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تمهيد
فــي إطــار ســعي المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات لضمان جودة 
العمــل اإلحصائــي داخــل الســلطنة، تــم إعــداد دليل للبيانات والمؤشــرات 
اإلحصائيــة الوطنيــة بهــدف رفــع كفــاءة االســتفادة مــن هــذه البيانــات 
كمــا   ، الجهــات  مختلــف  بيــن  تداولهــا  عمليــة  وتيســير  والمؤشــرات 
يهــدف الدليــل إلــى إزالــة أي غمــوض أو تضــارب عنــد اســتخدام البيانــات 
يــد مــن  والمؤشــرات ناجــم عــن عــدم وضوحهــا، ممــا يــؤدى إلــى مز

الثقــة فــي البيانــات والمؤشــرات الصــادرة عــن المركــز.

 مــن الــدور الــذي يؤديه المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 
ً
وانطالقــا

فــي جمــع وتنقيــح ومعالجــة وتحليــل البيانــات التي تنتجها المؤسســات 
الدليــل  هــذا  إعــداد  الضــروري  مــن  كان  الســلطنة،  داخــل  المختلفــة 
يقــة احتســابه بعــرض المعــادالت  يــف كل مؤشــر وطر ليحتــوى علــى تعر
ياضيــة الخاصــة بــه ووحــدة القيــاس، والجهــة األوليــة المنــوط بهــا  الر
يــة إصــداره وكذلــك مســتوى التغطيــة الجغرافيــة  إصــدار البيــان ودور

باإلضافــة إلــى اســتعراض أي مســتوى تفصيــل آخــر متوفــر للبيــان.

ويأتــي هــذا العــدد الخامــس مــن سلســلة "دليــل البيانــات الوطنيــة " 
 حــول عــدد مــن المؤشــرات اإلحصائيــة المندرجــة 

ً
 مفصــال

ً
ليقــدم شــرحا

يــة،  فــي قطــاع )الحســابات القوميــة( والتــي يصدرهــا المركــز بصفــة دور
يتــه  حيــث يســتعرض الدليــل أهميــة كل مؤشــر ومنهجيــة إحتســابه ودور
وغيرهــا مــن المعلومــات الوصفيــة األخــرى التــي تهــم مســتخدمي 
البيانات الراغبين في فهم إحصاءات )الحســابات القومية( ومؤشــراته. 
 
ً
جديــر بالذكــر أن الجهــة المرجعيــة فــي مؤشــرات هــذا القطــاع دوليــا

هــي شــعبة اإلحصــاء التابعــة لألمــم المتحــدة.
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مقدمة
قــام المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات بمراجعــة شــاملة لتحديــث 
أســلوب إعــداد الحســابات القوميــة ، وإعــداد حســابات أخــرى لــم تكــن 
تعــد ســابقا، نظــرا ألهميتهــا كمؤشــر يســتخدم فــي قيــاس التطــور 

االقتصــادي واإلجتماعــي للســلطنة.  
 SNA( القوميــة  للحســابات  المســتحدث  النظــام  الســلطنة  تطبــق 
Accounts National of System ( الــذي قامــت شــعبة اإلحصــاء 
التابعــة لألمــم المتحــدة باعتمــاده فــي منتصــف عــام 1993م مــن قبــل 

المجلــس االقتصــادي واإلجتماعــي لألمــم المتحــدة. 
وقــد تــم تطبيــق النظــام فــي الســلطنة على مرحلتين ، شــملت المرحلة 
األولــى إعــداد سلســلة للحســابات القوميــة للفتــرة )1980م - 0199م( 
لحســاب اإلنتــاج ، وحســاب توليــد الدخــل حســب التوصيــات الدوليــة ، 

وقــد تــم نــــــشرها فــي الكتــاب اإلحصائــي الســنوي عــام 1997م .
ــج التحديــث للمرحلــة   أمــا المرحلــة الثانيــة فبــدأت مباشــرة بعــد نشــر نتائ
األولــى . ولقــد كان لتوســع المســوح الميدانيــة التــي تــم تنفيذهــا في 
تلــك الفتــرة األثــر األكبــر فــي إعــداد وتركيــب الحســابات واإلعتمــاد علــى 
البيانــات والمنهجيــات المباشــرة بــدال مــن الطــرق غيــر المباشــرة التــي 
كانــت تســتخدم فــي بعــض األنشــطة ، حيــث تــم تحديــث منهجيــات 
األنشــطة  لبعــض  الدخــل  توليــد  وحســاب  اإلنتــاج  لحســاب  اإلعــداد 
االقتصاديــة. خــالل هــذه المرحلــة تــم تصنيــف البيانــات وترميزهــا حســب 
التصنيفــات الــواردة فــي نظــام الحســابات القوميــة، حيــث تضمــن العمل 
أيضــا تحويــل بعــض البيانــات التــي تــم جمعهــا إســتنادا إلــى مفاهيــم 
مفاهيــم  إلــى  البيانــات  قاعــدة  فــي  والمتاحــة  يــة  التجار المحاســبة 
نظــام الحســابات القوميــة، علمــا بــأن المرـكـز أســتعان بخبــراء صنــدوق 
يــن فــي عمليــات المراجعــة  النقــد الدولــي واألمــم المتحــدة وخبــراء آخر

والتحديــث . 
منــه  األول  القســم  يتنــاول   : قســمين  علــى  الدليــل  هــذا  ويحتــوي 
مفاهيــم عامــة، فــي حيــن يتنــاول القســم الثانــي البيانــات الوصفيــة 

التاليــة: للمؤشــرات بمــا فيهــا  العناصــر 
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طريقة
االحتساب

هي وصف لمنهجية احتساب 
ياضية  المؤشر والمعادالت الر

المستخدمة في حسابه .

مستوى
التفصيل 

هي مجموعة من المتغيرات 
أو العناصر التي تستخدم 
لتقسيم )تصنيف، تبويب( 

المؤشر عند الحاجة لتفاصيل 
أكثر عند نشر بياناته. 

التعريف

هو توصيف وشرح لمفهوم 
المؤشر بغية جعله أكثر وضوحا 

للمستخدمين.

الدورية 

هي المدة الزمنية لتحديث 
قيم المؤشر. 

التغطية
الجغرافية 

المقصود بها الرقعة الجغرافية 
التي يمكن تعميم قيم 

المؤشر عليها؛ فالمؤشر قد 
يكون عاما شامال للسلطنة 
وهو واقع الحال في أغلب 

المؤشرات اإلحصائية الوطنية، 
وقد يكون متوفرا على مدى 
جغرافي أصغر كالمحافظات أو 

الواليات أو غيرها.

مصدر
البيانات األولية 

يحدد هذا العنصر نوع المصدر 
الذي يتم استخدامه النتاج 

المؤشر أو انتاج البيانات 
المستخدمة  في احتسابه، مثل 
المسوح الميدانية والتعدادات 

ية . وقد  والسجالت اإلدار
تتعدد المصادر الحتساب مؤشر 
ما بتنوع وتعدد بياناته األولية 

المستخدمه في احتسابه.

اسم
 المؤشر

هو االسم الرسمي المعتمد 
في السلطنة للمؤشر

وحدة
 القياس 

هي الوحدة المستخدمة في 
قياس المؤشر.



أوال

 مفاهيم
عامة
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الحسابات القومية: 
ميكن تعريف احل�سابات القومية على اأنها عبارة عن جمموعة من املبادئ والأ�س�ص املحا�سبية والإح�سائية 

التي تقدم �سورة كاملة لالقت�ساد القومي لبلد ما ملدة معينة بجداول رقمية جامعة ميكن التنبوؤ يف �سوئها 

مب�سار القت�ساد القومي وذلك �سمن اإطار علمي متنا�سق ومتكامل .

واحل�سابات القومية تعطي �سورة رقمية جم�سدة للن�ساط القت�سادي يف جمتمع ما ب�سكل يظهر ويو�سح 

الإنتاج  قرارات  تتخذ  التي  القت�سادية  الوحدات  بني  تتم  التي  القت�سادية  واملعامالت  التدفقات  هيكل 

وال�ستثمار وال�ستهالك والدخار يف املجتمع، اأو مبعنى اآخر فان احل�سابات القومية ) اإح�ساءات الدخل 

القومي ( تهتم بقيا�ص وحتليل عنا�سر الدخل القومي واأوجه ا�ستخداماته يف الإنفاق على ال�سلع واخلدمات 

النهائية التي اأنتجت يف القت�ساد القومي لبلد ما خالل فرتة حمددة من الزمن.

الدخل القومي: 
يعرف الدخل القومي باأنه الدخل الذي يت�سمن كافة العوائد املالية املح�سلة من املن�ساآت العامة واخلا�سة، 

والأفراد، واملُوؤ�س�سات احلكومية؛ ب�سبب م�ساهمتهم يف جمموعٍة من الن�ساطات الإنتاجية داخل جمتمعهم. 

وتعد البيانات الناجتة عن ح�ساب وحتليل الدخل القومي اخلا�ص يف الدول من الأمور املهمة، ومن املمكن 

تلخي�ص اأهميتها وفقا لالآتي:

األهمية االقتصادية: تعد احل�سابات اخلا�سة يف الدخل القومي ح�سابات اجتماعية، وحتتوي على   

هذه  ُتخرب  كما  بع�سا،  بع�سها  مع  لحقا  وتت�ساوى  الوطنية،  والنفقات  القومي  الدخل  قيمة  اإجمايل 

احل�سابات عن قيم الدخل يف الدول، والناجت عن دخل الأفراد، وال�سناعات، وعمليات التجارة الدولية.

األهمية للسياسة الوطنية: هي ا�ستخدام البيانات الوطنية يف الدخل القومي، حيث ت�ساعد على   

اإعداد �سيا�سات الدول، مثل ال�سيا�سة اخلا�سة يف العمل، كما متكن من معرفة التغريات املوؤّثرة على 

وال�سناعة. وال�ستثمار،  الدخار، 

وقيمة  للدولة،  الكلي  الدخل  على  البيانات  هذه  حتتوي  حيث  االقتصادي:  للتخطيط  األهمية   

املتاحة. امل�سادر  من  الدخار  وقيمة  ال�ستهالك، 

وا�ستثمارية  اقت�ساديًة  وت�سكل مناذج  اأجل طويل  االقتصادية: هي مناذج ذات  للنماذج  األهمية   

القومي. الدخل  بيانات  ا�ستخدام  على  تعتمد 
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يف  القومي  الدخل  يف  اخلا�سة  للبيانات  القت�ساديني  الباحثني  ا�ستخدام  هي  لألبحاث:  األهمية   

وال�ستثمار،  العمال،  ت�سكل عدد  التي  البيانات  ال�ستعانة يف  القت�سادية؛ عن طريق  الأبحاث  اإعداد 

الدولة. يف  والدخار  وال�ستهالك، 

األهمية للدخل الفردّي: هي ال�ستفادة من بيانات الدخل القومي يف تو�سيح طبيعة الدخل الفردي   

الذي ي�سكل �سورة عن الرفاه القت�سادي للدول، فعندما ي�سهد معدل الدخل الفردي ارتفاعا عندها 

ترتفع قيمة الرفاه القت�سادي يف الدولة.

الدول، عن طريق  داخل  الدخل  توزيع  وكيفية  اإليرادات: هي معرفة طبيعة  توزيع  األهمية في   

ذلك  وي�ساعد  والأجور،  بالأرباح  املتعلقة  وخ�سو�سا  القومي؛  الدخل  وبيانات  باإح�ساءات  ال�ستعانة 

الدخل. توزيع  يف  الظاهرة  امل�ساواة  عدم  ملعاجلة  املنا�سبة  التدابري  اتخاذ  على  احلكومات 

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية: 
نتجت داخل حدود بلد ما خالل 

ُ
هو موؤ�سر اقت�سادي يقي�ص القيمة النقدية لإجمايل ال�سلع واخلدمات التي اأ

مدة زمنية حمددة. 

املنتجات  بع�ص  اإىل  بالإ�سافة  للبيع،  املوجهة  واخلدمات  ال�سلع  جمموع  الإجمايل  املحلي  الناجت  يقي�ص 

نتجت 
ُ
اأ اخلدمية غري ال�سوقية التي توفرها احلكومة جمانا مثل التعليم وال�سحة والأمن والدفاع، والتي 

حمددة.  زمنية  مدة  خالل  معينة  جغرافية  منطقة  حدود  داخل 

يت�سمن الناجت املحلي الإجمايل الن�ساط الإنتاجي جلميع املقيمني يف بلد ما، مبا يف ذلك ال�سركات الأجنبية 

الإنتاجي جلميع احلاملني  الن�ساط  الذي يقي�ص  الإجمايل  القومي  الناجت  البلد، بخالف  ا  العاملة يف هذ 

جلن�سية معينة بغ�ص النظر عن مكان اإقامتهم. 

ميكن قيا�ص الناجت املحلي الإجمايل انطالقا من ثالث مقاربات خمتلفة:

وتعرف  اإدراجها.  يراد  التي  الإنتاجية  الأن�سطة  لكل  امل�سافة  القيم  بجمع  ويكون  اإلنتاج:  خالل  من   

الإنتاج. عملية  يف  الو�سيطة  املدخالت  وقيمة  املبيعات  اإجمايل  بني  الفرق  اأنها  على  امل�سافة  القيمة 

احلكومي  والقطاع  وال�سركات  لالأ�سر  النهائي  ال�ستهالك  نفقات  بجمع  ويكون  اإلنفاق:  خالل  من   

والواردات(. ال�سادرات  بني  )الفرق  اخلارج  مع  املبادلت  ور�سيد  ال�ستثمار  نفقات  اإىل  بالإ�سافة 

من خالل الدخل: ويكون بجمع كل املداخيل املتولدة عن الإنتاج مثل اأجور املوظفني واأرباح ال�سركات   

وال�سرائب.
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الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )األسعار الثابتة(: 
عندما يقا�ص الناجت املحلي الإجمايل اعتمادا على الأ�سعار اجلارية فاإنه ل ي�سمح باإجراء مقارنات زمنية 

للوقوف على حقيقة تطور الإنتاج منوا اأو انخفا�سًا، وذلك ب�سبب تاأثري تغريات الأ�سعار.

ولهذا فال جترى املقارنات بني فرتات زمنية خمتلفة اإل اعتمادا على الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي، 

والذي يتم ح�سابه من خالل تعديل الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية بف�سل ا�ستخدام معامل ي�سمح 

بتحييد اأثر الأ�سعار على تطور الإنتاج. وبهذا تتابع حقيقة تطور حجم الإنتاج دون اأثر تغريات الأ�سعار.

وي�ستخدم تطور الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف جميع بلدان العامل كموؤ�سر ي�ستدل به على ال�سحة 

العامة لالقت�ساد، حيث اإن منوه دليل على خلق الرثوة وال�ستثمار وزيادة الت�سغيل، ويوؤ�سر انخفا�سه على 

العك�ص.

نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي:
 موؤ�سر اقت�سادي يقي�ص درجة التنمية القت�سادية يف بلد ما واأثرها الجتماعي، ويتم ذلك من خالل ق�سمة 

قيمة الناجت املحلي الإجمايل على عدد ال�سكان.

المقلص )%(: 
يف  الأ�سعار  لتغريات  مقيا�ص  عن  عبارة  فهو  لذا  الثابتة،  الأ�سعار  على  اجلارية  الأ�سعار  ق�سمة  ناجت  هو 

القت�ساد والت�سخم، ويحت�سب باعتباره الن�سبة املئوية للزيادة اأو النخفا�ص يف املقل�ص من �سنة اإىل اأخرى.

االنفاق على الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية: 
هو جمموع الإنفاق ال�ستهالكي النهائي اخلا�ص م�سافا اإليه الإنفاق احلكومي النهائي على ال�ستهالك ، 

بالإ�سافة اإىل التكوين الراأ�سمايل الإجمايل زائدًا ال�سادرات من ال�سلع واخلدمات ناق�سا الواردات من 

ال�سلع واخلدمات.

القيمة المضافة باالسعار الثابتة: 
وهي عن�سر  امل�سرتي(   )باأ�سعار  الو�سيط  ال�ستهالك  منها  الأ�سا�سية( مطروحا  )بالأ�سعار  الإنتاج  هي 

. القومية  اإنتاج احل�سابات  موازنة ح�ساب 
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مستلزمات االنتاج: 
هو مفهوم للح�سابات القومية يقي�ص قيمة ال�سلع واخلدمات امل�ستهلكة كمدخالت لعملية الإنتاج. 

الصادرات من السلع والخدمات: 
خدمات  انتقال  وكذلك   ، اأخرى  بلدان  يف  املقيمني  اإىل  البلد  يف  املقيمني  من  ال�سلع  ملكية  انتقال  ت�سمل 

اأخرى. بلدان  يف  املقيمني  اإىل  البلد  يف  املقيمني  املنتجني  من  مقدمة 

الواردات من السلع والخدمات: 
ت�سمل انتقال ملكية ال�سلع من املقيمني خارج البلد اإىل املقيمني يف داخله ، وكذلك انتقال خدمات مقدمة 

من املنتجني املقيمني خارج البلد اإىل املقيمني يف داخله.

تعويضات العاملين: 
هو الأجر الإجمايل ب�سوره نقدية اأو عينية والذي تدفعه املوؤ�س�سة اإىل موظف مقابل العمل الذي قام به 

املحا�سبة. فرتة  خالل 

الحساب المالي: 
مع  اللتزامات  يف  التغريات  تت�ساوى  حيث   ، خ�سوم  اأو  كاأ�سول  املالية  بالأدوات  املتعلقة  العمليات  يعالج 

العامل  القطاعي مبا يف ذلك  امل�ستوى  ولكنها تختلف على   ، الإجمايل  امل�ستوى  الأ�سول على  التغريات يف 

اخلارجي. ياأتي احل�ساب املايل يف الرتتيب الثاين بعد ح�ساب راأ�ص املال الذي يعك�ص التغريات التي حتدث 

على الأ�سول واللتزامات خالل العام حمل الدرا�سة نتيجة التعامالت بني القطاعات وتقييم الأ�سول اأو 

التي  اخلدمات  تكاليف  اأو  العمولت  القيمة  ت�سمل  ول   ، ل�ستحواذها  املدفوعة  بالقيمة  املالية  اخل�سوم 

ت�ستبعد  ، كما  التكاليف كمدفوعات مثل �سراء اخلدمات  ت�سجل هذه  اأثناء عملية ال�ستحواذ حيث  تدفع 

اأي�سا ال�سرائب على العمليات املالية حيث تعترب ال�سرائب على اخلدمات �سمن ال�سرائب على املنتجات. 

وي�سجل الفرق بني القيمة ال�سمية وقيمة الإ�سدار على اأنه فوائد متحققة خالل عمر الورقة املالية. ويعترب 

يف  هامة  اإ�سافة  متثل  والتي  الثالثي  البعد  ذات  املالية  التدفقات  جلداول  البداية  نقطة  املايل  احل�ساب 

اجلديد. النظام 
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الوساطة المالية: 
وحتليل  الأخرى  الو�ساطة  و�سركات  التاأمني  و�سركات  للبنوك  ال�سنوي  امل�سح  على  التقديرات  اعتمدت 

لالإيداع  م�سقط  و�سركة  املال  ل�سوق  العامة  والهيئة  املالية  لالأوراق  م�سقط  ل�سوق  اخلتامية  احل�سابات 

العماين. املركزي  والبنك  املالية  الأوراق  وت�سجيل 

قطاع الحكومة العامة: 
ي�سمل كافة الوحدات احلكومية بجميع م�ستوياتها ، وهي وحدات قانونية تن�ساأ بالطرق ال�سيا�سية ومتار�ص 

�سلطات ت�سريعية اأو تنفيذية اأو ق�سائية يف منطقة معينة ، والوظيفة الأ�سا�سية لهذه الوحدات هي القيام 

مب�سوؤولية تقدمي ال�سلع واخلدمات للمجتمع ككل اأو اإىل العائالت جمانًا اأو ب�سعر رمزي ، ومتول هذه ال�سلع 

باإعادة  تقوم  اإن احلكومة  كما  عليها احلكومة.  التي حت�سل  الأخرى  والدخول  ال�سرائب  واخلدمات من 

توزيع الدخل والرثوة عن طريق التحويالت. وتعمل هذه الوحدات يف جمال الإنتاج غري ال�سوقي .

القطاع العائلي: 
تعترب الأ�سرة مبثابة الوحدة التنظيمية لهذا القطاع . تعرف الأ�سرة على اأنها )جمموعة �سغرية من الأفراد 

ي�سرتكون يف معي�سة واحدة وي�ساهمون معا من دخولهم اأو ثرواتهم يف تغطية تكاليف املعي�سية وي�ستهلكون 

بع�ص ال�سلع واخلدمات ب�سورة جماعية مثل ال�سكن والطعام... الخ( ، ول يعترب خدم املنازل )الذين تدفع 

لهم الأ�سرة اأجورا مقابل خدماتهم( جزءا من هذه الأ�سرة حتى ولو كانوا يعي�سون مع الأ�سرة يف م�سكن 

واحد، حيث تعترب تكاليف املعي�سة والأكل �سمن الأجور النقدية املدفوعة لهم، اإذ اأن اخلدم ل ي�ساركون يف 

وعاء الدخل املايل لالأ�سرة، ويتبع ذلك عدم احت�ساب تكاليف معي�سة هوؤلء اخلدم �سمن ا�ستهالك الأ�سرة 

التي يعملون لديها ، وبالتايل فاإنهم يعاملون كاأ�سر م�ستقلة. ويدخل يف اإعداد هذه الوحدات اأفراد الأ�سرة 

اأخرى مثل املر�سى الذين يبقون يف امل�ست�سفيات ملدة طويلة ، كذلك الذين  الذين يعي�سون يف موؤ�س�سات 

يعي�سون يف حمالت واأماكن العبادة اأو يف ال�سجون ملدة طويلة وكذلك الأفراد من كبار ال�سن الذين يعي�سون 

يف بيوت العجزة حيث تعترب عائلة موؤ�س�سية 

قطاع الهيئات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم العائالت: 
اأن ت�سبح  ال�سلع واخلدمات ول مينكها مركزها من  انتاج  اأو اجتماعية تن�ساأ بغر�ص  هي كيانات قانونية 

اأو متولها. اأو ت�سيطر عليها  اأو غري ذلك من الك�سب املادي للموؤ�س�سات التي تن�سئها  اأو ربح  م�سدر دخل 
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األصول الثابتة غير الملموسة: 
اأو  الأدبية  والأ�سول  والرتفيه،  الكمبيوتر،  وبرامج  املعادن،  عن  التنقيب  مثل  مالية  غري  ثابتة  اأ�سول  هي 

عام. من  لأكرث  ا�ستخدامها  املزمع  الفنية، 

األصول الثابتة الملموسة: 
هي اأ�سول غري مالية تتكون من امل�ساكن واملباين والهياكل الأخرى والآلت واملعدات والأ�سول امل�سقولة.



ثانيا:

البيانات الوصفية 
لمؤشرات الحسابات 

القومية 
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الناتج المحلي بسعر السوق باألسعار الجارية

التعريف:
القيمة اإلجمالية للسلع والخدمات 

المنتجة داخل البلد )إجمالي 
 المواد الخام 

ً
اإلنتاج( ناقصا

والسلع والخدمات األخرى التي 
تم استهالكها أثناء عملية اإلنتاج 
 صافي 

ً
)االستهالك الوسيط( زائدا

الضرائب غير المباشرة على اإلنتاج 
والواردات خالل فترة محددة عادة 

ما تكون سنة واحدة

طريقة االحتساب

مجموع القيم المضافة 
لكافة المنتجين المقيمين 

+ صافي الضرائب غير 
المباشرة على اإلنتاج 

والواردات

وحدة القياس

 مليون لاير عماني

التغطية الجغرافية

 إجمالي السلطنة

مستوى التفصيل

حسب نوع النشاط 
االقتصادي

الدورية

ربع سنوي - سنوي

مصدر
البيانات األولية

المركز الوطني 
لإلحصاء والمعلومات
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التعريف:
البند الموازن في حساب اإلنتاج  
لألنشطة النفطية ، وهو يقيس 

القيمة التي تنشأ عن اإلنتاج وتعرف 
 
ً
بأنها مجموع المخرجات مطروحا

منها قيمة االستهالك الوسيط قبل 
طرح استهالك األصول الثابتة

طريقة االحتساب

القيمة المضافة = 
اإلنتاج - االستهالك 

الوسيط

وحدة القياس

 مليون لاير عماني

التغطية الجغرافية

 إجمالي السلطنة

مستوى التفصيل

النفط الخام، الغاز 
الطبيعي

الدورية

ربع سنوي - سنوي

مصدر
البيانات األولية

المركز الوطني 
لإلحصاء والمعلومات

إجمالي قمية األنشطة النفطية باألسعار الجارية
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التعريف:
البند الموازن في حساب اإلنتاج  

لألنشطة  غيرالنفطية ، وهو يقيس 
القيمة التي تنشأ عن اإلنتاج وتعرف 

 
ً
بأنها مجموع المخرجات مطروحا

منها قيمة االستهالك الوسيط قبل 
طرح استهالك األصول الثابتة

طريقة االحتساب

مجموع القيم المضافة 
لألنشطة غير النفطية

وحدة القياس

 مليون لاير عماني

التغطية الجغرافية

 إجمالي السلطنة

مستوى التفصيل

الزراعة واألسماك، 
األنشطة الصناعية، 
األنشطة الخدمية

الدورية

ربع سنوي - سنوي

مصدر
البيانات األولية

المركز الوطني 
لإلحصاء والمعلومات

إجمالي قيمة األنشطة غير النفطية باألسعار الجارية
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التعريف:
هي عبارة عن قياس غير مباشر 
لقيمة الخدمات التي يقدمها 

الوسطاء الماليون وتقدر بصافي 
الفوائد المستلمة من المقترضين 

ين والمدفوعة للمدخر

طريقة االحتساب

خدمات الوساطة المقدرة 
بطريقة غير مباشرة = الفوائد 
البنكية المستلمة - الفوائد 

البنكية المدفوعة

وحدة القياس

 مليون لاير عماني

التغطية الجغرافية

 إجمالي السلطنة

مستوى التفصيل

-

الدورية

ربع سنوي - سنوي

مصدر
البيانات األولية

المركز الوطني 
لإلحصاء والمعلومات

خدمات الوساطة  المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة
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التعريف:
 القيمة اإلجمالية للسلع والخدمات 

المنتجة داخل البلد )إجمالي 
 مواد الخام والسلع 

ً
اإلنتاج( ناقصا

والخدمات األخرى التي تم 
استهالكها أثناء عملية اإلنتاج 

)االستهالك الوسيط( خالل فترة 
محددة عادة ما تكون سنة واحدة

طريقة االحتساب

مجموع القيم المضافة 
لكافة المنتجين 

المقيمين.

وحدة القياس

 مليون لاير عماني

التغطية الجغرافية

 إجمالي السلطنة

مستوى التفصيل

-

الدورية

ربع سنوي - سنوي

مصدر
البيانات األولية

المركز الوطني 
لإلحصاء والمعلومات

الناتج المحلي بسعر األساس
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التعريف:
 يمثل التكوين الرأسمالي الثابت 

قيمة الواردات من اآلالت والمعدات 
وقيمة البناء والتشييد في 

االقتصاد ، ويضاف إلى ذلك التكوين 
الرأسمالي غير الملموس ، وهو 
تقدير لقيمة خدمات المسوحات 

والتنقيب عن النفط والغاز

طريقة االحتساب

التكوين الراسمالي=التكوين 
الراسمالي )لالنشاءات 

والتشييد واالالت والمعدات 
واألصول غير الملموسة(

وحدة القياس

 مليون لاير عماني

التغطية الجغرافية

 إجمالي السلطنة

مستوى التفصيل

حسب القطاع ) نفطي، غير  
نفطي( حسب القطاعات 

المؤسسية، حسب 
األنشطة االقتصادية

الدورية

سنوي

مصدر
البيانات األولية

المركز الوطني 
لإلحصاء والمعلومات

االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي  باألسعار الجارية : إجمالي التكوين 
الرأس مالي الثابت 
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التعريف:
القيمة الكلية لمجموع اإلنفاق على 

السلع االستهالكية والخدمات 
الفردية والجماعية الذي تنفقه 

األسر المعيشية المقيمة 
والمؤسسات التي ال تهدف إلى 

الربح )المقيمة( وتخدم األسر 
المعيشية ووحدات الحكومة العامة

طريقة االحتساب

إجمالي االستهالك النهائي 
= االستهالك النهائي 
األسري + االستهالك 

الحكومي

وحدة القياس

 مليون لاير عماني

التغطية الجغرافية

 إجمالي السلطنة

مستوى التفصيل

أسري - حكومي - 
الهيئات التي التهدف 

إلى الربح.

الدورية

سنوي

مصدر
البيانات األولية

وزارة الماليه - المركز 
الوطني لإلحصاء 

والمعلومات.

االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي  باألسعار الجارية: اإلستهالك 
النهائي
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التعريف:
تشمل انتقال ملكية السلع من 

المقيمين في البلد إلى المقيمين 
في بلدان أخرى والعكس وكذلك 

انتقال خدمات مقدمة من المنتجين 
المقيمين في البلد إلى المقيمين 

في بلدان أخرى والعكس

طريقة االحتساب

صافي الصادرات من السلع 
والخدمات = الصادرات من 

السلع والخدمات - الواردات 
من السلع والخدمات

وحدة القياس

 مليون لاير عماني

التغطية الجغرافية

 إجمالي السلطنة

مستوى التفصيل

-

الدورية

سنوي

مصدر
البيانات األولية

البنك المركزي 
الُعماني - المركز 
الوطني لإلحصاء 

والمعلومات

االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي  باألسعار الجارية : صافي الصادرات 
من السلع والخدمات



2525 دليل المؤشرات الوطنية مؤشرات الحسابات القومية

التعريف:
القيمة الكلية لمجموع اإلنفاق على 

السلع االستهالكية والخدمات 
الفردية والجماعية الذي تنفقه 

األسر المعيشية المقيمة 
والمؤسسات التي ال تهدف إلى 

الربح )المقيمة( وتخدم األسر 
المعيشية ووحدات الحكومة العامة

طريقة االحتساب

اإلدخار= الناتج المحلي 
اإلجمالي - االستهالك 

النهائي الفعلي

وحدة القياس

 مليون لاير عماني

التغطية الجغرافية

 إجمالي السلطنة

مستوى التفصيل

-

الدورية

سنوي

مصدر
البيانات األولية

المركز الوطني 
لإلحصاء والمعلومات

اإلدخار المحلي اإلجمالي
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التعريف:
مؤشر يقيس قيمة االدخار القومي 

اإلجمالي

طريقة االحتساب

االدخار القومي اإلجمالي= 
االدخار المحلي اإلجمالي + 

صافي الدخل األولي من العالم 
الخارجي + صافي التحويالت من 

العالم الخارجي

وحدة القياس

 مليون لاير عماني

التغطية الجغرافية

 إجمالي السلطنة

مستوى التفصيل

-

الدورية

سنوي

مصدر
البيانات األولية

البنك المركزي 
العماني - المركز 
الوطني لإلحصاء 

والمعلومات

اإلدخار القومي اإلجمالي
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التعريف:
يساوي الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق 

 Netصافي الدخل األولي من الخارج 
ً
زائدا

Primary Income )NY( ويغطي الدخل 
األولي من الخارج األتي :-

أ- تحويالت األرباح.
 ب- دخل االستثمار )الفوائد، أرباح األسهم... 
الخ( المدفوعة بواسطة وحدة غير مقيمة 
إلى وحده مقيمة . الوحدة المقيمة هي 

وحدة لها مركز مصالح اقتصادية في البالد ، 
وعادة تعتبر الوحدة لها مركز مصالح اقتصادية 
إذا كانت مرتبطة بنشاط اقتصادي لعام واحد 

على األقل.

طريقة االحتساب

إجمالي الدخل القومي=   
الناتج المحلي اإلجمالي بسعر 

السوق + صافي الدخل 
األولي من الخارج

وحدة القياس

 مليون لاير عماني

التغطية الجغرافية

 إجمالي السلطنة

مستوى التفصيل

-

الدورية

سنوي

مصدر
البيانات األولية

البنك المركزي 
الُعماني - المركز 
الوطني لإلحصاء 

والمعلومات

إجمالي الدخل القومي
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التعريف:
يساوي الناتج القومي اإلجمالي بسعر 

السوق زائدا صافي التحويالت الجارية
 )Net Current Transfers )NCT
. يقيس هذا المؤشر إجمالي الدخل 
المتاح للسكان من أجل االستهالك 

النهائي )أي ما يستخدم لالستهالك 
النهائي اإلجمالي ، وإجمالي التكوين 

الرأسمالي، وصافي الصادرات من 
السلع والخدمات ، وصافي الدخل 

ية( األولي من الخارج ، والتحويالت الجار

طريقة االحتساب

إجمالي الدخل القومي 
المتاح = الناتج القومي 

اإلجمالي بسعر السوق + 
ية. صافي التحويالت الجار

وحدة القياس

 مليون لاير عماني

التغطية الجغرافية

 إجمالي السلطنة

مستوى التفصيل

-

الدورية

سنوي

مصدر
البيانات األولية

البنك المركزي 
الُعماني - المركز 
الوطني لإلحصاء 

والمعلومات

إجمالي الدخل القومي المتاح
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التعريف:
مؤشر يركز على التغير في الكميات 

المنتجة من السلع في االقتصاد 
المحلى بعد استبعاد تأثير التغير في 
أسعار تلك السلع والخدمات حيث 
يتم استخدام أسعار مثبته عند 

مستويات أسعار سنوات سابقة 
في تقييم أسعار السلع والخدمات 
المنتجة في االقتصاد المحلى في 

السنوات الحالية ، وبذلك نتوصل إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 

الثابتة )الحقيقي(

طريقة االحتساب

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
الثابتة = الناتج المحلي اإلجمالي 
 على 

ً
باألسعار الجارية مقسوما

مخفض الناتج المحلي اإلجمالي 
 في 100.

ً
مضروبا

وحدة القياس

 مليون لاير عماني

التغطية الجغرافية

 إجمالي السلطنة

مستوى التفصيل

حسب نوع النشاط 
االقتصادي

الدورية

ربع سنوي - سنوي 

مصدر
البيانات األولية

المركز الوطني 
لإلحصاء والمعلومات

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابته )أساس 2010(
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التعريف:
هو الحساب األول في سلسلة 

ية ، ويبرز هذا الحساب  الحسابات الجار
القيمة المضافة كبند توازن ، ويعرض 

القيمة المضافة اجمالية وصافية 
بعد خصم اإلهالك ، ويعد هذا 

الحساب لكافة الوحدات التنظيمية 
في قطاعات االقتصاد القومي ، 

كما يعد للمنشآت والصناعات

طريقة االحتساب

حساب اإلنتاج = مجموع 
القيم لمضافة لجميع 

األنشطة االقتصادية

وحدة القياس

 مليون لاير عماني

التغطية الجغرافية

 إجمالي السلطنة

مستوى التفصيل

حسب نوع النشاط 
االقتصادي

الدورية

سنوي

مصدر
البيانات األولية

المركز الوطني 
لإلحصاء والمعلومات

حساب اإلنتاج



3131 دليل المؤشرات الوطنية مؤشرات الحسابات القومية

التعريف:
 يعتبر األساس الذي تستخدمه 

ين العرض واالستخدام ، يبين  مواز
فيه مجموع الموارد لالقتصاد ككل 

لمجموعات المنتجات من حيث اإلنتاج 
والمستوردات كموارد ، وفي 
الجانب اآلخر يوضح هذا الحساب 

االستخدامات من السلع والخدمات 
في شكل استهالك وسيط 

، واستهالك نهائي ، وتكوين 
رأسمالي إجمالي والصادرات

طريقة االحتساب
جانب الموارد = قيمة اإلنتاج المحلي 

+ الواردات من السلع والخدمات.
جانب االستخدام = اإلستهالك 

النهائي + التكوين الراسمال الثابت+ 
الصادرات من السلع والخدمات+ 
مستلزمات اإلنتاج + التغير في 

المخزون.

وحدة القياس

 مليون لاير عماني

التغطية الجغرافية

 إجمالي السلطنة

مستوى التفصيل

الموارد االستخدامات

الدورية

سنوي

مصدر
البيانات األولية

المركز الوطني 
لإلحصاء والمعلومات

حساب السلع والخدمات باألسعار الجارية
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التعريف:
يشتمل  على تحويالت األرباح ودخل 
اإلستثمار )الفوائد، أرباح األسهم 
...إلخ( المدفوعة بواسطة وحدة 
غير مقيمة إلى وحدة مقيمة، 

وتعرف الوحدة المقيمة على أنها 
شخص لديه مركز مصالح إقتصادية 

في البالد ومرتبط بنشاط إقتصادي 
لعام واحد على األقل

طريقة االحتساب

الدخل األولي من العالم 
الخارجي = تحويالت األرباح + 

دخل االستثمار )الفوائد ، أرباح 
األسهم ..(

وحدة القياس

 مليون لاير عماني

التغطية الجغرافية

 إجمالي السلطنة

مستوى التفصيل

-

الدورية

سنوي

مصدر
البيانات األولية

البنك المركزي 
العماني – المركز 
الوطني لإلحصاء 

والمعلومات.

صافي الدخل األولي من العالم الخارجي
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التعريف:
 هي عبارة عن صافي التحويالت 

من وحدات مقيمة إلى وحدات غير 
مقيمة والعكس

طريقة االحتساب

صافي التحويالت من 
العالم الخارجي = التحويالت 

المستلمة - التحويالت 
المدفوعة

وحدة القياس

 مليون لاير عماني

التغطية الجغرافية

 إجمالي السلطنة

مستوى التفصيل

-

الدورية

سنوي

مصدر
البيانات األولية

البنك المركزي 
العماني

صافي التحويالت من العالم الخارجي
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التعريف:
 مؤشر يقيس نسبة اإلدخار المحلي 

من إجمالي الناتج المحلي

طريقة االحتساب

حسب عن طريق 
قسمة اإلدخار المحلي 

على الناتج المحلي 
اإلجمالي.

وحدة القياس

نسبة

التغطية الجغرافية

 إجمالي السلطنة

مستوى التفصيل

-

الدورية

سنوي

مصدر
البيانات األولية

المركز الوطني 
لإلحصاء والمعلومات

نسبة اإلدخار المحلي إلى إجمالي الناتج المحلي
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التعريف:
مؤشر يقيس نسبة اإلدخار القومي 

من إجمالي الناتج المحلي

طريقة االحتساب

يحسب عن طريق 
قسمة اإلدخار القومي 

على الناتج المحلي 
اإلجمالي

وحدة القياس

 مليون لاير عماني

التغطية الجغرافية

 إجمالي السلطنة

مستوى التفصيل

-

الدورية

سنوي

مصدر
البيانات األولية

المركز الوطني 
لإلحصاء والمعلومات

نسبة اإلدخار القومي إلى إجمالي الناتج المحلي
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المصادر

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، نشرة الحسابات القومية 12017

2OCED: https://stats.oecd.org/glossary/index.htm

3EUROSTAT: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Thematic_glossaries

4UN:http://data.un.org/Glossary.aspx?q=Is+the+statement+of+net+transfers+
from+resident+units+to+non-resident+units+and+vice+versa




