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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 



 ٣

 -:تقديم 
يسر الجهاز المرآزي لإلحصاء أن يقدم نشرة الحسابات القومية للجمهورية اليمنية  
يقدم ثمرة وهو بذلك إنما  (١٩٩٣-SNA)لنظام الحسابات القومية م وفقًا٢٠٠٣ -٢٠٠٠للسنوات 

الجهود الشاملة لمعظم فعالياته اإلحصائية المتعددة ، االقتصادية والمالية والنقدية واالجتماعية ، 
إذ أن الحسابات القومية تقدم صورة متكاملة لجوانب األنشطة االقتصادية بكافة أبعادها 

 . ولالقتصاد بشكل عام 
 

د                 وم بالعدي ى تطوير وتحديث             إن الجهاز المرآزي لإلحصاء وهو يق ة إل ود الرامي  من الجه
البيانات اإلحصائية ، إنما يسير باتجاه تنفيذ السياسة المرسومة في استراتيجية العمل اإلحصائي                  
ية     ات واإلحصاءات األساس وفير البيان ي ت ددة ف داف المح ا يخدم األه ة ، بم ة اليمني في الجمهوري

ـة العلي          رارات السياسية واالقتصادية          لكافة مستخدميها وخاصة الجهات الحكومي ا من متخذي الق
 .واألجهزة التخطيطية ومراآز البحوث والدراسات في المؤسسات العامة والخاصة 

  
ة          هي الرابعة التي تشمل    هـذه النشرة    عتبروت   ١٩٩٣ تجربة تطبيق نظام الحسابات القومي

ة للقطاعات ال             والتي من خاللها     م ترآيب مجموعة الحسابات الجاري خمسة الرئيسية باإلضافة     ت
ارجي   الم الخ اع الع ى قط وام إل فوفة   م٢٠٠٣  – ٢٠٠٠لألع ب مص م ترآي ك ت ى ذل افة إل  وإض

تخدام ل  رض واالس امالع طس    .م٢٠٠٣ع ي أغس ى ف رة األول درت النش ث ص املة ٢٠٠٢ حي م ش
ابات  وبر  ٢٠٠٠ – ١٩٩٩حس ي أآت ة ف رة الثاني م صدرت النش ات ٢٠٠٣م ث م ٢٠٠١م عن بيان

ايو وصدرت الن ي م ة ف رة الثالث ام ٢٠٠٤ش ابات ع ي شملت حس ره ٢٠٠٢م الت ذه هي النش م وه
ام    ابات ع مل حس ي تش ه الت اً ٢٠٠٣الرابع ملت أيض ا ش وام  م آم ة لألع ات المعدل  -٢٠٠٠ البيان

ة٢٠٠٢ ك ألغراض المقارن ه  م وذل ي األداره العام املين ف ود الع ره بجه ذه النش دتم أصدار ه  وق
ه ابات القومي م يك .للحس اء     ول زي لإلحص از المرآ ين الجه ق ب اون الوثي وال التع ًا ل ك ممكن ن ذل

دولي  د ال م اإلحصاء ( وصندوق النق ـة ) قس ن ناحي ة األخرى م ات المانح از  ووالجه ين الجه  ب
ى سبيل                    ة أخرى ، نشير عل ومختلف مصادر البيانات من الوزارات والمؤسسات العامة من ناحي

ة ،    وزارة الزراعة م  : المثال ال الحصر     مثلة في اإلدارة العامة لإلحصاء الزراعي ، وزارة المالي
اء حيث                      ة للكهرب ة اليمني ي ، المؤسسة العام وزارة النفط والثروة المعدنية ، البنك المرآزي اليمن

 . يتم تدفق البيانات منها إلى الجهاز بيسر وسهولة 
عوبات   ن الص د م ه العدي زال تواج يمن ال ت ي ال ة ف ابات القومي داد الحس ة إع إن عملي

از المرآزي لإلحصاء يعمل                       إن الجه ذلك ف ات ول والمشاآل اإلحصائية الناتجة عن قصور البيان
بصفة مستمرة على تطوير وتوفير مجموعة من اإلحصاءات المباشرة والدورية سواًء من خالل                

اءات ال وير اإلحص لة     تط وحات ذات الص دادات والمس ذ التع ام بتنفي الل القي ن خ ة أو م جاري
ية  ادية الرئيس ات االقتص ي  تنفيذ   .بالقطاع وح الت ة المس ان لمجموع د آ نويًا ولق ر س وخرًا األث  م

دًال من                 ات المباشرة ب ات والمنهجي ى البيان اد عل ذه الحسابات واالعتم الكبير في إعداد وترآيب ه
ي آانت تستخدم       الطرق غير المباشرة ا    ع                  لت ذها في مطل م تنفي ا أن مجموعة المسوح التي ت ، آم

دة                     ٢٠٠٤العام   ات واألطر اإلحصائية، التي تخدم أغراض عدي م وفرت قاعدة أساسية من البيان
 من أهم هذه المسوح المسح الصناعي ، مسح الخدمات ، مسح                ،و منها تطوير الحسابات القومية   
ى مسح  البناء والتشييد ، مسح النقل      ذه      واالتصاالت هذا باإلضافة إل م تنفي ذي ت ة ال  التجارة الداخلي

ذي       ألول مرة آما أن مسح     تم تنفي    ميزانية األسرة ال ام  سيكون نقطة انطالق           ي ذا الع  أساسية  ذه ه
ر الرسمي                ا جرى     .لتطوير الحسابات القومية وبصفة خاصة القطاع غير المنظم والقطاع غي آم

ى جانب    سيوفر   والشك أن ذلك  م٢٠٠٤عامكان والمساآن والمنشأت  في      تنفيذ التعداد العام للس    إل
از                       ا الجه ر إليه ة التي يفتق د من األطر اإلحصائية الحديث الخصائص السكانية قاعدة أساسية للعدي

ة أو الحصر الشامل        ( والتي تخدم أغراض المسوح الجارية السنوية         ذه  )بالعين المشروعات    وبه
ا يوفر الجه زي لإلحصاء اإلحصائية س نز المرآ د م ات الضرورية لالمزي ة  البيان وير العملي تط

ى  الحسابات القومية ، وسيعمل على تطوير وتوسيع أنشطته بالشكل الذي يلب            االحصائية و ترآيب  



 ٤

ق   ابات وف داد الحس ات وإع اممتطلب ه نظ ابات القومي افة   (١٩٩٣-SNA) الحس ام إض ى إهتم إل
 .المؤشرات اإلقتصادية الفصلية الجهاز بإعداد وترآيب العديد من 

 
ة الخدمات                   تفادة من آاف ولقد حرص الجهاز في إطار تطوير الحسابات القومية على االس

دولي       د ال في مجال   ) إدارة اإلحصاء  ( االستشارية المتاحة دوليًا وبصفة خاصة من صندوق النق
ات   تأهيل الكوادر الفنية وتطوير التقديرات وتلقي الدعم الفني والماد       وفير البيان ي بهدف تحديث وت

 . الالزمة لترآيب الحسابات القومية وتطوير المفاهيم واألساليب المستخدمة في إعداد التقديرات 
 

يد                ى الس دم بالشكر إل قطب  / وفـي هـذا اإلطـار يسـر الجهاز المـرآـزي لإلحصاء أن يتق
دولي     –عبد اللطيف سالم   د ال ر صندوق النق ي      ) اء إدارة اإلحص (  خبي ه من دعم فن ا قدم ى م  عل

ة      ى تط  وتدريب للعاملين في الحسابات القومي يح   أدى إل ذه الحسابات     وير وتحديث وتنق ترآيب ه
اهيم                       در من الشمول وفق مف ر ق ة أآب داد مصفوفة العرض واالستخدام محقق   نظام  القطاعية وإع

ة  ابات القومي از (١٩٩٣-SNA)الحس ى الجه ررة إل ه المتك الل زيارات ن خ الل  م وام خ  األع
ا   م٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ -٢٠٠٢-٢٠٠١ ال مم ذا المج ي ه تقبًال ف يقدمه مس ا س ى م دف ي ، وعل ه

أن   (١٩٩٣-SNA)تطبيق نظام الحسابات القومية     في  استمرار التطور والتقدم     ذا النظام     علمًا ب  ه
امج تطبيق النظام               ى من برن ة األول دم الجه   . يتم تطبيقه على مراحل وهذه هي المرحل ا يتق از آم

يد         ى الس  مستشار األسكوى في مجال الحسابات        –ماجد باصيل     / المرآزي لإلحصاء بالشكر إل
ام                   القوميه على ماقدمه من دعم فني في تقييم منهجيات تنفيذ المسوح األقتصاديه التي جرت في ع

ذه المسوح من                        ٢٠٠٤ اليب العمل في ه ات وأس ه لتطوير منهجي م آما وضع التصورات الالزم
 .م ٢٠٠٥ته التي قام بها مؤخرًا في بدايه أبريل عام خالل زيار

 
رة      ٢٠٠٣         والجدير باإلشارة إلى أن هذه النشرة تتضمن بيانات          م األولية وآذلك بيانات الفت

 .م المعدلة والتي تم تعديلها في ضوء ما توفر من بيانات حديثة ٢٠٠٢ – ٢٠٠٠من  
ة                  وأخيرًا يأمل الجهاز المرآزي لإلحص            راغ في المكتب ذه النشرة في سد ف اء أن تسهم ه

ى                       ردات الحسابات االقتصادية عل ة عن مف ه من تفصيالت دقيق االقتصادية واإلحصائية بما تقدم
تخدمة ومصادر    دير المس اب والتق ا طرق الحس ى تناوله اط االقتصادي ، إضافة إل توى النش مس

ك التق    داد تل د إع دت عن ي اعتم ائية الت ات اإلحص اط  البيان توى النش ى مس ابات عل ديرات والحس
 .ويرحب الجهازبأية مالحظات او اقتراحات ترمي الى تحسين وتطوير النشرة . االقتصادي 

 
 

 واهللا ولي التوفيق    ،،،،    ،،،،
 

 أمين محمد محي الدين.                                                                د
 

 المرآزي  رئيس الجهاز                                                         
 لإلحصاء

 مايو  

   م٢٠٠٥  مايو -     صنعاء                                                   
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 أهم المصطلحات والمفاهيم
 
 :  التراآم اإلجمالي -١
 

رة واألرض    ر المعم لع غي ن الس زون م ة والمخ ول الثابت ن األص ودات م الي الموج و إجم ه
ل المادية األخرى التي اليمكن إعادة إنتاجها و االصول االخرى            والمستودعات المنجمية واألصو  

ة اهالك رأس                 . غير الملموسة    ًا من الي مطروح راآم الرأسمالي اإلجم أما التراآم الصافي فهو الت
 .المال الثابت

    أما التراآم خالل السنة المالية فهو يمثل التغيرات التي تحدث على األصول الثابتة والمخزون               
 .سلع غير المعمرة خالل الفترة المحاسبية من ال

 
 : األنشطة اإلنتاجية -٢
 

ًا                  تشمل الصناعات ، ومنتجي الخدمات الحكومية ، ومنتجي الخدمات الخاصة التي التهدف أساس
إلى الربح وتخدم العائالت ، وآذلك الخدمات المنزلية التي تؤديها وحدات القطاع العائلي لبعضها               

 البعض 



 ٩

     
 :      بات األنشطة حسا-٣
 

اج للصناعات ولمنتجي الخدمات الخاصة ،ومنتجي الخدمات الخاصة التي                     تشمل حسابات االنت
ق                       ا يتعل ائالت فيم ة لقطاع الع ذلك الخدمات المنزلي ائالت وآ ربح وتخدم قطاع الع التهدف إلى ال

دخول األولي            ر   بأنتاجهم اإلجمالي من السلع والخدمات واستهالآهم الوسيط ، وال ة والضرائب غي
 .المباشرة مطروحًا منها االعاتات

 
  :االحتياطيات الفنية للتأمين على الحياة  -٤
 

دها   ةالتي تع امين الفني ي احتياطات الت اة ف ى الحي امين عل ائق الت املي وث هي صافي المستحق لح
 .شرآات التامين لتغطية اخطار التامين خالل الفترات المستقبلية 

 
 
 :األصول -٥  
 
رة     ه ر المعم لع غي ن الس زون م ة والمخ رة والمنتج لع المعم اني والس دات والمب ي أألألت والمع

أليف    وق الت ا وحق ادة إنتاجه ن إع ي ال يمك ة الت ن األصول المادي ك م ر ذل ار وغي واألرض واألث
ول          ن األص ك م ر ذل ر وغي رف الغي ة ط وق المالي از والحق وق األمتي تغالل وحق ع واألس والطب

 . ى المملوآة لوحدة تنظيميةالمعنوية األخر
 
  :الخدمة المصرفية المحتسبة -٦
 

ة المستحق التحصيل                    هي التكلفة المحتسبة للخدمات المصرفية ، وتساوي الفرق بين دخل الملكي
ودعين      تحقة للم د المس ة والفوائ ة المماثل ات المالي وك والمؤسس ي البن ة  ( ف ل الملكي مل دخ ال يش

 :وبحسب وفقًا للمعادلة التالية ) بالوحدة الماليةالمتولد من األموال الخاصة 
  الفوائد المدفوعة –دخل األستثمار + الفوائد المحصلة =  الخدمة المحتسبة 

 
  :األرباح والخسائر الرأسمالية -٧
 

رات أحدهما                  تمثل التغيرات التي تحدث على األصول خالل السنة المحاسبية في نوعين من التغي
نع     امالت ت الي               نتيجة تع ال والحساب الم ا في حساب رأس الم رات األخرى      . كس أثاره ا التغي أم

يم    ( فهي نتيجة ظروف خارجية تتمثل في التغيرات في االسعار           ة    ) إعادة التقي رات الحجمي والتغي
... اآتشافات منجمية ، نضوب االختياطيات ، آوارث طبيعية ، النمو الطبيعي للغابات             ( األخرى  

 ).الخ 
ائر رأسمالية                        ويعتبر الف   اح أو خس ة أرب ة بمثاب ة السوقية ل ة لألصل والقيم ة الدفتري ين القيم رق ب

 .ناتجة عن التغيرات السعرية 
 
  : اإلصالحات الرأسمالية -٨

           
ة    يدات ، واألصول الثابت دات والمش ات والمع ى الماآين ة عل رات الجوهري ديالت والتغي  هي التع

ة              األخرى التي يترتب عليها زي     ر نوعي ا أو تغي ادة انتاجيته ادة العمر االنتاجي لهذة االصول أو زي
 .وحجم الخدمات التي تؤديها 



 ١٠

 
 
 
  :حساب الصفقات الخارجية الراسمالية -٩  
 

ق باالصول و    ا يتعل ارجي فيم الم الخ ع الع ة م امالت الدول ذي يوضح تع د ال و الحساب الموح ه
 .ل العمليات الراسمالية في ميزان المدفوعات االلتزامات المالية والمصادر االخرى لتموي

      
 :التحويالت الراسمالية -١٠

 
ًا          وين       )  في شكل أصل راسمالي         ( هي التحويالت التي تمنح دون مقابل عين ل التك دًا لتموي أو نق

ل    ل االج اق طوي راآم أواالنف ن الت كال أخرى م ة أش الي وأي مالي االجم ن . الراس ادة م دفع ع وت
 . المدخرات وال تتكرر بصفة مستمرة بالنسبة لطرفي التعاملالثروة أو 

 
  :التحويالت الجارية -١١

 
ل                    تم بتحوي ة وت ات الجاري ل العملي هي التحويالت الداخلية بين المتعاملين التي تتم أل غراض تموي
ل بغرض                        دون مقاب دخل الجاري لمتعامل أخر  ب ى ال مبلغ الدخل الجاري لمتعامل ما وأضافته إل

 .يل االنفاق الجاري وبصفة خاصة االنفاق االستهالآيتمو
  

    :األساس النقدي -١٢  
 

 .يتم تسجيل الصفقات وفقًا لهذا النهج في الوقت الذي يتم فية الدفع أو التحصيل فعًال
 
 : )F.I.Cسيف ( قيمة الواردات -١٣  
 

ا متضمنة ه  ة له دود الجمرآي د الح لع عن ن الس ة م ة واردات الدول امين هي قيم ل والت وامش النق
.. ال تشمل تكاليف التفريغ من السفينة أو الطائرة         ( المستحقة على هذة السلع حتى ميناء الوصول        

 ) .الخ في ميناء الوصول مالم تتحملها الشرآة المختصة بالنقل 
 
 :السلع والخدمات المسوقة  -١٤  
 

ع في السوق بسعر إقت                ح،          هي السلع والخدمات المنتجة بغرض البي ى تحقيق رب صادي يهدف إل
وتشمل آافة السلع والخدمات التي تنتجها الصناعات وذلك الجز ء الذي يباع بسعر إقتضادي من                 

ربح                    ى ال ات الخاصة التي التهدف ال ة والهيئ ة  . االنتاج االجمالي لمنتجي الخدمات الحكومي وآاف
 . بمعرفة الحكومة والعائالت الواردات من السلع والخدمات عدا المشتريات المباشرة في الخارج

 
 :الموازين السلعية  -١٥  
 

واردات                ي وال اج المحل وارد   ( هي الحسابات المتعلقة بعرض السلع من االنت ا    ) م ة توزيعه وآيفي
 ).استهالك نهائي ، تصدير ، مخزون : إستخدامات وسيطة ( والتصرف بها 

 
 :صافي الضرائب على االنتاج والواردات  -١٦  



 ١١

 
 .لضرائب المفروضة على قيمة أوآمية السلع والخدمات المنتجة مطروحًا منها اإلعاناتتشمل ا

 
 :تعويضات العاملين  -١٧ 
 

ل االجور                        ة وتتمث ة وعيني ا نقدي ة من أجور ومزاي ين بالدول تشمل آافة مدفوعات المنتجين المقيم
الء المعي      ة غ ات وإعان والت والمكاف ا والعم ات والمهاي ي المرتب ة ف اء  النقدي ات أعض ة ومكاف ش

 مجالس االدارات قبل 
 .خصم حصة العاملين في التامينات االجتماعية وضرائب آسب العمل وأي استقطاعات أخرى 

وتتضمن المزايا النقدية مساهمات أصحاب األعمال في التامينات االجتماعية والمعاشات الخاصة            
اة وماش          ة           والمحتسبة والتامين ضد الحوادث والتامين على الحي ا العيني ا تتضمن المزاي ك آم ابة ذل

قيمة ماتتحملة المنشاة من تكلفة السكن والعالج والنقل والخدمات االجتماعية والترفيهية والمالبس            
 . الخ التي تقدم للعاملين..
 
 

 : الواردات التنافسية-١٨
 

 .هي الواردات من السلع والخدمات التي ينتج مثلها في الدولة المستوردة
 

 :ردات التكميلية أوغير التنافسيةالوا -١٩
 

 .هي الوادات من السلع والخدمات التي ليس لها مثيل من االنتاج المحلي في الدولة المستوردة 
 

  :الرسوم والضرائب االلزامية -٢٠
 

ل الخدمات التي                           ة مقاب ى السلطات العام ة ال ا صفة الزامي ائالت التي له هي مدفوعات قطاع الع
ئيسي من هذة الرسوم هو استخدامها آاداة لسياسة الدولة واليمكن تجنبها في             تودي لة والهدف الر   

ادة ورخص الكالب ورسوم                       ل رسوم جوازات السفر ورخص القي ة مث حالة االستفادة من الخدم
 .المواني والرسوم القضائية 

 
 :السلع االستهالآية المعمرة  -٢١

 
بياً   ة نس ة المرتفع تهالآية ذات القيم لع االس ي الس ا   ه د عمره ائلي ويزي اع الع ا القط والتي يمتلكه

ة   االت الكهربائي يارات والثالجات والغس نة آالس ادة عن س ع ع كنية ( المتوق اني الس التشمل المب
 ) .لكونها ضمن االصول الثابتة في الصناعة 

 
 :السلع االستهالآية شبة المعمرة  -٢٢

 
بية       هي السلع التي يقتنيها القطاع العائلي ويزيد عمرها ا      ة نس ا قيم يس له النتاجي عن سنة ولكن ل

ة    وهرات العادي ق والسالل والمج ة وأدوات الحري ي المعدني ات واألوان اث والمفروش رة آاالث آبي
 .الخ.. والسخانات الكهربائية وأطباق التسخين 

 
 



 ١٢

 
 
 :إهالك رأس المال الثابت -٢٣  
 

ة     ول الثابت ة االص ي قيم نقص ف و ال ادة انتا ( ه ن إع ي يمك ا الت رة   ) جه الل الفت دث خ ذي يح ال
 .المحاسبية نتيجة االستخدام أوالتقادم المتوقع 

 
 :المشاريع المنظمة - ٢٤  
 

ر                     ة وغي ك من المشاريع المالي ر ذل تشمل الشرآات المساهمة والشرآات محدودة المسوولية وغي
 . شخصية مالكهاالمالية والتي لها لوائحها اإلدارية وسجالتها وشخصيتها المعنوية المستقلة عن

 
 :أسهم وحصص الشرآات  -٢٥

 
د                   هي االوراق المالية التي تقر بحق حائزها في رأس مال الشرآة وتقر بحقة في القيمة المتبقية بع

 .سداد آافة االلتزامات 
 

 :اإلصالحات الجارية والصيانة  -٢٦
  

اء االصل صالحًا للتشغيل وتشمل قطع ا                  ودي      هي المصروفات التي تساعد على بق ار ، والت لغي
 . الى زيادة الطاقة االنتاجية لألصل أو زيادة عمرة االنتاجي

 
 : المشتريات المباشرة لمنتجي الخدمات الحكومية من الخارج -٢٧

 
وم    ) المشتريات ناقصًامردودات المشتريات  (   هي صافي المشتريات     من السلع والخدمات التي تق

دود اال    ارج الح ة خ ات الحكومي ا الهيئ رى     به رة االخ تخدامات المباش ذلك االس ة وآ ة للدول قليمي
ومي     از الحك ة الجه تم بمعرف ي ت ارج الت ات    ( بالخ ي نفق ة ف اهمة الدول ي مس ادة ف منة الزي متض

لع          ى الس ات عل ك المنش ات تل ن نفق ة ع ترك واالقليمي دفاع المش زة ال كرية وأجه ات العس المنش
 ).والخدمات داخل الحدود االقليمية للدولة

 
 
 
 
 : المشتريات المباشرة للعائالت المقيمة من الخارج -٨٢
 

ال    فن والعم ارة الس ائحين وبح ارج آالس ي الخ ة ف ين بالدول راد المقيم ة االف ة ماينفق ي قيم  ه
 .الموسميين ورجال السلك الدبلوماسي والعسكري على السلع والخدمات متضمنة تكاليف النقل 

ال المق اق رجال االعم ك انف تبعد من ذل وميين ويس وظفين الحك ين والم ا .. يم اد دفعه ي يع خ الت ال
 .بواسطة اصحاب االعمال والحكومة او تلك التي تقيد في مستلزمات االنتاج 

 
 : المشتريات المباشرة للوحدات غير المقيمة داخل السوق المحلية -٢٩

 



 ١٣

ر    كرية غي ة أوعس دات مدني ا بواسطة وح ة م ي دول تم ف ي ت تريات الت ة    هي صافي المش مقيم
ى السلع                 دفاع المشترك عل زة ال اق للمنشات العسكرية وأجه ادة االنف موجودة بالدولة متضمنة زي

 .والخدمات داخل الحدود االقليمية عن حصة الدولة في نفقات هذة المنظمات الدفاعية 
 .وتدخل هذه المشتريات ضمن الصادرات من السلع والخدمات في الدولة التي يتم فيها الشراء

 
 : المشتريات المباشرة للعائالت غير المقيمة من السوق المحلية-٣٠

 
ذا                     ة واليتضمن ه   تتمثل في انفاق االفراد غير المقيمين على السلع والخدمات في السوق المحلي
ين                     راد المقيم ك من االف ر ذل وميين وغي ال والموظفين العم ال رجال االعم االنفاق مصاريف انتق

روفا    ذة المص ترداد ه رط اس من      بش تريات ض ذة المش دخل ه ال  وت حاب االعم طة اص ت بواس
 .الصادرات من السلع والخدمات في ا لدولة

 
 : الضرائب المباشرة على الدخل-٣١

 
ى دخل العمل                     ة عل د منتظم    تشمل آافة االعباء التي تفرض بمعرفة السلطات العامة في مواعي

ن المصادر اال   ك م ر ذل اح وغي ة واالرب ات والملكي ة  والمعاش ر الضرائب العقاري رى ، وتعتب خ
رائب           يل ض ع وتحص راء إداري لجم رد اج ت مج رة اذا آان ريبة مباش ي ض ريبة االراض وض

 .الدخل
 
 

 : الضرائب غير المباشرة غير المصنفة في مكان أخر-٣٢
 

ول         ةعلى األص د منتظم ي مواعي ة ف لطات العام رض بمعرفةالس ريبيةالتي تف مل األعباءالض تش
ربح                  المالية وصافي أو   ى ال ات الخاصة التي التهدف إل إجمالي قيمة ممتلكات المشروعات والهيئ

 .والعائالت وآذلك الضرائب المفروضة على ملكية واستخدام السلع بواسطة األفرادوالعائالت
 

 :  الدخل المتاح -٣٣
 

الم           ن الع ة م ويالت الجاري افي التح افًاالية ص وق مض عار الس ومي بأس دخل الق اوي ال و يس وه
 ارجي الخ
   

 : عوائد عوامل اإلنتاج المحلية -٣٤
         

ى أخر هي                  تتمثل في تعويضات العاملين وفائض العمليات المتولد من األنتاج المحلي ، وبمعن
 . القيمة المضافة للمنتجين المقيمين 

    
 : الحدود األقليمية-٣٥

          
ةداخل الحدود السياسية للد          ة    تشمل األراضي الواقع ا وراء         ( ول دول فيم تبعدًامنها ممتلكات ال مس

 : باالضافةإلى مايلي ) البحار 
ين أو                     ين دولت ة أو سياسية ب ة بصورة آلي السفن والطائرات التي يقوم بتشغيلها المقيمون في الدول

 .أآثر 



 ١٤

ين في                       ة المقيم دارة بمعرف ة الم از الطبيعي واألرصفة العائم اقالت الزيت والغ مراآب الصيد ون
ون    ال ي يك تخراج الت اطق االس ي من ل ف ي تعم ة أو الت ي المياةالدولي ية ف ة أوبصفة رئيس ة آلي دول

 .للدولة فيها حق استغالل بناء على اتفاقيات دولية
 السفارات والقنصليات والمؤسسات العسكرية الخاصة بالدولة والموجودة بالخارج 

 . الطلبة الذين يدرسون في الخارج
 

     : العاملون بأجر -٣٦
 

ة   دات الحكومي ة والوح ناعية المختلف طة الص دات األنش ي وح املين ف خاص الع ة االش م آاف ه
ون                والمؤسسات الخاصة التي التهدف إلى الربح ، عدا أصحاب العمل وأفراد األسرة الذين اليعمل
وات المسلحة                    املين أعضاء الق ر من الع بأجر آما هوالحال في المشاريع غير المنظمة ، آما يعتب

 .بغض النظر عن مدة ونوع الخدمات التي يقومون بأدائها  
 

 : مساهمة أصحاب األعمال في المعاشات الخاصة والتامينات اإلجتماعية-٣٧
 

ال لصالح مستخدميهم في صناديق           ة أصحاب األعم هي المساهمات المدفوعة والمحسوبة بمعرف
ة   رى أو األنظم ناديق أخ ة أوأي ص ات الخاص ات والتامين ات المعاش ة بمعاش رى المتعلق األخ

أمين            ات الت ل ، وتعويض د أوالفص ن التقاع وغ س ة لبل رك الخدم أت ت ر ، ومكاف ات األس واعان
 الصحي وتأمينات الحوادث ، والتامين على الحياة وما شابة ذلك 

 
 :  الوحدة المنتظمة -٣٨
    

تخلص     هي أصغر وحدة إتخاذ القرارات وتحمل المسؤليات الناتجة عنها وحق ملكي           ة األصول وال
 :منها ولديها حسابات منتظمة والدخول في معامالت مع الغير وتحمل ما ينتج عنها من التزامات 

 .سلطة اتخاذ القرارات 
 .حق تملك األصول وبيعها 

 .لديها حسابات منتظمة 
 

 :  تعريف المنشأة -٣٩
 

اج مجموعة متجانسة        هي مجموعة األنشطة والموارد التي تدار بمالك واحد ، وإدارة واح           دة النت
ى مساحة                        ان إل د في بعض االحي د تمت ان واحد وق ك في مك تم ذل ادة ي من السلع والخدمات ، وع
ات مفصلة عن                            ا بيان وافر عنه أة هي الوحدة أو الوحدات التي يت ر المنش رة ، وتعتب جغرافية آبي

. صفة مباشرة أومساعدة    األنتاج والمدخال ت الوسيطة والعمل والموارد الرأسمالية المستخدمة ب      
 .مات المنتجة بدًالمن قرب الموقعولغرض الحسابات القومية يعول على تجانس السلع والخد

 
  ):B.O.Fفوب  (  الصادرات من السلع والخدمات -٤٠

             
ين                 ر المقيم   هي عبارة عن السلع والخدمات التي يتم نقل ملكيتها من المقيمين في دولة ما إلى غي

ون وآ ين وتتك ر المقيم ى غي ة إل ي الدول ين ف ين المقيم طة المنتج ة بواس دمات المقدم ذلك الخ
الم            ة الع ا وبقي ة م ة لدول دود الجمرآي ر الح ة عب لع التجاري ة الس ن حرآ لعية م ادرات الس الص
جيل   ب تس ة يج ا ان ين ، وطالم ر المقيم طة غي رة بواس تريات المباش منة المش ارجي متض الخ



 ١٥

ى               c.i.fد باالعتماد على تقييم     الواردات لهذا البل   د عل ذا البل   فالبد أن يشمل صادرات الخدمات له
 .رسوم خدمات النقل والتامين الخاص بهذة الواردات والمقدم من المنتجين المقيمين بهذا البلد

 
 : اإلنفاق االستهالآي النهائي لمنتجي الخدمات الحكومية  -٤١

  
تخدام ال لع والخدمات لألس ة الس و قيم ة ه اوي قيم ة ويس ة العام ي النشاط الجاري للحكوم ذاتي ف

 .االنتاج  اإلجمالي للحكومة مطروحًامنة صافي قيمة المبيعات المسوقة وغير المسوقة
ومية تساوي مجموع االستهالك الوسيط من السلع      وقيمة االنتاج اإلجمالي لمنتجي الخدمات الحك     

 .والخدمات وتعويضات العاملين واهالك رأس المال الثابت والضرائب غير المباشرة 
 

 :  اإلنفاق االستهالآي النهائي للعائالت المقيمة -٤٢
    

تها من  هو انفاق العائالت المقيمة على السلع المعمرة وغير المعمرة والخدمات ناقصُاصافي مبيعا     
 ).شامًال مشترياتهاالمباشرة في الخارج ( السلع المستعملة والخردة 

 
ربح              -٤٣ ى ال  االنفاق االستهالآي النهائي لمنتجي الخدمات الخاصة التي التهدف إل

 :    وتخدم العائالت 
 

ة                        ذاتي في النشاط الجاري ، وهي تساوي قيم  يشمل قيمة السلع والخدمات المنتجة لالستخدام ال
الي    .  نتاج االجمالي مطروحًا منة صافي المبيعات المسوقة وغير المسوقة          اال وقيمة االنتاج اإلجم

املين واهالك رأس               تساوي مجموع قيمة استهالآهم الوسيط من السلع والخدمات وتعويضات الع
 .المال الثابت والضرائب غير المباشرة

 
 : األصول الثابتة المنتجة -٤٤

 
فيما عدا األرض ، واحتياطات المناجم ، والغابات ، وغيرها من           ( لمعمرة   هي عبارة عن السلع ا    

ا  ادة إنتاجه ن إع ي اليمك ابهة والت ة المش ول الملموس طة  ) األص اج بواس ي االنت تخدمة ف المس
الصناعات المقيمة ومنتجي الخدمات الحكومية لألغراض المدنية ومنتجي الخدمات الخاصة التي             

ربح وتخدم ا ى ال ة التهدف إل غلها أصحابها والمساآن العائلي ي يش ائالت متضمنة المساآن الت لع
 .الدائمة لألفراد العسكريين وتلك المخصصة لحيوانات اإلآثار والتسمين وإدرار اللبن 

 
 :  الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار المنتجين وأسعار المشترين -٤٥

 
تج      الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار المنتجين هو قيمة اإل   ًا بسعر المن نتاج اإلجمالي للمنتجين مقوم

ًا بسعر المشتري ، أو                    م مقوم متضمنًا هوامش تجارة التوزيع والنقل ناقصًا االستهالك الوسيط له
واردات       ى رسوم ال . بعبارة أخرى هو القيمة المضافة بسعر المنتج للمنتجين المقيمين باإلضافة إل

ى االستخدام   الناتج المحلي بسعر المشترين يساوي مجم الي عل ائي للعرض    وع األنفاق اإلجم النه
ة سيف ،              المحلي من السلع والخدمات بسعر المشتري ناقصًا الواردات من السلع والخدمات بالقيم
ات                        ائض العملي ال الثابت وف املين وإهالك رأس الم آذلك يساوي مجموع آل من تعويضات الع

 .ليين ورسوم الواردات والضرائب غير المباشرة الصافية للمنتجين المح
 

 : التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي -٤٦
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ربح                  ى ال ات الخاصة التي ال تهدف إل ة والهيئ يشمل أنفاق الصناعات ومنتجي الخدمات الحكومي
ا    ًا منه اًَ مطروح ة ذاتي تراة أو منتج ت مش واء آان مالية س ى اإلضافات الرأس ائالت عل دم الع وتخ

ول    ن األص ات م افي المبيع ردة  ص تعملة والخ رة     (  المس لع المعم ى الس اق عل من األنف ال يتض
ييد واإلصالحات                   ) لألغراض العسكرية    ذ في مشروعات التش ات تحت التنفي ا يشمل العملي ، آم

ر من                    روم التي تستغرق أآث زارع والك ات والم الرأسمالية واألنفاق على تحسين األراضي والغاب
ات   ذلك حيوان ة ، وآ ى تصبح منتج ام حت ات  ع ان وحيوان اللة وإدرار األلب ين الس ار وتحس اإلآث

 . الخدمة ، آما يتضمن تكاليف نقل وتحويل ملكية األصول الثابتة واألراضي 
 

 : إجمالي اإلنتاج من الصناعات -٤٧
 

ة السلع والخدمات            ه قيم بية سواًء      ) المسوقة  (   ويشمل بصفة عام رة المحاس المنتجة خالل الفت
ة    ذاتي                  آانت منتجات نهائي ادة  ,  أو منتجات تحت التشغيل أو منتجات ألغراض االستخدام ال وع

تج   عر المن يم بس ون التقي وق ( يك عر الس ان   ) أي س ع ف ارة التوزي ة تج ي حال أة ، وف ليم المنش تس
وامش    الي اله اويًا إلجم ون مس اج يك الي اإلنت ائع  . إجم تريات البض ات ومش ين مبيع رق ب أي الف

أمين             المشتراة لغرض البيع مع      ة الت األخذ في الحسبان التغير في مخزون هذه البضائع ، وفي حال
 . على الحياة والحوادث فإن قيمة إجمالي اإلنتاج تساوي تكلفة خدمة التأمين المدفوعة والمحتسبة 

ة             ة الخدم ة تكلف اج تساوي جمل الي اإلنت ة إجم إن قيم ابهة ف وفي حالة البنوك والهيئات المالية المش
 .لمحتسبة المدفوعة وا

   
 : إجمالي اإلنتاج لمنتجي السلع والخدمات األخرى -٤٨

 
ربح وتخدم                 ى ال هو إجمالي اإلنتاج لمنتجي الخدمات الحكومية والهيئات الخاصة التي ال تهدف إل
الك رأس      املين وإه تري وتعويضات الع عر المش يط بس تهالك الوس اوي االس و يس ائالت وه الع

اج  الخدمات        . غير المباشرة لهؤالء المنتجين     المال الثابت وصافي الضرائب      الي أنت ويتكون إجم
 المحلية المقدمة بواسطة العائالت من تعويضات العاملين فقط 

 
 : القطاع العائلي آوحدة استهالآية -٤٩

 
ة    وادي االجتماعي ات الصداقة والن ك جمعي ي ذل ا ف تهلكين بم وعهم آمس ي مجم راد ف وتشمل األف

 . لمشابهة التي يقل عدد العاملين فيها طول الوقت عن عاملين وغيرها من الوحدات ا
 
 
 
 

 : العائالت شاملة المشروعات غير المالية وغير المنظمة -٥٠
 

تشمل العائالت المقيمة وجميع المشروعات غير المنظمة والتي تعمل بصفة أساسية في األنشطة                
راد المقيم          م تصنف آمشروعات شبه مساهمة           غير المالية المملوآة أو المدارة بواسطة األف ين ول

أجر   املين ب ل من ع ا أق ي به ابهة الت ات المش ة والهيئ وادي االجتماعي وة  والن ل جماعات اإلخ مث
 .طول الوقت 

 
 ) :على الحياة وضد الحوادث (  التكلفة المحتسبة لخدمة التأمين -٥١
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تثمار           ًا    هي الفرق بين األقساط المحصلة مضافًا إليها الدخل من االس ة مطروح ات الفني واالحتياطي
 .منها التعويضات المدفوعة والزيادة في االحتياطيات 

 
 : التغير في المخزون -٥٢

 
ة                       أة المالك بية في المنش رة المحاس ر الطبيعي ، خالل الفت للمخزون من    , هو القيمة السوقية للتغي

ة والحي    ات النهائي غيل ، والمنتج ت التش اعة تح ات والبض واد والخام ذبح  الم دة لل ات المع وان
ات األخرى من                 واد االستراتيجية والمخزون ع والمخزون من الم والبضائع المشتراة لغرض البي

 .المنتجات المملوآة بواسطة الوحدات الحكومية 
 

 : الضرائب غير المباشرة -٥٣
 

ع والشراء أو استعمال الس                        اج والبي ق باإلنت ا يتعل ى المنتجين فيم لع هي الضرائب المفروضة عل
ائض                  ة ، وف والخدمات التي تحمل على نفقات اإلنتاج ، وتشمل أيضًا الضرائب والرسوم الجمرآي

 .العمليات مخفضًا بقيمة الهامش العادي ألرباح وحدات األعمال بالنسبة لالحتكارات الحكومية 
 

 : شرآات التأمين -٥٤
 

اة      ات     هي الوحدات التي تعمل بصفة رئيسية في تقديم التأمين على الحي ة تأمين  وضد الحوادث وأي
 .أخرى 

 
 : األصول المعنوية -٥٥

 
تخراجات       ة باالس از الخاص وق االمتي أجير األراضي ، وحق ة بت از الخاص وق االمتي مل حق وتش

 .المنجية ، وحقوق االختراع والطبع واألصول المشابهة  
 

 : االستهالك الوسيط -٥٦
 

ي اإلنتاج بما في ذلك إصالح وصيانة األصول          يشمل السلع غير المعمرة والخدمات المستخدمة ف      
 .الرأسمالية وتكاليف األبحاث والتنمية واالستكشافات المنجية وأية مدفوعات أخرى غير مباشرة 

 
 : الدخل القومي اإلجمالي بأسعار السوق -٥٧

 
الم         ن الع ة م ل الملكي املين ودخ افي تعويضات الع ه ص افًا إلي الي مض ي اإلجم اتج المحل و الن ه

 .لخارجي ا
 

 : فائض العمليات -٥٨
 

تري   عر المش يطة بس دخالت الوس ه الم ًا من تج مطروح عر المن الي بس اج اإلجم اوي اإلنت و يس وه
ا     ًا منه رة مطروح ر المباش رائب غي ت والض ال الثاب الك رأس الم املين وإه ات الع وتعويض

 .اإلعانات اإلنتاجية 
 

 : السلع والخدمات األخرى -٥٩



 ١٨

 
دما  لع والخ ي الس دم  ه ي تق ادة -ت الت ي     - ع اج منتج ي إنت ل ف ة وتتمث عار رمزي ًا أو بأس   مجان

الخدمات الحكومية والهيئات الخاصة التي ال تهدف إلى الربح وتخدم العائالت والخدمات المنزلية             
 .التي تقدم من أسرة ألخرى 

 
 : صناديق المعاشات الخاصة -٦٠

 
بعض            هي المشروعات المستقلة التي تنشأ وتنظم بصفة          ة ل أمين دخول تقاعدي خاصة ألغراض ت

ذه    تثماراتها ، وه ي إدارة اس ا الحق ف تقلة ، وله ابات مس ا حس نهم وله ة م ات معين املين أو فئ الع
 . الصناديق ليست جزء من المشروعات الحكومية للضمان االجتماعي 

 
 : المدخالت األولية -٦١

 
ات     ائض العملي أجر ، وف املين ب ات الع وع  تعويض ي مجم رائب     ( ه افي الض ك ص ي ذل ا ف بم

 .وأهالك رأس المال الثابت ) واإلعانات 
 

 :  اإلنفاق االستهالآي الخاص -٦٢
 

 .ويشمل األنفاق االستهالآي النهائي للعائالت والهيئات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم العائالت 
 

 :ية  الهيئات الخاصة التي ال تهدف إلى الربح وتخدم المشروعات اإلنتاج-٦٣
 

ًا أو                     دار آلي ال وتمول وت ربح وتخدم مشروعات األعم ى ال هي الهيئات الخاصة التي ال تهدف إل
 .جزئيًا بواسطة هذه المشروعات 

 
 

 : الهيئات الخاصة التي ال تهدف إلى الربح وتخدم العائالت -٦٤
 

 . بواسطة العائالت هي الهيئات التي تقوم بتقديم خدماتها للعائالت وتمول أو تدار آليًا أو جزئيًا
 

 :  المنتجون -٦٥
 

ى                   وتشمل الصناعات ، ومنتجي الخدمات الحكومية ، ومنتجي الخدمات الخاصة التي ال تهدف إل
 .الربح وتخدم العائالت ، والخدمات المنزلية فيما بين العائالت 

 
 
 

 : منتجو الخدمات الحكومية -٦٦
 

ومة العامة التي تقدم خدماتها للمواطنين مجانًا       تشمل المصالح والمؤسسات والهيئات األخرى للحك     
دل                 أو بأسعار رمزية وتشمل خدمات الدفاع ، الصحة ، التعليم والخدمات االجتماعية واألمن والع

اريع الضمان     .  مل مش ة ، وتش ات ملحق ي ميزاني تقلة أم ف ة أو المس ة العام واء ضمن الميزاني س



 ١٩

ة بوا       ات التي ال تهدف                االجتماعي المعدة والمدارة أو الممول ذلك الهيئ ة ، وآ ة العام سطة الحكوم
 .إلى الربح المدارة والممولة آليًا بواسطة الحكومة العامة 

  
 : دخل الملكية -٦٧

 
ة       ادية لألصول المالي دات االقتص تخدام الوح ة اس يل نتيج دفع أو التحص تحقة ال الغ المس و المب ه

 . آلخرين واألراضي واألصول غير الملموسة األخرى المملوآة
 

 : سعر المشتري -٦٨
 

ه                           ليم محل المشتري ، وتساوي سعر المنتجين مضافًا إلي ة السلع والخدمات السوقية تس هو تكلف
 .هوامش النقل والتجارة الخاصة بالمشتري محل البحث 

 
 : المشاريع شبه المساهمة -٦٩

 
اتر      تشمل شرآات المشارآة الكبيرة نسبيًا ، الملكيات الفردية والمشاريع          ة التي تمسك دف  الحكومي

آاملة لألرباح وحسابات ميزانية آاملة لألصول المالية والخصوم وتعامل آمشاريع شبه مساهمة             
. 
 

 : اإليجار -٧٠
 

دخل من                       يدخل صافي اإليجارات من استخدام األرض للزراعة أو أي أغراض أخرى ضمن ال
 .الخ آمدفوعات خدمية حسب نوع السلعة . .الملكية بينما يعالج إيجار المباني واآلالت واألجهزة 

 
 

 : التحويالت الجارية التي لها مقابل -٧١
 

ل   ر مقاب دخل نظي ويالت ال مل تح ن    . وتش دخول م ك ال ة ذل ن أمثل ة وم ة تعاقدي ي ذات طبيع وه
أمين ضد             ق بالت ا يتعل الملكية والتنظيم واألقساط مخصومًا منها تكاليف الخدمات والمستحقات فيم

 .المدفوعات واإليرادات الناتجة من الحوادث واإلصابات الحوادث و
 

 : الوحدات الحكومية المقيمة -٧٢
 

ة والسفارات والقنصليات         وتشمل هيئات الحكومة المرآزية والمحلية الموجودة داخل حدود الدول
ارج   ي الخ ودة ف كرية الموج آت العس دود   . والمنش ل ح ودة داخ ة الموج ات الدولي ر المنظم وتعتب

 . لة غير مقيمة الدو
 

 : العائالت واألفراد المقيمين -٧٣
 

ل من            دة أق زوار األجانب لم تشمل آافة األفراد الذين يعيشون داخل الحدود اإلقليمية للدولة عدا ال
ار    ات الرياضية والتج ة والمهرجان ؤتمرات العلمي يم والم الج والتعل ياحة والع نة ألغراض الس س

وآالء   ب وال ار والع/ األجان لك       التج ال الس نه ورج ن س ل م دة أق ة لم ي الدول ميين ف ال الموس م



 ٢٠

ة                  واطني الدول ر م ة من غي ات الدولي ين العسكريين وموظفي الهيئ الدبلوماسي والقنصلي والملحق
 .الذين هم في مهمة تقل عن سنة 

 
 : االدخار -٧٤

 
ة في         د الموازن ل بن دخل   هو الفرق بين اإليرادات الجارية والمدفوعات الجارية وهو يمث  حساب ال

 .واألنفاق 
 

 :  المنح والمساعدات االجتماعية -٧٥
 

ى                    ات الخاصة التي ال تهدف إل هي المنح النقدية لألفراد والعائالت بواسطة الهيئات العامة والهيئ
ة          ا الرفاهي اعي ومزاي مان االجتم ا الض دا مزاي اهمة ع بة المس اهمة وش اريع المس ربح والمش ال

 .ناديق خاصة للعاملين الذين ليس لهم ص
 : مزايا الضمان االجتماعي -٧٦

 
ادة من خارج الصناديق                       اعي وتكون ع هي المدفوعات إلى األفراد في ظل نظم الضمان االجتم

 .       الخاصة 
 

 : صناديق التأمينات اإلجتماعية-٧٧
  

ا           ديم المزاي رض تق ة بغ لطات الحكومي ا الس ديرها أو تموله ا وت ي تنظمه روعات الت ي المش  ه
لطات         ا رى للس طة االخ ن األنش تقلة ع فة مس نظم بص ة وت ر من زء آبي ةللمجتمع أو لج الجتماعي

 . العامةوتحتفظ بأصولهاوخصومها منفصلة عنها
  

 :         اإلعانات اإلنتاجية -٧٨
    

ة                 تشمل آافة المنح التي تقدمها الحكومة على الحساب الجاري للوحدات االنتاجية الخاصة والعام
 . الخسائر الناتجة عن سياسة الدولة في تخفيض األسعار آتعويض عن

 
 : فائض الدولة في المعامالت الجارية -٧٩

 
الم الخارجي                  ة مع الع  هو الفرق بين المتحصالت والمدفوعات الجارية في ميزان معامالت الدول

 ) .ميزان المدفوعات ( 
 

 : هو امش التجارة والنقل -٨٠
 

رق         هي قيمة خدمات النقل من من      شأت المنتجين إلى المشترين ، وتمثل هوامش النقل والتجارة الف
ة السلع والخدمات بأسعار المنتجين وقيمتهابأسعار المشترين         ين قيم تج    ( ب ين سعر المن رق ب الف

 ).وسعر المشتري 
 

 : الودائع القابلة للتحويل -٨١
    



 ٢١

ا األصلية و      د الطلب بقيمته ود بشيكات أو أي       تشمل الودائع القابلة للتحويل عن ات قي دون عقوب ب
 .   طريقة أخرى من طرق التحويل 

 : مزايا الرفاهية المدفوعة للعاملين من غير الصناديق الخاصة -٨٢
     

املين الناتجة                    ة وتعويضات الع رك الخدم ائالت وتعويضات ت   تشمل المعاشات ومسموحات الع
أجل النفقات العالجية والحوادث األخرى   والتعويضات من ) العجز  ( عن عدم القدرة على العمل      

ر الصناديق الخاصة أو                   ة من غي اليين لدي ابقين أو الح املين الس التي يدفعها المستخدم مباشرة للع
 . االحتياطات أو التامين على مثل هذة األغراض

    
 : حصص العاملين في صناديق الرفاهية االجتماعية الخاصة -٨٣

 
ة التي تحسب ضمن األجور المدفوعة من              تشمل حصة العاملين بأجر      ات اإلجتماعي في التامين

 .قبل رب العمل ويتم تحويلها إلى صناديق الرفاهية االجتماعية الخاصة 
 

 :     المشاريع غير المنظمة-٨٤
 

ئوليتها عن االلتزامات                   ا ومس ابات مالكيه  هي تلك المشاريع التي اليمكن فصل حساباتها عن حس
 . إلى مالكها، وتصنف ضمن القطاع العائلي غير محدودة وتعود

 
 : التحويالت الجارية بدون مقابل -٨٥

  
ك الضرائب المباشرة        ) أي شئ مقابل الشئ     ( هي تحويالت الدخل التي ليس لها مقابل         ال ذل ومث

ة ،        اعدات االجتماعي نح والمس اعي ، والم مان االجتم تراآات الض ا اش رة ، ومزاي ر المباش وغي
ربح                   والمنح الحكو  ى ال ات الخاصة التي التهدف إل ة للهيئ ... مية لتمويل النفقات اإلضاقية الجاري

 .الخ 
 

 : المسحوبات من دخل تنظيم المشاريع شبة المساهمة -٨٦
 

ذة        ات ه ائض عملي ن ف روعات م ا أصحاب المش ي يحصل عليه ة الت حوبات الفعلي مل المس  تش
ى المشروع      المشاريع وقد تكون المسحوبات بالسالب بمعنى أن     الغ إل ديم مب المالك قد يقومون بتق

 .بغرض تعويض الخسارة الناتجة عن التشغيل
  

 
 
 
 
 
 
 



                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الثانيالفصل الثاني
 

  المنهجية المستخدمةالمنهجية المستخدمة
  في ترآيب الحساباتفي ترآيب الحسابات
ومصفوفة العرض ومصفوفة العرض 

  واالستخدامواالستخدام
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 -:مقدمة 
 

بدأ الجهاز المرآزي إلحصاء باالستعانة بالخدمات االستشارية والتعاون الفني من  
عملية تطوير تقديرات الحسابات القومية وذلك بهدف ) إلحصاء قسم ا( صندوق النقد الدولي 

والبدء في تجربة تطبيق نظام األمم المتحدة للحسابات . تحقيق أآبر قدر من الشمول والدقة 
وتطبيق التعاريف والمفاهيم الموصى بها ورفع درجة الثقة والمصداقية . (١٩٩٣-SNA)القومية 

تم ذلك على مراحل وفق تطور النظام اإلحصائي وتأهيل في التقديرات ، وقد اتفق على ان ي
 في هذا –الكوادر الفنية القادرة على متابعة العمل ، وقد أتفق على أن تكون المرحلة األولى 

 ترآيب الحسابات الجارية وحساب رأس المال باإلضافة إلى بناء وترآيب مصفوفة -المجال 
م والتي تم إصدارها في ٢٠٠٠لعام   والجداول ولذلك تم ترآيب الحساباتالعرض واالستخدام

م ثم تم إعداد وترآيب الحسابات والجداول القطاعية ومصفوفة العرض ٢٠٠٢أغسطس 
م آذلك تم ترآيب الحسابات والجداول ٢٠٠٣م والتي صدرت في أآتوبر ٢٠٠١واإلستخدام لعام 

سرنا أن نقدم أيضًا م وي٢٠٠٤م في مايو ٢٠٠٢األقطاعية ومصفوفة العرض واالستخدام لعام 
م آما تتضمن هذه النشرة بيانات معدلة ٢٠٠٣لعام ) أولية ( هذه المجموعة من الحسابات 

وذلك في ضوء المتاح من البيانات التي توفر معظمها مجموعة من م ٢٠٠٢ -٢٠٠٠ألعوام ل
 -:الية  ، والتي تمثلت في المسوح الت سنويًاتم تنفيذهايالمسوح اإلحصائية االقتصادية التي 

 
 . المسح الصناعي  -١
 . مسح الخدمات  -٢
 . مسح البناء والتشييد  -٣
 . مسح النقل واالتصاالت  -٤
 .مسح التجارة الداخلية  -٥
 .مسح األسعار  -٦

باإلضافة إلى المصادر األخرى المتاحة مثل الموازنة الختامية للحكومة والوحدات 
.. وميزان المدفوعات  التأمين وموزنات وحسابات المنشأت الماليه وشرآاتاالقتصادية األخرى 

 . الخ 
 (١٩٩٣-SNA)وتعتبر هذه النشرة هي الرابعة في سلسلة الحسابات القومية وفق نظام 

م باإلضافة إلى مصفوفة العرض واإلستخدام ٢٠٠٣والتي تشمل ترآيب حسابات وجداول عام 
المعدلة في ضوء ما  )م٢٠٠٢ ـ ٢٠٠٠                (حساباتآما تضمنت النشرة , لنفس العام 

 .توفر من بيانات خالل هذه الفترة 
وقد تم تحديد القطاعات التنظيمية وترآيب مجموعة الحسابات لكل قطاع على حده ، 

 . وإجراء مجموعة من التسويات لدراسة االتساق والربط بين هذه القطاعات 
 

ة ال                        رًا في استخدام الطريق د ساهمت آثي ذه المسوح ق ديرات      وال شك أن ه داد التق مباشرة إلع
ومع ذلك . وترآيب هذه الحسابات آبديل للطرق غير المباشرة التي آانت مستخدمة بدرجة آبيرة       

ل         فإن الطرق غير المباشرة قد استخدمت       لتقدير بعض المؤشرات التي التتوفر عنها أيه بيانات مث
 . تقدير األهالك للحكومة

  
ذا المجال          عكست هذة التجربة تطورقدرات الع    وقد    ،  املين واستيعابهم للمستجدات في ه

ة أو سد          آما   ى تغطي رزت             ساعدت عل ا أف ا ، آم د من الفجوات اإلحصائية الواجب تغطيته العدي
 بين إدارة الحسابات     آلياً التجربة أهمية االستفادة من التكنولوجيا الحديثة عن طريق الربط المباشر         



 ٣٢

ات        القومية ومختلف المصادر اإلحصائية وأهم     ية التنسيق الداخلي بالجهاز مما يسهل انسياب البيان
ائج      ن نت تفادة م دف االس ة به ابات القومي راض الحس دم أغ ي تخ اهيم الت ق المف هولة وف ر وس بيس
ك                           داد النشرات وذل دًال من انتظار إع الزم من التفصيل ب در ال المسوح مباشرة دون إبطاء وبالق

ي ي    ة الت وة الزمني ى الفج ب عل دف التغل ات به ز البيان ا تجهي ربط   تم فيه ة ال ا أوضحت أهمي  آم
  .        والتنسيق والتعاون بين الجهاز والوحدات األخرى المعنية باإلحصاء

   

ب   ي ترآي تخدمت ف ي اس ة الت ة والمنهجي ذه التجرب اد ه ي أبع ا يل اول فيم وف نتن وس
ة    الحسابات القومية ومصفوفة العرض واالستخدام ولتحقيق ذلك اتخذت الخطو         ات والمراحل التالي

: 
 

 -:القطاعات التنظيمية : أوًال 
 

ية        ة رئيس ات تنظيمي ة قطاع ى خمس وطني إل اد ال م االقتص ام  –قس يات نظ ًا لتوص   وفق
ة  ابات القومي ارجي ،  ، (١٩٩٣-SNA)الحس الم الخ اع الع ى قط و  باإلضافة إل ى النح ك عل وذل

  :التالي
 -: الوحدات المقيمة -أ
 . المالية قطاع المشروعات غير  -١
 . قطاع المشروعات المالية  -٢
 . قطاع الحكومة العامة  -٣
 . قطاع الهيئات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم العائالت  -٤
  .  قطاع العائالت -٥
 -: الوحدات غير المقيمة -ب
 )بقية العالم الخارجي  (  قطاع العالم الخارجي-

قتصادي باستخدام التصنيف وقد صنفت هذه القطاعات الرئيسية على مستوى النشاط اال 
 .   ولكن بمستويات مختلفة ( Isic Rev٣ )الدولي الموحد 

عام  (  بتحقيق تقسيمات فرعية لهذه القطاعات التنظيمية– في الوقت الحالي –ولم تسمح البيانات 
 آما أن معامالت الدولة من وإلى العالم الخارجي قد صنفت )خاضع للسيطرة األجنبية , خاص , 

 . ا تحت قطاع العالم الخارجي جميعه
 

 -:الحسابات والجداول التي تم ترآيبها : ثانيًا 
 

تم ترآيب مجموعة الحسابات الجارية باإلضافة إلى حساب رأس المال الذي ينتهي  
برصيد صافي اإلقراض أو االقتراض ضمن مجموعة حسابات التراآم وذلك لكل من القطاعات 

سبة لقطاع العالم الخارجي فقد تم ترآيب مجموعة الحسابات حتى وبالن. التنظيمية آل على حده 
 . الحساب المالي 

 
 االقتصادية الفرعية التي نشطة     وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الحسابات تم ترآيبها لجميع األ

تتكون منها هذه القطاعات التنظيمية ولكن مستوى التفصيل يختلف حسب المتاح من البيانات وما 
  بعضن األسلوب المباشر هو المنهجية المستخدمة أو األسلوب غير المباشر نظرًا لغيابإذا آا

 . البيانات أو عدم تفصيلها 
 

هذا ولم تسمح البيانات بإمكانية الفصل بين الضرائب على المنتجات والواردات التي  
ت آلها ضمن تدخل في حساب اإلنتاج وتلك التي تدخل في حساب توليد الدخل ولذلك فقد احتسب

حساب توليد الدخل وقد احتسبت الرسوم الجمرآية في حساب اإلنتاج المحلي لمجموع االقتصاد 
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آما لم يتم ترآيب حساب تخصيص عائد التنظيم ودخول الملكية . دون تفصيالت قطاعية 
 . األخرى حيث تم ترآيب حساب تخصيص الدخل األولى بصفة عامة 

 
روق           يتم آذلك عمل أية تعديال     مول  ة ومعالجة الف ت للتغير في المخزون للقطاعات المختلف

 . لعدم توفر البيانات )أو إعادة التقييم ( الناتجة عن األرباح والخسائر الرأسمالية 
وطني              ى     آما تم ترآيب الحسابات المتكاملة لعرض قطاعات االقتصاد ال ه ال  أن  مع التنوي

تمم حسابي و           ة م ارات الخاصة بحسابات الق            القطاع العائلي قد اعتبر بمثاب ذلك نجد أن التي طاع ـل
د     ا     العائلي ق ات ودخل           ) رصيد   ( ل صافي    ـــــــــ كـ  ش  أخذ في معظمه وفر مسح نفق ونأمل أن ي

 بيانات تسمح لنا بفصل المشروعات        ,)م  ٢٠٠٦ / ٢٠٠٥( ام  ـــــــ حاليا ع  تنفيذهاألسرة الذي يتم    
     .غير المنظمة التي تدخل ضمن القطاع العائلي

 
 -:طرق التقدير والتصانيف والتعاريف والمفاهيم المستخدمة : ثالثًا 

 
ول      ة      –يمكن الق ا في نظام الحسابات               – بصفة عام اهيم الموصى به اريف والمف  أن التع
ة  ى        .(١٩٩٣-SNA)القومي ير إل ا أش ك أو حيثم الف ذل ى خ ير إل ا أش ا إال حيثم م تطبيقه د ت  ق

ة المستخدمة           . البيانات  محدودية التطبيق نتيجة لقصور      آما أنه في بعض الحاالت طبقت المنهجي
 .  حسب الظروف م١٩٦٨في نظام الحسابات القومية 

  -:أهم التصانيف المستخدمة هي  -١
  . ( ISIC Rev٣)التصنيف الصناعي الدولي الموحد  
 . تصنيف اإلنفاق االستهالآي النهائي للحكومة حسب التصنيف الوظيفي  
 . فاق االستهالآي النهائي للعائالت حسب الغرض تصنيف اإلن 
  . (١٩٩٣-SNA)تصنيف المعامالت في نظام الحسابات القومية  
 . (١٩٩٣-SNA)تصنيف المتعاملين في نظام الحسابات القومية 

 -: المنهجية المستخدمة -٢
 

ة المض       المنهجية المستخدمة ف    ي اإلنتاج ه  طريقةعتبر  تبصفة عامة ،      افة ي احتساب القيم
اع ة   يلقط روعات المالي ة ، المش رة المالي روعات غي اع  .  المش ة وقط ة العام اع الحكوم ا قط ام

د   ائالت فق دم الع ربح وتخ ى ال دف إل ي ال ته تخدمأالمشروعات الت ة تس ة الحتساب طريق  التكلف
املين    ( اإلنتاج من خالل المعادلة      ر    + المدخالت الوسيطة   + تعويضات الع صافي الضرائب غي

اق          وبطرح المبيعات المسوقة      ) اإلهالك  + شرة  المبا ر المسوقة من مجموع اإلنف اج  (وغي ) اإلنت
دم   ربح وتخ ى ال ي ال تهدف إل ات الت ة أو للهيئ ائي للحكوم تهالآي النه اق االس ى اإلنف نحصل عل

 . العائالت 
 

مان         حة والض يم والص ى التعل ة عل ائي للحكوم تهالآي النه اق االس ر اإلنف د اعتب وق
اق      .. اعي والرفاهية  االجتم ا اإلنف ًا ، أم ًا جماعي ة إنفاق الخ إنفاقًا يخص األفراد أما الباقي فهو بمثاب

ه    راد بأآمل ًا يخص األف و إنفاق ائالت فه دم الع ربح وتخ ى ال دف إل ي الته ات الت تهالآي للهيئ االس
 . وبذلك ليس هناك إنفاقًا جماعيا بالنسبة للهيئات التي ال تهدف إلى الربح 

ما يلي سوف نتناول المنهجية المستخدمة لكل القطاعات التنظيمية بشيء من التفصيل           وفي 
       : 

 

 -: قطاع الحكومة العامة -أ
 
 

ة           ة والمحلي ة المرآزي أ      والصناديق الخاصة    يشمل هذا القطاع الوحدات الحكومي  التي تنش
عار    ة أو بأس دمات مجاني ديم خ دف تق ة وبه ة للدول يادة العام ى  بمقتضى الس افة إل ة باإلض  رمزي

ا            ة      . مشاريع الضمان االجتماعي التي تفـرضها الدولة أو تديرها وتموله ات الالربحي ذلك الهيئ وآ
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كل    دم بش ي تخ ا والت ا األساسي منه ى تمويله ة أو تتلق لطات العام ا إلشراف الس ي تخضع آلي الت
ذه الوحدات    . أساسي الحكومة ، وآذلك تشمل السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج            وتعمل ه

 .في اإلنتاج غير المسوق 
 

   - : مصادر البيانات)  
ة        دات الملحق ة والوح دات الحكومي دة للوح ة المعتم ابات الختامي ر الحس ا  ( تعتب ي له الت

وقد .  هي المصادر األساسية لبيانات قطاع الحكومة العامة          والصناديق الخاصة  )حسابات مستقلة   
ردات ه  ين مف ربط ب م ال امالت ت ل المع ن خالل دلي ة م ابات الختامي ي ذه الحس ابات  ف ام الحس نظ

ود  ن بن ل م ة آ ة ومعالج د وجه امالت لتحدي ة بالمع وز الخاص تخدمت الرم ث اس ة حي القومي
د           م تحدي ا ت رادات ، آم ات أو اإلي ال النفق ي مج واء ف ة ، س اع الحكوم ة لقط ابات الختامي الحس

ر المسوقة بواسطة        ة من               المبيعات المسوقة وغي ى الحكوم ة إل وائض المحول ر الف ة وتعتب  الحكوم
 .المشروعات اإلنتاجية المملوآة لها بمثابة دخول ملكية للحكومة مقابل ملكية رأس المال 

ة               م       (١٩٩٣-SNA)  وآما يوصى نظام الحسابات القومي د ت ة ق اج قطاع الحكوم إن إنت  ، ف
 اإلنتاج لهذا ، حيث أن قيمة طريقة االنفاقتقديره باستخدام 

 
 :  القطاع يساوي مجموع البنود التالية 

 ) . المرتبات واألجور وما في حكمها ( تعويضات العاملين  
 . االستهالك الوسيط  
 ) . إن وجدت ( الضرائب على المنتجات  
 ) . إهالك رأس المال الثابت ) ( المقدرة ( إهالك األصول الثابتة  

 

) مجموع اإلنفاق (ئي للحكومة يساوي قيمة اإلنتاج اآما ان اإلنفاق االستهالآي النه
 . مطروحًا منه قيمة المبيعات المسوقة وغير المسوقة 

 
طة  لة بواس واردات المحص ات وال ى المنتج رائب عل إن الض ام ، ف ى النظ ا يوص وآم
ي حساب تخصيص   ا ف د تمت معالجته ة ق ة بواسطة الحكوم ات المدفوع ذلك اإلعان ة وآ الحكوم

 . أما التحـويـالت العينية فقد تمت معالجتها في حساب إعادة توزيع الدخل العيني . ي الدخل األول
 

ات    (ائمة بأنظمة التقاعد والمعاشات     اما الوحدات التنظيمية المستقلة الق     الهيئة العامة للتأمين
ات        ة للتأمين وات             , والمعاشات ، المؤسسة العام ة وصندوق معاشات الق صندوق معاشات الداخلي

ا ضمن  ) سلحةالم ى أنه د عولجت عل ا فق ك أصولها والتزاماته تقلة وتمل ابات مس ا حس ي له والت
 وماعدا هذة الوحدات المذآورة انفًا      قطاع المشروعات المالية وليست ضمن قطاع الحكومة العامة       

 .وآذلك الصناديق الخاصة فهي تدخل ضمن قطاع الحكومة العامة 
ى مستوى النشاط               وقد تم تصنيف اإلنفاق الحكومي حسب      ذلك عل ة وآ  الغرض من النفق

ال            آمااالقتصادي للوحدات التنظيمية      تم ترآيب الحسابات الجارية باإلضافة إلى حساب رأس الم
 . 

 

ة في قطاع                و ال تقوم الحكومة بتقدير إهالك لألصول الثابتة ولتقدير إهالك األصول الثابت
 ًاول الثابتة للحكومة العامة وهذا يتطلب حصر        الحكومة بصورة دقيقة فال بد من تقدير حجم األص        

ا   وتقدير قيمتها عامًا٣٠ لفترة سابقة التقل عن لهذه األصول الثابتة    ثم احتساب معدالت اهالك له
الي    اإلهالك أحتساب  وفي غياب هذه المعلومات فقد تم    ل أجم ة يمث ى أن ى   عل اق عل  الصيانة   األنف

 .ت ، وقد تم اعتماد هذة المعالجة لسببين هماوالزيوالوقود  األنفاق على  منها بندًامستبعد
 .االعلى االصول الراسمالية التتم ن الصيانة ألنظرًا  : االول 
دير          :الثاني  تم بتق ان ي ذي آ دير السابق ال  االهالك آنسبة من     يعتبر هذا التقدير اآثر دقه من التق

   .القيمة المضاقة
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تم                آذلك ال توجد بيانات لتقدير التغير ف        م ي ة ل ذه الحال ة وفي ه ة العام ي المخزون للحكوم
ى األصول      تقدير تغير في المخزون لدى قطاع الحكومة العامة     اق العسكري عل ، وقد اعتبر اإلنف

 . الثابتة التي يمكن استخدامها لألغراض المدنية ضمن التكوين الرأسمالي للحكومة العامة 
 
 
 
 

 -: قطاع المشروعات غير المالية -ب
 

تج                 ي  اج المسوق أو تن شمل هذا القطاع آافة المشروعات المقيمة التي تعمل في مجال اإلنت
ر مساهمة أو                  بغرض االستخدام الذاتي سواء آانت هذه الوحدات في شكل شرآات مساهمة أو غي
ا بأسعار                    هيئات ال تهدف إلى الربح ولكن نشاطها هو إنتاج سلع وخدمات غير مالية بغرض بيعه

دا أنشطة ال            اقتصـادية وي  ة   تضمـن هذا القطاع آافة األنشطة االقتصادية ع القطاع   ( وساطة المالي
الي  ال ) الم ة رأس الم ك بغض النظر عن ملكي ى  وذل ذا القطاع إل يم ه ات بتقس م تسمح البيان ول

 ) .خاضع للسيطرة األجنبية , خاص , عام ( قطاعات فرعية 
 

تخدمت    ة اس ات مختلف ة ومنهجي ادر متنوع اك مص اع   وهن ذا القط ديرات ه داد تق ي إع  ف
اح        يل المت توى التفص در ومس وع المص ق ن ك وف اباته وذل ب حس ك   . وترآي اول ذل وف نتن وس

 :  آما يلي –بالتفصيل حسب األنشطة 
 

 -: الزراعة والغابات والصيد -١
  

تم         ي ي ات الت ع البيان ن واق اط م ذا النش ة له عار الجاري ي باألس اج الزراع دير اإلنت م تق ت
اج     الحص ات اإلنت منة آمي ري متض ة وال ن وزارة الزراع ا م وم –ول عليه اء وتق  إدارة اإلحص

باإلضافة إلى عدد آخر من المصادر اإلحصائية ويتضمن             ,   األنتاج قيمبتقدير  الزراعي بالجهاز   
 : ذلك األنشطة التالية 

ات ، الخضروات والجذور والف         ( ويشمل  : اإلنتاج النباتي    ١-١ ه  الحبوب ، البقولي واآ
 ) .  الخ …القطن ، التبغ   ( ، األعالف ، المحاصيل الصناعية 

ين عن وزارة الزراعة                 ٢-١ ه ممثل اع شارك في ائج اجتم ى نت القات اعتمد في ذلك عل
اء          زي لإلحص از المرآ دة والجه م المتح ابع لألم ة الت م الخط روع دع ومش

 . اليمن باالستعانة بالبيانات المتوفرة عن إنتاج واستهالك القات في 
اللحوم ، الحليب ، لحوم الدواجن  البيض ، العسل ،          ( ويشمل  : اإلنتاج الحيواني    ٣-١

 ) . الجلود والصوف 
مكي   ٤-١ اج الس مل : اإلنت ة    ( ويش اء بحري اق ، أحي ماك األعم طح ، أس ماك الس أس

 ) . أخرى 
ز ، أبقار   ضآن ، ماع  ( الثروة الحيوانية متمثلة في عدد الحيوانات حسب أنواعها          ٥-١

 . ومن خالل ذلك تقدر الزيادة في الثروة الحيوانية ) ، جمال
 : أما بالنسبة للبيانات غير المتوفرة فيتم تقديرها وهي  
دي    ماد البل اج الس ة   :إنت روة الحيواني داد الث تعانة بأع ديره باالس تم تق ث ي  حي

ة   ى ضوء دراس ك عل وع وذل ل ن ن آ ة م ات المنتج ا ومتوسطات الكمي  وأنواعه
تبعاد نسبة              أعدتها وزارة الزراعة ومتوسطات أسعار هذه المخلفات وذلك بعد اس

 . خاصة للفاقد 
ى متوسط االستهالك الشهري لألسرة من        :إنتاج الغابات    اد عل  حيث يتم االعتم

 .  مع األخذ في الحسبان تغيرات األسعار م١٩٩٨ واقع مسح ميزانية األسرة
ة   اعتمد في ذلك : الخدمات الزراعية     ى دراسة ميداني ه  في المحافظات   تمت  عل   الجنوبي

 ) .رغم قدم تاريخ هذه الدراسة (  وبحسب معدل نمو سنوي )م٨٤/٨٥(عام 
أما تقديرات مستلزمات اإلنتاج في الزراعة فقد اعتمد في ذلك على نسبة مئوية من 

(  ةـــدانياإلنتاج لكل نشاط فرعي من أنشطة الزراعة ، وتلك النسب مستخلصة من دراسة مي
 في المحافظات الجنوبية من قبل خبير األمم المتحدة ١٩٨٥ / ١٩٨٤ نفذت في عام )قديمة ايضًا 



 ٣٦

 بمعاونة فريق عمل وطني ، مع األخذ في الحسبان تطور  في ذلك الوقتللحسابات القومية
 . معدالت النمو السنوي 

 

 -:مكونات القيمة المضافة 
 

ح ا      ن مس تفادة م م االس د ت ذا وق ة  ه وى العامل املق ور    م ١٩٩٩ لع ة األج دير قيم ي تق ف
دير أجور                    ة المضافة لتق ى القيم بتها إل املين في     المستحقة في أنشطة الزراعة واستخدمت نس  الع

ة ة إلهالك األصول  الزراع ة تقديري م احتساب قيم ا ت ة المضافة آم ات القيم د مكون ك لتحدي  وذل
ات عن األصول            % ٥في حدود   الثابتة في الزراعة آنسبة من القيمة المضافة         ة بيان وفر أي دم ت لع

ة                ات المتاحة من الشرآات الزراعي  والشك أن    الثابتة في الزراعة وذلك باالسترشاد ببعض البيان
  . نتائج التعداد الزراعي ستكون مفيدة في هذا المجال

 
ة       . الرسوم والضرائب    - امي للدول تم االستعانة بالبيانات المتاحة من الحساب الخت

ة           ي وخاص اج الزراع ى اإلنت رض عل ي تف رائب الت وم والض د الرس ي تحدي ف
 . القات أستهالك ضريبة 

 

ة          ) . الدعم  ( اإلعانات   - امي للدول تم االستعانة بالبيانات المتاحة من الحساب الخت
 . في تحديد الدعم المقدم إلى األنشطة الزراعية 

ة او         ال يتوفر أية معلومات     . التكوين الرأسمالي         - أو بيانات خاصة باألصول الثابت
 .اإلضافات ولذلك قدر بصورة إجمالية آنسبة من القيمة المضافة 

   ونأمل أن توفر نتائج التعداد الزراعي ما يسمح بتغطية هذا القصور سواء مباشرة أو               
    .من خالل مسوح صغيرة بالعينة تعتمد على هذا التعداد 

 

 -: الصناعات االستخراجية -٢
 

اجم المصنفة ضمن        يشمل المؤسسات العاملة في أنشطة التعدين واستغالل المحاجر والمن
دولي للتصنيف الصناعي      يح الثالث   –التصنيف ال  التي  ( ٣ Isic Rev )                  التنق

ام     نفط الخ ل ال وائل مث د والس الفحم والحدي واد الصلبة آ تخراج وتحضير الم اطها اس يتضمن نش
 . يعي والغاز الطب

 -:وباختصار يمكن إيجاز األنشطة ضمن الصناعات االستخراجية فيما يلي  
 . استخراج األحجار  -١
 . استخراج الملح والجبس والرمل والرخام  -٢
 . استخراج النفط الخام والخدمات المتصلة به  -٣
 . استخراج الفحم الحجري  -٤
 .استخراج المعادن األخرى  -٥
 

 :ين رئيسين هما وقد تم تقسيم هذه الصناعة إلى نوع
 
 -: النفط الخام -أ

 
ورغم أن المسح الصناعي السنوي يغطي نظريًا نشاط استخراج النفط إال أنه في الواقع 

 على بيانات ولذلك يتم الحصول. العملي ال يوفر المسح أي بيانات عن شرآات استخراج النفط 
( البرميل ومتوسطات األسعار على بيانات آمية اإلنتاج بالنفط بطريقة غير مباشرة حيث نحصل 

 وذلك لتقدير قيمة اإلنتاج هذا باإلضافة إلى متوسط  من وزارة النفطبالدوالر) سعر البرميل 
تكلفة البرميل وعلى ضوء ذلك يتم تقدير مستلزمات اإلنتاج ومن ثم بالطرح نحصل على القيمة 

تخدام متوسط سعر الصرف آما يتم التحويل من الدوالر إلى العملة المحلية باس. المضافة 
 .الشهري 



 ٣٧

 
 تقدير األجور آنسبة من القيمة المضافة أنه لعدم توفر البيانات المباشرة تمآما  -

ج النفط وذلك باالسترشاد بمعدالت األجور والقيمة المضافة في صناعة استخرا
 . %)١٠(في بعض الدول المجاورة 

 من القيمة المضافة وذلك %٤آما قدر اإلهالك عن األصول الثابتة في حدود  -
 لعدم توفر بيانات مباشرة وعدم شمول أيضًا باالسترشاد بالدول المجاورة

 . شرآات إستخراج النفط ضمن المسح الصناعي
وبالنسبة للضرائب والرسوم فقد تم االستعانة بالبيانات المتاحة من خالل  -

ة على أنشطة الحسابات الختامية للدولة لتحديد الضرائب والرسوم المفروض
 ملكية مناستخراج النفط وآذلك الفائض المحول في شكل دخول ملكية للحكومة 

  .  للشرآات العاملة في مجال النفطرأس المال
 

 -: الغاز -ب
 

 البيانات الصادرة من المؤسسه العامه للنفط تتوفر بيانات هذا النشاط سنويًا من واقع 
 . بة لترآيب الحسابات الجارية وحساب رأس المال  البيانات األساسية المطلوت ووفروالغاز

 

 
 -: الصناعات المنجمية األخرى -جـ
 

تعتبر نتائج المسح الصناعي الذي يجرى سنويًا هي المصدر األساسي لهذه البيانات  
ويوفر المسح بيانات عن اإلنتاج ، المستلزمات ، التكوين الرأسمالي ، األجور ، التغير في 

 .الملكية المدفوعة والمحصلة والتحويالت الجارية المخزون ، دخول 
  

 -: الصناعات التحويلية -٣
 

وتشمل آافة المؤسسات العاملة في مجال أنشطة الصناعات التحويلية العام والخاص  
 ( ٣ ISIC Rev )                )التنقيح الثالث ( وذلك وفق التصنيف الصناعي الدولي 

التحويل الميكانيكي أو الكيماوي للمواد العضوية وغير العضوية إلى والعمليات التحويلية تعني 
مواد أخرى جديدة سواء تمت هذه العملية بواسطة المكائن واآلالت أو يدويًا في المصانع أو 

وتعتبر عمليات التجميع لألجزاء المصنوعة للحصول على منتج . المزارع أو في البيوت 
ة باستثناء الحاالت التي تدخل ضمن قطاع البناء والتشييد صـناعي جديد بمثابة صناعة تحويلي

مثل تجميع األجزاء المصنوعة وتحويلها إلى جسور أخرى أو خزانات مياه أو ترآيب أنابيب 
 . المجاري والتدفئة المرآزية 

 :وعمومًا فقد تم تصنيف الصناعة التحويلية إلى أنشطة فرعية هي  
 

 . المواد الغذائية والمشروبات  -١
 . المشروبات والتبغ  -٢
 . صنع المنسوجات  -٣
 . صنع المالبس الجاهزة  -٤
 ) . تشمل األحذية ( الجلود والمنتجات الجلدية  -٥
 ) . باستثناء األثاث ( الخشب ومنتجاته  -٦
 . الورق ومنتجاته  -٧
 . الطباعة والنشر  -٨
 . منتجات تكرير البترول  -٩
 . الصناعات الكيماوية األساسية  -١٠



 ٣٨

 ) . البالستكية ( للدائن صناعة منتجات المطاط وا -١١
 ) . اإلنشائية ( منتجات المعادن الالفلزية  -١٢
 . منتجات المعادن المشكلة  -١٣
 . صناعة اآلالت والمعدات  -١٤
 . صناعة وسائل النقل األخرى  -١٥
 . صناعة األجهزة الكهربائية  -١٦
 .  صناعة األثاث  -١٧

  
فة الوحدات العاملة  وتوفر نتائج المسح الصناعي الذي يجرى تنفيذه سنويًا بيانات عن آا

ويوفر  . ( Isci Rev )        ة التحويلية  مصنفة حسب نوع الصناعةــفي مجال الصناع
تفصيالت عن آافة البيانات ، ويتم تنفيذ المسح على أساس حصر شامل للمنشآت التي يعمل بها 

ل من عشرة وعينة بالنسبة للمنشآت الصغيرة التي يعمل بها أق) آبيرة ( عشرة عاملين فاآثر 
 . عاملين 

 
) سلعية وأخرى (حيث يـوفـر المسح بيانات عن اإلنتاج الرئيسي والثانوي والمستلزمات 

واألجور ودخول الملكية المدفوعة والمحصلة والتحويالت ، والتكوين الرأسمالي حسب نوع 
لتغير في باإلضافة إلى إهالك األصول الثابتة وا)  الخ  …مباني ، آالت ( األصل الرأسمالي 

 . المخزون والضرائب 
 
 ةــــ اإلنتاج لتقدير القيمة المضافة في قطاع الصناعطريقةوقد استخدم          

 . وذلك على مستوى النشاط االقتصادي)  القيمة المضافة = المستلزمات –اإلنتاج  ( 
 

بها لكل ولذلك فإن مجموعة متكاملة من الحسابات الجارية وحساب رأس المال قد تم ترآي 
 .من األنشطة االقتصادية التي تدخل ضمن الصناعة التحويلية وآذلك للصناعة التحويلية آكل 

  
وألغراض التحليل تم ربط االستبيانات المستخدمة في المسح ببنود الحسابات القومية وقد 

 أآثر لها توقعاعتبر اإلنفاق على البرامج الجاهزة المشتراه تكوينًا رأسماليًا عندما يكون العمر الم
 يتم فصلها بطبيعة مستقلة فال الوحدة بعملهامن عام أما اإلنفاق على البرامج الجاهزة التي تقوم 

في الحسابات أما إذا تم فصلها بصفة مستقلة فتعتبر تكوينًا رأسماليًا ونظرًا ألن صناعة طحن 
ت آمية فقط ونظرًا  بالبحث والبيانات المتوفر عنها بيانا بصورة جيدةالحبوب غير مشمولة

 من% ١٠النتشار هذه الصناعة في آافة مناطق الجمهورية ريفًا وحضرًا  فقد تم تقدير ما قيمته 
 .  الشمول لهذه الصناعة لتحقيق الصناعات الغذائية لمقابلة هذا النقص وغيره انتاج

خالل  أيضًا نشاط تكرير البترول ومشتقاته حيث تتوفر بياناته من  المسحوقد شمل ذلك
 . المسح الصناعي 

 -: الكهرباء والغاز والمياه -٤
 

 -:ويشمل هذا النشاط حسب التصنيف الدولي لألنشطة االقتصادية  
 . توليد وتحويل وتوزيع الكهرباء عبر شبكة آهربائية  •
 .  عبر شبكة المواسير  وتوزيعهااستخراج وجمع وتنقية المياه •
         . توزيع الغاز  •

  
نتائج المسح الصناعي السنوي الذي ينفذه الجهاز والذي تتضمن استمارته يتم استخدام 

 باألضافة إلى الحسابات الختامية المعتمدة لمؤسسات آافة البيانات الضرورية للحسابات القومية
 ا وال يتضمن هذا النشاط الكهرباء المولدة بمعرفة األسر الستخدامها الذاتي آذالكهرباء والمياه

 .    لالستخدام الذاتي لألسر إنتاج المياه



 ٣٩

 -: البناء والتشييد -٥
 

ويشمل نشاط البناء والتشييد آافة األعمال  اإلنشائية التي يقوم بها المقاولون الرئيسيون  
والوحدات اإلنشائية المتخصصة في أنشطة هذا القطاع ) من الباطن ون مقاول( أو الفرعيون 

ت والكهرباء والمياه والصرف الصحي باإلضافة وعمليات ترآيب ونصب ومد شبكة االتصاال
إلى مد ونصب خطوط أنابيب النفط الخام من حقول اإلنتاج إلى موانئ التصدير ويمكن تلخيص 

 :تلك الفعاليات في اآلتي 
 . المقاولون العاملون في مجال البناء والتشييد  •
 . يد الوحدات اإلنشائية التي تعمل بصفة رئيسية في مجال البناء والتشي •
عمليات نصب وترآيب ومد شبكات االتصاالت والكهرباء والمياه والصرف  •

 .  الصحي وخطوط أنابيب النفط الخام 
 

ولقد آان لمسح البناء والتشييد األثر الكبير في استخدام الطريقة المباشرة لتقدير حسابات 
نت تعتمد على الطرق غبر هذا القطاع بدًال عن الطريقة غير المباشرة السابق استخدامها والتي آا

 . المباشرة والمعدالت والنسب 
    

 ومع ذلك ونظرًا لعدم شمول هذا المسح لألبنية التي تتم في الريف ولعدم تحديث اإلطار
 تم الرجوع إلى البيانات المتاحه مثل مخصصات نشاط البناء  المستخدم في المسح فقداإلحصائي

والوحدات االقتصادية والصناديق ) الحكومه(واألنشاءات في موازنة الدولة للجهاز االداري 
من األنشطة األنتاجية وعلى هذا األساس تم تقدير نشاط البناء % ٩٠الخاصة على أعتبارها تمثل 

آما بخصوص بيانات القطاع الخاص فقد ) عام ـ خاص(صادي والتشيد بحسب ملكية القطاع األقت
تم االعتماد على بيانات ومؤشرات مساحة البناء المرخصة المنشورة في آتاب اإلحصاء السنوي 

 تحقيق الشمول ، وايضًا% ٦٠على أن سنة المنفذ من مساحة البناء ) ٢٠٠٣ ـ ٢٠٠١(لألعوام 
 . لنشاط البناء والتشييد 

 
 -:لة والتجزئة  تجارة الجم-٦
 

مستخدمين وتشمل تجارة الجملة الوحدات التي تبيع السلع لتجار التجزئة أو إلى ال 
الصناعيين والتجاريين وغيرها من األعمال التي تدخل ضمن نشاط تجارة الجملة آما تشمل 
ط تجارة التجزئة الوحدات التي تقوم ببيع السلع لألشخاص مباشرة بالتجزئة ، ويشمل هذا النشا

 . خدمات إصالح وصيانة السلع الشخصية 
م الذي تم ألول مرة ، ولقد آان ٢٠٠٣استخدام نتائج مسح التجارة الداخلية لعام ومع  

لمسح التجارة الداخلية األثر الكبير في استخدام الطريقة المباشرة لتقدير حسابات هذا القطاع بدًال 
 .عن الطرق غير المباشرة 
م في إحتساب قيمة األنتاج والقيمة ٢٠٠٣تائج مسح التجارة الداخلية لعام حيث تم االعتماد على ن

المضافة من خالل الجداول التجميعية للمبيعات والمشتريات للمؤسسات حسب الفئات وتم 
م لنشاط ٢٠٠٢ـ ٢٠٠٠م بوضع اسقاطات لالعوام ٢٠٠٣االستعانه بنتائج مسح التجارة لعام 
 . صالح و الصيانةتجارة الجمله والتجزئة ونشاط اال

  
  لهذا النشاطاالقتصادية األخرىتم األسترشاد بنتائج مسح التجاره لتقديرالمؤشرات و 

  التقديرات السابقه التي تمت بأستخدام طرق غير مباشره بمعدالت ونسب تعتمد في معظمها على
 . الخ باعتبارها نسبة من القيمة المضافة .. مثل التكوين الرأسمالي واإلهالك . 
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وبالنسبة للضرائب والرسوم فقد تم االستعانة بميزانية الدولة وحساباتها الختامية لتحديد  
الدعم المقدم ( الضرائب والرسوم المفروضة على أنشطة التجارة وآذلك الحال بالنسبة لإلعانات 

 ) . من الحكومة 
 

 
 

لي فإنه قد أعتمد على  وبالتاتجارهمسح الأيضًاأما خدمات اإلصالح والصيانة فقد شملها  
 .نتائج المسح في هذا المجال 

 
 -: الفنادق والمطاعم -٧
 

ويشمل آافة الفنادق واألماآن التي توفر أو تقوم بتأمين اإلقامة وآذلك آافة أماآن ومحالت     
 . األآل والشرب وغيرها من المنشآت التي تمارس خدمات تقديم األطعمة والمشروبات 

 
مات المصدر الرئيسي لبيانات هذا النشاط بصفة مستقلة حيث يتم ويعتبر مسح الخد 

تغطية آافة المنشآت العاملة في هذا المجال بطريقة الحصر الشامل للمنشآت الكبيرة التي يعمل 
 .  عاملين فأآثر وبطريقة العينة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ١٠بها 

 

 -: النقل والتخزين واالتصاالت -٨
 

 : طاع الوحدات العاملة في مجال ويشمل هذا الق
 .النقــل البري  
 .النقل البحري  
 .النقل الجوي  
 .التخزين  
 .البريد والبرق والهاتف واالتصاالت السلكية والالسلكية : االتصاالت وتشمل  
 .األنشطة الداعمة والمساعدة لنقل و أنشطة وآاالت السفر والسياحة  
 ن والجويينخدمات الوسطاء البحريي 

 : تم استخدام طريقتين لتقدير بيانات هذا النشاط حسب المصادر المتاحة 
 :الطريقة المباشرة 

ل واالتصاالت للقطاع          بموجبها تم تقدير حسابات نشاط الوحدات االقتصادية العاملة في نشاط النق
 .ية  بيانات تفصيلية من واقع حساباتها الختاما  التي تتوفر عنه-العام والمختلط

 م التي بموجبها تم تقدير حسابات  نشاط  نقل           ٢٠٠٣آذلك تم االعتماد على نتائج مسح النقل لعام         
االت السفر                     ل و أنشطة وآ ة والمساعدة لنق الرآاب ونقل البضائع بري وبحري واألنشطة الداعم

 .وخدمات الشحن 
 :الطريقة الغير مباشرة 

دات القطاع  ابات وح دير حس ا تق م بموجبه ي ت ك خالل  الت ل البضائع وذل ي نق ة ف  الخاص العامل
 :آما يلي )  م٢٠٠٢ – ١٩٩٠( الفترة من 

واني                اتي والحي اج النب ى آل من اإلنت ... تقدير هامش النقل المتولد من قطاع الزراعة عل
 .الخ 

 . تقدير هامش النقل المتولد من قطاع الصناعة في آافة األنشطة  
 . ن الواردات تقدير هامش النقل المتولد م 

هذا وقد تم تقدير التكوينات الرأسمالية والتغير في المخزون آنسبة من القيمة المضافة مسترشدين              
 . بالمعدالت المماثلة في الوحدات االقتصادية العاملة في هذا النشاط المتاح بياناتها 

ام   أما األجور المستحقة للعاملين بدون اجر فقد تم اعتمد على مسح القوى العام             ة لع  م في  ١٩٩٩ل
أما فيما يتعلق بالرسوم والضرائب فقد تم االستعانة بالحسابات الختامية لدولة من خالل              , تقديرها  

 .التعرف على الضرائب والرسوم المحصلة من خدمات النقل واالتصاالت 
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 ج

 
 

 -: العقارات وخدمات األعمال -٩
 

 

 مسح الخدمات آافة المنشآت اناتيقد غطت ب ومال يغطي هذا النشاط أنشطة خـدمات األع       
التي تعمل في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات لحساب اآلخرين والخدمات القانونية والهندسـة 

 يشمل و . (Isic Rev٣ )الخ آما يحددهـا دليـل النشـاط االقتصادي .. والمحاسـبة واإلعـالن 
حيث فوعة أو المقدرة عن المباني المشغولة بمالكيها هذا النشاط اإليجارات السكنية سواء المد

مسح نفقات ودخل األسر وقد اعتمد على المسح األخير الذي أجرى في عام استقيت بياناتها من 
وللحصول على القيمة االيجارية للمباني السكنية م لتقدير متوسط القيمة اإليجارية لألسرة ١٩٩٨

م ومعدالت التضخم في القيمة ٢٠٠٣ -١٩٩٨ خالل الفترة آخذ بعين االعتبار تزايد أعداد االسر
االيجارية للمساآن مع أحتساب القمية االيجارية من الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 

آما أشرنا يوفر مسح الخدمات  و.والوحدات االقتصادية والوحدات المستقلة والصناديق الخاصة 
ية وخدمات األعمال عدا اإليجارات السكنية وقد احتسبت نسبة آافة بيانات أنشطة الخدمات العقار

 . تقابل الصيانة آمستلزمات إنتاج لإليجارات السكنية 
 

د بما هو متوفر في آما تم تقدير قيمة لإلهالك آنسبة من القيمة المضافة باالسترشا 
 . بيانات المسح 

 -: الخدمات الشخصية والترفيهية واالجتماعية -١٠
 

 -:ذا النشاط مجموعة من الخدمات يمكن اختصارها في يشمل ه 
        

 . الخدمات التعليمية  
 . الخدمات الصحية  
 . خدمات الترفيه والثقافة  
 . خدمات تأجير السلع الشخصية  
 . خدمات شخصية أخرى  

 

يوفر مسح الخدمات آافة البيانات الخاصة بهذه األنشطة سواء المتعلقة منها باإلنتاج 
 تقوم على استخدام هذا ساعد على اتباع المنهجية التي لزمات أو التيارات األخرى ووالمست

الطرق المباشرة بدًال عن الطرق واألساليب غير المباشرة التي آانت مستخدمة من قبل ، هذا 
 القطاع العام المتمثلة في الحسابات الختامية لوحدات باإلضافة إلى المصادر األخرى 

 . ادية العامة والمختلطة التي تعمل في هذا المجال والمؤسسات االقتص
 
 -: قطاع المشروعات المالية -جـ

 

يغطي هذا القطاع الوحدات العاملة في مجال التأمين والبنوك والصرافة وخدمات  
        : وتشمل )  من دليل النشاط االقتصادي ٦٧ ، ٦٦ ، ٦٥األنشطة ( الوساطة المالية األخرى 

 . دية المؤسسات النق •
 .البنك المرآزي  •
 . البنوك المتخصصة  •
 . بنوك االدخار  •
 . صندوق توفير البريد  •
 . الصرافة  •
 . الخ ..  شرآات الخدمات المالية مثل تحويل العملة والتسليف  •
 .  التأمين وإعادة التأمين تشرآا •
 . وسطاء ووآالء التأمين  •
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 . خبراء التأمين والكفاالت وشرآات التسوية  •
 .لتقاعد والمعاشات المستقلة صناديق ا •
 

(  لتغطية الوحدات العاملة في هذه األنشطةمالي ينفذ  سنويًا  على مسح يتم االعتمادو
 باإلضافة إلى الحسابات بموجب استمارة خاصة تم تصميمها لهذا الغرض) البنوك والتأمين 

 المنهجية الموصى صناعة وهمية وفقآ وقد تم معالجة الخدمة المحتسبة الختامية من الوحدات
  . خدمة لها وذلك لعدم إمكانية توزيعها على القطاعات المست١٩٦٨بها في نظام 

 
للهيئه العامه للبريد والتوفير ) االدخار(    ونتيجة لعدم توفير بيانات منفصله عن النشاط المالي 

 . لنقل ه في نشاط ان المشروعات الماليه حيث تم تضمينالبريدي لذلك فلم تتم شموله ضم
 

 عن المنشآت العاملة في مجال الصرافة من خالل البنك  محدوده آما توفرت بيانات
 تقديرات هذا الجزء من النشاط نظرًا لعدم شمول هذه الوحدات  اعدادالمرآزي تم استخدامها في

 ويمكن تجاوز هذا القصور في حالة تنفيذ مسح ميداني سنوي للمؤشرات ضمن المسح المالي
أما فيما يتعلق بوحدات معاشات  .  للمنشأت التي تعمل في مجال الصرافه وتبديل العمالت(النقدية

 على الحسابات الختامية المتوفرة عن هذه الوحدات ضمن الحساب الختامي ناالتقاعد فقد اعتمد
 .    للوحدات االقتصادية وعولجت آوحدات التامين 

 
 

 -:دم العائالت  قطاع الهيئات التي التهدف إلى الربح وتخ-د
 

تمول وتدار  ( آما أشرنا من قبل فإن الهيئات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم الحكومة  
فإنها تضاف إلى قطاع الحكومة العامة وتلك الهيئات التي ال تهدف إلى الربح ) من قبل الحكومة 

 إلى الربح اما تلك الوحدات التي ال تهدف. وتخدم قطاع األعمال تضاف إلى قطاع األعمال 
 التي ال تهدف إلى الربح بأنها اتوتعرف الوحـد.  مستقل قطاعوتخدم العائالت فإنه قد أفرد لها 

وحدات تنشأ بغرض إنتاج سلع وخدمات وتقديمها للعائالت مجانًا أو بأسعار رمزية ال تهدف من 
دة لتمويل بقى في الوحت بل ها فإنه ال يتم توزيع ارباحتحقيق أرباح وإذا حققتلورائها 

وهذه الوحدات . الخ ..  أو لسد عجز سابق التالياسـتثماراتها أو التوسـع أو ترحل إلى العام 
وهذا .  على االشتراآات التي تحصل من األعضاء , في تمويل عملياتها,تعتمد بصورة رئيسية

 ... األفرادبالطبع ال يمنع من أن تتلقى تبرعات أو إعانات أو تحويالت سواء من الحكومة أو من 
غير عدد الهيئات م عن ٢٠٠٫٣ وقد تم إعتماد ماجاء في آتاب اإلحصاء السنوي لعام  .إلخ
 ـ ١٩٩٨آاساس لتقدير بيانات هذا القطاع ، وذلك للفترة ) الربحية لالهيئات ا( حكومية ال

م ٢٠٠٢م آما تم إعتماد تقدير عدد العاملين وفقًا لما ورد في مسح القوى العاملة لعام ٢٠٠٣
م على بقية السنوات آما اتاح مسح القوى ٢٠٠٢وعكس نفس نسبة العاملين في المنشأ لعام 

العاملة بيانات عن متوسط تعويضات العاملين في هذا القطاع ومن ثم عكسها على بقية السنوات 
دير بقية وتم تق .، مع األخذ بعين االعتبار آنه تم تقدير األنتاج لهذا القطاع وفقًا لطريقة االنفاق 

 .الحسابات وذلك باألستدالل بما جاء من بيانات المسح 
 
 -) :شامًال المشروعات غير المنظمة (  القطاع العائلي -هـ

         
تعتبر األسرة هي الوحدة التنظيمية في هذا القطاع حيث تعرف في مفهوم الحسابات  

حدة ويساهمون معًا من دخولهم أو القومية على أنها مجموعة من األفراد المشترآين في معيشة وا
ثروتهم في تغطية تكاليف المعيشية ويستهلكون بعض السلع والخدمات بصورة جماعية مثل 

 .  الخ …السكن والطعام 
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ووفق مفاهيم الحسابات القومية يتضمن هذا القطاع تلك المشاريع غير المنظمة أي  
وهناك . ابات األسرة المالكة لها الوحدات الصغيرة التي ال تمسك حسابات مستقلة عن حس

 . اختالفات آثيرة حول تحديد هذه المشروعات غير المنظمة من الناحية التطبيقية 
 

ونظرًا ألن المسوح الجارية حاليًا واألطر اإلحصائية المستخدمة وبرامج التجهيز اآللي  
ا مشروعات غير السابق إعدادها ال تسمح بتحديد تلك المشروعات الصغيرة التي يطلق عليه

منظمة فلم يتم فصل هذه المشروعات عن القطاع غير المالي او المالي لصعوبة ذلك إحصائيًا 
 وخاصة مسح ميزانية ونأمل أن تسمح لنا المسوح التي يتم تنفيذها خالل العام إلى تحقيق ذلك

 .الذي يتم تنفيذه خالل هذا العام ) م٢٠٠٦ /٢٠٠٥(األسرة 
 

مثل األسر فقط دون المشروعات غير المنظمة على ان يتم يلعائلي وبذلك بقى القطاع ا 
 وتحديد المشروعات غير المنظمة وآذلك األنشطة ذلك في مرحلة الحقة يتم بمقتضاها تصنيف

  . غير الرسمية
 

وقد اقتصر اإلنتاج في القطاع العائلي على أجور خدم المنازل فقط دون مستلزمات إنتاج  
تعامالت القطاع العائلي في باقي مجموعة الحسابات الجارية فقد قدرت أو أما باقي تيارات و. 

على أساس المتمم الحسـابي من خالل الحسابات االقتصادية المتكاملة في معظمها احتسـبت 
 : وعلى ضـوء ذلك تـم إعداد مصفوفات لكل من 

لقطاع  اعتبرت آافة األجور المدفوعة من القطاعات األخرى محصلة لدى ا:األجور -١
 . العائلي مع األخذ في الحسبان قطاع العالم الخارجي 

اعتبر الفرق بين الفوائد المدفوعة من القطاعات والفوائد المحصلة مع األخذ في : الفوائد  -٢
 . لدى القطاع العائلي ) دائنة أو مدينة ( االعتبار العالم الخارجي مساويًا لرصيد الفوائد 

التحويالت الدائنة والمدينة لجميع القطاعات بما فيها العالم اعتبر الفرق بين : التحويالت  -٣
 . الخارجي مساويًا لرصيد التحويالت لدى القطاع العائلي 

 أيضًا الفرق بين األرباح المحصلة واألرباح المدفوعة من اعتبر) : األنصبة ( األرباح  -٤
م يتم فصل ل،و جميع القطاعات مساوية لألرباح التي حصل عليها القطاع العائلي 

المشروعات غير المنظمة على أساس أن آافة المشروعات إما ان تكون ملك للعائالت 
أو ملك للحكومة أو مشترآة ولما آانت الحكومة قد حصلت ضمن إيراداتها على 
الفوائض التي تستحقها مقابل ملكيتها في القطاع العام فقد تم تقدير األرباح والمسحوبات 

 من صافي مدخرات )في المتوسط  ( %٧٠ئلي على أساس نسبة المستحقة للقطاع العا
 أرباح  هيمن األرباح% ٣٠القطاع غير المالي والقطاع المالي وافتراض أن نسبة 

 . تحجزها الوحدات وترحلها لألعوام القادمة بعد تغطية تكويناتها الرأسمالية 
 إضـافتها إلى القطاع بما أن المشروعات غير المنظمة لم يتم:  المباشرة غيرالضرائب  -٥

وقد ) ضرائب على المنتجات ( العائلي فإن هـذا القطاع ال يدفع ضرائب غير مباشرة 
  .أعتمد على الحساب الختامي للدولة في هذا المجال 

 على الحساب الختامي نااعتمد) ضرائب على الدخل والثروة : ( الضرائب المباشرة  -٦
 تحصل عليها الحكومة من األفراد آضرائب للدولة للتعرف على أنواع الضرائب التي

 . الخ الستكمال بيانات المصفوفة  ..  أو الدخولعلى األجور
 

وال شك أن هذه المنهجية يشوبها . وعلى ضوء ذلك تم ترآيب حسابات القطاع العائلي 
الكثير من العيوب حيث البد من فصل المشروعات غير المنظمة وإضافتها إلى حساب اإلنتاج 

لقطاع العائلي آما البد من االهتمام بالبيانات األخرى التي يجب أن يوفرها مسح نفقات في ا
 ودخول الملكية  التحويليةودخل األسرة إلى جانب اإلنفاق االستهالآي النهائي مثل المدفوعات

 .        بحساب توزيع الدخل  بحساب اإلنتاج والمدفوعة والمحصلة وأية بيانات أخرى متعلقة
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حسب مجموعات االنفاق م ١٩٩٨وقد تم االسترشاد ببيانات مسح ميزانية األسرة لعام  
من خالل متوسط االنفاق السنوي لالسرة مع االخذ باالعتبار معدالت التضخم لكل منها خالل 

 .  لتقدير هيكل اإلنفاق االستهالآي النهائي للقطاع العائلي م٢٠٠٣ -٢٠٠٠الفترة 
 
 

 -:رجي  قطاع العالم الخا-و
يلخص قطاع العالم الخارجي آافة المعامالت والتيارات التي تحدث بين الوحدات المقيمة  

 .والوحدات غير المقيمة 
ويعتبر البنك المرآزي المصدر األساسي لبيانات هذا القطاع من خالل بيانات ميزان  

 يتضمن حيث) سنوي ، ربع سنوي ( المدفوعات الذي يعد بصفة دورية وبصورة تفصيلية 
والجدير باإلشارة أن البنك المرآزي . المعامالت السلعية والخدمية في شكل صادرات وواردات 

قد قدر قيمة الواردات غير المسجلة تحت مفهوم سلع غير موزعة إلضافتها إلى بيانات 
 . إحصاءات التجارة الخارجية التي يوفرها الجهاز المرآزي لإلحصاء 

 . مؤشرات التحويل من سيف إلى فوب بالنسبة للواردات    آما يعد البنك المرآزي
 

آافة بنود التحويالت ودخول الملكية المدفوعة والمحصلة المدفوعات ميزان آما يوفر  
 : وعلى ضوء هذه البيانات تم ترآيب حسابات هذا القطاع وتشمل . والمعامالت الرأسمالية 

 . حساب المعامالت الجارية  - أ
 )دخل عمل % ٥بعد خصم (  .ت الجاريةحساب الدخل والتحويال - ب
 . الحساب الرأسمالي  -ج
 . الحساب المالي  -د
   

 -:الحسابات والجداول التي تم ترآيبها 
 

على ضوء البيانات السابق اإلشارة إليها والمنهجية المستخدمة في إعداد التقديرات تم  
اليها سابقا وذلك على النحو قطاع من الخمسة قطاعات المشار ترآيب الحسابات التالية لكل 

 :التالي 
 

 

 -:على المستوى القطاعي حسابات : اوًال
 

 . حساب اإلنتاج وينتهي برصيد القيمة المضافة  - أ
 . حساب توليد الدخل وينتهي برصيد فائض التشغيل  - ب
 . حساب التوزيع األولى للدخل وينتهي برصيد الدخل األولي  -ج
 . نتهي برصيد الدخل المتاح حساب التوزيع الثانوي للدخل وي -د
 . حساب إعادة توزيع الدخل وينتهي برصيد الدخل المتاح المعدل  -هـ
 . حساب استخدام الدخل وينتهي برصيد االدخار  -و
   .      أو االقتراض / حساب رأس المال وينتهي برصيد صافي االقراض  -ز

 
 
 
 

 -: على المستوى اإلجمالي حسابات: ثانيًا
 
 الذي يعرض الصورة التوازنية )حساب الموارد واإلستخدامات (صفرالحسـاب  -١

 . لالقتصاد ولكن على المستوى اإلجمالي 
الحسابات االقتصادية المتكاملة وهي تعكس الصورة المتكاملة للحسابات لجميع  -٢

 . القطاعات بما في ذلك قطاع العالم الخارجي 
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) واردات + إنتاج محلي ( احة مصفوفة العرض واالستخدام وهي تعرض الموارد المت -٣
وطريقة التصرف في هذه الموارد ولكن بصورة تفصيلية على مستوى النشاط 

 . االقتصادي 
 

 

 -: جدولين أساسيين هما وتتكون مصفوفة العرض واالستخدام من
 . جدول العرض .   أ

 . جدول االستخدام . ب 
 

 -:جدول العرض :   اوًال
( ة ـاألسـعار األسـاسية موزعة إلى منتجات مسوقيوضح جـدول العرض المنتجات ب

تهدف إلى ومنتجات غير مسوقة تشمل الهيئات التي ال)  نشاط اقتصادي ٣٦مقسمة إلى حوالي 
ثالث أعمدة هي الصحة والتعليم ( والخدمات الحكومية ) عمود واحد(الربح وتخدم العائالت 
) سلع وخدمات ( ة لكل من الواردات آما تضمن جدول العرض أعمد) وخدمات اإلدارة العامة 

وآذلك أعمدة هامش النقل وهامش التجارة والرسوم الجمرآية ) فوب / سيف ( مع عمود التسوية 
والضرائب غير المباشرة واإلعانات وذلك بهدف الوصول إلى إجمالي العرض بسعر المشترى 

تفصيلية وتم اختصارها في  صفًا للمصفوفة ال١٣٨في العمود األخير من الجدول آما تم تحديد 
 .  صفًا فقط ٣٨المصفوفة المختصرة إلى 

 
 - : جدول االستخدام:  ثانيًا

على ن موزع يالسوقيين  فإنه يعرض االستهالك الوسيط للمنتجأما جدول اإلستخدام
العرض سواء في الصفوف أو األعمدة االنشطة االقتصادية المختلفة حسب ورودها في جدول 

.  موزعة آما هو الحال في جدول العرض قيينتهالك الوسيط للمنتجين غير السوإضافة إلى االس
إضافة إلى ذلك فإن جدول االستخدام يعرض إلى جانب جملة االستهالك الوسيط عمود 
للصادرات وآخر لإلنفاق االستهالآي النهائي للعائالت ثم آخر لإلنفاق االستهالآي للحكومة وآخر 

إلجمالي ا ثم عمود للتكوين الرأسمالي الثابت ،ى الربح وتخدم العائالتللهيئات التي ال تهدف إل
وآخر للتغير في المخزون ويجب أن نشير هنا إلى ان توزيع بيانات التغير في المخزون  تعتمد 

 وهناك عمود يمثل الفروق اإلحصائية نظرًا ،على التقدير ونوع النشاط  ومالديه من مخزونات
 تقدير آل منها مستقًال عن اآلخر ولكن المجاميع مرتبطة بالحسابات ألن هذه األعمدة قد تم

القومية ولذلك نجد بعض الفروق اإلحصائية الموجبة أو السالبة والتي انتهت في المجموع 
 والعمود األخير يمثل االستخدامات بأسـعار المشـترى وهـي متماثلـة مـع جـدول ،بالصفر

 . ) العرض بأسعار المشترى ( العرض 
 

القيمة المضافة وتوزيعاتها إلى أجور ن جدول االستخدام ويعرض في الجزء األسفل م
وإهالك وفائض تشغيل وآذلك مشتريات األسر المقيمة من الخارج والمشتريات بواسطة األسر 
غير المقيمة من السوق المحلية والجدير باإلشارة إلى ان هذين البيانين أيضًا قد تم تقديرهما 

 . د على بعض التوازنات لعدم توفر أية معلومات عنهما باالعتما
ويجدر اإلشارة هنا إلى أن المنتجات قد ظهرت في جدول العرض عند المحور فقط 

 . آمنتج رئيسي وذلك لعدم إمكانية تصنيف المنتجات الفرعية حسب نوعها 
ت أو المستلزمات  تجهيز البيانات من المسوح مشكلة أساسية حيث ال يتم تصنيف المنتجايمثلو

حسب نوع السـلعة رغم أنها متوفرة في االستبيانات التي تم جمعها وبالتالي ال يتم تحديد نوع 
آما أن عدم توفر هذا النوع من التصنيف أعاق من . المنتج الثانوي الذي يظهر خارج المحور 

االستخدام النهائي عملية الربط بين هذه المنتجات وبيانات الواردات والصادرات وآذلك بيانات 
على المستوى التفصيلي األمر الذي أدى إلى ضرورة تجميع جداول العرض واالستخدام في 

 .لصعوبة وعدم دقة عملية التصنيف الشكل المختصر الذي أشرنا إليه 
وتعتبر المسوح السابق اإلشارة إليها باإلضافة إلى بيانات التجارة الخارجية وميزان 

 والحسابات الختامية والموازنات العامه للدوله والوحدات )ك المرآزي من البن( المدفوعات 
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 ومسح نفقات ودخل األسرة من أهم المصادر االقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق الخاصة
 تلخص آونهااإلحصائية لبناء هذه  المصفوفات وال شك أن هذه المصفوفات تكتسب أهميتها 

. واستخدامات هذه الموارد ) العرض ( متعلقة باإلنتاج والواردات تعامالت االقتصاد القومي ال
يتوقف مدى التفصيل والتوسع في ترآيب المصفوفة على مدى توفر البيانات التفصيلية وربطها 

 .بالتصنيفات السلعية الموصى بها 
          

 
 

 مالحظات ختامية 
 

 

 قطاع على حده وفق مصادر  تم ترآيب حسابات آل يالحظ من خالل العرض السابق انة
وآان البد عند إعداد الصورة ) مباشرة وغير مباشرة ( بيانات متنوعة ووفق منهجيات متنوعة 

التجميعية وترآيب حسابات جميع القطاعات جنبًا إلى جنب أن نالحظ وجود فروق واختالالت 
قد استدعى ذلك إجراء ول. في التيارات المتبادلة بين القطاعات وبعضها البعض وهذا أمر طبيعي 

العديد من دراسات االتساق بين األرقام وتعديل ما يمكن تعديله في ضوء الثقة في المصادر 
 : المأخوذ منها البيانات فعلى سبيل المثال 

 
 

 -:)غير المباشرة( على اإلنتاج والواردات الضرائب -١
 

ة       )غير المباشرة ( على اإلنتاج والواردات     وجد أن الضرائب              المحصلة في قطاع الحكوم
ن القطاعات االقتصادية األخرى  ة  المدفوعة م ن الضرائب المماثل ر م ات . أآب ا آانت بيان ولم

وب في               ًاالحسابات الختامية للحكومة تعتبر مصدر     االت عدم شمول أو عي  موثوقًا به وهناك احتم
د بيانات القطاعات األخرى ، رغم علمنا بأن الحكومة          دي  ال الساس  ا تعتم د    نق ا تعتم وحدات  ال  بينم

ا أشر       األخرى اساس   ذلك وآم ل أعدت مصفوفة للضرائب      ن االستحقاق ول   م بمقتضاها تـ ا من قب
 :تصويب بند الضرائب المدفوعة من القطاعات حيث تم توزيع الفرق آما يلي 

في حالة التعرف على النشاط الذي حصلت منه الضريبة من أسمها آأن يقول  - أ
الخ فإنها تضاف إلى هذا .. لخام أو ضريبة على القات ضريبة على النفط ا

 .  المستلم منه الضريبة والنشاطأ القطاع
في حال عدم إمكانية توزيع الضرائب أو وجود ضرائب يمكن تحصيلها من  - ب

أآثر من نشاط فإنه يتم توزيع الفرق حسب معدالت الفائض في آل من هذه 
العائلي ال يدفع ضرائب غير مباشرة األنشطة مع األخذ في االعتبار أن القطاع 

 .  بشكل مباشر إلى الحكومة 
 
 - :)المباشرة (  الضرائب على الدخل والثروة -٢
 

وفي نفس االتجاه لوحظ أن الضرائب المحصلة على الدخل بمعرفة الحكومة أآبر       
توزيع الفرق وبنفس الطريقة أعيد . من الضرائب المدفوعة من القطاعات االقتصادية المختلفة 

بين الضرائب المدفوعة والضرائب المحصلة أخذين في الحسبان أن القطاع العائلي يدفع ضرائب 
 أعيد توزيع هذه الضرائب وفق مسمياتها آما هو متوفر في مباشرة على الدخل وفي هذه الحالة

يكون محًال  نسبت معدالت التوزيع إلى صافي االدخار ألنه هو الذي الحساب الختامي للدولة آما
لتقدير الضرائب المباشرة على الدخل أما الضرائب المباشرة التي يدفعها القطاع العائلي فهي 

 .آما تم احتسابها أيضًا من واقع مصفوفة الضرائب محددة وواضحة في موازنة الحكومة 
 
 -:اإلعانات أو الدعم الذي تقدمه الحكومة  -٢
 



 ٤٧

واسطة الحكومة أآبر من الدعم المسجل تحصيله لدى وأيضًا وجد أن الدعم المدفوع ب          
القطاعات االقتصادية األخرى وفي هذا المجال فإن الدعم يترآز في الدعم المقدم للمنتجات 
البترولية ولذلك وجه إلى نشاط تكرير البترول هذا باإلضافة إلى بعض مفردات الدعم التي أمكن 

 .وقد أعدت مصفوفة آذلك للدعم يات الدعم توجيهها إلى األنشطة المستلمة من خالل مسم
 
 استخدمت الحسابات االقتصادية المتكاملة في تقدير تعامالت القطاع العائلي داخل االقتصاد -٤

 القومى من خالل المصفوفات السابق اإلشارة إليها ولذلك نالحظ أن تيارات القطاع العائلي
وعلى  . قة االستكمال أي مأل الفجواتألنها محسوبة بطري) صافي (  في شكل أرصدة معظمها

 فاألجور التي تدفعها جميع القطاعات البد وأن تذهب آمتحصالت لدى القطاع سبيل المثال
 . العائلي مع األخذ في الحسبان العالم الخارجي وهكذا لبقية التيارات 

   
م الخارجي اإلقراض من العال/  وآمحصلة نهائية تم تحقيق اإلتساق بين صافي اإلقتراض -٥

 . اإلقراض في القطاعات األخرى / وصافي اإلقتراض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ثالث الفصلال
 

 داول والحسابات  الجـــ
 



         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجزء األول     
 الحسابات االقتصادية المتكاملة 

 لمجموع االقتصاد 



         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجلزء األول     
 احلسابات االقتصادية املتكاملة 

 موع االقتصاد 



مجموع التهدف للربحعائليحكوميماليةغير مالية
مجموع ب.العالمالمجموعالمجموعب.العالماالقتصاد

غير ماليةماليةحكوميعائليالتهدف للربحاالقتصاد

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11
حساب االنتاج 

00P.6645230645230الصادرات من السلع والخدمات

532841532841P.700الوردات من السلع والخدمات

2117822629052161684521807239915402399154P.100المخرجات

------P.286807308680738500600993473750809االستهالك الوسيط

----2984329843D.21-D.312984329843000صافي الضرائب على المنتجات

------B.1gالقيمة المضافة) اجمالي الناتج المحلي
15609241560924957452156069594321367013االجمالية)

------K.19291709291712508662100383127اندثار رأس المال

B.INصافي الناتج المحلي(القيمة المضافة
146800701468007832452147407584291283886الصافية)

-112389-112389B.11الميزان الخارجي للسلع والخدمات

0B.11112389-112389-الميزان الخارجي للسلع والخدمات

13670135943215606945295715609241560924B.1gالقيمة المضافة) اجمالي الناتج المحلي
-----0االجمالية)

12838865842914740745283214680071468007B.INصافي الناتج المحلي(القيمة المضافة
-----0الصافية)

-----0D.1434866118994229678144521474076205268089تعويضات العاملين

-----0D.11434866118994229678144521474076205268089األجور والمرتبات

-----0D.1200000000مساهمات أرباب العمل االجتماعية

-----0D.26774906774918007637812الضرائب على االنتاج والمستوردات

-----0D.210000000الضرائب على المنتجات

-----0D.296774906774918007637812الضرائب األخرى على االنتاج

0D.396118-96118000-96118-االعانات

0D.31000000االعانات  على االنتاج

-----0D.3996118-961180000-961180-االعانات األخرى على االنتاج

-----0B.2g1166326116632612508662531511157230فائض التشغيل االجمالي

-----0B.2N10734091073409000521481074103فائض التشغيل الصافي

-----0B.3g00الدخل المختلط االجمالي

-----0B.3N00الدخل المختلط الصافي

                                   جدول رقم ( 1 )    الحسابات االقتصادية المتكاملة- لعام 2000م (  ياألسعار الجارية ،مليون ريال )                         

61

II.1.1 حساب توليد الدخل

 Tabel (1)  Integrated Economic Accounts   - 2000, at Current Prices , million YR                
Credit        ( مورد ) دائنDebit          ( استخدام ) مدين

المعاملةالرمز



مجموع التهدف للربحعائليحكوميماليةغير مالية
مجموع ب.العالمالمجموعالمجموعب.العالماالقتصاد

غير ماليةماليةحكوميعائليالتهدف للربحاالقتصاد

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

                                   جدول رقم ( 1 )    الحسابات االقتصادية المتكاملة- لعام 2000م (  ياألسعار الجارية ،مليون ريال )                         
 Tabel (1)  Integrated Economic Accounts   - 2000, at Current Prices , million YR                

Credit        ( مورد ) دائنDebit          ( استخدام ) مدين

المعاملةالرمز

II.2.1 حساب تخصيص الدخل االولي

1157230531518662012511663261166326B.20فائض التشغيل

000B.3g0الدخل المختلط االجمالي

000B.3N0الدخل المختلط الصافي

434283434283583434866D.100تعويضات العاملين

434283434283583434866D.1100الرواتب واالجور

0000D.1200مساهمات ارباب العمل االجتماعية

00677490067749067749D.20الضرائب على االنتاج والمستوردات

00379060037906037906D.210الضرائب على االنتاج

00298430029843029843D.290الضرائب االخرى على االنتاج-----

0-9611800-961180-96118D.30االعانات-----

0000000D.310االعانات على المنتجات-----

00-9611800-961180-96118D.390االعانات االخرى على االنتاج-----

13079272033992263573040796812149962946774D.4946774242499225250753460143422844427دخل الملكية

1169927143019143057985057985D.41579850579850034601169206464الفائدة

590603992063278780727734149962877696D.428776962424985344700016219837228دخل الشرآات الموزع

00000000D.43عائدات االستثمارات األجنبية المعاد
00000000استثمارها

00010283010283010283D.44دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي
10283010283000102830بوليصات التأمين

790020008100810D.45810081007500735االيجار

-----00B.5g1446527144652712579151234491836932325882الدخل القومي االجمالي

-----00B.5N13536101353610079151233625635929242755الدخل القومي الصافي
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مجموع التهدف للربحعائليحكوميماليةغير مالية
مجموع ب.العالمالمجموعالمجموعب.العالماالقتصاد

غير ماليةماليةحكوميعائليالتهدف للربحاالقتصاد

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

                                   جدول رقم ( 1 )    الحسابات االقتصادية المتكاملة- لعام 2000م (  ياألسعار الجارية ،مليون ريال )                         
 Tabel (1)  Integrated Economic Accounts   - 2000, at Current Prices , million YR                

Credit        ( مورد ) دائنDebit          ( استخدام ) مدين

المعاملةالرمز

3258823693234491879151212514465271446527B.5g0الدخل القومي االجمالي-----

24275535929336256791512013536101353610B.5N0الدخل القومي الصافي-----

0019370019371937D.510039101003910233340147175586الضرائب الجارية على الدخل والثروة

00193700193701937D.5110039101003910233340147175586ضريبة الدخل

00000000D.5900000000ضرائب جارية أخرى

01118647110015897015897D.6115897015897015897000المساهمات االجتماعية

00016718016718016718D.62 المنافع االجتماعية عدا التحويالت
16718016718005532111860االجتماعية العينية

1353342291320423821018226935811082280440D.727930422608253222101163977145958730التحويالت الجارية األخرى

-----00B.6g15642091564209297100709331946735095255099الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

-----00B.6N14712921471292172100709331080534092171972الدخل المتاح للتصرف به الصافي

حساب إعادة توزيع الدخل العيني 3.11

25509935095319467100709329715642091564209B.60الدخل القابل لالنفاق االجمالي-----

17197234092310805100709317214712921471292B.6N0الدخل القابل لالنفاق الصافي-----

---89477-8947789477D.6389477089477101308846400التحويالت االجتماعية العينية

-----0B.7gالدخل المتاح للتصرف به المعدل
716109657023100335095255099-15642091564209االجمالي

-----0B.7Nالدخل المتاح للتصرف به المعدل
841109657022234134092171972-14712921471292الصافي

حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 1.4-11 

25509935095319467100709329715642091564209B.6g0الدخل المتاح للتصرف به االجمالي-----

17197234092310805100709317214712921471292B.6N0الدخل المتاح للتصرف به الصافي-----

-----0P.3115352201153522101194015821235300االنفاق على االستهالك النهائي

-----0P.3110296350102963510139401588846400االنفاق على االستهالك الفردي

-----0P.322012388900-1238870123887االنفاق على االستهالك الجماعي

0888D.8 تعديل نتيجة التغير في صافي حقوق
80800080االسر المعيشية في صناديق معاشات

-----0B.8g7146694310711435087255099-410687410687االدخار االجمالي

-----0B.8N839669439845234084171972-317770317770االدخار الصافي

-212992-212992B.120الرصيد الخارجي
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II.2 حساب التوزيع الثانوي للدخل



مجموع التهدف للربحعائليحكوميماليةغير مالية
مجموع ب.العالمالمجموعالمجموعب.العالماالقتصاد

غير ماليةماليةحكوميعائليالتهدف للربحاالقتصاد

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

                                   جدول رقم ( 1 )    الحسابات االقتصادية المتكاملة- لعام 2000م (  ياألسعار الجارية ،مليون ريال )                         
 Tabel (1)  Integrated Economic Accounts   - 2000, at Current Prices , million YR                

Credit        ( مورد ) دائنDebit          ( استخدام ) مدين

المعاملةالرمز

حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به المعدل 11-2.4

255099350872310031096570-71615642011564201B.7gالدخل المتاح للتصرف به المعدل
-----0االجمالي

171972340842223411096570-84114712841471284B.7Nالدخل المتاح للتصرف به المعدل
-----0الصافي

-----0P.41153524011535240102963512388900االستهالك النهائي الفعلي

0P.4110296350102963501029635000االستهالك الفعلي الفردي

0P.4212388901238890012388900االستهالك الفعلي الجماعي

0888D.8 تعديل نتيجة التغير في صافي حقوق
80800080االسر المعيشية في صناديق معاشات 

-----0B.8g7146694310711435087255099-410687410687االدخار االجمالي

-----0B.8N839669439845234084171972-317770317770االدخار الصافي

-----0B.82839669439845234084171972-212992317770-104778االدخار، صافي

1711631603937290342665290266529P.510اجمالي تكوين رأس المال الثابت

-83127-1003-86620-125-929170-92917K.10اندثار رأس المال الثابت

28543100-6228482028482P.520التغيرات في المخزون

00000000P.530صافي الحيازة من االصول الثمينة

001576-138901870187K.2صافي الحيازة من االصول غير
0المنتجة غير المالية

-----0D.91065401065406164227222180التحويالت الرأسمالية المستلمة

-----0D.9450-318-36300-4552045883التحويالت الرأسمالية المدفوعة

55393356561376374496-688125778-258875-133097B.9(-) صافي االقراض (+) /االقتراض-----

-----0B.10.1 التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن
841731078947236257255099-258875400252-141377االدخار والتحويالت الراسمالية

64Change in Liab.  التغير في  الخصوم

III.1 حساب رأس المال

Change in Assets  التغير في األصول



مجموع التهدف للربحعائليحكوميماليةغير مالية
مجموع ب.العالمالمجموعالمجموعب.العالماالقتصاد

االقتصاد
التهدف 
غير ماليةماليةحكوميعائليللربح

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

حساب االنتاج 
00P.6596005596005الصادرات من السلع والخدمات

582290582290P.700الوردات من السلع والخدمات

2326803634242442794822598263758602637586P.100المخرجات

------P.2986824098682412230698903752857705االستهالك الوسيط

----3378833788D.21-D.313378833788000صافي الضرائب على المنتجات

------B.1gالقيمة المضافة) اجمالي الناتج المحلي
168455016845501375482174389596721469098االجمالية)

------K.19833109833117904489104692617اندثار رأس المال

B.INصافي الناتج المحلي(القيمة المضافة
1586219015862191196482169900586261376481الصافية)

-13715-13715B.11الميزان الخارجي للسلع والخدمات

II.1.1 حساب توليد الدخل

0B.1113715-13715-الميزان الخارجي للسلع والخدمات

146909859672174389482137516845501684550B.1gالقيمة المضافة) اجمالي الناتج المحلي
-----0االجمالية)

137648158626169900482119615862191586219B.INصافي الناتج المحلي(القيمة المضافة
-----0الصافية)

-----0D.14854971134147415611714821699006833295770تعويضات العاملين

-----0D.114854971134147415611714821699006833295770األجور والمرتبات

-----0D.1200000000مساهمات أرباب العمل االجتماعية

-----0D.27132807132825007337442الضرائب على االنتاج والمستوردات

-----0D.210000000الضرائب على المنتجات

-----0D.297132807132825007337442الضرائب األخرى على االنتاج

0D.371633-71633000-71633-االعانات

0D.31000000االعانات  على االنتاج

-----0D.3971633-716330000-716330-االعانات األخرى على االنتاج

-----0B.2g1210699121069917904489527661207519فائض التشغيل االجمالي

-----0B.2N11123681112368000517201114902فائض التشغيل الصافي

-----0B.3g00الدخل المختلط االجمالي

-----0B.3N00الدخل المختلط الصافي

المعاملة
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                                 جدول رقم ( 2 )    الحسابات االقتصادية المتكاملة- لعام 2001م ( مليون ريال )                      
 Tabel (2)  Integrated Economic Accounts   - 2001, at Current Prices , million YR                

Credit        ( مورد ) دائنDebit          ( استخدام ) مدين

الرمز



مجموع التهدف للربحعائليحكوميماليةغير مالية
مجموع ب.العالمالمجموعالمجموعب.العالماالقتصاد

االقتصاد
التهدف 
غير ماليةماليةحكوميعائليللربح

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11
المعاملة

                                 جدول رقم ( 2 )    الحسابات االقتصادية المتكاملة- لعام 2001م ( مليون ريال )                      
 Tabel (2)  Integrated Economic Accounts   - 2001, at Current Prices , million YR                

Credit        ( مورد ) دائنDebit          ( استخدام ) مدين

الرمز

II.2.1 حساب تخصيص الدخل االولي

1207519527664489017912106991210699B.20فائض التشغيل

000B.3g0الدخل المختلط االجمالي

000B.3N0الدخل المختلط الصافي

484898484898599485497D.100تعويضات العاملين

484898484898599485497D.1100الرواتب واالجور

0000D.1200مساهمات ارباب العمل االجتماعية

00713280071328071328D.20الضرائب على االنتاج والمستوردات

00375400037540037540D.210الضرائب على االنتاج

00337880033788033788D.290الضرائب االخرى على االنتاج-----

0-7163400-716340-71634D.30االعانات-----

0000000D.310االعانات على المنتجات-----

00-7163400-716340-71634D.390االعانات االخرى على االنتاج-----

15325301263607644217370827952146597974549D.49745493008294446704113327148567862218دخل الملكية

1344930017013087056553056553D.41565530565530033271168396443الفائدة

8911093607473953630757110146597903707D.429037073008287362500018441855184دخل الشرآات الموزع

00000000D.43عائدات االستثمارات األجنبية المعاد
00000000استثمارها

00013287013287013287D.44دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي
التأمين 13287013287000132870بوليصات

98501700100201002D.45100201002041100591االيجار

-----00B.5g1578776157877617990622433167634325360626الدخل القومي االجمالي

-----00B.5N14804451480445090622432718733279268009الدخل القومي الصافي
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مجموع التهدف للربحعائليحكوميماليةغير مالية
مجموع ب.العالمالمجموعالمجموعب.العالماالقتصاد

االقتصاد
التهدف 
غير ماليةماليةحكوميعائليللربح

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11
المعاملة

                                 جدول رقم ( 2 )    الحسابات االقتصادية المتكاملة- لعام 2001م ( مليون ريال )                      
 Tabel (2)  Integrated Economic Accounts   - 2001, at Current Prices , million YR                

Credit        ( مورد ) دائنDebit          ( استخدام ) مدين

الرمز

II.2 حساب التوزيع الثانوي للدخل

3606263432533167690622417915787761578776B.5g0الدخل القومي االجمالي-----

26800933279327187906224014804451480445B.5N0الدخل القومي الصافي-----

0095181009518195181D.5951810951810204680626768446الضرائب الجارية على الدخل والثروة

00938130093813093813D.51938130938130191000626768446ضريبة الدخل

00136800136801368D.5913680136801368000ضرائب جارية أخرى

01512554810020606020606D.6120606020606020606000المساهمات االجتماعية

00021259021259021259D.62 المنافع االجتماعية عدا التحويالت
العينية 21259021259006134151250االجتماعية

133433967408024228637526405111388275439D.7275439215474599651957154627344998283التحويالت الجارية األخرى

02867000286702867D.713837038371002992844صافي اقساط التامين على غير الحياة

701094000116401164D.721094010940010940المتطلبات على التامين على غير الحياة

0000000D.732202التحويالت الجارية داخل الحكومة العامة

00000000D.74582058200564180التعاون الدولي الجاري

132736408024228637526002011388271408D.7526992421547454450194715457093937439تحويالت جارية متنوعة

-----00B.6g17828621782862359112798038401127526297240الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

-----00B.6N16845311684531180112798037952226480204623الدخل المتاح للتصرف به الصافي

حساب إعادة توزيع الدخل العيني 3.11

29724027526384011112798035917828621782862B.60الدخل القابل لالنفاق االجمالي-----

20462326480379522112798018016845311684531B.6N0الدخل القابل لالنفاق الصافي-----

---100202-100202100202D.631002020100202146209874000التحويالت االجتماعية العينية

-----0B.7g1103122818228527127526297240-17828621782862الدخل المتاح للتصرف به المعدل االجمالي

-----0B.7N1282122818228078226480204623-16845311684531الدخل المتاح للتصرف به المعدل الصافي

حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 1.4-11 

29724027526384011112798035917828621782862B.6g0الدخل المتاح للتصرف به االجمالي-----

20462326480379522112798018016845311684531B.6N0الدخل المتاح للتصرف به الصافي-----

-----0P.31355163013551631459111394623975800االنفاق على االستهالك النهائي

-----0P.31121414801214148146211139469874000االنفاق على االستهالك الفردي

-----0P.323014101800-1410150141015االنفاق على االستهالك الجماعي

0272727D.8تعديل نتيجة التغير في صافي حقوق
معاشات صناديق في المعيشية 27027000270االسر

-----0B.8g11001406114425327499297240-427699427699االدخار االجمالي

-----0B.8N12791406113976426453204623-329368329368االدخار الصافي

-112028-112028B.120الرصيد الخارجي
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مجموع التهدف للربحعائليحكوميماليةغير مالية
مجموع ب.العالمالمجموعالمجموعب.العالماالقتصاد

االقتصاد
التهدف 
غير ماليةماليةحكوميعائليللربح

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11
المعاملة

                                 جدول رقم ( 2 )    الحسابات االقتصادية المتكاملة- لعام 2001م ( مليون ريال )                      
 Tabel (2)  Integrated Economic Accounts   - 2001, at Current Prices , million YR                

Credit        ( مورد ) دائنDebit          ( استخدام ) مدين

الرمز

حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به المعدل 11-2.4

297240274992852711228182-110317828351782835B.7g0الدخل المتاح للتصرف به المعدل االجمالي-----

204623264532807821228182-128216845041684504B.7N0الدخل المتاح للتصرف به المعدل الصافي-----

-----0P.41355166013551660121414814101800االستهالك النهائي الفعلي

0P.4112141480121414801214148000االستهالك الفعلي الفردي

0P.4214101801410180014101800االستهالك الفعلي الجماعي

0272727D.8تعديل نتيجة التغير في صافي حقوق
معاشات صناديق في المعيشية 27027000270االسر

-----0B.8g11001406114425327499297240-427699427699االدخار االجمالي

-----0B.8N12791406113976426453204623-329368329368االدخار الصافي

III.1 حساب رأس المال

المعاملة

-----0B.8212791406113976426453204623-112028329368-217340االدخار، صافي

1995701217861150392869410286941P.510اجمالي تكوين رأس المال الثابت

-92617-1046-44890-179-983310-98331K.10اندثار رأس المال الثابت

293891000-66828731028731P.520التغيرات في المخزون

00000000P.530صافي الحيازة من االصول الثمينة

168142488-43440-1710-171K.20صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير المالية

-----0D.92785918718914100462145200التحويالت الرأسمالية المستلمة

-----0D.911-76-134-647-8680-8680-التحويالت الرأسمالية المدفوعة

66589307126013717758-474120468-9331027158B.9(-) صافي االقراض (+) /االقتراض-----

-----0B.10.1التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن االدخار
12821341413514130897297229-93310421145-327835والتحويالت الراسمالية

التغير في  الخصومالتغير في األصول68



غير ماليةماليةحكوميعائليالتهدف للربحمجموع ب.العالمالمجموعالمجموعب.العالممجموع التهدف للربحعائليحكوميماليةغير مالية
S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

حساب االنتاج 
00P.6695131695131الصادرات من السلع والخدمات

709042709042P.700الوردات من السلع والخدمات

2651346604172889055412803300401203004012P.100المخرجات

------P.2114671301146713131908119546561010114االستهالك الوسيط

----3719437194D.21-D.313719437194000صافي الضرائب على المنتجات

------B.1g(القيمة المضافة االجمالية) 189449318944931484541207710557611641232اجمالي الناتج المحلي

------K.1109997010999719309531113899135اندثار رأس المال

B.IN(القيمة المضافة الصافية)1784496017844961291541198179546231542097صافي الناتج المحلي

1391113911B.11الميزان الخارجي للسلع والخدمات

II.1.1 حساب توليد الدخل

0B.111391113911الميزان الخارجي للسلع والخدمات

164123255761207710541148418944931894493B.1g(القيمة المضافة االجمالية) 0اجمالي الناتج المحلي-----

154209754623198179541129117844961784496B.IN(القيمة المضافة الصافية)0صافي الناتج المحلي-----

-----0D.15465761280153377512635411981797625326167تعويضات العاملين

-----0D.115465761280153377512635411981797625326167األجور والمرتبات

-----0D.1200000000مساهمات أرباب العمل االجتماعية

-----0D.27594007594028007138647الضرائب على االنتاج والمستوردات

-----0D.210000000الضرائب على المنتجات

-----0D.297594007594028007138647الضرائب األخرى على االنتاج

0D.366048-66048000-66048-االعانات

0D.31000000االعانات  على االنتاج

-----0D.3966048-660480000-660480-االعانات األخرى على االنتاج

-----0B.2g1350826135082619309531480651342466فائض التشغيل االجمالي

-----0B.2N12408291240829000469271243331فائض التشغيل الصافي

-----0B.3g00الدخل المختلط االجمالي

-----0B.3N00الدخل المختلط الصافي

Credit        ( مورد ) دائنDebit          ( استخدام ) مدين

المعاملةالرمز

                                             جدول رقم ( 3 )    الحسابات االقتصادية المتكاملة- لعام 2002م ( مليون ريال )                        
 Tabel (3)  Integrated Economic Accounts   - 2002, at Current Prices , million YR                
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غير ماليةماليةحكوميعائليالتهدف للربحمجموع ب.العالمالمجموعالمجموعب.العالممجموع التهدف للربحعائليحكوميماليةغير مالية
S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

Credit        ( مورد ) دائنDebit          ( استخدام ) مدين

المعاملةالرمز

                                             جدول رقم ( 3 )    الحسابات االقتصادية المتكاملة- لعام 2002م ( مليون ريال )                        
 Tabel (3)  Integrated Economic Accounts   - 2002, at Current Prices , million YR                

II.2.1 حساب تخصيص الدخل االولي

1342466480659531019313508261350826B.20فائض التشغيل

000B.3g0الدخل المختلط االجمالي

000B.3N0الدخل المختلط الصافي

5455495455491027546576D.100تعويضات العاملين

5455495455491027546576D.1100الرواتب واالجور

0000D.1200مساهمات ارباب العمل االجتماعية

00759400075940075940D.20الضرائب على االنتاج والمستوردات

00387460038746038746D.210الضرائب على االنتاج

00371940037194037194D.290الضرائب االخرى على االنتاج-----

0-6604800-660480-66048D.30االعانات-----

0000000D.310االعانات على المنتجات-----

00-6604800-660480-66048D.390االعانات االخرى على االنتاج-----

141043352336309452188009326011647491097350D.41097350210471076303022743467546230993124دخل الملكية

1253933430020287066256066256D.41662560662560201734675231586406الفائدة

8349336307849122808552331647491019982D.4210199822104799893500012707986228دخل الشرآات الموزع

00000000D.4300000000عائدات االستثمارات األجنبية المعاد استثمارها

00010365010365010365D.4410365010365000103650دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي بوليصات التأمين

731016007470747D.457470747025700490االيجار

-----00B.5g17625651762565193106515534784235358363446الدخل القومي االجمالي

-----00B.5N165256816525680106515533831134220264311الدخل القومي الصافي
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غير ماليةماليةحكوميعائليالتهدف للربحمجموع ب.العالمالمجموعالمجموعب.العالممجموع التهدف للربحعائليحكوميماليةغير مالية
S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

Credit        ( مورد ) دائنDebit          ( استخدام ) مدين

المعاملةالرمز

                                             جدول رقم ( 3 )    الحسابات االقتصادية المتكاملة- لعام 2002م ( مليون ريال )                        
 Tabel (3)  Integrated Economic Accounts   - 2002, at Current Prices , million YR                

II.2 حساب التوزيع الثانوي للدخل

36344635358347842106515519317625651762565B.5g0الدخل القومي االجمالي-----

264311342203383111065155016525681652568B.5N0الدخل القومي الصافي-----

0010208800102088102088D.510208801020880296110757164906الضرائب الجارية على الدخل والثروة

00101044001010440101044D.5110104401010440285670757164906ضريبة الدخل

00104400104401044D.5910440104401044000ضرائب جارية أخرى

02096927870023756023756D.6123756023756023756000المساهمات االجتماعية

00028668028668028668D.6228668028668007699209690المنافع االجتماعية عدا التحويالت  االجتماعية العينية

13514493340039246416206130696319507326470D.7326470243217832535379616794050518764التحويالت الجارية األخرى

03563000356303563D.714570045701003701868صافي اقساط التامين على غير الحياة

596880007470747D.726880688006880المتطلبات على التامين على غير الحياة

0000000D.730000التحويالت الجارية داخل الحكومة العامة

00000000D.7435603560035600التعاون الدولي الجاري

1345568240039246416206130265319507322160D.7532085624321777639536961675846627896تحويالت جارية متنوعة

-----00B.6g198627519862751717128591141711727669303290الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

-----00B.6N187627818762781524128591140758626531204155الدخل المتاح للتصرف به الصافي

حساب إعادة توزيع الدخل العيني 3.11

303290276694171171285911171719862751986275B.60الدخل القابل لالنفاق االجمالي-----

204155265314075861285911152418762781876278B.6N0الدخل القابل لالنفاق الصافي-----

---120793-120793120793D.6312079301207931318011947500التحويالت االجتماعية العينية

-----0B.7g19862751986275399140670429764227669303290الدخل المتاح للتصرف به المعدل االجمالي

-----0B.7N18762781876278206140670428811126531204155الدخل المتاح للتصرف به المعدل الصافي

حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 1.4-11 

303290276694171171285911171719862751986275B.6g0الدخل المتاح للتصرف به االجمالي-----

204155265314075861285911152418762781876278B.6N0الدخل المتاح للتصرف به الصافي-----

-----0P.31541300015413001315125670328328100االنفاق على االستهالك النهائي

-----0P.311377496013774961318125670311947500االنفاق على االستهالك الفردي

-----0P.323016380600-1638030163803االنفاق على االستهالك الجماعي

0-117-117-117D.8تعديل نتيجة التغير في صافي حقوق االسر المعيشية في
1170-117000-1170-صناديق معاشات التقاعد

-----0B.8g4449764449764022909113383627786303290االدخار االجمالي

-----0B.8N3349793349792092909112430526648204155االدخار الصافي

-77871-77871B.120الرصيد الخارجي
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غير ماليةماليةحكوميعائليالتهدف للربحمجموع ب.العالمالمجموعالمجموعب.العالممجموع التهدف للربحعائليحكوميماليةغير مالية
S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

Credit        ( مورد ) دائنDebit          ( استخدام ) مدين

المعاملةالرمز

                                             جدول رقم ( 3 )    الحسابات االقتصادية المتكاملة- لعام 2002م ( مليون ريال )                        
 Tabel (3)  Integrated Economic Accounts   - 2002, at Current Prices , million YR                

حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به المعدل 11-2.4

30329027786297642140670439919863921986392B.7g0الدخل المتاح للتصرف به المعدل االجمالي-----

20415526648288111140670420618763951876395B.7N0الدخل المتاح للتصرف به المعدل الصافي-----

-----0P.41541303015413030137749616380600االستهالك النهائي الفعلي

0P.4113774960137749601377496000االستهالك الفعلي الفردي

0P.4216380601638060016380600االستهالك الفعلي الجماعي

0-117-117-117D.8تعديل نتيجة التغير في صافي حقوق االسر المعيشية في
التقاعد معاشات 1170-117000-1170-صناديق

-----0B.8g4449764449764022909113383627786303290االدخار االجمالي

-----0B.8N3349793349792092909112430526648204155االدخار الصافي

المعاملة

-----0B.82778713349792092909112430526648204155-257108االدخار، صافي

24635928191224690483716950371695P.510اجمالي تكوين رأس المال الثابت

-99135-1138-95310-193-1099970-109997K.10اندثار رأس المال الثابت

-42261900-384-45910-4591P.520التغيرات في المخزون

00000000P.530صافي الحيازة من االصول الثمينة

19500-1837-1330-200-20K.20صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير المالية

-----0D.925851025851001746783804التحويالت الرأسمالية المستلمة

-----0D.9180-3114-21851-249830-249830-التحويالت الرأسمالية المدفوعة

592113331027556737373578756-108186-29430B.9(-) صافي االقراض (+) /االقتراض-----

-----0B.10.1 التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن االدخار والتحويالت
108186335843206724013865835010204159-227657الراسمالية

التغير في  الخصومالتغير في األصول72

III.1 حساب رأس المال



غير ماليةماليةحكوميعائليالتهدف للربحمجموع االقتصادب.العالمالمجموعالمجموعب.العالممجموع االقتصادالتهدف للربحعائليحكوميماليةغير مالية

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

00P.6787195787195الصادرات من السلع والخدمات

819740819740P.700الوردات من السلع والخدمات

3127902651673176885843058351439903514399P.100المخرجات

------P.2137922901379229143909330148401228286االستهالك الوسيط

----4229042290D.21-D.314229042290000صافي الضرائب على المنتجات

------B.1gالقيمة المضافة) اجمالي الناتج المحلي
217746021774601619584224387603271899616االجمالية)

------K.112995901299592110106011365117782اندثار رأس المال

B.INصافي الناتج المحلي(القيمة المضافة
2047501020475011408584213786589621781834الصافية)

3254532545B.11الميزان الخارجي للسلع والخدمات

II.1.1 حساب توليد الدخل

0B.113254532545الميزان الخارجي للسلع والخدمات

189961660327224387584161921774602177460B.1gالقيمة المضافة) اجمالي الناتج المحلي
-----0االجمالية)

178183458962213786584140820475012047501B.INصافي الناتج المحلي(القيمة المضافة
-----0الصافية)

-----0D.16221761334260883413785842137868416384670تعويضات العاملين

-----0D.116221761334260883413785842137868416384670األجور والمرتبات

-----0D.1200000000مساهمات أرباب العمل االجتماعية

-----0D.28518508518530009642769الضرائب على االنتاج والمستوردات

-----0D.210000000الضرائب على المنتجات

-----0D.298518508518530009642769الضرائب األخرى على االنتاج

0D.3121990-121990000-121990-االعانات

0D.31000000االعانات  على االنتاج

-----0D.39121990-1219900000-1219900-االعانات األخرى على االنتاج

-----0B.2g16054321605432211010601518151594168فائض التشغيل االجمالي

-----0B.2N14754731475473000504501476386فائض التشغيل الصافي

-----0B.3g00الدخل المختلط االجمالي

-----0B.3N00الدخل المختلط الصافي

                                 جدول رقم ( 4 )    الحسابات االقتصادية المتكاملة- لعام 2003م ( مليون ريال )                        
 Tabel (4)  Integrated Economic Accounts   - 2003, at Current Prices , million YR                

المعاملة

مدين (استخدام) دائن (مورد)

الرمز

حساب االنتاج 
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غير ماليةماليةحكوميعائليالتهدف للربحمجموع االقتصادب.العالمالمجموعالمجموعب.العالممجموع االقتصادالتهدف للربحعائليحكوميماليةغير مالية

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

                                 جدول رقم ( 4 )    الحسابات االقتصادية المتكاملة- لعام 2003م ( مليون ريال )                        
 Tabel (4)  Integrated Economic Accounts   - 2003, at Current Prices , million YR                

المعاملة

مدين (استخدام) دائن (مورد)

الرمز

II.2.1 حساب تخصيص الدخل االولي

15941685181510601021116054321605432B.20فائض التشغيل

000B.3g0الدخل المختلط االجمالي

000B.3N0الدخل المختلط الصافي

621488621488688622176D.100تعويضات العاملين

621488621488688622176D.1100الرواتب واالجور

0000D.1200مساهمات ارباب العمل االجتماعية

00851850085185085185D.20الضرائب على االنتاج والمستوردات

00428950042895042895D.210الضرائب على االنتاج

00422900042290042290D.290الضرائب االخرى على االنتاج-----

0-12199000-1219900-121990D.30االعانات-----

0000000D.310االعانات على المنتجات-----

00-12199000-1219900-121990D.390االعانات االخرى على االنتاج-----

164453814642746738132908633872056461069033D.41067685172831050402023573803650118959891دخل الملكية

13950369564026132077078077078D.417636707636702017380362631110003الفائدة

110411904274143433620773070205646978716D.429783391728396105600011972949084دخل الشرآات الموزع

00000000D.43عائدات االستثمارات األجنبية المعاد
00000000استثمارها

00011835011835011835D.44دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي
التأمين 11835011835000118350بوليصات

139101300140401404D.45114401144034000804االيجار

-----00B.5g20030992003099211100046036322739843650722الدخل القومي االجمالي

-----00B.5N187314018731400100046035262638478532940الدخل القومي الصافي
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غير ماليةماليةحكوميعائليالتهدف للربحمجموع االقتصادب.العالمالمجموعالمجموعب.العالممجموع االقتصادالتهدف للربحعائليحكوميماليةغير مالية
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                                 جدول رقم ( 4 )    الحسابات االقتصادية المتكاملة- لعام 2003م ( مليون ريال )                        
 Tabel (4)  Integrated Economic Accounts   - 2003, at Current Prices , million YR                

المعاملة

مدين (استخدام) دائن (مورد)

الرمز

II.2 حساب التوزيع الثانوي للدخل

65072239843363227100046021120030992003099B.5g0الدخل القومي االجمالي-----

532940384783526261000460018731401873140B.5N0الدخل القومي الصافي-----

0011640600116406116406D.511640601164060468980243067078الضرائب الجارية على الدخل والثروة

00114781001147810114781D.5111640601164060468980243067078ضريبة الدخل

00162500162501625D.5900000000ضرائب جارية أخرى

02426029610027221027221D.6127221027221027221000المساهمات االجتماعية

00032497032497032497D.62 المنافع االجتماعية عدا التحويالت
العينية 32497032497008237242600االجتماعية

14524489051882362771043406713073447140D.74471712534971936741961176250584210620التحويالت الجارية األخرى

03810000381003810D.714626046261003952673صافي اقساط التامين على غير الحياة

259120009370937D.729120912009120المتطلبات على التامين على غير الحياة

0000000D.731068371068371068370التحويالت الجارية داخل الحكومة العامة

00000000D.74515051500476390التعاون الدولي الجاري

1449916851882362771042932013073442393D.75334281253497807840961689379399947تحويالت جارية متنوعة

-----00B.6g22434922243492210132064834998936461587548الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

-----00B.6N1132064833938835096469766-21135332113533الدخل المتاح للتصرف به الصافي

حساب إعادة توزيع الدخل العيني 3.11

58754836461349989132064821022434922243492B.60الدخل القابل لالنفاق االجمالي-----

469766350963393881320648-121135332113533B.6N0الدخل القابل لالنفاق الصافي-----

---120044-120044120044D.6312004401200441387011865700التحويالت االجتماعية العينية

-----0B.7g1177144069223133236461587548-22434922243492الدخل المتاح للتصرف به المعدل االجمالي

-----0B.7N1388144069222073135096469766-21135332113533الدخل المتاح للتصرف به المعدل الصافي

حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 1.4-11 

58754836461349989132064821022434922243492B.6g0الدخل المتاح للتصرف به االجمالي-----

469766350963393881320648-121135332113533B.6N0الدخل المتاح للتصرف به الصافي-----

-----0P.31704462017044621384139158531149300االنفاق على االستهالك النهائي

-----0P.311511629015116291387139158511865700االنفاق على االستهالك الفردي

-----0P.323019283600-1928330192833االنفاق على االستهالك الجماعي

0-578-578-578D.8تعديل نتيجة التغير في صافي حقوق االسر
التقاعد معاشات صناديق في 5780-578000-5780-المعيشية

-----0B.8g715163849637039587548-1174-539030539030االدخار االجمالي

-----0B.8N715162789535674469766-1385-409071409071االدخار الصافي

-32170-32170B.120الرصيد الخارجي
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S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

                                 جدول رقم ( 4 )    الحسابات االقتصادية المتكاملة- لعام 2003م ( مليون ريال )                        
 Tabel (4)  Integrated Economic Accounts   - 2003, at Current Prices , million YR                

المعاملة

مدين (استخدام) دائن (مورد)

الرمز

حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به المعدل 11-2.4

587548370392313321440692-117722440702244070B.7g0الدخل المتاح للتصرف به المعدل االجمالي-----

469766356742207311440692-138821141112114111B.7N0الدخل المتاح للتصرف به المعدل الصافي-----

-----0P.41704465017044650151162919283600االستهالك النهائي الفعلي

0P.4115116290151162901511629000االستهالك الفعلي الفردي

0P.4219283601928360019283600االستهالك الفعلي الجماعي

0-578-578-578D.8تعديل نتيجة التغير في صافي حقوق االسر
التقاعد معاشات صناديق في 5780-578000-5780-المعيشية

-----0B.8g715163849637039587548-1174-539030539030االدخار االجمالي

-----0B.8N715162789535674469766-1385-409071409071االدخار الصافي

III.1 حساب رأس المال

المعاملةالرمز

-----0B.82715162789535674469766-1385-32170409071-376901االدخار، صافي

27637523042072690544860020486002P.510اجمالي تكوين رأس المال الثابت

-117782-1365-106010-211-1299590-129959K.10اندثار رأس المال الثابت

1943926790-319541019541P.520التغيرات في المخزون

00000000P.530صافي الحيازة من االصول الثمينة

23500-2645-1330-4280-428K.20صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير المالية

-----0D.922616022616002068519274التحويالت الرأسمالية المستلمة

-----0D.91030-12626-21851-345800-345800-التحويالت الرأسمالية المدفوعة

28938836533-158148-93234-122821948-35684-13736B.9(-) صافي االقراض (+) /االقتراض-----

-----0B.10.1 التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن االدخار
933673595437498469770-1388-35684397104-361420والتحويالت الراسمالية

التغير في  الخصومالتغير في األصول 76
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 داول التلخيصيةـــاجل

 



        االنتاج        النشاط
output

      المستلزمات      
input 

         الناتج       
GDP    

   األجــــــــــور   
   Compen. Of

Empl.

      الضرائب       
taxes

االعانات 
subsidies

 فائض التشغيل االجمـالي   
G. surplus

                  
االهــالك     

C.F.C

     التكوين          
الرأسمالي     

 fixed capital
formaion

التغير في 
المخزون 

 changes in
inventries

           Activities

Non financial sector -1211782275080913670132680893781296118115723083127171163285431- المشروعات غير المالية  :

30229184619217672134060148108213110884356213113A- Agriculture and fishingأ- الزراعة والصيد 

704567149165555402559468124049133231003373634617B- Minning And quaringب- الصناعات االستخراجية

3177992363718142811154130179189314915089571716614526C- Manufacturingج- الصناعات التحويلية

335182257710941533610055953282251163957D- Elect. Gas And waterد- الكهرباء والماء والغاز

1571328799469138186677252955004162224089546E- Building and constructionهـ -البناء والتشييد

18964942704146945852364820131940514366291205F- Tradeو- تجارة الجملة والمفرد

755G- Hotels And Resturants-44991203902460141256551013925738212ز- لفنادق والمطاعم

.2653698984317552625026755014974514042364941330H- Transport, Storage  And Comح- النقل والتخزين واالتصاالت

I- Real estate And Busines services 8175989207283951351307181321857411124ط- العقارات وخدمات االعمال

 120J- Social, Personal And Entertainment-2074782261252147391543930115586711062ي- الخدمات االجتماعية والشخصية والترفيهية
services

Financial institutions -2629053473594326205760531511003160312- المشروعات المالية

FISIM -528423-52842-352842- الخدمات المالية المحتسبة

21807278071241373603274294378889611811575398413017276628544Total (1 + 2 + 3 )إجمالي ( 1 + 2 + 3 )

Government sector -42161686009915606914740700866286629372904- قطاع الحكومة

Households sector -545204524520000005- القطاع العائلي

NPISHs -626-6180785095781418012512534- الهيئات الالربحية

Customes -729843298432984307- الرسوم الجمرآية

Total At Mareket Prices 24289978680731560924422967677499611811663269291726652928482اإلجمالي بسعر السوق
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الناتج المحلي االجمالي حسب  النشاط االقتصادي  - لعام 2000 م  ( باالسعار الجارية ، بماليين الرياالت ) 
GDP by Economic Ectivities , 2000  ( Million YR , Current Prices )

 Tabel No. ( 5 ) جدول رقم



        االنتاج        النشاط
output

      المستلزمات       
input

         الناتج       
GDP    

   األجــــــــــور   
   Compen. Of

Empl.

      الضرائب       
taxessubsidies فائض التشغيل االجمـالي   االعانات 

G. Surplus

                  
االهــالك     

C.F.C

     التكوين         
 الرأسمالي     
 fixed capital

formaion

التغير في 
المخزون 

 changes in
inventries

           Ectivity

Non financial sector -1232680385770514690982957703744271633120751992617199570293891- المشروعات غير المالية  :

34304695509247537154001146714989356712377415323140A- Agriculture and fishingأ- الزراعة والصيد 

65200313439051761349693854263146000931296435644658B- Minning And quaringب- الصناعات االستخراجية

39276929972893041130001240564053131689102352001514653C- Manufacturingج- الصناعات التحويلية

45223306641455967211037682044368292843991D- Elect. Gas And waterد- الكهرباء والماء والغاز

1700939548774606201447183125405667154767551E- Building and constructionهـ -البناء والتشييد

23485552740182115105626419016513463747729263F- Tradeو- تجارة الجملة والمفرد

45992201612583155336472013826775248620G- Hotels And Resturantsز- لفنادق والمطاعم

.32013810684521329329964748018258117063425501617H- Transport, Storage  And Comح- النقل والتخزين واالتصاالت

I- Real estate And Busines services 2-93846102418360558350808251425088641ط- العقارات وخدمات االعمال

 102J- Social, Personal And Entertainment-28838119401689855691534763159399061240ي- الخدمات االجتماعية والشخصية والترفيهية
services

Financial institutions -26342437525967268337305276610461217102- المشروعات المالية

FISIM -542543-54254-354254- الخدمات المالية المحتسبة

23902279157111474516302603375157163312060319366320078729399Total (1 + 2 + 3 )إجمالي ( 1 + 2 + 3 )

Government sector -42442796989017438916990000448944898611504- قطاع الحكومة

Households sector -548204824820000005- القطاع العائلي

NPISHs -6686-6259812231375117125017917939- الهيئات الالربحية

Customes -733788337883378807- الرسوم الجمرآية

Total At Mareket Prices 26713749868241684550474156713287163312106999833128694128731اإلجمالي بسعر السوق
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الناتج المحلي االجمالي حسب  النشاط االقتصادي  - لعام 2001 م  ( باالسعار الجارية ، بماليين الرياالت ) 
GDP by Economic Ectivities , 2001  ( Million YR , Current Prices )

 Tabel No. ( 6 ) جدول رقم



        االنتاج        النشاط
output

      المستلزمات       
input

         الناتج       
GDP    

   األجــــــــــور   
   Compen. Of

Empl.

      الضرائب       
taxessubsidies فائض التشغيل االجمـالي   االعانات 

G. Surplus

                  
االهــالك     

C.F.C

     التكوين         
 الرأسمالي     
 fixed capital

formaion

التغير في 
المخزون 

 changes in
inventries

           Ectivity

Non financial sector -42261-12651346101011416412323261673864766048134246699135246359- المشروعات غير المالية  :

502A- Agriculture and fishing-36833410332226501216573715141484992451325151244أ- الزراعة والصيد 

744B- Minning And quaring-70949014550056399051277881605038972941553750ب- الصناعات االستخراجية

2341C- Manufacturing-4839453767921071531573112810542041328161178724696ج- الصناعات التحويلية

638D- Elect. Gas And water-544653672017745794910471014496532436131د- الكهرباء والماء والغاز

88E- Building and construction-20081910986990950279417416766294481865882هـ -البناء والتشييد

810F- Trade-28020162969217232125996625019800876039537و- تجارة الجملة والمفرد

566G- Hotels And Resturants-53653246802897339406677018356869306ز- لفنادق والمطاعم

.35994012557923436133617772019997218749525001296H- Transport, Storage  And Comح- النقل والتخزين واالتصاالت

I- Real estate And Busines services 1074001175095650696524094430287010662209ط- العقارات وخدمات االعمال

 42J- Social, Personal And Entertainment-330991293320166668015849741830210811651ي- الخدمات االجتماعية والشخصية والترفيهية
services

Financial institutions -26041746565576176257104806511382819192- المشروعات المالية

FISIM -494293-49429-349429- الخدمات المالية المحتسبة

4207Total (1 + 2 + 3 )-27117631064199164756433379238718660481341102100273249178إجمالي ( 1 + 2 + 3 )

Government sector -428890581195207710198179009531953112246904- قطاع الحكومة

Households sector -554105415410000005- القطاع العائلي

NPISHs -3846-6280313191484126328019319348- الهيئات الالربحية

Customes -737194371943719407- الرسوم الجمرآية

Total At Mareket Prices 4591-30412061146713189449353377575940660481350826109997371695اإلجمالي بسعر السوق
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الناتج المحلي االجمالي حسب  النشاط االقتصادي  - لعام 2002 م  ( باالسعار الجارية ، بماليين الرياالت ) 
GDP by Economic Ectivities , 2002  ( Million YR , Current Prices )

 Tabel No. ( 7 ) جدول رقم



        االنتاج        النشاط
output

      المستلزمات       
input

         الناتج       
GDP    

   األجــــــــــور   
   Compen. Of

Empl.

      الضرائب       
taxessubsidies فائض التشغيل االجمـالي   االعانات 

G. Surplus

                  
االهــالك     

C.F.C

     التكوين          
 fixed     الرأسمالي
capital formaion

التغير في 
المخزون 

 changes in
inventries

           Ectivity

Non financial sector -1312790212282861899616384670427691219901594168117782276375194391- المشروعات غير المالية  :

4128541160892967651855941676161411110914838573492137A- Agriculture and fishingأ- الزراعة والصيد 

82931817316365615563410976081258379737473601543167B- Minning And quaringب- الصناعات االستخراجية

578492454801123691178161416710634419805213606276389965C- Manufacturingج- الصناعات التحويلية

5908738379207089912116000167856212404362715D- Elect. Gas And waterد- الكهرباء والماء والغاز

2472751323281149473940082092975656103456583375E- Building and constructionهـ -البناء والتشييد

3343647519225917215032733502368059071106730F- Tradeو- تجارة الجملة والمفرد

861G- Hotels And Resturants-58718272593145966787384017397944342ز- لفنادق والمطاعم

.43783918238625545338241855021635720436587551936H- Transport, Storage  And Comح- النقل والتخزين واالتصاالت

I- Real estate And Busines services 13-129220141891150318775860113568345111932ط- العقارات وخدمات االعمال

 40735145002623577101756291246421406251318J- Social, Personal And Entertainmentي- الخدمات االجتماعية والشخصية والترفيهية
services

Financial institutions -26516748406032784169605181513652304262- المشروعات المالية

FISIM -513633-51363-351363- الخدمات المالية المحتسبة

31930691284489190858039308642865121990159462011914727867919465Total (1 + 2 + 3 )إجمالي ( 1 + 2 + 3 )

Government sector -431768893301224387213786001060110601207269794- قطاع الحكومة

Households sector -558405845840000005- القطاع العائلي

NPISHs -36-6305814391619137830021121154- الهيئات الالربحية

Customes -742290422904229007- الرسوم الجمرآية

Total At Mareket Prices 35566891379229217746060883485185121990160543212995948600219541اإلجمالي بسعر السوق
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الناتج المحلي االجمالي حسب  النشاط االقتصادي  - لعام 2003 م  ( باالسعار الجارية ، بماليين الرياالت ) 
GDP by Economic Ectivities , 2003  ( Million YR , Current Prices )

 Tabel No. ( 8 ) جدول رقم



فردي  
individual

جماعي  
collective

   جملة     
Total

فردي  
individual

   جماعي     
collective

     جملة        
Total

فردي  
individual

   جماعي     
collective

     جملة        
Total

فردي  
individual

   جماعي     
collectiveTotal        جملة     

10296351238891153524121414814101813551661377496163803154130015116291928331704462أ- االنفاق االستهالآي النهائي
A Final consumption-   
expenditure

Government expenditure -188464123889212353987401410182397581194751638062832811186571928363114931ــ الحكومي

Households expenditure -94015809401581113946011139461256703012567031391585013915852 2ــ العائالت

NPISHs expenditure -313843-313151387-31013010131462014621318ــ الهئيات التي ال تهدف الى الربح

ب- التكوين الراسمالي الثابت 
266529286941371695486002االجمالي

B Gross fixed capital-    
formation

459119541C-2848228731ج- التغير في الخزون Change in inventories-   

645230596005695131787195Dد- الصادرات Exports- 

532841582290709042819740E- Less :  Importsهـ  - ناقصًا ــ الواردات

1560924168455318944932177460Totalاالجمالي

Revised figures  ** أرقام معدلة
Provisional  **** أرقام أولية
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اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية  - لألعوام 2000 - 2003  ( مليون ريال )

Expenditure on GDP at current prices,2000 - 2003, Million YR

البيان

*2000**2001

ITEM
**2002

Tabel No.( 9 ) جدول رقم

**2003



استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 

creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

P.123991540263758603004012035143990المخرجاتOutput

P.2086807309868240114671301379229االستهالك الوسيطIntermediate Consumption

P.30212353023975802832810311493االنفاق االستهالآي النهائي للحكومة Government expenditure

P.31 08846409874001194750118657االنفاق على االستهالك الفرديindividual

P.320123889014101801638060192836االنفاق على االستهالك الجماعيcollective

P.30940158011139460125670301391585االنفاق االستهالآي النهائي العائليHouseholds expenditure

P.31 0940158011139460125670301391585االنفاق على االستهالك الفرديindividual

P.3200000000االنفاق على االستهالك الجماعيcollective

P.301013014590131501384االنفاق االستهالآي النهائي للهيئات التي التهدف للربحNPISHs expenditure

P.31 01013014620131801387االنفاق على االستهالك الفرديindividual

P.323-30-30-000االنفاق على االستهالك الجماعيcollective

P.510266529028694103716950486002اجمالي تكوين راس المال الثابتGross fixed capital 
formation

P.524591019541-0284820287310التغيرات في المخزونChange in inventories

P.5300000000احتياز النفائس مخصوما منه النفائس المتخلص منهاAcquisition Less Disposals 
of Valuables

P.60645230059600506951310787195صادرات السلع والخدماتExports of Gdoods and 
Services

P.610614336056733006473390719810صادرات السلعExports of Gdoods 

P.62030894028675047792067385صادرات الخدماتExports of  Services

P.75328410582290070904208197400مستوردات السلع والخدماتImports of Gdoods and 
Services

P.714018440439189054175506525560مستوردات السلعImports of Gdoods 

P.721309970143101016728701671840مستوردات الخدماتImports of  Services

D.2(الرسوم الجمرآية) 298430337880371940422900الضرائب على المنتجاتCustomes

D.300000000االعانات على المنتجاتsubsidies on Products
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2003

Tabel No . ( 10 ) جدول رقم

      Item

الحساب 0 : حساب السلع والخدمات - لألعوام 2000 - 2003 ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )
Account 0 :  Account of Goods and Services,2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices ) 

2002 20002001

المعاملة      الرمز

 



( Million YR. At Current Basic Prices ) 
A- Supply Tabel                       أ- جدول العرض

أخرىغازنفط خام

12345678910111213141516
412792000000000000000

081591704453000000000000

0000139356215055511645432036370215086754000995043944333074
000013935600000000000غذائية  (تشمل المشروبات  خالف التبغ )1
00000215050000000000مشروبات (تشمل التبغ)2
0000005511645400000000منسوجات غزل ونسيج  ومالبس جاهزة3
0000000032030000000الجلود والمنتجات الجلدية واألحذية4
000000006370الخشب ومنتجاته5
0000000000215086750000الورق ومنتجاته والطباعة والنشر6
000000000000400099000منتجات تكرير البترول7
0000000000000504300الكيماويات االساسية واألسمدة والمبيدات والكيماوية األخرى8
0000000000000094430صناعة منتجات المطاط ومنجات اللدائن9
00000000000000033074منتجات المعادن الالفلزية10
0000000000000000صناعة الحديد والصلب والمعادن غير الحديدية11
0000000000000000صناعة اآلالت والمعدات واألجهزة الكهربائية واألجهزة الطبية12
0000000000000000صناعة وسائل النقل (المرآبات)13
0000000000000000صناعة األثاث والصناعات األخرى14

0000000000000000

00000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

41279281591704453278712430101102212908640612740430017350800198100861888666148

41279281591704453278712430101102212908640612740430017350800198100861888666148
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10 - الخدمات العقارية وخدمات األعمال

11 - الخدمات االجتماعية

12 - الخدمات الشخصية (صالونات الحالقة والتجميل والمغاسل)

13 - الخدمات الترفيهية

18 - الجملة

1 - الزراعة

2 - الصناعات االستخراجية

3 - الصناعات التحويلية

19 - تسوية سيف / فوب

منتجات تكرير 
البترول

المواد الكيماوية 
االساسية

صناعة منتجات 
المنتجات الالفلزيةالمطاط

الجلود والمنتجات 
الجلدية تشمل 
األحذية

الطباعة والنشرالورق ومنتجاتهالخشب ومنتجاته منسوجات غزل مشروباتغذائية
مالبس جاهزةونسيج

الزراعة

الصناعات االستخراجية
الصناعات التحويلية

المنتجات المسوقة

20 - مشتريات بواسطة المقيمين

4 - الكهرباء والماء

5 - التشييد والبناء

6 - التجارة

7 - الفنادق والمطاعم

14 - الخدمات المنزلية

21 - جملة المنتجات باألسعار األساسية

Tabel No. ( 11 ) جدول رقم
                            جدول العرض واالستخدام    لعام 2003                     

 ( بماليين الرياالت  باألسعار األساسية الجارية  )
SUPPLY AND USE Tabel, 2003   

15 -  خدمات  إصالح المرآبات والسلع الشخصية

16 - اإلدارة العامة

17 - تسويات وانشطة ومنتجات غير مصنفة

8 - النقل واالتصاالت

9 - المال والتأمين

الصناعات

المنتجات

                                                                                  



( Million YR. At Current Basic Prices ) 
A- Supply Tabel                       أ- جدول العرض

غذائية  (تشمل المشروبات  خالف التبغ )1

مشروبات (تشمل التبغ)2

منسوجات غزل ونسيج  ومالبس جاهزة3

الجلود والمنتجات الجلدية واألحذية4

الخشب ومنتجاته5

الورق ومنتجاته والطباعة والنشر6

منتجات تكرير البترول7

الكيماويات االساسية واألسمدة والمبيدات والكيماوية األخرى8

صناعة منتجات المطاط ومنجات اللدائن9

منتجات المعادن الالفلزية10

صناعة الحديد والصلب والمعادن غير الحديدية11

صناعة اآلالت والمعدات واألجهزة الكهربائية واألجهزة الطبية12

صناعة وسائل النقل (المرآبات)13

صناعة األثاث والصناعات األخرى14

87

10 - الخدمات العقارية وخدمات األعمال

11 - الخدمات االجتماعية

12 - الخدمات الشخصية (صالونات الحالقة والتجميل والمغاسل)

13 - الخدمات الترفيهية

18 - الجملة

1 - الزراعة

2 - الصناعات االستخراجية

3 - الصناعات التحويلية

19 - تسوية سيف / فوب

20 - مشتريات بواسطة المقيمين

4 - الكهرباء والماء

5 - التشييد والبناء

6 - التجارة

7 - الفنادق والمطاعم

14 - الخدمات المنزلية

21 - جملة المنتجات باألسعار األساسية

Tabel No. ( 11 ) جدول رقم
                            جدول العرض واالستخدام    لعام 2003                     

 ( بماليين الرياالت  باألسعار األساسية الجارية  )
SUPPLY AND USE Tabel, 2003   

15 -  خدمات  إصالح المرآبات والسلع الشخصية

16 - اإلدارة العامة

17 - تسويات وانشطة ومنتجات غير مصنفة

8 - النقل واالتصاالت

9 - المال والتأمين

الصناعات

التعليمالصحةالمنتجات

1718192021222324252627282930313233
0000000000000000412792

0000000000000000820370

2204013925015871000000000000670687

0000000000000000139356

000000000000000021505

000000000000000011965

00000000000000003203

6370

000000000000000010825

0000000000000000400099

00000000000000005043

00000000000000009443

000000000000000033074

00000000000000000

2204013920000000000000023432

005010000000000000501

00058710000000000005871

6507665076

000002473840000000000247384

00327029327029

0000000513340000000051334

000000004369840000000436984

0000000006505700000065057

128634128634

0000000000015154470100019855

1616716167

1079910799

584584

00

0

0

44080278410021174265076247384327029513344369846505712863415154470110799161675843943439

0

0

44080278410021174265076247384327029513344369846505712863415154470110799161675843943439

المعادن الثمنية 
والمعادن غير 
الحديدية

صناعة اآلالت 
والمعدات 
والماآينات

صناعة وسائل 
ملةصناعة األثاثالنقل والمرآبات

لج
ا

الصناعات التحويلية

الفنادق و التجارةالتشييد والبناءالكهرباء والماء
المطاعم

النقل والتخزين 
واالتصاالت

المنتجات المسوقة

المال والتأمين
الخدمات 
العقارية 

وخدمات األعمال

الخدمات االجتماعية

خدمات ترفية 
خدمات منزليةخدمات شخصيةوتسلية

                                                                                  



( Million YR. At Current Basic Prices ) 
A- Supply Tabel                       أ- جدول العرض

غذائية  (تشمل المشروبات  خالف التبغ )1

مشروبات (تشمل التبغ)2

منسوجات غزل ونسيج  ومالبس جاهزة3

الجلود والمنتجات الجلدية واألحذية4

الخشب ومنتجاته5

الورق ومنتجاته والطباعة والنشر6

منتجات تكرير البترول7

الكيماويات االساسية واألسمدة والمبيدات والكيماوية األخرى8

صناعة منتجات المطاط ومنجات اللدائن9

منتجات المعادن الالفلزية10

صناعة الحديد والصلب والمعادن غير الحديدية11

صناعة اآلالت والمعدات واألجهزة الكهربائية واألجهزة الطبية12

صناعة وسائل النقل (المرآبات)13

صناعة األثاث والصناعات األخرى14

87

10 - الخدمات العقارية وخدمات األعمال

11 - الخدمات االجتماعية

12 - الخدمات الشخصية (صالونات الحالقة والتجميل والمغاسل)

13 - الخدمات الترفيهية

18 - الجملة

1 - الزراعة

2 - الصناعات االستخراجية

3 - الصناعات التحويلية

19 - تسوية سيف / فوب

20 - مشتريات بواسطة المقيمين

4 - الكهرباء والماء

5 - التشييد والبناء

6 - التجارة

7 - الفنادق والمطاعم

14 - الخدمات المنزلية

21 - جملة المنتجات باألسعار األساسية

Tabel No. ( 11 ) جدول رقم
                            جدول العرض واالستخدام    لعام 2003                     

 ( بماليين الرياالت  باألسعار األساسية الجارية  )
SUPPLY AND USE Tabel, 2003   

15 -  خدمات  إصالح المرآبات والسلع الشخصية

16 - اإلدارة العامة

17 - تسويات وانشطة ومنتجات غير مصنفة

8 - النقل واالتصاالت

9 - المال والتأمين

الصناعات

المنتجات

 

سلع ( سيف )خدماتإدارة عامةصحةتعليم

34353637383940414243444546474849
000004127928564049843210975488046511516761614701409

000008203702482039474749209760812830581

00000670687655877132656420167018478537175141531063441658003

00000139356120324259680258842587958271243931317582

000002150510975324808167709313529377058469

000001196504390905587418141851177455061368

000003203061210932472674553834011367

06370127021907212651443112554022959

00000108250140000248252670259562031030741

00000400099100178500277591546319944352104105413523756

00000504304933205437511690108912996281080233

000009443016032025475182217651278152030492

00000330742070153775589254091650373067099

0000000394090394090356434900046463

000002343201595530182985378913792573540196522

0000050142229427304923433727264200128333

000005871020412026283295632648719395082621

06507606507600011600059087

00000247384197930267177000820929267068

03270290327029-312171007335022193

00000513340513340007384058718

000004369841093830-741424722250-27332308550199757

0000065057276710-1484377885000110077995

012863401286340005860129220

305810226617764012308814294301429430001301938141135

01616701616700023016190

01079900107990005243536498

0584058400000584

0000000000

19765819765819765810337020799500000207995

0000000000

3058102266177641976583207464264185167184741541-8898544132380042290428951219904376433

00-889858898500

00000

3058102266177641976583207464264185167184652556044132380042290428951219904376433

هيئات 
الربحية

الحكومة
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المنتجات غير المسوقة
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ج
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األ

                                                                                  



( Million YR. At Current Basic Prices ) 
A- Use Tabel                                         أ- جدول االستخدام

أخرىغازنفط خام

12345678910111213141516

4688100183185041231602174010290236114153

0183360188405000001738595891773

486071078660395386931132917541214167228591222363387141310548417483
150000202522464701351675000غذائية1
091000050380000000000مشروبات (تشمل التبغ)2
113029064573610899481926043352منسوجات غزل ونسيج  ومالبس جاهزة3
0000000065200000170الجلود والمنتجات الجلدية واألحذية4
25000312002211123502103الخشب ومنتجاته5
649290783631768283914211113303494929723الورق ومنتجاته  والطباعة والنشر6
2564992574034675844471792619640896138493منتجات تكرير البترول7
153120064596114712517937647020846172548293356الكيماويات االساسية واألسمدة والمبيدات والمنتجات الكيماوية األخرى8
331907020474159132423851223287112677صناعة منتجات المطاط ومنتجات اللدائن9
1091000209334000122525884304876منتجات المعادن الالفلزية10
000800000140000128109صناعة الحديد والصلب والمعادن غير الحديدية11
3285261701174559505465831671133549168156313صناعة اآلالت والمعدات واألجهزة الكهربائية واألجهزة الطبية وأجهز االتصال12
22743260571686714221211253271452213صناعة وسائل النقل (المرآبات)13
24234663011158536442388128100146835926617صناعة األثاث والصناعات األخرى14

1541770176791654613848121963103606959566

5226495802870404821621962633372212673381466

0194706244726322513221882214914427141187011010

045510012350026000025880290

6542147510104882761344266371377224717951321320

47691731704241092675910717833737271001027

99412530212116927623917122164920231339366

14781100386100000023000

101056018401018913011531938

02700386100000013000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

116089172250091398969141872679236722793336132939522864023791681713901

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

116089172250091398969141872679236722793336132939522864023791681713901
185594627600650653352173455717038313258523343077582745أجور1
2393993111363260149012252-9627154375402570289835759178534526682601فائض تشغيل (يشمل الدخل المختلط )2
148383715303204871103831378865092814506853784176اهالك3

2967036436670354040387731828324087924303482147231136971252262619173

41279281591704453139356215055511645432036370215086754000995043944333074

90

الجلود والمنتجات 
الجلدية تشمل 
األحذية

صناعة منتجات الطباعة والنشرالورق ومنتجاتهالخشب ومنتجاته
المطاط

ية
فلز
لال
ت ا
جا
منت
ال

المواد الكيماوية 
االساسية

15 -  خدمات  إصالح المرآبات والسلع الشخصية

16 - اإلدارة العامة

مشروباتغذائية

6 - التجارة

7 - الفنادق والمطاعم

8 - النقل واالتصاالت

9 - المال والتأمين 

10 - الخدمات العقارية

11 - الخدمات االجتماعية

الزراعة

الصناعات االستخراجية
الصناعات التحويلية

منسوجات غزل 
مالبس جاهزةونسيج

23 - القيمة المضافة باالسعار االساسية

                                              مدخالت المنتجون السوقيون

منتجات تكرير 
البترول

Tabel No. ( 12 ) جدول رقم
                          جدول العرض واالستخدام    لعام 2003                       

     ( بماليين الرياالت  باألسعار األساسية الجارية  )
SUPPLY AND USE Tabel, 2003

24 - جملة المنتجات باألسعار األساسية

21- مشتريات بواسطة االسر غيرالمقيمة من السوق المحلية

22 - جملة المدخالت/ االستهالك النهائى

17 - تسويات 

18 - الجملة

19 - تسوية سيف / فوب

20- مشتريات االسر المقيمة من الخارج

1 - الزراعة

2 - الصناعات االستخراجية

3 - الصناعات التحويلية

4 - الكهرباء والماء

5 - التشييد والبناء

12 - الخدمات الشخصية (صالونات الحالقة والتجميل والمغاسل)

13 - الخدمات الترفيهية

14 - الخدمات المنزلية

الصناعات

المنتجات



( Million YR. At Current Basic Prices ) 
A- Use Tabel                                         أ- جدول االستخدام

غذائية1
مشروبات (تشمل التبغ)2
منسوجات غزل ونسيج  ومالبس جاهزة3
الجلود والمنتجات الجلدية واألحذية4
الخشب ومنتجاته5
الورق ومنتجاته  والطباعة والنشر6
منتجات تكرير البترول7
الكيماويات االساسية واألسمدة والمبيدات والمنتجات الكيماوية األخرى8
صناعة منتجات المطاط ومنتجات اللدائن9
منتجات المعادن الالفلزية10
صناعة الحديد والصلب والمعادن غير الحديدية11
صناعة اآلالت والمعدات واألجهزة الكهربائية واألجهزة الطبية وأجهز االتصال12
صناعة وسائل النقل (المرآبات)13
صناعة األثاث والصناعات األخرى14

أجور1
فائض تشغيل (يشمل الدخل المختلط )2
اهالك3
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15 -  خدمات  إصالح المرآبات والسلع الشخصية

16 - اإلدارة العامة

6 - التجارة

7 - الفنادق والمطاعم

8 - النقل واالتصاالت

9 - المال والتأمين 

10 - الخدمات العقارية

11 - الخدمات االجتماعية

23 - القيمة المضافة باالسعار االساسية

Tabel No. ( 12 ) جدول رقم
                          جدول العرض واالستخدام    لعام 2003                       

     ( بماليين الرياالت  باألسعار األساسية الجارية  )
SUPPLY AND USE Tabel, 2003

24 - جملة المنتجات باألسعار األساسية

21- مشتريات بواسطة االسر غيرالمقيمة من السوق المحلية

22 - جملة المدخالت/ االستهالك النهائى

17 - تسويات 

18 - الجملة

19 - تسوية سيف / فوب

20- مشتريات االسر المقيمة من الخارج

1 - الزراعة

2 - الصناعات االستخراجية

3 - الصناعات التحويلية

4 - الكهرباء والماء

5 - التشييد والبناء

12 - الخدمات الشخصية (صالونات الحالقة والتجميل والمغاسل)

13 - الخدمات الترفيهية

14 - الخدمات المنزلية

الصناعات

المنتجات
التعليمالصحة

1718192021222324252627282930313233

00250012838409109006724210090197

5712002428139601400000000197636

61975709330782498370709291041121011444339352802516890160630310595914
200000040080003613120027027
0000000270625205000108913
03053016259320533025419345307117
00200000000000490721
4112505090820710041013013933

108702781287100322981722339482142508266025512
3632559220583431244371845588119525215950280816
114620912492743069151908141352478544257036988

471901911511818504671497014962072054028972
782214503292207850014022107044919

42121981190151070000000038019835
469229310438951886780104411319017728723095641080036841

7131125471986238684251571260810446951036918
242226416186371946491842228289377027401

75761648822810711070156255756924167103017914

6781648693810320462316631040739224594331461355059194

699413319210481241110888922205034822078105608023136

011300001982980701771000590018578

4423432627722380017890118529664502290883291512820115451

6333501719932145037581981490305128112945911061708

3221616107314314013105515132295263226594289669044710

100000003226083290002071

782072341360352873682171222602412

1000000551240235310849004206

00000000000000000

00000000000000000

00000000000000000

00000000000000000

103796702533490383791323287519227259182386484014189354712553414628401233126

00000000000000000

00000000000000000

00000000000000000

103796702533490383791323287519227259182386484014189354712553414628401233126
14385549515991239400150326678382418416877311313712141105134393086
966061919916191057365311227734164531959215043611011778201796518284525401527394

563480247621210345907194420436136534516742796338010119147
116617222482381266971150562518372407525459860217114445116073446738598835842039626

220401392501587165076247384327029513344369846505712863415154470110799161675843272752

صناعة اآلالت المعادن المشكلة
والمعدات والماآينات

الصناعات التحويلية

الخدمات العقارية المال والتأمينالتجارة والصيانةالتشييد والبناءالكهرباء والماء
وخدمات األعمال

الخدمات االجتماعية

خدمات منزليةخدمات شخصيةخدمات ترفية وتسلية

ملة
لج
ا

                                              مدخالت المنتجون السوقيون

النقل والتخزين الفنادق و المطاعم
واالتصاالت صناعة وسائل النقل 

صناعة األثاثوالمرآبات



( Million YR. At Current Basic Prices ) 
A- Use Tabel                                         أ- جدول االستخدام

غذائية1
مشروبات (تشمل التبغ)2
منسوجات غزل ونسيج  ومالبس جاهزة3
الجلود والمنتجات الجلدية واألحذية4
الخشب ومنتجاته5
الورق ومنتجاته  والطباعة والنشر6
منتجات تكرير البترول7
الكيماويات االساسية واألسمدة والمبيدات والمنتجات الكيماوية األخرى8
صناعة منتجات المطاط ومنتجات اللدائن9
منتجات المعادن الالفلزية10
صناعة الحديد والصلب والمعادن غير الحديدية11
صناعة اآلالت والمعدات واألجهزة الكهربائية واألجهزة الطبية وأجهز االتصال12
صناعة وسائل النقل (المرآبات)13
صناعة األثاث والصناعات األخرى14

أجور1
فائض تشغيل (يشمل الدخل المختلط )2
اهالك3

90

15 -  خدمات  إصالح المرآبات والسلع الشخصية

16 - اإلدارة العامة

6 - التجارة

7 - الفنادق والمطاعم

8 - النقل واالتصاالت

9 - المال والتأمين 

10 - الخدمات العقارية

11 - الخدمات االجتماعية

23 - القيمة المضافة باالسعار االساسية

Tabel No. ( 12 ) جدول رقم
                          جدول العرض واالستخدام    لعام 2003                       

     ( بماليين الرياالت  باألسعار األساسية الجارية  )
SUPPLY AND USE Tabel, 2003

24 - جملة المنتجات باألسعار األساسية

21- مشتريات بواسطة االسر غيرالمقيمة من السوق المحلية

22 - جملة المدخالت/ االستهالك النهائى

17 - تسويات 

18 - الجملة

19 - تسوية سيف / فوب

20- مشتريات االسر المقيمة من الخارج

1 - الزراعة

2 - الصناعات االستخراجية

3 - الصناعات التحويلية

4 - الكهرباء والماء

5 - التشييد والبناء

12 - الخدمات الشخصية (صالونات الحالقة والتجميل والمغاسل)

13 - الخدمات الترفيهية

14 - الخدمات المنزلية

الصناعات

المنتجات
إدارة عامةصحةتعليم

343536373839404142434445464748

6932927132523921094118232826030250002136-21152701409

00000019763664116400003167-11386830581

47329132278233792882143559722762976543897259500290469288611536771576532
622351742091256202958974562831960005463-8123317582

1644556089692711262850003102019458469
5074119263528780999581657516000354-731361368

512102452710992263169740001775211367
225929344453014387400001856722959
143496172911520266644661060000-325287630741

2241653990126861555302963680492330004248173907523756
24661078751072038060206362797000348-2303580233

02114170289891194615000-962-226930492
252891121346177204669119614640004621828667099
3535551870199502183020551094000001163846463

174273463940372357570216200018065080-24559196522
8603643453803745690531031000109819-23-17237128333
20307191074350278367890259500018888-71150

201458710451297019212036607000271555359087

76563337404750240642180000176349375-20375267068

556710848171102384707230000-237722193

12088553063627897026475037826000-861-472358718

451372021282673933038014848852016605870001936-63270199757

014167808101651363114088191733800026-3837477995

971079428876910373055083068811000-135340129220

793573485411325033960126771253961384018-1736141135

0000002412042620000951616190

0000004206023160000-256498

000000006270000-43584

000000000000000

011267808988098813452141641860970076-6782207995

000000000000000

14391061963617632194740513631379229774861140391931149313844857021954104376433

000000000000000

000000000000000

000000012334-12334000000

14391061963617632194740513631379229787195139158531149313844857021954104376433
13788728510863115638215164060825000000000

30000300152742400000000
2114362540569910812012995900000000

16199164711403121337226006-51363221426900000000

3058102266177641976583207460359349800000000

ر 
سعا

 بأ
ض
عر
 ال
ملة
ج

ري
شت
الم

ي 
هائ
الن

ك 
هال
ست
 اال
اق
النف
ا

حية
رب
لال
ت ا
يئا
لله

بت
لثا
ي ا
مال
أس
الر

ن 
وي
لتك
ا

ون
خز
الم

ي 
ر ف
غيي
الت

stst.diff. 
فروق إحصائية

يط
وس
 ال
الك
ته
الس
ة ا
جمل

ات
در
صا
 ال

   
   

   
  

ي 
هائ
الن

ي 
الآ
ته
الس
ق ا
نفا
اال

الت
عائ
لل

ي 
هائ
الن

ي 
الآ
ته
الس
ق ا
نفا
اال

مة
كو
لح
ل

fis
im

الحكومة

ملة
لج
ا

مدخالت المنتجون غير السوقيون

هيئات الربحية



 

 

 
 

 
 

 الجزء الثالث
 ابات القطاعيةـــالحس

 



 

 

 
 

 
 

 اجلزء الثالث
 ابات القطاعيةـــاحلس

 



حساب االنتاج 

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

P.121178220232680302651346031279020المخرجات

P.2075080908577050101011401228286االستهالك الوسيط

D.21-D.3100000000صافي الضرائب على المنتجات

B.1g(القيمة المضافة االجمالية) 01367013014690980164123201899616اجمالي الناتج المحلي

K.10831270926170991350117782اندثار رأس المال

B.IN(القيمة المضافة الصافية)01283886013764810154209701781834صافي الناتج المحلي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.1g13670130146909801641232018996160القيمة المضافة االجمالية

B.1N12838860137648101542097017818340القيمة المضافة الصافية

D.10268089029577003261670384670تعويضات العاملين

D.110268089029577003261670384670األجور والمرتبات

D.1200000000مساهمات أرباب العمل االجتماعية

D.2037812037442038647042769الضرائب على االنتاج والمستوردات

D.2100000000الضرائب على المنتجات

D.29 037812037442038647042769الضرائب األخرى على االنتاج

D.3 121990-660480-716330-961180-0االعانات

D.3100000000االعانات  على االنتاج

D.39121990-660480-716330-961180-0االعانات األخرى على االنتاج

B.2g01157230012075190134246601594168فائض التشغيل االجمالي

B.2N01074103011149020124333101476386فائض التشغيل الصافي
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2001
المعاملةالرمز

2000

2001
المعاملةالرمز
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2003

 Tabel No . ( 13 ) جدول رقم
المشروعات غير المالية  S.11 - لألعوام 2000- 2003  ( مليون ريال  ، باألسعار الجارية )   

 NOn- FINANCIAL SECTORS  S.11 ,2000 - 2003 ( mill.YR , Current Prices )   

II.1.1 حساب توليد الدخل
2000



 Tabel No . ( 13 ) جدول رقم
المشروعات غير المالية  S.11 - لألعوام 2000- 2003  ( مليون ريال  ، باألسعار الجارية )   

 NOn- FINANCIAL SECTORS  S.11 ,2000 - 2003 ( mill.YR , Current Prices )   

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.2g11572300120751901342466015941680فائض التشغيل االجمالي

B.2N10741030111490201243331014763860فائض التشغيل الصافي

D.413079844427153258622181410499312416445959891دخل الملكية

D.411169964641344964431253964061395010003الفائدة

D.425908372288918551848349862281104949084دخل الشرآات الموزع

D.4300000000عائدات االستثمارات األجنبية المعاد استثمارها

D.4400000000دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي بوليصات التأمين

D.457907359855917314901391804االيجار

B.5g0325882036062603634460650722ميزان الدخل االولي االجمالي

B.5N0242755026800902643110532940ميزان الدخل االولي الصافي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.5g3258820360626036344606507220ميزان الدخل االولي االجمالي

B.5N2427550268009026431105329400ميزان الدخل االولي الصافي

D.5075586068446064906067078الضرائب الجارية على الدخل والثروة

D.51 075586068446064906067078ضريبة الدخل

D.59 00000000ضرائب جارية أخرى

D.61 00000000المساهمات االجتماعية

D.6200000000المنافع االجتماعية عدا التحويالت  االجتماعية العينية

D.71353387301334382831351487641452410620التحويالت الجارية األخرى

D.710785084408680673صافي اقساط التامين على غير الحياة

D.72570700590250المتطلبات على التامين على غير الحياة

D.7300000000التحويالت الجارية داخل الحكومة العامة

D.7400000000التعاون الدولي الجاري

D.75134767945132737439134557896144999947تحويالت جارية متنوعة

B.6g0255099029724003032900587548الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N0171972020462302041550469766الدخل المتاح للتصرف به الصافي
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المعاملةالرمز

2000

20002001
II.2 حساب التوزيع الثانوي للدخل

II.2.1 حساب تخصيص الدخل االولي
2001

المعاملة الرمز
2002

2002

2003

2003



 Tabel No . ( 13 ) جدول رقم
المشروعات غير المالية  S.11 - لألعوام 2000- 2003  ( مليون ريال  ، باألسعار الجارية )   

 NOn- FINANCIAL SECTORS  S.11 ,2000 - 2003 ( mill.YR , Current Prices )   

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.6g2550990297240030329005875480الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N1719720204623020415504697660الدخل المتاح للتصرف به الصافي

D.800000000تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

B.8g0255099029724003032900587548االدخار ، اجمالي

B.8N0171972020462302041550469766االدخار، صافي

 التغير في  
 التغير في  التغير في  الخصوماألصول

 التغير في  التغير في  الخصوماألصول
 التغير في  التغير في  الخصوماألصول

التغير في  الخصوماألصول

Changes 
in Ass.

Changes in 
Liab.

Changes 
in Ass.

Changes in 
Liab.

Changes 
in Ass.

Changes in 
Liab.

Changes 
in Ass.

Changes in 
Liab.

B.8N0171972020462302041550469766االدخار، صافي

P.511711630199570024635902763750اجمالي تكوين رأس المال

K.11177820-991350-926170-831270-اندثار رأس المال الثابت

P.5242260194390-285430293890التغيرات في المخزون

P.5300000000صافي الحيازة من االصول الثمينة

K.200168101950023500صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير المالية

D.900000404التحويالت الرأسمالية المستلمة

D.9110000-000التحويالت الرأسمالية المدفوعة

B.9(-) 5539306658905921102893880صافي االقراض (+) /االقتراض

B.10.10255099029722902041590469770التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن االدخار والتحويالت الراسمالية
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2001

المعاملةالرمز

المعاملةالرمز

2001 2000

2000

حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به  1.4.11

III.1 حساب رأس المال
20022003

2003 2002



حساب االنتاج 

( مدين)مورد ( دائن )  ( مدين)مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) ستخدام ( مدين)مورد ( دائن ) ستخدام استخدام

creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit
P.1( المحتسبة + ) 629050634240604170651670المخرجات
P.203473037520465604840االستهالك الوسيط

D.21-D.3100000000صافي الضرائب على المنتجات
B.1g(القيمة المضافة االجمالية) 059432059672055761060327اجمالي الناتج المحلي
K.101003010460113801365اندثار رأس المال
B.IN(القيمة المضافة الصافية)058429058626054623058962صافي الناتج المحلي

II.1.1 حساب توليد الدخل

( مدين)مورد ( دائن )  ( مدين)مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) ستخدام ( مدين)مورد ( دائن ) ستخدام استخدام

creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit
B.1g594320596720557610603270القيمة المضافة االجمالية
B.1N584290586260546230589620القيمة المضافة الصافية
D.106205068330762508416تعويضات العاملين
D.1106205068330762508416األجور والمرتبات
D.1200000000مساهمات أرباب العمل االجتماعية
D.2076073071096الضرائب على االنتاج والمستوردات
D.2100000000الضرائب على المنتجات
D.29076073071096الضرائب األخرى على االنتاج
D.300000000االعانات
D.3100000000االعانات  على االنتاج
D.3900000000االعانات األخرى على االنتاج
B.2g053151052766048065051815فائض التشغيل االجمالي
B.2N052148051720046927050450فائض التشغيل الصافي
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الرمز
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 Tabel No . ( 14 ) جدول رقم
اجمالى المشروعات المالية S.12   - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

FINANCIAL SECTORS  S.12 2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )

20002001

20002001



 Tabel No . ( 14 ) جدول رقم
اجمالى المشروعات المالية S.12   - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

FINANCIAL SECTORS  S.12 2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )

II.2.1 حساب تخصيص الدخل االولي

( مدين)مورد ( دائن )  ( مدين)مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) ستخدام ( مدين)مورد ( دائن ) ستخدام استخدام
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.2g531510527660480650518150فائض التشغيل االجمالي
B.2N521480517200469270504500فائض التشغيل الصافي
D.42720343422301264856733523462303814650118دخل الملكية
D.412714316920300171683933430231583695626311الفائدة
D.426016219109184419312707119011972دخل الشرآات الموزع
D.4300000000عائدات االستثمارات األجنبية المعاد استثمارها
D.44010283013287010365011835دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي بوليصات التأمين
D.4500000000االيجار
B.5g036932034325035358039843ميزان الدخل االولي االجمالي
B.5N035929033279034220038478ميزان الدخل االولي الصافي

II.2 حساب التوزيع الثانوي للدخل

( مدين)مورد ( دائن )  ( مدين)مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) ستخدام ( مدين)مورد ( دائن ) ستخدام استخدام
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.5g369320343250353580398430ميزان الدخل االولي االجمالي
B.5N359290332790342200384780ميزان الدخل االولي الصافي
D.501471062670757102430الضرائب الجارية على الدخل والثروة
D.5101471062670757102430ضريبة الدخل
D.5900000000ضرائب جارية أخرى
D.61111860151250209690242600المساهمات االجتماعية
D.62011186015125020969024260المنافع االجتماعية عدا التحويالت  االجتماعية العينية
D.742294595396744994933505148905842التحويالت الجارية األخرى
D.7123402481286729923563370138103952صافي اقساط التامين على غير الحياة
D.721843184310941094688688912912المتطلبات على التامين على غير الحياة
D.7300020000التحويالت الجارية داخل الحكومة العامة
D.740001800039التعاون الدولي الجاري
D.75462716393682662168939تحويالت جارية متنوعة
B.6g035095027526027669036461الدخل المتاح للتصرف به االجمالي
B.6N034092026480026531035096الدخل المتاح للتصرف به الصافي

97

20002001

المعاملةالرمز
20002001

المعاملةالرمز
2002

2002

2003

2003



 Tabel No . ( 14 ) جدول رقم
اجمالى المشروعات المالية S.12   - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

FINANCIAL SECTORS  S.12 2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )
حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به  1.4.11

( مدين)مورد ( دائن )  ( مدين)مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) ستخدام ( مدين)مورد ( دائن ) ستخدام استخدام
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.6g350950275260276690364610الدخل المتاح للتصرف به  اجمالي

B.6N340920264800265310350960الدخل المتاح للتصرف به  صافي

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر المعيشية في صناديق

* معاشات التقاعد
080270-1170-578

B.8g035087027499027786037039االدخار اجمالي
B.8N034084026453026648035674االدخار صافي

 التغير في  
األصول

التغير في  
الخصوم

 التغير في  
األصول

التغير في  
الخصوم

 التغير في  
األصول

التغير في  
الخصوم

 التغير في  
األصول

التغير في  
الخصوم

Changes 
in Ass.

Changes 
in Liab.

Changes 
in Ass.

Changes 
in Liab.

Changes 
in Ass.

Changes 
in Liab.

Changes 
in Ass.

Changes 
in Liab.

B.82034084026453026648035674االدخار، صافي
P.5116030121702819023040اجمالي تكوين رأس المال
K.113650-11380-10460-10030-اندثار رأس المال الثابت
P.5210100190260التغيرات في المخزون
P.5300000000صافي الحيازة من االصول الثمينة
K.200400000صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير المالية
D.902218045200838001927التحويالت الرأسمالية المستلمة
D.9103-180-760-450-0التحويالت الرأسمالية المدفوعة
B.9(-) 356560307120333100365330صافي االقراض (+) /االقتراض

B.10.1036257030897035010037498التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن االدخار والتحويالت الراسمالية

98

20002001

المعاملةالرمز

20002001

المعاملةالرمز

III.1 حساب رأس المال
20022003

2003 2002



حساب االنتاج 

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

P.12161680244279028890503176880المخرجات

P.2060099069890081195093301االستهالك الوسيط

00000000

D.2100000000الضرائب على المنتجات

D.3100000000االعانات على المنتجات

B.1g(القيمة المضافة االجمالية) 0156069017438902077100224387اجمالي الناتج المحلي

K.1086620448909531010601اندثار رأس المال

B.IN(القيمة المضافة الصافية)0147407016990001981790213786صافي الناتج المحلي
II.1.1 حساب توليد الدخل

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.1g1560690174389020771002243870القيمة المضافة االجمالية

B.1N1474070169900019817902137860القيمة المضافة  الصافية

D.10147407016990001981790213786تعويضات العاملين

D.110147407016990001981790213786األجور والمرتبات

D.1200000000مساهمات أرباب العمل االجتماعية

D.200000000الضرائب على االنتاج والمستوردات

D.2100000000الضرائب على المنتجات

D.2900000000الضرائب األخرى على االنتاج

D.300000000االعانات

D.3100000000االعانات  على االنتاج

D.3900000000االعانات األخرى على االنتاج

B.2g086620448909531010601فائض التشغيل االجمالي

B.2N00000000فائض التشغيل الصافي
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 Tabel No . ( 15 ) جدول رقم
القطاع الحكومي S.13  - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

GENERAL GOVERNMENT SECTOR  S.13, 2000-2003( Million yemenie Rails ,Current Prices )

الرمز

الرمز

2000

المعاملة



 Tabel No . ( 15 ) جدول رقم
القطاع الحكومي S.13  - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

GENERAL GOVERNMENT SECTOR  S.13, 2000-2003( Million yemenie Rails ,Current Prices )
II.2.1 حساب تخصيص الدخل االولي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.2g866204489095310106010فائض التشغيل االجمالي

B.2N00000000فائض التشغيل الصافي

D.2677490713280759400851850الضرائب على االنتاج والمستوردات

D.21379060375400387460428950الضرائب على االنتاج

D.29298430337880371940422900الضرائب االخرى على االنتاج

D.31219900-660480-716340-961180-االعانات

D.3100000000االعانات على المنتجات

D.391219900-660480-716340-961180-االعانات االخرى على االنتاج

D.439922634601360764332713630943467542746738036دخل الملكية

D.410346010332710346754038036الفائدة

D.423992060360747036307804274140دخل الشرآات الموزع
D.4300000000عائدات االستثمارات األجنبية المعاد استثمارها
D.4400000000دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي بوليصات التأمين
D.45200170160130االيجار
B.5g0344918033167603478420363227ميزان الدخل االولي االجمالي
B.5N0336256032718703383110352626ميزان الدخل االولي الصافي

II.2 حساب التوزيع الثانوي للدخل

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.5g3449180331676034784203632270الدخل االولي االجمالي

B.5N3362560327187033831103526260الدخل األولي  الصافي

D.51937095181010208801164060الضرائب الجارية على الدخل والثروة

D.511937093813010104401147810ضريبة الدخل

D.5900136801044016250ضرائب جارية أخرى

D.6147110548102787029610المساهمات االجتماعية

D.6205532061340769908237المنافع االجتماعية عدا التحويالت  االجتماعية العينية

D.71320439771408046273400396794051882176250التحويالت الجارية األخرى

D.7100000000صافي اقساط التامين على غير الحياة

D.7200000000المتطلبات على التامين على غير الحياة

D.730000000106837التحويالت الجارية داخل الحكومة العامة

D.740311056403560476التعاون الدولي الجاري

D.75132043946040804570940039675845188268937تحويالت جارية متنوعة

B.6g0319467038401104171170349989الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N0310805037952204075860339388الدخل المتاح للتصرف به الصافي
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 Tabel No . ( 15 ) جدول رقم
القطاع الحكومي S.13  - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

GENERAL GOVERNMENT SECTOR  S.13, 2000-2003( Million yemenie Rails ,Current Prices )
حساب إعادة توزيع الدخل العيني 3.11

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.6g3194670384011041711703499890الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N3108050379522040758603393880الدخل المتاح للتصرف به الصافي

D.6308846409874001194750118657التحويالت االجتماعية العينية

B.7g0231003028527102976420231332الدخل المتاح للتصرف به المعدل االجمالي

B.7N0222341028078202881110220731الدخل المتاح للتصرف به المعدل الصافي
حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 1.4-11 

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.6g3194670384011041711703499890الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N3108050379522040758603393880الدخل المتاح للتصرف به الصافي

P.30212353023975802832810311493االنفاق على االستهالك النهائي الحكومي

P.3108846409874001194750118657االنفاق االستهالآي الفردي

P.320123889014101801638060192836االنفاق االستهالآي الجماعي

D.800000000تعديل نتيجة التغير في صافي حقوق االسر المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

B.8g010711401442530133836038496االدخار االجمالي

B.8N09845201397640124305027895االدخار الصافي
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 Tabel No . ( 15 ) جدول رقم
القطاع الحكومي S.13  - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

GENERAL GOVERNMENT SECTOR  S.13, 2000-2003( Million yemenie Rails ,Current Prices )
حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به المعدل 11-2.4

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.7g2310030285271029764202313320الدخل المتاح للتصرف به المعدل االجمالي

B.7N2223410280782028811102207310الدخل المتاح للتصرف به المعدل الصافي

P.40123889014101801638060192836االستهالك النهائي الفعلي

p.420123889014101801638060192836االستهالك  النهائي الفعلي الجماعي

D.800000000تعديل نتيجة التغير في صافي حقوق االسر المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

B.8g010711401442530133836038496االدخار االجمالي

B.8N09845201397640124305027895االدخار صافي
III.1 حساب رأس المال

 التغير في  
األصول

التغير في  
الخصوم

 التغير في  
األصول

التغير في  
الخصوم

 التغير في  
األصول

التغير في  
الخصوم

 التغير في  
األصول

التغير في  
الخصوم

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

B.8N09845201397640124305027895االدخار، صافي

P.5193729086115012246902072690اجمالي تكوين رأس المال الثابت

K.1106010-95310-44890-86620-اندثار رأس المال الثابت

P.52000000790التغيرات في المخزون

P.5300000000صافي الحيازة من االصول الثمينة

K.226450-18370-1576024880صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير المالية

D.90227204621017467020685التحويالت الرأسمالية المستلمة

D.912626-31140-1340-3180-0التحويالت الرأسمالية المدفوعة

B.9(-) 1581480-137630601370275560صافي االقراض (+) /االقتراض

B.10.108947201351410138658035954التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن االدخار والتحويالت الراسمالية
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حساب االنتاج 

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

P.14520482054105840المخرجات
P.200000000االستهالك الوسيط

D.21-D.3100000000صافي الضرائب على المنتجات
B.1g(القيمة المضافة االجمالية) 0452048205410584اجمالي الناتج المحلي
K.100000000اندثار رأس المال
B.IN(القيمة المضافة الصافية)0452048205410584صافي الناتج المحلي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.1g4520482054105840القيمة المضافة االجمالية
B.1N4520482054105840القيمة المضافة الصافية
D.10452048205410584تعويضات العاملين
D.110452048205410584األجور والمرتبات
D.1200000000مساهمات أرباب العمل االجتماعية
D.2900000000الضرائب األخرى على االنتاج
D.300000000االعانات
D.3100000000االعانات  على االنتاج
D.3900000000االعانات األخرى على االنتاج
B.200000000فائض التشغيل

B.3g00000000الدخل المختلط االجمالي
B.3N00000000الدخل المختلط الصافي

20002001
المعاملةالرمز

المعاملةالرمز
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 Tabel No . ( 16 ) جدول رقم
القطـــــاع  العائلي  S.14 - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )   

       households sector,2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )             

II.1.1 حساب توليد الدخل



 Tabel No . ( 16 ) جدول رقم
القطـــــاع  العائلي  S.14 - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )   

       households sector,2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )             

II.2.1 حساب تخصيص الدخل االولي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.3g00000000الدخل المختلط االجمالي
B.3N00000000الدخل المختلط الصافي
B.200000000فائض التشغيل
D.14342830484898054554906214880تعويضات المستخدمين
D.114342830484898054554906214880االجور والرواتب
D.1200000000مساهمات ارباب العمل االجتماعية
D.4* 3573047542173741152188022743813292357دخل الملكية
D.41191430130870202872017261322017الفائدة
D.42** 3278780395363049122803433620دخل الشرآات الموزع
D.4300000000عائدات االستثمارات األجنبية المعاد استثمارها
D.44102830132870103650118350دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي بوليصات التأمين
D.45075041102570340االيجار
B.5g079151209062240106515501000460ميزان الدخل االولي االجمالي
B.5N079151209062240106515501000460ميزان الدخل االولي الصافي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.5g791512090622401065155010004600الدخل االولي االجمالي
B.5N791512090622401065155010004600الدخل األولي  الصافي
D.5023334020468029611046898الضرائب الجارية على الدخل والثروة
D.51023334019100028567046898ضريبة الدخل
D.5900013680104400ضرائب جارية أخرى
D.61015897020606023756027221المساهمات االجتماعية
D.62167180212590286680324970المنافع االجتماعية عدا التحويالت  االجتماعية العينية
D.7*    238210116242286715246416961362771961التحويالت الجارية األخرى
D.710116000000صافي اقساط التامين على غير الحياة
D.725530000000المتطلبات على التامين على غير الحياة
D.7300000000التحويالت الجارية داخل الحكومة العامة
D.7400000000التعاون الدولي الجاري
D.75242286715246416961362771961 237657تحويالت جارية متنوعة
B.6g01007093011279800128591101320648الدخل المتاح للتصرف به االجمالي
B.6N01007093011279800128591101320648الدخل المتاح للتصرف به الصافي

2001

* صافى دخول الماآية الن القطاع العائلى أحتسب متمم حسابى

المعاملةالرمز
2000
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المعاملةالرمز
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 * التحويالت الجارية احتسبت صافى الن القطاع العائلى احتسب متمم حسابى

**يشمل مسحوبات االفراد واالرباح الموزعة بواقع 70% من صافى مدخرات القطاع غير المالى والمالى
II.2 حساب التوزيع الثانوي للدخل



 Tabel No . ( 16 ) جدول رقم
القطـــــاع  العائلي  S.14 - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )   

       households sector,2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )             
حساب إعادة توزيع الدخل العيني 3.11

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 

creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.6g10070930112798001285911013206480الدخل القابل لالنفاق االجمالي

B.6N10070930112798001285911013206480الدخل القابل لالنفاق الصافي

D.63894770100202012079301200440التحويالت االجتماعية العينية

B.7g01096570012281820140670401440692الدخل المتاح للتصرف به المعدل االجمالي

B.7N01096570012281820140670401440692الدخل المتاح للتصرف به المعدل الصافي

حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 1.4-11 

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 

creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.6g10070930112798001285911013206480الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N10070930112798001285911013206480الدخل المتاح للتصرف به الصافي

P.30940158011139460125670301391585االنفاق على االستهالك النهائي

D.85780-1170-80270تعديل نتيجة التغير في صافي حقوق االسر المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

B.8g71516-0669430140610290910االدخار االجمالي

B.8N71516-0669430140610290910االدخار صافي
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10
5

20022003

2003 2002



 Tabel No . ( 16 ) جدول رقم
القطـــــاع  العائلي  S.14 - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )   

       households sector,2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )             
حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به المعدل 11-2.4

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.7g10965700122818201406704014406920الدخل المتاح للتصرف به المعدل االجمالي
B.7N10965700122818201406704014406920الدخل المتاح للتصرف به المعدل الصافي
P.401029635012141480137749601511629االستهالك النهائي الفعلي

P.4101029635012141480137749601511629االستهالك النهائي الفعلي الفردي
D.85780-1170-80270تعديل نتيجة التغير في صافي حقوق االسر المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

B.8g71516-0669430140610290910االدخار اجمالي
B.8N71516-0669430140610290910االدخار صافي

 التغير في  
األصول

التغير في  
الخصوم

 التغير في  
األصول

التغير في  
الخصوم

 التغير في  
األصول

التغير في  
الخصوم

 التغير في  
األصول

التغير في  
الخصوم

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

B.8271516-0669430140610290910االدخار، صافي
P.5100000000اجمالي تكوين رأس المال الثابت
K.100000000اندثار رأس المال الثابت
P.5200000000التغيرات في المخزون
P.5300000000صافي الحيازة من االصول الثمينة
K.21330-1330-43440-13890-صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير المالية
D.906164000000التحويالت الرأسمالية المستلمة
D.921851-218510-6470-000التحويالت الرأسمالية المدفوعة
B.9(-) 932340-74496017758073730صافي االقراض (+) /االقتراض

B.10.193367-073107013414072400التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن االدخار والتحويالت الراسمالية

20002001

المعاملةالرمز

20002001
III.1 حساب رأس المال

المعاملةالرمز

10
6

2002

2002

2003

2003



حساب االنتاج 

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

P.118070259802803030580المخرجات

P.20850012230131901439االستهالك الوسيط

00000000

D.2100000000الضرائب على المنتجات

D.3100000000االعانات على المنتجات

B.1g(القيمة المضافة االجمالية) 0957013750148401619اجمالي الناتج المحلي

K.10125017901930211اندثار رأس المال

B.IN(القيمة المضافة الصافية) 0832011960129101408صافي الناتج المحلي
II.1.1 حساب توليد الدخل

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.1g9570137501484016190القيمة المضافة االجمالية

B.1N8320119601291014080القيمة المضافة  الصافية

D.10814011710126301378تعويضات العاملين

D.110814011710126301378األجور والمرتبات

D.1200000000مساهمات أرباب العمل االجتماعية

D.2018025028030الضرائب على االنتاج والمستوردات

D.2100000000الضرائب على المنتجات

D.29018025028030الضرائب األخرى على االنتاج

D.300000000االعانات

D.3100000000االعانات  على االنتاج

D.3900000000االعانات األخرى على االنتاج

B.2g0125017901930211فائض التشغيل االجمالي

B.2N00000000فائض التشغيل الصافي

الرمز
2001

 Tabel No . ( 17 ) جدول رقم
المشروعات التي التهدف إلى الربح S.15 - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

NPISHs ( S.15 ), 2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )

20022003

الرمز

2000

المعاملة

المعاملة

2001 2000
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 Tabel No . ( 17 ) جدول رقم
المشروعات التي التهدف إلى الربح S.15 - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

NPISHs ( S.15 ), 2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )
II.2.1 حساب تخصيص الدخل االولي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.2g1250179019302110فائض التشغيل االجمالي
B.2N00000000فائض التشغيل الصافي
D.200000000الضرائب على االنتاج والمستوردات

D.2100000000الضرائب على االنتاج
D.2900000000الضرائب االخرى على االنتاج
D.300000000االعانات

D.3100000000االعانات على المنتجات
D.3900000000االعانات االخرى على االنتاج

D.400000000دخل الملكية

D.4100000000الفائدة

D.4200000000دخل الشرآات الموزع

D.4300000000عائدات االستثمارات األجنبية المعاد استثمارها

D.4400000000دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي بوليصات التأمين

D.4500000000االيجار

B.5g0125017901930211ميزان الدخل االولي االجمالي

B.5N00000000ميزان الدخل االولي الصافي
II.2 حساب التوزيع الثانوي للدخل

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.5g1250179019302110الدخل االولي االجمالي
B.5N00000000الدخل األولي  الصافي
D.500000000الضرائب الجارية على الدخل والثروة

D.5100000000ضريبة الدخل

D.5900000000ضرائب جارية أخرى

D.6100000000المساهمات االجتماعية

D.6200000000المنافع االجتماعية عدا التحويالت  االجتماعية العينية
D.718210375195206153701التحويالت الجارية األخرى

D.7101010101صافي اقساط التامين على غير الحياة

D.7200000000المتطلبات على التامين على غير الحياة

D.7300000000التحويالت الجارية داخل الحكومة العامة

D.7400000000التعاون الدولي الجاري

D.751829375194206153600تحويالت جارية متنوعة
B.6g02970359017170210الدخل المتاح للتصرف به االجمالي
B.6N1-01720180015240الدخل المتاح للتصرف به الصافي

2001 2000

2001 2000
المعاملةالرمز

المعاملةالرمز
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 Tabel No . ( 17 ) جدول رقم
المشروعات التي التهدف إلى الربح S.15 - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

NPISHs ( S.15 ), 2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )
حساب إعادة توزيع الدخل العيني 3.11

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.6g29703590171702100الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N10-1720180015240الدخل المتاح للتصرف به الصافي

D.6301013014620131801387التحويالت االجتماعية العينية

B.7g1177-110303990-7160-0الدخل المتاح للتصرف به المعدل االجمالي

B.7N1388-128202060-8410-0الدخل المتاح للتصرف به المعدل الصافي

حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 1.4-11 

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.6g29703590171702100الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N10-1720180015240الدخل المتاح للتصرف به الصافي

P.301011014590131501384االنفاق على االستهالك النهائي الحكومي

P.3101013014620131801387االنفاق االستهالآي الفردي

P.323-30-30-20-0االنفاق االستهالآي الجماعي

D.800000000تعديل نتيجة التغير في صافي حقوق االسر المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

B.8g1174-110004020-7140-0االدخار االجمالي

B.8N1385-127902090-8390-0االدخار الصافي

المعاملةالرمز
2001

المعاملةالرمز

2000

20002001 10
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2003

2003
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2002



 Tabel No . ( 17 ) جدول رقم
المشروعات التي التهدف إلى الربح S.15 - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

NPISHs ( S.15 ), 2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )
حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به المعدل 11-2.4

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.7g11770-110303990-7160-الدخل المتاح للتصرف به المعدل االجمالي

B.7N13880-128202060-8410-الدخل المتاح للتصرف به المعدل الصافي

P.400000000االستهالك النهائي الفعلي

p.4200000000االستهالك  النهائي الفعلي الجماعي

D.800000000تعديل نتيجة التغير في صافي حقوق االسر المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

B.8g1177-110303990-7160-0االدخار االجمالي

B.8N1388-128202060-8410-0االدخار صافي

III.1 حساب رأس المال

 التغير في  
 التغير في  التغير في  الخصوماألصول

 التغير في  التغير في  الخصوماألصول
 التغير في  التغير في  الخصوماألصول

التغير في  الخصوماألصول

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

B.8N1388-128202060-8410-0االدخار، صافي

P.51340390480540اجمالي تكوين رأس المال الثابت

K.12110-1930-1790-1250-اندثار رأس المال الثابت

P.5100000000 اجمالي تكوين  الراسمالي الثابت

P.5230-3840-6680-620-التغيرات في المخزون

P.5300000000صافي الحيازة من االصول الثمينة

K.200000000صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير المالية

D.900000000التحويالت الرأسمالية المستلمة

D.900000000التحويالت الرأسمالية المدفوعة

B.9(-) 12280-47407350-6880-صافي االقراض (+) /االقتراض

B.10.11388-128202060-8410-0التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن االدخار والتحويالت الراسمالية

20002001

المعاملةالرمز

20002001

المعاملةالرمز

11
0

2003

2003

2002

2002



استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

P.60645230059600506951310787195صادرات السلع والخدمات
p.610614336056733006473390719810صادرات السلع
p.62030894028675047792067385صادرات الخدمات
p.75328410582290070904208197400مستوردات السلع والخدمات

p.714018440439189054175506525560مستوردات السلع
P.721309970143101016728701671840مستوردات الخدمات
B.11137150139110325450-1123890-الميزان الخارجي للسلع والخدمات

الحساب الخارجي للدخول 
االولية والتحويالت الجارية

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.11137150139110325450-1123890-الميزان الخارجي للسلع والخدمات
D.1583118995991134110271280168813342تعويضات المستخدمين

D.11583118995991134110271280168813342االجور والرواتب
D.1200000000مساهمات ارباب العمل االجتماعية
D.200000000الضرائب على االنتاج والمستوردات

D.2100000000الضرائب على المنتجات
D.2900000000ضراب اخرى على االنتاج
D.300000000االعانات

D.3100000000االعانات على المنتجات
D.3900000000اعانات اخرى على االنتاج
D.414996224249146597300821647492104720564617283دخل الملكية
D.500000000الضرائب الجارية على الدخل والثروة

D.6100000000المساهمات االجتماعية
D.6200000000المنافع االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية العينية
D.711082226082113882154741950724321713073253497تحويالت جارية اخرى

D.8 التعديل الناتج عن تغيير صافي حقوق االسر المعيشية في
00000000صناديق معاشات التقاعد

B.12321700-778710-1120280-2129920-ميزان الحساب الخارجي الجاري

 Tabel No . ( 18 ) جدول رقم
بقية انحاء العالم  S.2 - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

                                         Rest of the world sector,2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )                                       

20002001
المعاملةالرمز

20002001

11
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المعاملةالرمز
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 Tabel No . ( 18 ) جدول رقم
بقية انحاء العالم  S.2 - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

                                         Rest of the world sector,2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )                                       
III.1 حساب رأس المال

 التغير في 
األصول

التغير في 
الخصوم

 التغير في 
األصول

التغير في 
الخصوم

 التغير في 
األصول

التغير في  
الخصوم

 التغير في 
األصول

التغير في 
الخصوم

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

B.1232170-778710-1120280-2129920-0االدخار، صافي
K.200000000اجمالي تكوين رأس المال الثابت
D.9000187180000التحويالت الرأسمالية المستلمة
D.94588300030315035140التحويالت الرأسمالية المدفوعة
B.9(-) 356840-1081860-933100-2588750-صافي االقراض (+) /االقتراض

B.10.1 التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن االدخار والتحويالت
35684-1081860-933100-2588750-0الراسمالية

III.2 الحساب المالي

 التغير في  
األصول

التغير في  
الخصوم

 التغير في  
األصول

التغير في  
الخصوم

 التغير في  
األصول

التغير في  
الخصوم

 التغير في  
األصول

التغير في  
الخصوم

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

F26280257400-195240280680-صافي الحيازة من األصول المالية
F023929101187110105559065232صافي الحيازة من الخصوم المالية

F.17747-10469038710-150420-0الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
F.202446780139183094548067446العملة والودائع

F.2102446780139183094548067446العملة
F.2200000000الودائع القابلة للتحويل
F.2300000000الودائع األخرى
F.31378023280017854010770األوراق المالية عدا األسهم

F.311378023280017854010770قصيرة األجل
F.3200000000طويلة األجل
F.41000369677140125075533-899296555559القروض

F.41899205559069670125070قصيرة األجل
F.42100030714005533-096550طويلة األجل
F.500000000األسهم والحصص األخرى
F.600000000احتياطيات التأمين الفنية

F.61 صافي حقوق القطاعات العائلية  في احتياطيات التأمين على الحياة وفي
00000000صناديق معاشات التقاعد

F.62 التسديد المسبق ألقساط التأمين واحتياطيات تغطية
00000000المطالبات القائمة

F.7274500121560-7710-298940-الحسابات األخرى برسم القبض/الدفع
F.71274500121560-7710-298940-االئتمانات التجارية والسلف

F.79حسابات أخرى برسم القبض/الدفع ما عدا االئتمانات
00000000التجارية والسلف

3514-303150-1871700-458230فروق احصائية
B.9(-) 35978-778720-1093600-2129920-0صافي االقراض (+) / االقتراض

20002001

2001 2000

11
2

الرمز

المعاملةالرمز

المعاملة

2002
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2003



 

 
 
 

 الجزء الرابع  
الحسابات التفصيلية على 

 مستوى
 النشاط االقتصادي           



 

 
 
 

 اجلزء الرابع  
 احلسابات التفصيلية على مستوى

 النشاط االقتصادي           



حساب االنتاج 

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

P.13022910343046036833404128540المخرجات

P.208461909550901033220116089االستهالك الوسيط

D.21-D.3100000000صافي الضرائب على المنتجات

B.1g(القيمة المضافة االجمالية) 0217672024753702650120296765اجمالي الناتج المحلي

K.1010884012377013251014838اندثار رأس المال

B.IN(القيمة المضافة الصافية)0206788023516002517610281927صافي الناتج المحلي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.1g2176720247537026501202967650القيمة المضافة االجمالية

B.1N2067880235160025176102819270القيمة المضافة الصافية

D.10134060015400101657370185594تعويضات العاملين

D.110134060015400101657370185594األجور والمرتبات

D.1200000000مساهمات أرباب العمل االجتماعية

D.201481014670151401676الضرائب على االنتاج والمستوردات

D.2100000000الضرائب على المنتجات

D.2901481014670151401676الضرائب األخرى على االنتاج

D.391614-14840-14980-000االعانات األخرى على االنتاج

B.2g0821310935670992450111109فائض التشغيل االجمالي والدخل المختلط

B.2N071247081190085994096271فائض التشغيل الصافي والدخل المختلط

 Tabel No . ( 19 ) جدول رقم
الزراعة والصيد - لألعوام 2000 - 2003 ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية  )

Agriculture,2000 - 2003, ( million YR , Current Prices )

2002

11
5

2002

المعاملةالرمز

20002001

2000
II.1.1 حساب توليد الدخل

المعاملةالرمز

2001

2003

2003



 Tabel No . ( 19 ) جدول رقم
الزراعة والصيد - لألعوام 2000 - 2003 ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية  )

Agriculture,2000 - 2003, ( million YR , Current Prices )

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.2g8213109356709924501111090فائض التشغيل االجمالي

B.2N712470811900859940962710فائض التشغيل الصافي

D.4645473687555554190561764101268786دخل الملكية

D.41427263500308541333605372الفائدة

D.428747035102551501116134112468313دخل الشرآات الموزع

D.4300000000عائدات االستثمارات األجنبية المعاد استثمارها

D.4400000000دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي بوليصات التأمين

D.45131701538325390283101االيجار

B.5g035408038781038386043335ميزان الدخل االولي االجمالي

B.5N024524026404025135028497ميزان الدخل االولي الصافي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.5g354080387810383860433350ميزان الدخل االولي االجمالي

B.5N245240264040251350284970ميزان الدخل االولي الصافي

D.508060821049501004الضرائب الجارية على الدخل والثروة

D.5108060821049501004ضريبة الدخل

D.5900000000ضرائب جارية أخرى

D.6100000000المساهمات االجتماعية

D.6200000000المنافع االجتماعية عدا التحويالت  االجتماعية العينية

D.7480300564352610388682434التحويالت الجارية األخرى

B.6g034782038172038113042579الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N023898025795024862027741الدخل المتاح للتصرف به الصافي

2002

2002

11
6

المعاملةالرمز

II.2.1 حساب تخصيص الدخل االولي

II.2 حساب التوزيع الثانوي للدخل
20002001

2001 2000
المعاملةالرمز

2003

2003



 Tabel No . ( 19 ) جدول رقم
الزراعة والصيد - لألعوام 2000 - 2003 ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية  )

Agriculture,2000 - 2003, ( million YR , Current Prices )

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.6g347820381720381130425790الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N238980257950248620277410الدخل المتاح للتصرف به الصافي

D.800000000تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

B.8g034782038172038113042579االدخار ، اجمالي

B.8N023898025795024862027741االدخار، صافي

 التغير في  التغير في  الخصوم التغير في  األصول
التغير في  الخصوم التغير في  األصولالتغير في  الخصوم التغير في  األصولالتغير في  الخصوماألصول

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

Changes 
in Ass.

Changes in 
Liab.Changes in Ass.Changes in Liab.Changes in Ass.Changes in Liab.

B.8N023898025795024862027741االدخار، صافي

P.51356210415320512440573490اجمالي تكوين رأس المال

K.1148380-132510-123770-108840-اندثار رأس المال الثابت

P.52502021370-3113031400التغيرات في المخزون

P.5300000000صافي الحيازة من االصول الثمينة

K.200000000صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير المالية

D.900000000التحويالت الرأسمالية المستلمة

D.900000000التحويالت الرأسمالية المدفوعة

B.9(-) 169070-126290-65000-39520-صافي االقراض (+) /االقتراض

B.10.1023898025795024862027741التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن االدخار والتحويالت الراسمالية

المعاملة

20012002

11
7

2000
III.1 حساب رأس المال

حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به  1.4.11
2002

المعاملة

الرمز

الرمز

200020012003

2003



حساب االنتاج 

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

P.17045670652003070949008293180المخرجات

P.20149165013439001455000173163االستهالك الوسيط

D.21-D.3100000000صافي الضرائب على المنتجات

B.1g(القيمة المضافة االجمالية) 0555402051761305639900656155اجمالي الناتج المحلي

K.1031003031296029415037473اندثار رأس المال

B.IN(القيمة المضافة الصافية)0524399048631705345750618682صافي الناتج المحلي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.1g5554020517613056399006561550القيمة المضافة االجمالية

B.1N5243990486317053457506186820القيمة المضافة الصافية

D.1055946049693051277063410تعويضات العاملين

D.11055946049693051277063410األجور والمرتبات

D.1200000000مساهمات أرباب العمل االجتماعية

D.208124085420881609760الضرائب على االنتاج والمستوردات

D.2100000000الضرائب على المنتجات

D.2908124085420881609760الضرائب األخرى على االنتاج

D.39812-631000-000االعانات األخرى على االنتاج

B.2g0491332046000905038970583797فائض التشغيل االجمالي

B.2N0460329042871304744820546324فائض التشغيل الصافي

2002

2002

 Tabel No . ( 20 ) جدول رقم
الصناعات االستخراجية - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

mining And Quarrying , 2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )

11
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II.1.1 حساب توليد الدخل

المعاملةالرمز

المعاملةالرمز
20002001

200020012003

2003



 Tabel No . ( 20 ) جدول رقم
الصناعات االستخراجية - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

mining And Quarrying , 2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )
II.2.1 حساب تخصيص الدخل االولي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.2g4913320460009050389705837970فائض التشغيل االجمالي

B.2N4603290428713047448205463240فائض التشغيل الصافي

D.49062402557808936308280344450308062429003دخل الملكية

D.4190623827808934168034339380623405الفائدة

D.420398598035966604415690425555دخل الشرآات الموزع

D.4300000000عائدات االستثمارات األجنبية المعاد استثمارها

D.4400000000دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي بوليصات التأمين

D.45013200068043االيجار

B.5g09783701050160669010162856ميزان الدخل االولي االجمالي

B.5N0668340737200374860125383ميزان الدخل االولي الصافي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.5g97837010501606690101628560ميزان الدخل االولي االجمالي

B.5N6683407372003748601253830ميزان الدخل االولي الصافي

D.5058680046205043379051401الضرائب الجارية على الدخل والثروة

D.51058680046205043379051401ضريبة الدخل

D.5900000000ضرائب جارية أخرى

D.6100000000المساهمات االجتماعية

D.6200000000المنافع االجتماعية عدا التحويالت  االجتماعية العينية

D.798654979877241038708412787384129التحويالت الجارية األخرى
B.6g0440430634800281030116064الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N1312078591-0130400321840الدخل المتاح للتصرف به الصافي

2002

2002

11
9

II.2 حساب التوزيع الثانوي للدخل

المعاملة الرمز

المعاملةالرمز

2001

20002001

20002003

2003



 Tabel No . ( 20 ) جدول رقم
الصناعات االستخراجية - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

mining And Quarrying , 2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )
حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به  1.4.11

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.6g4404306348002810301160640الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N13120785910-130400321840الدخل المتاح للتصرف به الصافي

D.8 تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر المعيشية في صناديق
00000000معاشات التقاعد

B.8g0440430634800281030116064االدخار ، اجمالي

B.8N1312078591-0130400321840االدخار، صافي

 التغير في  
 التغير في  التغير في  الخصوماألصول

 التغير في  التغير في  الخصوماألصول
األصول

التغير في  
الخصوم

 التغير في  
التغير في  الخصوماألصول

Changes 
in Ass.

Changes in 
Liab.

Changes 
in Ass.

Changes in 
Liab.

Changes 
in Ass.

Changes 
in Liab.

Changes 
in Ass.

Changes in 
Liab.

B.8N1312078591-0130400321840االدخار، صافي

P.51373630435640537500601540اجمالي تكوين رأس المال

K.1374730-294150-312960-310030-اندثار رأس المال الثابت

P.52744031670-4617046580التغيرات في المخزون

P.5300000000صافي الحيازة من االصول الثمينة

K.200000000صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير المالية

D.900000000التحويالت الرأسمالية المستلمة

D.900000000التحويالت الرأسمالية المدفوعة

B.9(-) 249030527430-20630152580صافي االقراض (+) /االقتراض

B.10.11312078591-0130400321840التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن االدخار والتحويالت الراسمالية

2002

2002

12
0

III.1 حساب رأس المال

المعاملةالرمز

المعاملةالرمز

20002001

200020012003

2003



حساب االنتاج 

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

P.13177990392769048394505784920المخرجات

P.20236371029972803767920454801االستهالك الوسيط

D.21-D.3100000000صافي الضرائب على المنتجات

B.1g(القيمة المضافة االجمالية) 08142809304101071530123691اجمالي الناتج المحلي

K.108957010235011787013606اندثار رأس المال

B.IN(القيمة المضافة الصافية)0724710828060953660110085صافي الناتج المحلي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.1g81428093041010715301236910القيمة المضافة االجمالية

B.1N7247108280609536601100850القيمة المضافة الصافية

D.1011154013000015731017816تعويضات العاملين

D.11011154013000015731017816األجور والمرتبات

D.1200000000مساهمات أرباب العمل االجتماعية

D.2013017012405012810014167الضرائب على االنتاج والمستوردات

D.2100000000الضرائب على المنتجات

D.29013017012405012810014167الضرائب األخرى على االنتاج

D.39106344-542040-640530-918930-0االعانات األخرى على االنتاج

B.2g0149150013168901328160198052فائض التشغيل االجمالي

B.2N0140193012145401210290184446فائض التشغيل الصافي

 Tabel No . ( 21 ) جدول رقم
الصناعة التحويلية - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

Manufacturing,2000-2003( Million yemenie Rails ,Current Prices )

20002001

20002001
II.1.1 حساب توليد الدخل

2002

2002

12
1

المعاملةالرمز

المعاملةالرمز

2003

2003



 Tabel No . ( 21 ) جدول رقم
الصناعة التحويلية - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

Manufacturing,2000-2003( Million yemenie Rails ,Current Prices )
II.2.1 حساب تخصيص الدخل االولي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.2g1491500131689013281601980520فائض التشغيل االجمالي

B.2N1401930121454012102901844460فائض التشغيل الصافي

D.401001041585931474648874316116722دخل الملكية

D.4105321511103544568115004005الفائدة

D.42099417659206019880111022648دخل الشرآات الموزع

D.4300000000عائدات االستثمارات األجنبية المعاد استثمارها

D.4400000000دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي بوليصات التأمين

D.450155952051969االيجار

B.5g0490460401270445370192941ميزان الدخل االولي االجمالي

B.5N0400890298920327500179335ميزان الدخل االولي الصافي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.5g4904604012704453701929410ميزان الدخل االولي االجمالي

B.5N4008902989203275001793350ميزان الدخل االولي الصافي

D.5027340909001060109221الضرائب الجارية على الدخل والثروة

D.51027340909001060109221ضريبة الدخل

D.5900000000ضرائب جارية أخرى

D.6100000000المساهمات االجتماعية

D.6200000000المنافع االجتماعية عدا التحويالت  االجتماعية العينية

D.7010827710722812451522679التحويالت الجارية األخرى

B.6g0452300300420327190181193الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N0362730198070209320167587الدخل المتاح للتصرف به الصافي

20002002

2002

12
2

2001

المعاملةالرمز
20002001

II.2 حساب التوزيع الثانوي للدخل

المعاملةالرمز
2003

2003



 Tabel No . ( 21 ) جدول رقم
الصناعة التحويلية - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

Manufacturing,2000-2003( Million yemenie Rails ,Current Prices )
حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به  1.4.11

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.6g4523003004203271901811930الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N3627301980702093201675870الدخل المتاح للتصرف به الصافي

D.800000000تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

B.8g0452300300420327190181193االدخار ، اجمالي

B.8N0362730198070209320167587االدخار، صافي

 التغير في  
 التغير في  التغير في  الخصوماألصول

التغير في  الخصوم التغير في  األصولالتغير في  الخصوم التغير في  األصولالتغير في  الخصوماألصول

Changes 
in Ass.

Changes in 
Liab.

Changes 
in Ass.

Changes in 
Liab.

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

B.8N0362730198070209320167587االدخار، صافي

P.51171660200150246960276380اجمالي تكوين رأس المال

K.1136060-117870-102350-89570-اندثار رأس المال الثابت

P.522341099650-145260146530التغيرات في المخزون

P.5300000000صافي الحيازة من االصول الثمينة

K.200000000صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير المالية

D.900000000التحويالت الرأسمالية المستلمة

D.900000000التحويالت الرأسمالية المدفوعة

B.9(-) 462601036401435900-135380صافي االقراض (+) /االقتراض

B.10.10362730198070209320167587التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن االدخار والتحويالت الراسمالية

2002

2002

12
3

المعاملةالرمز

20002001

20002001
III.1 حساب رأس المال

المعاملةالرمز
2003

2003



حساب االنتاج 

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

P.1335180452230544650590870المخرجات

P.2022577030664036720038379االستهالك الوسيط

D.21-D.3100000000صافي الضرائب على المنتجات

B.1g اجمالي الناتج المحلي (القيمة المضافة
010941014559017745020708االجمالية)

K.103282043680532406212اندثار رأس المال

B.IN(القيمة المضافة الصافية)07659010191012421014496صافي الناتج المحلي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.1g109410145590177450207080القيمة المضافة االجمالية

B.1N76590101910124210144960القيمة المضافة الصافية

D.105336067210794909912تعويضات العاملين

D.1105336067210794909912األجور والمرتبات

D.1200000000مساهمات أرباب العمل االجتماعية

D.2010010010011الضرائب على االنتاج والمستوردات

D.2100000000الضرائب على المنتجات

D.29010010010011الضرائب األخرى على االنتاج

D.396000-47100-3760-000االعانات األخرى على االنتاج

B.2g0559508204014496016785فائض التشغيل االجمالي

B.2N023130383609172010573فائض التشغيل الصافي

 Tabel No . ( 22 ) جدول رقم
الكهرباء والمياه والغاز - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

Electricity, gas and water,2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )

2002

2002

12
4

20002001

المعاملةالرمز
20002001

المعاملةالرمز

II.1.1 حساب توليد الدخل

2003

2003



 Tabel No . ( 22 ) جدول رقم
الكهرباء والمياه والغاز - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

Electricity, gas and water,2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )
II.2.1 حساب تخصيص الدخل االولي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.2g5595082040144960167850فائض التشغيل االجمالي

B.2N231303836091720105730فائض التشغيل الصافي

D.4836614713137115218دخل الملكية

D.4183145211137115218الفائدة

D.420529520000دخل الشرآات الموزع

D.4300000000عائدات االستثمارات األجنبية المعاد استثمارها

D.44 دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي بوليصات
00000000التأمين

D.4500000000االيجار

B.5g0523708338014622016819ميزان الدخل االولي االجمالي

B.5N019550397009298010607ميزان الدخل االولي الصافي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.5g5237083380146220168190ميزان الدخل االولي االجمالي

B.5N195503970092980106070ميزان الدخل االولي الصافي

D.5027340270000الضرائب الجارية على الدخل والثروة

D.51027340270000ضريبة الدخل

D.5900000000ضرائب جارية أخرى

D.6100000000المساهمات االجتماعية

D.62 المنافع االجتماعية عدا التحويالت  االجتماعية
00000000العينية

D.7186134378268146237336257التحويالت الجارية األخرى

B.6g0255508421014531016898الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N7270405309207010686-0الدخل المتاح للتصرف به الصافي

2002

2002

12
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20002001

المعاملةالرمز

II.2 حساب التوزيع الثانوي للدخل

الرمز

20002001

المعاملة
2003

2003



 Tabel No . ( 22 ) جدول رقم
الكهرباء والمياه والغاز - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

Electricity, gas and water,2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )
حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به  1.4.11

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.6g2555084210145310168980الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N72704053092070106860-الدخل المتاح للتصرف به الصافي

D.8 تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر
00000000المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

B.8g0255508421014531016898االدخار ، اجمالي

B.8N7270405309207010686-0االدخار، صافي

III.1 حساب رأس المال

التغير في  الخصوم التغير في  األصولالتغير في  الخصوم التغير في  األصولالتغير في  الخصوم التغير في  األصولالتغير في  الخصوم التغير في  األصول

Changes in 
Ass.Changes in Liab.Changes in 

Ass.Changes in Liab.Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

B.8N7270405309207010686-0االدخار، صافي

P.51251160292840361310404360اجمالي تكوين رأس المال

K.162120-53240-43680-32820-اندثار رأس المال الثابت

P.52638027150-3957039910التغيرات في المخزون

P.5300000000صافي الحيازة من االصول الثمينة

K.2 صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير
00000000المالية

D.900000404التحويالت الرأسمالية المستلمة

D.9110000-000التحويالت الرأسمالية المدفوعة

B.9(-) 262490-209580-248650-265180-صافي االقراض (+) /االقتراض

B.10.1 التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن االدخار
7270404209211010690-0والتحويالت الراسمالية

2002

2002

12
6

المعاملةالرمز

المعاملةالرمز

20002001

20002001

2003

2003



حساب االنتاج 

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

P.11571320170093020081902472750المخرجات

P.208799409548701098690132328االستهالك الوسيط

D.21-D.3100000000صافي الضرائب على المنتجات

B.1g(القيمة المضافة االجمالية) 0691380746060909500114947اجمالي الناتج المحلي

K.1062220671508186010345اندثار رأس المال

B.IN(القيمة المضافة الصافية)0629160678910827640104602صافي الناتج المحلي

II.1.1 حساب توليد الدخل

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.1g6913807460609095001149470القيمة المضافة االجمالية

B.1N6291606789108276401046020القيمة المضافة الصافية

D.1018667020144027941039400تعويضات العاملين

D.11018667020144027941039400األجور والمرتبات

D.1200000000مساهمات أرباب العمل االجتماعية

D.20725071807410820الضرائب على االنتاج والمستوردات

D.2100000000الضرائب على المنتجات

D.290725071807410820الضرائب األخرى على االنتاج

D.39929-6760-3120-2950-0االعانات األخرى على االنتاج

B.2g050041054056062944075656فائض التشغيل االجمالي

B.2N043819047341054758065311فائض التشغيل الصافي

 Tabel No . ( 23 ) جدول رقم
البناء والتشييد  - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

Building and construction,2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )

12
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20002001
المعاملةالرمز

20002001
المعاملةالرمز

2002

2002

2003

2003



 Tabel No . ( 23 ) جدول رقم
البناء والتشييد  - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

Building and construction,2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )
II.2.1 حساب تخصيص الدخل االولي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.2g500410540560629440756560فائض التشغيل االجمالي

B.2N438190473410547580653110فائض التشغيل الصافي

D.47630519688341543824139832252467دخل الملكية

D.416422465964361144294104الفائدة

D.425302661134063841227852336دخل الشرآات الموزع

D.4300000000عائدات االستثمارات األجنبية المعاد استثمارها

D.44 دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي بوليصات
00000000التأمين

D.45729182713272027االيجار

B.5g019598020590021928023511ميزان الدخل االولي االجمالي

B.5N013376013875013742013166ميزان الدخل االولي الصافي

II.2 حساب التوزيع الثانوي للدخل

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.5g195980205900219280235110ميزان الدخل االولي االجمالي

B.5N133760138750137420131660ميزان الدخل االولي الصافي

D.5084708330000الضرائب الجارية على الدخل والثروة

D.51084708330000ضريبة الدخل

D.5900000000ضرائب جارية أخرى

D.6100000000المساهمات االجتماعية

D.62 المنافع االجتماعية عدا التحويالت  االجتماعية
00000000العينية

D.757150341264613846138التحويالت الجارية األخرى
B.6g018658019665021836023419الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N012436012950013650013074الدخل المتاح للتصرف به الصافي

12
8

المعاملةالرمز

المعاملةالرمز
20002001

20002001

2002

2002

2003

2003



 Tabel No . ( 23 ) جدول رقم
البناء والتشييد  - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

Building and construction,2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )
حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به  1.4.11

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.6g186580196650218360234190الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N124360129500136500130740الدخل المتاح للتصرف به الصافي

D.8 تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر
00000000المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

B.8g018658019665021836023419االدخار ، اجمالي

B.8N012436012950013650013074االدخار، صافي

III.1 حساب رأس المال

 التغير في  
 التغير في  التغير في  الخصوماألصول

 التغير في  التغير في  الخصوماألصول
 التغير في  التغير في  الخصوماألصول

التغير في  الخصوماألصول

Changes 
in Ass.

Changes in 
Liab.

Changes 
in Ass.

Changes in 
Liab.

Changes 
in Ass.

Changes in 
Liab.

Changes 
in Ass.

Changes in 
Liab.

B.8N012436012950013650013074االدخار، صافي

P.5140890476705882065830اجمالي تكوين رأس المال

K.1103450-81860-67150-62220-اندثار رأس المال الثابت

P.528803750-54605510التغيرات في المخزون

P.5300000000صافي الحيازة من االصول الثمينة

K.2 صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير
00000000المالية

D.900000000التحويالت الرأسمالية المستلمة

D.900000000التحويالت الرأسمالية المدفوعة

B.9(-) 140230143470160420164610صافي االقراض (+) /االقتراض

B.10.1 التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن االدخار
012436012950013650013074والتحويالت الراسمالية

12
9

المعاملةالرمز

المعاملةالرمز

20002001

200020012002

2002

2003

2003



حساب االنتاج 

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

P.11896490234855028020103343640المخرجات

P.2042704052740062969075192االستهالك الوسيط

D.21-D.3100000000صافي الضرائب على المنتجات

B.1g اجمالي الناتج المحلي (القيمة المضافة
0146945018211502172320259172االجمالية)

K.105143063740760309071اندثار رأس المال

B.IN صافي الناتج المحلي(القيمة المضافة
0141802017574102096290250101الصافية)

II.1.1 حساب توليد الدخل

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.1g1469450182115021723202591720القيمة المضافة االجمالية

B.1N1418020175741020962902501010القيمة المضافة الصافية

D.108523010562012599015032تعويضات العاملين

D.1108523010562012599015032األجور والمرتبات

D.1200000000مساهمات أرباب العمل االجتماعية

D.206482064190662507335الضرائب على االنتاج والمستوردات

D.2100000000الضرائب على المنتجات

D.2906482064190662507335الضرائب األخرى على االنتاج

D.3900000000االعانات األخرى على االنتاج

B.2g0131940016513401980080236805فائض التشغيل االجمالي

B.2N0126797015876001904050227734فائض التشغيل الصافي

 Tabel No . ( 24 ) جدول رقم
تجارة الجملة والمفرد - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

wholesale and retail trade,2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )

2002

2002

2001

المعاملةالرمز
20002001

المعاملةالرمز

13
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20002003

2003



 Tabel No . ( 24 ) جدول رقم
تجارة الجملة والمفرد - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

wholesale and retail trade,2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )
II.2.1 حساب تخصيص الدخل االولي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.2g1319400165134019800802368050فائض التشغيل االجمالي

B.2N1267970158760019040502277340فائض التشغيل الصافي

D.4152184425189910717918261289002726153938دخل الملكية

D.4110056081255760150891318021091الفائدة

D.4221283658264106221318127987379152562دخل الشرآات الموزع

D.43 عائدات االستثمارات األجنبية المعاد
00000000استثمارها

D.44 دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي
00000000بوليصات التأمين

D.4530415938019800545285االيجار

B.5g049036059854070934085593ميزان الدخل االولي االجمالي

B.5N043893053480063331076522ميزان الدخل االولي الصافي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.5g490360598540709340855930ميزان الدخل االولي االجمالي

B.5N438930534800633310765220ميزان الدخل االولي الصافي

D.50611006419061780990الضرائب الجارية على الدخل والثروة

D.510611006419061780990ضريبة الدخل

D.5900000000ضرائب جارية أخرى

D.6100000000المساهمات االجتماعية

D.62  المنافع االجتماعية عدا التحويالت
00000000االجتماعية العينية

D.7113674113778981646107419761289التحويالت الجارية األخرى

B.6g043321053914065328085290الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N038178047540057725076219الدخل المتاح للتصرف به الصافي

2002

2002

2001

المعاملةالرمز
20002001

المعاملة

II.2 حساب التوزيع الثانوي للدخل

2000

13
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الرمز
2003
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 Tabel No . ( 24 ) جدول رقم
تجارة الجملة والمفرد - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

wholesale and retail trade,2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )
حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به  1.4.11

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.6g433210539140653280852900الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N381780475400577250762190الدخل المتاح للتصرف به الصافي

D.8 تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق
00000000االسر المعيشية في صناديق معاشات

B.8g043321053914065328085290االدخار ، اجمالي

B.8N038178047540057725076219االدخار، صافي

III.1 حساب رأس المال

 التغير في  
 التغير في  التغير في  الخصوماألصول

 التغير في  التغير في  الخصوماألصول
 التغير في  التغير في  الخصوماألصول

التغير في  الخصوماألصول

Changes 
in Ass.

Changes in 
Liab.

Changes 
in Ass.

Changes in 
Liab.

Changes 
in Ass.

Changes in 
Liab.

Changes 
in Ass.

Changes in 
Liab.

B.8N038178047540057725076219االدخار، صافي

P.51662907729095370106730اجمالي تكوين رأس المال

K.190710-76030-63740-51430-اندثار رأس المال الثابت

P.52810000-120502630التغيرات في المخزون

P.5300000000صافي الحيازة من االصول الثمينة

K.2 صافي الحيازة من االصول غير
00000000المنتجة غير المالية

D.900000000التحويالت الرأسمالية المستلمة

D.900000000التحويالت الرأسمالية المدفوعة

B.9(-) 354870459220566010746170صافي االقراض (+) /االقتراض

B.10.1 التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن
038178047540057725076219االدخار والتحويالت الراسمالية

2002

2002

2001

2001

2003

2003

المعاملةالرمز

2000

13
2

2000
المعاملة الرمز



حساب االنتاج 

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

P.1449910459920536530587180المخرجات

P.2020390020161024680027259االستهالك الوسيط

D.21-D.3100000000صافي الضرائب على المنتجات

B.1g(القيمة المضافة االجمالية) 024601025831028973031459اجمالي الناتج المحلي

K.10738077508690944اندثار رأس المال

B.IN(القيمة المضافة الصافية)023863025056028104030515صافي الناتج المحلي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.1g246010258310289730314590القيمة المضافة االجمالية

B.1N238630250560281040305150القيمة المضافة الصافية

D.104125055330394006678تعويضات العاملين

D.1104125055330394006678األجور والمرتبات

D.1200000000مساهمات أرباب العمل االجتماعية

D.206551064720667707384الضرائب على االنتاج والمستوردات

D.2100000000الضرائب على المنتجات

D.2906551064720667707384الضرائب األخرى على االنتاج

D.3900000000االعانات األخرى على االنتاج

B.2g013925013826018356017397فائض التشغيل االجمالي

B.2N013187013051017487016453فائض التشغيل الصافي

13
3

الرمز

2002

2002
II.1.1 حساب توليد الدخل

2003

2003

 Tabel No . ( 25 ) جدول رقم
الفنادق والمطاعم -  لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

Hotels and resturants, 2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )

الرمز
20002001

المعاملة

2001 2000
المعاملة



 Tabel No . ( 25 ) جدول رقم
الفنادق والمطاعم -  لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

Hotels and resturants, 2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )

II.2.1 حساب تخصيص الدخل االولي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.2g139250138260183560173970فائض التشغيل االجمالي

B.2N131870130510174870164530فائض التشغيل الصافي

D.45013651661266963100997216114دخل الملكية

D.4111111111الفائدة

D.424813649641266761100977116113دخل الشرآات الموزع

D.4300000000عائدات االستثمارات األجنبية المعاد استثمارها

D.4400000000دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي بوليصات التأمين

D.4511111100االيجار

B.5g0324012230832001355ميزان الدخل االولي االجمالي

B.5N4140448074510411-0ميزان الدخل االولي الصافي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.5g3240122308320013550ميزان الدخل االولي االجمالي

B.5N41404480745104110-ميزان الدخل االولي الصافي

D.50291050019013الضرائب الجارية على الدخل والثروة

D.510291050019013ضريبة الدخل

D.5900000000ضرائب جارية أخرى

D.6100000000المساهمات االجتماعية

D.6200000000المنافع االجتماعية عدا التحويالت  االجتماعية العينية

D.75187251969932التحويالت الجارية األخرى

B.6g020011550825101319الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N7180380073820375-0الدخل المتاح للتصرف به الصافي

20002001

الرمز

II.2 حساب التوزيع الثانوي للدخل

المعاملةالرمز

2002

2002

2001 20002003

2003

المعاملة

13
4



 Tabel No . ( 25 ) جدول رقم
الفنادق والمطاعم -  لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

Hotels and resturants, 2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )

حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به  1.4.11

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.6g200115508251013190الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N71803800738203750-الدخل المتاح للتصرف به الصافي

D.8 تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر المعيشية في
00000000صناديق معاشات التقاعد

B.8g020011550825101319االدخار ، اجمالي

B.8N7180380073820375-0االدخار، صافي

III.1 حساب رأس المال

التغير في  الخصوم التغير في  األصولالتغير في  الخصوم التغير في  األصولالتغير في  الخصوم التغير في  األصولالتغير في  الخصوم التغير في  األصول

Changes in Ass.Changes in Liab.Changes in Ass.Changes in 
Liab.Changes in Ass.Changes in 

Liab.
Changes in 

Ass.
Changes in 

Liab.

B.8N7180380073820375-0االدخار، صافي

P.512120248030603420اجمالي تكوين رأس المال

K.19440-8690-7750-7380-اندثار رأس المال الثابت

P.528610-5660-75506200-التغيرات في المخزون

P.5300000000صافي الحيازة من االصول الثمينة

K.200775086909440صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير المالية

D.900000000التحويالت الرأسمالية المستلمة

D.900000000التحويالت الرأسمالية المدفوعة

B.9(-) 4880764208940-5630صافي االقراض (+) /االقتراض

B.10.1 التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن االدخار
7180380073820375-0والتحويالت الراسمالية

2001

2001 2000

2000

13
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المعاملةالرمز

المعاملةالرمز

2002

2002

2003

2003



حساب االنتاج 

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

P.12653690320138035994004378390المخرجات

P.2089843010684501255790182386االستهالك الوسيط

D.21-D.3100000000صافي الضرائب على المنتجات

B.1g(القيمة المضافة االجمالية) 0175526021329302343610255453اجمالي الناتج المحلي

K.1014042017063018749020436اندثار رأس المال

B.IN(القيمة المضافة الصافية)0161484019623002156120235017صافي الناتج المحلي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.1g1755260213293023436102554530القيمة المضافة االجمالية

B.1N1614840196230021561202350170القيمة المضافة الصافية

D.1025026029964033617038241تعويضات العاملين

D.11025026029964033617038241األجور والمرتبات

D.1200000000مساهمات أرباب العمل االجتماعية

D.20755074807720855الضرائب على االنتاج والمستوردات

D.2100000000الضرائب على المنتجات

D.290755074807720855الضرائب األخرى على االنتاج

D.3900000000االعانات األخرى على االنتاج

B.2g0149745018258101999720216357فائض التشغيل االجمالي

B.2N0135703016551801812230195921فائض التشغيل الصافي

 Tabel No . ( 26 ) جدول رقم

النقل والتخزين واالتصاالت - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )
Transport storage and communication,2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )

2002

2002

2003

13
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20002001

المعاملةالرمز
2000

II.1.1 حساب توليد الدخل
2001

المعاملةالرمز

2003



 Tabel No . ( 26 ) جدول رقم

النقل والتخزين واالتصاالت - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )
Transport storage and communication,2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )

II.2.1 حساب تخصيص الدخل االولي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.2g1497450182581019997202163570فائض التشغيل االجمالي

B.2N1357030165518018122301959210فائض التشغيل الصافي

D.4170896134208211818622801303212467138493دخل الملكية

D.4111316951378848151092916341005الفائدة

D.4223095250281117108307129139332137215دخل الشرآات الموزع

D.4300000000عائدات االستثمارات األجنبية المعاد استثمارها

D.4400000000دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي بوليصات التأمين

D.45347189423230463253501273االيجار

B.5g055319066477071931080331ميزان الدخل االولي االجمالي

B.5N041277049414053182059895ميزان الدخل االولي الصافي

II.2 حساب التوزيع الثانوي للدخل

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.5g553190664770719310803310ميزان الدخل االولي االجمالي

B.5N412770494140531820598950ميزان الدخل االولي الصافي

D.502261035870400503954الضرائب الجارية على الدخل والثروة

D.5102261035870400503954ضريبة الدخل

D.5900000000ضرائب جارية أخرى

D.6100000000المساهمات االجتماعية

D.6200000000المنافع االجتماعية عدا التحويالت  االجتماعية العينية

D.717781110213413332311144425831612التحويالت الجارية األخرى

B.6g053726063691068793077348الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N039684046628050044056912الدخل المتاح للتصرف به الصافي

2002

2002

13
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المعاملةالرمز
2000

المعاملةالرمز
2000

2003

2003

2001

2001



 Tabel No . ( 26 ) جدول رقم

النقل والتخزين واالتصاالت - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )
Transport storage and communication,2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )

حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به  1.4.11

2000200120022003المعاملةالرمز
استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 

creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.6g537260636910687930773480الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N396840466280500440569120الدخل المتاح للتصرف به الصافي

D.800000000تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

B.8g053726063691068793077348االدخار ، اجمالي

B.8N039684046628050044056912االدخار، صافي

III.1 حساب رأس المال

 التغير في  
 التغير في  التغير في  الخصوماألصول

 التغير في  التغير في  الخصوماألصول
 التغير في  التغير في  الخصوماألصول

التغير في  الخصوماألصول

Changes 
in Ass.

Changes in 
Liab.

Changes 
in Ass.

Changes in 
Liab.

Changes 
in Ass.

Changes in 
Liab.

Changes 
in Ass.

Changes in 
Liab.

B.8N039684046628050044056912االدخار، صافي

P.51364940425500525000587550اجمالي تكوين رأس المال

K.1204360-187490-170630-140420-اندثار رأس المال الثابت

P.5213300161701296019360التغيرات في المخزون

P.5300000000صافي الحيازة من االصول الثمينة

K.200000000صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير المالية

D.900000000التحويالت الرأسمالية المستلمة

D.900000000التحويالت الرأسمالية المدفوعة

B.9(-) 159020195240149970166570صافي االقراض (+) /االقتراض

B.10.1039684046628050044056912التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن االدخار والتحويالت الراسمالية

20022003

13
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المعاملةالرمز

20002001



حساب االنتاج 

مدين)مورد ( دائن )  ) )استخدام دائن ) مدين)مورد ) )استخدام دائن ) )استخدام ( مدين) مورد ( مدين) مورد ( دائن استخدام
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

P.181759093846010740001292200المخرجات

P.208920010241011750014189االستهالك الوسيط

D.21-D.3100000000صافي الضرائب على المنتجات

B.1g(القيمة المضافة االجمالية) 0728390836050956500115031اجمالي الناتج المحلي

K.102185025080287003451اندثار رأس المال

B.IN(القيمة المضافة الصافية)0706540810970927800111580صافي الناتج المحلي

II.1.1 حساب توليد الدخل

مدين)مورد ( دائن )  ) )استخدام دائن ) مدين)مورد ) )استخدام دائن ) )استخدام ( مدين) مورد ( مدين) مورد ( دائن استخدام
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.1g7283908360509565001150310القيمة المضافة االجمالية

B.1N7065408109709278001115800القيمة المضافة الصافية

D.10513058306960877تعويضات العاملين

D.110513058306960877األجور والمرتبات

D.1200000000مساهمات أرباب العمل االجتماعية

D.20513050805240586الضرائب على االنتاج والمستوردات

D.2100000000الضرائب على المنتجات

D.290513050805240586الضرائب األخرى على االنتاج

D.3900000000االعانات األخرى على االنتاج

B.2g0718130825140944300113568فائض التشغيل االجمالي

B.2N0696280800060915600110117فائض التشغيل الصافي

20002002

139

المعاملةالرمز

2003

2003

2000

 Tabel No . ( 27 ) جدول رقم
العقارات وخدمات االعمال - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

Real estate and business sevices,2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )

المعاملةالرمز
20012002

2001



 Tabel No . ( 27 ) جدول رقم
العقارات وخدمات االعمال - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

Real estate and business sevices,2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )
II.2.1 حساب تخصيص الدخل االولي

مدين)مورد ( دائن )  ) )استخدام دائن ) مدين)مورد ) )استخدام دائن ) )استخدام ( مدين) مورد ( مدين) مورد ( دائن استخدام
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.2g7181308251409443001135680فائض التشغيل االجمالي

B.2N6962808000609156001101170فائض التشغيل الصافي

D.4161785070963081174078915دخل الملكية

D.4100000001الفائدة

D.42161785070963081174078911دخل الشرآات الموزع

D.4300000000عائدات االستثمارات األجنبية المعاد استثمارها

D.4400000000دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي بوليصات التأمين

D.4500000003االيجار

B.5g010029011551013256034653ميزان الدخل االولي االجمالي

B.5N0784409043010386031202ميزان الدخل االولي الصافي

مدين)مورد ( دائن )  ) )استخدام دائن ) مدين)مورد ) )استخدام دائن ) )استخدام ( مدين) مورد ( مدين) مورد ( دائن استخدام
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.5g100290115510132560346530ميزان الدخل االولي االجمالي

B.5N7844090430103860312020ميزان الدخل االولي الصافي

D.50106401206021021الضرائب الجارية على الدخل والثروة

D.510106401206021021ضريبة الدخل

D.5900000000ضرائب جارية أخرى

D.6100000000المساهمات االجتماعية

D.6200000000المنافع االجتماعية عدا التحويالت  االجتماعية العينية

D.70300013019التحويالت الجارية األخرى

B.6g08962010345013222034613الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N0677707837010352031162الدخل المتاح للتصرف به الصافي

2002

2002

المعاملة

140

الرمز

II.2 حساب التوزيع الثانوي للدخل

المعاملةالرمز

2003

2003

20002001

2001 2000



 Tabel No . ( 27 ) جدول رقم
العقارات وخدمات االعمال - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

Real estate and business sevices,2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )
حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به  1.4.11

مدين)مورد ( دائن )  ) )استخدام دائن ) مدين)مورد ) )استخدام دائن ) )استخدام ( مدين) مورد ( مدين) مورد ( دائن استخدام
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.6g89620103450132220346130الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N6777078370103520311620الدخل المتاح للتصرف به الصافي

D.800000000تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

B.8g08962010345013222034613االدخار ، اجمالي

B.8N0677707837010352031162االدخار، صافي

III.1 حساب رأس المال

 التغير في  
 التغير في  التغير في  الخصوماألصول

التغير في  الخصوم التغير في  األصولالتغير في  الخصوم التغير في  األصولالتغير في  الخصوماألصول

Changes 
in Ass.

Changes in 
Liab.

Changes 
in Ass.

Changes in 
Liab.

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

B.8N0677707837010352031162االدخار، صافي

P.517411086410106620119320اجمالي تكوين رأس المال

K.134510-28700-25080-21850-اندثار رأس المال الثابت

P.52130-202090-1240التغيرات في المخزون

P.5300000000صافي الحيازة من االصول الثمينة

K.200000000صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير المالية

D.900000000التحويالت الرأسمالية المستلمة

D.900000000التحويالت الرأسمالية المدفوعة

B.9(-) 142701706023510226940صافي االقراض (+) /االقتراض

B.10.10677707837010352031162التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن االدخار والتحويالت الراسمالية

2002

2002

141

المعاملةالرمز

المعاملةالرمز

20002003 2001

2003 20002001



حساب االنتاج 

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

P.1207470288380330990407350المخرجات

P.208226011940012933014500االستهالك الوسيط

D.21-D.3100000000صافي الضرائب على المنتجات

B.1g(القيمة المضافة االجمالية) 012521016898020166026235اجمالي الناتج المحلي

K.1067109060108101406اندثار رأس المال

B.IN(القيمة المضافة الصافية)011850015992019085024829صافي الناتج المحلي

II.1.1 حساب توليد الدخل  

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.1g125210168980201660262350القيمة المضافة االجمالية

B.1N118500159920190850248290القيمة المضافة الصافية

D.104739055690668007709.5تعويضات العاملين

D.1104739055690668007709.5األجور والمرتبات

D.1200000000مساهمات أرباب العمل االجتماعية

D.20154015301580175الضرائب على االنتاج والمستوردات

D.2100000000الضرائب على المنتجات

D.290154015301580175الضرائب األخرى على االنتاج

D.396291-49740-47630-39300-0االعانات األخرى على االنتاج

B.2g011558015939018302024641.5فائض التشغيل االجمالي

B.2N010887015033017221023235.5فائض التشغيل الصافي

 Tabel No . ( 28 ) جدول رقم
الخدمات االجتماعية والشخصية والترفيهية - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

Social , personal and cultural services, 2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )

20002001

الرمز
2001

2002

2002

14
2

المعاملةالرمز

المعاملة
2000

2003

2003



 Tabel No . ( 28 ) جدول رقم
الخدمات االجتماعية والشخصية والترفيهية - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

Social , personal and cultural services, 2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )
II.2.1 حساب تخصيص الدخل االولي

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.2g11558015939018302024641.50فائض التشغيل االجمالي

B.2N10887015033017221023235.50فائض التشغيل الصافي

D.48751814728413568412115435دخل الملكية

D.4110402101الفائدة

D.4277518972841056838815431دخل الشرآات الموزع

D.4300000000عائدات االستثمارات األجنبية المعاد استثمارها

D.4400000000دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي بوليصات التأمين

D.45001010333االيجار

B.5g040480866901263109327.5ميزان الدخل االولي االجمالي

B.5N033770776301155007921.5ميزان الدخل االولي الصافي

II.2 حساب التوزيع الثانوي للدخل  

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.5g40480866901263109327.50ميزان الدخل االولي االجمالي

B.5N33770776301155007921.50ميزان الدخل االولي الصافي

D.5059020802080474الضرائب الجارية على الدخل والثروة

D.51059020802080474ضريبة الدخل

D.5900000000ضرائب جارية أخرى

D.6100000000المساهمات االجتماعية

D.6200000000المنافع االجتماعية عدا التحويالت  االجتماعية العينية

D.7262130106029231التحويالت الجارية األخرى

B.6g038020835501239408824.5الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N031310744901131307418.5الدخل المتاح للتصرف به الصافي
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 Tabel No . ( 28 ) جدول رقم
الخدمات االجتماعية والشخصية والترفيهية - لألعوام 2000 - 2003  ( بماليين الرياالت ، باألسعار الجارية )

Social , personal and cultural services, 2000-2003 ( Million yemenie Rails ,Current Prices )
 حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به  1.4.11

استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) استخدام ( مدين) مورد ( دائن ) 
creditdebitcreditdebitcreditdebitcreditdebit

B.6g38020835501239408824.50الدخل المتاح للتصرف به االجمالي

B.6N31310744901131307418.50الدخل المتاح للتصرف به الصافي

D.800000000تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

B.8g038020835501239408824.5االدخار ، اجمالي

B.8N031310744901131307418.5االدخار، صافي

III.1 حساب رأس المال  

التغير في   التغير في  األصولالتغير في  الخصوم التغير في  األصولالتغير في  الخصوم التغير في  األصولالتغير في  الخصوم التغير في  األصول
الخصوم

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

Changes in 
Ass.

Changes in 
Liab.

B.8N031310744901131307418.5االدخار، صافي

P.5110620124001651025130اجمالي تكوين رأس المال

K.114060-10810-9060-6710-اندثار رأس المال الثابت

P.52420180-1020-1200-التغيرات في المخزون

P.5300000000صافي الحيازة من االصول الثمينة

K.200000000صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير المالية

D.900000000التحويالت الرأسمالية المستلمة

D.900000000التحويالت الرأسمالية المدفوعة

B.9(-) 28600721701078506293.50صافي االقراض (+) /االقتراض

B.10.1031310744901131307418.5التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن االدخار والتحويالت الراسمالية
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