدم الرقم القياسممي لتكاليف البناء كمؤشممر سممعري . ت الرئيسممية من تعويضممات عاملين وتكوين راسمممالي احتسمماب المتغيرا

 .لنشاط التشييد القيمة المضافة باألسعار الثابتة لحساب 
 

 تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح  -1.6
 

ويغطي االنشطة التي تقع ضمن , .السلع ببيع المرتبطة الخدمات التجزئة، وتقديم أو بالجملة السلع من نوع أي بيع النشاط هذا يشمل
ومية يعامل نظام الحسابات القمن التصنيف الصناعي الدولي لكافة االنشطةاالقتصادية التنقيح الرابع 47 -45الباب زاي واالقسام 

ذلك راة كجزء من االستهالك الوسيط للتجار و نشاط التجارة معاملة خاصة سواء كانت تجارة جملة أو تجزئة، فهو ال يعامل السلع المشت
ن أدخل عليها قدر ضئيل من التجهيزات، كالتصنيف والتغليف...الخ.  ويعامل تجار الجملة والتجزئة على  عندما يعاد بيعها حتى وا 

ترونها بغرض سلع التي يشوتقاس مخرجاتهم بمجموع قيمة الهوامش التجارية المتحققة على ال .أنهم يوردون إلى زبائنهم خدمات ال سلعا
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إعادة بيعها.  ويعرف الهامش التجاري بأنه الفرق بين السعر الفعلي أو المحتسب المدفوع لشراء سلعة ما إلعادة بيعها والسعر الذي 
مسح السنوي تم االعتماد على نتائج الهذا النشاط ل والمؤشرات االقتصادية الرئيسية  القيمة المضافة إعداد تقديراتمن أجل و بيعت به.

حول المنشآت الفاعلة في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات االصالح والتي توفر بيانات وافية عن الهامش التجاري )المبيعات 
 والدراجات المحركات ذات المركبات ون من البضائع( وكذلك عن االيرادات من أنشطة إصالحز ناقصا المشتريات زائدا التغير في المخ

والبيانات  المنشآت لهذه االستهالك الوسيط األخرى كما توفر بيانات تفصيلية عن التشغيلية والتحويليةلف االيرادات تمخالنارية و 
تقدير القيمة المضافة خاص ل. من ثم يتم تركيب مؤشر سعري التفصيلية االخرى التي تعتبر مهمة الحتساب المؤشرات الرئيسية للنشاط

ر المستهلكين استخدام مؤشرات سعرية من بيانات الواردات ومؤشرات سعرية من المجموعات الفرعية السعسعار الثابتة حيث يتم اباأل
 تقدير القيم باألسعار الثابتة  ليتم 

  

 المطاعم والفنادق  -1.7

لدولي التصنيف الصناعي ا من 56-55انشطة االقامة والخدمات الغذائية والتي تقع ضمن الباب طاء واالقسام  النشاط  هذا يشمل
 تعتمد تقديرات القيمة المضافة لهذا النشاط على البيانات التفصيلية التي يوفرها المسح الموحد لألنشطة االقتصادية التنقيح الرابع

التي تمكن  ى التفصيليةاالخر السنوي حول الفنادق والمطاعم التي تشمل بيانات عن االيرادات ومستلزمات االنتاج وغيرها من البيانات 
والمتمثلة في االنتاج واالستهالك الوسيط وتعويضات العاملين والتكوين الراسمالي  اب أهم المتغيرات االقتصادية لهذا النشاطمن حس

سعار للمرور من القيمة المضافة باألالغذائية خدمات الر اسععن أ.تستخدم مؤشرات سعرية عن سعر خدمات االقامة و وفائض التشغيل 
 افة باألسعار الثابتة لنشاط المطاعم والفنادق.الجارية إلى القيمة المض

 العقارات وخدمات األعمال -1.8

 القيام أو قيمة العقار تقييم مثل بالعقارات تتصل أخرى  خدمات تقديم أو العقارات، وتأجير العقارات، وشراء النشاط بيع هذا يشمل
ية سواء المدفوعة أو المقدرة عن المباني المشغولة بمالكيها شراء العقارات، ويشمل كذلك االيجارات السكن في التنفيذ عقد وكالء بدور

ويعتبر مسح العقارات وخدمات االعمال المصدر   والتي يعنتمد في تقديرقيمتها على بيانات مسح دخل ونفقات األسر المعيشية.
القيمة المضافة  جارات الفعلية لحسابالرئيسي لبيانات هذا النشاط. ويستخدم التغير في الرقم القياسي ألسعار المستهلكين بند االي

 باالسعار الثابته انطالقا من القيمة المضافة باألسعار الجارية.

 النقل والتخزين -1.9

 والبحري  البري  النقل وكذلك أنابيب، خطوط أو الحديدية طريق السكك عن والبضائع ، الركاب نقل خدمات تقديم النشاط  هذا يشمل
 ويدخل .ذلك إلى وما وتخزينها، البضائع، ومناولة والمرائب، الموانئ مرافق مثل والتخزين تبطة بالنقلالمر  األنشطة يشمل كما والجوي،

 بواسطة البريد وأنشطة توصيل البريد أنشطة أيضاً  النشاط  هذا في يدخل كما .سائق مع النقل معدات إيجار هذا النشاط في
ساسا على بيانات المسح السنوي على منشآت القطاع الخاص الفاعلة في نشاط أتعتمد تقديرات القيمة المضافة لهذا النشاط مندوبين.

النقل والتخزين باإلضافة إلى البيانات السجلية  لمؤسسات القطاع العام في هذا النشاط. حيث يتم تقدير قيمة االنتاج وكذلك قيمة 
قل م القياسي ألسعار المستهلكين بحسب نوع الخدمة )ناالستهالك الوسيط لحساب القيمة المضافة باألسعار الجارية. ويستخدم الرق

 بري، نقل جوي، نقل مائي أو خدمات داعمة( من أجل تقدير القيمة المضافة باألسعار الثابتة.
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 أنشطة الخدمات األخرى  -1.10
 

 و االجتماعياألنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل و  التعليموتشمل هذه األنشطة كال من: نشاط المعلومات واالتصاالت و 
 باإلضافة إلى أنشطة الخدمات األخرى.  الفنون والترفيه والتسليةأنشطة  

وتعتبر بيانات المسوح السنوية على المنشآت العاملة في هذه األنشطة هي المصدر األساسي لتقديرات القيمة المضافة لكل نشاط على 
 ة التي تعتبر مكمال أساسيا لهذه التقديرات.حدة. هذا باالضافة إلى مجمل البيانات السجلية في هذه األنشط

ويستخدم الرقم القياسي ألسعار المستهلكين بحسب نوع الخدمة التي يوفرها النشاط كمثبط للحصول على القيمة المضافة باالسعار 
 الثابتة.

 قطاع المشروعات المالية  .2
 الخدمات دعم التقاعدية وأنشطة المعاشات تمويل وأنشطة تأمينال وا عادة التأمين فيها بما المالية، الخدمات أنشطة القطاع هذا يشمل
 المالية والكيانات االئتمانات والصناديق وأنشطة القابضة الشركات أنشطة مثل األصول، إمساك أنشطة أيضاً  ويشمل , .المالية

نشطة الصناعي الدولي لألالداخلة في هذه الفئة ضمن طائفة التبويب )كاف( وذلك حسب التصنيف  تصنف األنشطة المشابهة
-64االقتصادية، التنقيح الرابع.  وتتضمن هذه الفئة جميع األنشطة االقتصادية المتعلقة بالوساطة المالية والمصنفة ضمن األقسام )

م ثويعتبر المسح السنوي حول الخدمات المالية وخدمات التأمين المصدر األساسي لتقديرات االنتاج واالستهالك الوسيط ومن (66
ات نظام صيالقيمة المضافة لهذا القطاع.ويتم حساب االنتاج لكل من االنشطة المشمولة في هذا القطاع بصورة مختلفة حسب تو 

ن حيث يتم حساب انتاج المنشأت البنكية م طاوفيما يلي شرح لمنهجية حساب قيمة االنتاج بحسب نوع النش2008الحسابات القومية 
قيمة الخدمات الوساطة  هيو (  FISMمباشرة) ا اضافة الى قيمة الخدمات المالية المحتسبة بطريقة غير خالل االيرادات التشغلية له

 :وتحسب من خالل المعادلة التالية المالية التي تتقاضاها المؤسسات المالية مقابل الخدمات المالية ضمنا و غير مصرح بها
 مالحظة طريقة احتساب الخدمات المالية المحتسبة بطري ( قة غير مباشرةFISM  )    ( 6411+  6419للنشاط المصرفي ) 

 100إيرادات الفوائد + مصروفات الفوائد او الفوائد على القروض                 =        RRالسعر المرجعي 

                                                           
 االئتمان + الودائع                                                          

 
  100إيرادات الفوائد                               =                RL معدل فائدة القروض 

                                         
 االئتمان                                                             

 
 100=          مصروفات الفوائد                                    RDالودائع  معدل فائدة

                                  
 الودائع                                                    

 
 الودائع (   *)(   RR- RD)   100/ (* االئتمان (  + )  )FISM  (P119   (  =   )) /100  (RL- RR) حساب 

 
 P1119 + P 11اإلنتاج للبنوك = 

وتقدر القيمة المضافة لنشاط البنوك عن طريق طرح جملة مستلزمات اإلنتاج من قيمة اإلنتاج. ويستخدم التغير في الرقم القياسي 
 لقيمة المضافة باألسعار الثابتة.العام ألاسعار المستهلكين للوصول إلى ا

 

    

1
0
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 تأميننشاط التأمين وا عادة ال 

حتسمممممممممماب وال الحياةوأنواع التامين األخرى غير التامين على  الحياةوا عادة التامين على  الحياةويشمممممممممممل نشمممممممممماط التامين: التامين على 
النشمممماط تم تصممممميم اسممممتمارة تراعي احتياجات الحسممممابات القومية حيث يتم تقدير اإلنتاج من خالل احتسمممماب القينة في هذا  اإلنتاج

التامين مضمممافا اليها قيمة اإليرادات التشمممغيلية التي تتحصمممل عليها شمممركات التامين. والقيمة المحتسمممبة لخدمات الضممممنية للخدمات 
 التامين يعبر عنها بالمعادلة التالية

القيمة المحتسمممبة ا صمممافي أقسممماط التامين ل صمممافي عمليات إعادة التامين ل صمممافي االحتياطات الفنية ل الفوائد ل أرباح حصمممص 
 ت ومشاركا

 ويوضح الجدول التالي مكونات احتساب انتاج نشاط التامين
 الرمز

Code 
 البيان

SNA 

Codes 

 D71 (4+3+2+1التامين )اقساط  01

 F62 على الحياة تامين- 1                            02

 D71 صحي تامين-2                            03

 D71 مركبات تامين-3                            04

 D71 اخرى تأمينات-4                            05

 D72 (4+3+2+1تأمين )تعويضات  06

 F62 على الحياة تامين- 1                            07

 D72 صحي تامين-2                            08

 D72 مركبات تامين-3                            09

 D72 اخرى تأمينات-4                            10

   (6- 1)صافي االقساط  11

 D72 تعويضات محصلة من إعادة التأمين 12

 D71 اقساط اعادة التامين 13

   (13-12)صافي عمليات اعادة التامين  14

 F66 السنةاحتياطيات التأمين الفنية اول  15

 F66 السنةاحتياطيات التأمين الفنية اخر  16

   (16-15الفنية )صافي االحتياطيات  17

 D41 ايرادات الفوائد 18

 P11 باألسهمأرباح المتاجرة  19

   (19+  18)إيرادات استثمار االحتياطيات الفنية للتأمين  20

 P11 (1-2-4-3+5)هوامش المبيعات العقارية  21

 AN12 محتفظ بها بقصد البيع بداية العام عقارات- 1 22

 P2 )كلفة انشاء( عقارات بقصد البيع  مشتريات-2 23

 P11 العقارات المباعة خالل العام البيع  قيمة-3 24

 B103 في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية التغير-4 25

 AN12 محتفظ بها بقصد البيع نهاية العام عقارات- 5 26

 P11 الوثائق المقبوضة ورسومالعموالت  27

 P11 قارات مملوكةإيجارات ع 28

 P11 (إضافة كشف تفصيلي لمكونات هذا البند )الرجاءإيرادات أخرى  29

   المجـمــوع ** 99

 
 ويستخدم التغير في الرقم القياسي العام ألاسعار المستهلكين للوصول إلى القيمة المضافة باألسعار الثابتة.
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 قطاع الخدمات الحكومية .3
صدار وتفسيرها القوانين ذلك تنفيذ العامة. ويشمل اإلدارة عادة بها تقوم التي الحكومية، الطبيعة ذات األنشطة القطاع هذا يشمل  وا 
 العام والنظام الوطني والدفاع والضرائب التشريعية األنشطة كما يشمل أساسها، على القائمة البرامج إدارة وكذلك بها، الخاصة اللوائح

دارة جية،والشؤون الخار  الهجرة، وخدمات والسالمة  .اإللزامي االجتماعي الضمان أنشطة أيضاً  القطاع هذا ويشمل. الحكومية البرامج وا 

 الخدمات بإنتاج تقوم أن الحكومة حيث القطاعات األخرى، بقية فى اإلنتاج حساب عن مختلفة بطريقة الحكومي اإلنتاج حساب تموي
. ) التكلفةنهج ) نظام الحسابات القومية يتم تقدير انتاج الحكومة بطريقة.  ووفقا للالربح إلى تهدف وال العامة األغراض تخدم التى

حيث يتم تقدير القيمة المضافة للحكومة من خال ل جمع التعويضات ) تعويضات العاملين (  وقيمة االهتالك المقدر للسنة المرجعية 
ادية لمالية للحكومة المحلية والبيان الختامي للحكومة االتحعلى األصول الثابتة للحكومة والتي يتوفر عنها بيانات من خالل الدائرة ا

وكون الحكومة ال تهدف الى الربح وال يوجد فائض تشغيل فان احتساب القيمة المضافة يكون من خالل مكوناتها كما ذكر سابقا 
هالك نتاج الحكومة بجمع االستصحيح و يتم تقدير االستهالك الوسيط من خالل البيانات الرسمية ومن هنا يتم احتساب اجمالي ا

 الوسيط والقيمة المضافة مما يوضح طريقة احتساب انتاج الحكومة بشكل مغاير عن األنشطة األخرى.

 القيمة المضافة للحكومة ا تعويضات العاملين ل االهتالك على األصول الثابتة 

 سلع االستهالكية (االستهالك الوسيط ا مجموع انفاق الحكومة على شراء السلع والخدمات )ال

 اإلنتاج ا القيمة المضافة ل االستهالك الوسيط 

قال ويستخدم الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين لإلنت وقد يأخذ في الحسبان ما يتم انفاقة لصالح االمارة من الحكومة االتحادية.
 تة.من القيمة المضافة باألسعار الجارية إلى القيمة المضافة باألسعار الثاب

 
 

 الخدمات المنزلية: .4
يتم تقدير القيمة المضافة لهذا النشاط اعتمادا على بيانات إدارة اإلقامة وشؤون األجانب حول عدد خدم المنازل والسائقين والمزارعين 

 .طوقيمة األجور لكل فئة كما تعتبر نتائج مسح دخل ونفقات األسرالمعيشية مصدرا مهما لمطابقة التقديرات في هذا النشا

ويتم بناء مؤشر سعري انطالقا من بيانات أجور الفئات المساعدة الذي يتم ترجيحه بحسب وزن كل فئة من هذه الفئات من أجل 
 إستخدامه كمثبط للقيمة المضافة باألسعار الجارية. 

ات يرات السنوية للحسابوتجدر االشارة الى ان مشروع المدخالت والمخرجات والذي هو في مرحلة االعداد سيسهم في تطوير التقد
القومية حيث انه سيتم اللجوء الى استخدام التثبيط المزدوج لالنشطة االقتصادية المختلفة وذلك من خالل التعرف على مدخالت 
ومخرجات االنشطة بشكل اكثر وضوحا باالعتماد على جداول المدخالتوالمخرجات  مما سيسهم في تحسين المؤشرات السعرية التي 

 في التثبيط تستخدم 
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 ثانيًا: التقديرات الربع سنوية للناتج المحلي االجمالي

تكمن أهمية الحسابات القومية الربع سنوية في إعطائها لصورة واضحة عن التطورات اإلقتصادية الراهنة بحيث تكون أكثر حداثة من 
دي لنسبة لراسمي القرار، أداة لمعرفة الوضع اإلقتصاالحسابات القومية السنوية وأكثر شموال من اإلحصاءات قصيرة األجل  و هي، با

الراهن من أجل رسم السياسات المناسبة وا عداد الموازنة وقانون المالية والتنبؤات اإلقتصادية والمالية، كما تمثل، بالنسبة للخبراء 
 والمحللين، قاعدة معطياة إلعداد النماذج والتحاليل اإلقتصادية.

ة الربع سنوية نفس المبادىء والتعاريف والبنية المعتمدة في  الحسابات القومية السنوية ولكنها تعتبر أقل تتبنى الحسابات القومي 
عتمادها على مجموعة من المؤشرات الكمية والقيمية لإلنتاج إكتماال بسبب  عامل توفر البيانات والعامل الزمني أيضا وذلك من حيث إ 

لقياس النمو في القيمة المضافة في مختلف األنشطة اإلقتصادية، وبمعنى آخر يمكن القول أن منهجية التقديرات الربع سنوية للناتج 
 اط.  ير في قيمة اإلنتاج لهذا النشالمحلي اإلجمالي تنطلق من فرضية أن القيمة المضافة ألي نشاط تتبع في تغير نموها للتغ

 التي تمثل أهمية نسبية عالية في كل نشاط من األنشطة االقتصادية للوصولالقيمة مؤشرات و  رصد المؤشرات الكميةومن هنا فإنه يتم 
بط اتجاه نموها ل ر إلى استقراء اتجاهات االقتصاد لكل نشاط اقتصادي على حدة وبالتالي تقدير القيمة المضافة لهذه األنشطة من خال

بالتغير في النمو الموزون والمرجح لهذه  المؤشرات ) كمية في غالب األنشطة(  وذلك انطالقا من  وزن هذه المؤشرات من القيمة 
المضافة في سنة األساس المعتمدة . هذا باإلضافة إلى تحليل البيانات المالية للمؤسسات التي تفصح عن بياناتها بشكل ربع سنوي 

ا من خالل المسح االقتصادي الربعي لعينة مقصودة من المنشآت أو من مواقع األسواق المالية أو مواقع هذه المؤسسات نفسها، مإ
وتحليل هذه البيانات المالية للوصول إلحتساب المتغيرات االقتصادية لها وربطها بمؤشرات ومعامالت فنية لتقدير قيمها في اقتصاد 

 إمارة دبي. 

تالية تبين طرق معالجة البيانات الربع سنوية من أجل بناء مؤشرات ربعية تستخدم في احتساب القيمة المضافة الربع سنوية الفقرات ال
 لكل نشاط إقتصادي على حدة:

 قطاع المشروعات غير المالية .1

   الزراعة والحراجة وصيد األسماك -1.1

ي تدلي نات اإلنتاج القيمي والكمي لبعض المزارع التجارية التيعتمد تقديرالقيمة المضافة الربع سنوية لنشاط الزراعة على بيا -1.2
ببياناتها في إطار المسح الربعي كمزارع إنتاج البيض ومزارع إنتاج الدجاج االحم ومن هذه البيانات يتم بناء مؤشر حجم 

تخدم شر سعر مرجح بسمرجح باألهمية النسبية إلنتاج هذه المزارع في اإلنتاج الكلي لنشاط الزراعة. ويتم إشتقاق مؤ 
   .للمرورمن الثابت إلى الجاري 

  الصناعات اإلستخراجية -1.3

يتمحور هذا النشاط أساسا في عمليات إستخراج النفط الخام. وتعتمد تقديرات القيمة المضافة الربعية باألسعار الثابتة على بيانات 
 القيمة المضافة باألسعار الجارية فتعتمد على بناء مؤشر سعري سجلية من الدائرة المالية عن كميات النفط المستخرجة. أما تقديرات 

 من بيانات أسعار بترول حقل فاتح.  
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 الصناعات التحويلية -1.4

 يتم تقدير القيمة المضافة  لنشاط الصناعات التحويلية بناءا على التقارير المالية الربع سنوية ألهم المنشآت الصناعية من واقع نتائج
م تعزيز هذا المؤشر باستخدام البيانات التفصيلة للصادرات )مخرجات الصناعة التحويلية( والوردات )من المواد المسح الربعي كما يت

األولية( وربطها بدليل النشاط الصناعي وذلك حسب التنصيف التفصيلي للسلع حسب الغرض وكذلك باالعتماد على مؤشر استهالك 
خدم الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين الحتساب القيمة المضافة باالسعار الكهرباء للمنشآت الصناعية كمؤشر آخر . ويست

 الجارية.
     

 الكهرباء والغاز والمياه -1.5
 

تستخدم مؤشرات كمية عن الطاقة المنتجة و كميات المياه المستهلكة لحساب مؤشر النمو الحجمي للقيمة المضافة لنشاط الكهرباء 
مؤشر سعر مزدوج لمدخالت اإلنتاج من جهة ولالنتاج نفسه من جهة أخرى وذلك للوصول إلى تقدير للقيمة والغاز والمياه ويتم بناء 

 المضافة باألسعار الجارية.
 

 التشييد -1.6
 

الخارجية ) واردات مواد البناء( إضافة إلى بيانات بلدية دبي للمساحات المرخصة  ةعلى بيانات التجار  دتم تقدير هذا القطاع باالعتما
منجزة للمباني المختلفة وبيانات لبعض شركات المقاوالت الكبرى المنشورة على مواقعها األلكترونية ،  إضافة إلى بيانات اإلنفاق وال

 الحكومي على مشاريع البنية التحتية والتي تؤثر بشكل مباشر في أداء قطاع اإلنشاءات.

 ى القيمة المضافة باألسعار الجارية.ويتم إستخدام مؤشر الرقم القياسي لتكاليف البناء للوصول إل

 تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح -1.7

على التدفق السلعي وذلك بإستخدام بيانات الواردات والمعاد تصديره  اً ديتم تقدير القيمة المضافة لهذا النشاط بشكل ربعي اعتما
اط بعية لبعض المنشآت ذات األهمية النسبية العالية في هذا النشلمجموعة مختارة من السلع و كذلك باالعتماد على التقارير المالية الر 

 ويستخدم الرقم القياسي للتجارة الخارجية  في إطار تقديرات القيمة المضافة لهذا النشاط باألسعار الجارية.

 المطاعم والفنادق  -1.8

تم اشتقاق شقق الفندقية وعدد ليالي اإلقامة التي يتعتمد تقديرات القيمة المضافة على البيانات الربع سنوية حول إيرادات الفنادق وال
سعر ليلة اإلقامة إنطالقا منها ويستخدم هذا السعر كمؤشر لتثبيط النمو باالسعار الجارية في هذا النشاط والوصول إلى النمو باألسعار 

 الثابتة.
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 العقارات وخدمات األعمال -1.9

عية للشركات العقارية الكبرى التي تتداول أسهمها في  األوراق المالية كما يعتمد  يتم تقدير هذا النشاط باالعتماد على الموازنات الرب
 أيضا على بيانات عن التغير في أعداد المستهلكين للكهرباء وكذلك بيانات من دائرة األراضي واألمالك حول النمو في التداول العقاري.

 تساب القيمة المضافة باألسعار الجارية.ويستخدم الرقم القياسي لإليجارات الفعلية كمؤشر سعري إلح
 

 النقل والتخزين -1.10

يتم حساب مؤشر حجمي تفصيلي لكل نوع من أنواع النقل ) بري وعبر األنابيب، جوي ، مائي ، األنشطة الداعمة للنقل وأنشطة البريد 
لكل نوع من هذه االنشطة الفرعية في  ، ومن ثم يتم ترجيح هذا المؤشر باألهميات النسبية1ونقل الطرود( كما هو مبين في الملحق 

القيمة المضافة الكلية لنشاط النقل في سنة األساس المختارة. تستخدم األرقام القياسية لكل نوع من النقل كمثبط و ذلك لحساب القيمة 
 المضافة باالسعار الجارية.

 

 أنشطة الخدمات األخرى  -1.11
 

 و األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعيو  التعليمالت و وتشمل هذه األنشطة كال من: نشاط المعلومات واالتصا
 باإلضافة إلى أنشطة الخدمات األخرى.  الفنون والترفيه والتسليةأنشطة  

تستخدم بيانات التقارير المالية الربع سنوية للمنشآت الناشطة في مجال اإلتصاالت كمؤشر قيمي للنمو في القيمة المضافة لنشاط 
ات و  اإلتصاالت كما تستخدم بيانات ربعية عن أعداد المرضى المتابعين في المستشفيات الخاصة في اإلمارة  لقياس النمو المعلوم

في القيمة المضافة باألسعار الثابتة لنشاط الصحة، أما بالنسبة لنشاط التعليم فيتم إستخدام مؤشر عن التغير في أعداد الطلبة في 
قياس النمو في القيمة المضافة الربعية ونتيجة لعدم توفر بينات ربع سنوية فإنم يتم إستخدام المؤشرات المدارس بمختلف مراحلها ل

 . smoothing technique)السنوية مع إتباع أسلوب التسوية )

لنمو العام اويعتمد في تقدير النمو في بقية األنشطة على التغير في النمو على مستوى األنشطة اإلقتصادية األخرى المؤثرة في 
 ألنشطة الخدمات األخرى.

أما بالنسبة لتقدير القيمة المضافة باألسعار الجارية فيعتمد على إستخدام األرقام القياسية ألسعار المستهلكين لهذه الخدمات وذلك 
 بحسب نوع الخدمة والتي يتم من خاللها حساب مؤشر سعري مرجح بحسب األوزان الترجيحية.

  

 لمالية قطاع المشروعات ا .2
 الذي يشمل البنوك وشركات الوساطة المالية وشركات التامين وا عادة التأمين. وتعتمد تقديرات هذا القطاع التقارير المالية الربع سنوية
للبنوك وشركات التأمين التي تنشرها هيئة األسواق المالية بشكل ربعي بحيث يتم من خالل هذه البيانات إحتساب قيمة اإلنتاج بنفس 

يقة حسابه في تقديرات الحسلبلت السنوية ويستخدم مؤشر النمو القيمي لإلنتاج الذي تم حسابه لكل من نشاطي البنوك والتأمين كل طر 
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على حدة لقياس النمو باألسعار الجارية لكل من النشاطين. ويستخدم مؤشر الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين كمثبط للمرور 
 ألسعار الجارية إلى اٌليمة المضافة باألسعار الثابتة.من القيمة المضافة با

 

 قطاع الخدمات الحكومية .3
)الرواتب  لمحليةا تشمل المصروفات الجارية للحكومةوالتي  السجلية الربعية هذا القطاع من خالل البياناتالقيمة المضافة ليتم تقدير 

 .القطاع العامات عن أعداد الموظفين في لى بيانباإلضافة إواألجور و المصروفات على السلع والخدمات( 

وباإلعتماد على هذه البيانات يتم حساب مؤشر نمو حجمي يستخدم في حساب القيمة المضافة باألسعار الثابتة و من ثم يستخدم 
 مؤشر الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين لحساب القيمة المضافة باألسعار الجارية.

 
 الخدمات المنزلية: .4

 

تقدير القيمة المضافة لهذا النشاط اعتمادا على بيانات إدارة اإلقامة وشؤون األجانب حول عدد خدم المنازل والسائقين والمزارعين  يتم
وقيمة األجور لكل فئة من هذه الفئات. ويتم حساب مؤشر سعري لخدمات المنازل إنطالقا من هذه البيانات مرجح بحسب األهمية 

 مجموع الكلي للفئات المساعدة في سنة األساس.النسبية لكل فئة في ال
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 : المؤشرات القيمية والكمية المستخدمة في التقديرات الربعية للناتج المحلي اإلجمالي1 الجدول

 

 مصادر البيانات  المؤشرات المعتمدة  النشاط اإلقتصادي
 اتتواتر المؤشر

  سعار الجاريةاأل سعار الثابته األ 

الزراعة والحراجة وصيد 
 األسماك

كميات وقيم اإلنتاج للبيض 
 والدجاج الالحم

أسعار المنتجات الزراعية 
 على باب المزرعة

 

 المزارع التجارية في إمارة دبي
 بيانات شهرية

 الصناعات اإلستخراجية
التقرير الشهري عن كميات 

 إنتاج النفط الخام

األسعار العالمية للنفط 
 الخام

 ة الماليةالدائر  -
الموقع األلكتروني  -

 للبنك الدولي
 بيانات شهرية

كميات الكهرباء المستهلكة - الصناعات التحويلية
 من طرف المنشآت الصناعية

واردات المواد األولية -
وصادرات مخرجات الصناعة 

 التحويلية
التقارير المالية لبعض -

 النشآت الصناعية الهامة
 

الرقم القياسي ألسعار 
 الصناعيين المنتجين

 المسح الصناعي الربعي-
 جمارك دبي-

بيانات داخلية )الرقم القياسي -
 ألسعار المنتجين الصناعيين(

 شهرية وربع سنوية

 الكهرباء والغاز والمياه
 كميات الطاقة المنتجة

كميات المياه المستهلكة في 
 اإلمارة
 

الرقم القياسي ألسعار 
 المستهلكين لبند الكهرباء

سي ألسعار الرقم القيا
مدخالت اإلنتاج لهذا 

 النشاط

 هيئة كهرباء ومياه دبي-
الموقع األلكتروني للبنك -

 بيانات شهرية الدولي

 واردات مواد البناء- نشاط التشييد
المساحات المرخصة -

 والمنجزة
اإلنفاق الحكومي على -

 مشاريع البنية التحتية
بعض التقارير المالية ألهم -

ي ملة فالمنشآت للشركات العا
 هذا النشاط

 جمارك دبي- الرقم القياسي لمواد البناء
 بلدية دبي-

 المسح الربعي لنشاط التشييد-
بيانات داخلية )الرقم القياسي -

 ألسعار مواد البناء(
 شهرية وربع سنوية

تجارة الجملة والتجزئة 
واردات وا عادة تصدير السلع - وخدمات اإلصالح

 غير الرأسمالية

الرقم القياسي ألسعار -
التجارة الخارجية )يحسب 

 داخليا(

 جمارك دبي-
 المسح الربعي لنشاط التجارة-
بيانات داخلية )الرقم القياسي -

 ألسعار المستهلكين(

 شهرية وربع سنوية



 
 

 
 
15 

م المالية أله بعض التقارير -
المنشآت للشركات العاملة في 

 هذا النشاط

الرقم القياسي ألسعار -
 المستهلكين

 نادقالمطاعم والف
عدد ليالي االقامه في -

 الفنادق والشقق الفندقية
ايرادات الفنادق والشقق -

 الفندقيه

مؤشر سعر مرجح 
وموزون يتم احتسابه 

انطالقا من البيانات عن 
االيرادات وعدد ليالي 

 االقامة

دائرة السياحه والتسويق 
 التجاري 

 بيانات شهرية

 
العقارات وخدمات 

 األعمال

ن كهرباء معدد المستهلكين لل
 قطاع األسر المعيشية

 

 
الرقم القياسي ألسعار 
المستهلكين )بند 
 الإليجارات(

 
 هيئة كهرباء ومياه دبي

 بيانات ربع سنوية

 النقل البري: النقل والتخزين
عدد رحالت ركاب  -

 الحافالت
 عدد رحالت تاكسي دبي -
 عدد ركاب رحالت المترو -

 
 النقل المائي:
 المائيعدد الركاب التاكسي 

 
 النقل الجوي:

حركة المغادرين والقادمين  -
عبر الناقالت الوطنية )طيران 

 فالي دبي(و  االمارات
عدد الحاويات المحملة -

والمفرغة في مطارات دبي. 
 بيانات شهرية

 
األنشطة الداعمة 

 والمساعدة:
حركة مناولة البضائع  -

 موانيء دبي العالمية

الرقم القياسي ألسعار 
المستهلكين بحس نوع 

 النقل

 هيئة الطرق والموصالت -
 طيران االمارات -
 موانيء دبي العالمية -

 بيانات شهرية
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حركة مناولة البضائع في  -
ر دبي الدولي ومطار ) مطا

 ال مكتوم(

 أنشطة الخدمات األخرى:
.البريد 1

واإلتصاالت السلكية 
 والالسلكية

 
 

 
 .التعليم2

 
 
 
 
 
 
 .الصحة3

 
 

.مجمل أنشطة 4
 خدمات األخرى ال

 
 

 التقارير المالية الربع سنوية -
للشركات العاملة في نشاط 

 اإلتصالت.
 

أعداد الطلبة في المدارس -
 والجامعات في اإلمارة

 
أعداد الزوار الجدد و أعداد -

المتابعين في مستشفيات 
 القطاع الخاص

 
مؤشرات الحجم متوسط -

لبعض األنشطة المستهلكة 
لها مرجح بحسب وزن 

الت األنشطة المذكورة مدخ
من واقع مصفوفة العرض 

 2013واإلستخدام لسنة 

الرقم القياسي ألسعار 
المستهلكين لخدمات 

 اإلتصاالت
 
 

الرقم القياسي ألسعار 
المستهلكين )بند خدمات 

 التعليم(
 

الرقم القياسي ألسعار 
المستهلكين )بند الخدمات 

 الصحية(
 

الرقم القياسي ألسعار 
 ه الخدماتالمستهلكين لهذ
 

 موقع سوق دبي المالي.-
 موقع شركة إتصاالت.-

 
 
 

هيئة المعرفة والتنمية -
 البشرية
 
 
 
 
 
 
 

 حسابات داخلية

 بيانات ربع سنوية
 
 
 

 بيانات سنوية
 
 

 بيانات شهرية
 
 
 

 بيانات ربع سنوية
 
 
 
 

التقارير المالية للبنوك المحلية  قطاع المشروعات المالية
ية وشركات الوساطة المال

وشركات التأمين وا عادة 
 .التأمين
 
 

الرقم القياسي العام ألسعار 
 المستهلكين

 سوق دبي المالي

 بيانات ربع سنوية
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بيانات الموازنة للحكومة  قطاع الخدمات الحكومية
 المحلية :

المصروفات الجارية:  -
الرواتب واألجور، 

المصروفات على السلع 
 والخدمات.

هذا باإلضافة إلى أعداد 
 لموظفين في قطاع الحكومة.ا

الرقم القياسي العام ألسعار 
 المستهلكين

 الدائرة المالية

 بيانات ربع سنوية

أعداد خدم المنازل والسائقين - الخدمات المنزلية
 .والمزارعين

 .قيمة األجور لكل فئة -

التغير في متوسط األجر 
مرجح باألهمية النسبية 

 لكل فئة .

 انبإدارة اإلقامة وشؤون األج
 بيانات شهرية
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 المباديء والتعاريف الرئيسية المستخدمة في الحسابات القومية
يحدد نظام الحسابات القومية مجال تغطية الحسابات القومية حيث ينص النظام على اعتبارورصد أي عملية  التغطية والشمول :

دارة وحدة مؤسسية، تس تخدم فيها عوامل اإلنتاج المختلفة والمؤلفة من اليد العاملة واألصول لتحويل مادية يضطلع بها تحت مسؤولية وا 
مدخالت اإلنتاج السلعية والخدمية إلى مخرجات سلعية و خدمية أخرى قابلة للبيع في األسواق أو يمكن تقديمها من وحدة إلى أخرى 

نتاج مخرجات سلعية مقابل ثمن أو بالمجان.  كما تشمل الحسابات معظم األنشطة االقتصادية  التي تمارسها األسرة كاالستهالك وا 
 مثل السلع الزراعية و المواد الغذائية المنتجة الستهالك األسرة نفسها.

نظام الحسابات القومية اوصى ان تعد مجموعة الحسابات للقطاعات الرئيسية والفرعيةوالتي تتكون من مجموعة  الوحدات المؤسسية :
على امتالك األصول وتحمل االلتزامات  ،كيان اقتصادي قادر، في ذاتهوعرف الوحدة المؤسسيةعلى انها  من الوحدات المؤسسيه 

هناك نوعان رئيسيان من الوحدات المؤسسية تتوفر فيها و وممارسة األنشطة االقتصادية والدخول في معامالت مع كيانات أخرى 
والكيانات القانونية واالجتماعية التي يعترف القانون أو المجتمع  ،شيةوهما األشخاص في شكل أسر معي ،مؤهالت الوحدة المؤسسية

. وهذا الوحدات المؤسسية تجمع ضمن خمس مجموعات قطاعيه هي )المؤسسا بوجودها مستقلة عن مالكيها أو عن المسيطرين عليها
 خدم االسر المعيشية ،واالسر المعيشية (.غير المالية ، المؤسسات المالية ، الحكومة العامة ،المؤسسات غير الهادفة للربح ةت

 مفهوم اإلقامة في نظام الحسابات القومية

ع لقوانيين من كامل المناطق التي تخض يتحدد مجموع االقتصاد القومي بالوحدات المؤسسية المقيمة في اإلقليم االقتصادي الذي يتألف
، وال يستند تعريف اإلقامة في النظام إلى الجنسية أو المعايير مارةوتشريعات امارة دبي بما في ذلك المناطق الحرة داخل حدود اال

، أي عندما ي() امارة دبالقانونية حيث تعتبر الوحدة المؤسسية مقيمة عندما يكون لها مركز مصلحة اقتصادية في اإلقليم االقتصادي 
 من أجل توضيح مفهوم اإلقامة فإنه ال بد من اإلشارةو  تعمل مدة طويلة )سنة أو أكثر( في أنشطة اقتصادية في اإلقليم االقتصادي. 

    إلى تعريف اإلقليم االقتصادي وتعريف مركز المصلحة االقتصادية.

ولى إدارتها التي تتحرة المناطق بما فيها الالجغرافية  كافة المناطقمن  إلمارة دبي يتكون اإلقليم االقتصادياإلقليم االقتصادي: 
 .ك داخلها األشخاص والسلع ورأس المال بحرية ويتحر المحلية الحكومة 

حينما يوجد موقع في اإلقليم  إلمارةتوصف الوحدة المؤسسية أن لها مركز مصلحة اقتصادية داخل  مركز المصلحة االقتصادية:
مدة اق هام لكمسكن أو مكان إنتاج أو مباني أخرى تمارس فيها أنشطة وتدخل في معامالت اقتصادية على نط لالمارةاالقتصادي 

غير محددة أو لمدة سنة أو اكثر، وال يلزم أن يكون الموقع ثابتا طالما كان في حدود اإلقليم االقتصادي. وتعتبر ملكية األراضي 
ذا كان المالك مقيما في بلد أخر فإنه  والمباني في اإلقليم االقتصادي سببا كافيا العتبار أن للمالك مصلحة اقتصادية في ذلك البلد وا 
يعامل كأنه قام بتحويل ملكيته إلى وحدة مؤسسية صورية مقيمة في البلد المعني وتعامل فيها هذه الوحدة الصورية على أساس أن 

  .المالك الفعلي غير المقيم يملكها ويسيطر عليها

لو لم يتم اسبية عند تحققها حتى و وفقًا لهذا المبدأ يتم االعتراف باإليرادات أي تسجيلها في الدفاتر والسجالت المح :مبدأاالستحقاق
 تحصل أية مبلغ من هذه اإليرادات واعتراف بالمصروفات عند تكبدها بغض النظر عن سداد تلك المصروفات

دمات وفية يسجل نشاط إنتاج السلع والخ نظام الحسابات القوميةهو الحساب األول في سلسلة الحسابات الجارية في  :حساب اإلنتاج
اب يقيس هذا الحس وهي تساوي قيمة المخرجات مطروحا منها االستهالك الوسيط.  اإلجماليةو القيمة المضافة ه يورصيد توازن

طرح في هذا الحساب ب ويمكن قياس صافي القيمة المضافة مساهمة منتج منفرد أو صناعة أو قطاع ما في إجمالي الناتج المحلي. 
 مضافة. القيمة الإجمالي استهالك رأس المال الثابت من 
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ات من نتاج مخرجإلومسؤولية وحدة مؤسسية تستعمل العمل ورأس المال والسلع والخدمات كمدخالت  إشرافنشاط يتم تحت : اإلنتاج
وال بد من وجود وحدة مؤسسية تتحمل مسؤولية العملية اإلنتاجية وتمتلك أية سلع تنتج كمخرجات أو يحق لها أن  السلع والخدمات. 
 ويضا مقابل الخدمة المقدمة.تتلقى ثمنا أو تع

البد لجميع السلع والخدمات المنتجة كمخرجات أن تكون قابلة للبيع في األسواق أو على األقل قابلة  :حدود اإلنتاج )دائرة اإلنتاج(
وق بيعًا أو للس ووفقًا للنظام، يدخل ضمن حدود اإلنتاج كل اإلنتاج الموجه فعالً  للتقديم من وحدة إلى أخرى مقابل ثمن أو بالمجان. 

مقايضة، كما يشمل جميع السلع والخدمات المقدمة مجانًا لألسر المعيشية، بصورة فردية أو جماعية، من قبل الوحدات الحكومية أو 
 المؤسسات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية.

يات إنتاج في منشأة وتصبح متاحة لالستخدام خارج يتكون من تلك السلع والخدمات التي تنتج من خالل عمل :)مخرجات( االنتاج
تجة فالمخرجات مفهوم يطبق على الوحدات المن المنشأة، باإلضافة إلى السلع والخدمات التي يتم إنتاجها ألغراض االستخدام الذاتي. 

 وعادة تعرف المخرجات في إطار حساب إنتاج. وليس على العملية اإلنتاجية. 

بأسعار مهمة اقتصاديا ويقال أن السعر ذات أو يعتزم بيعها أو التصرف بها مخرجات تباع  :السوقية(منتج سوقي )المخرجات 
ي يرغب المشترون الكميات الت ىعلى الكميات التي يكون المنتجون مستعدون لعرضها وعل معنوية اقتصادية عندما يكون له تأثير كبير

 في شرائها.

 لرئيسي للمنشأةاتصنيف النشاط  وفقهويحدد  افة قيمة أي نشاط آخر تقوم به الوحدة نفسهاأنشطة تفوق قيمتها المض :أنشطة رئيسة

تكون القيمة المضافة للنشاط الثانوي اقل من القيمة  و النشاط الرئيس إلى باإلضافةأنشطة تتم داخل وحدة منتجة  :أنشطة ثانوية
 المضافة للنشاط الرئيس.

 نتاج بعد ازاله اثر السعر على القيمة وذلك بقسمة القيمة على المؤشر السعري الخاص بالمنتج .  قيمة اال االنتاج باألسعار الثابتة:

 الطلب والعرض أسعار لها تأثير كبير : أسعار مهمة اقتصاديا )ذات داللة اقتصادية(

ًية صفها مخرجًا، مخصومًا منه أالسعر الذي يتلقاه المنتج من المشتري لقاء وحدة من سلعة أو خدمة ما منتجة بو  السعر األساسي:
ضرائب مدفوعة، ومضافًا إليه أية إعانات تلقاها المنتج على تلك الوحدة نتيجة إلنتاجها أو بيعها.  وال يشمل أًية تكاليف نقل يقيدها 

 المنتج منفصلة على الفاتورة.

ال  مة ما في الوقت والمكان الذي يحددهما وهوالمشتري ليتسلم سلعة او خد هسعر المشتري هو السعر الذي يدفع :أسعار المشترين
المشتري يشمل أية تكاليف نقل يدفعها المشتري على حدة ليتسلم  روسع . مقتطعة أخرى ضريبة قيمة مضافة او ضرائب  أيةيشمل 

 السلعة في المكان والزمان اللذين يحددهما.

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
20 

من سلعة أو خدمة ما منتجة بوصفها مخرجًا مخصومًا منه ضريبة  هو السعر الذي يتلقاه المنتج من المشتري لقاء وحدة :سعر المنتج
 القيمة المضافة، أو أَية ضرائب مقتطعة مماثلة توضع على الفاتورة، وال يشمل أَية تكاليف نقل يقيدها المنتج على الفاتورة على حدة.

                

لى االعانات ع   -لقيمة المضافة    االسعار االساسية ل الضرائب على المنتجات مستنى منها ضريبة ا
 المنتجات

 ا

 اسعار المنتج

 ل

ار الجملة بفاتورة مستقلهلهامش ربح تجضريبة القيمة المضافة غير المقتطعة من المشتري ل تكاليف النقل 
 والتجزئة

 ا

 سعر المشتري 

لحدود.  رسوم استيراد أو أية ضرائب أخرى تفرض على ايدفعه مستورد ما ليتسلم السلعة على حدود بلده، قبل دفع أية  سعر )ســيف(:
وسعر سيف يشمل تكاليف التأمين والشحن حتى نقطة البلد المستورد. وهو سعر الخدمة المسلمة إلى مقيم، قبل دفع أية رسوم استيراد 

 أو ضرائب أخرى على المستوردات أو هوامش التجارة والنقل داخل البلد.

ويمكن النظر إليه على انه سعر المشترى الذي يدفعه ، عر المشترى يطبق على تدفقات الصادراتنوع خاص من س :سعر )فوب(
مستورد يتسلم السلع على حدود بلد المصدر بعد تحميلها على وسيلة النقل وبعد دفع أي ضرائب تصدير أو تلقى أية تخفيضات 

 مين بين الحدود الجمركية للدولة المستوردة.وسعر فوب يساوى سعر سيف مطروحا منه تكاليف النقل والتأ  ضريبة.

هي قيمة خدمات النقل وتجارة التوزيع التي تكون متضمنة في قيمة السلع المباعة من قبل الوحدات اإلنتاجية  هوامش التجارة والنقل:
 إلى المشتري النهائي.

كها بوصفه تاج، باستثناء األصول التي يقيد استهالتكون من قيمة السلع والخدمات التي تستهلك كمدخالت لعملية إني :استهالك وسيط
قد تحول السلع والخدمات المستخدمة أو تستهلك كليا في عملية اإلنتاج، وتعود بعض المدخالت إلى  استهالكا لرأس المال الثابت. 

  .لخدمات المشابهةالظهور بعد أن تكون قد تحولت وأدمجت في المخرجات. وهناك مدخالت قد تستهلك كليا مثل الكهرباء وا

 تشمل كافة المدفوعات من قبل المنتجين المقيمين مما يلي  تعويضات المستخدمين:

الرواتب واألجور المدفوعة نقدا والتي تتضمن الرواتب اإلضافية و المكافآت والعالوات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وذلك قبل  (1
واتب واألجور والمزايا العينية والتي تقدم للموظفين أو العمال كالسكن او تذاكر على هذه البنود وتشمل على الر  حسوماتإجراء أية 

 .السفر المجانية

المساهمات المحتسبة او المدفوعة فعال من قبل المنتجين لصالح عمالهم وموظفيهم في الضمان االجتماعي أو صناديق تقاعد  (2 
 اة. خاصة، او تامين صحي أو تامين ضد الحوادث أو على الحي
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لى برامج التأمين االجتماعي الممولة  مساهمات المستخدمين االجتماعية: مبالغ يدفعها المستخدمون إلى صناديق الضمان االجتماعي وا 
فعلية  وتتكون من مساهمات نشوء التزام يوجب دفعها.  إلى يالوقت الذي يؤدى فيه عمل يؤد فيوتقيد المساهمات  تمويال خاصا. 
مكمالت المساهمات التي تدفع من دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي بوليصات  ،الة البرامج الممولة تمويال خاصافي ح ،يضاف إليها

ويتحقق دخل الملكية على استثمار   التأمين والذي يتلقاه المستخدمون المشاركون في البرامج مخصوما منه تكاليف الخدمة.
 . ةية أو طوعيوقد تكون هذه المساهمات إلزام ات. ياالحتياط

عبارة عن التحويالت الناجمة عن ملكية األصول المالية واألراضي الزراعية والودائع في البنوك وما شابهها من أصول  خل الملكية:د
 غير ملموسة ويتكون دخل الملكية من البنود الرئيسية التالية:

 تراض من البنوك أو الكمبياالت والسندات أو أية أدوات مالية أخرى.الدخل الفعلي المستحق الناجم عن اإليداع لدى أو االق أ. الفوائد:

عبارة عن الدخل المستحق الناجم عن األشكال المختلفة من المساهمة في ملكية حصص المؤسسات والشركات ب. أرباح األسهم:
 المساهمة.

 أو ما في باطنها للغير لالستفادة من خدماتها.عبارة عن المبالغ المستحقة عن تقديم األرض غير المستغلة  ج. إيجارات األراضي:

تتكون من الضرائب على السلع والخدمات التي تصبح مستحقة الدفع نتيجة عملية إنتاج أو بيع أو نقل ملكية  :ضرائب على المنتجات
لمبيعات ضريبة العامة على اأو تأجير أو توريد هذه السلع أو الخدمات أو نتيجة الستعمالها لالستهالك أو لتكوين رأس المال مثل ال

 .ورسوم االستهالك والضرائب على خدمات معينة

 باإلضافةا او تسليمها او بيعها او تحويله إنتاجهاتتكون من الضرائب المستحقة على السلع والخدمات بمناسبة  :ضرائب على اإلنتاج
 ى األخر  األصولاو المباني او  األرضاستخدام الضرائب على ملكية او  أساساالتي تشمل  اإلنتاجعلى  األخرى الضرائب  إلى

 او الضرائب على العمالة أو تعويضات العاملين المدفوعة اإلنتاجالمستخدمة في 

 .والتجزئةين وعلى مبيعات الجملة تجضرائب ورسوم تفرض على المن :ضرائب عامة على المبيعات

 وتتم بتحويل مبلغ من الدخل الجاري بدون مقابل لمتعامل آخر ليقوم هي عبارة عن تحويالت الدخل بين متعاملين التحويالت الجارية:
 باستخدامه في تمويل نفقاته الجارية.

التحويالت الممنوحة دون مقابل بهدف تمويل التكوين الرأسمالي اإلجمالي وتشمل أيضا أنواع أخرى من التراكم  التحويالت الرأسمالية:
 و تلك النفقات التي ال تتكرر بصفة مستمرة أو منتظمة لدى طرفي الصفقة.التي تدفع من ثروة أو مدخرات المانح أ

صول الثابتة واأل عام.  عنأصول منتجة تستعمل هي نفسها بصورة متكررة أو مستمرة في عمليات إنتاجية لمدة تزيد  :أصول ثابتة
تكررة األشجار والحيوانات التي تستعمل بصورة مت فحسب، بل تشمل أيضا األصول المختلفة مثل اءانشال تشمل اآلالت والمعدات واإل
وتشمل أيضًا األصول غير الملموسة مثل برامج الحاسب اآللي واألعمال الفنية األصلية المستعملة في  أو مستمرة إلنتاج منتجات. 

 اإلنتاج.

 

 


