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CHAPTER  FIFTEEN

NATIONAL  ACCOUNTS

     This chapter includes the final results of   economic 

indicators estimates in the S.A.R, namely production 

consumption and accumulation for the years 2000‐2015

    The estimates of national accounts in the S.A.R. passed 

through many stages, various local and international 

authorities had estimated the national income for many 

years, by different methods before the establishment of 

the CBS in 1968 .             

 
     In 1970, the CBS  re‐evaluate the estimates for the years 

1953‐1969 according to basis of UN national accounts 

system for 1953, at 1963 prices . 

     In 1980, the UN new system for National Accounts for 

1968, was used in preparing an estimating series for 1963‐

1979 indicators at both current and constant prices at 1975 

prices.                 

     Later, 2000 was considered as base year, and National 

accounts data series was updated for the years (2000‐

2015)  according with the system of national accounts 

1993.

     For prepairing income series estimates for 

2000‐2015 the international standard industrial 
classification (ISIC) of all economic activities was 
adopted. revision (3) issued by united nations in 1991 
which divides the economic activities as the follow:

1‐ Agriculture, hunting, forestry and fishing.    

2‐Manufacturing,mining and quarrying,(Extractive

   industries,manufacturing industries,electricity, 

   and water).

3‐ Construction.

4‐ Wholesale and retail trade,restaurants and hotels.

5‐ Transport, communication and storage.

6‐ Finance, insurance, real estate and business services.

7‐ Community and personal services.

8‐ Government services.

9‐ The non‐profit institutions serving 

    households sector.

   We state below the most important concepts & 
definitions of each indicator related to these accounts .
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a- Gross output in producer price:

  The value of goods and services produced during 
the accounting period, including work in progress and 
products for use on own account, on the basis of 
producers value, that is the market value at the 
producer. (farm price for agricultural production, and 
factory prices for the industrial production).    

b- Intermediate Consumption:
  The value of non durable consumer goods and 
services used in the production including repair and 
maintenance of capital assets. 

c- Gross Domestic Product or (gross value added), it 
is two kinds:

   Gross domestic product at market price which 
represents domestic product at producer's price less 
the value of intermediate consumption, and gross 
domestic product at factor costs which represents 
value of gross product at market price less net indirect 
taxes.

d- Capital consumption :

   It is apart of fixed assets value used up during the 
period of account.

e-  Net domestic product or "Net value added":   

   Net domestic product at market price represents 
gross domestic product at market price less 
consumption of fixed capital. 
Net product at factor cost represents net domestic 
product less net indirect taxes.

h-  Indirect Taxes:
   Taxes imposed on producers in respect of  
production, distribution, purchase or use of goods and 
services which is added to production costs. It 
includes duties on imports, exports & taxes on 
products and production.

   The indicators of GDP has been estimated by 
production approache and by expenditure approache. 
Stated below the main statistical sources used in 
preparing the estimates:

a- Agricultural Sector:

 -Statistical Abstract of the Ministry of
  agriculture which includes data on animal
  and plant production. 

 -Reports of general establishment for 
  cotton ginning and marketing.
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 b- Industrial Sector:

 -Annual reports of public sector institutions
  which  include the major part of industrial 
  production in the "field of mining and 
  quarrying, manufacturing, water & electricity".

 -Reports of general establishment for 
  tobacco.

 -Industry surveys results.

 c- Construction Sector:

 -Construction sample survey in both private
  and cooperative sector for estimating
  production value in construction sector.

 -Annual statements for development
  expenditure in the country.

 d-  wholesale and Retail trade, restaurants and 
hotels:

 -Annual reports of interior trade 
  establishments.

 -Foreign Trade Statistics.

 
 -Annual Trade issued by Ministry of
 economic and Ministry of tourism.

 e-
Transport, communication & storage sector:

  -Vehicles sample survey.

  -Reports of Ministry of Transport. 

 f- Finance, Insurance, Real Estates and Business 
services:

  -Final accounts for public banks.

 
 -Questionnaires relating to income calculation
  in bank and private & public insurance
 sectors.

 g- Government Services:

 -State actual budgets and municipalities budgets 

 

A set of tables is prepared (including percentages), 
reflecting sectors structure in respect of gross income 
account a simplified method representing the tables 
and facialitating comparisons among through following 
the development occuring from year to year.
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الفصـــــــــــل الخامس عشــــــــــر

ـــة  ــات الــقـــــومــ الـحـســا

ـة لتقـديرات       يتضمن هـذا الفصـل النتـائج النهائ

ة السورة من   الجمهورة الع ة  ات االقتصاد المؤ

م لألعوام 2000‐2015. إنتاج واستهالك وترا

   القطـــر العر ــة  ات القوم      مـــرت تقــديرات الحسا

ة  ث قامت جهات محل ـدة ح مراحل عــد السوري 

 عام  ل إحداث المكتب المركزي لإلحصاء  ة  ق ودول

 لسنوات  عـــداد تقـــديرات الـدخـل القـــو 1968، ب

متعددة وفق طرائق مختلفة.

1970 قام المكتب المركزي لإلحصـاء   عام ث       ح

م تقديرات السنوات 1953‐1969، وفق  عادة تقي ب

ة لألمم المتحدة لعام  ات القوم أسس نظام الحسا

أسعار 1963.  1953

ات  ــد للحسا  عام 1980 تم اعتماد النظـــام الجـــد      و

 إعداد سلسلة  ة لألمم المتحدة لعام 1968،  القوم

أسعار عام  ات األعوام 1963ـ1979   تقدير لمؤ

.1975

2000 سنة أساس، وتم  ار عام     و الحقا تم اعت

ة لألعوام  ات القوم انات الحسا ث سلسلة ب تحد

ات   مع تطبيق نظام الحسا ما يتما  (2000‐2015)

ة لعام 1993 . القوم

 اعــداد تقـــديرات سلسلـــــة الدخل       هذا و قد اتبع 

 الموحد لجميع  ف الصنا 2015‐2000 التص

ة " التنقيح الثالث " الصادر عن  شطة االقتصاد األ

شطة  قسم األ  عام 1991 والذي  األمم المتحدة 

: ة إ االقتصاد

د االسماك.  د ، الحراجة وص 1ـ الزراعة ،الص

 وتتضمن (الصناعات 2ـ الصناعة ،التعدين والتحج

اء  ه ة ‐ ال ل ة ـ الصناعات التح  اإلستخراج

 والماء).

ـد. ـنــاء و الــتــش 3‐ الـ

4ـ تجــــارة الجملـــة و المفرق و المطـــاعم و الفنادق.

ن. 5‐ النقـــــل و المواصـــــالت و التخ

 والعقارات وخدمات األعمال. 6ـ خدمات المال والتأم

ة. 7ـ خدمات المجتمع والخدمات الشخص

ـــة. 8‐ الخـــدمات  الحـــكوم

   تخدم قطاع األ ــح ال  هادفة لل 9‐المؤسسات الغ

ة. ش المع

   ونـورد فـيمـا يلـي أهم المفـاهـيـم و الـتعـاريف المتعلقة 
بكل مؤشر من مؤشرات هذه الحسابات:
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اإلنتاج اإلجمالي بسعر المنتج:   آ - 

   وهو عبارة عن قيمة الســـلع و الخـــدمات التي تم 
إنتاجها في الفتـــرة المحـاسبية شاملـــة اإلنتـــاج غير 

التـــام و المنتجـــات لإلستخدام الــــذاتي على أساس قيمة 
المنتج أي القيمــة السوقية في المنشأة المنتجـة   (أسعار 

باب المزرعــة لإلنتاج الــــزراعي و أسعــار باب 
المصنع بالنسبة لإلنتاج الصنـــــاعي).

اإلستهالك الـــوسيط: ب -
   وهو قيمة السلع غير المعمـــرة و الخــدمات 

المستخــدمة في اإلنتـاج بمـا في ذلك تصلــيح           
وصيانــة الموجـــــودات الرأسمالية.

الناتج المحلي اإلجمالي (أو القيمة المضافة اإلجمالية) 
وهو نوعان:

جـ -

   الناتج المحلي اإلجمالي بسعرالســوق ويساوي قيمة 
اإلنتاج المحلي بسعر المنتج مطروحاً منه اإلستهالك 
الوسيط، أما الناتج المحلي اإلجمالي بتكلفـــة عوامل 

اإلنتــــاج فيساوي قيمـــة الناتج اإلجمــــالي بسعر السوق 
مطروحاً منه صافي الضرائب غير المباشرة.

اهتالك رأس المــال:  د -

  وهو ذلك الجزء من قيمة األصــول الثابتـــة الذي تم 
استهالكـــه خــــالل الفترة المحاسبية.

النـاتج المحلي الصافي أو " القيمة المضافة الصافية ":
هــ -

  النـــاتج المحــلي الصــافي بسعر السوق يساوي قيمــة 
الناتـــج المحلي اإلجمـــالي بسعر الســـوق مطروحــاً 
منــه اهتالك رأس المـــال الثابت أمـــا الناتج الصافي 

بتكلفـــة عـــوامــل اإلنتــاج يساوي الناتج المحلي 
الصـــافي بسعر الســـوق ناقصــاً صــــافي الـــضرائب 

غير المباشرة.

الضرائب غير المباشرة: و -
  وهي الضرائب المفروضة على المنتجين فيمـــا يتعـــلق 

باإلنتــاج و التــوزيع و الشراء و استخــدام السلع و 
الخــدمات التي تحمـــل عـادة على تـكاليف اإلنتــــــاج و 

تشمـــل الرسوم عــــلى الواردات والصادرات والضرائب 
على االنتاج والمنتجات.

    هــذا و قـــد تم حساب مؤشرات الناتج المحلي 
اإلجمالي بطريقة اإلنتاج، و بطريقة اإلنفاق.

ونبيــن فيـما يلــي أهــم المصــادر اإلحصائيــة 
المستخدمــة فـي إعداد التقديرات:

قــطـــاع الـــزراعــــة: آ-
ـ المجموعة اإلحصائية لوزارة الزراعة التي تتضمن 

بيانات عن اإلنتاج النباتي والحيواني. والمسوحات التي 
ينفذها المكتب المركزي لإلحصاء.

ـ تقارير المؤسسة العامة لحلج وتسويق االقطان.
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قــطـــاع الـصــنـاعـــــة: ب -

ـ التقارير السنوية لمؤسسات القطاع العام والتي تشمل 
القسم االعظم من اإلنتاج الصناعي فـي القطر فـي نطـاق 
الصنـاعـات " اإلستخراجيـة و الصناعـات التحويليــة و 

المـاء و الكهربـاء ".

ـ تـقـاريـر الـمـؤسـسـة العـامـة للـتـبــغ.

ـ نتائج المسح الصناعي للقطاع الخاص.

قطـــاع البنــاء و التشييد: جـ -
ـ بحث عينة البناء في القطاعين الخاص والتعاوني

  لتقدير قيمة اإلنتاج في قطاع البناء.

ـ البيانات السنوية لإلنفاق اإلنمائي في القطر.

تجــارة الجملــة والمفرق و المطــاعم والفنادق: د -

- التقارير السنوية لمؤسسات التجارة الداخلية.

- إحـصــاءات الــتـجـــارة الــخـــارجـيـــــة.

ـ الـتـقـاريـر السـنويـة الـصـادرة عــن وزارة االقتصاد 
والتجارة ووزارة السياحة.

قــطاع الـنـقــل و االتصاالت و الـتـخزيـن: هـ -

 - بـحــث عـيـنــة الـسـيـــارات.

 - تـقــاريـــــر وزارة الـنـقـــــل.

الـمال والـتأميـن والعقـــارات وخـــدمات األعمال: و-

ـ الحسابات الختاميـة للمصارف العامة.

ـ االستمارات الخــاصة بحساب الـــدخل فـــــي القطاع 
المصرفي وقطاع التامين العام والخاص.

الــخــــدمــــات الـحــكـومـيــــة: ز-

ـ الميزانيات الفعلية للـدولـة و ميزانيـات البلديات.

هـــــذا و قــــد تم إعـــداد مجمـــوعـــة مــن الجــداول 
(تتضمن النسب المئوية)، التي تعكس تركيب القطاعات 
بالنسبة إلجمالي حسابات الدخل كطريقة مبسطة لعرض 
الجداول وتسهيالً للمقارنة بين القطاعات وتمكيناً للباحث 

من متابعة التطور الحاصل بين سنة وأخرى.


