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تصدير
يعّد نظام احلســـابات القومية لعام ٢٠٠٨ إطارًا إحصائيًا يوفر جمموعة شـــاملة ومتســـقة ومرنة من احلســـابات االقتصادية 
الكليـــة ألغـــراض وضع السياســـات والتحليـــل والبحث. وجيري إعداده وإصـــداره حتت رعاية األمـــم املتحدة واملفوضية 
األوروبيـــة، ومنظمـــة التعاون والتنمية يف امليـــدان االقتصادي، وصندوق النقد الدويل، وجمموعـــة البنك الدويل. وهو ميثل 
اســـتكماًال، صدر به تكليف من اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة يف عام ٢٠٠٣، لنظام احلســـابات القومية لعام ١٩٩٣، 
الذي ُأعّد يف إطار املســـؤولية املشـــتركة لنفس املؤسسات اخلمس. ويبني نظام احلسابات القومية لعام ٢٠٠٨، كغريه من 
اإلصدارات الســـابقة، االحتياجات املتغرية ملســـتخدميه، والتطورات اجلديدة اليت تشهدها البيئة االقتصادية، وأوجه التقدم 

يف البحث املنهجي.
وتوّلى إدارة وتنسيق العمل فريق عامل يتألف من ممثلني عن كل مؤسسة من مؤسساتنا. كما وردت مسامهات قّيمة من 
املكاتب اإلحصائية واملصارف املركزية الوطنية من بلدان يف مجيع أحناء العامل. وأجرت أفرقة للخرباء حبوثًا بشأن املسائل 
قيد االستعراض. وأُنشئ فريق خرباء استشاري من أجل عرض آراء اخلرباء من طائفة متنوعة من البلدان. وخالل أعمال 
االســـتكمال، ُنشـــرت التوصيات والنصوص املحدثة يف موقع شـــعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة على شـــبكة اإلنترنت 

لتكون مفتوحة للتعليقات الواردة من مجيع أحناء العامل، ولتتحقق بالتايل الشفافية الكاملة يف العملية.
والغـــرض مـــن نظام احلســـابات القومية لعـــام ٢٠٠٨ أن يكون متاحًا لالســـتخدام يف مجيع البلدان، فهـــو مصّمم ملواءمة 
احتياجات البلدان يف خمتلف مراحل التنمية االقتصادية. كما يوفر إطارًا جامعًا للمعايري اخلاصة مبيادين أخرى لإلحصاءات 

االقتصادية، ميسرًا التكامل بني تلك الُنُظم اإلحصائية من أجل حتقيق االتساق مع احلسابات القومية.
واعتمدت اللجنة اإلحصائية باإلمجاع، يف دورهتا األربعني، نظام احلسابات القومية لعام ٢٠٠٨ باعتباره املعيار اإلحصائي 
الدويل للحســـابات القومية. ونشـــجع كل البلدان على جتميع حســـاباهتا القومية وتقدمي التقارير بشـــأهنا استنادًا إىل نظام 

احلسابات القومية لعام ٢٠٠٨ يف أقرب وقت ممكن.
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 مقدمة 
 جدول المحتويات 

 قائمة الجداول
 قائمة األشكال

 تمهيد
 قائمة االختصارات والمترادفات

 مقدمة :الفصل األول
 منظور عام  :الفصل الثاني
  والتدفقات والقواعد المحاسبيةالمخزونات  :الفصل الثالث
 الوحدات والقطاعات المؤسسية  :الفصل الرابع

 والصناعاتالمؤسسات والمنشآت   :الفصل الخامس
 حساب اإلنتاج  :الفصل السادس

  ملحق الفصل السادس فصل قيمة التخزين عن أرباح وخسائر االقتناء
 ابات توزيع الدخلحس  :الفصل السابع
 إعادة توزيع حسابات الدخل  :الفصل الثامن
 حساب الدخلاستخدام   :الفصل التاسع
 حساب رأس المال  :الفصل العاشر

 الحساب المالي  :الفصل الحادي عشر
 التغيرات األخرى في حسابات األصول  :الفصل الثاني عشر
  العموميةالميزانية  :الفصل الثالث عشر

  والخدماتوحساب السلع واالستخدام العرضجداول   : عشرالفصل الرابع
 واألحجاممقاييس األسعار   :الفصل الخامس عشر
 تلخيص ودمج الحسابات  :الفصل السادس عشر
 قضايا متعددة الجوانب وقضايا خاصة  :الفصل السابع عشر
 إعداد وتقديم الحسابات  :الفصل الثامن عشر
 الت اليد العاملةالسكان ومدخ  :الفصل التاسع عشر
 خدمات رأس المال والحسابات القومية  :الفصل العشرون

 قياس نشاط الشرآة  :الفصل الحادي والعشرون
 الحكومة العامة والقطاعات العامة  :الفصل الثاني والعشرون
 المؤسسات غير الهادفة للربح  :الفصل الثالث والعشرون
 يةاألسر المعيشقطاع   :الفصل الرابع والعشرون

 الجوانب غير الرسمية من االقتصاد  :الفصل الخامس والعشرون
 حسابات بقية العالم ورابط لميزانية المدفوعات  :الفصل السادس والعشرون
 روابط لإلحصاءات النقدية وتدفق األموال  :الفصل السابع والعشرون
 أخرىفات ومصفوالمخرجات وجداول و تحليل جدول المدخالت   :الفصل الثامن والعشرون
 الحسابات التابعة واالمتدادات األخرى  :الفصل التاسع والعشرون

  .التدرجات لنظام الحسابات القومية والرموز المرتبطة به/ تصنيف التسلسالت الهرمية  :1ملحق 
 تتابع الحسابات :2ملحق 
 1993 لسنة بنظام الحسابات القوميةالتغيرات مقارنة  :3ملحق 
 خطة البحث :4ملحق 
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 جدول المحتويات
 قائمة الجداول
 قائمة األشكال

 تمهيد
 قائمة االختصارات والمترادفات

 مقدمةالفصل األول 
 .  ما هو نظام الحسابات القومية-أ
 نظام الحسابات القوميةالعناصر المفاهيمية ل -ب
  األنشطة والمعامالت -1
 ةقطاعات االقتصاد المؤسسي  -2
 الحسابات وأنشطتها االقتصادية المصاحبة -3

 حساب السلع والخدمات
 تتابع الحسابات

 الحسابات الجارية
 حسابات التراآم

 الميزانيات العمومية
 حسابات أخرى لنظام الحسابات القومية

  واالستخدامالعرضجداول 
 األحجامالحسابات من حيث 

  استخدامات نظام الحسابات القومية-ج
 وك االقتصاد سلرصد -1
 تحليل االقتصاد الكلي  -2
 مقارنات دولية -3
 حدود نظام الحسابات القومية. د
  المعامالت غير النقدية  -1
  اإلنتاجحدود -2

 إنتاج األسر المعيشية
  مشكالت حد اإلنتاج األخرى

 حد االستهالك  -3
 حد األصول  -4
 الحدود الوطنية -5
  رأس المال الثابتإجمالي تكوينلوسيط واالستهالك النهائي واالستهالك ا -6

  رأس المال البشري
   رأس المال الثابتإجمالي تكوين والصيانة واإلصالحات

  نظام الحسابات القومية آإطار تنسيقي لإلحصاء-هـ 
  التوفيق بين مختلف النظم اإلحصائية  -1
 .  الجزئية في حسابات االقتصاد الكلياستخدام البيانات  -2
 ت مع محاسبة األعمال التجاريةالصال -و
  معايير المحاسبة الدولية  -1
  توسيع نطاق نظام الحسابات القومية-ز
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  نظام الحسابات القومية ومقاييس الرفاهية-ح
   اإلنفاق آمقياس للرفاهيةالتحفظات على اعتبار  -1
 الخدمات غير مدفوعة القيمة والرفاهية -2
 رفاهيةأثر األحداث الخارجية على ال  -3
 أثر المظاهر الخارجية على الرفاهية -4
 اآلثار غير االقتصادية على الرفاهية -5
 ومجاميع االقتصاد الكليمؤشرات الرفاهية  -6

 منظور عام  :الفصل الثاني
  مقدمة -أ

 المخزونات التدفقات وتحليل -1
 المخزوناتتسجيل التدفقات و -2
 حسابات القومية العناصر المتصلة بالمفاهيم في نظام ال-ب
  الوحدات والقطاعات المؤسسية -1
   القطاعات المؤسسية-1

 تعيين حدود االقتصاد الكلي القومي وبقية العالم
 المعامالت والتدفقات األخرى -2

   والتدفقات األخرىأنواع المعامالت الرئيسية
   المعامالت في نظام الحسابات القوميةخصائص

 األصول والخصوم  -3
 تجات والوحدات المنتجةالمن  -4

  المنتجات
  الوحدات المنتجة

 األغراض  -5
  قواعد المحاسبة-ج
  مقدمة  -1

  مصطلحات لجانبي الحسابات
   المعامالت في السلع والخدماتوقيدالتغير في الملكية 

 القيد الرباعي/ محاسبة القيد المزدوج 
 القيد وقت - 2
 التقييم  -3

 مبادئ عامة
  طرق التقييم

 األحجام والمقاييس بالقيم الحقيقيةاييس مق
 التوحيد والترصيد -4

  التوحيد
  الترصيد

  استخدام الصافي
  الحسابات-د
 مقدمة  -1
  للحساباتالتتابع الكامل  -2
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  لتتابع الحساباتاألقسام الثالث 
  حساب اإلنتاج

  توزيع حسابات الدخل
  التوزيع األولي لحساب الدخل

 اب الدخلالتوزيع الثانوي لحس
  حساب إعادة توزيع الدخل العيني

  استخدام حساب الدخل
  حسابات التراآم

  حساب رأس المال
  الحساب المالي

  التغيرات األخرى في حساب حجم األصول
  حساب إعادة التقييم
  الميزانيات العمومية

 عرض متكامل للحسابات   -3
  بقية العالمحسابات 

  حساب السلع والخدمات
  لياتاإلجما

  إجمالي الناتج القومي
  مقاييس الصافي واإلجمالي

  إجمالي الدخل القومي
 الدخل القومي القابل للتصرف

  الحسابات من حيث الحجم
 األجزاء األخرى من الهيكل المحاسبي -4

  جداول المعامالت المالية واألصول والخصوم المالية
  يةجداول المعامالت المالية و األصول والخصوم المال

  الميزانيات العمومية الكاملة وحساب األصول والخصوم
  التحليل الوظيفي

  السكان وجداول مدخالت العمالة
  اإلطار المرآزي المتكامل والمرونة-هـ 
  تطبيق اإلطار المرآزي بطريقة مرنة -1
 إدخال مصفوفات المحاسبة اإلجتماعية -2
 إدخال الحسابات التابعة -3

  والتدفقات والقواعد المحاسبيةمخزوناتال  :الفصل الثالث
  مقدمة -أ

   والتدفقاتالمخزونات -1
  الموازنةالمخزونات  -2
  والتدفقات في حساباتالمخزوناتتصنيف  -3
 القواعد المحاسبية -4

 البنود
  الفوائد -1
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 الملكية  -2
 تعريف أحد األصول -3
 األصول المالية والخصوم -4
 لألصول وى األول حد األصول وتصنيف المست -5

  الخصوم والمخصصات الطارئة
 دخول وخروج األصول من الميزانية العمومية -6
 حاالت االستبعاد من حد األصول -7
  التدفقات-ج
  المعامالت  -1

  المعامالت النقدية
  المعامالت بمقابل وبدون مقابل
  عمليات إعادة ترتيب المعامالت

  إعادة توجيه المعامالت
  عامالتتجزئة الم

  الوحدات التي تيسر معاملة نيابة عن أطراف أخرى
  المعامالت غير النقدية
  معامالت المقايضة

  المقابل العيني
  السداد العيني بخالف المقابل العيني

  التحويالت العينية
  المعامالت الداخلية

  الظواهر الخارجية واألعمال غير القانونية
  المظاهر الخارجية

   القانونيةاألعمال غير
 التدفقات األخرى -2

  التغيرات األخرى في حجم األصول
  مكاسب وخسائر الملكية

  البنود الموازنة-د
  البنود الموازنة في حسابات التدفق

  البنود الموازنة في الميزانيات العمومية
  القواعد المحاسبية-هـ
  المحاسبة رباعية القيود -1
 التقييم  -2

  القواعد العامة
  ييم المعامالتتق

  المنتجات الزراعية التي تباع من المزرعة
  المقايضة

  أسعار التسعير
  تقييم التحويالت العينية

  سعر التحويل
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  التسعير الميسر
  التقييم بالتكلفة
  تقييم األصول

  التقييم وفقًا للمحاسبة التجارية
  تقديم التدفقات المجزئة

  التقييمات الخاصة بخصوص المنتجات
  تقديم التدفقات األخرى

  التغيرات األخرى في حجم األصول
  مكاسب وخسائر الملكية

  تقييم مراآز األصول المالية والخصوم
 القيدوقت  -3

  القيداختيار وقت 
  اختيار القيد على أساس االستحقاق

   على السلع والخدماتستحواذتوقيت اال
  توقيت تسجيل العمليات المعاد توزيعها

  سجيل معامالت األصول المالية والخصومتوقيت ت
  تاريخ تسجيل اإلنتاج واالستهالك الوسيط

  توقيت تسجيل التغيرات في قائمة السلع والموجودات واالستهالك في رأس المال الثابت
  تاريخ تسجيل المعامالت المرآبة و قيود التوازن

  توقيت تسجيل التدفقات األخرى
   الحيازةتوقيت تسجيل أرباح أو خسائر

  تعديالت التوقيت في المعامالت الدولية
  بنود الميزانية

 اإلجماليات والتصفية واالندماج -4
  اإلجماليات
 التصفية
 التوحيد

 القطاعات والوحدات المؤسسية  :الفصل الرابع
  مقدمة -أ

  الوحدات المؤسسية -1
 اإلقامة -2
 القطاعات والسلوك االقتصادي  -3
 لياالقتصاد الك  -4
 نظرة عامة عن القطاعات المؤسسية  -5
 القطاعات الفرعية -6

  السيطرة العامة واألجنبية
  المؤسسات غير الهادفة للربح
  القطاعات الفرعية األخرى

 بقية العالم  -7
  المؤسسات في نظام المحاسبات القومية-ب
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 أنواع المؤسسات -1
  الشرآات ذات الكيان القانوني

  ت ذات المسئولية المحدودة إلخالتعاونيات والشرآا
  أشباه الشرآات

  الفروع
  الوحدات المقيمة القومية

 حاالت خاصة -2
  مجموعة من المؤسسات

  المكاتب الرئيسية والشرآات القابضة
  الكيانات ذات األغراض الخاصة

  المؤسسات المالية المقيدة
  الشرآات التابعة غير الحقيقية
  كومات العامةوحدات األغراض الخاصة للح

 الملكية والتحكم في المؤسسات  -3
  الشرآات التابعة والشرآات المشارآة

  الشرآات التابعة
  الشرآات المشارآة

  السيطرة الحكومية على الشرآات 
  السيطرة بوحدات غير مقيمة

  المؤسسات غير الهادفة للربح-ج
  خصائص المؤسسات غير الهادفة للربح -1
  الهادفة للربح التي تعمل في اإلنتاج السوقيالمؤسسات غير  -2

  تسويق المؤسسات غير الهادفة للربح يخدم المشروعات
 المؤسسات غير الهادفة للربح العاملة في اإلنتاج غير السوقي -3

  المؤسسات غير الهادفة للربح التي تسيطر عليها الحكومة
  األسر المعيشيةالمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم 

  قطاع الشرآات غير المالية وقطاعاتها-د
  قطاع الشرآات المالية و قطاعاتها-هـ 
 البنك المرآزي  -1
 شرآات اإليداع ما عدا البنك المرآزي  -2
 صناديق أسواق المال  -3
 الصناديق االستثمارية غير صناديق أسواق المال -4
 ق المعاش التقاعديشرآات الوساطة المالية ما عدا شرآات التأمين وصنادي -5
 شرآات المساعدة المالية -6
 المؤسسات المالية المقيدة ومقرضي األموال -7
 شرآات التأمين  -8
 صناديق معاشات التقاعد  -9

 القطاع الحكومي العام والقطاعات الفرعية
 القطاع الحكومي آوحدات مؤسسية 10

  القطاعات الحكومية بوصفها منتجون
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  عي وصناديق الضمان االجتماعيمشاريع الضمان االجتما
 القطاع الحكومي العام  -2
 القطاعات الفرعية لقطاع الحكومة العام -3

  الحكومة  المرآزية
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  خدمات المساآن والتصليحات والتحسينات

  خدمات المساآن التي يسكنها مالكوها
  لتصليحاتأعمال الزخرفة والصيانة وا

  التحسينات الكبيرة
  تصليح وصيانة السلع االستهالآية المعمرة

  التراخيص والرسوم
  على االستهالك النهائياألسر المعيشيةتصنيف إنفاق   -4
  على االستهالك النهائياألسر المعيشيةتحديد وقت وإنفاق   -5

  تحديد الوقت
  التقييم

  تقييم الشراء بالدين
  المقيمة وغير المقيمة  المعيشيةاألسرنفقات   -6

  النهائي الفعلياألسر المعيشيةاستهالك 
  اإلنفاق على االستهالك الذي تتحمله الحكومة العامة-و
  اإلنفاق على مخرجات المنتجين السوقيين وغير السوقيين  -1

  اإلنفاق على مخرجات المنتجين السوقيين
  لتي ينتجها المنتجين السوقييناإلنفاق على السلع والخدمات االستهالآية ا

  مخرجات الحكومة و نفقات االستهالك النهائي
 اإلنفاق على السلع والخدمات الفردية والجماعية  -2

  السلع والخدمات الفردية
  االستهالك الفردي حسب نوع المنتج

  الخدمات الجماعية
  الحد الفاصل بين الخدمات الفردية والجماعية

  كومي الفردي والجماعيتصنيف اإلنفاق الح
  المشاريع/الخدمات غير السوقية المقدمة للمنشآت

  االستهالك النهائي الفعلي للحكومة العامة-ز
  األسر المعيشية نفقات االستهالك التي تتحملها المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم -ح

  االستهالك الفردي حسب نوع المنتج
  األسر المعيشيةمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم االستهالك النهائي الفعلي لل

 ملخص  ملخص: اإلنفاق على االستهالك النهائي واالستهالك النهائي الفعلي-ك
  نفقات االستهالك النهائي  -1
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 االستهالك النهائي الفعلي  -2
 مجمع االستهالك النهائي في االقتصاد  -3

 حساب رأس المال  :الفصل العاشر
   مقدمة-أ

  تعريفات الملكية واألصول  -1
 األصول غير المالية  -2

  األصول المنَتجة
  األصول غير المنتجة

 بنية حساب رأس المال/ هيكل  -3
  االدخار

  التحويالت الرأسمالية
 التغيرات في صافي القيمة المالية التي تعزى إلى االدخار والتحويالت الرأسمالية 

  مطروحًا منها قيمة التصرف بها األصول غير المالية استحواذ
  صافي اإلقراض

  إجمالي تكوين رأس المال-ب
  إجمالي تكوين رأس المال الثابت  -1

  حد األصل
  األصول الثابتة الموجودة

  التحسينات الرئيسية التي تدخل على األصول الموجودة
   أو التصرف في األصولستحواذالتكاليف المترتبة على اال

  وقت القيد
  كية األصولمل

  التثمين/ التقييم 
  المعامالت في األصول الثابتة

  )المباني السكنية(المساآن 
  مباني ومنشآت أخرى
  المباني غير السكنية

  منشآت أخرى
 التحسينات التي تدخل على األراضي 

  اآلالت والمعدات
  معدات النقل

  معدات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
  األخرىاآلالت والمعدات 
  المعدات العسكرية
  األصول المفتلحة

  المنتجات المتكررة والمتكاثرة للمواشي
  المحاصيل والنباتات التي تتكاثر وتتجدد بصورة متكررة

  تكاليف نقل ملكية األصول غير المنتجة
  منتجات تتمتع بحقوق الملكية

  البحث والتطوير
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  استكشاف المعادن والتقييم
  جاهزة وقواعد البياناتبرامج الحاسوب ال

  برامج الحاسوب الجاهزة
  قواعد البيانات

  أعمال الترفيه واألعمال األدبية والفنية األصيلة
  المنتجات األخرى التي تتمتع بحقوق الملكية

 المخزوناتالتغييرات في   -2
  المخزوناتالتخزين ورصيد 

  التثمين
  تقييم األعمال قيد اإلنجاز

  خزوناتالمالمعامالت في 
  المواد واللوازم

  األعمال قيد اإلنجاز
  األعمال قيد اإلنجاز في األصول المفتلحة

  األعمال قيد اإلنجاز في األصول الثابتة األخرى
  جاهزة التصنيع/ السلع مكتملة

  مخزونات السلع العسكرية
  سلع معدة إلعادة البيع

  النفائس مطروحًا منه قيمة التصرف فيهااستحواذ  -3
  حد األصل

  التثمين
  معامالت تخص النفائس
  األحجار والمعادن النفيسة

  التحف واألعمال الفنية األخرى
  سلع أخرى عالية القيمة

  استهالك رأس المال الثابت-ج
 تكاليف نقل الملكية  -1
 التكاليف النهائية  -2
 تصرف في هذا األصل األصول غير المالية وغير المنتجة مطروحًا منها قيمة الاستحواذ -د
  األصول الطبيعية  -1

  حد األصل
  الملكية
  التثمين/ التقييم

  المعامالت الخاصة باألصول الطبيعية
  األراضي

  الموارد المعدنية وموارد الطاقة
  الموارد البيولوجية غير المفتلحة

  الموارد المائية
  موارد طبيعية أخرى

 صالعقود وعقود اإليجارات والتراخي  -2



 نظام الحسابات القومية
 

20 

  حد األصل
  أنواع األصول المتضمنة في العقود وعقود اإليجارات والتراخيص

  عقود اإليجارات التشغيلية القابلة للتسويق
  تصاريح استخدام األصول الطبيعية

  تصاريح مزاولة أنشطة معينة
  استحقاق الحصول على السلع والخدمات في المستقبل على أساس حصري

 ة المشتراةأصول الشهرة التجاري  -3
  التحويالت الرأسمالية -هـ 
  تحويالت رأس المال مقابل التحويالت الجارية  -1
 التحويالت النقدية والعينية  -2

  التثمين/ التقييم
 الضرائب الرأسمالية  -3
 منح االستثمار  -4
 التحويالت الرأسمالية األخرى  -5

 الفصل الحادي عشر الحساب المالي
  مقدمة -أ

  ول المالية والخصوماألص  -1
 المحاسبة رباعية القيد  -2
 القيود المقابلة للمعامالت غير المالية  -3
 تبادل األصول المالية والخصوم  -4
 صافي اإلقراض  -5
 حاالت الطوارئ  -6

 المعامالت المالية في األصول والخصوم 
  تصنيف األصول المالية والخصوم  -1
 قابلية التفاوض  -2
 المعامالتتقييم   -3
 توقيت القيد  -4
 التوحيد والترصيد  -5

   الترصيد
  التوحيد

  قيد األدوات المالية الفردية-ج
  الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة  -1

 الذهب النقدي
  الخاصة

 العملة والودائع  -2
  العملة

  الودائع القابلة للتحويل
  المراآز بين البنوك

  يلالودائع األخرى القابلة للتحو
  الودائع األخرى
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 أوراق المديونية  -3
  التصنيفات التكميلية ألوراق المديونية

 القروض  -4
  التصنيفات التكميلية للقروض

 الحصص وأسهم صندوق االستثمار/ األسهم العادية  -5
  األسهم العادية

  أسهم أو وحدات صندوق االستثمار
  أسهم أو وحدات صندوق االستثمار في سوق المال

  أسهم أو وحدات صناديق االستثمار األخرى
  حصص صندوق االستثمار/ تصنيفات تكميلية ألسهم 

 برامج التأمين والمعاش التقاعدي والضمانات الموحدة  -6
  االحتياطات الفنية للتامين على األضرار

  التأمين على الحياة واستحقاق القسط السنوي
  استحقاقات معاش التقاعد 

  ق المعاشات على مديري المعاشاتمطالبات صنادي
  التدبيرات للمطالبات في إطار الضمانات الموحدة

 المشتقات المالية وعقد الخيار ألسهم العاملين  -7
  المشتقات المالية

  عقود الخيار
  العقود اآلجلة

  المشتقات االئتمانية
  الهامش

  عقد خيار أسهم موظفي الشرآة
 أو الدائنةالحسابات األخرى المدينة   -8

  االئتمانات التجارية أو السلف
  الحسابات األخرى

 بنود مذآرة  -9
  االستثمار األجنبي المباشر

  القروض المتعثرة
 حساب التغيرات األخرى في األصول  :الفصل الثاني عشر

  مقدمة -أ
  حساب التغيرات األخرى في حجم األصول-ب
  صولوظائف حساب التغيرات األخرى في حجم األ  -1
 ظهور واختفاء األصول عدا التي من خالل معامالت  -2

  الظهور االقتصادي لألصول المنتجة
  اآلثار التاريخية العامة

  النفائس
  إدخال األصول االقتصادية الطبيعية

  إجمالي اإلضافات إلى مستوى الموارد الجوفية القابلة لالستغالل
  فتلحةالنمو الطبيعي للموارد البيولوجية غير الم
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  تحويل األصول الطبيعية األخرى إلى نشطة اقتصاديا
  التغيرات النوعية في األصول الطبيعية نتيجة لتغير االستخدامات االقتصادية

  استنزاف األصول االقتصادية الطبيعية
  التخفيضات األخرى في مستوى الموارد الطبيعية الجوفية التي يمكن استغاللها

  لوجية غير المفتلحةاستنزاف الموارد البيو
  عمليات نقل الموارد الطبيعية األخرى خارج النشاط االقتصادي 

  التغيرات النوعية في األصول الطبيعية نتيجة لتغير االستخدامات االقتصادية
  شطب وإلغاء العقود وعقود اإليجار والتراخيص

  التغيرات في أصول تسويق الشهرة التجارية المشتراة
  هور واختفاء األصول المالية والخصومالتغيرات في ظ
  عمليات الديون

  خلق واستنزاف المشتقات المالية
 تأثير األحداث الخارجية على قيمة األصول  -3

  الخسائر الناتجة عن الكوارث
  أعمال المصادرة دون تعويض
  التغيرات األخرى في الحجم

  األصول الثابتة
   المخزوناتي غير العادية ف/ الخسائر االستثنائية 

  التأمين على الحياة واستحقاقات المعاشات التقاعدية
 استحقاقات المعاش التقاعدي

  برامج االحتياطي الفني لتغطية المطالبات القائمة
 التغييرات في التصنيفات  -4

  التغييرات في تصنيفات القطاع وهياآلها
  التغيرات في تصنيف األصول والخصوم

  راضي والمبانيبيع وإعادة تصنيف األ
   المخزوناتتغييرات التصنيف التي تشمل 

 تلخيص التغيرات األخرى في الحجم  -5
  حسابات إعادة التقييم-ج
  مفاهيم مكاسب وخسائر االقتناء المختلفة  -1

  مكاسب االقتناء االسمية
  مكاسب االقتناء المحايدة
  مكاسب االقتناء الحقيقية

 لالصول المحددةمكاسب وخسائر االقتناء   -2
  األصول الثابتة
  المخزونات

  النفائس
  األصول المالية والخصوم 

  الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
  العملة

  الودائع والقروض
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  األوراق المالية عدا األسهم والسندات
  الحصص و أسهم صندوق االستثمار / األسهم العادية 

  ات التقاعديةبرامج االحتياطي الفني للتأمين والمعاش
  المشتقات المالية وعقد الخيار ألسهم الموظفين

  الدفع/الحسابات األخرى برسم القبض
  األصول المقيمة بالعملة األجنبية

 الميزانية العمومية  :الفصل الثالث عشر
  مقدمة -أ

  الميزانيات العمومية  -1
 حسابات األصول  -2
 طريقة تنظيم الميزانية العمومية  -3
 أسلوب تنظيم حسابات األصول  -4
  األسس العامة للتقييم-ب
  القيمة الملحوظة في األسواق  -1
 القيم المكتسبة من خالل تراآم المعامالت وإعادة تقييمها  -2
 القيمة الحالية للعائدات المستقبلية  -3
 األصول المقيمة بالعمالت األجنبية  -4
  قيود الميزانية العمومية-ج
  منتّجةاألصول ال  -1

  األصول الثابتة
  المخزونات

  النفائس
 األصول غير المنتجة  -2

  الموارد الطبيعية
  األراضي

  الموارد المعدنية وموارد الطاقة
  الموارد البيولوجية غير المفتلحة واألصول الجوفية واألصول الطبيعية األخرى

  العقود وعقود اإليجارات والتراخيص
  تجارية المشتراةتسويق األصول والشهرة ال

 األصول المالية والخصوم   -3
  الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة

  العمالت والودائع
  األوراق المالية عدا األسهم 

  القروض
  القروض المتعثرة

  حصص وأسهم صندوق االستثمار
  األسهم العادية/ الحصص 

  أسهم أو وحدات صندوق االستثمار
  تأمين والدفعات السنوية والمعاش التقاعديبرامج االحتياطي الفني لل

  االحتياطات الفنية للتامين على غير الحياة
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  التأمين على الحياة واستحقاقات األقساط السنوية
  استحقاقات المعاش التقاعدي

  التسديد المسبق بموجب احتياطيات تغطية المطالبات القائمة
  االشتقاقات المالية

  عقود الخيار
  جلةالعقود اآل

  عقد خيار أسهم موظفي الشرآة
  الدفع/الحسابات األخرى برسم القبض

 صافي القيمة المالية  -4
 البنود التذآيرية  -5

  السلع االستهالآية المعمرة
  االستثمارات األجنبية المباشرة

 جداول العرض واالستخدام والحساب الخارجي للسلع والخدمات  :الفصل الرابع عشر
  مقدمة -أ

  ميزانيات اإلنتاج  -1
 الحساب الخارجي للسلع والخدمات  -2
 جداول العرض واالستخدام   -3
 حجم الصناعة  -4
 النموذج العددي  -5
  جدول العرض -ب
  المنتجات والوحدات المنتجة  -1
 القواعد المحاسبية  -2
 اإلنتاج  -3
 الواردات  -4

  التصنيف
  العرضالبضائع قيد 

 التقييم  -5
   التجاريةالهوامش

  هوامش النقل
  تكلفة النقل الداخلي
  تكلفة النقل الدولي

  المنتجات التي ال تشملها المستندات الجمرآية
  المنتجات المغطاة بالمستندات الجمرآية

  نقل البضائع التجارية
   .نقل البضائع المرسلة للخارج لتجهيزها

  تسجيل هوامش النقل في جداول العرض واالستخدام
  رائب واإلعانات على المنتجاتالض
  جدول االستخدام-ج
  استخدام المنتجات عبر الوحدات المنتجة  -1
 استخدام المنتجات المعدة لالستهالك النهائي  -2
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 استخدام المنتجات في التكوين الرأسمالي  -3
  إجمالي تكوين رأس المال الثابت

  إعادة بيع البضائع الموجودة
  تالمخزوناالتغيرات في 

  النفائس
 الصادرات  -4
 استعمال القيمة المضافة  -5
 زيادة القيمة المضافة  -6
 إضافة المتغيرات األخرى  -7
  توضيحات جدول العرض واالستخدام  -د
 التصنيفات المتقاطعة الستعماالت القيمة المضافة بحسب القطاع والصناعة  -1
 جدول االستخدام باألسعار األساسية  -2

  لتجاريةالهوامش ا
  هوامش النقل

  الضرائب على المنتجات
  اإلعانات المالية على المنتجات

  فصل الواردات عن اإلنتاج المحلي
 توضيحات جدول العرض لبنود الحجم  -3

  أي الجداول التي يحدث فيها تضاؤل؟
  التطابق

  العمل بمؤشر سلع المستهلك
  الواردات والصادرات
  هوامش التجارة و النقل

   على المنتجاتاإلعاناتضرائب مخصومًا منها ال
  القيمة المضافة

  المثال العددي-هـ
  جدول العرض واالستخدام الكامل  -1
 الهوامش والضرائب  -2
 جدول االستخدام باألسعار األساسية  -3
 مصفوفة الواردات  -4

 األحجاممقاييس األسعار و  :الفصل الخامس عشر
  مقدمة -أ

  ام القياسيةنظرية األرق  -1
 األحجاماألرقام القياسية الزمنية لألسعار و  -2
 مقارنات األسعار الدولية  -3
 معلومات إضافية  -4
  لمحة عامة عن نظرية االرقام القياسية-ب
  الكميات واألسعار والقيم  -1

  قابلية جمع الكميات واألسعار والقيم
  األرقام القياسية لألحجام وقيم الوحدات
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 ر األرقام  القياسية البينية لألسعار واألحجاممؤش  -2
  مؤشرا السبيرس وباش القياسيان

  سلسلة االنكماش والحجم باستخدام معادلة ال بسيرس و باش 
  العالقة بين مؤشرا السبيرس وباش القياسيان

  الصيغ األخرى للمؤشرات القياسية
  الخصائص المرغوب فيها للمؤشر القياسي

  ية في واقع الممارسة العمليةالمؤشرات القياس
 سلسلة المؤشرات القياسية  -3

  تغيير أساس المؤشرات القياسية والوصل بينها
  تسلسل آل فترة/ تغيير أساس
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  المؤشرات القياسية ربع السنوية المسلسلة من نوع فيشر

  السلسلة وشمولية البيانات
  قابلية الجمع والسلسلة

  المتغيرات التي تغير الدالة
  المساهمات في النمو

 أسباب تفاوت السعر والتميز في األسعار  -4
  عيةتفاوت السعر بسبب الفروق النو

  تفاوت السعر بدون وجود الفروق النوعية
  التمييز بين األسعار
  وجود أسواق موازية

 قياس المتغيرات في النوعية بمرور الزمن  -5
  القياس المباشر

  استخدام الفرضية الهيدونية
  القياس غير المباشر

  أسواق المنتجات المتبادلة المتغيرة بسرعة
  مزيد من اإليضاح والتفصيل

 المزايا العملية لتجميع وتصنيف سالسل المؤشرات القياسية  -6
  نطاق مقاييس األسعار والحجم في نظام المحاسبات القومية-ج
  مقدمة   -1

  المصطلحات الفنية الخاصة بتقديرات الحجم
  انكماش األسعار في مقابل إعادة التقييم النوعي  -1
 المؤشرات القياسية للسعر المتاحة  -2
 داول العرض واالستخدام آأساس لقياسات حجم الناتج المحلي اإلجماليج  -3
 قياسات الحجم لتقدير مخرج الناتج المحلي اإلجمالي   -4

  الناتج السوقي
  األسر المعيشيةالناتج الالسوقي للحكومة والمؤسسات غير الهادفة للربع التي تهدف لخدمة 
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 نظام الحسابات القومية
 

27 

   الوسيطاالستهالك
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 قياسات الحجم الخاصة بتقدير اإلنفاق في الناتج المحلي اإلجمالي  -5
   على االستهالك النهائياألسر المعيشيةإنفاق 

   المعيشيةاألسراإلنفاق على االستهالك النهائي من قبل الحكومة والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم 
  إجمالي تكوين رأس المال الثابت

  المخزوناتالتغيرات في 
   مخصومًا منه  التصرف في النفائسستحواذاال

  الصادرات والواردات
 رصيد األصول الثابتة واستهالك رأس المال الثابت/ أحجام  وأسعار مخزون  -6
 مكونات القيمة المضافة  -7

  تعويضات الموظفين
  نات على المنتجاتالضرائب واإلعا

  صافي فائض التشغيل وصافي الدخل المختلط
 التغيرات ربع السنوية والسنوية  -8
 ملخص التوصيات  -9
 القتصاد الكلي مقاييس الدخل الحقيقي بالنسبة ال-د
  مفهوم الدخل الحقيقي  -1
 أرباح وخسائر االتجار الناجمة عن التغيرات في معدالت التبادل التجاري  -2
  وإجمالي الدخل الحقيقيمقاييس األحجامالعالقة المتبادلة بين   -3
  مقارنات السعر والحجم الدولية-هـ
 مقدمة   -1
 موضوعات تتعلق بالمؤشر القياسي  -2

  القابلية للتمثيل في مقابل القابلية للمقارنة
  التوحيدقابلية 

  المقارنات الثنائية
  المقارنات متعددة األطراف

  ويلقابلية التح
  نهج المجموعة
  النهج الثنائي

  المقارنات الحلقية
 اعتبارات عملية للمحاسبين القوميين  -3

  معادالت القوة الشرائية  والحسابات القومية
  لماذا تتباين معدالت النمو وفقًا لبرنامج المقارنات الدولية عن معدالت النمو القومية؟

  الخدمات غير السوقية
  خاتمة

 دس عشر تلخيص ودمج الحساباتالفصل السا
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  المساهمات المكتسبة  -1
 المساهمات التكميلية  -2
 المطالبات والمنافع المستحقة  -3

  مطالبات التأمين على غير الحياة
   على الحياةمنافع التأمين

 احتياطات التأمين  -4
 تعريف ناتج التأمين االجتماعي  -5

  التأمين على غير الحياة
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  حساب المعامالت المرتبطة بالتأمين على غير الحياة-ج
  المساهمات  واستهالك خدمات التأمين/ صافي األقساط   -1
 لى غير الحياةقيد مطالبات التأمين ع  -2
  ومنهبقية العالمالخدمات التأمينية المقدمة إلى   -3
 قيود معامالت التأمين في نظام المحاسبة  -4
  جميع العمليات المرتبطة بالتأمين على الحياة-د
  اإليرادات السنوية  -1
  جميع العمليات المرتبطة بإعادة التأمين-ز
  اإليرادات السنوية-ر
  سط السنويآيفية حساب الق  -1
 الناتج المرتبط باألقساط السنوية  -2
 جميع المعامالت المرتبطة باألقساط السنوية  -3

 الجزء الثاني برامج التأمين االجتماعي
  مقدمة -أ

 هـ تعريفات أساسية
  المنافع االجتماعية  -1
 المنافع االجتماعية التي تقدمها الحكومة العامة  -2
 مقدمة من الوحدات المؤسسية األخرىالمنافع االجتماعية ال  -3
 برامج التأمين االجتماعي  -4

  برامج التأمين متعددة أرباب العمل
 وثائق التأمين الفردية المؤهلة للتأمين االجتماعي/ بوالص  -5
 المنافع المستحقة الدفع بموجب برامج الضمان االجتماعي  -6

 محاسبة مساهمات ومنافع معاش غير التقاعد :أوًال 
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  محاسبة مساهمات معاش التقاعد والمعاشات غير التقاعدية-ج
  اشات تقاعد الضمان االجتماعيمع  -1
 برامج المعاشات التقاعدية ذات الصلة بالعمالة عدا الضمان االجتماعي  -2
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  المعامالت المسجلة عن برنامج المعاشات التقاعدية محدد المساهمة
  برنامج المعاش التقاعدي محدد المنفعة

  التقاعدي محدد المنفعة ومحدد المساهمةالفروق بين برنامج المعاش 
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  برامج معاش التقاعد محدد  المنفعة التي يديرها آخرون عدا أرباب العمل
  العالقة بين رب العمل وصندوق تمويل معاش التقاعد

  مثال رقمي 
  برامج معاش التقاعد محدد المساهمة

  امالت برامج معاش التقاعد محدد المساهمةمع
  التدفقات األخرى لبرامج معاش التقاعد محدد المساهمة

  إصدار التعزيزات
 تحويل استحقاقات معاش التقاعد  -3
 مالحظة على الجداول  -4
  الحالة الخاصة للمعاشات التقاعدية الحكومية من خالل الضمان االجتماعي-ك

 الضمانات الموحدة في نظام الحسابات القومية/ حتياطات الفنيةالجزء الثالث معاملة اال
 االحتياطات/ أنواع الضمانات 

  الضمان الموحد/ برامج االحتياطات الفنية   -1
 الضمانات المقدمة من قبل الحكومة  -2
 الميزانية العمومية المتضمنة  -3

 الجزء الرابع التدفق المرتبط باألصول المالية وااللتزامات
  مقدمة -م
  خصائص المؤسسات المالية  -1
 رسوم الخدمات المالية  -2
 دخل االستثمار المرتبط باألوراق المالية عدا األسهم  -3
 األوراق المالية عدا األسهم/المكاسب والخسائر على السندات  -4
  تسجيل التدفقات في األوراق المالية عدا األسهم-ن
  الذهب النقدي    -1
 سحب الخاصةحقوق ال  -2
 العملة  -3
 الودائع والقروض  -4
 األوراق المالية عدا االسهم  -5

  رسوم الخدمة المرتبطة باألوراق المالية عدا األسهم
  الفائدة المخصومة على األوراق المالية عدا األسهم

  تحديد تدفقات الفائدة على الكمبياالت والسندات
  لةالفائدة على الكمبياالت واألدوات المماث

  الفائدة على السندات والسندات غير المؤمن عليها
  )آوبون(سندات بدون قسيمة 

  السندات األخرى بما في ذلك السندات ذات الخصم العميق
  مؤشر األوراق المالية عدا األسهم المرتبطة

 الحصص وأسهم صناديق االستثمار  -6
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 المشتقات المالية  -7
 عقد الخيار ألسهم الموظفين  -8
 الدفع/الحسابات األخرى برسم القبض  -9

 الجزء الخامس العقود وعقود اإليجارات والتراخيص
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  عقود اإليجار-ط
  اإليجار التشغيلي/ عقود اإليجار التشغيلية   -1
 عقود التأجير المالي  -2
 األصول/ عقود تأجير الموارد   -3
 ية التراخيص والتصاريح الستخدام األصول الطبيع-ظ
  معاملة تراخيص الهاتف المحمول أو السماح باستخدام أصل طبيعي   -1
 أطياف الراديو  -2
 األراضي  -3
 الخشب  -4
 األسماك  -5
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 الموارد المعدنية   -7
 اقتسام األصول/  مشارآة -ع
  تصاريح تنفيذ نشاط معين-غ
  التراخيص التي تصدر من الحكومة  -1

  مثال
  على التصريح لمدة ثالث سنوات ) أ( تقوم الحكومة بالسداد ويحافظ ال  :1حالة 
  بعد عام واحد) ب(التصريح لـ ) أ(ال تقوم الحكومة بالسداد ويبيع   :2حالة 
  بالتصريح لمدة ثالث سنوات ) أ(تقوم الحكومة بالسداد ويحتفظ   :3حالة 
  بعد عام واحد) ب(التصريح لـ ) أ(تقوم الحكومة بالسداد ويبيع   :4حالة 
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 الموارد الطبيعية آمصارف/ تراخيص الستخدام األصول   -3
  عقود اإلنتاج المستقبلي-ف
  التعامل مع عقود اإليجار آأصول-ق

 مل معاملة األصول عقود التشغيل المسوقة والتي تعا
  اعتبارات أخرى-5
  ترتيبات المشارآة الزمنية  -1
 الودائع المفقودة  -2

 الجزء السادس عقد خيار األسهم للموظفين
  مقدمة -ك
  مفاهيم ومصطلحات  -1
 التقييم  -2
 عقود خيار األسهم للموظفين باعتبارها أصوًال مالية  -3
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 تنويعات استخدام عقد الخيار ألسهم الموظفين  -5

 إعداد وتقديم الحسابات  :الفصل الثامن عشر
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  المتواليات الزمنية والتنقيحات واالختالفات-ب
  المتواليات الزمنية  -1
 التنقيحات  -2
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  التعارض في صافي اإلقراض أو االقتراض
  تسلسل الحسابات تبعًا للحجم–ج 
  مكونات اإلنفاق في الناتج المحلي اإلجمالي  -1
 مكونات اإلنتاج في الناتج المحلي اإلجمالي  -2
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 حصص أو اسهم رأس المال   -4
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  وقت القيد 
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 مقاييس اإلنفاق للناتج المحلي اإلجمالي  -2
 إجماليات الدخل  -3
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 الحسابات التراآمية المتكاملة  -7
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  السكان-ب
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 اتساق البيانات  -3
 لدوليةالمقارنات ا  -4
  مالحظة عن بيانات المصدر-و
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 تحديد القيمة في أي وقت  -2
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 مقدمة - أ
) SNA 2008 (2008 لعام قوميةال الحسابات نظام
 لعام القومية الحسابات نظام من محدثة نسخة هو

1993) SNA 1993 .(من الخامسة النسخة وهو 
 النسخة منه صدرت والذي القومية الحسابات نظام

 لجنة طلبت وقد. مضت عام خمسين منذ األولي
 نظام تحديث والثلثين الثالثة جلستها في اإلحصاء
 اإلطار يتماشى لكي 1993 لعام القومية الحسابات
. البيانات مستخدمي احتياجات مع الوطني المحاسبي

 على طرأ الذي الكبير التغير خلفية على ذلك وجاء
 أوائل منذ البلدان من العديد في االقتصادية البيئة

 نظام وضع تم عندما العشرين القرن تسعينات
 ذلك إلى وباإلضافة ،1993 لعام القومية الحسابات

 مدى على أجريت التي المنهجية البحوث عن نتج
 أساليب في التحسن إلى يقاربه ما أو الماضي العقد
. الحسابات من صعوبة األآثر العناصر بعض قياس
 الحسابات نظام يوصي فال اللجنة، أملته لما ووفًقا
 شأنه من شامل أو جذري بتغيير 2008 لعام القومية

 السابقة النسخة قتطبي من السلس االنتقال يعيق أن
 1968 لعام القومية الحسابات نظام نسخة ذلك في بما
 يستخدم زال ال الذي الوطني المحاسبي اإلطار وهو
 مع التوافق آان ذلك، إلى إضافة. البلدان من عدد في

 في الهامة االعتبارات أحد هو الصلة ذات األدلة
 ميزان عن صدر ما األدلة هذه بين ومن التحديث،
 وعن الحكومي التمويل إحصاءات وعن اتالمدفوع

 . والمالية النقدية اإلحصاءات
 

 2008 لعام القومية الحسابات نظام إعداد تم وقد
 حول األمانات بين العمل مجموعة رعاية تحت

 من تتألف والتي) ISWGNA (القومية الحسابات
 للمجتمعات اإلحصائي المكتب: هي جهات خمس

 النقد وصندوق) Eurostat يوروستات (األوروبية
 والتنمية الدولي التعاون ومنظمة) IMF (الدولي

)OECD (واللجنة لإلحصاء المتحدة األمم وقطاع 
 والبنك المتحدة األمم لمنظمة العامة لألمانة اإلقليمية
 . الدولي

 
 2008 لعام القومية الحسابات نظام نشر تم وقد

 نظام تقديم تم وقد. الخمس الجهات بين بالمشارآة
 إلى عملية ألغراض 2008 لعام القومية الحسابات

 شكل في المتحدة األمم لمنظمة التابعة اإلحصاء لجنة
 17 من األول المجلد يتألف حيث منفصلين، مجلدين
 أخرى فصل 12 من الثاني المجلد ويتألف فصل
 المبدأ حيث من األول المجلد ُأقر وقد. مالحق وأربعة

 المتحدة األمم لمنظمة تابعةال اإلحصاء لجنة قبل من
 في انعقدت التي والثالثين التاسعة جلستها في

 برجاء (2008 فبراير 29 – 26 من نيويورك
 مراجعة إجراء تم وقد). 2 و 1 الملحوظتين مراجعة
 فترة عقب تطويره أثناء في المجلد لهذا مكثفة

 2008 عام من أبريل 30 في انتهت مطولة مراجعة
 األمم لمنظمة التابعة اإلحصاء جنةل بها أوصت والتي
 التابع واالجتماعي االقتصادي للمجلس المتحدة

 الحسابات نظام إقرار يتم بأن المتحدة األمم لمنظمة
 الجديد الدولي المعيار بوصفه 2008 لعام القومية
 .القومية الحسابات إحصاءات لتجميع

 التابعة اإلحصاء لجنة أقرته فقد الثاني المجلد أما
 في عقدت التي جلستها في المتحدة األمم ظمةلمن

 مع 2009 عام من فبراير 27 – 24 من نيويورك
 المجلد "و" األول المجلد "مصطلحي بحذف توصية
 في بأآمله القومية الحسابات نظام ونشر" الثاني
 ). 3 الملحوظة برجاء (واحد مستند
 ثم عام ومنظور بمقدمة القومية الحسابات نظام ويبدأ
 والجداول والحسابات المحاسبية القواعد يقدم

 – 1 الفصول موضوعات هي األمور وهذه. وتكاملها
 وأما. األول المجلد بمسمي سابًقا والمعروفة 17

 الحسابات جوانب مختلف فتبين 29 – 18 الفصول
 بعض وتصف عرضها عن تفاصيل وتعطي

 لعدد الحسابات صالحية لتحسين الممكنة التوسعات
 . راضاألغ من آبير

 
 على إلكترونية بصيغة الكاملة الطبعة تتاح وسوف
 لمنظمة التابع اإلحصاء لقطاع اإللكتروني الموقع
 من الموقع هذا إلى المؤدية الروابط مع المتحدة األمم

 أعضاء أخرى دولية لمنظمات اإللكترونية المواقع
 الحسابات حول األمانات بين العمل مجموعة في

 الكامل المجلد نشر سيتم اآم). ISWGNA (القومية
 .تقليدي بشكل مطبوعة نسخة في
 

 بشكل مقروًء ليكون النص لتحسين الجهود بذلت وقد
 بشكل النص عبر تسير الرقمية األمثلة وجعل أفضل
 ورقة تتاح وسوف. يسًرا أآثر تتبعه يصبح بحيث
 وسوف. تحميلها يتسنى بحيث الرقمية لألمثلة عمل
 تؤدي نشطة روابط على اإللكترونية النسخة تشمل
. خارجية روابط وإلى الطبعة من أخرى مواضع إلى

 حية روابط إضافة الوقت بمرور يتم وسوف
 حول وتحديثات رقمية وأمثلة صلة ذات لمستندات
 . الرئيسية بالموضوعات تتصل هامة مستمرة بحوث

 
 القومية الحسابات نظام ودور جديدة خصائص - ب

 استجابة ،2008 لعام القومية الحسابات نظام ويقوم
 لجوانب معالجات بإدخال اللجنة، لتوجيهات

 السنوات في شهرة أآثر أصبحت التي االقتصاديات
 تناولها على الترآيز تزايد التي النقاط وبيان األخيرة
 الوطنية المحاسبية المعالجة وإيضاح بالتحليل،
 .الموضوعات من آبيرة لمجموعة
 والخبرة بحثال على الجديدة خصائصال وتعتمد
 ألنشطة الدولية المعايير على أمكن وآلما العملية
 بين التغييرات ولكن. القانونية والمحاسبة األعمال
 الحسابات ونظام 1993 لعام القومية الحسابات نظام

 التي التغييرات من آثافة أقل 2008 لعام القومية
 الجديدة خصائصال وتقع. 1993 نسخة على أدخلت

 والقطاع األصول: هي رئيسية مجموعات خمس في
 والحكومة الصلة ذات والقضايا والعولمة المالي
 وقد. رسمي الغير والقطاع العامة والقطاعات العامة

 منها مجموعة آل في الرئيسية التغييرات إيضاح تم
 . أدناه
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 األصول

 المحاسبية المعالجة مدى وتوسيع إيضاح تم لقد
 األصول "سبق فيما تسمي آانت التي لألصول
 أآثر بشكل اآلن وتسمي" الملموسة غير الُمنًتجة
 هذه من العديد إن". الفكرية الملكية منتجات "توصيًفا

 لالقتصاد "مميزة سمة تعتبر ما غالًبا التي األصول،
 المعرفة على الملكية حقوق بتأسيس  ترتبط ،"الجديد
 قواعد معالجة طرق تعديل تم وقد. بآخر أو بشكل

 معالجة مبدأ إدخال وتم والنسخ صولواأل البيانات
 لرأس تكوين بوصفه والتطوير البحوث على اإلنفاق
 لوضع عام بوجه األصول مراجعة تمت وقد. المال
 أدت وقد. األصول تلك بمناقشة الخاص اإلطار

 غير األصول معالجة في تنقيحات عدة إلى المراجعة
 األصول من آل تغطي بحيث المالية وغير الُمنًتجة

 غير واألصول) مثًال الطبيعية آالموارد (لملموسةا
 العقود بوصفها اآلن تحديدها تم والتي (الملموسة

 آأصول معاملتها يمكن التي والتراخيص واإلجارات
 اإلنفاقات تصنيف إعادة تمت وقد). معينة ظروف في
 لألصول، العام بالتعريف تفي التي التسليح، نظم على

 .الثابت المال لرأس تكوين بوصفها
. المال رأس لخدمات التحليلي المفهوم إدخال تم وقد
 لمنتجي ملحق جدول في التفاصيل تقديم الممكن ومن

 القومية الحسابات نظام يشمل بحيث السوق
 في األخيرة العقود في تمت التي البحثية التطورات
 تلبية على والمساعدة واإلنتاجية النمو مجاالت

 . المستخدمين من يدللعد التحليلية االحتياجات
 

 المالي القطاع
 المالي بالقطاع المتصلة التوصيات تحديث تم وقد

 أسرع من واحد في التطورات تعكس بحيث
 ويقدم. االقتصاديات من العديد في تغيًرا القطاعات

 األخص على 2008 لعام القومية الحسابات نظام
 تم وقد. المالية الخدمات عن شموًال أآثر عام منظور

 ليالءم سنوات عدة منذ القومية الحسابات نظام يلتعد
 أثناء في المالية المشتقات في التطورات بعض

 اإلحصاء لجنة اعتمدت وقد. العشرين القرن تسعينات
 مارس في اجتماعها في المتحدة األمم لمنظمة التابعة
 المشتقات معالجة على طرأت التي التعديالت 1999
 حد أن هما عديلينت أهم أآثر آان وقد. المالية

 المشتقات عقود ليشمل توسعته تمت المالية األصول
 المتاجرة عملية آانت إذا عما النظر بصرف المالية

 وأن خارجها أم المالية األوراق سوق في تمت قد
 سعر على المقايضة بعمليات المرتبطة التدفقات
 بوصفها تسجيلها تم اآلجل السعر واتفاقيات الفائدة

 إلى باإلضافة. فوائد تدفقات وليس يةمال معامالت
. الجديدة الوظيفية التصنيفات بعض إدخال تم ذلك،
 التأمين بخالف التأمين خدمات قياس تعديل تم وقد
 عقب معقولية أآثر تقديرات تقديم بغرض الحياة على

 ينجم والتي) مثًال آالزالزل (الشدة بالغة األحداث
 يضاحإ تم وقد. آبيرة تأمين مدفوعات عنها

 غير (المتعطلة القروض معالجة حول التوجيهات
 خدمات احتساب طريقة تنقيح تم وقد). العاملة
 مباشر، غير بشكل قياسها يتم التي الوساطة

 الوساطة خدمات بعبارة واسع نطاق على والمعروفة
 وذلك ،)FISIM (مباشر غير بشكل المحتسبة المالية
 لحساباتا نظام توصيات تطبيق في الخبرة ضوء في

 في تبايًنا التعديالت أآثر إن. 1993 لعام القومية
 لتسجيل الجديدة بالتوجيهات يتصل المالي الشأن

 الحسابات نظام ويعترف. المعاشات مستحقات
 بصرف الموظفين معاشات خطط بذمم اآلن القومية
 وأما. عدمه من لها الالزم التمويل وجود عن النظر
 البلدان فلدى كومة،الح توفرها التي المعاشات عن

 مجموعة في القاعدة هذه عن الحيد في المرونة بعض
 من الكاملة المجموعة ولكن. األساسية الجداول

 تتوافر للمعاشات الشامل للتحليل المطلوبة المعلومات
 ذات والتدفقات الذمم يبين جديد معياري جدول في

 والعمومية الخاصة المعاشات نظم لجميع الصلة
 ذلك في وبما ممولة غير أم ممولة آانت سواًء

 . االجتماعي الضمان
 

 صلة ذات وقضايا العولمة
 التي والتدفقات األسهم معالجات وبيان إيضاح تم وقد
 في التوسع تم وقد. االقتصادية العولمة بها تتسم

 في المعاشات حرآة من النقدية التحويالت معالجة
 للواقع األقرب للتدفقات تغطية مع الخارج

 ملكية في التغير مبدأ تطبيق تعميم تم وقد. قتصادياال
 والسلع المتاجرة قيد في تغيرات عنه نجم مما السلع

 داخل أو الخارج في سواًء للمعالجة المرسلة
 هذه نقلت وقد. المالك إلى المعادة ثم المحلي االقتصاد
 للسلع المادية الحرآات عن بعيًدا الترآيز التغييرات

 والقائم المنتجات مالك صادياتاقت على أثرها إلى
 مع متوافقة فهي لذلك ونتيجة. المعالجة بعملية

 في أهميتها تزداد التي الدولية المالية المعامالت
 لإلنتاج المتغيرة بالهياآل واعتراًفا. المعولم االقتصاد
 تقديم اآلن يتم االقتصاديات، من العديد في والتمويل
 بالكيانات فاالعترا وجوب توقيت عن التوجيهات

 وهي مؤسسية، آوحدات الخاصة األعراض ذات
 أو الورقية بالشرآات أحياًنا تسمي التي الكيانات
 تؤسسها أن الممكن من والتي الوهمية الشرآات
 عن التوجيهات تقديم يتم آما حكومة، أو شرآات
 .عملياتها معاملة وآيفية تصنيفها آيفية

 
 العامة والقطاعات العامة الحكومة

 استجابة المبادئ من العديد وتنقيح إيضاح تم
 . الحكومية المحاسبة معايير في للتطورات

 
 والعام الحكومي القطاعين تحديد آيفية إيضاح تم وقد
 . االقتصاد من األخرى القطاعات بين من
 
 التي الكبرى األرباح حصص معالجات إيضاح وتم

 رؤوس ضخ وحاالت الكبرى الشرآات تدفعها
 مبادئ إيجاز تم وقد. العامة المشروعات في األموال
 والخاص العام القطاعين بين المشارآات معالجة
 إيضاح تم وقد. الكيانات هيكلة إعادة معالجة وإيضاح
 وشرآات العامة الحكومة بين المعامالت تناول طرق
 بغرض التوريق وسائل ومع الصلة ذات العام القطاع
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 بالغ بشكل ؤثرت أن شأنها من التي البنود قيد تحسين
 . الحكومي الدين على

 
 ضمانات فئات من العديد معالجة إيضاح تم وقد

 القياسية للضمانات جديدة معالجة وإدخال القروض
 وضمانات التصديري االئتمان ضمانات مثل

 . الطالبية القروض
 

 يتعذر التي الجديدة األخرى خصائصال بعض وهناك
 وال. أهمية أقل ليست ولكنها مجموعات في تصنيفها

 الثانوية الوحدات إيضاح بينها من أن في شك
 أسهم خيارات محاسبة وإدخال القابضة والشرآات
 بعض في االستخدام واسعة أصبحت التي الموظفين
 .العشرين القرن تسعينات أثناء في البلدان

 
 على الحفاظ على الجديدة خصائصال هذه وتساعد
 التغير توق في القومية الحسابات نظام مالئمة

 إطاره على والتأسيس السريع والمؤسسي االقتصادي
 تقديم أن نري أن الممكن فمن وعليه،. الصلب القائم

 والحسابات المحاسبية القواعد حول التوجيهات
 لعام القومية الحسابات نظام في وتكاملها والجداول

 نظام لتطبيق المستمرة الجهود مع يتماشى 2008
 وفي. البلدان جميع في 1993 لعام القومية الحسابات

 التي األربع النقاط تلك موجودة زالت فال الصدد، هذا
 لعام القومية الحسابات نظام مقدمة في وضعت
 ومدى القومية الحسابات نظام شمولية حول 1993
 نظام في تعزيزها أيًضا تم وقد للتطبيق، قابليته

 .2008 لعام القومية الحسابات
 

 الرسمي غير القطاع
 فصل على 2008 لعام القومية الحسابات نظام وييح

 داخل من يمارس الذي النشاط قياس لمسألة مخصص
 تعبير عليه يطلق ما وهو (رسمية غير بصفة المنازل
 القياس من يفلت الذي والنشاط) رسمي الغير القطاع

 مسمي عليه يطلق والذي (الرسمي اإلحصائي
 ).المنظور غير االقتصاد

 
 اإلحصائية النظم سياق في القومية الحسابات نظام - ج

 األخرى
 للحسابات التوجيهات يوفر القومية الحسابات نظام

 عاًما يكون يكاد بشكل الوطنية
 الحسابات نظام على للعمل األخيرة المراحل أتت

 التي االقتصاديات فيه تنتقل آانت وقت في القومية
 اقتصاديات إلى السابق في مرآزًيا تخطط آانت
. العشرين القرن تسعينات منتصف بدايات في السوق
 قابلية الحين ذلك منذ انقضت التي السنوات أآدت وقد
 تلك في وقوته للتطبيق القومية الحسابات نظام

 الحسابات نظام تكييف تم وقد. االقتصاديات
 الحسابات نظام مع آبير بشكل 1995 لعام األوروبية
 لقواعدوا بالتعريفات يتصل فيما 1993 لعام القومية

 الذي تحديثه يغطي وسوف. والتصنيفات المحاسبية
 عليها المتفق واإليضاحات التوصيات حالًيا يجري
 لعام القومية الحسابات لنظام الدولي المستوي على

2008 . 

 األشخاص وتحويالت المعالجة سلع معالجات إن
 خاصة صلة ذات أمور هي بالخارج العاملين

 االقتصاد إلى دلفت التي النامية باالقتصاديات
 يكون أن المحتمل فمن ذلك، إلى باإلضافة. العالمي

 بين المشارآات مع التعامل حول الجديدة للتوجيهات
 الطبيعية الموارد واستخدام والخاص العام القطاعين

 من للعديد بالنسبة آبير تأثير مقيمين الغير قبل من
 . البلدان

 
 المرونة لىإ بالحاجة يعترف القومية الحسابات نظام
 على يشتمل 1993 لعام القومية الحسابات نظام آان

 اتجاه في آبيرة خطوة وهي التابعة الحسابات مفهوم
 واصلت إن التابعة للحسابات المتوقع ومن. المرونة
 مفيدة وسيلة توفير في تستمر أن األمام إلى مسيرتها
 من المالئم المستوي تعطي التي الحلول تجاه للعمل
 الخاصة تلك ومنها المتحدية اإلجراءات في الثقة

 الحسابات استخدام أصبح لقد. البيئية المحاسبة بقضايا
 الحسابات توافق مجال لتوسيع آوسيلة التابعة
 اإلطار قابلية على التأثير دون ولكن القومية،
 االقتصادية السياسة لصنع المستخدم المرآزي
 ادرالمص واختبار لتطوير مقبولة وسيلة للمقارنة،
 أدخل ذلك، إلى إضافة. للبيانات الجديدة والطرق
 البنود بند 2008 لعام القومية الحسابات نظام

" الملحقة "مصطلح ويستخدم". الملحقة "والجداول
 قد البنود بأن القومية الحسابات نظام يعترف عندما
 أحد أن أو البلدان بعض في المالئمة محدودة تكون

 إعداده يمكن ال حليليةت أهمية ذو آان وإن الجداول
 الرئيسية المجموعة مثل مثله الدقة معيار نفس وفق
 . الحسابات من
 

 المرآزي الدور يعزز القومية الحسابات نظام
 اإلحصاءات في الوطنية للحسابات

 الحسابات نظام وتصنيفات مفاهيم بين التوفيق تم وقد
 اإلحصائية واألدلة والمعايير 2008 لعام القومية
 نظام حالة في حدث مما وأآثر بل األخرى ةالدولي

 هو بالذآر واألجدر. 1993 لعام القومية الحسابات
 نظام تحديث أثناء في للعمليات آثب عن التنسيق

 ميزان لدليل الفورية والمراجعة القومية الحسابات
 . المدفوعات

 وإجراءات السعر حول يدور الذي الفصل استفاد وقد
 نظام إصدار تم أن منذ أداؤه تم الذي العمل من الحجم

 المقارنة برنامج حول 1993 لعام القومية الحسابات
 المستهلك سعر لمؤشرات الدولية األدلة وحول الدولي
 . والمنتج
 إعطاؤها يتم التي المشورة مع قرًبا أآثر اتفاق وهناك
 إلحصائيي الدولي المؤتمر يتخذها التي القرارات في

 الخاص لالعتبار مخصص فصل وهناك. العمالة
 االقتصاد في للربح هادفة الغير المؤسسات بدور

 نظام زمن منذ الموضوع هذا في العمل على اعتماًدا
 . 1993 لعام السنوية الحسابات
 للتوافق األرض إعداد تم البيئية، للحسابات وبالنسبة

 -البيئية المحاسبة: الوطنية المحاسبة آتيب مع
. دولًيا معياًرا يصبح أن قعالمتو ،المتكاملة االقتصادية

 السنوية الحسابات نظام يتوافق المنوال، نفس وعلى
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 المواصفة واألهم التصنيف، نظم مع 2008 لعام
 األنشطة لجميع الصناعي للتصنيف الدولية

 المرآزي التصنيفو 4 النسخة االقتصادية،
 .2 النسخة للمنتجات

 
 البحوث أعمال جدول: أخرى تطورات

 المحاسبة معايير من شاملة مجموعة أول إصدار تم
 1968 في هامة تحديثات مع 1953 عام في الوطنية

 وعلى الواضح ومن. 2008 في واآلن 1993و
 المحاسبة على تطرأ التي التطورات أن من الرغم
 20 إلى 15 آل خطوات في إال تظهر ال الوطنية
 نظام في المطلوبة التحديثات تحديد فإن عام،

 حدثت وإن حتى مستمرة عملية هو ةالقومي الحسابات
 وتعتمد. منتظم غير بشكل النطاق آاملة آتابة إعادة

 االقتصادية العمليات تطور من مزيج على التحديثات
 التقدير في وتطورات) جديدة مالية أدوات مثل(

 جمع في والتحسينات القياس وأساليب اإلحصائي
 المثيرة القضايا بعض دراسة تمت وقد. البيانات

 الحسابات نظام تحديث عملية أثناء في لنزاعل
 أفضل على اتخذت التي القرارات وقامت. القومية

 وفي. الوقت ذلك في المتاحة واألساليب المعلومات
 ال البحوث آانت ذلك، من بالرغم الحاالت، بعض
 القومية الحسابات نظام تحديث لدى جارية زالت
 إلى جةالحا إلى يؤدي قد المستمرة البحوث ونتائج
 التحديث قبل القرارات هذه من بعًضا مراجعة
 . الوطنية التحديثات لنظام الالحق
 حول األمانات بين العمل مجموعة حددت وقد

 المواضع من عدًدا) ISWGNA (القومية الحسابات
 بين العمل مجموعة أوصت وقد. المستمرة للبحوث
) ISWGNA (القومية الحسابات حول األمانات
 أعمال جدول ضمن الموضوعات ذهه أن بإدخال
 4 الملحق في وردت وقد. القومية الحسابات بحوث
 عملية ختام في تحديدها تم آما لدراستها بالبنود قائمة

 . التحديث
 

 حول األمانات بين العمل مجموعة تكون وسوف
 تطوير عن مسئولة) ISWGNA (القومية الحسابات
 مهمة أخرى قضايا وأية (القضايا هذه حول البحوث

 من المعاونة على تعتمد سوف ولكنها) تظهر قد
 في القومية الحسابات عن المسئولة الجهات جانب
 تثبت فقد النتائج، على وبناًء. العالم أنحاء جميع
 في البحوث هذه من المحصلة النتائج لدمج فائدتها
 التحديث قبل 2008 لعام القومية الحسابات نظام

 . التالي الرئيسي
 

 تقديرو اعتراف - د
 نتيجة هو 2008 لعام القومية الحسابات نظام إن

 للمجتمع الكبرى والمشارآة شفافيتها لوحظت لعملية

 عن حدوثهما تسنى وآلتيهما الدولي، اإلحصائي
 إلكتروني موقع لمشروع المبتكر االستخدام طريق
 في خطوات ستة العملية تضمنت وقد. اتصال آأداة

 تحديد خالل من العملية من األولي المرحلة
 تلزم التي المسائل حول اتفاق على والحصول
 ،)2004 – 2002 (التحديث أثناء في دراستها
 للتعديل العروض وتقديم المسائل هذه في والبحث
 ودراسة 1993 لعام القومية الحسابات نظام صوب
 التوصيات حول واالتفاق خبراء قبل من المسائل

 شاوراتالم وإجراء) 2006 – 2004 (االحترازية
 مجموعة وتقديم) 2006 (التوصيات حول البلدان مع
 2007 في اإلحصائية اللجنة إلى التوصيات من

 نظام نص في عليها المتفق التوصيات وضم
 قبل من العتماده 2008 لعام الوطنية  الحسابات
 و 2008 عامي مرحلتين في اإلحصائية اللجنة
2009) 2007 – 2009 .( 

 
 الحسابات حول ماناتاأل بين العمل مجموعة
 المشروع في والعاملين) ISWGNA (القومية

 تضم دولية منظمات خمس على العملية انطوت وقد
 القومية الحسابات حول األمانات بين العمل مجموعة

)ISWGNA (وغير وإقليمية دولية ومنظمات 
 والوآاالت المشروع في والعاملين أخرى حكومية
 العديد في لرسميةا اإلحصاءات تجميع عن المسئولة

 الخبراء ومجموعات العمل ومجموعات البلدان من
 والخبراء اإللكتروني النقاش ومجموعات األخرى
 ذات والمجاالت الوطنية المحاسبة في المنفردين
 من متوقع هو وآما. العالم أقاليم جميع من الصلة
 نظام يعكس والمستدامة، المعقدة العملية لهذه منتج

 اإلسهامات من العديد 2008 لعام ةالقومي الحسابات
 بين العمل مجموعة استطاعت وقد. المتنوعة
) ISWGNA (القومية الحسابات حول األمانات
 اللجنة طلب على بناًء للعملية بالتنسيق وقامت

 الحسابات نظام حالة في حدث مثلما اإلحصائية
 أعضاء إسهامات آانت وقد. 1993 لعام القومية
 القومية الحسابات حول ألماناتا بين العمل مجموعة

)ISWGNA (اإلدارة مستوى فعلى. وعينية نقدية 
 ولورس إيفرايرز بيير: هم المندوبون آان العليا

 أس وآارول) Eurostat يوروستات (نورلوند
 الدولي النقد صندوق (إدواردز وروبرت آارسون

IMF (جيوفاني وإنريكو) االقتصادي التعاون منظمة 
 شيونج وبول فرايز مدي وويلي )OECD والتنمية

 وشيدا) المتحدة األمم لمنظمة التابع اإلحصاء قطاع(
 الوطنيون المحاسبون وآان). الدولي البنك (باديي

 في المشارآة المنظمات من اآلخرون والمهنيون
 القومية الحسابات حول األمانات بين العمل مجموعة

)ISWGNA (المهام في منتظم بشكل أسهموا ممن 
 : آالتالي المستقلة والقيادة بالتنسيق اصةالخ

 
 نيوسن وبرايان جالتزل ودييتر رافيتس وآريستيان جيوي جالو : )Eurostat (يوروستات
 زيتشانج وآيم بلويم أدريان : )IMF (الدولي النقد صندوق
 والتنمية االقتصادي التعاون منظمة

)OECD( 
 أسبدن وتشارلز الآيي فرانسوا :

 سميث وهيرمان سنج وجوالب شيزماديا وماجدولنا فو وفييت هافنجا أيفو : األمم لمنظمة التابع اإلحصاء قطاع
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 بيكر وآنيت المتحدة
 لمنظمة التابعة ألوروبا االقتصادية اللجنة
 المتحدة األمم

 ديموفا وتيهوميرا براتانوفا ليديا :

 هيكسبيرج باربرو : الدولي البنك
 

 في المشارآة للمنظمات آخرون أعضاء موظفين
 القومية الحسابات حول األمانات بين العمل مجموعة

)ISWGNA (آانوا آبير بشكل أسهموا ممن 
 :آالتالي

 
 فيريندر وجون فرانكفورد وليجيا ماهيرب فرانسيس : )Eurostat (يوروستات
 ورينيه دبلن وآيث ديبلسمان وبوربت ليرك ديك  وساجي أيالس إدجار : )IMF (الدولي دالنق صندوق

 الليبرتي ولوسي جوسي وجون هيلث وروبرت آورتر وآورنيليس فيفيي
 آوسيرا وجارسالف آروجر وراسل آوزلز ورالف ليون وألفريدو
 ريفاس وليزبيث باترسون ونيل مورينو آارلوس-وخوسيه ميريس وراندال

 سيلفر وميك شريسثا ومانيك خوسيه سان ميداوأر
 والتنمية االقتصادي التعاون منظمة

)OECD( 
 شراير وبول ونوردين وأندريه دوبوي بيير-وجان آيف وويليام أحمد نديم :

 األمم لمنظمة التابع اإلحصاء قطاع
 المتحدة

 هايدستن وفيتل بيكر ورالف أنتونوفا ويوليا ألفييري أليساندرا :

 
 التابع االقتصادية اإلحصاء فرع موظفو عمل وقد

 برئاسة المتحدة األمم لمنظمة التابع اإلحصاء لقطاع
 في األعضاء للمنظمات آسكرتارية هافينجا أيفو

 القومية الحسابات حول األمانات بين العمل مجموعة
)ISWGNA .(التابع اإلحصاء قطاع قام وقد 

 الموقع وصيانة بإنشاء المتحدة األمم لمنظمة
 أآثر معلومات يوفر ما وهو للمشروع اإللكتروني

 االفتتاحية هذه في بإيجاز وردت التي اإلسهامات عن
 اإللكتروني الموقع مطالعة برجاء(

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccou
nt/snarev1.asp .(مجموعة من فريق قم وقد 

 ميشا برئاسة وليالد للبنك التابع البيانات إنشاء
 يتصل ما ذلك في بما اإلداري الدعم بتقديم بلكنداس
 إنشاؤه تم الذي المتعددين المانحين أمناء بصندوق
 .القومية الحسابات نظام تحديث لمشروع

: أسماؤهم اآلتية العالمين المشروع تضمن وقد
 2004 من المشروع مدير وهو آارسون أس آارول
 مدير وهو رثيماآا وبول ،2008 فبراير حتى

 وهي هاريسون وآن ،2008 فبراير منذ المشروع
 مراحل جميع في أصوات خبيرة آن وآانت. محرر

 مراجعة وهي آبرى بمهمة واضطلعت المشروع
 . 2008 لعام القومية الحسابات نظام نص

 
 االستشاريين الخبراء مجموعة

) AEG (االستشاريين الخبراء مجموعة تكوين تم
 في تكونت وقد. 2003 عام وميةالق الحسابات حول

 عن التحديث عملية في رئيسًيا دوًرا لتلعب موقعها
 وجهة عن والتعبير التعديل عروض دراسة طريق
 في أسماؤهم اآلتية األعضاء عمل وقد. نظرها

 هيدي): AEG (االستشاريين الخبراء مجموعة
 الدنمرك من  بيرنر وأول الفيليبين من أربوليدا
 وميشيشا آوستاريكا من نيزخيمي رڤآو ومريم

 من حاآوز على محمد وعمر إثيوبيا من جيتاهون
 من هيلر وجان استراليا من هاربر وبيتر األردن

 االتحاد من آوساريف وأندري التشيك جمهورية

 وروبن الهند من آولوشريسثا سي وأخيليش الروسي
 وأيرلندا العظمي لبريطانيا المتحدة المملكة من لينش

 من مينك وريموند فرنسا من ماجنيي چاكو الشمالية
 من مولتون أر وبرينت األوروبي المرآزي البنك

 من باالنياندي وشيالم األمريكية المتحدة الواليات
 وجون وتوباجو ترينداد من بارياج وبيتر ماليزيا
 أولنتو لويس وروبرتو أفريقيا جنوب من برنسلو
 من تفاريجونافسيوتي وإيرينا البرازيل من راموس
 ويليون وآارين هولندا من فين دي فان وبيتر ليتوانيا

 االستشاريين الخبراء مجموعة اجتمعت وقد. آندا من
)AEG (واشنطون في 2004 فبراير في مرات ست 

 ديسمبر وفي الدولي، النقد صندوق واستضافها
 قطاع واستضافها نيويورك مدينة في 2004

 يوليو فيو المتحدة األمم لمنظمة التابع اإلحصاء
 االقتصادية اللجنة واستضافها بانكوك في 2005

 آلسيا المتحدة األمم لمنظمة التابعة واالجتماعية
 فرانكفورت في 2006 فبراير – يناير وفي والهادي

 مارس وفي األوروبي المرآزي البنك واستضافها
 قطاع واستضافها نيويورك مدينة في 2007

 نوفمبر وفي دةالمتح األمم لمنظمة التابع اإلحصاء
 وفي. الدولي البنك واستضافها واشنطن في 2008
 أسهم اإللكترونية والمشاورات االجتماعات جميع

 األمانات بين العمل لمجموعة الوطنيون المحاسبون
 بآرائهم) ISWGNA (القومية الحسابات حول

 آمقرر مارآارثي پول عمل وقد. عنها وعبروا
 ومارس 2006 وفبراير 2005 يوليو في اجتماعات

 قبل من لدراستها أعدت التي األوراق وتمثل. 2007
 آبيًرا قدًرا) AEG (االستشاريين الخبراء مجموعة

 موقع على توافرها يستمر وسوف. البحوث من
 مؤلفوها تضمن وقد. الذآر سالف المشروع
 وأليساندرا أحمد نديم: أسماؤهم التالية األشخاص
 وستيوارت بلويم ةأدريات أسبدين وتشارلز ألفييري
 ودبليو آيف وويليام آارسون أس وآارول براون
 دوناجو وبرايان ديبلسمان وروبرت ديورت إروين
 جاالند وجان فريمان وراسل فييفيت ورينيه



 نظام الحسابات القومية
 

48 

 جوالند وديف إيسكوتو-جاليشيا وأنطونيو
 هافينجا وأيفو هاريسون وآن جورتر وآورنيليس

 آوفمان وبريت جواسي وجون جونسون وتوني
 الآيي وفرانسوا آوزلو ورالف آاليتي وأندرو
 مينك وريموند ماير وآريستوف لينش وروبن
 وباتريك نوردون وأندريه مولتون آر وبرينت
 رينك وجينز بتزر وجون باترسون ونيل أوهاجان
 وجون روجمونت دي وفيليب ريفاس وليزبيث
 شراير وبول مونوز سانشيز وآارلوس روسر

 سينج وجوالب شريسثا ومانيك شيبرد وريتشار
 وهيديتوشي ستوفر وفيليب وبيير سميث وهيرمان
  رايت وآريس والتون وجون فو وفييت تاآيدا

 
 أخرى خبراء مجموعات

 وبعض الموضوعات خبراء مجموعات قامت وقد
 المجموعات وبعض المخصصة المجموعات

 في قدًما السير بغرض خصيًصا تشكلت التي األخرى
 المسائل حول البحوث معظم ءبإجرا التحديث عملية

 العروض إعداد عملية تقديم وتم للبحث المطروحة
). AEG (االستشاريين الخبراء مجموعة إلى للتعديل
 آانبيرا مجموعة على المجموعات هذه اشتملت وقد

 هاربر بيتر (المالية غير األصول قياس حول 2
 عمل وقوة) سر آأمين أسبدن وتشارلز آرئيس
 تقاعد خطط حول IMF-BEA وليالد النقد صندوق
 رئيًسا روسر، وجون بلويم أدريان (الموظفين
 عمل وقوة ،)سر أمين دوناجو وبرايان مشارًآا،
 االقتصادي التعاون ومنظمة الدولي النقد صندوق
 حسابات توفيق حول) IMF-OECD (والتنمية
 بيير – وجان رئيًسا الليبرتي، لوسي (العام القطاع
 التعاون منظمة عمل وقوة ،)سر أمين دوبوي،

 الخدمات حول) OECD (والتنمية االقتصادي
 وأندريه ستوفر وفيليب رئيًسا ماير، روث (المالية
 التعاون منظمة عمل وقوة) سر أميني نوردن،

 التأمين قياس حول) OECD (والتنمية االقتصادي
 ثم سميث-ميتالند فينيال (الحياة على التأمين بخالف
 منظمة عمل وقوة) جلسات رئيسآ الآيي، فرانسوا
 تقييم حول) OECD (والتنمية االقتصادي التعاون
 آرئيس أوهاجان باتريك (الملكية حقوق وقياس
 مؤلفو االفتتاحية بهذه الملحق ويدرج). جلسات
 لمعظم أعدت والتي للبحث المطروحة المسائل أوراق
 صندوق لجنة. بدراستها قامت التي المجموعات هذه
 المدفوعات ميزان إحصاءات حول يلدول النقد

 ومينك جواسي وجون رئيًسا إدواردز روبرت(
 ودرست) سر أمناء آيليتي وأندرو شريسثا

 آان التي المسائل من عدًدا الفرعية مجموعاتها
 القومية الحسابات جامعي بين فيما شائًعا بها االهتمام
 مؤلفي أسماء آذلك أدرجت وقد. المدفوعات وميزان
 في تتصل والتي للبحث المطروحة سائلالم أوراق
. الملحق في وذلك القومية الحسابات بنظام معظمها

 بدراسة األخرى المجموعات من عدد قام وقد
 آجزء القومية الحسابات بنظام المتصلة الموضوعات

 البنك هؤالء ويشمل. األآبر أعمالهم جدول من
 حول يوروستات عمل وقوة/ األوروبي المرآزي
 بنظم الخاصة والخصوم لألصول حصائياإل القياس

 باريدو إدواردو (العامة الحكومة في المعاشات
 فريرندر، وجون مشترآين رئيسين مينك، وريموند

 من الوطنيين الخبراء من ومجموعة) سر أمين
 العلوم حول والتنمية االقتصادي التعاون منظمة
 آوليشيا، وأليساندرا رئيًسا جولت، فريد (والتقنية
 العمالة حول باريس ومجموعة) سر أمين

) جلسات رئيس وارد، دينيس (والتعويضات
 الغير القطاع إحصائيات حول دلهي ومجموعة
 خبراء ومجموعة) رئيًسا سين، بروناب (رسمي
 هافينجا، أيفو (الدولية التصنيفات حول المتحدة األمم
 الفرعية والمجموعة) سر أمين بيكر، ورالف رئيًسا
 األسلوب – األفراد حرآة حول المتحدة لألمم التقنية

 أمين ألفييري، وأليساندرا رئيًسا هافينجا، أيفو (4
 تقديم على آذلك أخرى استشارات عملت وقد). سر

 عمل مجموعات اجتماعات وتشمل. للعملية الرؤى
 االقتصادي التعاون منظمة من لكل القومية الحسابات
 عمل وورش واجتماعات ويوروستات والتنمية
 لألمم تابعة إقليمية لجان لعدة القومية الحسابات
 . والثروة الدخل لبحوث الدولي واالتحاد المتحدة

 
 الدول إسهامات

 تجميع عن المسئولة الوآاالت أسهمت وقد
 أولها وفي. متميزة طرق بعدة الرسمية اإلحصائيات

 المشارآة خالل من اإلحصاء مكاتب رؤساء اشترك
 العملية حوآمة على االتفاق في اإلحصائية اللجنة في
 في للدراسة المطروحة بالمسائل قائمة وضع ثم

 غير بدرجة الدول، قامت وثانًيا،. التحديث عملية
 االحترازية التوصيات على تعليقات بتقديم مسبوقة،
 مجموعة توصيات آانت اجتماع آل وبعد. للتعديل
 مكاتب إلى ترسل) AEG (االستشاريين الخبراء
 دعوة مع المعنية المرآزية والبنوك وطنيةال اإلحصاء
 بعد بدلوها دولة 60 – 40 أدلت وقد. عليها للتعليق

 يقرب مما تعليقات تلقي وتم. التوصيات من جولة آل
 تم التي التعليقات، هذه وجميع. إجماًال دولة 100 من

 تقدم للمشروع، اإللكتروني الموقع على عرضها
 قد الدول أن في ببالس حول للمعلومات جيًدا مصدًرا
 في السبب الحاالت، بعض في أو، التوصيات ساندت
 هذه تنفيذ حول نظرها ووجهات تفعل، لم أنها

 الحسابات نظام نوع حول واألفكار التوصيات
 الدول قدمت ثالًثا،. للتحديث خضع الذي الوظنية
 70 حوالي وقامت. الفصول مسودات على التعليقات

 األول المجلد من النهائية ةالمسود على بالتعليق دولة
 في الثاني المجلد وعلى 2008 ومايو أبريل خالل
 من عدد قدم رابًعا،. 2009 عام من وفبراير يناير

 وقت مثل عينية إسهامات اإلحصاء مكاتب مسئولي
 في االستشاريين الخبراء مجموعة أعضاء

 الخبراء مجموعة أعضاء ووقت (االجتماعات
). السفر ومصاريف النامية البلدان من االستشاريين

 اإلحصاء مكاتب من مجموعة ساندت وأخيًرا،
 طريق عن المشروع المرآزية والبنوك الوطنية
 من اإلسهامات هذه وآانت. مالية إسهامات
 لإلحصاء االسترالي والمكتب السويد إحصاءات
 والبنك القبرصي المرآزي والبنك آندا وإحصاءات
 والمكتب هولندا توإحصاءا الكازاخستاني المرآزي
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 التحليل ومكتب المتحدة بالمملكة لإلحصاء الوطني
 .األمريكية المتحدة للواليات االقتصادي
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اء -1 الع برج ى االط ر عل سة تقري ة 39 الجل  للجن
صائية ستند (اإلح ـ م ـ 2008/24/ه  ن ج/وه
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oc08/Report-English.pdf 
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ى ) 3/2009/29 رابط  عل  ال
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oc09/Report-English.pdf  
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 XVII.24 94 هـ رقم المبيعات
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 1999 لوآسمبورج ،1995
 

ندوق د ص دولي، النق زان ال دفوعات مي ل الم ف ودلي  الموق
سادس،  اإلصدار الدولي، االستثماري  سي،  دي شنطن وا ال

2009 
 

دولي  النقد وصندوق األوروبية المجتمعات لجنة ة  ال  ومنظم
ة  والتنمية االقتصادي التعاون م  ومنظم  والبنك  المتحدة  األم

دوليين  ب  ال بة  آتي ة  المحاس بة : الوطني ة المحاس  البيئي
 2003 المتكاملة واالقتصادية

 
 2003 ونيويورك وباريس سي دي وواشنطن لوآسمبورج

 
ة ماأل منظم دة م فة: المتح ة المواص صنيف الدولي  للت

صناعي ع ال شطة لجمي صادية، األن ة االقت . 4 المراجع
م  مطبوعات . 2008 نيويورك م  المبيعات  المتحدة،  األم  رق

E.08.XVII.25،  
 

م دة األم صنيف المتح زي الت تج، المرآ سخة للمن  ،2 الن
م  مطبوعات  ،2008 نيويورك م  المبيعات  المتحدة،  األم  رق
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ق و: ملح ضايا أوراق مؤلف ي الق دت الت وات أع ام لق   المه
ات ان والمجموع ي واللج درس الت سائل ت ديث م ام تح   نظ

  األصول  قياس حول 2 آانبيرا مجموعة القومية الحسابات
المالية غير  

ديم د ن شالز أحم ون وت دوين ر ج د بال ستيد وديزمون  بيك
رك ان ودي رجن ف ورين بي ز ول ل بين ور وآريي  مبرجآ
ارول ورادو وآ ريم آ وفر وم ز آ ارتن خيميني ز وم  و دانيل

 وجاي فروميني وباربرا إدورثي وإيما ديورت إروين دبليو
ان  دي ومارك جوليك ودويمنيك جيالتلي اربر  ومايكل  ه  ه
شارد  هاينجا وأيفو هاريسون وآن هاربر وبيتر نج  وريت  هيم
ر ل وبيت شارلز هي ولتن وت نج ه ونج وني ل ه تن وفيت  هايدس
وني سون وت درياس جون ويبرز وأن سوا آ وآيي وفران  ل
ستوف  لينش وروبن اير  وآري ابلو  م دلر  وب ن  مان اآفي  وإي  م

سو وريس وفرانسي ت م ون وبرن ارول مولت ويالن وآ  م
ارل ست وآ ومايي أوب و وس ن أوآوب ام ودي ولي باره  وس
يج زر وجون بيل ال بت سدروف ومارش ارول رين ز وآ  روبن

وان ول روز وأنط انيس وب ا روم ر وأدوا لموس  شمالفاس
ول كراير وب ال س شل وداني ديقي ويوسف سي ا ص  وزوزان
تارا و س كاس ولي وك سفكوس سون ولي ف طوم دال وجي  تين

ه انولي وأندري ر ف ان وبيت ين دي ف در وجون ف ت فيرن  وفيي
 . فو

ة ندوق لجن د ص دولي النق ن ال صاءات ع زان إح  مي
 المدفوعات
تيوارت راون س رت ب سمان وروب رت ديبل  دزإدوار وروب
و شيا وأنطوني كوتو-جالي ي إس ت ورين ان فيفيي د وج  جاالن
سي  وجون  هيلث  وروبرت درو  جوي ي  وآن ارلوس  آيليت  وآ
شيز وز سان ل مون ون وني ز باترس ي وجين شارد رينك  وريت
 وآريس  تاآيدا وهيتوشي سوال وبيير شرسثا ومانيك شيبرد
 . رايت
وة ل ق صندوق الخاصة العم د ب دولي النق  IMF-BEA ال
 العمل أصحاب قاعدت نظم حول
وب ان ب ر وأول يرجم ر بيرن زل ودييت ر جالت اربر وبيت  ه
سون  وآن وني هاري سون وت يش  جون وللي وران سوا آ  وفران

سي  مينك ورايموند ماننج وتونيا ماجنييز وجاك الآيي  وتول
ر  رويمانز وإنجبير رينسدروف ومارشال رام ان  وبيت  دي ف
 .فينكاسورلو أس جي و فين
وة ل ق ندوق عم دالن ص دولي ق ة – ال اون منظم  التع

 العام القطاع حسابات توفيق حول والتنمية االقتصادي
روس ر ب اثيو بيك ون وم ورين بوه ن وس اولو برودرس  وب

ورجيس ن ب اروثرز وإي سيل آ سونكا وج اجي آ ك وس  دي
رك يم لي ر-وجان دوبس وت وي بيي ن وآيث دوب  وجيف دبل

د ي جوالن ر وبيت و جروب ا وأيف ستوفر هافينج دي وآري  هي
شارد نج وريت ام هيم سون وجراه ت جينك ان وبري  آوفم
افيوال  وإينا ماآنتوش وإين ليكيي وفرانسوا آايز وروبرت  ب
زر  وجون سي  بت روآس  رام وتول سون  وب  دي وفيليب  روبن

ك روجمونت ه رو وفيرني والر وأندري شارد ش يبرد وريت  ش
ول وتكليف وب ين س ارنر وآ روت ف اس وآ ام ف  وجراه
 . واتكنز
وة ل ق اون ةمنظم عم صادي التع ة االقت ول والتنمي  ح

 المالية الخدمات
 شراير  وبول نوردون وأندرز هارسيون وآن فكسلر دينسي
 . والتون وجون تورنبول وجون ستوفر وفيليب
ة  االقتصادي التعاون منظمة عمل قوة اس  حول  والتنمي  قي

 الحياة على التأمين بخالف التأمين

رت سمان روب يال دبل د وفين ميث ميتالن سوا س ي وفران  الآي
سون وآن ر هاري انز وإنجب اب روم ي آتش وج ون فرن  وج

 .والتون
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List of abbreviations and acronyms االختصارات قائمة  
ABO Accrued benefit obligation  المستحقة الفائدة التزام 
ADB Asian Development Bank اآلسيوي التنمية بنك 
AEG Advisory Expert Group on National Accounts القومية الحسابات حول للخبراء االستشارية اللجنة 
AMNE Activities of Multinational Enterprises الجنسيات متعددة الشرآات أنشطة 
BD OECD Benchmark Definition on Foreign Direct 
Investment 

 المباشر األجنبي رلالستثما المعياري التعريف

BIS Bank for International Settlements الدولية التسويات بنك 
BOOT Build, own, operate, transfer الملكية ونقل والتشغيل والتملك البناء نظام 
BOP Balance of payments المدفوعات ميزان 
BPM Balance of Payments and International 
Investment Position Manual 

 الدولي االستثماري والمرآز المدفوعات ميزان دليل

CIF Cost, insurance and freight والشحن والتأمين التكلفة 
CISSTAT Interstate Statistical Committee of the 
Commonwealth of Independent States 

 المستقلة الجمهوريات لكمنويلث القومية اإلحصائية اللجنة

COFOG Classification of the Functions of 
Government 

 الحكومة وظائف تصنيف

COICOP Classification of Individual Consumption 
by Purpose 

 الغرض حسب الفردي االستهالك تصنيف

COLI Cost of living index المعيشة فةتكل مؤشر 
COPNI Classification of the Purposes of Non-profit 
Institutions Serving Households 

 األسر لخدمة للربح هادفة الغير المؤسسات أغراض تصنيف

COPP Classification of Outlays of Producers by 
Purpose 

 الغرض حسب المنتجين مصروفات تصنيف

CPC Central Product Classification للمنتجات المرآزي التصنيف 
CPD Country-product-dummy (method) طريقة (لدولة الصوري المنتج نموذج( 
CPI Consumer price index لالستهالك السعري المؤشر 
CPL Comparative price level النسبي السعر مستوي 
DBMS Database management system البيانات دقواع إدارة نظام 
ED Exposure draft التعرض مسودة 
EDG Electronic Discussion Group  
EEZ Exclusive economic zone اإللكتروني النقاش مجموعة 
EKS Eltetö-Köves-Szulc (method) طريقة (سزولك-آوفيس-إلتيتو( 
ESO Employee stock option األسهم للتملك الموظفين خيارات 
FATS Foreign AffiliaTe Statistics التابعة األجنبية المؤسسات إحصاءات 
FDI Foreign direct investment المباشر األجنبي االستثمار 
FDIR Framework for Direct Investment 
Relationships 

 المباشر االستثمار عالقات إطار

FISIM Financial intermediation services indirectly 
measured 

  مباشر غير بطريق تقاس التي المالية الوساطة خدمات

FOB Free on board السفينة ظهر التسليم 
FP Fisher price index السعري فيشر مؤشر 
FPI For-profit institution للربح هادفة غير مؤسسة 
FQ Fisher volume index الوزني فيشر مؤشر 
FRA Forward rate agreement اآلجل السعر اتفاقية 
GDI Gross domestic income المحلي الدخل إجمالي 
GDP Gross domestic product المحلي الناتج إجمالي 
GFS Government finance statistics الحكومي التمويل إحصاءات 
GFSM Government Finance Statistics Manual الحكومي التمويل إحصاءات دليل 
GK Geary Khamis (method) طريقة (خميس جيري( 
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GNI Gross national income القومي الدخل إجمالي 
GVATI Gross value added of the tourism industry السياحة لمجال المضافة القيمة إجمالي 
HS Harmonized commodity description and coding 
System 

 وترميزها للسلع األفقي التوصيف نظام

IASB International accounting standards board الدولية المحاسبة معايير مجلس 
IC Insurance corporation التأمين شرآات 
ICLS International Conference of Labour 
Statisticians 

 العمالة إلحصاءات الدولي تمرالمؤ

ICNPO International Classification of Non-Profit 
Organizations 

 للربح هادفة الغير للمنظمات الدولي التصنيف

ICP International Comparison Program الدولية المقارنات برنامج 
ICPF Insurance corporations and pension funds المعاشات وصناديق نالتأمي شرآات 
ICSE Resolution concerning the International 
Classification of Status in Employment 

 التوظيف لوضع الدولي بالتصنيف الخاص القرار

ICT Information, communication and 
telecommunications 

 الهاتفية واالتصاالت واالتصال المعلومات

IFRS International Financial Reporting Standards المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير 
IIP International investment position الدولي االستثماري المرآز 
ILO International Labour Organization الدولية العمل منظمة 
IMF International Monetary Fund الدولي النقد صندوق 
IMTS International Merchandise Trade Statistics: 
Concepts and Definitions 

 للبضائع الدولية التجارية اإلحصاءات

IPSASB International Public Sector Accounting 
Standards Board 

 العام القطاع محاسبة لمعايير الدولي المجلس

ISIC International Standard Industrial Classification 
of All Economic Activities 

 االقتصادية األنشطة لجميع الدولي القياسي الصناعي لتصنيفا

ISWGNA Inter-Secretariat Working Group on 
National Accounts 

 القومية الحسابات حول األمانات بين العمل مجموعة

ITC Invitation to comment للتعليق دعوة 
KAU Kind-of-activity unit النشاط نوع وحدة 
KLEMS Capital-labour-energy-materials-service 
inputs 

 والمواد والطاقة العمالة من الخدمات مدخالت

LP Laspeyres price index السعري السبيرس مؤشر 
LQ Laspeyres volume index الوزني السبيرس مؤشر 
MFP Multifactor productivity العوامل متعددة اإلنتاجية 
MFSM Monetary and Financial Statistics Manual والمالية النقدية اإلحصاءات دليل 
MMF Money market fund المال سوق صندوق 
MNE Multinational enterprise الجنسيات متعددة الشرآات 
MPI Import price index للواردات السعري المؤشر 
MSITS Manual on Statistics of International Trade 
in Services 

 الدولية التجارة لخدمات اإلحصائي الدليل

n.e.c. Not elsewhere classified آخر موضع في مصنف غير 
NDP Net domestic product المحلي الناتج صافي 
n.i.e. not included elsewhere آخر موضع في مدرج غير 
NIF Note issuance facility العملة إصدار جهة 
NNDI Net national disposable income للصرف القابل القومي الدخل صافي 
NNI Net national income القومي الدخل صافي 
NOE Non-Observed Economy للمالحظة يخضع ال اقتصاد 
NPI Non-profit institution للربح هادفة غير مؤسسة 
NPISH Non-profit institution serving households األسر خدمة في للربح هادفة غير مؤسسة 
NPV Net present value الحالية القيمة صافي 
OECD Organisation for Economic Cooperation and والتنمية قتصادياال التعاون منظمة 
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Development 
OEEC Organisation for European Economic 
Cooperation 

  والتنمية االقتصادي للتعاون األوروبية المنظمة

PAYE Pay-as-you-earn السنوية الموازنة 
PBO Projected benefit obligation للفوائد المتوقع االلتزام 
PF Pension fund المعاشات صندوق 
PFI Private finance initiative الخاص التمويل مبادرة 
PIM Perpetual inventory method المستمر الجرد طريقة 
PIM Perpetual inventory model المستمر الجرد نموذج 
PP Paasche price index السعري باش مؤشر 
PPI Producer price index المنتج سعر المؤشر 
PPP Public/private partnership والخاص العام القطاعين بين المشارآة 
PPP Purchasing power parity الشرائية القوة تعادل 
PQ Paasche volume index الوزني باش مؤشر 
R&D Research and development والتطوير البحوث 
SAM Social accounting matrix عيةاالجتما المحاسبة مصفوفة 
SDR Special drawing right الخاص السحب حق 
SEEA System of Environmental and Economic 
Accounts 

 واالقتصادية البيئية الحسابات نظام

SHA System of Health Accounts الصحية الحسابات نظام 
SITC Standard Industrial Trade Classification لقياسيا الصناعي التجاري التصنيف 
SNA System of National Accounts القومية الحسابات نظام 
SPD Structured product description للمنتجات منظم وصف 
SPE Special purpose entity خاصة أغراض ذو آيان 
TDGDP Tourism direct gross domestic product السياحة من المحلي الناتج إجمالي 
TDGVA Tourism direct gross value added للسياحة المضافة القيمة إجمالي 
TFP Total factor productivity اإلجمالي اإلنتاجية عامل 
TP Törnqvist price index السعري تورنكفست مؤشر  
TQ Törnqvist volume index الوزني تورنكفست مؤشر  
TSA Tourism satellite account التابع السياحي ابالحس 
UJV Unincorporated joint venture مسجل غير مشترك مشروع 
UNECE United Nations Economic Commission for 
Europe 

 ألوروبا واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة

UNESCAP United Nations Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific 

 والهادي آلسيا واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة

WHO World Health Organization العالمية الصحة منظمة 
XMPI Export and import price indices واالستيراد التصدير سعر مؤشري 
XPI Export price index التصدير سعر مؤشر  
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 مقدمة: األول الفصل
 
 القومية؟ الحسابات نظام هو ما - أ

 قياسية مجموعة هو القومية الحسابات نظام 1-1
 المقدمة التوصيات من دولًيا عليها متفق
 النشاط إجراءات تجميع آيفية حول

 محاسبية لمعاهدات وفًقا االقتصادي
 ويتم. اقتصادية مبادئ على بناًء صارمة
 مجموعة حيث من التوصيات عن التعبير
 والتصنيفات والتعريفات المفاهيم من

 معيار على تشتمل التي المحاسبية والقواعد
 بوصفها البنود تلك لقياس دولًيا عليه متفق

 وهو) GDP (المحلي الناتج إجمالي
. االقتصادي األداء من سرًدا األآثر المؤشر
 الحسابات لنظام المحاسبي اإلطار ويتيح
 ةاالقتصادي البيانات تجميع القومية

 ألغراض تصميمه تم شكل في وعرضها
 وصنع القرار واتخاذ االقتصادي التحليل

 الموجودة نفسها الحسابات وتقدم. السياسات
 المعلومات من آبيرة آتلة موجز بشكل

 والمفاهيم للمبادئ وفًقا المنظم التفصيلية
. ما اقتصاد عمل أسلوب عن االقتصادية

 باألنشطة ووافًيا شامًال سجًال وتوفر
 االقتصاد داخل تتم التي المعقدة االقتصادية
 االقتصاد عوامل مختلف بين وللتفاعل

 الذي التفاعل وهو العوامل ومجموعات
. أخرى أماآن وفي األسواق في يحدث
 القومية الحسابات نظام إطار ويوفر

 :تكون التي الحسابات
 األنشطة جميع تغطية تتم بحيث شاملة - أ

 اصرالعن لجميع والنتائج المخصصة
 ما، اقتصاد في

 إلنشاء تستخدم المطابقة القيم ألن ثابتة - ب
 جميع على واحد إجراء من نتائج

 نفس باستخدام المعنية األطراف
 ، المحاسبية القواعد

 جميع بالضرورة تنعكس بحيث متكاملة - ج
 عنصر قبل من يتم واحد إجراء نتائج
 ذلك في بما الناتجة الحسابات في واحد
 المرصودة ثروةال قياس على التأثير
 .العمومية الميزانية في

 
 القومية الحسابات نظام حسابات وتوفر 1-2

 وقت أي في االقتصاد من لقطة من أآثر
 تجميعها يتم الحسابات أن بما األوقات من

 ثم ومن الزمنية الفترات من لسلسلة عملًيا
 التي المعلومات من مستمًرا سيًال توفر فهي
 أداء تقييمو وتحليل لمراقبة عنها غنى ال

 نظام ويوفر. الوقت بمرور ما اقتصاد
 عن ليس معلومات القومية الحسابات
 ما فترة في تتم التي االقتصادية األنشطة
 وخصوم أصول مستويات عن وإنما فحسب

 فترات في قاطنيه ثروة ثم ومن االقتصاد
 يشمل ذلك، إلى باإلضافة. معينة أوقات
 اخارجًي حساًبا القومية الحسابات نظام

 بقيةو االقتصاد بين القائمة الروابط يعرض
 . العالم

 
 القومية الحسابات نظام إطار في ويتم 1-3

 معين أساسي إجمالي إحصاءات تعريف
 بشكل تستخدم والتي المحلي الناتج آإجمالي
 على االقتصادي للنشاط آمؤشرات موسع
 احتساب ولكن بأآمله، االقتصاد مستوي

 طويل زمن منذ توقف قد اإلجماليات تلك
. الحسابات لتجميع األساسي الغرض على
 فعاليات نفهم حتى الضروري ومن

 وتحليل مالحظة على نقدر أن االقتصاد
 مختلف بين تتم التي االقتصادية التفاعالت
 نظام تصميم تم وقد. االقتصاد قطاعات
 مختلف على تطبيقه ليتم القومية الحسابات
 العناصر مستوى على: التوحيد مستويات
 الوحدات أو حدة على آل االقتصادية
 نظام في عليها يطلق آما المؤسسية
 تلك من لمجموعات القومية الحسابات
 على أو المؤسسية القطاعات أو الوحدات
 .بأآمله االقتصاد مستوي

 
 من القومية الحسابات نظام تصميم تم لقد 1-4

 القرار واتخاذ االقتصادي التحليل أجل
 أو الصناعي هيكلال آان أًيا السالم وصنع

 االقتصادية للتنمية الصناعية اإلستراتيجية
 وتعتمد. البلدان من بلد إليها توصل التي

 لنظام األساسية والتعريفات المفاهيم
 االقتصادي الفكر على القومية الحسابات
 صحيحة تكون أن ينبغي التي والمبادئ

 متغيرة وغير العالمية المستوي على
 يتم معينة ةاقتصادي لظروف بالنسبة
 فإن المنوال، نفس وعلى. فيها تطبيقها
 المحاسبية والقواعد التصنيفات من الغرض

 هناك وليس. عالمًيا للتطبيق قابلة تكون أن
 تعريف إلى للسعي المثال سبيل على مبرر
 بطريقة الوطني الحساب نظام أجزاء
 عنها نمًوا األقل االقتصاديات في مختلفة

 في أو نمًوا األآثر االقتصاديات في
 عنها نسبًيا المنغلقة الكبرى االقتصاديات

 في أو المنفتحة الصغيرة االقتصاديات في
 في عنها التضخم عالية االقتصاديات
 تصبح وقد. التضخم منخفضة االقتصاديات

 بعينها، محاسبية قواعد أو تعريفات
 غير القومية، الحسابات نظام في والمحددة
 ذلك نوم (معينة ظروف في ضرورية

) تضخًما هناك يكن لم إن المثال سبيل على
 أن أجل من ضرورية ذلك مع ولكنها
 التعريفات على العامة النظم أحد يشتمل
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 من آبيرة مجموعة تغطي التي والقواعد
 . أمكن آلما الظروف

 
 على مبدئية بصفة الدول، بعض تتمكن وقد 1-5

 من فقط صغير عدد احتساب من األقل،
 مع الكلي لالقتصاد والجداول الحسابات
 قطاعات، إلى المنعدم أو الطفيف الفصل
 أو الحسابات من مصغرة مجموعة ولكن

 من وليس. بديًال نظاًما تشكل ال الجداول
 لجمع عامة خصائص وضع محاولة المالئم
 الظروف تتفاوت أن يحتمل عندما البيانات

. آخر إلى بلد من آبير بشكل االقتصادية
 وضع فقط العملية ةالناحي من الممكن ومن

 المحللين قبل من الدولة حسب الخصائص
 السياسات صانعي أو االقتصاديين
 معين اقتصادي لموقف المدرآين

 آل المعنية البلدان ومشكالت والحتياجات
 سبيل على المفيد من وليس.  حدة على
 العامة الخصائص تحديد محاولة المثال
 من مجموعة تشكل عندما النامية للبلدان

 مستوي على العناصر متغايرة لبالدا
 بين البيانات خصائص تتفاوت وقد. عالمي
 يحدث آما وأخرى النامية البلدان من واحدة
 األمر واقع في أو وأخرى متقدمة بلد بين
 .متقدمتين بلدين بين

 
  القومية الحسابات لنظام بالمفاهيم المتصلة العناصر - ب

 ما بقياس القومية الحسابات نظام ويقوم 1-6
 وألي عناصره بين االقتصاد في حدثي

 نظام قلب في ويقع. يحدث غرض
. والخدمات السلع إنتاج القومية الحسابات

 والخدمات السلع هذه تستخدم وقد
 بها تتصل التي الفترة في لالستهالك
 فترة في لتستخدم تتراآم قد أو الحسابات

 المضافة القيمة تمثل بسيط، وبتعبير. الحقة
 الناتج إجمالي اإلنتاج طريق عن المحصلة
 المكافئ الدخل توزيع ويتم. المحلي
 مختلف على المحلي الناتج إلجمالي
 آالدخل، العناصر مجموعات أو العناصر
 ما هي الدخل توزيع وإعادة توزيع وعملية
 السلع تستهلك أن العناصر ألحد يتيح

 أن أو آخر عنصر أنتجها التي والخدمات
. الحًقا هالآهاالست والخدمات السلع تشتري

 الحسابات نظام يستخدمها التي والطريقة
 التدفقات من النمط هذا لرصد القومية

 األنشطة تحديد بغرض هو االقتصادية
 بالوحدات االعتراف طريق عن المعنية

 تحديد طريق وعن االقتصاد في المؤسسية
 إحدى إل نسبة الحسابات رصد هيكل

 تمي التي العمليات من غيرها أو المراحل
 الخدمات أو السلع إنتاج طريقها عن

 تم وقد. المطاف نهاية في واستهالآها
 فيما مختصر بشكل المفاهيم هذه وصف

 في تفصيًال أآثر بشكل عنها الحديث ثم يلي
 . الثاني الفصل

 
 والمعامالت األنشطة -1

 ليوفر القومية الحسابات نظام تصميم تم 1-7
 المؤسسية الوحدات سلوك عن معلومات

 اإلنتاج أي فيها، تشترك التي نشطةواأل
 تحليلي بشكل األصول وتراآم واالستهالك

 تبادل قيد طريق عن ذلك إنجاز ويتم. مفيد
 الوحدات بين واألصول والخدمات السلع

 نفس وفي. معامالت شكل في المؤسسية
 شكل تمثل أخرى معامالت قيد يتم الوقت،
 إحدى يكون قد الذي التبادل مقابل السداد
 بقيمة األصول أحد أو الخدمات أو لعالس

 أشكال من شكًال غالًبا تكون ولكتها مماثلة
 الورقية العمالت تشمل التي المالية المطالبة
 . والمعدنية

 
 األم المادة المعامالت عن البيانات وتوفر 1-8

 اشتقاق أو تراآم منها يتم التي األساسية
 والستخدام. الحسابات في المتعددة العناصر
 هذه وأول. هامة مميزات المعامالت بيانات

 عندها يتم التي األسعار أن هو المميزات
 بين المعامالت في والخدمات السلع تبادل

 توفر السوق في والبائعين المشترين
 في البنود جميع لتقييم المطلوبة المعلومات
. مباشر غير أو مباشر بشكل إما الحسابات

 لتيا المعاملة أن هو المميزات هذه وثاني
 المؤسسية الوحدات من اثنين بين تتم

 المعاملة طرفي لكال قيدها يجب المختلفة
 من نظام في مرتين عموًما تظهر ثم ومن

 خالل من ويتسنى. الكلي االقتصاد حسابات
 الحسابات نظام في هامة روابط إنشاء ذلك

 الحصول يتم المثال، سبيل فعلى. القومية
 جمع طريق عن المخرجات أحد على
 تمت التي أو بيعها تم التي لمقاديرا

 إلى تحويلها تم التي أو عليها المقايضة
 تم التي المقادير إليها مضاًفا أخرى وحدات
 سحبها تم التي المقادير ناقص عليها التعاقد
 على الحصول يتم وعليه،. المخزونات من
 مختلف قيد طريق عن المخرج ذلك قيمة

 بياناتال خالل من المخرج ذلك استخدامات
 بهذه الممكن ومن. المعاملة عن المتوافرة
 من والخدمات السلع تدفقات تتبع الطريقة
 إلى منتجيها من االقتصادي النظام خالل

 بعض وهناك. النهائيين مستخدميها
 معامالت سوي تكون ال التي المعامالت

 عندما مطلوبة وتكون داخلية دفاتر مسك
 آإنتاج نشاطين في واحدة وحدة تشترك

 ولكن والخدمات السلع نفس واستهالك
 بين تتم المعامالت من العظمى الغالبة
 . السوق وحدات مختلف

 
  لالقتصاد المؤسسية القطاعات -2
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 الوحدات من األساسيين النوعين إن 1-9
 تم قد المعامالت مبرمي أو المؤسسية
 القومية الحسابات نظام في بينهما التمييز
 والكيانات. نيةالقانو والكيانات البيوت وهما

 إنشاؤها يتم التي الكيانات هي القانونية
 أساسي بشكل وهي اإلنتاج، بغرض
 أو للربح هادفة الغير والمؤسسات الشرآات
 لعمليات قبل من إنشاؤها يتم التي الكيانات
. الحكومية الوحدات وخاصة سياسية،

 الوحدات إلحدى المعرفة والخاصية
 السلع الكامت على قادرة أنها هي المؤسسية
 في والمشارآة الخصوم وتكبد واألصول
 مع المعامالت وإبرام االقتصادية األنشطة
 . مستقل بشكل األخرى الوحدات

 
 فإن القومية، الحسابات نظام وألغراض 1-10

 االقتصاد في المقيمة المؤسسية الوحدات
 قطاعات خمس في سوًيا تجميعها يتم

 اآلتية األنواع من وتتألف بالتبادل حصرية
 :الوحدات من
 مالية، الغير المؤسسات - أ
 المالية، المؤسسات - ب
 صناديق ذلك في بما الحكومية الوحدات - ج

 االجتماعي، الضمان
 لخدمة للربح هادفة الغير المؤسسات - د

 األسر
 األسر - ه
 

 االقتصاد مًعا الخمس القطاعات وتشكل
 آل تقسيم ذلك بعد الممكن ومن. إجماًال
 ذلك ومثال فرعية، قطاعات إلى منها قطاع
 وقطاع المالية المؤسسات قطاع ينقسم

 مختلفة شرآات إلى مالية الغير المؤسسات
 الوحدات أو الحكومات لسيطرة تخضع
 نظام ويعمل. أخرى مؤسسات من األجنبية
 مخصص وضع على القومية الحسابات
 التدفق حسابات من آاملة لمجموعة

 لكل تجميعها ليتم العمومية والميزانيات
 المر، لزم إذا فرعي طاعق ولكل قطاع،

 المحتمل من وعليه.أيًضا آكل ولالقتصاد
 قد التي للحسابات اإلجمالي العدد يكون أن
 مستوي على بناًء للغاية آبيًرا تجميعها يتم

 إلى والفصل. وجدواه المطلوب األفضل
 ما فقط هو فرعية وقطاعات قطاعات
 بين التفاعل مالحظة خالله من يتسنى
 إلى تحتاج التي قتصاداال أجزاء مختلف
 . السياسات صنع بغرض وتحليل قياس

 
. العالم بقية في المقيمة المؤسسية الوحدات 1-11

 تجميع القومية الحسابات نظام يتطلب ال
 االقتصادية باألنشطة يتصل فيما حسابات

 جميع قيد يجب ولكن العالم بقية في تتم التي
 المقيمة الوحدات بين تتم التي المعامالت
 على الحصول بغية مقيمة الغير اتوالوحد

 االقتصادي السلوك عن آاملة محاسبة
 المعامالت تجميع ويتم. المقيمة للوحدات

 الغير والوحدات المقيمة الوحدات بين
 حساب وهو واحد، حساب في مًعا مقيمة
 . العالم بقية

 
 المصاحبة االقتصادية وأنشطتها الحسابات -3

 عن اجًد مختصر موجز القسم هذا يعطي 1-12
 ومن. القومية الحسابات نظام حسابات
 ثروة مع بعدالة التعامل المستحيل
 الحسابات نظام يحويها التي المعلومات
 النوع هذا من صغير قسم في الداخلية
 بغرض الثاني الفصل إلى الرجوع وتنبغي

 .شامل عام منظور على الحصول
 

 والخدمات السلع حساب
 عن جًدا مختصر موجز القسم هذا يعطي 1-13

 ومن. القومية الحسابات نظام حسابات
 ثروة مع بعدالة التعامل المستحيل
 الحسابات نظام يحويها التي المعلومات
 النوع هذا من صغير قسم في الداخلية
 بغرض الثاني الفصل إلى الرجوع وتنبغي

 ومن. شامل عام منظور على الحصول
 الحسابات لنظام بالنسبة األساسية األمور
 يجب خاللها من التي الهوية هو القومية
 االقتصاد في المنتجة والخدمات السلع على
 المال رأس لتكوين وتستخدم تستهلك أن

 والخدمات السلع جميع على يجب بينما
 في إنتاجها يتم أن االقتصاد في المستخدمة
 فبمجرد هنا، ومن. استيرادها أو االقتصاد
 على التأثير على مالئمة عالوة تخصيص
 المنتجات، على والدعم ضرائبال أسعار
 ثم ومن والخدمات السلع حساب اشتقاق يتم

 . المحلي الناتج إجمالي
 

  الحسابات تتابع
 نظام في األساسية الهوية هذه إيضاح تم 1-14

 حسابات من سلسلة في القومية الحسابات
 والتي بالبعض بعضها المرتبط التدفق
 االقتصادي النشاط أنواع بمختلف ترتبط
 إلى باإلضافة ما، زمنية فترة في تتم التي

 أسهم قيم تقيد التي العمومية الميزانيات
 الوحدات تحوزها التي والخصوم األصول

 ونهاية بداية في المؤسسية القطاعات أو
 من معين بنوع تدفق آل ويتصل. الفترة
 التوزيع أو الطاقة توليد أو آاإلنتاج النشاط

 ويبين. الدخل استخدام أو التوزيع إعادة أو
 للوحدات المتاحة الموارد حساب آل

 وتتم. الموارد هذه استغالل وسبل المؤسسية
 بند إدخال طريق عن الحسابات أحد موازنة
 بوصفه صاف بشكل تحديده يتم موازن
 أحد على المقيدة الموارد إجمالي بين الفرق
 االستخدامات وإجمالي الحساب جانبي
 يلترح ويتم. اآلخر الجانب على المقيدة



 نظام الحسابات القومية
 

58 

 بوصفه الحسابات أحد من الموازن البند
 الجانب على التالي الحساب في األول البند

 من مجموعة جعل ثم ومن اآلخر،
 البند ويوجز. واضًحا آًال الحسابات
 نتيجة صافي اعتيادي بشكل الموازن
 الحساب يغطيها التي االقتصادية األنشطة
 ذات اقتصادية مكونات فهي ثم ومن المعني
 أمثلة وتشمل. تحليلية وأهمية برىآ أهمية
 والدخل المضافة القيمة الموازنة البنود
 رابط يوجد آما. واالدخار للصرف القابل
 والميزانيات التدفق حسابات بين قوي

 جميع قيد بانتظام يتم حيث العمومية
 الوقت مدار على تحدث التي التغيرات
 التي الخصوم أو األصول على وتؤثر
 المؤسسية القطاعات أو الوحدات تحوزها

 . التدفق حسابات من أآثر أو واحد في
 

 الحسابات مجموعة إلى اإلشارة تمت وقد 1-15
 بوصفها آنًفا إليها اإلشارة تمت التي

 ينبغي ولكن ،"الحسابات من سلسلة"
 عرض ضرورة رغم أنه مالحظة
 األنشطة أن إال معين بترتيب الحسابات

 أنشطةآ تفسيرها يتم أال ينبغي تصفها التي
 يتم المثال، سبيل فعلى. الزمني بالتتابع تتم

 طريق عن باستمرار الدخول تحصيل
 على اإلنفاقات تتم قد بينما اإلنتاج عمليات

 أو بشكل فوري بشكل المنتجة المخرجات
 تتم عام توازن نظام هو واالقتصاد. بآخر
 اقتصادية أنشطة الوقت نفس في خالله من

 بين لها رحص ال معامالت تشمل مستقلة
 التغذية وتحدث. المؤسسية الوحدات مختلف
 أنواع أحد من مستمر بشكل المرتدة
 . آخر إلى االقتصادية األنشطة

 
   الجارية الحسابات

 السلع إنتاج الجارية الحسابات تقيد 1-16
 طريق عن الدخول وتوليد والخدمات
 التوزيع وإعادة الالحق والتوزيع اإلنتاج
 واستخدام سسيةالمؤ الوحدات بين للدخول
 أو االستهالك وقود ألغراض الدخول
 . االدخار

 
 والخدمات السلع نشاط اإلنتاج حساب يقيد 1-17

 الحسابات نظام في وصفها حسب المنتجة
 والقيمة الموازن بنده تحديد ويتم. القومية

 المخرجات من آقيمة المضافة اإلجمالية
 وهو الوسيط االستهالك قيمة منها مطروًحا
 المحلي الناتج إجمالي في هاملإلس مقياس
 إحدى أو منفرًدا منتج يقدمه الذي

 اإلجمالية والقيمة. القطاعات أو الصناعات
 توليد منه يتم الذي المصدر هي المضافة
 يتم ثم ومن القومية الحسابات نظام دخول
 حساب من األولي التوزيع إلى ترحيلها
 صافي قياس آذلك الممكن ومن. الدخل

 عن المحلي الناتج وإجمالي ةالمضاف القيمة
 الثابت المال رأس استهالك طرح طريق
 فترة خالل القيمة انخفاض يمثل رقم وهو

 عملية في الثابت المال رأس استخدام
 .اإلنتاج

 
 الواضحة الحسابات من مجموعة وتبين 1-18

 :الدخول أن آيف
 باإلنتاج تتولد - أ
 مطالبات مع المؤسسية الوحدات على توزع - ب

 اإلنتاج إليها أدي التي ضافةالم القيمة على
اد - ج ا يع ين توزيعه دات ب سية الوح  المؤس

شكل ي وب ن أساس ق ع دات طري  الوح
ة ن الحكومي الل م تراآات خ ضمان اش  ال
 والضرائب والمزايا االجتماعي

ستخدم - د ن ت ق ع ر طري دات األس  والوح
ر  المؤسسات  أو الحكومية ة  الغي ربح  هادف  لل
ائي  االستهالك  ألغراض  األسر  لخدمة  النه

 االدخار أو
 الثروة لتراآم ادخاًرا بوصفها تتاح - ه

 
 وأساسية  آبرى اقتصادية أهمية الدخل ولحسابات

ة  فهي . ذاتها حد في ى  مطلوب سير  األخص  عل  لتف
لوك دات س سية الوح ستهلكين المؤس ائيين، آم  نه
ستخدمين أي سلع آم دمات لل ة والخ  لتلبي

 األسر  واحتياجات والجماعية الفردية االحتياجات
عوالم د . جتم وازن  والبن ذي  الم شأ  ال ن  ين  م

ة ة المجموع ن الكامل سابات م دخل ح و ال  ه
 .االدخار
 

 فإنه الموازن البند هو االدخار وبوصف 1-19
 في أوًال المال رأس حساب إلى يرحل
 .التراآم حسابات سلسلة

 
 التراآم حسابات

 بقيد تقوم التي تلك هي التراآم حسابات 1-20
 في القيود على تؤثر التي التدفقات

 الفترة ونهاية بداية في العمومية الميزانيات
 للتراآم حسابات أربعة وهناك. المحاسبية

 المالي والحساب المال رأس حساب وهي
 األصول حساب حجم في اآلخر والتغير
 .التقييم إعادة وحسبا

ل - أ ساب يعم ال رأس ح ى الم د عل  قي
ات راء عملي ع ش ول وبي ر األص  غي
ة ة المالي امالت نتيج ع لمع دا م  توح
رى امالت أخ سك ومع دفاتر م  ال
ة ة الداخلي اج المرتبط ل (باإلنت  مث
 رأس واستهالك مخزون في التغيرات
ال ت الم ادة) الثاب ع وإع روة توزي  الث
 .المال رأس تحويالت طريق عن

ل - ب ساب يعم الي الح ى الم د عل  قي
ات راء عملي ع ش ة األصول وبي  المالي
 .المعامالت خالل من آذلك والخصوم
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ل - ج را وتعم رى تالتغي ي األخ م ف  حج
ى  األصول  حسابات  د  عل رات قي  التغي
ي رأ الت ى تط الغ عل ول مب  األص

ي والخصوم ا الت دات تحوزه  أو الوح
ات سية القطاع ة المؤس ل نتيج  لعوام
ف ن تختل امالت، ع ا المع ى ومنه  عل
بيل ال س ار المث ول دم ة األص  الثابت
 .الطبيعية الكوارث بفعل

ادة  تعمل  - د يم  إع ى  الحسابات  تقي د  عل  قي
كت رات ل ي التغي رأ الت ى تط يم عل  ق

ول صوم األص ي والخ شأ والت ن تن  م
 .أسعارها في التغير

 
 والحسابات التراآم حسابات بين الرابط إن 1-21

 أن هي حقيقة طريق عن يتوافر الجارية
 مالية أصول لشراء استخدامه يجب االدخار

 ذلك في بما آخر أو نوع من مالية غير أو
 فإنه سالًبا، راالدخا يكون وعندما. النقدية
 الدخل على االستهالك فائض تمويل يجب
 في التصرف طريق عن للصرف القابل

 الحساب ويبين. الخصوم تكبد أو األصول
 مجموعة من األرصدة توجيه طريقة المالي
 والسيما أخرى، مجموعة إلى الوحدات من
 الوصول وسبيل. المالية الوسائل خالل من
 في تراكلالش مسبق شرط هو التمويل إلى

 .االقتصادية األنشطة أنواع من العديد
 

  العمومية الميزانيات
 األسهم قيم العمومية الميزانيات تبين 1-22

 الوحدات تحوزها التي والخصوم واألصول
 ونهاية بداية في المؤسسية القطاعات أو

 تتفاوت مسبًقا، الحظنا وآما. محاسبية فترة
 فترة أية في المملوآة والخصوم األصول

 تغيرات أو معامالت أية تحدث حيث ةزمني
 على تؤثر أخرى تغييرات أية أو السعر في
 ويتم. المملوآة الخصوم أو األصول حجم
 أو التراآم حسابات إحدى في جميًعا هذه قيد

 القيم بين الفروق تفسير يتسنى حتى غيرها
 االفتتاحية العمومية الميزانيات في

 اباتالحس نظام إطار في بالكامل والختامية
 والخصوم األصول تقييم شريطة القومية،
 بشكل العمومية الميزانيات في المقيدة
 . األخرى والتغيرات المعامالت مع يتوافق

 
 القومية الحسابات نظام من أخرى حسابات

 محاسبة نظام هو القومية الحسابات نظام 1-23
 تتابع ليتجاوز يمتد ومفصل ثري اقتصادي
 أخرى ولجدا أو حسابات ليشمل الحسابات

 تشملها أن يمكن ال معلومات تحوي إما
 معلومات تعرض أو األساسية الحسابات
 تكون قد التي آالمصفوفات بديلة بطرق
. التحليل من معينة ألنواع مالئمة أآثر

 العناصر جميع إلدراج معروضة وليست
 وصفها تم حيث النقطة هذه عند المتعددة

 جذب المفيد من ولكن الثاني الفصل في
 دوًرا يلعبان محددين عنصرين إلى نتباهاال

 ..القومية الحسابات نظام في أساسًيا
 

 واالستخدام العرض جداول
 والميزانيات التدفق حسابات إلى باإلضافة 1-24

 اإلطار فإن وصفها، سبق التي العمومية
 يحوي القومية الحسابات لنظام المرآزي

 في تفصيلية واستخدام تجهيز جداول آذلك
 نشأة آيفية تسجل مصفوفات شكل

 من والخدمات السلع مختلف تجهيزات
 وآيفية والواردات المحلية الصناعات
 مختلف بين التجهيزات هذه تخصيص

 في بما النهائية أو الوسيطة االستخدامات
 الجداول تلك وتنطوي. الصادرات ذلك
 المتكامل اإلنتاج من مجموعة تجميع على

 عن للصناعات الدخل حسابات وتوليد
 من تفصيلية بيانات على االعتماد يقطر

. االستقصاء عمليات أو الصناعي التعداد
 آذلك واالستخدام العرض جداول وتوفر

 جداول الشتقاق األساسية المعلومات
 في تستخدم قد التي المخرجات-المدخالت
 .والتوقعات االقتصادي التحليل أغراض

 
 الحجم حيث من الحسابات

 توجيه لقوميةا الحسابات نظام يقدم آما 1-25
 استخدامها الواجب المنهجية حول محدد
 مؤشرات من متكاملة مجموعة لتجميع
 والخدمات السلع لتدفقات والحجم السعر

 المضافة القيمة وصافي القيمة وإجمالي
 مع تتماشي التي المحلي الناتج وإجمالي
 لنظام المحاسبية والمبادئ المفاهيم
 بوجو المقترح ومن. القومية الحسابات
 آلما السنوية السلسلة مؤشرات استخدام
 .أمكن

 
 التي االقتصادي والنمو التضخم معدالت إن 1-26

 مؤشرات طريق عن مالئم بشكل قياسها يتم
 من الرئيسية لإلجماليات والحجم السعر
 رئيسية متغيرات هي الوطني الحساب نظام
 وآأهداف السابق االقتصادي األداء لتقييم

. االقتصادية ةالسياس صنع عملية لصياغة
 الحسابات نظام من أساسي جزء فهي

 التضخم من قدر أي يظهر عندما القومية
 آما. التضخم ازداد آلما أهمية أآثر وتصير
 النمو بأن القومية الحسابات نظام يعترف

 الدخل ونمو المحلي الناتج إجمالي حجم في
 بسبب الشيء نفس ليسا ما القتصاد الحقيقي
 عن الناتجة التجارية الخسائر أو المكاسب
 .للتجارة الدولية الشروط في التغيرات

 
 القومية الحسابات نظام استخدامات -ج

 القومية الحسابات لنظام األساسي الهدف إن 1-27
 شامل ومحاسبي ذهني إطار توفير هو
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 بيانات قاعدة لخلق استخدامه يمكن
 أداء وتقييم تحليل تالءم الكلي لالقتصاد
 هو تلك البيانات عدةقا وجود إن. ما اقتصاد
 لصنع ورشيدة مستنيرة لعملية مسبق شرط

 أآثر بين ومن. القرارات واتخاذ السياسات
 الحسابات لنظام المحددة االستخدامات

 .اآلتية األقسام في وصفه تم ما القومية
 
 االقتصاد سلوك مراقبة -1

 الحسابات نظام إجماليات اآتسبت لقد 1-28
 وإجمالي المحلي الناتج آإجمالي القومية
 هوية السكان من فرد لكل المحلي الناتج
 قبل من موسع بشكل وتستخدم خاصة
 ومجتمع والصحافة والسياسيين المحللين
 آموجز عام بشكل الناس وعموم األعمال

 االقتصادي للنشاط عامة وآمؤشرات
 هذه حرآات وتستخدم. والرفاهية
 والحجم السعر ومقاييس اإلجماليات
 لالقتصاد الشامل األداء يملتقي بها المرتبطة

 النسبي الفشل أو النجاح على الحكم ثم ومن
 تتبعها التي االقتصادية للسياسات
 . الحكومات

 
 المعلومات القومية الحسابات بيانات توفر 1-29

 من المختلفة األنواع من آًال تغطي التي
 قطاعات ومختلف االقتصادية األنشطة
 حرآات مراقبة الممكن ومن. االقتصاد

 آاإلنتاج الكبرى االقتصادية تدفقاتال
 الحكومي واالستهالك المنزلي واالستهالك

 والواردات والصادرات المال رأس وتكوين
 إلى إضافة. والحجم القيمة حيث من إلخ... 
 بنود عن المعلومات توفير يتم ذلك،

 يمكن ال بعينها أساسية توازن ومعدالت
 محاسبي، إطار داخل إال وقياسها تحديدها
 الموازنة عجز أو فائض ذلك، ومثال

 المستثمر أو الموفر الدخل في والمشارآة
 أو حدة على آل االقتصاد قطاعات قبل من

. إلخ  ... التجاري والميزان آكل االقتصاد
 خلفية القومية الحسابات نظام يوفر آما
 حرآات وتقييم تفسير مقابلها يمكن

 آالمؤشرات المدى قصيرة المؤشرات
 واألسعار الصناعي إلنتاجل الشهرية
 الممكن ومن. االستهالآية أو اإلنتاجية
 بشكل االقتصاد سلوك مراقبة عملية تحسين
 اإلجماليات من بعض تجميع تم إذا آبير

 سنوية ربع بصفة األقل على األساسية
 من العديد أن من الرغم على سنوية وبصفة

 الميزانيات أو الجداول أو الحسابات
 يتم ال القومية الحسابات لنظام العمومية
 .سنوًيا مرة من أآثر المعتاد في جمعها

 
 الكلي االقتصاد تحليل -2

 في أيًضا القومية الحسابات وتستخدم 1-30
 في تؤثر التي السببية اآلليات في التحقيق

 شكل التحليل ذلك يتخذ ما وعادة. االقتصاد
 مختلف بين الوظيفية العالقة لمعايير تقدير

 تطبيق طريق عن صاديةاالقت المتغيرات
 السالسل على االقتصادي القياس طرق
 القيمة حيث من آل في للبيانات الزمنية
 المحاسبة إطار في تجميعها تم التي والحجم
 االقتصاد نماذج أنواع تتفاوت وقد. الوطنية
 وفًقا التحقيقات تلك في المستخدمة الكلي

 للمحقق االقتصادي الفكر للمدرسة
 الحسابات نظام ولكن ،التحليل وألهداف
 يستوعب بحيث الكافي بالشكل مرن القومية
 النماذج أو النظريات مختلف متطلبات

 المفاهيم فقط تقبل أن شريطة االقتصادية،
 والدخل الوقود واستهالك لإلنتاج األساسية

 الحسابات نظام عليها يقوم التي إلخ... 
 .القومية

 
 على االقتصادية السياسة صياغة وتتم 1-31

 للسلوك تقييم على بناًء القصير مدىال
 ووجهة لالقتصاد الراهن والوضع الحديث
 المستقبلية التطورات عن دقيق تنبؤ أو نظر

 قصيرة التنبؤات إجراء ويتم. المحتملة
 االقتصاد نماذج باستخدام نمطًيا المدى
 وعلى. آنًفا وصف الذي النوع من الكلي
 يجب الطويل، والمدى المتوسط المدى
 سياق في االقتصادية السياسة ةصياغ

 . واسعة اقتصادية إستراتيجية
 

 االقتصادية السياسة صنع عملية وتحدث 1-32
 األصعدة جميع على القرار واتخاذ

 العامة المؤسسات إطار وفي الحكومية
 الكبرى المؤسسات ولدي. والخاصة
 على القدرة الجنسيات متعددة آالشرآات

 بها الخاصة الكلي االقتصاد نماذج بناء
 والتي الخاصة متطلباتها مع تتوافق والتي
 الحسابات عن بيانات إلى لها بالنسبة تحتاج
 االستثمار برامج تقوم أن ويجب. القومية
 األمد طويلة توقعات على الشرآات لكبرى
 التي المستقبلية االقتصادية التطورات عن

. القومية الحسابات عن بيانات تتطلب
 تقدم صةمتخص وآاالت أيًضا وهناك
. أتعاب مقابل األفراد للعمالء تنبؤات
 المعتاد بالشكل الوآاالت تلك وتتطلب
 الحسابات عن التفصيل شديدة بيانات
 . القومية

  دولية مقارنات -3
 إلعداد القومية الحسابات نظام يستخدم 1-33

 الحسابات بيانات عن الدولية التقارير
 والمفاهيم المعايير تطابق التي القومية
. والتصنيفات والتعريفات دولًيا لةالمقبو

 موسع بشكل الناتجة البيانات وتستخدم
 ألحجام الدولية المقارنات ألغراض
 الناتج آإجمالي األساسية اإلجماليات

 فرد لكل المحلي الناتج إجمالي أو المحلي
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 الخاصة المقارنات بغرض وآذلك
 االستثمار آمعدالت الهيكلية باإلحصاءات

 إلى نسبة الحكومي نفاقاإل أو الضرائب أو
 هذه مثل ويستخدم. المحلي الناتج إجمالي

 أو الصحفيون أو االقتصاديون المقارنات
 مقابل اقتصاد أداء لتقييم اآلخرون المحللون
 في التأثير ويستطيعون. مشابه آخر اقتصاد
 النجاح عن والسياسية الشعبية اآلراء
 نفس على االقتصادية للبرامج النسبي
 داخل الوقت مدار على تطوراتال منوال
 استخدام الممكن من أنه آما. واحد بلد

 من مجموعات من تتكون بيانات قواعد
 البلدان لمجموعات القومية الحسابات
 يتم والتي الكلي االقتصاد تحليالت بغرض
 وبيانات الزمنية السالسل تجميع فيها

 آبيرة مجموعة لتوفير العرضية القطاعات
 الوظيفية العالقة ديرلتق المالحظات من

 . منها لكل القائمة
 

 الناتج إجمالي مستويات تستخدم آما 1-34
 القومي الدخل إجمالي عنها، وبدًال المحلي،

 قبل من البلدان مختلف في فرد لكل
 للحصول أهليتها لتقرر الدولية المنظمات

 األرصدة أو المعونات أو القروض على
 يالت األحكام أو الشروط لتقرر أو األخرى
 أو القروض تلك عليها بناًء تتوافر

 يكون وعندما. األرصدة أو المعونات
 الخدمات أو السلع أحجام مقارنة هو الهدف
 يجب فإنه فرد، لكل المستهلكة أو المنتجة
 عملة إلى الوطنية بالعمالت البيانات تحويل
 الشرائية القوة أطراف طريق عن مشترآة
 ومن. الصرف أسعار طريق عن وليس
 وال السوق ال أنه عام، بوجه عروف،الم

 القوى تعكس الثابتة الصرف أسعار
. العمالت لمختلف النسبية الداخلية الشرائية
 لتحويل الصرف أسعار تستخدم فعندما
 أخرى إحصاءات أو المحلي الناتج إجمالي

 بها يتم التي األسعار فإن مشترآة عملة إلى
 مرتفعة البلدان في والخدمات السلع تقييم

 البلدان في عنها االرتفاع إلى تميل الدخول
 في اإلفراط ثم ومن الدخول، منخفضة
 ومن. بينها فيما الفعلية الدخول في الفروق

 يتم التي البيانات تفسير يتم أال يجب ثم
 آمقاييس الصرف سعر طريق عن تحويلها
. المعنية والخدمات للسلع النسبية لألحجام

 الناتج ليإجما مستويات آذلك تستخدم آما
 للفرد المحلي الناتج إجمالي أو المحلي
 حجم جزئية، أو آلية بصفة لتحديد،

 األعضاء الدول تقدمها التي اإلسهامات
 . المنظمة عمليات لتمويل ما دولية بمنظمة

 
 الدولية المنظمات استخدام من الرغم وعلى 1-35

 من التمكن بغرض القومية الحسابات لنظام
 للمقارنة قابلة وطنية حسابات بيانات جمع

 يتم لم القومية الحسابات نظام أن إال دولًيا،
 أو المعيار أصبح لقد. الغرض لهذا إنشاؤه
 طفيفة تعديالت مع المستخدم العالمي النظام

 العالم بلدان معظم قبل من معدومة أو
 اإلحصاء لمكاتب إن. المحلية ألغراضها
 قوي اهتمام الحكومية والجهات الوطنية
 الحسابات نظام يلبي أن انبضم وراسخ
 وأنه والسياسية التحليلية متطلباتها القومية

 نظام تطوير في مهمًا دوًرا لعب قد
 . السبب لهذا القومية الحسابات

 
  القومية الحسابات نظام حدود -د
 النقدية غير المعامالت -1

 تم التي والخدمات السلع تباع وعندما 1-36
 المعامالت في االقتصاد داخل إنتاجها

 في تلقائي بشكل تدخل قيمها فإن لنقدية،ا
 تباع وال. الوطنية الحساب نظام حسابات
 يتم ولكن فعلًيا والخدمات السلع ن العديد

 على ذلك ومن: أخرى وحدات إلى توريدها
 مقابل عليها المقايضة يمكن أنه المثال سبيل
 مجاًنا تقدم أو أخرى خدمات أو سلع

 تدخل أن ويجب. عينية تحويالت بوصفها
 حتى الحسابات في والخدمات السلع تلك
 السلع إنتاج ويتم. قيمها تقدير وجي وإن

 التي األنشطة طريق عن المعنية والخدمات
 إلنتاج المستخدمة األنشطة عن تختلف ال

 إضافة. للبيع المخصصة الخدمات أو السلع
 من يتم التي المعامالت فإن ذلك، إلى

 وحدات ىإل والخدمات السلع توريد خاللها
 مالئمة معامالت األخرى هي تعد أخرى
 في نقوًدا المنتجون يتلق لم وإن حتى

 تلك وصف التضليل قبيل ومن. المقابل
 فعلى". مفترضة "أنها على المخرجات

 الوسائط خدمات فعلًيا تتم ال المثال، سبيل
 مباشر غير بشكل قياسها يتم التي المالية
 ينبغي وإنما القومية، الحسابات نظام في

 القيمة إن. مباشر غير بشكل قيمها قياس
 . المعاملة وليست" المفترضة "هي

 
 والخدمات بالسلع االحتفاظ يتم عندما 1-37

 مع معامالت تتم فال الخاص لالستخدام
 الحاالت، هذه مثل وفي. أخرى وحدات
 نفس في والخدمات السلع قيد يتسنى فلكي

 الداخلية المعامالت قيد ينبغي الحساب،
 السلع تخصيص للمنتجين بذلك نىويتس

 تكوين أو الخاص الستهالآهم والخدمات
 القيم تقدير آذلك ينبغي آما المال، رأس
 . لها

 
 واالفتراضات التقديرات فإن ثم ومن 1-38

 الحسابات في القيد من التمكن بغية مطلوبة
 التصرف يتم ال التي المنتجة األنشطة تلك
 مع نقدية معامالت في مخرجاتها في
 تلك تفسير يتم أن ينبغي وال. أخرى اتوحد
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 إدخاًال بوصفها واالفتراضات التقديرات
 أو لسلع تدفقات أو افتراضية ألنشطة
. القومية الحسابات نظام في خدمات

 في يتم أن أي العكس، هو منها والعرض
 للسلع أألساسية التدفقات رصد الحسابات
 والتي االقتصاد في فعلًيا تتم التي والخدمات

 وبغرض. فعلية تكن لم إن حذفها تمسي
 تقدير ينبغي شاملة، قياسات على الحصول

 التي والخدمات السلع مخرجات لجميع القيم
 بطرق فيها التصرف يتم وإنما تباع ال

 . أخرى
 

 من يقيد ال القومية الحسابات نظام ولكن 1-39
 يتم ألنه المخرجات، جميع العملية الناحية
 يتم التي ةوالشخصي المحلية الخدمات حذف
 األسرة أعضاء قبل من واستهالآها إنتاجها
 الكبير، االستثناء هذا على وبناًء. الواحدة

 هو المحلي الناتج إجمالي من الغرض فإن
 القيمة إلجمالي شامًال مقياًسا يكون أن

 الوحدات جميع أنتجتها التي المضافة
 الناتج إجمالي وينحصر. المقيمة المؤسسية
 األنشطة تنتجها التي اتالمخرج في المحلي

 أو الوحدات إحدى تستطيع التي االقتصادية
 التي األنشطة جميع وليست. إنتاجها غيرها
 قبل من والجهد الوقت إنفاق تتطلب

 بالمعني إنتاجية أنشطة األشخاص
 آاألآل أنشطة مثًال تعتبر فال االقتصادي،
 شخص ينتجها أنشطة والنوم والشرب
 . آخر شخص بها ليستفيد

 
  اإلنتاج حد -2

 واإلنتاج. رئيسي نشاط هو اإلنتاج نشاط إن 1-40
 عملية أنه على القومية الحسابات في مفهوم
 والرقابة المسئولية ظل في تنفيذها يتم مادية

 يتم المؤسسية الوحدات إلحدى واإلدارة
 لتحويل واألصول العمالة استخدام فيها

 إلى والخدمات السلع من المدخالت
 ويجب. أخرى ماتوخد سلع من مخرجات

 والخدمات السلع جميع إنتاج يتم أن
 أو السوق في بيعها يمكن بحيث آمخرجات

 وحدة طريق عن توفيرها األقل على يتسنى
 ويشمل. مقابل بدون أو بمقابل أخرى إلى
 اإلنتاج حد داخل القومية الحسابات نظام
 سواًء للسوق فعلًيا المخصص اإلنتاج آل
 السلع جميع يشمل آما. المقايضة أو للبيع
 بشكل لألسر مجاًنا تقدم التي الخدمات أو

 طريق عن جماعي بشكل للمجتمع أو فردي
 الغير المؤسسات أو الحكومية الوحدات
 . األسر لخدمة للربح هادفة

 
  المعيشية األسر إنتاج

 األنشطة تعريف في األساسية والمشكلة 1-41
 نظام من اإلنتاج حسابات في المقيدة

 معالجة بشأن التقرير هي ميةالقو الحسابات

 التي الخدمات أو السلع تنتج التي األنشطة
 بالسوق آخرين إلى توريدها باإلمكان آان

 منتجيها قبل من فعلًيا احتجزت ولكنها
 األنشطة هذه وتشمل. الخاص الستخدامهم
 وعلى المنتجة، األنشطة من آبيرة مجموعة
 :يلي ما األخص

 قبل من الزراعية السلع إنتاج - أ
 لالستهالك األسرية المشروعات

 الخاص، النهائي
 النهائي لالستخدام أخرى سلع إنتاج - ب

 آإنشاء: األسر قبل من الخاص
 ... والمالبس األطعمة وإنتاج المنازل
 إلخ،

 لالستهالك المنزلية الخدمات إنتاج - ج
 الشاغلين قبل من الخاص النهائي
 المالك،

 والشخصية المحلية الخدمات إنتاج - د
 آإعداد: األسرة نفس داخل لالستهالك
 األبناء وتدرب ورعاية الوجبات
 .إلخ ... والترميمات والتنظيف

 منتجة أنشطة هي األنشطة هذه وجميع
 ضمن إدخالها ولكن. االقتصادي بالمعني
 أمًرا ببساطة ليس القومية الحسابات نظام
 هذه لمخرجات النقدية القيم تقدير قبيل من

 يمالق تخصيص تم فإن. األنشطة
 القيم تخصيص آذلك فينبغي للمخرجات،

 إنتاجها طريق عن المحصلة للدخول
 أن الواضح ومن. المخرجات والستهالك

 تختلف التدفقات لهذه االقتصادية األهمية
. النقدية التدفقات أهمية عن االختالف غاية
 المولدة الدخول ربط يتم المثال، سبيل فعلى
 يتم التي والخدمات السلع باستهالك تلقائًيا

 بتحليل طفيًفا ارتباًطا وترتبط إنتاجها،
 من شكل أي أو االنكماش أو التضخم
 إن. االقتصاد في التوازن غياب أشكال
 النقدية غير التدفقات من آبير قدر إدخال
 تدفقات مع الحسابات في النوع هذا من
 ما على التعتيم إلى يؤدي أن يمكنه نقدية
 ئدةالفا من ويحد األسواق في يحدث

 . للبيانات التحليلية
 

 لكي القومية الحسابات نظام تصميم تم وقد 1-42
 االحتياجات من آبيرة بمجموعة يفي

 المرتبطة واالحتياجات التحليلية
 الرغبة بين توازن إيجاد ويجب. بالسياسات

 اإلمكان قدر شاملة الحسابات تكون أن في
 القيم إغراق دون الحيلولة إلى والحاجة

 تحليل في المستخدمة تدفقاتلل المالية غير
 ولذا. التوازن عدم وأوجه السوق سلوك
 اإلنتاج آل القومية الحسابات نظام يشمل
 حده إطار في الخاص لالستخدام السلعي

 القرار اتخاذ الممكن من أنه حيث اإلنتاجي،
 تحتجز أو ستباع السلع آانت إذا بما

 إنتاجها، يتم أن بعد حتى الخاص لالستخدام
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 االستهالك خدمات إنتاج آل ستثنيي ولكنه
 باستثناء (األسر إطار في الخاص النهائي
 عمالة توظيف طريق عن المنتجة الخدمات
 الحساب وإنتاج األجر مدفوعة محلية
 الشاغلين قبل من المنزلية للخدمات الخاص
 القرار ألن الخدمات وتستثني). المالك

 قبل اتخاذه يتم األسر إطار في باستهالآها
 داخل اإلنتاج حد موقع إن. الخدمة يمتقد
 ولكنه وسط حل هو القومية الحسابات نظام
 احتياجات اعتباره في ويضع مقصود حل

 هذا في يالحظ وقد. المستخدمين معظم
 العاملة القوة إحصاءات في يتم أنه السياق
 بأنهم اقتصادًيا النشطون األشخاص تعريف
 األنشطة في يشارآون الذين أولئك
 الحسابات نظام في تعريفها تم آما جيةاإلنتا

 إنتاج ليشمل اإلنتاج حد مد تم فإذا. القومية
 قبل من والمحلية الشخصية الخدمات
 الخاص، النهائي الستهالآهم األسر أعضاء
 المشارآين األشخاص جميع يصبح فسوف

 مما عمل أصحاب األنشطة هذه مثل في
 الناحية من مستحيلة البطالة يجعل

 ذلك ويظهر. التعريف حيث من ةاالفتراضي
 نظام في اإلنتاج حد حصر إلى الحاجة

 اإلحصائية والنظم القومية الحسابات
 بشكل أو السوق أنشطة في األخرى
 . السوق ألنشطة قريبة بدائل منصف

 
 األخرى اإلنتاج حد مشكالت

 طبيعية عمليات تعتبر ال أو تعتبر وقد 1-43
 التي الظروف حسب وذلك إنتاًجا معينة

 منتج آنشاط ما نشاط ولمعاملة. فيها متت
 يجب أنه وهو لذلك ضروري شرط فهناك

 ورقابة إدارة ظل في النشاط هذا ممارسة
 حقوق تمارس ما مؤسسية وحدة ومسئولية
 فعلى. آان أيًا إنتاجه يتم ما على الملكية
 اإلنتاج قبيل من يعتبر ال المثال، سبيل
 ليأعا في األسماك ألسراب الطبيعي النمو
 من الدولية للحصص تخضع ال التي البحار
 مؤسسية وحدة أية تديرها ال فالعملية: المياه
. مؤسسية وحدة ألية األسماك تنتمي وال
 في األسماك نمو يعامل أخرى، جهة ومن

 نفس على إنتاج آعملية السمكية المزارع
 تربية عملية بها تعامل التي الطريقة
 المنوال، نفس وعلى. إنتاج آعملية الماشية

 وغير البرية للغابات الطبيعي النمو فإن
 العليق ثمر أو البرية الفواآه أو المنزرعة

 تعتبر وإنما اإلنتاج قبيل من يعتبر ال البري
 للمحاصيل الحاملة األشجار زراعة عملية
 على للحصول تزرع التي األشجار أو

 عملية األخرى االستعماالت أو األخشاب
. السنوية المحاصيل إنتاج آعملية إنتاج
 الغابات في لألشجار المتعمد القطع ولكن
 العليق ثمر أو البرية الفواآه وجمع البرية
 عملية تعتبر التدفئة أخشاب وآذلك البري

 سقوط فإن المنوال، نفس وعلى. إنتاج
 المائية المجاري من المياه تدفق أو األمطار
 يشكل بينما إنتاج، عمليات ليست الطبيعية

 أو مستودعات في المياه تخزين نم آًال
 نقل أو أنابيب في وإجرائها سدود خلف
 . إنتاج عمليات آخر إلى موقع من المياه

 
 أو األنشطة من العديد أن األمثلة هذه وتبين 1-44

 للوحدات مفيدة تكون قد التي العمليات
 آمستهلكين، أو آمنتجين سواًء اإلنتاجية،

. ما اقتصادي بمعني إنتاج عمليات ليست
 بالنسبة حيوًيا أمًرا يكون قد المياه فسقوط
 بعملية ليس ولكنه ما لبلد الزراعي لإلنتاج
 إجمالي في مخرجاتها تدرج أن يمكن إنتاج
 . المحلي الناتج

 
  االستهالك حد -3

 السنوية الحسابات نظام في اإلنتاج لتغطية 1-45
 اإلنتاج حساب وراء آبير بشكل تمتد نتائج
 القيمة مقدار يحدد اإلنتاج فحد. نفسه

 اإلجمالي المقدار ثم ومن المقيدة المضافة
 ينظم آما. اإلنتاج من المحصل الدخل من
 والخدمات السلع مجموعة أيًضا اإلنتاج حد
 النهائي االستهالك إنفاقات في تدخل التي

 سبيل فعلى. الفعلي واالستهالك لألسر
 من المقدرة القيم اإلنفاقات تشمل المثال،

 األسر تستهلكها التي اعيةالزر المنتجات
 المنزلية الخدمات قيم وآذلك أنتجتها التي

 صيانة أو" لنفسك افعلها "لترميمات
 أو المعمرة المنزلية السلع أو المرآبات
 األبناء وتدريب رعاية أو المنازل تنظيف

 المشابهة الشخصية أو المحلية الخدمات أو
. الخاص النهائي لالستهالك إنتاجها يتم التي
 األسرية اإلنفاقات ضمن يدخل الو

 على اإلنفاقات سوي النهائي لالستخدام
 مواد مثل األغراض لهذه المستخدمة السلع

 . التنظيف
 
 

  األصول حد -4
 أو للوحدات العمومية الميزانيات تجميع يتم 1-46

 الميزانيات هذه وتقيد المؤسسية القطاعات
 التي الخصوم أو تمتلكها التي األصول قيم

 تم آما واألصول. الوحدات ههذ تتكبدها
 هي القومية الحسابات نظام في تعريفها
 لوحدة مملوآة تكون أن يجب التي الكيانات

 قبل من اقتصادية فوائد عنها تنشأ والتي ما
 أو امتالآها طريق عن) مالكيها (مالكها

 ويغطي. زمنية فترة مدى على استخدامها
 المالية األصول بوضوح التعريف هذا

 والمعدات آاآلالت الثابتة واألصول
 ذاتها هي إنتاجها تم التي والمباني

 معيار ولكن. الماضي في آمخرجات
 التي الطبيعية الموارد لتحديد مهم الملكية
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 الحسابات نظام في أصوًال بوصفها تعامل
 آاألرض الطبيعية والموارد. القومية

 الوقود واحتياطيات المعدنية والرواسب
 الحياة أشكال أو عةالمنزر غير والغابات
 آلها البرية والحيوانات األخرى النباتية
 شريطة العمومية الميزانيات ضمن تدخل
 ملكية حقوق المؤسسية الوحدات تمارس أن

 يتيح مرآز في تكون أنها أي عليها فعلية
 أن األمر يتطلب وال. منها االستفادة لها

 ومن الخاصة للملكية األصول تخضع
 التي الحكومية الوحدات تمتلكها أن الممكن
. المجتمعات عن نيابة ملكية حقوق تمارس
 في البيئية األصول من العديد تدخل ثم ومن
 والموارد. القومية الحسابات نظام إطار
 أعالي أو) أتموسفير (الجوي الهواء آطبقة
 حق ممارسة باإلمكان ليس والتي البحار
 المعادن مستودعات أو عليها الملكية
 جدوى ال التي أو تكتشف لم يالت والوقود
 القومية الحسابات نظام ضمن تدخل ال منها
 فوائد بأية تعود أن لها باإلمكان ليس ألنه
 واألسعار التقنية بافتراض مالكيها على

 . وقتها النسبية
 

 قيم على تطرأ التي التغيرات قيد ويتم 1-47
 الوحدات تملكها التي الطبيعية الموارد

 والميزانية موميةع ميزانية بين المؤسسية
 التراآم حسابات في لها التالية العمومية
 سبيل فعلى. القومية الحسابات بنظام
 الطبيعية الموارد أحد نضوب يقيد المثال،
 التغيرات في اإلنتاج في استخدامه نتيجة

 حساب حجم في تطرأ التي األخرى
 الثابتة األصول خسائر بجانب األصول
 الطبيعية الكوارث بفعل دمارها نتيجة

 وعلى). إلخ ... والزالزل آالفيضانات(
 أو مخزون اآتشاف يتم عندما العكس،
 أن أو الوقود أو المعادن احتياطي

 فيما جدوى ذا يكن لم الذي المخزونات
 يقيد ظهورها فإن جدوى، ذا يصبح سبق
 الميزانيات في وتدخل الحساب هذا في

 . الطريقة بهذه العمومية
 

 الوطنية الحدود -5
 الحسابات نظام حسابات تجميع مويت 1-48

 تم التي المقيمة المؤسسية للوحدات  القومية
 القطاعات من مجموعات في ضمها

. المؤسسية الفرعية والقطاعات األساسية
 المفهوم ذلك يماثل اإلقامة ومفهوم
 المدفوعات ميزان دليل في المستخدم
 اإلصدار الدولي، االستثماري والمرآز
) 2008 الدولي، النقد صندوق (السادس

. BPM6 بلفظ اختصاًرا والمعروف
 وحدة أنها ما مؤسسية وحدة على ويطلق
 عندما ما لبلد االقتصادي اإلقليم داخل مقيمة
 االقتصادية األهمية من مرآًزا تتخذ

 تشارك عندما أي اإلقليم، ذلك في المهيمنة
 االقتصادية األنشطة في المشارآة تنتوي أو
 بشكل سواًء آبير قنطا على المعامالت أو
 ما عادة زمنية فترة مدى على أو نهائي ال

 . واحد بعام تفسر
 

 والذي ما، لبلد المحلي الناتج إجمالي إن 1-49
 مبلغ يساوي لإلنتاج، إجمالًيا مقياًسا يعتبر
 الوحدات لجميع المضافة اإلجمالية القيمة

 مضاًفا (اإلنتاج في المشارآة المؤسسية
 دعم أي منها اومطروًح ضرائب أية إليها
 قيمة في مشمولة الغير المنتجات على

 مبلغ بالضبط ذلك يماثل وال). مخرجاتها
 األنشطة لجميع المضافة اإلجمالية القيمة

 الجغرافية الحدود داخل تتم التي اإلنتاجية
 إحدى إنتاج يتم وقد. الوطني لالقتصاد
 آترآيب البالد، خارج المقيمة الوحدات
 قيام أو المستوردة اتالمعد أو اآلالت بعض
 الذين االستشاريين الخبراء من فريق

 بتنفيذ مؤقتة بصفة البالد خارج يعملون
 ذلك، من العكس وعلى. استشاري مشروع

 أحد داخل يتم الذي اإلنتاج بعض يعزي قد
 .مقيمة غير مؤسسية وحدات إلى البلدان

 
 من المحلي الناتج إجمالي ينشأ وعندما 1-50

 عن عالوة تكوين يجب فإنه اإلنفاق، جانب
 وحدات تنتجها التي والخدمات السلع

 قبل من تستهلك ولكنها مقيمة غير مؤسسية
 والخدمات السلع عن وآذلك مقيمة وحدات
 ولكنها مقيمة مؤسسية وحدات تنتجها التي

 نظام يكون ولكي. الخارج في تستهلك
 فإنه التغطية، في شامًال القومية الحسابات

 مع تتم التي عامالتالم جميع تحديد يجب
 على أثرها تفسير يتم حتى العالم بقية

 المقيم باالقتصاد تتصل التي القياسات
 المجموعة تماًما وتتطابق. المالئم بالشكل
 بقية مع تتم التي المعامالت من الكاملة
 مع القومية الحسابات نظام في العالم

 في رصدها يتم التي المعامالت مجموعة
 .المدفوعات ميزان

 
الي و الوسيط واالستهالك النهائي االستهالك -6  إجم

 الثابت المال رأس تكوين
 طريق عن الحسابات محتويات تحديد يتم ال 1-51

 والتصنيفات والتعريفات الفكري اإلطار
 القومية الحسابات نظام في المشمولة
 التي بالطرق أيًضا تتحدد ولكنها فحسب،
 الواقع في وتطبيقها لتفسيرها تستخدم
 والتصنيفات المفاهيم ظهرت ومهما. العملي
 محالة ال فهناك بدء، ذي بادئ بسيطة
 يتسنى ال صعبة حدود لخطوط حاالت
. التحديد سابقة فئات ضمن إدراجها بسهولة

 دراسة طريق عن النقاط هذه بيان يتم وقد
 االقتصاد علم في رئيسي بشكل تمييزها
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 التمييز أي القومية، الحسابات نظام وفي
 المال رأس تكوين إجماليو الكاالسته بين

 حيث الثابت، االستثمار إجمالي أو (الثابت
 أوضاع في النحو هذا على يوصف ما غالًبا
 ). أخرى

 
 االستهالك بين الفرق دراسة وقبل 1-52

 ذلك رغم الضروري من فإنه واالستثمار،
 بشكل آثب عن االستهالك طبيعة دراسة
 من تستهلك نشاط هو االستهالك. أوسع
 السلع المؤسسية الوحدات خالله

 مختلفين نوعين هناك ولكن والخدمات،
 االستهالك يتكون. االستهالك من تماًما

 في المستهلكة والخدمات السلع من الوسيط
. المحاسبية الفترة إطار في اإلنتاج مسار
 السلع من فيتكون النهائي االستهالك أما

 آل األسر قبل من المستخدمة والخدمات
 لتلبية المجتمع قبل نم أو حدة على

. الجماعية أو الفردية ورغباتها احتياجاتها
 المال رأس تكوين إجمالي نشاط وينحصر
 في الوسيط، االستهالك مثل الثابت،
 منتجين، بصفتها المؤسسية الوحدات
 مطروًحا مشترياتها قيمة أنه على ويعرف
. الثابتة األصول من فيه تصرفت ما منها

 إنتاجها تم صولأ هي الثابتة واألصول
 الهياآل أو والمباني والمعدات آاآلالت(

 أو متكرر بشكل تستخدم التي) األخرى
 فترات مدى على اإلنتاج في باستمرار
). واحدة سنة عن تزيد (متعددة محاسبية
 الوسيط االستهالك بين التمييز ويعتمد

 إذا ما على المال رأس تكوين إجماليو
 قد ةالصل ذات والخدمات السلة آانت

 الفترة خالل ال أم بالكامل استهلكت
 بالكامل، استهلك قد آانت فإن. المحاسبية

 يقيد حالية آمعامالت استخدامها فإن
 استهلك قد تكن لم إن إما وسيط، آاستهالك
 في تقيد تراآم معاملة تصبح فإنها بالكامل
 . المال رأس حساب

 
 بين التمييز من والغرض العامة الطبيعة إن 1-53

 الثابت المال رأس تكوين إجمالي
 أم وسيًطا استهالًآا آان سواًء واالستهالك،

 أساسي أمر والتمييز. واضح أمر نهائًيا،
 ولكن. السياسات وصنع االقتصادي للتحليل
 االستهالك بين الفاصل الحد وضع

 ليس الثابت المال رأس تكوين إجماليو
. العملي الواقع في دائًما السهل باألمر
 أنها يبدو عناصر تحوي األنشطة فبعض

 المال لرأس تكويًنا أخرى وتبدو استهالك
 تطبيق ضمان ولمحاولة. الوقت نفس في
 فإنه موحد، بشكل القومية الحسابات نظام
 تصنيف طرق حول قرارات اتخاذ يجب
. للجدل ومثيرة بل التصنيف عسيرة بنود
 . ذلك على مثالين يلي وفيما

 
 البشري المال رأس

 تصنف بوجوب اقتراحات طرحت ما وغالًبا 1-54
 الموظفين وتعليم تدريب على اإلنفاق

 بوصفه ثابت مال رأس تكوين إجماليآ
 المال رأس في االستثمار أشكال من شكًال

 والمهارات المعرفة اآتساب إن. البشري
 اإلنتاجية اإلمكانات من يزيد والمؤهالت

 للفائدة مصدر وهو المعنيين لألفراد
 آانت إن ولكن،. لهم يةالمستقبل االقتصادية
 أصول هي والمؤهالت والمهارات المعرفة
 للمصطلح، الواسع بالمعني واضح بشكل
 هو آما الثابتة باألصول مساواتها يمكن فال

 فهي القومية، الحسابات نظام في مفهوم
 والدراسة التعلم أنشطة خالل من تكتسب

 بها يقوم أن ألحد يمكن ال التي والممارسة
 اآتساب فإن ثم ومن دارس،ال عن نيابة

 آانت وإن حتى إنتاج عملية ليس المعرفة
 خدمات خالل من تنفذ التعليمية العملية
 التعليمية الخدمات تعامل ثم ومن. تعليمية
 والجامعات والكليات المدارس تنتجها التي
 الطالب يستهلكها خدمات أنها على إلخ... 
. والمهارات للمعرفة اآتسابهم مسار في
 استهالًآا التعليم من النوع هذا برويعت
 بعملية العمل صاحب يقوم وعندما. نهائًيا

 فإن موظفيه، فاعلية لتعزيز التدريب
 . وسيًطا استهالًآا تعتبر التكاليف

 
 مع التعليم لتكاليف المعاملة هذه وتتماشي 1-55

 الحسابات نظام في واألصول اإلنتاج حدود
 مستخدمي جميع يعتبر ال ولكن القومية

 في ُمرضًيا ذلك القومية الحسابات ظامن
 الحسابات نظام ولكن. األحوال جميع
 النظام هو الحًقا الشرح ورد آما القومية
 المستخدمين تشجيع خالله من يتم الذي
 شكل في البديلة األعراف استكشاف على

 التاسع الفصل في وصفها تم تابعة حسابات
 لقيد البديلة المعالجات وإحدى. والعشرين

 تلك إحدى هي البشري المال أسر
 .التطبيقات

 
 المال رأس تكوين إجماليو والصيانة الترميمات

 الثابت
 االعتيادية والصيانة الترميم عمليات إن 1-56

 الصعوبة على شيوًعا، أقل آخر، مثاًال تمثل
 بين فاصل حد رسم لمحاولة الكبيرة

 المال رأس تكوين إجماليو االستهالك
 التي والصيانة رميمالت عمليات إن. الثابت
 األصول على لإلبقاء المشروعات بها تقوم
 بوصفها تعامل جيدة تشغيل حالة في الثابتة

 الكبيرة التحسينات ولكن. وسيًطا استهالًآا
 على تتم التي والتمديدات واإلضافات
 مباٍن، أو آالت آانت سواًء الثابتة، األصول
 من وتزيد أدائها، تحسين على تعمل والتي
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 التشغيلية أعمارها من وتطيل هاطاقت
 المال لرأس تكويًنا تعتبر االفتراضية،

 خط رسم عملًيا السهل من وليس. الثابت
 االعتيادية الترميمات بين فاصل

 نظام أن رغم الكبيرة والتحسينات
 لهذا معينة توصيات يوفر القومية الحسابات
 أن يعتبر المحللين بعض ولكن. الغرض
 والصيانة لترميما عمليات بين الفرق

 واإلضافات الكبيرة والتحسينات االعتيادية
 طريقة ويفضلون دفاعًيا، وال تشغيلًيا ليس
 معاملة خاللها من يتسنى" إجماًال "أآثر قيد
 إلجمالي تكوين بوصفها األنشطة تلك آل

 . الثابت المال رأس
 

ام -ه سابات نظ ة الح ار القومي سيقي آإط  تن
 : لإلحصاء

 اإلحصائية النظم تلفمخ بين التوفيق -1
 بالغة وظيفة القومية الحسابات لنظام 1-57

 تنسيقي آإطار تعمل حيث األهمية
. مختلفين بمعنيين االقتصادية لإلحصاءات

 المقام في يعتبر القومية الحسابات فنظام
 التعريفات توافق لضمان فكرًيا إطاًرا األول

 الميادين في المستخدمة والتصنيفات
 بعضها متصلة لكنهاو لإلحصاء، المختلفة
 نظام يعمل الثاني، المقام وفي. بالبعض
 لضمان محاسبي آإطار القومية الحسابات
 من المستقاة للبيانات الرقمي التوافق
 الصناعية آاستفسارات المصادر مختلف

 األسر بين االستقصاء وعمليات
 .التجارية البضائع وإحصاءات

 
 النظم مختلف بين التوافق ويعمل 1-58

 التحليلية الفائدة تعزيز على اإلحصائية
 احتل ولقد. الصلة ذات اإلحصاءات لجميع
 وسط مكانة دوًما القومية الحسابات نظام
 البيانات ألن االقتصادية اإلحصاءات في
 ميزان آإحصاءات تخصًصا النظم أآثر من

 تستخدم أن يجب العاملة والقوة المدفوعات
 إن. القومية الحسابات ببيانات مصحوبة

 الحسابات نظام بين التوفيق إلى جةالحا
 الصلة ذات اإلحصائية والنظم القومية

 ميزان وإحصاءات المالية آاإلحصاءات
 نشاط ممارسة إلى يؤدي المدفوعات
 األخرى اإلحصائية النظم مراجعة
 تلك مع المحكم وبالتعاون بالتوازي
. القومية الحسابات نظام في المشمولة
 من خلصالت على التنسيق هذا ويعمل
 بعض من سوي بينها المفاهيم في الفروق

 بشكل تبريرها الممكن من التي االستثناءات
 الخاصة خصائصال حيث من محدد

 المتطلبات أو البيانات أنواع بمختلف
 وقد. المستخدمين أنواع بمختلف الخاصة

 القومية الحسابات نظام بين التوفيق أن ثبت
 بيرآ بشكل ناجح األخرى الرئيسية والنظم

 إدخال طريق عن التوافق هذا إنجاز تم وقد
 القومية الحسابات نظام على تعديالت
 . األخرى النظم وعلى

 
 الخاصة  المحاسبة  في الجزئية البيانات استخدام -2

 الكلي االقتصادب
 العمومية والميزانيات الحسابات تتابع أن 1-59

 الممكن من القومية الحسابات لنظام
 مستوي أي على مبدئية، بصفة تجميعها،

 تلك حتى اإلجمالي، التوحيد مستويات من
. فردية مؤسسية بوحدة الخاصة السلسلة
 الحصول المستحسن من أنه يبدو فربما ولذا
 عن الكلي االقتصاد حسابات على

 بشكل آكل االقتصاد عن أو القطاعات
 المقابلة البيانات إجمال طريق عن مباشر
 تتوافر وسوف. حدة على آل الوحدات عن
 على الحصول عند جمة تحليلية ميزاتم

 بالكامل تتوافق التي جزئية بيانات قواعد
 عن المقابلة الكلي االقتصاد حسابات مع

 في البيانات إن. آكل االقتصاد أو القطاعات
 ما غالًبا المتوسطات، أو اإلجماليات، شكل
 عن المفيدة المعلومات من آبيًرا قدًرا تخفي

 التي لجماهيرا بين تحدث التي التغيرات
 توضح المثال، سبيل فعلى. بها تتصل
 تطرأ التي التغيرات أن االقتصادية النظرية
 يكون قد الدخل توزيع أنماط من نمط على
 االستهالك إجمالي على تأثيرها المتوقع من
 التي التغيرات بسبب عليه وعالوة ذلك فوق
 وربما. الدخل إجمالي مستوي على تطرأ
 بالوحدات تتصل يالت المعلومات تكون
 تفهم إلي للتوصل فقط ليس مطلوبة الفردية
 ولكنها االقتصاد، عمل ألسلوب أفضل
 السياسات أثر لمراقبة آذلك مطلوبة
 األنواع على األخرى األحداث أو الحكومية
 هناك يكون قد التي الوحدات من المنتقاة
 المحدود الدخل ذات آاألسر بها اهتمام
 مجموعات خالل من آذلك ويتسنى. للغاية

 الوحدات سلوك تتبع الجزئية البيانات
 أصبحت ولقد. الوقت مدار على الفردية
 قواعد من للغاية آبيرة مقادير وتحليل إدارة
 وتزادا آبير بشكل أيسر جزئية بيانات
 التحسينات بفضل وذلك باستمرار سهولته

 ووسائل الحاسوب أجهزة في المستمرة
 من البيانات اشتقاق الممكن ومن. االتصال

 اإلدارية آالسجالت مختلفة مصادر عدة
 وعمليات السكان وإحصاءات والتجارية
 بشكل إجراءها يتم التي االستقصاء
 . مخصوص

 
 أن النادر فمن العملية، الناحية من ولكن 1-60

 عن ببساطة الكلي االقتصاد حسابات تتراآم
. الصلة ذات الجزئية البيانات تجميع طريق
 المؤسسية الوحدات تحتفظ عندما وحتى
 المفاهيم فإن سجالت، أو بحسابات الفردية
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 متناهي المستوي على المالئمة أو المطلوبة
 مستوي على مناسبة تكون ال قد الصغر
 الوحدات تكون أن الممكن ومن. آلي

 التي المفاهيم استخدام على مجبرة الفردية
. آالضرائب أخرى ألغراض وضعت
 أساليبو المحاسبية األعراف وتختلف
 االقتصاد مستوي على المستخدمة التقييم
 التي واألساليب األعراف عن الجزئي
 سبيل فعلى. القومية الحسابات نظام يتطلبها
 لمحاسبة الشائع االستخدام يعني المثال،
 المشروعات حسابات أن التاريخية التكلفة
 تلك عن آبير بشكل تختلف قد الفردية

 وقد. لقوميةا الحسابات نظام في المستخدمة
 ألغراض الحتسابه وفًقا اإلهالك يكون

 مقبول وغير بالغ بشكل اعتباطي ضريبية
 الستهالك آمقياس اقتصادية نظر وجهة من

 المواقف، هذه مثل وفي. الثابت المال رأس
 تعديل محاولة عند عملي غير األمر يكون

 قبل المشروعات آلالف الفردية الحسابات
 البيانات تعديل يتم ذلك من وبدًال. تجميعها

 الحال، وبطبيعة. ما درجة إلى إجمالها بعد
 إلى البيانات إلجمال حاجة هناك ليست
 أو قطاعات حتى أو الكلي االقتصاد مستوي
 المحتمل ومن تعديلها قبل بأآملها صناعات

 إجراء عند آفاءة أآثر األمر يكون أن
 الوحدات من مجموعات على التعديالت

 ينطوي وقد. تجانًسا أآثر أو أصغر تكون
 النظم عليه يطلق ما تجميع على ذلك

 تتم وعندما. الحسابات من الوسيطة
 فإن اإلجمال من مستوي أي على التعديالت
 الكلية البيانات جعل هو الحتمي التسلسل
 للتجميعات ذلك بعد مكافئة غير الناتجة
 نشأت التي الجزئية البيانات من البسيطة
 من الجزئية البيانات تنشأ ال وعندما. منها

 اإلدارية السجالت أو التجارية الحسابات
 االستبيانات أو السكان إحصاءات من ولكن

 ألغراض صممت التي االستقصائية
 ينبغي المستخدمة المفاهيم فإن إحصائية،

 ولكن المطلوبة للمفاهيم أقرب تكون أن
 المستوي على تعديالت تتطلب قد النتائج
 عندما (التغطية الاآتم عدم بسبب الكلي
 مشاريع في منحصرة االستبيانات تكون
 أو) المثال سبيل على معين حجم أآبر
 في األخطاء من الناتج التحيز بسبب

 . االستجابة
 

 األسر معظم تحتفظ أن المحتمل من ليس 1-61
 نظام يحتاجه الذي النوع نم بحسابات
 الجزئية البيانات وتنشأ. القومية الحسابات
 التي االستبيانات عينات من لألسر بالنسبة

 في جسيمة ألخطاء عرضة تكون قد
 من يكون وقد. التقارير وإعداد االستجابة
 الحصول الخصوص وجه عل الصعب
 أنشطة عن معني وذات سليمة بيانات على

 رسمًيا المسجلة غير الصغيرة المشروعات
 تعديل ويجب. األسر تملكها والتي

 الستقصاءا عمليات على المبنية اإلجماليات
 االنحياز من معينة أشكال من للتخلص
 من معينة بأنواع الخاصة التقارير آإغفال
 الكحولية والمشروبات التبغ على (اإلنفاق

 متساوقة لجعلها وآذلك) إلخ ... والمقامرة
 مصادر من المأخوذة الكلية البيانات مع

 االستفادة تتقيد وقد. آالواردات أخرى
 آذلك لجزئيةا البيانات من المنتظمة
 واحتمال السرية حول المتزايدة بالمخاوف

 . إليها المشار البيانات قواعد استخدام سوء
 

 لعدة يتعذر قد أنه نستنتج فربما ذلك وعلى 1-62
 بيانات قواعد إنجاز يستحيل، لم إن أسباب،
 متوافقة تكون آلية وحسابات جزئية
 الواقع في البعض بعضها مع بالكامل
 يجب فإنه عام، آهدف ذلك، ورغم. العملي

 والتصنيفات والتعريفات المفاهيم تكون أن
 آلما االقتصادية، المحاسبة في المستخدمة

 متناهي المستويين على متماثلة أمكن،
 نوعي بين المواجهة لتيسير والكلي الصغر
 . البيانات

 
 التجارية المحاسبة مع الروابط - و

 في المحاسبية واإلجراءات القواعد تقوم 1-63
 القواعد على القومية ساباتالح نظام

 منذ المستخدمة المحاسبية واإلجراءات
 إن. التجارية المحاسبة في طويل زمن
 للمحاسبة األساسية البديهيات إحدى

 التقليدي المبدأ هو الوطنية أو االقتصادية
 المزدوج القيد ذات الدفاتر مسك لعملية
 المعامالت إحدى تؤدي طريقها عن والتي
 للدائن المنسجمة يودالق من زوج إلى

. المعاملة طرفي آال حسابات داخل والمدين
 بيع تسجيل يتطلب ال المثال، سبيل فعلى

 حساب في قيد وجود إلى المخرجات
 بقيمة آخر قيد إلى بل فحسب للبائع اإلنتاج
 في النظير، بأنه يوصف ما وغالًبا مساوية،
 أو النقدية لقيد للبائع المالي الحساب
 يتم والذي األجل قصير اليالم االئتمان
 أن وبما. المباعة المخرجات مقابل تلقيه
 آذلك مطلوبين يكونان مماثلين قيدين
 تؤدي أن ينبغي فإنه للمشتري، بالنسبة
 بقيمة فورية قيود أربعة إلى المعاملة
 التي الكلية الحسابات نظام في متساوية
 وبوجه. والمشتري البائع من آًال تغطي
 مختلف بين معاملة أية تتطلب عام،

 فورية قيود أربعة دوًما المؤسسية الوحدات
 الحسابات نظام حسابات في متساوية
 حتى) القيود رباعية محاسبة أي (القومية
 ملكية نقل عن عبارة المعاملة آانت وإن

 نقود سداد يتم لم وإن وحتى تبادًال وليست
 القيود هذه خالل من ويتسنى. مقابلها
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 االقتصادية التفاعالت ليلوتح قيد المتعددة
 والقطاعات الوحدات مختلف بين

 وحدة داخل المعامالت ولكن. المؤسسية
 نفس قبل من المخرجات آاستهالك (واحدة
 فقط قيدين تتطلب) أنتجتها التي الوحدة
 . قيمتهما تقدير ويجب

 
 الحسابات نظام هيكل تصميم ويعتمد 1-64

 والمبادئ النظرية على آبير بشكل القومية
 المحاسبة ممارسات وعلى قتصاديةاال

 أساسية مفاهيم من والمقصود. التجارية
 المال رأس وتكوين واالستهالك آاإلنتاج

. االقتصادية النظرية في ترسيخها هو
 مع المحاسبية الممارسات تتعارض وعندما
 األولوية تعطي االقتصادية، المبادئ
 الحسابات نظام تصميم تم حيث لألخيرة
 التحليل بغرض أساسي بشكل القومية

 الممكن ومن. السياسات وصنع االقتصادي
 التجارية المحاسبة بين الفرق بيان

 مفهوم طريق عن االقتصادية والنظرية
 الحسابات نظام في المستخدم اإلنتاج تكلفة

 . القومية
 

 شائع نحو على التجارية الحسابات تقوم 1-65
 على التكاليف بقيد) متفاوت بشكل وليس(

 منه جزء في ذلك ويعود خي،تاري أساس
 موضوعيتها ضمان إلى الحاجة إلى

 التاريخية التكلفة محاسبة وتتطلب. الكاملة
 في المستخدمة األصول أو السلع تقييم

 تكبده تم الذي اإلنفاق طريق عن اإلنتاج
 األصول أو السلع هذه على للحصول فعلًيا
 في اإلنفاق هذا وقوع قَدمِ آان مهما

 القومية، الحسابات نظام يف ولكن. الماضي
 حسب الفرصة تكلفة مفهوم توظيف يتم

 قياس يتم أنه أي. االقتصاد علم في تعريفه
 األصول من أي استهالك أو استخدام تكلفة
 واحدة عملية في السلع إحدى أو القائمة
 مقدار طريق عن اإلنتاج عمليات من بعينها
 عن تأمينها باإلمكان آان التي الفوائد
 بطرق السلعة أو األصل تخداماس طريق
 بالرجوع الفرصة تكلفة احتساب ويتم. بديلة
 أو األصل استخدام وقت الفائتة الفرص إلى

 تم التي التكلفة عن متمايًزا بوصفه المورد،
 الآتساب الماضي من ما وقت في تكبدها
 لمحاسبة عملي تقريب أفضل إن. األصل
 الجارية التكاليف محاسبة هو الفرصة تكلفة
 السلع أو األول تقييم طريقها عن يتم التي

 السوقية بأسعارها اإلنتاج في المستخدمة
 إتمام وقت المقدرة أو الفعلية الجارية
 محاسبة وصف يتم ما وأحياًنا. اإلنتاج
 تكاليف آمحاسبة الجارية التكاليف
 الستبدال نية وجود عدم رغم االستبدال
 . استخدامه بعد فعلًيا المعني األصل

 

 بمعدالت آان وإن حتى التضخم ثبات وعند 1-66
 التاريخية التكاليف استخدام فإن معقولة،
 فرص تكاليف قيمة من التقليل إلى يميل

 ربح أن حتى اقتصادي بمعني اإلنتاج
 من بكثير أآبر يكون ربما التاريخية التكلفة
 نظام في تعريفه حسب التشغيل فائض

 يفالتكال عند واألرباح. القومية الحسابات
 مضللة إشارات إلعطاء عرضة التاريخية
 التي اإلنتاج عمليات لربحية بالنسبة للغاية
 من بانتظام التقليل طريق عن بها تتصل
. بالمخرجات مقارنة المدخالت قيمة

 على خاطئة قرارات إلى تؤدي أن ويمكنها
 . الكلي االقتصادو الجزئي االقتصاد مستوي

 
 إلى تنفذ عواقب الجارية التكاليف لمحاسبة 1-67

 تؤثر فهي. بأآمله القومية الحسابات نظام
 العمومية والميزانيات الحسابات جميع على

 أساسي مبدأ وهناك. الموازنة وبنودها
 اإلجمالية القيمة قياس عملية أساس يشكل

 المحلي، الناتج إجمالي ثم ومن المضافة
 المخرج تقييم ينبغي أنه هو المبدأ وهذا

 وقت الجارية ألسعاربا الوسيط واالستهالك
 السلع أن ذلك ومفاد. اإلنتاج حدوث

 تقييمها يجب المخزونات من المسحوبة
 وليس السلع سحب وقت السائدة باألسعار
 ولكن. المخزونات بها دخلت التي باألسعار
 التي التغيرات قيد في الطريقة هذه ليست
 في االستخدام شائعة المخزونات على تطرأ

 بالغة نتائج تعطي قدو التجارية المحاسبة
 والسيما األحيان، بعض في االختالف

 مع المخزونات مستويات تتذبذب عندما
 يتم المنوال، نفس وعلى. األسعار ارتفاع
 في الثابت المال رأس استهالك احتساب
 تكاليف أساس على القومية الحسابات نظام

 وقت األصول الستخدام المقدرة الفرصة
 األسعار عن مختلفة بوصفها استخدامها

 وحتى. األصول على الحصول بها تم التي
 لألصول الفعلي االستبدال يتم ال عندما
 استهالك مبلغ فإن المستهلكة، الثابتة

 اإلنتاج تكلفة على المحمل الثابتة األصول
 استبدال ليتسنى ثابًتا يكون أن ينبغي

 يستمر وعندما. الحاجة دعت إن األصول،
 المال رأس كاستهال قيمة تكون التضخم،
 بالتكاليف آثيًرا أآبر إلهالك عرضة الثابت

 نفس إلي الوصول تم وإن حتى التاريخية
 القومية الحسابات نظام في االفتراضات
 خدمة أعمار عن التجارية والحسابات
 العادي استهالآها ومعدالت األصول
 يستخدم االرتباك، ولتفادي. وتقادمها
 في" بتالثا المال رأس استهالك  "مصطلح

 عن لتمييزه القومية الحسابات نظام
 في المعتاد في قياسه يتم لما وفًقا" اإلهالك"

 . التجارية الحسابات
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 القومية الحسابات نظام بين الفروق ومن 1-68
 مصطلح أن هو التجارية والمحاسبة

 موازن بند لوصف يستخدم ال" األرباح"
 دخل وبند. القومية الحسابات نظام في

 قبل ما ألرباح قريب ديرتق هو المشروع
 أرباح إلى للصرف القابل والدخل الضريبة

 مصطلح استخدام نشأ وقد. الضريبة بعد ما
 المقابل البند أن من للصرف القابل الدخل
 متاح مبلغ أقصى يمثل األسري للقطاع
 بعد االستهالك ألغراض األسر إلحدى

 مساس، دون ثروتها صافي على المحافظة
 منها مطروًحا ألصولها ةالحالي القيمة أي

 وبالنسبة. لخصومها الحالية القيمة
 استهالك لديها ليس أنها فطالما للشرآات،
 . لالستثمار المتاح المبلغ هو هذا فإن نهائي،

 
 التجارية، الحسابات من العكس وعلى 1-69

 احتساب من القومية الحسابات نظام يستثني
 التصرف أو اآتسابها يتم أصول أية الدخل
 األصول ملكية نقل لعمليات نتيجةآ فيها
 الثروة توزيع إعادة مجرد على تعمل التي
 تم أصول أية وآذلك الوحدات، مختلف بين

 ألحداث آنتيجة فيها التصرف أو اآتسابها
 الكوارث أو آالزالزل باإلنتاج تتصل ال

 آما. الحرب أعمال أو األخرى الطبيعية
 عن المحصل الدخل من أيًضا تستبعد
 الخسائر أو المكاسب نتاجاإل طريق
 نتيجة الخصوم أو األصول على العقارية
 . النسبية أسعارها في للتغيرات

 
 الدولية المحاسبة معايير -1
 لنظام 2008 تحديث خصائص أحد إن 1-70

 باالستخدام االعتراف هو القومية الحسابات
 قبل من الدولية المحاسبة لمعايير المتزايد
 الفصول وتشير. العام والقطاع الشرآات
 من بكل الخاصة األعراف إلي الالحقة
) IASB (الدولية المحاسبة معايير مجلس

 القطاع محاسبة لمعايير الدولي والمجلس
 من العديد وفي). IPSASB (العام

 المعاشات بذمم يتصل فيما واألهم الحاالت،
 جدوى تعتمد الملموسة، غير واألصول

 الحسابات نظام في معينة بنود إدراج
 المحاسبة معايير تطبيق على يةالقوم
 . الدولية

 
 القومية الحسابات نظام نطاق توسيع - ز

 ليكون القومية الحسابات نظام تصميم تم 1-71
 من أي تستطيع حتى يكفي بما شامًال
 االقتصادية، هياآلها آانت أًيا البلدان،

 من مستوي أو المؤسسية والترتيبات
 نظام أجزاء داخلها من ينتقي أن التطور
 مالئمة األآثر تعتبر التي القومية باتالحسا
 احتياجاتها ضوء في للتطبيق وفائدة

 نظام من والغرض. الخاصة وقدراتها

 مرنة، بطريقة تطبيقه هو القومية الحسابات
 والجداول الحسابات اعتبار ينبغي وال

 هو مما قطاعات إلى والتقسيم والتصنيفات
 أمور أنها على المجلد هذا في معروض

 تطبيق المثال سبيل على يتم فربما. ثابتة
 والمعامالت المؤسسية الوحدات تصنيفات
 إدخال طريق عن مرن بشكل واألصول
 لإلجمالي فصل عملية أو آخر إجمالي
 البيانات توافر بين بينها التوفيق بغرض

 إن. البلدان لمختلف الخاصة والظروف
 من يغير ال للتصنيفات المرن االستخدام
 لنظام األساسية يفاتوالتعر المفاهيم
 . القومية الحسابات

 
 الحسابات نظام يصر الحاالت، بعض وفي 1-72

 سبيل فعلى. المرونة على بوضوح القومية
 لتقسيم بديلتين طريقتين اقتراح تم المثال
 فرعية قطاعات إلى العام الحكومي القطاع

 ألي أولوية إعطاء دون الرابع الفصل في
 المنوال، نفس وعلى. الطريقتين هاتين من

 يقترح القومية الحسابات نظام أن ورغم
 فرعية قطاعات إلى األسري القطاع تقسيم
 لدخل الرئيسي المصدر أساس على

 واحد هو ذلك أن على يؤآد هأن إال األسرة،
 إلى للتقسيم الممكنة المعايير من فقط

 أآبر بشكل المالئم من يكون وقد. قطاعات
 لىإ التقسيم يتم أن الحاالت بعض في

-االجتماعية المعايير أساس على قطاعات
 فيها توجد التي المنطقة نوع أو االقتصادية

 بعملية القيام األمر، واقع في أو، األسر
 األسري بالقطاع الخاص لإلجمالي فصل
 مًعا أآثر أو معيارين باستخدام أآبر بشكل
 . هرمي بشكل

 
 إلى عشر الثامن من الفصول في تم وقد 1-73

 تتبع قد التي الطرق تناول والعشرين التاسع
 يفي بحيث القومية الحسابات نظام لتكييف
 ويبين. واالحتياجات الظروف بمختلف
 يتسنى قد أنه آيف والعشرين التاسع الفصل

 عن متقدمة مرحلة إلى بالمرونة الوصول
 ترتبط التي التابعة الحسابات تطوير طريق
 القومية الحسابات بنظام وثيًقا ارتباًطا
 نفس بتوظيف تلتزم ال ولكنها يالرئيس
 يتم التي بالبيانات تتقيد أو تماًما المفاهيم
 التابعة والحسابات. نقدًيا عنها التعبير
 صحة آمراقبة خاصة ألغراض أعدت

 آذلك تستخدم وقد. البيئة حالة أو المجتمع
 واستنباط الجديدة المنهجيات الستكشاف
 يتم عندما ، والتي جديدة محاسبية إجراءات
 يستوعبها قد وقبولها، بالكامل تطويرها

 الزمن مرور مع القومية الحسابات نظام
-المدخالت تحليل مع مثًال حدث آما

 الحسابات نظام في أدمج الذي المخرجات
 . القومية
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 نظام تطبيق بها يتم قد أخرى طريقة وهناك 1-74

 إعادة وهي بمرونة القومية الحسابات
 شكل في الحسابات في البيانات ترتيب

 تخدم حتى اجتماعية محاسبة مصفوفة
 بالتحليل تتصل خاصة احتياجات

 تفسير ينبغي وال. أفضل بشكل وبالسياسات
 نظًما تشكل أنها على المصفوفات هذه مثل

 آتلة لعرض بديلة آطرق وإنما مختلفة
 الحسابات نظام يحويها التي المعلومات
 المستخدمين بعض يعتبره الذي القومية

 وإعداد لمراقبة وقوة إفادة آثرأ والمحللين
 .  واالقتصادي االجتماعي التطور نماذج

 
 الرفاهية ومقاييس القومية الحسابات نظام - ح
 آمقياس المحلي الناتج إجمالي يتخذ ما غالًبا 1-75

 ال القومية الحسابات نظام ولكن للرفاهية،
 أعراف عدة الواقع في وهناك ذلك له يدعي
 تدحض يالت القومية الحسابات نظام في

 سرد تم وقد. للحسابات الرفاهية تفسير
 في بإيجاز األعراف هذه بعض مضامين

 . القسم هذا
 

 للرفاهية آمقياس اإلنفاق اعتبار على التحفظات -1
 أن السوق، اقتصاديات أحد في ينبغي، 1-76

 والخدمات السلع مختلف قيمة تستخدم
 اإلنتاج من النسبية تكاليفها فقط ليس لتعكس
 النسبية والفوائد الميزات كآذل تعكس وإنما
 في استخدامها من تستنبط أن يمكن التي

 الرابط ذلك ويرسخ. االستهالك أو اإلنتاج
 اإلنتاج إجمالي في التغيرات بين

 ولكن. الرفاهية في والتغيرات واالستهالك
 سبيل على االستهالك، حجم في التغيرات
 في التغيرات نفس هي ليست المثال،
 بأن النطاق واسع قبول وهناك. الرفاهية
 تؤدي والخدمات السلع على اإلنفاق زيادة
 أموًرا هناك وأن الرفاهية، زيادة إلى

 زيادة تكون ال قد ولكن. لذلك مساوية
 اإلنفاق، في الزيادة مع متناسبة الرفاهية

 التي الوحدة أن بالضرورة ليس أنه آما
 تستفيد التي الوحدة نفس هي اإلنفاق تتكبد
 نظام ويميز. الرفاهية في الزيادة من

 الفعلي، االستهالك بين القومية الحسابات
 تستهلك التي والخدمات السلع مقدار مبيًنا
 واالستهالك. االستهالك ونفقة فعلًيا،

 االستهالك نفقة من أآبر الفعلي األسري
 الحكومة تتكبده التي اإلنفاق تشمل ألنها
 للربح هادفة الغير والمؤسسات العامة
 . منفردة األسر عن نيابة األسر لخدمة

 
 شخص قبل من الطعام استهالك زيادة إن 1-77

 زيادة إلى يؤدي قد مدقع فقر في يعيش ما
 عندما يحدث مما أآثر الرفاهية في أآبر
 قبل من النمط نفس  عل االستهالك يزداد

. العيش من رغد في فعلًيا يعيش شخص
 يستطيع ال القومية الحسابات نظام ولكن
 القواعد أن من الرغم على ألنه لكذ تمييز
 مقابل اإلنفاق تتكبد التي الوحدة تمييز تتيح

 أساس أن إال الطعام، تستهلك التي الوحدة
 السعر هو القومية الحسابات نظام في التقييم

 للمزايا تعديل بدون الطعام في المدفوع
 من عليها الحصول يتم التي النوعية
 عتبارال زعمه يمكن ما وأآثر. استهالآه
 حًدا يكون قد أنه هو للرفاهية مقياًسا اإلنفاق
 التي الرفاهية مستوي على معقوًال أدنى
 . اإلنفاق عن تنتج

 
 والرفاهية القيمة مدفوعة غير الخدمات -2
 القومية الحسابات نظام في اإلنتاج حد إن 1-78

 الخدمات عنده تدرج ال الذي الحد ذلك هو
 األسر قبل من واستهالآها  إنتاجها يتم التي

-المالك لمساآن المفترض اإليجار باستثناء
 للعاملين تسدد التي والمدفوعات الشاغلين
 يشمل ال المنوال، نفس وعلى. المحليين

 عن تقديرات أية القومية الحسابات نظام
 دون األفراد من المقدمة العمالة خدمات
 وفي. للربح هادفة الغير للمؤسسات تكلفة
 من بالوقت سهاماإل يزيد الحالتين، آلتا

 وليس. المجتمع في آخرين أفراد رفاهية
 إنكاًرا اإلنتاج حد من الخدمات هذه استثناء

 هو بل الخدمات، رفاهية لخصائص
 شأنه من يكون سوف إدراجها بأن اعتراف

 فائدة إلى يضيف أن دون من ينتقص أن
 األساسية لألغراض القومية الحسابات نظام
 التحليل وهي أجلها، من تصميمه تم التي

 وصنع القرار واتخاذ االقتصادي
 . السياسات

 
 الرفاهية على الخارجية األحداث أثر -3
 الفرد رفاهية مستوي يتأثر أن الممكن من 1-79

 التي العوامل من آبيرة بمجموعة واألمة
 تأثير مثًال فنأخذ. المنشأ اقتصادية ليست
 معتاد غير بشكل قارس شتوي طقس

 تساوت وإن. ونزااألنفل أوبئة بأحد مصحوًبا
 إنتاج يزيد أن المتوقع من فإنه أخرى، أمور

 والخدمات السلع من عدد واستهالك
 نجمت التي اإلضافية لالحتياجات استجابة

 الزيادة إلي يميل وسوف والوباء، البرد عن
 الوقود أنواع واستهالك إنتاج من آل

 يعتبر وقد. الطبية والخدمات والمالبس
 جميع على أسوأ حال في أنفسهم الناس

 بسبب المنقضي بالعام مقارنة المستويات
 بصرف والوباء االستثنائية الطقس حالة
 ربما واالستهالك اإلنتاج أن عن النظر
 على اإلضافي للطلب نتيجة ازدادا قد يكونا
 أن الممكن ومن. الصحة والخدمات التدفئة
 حتى للرفاهية اإلجمالي المعدل ينخفض
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 أن المحلي ناتجال إجمالي استطاع وإن
 . الحجم ناحية من يزداد

 
 ليس أنه النوع هذا من موقف يعني وال 1-80

 مع الرفاهية معدل بزيادة التنبؤ باإلمكان
 تساوت وإن المحلي، الناتج إجمالي زيادة
 البرد حدوث افترضنا فإذا. األخرى األمور
 يجد أن المفترض فمن الوباء، شيوع

 جاإلنتا مع حاًال أفضل نفسه المجتمع
 التدفئة من اإلضافيين واالستهالك
 من الحال عليه هو مما الصحية والخدمات

 ازدياد نحو عام اتجاه يوجد ربما بل. دونها
 التي لألحداث الضارة اآلثار لعالج اإلنتاج
 فعلى. الواسع بمعناه الناس رفاهية من تحد
 زيادة المتوقع من يكون قد المثال، سبيل
 عن الناجم فالتل إصالح أجل من اإلنتاج
 آالزالزل الطبيعية الظواهر تلك

 . والفيضانات واألعاصير
 

 فمن وقعت، قد الكارثة أن فترضنا فإذا 1-81
 من اإلضافي اإلنتاج يزيد أن المفترض
 الكيفية عن السؤال يظل ولكن. الرفاهية

 في التغيرات بها تقاس أن يجب التي
 الذي فالمجتمع الزمن، مدار على الرفاهية
 يجني سوف طبيعية رثةآا من عاني

 إصالح تم إن الرفاهية نم أعلى مستوي
 آيف ولكن الكارثة، تقع لم إذا عما الدمار
 من الجديد المستوي هذا مقارنة تتسنى

 . الكارثة غياب في بالموقف الرفاهية
 

 الرفاهية على الخارجية المظاهر أثر -4
 فقدان في اإلنتاجية األنشطة بعض تتسبب 1-82

 الحسابات نظام صدهير ال التي للرفاهية
 أحد يحدث قد المثال، سبيل فعلى. القومية
 في ملوثات منه وتبعث ضوضاء المصانع
 إلى المياه مجاري من بالقرب أو الهواء
 ثم ومن الراحة لسبل فقدان إحداث درجة
 الجوار في القاطنين األفراد فقدان

 مالية عقوبة توجد ال وطالما.  لرفاهيتهم
 يستطاع لن اقبالعو فإن المصنع، على

. القومية الحسابات نظام خالل من قياسها
 من الحد على إنفاقا المصنع تكبد فإن

 نتيجة المنبعثة الملوثات آمية أو الضوضاء
 ترتفع فسوف غيرها، أو حكومية تشريعات
 ولكن الرفاهية، تزداد ثن ومن التكاليف

 على التطابق يكون أن بالضرورة ليس
 تظل قد حيث الرفاهية من المستوي نفس

 توقف إن عليه تبدو قد مما أقل التحسينات
 . ببساطة نشاطه عن المصنع

 رئيسي سبب البيئية الخارجية المظاهر إن
 الرفاهية بقياس يتصل فيما سواًء للمخاوف
 واقع في نفسه القتصادي النمو بقياس
 إنشاء تم المخاوف، هذه مع وللتعامل. األمر
 لقوميةا الحسابات نظام في تابع حساب

 تلك على اإلجابة لمحاولة التنقيح قيد وهو
 .التساؤالت

 
 الرفاهية على االقتصادية غير اآلثار -5
 بالعوامل الفرد رفاهية مستوي يتحدد وال 1-83

 العوامل بعض فهناك. وحدها االقتصادية
 آالظروف الرفاهية على تؤثر التي األخرى
 الصحة ونوعية واألسرية الشخصية
 الصعب ومن. مهعد من الوظيفي والرضا

 حصر يتسنى موضوعية طريقة نتخيل أن
 أن هو صعوبة واألآثر العوامل هذه مثل

 تصميمه تم نظام في إدراجها فائدة نتخيل
 . االقتصادي التحليل عملية لتيسير أساًسا

 
 الكلي االقتصاد وإجماليات الرفاهية مؤشرات -6
 أوجه وله المجال واسع مفهوم الرفاهية إن 1-84

 هذه من بعض رصد سنىيت وقد. مختلفة
 طريق عن تماًما منطقي بشكل األوجه
 في المشمولة اإلجماليات من أآثر أو واحد
 رصد يتسنى وقد. القومية الحسابات نظام
 هيكل استخدام طريق عن منها أخرى أوجه
 وتوسعته القومية الحسابات لنظام أساسي

 عن ذلك يكون وربما معينة، اتجاهات في
 القيمة مدفوعة رغي خدمات إدراج طريق
. المثال سبيل على البيئية األضرار وآثار
 األبد إلى تظل قد أخرى جوانب هناك ولكن
 يتم لم الذي النظام متناول عن بعيدة

. أساسي آاعتبار للرفاهية بمقياس تصميمه
 ضروب من ضرًبا ذلك إنكار يكون وسوف
 الواقعي غير من ألنه إال لسبب ال الحماقة

 للحسابات نظام يعمل أن نتوقع أن
 اإلتيان على وتلقائًيا بالضرورة االقتصادية
 . بالغرض تماًما يفي للرفاهية بمقياس
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  عام منظور: الثاني الفصل
 

 مقدمة - أ
 اإلطار  عن  عاًما منظوًرا الفصل هذا يعطي 2-1

بي ام المحاس سابات لنظ ة، الح ذلك القومي  وب
وفر وًرا ي ا منظ ن عاًم م ع صول معظ  الف
 . آذلك الالحقة

ر رضيع - أ صلة العناص اهيم المت  بالمف
ي شكل والت ات ت اء لبن ام البن  للنظ

بية  والقواعد  المحاسبي  الواجب  المحاس
 في شرحها في اإلسهاب تم آما. إتباعها

سمين يلها ووردت) ج(و) ب (الق  تفاص
ة ي آامل صول ف ث الف ع الثال  والراب

 . والخامس
 المرآزي لإلطار القياسي الرأس يصف - ب

ل بي للهيك ياأل المحاس د. ساس م وق  ت
ع حساب آل عرض ة وصف م  لطبيع
ي  التحليل نوع عن ومنظور الحساب  الت
ن شأ أن يمك ن تن ك ع ساب ذل د. الح  وق
سم  في الحسابات وصف ورد م ) د (الق  ث
 . عشر السابع إلى السادس الفصول في

د - ج ك وبع ين ذل ذا يب صل ه ض الف  بع
 تطبيق باستخدامها يتم ربما التي الطرق
 على واعتماًدا نةبمرو المرآزي اإلطار

دان  من  بلد بكل الخاصة المتطلبات . البل
ى ص، وعل م األخ اول ت سابات تن  الح
 التوسعات  هذه وصف ورد وقد. التابعة

ات از والتطبيق ي بإيج سم ف ـ (الق ي) ه  ف
امن من الفصول ى عشر الث  التاسع حت
 . والعشرين

 
ا  المرآزي، واإلطار 2-2 ا  وفًق  شرح  من  ورد لم

 التي األساسية ظواهرال األول، الفصل في له
شكل سلوك ت صادي ال اج: االقت  اإلنت

تهالك راآم واالس اهيم والت ة والمف  المرتبط
 نظام  ويهدف. والثروة الدخل وهي منها بكل

ذه  عن  عرض تقديم إلى القومية الحسابات  ه
ة ن المجموع واهر م ات الظ ة والعالق  القائم

م  على للمساعدة تبسيطه تم ما وهو بينها  الفه
. المهمة االعتبارات جميع أيَضا ييغط ولكنه

ى وللتوصل ك، إل ي ذل ي أن ينبغ ار يف  اإلط
امالً  يكون أن فيجب بشرطين، المرآزي  متك
 . ومترابًطا

 
 يجب متكامًال، المرآزي اإلطار يكون ولكي 2-3

ع  على والتصنيفات المفاهيم نفس تطبيق  جمي
سابات سابات الح ة والح ى. الفرعي بيل فعل  س
ال، دما المث رر عن ل أن يتق ساآن تعام  الم
 إلى المساآن جميع تؤدي أن فيجب آأصول،
دمات كانية خ شمولة إس ي م د ف اج، ح  اإلنت
صرف ا النظر ب ت إذا عم ك آان ساآن تل  الم
شغولة ا م ؤجرة أو بمالآه ن م الل م  خ

سوق ى. ال س وعل وال، نف در المن ا ت  جميعه
دخل ذي ال ل أن يجب ال نفس يعام ة ب  الطريق
ي ام ف سابات نظ ة الح صرف القومي  النظر ب
 . والشاغل المالك بين العالقة عن

 
ي 2-4 ون ولك ار يك زي اإلط ا، المرآ  مترابًط

ب اس يج ل قي دفق آ ستوى أو ت زون م  مخ
ة  الحسابات  نظام  في  يظهر اقتصادي  القومي
ساوي راف بالت صلة ذات لألط ق. ال  ويتحق

اهيم  نفس تطبيق طريق عن الترابط ذلك  المف
ات ي والتعريف ام ف سابات نظ ةالقوم الح  ي

 من  واحدة  مجموعة  باستخدام وآذلك بأآمله
د بية القواع ع المحاس ود لجمي ي القي ام ف  نظ
ة  الحسابات ة  ومن . القومي ق،  ناحي ن  التطبي  ل
ون ات تك ة البيان صادرة الفعلي ن ال  ع

سابات صاءات أو الح ي اإلح ا الت  توفره
 ومن أسباب لعدة تماًما ثابتة األولية الوحدات

م إن ث ق ف رابط تحقي ذي الت ه ال ام يتطلب  نظ
سابات ة الح ب القومي دًرا يتطل ًرا ق ن  آبي  م

 . اإلضافي العمل
 

 المخزوناتو التدفقات تحليل -1
رض إن 2-5 ن الغ ام م سابات نظ ة للح  الوطني

شكل ي ب و أساس سجيل ه دفقات ت  الت
اتو صادي المخزون ن. االقت ن وم  الممك

صادية  التدفقات في التفكير دة  االقت . طرق  بع
ذ ى فنأخ بيل عل ال س ن" سؤالال المث ل م  يفع
اذا؟ ث ،"م شير حي ن "ت ى" م ل إل  العام

ا،  شيء  فعل  في  المشارك  االقتصادي  أي م
شغل ا. الم اذا "أم رتبط" م وع فت ن بن  م

ي  اإلجراءات وم  الت ا  يق ذا  به ي . العامل  ه  وف
 السؤال هذا على اإلجابة توفر قالئل، حاالت
سيط يًفا  الب ا  توص ًدا  أولًي د  جي دفقات  ألح  الت

ى  السؤال ولكن. االقتصادية وم  وجه  عل  العم
الغ ساطة ب وفر الب صادًيا وصًفا لي سًطا اقت  مب
ه  لتدفق ى  فلنأخذ . بعين بيل  عل ال  س ة  المث  حال

ا شخص وم م شراء يق ف ب ن رغي ز م . الخب
دفق  لتوصيف  الضروري ومن درس  أن الت  ن
ن يتم مم راء س ك ش ف ذل از (الرغي  أو خب
ا) مرآزي سوق و وم ذي ه يدفع ال ل س  مقاب

 ولذا). ورقية عملة أم عدنيةم عملة (الرغيف
إن سؤال ف ادئ ال ول الب ى يتح ن "إل ل م  يفع
اذا ع م ن م ل م اذا ومقاب وي ؟"م ك وينط  ذل

دفق سلس الت ا ال شغلين نوًع ائع (م شتٍر ب ) وم
ع  شراء (وإجراءين رعيين  وإجراءين ) وبي  ف

ع( تالم دف يئين) واس ز (وش ة الخب  والعمل
 سوف أولئك، نحن وها). الورقية أو المعدنية

بيت ًفا طل امًال وص ات آ ر، معلوم ى أآث  عل
  الخبز؟ وسعر ونوع وزن األقل،

 
الم  في الصورة إن 2-6 واقعي  الع زال  ال ال ر  ت  أآث

دى  آانت التدفق، ذلك يطرأ أن فقبل. تعقيًدا  ل
ة  آمية متجره في  البائع ز،  من  معين م  الخب  ث
ان . أآثر نقوًدا ولكن أقل خبًزا لديه أصبح  وآ
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ا  المشتري لدى ود،  من  امعينً  مبلًغ  ولكن  النق
ز  وبعض  أقل نقوًدا لديه أصبح ل  (الخب  أن قب
ه دفق إذن). يأآل ا  فالت ى أدي بينهم ر  إل  تغيي

دئيين  موقفيهما ي . المب ك  ويعن دفقات  أن ذل  الت
ع،  عن  بمعزل  دراستها يمكن ال  فيجب  الواق

ة وقفين دراس ل الم د قب ع أن وبع د يق  أح
دفقات  د . الت اتين  وعن ين  ه زمن،  من  النقطت  ال

سنا  نسأل أن ليناع ك  أنف سؤال  ذل ه  من " ال  لدي
اذا؟ از. "م يس فالخب ه ل ز لدي ود الخب  والنق

سب، ل فح ه ب زًال لدي ه من ر ب دات متج  ومع
 البنوك أحد في ووديعة الدقيق وبعض للخبيز
ك  (لديه أنه أي. إلخ ... وسيارة  مخزون ) يمل

ا ن م ياء م ق. األش شيء نفس وينطب ى ال  عل
ى  باإلضافة. المشتري ة ما إل دفقات  هي  في  الت
سها،  ي  نف دل  فه ات  تع رتبط . المخزون  وت
ات  في  والتغيرات التدفقات ا  المخزون  ارتباًط
سابق  السؤال يتحول ثم. جوهرًيا ة  ال ى  ثاني  إل

ن" ل م اذا يفع ع م ن م ل م اذا مقاب ة م  وبأي
 "؟المخزونات في تغيرات

 
ذا  لدراسة  المتعددة الطرق ولكن 2-7 ال  ه م  المث  ل

ع  الخباز يعيستط أن فقبل. بعد تنفد ز،  بي  الخب
ان ه آ زه أن علي و. يخب ستعمل وه دقيق ي  ال

اء اء والم دات والكهرب ز ومع خ ز ..الخبي . إل
ذا، اك ول ؤال فهن افي س و إض ن" ه ل م  يفع
ًضا  يمكن  يفعله وما. "الوسائل؟ وبأي ماذا  أي
ف أن ريقتين يوص شاطه: بط ز أن (ن ) يخب

 يتصل  وفيما). الخبز هو: منتج (ذلك ونتيجة
شتر ن ي،بالم ن م سأل أن الممك اذا" ن  لم
ك  من الواضح والغرض. "الخبز؟ يشتري  ذل
و ه أن ه ام، يأآل ن آطع ن ولك ن م  أن الممك

اءه هو الغرض يكون  سولين ألحد إعط  المت
ك  عن  ويثور. آصدقة سؤال  ذل  يفعل  من  "ال
 . "غرض؟ وألي ماذا

 
ئلة  جميع نضيف وعندما 2-8 ا  األس ه  مًع تج  فإن  ين

ا ًدا خليًط ي معق د إل ا ح ن م روابط م  ال
سيطة ن: "الب ل م اذا يفع ع م ن وم ل م  ومقاب
اذا أي م ائل وب رض وألي الوس ا غ  وم

ي  التغييرات ى  طرأت  الت ات  عل ".  ؟المخزون
ة شأن ومن ى اإلجاب ذه عل ئلة ه ع األس  لجمي

دفقات  صادية الت اتو االقت  المخزون
 إطار في االقتصاديين والمشغلين االقتصادي

 لمعلومات نم هائلة آمية يوفر أن ما اقتصاد
ي صف الت شبكة ت ة ال ات الكامل  للعالق

ة  سيتطلب  ذلك ولكن. البينية االقتصادية  آمي
ة ن هائل ات م ية المعلوم و األساس ا وه  ال م
ون ا  يك تمالً  وال متاًح اً  مك ث  دائم د  حي  ال ق
ي وي يغط ب س ة جوان ن معين سلة م  السل
 من  سبق،  ما إلى إضافة. األسئلة من المعقدة

ضروري  يم  ال ة  تنظ د  عملي دفقات  قي  الت
 بطريقة االقتصادي المخزوناتو االقتصادية

 في تالًيا مناقشته ستتم الذي النحو على شاملة
 . القسم هذا

 
 المخزوناتو التدفقات تسجيل -2

ات  المستخدمين احتياجات تحدد 2-9 ة  متطلب  معين
ار بي لإلط ذه أول. المحاس ات ه و المتطلب  ه

ه ك يعطي أن ينبغي أن  المحاسبي اإلطار ذل
ورة ن ص صاد ع ن االقت ذه ولك صورة ه  ال
ب ون أن يج سطة تك ى مب سنى حت ا يت  فهمه

 ينبغي أنه فهو الثاني المتطلب وأما. وإدارتها
ذلك  ار ل بي اإلط رض أن المحاس ة يع  بأمان

ق  عن االقتصادي السلوك ة  طري ع  تغطي  جمي
ة  بطريقة الهامة الجوانب ال  دون متوازن  إغف
يالً  أآبر بدرجة الترآيز أو الجوانب بعض  قل
ى ضها عل ر بع رز أو اآلخ رى يب شكل أخ  ب
الغ ه مب ًرا،. في ي وأخي ذلك ينبغ ار ل  اإلط

بي  صف أن المحاس ة ي ع بدق ات جمي  العالق
صادية ة االقت ائج البيني شاط ونت  الن
صادي ى. االقت رغم وعل ن ال رورة م  ض
تيفاء ع اس ذه جمي ات، ه اأن إال المتطلب  ه

ضاربة  ى مت د إل ا  ح ق. م وازن فتحقي  الت
صحيح يس ابينه ال األمر ل ين ب ن. اله  فم
ن ؤدي أن الممك سيط ي الغ التب ه المب ى في  إل
دان ة فق ال أو رؤي ب إغف ة جوان ن هام  م
ب سلوك جوان صادي، ال ا االقت  الوصف وأم

صيلي الغ التف ه المب ع في د للواق ؤدي فق ى ي  إل
ل صورة تحمي بء ال د بع د زائ ن ويح اذ م  نف
الغ  التعقيد يؤدي قد آما حيالها، البصيرة  المب

ه ى في د إل ن الح م م ضلل الفه ض وي  بع
 . ذلك إلى وما المستخدمين،

 
اء 2-10 ذه وللوف ات، به ستخدم المتطلب ام ي  نظ

ات  من  عدًدا القومية الحسابات ية  الفئ  األساس
ال  لتحليل ة  جوانب  وإجم اذا؟  من؟  (معين  وم
رض؟ وألي زون؟ وأي غ نفس) مخ  ل

دفقات ة الت ددة االبتدائي ن. المتع ام ولك  نظ
سابات ة الح سط القومي صورة يب ي ال  الت
ا ات يعطيه ة للعالق صادية البيني دم االقت  بع
 منظمة بطريقة" من إلى ممن "سؤال تسجيل

ل، ه أي بالكام وم ال أن ا يق بكة برصد دائًم  ش
ين  التدفقات واع  ب دة  األن شغلين  من  العدي . الم
 آل ،)ج (و) ب (و) أ (وحدات، ثالث فلنأخذ
ا سدد منه دفوعات ي ن م س م وع نف ى الن  إل
د  األخريين، تيناالثن ة  يكون  وق الكي  الثالث  م

اجر ى مت بيل عل ال س ن المث ون مم  يبيع
ف واع مختل سلع أن رض. ال ) أ (أن ولنفت
) ب (وأن ،)ج (من  3 و) ب (من  2 يشتري
شتري ن 6 ي ن 1 و) أ (م ) ج (وأن ،)ج (م
شتري ن 4 ي ل م ن آ ن). ب (و) أ (م  وم
 جدول في بالتدفقات آامل بيان رصد الممكن

 : آالتالي ثالثة في ثالثة من
 

 
ب أ 

 ج 
الي   إجم
 المشتريات
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ى 2-11 رغم وعل شتريات أن ال ط الم ت فق  آان

ددة، ه مح ين فإن صاالت أن يتب ة اإلي  الخاص
ل دة بك ي وح ًضا ه ة أي ي متاح دول ف . الج

ين ات وتب العمود اإلجمالي صى ب ين بأق  اليم
ثالث  الوحدات من لكل ياتالمشتر إجمالي  ال
سفلي  الصف  ويوضح الي  ال  اإليصاالت  إجم

ن ل م ل قب ن آ دات م ثالث الوح ن. ال  وم
 هو  منها آل مبلغ يكون أن يجب أنه الواضح
ا  آل  أن بما المبلغ نفس  آل  مجموع  هو  منه
ود ي القي ي. الجدول ف زي، اإلطار وف  المرآ

ة  التفاصيل  تظهر ال دفقات  الكامل  آل  من  للت
بعض  لبعضها ) ج(و) ب (و) أ (من  بوجه  ال

ام، ي ع ط ويكف ار فق ات إظه ي اإلجمالي  ف
ود ى العم ين أقصى عل سفلي والصف اليم  ال
 . يتوازنا أن يجب هذين أن ومعرفة

 
ي 2-12 ضاحية، العروض بعض وف  وخاصة اإلي

 قد المصفوفات، أشكال أحد تستخدم التي تلك
تم ضاح ي يل إي افية التفاص ر. اإلض  وتظه

ع  الفصول  في  األمر  هذا مناقشة  عشر  الراب
امن د. والعشرين والتاسع والعشرين والث  وق
وافر يل تت ة التفاص ى الكامل ي حت ار ف  اإلط

بيل  فعلى. المرآزي ال،  س م  إن المث  يتفاعل  ل
ل ن آ ي ،)ج(و) ب (و) أ (م ة ف ن حال  م

 وحدة مع ولكن البعض بعضهم مع الحاالت،
رى ي أخ ا ،)ز (ه و آم ال ه ي الح ع ف  دف

 ليتم قيود أربعة سوي هناك فليس الضرائب،
 من  آل قبل من تمت التي المدفوعات بيانها،

 ). ز (قبل من واالستالم)  ج(و) ب (و) أ(
 

اك 2-13 ة وهن رى حال ث أخ دم حي ام يق  نظ
سابات ة الح سيًطا القومي و تب ن وه ث م  حي
سؤال اذا "ال ل م اذا؟ مقاب ه أي ،"م  ال أن
ة  مثًال يوضح ر  الخاصة  الطبيع الي  للنظي  الم

ة  أو العملة(  األجل  قصير  القرض  أو الوديع
سلع  لمشتريات) إلخ...  دفع  أو والخدمات  ال  ل

 . الضرائب
 

ون إن 2-14 ام آ سابات نظ ة الح امًال، القومي  متك
يس  فقط اثنين في جلي ذلك أن رغم ة  ول  ثالث
اد،  من ل  ال األبع ات  من  يقل . مترابطة  متطلب

ة  الحسابات نظام هدف فإن ذلك وعلى  القومي
و تخراج ه سا اس ة باتالح ة القومي  المترابط

در ذي بالق تكون ال ه س م إن علي ضاحها ت  إي
ل؛ اس فيجب بالكام ل قي دفق آ  مخزون أو ت

صادي ى اقت و عل ل نح ال متماث رفين لك  الط
ين ق. المعني رابط ويتحق ام ت سابات نظ  الح
ة ن القومي ق ع ق طري س تطبي اهيم نف  المف

ذلك  دوًما والتعريفات  مجموعة  باستخدام  وآ
 . المحاسبية القواعد من صارمة واحدة

 
صلة  العناصر - ب اهيم  المت ام  في  بالمف  الحسابات  نظ

 القومية
وي 2-15 ام يح سابات نظ ة الح دًدا القومي ن ع  م

ر ة العناص اهيم المرتبط ي بالمف رر والت  تق
ار بي اإلط ام المحاس سابات لنظ ة الح  القومي
سمح ة وت ى باإلجاب د عل ن العدي ب م  جوان
ئلة ي األس رت الت اله أثي ذه. أع  اهيمالمف وه
اآلتي دات:آ ات الوح سية والقطاع  المؤس

 ،)من؟(
امالت - أ دفقات المع رى والت  األخ

 ،)ماذا؟(
 ،)مخزون؟ أي (والخصوم األصول - ب
 جوانب  (المنتجة  والوحدات المنتجات - ت

  أخرى
 ،)وماذا؟ من من
 ).لماذا؟ (األغراض - ث
 

 .بدوره منها آل عرضها تم وقد
 المؤسسية والقطاعات الوحدات -1

دات إن 2-16 سي الوح ددة ةالرئي ي المح ام ف  نظ
ة  الحسابات صادية  الوحدات  هي  القومي  االقت

 الكاملة المجموعة في تشارك أن يمكنها التي
ن امالت م ادرة المع ى والق تالك عل  ام

ول د األص صوم وتكب الة الخ ن باألص  ع
سها ق. نف ى ويطل ذه عل دات ه سمي الوح  م

دات سية الوح افة. المؤس ى إض ك، إل  ذل
دات سية والوح ي المؤس ز ه صنع مراآ  ل

صادي  السلوك جوانب جميع عن القرار  االقت
ا ل ألنه سئولية تحم ة م ن قانوني ا ع . أعماله
ي ع وف ي، الواق سيطر العمل ى ت ض عل  بع

م  ومن  أخرى  وحدات  المؤسسية  الوحدات  ث
ذه  ففي تقاللية  تكون  ال الحاالت  ه رار  اس  الق

ة د آامل اوت وق ى تتف دار عل ت م  إن. الوق
ة ستقلة الملكي ول الم  صوموالخ لألص
سلوك تقاللي وال زامن ال االس ا تت . دائًم
زة وتعطي ي المي ام ف سابات نظ ة الح  القومي
ه ام بوج ب ع ه األول للجان وفر ألن ة ي  طريق

ضل يم أف ة لتنظ ع عملي رض جم  وع
ه  آانت  وإن حتى اإلحصاءات  محدودة  فائدت

 . الحاالت بعض في
 

  المؤسسية القطاعات
تم 2-17 ع وي دات تجمي سية الوح ي المؤس  ف

ات شكل مجموع ات لت سية قطاع ى مؤس  عل
اس ا أس ية مهامه لوآياتها األساس  وس
 :وألهدافها

ر  المؤسسات - أ ة  الغي  وحدات  وهي  مالي
سية شترك مؤس صفة ت ية ب ي أساس  ف
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اج لع إنت سوق س دمات ال ر والخ  الغي
 مالية،

سات - ب ة  المؤس ي المالي دات  وه  وح
سية شترك مؤس صفة ت ية ب ي أساس  ف
 الوساطة، ذلك في بما المالية الخدمات

ة - ت ة الحكوم ون العام ن وتتك دات م  وح
سية وم، مؤس افة تق ى إض از إل  إنج
 التنظيم في ودورها السياسية مسئولياتها

صادي، اج االقت دمات  بإنت ا (الخ  وربم
ردي  لالستهالك ) السلع اعي  أو الف  الجم
ر  أساس  على صفة  سوقي  غي سية  ب  رئي
 والثروة، الدخل توزيع وتعيد

دات وهي األسر - ث سية وح ون مؤس  تتك
. أشخاص مجموعة أو واحد شخص من

ب ي أن ويج ل ينتم خص آ ن ش  م
صاد  في الطبيعيون األشخاص ى  االقت  إل

رة دة أس ط واح ام. فق ية والمه  األساس
وفير هي لألسر ة ت  واالضطالع العمال

تهالك ائي، باالس حاب النه  وآأص
ال، اج أعم لع بإنت سوق س دمات ال  والخ
ر ة الغي ا (مالي دمات وربم ة الخ ). المالي

ون شطةا وتتك ة ألن دى التجاري  إلح
شاريع من األسر ر م سجلة غي ا م  قانوًن
ل ل وتظ رة داخ تثناء األس روف باس  ظ
 .ومحددة معينة

ر  المؤسسات - ج ة  الغي ربح  هادف ة  لل  لخدم
ر ي األس ات وه ة آيان شترك قانوني  ت
اج  في أساسية فصفة ر  الخدمات  إنت  الغي
وقية ر س ع أو لألس ه المجتم ام بوج  ع
ي ون والت ا تتك يةاألس موارده ن اس  م

 . التطوعية اإلسهامات
 

ة  القطاعات من عدًدا قطاع آل يشمل 2-18  الفرعي
بعض  عن  بعضها المختلف ا  ال  لتصنيف  وفًق
ي فه ورد (هرم ي وص صل ف ع الف ). الراب
شمل اع وي ي القط ى الفرع دات عل  وح
 مؤسسية  وحدة  آل  وتنتمي بالكامل مؤسسية

ة  رغم  واحد  فرعي قطاع إلى سيم  إمكاني  التق
 مع  التعامل  أجل  ومن . بديلة مجموعات إلى

 نظام  ينطوي بالسياسات، المتصلة المخاوف
سابات ة الح ى القومي رق عل ين الف  ب
سات ة المؤس ة العام ة والوطني  الخاص
ة سيطرة واألجنبي ين ال دة وب ات ع  مجموع
 . األسر من اقتصادية-اجتماعية

 
 العالم بقيةو الكلي لالقتصاد الفاصلة الحدود وضع

ي ال االقتصاد ويعرف 2-19  الوحدات  حيث  من  كل
سية ون. المؤس ن ويتك ع م دات جمي  الوح
صادي  اإلقليم في المقيمة المؤسسية د  االقت  لبل

ا يم. م صادي واإلقل د االقت ا، لبل م م ه رغ  أن
شكل  يتكون يم  من  أساسي  ب ي،  اإلقل  الجغراف

 وطرح جمع عمليات فهناك تماًما، يتزامن ال
سادس  الفصل مراجعة برجاء (إجراؤها تم  ال

ش وم). رينوالع ة ومفه ي اإلقام ام ف  نظ

سابات ة الح يس القومي ا ل ى قائًم ايير عل  مع
سية ايير أو الجن ة المع ق. القانوني ى ويطل  عل
ا  المؤسسية  الوحدات  إحدى ة  وحدة  أنه  مقيم
ا  يكون  عندما ما لبلد  المصالح  من  مرآز  له

صادية ة االقت ي المهيمن يم ف صادي اإلقل  االقت
ذلك د، ل دما أي البل شارك عن رةلف ت دة ت  ممت

ام( د أو لع ذ يزي د يؤخ ي آمرش ي) عمل  ف
يم  ذلك في االقتصادية األنشطة شمل . اإلقل  وت

ات سية القطاع شار المؤس ا الم اله إليه  أع
 . فقط المقيمة الوحدات

 
ة  الوحدات وتشارك 2-20 امالت  في  المقيم  مع  مع

ة  غير وحدات ر  وحدات  أي (مقيم ة  غي  مقيم
 المعامالت وهذه). أخرى القتصاديات تنتمي
ي امالت ه ة المع صاد الخارجي تم لالقت  وي

شكيلها ي ت ات ف ن مجموع سابات م ام ح  الع
 بقية فإن النقاش، نطاق ضيقنا فإذا. الخارجي
الم و الع ساب ه امالت ح ي المع تم الت ين ت  ب

دات ة الوح دات المقيم ر والوح ة، الغي  مقيم
ذلك  يعتبر قد ولكنه ة  المجموعة  آ  من  الكامل

 مع معامالت برمت التي مقيمة الغير الوحدات
دات ة الوح ب. المقيم ة ويلع الم بقي ي ،الع  ف
ل بي الهيك ام المحاس سابات لنظ ة الح  القومي
شابًها دوًرا دور م اع ل سي قط م مؤس  أن رغ

دات ر الوح ة الغي ة مقيم ط مدرج در  فق  بق
شارآتها ي م امالت ف ع المع دات م  الوح
 . المقيمة المؤسسية

 
 األخرى والتدفقات المعامالت -2

ز 2-21 د تنج سية اتالوح دة المؤس ام ع  مه
صادية، ا أي اقت تج أنه ستهلك تن دخر وت  وت
 أشكال  عدة  في تشارك وقد. إلخ ... وتستثمر

ن اج م ة (اإلنت صنيع آالزراع خ ... والت ) إل
حاب ال آأص وفري أو أعم ة م  أو عمال

وال رؤوس ضطلع. أم ي وت ع ف ب جمي  جوان
 من  آبير بعدد  االقتصادية وأنشطتها مهامها
ذه  عن  وينتج. المبدئية اديةاالقتص األعمال  ه
 رغم  تعمل والتي اقتصادية، تدفقات األعمال

 ضرائب  أو أجور  (وصفها  آان مهما ، ذلك
شاء  على) إلخ ... المال لرأس تكوين أو  أو إن

ادل  أو تحويل ة  محو  أو تب صادية؛  القيم  االقت
ي وي فه ى تنط رات عل ي تغيي م ف  أو حج

ة ة أو ترآيب ول قيم صوم أو أص دى خ  إح
سية داتالوح د. المؤس ذ وق ة تتخ  القيم

صادية  وق شكل االقت ة حق ى الملكي ياء عل  أش
ة ف (مادي ز آرغي سكن أو خب ثًال م  أو) م
ول ر أص ة غي يلم (ملموس لي آف  أو) أص
ات ة مطالب صوم (مالي روف خ ا مع  ذات أنه

ة صادي قيم البة اقت ي). س ل وف االت، آ  الح
 لالستخدام قابلة االقتصادية القيمة تكون ربما
سلع  على الحصول بغية ع  الخدمات  أو ال  ودف

 ). إلخ ... الضرائب سداد أو األجور
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م إن 2-22 ال معظ صادية األعم تم االقت  ي
طالع ا االض اق به ادل باالتف ين المتب  ب
دات سية الوح ي. المؤس ا وه ون إم ادًال تك  تب
ة صادية للقيم ل أو االقت وعي تحوي ن ط  م

سة رى مؤس در ألخ ين لق ن مع ة م  القيم
ذه . نظير بدون االقتصادية ال  وه ي  األعم  الت

تم طالع ي ا االض اق به ادل باالتف ين المتب  ب
 في معامالت عليها يطلق مؤسسيتين وحدتين
ام سابات نظ ة الح ا. القومي ل آم ام يعام  نظ

سابات  ة  الح ال  القومي صادية  أعم ة  اقت  معين
وي ط تنط ى فق دة عل سية وح دة مؤس  واح
امالت  بوصفها تم . مع امالت  وصفها  وي  آمع
ة امالتم أو داخلي ل ع دة داخ ى. الوح  فعل
بيل ال، س ل المث وين يعام ساب تك  رأس ح
ال ت الم اص الثاب دة الخ ى بالوح ه عل  أن
ة  ين  معامل صفتها الوحدة  ب تج  ب سها مع  من  نف
صفتها ستحوذ ب ى آم ال رأس عل ت الم . الثاب
شبه ل وت ذه مث امالت ه ي المع ا ف  طبيعته
ال ي األعم تم الت ا االضطالع ي اق به  باالتف
 . مختلفتين مؤسسيتين وحدتين بين المتبادل

 
ن 2-23 ست ولك ل لي دفقات آ صادية الت  االقت

اك  المثال، سبيل وعلى. معامالت ال  فهن  أعم
ة تم معين طالع ي ا االض ا به ن أحادًي ل م  قب
ى  نتائج لها واحدة مؤسسية وحدة  وحدات  عل

ك  رضا  دون أخرى  مؤسسية . المؤسسات  تل
ال  تلك القومية الحسابات نظام ويسجل  األعم
ط ةب فق دودة، درج ون مح ك ويك شكل ذل  ب

دما  أساسي ستحوذ  عن  وحدات  أو حكومات  ت
سية رى مؤس ى أخ ول عل دات أص  وح
سية رى مؤس ا أخ ي بم ك ف دات ذل ر وح  غي
ة ل ودون مقيم ي. مقاب ع وف ر، واق  األم

ال صادية لألعم ة االقت ذ أحادي  ذات التنفي
واًء العواقب ة آانت س لبية أو إيجابي ى س  عل
 أوسع  هي ) جيةخار مظاهر (أخرى وحدات
ًرا ن آثي ك ولك اهر تل ة المظ تم ال الخارجي  ي

سجيلها  ي  ت ام ف سابات  نظ ة  الح د. القومي  فق
ؤدي ل ي ساني العم ى اإلن ل إل ة نق  ملكي

ة األصول ى الطبيعي شطة إل صادية األن  االقت
ذه  لملكية الالحق والتحويل تم . األصول  ه  وي
سجيل ذه ت واهر ه ي الظ ام ف سابات نظ  الح
ة دفقات القومي صاديةا آت أتي قت ة ت  بقيم

صادية د. اقت ؤدي وق واهر ت ر الظ  غي
 إلى الطبيعية والكوارث آالحرب االقتصادية

ار ول دم ب األص سير ويج ذا تف ي ه  التالش
ة صادية للقيم د. االقت ر وق ة تتغي  القيم

صادية ول االقت صوم لألص ي والخ اء ف  أثن
ا زون امتالآه ة آمخ رات نتيج ي للتغي  الت
رأ ى تط عار عل د. األس ي دور وق صل ف  الف
ذه  وصف عشر الثاني دفقات  الظواهر  ه  والت

امالت،  ليست التي المشابهة ق  والتي  مع  يطل
ا دفقات عليه صادية ت رى اقت ي أخ ام ف  نظ

   القومية الحسابات
 

ن 2-24 ن وم ون أن الممك دفقات تك صادية الت  االقت
 الممكن  من أو للمالحظة قابلة وتدفقات فعلية
ديرها  يتم أو تتراآم أن ة ت ألغراض  تق . حليلي

ة  تدفقات مالحظة الممكن ومن  بصورة  معين
رة ن مباش ث م ة حي ذه. القيم ي وه ة ه  الحال
سبة امالت بالن ة للمع ين النقدي دتين ب  وح

سيتين شراء مؤس ع أو آ لعة بي ع أو س  دف
ريبة تم. ض ة وت دفقات مالحظ رى ت  أخ
دتين ن لوح سنى ال ولك ا يت رة تقييمه . مباش
شمل ذه وت دفقات ه ضة الت سلع مقاي  ال

 يحصل التي التعليمية الخدمات أو لخدماتوا
ا  الب عليه دمها الط ات وتق ا؛ الحكوم  مجاًن
ة وهي ن قيم ود حيث م سب أن يجب النق  تن
 لوحدتين تدفق على مثال هي والمقايضة. لها

وي ى ينط ويض "عل دفق أن أي ،"تع ي ت  ف
اه د اتج رتبط واح دفق ي ر بت ي نظي اه ف  االتج

اآس؛ ا المع ة ومزاي ًدا ةاالجتماعي المعون  نق
ى  ينطوي ال لوحدتين تدفق هي . تعويض  عل

وع  وهناك دفقات  من  آخر  ن ى  ينطوي  الت  عل
دة سية وح دة مؤس ط واح د. فق ون وق ل تك  مث
ذه دفقات ه ة الت ا للمالحظة قابل ا مادًي ي آم  ف
 الخاص  االستهالك  لحساب المخرجات حالة
وين أو ال رأس تك دمار أو الم ل ال  بفع

وارث ة الك ة سبتن أن ويجب. الطبيعي  القيم
ك  يكون وقد (لها سيًرا  ذل ا  ي  حاالت  في  تماًم

ة ل معين ع مث م بي ات معظ اك). المخرج  وهن
دفقات رى ت ل أخ دات داخ ست الوح ة لي  قابل

ة؛ ذا للمالحظ تم ول اء ي ود بن بية القي  المحاس
رض اس بغ صادي األداء قي شكل االقت  ب
ة  هي  وهذه. صحيح سبة  الحال  الستهالك  بالن
ال رأس ت الم يم ادةإع أو الثاب ول تقي  األص

صوم اك. والخ امالت وهن ة مع ل معين  داخ
اد  آالمكاسب الوحدات، تثمارها  المع ى  اس  عل

ة  االستثمارات ود  وهي  المباشرة  الخارجي  قي
بية شأت محاس ذلك أن راض آ ة ألغ . تحليلي
ًرا، تم ال وأخي سجيل ي ض ت امالت بع  المع
ة ة النقدي ة القابل ث للمالحظ ا حي تم ال أنه  ت

ا ي مالحظته عالو ف ي اق ا العمل  ذات ألنه
 عالوات  أو اإلسمية  آاألسهم (مرآبة طبيعة
أمين ا أن أو) الت ة طبيعته اظر ال القانوني  تن
ا صادية طبيعته ارة (االقت ة اإلج ). المالي
سم  فهي  وعليه، سبة  تنق  الحسابات  لنظام  بالن
ة ي القومي دة إل ات ع تم مكون ديل وي  تع
 . ومسارها تصنيفها

 
ا  يةالنقد المعامالت أن ورغم 2-25  أساسي  دور له

ي يم ف دفقات تقي ي الت ام ف سابات نظ  الح
ة  غير المعامالت أن إال القومية، ة  النقدي  مهم
شمل  وهي . أيًضا دفقات  ت سلع  ت  والخدمات  ال
ين  تتم التي ي  المؤسسية  الوحدات  ب  يجب  الت
ذلك  لها القيمة تقدير دفقات  بعض  وآ ي  الت  الت

رض ا يفت تم أنه ل ت دات داخ اوت.الوح  وتتف
ر  للمعامالت النسبية األهمية ة  تغي ا  النقدي  وفًق
وع صاد لن داف االقت ي واأله سعى الت ا ي  إليه
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ام بي النظ م. المحاس م أن ورغ دفقات حج  الت
ر ة غي ون النقدي ادة يك ر ع سبة أآب  بالن

صاديات  ل لالقت دما األق ه تق سبة من  بالن
تم  فإنه المتقدمة، لالقتصاديات ه  ي ى  إغفال  حت

 . األخيرة لتلك بالنسبة
 

 األخرى والتدفقات للمعامالت الرئيسية واعاألن
امالت 2-26 ة والمع دفقات األولي رى والت  األخ

ددة ة متع د. للغاي م وق صنيفها ت ي ت  ف
ات ن مجموع داد م غيرة أع سبًيا ص ن ن  م
واع ا األن ا وفًق شمل. لطبيعته صنيف وي  الت
امالت  األساسي دفقات  للمع  في  األخرى  والت
ام سابات نظ ة الح ة القومي واع أربع ن أن  م

ستويا م األول لم سيم وت ل تق ا آ ا منه  فرعًي
 بحيث  تصميمه تم وقد. هرمي لتصنيف وفًقا

 اإلطار وجداول حسابات في بانتظام يستخدم
زي صنف المرآ سًيا وي ا عك ات وفًق  للقطاع
صناعة  المؤسسية تج  وال  من  والغرض  والمن
 مجموعة ) 1 (الملحق  في وتظهر. التصنيف

 . ورموزها المعامالت من آاملة
 

صف 2-27 امالت ت ي المع سلع ف دمات ال  والخ
ات ( ل )المنتج ات  (أص ة مخرج  أم محلي

تخدام) واردات تهالك (واس يط اس  أم وس
تهالك ائي اس وين أم نه رأس تك ال ل  أم الم
ادرات سلع) ص دمات ال ن. والخ ث وم  حي
ف، تج التعري سلع تن دمات ال ا والخ ي دائًم  ف

ام سابات نظ ة الح ن القومي اج ع واًء اإلنت  س
ا ي أم محلًي ارج،ا ف ي لخ رة ف ة الفت  أم الحالي
م  ومن. سابقة فترة إن  ث  المنتجات  مصطلح  ف
 . والخدمات للسلع مرادف هو

 
ون 2-28 امالت تتك ة المع ن التوزيعي امالت م  مع

تم ن ي ا ع ع طريقه ة توزي ضافة القيم  الم
صلة ن المح اج م ى اإلنت ة عل  ورأس العمال

ال ة الم امالت والحكوم ي والمع وي الت  تنط
 الضرائب  (والثروة دخلال توزيع إعادة على
دخل  على روة  ال ). األخرى  والتحويالت  والث

ز ام ويمي سابات نظ ة الح ين القومي  ب
ويالت ة التح ويالت الحالي ال رأس وتح  الم

ع ار  م سعة  أن اعتب شر  الت رة  ع د  األخي  تعي
د . (الدخل وليس الثروة أو االدخار توزيع  وق
م اول ت ذا تن رق ه شة الف ي بالمناق صل ف  الف

 ). الثامن
 

امالت  شيرت  2-29 ي  المع ة  األدوات ف  أو (المالي
امالت ة المع ى) المالي تحواذاال إل صافي س  ال

ة  األصول  على ا  صافي  أو المالي م  م ده  ت  تكب
وع  آل  عن خصوم من واع  من  ن  األدوات أن

ا  وغالًبا. المالية ل  تحدث  م ذه  مث رات  ه  التغي
ائر امالت آنظ ر للمع ة الغي ا. مالي  تحدث آم

امالت وي آمع ط تنط ى فق ة دواتأ عل . مالي
 والخصوم  األصول في المعامالت تعتبر وال

ة امالت الطارئ ي مع ام ف سابات نظ  الح

ة اء (القومي ة برج صل مراجع ادي الف  الح
 ). عشر

 
ي 2-30 ود وتغط راآم قي رى الت امالت األخ  المع

م  التي األخرى االقتصادية والتدفقات  تؤخذ  ل
ر  الحسبان  في مسبًقا ة  من  وتغي ة  أو آمي  قيم

ول صو األص شمل. موالخ تحواذاال وت  اتس
ا ا مطروًح ا منه م م صرف ت ه الت ن في  م
ول ر األص ة الغي ر منَتج ة، والغي ا مالي  آم

 األصول  األخرى االقتصادية التدفقات تشمل
ر ة الغي شاف منَتج ضوب أو آاآت وارد ن  الم

وافرة ي المت ة ف ة األرض طبق ت الواقع  تح
ة ول أو الترب وارد تح ة الم رى الطبيعي  األخ

شطة صاد ألن ر يةاقت واهر وأث ر الظ  الغي
ة الكوارث المالي ة آ داث الطبيعي  واألح
سياسية الحروب _ال ثًال آ شمل) م ًرا وت  أخي
ب سائر أو المكاس ي الخ ات ف ة الممتلك  نتيج
ود  وبعض األسعار في للتغيرات ة  البن  الثانوي

 ). عشر الثاني الفصل مراجعة برجاء(
 

 القومية الحسابات نظام في المعامالت خصائص
ا 2-31 ات ءوإلعط ر إجاب دة أآث ى فائ ئلة عل  األس

ة ي المطروح ل ف دفقات، تحلي إن الت  بعض ف
امالت سجل ال المع ي ت ام ف سابات نظ  الح

 غير بشكل مالحظتها تتم قد أنه حيث القومية
ر ا. مباش ا وغالًب ستخدم م ام ي سابات نظ  الح
ة ات القومي ي الفئ تم الت ا التعرف ي  عن عليه
وم  خالل  من  في آثب صادي  مفه  ىوعل . اقت
بيل ال، س اليف المث وين إجم ال رأس تك  الم
ة  وهو  الثابت، ة  فئ امالت  من  فرعي  في  المع
سلع دمات، ال و والخ ر ه ساًعا أآث ن ات  م

ة دودة التغطي ي المح ر الت شتريات "تعتب  م
وم  أقرب تكون ولكي". الثابتة لألصول  للمفه

صادي، و االقت ي فه تحواذاال يغط ى س  عل
ات ع خالل من وقائمة جديدة ثابتة أصول  ملي
وين  أو المقايضة  ومعامالت الشراء  رأس تك
ال ساب الم اص للح ا الخ ا مطروًح  منه

صرف ي الت ول ف ة األص ن القائم ق ع  طري
 . المقايضة معامالت أو البيع عمليات

 
ا 2-32 ين وآم ال يب سابق، المث ا ال ا غالًب ستخدم م  ي

ام سابات نظ ة الح ذلك القومي ات آ  الفئ
ين  الجمع  عن  تنتج التي أي المدمجة،  عدد  ب

ن امالت م ة المع رات. األولي ة والتغي  الزمني
شير  مثًال، ،المخزونات في ى  ت رق  إل ين  الف  ب

ود ي القي سحوبات ف ن وال ات م  المخزون
ررة والخسائر  التوصل نفس ويحدث. المتك

ى افي إل ة ص سبة القيم امالت بالن ي للمع  ف
 أداة في المعامالت جميع إن. المالية األدوات

تم ) خصم أو (آأصل مملوآة ما  في  ضمها  ي
ة ت مجموع وان تح ذه عن ي. األداة ه  ويغط

ثالً " القروض "بند دة  قروض  إصدار  م  جدي
ات ل وعملي ترد تحوي ات أو واس اء عملي  إلغ
ات  بعض  تتطلب  وأخيًرا،. قائمة لقروض  فئ
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امالت ي المع ام ف سابات نظ ة، الح  القومي
امالت ة آالمع صوص التوزيعي دة بخ  الفائ

صافي  التأمين وقسط أمين  بخالف  ال ى  الت  عل
 . أجزاء إلى فعلية معاملة تقسيم الحياة،

 
 والخصوم األصول -3

ات  عناصر  هي  والخصوم األصول 2-33  الميزاني
ة صاد العمومي ي لالقت ات الكل  والقطاع
ي  الحسابات  من العكس وعلى. المؤسسية  الت
ر دفقات تظه صادية، الت ين االقت ة تب  الميزاني

ة ات العمومي صوم واألصول المخزون  والخ
رة  أية في لمملوآةا التي ة  فت  وحدة  لكل  زمني
اع أو صاد أو قط ه اقت تم. بأآمل شاء وي  إن

ات ة الميزاني ادة العمومي ي ع ة ف ة بداي  ونهاي
رة بية فت ن محاس ن ولك ن م ن الممك ث م  حي
دأ شاءها المب ي إن ت أي ف ن وق ات م . األوق
امالت  تراآم عن ينشأ المخزونات ولكن  المع
تم  األخرى والتدفقات السابقة ه تع وي  بفعل  ديل

م  ومن . أخرى  وتدفقات مستقبلية معامالت  ث
إن اك ف اط هن ق ارتب ين وثي ات ب  المخزون

 .والتدفقات
 

ة  وتنحصر 2-34 ك  في  األصول  تغطي  األصول  تل
وق  الخاضعة ة  لحق  الممكن  من  والتي  الملكي

د  المالك  منها يحصل أن صادية  فوائ  عن  اقت
ق ا طري تخدامها أو امتالآه ي اس شاط أي ف  ن

ه ت حسب اقتصادي  الحسابات  نظام  في  عريف
رة  االستهالآية  والسلع. القومية  ورأس المعم
 قادرة الغير الطبيعية والموارد البشري المال
ى اج عل د إنت صادية فوائ ا اقت رج لمالكيه  تخ
ن اق ع ول نط ي األص ام ف سابات نظ  الح

 . القومية
 

ل 2-35 صنيف ويعم ول ت د األص ستوي عن  الم
ى األول ز عل ول تميي ة األص  روالغي المالي
ة ة (مالي ر المنَتج ة والغي اء) (المنَتج  برج

ة  صل  مراجع ر  الف دم ). العاش م وتخ  معظ
ول ر األص ة الغي ا مالي دفين عموًم ي. ه  فه
شكل ي ب ياء أساس ة أش تخدام قابل ي لالس  ف
صادي،  النشاط  الوقت  نفس  في  وتعمل  االقت

ازن ة آمخ ول. للقيم ة واألص ي المالي  ه
د  أنها رغم للقيمة مخازن بالضرورة ؤد  ق  يت
 . أيًضا أخرى وظائف

 
 المنتجة والوحدات المنتجات -4

 المنتجات
سلع 2-36 دمات ال ي والخ ق ،والت ا يطل ًضا عليه  أي

ظ ات، لف ي المنتج صلة ه اج مح تم. اإلنت  وي
 آمدخالت أغراض، لعدة واستخدامها تبادلها
 آاستهالك  أو أخرى  وخدمات سلع إنتاج في

ائي تثمار أو نه ز. آاس ام ويمي سابات نظ  الح
ة ن القومي ة م اهيم المرتبطة الناحي ين بالمف  ب
سوق تخدام ال ائي واالس سلع الخاص النه  وال

ا  سوقية، الغير والخدمات يح  مم  حيث  من  يت

دأ وع ألي المب ن ن سلع م دمات أو ال  أن الخ
 . الثالثة األنواع من ألي تنتمي

 المنتجة الوحدات
 عدة آالشرآات المؤسسية الوحدات تنتج وقد 2-37

سلع  هذه وتنشأ. توالخدما السلع من أنواع  ال
دمات ن والخ ات م اج عملي ي اإلنت د الت  ق

ف ا تختل صل فيم ات يت زات بالمنتج  والتجهي
تم  التي وع  استهالآها  ي دات  ون ة  المع  والعمال
اليب  توظيفها يتم التي ستخدمة،  واألس  أي الم
ه د أن شأ  ق ن تن شطة  ع اج أن ة  إنت . مختلف

ة امالت ولدراس سلع مع دمات ال  والخ
صيل ستخدم بالتف امن ي سابات ظ ة الح  القومي
صنيف زي الت تج المرآ سخة – للمن  2 الن

)CPC() ب 2008 المتحدة المم .( 
 

ن 2-38 ضروري وم ة ال اج لدراس ائف اإلنت  ووظ
ى  الرجوع بالتفصيل اإلنتاج ر  وحدات  إل  أآث
ًسا وف. تجان ون وس ل يك الي الح و المث  ه
درة ى الق د عل ة تحدي دات ومالحظ  الوح

شاط  في  المشارآة اج  ن ه . قط ف واحد  إنت  وألن
ن ضروري م ذلك ال اء آ ورة إعط ن ص  ع

اج  توزيع ان،  في  اإلنت  تكون  أن فينبغي  المك
ذه دة ه ي الوح ع ف ًضا واحد موق ع أو أي  مواق

ا  المجدي  من وليس. متقاربة ع  في  دائًم  الواق
شارآة  اإلنتاج وحدات بين التمييز العملي  الم
ي شاط ف د ن ي واح وافر والت ا تت ات له  البيان

شطة  متعددة داتوح داخل الالزمة ذا . األن  ول
ن وم فم تم أن المحت ة ت شطة بعض تغطي  األن

صلها  يمكن  ال التي الثانوية ذا . ف سبب،  وله  ال
ة اج ولدراس صيًال، اإلنت ستخدم تف ام ي  نظ
ى  إضافة تقوم، قد وحدة السنوية الحسابات  إل
شاطها ي، ن ة األساس شطة بتغطي ة أن . ثانوي
 . المؤسسة هي الوحدة وهذه

 
ا  التي ؤسساتالم ضم ويتم 2-39 شطة  نفس  له  األن

ا  المجاالت  من  مجموعات  في األساسية  وفًق
صنيف صناعي للت ي ال دولي القياس ع ال  لجمي
شطة صادية األن ة: االقت  ISIC (4 المراجع
Rev. 4) (أ 2008 المتحدة، األمم.( 

 
إذا 2-40 نا ف دور افترض سي ال ذي الرئي ه ال  يلعب

سوق ي ال صاديات ف ة، االقت إن الحديث ام ف  ن
سابا ة تالح ز، القومي سمة يمي ية آ ن أساس  م
ه، ين هيكل سات ب ي المؤس ي الت ين ه  منتج
 الخاص  النهائي لالستخدام والمنتجين للسوق

ين ر والمنتج سوقيين غي تج. ال سات وتن  مؤس
سوق سلع ال دمات ال ا والخ ي لبيعه ب ف  أغل

وال عار األح رة بأس صادًيا آبي ا. اقت  أم
ون تخدام المنتج ائي لالس اص النه م الخ  فه

سلع ونينتج دمات ال ي والخ ا ف  معظمه
تهالك ائي لالس وين أو النه ال رأس تك  الم

ل  من  الثابت ي  المشروعات  مالك  قب تم  الت  ي
ا اج فيه ك إنت سلع تل دمات ال وم. والخ  وتق

سلع  معظم  بتوريد سوقية الغير المؤسسات  ال
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 بأسعار أو رسوم دون تنتجها التي والخدمات
 . آبير بشكل اقتصادية ليست

 
 المؤسسية الوحدات بين هرمية ةعالق وهناك 2-41

سات دة. والمؤس سية فالوح وي المؤس  تح
) المؤسسات  أو (المؤسسة من أآثر أو واحدة
 مؤسسية  وحدة إلى المؤسسة وتنتمي بالكامل
 . فقط واحدة

 
 

 األغراض -5
صل 2-42 وم يت رض، مفه ة، أو الغ وع الوظيف  بن

ن ات م دف الحاج ة ته ة أو معامل  مجموع
امالت ى مع ا إل وع أو تلبيته ن ن داف م  األه

امالت  تحليل ويتم. إليها تسعى التي  أوًال المع
م . لطبيعتها وفًقا القومية الحسابات نظام في  ث
تم، سبة ي ات بالن ة لقطاع وع أو معين ين ن  مع
 وفًقا اإلنفاق جهة من تحليلها المعامالت، من

رض ن للغ ق ع ة طري سؤال إجاب ذي ال  ال
رح ا ط رض؟ ألي: "آنًف تم". غ ف وي  وص
ة صني عملي رض فت ي الغ ياق ف داول س  ج
 . عشر الرابع الفصل في واالستخدام العرض

 
 المحاسبة قواعد - ج
 مقدمة -1

 الحسابات لجانبي مصطلحات
ستخدم 2-43 ام ي سابات نظ ة الح صطلح القومي  م

وارد" امالت" الم ي للمع ضيف الت ى ت  إل
ا  قطاع  أو لوحدة  االقتصادية القيمة مقدار . م

األجور ب ف ى والروات بيل عل ال س ي المث  ه
و دة ردم ي للوح ا الت اع أو تتلقاه ذي القط  ال

ا  الموارد وتظهر. يتلقاها م  وفًق م  ل ارف  ت  التع
ه ى علي ب عل ن الجان ن األيم سابات م  الح

" االستخدامات  "مصطلح  ويستخدم. الجارية
ر ن للتعبي ب ع سر الجان ن األي سابات م  الح
امالت  يشمل الذي ي  المع ل  الت دار  من  تقل  مق

ة صادية القيم دة االقت اع أو لوح ا قط . م
تئناف ال، والس األجور المث  هي والرواتب ف

د تخدامات أح دة اس اع أو الوح  الواجب القط
 . دفعها عليه/عليها

 
تم 2-44 رض وي ات ع ة الميزاني ذمم العمومي  بال

افي ة وص رق (القيم ين الف ول ب  األص
صوم ى) والخ ب عل ن الجان  األصولو األيم

ى ب عل سر الجان ن. األي أن وم ة ش  مقارن
زانيتين ومي مي ابعتين تينعم اء متت  إعط
رات ي التغي رأ الت ى تط ذمم عل افي ال  وص

 . األصول على تطرأ التي والتغيرات القيمة
 

ات  التراآم حسابات تتكامل وعندما 2-45  والميزاني
 األيمن  الجانب على يطلق بالكامل، العمومية

ن سابات م راآم ح سمي الت رات "م ي التغي  ف
ذمم افي ال ة وص ق" القيم ى ويطل ا عل  جانبه
ا ". األصول  في التغيرات "مسمي راأليس  أم

ي ة ف امالت حال ي المع ة، األدوات ف  المالي
ًا ا فغالب شار م ي ي رات إل ي التغي صوم ف  الخ

شار  ذمم من تكبده تم ما) صافي (بوصفها  وي
) صافي  (بوصفه  األصول  في التغيرات إلى
 . المالية األصول على ستحواذاال

 
 والخدمات لعالس في المعامالت وقيد الملكية في التغير

ا  ما سلعة امتالك يتم أن الممكن من 2-46  وحيازته
ارس  ال وحدة قبل من ا  تم ة  حق  عليه . الملكي

د ة وأح ى األمثل ك عل و ذل لعة ه ي س  تعط
دة رض لوح الحها بغ شاط. إص ائمين ون  الق
ة و اإلصالح بعملي ط ه ة فق ي التكلف تم الت  ي
دها اه تكب تم وال اإلصالح تج ر ي ن التعبي  ع
ة سلعة تكلف عةالخا ال الح ض ي لإلص  ف

سابات ائم  ح الح الق ذا. باإلص ر وه  األم
ح الف وال واض ه خ سبة علي واع بالن  لألن
 أو األحذية آإصالح اإلصالحات من اليومية
دى ات إح ن. المرآب س ولك دأ نف ق المب  ينطب
 نيابة سلًعا الوحدات إحدى تمتلك عندما أيًضا
ا  وحدة أن ذلك ومثال. أخرى وحدة عن د  م  ق

ى ة تتلق ن مجموع ات م ن المكون دة م  وح
 . تجميعه تم الذي المنتج إليها وتعيد أخرى

 
ي 2-47 ار وف ام إط سابات نظ ة، الح تم القومي  ي

ز ين التميي ة ب ة الملكي ة القانوني  والملكي
صادية ار. االقت د ومعي ة قي ل عملي  تحوي
ات ن المنتج دة م ى وح رى إل ي أخ ام ف  نظ
ة  أن هو القومية الحسابات صادية  الملكي  االقت
ي  الوحدة  من  تغيرت للمنتج ى  األول  الوحدة  إل
ة ك. الثاني انوني  والمال و الق دة ه ي  الوح  الت
ق ا تح ا له د قانوًن ي الفوائ سدها الت ة تج  قيم
تج م. المن ك ورغ د ذل د ق د يتعاق الك أح  الم

تج  الستخدام  أخرى  وحدة  مع القانونيين  المن
ي اج ف ل اإلنت غ مقاب ق مبل ه متف وي علي  ينط
ى صر عل ر عن ل خط ال. أق ىع ومث ك ل  ذل
 قانوني بشكل طائرة البنوك أحد يمتلك عندما
ه سمح ولكن دى ي رآات إلح ران ش  الطي

تخدامها ل باس غ مقاب ق مبل ه متف  إذن. علي
شرآة ران ف ي الطي ن ه ذ م ع يأخ  جمي
رارات ا الق صل فيم دد يت رات بع ران م  طي
ائرة ى الط ة وإل ة أي ا وجه ة وم دفعها التكلف  ي
شرآة  إذن. الرآاب ران  ف ا  هي  الطي ق يط م  ل
ا ك عليه صادي المال ائرة االقت ى للط  وإن حت
ك ظل و البن ك ه انوني المال ا الق رآة. له  وش

ران يس الطي ك ول ي البن ا ه ر م ي يظه  ف
سابات فها الح شتري بوص ائرة م ي. الط  وف

س ت، نف تم الوق راض ي ود افت رض، وج  ق
ساوي ي ي ه ف دفعات قيمت ستحقة ال  األداء م
 حيث  بينهما، الموقعة االتفاقية مدة عن للبنك

ذا  أن يفترض شرآة  البنك  منحه  القرض  ه  ل
 . الطيران

 
ق 2-48 س وينطب دأ نف ى المب سلع عل ي ال تم الت  ي

ائم  يكن لم فإن. لتصنيعها للخارج إرسالها  الق
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ع  تكلفة ما أو أين أو بكيف مهتًما بالتصنيع  بي
د ذي البن وم ال ه، يق إن بتجميع ة ف  القيم

ك  حوزة  في  تظل االقتصادية انوني  المال . الق
م سلع أن ورغ د ال ل ق ا تنتق ن مادًي د م ى بل  إل
 ألن وصادرات آواردات تعامل ال فإنها آخر

 .تتغير لم االقتصادية الملكية
 

ر  مشروع  إطار  وفي 2-49  مؤسسات  عدة  ذو آبي
ال متخصصة، ون ف ن يك شكل الواضح م  ب

ر ا مباش ان إذا م ب آ د يج ة قي سليم عملي  ت
 . عدمه من أخرى إلى مؤسسة من للسلع

 
 فإن الملكية، نفس لديها المؤسسات جميع أن وبما

 القانونية والملكية االقتصادية الملكية بين التمييز
 تسجيل هو المستخدم والمعيار. تنقيح إلى يحتاج
 الوحدة تضطلع عندما التسليم عمليات إحدى

 من المستلمة، البنود عن بالمسئولية المستلمة
 لم فإن. والمكافآت االقتصادية المخاطر حيث
 طريق عن المسئولية، هذه المستلمة لوحدةا تقبل
 األصلية الوحدة إلى المصنعة البنود إعادة

 البنود على خدمة مجرد تؤدي فهي إذن المرسلة،
 الوحدة من تسليمها يتم آبنود تسجيلها يتم وال

 . الثانية الوحدة إلى األولي
 

 القيود رباعية أم المزدوج القيد محاسبة
سبة 2-50 دة بالن اع أو لوح ا قط وم ،م بة تق  المحاس

ة ى الوطني دأ عل د مب زدوج القي ا الم و آم  ه
سجيل  ويجب . التجارية المحاسبة في الحال  ت
 في  تغير أو (آمورد مرة مرتين، معاملة آل

صوم رة) الخ تخدام وم ر أو (آاس ي تغي  ف
ول الي إن). األص امالت إجم سجلة المع  الم
وارد رات أو آم ي تغي صوم ف الي الخ  وإجم

رات  أو آاستخدامات المسجلة المعامالت  تغي
ي ول ف ب األص ساوي، أن يج ن تت م وم  ث

ك  بمراجعة السماح ات  ذل . الحسابات  في  الثب
دفقات إن ي الت ست الت امالت لي ا مع ا له  م

ة  صافي في آتغيرات مباشرة يناظرها . القيم
سم  في  مبيًنا ذلك وليس اه ) د (الق ذلك  (أدن  وآ
ي صل ف اني الف شر الث ذي ع صف ال  ي

 األصول  حساب  حجم يف األخرى التغيرات
 ). الحساب تقييم وإعادة

 
ا  يسهل المزدوج القيد مبدأ مضامين إن 2-51  فهمه

ي دد ف ن ع االت م وف. الح ر وس  تظه
شتريات دى م ر إح سلعة األس تهالآية ل  اس
تخدام باألجل ي آاس اق ظل ف تهالك إنف  االس
ائي ة النه دة وآذم ي متكب ل ف روض ظ . الق
ن م إن ولك داد ت ة س ذه قيم سلعة ه ًدا ال  نق

سوف ف ف صورة تختل ر. ال د فنظي  أح
ائي  االستهالك ظل في االستخدامات  هو  النه

تالك  الب  ام ول  س ي  لألص ل  ف الت ظ  العم
ع  اك . والودائ امالت وهن رى  مع ر أخ  أآث
ًدا ات. تعقي ضائع فمخرج د الب فها تقي  بوص
ورًدا ي م ساب ف تج ح ا المن ين ونظيره  ب

تخدامات د االس ًرا بوصفه يقي ا تغي ي موجًب  ف
ات د. المخزون ع وعن ات، بي ون المخرج  يك

اك ًرا هن الًبا تغي ي س ات ف  أي ،المخزون
ر  ألصول  بالسالب امتالك ة،  غي ه  مالي  يوازي
تالك ب ام ول موج ة ألص ي مالي ل ف  ظ
الت ع العم ثًال والودائ ي. م د وف ن العدي  م
االت، ا الح رحنا آم ا، ش ن آنًف صعوبة تكم  ال

د  تطبيق آيفية رؤية في  أن في  المزدوج  القي
ات  امالت الم فئ وطني  الحساب  نظام  في  ع  ال
 . مدمجة

 
ن 2-52 ث وم دأ، حي وم  المب سجيل يق ائج ت  أي نت

 وجميع الوحدات جميع على تأثيره لدى عمل
بة  مبدأ على القطاعات ة  محاس ود،  رباعي  القي
ك م ألن وذل امالت معظ وي المع ى تنط  عل

دتين سيتين وح ب. مؤس سجل أن ويج ل ت  آ
ة ن معامل ذا م وع ه رتين الن ن م ل م ل قب  آ

املين ين متع ى. معني بيل فعل ال، س تم المث  ي
سجيل دى ت ا إح ة المزاي ة االجتماعي  النقدي
ة  الوحدات  إحدى  تدفعها والتي ى  الحكومي  إل
ة  حسابات  في  األسر إحدى  بوصفها  الحكوم

تخدام ي اس ل ف وع ظ ب الن ن المناس  م
ويالت فها التح تالك وبوص سالب ام  بال
ي لألصول ل ف الت ظ ع، العم ي والودائ  وف
سجل  األسر  قطاع تحسابا ورد  بوصفها  ت  م
ي  ل ف ويالت ظ فها التح تالك وبوص  ام

ق . والودائع العمالت ظل في لألصول  وينطب
دأ بة  مب ة  المحاس ود رباعي ى  القي دما  حت  عن
ر ي تظه ات تفاصيل الحسابات ف ن عالق  مم
ى ن إل ين م ات ب ضمن. القطاع سجيل وي  الت

صحيح امالت ال ع للمع ة األرب ات المعني  الثب
 . لحساباتا في التام

 
ة،  في  الحظنا وآما 2-53 د  المقدم ي  ال ق دئًيا  تلب  مب

ات ة البيان امع المتاح سابات لج ة الح  القومي
ات ات متطلب ام ثب سابات نظ ة الح ي القومي  ف
ة  فحسابات. العملي الواقع تم  ال األم سكها  ي  م
ة،  أو تجارية وحدة مسك طريقة بنفس  حكوم
ن أي ق ع سجيل طري ي الت ع الفعل  لجمي

دفقات ي الت دث الت ي تح رة ف ا فت د. م  وتعتم
ا  ليست  وحدات  عدة  من  حسابات  على  دائًم

ة ة أو متوافق ى أو آامل ة حت سبة. متاح  وبالن
سابات ر لح ى األس ه عل صوص، وج  الخ

 مثل استخدامها يجب أخرى إحصاءات هناك
. األسر  عن  استقصاءات  عن تؤخذ التي تلك
ية  األمور بين ومن ع  األساس  مجموعة  لتجمي
ة ن آامل سا م و باتالح سوية ه صادر ت  م

ات ة البيان ع المتفاوت ود م ى القي ق عل  التواف
ي ها والت ادئ تفرض بة مب ة المحاس  رباعي
 .  القيود

 
 التسجيل وقت -2

اعي  المحاسبة  مبدأ مضامين وأحد 2-54 ود  رب  القي
و امالت، أن ه دفقات أو المع رى، الت  األخ
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ب سجيلها يج ي ت س ف رة نف ي الفت دة ف  ع
صلة  تذا الوحدات  لجميع معنية حسابات . ال
ى  الشيء نفس وينطبق  األصول  مخزون  عل
 . والخصوم المالية

 
دأ 2-55 ام والمب ي الع بة ف ة المحاس و الوطني  أن ه

امالت ين المع دات ب سية الوح ب المؤس  يج
سجيلها دما ت شأ عن ول أو تن ي أو تتح  ُتلغ
ات ات مطالب ق. والتزام ى ويطل ت عل  وق
سجيل شار الت ه الم سمي إلي اس م  أس
ي  المعامالت يلتسج ويتم. االستحقاق تم  الت  ت

ى  مؤسسية وحدة في داخلًيا وال  نفس  عل  المن
دما شأ عن ة تن صادية القيم ول أو االقت  أو تتح

ي ن. تتالش ن وم ه الممك ام بوج ار ع  اعتب
ع امالت، جمي ا المع ان مهام فها، آ  وص
 . االقتصادية القيمة مع آتعامل

 
ا  2-56 ذلك  وعلين ز  أن ل ة  نمي ين  بعناي رة ب  الفت

ة ي الزمني تم الت ا ت امالت فيه ات المع  وحرآ
ة ة النقدي ى. المقابل دما وحت تم عن دى ت  إح

امالت راء (المع ع أو ش سلعة بي ا ل ثًال م ) م
داد ا وس تالمها أو قيمته ي اس ت، نفس ف  الوق
إن انبين ف دان الج شتري. يتواج د فالم  يتكب

ا  يكتسب  والبائع خصًما ًرا  بوصفه  مطلًب  نظي
سليم سلعة لت صم إذن. ال ة بالخ تم والمطالب  ي
 يكون الحاالت، معظم وفي. بالسداد إلغاءهما
ين  تأخير هناك ة  ب ة  المعامل سداد  الفعلي  أو وال

تالم ل االس ن . المقاب ث وم دأ، حي وم  المب  تق
ة  المعامالت بتسجيل القومية الحسابات  الفعلي

ى اس عل تحقاق أس يس االس ى ول اس عل  أس
ة  ومن . نقدي ة،  الناحي ع  الذهني  الحسابات  تتب

ة س القومي د نف ذي أالمب ه ال بة تتبع  المحاس
 . التجارية

 
دأ،  وضوح ورغم 2-57 ه  المب ه  فإن د  تطبيق  عن  بعي

ا  المؤسسية الوحدات تطبق فال. البساطة  دائًم
دما  وحتى. القواعد نفس ك،  تفعل  عن ا  ذل  ربم

ر روق تظه ي ف سجيل ف ي الت باب الفعل  ألس
ه، . االتصال في التأخير آحاالت عملية  وعلي
إن امالت ف د المع تم ق سجيلها ي ي ت ات ف  أوق

ة ن مختلف ل م املين قب ين، المتع ل المعني  ب
ا  ذلك يكون رة  في  أحياًن بية  فت ة  محاس . مختلف

روق  وتتواجد ي  الف ى  يجب  الت  الحسابات  عل
د  ما تسويات طريق عن تزيلها أن القومية  بع
شوء  وقت ليس ذلك، إلى باإلضافة. الواقعة  ن
ذلك  غامًضا دائًما الخصم أو المطلب شأ  ول  تن
ق  في رىأخ مشكالت تم . التطبي  نظام  في  وي
سابات ة الح سبة القومي امالت بالن ة لمع  معين

ك  واألعراف  القواعد  تحديد  فصول  في  وذل
 . الثالث الفصل في وخاصة الحقة

 
 التقييم -3

 العامة المبادئ

بة  مبدأ عن أيًضا وينجم 2-58 د  محاس اعي  القي  الرب
د  يجب أنه امالت  إحدى  قي نفس  المع ة  ب  القيم
ي ع ف سابات جمي اعين آال ح ين القط . المعني

ق س وينطب دأ نف ى المب ول عل  األص
صوم ي. والخ ك ويعن ل أن ذل الي األص  الم
ه  المناظر والخصم دهما  يجب  ل  نفس  عن  قي
 . والمدين الدائن حسابات في المبلغ

 
تم 2-59 يم وي امالت تقي نفس المع سعر ب ي ال  الفعل

ق ه المتف ين علي املين ب ه. المتع إن وعلي  ف
عار سوق أس ع هي ال سيال المرج يم رئي  للتقي
ي ام ف سابات نظ ة الح ي. القومي اب وف  غي

امالت سوق، مع تم ال يم ي ا التقي اليف وفًق  للتك
ي  سوقية  الغير آالخدمات (تكبدها تم التي  الت
ق  عن أو) مثًال الحكومة تنتجه  الرجوع  طري
اظرة  والخدمات للسلع السوق أسعار إلى  المن

 ).مثًال الشاغلين – المالك مساآن آخدمات(
 

 في الحالية بالقيم والخصوم األصول قيد مويت 2-60
ت ي  الوق صل  الت ه تت ة  ب ة  الميزاني  العمومي
يس د ول ا عن ن. األصلي تقييمهم ة وم  الناحي

ة، وم النظري سابات تق ة الح ى القومي  عل
راض يم أن افت ول ق صوم األص تم والخ  ت
ة ي المبالغ سعيرها ف تمرار ت اه باس يم تج  ق
ى  حالية ان  وإن حت تم  آ ع  في  ي ة الم الواق  بالغ
ي سعير ف شكل الت ط دوري ب اس. فق  واألس

يم  المالئم ة  هو  والخصوم  األصول  لتقي  القيم
ي ا الت تم ربم ا شراءهما ي ي به سوق ف ي ال  ف
ه  مطلوًبا التقييم يكون الذي الوقت  ويجب . في
ى و عل الي نح تخدام مث يم اس ي الق ت الت  تم

يم  من  تقديرها تم أو السوق في مالحظتها  الق
سوقية ي ال ت الت ام تم دما. الحظته  ال وعن
ون ك يك ا، ذل ا ممكًن تم فربم ب ي يم تقري  الق
ة يم الحالي ة لتقي ة الميزاني ريقتين العمومي  بط

ريين، ن أخ ق ع راآم طري ادة الت يم وإع  تقي
ى  المعامالت دار  عل ق  عن  أو الوقت  م  طري

دير ة تق ة  القيم صومة الحالي د  المخ  للعوائ
رى ة األخ ن المتوقع ل م ا أص اء (م  برج
 ). أيًضا عشر الثالث لالفص مراجعة

 
يم  ويتم 2-61 امالت  تقي ة  المع القيم  الداخلي ة  ب  الحالي

يس  المعامالت تلك إبرام وقت د  ول يم  عن  التقي
لي  شمل. األص ذه وت امالت ه ة المع  الداخلي
ود ي القي ات ف سحوبات المخزون ن وال  م

ات تهالك المخزون يط واالس تهالك الوس  واس
 . الثابت المال رأس

 
 التقييم طرق

ى  الضرائب أثر لمعالجة طرق عدة توجد 2-62  عل
ات دعم المنتج ارة وال وامش والتج ل وه  النق

ى  المعامالت تقييم على سلع  (المنتجات  عل  ال
 ). والخدمات
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ة 2-63 ضلة والطريق يم المف ات لتقي ي المخرج  ه
 المنتجين  أسعار  أن رغم  األساسية باألسعار

د ستخدم ق دما ت ون عن يم يك عار التقي  باألس
رق وال. مجٍد غير األساسية  بمعالجة  يتصل  ف
ى  والدعم الضرائب  واألسعار . المنتجات  عل
 الضرائب  إضافة  قبل األسعار هي األساسية

. المنتجات  على الدعم وطرح المنتجات على
شمل عار وت ين، أس افة المنتج ى باإلض  إل
ا  الضرائب األساسية، األسعار ا  مطروًح  منه
ى  الدعم يس  المنتجات  عل ة  ضرائب  ول  القيم

ضافة ه. الم د وعلي د فق الث نج ات ث  تقييم
ات، عار للمخرج ية باألس عار األساس  وبأس

ة  ضرائب  غياب في المنتجين  المضافة  القيم
ة  ضرائب  وجود  في  المنتجين وأسعار  القيم
 . المضافة

 
 يتم والجداول، الحسابات مجموعة نفس وفي 2-64

اًء ى بن عار عل شترين أس يم الم ع تقي  جمي
 والخدمات السلع استخدامات على المعامالت

تهالك( ائي آاالس تهالك النه يط واالس  الوس
 هي  المشترين وأسعار). المال رأس وتكوين
الغ ي المب دفعها الت شترون ي تثناء الم  باس
زء ل الج اع القاب ن لالقتط ة ضرائب م  القيم

ضافة عار. الم شترين وأس ي الم اليف ه  التك
 . للمستخدمين الفعلية

 
يم  مع  المخرجات، تقييم طرق مختلف إن 2-65  تقي

ا  الوسيط  الكاالسته شترين،  بأسعار  دائًم  الم
ة  واستخدامات لفحوى عواقب على تدل  القيم

 واالستهالك المخرجات بين الفرق (المضافة
يط ن) الوس ل م د قب ين أح د أو المنتج  أح
 . المجاالت أحد أو لقطاعات

دما 2-66 تم وعن يم ي د تقي ات أح عار المخرج  باألس
ية، شمل األساس ة ت ضافة، القيم ب الم  بجان
ة  الدخول ة  نتيجة  األولي ال،  ورأس العمال  الم

ضرائب ط ال ا فق ا مطروًح دعم منه ى ال  عل
 الدعم منها مطروًحا الضرائب وليس اإلنتاج
ى ات؛ عل دما المنتج تم فعن يم ي د تقي  أح

ات عار المخرج ين، بأس شمل المنتج ة ت  القيم
ضافة ضرائب الم ا ال ا مطروًح دعم منه  ال

يس  المنتجات على ى  الضرائب  ول ة  عل  القيم
ضرائب،  جميع أن يعني ما وهو (مضافةال  ال

دما  المنتجات على الدعم منها مطروًحا  ال عن
د رائب توج ة ض ضافة القيم اك). الم  وهن
ف ل تعري ة مكم ضافة للقيم و الم ل وه  عام
ى  الضرائب يستبعد والذي التكلفة اج  عل  اإلنت
ذا  أن رغم نوع أي من وم  ه ستخدم  ال المفه  ي

 .القومية الحسابات نظام في بوضوح
 
  الفعلي بالحجم والمقاييس األحجام مقاييس

م  الحد  هذا وإلى 2-67 ط  ت يم  وصف  فق ة  الق . الحالي
افة ى باإلض ك، إل شمل ذل ام ي سابات نظ  الح
ة ساب القومي امالت بعض احت الحجم المع  ب
 آانت  التي األسعار نظم استخدام أي الفعلي،

رة  في  سائدة سيم  الممكن  ومن . ماضية  فت  تق
دار  على التغيرات يم  في  قت الو م ة  الق  الحالي
دفقات سلع لت دمات ال د والخ ن وللعدي  م
ى  األصول رات  إل ذه  أسعار  في  تغي سلع  ه  ال

دمات ول أو والخ رات األص ي والتغي  ف
ا ذ. أحجامه دفقات وتأخ ات أو الت  المخزون
الحجم ي ب ي الفعل ار ف رات االعتب ي التغي  ف
ه  تمت  بند آل سعر د  ولكن . تغطيت  من  العدي

اد  سعر  له ليس تالمخزونا أو التدفقات  وأبع
نكمش  وقد. ذاتها في للكميات ا  ت ة  قيمه  الحالي

ار  في  األخذ طريق عن رات  االعتب  في  التغي
عر ض س الل بع سلع س دمات ال  أو والخ

 المستوي  في التغير أو الصلة، ذات األصول
ام سعر الع ي. لل ة وف رة، الحال ق األخي  يطل
ى دفقات عل ات أو الت ا المخزون ي أنه  ف

ا ا أي (ةالفعلي أحجامه ل أنه ا تمث وة قيًم  بق
رائية ة ش نص و). ثابت ام ي سابات نظ  الح
ة ى القومي بيل عل ال س ى المث ساب عل  احت
دخل الحجم ال ي ب رح. الفعل ات وتط  مقارن
ة ة األمكن شكالت البيني شابهة م ل م ر ب  وأآث
ًدا ر تعقي ا أآث ل مم ات تفع ة مقارن  األزمن
ة ر ألن البيني وي األم ى ينط دان عل ي بل  ف
 . تطورها لمراح مختلف

 
شة  عشر الخامس الفصل في وردت وقد 2-68  مناق

ول اييس ح ة مق ة األمكن ة البيني  واألزمن
 .البينية

 
 والترصيد التوحيد -4

 التوحيد
. متعددة محاسبية إجراءات التوحيد يغطي قد 2-69

شير ه وي ام بوج ى ع اء إل ل إلغ ن آ  م
تم  التي المعامالت وموارد استخدامات ين  ت  ب
 ودآما مًعا مجموعات في المنضمة الوحدات
شير ى ي اء إل ة األصول إلغ  والخصوم المالي

 . المناظرة
 

ين  التدفقات أن المبدأ مسائل ومن 2-70  الوحدات  ب
ة ل المكون ات داخ ة قطاع ات أو فرعي  قطاع
ة  الحسابات ولكن،. مجمعة ليست د  المجمع  ق
ا  يتم ضاحية  العروض  بغرض  جمعه  أو اإلي

يالت ة التحل ى. المكمل ذ وحت إن عندئ  ف
 الحسابات  مختلف  في تظهر التي المعامالت

تم ال ا ي ًدا تجميعه ى أب أثر ال حت ود تت  البن
ة ة الموازن د بعملي ن. التوحي ن وم  أن الممك

بيل  على مفيدة التوحيد عملية تكون ال  س  المث
م  ومن آكل، الحكومي للقطاع ين  ث  صافي  تب

ة  بين العالقات ة  الحكوم صاد  وبقي د . االقت  وق
م ان ت ذا بي ال ه ي االحتم صل ف اني الف  الث

 . والعشرين
 

سابات 2-71 صاد والح ي، لالقت دما الكل تم عن  ي
ا ل، تجميعه شأ بالكام ا ين ساب عنه ة ح  بقي
 ).الخارجية المعامالت حساب (العالم
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  الترصيد

ز ينبغي 2-72 د تميي سبة. الترصيد عن التوحي  بالن
امالت ة، للمع يد شيري الجاري ى الترص  إل

ل  االستخدامات  ترصيد وارد  مقاب وم . الم  ويق
 حاالت  في فقط بذلك القومية الحسابات نظام

ل ال قالئ ك ومث ضرائب أن ذل ى ال  عل
 على الدعم دون بالصافي تظهر قد المنتجات
 أو األصول في للتغيرات وبالنسبة. المنتجات
رات ي التغي صوم، ف د الخ صور فق  أن نت
ريقتين تجري الترصيد ة. بط ي والحال  األول

ي  دما  ه تم  عن ة  ت واع  مقاص ة  أن ن  مختلف  م
ول األ القيود  (ص ي  آ ات  ف  المخزون

سحوبات  ن  وال ات  م ف أو) المخزون  مختل
واع صوم أن ل (الخ د مث ون تكب دة دي  جدي

ترداد ن واس ائم دي ة). ق ة والحال ي الثاني  ه
دما  تم  عن ة ت رات  مقاص ي  التغي ول ف  األص
ة رات الثابت ي والتغي صوم ف ي أو، (الخ  ف

ة ة، الميزاني ول العمومي ة األص  المالي
سها والخصوم يوال) نف صل ت أداة تت ة ب  مالي

ة ن. معين ة وم دأ، ناحي ب ال المب ام يرح  نظ
 التي الدرجة بعد الترصيدب القومية الحسابات

ة  الحسابات  نظام تصنيفات في تظهر . القومي
صفة ويجب ادي خاصة ب ة تف  مقاصة عملي

ول ة األص رات (المالي ي التغي ول ف  األص
ة ل) المالي صوم مقاب رات (الخ ي التغي  ف
صوم د). الخ ي ردتو وق صول ف ث الف  الثال
 ).  الترصيد أو المقابلة مناقشة عشر والحادي

 
 "الصافي "استخدام

ستخدم 2-73 صطلح ي صافي "م ق" ال ام ف  نظ
ة  الحسابات ط،  القومي تثناءات  مع  فق ة  اس  قليل
ة، ا للغاي صل فيم البنود يت ة ب  الموازن
ديل  للحسابات الي  "مصطلح  عن  آب ". اإلجم

رات  استخدام  هي  واالستثناءات  صافي  تعبي
راض  وصافي االقتراض وصافي القيمة  اإلق
ا صل فيم راآم يت سابات بت افي الح  وص

 . التأمين مجال في األقساط
 

 الحسابات -د
 مقدمة -1
ن 2-74 ن وم تخدام الممك ي األدوات باس ت الت  تم

سمين  في مناقشتها د  أعاله، ) ج(و) ب (الق  قي
 في  ذلك ويتم. الميزانية وبنود التدفقات جميع
 حساب  آل  ويتصل . ميةالقو الحسابات نظام

ب ين بجان ن مع سلوك م صادي ال و. االقت  فه
شمل دفقات ي ود أو الت ر البن ود ويظه  القي
سبة دى بالن دات إلح سية الوح  أو المؤس
ة ن مجموع دات م ل الوح اع مث ة أو قط  بقي

ود  تتوازن ال ذلك على وقياًسا. العالم  في  القي
 إدخال يجب ولذا المفهوم، ناحية من الحساب

د وازن بن ود. م ة والبن ي الموازن ي ه د ف  ح
ا اييس ذاته ة مق ألداء منطقي صادي ل . االقت

دما تم وعن سابها ي صاد ح ل، لالقت ا آك  فإنه
 . هامة إجماليات تشكل

 
ن 2-75 ن وم سم أن الممك سابات تنق ى الح  إل

 :أساسيتين طائفتين
 و المتكاملة، االقتصادية الحسابات - أ
 المحاسبي الهيكل من األخرى األجزاء - ب

 
ستخدم 2-76 سا وت صادية باتالح ة االقت  المتكامل

ر ثالث العناص ة ال ن اُألول الفكري ام م  نظ
سابات ة الح ي القومي فها ورد الت ي وص  ف

 والقطاعات  المؤسسية  الوحدات) (ب (القسم
امالت  ول  والمع صوم  واألص افة ) والخ  إض

وم  إلى ة  مفه الم  بقي ك  الع شكيل  بغرض  وذل  ت
ة رة مجموع م آبي سابات ن شمل. الح  وت
سلة ة السل ن الكامل سابات م ات الح  للقطاع
سية ردة المؤس ة أو منف ةو. مجتمع الم بقي  الع
صاد ل واالقت د. آك م وق از ت ف بإيج  وص
سلة ة السل ن الكامل سابات م اه الح . أدن
ة  الحسابات  من  لكل الكامل والوصف  المعني

و صول موضوع ه سادس الف ى ال ث إل  الثال
 في العالم بقية حساب وصف ورد آما. عشر
 . رينوالعش السادس الفصل

 
ا 2-77 زاء أوردت آم رى األج ن األخ ام م  النظ

ة  العناصر المحاسبي ثالث  الفكري  األخرى  ال
ن سم م سات أي ،)ب (الق ات المؤس  والمنتج

راض ذلك واألغ سكان وآ ف ال . والتوظي
ي  الحسابات  وتشمل م  الت ا  ت ا  تناوله  إطار  هن
د تخدام التوري و واالس وع وه صل موض  الف
 التي فوالتوظي السكان وجداول عشر الرابع
فها ورد ي وص صل ف ع الف شر التاس  ع

ل ي والتحلي اد ثالث امالت األبع ة للمع  المالي
ود ول وبن ة األص صوم المالي ح ،والخ  توض

ي ) من  إلى ممن (القطاعات بين العالقات  الت
فها ورد ي وص صل ف سابع الف شرين ال  والع

يالت ة والتحل ي الوظيفي م الت م ت ا ن  خالله
رض امالت ع ة مع ن معين ات م  القطاع
ه  الذي للغرض وفًقا المؤسسية  وتظهر . تؤدي

ي دد ف ن ع صول م ا الف صل ومنه ع الف  الراب
 . عشر

 
 :أجل من اآلتية األقسام وضع تم وقد 2-78

  الحسابات، من الكاملة السلسلة - أ
 ذلك في بما للحسابات متكامل عرض - ب

 و والخدمات، السلع حساب
 .المحاسبي الهيكل من األخرى األجزاء - ج
 

 لحساباتا من الكاملة السلسلة -2
ل  المفيدة األولية الملحوظات بعض وهناك 2-79  قب

رض سلة ع ة السل سابات الكامل سبة للح  بالن
دات سية للوح ات المؤس رض. والقطاع  والغ

ن ذا م سم ه ي الق و الفرع رح ه ل ش  الهيك
ام  بوجه  القومية الحسابات لنظام لمحاسبي  ع
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يس ان ول وى بي سابات فح ل الح دة لك  وح
ا اع أو بعينه ه قط ل. بعين بي والهيك  المحاس
د ي موح ام ف سابات نظ ة الح ه القومي . بكامل
و ق فه ى ينطب ع عل  المؤسسية الوحدات جمي

ات ة والقطاع ات  الفرعي ية والقطاع  األساس
صاد ل واالقت ن. بالكام سابات بعض ولك  الح

ى . القطاعات  لبعض مالئمة تكون ال قد  وعل
وال،  نفس امالت  آل  ليست  المن ة  المع  مالئم
دما  قطاع  لكل ك  يحدث  وعن ا  ذل شكل  فربم  ت

شكل  القطاعات لبعض موارد  استخدامات  وت
 . أخرى لقطاعات

 
 اإلنتاج حساب: 1-2 رقم الجدول

 
الموارد االستخدامات
 المخرجات النهائي االستهالك

 المضافة القيمة

 

 
 

اك 2-80 ة وهن رى مالحظ صل أخ ة تت  بطريق
صنيف امالت ت ستخدمو المع د ت رض عن  ع
ل ام الهيك سابات الع ين. للح سم ويب ) ب (الق
ط  أعاله ات  فق سية  الفئ امالت  الرئي يس  للمع  ل

ي تفاصيلها ي وردت الت بة الفصول ف  المناس
ن ذا م وع ه ن،. المطب ن ولك ضروري م  ال

ضاح ذه إلي سابات ه ال الح دد إدخ ن ع  م
امالت ا المع تم. بعينه ك وي تخدام ذل  باس
صنيف ي الت ن الفعل ي امالتالمع م ام ف  نظ
 التفصيل  من  مستوي  عند القومية الحسابات
تفهم  الكافي د  لل م . للحسابات  الجي تم  ول  ذآر  ي

ة  هذه في المعامالت هذه تعريفات ا  المرحل  م
م ن ل ة ضرورية تك ا للغاي ر ولكنه ي تظه  ف

 . الحقة فصول
 

ود  أن أيًضا بالذآر الجدير ومن 2-81 ة  البن  الموازن
ن ر يمك ا التعبي فها عنه ةإجما بوص  أو لي
ال  رأس استهالك  هو  هنا والفرق صافية  الم
 الموازنة فالبنود المفاهيم، ناحية ومن. الثابت

صافية ي ال ر ه ادة أآث ن. إف اهيم ولك  المف
ة الي، المتعلق ة باإلجم ات  وخاص  اإلجمالي
ة، ستخدم الكلي شكل ت ع ب ا موس ا وغالًب م م  ي
 سهولة  أآثر بشكل اإلجمالية الحسابات تقدير
صافية  الحسابات  نم  وسرعة  ودقة  ومن . ال
ل تخدام أج ين اس سير الحل رض لتي  الع

 السماح يتم واإلجماليات، للحسابات المتكامل
 . الموازنة للبنود مزدوج عرض بتقديم

 
ًرا، 2-82 ب وأخي ول يج أن الق ابع ب سابات تت  الح

ين  ل تب بي الهيك ام المحاس سابات لنظ  الح
ة، يس القومي ضرورة ول ون أن بال ك يك  ذل

 . ائجالنت لنشر شكل
 
 
 
 
 الحسابات تتابعل الثالث األقسام

 ثالث  من مجموعات في الحسابات ضم ويتم 2-83
ات، سابات فئ ة ح سابات جاري راآم وح  ت

 . عمومية وميزانيات

 
ل 2-84 سابات تتعام ة الح ع الجاري اج م  اإلنت

صيل ع وتح تخدام وتوزي دخل واس دأ. ال  ويب
ل ساب آ د ح ر بع د اآلخ وازن بالبن د الم  للبن

وازن  والبند. مورًدا صفهبو المقيد السابق  الم
ر و األخي ار ه و، االدخ ي وه ياق ف ام س  نظ

سابات ة، الح ك القومي زء ذل ن الج دخل م  ال
ا  اإلنتاج عن ينشأ الذي بالد  خارج  أو محلًي  ال
 . النهائي لالستهالك يستخدم ال والذي

 
ي 2-85 سابات وتغط راآم ح رات الت ي التغي  الت

رأ ى تط ول عل صوم األص رات والخ  والتغي
ة  صافي في رق  (القيم سبة  الف ة  بالن  وحدة  ألي

سية ة أو مؤس ن مجموع دات م ين لوح  ب
ولها صومها أص سابات). وخ ة والح  المعني

ي ساب ه ال رأس ح ساب الم الي والح  الم
ساب رات وح رى التغي ي األخ م ف  حج
ول ساب األص ادة وح يم إع ين. التقي  وتب
ي  التغيرات جميع التراآم حسابات  تحدث  الت
 .ميتينعمو ميزانيتين بين تطرأ

 
ة وتعرض 2-86 ة الميزاني ود العمومي  األصول بن

صوم افي والخ ة وص درج. القيم  وت
 مع والختامية االفتتاحية العمومية الميزانيات
سل ل التسل ى. للحسابات الكام دما وحت  ال عن

تم ع  ي ات  جم ة، الميزاني إن  العمومي م  ف  الفه
 التراآم حسابات بين الفكرية للعالقة الواضح

ات روري ةالعمومي والميزاني ت إن ض  آان
ضاحها  سيتم نفسها التراآم حسابات شكل  إي  ب
 . صحيح

 
 
 اإلنتاج حساب

تم 2-87 صميم ي ساب ت اج ح ين (اإلنت ي المب  ف
 بوصفها  المضافة  القيمة ليبين) 1-2 الجدول
 نظام  في  الرئيسية الموازنة البنود من واحدة

سابات ة الح ه،. القومي ي وعلي ي ال فه  تغط
ي  المعامالت جميع رتبط  الت ة  ت اج  بعملي  اإلنت
ن ط ولك ة فق اج بنتيج ات (اإلنت ) المخرج

تنفاد سلع واس دمات ال دى والخ اج ل ذه إنت  ه
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 يغطي  وال). الوسيط االستهالك (المخرجات
تهالك يط االس تهالك الوس ادي االس  االعتي

رأس ال ل ت الم تم. الثاب د وي ك قي ر ذل  األخي
فه ة بوص صلة معامل تهالك (منف  رأس اس
ال ت الم و) الثاب ين رقالف وه الي ب  إجم
 . الموازنة البنود وصافي

 

ا 2-88 ين وآم ي تب سم ف ا ،)ج (الق ستخدم ربم  ت
 لالختيار وفًقا المخرجات لتقييم مختلفة طرًقا
ذي م ال ين ت عار ب ية األس عار األساس  وأس

ين، ي المنتج ة وف رة، الحال ود األخي  أو وج
اب رائب  غي ة ض ضافة القيم ه،. الم  وعلي
ف ي تختل تم الت دها ي ضرائبا إدراج عن   ل
ى ات عل ا (المنتج ا مطروًح دعم منه ى) ال  إل
 . المضافة القيمة

 
 الدخل حساب توليد: 2-2 رقم الجدول

 
الموارد االستخدامات
 الموظفين تعويضات
  والواردات اإلنتاج على الضرائب

 )- (الدعم

 المضافة القيمة

  بالصافي التشغيل، فائض
 بالصافي مختلط، دخل

 

 

 
  األولي الدخل حساب تخصيص: 3-2 رقم الجدول

 
الموارد االستخدامات

 
 
 
 
 

 الممتلكات من الدخل

  بالصافي التشغيل، فائض ا
 بالصافي مختلط، دخل

 الموظفين تعويضات
  والواردات اإلنتاج على الضرائب

 )- (الدعم
 الممتلكات من الدخل

 األولية الدخول رصيد

 

 
 

ع 2-89 ات لجمي سية القطاع ساب المؤس اج ح . إنت
 المؤسسية،  القطاعات إنتاج حساب في ولكن

ر ات تظه تهالك المخرج ائي واالس  النه
الي ط باإلجم ست فق سمة ولي سب مق  ح
 . المنتجات

 
ة 2-90 ضافة والقيم ساب الم اج لح ي اإلنت د ه  البن

وازن ا. الم تم وربم اس ي ة قي ضافة القيم  الم
 مثل ذلك في مثلها صافي أو إجمالي بوصفها
 . الجارية الحسابات في الموازنة البنود جميع

 
 الدخل حسابات توزيع

ادة  توزيع عملية إن 2-91 ع  وإع دخل  توزي ة  ال  بالغ
ة ة األهمي ر أن لدرج ستحق األم ز ي  تميي
ف وات مختل دها الخط صلة ورص ن منف  ع
ضها بعض بع ي ال ف ف سابات مختل  إن. الح
ى  تقسيمه يتم الدخل توزيع  خطوات  الثث  إل
سية ع: رئي ي التوزي ع األول انوي والتوزي  الث
ع ي والتوزي ا. العين ع أن وطالم  عناصر جمي
امالت ة المع ة التوزيعي شمولة الجاري ي الم  ف

إن  فعلًيا، قياسها يتم القومية الحسابات نظام  ف
ل  سوي  يضيف  ال الحسابات عدد زيادة  القلي
ة ى للغاي ل إل ذي العم م ال ازه ت ل، إنج  بالفع

يح  ولكنه ود  إدخال  يت ة  بن اهيم  ذات موازن  مف
 . مدلول لها للدخل

 
 الدخل لحساب األولي التوزيع

ين 2-92 ع يب ي التوزي ساب األول دخل لح ة ال  آيفي
ع الي توزي ة إجم ضافة القيم ى الم ة إل  العمال
ر،  اقتضي وإذا والحكومة، المال ورأس  األم
 ال الواقع، وفي. العالم بقية ومن إلى التدفقات

تم ًدا ي رض أب ع ع ي التوزي ساب األول  لح
دخل فه ال ساب بوص رد ح ن منف تم ولك  ي
 وأول. فرعيين حسابين بوصفه دائًما عرضه
ذين سابين ه رعيين الح و الف ساب ه د ح  تولي
 والذي) 2-2 (رقم الجدول في المبين (الدخل

تم  ه ي ع في ة  توزي ى المضافة القيم ة عل  العمال
ضات( وظفين تعوي ال ورأس) الم  الم

ة ضرائ (والحكوم ى بال اج عل  اإلنت
ا  الدعم منها مطروًحا والواردات  آانت  طالم
ة ي مدرج يم ف ات تقي ر). المخرج  ويظه
ع ى التوزي ال رأس عل ي الم د ف وازن البن  الم

ذا  في ائض  الحساب  ه شغيل  وف دخل  أو الت  ال
 . المختلط

 
ين 2-93 صيص ويب ساب تخ دخل ح ي ال  األول

دول( م الج زء) 3-2 رق ي الج ن المتبق  م
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ع دخل توزي ي ال وي. األول ائض ويح  ف
ورد  المختلط الدخل أو التشغيل سجل، . آم  وي
ل اع، لك دخل قط ن ال ات م دينون الممتلك  الم

دائنون ضات وال وظفين وتعوي   الم
 اإلنتاج على الدعم منها مطروًحا والضرائب
واردات ي وال ن المتلق ر م ة األس  والحكوم

ى والي عل ا. الت امالت أن وبم ن مع ذا م  ه
 فيجب  ،العالم ةبقي حساب في تظهر قد النوع
 . أيًضا تدرج أن

 
يد 2-94 دخل ورص ي ال و األول د ه وازن البن  الم

دخل  حساب  لتخصيص ي  ال ع  (األول  والتوزي
 ). الدخل لحساب الكامل األولي

 
 والمؤسسات مالية الغير للمؤسسات وبالنسبة 2-95

ة، تم المالي ذلك ي سيم آ ساب تخصيص تق  ح
دخل ي ال رض األول ان بغ د بي وازن بن  م
افي دخل إض اريال وال و تج ا وه ون م  يك
وم  أقرب ربح  لمفه ل  الجاري  ال  الضرائب  قب

د . التجارية المحاسبة في عليه والمتعارف  وق
م ان ت ذا بي د ه وازن البن سابات الم  والح

 . السابع الفصل في الصلة ذات الفرعية
 
 الدخل لحسابات الثانوي التوزيع

ي 2-96 ع يغط انوي التوزي سابات الث دخل لح  ال
ع ) 4-2 رقم الجدول( دخل  توزي  خالل  من  ال

ويالت ة التح يس الجاري ويالت ول  التح
ة ة االجتماعي ي العيني وم الت ا تق ة به  الحكوم
 األسر لخدمة للربح هادفة الغير والمؤسسات

ر تم. لألس د وي ويالت قي ة التح ي العيني  ف
ادة  حساب ع  إع دخل  توزي ي  ال سجل . العين  وي
ع انوي التوزي سابات الث دخل لح ورد، ال  آم
افة ى إض يد إل دخولا رص ة، ل  األولي
 إلخ ... والثروة الدخل على الحالية الضرائب

ويالت رى والتح تثناء األخ ويالت باس  التح
ة ة االجتماعي ي. العيني ب وف  جان
تخدامات، تم االس ذلك ي د آ س قي واع نف  أن

ويالت ا. التح ذه أن وطالم ويالت ه ي التح  ه
وارد ن م ض  م ات بع تخدامات  القطاع  واس

 أسعارها تويمح فإن أيًضا، أخرى لقطاعات
 . آلخر قطاع من يتفاوت

 
 هذا في التفصيل ببعض بالشرح الجدير ومن 2-97

 في االجتماعية االشتراآات قيد طريقة المقام
 أن من  الرغم وعلى. القومية الحسابات نظام

حاب ل أص ون العم ي يقوم اد ف سداد المعت  ب
نظم  مباشرة موظفيهم عن نيابة االشتراآات  ل
 المدفوعات هذه أن إال االجتماعية، التأمينات
ل ي تعام ام ف سابات نظ ة الح ا القومي و آم  ل
ت د آان ددت ق ن س ل م وظفين قب ذين الم  ال

ون ذ يقوم سداد عندئ دفوعات ب نظم الم  ل
ات ة التأمين ي. االجتماعي ك ويعن ا ذل  فيم

ادئ  يظهرون  أنها بالحسابات يتصل  األمر  ب
صر ن آعن ضات عناصر م وظفين تعوي  الم

د  بحسا من االستخدام جانب في دخل  تولي  ال
حاب ل أص ي العم ب وف وارد جان ن الم  م
ساب صيص ح دخل تخ ي ال ر األول  لألس

ذي( تم وال سويته ت سبة ت دفقات بالن  للت
وظفين  تعويضات  في  الخارجية م ). الم تم  ث  ي
دها تخدامات قي ي آاس ساب ف انوي الح  الث

ع دخل لتوزي ر ل ا (األس الم وربم  للع
ارجي تم ،)الخ دها وي ورد قي ات آم  للقطاع

دير  التي ات  نظم  ت ة  التأمين ع . االجتماعي  وتتب
ع تراآات جمي وظفين اش ذا الم سار ه . الم
د  في  الطريقة هذه على ويطلق امالت  قي  المع
ا و آم ت ل ع آان داها تتب رى إح ا األخ  غالًب

 ". التوجيه إعادة "مسمي
 

د إن 2-98 وازن البن ساب الم انوي لح ع الث  لتوزي
دخل و ال دخل ه ل ال صرف القاب ذا. لل  وه
دخل  هو  لألسر  سبةبالن الدخل ذي  ال  يمكن  ال

تخدامه اق اس تهالك إلنف ائي االس  النه
ار دخل. واالدخ ل وال صرف القاب سبة لل  بالن
ر للمؤسسات ة الغي سات مالي ة والمؤس  المالي

و دخل ه ذي ال وزع ال ال ى ي حاب عل  أص
وق ة حق ي الملكي د والمتبق ع بع رائب دف  ض
 . الدخل

 
 العيني الدخل توزيع إعادة حساب

 واألسر  للحكومة بالنسبة فقط مهم الدخل هذا 2-99
 األسر لخدمة للربح هادفة الغير والمؤسسات

 وتشمل. الصلة ذات المعامالت لطبيعة نظًرا
ويالت  ة  التح ة االجتماعي ر  العيني ن أآث  م
ة  وصف  في  عنصرين ادة  عملي ع  إع . التوزي

ذين أول صرين ه و العن اج ه ر اإلنت  الغي
وقي ن س ق ع ة طري سات الحكوم  والمؤس
ر ة الغي ربح هادف ة لل ر لخدم دمات األس  للخ

ة، صر الفردي اني والعن و الث شتريات ه  الم
ي وم الت ا تق ة به سات الحكوم ر والمؤس  الغي
ربح  هادفة ة  لل سلع  األسر  لخدم  والخدمات  لل

ى  لتحويلها ا  األسر  إل  ليست  بأسعار  أو مجاًن
صادية شكل اقت ر ب د.  آبي ادة حساب ويقي  إع
دخل  توزيع ي  ال ة اال التحويالت  العين  جتماعي
ة فها العيني وارد بوص ر م فها لألس  وبوص

تخدامات ة اس سات للحكوم ر والمؤس  الغي
 . األسر لخدمة للربح هادفة

 
رض 2-100 ن والغ ذا م ساب ه و الح رض ه  غ

اعي و. رب ي فه ام ف دف األول المق ي يه  إل
دور  وضوًحا  أآثر صورة إعطاء ة  ل  الحكوم
ا  وهو . لألسر وخدمات سلع آمقدم وفر  ثانًي  ي
االً  رأآث مقياًسا دخل  اآتم ا  وهو . األسر  ل  ثالًث
سر ات يي ة المقارن ات الدولي ى والمقارن  عل
دار ت م دما الوق ف عن ر أو تختل  تتغي

ة  االقتصادية الترتيبات ا، . واالجتماعي  ورابًع
ي ا يعط ر رأًي اًال أآث ن اآتم ة ع ادة عملي  إع
 التجمعات  أو الفرعية القطاعات بين التوزيع



 نظام الحسابات القومية
 

87 

رى ر أو األخ ادة إن. األس عتو إع دخل زي  ال
 . للدخل الثالثة الدرجة من توزيع هو العيني

 
دخل  توزيع إعادة لحساب الموازن البند إن 2-101  ال

 . للصرف القابل المعدل الدخل هو العيني
 
 الدخل حسابات استخدام

دخل  حساب استخدام يتواجد 2-102 رين؛  في  ال  متغي
ا تخدام هم دخل حساب اس ل ال  للصرف القاب

دخل  ابحس  واستخدام) 6-2 رقم الجدول(  ال
م  الجدول  (للصرف  القابل المعدل ). 7-2 رق

د  للصرف  القابل الدخل حساب والستخدام  بن
 ،الدخل لحسابات الثانوي التوزيع من موازن
فه ورًدا بوص تخدام. م ساب والس دخل ح  ال
دل  ل  المع صرف  القاب د  لل وازن  بن ن م  م
ي  الدخل توزيع إعادة حساب د  حيث  العين  يع
دل  الدخل ل  لمع ورًدا  للصرف  القاب ين . م  ويب

سبة  الحسابين،  آال  ذه  بالن ي القطاعات  له  الت
ضطلع تهالك ت ائي باالس ة أي (النه  الحكوم

سات ر والمؤس ة الغي ربح هادف ي لل دم الت  تخ
دخل  أن) واألسر األسر ل  ال  أو للصرف  القاب
ل  المعدل الدخل ين  يخصص  للصرف  القاب  ب

ائي  االستهالك ى  باإلضافة . واالدخار  النه  إل
ك، شمل ذل رين الآ ي ن المتغي تخدام م  اس
ساب دخل، ح سبة ال ر بالن صناديق لألس  ول

ات، د المعاش سوية بن ر ت ي للتغي ستحقات ف  م
ات ذي المعاش صل ال ة يت د بطريق  قي
امالت ي المع تم الت ين ت ر ب ناديق األس  وص
 بند إن. القومية الحسابات نظام في المعاشات
سوية شار الت ه، الم ذي إلي م وال ه ت  تناول
م  التاسع،  صلالف  في  بالشرح تم  ل شتها  ت  مناق

 . المقام هذا في
 

د 2-103 رق ويعتم ين الف وارد ب ري م تخدام متغي  اس
ساب دخل ح ى ال د عل وازن البن ذي الم م ال  ت
ه ن ترحيل ساب م ابق ح ن. س ث وم  حي

تخدامات، و االس ين  ه ا ب م إذا م د  ال أم ت  قي
اق  تهالك إنف ائي  االس تهالك أو النه  االس
سابق  قيد ويتم. الفعلي النهائي  استخدام  في  ال
ساب دخل ح ل ال صرف القاب تم لل د وي  قي
ق ي الالح تخدام ف ساب اس دخل ح دل ال  المع
 . للصرف القابل

 
اق  ويشمل 2-104 ائي  االستهالك  إنف امالت  النه  المع

ذي  والخدمات للسلع النهائي االستهالك في  ال
ة  القطاعات  أحد  يتحمل ة  التكلف ا  النهائي . عنه
تج ًال وتن ن آ ة م سات الحكوم  رالغي والمؤس
ة  ربح هادف ة  لل ر لخدم لع  األس دمات س  وخ
ا  حساب في سوقية غير تم  حيث  إنتاجه د  ي  قي

تهالك يط االس ضات الوس وظفين وتعوي  الم
فها تخدامات بوص صل. اس اق ويت  إنف
تهالك ائي االس ؤالء النه ين له ة المنتج  بقيم
ر  والخدمات السلع من مخرجاتها  سوقية  الغي
ا ا مطروًح ا منه ه م ل تلقت ع مقاب سلع بي  ال

دمات ر والخ وقية الغي عار س ست بأس  لي
صادية شكل اقت ر ب ه. آبي شمل ولكن ذلك ي  آ

ة  بشرائها تقوم التي والخدمات السلع  الحكوم
 األسر لخدمة للربح هادفة الغير والمؤسسات

 . األسر إلى تحول، دون النهائي، للتحويل
 

شمل 2-105 تهالك وي ائي االس ي النه ر الفعل  لألس
سلع دمات ال ي والخ وافر الت ةب تت  فاعلي

 بصرف  األسر جانب من الفردي لالستهالك
ر ا النظ ان إذا عم ن آ ل م ة يتحم ي التكلف  ف
ة اف نهاي و المط ة ه سات أم الحكوم  المؤس
ر ة الغي ربح هادف ة لل ر لخدم ر أم األس  األس
سها ساوى. نف تهالك يت ائي االس ي النه  الفعل

ة سات للحكوم ر والمؤس ة الغي ربح هادف  لل
اق  مع  األسر لخدمة ا  تهالكاالس  إنف  مطروًح
 بمعني أو العينية، االجتماعية التحويالت منه
 الجماعي االستهالك آخر،

  
 

 العيني الدخل حساب توزيع إعادة: 5-2 رقم الجدول
الموارد االستخدامات
 للصرف القابل الدخل العينية االجتماعية التحويالت

 العينية االجتماعية التحويالت
 للصرف القابل المعدل الدخل

 

 
 
 

 للصرف القابل الدخل حساب استخدامات: 6-2 رقم الجدول
الموارد االستخدامات

 النهائي االستهالك إنفاق
 المعاشات مستحقات في للتغير التسوية

 للصرف القابل الدخل
 المعاشات مستحقات في للتغير التسوية

 االدخار

 

 
 
 

 للصرف القابل المعدل الدخل حساب تاستخداما: 7-2 رقم الجدول
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الموارد االستخدامات
 الفعلي النهائي االستهالك
 المعاشات مستحقات في للتغير التسوية

 للصرف القابل المعدل الدخل
 المعاشات مستحقات في للتغير التسوية

 االدخار

 

 
 

ى 2-106 ستوي وعل صاد م ي االقت ساوى ،الكل  يت
دخل  فللصر القابل الدخل دل  وال ل  المع  القاب

صرف ا لل ساوى آم اق يت تهالك إنف  االس
ائي تهالك النه ائي واالس ي النه . الفعل
 بالقطاعات  األمر يتعلق عندما فقط ويختلفان

صلة ذات سبة. ال ل وبالن اع، لك ساوي قط  ي
رق ين الف اق ب تهالك إنف ائي االس  النه

تهالك ائي واالس ي النه ويالت الفعل  التح
ة ة االجتماعي ي العيني تم الت ا ي  أو توفيره
تالمها ساوي. اس ًضا وي رق أي ين الف دخل ب  ال
ل صرف القاب دخل لل دل وال ل المع  القاب

صرف ام. لل سبة واألرق ار بالن دة لالدخ  واح
ي ال ف رين آ تخدام متغي ساب اس دخل ح  ال

ث دخل أن حي ى ال ب عل وارد جان  الم
تهالك ى واالس ب عل تخدامات جان  االس

 . المبلغ بنفس يختلفان
 

اراال إن 2-107 و دخ د ه وازن البن تخدام الم  الس
ساب دخل ح ي ال ال ف رين آ ي. المتغي  وينه
 . الجارية الحسابات في التسلسل االدخار

 
 التراآم حسابات

ار إن 2-108 فه االدخ د بوص وازن البن ر الم  آلخ
سابات ة الح و الجاري صر ه ادئ العن  الب
 . التراآم لحسابات

 
شمل 2-109 دى وت ات إح ي المجموع ن األول  م

سابات ام الح ي التالمع تقابل الت ع س  جمي
رات   وصافي  الخصوم  أو األصول  في  التغي
ة ان إن القيم ل آ ن آ ار م ويالت االدخ  وتح
ال رأس ا الم ط هم صادر فق ر م ي التغي  ف
ة افيص سابات. القيم ة والح ي المعني  ه

ساب ال رأس ح ساب الم الي والح تم. الم  وي
ز ذين تميي سابين ه رض الح ان بغ د بي  أح
د  الذي الموازنة البنود ة  في  يفي ل  عملي  التحلي

راض  صافي  أي االقتصادي،  صافي  أو اإلق
 . االقتراض

 
صل 2-110 ة وتت ة مجموع ن ثاني سابات م  الح

التغيرات ي ب  وصافي والخصوم األصول ف
شمل . أخرى  عوامل  بسبب القيمة ة  وت  األمثل
ى ك عل شاف ذل ضوب أو اآت وارد ن  الم
 عن الناجم والدمار التربة طبقة تحت الواقعة

داث سياسي األح الحروب ةال ل أو آ  بفع
وارث ة الك الزالزل الطبيعي ل. آ ل وتعم  مث

ر  على فعلًيا العوامل هذه  األصول  حجم  تغيي
واًء ا س ا أو مادًي د. آمًي رتبط وق رات ت  تغي
ي أخرى التغيرات األصول ف ي ب ستوي ف  م
تم  الثانية، الحالة وفي. األسعار وهيكل ط  ي  فق
ديل ة تع ول قيم صوم األص يس والخ  ول
ا ن. حجمه م وم إن ث ة ف ة المجموع ن الثاني  م
سيمها  تتم يتم التراآم حسابات ين  تق  حساب  ب

رات رى للتغي ي األخ م ف ول حج  األص
 . التقييم إلعادة وحساب

 
 المال رأس حساب

سجل 2-111 ال رأس حساب ي م الجدول (الم -2 رق
امالت) 8 ي المع رتبط الت ات ت  بعملي
تحواذاال ى س ول عل ر األص ة الغي  مالي

ويالت ال رأس وتح ي الم وي الت ى تنط  عل
روة  توزيع إعادة شمل . الث  األيمن  الجانب  وي

ار صافي االدخ ديني وال ويالت وم  رأس تح
ال و الم ال رأس تحويالت ودائن ة (الم  بعالم
 من  الجزء  ذلك إلى التوصل بغرض) ناقص

رات ي التغي افي ف ة ص ة القيم ار نتيج  االدخ
 رأس حساب  ويشمل. المال رأس وتحويالت

ال تخدامات الم ف اس واعأ مختل تثمار ن  االس
ي ول ف ر األص ة الغي تهالك. مالي  رأس واس

ال ت الم و الثاب ر ه لبي تغي ي س ول ف  األص
ة ذلك الثابت تم ول ده ي ة قي اقص بعالم ى ن  عل
ب سر الجان ن األي ساب م ساوى. الح د ويت  قي
الي وين إجم ال رأس تك ت الم ا الثاب  مطروًح

ه تهالك من ال رأس اس ت الم ى الثاب  نفس عل
ب ع الجان د م وي قي افي نتك ال رأس ص  الم
 . الثابت

 
د  على ويطلق 2-112 وازن  البن  رأس حساب  من  الم

ال  راض  صافي  مسمي  الم دما  اإلق  يكون  عن
غ  صافي قياس على ويعمل موجًبا ذي  المبل  ال

وافر دى يت دى ل دات إح د أو الوح  أح
ل  نهائي بشكل القطاعات  أخرى  وحدة  لتموي

 أو مباشر غير أو مباشر بشكل آخر قطاع أو
 مناظًرا سالًبا، يكون عندما ضاالقترا صافي
غ ذي للمبل زم ال دى تلت دات إح د أو الوح  أح

 قطاعات أو وحدات من باقتراضه القطاعات
 . أخرى

 المال رأس حساب: 8-2 رقم الجدول
القيمة وصافي الخصوم في التغيرات األصول في التغيرات
  الثابت المال رأس تكوين إجمالي

 )- (الثابت المال رأس هالكاست
 المخزونات في التغيرات

 
 االدخار
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 القيمة البنود في التصرف عمليات ناقص ستحواذاال عمليات
 الغير األصول في التصرف عمليات ناقص ستحواذاال عمليات
 منَتجة

 
 

  (+)مدينون المال، رأس تحويالت
 )- (دائنون المال، رأس تحويالت

  االدخار بفعل القيمة صافي في التغيرات )- (االقتراض صافي (+)/اإلقراض صافي
 المال رأس وتحويالت

 
 المالي الحساب: 9-2 رقم الجدول

القيمة وصافي الخصوم في التغيرات األصول في التغيرات
 

  المالية األصول على ستحواذاال صافي
 الخاصة السحب وحقوق النقدي الذهب

 والودائع العمالت
 بالدين المالية األوراق
 القروض
 االستثمار صناديق وأسهم الملكية حقوق

 القياسي الضمان ونظم والمعاشات التأمينات
 لألسهم الموظفين تملك وخيارات المالية المشتقات
 دائنة/مدينة أخرى حسابات

 
 )- (االقتراض صافي (+)/اإلقراض صافي
 المالية الخصوم على ستحواذاال صافي

 الخاصة السحب وحقوق النقدي الذهب
 والودائع العمالت
 بالدين المالية األوراق
 القروض
 االستثمار صناديق وأسهم الملكية حقوق

 القياسي الضمان ونظم والمعاشات التأمينات
 لألسهم الموظفين تملك وخيارات المالية المشتقات
 دائنة/مدينة أخرى حسابات

 
 المالي الحساب

د 2-113 ساب يقي الي الح دو (الم م لالج ) 9-2 رق
امالت ي المع ة األدوات ف ل المالي  أداة لك

ة ين. مالي ذه وتب امالت ه ي المع ام ف  نظ
سابات ة الح افي  القومي تحواذاال ص ى  س  عل
ول ة األص ى المالي ب عل سر الجان  أو األي
 . األيمن الجانب على الخصوم تكبد صافي

 
د  2-114 وازن  والبن ساب  الم الي  للح و  الم ًضا ه  أي

راض، اال صافي أو اإلقراض صافي  وهو  قت
ى  المرة هذه يظهر ما  من  األيمن  الجانب  عل

اس  يتم المبدأ، حيث ومن. الحساب  صافي  قي
راض افي أو اإلق راض ص شكل االقت  ب
ابق ي متط ل ف ن آ ساب م ال رأس ح  الم
ساب الي والح ق. الم ذه وتحقي ة، ه ي الهوي  ف
ع ي، الواق و العمل د ه ام أصعب أح ي المه  ف
 . القومية الحسابات تجميع عملية

 
 األصول حجم حساب في األخرى التغيرات

رات إن 2-115 رى التغي ي األخ م ف ول حج  األص
دول( م الج سجل) 10-2 رق ر ت داث أث  األح

يس  تتسبب التي االستثنائية ط  ل اوت  في  فق  تف
ة ول قيم صوم األص ل والخ سبب ب ي تت  ف
ك  إلى باإلضافة. حجمها تفاوت وع  ذل  من  الن

 الحرب  آعواقب أعاله، إليه المشار األحداث
ًضا  الحساب هذا يشمل الزالزل، أو  بعض  أي

ر سوية عناص التغيرات الت ي آ صنيف ف  الت
ل ي والهيك د والت ؤثر ق ي ال أو ت افي ف  ص

). عشر الثاني الفصل مراجعة برجاء (القيمة
تم سجيل وي د ت وازن، البن رات الم ي التغي  ف
 حجم  في أخرى لتغيرات نتيجة القيمة صافي

 . ابالحس من األيمن الجانب على األصول،
 

 التقييم إعادة حساب
يم  إعادة حساب يسجل 2-116 م  الجدول  (التقي -2 رق

ب) 11 سائر أو مكاس ة خ دأ. الملكي  ويب
سائر بمكاسب ة وخ مية الملكي سجل. اإلس  وي

ذا  د ه ر  البن ل التغي ي  الكام ة ف ف قيم  مختل
 أسعار  في للتغير نتيجة الخصوم أو األصول

ك ول تل صوم األص ذ والخ ة من رة بداي  الفت
بية ت أو المحاس دها وق ي قي ات ف  المخزون
ت ا ووق ه خروجه ي أو من ة ف رة نهاي  الفت

 . المحاسبية
 

ا 2-117 ر وآم امالت تظه دفقات المع رى والت  األخ
ي ول ف ى األص ب عل سر الجان ر األي  وتظه

 األيمن، الجانب على الخصوم في المعامالت
ذلك ر فك ب تظه سائر المكاس مية والخ  اإلس
ادة  حساب من األيسر الجانب على يم الت إع  قي
 في  اإلسمية  والخسائر  المكاسب تسجل بينما

صوم ة  الخ ى  المالي ب  عل ن  الجان . األيم
ساوى يم ويت ابي التقي صوم اإليج ة للخ  المالي

ع سارة م مية الخ ي اإلس ة، ف ساوى الملكي  وي
 اإلسمي  المكسب  مع  للخصوم السلبي التقييم
 . للملكية

 
 األصول حجم حساب في األخرى اتالتغير: 10-2 رقم الجدول

 
القيمة وصافي الخصوم في التغيرات  األصول في التغيرات
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 لألصول االقتصادي الظهور
 المنَتجة غير لألصول االقتصادي االختفاء
 الكوارث عن الناجمة الخسائر

 المعوضة غير الحجوزات
 في مصنفة الغير الحجم في األخرى التغيرات
  أخرى مواضع
 التصنيف يف التغيرات

 
 الحجم في األخرى اإلجمالية التغيرات
 المنَتجة األصول
 منَتجة الغير األصول
 المالية األصول

 لألصول االقتصادي الظهور
 المنَتجة غير لألصول االقتصادي االختفاء
 الكوارث عن الناجمة الخسائر

 المعوضة غير الحجوزات
 مواضع في مصنفة الغير الحجم في األخرى التغيرات

  خرىأ
 التصنيف في التغيرات

 
 الحجم في األخرى اإلجمالية التغيرات
 المنَتجة األصول
 منَتجة الغير األصول
 المالية األصول

 حجم في األخرى التغيرات نتيجة القيمة صافي في التغيرات  
 األصول

 
 

 التقييم إعادة حساب: 11-2 رقم الجدول
القيمة فيوصا الخصوم في التغيرات األصول في التغيرات

 
 الملكية في اإلسمية والخسائر المكاسب
 مالية الغير األصول

 المنَتجة األصول
 منَتجة الغير األصول

 المالية الخصوم/األصول

 
 الملكية في اإلسمية والخسائر المكاسب
 مالية الغير األصول

 المنَتجة األصول
 منَتجة الغير األصول

 المالية الخصوم/األصول
 

 

 المكاسب نتيجة القيمة افيص في التغيرات
 الملكية في اإلسمية والخسائر

 
 الملكية في المحايدة والخسائر المكاسب
 مالية الغير األصول

 المنَتجة األصول
 منَتجة الغير األصول

 المالية الخصوم/األصول

 الملكية في المحايدة والخسائر المكاسب
 مالية الغير األصول

 المنَتجة األصول
 نَتجةم الغير األصول

 المالية الخصوم/األصول
 

 

 المكاسب نتيجة القيمة صافي في التغيرات
 الملكية في المحايدة والخسائر

 
 الملكية في الحقيقية والخسائر المكاسب
 مالية الغير األصول

 المنَتجة األصول
 منَتجة الغير األصول

 المالية الخصوم/األصول

 الملكية في الحقيقية والخسائر المكاسب
 مالية الغير ولاألص

 المنَتجة األصول
 منَتجة الغير األصول

 المالية الخصوم/األصول

 

 

 المكاسب نتيجة القيمة صافي في التغيرات
 الملكية في الفعلية والخسائر

 
د 2-118 وازن والبن ساب الم ادة لح يم إع و التقي  ه

رات ي التغي افي ف ة ص ة القيم ب نتيج  مكاس
 .الملكية وخسائر

 

سم 2-119 ب وتنق سائر مكاس ة وخ ين الملكي  ب
صرين ين: عن ا األول يب ادة منهم يم إع  التقي
سعر  مستوي  مع  بالتناسب  ام  ال ذي  الع تم ال  ي
صول  ه الح ن علي ق  ع ق طري ر تطبي  مؤش
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ر ي للتغي ستوي ف سعر م ام، ال ي الع اء ف  أثن
س رة نف ة الفت ى ، الزمني ة عل ة القيم  المبدئي

ع ول لجمي صوم األص ى والخ ك حت  تل
 على ويطلق. نقدًيا الثابتة موالخصو األصول
 والخسائر  المكاسب مسمي العملية هذه نتائج

دة ي المحاي ة ف ع ألن للملكي ول جمي  األص
صوم تم والخ ا ي ى تقييمه تفظ حت نفس تح  ب

 .الشرائية قوتها
 

 الملكية وخسائر مكاسب من الثاني والعنصر 2-120
 اإلسمية  والخسائر  المكاسب  بين الفرق يبين
ي ة ف ب الملكي سائرو والمكاس دة الخ . المحاي

ق ى ويطل ذا عل رق ه سمي الف ب م  المكاس
سائر ة والخ ي الفعلي ة ف إن. الملكي ت ف  آان
 أعلى الملكية في اإلسمية والخسائر المكاسب

ن ب م سائر المكاس دة، والخ ون المحاي  فيك
اك سب هن ي مك ة حقيق اد نتيج  أو (الزدي

صان عار) نق ة األس ي الفعلي ط ف  المتوس
ول صلة ذات لألص ن ال س ع سعر تويم  ال

ام ي. الع ر، وبمعن عار أن آخ سبية األس  الن
وله د ألص ى. ازدادت ق س وعل وال، نف  المن
 لألصول  النسبية األسعار في النقصان يؤدي
 . الملكية في فعلية خسارة إلى

 
سم 2-121 ل وتنق ن آ واع م ة األن  أو لمكاسب الثالث

سائر ة خ ا الملكي ات وفًق سية للمجموع  الرئي
ن ول م صوم، األص و والخ  سيمتق وه

بية  العروض  أحد في حتى ضروري  المحاس
سطة ن. المب ن وم سيم الممك رات تق ي التغي  ف
افي ة ص ة القيم ب نتيج سائر للمكاس  والخ
مية ي اإلس ة ف ى الملكي رات إل ة تغي  نتيج
ب سائر المكاس دة والخ ي المحاي ة ف  الملكي
 في الفعلية والخسائر المكاسب نتيجة والتغير
 .الملكية

 
 العمومية الميزانيات

رض 2-122 ات تع ة الميزاني ة العمومي  االفتتاحي
ة دول (والختامي م الج ول) 12-2 رق  األص

ى ب عل سر الجان صوم األي افي والخ  وص
ا . األيمن الجانب على القيمة ا  وآم ابًقا،  بين  س
يم  يتم ي  باألسعار  والخصوم  األصول  تقي  الت
 . البيانات إنشاء عندها تم
 

وازن  والبند 2-123 ات  إلحدى  الم ة  الميزاني  العمومي
رق  وهو  القيمة، صافي هو ين  الف  األصول  ب

ة  صافي  ويتساوى. الخصوم ة  مع  القيم  القيم
ة زون الحالي ة لمخ صادية القيم ذي االقت  ال
ه دى تملك دات إح ه أو الوح د يملك  أح

 .القطاعات
 

رات وتلخص 2-124 ي التغي ة ف ة الميزاني  العمومي
د  أن أي التراآم، حسابات فحوى سبة  القي  بالن
ل و خصم أو أصل لك وع ه ود مجم ي القي  ف

سابات راآم ح ة الت اظرة األربع ذلك المن  ل

ل صم  أو األص ن. الخ ن  وم ساب  الممك  احت
رات ي التغي ة صافي ف ن القيم ذه م ود ه  القي
ساوى  أن يجب  التعريف  حيث  من ولكنها  تت
 االدخار نتيجة القيمة صافي في التغيرات مع

ويالت ال رأس وتح ن الم ساب م  رأس ح
ال ضاًفا الم ه م ر إلي ي التغي ة افيص ف  القيم
رات  نتيجة  األصول  حجم  في  األخرى  التغي
ن رات م رى التغي ي األخ م ف ساب حج  ح

ول ضاًفا األص ا م ب إليه سائر المكاس  والخ
 .التقييم إعادة حساب من الملكية في اإلسمية

 
ي  الناحية ومن 2-125 اهيم،  تتصل  الت ساوي  بالمف  تت

ة  الخاصة القيود ة  بالميزاني ة  العمومي  الختامي
ل ل لك ل أص ص ولك ع مخ ود م ي القي  ف

ة ة الميزاني ة العمومي ضاًفا االفتتاحي ا م  إليه
رات دة التغي ي المقي سابات ف راآم ح  الت
 . األربعة

 
 للحسابات متكامل عرض -3
ين  الجمع اآلن وباإلمكان 2-126  العناصر  مختلف  ب

ة  األقسام في عرضها تم التي سابقة  الفرعي  ال
رض سابات وع صادية الح ة االقت  المتكامل
صيل ي.بالتف دولال ويعط م ج ) 13-2 (رق

سخة  سطة  ن ن  مب سابات  ع ة  الح  الجاري
ة د. المتكامل م وق ا ت ن تكوينه ق ع ذ طري  أخ
) 4-2 (و) 3-2 (و) 2-2 (و) 1-2 (الجداول

ع) 6-2 (و ل ووض ا آ ت منه ر تح  اآلخ
امالت  العرض  هذا في وتظهر. مباشرة  المع

 مع  الجدول  منتصف  في  األخرى والتدفقات
صيص دة تخ ى األعم ب عل  سراألي الجان

ى  واألعمدة لالستخدامات  األيمن  الجانب  عل
ذا  من  آامل  عرض  وفي. للموارد وع،  ه  الن
يكون اك س ود هن ل عم اع لك ي قط  أو أساس
اع  ي  قط ة ذو فرع رض . أهمي دول ولع  الج
دة  أربعة سوي يظهر ال بسيطة، بطريقة  أعم

دة  هذه وأول). 13-2 (رقم الجدول في  األعم
رض الي يع ات إجم سة القطاع ا الخم  جميًع

ي  االقتصاد من ر  المؤسسات  (الكل ة  الغي  مالي
سات ة والمؤس ة المالي ة والحكوم  العام
 األسر لخدمة للربح هادفة الغير والمؤسسات

 للعالم المخصص العمود ذلك ويلي). واألسر
 والخدمات،  السلع عنوانه عمود ثم الخارجي
رض ود ويع ر العم الي األخي ة  إجم  الثالث
سابقين ذا. ال ود وه دود العم ي مح ن المعن  م
ة صادية الناحي ه االقت ة ولكن ة طريق  مهم
ضمان داول أن ل ستوفاة الج سجمة م ا ومن  بم

ات أن ى اإلجمالي ب عل سر الجان ى األي  وعل
ب ن الجان ن األيم سابات م ي الح  أن ينبغ
ل  سطًرا  تتساوى دما . (اآلخر  مقاب  تظهر  عن
 أحد  في األخير البند بوصفها الموازنة البنود

سابات د الح ي لاألو والبن ساب ف الي الح  الت
ذه  فإن له، سوية  ه يئة  الت ا  التنظيم  س  ال ولكنه
 ). واضحة تزال

 



 نظام الحسابات القومية
 

92 

م  الجدول ويبين 2-127 ابع ) 14-2 (رق  الحسابات  تت
ة ا المتكامل ي بم ك ف سابات ذل راآم ح  الت

ات ة والميزاني ا العمومي سبًقا عرضت آم  م
ي داول ف ) 10-2 (و) 9-2 (و) 8-2 (الج
رض). 12-2 (و) 11-2(و دة وتع  األعم
ىع ب ل سر الجان رات أو األصول األي  التغي
دة  وتعرض األصول في ى  األعم  الجانب  عل

ن صوم األيم رات أو الخ ي التغي صوم ف  الخ
افي ة وص شكل. القيم ال وي ن آ دولين م  الج

سابات) 14-2(و) 2-13( صادية الح  االقت
 من  الجدولين  في البيانات وتستقي. المتكاملة
ذي  الرقمي  المثال ستدل  ال ه  ي  وعالمطب  في  ب
ه داول. بكامل ل والج ي حساب لك صول ف  الف
ن سادس م ى ال ث إل شر الثال ي ع سخ ه  ن

عة ن موس داول م ة الج ا المبين ع هن دة م  أعم
ة  ومجموعة المؤسسية القطاعات لجميع  آامل
ن امالت م دفقات المع ل األخرى والت ن لك  م
م  الملحق  في  وتظهر. الحسابات هذه ) 2 (رق

سخة ة ن ن مجمع داول م ع الج ع م  جمي
 . تًوا ذآرت التي اصيلالتف

 
ي 2-128 سابات وتعط صادية الح ة االقت  المتكامل

 بما آكل االقتصاد حسابات عن آاملة صورة
ى  العمومية الميزانيات ذلك في يح  نحو  عل  يت

ار ات إظه صادية العالق ية االقت  األساس
ات سية واإلجمالي ين. الرئي ذا ويب دول ه  الج

 لنظام  العام المحاسبي الهيكل الوقت نفس في
س ة اباتالح رض القومي ة ويع ن مجموع  م

ات  سبة البيان ات  بالن سية للقطاع  المؤس
 . العالم بقيةو بأآمله واالقتصاد

 
سق  بهذا المتكاملة الحسابات وعرض 2-129  هو  الن

ى  للحصول  طرق  عدة  من واحد  منظور  عل
اك . الحسابات  عن  شامل ق  وهن  أخرى  طري
ذلك ن ل كل خالل م ضاحي ش ل إي شكل مث  ال
 في  المعلومات  نفس يعطي الذي) 1-2 (رقم
 . تخطيطي نسق

 
دم 2-130 سابات وتق صادية الح ة االقت  المتكامل

وًرا امًال منظ ن ش صاد ع ل االقت ا. آك  وآم
لفنا، وي أس رض يح ل الع يل المتكام  تفاص
ر ًرا أآث ا آثي ه مم داول تحوي ا الج د فعلًي  وق

ر  رأي إلعطاء  يستخدم  آانت  إن تفصيالً  آث
اك ة هن ي رغب ك ف ن. ذل ن وم  إدراج الممك
ات دةأعم ة للقطاع ن. الفرعي ن وم  الممك
 المناطق لمختلف وفًقا العالم بقية عمود تقسيم

ة ا. الجغرافي ين وربم ود يب سلع عم  ال
دمات سلع والخ دمات ال سوقية والخ شكل ال  ب
 في  المعامالت تصنيف يستخدم وقد. منفصل

صفوف د ال ستويات عن ر م صيًال أآث ا تف  وم
 رأآث  تفاصيل إدراج شأن من ولكن. ذلك إلى

 أن الوقت  نفس  في  المخطط  هذا في مباشرة
الغ  جدول عنه ينجم د  ب تحكم  يصعب  التعقي  ال
ه ذلك. في سبب، ول ستخدم ال ًرا ت رى أط  أخ

صميم ل لت ن آ ل م صيلي التحلي اج التف  لإلنت
امالت سلع ومع دمات ال امالت والخ  ومع

ة األدوات ات المالي ة والميزاني  العمومي
 لقسما في األطر هذه عرضت وقد. التفصيلية
الي م الت ضا وت روابط شرح أي ا ال ين بينه  وب

 . المتكاملة االقتصادية الحسابات
 
 العالم بقية حسابات

ي  المعامالت العالم بقية حساب يغطي 2-131 تم  الت  ي
ا ين إبرامه دات ب سية الوح ة المؤس  المقيم

دات سية والوح ر المؤس ة الغي ود مقيم  البن
صلة ا المت ن به ا والخصوم األصول م  حيثم
 .مراأل اقتضي

 
الم  بقية يلعب 2-132  المحاسبي  الهيكل  في  دوًرا الع

شبه ك ي دور ذل ذي ال ه ال د يلعب  القطاعات أح
ذا  المؤسسية تم  ول شاء  ي ة  حساب  إن الم  بقي  الع

وارد  وأحد. العالم بقية نظر وجهة من ة  م  بقي
الم و الع تخدام ه سبة اس صاد بالن ل لالقت  آك

س حيح والعك إذا. ص ان ف د آ ود أح  البن
ة ا الموازن إن موجًب ك ف ي ذل ًضا يعن ي فائ  ف

ة  الم  بقي ًزا  الع ي  وعج صاد  ف ي  االقت  الكل
 . سالًبا الموازن البند آان إن صحيح والعكس

 
سلع  الخارجي  الحساب  ويظهر 2-133  والخدمات  لل

ده  يظهر  الذي المستوي نفس عند  حساب  عن
ل . المؤسسية  للقطاعات  بالنسبة اإلنتاج  وتمث
سلع واردات دمات ال ورًدا) 499 (والخ  م
س الم بةبالن ارجي للع ل الخ صادرات وتمث  ال

سلع  الخارجي  والرصيد. استخداًما) 540(  لل
دمات و والخ ع). 41- (ه ود وم ة وج  عالم

د، ل زائ ًضا يمث ي فائ ة ف الم بقي ًزا (الع  وعج
دى ة ل ضاف. صحيح والعكس) األم ى وي  إل
ه  يطرح  أو ذلك واع  مختلف  من  الضرائب  أن

وظفين  وتعويضات  ة والتحويالت  الم  الجاري
ة  من  واالستالم  إلى الدفع واجبة خرىاأل  بقي

الم يد. الع ارجي والرص اري الخ و الج - (ه
ذي ) 32 ح  وال ًزا يوض ي  عج ة  ف الم بقي  الع

ًضا سبة وفائ صاد بالن ي لالقت ان وإن. الكل  آ
ه ة لدي د عالم سيكون زائ ًضا ف ي فائ ة ف  بقي

الم ذلك الع ًزا (آ سبة وعج صاد بالن  لالقت
 ).  الكلي

 
 والخدمات السلع حساب

ا 2-134 ا وآم ا، الحظن شمل آنًف ل العرض ي  المتكام
ساب وًدا للح ى عم ل عل ب آ ون جان  معن
سلع  بعبارة ود  وتعكس . والخدمات  ال  في  القي
ذه دة ه ف األعم امالت مختل ي المع سلع ف  ال

دمات ي والخ ر الت ي تظه سابات ف  ح
ات سية القطاع نعكس. المؤس تخدامات وت  اس

سلع دمات ال ي والخ ات ف سية القطاع  المؤس
سلع  بالنسبة األيمن مودالع على  والخدمات  لل

نعكس وارد وت سلع م دمات ال ي والخ  ف
سابات ات ح سية القطاع ي المؤس ود ف  العم
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ي . والخدمات للسلع بالنسبة األيسر  جانب  وف
وارد ل بالجدول، الم ام تمث ي األرق ر الت  تظه
ي ود ف سلع عم دمات ال راء والخ  نظ

تخدامات ي االس ت الت ا قام ف به  مختل
ات ةو القطاع الم بقي صادرات: الع ) 540 (ال

تهالك يط واالس تهالك) 1.883 (الوس  واالس
ائي اليو) 1.399 (النه وين إجم  رأس تك
ال ت الم رات) 376 (الثاب ي والتغي  ف

ات ات) 28 (المخزون تحواذاال وعملي  س
ا  مطروًحا ات  منه ود  في  التصرف  عملي  البن
ة ي). 10 (القيم ب وف تخدامات جان ن االس  م

دول، ل الج ام تمث ي األرق ود ف سلع عم  ال
دمات راء والخ وارد نظ ن الم ف م  مختل
ات ةو القطاع الم بقي واردات: الع ) 499 (ال

ات د). 3604 (والمخرج ت وق ذلك أدرج  آ
ضرائب  ى ال ات عل ا (المنتج ا مطروًح  منه

دعم ي) ال ب ف وارد جان ن الم سابات م . الح
ذا  تغطية وتتفاوت د  ه ا  البن ة  وفًق يم  لطريق  تقي

ات اء (المخرج ة برج ول اشالنق مراجع  ح

يم ي التقي سم ف ك"). ج "الق زء وذل ن الج  م
ضرائب ى ال ات، عل ا المنتج ه مطروًح  من

دعم  ا  (ال الي  ربم ذي  ،)اإلجم م  وال شمله ل  ت
ة ات قيم شأ ال المخرج ي ين اع أي ف  أو قط
وارد  من مورد فهو بعينه؛ مجال صاد  م  االقت

ي ي. الكل ة وف ة، األمثل ر الرقمي  تظه
ضرائب، ا ال ا مطروًح دعم منه ى ال  عل
ات رة) 133 (المنتج ي مباش ود ف سلع عم  ال
دمات ي. والخ صر وه ن عن ة م د قيم  توري

ي  والخدمات  السلع ر  ال الت ا  نظي ة  في  له  قيم
 . المؤسسية القطاعات من أي مخرجات

 
ساب 2-135 سلع ولح دمات ال ة والخ ة أهمي  خاص

ث شكل حي اس ي م أس ات معظ  التعريف
ارف ا المتع الي عليه اتج إلجم ي الن . المحل

ين دول ويب م الج ساب) 15-2 (رق نفس الح  ب
سبًقا  ظهر  آما النسق واردة  الجداول  في  م  ال
ي صل ف ان وإن (الف شمل آ ا ي ة قيًم ).رقمي

  
  والخصوم األصول في والتغيرات االفتتاحية العمومية الميزانية: 12-2 رقم الجدول

 الختامية العمومية والميزانية
الخصوم في والتغيرات البنود صولاأل في والتغيرات البنود

 
 االفتتاحية العمومية الميزانية
 مالية الغير األصول

 المنَتجة األصول
 منَتجة الغير األصول

 المالية الخصوم/األصول

 
 االفتتاحية العمومية الميزانية
 مالية الغير األصول

 المنَتجة األصول
 منَتجة الغير األصول

 المالية الخصوم/األصول
 

 

  القيمة يصاف
 

 األخرى والتدفقات المعامالت إجمالي
 مالية الغير األصول

 المنَتجة األصول
 منَتجة الغير األصول

 المالية الخصوم/األصول

 األخرى والتدفقات المعامالت إجمالي
 مالية الغير األصول

 المنَتجة األصول
 منَتجة الغير األصول

 المالية الخصوم/األصول
 

 

 اإلجمالي لقيمة،ا صافي في التغيرات
  المال رأس وتحويالت االدخار
 األصول حجم في األخرى التغيرات
 الملكية في اإلسمية والخسائر المكاسب

 
 الختامية العمومية الميزانية
 مالية الغير األصول

 المنَتجة األصول
 منَتجة الغير األصول

 المالية الخصوم/األصول

 الختامية العمومية الميزانية
 مالية يرالغ األصول

 المنَتجة األصول
 منَتجة الغير األصول

 المالية الخصوم/األصول
 

 

 القيمة صافي
 

 الجارية الحسابات من الكاملة للسلسلة المتكامل العرض: 13-2 رقم الجدول
 

 الموارد  االستخدامات
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ا الموازنة والبنود المعامالت
صاد

القت
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     والخدمات السلع واردات    
     السلع واردات    
     الخدمات واردات    
     والخدمات السلع صادرات    
      السلع صادرات    
     الخدمات صادرات    
     اإلنتاج حساب    
     المخرجات    
     السوقية خرجاتالم    
     الخاص النهائي لالستهالك المخرجات    
     سوقية الغير المخرجات    
     الوسيط االستهالك    
     السلع على الضرائب    
     )- (للمنتجات الدعم    
     المحلي الناتج إجمالي/اإلجمالي المضافة، القيمة    
     الثابت المال رأس استهالك    
     المحلي الناتج صافي/بالصافي المضافة القيمة    
     والخدمات للسلع الخارجي الرصيد    
     الدخل توليد حساب    
     المحلي الناتج إجمالي/باإلجمالي المضافة القيمة    
         
     الثابت المال رأس استهالك    
     المحلي تجالنا صافي/بالصافي المضافة القيمة    
     الموظفين تعويضات    
     والواردات اإلنتاج على الضرائب    
     اإلنتاج على الضرائب    
     اإلنتاج على األخرى الضرائب    
     الدعم    
     المنتجات دعم    
     للمنتجات األخرى الدعم أشكال    
     باإلجمالي التشغيل، فائض    
     باإلجمالي المختلط، الدخل    
 فائض إجمالي على الثابت المال رأس استهالك    

 التشغيل
    

 الدخل إجمالي على الثابت المال رأس استهالك    
  المختلط

    

     بالصافي التشغيل، فائض    
     بالصافي المختلط، الدخل    
     األولي الدخل حساب تخصيص    
     باإلجمالي شغيل،الت فائض    
     باإلجمالي المختلط، الدخل    
     بالصافي التشغيل، فائض    
     بالصافي المختلط، الدخل    
     الموظفين تعويضات    
     والواردات اإلنتاج على الضرائب    
     الدعم    
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     الممتلكات من الدخل    
 القومي الدخل/ليباإلجما األولي، الدخل رصيد    

 باإلجمالي
    

 القومي الدخل /بالصافي األولي، الدخل رصيد    
 بالصافي

    

     الدخل لحساب الثانوي التوزيع    
 القومي الدخل/باإلجمالي األولي، الدخل رصيد    

 باإلجمالي
    

 القومي الدخل /بالصافي األولي، الدخل رصيد    
 بالصافي

    

     الجارية تالتحويال    
     إلخ ... والثروة الدخل على الحالية الضرائب    
     االجتماعية االشتراآات صافي    
 االجتماعية التحويالت بخالف االجتماعية المزايا    

 العينية
    

     األخرى الجارية التحويالت    
     باإلجمالي للصرف، القابل الدخل    
     بالصافي للصرف، القابل الدخل    
     للصرف القابل الدخل حساب استخدام    
     باإلجمالي للصرف، القابل الدخل    
     بالصافي للصرف، القابل الدخل    
     النهائي االستهالك إنفاق    
     المعاشات استحقاقات في للتغير التعديل    
     باإلجمالي االدخار،    
     بالصافي االدخار،    
     الجاري الخارجي الرصيد    
 
 

 العمومية والميزانيات التراآم حسابات من الكاملة للسلسلة المتكامل العرض: 14-2 رقم الجدول
 

 القيمة وصافي الخصوم في التغيرات  األصول في التغيرات
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 الموازنة ودوالبن المعامالت
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     المال رأس حساب    
     بالصافي االدخار،    
     الجاري الخارجي الرصيد    
      المال رأس تكوين إجمالي    
      المال رأس تكوين صافي    
     المال رأس تكوين إجمالي    
     الثابت المال أسر استهالك    
     األصل نوع حسب المال رأس تكوين إجمالي    
      المخزونات في التغيرات    
     الثمينة األغراض في التصرف ناقص ستحواذاال    
 الغير األصول في التصرف ناقص ستحواذاال    

 منَتجة
    

     مدينون المال، رأس تحويالت    
     دائنون مال،ال رأس تحويالت    
     )- (للمنتجات الدعم    
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 لالدخار نتيجة القيمة صافي في التغيرات    
 المال رأس وتحويالت

    

     )- (االقتراض صافي (+)/اإلقراض صافي    
     المالي الحساب    
     )- (االقتراض صافي (+)/اإلقراض صافي    
     الخصوم على ستحواذاال صافي    
     الخاص السحب وحقوق النقدي الذهب    
     والودائع العمالت    
     المدينة المالية األوراق    
     القروض    
     االستثمار وصناديق الملكية حقوق أسهم    
     القياسية والضمانات والمعاشات التأمينات نظم    
 لتملك الموظفين وخيارات المالية المشتقات    

 األسهم
    

     دائنة/مدينة أخرى حسابات    
     األصول حجم حساب في األخرى التغيرات    
     الحجم في األخرى التغيرات إجمالي    
     المنَتجة مالية الغير األصول    
     المنَتجة الغير مالية الغير األصول    
     المالية األصول    
 في األخرى التغيرات نتيجة قيمةال صافي في التغير    

 األصول حجم
    

     التقييم إعادة حساب    
     الملكية في اإلسمية والخسائر المكاسب    
      مالية الغير األصول    
     المالية الخصوم /األصول    
 والخسائر المكاسب نتيجة القيمة صافي في التغير    

 الملكية في اإلسمية
    

     الملكية في المحايدة والخسائر المكاسب    
      مالية الغير األصول    
     المالية الخصوم /األصول    
 والخسائر المكاسب نتيجة القيمة صافي في التغير    

 الملكية في المحايدة
    

     الملكية في الحقيقية والخسائر المكاسب    
      مالية الغير األصول    
     المالية الخصوم /األصول    
 والخسائر المكاسب نتيجة القيمة صافي في التغير    

 الملكية في الحقيقية
    

     األصول في والتغير البنود    
     االفتتاحية العمومية الميزانية    
      مالية الغير األصول    
     المالية الخصوم /األصول    
     القيمة صافي    
     والخصوم األصول في التغيرات إجمالي    
      مالية الغير األصول    
     المالية الخصوم /األصول    
     باإلجمالي القيمة، صافي في التغيرات    
     االدخار    
     األصول حجم في األخرى التغيرات    
     الملكية في اإلسمية والخسائر المكاسب    
     الملكية في المحايدة والخسائر لمكاسبا    
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     الملكية في الحقيقية والخسائر المكاسب    
     االفتتاحية العمومية الميزانية    
      مالية الغير األصول    
     المالية الخصوم /األصول    
     القيمة صافي    
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 لحسابات المتكاملة لالقتصاد الكليرسم تخطيطي ل: 1-2الشكل 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
توزيع واستخدام 

 38-  الدخل الجارية الدخل

 الواردات

 
 
 
 
 
 

السلع 
 والخدمات

 
  جاإلنتا

 
 
 
 

 المعامالت الخارجية

المرآز المالي 
 الخارجي االفتتاحي

 
 805      األصول

 

 1274     الخصوم
 

 489-     الصافي 

 التراآم
 0االستحواذ ناقص التصرف في األصول     

 الغير منتجة الغير مالية
 

 10    المعامالت في األدوات المالية
 

 10    التغيرات األخرى في حجم األصول
 

 288   إعادة تقييم األصول

 البنود االفتتاحية
 

 4621 األصول الغير مالية
 8231  األصول المالية

 7762   الخصوم
 5090  صافي القيمة

 البنود الختامية
 

 5103 األصول الغير مالية
 8754  األصول المالية

 8267   الخصوم
 5590  صافي القيمة

المرآز المالي 
 ميالختاالخارجي 

 
 859      األصول

 

 1346     الخصوم
 

 487-     الصافي 

 1853 االستهالك الوسيط

 3604  المخرجات

 1721 القيمة المضافة

 133    الضرائب ناقص دعم المنتجات

 1399    االستهالك النهائي

 28    التغيرات في المخزون

 376   إجمالي تكوين رأس المال الثابت

اذ ناقص التصرف في األغراض االستحو
 10    الثمينة

 10  الدخل األولي

 0    التعديل للتغير في مرآز خصوم

 205صافي االدخار    222     استهالك رأس المال 

 10 -    صافي اإلقراض

 0التغيرات األخرى في حجم األصول  

 8 -    إعادة تقييم األصول
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 اإلجماليات

سابات    2-136 ام الح ي نظ ات ف إن اإلجمالي
دخل     ضافة وال ة الم ة، آالقيم القومي
ة     يم مرآب ي ق ار، ه تهالك واالدخ واالس

شاط             تعمل اس جانب واحد من ن ى قي  عل
وجزة   مؤشرات وهي  . االقتصاد بكامله   م

ل   راض تحلي ية ألغ ادير أساس ومق
ي  صاد الكل دار  االقت ى م ات عل  والمقارن
ويهدف نظام الحسابات     . الزمان والمكان 

صيلية    ورة تف وفير ص ى ت ة إل القومي
صاديات    ة لالقت ا مكتمل سطة ولكنه مب

ساب اإلجمال    إن احت ذا ف دة، ول ات المعق ي
سي     د وال الرئي دف الوحي و اله يس ه ل

ة،   بة الوطني ام إال أنللمحاس  األرق
 . الموجزة بالغة األهمية

 
ات       2-137 وقد يتم الحصول على بعض اإلجمالي

مباشرة من إجماليات معامالت معينة في       
ة     ك     . نظام الحسابات القومي ة ذل ومن أمثل

وين   االستهالك النهائي و   الي تك  رأس  إجم
ت   ال الثاب تالم ةراآاتواالش .  االجتماعي

ال       ن إجم رى ع ات أخ تج إجمالي د تن وق
ات     سبة للقطاع ة بالن ود الموازن البن

سية ة  . المؤس ك القيم ة ذل ن أمثل وم
دخل      المضافة ورصيد الدخول األولية وال

ى    . القابل للصرف واالدخار   وقد تحتاج إل
ولكن بعضها يستخدم . مزيد من التوضيح

ستحق   ا ت ة تجعله ًدا بدرج ائع ج شكل ش ب
ة  ذه المرحل ي ه شرح ف ن ال ًدا م مزي

 . المبكرة
 

م    2-138 شكل رق رض ال د ع وان ) 2-2(وق بعن
ي       اتج المحل  منظوًرا  )GDP(إجمالي الن

ام       ي نظ ات ف ن اإلجمالي امًال ع ش
الحسابات القومية والحسابات التي تظهر      

 .فيها
 

شكل    2-139 ي ب اتج المحل الي الن شأ إجم وين
ضافة   ة الم وم القيم ن مفه ي م . أساس

الي القي  ين   وإجم رق ب ة المضافة هو الف م
ائي  تهالك النه ات واالس . المخرج

وع  و مجم ي ه اتج المحل الي الن وإجم
الي  ع الوحدات     إجم ة المضافة لجمي  القيم

ك الجزء            ا ذل ة مضاًفا إليه المنتجة المقيم
ضرائب   ن ال ضرائب  (م ا ال وربم

ا ى  )بأآمله دعم عل ه ال ا من ، مطروًح
يم      ي تقي درج ف ذي ال ي ات، ال المنتج

 . تالمخرجا
 

اتج   2-140 الي الن و أن إجم ك ه ب ذل ا يعق وم
تخدامات    وع االس ساوي مجم ي ي المحل

دمات    سلع والخ ة لل ع (النهائي جمي
يط تهالك الوس دا االس تخدامات ع ) االس

عار   اس بأس ذي يق شترينال ا الم  مطروًح
 . منه قيمة واردات السلع والخدمات

 
ي   2-141 اتج المحل الي الن ساوى إجم ًرا، يت وأخي

ول األولية التي يتم آذلك مع مجموع الدخ
ة     دات المنتج ق الوح ن طري ا ع توزيعه

 . المقيمة
 

 مقاييس الصافي واإلجمالي
ستثني    2-142 ب أن ي ي، يج ع العمل ي الواق وف

مفهوم القيمة المضافة بدل استهالك رأس 
ت  ال الثاب ك   . الم يس ذل ك فل ى ذل وعل

شأة   ة الن ة حديث ن قيم ارة ع ر عب األخي
ة        ة   الثاب األصول ولكنه انخفاض في قيم ت

تنفادها في           م اس التي نشأت مسبًقا عندما ت
ة المضافة من        . عملية اإلنتاج  ذا فالقيم ول

صل      وم يت ي مفه ة ه ة النظري الناحي
صافي ى   . بال تنتاج عل ك االس ق ذل وينطب

ة           ة النظري ذلك من الناحي الناتج المحلي آ
ي   اتج المحل ون الن ي أن يك ث ينبغ حي

صافي  صل بال ا يت تم التوصل  . مفهوًم وي
ى صاف ي إل اتج المحل عن ) NDP(ي الن

طريق طرح استهالك رأس المال الثابت       
 .من إجمالي الناتج المحلي

 
دخل          2-143 تج وال ة للمن اييس اإلجمالي ولكن المق

اب  دة أس ائعة لع صورة ش ستخدم ب وال . ت
ا  ة وفًق ا إهالك األصول الثابت ي عموًم يف
ة     بة التجاري ي المحاس سابه ف الحت
ة  سابات القومي ام الح ات نظ  .بمتطلب

ول   تهالك األص ساب اس ب احت ويتطل
ة     دير  القيم صائيين تق ن اإلح ة م الثابت
ر     ة وعم ول الثابت د األص ة لبن الحالي

... مختلف أنوا األصول وأنماط اإلهالك       
خ إجراء  . إل وم ب دان تق ع البل ست جمي ولي

ذلك،          وم ب دما تق بمثل هذه الحسابات، وعن
حيث ( فربما توجد اختالفات في المنهجية 

ضها  و بع ة  تق ات التجاري تخدام البيان باس
ر     ات غي ذه البيان ون ه دما تك ى عن حت

ة ة    ). آافي ام اإلجمالي إن األرق ه ف وعلي
شمل  الي أو متاحة ب ي الغ ون متاحة ف تك
ة    ر قابلي ام أآث ه ع ر بوج سبق وتعتب م

دان     ين البل الي      . للمقارنة ب إن إجم ذلك ف ول
ى         الناتج المحلي يستخدم بشكل موسع حت

ن حيث الم ان، م أًنا، وإن آ ل ش وم، أق فه
اتج     صافي الن صادية، ل ة االقت ن الناحي م

ي ساب  . المحل ذلك احت ب آ ن يج ولك
ديرات          ي باستخدام تق اتج المحل صافي الن
د          ال الثابت عن محسنة الستهالك رأس لم
ة  وفير أداة مهم رض ت ضرورة بغ ال

 . لمختلف أنواع التحليل
 

 )GNI(إجمالي الدخل القومي 
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تم تحصيلها من     إن الدخول األولية التي ي     2-144
اجي للوحدات المنتجة         خالل النشاط اإلنت
دات    ى الوح ا عل تم توزيعه ة ي المقيم
زًء  ن ج ة األخرى، ولك سية المقيم المؤس

وعلى . منها قد يذهب لوحدات غير مقيمة
نفس المنوال، فإن بعض الدخول التي يتم       

ن  صيلها م المتح ة الع د بقي شأ ق ن تن  م
ة   ى تعري       . وحدات مقيم ك إل ؤدي ذل ف وي

ومي      دخل الق ساوى  . وقياس إجمالي ال ويت
اتج        الي الن ع إجم ومي م إجمالي الدخل الق
ة     دخول واجب ه ال ا من ي مطروًح المحل
ى           ة إضافة إل ر مقيم السداد للوحدات الغي
ة، أي  ر مقيم دات الغي ن الوح دينون م الم
الي        أن إجمالي الدخل القومي يساوي إجم
ضرائب      ه ال ا من ي مطروًح اتج المحل الن

ى ال واردات  عل ات وال ا (منتج مطروًح
دعم ا ال وظفين ) منه ضات الم وتعوي

سداد     ب ال ات واج ن الممتلك دخل م وال
ود      ه البن ضاًفا إلي ارجي م الم الخ للع

إن   . بقية العالم المناظرة المدينة من     ولذا ف
وع     و مجم ومي ه دخل الق الي ال إجم
رف      ة ط ة المدين دخول األولي الي ال إجم

. المقيمةالوحدات المؤسسية أو القطاعات 
ي،        وعلى العكس من إجمالي الناتج المحل
ليس إجمالي الدخل القومي مفهوًما للقيمة      

 . المضافة وإنما هو مفهوم للدخل
 

ال           2-145 ق طرح استهالك رأس الم وعن طري
ومي،     دخل الق الي ال ن إجم ت م تمالثاب  ي

ومي دخل الق افي ال ى ص صول عل . الح
ة        والمالحظات الواردة أعاله حول العالق

ة   من حيث    الفكرة لمفهوم الصافي في حال
ل      ومي ب دخل الق ى ال ق عل اج تنطب اإلنت

 . وبشكل أآثر قوة
 

 حساب السلع والخدمات: 2-15الجدول رقم 
الموارد االستخدامات

 
 االستهالك الوسيط

 
 

 
 المخرجات

 

  واردات السلع والخدمات   نفقة االستهالك النهائي
  الضرائب على السلع   تكوين رأس المالإجمالي 

  )-(الدعم على المنتجات    إجمالي تكوين رأس المال الثابت
     المخزوناتالتغيرات في 

     الحصول ناقص التصرف في األغراض الثمينة
     صادرات السلع والخدمات

 إجمالي الموارد   
 
 

 الدخل القومي القابل للصرف
دخول   2-146 ا ال ستخدم جزئًي ن أن ت ن الممك وم

 المؤسسية األولية التي تستقبلها الوحدات      
ر     المقيمة إلجراء تحويالت للوحدات الغي
ة      دات المقيم سلم الوح د تت ة وق مقيم
ة    دخول األولي ن ال ئة ع ويالت الناش التح

الم   في   ة الع دخل      . بقي الي ال ساوى إجم ويت
دخل    القومي القابل للصرف مع إجمالي ال

ة      الق ومي مطروًحا منه التحويالت الجاري
باستثناء الضرائب مخصوًما منها الدعم      (

واردات     اج وال سداد    ) على اإلنت ة ال الواجب
ي       افة إل ة إض ر مقيم دات الغي ي الوح إل
ستلمها     ي ت اظرة الت ويالت المن التح

ة من       الم   الوحدات المقيم ة الع ويعمل  . بقي
صرف      ل لل ومي القاب دخل الق الي ال إجم

اس ا    صاد آكل        على قي اح لالقت دخل المت ل
ار   الي االدخ ائي وإجم تهالك النه . لالس

ال           ق طرح استهالك رأس الم وعن طري
ل        ومي القاب دخل الق الي ال الثابت من إجم
افي      ى ص صول عل تم الح صرف، ي لل

صرف  ل لل ومي القاب دخل الق دخل . ال وال
وع   و مجم صرف ه ل لل ومي القاب الق

دات     ع الوح صرف لجمي ل لل دخل القاب ال
 . سية المقيمة أو القطاعاتالمؤس

 
 الحسابات من حيث الحجم 

شار      2-147 ات الم ع اإلجمالي ساب جمي تم احت ي
ة القيم الجاري ا أعاله ب ومن الممكن . إليه

ي   رات ف أثير التغي تبعاد ت ذلك اس آ
ويتم احتساب الناتج المحلي من      . األسعار

حيث الحجم بغرض قياس التغير الحقيقي      
ى أخرى        سنى  و. الذي يطرأ من فترة إل يت

ن     ل م ساب آ ن احت ن الممك ه م ك ألن ذل
يط    تهالك الوس ات واالس المخرج
ًا    ات، مطروح ى المنتج ضرائب عل وال

ة    . منها الدعم، من حيث الحجم     ومن ناحي
ات         أخرى، قد ال يتسنى العبير عن إجمالي
م ألن     ث الحج ن حي دخل م رى لل أخ

د ال    دخل ق دفقات ال سنىت سيمها، يت  تق
ة و صر آمي ى عن ه خاص، إل عربوج . س

ة،        ولكنها قد تحتسب بالقوة الشرائية الثابت
ة        . وهو ما يوصف بتعبير الظروف الفعلي

وعند االنتقال من الناتج المحلي من حيث       
ي الظروف   ومي ف دخل الق ى ال م إل الحج
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الفعلية، فإنه يجب أن يؤخذ في الحسبان           
ين  اجرة ب ث المت ن حي رات م ر التغي أث

ل و  صاد آك الم االقت ة الع د ورد. بقي  وق

صل   ي الف ة ف سوية الالزم ف الت وص
 .الخامس عشر

 
 موجز الحسابات الرئيسية والبنود الموازنة واإلجماليات الرئيسية: 2-2الشكل 

 اإلجماليات الرئيسية  البند الموازن  الحساب
     الحسابات الجارية
     حساب اإلنتاج
 الناتج المحلي  القيمة المضافة  حساب اإلنتاج

     توزيع واستخدام حسابات الدخل
 الدخل القومي    التوزيع األولي لحسابات الدخل

شغيل  إنشاء حساب الدخل ائض الت دخل /ف ال
 المختلط

  

   رصيد الدخل األولي  تخصيص حساب الدخل األولي
   دخل المشروعات  حساب دخل المشروعات

دخل    سابات ال صيص ح تخ
 خرىاألولي األ

   رصيد الدخل األولي 

ل   الدخل القابل للصرف  التوزيع الثانوي لحساب الدخل ومي القاب دخل الق ال
 للصرف

ل    إعادة توزيع حساب الدخل العيني دل القاب دخل المع ال
 للصرف

  

     استخدام حسابات الدخل
   االدخار   القابل للصرفاستخدام حساب الدخل
دخل تخدام حساب ال داس ل  المع ل القاب

 للصرف
 االدخار الوطني  االدخار 

راض    حسابات التراآم افي االقت ص
 )-(صافي اإلقراض (+)/

  

راض    حساب رأس المال افي االقت ص
 )-(صافي اإلقراض (+)/

  

     الحساب المالي
سابات     ي ح رى ف رات األخ التغي

 األصول
    

م      ساب حج ي ح رى ف رات األخ التغي
 األصول

    

      التقييمحساب إعادة
     الميزانيات العمومية

 الثروة الوطنية  صافي القيمة  الميزانية العمومية االفتتاحية
   التغيرات في صافي القيمة  التغيرات في األصول والخصوم

 الثروة الوطنية  صافي القيمة  الميزانية العمومية الختامية
     اإلسهامات في التغير في صافي القيمة

ويالت          رأس المالحساب ار وتح ة االدخ ة نتيج افي القيم ي ص رات ف التغي
 رأس المال

ي حساب حجم  رات األخرى ف التغي
 األصول

ي         رات األخرى ف ة نتيجة التغي رات في صافي القيم التغي
 حجم األصول

سائر         حساب إعادة التقييم ب والخ ة المكاس ة نتيج افي القيم ي ص رات ف التغي
 اإلسمية في الملكية

 
 

 األجزاء األخرى من الهيكل المحاسبي -4
دول  تخدام ج رض واالس داول  الع زي وج  المرآ

 المخرجات-أخرى للمدخالت
ا    2-148 اج وفًق صيلي لإلنت ل التف إن التحلي

دمات   سلع والخ دفقات ال صناعات ولت لل

تج هو جزء ال يتجزأ من               وع المن وفًقا لن
وسيكون من    . اإلطار المرآزي المتكامل  

د ي    المج يل ف ن التفاص د م ي إدراج مزي
ة  صادية المتكامل سابات االقت دول الح ج
فوف     ث أن ص ال، حي بيل المث ى س عل
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ة المخرجات  واالستهالك الوسيط والقيم
شاط    وع الن ا لن سم وفًق ا تنق ضافة ربم الم
سلع    دة ال ث أن أعم صادي، وحي االقت
تج         وع المن ا لن . والخدمات ربما تنقسم وفًق

ذا       ولكن نظام الحسابات الق    ر ه ة ال يق ومي
يالً  صبح ثق دول سي ل ألن الج دًال . الح وب

وفر  داول ت شاء ج راح إن م اقت ك، ت من ذل
ق      ن طري ا ع سًيا منتظًم صنيًفا عك ت
شطة   القطاعات المؤسسية ومجاالت األن
لكل من المخرجات واالستهالك الوسيط     

رها  ضافة وعناص ة الم د ورد . والقيم وق
صلين       ي الف صيًال ف ا تف ل منه وصف آ

ن الرا شرين ولك امن والع شر والث ع ع ب
 .  األساسية أوجزت هناخصائصال

 
ي     2-149 دخل ف صيل ال اج وتح سابات إنت إن ح

ا     دة ال يعطيه الحسابات االقتصادية الموح
ام        سوي القطاعات المؤسسية وبرصيد ع
سلع    ى ال ة عل امالت المبرم ن المع م

دمات صيلي    . والخ ل تف م تحلي د ت وق
ي   ات ف دة المنتج اج وأرص شطة اإلنت  ألن

 التي تعرض    العرض واالستخدام جداول  
 :ما يأتي

سلع   - أ تخدامات ال وارد واس م
واع    ن أن وع م ل ن ن آ دمات ع والخ

 المنتجات،
دخل    - ب صيل ال اج وتح سابات إنت ح

وع            ا لن لكل مجال من المجاالت وفًق
 النشاط االقتصادي،

اج  - ت املي اإلنت ول ع ات ح البيان
ت( ال الثاب ة ورأس الم ) العمال

 .ت النشاطالمستخدمة من قبل مجاال
 

األصول المالية جداول المعامالت المالية و
 والخصوم

ة أي  2-150 صادية المتكامل ين الحسابات االقت تب
ة أي   ول المالي سب األص ات يكت القطاع
صوم د الخ ا يتكب ة وأيه ول المالي . األص

إن           الي ف ولشرح أسلوب عمل القطاع الم
ز للحسابالتوسع األول  و تميي الي ه  الم

ي     ة ف ات فرعي سعة قطاع ار ت  إط
ن      ات م ة فئ ة وثماني سات المالي المؤس

صوم  ة والخ ول المالي د وردت . األص وق
ي   ة ف ة المالي ات الفرعي شة القطاع مناق
ة  ع وتفاصيل األدوات المالي الفصل الراب

 . ورد وصفها في الفصل الحادي عشر
 

ذا        2-151 ة ه ي مقدم ا ف رحا آنًف ا ش ن، آم ولك
ام عرض  سم بالوضوح الت صل، ال يت الف

ال   ذا          الحساب الم ا ورد وصفه في ه ي آم
ة          ان القطاعات الفرعي الفصل حتى مع بي
ي    فها ف وارد وص ة ال واألدوات المالي

ين   . الفصلين الرابع والحادي عشر    فهو يب
ات   ية والقطاع ات األساس ي القطاع ا ه م

راآم     روض وت د الق ي تتكب ة الت الفرعي
ق      ص متعم يح فح ه ال يت ع ولكن الودائ

ن خ سنى م ي يت اطة الت ة الوس ا لعملي الله
وين  وم بتك ا أن تق ة م سة مالي لمؤس
زم   ي ح صنيفها ف ادة ت دة وإع األرص
دات   ى وح رى إل أدوات أخ وإصدارها آ

رى ر  . أخ ب األم ك يتطل شاف ذل والستك
ى    "أسلوب العرض ثالثي األبعاد      ممن إل

ن ك بوصفه  ".م ي ذل شار إل ا ي ا م وأحياًن
ن األرصدة دفق م صفوفة ت ا . م ادة م وع

ي األ  دول ثالث رض الج تم ع اد ي بع
ن  سلة م ة آسل امالت المالي للمع
المصفوفات، بحيث يتم عرض مصفوفة       
ا           ة مبيًن واع األدوات المالي لكل نوع من أن

 . التدفقات من قطاع إلي آخر
 

ًدا    2-152 ا مفي ا م ون عرًض ال يك ك ف ى ذل  وعل
ا         ا، فربم ات فعلًي بالضرورة لعرض البيان
ن   رى م كال أخ ى أش ارة إل تم اإلش ت

ي الممارس  ع ف رض تتب ة الع ة العملي
بيل      . وصالحة للنشر  ى س ومن الممكن عل

المثال دراسة أمر أحد الجداول الذي يبين  
ة       ول المالي واع األص ن أن وع م ل ن آ
دين   اع الم سب القط سًيا ح صنف عك وي
صنف      صوم م واع الخ ن أن وع م ل ن وآ

ة  ات الدائن سًيا حسب القطاع ي . عك ويعن
رض    ورن بع ا ق صار،إذا م ك، باخت ذل

ة     م في الحسابات        الحسابات المالي ذي ت ال
ز  رض تميي ة ع صادية المتكامل االقت
ن األدوات     اوين م ت عن ات تح للقطاع

ا      للحصول  . (المالية عندما يكون ذلك الئًق
ى   ر يرج شكل أآب رح واٍف ب ى ش عل

 ). مراجعة الفصل السابع والعشرين
 

الميزانيات العمومية الكاملة وحساب األصول 
 والخصوم

صادية ال    2-153 تم   في الحسابات االقت ة، ي متكامل
ة  ة بطريق ات العمومي رض الميزاني ع

سبة لكل       . بالغة اإلجمال  ومن الممكن بالن
ات     شاء ميزاني ي إن اع فرع اع أو قط قط
عمومية أآثر اآتماًال باستخدام التصنيف       
الوافي لألصول والخصوم عندما يقتضي     

ر ل   . األم ذلك تحلي ن آ ن الممك وم
ل    صوم لك ول والخ ي األص رات ف التغي

ل   اع لك ول    قط واع األص ن أن وع م ن
صادر      ن م صدر م ل م صوم وآ والخ

 . التغير
 

باإلضافة إلى ذلك، قد يتم إيضاح جداول         2-154
ط     ين رواب اد لتب ة األبع ى  "ثالثي ن إل مم

ة         " من واع األدوات المالي لكل نوع من أن
ل أفضل       وعرض  . إلتاحة الفرصة لتحلي

رض      ة ع س طريق ي نف داول ه ك الج تل
تث   د  جداول المعامالت المالية باس ناء أن بن
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األصول أو الخصوم يتم عرضه بدًال من        
صوم   ول أو الخ ي األص رات ف التغي
وإجمالي المرآز المالي لكل قطاع يظهر       
ه ه أو اقتراض افي إقراض ن ص دًال م . ب

ادئ جداول            ًرا مب ذه الجداول آثي وتتبع ه
صل     ي الف ذلك ف فها آ م وص دفقات وت الت

 . السابع والعشرين
 

 التحليل الوظيفي
ا ور 2-155 سم وآم ي الق ان ف شرح )ب(د البي ، ي

دفق   وع الت امالت ن دى المع ف إح وص
سبب             شرح ال ه ال ي سجيله ولكن تم ت الذي ي

ة   رام المعامل ي إب ضروري  . ف ن ال وم
ق      امالت تطبي ن المع رض م ل الغ لتحلي
ة األساسية       . تصنيف وظيفي على المعامل

صل     ن ف دًال م ه ب ك أن ى ذل ال عل ومث
ج، فقد  االستهالك األسري وفًقا لنوع المنت    

ى      صرف عل دار م ي ان مق صله لبي تم ف ي
ا          ه وم الطعام واإلسكان والصحة والترفي

ومي،     . إلى ذلك  وبالنسبة لالستهالك الحك
ين  ز ب ال التميي بيل المث ى س تم عل د ي ق
ام أو   انون والنظ صل بالق تهالك المت االس

يم صحة أو التعل دفاع أو ال ا أن . ال وبم
ستخدم       ة ت  تصنيفات مختلفة ولكنها متوافق
ستطاع        وفًقا للقطاع المعنى، فليس من الم
ي     ة ف يالت الجزئي ذه التحل ين ه ع ب الجم
االت ال     ب الح ي أغل د، وف دول واح ج
صاد  امع لالقت الي ج ساب إجم سنى احت يت

 . الكلي في اإلطار المرآزي
 

ائف   2-156 ة الوظ رى لدراس ة أخ اك طريق وهن
ات    ع النفق د جمي ك بتحدي ون ذل ا يك وربم

ة    ذات الصلة بنشاط وظيفي م      ين آحماي ع
وليست هذا رغم   . البيئة على سبيل المثال   

ى  رف عل ه التع سهل في ًعا ي ك موض ذل
د   ذلك فق صلة، ول ات ذات ال ع النفق جمي
ك خارج            يكون من المستحسن إجراء ذل

 . اإلطار المرآزي في حساب تابع
 

 السكان وجداول مدخالت العمالة
دة عدد من  2-157 ى فائ اد إل ويضاف أحد األبع

ساب ات الح ق إجمالي ة عن طري ات القومي
سمة         ام لكل ن ذه األرق سبة  . احتساب ه بالن

اتج     الي الن رى آإجم ات الكب لإلجمالي
ومي أو    دخل الق الي ال ي أو إجم المحل
م  إن القاس ائي، ف تهالك األسري النه االس
سكان     الي ال و إجم تخدامه ه شائع اس ال

ين( ات   ). المقيم ى قطاع سيم إل د التق وعن
سا   ن ح زء م سابات أو ج ة للح بات فرعي

ذلك    ر آ ب األم ري، يتطل اع األس القط
بيانات عن عدد األسر وعدد األشخاص          

 . في آل قطاع فرعي
 

ا         2-158 وال غني في الدراسات التي يتم إجراؤه
ول  ات ح ن البيان ة ع ول اإلنتاجي ح
افتراضات العمالة المستخدمة حسب آل       
ة     ي عملي شطة ف االت األن ن مج ال م مج

اج اس   . اإلنت ل مقي اعات العم دد س وع
ض ام   مف سبة لنظ ة بالن دخالت العمال ل لم

ة  سابات القومي أًنا   . الح ل ش دائل األق والب
اظرة أو    ل المن دوام الكام ائف ال ي وظ ه
خاص  دد األش ائف أو ع دد الوظ ع

 . الموظفين
 

سكان  2-159 ول ال ات ح ديل البيان ب تع ويج
ع     ق م ى تتواف ام حت ه ع ة بوج والعمال
م     صنيفات نظ ات وت اهيم وتعريف مف

ة سابات القومي ة و. الح داول الناتج الج
سابات     ام الح ن نظ زأ م زء ال يتج ج
ع     صل التاس ي الف رحها ف م ش ة وت القومي

 . عشر
 

 اإلطار المرآزي المتكامل والمرونة -هـ
 تطبيق اإلطار المرآزي بطريقة مرنة -1

سابات     2-160 ام الح زي لنظ ار المرآ إن اإلط
ه            رابط من حيث مفاهيم القومية إطار مت

بي  ه المحاس ضاح   . وهيكل م إي د ت وق
ام   ا ر نظ ف عناص ين مختل روابط ب ل

الحسابات القومية المتكاملة بهدف رصد       
ل ه مكتم سط ولكن شكل مب ه ب وال . هيكل

ة      ب أو أي رض أي ترتي ذا الع ي ه يعن
رار  ة أو تك نوية أو  (أولوي ع س صفة رب ب

. لتطبيق الحسابات القومية ) إلخ... سنوية  
ة   سابات القومي ع الح ي جم ات ف واألولوي

س صل بال سألة تت ياسة اإلحصائية؛ هي م
م    . (فال يمكن وضع توصيات عامة     د ت وق

صلة   ضاحات ذات ال ض اإلي ديم بع تق
صلة   ات المت ي الكتيب ة ف روف معين بظ

وع وال، ال   ). بالموض س المن ى نف وعل
ائج يجب  بي أن النت ل المحاس ي الهيك يعن
ذا         أن تعرض بنفس طريقة عرضها في ه

ره صل أو غي دان . الف د البل ار أح د يخت فق
شر الس داد ن سية ألع ة الرئي سلة الزمني ل

ط    ات فق سابات أو اإلجمالي ... بعض الح
 . إلخ
 

ويجب بوجه عام دراسة نظام الحسابات          2-161
ة       د  . القومية بطريقة منطقية ولكن مرن وق

ب   ف جوان ى مختل ز عل اوت الترآي يتف
ات   ا للمتطلب زي وفًق ار المرآ اإلط

ة،    . التحليلية وتوافر البيانات   صفة عام وب
تم الترآي د ي د ق ى أح ر عل شكل أآب ز ب

اء      ق انتق ن طري ر ع زاء دون آخ األج
تتبع       ي س صل الت ة الف ستوي عملي م
لتصنيف القطاعات المؤسسية والمجاالت 

 تتابع الحسابات  والمنتجات والمعامالت و  
تخدام    ...  ق اس ن طري ك ع خ، وذل إل
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ق  ن طري يم وع رق التقي ف ط مختل
زاء   دة أج ات لع ف األولوي تخدام مختل اس

سابات  ن الح رار م االت التك ف ح ومختل
ن   ائج وع ب النت ادة ترتي ق إع ن طري وع
ال بعض العناصر اإلضافية  ق إدخ طري

 . إلخ... 
 

ا    2-162 ًدا لم ضاًحا جي ر إي اع األس دم قط ويق
ق      ل متعم ديم تحلي ه لتق ن عمل يمك
شغيل   ة ت رية وطريق اع األس لألوض

ه  صاد بكامل ن  . االقت ن الممك وم
اع   صيلي للقط نهج تف طالع بم االض

ري، ف  ق   األس ن طري ام األول، ع ي المق
ات   ن القطاع ري ع اع األس صل القط ف
سي       ضمها التصنيف الرئي ي ي الفرعية الت
ثًال،    ز، م ة للتميي سابات القومي ام الح لنظ
تم       ذي ي صادي ال شاط االقت وع الن ين ن ب

ذه  ر رسمي(تنفي ع ) رسمي أم غي أو موق
رة   ي  (األس ضري أم ريف ستوي  ) ح أو م
ا، من الممكن ا    . المهارات ع   ثانًي لتكيف م

تتابع طريقة وصف األنشطة األسرية في      
فقد يستخدم مثًال، مفهوم دخل      . الحسابات

دخل    ن ال ستبعد م أن ت ائض ب رد الف الف
دم   ي تق ك العناصر الت صرف تل ل لل القاب
ى           ار لألسرة عل بشكل عيني والذي ال خي
آيفية صرف هذا الجزء من الدخل، ومن       
االت  صنيف المع تكمال ت ن اس الممك

رية ف    األس شأ لمختل ال المن ان مج  لبي
 .أنواع الدخل وما إلى ذلك

 
سابات   2-163 ام الح ة نظ ان مرون ذلك بي تم آ وي

القومية مع القطاع العام التي يتم توضيح        
ستويات      د م ة عن صفة نظامي ره ب عناص
عدة من التفصيل عند تصنيف القطاعات       

سية ب . المؤس ادة ترتي ن إع ن الممك وم
سابات      ع الح ام لجم اع الع ر القط  عناص

ة ي مجموع ه ف ام بكامل ن . القطاع الع وم
ل      سابات قب ذه الح ار ه ن إظه الممك
ات        تجميعها وبعد تجميعها لوصف العالق
القائمة بين القطاع العام والقطاع الخاص     

ام و  اع الع ين القط الموب ة الع ن  (بقي ع
طرق فصل المعامالت الخارجية للقطاع      

 ).العام
 

شرين  2-164 ادي والع ن الح صول م دم الف وتق
ى ال ر حت يالت أآث شرين تحل ع والع تاس

سابقة     ا تعرض    . تفصيًال عن األمثلة ال آم
ة    ضاحات الخاص صول اإلي ذه الف ه
زي   ار المرآ ة لإلط تخدامات المرن باالس
سية      ات الرئي بة القطاع ال محاس ي مج ف
ة   سابات الخارجي شكالت الح وم

 .واالقتصاد الغير رسمي
 

 إدخال مصفوفات المحاسبة االجتماعية -2

صفوفة الم 2-165 ة إن م بة االجتماعي حاس
)SAM (    سابات ام الح رض لنظ ي ع ه

ال     يح إدخ صفوفة تت كل م ي ش ة ف القومي
ة   يل الهام ن التفاص د م تفاد  . مزي د اس وق

ة   بة االجتماعي صفوفات المحاس شئو م من
ضوء   اء ال ي إلق ة ف ى اآلن من المرون حت
صل     ل ف اوف مث ات ومخ ى اهتمام عل
د   ين تولي رابط ب ان ال اع األسري لبي القط

دخل وا تهالكال صفوفة . الس وة م إن ق
ام   وة نظ ذلك ق ة، وآ بة االجتماعي المحاس
وع          ار ن الحسابات القومية، تأتي من اختي
ة     صل لدراس ات الف ن عملي ب م متناس

ة    شمل مصفوفة    . الموضوع ذو األهمي وت
ى   افة إل ة، باإلض بة االجتماعي المحاس
ن    د م ال مزي رن، إدخ ق الم التطبي

سم ب ي تت ة الت سويات المكثف  خصائصالت
راض    ة أغ ك لخدم ابع وذل ساب الت الح

ة  ة معين ول   . تحليلي شرح ح ن ال د م لمزي
بة       عرض المصفوفة ومصفوفات المحاس
صلين    ة الف ى مراجع ة، يرج االجتماعي

 . الثامن والعشرين والتاسع والعشرين
 

 إدخال الحسابات التابعة -3
وفي بعض الحاالت يكون العمل باإلطار    2-166

ان   ى وإن آ اف حت ر آ زي غي المرآ
ةبطريق ار . ة مرن ان اإلط و آ ى ل وحت

د      اهيم، فق ث المف ن حي ا م زي ثابًت المرآ
يل   ثقًال بالتفاص صير م ى  . ي افة إل باإلض

ع  ات م ارض بعض المتطلب د تتع ك، ق ذل
 . مفاهيم وترآيبة اإلطار المرآزي

 
وليس القصد من بعض أنواع التحليل هو        2-167

ن   ة ولك صادية بديل اهيم اقت تخدام مف اس
ة على مجال أو    القصد هو الترآيز ببساط   

صادي      سلوك االقت ن ال ين م ب مع جان
. واالجتماعي في سياق الحسابات القومية    

ان والوصف      و البي ك ه ن ذل دف م واله
ة في حسابات           بعمق أآبر للجوانب الخفي
طحًيا  ك س ل ذل زي أو فع ار المرآ اإلط

د     . فقط بدرجة محدودة   ال جي والسياحة مث
ك ى ذل ر . عل ن أن تظه ن الممك وم

ب المت تهالك   الجوان اج واس ددة إلنت ع
ي    سياحة ف صلة بال شطة المت األن
شطة  صيلية لألن صنيفات التف الت

ولكن المعامالت  . والمنتجات واألغراض 
ه    سياحة بوج ة بال راض المرتبط واألغ
االت  ي ح صل ف شكل منف ر ب خاص تظه

ط ل فق ف  . قالئ ضروري لوص ن ال وم
سابات  ار الح ي إط سياحة ف اس ال وقي

ين منه      ار ب سيم    : جي القومية االختي ا تق إم
العديد من العناصر في حسابات اإلطار          
ام    ى األرق صول عل زي للح المرآ
ال      عر إثق داد س سياحة وس ة لل المطلوب
سابات،   ن عناصر الح د م تالل العدي واخ
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ساحة       يح    . أو إيضاح إطار محدد لل ا يت آم
ن  د م اع العدي ذلك إتب ر آ نهج األخي الم
ات اإلضافية     اس اإلجمالي صنيفات وقي الت

ا          اقنفآاإل سياحة، وهو م ى ال  الوطني عل
قد يغطي االستهالك الوسيط واالستهالك      

 . النهائي
 

تم       2-168 ل، ي ن التحلي رى م واع أخ ي أن وف
ة   اهيم بديل ى مف ر عل شكل أآب ز ب . الترآي

اج          ر حد اإلنت د يتغي ال، ق بيل المث فعلى س
ن     عته، وم ق توس ن طري ة ع صفة عام ب
ذلك إدراج إنتاج أعضاء األسر للخدمات       

ة  ي المحلي ائي الخاص ف تهالآها النه الس
اج د اإلنت وم  . ح يع مفه تم توس ا ي وربم

ال    وين رأس الم ة وتك ول الثابت األص
ة      ق تغطي ن طري صلة ع ت ذي ال الثاب
شري    ال الب رة أو رأس الم سلع المعم . ال

ة  بة البيئي ي المحاس ذلك ف ن آ ن الممك وم
ة     وارد الطبيعي ين الم ات ب سجيل العالق ت

ة مختلفة عن واألنشطة االقتصادية بطريق 
ة        ة الترب دهور طبق د نضوب وت طريق قي

رى  ة األخ وارد الطبيعي ن  . أو الم تم م وي
ة    د العملي اهج رص ذه المن الل ه خ
ف     شكل مختل سها ب صادية نف االقت
ة      ة أو البديل ات المكمل . واحتساب اإلجمالي

ن    دد م ل ع ستفيد تحلي ن أن ي ن الممك وم
ة   ة االجتماعي ة آالحماي االت الهام المج

ستوعب      والصحة وا  لبيئة من بناء إطار لي
سابات  ي الح شمولة ف ر الم العناص
مني    ح أو ض شكل واض ة ب المرآزي

ة   ر التكميلي ى العناص افة إل واًء (إض س
ة ات مادي ة أو بكمي ت نقدي ا )آان ، وربم

ذلك ضاحية آ ة وعروض إي اهيم بديل . مف
ضاح    تم إي وال ي ع األح ي جمي ن ف ولك
اك     زي، وهن ار المرآ ع اإلط روابط م ال

تم إدخال         عدد من  شترآة وي  العناصر الم
صدفة         ك بال يس ذل أية مالمح معارضة ول
دة طرق            د الدراسة الواضحة لع وإنما بع

 . من دراسة الواقع
 

ويطلق مسمي الحسابات التابعة على تلك       2-169
ا ال   ع ولكنه ى م ي تتماش ات الت الترآيب

ع اإلطار المرآزي         ا م د  . تتكامل تماًم وق
لفصل تم وصفها بشكل أآثر تفصيًال في ا      

 . التاسع والعشرين
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 والتدفقات المخزونات: الفصل الثالث 
 والقواعد المحاسبية

 مقدمة - أ
ن   3-1 ام م و نظ ة ه سابات القومي ام الح نظ

اس  صميمه لقي م ت اتالحسابات ت  مخزون
ي تطرأ          رات الت صادية والتغي القيمة االقت
ة   شخص أو مجموع د ال ا ولتحدي عليه
انوني أو   ان الق خاص أو الكي األش

ا ة   االجتم ي القيم ب ف عي ذو المطال
صادية وم  . االقت صل مفه ذا الف اقش ه وين
ات دفقات  مخزون صادية والت ة االقت  القيم

ة    ي القيم رات ف س  التغي ي تعك الت
تم          ي ي بية الت االقتصادية والقواعد المحاس

د ال ى قي ا عل اتتطبيقه ة مخزون  الالزم
ي       ب ف ا مطال ي له راف الت د األط لتحدي

ي ت   صادية والت ة االقت اس القيم ق
اتبال دفقات  مخزون أثر بالت ي تت .   أو الت

خاص   ي األش راف ه ذه األط وه
ات  خاص والكيان ات األش ومجموع
ا    شار إليه ة الم ة أو االجتماعي القانوني

وقد تم وصفها آوحدات مؤسسية      . بالفعل
مها    م ض ة وت سابات القومي ام الح ي نظ ف
دافها  ا أله سية وفًق ات مؤس ي قطاع ف

لوآه    ا وس صادية ووظائفه . ااالقت
وع  ي موض ات ه دات والقطاع والوح

 . الفصل الرابع
 

ل ال 3-2 اتوتعم ة   مخزون اس القيم ى قي  عل
وتعمل  . االقتصادية في فترة زمنية معينة    

ة           رات في القيم اس التغي التدفقات على قي
ة   رة زمني دار فت ى م صادية عل . االقت

ر ال اتوتظه ات مخزون ي الميزاني  ف
صلة    داول ذات ال ة والج ع  (العمومي و م

دول ا دخالت ج ياق للم ي س تخدام ف -س
سبة ل  ات بالن اتالمخرج ةمخزون ).  معين

سابات   ع الح ي جمي دفقات ف ر الت وتظه
سابات     ام الح ن نظ رى م داول األخ والج

ة ي  . القومي دفقات ف ساب الت ون ح ويتك
سبة     سابات بالن ة للح سلة الكامل السل
سابات  ن الح سية م ات المؤس للقطاع
دخل   اج وال اول اإلنت ي تتن ة، الت الجاري

راآم،       و استخدام الدخل، ومن حسابات الت
زانيتين           ين مي رات ب ع التغي التي تبين جمي

 .عموميتين
 

وللحصول على نظام متكامل ومترابط، فإنه   3-3
ة   دفقات القيم د الت ب أن ترص يج

اييس ال ين مق صادية ب اتاالقت ي مخزون  ف
ين رتين زمنيت شرط األول . فت ذا فال ول

بية هو التعريف        لتحديد األعراف المحاس
دفقات  لمحدد لما نعنيه ب   ا . المخزونات والت

وعندما يتم ذلك، تظهر الحاجة إلى تحديد       

رات  د التغي أنها تحدي ن ش ي م د الت القواع
صادية في نظام محاسبي           في القيمة االقت

ويتم تحديد القواعد بغرض ضمان أن   . ما
نظام الحسابات القومية مترابط من حيث       

 . القيمة والوقت والقيد والتصنيف
 

 مخزونات والتدفقاتال -1
اتال 3-4 ي مخزون وأ  ه ازة  تب ي أو حي ز ف مرآ

 .األصول أو الخصوم في فترة زمنية ما
ات ويسجل نظام الحسابات القومية ال      مخزون

في الحسابات، وعادة ما يشار إليها بوصفها     
ا         ا فيم الميزانيات العمومية، التي يتم تجميعه

ولكن  . يتصل ببداية ونهاية الفترة المحاسبية    
فهي تنشأ عن    :  تتصل بالتدفقات  وناتمخزال

دفقات    سابقة والت امالت ال ات المع تراآم
ي  دفقات ف امالت والت ر بالمع األخرى وتتغي

سلة       . أثناء الفترة  وهي تنشأ في الواقع من سل
رات         من القيود والسحوبات، مع بعض التغي
ت      ي وق ة ف ة الناتج ي القيم م أو ف ي الحج ف

 . حيازة أصل أو خصم ما
 

د األ 3-5 ي إن أح ة الت زن القيم و مخ ول ه ص
ي   د الت ن الفوائ سلة م دة أو سل ل فائ تمث
تتراآم لترحيل القيمة من فترة محاسبية       

ة أو      .إلى أخرى   د تكون األصول مالي  وق
وهناك بالنسبة لمعظم األصول المالية     . ال

ة[خصوم  اظرة] مالي شأ الخصم . من وين
دات  زم إحدى الوح دما تلت دين(عن ، )الم

ة، ة أو بموجب ظروف معين ديم دفع  بتق
سلسلة من المدفوعات إلى وحدة أخرى        

من هذا ) ب( وقد ورد في القسم ).الدائن(
اهيم        ات والمف الفصل إيضاح لهذه التعريف
التي تتضمنها إضافة إلى نماذج األصول   

 . والخصوم في نظام الحسابات القومية
 

 تحول  إنشاء أوتعكس التدفقات االقتصادية    3-6
ل أو  ادل أو تحوي ة أو تب ي القيم تالش

ر في           ى تغي االقتصادية؛ فهي تنطوي عل
صوم  ول وخ ة أص ة قيم م أو ترآيب حج

ا دة مؤسسية م دفقات .وح ث أن الت  وحي
ا     صاد فله وع االقت س تن صادية تعك االقت
ضرائب   األجور وال ة، آ ائع خاص طب

خ، من    ... والفائدة وتدفقات رأس المال      إل
ول     ر أص ة تغي سجل طريق أنها أن ت ش

 . وخصوم وحدة ما
 

امالت    3-7 صادية من مع دفقات االقت وتتكون الت
رى  دفقات أخ د   . وت ي أح ة ه والمعامل

ين     ل ب صادية، أي تفاع دفقات االقت الت
الوحدات المؤسسية باالتفاق المتبادل أو     
سية      دات المؤس دى الوح ل إح ل داخ فع
ة      ن الناحي د م ن المفي ون م ث يك بحي
ة    فها معامل ا بوص ة معاملته التحليلي

ا   ك غالًب ون ذل ل ويك دة تعم  ألن الوح
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ين صفتين مختلفت د .ب ة أح أثر قيم د تت  وق
دفقات    صوم بالت ول أو الخ األص
ات     ستوفي متطلب ي ال ت صادية الت االقت

امالت  دى المع ل   . إح م وصف مث د ت وق
دفقات بوصفها       دفقات أخرى   "هذه الت ". ت

ي    رات ف ي التغي رى ه دفقات األخ والت
شأ     ي ال تن صوم الت ول والخ ة األص قيم

ك الخسائر       . تعن المعامال  ة ذل ومن أمثل
رات  ر تغي وارث وأث ن الك ة ع الناجم

 . األسعار على قيمة األصول والخصوم
 

دفقات     3-8 واع الت ف أن اش لمختل اك نق وهن
سم    ي الق صادية ف ذا  ) ج(االقت ن ه م

 . الفصل
 

  الموازنةمخزوناتال -2
تم ضم التدفقات االقتصادية مًعا حيث تكون         3-9

دفقات الخارجة  ق عل(الت د يطل ي ق ا الت يه
تخدامات أو    ة أو االس ود المدين القي

ول  ي األص رات ف ب  ) التغي ى الجان عل
ة   دفقات الداخل ون الت ير وتك ود (األس القي

ي    رات ف وارد أو التغي ة أو الم الدائن
ة      ى الجانب    ) الخصوم أو صافي القيم عل

ن ة  و. األيم و ترآيب وازن ه د الم البن
محاسبية يتم الحصول عليها عن طريق        

ة اإلجم    ى أحد        طرح القيم ود عل ة للقي الي
لموارد أو التغيرات في     (جانبي الحساب   

صوم ود    ) الخ ة للقي ة اإلجمالي ن القيم م
ر    ب اآلخ ى الجان تخدامات أو (عل االس
وال يمكن قياسه     ). التغيرات في األصول  

و   سابات؛ فه ي الح ود ف ن القي زل ع بمع
د   ق القواع س تطبي شتق يعك د م آقي
ى  ود الخاصة عل ة للقي بية العام  المحاس

ساب انبي الح د  .ج ًضا بن د أي ا يوج  آم
ث يعرف   ة حي ة العمومي وازن للميزاني م
فه     صوم بوص ول والخ ين األص رق ب الف

 .صافي القيمة
 

ل  3-10 ا تنق شاؤها ألنه تم إن ة ي ود الموازن والبن
ة صادية الهام ات االقت د . المعلوم والعدي

ام      ي نظ سية ف ات الرئي ن اإلجمالي م
الي     ك إجم ي ذل ا ف ة بم سابات القومي الح
ود     ع آبن ي الواق شأ ف ي ين اتج المحل الن

ة      . موازنة وقد تمت مناقشة البنود الموازن
 ). د(في القسم 

 
  في حساباتالمخزونات والتدفقاتتصنيف  -3

ام      3-11 ي نظ داول ف سابات والج وى الح تح
صل  ات تت ة معلوم سابات القومي الح
باألعمال أو األحداث االقتصادية التي تتم 

ر    ة وأث ة معين رة زمني الل فت ي خ ذه ف  ه
ود األصول والخصوم   ى بن داث عل األح

 . في بداية ونهاية الفترة
 

ي   3-12 ود ف دفقات والبن صنيف الت تم ت وي
مجموعات وفًقا للتصنيف الهرمي لنظام      
ق    ي الملح ين ف ة، والمب سابات القومي الح

م  امالت ). 1(رق صنيف المع ولت
ى    اوين عل رى خمس عن دفقات األخ والت

امالت      اول المع  في   المستوى األعلى وتتن
ة     ين آيفي ي تب امالت الت ات والمع المنتج
ام     ي نظ ه ف ادة توزيع دخل وإع ع ال توزي
ي    امالت ف ة والمع سابات القومي الح

ة و ر منَتج ة األصول الغي األصول المالي
صوم رى والخ ات األخ ود التراآم .  وقي

سابات   ي ح ي ف سل الهرم ين التسل د يب وق
وع     ة ون وع المعامل ن ن ًال م راآم آ الت

 . ق عليهاألصل التي تنطب
 

سابات      3-13 ي ح ود ف دفقات والبن د الت تم قي وي
ي  م ف ة ومن ث الوحدات المؤسسية المعني
ك     ضمها تل ي ت ات الت سابات القطاع ح

سية دات المؤس دات . الوح والوح
وع   ي موض ات ه سية والقطاع المؤس

ع  صل الراب دفقات   . الف ال الت تم إدخ وي
والقيود بوجه عام في حسابات الوحدات         

و آانت تملك السلع    المؤسسية التي تملك أ   
سابات     ي ح ة أو ف ول المعني واألص
تالم  سليم أو اس ت بت ي قام دات الت الوح
ي  دات الت سابات الوح ي ح دمات أو ف الخ
ستخدمهما         ال أو ت توفر العمالة ورأس الم

اج  ي اإلنت ر  . ف راض، تعتب بعض األغ ول
اج   ي اإلنت شارآة ف سية الم دة المؤس الوح
تم   د ي سة، وق ن مؤس ر م سة أو أآث آمؤس

ن  ت ات م ي مجموع سات ف صنيف المؤس
شاط  االت الن ف   . مج م تعري د ت وق

شاط    االت الن سات ومج صنيف المؤس وت
 . في الفصل الخامس

 
 القواعد المحاسبية -4

ود في الحسابات من              3-14 ع القي اس جمي يجب قي
ي  ي تنبن ذا فالعناصر الت ود، ول حيث النق
ث    ن حي اس م ب أن تق ود يج ا القي منه

ود و . النق االت، تك ض الح ي بع ن وف
ي     ا ه ل إليه م التوص ي ت الغ الت المب
شكل جزًء من            ي ت ة الت المدفوعات الفعلي
ود، وفي            ى النق ي تنطوي عل التدفقات الت
دت            ي قي الغ الت حاالت أخرى يتكون المب
يم  ى الق الرجوع إل ديرها ب م تق ي ت هي الت

ة ة الفعلي دة  . النقدي ود وح إن النق ذا ف ول
ع     د جمي ا قي تم به ي ي ساب الت الح

 . التدفقاتالمخزونات و
 

ت       3-15 اء أي وق تم انتق د ي دأ، ق ث المب ن حي وم
بية   رة المحاس فه الفت صرم بوص . من

والفترات بالغة القصر لها عيب وهو أن          
ل  أثر بالعوام صائية تت ات اإلح البيان
المطابقة، بينما الفترات الطويلة ال تصف      
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ي     ستمر ف ي ت رات الت اءة التغي بكف
صاد ار   . االقت ادي اآلث ن تف ن الممك وم

رة  المو ل الفت ق جع ن طري مية ع س
ن   ة م ي دورة آامل بية تغط المحاس
ام   ررة بانتظ صادية المتك واهر االقت . الظ

ة    بة التجاري م المحاس شير معظ وت
ة     نوات آامل ى س ة إل ه . والحكومي وبوج

وين   ع تك ب م ا يتناس ضل م ام، أف ع
مجموعة آاملة من الحسابات القومية هو     
اع            ة أو أرب سنة المالي ويم أو ال  أي من التق

 . السنة
 

ل    3-16 ة آام سابات القومي ام الح ي نظ ويغط
سنى         ي يت ة الت النشاط االقتصادي بالطريق
سبة    سابات بالن تقاق الح ا اش ن خالله م
للمجموعات أو الوحدات آل على حدة أو       

صاد    ذلك،    . جميع وحدات االقت سماح ب ولل
ا     ق فيم بية التواف د المحاس ضمن القواع ت
ع          يم وتوقيت وتصنيف وتجمي يتصل بتقي

وقد وردت هذه القواعد    . دفقات والبنود الت
شة      ياق لمناق وفير س ي لت ا يل از فيم بإيج

ة  دفقات طبيع ات والت ود المخزون  والبن
 ). د(و) ج(و) ب(الموازنة في األقسام 

شكل     - أ ود ب دفقات والبن د الت ب قي ويج
ا صل بقيمته ا يت ت فيم ود . ثاب والقي

سوق         أي (تكون بالقيمة الحالية في ال
ق علي غ المتف رفينالمبل ين ط أو ) ه ب
وقد يتطلب األمر     . بأقرب ما يعادلها  

دفق          سوقية لتغطي الت ة ال تعديل القيم
ام    ي نظ ه ف م تعريف ا ت د آم أو البن
ه    ر عن م التعبي ة وت سابات القومي الح
بالشكل المالئم إذا ما افترضنا طبيعة 
صل     ا يت د فيم دفق أو البن الت
ات   ى المنتج دعم عل ضرائب وال بال

 .هوامش التجاريةوتكاليف النقل وال
شكل    - ب ود ب دفقات والبن د الت ب قي يج

ا   صل بتوقيته ا يت ت فيم د . ثاب وتقي
رة        التدفقات لحظة االستحقاق في الفت

بية  ة  (المحاس شأة القيم ة ن أي لحظ
ا أو   ا أو تغيره صادية أو تحوله االقت

ود     ). تحويلها أو تالشيها   د البن ويتم قي
في اللحظة التي يتصل بها الحساب،       

رة       ويكون ذلك ف   ة الفت ي بداية أو نهاي
 .المحاسبية

ة     - ج ود الفردي دفقات والبن د الت ب قي يج
صنيفها،    صل بت ا يت ت فيم شكل ثاب ب
صنيف   ات ت صل بفئ ا يت واًء فيم س
فها   امالت بوص ائمين بالمع الق

ات  ة(قطاع ات فرعي أو ) أو قطاع
 . مجاالت للنشاط

ز           - د د، يجب التميي وبناًء على سمة القي
وارد واالستخدامات    ين الم ين ب أو ب

ي معرض . األصول والخصوم وف
ون   ات، يك ى مجموع صنيف إل الت

َضا  صافي غام ى ال ل إل التوص
صح   ا ال نن ود ولكنن دة بن سبة لع بالن

 . التوحيدب
 

ام     3-17 ي لنظ بي األساس ار المحاس إن اإلط
بة        الحسابات القومية هو إطار من المحاس

شأ          . الرباعية ا ين ة م ك أن معامل ويعني ذل
رف م   ل ط دين لك ا قي اعنه . ن طرفيه

دة   ل وح ي آ ي ف ق رأس اك تواف وهن
وع  دتين لكل ن ين آل وح ي ب ق أفق وتواف

ود  واع القي ن أن ادئ   . م رح مب م ش د ت وق
ر  شكل أمث ود ب ة القي بة رباعي المحاس

 . من هذا الفصل) هـ(تفصيًال في القيم 
 

  والقواعد المحاسبيةالمخزونات والتدفقات
 مخزوناتال - ب
ي من          3-18 األصول  تتصل البنود بالمستوي الكل

أو الخصوم في اقتصاد ما في فترة زمنية     
في منهجية ميزان المدفوعات، يشار . (ما

ز    فها مراآ ود بوص ستويات البن ى م ). إل
ومن الضروري لمناقشة البنود أن نعرف 
ذه    د ه صوم، وتعتم ول والخ األص
ومي   ى مفه م عل شكل حاس ات ب التعريف

ات    . الفائدة والملكية  وعندما تكون التعريف
تم التطرق إلى طريقة تصنيف     واضحة، ي 

ات       األصول والخصوم في إحدى الميزاني
العمومية إضافة إلى الطريقة التي تخرج       

 . بها البنود من الميزانية العمومية
 

 الفوائد -1
ويصف جوهر نظام الحسابات القومية آيف       3-19

ال    ة ورأس الم تخدام العمال تم اس ي
ك األرض   ي ذل ا ف ة بم وارد الطبيعي والم

سلع   اج ال دماتإلنت ذه  . والخ ستخدم ه وت
صادية         شطة اقت ة أن السلع والخدمات لثالث
ة   ي نظام الحسابات القومي ا ف معترف به
راآم    تهالك والت اج واالس ي اإلنت . وه

دل        ا ي ا م صادية بأنه دة االقت وتعرف الفائ
شأ عن   ة تن ة إيجابي سب أو منفع ى مك عل

التين     . أحد األعمال  ين ح . وتعني مقارنة ب
ضاح ذل   ن إي ن الممك ام  وم ي نظ ك ف

د      ر الفوائ ث تعتب ة بحي سابات القومي الح
دمات  ديم الخ ل تق ضات مقاب آتعوي
سبة         ال بالن آتعويضات العمالة ورأس الم
ي    ستخدمة ف ائل الم اج والوس لإلنت
اج  سلع والخدمات لإلنت ى ال الحصول عل
ة         رة الحالي واالستهالك أو التراآم في الفت

 . أو الفترات المستقبلية
 

ون 3-20 ا تك ا م سلع وأحياًن ي ال ة ف دة الفوري  الفائ
اج    ل اإلنت رة مث دمات مباش والخ
لالستهالك الخاص أو األجور والرواتب      

وتكون إحدى الفوائد في األغلب       . العينية
ادل     يط للتب كل وس ي ش م ف ود(األع ) النق



 نظام الحسابات القومية
 

109 

ب  األجور والروات و  . آ تهالك ه واالس
د            نشاط يتم في الفترة الحالية فقط ولكن ق

اب         د س ه من فوائ ا ينطوي    . قةيتم تمويل آم
د      ى فوائ راآم عل اج والت ن اإلنت ل م آ

ستقبلية   رات م ة لفت ه   . مؤجل م فإن ن ث وم
يح      ي تت ائل الت راف بالوس ب االعت يج
ي     بية إل رة محاس ن فت د م ال الفوائ انتق

رى ول . أخ كل األص ك ش ذ تل وتتخ
د         والخصوم حيث يتم تحويل إحدى الفوائ
في فترة ما إلى فائدة في فترة مستقبلية أو         

ر تم   . أآث د ي وال، ق س المن ى نف وعل
دمات، أو    سلع والخ ى ال صول عل الح
صيص  ق تخ ن طري ة، ع د الحالي الفوائ

 . فوائد مستقبلية في شكل خصوم مالية
 

 الملكية -2
ة              3-21 وعين من الملكي ين ن ز ب من الممكن التميي

ة    ة والملكي ة القانوني ا الملكي وهم
ات       . االقتصادية انوني لكيان ك الق إن المال

دما سلع والخ ة آال وارد الطبيعي ت والم
ة والخصوم    و  هو الوحدة     األصول المالي

ستمر        المؤسسية التي يحق لها قانوًنا وت
د     ة بالفوائ ي المطالب انون ف ب الق بموج

 . المرتبطة بتلك الكيانات
 

وقد تطالب الحكومة أحياًنا بالملكية القانونية       3-22
ع آكل        . إلحدى الكيانات نيابة عن المجتم

راف    وال يتم في الحسابات ال       ة االعت قومي
واًء  ة س ة قانوني ه ملكي ست ل ان لي أي آي ب

 . بصفة منفردة أو جماعية
 

تهالك  3-23 اج واالس ال اإلنت وي أعم وتنط
ن    ة م ات متفاوت ى درج راآم عل والت

اطر ى  . المخ رف عل ن التع ن الممك وم
اطر ن المخ سيين م وعين رئي ا . ن أولهم

اج  ى اإلنت شير إل اطر  . ي ذه المخ شأ ه وتن
دم الت   ه ع سبب أوج ى   ب ب عل د آالطل أآ

سبب       ا وب م إنتاجه ى ت السلع والخدمات مت
ام    ه ع صاد بوج ي االقت ورات ف التط
د    ى الفوائ ؤثر عل ذي ي ي ال ور الفن والتط
وارد     ال والم ن رأس الم ي م ي تجن الت

ة ن    . الطبيعي د م ك أن الفوائ ة ذل ونتيج
ة    ة والعمال وارد الطبيعي ال والم رأس الم
في شكل فائض تشغيل ومن التوظيف ال         

ا        يم كن التنبؤ بها بشكل آامل مقدًما ولكنه
 . تنطوي على درجة نم المخاطر

 
ى       3-24 اطر إل ن المخ اني م وع الث شير الن وي

رات     ين الفت ة ب د المنتقل ات والفوائ العملي
وتنشأ عن عدم التأآد فيما يتصل      . الزمنية

ستقبلية، وهو          رات م بأسعار الفائدة في فت
سبي     ى األداء الن دوره عل ؤثر ب ا ي م

 . أنواع الفوائدلمختلف 
 

اذ      3-25 صادية باتخ ر االقت وم العناص دما تق وعن
ه          راآم فإن قرارات حول االستهالك أو الت
زات  ن المي وين رأي ع ا تك ين عليه يتع
ى سلع           ا إل النسبية للفوائد التي يتم تحويله
وخدمات في الفترة الحالية مقابل التحويل     

ة     رة الحق شاط        . في فت م ينطوي الن ومن ث
ه   د ومخاطر      االقتصادي بكامل ى فوائ .  عل

رات  ين الفت د ب ال الفوائ وي انتق وينط
اطر      ال المخ ى انتق ة عل ة ال محال الزمني

ًضا دة . أي د العناصر فائ ار أح ا يخت وربم
ي     ر ف شكل أآب دة ب ا مؤآ ل ولكنه أق
المستقبل دون فائدة قد تكون أعلى ولكنها       

ًدا  ل تأآي و     . أق ام ه ذا المق ي ه م ف واأله
ى   عندما يقوم أحد العناصر ب     المقايضة عل

ل    اج مقاب رتبط باإلنت اطر ت د ومخ فوائ
رتبط ب  اطر ت د ومخ ة فوائ األصول المالي

 . والخصوم
 

سلع    3-26 ات آال صادي للكيان ك االقت والمال
ة و      وارد الطبيعي األصول  والخدمات والم

 هو الوحدة المؤسسية     المالية والخصوم 
د     ة بالفوائ ا المطالب ق له ي يح الت

ان    ك الكي تخدام ذل ة باس  ذي المرتبط
تم       صادي ي شاط اقت سار ن ي م صلة ف ال
ة   اطر المرتبط ول المخ ب قب أداؤه بموج

 . بذلك النشاط
 

صادي    3-27 ك اقت انوني ومال ك ق ان مال ل آي ولك
ون     وال يك ن األح د م ي العدي ه ف م أن رغ
المالك االقتصادي والمالك القانوني ألحد      

ًدا ات واح ر  . الكيان ون األم دما ال يك وعن
انون   ك الق ون المال ذلك، يك ل  آ د نق ي ق

وي    ي ينط اطر الت ن المخ سئولية ع الم
شطة    د األن ي أح ان ف تخدام الكي ا اس عليه
ع      صادي م ك االقت ى المال صادية إل االقت

شاط ذلك الن ة ب د المرتبط ي . الفوائ وف
المقابل يقبل المالك القانوني حزمة أخرى 
ك    ن المال د م اطر والفوائ ن المخ م

صادي ر  . االقت ستخدم تعبي دما ي وعن
ة" ك"أو " الملكي ام " المال ي نظ ف

ون      ام ويك ه ع ة بوج سابات القومي الح
ك    ن المال ف ع انوني مختل ك الق المال
ظ   ارة اللف م إش إن يجب فه صادي، ف االقت

صادي   ك االقت ه المال ى أن اقش . عل وين
سابع الجزء الخامس من الفصل         عشر   ال

راخيص  ارات  والت ود واإلج ن العق ع
ك    ون المال ي يك االت الت ن الح دًدا م ع

انو ك الق ن المال ا ع ا مختلًف ني فيه
 .االقتصادي

 
ة     3-28 ة القانوني ة بالملكي ب الحكوم دما تكال وعن

ه            ع بكامل ة عن المجتم ات نياب ألحد الكيان
ة     ة نياب ستحق للحكوم ًضا ت د أي إن الفوائ ف

ة       . عن المجتمع آكل   إن الحكوم م ف ومن ث
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انوني          ك الق ك االقتصادي والمال هي المال
 .لمثل هذا الكيان

 
ادر أ 3-29 ي تنطوي ومن الن د الت ن تتحول الفوائ

ك  ن مال صوم م ول والخ ا األص عليه
نفس   صادي ب ك اقت ى مال انوني إل ق
الوضع، فهي عادة ما تستحيل إلى أشكال       

 عن األصول المالية والخصومأخرى من 
ل      ة تتحم سة مالي اطة مؤس ق وس طري
د    سب بعض الفوائ اطر وتكت بعض المخ

 . مع نقل الرصيد إلى وحدات أخرى
 

  األصولتعريف أحد -3
الي         3-30 : ومن ما سبق تعريف أحد األصول آالت

ل     ة يمث زون للقيم و مخ ول ه د األص أح
فائدة أو سلسلة من الفوائد التي تستحق       
ازة أو  ق حي صادي عن طري ك االقت للمال
رة    دى فت ى م ات عل د الكيان تخدام أح اس

ة ة من . زمني ل القيم وهو وسيلة لترحي
 .فترة محاسبية إلي أخرى

 
ي نظ  3-31 ل األصول ف ة وآ سابات القومي ام الح

صادية   ول اقت ي أص ل  . ه واص مث إن خ
ا           شائع وصفها أحياًن ارة ال السمعة أو المه
في التعبيرات الرسمية بوصفها أصًال، ال      
ام  ي نظ ف ف ذا الوص ا به رف به يعت
صادية          ا ليست اقت ة ألنه الحسابات القومي
ل  ي ظ وف ف المعني الموص ا ب بطبيعته

 . الملكية
 

 ماألصول المالية والخصو -4
ومن اآلليات الهامة في االقتصاد هو الجهاز        3-32

دات     دى الوح ه إح ن طريق وم ع ذي تق ال
ن      ة م ة معين ادل مجموع صادية بتب االقت

ر     صادية أخ دة اقت ع وح د م تم . الفوائ وي
دفوعات   ق الم ن طري د ع ادل الفوائ . تب

ة           ة المالي سنى تعريف المطالب ومن هنا يت
صوم  د الخ م أح ن ث اك . وم ست هن ولي

ر مال    ا في نظام          أصول غي ة معترف به ي
شير مصطلح          ه ي ة وعلي الحسابات القومي
الي  صم م ى خ ضرورة إل صم بال الخ

 . بطبيعته
 

دى   3-33 وم إح دما تق صوم عن د الخ شأ أح وين
دات  دين(الوح روف   )الم ل ظ ي ظ ، ف

ن    سلة م ة أو سل ديم دفع ة، بتق معين
رى   دة أخ ى وح دفوعات إل دائن(الم  ).ال

د     شأة أح يوًعا لن ر ش رف األآث والظ
ص ذي   الخ ا وال زم قانوًن د المل و العق وم ه

يحدد الشروط واألحكام التي يتم بموجبها      
دفوعات (سداد الدفعة    دفع     )الم ، ويكون ال

 . وفًقا للعقد غير مشروط
 

د الخصوم    3-34 شأ أح د ين ك، ق ى ذل باإلضافة إل
ذلك عن           ليس فقط بموجب عقد بل ينشأ آ
يس    ا ول ة المكث ومعترف به ادة طويل ع

ضها سهل رف ن ال ي. م االت، وف ذه الح  ه
يكون للدائن توقعات قانونية بالسداد رغم   

ا     زم قانوًن د مل ى عق ار إل ق  . االفتق ويطل
ذه الخصوم مسمي الخصوم            ل ه على مث

 . الضمنية
 

وعندما يتواجد أي من هذين النوعين من         3-35
دائن           ة لل ة مالي ل بمطالب الخصوم فإنه يقاب

دين د الم ي . ض ة ه ة المالي والمطالب
سلة ا ة أو سل ة األداء الدفع دفعات واجب ل

د    روط أح دائن بموجب ش دين لل ن الم م
صوم شروطة   . الخ ر م ات غي والمطالب

ك،      . مثلها مثل الخصوم    ى ذل باإلضافة إل
دائن  ي ال ة تعط ة مالي د مطالب د تتواج ق
ا       سداد بينم دين بال ة الم ي مطالب ق ف الح
ر     دين غي ل الم ن قب سداد م ون ال يك
إن      سداد، ف ه ال ب من شروًطا، إن طل م

ب ب الطل ن جان ديرًيا م ون تق سه يك  نف
 . الدائن

 
ع   3-36 ن جمي ة م ول المالي ون األص وتتك

وق   هم وحق ة واألس ات المالي المطالب
ا إضافة  ي مؤسسة م ة األخرى ف الملكي
ا الجهات       ذهب التي تمتلكه إلي سبائك ال

اطي     ذهب    . النقدية آأصل احتي بائك ال وس
ل  ة آأص ات النقدي ا الجه ي تمتلكه الت

ا أصل مالي حتى    احتياطي تعامل بوصفه  
ة       ي مطالب ق ف ا الح ن لمالآه م يك وإن ل

وتعامل األسهم   . وحدات محددة أخرى به   
ن  م تك و ل ى ول ة حت بوصفها أصول مالي
الك    ا الم ي يحوزه ة الت ة المالي المطالب
دي ثابت أو سابق            غ نق على المؤسسة مبل

 .التحديد
 

ستوي األول   -5 صنيف الم ول وت د األص ح
 لألصول

ات الت 3-37 ع الكيان ستوفي تعريف إن جمي ي ت
ي   شمولة ف اله م وارد أع د األصول ال أح
ام الحسابات  ي نظ وارد ف حد األصول ال

ة هي        . القومية واألصول التي ليست مالي
ر  . أصول غير مالية   وتنقسم األصول الغي

ة   ول المنَتج ى األص ذلك إل ة آ مالي
 . واألصول الغير المنَتجة

 
ن   3-38 ا م ل مخزًن ول تمث ًرا ألن األص ونظ

ة      الفوائد الم  ستقبلية، فإنه من الممكن للقيم
ول   ع األص ل جمي ة أن تمث ل . النقدي وتمث

الي   سوق إلجم ة نظر ال ة وجه ذه القيم ه
ل ا األص ي يمثله د الت دما ال . الفوائ وعن

ة فيجب   سوقي للقيم رأي ال ذا ال وافر ه يت
رى ائل أخ ديره بوس شة . تق اك مناق وهن
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ذا الموضوع في الفصل الحادي            حول ه
 . عشر

 
ول الغ 3-39 ي ال    واألص دة الت ة الوحي ر مالي ي

ك           يشملها حد األصول القتصاد ما هي تل
ي    ين ف الك المقيم ول ذات الم األص

وارد         . االقتصاد ة معظم الم ولكن في حال
ر  ت الغي ال الثاب ة ورأس الم الطبيعي
صاد        منقول، والذي ال يمكنه مغادرة االقت
ة  دة مقيم شأ وح ه تن ة، فإن ادرة مادي مغ

ك اال ان المال ا إذا آ دة نظرًي صادي وح قت
ة   ة الفني ن الناحي ة م ر مقيم ذه . غي وبه

صلة    ول ذات ال صبح األص ة، ت الطريق
الك    ول ذات الم ي األص ل ه بالفع
االقتصاديين المقيمين ومن ثم يشملها حد       
ة        ة العمومي . األصول وتدرج في الميزاني

ة األصول        وتستبعد من الميزانية العمومي
ا في غير المالية المنقولة التي تتواجد مادًي

دات    ا وح ن تملكه صاديات ولك د االقت أح
ة         غير مقيمة؛ أما تلك األصول العير مادي

ي   ا ف دة مادًي ة المتواج المالمنقول ة الع  بقي
ولكنها مملوآة لوحدات مقيمة فإنها تدرج   

ول د األص ي ح ال، . ف بيل المث ى س فعل
ران           ى شرآة طي الطائرات التي تنتمي إل

ون أصوًال لالقت   ا تك ا م ة دائًم صاد محلي
ان      ن مك ر ع صرف  النظ ي ب المحل

 . تواجدها في العالم
 

 الخصوم والمخصصات الطارئة
) 33-3(والخصم، وفق تعريفه في الفقرة  3-40

دما يكون            ر مشروط عن أعاله، يكون غي
ين        العقد المنشئ لذلك الخصم متفًقا عليه ب

رفين ال الط ن  . آ صم ع شأ الخ م ين وإن ل
ث عقد قانوني بل بحكم العادة طويلة المك       

فه    ه بوص شار إلي ا، في رف به والمعت
منًيا  صًما ض ض   . خ وي بع د تنط وق

شترط    نيالخصوم على عقد قانو     ولكنها ت
ة أو   ديم دفع رفين بتق د الط زم أح أن يلت
سلسلة من المدفوعات لوحدة أخرى فقط         

ا  ددة بعينه وال مح ادت أح ق . إن س ويطل
صوم   سمي الخ صوم م ذه الخ ى ه عل

ة ام   . الطارئ شمل نظ ام، ي ه ع  وبوج
صوم  ة الخ سابات القومي ة(الح ) القانوني

صوم     يس الخ ضمنية ول صوم ال والخ
ة سبة   . الطارئ تم بالن تثناءات ت اك اس وهن

دد   ث أن ع ة حي ضمانات المعياري لل
ذي       دد ال ك الع و ذل شابهة ه مانات م ض
سبة       ي لن صم فعل شوء خ ى ن ؤدي إل ي
ك  تدعاؤها، وذل ل اس ضمانات المحتم ال

ى حد            ة على الرغم من أن آل ضمان عل
 . ينطوي على خصم طارئ

 
سات   3-41 دى المؤس وم إح ن أن تق ن الممك وم

ر      داث غي ة أح دة لتغطي ب أرص بتجني

ن    سداد م ي ال أخر ف ة ت ة أو لتغطي متوقع
ل     . جانب عمالئها  ومن الممكن وصف مث

ذه     . هذه النقود آمخصصات    وال تعامل ه
المخصصات بوصفها خصوًما في نظام       
ست موضوع  ا لي ة ألنه الحسابات القومي

و ة أو ن ود أو الخصوم القانوني ن العق ع م
صلة بالخصم      ورغم أن   . الضمنية ذات ال

بيل       ى س وم عل د تق ة ق سات المالي المؤس
ة بانتظام،         ديون المعدوم المثال بشطب ال
ار    م اعتب ن المالئ ون م ن يك فل
ذلك    ا ل م تجنيبه ي ت صات الت المخص

ين   وًال للمقترض رض أص ى إن . الغ وحت
ا في        أغراض   آان هناك احتمال لتوظيفه

معينة، فإن المبالغ المحددة آمخصصات       
سة      ة المؤس افي قيم ن ص زًء م ل ج . تظ

د    ي تحدي صات ه ك فالمخص ى ذل وعل
تخدام     ن اس ن الممك ي م راض الت األغ
ات      ن فئ ا م ة م ا دون فئ دة له األرص

صوم   ة والخ ول المالي ن   األص ي وم  ف
 . ذاتها

 
ة    -6 ن الميزاني ول م روج األص ول وخ دخ

 العمومية
ع األص  3-42 ر جمي ة تظه ي الميزاني ول ف

والمستوي األول من   . العمومية لالقتصاد 
ة         تصنيف األصول أمر مهم بما أن العملي
ول     روج األص دخول وخ ستخدم ل ي ت الت
سبة      ف بالن ة تختل ة العمومي ن الميزاني م

 . لثالثة أنواع من األصول
 

ة     3-43 ة والمنَتج ر مالي ول الغي شأ األص وتن
فها    ة أو بوص ة اإلنتاجي ل العملي بفع

ك . ورادات ن ذل تثناءين م اك اس . وهن
ة  درج آأصول منَتج ة ت ار التاريخي واآلث
رة      ذ فت شأت من د أن ون ق د تك ه ق م أن رغ
سابات   ود الح سبق وج ة ت طويل

شكل عرضي      . االقتصادية ومن الممكن ب
رى      رة أخ ار م د اآلث راف بأح االعت
د    دخل ح م ي ن ث ة وم فه ذا قيم بوص
الل    ن خ يس م َتج ول األصول آأصل من

شابه      . حاليةعملية إنتاج    ق حجج م وتنطب
ياء  ل بوصفها أش ي تعام ى التحف الت عل

ة ر    . ثمين ة الغي ول المنَتج رج األص وتخ
سبب     ا أو ب مالية حد األصول بسبب نفاده
ي       ستمر ف ن ت ة ل دات مقيم ا لوح بيعه
فه  اج بوص ي اإلنت ل ف تخدام األص اس
ا        مصدًرا للفوائد المستقبلية أو بسبب بيعه

 . لوحدات غير مقيمة
 

ة         وتقع   3-44 ر مالي ر منَتجة والغي األصول الغي
واع   الث أن ي ث ة  : ف وارد الطبيعي الم

راخيص  ارات والت ود واإلج والعق
سويقية  شتراة واألصول الت سمعة الم . وال

ا هي              رر م ذي يق ويعتمد الحد الفاصل ال



 نظام الحسابات القومية
 

112 

وًال      ر أص ي تعتب ة الت وارد الطبيعي الم
ن       دد م ى ع ذلك عل ر آ ي ال تعتب والت

.  العاشر  العوامل ورد وصفها في الفصل    
ود واإلجارات          ل العق ومن الممكن أن تمث
ا     سبة لحائزه ًال بالن راخيص أص والت
د  ى تقيي ة عل ل االتفاقي دما تعم عن
ي          ام للمنتجات الت د الع االستخدام والتوري
د       زز الفوائ م تع ن ث ة وم شملها االتفاقي ت
ا   د مم ة أبع رف االتفاقي ستحقة لط الم
د         ر مقي . سيستحق له في حالة التوريد الغي

ة        و رم االتفاقي دما تب تنشأ هذه األصول عن
رك  . وتصبح الفوائد المعززة واضحة    وتت

ع      تم رف دما ي ة عن ة العمومي الميزاني
الشروط المقيدة للوصول أو عندما تنتفي       
ى   د الوصول إل ن تقيي سبة م دة المكت الفائ

سمعة       . األصل راف بأصول ال ويتم االعت
ي   ول ف ط آأص سويقية فق ول الت واألص

دليل       نظام الحسابا  ام ال ت القومية عندما يق
 .عليها بالبيع

 
شأ  3-45 ة والخصوموتن دما األصول المالي  عن

رى     دة أخ ى وح سداد إل دة بال زم وح . تلت
زام        وتختفي من الوجود عندما يتالشى الت

رى  سداد ألخ ا بال دة م ون . وح د يك وق
ة      دة االتفاقي و أن م ك ه ي ذل سبب ف ال
سبب أو          المحددة في االلتزام قد انقضت ل

  .آلخر
 

 حاالت االستبعاد من حد األصول -7
ك    3-46 ى تل ول عل ة األص صر تغطي وتقت

شاط  ي الن ستخدمة ف ول الم األص
عة  ول الخاض ك األص صادي وتل االقت
ثًال   ستبعد م م ت ن ث ة، وم وق الملكي لحق
شري   ال الب رة ورأس الم سلع المعم ال

 .وآذلك الموارد الطبيعية الغير مملوآة
 

في وال تعتبر السلع المعمرة من األصول        3-47
دمات     ة ألن الخ سابات القومي ام الح نظ
د  ي ح شمولة ف ست م دمها لي ي تق الت

د        . اإلنتاج ونظًرا ألن المعلومات حول بن
ار   ي إط دخل ف دخل ت رة ي سلع المعم ال

أن  إال أن االهتمام التحليلي     هناك اقتراح ب
ي      ذآرة ف د م ات آبن ذه المعلوم ر ه تظه
ى      ضم إل ن ال ين ة ولك ة العمومي الميزاني

 . الجدولإجماليات 
 

شري في نظام            3-48 ال الب وال يعامل رأس الم
الً    فه أص ة بوص سابات القومي ن . الح فم

ة   "الصعب أن نتصور     وق ملكي ا  " حق فيم
يتصل باألشخاص، وحتى إن تخطينا هذا      
ة    ون قابل يم ال تك سألة التقي إن م ر، ف األم

 . جًدا للتتبع
 

ستبعد        3-49 وهناك بعض الموارد البيئية التي ت
ي نظ  ول ف د األص ن ح سابات م ام الح

اد         . القومية وارد في المعت ذه الم وتكون ه
وارد المشمولة في            ك الم من نفس نوع تل
ة       ا قيم ست له ن لي اج ولك د اإلنت ح

 .اقتصادية
 

 التدفقات - ج
ان 3-50 صادية نوع دفقات االقت م . الت ومعظ

امالت     دفقات  . التدفقات عبارة عن مع والت
ة وال          المدرجة في نظام الحسابات القومي

ستوفي  صائصت وارد   اخ امالت ال لمع
سمي     ا م ق عليه اه يطل فها أدن وص

امالت    ". التدفقات األخرى  " وتظهر المع
في جميع الحسابات والجداول التي تظهر      
رات األخرى في           دا التغي فيها التدفقات ع
ادة    ساب إع ول وح ساب األص م ح حج

يم ي   . التقي رى ف دفقات األخ ر الت وتظه
ومن الممكن إعطاء    . هذين الحسابين فقط  

ق         داللة   دفقات عن طري ر لتعريف الت أآب
 . وصف النوعين

 
 المعامالت -1

ارة عن        3-51 دفق اقتصادي عب ة هي ت المعامل
اق   صادية باالتف دات اقت ين وح ل ب تفاع
سية     دة مؤس ل وح ل داخ ادل أو عم المتب
ة      ة التحليلي ن الناحي ًدا م ون مفي ث يك حي
ا يكون            ا م ة وغالًب معاملته بوصفه معامل

صف     ل ب دة تعم و أن الوح سبب ه تين ال
 .مختلفتين

 
ي  3-52 ا ف شار إليه سية الم دات المؤس والوح

صادية   دات االقت ي الوح ف ه التعري
وقد . األساسية في نظام الحسابات القومية  

ع       . ورد وصفها وتعريفها في الفصل الراب
أتي عن ال       سية   خصائص ويعبر ما ي  الرئي

ا في          د دخوله للوحدات المؤسسية التي يع
 :معامالت مالئًما

سلع أو األصول يحق لها تملك ال - أ
بنفسها وهي لذلك قادرة على 

 تبادلها،
قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية  - ب

والمشارآة في أنشطة اقتصادية 
تكون مسئولة عنها بصفة مباشرة 
 ومعرضة للمساءلة أمام القانون،

قادرة على تكبد الخصوم باألصالة  - ج
عن نفسها وتجمل االلتزامات أو 

 . عقودااللتزامات المستقبلية وإبرام
 

ون  و 3-53 ى أن يك ة عل نص تعريف المعامل ي
اق      التفاعل بين الوحدات المؤسسية باالتف

اق          . المتبادل ا باالتف ة م تم معامل دما ت وعن
سبقة         ة الم المتبادل، فإن ذلك يعني المعرف
. والموافقة من جانب الوحدات المؤسسية     
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دتين     ا الوح ك أن آلت ي ذل ن ال يعن ولك
ا   تقومان بالضرورة بإبرام المعا    ملة طوًع

وة   رض بق امالت تف ض المع ألن بع
ضرائب أو        القانون ومن ذلك مدفوعات ال

ورغم أن  . التحويالت اإلجبارية األخرى   
ردة ليست حرة         الوحدات المؤسسية المنف

إال في تحديد مبالغ الضرائب التي تدفعها       
ن    أن ي م اق جمع راف واتف اك اعت  هن

ضرائب دفع ال االلتزام ب ع ب ن . المجتم وم
امالت       ثم، تعت  ضرائب مع دفوعات ال بر م

 . رغم آونها إجبارية
 

كال   3-54 ن األش د م امالت العدي ذ المع وتتخ
إن            ضاحات ف ذه اإلي ع ه المختلفة، حتى م
ق  ر دقي ا غي ون حتًم ام يك ف ع . أي تعري

ين     ه يتع ر فإن شكل أآب ة ب ري الدق ولتح
واع     ن أن د م صنيف العدي ف وت وص

ة   صورة منظم امالت ب رق . المع والف
ين ون ب ة األول يك امالت النقدي  المع

ة  ر نقدي امالت الغي روق  . والمع ين ف وتتب
امالت   ذه المع ن ه ل م ل آ رى داخ أخ
ل  امالت بمقاب ين المع الفرق ب آ

ل   دون مقاب امالت ب شائع   . والمع ن ال وم
سهل      ي ي ة الت امالت الفردي سبة للمع بالن
ة أن      صادية اليومي اة االقت دها بالحي تحدي
ي       ات ف ي مجموع مها ف ساطة ض تم بب ي

ا        الحسا اد ترتيبه بات؛ فأحياًنا ما تقسم ويع
امالت في            نم المع ات م وين فئ بغرض تك

 . نظام الحسابات القومية
 

 المعامالت النقدية
وم         3-55 المعاملة النقدية هي المعاملة التي تق

ة            سداد دفع ا وحدة مؤسسية ب من خالله
ة ( تالم دفع صًما  ) أو اس د خ , أ(أو تتكب

ة       ) تتلقي أصالً  . محدد بوحدات من العمل
د    ة قي سابات القومي ام الح ي نظ تم ف وي
زة         سمة الممي جميع التدفقات نقدًيا ولكن ال
ة           لمعاملة نقدية ما هو أن أطراف المعامل

ى  . يعبرون عن اتفاقهم بصورة نقدية   وعل
ل           اع مقاب سبيل المثال، تشتري سلع أو تب
ة لكل وحدة            عدد معين من وحدات العمل
ف   تم توظي سلعة، أو ي دات ال ن وح م

ة ن    العمال ين م دد مع ا بع  أو توفيره
 . وحدات العملة لكل ساعة أو يوم

 
اعالت   3-56 ي تف ة ه امالت النقدي ع المع وجمي

ع   سية، أي أن جمي دات المؤس ين الوح ب
ين     امالت ب ي مع ة ه امالت النقدي المع

رفين امالت   . ط ة بالمع ي قائم ا يل وفيم
 :النقدية الشائعة

 على استهالك السلع نفاقاإل - أ
 والخدمات،

 لى ورقة مالية عستحواذاال - ب
 األجور والرواتب - ج

 الفوائد وحصص األرباح واإليجار  - د
 الضرائب - ه
 المزايا االجتماعية نقًدا  - و

 
 المعامالت بمقابل وبدون مقابل

اقإن اإل 3-57 سلع  نف تهالك ال ى اس  عل
دمات واال تحواذوالخ دى س ى إح  عل

ب    ور والروات ة واألج األوراق المالي
والفوائد وحصص األرباح واإليجار آلها     

دم    معام الت تنطوي على طرفين حيث يق
ة أو عمل أو    لعة أو خدم أحد الطرفين س
ذلك           ابًال ل أصل للطرف اآلخر ويتلقى مق

وع من       . بقيمة معادلة  ويطلق على هذا الن
ة   سمي معامل ا م امالت أحياًن يء "المع ش

ي  ل ش ل "أو " مقاب اء مقاب ة لق ". معامل
وأحياًنا يطلق على هذه المعامالت مسمي      

 . التبادل
 

ة  وت 3-58 ا المعون ضرائب ومزاي ل ال مث
امالت   ة المع ن أمثل الين م ة مث االجتماعي

وم أحد         التي  تنطوي على طرفين حيث يق
ة أو أصل   لعة أو خدم ديم س رفين بتق الط
اء          ابًال لق للطرف اآلخر ولكنه ال يتلقى مق

ك ن     . ذل وع م ذا الن ى ه ق عل ويطل
ة   سمي معامل ا م امالت أحياًن يء "المع ش

يء  ل ال ش ل  أو معا" مقاب ة دون مقاب مل
ويطلق عليها تحويل في نظام الحسابات         

 .القومية
 

ذآورة         3-59 ل الم وال يغطي نطاق أنواع المقاب
ل  ادل أو التحوي ات التب د وصف عملي عن
ة أو  ا الطارئ ي المزاي تحقاق ف االس

وهذه الخدمات بوجه    . الخدمات الجماعية 
ة للحصر أو        ر قابل عام غير مؤآدة أو غي

رين ى. آال األم غ إضافة إل إن مبل ك ف  ذل
ة  ي نهاي ه ف ذي من الممكن تلقي ة ال المزي
ع     ب م ا ال يتناس دة م ل وح ن قب ر م األم
مبلغ الدفعة السابقة ومن الممكن أن يكون    

ر ن األخي غر م ر أو أص إن . أآب ذا ف ول
ات    تراآات التأمين دفوعات آاش الم
الف     أمين بخ سط الت ة أو ق االجتماعي

دة الت         ي التأمين على الحياة قد تخول الوح
ستقبلية    ا م دفوعات مزاي ذه الم سدد ه ت
ي    ر الت دى األس سنى إلح د يت ة، وق طارئ
تدفع الضرائب أن تتمتع ببعض الخدمات      
دات    دمها الوح ي تق ة الت الجماعي
ر   دفوعات تعتب ذه الم ن ه ة، ولك الحكومي

 . تحويالت وليس عمليات تبادل
 

ة     3-60 ويالت الجاري ين التح ز ب تم التميي وي
ال  ويالت رأس الم ل  وعم. وتح ة تحوي لي

د     ة أح ل لملكي ة نق ي عملي ال ه رأس الم
ات بخالف النقدية أو   (األصول   ) المخزون

أو العملية التي تجبر أحد أو آال الطرفين        
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على الحصول على أو التصرف في أحد        
ول  ة أو (األص الف النقدي بخ
وتحويالت رأس المال هي    ). المخزونات

ى  افظ عل ا تح روة ولكنه ع للث ادة توزي إع
ار د أثراالدخ ى . ون أن يت شمل عل وت

ال           ى رأس الم ضرائب عل ال ال سبيل المث
وقد تم وصف تحويالت    . ومنح االستثمار 

ة   . أخرى بأنها جارية  والتحويالت الجاري
ع  ادة التوزي ل إلع ل قاب ي دخ شمل . ه وت

دخل           ى ال ضرائب عل ال ال على سبيل المث
ة ا االجتماعي صل . والمزاي رض الف ويع

موالً     ر ش ف أآث ى وص امن عل  الث
 . للتحويالت

 
 عمليات إعادة ترتيب المعامالت

ة    3-61 امالت النقدي د المع ن أن تقي ن الممك وم
ي   ة الت نفس الطريق سابات ب ي الح ا ف دوًم
سية ذات  دات المؤس ا للوح ر به تظه

صلة ة أو    . ال امالت الفعلي ذه المع يم ه وق
سابات     ي ح ل ف ا بالفع ة متاًح الملحوظ
سابات    ام الح ن نظ ة ولك دات المعني الوح

امالت   القوم ب مع ادة ترتي وم بإع ة يق ي
صادية     ات االقت ار العالق ة إلظه معين

وًحا    ر وض شكل أآث ية ب ؤثر  . األساس وت
ادة الترتيب           ة إع األنواع الثالثة من عملي
ا أن     ن خالله رى م ي ي وات الت ى القن عل
ي   امالت الت دد المع تم وع امالت ت المع
ا           رى أنه ي ي يرى حدوثها أو الوحدات الت

شارآة ين األق . م اه  وتب ة أدن سام الثالث
صائصال ادة   خ ات إع سية لعملي  الرئي

ي    رض التحليل وع الغ ذه ون ب ه الترتي
 .الذي تخدمه

 
 إعادة توجيه المعامالت

امالت    3-62 دى المع ه إح ادة التوجي سجل إع ت
وات     الل القن ن خ تم م ة ت فها معامل بوص
ة أو      امالت الفعلي ن المع ف ع ي تختل الت
صادي      ي اقت تم بمعن ة ت فها عملي بوص

دما  اعن وع األول . ال تحدث فعلًي ي الن وف
ة      سجيل معامل تم ت ه، ي ادة التوجي ن إع م

دة  ين الوح رة ب دة ) أ(مباش ) ج(والوح
بوصفها معاملة تحدث بشكل غير مباشر       

ة  دة ثالث ن خالل وح ن ) ب(م ادة، ولك ع
ة   ة المعامل ي فئ ر ف بعض التغيي ي . ب وف

النوع الثاني من إعادة التوجيه يتم تسجيل 
دة      معاملة من نوع   ى  ) أ( واحد من الوح إل

بمعاملة مماثلة من نوع آخر    ) ب(الوحدة  
 ). أ(غلى ) ب(من 

 
اعي   3-63 ضمان االجتم دفوعات ال سجيل م وت

ادة  ن إع وع األول م ى الن ال عل و مث ه
ه وم . التوجي ة، يق ة العملي ن الناحي وم

أصحاب العمل باقتطاع االشتراآات التي     
يلتزم الموظفين بسدادها لتكوين صناديق      

ضم ن أجور ورواتب ال اعي م ان االجتم
وظفين وم  . الم ك، يق ى ذل افة إل إض

ي      تراآات ف سداد االش ل ب حاب العم أص
ن   اعي م ضمان االجتم ناديق ال ص
وظفين   ن الم ة ع ة نياب واردهم الخاص . م

ن      رة م تراآين مباش ال االش ذهب آ وي
ضمان    ناديق ال ى ص ل إل احب العم ص

اعي سابات   . االجتم ام الح ي نظ ن، ف ولك
امل اشتراآات أصحاب العمل القومية، تع

وظفين  ضات الم ن تعوي زًء م بوصفها ج
وظفين           د سددت للم ا ق ى أنه م  . وتقيد عل ث

يسجل بعد ذلك الموظف على أنه قد سدد         
ي       دفعة لصناديق التأمينات االجتماعية الت
تراآات أصحاب    ن اش ل م ن آ ون م تتك
إن        العمل واشتراآات الموظفين ومن ثم ف

ا  ضمان االجتم تراآات ال سجل اش عي ت
م            ي تحك ة الت ادئ العام ا للمب بصرامة وفًق
ام      ي نظ تراآات ف سجيل االش ة ت عملي
ضاح     رض إي ة بغ سابات القومي الح
ات  ن وراء الترتيب صادي م الجوهر االقت
سير   رض التي ا بغ تم إقراره ي ي الت

تم    . اإلداري ه، ي ادة التوجي ة إلع ونتيج
اعي  ضمان االجتم تراآات ال إدراج اش

 . مالةآجزء من تكاليف الع
 

اني من            3-64 وع الث ة الن ويتوافر مثال من أمثل
ة    الل معالج ن خ ه م ادة التوجي واع إع أن
شروعات     ن م زة م ب المحتج المكاس

ومن الممكن   . االستثمار األجنبي المباشر  
ل مكاسب   از بعض أو آ ر احتج أن تعتب
ي  تثمار األجنب شروعات االس د م أح
رار     ك المشروع آق ي إطار ذل المباشر ف

. د من قبل مالك أجانب   استثماري مقصو 
ب      ه المكاس ادة توجي تم إع ه، ي وعلي
المحتجزة في نظام الحسابات القومية عن     
ى      ام األول عل ي المق ا ف ق إظهاره طري
أنها محولة إلى المالك األجانب بوصفها        
تثمارها            ادة اس م إع دخل من الممتلكات ث
تثمار  شروع االس ة م وق ملكي ي حق ف

 . المباشر
 

وال، يع   3-65 س المن ى نف ن   وعل دخل م ر ال تب
اطي   ن احتي سبه م تم آ ذي ي ات ال الممتلك
ه        اة أن ى الحي أمين عل بعض مؤسسات الت
قد تم سداده لحاملي وثائق التأمين ثم أعيد  
ى وإن       أمين حت سط ت ات ق داده آملحق س
ه  ي حقيقت ات ف ن الممتلك دخل م ان ال آ

أمين         ل شرآة الت ونتيجة  . محتجًزا من قب
ار األشخاص أو األس  شما ادخ ذلك، ي ر ل

ا ال          ه بينم مبلغ دخل الملكية المعاد توجيه
أمين   رآة الت ار ش شمله ادخ ذه . ي وه

شكل  س ب ي تعك ة الت صورة االدخاري ال
رض     ي الغ صادي ه ع االقت ضل الواق أف

 . من إعادة التوجيه
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 تجزئة المعامالت

امالت   3-66 دى المع ة إح ة التجزئ سجل علمي ت
ة نظر  دة من وجه ة واح ي هي معامل الت

شارآة  راف الم املتين األط فها مع بوص
ر      ين أو أآث بيل    . مصنفتين مختلفت ى س فعل

ستأجر  ه الم ذي يدفع ار ال ال، اإليج المث
ل           ة مقاب د آدفع بموجب إجارة مالية ال يقي
املتين؛ أي   ى مع سم إل ه يق ة، ولكن خدم

دة ع فائ ل ودف داد األص ة . س وتجزئ
ة   ن عملي زء م ي ج ار ه دفوعات اإليج م
ا صادًيا لإلج ا اقت ق رأًي ة تطبي رة معالج

ة  سابات القومي ام الح ي نظ ة ف . المالي
ل  ة لتموي ة طريق ارة المالي ر اإلج وتعتب
ارة    ر اإلج ت، وتظه شتريات أصل ثاب م
ة     سابات القومي ام الح ي نظ ة ف المالي

 . آقرض من المؤجر إلى المستأجر
 

ة خدمات      3-67 ومثال آخر على ذلك هو معامل
ة ة معين ة . مالي سابات القومي ام الح فنظ

دفع من       مثًال يحدد تجزئة     ة ال الفائدة واجب
ع    ى الودائ اليين عل طاء الم ل الوس قب
ى    اليين عل طاء الم دفع للوس ة ال وواجب

صرين   ى عن روض إل د  . الق ل أح ويمث
ا في          العنصرين الفائدة وفًقا لما تم تعريفه
نظام الحسابات القومية، بينما يمثل الباقي 
شراء خدمات الوساطة المالية التي ال يتم       

وم الوسطاء بتح ا بوضوحيق ل تكلفته . مي
ود          والغرض من التجزئة هو جعل أحد بن

ًحا ة واض أثر . الخدم ذلك يت ة ل ونتيج
االت   ائي لمج يط والنه تهالك الوس االس
أثر      ا يت ة آم سية معين ات مؤس وقطاع

ي  اتج المحل الي الن أثر . إجم ن ال يت ولك
ادخار جميع الوحدات المعنية بما في ذلك 

 . الوسطاء الماليين أنفسهم
 

ة إن ا 3-68 سابات القومي ام الح ي نظ د ف لقي
ة ال   ار التجزئ ة وتج ار الجمل سبة لتج بالن
ا     ا به ي يراه ة الت س الطريق يعك

صلة شارآون ذوو ال ار . الم راء تج إن ش
رض    سلع بغ ة لل ار التجزئ ة وتج الجمل
ل   ن قب سجيله م تم ت ا ال ي ادة بيعه إع
يس   ا ول ر بيًع وح وتعتب دات بوض الوح
رض      زين وع دمات تخ ن خ لًعا ولك س

ع   ل ضائع بمواق ن الب اة م ة منتق مجموع
سهولة  ة ب ا متاح ة وجعله مالئم

ستهلكين ى    . للم ة عل ذه التجزئ ل ه وتعم
ن    ار ع سبة للتج ات بالن اس المخرج قي
ن     ة ع وامش المحقق ة اله ق قيم طري
ادة      رض إع شترونها بغ ي ي ضائع الت الب

 . بيعها
 

راف   ن أط ة ع ة نياب سر معامل ي تي دات الت الوح
 أخرى

ن   3-69 د م ون العدي ن   تتك ة م شطة خدمي  األن
ة          ذ معامل وحدة واحدة تقوم بالترتيب لتنفي
م   ل رس ين مقاب دتين مختلفت ين وح ا ب م
. يقرره أحد أو آال الطرفين على المعاملة

وفي حالة آهذه، يتم تسجيل المعاملة فقط        
ي    شارآين ف رفين الم سابات الط ي ح ف
يس في حسابات طرف آخر            المعاملة ول

ة    سير المعامل ى تي ل عل تم  و. يعم د ي ق
د      دى أح ة ل ات خدمي راف بمخرج االعت

شتريات      . الميسرين ومن أمثلة ذلك أن الم
اريين  وآالء التج د ال ا أح وم به ي يق الت
ى حساب طرف         بموجب أوامر من وعل

ر      وتوضح  . آخر تعزي مباشرة إلى األخي
ى          رر عل حسابات الوآيل فقط الرسم المق
دمات   سير الخ سي لتي ل الرئي الوآي

 . المقدمة
 

آخر على ذلك هو جميع الضرائب      ومثال   3-70
ة عن   ا نياب ة م دة حكومي ق وح عن طري

رى   دة أخ سابات  . وح ام الح ع نظ ويتب
ة  صاءات   القومي ات إح ل توجيه دلي

ة بة الحكومي د  (المحاس ندوق النق ص
دولي،  صاًرا  ) 2001ال روف اخت المع

وبوجه عام .  آالتاليGFSM2001بلفظ 
دة   ى الوح ضرائب إل دى ال سب إح تن

 :يالحكومية الت
تمارس سلطات لفرض الضريبة  - أ

سواًء آوحدة أصلية أو من خالل (
سلطة مفوضة من الوحدة األصلية، 

 و
لها الكلمة األخيرة في وضع وتغيير  - ب

 معدل الضريبة
 

ة         3-71 وعندما يتم جمع مبلغ عن طريق حكوم
ة أخرى،    ة عن حكوم صالح وبالنياب ا ل م
د         ضريبة وتحدي ولألخيرة سلطة فرض ال

إن   سبتها، ف ر ن ي  وتغيي ة األول  الحكوم
ادة التكليف  تم إع ة وي ل للثاني ل آوآي تعم

ضريبة غ   . بال ل أي مبل ين أن يعام ويتع
ع     ة الجم ة بعملي ة القائم زه الحكوم تحتج
ل         ة مقاب آمصروف عن هذه العملية آدفع

ل        . خدمة وأما أي مبلغ آخر يحتجز من قب
دث      ا يح الجمع، آم ة ب ة القائم الحكوم

ضريب   شارآة ال ات الم ب ترتيب ية بموج
ة    ة جاري ل آمنح ين أن يعام إن . فيتع ف

ة     الجمع مفوض ة ب ة القائم ت الحكوم آان
ين   ه يتع سبة، فإن ر الن د وتغيي لطة تحدي س
د      ه آعائ تم جمع ذي ي غ ال ة المبل معامل

 .ضريبي لهذه الحكومة
 

ضامنة          3-72 ة مت وم حكومات مختلف وعندما تق
اذ    ا واتخ ريبة م د ض ساوي بتحدي وبالت

ول  ساوي ح ضامنة وبالت رار مت ع ق توزي
لطة  دة س ة واح يس لحكوم اح، ول األرب
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ضريبة     د ال إن عوائ ة، ف ة أو مهيمن مطلق
ل    صيب آ ا لن ة وفًق ل حكوم ي آ ود إل تع

اح    اك ترتيب        . منها في األرب ان هن إن آ ف
ا مباشرة سلطة           ما يتيح لوحدة حكومية م
د    ع العوائ إن جمي ة، ف ة ومهيمن مطلق

 . الضريبية تنسب إلى تلك الوحدة
 

ك أيًضا ظرف ما لفرض وربما يكون هنا 3-73
تورية أو     لطة دس ب س ا بموج ريبة م ض
رى   ات أخ ن حكوم ة ولك ا للحكوم غيره
ن   ضريبة م سبة ال ردة بفرض ن وم منف تق

د    . خالل سلطاتها المختصة   ر العوائ وتعتب
الل     ن خ ة م ل حكوم صلة لك المح
ل  ي آ سوبة إل ي من صاصها اإلقليم اخت

 . منها آعوائد ضريبية لتلك الحكومة
 

دعم      ويتم تطبيق    3-74 نفس المبادئ على دفع ال
 .أو المزايا االجتماعية

 
 المعامالت الغير نقدية

امالت      3-75 ي المع ة ه ر مالي امالت الغي المع
ة  ن العمل دات م دئًيا بوح تم مب ي ال ت . الت

سابات       ام الح ي نظ ود ف إن القي ذا ف ول
ها أو  تم قياس ي ي يم الت ل الق ة تمث القومي

ر ر مباش شكل غي ديرها ب ي بعض . تق وف
ين           الحاالت، ة ويتع ة فعلي د تكون العامل  ق

ي  سجيلها ف درة لت ة مق ون القيم أن تك
ى       . الحسابات ال واضح عل والمقايضة مث

شاء         .. ذلك ين إن وفي بعض الحاالت، يتع
ا      ة له دير قيم م تق ا ث ة بأآمله . المعامل

ى   ال عل ة مث ول الثابت تهالك األص واس
ك ي  . (ذل ي الماض ة ف دير القيم ان تق آ

را سمي االفت ه م ق علي ن يطل ض ولكن م
ذلك  ذلك المصطلح ل اظ ب ضل االحتف المف
ى             ي ال تنطوي عل النوع من المواقف الت
شاء       ى إن ل عل سب ب ة فح دير القيم تق

 .)معاملة أيًضا
 

امالت    3-76 ة بالمع ة المرتبط الغ المالي إن المب
ا   ف أهميته ود تختل ي قي ة ه ر مالي الغي
ة حيث         دفوعات النقدي االقتصادية عن الم

ن   الغ م ل مب ا ال تمث ة  أنه ال قابل  الم
وقد تم التعامل في القسم     . للصرف بحرية 

سم  ن الق التقييم م اص ب ـ(الخ ع ) ه م
ا    ب إتباعه يم الواج رق التقي ف ط مختل

 . بالنسبة للمعامالت الغير نقدية
 

ر      3-77 امالت الغي ون المع ن أن تك ن الممك م
ى طرفين        امالت تنطوي عل ا مع نقدية إم
دة    سية واح دة مؤس ي وح ين ف . أو عمل

ون ال ى وتتك وي عل ي تنط امالت الت مع
ي      ل عين ضة ومقاب ن مقاي رفين م ط
ويض    الف التع ة بخ دفوعات عيني وم

ة  ويالت عيني ي وتح ذه . العين وه

رفين    ى ط وي عل ي تنط امالت الت المع
شة        تمت مناقشتها في البداية متبوعة بمناق

 . المعامالت الداخلية
 

ة   3-78 االت العيني ن أن المع رغم م ى ال وعل
رفين م   ى ط وي عل ي تنط ي  الت ودة ف وج

الواقع العملي، فهي تسجل غالًبا في نظام        
سجيل    ة ت نفس طريق ة ب سابات القومي الح

 ذي الصلة   نفاقالمعامالت النقدية ذات اإل   
اك      . للبند المتاح عينًيا   ك أن هن ويضمن ذل

صل  انح دون أن يح روة الم ي ث ر ف تغي
ا يحصل          المانح على المنتج المحول بينم

تج دون أي تغ ى المن ي عل ي المتلق ر ف ي
وهناك مزيد من النقاش حول هذا      . الثروة

التحويالت   صل ب ا يت وع فيم الموض
ول  امن وح صل الث ي الف ة ف الجاري
 . تحويالت رأس المال في الفصل العاشر

 
 معامالت المقايضة

ى طرفين         3-79 تنطوي معامالت المقايضة عل
ة          لعة أو خدم حيث يقوم أحدهما بتوفير س

خر  أو أصل ما بخالف النقود للطرف اآل       
الف      ل بخ ة أو أص لعة أو خدم ل س مقاب

ود ي   . النق ضة ه ا، المقاي ا آنًف ا ذآرن وآم
ة            دير قيم ين تق ة يتع مثال عن معاملة فعلي

ا ة    . له ا باألهمي سم دوًم ت تت د آان ولق
ى    وي عل ي تنط ضة الت امالت المقاي مع

رى سلع أخ سلع ب ة ال تم . مبادل ا ي وربم
تنظيم معامالت المقايضة بشكل منظم في 

واق مال ض    أس ي بع تم، ف د ت ة أو ق ئم
اق      ى نط ط عل ع فق شكل متقط دان، ب البل

آما تتم عمليات مقايضة بين األمم      . ضيق
 . وينطوي ذلك على صادرات وواردات

 
 المقابل العيني

ل أحد             3-80 دما يقب ي عن ل العين يتم سداد المقاب
الموظفين السداد في شكل سلع وخدمات         

شكل       . بدًال من النقود   ع ب وهذا العرف متب
ف باب   مكث صاديات ألس م االقت ي معظ  ف

ي       ل ف حاب العم ة أص ن رغب راوح م تت
يطرتها  ع تحت س ى أسواق تق ور عل العث
ادي          ا أو لتف لتصريف جزء من مخرجاته

ضريبي  رب ال ضرائب للته ذ . ال ويتخ
ة        المقابل العيني عدة أشكال والقائمة التالي
يوًعا من           واع ش تضم بعض من أآثر األن

دم د       ي تق ة أو    السلع والخدمات الت ون تكلف
حاب      ب أص ن جان ضة م عار مخف بأس

 :العمل لموظفيهم
 الوجبات والمشروبات، - أ
ن     - ب ة م كان أو اإلعاش دمات اإلس خ

ل          النوع الذي يمكن استخدامه من قب
ا    ي إليه ي ينتم رة الت ضاء األس أع

 الموظف،
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دم     - ج ي تق سيارات الت دمات ال خ
 لالستخدام الشخصي للموظفين،

ا - د تم إنتاجه ي ي دمات الت سلع والخ  ال
اج  ات إنت ن عملي ات م آمخرج
صاحب العمل نفسه آالفحم المجاني   

 .للعاملين في المناجم
 

ا يرغب بعض    ك، فربم ى ذل الوة عل ع
ى   ون، إضافة إل ي أو يلتزم وظفين ف الم
ن    زء م ول ج دمات، بقب سلع والخ ال
ة أو      ول مالي كل أص ي ش ضاتهم ف تعوي

 . غيرها من األصول
 

 السداد العيني بخالف المقابل العيني
ي    3-81 المدفوعات العينية بخالف المقابل العين

م             رة ن تم سداد مجموعات آبي تتم عندما ي
المدفوعات في شكل سلع وخدمات وليس      

ود د    . نق ل أح د يقب ال، ق بيل المث ى س فعل
ن   دًال م ر ب ل الخم سداد مقاب اء ال األطب

ود ستخدم . النق دفع م ن أن ي دًال م أو ب
األرض أو رأس المال الثابت اإليجار أو        

ك في           القي سدد للمال النقود، ي ة ب م اإليجاري
دمات  لع أو خ كل س ى . ش ار عل واإليج

سليم         األخص، مثًال، قد يسدد عن طريق ت
صاحب      ة ل يل المنتج ن المحاص زء م ج

شارآة   . (األرض ك بالم رف ذل ويع
ًضا        ). المحصولية ضرائب أي سدد ال د ت وق

سدد    د ت ال ق بيل المث ى س ا، فعل عينًي
ا    ق تبرع ن طري راث ع رائب المي ت ض

ة    ياء الثمين ة أو األش ات الفني آاللوح
 .األخرى

 
 التحويالت العينية

اد   3-82 ي المعت تم ف اله، ي ا ورد أع ا لم ووفًق
ة في الحسابات          امالت العيني تسجيل المع

ة متبوعة ب اقإن آانت تحويالت نقدي  إنف
ي      ل المتلق ة من قب ى المنتجات المعني . عل

اون  ى التع ة عل ذه المعالج ق ه وتنطب
دولي ومي ال هامات الحك دايا واإلس  واله

اون           . الخيرية دم آل من التع ا يق وغالًبا م
هامات     دايا واإلس دولي اله ومي ال الحك
ق عنصري            ا من أجل تحقي الخيرية عينًي
اءة أو ألغراض ضريبية        . المالئمة والكف

ة          وع آارث د وق فالمعونات الدولية مثًال بع
ديمها     طبيعية قد تكون أآثر فاعلية ويتم تق

شكل مباشر في      بشكل أسرع إن     تم ذلك ب
ن   دًال م أوي ب ة وم ة وأطعم كل أدوي ش

ود ق    . النق ن طري تم ع ا ي ا م وأحياًن
ي         ضرائب الت ادي ال اإلسهامات العينية تف
م      صلة وت د ذي ال ع البن م بي ستحق إن ت ت

 . إعطاء النقود لمؤسسة خيرية
 

ة       3-83 ومن الحاالت الخاصة للتحويالت العيني
ة ة العيني ويالت االجتماعي ي التح . ه

سلع      ن ال ويالت م ذه التح ون ه وتتك
ة    ة العام دمها الحكوم ي تق دمات الت والخ
ة     ربح لخدم ة لل ر هادف سات الغي والمؤس
سلع  ك ال ديم تل تم تق ث ي ر حي األس
دة   ى ح ل عل ر آ ى األس دمات إل . والخ
ذلك        رى ل ة آب . والصحة والتعليم هي أمثل

ال  ددة من الم الغ مح وفير مب دًال من ت وب
راء الخ   ي ش تخدامها ف ة الس دمات الطبي

ا     ا م دمات غالًب ذه الخ إن ه ة، ف والتعليمي
ا           اء بالحاجة إليه ضمان الوف ا ل . تقدم عينًي

وأحياًنا ما يقوم المتلقي بشراء الخدمة ثم (
يسترد مقابلها من خالل نظم التأمينات أو       

وال تزال مثل هذه المعامل تعالج    . اإلعانة
بوصفها عينية ألن المتلقي يتصرف فقط       

 ).م التأميناتآوآيل لنظا
 

ة     3-84 ويالت االجتماعي سجيل التح تم ت وي
ة     ن الحكوم ح م ل واض ة آتحوي العيني
ة     ربح لخدم ة لل ر هادف سات الغي والمؤس
تهالك      ل الس ر وآتحوي ى األس ر إل األس

دمات  سلع والخ اس    . ال ى مقي ق عل ويطل
دل         دخل المع الدخل بعد التحويل مسمي ال

صرف   ل لل ل   (القاب دخل القاب يس ال ول
ق على مقياس االستهالك     ويطل) للصرف

ي         ائي الفعل ة  (مسمي االستهالك النه ونفق
 ).ليس االستهالك النهائي

 
 المعامالت الداخلية

ا   3-85 ة أنواًع سابات القومي ام الح ل نظ يعام
ال داخل وحدة مؤسسية           معينة من األعم
ورة  اء ص امالت إلعط فها مع ا بوص م
ة          دة لالستخدامات النهائي ر فائ تحليلية أآث

ات ذ. للمخرج ي  وه امالت الت ه المع
ق   ط يطل دة فق دة واح ى وح وي عل تنط
ة أو    امالت الداخلي سمي المع ا م عليه

 . المعامالت داخل الوحدة
 

ة      3-86 ة العام ر والحكوم ض األس ل بع وتعم
ة     ربح لخدم ة لل ر هادف سات الغي والمؤس
ستهلكين    ين وآم صفتها منتج ر ب األس

ائيين سية . نه دة مؤس شارك وح دما ت وعن
شاطين،  ال الن ي آ ا ف ار م ا تخت فربم

سها          استهالك بعض أو آل المخرجات نف
اج  ة اإلنت ام عملي د تم ذه  . بع ل ه ي مث وف

دات       ين الوح ة ب ة معامل تم أي ة ال ت الحال
ة        المؤسسية، ولكن من المفيد إنشاء معامل
وتقدير قيمتها لتسجيل آل من المخرجات      

 .واالستهالك في الحسابات
 

والمبدأ بالنسبة لألسر في نظام الحسابات        3-87
ا  ي ينتجه سلع الت ع ال و أن جمي ة ه القومي
س     ا نف ستخدمها الحًق خاص وت أش
ر      س األس ن نف ضاء م خاص أو أع األش
ي   د ف ائي تقي تهالك النه راض االس ألغ
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ي       المخرجات بطريقة موازية للطريقة الت
سوق   ي  . تقيد بها السلع المباعة في ال ويعن

ر   ث يعتب امالت تفترض حي ك أن المع ذل
م    األشخاص المسئولين عن     إنتاج السلع ه

سهم          ى أنف من يقومون بتسليم هذه السلع إل
ين   م يتع رهم ث ستهلكين أو أعضاء أس آم
ي    دها ف ل قي ن أج ا م يم به ط الق رب

 . الحسابات
 

ات أو     3-88 ا الحكوم ي تملكه سات الت والمؤس
ة    ربح لخدم ة لل ر هادف سات الغي المؤس
يم       دمات التعل ام خ شكل ع دم ب ر تق األس

ن ال   رى م واع أخ صحة أو أن دمات وال خ
لألسر آل على حدة دون تكلفة أو بأسعار 
صادية    ة االقت ن الناحي رة م ست آبي . لي

ا    دمات تتحمله ذه الخ ديم ه ة تق وتكلف
ر  سات الغي ة أو المؤس ات العام الحكوم
يم       د الق ر وتقي ة األس ربح لخدم ة لل هادف
ات   ة، أي آنفق امالت داخلي فها مع بوص
ر    سات الغي ة أو المؤس ة للحكوم نهائي

ح لخدمة األسر على مخرجات     هادفة للرب 
ا    ي تملكه سات الت ا المؤس ا . (تنتجه وآم

أسلفنا الشرح، يتم تسجيل حصول األسر     
شكل منفصل تحت  ذه الخدمات ب ى ه عل
ي   ة وه ة العيني ويالت االجتماعي د التح بن
ي         نوع آخر من المعامالت الغير نقدية الت
ة والمؤسسات          ين الوحدات الحكومي تتم ب

ة   الغير هادفة للربح لخ    دمة األسر من جه
 ). واألسر المعنية من جهة أخرى

 
د         3-89 ة بالعدي ويعترف نظام الحسابات القومي

رآات      ي ش رى ف امالت األخ ن المع م
اج         . إلعطاء رأي أآثر وضوًحا عن اإلنت

شرآات         تج ال فعلى سبيل المثال، عندما تن
إن     اص، ف تخدامها الخ ة الس وًال ثابت أص
ات    سجل عملي ة ي سابات القومي ام الح نظ

سها   ا ى نف شرآات إل ل ال ن قب سليم م لت
ين  ستخدمين الحق ستخدم  . آم دما ت وعن

سواًء لحسابها  (الشرآات األصول الثابتة    
شتراة  اص أو م ة ) الخ اء عملي ي أثن ف

ر       ة يغي اإلنتاج فإن نظام الحسابات القومي
رة     االنخفاض في قيمة األصل في أثناء فت

 . اإلنتاج آتكلفة
 

رة  3-90 ي الفق ت ف د تم شة من) 6/104(وق اق
سة      ين مؤس سليم ب ات الت سجيل عملي ت

 . وأخرى تنتمي لنفس الشرآة
 

 الظواهر الخارجية واألعمال الغير قانونية
ي         3-91 ال الت تصف األقسام أعاله أنواع األعم

سابات  ام الح ي نظ امالت ف ر مع تعتب
ى الظواهر       . القومية ويرآز هذا القسم عل

ع     ة، م ر قانوني ال الغي ة واألعم الخارجي
ي سبب ف ة شرح ال واهر الخارجي  أن الظ

واع      ين أن ز ب امالت والتميي ر مع ال تعتب
ي            ر والت ي تعتب ة الت ر قانوني األعمال الغي

 . ال تعبر معامالت
 

 المظاهر الخارجية
ا  3-92 وم به ة تق صادية معين ال اقت سبب أعم تت

رات في          وحدات مؤسسية في إحداث تغي
رى دون  دات أخ روف وح ة أو ظ حال

اها اهر الخار  . رض ي المظ ذه ه ة وه جي
ا آخدمات من  ي من الممكن اعتباره الت
زاع   دمات، أو انت ديم خ ب بتق دون طل
أثرة   دة المت ة الوح دمات، دون موافق . للخ

صحبه       ادة ت اوني ع ر تع ل غي و عم وه
شيء  و ال ا وه ر مرغوب فيه عواقب غي

 . المضاد لمعامالت السوق
 

ولكن من الضروري أن نعتبر ما إذا آان         3-93
ذه ال  ل ه يم لمث ين تخصيص ق مظاهر يتع

ه ن عدم سابات  . م ى الح ين عل يتع
صادية     ائف االقت اس الوظ صادية قي االقت
ام      ياق نظ ي س تهالك ف اج أو االس آاإلنت
ين تتحدد        قانوني واجتماعي اقتصادي مع

سبية     اليف ن ار وتك ه أيع ى   . في وعالوة عل
ذلك، سوف ينطوي األمر على صعوبات      
صادًيا  ربط اقت ة ال د محاول رة عن ة آبي فني

ة حين      قيم ذات مدل   ول بالظواهر الخارجي
شكل    وقية ب ر س واهر الغي ن الظ ون م تك

سي ة  . رئي اهر الخارجي ا أن المظ وبم
ليست معامالت تقوم الوحدات المؤسسية      
ة           اك آلي بإدخالها في سجالتها، فليست هن
ي           سالبة الت ة أو ال لضمان أن القيم الموجب
ن   ة ع الظواهر الخارجي ا ب تم ربطه ي

ن األطراف ذ د م ق العدي صلة طري ات ال
ادل  شكل متب ة ب تكون ثابت ى . س إضافة إل

سبة      يم بالن شمل الق ي ت الغ الت ك، فالمب ذل
ستطاع     ي الم يس ف ة ل واهر الخارجي للظ
ا أو     ل توازًن يم تمث فها ق سيرها بوص تف

ستدامة  صادية م ف اقت ين . مواق إن تع ف
دفوعات   ق م يم عن طري ذه الق تبدال ه اس
دات   صادي للوح سلوك االقت إن ال ة ف فعلي

 . الصلة سيتغير بشكل آبيرذات 
 

ذي      3-94 وث ال و التل ة ه ة الدارج ن األمثل وم
اه             واء أو المي يسببه أحد المنتجين في اله
التي تستخدمها وحدات أخرى ألغراض       

تهالك اج أو االس تج  . اإلنت مح للمن إن س ف
ع    اطر توقي ة أو مخ ا دون تكلف أن يلوثهم
إن     ل، ف ذا الفع راء ه ن ج ه م ة علي عقوب

صوصية   اليف الخ دث   التك اج لمح  إلنت
اليف   ن التك ل م تكون أق التلوث س ب

ع ة للمجتم ض . االجتماعي اك بع وهن
ا      ن تاريخه ة م رات معين ي فت دان، ف البل
ا     ياغة قوانينه ار ص د تخت ل، ق ى األق عل
ن    د م ين الح بعض المنتج اح ل ى يت حت
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ق التلويث      تكاليفهم الخصوصية عن طري
ومن الممكن أن     . مع اإلفالت من العقوبة   

ة التحول         يتم ذلك عن   شجيع عملي د لت  عم
والحكمة من . الصناعي على سبيل المثال   

ل      ون مح د تك سياسة ق ذه ال ل ه وراء مث
ى المدى          يما عل تساؤل بشكل آبير، والس
ه من            ك أن البعيد، ولكن ليس من نتيجة ذل
ة          ة التحليلي المالئم أو من المفيد من الناحي
أن تحاول الحسابات االقتصادية تصحيح      

شل ا ذا حاالت الف لمؤسسي المفترضة له
ين     ى المنتج اليف إل سبة التك ن ن وع م الن
م  راف به ع االعت ار المجتم ذين ال يخت . ال

الغرض الكامل من           ال، ف فعلى سبيل المث
ة   اهر الخارجي ل بعض المظ ة جع محاول
رض   ق ف ن طري ة ع اهر داخلي مظ
ى    رى عل صاريف األخ ضرائب أو الم ال
ر            ات هو إحداث تغيي التخلص من الملوث

ر  ي ط ن   ف د م رض الح اج بغ ق اإلنت
وث ة . التل بة الكامل ون المحاس وسوف تك

ه         د ألن للمظاهر الخارجية أمًرا بالغ التعقي
اليف في حسابات            ال يكفي فقط إدخال تك
ر  ب األم وف يتطل ن س ين ولك المنتج
سويات األخرى ذات         إدخال العديد من الت
األهمية االقتصادية محل التساؤل بالنسبة     

 . لميزان الحسابات
 

ويوضح هذا النوع من األمثلة السبب في         3-95
ا      تم إجراؤه ي ي يالت الت ض التحل أن بع
ابع     ساب ت ار ح ي إط ضل ف شكل األف بال
ود      بعض القي ف ل دث تخفي ث يح حي
سابات  ام الح ة بنظ راف الخاص واألع

ة ع . القومي م وض وث، ت ة التل ي حال وف
ة    بة البيئي ل للمحاس ام المتكام النظ

صادية  ان) SEEA 2003(واالقت  وآ
شاف   و استك د ه ا بالتحدي دف منه اله

 . الموضوعات البيئية
 

 األعمال الغير قانونية
ب      3-96 ة تناس ر قانوني ال الغي ل األعم تعام

امالت    خصائص ك        ( المع ا في ذل م م وأه
ين الطرفين         ة ب ) سمة وجود اتفاقية متبادل

ال   ا األعم ل به ي تعام ة الت نفس الطريق ب
ة تهالك   . القانوني اج واس ون إنت د يك وق
ض ال المواد بع دمات آ سلع أو الخ

ن     انوني ولك ر ق ًرا غي درة أم المخ
سلع     ذه ال ل ه ي مث سوقية ف امالت ال المع
سابات     ي الح دها ف ين قي دمات يتع . والخ

د اإل ان قي إن آ اقف سلع أو نف ى ال  عل
ة من جانب األسر           الخدمات الغير قانوني
ستكون          ادئ، ف ى المب سيتم تجاهله بناًء عل

دير إن اال    ي تق ة ف اك مبالغ ار هن دخ
ى        األسري وسيفترض حصول األسر عل

ع        ومن  . أصول لم تحصل عليها في الواق
ة     ل عرض سابات آك ح أن الح الواض

تبعاد  م اس ر إن ت شكل خطي شويه ب للت
ع ي الواق ا ف تم إبرامه امالت ي د . مع وق

ى          ستحيل، الحصول عل ى ي يتعذر، أو حت
ة،     ر قانوني امالت الغي ن المع ات ع البيان

ث ال  ن حي ي م ا ينبغ درج ولكنه دأ أن ت مب
ن      د م ل الح ن قبي ى م سابات حت ي الح ف
ك          األخطاء في البنود األخرى، بما في ذل

 . البنود الموازنة
 

ة    3-97 ر قانوني ال الغي ن األعم د م ن العدي ولك
هي جرائم في حق أشخاص أو ممتلكات         
ن وراء    ق م اك منط ون هن ن يك ث ل بحي

امالت سيرها آمع ى . تف ادر عل ن الن فم
قة على أنها عمل سبيل المثال تفسير السر

ة     ان اتفاقي دتين تبرم ى وح وي عل ينط
ة ة    . متبادل ن الناحي ف، م سرقة والعن وال

المنطقية، هما شكل من أشكال الظواهر       
الخارجية التي يصيب الضرر من خاللها 
يس      د ول ن عم رى ع سية أخ دة مؤس وح
شكل   صادفة أو ب ضرر م رد ال مج

ولذا فسرقة البضائع من األسر       . عرضي
بيل المث   ى س فها  عل ل بوص ال ال تعام

ا   درة له يم المق سجل الق امالت وال ت مع
 .  األسرينفاقبموجب اإل

 
ك     (فإن آانت السرقة أو أعمال       3-98 بما في ذل

رب رى ) الح ال آب ى أعم وي عل تنط
دمير األصول، فمن     ع أو ت ادة التوزي إلع

سبان   ي الح ذها ف ضروري أخ تم . ال وي
اه بوصفها  ا شرحنا أدن ا آم ل معه التعام

 . ى وليس آمعامالتتدفقات أخر
 

 التدفقات األخرى -2
ة   3-99 ي قيم رات ف دفقات األخرى هي تغي الت

ن    تج ع ي ال تن صوم الت ول والخ األص
امالت دفقات  . مع ذه الت ي أن ه سبب ف وال

ستوفي   ا ال ت رتبط بأنه امالت م ليست مع
ن    ر م دة أو أآث صائصواح  خ

امالت د ال    .المع ال، ق بيل المث ى س فعل
صلة تتصرف الوحدات المؤسسية ذات ال     

عن طريق االتفاق المتبادل، آما في حالة       
ل   ى األصول دون مقاب تيالء عل أو . االس

دث      ى ح ا إل ر راجًع ون التغي ا يك ربم
اهرة    يس ظ ثًال ول زال م ي آزل طبيع

ة أحد       . اقتصادية تماًما  ولكن قد تتغير قيم
ر  ة لتغي ة نتيج ة األجنبي ول بالعمل األص

 . سعر الصرف
 

ت األخرى  وتظهر القيود الخاصة بالتدفقا    3-100
شكالن       ذين ي سابين ال ن الح د م ي واح ف
. التغيرات األخرى في حسابات األصول     

ساب   ي ح رى ف رات األخ شمل التغي وت
ى            ؤدي إل ي ت رات الت حجم األصول التغي
ي  ر ف سبب تغي ا ب ة أصل م ي قيم ر ف تغي
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ك األصل أو        ة  خصائص آمية ذل . ه المادي
ويشمل حساب إعادة التقييم التغيرات قي       

ة      قيمة األصول     والخصوم وصافي القيم
رات في مستوي وهيكل          نتيجة فقط للتغي
ب      ي مكاس نعكس ف ا ي و م عار، وه األس

 .  وخسائر الملكية
 

 التغيرات األخرى في حجم األصول
تقع التغيرات األخرى في حجم األصول         3-101

 .في ثالث فئات رئيسية
 

اء           3-102 ات بظهور واختف ذه الفئ تتصل أولي ه
امالت يس المع صوم ول ول والخ  .األص

ي          وقد تتصل بعض من هذه باألصول الت
ة    وارد طبق ي آم شكل طبيع ون ب تتك
ور   االت الظه دث ح ذا تح ة، ول الترب
دات   ين الوح اعالت ب اء آتف واالختف

ة سية والطبيع رى . المؤس صل أخ وتت
شطة   ن خالل األن شأ م ي تن باألصول الت

ة األغراض الثمين شرية آ وم . الب ويق
راض   سبة لألغ ال بالن ساب رأس الم ح

ال، اال    الثم بيل المث ى س ة، عل تحواذ ين  س
ديًثا        ا ح م إنتاجه سلع أو واردات ت عليها آ
ي     امالت ف د المع ا يقي امالت، آم ي مع ف
ا     صنفة فعلًي دة والم سلع المتواج ال

ة أغراض ثمين ة . آ راف بقيم إن االعت
درج    م ت ي ل سلع الت زة لل رة أو ممي آبي
ا   و م ة ه ة العمومي ي الميزاني ل ف بالفع

صا وًرا اقت ر ظه سجيله يعتب ي ت دًيا ينبغ
ذه األغراض       . آتدفق آخر  وقد ال تكون ه

ة ألي   ات العمومي ي الميزاني ة ف الثمين
ثًال      . سبب من أساب عديدة    ا تكون م فربم

ى الحسابات أو           اريخ سابق عل مؤرخة بت
 .تم قيدها أصًال آسلع استهالآية

 
واهر    3-103 ار الظ ة بآث ة الثاني صل الفئ وتت

داث وأحد هذه األح   . الخارجية والكوارث 
شكل         هو قيام إحدى الوحدات المؤسسية ب
ه دون            فعال بنزع أحد األصول من مالك
ر    ل ال يعتب و فع ك، وه ك المال ة ذل موافق
ادل    اق المتب صر االتف ة ألن عن معامل

ا          . غائب ذلك م ذه األحداث آ آما تشمل ه
ة         ة طبيعي يؤدي إلى دمار األصول آكارث

ا  رب م ك،    . أو ح ن ذل يض م ى النق وعل
امالت  شير مع ال ت تهالك رأس الم آاس

ي    ر ف ت أو الغي ات الثاب ى المخزون  إل
 .معدالت طبيعية من الخسارة أو الضرر

 
ي     3-104 التغيرات ف ة ب ة الثالث صل الفئ وتت

األصول والخصوم التي تعكس التغيرات     
ين     سية ب دات المؤس صنيف الوح ي ت ف
القطاعات وفي هيكل الوحدات المؤسسية     

صوم   ول والخ صنيف األص ال . أو ت ومث
ى ذ شروعات   عل د الم بح أح ك، إذا أص ل

ة    ن الناحي ًزا م ر تمي سجلة أآث ر م الغي
ذ    ه واتخ ن مالك صادية م صائصاالقت  خ

ول     شروع واألص إن الم شرآة، ف به ال ش
والخصوم التي يحوزها تنتقل من القطاع      
ة          ر مالي شرآات الغي األسري إلى قطاع ال
اعي   صيص القط ي التخ رات ف والتغي
شبه   ة ل صوم المملوآ ول والخ لألص

 .الشرآة تسجل تحت هذا العنوان
 

 مكاسب وخسائر الملكية
مية  3-105 ة اإلس ب الملكي ستحق مكاس وت

رة     اء الفت ي أثن سالبة ف ة أو ال الموجب
صوم     ول والخ الك األص بية لم المحاس
عارها  ي أس رات ف د التغي ة ألح . نتيج

ة بوصفها        وأحياًنا توصف مكاسب الملكي
ال " ب رأس الم صطلح  "مكاس ن م ، ولك
ذا  " ةمكاسب الملكي" ي ه ضل ف و المف ه

ة           ى أن مكاسب الملكي المقام ألنه يؤآد عل
تالك األصول أو         تستحق آلية آنتيجة الم
ة دون     رة زمني دى فت ى م صوم عل الخ

كال     ن األش كل م أي ش ا ب وال . تحويله
ب    ة مكاس ب الملكي شمل مكاس رأس "ت

ال ة واألرض   " الم ول الثابت ط آاألص فق
ذلك     شمل آ ل ت ة، ب ول المالي واألص

ات ب المحصلة على    المكاس  من   المخزون
تج،           ا المن ي يحوزه سلع الت جميع أنواع ال
ي   ة، والت ال الجاري ك األعم ي ذل ا ف بم

ا  ف بأنه ا توص ا م دير "غالًب تق
ات ب  ". المخزون ستحق مكاس د ت وق

رة          ة فت الملكية عن  األصول المملوآة ألي
بية،      رة المحاس اء الفت ي أثن ت ف ن الوق م

وا     ة ط ول المملوآ ط األص يس فق ل ول
سبة     ر بالن د تظه م فق ن ث رة، وم الفت
ة     ي الميزاني ر ف ي ال تظه ول الت لألص
ة     ي الميزاني ة زال ف ة االفتتاحي العمومي

 . العمومية الختامية
 

ى    3-106 مية عل ة اإلس ب الملكي د مكاس وتعتم
التغيرات التي تطرأ على أسعار األصول      

ت  دار الوق ى م عار . والخصوم عل واألس
عار  ي األس صودة ه يالمق االت اع  ربم  تب

ذلك     . بها األصول في السوق    سم آ وقد تنق
ب    ي مكاس مية إل ة اإلس ب الملكي مكاس
رات           ا تعكس التغي ملكية طبيعية، وهي م
ب    ام، ومكاس سعر الع ستوي ال ي م ف
رات في           ي تعكس التغي الملكية الفعلية الت

 . األسعار النسبية لألصول
 

  الموازنةمخزوناتال - د
تم    3-107 بية ي يغة محاس و ص وازن ه د الم البن

ة       ا لحصول عليها عن طريق طرح القيم
انبي  د ج ى أح ود عل ة للقي اإلجمالي
ى   ة عل ة اإلجمالي ن القيم ساب م الح

ه ر من ب اآلخ ها . الجان سنى قياس وال يت
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شتق؛          د م بمعزل عن القيود األخرى، آقي
بية     د المحاس ق القواع س تطبي ث تعك حي
انبي              ى آال ج ة عل ود معين العامة على قي

موعة محددة  وال تتصل بأية مج   . الحساب
ن   ة م ة مجموع امالت أو أي ن المع م
ا          ر عنه األصول، ومن ثم فال يمكن التعبي
دات    اص أو وح عرها الخ ث س ن حي م

 . الكمية الخاصة بها
 

 البنود الموازنة في حسابات التدفق
دات  3-108 ساطة وح ست بب ة لي ود الموازن والبن

سابات   ضمان أن الح ا ل تم إدخاله ي
ة ستخدم آمؤش  . متوازن ا ت ا م رات وغالًب

يم األداء    ي لتقي صاد الكل ية لالقت أساس
ًرا من          . االقتصادي دًرا آبي وجز ق وهي ت

ود           م القي المعلومات وتشمل بعضًا من أه
ري من            ستطيع أن ن ا ن في الحسابات، آم
سابات   سبة للح ة بالن ود الموازن ة البن أمثل
ا  ادة تنظيمه دفقات تمت إع ي تحوي ت الت

 :فيما يلي
 لمحلي،القيمة المضافة أو الناتج ا - أ
 فائض التشغيل، - ب
 الدخل القابل للصرف، - ج
 االدخار، - د
افي  - ه راض أو ص افي اإلق ص

 االقتراض،
 .الرصيد الخارجي الجاري - و
 

 البنود الموازنة في الميزانيات العمومية
ة       3-109 ا قيم ي تعرف بأنه إن صافي القيمة، الت

ول      ة األص ر مالي ول الغي ع األص جمي
ا أو      سية م دة مؤس ة لوح ة المملوآ المالي

وًحا منها قيمة جميع الخصوم      قطاع مطر 
المستحقة، هو البند الموازن في الميزانية      

ة  ود    . العمومي سبة لبن ا هو الحال بالن وآم
سابات     ام الح ي نظ رى ف ة أخ موازن
ة   افي القيم اس ص ن قي ة، ال يمك القومي
ي   رى وال ه ود األخ ن القي زل ع بمع
ن  ا م ة بعينه ة مجموع صل بأي تت

 . المعامالت
 

ر صافي الق 3-110 ا يظه ن وآم ستوي م ة آم يم
تخالص   ًضا اس سنى أي ا يت ود، فربم البن
التغيرات في صافي القيمة نتيجة لمختلف     
رى    دفقات األخ امالت والت واع المع . أن

ي     رات ف ع التغي ه من الممكن تتب ا أن وآم
رات  ة أصل من خالل التغي ستويات أي م
دفقات األخرى طوال         في المعامالت والت
شكل    ذلك ب ن آ ن الممك ه م رة، فإن الفت
الي     ي إجم رات ف ف التغي ق وص متعم
دفقات          امالت والت ا للمع ة وفًق صافي القيم
ي     رات ف ى التغي ي أدت إل رى الت األخ

 . إجمالي مستوي األصول والخصوم
 

 القواعد المحاسبية - ه
يم    3-111 ذا الق ة، يغطي ه ي المقدم ا ف ا بين وآم

يم  ود، والتقي ة القي بة رباعي دأ المحاس مب
سبية وتوقيت القيد، وتصنيف القيود المحا    
د  . وتصنيف المعامالت في مجموعات    وق

دفقات   ذه الت ن ه ل م ق آ ورد شرح تطبي
ي        والبنود الفردية تفصيًال في الفصول الت
داول     ف ج ي مختل ود ف صف القي ت

زي   ار المرآ سابات اإلط ت  . وح د تم وق
ود    صنيف القي يل ت شة تفاص مناق
المحاسبية، واحًدا بعد اآلخر، في الفصل        

 .الثالث عشر
 

 باعية القيودالمحاسبة ر -1
ل أساس         3-112 وينبع النظام المحاسبي الذي يمث

ادئ     ن مب ة م سابات القومي ام الح نظ
ومن الممكن، لفهم   . موسعة لمسك الدفاتر  

سابات     ام الح بي لنظ ام المحاس النظ
سك      ادئ لم ة مب ز ثالث ة، تميي القومي

 :الدفاتر
د    -1 ي ذو القي دفاتر الرأس سك ال م

ذلك بمسمي       المزدوج، والمعروف آ
دفا  سك ال زدوج  م د الم تر ذو القي

 المستخدم في المحاسبة التجارية،
د   -2 ي ذو القي دفاتر األفق سك ال م

 المزدوج،
 مسك الدفاتر رباعي القيود  -3

 
ي   3-113 دفاتر الرأس سك ال سية لم سمة الرئي وال

ى          ؤدي إل ة ت رباعي القيود هو أن المعامل
ا     شار إليهم ذان ي ل، والل ى األق دين عل قي

دائن وقي        د ال دين،   تقليدًيا بوصفهما قي د الم
ة   ائم بالمعامل جالت الق ي س ضمن . وف وي

ع   دائن وجمي ود ال ع قي دأ أن جمي ذا المب ه
ع  سبة لجمي ساوية بالن دين مت ود الم قي
المعامالت، ومن ثم يسمح بفحص توافق     

وتتطلب  . الحسابات بالنسبة لوحدة واحدة  
 . آل معاملة قيدين

 
اظرة مباشرة         3-114 ود من وللتدفقات األخرى قي

ي  رات ف ي التغي ةف ة . صافي القيم ونتيج
ي ذو  دفاتر الرأس سك ال ضمن م ذلك ي ل
ة         ة األساسية للميزاني القيد المزدوج الهوي
ة  ا، أي أن القيم دة م ة لوح العمومي
ة   ساوي القيم ول ت ة لألص اإلجمالي
افي    ا ص ضاًفا إليه صوم م ة للخ اإلجمالي

ة ة     . القيم ن القيم ة م افي القيم تج ص وين
ان ة لكي ول المملوآ ة لألص ا اإلجمالي  م

 .مطروًحا منها القيمة اإلجمالية للخصوم
 

د    3-115 ي ذو القي دفاتر األفق سك ال وم م ومفه
المزدوج مفيد في عملية تجميع الحسابات 
التي تعكس العالقات االقتصادية المتبادلة 
ة          بين مختلف الوحدات المؤسسية بطريق
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دة          . منتظمة ه إذا آانت الوح ي أن ) أ(وتعن
 حساب آل   ، فإن )ب(تقدم شيًئا ما للوحدة     

غ     ) ب(و  ) أ(من   تبين المعاملة لنفس المبل
اآلتي  ك آ ساب  : وذل ي ح دفع ف ) أ(آ

ويضمن مسك    ). ب(واستالم في حساب     
ة            ات عملي د ثب الدفاتر األفقي مزدوج القي
ن    امالت ع ات المع ن فئ ة م ل فئ د لك القي

ك، يجب أن       . طريق المناظرين  ال ذل ومث
سداد   ة ال اح واجب ساوي حصص األرب تت

اح     في االقت  ع حصص األرب ع م صاد أجم
واجبة االستالم في االقتصاد أجمع عندما      

ع  امالت م ي الحسبان المع ة توضع ف بقي
 . العالم

 
وينتج عن التطبيق الفوري لكل من مسك    3-116

د المزدوج ومسك         الدفاتر الرأسي ذو القي
سك      زدوج م د الم ي ذو القي دفاتر األفق ال
ام     و النظ ود، وه اعي القي دفاتر رب لل

بي  ي المحاس د ف اس القي ل أس ذي يمث ال
ة  سابات القومي ام الح ل . نظ و يتعام وه

ي  ع مبرم الترابط م سم ب ة تت بطريق
ات    ددين أو مجموع امالت المتع المع
ا            ي يفي آل منه امالت، والت مبرمي المع
د           دفاتر الرأسي ذو القي بمتطلبات مسك ال

ين        . المزدوج ومن ثم فإن معاملة واحدة ب
ود    ة قي ا أربع شأ عنه رين ين ى .نظي  وعل

اري،  دفاتر التج سك ال ن م يض م النق
اعالت          ع التف ة م تتعامل الحسابات القومي
ذا    التوازي، ول دات ب ن الوح شد م ين ح ب
رابط     . يتطلب عناية خاصة من منظور الت

نعكس في           وبما أن أحد خصوم وحدة ما ي
بيل       ى س رى، عل دة أخ الي لوح ل م أص
ا        المثال، فإنه يتعين بشكل متماثل تقييمهم

صهما صنيفهما وتخصي ت وت ي الوق  ف
ع     ي تجمي ق ف دم التواف االت ع ادي ح لتف
الميزانيات العمومية للوحدات حسب آل       

ق  . قطاع أو بالنسبة لالقتصاد آكل      وينطب
ي           دفقات األخرى الت نفس الشيء على الت
 . تؤثر على الميزانيات العمومية لنظيرين

 
يستخدم نظام لحسابات الوطنية األعراف      3-117

ة   صطلحات التالي دفقات  والم سجيل الت لت
ارجي الم الخ بيل  . للع ى س الواردات عل ف

ورد من      الم  المثال هي م ة الع ستخدم  بقي  ت
ة            ل سداد قيم ي، ويمث صاد المحل في االقت
سبة    روة بالن تنزاف للث واردات اس ال
لالقتصاد المحلي ولكن مورد مالي للعالم       

بقية ومن خالل معاملة حساب     . الخارجي
الم ن ال   الع ف، فمك اع زائ ن    آقط ممك

ود     ة القي بة رباعي دأ المحاس ق مب تطبي
 في  المخزونات والتدفقات وموازنة جميع   

ع      الم   إطار االقتصاد وم ة الع .  بالكامل  بقي
دفوعات المرآز         زان الم ويبين حساب مي
سبة     ة بالن المجمع لجميع القطاعات المحلي

ى  المإل ة الع ق  . بقي و صورة طب ذا فه ول
الم  األصل من حسابات       في إطار  بقية الع

ة  سابات القومي ام الح م أن . نظ ن رغ ولك
ود     ى البن سابات عل ب الح س جوان عك
اس         المبينة  فإن هناك تغطية متساوية وقي

وقد تمت مناقشة   . وتصنيف بين النظامين  
ع          ذلك بشكل أآثر توسًعا في الفصل الراب

 . والعشرين
 

 التقييم - ه
 القواعد العامة

أداة     3-118 ة آ سابات القومي ام الح وة نظ ع ق تنب
ربط        تحليلية  بشكل آبير من قدرته على ال

ة            صادية بالغ د من الظاهر االقت بين العدي
التنوع عن طريق التعبير عنها في وحدة         

دة بية واح ام . محاس اول نظ وال يح
تغالل    رر اس ة أن يق سابات القومي الح
ه،           رد ضمن نطاق ي ت التدفقات والبنود الت
ة            ادل الجاري ة التب اس قيم وإنما يحاول قي

يم       للقيود في الحس    النقود، أي أن الق ابات ب
سلع  أو     ادل ال ا تب ن خالله تم م ي ي الت
ه  ول أو أن ة أو األص دمات أو العمال الخ

ود  ل النق ا مقاب ان تبادله ة أو (باإلمك العمل
 ). الودائع القابلة للتحويل

 
 تقييم المعامالت

وتعرف أسعار السوق بالنسبة للمعامالت      3-119
دفعها     ي ي ة الت الغ النقدي ا المب ى أنه عل

يء  م ى ش ون للحصول عل شترون راغب
تم        ك ت ي ذل ين؛ وف ائعين راغب ن ب ا م م
اًء          ستقلة بن عمليات التبادل بين أطراف م
ا     ا م ط، أحياًن ة فق ارات تجاري ى اعتب عل

ا  ق عليه ل"يطل تقالل الكام ن ". باالس وم
ذا التعريف           ا له ثم، فإن سعر السوق، وفًق
ادل         الضيق، يشير فقط إلى سعر عملية تب

 بموجب الشروط المنصوص  واحد بعينها 
ا  ة     . عليه نجم عن عملي ومن الممكن أن ي

ل        ي ظ ى ف ل، حت د مماث ة لبن ادل ثاني تب
ا، سعر سوق  شابهة تماًم اد م ظروف تك

ذا      . مختلف وسعر السوق المعرف على ه
سعر            زه بوضوح عن ال ين تميي النحو يتع
ة          المحدد في السوق، سعر أو سوق عالمي
عر  اري أو س سعر الج عر أو ال أو س
السوق العادل أو أي سعر آخر يقصد منه        
ة         ة معين ة األسعار لفئ التعبير عن عمومي
ا   رض أنه ن المفت ادل م ات تب ن عملي م
ى    ا عل ق فعلًي عار تنطب يس أس ة ول متماثل

ة ادل معين ات تب ك، . عملي ى ذل عالوة عل
سوق     عر ال سر س ضرورة أن يف يس بال ل
ه          على أنه مكافئ لسعر سوق حرة، أي أن

ا       ال ينبغي تفسير   ى أنه  معاملة بالسوق عل
ام   سي ت ع تناف ي وض ط ف ستحق فق ت

سوق رام   . بال ع إب ي الواق ن ف ن الممك وم
اري            سوق في ظل هيكل احتك معاملة بال
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ل   شراء أو أي هيك ار ال ل الحتك أو هيك
ر  وقي آخ ة   . س سوق بالغ ون ال د تك وق

ا تتكون من           الضيق في الواقع لدرجة أنه
راف       ين أط ا ب ن نوعه دة م ة واح معامل

 . قلةمست
 

ا من آال       3-120 وعندما يتم االتفاق على سعر م
سعر          إن ال الطرفين قبل أن تتم المعاملة، ف
دي هو سعر           المتفق عليه أو السعر التعاق
ر    صرف النظ ة ب سبة للمعامل سوق بالن ال
تم   دما ت سود عن ي ت عار الت ن األس ع

 .المعاملة
 

وسوف تمثل قيم التبادل الفعلي في معظم     3-121
سوق وفقً      ا لوصفها في     الحاالت أسعار ال

 131-3(وتصف الفقرات   . الفقرة السابقة 
ا         ) 134-3إلى   ل فيه ي ال تمث الحاالت الت

سوق  عار ال ي أس ادل الفعل يم التب . ق
راق      ى إغ وي عل ي تنط امالت الت والمع

سوق     شمل  . وخصومات تمثل أسعار ال وت
دمات     سلع والخ امالت ال عار مع أس

ال  ا للح دعم وفًق ضرائب وال عر . ال وس
س و ال سوق ه ن ال ب األداء م عر واج

ة       سبانه أي ي ح ذ ف د أن يأخ شتري بع الم
ترداد أو   ات اس صومات أو عملي خ

 . إلخ من البائع... تسويات 
 

ول    3-122 ي األص امالت ف سجيل المع تم ت وي
ا أو  شترى به ي ت عار الت والخصوم باألس

ا  صرف بموجبه تم الت سجيل  . ي ين ت ويتع
صوم   ول والخ ي األص امالت ف المع

والت أ ة عم ن أي صة م وم أو خال و رس
شكل  ة ب ت مفروض واًء آان رائب س ض
شراء أو     عر ال ي س شمولة ف ح أم م واض

سبب في    .  مخصومة من أرباح البائع    وال
دائنون  دينون وال ن الم ًال م و أن آ ك ه ذل
نفس األداة          غ ل يقومون بتسجيل نفس المبل

ة والت  . المالي سجيل العم ب ت ويج
شكل منفصل عن          والرسوم والضرائب ب

ل أو الخصم المالي في  المعاملة في األص 
وتقييم األدوات المالية،   . ظل فئات مالئمة  

صاريف،    والت والم ستبعد العم ذي ي ال
ة      ر مالي ول الغي يم األص ن تقي ف ع يختل

 . الذي يشمل أية تكاليف لنقل الملكية
 

سوق  3-123 عار ال ة أس ذر مالحظ دما تتع وعن
ا  يم وفًق إن التقي امالت، ف سبة للمع بالن

ة ي سوق المكافئ عار ال ة ألس يح عملي ت
سوق   عار ال ب ألس ذه   . تقري ل ه ي مث وف

الحاالت، توفر أسعار السوق لنفس البنود     
ك األسعار            د وجود تل أو بنود مشابهة عن
سوق عار ال دأ أس ق مب ًدا لتطبي ا جي . أساًس

ى أسعار           ام الحصول عل ويتعين بوجه ع
ادل              ا تب تم فيه ي ي السوق من األسواق الت

الوقت نفس البند أو بنود مشابهة في نفس        
شابهة       إن  . وبأعداد آافية وفي ظروف م ف

ادل     ا تب تم فيه ة ي وق مالئم د س م تتواج ل
سلعة أو خدمة ما في الوقت الراهن، فمن        
ة      يم لمعامل ى تقي صول عل ن الح الممك
ن   ة م سلعة أو الخدم ك ال ى تل تنطوي عل
دمات      سلع وخ ة ب سوق الخاص عار ال أس
ى          ديالت عل مشابهة عن طريق إجراء تع

 . روق األخرىالنوعية والف
 

 المنتجات الزراعية التي تباع من المزرعة
ة    3-124 سبة للمالحظ شديد بالن ل ال التأهي

ة   ي حال رورية ف اله ض ذآورة أع الم
المنتجات الزراعية التي تباع مباشرة من      

ومن الممكن أن يكون ما يطلق . المزرعة
عليه سعر بوابة المزرعة منخفض بشكل      
ث   واق حي رب األس عر أق ن س ر ع آبي

ا أن األسعار         يتسن ى مالحظة األسعار بم
ى   سلع إل ل ال اليف نق شمل تك رة ت األخي

سوق در . ال ل ق ك، إن انتق ى ذل عالوة عل
ى     يل إل د المحاص ن أح ط م غير فق ص
ا   ر ارتفاًع عًرا أآث ب س د يتطل سوق، فق ال
وافر       ة ت ي حال ه ف يكون علي ا س مم

ادل   ة للتب صول بكامل م  . المح ين فه ويتع
ل    هذه االعتبارات من خالل عم     ة التأهي لي

ة     سوق مالئم عار ال ت أن أس ي الحظ الت
شابهة       ات م ادل منتج ط تب تم فق دما ي عن
شابهة   روف م ي ظ اف وف ر ط دد غي . بع

ه            ة فإن ذا األحوال قائم وعندما ال تكون ه
ي        يتعين إجراء تعديالت على األسعار الت

 . تمت مالحظتها
 

 المقايضة
شكل     3-125 ر ب ضة التفكي ة المقاي ب حال تتطل

اص ين تقي . خ تم   يتع ي ت ات الت يم المنتج
د      ا وعن د إنتاجه ا عن ضة عليه المقاي
تهالك أو   رض االس ا بغ صول عليه الح

ال وين رأس الم ي . لتك دث ف ا يح وربم
ع ضرائب  ستحق دف غالب األحوال أال ي
على المنتجات بالنسبة لمعامالت مقايضة  
ى نطاق  تج عل ب المن ن جان رم م ي تب الت

يق  ل    (ض دفع بأق ستحق ال ت ت أو إن آان
ضة   الق ات المقاي روط المنتج إن ش يم ف

ا       ا أو أنه م تفاديه د ت ضرائب ق ي أن ال تعن
، وفي هذه الحالة ال يتم االستبعاد   )لم تدفع 

ضة      ت المقاي ي تم ات الت ائي للمنتج التلق
ى      ضرائب عل رض لل ن التع ا  م عليه

ات اك   . المنتج ون هن ائز أن يك ن الج وم
ى المنتجات          ة عل دعم من الناحية المنطقي

اك      التي تتم ا   لمقايضة عليها ولكن ليس هن
وليس هناك  . احتمال آبير بأن يحدث ذلك    

نظًرا لطبيعة المقايضة هوامش للجملة أو    
تم            ي ت ى المنتجات الت ق عل التجزئة لتنطب

ضتها  ضع  . مقاي ي تخ سلع الت ن ال ولك
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فإن آانت . للمقايضة ترتبط بتكاليف النقل  
سلع للمقايضة            ديم ال وم بتق ي تق الوحدة الت

ضً  وم أي ي   تق سوف يعن ل، ف وفير النق ا بت
ام أن  ه ع ك بوج ة"ذل ضة " حزم المقاي

ل وسوف تكون        تشمل بعض خدمات النق
شتري   عر للم ي س سبة للمتلق ة بالن القيم
ل       ة النق سعر تكلف ك ال شمل ذل ث ي حي

ا  شار إليه دة   . الم ى الوح ين عل إن تع ف
ك       المتلقية للسلع توفير النقل، فقد يؤدي ذل

 . بة للمتلقيإلى خفض تقييم السلع بالنس
 

من الممكن أن تتصل معامالت المقايضة       3-126
ا  صل عليه ودة يح دة أو موج سلع جدي ب
ة    ذه الحال ي ه ضة، وف ي المقاي د طرف أح
ذلك الطرف هي          ستكون التكلفة بالنسبة ل

دة    (تكلفة الشراء    أو ) في حالة السلع الجدي
القيمة المستطاع الحصول عليها في حالة      

 . السلع الموجودة
 

ا   3-127 مالت المقايضة بالضرورة     وتنطوي مع
د  . ومنتجين) على األقل (على وحدتين    وق

ا     عًر مختلًف دتين س ن الوح ل م دد آ تح
ه   ايض علي دهما المق ذه   . لبن ل ه ي مث وف

بية لنظام           ا أن القواعد المحاس الحالة، فبم
ة      سجيل قيم ب ت ة تتطل سابات القومي الح
ة،    ى أسس عملي واحدة لكال الطرفين عل

سيط  ذ بمتوسط ب ا يؤخ ف فربم ن مختل  م
ة    ة للمعامل ات آقيم سماح  (التقييم د ال بع

 ).بحساب أية ضرائب أو تكاليف للنقل
 

ا في نفس       3-128 ال تتم معامالت المقايضة دائًم
ه        . الوقت وعندما ال يكون الحال آذلك فإن

دينون سجيل حساب الم ين ت دائنون /يتع ال
ة  ي معامل ن جزئ ن أي م م يك ى وإن ل حت

 . المقايضة يتم بصورة نقدية
 
 عار التسعير أس

شكالت      3-129 ًضا م سوقي أي يم ال رض التقي يف
دد  ي تح سلع الت ي ال امالت ف سبة للمع بالن
ا تكون             ا م سعير وغالًب رة ت فيها العقود فت
م          د ت سلع ق لبعض األشهر بعد أن تكون ال

ا ين   . تبادله االت، يتع ذه الح ل ه ي مث وف
ادل    ت التب سوقية وق ة ال دير القيم . تق

ل    دير مقاب ة التق ين مراجع ة ويتع القيم
ة   ون معلوم دما تك ة عن سوقية الفعلي . ال

ق       ن طري سوقية ع ة ال د القيم تم تحدي وي
وم       ر معل ان غي ى وإن آ د حت عر العق س

 . وقت تغيير الملكية
 

 تقييم التحويالت العينية
ة دون      3-130 ر مالي وارد الغي وفير الم د ت عن

ي      وارد ينبغ ذه الم ل ه إن مث ل، ف مقاب
ن    ان م ي آ سوق الت عار ال ا بأس تقييمه

د   الم وارد ق ك الم ت تل ا إن آان ن تلقيه مك

سوق   ي ال ت ف عر   . بيع اب س ي غي وف
ة  ن القيم انح ع ور الم إن منظ سوق ف ال
ي  تكون ف وف س ة س ة للمعامل المفترض
ي   ة الت تالف عن القيم ة االخ ب بالغ الغال

ي ها المتلق دة . يفترض إن قاع ذا ف ول
ة      تخدام القيم ي اس ة ه ار والتجرب االختب

 .لتسجيلالمخصصة من المانح آأساس ل
 

 سعر التحويل
ت    3-131 ل قيم د ال تمث االت، ق ي بعض الح وف

سوق      ة    . التبادل الفعلي أسعار ال ومن أمثل
ى أسعار         ذلك المعامالت التي تنطوي عل
ات    ة واتفاقي شرآات التابع ين ال ل ب تحوي
ض  رى وبع راف أخ ع أط ضاربة م الم
ك حصة   ي ذل ا ف ة بم امالت التجاري المع

از  سداد ب(االمتي ة ال سعر أي حصة واجب
سياسات    ق بال أمر يتعل ض آ د ). مخف وق

ة أو  ة الفعلي ن القيم ل م عار أق ون األس تك
ين         مبالغ في تقديرها، وفي هذه الحالة يتع
سوق      عار ال يم ألس ة تقي راء عملي إج

وعلى الرغم من وجوب إجراء       . المكافئة
ة  ادل الفعلي يم التب ل ق دما ال تمث ديل عن تع
ا في              ك عملًي د يكون ذل سوق، فق أسعار ال

ادل      . لعديد من الحاالت  ا يم التب إن تعديل ق
الفعلية لتعكس أسعار السوق سوف تكون      
رى     سابات األخ ى الح ب عل ه عواق . ل

ذه     ل ه راء مث د إج ك، فعن ى ذل وعل
سويات    راء ت ب إج ه يج سويات، فإن الت

رى   سابات األخ ي الح اظرة ف ال . من ومث
ه        سلع فإن ديل أسعار ال م تع على ذلك إذا ت

سا  ديل ح ذلك تع ين آ دخل ذي يتع ب ال
الي أو  ساب الم امالت الح صلة أو مع ال

 .آالهما
 

ا   3-132 اتورة م ي ف سجلة ف يم الم د الق د تحي ق
ن       رة ع ة آبي ي درج تظم أو إل شكل من ب
ود      سوق لبن ي ال دفع ف ي ت عار الت األس
ه يجب أن يفترض أن   ة أن شابهة لدرج م
ن   ر م ي أآث ة تغط الغ المدفوع المب

ك هو      . المعامالت المحددة  ومثال على ذل
ا  ويالتم سعير التح ه ت ق علي د : يطل ق

امالت        تحدد الشرآات التابعة أسعار المع
ان    واًء آ شكل اصطناعي س ا ب ا بينه فيم
ة   د دفع ًضا بغرض تحدي ا أو منخف مرتفًع
ل رأس     دخل أو تحوي ن ال ددة م ر مح غي

ويجب إيضاح مثل هذه المعامالت     . المال
ك           ق ذل إن آانت قيمتها آبيرة وسوف يعي

م ل  سير المالئ ساباتالتف ض  . لح ي بع وف
الحاالت، قد يتم تحفيز تسعير التحويالت       
دخل أو تراآمات أو           ع ال عن طريق توزي

ومن المستحسن   . سحوبات حقوق الملكية  
ة  يم الدفتري تبدال الق ل(اس عار التحوي ) أس

دما    ك عن سوقية، وذل ة ال ادل القيم ا يع بم
ل   دما يجع رة وعن ل آبي ه الخل ون أوج تك
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دي (توافر البيانات    تم من       آالتع ي ت الت الت
ضرائب أو          ارك أو ال خالل موظفي الجم

شريكة       صاديات ال األمر  ) من جانب االقت
ادالت    . مجدًيا لفعل ذلك   وانتقاء أفضل مع

ة            يم الدفتري سوقية لتحل محل الق القيمة ال
اذير واآلراء     تدعاء المح راء الس و إج ه

 . المستنيرة
 

ة         3-133 إن تبادل السلع فيما بين الشرآات التابع
ستقلة       قد ال ي   حدث غالًبا بين األطراف الم

ي ( ك العناصر المتخصصة الت ال ذل ومث
ي      دمج ف دما ت ط عن تخدامها فق صح اس ي

ي تج منته د ال  ). من ك، ق رار ذل ى غ وعل
دمات  ادل الخ ب لتب ادل قري د مع يوج
ن   ة م ة الفني ة والمعرف دمات اإلداري آالخ
رم          ي تب أنواع المعامالت في الخدمات الت

ين األطراف الم       ه    . ستقلةعادة ب ذا، فإن ول
ة،       بالنسبة للمعامالت بين األطراف التابع
يم   ة للق يم المكافئ د الق ذر تحدي د يتع ق
ائمين   ام الق وافر أم د ال يت سوقية وق ال

ة  دبعملي ول  التوحي وي قب ار س  خي
التقييمات القائمة على التكاليف الواضحة      
ة     ة قيم اج أو أي ي اإلنت دها ف م تكب ي ت الت

 . رآاتأخرى مخصصة من قبل الش
 

 التسعير الميسر 
ة   3-134 ة آمنح ر تجاري امالت غي اك مع وهن

عر  امالت س ذه المع يس له ثًال ول ة م عيني
ر      امالت غي رام مع تم إب د ي وق، وق س
شمل     ة ت عار مفترض رى بأس ة أخ تجاري
ذا     از ول ة أو االمتي ر المنح بعض عناص
ر              َضا أسعار غي ذه األسعار هي أي فإن ه

وقية ذه    . س ل ه ة مث شمل أمثل د ت وق
سلع  المع ادل ال ات التب امالت عملي

ات     ين الحكوم ا ب اوض عليه المتف
عار   سم بأس ي تت ة الت روض الحكومي والق
ي           ادل الت ات التب فائدة منخفضة عن عملي
شابهة أو     داد م رات س شروط وفت سم ب تت
روض    سبة لق رى بالن روط أخ ة ش أي

راض      . تجارية بحتة  وقد ورد وصف اإلق
شرين  ع والع صل الراب ي الف سر ف . المي

ة من       وغال ًبا ما تخضع المعامالت المبرم
ات    ة والجه ة العام ات الحكوم ل هيئ قب
ي ال     ربح والت ة لل ر هادف ة الغي الخاص
ة     ة بحت ات تجاري ي التزام شارك ف ت

ة   ر تجاري ارات غي ن . العتب ولك
ديم سلع            ى تق ي تنطوي عل التحويالت الت
ذلك  ا آ ا أو تلقيه تم توفيره د ي وخدمات ق

 . تصادعن طريق قطاعات أخرى من االق
 
 

 
 التقييم بالتكلفة

ا          3-135 إن لم تتواجد سوق مالئمة يتم من خالله
ر     ين غي د مع دفق أو بن ة ت ة قيم مقارن
ن    ستخلص م د ي ه ق إن تقييم دي، ف نق
األسعار التي تحدد في أسواق ذات صلة     

وفي نهاية المطاف، من . آبيرة بشكل أقل
الممكن تقييم بعض السلع والخدمات فقط    

ذي       سلع      عن طريق المبلغ ال ذه ال ه ه تتكلف
راهن   ت ال ي الوق ا ف دمات إلنتاجه . والخ

دمات     سلع والخ ذه ال شمل ه ين أن ت ويتع
تخدام    دمات االس لع وخ سوقية وس ال
ة     ذه الطريق ا به تم تقييمه ي ي اص الت الخ
أسلوب تتبع يعكس صافي فائض التشغيل 
تج     ى المن ع إل تلط الراج دخل المخ . أو ال

ر     دمات الغي سلع والخ سبة لل ن بالن ولك
ل الوحدات         سوقية التي يتم إنتاجها من قب
ة  ر هادف سات الغي ة أو المؤس الحكومي
ب      ه ال يج ر، فإن ة األس ربح لخدم لل
شغيل   ائض ت الوة ألي ف صيص ع تخ

 . صاٍف
 

 تقييم األصول
ا           3-136 ود بقيمه يم البن ا تقي من الضروري أحياًن

ضة   ا المخف اليف إنتاجه درة أو تك المق
ة اال تحواذحالي ك . س د ذل ين بع م يتع  أن ث

ي   رات الت ع التغي يض جمي شمل التخف ي
رائه أو    ذ ش د من ك البن ى ذل رأت عل ط

ال الثابت        (إنتاجه   مثل استهالك رأس الم
ام  ضوب الت ي والن ضوب الجزئ والن
ع  ر المتوق ادم غي دار والتق واالنح
رى    داث األخ رى واألح سائر الكب والخ

ق نفس      ). الغير متوقعة  ومن الممكن تطبي
دفقات ال   ى الت ة عل ة  الطريق ر نقدي غي

 .لألصول القائمة
 

ق أي من             3-137 ستطاع تطبي فإن لم يكن في الم
د         الطرق المذآورة أعاله، فمن الممكن قي
البنود أو التدفقات التي تنشأ عن استخدام         
صومة    ة المخ ة الحالي ول بالقيم األص

ة   ستقبلية المتوقع د الم سبة  . للعوائ وبالن
ك  ة تل ة، وخاص ول المالي بعض األص ل

ول ذات القيم  ة  األص مية القابل ة اإلس
ه              ستقبل، فإن ا من الم للتطبيق في وقت م
ة بوصفها         يتم تحديد القيمة السوقية الحالي
ى تاريخه          القيمة اإلسمية المخصومة حت

سوق     عر صرف ال ق س ن طري ذا . ع ول
ام      سنى القي دأ، إذا ت ث المب ن حي ه، م فإن
ب   صدر المكاس ا لم وي منطقًي دير ق بتق

ل م     ن أص شأ ع ي تن ستقبلية الت ا، الم
ك              إن ذل م، ف ي سعر خصم مالئ إضافة إل
ة ة الحالي دير للقيم ة تق راء عملي يح إج . يت

ب     د المكاس ذر تحدي د يتع ن، ق ولك
د،     ن التأآ بة م ة مناس ستقبلية بدرج الم
راء افتراضات    وب إج ى وج النظر إل وب
عن عمر األصل وعامل الخصم الواجب    



 نظام الحسابات القومية
 

126 

صدر    إن الم سبب ف ذا ال ه، وله تطبيق
يم ا  ر للتقي ن اآلخ ي  الممك وف ف لموص

ا      رق تماًم ب أن يط سابقة يج رات ال الفق
ة    ذه الطريق ى ه وء إل ل اللج الوة . قب وع

ة،    ذه الطريق تخدمت ه ك، إذا اس ى ذل عل
ساسية  ار ح راء اختب ين إج ا يتع فربم

ات شائع  . لالفتراض ة ال والطريق
تخالص    ب الس ي الغال تخدامها ف اس
ت     ال الثاب تهالك رأس الم ديرات اس تق

ال لألص      ربط     وبنود رأس الم ة ت ول الثابت
اض   ستقبلية بانخف ب الم صدر المكاس م
ي   ستخدم ف ة الم د األصول الثابت ة أح قيم

اج ا   . (اإلنت ق عليه ة، ويطل ذه الطريق وه
د ورد وصفها  ستمر، ق ة الجرد الم طريق
ث      صل الثال ي الف صيًال ف ر تف شكل أآث ب

 . عشر والفصل العشرين
 

ة         3-138 وعلى الرغم من أن طريقة صافي القيم
ة تعت ن   الحالي ات ع راء توقع ى إج د عل م

صم،     عار الخ ستقبلية وأس ب الم المكاس
ا           ا لم ة وفًق ة النظري فإنها سليمة من الناحي
دد من             سبة لع ا بالن ه غالًب يمكن التحقق من

ة سبة . األصول المالي تخدمت بالن إن اس ف
م         ألصول غير مالية، فقد يكون من المالئ
ي         إجراء تحليل حساسية لالفتراضات الت

 .يهاتم التوصل إل
 

سجيل     3-139 تم ت ة، ي دة العام ة القاع ولمطابق
ة أو           تقديم األصول أو الخدمات أو العمال
ة         ي في قيم د األجنب رأس المال مقابل النق
ي   ين طرف ا ب ق عليه ة المتف ادل الفعلي التب
صلة  ود المت دفقات ولبن ة والت المعامل
ا          ى قيمه ا إل بالعمالت األجنبية يتم تحويله

صرف  سعر ال ة ب ة المحلي سائد بالعمل ال
ة   سابات، أي لحظ ي الح دها ف ة قي لحظ
إتمام المعاملة أو التدفق اآلخر أو اللحظة      
ا    . التي يتم تطبيق الميزانية العمومية عليه

شراء وسعر            ين سعر ال والنقطة الوسط ب
البيع يجب استخدامها بغرض استثناء أي      

 . من مصاريف الخدمة
 

 التقييم وفًقا للمحاسبة التجارية
لتجارية والعوائد الضريبية إن الحسابات ا 3-140

ي   رى ه ة األخ سجالت اإلداري وال
ل     ن أج ات م سية للبيان صادر الرئي الم

ة   ين أن   . إنشاء الحسابات القومي ولكن يتع
نكون على دراية بأنه ليس بالضرورة أن       
ات     صادر بمتطلب ذه الم ن ه ي أي م تف

اًء      . التقييم لنظام الحسابات القومية وأنه بن
ا يتع    ه ربم ك فإن ى ذل راء عل ين إج

ع          . تعديالت ا تتب ا م ى األخص، غالًب وعل
ة  رض العناي ة، بغ بة التجاري المحاس
ة    ر المالئم ات غي ة، التقييم الواجب

ة  سابات الوطني ك،   . للح رار ذل ى غ وعل

راض   ري ألغ ي تج ات الت دم التقييم تخ
ي تختلف عن          ضريبية غالًبا األهداف الت

ومثال ذلك . االقتصاد الكليأهداف تحليل   
رق د ط ي  تحي ضلة ف الك المف  اإله

ها   ي تفرض ة، والت بة التجاري المحاس
ر،         اد يتغي السلطات الضريبية بشكل ال يك
ت   ال الثاب تهالك رأس الم وم اس ن مفه ع

 . الذي يستخدمه نظام الحسابات القومية
 

 تقييم التدفقات المجزئة 
ر           3-141 ى أآث عندما تشير عملية سداد واحدة إل

امالت     ن المع دة م ة واح ن فئ ا (م وفًق
سنوية  ل سابات ال ام الح ي نظ ا ف ، )تعريفه

شكل   ردة ب دفقات المنف د الت ي قي ه ينبغ فإن
ين أن          . منفصل ة، يتع ذه الحال وفي مثل ه

ى  ل عل امالت آ ة المع الي قيم ون إجم يك
سوقية           ة ال ساوية للقيم ة م د التجزئ حدة بع

شمل      . للتبادل الذي تم فعلًيا    ك، ت ال ذل ومث
ى    وي عل ي تنط ي الت ادل الفعل يم التب ق

التع ل العم ة تحوي ة عمول . مالت أجنبي
ل     صل بتحوي ذي تت زء ال د الج ب قي ويج
دمات   فه خ صل بوص شكل منف ة ب العمل

ك، يوصي       . معامالت ومثال آخر على ذل
امالت         سيم مع ة بتق نظام الحسابات القومي
ين         ى فئت الفائدة لدى المؤسسات المالية عل
ا     دة وفًق من المعامالت، تبين إحداهما الفائ

ة      لفهمها من خ   الل نظام الحسابات القومي
دمات   ضمني لخ دفع ال ل ال رى تمث واألخ

 . الوساطة المالية
 

امالت،    3-142 ى المع ة عل صر التجزئ وال تقت
ة            ة العقاري ك هو مكاسب الملكي ومثال ذل
ن    ة ع راض تحليلي صل ألغ ي تنف الت
ب  ي تتناس دة الت ة المحاي ب الملكي مكاس
سعر           رات في مستوي ال ببساطة مع التغي

 . العام
 

ة    وف  3-143 صل التجزئ االت تت ض الح ي بع
وع       . بسلوك مخادع  ومثال على ذلك هو ن

ي وردت    ويالت الت سعير التح ن ت م
 ). 132-3(مناقشته في الفقرة 

 
ل       3-144 شكل أق امالت ب تالط المع دث اخ ويح

ا  ديم أصل م دما ال يحدث تق وضوًحا عن
ي     ة ف دفوعات نقدي ن م ه م صل ب ا يت وم

ت س الوق وة  . نف صبح الفج دما ت وعن
ة ط غ   الزمني صبح مبل اد ي ي المعت ة ف ويل

ا   ة، وربم ًرا للغاي ول آبي ان المط االئتم
ل رسم                م تحمي ه ت ك ضمًنا أن ينتج عن ذل

ة،         . فائدة ذه الحاالت المتطرف ل ه وفي مث
سبة    ة بالن دفوعات الفعلي ديل الم ب تع يج
ة            ى قيم ة التوصل إل ستحقة بغي للفائدة الم

ول  صحيحية لألصل المح وال يوصي . ت
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ذه ا  ل ه إجراء مث سبة ب ديالت بالن لتع
 .لالئتمان التجاري العادي

 
 التقييمات الخاصة بخصوص المنتجات

عادة ما يتصور منتج أو مستخدم منتج ما   3-145
ود  ة لوج ف نتيج شكل مختل ه ب قيمت
ل           اليف نق سلع وتك ى ال ضرائب ودعم عل
اجرة  وامش مت ود ه ا ووج ب دفعه . يج

ة      ة، بغي سابات القومي ام الح وم نظ ويق
در اإلمكان من وجهات    االستمرار قريًبا ق  

د    سهم، بقي امالت أنف ي المع ر مبرم نظ
ا          شترين بم سعر الم جميع االستخدامات ب
في ذلك هذه العناصر ولكنه يستبعدها من       

 . قيمة مخرجات المنتج
 

عار     3-146 ات باألس ات المنتج د مخرج تم قي وي
ية ه . األساس سعر األساسي بأن ويعرف ال

شتري     ن الم تج م اه المن ذي يتلق غ ال المبل
ا    مقا بل وحدة من سلعة أو خدمة تم إنتاجه

رائب   ة ض ه أي ا من رج مطروًح آمخ
ه       تم تلقي واجبة الدفع مضاًفا إليه أي دعم ي
ه   ه أو بيع ة إلنتاج تج آنتيج سبة للمن . بالن

تم إصدار    ل ي صاريف نق ة م ستبعد أي وي
ب     ن جان صل م شكل منف ا ب واتير به ف

ى        . المنتج فإذا تبين استحالة الحصول عل
ات الم ي،   المعلوم سعر األساس ة بال طلوب

ين عار المنتج يم المخرج بأس تم تقي د ي . فق
ذي       غ ال ه المبل تج بأن عر المن رف س ويع
دة    ل وح شتري مقاب ن الم تج م اه المن يتلق
رج     ا آمخ م إنتاجه ة ت لعة أو خدم ن س م
مطروًحا منها أية ضريبة للقيمة المضافة      
اع،   ة لالقتط شابه قابل ريبة م ة ض أو أي

اتور   دار ف تم إص ث ي ي  بحي ا إل ة به
شتري ة    . الم ذلك أي ستثني آ ا ي آم

دار   تج بإص وم المن ل يق صاريف نق م
 .فاتورة بها بشكل منفصل

 
عار    3-147 ات بأس تخدام المنتج سجيل اس تم ت وي

شترين ه  . الم شتري بأن عر الم رف س ويع
شتري     ل الم ن قب سداد م ب ال غ واج المبل
ة المضافة         مستبعًدا منه أية ضرائب للقيم

تم ا رى ي ريبة أخ ة ض تقطاعها، أو أي س
ة في            لعة أو خدم بغية استالم وحدة من س
. الوقت والمكان الذي يحددهما المشتري       

ة    ا أي سلعة م شتري ل عر الم شمل س وي
شكل   شتري ب دفعها الم ل ي صاريف للنق م
ت     ي الوق سلعة ف تالم ال صل الس منف

 . والمكان المحددين
 

تج       3-148 والفرق في القيمة المسجلة بالنسبة للمن
ى     بين وقت إنتاجه ولحظة     استخدامه، عل
رض   ال، بغ بيل المث اقس تهالك إنف  االس

ًرا  ون آبي د يك ائي ق ون . النه د تك وق
 :عناصر هذا الفرق آاآلتي

الضرائب مطروًحا منها الدعم على  - أ
المنتجات الواجب سداده من قبل 

 المنتج،
هوامش التبادل والنقل بما في ذلك  - ب

الضرائب مطروًحا منها الدعم على 
اده من قبل المنتجات والواجب سد

 تجار الجملة وتجار التجزئة،
النقل، بما في ذلك الضرائب  - ج

مطروًحا منها الدعم على المنتجات 
 الذي يدفعه المستهلك بشكل منفصل،

الزيادات المتوقعة في الجودة والتي  - د
ينتج عنها حجم مخرجات إضافي 

مطروًحا منها الخسائر في أثناء 
 التخزين،

نتج مكاسب الملكية أثناء وجود الم - ه
في حوزة منتجه وفي حوزة تجار 

 .الجملة وتجار التجزئة
 

شمل        3-149 ا سبق، ي ري مم ستطيع أن ن ا ن وآم
لي      ي األص سعر األساس ين ال رق ب الف
ًال    ا آ سلعة م ائي ل شترين النه عر الم وس

وفي  . من السعر صافًيا وعناصر الحجم       
ستطيع        الواقع العملي، بطبيعة الحال، ال ت

ل ع  ات آ ع المنتج ديرات تتب دة التق ى ح ل
ر          ى مستوي أآث ديرات عل بل تتم هذه التق

 .عمومية بالنسبة لمجموعات المنتجات
 

سلع     3-150 ادرات ال سجيل واردات وص تم ت وي
ر     يم أآب ة بق سابات القومي ام الح ي نظ . ف

ادرات  الي واردات وص يم إجم تم تقي وي
سفينة   ر ال سليم ظه سلع ت و FOB(ال  وه

ة المصدر       د ال   ). عند الحدود الجمرآي وق
سنى ال ر  يت سليم ظه يم الت ى ق حصول عل

صيلية   سيمات التف سبة للتق سفينة بالن ال
وي      ي تح داول الت إن الج ذا ف تج، ول للمن
ين      ة تب ارة الخارجي ن التج يل ع تفاص
د   ا عن ك تقييمه ي ت سلع الت واردات ال

ستورد    ة للم دود الجمرآي  أي CIF(الح
شحن     أمين وأجرة ال ة والت ا  )التكلف ، يكمله

يم  ة لق سويات العالمي شمل . FOBالت وت
 التأمين ومصاريف الشحن التي     CIFقيم  

دود      صدر وح دود الم ين ح دها ب تم تكب ي
ة في         . المستورد الطبع القيم وقد تختلف ب

اتين    ن ه ل م ن آ ة ع اتورة التجاري الف
 .القيمتين

 
ام لكل من            3-151 ويتعين أن يطابق الرصيد الع

ة،       الواردات والصادرات الظروف الفعلي
يم الحدودي ل       ائج      ولذا فإن التقي ه نت سلع ل ل

أمين          شحن والت سجيل مصاريف ال على ت
ة   سابات القومي ام الح ي نظ ا  . ف ادة م وع

واردات  ن ال ل م يم آ ق ق ين توفي يتع
سلع والخدمات لكي         والصادرات لبنود ال
ادل      ة بتب ات الخاص ع االتفاقي ى م تتماش
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ع   سلع م المال ة الع يل . بقي اك تفاص وهن
ذه المعالجة في الفصول           إضافية حول ه

 .ع عشر حتى السادس والعشرينالراب
 

 تقييم التدفقات األخرى
 التغيرات األخرى في حجم األصول

رات          3-152 سبة للتغي يم بالن د التقي وبغرض تحدي
ادة           األخرى في حجم األصول، ينبغي ع
ه         ر في حجم د التغي ل وبع تقييم األصل قب
ة     ة معامل سره أي ذي ال تف رق ال ذ الف وأخ

 .بوصفه قيمة التغير اآلخر
رات األخرى في حجم         ويتم تسجي  ل التغي

 بأسعار سوقية   األصول المالية والخصوم  
شابهة ة ألدوات م شطب . معادل ول

القيم    ا ب م تقييمه ي ت ة الت األدوات المالي
ة     ساوى القيم ين أن تت مية، يتع اإلس
ي    رى ف رات األخ ي التغي سجلة ف الم
ا اإلسمية           ع قيمه حساب حجم األصول م

طبها  ل ش صنيفات  . قب ع ت سبة لجمي  وبالن
يم           ين أن تكون ق األصول والخصوم، يتع
 . آل من األدوات الجديدة والقديمة واحدة

 
 مكاسب وخسائر الملكية

ة  3-153 سائر الملكي ب وخ راآم مكاس تت
األصول  باستمرار وتنطبق على آل من    

صوم  ة والخ ة المالي ر مالي تم .  والغي وي
بوجه عام تقديرها عن طريق الطرح من   

ول ت ة األص ي قيم ر ف الي التغي ك إجم ل
ى      سب إل ن أن تن ي يمك ول الت األص
 .معامالت وإلى تغيرات أخرى في الحجم

 
وبما أن معظم األصول تطابق الخصوم،        3-154

دى   ي أو ل صاد المحل ي االقت ة سواًء ف بقي
الم تم     الع ان أن ت م بمك ن المه ه م ، فإن

مطابقة مكاسب الملكية في أي منهما عن        
طريق خسائر الملكية في اآلخر والعكس       

العكس س. ب دما  وي ة عن سب ملكي تحق مك
تزداد قيمة أحد األصول أو تقل قيمة أحد         

صوم سائر   . الخ ب وخ ة مكاس ين قيم وتب
بية صافي          رة المحاس الملكية في أثناء الفت
سائر      ة وخ ب الملكي ي مكاس رات ف التغي
د  ول وأح د األص سبة ألح ة بالن الملكي

صل   شكل منف صوم ب ع  . الخ ي الواق وف
ب     ة مكاس ساب قيم تم احت ي، ي العمل
ين   ل أصل وخصم ب ة لك سائر الملكي وخ

بداية الفترة أو عندما يتم : فترتين زمنيتين
صم     د الخ ل أو تكب ى األص صول عل الح
ى    اع أو يتالش دما يب رة أو عن ة الفت ونهاي

 . األصل أو الخصم
 

 
 

 األصول المالية والخصومتقييم مراآز 

ود   3-155 يم بن ين تقي ة  يتع ول المالي األص
صوم م ا  والخ د ت ان ق و آ ا ل صول  آم لح

ي      سوق ف امالت بال الل مع ن خ ا م عليه
ة    ة العمومي ر الميزاني اريخ تقري تم  . ت وي

ي    ة ف ول المالي ن األص د م ادل العدي تب
ا عن       سنى تقييمه ذا يت األسواق بانتظام ول
عار     ر ألس تخدام المباش ق االس طري

ذه األسواق        إن  . عروض األسعار من ه ف
اريخ    ي ت ة ف ة مغلق واق المالي ت األس آان

ة  سوق   الميزاني عار ال إن أس ة، ف العمومي
ي  يم ه ي التقي تخدامها ف ين اس ي يتع الت
ابق   اريخ س رب ت ي أق سائدة ف عار ال األس

وألوراق . عندما آانت األسواق مفتوحة      
ة       ة وقيم وقية حالي ة س ة قيم دين المالي ال

ات     . إسمية أيًضا  وربما تكون بعض البيان
التكميلية عن القيم اإلسمية لمراآز أوراق 

 . ية مفيدة في بعض األغراضالدين المال
 

وقية     3-156 ة س ادل قيم ا لمع يم وفًق إن التقي
 األصول المالية والخصوم   مطلوب لتقييم   

تم           التي ال يتم تبادلها في أسواق مالية أو ي
ط رر فق ر متك شكل غي ا ب وسوف . تبادله

ذه     سبة له ضروري بالن ن ال ون م يك
ة   ا العادل دير قيمه صوم تق األصول والخ

اًء عل   تؤدي بن ي س دير  الت ى تق ك إل ى ذل
 . أسعارها بصورة تقريبية

 
ة         3-157 يم العادل سوقية والق يم ال ويجب تمييز الق

ا    اهيم ومنه ك المف ن تل مية ع يم اإلس والق
يم   ة والق يم التقديري أة والق يم المطف الق

 . الدفترية والتكلفة التاريخية
القيمة العادلة هي قيمة سوقية  - أ

وتعرف بأنها المبلغ الذي . معادلة
له تبادل أحد األصول أو يمكن مقاب

تسوية أحد الخصوم بين طرفين 
مطلعين وراغبين في معاملة بناًء 

ومن هنا . على اعتبارات تجارية
فهي تمثل تقديًرا لما يمكن الحصول 
عليه إذا آان الدائن قد باع المطالبة 

 .المالية
تشير القيمة اإلسمية إلي المبلغ الذي  - ب

ل يدين به المدين للدائن وهو ما يشم
المبلغ األصلي المستحق بما في ذلك 

 .أية فائدة مستحقة
تعكس القيمة المطفأة المبلغ الذي يتم  - ج

عنده قياس أحد األصول أو الخصوم 
المالية عند االعتراف المبدئي به 
. مطروًحا منه المدفوعات األصلية

وتعمل المدفوعات اإلضافية 
لمدفوعات أصلية مجدولة على الحد 

 بينما المدفوعات من القيمة المطفأة
األقل من المدفوعات األصلية 
. المجدولة تزيد من القيمة المطفأة

وعند آل تاريخ مجدول، تكون 
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القيمة المطفأة مماثلة للقيمة اإلسمية، 
ولكنها قد تختلف عن القيمة اإلسمية 
في التواريخ األخرى نتيجة للفائدة 
المستحقة المشمولة في القيمة 

 .اإلسمية
ديرية هو المبلغ المخصوم القيمة التق - د

 .من األصل الواجب سداده
قد يكون للقيمة الدفترية في  - ه

الحسابات التجارية معان مختلفة 
 ستحواذألن قيمها تتأثر بتوقيت اال

 التي قامت بها ستحواذوعمليات اال
الشرآة ومدى تكرار عمليات إعادة 
التقييم والضرائب والتشريعات 

 .األخرى
ي أضيق معني التكلفة التاريخية، ف - و

، ستحواذلها، هي التكلفة وقت اال
ولكنها فد تعكس أحياًنا عمليات 

 . إعادة تقييم عرضية
 

يم   3-158 د تقي ن أن يعتم ن الممك ول وم األص
صوم ة والخ واردة المالي ات ال ي البيان  ف

تقارير الشرآات أو أي مستجيبين آخرين      
ة أو إشرافية         على معايير محاسبية تجاري

ا ة مع ريبية أو أي رى ال أو ض يير أخ
ذه      سوق له عار ال ل أس س بالكام تعك

ذه الحاالت،      . األصول والخصوم   وفي ه
أقرب        يجب تعديل البيانات حتى تعكس، ب
ول      سوقية لألص ة ال ن، القيم ا يمك م

ة  صوم المالي ن  . (والخ ن الممك وم
الحصول على مزيد من المعلومات حول      
دين      صاءات ال ي إح يم ف د التقي قواع

ين   : الخارجي ل المجمع ستخدمين  دلي   والم
ة الكمنويلث       ( بنك التسويات الدولية وأمان

دولي    د ال ندوق النق تات وص ويوروس
ة     صادي والتنمي اون االقت ة التع ومنظم

دولي   ك ال روف )2003(والبن ، والمع
 ).دليل الدين الخارجيبعبارة 

 
 وقت التسجيل -3

 اختيار وقت التسجيل
عند مناقشة التوقيت في نظام الحسابات           3-159

ة، ي ين   القومي ام ب ز ه ام بتميي ب القي ج
ي  سجيله ف م ت ا ت ا لم ود وفًق ات البن بيان
ات         ة، وبيان الميزانيات العمومية، من جه
التدفقات وفًقا لما تم تسجيله في الحسابات    

رى   ة األخ ن الجه ات  . م شير الميزاني وت
العمومية، من حيث التعريف، إلى فترات     

ك     . معينة من الوقت   وعلى النقيض من ذل
دفق   رة     تمثل الت ى مدى فت ات عل ات إجمالي

ة أو    امالت الفردي اة للمع بية منتق محاس
رة        التدفقات األخرى والتي هي ذاتها مبعث

 . على مدار الفترة المحاسبية
 

ة    3-160 سابات القومي ام الح ين نظ ذا، ال يب ول
دفقات األخرى،        المعامالت الفردية أو الت
ة         ولكن هناك سببين لتحديد القواعد الدقيق

ا   ل منه ت آ ردةلتوقي ام  . منف ي المق فف
د   د لتحدي ياغة القواع ب ص األول، يج
سجيل          ا ت ي يجب فيه بية الت الفترة المحاس
دفقات         دقيق للت التدفقات، وثانًيا التوقيت ال
م  بية مه رة المحاس ي الفت دة ف ى ح ل عل آ
ي صافي    رات ف ين التغي ز ب ة للتميي للغاي
القيمة نتيجة للمعامالت والتغيرات نتيجة      

ة لمكاسب أو خسائر    رق  . الملكي ذا الف وه
ضخم ذو      االت الت ي ح ة ف الغ األهمي ب

 . المعدالت المرتفعة
 

ح  3-161 د الواض شكالت التحدي ين م ن ب وم
شطة   و أن أن امالت ه ت المع لتوقي
ى    د عل ا تمت ا م سية غالًب دات المؤس الوح
ز      ا تميي ن خالله ن الممك رات م دى فت م

ال،      . العديد من اللحظات    بيل المث ى س فعل
ن عمل   د م دأ العدي ة   تب ع التجاري ات البي ي

ائع والمشتري            ين الب د ب ى عق بالتوقيع عل
اريخ أو   سليم والت اريخ الت د ت شمل العق وي
دفعات   ا ال ستحق فيه ي ت واريخ الت الت
وتستكمل فقط آما في تاريخ استالم البائع 

رة ة األخي ذه اللحظات . للدفع ن ه ل م وآ
ة           ة من الناحي المختلفة م الزمن تعد مالئم

 . رجة مااالقتصادية إلى د
 

د       3-162 ن عن ن الممك وال، م س المن ى نف وعل
تم    ذي ي وم ال ومي الي اق الحك ل اإلنف تحلي
ات من         فيه التصويت على إحدى الموازن
ه وزارة         وم في قبل المشرع واليوم الذي تق
المالية بتفويض إحدى اإلدارات في سداد       
ه        األرصدة المخصصة واليوم الذي يتم في

ل اإلدارا     ن قب ين م زام مع رام الت ت إب
سليم    ات الت ه عملي دث في ي تح وم الت والي
وأخيًرا اليوم الذي تصدر فيه أوامر الدفع       

ضرائب     . وتدفع الشيكات  وفيما يتصل بال
ة           إن اللحظات المهم ال، ف على سبيل المث
ا خصم             شأ فيه ي ين هي اليوم أو الفترة الت
زام   دير االلت ا تق تم فيه ي ي ة الت واللحظ
ذي    وم ال د والي شكل مؤآ ضريبي ب ال

س زاء   ي ضريبة دون ج ع ال ه دف تحق في
ضريبة بالفعل أو           ه ال واليوم الذي تدفع في

 . تتم عمليات لالسترداد
 

ة  3-163 سابات القومي ام الح ن الواضح أن نظ م
ع       ود لجمي ال القي شدة إدخ ه ب وف يثقل س
المراحل المتعاقبة القابلة للتمييز في إطار 
ان    م إمك سية رغ دات المؤس شطة الوح أن

ة النظر  ن الناحي ك م ةذل ام  . ي ب القي ويج
راف بكل من         احتياجات  ) أ(بخيار لالعت

ل  يتحلي صاد الكل اآلراء ) ب( و االقت
ة ب ي الخاص صاد الكل ) ج( و االقت
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ارف    شكل المتع ة بال صادر المتاح الم
ز            . عليه ا التميي تم غالًب صدد ي ذا ال وفي ه

دي    اس نق ى أس دفقات عل سجيل الت ين ت ب
وعلى أساس مستحق األداء وعلى أساس      

تحقاقااللت اس االس ى أس د . زام وعل وق
ة    رى آالحرآ ة أخ س زمني د أس توج
المادية أو العملية اإلدارية المستخدمة في      

ات  صادر البيان ام . بعض م ويوصي نظ
اس      ى أس د عل ة بالقي سابات القومي الح

 . االستحقاق طوال الوقت
 

 اختيار القيد على أساس االستحقاق
د    3-164 ى قي ط عل ة فق بة النقدي ل المحاس تعم

د ام    الم د القي دها وق ة وقي فوعات النقدي
دفوعات  ذه الم سداد ه ذه . ب ستخدم ه وت

ة  شكل موسع ألغراض تجاري ة ب الطريق
ادي        . معينة ومن المزايا العملية لها هو تف

دفقات  يم الت رتبط بتقي ي ت شكالت الت الم
ولكن ليس باإلمكان استخدام     . الغير نقدية 

سبة    ام بالن ه ع ة بوج بة النقدي المحاس
ة     للمحاسبة ا  بة الوطني القتصادية والمحاس

داد   ه س تم في ذي ي ت ال ث أن الوق حي
ن     ر ع شكل آبي ف ب د يختل دفوعات ق الم
ي  امالت الت صادية والمع شطة االقت األن
شطة      ذه األن ث أن ه ا، حي صل به تت
ام   سعى نظ ي ي ية الت امالت األساس والمع

فها  ة لوص سابات القومي ى . الح افة إل إض
ق      ستطاع تطبي ي الم يس ف ك، ل ذل

دفقات       المح اسبة النقدية على العديد من الت
الغير نقدية المشمولة في نظام الحسابات        

 .القومية
 

دفقات     3-165 دفع الت ستحق ال د م ة قي ين عملي تب
ة في آخر         دفوعات نقدي ا م التي تنشأ عنه
األوقات التي يمكن سدادها فيها دون تكبد     
زاءات و،  صاريف أو الج ن الم د م مزي

دفوعات ال ك، الم ى أولئ افة إل ة إض نقدي
دوثها   ة ح ة لحظ ة  . الفعلي رة الزمني والفت

دت( ستحق ) إن وج ي ي ة الت ين اللحظ ب
ا            تم فيه ي ي فيها سداد دفعة ما واللحظة الت
د  ق قي ا عن طري تم تخطيه ا ي سداد فعلًي ال
ي     دائنين ف د ال دينين أو أح د الم أح

ة   ة مستحق      . الحسابات المالي وفر عملي وت
دية الدفع وصًف أآثر شموًال للتدفقات النق     

بة    الل المحاس ن خ دث م ا يح ر مم أآث
سجيل       . النقدية الطبع أن الت ا ب ومن عيوبه

 .ال زال يقتصر على التدفقات النقدية
 

تحقاق    3-166 اس االس ى أس بة عل ل المحاس تعم
ة       شوء القيم د ن دفقات عن د الت ى قي عل
ا أو   ا أو تبادله صادية أو تحوله االقت

يها ا أو تالش ك أن . تحويله ي ذل ويعن
تم         التدفقات التي  ة ي  تعني تغيًرا في الملكي

د    ر، وتقي دث التغي دما يح ا عن إدخاله

دم، والمخرجات وقت         الخدمات عندما تق
يط     تهالك الوس ات واالس شأة المنتج ن
زات واد والتجهي ستخدم الم دما ت . عن

ويفضل نظام الحسابات القومية المحاسبة     
 :على أساس االستحقاق لألسباب اآلتية

ى      - أ بة عل  أساس   يتوافق توقيت المحاس
ة تعريف          ع طريق ا م االستحقاق تماًم
دفقات  صادية والت شطة االقت األن
ة      . األخرى في نظام الحسابات القومي

ة   يم ربحي ق تقي ذا التواف يح ه ويت
صحيح  شكل ال ة بال شطة المنتج األن

ر ( زعج للعناص أثير الم أي دون الت
ي     أخرة ف ر المت ة والعناص المتقدم

ة  دفقات النقدي افي  ) الت ساب ص واحت
ة ي قيم صحيح ف شكل ال ا بال  قطاع م

 أي وقت من األوقات، و
ى   - ب بة عل ق المحاس ن تطبي ن لممك م

دفقات   ى الت تحقاق عل اس االس أس
 .الغير نقدية

 
شتريات    3-167 امالت آالم ن المع د م إن العدي

امالت         اليومية لألسر من المتاجر هي مع
ل   سليم أصل مقاب ا ت ن خالله تم م ة ي نقدي

ذا  وفي   . سداد فوري أو شبه فوري نقًدا      ه
رق    ين الط روق ب د ف االت، ال توج الح
ذا   ي ه اش ف ضعت للنق ي خ ثالث الت ال

والمحاسبة على أساس االستحقاق     . المقام
د من            صفة خاصة لتوقيت العدي مالئمة ب

ة   امالت الداخلي ي  (المع ات الت آالمخرج
تج   زون المن ى مخ ضاف إل ات ) ت وعملي

راف    ا األط ن خالله وم م ي يق ادل الت التب
ا   ي أوق سليم ف ة بالت ات (ت مختلف آالمبيع

ة  دفعات المؤجل ويالت ) ذات ال والتح
الضرائب والتدفقات المرتبطة    (اإللزامية  

 ). بالضمان االجتماعي
 

ى أساس          3-168 بة عل وفي المعتاد تكون المحاس
سبة للوحدات       االستحقاق هي العرف بالن

شارآة   د من      . المؤسسية الم وتتكون العدي
سلع           ين شرآتين لل ادل ب المعامالت من تب

ى     ال ة عل ر مالي ول الغي صة لألص مخص
يتم       . سبيل المثال  ادل، س وفي مثل هذا التب

إدخال قيود محاسبية في دفاتر آل شرآة        
ى  صول عل واريخ للح س الت ح نف لتوض
ة    ن جه ة م سليم األصول المالي سلع وت ال
سليم          ة وت ى األصول المالي وللحصول عل

ولكن أحياًنا ال   . السلع على الجانب اآلخر   
ي   ا طرف دث  يتلقاه فها تح ة بوص المعامل

ة س اللحظ ي نف ك ال . ف ى ذل الوة عل ع
ة   املين وخاص ض المتع تفظ بع يح
شتريات        سجالت للم ة ب الوحدات الحكومي

تحقاق اس االس ى أس ذه . عل ي ه وف
الحاالت، تتطلب قواعد الترابط في نظام        
ود            ذل الجه ه يجب ب ة أن الحسابات القومي
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ود    ية للحي صاءات األساس صحيح اإلح لت
اء رىواألخط ي    .  الكب ا يل م فيم د ت وق

ى  د عل ة للقي دة العام ق القاع شة تطبي مناق
ر  ى الظروف األآث تحقاق عل أساس االس

 . شيوًعا
 
  على السلع والخدمات ستحواذتوقيت اال

سجيل اال 3-169 اريخ ت تحواذإن ت سلع س ى ال  عل
ذه     ة ه ا ملكي أول فيه ي ت ة الت ي اللحظ ه
ن   م تك رى، وإذا ل د أخ ى ي ضاعة إل الب

ة التغي را  عملي ضاعة أم ة الب ي ملكي ر ف ي
سجيل يمكن          بين وواضح، فإن توقيت الت
اريخ      ى ت ة عل و الدالل ون ه أن يك

تحواذاال م   س ى إذا ل ة وحت ال الملكي  وانتق
إن لحظة           ضا ، ف تتوفر هذه المعلومات أي

تحواذاال ذه   س ي ه ي ف تحكم الفعل  وال
اريخ اال   ر ت ضاعة تعتب تحواذالب ى س  عل

ا    ال ملكيته ل وانتق سلع بالفع د  ال ي ي  ف
ستحوذ شرآات . الم ام ال ق أحك وتطب

ات   ى العملي اص عل شكل خ ة ب التابع
دما يطرأ          الداخلية على هذه العملية أو عن
راءات     ب إج ة بموج ى الملكي ر عل تغي
شراء  الي أو ال اري م اد إيج اعتم

 . اإليجاري
سلع  سجيل ال تم ت ضروري أن ي ن ال وم
دث    دما يح صدرة عن ستوردة والم الم

ا   ي ملكيته ر ف اب   . تغيي ة غي ي حال وف
م في          ذي ت اريخ ال ين الت ي تب المصادر الت
اك     إن هن ضاعة ف ذه الب ة ه ر ملكي تغي
ذه     ون ه القوة أن تك ف ب ال يوص احتم
بالد    ين ال دود ب اوزت الح ضاعة تج الب
ا     ي ملكيته ر ف د التغي ل أو بع واء قب س
ن    ر م د الكثي ث تعتم صير، حي ت ق بتوقي
ستندات     ى الم ة عل صائيات التجاري اإلح

ة ي     الجمرآي ي ف ل الفعل ين التنق ي تب  الت
ذ  دود والمناف ر الح سلع عب ة ال ملكي
م    ن ث ة وم ة أو الداخلي ة اإلقليمي الجمرآي
فإنه يمكن االعتماد على التواريخ الواردة 
ه       ى وج تخدامها عل شأن واس ذا ال ي ه ف

 . التقريب
سابات  3-170 ام الح ي نظ دمات ف سجل الخ ُت

ديمها،         تم تق اك   إال أن القومية حين ما ي  هن
بعض من الخدمات        بعض ا  لخصوصية ل

إذ تقدم هذه الخدمات على أساس مستمر،       
ار      دمات اإليج ال خ بيل المث ى س عل

كان  أمين واإلس ك ( والت ي ذل ا ف بم
ك      حيث  ). المساآن المأهولة من قبل المال

ا      ى أنه دمات عل ذه الخ سجيل ه تم ت ي
د أو        خدمات مستمرة تمتد طوال فترة العق

 . طالما المنزل قائم
 ل العمليات المعاد توزيعها توقيت تسجي

ا في          3-171 اد توزيعه  يتم تسجيل العمليات المع
تم            ذا ي ا، وله ة به التوقيت التي يتم المطالب
وظفين   ضات الم ل تعوي ور مث سجيل أم ت

ساهمات  ار األراضي والم د وإيج والفوائ
االجتماعية والمنافع في الفترة التي تجمع      
ساوي،        دفع، وبالت فيها المبالغ المستحقة ال

تم ة   ي ات الخاص ة البيان ال آاف  إدخ
بالضرائب توقيت إبرام المعامالت أو أية      
سئولية       ن م د م ي تزي رى الت دفقات أخ ت

دفع ى  . ال ضرائب عل ضمن أن ال ذا يت وه
ي   سجيلها ف تم ت واردات ي ات وال المنتج
اج المنتجات أو           ا إنت األوقات التي تتم فيه
ضريبة وع ال ا لن ا وفق تيرادها أو بيعه . اس

دخل       ويتم حاليا ت   ى ال ضرائب عل سجيل ال
تم    ت ت دخل إال إذا آان صيل ال ين تح ح
صدر    ى الم ضريبي عل صم ال ة الخ عملي
ضريبة           تقطاع ال حيث تسجل في حين اس

صدر  ن الم امالت   . م ق بالمع ا يتعل وفيم
ى   راآم عل ت الت ر توقي ة، يعتب التوزيعي
ع     ة التوزي قرار الوحدة التي ستتولى عملي

ه ع       تتم في ذي س ة  من حيث التوقيت ال ملي
ون   ه، وال يك دخل أو تحويل ع ال توزي
مستوى الحصص الموزعة مستندا بشكل     
تم         واضح على فترة تجميع محددة ولكن ي
ن      ارًا م صص اعتب ذه الح سجيل ه ت
ذه الحصص    ه ه ت في ذي آان ت ال التوقي

ة  سيم "مجتمع ل التق ة  ". قب اك أمثل وهن
ات         أخرى مثل السحوبات من دخل الكيان

ذلك الت سات وآ بيهة المؤس ويالت ش ح
سجيلها  تم ت ي ي ة والت ة المختلف التطوعي

 . لحظة إتمامها
  األصول المالية والخصومتوقيت تسجيل معامالت 

يتم تسجيل المعامالت الخاصة باألصول       3-172
ة   ( المالية   دفوعات النقدي ك الم ) بما في ذل

ى أساس  ة عل ام الحسابات القومي ي نظ ف
ة   ي الملكي ر ف ام  . التغيي دد نظ ويح

بات القو ب  المحاس ن المطال ة بعض م مي
ه  ى وج ة ،عل سئوليات المالي والم
ُسلف،    اري وال ان التج الخصوص االئتم
والتي تعتبر نتيجة ضمنية لمعامالت غير 
يال             ر بحال من األحوال دل مالية وال تعتب

ة   ذه العملي ام ه ى إتم ذه  . عل ي ه وف
ة توقيت  ة المالي تم المطالب د ي وال، ق األح

ا   الي له ر م ر الغي دوث النظي تم وي. ح
ل   ن أج ا م ى نظيره ساك عل اإلم
ام  وم نظ ي يق ة الت امالت المالي المع
ان     ين الكي سجيلها ب ة بت سابات القومي الح

 . الشبيه بالشرآة والمالك
ي      3-173 شارآين ف رفين الم ال الط ن لك  يمك

ة         واريخ مختلف سجيلها بت المعاملة المالية ت
ث     ا حي ة بكالهم سجالت الخاص ي ال ف

على إتمام  يمتلك آالهما المستندات الدالة     
ذا    تج ه ة، ن ات مختلف ي أوق ة ف المعامل
االختالف عن تصفية المعاملة مثل تاريخ 

خ    د، إل ل بالبري شيك المرس ر . ال وتعتب
ات بوجه         المبالغ المشارآة في هذه العملي
ل      ال تحوي ي ح ة ف ية وفعال ام أساس ع
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ذمم     ة وال سابات المدين داعات وح اإلي
ة ساق  . الدائن باب االت ى أن أس رر عل ونك
امالت في           تتط ذه المع لب أن يتم إدخال ه

م يكن            نفس التاريخ لكال الطرفين، وإن ل
ا            تم اتخاذه ا يمكن أن ي هناك تاريخا معين
ر     ه تغيي م في ذي ت اريخ ال ه الت ى أن عل
م   ي ت اريخ الت ار الت تم اعتب ه ي ة فإن الملكي

ا  ة تمام تكمال المعامل ا اس ذا ( فيه وه
ام  د ق دائن ق ه ال ون في ذي يك اريخ ال الت

لبتح ستحقاته بالكام ة م ث ) صيل آاف حي
 . يكون هذا التاريخ حاسما بشكل تام

 
ون  3-174 د يك ة، ق األوراق المالي ق ب ا يتعل وفيم

ه     (تاريخ المعاملة    التاريخ الذي تغيرت في
اريخ     ) ملكية األوراق المالية   ى ت سابق عل

امالت  ة المع ذي  ( تغطي ت ال و التوقي وه
ة  سليم األوراق المالي ه ت تم في ث ). ي حي

ة في          يلتز سجيل المعامل م آال الطرفين بت
ة األوراق          ر ملكي التوقيت الذي تم فيه تغي
سليم          ه ت المالية، وليس التوقيت الذي تم في
ين  ر ملحوظ ب ة، وأي تغي األصول المالي
امالت يضع        المعاملة وتاريخ تغطية المع

 . زيادة على الحسابات الدائنة والمدينة
 

ى أساس         3-175 تسجل عمليات سداد الديون، عل
ل    سويتها بالكام ام ت د تم تحقاق، وبع االس

ادة جدولتها            ( م سدادها، أو إع أي إذا ما ت
دائن  ل ال ن قب قاطها م ة )أو إس ي حال ، وف

سداد، بحيث ال تكون            حدوث تأخر في ال
تم     زم أن ي ن يل ة ولك ة دائن أي معامل
صفية     تم ت ى ي سندات حت ي ال ا ف إظهاره

سابات ذه الح ى . ه د عل ا نص العق وإذا م
الي حال       أي تغير ف   ي خصائص السند الم

تم             زم أن ي أخرات، حيث يل آونه من المت
رات        تسجيل إعادة التصنيف هذا في التغي
ة    ول المالي ي األص ون ف ي تك الت

ادة    . والحسابات والدائنة  وتطبق عملية إع
ان   ا آ ور طالم ة األم ى آاف صنيف عل الت

ذ     لي ناف د األص ديل  إال أنالعق تم تع  ي
وده    ن بن ض م بيل  ( بع ى س ال،  عل المث

ولكن إذا  ). أسعار الفائدة أو فترات السداد    
د أو       ى العق اوض عل ادة التف م إع ا ت م
ستنديه   ة م ن فئ ستند م ة الم رت طبيع تغي

ال     ( معينة إلى فئة أخرى      بيل المث على س
ة    ق ملكي ى ح ندات إل ن س زم  ) م ه يل فإن

ا   ى أنه ة عل ذه المعامل سجيل ه ادة ت إع
 . معاملة جديدة

 
  واالستهالك الوسيط تاريخ تسجيل اإلنتاج

 
اس     3-176 ى أس سجيل عل دأ الت نص مب ي

ي    اج ف سجيل اإلنت تم ت تحقاق أن ي االس
ي،      اج الفعل ا اإلنت تم فيه ي ي رة الت الفت
د    ل قي سجيل العم ون ت ى آ افة إل وباإلض

ات   ا منتج ى أنه ستمر عل شكل م ذ ب التنفي
ه حين يتم االنتهاء من عملية      إال أن العمل،  

ذا اإل    ع ه ه تجمي اج، يتبع د  اإلنت اج عن نت
ى مخزون           ا إل آمية معينة يمكن فيها نقله
سليم          اإلنتاج الكامل الذي يكون جاهزا للت

 . أو البيع
 

تهالك الوسيط  3-177 سجيل االس تم ت ل، ي وبالمث
تم استخدام          للبضاعة أو الخدمات عندما ي
ة   ي العملي دمات ف ضاعة والخ الب
ذي         اإلنتاجية، ليتم تفريقها عن التوقيت ال

 . ا من المنتجتم فيه الحصول عليه
 

توقيت تسجيل التغيرات في قائمة السلع والموجودات       
 واالستهالك في رأس المال الثابت

 
ون  3-178 ن أن يك اتيمك ن المخزون ارة ع   عب

ى           ا المنتجين عل سلع وإمدادات يحتفظ به
ا            تم بيعه م ي أنها مدخالت، أو مخرجات ل
أو منتجات لدى تجار الجملة أو التجزئة،        

وال، ب   ة األح ي آاف ى  وف افة إل اإلض
سجيل  ات ت اتعملي تم المخزون دما ي   عن

صول    ات أو الح اج المنتج راء أو إنت ش
ذا  صاحب ه ر، وي كل أخ أي ش ا ب عليه
ي    صومات ف سجيل للخ ة ت عملي

ات ات أو   المخزون ع المنتج ة بي ي حال   ف
يط أو   تهالك وس ا اس ى أنه تهالآها عل اس

 . التخلص منها بأي شكل
 

ال الث  3-179 تهالك رأس الم اريخ اس ت إن ت اب
ه،   ة تقييم ا بعملي ا وثيق رتبط ارتباط ي
و   ت ه ال الثاب تهالك رأس الم ر اس ويعتب
ع           آل ما يدخل في فئات التكلفة التي تتجم
ا األصل            على مدى الفترة التي يكون فيه
راض    وفرا ألغ يم مت ل التقي ت مح الثاب

اج رات . اإلنت ة للفت سبة الحقيقي د الن وتعتم
 .المحاسبية على نسبة اإلهالك

 
 تسجيل المعامالت المرآبة وقيود التوازنتاريخ 

 
ا         3-180 ا باعتباره إن المعامالت التي يتم تقييمه

ي      ي تل ر والت املتين أو أآث يد لمع رص
ذه     ية له دفقات األساس ت الت توقي
دمات   ال، خ بيل المث ى س امالت، عل المع
ر  ى نحو غي ة المقاسة عل الوساطة المالي
دة        ا فائ ى أنه سجيلها عل تم ت مباشر حيث ي

 . وض أو تراآم للودائععلى القر
 

ت   3-181 ة بتوقي دة الخاص س القاع ق نف وتطب
ك نتيجة         التسجيل على بنود التوازن، وذل
لتنوع المعامالت والتدفقات األخرى التي     
ذا النظام، بحيث يكون       يتم تغطيتها في ه
ن    صبح م صها، وي ة خصائ ل معامل لك
ود            سير بن ر من أجل تف الضروري التفكي
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وازن ال، . الت بيل المث ى س ل عل د تحلي عن
وازن  د الت ار"بن ر " االدخ سة غي لمؤس

ه ال              ار بأن زم أن نضع في االعتب مالية يل
ي       ادة ف صيل الزي ت تح ابق وق زم تط يل
ل    ات العوام ع أوق شغيلي م ائض الت الف
ون     دما تك ال عن و الح ا ه رى آم األخ

 . توزيعات األرباح مستحقة الدفع
 

 توقيت تسجيل التدفقات األخرى
رات األخ   3-182 ر التغي م   تعتب ي حج رى ف

ي    شأ ف ث تن ة حي داث مختلف األصول أح
رة قصيرة        لحظة معينة أو في غضون فت

 من الزمن
 توقيت تسجيل أرباح أو خسائر الحيازة 

ر في األسعار صفات أخرى        3-183 يصاحب التغي
واق    ي األس ة ف ول العامل صوصا لألص وخ
تم حساب مكاسب وخسائر    شطة، حيث ي الن

ذي   الحيازة االسمية بين نقطتين في الوقت       ال
 :تكون فيه

ى      . أ صول عل بية أو الح رة المحاس دء الفت ب
رى     دات أخ ن وح ة م الل   ( ملكي ن خ م

ة   امالت العيني شراء أو المع اج أو ) ال إنت
 أصل 

رة     . ب اء الفت ه انته تم في ي ي ت الت أو الوق
ة أصل       ازل عن ملكي بية التن ( المحاس
ة        امالت العيني ) من خالل البيع أو المع

ن األ ل م تهالك أص الل اس ول خ ص
 عملية اإلنتاج

 
 

تم حساب           3-184 اذا ال ي وقد يتساءل أحد عن لم
ازة االسمية خالل      مكاسب وخسائر الحي
ى  دتان عل اق وح دأ من اتف ي تب رة الت الفت
دال   ا ب ل منهم ادل األصول الخاص بك تب
ا           دأ فيه من حسابها ابتدأ من الفترة التي تب

ة     ستحواذعملية اال   على األصول المملوآ
ر ،  رف األخ ل ال   للط ذا، ه ل ه د آ  وبع

ذي يقتضي تثبيت           يعني أن توقيع العقد ال
ر    ضمن أن أي تغي ذا ال يت عار أن ه األس
ث    ه؟ حي ن تحويل ر يمك سعر األخي ي ال ف
ومي أن    بات الق ام المحاس ر نظ تعتب
ر   د غي ن التعاق ة ع ات الناتج االلتزام
ن   رفين م د الط وم أح ى يق صلة حت مح

ه   ذ تعهدات دة بتنفي راف المتعاق ا إ( األط م
ة بعض األصول           ر ملكي عن طريق تمري
ة      وفير الخدم ر أو ت رف األخ ى الط إل
ة أو رأس     وفير العمال ا أو ت ق عليه المتف

آذلك يمكن للوحدة تحمل مكاسب       ) المال
ول أو     ى األص ازة عل سائر الحي أو خ
صادية   ة اقت ا ملكي ي له صومات الت الخ

ان           . عليها فقط  اع هات أن اجتم م  ب ع العل م
ا يت   دتان مع ل  القاع دم تحمي ضمنان ع

الطرف الثاني المتعاقد أي خطر ألسعار        
ع              ين توقي ي تكون ب رة الت محتملة في الفت

رف       ه الط وم في ذي يق اريخ ال د والت العق
اني،  رف الث ل للط سليم األص األول بت
ول      اني األص رف الث ك الط ث ال يمل حي
ك  ه ال يمتل ى أن سليمها عالوة عل وم بت ليق

أ       وم   الحق في مطالبة الطرف األول ب ن يق
 .بالتسجيل في الحسابات المالية

ام   3-185 ي نظ ة ف د المنتهج ا للقواع وفق
ر   ال التغي زم إدخ ة، يل بات القومي المحاس
ي   ة الت ي اللحظ صنيف ف ل والت ي الهيك ف
ة   ى فئ ل إل دة أو األص ا الوح ل فيه تنتق
ا   ا فيم ي إليه ت تنتم ي آان ن الت أخرى ع

ل دفق   . قب ة ت ب أنظم ث تتطل حي
ة     مثل نظام الح    المخزونات اسبات القومي

ادة      ات إع ة عملي سجيل آاف تم ت أن ي
دخالت   ة م سجيل آاف ذلك ت صنيف وآ الت

 .إعادة التصنيف في نفس الوقت
ومن أجل الحصول على سلسلة إحصائية       3-186

رور     ى م ا عل ا بينه ة فيم سهل المقارن ُت
الوقت، حيث قد يقوم أحد من األشخاص         
م    بوضع البيانات في شكل قوالب تضم أه

سنوات     األمور المعاد    تصنيفها لعدد من ال
ي   دة ف دة واح ات آوح ذه البيان ال ه وإدخ
د         ا ق رة، وبغض النظر عم ذه الفت نهاية ه

 هذا اإلجراء   إال أن يفهم من هذه الخطوة،     
ال يتماشى مع توصيات نظام المحاسبات       
صحيح    ى ت دف إل ذي يه ة ال القومي
ث     ستويات، حي ة الم ى آاف ات عل التقييم

سجالت الخا      ادة    يتيح حفظ هذه ال صة بإع
ادة    ى إع دأ إل ث المب ن حي صنيف م الت
ى            د عل ذي يعتم ي ال سل الزمن هيكلة التسل

 . الموقف في أي فترة محاسبية
 

 تعديالت التوقيت في المعامالت الدولية
ت   3-187 ي وق ات ف دث اختالف ن أن تح يمك

ة     ك نتيج شرآاء وذل ل ال ن قب سجيل م الت
ذه      دى ه ل، وأح ن العوام ة م لمجموع

و   ة ه شاآل الجوهري سجيل الم  أن ت
ات    المعامالت الدولية يكون وفقا لالختالف
أتي      د ي ده، وق ى ح د عل ل بل ة لك التوقيتي
االختالف في توقيت التسجيل عن التأخر      
سويات    ات الت د أو عملي سلم البري ي ت ف
ستخدم   ان، ت م األحي ي معظ ة، وف المالي
ستوى   ة بالم ات الخاص جالت البيان س
ردة في          سجالت المنف اإلجمالي بخالف ال

ة ت سابات العالمي ع الح د . جمي ث ق حي
تقارب مصادر البيانات المتعددة األساس      
ضروري إحداث    ط، ومن ال وب فق المطل
اك      ون هن دما يك ة عن ديالت التوقيتي التع

 .انحراف آبير عن األساس المطلوب
 

ين المصادر اإلحصائية        و 3-188 عند االختيار ب
ي  ب ف د يرغ صنف ق إن الم ة، ف المتاح

ي ت ات الت ار البيان زات عن اختي ع بمي تمت
د           سجيلها بع غيرها مثل البيانات التي تم ت
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ال،  بيل المث ى س ا، عل صحيح توقيتاته ت
سحوبات     جالت ال تخدام س ضل اس يف
ستخدم       الواقعية على القروض آمصادر ت
رامج ال   واريخ ب صدقة أو ت واريخ م ت

ع  ي الواق ا ف ن إدراآه اك . يمك إذ أن هن
بعض المصادر التي تم اختيارها من قبل        

ذه          الم ة، ه ر مالئم ا األآث صنفين على أنه
ي األصل  ن موضوعة ف م تك المصادر ل
ات    ى معلوم صول عل صا للح أو خصي

 . ألغراض ميزان المدفوعات
 

 بنود الميزانية 
 

ت،  3-189 ي أي وق ات ف ع الميزاني ن وض يمك
ة    بات القومي ام المحاس رف نظ ث يع حي
ى  ة القطاعات عل ة الخاصة بكاف الميزاني

ي تنته     ة الت ا اللحظ رة   أنه ا الفت ي فيه
بية            رة محاس دأ فت ة وتب المحاسبية من جه
ة            ال ميزاني اريخ إقف جديدة، حيث يكون ت
ذه          عن فترة معينة هو نفس تاريخ البدء له
ذا          ى ه الميزانية عن الفترة التي تليها وعل
ادة          ال يدخل أي تغيير على األسعار أو إع
التصنيف أو على أي تدفقات اقتصادية لم       

ا أو يقره نص عليه بات ي ام الحاس ا نظ
 . القومية

 
 اإلجماليات والتصفية واالندماج

 اإلجماليات 
امالت    3-190 ن المع ل م م الهائ ب الك زم ترتي يل

ول     دفقات واألص الف الت ة بخ الفردي
الموجودة ضمن نطاق نظام المحاسبات         
القومية في شكل مجموعات بحيث يمكن        
ال        االستفادة منها في عمليات التحليل الفع

وفي نظام .  يسهل إدارتها  للبيانات وبحيث 
ذه    وين ه ن تك ة يمك بات القومي المحاس
المجموعات باستخدام أساليب مثل تقاطع     
ر   بعض أو أآث ضهما ال ع بع صنيفان م . ت

صنيفات القطاعات         داخل ت وبحد أدنى، تت
صنيفات  ع ت سية م صناعات المؤس أو ال
ة أو  دخالت المتراآم امالت والم المع

ول زم  . األص ك، يل ى ذل افة إل  باإلض
تخدامات    وارد واالس ين الم ق ب التفري

صومات  ن الخ ول ع ل  . واألص ن أج وم
ذه   صيًال له ر تف ل أآث ام بتحلي القي
سيم   يتم تق ات، إذ س ات والبيان المعلوم
ى              ل إل ذا التحلي تأتي عن ه ي س الفئات الت

رى   ة أخ سيمات فرعي ى  : تق ة عل واألمثل
تج أو      وع المن صائص لن ي الخ ك ه ذل

ة وش     اس الوظيف ى أس ل، عل رآاء األص
 . المعاملة

 
وحيث أن التصنيفات في نظام الحسابات        3-191

ي    ستويات الت ن الم دد م ضم ع ة ي القومي

تمثل صراحة في شكل أآواد، لذا قد يلزم        
 .التفريق بين تجميع المستويات المتشابهة

 
ي   3-192 راآم ه ل ت ة آ ن أن قيم رغم م ى ال عل

ي    ية ف ود األساس ة البن يم لكاف وع الق مجم
ي مم   صلة، وف ة ذات ال رق  الفئ ة ط ارس

شيع استخدامها         ي ي : أوًال. تقييم أخرى الت
ات   ات الخاصة بالعملي ون المعلوم د تك ق
ر     ول غي دفقات أو األص ة أو الت المبدئي

ودة   ر موج ة أو غي ا. مكتمل أن : ثاني
ة        البيانات المحصلة من المصادر المختلف
وع في          األساسية غير مستقيمة نتيجة للتن
إن  م ف ن ث ة، وم ات والتغطي التعريف

رًا         ا ى مستوى التراآمات أم لتعديالت عل
ع بعضهم           ابقتهم م ضروريا من أجل مط

 . البعض
 

 التصفية
 

دات     3-193 ون للوح ن أن يك ن الممك م
ة     وع المعامل س ن ة نف ات الفردي والقطاع

صدر  تخدام أو آم بيل ( آاس ى س عل
دة     ) المثال، حيث يقوم بدفع وتحصيل الفائ

الي حيث أن             ستند الم وع الم وهما نفس ن
 . صول وخصوماتآالهما أ

 
ود    ة البن ين آاف ع ب ة الجم سمى عملي وت
ة  ا اإلجمالي ين قيمته ي تب ية والت األساس
ن  ث يمك ة، حي سجيالت اإلجمالي م الت باس
ذه من إحداث              ع ه ة الجم من خالل عملي
توازن بين قيم البنود األساسية أمام البنود    
الموجود في الحسابات من الجانب األخر      

ف    ع مختل ا توقي ي له سمى  أو الت ث ت حي
 .هذه العملية بالتسجيالت الصافية

 
ومي    3-194 بات الق ام المحاس ى نظ يوص

صفية    ن الت ضال ع الي ف سجيل اإلجم بالت
صنيفات        والتي تعتبر أمرًا متأصال في الت
صفية     ة الت ة األمر أن عملي سها، وحقيق نف
د            زة من ضمن التوصيات العدي تعتبر مي
ل   ث تعم ومي حي بات الق ام المحاس لنظ

ار ال  ى إظه صاديا   عل ة اقت ات الهام ملكي
 .والتي ال تظهر من البيانات اإلجمالية

 
ي      3-195 منيا ف را ض صفية أم ة الت ر عملي تعتب

رز      ر أب امالت، وتعتب ات المع ة فئ آاف
رات في    "األمثلة عن هذا األمر هي       التغي

ارز         " المخزونات ين العامل الب ي تب والت
ل             ال من حيث التحلي وين رأس الم في تك

ع الي  ى التتب الوة عل سحوبات ع ومي لل
داعات ود   . واإلي ع وج ل، م وبالمث

سابات     سجل الح سيطة، ت ات ب اختالف
سابات  ي ح رات األخرى ف ة والتغي المالي
ول   ي األص ادات ف ول والزي األص
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ًة          ى أساس صافي، مبين والخصومات عل
دفقات      واع من الت النتائج النهائية لهذه األن

بية      م أن     . في نهاية آل فترة محاس ع العل م
ود  ة بن ات  آاف ي عملي شترك ف وازن ت الت

ستخدم  اك، ي ب االرتب صفية، ولتجن الت
ات    ومي آلم بات الق ام المحاس نظ

الي" ال ضيق  " صافي"و " إجم ي مج ف
هذا بخالف مجموعة من    . وحساس للغاية 

ذا    ستخدم ه ي ت ة الت اوين القليل العن
ل   صطلح مث صافية ("الم الوة ال " الع

صافي  ستحق ال راض "و " والم اإلق
صافي صافياالق"و " ال راض ال ") ت

ة      ة آلم بات القومي ام الحاس ف نظ ويوظ
افي" ارة    " ص د اإلش صري عن شكل ح ب

سبب   د الخصم ب رات بع ة المتغي ى قيم إل
 . االستهالك في رأس المال الثابت

 
 

ة    3-196 ول المالي دفق األص ة ت ي حال ف
صطلحي  تخدام م تم اس صومات، ي والخ

ر  " و" التغير الصافي في األصول   " التغي
صومات  ي الخ صافي ف ة  " ال ين طبيع لتب

الي دفق الم الي . الت ر الم ين التغي ث يب حي
ة      دخالت الدائن ل الم ادث بفع ر الح التغي

تم   . والمدينة على الفترة المحاسبية    حيث ي
اس  ى أس ة عل دفقات المالي سجيل الت ت
الصافي وبشكل منفصل لكل من األصل        

الي صم الم الي والخ تخدام . الم تم اس وي
صطلحي  ي  "م صافي ف ر ال التغي

و ي  " و" لاألص صافي ف ر ال التغي
صومات تخدام   " الخ ا االس يا مع تماش

صطلحات     ك الم ستخدم لتل ود والم المعه
ة  سابات التراآمي ي الح ستخدم . ف ا ي آم

ن    ل م ي آ امين ف صطلحين الع ذين الم ه
الحسابات المالية والتغيرات في حسابات      
األصول والخصومات المالية، آما َيسهل     

سي    ي تب صطلحين ف ذين الم تخدام ه ط اس
ات  سير البيان ابي   . تف ر اإليج ين التغي ويب

ة     ول المالي سابات األص ي ح ف
ادة    ى زي صومات عل اتوالخ  المخزون

ص     ى نق سلبي إل ر ال شير التغي ا ي بينم
ات ادة أو  . المخزون سير الزي د تف ويعتم

دائن أو            ود ال النقصان تحت أي بند من بن
ي     صان ف ادة أو النق ى الزي دين إل الم

ي إ    ا إذا آانت   الحسابات إذ تعتمد عل ذا  م
ي     ول أم ف ي األص صان ف ادة أو النق الزي

صومات  صالح   ( الخ دين ل ان ال إذا آ ف
دين           ان ال ا إذا آ األصول آانت زيادة بينم
صًا ر نق ذا تعتب إن ه ى الخصومات ف ) عل

وع        ى موض د عل تم التأآي م ي ه ل ع أن وم
سابات    امالت الح ي مع دين ف دائن والم ال

ة هوي          ة المالية فإنه من الضروري معرف
بيل   ى س ا، عل ة عليه بة والمحافظ المحاس
ع    راض م صطلح اإلق ي م ال، يتماش المث
ا        ر إذا م ع األخي االقتراض حيث يرتبط م
ادة في األصول أو نقصان            آان هناك زي

 . في الخصومات
 

 التوحيد
 

ن       3-197 اص م ا خ د نوع ة التوحي ر عملي تعتب
دفقات و   طب الت واع ش اتأن  المخزون

واع      اقي أن ن ب ا ع زم تميزه ي يل  والت
ذف    ى ح وي عل ذا ينط صفية، وه الت
دينين   ين الم ات ب امالت أو العالق المع
املين   ين متع دث ب ي تح دائنين الت وال
اع   اع أو القط س القط ى نف ان إل ينتمي

سي  ي المؤس ار   . الفرع دم اعتب زم ع ويل
ا خسارة واضحة          عملية التوحيد على أنه
ية     ك خاص ث تمتل ات، حي ي المعلوم ف

ة أساسية يستفيد منها شريك المع      د  . امل وق
سات      ذه بالمؤس د ه ة التوحي رتبط عملي ت

ذه      . المالية والحكومات  اك تفصيال له وهن
صول  ي الف ة ف ا . 27 و22العملي وفيم

ة     واع التحليلي بعض األن ق ب يتعل
ذه   ة به امالت الخاص ات المع ومعلوم

ات  ة (القطاع ات الفرعي ع  ) القطاع م
الي     ع الم رى والوض ات األخ القطاع

ن   ر م ر بكثي ارجي أآب الي الخ اإلجم
ي  دخالت ف ر الم ث ال تعتب شامل، حي ال

 .نظام الحسابات القومية بيانات موحدة
 

ا      3-198 كال خاص د ش دم التوح دة ع ذ قاع وتتخ
ق  اتج"يتعل امالت و "  بن ات المع فئ

حيث يتم تسجيل   " . االستهالك المتوسط "
يس   ستوى التأس وال م امالت ط ذه المع ه
ه خاص  دم الحاجة بوج ضمن ع ذا يت وه

ة      إلى أن تكون      حسابات القطاعات المالي
ق      ا يتعل دة فيم صناعة موح سابات ال وح
ين      سليمه ب سل ت تم تسل ذي ي اتج ال بالن
دة     س الوح ى نف ي إل ي تنتم شئات الت المن

 . المؤسسية
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 الفصل الرابع القطاعات والوحدات المؤسسية
 
 

 مقدمة  . أ
 
ريف ووصف الوحدات     يهتم هذا الفصل بالتع    4-1

المؤسسية والطريقة التي تتجمع بها سويا من         
ة     ات الفرعي ات والقطاع وين القطاع ل تك أج

ة سابات القومي ام الح ام . لنظ وم ه اك مفه وهن
ذا الفصل، أال           للغاية حيث سيتم مناقشته في ه

حيث يتكون النظام االقتصادي " اإلقامة"وهو 
دات   ن الوح ة م ة آامل ن مجموع ل م بالكام

 . ؤسسية المقيمةالم
 

 الوحدات المؤسسية  . 1
ه      4-2 صادي ل ان اقت سية آي دة المؤس ر الوح تعتب

القدرة في حد ذاته على تملك األصول وتحمل     
شطة    ي األن تراك ف ات واالش االلتزام
ات   ع الهيئ امالت م ي المع صادية وف االقت

رى صائص    . األخ م خ فا أله ي وص ا يل وفيم
 : الوحدات المؤسسية

سية    .أ  دات المؤس ع الوح درتها  تتمت  بق
ول  سلع أو األص ك ال ى تمل عل
م     ن ث ا، وم وال له ا مكف اره حق باعتب
ذه        ة ه ادل ملكي ن تب تمكن م ا ت فإنه
امالت        البضاعة أو األصول في المع

 مع الوحدات المؤسسية األخرى، 
آذلك لها القدرة على اتخاذ القرارات       .ب 

شطة        شارآة في األن االقتصادية والم
ل    ي تتحم ك الت واء تل صادية س االقت

ا  م رة أو تحاسب عنه سئوليتها مباش
 . أمام القانون

لها القدرة على تحمل مسئولياتها في        .ج 
ى    دات عل ع التعه ع قط ا، م د ذاته ح
نفسها أو بقطع االلتزامات المستقبلية     

 .على نفسها وآذلك إبرام العقود
ن    .د  ة م اك مجموع ان هن واء أآ وس

ة    ك ميزاني ي ذل ا ف سابات بم الح
صومات   ول والخ ة لألص عمومي

وا ن  س دة أو م دى الوح وفرة ل ء مت
ا أو    ن فتحه ون ممك ن أن تك الممك
ة النظر  ون ذات مغزى من وجه تك
ع    ل م ل التكام ن أج صادية م االقت
ا طلب          مجموعة من الحسابات إذا م

 .هذا
ي    4-3 دات ف ن الوح يان م ان أساس اك نوع وهن

ل      ن أن تتأه ن الممك ي م ي والت الم الحقيق الع
ون       ث تك سية بحي دات مؤس ا وح ى أنه عل

شخ ث    ل خاص بحي ن األش ة م ص أو مجموع
ة أو              شية أو قانوني ى شكل أسرة معي تكون عل

 . اجتماعية
وألغراض في نظام الحسابات القومية، تكون        4-4

ات     ن مجموع ارة ع ة عب ات المحلي المجموع

شارآون في نفس الظروف           من األشخاص يت
نهم أو    ض م شارك بع ذين ي شية وال المعي
صحة    دمات ال دخل وخ نهم ال ة م مجموع

سته ع   وي سلع م دمات وال م الخ لكون معظ
بعض وخصوصا خدمات اإلسكان          بعضهم ال

ام ة  . والطع ال اإلقام ي مح ال ف و الح ا ه وآم
ى         الفردية، هناك مجموعات يمكن وصفها عل
ى    شتمل عل سية ت ات مؤس ا مجموع أنه
ي      يم ف خاص تق ن األش ات م مجموع
رة  ة واألدي شفيات ودور الرعاي المست

 . الزمنلفترة طويلة من . والسجون إلخ 
ى داخل           4-5 راد عل ال تعامل المجموعات من األف

شية ر المعي سية  األس دات مؤس م وح ى أنه  عل
ول   ن األص د م ون العدي ث تك صلة، حي منف
ة، لشخصين        مملوآة، أو الخصومات المتحمل
أو أآثر من نفس الكيان بينما يكون بعض من          
ضاء    ه األع ذي يتحصل علي ه ال دخل أو آل ال

صل    ه لم ان ويوج س الكي ن نف ة م حة آاف
د من            اك العدي ذا، هن األعضاء، عالوة على ه
ة         ك المتعلق قرارات المصروفات خصوصا تل
ن أن  ي يمك سكن والت ام أو الم باستهالك الطع

ومن . تتم بشكل إجمالي لصالح الكيان بالكامل     
ات   ع الميزاني ستحيل وض ن الم ون م م يك ث
ذا      ضاء ه رى ألع سابات األخ ة أو الح الفعال

ر اس ف ى أس ان عل باب . ديالكي ذه األس وله
ا ال    ل  آم شية آك رة المعي ار األس ن اعتب يمك
ل      خاص داخ ن األش راد م ة األف ن معامل يمك

م وحدة        األسر المعيشية   بشكل مستقل على أنه
 . مؤسسية

و     4-6 سية ه دات المؤس ن الوح اني م وع الث الن
ضطلع   ذي ي اعي ال انوني أو االجتم ان الق الكي

ي ي امالت الت صادية والمع شطة االقت وم باألن ق
شرآات   ل ال اص، مث سابه الخ ا لح به
دة   ربح أو الوح ة لل ر هادف سات الغي والمؤس

ة انوني أو   . الحكومي ان الق ر الكي ويعتب
ا    ق عليه ات المواف د الكيان و أح اعي ه االجتم
ع وهي تتكون من              انون أو المجتم من قبل الق
ستقلين أو   خاص الم ن األش ة م مجموع

م           ة له أو الكيانات األخرى والتي تكون مملوآ
سئولة        يسيطرون عليها، تكون هذه الوحدات م
ي      صادية الت عن القرارات أو التصرفات االقت
ن      ذاتي م م ال ذا الحك م أن ه ع العل ذها، م تتخ
ل المؤسسات األخرى           الممكن أن يعاق من قب
دار من             ي ت ال، المؤسسات الت على سبيل المث
ي         قبل حاملي أسهمها، بعض من المشاريع الت

ان ا  ى الكي ي إل دات تنتم داخلي أو الوح ل
ي         ة الت الحكومية والتي تتصرف بنفس الطريق
ذه  ل ه سات وتتعام ا المؤس صرف به تت
دما  سة عن بة مؤس ا ش ى أنه شاريع عل الم

 .تستكمل مجموعة الحسابات
ن وصف       4-7 ة، يمك ر القانوني ة النظ ن وجه وم

شروع  سة، م ة، مؤس ماء مختلف شرآة بأس ال
دودة، مؤسسات  ة مح مؤسسي، شرآات عام
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ة، ش  رآات ذات  عام ة، وش رآات خاص
سئولية    رآات ذات م دودة، ش سئولية مح م
محدودة وخالفه، وعلى النقيض، هناك بعض       
ر            ي تكون مؤسسات غي ة الت الكيانات القانوني
ى              ي من الممكن وصفها عل ربح والت هادفة لل

ا  سات"أنه ى  ". مؤس تدالل عل ن االس ويمك
الوضع القانوني للوحدة المؤسسية من اسمها         

ن   ه م ا أن دافها    آم ن أه د م ضروري التأآ  ال
ا ة،    . ووظيفته سابات القومي ام الح ي نظ وف

تغطي مصطلح المؤسسة المؤسسات القانونية     
شرآاء ذوي   ا، وال اونين معه ذلك المتع وآ
ة   دات اإلقليمي دودة، والوح سئولية المح الم

سات   شبيهة بالمؤس شرآات ال د . وال ويوج
سية    دات المؤس صيلي للوح ف التف الوص

 . لقسم بالمتنوعة في ا
هي مؤسسات    : المؤسسات الغير هادفة للربح    4-8

اج   ت ألغراض إنت ة تكون ة أو اجتماعي قانوني
دمات  سلع والخ انوني ال إال أنال ه وضعها الق

يسمح لها أن ُتكون مصدرا للدخل أو الربح أو 
أي مكاسب مالية للوحدات التي تم تأسيسها أو        

ا  ا أو تمويله تحكم فيه ه  . ال ي تتج شكل عمل وب
هم اإلنتاجية ال إلى خلق فائض أو عجز        أنشطت

ن أن     وائض يمك ق أي ف ال تحقي ي ح ن ف ولك
سية    دة مؤس ه أي وح ستولي علي ن ت وه ل يحقق

رى ي     . أخ سية الت ذآرة التأسي ع الم م وض وت
دات     ن الوح ل م ا يجع ست بموجبه تأس
ا          ا وإدارته ة عمله وم بمراقب ي تق المؤسسية الت
ح   سبة أو رب ن أي ن صيب م م أي ن يس له ل

ذه المؤسسة     يمكن   سبب    . أن تحققهم ه ذا ال وله
وع من            ذه المؤسسة من أي ن غالبا ما تعفى ه
سم  ى الق ضرائب، ويمكن الرجوع إل واع ال أن

ـ ر    . ج سات الغي ة المؤس لوب معامل شأن أس ب
 . هادفة للربح في نظام المحاسبات القومية

ن      4-9 ردا م ا منف ة نوع دات الحكومي ر الوح تعتب
م تأ   ي ت ة الت ات القانوني ب  الكيان سها بموج سي

سلطات   ك ال ي تمتل سياسية الت ة ال العملي
ل    ن آ ة ع ضائية والتنفيذي شريعية والق الت
ة  ي أي منطق ودة ف الوحدات المؤسسية الموج

ا ا    . م ى أنه سات عل ذه المؤس ى ه ر إل ينظ
سية       ة الرئي ون الوظيف سية وتك دات مؤس وح
د       ى تزوي سئولية عل د الم ي تحدي ة ه للحكوم

دمات ل   سلع والخ ع بال ع أو المجتم لمجتم
ل      ل تموي ن أج ة وم سات فردي لمؤس
ضرائب أو أي     ن ال دا ع صاتهم بعي مخص
دخل     ع ال ادة توزي ل إع ن أج رى م ول أخ دخ
ل ومن أجل            والثروة بشكل من أشكال التحوي

 . المشارآة في اإلنتاج غير التسويقي
 
  اإلقامة 2
 
ا           4-10 ى أنه تعرف اإلقامة لكل وحدة مؤسسية عل

ا  ي له صادي الت يم االقت ق اإلقل صال وثي  ات
دة   ز الفائ و مرآ ر، ه ى آخ ه، بمعن مع

ذه المؤسسة صادي له وم . االقت ق مفه ويتواف

اإلقليم االقتصادي الوارد في نظام المحاسبات      
ل              وارد في دلي وم الخاص ال ع المفه القومية م
سادس     دار ال دفوعات اإلص زان الم مي

)BPM6 (  ن ة م از بمجموع ث يمت حي
ون ا   ن أن يك ة، ويمك صائص التالي يم الخ إلقل

ة  ام، أي منطق المعنى الع صادي، ب االقت
ب     اني يطل صاص مك ة أو اخت جغرافي

ا ة عنه صائيات الخاص د . اإلح تم تحدي وي
صادي       يم اقت ل إقل ات داخ ين الكيان ة ب العالق
محدد من الخصائص المتعلقة بهذا اإلقليم مثل       
ذا    ة ه شريعات حوم اع ت ادي وإتب ل الم التمثي

يم يم  . اإلقل وم اإلقل ر مفه صادي ويعتب  االقت
ة         األآثر فاعلية وتطبيقا واستخداما هو المنطق
سير    دة ت ة واح رة حكوم ون تحت إم ي تك الت

ال       شكل فع ا ب رغم من أن       . األمور فيه ى ال عل
ذا  ن ه ر م ون أآب د يك صادي ق يم االقت اإلقل
اد       ي االتح ا ف ه آم غر من ف أو أص التعري
زءا    ون ج ة أو أن يك ي العمل صادي أو ف االقت

 . عالممن بلد ما أو ال
ة     4-11 ة البري صادي المنطق يم االقت ضم اإلقل ي

ك     ي ذل ا ف ة بم اه اإلقليمي ضاء والمي والف
ماك      يد األس وق ص ة بحق شريعات الخاص الت
ق     ا يتعل ادن، وفيم ود أو المع ي الوق ق ف والح
ي      زر الت ضمن الج ه يت ري، فإن اإلقليم البح ب
يم االقتصادي          تتبع هذه اإلقليم، ويتضمن اإلقل

وب الداخل ة الجي ة آاف ي آاف ه ف ة ل ة التابع ي
شكل    ين ال ا يع ي م ا يل الم، وفيم اء الع أرج

ي  ي لألراض دول، ( اإلقليم فارات ال ل س مث
ز   سكرية والمراآ د الع صليات والقواع والقن
ة   وك المرآزي ل البن ب تمثي ة ومكات العلمي
ات     ية ومنظم صانة الدبلوماس ة بالح المدعوم

ي        ) اإلغاثة والتي تقع في األقاليم األخرى والت
س تلكهم أو ت ي تم ات الت تخدمهم الحكوم

ية أو عسكرية أو          تؤجرهم ألغراض دبلوماس
اق    رى بموجب اتف راض أخ ة أغ ة أو أي بحثي
اليم حيث توجد             ذه األق رسمي مع حكومات ه
دد     ادي مح ي وم شكل فعل اليم ب ذه األق ه

 . ومعروف
ة  4-12 ة معروف دود مادي صادي ح يم االقت ا لإلقل آم

ذلك ت     ا آ إن له ي، ف شكلها الجغراف شريع ب
ومي     م وضع مفه د ت يم، وق ذا اإلقل انوني له ق
ى أن     د عل ة للتأآي صادي واإلقام يم االقت اإلقل
يم     ي إقل ة ف ي المقيم سية ه دة مؤس ل وح آ
ي            ذا يعن ره إذ ه اقتصادي واحد بعينه دون غي
ى          ا عل أيضا أن االستخدام االقتصادي لكيان م
صادية            أنه نطاق محدد في اإلحصاءات االقت

شرآات      أي أن آل عضو في        مجموعة من ال
صاد   ي االقت يم ف ائن ومق ل آ و بالفع ة ه التابع
ست       ه، ولي د في ذي تتواج ان ال اص بالمك الخ
ه         يعمل وفقا للكيان االقتصادي الذي يتواجد في

 . المكتب الرئيسي لهذه الشرآات التابعة
دة             4-13 دة المؤسسية هي الوح ام، إن الوح بوجه ع

دده التي تقيم في إقليم اقتصادي واحد بعينه يح     
دة    ة للوح صادية العام دة االقت ز الفائ مرآ
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ض      اك بع ون هن د يك سية، وق المؤس
ة في         االستثناءات فيما يتعلق بالمشاريع العامل
شغيلية     سياسات ت ل ب ث تعم اليم حي دة أق ع
يم   ن اإلقل صادي ع يم اقت ل إقل ي آ ف ف تخل

ر شاط   . األخ شروع ن ل م م أن لك ع العل وم
ن     ر م ي أآث وهري ف ي أو ج صادي أساس اقت

سيمه   إال أن  قليم اقتصادي واحد،     إ ه ال يمكن تق
ل      ا تعم روع ألنه رآة أم وف روع أو ش ى ف إل
ن      دة ال يمك شغيلية واح ة ت ا عملي ى أنه عل
رارات      تقسيمها وفقا للحسابات الخاصة بها وق
صلة عن بعضها      التشغيلية حيث أنها غير منف
ي    ترآت ف شروعات اش ذه الم بعض، ه ال
ضمن   ذا يت دود وه ابرة للح شطة ع  أن
وط  شحن والخط وط ال ل خط شروعات مث م
ة       الجوية ومشروعات توليد الطاقة الكهرومائي
ذلك    دود وآ ى الح ودة عل ار الموج ى األنه عل

سور واإل  ب والج وط األنابي اقخط  نف
م     ت األرض، وإذ ل ة تح ابالت المدفون والك
ة،     روع التابع شرآة األم والف ة ال ن معرف يمك

شغيل  ة الت سيم العملي ضروري تق ن ال ه م ية فإن
ة،       صادية فردي اليم اقت ى أق الكاملة للمشروع إل
ة      ذه الحال ول ه ات ح ن المعلوم د م ولمزي
الخاصة، يرجى الرجوع إلى دليل المدفوعات   

 ).BPM6(اإلصدار السادس 
دة     4-14 ز للفائ ى مرآ سية عل دة المؤس ك الوح تمتل

صادي      يم اقت ي أي إقل ة ف صادية الهام االقت
صادي  يم االقت ي اإلقل ه، أو ف د في أو تتواج

ه أو            بعض األماآن المحددة أو في محل إقامت
ؤدي            شئات أخرى ي في محل اإلنتاج أو أي من
ي أداء     ستمر ف وي أن ي ه أو ين ا مهام فيه
ين     م مع ه بحج صادية ومعامالت شطته االقت أن
رة محددة من               ر مسمى أو لفت سواء ألجل غي

زمن وال  . ال ائم ط ع ق زم أن يظل الموق وال يل
يم اال  ي اإلقل اءه ف رة بق م فت صادي، وت قت

ام    دة ع ين لم ي أو المع ع الحقيق استخدام الموق
ا          شغيلي، بينم واحد أو أآثر باعتباره تعريف ت
رًا        رة محددة أم دًا آفت ا واح ار عام آانت اختي
سهيل    شك وت ب ال اره لتجن م اختي ا وت اعتباطي

 . االتساق الدولي
بات     4-15 ام المحاس ي نظ ة ف وم اإلقام ق مفه يتف

ي وارد ف ك ال ع تل ة م دفوعات القومي ل الم  دلي
سادس   دار ال رز )BPM6(اإلص ن أب ، وم
 -:خصائصها ما يلي

د    .أ  ان تواج ا لمك خاص وفق ة األش دد إقام تح
يس من            ا ول وا جزءا منه ذين يكون عائالتهم ال

م       ة    . أماآن تواجدهم في محل عمله يكون لكاف
سها،      ة نف ة للعائل س اإلقام ة نف ضاء العائل أع

ازوا الحدود للعمل      د  ومن الممكن أن يجت أو ق
ة          زمن بالخارج، وفي حال رة من ال يمضوا فت
ى         عملهم وإقامتهم في الخارج لفترة طويلة حت
دة اقتصادي            ى مرآز فائ أمكنهم الحصول عل
ائلتهم         بالخارج وبهذا ال يعتبروا أعضاء في ع

 .األصلية

بة    .ب  دة ش ر متح شروعات الغي ر الم ال تعتب
ة      سية قائم دات مؤس ا وح سات أو أنه مؤس

م نفس          بذاتها مفصولة    م له عن مالكيها ومن ث
 . اإلقامة التي تكون لملكيها

سات    .ج  ون للمؤس ع أن تك ي توق ن الطبيع م
دة   ز فائ ربح مرآ ة لل ر هادف سات الغي والمؤس
سجلة    ا وم ل فيه ي تعم د الت ي البل صادي ف اقت

ا ل     . قانوني ون مح ذلك أن تك ن آ ن الممك وم
املي             يم ح بالد وأن يق تواجد المؤسسات في ال

يم        أسهم هذه المؤس   سة في بالد أخرى أو أن تق
ان   ة عن مك الد مختلف ي ب ة ف شرآات التابع ال

وفي حال قيام المؤسسات     . تواجد الشرآة األم  
ب   ا أو مكت دة فرع ر متح شروعات الغي أو الم
شارآة            أو موقع إنتاج في بلد أخر من أجل الم

زمن          ة من ال يمكن أن  (في اإلنتاج لفترة طويل
ر  د أو أآث ام واح ذ لع بيه وتعتب) يتخ ذه ش ر ه

ذا        ة له رآة تابع شاء ش ر إن ن غي شرآة م بال
ع    ب أو موق رع أو مكت شاء ف رض أو إن الغ

صلة  ( سية منف دة مؤس و وح ذا ه ون ) وه وتك
 . مقيمة في بلد في المكان المتواجدة فيها

اني    .د  ي والمب الكي األراض ر أن م ن المعتب م
يم اقتصادي أو            ة في إقل واألمالك الغير منقول

رون      لهم عقود إيجارية طو    م يعتب يلة األجل فه
لهم مرآز فائدة اقتصادي  في البلد حتى إذا لم          
صادية أخرى          شطة اقت يكونوا مشارآين في أن

ة   ذه الدول ي ه امالت ف إن  . أو المع م ف ن ث وم
ل     ن قب ة م ارات واألراضي مملوآ ة العق آاف

 . المقيمين
ن   .ه  ط م ة فق سية المقيم دات المؤس ن للوح ويمك

ودة تح   وارد الموج تخراج الم ت األرض، اس
ذي     شروع ال ى الم رة عل م مباش ث يحك حي
يم           ه مشروع مق سيتولى عملية االستخراج بأن
د     وب أو عق رخيص المطل تخراج الت ال اس ح

 . اإليجار
ا    .و  ي له ات الت ل الهيئ ات مث ق بالهيئ ا يتعل وفيم

صائص      ا خ ون له ي يك ة والت راض معين أغ
ا بموجب           د محله حسب الحاجة، فإنه يتم تحدي

 . مكان تأسيسها
ة         ه ضاحات حول الحاالت المتاخم د من اإلي ناك المزي

م    صل رق ي الف دود ف دفوعات  26بالح ل الم  ودلي
 اإلصدار السادس 

 
 القطاعات والسلوك االقتصادي  . 3

 
تتشابه القطاعات المؤسسية لمجموعات نظام        4-16

دات     واع الوح ع أن ة م بات القومي المحاس
وتختلف المؤسسات والمؤسسات . المؤسسية

ر ة لل ر هادف سية الغي دات المؤس بح والوح
والعائلية عن بعضها البعض من حيث أهدافها 
را   ا آبي لوآها اختالف ا وس صادية ومهامه االقت

 . في حد ذاته
ا              4-17 ى قطاع وفق سيم الوحدات المؤسسية إل تم تق

ه  ذي تؤدي صادي ال شاطها االقت ة ن . لطبيع
ية   صادية األساس شطة االقت ر األن وتعتب
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بات القو    ام المحاس ي نظ سجلة ف ي  الم ة ه مي
سلع والخدمات واالستهالك من أجل            إنتاج ال
راآم األشكال          شرية وت الوفاء باالحتياجات الب

ال  ن رأس الم ة م سات  . المختلف وم المؤس وتق
ال    رأس الم راآم ل داث ت اج أو بإح أو ( بإنت

ا تهالك  إال أن) آالهم وم باالس ا ال تق ه
ائي( اج   ). النه ة باإلنت وم الحكوم ن ( وتق ولك

ف تما  شكل يختل ه    ب ذي تنتج وع ال ن الن ا ع م
سات ات أو  ) المؤس وم بالتراآم ا تق بأنه

وم  . االستهالك النهائي بالنيابة عن السكان     وتق
ن  ة ع تهالك بالنياب ة باالس ات العائلي القطاع
اج أو بإحداث          أنفسهم وقد يقومون أيضا باإلنت
سات     ة المؤس وع طبيع ا تتن ات، بينم تراآم
ة     ا تابع بعض منه ربح، ف ة لل ر هادف الغي
التي            بيهة ب شطة ش وم بأن للحكومة وبعضها يق

ها تؤديها بشكل مستقل    إال أن تقوم بها الحكومة    
 . عن الحكومة

سات    4-18 ين المؤس ق ب ي التفري اس ف إن األس
ة              ا العملي تم به ذي ت ة ال والحكومة هي الطريق
اج  سات باإلنت وم المؤس ث تق ة ، حي اإلنتاجي
ا      ع م دف لبي ا ته واق آم سابات األس ا لح وفق

ن   ه م ة    نتج ن الناحي ز م سعر ممي ات ب منتج
صاديا      . االقتصادية ة اقت وتعتبر األسعار المهم

دد       ى ع ال عل أثير الفع ن الت ا م ا له ا م له
داد            اج واإلم ون في اإلنت ذين يرغب المنتجين ال
ي      شترين ف ب الم ي يرغ ات الت ذلك الكمي وآ

رائها ة    . ش ة لرغب أتي نتيج عار ت ذه األس ه
افز   ه الح ان لدي ا إذا آ تج وعم ديل الُمن ي تع ف

ة     ن العملي دف م ان اله واء آ داد س م اإلم حج
ل           ى المدى الطوي اإلنتاجية هو تحقيق ربح عل

اليف ( ال والتك ة رأس الم ل تغطي ى األق أو عل
رى ي ) األخ ق ف ستهلكين الح ون للم وأن يك

ون  شراء بحيث يك اع عن ال شراء أو االمتن ال
ي    عار الت اس األس ى أس ا عل ارهم مبني اختي

ة حول      ولمزيد  . يدفعونها من النقاشات المطول
اج          ى اإلنت األسعار المهمة اقتصاديا وعن معن
السوقي والغير سوقي يمكن مراجعة الفصلين      

 . 22، و6
وفر   4-19 سات ت ين مؤس سات ب سم المؤس تنق

الخدمات المالية بشكل رئيسي وتلك التي تقوم       
رى   دمات األخ سلع والخ وفير ال ال . بت وآ

ا بالمؤسس ى أنهم ان عل ان تعرف ات المجموعت
والي،        المالية والمؤسسات غير المالية على الت
سبب        وعين ب ال الن ين آ ة ب د المقارن م عق وت
الدور المالي التي تؤديه المؤسسات المالية في 

 . االقتصاد
دات   4-20 لوك الوح ائف وس داف ووظ ف أه وتختل

ذه      ة، فه ذه الدراس ي ه ة ف ة المبين الحكومي
وفير           ات ت ل عملي الوحدات تقوم بتنظيم وتموي

سلع ائلي  ال اع الع راد والقط دمات لألف  والخ
ة            وم الوحدات الحكومي ا تق والمجتمع آكل آم
ة    صاريف الخاص ات والم ل النفق بتحم
باالستهالك النهائي لهذه السلع والخدمات من        

ومن الممكن أن     . قبل القطاعات المبينة مسبقا   

وم              ي تق ذه الوحدات هي الوحدات الت تكون ه
دمات    سلع والخ ذه ال م ه اج معظ سها بإنت  بأنف

اني أو       شكل مج سلع ب ذه ال وفر ه ث ت بحي
د آل              شكل بعي دها ب تم تحدي بأسعار مخفضة ي

سوقية       ارات ال تم  . البعد عن القوى واالعتب وته
ع    ات توزي ضا بعملي ة أي دات الحكومي الوح
وإعادة توزيع الدخل والثروة من خالل فرض 
الضرائب وعمليات التحويل األخرى، وتعتبر     

ضمان االجت ناديق ال من ص ن ض اعي م م
 . الوحدات الحكومية

سلوك    4-21 ائف وال داف والوظ ف األه تختل
رى، إذا     رة أخ ائلي م اع الع صادي للقط االقت
دات     ل الوح ا تمث ن أنه رغم م ى ال ا عل أنه

تهالآية  ة  إال أناالس ي عملي رط ف د تنخ ا ق ه
ة     ة اإلنتاجي ذه العملي ون ه ادة تك اج، وع اإلنت
ر   شطة غي ضا أن شمل أي م وت غيرة الحج ص

مية  ة  رس صادر إعاش ت  .  أو م ا آان وإذا م
وال (المؤسسات اإلنتاجية العائلية غير قانونية      

ذا األساس       ى ه ه يمكن   ) يمكن معاملتها عل فإن
وتظل جزأ من . وصفها على أنها منشأة فردية

ا القطاع          نفس الوحدة المؤسسية التي تنتمي له
 . العائلي

ربح وحدات           4-22 ة لل ر هادف تعتبر المؤسسات الغي
م  ع مؤسسية ت اج وتوزي شائها ألغراض إنت إن

ق      ا تحقي السلع أو الخدمات وليس الغرض منه
ن     وع م ذلك أي ن كله وآ ان ش ل أي آ أي دخ
ا    وم بإدارته ي تق دات الت ربح للوح واع ال أن

ا سات   . وتمويله وم بعض المؤس ك تق ع ذل وم
سلع والخدمات           ربح بتوصيل ال الغير هادفة لل
صاديا وفي حال          للمستهلكين بأسعار مهمة اقت
ام        إن نظ ل ف ذا العم سات به ذه المؤس ام ه قي
ى أساس           ا عل ة يتعامل معه المحاسبات القومي

سات  ا مؤس ر   . أنه سات الغي ل المؤس وتعام
ا              ى أنه ة عل ديرها الحكوم ي ت ربح الت هادفة لل
اقي     ل ب ا تعام ة، بينم سات حكومي مؤس
ي     ربح والت ى ال دف إل ي ال ته سات الت المؤس

ى وال تقوم تقوم بإنتاج السلع والخدمات األخر 
ا      ى أنه ل عل ث تعام ا حي ة بإدارته الحكوم
سمى باسم            وحدات خاصة من المجموعات ت

دم  ربح وتخ ى ال دف إل األسر مؤسسات ال ته
ارة عن مؤسسات           المعيشية ، وهي بالفعل عب

 . اجتماعية غير حكومية
 االقتصاد الكلي. 4

ه مجموعة من        االقتصاد الكلي يعرف   4-23  على أن
سية المقيم   دات المؤس ذه  . ةالوح ون ه تك

صادية  دات االقت يالوح صاد الكل ذي االقت  وال
ات    ى قطاع سمة إل ات مق ي مجموع شكل ف يت
ذه القطاعات تتكون            ذاتها، ه ة ب مؤسسية قائم
زم  دات المؤسسية ويل ن الوح ة م ن مجموع م
ن       اع م ي قط سية ف دة مؤس ل وح صنيف آ ت
شكل         د يت قطاعات نظام الحسابات القومية، وق

ة   سابات القومي ام الح ة  نظ ة آامل ن مجموع م
دة أو   سية واح دة مؤس سابات لوح ن الح م

ين    دات، وتب ن الوح ة م داعات مجموع اإلي
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رة         للوحدات المؤسسية التي تم وصفها في الفق
ع     4.2 ق م ة التواف وفر إمكاني اذا ال تت  لم

ن      د م زء واح سابات لج ن الح ة م مجموع
ق      . الوحدة المؤسسية  مع العلم أنه محاولة توفي

سا   سابات األق ض ح سات  بع ة لمؤس م الفرعي
ائعة الحدوث،            دة وش ة ومفي ة ممكن هي محاول

وع  اس ن ى أس نهم عل ة بي تم المقارن ث ي حي
ذها  ي تنف زاء الت اج لألج و . اإلنت ذا ه وه

م   صل رق وع الف ذا  . 5موض ي ه ز ف ونرآ
ة لقطاع         الفصل على حصص الوحدات الكامل

 . واحد أو غيره
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 نظرة عامة عن القطاعات المؤسسية .5

يتم تخصيص آافة الوحدات المؤسسية لواحد         4-24
ا       ة فيم من القطاعات المؤسسية الخمسة المبين

 : يلي
 

 قطاع المؤسسات غير المالية  •
 قطاع المؤسسات المالية  •
 الحكومي العام القطاع  •
ربح        • ة لل قطاع المؤسسات الغير هادف

  األسر المعيشيةوالتي تخدم 
  األسر المعيشيةقطاع  •

 
ة      4-25 ية لعملي دة االفتراض شاهدة القاع ن م يمك

شكل      ي ال ين ف اع المع صيص لقط ، 4.1التخ
ة ب    ات الخاص ل المربع ث تمث صاد حي االقت

الم    عالوة على صندوق      الكلي ة الع ذي   بقي  وال
ز  شكل م ر ب وطيظه تبعاد . دوج الخط وباس

ة،     ات العائلي ة والقطاع ر المقيم دات غي الوح
ة     ة المقيم سات القانوني ى المؤس تبق

ة ددون . واالجتماعي ئلة يح الث أس اك ث وهن
سؤال  . التخصيص القطاعي لكل الوحدات     وال

ر  وقي أم غي تج س دة من ل الوح و ه األول ه
ة . سوقي ان غالبي ا آ ى إذا م ذا يتوقف عل وه

صاديا أم          اإلنتاج للوحد   ز اقت سعر ممي اع ب ة يب
 . ال

اعي    4-26 صيص القط اني التخ سؤال الث دد ال يح
ة    ر سوقية المطبق ى الوحدات الغي ق عل المطب
على الوحدات الغير سوقية، آلها، بما في ذلك     
سوقية،           ر ال ربح غي ة لل ر هادف المؤسسات الغي
ع   ا تتب ى أنه صها عل تم تخصي ي ي والت

ة أو قطاع المؤسسات ا     ر  الحكومات العام لغي
دم  ي تخ ربح والت ة لل شيةهادف ر المعي . األس

دة            ا آانت الوح ويكون عامل التحديد هو إذا م
ا،          ة إدارته جزأ من الحكومة أو تتولي الحكوم

سم    ي الق ايير اإلدارة ف شة مع م مناق ) ج(وت
 .الوارد الحقا

اعي    4-27 صيص القط ث التخ سؤال الثال دد ال يح
ا          ل، بم سوقية، بالكام المطبق على الوحدات ال

ي           ف ربح والت ة لل ر هادف ي ذلك المؤسسات الغي
ة     ر هادف سات الغي ع المؤس صها م تم تخصي ي

ة        يقصد  . للربح أو مع قطاع المؤسسات المالي
في سياق القطاعات    " المؤسسات"بالمصطلح  

ه     ة أن بات القومي ام المحاس ياق نظ ي س ا ف آم
شرآاء ذوي        اونين، وال شمل المتع امع ي لفظ ج

د دودة، والوح سئولية المح ة الم ات القومي
المقيمة وشبيهة المؤسسات وآذلك المؤسسات     

 .المؤسسة قانونيًا
ة     4-28 ر مالي سات الغي ة المؤس ضمين آاف م ت ت

ة          ر المالي المقيمة ضمن قطاع المؤسسات الغي
ي،  شكل عمل م القطاعات ب شكل معظ ي ت والت
ضم القطاع المؤسسات            ك، ي ى ذل باإلضافة إل
اج      ي اإلنت شارآة ف ربح الم ة لل ر هادف الغي

ة ا ر المالي دمات غي سلع والخ سوقي لل ى : ل عل

دارس    شفيات والم ال، المست بيل المث س
ي     وم لك صيل رس وم بتح ي تق ات الت والجامع
ة  ة الحالي اليف اإلنتاجي ة التك ا من تغطي تمكنه
ة   ر هادف سات الغي ذه المؤس دها ه ي تتكب الت
تم    ي ي ة الت سات التجاري ربح، أو المؤس لل

ة     ر مالي شرآات الغي ن ال ا م أو تمويله
المشروعات الفردية التي يكون دورها تعزيز      

شروعات   ذه الم صالح ه ة م اك . وخدم وهن
مزيد من اإليضاحات حول قطاع المؤسسات        

 . الغير مالية المبينة في القسم د
ة    4-29 ة آاف سات المالي اع المؤس ضم قط ي

شاطها      ون ن ي يك ة الت سات المقيم المؤس
ي   ة الت دمات المالي وفير الخ و ت ي ه األساس

دم شمل خ أمين ت ة والت اطة المالي ات الوس
دم    ي تق دات الت ات والوح ندوق المعاش وص
اطة    ات الوس سهيل عملي ى ت ل عل شطة تعم أن
ضم       ذي ي اع ال ى القط افة إل ة باإلض المالي
اج     ي اإلنت ربح الت ة لل ر هادف سات الغي المؤس
شطة            ي األن ل الت ة مث السوقي ذا الطبيعة المالي
سات     تراآات المؤس ا اش وم بتمويله ي تق الت
ة      ز وخدم ا هو تعزي ون دوره ي يك ة الت المالي
ن     د م شروعات، ولمزي ذه الم صالح ه م
ة     سات المالي اع المؤس ول قط ضاحات ح اإلي

 ). و(يرجى مراجعة القسم 
يضم القطاع الحكومي بشكل أساسي، وحدات       4-30

ع صناديق         حكومية مرآزية ومدنية ومحلية م
ا        الضمان االجتماعي التي تفرضها وتتحكم به

دات  ذه الوح ضمن   ه ك، تت ى ذل افة إل ، باإلض
ي تعمل في            ربح الت المؤسسات الغير هادفة لل
سيطرة     ضع ل ي تخ وقي والت ر س اج الغي اإلنت
ضمان    ناديق ال ة وص دات الحكومي الوح

 . االجتماعي
ربح       4-31 ة لل ر هادف سات الغي اع المؤس ضم قط ي

اع    دم قط ي تخ شية والت ر المعي ة  األس  آاف
ة في    ربح المقيم ة لل ر هادف سات الغي ا المؤس م

ا  سيطر عليه ي ت سات الت ك المؤس دا تل ع
سلع والخدمات           وفير ال وم بت الحكومة والتي تق

اع   ى قط شية إل ر المعي ع  األس ى المجتم  أو إل
 . آكل

اع   4-32 ضم قط شية ي ر المعي ة األس ر  آاف األس
شية ضمن  المعي ذا يت ة وه ر  المقيم األس
شية راد  المعي ن األف ون م ي تتك سية الت  المؤس

شفيا  ي المست د ف ي تتواج سنين الت ت ودور الم
خ  سجون إل رة وال ون ...واألدي ث تك ، بحي

ا             زمن، وآم ة من ال رات طويل إقامتهم فيها لفت
ع المشروعات           هو مبين مسبقا، يتم التعامل م
زء       ا ج ى أنه شية عل ر المعي ة لألس الفردي

ذه       شية   متكامل من ه ى     األسر المعي يس عل  ول
أنها وحدة مؤسسية منفصلة إال إذا آانت لديها        

سابات ت ة    ح ا معامل ن خالله ن م صيلية يمك ف
 . النشاط على أنه شبيه المؤسسة

 
 القطاعات الفرعية 



 نظام الحسابات القومية
 

142 

سية   4-33 ات المؤس ن القطاع ل م سيم آ ن تق يمك
ة، وال يمكن          ى قطاعات فرعي المبينة أعاله إل
ع       ة م اليب المتبع ن األس د م لوب واح ألس
ة    ي آاف ا ف ون مثالي ة أن يك ات الفرعي القطاع

ذا    األحوال لكافة األغراض أو لك    دول، ل ة ال اف
فإن هناك أساليب بديلة تستخدم مع القطاعات        
الفرعية يوصى استخدام مع بعض القطاعات       
سيم  ة تق ر عملي ا، وتعتب ة دون غيره الفرعي

ز         االقتصاد الكلي   إلى قطاعات من أجل تعزي
ل   راض التحلي سابات ألغ ن الح ع م النف
دات     كل وح ي ش يعهم ف صادي بتجم االقت

دا  ي أه شابه ف سية تت لوآها مؤس ي س فها وف
ذا الحد إذ           د ه االقتصادي، وال يقف األمر عن
ى      سيم إل ات التق ى عملي ة إل اك حاج أن هن
اك  ون هن ي يك ة لك قطاعات وقطاعات فرعي
ات  ة مجموع تهداف أو مراقب ى اس درة عل ق
راض      سية ألغ دات المؤس ن الوح ا م بعينه
سيم قطاع           زم تق سياسية، على سبيل المثال، يل

قطاعات فرعية من أجل       إلى   األسر المعيشية 
ات       أثر القطاع دى ت ة م ن مراقب تمكن م ال
تفادة      المختلفة من المجتمع أو ما هو حجم االس
ة  ة التنمي ن عملي ا م صل عليه ي يح الت
ومي أو   صاد الحك صادية أو االقت االقت

ة  سياسية المجتمعي ات ال ن . القياس ل، م وبالمث
ي ال تخضع             ع المؤسسات الت المهم التعامل م

سيطرة الحك ة ل ا قطاعات فرعي ى أنه ة عل وم
ة   ر المالي ة وغي سات المالي ات المؤس لقطاع
سئولة عن التصرف              ا م سبب أنه يس ب وهذا ل
تحكم         بشكل مختلف عن المؤسسات التي يتم ال
ب       د يرغ ه ق ن ألن ط ولك داخل فق ن ال ا م فيه
ف    درة لتعري م الق ون له ي أن تك سياسيين ف ال
ي       صاد والت ن االقت زاء م ذه األج ة ه ومراقب

ض ةتخ سيطرة الخارجي ة . ع لل د عملي وتعتم
ى      ة عل ات فرعي ى قطاع ات إل سيم القطاع تق
ة   ذه، وحاج يتم تنفي ذي س ل ال وع التحلي ن
وفرة    ات المت سياسات والمعلوم انعي ال ص
والظروف االقتصادية واإلجراءات المؤسسية 

 . داخل البلد
 

 السيطرة العامة واألجنبية 
ات    4-34 ى قطاع سيم إل ة التق ام عملي رز مه ن أب  م

ة     ر مالي سات الغي د المؤس و تحدي ة ه فرعي
ا  سيطرة عليه تم ال ي ي ة الت والمؤسسات المالي
سات     سمى بالمؤس ي ت ة والت ل الحكوم ن قب م
. العامة، وتلك التي يتم السيطرة عليها خارجيا     

ة       اقي المؤسسات الخاصة القومي ل ب ا تمث بينم
ول   ات ح ن النقاش د م صاد، ولمزي ي االقت ف

سي      ي ت ة     معاير الشرآات الت ا الحكوم طر عليه
ى    ا يرج ا خارجي سيطرة عليه تم ال ي ي والت
شكل     ضمن ال ا يت سم ب، آم ى الق وع إل الرج

ال   4.1 ة لك ات الفرعي ن القطاع وع م ذا الن  ه
 . المجموعتين من المؤسسات

 
 المؤسسات غير الهادفة للربح 

ين أعاله، يصنف نظام الحسابات             4-35 آما هو مب
ربح إ     ة لل ر هادف سات الغي ة المؤس ى القومي ل

ت    ا آان ا إذا م ا لطبيعته ة وفق ات مختلف قطاع
ن      ر ع سوق أم ال، بغض النظ اج لل وفر إنت ت
الدافع ووضع الموظفين أو النشاط التي تضلع    
فيه، وعلى الرغم من وجود توجه متزايد نحو      
ربح      ة لل ر هادف سات الغي ة المؤس ار آاف اعتب

لذا يوصى  " مجتمع مدني "على أنها منظمات    
د المؤس تم تحدي ربح أن ي ة لل ر هادف سات الغي

ي   ومي ف اع الحك سات أو القط ل المؤس داخ
ص  ه تلخ ردة وعلي ة منف ات فرعي قطاع
سات   شطة المؤس ة أن ة آاف داول التكميلي الج
شكل       دادها ب الغير هادفة للربح والتي يمكن إع

 . صريح ومتى وتقدم متى طلب منها
 

 القطاعات الفرعية األخرى
 
اص بالقطا   4-36 ن الخ سؤال ع م توضيح ال ات ت ع

ر   ات أآث من نقاش ي ض رى ف ة األخ الفرعي
سام   ي األق سي ف اع مؤس ل قط ة لك استفاض
ات     ة للحكوم سام الفرعي رح األق ة، وتقت التالي

اع    ة وقط سات المالي ة والمؤس ر العام األس
 .المعيشية

 
 بقية العالم .7

ارة   4-37 تم اإلش م أن ت ن المالئ بة م ذه المناس ي ه ف
ى  شيةإل ر المعي ة أو األس ر مقيم  الغي

ة في            المؤسسا ا وحدات مقيم ى أنه ة  ت عل بقي
الم سابات   . الع صيص ح ة تخ ي حال وف

سابات    ذلك ح سية وآ ات المؤس للقطاع
ين    القتصاد الكلي ا ، يكون هناك حساب أخر يب

ع   ة م الم العالق ة الع سجيل  . بقي تم ت ل ي وبالفع
 بقية العالم  آما لو أن     بقية العالم المعامالت مع   

 .يمثل القطاع السادس
 

 ام المحاسبات القوميةالمؤسسات في نظ . ب
 

 أنواع المؤسسات  . 1
ام     4-38 ي نظ سات، ف صطلح المؤس ستخدم م ي

ي   ه ف ع من شكل أوس ة، ب بات القومي المحاس
ات  ع الهيئ ام تتمت شكل ع انوني، وب سياق الق ال

 -:في نظام الحسابات القومية بما يلي
الي             . أ ح أو مكسب م ق رب القدرة على تحقي

 أخر لمالكي هذه الهيئة 
ا قانون . ب راف به ان االعت ا آي ى أنه ا عل ي

ون   ذين يتمتع ه ال ستقل لمالكي انوني م ق
 بمسئولية محدودة 

ي   . ج . ت شارآة ف راض الم شاءها ألغ م إن ت
 عملية اإلنتاج السوقي

 
ا شرآات               ى أنه ات عل ذه الكيان ة ه حيث تتم معامل
ن       ر ع ض النظ ة بغ بات القومي ام المحاس ي نظ ف
ب   ق لق سهم، ويطل ى أنف ا عل ي يطلقوه سمية الت الت

انوني شرآة عل ان ق ا آي ي له ات الت ة الكيان ى آاف
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سئولية     شرآاء ذو الم ات وال ى التعاوني ذلك عل وآ
باه     ة وأش ة المقيم دات القومي دودة والوح المح

شرآات ذا      . ال إن ه رآة ف ة ش تخدم لفظ ى اس ومت
ى  يس المعن سمى ول ع للم ى الواس ي المعن يعن
ذا،  ه إال إذا ورد نص خالف ه ضيق ل انوني ال الق

ال    شة آ م مناق ا   وت ع فيم ا الواس رين بمعناهم األم
 -:يلي

 
 الشرآات ذات الكيان القانوني 

ان     4-39 ا آي ي له سات الت ف المؤس تم وص د ي ق
ا   ة ومنه ماء مختلف انوني بأس سات : ق المؤس

شرآات ذات  دة وال شروعات المتح والم
شراآات ذات   دودة وال سئولية المح الم
ر     ه، وتعتب دودة وخالف سئولية المح الم

ان ا سات ذات الكي ات المؤس انوني آيان لق
سلع     اج ال ل إنت ن أج شاءها م م إن ة ت قانوني
والخدمات للسوق والتي من الممكن أن تكون         
رى  ة أخ ب مالي ربح أو أي مكاس صدرًا لل م
ل     ة بالكام ون مملوآ ا، وتك سبة لمالكيه بالن
دراء           ين الم للمساهمين الذين لهم الحق في تعي

 . المسئولين عن اإلدارة العامة لهذا الكيان
 
 
د  4-40 ات ق ة لعملي وانين الحاآم وع الق تختلف وتتن

د     ن بل سات م شغيل المؤس شاء وإدارة وت إن
ألخرى لذا ليس من السهل تقديم تعريف دقيق        
ى مستوى           ي توجد عل وقانوني للمؤسسات الت
ن    د م ن توضيح مزي ن الممك ن م الم، ولك الع
ة     ن وجه سات م ذه المؤس ن ه صائص ع الخ

ي يمك    ة والت بات القومي ام المحاس ر نظ ن نظ
 -:إيجازه فيما يلي

ين          .أ  انوني مع ان ق إن المؤسسة هي آي
ون      انون ويك ب الق شاءه بموج م إن ت
اقي  ستقل من ب شكل م ا ب معترف به
ك    د تمتل ي ق سية الت دات المؤس الوح
ون   ا، ويك وق ملكيته ي حق هم ف أس
مها  ا واس ي عنوانه ثال ف ا مم وجوده
المسجلين في سجل خاص محفوظين 

كون لهذا الغرض، ومن المتوقع أن ي     
ي    زة ف صادية ممي دة اقت للمؤسسة فائ
ا           سجيلها فيه شاءها وت م إن البلد التي ت

 ).تكون شرآة مقيمة(
شاءها     . ب .ب  م إن ي ت سات الت ر المؤس تعتب

ديم الخدمات          اج المنتجات وتق لغرض إنت
ون    سعر يك سوق ب ي ال ا ف ل بيعه ن أج م
ذا هو          ذا يتضمن أن ه مميز اقتصاديا وه

سعار  تم تفصيل تعريف األ  ( منتج سوقي   
اج     ين اإلنت رق ب صاديا والف ة اقت المهم

صلين      ي الف سوقي ف ر ال سوقي وغي  6ال
 ) 22و

بة  .ج  ا ومحاس سئولة تمام سة م ر المؤس تعتب
صرفات  رارات والت انون عن الق ام الق أم
ذا   داتها وه داتها وتعاق ذها وتعه ي تتخ الت
هو أهم المقاصد ألي وحدة مؤسسية في          

ضع     ة، وتخ سابات القومي ام الح نظ
ي         المؤسس د الت ضريبي للبل ة إلى النظام ال

شطتها   ة أن ق بكاف ا يتعل ه فيم يم في تق
 . اإلنتاجية والدخل واألصول

املي     .د  ى ح ا إل سة م ة أي مؤس ود ملكي تع
ع       تم توزي ث ي سة، حي ذه المؤس هم ه أس
سم في          الدخل على المساهمين آما هو مق
ددها      ي يح ردة الت بية منف رة محاس أي فت

ع   مديري هذه المؤسسة، وتتم عملي     ة توزي
املي األسهم في حصص           األسهم على ح
ل      وك لك هم الممل دد األس ة وع ا لقيم وفق
ي    شارآة ف ا للم ده أو وفق ى ح ساهم عل م
شارآين،        رأس المال  المملوك لهؤالء الم
هم  ة م األس واع مختلف اك أن ون هن د يك وق
تحقاقات     ل اس سة تحم س المؤس ي نف ف

 مختلفة
ون       .ه  ه يك سة، فإن صفية المؤس ال ت ي ح ف

س ا للمؤس ال وفق سئولية آ س الم ين نف
تحقاق  ا لالس ا وفق ي يمتلكه هم الت ألس
اقي   ائي لب تحقاق النه ائي لالس النه
سديد            ة األصول وت ع آاف د بي المؤسسة بع
الن    ال إع ي ح صومات، وف ة الخ آاف
صوماتها    سبب أن خ ها ب سة إفالس المؤس
زم    ولها، وال يلت ة أص اوز قيم تتج

 . المساهمين بسداد الخصومات الزائدة
ت .و  ل    ي ن قب ا م سة م ي أي مؤس تحكم ف م ال

سة    ون للمؤس ا، ويك هم جميع ل األس حام
ة     ن سياس سئول ع ون م س إدارة يك مجل
ا     ين إدارة علي وم بتعي سة ويق المؤس
س    ين مجل تم تع ا ي ا م سة وغالب للمؤس
ي     صويت الكل ق الت ن طري اإلدارة ع

 .لحاملي األسهم
ومن وجهة النظر العملية، يمارس بعض       .ز 

أ     ر   من حاملي األسهم ت ثير أو سيطرة أآث
شغيلية    ات الت سياسات والعملي ى ال عل
ساهمين   ن م ا ع سة م ة بمؤس الخاص

 .آخرين
املي      .ح  صويت لح وق الت ون حق د ال تك وق

ل   ث ال تحم ساوية، حي ر مت هم غي األس
وق تصويت،         بعض أنواع األسهم أي حق
ين       ين مع ضع تعي ن أن ي ق يمك ذا الح ه
ي     صويت ف ق الت س اإلدارة أو ح لمجل

ر  وعات أخ صويت  موض ق بالت ى تتعل
ة ق    . باألغلبي ذا الح ق ه ن تعلي ويمك

ا آانت            ة إذا م ل الحكوم ألحصري من قب
 . شريكا في المؤسسة

م           .ط  ساهمين ممن له قد يختار الكثير من الم
ق   ة ح دم ممارس صويت ع ق الت ح
ن       ة م ار األقلي د يخت ذا ق صويت، ل الت
شارآة        ين الم اعلين المنظم المساهمين الف

ة والت     ة المراقب ي سياس اص ف شغيل الخ
 . بالمؤسسة
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دودة،  سئولية المح شرآاء ذات الم ات، وال التعاوني
 ....إلخ

ات   4-41 شاء التعاوني ى إن ين عل ل المنتج عم
اتهم،   ة لمنتج سويقية الجماعي راض الت ألغ
ا   ات وفق ذه التعاوني اح ه ع أرب تم توزي ث ي حي
ضروري  ن ال يس م ا ول ق عليه وانين المتف للق

تي يمتلكها آل أن يكون وفقا لألسهم السوقية ال
من الشرآاء، ولكن تتم تشغيل هذه التعاونيات       

ا مؤسسة       ل،تكون  . بشكل فعال على أنه وبالمث
سئولية  ضائها بم ع أع ي يتمت شرآات الت ال
ات    ا آيان ى أنه ا عل تم معاملته ه ي دودة فإن مح
سات    ل المؤس صرف مث ستقلة وتت ة م . قانوني

هما    املي أس ديرها وح م م شرآاء ه ون ال ويك
 . تفي نفس الوق

 
 أشباه الشرآات

ة        4-42 أو (تتصرف بعض من المشروعات الفردي
ا  ا شرآات      ) جميعه ى أنه ة األمور عل في آاف

قائمة بذاتها، ويطلق عليها أشباه الشرآات في       
نظام المحاسبات القومية، وتم تصنيفها ضمن       
ة   سات المالي اع المؤس ي قط سات ف المؤس
باه     شروعات أش ع م ة، وتتمت ر مالي والغي

 -:يليالشرآات آما 
إذا آانت المشروع الفردي مملوك لوحدة       .أ 

ا معلومات         مؤسسية مقيمة هذه الوحدة له
تم         آافية لتضم مجموعة من الحسابات وي
ذاتها      ة ب سة قائم ا مؤس ى أنه ا عل إدارته
ا        لتجمع مجموعة من الحسابات وتدار آم
ي    م ف ذاتها وه ة ب سة قائم ت مؤس و آان ل
ا       ى أنه ا عل ع مالكيه ة م ة حقيقي عالق

  منسوبة إلى حاملي أسهمها أو مؤسسة
ة       .ب  يحكم على المشروعات الفردية المملوآ

ا     سيطرة عليه تم ال سية ي دة مؤس ن وح م
ة  دة مؤسسية مقيم ا وح ى أنه ا عل خارجي
ة من             ات آافي وفير آمي وم بت ا تق حيث أنه
ة    اإلنتاج في اإلقليم االقتصادي لمدة طويل

 .أو محددة من الزمن
شر     4-43 باه ال ن أش واع م الث أن اك ث ي هن آات ف

 -:نظام الحسابات القومية وهي
ل  .أ  ن قب ة م ة المملوآ شروعات الفردي الم

اج           ي تعمل في اإلنت الوحدات الحكومية والت
شرآات        السوقي ويتم تشغيلها بشكل مشابه لل

 .المملوآة لألفراد
شرآات    .ب  ا ال ا فيه ة بم شروعات الفردي الم

ة           ي تكون مملوآ ادات، والت الفردية أو االتح
شية و و لألسر المعي ا ل شغيلها آم تم ت ي ي الت

 .آانت مؤسسات مملوآة للقطاع الخاص
ة تنتمي لوحدات مؤسسية    .ج  شروعات فردي م

 ".فروع"بالخارج، ويشار إليها على أنها 
 
بيهة   4-44 شرآات ش وم ال دف وراء مفه إن اله

المؤسسات هو أن نقوم بتفريق المالكين بشكل       
واضح وجلي ومن خالل المسمى عن مالكيها       

ون   ذين يك ك   وال ة تل شروعات فردي م م له

شكل   ا ب دير أمروه ستقلة وت شروعات م الم
لوب   نفس األس صرفون ب م يت اف وه ال وآ فع

سات  ه المؤس صرف ب ذي تت ا . ال وإذا م
زم حفظ           ه يل تصرفوا على أنهم مؤسسات، فإن
وفتح مجموعة آاملة من الحسابات، وبالفعل         
ن       ة م ة آامل ود مجموع ر وج ر أم يعتب

ك المي ي ذل ا ف سابات بم ة الح ة العمومي زاني
الخاصة بالمشروع أهم شرطًا ليتم التعامل مع 
سة،      بيه بالمؤس ه ش ى أن شروع عل ذا الم ه
ة         ن وجه ا م ر عملي ون األم ن يك الي ل وبالت
النظر المحاسبية لتفريق الشبيه بالمؤسسة عن      

 . مالكيها
ا     4-45 ى أنه شرآات عل باه ال ة أش تم معامل ا أن ي م

ن   ستقلة ع ذاتها وم ة ب سية قائم دة مؤس  وح
شرآات  باه ال ون ألش زم أن يك ه يل ا، فإن مالكه
دخرات           ة المضافة والم ل القيم هذه عوامل مث

خ    زم أن يكون       . واألصول والخصوم إل ا يل آم
دفق    سجيل أي ت د وت تم تحدي ن أن ي ن الممك م
للدخل أو لرأس المال حيث أنه من المفترض       
شرآات، ويكون من حق      باه ال ين أش تم ب أن ت

د الغ ال د مب ك تحدي حبها المال يتم س ي س خل الت
بية  رة محاس شرآات خالل أي فت باه ال ن أش م
ذه   ون ه ث تك شرآات، بحي باه ال ضتها أش ق
ي        السحوبات مشابهة أو مكافئة للمدفوعات الت
املي     ى ح سة عل ل المؤس ن قب سيمها م تم تق ي

دخل         . األسهم الغ ال د مب وبافتراض أنه تم تحدي
شرآات         باه ال دخرات أش ل  ( المسحوبة وم تمث

ا           هذه ال  تم حفظه ي ي ة الت الغ الربحي مبالغ، المب
شرآات      باه ال زم أن      )في حسابات أش ذلك يل ، آ

باه     ة بأش ة الخاص ة العمومي ر الميزاني تظه
تم             ي ي ة والت ر مالي الشرآات قيم األصول الغي
ذلك األصول      اج وآ استخدامها في عملية اإلنت
ة   ة أو المتحمل صومات المملوآ ة والخ المالي

 . على اسم المشروع
د 4-46 ن وق د م سابقة أن العدي ارب ال رت التج  أظه

ع   ل م ي التعام عوبات ف دوا ص دول يج ال
ة    ون مملوآ ي تك ة والت شروعات الفردي الم
لألسر المعيشية على أنها أشباه شرآات، ومع       
ايير إضافية،          دم مع ذلك، ليس من المفيد أن نق
باه    ف أش من تعري شروع ض م الم ل حج مث

شية، وإذ ة لألسر المعي شرآات المملوآ م ال ا ل
م   سة أو ل ه مؤس ى أن دار عل شروع م ن الم يك
يكن له مجموعة آاملة من الحسابات الخاصة     
ة المشروع             زم معامل ه ال يل ه، فإن والمملوآة ل
 . على أنه أشباه شرآة أي آان حجم المشروع

 
 الفروع

 
شغيلية           4-47 ات ت ة عملي إذا آان لمؤسسة غير مقيم

ة محددة في              رة زمني ى فت ا عل جوهرية تؤديه
انوني        إقليم   ان ق اقتصادي ما، ولكنها ليست آي

ه               ى أن رع عل ه  يمكن تعريف الف منفصل، فإن
دة   ذه الوح ف ه تم تعري سية، وي دة مؤس وح
صائية ألن   راض اإلح سية لألغ المؤس
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ر       شكل آبي رتبط ب ذه ت شغيلية ه ات الت العملي
ذا    رق وه ة الط ه بكاف تم في ذي ت الموقع ال ب
ع       ل م تم التعام زم أن ي شرآة، ويل الف ال بخ

ى  ا ارج عل ة بالخ ة القائم شروعات الفردي لم
ات             د العملي ا أمكن تحدي أنها أشباه شرآة إذا م
ات      ه عملي ه ل ى أن ان عل ذا الكي ة له الجوهري
اقي     ن ب صل ع شكل منف ا ب ة يؤديه جوهري
باه    اقي أش ع ب ال م و الح ا ه ان، آم الكي
ن     ة م ا مجموع ان له واء آ شرآات س ال

ي  الحسابات الخاصة بالوحدة الموجودة أو ال       ت
صادية       ة نظر االقت سيكون لها معنى من وجه

صنيفهم وم بت ن أجل أن يق د . م ويوضح تواج
ة  دة حقيقي اك وح صلة أن هن سجالت المنف ال
ا في              ذا يجعل األمر عملي قائمة وموجودة وه
زم           ك، يل ى ذل إعداد اإلحصاءات، باإلضافة إل
ار   تم  اعتب ة لي ل التالي ن العوام وافر أي م ت

 -:هذه العوامل هيالكيان على أنه فرعا و
 

ذ أو        . أ يم منف وافر في اإلقل اج المت أن يكون اإلنت
سيتم استهالآه لمدة عام آامل أو أآثر بخالف 
ذا           سي له اإلقليم الذي يتواجد فيه المكتب الرئي

 .الكيان
  

ضمن  زم أن تت اج يل ة اإلنت ت عملي إذا آان
تم   ضروري أن ت ن ال ه م ادي، فإن د الم التواج

ي    ة ف ات اإلنتاجي شكل   العملي يم ب ذا اإلقل ه
ادي ى  . م ة عل رات الدال اك بعض المؤش وهن

ل       يم مث ذا اإلقل ي ه د ف ي التواج ة ف الرغب
ال،    ق األعم ار مراف راء أو إيج ات ش عملي
ين           ال، وتعي دات رأس الم ى مع والحصول عل

 . طاقم عمل محلي
 

وإذا لم تتضمن عملية اإلنتاج التواجد المادي،       
ة أو   مثل الحال في الخدمات البنكية أو ا       لتأميني

تم    ث ي ري، حي ة أآلخ دمات المالي ن الخ أي م
ن   يم م ي اإلقل ة ف ذه المؤسسات آائن ار ه اعتب
انوني   ة ق ل إقام ود مح سجيل أو وج خالل الت

 .لهذه العمليات داخل اإلقليم
 

ا تخضع          . ب ات بكونه ويتم االعتراف بهذه العملي
ان   ا آ دخل، إذا م ى ال ضريبي عل ام ال للنظ

و      مطبقا، في االقتصاد الذ    ي تتواجد فيه حتى ل
 .آانت معفاة من الضرائب

 
ل  4-48 ن قب ية م شروعات الهندس م الم ذ معظ تنف

ى  د ويتحول إل د يزي ذي ق يم ال ر مق اول غي مق
ا        شييد أو إدارته ة الت ام بعملي فرع، ويمكن القي
ل  دون تأسيس وآي يم وب ر مق من مشروع غي
ال،  بيل المث ى س ي، عل انوني محل ق

ر، والسدود الجسو( المشروعات الكبرى مثل    
ة  ات الطاق ة   ) ومحط ستغرق عملي ي ت والت

ن  ر ويمك ا أو أآث تكمالها عام شائها واس إن
 . إدارتها من قبل مكتب الموقع المحلي

 

 الوحدات المقيمة القومية
 
ل األراضي            4-49 ة مث ر المنقول تعامل األصول غي

اقي   ارات وب ة والعق وارد الطبيعي اقي الم وب
يمة إال  المنشئات على أنها مملوآة لوحدات مق     

انوني          في حالة واحدة فقط وهي، إذا المالك الق
يم، حيث             ر مق ة غي ر المنقول لهذه األصول غي
ة          دة مقيم يتم إنشاء وحدة صناعية، تسمى بوح

ة     بات القومي ام المحاس ي نظ ة، ف تم . قومي وي
ا هي             ى أنه ة عل ة القومي تسجيل الوحدة المقيم
المالك لألصل وتتلقى اإليجار أو اإليجارات          

ي  ك الت ك المال ل، ويمتل ى األص ضاف عل ت
ة       القانوني حق ملكية في الوحدة المقيمة القومي
ة       دة المقيم ن الوح دخل م صل ال م تح ن ث وم
ا،   دفع خارجي ة ي كل دخل ملكي ي ش ة ف القومي
ويكون هناك استثناءا واحدا فقط على األرض 
ة      وب الخارج ي الجي ودة ف ارات الموج والعق

ة   ات األجنبي دود للحكوم ن الح ل مث(ع
سكرية   د الع صليات والقواع سفارات والقن ) ال

ة األم           وانين الدول ى الق حيث تخضع جميعها إل
ى            ة عل وليس لإلقليم التي تتواجد فيه أو المقام

 .  أرضه
 
ر   4-50 ول الغي ار األص ود إيج رم عق زم أن تب يل

ة     وارد الطبيعي ي والم ل األراض ة مث منقول
ة الضرورة يمكن          األخرى مع مقيم، وفي حال

ى وحدة مقيمة قومية ليتم التعامل بها       اللجوء إل 
 .في مثل هذه األحوال

 
 حاالت خاصة

 
 مجموعة من المؤسسات 

 
سات أو       4-51 ن المؤس ة م يس مجموع تم تأس د ي ق

ي    تحكم ف شرآة األم ت ت ال تالت إذا آان التك
ي           ة، الت شرآات التابع مجموعة متنوعة من ال
ا،  ل مالكيه ن قب ا م ض منه تم إدارة بع د ي ق

قد يكون من الضروري       ولبعض األغراض،   
ة   ات الخاص ض المعلوم ى بع صول عل الح
دة  ا وح ى أنه سات عل ن المؤس ة م بمجموع
ة آل مؤسسة             زم معامل واحدة، مع العلم أنه يل
ن   ة م ن مجموع زءا م كلت ج واء ش ة س فردي
ة          الشرآات أم ال على أنها وحدة مؤسسية قائم
ة   شرآات التابع ذه ال ت ه ى إذا آان ذاتها، حت ب

ل ة بالكام رى ذات مملوآ سات أخ ن مؤس  م
انون  ام الق ستقلة وتطالب أم ة م ات قانوني آيان
ة   ة آامل داد مجموع ضريبية بإع سلطات ال وال
ذه المجموعة            من الحسابات بحيث تتضمن ه

ا   ة له ة العمومي ة الميزاني ى إذا . الكامل وحت
ة     شرآات التابع ذه ال رط إدارة ه ت تنخ آان

سئولة      إال أن إلدارة مؤسسات أخرى     ا تظل م ه
ضريبي عن         ومح اسبة أمام القانون والنظام ال

 . أسلوب المنتهج في نشاطها اإلنتاجي
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ات      4-52 ة مجموع دم معامل ر لع ببا أخ اك س هن
ردة        المؤسسات على أنها وحدات مؤسسية منف
ا أو   ن تعريفه ات ال يمك ذه المجموع و أن ه ه
ي     سهولة ف دها ب ستقرة أو تحدي ا م اعتباره

د يكون صع             ي، وق با األعم الغالب بوجه عمل
ات  ق بالمجموع ات تتعل ى بيان صول عل الح
ضها   ع بع ة م ر متكامل شطة غي ك أن ي تمتل الت
ر    ذا، تعتب ى ه الوة عل ا، ع امال قوي بعض تك
ا أن              ة آم رة للغاي تالت آبي ذه التك العديد من ه
ا           مختلفة األنشطة بحيث يصعب التعامل معه
ه من الممكن          ا أن ة آم ا وحدات فردي على أنه

شكيله   ا وت ر حجمه ستمر  أن يتغي شكل م ا ب
دمج   ات ال ة لعملي زمن نتيج رور ال بم

 . واالستيالء على الشرآات
 
 

 المكاتب الرئيسية والشرآات القابضة 
 
ة      4-53 دات القائم ن الوح ان م ان مختلف اك نوع هن

ا    ى أنهم ا عل ى آليهم ارة إل تم اإلش ث ي حي
شرآات قابضة، النوع األول هنا هو المكاتب        

ارس بعض أشكال ال           ي تم تحكم الرئيسية والت
اإلداري على شرآاتها التابعة، وقد يكون لدى       
ن   ة م ة قليل سية مجموع ب الرئي ذه المكات ه
الموظفين بشكل واضح، ومجموعة آبيرة من      
ي   ود ف و موج ا ه ن م ستوى األول ع الم
شكل           شارآة ب ا تكون م شرآاتها التابعة ولكنه

ة ة اإلنتاجي ي العملي ال ف ن . فع واع م ذه األن ه
ي ا م وصفها ف شطة ت صناعي األن صنيف ال لت

صادية      شطة االقت ع األن د لجمي دولي الموح ال
سم    ي الق ع ف دار الراب ة " م"اإلص  7010الفئ

 -:آما هو مبين فيما يلي
تتضمن هذه الفئة عمليات مراقبة وإدارة الوحدات         

ذ             ذا يتضمن تنفي شرآة أو المشروع وه األخرى لل
ناعة   ة ودور ص تراتيجية والتنظيمي ط اإلس الخط

شر رار لل ة  الق ذلك ممارس شروع وآ آة أو الم
تم       ي ت ات الت ة للعملي شغيلية واإلداري ة الت المراقب

 .بشكل يومي في الوحدات المرتبطة بها
 

يتم تصنف هذه الوحدات ضمن قطاع المؤسسات           
رآاتها   ة ش م أو آاف ت معظ ة إال إذا آان ر المالي غي
ذه          التابعة مؤسسات مالية، حيث يتم معاملتها في ه

ا شرآات          الحالة، آما هو   ى أنه ه، عل  متعارف علي
 . مالية مِساعدة في قطاع المؤسسات المالية

ا شرآة              4-54 ق عليه ي يطل دة الت وع الوح ويعتبر ن
ى   ا، عل حيحة له سمية ص ي ت ضة وه قاب
ة        ك أصول لمؤسسات تابع ي تمل الوحدات الت
م وصفها              شاط إداري وت أي ن ولكنها ال تقوم ب
ع        في التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجمي
األنشطة االقتصادية اإلصدار الرابع في القسم 

 -: آما يلي6420الفئة " ك" 
 
 

ي             شرآات القابضة والت شاطات ال هذه الفئة تضم ن
ول     ك أص ي تمل دات الت ضمن الوح ستويات (تت م

ة   وق الملكي ه لحق ة تملكي ن  ) مراقب ة م لمجموع
المؤسسات التابعة ويكون نشاط األساسي هو تملك  

ث ال تق  ة، حي ي  المجموع ضة ف شرآات القاب وم ال
شاريع             ذه الم هذه الفئة بتقديم أي خدمات أخرى له
شمل عدم             التي يكون لها فيها حقوق ملكية، وهذا ي

 . تدخلها في إدارة الوحدات األخرى
 

دات تحت    ن الوح وع م ذا الن صنيف ه تم ت حيث ي
ا              ى أنه ا عل تم معاملته ة وي قطاع المؤسسات المالي

ى إ   دة  حت ة مقي سات مالي ة  مؤس ت آاف ذا آان
 .المؤسسات التابعة مؤسسات غير مالية

 
 

 الكيانات ذات األغراض الخاصة
 
دات      4-55 ن الوح ة م ف مجموع ن أن توص يمك

راض   ات ذات أغ ا آيان ى أنه سية عل المؤس
خاصة أو المرآبات ذات األغراض الخاصة،      
ات ذات    ائعا للكيان ا ش اك تعريف يس هن ول
ن       ض م اك بع ن هن ة ولك راض الخاص األغ

 .ص التي يمكن أن تطبق عليهاالخصائ
 
ول  4-56 وظفين أو أص دات م ذه الوح ون له ال يك

ود   ض الوج ا بع ون له د يك ة، وق ر مالي غي
ا شرآة  ى أنه د عل ي يؤآ ادي الخافت والت الم
سة      ة بمؤس ون مرتبط ا تك ا م سجلة، وغالب م
ة      رآة تابع ة ش ون بمثاب ا تك ا م رى وغالب أخ
راض     ات ذات األغ ون الكيان ا تك ا م وغالب

ه       الخاصة م  ذي تتواجد في قيمة في إقليم غير ال
سة ذات   ا المؤس رتبط به ي ت سة الت المؤس
ادي         األغراض الخاصة، وفي حال الغياب الم
يم               ا في اإلقل د إقامته تم تأآي في أي مشروع، ي
ه     سجل في ينفذ أو ي ذي س صادي ال االقت
ن      ات ع ن المعلوم د م شروع، ولمزي الم
ة   وع يرجى مراجع ذا الن ة به شاآل المتعلق الم

 يل ميزان المدفوعات اإلصدار السادسدل
 
ات من             4-57 غالبا ما يتم إدارة هذه النوع من الكيان

ي من الممكن             قبل موظفي مؤسسة أخرى الت
وم           ا، وتق أن تكون مرتبطة أو غير مرتبطة به
دم             ي تق ر الخدمات الت الوحدة بدفع رسوم نظي
شرآة األم أو  ل ال ل تحم ي المقاب ا وف له

وم    ا رس ة به سة المرتبط ذه  المؤس ة ه  لتغطي
اليف ن  . التك د م وع الوحي و الن ون ه ذا يك وه

ا تتحمل      ا م دة وغالب ذي تنتجه الوح اج ال اإلنت
ى      ذلك تتلق ا وآ ن مالكه ة ع صومات نياب الخ
ى   ب عل صل المكاس تثمار وتح ل االس دخ

 . األصول التي تملكها
 
سواء آانت ألي من الوحدات هذه الخصائص     4-58

أنها أم ال وسواء تم وصف هذه الوحدات على 
آيانات ذات أغراض خاصة أو أي توصيفات       



 نظام الحسابات القومية
 

147 

ا في نظام الحسابات            أخرى، فإنه يتم معاملته
دة مؤسسية أخرى حيث  ل أي وح ة مث القومي
ا  صنيفها تحت أي قطاع أو صناعة وفق تم ت ي
م تكن ضمن            للنشاط األساسي لهذا الكيان ما ل

 -:واحدة من الخصائص التالية
 مؤسسات مالية مقيدة   •
 ة تابعة لمؤسسات شرآات صناعي •
 وحدات ذات أغراض خاصة تابعة للحكومة •

 
 -:وفيما يلي وصف لكل منهم على حده

 المؤسسات المالية المقيدة
شرآة قابضة تملك أصوال لشرآات تابعة هي        4-59

اك  دة، وهن ة المقي ة المؤسسات المالي أحد أمثل
سات    ا مؤس ى أنه ل عل رى تعام دات أخ وح

ذه الوحدات تتصف بخص          ائص مالية مقيدة ه
ا         ة فيم الكيانات ذات األغراض الخاصة المبين
تثمار والتقاعد         سبق وهذا يشمل صناديق االس
روة  ك وإدارة الث ستخدمة لتمل دات الم والوح
ن  ول م ك األص ائالت وتمل خاص والع لألش
ندات      دار س ق، أو إلص ات التوري ل عملي أج

ا         ل  (دين بالنيابة عن الشرآات المرتبطة به مث
ات   )  موصل  الشرآات التي قد تسمى    أو مرآب

ام   ذ المه وم بتنفي ق وأن تق ات التوري عملي
 .المالية

شرآة    4-60 ن ال تقاللها ع ة اس ة درج ن معرف ويمك
ذي       ي ال تحكم األساس دى ال الل م ن خ األم م
ا        تمارسه على األصول والخصوم الخاصة به
الح   اطر وإص ل المخ ن تحم ا م د يمكنه بح
المنح المصاحبة لألصول والخصومات، ويتم     

 الوحدات تحت قطاع المؤسسات      تصنيف هذه 
 . المالية

سها            4-61 ل نف ال يمكن ألي من هذه الكيانات أن تمث
شرآة         ستقل عن ال بشكل مستقل وهي بشكل م
ول      لبي لألص ل س ة حام ي بمثاب األم وه

ان ( والخصومات  ي بعض األحي ويوصف ف
ي   ار اآلل ه الطي ى أن ذا  ) عل ة ه تم معامل وال ي

ذاتها إال الكيان على أنه وحدة مؤسسية قائمة ب    
د   ذي تتواج ر ال صاد غي ي اقت يم ف ت تق إذا آان
شرآة األم، وإذا آانت تتواجد في نفس              فيه ال
ه             شرآة األم، فإن ه ال ذي تتواجد في االقتصاد ال

ر    "يتم معاملة الكيان على أنه   ه غي شرآة تابع
 -:آما سيلي الوصف فيما يلي" حقيقية

 
 الشرآات التابعة الغير حقيقية

صطلح  4-62 ستخدم م سةمؤ"ي ام " س ي نظ ف
ن     ال م ى آ ارة إل ي اإلش ة ف سابات القومي الح
سات   ل المؤس ا مث سة قانوني ات المؤس الكيان
ام    ي نظ ل ف ي تعام رى الت دات األخ والوح
سات  ا مؤس ى أنه ة عل سابات القومي الح
روع     شرآات والف باه ال صوصا أش وخ

ة  دات القومي ن أن   . والوح رغم م ى ال عل
صطلح     ستخدم م ة ت ست التالي رات ال الفق

ى           م شائها عل م إن ؤسسة باعتبار أنها مؤسسة ت
 .أسس قانونية

قد يكون الغرض من إنشاء المؤسسات التابعة        4-63
والتي تكون مملوآة بالكامل للشرآة األم، من   
شرآات           شرآة األم أو ال وفير خدمات لل أجل ت
ك           األخرى الموجودة في نفس المجموعة وذل
م    ل حج ضرائب أو لتقلي ب ال ل تجن ن أج م

سئوليات ف  ضمان   الم الس أو ل ة اإلف ي حال
شريعات      ب ت ة بموج ا الفني ض المزاي بع
ا،     د م ي بل ة ف سات المطبق ضرائب والمؤس ال
ن   شرآة األم م ن لل ال، يمك بيل المث ى س عل
يها     ة أرض ل ملكي ة تنق رآة تابع يس ش تأس
ا      ون مهمته ا وتك داتها إليه ا ومع وعقاراته
رة أخرى          الوحيدة هو تأجير هذه الممتلكات م

شرآة األم  ة هي لل شرآة التابع ون ال أو أن تك
ذين  ل وال اقم العم ل ط مي لك ف االس الموظ
ي    رى ف سات أخ ع مؤس د م ون بالتعاق يقوم
المجموعة وقد تحتفظ الشرآة التابعة سجالت       
ي           وحسابات الشرآة األم على نظام حاسب آل
يس      ن تأس رض م ون الغ ه أو أن يك ائم بذات ق
ة أو       ا تمويلي سب مزاي و آ ة ه شرآة التابع ال

ل، وفي             اتف ذا القبي ة أو أي من ه اقيات تنظيمي
شرآة األم بتأسيس  وم ال د تق ان ق بعض األحي
أي شكل من            شرآات تابعة خاملة ال تشارك ب
ن  ن يمك ة ولك ة اإلنتاجي ي العملي كال ف األش
شرآة األم      ة ال ب موافق شاطها بموج ل ن تفعي

 . على هذا األمر
ن   4-64 واع م ذه األن ي ه ام، ال تف ه ع وبوج

سات بتعري  ا   المؤس سية وفق دة المؤس ف الوح
رون          م يفتق لنظام المحاسبات القومية حيث أنه
شرآات األم    ن ال تقاللية ع صرف باس ى الت إل
ي   درتهم ف ن ق د م ود تح ضعون لقي د يخ وق
اإلمساك أو التصرف في األصول الواردة في   
الميزانية العمومية لها، ويحدد مستوى اإلنتاج      
ل      ن قب صيله م ون بتح ذي يقوم سعر ال وال

ش ون   ال ن أن تك ن الممك ي م رآة األم، والت
ا    د له ل الوحي سات   (العمي اقي المؤس ع ب م

ة  ي المجموع ودة ف ن  ) الموج م ال يمك ن ث وم
ة      سية قائم دات مؤس م وح ى أنه املتهم عل مع
تم   ن ي ة ولك سابات القومي ام الح ي نظ ذاتها ف ب
شرآة          معاملتهم على أنهم جزء ال يتجزأ من ال

سابات   ع ح ساباتهم م ع ح شرآة األم وتتجم  ال
سابات     ر ح اله، تعتب ين أع و مب ا ه األم، وآم
ع          ة م الكيانات ذات األغراض الخاصة مجمع
ي  يم ف ت تق شرآة األم إال إذا آان سابات ال ح
ه     ه في ي تقيم ن الت ف ع صادي مختل ان اقت آي

 .الشرآة األم
باه    4-65 يس أش م تأس د ت ن ق ل أن يك ن المحتم م

ادات   شرآات أو االتح ل ال شرآات مث ال
 قبل شرآة أم لنفس األغراض       االحتكارية من 

ا          ي سبق ذآره المبينة في الشرآات التابعة الت
ات في نظام              ذه الكيان للتو، ويتم معاملة آل ه
الحسابات القومية على أنه جزء ال يتجزأ من          
ع    ة م ساباتهم مجمع ر ح شرآة األم وتعتب ال

 .حسابات الشرآة األم
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ة             4-66 شرآات التابع ين ال ة ب د مقارن ويلتزم أن تعق
حقيقية مثل التي سبق ذآرها والوحدات       الغير  

ين     و مب ا ه ساعدة، وآم شطة م وم بأن ي تق الت
في الفصل الخامس أن   " د"تفصيليا في القسم  

وع        النشاطات المساعدة مقتصرة على نطاق ن
ة    ا آاف اج إليه ي تحت دمات والت ام الخ مه
شغيل طاقم         المشرعات مثل مرافق التنظيف ت

ة    عمل الحسابات والرواتب أو تقديم       ة تحتي بني
ن  . لتقنية المعلومات الخاصة بالمشروعات     ول

ساعدة    تستوفي الوحدات التي تنفذ األنشطة الم
دة       ا وح ون بموجبه ي تك شروط الت ط ال فق

سية  ون  (مؤس ي تك باب الت ة األس سبب نوعي ب
ة      ر حقيقي ولكن يمكن    ) للمؤسسات التابعة الغي

ا مؤسسة          معاملتها في معظم األحيان على أنه
دا      قائمة بذاته  ا للمشروع إذا آان هذا األمر مفي

 . من الناحية التحليلية
 

 وحدات األغراض الخاصة للحكومات العامة 
 
دات      4-67 شاء وح ن إن ة م ات العام ن للحكوم يمك

بيهة     ام ش صائص ومه ا خ ة له خاص
ة         شرآات التابع دة وال بالمؤسسات المالية المقي
ي سبق وصفها،  ة للمؤسسات الت ر حقيقي الغي

لوحدات القدرة عن التصرف      وال تكون لهذه ا   
ى   ود عل ن القي ا بعض م ستقل وعليه شكل م ب

ا  شترك به ن أن ت ي يمك امالت الت ذه . المع وه
نح    اطر والم ل المخ دات ال تحم الوح
ا     ي تملكه المصاحبة لألصول والمسئوليات الت
ة أو            ذه الوحدات مقيم الوحدات، وإذا آانت ه
ى جزء ال يتجزأ من                 ا عل م التعامل معه أنه ت

صلة، الحكوم دات منف ست وح ة ولي ة العامل
ذها     تم تنفي ي ي امالت الت راز المع يتم إب وس
ع             تم م ي ت ة الت امالت المماثل بالخارج في المع

ة ي تقترض . الحكوم دة الت ون الوح ه يك وعلي
سليف            وم بت ك تق من الخارج فهي تعتبر بعد ذل
شروط      نفس ال ة وب ة العام غ للحكوم نفس المبل

 . لعملية التسليف األصلية
 
  الملكية والتحكم في المؤسسات.3
ين   4-68 ة ب سات المدرج ة المؤس شر ملكي تنت

ا           ك أسهمها وفق ي تمل الوحدات المؤسسية والت
ن     هم، وم املي األس ة بح صص الخاص للح
ة،  دة المؤسسية الفردي ك الوح ن أن تمتل الممك

األسر  سواء أآانت مؤسسات أخرى أو قطاع        
شية وق  المعي ة حق ة، آاف دة حكومي  أو وح
ساهمين سة   الم ي المؤس هم ف ة األس  أو ملكي

ر   ة أم شرآات المدرج ة ال تكون ملكي ن س ولك
سية       دات المؤس ن الوح د م ين العدي شر ب منت

 . والتي من الممكن أن تكون عديدة
ن  4-69 ر م ك أآث ي تمتل سية الت دة المؤس ع الوح تتمت

ا      سة م ة لمؤس وق الملكي هم أو حق صف األس ن
ن    شغيلية ع ات الت سياسات والعملي ي ال التحكم ف ب

رين     ط هم اآلخ املي األس صويت ح ض ت ق نق ري
تمكن           وقت متى تطلب ذلك، وبالمثل، ويمكن أن ت

ذين        ين وال هم المنظم املي األس ن ح ة م مجموع
ن   ر م هم أآث ن األس ة م ل حصتهم مجتمع  50تمث

رار         في المائة من أسهم الشرآة من االتفاق على ق
تثنائية يكون بعض            ما، وسيكون هناك حاالت اس

املي األسهم     ل           من ح ز مث م حق تصويت متمي  له
املي  ذهبي"ح سهم ال ق " ال م ح ون له ذين يك ال

التصويت ولكن، تمتلك معظم الوحدات المؤسسية      
أو مجموعة من الوحدات أآثر من نصف األسهم          

صوتة  ة    الم ن ممارس ا م الي يمكنه شرآة وبالت لل
ا،      ا الختياراته حقها بالكامل في تعيين المدراء وفق

وع د  ي أن تتن ن الطبيع ة  وم ة اإلدارة الذاتي رج
ى              د عل ذا يعتم ر وه شكل آبي لمدراء المؤسسات ب
ي   زة ف شرآة مرآ هم ال ة أس ع ملكي د تق ى أي ح إل
سية   دات المؤس ن الوح ة صغيرة م دي مجموع أي
ر     سات أو أس سات مؤس ذه المؤس ت ه واء أآان س
ر        ام، ال تعتب معيشية أو وحدات حكومية، وبجه ع

ى أن تكون            ان  الوحدات المؤسسية مضطرة إل آي
بة     سئولة ومحاس ون م زم أن تك ن يل ستقل، ولك م
ي         عن آافة القرارات التي تتخذها واإلجراءات الت

 . تنفذها
هم ال   4-70 املي األس ن ح د م اك العدي ث أن هن حي

د   إال أن  يقومون بممارسة حقهم في التصويت،         ه ق
غيرة     ة ص هم أو مجموع املي األس د ح تمكن أح ي

رة في المؤسسة           ل   منهم ممن يملكون أسهم آبي  تق
ى   يطرتهم عل رض س ن ف صف م ى الن عل
دار            وا يملكون مق المؤسسة، مع العلم أنهم قد يكون
ت      ا آان هم، وإذا م وع األس صف مجم ن ن ل م أق
ن      ر م دد آبي ين ع شرة ب هم منت ة األس ملكي
در  ون الق ذين يملك ساهمين ال إن الم ساهمين، ف الم
األآبر من األسهم بمقدار يقل عن النصف هم من          

 . مر السيطرة على المؤسسةيستطيعون تولي أ
ل         4-71 يس من الممكن اشتراط أق على الرغم أنه ل

نسبة من حملة األسهم التي تضمن التحكم في         
وال  ة األح ي آاف سة ف د إال أن. المؤس  الح

دد  ا للع وع وفق ون متن زم أن يك ى يل األدن
ع      تم توزي ي ي هم والت املي األس الي لح اإلجم

ل  األسهم عليهم وبمقدار يمكن المساهمين األ      ق
ة،   ب فعال ق مكاس ن تحقي هم م ا لألس امتالآ

 ..إلخ
 

 الشرآات التابعة والشرآات المشارآة 
ي      4-72 هم ف شرآة أس ك ال ي أن تمتل ن الطبيع م

ذه            ين ه ا ب ة م شرآات أخرى وأن يكون عالق
راض   ددة ألغ ون مح زم أن تك شرآات يل ال

 .نظام الحسابات القومية
 
 

 الشرآات التابعة 
 
شرآة       4-73 ا شرآة     عل " ب"يحكم على أن ال ى أنه

 -:في الحاالت التالية" أ"تابعة للشرآة 
شرآة  . أ ت ال ن " أ"إذا آان ر م ى أآث سيطر عل ت

املي األسهم في          نصف الحقوق التصويتية لح
 " ب"المؤسسة 
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شرآة  . ب ي " أ"إذا آانت ال هم ف املي األس من ح
شرآة  ين  " ب"ال ي تعي ق ف ا الح ون له ويك

شرآة   دراء ال ن م ى م ة العظم وعزل األغلبي
 ".ب"

سة  م 4-74 ن وصف المؤس ا  " أ"ن الممك ى أنه عل
الشرآة األم في مثل هذه الحالة، حيث تعرف      
ا        ة وفق العالقة بين الشرآة األم والشرآة التابع
ة،   ارات الملكي ن اعتب تحكم ع ارات ال العتب
شرآات األم   ين ال ة ب ون العالق زم أن تك ويل
ى إذا   ة، بمعن ة انتقالي ة عالق شرآات التابع وال

شرآة     ش" ج"آانت الشرآة    " ب"رآة تابعة لل
شرآة  شرآة   " ب"وأن ال ة لل رآة تابع ي ش ه

شرآة  " أ" ون ال ضروري أن تك ن ال ه م فإن
ولكن إذا آانت     " أ"شرآة تابعة للشرآة    " ج"

شرآة  هم " أ"ال ن أس رة م صة آبي ك ح تمتل
شرآة  شرآة  " ب"ال ت ال ك " ب"وآان تمتل

شرآة         ذا ال    "ج"حصة آبيرة من أسهم ال ، فبه
ش      رة في      " أ"رآة  يمكن أن يكون ال حصة آبي

شرآة  هم ال ون " ج"أس زم أن تك ه يل وعلي
شرآة  ى   " أ"ال سيطرة عل ي ال درة ف ا الق له
شرآة   " ج"الشرآة   إذا آان لها سيطرة على ال

ى مستوى عائالت           "ب" ، وآما هو الحال عل
على أنها " ب"البشرية، يمكن وصف الشرآة 

شرآة      " أ"الجيل األول من للشرآات التابعة لل
شرآات      " ج "والشرآة هي الجيل الثاني من ال

شرآة     ه يمكن         "أ"التابعة لل ، ومن الواضح أن
تأسيس عائلة آبيرة من الشرآات من أي عدد      
ممكن من الشرآات التابعة في آل مستوى أو        

وتوصف  . في آل جيل وبأي عدد من األجيال    
ا   شرآات بأنه ن ال رة م ات الكبي المجموع

ا في الع         د من    تكتالت والتي يتم التصدي له دي
ك  ي تمتل تالت الت ف التك دول، وتوص ال
ى           الم عل ة في مختلف دول الع مؤسسات مقيم

 . أنها تكتالت دولية
 

 الشرآات المشارآة
 
شرآة   4-75 سمى ال شارآة  " ب"ت رآة م ا ش بأنه

شرآة  شرآة " أ"لل ت ال رآاتها " أ"إذا آان وش
ى    % 10التابعة تتحكم في نسبة      من  % 50إل

شرآة    الحقوق التصويت لحاملي األسهم     في ال
ا بعض     " أ"ولذلك فإن الشرآة    " ب" يكون له

 ". ب " النفوذ على سياسة وإدارة الشرآة 
شرآة           4-76 ا ال ى أنه شارآة عل وتعرف الشرآة الم

شارآة    شرآات الم ى ال ل عل وذا أق ارس نف تم
ة،         عن النفوذ الذي تمارسه على الشرآة التابع
شرآات    ض ال اك بع ار أن هن ع االعتب م

ض ارس بع ستطيع أن تم ى ت وذ عل  النف
شارآة   رآاتها الم يس  إال أنش ر ل ذا األم  ه

شرآات    ين ال ة ب ا أن العالق ضمونًا، آم م
شرآة    ين ال ة ب ن العالق شارآة أضعف م المت
ى            ا صوغ معن ة وال يمكنن األم والشرآة التابع

 . فعال لمجموعة الشرآات التابعة
 

 
 السيطرة الحكومية على الشرآات 

 
ة إذا آ    4-77 رآة عام شرآة ش ر ال تم  تعتب ت ي ان

ة أو شرآة              ل وحدة حكومي التحكم فيها من قب
دات      ن الوح ة م رى أو مجموع ة أخ عام
شرآات  ن ال ة م ة أو مجموع الحكومي
الحكومية، ويعرف التحكم هنا على أنه القدرة       
على تحديد سياسة الشرآة العامة وتم استخدام    

صطلح  ة  "م شرآة العام ة ال ذا  " سياس ي ه ف
ع   اه الواس ذ بمعن ي يأخ سياق لك ذي ال و ال  وه

ة          شغيلية العام ة والت سياسات المالي ه ال يقصد ب
داف     ا باأله اط وثيق رتبط ارتب ي ت الت

 .اإلستراتيجية للشرآة بوصفها منتج سوقي
سلطات     4-78 ة ال ع بممارس ة تتمت ا أن الحكوم وبم

وائح    شريعات والل الل الت ن خ سيادية م ال
ا       ا يلزمن شابهة، فإنن والقوانين وآل األمور الم

ر اهتمام ذه  أن نعي ت ه ا إذا آان ة عم ا لمعرف ن
ة      سياسة العام د ال ارس لتحدي ات تم الممارس
ى             سيطرة عل تم ال ا ي لشرآة معينة ومن خالله
ي         هذه الشرآة، أم أن التشريعات والقوانين الت
ى صناعة    ين أو عل ة مع ى فئ ا عل تم تطبيقه ي
ذه الوحدات               تحكم في ه ل ال معينة هو من قبي

 .ليس إال
ون  4-79 ضروري أن تك ن ال يس م ى ول درة عل  الق

ن    تم م شرآة أن ي ة لل سياسة العام د ال تحدي
ة أو          شاطات اليومي خالل التحم المباشر في الن
ن     ه م ا، إذ أن شرآة م شغيلية ل ات الت العملي
ور  ذه األم ولى ه ي أن يت ع والطبيع المتوق
ع           شكل يتفق م موظفي ومديري هذه الشرآة ب
األهداف العامة للشرآة بل ويدعمها، آذلك ال       

د السياسة العامة للشرآة من خالل       تكون تحدي 
رار متخصص   ى أي ق رة عل سيطرة المباش ال
ر            أو فني أو علمي حيث من الطبيعي أن تعتب
هذه األمور جزءا من االختصاص األساسي          
ال، إذا اتخذت           بيل المث للشرآة نفسها، على س
ه     رت في صا أق ا ومتخص رار فني شرآة ق ال
رار ال ذا الق إن ه ران ف ائرة للطي  بصالحية ط
يعتبر قرار تحكميا في السياسة العامة للشرآة       
ة     دم موافق ة وع ى موافق اءا عل ذ بن ث يتخ حي

خاص دة   . األش رار الوح ون ق ذا يك وبه
ة      سياسات المالي دد ال ذي يح ة ال الحكومي
ايير   ك مع ي ذل ا ف شغيلية، بم ات الت والعملي
سياسة           ل جزءا من ال الصالحية للطيران، يمث

 .العامة للشرآة
ا  4-80 ى  وألن الترتيب سيطرة عل ة بال ت الخاص

الشرآات تتنوع تنوعا آبيرا للغاية، وال يوجد       
ددة  ة مح ع قائم ى وض ة عل ة أو إمكاني رغب
ى   سيطرة عل ا لل زم اعتباره ي يل ل الت بالعوام
وام              ة من الع ر العوامل التالي ا، وتعتب شرآة م
ا   زم اتخاذه ي يل ضرورية الت ا وال سلمة به الم

ي آما في الحسبان للسيطرة على شرآة ما وه
 -:يلي
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صويت  .أ  وق الت م حق ة معظ ث ملكي ، حي
تعتبر ملكية معظم األسهم عامل مهما في       
رارات    اذ الق سألة اتخ ى م سيطرة عل ال
هم    املي األس ر رأي ح اس غي ى أس عل

ردي   شكل ف شكل     . ب سهم ب ك ال ويمكن تمل
مباشر أو غير مباشر ويتم تجميع األسهم    
ع    ة م ات العام ة الكيان ة لكاف المملوآ

ى      . ضبعضها البع  وإذا لم يتخذ القرار عل
وك،   هم ممل ل س صويت عن آ أساس الت
هم    ى األس يعتمد عل صنيف س إن الت ف
ل   ة األخرى تمث ات العام ة للكيان المملوآ

السيطرة على مجلس اإلدارة     .أغلبية أم ال  
ه ان نوع ان إداري أي آ ر أو آي ، تعتب

القدرة على تعيين أو عزل معظم مجلس         
ومي بمو ان حك ب اإلدارة أو الكي ج

ول   وانين المعم وائح والق شريعات والل الت
شرآة،           ى ال سيطرة عل بها هي من قبيل ال
ات     ض التعيين ت بع ى إذا اقترح حت
ذا  إن ه صويت ف ي الت ق ف ب الح بموج
يعتبرا قدرا من السيطرة على الشرآة إذا       
ى     أثيري عل وذا ت اك نف ان هن ا آ م

ا       وإذا . الخيارات التي يتم التصويت عليه
ان أخر       اك آي ين       آان هن  مسئوال عن تعي

ذا            ه من الضروري فحص ه المدراء فإن
أثيره     دى ت ة م شكيل اإلداري لمعرف الت

ام ين . الع ة بتعي ت الحكوم وإذا قام
م يكن           م ل المجموعة األولي من المدراء ث
ستبدلين،         دراء الم دا في الم ك ي لها بعد ذل
ان يصبح جزءا من القطاع             فإن هذا الكي

ا    الحية التعيين ذ ص ى تنف ام حت ت الع
 . األولى

زل    .ب  ين وع ى تعي سيطرة عل ال
شرآة   ل بال وظفين األوائ ت . الم إذا آان

س اإلدارة أو أي    ى مجل سيطرة عل ال
إن     ضعف، ف سم بال ر تت از إداري أخ جه
را          شرآة يعتب ل بال ذيين األوائ تعيين التنفي
ى    سيطرة عل سألة ال ي م ما ف امال حاس ع
دير  ل، الم ذيين مث ؤالء التنفي شرآة ه ال

ض ذي والع دير التنفي دب والم و المنت
دراء       ين الم ر تعي ر أم ا يعتب الي، آم الم
انوا    لة إذا آ ر ذات ص ذيين أم ر التنفي غي
شرآة        ة بال مسئولين عن االلتزامات الهام

دفوعات      المكافآت  مثل لجنة    ي تحدد م الت
 . طاقم العمل األول بالشرآة

ية     .ج  ان األساس ى اللج سيطرة عل ال
ة  سات الفرعي ق المؤس سة، تحق للمؤس

س  ة  لمجل ات اإلداري اإلدارة أو الكيان
ة     شغيلية والمالي سياسات الت رى ال األخ
األساسية للشرآة، وتعتبر عضوية أغلبية 
ة من           القطاع العام في هذه اللجان الفرعي
ن    شرآة ويمك ى ال سيطرة عل ل ال قبي
ة بموجب      تأسيس مثل هذه اللجان الفرعي
ي   رى ف ة أخ يلة تحكمي تور أو وس الدس

 . الشرآة

ك   األسهم الذه  .د  بية والخيارات، قد تمتل
ي     صوصا ف ازة خ هم ممت ات أس الحكوم
ي    صتها، وف م خصخ ي ت شرآات الت ال
سهم      ذا ال ى ه االت، يعط ض الح بع
وق      ة حق وق لحماي ض الحق ة بع للحكوم

ادين  ساهمين الع ة"الم الل " العام ن خ م
ع   ال، بي بيل المث ى س شرآة، عل ع ال من
دير     ين م ول أو تعي ات األص ض فئ بع

سلطات   ع ب اص يتمت م   خ ي معظ ة ف  قوي
ذهبي أي   سهم ال ل ال ان، وال يمث األحي
ذه      ت ه سيطرة، إال إذا آان ى ال ة عل دالل
درة      ة الق ي الحكوم ة تعط هم الذهبي األس
شرآة في          ة لل على تحديد السياسات العام
ذه     بعض الظروف وتكون الشرآة تمر به
ذه   ي ه شرآة ف ون ال ث تك الظروف، حي
ة          اريخ بداي ذ ت  األثناء شرآة قطاع عام من
راء      ار ش ون خي د يك روف، وق ذه الظ ه
ا            األسهم متاحا في بعض الظروف متاح
ه نفس             ة ل شرآة عام ة أو ل لوحدة حكومي
شتها   م مناق ي ت ة الت هم الذهبي وم األس مفه
ا إذا  ار عم ضروري اعتب ن ال سبقا، وم م
ا    ارة إليه م اإلش ي ت روف الت ت الظ آان
قائمة من أجل ممارسة هذا الحق، وتعني       

م  د حج ة تحدي يتم  عملي ي س هم الت  األس
ي         ائج الت شرائها بموجب هذا الخيار والنت
ا   ة له ة أن الحكوم ذه الممارس ع ه تتب
ة          شرآة العام القدرة على تحديد سياسة ال

ار   ذا الخي وافر ه الل ت ن خ زم أن . م ويل
درة            ى الق شرآة عل ة لل ة العام تعتمد الحال
شرآة        المتوفرة للحكومة لتحديد سياسة ال

ي تها ف تم ممارس ي ي روف الت ل الظ  ظ
صادية   روف االقت ن الظ ة ع العادي
ل     رى مث روف األخ تثنائية أو الظ االس
ة   طرابات المدني روب واالض الح

ة  وارث الطبيعي شريع . و. والك الت
د     ى الح م عل صعب الحك سيطرة، ي وال
ى          ق عل ي تطب الفاصل بين التشريعات الت
دة  ة واح ي فئ ودة ف شرآات الموج ة ال آاف

صناعية الواح      ة   أو المجموعة ال دة وعملي
دة    رآة واح ى ش سيطرة عل ال
شارآات  ن الم ر م اك الكثي بعينها،وهن
شريعات  الل الت ن خ ة م الحكومي
ل   سائل مث ن الم ي بعض م وخصوصا ف

شرآات  صة ال ار وخصخ ن . االحتك إذ م
شريعية    شارآة الت د الم ن أن تتواج الممك
د     ل تحدي ة مث ور الهام ض األم ي بع ف
شرآة عن            ي ال ر أن تتخل األسعار من غي

ار        سي د اختي استها العامة التي تتبعها، ويع
تمرار   شرآة أو اس ور ال ي أم دخل ف الت
رة      ة آثي ي بيئ دخل ف ذه الت ة ه ممارس
ادرة         ر ق التشريعات يجعل من الشرآة غي
ان         على السيطرة على سياستها، فإذا ما آ
ى    ي عل ث يمل ة بحي شريع ضيق للغاي الت
د         الشرآة آيف تؤدي أعمالها، فإن هذا يع
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ن أش   كًال م ا، وإذا   ش سيطرة عليه كال ال
شرآة بحق أحادي التصرف      احتفظت ال
ل           شرآة طلب التموي ررت ال مثل ما إذا ق
ا  ت تجاري ومي أو تعامل من القطاع الحك
ع    ل م ومي أو التعام اع الحك ع القط م
أي شكل من األشكال           القطاع الحكومي ب
ة   درة الكامل ا الق ون له شرآة يك إن ال ف

تم  ة وال ي تها العام د سياس تحكم لتحدي ال
اع   سات القط ر مؤس ا عب ا مطلق فيه

 .الحكومي
ام،           .ه  ل ه ق عمي إذا السيطرة عن طري

ى    ه إل شرآة تتوج ات ال ة مبيع ت آاف آان
ام واحد فقط أو مجموعة             عميل قطاع ع
ين  ذا يب إن ه ام، ف اع ع الء قط ن عم م

ر وذ آبي ود نف ة . وج ود أقلي ضمن وج ويت
اك      اص أن هن اع الخ الء القط ن عم م

اذ     عنصرا من عناصر اال    ستقالل في اتخ
ه ال يوجد             شرآة وأن ل ال القرارات من قب
اع   ب القط ن جان شرآة م ى ال يطرة عل س

ومي اك . الحك ان هن ام، إذا آ ه ع وبوج
ر    م تخت شرآة ل ى أن ال يال واضحا عل دل
التعامل مع العمالء من غير القطاع العام       
بسبب نفوذ القطاع العام، فإن هذا يفيد أن         

 .لشرآةهناك نفوذا ممارس على هذه ا
ن    .و  راض م ب االقت سيطرة بموج ال

ة،  ا الحكوم ين غالب رض المقرض يف
ى         سيطرتهم باعتباره شرط للحصول عل
ة   ت الحكوم ا فرض رض، وإذا م الق
سليفها أو          شرآة بموجب ت سيطرة على ال
ذه     ون ه ث تك مانات بحي دار ض إص
ها  ي يمارس ك الت ن تل ر م سيطرة أآب ال
ل              ذا دلي إن ه راض، ف ة اإلق البنك في حال

ى  شرآة  عل ى ال ة عل يطرة الحكوم . س
وبالمثل يمكن أن  تكون السيطرة ضمنية       
ة    ة لعملي تعدت الحكوم ا اس إذا م

 . اإلقراض
 

ا       ر آافي د يعتب ر واح ود مؤش إن وج ك ف ى ذل وعل
زم أن  رى، يل ان أخ ي أحي سيطرة، وف رض ال لف
ود    ى وج ة إل ل مجتمع ن العوام ة م شير مجموع ت

زم أن يكون          رار   سيطرة من قبل الحكومة،  ويل  الق
ون    ة أن يك رات مجتمع ة المؤش ى آاف د عل المعتم
رارات الواضحة           اذ الق زم اتخ حاسما بطبيعته، ويل

 . في الحاالت المشابهة
 
 

 السيطرة بوحدات غير مقيمة
 
شرآات           4-81 ى ال ة عل ر مقيم تسيطر الوحدات الغي

ك        ة تمتل ر مقيم المقيمة إذا آانت الوحدات الغي
ن   ر م شرآة   % 50أآث ة ال وق ملكي ن حق ، م

ة  ر المقيم شرآات غي روع ال ون الف وتك
ذلك من          بطبيعتها تحت السيطرة الخارجي، آ
ى إذا آانت           شرآة حت الممكن السيطرة على ال

ة   وق الملكي ن نصف  حق ل م دة أق ك الوح تمل
ة             ر مقيم شرآة إذا تمكنت الوحدات الغي في ال
د    ذي ق لوب ال نفس األس يطرتها ب سط س ن ب م

و م ا ه ة آم دات الحكومي ه الوح ا تتبع ين فيم ب
ى    سيطرة عل ال،  ال بيل المث ى س بق، عل س
ان إداري أخر            تعيين مجلس اإلدارة أو أي آي
ين     زل اإلداري ين وع ى تعي سيطرة عل أو ال
شكيل اللجان  ى ت سيطرة عل ذلك ال ل وآ األوائ
 . األساسية في الشرآة وأي أمر من هذا القبيل

ين   4-82 دفوعات ب زان الم ي مي ة ف ل مقارن تم عم ي
ي تمت  شرآات الت ر    ال دات الغي ا الوح ك منه ل

وق       50مقيمة نسبة أآبر من       في المائة من حق
ا   ك منه ي يمتل شرآات الت شرآة وال ة لل الملكي

 في المائة من     50 في المائة إلى     10نسبة بين   
ث    ارج، حي ن الخ ا م ساهمين له وق الم حق
سبة           ا ن ك منه توصف آافة الشرآات التي يمتل

شروعات  10 ا م ى أنه ر عل ة أو أآث ي المائ  ف
ع  ا ل م تم التعام ر وي ارجي مباش تثمار خ س

د    اص، ولمزي شكل خ شرآات ب ذه ال اح ه أرب
شرآات      وع من ال ذا الن من التفاصيل حول ه

صلين    ة الف ى مراجع ن 26 ، و 7يرج ، وم
ن أن      رغم م ى ال ه عل ة أن م مالحظ المه
ا      ا خارجي سيطرة عليه تم ال ي ي شرآات الت ال

تثمارية   شروعات اس ر م س إال أنتعتب  العك
حي يس ص ان ل ال، إذا آ بيل المث ى س حا، عل

ام، إذا         هناك مشروع استثمار أجنبي مباشر ع
سبة              ه ن ك من ة تمتل ر مقيم  10آانت شرآة غي

ن      ر م ا أآث ة له ت الحكوم ى إذا آان ه حت من
 . نصف حقوق المساهمين في المشروع

 
 المؤسسات الغير هادفة للربح . ج
ات  4-83 ربح آيان ة لل ر هادف ر المؤسسات الغي تعتب

ة سلع  اجتماعي اج ال راض إنت شاءها ألغ م إن  ت
انوني     عهم الق م وض سمح له دمات وال ي والخ
ادي من              ح أو مكسب م من تحقيق دخل أو رب
ا أو    يطرت عليه شأتها أو س ي أن دات الت الوح
قامت بتمويلها، ومن الناحية العملية، وتكرس       
ادة أو  ق زي صالح تحقي ة ل شطتهم اإلنتاجي أن

ن     ا ال يمك ادة تحققه ن أي زي ز ولك  أن عج
رى   سية أخ دة مؤس ث . تخصص ألي وح حي

ذه     سية له ذآرة التأسي ياغة الم ت ص تم
المؤسسات الغير هادفة للربح بشكل ال يعطى        
ا أو   سيطر عليه ي ت سية الت دات المؤس للوح
اح              سبة من األرب ى ن تديرها في الحصول عل
تم            سبب ي ذا ال أو أي دخل يمكن أن تحققه، وله

من أنواع  معافاة في األعم الغالب من أي نوع        
 . الضرائب

ن  4-84 وم أي م ن أن تق شيةويمك ر المعي  أو األس
ر        الشرآات أو الحكومة بتأسيس مؤسسات غي
دوافع وراء          هادفة للربح ولكن المحرآات وال
ال، يمكن          هذا التأسيس يتنوع، على سبيل المث
ربح من              ة لل ر هادف أن يتم تأسيس مؤسسة غي

صالح         شية   أجل أن تقدم خدمات ل  األسر المعي
وم  أو ا ا أو تق سيطر عليه ي ت شرآات الت ل
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ة          سها ألسباب خيري وم بتأسي بتمويلها أو أن تق
سلع      وفير ال ل ت ن أج ة م سانية أو رفاهي أو إن
ذه   رين أو أن ه خاص آخ دمات ألش والخ
المؤسسات تهدف إلى تقديم خدمات صحية أو       
ربح أو     ل ال يس مقاب وم ول ل رس ة مقاب تعليمي
زز   يس أن تع ن وراء التأس دف م ا ته  أنه
ال   ي األعم ضاغطة ف ات ال صالح المجموع م

 .. أو السياسات  إلخ
 

 خصائص المؤسسات الغير هادفة للربح
 

ربح         يمكن تلخيص خصائص المؤسسات الغير هادفة لل
 -:إلى ما يلي

 
ربح  . أ ة لل ر هادف سات الغي ة المؤس ر آاف تعتب

انون         مؤسسات قانونية تم تأسيسها بموجب الق
س شكل م ودهم ب راف بوج تم االعت تقل عن وي

ة  دات الحكومي شرآات أو الوح راد أو ال األف
سيطرة   ا أو ال سها أو تمويله ت بتأسي ي قام الت
عليها أو إدارتها، وتنص المذآرات التأسيسية       
م صياغتها في            ي ت أو المستندات المشابهة الت
ربح           ة لل ر هادف وقتها لتأسيس المؤسسات الغي
ي      ه، وف ن أجل ست م ذي أس رض ال ى الغ عل

دول، وخ ض ال ة، بع دول المتقدم صوصا ال
ات  ربح آيان ة لل ر هادف ر المؤسسات الغي تعتب
ع   سات المجتم رف مؤس مية تعت ر رس غي
ع     م أي وض ون له ن ال يك م ولك دني به الم
قانوني في البلد، حيث يعتبر الهدف من إنشاء        
سلع         المؤسسات الغير هادفة للربح هو إنتاج ال

راد    وقية ألف ر س دمات الغي ر أو الخ األس
 .األسر المعيشيةأو لمجموعات من  المعيشية

ة       . ب ر هادف سات الغي ى المؤس سيطرة عل تم ال ي
ضائها      ون ألع رآات يك ل ش ن قب ربح م لل
ي     ق ف ضمن الح ذا يت ساوية وه وق مت حق
التصويت على آافة القرارات الهامة والكبيرة 
ر   سات الغي ئون المؤس ى ش ؤثر عل ي ت والت

ربح ة لل سئولية . هادف ضاء م ون لألع ويك
ا  دودة فيم ذه   مح شغيلية له ة الت ق بالعملي  يتعل
 . المؤسسات

ة في           . ت ا للمطالب ال يوجد ألي من المساهمين حق
ر          األرباح أو حقوق ملكية في المؤسسات الغي
أي جزء           هادفة للربح، وال يطالب األعضاء ب
ه           ذي تحقق من األرباح أو الزيادة أو الفائض ال
ة  ر هادف سات الغي ة للمؤس شطة اإلنتاجي األن

ث تح  ربح حي ة  لل ر هادف سات الغي تفظ المؤس
 . للربح بهذه األرباح لنفسها

ربح      . ث ة لل ر هادف سات الغي ولى إدارة المؤس يت
ة أو      ان التنفيذي وظفين اللج ن الم ة م مجموع
صويت  ا بموجب ت تم اختياره شابهة ي ة م هيئ
ؤالء     ون ه ضاء، يك ة األع ة لكافل األغلبي
شرآات     م نظراء لمجلس إدارة ال األعضاء ه

سئولين  وا م ون   ويكون دراء يتلق ين م ن تعي  ع
 .رواتب أو مدفوعات

ة أن    " غير هادفة للربح  "أشتق االسم    . ج من حقيق
ى     سيطرون عل ذين ي سين ال ضاء المؤس األع
م  سمح له ربح ال ي ة لل ر هادف سة الغي المؤس
ا وال      ن عملياته ة م ب مالي صيل مكاس بتح
ه المؤسسة،     يمكنهم تخصيص أي فائض تحقق

ر     سة غي ضمن أن أي مؤس ذا ال يت ة وه هادف
الل     ن خ ائض م ق ف ا تحقي ربح ال يمكنه لل

 . إنتاجيتها
 

ر     4-85 سات الغي ضع المؤس بالد، تخ ي بعض ال ف
ضيلية       ريبية تف ة ض ى معامل ربح إل ة لل هادف
ى   اء عل ى إعف صل عل ن أن تح ن الممك وم
ر   ر ال يعتب ذا األم ن ه دخل، ولك ريبة ال ض
دد   ذي يح ل ال و العام ة أو ه روريا للغاي ض

 . هادفة للربحلكون المؤسسة مؤسسة غير
 
ة           4-86 آما هو الحال في الوحدات المنتجة المملوآ

ين   ق ب ة التفري م للغاي ن المه ة، م للحكوم
ي تعمل في            ربح الت المؤسسات الغير هادفة لل
ة          ر هادف اإلنتاج السوقي وتلك المؤسسات الغي
وقي        ر س اج الغي ي اإلنت ل ف ي تعم ربح الت لل
صاد    اع االقت ى قط ر عل ذا األم ؤثر ه ث ي حي

ي تخ ة  الت ر هادف سة الغي ه المؤس صص إلي
ربح ل    . لل ضروري أن تعم ن ال يس م ول

اج  ي اإلنت ربح ف ة لل ر هادف سات الغي المؤس
 .الغير سوقي

ي   . 2 ل ف ي تعم ربح الت ة لل ر هادف سات الغي المؤس
 اإلنتاج السوقي

 
ذين     4-87 ين ال م المنتج سوقيين ه ين ال إن المنتج

ر    عار تعتب اجهم بأس ل إنت م أو آ ون معظ يبيع
د األسعار         ذات ميزة ا   ذا يكون عن قتصاديا وه

ي             ات الت ى الكمي ام عل التي تعتبر ذات تأثير ه
ى   سوق وعل ي ال ا ف ين طرحه وى المنتج ين

ر  . الكميات التي ينوي المشترين شرائها     وتعتب
ادات     ات والعي ات والجامع دارس والكلي الم
ر  سات غي خ مؤس شفيات إل ة والمست الطبي

دما يقوم      ون هادفة للربح ومنتجين سوقيين عن
ة            ة اإلنتاجي ى التكلف د عل بتحصيل رسوم تعتم
ى نحو آاف من  ة عل ر مرتفع م وهي تعتب له
دار        ى مق ال عل أثير فع م ت ون له ل أن يك أج
ق  زم أن تحق دماتهم، ويل ى خ ب عل الطل
شغيلية         ائض أو خسارة ت . أنشطتهم اإلنتاجية ف

ادة    ذه الزي سة به تفظ المؤس زم أن تح ث يل حي
نعه     انوني يم ع   حيث أن وضعهم الق م من توزي

رين  ى آخ ادة عل ذه الزي رى  . ه ة أخ ن جه وم
ويالت إضافية،  ة بتحصيل تم نهم المطالب يمك

سة  م مؤس ث أنه ربح"حي ة لل ر هادف ن " غي م
شرآات        خالل طلبهم للتبرعات من األفراد وال

ة دات الحكومي ة، . والوح ذه الطريق وبه
سيتمكنون من تحصيل أصول تدر دخل ملكية 

ي      آبير باإلضافة إلى عائدا    تهم من الرسوم الت
ن     ون م ذا يتمكن صيلها، وبه ون بتح يقوم
ة    اليف المعياري ن التك ل ع وم تق صيل رس تح
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دمات،   ذه الخ ي   إال أنله تمرار ف زم االس ه يل
ا أن           معاملتهم على أنهم منتجين سوقيين طالم
ي    شكل أساس دد ب صلوها تح ي يح وم الت الرس
ا  ة بم ون مرتفع ة وأن تك ة اإلنتاجي ا للتكلف وفق

دل الطلب         فيه ال  كفاية ليكون لها تأثير على مع
سات   ر المؤس دمات، وال تعتب ذه الخ ى ه عل
ة حيث أن            ربح مؤسسات خيري الغير هادفة لل
ة أو        وفير خدمات تعليمي دفهم الحقيقي هو ت ه
ة   ودة عالي رى بج دمات أخ حية أو أي خ ص
ات    ن الهب أتي ع ي ت دخل الت تخدام ال باس
ض    ى بع اظ عل ل الحف ن أج وف م والوق

دما ي  الخ ة وه صاريفها مرتفع د م ي تع ت الت
 .ضرورة من ضروريات الحياة

 
دم   ربح يخ ة لل ر هادف سات الغي سويق المؤس ت

 المشروعات 
 
ربح   4-88 ة لل ر هادف تحظر بعض المؤسسات الغي

ي       رض فرع ة غ ل خدم ن أج شاطاتها م ن
واق   م األس رين، فمعظ وقيين آخ ين س لمنتج
م  ربح ت ة لل ر هادف دم المؤسسات الغي ي تخ الت

شاءها رآات  إن ل ش ن قب شروعاتها م  م
المشروع لخدمة مصالح هذا المشروع، وهي       
ة     ادات زراعي ة واتح رف تجاري ضم غ ت
حاب    ات أص ة ومنظم ناعية وعمالي وص
رات  أو أي          ة ومختب األعمال ومختبرات بحثي
شترآة أو           ا أهداف م منظمات أو مؤسسات له
سيطر          منافع مع مجموعة من المشاريع التي ت

وم بتمويله  ا وتق شارك   عليه ا ت ا م ا، وغالب
ع     ي المجتم ربح ف ة لل ر هادف سات الغي المؤس
ا       ان سياسي أو أنه بالنيابة عن مجموعة أو آي
تقوم بتقديم النصح أو المساعدة لألعضاء من         
عوبة أو   ة ص ة مواجه ي حال خاص ف األش
ة    ر هادف سة الغي ل المؤس تم تموي ره، وي غي
للربح من مساهمات أو اشتراآات مجموعات       

شاريع ال ا ،   الم ستفيدة منه ا والم ة معه متعامل
ويالت      ا تح ى أنه تراآات عل ل االش وال تعام
ر            دفوعات نظي ا م ى أنه ولكن يتم معاملتها عل
ذه    صنف ه ضاء وت ة لألع دمات المقدم الخ
ا      ى أنه ربح عل ة لل ر هادف سات الغي المؤس

وقيين،  ين س ة  إال أنمنتج وى غرف دما تن ه عن
ساعدة    ي م شابهة ف ات الم ارة أو المنظم  التج
وم      ا وتق سيطر عليه ي ت شروعات الت الم
ك،    يلي توضيح ذل ا س ة، آم ا الحكوم بتمويله
فإن هذه المؤسسات تصنف على أنها مؤسسة        
صنيفها  تم ت وقية وي ر س ربح غي ة لل ر هادف غي

 .على أنها ضمن القطاع الحكومي العام
اج        ي اإلنت ة ف ربح العامل ة لل ر هادف سات الغي المؤس

 الغير سوقي
 
ة الم  4-89 ل أغلبي ربح   تمث ة لل ر الهادف سات غي ؤس

ن  بالد ع م ال ي معظ وقية ف ر س ين غي منتج
ين   دم المنتج ث يق وقيين، حي ين س ا منتج آونه
رين   ى اآلخ دماتهم إل م خ سوقيين معظ ر ال غي

صاديا،     ة اقت ست مهم عار لي اني أو بأس مج
ة      ر هادف وعلى هذا يلزم تمييز المؤسسات الغي
وقي        ر س اج الغي ي اإلنت ل ف ي تعم ربح الت لل

ة         بحقيق ة أنها ال تستطيع أن تحقق مكاسب مالي
ا أو    سيطرة عليه ولى ال ي تت دات الت للوح
شكل          إدارتها وعلى حقيقة أنها يلزم أن تعتمد ب
أساسي على التمويالت ليس من المبيعات من      
د    ة، وق شطتها اإلنتاجي اليف أن ة تك ل تغطي أج
و     ويلهم ه سي لتم صدر الرئي ون الم يك

دفع ي ي ة الت تراآات المنتظم ها األعضاء االش
ن     ا أو ع سيطرون عليه ذين ي سين ال المؤس
راف   ن أط ي تحصلها م ات الت ق التبرع طري

ة أو من أي دخل            , أخرى ك الحكوم بما في ذل
 .ملكية

تقسم المؤسسات الغير هادفة للربح التي تعمل        4-90
وعتين،   ى مجم وقي إل ر س اج الغي ي اإلنت ف
ا    سيطر عليه ي ت سات الت ك المؤس داهما تل أح

ر ة واألخ ا، الحكوم سيطر عليه ي ال ت ى الت
ومي     اع الحك ى القط ى إل ضم األول ث ت حي
سات     ى مؤس ن أن توصف عل رة يمك واألخي

صالح    ل ل ربح تعم ة لل ر هادف ر غي األس
شية ام    المعي ي نظ صل ف اع منف ل قط  وتمث

 . الحسابات القومية
 

ا   سيطر عليه ي ت ربح والت ة لل ر هادف المؤسسات الغي
 الحكومة 

 
ى م 4-91 سيطرة عل ة ال رف عملي ر تع سة غي ؤس

سياسة            د ال ى تحدي درة عل هادفة للربح بأنها الق
ة    ر هادف سة الغي امج المؤس ة أو برن العام
ر         للربح، حيث يلزم أن تحافظ المؤسسات الغي
ة      ا الحكوم سيطر عليه ي ت ربح والت ة لل هادف
ربح          ة لل بهويتها على أنها مؤسسات غير هادف
ل    ل التحلي ن أج صائية، م سجالت اإلح ي ال ف

ة  سهل لكاف ربح، ال ة لل ر هادف المؤسسات الغي
ة       ر هادف سة غي ت المؤس ا آان د إذا م ولتحدي
للربح تسيطر عليها الحكومة فإنه يلزم اعتبار       

 -:الخمس مؤشرات التالية
 

ة الحق في          .أ  تعيين الموظفين، قد يكون للحكوم
ى إدارة      وا عل ذين يعمل وظفين ال ين الم تعي
ب     واء بموج ربح س ة لل ر هادف سة الغي المؤس

المنظم للمؤسسة الغير هادفة للربح أو      القانون  
ستند   ا أو بموجب أي م سية له ذآرة التأسي الم

 .قانوني أخر
سيطرة  .ب  ستندات ال رى لم ام أخ نص  أحك د ت ، ق

ين       ام تعي ر أحك ام غي ين أحك ستندات التمك م
ن   ة م ن الحكوم ي تمك سة والت وظفي المؤس م
ة أو          سياسة العام تحديد المظاهر البارزة في ال

ل المؤ  امج عم ربح،   برن ة لل ر هادف سة الغي س
ستند      ين م دد أو يب د يح ال، ق بيل المث ى س عل
ر     سة الغي داف المؤس ائف وأه ين وظ التمك
دراء          هادفة للربح ومن ثم يعتبر أمر تعيين الم
أمرا غير خطير أو أنه ليس ذو صلة بالمستند         
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ذآرة     نح الم د تم سة، وق سي للمؤس التأسي
ربح الحق           ة لل ر هادف  التأسيسية للمؤسسة الغي
ام       ن مه خص م زل أي ش ي ع ة ف للحكوم
ة أو   ات المقترح ض التعيين صبه أو نق من
ى     ة عل ن الحكوم سبقة م ة الم الموافق
ع   ة أو تمن ة والموازن راءات المالي اإلج
ر    ن تغيي ربح م ة لل ر هادف سة الغي المؤس
ل  ا أو أن تح ة به سية الخاص ذآرة التأسي الم
ر          نفسها أو إنهاء عالقاتها مع الحكومة من غي

 .  مسبقة منهاموافقة
اق     .ج  ود اتف ى وج ة، يعط ات التعاقدي االتفاق

ة            ر هادف ة والمؤسسة الغي تعاقدي بين الحكوم
اهر    د المظ ي تحدي ة ف ق للحكوم ربح الح لل
سة أو     ة للمؤس سياسة العام ي ال ية ف األساس
ة          ر هادف برنامج علمها، وتعتبر المؤسسة الغي
ان        ة إذا آ للربح غير خاضعة لسيطرة الحكوم

درة  ا الق ع له تها ووض د سياس ى تحدي عل
ى إذا استطاعت           ستقل، بمعن شكل م برامجها ب
ة      ع الحكوم دي م ا التعاق الل باتفاقه اإلخ
ى        درة عل ا الق ا له ك، أو أنه وتحملت بعات ذل
ن     سها م ل نف سية أو ح ذآرتها التأسي ر م تغيي
اق        ة أو أي اتف سبقة من الحكوم ة م غير موافق
اق       ب االتف سة بموج ه المؤس زم ب ر تلت أخ

 .اقدي مع الحكومةالتع
وم     .د  ة تق ت الحكوم ل، إذا آان ستوى التموي م

الي         بتمويل المؤسسة الغير هادفة للربح ، فبالت
ا إذا       ذه المؤسسة، إم ى ه ة عل سيطر الحكوم ت
احتفظت المؤسسة بحقوقها في تحديد سياستها      
م توضيحه في          ذي ت ى الحد ال وبرامجها أو إل
ا      ون له ة ال يك سابقة،فإن الحكوم ة ال النقط

 .يطرة على هذه المؤسسة س
سها         .ه  ة لنف التعرض للخطر، إذا سمحت الحكوم

ى     ة أو إل اطر التمويلي ة المخ رض لكاف التع
صاحبة     اطر الم ذه المخ ن ه رة م سبة آبي ن
إن   ربح، ف ة لل ر هادف سة الغي شاطات المؤس لن
ى           ة سيطرة عل هذه اإلجراءات تجعل للحكوم
ل     ربح، ويظ ة لل ر هادف سة الغي ذه المؤس ه

ين في     معيار سيطر  ا هو مب ة الحكومة وفقا لم
 .المؤشرين السابقين

 
سط      ا لب رات آافي ذه المؤش د ه وفر أح ون ت د يك ق

ربح،             ة لل ر هادف ى المؤسسات الغي إال السيطرة عل

وفر مجموعة             أن ان أن تت ه يتطلب في بعض األحي
من هذه المؤشرات مجتمعة لتفرض السيطرة على       

و   زم أن يك ربح، ويل ة لل ر هادف سة الغي ن المؤس
رات   ذه المؤش ة ه ى آاف اءا عل ذ بن رار المتخ الق

 . فاصال ونافذا في األصل
 

ربح التي تخدم          ة لل ر هادف األسر  المؤسسات الغي
  المعيشية

 
ي  4-92 ربح الت ة لل ر هادف سات الغي شمل المؤس ت

شية  تخدم   ر       األسر المعي ضم المؤسسات الغي  ت
سيطر      ي ال ت وقية والت ر س ربح الغي ة لل هادف

وفير     عليها الحكومة، وتق   وم هذه المؤسسات بت
شية     ر المعي دمات لألس ديم الخ سلع وتق ال
صاديا، معظم        زة اقت بالمجان أو بسعر غير مي
شية         هذه السلع والخدمات المقدمة لألسر المعي
ضا أن   ن أي ن الممك ن م تهالآية ولك ون اس تك
ي تخدم          تقدم المؤسسات غير الهادفة للربح الت

 .  حزم خدمات مجتمعةاألسر المعيشية
 
 
 قطاع الشرآات غير المالية وقطاعاتها. د

 
ي  4-93 شرآات الت ة هي ال ر مالي شرآات الغي إن ال

اج سلع سوقية       يكون نشاطها األساسي هو إنت
ر         أو خدمات غير مالية، وتتكون الشرآات غي
ة      سية المقيم دات المؤس ن الوح ة م المالي

 -:التالية
ة     .أ  ة المقيم ( آافة الشرآات غير المالي

ا     ي نظ ين ف و مب ا ه سابات آم م الح
ود لتكون          ا قي القومية وال يكون عليه
انون ب الق سة بموج رآة مؤس ) ش

ة  ان إقام ن مك ر ع ض النظ بغ
 . المساهمين

ة   .ب  ر مقيم شروعات الغي روع الم ف
والتي تعمل في أنشطة غير مالية في  
ن   ة م رة طويل ا لفت صادي م يم اقت إقل

 . الزمن
ربح  .ج  ة لل ر هادف ة المؤسسات الغي آاف

د ي تق ة والت اج المقيم دمات إنت م خ
سوقي من السلع وليس من الخدمات       

 .المالية
 
 

 القطاعات الفرعية في قطاع الشرآات غير المالية: 4.1الجدول 
 

 الشرآات الهادفة للربحالمؤسسات المالية الغير هادفة للربح  الشرآات غير المالية 
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 الشرآات العامة غير المالية 
شرآا ر   ال ة غي ة القومي ت الخاص
 المالية 

سيطرة   ة الم ر المالي شرآات غي ال
 عليها من الخارج 

ربح        ة لل المؤسسات العامة غير الهادف
 غير المالية 

ربح    ة لل ر الهادف سات غي المؤس
 القومية الخاصة 

المؤسسة غير الهادفة للربح المسيطر  
 عليها من الخارج 

ة    ة العام ر المالي شرآات غي ال
 )ادفة للربحالشرآات اله(

ة    ة الخاص ر المالي شرآات غي ال
 ) الهادفة للربح(

سيطر     ي ت ة الت ر المالي شرآات غي ال
 )الهادفة للربح(عليها الحكومة 

ة    مجموع الشرآات غير المالية  ر الهادف سات غي ة المؤس مجموع
 للربح غير المالية 

ة     ر المالي شرآات غي ة ال مجموع
 )الهادفة للربح(

 
 
ة أو             4-94 ر المالي شرآات غي قد يكون لبعض من ال

ى   ة، عل ة ثانوي شاطات مالي شرآات ن باه ال أش
سلع           ة لل ائعي التجزئ سبيل المثال، منتجي أو ب
ل      ر للعمي ان مباش دمون ائتم ذين يق وال
ا            يتم توضيحه بإسهاب فيم ا س لعمالئهم، وآم
باه     شرآات أو أش ذه ال صنف ه ي، ال ت يل

ي آيا   ي ف ا تنتم ى أنه شرآات عل ى  ال ا إل ناته
ة شريطة أن يكون           قطاع الشرآات الغير مالي
ون      ث تتك الي، حي ر م ي غي شاطهم األساس ن
دات    ن الوح ة م ن مجموع ات م القطاع
دة      ل وح صنيف آ تم ت زم أن ي سية ويل المؤس
مؤسسية بالكامل تحت قطاع واحد في نظام            
الحسابات القومية حتى إذا آانت الوحدة تعمل       

 . االقتصاديةفي أآثر من نشاط من األنشطة 
ات      4-95 ع القطاع ارين م ال المعي ستخدم آ وي

د     ة، أح ر المالي شرآات غي اع ال ة لقط الفرعي
ر           ار المؤسسات غي هذان المعياران هو إلظه
الهادفة للربح منفصلة عن الوحدات األخرى         
ر   دات غي ذه الوح ف ه اع، وتوص ي القط ف
ا مؤسسات          ى أنه المؤسسات الهادفة للربح عل

 -:ي هو للسيطرة لتظهرربحية، والمعيار الثان
 الشرآات غير المالية العامة  . أ
 الشرآات غير المالية القومية الخاصة  . ب
سيطرة            . ت تم ال ي ي ة الت ر المالي الشرآات غي

 .عليها من الخارج
شرآات      ى ال سيطرة عل ايير ال اول مع م تن وت

ة             ل الحكوم ربح من قب ة لل والمؤسسات الغير هادف
سم     ي الق صيل ف شرآا  " ب " بالتف ف ال ت وتوص

ر       رآات غي ل ش ن قب ا م سيطرة عليه تم ال ي ي الت
ن      سيطرة م عة لل رآات خاض ا ش ى أنه ة عل مقيم

 . الخارج
شرآات      . د ة لل ات الفرعي ة قطاع ة آاف ن مطالع ويمك

ي   ين ف و مب ا ه ة آم دول مقارن ي ج ة ف ر المالي غي
دول  ة   4.1الج ي لطريق شكل األساس يعتمد ال ، وس

ا          رات تقديم القطاعات الفرعية على آل من االعتب
دد  د أن ع ن المعتق صائية وم ة واإلح التحليلي
ن   ض م ي بع ربح ه ة لل ر هادف سات الغي المؤس
ن    ديل ع ا ب ة أو أنه ي فارغ سيطرة وه ات الم الفئ
التفاصيل الخاصة بها إذا من الممكن أن تكون هذه     
ل       د ب ن المفي ة، م ي النهاي رية، وف ات س البيان
ود      ي العم دخالت ف ين الم رق ب ن أن نف والممك

 . 4.1يسار والصف األخير من جدول أقصى ال
 قطاع الشرآات المالية والقطاعات الفرعية. و

 
سات    4-96 ة المؤس ة آاف سات المالي شمل المؤس ت

وفير    ي ت سي ف شكل رئي ل ب ي تعم ة الت المقيم
أمين             ك خدمات الت ا في ذل الخدمات المالية بم
دات     ات للوح ناديق المعاش دمات ص وخ

شرآا         ت المؤسسية األخرى، ويتكون قطاع ال
ة           ة التالي شرآات المقيم المالية من مجموعة ال

 -:وهي
ة  .أ  ة المقيم شرآات المالي ة ال ا (آاف وفق

صر   ة وال تقت سابات القومي اهيم الح لمف
ا شرآات المؤسسة قانوني ى ال بغض ) عل
 .النظر عن محل إقامة المساهمين

ي     .ب  ة والت ر مقيم شروعات الغي روع الم ف
يم اقتصادي           الي إلقل شاط الم تعمل في الن

 ن لفترة طويلة من الزمنمعي
آافة المؤسسات غير الهادفة للربح والتي       .ج 

ال    ي مج ل ف وقي وتعم تج س ر من تعتب
 .الخدمات المالية

 
ة في الوساطة        وتتمثل إنتاجية الخدمات المالي
ات    ة وعملي اطر المالي ة وإدارة المخ المالي
ة      دمات المالي شطة الخ سيولة أو أن ل ل التحوي

ام ال ا أن أحك ساعدة، وبم ة الم دمات المالي خ
تخضع لتشريعات صارمة، فإنه في الغالب ال       
ة أي      دمات مالي وفر خ ي ت دات الت دم الوح تق
ا   ى أنه دمات عل سلع والخ ن ال ر م وع أخ ن

 . منتجات ثانوية
شطة              4-97 ارات في األن ولقد شهد واحد من االبتك

ى    وم عل شاط تق ذا الن ا ه وا ملحوظ ة نم المالي
م أن  ع العل ة م شرآات المالي ذه ال اك تنفي هن

ة       ر المالي شرآات غي ا ال وم به ة أن تق إمكاني
ال،       بيل المث ى س سها، عل ر وبنف شكل مباش ب
ة            بعض المنتجين وتجار التجزئ ة ل يوجد رغب
ستهلك    في بعض البالد أن يقوم بتقويم تأمين م
ل بعض             ال أخر وهو مي لعمالئهم، وهناك مث
ل  ادة التموي ة لزي ر المالي شروعات غي من الم

ن خالل م م شكل الخاص به اتهم ب ع التزام  بي
ال،         مباشر إلى أسواق المال وأسواق رأس الم
شروعات تحت   ذه الم ة ه ى آاف ك تبق ع ذل وم

 -:تصنيف القطاع غير المالي شرط أن
يس    . أ الي بتأس ر الم شروع غي وم الم أال يق

رآة   ا ش ى أنه دة، عل سية جدي دة مؤس وح
 . تابعة لتضطلع بنشاط مالي
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ا با          . ب شاط ثانوي الي ن شاط الم سبة  يظل الن لن
 . للنشاط األساسي الخاص بالمشروع

 
ة    4-98 ات الفرعي ى القطاع دأ عل س المب ق نف ويطب

ال،      بيل المث ى س ة، عل سات المالي للمؤس
تضطلع العديد من البنوك المرآزية في بعض       
ر           ذا، يعتب ى ه ة، وعل العمليات البنكية التجاري
دة  دة مؤسسية واح ل، وح ك المرآزي آك البن

ية البنكية حيث يتم بما في ذلك األنشطة التجار
ا  ى أنه ة عل ات الفرعي ي القطاع صنيفها ف ت

ة " وك مرآزي تم   "بن باب ي ذه األس نفس ه ، ول
ة            تنفيذ مهام البنك المرآزي أو أي سلطة مالي
ة       ة المرآزي ل الحكوم االت داخ ل وآ ن قب م
ة            صلة عن الحكوم وهذه ال تعتبر وحدات منف
ة             صنيفها تحت القطاعات الفرعي تم ت آما ال ي

ك ا زيللبن سألة . ( لمرآ ذه الم شة ه م مناق ت
م       صل رق ي الف الي وف سم الت ي الق هاب ف بإس

22( 
ات            4-99 ة فئ ى ثالث ة إل يمكن تقسيم الشرآات المالي

ساعدة   رآات الم اليين، ش طاء م م، وس وه
رى   ة أخ رآات مالي ة، وش ر . المالي ويعتب

ل  سية تتحم دات مؤس اليين وح طاء الم الوس
ى حسابها من أجل الحصول  سئوليات عل الم
ي     شارآة ف الل الم ن خ ة م ى أصول مالي عل
ذا          سوق، وه المعامالت المالية المتداولة في ال
يتضمن شرآات التأمين وصناديق المعاشات،     
دات     ة وح ساعدة المالي شرآات الم ر ال تعتب
ة  ي خدم ي ف شكل أساس ل ب سية تعم مؤس
ول     ك أي أص ا ال تتمل ة ولكنه واق المالي األس

ات أي مالية أي آان نوعها أو تتحمل خصوم       
رف      ا، وتع ل فيه ي تتعام ن الت ا م ان نوعه آ
دات      ا وح ى أنه ة عل شرآات المالي اقي ال ب
ة          مؤسسية تقدم خدمات مالية، مع العلم أن آاف
ي      ة ف ر متاح صوماتها غي ولها أو خ أص

 . األسواق المالية المفتوحة
سع           4-100 ى ت ة إل ويمكن تقسم قطاع الشرآات المالي

ي      رآة ف ل ش شاط آ ا لن ة وفق ات فرعي قطاع
م     ا ديها وحج سيولة ل م ال سوق وحج ل

ات ات  . االلتزام ذه القطاع يح ه م توض وت
دول    ي الج سعة ف ة الت يتم 4.2الفرعي  وس

وصف تفصيليا فيما يلي في هذا القسم، ويمثل        
م  ي رق اع الفرع ة 6القط شرآات المالي  ال

م          اقي   7المساعدة ويمثل القطاع الفرعي رق  ب
ة   ات الفرعي اقي القطاع ة، وب شرآات المالي ال

 . هي وسطاء ماليين من نوع ما أو نوع أخر
ا        4-101 ة وفق حيث أنه يتم تصنيف القطاعات الفرعي

ل يمكن       ا، فبالمث ي تؤديه لطبيعة النشاطات الت
ات     ى قطاع ة إل شرآات المالي اع ال سيم قط تق
اع      سيم قط م تق ي ت ة الت نفس الطريق ة ب فرعي
ين   ق ب ن أجل التفري ة م ر المالي شرآات غي ال

ة  ر الهادف سات غي سات  المؤس ربح والمؤس  لل
الهادفة للربح، وإلظهار أي الوحدات تخضع        
ه        سيطرة علي تم ال ا ي ة وأي منه سيطرة العام لل
خارجيا، ومن ثم بناءا على هذا المبدأ سيفرق         

دول   فوف الج ي ص ا ورد ف ل م ين آ  4.2ب
ه الجدول        يس     4.1بالشكل الذي اتبع ذلك فل  ول

صنيفات     ة الت ون آاف ذ أن تك ن المحب م
ة ا ات  المتقاطع ودة والقطاع ة الموج لممكن

روف     ى الظ ة عل ة القائم ة المدموج الفرعي
ر    ة أم ة الخاص صلحة التحليلي ة والم المحلي

 . آافيًا
 

 البنك المرآزي  . 1
ة   4-102 ة قومي سة مالي و مؤس زي ه ك المرآ إن البن

ى ال       األساسية   خصائص تمارس سيطرتها عل
صنيف       تم ت م ي ن ث ة، وم الي للدول ام الم للنظ

اليين ال طاء الم من  الوس ى ض اليين عل ت
 -:القطاعات الفرعية

البنك المرآزي الوطني، بما في ذلك أي جزء         .أ 
 من نظام البنوك المرآزية 

ستقلة      .ب  ة الم لطات العمل ة أو س س العمل مجل
ي     ة والت ة الوطني دار العمل وم بإص ي تق والت
ة     صرف العمل عر ال ات س دعمها احتياطي ي

 .األجنبية
لية الع    . ث ة لألص ة المرآزي االت المالي ة الوآ ام

سها  م تأسي ي ت ال، (الت بيل المث ى س عل
ي             دير سعر الصرف أو الت ي ت المؤسسات الت
الت   د أو العم دار أوراق النق وم بإص تق

ة ن ) المعدني ة م ة آامل تفظ بمجموع ي تح والت
ا   ى أنه صنيفها عل تم ت ن ال ي سابات ولك الح

ة   ة المرآزي ن الحكوم زء م سلطات . ج ال
سية    دات مؤس ل وح ي تمث رافية والت اإلش

زي   من ك المرآ من البن دخل ض صلة وال ت ف
ة  شرآات المالي ى ال مها عل تم ض ن ي ولك

ساعدة و   . الم زي ه ك المرآ ا أن البن وطالم
يتم         ه س وحدة مؤسسية مستقلة قائمة بذاتها، فإن
ى إذا          تصنيفه تحت قطاع الشرآات المالية حت

 . آان منتج غير سوقي في المقام األول
 

 ا عدا البنك المرآزيشرآات اإليداع م
ا   4-103 داع، م شرآات اإلي سي ل شاط الرئي ر الن يعتب

ات الوساطة           ة، هي عملي عدا البنوك المرآزي
ا       ي عليه ر، فه ذا األم ب ه ة، وبجان المالي
ستندات     داعات أو م كل إي ى ش سئوليات عل م

داع قصيرة األجل         ( مالية   ) مثل شهادات اإلي
ع     وي للودائ ديل ق ر ب ي تعتب ر . والت وتعتب

سئو داع   الم رآات اإلي ى ش ة عل ليات الواقع
ال   راءات الم ي إج ل ف شكل آام ضمنة ب مت

 . المعرفة تعريفا تامًا
اليين    4-104 طاء الم صنيف الوس م ت ام، ت ه ع بوج

 -:التالين في القطاعات الفرعية
وك      .أ  ة ، البن وك العام ة، البن وك التجاري البن

 .المعدة لكافة األغراض
ار  .ب  وك االدخ ار  ( بن وك االدخ ك بن ي ذل ا ف بم

 )لمؤتمنة وشرآات االدخار والتسليفا
وك  .ج  ة، البن شرآات المقاصة بالمكاتب البريدي

 البريدية، بنوك المقاصة 
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ار      .د  وك االدخ ة و بن ان الريفي وك االئتم بن
 الزراعية 

ة       .ه  بنوك االئتمان التعاونية واالتحادات االئتماني
 و

ة إذا     .و  شرآات المالي صة أو ال وك المتخص البن
دائ    صدر ب ه أو ت ت إيداعي ات آان ل لعملي

 .اإليداع
 

 صناديق أسواق المال .3
شاريع     4-105 ي م ال ه وق الم ناديق س إن ص

ن   ا م ع تمويالته وم برف ة تق تثمارية جماعي اس
ور،    دات للجمه هم أو وح دار أس الل إص خ
ي     ي ف شكل أساس دها ب تثمار عوائ تم اس وي
ناديق    ر ص ال، وتعتب وق الم ستندات س م
ن يمكن          ستند دي ووحدات سوق المال، وهي م

لكيته لفترة استحقاق أآثر من عام واحد، نقل م
سعر   تفظ ب ة تح ندات بنكي ع وس وودائ
ندات  دة س ضمن سعر فائ ذي يت ترجاع ال االس

ة أسهم صناديق        . سوق المال  ويمكن نقل ملكي
ن      يلة م يك أو أي وس ب ش ال بموج رأس الم

رى،    راف األخ رة لألط دفع المباش ائل ال وس
ا   ستثمر فيه ي ي ستندات الت ة الم سبب طبيع وب
دات      هم والوح ار األس ن اعتب شروع، يمك الم

 . على أنها بدائل قريبة للودائع
 
واق     .4 ناديق أس ر ص ي غي تثمارية ف صناديق االس ال

 المال
 
ناديق    4-106 ر ص ي غي تثمارية ف صناديق االس إن ال

ة          تثمارية جماعي شاريع اس أسواق المال هي م
ا من خالل إصدار أسهم             تقوم برفع تمويالته

ت ور، وي دات للجمه دها أو وح تثمار عوائ م اس
ي    ة، وه ول المالي ي األص ري ف شكل آبي ب
ر قصيرة األجل، وفي األصول            األصول غي

وغالبا ). غالبا ما تكون عقارات   ( غير المالية   
تثمار    ناديق االس دات ص هم ووح ون أس ال تك
ا           ل ملكيته بدائل قريبة لإليداعات وال يمكن نق
دفع  ائل ال يلة من وس بموجب شيك أو أي وس

 .األخرىلألطراف 

 
 القطاعات الفرعية لقطاع الشرآات المالية : 4.2الجدول 

 البنك المرآزي . 1
 شرآات اإليداع عدا البنك المرآزي . 2
 صناديق سوق المال . 3
 صناديق االستثمار في غير صناديق سوق المال . 4
  وصناديق المعاشات التقاعدية شرآات الوساطة المالية عدا شرآات التأمين. 5
 شرآات المساعدة المالية . 6
 المؤسسات المالية المقيدة ومقرضي األموال . 7
 شرآات التأمين . 8
 صناديق المعاشات التقاعدية . 9
 
 
أمين           . 5 دا شرآات الت ا ع شرآات الوساطة المالية، م

 وصناديق المعاش التقاعدي 
رآات ا 4-107 ضم ش دا ت ا ع ة، م اطة المالي لوس

شرآات التأمين وصناديق المعاش التقاعدي،       
شرآة مالية تعمل على توفير الخدمات المالية       
ن   كل م أي ش ل الخصومات ب ن خالل تحم م
دائل      داعات والب ة واإلي دا العمل كال ماع األش
ى حسابها الخاص           داعات، عل القريبة من اإلي
بغرض الحصول على أصول مالية من خالل       

تراك في المعامالت المالية الموجودة في       االش
سجلة    امالت الم ام المع ر إتم سوق، وتعتب ال
وق    ي س ة ف ة العمومي انبي الميزاني ى ج عل
ا               ع به ي تتمت زات الت م الممي مفتوح هو من أه

 . شرآة وساطة مالية
اطة      4-108 رآات الوس صنيف ش م ت ام، ت ه ع وبوج

 -:المالية الحالة على أنها قطاعات فرعية
 الية العاملة في توريق األصول المؤسسات الم . أ
شقين   . ب وآالء المن سندات وال ون ( ال ذين يعمل ال

 ) لحسابهم الخاص

ا  . ت سليف، بم ال الت ي مج ة ف ة العامل شرآات المالي ال
د  ذين ق ة ال ل لتجار التجزئ ك شرآاء التموي ي ذل ف
ل من            الي والتموي أجير الم يكونوا مسئولين عن الت

 .التمويل الشخصي والتمويل التجاري
آات المقاصة، حيث تقوم هذه المنظمات بعمل        شر . ث

هم     ي األس تم ف ي ت امالت الت سوية للمع مقاصة وت
ة  د عملي ة، وتعتم شتقات المالي ى الترصيدوالم  عل

ة، حيث           اه المعامل الطرفين تج التعهدات الخاصة ب
هم أو   تبدال األس ب اس سوية بموج ة الت تم عملي ت

وم المشتقات المالية والمدفوعات المقابلة، حيث تق       
ة   ي المعامل سها ف راك نف ة بإش رآة المقاص ش

 وتخفف من خطر الطرف األخر
 
 -:الشرآات المالية المتخصصة التي توفر. هـ
شرآات     • دمجي ال ل لم صير األج ل ق تموي

 والمستحوذين عليها 
 تمويل عمليات االستيراد والتصدير  •
 خدمات شراء أو خصم الديون  •
تثماري   • ال االس ة رأس رأس م رآات تنمي وش

 المال 
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 شرآات المساعدة المالية . 6
ة          4-109 ة شرآات مالي  تضم شرآات المساعد المالي

صاحبة   شطة الم ي األن شكل أساسي ف ل ب تعم
ة والخصومات         للمعامالت في األصول المالي
ذه      شريعية له صوص ت وفير ن ع ت أو م
المعامالت ولكن في ظروف ال تجبر شرآات       

ول    ك األص ى تمل ساعدة عل ة الم  المالي
 .والخصومات التي تتم عليها المعاملة

ساعدة       4-110 رآات الم صنيف ش م ت ام ت ه ع وبوج
 -:المالية التالية في القطاعات الفرعية

ة    .أ  رآات المطالب أميني وش يط الت الوس
اذ  ضات واإلنق ن  (بالتعوي ين م ان مع واء آ س

ة     رآة مطالب ا ش أمين أو أنه رآة الت ل ش قب
ة   رآة مطالب ستقلة أو ش ضات م بتعوي

الكي با ل م ا من قب م تعينه ة ت لتعويضات عام
والص أمينب أمين )  الت شاري الت واست
 .والمعاشات

ة     .ب  طاء األوراق المالي سليف، ووس طاء الت وس
 .ومستشاري االستثمار إلخ

ي إدارة     .ج  ل ف ي تعم هم الت ويم األس رآات تع ش
 األسهم 

ية هي   .د  ا األساس ون وظيفته ي تك شرآات الت ال
وا       ر والف اقي   الضمان، من خالل التظهي تير وب

 المستندات المشابهة
تقاقات    .ه  ات االش ب لعملي ي ترت شرآات الت ال

ات    ل عملي سندات مث ة ال ة وتغطي المالي
ر   ( المقايضة والخيارات والخصائص     من غي

 )أن تصدرهم
 الشرآات التي تقدم بنية تحتية ألسواق المال .و 
صناديق  .ز  د وال دراء صناديق معاشات التقاع م

خ  ة إل صنادي( التبادلي يس ال ي ول ق الت
 ) يدورونها

ي       .ح  ضاربة ف ات م وفر عملي ي ت شرآات الت ال
 أوراق المال والمضاربة التأمينية 

 مكاتب صرف العمالت  .ط 
ا          .ي  المؤسسات غير الهادفة للربح والمعترف به

شرآات          على أنها آيان قانوني مستقل يخدم ال
 المالية 

ي    .ك  ة والت شرآات المالي سية لل ب الرئي المكات
سيطر    ي ال اص ف شكل خ ل ب ى تعم ة عل

شرآات    ن ال ة م ة أو مجموع شرآات المالي ال
شرآات     ال ال ي مج ل ف ا ال تعم ة ولكنه المالي

 المالية 
ى الوسطاء          .ل  ة عل السلطات اإلشرافية المرآزي

ذه   ت ه ة إذا آان واق المالي اليين واألس الم
 . الشرآات وحدات مؤسسية قائمة بذاتها

 
 المؤسسات المالية المقيدة ومقرضي األموال . 7
ي إن الم 4-111 دة ومقرض ة المقي سات المالي ؤس

األموال تضم وحدة مؤسسية تعمل على توفير 
ا  م معاملته تم معظ ة،حيث ال ت دمات المالي الخ
الي           الخاصة باألصول والخصوم في سوق م
ع           ي تتعامل م مفتوح، وهذا يشمل الكيانات الت

دات   ن الوح دودة م ات مح ل ( مجموع مث
ة شرآات التابع نف) ال ة ل شرآات التابع س أو ال

وفر    ي ت ات الت ضة أو الكيان شرآة القاب ال
ي      ا والت ي تملكه صناديق الت ن ال روض م الق

 .توفرها بموجب آفيل واحد فقط
ة  4-112 شرآات المالي صنيف ال م ت ام، ت ه ع وبوج

 -:التالية في القطاعات الفرعية التالية
ل    .أ  ة مث ات قانوني ر آيان ي تعتب دات الت الوح

 حسابات االتحادات والممتلكات والوآاالت أو    
 شرآات الصورية 

ك األصول فقط            .ب  ي تمل ( الشرآات القابضة الت
أو ) تمتلك مستويات سيطرة في حقوق الملكية     

ون    ي يك ة والت شرآات التابع ن ال ة م مجموع
ن       ة م ك المجموع و تمل سي ه شاطهم الرئي ن
ى    دمات إل واع الخ ن أن وع م ديم أي ن ر تق غي
ذا         المشروع الذي يمتلك فيه حقوق ملكية، وبه

 ه الوحدات ال يدير هذ
ي يمكن         .ج  الشرآات ذات األغراض الخاصة الت

ل             ادة التموي أن تكون وحدة مؤسسية ومن زي
ل        في األسواق المفتوحة ليتم استخدامها من قب

 .الشرآة األم
شكل حصري              .د  ة ب دم خدمات مالي ي تق الوحدات الت

ط     د فق ل واح ن آفي ة م صناديقها والمدعوم ل
الي لمجموعة من عمالئها وتتحمل هي الخطر الم        

  :للمدين حال التعثر وهذا يشمل
  

 مقرضي األموال  •
راض   • ال اإلق ي مج ل ف ي تعم شرآات الت ال

على سبيل المثال قروض الدراسة وقروض        (
من صناديق تستقبل من    ) االستيراد والتصدير 

سة       ة أو مؤس دة حكومي ل وح د مث ل واح آفي
 .غير هادفة للربح

 شرآة رهن تعمل بشكل أساسي في التسليف •
 
 ات التأمين شرآ. 8
ة           4-113 ات متحدة وتبادلي أمين آيان تضم شرآات الت

اة والمرض          تعمل على توفير تأمين على الحي
راد   ى األف أمين عل كال الت ة أش ق وآاف والحري
ات   سية أو المجموع دات المؤس والوح
ى       أمين إل ادة الت دمات إع ي خ دات أو ف الوح
أمين    ضمن الت رى، ويت ة أخ رآات تأميني ش

ر   دم ش و أن تق د وه دماتها  المقي أمين خ آة الت
أمين     رآات ت صنيف ش تم ت ط، وي ا فق لمالكيه
ة         داع وآاف اإليداع وشرآات تأمين ضمان اإلي
ي    ة والت ضمانات المعياري أمين لل رآات الت ش
صرف      ه وتت ائم بذات انوني ق ان ق ر آي تعتب
ساط    صيلها ألق الل تح ن خ ا م فها مؤمن بوص
 التأمين ولديها عوائد علها أنها شرآات تأمين 

 
 ناديق معاشات التقاعد ص. 9
وم      4-114 دما يق تأتي مسئوليات المعاش التقاعدي عن

شجيع  رض أو ت ة بف ف أو الحكوم الموظ
ضاء  شيةأع ر المعي ي  األس تراك ف ى االش  عل

يوفر     ذي س اعي وال أمين االجتم امج الت برن
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رامج       نظم ب ن أن ت د، ويمك د التقاع ال عن دخ
ة أو    ف أو الحكوم اعي الموظ أمين االجتم الت

آة تأمين بالنيابة عن  الموظف      عن طريق شر  
ة      سية قائم دات مؤس يس وح تم تأس أو أن ي
يتم      ي س ول الت دير األص سك وت ذاتها لتم ب
ع  ة وتوزي سديد المعاشات التقاعدي ا لت توظيفه

ات ذه المعاش ة  . ه ات الفرعي ضم القطاع وت
د صناديق معاشات  صناديق معاشات التقاع ل
ي      ي ه ة والت ة االجتماعي د التأميني التقاع

ي         وحدا ت مؤسسية مفصولة عن الوحدات الت
 .قامت بتأسيسها

 
 القطاع الحكومي العام والقطاعات الفرعية

 القطاع الحكومي مثل الوحدات المؤسسية . 1
ن   4-115 رد م وع منف ة ن دات الحكومي ر الوح تعتب

ب     سها بموج م تأسي ي ت ة الت ات القانوني الكيان
سلطة   ك ال ي تمتل سياسية الت ات ال العملي

ة عن الوحدات     التشريعية والقضا  ئية والتنفيذي
ا         ا، وباعتباره المؤسسية األخرى في منطقة م
ية  م األساس إن المه سية، ف دات مؤس وح
سلع     أمين ال سئولية لت د الم و تحدي ة ه للحكوم
والخدمات للمجتمع أو لألسر المعيشية وتمول      
وع   ضرائب أو أي ن ن ال دا ع أمين بعي ذا الت ه

روة  من أنواع الدخل إلعادة توزيع الدخل وال      ث
ل     ن أج ل، وم ائل التحوي ن وس يلة م أي وس ب
ه       سوقي وبوج ر ال اج غي ي اإلنت شارآة ف الم

  -: عام
ع      . أ ي رف سلطة ف ة ال دة الحكومي ون للوح يك

ل         التمويل من خالل جمع الضرائب أو التحوي
رى،   سية األخ دات المؤس ن الوح اري م اإلجب
دة  ية لوح ات األساس أمين المتطلب ن أجل ت وم

ام ال ا لنظ سية وفق إن مؤس ة، ف سابات القومي ح
ى مستوى           الوحدة الحكومية، سواء أآانت عل
زم    ة، يل ة أو محلي صاد أو إقليمي الي االقت إجم
ن    تهم ع واء جمع ناديق س ا ص ون له أن يك
دات األخرى أو   ى الوح ضرائب عل ق ال طري
دات   ن وح ل م ه تحوي ى أن يهم عل حصلت عل
ادة    ى إع سلطة عل ا ال رى وأن له ة أخ حكومي

ل    ض أو آ ع بع ا   توزي صناديق وفق ذه ال ه
زم أن يكون تكون        ا يل سياسية، آم لألهداف ال
ى   ويالت عل رض تم ى أن تقت ادرة عل ق

 حسابها، 
ن    . ب واع م الث أن ة ث دات الحكومي ضع الوح وت

 -: وهونفاقالشكل النائي لإل
ة      المجموعة األولى   وتضم المصاريف الحقيق

ع   ان للمجتم وفر بالمج ا ي ى م ة عل أو التقديري
دمات عا ى شكل خ ة عل ل اإلدارة العام ة مث م

خ         والدفاع وتطبيق القانون والصحة العامة، إل
ن     ا م ا وتمويله ة بتنظيمه وم الحكوم ث تق حي
 . الضرائب أو أي شكل أخر من أشكال الدخل

 تضم المصروفات الخاصة    المجموعة الثانية 
اني أو     شكل مج دمات ب سلع والخ وفير ال بت
اع     ى قط صاديا إل ة اقت ست مهم عار لي بأس

ر  شيةاألس شكل  المعي ة ب ل الحكوم ، وتتحم

ضرائب أو             ات من ال ذه التأمين ل ه آامل تموي
سياسية    داف ال ا لأله ر وفق ل أخ أي دخ
يتم     ان س ى إذا آ ة وحت ة للحكوم واالجتماعي
ا    خاص وفق ن األش وم م صيل رس تح

 .الستخدامهم
ة ة الثالث دفوع  المجموع ل الم ضم التحوي  ت

ون   ا تك ا م رى وغالب سية أخ دات مؤس لوح
شية  اقطاع   ع         ألسر المعي ادة توزي  من أجل إع

 .الثروة والدخل
ددة     4-116 ات متع د حكوم ن أن يتواج ن الممك وم

ستويات          مستقلة في إقليم واحد إذا آان هناك م
ن أن   ن الممك ي م ة وه ن الحكوم ة م مختلف
ة،   ة وإقليمي ة ووالي ة مرآزي ون حكوم تك
ضمان    ناديق ال ر ص ذا، تعتب ى ه افة إل باإلض

يتم توصيف     االجتماعي وحدات حكومية،    وس
ة           ة من الوحدات الحكومي هذه األنواع المختلف
ة             تم شرح القطاعات الفرعي دما ي ي عن فيما يل

 . لقطاع الحكومة العامة
 
 

 القطاعات الحكومية بوصفها منتجين 
 
ط   4-117 يس فق وفير ل ارت ت ة اخت ة أن الحكوم وحقيق

سلع والخدمات             وفير ال ل و ت ة ب الخدمات الجماعي
ا خاص مجان ة لألش ر الفردي ن غي عار م  أو بأس

شية  ميزة اقتصادية لقطاع      والوحدات   األسر المعي
ذلك والتي              زام ب ا االلت األخرى التي ال يجب عليه

ديم الخدمات        . تنتجهم بأنفسهم  وآذلك األمر في تق
ة  "العامة، والتي تسمى     زم    " بالسلع العام حيث تلت

ة      ط الخاص سئوليات فق د الم ط بتحدي ة فق الحكوم
سلع و   ذه ال وفير ه ست  بت ا، ولي ل إنتاجه يس تموي ل

ضائع،           ذه الب اج ه ى إنت ذلك  عل الحكومة مجبرة آ
ادة    شغل ع ة ال تن دات الحكومي م أن الوح ع العل م
ة           في أنشطة إنتاجية متنوعة تنوعا آبيرا من الجه
ط،       يس فق ة، ل ى تغطي ل عل ا تعم ة، ولكنه العملي
سلع     ن ال د م ن العدي ة ولك دمات اإلجمالي الخ

ذا األمر         والخدمات المقدمة لأل   راد، وحيث أن ه ف
م        إن حج يا، ف ارا سياس ام األول خي ي المق د ف يع
وع       ة تتن دمها الحكوم ي تق دمات الت ات الخ وآمي
دا عن              د آلخر، وبعي وتختلف اختالفا آبيرا من بل
ل       ة مث ا الحكوم ي توفره ة الت دمات الجماعي الخ
صعب     ن ال ه م دفاع، فإن بالد وال ة لل اإلدارة العام

اج   تصنيف بعض أنواع اإل  ات اإلنت نتاج مثل عملي
دمات     ة الخ صحية وآاف دمات ال ة والخ التعليمي
ى                ة حت ا حكومي ر في حد ذاته ي تعتب اإلنتاجية الت

 .إذا آانت تنتجها الوحدات الحكومية
ار   4-118 ر  غم ة أن تغم دات الحكومي ررت الوح وإذا ق

 -:العملية اإلنتاجية فإن أمامها خيرات ثالثة
 

ا .أ  ة يمكنه رآة عام ن أن تؤسس ش تحكم يمك  ال
 في سياستها بما في ذلك األسعار واالستثمار 

ربح  .ب  ة لل ر هادف ا أن تؤسس مؤسسة غي يمكنه
 .تستطيع السيطرة عليها
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ي  .ج  سها ف سلع أو الخدمات نف تج ال ا أن تن يمكنه
ان          ا آي مؤسسة تمتلكها الحكومة ولكن ليس له
دة    ن الوح صال ع ه ومنف ائم بذات انوني ق ق

 .الحكومية نفسها
 

ان للحك 4-119 ن   وإذا آ ة م سة أو مجموع ة مؤس وم
سلع أو    س ال اج نف وم بإنت سات تق المؤس
ة         الخدمات تحت إدارة واحدة، فإنه يلزم معامل
وفرت     رآة إذا ت به ش ه ش ى أن ان عل ذا الكي ه

 -:المعايير الثالثة التالية
ا     .أ  عار إنتاجيته صيل األس دة بتح وم الوح أن تق

 والتي تعتبر مهمة اقتصاديًا 
شغ      .ب  نفس األسلوب   أن يتم إدارة الوحدة وت يلها ب

 الذي تدار به الشرآات 
ن  . ج .ج  ة م ة آامل دة مجموع ون للوح أن يك

وائض     ن إدارة الف ا م سابات تمكنه الح
والمدخرات واألصول والخصوم بحيث تكون   

 . محددة ومعايرة
 

ذه منتجين سوقيين    شرآات ه باه ال ر أش وتعتب
سية    دات مؤس م آوح ى أنه املتهم عل تم مع وي

ن الوح  ذاتها ع ة ب ي قائم ة الت دات الحكومي
تملكها، ويتم تصنيفهم إلى قطاعات وقطاعات      
ه تصنيف           تم في ذي ي نفس األسلوب ال فرعية ب

 . الشرآات العامة
ا     4.119 ى أنه سات عل ذه المؤس ة ه ل معامل ن أج وم

أشباه شرآات، يلزم أن تسمح الحكومة لإلدارة       
رارات            اذ الق ة من اتخ ساحة معقول المشروع م

ة اإلنتاجية ولكن    وخصوصا فيما يتعلق بالعملي   
أيضا فيما يخص استخدام الصناديق، ويلزم أن 
ى            درة عل ة الق شرآات الحكومي باه ال يكون ألش
ان      ديهم واالئتم ل ل م العم ى حج اظ عل الحف
الخاص بأعمالهم والقدرة على تمويل بعض أو  
م     اص به ال الخ وين رأس الم ات تك ل عملي آ
الك،  اطي اإله دخراتهم واحتي ن م دا ع بعي

دفقات       واالقتراض ، والقدرة على التفريق بين ت
شرآات     باه ال ين أش ال ب دخل ورأس الم ال
شطتهم     ة أن ضمن أن آاف ذا يت ة وه والحكوم
ع      ا م ة تمام ر متكامل شغيلية غي ة والت التمويلي
ل   صاءات التموي ة أو إح دات الحكومي العائ
ذه  ن أن ه رغم م ى ال ي، عل شكل عمل ب
 . المؤسسات ليست ذات آيان قانوني قائم بذاته

ة    4-120 ة للحكوم ة التابع دات اإلنتاجي ل الوح وتعام
باه       ا أش ى أنه ا عل ن معاملته ي ال يمك والت
شرآات، على أنها مشروعات فردية ال يمكن      
دة     س الوح ي نف ل ف ا وتظ ن مالكيه صلها ع ف
ة            ذه الحال ك، وفي ه المؤسسية مثلها مثل المال
ي المنتجين       يمكن أن تضم بشكل قانوني أو آل

ؤالء   سوقيين، وه ر ال ر   غي ين غي  المنتج
اجهم    وفير إنت ون بت ن يقوم م م سوقيين ه ال
ست ذات  عار لي ا أو بأس دات أخرى مجان لوح
ا سلع          ى توفيره ميزه اقتصادية، وباإلضافة إل
د  دات ق ذه الوح إن ه وقية، ف ر س وخدمات غي
وفرون     ذين ي وميين ال ين الحك ضم المنتج ت

ى الوحدات  سوقية إل ر ال سلع غي الخدمات وال
ب   ى س ة عل تهالك   الحكومي راض االس يل ألغ

ت  ال الثاب وين رأس الم ط أو تك المتوس
صانع   ال، م بيل المث ى س الي، عل اإلجم
ة،  ة الحكومي ب الطباع ذخيرة، ومكات ال
ب     رآات الحواس ل، وش رآات النق وش

خ صاالت، إل ن .. واالت ه م ذا فإن ى ه وعل
ل      ردي داخ شروع ف ون م ن أن يك الممك
ر شهرة            ال األآث تج سوقي، والمث الحكومة من

ي    ع ود ف ب الموج ر الكت و متج ك ه ى ذل ل
 . المتاحف

 
ضمان    ناديق ال اعي وص ضمان االجتم شاريع ال م

 االجتماعي 
 
شاريع    4-121 اعي م ضمان االجتم شاريع ال ر م تعتب

تأمين اجتماعية تغطي المجتمع آكل أو تشمل       
ها      ع وتفرض ن المجتم رة م ات آبي قطاع
ذه    ضم ه ة، ت ا الحكوم سيطر عليه وت

ة   ة متنوع شروعات مجموع رامج  الم ن الب  م
شكل          والتي تقوم على تقديم المزايا النقدية أو ب
ي       ادرين أو ف ر ق سن، الغي ار ال ى آب ر إل أخ
ن   اجين م خاص الن اة أو األش االت الوف ح
ضانة أو   دل الح ى أو ب وارث أو المرض آ
الوات    ة أو الع دل البطال ل أو ب ابات العم إص

خ   صحية، إل ة ال ة أو الرعاي يس .. العائلي ول
 تكون هناك صلة بين المبلغ     هناك ضرورة أن  

ي  تفادة الت ل األشخاص واالس ن قب دفوع م الم
 . يتلقاها هذا الشخص

ضمان   4-122 شروعات ال يم م ة تنظ ي حال ف
شطة  شكل منفصل عن األن ذه ب اعي ه االجتم
ا    ون له ة وتك دات الحكومي رى للوح األخ
صلة      ا منف ة به صوماتها الخاص ولها وخ أص

امال       ت عن الوحدات الحكومية وتعمل في المع
ر         المالية في حساباتها الخاصة، فإنه بذلك تعتب
ناديق    ا ص ف بأنه سية وتوص دات مؤس وح
ن أن   رغم م ى ال اعي وعل مان اجتم ض
شروعات   ة بم سية المتعلق راءات المؤس اإلج
د          الضمان االجتماعي تختلف من بلد آلخر وق
ع   ا م ة تمام دول متكامل ض ال ي بع ون ف تك
رح    ا يط ذا م ة وه ة للحكوم زة المالي األجه
صناديق         ذه ال ة ه تم معامل زم أن ت سؤاال هل يل

 . على أنها وحدات مؤسسية مستقلة
ي    4-123 صل ف دفع أو تح ي ت الغ الت وع المب تتن

ي       المساهمات التأمينية االجتماعية والفوائد الت
يتم تحصيلها حيث يحدث هذا التنوع من أجل         
ي ال   ة والت سياسة الحكومي داف ال ق أه تحقي

شكل مباشر بمفه      ضمان  تكون مرتبطة ب وم ال
ق   ن أجل تحقي و مخطط م ا ه اعي آم االجتم
المنافع االجتماعية ألفراد المجتمع، وقد تكون      
ى  أثير عل ل الت ن أج ضة م ة أو منخف مرتفع
ى           صاد، عل الي في االقت مستوى الطلب اإلجم
صناديق    ذه ال ت ه ا ظل ال، طالم بيل المث س
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ا وحدات         ى أنه ا عل مستقلة، فإنه يلزم معاملته
 .ي نظام الحسابات القوميةمؤسسية مستقلة ف

 القطاع الحكومي العام 
ات   4-124 ام للمجموع ومي الع اع الحك ضمن القط يت

 التالية من الوحدات المؤسسية المقيمة
ة     . أ ة والوالي ات المرآزي دات الحكوم ة وح آاف

 )آما هو مبين فيما يلي( والمحلية 
تم       . ب ي ي ربح والت آافة المؤسسات غير الهادفة لل

 .وحدات الحكوميةالسيطرة عليها من قبل ال
 

ة  ضمان االجتماعي صناديق ال ضا ال اع أي شمل القط ي
ن   زءا م ذاتها أو ج ة ب سية قائم دة مؤس ان وح واء أآ س
ة    ة أو حكوم ة الوالي ة أو حكوم ة المرآزي الحكوم
ى إذا      ة حت شرآات العام اع ال شمل القط يم، وال ي اإلقل
ة،           ة للوحدات الحكومي آانت آافة حقوق الملكية مملوآ

سيطر        وال يشمل آ   ا وت ذلك أشباه الشرآات والتي تملكه
شروعات    م أن الم ع العل ة، م دات الحكومي ا الوح عليه
ل      ي ال تمث ة والت دات الحكومي ة للوح ة المملوآ الفردي
ذه الوحدات ومن         ة له أشباه شرآات تبقى أجزاء تكميلي

 . ثم يلزم تضمينها في قطاع الحكومة العام
 
 ام القطاع الفرعية لقطاع الحكومة الع. 3
ة         4-125 ة للحكومات العام ستسمح القطاعات الفرعي

ة          ر الهادف بالتفريق بين آال من المؤسسات غي
سبة        اعي بالن ضمان االجتم للربح وصناديق ال
ة أو    ة الوالي ة أو حكوم ة المرآزي للحكوم
ة،     ر العملي ة النظ ن وجه يم، وم ة اإلقل حكوم
اعي في           ضمان االجتم تظهر آافة صناديق ال

اع ا قط ى أنه ادة عل يتم الع د أو س  فرعي واح
ستواهم المناسب      دمجهم مع بعضهم البعض م
ضمان   ناديق ال ر ص ة و ال تظه ي الحكوم ف
صلة،       االجتماعي وفقا لمستواهم الحكومي منف
ر   سات غي ر المؤس د تظه ذا، ق ى ه عالوة عل
سبة        ا بالن دا م ا بن ى أنه ربح عل ة لل الهادف
ت   واء أآان ل س شكلها الكام ة ب ة العام للحكوم

ة مرآز ة حكوم ة أو حكوم ة والي ة أو حكوم ي
 .محلية بشكل فردي

ة      4-126 ات الحكوم ى لقطاع ة األول ر الطريق وتعتب
 -:العامة الفرعية هي آما يلي

 الحكومة العامة  .أ 
 حكومة الوالية  .ب 
 الحكومة المحلية  .ج 
 صناديق الضمان االجتماعي .د 

ات   و أن القطاع ه ه سلم ب ن الم ه م ث أن حي
ة أ، و  سات " ج"و " ب"الفرعي شمل المؤس ت

شمل صناديق  غ ا ال ت ربح ولكنه ة لل ر الهادف ي
ة     ستوى الحكوم ى م اعي عل ضمان االجتم ال

 .العامة
ة    4-127 ة للحكوم ات الفرعي ة للقطاع ة الثاني الطريق

 -:العامة هي آما يلي
 الحكومة المرآزية  . أ
 حكومة الوالية  . ب
 الحكومة المحلية .ج . ت
 

ة أ، و                ه هو أن القطاعات الفرعي حيث أنه من المسلم ب
ربح   ت" ج"و " ب" ة لل ر الهادف سات غي شمل المؤس

سبة للمستوى       اعي بالن ضمان االجتم وآذلك صناديق ال
 .الحكومي

ات  4-128 تين بالقطاع ريقتين الخاص ال الط ي آ وف
ربح        ة لل ر الهادف الفرعية تظهر المؤسسات غي
ومي       ستوى حك ت م ا تح ا عنوان ى أنه عل

 . مناسب
ات   4-129 ي القطاع ال طرقت ين آ ار ب د االختي ويعتم

شكل أ  ة ب ة   الفرعي م أو أهمي ى حج ي عل ساس
ي     ودة ف اعي الموج ضمان االجتم ناديق ال ص

 .البلد وعلى الطريقة التي يتم إدارتهم بها
وقد ال يوجد في بعض البالد مستوى متوسط           4-130

مناسب بين الحكومة المرآزية والمحلية وفي       
د  "حكومة والية"مثل هذه الحالة ال توجد       ، وق

ن      ر م رى أآث ض دول أخ ي بع د ف يوج
ة،      مستويين   ة المرآزي حكوميين تحت الحكوم

ستويات       ون الم زم أن يك ة يل ذه الحال ي ه وف
ة أو   ة الوالي ع حكوم ة م ى مجتمع األدن

 .الحكومة المحلية على الوجه المناسب
 

 الحكومة المحلية 
ة      4-131 ة المرآزي ي للحكوم اع الفرع ضم القط ي

ة    ون الحكوم سية تك دات مؤس دة أو وح وح
سات غ    ى المؤس افة إل ة باإلض ر المرآزي ي

سيطر   ي ت سوقية والت ر ال ربح غي ة لل الهادف
 .عليها الحكومة

تمتد السلطة السياسية للحكومة المرآزية على       4-132
ة  ون للحكوم م يك ن ث بالد، وم يم ال ة إقل آاف
ى      ضرائب عل رض ال ي ف ق ف ة الح المرآزي
ة        آافة الوحدات المقيمة والوحدات غير المقيم
التي تعمل في نشاط اقتصادي ما داخل البالد، 

ومي  وت دفاع الق سياسية ال سئوليتها ال ضمن م ت
ر      انون واألوام ق الق ى تطبي اظ عل والحف
ات      ع الحكوم ات م ى العالق اظ عل والحف

ة د    . الخارجي ة لتأآي سعى الحكوم ذلك ت وآ
اعي واالقتصادي        ال للنظام االجتم العمل الفع
بة،   وانين المناس شريعات والق ب الت بموج
وفير      ة ت سئوليات الحكوم من م دخل ض وت

د ل،  الخ ع آك صالح المجتم ة ل مات المجتمع
دفاع   ي ال صاريف ف د م رض تتكب ذا الغ وله
د  د تتكب ك ق ى ذل ة، باإلضافة إل واإلدارة العام
ل       دمها مث ي تق دمات الت ى الخ صاريف عل م
ة         التعليم والصحة وتكون هذه الخدمات موجه

. األسر المعيشيةفي المقام األول لصالح أفراد      
ويال ل تح وم بعم د تق ذا ق ى ه دات وعل ت لوح

شية  ر المعي األخص لألس سية وب مؤس
شرآات     ربح وال ة لل ر الهادف سات غي والمؤس

 . والمستويات األخرى من الحكومة
ر        4-133 تعتبر الحكومات المرآزية قطاع فرعي آبي

ه   شكل بوج ث يت بالد، حي م ال ي معظ د ف ومعق
ن اإلدارات أو     ة م ة مرآزي ن مجموع ام م ع
ل وحدة مؤسسية واحدة           ي تمث  الوزارات والت
باإلضافة إلى وحدات مؤسسية أخرى آما هو       
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ل     ون آ د تك دول، وق ن ال د م ي العدي ال ف الح
ن      ين م دار مع ن مق سئولة ع إدارة م
ة     ل ميزاني ار عم ل إط صروفات داخ الم
اك وحدات            الحكومة آكل، وعادة ال يكون هن
ك أصول           ى تمل مؤسسية مستقلة لها القدرة عل
أو تحمل خصوم وتشترك في المعامالت، إلخ       

ة . . .  ة المرآزي ن الحكوم ستقل ع شكل م ب
 . آكل

دة    4-134 ة متباع ة المرآزي ر وزارت الحكوم وتعتب
اآن   ي أم د ف ة وتتواج ة الجغرافي ن الناحي م
مختلفة من البلد ولكنها تكون في آل األحوال        

ل إذا   . جزءا من وحدة مؤسسية واحدة         وبالمث
ة أو      ب فرعي ة مكات ة المرآزي ت الحكوم آان

د من أجل         وآاالت في أجزاء مختلف      ة من البل
ك  ي ذل ا ف ة بم ات المحلي اة االحتياج مواف
دم  ي تخ ات الت سكرية أو الترآيب د الع القواع
ر        زم أن تعتب ومي، حيث يل أغراض الدفاع الق
سية   دة مؤس ن وح زاء م ور أج ذه األم ة ه آاف

 . واحدة للحكومة المرآزية
ى إدارات ووزارات  4-135 افة إل د باإلض د يوج ق

لمرآزية يكون لها الحكومة وآاالت للحكومة ا
ستقل جوهري،    م م ستقل وحك انوني م ان ق آي
ة التصرف في حجم وشكل              م حري ويكون له
مصروفاتهم وقد يكون لهم مصدر مباشر من     

ددة    رائب مح ل ض د مث هم (" العوائ أس
ل          ")مرهونة ، ويكون الغرض من تأسيس مث

اء               ل بن ة مث ام معين ذ مه هذه الوآاالت هو تنفي
ر ال    اج غي رق أو اإلنت دمات الط سوقي للخ

ة  م مجموع ت له ة إذا آان صحية والتعليمي ال
ر جزءا من              ا تعتب آاملة من الحسابات ولكنه
ة إذا آانت           ة المرآزي القطاع الفرعي للحكوم
الخدمات التي تقدمها غير سوقية أو إذا آانت          

 . تخضع لسيطرة الحكومة المرآزية
ة       4-136 ضمن الحكوم د تت دول، ق ض ال ي بع وف

ة    المرآزية وحدات تعمل ف    ي المعامالت المالي
التي يقوم بها البنك المرآزي في بالد أخرى،         
ه     ى وج ة، عل ة المرآزي ون الحكوم وتك
ة   دار العمل ن إص سئولة ع صوص، م الخ
والحفاظ على االحتياطيات العالمية وصندوق      

صرف  ت ال ع   . تثبي امالت م ذلك المع وآ
ذه  ت ه ا ظل دولي وإذا م د ال ندوق النق ص

ابقا مت   ة س دات المبين ع   الوح ا م ة مالي كامل
سيطرة    ت ال ة وتح ة المرآزي الحكوم
ه ال     ة، فإن ن الحكوم ر م راف المباش واإلش
سية       دات مؤس ا وح ى أنه ا عل ن معاملته يمك

ستقلة  ام      . م ت مه ذا إذا آان ى ه الوة عل ع
ة       ل الحكوم ن قب ذة م ة المنف سلطة المالي ال
المرآزية مسجلة في القطاع الحكومي وليست 

ذا  مسجلة في قطاع الشرآات الم  الية، وعلى ه
االت    ة بوآ ات الخاص أن العملي ى ب يوص
سلطات    ضطلع بال ي ت ة الت ة المرآزي الحكوم
شكل             داع أن تكون محددة ب ام اإلي المالية ومه
ة      ة الملحق ام التحليلي ل المه ن أج ستقل م م
ي  ي تغط سابات الت ى الح صول عل بالح

وفير       ل ت ن أج ل، وم ة آك سلطات المالي ال
ة اإل    اقي األنظم ع ب روابط م ل  ال صائية مث ح

سادس   دار ال دفوعات اإلص زان الم ل مي دلي
ام           ة لع ة الحكوم  2001ودليل إحصاءات مالي

ودليل إحصاءات النقدية والمالية الصادر عن       
ام  دولي لع د ال ندوق النق ذي 2000ص  وال

ـ    صارا ب رف اخت م  ). MSFM(يع ن ث وم
يمكن جمعهم مع تلك الوحدات الخاصة بالبنك       

دا  شرآات اإلي زي وال ي المرآ رى ف ع األخ
 . عالمات تبويب حسب الحاجة

 
 حكومة الوالية

ة    4-137 ة الوالي ي لحكوم اع الفرع ضم القط ي
دات   ر وح ي تعتب ة والت ات الوالي حكوم
سات     ى المؤس افة إل صلة باإلض سية منف مؤس
تم      ي ي سوقية والت ر ال ربح غي ة لل ر الهادف غي

 . السيطرة عليها من قبل الحكومة
دا    4-138 ة وح ي حكوم ة ه ة الوالي ت إن حكوم

ة      ام الحكوم ن مه ض م ارس بع سية تم مؤس
ة       ة المرآزي ن الحكوم ى م ستوى أدن ى م عل
ة     سية الحكومي دات المؤس ن الوح ى م وأعل

ي     ستوى اإلقليم ى الم ودة عل ي . الموج وه
ة   لطاتها المالي د س سية تمت دات مؤس وح
ة    ستوى والي ى م ة عل شريعية والتنفيذي والت
ى مجموعة من             د إل واحدة فقط حيث تقسم البل

ة       الوال يات، وتوصف آلمة والية بألفاظ مختلف
ومتنوعة تختلف من بلد ألخرى، وفي بعض          
د     د ال توج صغيرة، ق صوصا ال بالد، وخ ال
الواليات الفردية أو حكومات الواليات، ولكن      
ا  ي له ك الت رى، وخصوصا تل بالد الكب ي ال ف
ض    ل بع تم تخوي ه ي ادي، فإن توري اتح دس
ات     ى حكوم سئوليات إل سلطات والم ال

 . ياتالوال
ة              4-139 ة سلطة مالي ة الوالي ا يكون لحكوم وعادة م

دات   ى الوح ضرائب عل رض ال ل ف ن أج م
ي    شارك ف ي ت ا، أو الت ة فيه سية المقيم المؤس
تم    ي ت امالت الت صادية أو المع شطة االقت األن

سئوليتها    اق م ي نط ا، أو ف ي  (فيه يس ف ول
رى اطق أخ ا ). من راف به ل االعت ن أج وم

أصول وتجمع  آوحدة مؤسسية، يلزم أن تملك      
ا           ى حسابها، آم أموال وتتحمل خصومات عل

 أو تخصيص  إنفاقيلزم أن تكون مسئولة عن   
وم      ي تق ا الت رائبها أو دخله ل ض بعض أو آ
ة،    تها الخاص ي سياس اءا عل صيلها بن بتح
بموجب القواعد العامة لقانون البالد، مع العلم       
ة    ا الحكوم وم به ي تق أن بعض التحويالت الت

زم       المرآزية لها تك    ة، وتلت ون ألغراض معين
ستقل          شكل م ا ب حكومة الوالية بتعيين موظفيه
ة     سيطرة اإلداري ن ال دا ع ستقل وبعي شكل م ب

ة       . الخارجية وعلى النقيض، إذا آانت الحكوم
ويالت   ى تم ام عل شكل ت دة ب ة معتم اإلقليمي
ة   ت الحكوم ة وإذا آان ة المرآزي الحكوم
ا         ي تصرف فيه سبل الت المرآزية تخصص ال

ذه ال ي،   ه ستوى المحل ى الم ويالت عل تم
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ى          ذه عل فبالتالي يلزم معاملة حكومة الوالية ه
دة  ست وح ة ولي ة المرآزي ة للحكوم ا وآال أنه

 . مؤسسية مستقلة
ة        4-140 وتميز حكومات الواليات، إذا وجدت، بحقيق

ر        ى أآب د عل ة تمت لطة مالي ك س ا تمتل أنه
ا         المساحات الجغرافية التي يمكن أن تقسم إليه

را د ألغ ي  البل د ف ة، ويوج ية وإداري ض سياس
ومي          عدد قليل من الدول أآثر من مستوى حك
ة والوحدات المؤسسية       ة المرآزي بين الحكوم
ي،      ستوى المحل ى الم غر عل ة األص الحكومي
ستويات  ذه الم ع ه تم تجمي ة، ي ذه الحال ي ه وف
راض     ضها، ألغ ع بع ات م يطة للحكوم الوس
ة،       التقسيم القطاعي في نظام الحسابات القومي
ة أو   ة والي ستويات حكوم ت م واء أآان س
ذي      رب ال شكل األق ا لل ة وفق ة محلي حكوم

 . تشترك عليه
سيطر   4-141 ك أو ت ة أن تمتل ة الوالي ن لحكوم ويمك

ه         سيطر ب ي ت على شرآات بنفس األسلوب الت
ضا أن    ن أي ن الممك ة وم ة المرآزي الحكوم
سويقي،         تكون لها وحدات تعمل في اإلنتاج الت

زم    ة، يل ذه الحال ي ه دات  وف ة وح معامل
دت      رآات إذا أي باه ش ا أش ى أنه ين عل المنتج

 . سجالتهم التشغيلية والحاسبية هذا األمر
 

 الحكومة المحلية 
ة      4-142 ة المحلي ي للحكوم اع الفرع ضم القط ي

حكومات محلية والتي تعتبر وحدات مؤسسية       
ر     سات غي ى المؤس افة إل صلة باإلض منف

رة الهادفة للربح غير السوقية والتي يتم السيط      
ة    ة المحلي ل الحكوم ن قب ا م شكل . عليه وب

دات  ة وح ة المحلي ر الحكوم ي، تعتب أساس
شريعية   ة والت لطاتها المالي د س سية تمت مؤس
ا   غر جغرافي اطق األص ى المن ة عل والتنفيذي
ية   راض سياس صولة ألغ ر مف ي تعتب والت

ام       . وإدارية ويكون نطاق سلطتهم أقل بوجه ع
د    عن الحكومة المرآزية وحكومة الوال     ة، وق ي

ى           يحق لها أو ال يحق لها فرض الضرائب عل
اطق،        ذه المن الوحدات المؤسسية المقيمة في ه
نح      ى الم ر عل شكل آبي د ب ي تعتم وه
ات ذات    دفعها الحكوم ي ت ويالت الت والتح
المستوى األعلى وقد تعتبر أيضا أنها وآاالت       
ض    ي بع ة ف ة أو اإلقليمي ة المرآزي للحكوم

ل معاملته ن أج وال، وم ا األح ى أنه ا عل
سئولة           زم أن تكون م وحدات مؤسسية فإنها يل
عن امتالك األصول وجمع التمويالت وتحمل 
ى     راض عل الل االقت ن خ صومات م الخ
ا            زم أن يكون له ل، يل حسابها الخاص، وبالمث
ذه       ى ه صرف عل وق الت ن حق ض م بع

زم أن يكون      إنفاقالتمويالت التي تقوم ب    ها، ويل
ين موظفيه       ستقل     لها القدرة على تعي شكل م ا ب

ة     سيطرة الخارجي ة     . عن ال ة أن الحكوم وحقيق
االت      ة وآ ون بمثاب ن أن تك ة يمك المحلي
ع          ة ال يمن للحكومة المرآزية أو حكومة الوالي
دات    م وح ى أنه املتهم عل تم مع ن أن ي م

ة    ون الحكوم ريطة أن تك ستقلة ش سية م مؤس
ع و   ى جم ادرة عل ة ق اقالمحلي ويالت إنف  التم

 . وليتها الخاصةعلى مبادراتها ومسئ
ي    4-143 إنهم ف ة ف دات حكومي م وح ار أنه وباعتب

ع الوحدات المؤسسية  ة م صال قريب للغاي ات
ة  وم الحكوم الي تق اتهم وبالت ي محلي ة ف المقيم
دمات   ن الخ رة م ة آبي ديم مجموع ة بتق المحلي
للمقيمين المحليين، بعض من هذه الخدمات قد       
ا   وم به ي تق ويالت الت ن التح ل م ون التموي يك

س ىالم ة األعل س .تويات الحكومي م نف وتحك
ع منتجات         القوانين معاملة الحكومة المحلية م
ل    ن قب ق م و مطب ا ه دمات آم سلع والخ ال
زم    ة، ويل ة الوالي ة وحكوم ة المرآزي الحكوم
ة     سارح البلدي ل الم دات مث ل وح أن تعام
والمتاحف وحمامات السباحة، إلخ والتي تقوم      

ى أساس سوقي ع          ى  بتقديم خدمات وسلع عل ل
ات   وافرت المعلوم رآات إذا ت باه ش ا أش أنه
ا      ى أنه صنيفها عل م ت بة وت بية المناس المحاس

ة ر المالي ات غي رآات القطاع ل . ش وتعام
وفير الخدمات          وم بت الوحدات األخرى التي تق
ا    ى أنه وقي عل اس س ى أس سلع عل وال
ة ة المحلي ل الحكوم ة داخ شروعات فردي . م

ة  وتبقى الوحدات التي توفر الخدمات ال       تعليمي
زءا     وقي ج ر س اس غي ى أس صحية عل وال
ي   ي تنتم ة الت ة المحلي دة الحكومي ال للوح مكم

 . إليها
 

 صناديق الضمان االجتماعي 
ة   4-144 اعي آاف ضمان االجتم ناديق ال ضم ص ت

ى  ة عل اعي العامل ضمان االجتم ناديق ال ص
 .آافة المستويات الحكومية

 
 الطرق البديلة للقطاعات الفرعية . 4
رق البديل  4-145 اع   الط ة للقط ات الفرعي ة للقطاع

ضمان  ناديق ال ع ص و وض ومي ه الحك
االجتماعي في مجموعات التي تعمل في آل          
ة   دات الحكومي ع الوح ومي م ستوى حك م
ى      سيطر عل ي ت ات الت ة والحكوم المماثل
ا         وم بتمويله المؤسسات غير الهادفة للربح وتق
على هذا المستوى الحكومي، وتم وضع هذين 

ات   ديلين للقطاع ل أن  الب ن أج ة م الفرعي
ة،     ة المختلف ات التحليلي ع االحتياج ب م تتناس
ر الطرق              ه أآث ذي يتخذ آون رار ال ويعتبر الق
ه ذو       ى أن ين عل د مع ي بل ة ف بة ومالئم مناس
أولوية، إذ يعتمد على أي مدى تعتبر صناديق        
ي أي مستوى           ة وعل اعي مهم الضمان االجتم
دات    ن الوح ستقل م شكل م ا ب تم إدارته ي

ة ا    الحكومي راآه معه ي ش دخل ف ي ت إذا .  الت
ة  ضمان االجتماعي ناديق ال ت إدارة ص آان
صيرة      ات ق ع المتطلب ر م شكل آبي ة ب متكامل
ة    صادية العام سيادة االقت ل لل طة األج ومتوس
ا         ساهماتها ومنافعه للحكومة والتي تم تعديل م
وفقا للسياسة االقتصادية العامة، فإنه سيصبح       

ى المستوى         ة، عل  النظري،   من الصعب للغاي
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ضمان     ين إدارة ال ة ب راء أي مقارن إج
رى     صادية األخ ام االقت اعي والمه االجتم
د تتواجد صناديق           للحكومة، وعلى العكس، ق
ي     بالد، ف ي بعض ال اعي، ف ضمان االجتم ال

ة دائي للغاي كل ب ن . ش التين م ال الح ي آ وف
ضمان      ناديق ال ة ص م معامل صعب دع ال
ستقل      ي م اع فرع ا قط ى أنه ة عل  االجتماعي
ة أو     ة المرآزي ع الحكوم ساوي م شكل مت ب
ون   ة، وتك ة المحلي ة أو الحكوم ة الوالي حكوم
ة     ات الفرعي ة للقطاع ة البديل تخدام الطريق اس
ة            ة المماثل ع الوحدات الحكومي ة م أآثر مالئم
على المستوى الحكومي، وتعتبر هذه الطريقة      
ل اإلحصاءات  ي دلي ضلة ف ة المف هي الطريق

 .2000 المالية الحكومية لعام
 
ة      األسر المعيشية قطاع  . ز  وأسلوب القطاعات الفرعي

 الخاص بها
، ألغراض نظام   األسر المعيشية  قطاع   يعرف 4-146

ن      ة م ا مجموع ى أنه ة، عل سابات القومي الح
روف     س الظ ي نف شارآون ف خاص يت األش
م        ون بعض أو آل دخله المعيشية غالبا، وينفق
واع  م أن ستهلكون معظ ن ي م م روتهم وه وث

سلع والخ ي  ال ل ف ي تتمث ة والت دمات الجماعي
زم أن يكون          اإلسكان والغذاء، وبوجه عام، يل

شية   لكل فرد من      ات     األسر المعي  بعض الطلب
اع  ة لقط وارد اإلجمالي ب الم ر بموج األس

شية ة . المعي ذ آاف زم أن تتخ ل يل ى األق وعل
تهالك أو   ى االس ؤثر عل ي ت رارات الت الق

 . يةاألسر المعيشاألنشطة االقتصادية لصالح 
ائالت    األسر المعيشية وغالبا ما تعتبر     4-147  هي الع

شية أعضاء إال أن ر المعي يس األس دة ل  الواح
نفس   ون ل وا ينتم ضروري أن يكون ن ال م
وارد       العائلة حيث أنهم يتشارآون في نفس الم

 األسر المعيشية ويمكن أن ُتكون    . واالستهالك
ة    ة للغاي كال متنوع م أش م له كل فه ن أي ش م

بعض في المجتمعات       ومختلفة عن بعض     ها ال
دين             ادات وال ى الع د عل ذا يعتم أو الثقافات وه
اقي          اريخ وب ة والت اخ والجغرافي والتعليم والمن

ة   صادية االجتماعي ل االقت ر . العوام ويعتب
اص ب ف الخ شيةالتعري ر المعي ذي األس  ال

ى    اءا عل صائية بن ات اإلح ه الدراس حددت
د   صادية داخل بل ة واالقت الظروف االجتماعي

وم     مع ن مفه ب م أتي قري ع وي ب م ين يتناس
شية   ة،         األسر المعي  في نظام الحسابات القومي

د    صائية ق ات اإلح ن الدراس رغم م ى ال عل
ل   ايير داخ صيالت أو المع ضيف بعض التف ت

 . بلد معين
شون           4-148 ذين يعي داخلي ال وال يعتبر طاقم العمل ال

زءا    وظفين ج فهم الم ق بوص س المراف ي نف ف
وظف على الرغم من     من األسرة المعيشية للم   

ا            ى أنه ام عل أنهم قد يوفروا لهم اإلقامة والطع
ة  أة نوعي ذين   . مكاف وظفين ال ون للم وال يك

ى   ب عل ب أي مطال ى روات صلون عل يح
ن    ة م واردهم التعاوني شية م ر المعي  األس

ذي    امهم ال امتهم وطع دخل إق وظفيهم وال ي لم
م           وظفهم، ومن ث يستهلكونه ضمن استهالك م

املتهم ع  زم مع ر     يل ى أس ون إل م ينتم ى أنه ل
 .  لموظفهماألسر المعيشيةمعيشية مستقلة عن 

م          4-149 شكل دائ ويتم معاملة األفراد الذين يعيشون ب
امتهم  ع إق ي يتوق راد الت داخل مؤسسة أو األف
ددة       دة مح سة أو لم ل مؤس ة داخ رة طويل لفت

 الخاصة األسر المعيشيةعلى أنهم ينتمون إلى 
م فعل   ون له ث ال يك سة حي ي أو بالمؤس ى ذات

ل        قرار ذاتي على األوضاع االقتصادية، وتمث
ر        ون ألس ذين ينتم راد ال ة أف ة التالي األمثل

 -:معيشية مؤسسية وهي آما يلي
ذين يقيمون         . أ األشخاص ذو المناصب الدينية ال

 .في األديرة أو األماآن المشابهة
ة   . ب رة طويل ون فت ذين يمكث ى ال المرض

 .ليةبالمستشفيات بما في ذلك المصحات العق
 السجناء الذين يقضون فترة عقوبة طويلة. ج
ة         . د األفراد الذين يقيمون بشكل دائم في دور رعاي

 المسنين
 

ذين       4-150 راد ال ة األف زم معامل يض، يل ى النق وعل
ة     ادات ودور النقاه شفى والعي دخلون المست ي
شابهة    سات الم ة والمؤس زالت الديني والمعت
دارس   ين بالم صيرة، والطالب المقيم رة ق لفت
رة  ضون فت ذين يق ات وال ات والجامع والكلي
ي  ضاء ف م أع ى أنه سجن عل ي ال صيرة ف ق

شية   ر المعي ا     األس ون إليه ي ينتم ة الت  الفردي
 . بشكل طبيعي

ي         4-151 تحدد إقامة األفراد وفقا لألسرة المعيشية الت
يس          ا ول ينتمون إليها والذين يمثلون جزءا منه
ي   راد ف ة األف ك آاف م، ويمتل ا لمحل عمله وفق

ر شيةاألس ا  المعي ي تمتلكه ة الت س اإلقام  نف
اوزن    د يتج م ق ى أنه شية، حت رة المعي األس
زمن          الحدود للعمل أو أنهم يقضون فترة من ال
ة   ل واإلقام اموا بالعم ا ق ارج، وإذا م بالخ
وا من الحصول  ة وتمكن رة طويل بالخارج لفت
الي         على مرآز فائدة اقتصادي بالخارج، فبالت

شية ا رة المعي ضويته باألس م ع لية له ألص
 . توقف

 
  األسر المعيشيةالمشروعات الفردية في  . 2

شابه              4-152 ة، ال تت ين في المقدم األسر  وآما هو مب
 مع الشرآات حيث أنهم من يقومون        المعيشية

ضائع،    دمات والب ائي للخ تهالك النه باالس
ستطيعوا           م ي شرآات في أنه ولكنهم يشبهون ال
ة    شروعات الفردي يس الم م تأس اج، وت اإلنت

شية   ية في    اإلنتاج اج       األسر المعي  من أجل إنت
السلع والخدمات ليقوم ببيعها أو مقايضتها في       
السوق، ويمكن أن يعملوا بشكل افتراضي في       
واء    ة س شطة اإلنتاجي واع األن ن أن وع م أي ن
شييد أو          الزراعة أو التعدين أو الصناعة أو الت
واع     ن أن وع م اج أي ن ة أو إنت ع التجزئ توزي

ن أن ي دمات ويمك شروع   الخ م الم راوح حج ت
شارع             ائع في ال ل ب من شخص واحد يعمل مث
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ود رأس  دم وج افتراض ع ة ب ع أحذي أو ملم
رة    صناعات الكبي ى ال ه  إل ل يملك ال أو مح م
شروعات  شائية أو م شروعات اإلن والم
ن    ر م دد آبي ديها ع ل ل ي يعم دمات الت الخ

 . الموظفين
شروعات    4-153 وق الم شروعات س ضمن م تت

اع  ي قط ة ف شيةاألسالفردي ى ر المعي  عل
سلع          اج ال الشرآات الفردية والتي تعمل في إنت
سوق،    والخدمات ليتم بيعها أو مقايضتها في ال
وقد ينتمي الشريك ألسرة معيشية مختلفة وإذا       
ديون    ة ب شرآاء الخاص سئولية ال ت م آان
ذه         المشروع غير محدودة، فإنه يلزم معاملة ه
ل    ة وتظ شروعات فردي ا م ى أنه شراآة عل ال

اع تابع شية ة لقط ر المعي ة  األس ث أن آاف  حي
األصول مملوآة لألسرة المعيشية بما في ذلك       
ا أفلس   سه تحت الخطر إذا م سكن نف محل ال
ع    ة م شرآات الفردي صرف ال شروع، وتت الم
ية    شرآات الهندس ل ال شرآاء مث ن ال د م العدي
شرآات    بات وال شرآات المحاس رة وال الكبي

زم م رآات، ويل ا ش ى أنه ة عل ا القانوني عاملته
ا    افتراض أن له رآات ب باه ش ا أش ى أنه عل
ة      سابات الخاص ن الح ة م ة آامل مجموع
ع   ي يتمت شراآات الت ر ال شراآات، وتعتب بال
ات     م آيان دودة أنه سئولية المح رآائها بالم ش
م         ى أنه املتهم عل تم مع م ي ستقلة وأنه قانونية م

 . شرآات آما هو مبين مسبقا
شروعات الفرد  4.157 4-154 ة الم تم معامل ة   وي ي

ان من الممكن فصل             ا شرآات إذا آ على أنه
األصول بما في ذلك األصول المالية التي تقل       
ى      ي إل ي تنتم ك الت ى تل د إل ستوى النق ن م ع

ستهلك عن      األسر المعيشية قطاع    بوصفها الم
ى       شية   تلك التي تنتمي إل  بوصفها   األسر المعي

 . منتجة
  وقطاعاتها الفرعية األسر المعيشيةقطاع . 3
ضم قط  4-155 شية اع ي ر المعي ة األس ر  آاف األس

اليب          المعيشية ر من األس اك الكثي  المقيمة وهن
اع      سيم قط ا تق تم به ي ي دة الت ر المفي األس

شية ن  المعي ب م ة وطل ات فرعي ى قطاع  إل
ن     د م اء المزي صائية إعط سات اإلح المؤس
اج  ة، ويمكن انته االت المتنوع ة لالحتم العناي

اك طل  ان هن لوب أذا آ ن أس ر م د أآث ب العدي
اع   ة لقط ارات مختلف اك انهي أن هن ر ب األس

ين         المعيشية ستخدمين والمحلل  من مختلف الم
 . والسياسيين

شكل            4-156 ة ب يلزم أن يطبق نظام الحسابات القومي
ق           مرن وبعيدا عن الصرامة، ومن أجل تطبي
ات    ة بالقطاع ة الخاص رق الممكن ن الط أي م

اع   ة لقط شية الفرعي ر المعي ة األس  المقترح
تلتزم الدول باتخاذ قراراتها :  يليوالمبينة فيما

ا          صنيفهم أقرب م بموجب اعتباراتهم ليكون ت
ة       سير حقيق زم تف م، ال يل ن ث ون، وم يك
اير      ا لمع صيلية وفق ة والتف صنيفات المعين الت
ضمن أن     ه يت ى أن ا عل رح هن صلحة المقت الم
ا هي ضرورية أو           الخصائص المطروحة هن

ل  غالبا ما تكون األآثر أهمية ألغراض الت  حلي
 . االقتصادي أو لصانعي السياسات

 القطاعات الفرعية وفقا للدخل 
ع     4-157 شية   يمكن تجمي  في مجموعات     األسر المعي

صدر   ر م ة أآب ا طبيع ة وفق ات فرعي لقطاع
ز    زم تميي رض، يل ذا الغ ديهم، وله دخل ل لل

ول   ن دخ ة م ة التالي واع المختلف ر األن األس
 -: وهيالمعيشية

 
ش .أ  الكي الم صله م ذي يح دخل ال روعات ال

ي   ة ف شية الفردي ر المعي ديها  األس ي ل  والت
ى أجور         دخل مختلط    (موظفين يحصلون عل

 )للموظف
ة     . ب .ب  الكي المشروعات الفردي الذي يحصله م

ي  شيةف ر المعي وظفين األس ه م د لدي  وال يوج
ور    ى أج صلون عل ال   (يح تلط لعم ل مخ دخ
 ) ذوي حسابات خاصة

 تعويضات للموَظفين  .ج 
 الملكيات والدخل المنقول .د 

صنيف   4-158 تم ت شية ي ر المعي ات  األس ا للفئ  وفق
ر          ي تعتب األربعة للدخول المذآورة أعاله والت
ى إذا         األآبر بالنسبة لألسر المعيشية آكل، حت
ي         لم يتم حساب أآثر من نصف المجموع الكل

دخل  شيةل ر المعي ر . األس اك أآث ان هن وإذا آ
تم تحصيله داخل   ة وي ة معين ي فئ ن دخل ف م

د        نفس األسرة المعيشي   ال، ق بيل المث ة، على س
يكون هناك أآثر من عضو أو فرد في األسرة       
وظفين         المعيشية يحصل على تعويض من الم
ول،   ة أو دخل مح ن ملكي ر م ه أآث أو ألن لدي
صنيف  د الت زم أن يعتم ة يل ذه الحال ي ه إن ف ف
على إجمالي دخل األسرة المعيشية داخل آل         
ا         ة وفق  فئة، وعلى هذا تكون القطاعات الفرعي

 -:لما هو مبين فيما يلي
 أصحاب األعمال  .أ 
 العمال أصحاب الحسابات الخاصة  .ب 
 الموظفون  .ج 
دخل  .د  راد أصحاب األمالك أو أصحاب ال األف

 المحول
 
و   4-159 ع، وه ي الراب اع الفرع ر القط ر ويعتب األس

ر             المعيشية ا أمالك ودخل محول أآب ي له  الت
ة            ل مجموعة مختلف ي تمث دخل، والت مصدر لل

س  تم تق أن ي ى  ويوصى ب ة إل ذه المجموع يم ه
ذا، وتعرف           ثالث قطاعات فرعية إذا أمكن ه

 -:هذه القطاعات الفرعية وفقا لما يلي
 المتلقون لدخول ممتلكات  •
 المتلقون لمعاشات تقاعدية  •
 المتلقون لدخل محول  •

 
ا    ي يورده صائص الت ا للخ ة وفق ات الفرعي القطاع

 شخص مرجع 
ة          4-160 تتطلب أساليب أخرى من القطاعات الفرعي

رة    ش ل أس ده لك تم تحدي ة ي ع لكاف خص مرج
شخص   ون ال شترط أن يك شية، وال ي معي
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رة  ره األس ذي تعتب شخص ال و ال ع ه المرج
ه    ى أن شية عل شية  "المعي رة المعي د األس " قائ

ى   ادا عل ع اعتم شخص المرج د ال زم تحدي ويل
نه أو  صادية بغض النظر عن س ه االقت أهميت
زم أن     ي يل شكل طبيع ة، وب ه الوظيفي مكانت

ن الشخص المرجع هو الشخص صاحب         يكو
زم           أآبر دخل مع العلم أن الشخص المرجع يل
م       ذ معظ ذي يتخ شخص ال ضا ال ون أي أن يك
 .القرارات المتعلقة باستهالك األسرة المعيشية

ن      4-161 ه م ع، فإن شخص المرج د ال رد تحدي وبمج
ع  ن تجمي شيةالممك ي قطاعات األسر المعي  ف

ى ال اءا عل ة بن صائصفرعي ة خ  الخاص
ال، يمكن           بالشخص بيل المث ى س  المرجع، عل

 -:تحديد القطاعات الفرعية وفقا لما يلي
 

 المرآز الوظيفي للشخص المرجع  .أ 
الصناعة التي يعمل بها الشخص المرجع، إن         .ب 

 وجد
 المستوى التعليمي للشخص المرجع .ج 
المؤهالت والمهارات التي يتمتع بها الشخص       .د 

 المرجع 
 
ة      و ايير المبين ن المع ار م ل معي نص آ ى  ي اله عل أع

ذا،      ضى ه ة، وبمقت ات الفرعي ة للقطاع ا الممكن خطته
 في قطاعات   األسر المعيشية سيكون من الممكن تجميع     

م            دخل األساسي للشخص المرجع،  إذا ل فرعية وفقا لل
يعهم في            يكن من الممكن، ألي سبب من األسباب، تجم
ذي تحصل             ر ال دخل األآب قطاعات فرعية بناءا على ال

، ولهذا الغرض، يمكن أن تستخدم    يشيةاألسر المع عليه  
دخل             صالح ال ا ل نفس الفئات مثل تلك التي يوصى عليه

 .األآبر لألسر المعيشية
 

التقسيم إلى قطاعات فرعية وفقا لحجم وموقع األسرة 
 المعيشية

 
سم   4-162 ن تق را، يمك شية وأخي ر المعي ى األس  إل

ة     ايير المطبق تخدام المع ة باس ات فرعي قطاع
 آكل، على سبيل المثال،     ةاألسر المعيشي على  

سيم   ن تق شية يمك ر المعي اس  األس ى األس  عل
 -:التالي

 
 حجم الدخل اإلجمالي لألسرة المعيشية  .أ 
م  .ب  شية حج ر المعي خاص  األس دد األش ا لع  وفق

 المكونة لها 
رة     .ج  ا األس د فيه ي يتواج ة الت وع المنطق ن

 المعيشية 
 

شية ويمكن المعيار األخير من التفريق بين         األسر المعي
لتي تعيش في الريف أو في الحضر أو في العاصمة               ا

اطق       ي من د ف ي تتواج شية الت ر المعي سبة لألس أو بالن
 . جغرافية مختلفة

 
 

دم   ي تخ ربح الت ة لل ر الهادف سات غي ر المؤس األس
  المعيشية

 
تصنف المؤسسات غير الهادفة للربح وفقا لما   4-163

سابقة تحت قطاعات   سام ال ي األق ين ف و مب ه
سوقي         الشرآات إذا آ   اج ال انت تعمل في اإلنت

بينما تصنف على أنها تابعة للقطاع الحكومي        
سوقي      اج ال صالح اإلنت ل ل ت تعم إذا آان
اقي     سمى ب ة، وت سيطرة الحكوم ضع ل وتخ
المؤسسات مؤسسات غير الهادفة للربح تخدم       

شية  ر المعي سات   األس ذه المؤس دم ه ث تق  حي
اع    ان لقط سلع بالمج دمات وال ر الخ األس

شية ة  المعي ست مهم عار لي ل أس أو مقاب
 . اقتصاديًا

 
ربح    4-164 ة لل ر الهادف سات غي ضم المؤس وت

سها بموجب شرآات          المؤسسات التي تم تأسي
ي         بين األشخاص لتوفير السلع أو الخدمات الت

ا    األسر المعيشية تكون نافعة ألفراد     ، وغالبا م
تقدم الخدمات بالمجان حيث تمول المؤسسة           

ض   تراآات الع ل اش ن قب ا م وية أو غالب
ة   ر الهادف سات غي ضم المؤس ستحقات، وت الم
ة     ة أو التعليمي ات المحترف ربح الجمعي لل
ة   ادات العمالي سياسية واالتح زاب ال واألح
ات   ائس أو الجمعي ستهلكين والكن ات الم جمعي
وادي       الدينية واألندية االجتماعية والثقافية والن

تجمام وادي االس ضم . الرياضية ون ي ال ت وه
سيطر          الكيانات التي  ي ت ام والت  تقدم نفس المه

ة     سات الديني ل المؤس ة، وتعام ا الحكوم عليه
دم   ربح تخ ة لل ر هادف سات غي ا مؤس ى أنه عل

شية  ر المعي شكل    األس ا ب ة تمويله ي حال  ف
تم     . أساسي من قبل الوحدات الحكومية     م ي إذا ل

ادة      ي لزي ويالت ه ذه التم م ه ار معظ اعتب
ا      سات آم ذه المؤس ى ه ة عل يطرة الحكوم س

بالد         تد خل األحزاب السياسية الموجودة في ال
ا          سيطر عليه التي يحكمها حزب واحد والتي ت
ومي     اع الحك من القط ة ض دات الحكوم الوح

 . العام
 
ربح،             4-165 ة لل ر الهادف وقد ال يكون للمؤسسات غي

انوني أو ال            ان ق ات، أي آي في بعض المجتمع
ة            ذه الحال سية، وفي ه يكون لها مذآرات تأسي

ة        يلزم معاملتها ع   ر هادف لى أنها مؤسسات غي
ؤدي نفس       األسر المعيشية للربح تخدم     وهي ت

زاب  ات واألح ا الجمعي ي تؤديه ام الت المه
خ    ة، إل ادات العمالي سياسية واالتح ا ...ال ، آم

ان     م آي ن له م يك ى إذا ل اله، حت ين أع و مب ه
ربح           ة لل ر هادف قانوني على أنهم مؤسسات غي

دم  شيةتخ ر المعي ى إذا تعاوناألس ت ، حت
ن  ة م شيةمجموع ر المعي ضها األس ع بع  م

شترآة         شيديه م ل  (البعض في مشروعات ت مث
وات     سور والقن رق والج اني والط شييد المب ت

ا،، سدود وغيره تم  ) وال ة ي ذه الحال ي ه وف
ر    راآة غي ا ش ى أنه شراآة عل ذه ال ة ه معامل
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سابها       شييد لح شاريع الت ي م ل ف مية تعم رس
ر  الخاص وال يتم معاملتها على مؤسسات         غي

شية   هادفة للربح تخدم     زم أن    األسر المعي ، ويل
ي     ربح الت ة لل ر الهادف سات غي ؤدي المؤس ت

ستمرا وال يجب       األسر المعيشية تخدم    دورا م
دة            ردي يكون لم أال تكون مؤسسة لمشروع ف

 . محدودة
ة      4-166 ر الهادف سات غي ن المؤس اني م وع الث والن

ة      ات الخيري ضم الجمعي ذي ي و ال ربح ه لل
االت اإلغاث ان ووآ ي آ ساعدة والت ة والم

ب      ل الجان ن أج و م سها ه ن تأسي رض م الغ
ي          ة الت ة أعضاء الجمعي يس لخدم اإلنساني ول
ربح      ة لل ر الهادف سة غي ا المؤس سيطر عليه ت

وم المؤسسات   األسر المعيشية التي تخدم    ، وتق
سلع أو الخدمات            وفير ال ربح بت غير الهادفة لل
شية      ر المعي وقي لألس ر س اس غي ى أس عل

ك        المحتاج ا في ذل شية   ة، بم ي   األسر المعي  الت
ة والحروب الكوارث الطبيعي أثر ب ر . تت وتعتب

ة   ر الهادف سات غي ية للمؤس وارد األساس الم
دم    ي تخ ربح الت شية لل ر المعي ي األس  ه

ن       ا م ي يتلقاه ة الت ة والعيني ات المالي التبرع
د  . الجمهور والعامة، والحكومة والشرآات    وق

ن المؤسسات غي ى تحويالت م ة تتلق ر الهادف
ي تخدم       شية   للربح الت ي تعمل     األسر المعي  الت

يم في           في نفس المجال والمشابهة لها والتي تق
 . بالد أخرى

ر     4-167 سات غي ن المؤس ث م وع الثال ضم الن وي
شية   الهادفة للربح التي تخدم       ك   األسر المعي  تل

ل  ع مث دمات للجمي دم خ ي تق سات الت المؤس
ا بال        شر نتائجه مجان  المراآز البحثية والتي تن

واع   ذه األن خ، وه ة إل ات البيئ ذلك مجموع وآ
ين من            وعيين األول أقل شهرة وانتشار عن الن
دم   ي تخ ربح الت ة لل ر الهادف سات غي المؤس

شية  ر المعي ارز   األس ل ب ا ممث ون له ، وال يك
 . عنها في البالد

 
ة    4-168 ر الهادف سات غي ن المؤس دد م ان ع إذا آ

شية   للربح التي تخدم      ا  األسر المعي تم تمويله   ي
ن     يكون م ذا س ي، ل شكل أساس ارج ب ن الخ م
ر       سات غي ين المؤس ق ب تم التفري د أن ي المفي
ك    ا وتل ا داخلي تم تمويله ي ي ربح الت ة لل الهادف
تم  ي ي ربح الت ة لل ر الهادف سات غي المؤس

 . تمويلها من الخارج
 

  بقية العالم
 
ون      4-169 ة، يتك سابات القومي ام الح راض نظ أغ

اع  المقط ة الع داتبقي ع الوح ن جمي   م
ي       دخل ف ي ت ة والت ر المقيم سية غي المؤس
ة أو  دات المقيم ع الوح صادية م ات اقت عالق
ع الوحدات           صادية م التي يكون لها روابط اقت
زم أن              ا حيث يل ر قطاع المقيمة، وهي ال تعتب
سابات،    ن الح ة م ة آامل ا مجموع ون له يك

تم وصف    ن أن ي ة م اك قناع الموهن ة الع  بقي

سابا   صر الح اع، وتقت ا قط ى أنه ت أو عل
ي       بقية العالم الجداول المتعلقة ب   ود الت ى القي  عل

ة         تقيد المعامالت الجارية بين الوحدات المقيم
ات   ة أو العالق ر المقيم دات غي والوح
دات   تحقاقات الوح رى آاس صادية األخ االقت
ا  س، آم ة أو العك ر المقيم ى غي ة عل المقيم

ة يمكن      بقية العالم يضم    وحدات مؤسسية معين
ودة ون موج دود  أن تك ل الح ا داخ  مادي

وب         ال، الجي الجغرافية للدولة، على سبيل المث
صليات أو    سفارات أو القن ل ال ة مث األجنبي
ة    ات الدولي ذلك المنظم سكرية وآ د الع القواع

 . أيضا
 

 المنظمات الدولية  . 1
ة     4-170 ة آاف ات الدولي م المنظم ك معظ  تمتل

سية،   دات المؤس زة للوح صائص الممي الخ
ي يتم زات الت صطلح وتخلص الممي ا م ع به ت

زات الخاصة  ة"الممي ات الدولي ا " للمنظم فيم
 -:يلي

ات   .أ  ة الوالي ات الدولي ضاء المنظم ر أع تعتب
ي  ة األخرى والت ات الدولي ة أو المنظم القومي
شتقوا   م ي ة، وه ة قومي ضائها والي ل أع تمث
ة  ات القومي ن الوالي شكل مباشر م لطاتهم ب س
ر مباشر      التي يمثلون أعضاء لها أو بشكل غي

 . هم من خالل المنظمات الدوليةمن
ب       .ب  سها بموج م تأسي ة ت ات قانوني ا آيان أنه

ضاء    ين أع مية ب ة الرس ات الدولي االتفاقي
ات          المنظمة الدولية، والتي تأخذ طابع االتفاقي
ن خالل  ات م ذه المنظم رف به ة، وتعت الدولي

 .القانون المطبق في الدول األعضاء
سها بموجب   .ج  م تأسي ة ت ذه المنظم ث أن ه وحي

سيادة  ا ال تم منحه ه ي ة، فإن ات الدولي االتفاقي
ات   ضع المنظم ث ال تخ ا، حي ى أمره عل
د أو     شريعات للبل وانين والت ى الق ة إل الدولي
تم      ا ال ي ا أنه ا، آم د فيه ي تتواج بالد الت ال
معاملتها على أنها وحدات مؤسسية مقيمة في        

 . البالد التي تتواجد فيها
سها          .د  م تأسي ي ت ألغراض  المنظمات الدولية الت

م               ع العل ة م شطة التالي ك األن مختلفة بما في ذل
 .أنها ال تقتصر عليها

ة      • سوقية ذات الطبيع ر ال دمات غي ام الخ أحك
ذه        الجماعية والتي يستفيد منها آافة أعضاء ه

 .المنظمة الدولية
ي        • الوساطة المالية على المستوى الدولي، والت

ين      ين المقرض ة ب وات تمويلي ة قن ر بمثاب تعب
 .ضين في الدول المختلفةوالمقتر

دول           4-171 ين ال ة ب تتمتع االتفاقيات الرسمية المبرم
انون   وة الق ان، بق ي بعض األحي األعضاء، ف

 . المطبق في بلد في هذه البالد
 
تمول معظم المنظمات الدولية بشكل آامل أو         4-172

ساهمات  ل الم ن قب ي م ويالت ( جزئ ) التح
ع          التي تدفع من قبل الدول األعضاء، وقد تجم

اليب   بعض  ويالت بأس ات بعض التم المنظم
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ة أو          أخرى مثل االقتراض من األسواق المالي
ال      من خالل المساهمات في مخزون رأس الم
للمنظمات الدولية والتسليف للدول األعضاء،      
تم   ة، ي سابات القومي ام الح راض نظ وألغ
دات    ا وح ى أنه ة عل ات الدولي ة المنظم معامل

 . تقيم في آافة دول العالم
 

  المرآزية التحادات العمالت البنوك
 
الت     4-173 ادات العم ة التح وك المرآزي ل البن تعام

ة،           على أنها نوعا خاص من المنظمات الدولي
ي            ة والت تعتبر األعضاء في المنظمات الدولي
ة         يكون البنك المرآزي فيها جزءا من الحكوم
اد  ي اتح بالد ف ة لل ة القومي وك المرآزي أو البن

ا      وتعامل البنوك الم  . العمالت ى أنه ة عل رآزي
دول      ن دول ال ي أي م ة ف ر مقيم دات غي وح
ة     ي منطق ة ف ر مقيم ا تعتب ضاء ولكنه األع
ول    ات ح ن المعلوم د م ل، ولمزي ة آك العمل
ادات     صادية واتح ادات االقت ة االتح معامل

ق    ي الملح ة ف زان  3العمل ل مي ن دلي  م
 .المدفوعات اإلصدار السادس
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المؤسسات المشروعات و: الفصل الخامس
 والصناعات

 مقدمة  . أ
ي     5-1 سية ف دات المؤس ف الوح بق تعري د س لق

م  صل رق شطة  4الف صل باألن ذا الف تم ه ، ويه
ذه    ذ ه وم بتنفي ي تق دات الت ة والوح اإلنتاجي
دأ من الوحدات المؤسسية           األنشطة، بحيث تب
ك أجزاء الوحدات المؤسسية            د ذل . ثم تأخذ بع

ه   ى أن شروع عل سية الم دة المؤس رى الوح وت
وقد يقصد بمصطلح     . منتج للسلع والخدمات  ال
شرآة أو أشباه شرآة أو مؤسسة      " مشروع  " 

شترك،   ر م شروع غي ربح أو م ة لل ر هادف غي
يس    سي وراء تأس رض الرئي ر الغ ث يعتب حي
دا    الشرآات والمؤسسات غير الهادفة للربح ع
دم   ي تخ ربح الت ة لل ر الهادف سات غي المؤس

شية ر المعي ي العاألس تراك ف و االش ة  ه ملي
ة      ات المتعلق ة المعلوم رتبط آاف ة وت اإلنتاجي
ة   شطة التراآمي اج واألن ساباتهم باإلنت بح

ة و  ضطلع الحكوم صاحبة، وت ر الم األس
 والمؤسسات غير الهادفة للربح التي       المعيشية

 باالستهالك وقد تضطلع    األسر المعيشية تخدم  
وفي الحقيقة أن  . أيضا بالعملية اإلنتاجية أيضا   

ي      الحكومة والم  ؤسسات غير الهادفة للربح الت
ذلك     األسر المعيشية تخدم    تضطلع باإلنتاج وآ

شية   العديد من    ا      األسر المعي يس آله . ، ولكن ل
صل     ي الف ين ف و مب ا ه ى  4وآم ه مت ، فإن

إن    ضرورية ف ات الحسابية ال وفرت المعلوم ت
ر     دات تعتب ذه الوح ة له شطة اإلنتاجي األن
باه   ي أش رى ف شطتهم األخ ن أن صولة ع مف

ذه . شرآاتال صل ه ة الف ن عملي م يك وإذا ل
ر            ر المتحد يعتب ممكنة، فإن هذا المشروع غي
رة   ة أو األس دة الحكومي ل الوح د داخ متواج
ي         المعيشية أو المؤسسة غير الهادفة للربح الت

دم  شيةتخ ر المعي ا  األس ه يمكنن م فإن ن ث ، وم
ه       ى أن د عل ر المتح شروع غي ف الم تعري

دة الحك    اجي للوح شاط اإلنت ة أو  الن ومي
دم   ي تخ ربح الت ة لل ر الهادف سة غي للمؤس

 أو لألسرة المعيشية بحيث ال األسر المعيشية
ه           ى أن اجي عل شاط اإلنت ذا الن ة ه يمكن معامل

 .نشاط إنتاجي لشبة شرآة
ذه    5-2 داد ه ن أع ي م ة العظم ل الغالبي وتعم

ى           اج، حت المشروعات في نوع واحد من اإلنت
ل عدد              اج من قب ذا اإلنت تم ه  صغير   إذا آان ي

واع       تج أن شرآات تن من شرآات آبيرة، تلك ال
شاط   ي الن وع ف ث الن ن حي ة م دة ومتنوع عدي
ن    د م ث ال يوج ا، حي اص به اجي الخ اإلنت
م   الي لحج د ع ية ح ر االفتراض ة النظ وجه

رة شرآات الكبي ي ال اجي ف وع اإلنت ي . التن وف
اءا        حالة تجميع المشروعات في مجموعات بن

اجي األساس شاط اإلنت ى الن ى عل ا، و عل ي له
ذا   ن ه ينتج ع ل س داألق را التوحي ا آبي  اختالف

ة      ة اإلنتاجي ذ العملي ة تنفي ق بكيفي ا يتعل فيم
ا،       تم إنتاجه ي ي دمات الت سلع والخ ذلك ال وآ
د          وفي حال تحليل العملية اإلنتاجية فمن المؤآ

ن     ا، وم تلعب دورا هام اج س ة اإلنت أن تقني
الضروري أن يتم العمل مع المجموعات التي       

اج   ت وع اإلنت س ن ي نف ي ف شكل أساس ل ب . عم
سيم الوحدات            زم تق ه يل ويعني هذا المتطلب أن
ا ر تنوع دات أصغر وأآث ى وح . المؤسسية إل

ة      سابات القومي ام الح ا نظ ق عليه ي تطل والت
سات،  م المؤس ا  اس سة بأنه رف المؤس وتع

ي      ائم ف شروع ق ن م زء م ا أو ج شروع م م
أن مكان واحد ويقوم بنشاط إنتاجي واحد أو         

و    ر ه ا يعتب ي له اجي األساس شاط اإلنت الن
ضافة،  ة الم م القيم ذا، معظ ى ه الوة عل ع

صناعات  ة ال سابات القومي ام الح رف نظ يع
ا      ى أنه ا من        :  وفقا للمؤسسات عل وع م هي ن

الصناعة يضم مجموعة من المؤسسات التي      
ا             شاط أو مشابه له واع الن  .تعمل في نفس أن

زم       أن تتوافق    وفي نظام الحسابات القومية، يل
دخل   وين ال سابات تك ة وح سابات اإلنتاجي الح

 .في الصناعات مثل الحال في القطاعات
 
اجي        5-3 شاط اإلنت ذا الفصل في األول الن ناقش ه

ف       اس لتعري ع أس ل وض ن أج صنيفاته م وت
ومن الطبيعي  . المؤسسات ومن ثم الصناعات   

ض     ى بع شروعات إل ة الم اج آاف أن تحت
والروتينية، وفي   الخدمات اإلنتاجية األساسية    

ل    ن داخ ات م ذه االحتياج ل ه وفير مث ة ت حال
ع    ساعدة، وتتب شطة م سمى أن ا ت شرآة فإنه ال
ن   دد م ساعدة ع شطة الم سجيل األن ات ت عملي
ه    تم في ذي ي شكل ال ى ال ادا عل راف اعتم األع
صل   اك شرح مف ضبط، وهن ة بال ديم الخدم تق

 ".د"عن األنشطة المساعدة في القسم 
 
ات عمل 5-4 ق تعريف ذلك وتتف دمج وآ ات ال ي

شطة    واع األن ية ألن ات األساس التعريف
ع         ذلك المؤسسات م والوحدات اإلحصائية وآ
صناعي      صنيف ال ي الت واردة ف ات ال التعريف
صادية اإلصدار        شطة االقت ع األن الموحد لجمي
سيطة  ات الب م توضيح االختالف م ت ع، وق الراب
صل    ذا الف ي ه ات ف تخدام بعض الكلم ي اس ف

صنيف ا  ة الت ع   ومقدم د لجمي صناعي الموح ل
ذا  )ISIC(األنشطة االقتصادية   ، ويوجد في ه

ى     ارة إل رى إش صول أخ ي ف صل وف الف
التصنيف المرآزي للمنتجات اإلصدار الثاني     

)CPC (       ستخدم في والتي تعتبر التصنيف الم
 .نظام المحاسبات القومية للمنتجات

 
 األنشطة اإلنتاجية  . ب

 
يتم تن 5-5 ا س ة، آم ة اإلنتاجي ضم العملي ي ت ه ف اول

ات أو   صيل، العملي سادس بالتف صل ال الف
يطرة   ت س ذها تح تم تنفي ي ي شطة الت األن
ستخدم    ي ت سية الت دات المؤس سئولية الوح وم
ال والخدمات من           ة ورأس الم مدخالت العمال
سلع أو      ن ال تج م ى المن صول عل ل الح أج

ويمكن وصف أي من هذه األنشطة      , الخدمات
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متنوعة  وتصنيفها بالرجوع إلى الخصائص ال     
 والتي منها على سبيل المثال، 

 
فها     .أ  ة بوص دمات المنتج سلع والخ وع ال ن

 المنتجات 
 نوع المدخالت المستخدمة أو المستهلكة  .ب 
 األسلوب المستخدم في اإلنتاج .ج 
 األساليب التي تم استخدام فيها اإلنتاج  .د 

 
ذه المنتجات أو الخدمات بطرق               تج نفس ه وقد تن

ا      تم إنت د ي سلع    إنتاجية مختلفة، وق واع ال ج بعض أن
بيل      ى س ف، عل دخالت مختل لوب م تخدام أس باس
المثال، يمكن إنتاج السكر من قصب السكر أو من         
نفط              اء من الفحم أو ال بنجر السكر أو إنتاج الكهرب
د            أو المحطات الطاقة النووية أو من محطات تولي
د   اك العدي اء، وهن تخدام الم ة باس ة الكهربائي الطاق

ل        من العمليات اإلنتا   شترآة مث جية تنتج منتجات م
ين     تخدامين مختلف ا اس ا لهم د وآالهم م والجل اللح

 .تماما
 
 
 
 
 تصنيف األنشطة في نظام الحسابات القومية  . 1

 
ام     5-6 ي نظ ستخدم ف ات الم صنيف المنتج إن ت

صناعي  صنيف ال و الت ة ه سابات القومي الح
صادية        شطة االقت ، )ISIC(الموحد لجميع األن

ي ا  ستخدم ف ار الم صناعي  والمعي صنيف ال لت
صادية  شطة االقت ع األن د لجمي ) ISIC(الموح

ة   ستويات األربع ن الم ستوى م ل م آ
ث   ة، حي د للغاي صنيف معق ي الت ستخدمة ف الم

صنيف   ضم الت سم و 21ي عبة و88 ق  238 ش
ة و ة419مجموع شعب  .  فئ ستوى ال ى م وعل

ى   ر عل شكل آبي ز ب م الترآي ات، ت والمجموع
ا    طبيعة البضاعة أو الخدمة المنت     جة باعتباره

المنتج األساسي في النشاط محل الدراسة من         
تج    ة للمن ات الفعلي ى المكون وع إل الل الرج خ
ي  ات الت تج واالحتياج صنيع المن ل ت ومراح
ار يضع             ذا المعي تج، وه ذا المن يستخدم فيها ه
ا      ة وفق دات المنتج ع الوح اس لتجمي األس
ام      واد الخ ا والم روابط بينه شابهها وال لت

ستخدمة في   ى    الم اج ومصدر الطلب عل  اإلنت
ين           اران مهم اك معي هذه المنتجات، وآذلك هن
ا في           ستويات، وهم تم اعتبارهما على هذه الم
ذلك   ات وآ ذه المنتج تخدام ه تم اس يء ي أي ش

 . شكل عملية اإلنتاج والتقنية المستخدمة فيه
ومع العلم أنه ليس هناك حاجة في هذا الفصل          5-7

ا بالتفصيل           شاط م وم ن ه إال أن  ،  إلى شرح مفه
ين      ية ب روق األساس يح الف م توض ن المه م
ب   ن جان ة م ية والثانوي شاطات األساس الن

 . واألنشطة المساعدة من جانب أخر
 
 األنشطة األساسية والثانوية . 2

 األنشطة األساسية
إن النشاط األساسي في الوحدة المنتجة هو         5-8

ه عن              ة المضافة إلي د القيم ذي يزي النشاط ال
 إنتاجه داخل نفس الوحدة،  أي نشاط أخر يتم  

ويمكن أن تكون الوحدة المنتجة مشروعا أو    (
ي   ا يل ين فيم و مب ا ه سة آم دد ). مؤس ويح

شاط األساسي من خالل الرجوع          تصنيف الن
ع     د لجمي صناعي الموح صنيف ال ى الت إل

صادية  شطة االقت ى ) ISIC(األن ن أعل أوال م
ستويات  د الم م عن صنيف ومن ث ستويات الت م

صي ر تف ي . الاألآث شاط األساس ضم الن وي
ات   ي والمنتج تج األساس شروع المن للم
ا  ة أنه ات الثانوي صد بالمنتج ة، ويق الثانوي
ات  ع المنتج ا م زم إنتاجه ي يل ات الت المنتج
ي      شاط األساس ضم الن زم أن ي ية، ويل األساس
ا      ون له زم أن تك ي يل دمات الت سلع والخ ال
واء    رى س دات أخ يلها لوح ى توص درة عل الق

ك    ت تل اص أو    آان تهالك الخ دات لالس الوح
 .تكوين رأس المال الخاص

 
 األنشطة الثانوية 

إن النشاط الثانوي هو نشاط الذي يتم إنتاجه         5-9
ى  افة إل دة باإلض ة واح دة إنتاجي ل وح داخ
اج      ذا إنت سليم ه تم ت ي وي شاط األساس الن

ي     شاط األساس ل الن انوي، مث شاط الث ، الن
رى  ة أخ دة إنتاجي ى وح ب إل شكل مناس ب

ى         . جيةخار ة المضافة إل ويلزم أن تكون القيم
ضافة  ة الم ك القيم ن تل ل م انوي أق شاط الث الن
ر،     ف األخي ي، وبتعري شاط األساس ى الن إل
انوي،   اج ث انوي إنت شاط الث اج الن ر إنت يعتب
ومعظم الوحدات اإلنتاجية تنتج مجموعة من         

 . المنتجات الثانوية على األقل
 

   -:األنشطة المساعدة
 
ى ورد ه 5-10 م أن مت ن االس م م ه يفه ظ، فإن ذا اللف

شاط       ة للن ة عارض و حال ساعد ه شاط الم الن
ى    ساعد عل ث ت شروع، بحي ي للم األساس
سبب في          التشغيل الفعال للمشروع ولكنها ال ت
سويقها،            ي يمكن ت إنتاج السلع أو الخدمات الت
ى حد           وفيما يتعلق بالمشروعات التي تعتبر إل

ع واحد فقط        ا موق ه  ما صغيرة ويكون له ، فإن
شكل  ساعدة ب شطة الم د األن ن تحدي ال يمك
ا           ي له رة الت منفصل، ولكن في المشاريع الكبي
ة               تم معامل ه من األفضل أن ي عدة مواقع ، فإن
األنشطة المساعدة بنفس األسلوب التي تعامل       
شطة  ى األن ة أو حت شطة الثانوي ا األن به

وهناك مناقشة تفصيلية حول عملية     . األساسية
سم        تسجيل األنشطة  ساعدة في الق د  " د" الم بع

اج      سجيل اإلنت ات ت اول عملي ن تن اء م االنته
 . األساسي والثانوي

 
 تقسيم المشروعات إلى وحدات أآثر تنوعا . ج



 نظام الحسابات القومية
 

171 

ة لتصنيف المشروعات          5-11 حيث أن هناك إمكاني
تخدام     ي باس شاطها األساس ا لن صنيف وفق الت

صا       شطة االقت دية الصناعي الموحد لجميع األن
)ISIC( ي يعهم ف م " صناعات" وتجم ومن ث

ر     وع آبي ود تن ي وج ة ف ذه العملي سبب ه ستت
د من المشروعات            اك العدي للغاية حيث أن هن
ر  ي تعتب دا والت رة ج ة آبي شطة ثانوي ا أن له
ا،           شاط األساسي له ا عن الن مختلفة إلى حد م
ن    ات م ى مجموع صول عل ل الح ن أج وم

ون   ين يك ه    المنتج سا، فإن ر تجان شاطهم أآث ن
ات   ى مجموع شروعات إل سيم الم زم تق يل

 . أصغر ووحدات أآثر تجانسا وتشابهًا
 
 أنواع وحدات اإلنتاج . 1

 وحدات بحسب نوع النشاط 
و  5-12 شروعات ه سيم الم اليب تق د أس ر أح يعتب

ي          دة الت سمى الوح بالرجوع إلى نشاطاتها، وت
دة      سيم بوح ذا التق ن ه أتي ع وع   "ت سب ن ح

شاط          "اطالنش وع الن دة حسب ن ، وتعرف الوح
شتغل      شروع ي ن م زء م شروع أو ج ا م بأنه
ه              ود في اجي أو يع شاط اإلنت بنوع واحد من الن
ة   م القيم سي بمعظ اجي الرئي شاط اإلنت الن

التعريف    -المضافة، وآل مشروع يتكون         - ب
شاط        وع الن من وحدة أو أآثر مصنفة حسب ن
ن    سا م ر تجان دات أآث ي وح صادي، وه االقت
حيث المخرجات وهيكل التكاليف وتكنولوجيا     

 . اإلنتاج عن المشروع آكل
 

 الوحدات المحلية 
شاط    5-13 ي ن شروعات ف ن الم د م شتغل العدي ت

ع، وسيكون من                ر من موق ا في أآث إنتاجي م
ذه       سيم ه تم تق باب، أن ي بعض األس د، ل المفي
ة       دة المحلي د الوح م تع ن ث شروعات، وم الم

شت     شروع ي ن م زءا م شروعا أو ج ي م غل ف
ذا     د، وه ع واح ي موق ن أو ف اجي م شاط إنت ن
ى                و ال يرجع إل التعريف له بعد واحد فقط فه
ن     شروع، ويمك ه الم ذي ينتج شاط ال وع الن ن
يق،    ى ض رض، بمعن ا للغ ع وفق سير الموق تف
ان      ع، مك ى أوس دد، أو بمعن وان مح ل عن مث
د،      ة أو بل ة أو والي ة معين ي مقاطع ده ف تواج

 . إلخ
 

 المنشئات 
شمل ال 5-14 وع  ت سب ن د ح ن بع ال م شئات آ من

شئات   رف المن ي، وتع د المحل شاط والبع الن
على أنها مشروع أو جزء من مشروع يوجد      
في موقع واحد وينشغل في منتج واحد فقط أو         
ه    ي ل صادي األساس شاط االقت ه الن ود في يع
ض  ي بع شار ف ضافة، وي ة الم م القيم بمعظ
وع     سب ن اج ح دات اإلنت ى وح ات إل األوق

شاط المح  ـ  الن ة ب دة  (لي ة وحي بالوحدات المحلي
 ).KAUs) (النشاط

أن    5-15 سمح ب شئات ي ف المن م أن تعري ع العل م
انوي  شاط ث ا ن ون له ون من الممكن أن يك يك

شاط    ذا الن ون ه زم أن يك ر ، ويل د أو أآث واح
شاط    ع الن ة م م بالمقارن انوي صغير الحج الث
ة          زم معامل األساسي لهذه المؤسسة، ومن ثم يل

ه       ى أن ستقلة عن          النشاط عل تم في مؤسسة م ي
 .المنشأة التي يتم فيها إنتاج النشاط األساسي

ون  5-16 شئات لتك صنيف المن م ت ه ت م فإن ن ث وم
بة     ر مناس ات أآث وفر بيان دات ت ة وح بمثاب
ألغراض تحليل العمليات اإلنتاجية التي تلعب 
ا،   ة إنتاجه ي عملي ام ف ا دورا مه التكنولوجي
ات     ل بيان م تحوي ن المه يكون م ه، س  وعلي
ات     دخالت ومخرج راض م ائج ألغ النت
التحليل، آما هو مبين على بإيجاز في وصف        
الوحدات ذات اإلنتاج المتجانس  ومبين بشكل       

 . 28أآثر تفصيال في الفصل رقم 
شئات    5-17 د المن ادة تحدي ن ع ي، يمك شكل عمل وب

شاط    ه ن تم في ذي ي د وال ل الواح ل العم بمع
إنتاجي من نوع خاص مثل المزارع والمناجم       

اجر وا ل والمت صانع والمعام اجر والم لمح
ل    ات النق شييد ومحط ع الت ازن وموق والمخ

ادة       والمرآبوالمطار   ، والبنك والمكتب والعي
 ..إلخ

 
 بيانات وحسابات المنشئات 

ي يمكن            5-18 ة الت دة ذات األهمي تعد البيانات الوحي
ات      ك البيان ي تل سات ه ن المؤس صيلها م تح

ة وهي          شطة اإلنتاجي تتضمن  التي تتعلق باألن
 -:ما يلي

 
ساب   .أ  اج وح ساب اإلنت ي ح ضمنة ف ود الم البن

 .توليد الدخل
واعهم  .ب  وظفين وأن داد الم صائيات أع إح

 وساعات العمل 
الي     .ج  ر الم ال غي زون رأس الم ات مخ تقييم

 والموارد الطبيعية المستخدمة 
ي   .د  رات ف ات التغي اتتقييم وين المخزون   وتك

 .رأس المال الثابت اإلجمالي المنفذ
 

ضمن 5-19 ساب وتت اج وح ساب اإلنت ن ح ال م  آ
ن     ن الممك ون م رورة أن يك دخل ض د ال تولي
م   ن ث تهالك وم اج ومتوسط االس حساب اإلنت
تهالك   ذلك اس ضافة وآ ة الم ساب القيم ح
الموظفين والضرائب على اإلنتاج والواردات     
دخل       والشرآات التابعة والفائض التشغيلي وال
زم أن يكون من            المختلط، وبشكل أساسي، يل

ى       الم سابقة عل مكن جمع أنواع اإلحصاءات ال
ذا        ن ه م يك ى إذا ل ا، حت شأة م ل ألي من األق
روري       ر ض ات أو غي ة األوق ي آاف ا ف متاح

 .بشكل عملي
 

 تطبيقات المبادئ األساسية في مواقف خاصة. 3
غالبا ال يكون تطبيق المبادئ األساسية المبينة        5-20

ى    شروعات إل صنيف الم ال ت ي ح اله ف أع
ري ر ص شئات أم ذا من يناقش ه ث س حا، حي

ا       ون فيه ي يك ددة الت ف المتع سم المواق الق
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ذه  ق ه ون تطبي دما يك اج عن ة اإلنت منظم
 .المبادئ األساسية أمرًا صعبا

 
 المؤسسات داخل المشاريع المتكاملة 

شاريع            5-21 ا هي م ة أفقي شاريع المتكامل تعرف الم
ي          شطة الت ُيضطلع فيها بأنواع مختلفة من األن

ًا مختلف  تج أنواع دمات  تن سلع والخ ن ال ة م
بعض    ضها ال وازاة بع سوق م ي ال ا ف لبيعه
ذا       ق ه اج، ويتف ل اإلنت س عوام تخدام نف باس

ي    وارد ف ف ال ع التعري ف م صنيف التعري الت
صادية        شطة االقت الصناعي الموحد لجميع األن

)ISIC (اإلصدار الرابع. 
 

دم       ا       ويتحقق التكامل األفقي عن شاط م تج ن ا ين
ن      ة، ويمك فات مختلف ائي ذات ص تج نه من
ى          تفسير هذا نظريا مثل األنشطة التي تنفذ عل
اج، وفي          التوازي باستخدام نفس عوامل اإلنت
صلهم عن             ن يكون من الممكن ف هذه الحالة ل
ى    صائية إل ر اإلح ة النظ ن وجه ضهم م بع
دات     ت وح صنيفهم تح ة، أو ت ات مختلف عملي

ديم ب  ة أو تق ام   مختلف شكل ع صلة ب ات منف يان
عن هذه األنشطة، والمثال األخر لدينا هنا هو        
ق      ن طري ة ع ة الكهربائي اج الطاق ة إنت عملي
ة             ذه الحال حرق النفايات، حيث ال يمكن في ه
ة           ات عن عملي فصل عملية التخلص من النفاي

 .إنتاج الطاقة الكهربائية
في نظام الحسابات القومية، يلزم أن يتم تحديد  5-22

شئات ن    من ف م وع مختل ل ن ة لك  مختلف
 . النشاطات متى أمكن هذا

ه    5-23 ى أن يا عل ل رأس شروع المتكام رف الم ويع
ة           ة مختلف ه بمراحل إنتاجي مشروع ُيضطلع في
في تتابع من قبل أجزاء مختلفة من المشروع          
ي    ا ه ة م ات مرحل ون مخرج سه وتك نف
ة، وتكون مخرجات         مدخالت المرحلة الالحق

ي ا  ط ه رة فق ة األخي ي  المرحل اع ف ي تب لت
صناعي الموحد          السوق، ويصف التصنيف ال

صادية    شطة االقت ع األن ) ISIC(لجمي
 -:المشاريع المتكاملة رأسيا وفقا لما يلي

 
م     شطة إذا ت ين األن ي ب ل الرأس ق التكام يتحق
ل            اإلنتاج على مراحل مختلفة في تتابع من قب
اتج مخرجات أحدى  ان ن دة وإذا آ نفس الوح

ون بمثا ات يك ة العملي دخالت المرحل ة م ب
ى       ائعة عل د وش ة عدي اك أمثل ة، وهن التالي
ا     ي منه ية والت ة الرأس شاريع التكاملي الم
عمليات قطع األشجار ونشرها في نفس موقع       
صنيع الطوب           القطع، جمع الطين في أماآن ت
ي       صناعية ف اف ال اج األلي ة إنت ذلك عملي وآ

 .مصانع النسيج
ة رأس       5-24 ا   ويلزم معاملة المشاريع المتكامل يا، آم

د       صناعي الموح صنيف ال ي الت ة ف ي مبين ه
ل أي  )ISIC(لجميع األنشطة االقتصادية     ، مث

صنيف      تم ت ددة، وي شطة المتع ن األن شاط م ن
شاريع           الوحدة التي لها أنشطة متنوعة من الم

شاط  ل الن ي تماث ة الت ي الفئ يا ف ة رأس المتكامل
ا   تم وفق ذا ي سلة، وه ذه السل األساسي داخل ه

بر على أنه أآبر حصة من القيمة       للنشاط المعت 
ن   ب م ة الترتي ددها طريق ا تح ضافة آم الم

ى   ى ألدن ، )Top-Down Method(أعل
سابقة            ة عن اإلصدارات ال ر المعامل حيث تغي
ع     د لجمي صناعي الموح صنيف ال ن الت م

، ويلزم مالحظة   )ISIC(األنشطة االقتصادية   
شاط "أنه تم استخدام آلمة   ة من    " ن لكل مرحل

ا في        مراحل الع  ملية اإلنتاجية والتي لها تعريف
صناعي      صنيف ال ي الت ذاتها ف ة ب ة قائم فئ

صادية        شطة االقت ، )ISIC(الموحد لجميع األن
ع         تم بي ى أن ي ة إل اك ني ن هن م يك ى إذا ل حت

 . مخرجات آل مرحلة
دائها    5-25 ضافة أو ب ة الم د القيم ن تحدي م يمك إذا ل

ردة    ة منف وة إنتاجي ل خط ي آ ر ف شكل مباش ب
ل   ن مراح ن     م يا م ة رأس اج المتكامل  اإلنت

دات      ذه الوح ا ه تفظ به ي تح سابات الت الح
بنفسها، فإنه يلزم عمل مقارنة بين هذه الوحدة 

رى   دات األخ ال،   ( والوح بيل المث ى س عل
اعتمادا على أسعار السوق لكل من المنتجات       

ة  ات النهائي يطة والمنتج س ) الوس ذ نف وتتخ
 مبين اإلجراءات في حالة وجود بدائل آما هو 

سبة    د ن ن تحدي ن الممك ن م م يك اله، وإذا ل أع
ة في مراحل          القيمة المضافة للمراحل المختلف
ق  ن تطبي ة، يمك شطة اإلنتاجي ة األن مجموع
التوزيعات االفتراضية لنفس األشكال التكامل      

ي صناعي . الرأس صنيف ال ن الت ين آال م ويب
صادية  شطة االقت ع األن د لجمي ) ISIC(الموح

صنيف المرآ  ات والت ) CPC(زي للمنتج
دة   ( م المتح ن األم صادر ع ديث(ال )) الح

 .مجموعة من األمثلة عن مثل هذه الحاالت
وفي حالة تطبيق هذه اإلجراءات على أي من         5-26

زم         األنشطة المتكاملة رأسيا على أي وحدة، يل
ة يوصى   سابات القومي ام الح ة أن نظ مالحظ
يا         بأنه في حالة امتداد المشروع المتكامل رأس

صناعي ألآث صنيف ال ي الت سمين ف ن ق ر م
، )ISIC( الموحد لجميع األنشطة االقتصادية     

ى     دة عل سة واح ل مؤس صنيف آ زم ت ه يل فإن
األقل في آل قسم، وبموجب هذه المعاملة، لن        
ي    شتغل ف ي ت دات الت شطة الوح اوز أن تتج
األنشطة المتكاملة رأسيا حدود قسم واحد من         

ع األن  د لجمي صناعي الموح صنيف ال شطة الت
 ).ISIC(االقتصادية 

سيم    5-27 صعب تق بية ي ر المحاس ة النظ ن وجه وم
المشاريع المتكامل رأسيا إلى مؤسسات حيث       
سابقة   ل ال ات المراح ى منتج ود إل زم أن تع يل
ون    ا تك سوق ولكنه ي ال اع ف ي ال تب والت
د  ة، وق ة التالي ي المرحل يطة ف دخالت وس م
ين             شتقات ب شاريع م ذه الم تسجل بعض من ه

شاريع ع  سوقية،   الم ة ال د أسعار تعكس القيم ن
د ال  بة . وق ات المناس وفرت المعلوم ى إذا ت حت

ة من       وفقا لألسعار التي تكبدها عند آل مرحل
اج،  ل اإلنت د إال أنمراح صعب تحدي ن ال  م
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شغيل  ائض الت بة لتخصيص ف ة المناس الطريق
ة    ل المختلف ين المراح شروع ب ر . الم واألم

ر موحد   الوحيد الممكن هو إمكانية تطبيق سع      
ي   ة ف الغ المنفق ل المب ى آ شغيل عل ائض الت لف

 . آل مرحلة إنتاجية
على الرغم من وجود مشاآل عملية في تقسيم         5-28

إن  شئات، ف ى من يا إل ة رأس شاريع المتكامل الم
نظام الحسابات القومية يوصى بأنه إذا تجاوز       
سيمين أو         المشروع المتكامل رأسيا أآثر من ق

صناعي الم صنيف ال ي الت ر ف ع أآث د لجمي وح
ين      )ISIC( األنشطة االقتصادية    ا هو مب ، آم

ع    د لجمي صناعي الموح صنيف ال سم الت ي ق ف
صادية     سبقا،    ) ISIC( األنشطة االقت ين م المب

فإنه يلزم تمييز منشأة واحدة على األقل داخل         
سم ل ق صناعي  . آ صنيف ال سام الت ل أق وتماث

صادية        شطة االقت ) ISIC( الموحد لجميع األن
ع المجمو ل   م رة مث صناعية الكبي ات ال ع

دين     ماك والتع يادة األس صناعة وص ال
 ..والمحاجر والصناعة، إلخ

 
 المنشئات المملوآة للحكومة العامة 

األخص   5-29 ة، وب دات الحكومي ر الوح وتعتب
الحكومة المرآزية، آبيرة ومعقدة وفقا ألنواع    

ا    ل به ي تعم شاطات الت ق  . الن زم تطبي ويل
ش حة ب ية الواض ادئ األساس ت المب كل ثاب
ة دات الحكومي ى الوح امي عل زم . ونظ ا يل آم

واع         إتباع هذه اإلجراءات عند التعامل مع األن
ا            ي تملكه ة الت األساسية من الوحدات اإلنتاجي
ا     صها أو إيجازه ن تلخي ي يمك ة والت الحكوم

 -:فيما يلي
ة   5-30 وك للحكوم ردي الممل شروع الف ان الم إذا آ

ة  ات آافي اك معلوم ت هن وقي وآان تج س من
شروعات   مت ذه الم ة ه تم معامل ث ي وفرة بحي

ى              ة عل زم معامل ه يل على أنها شبه شرآة، فإن
ل القطاع           ا من قب سيطرة عليه تم ال أنه وحدة ي
شرآات   اع ال من قط ت ض واء أآان ام س الع
تم    ة ي ذه الحال ي ه ة، وف ر المالي ة أو غي المالي
ق            تطبيق ما هو متعارف عليه من أجل التفري

 . الشرآاتبين المنشئات داخل أشباه 
ردي  5-31 سوقي الف شروع ال ال أخر للم اك مث وهن

ه شبه شرآه،           الذي يمكن التعامل معه على أن
ث   ة حي ة للبلدي سباحة المملوآ و حوض ال وه
ساباته  سمح ح ا ت ستقل آم شكل م ه ب تم إدارت ي
تم    ال لي ار ورأس م ل وادخ وين دخ بتك
ذا     ة ول ن الحكوم صل ع شكل منف ايرتهم ب مع

دخل أ  دفقات ال د ت ن تحدي ال يمك و رأس الم
 .بشكل منفصل بين الوحدة والحكومة

ة   5-32 وك للحكوم ردي الممل شروع الف ان الم إذا آ
وفرة   ات مت اك معلوم ت هن وقي وآان تج س من
رآة، أو أن      به ش ه ش ى أن ه عل تم معاملت لي
تج          المشروع الفردي المملوك للحكومة هو من
ه سيظل ضمن قطاع              م فإن غير سوقي ومن ث

زم معا    ن يل ام ولك ة الع ه   الحوم ى أن ه عل ملت

صناعة              ا لل صنيفها وفق تم ت ا وي منشأة آحق له
 .المناسبة

ل     5-33 سوقيين مث ر ال ين غي سين المنتج تم تق وي
يم    صحة والتعل دفاع وال ة آال اإلدارات العام
ائي          والتي توفر خدمات أو سلع في شكلها النه
صنيف     تخدام الت شئات باس ى من تخدام إل لالس

صل    ي الف ين ف ن " ع"و" ب"و " و"المب م
شطة  الت ع األن د لجمي صناعي الموح صنيف ال

صادية  ن ) ISIC( االقت ع، وم اإلصدار الراب
ة          ة المرآزي االت الحكوم الممكن أن تكون وآ
يتم في            منتشرة على طول البالد آكل حيث س
ة      شئات المختلف ين المن ق ب ة التفري ذه الحال ه
ة          ة حكومي وفقا لألنشطة التي توفرها آل وآال

 .في المناطق المختلفة
وفير  ويل 5-34 وم بت ي تق شئات الت ة المن زم معامل

ة  االت الحكومي ى الوآ لع إل ات أو س منتج
تم       ستقلة وي شئات م ا من ى أنه رى عل األخ
تصنيفها تحت العنوان المناسب في التصنيف    
صادية        شطة االقت الصناعي الموحد لجميع األن

 )ISIC(     ات ى عملي ق عل ر يطب ذا األم ، وه
 الحكومية  إنتاج الذخيرة أو السالح أو المطابع     

ن   ة أو م صنيع األدوات المكتبي صانع ت أو م
شائية،         ال اإلن تقوم بتشييد الطرق وباقي األعم

خ وم     ..إل ي تق ة الت سة الحكومي ر المؤس وتعتب
ا       وفره لقواته ا لت ة به الحها الخاص اج س بإنت
ل      شروع متكام ذلك م ر ب ي تعتب سلحة فه الم
ل        رأسيا ويصنف تحت قسمين أو أآثر في دلي

صن صنيف ال شطة الت ع األن د لجمي اعي الموح
زم تصنيف         )ISIC( االقتصادية   م يل ، ومن ث

س      ق نف وان، وتطب ل عن ي آ دة ف شأة واح من
اقي       ة وب ع مكاتب المطابع الحكومي سألة م الم

 .منتجي السلع المملوآة للحكومة
 
 األنشطة المساعدة . د
ين في             5-35 ا هو مب ساعدة، آم تتطلب األنشطة الم

سم  ة نظ  "ب"الق ارات خاص ى ، اعتب را إل
األساليب المتنوعة في التسجيل والتي غالبا ما 
وة   ى الظروف، وآخط د عل أن تعتم يوصى ب
أساسية، سيكون من األفضل مراجعة ما الذي       
ًا، حيث تعرف،            ساعد تمام شاط الم يقصد بالن
ية  دمات األساس ا الخ ى أنه شكل أساسي، عل ب
ل       ل العم ن أج شروع م ل م ا آ ي يحتاجه الت

د   واع الخ ة، وأن ا   بفاعلي صودة هن مات المق
سابات     ات والح سجالت والملف ظ ال شمل حف ت
سواء أآانت تتم بشكل آتابي أو على الحاسب     
وفير مرافق االتصال        ذلك ت اآللي وتتضمن آ
ة وشراء          ة أو اإللكتروني الكتابية سواء التقليدي
دريب وإدارة   ين وت دات وتعي واد والمع الم
واد      زين الم وظفين وتخ ب للم ع الروات ودف

دا سلع   والمع ل ال ازن ونق وفير المخ ت وت
ة،    دة اإلنتاجي ارج الوح ل وخ راد داخ واألف
اني   ف وصيانة المب ات وتنظي رويج المبيع وت
ات          والبنايات األخرى وإصالح وصيانة اآللي

 . والمعدات وتوفير المراقبة واألمن
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ويمكن توفير هذه األنواع من الخدمات داخل          5-36

ن    سوق م ن ال رائها م ة أو ش دة اإلنتاجي  الوح
دمات   ذه الخ وافر ه د ال تت صص، وق متخ
سوق   ي ال ة ف ات المطلوب ساعدة بالكمي الم
ل        ن داخ ا م تم توفيره دما ي ذا عن ة، ل المحلي

ساعدة       شطة م وتعرف  . الشرآة فإنها تسمى أن
األنشطة المساعدة على أنها أنشطة تدعم تنفيذ       
ل       ن أج شروع م ل الم اجي داخ شاط اإلنت الن

ي يمكن شروع الت روف للم ة الظ ا تهيئ ه فيه
انوي  ي أو الث شاطه األساس ذ ن افة . تنفي باإلض

إلى ذلك، تتمتع النشاطات المساعدة بمجموعة 
ضمن   ات، تت ق بالمخرج ن الخصائص تتعل م

 -: اإلضافية ما يليخصائصهذه ال
يس         .أ  ساعدة ل شطة الم الهدف من مخرجات األن

 . لالستخدام خارج المشروع
ادة  .ب  ساعدة مخرجات ع شطة الم تج عن األن ين

واع         ما ت  وجد على هيئة مدخالت في معظم أن
 النشاط اإلنتاجي

ة       .ج  ى هيئ دمات عل ساعدة خ شطة الم دم األن تق
ات  ال  ( مخرج ون بح لع ال تك ر س ي تعتب وه

اج  دخالت إنت ا من م من األحوال جزءا مادي
االت     ي ح انوي إال ف ي أو الث شاط األساس الن

 ) قليلة للغاية
ساعدة      .د  شطة الم ات األن ة مخرج ر قيم تعتب

في حال مقارنتها مع النشاط اإلنتاجي      صغيرة  
 . األساسي أو الثانوي للمشروع

 
دد   5-37 ي مح ف واف د تعري صائص لوال يوج لخ

دعم           تالتي   ي ت ساعدة الت شطة الم ا األن ع به تمت
ي          ة للمشروع والت األنشطة األساسية والثانوي
ر           يتم استخدامها داخل المشروع حيث ال تعتب
شاط      ف الن ي لتعري ر واف ذا التعبي ل ه آ

ساعدا شطة    . لم ن األن رة م واع آثي اك أن وهن
والتي يعتبر آافة مخرجاتها مستهلكة بالكامل       
شطة          ر أن ا ال تعتب داخل نفس المشروع ولكنه
ام  شكل ع ستخدم ب سلع ال ت ساعدة، فال م
آمدخالت بنفس الطريقة التي يتم بها استخدام       
ف،         ل أو التنظي الخدمات، مثل الحسابات والنق

د ي   ال، ق بيل المث ى س بن  عل شروع الل تج الم ن
ويتم تصنيعه بالكامل إلى سمن أو جبن داخل          

شروع،   س الم ر   إال أننف بن ال يعتب اج الل  إنت
وع خاص من             بن ن نشاط مساعد، حيث أن الل
شاط        ن ن ين م وع مع ي ن د ف دخالت يوج الم
دخل           ي ت سلع الت اإلنتاج، وبوجه عام، تعتبر ال
ية أو    شطة األساس ي األن ي ف شكل أساس ب

 .  تعتبر مخرجات أنشطة مساعدةالثانوية ال
 
ائعة،             5-38 ر ش ي تعتب شطة الت هناك بعض من األن

ساعدة      شطة م ر أن ا تعتب ا أنه ب عليه . ال يغل
وم           ي تق حيث توجد العديد من المشروعات الت
شئاتها  اء من وم ببن داتها وتق ا ومع اج آلياته بإنت
الخاصة بها آما تقوم بعمل األبحاث واألمور        

ا ، حي   ة به ة الخاص ذه  التنموي ل ه ث ال تعام

ان         األنشطة على أنها أنشطة مساعدة، سواء آ
تتم هذه األمور بشكل مرآزي أم ال، حيث ال            
شكل           شكل متكرر وال ب تتواجد هذه األنشطة ب
شاريع سواء أآانت              واع الم ة أن آثيف في آاف

 . مشاريع آبيرة أم صغيرة
 

 ) أم ال(تسجيل مخرجات األنشطة المساعدة 
تم      ال يتم تنفيذ األنشط    5-39 ة المساعدة لذاتها ولكن ي

شطة       تنفيذها من أجل توفير خدمات الدعم لألن
صاحب  ي ت ة الت شطة الثانوي ية واألن األساس
األنشطة األساسية للمشروع، وتعتبر األنشطة     
المساعدة جزء متكامل من األنشطة األساسية       
ية   شطة األساس صاحب األن ي ت ة الت أو الثانوي

ساعد        شطة الم ة األن ذها     إذا آانت آاف تم تنفي ة ي
في المنشأة التي يستخدم فيها مخرجاتها، وهذا 

 -:ينتج عنه ما يلي
ال يسجل مخرجات النشاط المساعد أو يصدق        .أ 

ام    ي نظ صل ف ريح ومنف شكل ص ه ب علي
تم       ه ال ي ذا أن ع ه ة، ويتب سابات القومي الح

 .تسجيل استخدام مخرجات هذا النشاط
ل   .ب  ن قب ستهلكة م دخالت الم ة الم ل آاف تعام

ة   األن واد والعمال ل الم ساعدة مث شطة الم
خ   ت، إل ال الثاب ي رأس الم تهالك ف .. واالس

ي أو      شاط األساس ي الن دخالت ف ا م ى أنه عل
شطة  ذه األن ه ه ذي تدعم انوي ال شاط الث الن

 . المساعدة
ة       د القيم وليس من الممكن في هذه الحالة تحدي
ة        ذه القيم المضافة للنشاط المساعد حيث أن ه

صاحب ال ضافة ت شاط  الم ضافة للن ة الم قيم
 . األساسي أو الثانوي

شئتين أو     5-40 ي من تم ف اج ت ة اإلنت ت عملي إذا آان
شكل            ساعدة ب شطة الم ذ األن أآثر، فإنه يتم تنفي
شكل   شئات ب ة المن صالح آاف زي ل مرآ
شراء            ات ال ال، عملي بيل المث ى س جماعي، عل
ال   صيانة واإلدخ سابات وال ات والح والمبيع

اقي        ي أو ب سام الموجودة     على الحاسب اآلل  أق
ب    سئولية المكت ر م ي تعتب شروع والت ي الم ف
الرئيسي الموجود بشكل مستقل عن المنشئات      
شاط     التي يتم فيها إنتاج النشاط األساسي أو الن

 . الثانوي للمشروع
شكل   5-41 ساعد ب شاط م سة بن وم مؤس ت تق إذا آان

ا أن   صائيا آم ده إح ن رص و يمك ل وه آام
ات اإل ستقلة لعملي تم الحسابات الم ي ت اج الت نت

ي            وفرة، أو إذا آانت المؤسسة الت جاهزة ومت
ان مختلف           توفر النشاط المساعد قائمة في مك
وفر      ي ي شأة الت ن المن د ع ا وبعي جغرافي

ا   ذه          . الخدمات له ل في ه فمن المفضل واألمث
ا   صنف وفق ستقلة وت دة م ا وح ة اعتباره الحال
ي    شاط األساس ا للن صناعية وفق صنيفات ال للت

 اإلحصائيين بعدم بذل جهد آبير      ويوصى. لها
ذه       ستقلة له شأة م شاء من ة إلن وق الحاج أو ف
اب       ال غي ي ح ناعي ف شكل ص شطة ب األن
زم أن    ي يل بة والت ية المناس ات األساس البيان

 . تكون متوفرة
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تم     5-42 دة، ي ذه الوح راف به ال االعت ي ح وف

رج  ه مخ ى أن ساعد عل شاط الم ساب الن احت
ة مخرجات  تقاق قيم زم اش ي، ويل اءا أساس ه بن

ة رأس              ك تكلف ا في ذل اليف، بم على حجم التك
يعتبر    دة، وس ي الوح ستخدم ف ال الم الم
وقي إذا    ر س رج غي ه مخ ى أن ات عل المخرج
وقي   ر س شروع غي شروع األم م ان الم آ
ة  ة معامل ي حال العكس، وف س ب والعك
زم   ه يل وقي، فإن ر س ه غي ى أن ات عل المخرج
ي    تهالك ف ال باالس ة رأس الم تبدال تكلف اس

س المال الثابت عند تجميع التكاليف لتحديد       رأ
ات ة المخرج شاط  . قيم ات الن ل مخرج وتعام

المساعد على أنه استهالك وسيط للمنشأة التي       
تخدام   ا باس ى أنه صنيفها عل زم ت دمها، ويل تخ
ة   ات والقيم ل المخرج ب مث ر المناس المؤش

 . المضافة والتوظيف الخاص بهذه المنشئات
 
ة ال      5-43 االت المتخصصة    ومن المناسب معامل وآ

ى    ل، عل ة آك ات المرآزي دم الحكوم ي تخ الت
سبيل المثال، وآاالت االتصاالت والحاسبات      
ر      ي تعتب رة والت ون آبي دف ألن تك ي ته والت

 .منشئات مستقلة
 
شأة           5-44 حتى إذا آان النشاط المساعد ينفذ في المن

ذه   وا ه د أن تنم ن المؤآ ه م دمها، فإن ي يخ الت
ون له   ذي يك د ال شطة للح ديم  األن درة لتق ا الق
شروع  ارج الم دمات خ بيل . الخ ى س وعل

ب  تخدام الحاس ة باس دات معالج ال، وح المث
ل      دراتها داخ ور ق ن أن تط ي يمك ي والت اآلل
دأ   ارجي، وإذا ب ب الخ وافي الطل شرآة لت ال
شرآات            ه لل النشاط في توفير جزء من خدمات
تم         الخارجية، فإن الجزء المباع من الخدمات ي

ه   ى أن ه عل اتج    معاملت يس ن انوي ول شاط ث  ن
 . نشاط مساعد

 
 دور األنشطة المساعدة في نظام الحسابات القومية

سابات      5-45 ام الح ي نظ اج ف سابات إنت وفر ح ال ت
دمات  اج الخ املة عن إنت ات ش ة معلوم القومي
شاط          التي تعامل في بعض األحيان على أنها ن
ى          مساعد، حيث أنه من الصعب الحصول عل

دور       شاطات في      المعلومات الخاصة ب ذه الن ه
صعب      ن ال ال، م بيل المث ى س صاد، عل االقت
معرفة آم المخرجات التي يتم إنتاجها من قبل        
خاص  دد األش م ع ساعد، وآ شاط الم الن
ة      ي آمي ا ه شاط، وم ذا الن ي ه املين ف الع

خ  ستهلكة، إل وارد الم را  ... الم ر أم ذا يعتب وه
خطيرا وعيب بالنسبة لبعض من األغراض،        

تقنية المعلومات على العملية    مثل تحليل تأثير    
ة  ة المعالج ت عملي ة إذا آان اإلنتاجي
د      ساعدة أو عن شطة م ي أن صاالت ه واالت

شحن   ات ال ي دور عملي ث ف بعض . البح ول
ذا   ة وه سابات التابع ضاف الح د ي باب، ق األس
ين            وع مع شطة أو لن ة األن يحدث تقييمات لكاف

من األنشطة بغض النظر إذا آانت مساعدة أم        
ضافة     ال، وال  ة الم ام للقيم ار الع ر المعي يتغي

د     يط يزي تهالك الوس ات واالس ألن المخرج
ة  نفس الكمي ى  إال أنب صول عل ن الح ه يمك

صاد،   ي االقت شاط ف ة عن الن ر دق صورة أآث
وهناك المزيد من النقاشات المستفيضة حول         

 . 29الحسابات التابعة في الفصل 
 
 الصناعات . و
ة   تعرف الصناعات في نظام الحساب     5-46 ات القومي

صنيف    ي الت ه ف ة ب لوب المعرف نفس األس ب
صادية        شطة االقت الصناعي الموحد لجميع األن

 )ISIC (تضم الصناعة مجموعة من      : وهو
شاط  وع الن ي نفس ن شئات المضطلعة ف المن

ر    أو نشاطات مشابهة لها،      وعلى مستوى أآث
ة    صناعة آاف ضم ال صنيف، ت ن الت صيال م تف

دة في      المنشئات التي تقع في نفس        ة الواح الفئ
شطة   ع األن د لجمي صناعي الموح صنيف ال الت

صادية  ى   ). ISIC( االقت ستوى أعل ى م وعل
ن  دم سام التوحي ات واألق ل المجموع  يماث

صناعي     صنيف ال ي الت سام ف ذلك األق وآ
، )ISIC( الموحد لجميع األنشطة االقتصادية     

ي       سات الت ن المؤس دد م صناعة ع ضم ال وت
 . اطاتتعمل في نفس أنواع النش

 
 
 السوق والمنتجين غير السوقيين لحساب أنفسهم . 1
صطلح  5-47 ستخدم م صناعة"ال ي ى " ال را عل حك

ا     المنتجين السوقيين، حيث تضم الصناعة، آم
د   صناعي الموح صنيف ال ي الت ين ف و مب ه

صادية  شطة االقت ع األن ام ) ISIC( لجمي ونظ
ي       شئات الت ن المن دد م ة ع سابات القومي الح

وع س ن ي نف ل ف ت تعم واء أآان تج، س  المن
تج       ا من ي إليه ي تنتم سية الت دات المؤس الوح
اج     ين اإلنت رق ب ر الف وقي أم ال، ويعتب س
السوقي وغير السوقي هو بعد مختلف لإلنتاج       

صادي شاط االقت د  . والن ال، ق بيل المث ى س عل
دد    بالد ع ي بعض ال صحة ف ضم صناعة ال ت
من المنشئات بعض منها منتجين سوقين بينما       

 منتجين غير سوقين، حيث أن الفرق       اآلخرين
اج   ن اإلنت رى م واع األخ سوق واألن ين ال ب
شاط             ة الن ار مختلف من طبيع يعتمد على معي
اطع     صنيف المتق ن الت ن الممك سه، وم نف
تج  ا للمن شاط أو وفق وع الن ا لن للمؤسسات وفق
ر سوقي               تج غي تج سوقي أو من ان من سواء أآ

 . أو منتج الستخدامه الخاص به
 
 اعات والمنتجات الصن. 2
ة             5-48 ة متوازي سبقا، ال توجد عالق آما هو مبين م

ين       م ب ن ث ات وم شطة والمنتج ين األن ب
م     تج معظ ث تن ات، حي صناعات والمنتج ال
وازي،          ى الت تج واحد عل األنشطة أآثر من من
ان               تج في بعض األحي تج نفس المن بينما قد ين

 . باستخدام أساليب مختلفة لإلنتاج
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وازي      في حالة إنتاج منتجي    5-49 ن أو أآثر بشكل مت

ران        ا يعتب د فهم اجي واح شاط إنت ل ن ن قب م
شترآة" ات " منتجات م ى المنتج ة عل واألمثل

تجهم     ي ين ود الت وم والجل ي اللح شترآة ه الم
سكر     س ال سكر ودب ي، أو ال زر المواش مج
سكر، ويمكن          اجهم من قصب ال تم إنت اللذان ي
ذي   د وال شاط واح ن ن انوي م تج الث اج المن إنت

نشطة أخرى، ولكن هناك أمثلة أخرى       تنتجه أ 
سكر      س ال ل دب شترآة مث ات الم ى المنتج عل
تج   ه من ى أن صري عل شكل ح تج ب ذي ين ال

 . ثانوي لنشاط واحد معين
 
إن العالقة بين أي نشاط وتصنيف منتج يتمثل         5-50

د   صناعي الموح صنيف ال ين الت ة ب ي العالق ف
صادية  شطة االقت ع األن ) ISIC( لجمي

زي ل  صنيف المرآ ات والت ، )CPC(لمنتج
ات   زي للمنتج صنيف المرآ د الت ث يعتم حي
ة      صائص المادي ى الخ ي عل شكل أساس ب
ع     دم، وم ي تق ة الت ة الخدم ضاعة أو طبيع للب
ع    د لجمي صناعي الموح صنيف ال م أن الت العل

صادية   شطة االقت ي  ) ISIC( األن ضع ف ي
ة  ة والتقني ة اإلنتاجي دخالت العملي ه م اعتبارات

اء   المستخدمة في العملية  ضا، وأثن  اإلنتاجية أي
ان  ات، آ زي للمنتج صنيف المرآ ع الت وض
ة  صنيفه بالطريق تم ت ن وراءه أن ي دف م اله
ة بصورتها            ضاعة أو الخدم اج الب التي يتم إنت
و      ا ه ط آم د فق شاط واح ل ن ن قب ة م الطبيعي
ع  د لجمي صناعي الموح صنيف ال ي الت ع ف متب
ايير      اع مع سبب إتب صادية، وب شطة االقت األن

ى         مختلفة  لم يكن هذا األمر ممكنًا، والمثال عل
ذلك هو منتجات المشروم والذي يمكن إنتاجه        
صنيفه         شاط يمكن ت ذا الن ه وه من خالل تربيت
صناعي   صنيف ال ي الت ة ف من الزراع ض
ن    صادية، أو ع شطة االقت ع األن د لجمي الموح
ري،     شكل ب اتج ب شروم الن ع الم ق تجمي طري
د        ت بن تج تح ذا المن صنيف ه تم ت ث ي حي

ات ول  . الغاب ات ح ن المعلوم د م ولمزي
ال            دة يمكن توضيحه في مث التصنيفات الواح
صنيف       ي الت ة ف كال مختلف ة بأش اج الطاق إنت
شطة    ع األن د لجمي صناعي الموح ال
ة    ات المختلف ى التقني ادا عل صادية، اعتم االقت
ة      ستقلة متنوع شطة م ا أن تج عنه ي ين والت

لمياه لتشمل إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام ا     
تخدام    ة باس ة الكهربائي د الطاق ات تولي ومحط
ذه  ة ه اتج آاف يكون ن خ، وس ة إل ة النووي الطاق
ة      اج الطاق و إنت د وه تج واح و من شطة ه األن

 . الكهربائية
على النقيض، سيكون آل نشاط في التصنيف         5-51

صادية،        شطة االقت الصناعي الموحد لكافة األن
ينتج     ضيق، س ه ال ن تعريف ر ع ض النظ بغ

ة  ي مجموع ين ف و مب ا ه ات آم ن المنتج م
رغم    ى ال التصنيف المرآزي للمنتجات، وعل
صنيف   ل الت ي هيك ويا ف يعهم س ن تجم م

ارهم   يتم اعتب م س ن ث ات وم زي للمنتج المرآ
ات  ن المنتج د م وع واح م ن ى أنه ت . عل وآان

شاء         هناك محاولة، ببذل أقصى حد ممكن، إلن
الل       ن خ صنيفين، م ال الت ين آ ة ب عالق

ة  ل فئ صيص لك زي  تخ صنيف المرآ ي الت  ف
صناعي           ة التصنيف ال للمنتجات مرجع في فئ
تج            ي تن صادية الت شطة االقت ة األن الموحد لكاف
فيه البضاعة أو الخدمة بشكل أساسي، ونظرا       
لألسباب المبينة أعاله، لم ينتج عن هذا األمر          
ة             ل ستكون غالبي ين منتجين، ب عالقة فردية ب

د لكافة الروابط بين التصنيف الصناعي الموح
زي    صنيف المرآ صادية والت شطة االقت األن
دا              ا ع ى واحد، م للمنتجات هي روابط عدة إل
ين       روابط ب تكون ال ة س االت قليل ي ح ف
د، وإن     ى واح د إل ط عدي ي رواب ات ه المنتج
ة      ى عالق آان من الممكن إيجاز هذا الترابط إل
ط واحد فقط من               ار راب ضيقة من خالل اختي

ذا     عالقات العديد إلى واحد،      بحيث قد يسهل ه
ه ال يصف        االختيار من تحويل البيانات، ولكن

 . الرابط الحقيقي بين آال التصنيفين
 
 
 وحدات اإلنتاج المتجانس. و
ار    5-52 صاء واختي االت اإلح م مج أثر معظ تت

صائي   لوب اإلح صائية واألس دة اإلح الوح
ك           ه استخدام تل المنتهج بالغرض الذي سيتم في

ا  صائية، وفيم ائج اإلح أغراض النت ق ب يتعل
دى  إن إح ات، ف دخالت والمخرج ل الم تحلي
الطرق المثلى ستكون سيفترض أن آل وحدة        
م               اجي واحد ومن ث شاط إنت ُمنتجة تعمل في ن
دات   ة الوح ع آاف ن تجمي صناعة م تتكون ال س
ع بعضهم            اج م العاملة في نوع معين من اإلنت
ة            شاطات ثانوي ام ألي ن ر إقح . البعض من غي

دة  ذه الوح سمى ه م وت اج " باس دة اإلنت وح
 ". المتجانسة

 
سة    5-53 اج المتجان دة اإلنت ن أن وح رغم م ى ال عل

ل   ن التحلي ة م واع معين ل ألن ي األمث ر ه تعتب
دخالت  ل الم صوصا تحلي صائي، وخ اإلح

ات،  ن    إال أنوالمخرج ن الممك ون م ن يك ه ل
ن    ر م شكل مباش سابية ب ات الح ع البيان جم
دات  ق وح ي تواف شئات الت شروعات والمن الم

ذه    ا يم ه زم تقي د يل ث ق انس، حي اج المتج إلنت
ى       ات المشروعات عل البيانات بعد تحويل بيان
سة  ة أو متجان ات متنوع اس افتراض . أس

ا من خالل  م تكوينه ي ت سمى الوحدات الت وت
اإلحصاء اليدوي للبيانات التي تم تجميعها من  

 ".الوحدات التحليلية"الوآاالت باسم 
 
اج    5-54 وم بإنت تج يق ت المن ي   إذا آان شاط أساس  ن

صنيفهم     يتم ت ه س ر، فإن انوي أو أآث شاط ث ون
إلى نفس عدد وحدات اإلنتاج المتجانسة، وإذا       
آان هناك حاجة إلى جمع الحسابات اإلنتاجية       
يم،        ا لإلقل وجداول المدخالت والمخرجات وفق
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اج    دات اإلنت ة وح ضروري معامل ن ال ه م فإن
ى  ة عل اآن مختلف ي أم دة ف سة المتواج المتجان

ا  ي  أنه ل ف ان تعم ى إذا آ ستقلة حت دات م وح
س      ى نف ذلك إل ي آ ت تنتم شاط وآان س الن نف

 . الوحدة المؤسسية
 
صل  5-55 اقش الف ة 28ين دات التحليلي يم الوح  تقي

دخالت      صاء الم ياق إح ي س تخدامها ف الس
 . والمخرجات
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 حساب اإلنتاج: الفصل السادس
 

 حساب اإلنتاج  .ج 
ن  إن حساب 6-1 ة م ة لمجموع ة البداي و نقط اج ه  اإلنت

الحسابات الخاصة بالوحدات والقطاعات المؤسسية     
والتي تبين آيفية توليد الدخل وأسلوب توزيعه وفي        
استخدامه في االقتصاد، وتعرف األنشطة على أنها       
ي        ا ه ي وم اتج المحل الي الن د إجم ات لتحدي منتج
وم،  صاد، وآمفه ة باالقت دخل الخاص ستويات ال م

ة             ي ع لكاف صادي هو تجمي اج االقت عتبر حساب اإلنت
ى       ة، ويرج دة إنتاجي ل وح شابهة لك سابات الم الح
ة             ع الحسابات اإلنتاجي ا يمكن تجمي مالحظة أنه آم
لوحدة مؤسسية واحدة وآذلك الحال في القطاعات،        
فإنه يمكن تجميعها للمنشئات وآذلك الصناعات، إذ       

صنا          شاط ال عي في   تسمح هذه الخاصية بدراسة الن
داد     داول اإلم ع ج سمح بتجمي صاد وت االقت
 .واالستخدام وآذلك جداول المدخالت والمخرجات

 
ث   6-2 اج، حي ف اإلنت اج بتعري ساب اإلنت رتبط ح وي

راف      ت إش تم تح شاط ي ه ن ى أن اج عل رف اإلنت يع
ل ورأس  ستعمل العم سية ت دة مؤس سئولية وح وم
اج      دخالت إلنت دمات آم سلع والخ ال وال الم

سل  ن ال ات م ساب  مخرج ين ح دمات، ويب ع والخ
اإلنتاج مخرجات اإلنتاج والمدخالت المتنوعة التي  
ات،      ذه المخرج ى ه صول عل ا للح م إدخاله ت

 -:ولمعرفة آيف يتم هذا يلزم توضيح ثالثة مفاهيم
 
و    6-3 ا ه و م يحه ه زم توض ذي يل وم األول ال المفه

ة، حيث             تعريف اإلنتاج في نظام الحسابات القومي
ى     ذا الوصف إل شير ه ام    ي ي نظ اج ف دود اإلنت ح

ة   ة من            . الحسابات القومي واع مهم اك أن م هن ومن ث
اإلنتاج يلزم توضيحها اعتمادا على إذا آان اإلنتاج         
ون     صي أو يك تخدام الشخ ع أو االس صا للبي مخص

 . لصالح اآلخرين بتكلفة منخفضة أو بالمجان
 
ات،     6-4 يم المخرج ة تقي اني آيفي وم الث اول المفه يتن

ذي       واإلجابة على هذا    السؤال هو الدور األساسي ال
ي ُتفرض            تلعبه األشكال المتعددة من الضرائب الت
شاط        ى ن ات أو عل ى المنتج ة عل ل الحكوم ن قب م

 ).وهذا يتضمن الشرآات التابعة(اإلنتاج 
 
و آيف   6-5 ا ه اره هن زم اعتب ذي يل ث ال وم الثال والمفه

سلع والخدمات              ة ال ى قيم اج عل ة اإلنت تضيف عملي
ى ؤدي إل ي ت دخلوالت د ال ضيف .  تولي ل ت فه

مساهمات العمال ورأس المال قيمة على هذه السلع        
ي  صا ف اك نق ون هن زم أن يك دمات أم أن يل والخ
قسمة رأس المال حيث يلزم غالبا اعتبار هذا األمر         

 في الحسبان؟
 
ي     6-6 ا ف ساب م ام لح شكل الع ن ال رض م ر الغ ويعتب

تالم       تم اس ف ي ار آي و إلظه سابات ه ابع الح تت
وارد ود     الم ي بن ا ه صومات وم ي الخ ا ه ، وم

ة  وازن المتبقي و أول   . الت اج ه ساب اإلنت وألن ح
د       ه بن سابات، فإن ن الح ة م ي مجموع سابات ف الح

ة      . التوازن يظهر ألول مره فيه     شة أهمي وقد تم مناق
ذا  ي ه رى ف رة أخ ام وم شكل ع وازن ب ود الت بن
دخالت       ل م ار آ ل اعتب اص قب شكل خ ساب ب الح

 . قبحساب اإلنتاج بالتعا
 
ات      6-7 دات والقطاع اج للوح ساب اإلنت يح ح م توض ت

دول  ي الج سية ف ى 6.1المؤس وي عل ث يحت ، حي
ة          د الموازن ط بخالف بن سجيل    . ثالثة بنود فق تم ت وي

ب   ى الجان وارد عل د الم اج تحت بن مخرجات اإلنت
وقد يتم فصل هذا البند للتفريق      . األيمن من الحساب  

ات، عل ن المخرج ة م واع المختلف ين األن بيل ب ى س
ر   اج غي ات اإلنت ين مخرج زم أن تب ال، يل المث
شكل      سوقية ب اج ال ات اإلنت ن مخرج سوقية ع ال
ذه المخرجات في حساب            منفصل وفقا الستخدام ه
ب       ي الجان سجل ف ذا، وي ن ه ات إذا أمك القطاع
يط       تهالك الوس ضم  االس ذي ي ساب ال سر الح األي
ين             زم الفصل ب د يل واالستهالك في رأس المال، وق

 . البندين آذلكهذين 
 
ة       6-8 اج قيم ساب اإلنت ي ح وازن ف د الت ر بن وتعتب

الي أو    شكله اإلجم واء ب سابه س ن ح ضافة، ويمك م
تهالك أو رأس      صم االس د خ ل أو بع صافي قب ال

 . المال الثابت
 

ة   . أ ي قيم ة ه ضافة اإلجمالي ة الم ر القيم وتعتب
 المخرجات أقل من االستهالك الوسيط 

ي ق   . ب ضافة ه ة الم افي قيم ر ص سمة وتعتب
تهالك       ن االس ال م يم آ ن ق ل م ات أق المخرج

 . الوسيط واالستهالك في رأس المال الثابت
 
ساب    6-9 و ح ضافة ه ة الم ن القيم دف م ث أن اله وحي

ة،   ة اإلنتاجي ا بموجب العملي م تكوينه ي ت ة الت القيم
ث أن     صافي، حي كلها ال ي ش سابها ف زم ح ث يل حي
ة         ر هو تكلف ال  الثابت يعتب االستهالك في رأس الم
اإلنتاج، على الرغم من أن أمر حساب االستهالك           
شكل            ها ب في رأس المال الثابت مسألة يصعب قياس
ي         يم واف ل تقي ن عم ن الممك ون م ن يك ي ول عمل
صافية،     ضافة ال ة الم ة القيم م معرف ن ث ا وم لقيمته
ق   ا يتعل راءات فيم اذ بعض اإلج زم اتخ م يل ن ث وم
الي أو    شكلها اإلجم واء ب ضافة س ة الم بالقيم

ود      ال ام لبن وفر أحك رورة ت ذا ض ع ه صافي، ويتب
تم              ة لي د حسابات نظام الحسابات القومي التوازن بع
ي     الي ف صافي واإلجم تهالك ال ن االس ال م يم آ تقي

 . رأس المال الثابت
 
 مفهوم اإلنتاج  .د 

 اإلنتاج بوصفه نشاطًا اقتصاديًا 
 
ستخدم           6-10 يمكن تعريف بمعنى عام على أنه نشاط ما ي

دخال   شروع م ه الم تم   في ات، ويه اج مخرج ت إلنت
شاط            شكل أساسي بالن اج ب صادي لإلنت التحليل االقت
ا أو   ن توفيره ة يمك ات عيني تج مخرج ذي ين ال
ان   رى، إال إذا آ سية أخ دات مؤس سليمها لوح ت
دات      ى وح سليمها إل ن ت ة يمك ات اإلنتاجي المخرج
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ة      أخرى سواء أآانت هذه الوحدات فردية أو مجتمع
اج      حيث ال يوجد تقسيم لعما     لة أو تخصص في اإلنت

ان     اك نوع ة، وهن ة التجاري ن العملي اح م أو أرب
دمات،  سلع والخ ا ال ات وهم ن المخرج يا م أساس
ن أجل أن  صهما م ضروري فحص خصائ ن ال وم
ي   شاطات الت ى توصيف الن درة عل اك مق ون هن يك
اقي        ن ب صادية ع ة االقت ن الناحي ه م ر إنتاجي تعتب

شك     . األنشطة ع   وتوصف السلع والخدمات ب ل مجتم
 .على أنها منتجات

 
ل    6-11 تم عم ا ي ادرا م ة، ن سابات القومي ام الح ي نظ وف

ضرورة   د ال دمات إال عن سلع والخ ين ال ق ب تفري
ين مجموعة          ط ب تم عمل رب القصوى ولكن عندما ي
تم        ات ي ن المنتج م أي م زم تفه ات يل ن البيان م
ه                 ى أن ا يعامل عل ا سلع وأي منه ى أنه معاملتها عل

 . خدمات
 
ى         وُتصنف مج  6-12 صنيعية عل صناعات الت موعة من ال

ل        ي مث ال ف و الح ا ه ناعية آم صنيفات ص ا ت أنه
شطة      ع األن د لجمي صناعي الموح صنيف ال الت

صادية  د    )ISIC( االقت ن أن العدي رغم م ى ال ، عل
بيل    ى س دمات، عل وفر خ صناعات ي ذه ال ن ه م
ات   صنعي محرآ ن م ض م وم بع د يق ال، يق المث

ائرات    ات الط صنيع محرآ ائرات بت ذلك الط  وآ
سلع           ر ال ة، وتعتب إصالح وصيانة المحرآات العامل
ل         ن أج رى م دات أخ ى وح وزع عل ل ت ي تنق الت
ل    ذا العم إن ه ا، ف ر ملكيته دم تغيي ع ع ا م معالجته
ناعة         ل ص ن قب تم م ان ت ى إذا آ ة حت ر خدم يعتب

صنيعية ى . ت ات عل صنيف العملي ة ت ع حقيق وال تمن
يف أنها خدمة من آون تصنيع المصنع داخل التصن       

 . الصناعي
 
ة     6-13 صناعات المنتج ض ال تج بع د تن ل، ق وبالمث

صائص      ن خ د م ا العدي ات له دمات منتج للخ
ذه            ال، توصف منتجات ه البضائع، على سبيل المث
ات      ة بالمنتج سابات القومي ام الح ي نظ صناعة ف ال

 القائمة على المعرفة
 
دمات  6.14 6-14 لع وخ ي س ات ه ك  ( المنتج ي ذل ا ف بم

ى ال  ة عل ات القائم ةالمنتج ة  ) معرف ن عملي تج م تن
 . اإلنتاج

 

 السلع 
اءا             6-15 ة منتجه بن تعرف السلع على أنها أغراض مادي

ه        وق ملكي د حق ه توج ا وعلي ة إليه ون حاج إذا يك
عليها ومن ثم يمكن نقل ملكيتها إلى وحدة مؤسسية          
سوق،      ي ال ة ف ي معامل ضلوع ف ب ال رى بموج أخ
ات أو       ي احتياج ا تلب ا آونه ب عليه أتي الطل وت

ب  شية مطال ر المعي ستخدم  األس ع أو ت  أو المجتم
اج           ا إنت إلنتاج سلع أو خدمات أخرى، وتعتبر عمليت
ث ال     ا، حي صلتان تمام ان منف سلع عمليت ادل ال وتب
ا يمكن شراء سلع         سلع بينم يمكن مقايضة بعض ال
ة       صل عملي ن ف رات، ويمك دة م ا ع رى وبيعه أخ
إنتاج سلعة ما عن عمليات البيع أو إعادة البيع التي          

 . تليها
 

 الخدمات 
 
ي      6-16 شطة الت دمات باألن اج الخ د إنت زم أن يقي يل

ل وحدة واحدة           ذها من قب ي يمكن تنفي باألنشطة الت
ناعات  ور ص ن تتط رى، وإال ل دة أخ صالح وح ل
دمات     ذه الخ واق له اك أس ون هن ن يك دمات ول الخ
ة      اج خدم دة بإنت وم وح ن أن تق ن الممك ذلك، وم آ

 هذا النوع من    الستهالآها الخاص شريطة أن يكون    
 . النشاط مثل التي قد تقوم به وحدة أخرى

 
و الخدمات هي نتيجة لنشاط إنتاجي يغير ظروف           6-17

ادل   ة تب سهل عملي تهالآية أو ي دات االس الوح
ة،  ول المالي دمات أو األص ذه الخ ف ه د توص وق

دمات      ة أو خ ر تأثيري دمات تغيي ا خ دمات بأنه الخ
دمات الت    ر خ والي، وتعتب ى الت شية عل ر هام غيي

ر             ا إلحداث تغيي تم إنتاجه التأثيرية هي مخرجات ي
أو تضمن تغيير في ظروف الوحدات االستهالآية          
ب      ى طل اءا عل شطة بن ي األن ه منتج ينتهج
ة    أثير التغيري دمات الت ر خ ستهلكين، وال تعتب الم
ات خاصة            ا ملكي آيانات مستقلة بمعني أن يكون له

شكل منفصل           من   بها، حيث ال يمكن االتجار فيها ب
ا               تم توفيره اج ي تم استكمال اإلنت ا أن ي موفرها، وم

 . معها إلى العميل
 
تج   6-18 ا المن ضطلع به ي ي دمات الت كال الخ وع أش وتتن

ضمن      وع يت ذه التن ستهلك وه ب الم ى طل اءا عل بن
 -:األشكال التالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  االستخدام -حساب اإلنتاج  : 6.1الجدول 
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 3604 3604        المخرجات 
ات   مخرج

 السوق 
       3077 3077 

ات  المخرج
النهائية  لصالح   
تخدام  االس

 الشخصي 

       147 147 

ر   رج غي مخ
 سوقي

       380 380 

تهالك  االس
 الوسيط 

1477 52 222 115 17 1883   1883 

ى  ضرائب عل ال
 المنتجات 

       141 141 

شرآات  ال
ى  ة عل التابع

 المنتجات 

       -8 -8 

ة  الي القيم إجم
ضافة   –الم

اتج   الي الن إجم
 المحلي

1331 94 126 155 15 1854   1854 

تهالك رأس  اس
 المال الثابت 

157 12 27 23 3 222   222 

ة   افي القيم ص
ضافة  / الم

اتج   افي الن ص
 المحلي

1174 82 99 132 12 1632   1632 

 
 

تج                .أ  ل، حيث يعمل الُمن ة سلع العمي التغير في حال
ي   سلع الت ى ال ن  عل ك ع ستهلك وذل ا الم يملكه

ل أو التنظيف أو اإلصالح أو أي أمر              طريق النق
 . بخالف تحويلها

راد  .ب  سمية لألف ة الج ي الحال ر ف تج : التغي وم المن يق
م             وفر له م وي ة له بنقل األشخاص مع توفير اإلقام
وم بتحسين      آذلك العالجات الطبية والجراحية ويق

 ...مظهرهم، إلخ
ة    .ج  ة العقلي ي الحال ر ف رادالتغي تج  :  لألف وفر المن ي

ه والخدمات          التعليم والمعلومات والنصح والترفي
 .المشابهة بشكل مباشر لهذه األفراد

 
بيل               6-19 ى س م، عل ر مؤقت أو دائ ويمكن أن يكون التغي

ة في             ة أو التعليمي المثال، قد تتسبب الخدمات الطبي
ة   ل نتيج ة العمي ي حال ستمر ف ر م داث تغي إح

على مر السنين، وعلى    لالستفادة التي حصل عليها     
ث        دم، حي رة ق اراة آ ضور مب ر، ح ب األخ الجان
م      د يحك ا، ق ل، وعموم صيرة األج ة ق ر تجرب تعتب
دم             ي تق ل الخدمات الت على التغير بأنه تحسينات مث
ذه         ون ه ا تك ادة م ل ، وع ب العمي ى طل اءا عل بن

التحسينات أشياء غير مادية تتجسد في األشخاص           
ة  ذه الخدم ستهلكين له ن الم ي ال م سلعة وه أو ال

ي     ت تنتم س الوق ي نف ستقلة وف ات م ر آيان تعتب
تج ي  . للمن سينات ف ذه التح صر ه ن ح وال يمك

ا            المخزونات ى أنه ا عل تج أو معاملته ل المن   من قب
 . مستقلة من حيث اإلنتاج

 
ى      6-20 اج إل ن اإلنت دة م ة واح دم عملي ن أن تق ويمك

س    ي نف دات ف خاص، أو الوح ن األش ة م مجموع
ى س   . الوقت ل مجموعة         عل د يمكن نق ال، ق بيل المث

ا والتي تنتمي              ة مع سلع مجتمع من األشخاص أو ال
فينة          لوحدات مؤسسية مختلفة على متن طائرة أو س
ديم            أو قطار أو أي مرآبة أخرى واحدة، ويمكن تق
خاص   ن األش ة م ه لمجموع شرح أو الترفي ال
تعراض  رة أو اس صل أو محاض ي ف ضور ف بالح

د دم  . واح م الخ دم معظ ع  وتق ة للمجتم ات الجماعي
ال،            بيل المث ى س آكل أو لمجموعات آبيرة منه، عل

 . عملية تطبيق القانون النظام والدفاع
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دى    6-21 وم إح دما تق شية عن دمات الهام أتي الخ وت
سلع           ة ال الوحدات المؤسسية بتسهيل التغير في ملكي
ة وبعض الخدمات            ى المعرف ة عل والمنتجات القائم

دا   ين وح ة ب ول المالي دم  أو األص سية، وتق ت مؤس
ار    ة وتج ار التجزئ ل تج ن قب شية م دمات الهام الخ
سات      ن المؤس د م ل العدي ن قب ذلك م ة وآ الجمل

ة دمات ذات   . المالي شية خ دمات الهام ل الخ وتمث
ستقلة يمكن أن       ات م تأثير تغييري وهي ليست آيان
ى    ا عل ن معاملته ة، وال يمك وق ملكي ا حق ون له يك

ة ستقلة من الناحي ات م ا آيان ا أن أنه ة، وم  اإلنتاجي
ذه     وفير ه زم ت اج إال ويل ة اإلنت ستكمل عملي ت

 . الخدمات للمستهلكين
 
 

 المنتجات القائمة على المعرفة 
ات  6-22 ق بعملي ة تتعل ى المعرف ة عل إن المنتجات القائم

ات      شر المعلوم يل أو ن زين أو توص ع أو تخ توزي
دة    ه الوح ن خالل ن م شكل يمك ه ب صح والترفي والن

ن ا  ستهلكة م ددة   الم رات متع ة م ول للمعرف . لوص
ك      ي تل ات ه تج المنتج ي تن صناعات الت ر ال وتعتب
ع  يل وتوزي زين وتوص وفير وتخ وم بت ي تق الت
ذه      ع وه شكل واس ه ب صح والترفي ات والن المعلوم
اج المعلومات المتخصصة أو          الخدمات تتضمن إنت
رامج   ارير وب شارات والتق ار واالست ة واألخب العام

خ     الحاسب اآللي واألفالم   ..  والموسيقى وغيرها ، إل
وق          صناعات، بموجب حق ويمكن لمخرجات هذه ال

سواء (الملكية لها، أن يتم تخزينها على شكل مادي         
ة      ا    ) على أوراق أو وسائط إلكتروني ويمكن معاملته

ن     د م ا العدي ث أن له ة، حي سلع العادي ل ال مث
م   ن ث ة وم سلع العادي ا ال ع به ي تتمت الخصائص الت

وق ملكية مكتسبة بموجب تملكها     يمكن أن يكون حق   
رات،     ن الم د م ا العدي وق ملكيته ر حق ن تغيي ويمك

سلع أو الخدمات،             ع خصائص ال وسواء آانت تتمت
شائعة        سمة ال م ال ك أه ات تمتل ذه المنتج إن ه ف
دة       ل وح ن قب ا م ن إنتاجه ه يمك ي أن ية وه األساس
م يمكن عمل             واحدة وتوفيرها لوحدة أخرى ومن ث

 .  للسوقتقسيم للعمال وظهور
 
 حدود اإلنتاج . 2
دمات    6-23 سلع والخ ة لل صائص العام افتراض أن الخ ب

ن   ه يمك م فإن ن ث ات، وم ا مخرج ة تجعله المنتج
تعريف اإلنتاج، وقد تم تبيين التعريف العام لإلنتاج        
د وهو التعريف              ك تعريف مقي مسبقا، وتبعه بعد ذل
ك   د ذل ة، وبع سابات القومي ام الح ي نظ ستخدم ف الم

ه         هناك بعض ا   اج حيث أن لنقاشات حول حدود اإلنت
شطة       ى أن شية   يؤثر عل ر     األسر المعي شطة غي  واألن

 . المقيدة
 

 حدود اإلنتاج العام 
شاط    6-24 ه ن ى أن صادي عل اج االقت ف اإلنت ن تعري يمك

دة مؤسسية  سئولية وح ذه تحت إشراف وم تم تنفي ي
دمات   سلع والخ ال وال ة ورأس الم ستخدم العمال ت

سلع   ن ال ات م اج مخرج دماتإلنت زم أن . والخ ويل
ن   سئولة ع ون م سية تك دة مؤس اك وح ون هن يك
ات    ة أو منتج لع منتج ك أي س اج وتمتل ة اإلنت عملي
دفع أو   ة بال ون مخول ة أو تك ى المعرف ة عل القائم
ة أو   أثير التغيري دمات الت ر خ ر نظي ل أخ مقاب

وال تعتبر السلع الناتجة     . الخدمات الهامشية المقدمة  
شري أو    عن عملية تتم طبيعيا م   دخل ب ر أي ت ن غي

بيل              ى س صادية، عل ة االقت ا من الناحي توجيها إنتاج
المثال، نمو غير مدار لألسماك في المياه الدولية ال         
ماك        ة األس ة زراع د عملي ا تع ا، بينم ر إنتاج يعتب

 . إنتاجًا

  الموارد  –حساب اإلنتاج  : 6.1الجدول 
 الموارد
شرآات   وبنود التوازنالمعامالت ال

 غير المالية 
شرآات  ال

 المالية 
اع  قط
ة  الحكوم

 العام 

قطاع األسر   
 المعيشة

ة  ر الهادف سات غي المؤس
دم  ي تخ ربح الت ر لل األس

  المعيشية

الي  إجم
 االقتصاد

ة  بقي
  العالم

سلع  ال
 والخدمات 

المجموع 

 3604   3604 32 270 348 146 2808 المخرجات 

 3077   3077 0 123 0 146 2808 مخرجات السوق 
 147   147 0 147 0 0 0 المخرجات النهائية  لصالح االستخدام الشخصي 

 380   380 32  348   مخرج غير سوقي

 1883 1883        االستهالك الوسيط 
 141   141      الضرائب على المنتجات 

 8-   8-      الشرآات التابعة على المنتجات 

 
ة          6-25 ات اإلنتاجي ز العملي ة تميي وعلى الرغم من إمكاني

يس من     إال أن  التي تنتج السلع من غير صعوبة،         ه ل
شاطات    اج عن الن ز خدمات اإلنت ا تميي سهل دائم ال

داً   ا ومفي ا مهم ون آالهم د يك ي ق رى والت . األخ
ة             ة من وجه ر إنتاجي وتشمل النشاطات التي ال تعتب

صادي   ية    النظر االقت شرية األساس شطة الب ة هي األن
دث   وم والتح شرب والن ام وال اول الطع ل تن مث

خ    ية إل ارين الرياض ة التم ن  ,, وممارس ث م حي

المستحيل أن يقوم شخص ما بتوظيف شخص أخر         
دفع    ى ال ه، حت دال عن شطة ب ذه األن وم به أن يق ب
دال        ارين الرياضية ب وم بعمل التم لشخص أخر ليق

با، وعل       ر      عنه ال يعتبر مناس ى الجانب األخر، تعتب
ام       ات الطع ضير وجب سيل وتح ل الغ شطة مث أن
شطة      سن أن ار ال ال والمرضى وآب ة األطف ورعاي
دخل      م ت ن ث رى، وم دات أخ ا وح ن أن توفره يمك
ن       د م ف العدي ام، وتوظ اج الع دود اإلنت من ح ض
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شية ر المعي ذه  األس وفير ه ي لت ل داخل اقم عم  ط
 .األنشطة لآلخرين

 
 م الحسابات القومية حدود اإلنتاج في نظا

ي  6-26 اج ف دود اإلنت ى ح ود عل ن القي ة م د مجموع توج
ي          شطة الت نظام الحسابات القومية حيث تستثنى األن

ا  شية تؤديه ر المعي دمات  األس وفر خ ي ت  والت
ام     ي نظ اج ف وم اإلنت ن مفه سهم م تخدامها بأنف الس
ي شرحها،              ي يل ا ألسباب الت الحسابات القومية وفق

دمات شمل الخ ذا ال ي ل وه اقم العم ا ط ي يوفره  الت
ذا،              ب، وخالف ه ى روات ذي يحصل عل الداخلي ال
ة  ام الحسابات القومي ي نظ اج ف ر تعريف اإلنت يعتب

 . أآثر شمولية من التعريف في الفقرة السابقة
 

ة           6-27 ام الحسابات القومي يتضمن حدود اإلنتاج في نظ
 -:األنشطة التالية

تم توفير           .أ  سلع والخدمات والتي ي ا  إنتاج آافة ال ه
يتم  ة أو س داتهم اإلنتاجي ر وح دات غي ى وح إل
سلع           ذا يتضمن ال توفيرها إلى هذه الوحدات، وه
ل          ة مث ة اإلنتاجي والخدمات المستخدمة في العملي

 هذه السلع والخدمات، 
ي      .ب  دمات والت سلع والخ ة ال اص لكاف اج الخ اإلنت

ائي           ا يخص االستهالك النه تحتفظ بمنتجيهم فيم
 .مال اإلجماليلحسابهم أو تكوين رأس ال

ة  .ج  ى المعرف ة عل اج الخاص للمنتجات القائم اإلنت
ائي من             ه لالستخدام النه ه منتجي والتي يحتفظ ب
ن     ستثنى م ن ي ال ولك وين رأس الم بلهم أو تك ق

وم    ي تق ات الت ذا المنتج شية ه ر المعي  األس
 .بإنتاجها الستخدامهم الشخصي

دمات    .د  صي لخ ساب الشخ اج الح ر إنت األس
 المستهلكين المالكين من خالل المعيشية

الل   .ه  ن خ ة والشخصية م دمات الداخلي اج الخ  إنت
ون   ذين يتقاض ي ال ل داخل اقم عم ف لط التوظي

 .رواتب
 

 األسر المعيشيةالحد اإلنتاجي داخل 
تخدام   صالح اس ة ل دمات المنتج ة الخ تم آاف ر ت األس

 .المعيشية
  

ضاء  6-28 ل أع ن قب اج م دمات اإلنت م خ ستثنى معظ ت
شية ر المعي صالاألس ن  ل ائي م تهالآهم النه ح اس

ذا              ة، وه اس في نظام الحسابات القومي اإلنتاج المق
ستثنى            اذا ي يستحق مزيد من الشرح الموجز عن لم
د          هذا النشاط في نظام الحسابات القومية، ومن المفي
تم    ى ال ي دمات حت ذه الخ إدراج ه دء ب تم الب أن ي

ضاء     طة أع تج بواس تج ين سجيل أي من ر ت األس
 .األسر المعيشيةستهالآها في نفس  ويتم االمعيشية

 
سكنها            .أ  ي ي ساآن الت زيين، وصيانة الم تنظيف، وت

شية  ر المعي الحات   األس ضمن اإلص ذا يت  وه
ا      ي يقطنه ازل الت ن المن ي أي م صغيرة ف ال

 . المستأجرين مثل المالك

ر      .ب  رة لألس لع المعم الح س يانة وإص ف وص تنظي
ك      ي ذل ا ف رى، بم دمات األخ شية أو الخ المعي

 .األسر المعيشيةت المستخدمة ألغراض السيارا
 إعداد وتقديم الوجبات  .ج 
 عناية وتدريب وتعليم األطفال .د 
 العناية بالمرضى والعجزة وآبار السن  .ه 
  أو سلعهم األسر المعيشيةنقل أعضاء  .و 

 
دول      6-29 ض ال ي بع ة ف ن العمال ر م دد آبي رس ع يك

ة      ر عملي دمات، وتعتب ذه الخ ديم ه اج وتق إلنت
دما  ذه الخ تهالآهم له ي   اس دا ف ة ج ساهمة هام ت م

سابات     دم الح م تخ ن ث صادية، وم ة االقت الرفاهي
ة       راض التحليلي ن األغ رة م ة آبي ة مجموع القومي
ى      سهولة أو حت ا ب ن تجميعه سياسية وال يمك وال
دار     ن مق رات ع ي مؤش ي، لتعط شكل أساس ب

صادية ة االقت دم . الرفاهي ويمكن تلخيص أسباب ع
ر المدفوعة أ     و الشخصية  احتساب قيم الخدمات غي

التي تنتج وتستهلك داخل األسرة المعيشية لألسباب       
 -:التالية

 
ام  6-30 اع نظ ة امتن ل التالي ة العوام سر مجموع ويف

ات  يم المخرج ال ق ن إدخ ة م سابات القومي الح
والدخل والمصاريف التي تصاحب عمليات اإلنتاج      

شية  واالستهالك للخدمات داخل نظام       األسر المعي
وعي زل الن ي هي الع شطة والت ذه األن تقالل ه  واس

صادي           ي اقت يم حقيق عن األسواق، صعوبة عمل تقي
د         ي ق سلبي الت أثير ال ات والت ذه المنتج يم ه ن ق ع
سياسية          تسببه في الحسابات التي تخدم األغراض ال
ي    وازن ف الل الت ى إخ الوة عل واق ع ل األس وتحلي

 .األسواق
 

شية   وهناك عواقب من استثناء خدمات       6-31  األسر المعي
 اإلنتاجي هذه العواقب تتمثل في قوة العمل        من الحد 

ة العمل        . وإحصائيات التوظيف  حيث تعرف منظم
راد    أنهم أف صاديا ب طين اقت راد الناش ة األف الدولي
يشتغلون في العملية اإلنتاجية المحسوبين في الحد          
د       د الح ة، وإذا امت سابات القومي ام الح اج لنظ اإلنت

دمات المقدم  اج الخ شمل إنت اجي لي ر اإلنت ة لألس
ار          يتم اعتب الي س المعيشية لحساباتهم الخاصة، فبالت
ن           صادي ول آافة األفراد البالغين هم زوي نشاط اقت

ومن الجانب العملي، من  . تكون هناك مشكلة بطالة 
الضروري العودة إلى حد اإلنتاج الحقيقي القائم في        
صاء  ى إح صول عل ة للح سابات القومي ام الح نظ

 . سليم عن البطالة
 
 اج السلع للحساب الشخصي إنت

ة      6-32 دمات المنتج ة الخ ن أن آاف رغم م ى ال وعل
اج          األسر المعيشية الستهالك   دخل في حد اإلنت  ال ت

ة،    سابات القومي ام الح ا لنظ د  إال أنوفق ن المفي ه م
شاطات   ن ن واع م ة بعض أن ادات حول معامل إرش

شية ر المعي ي بعض  األس ة ف ر مهم د تعتب ي ق  والت
ضم   ة، وتت دول النامي ة   ال سابات القومي ام الح ن نظ

دخل  اجي، وت دود اإلنت ي الح سلع ف ة ال اج آاف إنت
ا   ي تنتجه ة الت اج التالي واع اإلنت شيةأن ر المعي  األس
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ن    ائي م تخدام النه صة لالس ت مخص واء أآان س
 .  أم الاألسر المعيشية

 
ي         .أ  إنتاج المنتجات الزراعية وعمليات التخزين الت

ار أو     تلي اإلنتاج، وهذه العملية تتضمن ج      مع الثم
ات       ر زراعة والغاب و من غي ي تنم المحاصيل الت
ات         ة وعملي وقطع األشجار وجمع األخشاب للتدفئ

 . الصيد البري وصيد األسماك
ح           .ب  دين المل ل تع ية مث آذلك إنتاج المنتجات األساس

 وتقطيع الحث، إلخ ،،،،
وب   .ج  اج الحب ل إنت ة، مث ات الزراعي صنيع المنتج ت

اج ال    درس، وإنت ق ال ن طري ق  ع ن طري دقيق ع
اج             د، وإنت اج الجل ود إلنت غ الجل طحن الغالل، ودب
ظ      ماك، وحف وم واألس ن اللح ات م ظ المنتج وحف
خ،،،،      ا، إل ا، وتعبئته ق تجفيفه ن طري ه ع الفواآ
اج          وإنتاج منتجات األلبان مثل الزبد والجبن، وإنت

  والسجاد، إلخالسالل
صنيع           .د  ة المالبس وت ل حياآ واألنشطة األخرى مث

س  صنيع المالب ة وت صنيع األحذي ا، وت وحكايته
سلع      ي وال ناعة األوان ة وص ات الفخاري المنتج

 ....المعمرة وتصنيع األثاث، إلخ
اج سلعي في             .ه  شاط إنت ويعتبر عملية توفير المياه ن

وفير             ة ت ر عملي شكل أساسي، يعتب هذا السياق، وب
يل      نفط وتوص تخراج ال شاط اس شابهة لن اه م المي

 .عبر األنابيب
ة   وليس من ال   .و  املة آاف ممكن وضع قائمة آاملة وش

ة  ة الممكن شطة اإلنتاجي سابقة إال أناألن ة ال  القائم
ة  ت آمي شائعة، وإذا آان واع ال م األن ضم معظ ت

شية   البضاعة المنتجة في نظام      ر   األسر المعي  تعتب
ستهلكها   ي ت ة الت ة اإلجمالي سبة للكمي ة بالن مهم
سجيلها        زم ت ه يل ضاعة فإن ذه الب ن ه بالد م ال

ة     واعت بارها، وإال لن يكون من الضروري محاول
 .تقييم هذه السلع بشكل عملي

ل     .ز  دمات داخ صي للخ ساب الشخ اج الح ر إنت يعتب
شية دود األسر المعي أثير مح ه ت شاط شخصي ل  ن

اج           رار إنت زم أن يكون ق صاد، ويل على باقي االقت
اع   دمات لقط شية خ ر المعي وري  األس رار ف  ق

يس  ذا ل ذه الخدمات، وه ع الستهالك ه صحيح م
سلع ت   . ال ال، إذا آان بيل المث ى س ر عل األس

ن يكون          المعيشية ة، فل  تضطلع بإنتاج سلع زراعي
الهدف من وراء هذا اإلنتاج هو استهالآه بالكامل       

وما أن تتم عملية حصد     . من قبل األسرة المعيشية   
ة  شأن الكمي رارهم ب ذ المنتجين ق المحصول، يتخ

ة ال ي الكمي ا ه ستهلكونها وم ي سي يتم الت ي س ت
الي    اج الت ستقبلي أو اإلنت تهالك الم ا لالس تخزينه
ع أو        ا للبي يتم طرحه ي س ة الت ي الكمي ا ه وم
ه    رغم أن ى ال ل، عل سوق، وبالفع ي ال ضة ف المقاي
ساب    اج للح لع اإلنت ى س ارة إل ادة اإلش ن الع م

اج        إال أن الخاص،   ه ال يمكن تحديد وقت جني اإلنت
يتم اس          ي س تهالآها من   إلى تحديد آمية اإلنتاج الت

اتج  ر ن ال، إذا تغي بيل المث ى س تج، عل ل المن قب
ع،       ن المتوق ر م ون أآث ي ليك صول الزراع المح
فمن المقرر أن تقوم األسرة المعيشية بطرح آمية        
سبقا        وى م ت تن ى إذا آان سوق حت ي ال ه ف من

وع من          استهالك هذا المحصول بالكامل، وهذا الن
و أن دمات وه ع الخ وافر م ة ال يت رر االحتمالي  تق

 . إذا ما آنت  ستقدمها للبيع أم ال
 

ن      6-33 املة ع ة وش ة آامل داد قائم ن إع ن الممك يس م ل
ة    ة الممكن شطة اإلنتاجي سابقة  إال أناألن ة ال  القائم

ة،         تضم معظم األنواع الشائعة من األنشطة اإلنتاجي
شية   رة المعي اجي لألس شاط اإلنت م الن ان حج وإذا آ

ي          ة الت ة   يعتبر جزءا آبيرا من الكمي ستهلكها الدول ت
ذا ال يكون            فإنه يلزم تسجيل هذه الكمية، وخالف ه

 .حتى من المهم محاولة تقييم هذه الكمية
 

 .خدمات مالكي المساآن المقيمين بها
دمات    6-34 اج الخ ضمين إنت تم ت شية ي ر المعي  األس

ين    ل المقيم ن قب اص م ائي الخ تهالك النه لالس
ساب  ام الح ي نظ اجي ف د اإلنت الكين داخل الح ات الم

ذ        ي تنفي تثناءا ف ل اس ت تمث ى إذا آان ة، حت القومي
وع         إنتاج خدمات الحسابات الخاصة، ويمكن أن تتن
ا              ي يقطنه ساآن الت ى الم ساآن المؤجرة إل نسب الم
مالكيها تنوعا آبيرا بين البالد واألقاليم الموجدة في        
بلد واحد حتى على فترات قصيرة من الوقت داخل        

د،  يم الواح د أو اإلقل ال البل ي ح را ف د يحدث تغي وق
ة       ة الزمني دولي والعالق اج ال ين اإلنت ة ب المقارن
ساب  تم احت م ي ة إذا ل دمات المنزلي تهالك والخ لالس
دول            قيمة خدمات المنازل لحسابهم، و في بعض ال
دخل           تحسب الضرائب على القيمة المحسوبة من ال

 . المتولد عن هذا اإلنتاج
 

صية    ة والشخ دمات الداخلي اج الخ اقم   إنت ل ط ن قب م
 عمل يحصل على رواتب

 
ذي يتلقى رواتب                6-35 داخلي ال اقم العمل ال أن ط علما ب

دخل في حدود              ي ال ت ينتج العديد من الخدمات والت
م       ا ق ة إذا م سابات القومي ام الح ي نظ اج ف اإلنت

بيل      األسر المعيشية بتنفيذها أفراد    ى س ، ويعتبر، عل
 المثال، جلب أحد األشخاص للمنزل سواء للتنظيف      

سوقي            شاط ال شبه الن أو للطهي أو لرعاية األطفال ي
س أو       سيل المالب ل غ ى مح سك إل ذ مالب أن تأخ آ
الذهاب إلى المطعم أو الدفع لجليسة األطفال لتعتني        
ل      ه، تعام ارف علي و متع ا ه سب م ال، وح باألطف
ا              ى أنه داخلي عل اقم العمل ال الرواتب التي تدفع لط

واد     ل الم ا تعام رج، بينم ة الُمخ م  قيم ي ت الت
صاريف        ا م ى أنه ل عل ذ العم ي تنفي تخدامها ف اس
ه من       شية حيث أن ا األسرة المعي استهالآية تتحمله
اقم   ستهلكه ط ذي ي ا ال د م ق تحدي صعب التفري ال
رة    راد األس ستهلكه أف ذي ي ك ال داخلي وتل ل ال العم
راد      دفوعات وال أف ل الم ه ال تعام شية، وعلي المعي

دفوعا    ا م ى أنه شية عل رة المعي ر األس ت نظي
ر          دفوعات هو نظي ك الم الخدمات حتى إذا آانت تل
ذا          ى ه الجهد المبذول في العمل اليومي، والمثال عل

 . هو مصروف اليد الذي يدفع إلى األطفال
 
 

 " افعلها بنفسك"التزيين والصيانة واإلصالح 
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رة      6-36 سلع المعم صيانة لل الحات وال ر اإلص تعتب

راد  ا أف وم به ي يق ساآن الت ر الوالم شيةاألس  معي
ن        صي م ساب الشخ اج للح ا إنت ى أنه سهم عل بأنف
ام    ي نظ اج ف دود اإلنت ن ح ستثنى م دمات وت الخ
م شرائها            ي ت واد الت ة، وتعامل الم الحسابات القومي
صاريف    ي م ال ه ذه األعم ام ه ل إتم ن أج م

 .االستخدام النهائي
 

شطة     6-37 سك   "تشمل أن ا بنف ال      " افعله ساآن أعم في الم
ال صيانة واإلص زيين وال ذا الت صغيرة وه حات ال

ا    وم به ي يق ات والت ضمن اإلصالحات والترآيب يت
ى     ا، عل الكين، بينم ستأجرين والم ن الم ل م آ
ل  ة مث ر جوهري ر اإلصالحات األآث يض، تعتب النق
ي  سقف، والت الح ال وائط أو أص صق الح ادة ل إع
تهالك   دخالت اس ر م ذها، تعتب اول بتنفي زم  المق يلت

اج خدمات ال         ا    وسيط أساسية ضمن إنت ازل، بينم من
ل               وع من اإلصالحات من قب ذا الن ة ه تعتبر إنتاجي
شاط  ا ن سكن، أنه ن يقطن الم و م ان ه ك إذا آ المال

ة   دمات المنزلي تج الخ فه من ك بوص انوي للمال . ث
بعض ومن           ويمكن دمج آال النشاطين مع بعضها ال
ة         ثم، وبشكل عملي، تصبح مشتريات المواد الالزم

ق     لعمليات اإلصالح بمثابة مصرو     فات وسيطة تنف
د     . في إنتاج خدمات اإلسكان    ات التجدي وتعتبر عملي

ت   ال الثاب رأس الم وين ل ساآن تك د للم والتمدي
 . وتسجل بشكل منفصل

 
 استخدام السلع االستهالآية 

 
سلع في         6-38 شية   ال تعامل استخدام ال ة   األسر المعي  لتلبي

ى          شرية المباشرة عل االحتياجات والضروريات الب
ذ  اج، وه ا إنت واد أو  أنه ى الم ط عل ق فق ا ال يطب

ة أو     شطات الترفي رائها للن تم ش ي ي دات الت المع
ي      ة الت وازم الغذائي شمل الل ا ت تجمام ولكنه االس

شطة   . تستخدم في إعداد الوجبات الغذائية     وتعامل أن
و       ا ه ا لم ة وفق ات الغذائي ام والوجب ضير الطع تح
صنيف  ة والت سابات القومي ام الح ي نظ ين ف مب

صناعي المو صادية   ال شطة االقت ة األن د لكاف ح
ع خارج حدود              اإلصدار الرابع، ومن ثم فهي ال تق
ات    ذه الوجب ضير ه تم تح ان ي اج إذا آ اإلنت

ي  تهالك ف شيةلالس ر المعي تخدام األس ر اس ، ويعتب
تم        ان ي واء آ سيارات س ل ال رة مث سلع المعم ال

راد أو في      شية  استخدامها من قبل األف ، األسر المعي
ه      نشاط استهالآي و   ى أن ه عل تم معاملت زم أن ي ال يل

 . امتداد أو استمرار في العملية اإلنتاجية
 

 االقتصاد غير الملحوظ 
ر     6-39 صاد غي اهرة االقت ي ظ ة ف دة عظيم اك فائ هن

وهذا المصطلح يستخدم لوصف األنشطة     . الملحوظ
ي       ر، ف ا أو ألخ سباب م سابها، ل تم ح ي ال ي الت

ون ا د يك ة، وق ات اإلحصائية الدوري سبب المطالب ل
م يتحول          ر رسمي ومن ث في هذا هو أن النشاط غي
أتي    ذا ي ط، وه مية فق شطة الرس ى األن اإلحصاء إل
انوني أو أن          شاط ق ي ن ى يخف ق حت عن أن المنتج قل

يناقش الفصل            انوني، وس ر ق يكون النشاط نفسه غي
ل  25 مي داخ ر الرس صاد غي اس االقت ر  قي األس

 . المعيشية
 

شكل    6-40 شطة ب ن األن د م دخل العدي ي  وت ح ف  واض
الحدود اإلنتاجية في نظام الحسابات القومية وتكون       

ة   ا قانوني اير   (غالب بعض المع ا ل ار إتباعه باعتب
شريعات سلطات    ) والت ن ال ا ع تم إخفائه ن ي ولك

 -:العامة ألي من األسباب التالية وهي
كال      .أ  ضافة أو أش ة الم دخل أو القيم ع ال ب دف تجن

 .الدفع الضريبي األخرى
 .ات الضمان االجتماعيتجنب دفع اشتراآ .ب 
تجنب موافاة بعض التشريعات القانونية مثل الحد        .ج 

األدنى من األجور والحد األقصى لساعات العمل        
 ...ومعاير الصحة والسالمة، إلخ

ة      .د  راءات اإلداري ن اإلج دد م صياع لع ب االن تجن
صائية أو  تبيانات اإلح تكمال االس ل اس مث

 . االستمارات اإلدارية األخرى
 

شاطهم           وألن العد  6-41 اء ن يد من المنتجين يحاولون إخف
ة،  سلطات العام ي إال أنعن ال ذا ف اع ه تم إتب ه ال ي

ر          ي، حيث حققت آثي شكل عمل الحسابات القومية ب
دير     ى تق درة عل ي الق رة ف ات آبي دول نجاح ن ال م
ر          اإلنتاج الذي يشمل آال من النشاط االقتصادي غي
ل       ن عم ن الممك ون م د يك ادي، وق وظ والع الملح

ة  تقي اع الزراع ي قط ال ف و الح ا ه ات، آم يم
ن   ة م واع مختلف ستخدم أن ث ي شييد، حي والت
سلع من أجل عمل        دفق ال االستقصاءات وأساليب ت
ن   صناعة م ات ال الي مخرج ول إجم ي ح يم واف تقي
ر        صادي غي شاط االقت غير تحديد أو قياس لجزء الن

ومن الضروري للغاية محاول عمل تقييم      . المالحظ
الي ا  ل إلجم شاط     آام ل الن د يمث ه ق اج، ألن إلنت

بالد،          صاد ال االقتصادي جزءا آبيرا من إجمالي اقت
ر        صادي غي شاط االقت يم الن ن تقي م يمك ى إن ل حت

 . الملحوظ بشكل فردي
 

شاط         6-42 ين الن وقد ال يكون هناك خط فاصل وواضح ب
انوني           ر الق اج غي ر الملحوظ واإلنت . االقتصادي غي

ي ال    على سبيل المثال، يمكن وصف المنتج         ات الت
صحة أو أي  سالمة وال اير ال ع بعض مع تتماشى م

ة       ل،  . معايير أخرى بأنها منتجات غير قانوني وبالمث
ا      ب عليه ة يعاق ضريبي جريم رب ال ر الته يعتب
سبة              يس من الضروري بالن ه ل القانون، مع العلم أن
لنظام الحسابات القومية محاولة وضع خط وفاصل       

ر  بين النشاط االقتصادي غير الملح    وظ واإلنتاج غي
ة      ي الحدود اإلنتاجي دخل ف ا ي انوني حيث آالهم الق
تم   ي ت امالت الت ذا المع ع ه التين، ويتب ا  الح في آلت
التوازي            ي تتواجد ب في األسواق غير الرسمية والت

ات      ( مع األسواق الرسمية     ال، عملي على سبيل المث
سيطرة     ضع ل ي تخ سلع الت الت وال رف العم ص

مية  عار الرس زم) األس سابات،  يل ي الح ضمينها ف  ت
 . سواء أآانت هذه األسواق قانونية أم غير قانونية

 
 -:هناك نوعان من اإلنتاج غير القانوني وهما 6-43
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ا أو   . أ ر بيعه ي يعتب دمات الت سلع والخ اج ال إنت
 توزيعها محرم بموجب القانون،

ة        . ب النشاطات اإلنتاجية التي تكون في الغالب قانوني
ة حين         ر قانوني ل    ولكنها تصبح غي ا من قب  إنتاجه

ال،       بيل المث ى س م، عل صرح له ر م ين غي منتج
 .طبيب الممارس العام الغير حامل لترخيص

 
ة        6-44 ر قانوني ر غي ي تعتب شطة الت ى األن ة عل واألمثل

صادية             ة النظر االقت ة من وجه ولكنها تعتبر إنتاجي
درات  ع المخ صنيع وتوزي ات ت ضمن عملي تت

ي ته      ل ف انوني تتمث ر ق ل الغي ات النق ب وعملي ري
شاط   ي ن ة ف دمات المتمثل راد والخ سلع واألف ال

 . الدعارة
 
اج            6.45 6-45  وتدخل آال هذان النوعان في حدود اإلنت

ون       ريطة أن تك ة ش سابات القومي ام الح ي نظ ف
ة             ر زائف ة أو غي شطة حقيق عمليات اإلنتاج لهذه األن
ى سلع أو خدمات ومن              اتهم عل حيث يشمل مخرج

ذه     ثم يكون هناك طلب سوقي فعال وحقي       ى ه قي عل
دمات سلع والخ ي . ال دات الت شترك الوح د ال ت وق

ال، في أي              بيل المث ى س ة، عل تشتري السلع المهرب
درك     د ال ي ة وق ر القانوني شطة غي ن األن وع م ن
وم            ه يق الطرف األخر في معاملة البيع لهذه السلع أن
ة   سجيل آاف زم ت م يل ن ث انوني، وم ر ق ل غي بفع

ع ال         سلع أو الخدمات    المعامالت التي تحضر أو تبي
الي  يم اإلجم يس لمجرد التقي ر ل ذا ألم ة  وه المهرب
ان             أ في مك للنشاط اإلنتاجي ولكن لمنع حدوث خط
م               ذي ت دخل ال ق ال د ينف أخر في الحسابات، حيث ق
ة،      صارف قانوني ي م انوني ف ر ق شكل غي ة ب جمع
ر             سلع والخدمات غي وعلى العكس، قد ينفق على ال

د      القانونية من دخل تم جمعه بش      ذا ق كل قانوني، وله
ة         يؤدي اإلخفاق في تسجيل المعامالت غير القانوني
م     سابات إذا ت ل الح رة داخ اء آبي دوث أخط ى ح إل
ة       سابات المالي ي الح ا ف شاط م ائج ن سجيل نت ت
سجيله في حسابات            تم ت والحسابات الخارجية ولم ي

 . اإلنتاج والدخل
 
ة من            6-46 سرقات المنتظم ات ال يتم تضمين ال   المخزون

ي اني   ف ال يع افتراض أن مح ات، وب ة المخرج  قيم
ساب     د ح ه، وعن ن مخزون ة م رقات منتظم ن س م
د أن يغطي              قيمة المخرجات الخاصة بالمحل، ال ب
سلع  ة ال ة تكلف سلع المباع امش ال ن ه زءا م ج
ه    ى أن امش عل ساب اله تم ح م ي ن ث سروقة، وم الم
ة   ضاعة المباع ن الب صيلها ع م تح ي ت ة الت القيم

ا تكل ا منه سلع مطروح ة وال سلع المباع ة ال ف
ا        . المسروقة م بيعه وبافتراض أن السلع المسروقة ت

ثال،            شارع م في مكان أخر، على سبيل المثال في ال
ه              ى أن شارع عل اجر ال حيث يتم حساب مخرجات ت
ة       سلعة والقيم صلة لل ة المح ين القيم رق ب الف

ع           . المدفوعة لها  تم دف م ي وفي هذه الحالة، حتى إذا ل
ة       أي مبالغ نظي   ر هذه السلع، ستظهر القيمة اإلجمالي

 . للمبيعات على أنها هامشية
 

د   6-47 ه تولي ى أن انوني عل ر الق اج غي صد باإلنت ال يق
د         لألعمال الخارجية مثل التخلص من الملوثات، وق
اج   ات اإلنت ة عن عملي ال الخارجي ذه األعم تج ه تن
ة     والتي تعتبر قانونية، وال تحسب األعمال الخارجي

ذا أو   التي تنتج من    غير موافقة الوحدات المتأثرة به
 . بدون قيمة في نظام الحسابات القومية

 
ة تتطلب           6.47 وعلى الرغم من أن األنشطة غير القانوني

ة،   ة خاص ن     إال أنعناي ي يمك ة الت ست الحال ا لي ه
 . استبعادها من عملية الجمع الطبيعية للبيانات

 األسعار األساسية للمنتجين والمشترين . ج
ستخدم م 6-48 ات    ت يم المخرج عار لتقي ن األس ة م جموع

ات  ضرائب واإلعن م ال ى آ ادا عل دخالت اعتم والم
سجيل   تم ت ا ي ا، آم ات أو عليه روض للمنتج المف
سجل آال من ضرائب              تم ت مصاريف النقل آذلك ي
ضريبية    تقطاعات ال اقي اس ضافة وب ة الم القيم
ين             أآثر من أسلوب، ويب المشابهة على المنتجات ب

ال سم األس ذا الق ي ه ستخدم ف يم الم ة للتقي يب المختلف
 . نظام الحسابات القومية

 
ضرائب      6-49 ول ال صيلية ح شة تف اك مناق يكون هن وس

سم          اج في الق ولكن من    " ج"المتعلقة بعمليات اإلنت
ة              يم األسعار المختلف ات تقي شة عملي د مناق المهم عن

ضرائب  ين ال ة ب د مقارن و عق ات(ه ى ) واإلعان عل
ات (ائب  المنتجات وباقي أنواع الضر     ى  ) اإلعان عل

ات ستحق    . المنتج م، ت ن االس ين م و مب ا ه وآم
اج  ن اإلنت دة م ل وح ى آ ضرائب عل ون . ال د تك وق

تج أو      ة المن ى آمي ادا عل ة اعتم ة ثابت الضرائب قيم
تج          ذا المن ر  . تكون نسبة من قيمتها حال بيع ه وتعتب

ي    اج ه ى اإلنت سب عل ي تح ضرائب الت اقي ال ب
تج وال ى الُمن رض عل رائب تف ى ض ق عل  تطب

تج     اح المن ى أرب رض عل ى تف ات أو حت . المنتج
ق     ى أو المراف ضرائب عل شمل ال ة ت واألمثل
ة  وة العمال ى ق اج أو عل ة اإلنت ي عملي ستخدمة ف الم

ة ين . الموظف ق ب ي التفري ة ف س الطريق ع نف وتتب
رى    ات األخ ات واإلعان ى المنتج ات عل اإلعان

 . لإلنتاج
 

 األساس وأسعار المنتجين  .1
ظام الحسابات القومية نوعين من األسعار      يستخدم ن  6-50

ية    عار األساس األخص األس ات وب يم المخرج لتقي
 -:وأسعار الُمنتج

 
تج         .أ  يعتبر السعر األساسي هو المبلغ المستحق للمن

سلع أو الخدمات               ر وحدة من ال من المشتري نظي
ا         مطروحا منها الضريبة المستحقة ومضاف عليه

ذه الوحدة يتحصل عل     تج   أي إعانة على ه ا الُمن يه
ع،   اج أو البي ات اإلنت ة لعملي ا نتيج باعتباره
تم محاسبة               ل ي ك أي مصاريف نق ويستثنى من ذل

 . المنتج عليها بفواتير مستقلة
تج            .ب  ه المن سعر المنتج هو السعر الذي يتحصل علي

سلع أو الخدمات               ر وحدة من ال من المشتري نظي
المنتجة مطروحا منها أي ضريبة قيمة مضافة أو         

تج           أي ضر  تم محاسبة المن ائب أخرى مستقطعة ي
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اليف            ك تك ستثنى من ذل عليها بفواتير مستقلة، وي
واتير   ا بف تج عليه بة المن تم محاس ي ي ل الت النق

 . مستقلة
 

ي أي        سعر األساس تج أو ال ن المن ل م عار آ شمل أس وال ت
مبالغ مستحقة فيما يتعلق بضرائب القيمة المضافة أو أنواع          

 . تم فوترتها بمجرد بيع المخرجاتالضرائب األخرى التي ي
 
تج    6-51 وعلى نقيض السعر األساسي، يتضمن سعر المن

ات     ى المنتج ضرائب عل ستحقة  ( ال ضرائب الم ال
ك      ) على آل وحدة من المخرجات        ستثنى من ذل وي

ى آل وحدة    (اإلعانات على المنتجات     اإلعانات عل
ات ن المخرج سعر  ). م و ال تج ه عر المن ر س ويعتب

ه الم ع ب ذي يبي تثناء ال ع اس شتري م ى الم تج إل ن
ي    سعر األساس يس ال ضافة، ويق ة الم ضريبة القيم
رتبط               م ي سه ومن ث تج لنف المبلغ الذي يحتفظ به المن

ذها     ي يتخ القرارات الت ي ب شكل أساس سعر ب ال
دول أن           . المنتج د من ال وأصبح من الشائع في العدي

اتورة      ي ف ضريبة ف ود ال صل بن تج بف وم المن يق
م    دار         المشترى ومن ث  سيمكن إطالع المشترى بمق

ه     ذي يدفع غ ال تج والمبل ه للمن ذي يدفع سعر ال ال
 . للحكومة على شكل ضرائب

ة   6-52 ضرائب المفروض ي ال سعر األساس ستثني ال وي
ن     تج م ا المن صل عليه ي يح ات والت ى المنتج عل
ة     ى الحكوم ك إل د ذل ا بع وم بتمريره شتري ليق الم

تج      ا المن ي يتلقاه ات الت شمل اإلعان ذا ي ن وه م
ي     عار الت ض األس ي خف ستخدمها ف ة وي الحكوم

 . يتحملها المشتري
 
ية        6-53 تج واألسعار األساس ر آال من أسعار المن ويعتب

ا         معاملة حقيقية ويمكن متابعتها وتسجيلها، وعادة م
سارات    ي االستف ي ف سعر األساس سجل ال ي
شكل   مية ب تج الرس عار المن شير أس صائية، وت اإلح

ية  عار األساس ى األس ي إل عار فعل ى أس يس إل ول
 . المنتج الذي تم تعريفه في هذا القسم

 
 ضريبة القيمة المضافة والضرائب المشابهة المقتطعة 

 
دول بعض أشكال من ضريبة  6-54 د من ال تهج العدي تن

ة       ريبة القيم رض ض ث تف ضافة، حي ة الم القيم
ستبدل         المضافة لتشمل آافة السلع والخدمات، وقد ت

دول، بأشكال     ضريبة القيمة المضافة، في بعض        ال
د        ن ق ات، ولك ى المنتج ضرائب عل ن ال رى م أخ
ى     افة إل ضافة باإلض ة الم ريبة القيم رض ض تف
ل    ات مث ى المنتج ضرائب عل ن ال رى م كال أخ أش
ة        الضرائب الزائدة على التبغ والمشروبات الكحولي

 . والوقود
 
تحصل ضرائب القيمة المضافة على المنتجات في         6-55

ب     شروعات، ويطل ن الم ل م تج   مراح ن المن م
ة المضافة  ة من ضرائب القيم سبة معين تحصيل ن
ة   ين قيم ا، وتب ال بيعه دمات ح سلع والخ ى ال عل
اتورة              شكل منفصل في ف ة المضافة ب ضريبة القيم
البائع ومن ثم سيعلم المشترين المبلغ الذي تم دفعه،         

دفع      ين ب ب المنتج ك، ال يطال ن ذل رغم م ى ال وعل
ضافة  ة الم ريبة القيم غ ض ة مبل ي آاف واردة ف  ال

تقطاع        م باس سمح له م ي ث أنه الء حي اتورة العم ف
سلع   ى ال دوها عل ي تكب ضافة الت ة الم ضريبة القيم
تهالآهم       ي اس شرائها ف اموا ب ي ق دمات الت والخ
الوسيط أو عملية إعادة البيع أو تكوين صافي رأس         
ة              رق القيم دفع الف زم المنتجون ب ت، ويلت المال الثاب

اتهم وا  ى مبيع ضافة عل ى  الم ضافة عل ة الم لقيم
وين رأس  تهالك الوسيط أو تك شترياتهم من االس م
ة     ريبة القيم ر ض ق تعبي م يطب ن ث ال، وم الم
ة      سبة المئوي وع الن ن أن تتن ن الممك ضافة، وم الم
ن    ة م ات المختلف ين الفئ ضافة ب ة الم ضريبة القيم ل
شتري،           ة الم ا لطبيع ذلك وفق البضائع والخدمات وآ

ى بع ال، تعف بيل المث ى س تم عل ي ي ضائع الت ض الب
ريبة         ن ض ين م ر المقيم ارات غي ن زي رائها م ش

 . القيمة المضافة حيث تعتبر صادرات
 
وتوجد بعض األنظمة الضريبية، ال تسمى بضريبة      6-56

اد              د اعت ة، وق نفس المنهجي القيمة المضافة، تعمل ب
صطلح   تخدام م ضافة "اس ة الم ريبة القيم ي " ض ف

شاط      ى أي ن ة عل سابات القومي ام الح ريبي نظ ض
ان نطاق عمل             ى إذا آ مشابهة مستحق الخصم، حت

ام  ل نظ ام أضيق من نطاق عم ذا النظ ضريبة "ه
 ".القيمة المضافة

 
 -:ومن ثم يلزم تعريف المصطلحات التالية 6-57

اتورة،   .أ  ى الف ة عل ضافة المبين ة الم ضريبة القيم
ى  دفع عل ي ت ضافة الت ة الم ريبة القيم ي ض ه

ى الفاتورة  مبيعات منتج ما، وتظهر على حدة عل      
 .التي يقدمها المنتج إلى المشتري

ة .ب  ضافة المقتطع ة الم دفع : ضريبة القيم ضريبة ت
دة     دمات المع سلع أو الخ شتريات ال ى م عل
ال           وين رأس الم الي تك لالستهالك الوسيط أو إجم
تج    سمح للمن ي ُي ع، والت ادة البي ت أو إع الثاب
ستحقة            ة المضافة الم باقتطاعها من ضريبة القيم

ى            عليه لل  دها عل ة مضافة قي ة آضريبة قيم حكوم
 .فواتير عمالئه

ة     .ج  ر المقتطع ضافة غي ة الم ريبة القيم ي : ض ه
شترون     دفعها الم ي ي ضافة الت ة الم ريبة القيم ض
ستحقة             ة المضافة الم وال تقتطع من ضريبة القيم

 . عليهم
 
اليف أي   6-58 تعادة تك سوقي اس تج ال ن للمن م يمك ن ث وم

شت  ى م ة عل ضافة مقتطع ة م ن ضريبة قيم رياته م
ة        ريبة القيم ن ض سئوليته م غ م ض مبل الل خف خ
ة  ضافة المبين ة الم ضريبة القيم ة ب المضافة المتعلق
ب   ى الجان ه، وعل ة بعمالئ اتورة الخاص ى الف عل
ي       ضافة الت ة الم ريبة القيم ستقطع ض ر، ال ت األخ

شية   يدفعها أفراد     ألغراض االستهالك     األسر المعي
ساآن  النهائي أو لتكوين رأس المال الثا      ا  . بت للم آم

ى     ستحقة عل ضافة الم ة الم ريبة القيم ع ض ال تقتط
ة أو    ة للحكوم سوقين المملوآ ر ال ين غي المنتج

دم     ي تخ ربح الت ة لل ر الهادف سات غي ر المؤس األس
 . المعيشية
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 التسجيل الصافي واإلجمالي لضريبة القيمة المضافة

 
ن       6-59 ي يمك ة الت ة البديل ن األنظم ان م اك نوع هن

ي  تخدامها ف ضافة، اس ة الم ريبة القيم سجيل ض ت
ام   ا نظ الي"وهم صافي"أو " اإلجم ب "ال ، وبموج

النظام اإلجمالي يتم تسجيل آافة المعامالت بما في         
ة           ذلك أي مبالغ في فاتورة مبين عليها ضريبة القيم
ائع      ن الب ل م سجل آ م، سي ن ث ضافة، وم الم
ان              ا إذا آ والمشتري نفس السعر، بغض النظر عم

شتري يتمكن الم ة س ريبة القيم اع ض ن اقتط  م
 . المضافة بعد ذلك أم ال

 
ام     6-60 ن أن النظ رغم م ى ال الي"عل سجيل  " اإلجم للت

سجيل         يبدوا متوافقا مع المفهوم التقليدي لعمليات الت
سوق " سعر ال صعوبات،  إال أن" ب اك بعض ال ه هن

شغيل نظام ضريبة           وأظهرت التجربة العملية من ت
ل أنه سيكون من     القيمة المضافة في العديد من الدو     

ام     تخدام نظ ستحيل، اس ن الم يس م صعب، ول ال
الي" ظ    " اإلجم ا حف تم فيه ذي ي لوب ال سبب األس ب

بية  سجالت الحاس سابات وال سجل  . الح ث ت حي
ة   ريبة القيم دون ض ي ب شكل طبيع ات ب المبيع
م      ي معظ اتورة ف ى الف ة عل ضافة المبين الم
ى  ال، وعل ارير األعم صناعية وتق تبيانات ال االس

يض سلع  النق راء ال ات ش سجيل عملي تم ت ، ي
ة   شترين دون ضريبة القيم ل الم ن قب دمات م والخ
ق           ة تطبي المضافة المقتطعة، على الرغم من محاول

ه قد توقف العمل     إال أن هذا النظام في بعض الدول،      
ذا النظام              به لهذه األسباب، حيث يمكن إدعاء أن ه
ة    ين القيم ه ال يب ث أن صاد حي ة االقت شوه حقيق ي

م  الحق ي ت ضافة أو الت ة الم الغ ضريبة القيم ة لمب يق
تقطاع              تم اس ال، حيث ي ل األعم دفعها بالفعل من قب
اتورة ومن            ى الف ة عل ضريبة القيمة المضافة المبين
ة أو          ثم تبين تظهر فقط االلتزامات الضريبية القومي

 . المقبولة فقط
 
ق نظام             6-61 ة تطب ومن ثم يطلب نظام الحسابات القومي

سجي " الصافي" ه      لت ة المضافة، وألي ل ضريبة القيم
 -:عمل هذا النظام هو

ضائع والخدمات مخصوما          .أ  يتم تقييم مخرجات الب
ى      ة عل ضافة المبين ة الم ريبة القيم ا ض منه
تم    ث ي واردات حي ن ال ال م ذلك الح اتورة، وآ الف
ة     ضافة المبين ة الم ريبة القيم تبعاد ض ا باس تقيمه

 . على الفاتورة
ن ال .ب  شتريات م سجيل الم تم ت دمات ي سلع والخ

 . متضمنة ضريبة القيمة المضافة غير المقتطعة
 
ة     6-62 ريبة القيم سجيل ض تم ت ام، ي ذا النظ ب ه وبموج

شترين          المضافة على أنها مستحقة الدفع من قبل الم
شترين       ؤالء الم م ال يمكن له ائعين ومن ث يس الب ول
تم     ا ي ا م ضافة، وغالب ة الم ريبة القيم تقطاع ض اس

ريبة القيم  ة ض سجيل آاف ام ت ي نظ ضافة ف ة الم
تعمال  ى االس دفع عل ا ت ى أنه ة عل الحسابات القومي

ى استهالك            شكل أساسي عل األسر  األخير فقط، وب

شية ريبة المعي ن ض غيرة م الغ ص دفع مب د ت ، وق
ا        ذا فيم ل صاحب العمل وه ة المضافة من قب القيم
ا           يتعلق ببعض أنواع المشتريات التي ال تقتطع منه

 . ضريبة القيمة المضافة
 
ام  6-63 وب نظ د عي ر أح صافي"وتعتب زم " ال ه يل و أن ه

س    ي نف رفين ف ال الط ة لك عار المختلف سجيل األس ت
ضافة ة الم دما ال تقتطع ضريبة القيم ة عن . المعامل

شتري  سجل للم سعر الم ضمن ال ذا ال يت ى ه وعل
ا   اتورة بينم ي الف ة ف ضافة المبين ة الم ضريبة القيم
ريبة      شتري ض سعر للم سجيل ال ة ت ضمن عملي  تت

ذي     د ال اتورة بالح ى الف ة عل ضافة المبين ة الم القيم
زم أن          . سيتم اقتطاعه  يم، يل ذه الق وعندما يتم جمع ه

ن     شترين ع سجلة للم شتريات الم ة الم اوز قيم تتج
صاالت      ي اإلي ة ف ات المبين ة المبيع الي قيم إجم
م           ي ت المسجلة عن المنتج بموجب إجمالي الكمية الت

 . ة غير مقتطعةجمعها على أنها ضريبة قيمة مضاف
 
ر وضوحا في ظل                6-64 ا أآث دينا تعريف ومن ثم أصبح ل

ى          هذه الظروف حيث يمكن تعريف سعر المنتج عل
ستثني بعض الضرائب المحصلة             يط ي أنه سعر خل
على المنتجات وليس آلها، بينما السعر األساسي ال        

ات  ى المنتج رائب عل ضمن أي ض د ( يت ن ق ولك
ى المنتجات ات عل ا) يتضمن اإلعان ذه آم ر ه  تعتب

 . طريقة مفضلة من أجل تقييم مخرجات المنتج
 
 أسعار المشترين  . 2
شتري      6-65 ه الم ذي يدفع سعر ال و ال شتري ه عر الم س

ذين               ان ال ا في الوقت والمك ليتسلم سلعة أو خدمة م
ضافة أو    ريبة م شمل أي ض و ال ي ددهما، وه يح

وسعر المشتري يشمل أية    . ضرائب أخرى مقتطعة  
دفعها  ل ي اليف نق سلم  تك دة ليت ى ح شتري عل  الم

 . السلعة في المكان والزمان الذين يحددهما
 
شكل  6-66 تج ب شراء من المن ا بال شتري م وم م دما يق عن

تج  اوز سعر المن د يتج شراء ق إن سعر ال مباشر، ف
 -:بسبب أي من األسباب التالية

 
ضافة    .أ  ة الم ضريبة القيم ة ل أن أي قيم

 غير المقتطعة يتحملها المشتري 
تكاليف نقل تدفع على السلع     أن قيمة أي     .ب 

رد وال   شكل منف شتري ب ا الم يتحمله
 .تدخل في سعر المنتج

 
سعر        6-67 اوز ال د يتج شتري ق عر الم ع أن س ذا يتب وه

ى         األساسي بسبب العاملين المبينين أعاله عالوة عل
ى    ات عل اك إعان ت هن ريبة إال إذا آان ة أي ض قيم

 ). بخالف ضريبة القيمة المضافة(المنتج 
 
ا إذا  6-68 رة أم شترين من المنتجين مباش شترى الم م ي ل

ن    ه م ة، فإن ائع تجزئ ة أو ب ائع جمل ن ب ن م ولك
ين   رق ب اتج عن الف امش الن ضمين ه ضروري ت ال

 . األسعار األساسية أو المشترين
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راض،      6-69 بعض األغ م، ل ن المه ون م د يك وق
دخالت    ل الم راض تحلي صوصا ألغ وخ
شمل  ا ي تج م راء أي من ار أن ش ات، اعتب والمخرج

ا صلينتع راء   . ملين منف ي ش ى ه ة األول المعامل
دفوع          المنَتج من المنِتج والثاني هو هامش الربح الم
ذا   تج، وه ن المن ة ع اجر التجزئ ة أو ت اجر الجمل لت
ن     دفوع م سعر الم ين ال تالف ب ل االخ امش يمث اله
د أن يكون مر من        تج بع المستهلك النهائي عن المن

ة وسعر ا ة والتجزئ ار الجمل سة تج ِتج خالل سل لمن
 . المستلم  من المنِتج األصلي

 
وم سعر         6-70 سوق "ولقد شاب مفه بعض الغموض    " ال

ضرائب    ضافة أو ال ة الم ريبة القيم ام ض ي نظ ف

ين      عرين مختلف اك س شابهة ألن هن ة الم المقتطع
ر    ة نظ ن وجه و م دهما ه ط، أح دة فق ة واح لمعامل
شتري،       ر الم ة نظ ن وجه و م اني ه ائع والث الب

ت      ا ي ضريبة، ويوصى       اعتمادا على أيهم م اقتطاع ال
في نظام الحسابات القومية تجنب استخدام مصطلح       

سوق  " ة المضافة          " أسعار ال ى القيم ارة إل د اإلش عن
ستخدمة    عار الم اس األس ي  (وأس سعر األساس ال

شتري ِتج أم للم ر   ) للمن ذا األم د ه زم تحدي ث يل حي
 .لتجنب الغموض

 
 موجز عن األسعار األساسية للمنتجين والمشترين

شكل   6-71 ح ال ات    6.1يوض ن االختالف ة ع رة عام  نظ
 األساسية بين أساس أسعار المنِتج والمشتري 

  أساس أسعار المشتري والمنِتج6.1الشكل 
 

 األسعار األساسية
+ 

 الضرائب على المنتجات مستثنى منها ضريبة القيمة المضافة
- 

 اإلعانات على المنتجات
= 
 منِتجأسعار ال
+ 

 ضريبة القيمة المضافة غير المقتطعة من المشتري
+ 

 تكاليف النقل بفاتورة مستقلة
+ 

 هامش ربح تجار الجملة والتجزئة
= 

 سعر المشتري
 
 القيمة المضافة وإجمالي الناتج المحلي. د
 القيمة المضافة اإلجمالية والصافية . 1
ادة      تعتبر بنود التوازن في الحساب        6-72 الجاري هو زي

ن      رض م ر الغ تخدامات، ويعتب ن االس وارد ع الم
و   سابات ه ن الح ة م ي مجموع امالت ف سيم المع تق
دة                ر هو الفائ بند التوازن في آل حساب حيث يعتب
ساب      ل ح ي آ وازن ف د الت ر بن صادية، ويعتب االقت
ه             ذا االسم ألن إنتاج هو قيمة مضافة، ولقد تسميه به

اج       يقيس القيمة الناتجة عن اإل     اج، ألن حساب إنت نت
شأة             ما قد يتماشى مع وحدة أو قطاع مؤسسي أو من
ضافة     ة الم تقاق القيم ن اش ذلك يمك ناعة، ول أو ص
ة      ضافة هام ة الم ر القيم ذه، وتعتب ن ه ألي م
ة      ضاف قيم دما ت ث عن ة حي راض التحليلي لألغ

ات   ى المنتج ضرائب عل ات (ال رح اإلعان وبط
ات ضاف   ) للمنتج ة الم وع القيم إن مجم ة ف ة لكاف

اتج     الي الن ة إجم ي قيم ة يعط دات المقيم الوح
 . المحلي

 
ة       6-73 ن العمال ل م ساهمة آ ضافة م ة الم ل القيم وتمث

وم       ا أن تق ة، وم ة اإلنتاجي ي العملي ال ف ورأس الم
كل      ي ش ضافة ف ة الم صيص القيم ة بتخ الحكوم
ة   ن القيم ع م اج تقتط ى اإلنت رى عل رائب أخ ض

ذا  ات، وبه ة اإلعان ضاف قيم ضافة وت ر الم يظه
استهالك العمالة ورأس المال، وعلى الرغم من أن         
دة    ه م ال الثابت ل ي رأس الم ل ف ال المتمث رأس الم
ار جزء من             محددة ينتهي بعدها، ومن ثم يلزم اعتب
ة رأس    ي قيم اض ف ه انخف ى أن ضافة عل ة الم القيم

اج   ي اإلنت تخدامه ف ة اس ال نتيج ة  . الم ذه العملي وه
 .  الثابتتسمى باالستهالك في رأس المال

 
م العناصر            6-74 يعتبر االستهالك في رأس المال أحد أه

وال  م األح ي معظ ة، وف سابات القومي ام الح ي نظ ف
سجيل  ين الت ة ب د مقارن د عق الي"عن و " اإلجم

صافي" تم     " ال ه ي ي أن الي يعن سجيل اإلجم إن الت ف
ال   ي رأس الم تهالك ف اع االس دون اقتط سجيل ب الت

سجيل  ي الت ا يعن صا"الثابت بينم د " فيال م بع ه ت أن
ذا          اقتطاع االستهالك في رأس المالي الثابت وفي ه
ة      ي آاف وازن ف ود الت سجل بن ن أن ت شأن يمك ال
رورا بحساب  ة المضافة م دأ من القيم الحسابات ب
االدخار بنظام اإلجمالي أو الصافي وهذا يكون قبل        
ده،             ال الثابت أو بع اقتطاع االستهالك في رأس الم

ة أن اال  زم مالحظ ال   ويل ي رأس الم تهالك  ف س
وازن           ود الت الثابت يعد آبيرا بالمقارنة مع صافي بن
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ة          ر        10حيث يمكن أن يكون بقيم ة أو أآث  في المائ
 . من إجمالي الناتج المحلي

 
عب  6-75 ت أص ال الثاب ي رأس الم تهالك ف د االس ويع

ه    ة أو تقييم ي مفهوم واء ف سابات س ي الح ود ف البن
ذا، ال يمث        ى ه ل االستهالك  بشكل عملي، عالوة عل

ن     ة م يم مجموع وع ق ت مجم ال الثاب ي رأس الم ف
ف    صاحبة تختل ة م ر قيم ي تعتب امالت، وه المع
سابات     ي الح دخالت ف ن الم صادية ع دتها االقت فائ
ي،      شكل أساس سوقية ب امالت ال ى المع ادا عل اعتم
ود   سجيل بن ا لت ل دائم اك مي باب، هن ذه األس وله

ة وآ     سابات القومي ي الح رة ف وازن الكبي ذلك الت
ال     ي رأس الم صافي ف الي وال تهالك اإلجم االس
سابات        ام الح ي نظ د ف ذا التقلي تمر ه ت، واس الثاب
يم المضافة             وازن من الق القومية عند وضع بنود الت
لالدخار ليتم التسجيل بكال الطريقتين، وبوجه عام،       
ن   يم ويمك ي التقي هل ف الي أس رقم اإلجم ر ال يعتب

ر، ولكن ا         شكل أآب اتج عن      االعتماد عليه ب رقم الن ل
ة  ن ناحي ر م با أآث ر مناس صافي يعتب سجيل ال الت

 .المفهوم ومتعلق باألغراض التحليلية
 

 -:وآما هو مبين أعاله
ة      . أ ا قيم ة بأنه ضافة اإلجمالي ة الم رف القيم ُتع

 المخرجات مطروحا منها قيمة االستهالك المتوسط
ة  . ب ا قيم صافية بأنه ضافة ال ة الم رف القيم ُتع

منها قيمة االستهالك المتوسط    المخرجات مطروحا   
 .وقيمة االستهالك في رأس المال الثابت

 
 تقييمات بديلة للقيمة المضافة  .2

سابات    6-76 ام الح ي نظ طة ف دخالت المتوس يم الم  تق
ة،         ة اإلنتاجي القومية وتسجل وقت دخولها في العملي
ن    ا م ال خروجه ات ح سجل المخرج يم وت ا تق بينم

دخال  يم الم ة، ويق ة اإلنتاجي طة العملي ت المتوس
شراء والمخرجات بأسعارها            د أسعار ال بقيمتها عن
م    تج إذا ل عار المن تبداله بأس ن اس ية، أو يمك األساس
ة              ين قيم رق ب ر الف ية، ويعتب تتوفر األسعار األساس
ة           ة المخرجات هي القيم المدخالت المتوسطة وقيم
ا     ون نظيره زم أن يك ي يل ة والت ضافة اإلجمالي الم

ال  ي رأس الم تهالك ف ى  اس ضرائب عل ت، ال  الثاب
يد  ر الرص وظفين، ويعتب تهالك الم اج واس اإلنت
ائض               لبي هو صافي الف المتبقي سواء إيجابي أم س

 .التشغيلي أو الدخل المختلط
 
اليب           6-77 ى أس وآما هو مبين أعاله، يمكن الحصول عل

ع           قياس بديلة للقيم المضافة اإلجمالية من خالل جم
ن آ  ة م ع مجموع سابات م ن الح ة م ات مجموع مي

وفيما يلي تقييمات متنوعة    . المدخالت والمخرجات 
ن  ر  يمك وقها عب عار   س ن األس ة م ة مختلف مجموع

 .  التي تعتمدها نظام الحسابات القومية
 

 القيمة المضافة اإلجمالية باألسعار األساسية
تعرف القيمة المضافة اإلجمالية باألسعار األساسية       6-78

ة مطروحا منه   بأنها اإلنتاج مقيما باألسعار األساسي    
شترين      ادة  . االستهالك الوسيط المقيم بأسعار الم وع

ا       يم به ي تق عار الت ضافة باألس ة الم توصف القيم
ات ل    . المخرج ين، تمث ر المنتج ة نظ ن وجه وم

ية  عار األساس دخالت واألس شترين للم عار الم أس
. للمخرجات األسعار الحقيقية المدفوعة والمحصلة      

اس    ى قي تخدام أدى إل ذا االس ة  وه الي القيم إجم
صلة   ة ال ر قريب د آبي ى ح ر إل ي تعتب ضافة والت الم

 . بالمنِتج
 

 قيمة مضافة إجمالية بأسعار المنتجين
ة بأسعار المنتجين            6-79 ة المضافة اإلجمالي تعرف القيم

ين       عار المنتج ة بأس ات مقيم ا المخرج ى أنه عل
مطروحا منها االستهالك الوسيط بأسعار المشترين      

ة المضافة،        وهذه إحدى الطرق البد      يم القيم ة لتقي يل
ريبة         اب ض ة غي ي حال سبقا، ف ين م و مب ا ه وآم
ة لالستهالك           ة اإلجمالي القيمة المضافة، تعتبر القيم
المتوسط متشابه أو نفسه سواء تم تقييمه من خالل           
ة،          سعر المشترين أم سعر المنتجين، وفي هذه الحال
ي    ضافة الت ة الم الي القيم يم إجم ة تقي شابه طريق تت

ست دخالت  ت يم الم ين لتقي عار المنتج خدم أس
ن  دة م ة مفي ذه الطريق ر ه ات، وتعتب والمخرج
ة      ل الطريق ة تماث ي طريق صادية وه ة االقت الناحي
التقليدية لحساب القيمة المضافة بأسعار السوق، مع    
ة المضافة،                ة وجود ضريبة القيم ه في حال العلم أن
ة          يستثني سعر المنتج ضريبة القيمة المضافة المبين

ذه        في الفاتورة وسيكون من غير المناسب وصف ه
 ". سعر السوق"الطريقة بأنها تستخدم 

 
ة     6-80 الي القيم يم إجم ي تقي ريقتين ف ال الط ستخدم آ وت

سابق      سم ال ي الق ا ف م ذآره ي ت ك الت ضافة وتل الم
سعر المشترين لتقييم المدخالت الوسيطة، ويرجع         
تالف   ى اخ شكل أساسي إل ريقتين ب ين الط رق ب الف

ات    الط ضرائب واإلعان ع ال ل م ي التعام ريقتين ف
ستحقة      ون م ات وتك ى المنتج ي أو عل ستحقة ل الم

ات   ى المخرج ة   ( عل ريبة القيم الف ض ذا بخ ه
وبمقتضى التعريف،  ). المضافة المبينة في الفاتورة   

عار   تج  األس عار المن ات بأس ة المخرج اوز قيم تتج
ود ضرائب     را لوج غ نظ ث المبل ن حي ية م األساس

ى الم ات   عل ى المنتج ات عل رح اإلعان ات وبط نتج
صاحبة       ات الم ال التقييم ف آ زم أن تختل ذلك يل وب

 .للقيمة اإلجمالية المضافة من حيث المبلغ
 

 القيمة المضافة اإلجمالية بتكلفة العوامل
يس     6-81 ل ل ة العوام ضافة بتكلف ة الم وم القيم إن مفه

سابات   ام الح ي نظ صراحة ف ستعمال ب ا م مفهوم
ة           هإال أن القومية،   سهولة بطرح قيم تقاقه ب  يمكن اش

ا        الضرائب مخصوما منها اإلعانات المستحق دفعه
على سبيل . على اإلنتاج من إجمالي القيمة المضافة  

ى    ة عل دة المتبقي ضرائب الوحي شمل ال ال، ت المث
ضافة      ة الم ى القيم ا عل زم دفعه ي يل اج الت اإلنت

ى  ة عل ى  "اإلجمالي ضرائب عل واع ال اقي أن ب
اج ة    ، و" اإلنت ضرائب الجاري م ال شمل معظ ذا ي ه

ة  ى العمال ات(عل ضرائب ) أو اإلعان ذلك ال وآ
ستخدم في المشروع،            ال الم الجارية على رأس الم
ى    شهرية عل ب ال رائب الروات ضمن ض ذا يت وه
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ارات           ى العق ة عل الموظفين وآذلك الضرائب الحالي
ات ضافة   . أو المرآب ة الم تقاق القيم ن اش ويمك

ة ا ى تكلف ة عل ضافة اإلجمالي ة الم ن القيم ل م لعوام
ق       ن طري ية ع عار األساس ى األس ة عل اإلجمالي
اج  ى اإلنت ضرائب المفروضة عل اقي ال تقطاع ب اس

 .ومطروًحا منها اإلعانات على المنتجات آذلك
 
ضافة       6-82 ة الم ري للقيم وم النظ ضلة المفه أتي مع وت

ه ال يوجد مجموعة من                 ة العوامل من أن على تكلف
ا    ن مراقبته عار يمك ة    األس رف القيم ه تع ث أن حي

ق            شكل مباشرة عن طري المضافة بتكلفة العوامل ب
ات             ذه في مجموع آمي ضرب مجموعة األسعار ه

ات ر . المخرج ف، ال تعتب ذا التعري ب ه وبموج
ا ضرائب  اج أنه ى اإلنت ات عل ضرائب أو اإلعان ال
ن     ا م ن طرحه ات ويمك ى المنتج ات عل أو إعان

ا لم        د     أسعار المدخالت والمخرجات، وخالف ا هو ق
ة      ضافة بتكلف ة الم ر القيم مها، ال تعتب ن اس م م يفه
ضافة    ة الم يم القيم ي تقي ية ف ة أساس ل طريق العوام
اس    ي لقي شكل أساس ستخدم ب ا ت ة ولكنه اإلجمالي

ات يس المخرج دخل ول الغ . ال ل المب ي تمث وه
ة المضافة          المتبقية المستخدمة في التوزيع من القيم

ضرائب ة ال ع آاف د دف ة بع ة اإلجمالي  وتحصيل آاف
ا،              اج بغض النظر عن تعريفه ى اإلنت اإلعانات عل
تخدامها   م اس ي ت ين أي الطرق الت رق ب ث ال تف حي
ى            ة للوصول إل في حساب القيمة المضافة اإلجمالي
ط             رق فق ابقا ُتف ة س قياس الدخل ألن األساليب المبين
ة أو    ضرائب المفروض الغ ال اس مب ى أس عل

اج  ى اإلنت ة عل ات المدفوع ى اإلعان ذي تبق وال
 . مستحقه على القيمة المضافة اإلجمالية

 
 الناتج المحلي اإلجمالي 

الي     6-83 وم إجم ن وراء مفه ي م دف األساس ر اله  يعتب
تم  و ضرورة أن ي ل ه صاد آك ي لالقت اتج المحل الن
ة      ضافة اإلجمالي ة الم ة للقيم ة اإلجمالي اس القيم قي
ي    ة ف ة والعامل سية المقيم دات المؤس ة الوح لكاف

صا د االقت ي يعتم اتج المحل الي الن د، وحيث أن إجم
الي  ف إجم إن تعري سابق، ف وم ال ذا المفه ى ه عل
ه                ة هو أن ي في نظام الحسابات القومي الناتج المحل
ى آل من              د عل نظام يتواجد بمثابة نقطة قياس يعتم
ذلك    دخل وآ يم ال ة وتقي ضافة اإلجمالي ة الم القيم
ذا  ق ه ة، ولتحقي صروفات النهائي ى الم د عل يعتم
ي   ساهمة ف ار أن الم م اعتب ن المه ه م ر، فإن األم
ى             ى الضرائب عل وم عل الي يق الناتج المحلي اإلجم

سابقة         ة ال ويتضمن  . اإلنتاج في ظل القياسات الثالث
قياس الناتج المحلي اإلجمالي بناء على المصاريف       
ى        آافة الضرائب على اإلنتاج وآذلك الضرائب عل

ال    ذه التك ة ه ضاف آاف ث ت واردات حي ى ال يف عل
سلع            ائي لل ستخدم النه ل الم سعر المشتري الذي يمث

 . والخدمات
 
ي     6-84 ضع ف زم أن ن سابق، يل ف ال ب التعري وبموج

ي           اتج المحل اس الن االعتبار الحسابات التالية عند قي
 -:اإلجمالي على آافة المنتجين المقيمين

ي  .أ  اتج المحل الي الن ضافة = إجم ة الم دار القيم مق
 اإلجمالية بسعر المنتج 

 مجموعا عليها الضرائب على الواردات 
 مطروحًا منها اإلعانات على الواردات 

ة    ضافة اإلجمالي ة الم ا ضريبة القيم ًا عليه مجموع
 غير المقتطعة 

 
ي  .ب  اتج المحل الي الن ضافة = إجم ة الم وع القيم مجم

 اإلجمالية بالسعر األساسي 
 مجموعا عليها آافة الضرائب على المنتجات 

 فة اإلعانات على المنتجات مطروحًا منها آا
ي    إجمالي .ج  اتج المحل ة المضافة    =  الن مجموعة القيم

 اإلجمالية بتكلفة العوامل 
 مجموعا عليها آافة الضرائب على المنتجات 

 مطروحا منها آافة اإلعانات المنتجات 
 مجموعا عليها آافة الضرائب على اإلنتاج 
 .مطروحًا منها آافة اإلعانات على اإلنتاج

ي ريقتين  وف ى ) ب(و ) أ( الط ضريبة عل د ال ضمن بن يت
ات  ضرائب أو اإلعان ات ال ات للمنتج ات واإلعان المنتج

 . للواردات وآذلك المخرجات
 

 اإلنتاج المحلي . 4
ة المنتجين            6-85 اج آاف الي إنت يقيس الناتج المحلي اإلجم

المقيمين، وهذا ليس من الضروري أن يتوافق مع           
ه   تم إنتاج ذي ي اج ال ة اإلنت دود آاف ل الح  داخ

الجغرافية إلقليم اقتصادي، فقد يتم إنتاج بعض من          
صاد،         إال منتجات المنِتج في الحدود الجغرافية لالقت

ة،              أن ر مقيم ة غي ه قد يتم إنتاجها من وحدات إنتاجي
على سبيل المثال، قد يكون للمنتج المقيم فرق عمل         
رة      ارج لفت ون بالخ ون يعمل وظفين يقوم ن الم م

ب   ة آترآي راء   مؤقت الحها أو إج دة أو إص مع
رج        ذا المخ ر ه ث يعتب ا، حي ة له صيانة الالزم ال
شاط           ذا الن بمثابة تصدير للمنتج المقيم وال يشارك ه
الي            ي اإلجم اتج المحل اإلنتاجي ال يحسب ضمن الن
للمنطقة التي يتم فيها هذا النشاط، لذا يعتبر تعريف          

يا ف           يم عامال أساس ي المنتج المقيم والمنتج غير المق
شكل            ه، وب الي وتغطيت ي اإلجم اتج المحل تعريف الن
يم       تج المق ة للمن شطة اإلنتاجي ة األن تم آاف ي ت عمل
ن   ر م دف الكثي ا يه ا، بينم يم به ي يق د الت داخل البل
دمات  ناعة الخ ديم ص ي تق شغلين ف ين المن المنتج
ى  ر إل شكل مباش دماتهم ب دموا خ زمهم أن يق يل

لذين من   عمالئهم بغض النظر عن مكان تواجدهم ا      
د                ر من بل ين في أآث الممكن أن يكون العمالء مقيم
ي أحدثت             ذه الممارسة المرافق الت واحد، وشجع ه
ث      رة ، حي صاالت المباش ل واالت ي النق ورة ف ث
ست ذات     دول المتجاورة لي ين ال أصبحت الحدود ب
وال،   دمات الج ؤثر وخصوصا لمنتجي خ ل م عام
ا حدود مع             ي له صغيرة الت  وخصوصا في الدول ال

 . عديد من الدول
 
 تقيم المخرجات . هـ

 اإلنتاج نظير المخرجات  .1
يعرف اإلنتاج على أنه نشاط تقوم به منشأة ما، وال           6-86

اج  وم بإنت شأة تق ذه المن ا آانت ه ا إذا م يتضح غالب



 نظام الحسابات القومية
 

191 

ان             ال، إذا آ بيل المث السلع أو توفر خدمات، على س
ي     ام وه نفط الخ اج ال وم بإنت نفط تق صفاة لل دينا م ل

لعة      تملك هذا    رول مكرر   (اإلنتاج بوصفه س أو ) بت
ام     نفط الخ ة ال وم بمعالج صفاة تق ذه الم ت ه إذا آان
المملوك لوحدة أخرى ففي هذه الحالة تقوم المصفاة      
نقص          بتقديم الخدمة فقط لهذه الوحدة، ويظهر هذا ال
ين    رر ب ي تم سلع الت ي ال ذلك ف وح آ ي الوض ف
م    ن المه شروع وم نفس الم ة ل شئات المختلف المن

لعة      مع ه س ى أن رج عل سجيل المخ تم ت ى ي ة مت رف
ت   ة، وإذا آان ر تأثيري لعة تغيي ون س ى تك ومت

ة    شروعات مختلف ة لم شئات مملوآ ا ( المن لتفريقه
فإن العامل المحدد هنا هو     ) عن الوحدات المؤسسية  

شأة أي رأي    ن للمن م تك صادية، وإذا ل ة االقت الملكي
ر  في مستوى اإلنتاج أو األسعار التي تحصلها نظ         ي

ا       ل إليه ي ترس ة الت دمها أو الوجه ي تق ة الت الخدم
ة                ى عدم الملكي ل عل ر دالئ ه يعتب السلع، فإن هذا آل
ذه        ي ه ا ف تم معالجته ي ي ضائع الت صادية للب االقت
المنشأة، ويلزم معاملة قيمة المخرج على أنه عامل         
ال               ى مث ق عل ذا األمر يطب معالجة أو إنتاج فقط وه

 . مصفاة النفط السابق ذآره
 
ي     6-87 شاط تنتم ي الن ل ف ي تعم شئات الت ت المن إذا آان

ة     ي الملكي ر ف د تغي ث ال يوج شروع، حي نفس الم ل
ك واحد، مع               ان لمال شئتين مملوآ حيث أن آال المن
ر             ذي يصاحب التغي ل، ال العلم من تواجد خطر النق

شأة          . في الملكية  ال أن من بيل المث ى س ولنفترض عل
ي نف     رى ف شأة أخ ن من م م ى فح صل عل ا تح س م

د       ي تولي م ف شأة الفح ذه المن ستخدم ه شروع وت الم
سوق            الكهرباء ومن ثم تبيع الكهرباء المنتجة في ال
ا            اء له دة للكهرب شأة المول المفتوح، فبذلك تكون المن
ذلك      ا وآ ي تلزمه م الت ة الفح ر آمي ي تقري ق ف الح
وم       ي تق عار الت ا واألس ي تنتجه اء الت ة الكهرب آمي

زم حسا         ذا يل ى ه اء     بتحصيلها، وعل ة الكهرب ب قيم
د     ستهلك لتولي م الم ة الفح ك قيم ي ذل ا ف ة بم المنتج
ة       ي ملكي ر ف دث أي تغي م يح ى إن ل اء حت الكهرب
نفس        ان ل شئتين مملوآت افتراض أن آال المن الفحم ب

 . المشروع
 
ي   6-88 دمات الت سلع والخ ة ال ام، آاف ه ع ستثنى، بوج وت

يم        ن تقي شأة م س المن ن نف ستهلك م تج وت تن
ع الع  ا، م ذه    مخرجاته تثناءات له ود اس ن وج م م ل

سجيل المخرجات            تم ت القاعدة، على سبيل المثال، ي
ي   ة ف دمات المنتج سلع والخ ستخدم ال ت ت إذا آان
سجل  ل، ت شأة، وبالمث ال للمن وين رأس الم تك

ات المخرجات للمنتجات التي تدخل    ى  المخزون   حت
ات إذا تم بعد ذلك سحبها من          الستخدامها    المخزون

شأة ولكن في       في االستهالك ال   وسيط في نفس المن
ردي   شروع ف شأة م ت المن ق، وإذا آان ت الح وق
ة              إن قيم ذرة، ف ألسرة معيشية يشتغل في زراعة ال
 . المنتج من الذرة تتضمن الذرة المخزن لالستهالك

 
سها               6-89 ستخدمها بنف ة ت لعة أو خدم ا س قد تنتج منشأة م

ر  صيني غي يط، ال تهالك الوس ي االس ك ف د ذل بع
ذي  ع ال د    الملم رى بع دات األخ ى الوح سلم إل  ي

ر      صيني غي سجيل ال تم ت ام ال ي ه ع ه، وبوج تلميع
ن     ة م ت آمي ن إذا تبق رج ولك ه مخ ى أن ع عل الملم
ه        ة فإن رة اإلنتاجي ة الفت الزجاج غير الملمع في نهاي

ات يتم تسجيلها لكونها تم إنتاجها ودخلت        ، المخزون
ن  ع م ر الملم صيني غي حب ال تم س رة ي د فت وبع

رة         تالمخزونا  ويعتبر عملية التلميع مخرج في الفت
 . التالية

 
م       6-90 ن ث شاط وم رتبط بالن اج ي ن أن اإلنت الرغم م وب

ة لمجموعة من             ة اإلنتاجي يعتبر المخرج هو العملي
د      ا، وق شأة م رج لمن اس المخ تم قي ات، إذ ي المنتج
ة  ات اإلنتاجي ة من العملي ضمن الُمخرج مجموع يت

سلع    ه ال ى أن رج عل رف الُمخ ذا يع دمات وله  والخ
 . التي تنتجه منشأة ما

 
ي     . أ ستخدمة ف دمات الم سلع والخ ة ال ستثنى قيم وي

نشاط ما ال تفترض المنشأة الخطر الذي قد يحدث   
 عن استخدام المنتجات في اإلنتاج، و

ستهلكها       . ب ي ت دمات الت سلع والخ ة ال ستثني قيم وي
ستخدمة في          نفس المنشأة عدا السلع والخدمات الم

ال  وين رأس الم ر ر(تك ت أو التغي ال الثاب أس الم
ي  اتف ائي   ) المخزون تهالك النه ي االس أو ف

 .الخاص الذاتي
 
 توقيت التسجيل. 2
د           6-91 سلع والخدمات عن تسجل عادة معظم مخرجات ال

اج    ة اإلنت ت عملي ا، وإذا آان ن إنتاجه اء م االنته
اج وحدة من المخرجات،              ا طويًال إلنت تستهلك وقت

أن ا   رار ب ضروري اإلق ن ال صبح م ات سي لمخرج
ا         د    "تنتج باستمرار ويلزم تسجيلها على أنه عمل قي

على سبيل المثال، قد يستغرق إنتاج معظم       ". التنفيذ
رة الحجم           رة آبي المنتجات الزراعية أو السلع المعم
اء             ا أعوام لالنته مثل سفينة أو بناية ما شهور وربم
ة    شويه الحقيق يتم ت االت، س ذه الح ي ه ا، وف منه

م            االقتصادية إذا ما   ه ت و أن ا ل  تم معاملة المخرج آم
ى        ة إل ة اإلنتاجي دأت العملي ا أن ب ة م ه لحظ إنتاج

مع العلم أنه في حالة إذا امتد العمل لفترتين       . النهاية
حسابيتين أو أآثر، فسيكون من الضروري حساب         
بية                رة محاس ستكمل في آل فت ذ الم د التنفي العمل قي
ل   ي آ ة ف ات المنتج م المخرج اس آ ن قي ى يمك  حت

 . فترة محاسبية
 
اج          6-92 وعلى الجانب األخر، من الممكن أن يستكمل إنت

ن ال      بية ولك رة محاس الل فت دمات خ سلع أو الخ ال
سلم  اع(ت رة ) تب ذه الفت ي ه ا ف ستخدم م زم . لم إذ يل

ل   تكمال العم د اس سجيله عن تم ت م أن المخرج ي العل
رق       . فيه، وليس حين يباع    اك ف لذا دائما ما يكون هن

ة        آبير بين قيمة   بية وقيم  المخرجات في فترة محاس
ر  رق من خالل التغي ن حساب الف ات، ويمك المبيع

 من السلع المستكمل إنتاجها والعمل      المخزوناتفي  
 . قيد التنفيذ

 
  تقييم المخرجات. 3
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سوق          6-93 يمكن تقييم السلع والخدمات المعدة للبيع في ال
ية أو   عار األساس د األس صاديًا عن ة اقت عار مهم بأس

عار ال ينأس ي . منتج ضلة ه ة المف ر الطريق وتعتب
ان  ا آ ية وخاصة إذا م د األسعار األساس يم عن التقي
ة    ضافة أو أنظم ة الم رائب القيم ام ض ق نظ يطب

د سعر المنتجين          . مشابهة يم عن ويلزم استخدام التقي
 .إذا لم يكن التقييم عند األساسي غير ممكن

 
ين       6-94 ن المنتج ة م ات المنتج يم المخرج زم تقي ويل

ذاتي       السوقي ين والمعدة لالستخدام النهائي الخاص ال
سلع       نفس ال ة ل ية المعياري عار األساس د األس عن
تم     ريطة أن ي سوق، ش ي ال اع ف ي تب دمات الت والخ
ذه          بيعهم بكميات وافية ليتمكن من التقييم الحقيقي له
ة،         ية المعياري السلع والخدمات عند األسعار األساس

ة      وإن لم يمكن هذا، يلزم تقييم المخر       د تكلف جات عن
ة  ذه التكلف ضمن ه تج، وتت ا المن ي تحمله اج الت اإلنت
ى       افة إل ت باإلض ال الثاب ي رأس الم تهالك ف االس

ات     (الضرائب   ا اإلعان ا منه اج    ) مطروح ى اإلنت عل
ى   ات عل رى أو اإلعان ضرائب األخ الف ال بخ
ى رأس           صافي عل المنتجات، باإلضافة إلى العائد ال

ي الف     يحه ف م توض ذي ت ال ال م " ز"صل الم وت
 . 20مناقشته بشكل مفصل في الفصل 

 
ويتم التقييم بأسعار اإلنتاج للمخرجات غير السوقية     6-95

ر  ة والمؤسسات غي ا الوحدات الحكومي ي تنتجه الت
شية   الهادفة للربح التي تخدم      دم     األسر المعي ي تق  الت

ة   ر مهم عار ال تعتب ان أو بأس ع بالمج للمجتم
دات األ دمها للوح صاديًا أو تق ع اقت خرى أو للمجتم

ي رأس       تهالك ف ضمن االس سعر يت ذا ال ل، وه آك
ومطروحا منه ( المال الثابت مضافا إليه الضرائب     

ات ضرائب    ) اإلعان الف ال اج بخ ى اإلنت عل
ى المنتجات          ات الممنوحة عل . المفروضة أو اإلعان

ى   د عل سعر العائ ضمن ال روف، ال يت و مع ا ه وآم
دة    ات المع يم المنتج ي تقي ال ف تخدام رأس الم لالس

ين    ستخدمه المنتج ذي ي ذاتي وال ائي الخاص ال النه
وع   ى مجم ا عل تم تقييمه دما ي سوقيين عن ر ال غي

 . التكلفة
 
راض     . 4 ة ألغ ات المنتج سوقية، والمخرج ات ال المخرج

 االستعمال النهائي الخاص الذاتي والمخرج غير السوقي
تعقد مقارنة أساسية في نظام الحسابات القومية بين         6-96

سوقية   المخرج ر ال ات غي سوقية والمخرج ات ال
ا،   ال منهم ه آ يم ب تم تق ي ي ق الت را للطري ك نظ وذل
ويعتبر المخرج السوقي موقف طبيعي في أي نظام        
ا       ن م راراتهم ع ين ق د المنتج ث يعق صادي حي اقت
ا            يتم إنتاجه الذي سيتم إنتاجه وما هي الكمية التي س
ة       ب والتكلف ن الطل ة م ستويات المتوقع ا الم وفق

ر العامل       الم ضاعة، ويعتب ذه الب وفير ه ة من ت توقع
و       اجي ه رار اإلنت ف الق ف خل ذي يق دد ال المح
سلع        ه ال تباع ب ذي س صاديًا ال ة اقت عار المهم األس

 . والخدمات
ر              أثير آبي ا أسعار ت صاديا بأنه وتعرف األسعار المهمة اقت
على آميات السلع أو الخدمات التي يرغب المشترون في            

 -:عار تحقق في الحاالت التاليةوهذه األس. شرائها

 
د سواء            . أ أن المنتج لديه حافز لتعديل حجم التوري

ل             ى المدى الطوي ح عل آان الهدف هو تحقيق رب
اليف   ال والتك ة رأس الم ل تغطي ى األق أو عل

 و. األخرى
دم       . ب شراء أو ع ي ال ة ف م الحري ائن له أن الزب

الشراء ويكون اختيارهم قائم على األسعار التي         
 يتكبدوها 

 
هناك مزيد من النقاشات حول األسعار المهمة اقتصاديا في          

 . 22الفصل رقم 
 
وم           6-97 ذي تق يعتبر المخرج غير السوقي هو المخرج ال

ر    سات غي ة أو المؤس سات الحكومي ه المؤس بإنتاج
 والتي تباع   األسر المعيشية الهادفة للربح التي تخدم     

بأسعار ليست مهمة اقتصاديًا، وتعتبر األسعار غير 
أثير              مه ة أو ليست ذات ت صاديا إذا آانت قليل مة اقت

سوق، والتي           عن آمية التي يعدها المنتج ليوفرها لل
من المتوقع أن يكون لها نفوذ هامشي على الكميات         
ه       المطلوبة، وهو السعر الذي ال يعتبر من ناحية آم
ب،       رض أو الطل ر الع ة نظ ن وجه واء م ا س مهم

ل تحق   ن أج عار م ذه األس ع ه تم تجمي ق بعض وي ي
د     ب المتزاي ى الطل اض عل ق انخف د أو لتحقي العوائ
دم       ت تق دمات إذا آان سلع والخ ن ال ض م ى بع عل

ون    . السلع والخدمات بالمجان تماماً    ولكنهم ال يرغب
د   ب المتزاي ذا الطل ن ه تخلص م ي ال ة . ف ي حال وف

اتخاذ أي قرار بناء على خلفية اجتماعية أو سياسية         
م اإلج  شأن الحج صادية ب سلع  أو اقت بعض ال الي ل م

ت       تم تثبي ث ي ها، حي يتم عرض ي س دمات الت والخ
سلع              ذه ال ة ه وازي لقيم السعر عند سعر أقل من الم
رار    ذا الق يؤدي ه ث س سوق حي ي ال دمات ف أو الخ
ر   سعر غي ين ال رق ب ر الف سوق، ويعتب ة ال ى تنقي إل

ل   دون مقاب سعر ب صاديا وال م اقت و " صفر"المه ه
سعر ا         ع ال ا      مسألة درجة، حيث يمن ي له ات الت لطلب

ستوى     ل للم ر تقلي ن غي ب م ى الطل ل ضغط عل أق
 . اإلجمالي على الطلب

 
ن      6-98 سوقية ألي م ر ال ات غي اج المخرج تم إنت وي

 -:األسباب التالية
ردي          . أ ع ف ق دف ا تحقي ر الممكن فني قد يكون من غي

ة  ن مراقب ه ال يمك ة ألن دمات المجتمع للخ
ن      ا ال يمك ه، آم سيطرة علي تهالآهم أو ال اس

امالت        استخ دام آلية التسعير إذا آانت تكاليف المع
سوق          وط في ال اك هب م    . مرتفعة للغاية وهن ومن ث

يلزم تنظيم هذه الخدمات بشكل جماعي من خالل         
يس           صناديق ول ل من ال الوحدات الحكومية وتموي
ذه الخدمات، ويقصد              ع ه ر بي وال نظي تحصيل أم
ات فرض الضرائب أو أي شكل              به هنا هو عملي

 . الدخل الحكوميمن أشكال 
ر  . ب سات غي ة والمؤس دات الحكومي تج الوح د تن ق

الهادفة للربح السلع أو الخدمات وتعرضها ألفراد       
شية ر المعي وال  األس نهم تحصيل أم م يمك ن ث  وم

ارون             ا ال يخت سلع والخدمات ولكنهم ذه ال نظير ه
صادية  ة أو االقت سياسة االجتماعي را لل ذا نظ . ه
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ذا ا   ن ه يوعا ع ة ش ر األمثل ديم  وأآث و تق ر ه ألم
عار ال      ان أو بأس صحة بالمج يم وال دمات التعل خ
دم               ه يمكن أن تق م أن تعتبر مهمة اقتصاديا مع العل
نفس     دمات ب سلع أو الخ ن ال رى م واع أخ أن

 . األسلوب
 

 المنتج السوقي 
دف   6-99 ي يه ات الت سوق المخرج ات ال صم مخرج ت

ة        دد قيم صاديا ، وتح ة اقت عار مهم د أس ا عن بيعه
 -: وفقا لألمور التاليةالمنتج السوقي

ة               .أ  ا بأسعار مهم م بيعه ي ت قيمة السلع والخدمات الت
 اقتصاديًا

ر              .ب  ضتها في نظي م مقاي ي ت قيمة السلع والخدمات الت
 .سلع أو خدمات أو أصول أخرى

ي            .ج  دفع العين ستخدمة في ال قيمة السلع والخدمات الم
 . بما في ذلك االستهالك العيني

ى       قيمة السلع أو الخدمات المعروض       .د  شأة إل ة من من
تم  سوقي وي نفس المشروع ال شأة أخرى تنتمي ل من
ر     اك خط ان هن يط إذا آ دخل وس تخدامها آم اس
ل مع         ة انتق ة اإلنتاجي يصاحب االستمرار في العملي

 . السلع
ا   .ه  ستكملة إنتاجه سلع الم ي مخزون ال ر ف ة التغي قيم

ن  د م صة ألح ذ المخص د التنفي ال قي واألعم
 .هاالستخدامات المذآورة أعال

الهامش المتكبد نظير عرض هذه السلع والخدمات،       .و 
 ستحواذوهوامش النقل والهوامش المتكبدة نظير اال     

 .. أو التخلص من األصول المالية، إلخ
 

 تسجيل المبيعات 
د         6-100 تعتبر األوقات التي يلزم فيها تسجيل المبيعات عن

ل               د نق تم عن ذا ي دفع، وه حدوث عمليات القبض وال
ى المشتري أو         ملكية السلع والخدما   تج إل ت من المن

سلع أو         اع ال شتري، وتب عند توفير الخدمات إلى الم
الخدمات التي تم تقييمها بناءا على السعر األساسي         
دمات    سلع والخ ع ال تم بي ا، ي ذا ممكن ن ه م يك وإن ل
ان  تج، وإذا آ ى سعر المن اءا عل ا بن م تقييمه ي ت الت
د أسعار       من الضروري تقييم السلع أو الخدمات عن

ضمنية           ة ال إن القيم المنتج وليس السعر األساسي، ف
رائب      ضمن أي ض زم أن تت شية يل دمات الهام للخ
بعض    ق ب ا يتعل ات، وفيم ى المنتج رض عل تف
ة     ك المتعلق صوصا تل شية، وخ دمات الهام الخ
ة    دمات قيم ضمين الخ زم ت ة، يل ول المالي باألص

 . الخدمات المالية المقدمة لهذه المنتجات
 
يم المب 6-101 دد ق ة تح الغ المدفوع الل المب ن خ ات م يع

ي   شترين، والت ين والم ن المنتج ل م والمقبوضة لك
ل،    ارة والنق وامش التج راض ه ديلها ألغ تم تع ي
ع   ة أو المقبوضة م الغ المدفوع ق المب ا ال تتف وغالب
زم أن    ة أو المقبوضة، ويل ة المدفوع الغ الحقيق المب
زم               ا يل اج آم يظهر المبلغ المدفوع في حساب اإلنت

ة      أن  ستحقة والمدفوع الغ الم ين المب رق ب ين الف يب
على أنها حسابات مدفوعة أو مقبوضة في الحساب        
ذه             ة له دفوعات التالي سجيل الم المالي، ومن ثم يتم ت
ست      ة ولي امالت مالي ا مع ى أنه ة عل الغ القائم المب

اج       دفوعات     . جزءا من حساب اإلنت سببت الم وإذا ت
صاريف      ي م أخرة ف ة أو المت واء المقدم د، س فوائ

امالت               ا مع ى أنه ا عل زم إظهاره ة يل ففي هذه الحال
 . مستقلة وال يتم تضمينها في قيمة المبيعات

 
 تسجيل المقايضة 

سلع       6-102 تبدال ال د اس ضة عن ة المقاي دث عملي تح
زم           والخدمات بسلع وخدمات أخرى أو أصول، ويل
د              ضتها عن ي مقاي سلع والخدمات الت ة ال تسجيل قيم

ة الب   ر في ملكي ديم  حدوث تغي ضائع أو في حال تق
د األسعار        الخدمة، وتقيم مخرج السلع المقايضة عن
ة           األساسية التي من الممكن الحصول عليها في حال

 . بيعها
 

 تسجيل االستهالك النوعي أو المدفوعات النوعية األخرى
ا    6-103 تم توفيره ي ي دمات الت سلع أو الخ سجيل ال زم ت يل

وعي، أو الت تهالك ن ا اس وظفين باعتباره تم للم ي ي
دوث    ال ح ة ح رى نوعي دفوعات أخ تخدامها لم اس
ا              ل ملكيته تم تحوي سلع إذ ي تغير قانوني في ملكية ال

ة دمات المقدم عار  . أو الخ د األس ا عن زم تقييمه ويل
 . األساسية آما لو آان تم بيعها

 
 تسجيل تسليمات المشروعات الداخلية 

ة   6-104 ي حال ة ف شروعات الداخلي سليمات الم سجل ت ت
ط و دة فق ى واح سئولية عل اك م ت هن ي إذا آان ه

رارات        اذ الق شأن اتخ سلع ب سلم ال ي تت شأة الت المن
المتعلقة بمستويات العرض واألسعار التي تسلم بها     

سوق ى ال اتهم إل سلمات . منتج سجيل المت د ت وعن
ية            د األسعار األساس سجيلها عن الواردة، فإنه يلزم ت

 . التي قد تدفع نظيرا لها في حالة بيعها
 

  السلع مكتملة التصنيع المخزونات في التغير
رات          6-105 يم التغي يعتبر العامل األساسي الذي يوضح تقي

زم              ه يل صنيع هو أن ة الت في مخزون البضائع مكتمل
تسجيل المخرجات في الوقت الذي يتم فيه استكمال        
ع             ان للبي سعر سواء آ تصنيعها وقيمتها عند نفس ال

ي     ا ف ر أو إدخاله تخدام أخ  اتالمخزون أو ألي اس
دخل      ا ت لبيعها أو الستخدامها في وقت الحق، وغالب

شكل      المخزوناتالسلع    إذا لم يكن سيتم استخدامها ب
ا       م إنتاجه ي ت رة الت ي الفت ع أو ف واء للبي وري س ف

ن     سلع م سحب ال ل، ت ا، وبالمث اتفيه  إذا المخزون
رة               ة المنتجة في فت سلع الكمي ى ال تجاوز الطلب عل

لعه ي سجيل أي س تم ت ا، وال ي ن م حبها م تم س
 وبيعها أو ألي استخدام أخر إال إذا آان        المخزونات

سم    ي الق ين ف و مب ا ه ا لم يتم وفق زين س شاط التخ ن
 ". و"

 
رق         6-106 صنيع الف ة الت ومن ثم تبين مخزون السلع مكتمل

ات   اج والمبيع ين اإلنت ر(ب تخدام أخ ي ) أو أي اس ف
فترة واحدة، ويتبع هذا أنه يلزم تقييم المدخالت في          

اتالمخزو ا    ن در له ا المق ي له سعر األساس د ال  عن
د     سحوبات عن يم الم زم تقي ا يل ال، بينم ت اإلدخ وق

ة في      . األسعار التي يتم بيعها بها     وتغير هذه الطريق
ات ا   المخزون ى أنه ف عل ن أن توص ي يمك  والت
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ستمر " رد الم ة الج ذه " PIM"أو " طريق وه
ذه             د تعطي ه الطريقة ال تعتبر سهلة في تطبيقها وق

 . ة نتائج قد تعتبر بديهيةالطريق
 
ات     6-107 إن عملي ت، ف عار ثاب ي األس ر ف ان التغي وإذا آ

 تكون بسيطة، حتى إذا     المخزوناتتقييم التغيير في    
اك تضخم       ادة      " أو انكماش  " آان هن د يحدث زي فق

ص( سلع    ) أو نق ت ال عار إذا آان ي األس رة ف آبي
ات متواجدة في    أو (، وال تحتسب مكاسب       المخزون

ة في قيمة المخرجات على البضاعة      الحياز) خسائر
ة          الموجودة في المخازن التي تتم بعد استكمال عملي
ي        يم الت ة التقي ن طريق ا م ي تتبعه اج، وه اإلنت
ي   ي األسعار، وف ر ف ا حدث تغي ستخدمها، وإذا م ت

ن      سلع م روج ال ول وخ ة دخ اتحال ي المخزون  ف
ى            ة حت أوقات مختلفة فإنه يتم تقييمها بأسعار مختلف

بية           إذا آان  رة المحاس ل    ( هذا في نفس الفت ذا مث وه
ة  ات مختلف ي أوق اع ف ي تب سلع الت سجل ) ال ث ت حي

ات آافة المدخالت وآذلك المسحوبات من        المخزون
ى أو          ا اإلدخال إل تم فيه رة ي بشكل مستمر في آل م

ن  سحب م اتال ذه  المخزون ساعد ه ال، وت ي الح  ف
ستمر،              ة الجرد الم د طريق العملية في توضيح تعقي

ث سلع    حي يم ال ستمر تقي رد الم ة الج ضمن طريق  ت
ات المسحوبة من   ي     المخزون سعر الت ى ال يس عل  ول

ى  ا إل م إدخاله اتت اليف "، أو المخزون التك
ل          " . التاريخية ام أق ى أرق وقد تؤدي هذه الطريقة إل

اح وقت التضخم           بكثير لكال من المخرجات واألرب
ق              ام عن طري ذه األرق ومن ثم يتم الحصول على ه

لو ة أس ى التكلف اد عل ال اعتم بة األعم ب محاس
ة يم   . التاريخي ول تقي ات ح ن النقاش د م اك مزي وهن
 . 10 في الفصل رقم المخزونات

 
سم     6-108 ي الق ة ف ية المبين ادئ األساس ع المب ي تتب وه

 -:السابق وهي
سعر  المخزوناتتقيم السلع التي تدخل إلى    . أ  على ال

ى       ا إل ت دخوله سلعة وق اص بال ي الخ األساس
ات د   : المخزون سجيلها عن تم ت ي أن ي ذا يعن وه

ا                 دفع فيه د يكون من الممكن أن ت ي ق األسعار الت
 .إذا تم بيعها عند إنتاجها

 عند األسعار   المخزوناتتقيم السلع المسحوبة من      . ب
ذا الوقت       ا في ه ي   : األساسية المقدرة له ذا يعن وه

 .السعر الذي يمكن أن تباع فيه في هذا الوقت
 
 التي تكون   المخزوناتفي  وتعامل السلع المحفوظة     6-109

ة      ون معرض ت أو تك رور الوق ف بم ة للتل عرض
ي          للسرقة أو التلف، أو الخسائر المتكررة نتيجة البل
ن       اتج ع ف الن سرقة أو التل ت أو ال رور الوق بم
ن     حبها م د س لوب عن نفس األس وادث ب الح

ق  .  ومن ثم تقليل قيمة المخرجات     المخزونات وتطب
ت الخ     ى إذا آان ة حت ذه الطريق ن   ه ى م سائر أعل

ف  رض للتل ا تتع ث أنه ات حي سجل . المخرج وت
ة  سلع المكتمل ر مخزون ال ي تغي ة ف ة اإلجمالي القيم
ايير            ا المع ة تحكمه بية معين التصنيع في فترة محاس

 -:التالية

ي       • ة ف سلع المدخل ة ال ة لكاف ة اإلجمالي القيم
 المخزونات

سلع      • ة ال ة لكاف ة اإلجمالي ا القيم ا منه مطروح
  لمخزوناتاالمسحوبة من 

سلع   • ي ال ة ف سائر تلفي ة أي خ ا قيم ًا منه مطروح
 .المخزوناتالمتواجدة في 

 
 التغيرات في مخزون األعمال قيد التنفيذ 

ة من            6-110 رات طويل إذا آانت عملية اإلنتاج تستغرق فت
ات   سجيل المخرج تم ت ه ي تكمالها، فإن ت الس الوق

ذ        د التنفي اج في العمل قي وحيث  . طالما استمر اإلنت
ستمرة واستمرار االستهالك        أن الع  ملية اإلنتاجية م

سجيل بعض من             زم ت من المدخالت الوسيطة إذا يل
المخرجات الناتجة من هذه العمليات، وإال ستعطي        
عمليات تسجيل المدخالت والمخرجات آما لو أنهم       
رات   ي فت ى ف ة أو حت ات مختلف ي أوق دثون ف يح
ة     ن القيم ى ع ة المعن ام عديم ة أرق بية مختلف محاس

ر      ا رج غي ذ مخ د التنفي ل قي ر العم ضافة، ويعتب لم
ي أن        ذا يعن د، وه سويقه بع تم ت م ي ل ل مكتم
المخرجات لم يتم اآتمالها بالكامل ومن ثم فهي في       
دات   ى وح ا إل ها أو بيعه ن عرض ة ال يمك حال

رى سية أخ ذه  . مؤس سجيل ه ضروري ت ن ال وم
ة في           المخرجات حتى إن لم تكتمل عمليتها اإلنتاجي

د  "ية واحدة ومن ثم يتم ترحيل   فترة محاسب  العمل قي
ذ بية    " التنفي رة المحاس ى الفت بية إل رة محاس ن فت م

ة             . التي تليها  سجل القيم م ت ة، ومن ث ذه الحال وفي ه
ة  ذ  "الحالي د التنفي ل قي رة   " للعم ة الفت ى نهاي حت

اريخ إغالق              رة في ت ذه الفت المحاسبية حتى نهاية ه
رة     الموازنة، والتي تعتبر بند فتح الميز      انية عن الفت

 . التالية
 
في أي صناعة   " العمل قيد التنفيذ  "وقد يلزم تسجيل     6-111

الم،            اج األف ل إنت بما في ذلك الصناعات الخدمية مث
اج       ستغرقة إلنت رة الم ول الفت ى ط د عل ذا يعتم وه
ر      ر يعتب ذا األم ات، وه ن المخرج دة م دة واح وح
ستغرق          ي ت هاما للغاية خصوصا في الصناعات الت

واع في             فترات زمني  اج بعض األن ل إنت ة مث ة طويل
د          رة والتي ق سلع المعم اج ال اإلنتاج الزراعي أو إنت

 . يستمر إنتاجها إلى العديد من السنوات
 
ل  6-112 ذ  "ويعام د التنفي ل قي سابات   " العم ام الح ي نظ ف

ات القومية على أنها وحدة واحدة من            في  المخزون
ين   ل ب د الفاص ون الح ذا يك ى ه تج، وعل د المن ي

ال   اتالمخزون ات واألعم ي البناي ل ف  المتمث
وين  ي وتك شكل جزئ تكمالها ب م اس ي ت شائية الت اإلن
ات           ذ علمي رأس المال الثابت غير واضح، حيث تنف
ستخدمي  ل م ن قب ت م ال الثاب وين رأس الم تك
وين رأس  سجيل تك ذا ال يمكن ت ة ول األصول الثابت
ة لألصول             ة القانوني ل الملكي ى تنتق المال الثابت حت

ا ال            من الم  ذه األصول، وغالب ستخدمي ه ى م نتج إل
د استكمال       ذه إال بع ة ه تتم عملية االنتقال في الملكي
ذه               ق به د المتعل ام العق م إتم عملية اإلنتاج حتى إن ت
ة             ال عملي ى اآتم م عل سبق، ويحك األصول بشكل م
ا             ستبدل فيه ي ت التحويل في الملكية في المراحل الت
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ن      ة، ويمك ذه الحال ي ه ا، وف ن  بقيمته تفادة م االس
ة           رب من قيم ل المشتري ليقت الدفع المرحلي من قب
تم        د ت ه ق ى أن ت حت ال الثاب وين رأس الم تك
دفع   تكمال ال ؤخر الس دم أو م شكل مق دفوعات ب الم
صير    ان ق ل االئتم ة ينتق ذه الحال ي ه ي، وف المرحل
ي     س، وف تج أو العك ى المن شتري إل ن الم ل م األج

زم معام        ع، يل ة المخرجات   حالة عدم وجود عقد بي ل
تج،      زون المن ى مخ افات إل ا إض ى أنه ة عل المنتج

ى إن   " العمل قيد التنفيذ  "وهذا آما هو الحال في       حت
د                 ة، وعن ة اإلنتاجي ر من العملي م جزء آبي آان قد ت
د             ع العمل قي تم تجمي ة ي االنتهاء من العملية اإلنتاجي
التنفيذ حتى النقطة التي يمكن فيها نقله إلى مخزون         

لمكتملة التصنيع وتكون جاهزة للتسليم أو      البضائع ا 
ن     ع ع ة البي اء قيم تم إلغ ع، ي ة البي ي حال ع، وف البي

تم         المخزوناتطريق السحب من     ذا ي ة ل ة مكافئ  قيم
ي   افات ف سجيل اإلض ذ "ت د التنفي ل قي ا " العم طالم

اس          ا مقي ة باعتباره رة المعني استمر اإلنتاج في الفت
ى    للمخرجات، وعلى هذا يتم توزيع المخر      جات عل

 . فترة اإلنتاج بالكامل
 
ن   6-113 سحوبات م ى أو ال ل اإلضافات إل ل "وتعام العم

ه      " قيد التنفيذ  تم في ذي ي في الحسابات بنفس الحال ال
ة              سلع مكتمل سحب من مخزون ال اإلدخال إلى أو ال
تم           ي ت الصناعة، حيث يلزم تسجيلها في األوقات الت

در ل  ي تق ية الت عار األساس ات وباألس ا العملي ا فيه ه
ات ذه العملي ام ه د إتم ن . عن د م اك المزي وهن

النقاشات والتوضيحات حول الخصائص الخاصة         
 . 20لألعمال قيد التنفيذ في الفصل رقم 

 
 المخرجات ألغراض االستعمال النهائي الخاص الذاتي

ذاتي         6-114 تتكون مخرجات االستعمال النهائي الخاص ال
الكو      ا م تفظ به ي يح دمات الت سلع أو الخ ن ال م

راض  الم ا ألغ ذي أنتجه شروع ال شأة أو الم ن
ال،    وين رأس الم ا أو لتك ا ونهائي تخدامها ذاتي اس
ائي     تعمال النه راض االس ات ألغ دد المخرج ويتح

 -:الخاص الذاتي من قبل العوامل التالية
ة    .أ  شروعات الفردي ل الم ن قب ة م سلع المنتج ة ال قيم

 وتستهلكها نفس األسرة المعيشية 
 لألسر المعيشية والتي يدفع   قيمة الخدمات التي تقدم    .ب 

 رواتب لطاقم عملها
ا   .ج  ي يقطنه ساآن الت ي الم سببية ف دمات ال ة خ قيم

 مالكيها
قيمة األصول الثابتة الناتجة عن المنشأة التي تعمل          .د 

ستقبل            اج الم في نفس المشروع لالستخدام في اإلنت
ساب    ( ت للح ال الثاب ال رأس الم وين إجم تك

 ) الشخصي
ز  .ه  ي مخ رات ف ة التغي ستكملة  قيم ضائع م ون الب

اإلنتاج والعمل قيد التنفيذ والتي يكون الغرض منها        
تخدامات  ن االس ر م تخدام أو أآث ي اس تخدامها ف اس

 . المبينة أعاله
ون   .و  ن أن يك تثنائية، يمك االت االس ض الح ي بع ف

يلي  ا س يط، آم تخدام الوس صالح االس اج ل اك إنت هن
 شرحه في هذا القسم

 

  سر المعيشيةاألالسلع المنتجة من قبل 
 األسر المعيشية يلزم معاملة آافة السلع التي تنتجها        6-115

ن     تقاقها م تم اش ي ال ي اج والت دود اإلنت ل ح داخ
شكل             تم استهالآها ب وحدات أخرى على أنها سلع ي

ة في        ات حالي أو مخزن ا       المخزون يتم بيعه  حيث س
 . في وقت الحق

 
 خدمات التي يقدمها طاقم العمل الداخلي

ذين يتقاضون رواتب        يعامل طاقم ال   6-116 عمل الداخلي ال
ة الحدائق وسائق         (  رعاية األطفال والطهي ورعاي

سيارة ي  ) ال وظفين ف م م ى أنه مي عل شكل رس ب
ل    ن قب وك م ردي ممل شروع ف شيةم ر المعي . األس

دة    س الوح ن نف ة م دمات المنتج ستهلك الخ ث ت حي
سابات       اج الح ن اإلنت كال م ل ش ذا يمث ة وه المنتج

ة أي      الشخصية، وآما هو م    تم معامل تعارف عليه، ي
ا            ى أنه ة عل تكلفة وسيطة في إنتاج الخدمات الداخلي
تهالك    صاريف االس ل م ن مث يط ولك تهالك وس اس
ة  ى قيم م عل ذا يحك شية، ول ر المعي ائي لألس النه
ي يحصل    ب الت ة للروات ة مماثل ات المنتج المخرج

ذا  . عليها الموظفين الذين يحصلون على رواتب      وه
 .  نوعي مثل الطعام أو اإلقامةيشمل أي استهالك

 
 الخدمات المساآن التي يسكنها مالكوها

شية تعامل   6-117 ا  األسر المعي ساآن تقطنه ك م ي تمتل  الت
دمات    تج خ ة تن شروعات فردي الكي م م م ى أنه عل
ة        ي حال شية، وف إسكانية يستهلك نفس األسرة المعي
كان        دمات إس دم خ دا يق نظم جي وق م د س تواج

ن تقي    ه يمك ة، فإن دمات  إيجاري ات الخ يم مخرج
نفس          اإلسكانية المقدمة لمالكيها باستخدام األسعار ل
ع       يا م سوق تماش ي ال ة ف ة المباع دمات المقدم الخ
سلع     ع ال ا م تم انتهاجه ي ي ة الت يم العام د التقي قواع
والخدمات المنتجة للحساب الخاص، وبمعنى أخر،       
دمها    ي يق كانية الت دمات اإلس ات الخ يم مخرج تق

ا     دفعها عن         مالكوها وفق د ي ي ق ة الت ة اإليجاري للقيم
ي  ع ف ع الوض سكن، م ذه الم ي ه ة ف س اإلقام نف
خ،       ران إل ع والجي ل الموق ل مث ار العوام االعتب
سجل نفس   سه، وي سكن نف ودة الم م وج ذلك حج وآ
ر     ائي لألس تهالك النه صاريف االس ت م رقم تح ال
المعيشية، وفي آثير من األحوال، ال يتواجد سوق           

د ا جي نظم تنظيم يم م اليب تقي وير أس زم تط ا يل ا آم
 . خدمات اإلسكان

 
  رأس المال الثابت الخاص إجمالي تكوين

دمات     6-118 سلع والخ اج ال شروع إنت ن ألي م يمك
ال الثابت الخاص،            وين رأس الم المستخدمة في تك

ردي          ان شرآة أو مشروع ف شمل،    . سواء آ ذا ي وه
ة  ة الخاص ال، األدوات الميكانيكي بيل المث ى س عل

ة ال ية أو   المنتج شروعات الهندس ي الم تخدام ف س
ا  ي تنتجه ساآن الت يع الم ساآن أو توس ر الم األس

شية شييد  . المعي شروعات الت ن م د م ذ العدي د تنف وق
اطق    ي المن ت ف ال الثاب وين رأس الم راض تك ألغ
شطة             ضا أن شمل أي ذا ي بالد، وه الريفية في بعض ال

ذها مجموعة من             ي تنف شترآة الت األسر  التشييد الم
ة     شيةالمعي ة الفكري ات الملكي ى منتج افة إل  باإلض
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ل  ي R&Dمث ي الت رامج الحاسب اآلل  ومنتجات ب
 . قد تنتج للحساب الشخصي

 
 المخزوناتالتغير في 

ي   6-119 افات ف ل اإلض ذ " تعام د التنفي ال قي ي " األعم ف
ا هو         المشروعات اإلنشائية التي يكون الغرض منه

ة االستخدام الشخصي على أنها امتالك ألصول ثابت      
دمات  سلع والخ ع ال د توض ا، وق ن منتجيه م
ذاتي      اص ال ائي الخ تهالك النه صة لالس المخص
تم       صنيع لي ة الت ات المكتمل زون المنتج من مخ ض
استخدمها في وقت الحق، ويتم تقيمها عند األسعار        
األساسية من نفس المنتجات المباعة في السوق في         
ى      سلع إل ذه ال ال ه ه إدخ م في ذي ت ت ال الوق

ات سعر   المخزون ن ال م يك اج إذ ل ة اإلنت  أو بتكلف
 . األساسي متوفرًا

 
 بالمنشأة الخاص الوسيط االستهالك

 
يس 6-120 ن ل اد م سجيل المعت ضائع ت دمات الب ي والخ  الت

شأة،  نفس  داخل الوسيط لالستهالك تستخدم  إال المن
اك أن االت بعض هن ي الح د الت ون ق ا يك ك فيه  ذل

ي . مرغوبا التسجيل ة  وف ام  حال ذلك  القي سجيل، ا ب  لت
إن ك ف ضائع تل ى تضيف والخدمات الب  من لكل إل

أثر  ال بحيث  والمخرج الوسيط االستهالك ة  تت  القيم
 .الممارسة بهذه المضافة

 
شطة  أحد آان إذا 6-121 ل  األن ع  التوصيل  خدمات  مث  يتمت

ة ة، بأهمي ان خاص اك وآ وع هن ي تن ة ف  الممارس
ا  بشأن ان  إذا م ك  آ شاط  ذل تج  يعامل  الن انوي  آمن  ث

ى( سابا بمعن ل حت ذلك مقاب شاط ل ان إذا أو ،)الن  آ
صًا تخدام مخص اص لالس سب ال (الخ ه يحت  علي

د  فإنه ،)مقابل ة  عرض  المرغوب  من  يكون  ق  آاف
و  آما التوصيل خدمات ة  منتجات  آانت  ل  مع  ثانوي
شأة  خاص  وسيط  آاستهالك الناتج عرض  إذا بالمن
 .مناسبًا ذلك آان

 
ًا 6-122 شرح وفق وارد لل ي ال رة ف م الفق إذا ،104-6 رق  ف

ان د آ ات أح ل المنتج ن ينتق د م شآت أح ى المن  إل
شأة  سجل  المشروع،  نفس  داخل  أخرى  من ة  ت  عملي

يل ك توص تج ذل تج المن شأة آمن ى للمن  األول
ة  للمنشأة وسيط وآاستهالك ك  الثاني ط  وذل دما  فق  عن

ل شأة تتحم ة المن سؤولية الثاني اذ م رارات اتخ  الق
شأن  ستوى ب د م ي واألسعار التوري تم الت  توصيل ي
ان  وإذا. لها وفقًا السوق إلى المنتج  يختلف  األمر  آ
 آبضائع يعرض األولى المنشأة منتج فإن ذلك، عن

ة ي داخل ين ف دم ح شأة تق ة المن ة الثاني ة خدم  معالج
ة  تلك مقابل أجرًا وتفرض ان  وإذا. الخدم  حساب  آ
تج تم المن ه ي شروع تجميع د، للم ي الواح ة فف  الحال
تج  عرض المفضل من يكون قد األولى  آخرج  المن

تهالك يط وآاس شروع وس دًال للم ن ب ه م ع دمج  م
شأة  بيانات ا . أخرى  من ة  في  أم ة،  الحال  يكون  الثاني
تج  التي بالحالة المنتج قيمة بمثابة المشروع منتج  أن
ى  المنشأة قبل من عليها ى  باإلضافة  األول  رسوم  إل
 .الثانية للمنشأة معالجة

 
ي 6-123 االت، بعض ف د الح ع ق زء يوض ن ج تج م  المن

الي ي الح ازن ف تخدام المخ تهالك لالس يط آاس  وس
 يستخدم قد عندما الزراعة ذلك ومثال. المستقبل في

 .المستقبل في آبذور الحالي المحصول بعض
 

 المنشأة قبل من النهائي لالستخدام المنتج قيمة
ب 6-124 يم يج تج تقي تخدام المخصص المن ائي لالس  النه

شأة ى للمن عار أساس عل يةاأل األس ي ساس  يمكن الت
ع ات بي دمات أو المنتج ا  الخ ع عرضت إذا به  للبي
سوق  في  تم  ولكي . ال يم  ي  الخدمات أو المنتجات  تقي

ذه  ة،  به ب  الطريق راء  يج ع   ش ضائع  وبي  أو الب
وع  نفس من الخدمات ات  الن ة  بكمي سوق  في  آافي  ال
ى سنى حت ساب يت عار احت سوق أس وق ال ا الموث  به

راض يم ألغ صد. التقي ربتعب ويق ي "ي سوق ف " ال
ائع  راغب  مشتري بين السائد السعر  في  راغب  وب
ت ان الوق ذي والمك تم ال ه ي اج في ات إنت  المنتج

ة  وفي. والخدمات تج  حال ى  الزراعي  المن بيل  عل  س
ال، ساوي ال المث ذا ي سعر ه ضرورة ال عار بال  األس
سائدة ي ال سوق ف ي ال ث المحل سب حي اليف تحت  تك
ل ا اق ضاف وربم امش ي ع ه ةبالج البي ر. مل  ويعتب

 الشراء "بسعر يسمى ما هو األقرب المعادل السعر
ن ة م صد ؛"المزرع ه ويق سعر ب ذي ال صل ال  يح
زارع  عليه ق  عن  الم ع  طري ى  منتجه  بي  مشتري  إل
 .المنتج الستالم المزرعة إلى يأتي

 
ى  الحصول إمكانية عدم حالة في 6-125 سوق  أسعار  عل  ال

اع  يجب بها، الموثوق اني  أفضل  إتب  حيث  إجراء  ث
 الخدمات أو البضائع من المخرج المنتج قيمة تعتبر

صص تخدام والمخ ائي لالس ن النه ل م شأة قب  المن
ادًال غ مع اليف لمبل اج تك ك إنت تج ذل ر أي: المن  تعتب
 :مبلغ هي القيمة تلك

 الوسيط االستهالك -أ 
 الموظفين أجور -ب 
 الثابت المال رأس استهالك -ج 
 الثابت المال رأس على العائد صافي -د 
رى ضرائب -ه  ًا (أخ ا مطروح ات منه ) اإلعان

 .اإلنتاج على
ن اد، وم سب ال المعت د صافي يحت ى العائ  رأس عل
ال دما الم تم عن اج ي صص اإلنت تخدام المخ  لالس

اص ي الخ شأة ف ن المن ق ع ين طري ر منتج  غي
 .سوقيين

 
ة،  للمنشآت بالنسبة 6-126 د  الفردي اً  يكون  ال ق دير  ممكن  تق

ور وظفين أج تهالك الم ال رأس واس ت الم  الثاب
 هذه وفي منفصلة، بطريقة المال رأس على العائدو

ة ب الحال راء يج دير إج دخل تق تلط لل ذي المخ  ال
 .البنود تلك آافة يغطي

 
ادًة 6-127 ا ع ون م روريًا يك يم ض تج تقي شاءات من  اإلن

ساب المخصص ين لح سهم المنتج ى أنف اس عل  أس
د  يكون  حيث التكاليف  إجراء  الصعب  من  يكون  ق

شاءا  لمشروع  مباشر تقييم ة  تإن ر  خاصة  فردي  غي
ل  من  اإلنشاء أعمال تتم وعندما. للبيع معروضة  قب
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 المعلومات فإن الخاص، استخدامها بغرض المنشأة
ا  التأآد يمكن التكاليف بشأن األساسية سهولة،  منه  ب
ساآن  إنشاء حالة في ليس ولكن ل  من  م  المالك،  قب
ة  مساآن إنشاء حالة في أو صالح  جماعي  المجتمع  ل

وم ا تق ر اتجمعي به مية غي ة أو رس ن مجموع  م
الك م إن. الم دخالت معظ ة الم شاريع الخاص  بم
شاء ساآن إن ة، الم ا الجماعي ي بم ك ف دخالت ذل  م

ة، ل  العمال تم أن يحتم ا  ي ًا توفيره ث  مجان  أن بحي
 أن وحيث. مشكالت يطرح قد المدخالت تقييم حتى

ة ي العمال ى تحصل ال الت ر عل د أج شكل ق زًء ت  ج
رًا ن آبي دخالت م ن ،الم ة فم راء األهمي  بعض إج

ديرات ا التق تخدام لقيمته عار باس ور أس ي األج  الت
ة  األسواق  في  العمل أنواع لنفس تدفع ي . المحلي  وف
ه حين د أن صعب من يكون ق ور ال ى العث  سعر عل

 من  صعوبة أقل ذلك يكون أن الممكن فمن, مناسب
شائي  لمشروع  مباشر  تقييم إجراء محاولة ين  إن  مع

ه  ه هي  ةوالحقيق .بذات تم أن دير عمل  ي  افتراضي تق
ة صر لقيم ة عن ك العمال يلة وذل ى للتوصل آوس  إل
 ذلك يعني وال. اإلنشاء ألعمال تقديري سوقي سعر
 آأجور أيضًا تعامل أن يجب تلك العمالة تكاليف أن

م  الفصل  في شرحه ورد فكما. موظفين ه  ،7 رق  فإن
ى  العمالة توفير يتم عندما  ألحد  تطوعي  أساس  عل
دا اج توح الف اإلنت سكن بخ وك الم ل الممل  للعام
تم  فال  نفسه، دير  إجراء  ي وظفين  ألجر  تق ي . الم  وف
ة  توفير حالة أجور  العمال تم  اسمية،  ب سجيل  ي ك  ت  تل

ور مية األج ط االس أجور فق وظفين آ ل. م  وتعام
 .مختلط آدخل األخرى العمالة تكاليف

 
 السوقي غير المنتج

 والخدمات  البضائع من السوقي غير المنتج يتألف 6-128
ة  أو الفردية ا  التي  الجماعي ر  مؤسسات  تنتجه  غي
ة دم ربحي ر تخ ة، أو األس دم الحكوم ك وتق  تل

ات ًا المنتج عار أو مجان دة بأس دات زهي  لوح
 من الرغم وعلى .آكل للمجتمع أو أخرى مؤسسية

ذا أن تج ه ر المن ى يظه ه عل شترى أن ن م ل م  قب
ة سات الحكوم ر والمؤس ة غي ي الربحي دم الت  تخ

ر،األ ب هأن إال س صل يج ين الف ك ب تج  ذل  المن
اق  إن. الخاص لالستخدام المخصص واإلنتاج  اإلنف

ة  جانب  من  يتم ر  والمؤسسات  الحكوم ة  غي  الربحي
ي دم الت ر، تخ تخدام أن إال األس ضائع اس  الب

 استخدام ويتم األسر، قبل من يتم الفردية والخدمات
دمات ة الخ ن الجماعي ل م ر قب ا أو األس ن غيره  م

ة  المؤسساتية  حداتالو الي، . المقيم إن  وبالت  يجب  ف
تج  بين مطلقًا الخلط عدم ر  المن سوقي  غي تج  ال  والمن

 ال المنتج وحدة حيث الخاص لالستخدام المخصص
ون ا يك ات له ة نفق ى تقديري تج عل سب المن  ، فح
ا ستخدم ولكنه تج ت ي المن ع ف ضًا الواق اول .أي  ويتن
صل م الف شة 9 رق رق مناق ين الف اق ب  اإلنف

 .التفصيل من بمزيد واالستخدام
 
ا 6-129 ا آم شرح تناولن اله، بال د أع شارك ق دات ت  الوح

ة سات أو الحكومي ر المؤس ة غي ي الربحي دم الت  تخ
سوقي  غير اإلنتاج في األسر سوق  لعجز  نظراً  ال  ال

د أو ور آأح سياسة أم صادية ال ة أو االقت  االجتماعي

ك  ويسجل. المدروسة تج  ذل  وهو  إنتاجه،  وقت  المن
ر  للخدمات بالنسبة التقديم الوقت أيضًا سوقية  غي . ال
صفة ه،أن إال ة وب ن ال عام يم يمك ذا تقي تج ه  المن

نفس ة ب ي الطريق تم الت ا ي يم به ضائع تقي  أو الب
ائي  لالستهالك   تنتج التي الخدمات  أو الخاص  النه
وين ال رأس لتك اص الم ي الخ تج والت ضًا تن  أي
اك  وليس .السوق في للبيع آبيرة بكميات  أسواق  هن
ة  اإلدارة مثل الجماعية للخدمات دفاع،  العام  إال وال

ى هأن ي حت ة ف دمات حال يم خ صحة أو التعل  أو ال
 لألسر،  تقدم التي السوقية غير الخدمات من غيرها
 وليس. متوفرة تكون ال قد المناسبة األسعار أن نجد
شابهة  لألنواع بالنسبة الغريب من  الخدمات  من  الم
ا  سوقي  أساس  على إنتاجها يتم أن اً  وبيعه ى  جنب  إل

ب ع جن دمات م ر الخ سوقية، غي ادة هأن إال ال ا ع  م
ون اك يك ات هن ة اختالف ين مهم واع ب ودة أن  وج

دمات ة الخ ي. المقدم م وف االت، معظ ون ال الح  يك
ة  سوقية  خدمات على العثور الممكن من شبه  آافي  ت

ر  المناظرة الخدمات آافية بدرجة سوقية  غي ى  ال  حت
يم  في أسعارها استخدام يتسنى رة،  تقي  خاصة  األخي
دما تج عن دمات تن ر الخ سوقية غي ات ال رة بكمي  آبي
 .جدا

 
 
در 6-130 ة تق تج قيم ر المن سوقي غي دم ال ن دون المق  ثم

 :التالي النحو على اإلنتاج بتكاليف بقيمة لألسر
 الوسيط االستهالك -أ 
 الموظفين أجور -ب 
 الثابت المال رأس استهالك -ج 
 ثابتال المال رأس على العائد صافي -د 
رى ضرائب -ه  ًا (أخ ا مطروح ات منه ) اإلعان

 .اإلنتاج على
 
إن  اسمية، بتكلفة المنتج تقديم حالة في 6-131  ال األسعار  ف

ون أثير ذات تك ن ت ة م صادية، الناحي د االقت  ال وق
سبية  اإلنتاج تكاليف تعكس سبية  والتفضيالت  الن  الن

ستهلك الي،. للم إن وبالت ك ف عار تل ل ال األس  تمث
ًا بًا أساس يمل مناس ات تقي ك منتج ضائع تل  أو الب

دمات تم. الخ يم وي تج تقي ر المن سوقي غي ن ال  م
ضائع دمات أو الب ة الخ ك المباع عار بتل نفس األس  ب
ة  الخدمات  أو البضائع بها تقيم التي الطريقة  المقدم
ًا، ى مجان تم أن بمعن ا ي ى تقييمه اس عل اليف أس  تك
ك  من  جزء  شراء ويتم.  إنتاجها تج  ذل ل  من  المن  قب

ر،األ ا  س زء أم اقي الج ه الب شكل فإن صروفات ي  م
ائي االستهالك ل من النه ة الوحدات قب  أو الحكومي
 .األسر تخدم التي الربحية غير المؤسسات

 
د 6-132 شارك ق دات ت ة الوح سات الحكومي ر والمؤس  غي

ة ي الربحي دم الت ر تخ ي األس ل ف ن آ اج م  اإلنت
ر  السوقي سوقي  وغي تم  أن ويجب . ال ين  الفصل  ي  ب
ى  األنشطة من النوعين هذين حيث نم المنشآت  مت
ان ك آ ًا، ذل ك أن إال ممكن د ذل ون ال ق ديًا يك  مج
ًا الي،. دائم د وبالت ون ق دى يك شآت إلح ر المن  غي

 ينتج سوقي منتج مبيعات من العوائد بعض السوقية
شاط من انوي ن ال: ث ك ومث ات ذل سخ مبيع ي الن  الت
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ر  معرض  ينتجها ع . سوقي  غي ك،  وم ه  ذل ى  فإن  عل
 يكون  قد السوقية غير المنشآت إحدى أن من الرغم
ا د  له ات، عوائ إن  مبيع ا ف الي  منتجه ذي  اإلجم  ال

ال يغطي ن آ ا م سوقي منتجه ر ال سوقي وغي ا ال  م
تم زال ه ي ن تقييم اليف خالل م اج تك دد. اإلنت  وتح
ة ا قيم سوقي منتجه الغ ال ي بالمب صلها الت ن تح  م

ات ات مبيع سوق،  منتج ا ال ة  أم ا قيم ر  منتجه  غي
رق  خالل  من  عليها الحصول يتم والتي وقيالس  الف
ين يم ب الي ق ا إجم ا منتجه سوقي ومنتجه ل. ال  وتظ
ة د قيم صلة العوائ ن المتح ع م ات بي  أو المنتج

دمات ر الخ سوقية غي عار ال ر بأس ؤثرة غي  م
 . السوقي غير منتجها قيمة من جزًء اقتصاديًا

 
 السوقيين وغير السوقيون المنتجون

شآت  عن عبارة السوقيون المنتجون 6-133 ل  يكون  من  آ
م أو اجهم معظ ه إنت ى موج سوق إل ا. ال ة أم  فئ

ين ر المنتج سوقيين غي شمل ال شآت فت  المن
ة  ة  للوحدات المملوآ ر المؤسسات أو الحكومي  غي
ة ي الربحي دم الت ر تخ ي األس دم الت ضائع تق  أو الب

دمات ًا الخ عار أو مجان دة بأس ر زهي  أو لألس
ل  للمجتمع  د . آك ؤالء  يكون  وق  بعض  لمنتجون ا له
ات ات المبيع سوق لمنتج ة ال ي الثانوي ون الت  يك
رض ن الغ عارها م ة أس ا تغطي ق أو تكاليفه  تحقي
ائض ال: ف ك، ومث ات ذل سخ مبيع ة الن  الخاص

ارض ر بالمع سوقية غي ى. ال رغم وعل ن ال  أن م
ة سات الحكوم ر والمؤس ة غي ي الربحي دم الت  تخ
 ي،السوق باإلنتاج تقوم منشآت لديها يكون قد األسر
ا ي بم ك ف ات ذل شاء عملي رأس اإلن ال ب ساب م  لح

ذها  يتم أنشطتها معظم فإن خاص، ى  تنفي  أساس  عل
 .سوقي غير

دما 6-134 تم عن اج ي تخدام المخصص اإلنت ائي لالس  النه
ن الخاص ق ع دة طري ي وح ة ف ة الحكوم  أو العام

 تخدم التي الربحية غير المؤسسات قطاع خالل من
ر، ه األس ل فإن ى يعام ه عل تم أن ازهإن ي ن ج ل م  قب
ا . سوقي غير منتج د  آم تم  ق ك  ي اج  ذل  بواسطة  اإلنت

ين وقيين منتج طة أو س دات بواس ارج وح  خ
ة ة الحكوم سات العام ر والمؤس ة غي ي الربحي  الت
دم ر تخ ي األس وم الت اج تق ط باإلنت تخدامها فق  الس
 .الخاص النهائي

 
 معينة صناعات منتجات -ز
 مقدمة -ا

ر  المنتجات قييموت تسجيل تحكم التي القواعد إن 6-135  غي
ة د آافي ة لتحدي اس طريق ات قي واع بعض منتج  أن

صناعات، ي ال ون والت ا يك ناعات معظمه  ص
ة  تجارة مثل الخدمات ة  الجمل  والمؤسسات  والتجزئ
ة ح. المالي سام وتوض ة األق د التالي ن المزي  م

ات ول المعلوم اس ح تج قي دد من ن ع صناعات م  ال
ي  الصناعات وردت العرض، ولسهولة. المعينة  الت
ز ا نرآ نفس عليه ب ب ذي الترتي ر ال ه تظه ي علي  ف

شطة  لجميع الموحد الدولي الصناعي التصنيف  األن
 .االقتصادية

 
 األسماك وصيد الغابات وزراعة الزراعة -2

ة إن 6-136 د زراع يل وتجدي جار أو المحاص  أو األش
ية ماك أو الماش ي األس ضع الت سيطرة تخ  وإدارة ل

سؤولية دات وم ساتية وح وم مؤس ةب تق اج عملي  اإلنت
م  أال يجب النمو إن. اقتصادية بطريقة ى  يفه ه  عل  أن
ة ة  عملي سب طبيعي اوز فح دود تتج اج ح  إن. اإلنت
ر ن آثي ات م اج عملي ستغل اإلنت وى ت ة الق  الطبيعي

راض صادية، ألغ ال اقت ك ومث صانع ذل  الم
ي  ئيةالكهروما ستغل  الت ار  ت ة  األنه اج  والجاذبي  إلنت
 .الكهرباء

 
اس إن 6-137 اج قي ة إنت ة الزراع ات وزراع يد الغاب  وص

ماك د األس ك معق رًا وذل ة ألن نظ اج عملي د اإلنت  ق
دة،  لشهور تمتد ا  عدي سنوات  وربم اك . ل د  وهن  العدي
ة المحاصيل من ي الزراعي ون الت نوية، تك تم س  وي

ل م تحم اليف معظ ي التك ة ف م بداي دما الموس  عن
رة  التكلفة معظم تحمل يتم آما المحصول، يزرع  م
ة نه في  أخرى د  الموسم  اي ع . الحصاد  عن ك،  وم  ذل
ا  الناضجة غير المحاصيل فإن ة  له د  قيم ى  تعتم  عل

دى ا م ن اقترابه صاد م ب.الح ع ويج ة توزي  قيم
صول ى المح سنة عل ل وأن ال ى يعام اس عل  أس
 النهائية القيمة تختلف ما وغالبًا. فيه العمل استمرار

ة عن للمحصول ة القيم ه التقديري ي ل سب والت  تحت
اء و أثن صول نم ل المح صاد وقب ي. الح ك وف  تل

االت ب الح ام يج ات القي ة بعملي ا مراجع ل م  قب
ديرات رة التق ك المبك تعكس وذل ة ل ة النتيج . الفعلي
دما تم وعن صاد ي تم المحصول، ح ل ي ة تحوي  القيم
ى  المستمر للعمل التراآمية  صورة  في  المخازن  إل
ل  من  استخدامها  مع  ذلك بعد تقل جاهزة بضائع  قب
 . الهوام بفعل فقدها أو بيعها أو المنتج

 
ات  بعض إن 6-138 د  النبات ات  من  والعدي ستغرق  الحيوان  ت

 هذه وفي. النضج مرحلة إلى لتصل السنوات بعض
ة، تم الحال رض ي ادة ع ا زي تج قيمته ل آمن  وتعام

ادات ي آزي ال رأس ف ت الم ات أو الثاب  المخزون
د ك ويعتم ى ذل ا عل ان إذا م ات آ وان أو النب  الحي
ررة  منتجات  يعطي اك . (ال أم متك شة  هن ر  مناق  أآث
 أن ويجب ). 10 رقم الفصل في الفرق لهذا تفصيًال
ذ ة تأخ ادة قيم ي الزي ات ف وان أو النب ي الحي  ف

ار أخير االعتب ذي الت دث ال ل يح ق قب د تحقي  العائ
م  الفصل في بالشرح موضح هو آما منهما . 20 رق

رد وغ وبمج ات بل وان أو النب ة الحي ضج، مرحل  الن
سوف نخ ف ه فضت ب قيمت سجل أن ويج ك ي  ذل

 .الثابت المال لرأس آاستهالك االنخفاض
 
 واإلنشاءات والمعدات اآلالت -3
د 6-139 ستغرق ق اج ي ضائع إنت ة ذات الب مالية القيم  الرأس

ة ل العالي سفن مث ة واآلالت ال اني الثقيل ر والمب  وغي
ادة . سنوات أو شهور عدة البناء أعمال من ذلك  وع
ستمر،  العمل  بنظام  اجاإلنت  ذلك قياس يتعين ما  الم
ام  وقت ببساطة قياسه يمكن وال ة  إتم اج  عملي . اإلنت
د رح ورد وق ة ش سجيل طريق يم ت ل وتقي  العم

 .20 رقم الفصل في المستمر
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ع  عقد على االتفاق يتم عندما 6-140 دماً  بي شاء  مق ان  إلن  مب
ة،  مدد لعدة يستمر آخر إلنتاج وليس وهياآل،  زمني
ل اتج يعام تج الن ي المن ل ف رةف آ ة ت ى زمني ه عل  أن
اع شتري يب ي للم ة ف ك نهاي رة، تل ى الفت ه بمعن  أن
ل ة يعام ع آعملي ر بي ه أآث ل من ستمر عم ي. م  وف
ل  من المنتج الناتج أن نجد الواقع، اول  قب ال  مق  أعم

شاءات ل اإلن ى يعام ه عل اع أن شتري يب ى للم  عل
ر  يحوز  حيث  مراحل تج  األخي ازة  المن ة  حي . قانوني
وين  ويسجل رأس  آتك ا  ل الي  لم ل  من  ثابت  إجم  قب

شتري يس الم ل ول ستمر آعم ن م ل م تج قب . المن
دما ستدعي وعن د ي داد العق ات س ة دفع  مرتبط
ل ل، بمراح إن العم ة ف تج قيم ا المن ا غالب در م  تق
ا ة قيمته ة التقريبي ات بقيم ل دفع ل مراح ي العم  الت
إن  البيع، عقد غياب حالة وفي. فترة آل عن تمت  ف
رة  آل  في جالمنت الكامل غير الناتج ة  فت  يجب  زمني
سجل أن ل ي ستمر آعم تج م ل. للمن ساآن وتظ  الم
تم  التي ا  ي دون  أي (المضاربة  بنظام  بناؤه  وجود  ب
د ع عق ابق بي ي) س ة ف ودات قائم ة الموج  الخاص

ا  لحين  اإلنشاءات بشرآة ر  أو بيعه ة  تغيي  في  الحال
ة ودات قائم ن الموج ل م ستمر عم ى م ات إل  منتج
 .إآمالها عند عةمبا غير ظلت إذا نهائية

 
 والتخزين النقل -4

 النقل
اس 6-141 اتج يق ل ن ة النق الغ بقيم ل عن المحصلة المب  نق

 تصنف االقتصاد، علم وفي. األشخاص أو البضائع
ا  موقع في الموجودة البضاعة وع  م  من  مختلف  آن

ضاعة نفس ي الب ع ف ون بحيث آخر، موق ل يك  النق
ة  آخر  إلى موقع من اج  عملي ا  من  يحدث  إنت  خالله
 دون البضاعة  ظلت  وإن حتى اقتصاديا مؤثر غيرت

ل  خدمات حجم يقاس وقد. أخرى بطريقة تغيير  النق
ن ق ع رات طري ل مؤش ن مث ومتر/الط  أو آيل

سافرين ومتر/ الم ي آيل ع والت ين تجم ل ب ن آ  م
ات  ضائع  آمي داد  أو الب خاص  أع سافات األش  والم

ا . انتقالهم أثناء المقطوعة اك  أن آم ل  عوامل  هن  مث
سرعة رار أو ال ة أو التك ؤثر الراح ى ت ودة عل  ج
 .المقدمة الخدمات

 
 التخزين

ى 6-142 رغم عل ن  ال اج أن م زين  إنت سوق التخ د  لل  ال ق
ون  ًا يك ة، مكثف شاط  أن إال للغاي زين ن ر التخ  يعتب
شاطًا ًا ن ي هام صاد ف ل االقت ث آك ه حي تم أن ي ي  ف
د ن العدي شاريع م شرآات الم ين.وال زين ويتع  تخ
. التخزين  عملية أثناء ما مكان في البضائع مخزون

 بيئة في البضائع من العديد تخزين تيم أن يجب آما
عة تحكم خاض د، لل ن الجي ون أن ويمك شاط يك  ن
ة  التخزين اج  عملي ة  ذات إنت ا  حد  في  أهمي تم  ذاته  ي

ن ا م ل "خالله ضائع" نق ن الب ة م ة نقط ى زمني  إل
ة رى نقط ي. أخ م وف صاد، عل د االقت ه نج ن أن  م

ضائع  نفس  أن مةعا بصفة به المعترف  المتاحة  الب
اط  في ة  نق ع  أو زمني ة  مواق د  مختلف ة  تكون  ق  مختلف

ًا ن آمي ضها ع بعض، بع ر ال ذي األم رض ال  يف
عارًا ة أس رًا مختلف ذا نظ سبب له د. ال ادة أن ونج  زي
عر د س رًا المنتجات أح ون نظ تج لك د المن  خضع ق

م  التخزين  لعملية اليف  تحمل  وت ر  التخزين  تك  تعتب
ة ة بمثاب اج عملي ع. إنت ك، وم ه ذل ن فإن ة م  األهمي
ر  للتخزين نتيجة السعر زيادة أن بمكان زة  تعتب  ممي
شكل ك عن واضح ب اح تمل سائر األرب ي والخ  والت
ة  في  اإلنتاج قيمة من تستبعد أن يجب  التخزين  حال
 . األخرى األنشطة في الحال هو آما

 
د  مرة، ألول البضائع إنتاج عند 6-143 تم  ق اظ  ي ا  االحتف  به

ي رة نالمخز ف ة لفت ارًا زمني ا انتظ  إجراء أو لبيعه
دة  أآثر بطريقة استخدامها أو عليها مقايضة  في  فائ
ستقبل ت وإذا. الم ادة آان ة زي ساطة تعكس القيم  بب
 الحتجاز  نتيجة الجودة في تغير دون السعر ارتفاع

اك  يكون ال فعندئذ التخزين، في البضاعة ة  هن  عملي
اج رى إنت اء أخ رة أثن ة الفت زين،ل الزمني  لتخ

اليف  إلى باإلضافة ي  التخزين  تك . وصفها  سبق  الت
ع ك، وم اك ذل ة هن باب ثالث ي أس ة ف سير إمكاني  تف
 هو األول السبب. إضافية إنتاج آعملية القيمة زيادة
ة أن اج عملي ة تكون اإلنت شكل طويل افي ب  بحيث آ

ق يجب ل تطبي ل الخصم عوام ذي للعم تم ال ل ي  قب
 فيتمثل الثاني السبب أما. طويل بوقت التسليم عملية
 الوقت  مرور  مع  تتحسن  قد البضاعة جودة أن في

ا ). الخمر مثل( سبب  أم ل  الثالث  ال ه  في  فيتمث د  أن  ق
ؤثر  موسمية  عوامل  هناك يكون ى  ت  أو عرض  عل
ا  البضاعة طلب ؤدي  مم ى  ي ات  إل ة  تقلب  يمكن  عادي
 على الوقت، مرور مع البضاعة سعر في بها التنبؤ
ا  للبضاعة الفيزيائية الخواص أن من الرغم م  ربم  ل
ر ة تتغي رى بطريق ي. أخ ة وف ك آاف روف، تل  الظ
ن ار يمك زين اعتب دادًا التخ ة امت زين لعملي ع التخ  م
رور ت م صبح. الوق دمات وت زين خ شمولة التخ  م
ي ضائع، ف ا الب د مم ن يزي ا م اء قيمته ا أثن . تخزينه

الي، ن وبالت ث وم دأ حي ب المب صر أال يج يم تقت  ق
ي اإلضافات رأ الت ى تط ة عل ودات قائم يم الموج  ق
ضائع ت الب ا، وق ل تخزينه شمل أن يجب ب ة ت  قيم
تج افي المن ذي اإلض تم ال ه ي اء إنتاج اظ أثن  االحتف

 .التخزين في بالبضاعة
 

تم  المصنعة البضائع معظم فإن ذلك، ومع 6-144 ا  ي  إنتاجه
 تخضع وال السنة، مدار على مستمرة بصفة وبيعها

رات ة للتغيي ي الدوري رضال ظروف ف ب ع . والطل
ة  إلى تصل ال البضائع تلك أن آما " النضج  "مرحل
اء ا أثن ن وال. تخزينه ة يمك رات معامل ي التغيي  الت
ك  أسعار  على تطرأ ضائع  تل اء  الب اظ  أثن ا  االحتف  به
ي ازن ف ل آإضافات المخ ستمر للعم تم وآي. الم  ي

دير اع تق ة ارتف ضائع قيم ة الب أعلى المخزن ن ب  م
اليف زين، تك ن التخ تفادةاال يمك ن س اع م  االرتف
ة  في المتوقع ى  القيم دل  من  أعل ام  المع  للتضخم  الع
رة  مدى على ة  فت ستمر . محددة  زمني سجيل  وي  أي ت
ح تم رب ارج ي رة خ ة الفت ددة الزمني ربح المح  أو آ

سارة اء خ د. اقتن ي ورد وق ق ف ذا ملح صل ه  الف
د  شرح  من المزي ة  لحساب ال صلها التخزين قيم  وف
 . اءاالقتن وخسائر أرباح عن

 
ق 6-145 تج إدراج ينطب رًا المن ط للتخزين نظ ي فق ة ف  حال

ستغرق  التي البضائع اً  ت ا،  طويالً  وقت  وهي  إلآماله
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ك ضائع تل ي الب ز الت نمط تتمي مي ب نوي موس  س
دد، ك أو مح ضائع تل ي الب ر الت ولها يعتب ى وص  إل
ة  من  جزءً " النضج  "مرحلة اج  عملي ة  اإلنت . العادي
 المالية األصول حيازة على اإلدراج هذا ينطبق وال
ودات أو ة ذات الموج ر أو القيم ك غي ن ذل  م

ول ر األص ة غي ا  المالي ي بم ك ف ي  ذل  األراض
ى . والمباني ة  االرتفاعات  آانت  إذا حت  في  المتوقع
ة تج القيم ن تن ك ع االت، تل إن الح دافع ف ازة ال  لحي
شيء و ال ضاربة ه ل. الم ات وتعام ة ارتفاع  القيم
 . اإلنتاج ةعملي من آجزء وليس حيازة آأرباح

 
 والتجزئة بالجملة التوزيع -5
ة  تجار  أن من الرغم على 6-146 ة  الجمل  يقومون  والتجزئ

ع  بشراء فعليًا ضائع،  وبي إن  الب ضائع  ف شتراة  الب  الم
دما  الوسيط  استهالآهم من آجزء تعامل ال اد  عن  يع

ا د بيعه راء بع ة إج سيطة معالج ل ب رز مث  أو الف
ف ة أو التنظي خ....التعبئ ل ال ا ويعام ة رتج  الجمل
ة دمات والتجزئ د آخ م توري ن لعمالئه ق ع  طري
ضائع  من  مجموعة  وعرض  تخزين ع  في  الب  مواق
 وشرائها البضائع تلك على الحصول وجعل مناسبة
هًال الء س اس. للعم اجهم ويق ة نت ة بالقيم  اإلجمالي

وامش ارة له ي التج ا الت ضائع من يحققونه ي الب  الت
ون شرائها يقوم رض ب ادة بغ ا إع  اسويق. بيعه
تجهم ة من ة بالقيم وامش اإلجمالي ربح له ي ال  الت
ا ن يحققونه ضائع م ي الب ون الت شرائها يقوم  ب
ادة بغرض ا إع امش ويعرف. بيعه ارة ه ه التج  بأن
سعر  الفعلي السعر بين الفرق ديري  وال  المحقق  التق
ادة  بغرض المشتراة البضاعة من ع  إع سعر  البي  وال
 لبضاعةا الستبدال الموزع قبل من دفعه يجب الذي
ا  وقت ا  التصرف  أو بيعه أي  فيه د . آخر  شكل  ب  وق
ة  الهوامش تكون ضائع  بعض  عن  المحقق لبية  الب  س
ت إذا عارها آان ي أس ة ف اض حال عار انخف ك أس  تل

ضائع ا. الب ك تكون أن يجب آم وامش تل لبية اله  س
سبة ضائع بالن ي للب اع ال الت رًا تب ا نظ  أو لتلفه
 . لسرقتها

ية  الصيغة تعديل يجب 6-147 اس  القياس تج  لقي سبة  المن  بالن
ائعين ة للب ائعين أو بالجمل ة للب ك بالتجزئ أن وذل  ب
صم ن يخ ة م ضائع قيم ة الب ستخدمة أو المباع  الم
ة رى بطريق ة أخ ضائع قيم ي الب ب الت رائها يج  ش

تبدالها ضمن. الس رة وتت ضائع األخي افية الب  اإلض
ررة  الخسائر  لتعويض الالزمة د  نظراً  المتك  أو للفق
سارة ة،الطبي الخ سرقة أو عي ف أو ال . العرضي التل
ي ة، وف دد الحقيق اج يح اجر إنت ة ت اجر أو الجمل  ت

 :التالي التعريف طريق عن التجزئة
 

 المبيعات قيمة = المنتج قيمة
ى باإلضافة ة إل ضائع قيم شتراة الب ادة بغرض الم ع إع  البي

ستخدمة تهالك والم يط لالس داد الوس ور وس  أج
 الخ..الموظفين
 البيع إعادة بغرض المشتراة البضائع مةقي منها مطروحا
 المخصصة البضائع لمخزون اإلضافات قيمة إلى باإلضافة
 البيع إلعادة

 البضائع مخزون من المسحوبة البضائع قيمة منها مطروحا
 البيع إلعادة المخصصة

ررة  الخسائر قيمة منها مطروحا د  لمعدالت  نظراً  المتك  الفق
 .عرضيال التلف أو السرقة أو الطبيعية

 
 :التالية النقاط مالحظة يجب 6-148

 األسعار  أساس  على تقييمها يتم المباعة البضائع  -أ 
ي ت الت ا بيع ل، به ى بالفع اجر اضطر إذا حت  الت
ى يض إل عارها تخف تخلص أس ن لل وائض م  أو الف

ب ساد لتجن ف أو الف ا. التل ب آم ل  يج  عم
أثير مخصص ات لت سعر خفض عملي ة ال  الناتج

رامج عن رويج ب ةالمقد الت الء م دائمين للعم  أو ال
ر ك غي ن ذل رامج م ة الب رض الخاص عار بع  أس

 .الظروف بعض في العمالء لبعض مخفضة
ة  البضائع تقييم يجب -ب  ى  المقدم وظفين  إل أجر  الم  آ

ي ى عين اس عل عار أس شتراة أس ًا الم ي حالي  والت
تبدال  التجار  يدفعها ك  الس ضائع؛  تل ى  الب  أن بمعن

وامش ة اله ون المحقق فر تك ل،وبالم. ص ب ث  يج
يم ضائع تقي ي الب سحبها الت الك ي شاريع م  الم

ائي  الخاص الستهالآهم الخاصة ى  النه  أساس  عل
عار شترين أس ة الم ي الحالي دفعها الت اجر ي  الت
 .البضائع تلك الستبدال

شتراة  البضائع تقييم يجب -ج  ادة  بغرض  الم ع  إع  البي
ع تبعاد م ة اس وم أي ل رس تم نق ا ي شكل فوترته  ب

صل ن منف ل م ور قب دفع أو دينالم راف ت  ألط
رى ن أخ ل م ار قب ة تج ار أو الجمل ة تج : التجزئ
شكل دمات وت ل خ ذه النق زًء ه ن ج تهالك م  االس
 .التجزئة تجار أو الجملة لتجار الوسيط

ضائع  مخزون إضافات تقييم يجب -د   المخصصة  الب
ادة ع إلع ى البي اس عل عار أس سائدة األس ت ال  وق
 .للمخزون دخولها

د -ه  ة  تعتم ضائع  قيم ن  سحوبةالم  الب زون  م  مخ
ضائع  آانت إذا ما على البضائع د  الب م  ق  شرائها  ت
ى  حقيقي اقتناء ربح تحقيق بغرض رة  مدى  عل  فت
 يكن لم إذا العام، الوضع وفي. التخزين من زمنية
تم  التي للبضائع بالنسبة المتوقع من ادة  ي ا  إع  بيعه
ق أن ح تحق اء رب ي اقتن اء حقيق ا، أثن إن تخزينه  ف
د  البضائع قيمة سحب  عن ات  من  ال  يجب  المخزون
ون أن ة تك اجر تكلف ة ت اجر أو الجمل ة ت  التجزئ

 الستبدال تمامًا مماثلة بضائع لشراء السحب وقت
ك ضائع تل رض الب ع بغ ًا البي ر. الحق ذا ويعتب  ه
اح  الستبعاد ضروريًا التقييم اء  وخسائر  أرب  االقتن
 نظام  في العامة القاعدة هي آما المنتج، قياس من

سابات ةال الح ع. قومي ك، وم ه ذل د فإن زين عن  تخ
ضائع باب الب وع ألس مي التن ي الموس عار ف  األس

ة  من آجزء  وغ عملي ة  بل تحقاق مرحل  األجل، اس
إن ح ف اء رب ي االقتن ع الحقيق ى المتوق دى عل  م

رة ة الفت صم المتوقع ن يخ ة م تبدال قيم  االس
ضائع ات من المسحوبة للب ذا ويكون. المخزون  ه
صم دد الخ ة مح ت القيم الإ وق ضائع دخ  الب
اح  ضوء  في تعديله يتم وال للتخزين، اء  أرب  االقتن
 .اسمية أو حقيقية آانت سواًء الحقيقية،

تم  -و  يم  ي ة  تقي ررة  الخسائر  قيم  أو للتلف  نظراً  المتك
نفس  العرضي التلف أو السرقة ة  ب ضائع  طريق  الب

 ما غالبًا السبب، ولهذا. المخزونات من المسحوبة
 .الشرطين بين الجمع يتم
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ضاف ال 6-149 اليف ت زين تك ي التخ ا الت ار يتحمله  تج

دما  البضائع قيمة إلى التجزئة وتجار الجملة تم  عن  ي
 آجزء  تعامل  ولكنها البضاعة، مخزون من سحبها
 .الوسيط االستهالك من

 
اًء 6-150 ى بن ك، عل اين ذل وامش تتب ة اله ن المحقق  م

ضائع شتراة الب ادة بغرض الم ع إع ك البي ًا وذل  تبع
تخدامها ائ الس ن. يالنه ف ويمك وامش وص  اله

ة  باألسعار المباعة البضائع من المحققة ي  الكامل  الت
صدها ار  يق ى  التج ا عل وامش  أنه مية  ه ي . اس  وف
يس  الحسبان في التجار يأخذ الهوامش، تلك تحديد  ل
 وأجور الوسيط االستهالك مثل العادية تكاليفهم فقط

وظفين، نهم الم ذون ولك ي يأخ ار ف ضًا االعتب  أي
ة ضب أن حقيق ضائع ع د الب ين ق ا يتع عار بيعه  بأس

ضة ي مخف ين ف بعض أن ح ر ال د اآلخ رض ق  يتع
ف د أو للتل سرقة أو الفق ن. ال ح وم  أن الواض

وامش ة اله ن المحقق ضائع م ي الب ب الت  يتوج
وامش  تقلعن  أسعارها تخفيض ة  اله  ويمكن  الطبيعي

 بالبضائع الخاصة الهوامش وتصل. سلبية تكون أن
ستخدمة ي الم داد ف و س وظفين رأج ي الم ور ف  ص

ي  البضائع أو عينية، سحب  الت ائي  لالستخدام  ت  النه
سبب  صفر إلى المالك، قبل من ة  ب يم  طريق ك  تقي  تل

ضائع ي. الب ة، وف ون النهاي وامش تك ة اله  الخاص
ضائع ي بالب رض الت ف تتع سرقة أو للتل لبية ال  س
 ويمكن . الستبدالها الحالية المشترين أسعار وتعادل
ؤ اض التنب طم بانخف امش توس ق اله ن المحق  ع
ادة  بغرض المشتراة البضائع ع  إع امش  عن  البي  اله
سبة  ذلك عن يقل أن يمكن آما الطبيعي، ؤثرة  وبن  م
ضائع  مثل البضائع أنواع لبعض بالنسبة  الموضة  ب

 .التلف سريعة البضائع أو
 

 المرآزي البنك إنتاج -6
شكل  المالية الخدمات مناقشة قبل 6-151 ام،  ب د  من  ع  المفي

شة اجإن مناق ك ت زي البن اك. المرآ الث هن  ث
ات سية مجموع دمات رئي ك لخ زي البن . المرآ

شمل ذه وت ات ه دمات المجموع سياسة خ ة ال  النقدي
ر  والحاالت المالية الوساطة وخدمات . المصنفة  غي
 أنها حيث بالجماعية النقدية السياسات طبيعة وتتسم
اً  تمثل فهي وبالتالي آكل، المجتمع تخدم ر  منتج  غي
ًا ا. مالي دمات أم اطة خ ة الوس ي المالي دمات فه  خ
ة ا فردي ي بطبيعته اب وف دخل غي سياسة ت ي ال  ف
عار صرف أس ي ال ها الت وك تفرض زي البن  المرآ
 الحاالت تصنيف ويمكن. سوقي آإنتاج تعامل فإنها
ر صنفة غي ل الم دمات مث رافية الخ ى اإلش ا عل  أنه

ا  على ذلك ويتوقف سوقية غير أو سوقية خدمات  م
ان إذا ت آ رض مي وم ف اب رس شكل وأتع ح ب  واض

ث ي بحي ك تكف وم تل ة الرس اليف لتغطي ديم تك  تق
 .الخدمات

 
تج  بين التمييز يمكن المبدأ، حيث من 6-152 سوقي  المن  وال

ة  من ولكن السوقي، وغير ة  الممارسة  ناحي  والكثاف
ة ورد الممكن ي للم ة ف ة الممارس سبية واألهمي  الن
ين  للتمييز ذين  ب وعين  ه  أن يجب  المنتجات  من  الن

ذ  قبل االعتبار في تؤخذ ة  التوصيات  تنفي . المفاهيمي
ي االت وف ي الح ون الت ا يك اج فيه سوق إنت ر ال  غي

ر  اإلنتاج عن منفصل سوقي،  غي  يعامل  أن يجب  ال
اج ك إنت زي البن ى المرآ ه عل اج أن ر إنت وقي غي  س
 . التكاليف مبلغ أساس على تقييمه ويتم

 
 يةاإلشراف الخدمات مثل المصنفة غير الحاالت

دم 6-153 وك تق ة البن دمات المرآزي راف خ ى اإلش  عل
ول  ويمكن . دائم بشكل المالية العمليات أن  الق ذه  ب  ه
دمات صب الخ ي ت الح ف ع ص صفة المجتم ة ب  عام

سابات وأن ة الح ب القومي سجل أن يج ك ت  تل
دمات  تهالك الخ ومي آاس ائي  حك دعم. نه ذا ول  ه
شبيهاً  نجري أن يمكن الرأي،  تنظيم  سياسات  مع  ت
سوق يا ال وم لت ا تق ة به ي الحكوم د والت وم ق  تق
ة ضًا الحكوم نادها أي ى بإس ة إل  أو متخصصة جه
ة ي للحكوم وفر الت رق ت سدود الط سور وال . والج

ن ة وم ر وجه ذه، النظ ر ه دمات تعتب ة الخ  الرقابي
دمات ة خ ب جماعي تم أن ويج سجيلها ي  ت

 .حكومي استهالك آمصروفات
 
أن  أيضًا القول يمكن ذلك، ومع 6-154 ة  الخدمات  ب  الرقابي

صب ي ت صلحة ف طاء م اليين الوس ذه ألن الم  ه
دمات سهم الخ ي ت شغيل ف الي واألداء الت ك الم  لتل
ة  يمكن   المنظور، هذا ومن. المؤسسات ك  مقارن  تل
دمات  دمات  الخ ة  للخ ة  المالي ل  للحكوم ة  مث  مراقب
ودة ى الج ة عل ة، األغذي ي واألدوي سجلها والت  ت

ا . جين للمنت وسيط  آاستهالك  القومية الحسابات  آم
ام أن طاء قي اليين الوس سداد الم اب ب ر أتع ك نظي  تل

دمات ي الخ دول بعض ف ا (ال و مثلم ال ه ي الح  ف
ض ا دول بع ة أمريك دعم) الالتيني ة ي ر وجه  النظ
ذه  وبتبني. هذه ة،  ه إن  الرؤي ة  الخدمات  ف  ال الرقابي

ر دمات تعتب ة، خ ن جماعي ب ولك سجل أن يج  ت
تهالك يط آاس اليين للوسطاء وس ىوع. الم رغم ل  ال

ي  النظر وجهة تبني حالة في حتى فإنه ذلك، من  الت
ول أن تق دمات ب رافية الخ ر اإلش ًا تعتب وقيًا منتج  س
رًا رض نظ اب لف ر أتع ديمها، نظي ت وإذا تق  آان
ي  اإلشرافية التكاليف لتغطية آافية غير األتعاب  الت
ذ  الخدمات  فإن البنك، تحملها  تعامل  أن يجب  عندئ
تج ر آمن وقي غي ز س ن ءوآج ات م تهالك نفق  االس

 .الحكومي
 
 السوقي غير المنتج توفير -7
ستقلة،  مؤسسية  آوحدة  تعريفه يمكن طالما 6-155 اً  م  دائم

 المؤسسات  قطاع  ضمن المرآزي البنك يصنف ما
ة يس المالي من ول ة ض ة الحكوم سجل. العام  وي

تهالك اعي االس ل الجم ي المتمث دمات ف سياسة خ  ال
ة اق النقدي ن آإنف ل م ة قب ة، الحكوم  أن إال العام

ة ل ال الحكوم اليف تتحم ي التك دها الت ك يتكب  البن
ة  جاري  نقل تسجيل يجب وبالتالي،. المرآزي  لقيم
تج ر المن سوقي غي ى ال ه عل ة أن ة ذم سبة دائن  بالن
ة  للحكومة بالنسبة مدينة وذمة المرآزي للبنك  العام
ك ة وذل راء لتغطي تج ش ر المن سوقي غي ك ال  للبن

ل  من  الحكومي ة الحك قب د . وم ذه  وصف  ورد وق  ه
 . 130-8 رقم الفقرة في العملية
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 السوقي المنتج توفير -8
 البنك  من المقدمة المالية الوساطة خدمات آانت إذا 6-156

ان  وإذا وتأثير، أهمية ذات المرآزي  الممكن  من  آ
ي  المستقلة المنشأة عن بيانات جميع والمهم دم  الت  تق
ك  فإن الخدمات، تلك  ضتعر  أن يجب  الخدمات  تل
ذمم ة آ ن دائن ل م دات قب ي الوح دم الت ا تق ك إليه  تل

دمات ل. الخ دمات وتعام رافية الخ اج اإلش  آإنت
 .الطريقة بنفس آذلك وتسجل سوقي

 
دمات -9 ة الخ رى المالي الف األخ دمات بخ ة الخ  المالي

 والتقاعد التأمين بصناديق المرتبطة
ع  الجزء في ورد 6-157 م  الفصل  من  الراب شة  17 رق  مناق

اد  في  والخصوم  المالية األصول مإلسها شاملة  إيج
ع دخل وتوزي رات ال ي والتغي روة ف ي الث رة ف  الفت

بية  ي . المحاس ك ويل وجز  ذل ب  م سية للجوان  الرئي
اك . المالية الخدمات نتاج قياس على تؤثر التي  وهن
ة واع ثالث شطة من أن ة األن اطة: المالي ة الوس  المالي

دمات ة والخ ساعدة المالي دمات الم ة والخ  المالي
رى ضمن. األخ دمات وتت ة الخ دمات المالي  خ
ة  المراقبة دة  والخدمات  المالي وفير  المفي سيولة  وت  ال
 .والتداول االآتتاب وخدمات المخاطر وافتراض

 
ضمن 6-158 اطة تت ة الوس اطر إدارة المالي ة المخ  المالي

ل سيولة، وتحوي شطة وهي ال ل أن ا تتحم دة فيه  وح
ات المؤسسة ة التزام تحواذاال بغرض مالي  ىعل س
ة أصول ي مالي ام ف شرآات وتحصل. األول المق  ال
ي شارك الت ي ت ذه ف شطة ه ى األن وال عل يس األم  ل
ن ق ع ول طري ع قب ا الودائ ضا وإنم ن أي ق ع  طري

ا  والكمبياالت السندات إصدار  األوراق من  وغيره
ة ستخدم. المالي ذه وت شرآات ه ك ال وال تل  األم
ى  ستحواذ اال في  الخاصة  أموالها إلى باإلضافة  عل
ة  دفعات بسداد فقط ليس مالية أصول ديم  أو مقدم  تق
ضاً  ولكن  األخرى  األطراف إلى قروض شراء  أي  ب

االت سندات أو الكمبي ا أو ال ن غيره  األوراق م
ة ل. المالي دمات وتعم ة الخ ساعدة المالي ى الم  عل
سهيل اطر إدارة ت شطة المخ ل وأن سيولة تحوي . ال

ة  الخدمات  وتتصرف  ساعدة  المالي و والتي  الم  نتك
ارة ن عب دات ع شارك وح شكل ت ي ب ي أساس  ف

شطة ة األن ساعدة المالي ًة الم ن نياب دات ع  الوح
رى، اطر وال األخ ك تخ دمات تل ل الخ  بتحم
ات ة التزام تحواذباال أو مالي ى س ة أصول عل  مالي
 .الوساطة خدمات إحدى من آجزء

 
ة  الخدمات إنتاج يتم 6-159 شكل  المالي اد  ب  قاصر  يكون  يك

ذي  لإلشراف  نظرًا وذلك المالية المؤسسات على  ال
ادة ا ع ون م ى صارمًا يك ديم عل ك تق دمات تل . الخ

ل، إن وبالمث سات ف ة المؤس ادرا المالي ا ن تج م  تن
ة  تجار  أحد آان فإذا. أخرى خدمات  يرغب  التجزئ

ي سهيالت عرض ف ة ت ه ائتماني ى لعمالئ بيل عل  س
إن  المثال، سهيالت  ف ة  الت ادة  االئتماني ا  ع  تعرض  م
ن ق ع ان طري ا آي ذلك بعت اجر، ل ل الت ك ويعام  ذل

ان ابع الكي سة الت ة آمؤس ستقلة مالي  النظر بغض م
شرآة  تصنيف عن ا . األم ال د  آم وم  ق  المؤسسات  تق

ة ضًا المالي شاء أي رآات بإن ة ش ل تابع ع تتعام  م
كال  ددة  أش ط  مح ن  فق دمات  م ة  الخ ى . المالي  وعل
بيل ال، س ط يمكن المث شغيل رب ات ت ان بطاق  االئتم
 .ذاتها بحد آمؤسسة مستقل يكون هولكن محدد ببنك

 
ة  سواء المالية للخدمات مقابل يدفع أن يجوز 6-160  بطريق

د. صريحة أو ضمنية ضمن وق ات بعض تت  العملي
ي تم الت ى ت ول عل ة أص داد مالي وم س منية رس  ض

ريحة اك. وص ع وهن رق أرب سية ط دم رئي ن تق  م
 :بمقابل المالية الخدمات خاللها

 .محددة رسوم بلمقا تقدم التي المالية الخدمات -أ 
دمات -ب  ة الخ ة المالي ع المقدم ساب م د احت ى فوائ  عل

 .والودائع القروض
دمات -ج  ة الخ ة المالي تحواذباال المرتبط ى س  عل

ول ة األص صوم المالي صرف والخ ا والت ي فيه  ف
 .المالية األسواق

أمين  المرتبطة  المالية الخدمات -د   معاشات  ونظم  بالت
 .التقاعد

 
. بدوره الخدمات هذه نم آل التالية األقسام وتتناول
ا ضمن آم صل يت م الف رة 17 رق ة نظ ى عام  عل

صفقات دفقات ال رى والت ة األخ ل المرتبط وع بك  ن
م  الفصل بين وقد. المالية األدوات من سجيل  7 رق  ت
 ستحواذ اال 11 رقم الفصل وتناول االستثمار، دخل
ى ة األصول عل صرف والخصوم المالي ا والت . فيه
رات الت 12 رقم الفصل بين وقد ي  غي ى  تطرأ  الت  عل
ة  األصول قيمة شأ  ال والتي  والخصوم  المالي  من  تن

 .والعمليات الصفقات
 

 محددة رسوم مقابل المقدمة المالية الخدمات
د  تندرج 6-161 ذا  تحت  الخدمات  من  العدي وان  ه د  العن  وق

تم ديمها ي ن تق واع م ة أن ن مختلف سات م  المؤس
ة د. المالي ي المؤسسات تفرض وق ل الت ع تقب  الودائ

لم وك ث ومًا البن ى رس ر عل ل األس راء مقاب  إج
ات ة الترتيب ة الخاص ن بعملي ة إدارة أو ره  محفظ
تثمارية ديم أو اس شورة تق ريبية م د إدارة أو ض  أح
ذا  األمالك ا . وهك د  آم ة  المؤسسات  تفرض  ق  المالي

صة ومًا المتخص ى رس شرآات عل ر ال ة غي  المالي
ل  ات  إجراء  مقاب ويم  الخاصة  الترتيب  أو األسهم  بتع
ة  إدارة ادة  عملي ة  إع ع. شرآات  لمجموعة  هيكل  وم
ر  الرسوم  تكون  أن الممكن  من ذلك، شارا  األآث  انت
ا ر وربم ين األآب ة ب وم فئ رة الرس ي المباش ك ه  تل
ات  تصدر  التي الجهات تفرضها التي الرسوم  بطاق
ان دات االئتم ي للوح ل الت ات تقب ان بطاق  االئتم
ي ال والخدمات البضائع قيمة لسداد آوسيلة دمها  ت  تق
ك دات تل ادة. الوح ا وع سب م وم تحت سبة الرس  آن
 فإن التجزئة تجار حالة وفي البيع، عملية من مئوية
يس  البيع حرآة توازي البيع قيمة تج  ول ى . المن  وعل
 صغيرة  تكون  ما عادة المئوية النسبة أن من الرغم
د  حيث غ  ق ة  واحد  تبل ان  أو بالمائ ة،  اثن  أن إال بالمائ
ا ق آونه ى تطب ك عل الغ تل ة المب رة اإلجمالي  الكبي
ي ة أن يعن ة القيم وم اإلجمالي ع للرس دًا مرتف . ج
ات  شرآات  منتج الرسوم وتمثل ان  بطاق ا  االئتم  آم
ل  تهالك تمث يط االس شرآات  الوس ي لل ل الت  تقب
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ات ان بطاق يلة االئتم دفع آوس ؤثر وال. لل ال ي  إغف
 المصروفات  قياس على االئتمان بطاقة شرآة دور

ا  عادة( ائي  االستهالك  كون ت م صادرات  أو النه ) ال
ى ضائع عل دمات الب ة والخ ا المعني ؤثر ال ولكنه  ت
تج  والخدمات  البضائع مقدم تكاليف تقدير على  ومن
 سوء  إلى بدوره ذلك ويؤدي. االئتمان بطاقة شرآة

 االئتمان بطاقة شرآة من المضافة القيمة تخصيص
ى دم إل ضائع مق ي والخدمات الب م الت ع ت امقابل دف  ه

 .االئتمان بطاقة باستخدام
 
 التي األمثلة أحد االئتمان بطاقات شرآة مثال يعتبر 6-162

ين شكل تب ح  ب ة أن واض رآة أي ة  ش د مالي دم  ق  تق
ا  دفع يتم خدمات ائل  مقابله ة  بوس  عمالء  من  مختلف
و  تم وقد. مختلفة ظروف في أو مختلفين شة  للت  مناق
وم ي الرس رض الت ى تف شرآات عل ي ال ل الت  قب
ات انا بطاق يلة الئتم دفع آوس ا. لل ن آم  أن يمك
 االئتمانية، البطاقة حامل على محددة رسوم تفرض
ادة ا وع تم م ك ي ل ذل نة، آ ك س ر وذل ل نظي  حم
 البطاقة حامل قام فإذا ذلك، إلى وباإلضافة. البطاقة

ة تخدام االئتماني سهيالت باس ة الت ي االئتماني  الت
ا ة، تتيحه سوف البطاق دفع ف وم ي ر رس رة غي  مباش
ة دة مرتبط ستحقة بالفائ دفع م ن ال ان ع ر االئتم  غي
سدد ك ويعامل (الم ي آقرض ذل ام ف  الحسابات نظ
 ).القومية

 
دمات ة الخ ي المالي دم الت ر تق د نظي ى فوائ روض عل  الق
 والودائع

ة  طريقة هناك 6-163 دم  تقليدي ا  تق ة  الخدمات  به  عن  المالي
م . المالية الوساطة طريق ك  ويفه ى  ذل ه  عل شير  أن  ي
ى ي ةالعملي إل وم الت ا تق سة فيه ة المؤس ل المالي  مث
 الحصول  في ترغب وحدات من ودائع بقبول البنك
ى د عل ى عائ وال عل ي األم ون ال الت دات تك  الوح
ى  فتقرضها الراهن الوقت في الستخدامها بحاجة  إل
دات اني أخرى وح زًا تع ي عج وال ف ة األم  الالزم
سد ا ل اًء. احتياجاته ى وبن ك عل دم ذل ك يق ة البن  آلي
سماحل دة ل ى للوح إقراض األول دة ب ة الوح . الثاني

ر  للبنك رسومًا الوحدتين من آل وتدفع ة  نظي  الخدم
ة ك المقدم ول وذل دة بقب عر المقرضة الوح دة س  فائ
رض،  يدفعه الذي السعر عن منخفض  ويكون  المقت
ل  الفرق ة  الرسوم  في  المتمث ي  المجمع  يفرضها  الت
ك ة البن منية بطريق ى ض ودع عل رض الم . والمقت
دة  سعر  مفهوم ظهر األساسية الفكرة هذه ومن  الفائ

اقي" ل".االتف رق ويمث ين الف سعر ب دفوع ال ى الم  إل
وك ن البن ل م ين قب سعر المقترض اقي وال  اإلتف

ى باإلضافة رق إل ين الف سعر ب اقي ال سعر االتف  وال
دفوع ًا الم ى فعلي ودعين إل وم الم دمات رس  خ
اطة ة الوس ي المالي اس الت شكل تق ر ب  رمباش غي

ي  المالية الوساطة خدمات حساب طريقة( اس  الت  تق
 ).مباشر غير بشكل

 
وال  مبلغ يساوي أن نادرًا ذلك، ومع 6-164  المقرضة  األم

ن ل م سة قب ة المؤس غ المالي ودع المبل ديها الم  ل
ي  األموال بعض فهناك. بالضبط ا  الت د  ربم  تكون  ق
م  ولكن  أودعت تم  ل د؛  إقراضها  ي اك  بع  بعض  وهن

يس  نفسه البنك بأموال ويلهاتم يتم التي القروض  ول
ن وال م ة األم ع. المقترض ك، وم إن ذل ودعي ف  م

ى  يحصلون األموال غ  نفس  عل دة  مبل ة  الفائ  والخدم
 أم آخر  عميل إلى أموالهم بإقراض البنك قام  سواء
ا ال، وم آم رض يق دفع المقت س ب غ نف دة مبل  الفائ

صل ى ويح س عل ة نف واًء الخدم ت س وال آان  األم
م  قد إليه المقرضة ا  ت وال  من  توفيره  أو وسيطة  أم

سه  البنك  أموال من ذا . نف سبب،  وله اك  ال  رسوم  هن
ة ر خدم رة غي ة مباش سب تقديري ى تحت ة عل  آاف

روض ع الق ي والودائ دمها الت سة تق ة المؤس  المالي
وال  مصدر  عن  النظر بغض ق . األم سعر  وينطب  ال

اقي ى االتف ل عل ن آ دة م ة الفائ ى المدفوع  عل
روض دة  الق ة ا والفائ ى لمدفوع ع  عل ث  الودائ  بحي
سب الغ تحت دة مب سجلة الفائ ا الم ي آم ام ف  نظ

سابات ة الح ًا القومي ضبط وفق سعر ل اقي ال  االتف
صر ي للعن ستوى الزمن رض لم ة أو الق  الوديع
ة سجل.المعني رق وي ين الف ذه ب الغ ه الغ المب  والمب

ة ل المدفوع سة بالفع ة للمؤس وم المالي ة آرس  خدم
دفعها رض ي و أو المقت سة دعالم ة للمؤس . المالي

الغ  فإن التوضيح، وألغراض ي  المب د  الت ى  تعتم  عل
سعر اقي ال سجلة االتف ي والم ام ف سابات نظ  الح
ا  توصف  آفائدة القومية دة  "بأنه سبة  فائ  بنظام  محت

سابات ة الح ف" القومي الغ وتوص ة المب  اإلجمالي
ى  بالفعل المدفوعة ة  المؤسسة  إل ا  من  أو المالي  قبله

ا دة "بأنه ةبن فائ الي،". كي إن وبالت وم ف ة رس  الخدم
ضمنية  ي  ال ارة ه ن  عب غ ع دة  مبل ة الفائ  أو البنكي
روض ًا الق ه مطروح دة من سبة الفائ ام المحت  بنظ
ة الحسابات ى القومي روض، نفس عل  باإلضافة الق

ة  الحسابات  بنظام  المحتسبة الفائدة إلى ى  القومي  عل
ع ًا الودائ ا مطروح دة منه ة الفائ ى البنكي س عل  نف

 الوحدة إلى أو قبل من الخدمة رسوم وتدفع. دائعالو
ل رض مقاب ك أو الق ة تمل سبما الوديع ون ح  يك
 . مالئمًا

 
ة،  الحسابات نظام عليه نص ما بموجب 6-165 إن  القومي  ف

ر  الرسوم هذه ة  المباشرة  غي دة  المتعلق ق  بالفائ  تنطب
 عندما فقط تنطبق آما والودائع، القروض على فقط
 المؤسسات  من مقدمة والودائع القروض تلك تكون
ة ة أو المالي ديها مودع شترط وال. ل ون أن ي ك تك  تل

سات ة المؤس ة المالي ي مقيم ر ف ين، مق ا مع  ال آم
شترط ون أن ي ا يك ين عمالؤه الي،. مقيم إن وبالت  ف

وع  هذا من والواردات الصادرات  الخدمات  من  الن
ة ة المالي ا. ممكن اج ال آم سة تحت ة المؤس  المالي

ضرورة رض أن بال سهيالت تع ول ت ع قب  الودائ
افة ى باإلض ديم إل ع تق ر. الودائ شرآات وتعتب  ال

ة  الشخصية التمويلية الخدمات تقدم التي المالية  أمثل
سات ة للمؤس ي المالي دم الت روض تق ول دون الق  قب

ع ن. الودائ وال مقرض يحصل أن ويمك ذي األم  ال
ه  تتوفر صيلية  حسابات  لدي ة  تف  آشرآة  تعامل  آافي
ة به أو فعلي ى رآةش ش ذا عل وع ه  الرسوم؛ من الن
ي ة وف ث الحقيق وال مقرضي أن حي ادة األم ع ع  م

دة  أسعار  يفرضون ة  فائ شكل  مرتفع إن  خاصة،  ب  ف
وم ة رس ة الخدم م الخاص د به د ق ن تزي دود ع  ح
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دة ة الفائ ي المبين ام ف سابات نظ ة الح الغ القومي  بمب
 .مؤثرة

 
ر 6-166 سعر يعتب اقي  ال ذي االتف ستخدم  ال ي ي ساب  ف  ح

دة امب الفائ سابات نظ ة الح ة القومي عر بمثاب ين س  ب
ع  على البنكية الفائدة أسعار ع . والقروض  الودائ  وم
دم  نظرًا فإنه ذلك، ساوي  وجود  لع ين  ضروري  ت  ب

ع،  القروض مستوى ه  والودائ ساب  يمكن  ال فإن  احت
عر دة س اقي الفائ ى االتف اس عل ه أس ط أن  متوس

ع  أو القروض  على األسعار ساطة  الودائ  ويجب . بب
ضمن أال سعر يت اقي ال ى االتف صر عل ة عن  الخدم
س وأن اطر يعك ل المخ تحقاق وهيك اص االس  الخ

الودائع روض ب د. والق ون وق سعر يك سائد ال  ال
ين  واإلقراض االقتراض لعمليات وك  ب ارا  البن  اختي
با سعر مناس دة آ اقي فائ ع. اتف ك، وم د ذل ون فق  يك
اك ود ضرورة هن عار لوج ة أس ة اتفاقي ل مختلف  لك
ول  القروض منح بها يتم عملة ع؛  وقب  خاصة  الودائ
دما شترك عن ي ت ة ف سة العملي ة مؤس يس مالي ا ل  له
د،  نفس  داخل  للبنوك وبالنسبة. ثابت مقر ا  البل  غالب
اك  يكون ما ة  رسوم  هن دة  خدم د  زهي  تفرض  ال وق
ا  اإلطالق على خدمة رسوم أية ق  فيم ات  يتعل  بعملي

راض راض االقت ي واإلق وم الت ا تق وك به ع البن  م
 .أخرى وكبن

 
د 6-167 رض ق وك تع روض البن ي الق صفها الت ا ت  بأنه

روض عار ذات ق دة أس ة فائ سر. ثابت ك ويف ه ذل  بأن
دة  مستوى  فيها يكون التي الحالة ة  الفائ ًا،  البنكي  ثابت
إن  االتفاقي، السعر تغير مع ولكن دة  مستوى  ف  الفائ

سبة ام المحت سابات بنظ ة الح ذلك القومي وم وآ  رس
 .يتباينا قد الخدمة

 
ستحوذ دماعن 6-168 دى ت شرآات إح ى ال ت أصل عل  ثاب

ارة شروط بموجب ة، إج سب مالي ين قرض يحت  ب
ؤجر  ستأجر الم ل. والم دفعات وتعام ة ال  الدوري
ب ة بموج ار عملي دفعات اإليج دة آ ترداد فائ  واس
ال  لرأس دما . الم ة  مؤسسة  المؤجر  يكون  وعن  مالي
دة  فإن ستحقة  الفائ دفع  م ارة  شروط  بموجب  ال  اإلج

ة  الفائدة ويتسا المالية تم  أن ويجب  البنكي ز  ي  التميي
دة  بين فيها سبة  الفائ ة  الحسابات  بنظام  المحت  القومي

سبة  الحال  هو  آما تفرض التي الخدمة ورسوم  بالن
 .آخر قرض ألي

 
ى 6-169 دما حت ف عن رض يوص ه الق رض بأن ر ق  غي

ل، إن عام دة ف وم الفائ ة ورس ة الخدم ه المرتبط  ب
ستمر سجيلها ي ي ت ام ف سابات نظ ةال الح د. قومي  وق
ر  القروض  معاملة بشأن مناقشة وردت ة  غي  العامل
 .13 رقم الفصل في
ة  األصول على ستحواذباال المرتبطة المالية الخدمات  المالي
  فيها والتصرف المالية األسواق في والخصوم

 
ة  األوراق تعتبر 6-170 ي  المالي ل  الت اً  تمث ى  ديون ر  عل  الغي

االت  مثل سندات  الكمبي  صول لأل أخرى  أشكاال  وال
ة ي المالي شأن الت ا ين داد عنه د س ستحق فوائ ى ت  إل
ة  الورقة مالك ا . مصدرها  من  المالي ين  هو  وآم  مب

ف ي بالوص صل ف م الف إن ،17 رق ض ف ك بع  تل
د د الفوائ تم ق ديرها ي ن تق رات م ي التغيي رأ الت  تط
ى ة عل ة األوراق قيم ع المالي راب م تحقاقها اقت . اس

دما رض  وعن دى تع سات  إح ة المؤس ة و المالي  رق
شراء  سعر  مع  الخدمة رسوم تفرض للبيع، مالية  ال

عر أو( ب س ذي) الطل ل ال ة يمث سوقية القيم  ال
ة ة التقديري ة للورق افة المالي ى باإلض امش إل . ه
اك وم وهن رى رس رض أخ دما تف اع عن ة تب  الورق
ة ع المالي سعر م روض ال ى المع ائع عل عر (الب  س
ة  يمثل الذي) العرض سوقية  القيم ا  ال ا  مطروح  منه
 .الهامش

 
د  6-171 ر  ق ة  األوراق أسعار  تتغي سرعة،  المالي  ولتجنب ب

 هوامش  حساب في االقتناء وخسائر أرباح تضمين
ة، ن الخدم ة م ساب األهمي وامش ح ى اله  عل
ات شتريات المبيع ى والم اس عل عار أس  األس
ر . المتوسطة سعر  ويعتب ة  المتوسط  ال ة  للورق  المالي

و ط ه د المتوس ة عن ة نقط ددة زمني ين مح عر ب  س
امش  فإن وبالتالي،. الطلب وسعر لعرضا ى  اله  عل

راء ة ش ة الورق و المالي رق ه ين الف عر ب ب س  الطل
ى  والهامش الشراء وقت المتوسط والسعر ع  عل  البي

 وقت العرض وسعر المتوسط السعر بين الفرق هو
 .البيع

 
ن 6-172 ة م ان األهمي د بمك اس عن دة قي اع الفائ ي آارتف  ف

ة ة قيم ة الورق ين المالي اريخ ب ر ت اريخ ائهاش  وت
تحقاقها ا أو (اس د بيعه ك بع تم أن) ذل اس ي ن القي  م

ة د القيم ة عن طة نقط ى متوس ة إل رى نقط  وأن أخ
روق تعامل ين الف  وسعر المتوسطة النقطة سعر ب

رض ب أو الع ت الطل شراء وق ع أو ال  أو البي
 يبخس الهوامش إغفال إن. خدمة آهامش االسترداد

ضاً  عمل ي وقد المالية المؤسسات إنتاج قيمة ى  أي  عل
 . الفائدة دفعات تخفيض

 
 صناديق  وحدات أو وأسهم المساهمين حقوق تحقق 6-173

تثمار ًال االس ى دخ ات عل الف الممتلك دة، بخ  الفائ
ل  التي المالية األوراق بخالف - تعرض ولكنها  تمث
 ويجب. مختلفة بأسعار والشراء للبيع – للغير ديونا
ل  أن رق يعام ين الف عر  ب شراء س سعر ال  وال
 آمخصص البيع وسعر المتوسط والسعر لمتوسط،ا

ة  األوراق في  الحال هو آما المالية للخدمات . المالي
ق ادئ نفس وتنطب ى المب ة األوراق عل نفس المالي  ل
 .السبب

 
 الممتلكات، من دخل تدفقات أية وجود عدم من الرغم على
 على آذلك تنطبق والبيع الشراء أسعار بين الهوامش فإن

 التي العمليات ذلك في بما (األجنبية لعمالتا شراء عمليات
 والصادرات الواردات قيمة دفع مثل األجنبية بالعمالت تتم

 لعملة ومعدني ورقي نقد على ستحواذاال إلى باإلضافة
 على الهوامش هذه تعامل أن يجب أخرى ومرة). أجنبية
 الطريقة يشبه نحو على المالية للخدمات مخصص أنها

الخدمات المالية .المالية األوراق شأنب بالوصف المبينة
 المرتبطة بخطط التأمين والمعاش التقاعدي
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 :يغطي هذا العنوان خمسة أنواع من األنشطة 6-175
 

 التأمين على غير الحياة
 التأمين على الحياة واستحقاقات المعاشات التقاعدية

 إعادة التأمين
 خطط التأمين االجتماعي
 برامج  الضمان الموحد

 
ي آافة تلك الخطط إلى إعادة توزيع األموال، تؤد 6-178

والمقيدة إما في حساب التوزيع الثانوي للدخل أو 
بالنسبة للتأمين على غير   .في الحساب المالي

الحياة وال برامج الضمان الموحد، فإن معظم 
إعادات التوزيع تحدث بين مختلف الوحدات في 

  .نفس الفترة
 

أقساطًا صغيرة تدفع العديد من وحدات العمالء 
إلى حد ما أو رسومًا، بينما يتلقى عدد قليل منها 

بالنسبة للتأمين   .مطالبات أو مدفوعات آبيرة
على الحياة، واالستحقاقات، وخطط المعاش 
التقاعدي، فإن إعادة التوزيع أمر أساسي، بالرغم 
من أنه غير شامل، بين مختلف الفترات للعميل 

تهم آمدراء لتلك في وفاءهم بمسئوليا .الواحد
األموال، فإن شرآات التأمين و صناديق المعاش 
مشارآة في آل من إدارة المخاطر و تحويل 
  .السيولة، وهي المهام الرئيسية للمؤسسات المالية

 
يتيح التأمين على غير الحياة غطاءًا لحامل  6-179

البوليصة ضد الخسائر أو األضرار التي يتم 
فع قسط التأمين يتم د  .تكبدها آنتيجة للحوادث

إلى شرآة التأمين و يتم دفع المطالبة إلى حامل 
في   .الوثيقة فقط إذا وقع الحادث المؤمن ضده

حالة وقوع الحدث فإن أقصى حد للمبلغ الذي 
يتعين دفعه يكون محددًا في الوثيقة بحيث يتعلق 
األمر فقط بما إذا آان المبلغ سيدفع أم ال وليس 

   .بقيمته
 
لتأمين على الحياة، يتم دفع العديد وجب وثيقة ا 6-180

من المدفوعات الصغيرة على مدى فترة زمنية و 
إما مبلغ إجمالي واحد أو عدد من المدفوعات 
  .األآبر في بعض األوقات المحددة في المستقبل

يحتوي التأمين على الحياة على قدر من 
المشروطية، وعادة ما يكون دفع المبلغ فيه أمرًا 

 المبلغ الذي سيتم دفعه هو الذي مؤآدًا، و لكن
  .غير مؤآد

 
تقدم االستحقاقات من شرآات التأمين و هي  6-181

وسيلة للشخص الفردي لتحويل مبلغ إجمالي إلى 
   .مجموعة من المدفوعات في المستقبل

 
وعلى نحو ما يقوم به األفراد من الحد من  6-182

تعرضهم للمخاطر من خالل عمل وثيقة تأمين، 
  .التأمين نفسها تفعل ذلكفإن العديد شرآات 

ويسمى التأمين بين أحد مؤسسات التأمين 
يطلق على التأمين، (  .واألخرى بإعادة التأمين

تتم  )باستثناء إعادة التأمين، التأمين المباشر
العديد من معامالت إعادة التأمين مع المؤسسات 
المتخصصة في القليل من المراآز المالية 

 قاموا بإعادة التأمين أن آذلك يجوز لمن .العالمية
يطلق  .يحصلوا على وثيقة إعادة تأمين إضافية
التأمين "على هذا النوع من الممارسات 

 "االرتجاعي
 
خطة التأمين هي الخطة التي بموجبها يقوم  6-183

طرف ثالث، عادة رب عمل أو الحكومة، 
بتشجيع أو إلزام األفراد على المشارآة في خطة 

لظروف المحددة، بما لتقديم منافع في عدد من ا
تتشابه خطط  .في ذلك المعاش عند التقاعد

التأمين االجتماعي في العديد من سماتها مع 
التأمين المباشر، ويجوز إدارتها من قبل شرآات 

على أن هذه ليست بالضرورة هي طبيعة  التأمين 
ما تجري عليه األمور، فهناك تنويعات بصفة 

لتي توازي وا(خاصة في آيفية دفع المساهمات 
و الطريقة ) األقساط في حالة التأمين المباشر

   .التي يتم بها تسجيل المنافع
 
ففي بعض الظروف تقوم وحدة ما، والتي من  6-184

الممكن وليس بالضرورة أن تكون داخل حكومة 
عامة، بعرض العديد من الضمانات ذات الطبيعة 

ومن األمثلة على ذلك   .المماثلة إلى حد آبير
  .تصدير و آذلك قروض الطالبضمانات ال

وألن الضمانات تتماثل إلى حد آبير وتتعدد، فمن 
الممكن أن عمل تقديرات احصائية عامة حول 
عدد األمور التي سيتعين على الضمان تغطيتها و 
بالتالي يتم معالجتها أيضا بطريقة مماثلة للتأمين 

   .على غير الحياة
 
مباشرة وقد تم التطرق إلى وصف التسجيالت ال 6-185

لكل من هذه األنشطة، بما في ذلك قياس الناتج، 
وتسجيل التدفقات بين شرآات التأمين أو صناديق 
المعاشات من ناحية و حملة بوالص التأمين أو 
المستفيدين من ناحية أخرى، و تأثيرات التغيرات 

 في 
الميزانيات في آال المجموعتين من المؤسسات، 

الجزء الثالث تم التطرق إلى وصف آل ذلك في 
وفيما يلي ملخص  .من الفصل السابع عشر

للسمات الرئيسية لقياس ناتج العديد من األنشطة 
  .التي تم إيرادها أعاله

 
 التأمين على غير الحياة

 
بموجب وثيقة التأمين على غير الحياة، تقبل  6-186

شرآة التأمين قسطًا من العميل و تحتفظ به لحين 
أو لحين انقضاء فترة يتم تقديم مطالبة من العميل 

في تلك األثناء تقوم شرآة التأمين   .التأمين
باستثمار القسط و يكون دخل الممتلكات بمثابة 

 مصدر إضافي لألموال، تقوم الشرآة من خالله 
يمثل دخل الممتلكات   .بالوفاء بأي مطالبة تحدث

دخًال مضيعًا بالنسبة للعميل، وبالتالي يتم معاملته 
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تحدد شرآة   . آامن للقسط الفعليعلى أنه تكميل
 يكون مبلغ بحيثالتأمين مستوى األقساط الفعلية 

األقساط الفعلية والدخل المكتسب منه أقل من 
المطالبات المتوقعة بحيث تترك هامشًا يمكن 
لشرآة التأمين االحتفاظ به، ويمثل هذا الهامش 

في نظام الحسابات  .مخرجات شرآة التأمين
رير مخرجات صناعة التأمين القومية، يتم تق

بطريقة يقصد منها محاآاة سياسات وضع 
   .األقساط في شرآات التأمين

 
تتمثل الطريقة الرئيسية في قياس ناتج التأمين  6-187

  :على غير الحياة فيما يلي
 إجمالي األقساط المتحصل عليها

 مكمالت األقساطزائد 
 .المتكبدة المطالبات تسويات ناقص

 
 المبلغ المدفوع إلى المؤمن القسط الفعلي هو 6-188

المباشر أو معيد التأمين لضمان الغطاء التأميني 
وآثيرًا ما   .لحدث معين عبر فترة زمنية محددة

يتم توفير الغطاء التأميني على عدة مرات مدة 
آل منها عام واحد بقسط مستحق يتعين دفعه في 
البداية، بالرغم من أنه قد يتم توفير الغطاء 

و قد يصبح ) أو أطول(ترات أقصر التأميني لف
الغطاء التأميني قابًال للدفع على شكل أقساط، 

   .شهرية على سبيل المثال
 
تشكل األقساط التي يتم التحصل عليها جزءًا من  6-189

القسط الفعلي المتعلق بالغطاء المقدم للفترة 
وعلى سبيل المثال، فإذا حلت   .المحاسبية

لى شكل البوليصة السنوية ذات األقساط ع
وحدات في األول من إبريل، و آان يجري إعداد 
الحسابات عن السنة التقويمية، فإن األقساط التي 

 90تم التحصل عليها في العام التقويمي هي 
أما األقساط غير المتحصل عليها فهي  .قسطًا

مبلغ القسط الفعلي الذي تم تلقيه والمتعلقة 
في   .يةبالفترة الماضية عند تلك النقطة المحاسب

المثال الذي أوردناه للتو، و في نهاية الفترة 
المحاسبية، سيكون هناك قسطًا غير مسمى 
مقصود منه توفير التغطية التأمينية لألشهر 

المطالبة   .الثالث األولى من السنة التالية
هي المبلغ المدفوع إلى حامل ) الفائدة(

البوليصة من قبل المؤمن المباشر أو معيد 
فيما يتعلق بالحدث المغطى بالبوليصة التأمين 

والذي يقع خالل فترة التغطية التي تكون فيها 
عادة ما تصبح المطالبات  .البوليصة صالحة

مستحقة الدفع عندما يقع الحدث، وإن تم الدفع في 
 القيد وقت في االستثناء هذا(  .وقت الحق قليًال

يطلق على   ).121-8 الفقرة في موصوف
ي تصبح مستحقة اسم المطالبات المطالبات الت

في بعض الحاالت المتنازع عليها، قد   .المتكبدة
تطول فترة التأخير بين وقوع الحدث الذي تسبب 
بنشوء المطالبة وبين تسوية المطالبة إلى بضع 

تغطي المطالبات غير المنتهية المطالبات   .سنين
التي لم يتم اإلبالغ بها، وتلك التي تم اإلبالغ بها 

كن لم يتم تسويتها، أو التي تم اإلبالغ بها ول
  .وتسويتها، ولكن لم يتم دفعها بعد

 
لدى مؤسسات التأمين تحت تصرفها احتياطات  6-190

تتألف من األقساط غير المكتسبة، و المطالبات 
يطلق على هذه  .التي لم يتم بعد تسويتها

االحتياطات اسم االحتياطات الفنية، و تستخدم 
  .مين لضمان دخل االستثمارمن قبل شرآة التأ

وألن االحتياطات الفنية هي مسئولية شرآة 
التأمين تجاه حاملي البوالص، فإن دخل االستثمار 
الذي تولده ُيعامل على ُيعزى إلى حاملي 

 إال أن المبالغ التي تظل لدى .البوالص
شرآة التأمين، إنما هي في الواقع تكملة مخفية 

 الدخل على هذاعاملة وعليه يتم م  .للقسط الظاهر
أنه مكمل للقسط المدفوع من قبل حامل البوليصة 

  .لشرآة التأمين
 
في تسوية مستويات األقساط، والتي من الواضح  6-191

أن على شرآة التأمين أن تقوم بها بصورة 
مستمرة، فإنها تقوم بعمل تقدير لمستوى 

في نظام  .المطالبات التي تتوقع أن تواجهها
، هناك طريقتان يمكن من المحاسبات القومية

الُمَسمى (خاللهما تقرير مستوى المطالبات 
األولى طريقة فورية،   ):بالمطالبات المعدلة

والموصوفة بطريقة التوقع، و فيها يتم تقدير 
مستوى المطالبات المعدلة من نموذج يعتمد على 
النموذج السابق للمطالبات الواجبة الدفع من قبل 

يعني أنه في اشتقاق أما اآلخر ف  .الشرآة
المطالبات المعدلة ينبغي استخدام المعلومات 

في إطار حسابات شرآات التأمين   .المحاسبية
ويقدم " تخصيصات المساواة"هناك بند يسمى 

دليًال باألموال التي يتعين على شرآة التأمين 
وضعها جانبًا للوفاء بالمطالبات الكبيرة غير 

ت تسويتها تعتبر المطالبات التي تم  .المتوقعة
مطالبات فعلية تم تكبدها باإلضافة إلى التغيير في 

في الظروف التي ال تكفي  .مخصصات المساواة
فيها مخصصات المساواة لرفع مستوى 
المطالبات التي تمت تسويتها إلى المستوى 
الطبيعي مرة أخرى، ينبغي اإلسهام ببعض 

   .اإلسهامات من األموال الشخصية أيضًا
 
ض األحيان، قد تتغير االحتياطيات الفنية و في بع 6-192

مخصصات المساواة استجابة لترتيبات مالية و 
ليس بسبب التغيرات في األنماط المتوقعة 

ينبغي تسجيل مثل هذه   .لألقساط والمطالبات
في حجم " التغيرات األخرى"التغيرات تحت 

حساب األصول و استبعادها من المعادلة الخاصة 
   .تبتقرير المخرجا

 
في الظروف التي ال تكون فيها المعلومات متاحة  6-193

ألي من المنظورين الشتقاق المطالبات المسواة، 
قد يكون من الضروري لتقدير المخرجات بدًال 
من ذلك عن طريق حاصل جمع التكاليف بما 

   .فيها مخصص لألرباح الطبيعية
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 التأمين على الحياة

 
من خطة بوليصة التأمين على الحياة هي نوع  6-194

لعدد من السنوات، يقوم حامل البوليصة  اإلنقاذ
بدفع أقساط إلى شرآة التأمين ضد وعد بالمنافع 

قد يتم التعبير عن هذه   .في تاريخ مستقبلي معين
المنافع على صورة معادلة تتعلق باألقساط 
المدفوعة أو قد تكون معتمدة على مستوى نجاح 

   .شرآة التأمين في استثمار األموال
 
تقوم شرآة التأمين بمراآمة األقساط المدفوعة  6-195

حتى التاريخ الموعود الذي تصبح فيه المنافع 
مستحقة الدفع و في ذلك الوقت تستخدم 

يضاف   .االحتياطات في إنتاج دخل استثماري
بعض الدخل االستثمار إلى احتياطات التأمين 
على الحياة التي تخص حملة البوالص للوفاء 

هذا التخصيص هو أصل   .لمستقبلبالمنافع في ا
لحامل البوليصة ولكنه يتم االحتفاظ به بواسطة 
شرآة التأمين والتي تستمر في استثمار المبالغ 

يتم االحتفاظ   .لحين تصبح العوائد مستحقة الدفع
بباقي دخل االستثمار غير المخصص لحامل 
البوليصة من قبل شرآة التأمين آرسوم لها عن 

   .دمهاالخدمة التي تق
 
تتبع طريقة احتساب مخرجات التأمين على  6-196

الحياة نفس المبادئ العامة للتأمين على غير 
الحياة، ولكن لوجود فترة زمنية بين تلقي األقساط 
و موعد حلول أداء المنافع، فغنه يتعين تخصيص 
مخصصات معينة للتغيرات في االحتياطات 

   .الفنية
 
حياة على النحو يتم توليد مخرجات التأمين على ال 6-197

 مكمالت األقساط زائداألقساط المكتسبة  :التالي
 زائد( الزيادات ناقصالمنافع المستحقة، ناقص 

في االحتياطات الفنية للتأمين على ) االنخفاضات
   .الحياة

 
يتم تعريف األقساط بنفس الطريقة بالنسبة للتأمين  6-198

على الحياة على النحو المتبع في التأمين على 
  .ياةغير الح

 
تعتبر مكمالت األقساط أآثر وضوحًا في التأمين  6.176

  .على الحياة عنها في التأمين على غير الحياة
تتألف مكمالت األقساط من آافة دخول االستثمار 
التي يتم آسبها على االحتياطات المخصصة 

المبالغ الداخلة في المكتسبات   .لحملة البوالص
ن خالل التي ال يحصل عليها حامل البوليصة م

وضعه األموال تحت تصرف شرآة التأمين يتم 
تسجيلها على أنها دخل ممتلكات في توزيع 

   .حساب الدخل األولي
 
يتم تسجيل المنافع آما لو آانت قد تم منحها أو  6-199

ال حاجة في التأمين على الحياة إلى  .دفعها

اشتقاق رقم مدور حيث أن ال توجد نفس الدرجة 
ر في المدفوعات غير المتوقعة من التطاي

  .المستحقة بموجب بوليصة التأمين على الحياة
من الممكن لشرآة التأمين أن تقوم بعمل تقديرات 
   .آلية للمنافع المستحقة الدفع، حتى لسنوات قادمة

 
تتزايد االحتياطات الفنية للتأمين على الحياة آل 
عام بسبب األقساط الجديدة التي يتم دفعها، و 

 الجديد المخصص لحملة البوالص دخل االستثمار
و االنخفاضات ) ولكن ليس للمنسحبين منها(

وبالتالي فإن من الممكن   .بسبب الفوائد المدفوعة
التعبير عن مستويات مخرجات شرآات التأمين 
باعتباره الفارق بين مجمل دخل االستثمار 
المكتسب على االحتياطات الفنية للتأمين على 

 دخل االستثمار الحياة ناقص الجزء من
 إلى ومضافًاالمخصص بالفعل لحاملي البوالص 

  .االحتياطات الفنية للتأمين
 

 إعادة التأمين
طريقة احتساب مخرجات إعادة التأمين هي تمامًا  6-200

نفس الطريقة في احتساب مخرجات التأمين على 
غير الحياة، سواء آان ما يتم إعادة التأمين عليه 

  . أو على غير الحياةهو بوالص تأمين على الحياة
 

 خطط التأمين االجتماعي
 
هناك أربعة طرق مختلفة يتم من خاللها وضع  6-201

   .خطط التأمين االجتماعي
يتم توفير بعض صور التأمين االجتماعي من  -أ

قبل الحكومة بموجب خطة تأمين اجتماعي 
  .خاصة بها

قد يقوم أي صاحب عمل بتنظيم خطة تأمين  -ب
 .اجتماعي لموظفيه

قد يعهد صاحب العمل إلى أحد شرآات  -ج
  .التأمين بإدارة خطة لموظفيه مقابل رسوم

قد تعرض شرآة التأمين أن تدير خطة للعديد  -د
من أصحاب األعمال مقابل أي دخل ممتلكات و 
االحتفاظ بالمكتسبات التي تحققها فوق ما هو 

ويسمى الترتيب   .مستحق للمشارآين في الخطة
االتفاق بالخطة متعددة أصحاب الناتج عن هذا 

  .األعمال
 

 آل من هذه األنواع مخرجاتيتم احتساب 
  .للتأمين االجتماعي بطريقة مختلفة

 
يتم إدارة خطط التأمين االجتماعي باعتبارها  6-202

إذا تم تمييز   .جزءًا من عمليات الحكومة العامة
وحدات معينة، فإنه يتم تقرير مخرجاتها بنفس 

على آافة المخرجات غير الطريقة المطبقة 
إذا لم يتم تمييز  .السوقية آمجموع التكاليف

وحدات بعينها، فإنه يتم تضمين مخرجات التأمين 
االجتماعي مع مخرجات المستوى الحكومي 

   .الذي يعمل من خالله
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عندما يدير أحد أصحاب األعمال خطته الخاصة  6-203
للتأمين االجتماعي، فإن قيمة المخرجات يتم 

 أيضًا باعتبارها مجموع التكاليف بما تقريرها
فيها تقدير للعائد على أي رأسمال ثابت مستخدم 

وحتى إذا قام رب العمل   .في إدارة الخطة
بتأسيس صندوق معاشات منفصل إلدارة الخطة، 
  .فإن قيمة المخرجات ستظل تقاس بنفس الطريقة

 
 
عندما يستخدم صاحب العمل إحدى شرآات  6-204

خطة نيابة عنه، فإن قيمة التأمين إلدارة ال
المخرجات هي الرسوم التي تتقاضاها شرآة 

  .التأمين
 
بالنسبة للخطة متعددة أصاحب األعمال، فإن  6-205

قيمة المخرجات تقاس بالطريقة المستعملة في 
بوالص التأمين على الحياة، وهي فوائض الدخل 
االستثماري الذي يتم تحقيقه في الخطط ناقص 

 االحتياطيات للوفاء الكميات المضافة إلى
   .بالمستحقات المعاشية الحالية والمستقبلية

 
 برامج الضمان الموحد

 
إذا عملت برامج الضمان الموحد آمنتج سوقي،  6-206

فإن قيمة المخرجات يتم احتسابها بنفس طريقة 
أما إذا عملت الخطة   .التأمين على غير الحياة

آمنتج غير سوقي، فإن قيمة المخرجات تحتسب 
   . مجموع التكاليفبنفس

 
 البحث والتطوير -9
 
البحث والتطوير هو العمل اإلبداعي الذي يتم  6-207

القيام به بصور منظمة لزيادة مخزون 
المعلومات، واستخدام ذلك المخزون من 
المعلومات لغرض اآتشاف أو تطوير منتجات 
جديدة، بما في ذلك النسخ المحسنة أو مستويات 

 اآتشاف أو تطوير جودة المنتجات القائمة، أو
وليس   .عمليات إنتاجية جديدة أو أآثر جودة

البحث والتطوير بمثابة نشاط إضافي أو الحق، و 
ينبغي تخصيص مؤسسة مستقلة للقيام به آلما 

وعليه فإن األبحاث والتطوير التي يتم   .أمكن
القيام بها من قبل المنتجين السوقيين بمفردهم 

 محل تقدير على ينبغي من حيث المبدأ أن تكون
أساس األسعار األساسية التي آانت سُتدفع إذا ما 
تم التعاقد مع مقاول للقيام بتلك األبحاث بشكل 
تجاري، ولكن من الناحية العملية ينبغي تقييمها 
على أساس إجمالي تكاليف اإلنتاج بما في ذلك 

  .تكاليف األصول الثابتة المستخدمة في اإلنتاج
طوير التي يتم القيام بها من أنشطة األبحاث والت

قبل معامل أو معاهد بحثية تجارية متخصصة 
ينبغي تقييمها بواسطة إيصاالت من المبيعات و 
العقود والعموالت، والرسوم إلخ، بالطريقة 

األنشطة البحثية وأنشطة التطوير التي   .المعتادة
يتم القيام بها من قبل وحدات حكومية مستقلة، و 

د بحثية غير هادفة للربح إلخ جامعات، و معاه
تعتبر إنتاجًا غير سوقي، وبالتالي يتم تقييمها على 

تختلف   .نفس أسس إجمالي التكلفة المتكبدة
أنشطة البحث والتطوير عن التعليم، و تصنف 

التصنيف الصناعي القياسي بشكل منفصل في 
ومن   . ISIC الدولي لجميع األنشطة االقتصادية

نشاطين ينبغي أن يتم تمييزهما حيث المبدأ فإن ال
عن بعضهما البعض عند القيام بهما من قبل 
جامعة أو غيرها من مؤسسات التعليم العالي، 
بالرغم من أنه قد يكون هناك العديد من 
الصعوبات العملية الكبيرة عند العاملين الساعين 

آذلك قد   .إلى تقسيم أوقاتهم بين آال النشاطين
 التدريس والبحث العلمي، يكون هناك تفاعل بين

األمر الذي يجعل من الصعب الفصل بينهما، 
 .حتى على الصعيد المفاهيمي، في بعض األحيان

تمت مناقشة معاملة البحث والتطوير باعتبارهما  
  .من تكوينات رأس المال في الفصل العاشر

 
 إنتاج األصول والنسخ - 10

 
إنتاج الكتب، والتسجيالت، واألفالم،  6-208

مجيات، واألشرطة، واألقراص إلخ، هي والبر
عملية ذات مرحلتين حيث يتم في المرحلة األولى 
إنتاج األصل و في المرحلة الثانية إنتاج 

ناتج المرحلة   .واستخدام نسخ من ذلك األصل
األولى هو األصل نفسه والذي تؤسس عليه 
الحقوق القانونية وحقوق الملكية من حيث النسخ 

تعتمد قيمة األصل   .و السريةوبراءة االختراع أ
على العوائد الفعلية أو المتحققة من بيع أو 
استخدام النسخ في المرحلة الثانية، والتي ينبغي 
أن تغطي تكاليف األصل باإلضافة إلى التكاليف 

   .التي يتم تكبدها في المرحلة الثانية
 
مخرجات المرحلة األولى هي األصل الثابت  6-209

المؤلف، شرآة (ألصل الذي يعود إلى منتج ا
قد يتم إنتاجه للبيع   ).الفيلم، آاتب البرنامج، إلخ

أو للحساب الخاص من خالل تكوين خاص في 
حيث   .رأس المال الثابت من قبل المنتج األصلي

أن األصل من الممكن بيعه إلى وحدة مؤسسية 
أخرى، فإن مالك األصل يحتاج في أي وقت 

و منتج األصل، معين من األوقات إلى أن يكون ه
بالرغم من أنهما غالبًا ما يكونًا نفس الشخص 

إذا تم بيع األصل عندما تم   .ونفس الوحدة
إنتاجه، فإن قيمة المخرجات الخاصة بالمنتج 

أما إذا لم يتم   .األصلي تتمثل في السعر المدفوع
بيعه، فإن قيمته قد ُتقَدر على أساس تكاليف 

 أي عملية على أن حجم  .إنتاجه مع تجهيزه
تجهيز يجب أن يعتمد على قيمة الخصم في 
العوائد المستقبلية المتوقعة من استخدامه في 
اإلنتاج، بحيث تكون هذه القيمة المخصومة، وإن 

   .آانت غير يقينية، هي التي تحقق قيمتها
 
قد يستخدم مالك األصل ذلك األصل بصورة  6-210

يتم آذلك   .مباشرة إلنتاج نسخ في مراحل الحقة
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تسجيل قيمة النسخ التي يتم إنتاجها آإنتاج 
بصورة منفصلة عن اإلنتاج المتعلق بعمل 

يتم تسجيل استهالك رأس المال الثابت   .األصل
فيما يتعلق باستخدام األصول في عمل النسخ 
بنفس الطريقة المتبعة مع األصول الثابتة 

   .المستخدمة في اإلنتاج
 
ن آخرين يجوز للمالك آذلك الترخيص لمنتجي 6-211

يجوز لألخير  .للقيام باستخدام األصل في اإلنتاج
إنتاج وبيع نسخ، أو استخدام النسخ بطريقة 
أخرى، على سبيل المثال في األفالم السينمائية 

  .يقوم الناسخ بإنتاج وعمل النسخ  .والعروض
 يتمثل جزء من تكلفة عمل النسخ في 

الرسوم المدفوعة من قبل المرخص له إلى مالك 
تشكل هذه الرسوم آل من التعويض  .لرخصةا

الفوري عن الرخصة و مخرجات المالك والتي 
  .يتم تسجيلها آخدمة مباعة إلى المرخص له

يمكن وصف المدفوعات المقدمة مقابل الرخصة 
بالعديد من الطرق مثل الرسوم، أو العموالت، أو 
حقوق الملكية، ولكنها بغض النظر عن طريقة 

 أنها مدفوعات مقابل خدمات وصفها تعامل على
  .مقدمة بواسطة المالك

 
في حاالت معينة، يمكن معاملة الترخيص بعمل  6-212

وقد   .نسخ على أنه أصل، يميز عن أصل العمل
تمت مناقشة الشروط التي ينطبق فيها ذلك و 
النتائج المترتبة عليه بصورة موسعة في الفصل 

  .السابع عشر
 االستهالك الوسيط -ز
 
 ة االستهالك الوسيط تغطي  -1
 
يتألف االستهالك الوسيط من قيمة البضائع  6-213

والخدمات المستهلكة آمدخالت بواسطة عملية 
اإلنتاج، باستثناء األصول الثابتة والتي يتم 
 .تسجيل استهالآها آاستهالك لرأس المال الثابت

ويجوز بالنسبة للبضائع أو الخدمات إما أن  
تبرز   .اإلنتاجتحول أو تستخدم من قبل عملية 

بعض المدخالت مرة أخرى بعد تحويلها و يتم 
إدخالها في المخرجات، و على سبيل المثال يمكن 
تحويل الحبوب إلى طحين، والذي يتم بدورها 

بينما يتم استهالك مدخالت   .تحويله إلى خبز
أخرى بالكامل، ومنها على سبيل المثال الكهرباء 

  .و الكثير من الخدمات األخرى
 
ال يتضمن االستهالك الوسيط نفقات بواسطة  6-214

الشرآات على بنود قيمة تتألف من أعمال فنية أو 
معادن ثمينة أو أحجار آريمة و قطع مجوهرات 

فالبنود القيمة هي   .مصممة بصورة فنية لها
وهي ال   :أصول يتم امتالآها آتخزين للقيمة

تستخدم في اإلنتاج، و ال تبلى ماديًا بمرور 
يتم تسجيل النفقات على البنود القيمة في  .الوقت

آذلك ال يتضمن االستهالك   .حساب رأس المال
الفوري التكاليف التي يتم تكبدها بواسطة 

االستخدام التدريجي لألصول الثابتة الممتلكة من 
فاالنخفاض في قيمتها خالل الفترة  :قبل الشرآة

المحاسبية ُيسجل على أنه استخدام ألصل رأس 
إال أن االستهالك الفوري ال   .الثابتالمال 

يتضمن اإليجارات المدفوعة مقابل استخدام 
األصول الثابتة، سواء آانت معدات أو مباني، 
والتي يتم إيجارها من وحدات مؤسسية أخرى 
بموجب عقد إيجار تشغيلي، و آذلك الرسوم 
والعموالت و حقوق الملكية إلخ، المدفوعة 

معينة، على النحو بموجب ترتيبيات ترخيصية 
   .المبين أعاله

 
وفي الحاالت التي ال تظهر فيها الخدمات  6-215

المساعدة آمخرجات لمؤسسة منفصلة، فإن 
االستهالك الفوري يتضمن قيمة آافة البضائع أو 
الخدمات المستخدمة آمدخالت في األنشطة 
المساعدة مثل المشتريات والمبيعات والتسويق 

ت والنقل والتخزين والمحاسبة ومعالجة البيانا
في هذه الحالة، فإن  .والصيانة واألمن إلخ

البضائع والخدمات المستخدمة من قبل تلك 
األنشطة المساعدة ال يتم التمييز بينها وبين تلك 

 أو(المستهلكة بواسطة األنشطة األصلية 
عندما تقوم وحدة   .التكميلية للمؤسسة المنتجة

إنها تستمر معينة بتقديم خدمات مساعدة فقط، ف
في الظهور آوحدة منفصلة طالما توافرت 

تمت مناقشة   .المعلومات الضرورية ذات العالقة
معالجة األنشطة المساعدة بصورة أآثر تفصيًال 

 .في الفصل الخامس
 
 توقيت و تقييم االستهالك الوسيط -2
 
يتم تسجيل االستهالك الوسيط للسلع والخدمات  6-216

السلع والخدمات في الوقت الذي تدخل فيه تلك 
عملية اإلنتاج، تمييزًا له عن الوقت الذي تم فيه 

في الممارسة   .الحصول عليها من قبل المنتج
العملية، ال تقوم المؤسسات عادة بتسجيل 
االستخدام الفعلي للبضائع في اإلنتاج بشكل 

بدًال من ذلك، فإنها تحتفظ بسجالت  .مباشر
 المعتزم لمشتريات المواد واإلمدادات التي من

استخدامها آمدخالت و آذلك أية تغييرات في 
 آميات مثل تلك البضائع من المحتفظ به في 

وعليه يمكن التوصل إلى تقدير  .المخزون
لالستهالك الوسيط خالل أي فترة محاسبية معينة 
من خالل طرح قيمة التغيرات في المخزون من 

  .المواد واإلمدادات من قيمة المشتريات
ت في مخزون المواد واإلمدادات تساوي فالتغيرا

 المدخالت 
ناقص المسحوبات و الفقد المتكرر في البضائع 

وعليه، فإنه بتنزيل قيمة   .الموجودة في المخزون
التغيرات في المخزون، فإن الفقد المتكرر يزيد 

وحتى إذا آان ذلك الفقد  .من االستهالك الوسيط
نه يعامل آبيرًا، فما دام يحدث بشكل نظامي، فإ
فالبضائع  .على أنه زيادة في االستهالك الوسيط

التي تدخل إلى المخازن وتغادرها تقيم باألسعار 
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السائدة للمشتروات وقت اإلدخال، والسحوبات أو 
 الفقد المتكرر
و هذه هي بالضبط الطريقة التي  .الذي يحدث

تستخدم لتقييم التغيرات في مخزونات البضائع 
وعليه،   . العملية اإلنتاجيةالمنتجة آمخرجات من

 PIMفإن المناقشة األولية لخصائص و سلوك 
  .تنطبق على مخزونات المدخالت

 
فالبضاعة أو الخدمة باعتبارها مدخًال وسيطًا من  6-217

الطبيعي أن تقيم بسعر المشتري السائد في وقت 
إدخالها في عملية اإلنتاج، أي أنه السعر الذي 

ستبدل تلك السلعة أو آان المنتج سيدفعه إذا ما ا
وآما   .الخدمة في وقت استخدامها بأخرى مماثلة

شرحنا بمزيد من التفصيل في الجزء ج، فإن 
سعر المشتري من الممكن اعتباره يتألف من 

  :ثالثة عناصر
 
 

السعر األساسي الذي يتلقاه المنتج للسلعة أو  -أ
  .الخدمة

 
أية نفقات نقل تدفع بصورة منفصلة من قبل  -ب

المشتري في تسلم البضائع في الوقت والموقع 
المطلوبين، باإلضافة إلى الهامش التجاري 
المتراآم على البضاعة التي تمر عبر سلسلة من 
عمليات بيع الجملة أو عمليات البيع عبر التوزيع 

  .بالتجزئة
 

أية ضرائب غير مقتطعة على المنتج يتم  -ج
جها أو دفعها على البضاعة أو الخدمة عند إنتا

أثناء وجودها في مرحلة النقل بالعبور 
في طريقها إلى المشتري ناقص أي ) الترانزيت(

  .دعم على المنتج
 

وألغراض جداول المدخالت والمخرجات، فقد 
 العناصريكون من الضروري التمييز بين آافة 

الثالثة ولكن هذا ليس باألمر الضرورية في 
مؤسسية جداول الحسابات الخاصة بالقطاعات ال

   .أو اإلمداد المرآزي
 
اإلمدادات الوسيطة التي تعامل على أساس أنه تم  6-218

الحصول عليها من مؤسسات أخرى تخص نفس 
الشرآة الكبرى ينبغي أن تقيم بنفس األسعار آما 
لو آانت قد استخدمت لتقييمها آمخرجات من تلك 
المؤسسات زائد أية نفقات نقل إضافية غير 

  .جاتمدرجة في قيم المخر
 
عندما يتم استعمال البضائع والخدمات المنتجة  6-219

في نفس المؤسسة مرة أخرى آمدخالت في إنتاج 
ذات المؤسسة، فإنها تسجل فقط باعتبارها جزءًا 
من االستهالك الوسيط إذا آانت قد تم تسجيلها 

ويثور   .آجزء من مخرجات تلك المؤسسة
النقاش حول متى يمكن أن يكون ذلك مالئمًا في 

فتسليم وتناقل البضائع والخدمات بين  .الجزء هـ

مختلف المؤسسات التي تنتمي إلى نفس الشرآة 
الكبرى تسجل على أنها مخرجات من قبل 
المؤسسة المنتجة و آمدخالت وسيطة لدى 
المؤسسة المستقبلة فقط عندما تقوم المؤسسة 
باالضطالع بكافة المخاطر الخاصة باستكمال 

   .العملية اإلنتاجية
 

 الحدود بين االستهالك الوسيط وتعويض الموظفين .3
 
هناك بضائع مما تستخدمها الشرآات ال تدخل  6-220

بشكل مباشر في عملية اإلنتاج نفسها، ولكنها 
تستهلك من قبل الموظفين العاملين في تلك 

في مثل تلك الحاالت، من الضروري   .العملية
أن نقرر ما إذا آانت البضائع والخدمات هي 

تهالك فوري أو في المقابل مكافآت عينية اس
وبشكل عام، عندما تستخدم البضائع   .للموظفين

والخدمات من قبل الموظفين في وقتهم الخاص و 
بطريقتهم الخاصة و لمنفعتهم ومتعتهم المباشرة 
  .و تلبية احتياجاتهم، فإنها تشكل مكافآت عينية

إال أنه عندما يجبر الموظفون على استخدام 
ضائع والخدمات لكي تمكنهم من القيام بعملهم، الب

   .فإنها تشكل استهالآًا مباشرًا
 
و ال يشكل األمر فارقًا ماديًا بالنسبة لصاحب  6-221

العامل سواء تمت معاملتها آاستهالك وسيط أو 
آمكآفآت عينية للموظفين ألن آليهما يشكل تكلفة 
من منظور صاحب العمل، و صافي الفائض 

إال أن إعادة   .غير في الحالتينالتشغيلي ال يت
تصنيف مثل تلك البضائع والخدمات من مكافآت 
عينية إلى استهالك فوري أو العكس، يغير من 
القيمة المضافة و من توازن الدخل األولي، و من 

   .ثم من إجمالي الناتج القومي آكل
 
ينبغي معاملة األنواع التالية من البضائع  6-222

ين على أنها استهالك والخدمات المقدمة للموظف
  :فوري

 
األدوات أو المعدات المستخدمة حصريًا، أو  -أ

  .بشكل رئيسي، في أداء العمل
 

المالبس أو األحذية من النوع الذي ال يختاره  -ب
المستهلكون أو يقومون بشراءه أو ارتداءه والتي 

 أو رئيسي في العمل، ومنها حصريتبلى بشكل 
لواقية، واألوفروالت على سبيل المثال المالبس ا

  .و الزي الرسمي للعمل
 

خدمات السكن في مكان العمل من النوع  -ج
الذي ال يمكن استخدامه من قبل األسر المعيشية 

ومن األمثلة على ذلك  .التي ينتمي إليها الموظف
  .الثكنات، و الكبائن، و العنابر، و األآواخ، إلخ

 
فرضها الوجبات الخاصة أو المشروبات التي ت -د

 أو الوجباتظروف العمل االستثنائية، أو 
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المشروبات التي يقدمها عمال الخدمة أو غيرهم 
  .أثناء تواجدهم على رأس العمل

 
خدمات النقل والخدمات الفندقية بما في ذلك  -هـ 

البدالت الخاصة بالوجبات والمقدمة أثناء سفر 
  .الموظفين في رحالت العمل

 
الغسيل، الدش، الحمام، تغيير المرافق، غرف  -و

  .إلخ والالزمة بسبب طبيعة العمل
 

تسهيالت اإلسعافات األولية، والفحوصات  -ز
الطبية، أو غيرها من الفحوص الصحية المطلوبة 

   .بسبب طبيعة العمل
 
 

قد يكون الموظفون أحيانًا مسئولون عن شراء 
أنواع من البضائع والخدمات المذآورة أعاله و 

  .تعويضهم نقدًا من قبل صاحب العملبالتالي يتم 
مثل هذه التعويضات النقدية ينبغي معاملتها على 
أنها نفقات وسيطة من قبل صاحب العمل وليس 

   .آجزء من مرتبات الموظفين
 
تقديم أنواع أخرى من البضائع والخدمات، مثل  6-223

خدمات اإلسكان العادية، و خدمات المرآبات أو 
ية المعمرة غيرها من السلع االستهالآ

والمستخدمة حصريًا بعيدًا عن العمل، والنقل من 
وإلى العمل إلخ، ينبغي معاملتها على أنها مكافآت 
عينية، على النحو الذي تم شرحه في الفصل 

  .السابع
 
الحدود بين االستهالك الوسيط وإجمالي تكوين رأس   -4

 المال الثابت
 
مات يقيس االستهالك الوسيط قيمة البضائع والخد 6-224

التي تم تحويلها أو استخدامها بالكامل في مسار 
  .العملية اإلنتاجية أثناء الفترة المحاسبية المعنية

وهو ال يغطي تكاليف استخدام األصول الثابتة 
المملوآة للشرآة آما ال يغطي نفقات الحصول 

تم شرح الحدود   .على تلك األصول الثابتة
 واالستهالك الفاصلة بين هذه األنواع من النفقات

  .الوسيط بشكل أآثر تفصيًال أدناه
 
 

 األدوات الصغيرة
 
النفقات على بضائع المنتج الصغيرة المعمرة،  6-225

غير غالية الثمن والمستخدمة ألداء عمليات 
بسيطة إلى حد ما من الممكن معاملتها على أنها 
استهالك وسيط عندما تكون تلك النفقات منتظمة 

ارنة بالنفقات على الطابع وصغيرة للغاية مق
من األمثلة على مثل تلك   .اآلالت والمعدات

البضائع األدوات اليدوية آالمنشار، و الجاروف، 
والسكين، والبلطة، والشاآوش، و المفكات، و 

إال أنه في البلدان التي تعتبر فيها تلك  .هكذا

األدوات جزءًا رئيسيًا من مخزون البضائع 
مل على أنها أصوًال المعمرة للمنتجين، فإنها تعا

  .ثابتة
 

 الصيانة واإلصالحات
ليس ثمة تمييز قاطع بين الصيانة واإلصالحات،  6-226

فالصيانة   .وإجمالي تكوين رأس المال الثابت
واإلصالح االعتيادي والمنتظم لألصول الثابتة 

  .المستخدمة في اإلنتاج يمثل استهالآًا وسيطًا
ها استبدال الصيانة االعتيادية و اإلصالح، بما في

األجزاء المعيبة، هي عبارة عن أنشطة مساعدة 
ولكن مثل هذه الخدمات من الممكن تقديمها أيضًا 
من قبل مؤسسة منفصلة داخل نفس الشرآة 

  .الكبرى، أو شراؤها من شرآات أخرى
 
وتتمثل المشكلة العملية في التمييز بين الصيانة  6-227

االعتيادية واإلصالحات من ناحية وبين 
يدات الرئيسية و إعادة البناء أو التوسعة التجد

التي تتخطى حدود ما هو مطلوب للحفاظ على 
  .األصول الثابتة في حالة تشغيلية جيدة

فالتجديدات الكبرى، وعمليات إعادة البناء 
وتوسعة األصول الثابتة القائمة قد تعزز من 
آفاءتها أو قدرتها أو تمدد من أعمارها التشغيلية 

ويجب معاملتها على أنها تكوينات   .المتوقعة
رأس المال الثابت حيث أنها تضيف إلى مخزون 

   .األصول الثابتة الموجودة
 
ويتم تمييز عمليات الصيانة واإلصالح االعتيادية  6-228

   :من خالل سمتين رئيسيتين
 

أنها أنشطة يتعين على مالكي أو مستخدمي  -أ
 األصول الثابتة االضطالع بها بصفة دورية لكي

يستطيعوا استخدام مثل تلك األصول عبر المدى 
وهي تكاليف جارية ال   .المتوقع لحياتها الخدمية

يمكن تفاديها إذا ما أريد االستمرار في استخدام 
وال يستطيع المالك أو المستخدم   .تلك األصول

تحمل إغفال الصيانة واإلصالح حيث أن من 
المتوقع أن ينخفض عمر تلك األصول بصورة 

  .يرةآب
 

الصيانة واإلصالحات ال تغير األصول  -ب
الثابتة أو أدائها، ولكنها ببساطة تحافظ عليها في 
حالة تشغيلية جيدة أو تستعيد وضعيتها إلى حالتها 

يتم استبدال األجزاء   .السابقة في حالة األعطال
المعطوبة بأخرى جديدة من نفس النوع بدون 

   .بتتغيير الطبيعة األصلية لألصل الثا
 
ومن ناحية أخرى فإن التجديدات الكبرى أو  6-229

التوسعات في األصول الثابتة يتم تمييزها 
   :بالطرق التالية

 
قرار تجديد أو إعادة بناء أو توسعة أحد األصول 
الثابتة هو قرار استثماري متعمد من الممكن 
اتخاذه في أي وقت من األوقات و ال يتعلق بحالة 
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كبرى في السفن والمباني فالتجديدات ال  .األصل
وغيرها من الهياآل عادة ما تتم قبل أن تنتهي 

  .حياتها الخدمية المعتادة
 
تؤدي التجديدات الكبرى أو التوسعة إلى زيادة أداء أو  -ب

سعة األصل الثابت الموجود أو تزيد بشكل واضح من 
فتكبير أو توسعة مبنى   .حياته الخدمية المتوقعة من قبل

كل تشكل على نحو واضح تغييرًا رئيسيًا بهذا قائم أو هي
المعنى، ولكن إعادة الترآيب الكامل أو إعادة هيكلة الداخل 

 .في المبنى أو السفينة تنطبق على هذا السياق آذلك
 
 

 البحث والتطوير
 
يعامل البحث والتطوير على أنه تكوين رأس  6-230

مال، ومن المتوقع في أي من الحاالت التي يكون 
لواضح أن النشاط ال يتضمن أية فوائد فيها من ا

اقتصادية لمالكه و في هذه الحالة يعامل على أنه 
  .استهالك وسيط

 
 استكشاف المعادن والتقييم

 
ال يعامل اإلنفاق على استكشاف المعادة والتقييم  6-231

وسواء نجحت تلك   .باعبتاره استهالآًا فوريًا
األنشطة أم ال، فإنها مطلوبة للحصول على 

طيات جديدة و ينطبق األمر نفسه على آافة احتيا
  .تكوينات رأس المال المصنفة والكبرى

 
 المعدات العسكرية

 
اإلنفاق على المعدات العسكرية، بما في ذلك نظم  6-232

األسلحة العسكرية الكبرى، تعامل على أنها 
اإلنفاق على البضائع   .تكوين رأسمال ثابت

 و العسكرية طويلة العمر من قبيل القنابل،
الطوربيدات، و قطع الغيار تسجل على أنها 
استثمارات حتى يتم استخدامها، وعندها يتم 
تسجيلها على أنها استهالك فوري و سحب من 

  .المخزون
 
 الخدمات المقدمة من قبل الحكومة للمنتجين  -5
 

من الجائز أن تقوم الحكومة بتقديم خدمات  6.177
رسوم إلى الحد الذي يتم عليها تقاضي  .للمنتجين

عن تلك الخدمات، تعتبر تلك الرسوم بمثابة جزء 
إال أنه عندما ال  .من االستهالك الفوري للمنتج

تمثل الرسوم أي سعر اقتصادي ذو أثر، فإن قيمة 
تلك الخدمات بالنسبة للمنتج تكون أعظم من 

غير أنه ال يتم تقييم تلك الفائدة و يتم   .التكلفة
اة بتلك الرسوم إدراج تكلفة الخدمات غير المغط

 في
  .للحكومةاالستهالك الجمعي 

 
 التحويالت االجتماعية العينية  -6
 

النفقات بواسطة الحكومة أو المؤسسات غير  6-233
الربحية التي تخدم األسر المعيشية على البضائع 
أو الخدمات المنتجة بواسطة منتجين سوقيين و 
التي يتم تقديمها بشكل مباشر إلى األسر 

ورة فردية أو جماعية، بدون أي المعيشية، بص
معالجة إضافية تشكل نفقات استهالك نهائي من 
قبل الحكومة أو المؤسسات غير الربحية التي 
تخدم األسر المعيشية و ليست بمثابة استهالك 

تعامل البضائع والخدمات محل النقاش   .فوري
على أنها تحويالت اجتماعية عينية و تدخل 

   .ألسر المعيشيةضمن االستهالك الفعلي ل
 
و حسبما جرى عليه العرف، فإن المؤسسات  6-234

غير المالية والمؤسسات المالية ال تقدم تحويالت 
اجتماعية عينية، آما ال تنخرط في االستهالك 

  .النهائي
 
 خدمات مؤسسات األعمال -7
 
المؤسسات غير الربحية في شكل مؤسسات  6-235

أعمال والتي تتواجد لحماية مصالح أعضائها و 
 .يتم تمويلها بواسطتهم تعتبر منتجين سوقيين

االشتراآات المدفوعة بواسطة األعمال تشكل 
يتم استهالك تلك   .مدفوعات للخدمات المقدمة

الخدمات باعتبارها مدخالت فورية بواسطة 
األعضاء في تلك المؤسسات و يتم تقييمها 
بواسطة المبالغ المدفوعة لالشتراآات 

   .اتواإلسهامات أو المستحق
 
 إسناد األعمال لجهات خارجية -8
 
من الشائع بصورة متزايدة بالنسبة للمنتجين  6-236

تغيير الطريقة التي يتم بها استكمال أنشطة 
المراحل المختلفة في العمليات أو   .اإلنتاج

أنشطة الدعم المختلفة مثل تنظيف المكاتب أو 
تجميع المكونات االلكترونية من الممكن التعاقد 

ع جهات خارجية آمنتج آخر بنفس البلد عليها م
يغير هذا من أنماط المدخالت  .أو في الخارج

الوسيطة، بالرغم من أن التكنولوجيا الكامنة 
تمت مناقشة أثر ذلك   .وراء األمر تظل آما هي

على جداول المدخالت والمخرجات في الفصلين 
 .الرابع عشر والثامن والعشرين

 
 تأجير األصول الثابتة -9
 
قرار تأجير المباني واآلالت أو المعدات بموجب  6-237

عقد إيجار تشغيلي، بدًال من شرائها، من الممكن 
أن يكون له تأثير آبير على معدل االستهالك 
الفوري للقيمة المضافة و توزيع القيمة المضافة 

تشكل اإليجارات المدفوعة   .بين المنتجين
ار للمباني أو اآلالت أو المعدات بموجب عقد إيج

تشغيلي شراًء لخدمات مسجلة باعتبارها استهالك 
إال أنه إذا آانت الشرآة تمتلك مبانيها،   .فوري

وآالتها ومعداتها، فإن معظم تلك التكاليف 
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المرتبطة باستخدامها تكون غير مسجلة تحت بند 
استهالك رأس المال الثابت   .االستهالك الفوري

مة على األصول يشكل جزءًا من إجمالي القي
المضافة، بينما تكاليف الفوائد، سواء منها الفعلية 
أو الضمنية، ينبغي الوفاء بها خارج صافي 

فقط تكاليف المواد المطلوبة  .الفائض التشغيلي
للصيانة واإلصالح تظهر تحت االستهالك 

قد يتأثر قرار التأجير بدًال من الشراء   .الفوري
ج، مثل بعوامل غير ذات عالقة بتكنولوجيا اإلنتا

الضرائب، و توفر التمويل، أو نتائج الميزانية 
   .العمومية

 
هناك فارق آبير بين إيجار األصول الثابتة  6-238

بموجب عقد إيجار تشغيلي و الحصول على 
بموجب عقد   .أصل بموجب عقد إيجار تمويلي

اإليجار التشغيلي يكون لدى المؤجر نشاط 
 إنتاجي يتطلب استعمال المعدة ذات الصلة و

يكون مسئوًال عن مخاطر اإلنتاج المرتبطة 
المدفوعات التي  .بالوضعية التشغيلية لألصل

يقدمها المستأجر تعامل على أنها مدفوعات مقابل 
بموجب عقد التأجير التمويلي يقبل  .خدمة

المستأجر آافة المخاطر والعوائد المرتبطة 
وعليه فإن عقد   .باستعمال األصل في اإلنتاج

تمويلي يعامل على أنه قرض من اإليجار ال
المؤجر إلى المستأجر و شراء للمعدة بواسطة 

المدفوعات التالية تعامل على أنها   .المستأجر
مدفوعات فائدة و مدفوعات أصلية بواسطة 

تم إيراد المزيد من   .المستأجر إلى المؤجر
التفاصيل حول معاملة عقود اإليجار التشغيلية 

  .سابع عشروالتمويلية في الفصل ال
 
 استهالك رأس المال الثابت -ح
 
 تغطية استهالك رأس المال الثابت -1
 
استهالك رأس المال الثابت هو االنخفاض، أثناء  6-239

الفترة المحاسبية، في القيمة الحالية لمخزون 
األصول الثابتة المملوآة والمستخدمة من قبل 
منتج نتيجة للتدهور المادي، و البلى الطبيعي أو 

  .ار العرضية الطبيعيةاألضر
 

وآثيرًا ما يستخدم مصطلح إهالك بدًال من 
استهالك رأس المال الثابت ولكن هذا المصطلح 
تم تفاديه في نظام الحسابات القومية ألنه في 
المحاسبة التجارية غالبًا ما يستخدم مصطلح 
إهالك في سياق إهالك التكاليف التاريخية بينما 

ة فإن استهالك رأس في نظام الحسابات القومي
   .المال الثابت يعتمد على القيمة الحالية لألصل

 
يتم احتساب استهالك رأس المال الثابت لكافة  6-240

األصول الثابتة المملوآة من قبل المنتجين، ولكن 
آالمعادن النفيسة، (ليس للمقتنيات النفيسة 
والتي يتم الحصول ) واألحجار الكريمة، إلخ
 قيمتها، والتي ليس من عليها بصفة محددة بسبب

المتوقع، وفق مجريات األمور، أن تنخفض 
األصول الثابتة آان يتعين   .بمرور الوقت

إنتاجها آمخرجات لعمليات اإلنتاج على النحو 
  .الذي تم تعريفه في نظام الحسابات القومية

وبالتالي فإن استهالك رأس المال الثابت ال يغطي 
ألصول الطبيعية البلى أو التضاؤل الحادث في ا

من قبيل األراضي أو المعادن أو غيرها من 
اإليداعات، آالفحم والنفط أو الغاز الطبيعي، أو 

   .العقود أو عقود اإليجار والرخص
 
قد تتضاءل قيمة األصول ليس فقط بسبب آونها  6-241

تتداعى ماديًا ولكن بسبب التناقص في الطلب 
على خدماتها آنتيجة للتطور التقني و ظهور 

في الواقع، فإن العديد من   .بدائل جديدة لها
الهياآل، بما فيها الطرق و مسارات السكك 
الحديدية يتم تكهينها أو هدمها بسبب أنها أصبحت 

وبالرغم من أن األعمار الخدمية   .مستهلكة
المقدرة قد تكون أطول بالنسبة لبعض الهياآل، 
مثل الطرق والجسور، والسدود إلخ، إال أنه ال 

وبالتالي   .كن افتراض أنها ستدوم إلى األبديم
فإن استهالك رأس المال بحاجة إلى أن يتم 
حسابه لكافة أنواع الهياآل بما في ذلك تلك 
المملوآة و المحتفظ بها من قبل الوحدات 

   .الحكومية باإلضافة إلى اآلالت والمعدات
 
خسائر األصول الثابتة نتيجة للمستويات الطبيعية  6-242

قعة من األضرار العرضية يتم تضمينها أو المتو
أيضًا تحت استهالك رأس المال الثابت، أي 
الخسائر الحادثة في اإلنتاج والناجمة عن 
تعرضها لمخاطر الحرائق، والعواصف 

وعندما  .والحوادث نتيجة األخطاء البشرية، إلخ
تقع مثل تلك النوعية من الحوادث بمدى تكرار 

ا بعين االعتبار في قابل للتنبؤ به، يمكن أخذه
حساب متوسط العمر الخدمي للبضاعة ذات 

بالنسبة للوحدة الفردية، أو مجموعة  .العالقة
الوحدات، فإن أي فارق بين متوسط الضرر 
العرضي الطبيعي والضرر العرضي الطبيعي 
الفعلي خالل فترة معينة يتم تسجيله في التغيرات 

ى إال أنه عل  .األخرى في حجم حساب األصول
مستوى االقتصاد آكل، فإن األضرار العرضية 
الطبيعية الفعلية ضمن فترة محاسبية معينة من 
الممكن توقع أن تكون مساوية للمتوسط أو قريبة 

   .منه
 
من ناحية أخرى، فإن الخسائر الناجمة عن  6-243

الحرب أو عن الكوارث الطبيعية الكبيرة والتي 
رة، تحدث بمعدل تكراري آبير، آالزالزل الكبي

و االنفجارات البرآانية، وأمواج المد، أو 
األعاصير الكبيرة جدًا بصورة استثنائية، ال يتم 

  .تضمينها تحت استهالك رأس المال الثابت
وليس ثمة سبب ألن يتم تحميل مثل تلك الخسائر 

يتم   .على حساب اإلنتاج باعتبارها تكلفة إنتاج
ة في تسجيل قيم األصول التي ُتفقد بهذه الطريق

 .التغيرات األخرى في حجم حساب األصول
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وبالمثل، فإنه بالرغم من أن استهالك األصول 
الثابتة يتضمن تخفيضات في قيمة األصل الثابت 
والناجمة عن المعدالت الطبيعية والمتوقعة 
لإلهالك، فإنها يجب أال تتضمن الخسائر الناجمة 
عن التطورات التكنولوجية غير المتوقعة والتي 

 الممكن أن تقصر بشكل مؤثر األعمار من
يتم   .الخدمية لمجموعة من األصول القائمة

معاملة تلك األصول بنفس الطريقة على أنها 
خسائر نتيجة للمعدالت المتوسطة المذآورة 

 .أعاله للبلى الطبيعي العرضي
 
 استهالك رأس المال الثابت و إيجارات األصول الثابتة -2
 
 بين استهالك رأس المال من الممكن عقد مقارنة 6-244

 الثابت و اإليجارات بموجب عقود تشغيل
فاإليجار هو المبلغ المدفوع بواسطة المستخدم 
ألصل ثابت إلى مالك ذلك األصل، بموجب عقد 
إيجار تشغيلي أو عقد مماثل، مقابل حق 
استخدام ذلك األصل في اإلنتاج لفترة معينة من 

ًا بحيث ينبغي أن يكون اإليجار آبير  .الزمن
أي تكاليف مباشرة يتم تكبدها من قبل ) أ(يغطي 

) ب(المالك بما في ذلك تكاليف صيانة األصل 
االنخفاض في قيمة األصل على مدار المدة 

تكاليف ) ج(و ) استهالك رأس المال الثابت(
قد   .الفائدة على قيمة األصل في بداية المدة

ية تتألف تكاليف الفائدة سواء من الفائدة الفعل
المدفوعة على األموال المقترضة أو خسائر 
الفائدة المتكبدة آنتيجة الستثمار أمواله الخاصة 
 .في شراء األصل الثابت بدًال من أصل مالي

وسواء آان مملوآًا أم مؤجرًا، فإن التكلفة الكاملة 
الستخدام األصل الثابت في اإلنتاج تقاس بواسطة 

صل و ليس اإليجار الفعلي أو المنسوب لذلك األ
عندما يتم  .باستهالك رأس المال الثابت وحده

إيجار األصل بالفعل بموجب عقد إيجار تشغيلي 
أو عقد مماثل، يتم تسجيل اإليجار تحت بند 
اإلستهالك الفوري باعتباره شراء لخدمة مقدمة 

عندما يكون المستخدم والمالك   .من قبل المؤجر
رة يتم هما نفس الوحدة، فإن التكاليف المباش

يمثل استهالك رأس  .تسجيلها آاستهالك وسيط
المال الثابت العنصر الثاني في تكلفة استخدام 

أما الجزء الثالث من التكلفة، والمشار  .األصل
إليه اعاله باسم تكلفة الفائدة، فيعرف آذلك بالعائد 

وآما هو الحال بالنسبة  .على رأس المال الثابت
فإن العائد على الستهالك رأس المال الثابت، 

  .رأس المال يشكل جزءًا من القيمة المضافة
يعرف مبلغ استهالك رأس المال الثابت و قيمة 
العائد على رأس المال باسم خدمات رأس المال 

تمت مناقشة خدمات   .المقدمة بواسطة األصل
رأس المال على نحو أآثر تفصيًال في الفصل 

 .العشرين
 
نسبة لمالكه في أي تحدد قيمة األصل الثابت بال 6-245

نقطة من الزمن  بواسطة القيمة الحالية لخدمات 
أي قيمة المبالغ المتحصلة (رأس المال المستقبلية 

من اإليجارات المستقبلية ناقص تكاليف التشغيل 
والتي يمكن التعبير ) مخصومة للفترة الحالية

عنها على مدى المدة المتبقية من عمرها 
الك رأس المال الثابت يتم قياس استه  .التشغيلي

بواسطة االنخفاض بين بداية ونهاية الفترة 
المحاسبية الحالية بالقيمة الحالية في التتابع 

يتأثر مدى   .المتبقي للمصالح المستقبلية المتوقعة
التناقص  ليس فقط بالمبالغ التي تنخفض بداللتها 
آفاءة األصل خالل الفترة الحالية، ولكن أيضًا 

 الخدمي لألصل، والمعدل الذي بتقصير العمر
تنخفض به آفاءته على مدى الجزء المتبقي من 

يتم التعبير عن االنخفاض   .عمره التشغيلي
بمتوسط األسعار في الفترة الحالية ألصل ما 
بنفس الجودة، و ينبغي استبعاد األرباح والخسائر 

عندما يتم التعبير عن التدفق   .المحتفظ بها
والذي يحد القيمة الحالية المستقبلي للمنافع 

الشتقاق استهالك رأس المال الثابت، عندما يتم 
التعبير عنه بموجب تدفقات تتضمن عنصر 
 .التضخم، فإن عامل الخصم يجب أن يكون اسميًا

عندما يتم التعبير عن التدفقات بأسعار الفترة 
 الحالية

وآال   .، يتعين استخدام معدل الخصم الحقيقي
 عنه القيمة الحالية معبرًا عنها اإلجراءين ينتج

  .بأسعار الفترة الحالية
 
يعتبر استهالك رأس المال الثابت مقياسًا مستقبلي  6-246

 –النظر يتم تحديده بواسطة األحداث المستقبلية 
 تتوقعها التي الفوائد وأهمها  –وليس الماضية 

 استخدام من المستقبل في المؤسسية الوحدة
 من المتبقية الفترة رمدا على اإلنتاج في األصل
وعلى   .األصل لذلك المفترضة الخدمية الحياة

خالف طريقة اإلهالك التي يتم بها الحساب عادة 
في حسابات األعمال، فإن طريقة استهالك رأس 
المال الثابت ليست ، على األقل من حيث المبدأ، 
طريقة لتحديد تكاليف النفقات السابقة على 

 األصول الثابتة
فقيمة   . الفترات المحاسبية المتتابعةعلى مدار

األصل الثابت في لحظة معينة من الزمن تعتمد 
فقط على ما تبقى من منافع يمكن الحصول عليها 
من استخدام ذلك األصل و لذا ينبغي أن يكون 
استهالك رأس المال الثابت معتمدًا على قيم يتم 

  .احتسابها بهذه الطريقة
 
 ال الثابتحساب استهالك رأس الم -3
 
قد تكون األصول الثابتة قد تم شراؤها في  6-247

الماضي في أوقات آانت فيها األسعار ذات 
الصلة و مستوى األسعار بصفة عامة مختلف 

لكي نكون   .تمامًا عن األسعار في الفترة الحالية
متوافقين مع المدخالت األخرى في نفس الحساب 

بغي اإلنتاجي، فإن استهالك رأس المال الثابت ين
أن ُيقَيم باإلشارة إلى نفس المجموعة العامة من 
األسعار الحالية آتلك المستخدمة في تقييم الناتج 

ينبغي أن يعكس استهالك   .و االستهالك الوسيط
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رأس المال الثابت المصادر الكامنة والمطالب 
  .ذات العالقة في الوقت الذي يحدث فيه اإلنتاج

األسعار الفعلية أو وعليه ينبغي احتسابه باستخدام 
التقريبية و إيجارات األصول الثابتة السائدة في 
ذلك الوقت و ليس في الوقت الذي تم فيه في 

 التكاليف"  .األساس الحصول على البضائع
 تم التي األسعار أي الثابتة، لألصول" التاريخية

 غير تصبح األصول، تك مقابل األصل في دفعها
 لحساب ةبالنسب اإلطالق على صلة ذات

 تتغير األسعار أن حيث الثابت األصل استهالك
   .الوقت بمرور

 
ولهذه األسباب، فإن االستهالك على النحو الذي  6-248

يتم تسجيله به في حساب األعمال قد ال يقدم 
النوع الصحيح من المعلومات عن حساب 

فإذا تم استخدام   .استهالك رأس المال الثابت
إنه ينبغي على المعلومات الخاصة باإلهالك، ف

األقل ضبطها من القيم التاريخية إلى األسعار 
إال أن مخصصات اإلهالك ألغراض   .الحالية

الضرائب قد تم التالعب بها على نحو آبير 
بطرق اعتباطية للغاية آمحاولة للتأثير على 
معدالت االستثمار و لذا تم تجاهلها تمامًا في 

 يتم من المنصوح به أن  .العديد من الحاالت
مراآمة تقديرات مستقلة الستهالك رأس المال 
الثابت بالترابط مع التقديرات الخاصة بمخزون 

ويمكن بناء تلك التقديرات من   .رأس المال
البيانات الخاصة بتكوين إجمالي رأس المال 
الثابت في الماضي مقترنًا بتقديرات المعدالت 
التي بموجبها تنخفض آفاءة األصل الثابت على 

   .ى عمره الخدمي المقدرمد
 
وعندما يكون ذلك ممكنًا، ينبغي أن تكون القيمة  6-249

األولية لألصل الثابت الجديد هي تلك السائدة في 
  .السوق عندما يتم الحصول على ذلك األصل

فإذا آانت األصول من آافة األعمار و 
المواصفات يتم التعامل بها في األسواق بصورة 

ار ينبغي أن تستخدم اعتيادية، فإن هذه األسع
إال أن المعلومات   .لتقييم آل أصل وفقًا لعمره

تكون نادرة فيما يتعلق باألصول المستعملة، 
وأمام هذا النقص، ينبغي تبني طريقة أآثر نظرية 

  .تجاه تحديد سعر األصل خالل تقادمه
 
من الناحية المفاهيمية، ينبغي أن تضمن قوى  6-250

ثابت الجديد السوق أن سعر المشتري لألصل ال
يساوي القيمة الحالية للمنافع المستقبلية التي يمكن 

فإذا مع علمنا   .الحصول عليها من ذلك األصل
السعر السوقي األولي، و المعلومات الخاصة 
بمواصفات األصل الذي نحن بصدده، أصبح من 
الممكن معرفة مقدار المنافع المستقبلية و القيام 

ة الحالية المتبقية على نحو مستمر بتحديث القيم
تعرف  طريقة مراآمة التقديرات الخاصة   .لها

بمخزون رأس المال والتغيرات في مخزون 
رأس المال عبر الزمن باسم طريقة الجرد الدائم 

 ،PIM  يتم الحصول على تقديرات استهالك

رأس المال الثابت لكل منتج باستخدام طريقة 
   .الجرد الدائم

 
 مطريقة الجرد الدائ -4
 
يتم في هذا الجزء تقديم شرح موجز للطريقة التي  6-251

يمكن بها احتساب استهالك رأس المال الثابت 
لكل منتج بطريقة الجرد الدائم والمستخدمة 

تم إلقاء نظرة على  .لحساب مخزون رأس المال
الرابط بين حساب استهالك رأس المال الثابت و 
العائد على رأس المال و مخزون األصول في 

ل العشرين، وتم إيراد دليل أآثر تفصيًال الفص
للطريقة الخاصة باحتساب تقديرات مخزون 

قياس رأس "رأس المال في الدليل المعنون 
 "المال

 )2009منظمة التعاون الدولي والتنمية، (
 

 حساب إجمالي مخزون رأس المال
 
تتطلب طريقة الجرد الدائم إجراء تقدير لمخزون  6-252

 و التي في متناول يد األصول الثابتة الموجودة
الخطوة األولى إلجراء التقدير هي آم   .المنتجين

عدد األصول الثابتة التي تم ترآيبها آنتيجة 
للتكوين اإلجمالي لرأس المال الثابت،  و الذي تم 

 القيام به في السنوات السابقة، ظلت 
فمتوسط األعمار   .باقية حتى الفترة الحالية
ي بقيت عاملة، يعتمد الخدمية، أو الوظائف الت

على مالحظات و دراسات تقنية ينبغي تطبيقها 
 .على االستثمارات الماضية لذلك الغرض

فاألصول الثابتة التي تم شراءها بأسعار مختلفة 
في الماضي، ينبغي إذًا أن يعاد تقييمها باألسعار 
السائدة في الفترة الحالية و ذلك باستخدام 

إن   .صول الثابتةمؤشرات األسعار المناسبة لأل
وضع مؤشرات األسعار المناسبة التي تغطي 
فترات طويلة من الزمن يثير الكثير من المشاآل 
المفاهيمية والعملية، ولكن هذه المشاآل الفنية 
المتعلقة بقياس األسعار ينبغي مواجهتها في اي 

  .حالة يتم فيها وضع ميزانية لقيمة األصول
بتة التي بقيت من يشار إلى مخزون األصول الثا

االستثمار الماضي، والتي أعيد تقييمها بأسعار 
المشترين في الفترة الحالية باسم إجمالي مخزون 

 إجمالي مخزون رأس المال  .رأس المال
ويمكن قياسه أيضًا باألسعار الخاصة بسنة 
قاعدية معينة إذا ما ُأريد وضع سلسلة زمنية 

لناحية سنوية إلجمالي مخزون رأس المال من ا
  .السعوية

 
 فعاليات ذات عالقة

تميل مدخالت اإلنتاج التي يتم الحصول عليها  6-253
من استخدام أصل ثابت معين إلى التضاؤل 

وقد يتنوع المعدل الذي تنخفض  .بمرور الوقت
به الكفاءة ويختلف من نوع معين من األصول 

أبسط الحاالت التي يمكن أخذها   .عن اآلخر
 التي تظل فيها آفاءة بعين االعتبار هي تلك
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األصل ثابتة حتى يتحطم تمامًا، آما هو الحال في 
وهناك حاالت أخرى، من   .المصباح الكهربائي

بينها حاالت تنخفض فيها الكفاءة بشكل خطي أو 
تعتمد طرائق  .دليلي على مدى عمر األصل

أخرى على استخدام معدل فقد آفاءة مغالى فيه 
لسنوات األولى، مع انخفاض قليل نسبيًا في ا

إال أنه في  .ولكنه متسارع النمو مع مرور الوقت
الممارسة العملية نجد أن الحسابات ال تتعامل مع 
آل أصل على حدة، ولكن مع مجموعات من 
 .األصول ذات األعمار والمواصفات المتقاربة

تتقاعد األصول داخل آل مجموعة في أوقات 
مة مختلفة آل عن اآلخر، ولكن الصورة العا

للتقاعد ألسباب تتعلق بالكفاءة في تلك المجموعة 
   .آكل تشمل آافة األصول

 
تحدد الصور العامة الموضوعة لألصول الثابتة  6-254

صورة المنافع التي تقدمها على مدى حياتها 
وعندما يتم تحديد صورة المنافع على   .الخدمية

مدى العمر الخدمي لألصل، يصبح من الممكن 
استهالك رأس المال الثابت، القيام بحساب مدى 

  .فترة بفترة
 

 معدالت استهالك رأس المال الثابت
 
يعبر عن استهالك رأس المال الثابت باعتباره  6-255

االنخفاض في القيمة الحالية للمنافع المتبقية، على 
هذا االنخفاض، و   .نحو ما تم شرحه فيما تقدم

المعدل الذي يحدث به عبر الزمن، ينبغي أن يتم 
ه عن االنخفاض في آفاءة أصول رأس تمييز

وبالرغم من أن الكفاءة، ومن ثم   .المال نفسها
المنافع، الخاصة بأصل معين له سمات آفاءة 
آتلك التي للمصباح الكهربي قد تظل ثابتة من 
فترة إلى أخرى حتى يتحطم، إال أن قيمة األصل 

وبالتالي فإن من نتيجة   .تنخفض بمرور الوقت
ك رأس المال الثابت يكون غير ذلك أن استهال

ومن الممكن ببساطة إظهار أنه ، في هذه  .ثابت
الحالة، فإن االنخفاض في القيمة الحالية للمنافع 
المتبقية من فترة إلى أخرى أقل بشكل آبير في 
بداية عمر األصل عنه في المرحلة التي يقترب 

يميل استهالك   .فيها ذلك األصل من نهاية حياته
ل الثابت إلى الزيادة حيث أن األصول رأس الما

تتقادم بالرغم من أن الكفاءة والمنافع تظل ثابتة 
  .حتى النهاية

 
 قيم استهالك رأس المال الثابت

 
ال ينبغي تقدير استهالك رأس المال الثابت  6-256

بمعزل عن اشتقاق مجموعة من بيانات رأس 
فالحاجة تدعو إلى تلك المعلومات   .المال

 الميزانية العمومية و ، على نحو الستخدامها في
ما بينا في الفصل العشرين، فإن محاولة تحديد 
مدى استهالك رأس المال الثابت بمعزل عن 
مستوى مخزون األصول و أنماط األسعار 

وانخفاض القيمة من المحتمل أن تكون محملة 
   .باألخطاء
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فصل المخرجات نتيجة للتخزين  ملحق الفصل السادس
  والخسائر المحتفظ بهاعن األرباح

 
 مقدمة -أ
 

إلى أنه  145-6و  142-6تشير الفقرات   1-6ملحق 
في بعض الحاالت، قد تعتبر زيادة قيمة 
البضائع المحتفظ بها في المخازن بمثابة 
مخرجات نتيجة للتخزين أآثر من آونها 

يستكشف هذا   .أرباح نتيجة االحتفاظ
ثر الملحق الموضوع المشار إليه بصورة أآ

تفصيًال، و يقدم بعض األمثلة على الحاالت 
التي من المناسب فيها معاملة أي من 
الزيادات في قيمة المنتج على أنها تعود إلى 
اإلنتاج، و آيف يمكن فصل ذلك عن أي 
مكاسب أو خسائر ناجمة عن االحتفاظ 

  .بالمنتج
 
 

 تكاليف التخزين و مكاسب وخسائر االحتفاظ .1
 

االحتفاظ بالمنتجات في المخازن دائمًا ينطوي  2-6ملحق 
على تكاليف سواء تم االحتفاظ بها من قبل 
المنتج األصلي، أو من قبل بائع جملة الحق 

ويتضمن ذلك   .أو بائع تجزئة الحق
التكاليف المرتبطة بتقديم القدرة التخزينية 
المادية، واالحتفاظ بمعلومات حول 
مستويات وأنواع المخزون، والتكاليف 
الخاصة بتقديم االنسحابات للعمالء و 
التكاليف المرتبطة بتجديد مستويات 
المخزونات بالحصول على بضائع بديلة 

  ).غير التكلفة الخاصة بالبضائع ذاتها(
تشكل تلك التكاليف جزءًا من السعر 
الرئيسي الذي يتم تكبده من قبل المصنع أو 
التي يتم الحصول عليها في الهوامش 

 قبل بائعي الجملة و بائعي المحملة من
التكاليف المتكبدة متضمنة في   .التجزئة

االستهالك الفوري، وتعويض الموظفين، و 
وقد تكون تلك هي الحالة   .تكلفة رأس المال

أيضًا حيث يقدم المنتجون المتخصصون في 
التخزين خدمات لمنتجين آخرين و مرة 
أخرى يتم تضمين تكاليفهم في االستهالك 

  .الفوري
 

بالنسبة لمعظم المنتجات، والتي يطلق عليها  3-6ملحق 
فهذه هي السمة التخزينية " النوع أ"منتجات 

يتم تضمين آافة   .الوحيدة ذات الصلة
التكاليف المتعلقة بالتخزين في تكاليف 

يتم تحديد قيمة البضائع عند سحبها   .اإلنتاج
من المخازن بموجب تكلفة إنتاجها أو 

 .ديل لها في ذلك الوقتالحصول على ب
ونتيجة لذلك، فإن المخرجات ُتقاس باستبعاد 
أي تغير في قيمة المنتجات المحتفظ بها في 
المخازن، ويعامل هذا التغير في القيمة على 

أنه أرباح أو خسائر محتفظ بها، على نحو 
   .ما أشرنا إليه في المثال المضروب أعاله

 
ئعي الجملة يشتري ولنفترض أن بائعًا من با 4-6ملحق 

عبوة من مسحوق الغسيل آل  100و يبيع 
فترة، و لكي يغطي التذبذبات الهامشية في 
الطلب فإنه يحتفظ بمخزون قدره عشر 

في بداية فترة ما آان السعر   .عبوات
، وبالتالي آانت 2المدفوع في آل عبوة هو 
خالل الفترة . 20قيمة المخزون لديه هي 

 2.1العبوة إلى زادت قيمة الحصول على 
وعليه ارتفعت قيمة العشر عبوات في 

، ولكن الزيادة في قيمة 21المخزن إلى 
الواحدة تعكس حقيقة أنه إذا آانت العبوات 
العشر قد تم سحبها من المخازن للبيع 
واستبدالها بمنتجات مماثلة، فإن المنتجات 

 للحصول 21الجديدة سوف تكلف التاجر 
قاس بكل وألن المخرجات ت  .عليها

الوحدات، سواء منها المنتجة حديثًا أو 
المسحوبة من المخزون، و بتقييم السعر 

في  1فإن الزيادة بمقدار  2.1الجديد وقدره 
قيمة المخزون ال تدخل في مقاييس اإلنتاج 
ولكنها تظهر فقط في حساب إعادة التقييم 
لتشرح آيف أن قيمة العبوات العشر 

، و 20آانت المخزونة في بداية الفترة 
عندما تم استبدالها بعشر عبوات أخرى في 

 . 21نهاية الفترة آانت التكلفة 
 
 السلع التي تتغير قيمتها الحقيقية بمرور الوقت -ب
 

هناك ثالث حاالت محددة تكون فيها  5-6ملحق 
المعاملة المبينة أعاله غير مرضية، بسبب 
عوامل أخرى تتداخل في الزمن الذي تكون 

ويشار   .ئع محفوظة في المخازنفيه البضا
إلى البضائع التي تنطبق عليها هذه الحالة 

و تتمثل   .من المنتجات" النوع ب"بالنوع 
   :الظروف الثالث المحددة فيما يلي

 
  .البضائع التي تطول عملية إنتاجها على نحو آبير -أ

 
البضائع التي تتغير مواصفاتها المادية أثناء  -ب

 .نوجودها في المخاز
 
البضائع التي لها أنماط توريد أو طلب موسمية،  -ج

  .ولكن ليس آليهما
 

  .وفيما يلي مناقشة لكل نوع من تلك األنواع 
 

 السلع ذات فترة اإلنتاج الطويلة .1
 

عندما يتم االحتفاظ بمنتج معين في المخازن  6-6ملحق 
على مدى فترة زمنية ممتدة بسبب طول 

المبدأ، ينبغي عمليات اإلنتاج، من حيث 
استخدام عوامل الخصم عند احتساب قيمة 
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على   .العمل في آل فترة قبل تاريخ التسليم
سبيل المثال، إذا ما آان مشروع إنشائي 

، و تم البدء فيه والعمل 200معين يساوي 
بشكل ثابت على مدى أربع سنوات، فمن 

آمعدل إسهام في  50غير المعقول أن نعد 
وعليه فإن أي   .ولىاإلنتاج في السنة األ

 مشتري سوف 
يضع في عين االعتبار حقيقة أنه لن يكون 
قادرًا على التحقق من قيمة هذا اإلنتاج لمدة 
ثالث سنوات أخرى و بالتالي خصم القيمة 

وبمرور الوقت، هناك دخل ينشأ   .وفقًا لذلك
للوحدة التي تحتفظ بالمنتجات مع إزالة 

لحالة في وقد تم وصف هذه ا  .عامل الخصم
الفصل العشرين، بتفصيل آامل وأمثلة 

  .عددية
 

من المقترح أنه في إطار الممارسة العملية  7-6ملحق 
من الضروري عمل مخصص لعامل 
الخصم فقط على البضائع ذات القيمة العالية 
و التي تطول عمليات إنتاجها على نحو 
ملحوظ، حيث يتم تسجيل البضائع باعتبارها 

أو تكوينات رأس مال " نجازأعمال قيد اإل"
على الحساب الخاص لعدة فترات قبل 

 .االستكمال
 

 السلع التي تتغير مواصفاتها المادية .2
 

تتعلق المجموعة الثانية من الظروف  8-6ملحق 
بالبضائع التي تتغير مواصفاتها المادية أثناء 
التخزين بسبب أن النضج هو جزء من 

ة هي تلك البضائع المعني  .عملية اإلنتاج
التي في غياب أي تغيير عام أو ذو صلة في 
األسعار، ال تزال قيمتها تتزايد بسبب 
تحسنها في الجودة بمرور الوقت خالل 

ومن األمثلة على   .وجودها في المخازن
ذلك االختمار الذي يؤثر على بضائع من 

عندما   .قبيل الخمور والمشروبات الروحية
يكون قد يتم سحب المنتج من المخزون، 

تغير من الناحية المادية عن المنتج الجديد 
الذي يدخل إلى مرحلة النضج، وبالتالي فإنه 
من غير المالئم استعمال تكلفة الحصول 
على المنتج الجديد وإدخاله إلى المخازن 

السؤال إذًا   .آقيمة للمنتج الذي يجري سحبه
هو آيف يتم فصل الزيادة في القيمة نتيجة 

زيادات العامة في أسعار النضج عن ال
   .البضائع ذات الصلة

 
لنفترض أن منتجًا يستغرق ثالثة سنوات  9-6ملحق 

للوصول إلى مرحلة النضج الكافي للبيع و 
أن هناك طلبًا نهائيًا على المنتج لحين 

فإذا ما تم مبادلة   .وصوله إلى تلك المرحلة
المنتج، حتى في حالته غير الناضجة، ثم 

ر للمنتج غير الناضج، الذي تم برزت األسعا
تصنيعه للتو، بمنتج عمره عام واحد، و 

فإذا ما   .بمنتج عمره عامين، وبمنتج ناضج
افترضنا أن المنتج له سمعة جيدة، فإنه في 
أي نقطة من الزمن سيكون هناك خلط بين 
المنتجات المصنعة حديثًا، وتلك التي تم 
ا إنضاجها لمدة عام، وتلك التي تم إنضاجه

فإذا آان هناك أسعار  .لمدة عامين أو ثالثة
مختلفة لدرجات النضج المختلفة تلك، فإن 
  .الفصل بين القيمة التخزينية ال يكون صعبًا

ففي العام األول يتم تحويل المنتج الجديد إلى 
فإذا آان سعر المنتج   .منتج ناضج لمدة عام

 و عندما يصبح عمره P0الجديد تمامًا هو 
 هو t و آان P1دًا يكون سعره عامًا واح

 هو العام الثاني، و أشير t+1العام األول و 
 فإن التغير Qإلى التغير في الكمية بالرمز 

في قيمة المنتج يمكن حسابه بالمعادلة 
الزيادة في  Q(P1,t+1 – P0,t) :التالية

القيمة تعود إلى عاملين، الزيادة في سعر 
اضي عن المنتج الجديد المصنع في العام الم

سعر نفس المنتج المصنع هذا العام 
(Q(P0,t+1 – P0,t))  و الفارق بين سعر 

منتج جديد مماثل مصنوع هذا العام و سعر 
المنتج الناضج لمدة عام واحد هذا العام 

(Q(P1,t+1 – P0,t+1))   بتطبيق الفروق
السعرية على الحجوم ذات الصلة، نجد أن 

باح الفارق األول يعطي ارتفاعًا لألر
المحتفظ بها، والثاني لقيمة المخرجات نتيجة 

   .للتخزين
 

لذا فإن الزيادة في القيمة من   :الهوية أن 10-9ملحق 
 للتغير في مساوية t+1 إلى الفترة tفترة 

القيمة بين المنتجات ذات نفس درجة النضج 
 t+1 إلى الفترة tمن الفترة ) أو التعتيق(
 التغير زائد، )معاملة على أنها فترة احتفاظ(

في القيمة بين المنتجات ذات درجات النضج 
 معاملة t+1المتعاقبة في الفترة ) أو التعتيق(

على أنها الناتج نتيجة للتخزين، هي زيادة 
  .حقيقية بالنسبة ألي فترتين متعاقبتين

وعليه، ففي العام الثاني فإن الزيادة في 
السعر بين المنتج المنضج لمدة عام واحد 

داية العام و سعر المنتج المنضج لعام في ب
واحد في نهاية العام يعطي زيادة في األرباح 
المحتفظ بها و الفارق في السعر بين المنتج 
المنضج لمدة عام واحد في نهاية العام و 
المنتج المنضج لمدة عامين في نفس الوقت 
  .يعطي قيمة المخرج نتيجة للتخزين، وهكذا

 
هي القيمة " 10-6ملحق "فقرة الهوية في  11-6ملحق 

أو تتألف (الحالية، عندما تحتوي آل فترة 
أو ) أو خسائر(أرباح اسمية محتفظ بها ) من

عندما يتم تفريغ آل فترة بموجب المستوى 
العام للتضخم بحيث تحتوي آل فترة أو 

محتفظ بها ) أو خسائر(تتألف من أرباح 
من حيث األحجام، عندما ال يكون   .حقيقية

اك زيادة في األسعار، فإن الزيادة في هن
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القيمة تعرف على أنها زيادة في المخرجات 
  .نتيجة التخزين

 
في الممارسة العملية من المرجح عدم تواجد  12-6ملحق 

سلسلة زمنية نشطة من األسعار في نقاط 
من   .مختلفة عبر مراحل عملية النضج

الممكن أن تتواجد بعض المكافآت القريبة 
  .ذا ليس مرجحًا بدرجة آبيرة آذلكولكن ه

آيف يمكن فصل المخزون عن االرباح 
 المحتفظ بها في غياب تلك األسعار؟

 
من التجارب الكثيرة، قد يستطيع المنتج  13-6ملحق 

عمل تنبؤ معقول بمدى الزيادة في القيمة 
ولنفترض أنه في حالة   .نتيجة للتخزين

وف معينة يتوقع أن القيمة من حيث الحجم س
تتزايد بعد ثالثة سنوات لتصبح ضعفي 

فإذا آان   .ونصف تكلفة إنتاج المنتج الجديد
، فإن المنتج 100المنتج الجديد يساوي 

. 250المنضج لمدة ثالث سنوات يساوي 
وهذا يقترح أن سعة المخرجات نتيجة 

على مدى السنوات الثالث  50للتخزين هي 
 نشائياإل المنتج مع الحال هو وآما(  .التالية
 حيث فمن أعاله، المناقش العمر طويل
 يطبق أن ينبغي الخصم عامل فإن المبدأ
 البالغ التاليين الجزئين و األولى المائة على
 جاهزًا يكون لن المنتج ألن 50 منهما آل
في غياب   ).الثالث العام نهاية حتى للبيع

المعلومات عن مدى الزيادة في سعر المنتج 
 العامة في األسعار قد والمتعلقة بالزيادة

يكون من الضروري افتراض أنه ليس هناك 
أرباحّا حقيقية محتفظ بها في المنتج و أن 
الزيادة الفعلية في القيمة ينبغي أن يتم 
اعتبارها زيادة في قيمة المخرجات نتيجة 

و بمجرد معرفة   .للتخزين بالقيمة الحالية
سعر المنتج المنضج تمامًا، يمكن عمل نوع 

 الضبط أو، بتعبير عملي، الفارق بين من
التنبؤ األول وما تم التوصل إليه، مضبوطًا 
لغرض التضخم العام، والذي يمكن اعتباره 

   .بمثابة أرباح أو خسائر حقيقية محفتظ بها
 

ليس من المثالي افتراض أن الناتج نتيجة  14-6ملحق 
للمخزون يفترض به أن يكون ثابتًا باتجاه 

 األسعار ذات العالقة، ولكن التذبذبات في
في الظروف التي تكون فيها معظم الزيادة 
في األسعار ناتجة عن التخزين وال تتوفر 
فيها معلومات أساسية أفضل، فإن هذا 
المنظور يعطي تقديرًا براجماتيًا للمخرجات 
نتيجة التخزين يعد متفوقًا بالنسبة 
لالفتراضات بأن مجمل الزيادة في القيمة 

   .اطة أرباح محتفظ بهاهو ببس
 

 السلع موسمية الطابع عرضًا  و طلبًا .3
 

الحافة الثالثة التي يحدث فيها تغيير في  15-6ملحق 
القيمة ال يمكن عزوه فقط إلى األرباح 
والخسائر الناجمة عن االحتفاظ  هي عندما 
تكون البضائع قد تم وضعها في المخزن 

رض لالستفادة من التغيرات في أنماط الع
الحالة األآثر   .والطلب على مدار العام

شيوعًا هي تخزين محصول ثابت، من قبيل 
الذرة، حيث هناك فترة حصاد قصيرة إلى 
حد ما ولكن الطلب على المحصول ثابت 

ونتيجة لذلك،   .إلى حد آبير على مدار العام
فإن السعر يرتفع عندما يتناقص المخزون 

دما حتى حلول موعد الحصاد التالي عن
يتزايد العرض مؤديًا إلى هبوط السعر مرة 

ومن الممكن تخير الحالة العكسية   .أخرى
عندما يكون الطلب موسميًا ولكن من غير 
المكلف بالنسبة للمنتجين أن ينتجوا البضاعة 
لمعظم العام أو على األقل للجزء األآبر 
منه، بالرغم من أنه بالنسبة لمعظم األحيان 

 مباشرة إلى المخزون و فإن اإلنتاج يتحول
يبقى في المخازن لحين ارتفاع الطلب إلى 

  .الذروة
 

السبب في اختالف هذا النوع من المنتجات  16-6ملحق 
عن النوع أ هو أنه بالنسبة للمنتجات التي 
تتغير مواصفاتها المادية نتيجة للنضج فإن 
السعر يتزايد، بالترافق مع المستوى العام 

ن التنبؤ بها إلى حد ما للتضخم، بطريقة يمك
ألن أثر نقل البضائع يحدث عبر الزمن من 
فترة ال تستعمل فيها إلى أخرى تكون فيها 

وهذا يعتبر عامًال مختلفًا تمامًا عن   .نادرة
االحتفاظ بالسلعة في المخزن فقط ألسباب 
انتقائية عندما يكون هناك نمط من الزيادة 

يكون المحتملة في األسعار، و بالتالي ال 
هناك وقت محدد سلفًا لالحتفاظ بالسلعة 

  .خالله
 

الموقف المثالي هو ذلك الذي يكون فيه نمط  17-6ملحق 
موسمي قوي و ثابت تكون فيه زيادة 

في مثل هذه   .األسعار متوقعة للمحصول
الحالة يمكن استخدام النمط الموسمي للسعر 
في تأسيس المخرجات نتيجة للتخزين و 

قية في القيمة تمثل األرباح الزيادة المتب
والخسائر المحتفظ بها والتي من الممكن 
فصلها إلى عناصر حقيقية وأخرى محايدة 

 .بشكل طبيعي
 

إال أنه بالنظر إلى أن المستوى اإلجمالي  18-6ملحق 
للحصاد من الممكن أن يختلف تمامًا من سنة 
إلى أخرى، و أن الوقت الفعلي لحصاد قد 

ن سنة إلى أخرى يختلف إلى حد ما م
اعتمادًا على األحوال الجوية، فإن تأسيس 
نمط موسمي قوي لألسعار قد ال يكون أمرًا 

في مثل هذه الحالة، يكون االقتراح   .سهًال
العملي مماثًال لذلك المتعلق بالبضائع 
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الناضجة عندما تتوافر عنها معلومات غير 
وتتمثل المقدمة المنطقية هنا في أن   .دقيقة
دة في السعر سوف تكون راجعة إلى الزيا

عاملين، األول هو زيادة تقابل الزيادة العامة 
ينبغي معاملة عنصر الزيادة   .في األسعار

في قيمة المخزونات ذات الصلة بذلك على 
أما   .أنها أرباح وخسائر اسمية محتفظ بها

العامل الثاني الذي يؤدي إلى الزيادة في 
موسمية و هذا األسعار فهو قيمة الندرة ال

العنصر ينبغي أن يعامل على أنه يؤدي إلى 
  .زيادة في المخرجات نتيجة التخزين

يتضمن افتراض أن الزيادة غير تلك التي 
تكافئ متوسط الزيادة في السعر تكون 
راجعة إلى التخزين، يتضمن أنه ليس هناك 

   .أرباح حقيقية محتفظ بها
 

 ئع المخزنة؟من المستفيد من تزايد قيمة البضا .4
 

تعتمد الحقيقة القائلة بأن المنتجات من النوع  19-6ملحق 
ب تؤدي إلى زيادة إنتاجية المخزون تعتمد 

  .فقط على نوع المنتج، وليس على الُمنتج
فإذا آان الفالح ينتج محصوًال موسميًا ثم 
يقوم بتخزين معظم ذلك المحصول لبيعه 
ل جزءًا جزءًا على مدار العام، فإنه يسج

منافع الزيادة في القيمة نتيجة التخزين في 
إال أنه إذا باع آل ذلك   .مخرجاته

المحصول في وقت الحصاد إلى وحدة 
و ) على سبيل المثال تاجر تجزئة(أخرى 

قامت تلك الوحدة بوضع المحصول في 
مخازن و بيعه بصورة مستمرة على مدار 
العام فإن تلك الوحدة سوف تستمد منافعها 

تفاظ بالمحصول في المخازن من االح
وسوف تسجل في مخرجاتها تلك المنافع 
التي آانت لوال ذلك ستسجل في مخرجات 

ومهما آان عدد مرات انتقال   .الفالح
البضائع من النوع ب من يد إلى أخرى بين 
إنتاجها وحتى بيعها، فإن قيمة الخرج نتيجة 

من المحتمل   .للتخزين ستكون هي نفسها
غير اليد، فإن ما يرتبط بذلك في آل مرة تت

من استهالك وسيط سوف يزيد بحيث أن 
القيمة المضافة سوف تقل ولكن مستوى 

وعليه فإن الزيادة في   .المخرج لن يتأثر
القيمة تحدث للوحدة التي تحتفظ بالبضائع 
إذا آانت تلك البضائع من النوع ب، و آان 
المحتفظ بها تاجر جملة أو تاجر تجزئة، فقد 

ل على مخرجات تمامًا آتلك التي يحص
  .حصل عليها المنتج

 
 متى يتم تسجيل المخرجات نتيجة التخزين؟ .5

 
يتم إنتاج المخرجات نتيجة التخزين على  20-6ملحق 

ولكي نحصل على   .أساس متواصل
مجموعة مترابطة من المعلومات عن 
اإلنتاج والمخزون، فإن مخرجات التخزين 

فإذا   . فترة تلو الفترةينبغي أن يتم احتسابها
آانت البضائع التي تتغير قيمتها قد ظلت في 
المخازن، فإن مالك البضائع يكون لديه 
مخرجات ُتعامل على أنها إضافة إلى 

وبالرغم من أن آمية المخزون   .المخزون
قد ال تتغير، فإن معايير ضبط الجودة تتغير 
لتعكس الزيادة في األسعار والتي تعامل 

ا تغير في الجودة و ليس على أنها على أنه
   .أرباح محتفظ بها

 
 بعض األمثلة .1

 
تبين هذه األمثلة البسيطة المنظور التقريبي  21-6ملحق 

لحساب أعمال التخزين بموجب افتراضات 
 .مختلفة

 
 1مثال 

 
و  100الوحدة أ تشتري البضائع بقيمة  22-6ملحق 

في وسط  110البضائع ترتفع في القيمة إلى 
في   .العام الثاني وبالتالي تقوم الوحدة ببيعها

ليس . 108نهاية العام تكون قيمة البضائع 
ملحق   .هناك تضخم عام خالل تلك الفترة

في السنة األولى يسجل أ  6-23
، و إضافات إلى المخزون 8مخرجات بقيمة 

في السنة الثانية  . 108بقيمة إجمالية قدرها 
افات إلى ، وإض2يسجل أ مخرجات بقيمة 

، ومبيعات من المسحوبات 2المخزون بقيمة 
 . 110من المخزون بقيمة 

 
 2مثال 

 
آذلك تتزايد البضائع المشتراة في المثال  24-6ملحق 

بالترافق مع التضخم بحيث تصبح  1رقم 
في نهاية العام األول و  115قيمتها تساوي 

في نهاية العام الثاني عند التصرف  120
  .فيها

 
السجالت في العام األول تم استكمالها  25-6ملحق 

في  7بواسطة األرباح المحتفظ بها بمقدار 
في نهاية السنة األولى، من  .السنة األولى

الضروري إعادة تقييم مستوى السعر 
فإذا تم   .المتوقع عند التصرف في السلع

، مبينًا نفس الزيادة 117تقدير ذلك بمقدار 
لى سبيل الثابتة على النحو المتوقع، ع

 3المثال، فإن األرباح المحتفظ بها وقدرها 
  .سوف ُتسَجل في العام الثاني

 
 3مثال 

 
تباع إلى الوحدة  1البضائع في المثال رقم  26-6ملحق 

بصفة جزئية على مدار  105ب بقيمة 
ثم يقوم ب بعد ذلك باالحتفاظ   .العام

بالبضائع حتى بيعها عند نفس الفترة الزمنية 
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 27-6ملحق .  110الثاني بمقدار من العام 
 5في العام األول آان لدى أ مخرجات بقيمة 

. 105ومكتسبات في المخازن بقيمة 
تم بيعها إلى  105المسحوبات من المخازن 

ب لديه مخرجات في السنة األولى  .ب 
، و التي تم تسجيلها على أنها  3بمقدار 

قيمة إجمالي إضافة  .إضافة إلى المخزونات
المخزون في العام األول هي بالتالي ب إلى 

، و 2، و ب لديه مخرجات بمقدار 108
، ومبيعات 2إضافات إلى المخزون بمقدار 

 . 110تمثل مسحوبات من المخزون بمقدار 
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 حساب التوزيع األولى للدخل: الفصل السابع
 مقدمة . أ

ي تسجل آيف أن هناك نوعان من الحسابات الت 7-1
الدخل الناشئ من االنخراط في عمليات اإلنتاج 
أو الناتج من خالل ملكية األصول الالزمة 
لإلنتاج يتم توزيعهما بين الوحدات المؤسسية آما 
أن نوع الدخل الثاني والناتج عن ملكية األصول 
الالزمة لإلنتاج يتم توزيعه هو األخر إلى 

 :حسابين هما
 حساب توليد الدخل؛ . أ
 حساب تخصيص الدخل األولي . ب

 دخل المقاول؛ و/ حساب الدخل التعهدي •
 حساب تخصيص الدخول األولية األخرى •

هناك مفهومًا أساسيًا بالنسبة لكل هذه الحسابات  7-2
أال وهو مفهوم الدخل األولي؛ والدخول األولية 
هي الدخول التي تتراآم بالنسبة للوحدات 
ي المؤسسية آنتيجة لدخولها أو تضمينها ف

عمليات اإلنتاج أو في ملكية األصول التي ربما 
وأحد . تكون هناك حاجة إليها في أغراض اإلنتاج

العناصر الرئيسية في الدخل األولي هو تعويض 
الموظفين الذين يمثلون الدخل الذي يتراآم أو يتم 
تحصيله لألفراد في مقابل مدخالت عملهم 

 وحساب األمالك. وجهودهم في عمليات اإلنتاج
أو الممتلكات هو هذا الجزء من الدخول األولية 
الذي يتراآم عن طريق اإلقراض أو التأجير 
للموارد المالية أو الطبيعية بما في ذلك العقارات 
أو األراضي للوحدات األخرى المستخدمة في 

ويتم التعامل مع مقبوضات أو . اإلنتاج
متحصالت الضرائب على اإلنتاج والواردات 

النسبة للدعم أو الفوائض على اإلنتاج أقل منها ب(
على أنها دخول أولية من الحكومات ) والواردات

على الرغم من أنه قد ال يتم تسجيل جميعها على 
أنها مبالغ قابلة للسداد أو واجبة الدفع من جانب 

وال تتضمن الدخول . القيمة المضافة للمؤسسات
األولية مدفوعات المساهمات االجتماعية لنظم 

تأمين االجتماعية آما أن إيصال الفوائد منهم ال
والضرائب الجارية على الثروة والدخل الخ 
باإلضافة إلى التحويالت الجارية األخرى وآل 
ما يشابه هذه التحويالت الجارية جميعها يتم 

 .تسجيله في حساب التوزيع الثانوي للدخل
 

 حساب توليد الدخل . 1
 في الجدول والمبين(يمثل حساب توليد الدخل  7-3

جزء إضافي أو توضيح حول حساب ) 1.7
اإلنتاج والذي تسجل فيه الدخول األولية 
المتراآمة أو المتحصلة للوحدات الحكومية 
وآذلك للوحدات المساهمة بشكل مباشر في 

وآما هو الحال مع حساب اإلنتاج، فقد . اإلنتاج
يتم تجميع أو تصنيف هذا الحساب بالنسبة 

ات وآذلك بالنسبة للوحدات للمؤسسات والصناع
ويبين حساب توليد الدخل . والقطاعات المؤسسية

القطاعات أو القطاعات الفرعية أو الصناعات 
التي تنبع منها الدخول األولية باعتبارها مميزة 
عن القطاعات أو القطاعات الفرعية المخصصة 

على سبيل . أو الموجهة لتلقي مثل هذه الدخول
يض الوحيد للموظفين المثال، يتألف التعو

المسجل في حساب توليد الدخل فيما يتعلق 
بالقطاع العائلي من تعويضات الموظفين التي 
تكون مستحقة الدفع من قبل المشاريع الفردية 

ويختلف هذا الجانب اختالفًا . المملوآة لألسر
شديدًا عن تعويضات الموظفين التي يقبضها 

 الحساب القطاع العائلي والذي يتم تسجيله في
المبين أدناه أال وهو حساب تخصيص الدخل 

 .األولي
 
تتكون الموارد المدرجة في الجزء األيمن من  7-4

حساب توليد الدخل من بند واحد فقط  وهي 
القيمة المضافة وهي القيمة التي تحقق التوازن 

وآما ورد . المرحلة إلى األمام من حساب اإلنتاج
ير القيمة في الفصل السادس، يمكن قياس أو تقد

المضافة قبل خصم أو إنزال استهالك رأس المال 
أو بعد خصم ) اإلجمالي غير الصافي(الثابت 

آما أن ). الصافي(استهالك رأس المال الثابت 
االحتياطي أو االعتماد البد وأن يتم أعداده خالل 
جميع الحسابات المتبقية من حسابات نظام 

 الموازنة الحسابات القومية حتى يمكن تقدير قيود
ذات الصلة سواء بناءًا على اإلجمالي غير 
الصافي أو على صافي استهالك رأس المال 

وقد تم بالفعل التطرق بالشرح والتبيان . الثابت
لمفهوم وقياس استهالك رأس المال الثابت 

ولمزيد من . بالتفصيل في الفصل السادس
التبسيط واإليضاح، سيتم عمل فرضية بأن القيمة 

 يتم قياسها اعتمادًا على الصافي إال المضافة
عندما يستلزم السياق صراحة ضرورة اإلشارة 

 .إلى القيمة المضافة اإلجمالية غير الصافية
 
يسجل الجانب األيسر من حساب توليد الدخل  7-5

استخدامات القيمة المضافة؛ حيث أن هناك 
نوعان اثنان رئيسيان فقط من النفقات أو الرسوم 

 على المنتجين الوفاء بها من التي يكون لزامًا
تعويضات الموظفين : خالل القيم  المضافة

المستحقة للعمال الموظفين في عملية اإلنتاج وأية 
 على – بعيدًا عن اإلعانات أو الدعم -ضرائب 

اإلنتاج المستحقة الدفع أو المحصلة آنتيجة 
ويعرف تعويض . لالنخراط في عملية اإلنتاج

الي األجور سواء آان نقدًا الموظفين على أنه إجم
أو عينًا والتي تدفعها المؤسسة للموظف في مقابل 
العمل الذي قام به الموظف خالل الفترة 

وتتكون الضرائب ناقص اإلعانات . المحاسبية
على اإلنتاج من الضرائب المستحقة الدفع أو من 
اإلعانات المستحقة على السلع أو الخدمات 

 الضرائب األخرى المنتجة آمخرجات وآذلك من
أو اإلعانات على اإلنتاج مثل تلك الضرائب التي 
تكون مدفوعة على العمالة أو اآلالت أو المباني 
. أو غير ذلك من األصول المستخدمة في اإلنتاج

وال تشتمل الضرائب على اإلنتاج على أي 
ضرائب دخل مدفوعة من قبل المستفيدين من 
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نتاج سواء الدخول المحققة والمتراآمة من اإل
 .عمال/ آانوا أرباب عمل أو موظفين

 
يختلف مضمون قيود الضرائب ناقصة اإلعانات  7-6

على اإلنتاج والمستحقة الدفع من جانب القيمة 
المضافة تبعًا للطريقة التي يتم على أساسها تقدير 

وال يتم معالجة الضريبة على القيمة . المخرج
أو أي ضريبة أخرى قابلة ) VAT(المضافة 

المحررة على / قتطاع أو الحسم والواردة فيلال
فاتورة أو قائمة حساب المخرج على أنها جزءًا 
. من السعر المستحق للمنتج من جانب المشتري

ودائمًا ما يتم حذف الضريبة على القيمة المضافة 
المحررة في الفاتورة من قيمة المخرج سواء آان 
المخرج يتم احتساب قيمته على أساس أسعار 

. منتجين أو وفقًا لألسعار األساسية أو القاعديةال
وبالتالي، فإن الضريبة على القيمة المضافة 
المحررة على قائمة الحساب ليست نفقة أو 
مصروفات في مقابل القيمة المضافة وال يتم 
تسجيلها على أنها مستحقة الدفع في حساب توليد 

ومع ذلك، عندما يتم تقييم . الدخل الخاص بالمنتج
لمخرج تبعًا ألسعار المنتجين فإن أي ضريبة ا

أخرى على المنتجات تكون مستحقة الدفع على 
المخرج يتم معاملتها بوصفها جزءًا ال يتجزأ من 

ويتم . السعر المستحق للمنتج من قبل المشتري
تسجيل الضريبة على أنها مستحقة الدفع من قبل 
المنتج من أصل القيمة المضافة تبعًا ألسعار 

نتجين في حساب توليد الدخل وهو ما يعني أنه الم
" آما لو آانت عنصرًا من عناصر القيد 

وبشكل ". الضرائب ناقصة اإلعانات على اإلنتاج
مماثل، يتم تسجيل أي إعانة على المنتجات 
مستحقة الدفع على المخرج على أنها واجبة الدفع 
للمنتج من قبل الحكومة في حساب توليد الدخل 

. قيمة المضافة وفقًا ألسعار المنتجينآتكملة لل
وخضوعًا للعرف السائد، ال يتم قيد هذه الضريبة 

" تحت بند الموارد ولكن آمكون من مكونات 
آما لو " الضرائب ناقضة اإلعانات على اإلنتاج

 .آانت ضريبة سلبية على المخرج
 
وآما هو موضح في الفصل السادس، فإن السعر  7-7

 من سعر المنتج من األساسي يتم الحصول عليه
خالل إنزال أو حسم أي ضريبة على اإلنتاج 
تكون مدفوعة أو مستحقة على وحدة من وحدات 

عدا الضريبة على القيمة المضافة (المنتج 
المحررة على الفاتورة والمقتطعة بالفعل من 

وإضافة أي إعانة على المنتجات ) سعر المنتج
اءًا وبن. المستحقة على وحدة من وحدات المخرج

على ذلك، فإنه ال يتم قيد أي ضرائب على 
المنتجات أو اإلعانات آمطلوبات أو مقبوضات 
في حساب توليد الدخل الخاص بالمنتج عندما يتم 
تقدير القيمة المضافة على أساس األسعار 
األساسية وهو بالمناسبة أساس التقييم المفضل في 

وعندما يتم استخدام . نظام الحسابات القومية
سعار األساسية في تقدير وتقييم المخرج فإن األ

" الضرائب ناقصة اإلعانات على اإلنتاج" بند 

يشير فقط إلى غيرها من الضرائب أو اإلعانات 
 .على اإلنتاج

 وبعد خصم تعويضات الموظفين والضرائب 8.7 7-8
وباقتطاع اإلعانات على اإلنتاج من القيمة 

  الحصول على قيد الموازنة فييتمالمضافة 
حساب توليد الدخل ؛ ويبين قيد الموازنة في 
الجزء األيسر من الحساب أسفل بند 

ويقيس هذا القيد الفائض أو العجز . االستخدامات
المتأتي من اإلنتاج قبيل احتساب ومراعاة أي 
فائدة أو إيجار أو نفقات  مشابهة تكون مستحقة 
الدفع على األصول المالية أو الموارد الطبيعية 

جرة أو المؤجرة من قبل المؤسسة، أو أي المستأ
فائدة أو إيجار أو متحصالت أو مبالغ مقبوضة 
على األصول أو الموارد الطبيعية التي تملكها 

 .المؤسسة
 

 فائض التشغيل والدخل المختلط
يتم توصيف قيد الموازنة على أنه مجمل الربح  7-9

أو فائض حساب المتاجرة فيما عدا المؤسسات 
ملكها األسر والتي فيها يمكن للمالك الفردية التي ت

أو األعضاء في نفس األسرة أن ) للمالك(
يساهموا بمدخالت عمالة غير مدفوعة من نفس 
النوع إلى تلك التي يمكن تأمينها من قبل العمال 

وبالنسبة للحالة األخيرة، يتم توصيف . المدفوعين
قيد الموازنة على أنه دخل مختلط ألنه يحتوي 

 عنصر من عناصر التعويض فيما ضمنيًا على
يتعلق بالعمل الذي قام به المالك أو غيره من 
األعضاء في األسرة الذين ال يمكن تحديدهم 
بشكل منفصل بعيدًا عن العائد المتحصل عليه من 

ورغم . قبل المالك بصفته المقاول أو الملتزم
ذلك، وفي حاالت عديدة، قد يهيمن عنصر 

وفي . المختلطالتعويض على قيمة الدخل 
الممارسة العملية، فإن آافة المؤسسات أو 
المنشآت الفردية والتي تملكها األسر تلك التي 
ليست شبة المؤسسية يتم اعتبار أن لديها دخل 
مختلط آقيد موازنة لهم فيما عدا المالك الشاغلين 
ألمالآهم بصفتهم منتجين لخدمات اإلسكان 

النسبة لألسر الستهالآهم الذاتي النهائي وآذلك ب
التي تؤجر المساآن واألسر التي تعين عمالة 

أما فيما يتعلق بالمالك الشاغلين . محلية مدفوعة
ألمالآهم وهؤالء الذين يؤجرون المساآن تكون 

وبالنسبة . جميع القيمة المضافة أو فائض التشغيل
للعمالة المحلية، يكون إجمالي القيمة المضافة 

ن أي ضرائب أو ما لم تك(تعويضَا للعمال 
إعانات على اإلنتاج مدفوعة أو مقبوضة على 

 ).الناتج
 
وآما لوحظ في الفصل السادس، فإن الناتج  7-10

عند أسعار السوق ) GDP(المحلي اإلجمالي 
يكون مساويًا لمجموع مجمل القيمة المضافة 
لجميع الشرآات المقيمة باإلضافة إلى تلك 

لتي الضرائب وناقص اإلعانات على المنتجات ا
ال تكون مدفوعة على قيم مخرجات هذه 
المؤسسات أو المنشآت، أي الضرائب أو 
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اإلعانات على الواردات باإلضافة إلى الضريبة 
على القيمة المضافة غير قابلة للخصم عندما يتم 
تقييم المخرج عند أسعار المنتجين وجميع 
الضرائب أو اإلعانات على المنتجات عندما يتم 

.  المخرج عند األسعار األساسيةتقدير أو تقييم
ولهذا السبب، البد أن يتم قيد وتسجيل الضرائب 
واإلعانات على الواردات والضريبة على القيمة 
المضافة تحت بند استخدامات الناتج المحلي 
اإلجمالي في حساب توليد الدخل أو إدرار 
اإليرادات بالنسبة لالقتصاد الكلي على الرغم من 

 حساب توليد الدخل فيما يتعلق أنها ال تظهر في
 .بالوحدات أو القطاعات المؤسسية الفردية

 
وعلى نحو ما تم مالحظته بالفعل، فإن القياس  7-11

المفضل للقيمة المضافة يكون بعد خضم 
استهالك رأس المال الثابت أي حساب صافي 

ومع ذلك، يتم إجراء االحتياط . القيمة المضافة
سابات القومية في الحسابات الخاصة بنظام الح

بالنسبة للقيمة المضافة وآذا بالنسبة لجميع قيود 
الموازنة الالحقة تلك التي تعتمد على القيمة 
المضافة حتى يتم قياس إجمالي أو صافي 

وهكذا، يمكن التعبير . استهالك رأس المال الثابت

عن آل من فائض التشغيل والدخل المختلط 
 .ءآقيمة إجمالية أو صافية على حد سوا

 
فائض التشغيل أو الدخل المختلط هو أحد قياسات  7-12

الفائض المتراآم أو المتأتي نتيجة لعمليات 
اإلنتاج قبل حسم أي رسوم فائدة ضمنية أو 
صريحة أو إيجار أو أي دخول أمالك أو 
ممتلكات أخرى مستحقة على األصول أو 
الموجودات المالية أو على األراضي أو غير ذلك 

يعية الالزمة لالضطالع بعملية من الموارد الطب
وبالتالي، فإن فائض التشغيل أو الدخل . اإلنتاج

المختلط يكون غير متغير فيما يتعلق بما إذا 
 :آانت

األصول الطبيعية األخرى / األراضي أو الموارد . أ
المستخدمة في اإلنتاج مملوآة أو مستأجرة من 

 قبل المؤسسة؛ و
راضي أو المخزونات أو األصول الثابتة أو األ . ب

غيرها من الموارد الطبيعية المملوآة للمؤسسة 
أو المنشأة والمستخدمة في اإلنتاج يتم تمويلها من 

أو رأس مال الحصص ( أصل األموال الخاصة 
أو من أصل األموال ) رأس المال النقدي/ العادية

أو رأس المال المخصص (المقترضة 
 ).لإلقراض

 
  االستخدامات– شكل موجز –حساب توليد الدخل: 1.7 جدول

 االستخدامات
المؤسسات  العمليات وقيود الموازنة

غير 
 المالية

المؤسسات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر 
أو 

العائالت

المؤسسات 
غير 

الهادفة 
للربح التي 

تخدم 
األسر 
 المعيشية

االقتصاد 
 الكلي

بقية 
العالم

السلع 
والخدمات

المجموع

 150 1   150 1 11 11 98 44 986 تعويضات الموظفين
الضرائب على اإلنتاج 

 والواردات
     235   235 

 44-   44-      اإلعانات
          

، اإلجمالي فائض التشغيل 
 غير الصافي

292 46 27 84 3 452   452 

الدخل المختلط، اإلجمالي 
 غير الصافي

   61  61   61 

لمال استهالك رأس ا
فائض الثابت على 
 التشغيل

157 12 27 15 3 214    

استهالك رأس المال 
الثابت على إجمال الدخل 

 المختلط

     8    

 238   238 0 69 0 34 135  ، الصافيفائض التشغيل
 53   53  53    الدخل المختلط، الصافي
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أو الدخل فائض التشغيل على الرغم من أن  7-13
ختلط يكون غير متغيرًا بالنسبة لمدى تملك الم

األراضي أو األصول بشكل عام أو بالنسبة لمدى 
تمويلها إال أنه يلزم أن يكون هذا الفائض أو 
الدخل آافيًا لتغطية أيجار صريح أو ضمني على 
األراضي وآذلك أي رسوم فائدة ضمنية أو 
صريحة على حد سواء على قيمة جميع األصول 

ت المملوآة من قبل المؤسسة أو أو الموجودا
المنشأة من أجل تبرير استخدامهم المستمر في 

وتشكل تكاليف الفوائد الضمنية الخاصة . اإلنتاج
باستخدام األموال الذاتية للمنشأة في شراء السلع 
أو الموجودات أو األصول الثابتة أو األصول 
األخرى تشكل تكاليف الفرص البديلة الستخدام 

ق هذه الطريقة بدًال من استخدامها في األموال وف
االستحواذ على األصول المالية التي يمكن 

ويتم التقاط هذه التكاليف في . تحصيل فوائد عليها
ويتم قيد مبالغ . تقديرات الخدمات الرأسمالية

اإليجار والفائدة المستحقة فعليًا على األراضي 
المستأجرة وعلى األموال المقترضة في حساب 

الدخل األولي وفي حساب الدخل تخصيص 
 .الخاص بالمقاول أو بالمتعهد

 
أو الدخل المختلط الخاص فائض التشغيل يبدو أن  7-14

بوحدة فردية لمنِتج ما يكون متغيرًا تبعًا لمدى ما 
تكون األصول الثابتة المستخدمة في اإلنتاج 

وأينما تكون المباني أو . مملوآة أو مستأجرة
الت أو المعدات غيرها من الهياآل أو اآل

مستأجرة من قبل منشأة ما يتم قيد مدفوعات 
اإليجارات الموجودة أسفل إيجار تشغيلي 

وتشكل هذه الخدمات جزءًا . آمشتريات خدمات
وهكذا، وآما هو موضح . من االستهالك الوسيط

في الفصل السابع عشر، يميل دفع اإليجار على 
أصل من األصول الثابتة إلى خفض إجمالي 

مة المضافة لتكون أسفل ما قد تكون عليه إذا القي
ويتم التخفيف من . ما آان المنتج مالكًا لألصل

التأثير الواقع على صافي القيمة المضافة من 
خالل االعتماد على الحقيقة القائلة بأن المستأجر 
أو الشخص المؤجر له ال يحمل أي استهالك 

 ومع ذلك، حتى صافي القيمة. لرأس المال الثابت
المضافة سوف تميل إلى أن تكون قيمتها أقل 
عندما يتم تأجير أصل ثابت بحيث تكون القيمة 
اإليجارية مجبرة على تغطية تكاليف التشغيل 

وعلى مستوى . والفائدة الخاصة بالمؤجر
االقتصاد الكلي، فإن الفوائض األدنى المتراآمة 
بالنسبة للمستأجرين أو المؤجرين سوف تميل إلى 

 متوازنة من خالل الفوائض التشغيلية أن تكون
 .المحققة من قبل المؤجرين

 
 حساب تخصيص الدخل األولي  .2

في حين أن حساب توليد الدخل يرآز على  7-15
الوحدات أو القطاعات المؤسسية المقيمة بوصفها 
منتجين تولد أنشطتها دخول أولية يرآز حساب 

والمبين في جدول (تخصيص الدخل األولي 

دات أو القطاعات المؤسسية على الوح) 2.7
. المقيمة بوصفها مستفيدة من الدخول األساسية

ويبين حساب تخصيص الدخل األولي أين تكون 
البنود المستحقة الدفع في حساب توليد الدخل آما 
يشمل مبالغ دخول الملكية المقبوضة والمدفوعة 

وآما . من جانب الوحدات أو القطاعات المؤسسية
حساب توليد الدخل آونه ذات أشير سابقًا، فإن 

صلة بأنشطة اإلنتاج يمكن تجميعه بالنسبة 
للمنشآت والصناعات باإلضافة إلى الوحدات أو 

ومع ذلك، ليس لدى حساب . القطاعات المؤسسية
تخصيص الدخل األولي مثل هذه الصلة المباشرة 
باإلنتاج آما أنه يمكن تجميعه فقط بالنسبة 

 .ةللوحدات والقطاعات المؤسسي
 
يمكن للشرآات أن تستثمر أموالها الفائضة في  7-16

األصول المالية أو حتى في األراضي وخاصة 
في أوقات عدم االستقرار وارتفاع أسعار الفائدة؛ 
ويمكن تحقيق دخول ملكية آبيرة من هذه 

وسوف يلقى دخل الملكية المدفوع . االستثمارات
من قبل منشأة ما تأثيرًا من جانب قيمة دخل 

. ية المحصل وآذلك من قبل فائضه التشغيليالملك
وهكذا، فإنه ليس من المناسب قيد جميع عناصر 
دخل الملكية المدفوع من قبل مؤسسة أو منشأة ما 
. آما لو آان محمًال في مقابل فائض التشغيل

وربما تعزى بعض تكاليف الفائدة وخاصة 
التكاليف الضمنية إلى األصول أو الموجودات 

. صول المستخدمة في اإلنتاجبخالف تلك األ
ولهذا السبب، ال ينبغي تسجيل تكاليف الفائدة 
الصريحة والضمنية المدفوعة من قبل منشأة ما 
في حساب توليد الدخل والذي تتألف فيه الموارد 
من القيمة المضافة المتراآمة من اإلنتاج، حيث 
يتم تسجيلها وقيدها في حساب تخصيص الدخل 

جنب مع أي دخول ملكية األولي جنبًا إلى 
 .مقبوضة باإلضافة إلى فائض التشغيل

 
هناك نوعان من الدخل المدرج تحت بند الموارد  7-17

في الجانب األيسر من حساب تخصيص الدخل 
األولي؛ حيث يبين النوع األول أين تكون الدخول 
األولية المقيدة بالفعل في حساب توليد الدخل 

 :مستحقة القبض، على النحو التالي
 

تعويض الموظفين المستحق القبض من قبل  .أ 
 األسر المعيشية غير المقيمة؛

على ) ناقصَا اإلعانات أو الدعم(الضرائب  .ب 
) أو المدفوعة( اإلنتاج أو الواردات المقبوضة 

 من قبل وحدات حكومية أو حكومة أجنبية؛
فائض التشغيل أو الدخل المختلط للمشاريع  .ج 

ويتألف .لالمرحل قدمًا إلى حساب توليد الدخ
النوع الثاني من الدخل من دخول الملكية 
المقبوضة من ملكية األصول المالية أو الموارد 

 :الطبيعية
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  الموارد- شكل مختصر –حساب توليد الدخل): يستكمل (1.7جدول 

  الموارد
لعمليات ا

وقيود 
 الموازنة

المؤسسات 
 غير المالية

المؤسسات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر أو 
 العائالت

المؤسسات 
غير الهادفة 
للربح التي 

األسر تخدم 
 المعيشية

االقتصاد 
 الكلي

بقية 
 العالم

السلع 
 والخدمات

المجموع

القيمة 
المضافة، 

اإلجمالي غير 
/ الصافي 
لمحلي الناتج ا

 اإلجمالي

331 1 94 126 155 15 854 1   854 1 

صافي القيمة 
/ المضافة، 

صافي الناتج 
 المحلي

174 1 82 99 132 12 632 1   632 1 

تعويض 
 الموظفين

         

          اإلعانات
دخل االستثمار المستحق قبضه من قبل مالكي  .د 

سواء من جانب الوحدات األصول المالية 
 المقيمة أو الوحدات غير المقيمة؛

اإليجار المستحق قبضه من قبل مالكي الموارد  .ه 
 .الطبيعية المؤجرة للوحدات األخرى

 
تتألف االستخدامات المدرجة في الجانب األيسر  7-18

من حساب تخصيص الدخل األولي فقط من 
دخول الملكية المستحق دفعها من قبل الوحدات 

عات المؤسسية إلى الدائنين والمساهمين أو القطا
باستثناء اإليجار . ومالك األراضي، وما إلى ذلك

على الوارد الطبيعية، حيث يمكن أن تكون 
مستحقة الدفع لغير المقيمة وللمقيمة على حد 

وبذلك يكون البند الباقي الذي يتم قيده . سواء
أسفل االستخدامات هو قيد الموازنة، حيث يعرف 

دخول األولية بأنه القيمة اإلجمالية أو رصيد ال
الكلية للدخول األولية المستحق قبضها من قبل 
وحدة أو قطاع مؤسسي ناقصة إجمالي قيمة 

وعلى مستوى . الدخول األولية المستحق دفعها
 .االقتصاد الكلي يتم توصيفها بالدخل القومي

 
يختلف تكوين رصيد الدخول األولية اختالفًا  7-19

ع إلى أخر حيث تكون أنواع معينة آبيرًا من قطا
من الدخول األولية مستحقة القبض من قبل 
قطاعات معينة على سبيل الحصر أو من قبل 

وعلى وجه الخصوص، . الوحدات غير المقيمة
يتم قبض الضرائب فقط من قبل قطاع الحكومة 
العام والوحدات غير المقيمة في حين يتم قبض 

ع األسر تعويض الموظفين فقط من قبل قطا
ويتم توصيف هذه . والوحدات غير المقيمة

 .األرصدة أدناه

يتألف رصيد الدخول األولية للقطاعات المؤسسية  .أ 
المالية وغير المالية من فقط فائض التشغيل 
باإلضافة إلى دخل الملكية المستحق قبضه ناقصَا 

 .دخل الملكية المستحق دفعه
يتألف ميزان أو رصيد الدخول األولية  .ب 

ع الحكومي العام من الضرائب على اإلنتاج للقطا
وعلى الواردات المستحق قبضها ناقصَا اإلعانات 
على اإلنتاج المستحق دفعها باإلضافة إلى دخل 
الملكية المستحق قبضه ناقصَا دخل الملكية 

آما يمكن آذلك أن يشمل قدرًا . المستحق دفعه
صغيرًا من فائض التشغيل من الوحدات 

اق الحكومة العامة التي تعهد الموجودة في نط
 .بإنتاج السوق

يتألف رصيد أو ميزان الدخول األولية  .ج 
لقطاع األسر من تعويض الموظفين ومن الدخول 
المختلطة المتراآمة أو المتحققة لألسر باإلضافة 
إلى دخل الملكية المستحق قبضه ناقصَا دخل 

آما يشمل أيضًا فائض . الملكية المستحق دفعه
 خدمات اإلسكان المنتجة لالستهالك التشغيل من

 .الذاتي من قبل المالكين الشاغلين ألمالآهم
يتكون رصيد الدخول األولية لقطاع  .د 

المؤسسات غير الربحية التي تخدم األسر 
بكامله تقريبًا من دخل ) NPISHs(المعيشية 

الملكية المستحق قبضه ناقصَا دخل الملكية 
 .المستحق دفعه

 
 مي و صافي الدخل القومي إجمالي الدخل القو

هو القيمة ) NNI(صافي الدخل القومي  7-20
اإلجمالية لصافي أرصدة الدخول األولية 

وبشكل مماثل، . مجموعة عبر آافة القطاعات
هو القيمة ) GNI(فإن إجمالي الدخل القومي 
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اإلجمالية إلجمالي أرصدة الدخول األولية بالنسبة 
 .لكافة القطاعات

 
جمالية هي بالتحديد الصارم  المضافة اإلالقيمة 7-21

قياس لإلنتاج يتم تعريفه فقط من حيث المخرج 
أو الناتج واالستهالك الوسيط؛ ويتبع ذلك أن 

هو أيضًا قياس ) GDP(إجمالي الناتج المحلي 
لإلنتاج حيث يتم الحصول عليه من خالل جمع 
القيمة المضافة اإلجمالية لجميع الوحدات 

تجة وإضافة قيم أي المؤسسية المقيمة بوصفها من
ضرائب ناقص اإلعانات أو الدعم على اإلنتاج 
أو الواردات والتي لم يسبق تضمينها في قيم 
المخرجات مع إضافة آذلك القيمة المضافة 

ويتم الحصول على . لعناصر اإلنتاج المقيمة
الدخل القومي اإلجمالي عن طريق جمع رصد 

. قيمةالدخول األولية لنفس الوحدات المؤسسية الم
ويترتب على ذلك أن الفرق أو االختالف بين 
القيم العددية إلجمالي الدخل القومي وإجمالي 
الناتج المحلي يساوي الفرق بين إجمالي الدخول 
األولية المستحق قبضها للوحدات المقيمة من قبل 
الوحدات غير المقيمة وبين إجمال الدخول 

قيمة األولية المستحق دفعها من قبل الوحدات الم

أي، صافي الدخل من (للوحدات غير المقيمة 
ومع ذلك، وحيث أن آل من إجمالي ). الخارج

الناتج المحلي وإجمالي الدخل القومي يتم 
الحصول عليهما عن طريق الجمع عبر نفس 
الفئة من الوحدات المؤسسية المقيمة بناءًا عليه ال 

" محلي"يكون هناك مبررًا لتسمية أحداهما 
، حيث يشير آل مجموع من "ميقو"واألخر 

المجموعين إلى االقتصاد الكلي الذي يعرف بأنه 
مجموعة آاملة من الوحدات أو القطاعات 

ويكمن الفرق بينهما ليس في . المؤسسية المقيمة
مسألة ما يغطيه آل منهما ولكن في حقيقة أن 
أحدهما يقيس اإلنتاج في حين يقيس األخر 

ويقف على قدم الدخل، ولدى آل منهما مبرره 
. المساواة من حيث توصيفه بالمحلي أو بالقومي

الناتج المحلي "ومع ذلك، ونظرًا ألن مصطلحي 
متأصل " إجمالي الدخل القومي"و " اإلجمالي

تواجدهما في االستخدام االقتصادي فمن غير 
بيد أن التأآيد والتشديد البد . المقترح تغييرهما

محددة في آل وأن يوجه إلى الكلمة الواصفة وال
منهما من أجل تبيان حقيقة أن الناتج المحلي 

في حين ) المخرج(اإلجمالي يشير إلى اإلنتاج 
 .يشير إجمالي الدخل القومي إلى الدخل

 
 

  االستخدامات– شكل موجز –حساب تخصيص الدخل األولي : 2.7جدول 
 االستخدامات

 وقيود العمليات
 الموازنة

 المؤسسات
 المالية غير

 المؤسسات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 أو األسر
 العائالت

 غير المؤسسات
 للربح الهادفة

 األسر تخدم التي
 المعيشية

 االقتصاد
 الكلي

 بقية
 العالم

 السلع
 والخدمات

المجموع

          
 تعويض
 الموظفين

      6  6 

 على الضرائب
 تاجاإلن

 والواردات

        0 

 0         اإلعانات
 435  44 391 6 41 42 168 134 الملكية دخل

          
 الدخول رصيد

 األولية،
 / اإلجمالي

 القومي، الدخل
 اإلجمالي

254 27 198 381 1 4 864 1   864 1 

 الدخل رصيد
 الصافي األولي،

 القومي، الدخل/ 
 الصافي

97 15 171 358 1 1 642 1   642 1 

 حساب دخل التنظيم. 3
يمكن تقسيم حساب تخصيص الدخل األولي إلى  7-22

حسابين فرعيين؛ حساب دخل التنظيم وحساب 
والهدف من ذلك . تخصيص الدخل األولي األخر
 - دخل التنظيم –هو تحديد قيد موازنة إضافي 

ل ومثله مث. وهو ما قد يكون مفيدًا لمنتجي السوق
فائض التشغيل والدخل المختلط فهذا الحساب 
عبارة قيد موازنة ذات صلة فقط بالمنتجين ولكنه 
يمتاز بإمكانية حسابه فقط بالنسبة للوحدات 
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 وليس للمنشآت أو  والقطاعات المؤسسية
 .الصناعات

 
يتم حساب دخل التنظيم عن طريق خصم أي  7-23

فائدة ودخل استثمار ومصروفات وإيجار مستحق 
 من فائض التشغيل أو فائض حساب دفعه

مجمل الربح وإضافة دخول الملكية / المتاجرة
وبالنسبة لقطاعات الشرآات . المستحقة القبض

غير المالية والمالية يكمن الفارق الوحيد بين 
دخل التنظيم ورصيد أو ميزان الدخول األولية 
في أن دخل التنظيم يتم قياسه قبل دفع الحصص 

أو سحوبات الدخل من شبه أو أرباح األسهم 
وال يتم . المؤسسات واألرباح المعاد استثمارها

وعلى . حساب دخل المشروع للقطاعات األخرى
الرغم من أنه قد تتضمن الحكومة واألسر منشآت 
فردية متعهدة بإنتاج السوق إال أن الحقيقة التي 
مفادها أن األصول أو الموجودات التي تعزى 

ن تمييزها من مجمل إلى هذا النشاط ال يمك
أصول المؤسسة تعني أن تحديد وتعريف دخل 
. الملكية المتصل بالنشاط هو األخر مسألة صعبة

وإذا ما أمكن التعرف على األصول أو (
الموجودات ودخل الملكية فمن المحتمل أن يتم 
التعامل مع المنشأة الفردية على أنها شبه مؤسسة 
ت وبالتالي تكون متضمنة في أحد قطاعا

 ).الشرآات
 
دخل التنظيم هو مفهوم للدخل قريب من مفهوم  7-24

الربح أو الخسارة على نحو ما مفهوم في مجال 
على األقل عندما ال (محاسبة األعمال التجارية 

ومن ناحية أخرى، البد ). يكون هناك تضخم ما
من اإلشارة إلى أنه عندما يتم حساب األرباح 

حسابات على أساس التكاليف التاريخية في ال
التجارية فإن هذه األرباح تشمل إلى جانب ذلك 
األرباح أو مكاسب االقتناء االسمية أو المحتجزة 
على قوائم الجرد فضًال عن غيرها من األصول 
التي تملكها المنشأة وربما تكون هذه األرباح أو 
المكاسب أو الخسائر المقبوضة آبيرة نسبيًا 

 .خالل أوقات التضخم
 
 ص الدخل األولي األخرحساب تخصي. 4
عندما يتم تجميع حساب دخل التنظيم لوحدة أو  7-25

قطاع مؤسسي معين يتبع ذلك إعداد حساب 
تخصيص أو توزيع للدخل األولي األخر من أجل 
التوصل إلى رصيد أو ميزان الدخول األولية؛ 
وبالنسبة لحساب تخصيص الدخل األولي األخر، 

لموارد هو يكون القيد األول المدرج أسفل بند ا
دخل التنظيم وقيد الموازنة المرحل قدمًا من 
حساب دخل التنظيم بدًال من فائض التشغيل أو 
الدخل المختلط، وهما قيود الموازنة المرحلين 

ويكون القيد الوحيد . قدمًا من حساب توليد الدخل
في الحساب بالنسبة للمؤسسات المالية وغير 

و ذلك المدخل المالية بعيدًا عن قيود الموازنة ه
 .الخاص الدخل الموزع للشرآات أو المؤسسات

 
أما فيما يخص الحكومة العامة و األسر المعيشية  7-26

والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر 
المعيشية يطابق حساب تخصيص الدخل األولي 

 .األخر حساب تخصيص الدخل األولي
 
حساب دخل التنظيم وحساب تخصيص الدخل  7-27

 .3.7األخر مبينان في جدول األولي 

 
 

  الموارد– شكل موجز –حساب تخصيص الدخل األولي ): تابع (2.7جدول 
 الموارد

 وقيود العمليات
 الموازنة

 المؤسسات
 غير
 المالية

 المؤسسات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 أو األسر
 العائالت

 المؤسسات
 غير
 الهادفة
 التي للربح
 األسر تخدم

 المعيشية

 االقتصاد
 الكلي

 بقية
العالم

 السلع
والخدمات

المجموع

 ، التشغيل فائض
 اإلجمالي

292 46 27 84 3 452   452 

 المختلط، الدخل
 اإلجمالي

   61  61   61 

 ، التشغيل فائض
 الصافي

135 34 0 69 0 238   238 

 المختلط، الدخل
 الصافي

   53  53   53 

 تعويض
 الموظفين

   154 1  154 1 2  156 1 
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 على الضرائب
 اإلنتاج

 والواردات

  235   235   235 

 44-   44-   44-   اإلعانات

 435  38 397 7 123 22 149 96 الملكية دخل

 تعويضات الموظفين.  ب
 تحديد الموظفين. 1
آان شخص ما موظفًا أو ليس دائمًا بديهيًا ما إذا  7-28

يعمل لحسابه الخاص، فعلى سبيل المثال، قد 
يكون بعض األشخاص الذين يدفع لهم تبعًا للنتائج 

مستخدمين في حين البعض األخر / موظفين
ويؤثر هذا . يكونوا يعملون لحسابهم الخاص

. الفرق آذلك على التقسيم القطاعي لقطاع األسر
ام الحسابات وتتمشى التعريفات الواردة في نظ

القومية مع قرارات المؤتمر الدولي إلحصائيين 
بشأن تعريفات الفئة السكانية ) ICLS(العمالة 

وفيما يتعلق بنظام الحسابات . النشطة اقتصاديًا
القومية، وعلى الرغم مما سبق، يكمن الغرض 
الرئيسي في توضيح طبيعة عالقة العمل من أجل 

فين وبين ضبط وتحديد الحد بين تعويض الموظ
األنواع األخرى من المبالغ المستلمة، حيث أن 
بعض األشخاص ممن يعملون في النواحي 
اإلحصائية ربما يتم عدهم ضمن من يعملون ذاتيًا 
أو لحسابهم الخاص آذلك وعلى وجه الخصوص 
يتم معاملة بعض مالك شبه المؤسسات والمالك 
المديرين لمؤسساتهم في نظام الحسابات القومية 

وهناك مزيد من المناقشة حول مقياس . وظفينآم
قوة العمل والتعريفات المرتبطة بالمصطلحات 

 .المتعلقة بها في الفصل التاسع عشر
 عالقة االستخدام

وهكذا، وحتى يتم تصنيف الشخص آموظف  7-29
سواء آان موظفًا لدى الغير أو يعمل لحسابه 
الخاص البد وأن يكون هذا الشخص منخرطًا في 

ضمن حدود اإلنتاج لنظام الحسابات نشاط يقع 
وتتواجد العالقة بين صاحب العمل تجاه . القومية

الموظف عندما يكون هناك اتفاقًا خطيًا أو شفهيًا 
والذي ربما يكون بشكل رسمي أو غير رسمي 
بين منشأة ما وموظف ما وعادة ما يتم الدخول 
فيه وإبرامه طواعية من جانب الطرفين ويعمل 

شخص لصالح المنشأة في مقابل من خالله ال
ويستند األجر عادة على . تعويض نقدًا أو عينًا

الوقت الذي يتم استغراقه في العمل أو على 
بعض مؤشرات األهداف الخاصة بكم األعمال 

 المنجزة
 
أما العاملين لحسابهم الخاص فهم أولئك  7-30

األشخاص الذين يعملون ألنفسهم وذلك عندما 
شآت التي يملكونها ال تكون المؤسسات أو المن

يتم تمييزها سواء آكيانات قانونية منفصلة أو 
آوحدات مؤسسية منفصلة في نظام الحسابات 

وربما يكونوا أشخاصًا هم وحدهم . القومية
المالكون أو مالكون بالمشارآة للمؤسسات 
الفردية التي يعملون بها، أو أعضاء في جمعية 

رآين تعاونية للمنتجين أو آعمال أسر متشا
بمعنى، أعضاء أسر يعملون في منشأة فردية (

 ).بدون أجر
  االستخدامات–وتخصيص الدخل األولي األخر  التنظيمحسابات دخل : 3.7جدول 

 التنظيمحساب دخل 
 االستخدامات

 العمليات
 وقيود
 الموازنة

 المؤسسات
 غير
 المالية

 المؤسسات
 المالية

 الحكومة
 امةالع

 األسر
 أو

العائالت

 المؤسسات
 غير
 الهادفة
 التي للربح

 تخدم
 األسر
 المعيشية

 االقتصاد
 الكلي

 بقية
العالم

 السلع
والخدمات

المجموع

          
 دخل
 الملكية

87 153    240   240 

 162   162    106 56 الفائدة
 الدخل
 الموزع
 للشرآات

         

 األرباح
 المعاد

 استثمارها
 في
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 االستثمار
 المباشر
 األجنبي
 إنفاقات
 الدخل

االستثماري

 47    47   47 

 31   31    0 31 اإليجار
 دخل

 التنظيم،
 اإلجمالي

301 42    343   343 

 دخل
 ، التنظيم
 الصافي

144 30    174   174 

 
 حساب تخصيص الدخل األولي األخر

 االستخدامات
 وقيود العمليات

 الموازنة
 لمؤسساتا

 غير
 المالية

 المؤسسات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 األسر
 أو

العائالت

 المؤسسات
 غير
 الهادفة
 التي للربح

 تخدم
 األسر
 المعيشية

 االقتصاد
 الكلي

 بقية
العالم

 السلع
والخدمات

المجموع

          
 تعويض
 الموظفين

         

 على الضرائب
 اإلنتاج

 والواردات

      6  6 

          ناتاإلعا
 214  63 151 6 41 42 15 47 الملكية دخل

 68  13 55 6 14 35   الفائدة
 المعاد األرباح

 في استثمارها
 االستثمار

 األجنبي المباشر

     0 14  14 

 34   34 0 27 7   اإليجار
 الدخول رصيد
 إجمالي األولية،

 القومي، الدخل/ 
 اإلجمالي

254 27 198 381 1 4 864 1   864 1 

 الدخل رصيد
 الصافي األولي،

 القومي، الدخل/ 
 الصافي

97 15 171 358 1 1 642 1   642 1 

العمال الذين يعملون في اإلنتاج المتعهد به بالكامل من  .أ 
أجل استهالآهم الذاتي النهائي له أو من أجل تكوين 
رأس مالهم الخاص سواء بشكل فردي أو جماعي 

وعلى الرغم . عماًال يعملون لحسابهم الخاصيكونون 
من أن قيمة معينة يمكن احتسابها لمخرج خاص 
بإنتاج ذاتي على أساس التكاليف بما في ذلك تكاليف 
العمالة المقدرة إال أنه ال يتم عمل أي احتساب أو 
عزوه إلى أجور العمال الذين يعملون في مثل هذا 

عية أو المشترآة اإلنتاج حتى في حالة المشاريع الجما
أو العامة المتعهد به من قبل مجموعات من األفراد 

ويتم معاملة فائض القيمة المحتسبة للناتج . يعملون معًا
وفق أي تكاليف مالية أو ضرائب على اإلنتاج تم 
تحملها أو تكبدها صراحة على أنه دخل مختلط 

 .إجمالي
آذلك يتم معاملة عمال األسر المشارآين أو  .ب 

ين بما في ذلك هؤالء الذين يعملون بدون أجر المساهم
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في المنشآت الفردية سواء المشارآين آليًا أو جزئيًا 
في إنتاج السوق هم اآلخرين على أنهم يعملون 

 .لحسابهم الخاص
وقد يكون مجمل األسهم العادية لمؤسسة أو منشأة ما  .ج 

مملوآًا لمساهم واحد أو لمجموعة صغيرة من 
 أيضًا عندما يعمل هؤالء المساهمين؛ وبالتالي

المساهمون لتلك المؤسسة ويحصلون على مكافآت أو 
أجور مدفوعة بخالف األرباح الموزعة يتم معاملة 

آما يتم معاملة . هؤالء المساهمين على أنهم موظفين
مالك شبه المؤسسات الذين يعملون في شبه 
المؤسسات هذه ويحصلون على مكافآت أو أجور 

 األرباح أو المكاسب من شبه مدفوعة بخالف سحب
 .المؤسسة على أنهم موظفين

وربما يكون العمال الذين يعملون خارج مرآز العمل  .د 
ونطاقه موظفين أو يعملون لحاسبهم الخاص اعتمادًا 
على وضعهم وظروفهم الدقيقة؛ ويتم تحديد وتوصيف 
معاملة العمال الذين يعملون خارج مرآز العمل 

 .ل أدناهونطاقه بمزيد من التفصي

 
 يتم معاملة مكافآت الذين يعملون ألنفسهم 31.7 7-31

 .أو لحسابهم الخاص على أنها دخل مختلط
 
 الطالب بوصفهم مستهلكين للخدمات 32.7 7-32

التعليمية والتدريبية ليسوا موظفين؛ بيد أنه إذا 
آان لدى الطالب التزام رسمي يشارآون من 
خالله بجهودهم آمدخل في عملية إنتاج بمنشأة 

و مؤسسة ما على سبيل المثال آمتدربين أو أ
آفئات مشابهة من العمال المتدربين أو الكتبة 
المتمرنين أو آممرضين طلبة أو آمساعدين في 
البحوث أو في التدريس أو آمتدربين في 
المستشفىات، وما إلى ذلك، يتم معاملتهم على 
أنهم موظفين سواء آانوا يحصلون على أي 

ًا في مقابل العمل الذي مكافآت أو أجور نقد
يؤدونه باإلضافة على التدريب الذي يحصلون 

 .عليه آنوع من األجر العيني من عدمه

 
  الموارد–وتخصيص الدخل األولي األخر  التنظيمدخل حسابات ): تابع (3.7جدول 

 
 التنظيمدخل حساب 
 الموارد

العمليات وقيود 
 موازنةال

المؤسسات 
غير 
 المالية

المؤسسات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر أو 
 العائالت

المؤسسات 
غير 

الهادفة 
للربح التي 

تخدم 
األسر 
 المعيشية

االقتصاد 
 الكلي

بقية 
 العالم

السلع 
والخدمات

المجموع

فائض التشغيل ، 
 452   452 3 84 27 46 292 اإلجمالي

ط، الدخل المختل
 61   61  61    اإلجمالي

فائض التشغيل ، 
 238   238 0 69 0 34 135 الصافي

 53   53  53   الدخل المختلط، الصافي
 245   245    149 96 دخل الملكية
 139   139    106 33 الفائدة

 35   35    25 10الدخل الموزع للشرآات
األرباح المعاد 
استثمارها في 
نبي االستثمار األج
 المباشر

4 7    11   11 

 16   16    8 8 إنفاقات دخل االستثمار
 44   44    3 41 اإليجار

 
 

 حساب تخصيص أو توزيع الدخل األولي األخر
 الموارد

العمليات وقيود 
 الموازنة

المؤسسات 
غير 
 المالية

المؤسسات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر أو 
 العائالت

المؤسسات 
غير 

الهادفة 

االقتصاد 
 الكلي

بقية 
 العالم

السلع 
والخدمات

المجموع
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للربح التي 
تخدم 
األسر 
 المعيشية

دخل المشروع، 
 اإلجمالي

301 42    343   343 

 174   174    30 144 دخل التنظيم، الصافي
 1 156  2 1 154  1 154    تعويض الموظفين

الضرائب على اإلنتاج 
 والواردات

  235   235   235 

 44-   44-   44-   اإلعانات
 190  38 152 7 123 22   دخل الملكية
 91  21 70 7 49 14   الفائدة

األرباح المعاد 
استثمارها في 

االستثمار األجنبي 
 المباشر

  0 3 0 3 0  3 

 21   21 0 21 0   اإليجار
 
 
 
 
 
 

 أرباب العمل و العاملون لحسابهم الخاص
قسيم األشخاص الذين يعملون لحساب يمكن ت 7-33

أنفسهم إلى مجموعتين؛ أولئك الذين يشرآون وال 
يشرآون موظفين بأجر على أساس مستمر، 
حيث يوصف هؤالء الذين يشرآون موظفين 
على أساس مستمر بأرباب العمل آما يوصف 
الذين يعملون بدون موظفين بأجر يوصفون 
ذا بالمشتغلين لحساب أنفسهم ويستفاد من ه

التمييز في أغراض التوزيع والتصنيف القطاعي 
ويمكن تقسيم المشتغلين لحساب . لقطاع األسر

أنفسهم هم أنفسهم إلى عمال يعملون من خارج 
مرآز العمل ونطاقه والذين يعملون وفقًا لنوع ما 
من العقود الرسمية أو غير الرسمية لتقديم السلع 
ى أو الخدمات لمنشأة أو مؤسسة بعينها وإل

مشتغلين لحسابهم الخاص عاديين ممن قد يكونوا 
مشارآين إما في إنتاج السوق أو في اإلنتاج 

 النهائي أو لتكوين الخاصالخاص باستهالآهم 
 .رأس مالهم الخاص

 
 العمال الخارجبون 

العامل الخارجي هو شخص يوافق على العمل  7-34
لصالح مشروع أو منشأة معينة أو لتقديم وتوريد 

 السلع أو الخدمات لمنشأة بعينها من قدر معين من
خالل ترتيب مسبق أو عقد مع هذه المنشأة في 
حين أن مكان هذا الشخص ال يكون في نطاق أي 

وال تتحكم . من المنشآت التي تشكل تلك المنشأة
المنشأة أو المؤسسة في الوقت المستغرق في 
العمل من قبل مشتغل من خارج مرآز العمل آما 

شأة مسؤولية الظروف التي يتم فيها ال تتحمل المن

إنجاز هذا العمل رغم أنه يمكن لها إجراء بعض 
الفحوصات أو عمليات التحقق من جودة العمل 

ويعمل معظم المشتغلين من خارج . ونوعيته
مرآز العمل من البيت ولكن قد يستخدمون أماآن 

وبعض . أخرى للعمل يختارونها بشكل شخصي
 العمل يتم تزويدهم المشتغلين من خارج مرآز

بالمعدات أو المواد أو آليهما التي يستخدمونها 
في العمل من قبل منشأة ما في حين أن البعض 
األخر منهم ربما يقوم بشراء معداته أو مواده 

وعلى أية حال، يضطر . الخاصة أو آليهما بنفسه
المشتغلون من خارج مرآز العمل على تكبد 

 على سبيل المثال، بعض تكاليف اإلنتاج بأنفسهم؛
مبالغ اإليجار الفعلية أو المحتسبة الخاصة 
بالمباني التي يعملون منها؛ التسخين أو اإلضاءة 
والطاقة أو التخزين أو المواصالت، وما إلى 

 .ذلك
 
 
لدى العمال من خارج مرآز العمل بعض  7-35

خصائص وخصائص الموظفين وبعض من 
خصائص وخصائص المشتغلين لحاسبهم 

يتم تحديد الطريقة التي يتم تصنيفهم الخاص؛ و
وفقًا لها باألساس من خالل القاعدة التي يتم بها 

ويمكن . مكافأتهم أو حصولهم على أجورهم
التوصل إلى اختالف أو تمييز بين اثنتين من 
الحاالت واللتين من حيث المبدأ مختلفتين إلى حد 

 :آبير عن بعضهما البعض
 

ي . أ
اشر أو غير حصل الشخص على أجره بشكل مب

مباشر على أساس قدر العمل المنجز مما يعني 
تبعًا لقدر العمل الذي ساهم به آمدخل في بعض 
عمليات اإلنتاج وبصرف النظر عن قيمة 

ويعني . المخرج المنتج أو ربحية عملية اإلنتاج
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هذا النوع من األجر أو المكافأة أن العامل 
 .موظف

ا . ب
 لدخل الذي يحصل عليه الشخص عبارة عن

وظيفة من الوظائف التي يؤديها قيمة المخرجات 
من بعض عمليات اإلنتاج التي يكون هذا 
الشخص مسئوال عنها مهما آبر أو صغر قدر 

ويعني هذا . العمل الذي أدخل في عملية اإلنتاج
النوع من األجر أو المكافأة أن العامل يعمل 

 .نفسهلحساب 
 
سهل وفي الممارسة العملية، قد ال يكون من ال 7-36

دومًا التمييز بين الموظفين والذين يعملون 
على أساس تلك المعايير؛ والبد لحساب أنفسهم 

أن يتم معاملة المشتغلين من خارج مرآز العمل 
والذين يقومون بتوظيف آخرين والدفع لهم للعمل 

لحساب لصالحهم على أنهم عاملين يعملون 
مالكين لمنشآت فردية أي بمعني أخر أنفسهم 
ولذلك، فإن لب المسألة هو التمييز .  عملأرباب

وبين لحساب أنفسهم بين العاملين الخارجيين 
 .الموظفين

 
يعتبر العامل من خارج مرآز العمل موظفًا  7-37

عندما تتواجد عالقة عمل بين المنشأة وبينه؛ 
ويعني ذلك تواجد عقد عمل أو اتفاق صريح يتفق 
 من خالله على أن يتم الدفع للمشتغل من خارج

مرآز العمل أو منحه مكافآت على أساس العمل 
وعلى العكس من ذلك، يعتبر المشتغل . المنجز

من خارج مرآز العمل عامل لحساب أنفسهم 
عندما ال يتواجد مثل هذا العقد أو اتفاق العمل 
الصريح وحين يعتمد الدخل المكتسب من قبل 
العامل من خارج مرآز العمل على قيمة السلع أو 

وهذا . المقدمة للمنشأة أو المشروعالخدمات 
يوحي بأن القرارات بسوق العمل ونطاق 
العمليات والتمويل هي أمور على األرجح 
ستكون في أيدي العمال الخارجيين مرآز العمل 
الذين يعملون لحساب أنفسهم الذين هم اآلخرين 
في غالب األمر يملكون أو يؤجرون اآلالت أو 

 .المعدات التي يعملون عليها
 

 
 

  االستخدامات– تعويض الموظفين –حساب توليد الدخل: 4.7جدول 
 االستخدامات

العمليات وقيود 
 الموازنة

المؤسسات 
 غير المالية

المؤسسات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر أو 
 العائالت

المؤسسات غير 
الهادفة للربح التي 

 معيشيةاألسر التخدم 

االقتصاد 
 الكلي

بقية 
 العالم

السلع 
 والخدمات

 المجموع

 1 150   1 150 11 11 98 44 986 تعويض الموظفين
 950   950 6 11 63 29 841 األجور والمرتبات

مساهمات أرباب العمل 
 االجتماعية

145 15 35 0 5 200   200 

مساهمات أرباب العمل 
 االجتماعية الفعلية

132 14 31 0 4 181   181 

مساهمات أرباب العمل 
الفعلية في معاشات 

 التقاعد

122 14 28 0 4 168   168 

مساهمات أرباب العمل 
الفعلية في غير 
 معاشات التقاعد

10 0 3 0 0 13   13 

مساهمات أرباب العمل 
 االجتماعية المحتسبة

13 1 4 0 1 19   19 

مساهمات أرباب العمل 
ي معاشات المحتسبة ف

 التقاعد

12 1 4 0 1 18   18 

مساهمات أرباب العمل 
المحتسبة في غير 
 معاشات التقاعد

1 0 0 0 0 1   1 

الضرائب على اإلنتاج 
 والواردات

     235   235 

 44-   44-      اإلعانات
فائض التشغيل، 

 اإلجمالي
292 46 27 84 3 452   452 
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الدخل المختلط، 
 اإلجمالي

   61  61   61 

استهالك رأس المال 
الثابت على إجمالي 
 فائض التشغيل

157 12 27 15 3 214    

استهالك رأس المال 
الثابت على إجمالي 
 الدخل المختلط

   8  8    

 238   238 0 69 0 34 135 فائض التشغيل، صافي
 53   53  53    الدخل المختلط، صافي

مشتغل من خارج مرآز العمل يكمن في حالة ال 7-38
تضمينات وأثار بالنسبة للحسابات؛ فعندما يكون 
المشتغل من خارج مرآز العمل عامل يعمل 
لحساب أنفسهم يشكل حينئذ الدفع أو األجر المقدم 
من المنشأة إلى المشتغل شراًء لسلع أو خدمات 

وبالنسبة للعامل من خارج مرآز العمل . وسيطة
 المدفوع من قبل المنشأة قيمة يمثل الدفع أو األجر

المخرج وآما يكون الفائض عن التكاليف 
المباشرة بالنسبة للمشتغل من خارج مرآز العمل 

) والذي يتم معاملته على أنه استهالك وسيط(
وعندما يكون المشتغل من . دخًال مختلطًا إجماليًا

خارج مرآز العمل موظفًا يشكل األجر تعويضًا 
تم دفعه من أصل القيمة للموظفين ومن ثم ي

وبناءًا على ذلك، تؤثر حالة . المضافة للمنشأة
المشتغل من خارج مرآز العمل ووضعه على 
توزيع الدخول بين تعويض الموظفين بالمنشأة 
العاملين لحساب أنفسهم وبين صافي الدخل 

 .المختلط ألسرة العامل
 
 مكونات تعويضات المستخدمين. 2
 أدنى بند ينالمستخدميتم قيد تعويض  7-39

االستخدامات في حساب توليد الدخل وأسفل بند 
الموارد في حساب تخصيص الدخل األولي؛ 
ويوجد جانب االستخدامات في حساب توليد 
الدخل والذي يبين اإلدخاالت المفصلة لتعويض 

 آما يوجد جانب 4.7الموظفين في جدول 
الموارد المقابل له من حساب تخصيص الدخل 

إلى جانب ذلك، فإن القيد الوحيد . 5.7في جدول 
بعيدًا عن قيود الموازنة وذات الصلة بهذه 
الحسابات والذي لم يتم عرضه هو المدخل 
الخاص بتعويضات الموظفين المستحقة الدفع من 
قبل بقية العالم وهو الذي يظهر في جانب 
االستخدامات من حساب تخصيص الدخل 

 .األولي
 
ويض الموظفين وآما لوحظ فيما سبق، يعرف تع 7-40

على أنه مجموع األجور أو المكافآت سواء نقدًا 
أو عينًا المستحق الدفع من قبل منشأة أو مؤسسة 

ما للموظفين في مقابل العمل الذي قاموا به خالل 
 .الفترة المحاسبية

 
يتم قيد تعويضات الموظفين على أساس  7-41

االستحقاق؛ بمعنى أنه يتم قياسه من خالل قيمة 
لمكافآت النقدية أو العينية التي يصبح األجور أو ا

للموظف الحق في الحصول عليها من صاحب 
عمل معين فيما يتعلق بالعمل المنجز خالل الفترة 
المعنية سواء تم دفعها مقدمًا أو بالتزامن مع أداء 

وال يكون هناك . العمل أو بعد إتمام العمل نفسه
أي تعويض للموظفين مستحق دفعه فيما يتعلق 

بدون أجر المضطلع به / عمل غير المدفوعبال
طواعية بما في ذلك العمل الذي يقوم به أعضاء 
أسرة ما في نطاق منشأة أو مؤسسة فردية 

وال يتضمن تعويض . مملوآة لنفس األسرة
الموظفين أي ضرائب مستحقة الدفع من قبل 
صاحب العمل على مجموع األجور أو المرتبات 

؛ على سبيل المثال؛ أو قائمة الحساب الخاص بها
الضريبة من واقع آشوف المرتبات، حيث أن 
مثل هذه الضرائب يتم معاملتها على أنها 
ضرائب على اإلنتاج وفق نفس الطريقة التي تتم 
مع الضرائب على المباني أو األراضي أو غير 

 .ذلك من األصول المستخدمة في اإلنتاج
 
 تتألف تعويضات الموظفين من مكونين  7-42

 :نرئيسيي
 األجور والرواتب المستحقة الدفع نقدًا أو عينًا؛ . أ
اشتراآات التأمين االجتماعي المستحقة الدفع من  . ب

قبل أرباب العمل والتي تشمل االشتراآات في 
نظم الضمان االجتماعي فضًال عن االشتراآات 
االجتماعية الفعلية في غير ذلك من نظم 
ل وترتيبات التأمين االجتماعي ذات الصلة بالعم

وآذلك االشتراآات االجتماعية المحتسبة في 
غيرها من نظم الضمان االجتماعي المتعلقة 

 .بالعمل
يتم مناقشة برامج الضمان االجتماعي وطبيعة 
الفوائد والمنافع التي تقدمها مثل هذه البرامج في 

 .من الفصل الثامن) د(القسم 
 الموارد – الموظفين تعويضات – األولي لدخلا تخصيص حساب: 5.7 جدول

 الموارد
المؤسسات غير  العمليات وقيود الموازنة

 المالية
المؤسسات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر أو 
 العائالت

المؤسسات غير الهادفة للربح 
 األسر المعيشيةالتي تخدم 

االقتصاد 
 الكلي

بقية 
 العالم

السلع 
 والخدمات

 وعالمجم

 452   452 3 84 27 46 292 فائض التشغيل، اإلجمالي
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 61   61  61    الدخل المختلط، اإلجمالي
 238   238 0 69 0 34 135 فائض التشغيل، صافي
 53   53  53    الدخل المختلط، صافي
 1 156  2 1 154  1 154    تعويضات الموظفين
 956  2 954  954    األجور والمرتبات

اشتراآات صاحب العمل 
 االجتماعية

   200  200 0  200 

اشتراآات صاحب العمل 
 االجتماعية الفعلية

   181  181 0  181 

اشتراآات صاحب العمل الفعلية 
 في معاشات التقاعد

   168  168 0  168 

اشتراآات صاحب العمل الفعلية 
 في غير معاشات التقاعد

   13  13 0  13 

شتراآات صاحب العمل ا
 االجتماعية المحتسبة

   19  19 0  19 

اشتراآات صاحب العمل 
 المحتسبة في معاشات التقاعد

   18  18 0  18 

اشتراآات صاحب العمل 
 المحتسبة في غير معاشات التقاعد

   1  1 0  1 

الضرائب على اإلنتاج 
 والواردات

  235   235   235 

 44-   44-   44-   الدعم/ اإلعانات
 435  38 397 7 123 22 149 96 دخل الملكية

 األجور والمرتبات
تشمل األجور والمرتبات قيم أي اشتراآات  7-43

اجتماعية وضرائب دخل وما إلى ذلك مستحقة 
للدفع من قبل الموظف حتى وإن تم فعليًا 
احتجازها من قبل صاحب العمل ألوجه مالئمة 

ير ذلك من األسباب وتم دفعها بشكل إدارية أو لغ
مباشر لبرامج أو أنظمة الضمان االجتماعي أو 
للسلطات الضريبية وما إلى ذلك نيابة عن 

ويجوز أن يتم دفع األجور والرواتب . الموظف
بطرق مختلفة بما يشمله ذلك من السلع أو 
الخدمات المقدمة للموظفين آأجور عينية بدًال من 

 . أو باإلضافة إليهاالمكافآت أو األجور
 

 األجور والمرتبات المدفوعة نقدا
األجور والمرتبات المدفوعة نقدا تشتمل على  7-44

 :األنواع التالية من األجور
األجور والمرتبات المستحقة الدفع على فترات  .أ 

منتظمة أسبوعيًا أو شهريًا أو وفق فترات زمنية 
أخرى بما في ذلك المدفوعات التي تتم تبعًا 

والمدفوعات بالقطعة أو بالمقاولة؛ وآذلك للنتائج 
المدفوعات المحسنة أو المسموحات أو بدالت 
العمل الخاصة المخصصة للعمل اإلضافي سواء 
ليليًا أو في عطالت نهاية األسبوع أو في غير 
ذلك في الساعات غير االجتماعية؛ فضًال عن 
المسموحات أو بدالت العمل المخصصة للعمل 

 أو في ظل ظروف خطرة أو بعيدًا عن الوطن
مزعجة؛ وعالوات الهجرة أو االغتراب 

 .المخصصة للعمل بالخارج، وما إلى ذلك
العالوات أو البدالت التكميلية التي تدفع بانتظام  .ب 

مثل بدالت السكن أو البدالت المخصصة لتغطية 

تكاليف السفر من وإلى العمل ولكن باستثناء 
 ).أنظر أدناه(الفوائد االجتماعية 

األجور أو والمرتبات التي يتم دفعها للموظفين  .ج 
بعيدًا عن العمل لفترات قصيرة؛ على سبيل 
المثال، في األجازات والعطالت أو نتيجة للتوقف 
المؤقت لإلنتاج باستثناء فترة الغياب بداعي 

 ).أنظر أدناه(المرض أو اإلصابة وما إلى ذلك 
العالوات المخصصة ألغراض معينة أو غير  .د 

ن المدفوعات االستثنائية والمرتبطة باألداء ذلك م
العام للمؤسسة والتي تتم في إطار برامج 

 للحوافز؛
العموالت و اإلآراميات والبقاشيش التي يحصل  .ه 

عليها الموظفين؛ وينبغي أن تعامل هذه األنواع 
من المكافآت أو األجور آمدفوعات نظير خدمات 

غي تقدمها المؤسسة الموظفة للعامل، وآذا ينب
تضمينها في المخرج والقيمة المضافة اإلجمالية 
للمؤسسة المشغلة عندما يتم دفعها بشكل مباشر 

 .للموظفين من قبل طرف ثالث
 
ال تشمل األجور والمرتبات النقدية سداد أصحاب  7-45

العمل للنفقات التي تتم من جانب الموظفين أو 
التعويض عنها تلك النفقات التي يتم تكبدها من 

ن هؤالء الموظفين من أداء مهام أجل تمكي
 على سبيل المثال؛. وظائفهم أو تنفيذ أعمالهم

التعويض عن نفقات السفر أو االنتقال أو الصرف من  .أ 
الخدمة أو النفقات ذات الصلة من جانب الموظفين 
عندما يضطلعوا بوظائف جديدة أو عندما يطلب منهم 
 أصحاب العمل خاصتهم نقل أماآن مسكنهم إلى أماآن

 .مختلفة من البلد أو لبلد أخر
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التعويض عن النفقات من قبل أصحاب العمل فيما  .ب 
يتعلق باألدوات والمعدات أو المالبس الخاصة أو 
غيرها من البنود التي تكون هناك حاجة إليها بشكل 

 .حصري أو أساسي لتمكينهم من القيام بعملهم
 

يتم سدادها أو التعويض عنها ويتم التعامل مع المبالغ التي 
على أنها استهالك وسيط من قبل أرباب العمل؛ وإلى الحد 
الذي ال يتم فيه تعويض الموظفين الذين يطلب منهم وفقًا 
لعقود عملهم أن يبتاعوا األدوات والمعدات والمالبس 
الخاصة وما إلى ذلك تعويضًا آامًال فإن النفقات التي 

 أن يتم خصمها من المبالغ التي يتكبدونها خالل ذلك ينبغي
يحصلون عليها في شكل أجور ومرتبات وتبعًا لذلك يزداد 

وال تشكل النفقات على . استهالك أصحاب العمل الوسيط
البنود المطلوبة بشكل حصري أو أساسي للعمل جزء من 
نفقات االستهالك النهائية لألسرة سواء تم تعويضها أو 

 .استردادها من عدمه
 
ال تشكل فوائد والمرتبات إن األجور آذلك، ف 7-46

التأمين أو الضمان االجتماعي المدفوع من قبل 
 :أرباب العمل في شكل

المسموحات أو البدالت الخاصة باألطفال أو الزوج . أ .أ 
 أو العائلة أو التعليم أو غير ذلك فيما يتعلق بالمعالين؛

المدفوعات التي تصرف بالكامل أو التي يتم . ب .ب 
 أو معدالت األجور أو الرواتب التي اإلنزال منها

تصرف للعمال المتغيبين عن العمل بسبب المرض أو 
 اإلصابات العرضية أو إجازة األمومة إلى غير ذلك؛

تعويضات نهاية الخدمة أو اإلقالة أو الفصل عن . ج .ج 
العمل التي تدفع للعمال أو لورثتهم والذين فقدوا 

أو العجز أو وظائفهم نتيجة الزيادة عن حاجة العمل 
 .الموت الفجائي، وما إلى ذلك

وفي واقع الممارسة العملية، قد يكون من الصعب الفصل 
بين مدفوعات األجور أو الرواتب أثناء فترات الغياب 
القصيرة نتيجة المرض أو الحوادث إلى غير ذلك عن باقي 
مدفوعات األجور والمرتبات وفي هذه الحالة يتم تجميعهم 

 .جميعًا معًا
 
وفي بعض الحاالت، قد ال يتم تقديم منافع مثل  7-47

سيارة أو اشتراآات معاش إضافي مجانًا ولكن 
من صاحب العمل من خالل " شراءها"يتم 

اقتطاع جزء من الراتب؛ ويكمن عامل الجذب 
في مثل هذه البرامج في المزايا الضريبية التي 
تصاحبها، فسيارة يتم شراءها من صاحب العمل 

ربما تخضع لمعدل ضريبة أقل وتباع للموظف 
مقارنة بسيارة أخرى اشتراها فرد عادي، آما أن 
اشتراآات المعاش يمكن أن يتم إخضاعها 
لضريبة مختلفة عن باقي الدخل إذا ما تم حسمها 

وفي هذه الحاالت، ينبغي أن . على أساس األصل
يقيد الراتب آامًال آمبلغ مستحق الدفع نقدًا جنبًا 

لفة على الموظف والمبينة فيما إلى جنب مع التك
يخص إنفاق االستهالك أو اشتراك المعاش وما 

 .إلى ذلك، حسب االقتضاء
 
 

 األجور والمرتبات العينية

ربما يكافئ أرباب العمل موظفيهم بشكل عيني  7-48
 :ألسباب مختلفة؛ على سبيل المثال

قد تكون هناك مزايا ضريبية لصاحب العمل أو  . أ
ريق تجنب المدفوعات للموظف أو لكليهما عن ط

 النقدية؛
قد يرغب صاحب العمل في التخلص من  . ب

المخرجات التي تكون فائضة عن العرض من 
 .حين ألخر أو بشكل دوري

 
ربما يحقق الدخل العيني مستوى رضاء أقل من  7-49

الدخل النقدي وذلك ألن الموظفين يكونون غير 
أحرار في اختيار الطريقة التي ينفقون بها هذا 

عيني؛ حيث أن بعض السلع أو الخدمات الدخل ال
التي تقدم للموظفين قد تكون من فئة أو نوعية 

ومع ذلك، البد وأن . عادة لن يشتريها الموظف
يتم تقييم هذه السلع أو الخدمات بشكل متسق مع 
باقي السلع والخدمات، فعندما يتم شراء السلع أو 
الخدمات من قبل صاحب العمل ينبغي أن يتم 

. عارها وفق أسعار المشترين الطبيعيينتقييم أس
وعندما يتم إنتاجها من قبل صاحب العمل ينبغي 
أن يتم تقدير سعرها وفق أسعار المنتجين 

 .الطبيعيين
 

وعندما يتم تقديم هذه السلع أو الخدمات مجانًا يتم 
إعطاء قيمة هذه األجور والمرتبات العينية بكامل 

 إذا تم تقديمها قيمة السلع والخدمات المعنية، أما
بأسعار مخفضة فإن قيمة األجور والمرتبات 
العينية يتم منحها وفقًا للفرق بين القيمة الكاملة 
للسلع والخدمات وبين المبلغ المدفوع من قبل 

 .الموظفين
 
تعامل السلع أو الخدمات التي يكون أصحاب  7-50

العمل ملزمين بتقديمها لموظفيهم من أجل 
هم على أنها استهالك تمكينهم من تنفيذ أعمال

وسيط من قبل صاحب العمل؛ على سبيل المثال، 
وهناك قائمة بمثل هذه . مالبس واقية خاصة

وعلى الجانب . 222.6البنود واردة في الفقرة 
األخر، تتألف المكافآت أو األجور العينية من 
السلع والخدمات التي ال تكون الزمة للعمل 

 في أوقاتهم ويمكن استخدامها من قبل الموظفين
الخاصة ووفق تقديرهم الخاص وإلشباع 
احتياجاتهم أو رغباتهم أو تلك الخاصة بباقي 

 .أفراد أسرهم
 
وتقريبًا أي نوع من سلعة أو خدمة استهالآية  7-51

يمكن تقديمها آمكافأة أو أجر عيني؛ ويشمل ما 
يلي على بعض األنواع األآثر شيوعًا من السلع 

مجانًا أو بأسعار والخدمات التي يتم تقديمها 
 :مخفضة من قبل أصحاب العمل لموظفيهم

الوجبات والمشروبات المقدمة على أساس منتظم بما  .أ 
وألسباب عملية، (في ذلك أي عنصر دعم بكافيتريا 

ليس من الضروري إجراء أي تقديرات للوجبات 
والمشروبات المستهلكة آجزء من وسائل الترفيه 

 ؛) خاصة بالعملالرسمية أو خالل رحلة تجارية أو



 نظام الحسابات القومية
 

237 

خدمات السكن أو اإلقامة من الفئة التي يمكن االستفادة  .ب 
منها بالنسبة لجميع أفراد األسرة التي ينتمي إليها 

 الموظف؛
خدمات السيارات أو السلع المعمرة األخرى التي يتم  .ج 

 توفيرها لالستخدام الشخصي للموظفين؛
السلع والخدمات المنتجة آمخرجات من عمليات  .د 

الخاصة بصاحب العمل، مثل السفر المجاني اإلنتاج 
للموظفين عبر السكك الحديدية أو خطوط النقل 

 الجوية، أو الفحم المجاني لعمال المناجم؛
مرافق الرياضة أو الترفيه أو العطالت التي يتم  .ه 

 توفيرها للموظفين وألسرهم؛
المواصالت من وإلى العمل سواء تم تقديمها مجانًا أو  .و 

يارات مدعومة ماليًا، أو الدعم من خالل مواقف س
المالي للمواصالت عندما يكون لزامًا استعمال وسائل 

 .المواصالت خالفًا لذلك إلنجاز العمل
 .رعاية أطفال الموظفين .ز 

 
لدى بعض الخدمات المقدمة من قبل أصحاب  7-52

العمل مثل وسائل النقل من وإلى العمل ومواقف 
السيارات ورعاية األطفال بعض من خصائص 

خصائص االستهالك الوسيط؛ ومع ذلك، فإن و
أصحاب العمل ملزمين بتوفير هذه التسهيالت 
لجذب العمالة ولإلبقاء عليها وليس بسبب طبيعة 
العملية اإلنتاجية أو للظروف البدنية التي يعمل 

وإذا ما أخذنا آل شيء في . الموظفون في ظلها
االعتبار، فإن مثل هذه الخدمات تبدو آثيرًا 

ة لألنواع األخرى من تعويضات الموظفين مشابه
عنها آاستهالك وسيط، فالكثير من العمال 
يضطرون إلى دفع ثمن انتقالهم من وإلى العمل 
ولمواقف السيارات وللحصول على رعاية 
ألطفالهم من أصل دخولهم الخاصة ورغم ذلك 
فإن النفقات ذات الصلة بها يجرى قيدها على أنها 

 .نفقات استهالك نهائي
 
وتعد السيارة مثاًال حيًا على عنصر متكرر يتم  7-53

تقديمه آدخل عيني؛ فالسيارة يمكن توفيرها 
مجانًا للموظف ولكن ألغراض ضريبية يتم 
مالزمة هذه الميزة بمبلغ نقدي محتسب أو 

وفي أي بلد يتم فيها تقديم الكثير من . صوري
السيارات آميزات مضافة ألجور الموظفين فإن 

ائية أو سلطة الشراء لدى صاحب القدرة الشر
العمل قد تكون مماثلة لقدرته على الحصول على 

وهكذا، . خصم آبير على سعر شراء السيارة
يحصل الموظف على سيارة من نوعية أعلى 
مقارنة بما قد آان سيحصل عليه بالمقابل النقدي 

وينبغي أن يتم . لها في حالة ابتاعها فرد عادي
لنسبة للموظف على أساس تقدير قيمة السيارة با

 .التكلفة الفعلية التي تحملها صاحب العمل
قد تشمل أيضًا المكافآت أو األجور العينية قيمة  7-54

الفائدة المقتطعة من قبل أصحاب العمل عندما 
يقومون بتقديم قروض لموظفيهم وفق معدالت 
فائدة منخفضة أو حتى منعدمة ألغراض شراء 

لك من السلع أو منازل أو أثاث منزلي أو غير ذ
ويمكن تقدير هذه القيمة على أساس . الخدمات

المبلغ المالي الذي آان سيتوجب على الموظف 
دفعه لو أنه تم تحميل أو تقدير رهن عقاري 
متوسط أو قرض استهالآي أو عائلي أو معدالت 
فائدة بمبلغ مالي ينقص عن الفائدة التي تم دفعها 

 المتضمنة أو وقد تكون المبالغ المالية. فعليا
المعنية آبيرة عندما تكون معدالت الفائدة االسمية 
مرتفعة جدًا بسبب التضخم ولكن على خالف 
ذلك قد تكون هذه المبالغ صغيرة للغاية وغير 
محددة المقدار لحد بعيد وبالتالي ال تستحق 

 .تقديرها
 

 حق شراء وبيع األسهم 
ثمة شكل أخر للدخل العيني ينشـأ من الممارسة  7-55

التي ينح صاحب العمل الموظف خيار شراء 
ويتم . السندات أو األسهم في وقت الحق مستقبًال

توصيف تفاصيل تقدير وقيد خيارات األسهم في 
 .الجزء السادس من الفصل السابع عشر

 
 مساهمات أرباب العمل االجتماعية

 هي مساهمات أرباب العمل االجتماعية 7-56
ا من قبل المساهمات االجتماعية المستحق دفعه

أرباب العمل لصناديق التأمينات أو الضمانات 
االجتماعية أو لغيرها من برامج أو نظم الضمان 
االجتماعي المرتبطة بالعمل من أجل تأمين منافع 
اجتماعية لموظفيهم؛ وتدار برامج الضمان 
االجتماعي من قبل الحكومة العامة، وهناك 
ت برامج أخرى من برامج الضمان االجتماعي ذا

الصلة بأرباب العمل يشرف على إدارتها أرباب 
العمل أنفسهم سواء من خالل شرآة تأمين أو 

 .ربما من خالل نظام مستقل لمعاشات التقاعد
 
 تتم مساهمات أرباب العمل االجتماعيةلما آانت  7-57

لصالح فائدة موظفيهم فإن قيمة هذه االشتراآات 
يتم قيدها آمكون من مكونات تعويضات 

 جنبًا إلى جنب مع األجور والمرتبات الموظفين
ومن ثم يتم قيد المساهمات . العينية والنقدية

االجتماعية من حيث أنه يتم سدادها من قبل 
الموظفين آتحويالت جارية لنظم وبرامج 
الضمان االجتماعي أو لغيرها من برامج التأمين 

وعلى الرغم من أنه . االجتماعي المتعلقة بالعمل
دارية يكون أآثر آفاءة أن يدفع من الناحية اإل

أرباب العمل هذه المساهمات نيابة عن موظفيهم 
إال أنه البد أال يتم السماح لذلك األمر بأن يحجب 

وفي الواقع، ال تكون . الواقع االقتصادي الكامن
المبالغ المدفوعة من قبل صاحب العمل لبرامج 
الضمان االجتماعي أو لغيرها من نظم التأمين 

ماعي المرتبطة بالعمل تحويًال جاريًا االجت
للصندوق من جانب صاحب العمل، فالتحويل يتم 
بين الموظف وبرنامج الضمان االجتماعي أو 
غيره من نظم التأمين أو الضمان االجتماعي 
المرتبط بالعمل من أصل األجور التي يدفعها 

ويسير هذا الوضع بشكل متواز مع . رب العمل
ها أرباب العمل ضرائب الحالة التي يخصم في

الدخل المستحقة الدفع من قبل الموظفين من 
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األجور أو المرتبات ويتم دفعها مباشرة للسلطات 
وفي هذه الحالة، فمن الواضح أن . الضريبية

الضرائب ال تكون تحويالت جارية مستحقة الدفع 
وجرى العرف على . من قبل أرباب العمل

ية وصف مساهمات أصحاب العمل االجتماع
على أنه يتم إعادة توجيهها في الحسابات من 
خالل حسابات توزيع الدخل األولية والثانوية 

ومع ذلك، تصور الحسابات . الخاصة بالموظفين
. مختلف المدفوعات والمقبوضات بصورة سليمة

باإلضافة إلى ذلك، فإن الدفع المباشر للمساهمات 
االجتماعية أو لضرائب الدخل من قبل أصحاب 

مل لبرامج ونظم الضمان االجتماعي أو الع
غيرها من برامج التأمين االجتماعي المرتبط 
بالعمل أو للسلطات الضريبية ما هي إال طريق 
مختصر يتخذ على أساس المالئمة والكفاءة 

 .اإلدارية
 
يتم أوًال قيد مبلغًا مساويًا في القيمة لالشتراآات  7-58

) عيالضمان االجتما(االجتماعية ألرباب العمل 
في حساب توليد الدخل بوصفه أحد مكونات 
تعويضات أو أجور الموظفين ومن ثم يتم قيده إما 
في حساب التوزيع الثانوي للدخل من حيث أن 
يجرى تحويله من قبل األسر إلى صناديق 
الضمان االجتماعي أو لغيرها من برامج التأمين 
االجتماعي المرتبطة بالعمل وحسبما يكون 

 قيده في حساب استخدامات الدخل الوضع أو يتم
آمبلغ مدفوع من قبل األسر نظير الخدمات 
. المالية المرتبطة بإدارة وتشغيل هذه البرامج

ويتم تسجيل المعامالت في وقت واحد في جميع 
الحسابات الثالثة وقتما يتم تنفيذ العمل الذي يؤدي 

ويمكن أن تكون . إلى شرط دفع االشتراآات
وعة لنظم الضمان االجتماعي االشتراآات المدف

مبالغًا ثابتة لكل موظف أو قد تختلف تبعًا 
وتعتمد . لمستويات األجور أو المرتبات المدفوعة

المبالغ المدفوعة في إطار برامج التأمين 
االجتماعي األخرى المرتبطة بالعمل على 
ترتيبات يتم االتفاق عليها بين أصحاب العمل 

 .والموظفين
 
نظم التأمين أو الضمان هناك نوعان من  7-59

االجتماعي فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية؛ 
ويوصفان بنظم المساهمات المحددة ونظم المنافع 

أما عن نظام االشتراآات المحددة . المحددة
فيكون عندما يتم تحديد المزايا أو المنافع من 
. جانب االشتراآات التي تتم بالفعل تجاه النظام

افع المحددة فإن المنفعة أو أما في ظل نظام المن
الميزة النهائية يتم حسابها عن طريق الصيغة 
. الواردة في أحكام نظام التأمين االجتماعي

وبالمثل، يمكن أيضًا تحديد الزيادة في استحقاق 
الموظف لقاء فترة عمله خالل فترة المحاسبة 

 .الجارية عن طريق الصيغة ذاتها
 

نب أصحاب تقسم المساهمات التي تتم من جا 7-60
العمل لنظم وبرامج الضمان االجتماعي إلى 
 .مساهمات فعلية و مساهمات محتسبة أو صورية

 
بالنسبة لكل من المساهمات الفعلية والمحتسبة يتم  7-61

عرض المكونات المرتبطة بالمعاشات التقاعدية 
وغيرها من المزايا والمنافع بصورة منفصلة عن 

 .بعضها
 

ة في برامج الضمان مساهمات أرباب العمل الفعلي
 االجتماعي

تتألف مساهمات أرباب العمل الفعلية في برامج  7-62
الضمان االجتماعي من مساهمات فعلية تتم لكل 
من الضمان االجتماعي وغيرها من النظم 

ويتم .  على حد سواءبالعملوالبرامج المرتبطة 
عرض مساهمات ذات الصلة بالمعاشات 

و الميزات التقاعدية وبغير ذلك من المنافع أ
 .بصورة منفصلة

 
في برامج الضمان المحتسبة مساهمات أرباب العمل 

 االجتماعي
 العمل المحتسبة في معاشات التقاعدأرباب مساهمات 

ال توجد مساهمات محتسبة لبرامج الضمان  7-63
 االجتماعي

 
 بالنسبة لنظام مساهمات معاش التقاعد المحددة،  7-64

 ما ال يكون هناك مساهمات محتسبة أو صورية
وفي هذه الحالة، . لم يدير رب العمل بنفسه النظام

يتم معاملة قيمة تكاليف تشغيل النظام على أنها 
اشتراك محتسب مستحق الدفع للموظف آجزء 

ويتم قيد هذا المبلغ . من تعويضات الموظفين
أيضًا آنفقة استهالك نهائية من قبل األسر فيما 

 .يتعلق بالخدمات المالية
 
نظام منافع معاشات التقاعد المحددة، فيما يتعلق ب 7-65

يكون هناك اشتراك محتسب أو صوري من قبل 
والبد أن . رب العمل يتم احتسابه آقيمة باقية

يكون مثل هذا المجموع اإلجمالي المؤلف من 
االشتراك الفعلي لرب العمل باإلضافة إلى 
مجموع أي مساهمات من قبل الموظف 

 من قبل باإلضافة إلى االشتراك المحتسبة
صاحب العمل مساويًا للزيادة في االستفادة أو 
المنفعة المستندة لفترة العمل الجارية باإلضافة 

 .إلى تكاليف تشغيل النظام
 
وربما تدار بعض نظم منافع معاشات التقاعد  7-66

بصورة جيدة للدرجة التي تتجاوز فيها األموال 
المتاحة للنظام الخصوم وااللتزامات على النظام 

وفي مثل هذه . الموظفين الحاليين والسابقينتجاه 
الحالة، من الممكن أن يأخذ صاحب العمل 

ومن ثم ال يقوم بسداد أي " أجازة من االشتراك"
ومع ذلك، فإنه . مساهمات فعلية لفترة أو أآثر

ينبغي حساب وتسجيل أي مساهمة محتسبة من 
 .قبل صاحب العمل على النحو المبين هنا
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التعبير عنها آنظم غير قائمة بعض النظم يمكن  7-67

على االشتراآات ألنها ال تتلقي أي اشتراآات 
ومع ذلك، يتم حساب أي . فعلية من قبل الموظف

اشتراك محتسب يتم من قبل صاحب العمل 
قيده صوريًا فقط على نحو ما هو / واحتسابه
 .موصوف

 
 العمل المحتسبة في غير معاشات التقاعدأرباب مساهمات 

العمل بتقديم منافع أو مزايا  ربابأيقوم بعض  7-68
بعيدًا عن معاشات التقاعد بأنفسهم لموظفيهم 

 الذين آانوا يعملون للموظفينوبشكل مباشر أو 
مسبقًا لديهم أو لمعاليهم من دون إشراك أي 
مؤسسة للتأمين أو لصندوق معاش مستقل وآذلك 
بدون إنشاء صندوق خاص أو احتياطي منفصل 

ه الحالة، يجوز اعتبار لهذا الغرض؛ وفي هذ
الموظفين الحاليين موظفين محميين ضد مختلف 
من االحتياجات والظروف المحددة حتى وعلى 
الرغم من عدم تخصيص احتياطيات لتوفير 

وبناءًا على ذلك، . االستحقاقات في المستقبل
ينبغي احتساب المكافآت أو األجور لهؤالء 

 لمبلغ الموظفين على أن تكون مساوية في القيمة
االشتراآات االجتماعية التي ربما تكون هناك 
حاجة إليها من أجل تأمين االستحقاقات الفعلية 
. للمنافع أو المزايا االجتماعية المتراآمة لهم

وتضم هذه المبالغ بين جنباتها أي اشتراآات 
فعلية تمت من جانب صاحب العمل أو الموظف 
ت آما تعتمد إلى جانب استنادها إلى مستويا

المنافع المستحقة الدفع حاليًا على طرق تطور 
التزامات أصحاب العمل في إطار مثل هذه النظم 
والبرامج مستقبًال على األرجح آنتيجة لعوامل 
من قبيل التغيرات المتوقعة في أعداد موظفيهم 
الحاليين والسابقين والتوزيع العمري لهم 

وعليه، فإن القيم . ومتوسطات عمرهم المتوقع
تي ينبغي احتسابها صوريًا لالشتراآات ومن ال

حيث المبدأ ينبغي إسنادها إلى نفس النمط من 
االعتبارات االآتوارية التي تحدد مستويات 

 .أقساط التأمين التي تتقاضاها شرآات التأمين
 
بيد أنه في واقع الممارسة العملية قد يكون من  7-69

الصعب تقرير وتحديد القدر الذي ينبغي أن تكون 
يه مثل هذه االشتراآات المحتسبة؛ ويجوز أن عل

تقوم الشرآة بوضع تقديرات بنفسها ربما على 
أساس االشتراآات التي تم دفعها في نظم ممولة 
مماثلة من أجل حساب وتقدير التزاماتها المتوقعة 
في المستقبل، ومثل هذه التقديرات أو التخمينات 

الف وخ. يمكن االستفادة منها عندما تكون متاحة
ذلك، فإن البديل العملي الوحيد المتبقي هو أن يتم 
استخدام المنافع أو المزايا غير الممولة بعيدًا عن 
معاشات التقاعد والمستحقة الدفع من قبل المنشأة 
أو المؤسسة خالل نفس الفترة المحاسبية بوصفها 
تقديرًا للمكافآت أو األجور المحتسبة التي قد 

لتغطية االشتراآات يكون هناك حاجة إليها 
وفي حين أن هناك ثمة أسباب آثيرة . المحتسبة

واضحة تبرر إمكانية انحراف واختالف قيمة 
االشتراآات المحتسبة التي قد تكون الزمة عن 
المنافع والمزايا غير الممولة وغير ذات الصلة 
بمعاشات التقاعد والمدفوعة فعليًا في نفس الفترة 

يكل العمري لقوة العمل مثل التكوين المتغير واله
بالمنشأة إال أنه رغم ذلك ربما يكون بإمكان 
المنافع والمزايا المدفوعة فعليًا في الفترة الجارية 
تقديم أفضل التقديرات المتاحة لالشتراآات وما 
يتصل بها من مكافآت أو أجور محتسبة أو 

 .صورية
 
 إذا ما أغفلنا باقي –إن الحقيقة التي مفادها أن  7-70

 قيمة المساهمات بالنسبة لنظام ال –ومات المعل
يقوم على االشتراآات يمكن تعيينها لتكون 
مساوية لقيمة المنافع أو المزايا ال تعني أن 
المنافع أو المزايا نفسها يتم معاملتها على أنها 

 .جزءًا من تعويضات الموظفين
 
 الضرائب على اإلنتاج و االستيراد. ج
 ج و االستيرادقيد الضرائب على اإلنتا. 1
/ الضرائب هي مدفوعات إلزامية وغير متبادلة 7-71

بدون مقابل سواء نقدًا أو عينًا تسدد من جانب 
وتوصف . الوحدات المؤسسية للوحدات الحكومية

الضرائب بأنها غير متبادلة ألن الحكومة ال تقدم 
شيئًا في مقابلها للوحدة الفردية التي تقوم بعملية 

 الحكومات قد تستخدم الدفع على الرغم من أن
هذه األموال التي تم جمعها من الضرائب في 
تقديم سلع أو خدمات للوحدات األخرى سواء 

 .بشكل فردي أو جماعي أو للمجتمع آكل
 
 يتألف التصنيف الكامل للضرائب على اإلنتاج و 7-72

 :االستيراد من
 الضرائب على المنتجات، •
 )VAT(الضرائب على القيمة المضافة  •
 باستثناء ضريبة االستيراد رسوم الضرائب و •

 القيمة المضافة،
 رسوم االستيراد، •
 باستثناء ضريبة القيمة االستيرادالضرائب  •

 المضافة والرسوم،
 الضرائب على الصادرات، •
الضرائب على المنتجات، باستثناء ضريبة القيمة  •

  والصادرات،االستيرادالمضافة، الضرائب 
 الضرائب األخرى على اإلنتاج •

 
 أعلى مستوى من التصنيف، تتألف وعند 7-73

الضرائب على اإلنتاج وعلى الواردات من 
الضرائب على المنتجات ومن الضرائب األخرى 

وتتكون الضرائب على المنتجات . على اإلنتاج
من الضرائب على السلع والخدمات التي تصبح 
مستحقة الدفع آنتيجة إلنتاج أو بيع أو نقل أو 

 أو الخدمات أو آنتيجة تأجير أو تسليم هذه السلع
الستخدامها لالستهالك الشخصي أو لتكوين رأس 

وتعتمد الطريقة التي يتم بها . المال الشخصي
تسجيل وقيد الضرائب على المنتجات في نظام 
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الحسابات القومية على التقييم المستخدم في قيد 
وتتألف . المخرج على النحو المبين أدناه

بشكل رئيسي من الضرائب األخرى على اإلنتاج 
الضرائب على ملكية أو استخدام األراضي أو 
المباني أو غير ذلك من األصول أو الموجودات 
المستخدمة في اإلنتاج أو الضرائب على العمالة 
الموظفة أو على تعويضات أو أجور الموظفين 

ومهما اختلف التقييم المستخدم مع . المدفوعة
خرى على الناتج أو المخرجات فإن الضرائب األ

اإلنتاج يتم قيدها دائمًا آقيمة محملة على القيمة 
المضافة في حساب توليد الدخل أو إدرار 

 .اإليرادات
 
وهناك أدناه شرح آامل لمحتوى آل تصنيف من  7-74

تصنيفات الضرائب على اإلنتاج وعلى الواردات 
ويلي عقب مناقشة واستعراض لقواعد قيد 

صالت ويوفر هذا الشرح و. وتسجيل الضرائب
وروابط للمنشورات األدبية الرئيسية الخاصة 
بالبيانات المتعلقة بإجمالي عوائد الضرائب ودليل 

 2001إحصاءات مالية الحكومة لعام 
GFSM2001 وإحصاءات العوائد أو 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية (الضرائب 
)OECD(نشرة سنوية ،.( 

 
ة ما وفي مجال محاسبة األعمال التجارية، عاد 7-75

 إلى الضرائب على اإلنتاج فيما عدا النظريتم 
ضريبة القيمة المضافة الواردة في الفاتورة أو 
في قائمة الحساب على أنها تكاليف إنتاج يجوز 
تحميلها على إيصاالت المبيعات أو غيرها من 
اإليصاالت عند حساب األرباح لغرض تقدير 

وتتماشى . الضرائب أو لغير ذلك من األسباب
الضرائب غير "ضرائب على اإلنتاج مع ال

آما يفهم تقليديًا، حيث أن الضرائب " المباشرة
غير المباشرة هي ضرائب يمكن افتراضيًا نقلها 
سواء آليًا أو جزئيًا إلى وحدات مؤسسية أخرى 
عن طريق زيادة أسعار السلع أو الخدمات 

ومع ذلك، فمن غاية الصعوبة إن لم يكن . المباعة
حديد مدى الحدوث أو التأثير الحقيقي مستحيًال ت

لألنواع المختلفة من الضرائب، آما أن استخدام 
لوصف " غير مباشر"و " مباشر"مصطلحي 

الضرائب بات مغضوبًا عليه في علم االقتصاد 
 .ولم يتم استخدامه في نظام الحسابات القومية

 
  في الحساباتقيد الضرائب على اإلنتاج و االستيراد

أسفل  ئب على اإلنتاج و االستيرادتقيد الضرا 7-76
االستخدامات في حساب توليد الدخل وأسفل بند 

توزيع الدخل / الموارد في حساب تخصيص
 .األولي

 
في حساب توليد الدخل ، يتم قيد الضرائب على  7-77

الواردات فقط عند مستوى االقتصاد الكلي حيث 
أنها غير مستحقة الدفع من أصل القيمة المضافة 

وعالوة على ذلك، عند . لمحليينللمنتجين ا
مستوى وحدة أو قطاع مؤسسي فردي يلزم فقط 

قيد تلك الضرائب على المنتجات التي لم يتم 
إنزالها من قيمة المخرج أو الناتج للوحدة أو 
للقطاع ويتم قيدها أسفل بند االستخدامات في 

وتختلف هذه . حساب توليد الدخل الخاص بها
لتي يتم تقييم المخرج الضرائب تبعًا للطريقة ا

وفقًا لها، فعندما يتم تقييم المخرج على أساس 
األسعار األساسية أو القاعدية فإن آافة الضرائب 

على المنتجات المستحقة الدفع ) اإلعانات(
على السلع أو الخدمات المنتجة ) المقبوضة(

إضافتها (آمخرجات يتم خصمها وإنزالها من 
اس أسعار قيمة هذا المخرج على أس) إلى

وبالتالي، ال يلزم قيد هذه الضرائب . المنتجين
أسفل بند االستخدامات في حساب توليد الدخل 
الخاص بالوحدات أو القطاعات المعنية ويتم 
قيدها فقط عند مستوى االقتصاد الكلي بنفس 
. الطريقة المستخدمة مع الضرائب على الواردات

وعندما يتم تقييم المخرج على أساس أسعار 
الدعم / المنتجين فإن جميع الضرائب أو اإلعانات

على المنتجات المستحقة الدفع أو المستحقة 
القبض على المخرجات البد وأن يتم قيدها أسفل 
بند االستخدامات في حساب توليد الدخل الخاص 
بالوحدات أو القطاعات المعنية فيما عدا 
وباستثناء ضريبة القيمة المضافة والمحررة على 

تورة أو ما يماثلها من ضرائب قابلة للخصم الفا
حيث أن ضريبة القيمة المضافة المحررة على 
الفاتورة أو على قائمة الحساب ال يتم تضمينها 

أما ضريبة القيمة . مطلقًا في قيمة المخرج
المضافة غير القابلة للخصم وما يماثلها من 
الضرائب يتم قيدها أسفل بند االستخدامات فقط 

ى االقتصاد الكلي مثلها مثل الضرائب عند مستو
 .على الواردات

 
بالنسبة للضرائب األخرى أو اإلعانات على  7-78

اإلنتاج أي بمعنى أخر الضرائب المستحقة الدفع 
على األراضي واألصول والعمالة وما إلى ذلك 
والمستخدمة في اإلنتاج ال تمثل ضرائب مستحقة 

مكن الدفع عن آل وحدة من المخرج آما أنه ال ي
إنزالها من سعر المنتج، ويتم قيد هذه الضرائب 
على أنها جاري استحقاق دفعها من أصل القيمة 

 .المضافة للمنتجين األفراد أو للقطاعات المعنية
 
في حساب تخصيص الدخل األولي؛ تظهر  7-79

أسفل الموارد  الضرائب على اإلنتاج و االستيراد
 فقط بالنسبة لقطاع الحكومة العام واالقتصاد
الكلي وبمنأى عن أي ضرائب مماثلة مستحقة 

 .الدفع للحكومات األجنبية
 الضرائب مقابل الرسوم

أحد المهام التنظيمية للحكومات هو منع ملكية أو  7-80
استخدام سلع بعينها أو منع السعي وراء أنشطة 

 من خالل إصدار محددمعينة ما لم يتم منح إذن 
لة والتي يطلب في مقابلها رخصة أو شهادة مماث

رسوم معينة؛ وإذا تضمن إصدار مثل هذه 
التراخيص عمل ضئيل من جنب الحكومة أو لم 
يتضمن عمًال من جانبها على اإلطالق يتم منح 
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التراخيص بشكل تلقائي عند دفع المبالغ 
المستحقة وفي الغالب تكون هذه التراخيص ما 

رغم ذلك هي إال وسيلة من وسائل زيادة العائد و
ربما تقدم الحكومة نوعًا ما من الشهادات أو 

ومع ذلك، إذا ما قامت . التصديق في المقابل
الحكومة باستخدام إصدار التراخيص حتى 
تمارس بعض الوظائف التنظيمية المناسبة على 
سبيل المثال فحص الكفاءة والتحقق من 
المؤهالت الخاصة بالجهة المعنية أو فحص 

األمن للمعدات المعنية أو تنفيذ األداء الفعال و
وممارسة بعض األشكال األخرى من التحكم لم 
تكن خالف ذلك ملزمة به فإن المدفوعات التي 
تتم ينبغي معاملتها على أنها مشتريات خدمات 
من الحكومة وليس آمدفوعات ضريبية ما لم تكن 
المدفوعات وبكل وضوح ليست ذات عالقة 

د أن الحد الفاصل بين بي. بتكاليف تقديم الخدمات
الضرائب ومدفوعات الرسوم على الخدمات 
المقدمة ليس دائمًا واضح المعالم في الممارسة 

أدناه للحصول ) ج (64.8أنظر الفقرة (العملية 
على مزيد من التوضيح لهذه المسألة فيما يتعلق 

 ويتم التعرض بالمناقشة ).بالوضع مع األسر
لعامة للتراخيص التي تصدرها الحكومة للحالة ا

 .في الجزء الخامس من الفصل السابع عشر
 

الروابط مع تصنيفات صندوق النقد الدولي ومنظمة 
 التعاون والتنمية االقتصادية للضرائب

تتوافق تغطية الضرائب في نظام الحسابات  7-81
عائدات "مية مع نظيرتها الخاصة بـ القو

آما هي معرفة في دليل إحصاءات " الضرائب

 فيما عدا الضرائب 2001مالية الحكومة لعام 
الضمنية الناجمة عن فرض البنك المرآزي 
. لسعر فائدة أعلى من سعر الفائدة ب السوق

على نحو " الضرائب"وعلى النقيض من مفهوم 
دات الضرائب ما تم تعريفها في إحصاءات عائ

Revenue Statistics يضم نظام ،
الحسابات القومية الضرائب المحتسبة أو 

الدعم الناتجة من العمل وفقًا ألسعار / اإلعانات
صرف رسمية متعددة وآذا يضم الضرائب 
المحتسبة واإلعانات الناشئة من فرض البنك 
المرآزي ألسعار فائدة أعلى أو أدنى من سعر 

لم يصنف اشتراآات الضمان السوق في حين أنه 
ويحتوي . االجتماعي أسفل تبويب الضرائب

الفصل الخامس من إحصاءات مالية الحكومة 
 على قائمة مفصلة وتصنيف 2001لعام 

ويشمل المرفق . للضرائب وفقًا لطبيعة الضريبة
من إحصاءات عائدات الضرائب تصنيفًا ) أ(

 .وثيق الصلة بما سبق ذآره
 
رائب المفصلة في نظام تستند تصنيفات الض 7-82

الحسابات القومية على التفاعل بين العوامل 
الثالثة التالية، والتي ال تخرج طبيعة أي ضريبة 

 :عن واحد منهم
طبيعة الضريبة آما تحديدها في دليل إحصاءات مالية . أ

تصنيف منظمة التعاون  / 2001الحكومة لعام 
 .والتنمية االقتصادية

 . الدافعة للضريبةنوع الوحدة المؤسسية. ب
 .الظروف التي تصبح الضريبة في ظلها مستحقة الدفع. ج

 
  االستخدامات– الضرائب واإلعانات على اإلنتاج –حساب توليد الدخل أو إدرار اإليرادات : 6.7جدول 

 االستخدامات
المؤسسات  نةالعمليات وقيود المواز

 غير المالية
المؤسسات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر أو 
 العائالت

المؤسسات غير 
الهادفة للربح التي 

 األسر المعيشيةتخدم 

االقتصاد 
 الكلي

بقية 
 العالم

السلع 
 والخدمات

 المجموع

 1 150   1 150 11 11 98 44 986 تعويضات الموظفين
ج الضرائب على اإلنتا

 والواردات
     235   235 

 141   141      الضرائب على المنتجات
الضرائب على القيمة 

 المضافة
     121   121 

الضرائب والرسوم على 
الواردات باستثناء ضريبة 

 القيمة المضافة

     17   17 

 17   17      رسوم الواردات
الضرائب على الواردات 
باستثناء ضريبة القيمة 

 افة والرسومالمض

     0   0 

 1   1      الضرائب على الصادرات
الضرائب على المنتجات 
باستثناء ضريبة القيمة 
المضافة، ضرائب الواردات 
 والصادرات

     2   2 
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الضرائب األخرى على 
 اإلنتاج

88 4 1 0 1 94   94 

 44-   44-      اإلعانات
 8-   8-      اإلعانات على المنتجات

 0   0      االستيرادانات إع
 0   0      إعانات الصادرات

اإلعانات األخرى على 
 المنتجات

     -8   -8 

اإلعانات األخرى على 
 اإلنتاج

35- 0 0 -1 0 36-   36- 

 452   452 3 84 27 46 292 فائض التشغيل، اإلجمالي

 61   61  61    الدخل المختلط، اإلجمالي

 الثابت استهالك رأس المال
 على إجمالي فائض التشغيل

157 12 27 15 3 214    

استهالك رأس المال الثابت 
 على إجمالي الدخل المختلط

   8  8    

 238   238 0 69 0 34 135 فائض التشغيل، صافي
 53   53  53    الدخل المختلط، صافي

الخاصة بنفس الضريبة وهكذا، فإن المدفوعات  7-83
قد يتم تسجيلها تحت عنوانين مختلفين في نظام 
الحسابات القومية؛ على سبيل المثال، ربما تظهر 

الضرائب "ضريبة استهالك أو رسم إنتاج أسفل 
على الواردات، باستثناء ضرائب ورسوم القيمة 

الضرائب على المنتجات، "، أو أسفل "المضافة
مضافة، الضرائب على باستثناء ضريبة القيمة ال
تبعًا لما إذا آانت ضريبة " الواردات والصادرات

االستهالك يتم دفعها على سلعة مستوردة أو 
وبطريقة مماثلة، فإن المدفوعات . منتجة محليًا

الخاصة بالضريبة السنوية على السيارات يجوز 
الضرائب األخرى على "أن يتم قيدها أسفل 

جارية على الدخل الضرائب ال"أو أسفل " اإلنتاج
تبعًا لما إذا آانت الضريبة " أو على الثروة، الخ

ولهذا . يتم دفعها من قبل منشأة أو من قبل أسرة
السبب، ليس من الممكن الوصول إلى تصنيفات 
نظام الحسابات القومية بيسر من خالل إعادة 
تجميع تصنيفات إحصاءات مالية الحكومة لعام 

ومع . ادي والتنميةمنظمة التعاون االقتص/ 2001
ذلك، ومن أجل االستفادة من وجود هذه 
التصنيفات المفصلة يضم آل تصنيف من 
تصنيفات الضرائب المدرجة أدناه إسنادًا ترافقيًا 
لما يقابله من تصنيفات في إحصاءات مالية 

منظمة التعاون االقتصادي / 2001الحكومة لعام 
ت ورغم ذلك يجدر مالحظة أن تصنيفا. والتنمية

نظام الحسابات القومية متضمنة في تصنيفات 
 2001دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

وتصنيفات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
 .بيد أنها ربما ال تكون متطابقة معهم

 
 القيد على أساس االستحقاق 

آافة الضرائب ينبغي قيدها على أساس  7-84
ا يعني االستحقاق في نظام الحسابات القومية؛ مم

وقتما تقع األنشطة أو المعامالت أو غيرها من 
األحداث التي تؤدي إلى خلق التزامات بدفع 

ومع ذلك، فإن بعض األنشطة أو . ضرائب
المعامالت أو األحداث االقتصادية والتي ينبغي 
بموجبها فرض التزام على الوحدات المعنية بدفع 
ضرائب في إطار تشريعات أو قوانين الضرائب 

وسيكون . رًا ما تغفل عنها السلطات الضريبيةآثي
من غير الواقعي أن نفترض أن مثل هذه األنشطة 
أو المعامالت أو األحداث تتسبب في نشوء 
أصول مالية أو التزامات في شكل مدفوعات أو 

ولهذا السبب، يتم تحديد مبالغ . مقبوضات
الضرائب التي سيتم قيدها في نظام الحسابات 

ل االعتماد على المبالغ المستحقة القومية من خال
الدفع فقط عندما يتم إثباتها من خالل التقديرات 
الضريبية أو البيانات أو غير ذلك من الصكوك 
مثل فواتير المبيعات أو اإلقرارات الجمرآية 

خصوم في شكل التزامات / والتي تخلق التزامات
عند . (واضحة للدفع من جانب دافعي الضرائب

 الضريبة المتراآمة أو المستحقة تحديد مقدار
البد من أخذ الحيطة في أال يتم تضمين أي 
). ضريبة من غير المحتمل أبدًا تحصيلها

وبصرف النظر عما سبق، ووفقًا لمبدأ 
االستحقاق، فإن األوقات التي ينبغي قيد 
الضرائب إبانها هي األوقات التي تنشأ فيها 

، ينبغي على سبيل المثال. االلتزامات الضريبية
قيد ضريبة بيع أو نقل أو استخدام لمخرج معين 
عندما يحدث هذا البيع أو النقل أو االستخدام وهو 
ليس بالضرورة نفس الوقت التي أخطرت فيه 
السلطات الضريبية أو عندما صدر طلب تسديد 
الضريبة أو عندما استحق سدادها أو عندما تم 
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رونة ورغم ذلك، يسمح ببعض الم. بالفعل سدادها
فيما يتعلق بوقت قيد ضرائب الدخل المقتطعة من 

 .األصل
 
وفي بعض البلدان، وبالنسبة لبعض األنواع من  7-85

الضرائب، قد تختلف مبالغ الضرائب التي يتم 
دفعها في نهاية المطاف إلى حد آبير وبشكل 
منتظم عن المبالغ المستحقة الدفع إلى الحد الذي 

لمبالغ المستحقة ال يمكن فيه تفسير آل مبلغ من ا
الدفع أصًال على أنها تشكل التزامات مالية على 
. نحو ما هو مفهوم في نظام الحسابات القومية

وفي مثل هذه الحاالت، قد يكون من األفضل 
وألسباب تحليلية وسياسية أن يتم تجاهل 
االلتزامات الضريبية غير المدفوعة وقصر 
القياس على الضرائب المضمنة في نظام 

ابات القومية على تلك الضرائب التي تم الحس
وبرغم ذلك، ال يزال ينبغي قيد . دفعها بالفعل

الضرائب المدفوعة بالفعل على أساس االستحقاق  
في األوقات التي وقعت فيها األحداث التي نشأت 

 .عنها االلتزامات
 

 ت األخرىالفوائد أو الغرامات أو الجزاءا
من حيث المبدأ، ينبغي قيد الفائدة المحملة على  7-86

الضرائب المتأخرة أو الغرامات أو الجزاءات 
التي يتم فرضها على التهرب من الضرائب 

ومع ذلك، قد ال . بشكل منفصل وليس آضرائب
يكون من الممكن فصل مدفوعات الفائدة أو 
الغرامات أو غيرها من العقوبات عن الضرائب 

تعلق بها، ولذلك في الممارسة العملية عادة التي ت
 .ما يتم تجميعها مع الضرائب
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  الموارد– الضرائب واإلعانات على اإلنتاج –حساب تخصيص الدخل األولي : 7.7جدول 
 الموارد

المؤسسات  العمليات وقيود الموازنة
 غير المالية

 المؤسسات
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر 
أو 

 العائالت

المؤسسات 
غير الهادفة 
للربح التي 

األسر تخدم 
 المعيشية

االقتصاد 
 الكلي

بقية 
 العالم

السلع 
 والخدمات

 المجموع

 452   452 3 84 27 46 292 فائض التشغيل اإلجمالي
 61   61  61    الدخل المختلط، اإلجمالي
 238   238 0 69 0 34 135 فائض التشغيل ، صافي
 53   53  53    الدخل المختلط، صافي
 1 154  2 1 154  1 154    تعويضات الموظفين

 235   235   235   الضرائب على اإلنتاج والواردات
 141   141   141   الضرائب على المنتجات

 121   121   121   الضرائب على القيمة المضافة
الواردات الضرائب والرسوم على 

 باستثناء ضريبة القيمة المضافة
  17   17   17 

 17   17   17   رسوم الواردات
الضرائب على الواردات باستثناء 
 ضريبة ورسوم القيمة المضافة

  0   0   0 

 1   1   1   ضرائب الصادرات
الضرائب على المنتجات باستثناء 
ضريبة القيمة المضافة، ضرائب 

 راتالواردات والصاد

  2   2   2 

 94   94   94   الضرائب األخرى على اإلنتاج
 44-   44-   44-   اإلعانات

 8-   8-   8-   اإلعانات على المنتجات
 0   0   0   إعانات الواردات
 0   0   0   إعانات الصادرات

 8-   8-   8-   اإلعانات األخرى على المنتجات
 -36   -36   -36   اإلعانات األخرى على اإلنتاج

 435  38 397 7 123 22 149 96 دخل الملكية
 

 الضرائب واإلعانات في حسابات التوزيع األولي للدخل 
 تفاصيل الضرائب واإلعانات 6.7يبين الجدول  7-87

آاستخدامات في حساب توليد الدخل ؛ ويبينهم 
 آموارد في حساب تخصيص 7.7الجدول 
 للطريقة التي يتم بها قيد الضرائب ونظرًا. الدخل

على المنتجات واإلعانات على المنتجات في 
نظام الحسابات القومية ال تظهر أي تفاصيل 

 6.7للمدفوعات من قبل القطاع تظهر في جدول 
ويتفق ذلك مع العرض . ولكن فقط المبالغ الكلية

وتظهر الضرائب واإلعانات . 1.6في جدول 
قة الدفع من قبل بقية على المنتجات والمستح

العالم في جزء الموارد في حساب تخصيص 
 .الدخل األولي، ليس مبينًا في السياق هنا

 
 الضرائب على المنتجات. 2
الضريبة على المنتج هي ضريبة تكون مستحقة  7-88

الدفع بكل وحدة من سلعة أو خدمة ما؛ وقد تكون 
الضريبة مبلغًا محددًا من المال لكل وحدة من 

تقاس وحدات ( سلعة أو خدمة معينة آمية من

الكمية إما آوحدات منفصلة أو آمتغيرات مادية 
مستمرة مثل الحجم والوزن والقوة والمسافة 

، أو قد يتم حسابها تبعًا )والوقت، وما إلى ذلك
لقيمتها آنسبة مئوية معينة من السعر لكل وحدة 

وعادة ما . أو لقيمة السلع أو الخدمات المتداولة
لضريبة على المنتج مستحقة الدفع عندما تصبح ا

يتم إنتاجها أو بيعها أو استيرادها غير أنها يمكن 
أيضًا أن تصبح مستحقة الدفع في ظروف أخرى 
على سبيل المثال عندما يتم تصدير سلعة ما أو 
تأجيرها أو نقلها أو تسليمها أو استخدامها 
لالستهالك الشخصي أو لتكوين رأس مال 

وم منشأة ما بتعديد أو بعمل قائمة وقد تق. شخصي
بمبلغ الضريبة على المنتج بشكل منفصل على 
الفاتورة أو آشف الحساب التي تقيدها على 

 .حساب عمالئها
 

 القيمة المضافة ضريبة
هي ضريبة ) VAT(القيمة المضافة ضريبة  7-89

على السلع أو الخدمات يتم تحصيلها على مراحل 
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لها آليًا في من قبل الشرآات ولكنه يتم تحمي
النهاية على المشترين النهائيين؛ وقد تم توصيف 

 إلى 55.6مثل هذه الضرائب بالفعل في فقرات 
وتوصف هذه الضرائب بأنها ضرائب . 62.6

ألنه عادة ال يطلب " قابلة للخصم أو االقتطاع"
من المنتجين دفع المبلغ اإلجمالي للضريبة التي 

إلى يحررونها في آشف الحساب لعمالئهم 
الحكومة، بل يتم السماح لهم باقتطاع قيمة 
الضريبة التي حررت لهم في آشف الحساب 
الخاص بمشترياتهم الخاصة من السلع أو 
الخدمات المخصصة لالستهالك الوسيط أو 

وعادة ما يتم حساب . لتكوين رأس مال ثابت
ضريبة القيمة المضافة على سعر السلعة أو 

 أخرى على الخدمة بما في ذلك أي ضريبة
آما أن ضريبة القيمة المضافة تكون . المنتج

مستحقة الدفع أيضًا على واردات السلع أو 
الخدمات باإلضافة إلى أي رسوم واردات أو 
غير ذلك من الضرائب األخرى على الواردات 

 2001دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام (
؛ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 11411

5111.( 
 
لضرائب والرسوم على االستيراد، عدا ضريبة القيمة ا

 المضافة
 من االستيرادتتألف الضرائب والرسوم على  7-90

الضرائب على السلع والخدمات التي تصبح 
مستحقة الدفع والسداد لحظة عبور هذه السلع 
الجمارك أو الحدود الوطنية لإلقليم االقتصادي أو 

منتجين عندما يتم تسليم هذه الخدمات من قبل ال
 . إلى الوحدات المؤسسية المقيمةغير 

 
وربما تصبح السلع الواردة والتي تم دفع جميع  7-91

عليها عندما دخلت  االستيراد على الضرائب
اإلقليم االقتصادي ربما تصبح في وقت الحق 
خاضعة لضريبة أخرى أو لضرائب أخرى بينما 

على سبيل المثال، قد . تدور داخل االقتصاد
رسم وارد أو ضرائب / الستهالكتصبح ضريبة ا

المبيعات مستحقة على السلع أثناء مرور هذه 
السلع خالل سلسلة التوزيع بالجملة أو بالتجزئة، 
ومثل هذه الضرائب يتم فرضها أو تحميلها على 
جميع السلع عند نفس النقطة سواء آانت هذه 
السلع قد تم إنتاجها من قبل منشآت مقيمة أو تم 

 يتم قيد الضرائب المستحقة الدفع وال. استيرادها
في وقت الحق على السلع والتي تم بالفعل 
استيرادها آضرائب على الواردات ولكن يتم 
قيدها ضرائب على المنتجات باستبعاد ضريبة 
 .القيمة المضافة وضرائب الواردات والصادرات

 
، ربما تكون بعض الضرائب استثنائيةبصورة  7-92

السلع التي تدخل والرسوم مستحقة الدفع على 
البلد ماديًا ولكن من دون تغيير لملكيتها وبالتالي 

ومع ذلك، فإن . ال يتم معاملتها على أنها واردات
أي ضرائب ورسوم من هذا القبيل تظل مشمولة 

تحت التبويب الخاص بالضرائب والرسوم على 
 .االستيراد

 
 رسوم االستيراد

 أو من الرسوم الجمرآية االستيرادتتألف رسوم  7-93
غيرها من التحميالت على االستيراد والتي تكون 
مستحقة الدفع على أنواع معينة من السلع عند 
دخولها اإلقليم االقتصادي؛ ويتم تحديد الرسوم 

ويمكن أن يكون . في جداول التعريفة الجمرآية
المقصود من هذه الرسوم هو آونها وسيلة من 

 والحد وسائل زيادة العائدات أو لتثبيط االستيراد
دليل (منه من أجل حماية منتجي السلع المقيمة 

؛ 1151، 2001إحصاءات مالية الحكومة لعام 
 ).5123منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 

 
 ، عدا ضريبة القيمة المضافة و رسوماالستيراد ضرائب 
 االستيراد

 على الواردات مع استبعاد الضرائبتتألف  7-94
م من جميع ضريبة القيمة المضافة والرسو

فيما عدا ضريبة القيمة المضافة (الضرائب 
آما جرى تعريفها في ) ورسوم االستيراد

/ تصنيفات آل من دليل إحصاءات مالية الحكومة
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والتي تصبح 
مستحقة عندما تدخل السلع اإلقليم االقتصادي أو 

ين إلى عندما يتم تسليم السلع من قبل غير المقيم
 :وتشمل هذه الضرائب ما يلي. المقيمين

وتتألف هذه : الضرائب العامة على المبيعات . أ
باستثناء (الضرائب من ضرائب المبيعات العامة 

، والتي تصبح مستحقة )ضريبة القيمة المضافة
الدفع على واردات السلع والخدمات عندما تدخل 
السلع اإلقليم االقتصادي أو عندما يتم تسليم 

دليل إحصاءات مالية (دمات للمقيمين الخ
؛ منظمة التعاون 11412، 2001الحكومة لعام 

 ؛)5113 – 5110االقتصادي والتنمية، 
 ):رسم وارد أو رسم إنتاج(ضريبة استهالك  . ب

ضرائب االستهالك هي ضرائب يتم فرضها 
على أنواع محددة من السلع وعلى وجه التحديد 

د، وقد تكون المشروبات الكحولية والتبغ والوقو
مستحقة الدفع باإلضافة إلى رسوم الواردات 

دليل (عندما تدخل السلع اإلقليم االقتصادي 
؛ 1142، 2001إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 ؛)5121منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
 قد تكون هذه :الضرائب على خدمات معينة . ت

الضرائب مستحقة الدفع عندما تقوم المنشآت أو 
ؤسسات غير المقيمة بتقديم خدمات لوحدات الم

دليل إحصاءات (مقيمة داخل اإلقليم االقتصادي 
، منظمة 1156، 2001مالية الحكومة لعام 

 ؛)5126التعاون االقتصادي والتنمية، 
 وتتألف هذه :أرباح احتكارات االستيراد . ث

المجموعة من الضرائب من األرباح المحولة إلى 
وقية المستوردة أو الحكومات من الهيئات الس

غيرها من المنشآت أو المؤسسات العامة التي 
تمارس احتكارًا على واردات بعض السلع أو 

ويكمن التبرير وراء معاملة هذه . الخدمات
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األرباح على أنها ضرائب ضمنية على المنتجات 
) هـ (96.7في التبرير نفسه المبين في الفقرة 

صاءات دليل إح(الخاص باالحتكارات المالية 
؛ منظمة 1153، 2001مالية الحكومة لعام 

 ؛)5127التعاون االقتصادي والتنمية، 
: الضرائب الناشئة عن أسعار الصرف المتعددة . ج

وتتألف هذه الضرائب من ضرائب ضمنية ناتجة 
عن تدوير أسعار صرف متعددة من قبل البنك 

دليل (المرآزي أو غيره من الوآاالت الرسمية 
 ).1154، 2001حكومة لعام إحصاءات مالية ال

 
 ضرائب التصدير

 من ضرائب على السلع ضرائب التصديرتتألف  7-95
 تصبح مستحقة الدفع من قبل التيأو الخدمات 

الحكومة عندما تخرج السلع من اإلقليم 
االقتصادي أو عندما يتم تسليم الخدمات لغير 

 :وتشمل هذه الضرائب ما يلي. المقيمين
ئب أو رسوم عامة ضرا: الرسوم على التصدير .أ 

دليل إحصاءات مالية  (التصديرأو محددة على 
؛ منظمة التعاون 1152، 2001الحكومة لعام 

 ؛)5124االقتصادي والتنمية، 
تتألف هذه المجموعة : أرباح احتكارات التصدير .ب 

 التصديرمن األرباح المحولة إلى الحكومات من 
هيئات السوق أو من غيرها من المنشآت أو 

التي تمارس احتكارًا ما على المؤسسات 
صادرات سلعة أو خدمة ما، آما أن التبرير وراء 
معاملة هذه األرباح على أنها ضرائب ضمنية 

 96.7على المنتجات هو نفسه المبين في الفقرة 
دليل (فيما يتعلق باالحتكارات المالية ) هـ(

؛ 1153، 2001إحصاءات مالية الحكومة لعام 
 ؛)5124دي والتنمية، منظمة التعاون االقتصا

تتألف : الضرائب الناتجة أسعار الصرف المتعددة .ج 
هذه الضرائب من الضرائب الضمنية على 

 الناتجة من تدوير نظام رسمي ألسعار التصدير
دليل إحصاءات مالية الحكومة (صرف متعددة 

 ).1154، 2001لعام 
، هدا ضريبة القيمة الضرائب على المنتجات .د 

 التصديرى االستيراد و المضافة والضرائب عل
 
الضرائب على المنتجات عدا ضريبة القيمة  7-96

 التصدير على االستيراد و التصديرالمضافة و 
تتألف من الضرائب على السلع والخدمات التي 
تصبح مستحقة نتيجة إلنتاج أو بيع أو نقل أو 
تأجير أو تسليم هذه السلع أو الخدمات أو نتيجة 

صي أو لتكوين رأس الستخدامها لالستهالك الشخ
وهي تشمل عادة ما يلي من . مال شخصي

 :ضرائب شائعة الحدوث
الضرائب العامة أو ضرائب دوران العمل أو  .أ 

وتشمل الضرائب على مبيعات : رقم المبيعات
المصنعين والبيع بالجملة وبالتجزئة وضرائب 
المشتريات وضرائب دوران العمل وهلم جرا، 

ة المضافة وغيرها ولكن مع استبعاد ضريبة القيم
من النظم الضريبية القابلة للخصم أو لالقتطاع 

، 2001دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام (

؛ منظمة التعاون االقتصادي 11412-11413
 ).5113-5110والتنمية، 

رسوم إنتاج أو رسوم (ضرائب االستهالك  .ب 
تتألف هذه المجموعة الضريبية من ): االستيراد

 معينة من السلع أنواعى الرسوم المفروضة عل
وبشكل نموذجي على المشروبات الكحولية 

دليل إحصاءات مالية الحكومة (والتبغ والوقود 
؛ منظمة التعاون االقتصادي 1142، 2001لعام 

 ).5121والتنمية، 
وتشمل الضرائب : الضرائب على خدمات محددة .ج 

على وسائل النقل ووسائل االتصاالت والتأمين 
دق أو أماآن السكن والمطاعم واإلعالن والفنا

ووسائل الترفيه وصاالت القمار واليانصيب 
دليل . (واألحداث الرياضية، وما إلى ذلك

؛ 1144، 2001إحصاءات مالية الحكومة لعام 
 ).5126منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 

الضرائب على المعامالت المالية والتعامالت في  .د 
 الضريبية وتضم هذه المجموعة: رأس المال

الضرائب المستحقة الدفع على شراء أو بيع 
األصول أو الموجودات غير المالية والمالية بما 

وتصبح هذه . في ذلك الصرف أو النقد األجنبي
الضرائب مستحقة الدفع عندما تنتقل ملكية 
األراضي أو نتيجة لغير ذلك من التغيرات على 
 /األصول فيما عدا التي تكون نتيجة تحويالت

) خاصة المواريث والهبات(انتقاالت رأس المال 
، 2001دليل إحصاءات مالية الحكومة لعامة (

؛ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 1134
ويتم معاملة هذه الضرائب على أنها ). 4400

 .ضرائب على خدمات الوحدة البائعة لألصل
االحتكار الضريبي أو (أرباح االحتكارات المالية  .ه 

تتألف هذه المجموعة الضريبية ): لدولةاحتكار ا
من أرباح االحتكارات المالية التي يتم تحويلها 
للحكومة؛ واالحتكارات المالية هي هيئات عامة 
أو هيئات عامة شبه مؤسسية أو منشآت فردية 
مملوآة للحكومة تم منحها احتكارًا قانونيًا إلنتاج 
أو توزيع نوع معين من سلعة أو خدمة بهدف 

ة العائدات وليس من أجل تعزيز مصالح زياد
وتكون . السياسة العامة االقتصادية أو االجتماعية

مثل هذه االحتكارات منخرطة بشكل نموذجي في 
إنتاج سلع أو خدمات قد يكون مفروضًا عليها 
ضرائب مكثفة في بلدان أخرى، على سبيل 
المثال، المشروبات الكحولية والتبغ وعود الثقاب 

. البترولية والملح وورق اللعب، الخوالمنتجات 
وتعد ممارسة القوى والصالحيات االحتكارية 
ببساطة طريقة بديلة تتخذها الحكومة لزيادة 
العائدات بدًال من اتخاذ إجراءات أآثر علنية 
بفرض ضرائب على اإلنتاج الخاص من هذه 

وفي مثل هذه الحاالت، يتم اعتبار . المنتجات
ات االحتكارية متضمنة أسعار بيع هذه المنتج

وبينما . ضرائب ضمنية على المنتجات المباعة
ومن حيث المبدأ ينبغي معاملة الزيادة في 
األرباح االحتكارية عن بعض األرباح المفترضة 

وحدها آضرائب إال أنه من الصعوبة " الطبيعية"
بمكان تقدير هذه القيمة آما أنه في واقع 
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ذ قيمة الضرائب الممارسة العملية ينبغي وأن تؤخ
بحيث تكون مساوية لقدر األرباح المحول فعليًا 

دليل إحصاءات (من االحتكارات المالية للحكومة 
؛ منظمة 1143، 2001مالية الحكومة لعام 

وعندما ). 5122التعاون االقتصادي والتنمية، 
يتم منح هيئة أو منشأة عامة صالحيات احتكارية 

اعية متأنية آجزء من سياسة اقتصادية أو اجتم
ومقصودة نظرًا للطبيعة الخاصة للسلعة أو 

على سبيل المثال؛ (الخدمة أو لتكنولوجيا اإلنتاج 
المرافق العامة أو مكاتب البريد أو االتصاالت 
السلكية والالسلكية أو خطوط السكك الحديدية، 

، ال ينبغي معاملتها على أنها )وما إلى ذلك
مة، تميل وآقاعدة عا. ضريبي/ احتكار مالي

االحتكار الضريبية أو احتكارات الدولة إلى أن 
تكون مقصورة على إنتاج السلع االستهالآية أو 

وحيث أن أرباح االحتكار الضريبي يتم . الوقود
حسابها للمنشأة أو الهيئة آكل فمن غير الممكن 
تقدير متوسط الضريبة لكل وحدة من السلعة أو 

لمنشأة أآثر من الخدمة المباعة عندما يكون لدى ا
سلعة أو خدمة واحدة آناتج أو خرج من دون 
وضع افتراض حول معدالت أو أسعار الضريبة 

وما لم يكن هناك سبب . على مختلف المنتجات
وجيه خالف ذلك، ينبغي افتراض أن المعدل 
نفسه للضريبة بحسب القيمة يتم تطبيقه على آافة 
ل المنتجات، ويتم التوصل لهذا المعدل من خال

نسبة القيمة اإلجمالية للضرائب الضمنية إلى 
قيمة المبيعات الكلية ناقصًا القيمة الكلية 

ومن الضروري إيجاد هذا . للضرائب الضمنية
المعدل للتمكن من حساب األسعار األساسية أو 

 .القاعدية للمنتجات المعنية
الضرائب الناشئة عن فرض البنك المرآزي  .و 

يتم توصيف : لسوقلمعدل فائدة أعلى من سعر ا
 إلى 122.7هذه الضرائب في الفقرات من 

لم تذآر هذه الضرائب في دليل . (126.7
 ).2001إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 
 الضرائب األخرى على اإلنتاج. 3
تتألف الضرائب األخرى على اإلنتاج من جميع  7-97

الضرائب عدا الضرائب على المنتجات التي 
وال . خولها في اإلنتاجتتكبدها المنشآت نتيجة لد

تشمل مثل الضرائب أي ضرائب على األرباح 
أو دخل أخر يتحصل عليها من قبل المنشأة تكون 
. مستحقة الدفع بصرف النظر عن ربحية اإلنتاج

وقد تكون هذه الضرائب مستحقة الدفع عن 
األراضي أو األصول أو الموجودات الثابتة أو 

 أو في نشاطات العمالة الموظفة في عملية اإلنتاج
وتشمل الضرائب األخرى . أو معامالت معينة
 :على اإلنتاج ما يلي

الضرائب من واقع آشوف المرتبات أو على اليد  .أ 
وتتألف هذه الضرائب من الضرائب : العاملة

المستحقة الدفع من قبل المنشآت أو الشرآات 
ويتم تقريرها إما آنسبة من األجور والرواتب 

وال . ابت لكل شخص يعملالمدفوعة أو آمبلغ ث
تشمل هذه الضرائب اشتراآات الضمان 

االجتماعي اإللزامية المدفوعة من قبل أرباب 
العمل أو أية ضرائب مدفوعة من قبل الموظفين 

دليل (أنفسهم من أصل أجورهم ورواتبهم 
؛ 112، 2001إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 ؛)3000منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
ضرائب المتكررة على األراضي أو المباني أو ال .ب 

وتتألف هذه الضرائب من : المنشآت األخرى
الضرائب المستحقة الدفع بانتظام، وعادة آل عام 
فيما يتعلق باستخدام أو ملكية أراضي أو مباني 
أو غير ذلك من التشييدات التي تستخدمها 
المؤسسات في اإلنتاج سواء آانت المؤسسات 

دليل إحصاءات (أجر هذه األصول تملك أو تست
؛ منظمة 1131، 2001مالية الحكومة لعام 

 ؛)4100التعاون االقتصادي والتنمية، 
: تراخيص األعمال التجارية والتراخيص المهنية .ج 

وتتألف هذه المجموعة الضريبية من الضرائب 
المدفوعة من قبل المنشآت أو المؤسسات من 

عين من أجل الحصول على ترخيص لتنفيذ نوع م
وتضم هذه الضرائب . األعمال التجارية أو المهن

تراخيص مثل رخص سيارات األجرة أو 
وفي ظروف معينة، ورغم ما . الكازينوهات

سبق، ال يتم التعامل مع رخص الستخدام مورد 
طبيعي على أنها ضريبة ولكن آبيع ألحد 

ويتم وصف هذه الظروف في الجزء . األصول
ومع ذلك، إذا .  عشرالخامس من الفصل السابع

ما قامت الحكومة بإجراء فحوصات للتأآد من 
مدى مالئمة أو سالمة المباني التجارية أو مقر 
األعمال بالمنشأة وللتحقق من موثوقية أو سالمة 
المعدات المستخدمة ومن الكفاءة المهنية 
للموظفين العاملين أو من نوعية أو مستوى السلع 

ن شروط منح مثل أو الخدمات المنتجة آشرط م
هذه التراخيص ال تكون المدفوعات حينئذ غير 
متبادلة أو بال مقابل بل ينبغي التعامل معها على 
أنها مدفوعات مقابل خدمات مقدمة، ما لم تكن 
المبالغ المحملة على التراخيص ليس لها عالقة 
تمامًا بتكاليف تنفيذ جميع الفحوصات المنفذة من 

ءات مالية الحكومة لعام دليل إحصا(قبل الحكومة 
؛ منظمة التعاون االقتصادي 11452، 2001

) ج (64.7أيضًا الفقرة أنظر (، )5210والتنمية، 
حول معاملة التراخيص التي تحصل عليها األسر 

 ؛)المعيشية لالستخدام الشخصي الخاص بهم
الضرائب على استخدام األصول الثابتة غيرها  .د 

المفروضة وتشمل هذه الضرائب : من األنشطة
دوريًا على استخدام المرآبات أو السفن أو 
الطائرات أو اآلالت أو المعدات األخرى 
المستخدمة من قبل المنشآت أو المؤسسات 
ألغراض اإلنتاج سواء آانت هذه األصول 

وغالبًا ما يتم توصيف هذه . مملوآة أو مستأجرة
الضرائب على أنها تراخيص وعادة ما تكون 

ثابتة ال تعتمد على المعدل عبارة عن مبالغ 
دليل إحصاءات مالية الحكومة (الفعلي لالستخدام 

؛ منظمة 5.5.3 و 11452-11451، 2001لعام 
 ؛)5200التعاون االقتصادي والتنمية، 



 نظام الحسابات القومية
 

248 

وتتألف هذه المجموعة الضريبية : رسوم الدمغة .ه 
من ضرائب الدمغة التي تندرج في فئات معينة 

ة بالفعل، على من المعامالت المحددة والمعروف
سبيل المثال، التمغات أو طوابع التمغات على 

وتعامل . المستندات القانونية أو على الشيكات
هذه الضرائب على أنها ضرائب على إنتاج 

ومع ذلك . األعمال التجارية أو الخدمات المالية
تعامل ضرائب التمغات على بيع منتجات معينة 

ى أنها مثل المشروبات الكحولية أو التبغ عل
دليل إحصاءات مالية (ضرائب على المنتجات 

؛ منظمة التعاون 1161، 2001الحكومة لعام 
 ؛)6200االقتصادي والتنمية، 

وتضم الضرائب : الضرائب على التلوث .و 
المفروضة على انبعاثات أو تفريغ الغازات أو 
السوائل الضارة أو غيرها من المواد الملوثة في 

ات التي تتم لجمع أو وال تشمل المدفوع. البيئة
التخلص من النفايات أو المواد الضارة من جانب 
السلطات أو الهيئات العامة، والتي تشكل 

دليل (استهالآا وسيطًا للمنشآت أو الشرآات 
؛ 11452، 2001إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 ؛)5200منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
تتألف هذه و: الضرائب على المعامالت الدولية .ز 

المجموعة الضريبية من الضرائب على السفر 
للخارج أو على التحويالت الخارجية أو ما شابه 

دليل (ذلك من معامالت مع غير المقيمين 
؛ 1156، 2001إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 ).5127منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
 
 اإلعانات . د
تي ليس لها اإلعانات هي المدفوعات الجارية ال 7-98

مقابل أي غير متبادلة التي تؤديها الوحدات 
الحكومية بما في ذلك الوحدات الحكومية غير 
المقيمة إلى المنشآت أو المؤسسات على أساس 
مستويات أنشطتها اإلنتاجية أو على أساس 
آميات أو قيم السلع أو الخدمات التي تنتجها أو 

وتكون هذه اإلعانات . تبيعها أو تستوردها
مستحقة القبض من جانب المنتجين أو 

وفي حالة المنتجين . المستوردين المقيمين
المقيمين، فربما يكونوا قاصدين التأثير على 
مستويات إنتاجهم أو على األسعار التي تباع بها 
مخرجاتهم أو على أجور أو مكافآت الوحدات 

ولإلعانات نفس . المؤسسية المشارآة في اإلنتاج
ثلها مثل الضرائب السلبية على األثر السلبي م

اإلنتاج من حيث أن أثرها على فائض التشغيل أو 
على فائض حساب المتاجرة أو مجمل الربح 
يكون على الجانب األخر من المقابل له بالنسبة 

 .للضرائب على اإلنتاج
 
ال تكون اإلعانات مستحقة الدفع للمستهلكين  7-99

ي تقوم النهائيين؛ وتعامل التحويالت الجارية الت
بها الحكومات بشكل مباشر تجاه األسر أو 
المنشآت المحلية بوصفها مستهلكة على أنها 

آما أن اإلعانات ال . منافع أو فوائد اجتماعية
تشمل المنح التي قد تؤديها الحكومات للمنشآت 

أو المؤسسات بعرض تمويل تكوين رأس مالهم 
أو لتعويضهم عن األضرار التي لحقت بأصولهم 

سمالية، وتعامل مثل هذه المنح على أنها الرأ
 .تحويالت أو انتقاالت رأسمالية

 
 اإلعانات على المنتجات. 1
اإلعانة أو الدعم على منتج هي إعانة مستحقة  7-100

الدفع لكل وحدة من وحدات سلعة أو خدمة ما؛ 
وقد تكون اإلعانة مبلغًا محددًا من المال لكل 

 أو قد وحدة من وحدات آمية السلعة أو الخدمة
يتم حسابها بحسب القيمة آنسبة مئوية محددة من 

آما أنه يمكن أيضًا حساب . السعر لكل وحدة
اإلعانة بوصفها الفرق بين سعر مستهدف محدد 
وبين سعر السوق المدفوع فعليًا من قبل 

وعادة ما تصبح اإلعانة على منتج . المشتري
مستحقة الدفع عندما يتم إنتاج سلعة أو خدمة ما 

 بيعا أو استيرادها، غير أنها آذلك قد تصبح أو
مستحقة الدفع في ظروف أخرى مثلما هو الحال 
عندما يتم نقل السلعة أو تأجيرها أو تسليمها أو 
استخدامها لالستهالك الشخصي أو لتكوين رأس 

 .المال الشخصي
 

 االستيرادإعانات 
من اإلعانات على السلع االستيراد تتألف إعانات  7-101

التي تصبح مستحقة الدفع عندما تعبر والخدمات 
السلع حدود اإلقليم االقتصادي أو عندما يتم تسليم 

وتشمل هذه . الخدمات لوحدات مؤسسية مقيمة
اإلعانات الضمنية الناجمة عن إدارة نظام أسعار 

آما أنها تشمل إلى جانب . صرف متعددة رسمية
ذلك الخسائر المتكبدة جراء أمر سياسي متعمد 

 المنظمات التجارية الحكومية والتي من جانب
تتمثل وظيفتها في شراء المنتجات من غير 

أنظر (المقيمين ثم بيعها بأسعار أقل للمقيمين 
أيضًا اإلعانات أو الدعم على الصادرات في 

 ).103.7الفقرة 
 
وآما في حالة الضرائب على المنتجات، فإن  7-102

اإلعانات أو الدعم على واردات السلع ال يشمل 
 إعانات أو دعم قد تصبح مستحقة الدفع على أي

تلك السلع بعد أن تكون قد عبرت الحدود 
وأصبحت في نطاق حيز التداول الحر داخل 

 .اإلقليم االقتصادي للبلد
 

 التصديرإعانات 
تتألف اإلعانات على الصادرات من جميع  7-103

اإلعانات أو أوجه الدعم على السلع والخدمات 
من قبل الحكومة عندما التي تصبح مستحقة الدفع 

تغادر السلع اإلقليم االقتصادي أو عندما يتم تسليم 
 :وتشمل ما يلي. الخدمات لوحدات غير مقيمة

اإلعانات المباشرة على الصادرات المستحقة  .أ 
الدفع مباشرة للمنتجين المقيمين عندما تغادر 
السلع اإلقليم االقتصادي أو عندما تسلم الخدمات 

 لوحدات غير مقيمة؛
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وتتألف هذه : خسائر الهيئات االتجار الحكومية .ب 
المجموعة من الخسائر المتكبدة آمسألة من 
سياسة حكومية متعمدة من قبل المنظمات أو 
الهيئات التجارية الحكومية والتي يتمثل دورها 
في شراء منتجات المنشآت أو المؤسسات المقيمة 

ويصبح . ثم بيعها بأسعار أقل لغير المقيمين
 بين أسعار الشراء وأسعار البيع هو الفارق

أنظر أيضَا (اإلعانة أو الدعم على الصادرات 
 ؛))ب (105.7الفقرة 

: اإلعانات الناشئة عن أسعار الصرف المتعددة .ج 
وتتألف هذه اإلعانات من اإلعانات الضمنية 
الناتجة عن عمل نظام ألسعار صرف متعددة 

 .رسمي
 

 التصديراالستبعاد من إعانات 
ل إعانات التصدير استرداد الذي يحدث ال تشم 7-104

في نطاق أو آردون الجمارك للضرائب على 
المنتجات المدفوعة مسبقًا على السلع أو الخدمات 

آما أنها . في حين آانت داخل اإلقليم االقتصادي
تستثني آذلك اإلعفاء من الضرائب أو التنازل 
عنها والتي آانت ستكون مستحقة السداد إذا ما 

ى بيع أو استخدام السلع داخل اإلقليم آان ينتو
وعادة ال تكون . االقتصادي بدًال من تصديرها

الضرائب العامة على المنتجات مثل ضرائب 
المبيعات أو المشتريات أو ضريبة القيمة 
المضافة أو ضرائب االستهالك أو غيرها من 
الضرائب على المنتجات ال تكون عادة مستحقة 

 .الدفع على الصادرات
 
 إلعانات األخرى على المنتجاتا

تتألف اإلعانات األخرى على المنتجات من  7-105
اإلعانات على السلع أو الخدمات المنتجة 

 أو لمؤسسات مقيمة أو من لمنشآتآمخرجات 
اإلعانات على الواردات، تلك التي تصبح 
مستحقة الدفع نتيجة إلنتاج أو بيع أو نقل أو 

ت، أو آنتيجة تأجير أو تسليم هذه السلع أو الخدما
الستخدامها لالستهالك الشخصي أو لتكوين رأس 

وفيما يلي أآثر أنواع تلك . المال الشخصي
 :اإلعانات شيوعًا

: اإلعانات على المنتجات المستخدمة محليًا .أ 
الدعم / وتتألف تلك اإلعانات من اإلعانات

المستحقة الدفع للمنشآت أو المؤسسات المقيمة 
تي يتم استخدامها أو فيما يتعلق بمخرجاتها ال

 استهالآها داخل اإلقليم االقتصادي؛
: خسائر المنظمات أو الهيئات الحكومية التجارية .ب 

وتتألف من الخسائر المتكبدة من قبل المنظمات 
أو الهيئات التجارية الحكومية والتي تتمثل 
مهمتها في شراء وبيع منتجات المنشآت أو 

المنظمات فعندما تتكبد تلك . المؤسسات المقيمة
أو الهيئات خسائر آأمر سياسي حكومي مقصود 
أو آسياسة اجتماعية من خالل البيع بأسعار أدنى 
من األسعار التي اشترت بها تلك السلع حينئذ 
ينبغي أن يعامل الفرق بين أسعار الشراء والبيع 

ويتم تقييم مدخالت السلع . على أنه إعانة أو دعم

أو المنظمات المحتجزة لدى مثل هذه الهيئات 
الحكومية والتي تدخل في قائمة الجرد للسلع أو 
الموجودات يتم تقييمها وتقديرها على أساس 
أسعار المشترين المدفوعة من قبل الهيئات أو 
المنظمات التجارية ويتم قيد اإلعانات بنفس 

 :تباع فيه هذه السلعالوقت التي 
اإلعانات للمؤسسات العامة وللكيانات شبه  .ج 

وتتألف هذه اإلعانات من التحويالت : ةالمؤسسي
المنتظمة المدفوعة للمؤسسات العامة والكيانات 
شبه المؤسسية التي ينتوى منها تعويضها عن 

) أي، فوائض التشغيل السالبة(الخسائر الثابتة 
والمتكبدة على أنشطتها اإلنتاجية نتيجة فرض 
أسعار أقل من تكاليف إنتاجها المتوسطة آأمر 

. قتصادي حكومي مدروس ومتعمدسياسي وا
ومن أجل حساب األسعار األساسية للمخرجات 
الخاصة بهذه المنشآت أو المؤسسات سيكون من 
الضروري عادة افتراض معدل موحد ضمني 
بحسب القيمة لإلعانة آنسبة مئوية من قيمة 

 .المبيعات باإلضافة إلى اإلعانة أو الدعم
بنك المرآزي الدعم الناتجة عن قبول ال/ اإلعانات .د 

وهذه : لمعدل لسعر الفائدة أقل من سعر السوق
 إلى 122.7اإلعانات موصوفة في الفقرات من 

لم يتم ذآر هذه اإلعانات في دليل . (126.7
 ).2001إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 
 اإلعانات األخرى على اإلنتاج. 2
 تتألف اإلعانات األخرى على اإلنتاج 106.7 7-106

ثناء تلك اإلعانات على من اإلعانات باست
المنتجات التي يجوز أن تحصل عليها المنشآت 
أو المؤسسات المقيمة آنتيجة النخراطها في 

 :وفيما يلي أمقلة على هذه اإلعانات. اإلنتاج
اإلعانات على واقع آشوف المرتبات أو قوة  .أ 

وتتألف من اإلعانات المستحقة الدفع على : العمل
راتب أو على قوة العمل القائمة الكلية لألجر أو ال

الكلية أو على توظيف أو عمالة أنماط معينة من 
األشخاص مثل األفراد ذوي االحتياجات الخاصة 
أو القصور البدني أو األفراد الذين ظلوا بدون 

آما قد يقصد من هذه . عمل لفترات طويلة
اإلعانات تغطية بعض أو آل تكاليف المخططات 

مة أو الممولة من قبل أو البرامج التدريبية المنظ
 .المنشآت أو المؤسسات

: اإلعانات أو الدعم المخصص للحد من التلوث .ب 
وتتألف من اإلعانات التي تهدف إلى تغطية 
بعض أو آل تكاليف المعالجات اإلضافية 
المبذولة للحد من أو للقضاء على تصريف 

 .وانبعاث الملوثات في البيئة
 
 دخول الملكية. هـ

 يةتعريف دخل الملك .1
يتراآم دخل الملكية عندما يقوم مالكو األصول  7-107

المالية والموارد الطبيعية بوضعها تحت تصرف 
ويسمى الدخل . باقي الوحدات المؤسسية

المستحق دفعه عن استخدام األصول أو 
الموجودات المالية دخل االستثمار في حين يطلق 
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على ذلك الدخل المستحق دفعه عن استخدام 
ودخل الملكية هو . ريع/ مورد طبيعي إيجار

 .مجموع دخل االستثمار واإليجار أو الريع
 
دخل االستثمار هو الدخل المستحق قبضه من  7-108

قبل مالك ألصل مالي في مقابل توفير األموال 
وعادة ما يتم . الالزمة لوحدة مؤسسية أخرى

النص على الشروط التي تحكم الدخل دفع دخل 
عندما يتم االستثمار في الصك المالي المنشأ 
وبشكل . تحويل األموال من الدائن للمدين

نموذجي تتم مثل هذه الترتيبات لفترة محدودة من 
وقد . الزمن فقط بعدها البد من استعادة األموال

تطول الفترة الزمنية لشهور عديدة أو لسنوات 
 .عديدة رغم أنه قد يتم تجديد هذه الترتيبات

 
 قبضه من اإليجار أو الريع هو الدخل المستحق 7-109

) المؤجر أو المالك(قبل مالك لمورد طبيعي 
تحت تصرف وحدة نظير وضع المورد الطبيعي 

الستخدام ) مستأجر أو نزيل(مؤسسية أخرى 
ويتم التعبير عن . المورد الطبيعي في اإلنتاج

الشروط واألحكام التي يصبح في إطارها مورد 
وعقد . طبيعي مستحق الدفع في عقد إيجار مورد

 مورد هو اتفاق يقوم بموجبه المالك إيجار
القانوني لمورد طبيعي والذي يعامله نظام 
الحسابات القومية على أن حياته ال نهائية يقوم 
بجعل هذا المورد متاحًا للمستأجر في مقابل دفع 
منتظم يتم قيده آدخل ملكية ويتم وصفه آإيجار 

ويجوز أن يفعل عقد إيجار المورد على . أو ريع
 طبيعي معترف به آأصل في نظام أي مورد

وبالنسبة للموارد من قبيل . الحسابات القومية
األراضي يفترض أنه في نهاية عقد إيجار 
المورد أنه يتم استعادة األرض للمالك القانوني 
بنفس الحالة التي آانت عليها عندما بدأ العمل 

وبالنسبة للموارد من قبيل األصول . بعقد اإليجار
 وعلى الرغم من أنه يحتمل أن –تحت التربة 

 فإنه ال يتم ال يتم –الموارد حياتها النهائية 
استعادتها أو إرجاعها بالكامل للمالك األصلي في 
نهاية عقد اإليجار نظرًا ألن الغرض من عقد 

التنقيب / اإليجار هو السماح باالستخراج

وعلى الرغم مما قد . والتصرف في المورد
 نتيجة ألي اآتشافات يعانيه المورد من نضوب

أو التجدد الطبيعي (جديدة أو إلعادة التقييمات 
، فإن حقيقة أن اإليجار أو )للموارد الطبيعية

الريع يبين بدون أي إنزال أو اقتطاع ألي 
 في نظام –استهالك للموارد الطبيعية يعني أن 

 المورد الطبيعي يتم التعامل –الحسابات القومية 
 أن عمره ال نهائي بقدر معه بفعالية على أساس
 .ما يتضمنه توليد الدخل

 
وغالبًا ما توصف المدفوعات المنتظمة التي  7-110

يؤديها المستأجرين للموارد الطبيعة مثل األصول 
على أنها عائدات ) طبقات األرض(تحت التربة 

ملكية، ولكن يتم معاملتها على أناه إيجار أو ريع 
اء على ويتم اإلبق. في نظام الحسابات القومية

في هذا الكتيب " الريع أو اإليجار"مصطلح 
ليشير إلى اإليجار أو الريع فيما يتعلق بالموارد 
الطبيعية، وتوصف المدفوعات في إطار عقود 

 ".اإليجارات"اإليجار التشغيلية ب 
 
تصنف دخول الملكية في نظام الحسابات القومية  7-111

 :وفق الطريقة التالية
 

 دخل االستثمار
 الفائدة
 خل الموزع للمنشآت أو المؤسساتالد

 األرباح الموزعة على المساهمين
 السحوبات من دخل الكيانات شبه المؤسسية

األرباح المعاد استثمارها في االستثمار األجنبي 
 المباشر

 الدخل األخر لالستثمار
عقود / دخل االستثمار العائدة لحاملي سندات

 التأمين
تحقاقات دخل االستثمار المستحق دفعه على اس

 معاش التقاعد
دخل االستثمار العائد للمساهمين في صناديق 

 االستثمار الجماعية
 اإليجار أو الريع

 يتم وصف آل بند من هذه البنود بمزيد من التفصيل أدناه
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  االستخدامات– دخل الملكية –حساب تخصيص الدخل األولي : 8.7جدول 
 االستخدامات

لعمليات وقيود ا
 الموازنة

المؤسسات 
 غير المالية

المؤسسات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر أو 
 العائالت

المؤسسات 
غير الهادفة 
للربح التي 

األسر تخدم 
 المعيشية

االقتصاد 
 الكلي

بقية 
 العالم

السلع 
 والخدمات

المجموع

          
تعويضات 
 الموظفين

      6  6 

الضرائب على 
 اإلنتاج

 والواردات

        0 

 0         اإلعانات 
 435  44 391 6 41 42 168 134 دخل الملكية
 230  13 217 6 14 35 106 56 الفائدة

دخل الشرآات 
 الموزع

47 15    62 17  79 

األرباح 
الموزعة على 
 المساهمين

39 15    54 13  67 

السحوبات من 
دخل الكيانات 
 شبه المؤسسية

8 0    8 4  12 

األرباح المعاد 
استثمارها في 

االستثمار 
 األجنبي المباشر

0 0    0 14  14 

إنفاقات دخل 
 االستثمار

 47    47 0  47 

دخل االستثمار 
العائد لحاملي 
 سندات التأمين

 25    25 0  25 

دخل االستثمار 
المستحق الدفع 
على استحقاقات 

المعاش 
 التقاعدي

 8    8 0  8 

تثمار دخل االس
العائد 

للمساهمين في 
صناديق 
االستثمار 
 الجماعية

 14    14 0  14 

 65   65 0 27 7 0 31 اإليجار أو الريع
رصيد الدخول 

األولية، 
/ اإلجمالي 

الدخل القومي، 
 إجمالي

254 27 198 381 1 4 864 1   864 1 

رصيد الدخل 
/ األولي، صافي 

الدخل القومي، 

97 15 171 358 1 1 642 1   642 1 
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 صافي
 
 ليشمل 2.7 توسعة لجدول 8.7يبين جدول  7-112

تفاصيل دخل الملكية المستحق دفع والمستحق 
 .قبضه

 
 الفائدة. 2
الفائدة هي أحد أشكال الدخل الذي يكون مستحق  7-113

القبض من قبل مالكي أنواع معينة من األصول 
 الودائع وسندات الدين والقروض: المالية، وهي

الحسابات األخرى المستحق قبضها عن ) وربما(
وضع األصل المالي تحت تصرف وحدة 

ويتم معاملة الدخل على ودائع . مؤسسية أخرى
 هي SDRومخصصات حقوق السحب الخاصة 

وتمثل األصول المالية . األخرى على أنها فائدة
التي ينشأ بموجبها فائدة جميعها حقوق للدائنين 

الدائنون األموال للمدينين ويقرض . لدى المدينين
والتي تؤدي إلى إنشاء صك مالي أو أآثر من 

ويعرف المبلغ الذي يدين المدين . المذآورة أعاله
ومع . به للدائن بأصل الدين أو بالمبلغ الرئيسي

مرور الوقت، يتراجع وينخفض المبلغ المستحق 
للدائن حيث يتم إرجاع الدين ويزداد من جهة 

ويشار إلى الرصيد .  الفائدةأخرى نظرًا لتراآم
في أي وقت بالمبلغ الرئيسي أو أصل الدين 

 ).الذي لم يسدد بعد(الباقي 
 
وقد تكون الفائدة مبلغًا من المال محدد سلفًا أو  7-114

نسبة مئوية ثابتة أو متغيرة من أصل الدين 
وإذا لم يتم سداد بعض أو آل الفائدة . المتبقي

معنية، فقد يتم المتراآمة للدائن خالل الفترة ال
إضافته إلى مبلغ أصل الدين المتبقي أو قد يشكل 
. التزامًا إضافيًا أو منفصل يتم تحميله على المدين

ومع ذلك، وقد ال تكون الفائدة بالضرورة مستحقة 
أو واجبة السداد حتى تاريخ الحق، وفي أوقات 
أخرى حتى يحين وقت سداد القرض أو غيره من 

 .الصكوك المالية
 
 يد على أساس االستحقاق الق
تقيد الفائدة على أساس مبدأ االستحقاق أي أنه يتم  7-115

قيد وتسجيل الفائدة مع تراآمها باستمرار مع 
مرور الوقت للدائن تبعًا لمبلغ أصل الدين 

والفائدة المتراآمة هي المبلغ المستحق . المتبقي
قبضه من قبل الدائن والمستحق دفعه من قبل 

فائدة المتراآمة ال تختلف فقط آما أن ال. المدين
عن مبلغ الفائدة المدفوع فعليًا خالل فترة محددة 

بل تختلف آذلك عن المبلغ المستحق سداده خالل 
ويتم سحب بعض الصكوك المالية . نفس الفترة

وفق الطريقة التي يكون فيها المدين ملزمًا بأداء 
مدفوعات فائدة منتظمة فترة تلو فترة مع تراآم 

ة، غير أنه وفي حاالت أخرى، ال يلزم الفائد
وعلى نحو ما تم شرحه . وجود مثل هذه الشروط

 من الفصل السابع عشر، هناك 4في الجزء 
العديد من األنواع المختلفة للصكوك المالية، آما 
أنه يجرى باستمرار وضع وخلق صكوك 

وبناءًا على ذلك، فإنه يمكن أن . وسندات جديدة
تلفة ومتنوعة آما أنها تسدد الفائدة بطرق مخ

ومع . ليست دومًا ما يتم وصفها عالنية بالفائدة
 NETذلك، فإن تدفقات دفعات األقساط الصافية 

SETTLEMENT في إطار عقد اتفاق سعر 
من المحتمل (صفقة متكافئة أو سعر في المستقبل 

ال يتم اعتبارها ") الفائدة"وصفه في العقد ب 
عامالت في دخل ملكية ولكن يتم قيدها آم

أنظر (المشتقات المالية في الحساب المالي 
 ).115.11 إلى 111.11الفقرات من 

 
الفائدة على الودائع و القروض و الحسابات التي برسم 

 القبض و الدفع
آما هو موضح في الفصل السادس، تشمل مبالغ  7-116

الفائدة على الودائع و القروض و الحسابات التي 
ؤسسات المالية،  من المبرسم القبض و الدفع

تشمل هامشًا يمثل دفعة ضمنية عن الخدمات 
المقدمة من قبل المؤسسات المالية من خالل تقديم 

ويلزم تقسيم الدفعات أو . القروض وقبول الودائع
المبالغ المستلمة الفعلية إلى ومن المؤسسات 

 – تلك التي توصف بالفائدة المصرفية –المالية 
ئدة ونفقات أو رسوم بحيث يمكن قيد وتسجيل الفا

. الخدمة في نظام الحسابات القومية بشكل منفصل
عالوة على ذلك، فإن مبالغ الفائدة بنظام 
الحسابات القومية المدفوعة من قبل المقترضين 
إلى المؤسسات المالية أقل من الفوائد المصرفية 
بقدر القيم المقدرة للنفقات برسم الدفع، في حين 

ام الحسابات القومية المستحق أن مبالغ الفائدة بنظ
قبضها من قبل المودعين أعلى من الفوائد 
المصرفية بقدر مبلغ نفقات الخدمة المستحق 

ويتم قيد قيم النفقات أو الرسوم آمبيعات . دفعها
خدمات في حسابات اإلنتاج الخاصة بالمؤسسات 

 .المالية وآاستخدامات في حسابات عمالئها
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  الموارد– دخل الملكية –حساب تخصيص الدخل األولي ): تابع (8.7جدول 
 الموارد

العمليات وقيود 
 الموازنة

المؤسسات 
 غير المالية

المؤسسات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر أو 
 العائالت

المؤسسات غير 
الهادفة للربح 

سر األالتي تخدم 
 المعيشية

االقتصاد 
 الكلي

بقية 
 العالم

السلع 
والخدما
 ت

المجمو
 ع

/ فائض التشغيل
فائض حساب 
المتاجرة، إجمالي

292 46 27 84 3 452   452 

الدخل المختلط، 
 إجمالي

   61  61   61 

/ فائض التشغيل
فائض حساب 
 المتاجرة، صافي

135 34 0 69 0 238   238 

ل المختلط، الدخ
 صافي

   53     53 

تعويضات أو 
 أجور الموظفين

   154 1  154 1 2  156 1 

الضرائب على 
اإلنتاج 
 والواردات

  235   235   235 

 44-   44-   44-   اإلعانات والدعم
 435  38 397 7 123 22 149 96 دخل الملكية
 230  21 209 7 49 14 106 33 الفائدة

دخل الشرآات 
 موزعال

10 25 7 20 0 62 17  79 

األرباح الموزعة 
 على المساهمين

10 25 5 13 0 53 14  67 

السحوبات من 
دخل الكيانات 
 شبه المؤسسية

  2 7  9 3  12 

األرباح المعاد 
استثمارها في 

االستثمار 
 األجنبي المباشر

4 7 0 3 0 14 0  14 

نفقات دخل 
 االستثمار

8 8 1 30 0 47 0  47 

االستثمار دخل 
العائد إلى حاملي 
 سندات التأمين

5 0 0 20 0 25 0  25 

دخل االستثمار 
المدفوع 

الستحقاقات 
 معاش التقاعد

   8  8 0  8 

دخل االستثمار 
العائد للمساهمين 

في صناديق 
االستثمار 
 الجماعية

3 8 1 2 0 14 0  14 
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 65   65 0 21 0 3 41 اإليجار أو الريع
 
في حال آانت فائدة مصرفية غير مدفوعة فالبد  7-117

أن يكون الحال هو أن آل من فائدة نظام 
الحسابات القومية ونفقات أو رسوم الخدمة غير 
مسددة؛ وبعبارة أخرى، يزيد مبلغ أصل الدين 
المتبقي بمقدار آل من مبلغ فائدة نظام الحسابات 

وم الخدمة غير القومية مضافًا إليه نفقات ورس
 .المسددة

 
 الفائدة على األوراق المالية برسم الدفع

ثمة صكوك وسندات مالية معينة على سبيل  7-118
المثال؛ الكمبياالت وسندات القرض بدون قسيمة 
هي تلك الصكوك والسندات المالية التي ال يكون 
فيها المدين ملزمًا بأداء أية مدفوعات للدائن حتى 

وفي الواقع، ال تصبح . يحين وقت سداد األصل
أي فائدة واجبة السداد وحتى نهائية عمر األصل 
وهي النقطة التي عندها تبرأ ذمة المدين من 
التزامه عن طريق دفعة واحدة تغطي آل من 
مبلغ األموال المقدمة في األصل من قبل الدائن 
فضًال عن الفائدة المتراآمة على مدى آامل عمر 

ت، يتم اشتقاق مبلغ وفي مثل هذه الحاال. األصل
الفائدة المستحق دفعها على مدى حياة الورقة 
المالية حيث أنها تمثل الفرق بين القيمة التي تم 
الحصول على الصك عندها وبين قيمة الصك 

 .عندما يحين وقت السداد
 

 مزيد من اإليضاح والتفصيل
يشمل الفصل السابع عشر في القسم الرابع  7-119

معامالت و التدفقات تفصيل آيفية ارتباط آل ال
األخرى باألدوات المالية المقيدة في الحسابات، 
في تشمل عموما على توصيات خاصة على 
آيفية حساب الفائدة على آل من األدوات المالية 

 ذات العالقة 
 

 الحقيقية اإلسمية و الفائدة 
عندما يخلص المدين ذمته من أصل الدين من  7-120

ها النقدية خالل أداءه لدفعات مساوية في قيمت
لألموال المقترضة إلى جانب الفائدة المتراآمة 
وفق المعدل المتفق عليه على مدى تواجد الدين 
يتم وصف مدفوعات الفائدة المرتبطة ب 

حيث أن تلك المدفوعات الخاصة ". االسمية"
 –للدائن عندما " الحقيقي"بالفائدة ال تمثل العائد 

 لألموال  تكون القوة الشرائية–ونتيجة للتضخم 
المستردة أقل من تلك الخاصة باألموال 

وفي حاالت التضخم المزمن، ترتفع . المقترضة
مدفوعات الفائدة االسمية التي يطلبها الدائنون 
بشكل نموذجي من أجل تعويضهم عن خسائر 
القوة الشرائية التي يتوقعون حدوثها عن استرداد 

 .أموالهم في نهاية المطاف
 
العملية، ال يتم تقسيم الفائدة في واقع الممارسة  7-121

المقيدة في حساب تخصيص الدخل األولي على 

هذا النحو؛ وعادة تكون الفائدة المسجلة أو المقيدة 
هي مبلغ الفائدة االسمية المستحق قبضها أو 

باإلضافة إلى أو بناقص نفقات أو رسوم (دفعها 
خدمات الوساطة المالية والتي ال يتم في شأنها أية 

ومع ذلك، فإن ). صريحة، عند االقتضاءنفقات 
المعلومات الالزمة لحساب الفائدة الحقيقية يتم 
توفيرها ضمن نظام الحسابات القومية آكل حيث 
أن خسائر الحيازة الفعلية والمتكبدة من قبل 

 .الدائنين يتم قيدها في حساب إعادة التقييم
الحالة الخاصة لمعدل الفائدة الموضوعة من قبل البنك 

 المرآزي
إن المسئولية الرئيسية للبنك المرآزي هي  7-122

صياغة وتنفيذ جزء من السياسة االقتصادية؛ 
ولذلك، في آثير من األحيان يتصرف بشكل 
مختلف عن غيره من المؤسسات المالية األخرى 
وبشكل عام قد منح الصالحية من الحكومة 

وفي الحاالت التي . لفرض وجهات نظره ورؤاه
بنك المرآزي صالحياته الخاصة يستخدم فيها ال

إللزام المشارآين في السوق على دفع حواالت 
مصرفية بدون الحصول على شيء مباشر في 
مقابل ذلك، حينئذ يكون من المناسب تسجيل وقيد 

وعلى . العائدات على أنها ضرائب ضمنية
العكس من ذلك، في حاالت قيام البنك المرآزي 

ياسية بعمل دفعات بشكل واضح ألغراض س
وليست تجارية ربما حينها نجادل بأنه يتم دفع 

وهناك ثالث حاالت . إعانات أو دعم ضمنيين
 :ينبغي وضعها في االعتبار

البنك المرآزي قادرًا على إمالء أسعار أقل من  .أ 
 .أسعار السوق بالنسبة لودائع االحتياطي

يدفع البنك المرآزي أعلى من أسعار السوق في  .ب 
الخارجية / ها القيمة الظاهريةالحالة التي تكون في
 .للعملة تحت الضغط

يتصرف البنك المرآزي باعتباره مصرف  .ج 
تنموي يقدم القروض بأسعار أدنى من معدالت 

 .السوق للصناعات ذات األولوية
 
في حال ما تكون أسعار الفائدة لدى البنك  7-123

المرآزي غير متوافقة مع أسعار فائدة المصارف 
د الفرق بين التدفقات التجارية حينئذ ينبغي قي

المحسوبة باستخدام السعر المرجعي والمعدل 
الفعلي المحدد من قبل البنك المرآزي ليس على 
أنه مخرج سوق وعلى وجه الخصوص خدمات 
الوساطة المالية المقاسة على نحو غير مباشر 

FISIM ولكن آضرائب وإعانات ضمنية على ،
 ويشابه هذا. النحو الموصوف مباشرة أدناه

اإلجراء ويتسق مع الممارسة المتبعة في معالجة 
الفرق بين سعر الصرف في السوق وسعر 
الصرف البديل المفروض من قبل البنك 

 .المرآزي آضريبة أو إعانة ضمنية
 

 الودائع تدنى أسعار السوق على احتياطي
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لنفترض أن البنك المرآزي ال يدفع سوى ثالثة  7-124
ي الودائع في المائة لمصرف تجاري على احتياط

يتم هذا القيد .  في المائة5عندما آان سعر السوق 
 :التالي في نظام الحسابات القومية

على الرغم من أن المصرف التجاري يحصل فعليًا  .أ 
، يتم القيد على أنه "فائدة"على ثالثة في المائة فقط آـ 

يحصل على خمسة في المائة آفائدة ويدفع اثنين في 
 لى اإلنتاج؛المائة للحكومة آضريبة ع

وتقيد الحكومة على أنها تحصل على اثنين في المائة  .ب 
من المصرف التجاري آفائدة على اإلنتاج وعلى أنها 
تسدد دفعة بتحويل جاري قدره اثنين في المائة إلى 

هذان التدفقان نظريان على حد (البنك المرآزي 
 ؛ و)سواء

يدفع البنك المرآزي فعليًا ثالثة في المائة للمصرف  .ج 
لتجاري ولكنها تقيد على أنه يدفع خمسة في المائة ا

للمصرف التجاري ويحصل على اثنين في المائة من 
 .الحكومة في شكل تحويل جاري

ال توجد معامالت بالحساب المالي معنية بإعادة التوجيه 
 .السابق

  معدالت تضخم السوق لدعم العملة
هب أن البنك المرآزي يدفع سبعة في المائة  7-125

جاري لمدة محدودة عندما تكون العملة لمصرف ت
تحت ضغط في وقت ما عندما آان سعر السوق 

يتم القيد التالي في نظام . خمسة في المائة
 :الحسابات القومية

رغم أن المصرف التجاري حصل فعليًا على سبعة  .أ 
، يتم القيد على أنه حصل على "فائدة"في المائة آــ 

على اثنين في خمسة في المائة آفائدة وحصل أيضًا 
 المائة أخرى من الحكومة آإعانة أو دعم على اإلنتاج؛

تقيد الحكومة على أنها تدفع اثنين في المائة للمصرف  .ب 
التجاري آإعانة أو دعم على اإلنتاج وعلى أنها 
تحصل على تحويل جاري قدره اثنين في المائة من 

 ؛ و)آال هذين التدفقين نظريين(البنك المرآزي 
المرآزي فعليًا سبعة في المائة للمصرف يدفع البنك  .ج 

التجاري ولكنه يقيد على أنه يدفع خمسة في المائة 
للمصرف التجاري ويدفع اثنين في المائة للحكومة في 

 .شكل تحويل جاري
ال توجد معامالت بالحساب المالي معنية بإعادة التوجيه 

 .السابق
 

 تدنى أسعار السوق للصناعات ذات األولوية
ن البنك المرآزي يفرض أو يحمل لنفترض أ 7-126

ثالثة في المائة فقط على صناعة ذات أولوية 
يجرى . عندما آان سعر السوق خمسة في المائة
 :القيد التالي في نظام الحسابات القومية

رغم أن الصناعة ذات األولوية تدفع فعليًا ثالثة  .أ 
، يتم قيدها على أنها "فائدة"في المائة فقط آـ 
مائة آفائدة ولكن تحصل على تدفع خمسة في ال

اثنين في المائة من الحكومة آإعانة أو دعم على 
 اإلنتاج؛

تقيد الحكومة على أنها تدفع اثنين في المائة  .ب 
للصناعة ذات األولوية آإعانة أو دعم على 
اإلنتاج وعلى أنها تحصل على تحويل جاري 

آال  (قدره اثنين في المائة من البنك المرآزي
 ؛ و)ينالتدفقين نظري

يحصل البنك المرآزي فعليًا على ثالثة في المائة  .ج 
 ذات األولوية ولكن يتم قيده على أنه الصناعةمن 

يحصل على خمسة في المائة من الصناعة ذات 
األولوية ويدفع اثنين في المائة للحكومة في شكل 

 .تحويل جاري
ال توجد معامالت في الحساب المالي معنية بإعادة التوجيه 

 . السابق
 
 دخل الشرآات الموزع. 3

 األرباح الموزعة
تحصل الشرآات على األموال عن طريق  7-127

إصدار أسهم بقيمة رؤوس األموال الشرآة والتي 
تعطي الحق لحامليها في نسبة من آل من 
األرباح الموزعة ومن القيمة المتبقية أو الباقية 
ألصول وموجودات الشرآة في حال تصفيتها؛ 

 .الك الجماعيين لشرآةوالمساهمين هم الم
 
األرباح الموزعة على المساهمين هي شكل من  7-128

أشكال دخل االستثمار الذي يحق لحملة األسهم 
المشارآة فيه آنتيجة لوضع األموال تحت 
تصرف الشرآات؛ ويعد زيادة رأس مال 
الحصص العادية من خالل إصدار أسهم أحد 
البدائل عن االقتراض آوسيلة من وسائل زيادة 

ورغم ذلك، وعلى عكس رأس المال . موالاأل
المخصص لإلقراض، ال ينشئ رأس مال 
الحصص العادية التزام محددًا أو مقيدًا لشروط 
أو أحكام نقدية آما أنها ال تعطي الحق لحاملي 
 .األسهم في شرآة ما في دخل ثابت أو محدد سلفًا

 
وتمامًا مثلما هو مفهوم أن الشرآات في نظام  7-129

مية تغطي مجموعة من الوحدات الحسابات القو
المؤسسية التي تعمل في اإلنتاج والتي يمكن 
وصفها بمسميات مختلفة مثل الشرآات أو 
المؤسسات الخاصة أو العامة أو المنشآت 
الخاصة أو العامة أو الشراآات التعاونية أو ذات 
المسئولية المحدودة، على نحو ذلك البد وأن تفهم 

ا تغطي آافة توزيعات األرباح الموزعة على أنه
األرباح من قبل الشرآات لحاملي أسهمها أو 

وقد تأخذ األرباح . لمالكيها، أيًا آان اسم آل منها
الموزعة على المساهمين في بعض األحيان شكل 
إصدار األسهم مع أن ذلك يستثنى منه إصدارات 
األسهم المجانية التي تمثل ببساطة إعادة تصنيف 

واالحتياطات واألرباح غير بين األموال الخاصة 
 .الموزعة

 
 وقت القيد 

على الرغم من أن األرباح الموزعة على األسهم  7-130
تمثل جزء من الدخل الذي تم إدراره وتوليده 
على مدى فترة طويلة غالبًا ما تكون ست شهور 
أو أثني عشر شهرًا إال أن األرباح الموزعة ال 
بدأ يتم قيدها في نظام الحسابات القومية وفق م

صارم لالستحقاق، حيث أنه ولفترة قصيرة بعدما 
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يتم اإلعالن عن ربح موزع ولكن قبلما يصبح 
مستحق الدفع يجوز أن يتم بيع األسهم، حيث 

السهم بدون حق الربح الموزع في "يعني 
أن الربح الموزع ال يزال مستحق " المستقبل

الدفع للمالك عندما تم اإلعالن عن الربح وليس 
وبالتالي، فإن . د تاريخ استحقاق الدفعللمالك عن

سهم بدون حق الربح في "السهم المباع آــ 
تكون قيمته أقل السهم المباع بدون هذا " المستقبل
ووقت تسجيل وقيد األرباح الموزعة في . التقييد

نظام الحسابات القومية هو النقطة التي يبدأ سعر 
السهم عندها يعلن على أساس الربح الموزع 

 حق الربح في المستقبل بدًال من االعتماد بدون
 .على سعر يشمل الربح الموزع

 
-Superاألرباح الموزعة على األسهم العالية القيمة 

Dividends 
على الرغم من أن األرباح الموزعة تدفع نظريًا  7-131

 أو فائض حساب التشغيلمن أصل فائض 
المتاجرة الجاري للفترة الحالية إال أنه غالبًا ما 

 مدفوعات األرباح الموزعة وتجعل دفعها يسرت
سلسًا حيث أنها في آثير من األحيان ما تدفعها 
بحيث تكون أقرب ما تكون إلى فائض التشغيل 
غير أنه في بعض األحيان تدفعها بحيث تكون 
أعلى من قيمتها بقليل خاصة عندما يكون فائض 

وألسباب عملية، لم . التشغيل نفسه منخفض جدًا
ي محاوالت في نظام الحسابات تكن هناك أ

القومية لمحاذاة توزيعات األرباح مع األرباح إال 
ويحدث هذا االستثناء عندما . في حالة واحدة

تكون األرباح الموزعة آبيرة بشكل غير متناسب 
بالنسبة للمستوى األخير من األرباح الموزعة 

ومن أجل تحديد ما إذا . على األسهم واألرباح
لموزعة آبيرة بشكل غير متناسب آانت األرباح ا

من عدمه فمن المفيد إدخال مفهوم الدخل القابل 
ويكون الدخل القابل للتوزيع الخاص . للتوزيع

بمؤسسة ما مساويًا لدخل المشروع مضافًا إليه 
آافة التحويالت الجارية المستحقة القبض ناقصًا 
آافة التحويالت الجارية المستحق دفعها وناقصًا 

للتغيير في استحقاقات معاش التقاعد التسوية 
. المرتبطة بنظام معاش التقاعد في هذه المؤسسة

ومن هذا المنطلق، من الممكن أن ننظر إلى نسبة 
األرباح الموزعة إلى الدخل القابل للتوزيع على 
مدى السنين القليلة األخيرة وآذا تقييم مدى 
معقولية أو وجاهة أن المستوى الحالي لألرباح 

زعة المعلن عنها متمشية مع الممارسة فيما المو
سبق وقبول درجة ما من السالسة من سنة 

وإذا تجاوز مستوى األرباح الموزعة . ألخرى
المعلن عنها إلى حد آبير هذا المستوى ينبغي أن 
تعامل الزيادة على أنها معاملة مالية وتحديدًا 

 .سحب حقوق ملكية المالك من الشرآة
 
لة على جميع الشرآات سواء تنطبق هذه المعام 7-132

آانت متحدة أو شبه متحدة سواء آانت خاضعة 
وهناك مزيد من . لحكم خاص أو أجنبي أو محلي

النقاش حول حالة الشرآات المسيطر عليها من 
 .22قبل العامة في الفصل الثاني 

 السحب من دخل أشباه الشرآات
تتألف سحوبات الدخل من آيان شبه مؤسسي من  7-133

ن الدخل القابل للتوزيع الذي يقوم هذا الجزء م
ويكون . المالك بسحبه من الكيان شبه المؤسسي

الدخل الذي يقوم مالكو الكيانات شبه المؤسسية 
بسحبه من الكيانات شبه المؤسسية مماثًال للدخل 
المسحوب من الشرآات أو المؤسسات عن 
. طريق دفع األرباح الموزعة لحاملي أسهمها

تم معاملة هذا الدخل على أنه وبناءًا على ذلك، ي
دخل ملكية متراآم لمالك الكيانات شبه 

ويلزم أن يتم تحديد سحب الدخل من . المؤسسية
قبل مالك الكيانات شبه المؤسسية من أجل 
التمكن من إنشاء مجموعة آاملة من الحسابات 
للكيان ويتم التعامل معه على أنه وحدة مؤسسية 

 .لمالكهامنفصلة عن نظيرتها المملوآة 
 ال تشمل سحوبات الدخل من آيان شبه 134.7 7-134

مؤسسي سحوبات األموال التي يتم تحقيقها من 
خالل بيع أو التصرف في أصول الكيان شبه 
المؤسسي؛ على سبيل المثال، بيع المخزونات أو 
األصول أو الموجودات الثابتة أو األراضي أو 

ويمكن أن يتم . غيرها من األصول غير المنَتجة
يد مثل هذه المبيعات آتصرفات في حساب ق

رأس المال للكيان أو الشرآة شبه المؤسسية، آما 
يمكن تسجيل تحويل األموال الناتجة على أنها 
سحب من حقوق ملكية أو أسهم الشرآات شبه 
المؤسسية في الحساب المالي للشرآة شبه 
/ المؤسسية وآقيد مستحق القبض من قبل مالكها

 مماثلة، تعامل األموال وبطريقة. مالكيها
المسحوبة عن طريق تصفية آميات آبيرة من 
المدخرات المتراآمة المحتجزة أو غيرها من 
االحتياطات الخاصة بالكيان شبه المؤسسي بما 
في ذلك تلك المدخرات واالحتياطات التي تكونت 
من أصل تدبيرات احتياط استهالك رأس المال 

 من حقوق  تعامل على أنها سحوبات–الثابت 
ويتوافق هذا الوضع . الملكية أو األسهم العادية

مع معاملة األرباح الموزعة على األسهم العالية 
القيمة أو العائد والمستحقة الدفع من قبل 

 .الشرآات المدرجة الموصوفة أعاله مباشرة
 
وعلى العكس مما سبق، ينبغي أن تعامل أي  7-135

ة شرآة شبه مؤسسي) مالك(أموال يوفرها مالك 
بغرض حيازة أصول أو للحد من التزاماتها على 
أنها إضافات إلى حقوق ملكيتها أو أسهمها 

وتمامًا آما أنه ال يمكن أن يكون هناك . العادية
توزيع سلبي من الدخل القابل للتوزيع للمؤسسات 
في شكل أرباح موزعة سلبية، فمن غير الممكن 
الحصول على توزيع سلبي من الدخل القابل 

زيع الخاص بالشرآات أو الكيانات شبه للتو
ومع ذلك، إذا . المؤسسية في شكل سحوبات سلبية

آانت الشرآة شبه المؤسسية مملوآة من قبل 
الحكومة وإذا آانت تدير عجز تشغيلي مستمر 
آأمر ذات عالقة بسياسة اقتصادية واجتماعية 
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حكومية متعمدة حينئذ فإن أي تحويالت منتظمة 
سسية تتم من جانب الحكومة ألموال تجاه المؤ

لتغطية خسائرها ينبغي وأن يتم معاملتها على 
دعم آما تم شرحه في الفقرة / إنها إعانات

 .أعاله) ج (105.7
 

 عائدات االستثمار األجنبي المباشر المعاد استثمارها
 في الفصل السادس والعشرين، إيضاحهآما تم  7-136

فإن مؤسسة استثمار أجنبي مباشر هي مؤسسية 
 شرآة متحدة أو فردية وضع فيها مستثمر أو

وقد تكون مؤسسة . أجنبي استثمار أجنبي مباشر
 االستثمار األجنبي المباشر إما؛

لمؤسسة أو شرآة متحدة ) فردي أو غير مدمج(فرع  . أ
وتعامل هذه الحالة على أنها : أو فردية غير مقيمة
 شرآة شبه مؤسسية؛ أو

نبي واحد مؤسسة يملك فيها على األقل مستثمر أج . ب
أسهمًا ) والتي قد تكون أو ال تكون مؤسسة أخرى(

 .آافية ليكون له صوتًا فعاًال في إدارتها
 
يمكن أن تتم التوزيعات الفعلية من أصل الدخل  7-137

القابل للتوزيع الخاص بشرآات االستثمار 
األجنبي المباشر في شكل أرباح موزعة على 
األسهم أو سحوبات للدخل من الشرآات شبه 

وتسجل المدفوعات التي تتم وفق هذه . ؤسسيةالم
الطرق للمستثمرين األجانب المباشرين في نظام 
الحسابات القومية وفي ميزان المدفوعات 

ومع ذلك، . آتدفقات دولية لدخل االستثمار
يقتضي آال النظامين آذلك أن يتم معاملة األرباح 
المحتجزة لشرآة االستثمار األجنبي المباشر آما 

 تم توزيعها وتحويلها إلى للمستثمرين لو أنه
األجانب المباشرين بما يتناسب مع ملكياتهم في 
حقوق ملكية الشرآة ثم إعادة استثمارها من 
جانبهم عن طريق اإلضافات إلى حقوق الملكية 

ويصنف التحويل المالي . في الحساب المالي
المحتسب أو الصوري لهذه األرباح المحتجزة 

 القومية على أنه شكل من في نظام الحسابات
أشكال الدخل الموزع المنفصل عن، والمضاف 
إلى، أي مدفوعات فعلية لألرباح الموزعة على 
األسهم أو لسحوبات للدخل من الشرآات شبه 

 .المؤسسية
 
ويمكن المنطق العقالني وراء هذه المعاملة في  7-138

أنه وحيث أن شرآة االستثمار األجنبي المباشر 
 خاضعة لحكم، أو –تعريف  وبحكم ال–تكون 

أجنبي مباشر، فإن ) مستثمرين(تأثير، مستثمر 
قرار احتجاز بعض من أرباحها الموزعة داخل 
الشرآة البد وأن يمثل قرارًا استثماريًا متعمدًا 

المستثمرين / ومدروسًا من جانب المستثمر
وفي واقع الممارسة العملية، . األجانب المباشرين

من شرآات االستثمار فإن األغلبية العظمى 
المباشر هي فروع لمؤسسات أجنبية أو الفروع 
الفردية للشرآات األجنبية، والتي يسيطر عليها 

 .تمامًا من قبل شرآاتها األم أو من قبل مالكيها
 

تكون األرباح المحتجزة لمؤسسة أو لشرآة شبه  7-139
مؤسسية متساوية للدخل القابل للتوزيع ناقصَا 

األسهم المستحق دفعها أو األرباح الموزعة على 
سحوبات الدخل من المؤسسة أو الشرآة شبه 
المؤسسية على التوالي؛ وإذا آانت شرآة 
االستثمار األجنبي المباشر مملوآة بالكامل من 

على سبيل (قبل مستثمر أجنبي مباشر وحيد 
، فإن )المثال، فرع من فروع مؤسسة أجنبية
 قد تم مجمل األرباح المحتجزة يتم اعتبار أنه

تحويلها لهذا المستثمر ثم أعيد استثمارها، وفي 
. مثل هذه الحالة يكون ادخار الشرآة صفرًا

وعندما يملك مستثمر أجنبي مباشر جزءًا فقط 
من حقوق ملكية شرآة االستثمار المباشر يكون 
المبلغ الذي يعتبر أنه قد تم تحويله إلى، وتم إعادة 

 يكون –ي استثمار من قبل، المستثمر األجنب
 .متناسبًا مع الحصة المملوآة من حقوق الملكية

 
 األرباح المحتجزة للشرآات المحلية

ثمة اقتراح قد أدلي به لتوسيع معاملة توزيع  7-140
األرباح المحتجزة لتشمل مالكي الشرآات 
األخرى وعلى وجه الخصوص الشرآات العامة؛ 
ويشكل تقصي هذا االقتراح والتحقيق فيه جزء 

 .مال البحثمن جدول أع
 
 نفقات دخل االستثمار . 4

  وثائق التأمين/بوالص لحاملي الذي يعزىدخل االستثمار 
ينبغي تقسيم دخل االستثمار العائد لحاملي  7-141

بوالص التأمين ضد المخاطر وبوالص التأمين 
 .على الحياة

 
بالنسبة لبوالص تأمين األضرار، يكون على  7-142

صة التأمين شرآة التأمين التزامًا تجاه حامل بولي
بقدر مبلغ قسط التأمين الذي يتم إيداعه مع 
الشرآة ولكنه لم يستحق بعد وآذلك بقيمة أية 
مستحقات أو مطالبات واجبة الدفع ولكنها لم تدفع 
بعد فضًال عما لديها من احتياطي للمطالبات التي 
لم يتم اإلبالغ عنها بعد أو التي تم اإلخطار بها 

وبأخذ هذا االلتزام في . ولكن لم يتم تسويتها بعد
االعتبار، تمسك أو تحتفظ شرآة التأمين 

ويعامل دخل االستثمار فيما . باحتياطيات فنية
يتصل بهذه االحتياطيات على أنها دخل قابل 
للتوزيع لحاملي بوالص التأمين، ومن ثم يتم 
توزيعه على حاملي بوالص التأمين في حساب 

ية إلى تخصيص الدخل األولي ويتم دفعه ثان
شرآة التأمين آملحق أو تكملة لقسط التأمين في 

وتكون . حساب توزيع الدخل الثانوي
االحتياطيات المعنية هي تلك االحتياطيات التي 
تنشأ عندما تدرك وتعترف الشرآة بالتزام مقابل 

 .تجاه حاملي بوالص التأمين
 
أما بالنسبة لوحدة مؤسسية تعنى بتشغيل نظام  7-143

سوم، فقد يكون هناك أيضًا ضمان موحد ضد الر
دخل استثمار مكتسب على احتياطيات النظام أو 
البرنامج وينبغي أيضًا أن يتم إظهار هذه الدخل 
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على أنه يجرى توزيعه على الوحدات التي تقوم 
والتي ربما ال تكون هي نفسها (بدفع الرسوم 

الوحدات التي تعد نفسها لالستفادة من 
 رسوم إضافية أو ، ويعامل على أنه)الضمانات

 .مكملة في حساب التوزيع الثانوي للدخل
 
بالنسبة لبوالص التأمين على الحياة والسنويات،  7-144

يكون على عاتق شرآات التأمين التزامات تجاه 
حاملي بوالص التأمين والسنويات مساوية للقيمة 

وبالنظر إلى هذه . الحالية للمطالبات المتوقعة
التأمين أمواًال االلتزامات، يكون لدى شرآات 

تعود إلى حاملي بوالص التأمين مكونة من 
العالوات أو اإلعانات التي يعلن عنها بالنسبة 
لبوالص التأمين ذات التي تشمل المشارآة في 
األرباح فضًال عن تدبيرات لكل من حاملي 

) من يتلقى السنويات(بوالص التأمين والسناهي 
لية فيما يتعلق بمدفوعات العالوات المستقب

ويتم  . وغيرها من المطالبات أو المستحقات
استثمار هذه األموال في مجموعة من األصول 
المالية وربما في بعض األصول غير المالية مثل 

وتحصل شرآات التأمين . العقارات واألراضي
على دخل استثمار من األصول المالية 
واألراضي، آما تتحصل على فوائض تشغيل 

ستئجار المباني السكنية أو صافية من تأجير أو ا
وباإلضافة إلى ذلك، تحقق . غيرها من المباني

شرآات التأمين أرباح أو خسائر حيازة على 
وينبغي قيد العالوات . األصول المالية المحتجزة

والمكافآت المعلن عنها لحاملي بوالص التأمين 
على الحياة على أنها دخل استثمار مستحق قبضه 

حاملي بوالص ( التأمين من قبل حاملي بوالص
، ويتم )التأمين المقيمين وربما غير المقيمين

معاملتها على أنها مكمالت آو إضافات لقسط 
التأمين يدفعها حاملو بوالص التأمين لشرآات 

وآيفما هو الحال مع الفائدة واألرباح . التأمين
الموزعة على األسهم، قد ال يكون مصدر دخل 

و دخل االستثمار االستثمار المستحق دفعه ه
نفسه، ولكن من أجل نظام الحسابات القومية، فإن 
المعيار الحاسم وراء تسجيل هذا الدخل على أنه 
دخل استثمار يخص المتلقي الذي يعتبر هذه 
المدفوعات آما لو آانت مكافآت عن وضعه 

 .لألصول المالية تحت تصرف شرآة التأمين
 
لي بوالص يتم قيد دخل االستثمار العائد إلى حام 7-145

التأمين على الحياة على أنه مستحق الدفع من قبل 
شرآة التأمين ومستحق القبض من قبل األسر 
المعيشية في حساب تخصيص الدخل األولي؛ 
ويحمل هذا المبلغ تلقائيًا إلى االدخار من دون 
الحاجة إلى قيد تعديل آما هو الحال مع التغيرات 

مل دخل ويعا. في استحقاقات المعاش التقاعدي
االستثمار على أنه مكمالت أو إضافات لقسط 
التأمين ومن ثم يشكل جزءًا من صافي أقساط 
التأمين، ناقصًا المطالبات، ويقيد في الحساب 
المالي مستحق الدفع من قبل األسر المعيشية 
ومستحق القبض من قبل شرآات التأمين بوصفه 

تغيرات في استحقاقات التأمين على الحياة 
 .ياتوالسنو

 
خالفًا لحالة تأمين األضرار أو المعاشات  7-146

التقاعدية؛ يحمل المبلغ إلى االدخار ومن ثم يتم 
قيده آمعاملة مالية وعلى وجه التحديد آزيادة 
على التزامات شرآات التأمين على الحياة 
باإلضافة إلى أقساط التأمين الجديدة ناقصًا رسوم 
الخدمة المعوض عنها من قبل المطالبات 

 .لمستحق دفعهاا
 

دخل االستثمار برسم الدفع على استحقاقات المعاش 
 التقاعدي

 من الفصل السابع 2 الجزءآما هو موضح في  7-147
عشر؛ تنشأ استحقاقات المعاش التقاعدي من 
واحد من نوعين مختلفين من نظم أو برامج 
المعاشات التقاعدية، وهما نظام االشتراآات 

وصفها بنظم أو في بعض األحيان، يتم (المحددة 
 money purchaseبرامج شراء المال 

schemesونظام المنافع المحددة ،. 
 
نظام المساهمات المحددة هو نظام يتم فيه  7-148

 من قبل أصحاب المدفوعةاستثمار االشتراآات 
العمل والموظفين نيابة عن الموظفين آمتقاعدين 

وال يكون هناك مصدرًا أخر . في المستقبل
 التقاعدية آما أنه ليس هناك لتمويل المعاشات

استخدام أو انتفاع أخر من هذه األموال أو 
ويكون دخل االستثمار المستحق دفعه . الصناديق

على استحقاقات االشتراآات الموحدة مساويًا 
لدخل االستثمار على األموال مضافًا إليها أي 
صافي فائض تشغيل أو فائض حساب متاجرة 

ضي أو المباني يكتسب من خالل تأجير األرا
 .المملوآة للصندوق

 
نظام المنافع المحددة هو نظام تعرف فيه المنافع  7-149

المستحقة الدفع وفق صيغة أو معادلة ما؛ وغالبًا 
ما تأخذ هذه الصيغة شكل الصلة بالمرتب األخير 

وبالتالي فإن المصطلح البديل هو نظم المرتبات (
 ، أو بمتوسط المرتب على مدى فترة ما)األخيرة
ويمكن التعبير عن الصيغة بأشكال عدة . محددة

بما في ذلك على سبيل المثال، االختالف أو 
التغير على نظام اشتراآات محددة مثل النمو في 

 .أرباح الصناديق أو أدنى نسبة نمو
 
ونظرًا ألن المنافع يتم حسابها وفقًا لصيغة معينة،  7-150

فمن الممكن تحديد مستوى االستحقاقات الالزم 
أي نقطة من الزمن من أجل الوفاء عند 

بااللتزامات المستقبلية؛ وتكون قيمة االستحقاقات 
 القيمة الحالية لجميع المدفوعات المستقبلية هي

ويتم حسابها باستخدام االفتراضات اإلآتوارية 
حول أطوال األعمار وباستخدام افتراضات 

وتزداد . اقتصادية حول معدل الفائدة أو الخصم
لية لالستحقاقات الموجودة عند بداية القيم الحا

العام ألن التاريخ الذي تصبح إبانه االستحقاقات 
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وال . مستحقة الدفع قد أصبح أقرب بعام واحد
تتأثر قيمة الزيادة بما إذا آان نظام المعاشات 
التقاعدية فعليًا لديه أموال آافية للوفاء لكافة 
 االلتزامات أو بنوع الزيادة في األموال، على

سبيل المثال سواء آانت هذه الزيادة دخل 
 .استثمار أو أرباح حيازة

 
دخل االستثمار الذي يعزى لحاملي أسهم صناديق 

 االستثمار
يبين دخل االستثمار العائد لحاملي األسهم أو  7-151

بما في ذلك ( في صناديق االستثمار الوحدات
 mutual fundsصناديق االستثمار التعاونية 

من خالل ) برأس مال متغيروصناديق التوظيف 
بندين أو عنصرين منفصلين؛ وأول هذين البندين 
هو األرباح الموزعة على األسهم التي يتم 
توزيعها على حاملي األسهم بصناديق االستثمار، 
أما ثانيها هو األرباح المحتجزة العائدة لحاملي 

 .األسهم بصناديق االستثمار
 
 بنفس يقيد مكون الربح الموزع على األسهم 7-152

الطريقة تمامًا التي تتبع مع األرباح الموزعة 
على األسهم في الشرآات أو المؤسسات الفردية، 

 أعاله؛ ويقيد مكون الموصوفوعلى النحو 
األرباح المحتجزة باستخدام نفس المبادئ المماثلة 
لتلك الموصوفة فيما يتعلق بشرآات االستثمار 

تثناء أي األجنبي المباشر بيد أنه يتم حسابه باس
أرباح معاد استثمارها في االستثمار األجنبي 

وهذا يعني أن األرباح المحتجزة . المباشر
أي ترك (المتبقية يتم توزيعها على حاملي األسهم 

، ثم يعاد ضخها )صندوق االستثمار بدون ادخار
في الصندوق من قبل حملة األسهم من خالل 

 .معاملة يتم قيدها في الحساب المالي
 
 لريوعا. 5

 التمييز بين الريوع و اإليجارات
يعد التمييز بين الريوع واإليجارات المستحق  7-153

قبضها والمستحق دفعها بموجب عقود 
اإليجارات التشغيلية أمرًا أساسيًا بالنسبة لنظام 
الحسابات القومية حيث أن الريوع شكل من 
أشكال دخل الملكية بينما يتم معاملة اإليجارات 

. ت أو مشتريات خدماتعلى أنها مبيعا
واإليجارات هي مدفوعات تؤدى بمقتضى عقد 
إيجار تشغيلي بهدف استخدام أصل ثابت بخص 
وحدة أخرى حيث يكون للمالك نشاطًا إنتاجيًا 
يحتفظ فيه باألصول الثابتة ويتم استبدالها حسب 

أما . االقتضاء وتتاح عند الطلب للمستأجرين
إيجار مورد الريع فهو دفعة تؤدى بمقتضى عقد 

وال يختلف فقط نمط . الستخدام مورد طبيعي
األصل المؤجر بين الريوع واإليجارات بل 

ويتم شرح الفرق . تختلف آذلك طبيعة آل منهما
 5بين األنواع المختلفة لعقود اإليجار في الجزء 

 .من الفصل السابع عشر
 الريوع على الموارد الطبيعية

ضه من قبل مالك  الريع هو الدخل المستحق قب154.7
نظير وضعه المورد ) المؤجر أو المالك(مورد طبيعي 

مستأجر أو (الطبيعي تحت تصرف وحدة مؤسسية أخرى 
الستخدام المورد الطبيعي في اإلنتاج؛ ويتم التطرق ) نزيل

لحالتين على وجه الخصوص من حاالت ريع المورد وهما 
طبقات الريع على األرض والريع على الموارد المتعلقة بال

ويتبع الريع على . الواقعة تحت التربة أو في جوف األرض
باقي الموارد الطبيعية النمط المطروح بالنسبة لهاتين 

 .الحالتين
 

 ريوع األراضي
يقيد ريوع على األراضي مع تراآمه باستمرار  7-154

بالنسبة لمالك األرض طوال فترة العقد المتفق 
 ويكونعليها بين صاحب األرض والمستأجر؛ 

لريع المقيد لفترة محاسبية معينة مساويًا لقيمة ا
الريوع المتراآم المستحق دفعه خالل تلك الفترة 
من الزمن، وبشكل متميز ومنفصل عن مبلغ 
الريع المستحق دفعه خالل تلك الفترة أو الريوع 

 .المدفوع فعليًا
 
وفي إطار يجوز أن يتم دفع الريع نقدًا أو عينًا؛  7-155

لة أو المزارعة أو ما نظم المشارآة في الغ
يماثلها، ال يتم تحديد وتثبيت قيمة الريع المستحق 
دفعه مسبقًا من الناحية النقدية ويتم قياسه بالقيمة 
وفق األسعار األساسية للمحاصيل التي يلتزم 
المستأجر بتقديمها لمالك األرض بمقتضى عقد 

آما يشمل الريع على األرض أيضًا . بينهم
عه لمالك المياه واألنهار الريوع المستحق دف

الداخلية نظير حق استغالل هذه القنوات المائية 
ألغراض ترفيهية أو لغيرها من األغراض بما 

 .في ذلك الصيد
 
قد يكون صاحب األرض ملزمًا بدفع ضرائب  7-156

عقارية أو بتكبد نفقات صيانة معينة وحده نتيجة 
المتالآه لألرض؛ وجرى العرف على أن هذه 

النفقات تعامل على أنها مستحقة الضرائب أو 
الدفع من قبل المستأجر والذي يفترض بأنه يقوم 
بخصمها من الريع الذي خالفًا لذلك آان سيكون 

ويوصف الريع . ملزمًا بدفعه لصاحب األراضي
المخفض بهذه الطريقة جرءا اقتطاع الضرائب 
أو غيرها من النفقات والتي يكون صاحب 

ريوع بعد اقتطاع ال"األرض ملزمًا بها بـ 
ومن خالل اعتماد عرف أن يقوم ". الضرائب

المستأجر بسداد الريوع بعد اقتطاع الضرائب 
فقط تقيد الضرائب أو النفقات في حسابات اإلنتاج 

وال يكون من . أو توليد الدخل الخاصة بالمستأجر
ويؤدي . شأن هذه المعاملة تغيير دخل المستأجر
ق شرآة إتباع هذا العرف إلى تجنب خل

افتراضية بالنسبة لصاحب األراضي بصفته 
 .مؤجرًا

 
تعامل اإليجارات المستحق دفعها على المباني  7-157

وغيرها من الهياآل على أنها مشتريات خدمات؛ 
ومع ذلك وفي واقع الممارسة العملية، يمكن 
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لدفعة وحيدة أن تغطي آل من الريع واإليجارات 
عندما تؤجر وحدة مؤسسية أرض تتألف من 
تحسينات أرض وأرض في حالتها الطبيعية 
وربما تشمل آذلك أية مباني تقع عليها بمقتضى 
عقد واحد أو عقد إيجار واحد، حيث ال يتم 

على سبيل . التفريق فيه بين نوعي المدفوعات
المثال؛ قد يقوم مزارع بتأجير بيت المزرعة 
ومباني المزرعة وأرض المزرعة الزراعية 

عي بموجب عقد واحد تقيد واألخرى الصالحة للر
فيه دفعة واحدة فقط تغطي آافة العناصر األربعة 

وإذا لم يكن هناك أساسًا موضوعيًا يرتكز . معًا
عليه في التفريق بين مدفوعات الريوع على 
األرض واإليجار بالنسبة للمباني حينئذ يوصى 
بمعاملة آامل المبلغ على أنه ريع عندما يعتقد 

ى تتجاوز قيمة المباني بأن قيمة أرض المرع
واألرض الزراعية، وآإيجار إذا آان الوضع 

 .خالف ذلك
 

 ريع األصول الجوفية
تعتمد ملكية األصول الجوفية في شكل رواسب  7-158

الفحم أو النفط أو (المعادن أو الوقود الحفري 
على الطريقة التي يجرى وفقًا لها ) الطبيعيالغاز 

وآذلك تعريف حقوق الملكية بموجب القانون، 
على االتفاقات الدولية في حالة الرواسب 

وفي بعض . الموجودة في قاع المياه الدولية
الحاالت، قد تنتمي األصول إلى مالك التربة التي 
تقع تحتها الرواسب، غير أنه في حاالت أخرى 
 .ربما تنتمي إلى وحدة حكومية محلية أو مرآزية

 
 سواء آانوا -يجوز أن يمنح مالكو األصول  7-159

 عقود إيجار –حدات خاصة أو حكومية و
لوحدات مؤسسية أخرى بما يسمح لها باستخراج 
مثل هذه الرواسب طوال فترة محددة من الزمن 

وغالبًا ما توصف هذه . في مقابل دفع ريع
المدفوعات باإلتاوات أو رسوم استخراج 

royalties غير أنها في األساس ريع يتراآم ،
 تلك األصول لمالكي األصول في مقابل وضع

تحت تصرف وحدات مؤسسية أخرى لفترة 
 – اإلتاوات –محددة من الوقت ويتم معاملتها 

بنفس الطريقة الواردة في نظام الحسابات 
وقد يأخذ الريع شكل دفعات دورية . القومية

لمبالغ ثابتة بصرف النظر عن معدل االستخراج، 
أو بشكل أآثر شيوعًا قد تكون جزءًا من آمية أو 

وقد تقوم الشرآات .  األصل المستخرجحجم
العاملة في مجال االستكشاف بتسديد دفعات 
لمالكي األرض السطحية في مقابل الحصول 
على حق إجراء عمليات حفر استكشافية أو 
للتحقق بوسائل أخرى من وجود أو موقع 

وتعامل هذه الدفعات هي . األصول الجوفية
 أياألخرى على أنها ريع حتى لو لم يتم 

 .استخراج
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 حسابات إعادة توزيع الدخل: الفصل الثامن
 مقدمة. أ

يصف هذا الفصل حسابين يبينان آيف يتم إعادة  8-1
توزيع الدخل بين الوحدات المؤسسية عن طريق 
مدفوعات ومقبوضات أو متحصالت التحويالت 
الجارية؛ ويمثل إعادة التوزيع المشار إليه 

ة في عملية توزيع الدخل آما هي المرحلة الثاني
. مبينة في حسابات نظام الحسابات القومية

والحسابين هما حساب التوزيع الثانوي للدخل 
 .وحساب إعادة توزيع الدخل العيني

يعرض حساب التوزيع الثانوي للدخل آيفية  8-2
تحويل رصيد أو ميزان الدخول األولية لوحدة 

تاح عن مؤسسية أو لقطاع مؤسسي إلى دخلها الم
طريق تحصيل ودفع التحويالت الجارية باستثناء 

 .التحويالت االجتماعية العينية
ويدفع حساب إعادة توزيع الدخل العيني بعملية  8-3

إعادة توزيع الدخل قدمًا؛ حيث يبين آيف تحول 
الدخول المتاحة لألسر المعيشية وللمؤسسات غير 
الربحية التي تهدف إلى خدمة األسر المعيشية 

)NPISHs ( والوحدات الحكومية إلى دخولها
المتاحة المعدلة من خالل تحصيل ودفع 

ولم تضمن . التحويالت االجتماعية العينية
 .الشرآات غير المالية والمالية في هذه العملية

يعنى غالب هذا الفصل بالتعريف والوصف  8-4
والتصنيف المفصلين لألنماط المختلفة للتحويالت 

 في حسابي التوزيع الجارية التي يتم قيدها
. الثانوي للدخل وإعادة توزيع الدخل العيني

وآجزء من هذا الوصف، هناك ثمة مناقشة حول 
تشكيل نظم أو برامج الضمان االجتماعي 
ودورها آمتلقية لالشتراآات االجتماعية 

 .وآموزعة للمنافع االجتماعية
يعد استيعاب الفرق بين أربعة مفاهيم مرتبطة  8-5

لنسبة لتقدير الحسابين المذآورين مسألة حاسمة با
في هذا الفصل؛ وهذه المفاهيم هي الضمان 
االجتماعي والتأمين االجتماعي والمساعدات 

وهذه . االجتماعية والتحويالت االجتماعية العينية
المفاهيم مشروحة باقتضاب أدناه وبمزيد من 

 .التفصيل في األجزاء األخرى من هذا الفصل
 االجتماعي هي تلك النظم نظم أو برامج الضمان 8-6

التي تدفع في إطارها اشتراآات اجتماعية من 
قبل الموظفين أو آخرين أو من قبل أصحاب 
العمل نيابة عن موظفيهم من أجل تأمين الحق في 
الحصول على أو استحقاق منافع الضمان 
االجتماعي سواء في الفترات الجارية أو في 

 من الفترات الالحقة للموظفين أو لغيرهم
وتنقسم . المساهمين أو لمعاليهم أو لورثتهم

المنافع االجتماعية المستحق دفعها من قبل نظم 
الضمان االجتماعي إلى نوعين؛ المعاشات 
التقاعدية وغيرها من المنافع مثل المنافع الطبية 
. أو التعليمية أو اإلسكانية أو المتعلقة بالبطالة

، أما المنافع وعادة تدفع المعاشات التقاعدية نقدًا
غير معاشات التقاعد ربما تكون مستحقة الدفع 

 .نقدًا أو عينًا

 يمكن التفريق بين نوعين رئيسيين من نظم 7.8 8-7
 الضمان االجتماعي؛

يتألف النوع األول من نظم التأمين االجتماعي  .أ 
التي تغطي المجتمع بأآمله أو قطاعات آبيرة من 
 المجتمع والتي تفرضها الوحدات الحكومية

وقد تكون المعاشات . وتسيطر عليها وتمولها
التقاعدية المستحق دفعها في إطار هذه النظم 
مرتبطة أو غير مرتبطة بمستويات مرتب 

ونادرًا ما ترتبط المنافع . المستفيد أو بتاريخ عمله
غير المتعلقة بمعاشات التقاعد بمستويات 

 .المرتب
ة يتألف النوع الثاني من النظم األخرى المرتبط .ب 

بالعمل؛ وتشتق هذه النظم من عالقة صاحب 
العمل بالموظف في تقديمها وتدبيرها الستحقاق 
معاش التقاعد والذي يكون جزءًا من شروط 
العمل وحيث ال تؤول مسئولية توفير المنافع 
للحكومة العامة في إطار تدبيرات التأمين 

 .االجتماعي
منافع المساعدات االجتماعية النقدية هي  8-8

ت جارية مستحقة الدفع لألسر المعيشية تحويال
من قبل الوحدات الحكومية أو من قبل المؤسسات 
غير الربحية التي تخدم األسر المعيشية من أجل 
الوفاء بنفس االحتياجات تمامًا مثل منافع الضمان 
االجتماعي، ولكن المنافع التي ال تقع ضمن نظام 
ضمان اجتماعي يتطلب مساهمة عادة عن طريق 

 .شتراآات االجتماعيةاال
تتألف التحويالت االجتماعية العينية من منافع  8-9

التأمين االجتماعي المستحقة الدفع عينًا ومن 
منافع المساعدات االجتماعية العينية المستحقة 

 .الدفع
 
 حساب التوزيع الثانوي للدخل. 1
بعيدًا عن ميزان الدخول األولية وقيد الموازنة  8-10

يع األولي لحسابات الدخل المرحل قدمًا من التوز
األولي، وآذلك الدخل المتاح وقيد الموازنة في 
حساب التوزيع الثانوي للدخل، فإن آافة 
اإلدخاالت في حساب التوزيع الثانوي للدخل 

والتحويل هو . تتألف من التحويالت الجارية
معاملة حيث تقوم فيها وحدة مؤسسية واحدة  

ة أخرى من بتوفير سلعة أو خدمة أو أصل لوحد
دون الحصول من الوحدة األخرى على أي سلعة 
. أو خدمة أو أصل في مقابل ذلك آنظير مباشر

وتنقسم التحويالت إلى تحويالت جارية 
والتحويالت الرأسمالية هي . وتحويالت رأسمالية

تحويالت غير متبادلة حيث يحقق أي الطرفين 
القائم بعمل التحويل األموال المضمنة عن طريق 

بخالف النقد أو (تنازل عن أصل من األصول ال
، مع تخليه عن مطالبة )موجودات المخزونات

، أو يكون )بخالف حسابات المقبوضات(مالية 
الطرف المتحصل على التحويل ملزمًا بحيازة 

، أو تحقق )بخالف النقدية(أصل من األصول 
وغالبًا ما تكون تحويالت رأس . آال الشرطين

نتظمة غير أنه ال يلزم ذلك المال آبيرة وغير م
وليس من ضمن شروط اعتبار التحويل تحويًال 
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وتوصف بقية . رأسماليًا وليس تحويًال جاريًا
والتحويل الجاري هو . التحويالت بالجارية

معاملة تقدم فيها وحدة مؤسسية سلعة أو خدمة 
معينة لوحدة أخرى بدون أن تحصل من الوحدة 

بشكل مباشر في األخرى على أي سلعة أو خدمة 
مقابل ذلك آنظير لها، آما ال يلزم طرف أو آال 
الطرفين معًا بحيازة أو التنازل عن، أصل من 

ويتم توضيح مفهوم التحويل بمزيد من . األصول
 .أدناه) ج(التفصيل في القسم 

 
 الشكل المختصر لحساب 1.8يبين جدول  8-11

التوزيع الثانوي للدخل محددًا بذلك األنواع 
للتحويالت؛ وقد تحدث التحويالت الرئيسية 

الجارية بين الوحدات المقيمة وغير المقيمة 
 .وآذلك بين الوحدات المؤسسية المقيمة

 
تقيد التحويالت المستحق دفعها من قبل وحدة  8-12

مؤسسية أو قطاع مؤسسي في الجانب األيسر من 
الحساب تحت بند االستخدامات؛ على سبيل 

على الدخل ، الضرائب 1.8المثال، في جدول 
والثروة وما إلى ذلك، والمستحق دفعها من قبل 
قطاع األسر المعيشية يتم قيدها عند تقاطع الصف 
الخاص بهذا البند مع عمود االستخدامات بالنسبة 

وتقيد التحويالت المستحق قبضها . لقطاع األسر
من قبل وحدة مؤسسية أو قطاع مؤسسي في 

لموارد، الجانب األيمن من الحساب أسفل بند ا
على سبيل المثال، تقيد المنافع االجتماعية بخالف 
التحويالت االجتماعية العينية المستحق قبضها 
من قبل قطاع األسر عند تقاطع صف هذا البند 

 .مع عامود الموارد الخاص بقطاع األسر
 
وفقًا لقواعد المحاسبة العامة في نظاما الحسابات  8-13

وبعيدًا عن القومية، تشير المدخالت في الحساب 
. قيود الموازنة إلى المبالغ المدفوعة والمقبوضة

وقد ال تتفق هذه المدخالت بالضرورة مع المبالغ 
الفعلية المدفوعة أو المقبوضة في نفس الفترة 

وتقيد أي مبالغ مستحق دفعها وغير . المحاسبية
مدفوعة أو غير مستحقة القبض وغير مقبوضة 

قبوضات أو في الحساب المالي تحت حساب الم
 .المدفوعات

يتم التمييز بين ثالثة أنماط من التحويالت  8-14
 :الجارية في حساب التوزيع الثانوي للدخل

الضرائب الجارية على الدخل أو الثروة وما إلى  .أ 
 .ذلك

 .االشتراآات والمنافع االجتماعية .ب 
 .التحويالت الجارية األخرى .ج 

ثمة ملخص حول طبيعة هذه التحويالت واألغراض التي 
 .لبيها نستعرضها في الفقرات التاليةت
 

 الخ...الضرائب الجارية على الدخل أو الثروة، 
تتألف الضرائب الجارية على الدخل أو الثروة  8-15

 في األساس من الضرائب على دخول الخ...
األسر المعيشية أو على أرباح الشرآات ومن 
الضرائب على الثروة التي يكون مستحق دفعها 

مع تمييزها عن (رة ضريبية بشكل منتظم آل فت
ضرائب رأس المال المفروضة على فترات 

 تظهر الضرائب 1.8وفي جدول ). متباعدة
الجارية على الدخل والثروة وما إلى ذلك 
والمستحق قبضها تحت الموارد بالنسبة لقطاع 
الحكومة العام وربما لحساب بقية العالم، في حين 
 تظهر الضرائب المستحق دفعها أسفل بند

االستخدامات بالنسبة لقطاعات األسر المعيشية 
والشرآات المالية وغير المالية، وربما لقطاع 
المؤسسات غير الربحية التي تخدم األسر 

 .المعيشية ولحساب بقية العالم
 

 المساهمات والمنافع االجتماعية
االجتماعية هي المدفوعات الفعلية أو  المساهمات 8-16

ان االجتماعي من الصورية لنظم الضم/ المحتسبة
أجل تدبير منافع الضمان االجتماعي التي يتم 

االجتماعية من  المساهماتالدفع عنها؛ وقد تتم 
وعلى . قبل أصحاب العمل نيابة عن موظفيهم

هذا النحو، فهي تشكل جزءًا من تعويضات أو 
أجور الموظفين ويتم تضمينها في ميزان أو 

ي وف. رصيد الدخل األولي لألسر المعيشية
حساب التوزيع الثانوي للدخل، تقيد هذه 
االشتراآات جنبًا إلى جنب مع المدفوعات التي 
تؤدى من قبل األسر المعيشية نفسها بصفتهم 
أفرادًا يعملون أو يعملون لحسابهم الخاص أو ال 

 تقيد على أنها مستحقة الدفع من قبل –يعملون 
األسر المعيشية ومستحقة القبض من قبل 

. مسئولة عن نظم الضمان االجتماعيالوحدات ال
االجتماعية مستحقة  المساهماتويمكن أن تكون 

القبض من قبل وحدة من الوحدات في أي قطاع 
بصفتها تقدم نظام ضمان اجتماعي لموظفيها 

وحتى وبصورة استثنائية إلى األسر المعيشية (
إذا آانوا بصفتهم مؤسسات فردية يديرون نظام 

، أو من قبل )دم موظفيهمللضمان االجتماعي يخ
وحدة لطرف ثالث مخصصة آمؤسسة مسئولة 

ومع ذلك، على األرجح ما يتم . عن إدارة النظام
قيد غالبية االشتراآات تحت بند الموارد بالنسبة 
لقطاع الحكومة العام بما في ذلك صناديق التأمين 
االجتماعي، وبالنسبة لشرآات التأمين وصناديق 

. في قطاع المؤسسات الماليةالمعاشات التقاعدية 
وتقيد االشتراآات االجتماعية أسفل بند 
االستخدامات فقط بالنسبة لألسر المعيشية سواء 

 .المقيمة أو غير المقيمة
 
المنافع االجتماعية هي تحويالت جارية تحصل  8-17

عليها األسر المعيشية وتكون بغرض توفير 
االحتياجات التي تنشأ من أحداث أو ظروف 

على سبيل المثال، ظروف المرض أو معينة، 
البطالة أو التقاعد أو اإلسكان أو التعليم أو 

وقد تقدم المنافع االجتماعية في . ظروف عائلية
إطار نظم أو برامج ضمان اجتماعي أو عن 

 .طريق المساعدات االجتماعية
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  االستخدامات–ج مختصر  نموذ–حساب التوزيع الثانوي للدخل : 1.8جدول 
 االستخدامات

المعامالت وقيود 
 الموازنة

المؤسسات 
 غير المالية

المؤسسات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر 
 المعيشية

المؤسسات 
غير الهادفة 
للربح التي 

األسر تخدم 
 المعيشية

االقتصاد 
 الكلي

حساب 
بقية 
 العالم

السلع 
 والخدمات

 المجموع

 1 229  17 1 212 7 582 248 277 98 التحويالت الجارية
الضرائب الجارية 

على الدخل أو 
 الثروة، وما إلى ذلك

24 10 0 178 0 212 1  213 

صافي االشتراآات 
 333  0 333  333    االجتماعية

المنافع االجتماعية 
بخالف التحويالت 
 االجتماعية العينية

62 205 112 0 5 384 0  384 

التحويالت الجارية 
 299  16 283 2 71 136 62 12 األخرى

الدخل المتاح 
 1 826   1 826 37 1 219 317 25 228 للتصرف به

الدخل المتاح 
 1 604   1 604 34 1 196 290 13 71 للتصرف به المعدل

تعامل منافع الضمان االجتماعي العينية التي  8-18
قدمها أرباب العمل على أنها آما لو آانت قد ي

دفعت نقدًا وتضمن في حساب التوزيع الثانوي 
للدخل؛ وإذا لم يكن األمر على هذا المنوال، فإن 
شراء السلع والخدمات المعنية آان سيلزم 
عرضها على أنها تكبدت من قبل أرباب العمل 
غير أن هذه المنتجات ليست استهالآًا وسيطًا وال 

. ن للمؤسسات أن يكون لديها استهالآًا نهائيًايمك
ومع ذلك، تشكل منافع الضمان االجتماعي 
العينية المقدمة ضمن نظم التأمين االجتماعي 
العامة وآذا آافة منافع المساعدات االجتماعية 

 تشكل تحويالت اجتماعية عينية ومن –العينية 
ثم يتم تضمينهم فقط في حساب إعادة توزيع 

، تقيد المنافع 1.8وفي جدول . عينيالدخل ال
االجتماعية بخالف التحويالت االجتماعية العينية 
تحت الموارد بالنسبة لقطاع األسر المعيشية 
وربما، ومن حيث المبدأ، يتم قيدها أسفل بند 
االستخدامات بالنسبة ألي قطاع يدير برنامج 

 .ضمان اجتماعي باعتباره صاحب العمل
 

 األخرىالتحويالت الجارية 
تتألف التحويالت الجارية األخرى من آافة  8-19

التحويالت الجارية بين الوحدات المؤسسية 
المقيمة، أو بين الوحدات المقيمة وغير المقيمة، 
بخالف الضرائب الجارية على الدخل أو على 
الثروة وما إلى ذلك، واالشتراآات والمنافع 

 وتشمل. االجتماعية والمنافع االجتماعية العينية
المجموعة صافي أقساط التأمين والمطالبات 
بموجب بوالص تأمين األضرار والتحويالت 
الجارية بين مختلف الوحدات الحكومية التي 
غالبًا ما تكون على مستويات مختلفة من 

الحكومة، وآذلك بين الحكومة العامة والحكومات 
األجنبية، فضًال عن التحويالت الجارية إلى 

حية التي تهدف إلى خدمة المؤسسات غير الرب
األسر المعيشية ومنها، وبين األسر المعيشية 

 .المقيمة وغير المقيمة
 
 ه للتصرف بالدخل المتاح. 2
به هو قيد الموازنة في للتصرف الدخل المتاح  8-20

حساب التوزيع الثانوي للدخل؛ ويشتق من رصيد 
أو ميزان الدخول األولية لوحدة مؤسسية أو 

 :يقلقطاع مؤسسي، عن طر
إضافة آافة التحويالت الجارية، فيما عدا  .أ 

التحويالت الجارية العينية، المستحق قبضها من 
 قبل هذه الوحدة أو هذا القطاع؛ و

طرح آافة التحويالت الجارية، فيما عدا  .ب 
التحويالت االجتماعية العينية، والمستحق دفعها 

 .من قبل هذه الوحدة أو القطاع
 
مثله مثل رصيد به ، للتصرف   المتاحالدخل 8-21

الدخول األولية، يجوز قيده إجمالي أو صافي 
استهالك لرأس المال الثابت؛ وآما هو الحال في 
سياق أخر، فإن القياس الصافي مفضل من 
الناحية المفاهيمية غير أنه قد يكون ضروريًا قيد 
قيود الموازنة إجماليًا نظرًا لصعوبة قياس رأس 

ك رأس المال المال الثابت حتى رغم أن استهال
الثابت هو تكلفة اإلنتاج وليس مكون من مكونات 

وتشير المناقشة التالية إلى مفهوم الصافي . الدخل
 .للدخل المتاح

به ليس آل ما هو متاح للتصرف   المتاحالدخل 8-22
نقدًا؛ وتعني الشمولية في حسابات المعامالت 
غير النقدية المرتبطة باإلنتاج لالستهالك الذاتي 
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 تعني أن –يضة، أو مع المكافآت العينية أو للمقا
األسر المعيشية ليس لديها خيار سوى استهالك 
أنواع معينة من السلع والخدمات والتي تكون في 
شأنها قيم النفقات المناظرة من أصل الدخل 

وعلى الرغم من أن . المتاح محتسبة أو صورية
التحويالت االجتماعية العينية من الوحدات 

 من المؤسسات غير الهادفة للربح الحكومية أو
التي تخدم األسر المعيشية إلى األسر المعيشية يتم 
قيدها بشكل منفصل في حساب إعادة توزيع 
الدخل العيني، تقيد التحويالت األخرى العينية في 
حساب التوزيع الثانوي للدخل جنبًا إلى جنب مع 

وقد تشمل التحويالت الدولية . التحويالت النقدية
الغذاء والملبس واألدوية، وما إلى ذلك، من 

لتخفيف أثار مجاعة ما أو غيرها من األهوال 
ويقيد . التي تسببها الكوارث الطبيعية أو الحروب

المستفيدين من التحويالت العينية، بخالف 
التحويالت االجتماعية العينية، وبحسب العرف، 
على أنهم يقومون بنفقات استهالك محتسبة 

لع أو الخدمات المعنية آما لو آانت بالنسبة للس
 .التحويالت قد تم استالمها في صورة نقدية

عالوة على ذلك، تتلقى األسر المعيشية هي  8-23
األخرى أنواعًا عدة من تدفقات دخل الملكية 

المحتسبة والتي ال تتاح لألسر المعيشية بالشكل 
الذي يمكنها من إنفاقه آيفما يحلو لهم؛ وتشمل 

خل االستثمار على الضمان هذه األنواع د
والسنوية واستحقاقات المعاشات التقاعدية فضًال 
عن الدخل الوارد من أسهم أو وحدات صناديق 

وبالفعل، ترحل تدفقات الدخل . االستثمار
المرتبطة بصناديق االستثمار وبالتأمين على 
الحياة والسنويات والتي ال يتم معاملتها على أنها 

إلى الدخل المتاح  ترحل –ضمان اجتماعي 
به على الرغم من أنها تذهب تلقائيًا للتصرف 

لزيادة األصول المحتجزة من قبل األسر المعيشية 
في المؤسسات المالية التي تدير هذه الصناديق 
والبوالص التأمينية، ومن ثم ال يكون لدى األسر 
. المعيشية حرية التصرف في إنفاق هذه المبالغ

مرتبطة بتأمين األضرار وتقيد تدفقات الدخل ال
وبنظم الضمان االجتماعي في حساب التوزيع 
الثانوي للدخل آما لو أنها ردت إلى شرآة تأمين 
األضرار أو إلى نظم الضمان االجتماعي، وال 

به فيما للتصرف  يتم تضمينها في الدخل المتاح
عدا الجزء الملزم بالفعل بالوفاء برسوم الخدمة 

مين أو بنظام الضمان المرتبطة ببوليصة التأ
 .االجتماعي

 
  الموارد– نموذج مختصر –حساب التوزيع الثانوي للدخل ): تابع (1.8جدول 

 الموارد
المعامالت وقيود 

 الموازنة
المؤسسات 

غير 
 المالية

المؤسسات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر 
 المعيشية

 المؤسسات
غير 

الهادفة 
للربح التي 

تخدم 
األسر 
 المعيشية

االقتصاد 
 الكلي

حساب 
بقية 
 العالم

السلع 
والخدمات

المجموع

رصيد أو ميزان الدخول 
/ األولية، إجمالي 

 الدخل القومي، إجمالي
254 27 198 381 1 4 864 1   864 1 

رصيد أو ميزان الدخل 
الدخل / األولي، صافي 

 ومي، صافيالق
97 15 171 358 1 1 642 1   642 1 

 1 229  55 1 174 40 420 367 275 72 التحويالت الجارية
الضرائب الجارية على 
الدخل أو على الثروة 

 وما إلى ذلك
  213   213 0  213 

صافي االشتراآات 
 333  0 333 4 0 50 213 66 االجتماعية

المنافع االجتماعي 
بخالف التحويالت 

 الجتماعية العينيةا
   384  384 0  384 

التحويالت الجارية 
 299  55 244 36 36 104 62 6 األخرى

 بالنسبة لألسر المعيشية؛ يشمل الدخل المتاح 8-24
 فائض أو زيادة الفائدة في نظام بهللتصرف 

الحسابات القومية فوق الفائدة المصرفية على 
معيشية وفائض أو زيادة الودائع من قبل األسر ال
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الفائدة المصرفية فوق فائدة نظام الحسابات 
آما أن . القومية على القروض لألسر المعيشية

هذه الفروق تكون ملزمة مسبقًا بالوفاء برسوم 
الخدمة غير المباشرة المفروضة من قبل 
المؤسسات المالية على الفروض والودائع 

نحو غير خدمات الوساطة المالية المقاسة على (
بالنسبة للقطاعات المؤسسية ). (FISIMمباشر 

األخرى التي تستثني الوساطة المالية، تعامل 
خدمات الوساطة المالية المقاسة على نحو غير 
مباشر على أنها جزءًا من االستهالك الوسيط 

 ).ومن ثم يتم استبعادها من قياسات الدخل
 

  للدخلحلقات االتصال بالمفاهيم االقتصادية النظرية
 على نحو بهللتصرف  يمكن مقارنة الدخل المتاح 8-25

ما يتم قياسه في نظام الحسابات القومية بمفهوم 
الدخل آما يفهم عامة في العلوم االقتصادية؛ من 
الناحية النظرية، غالبًا ما يعرف الدخل على أنها 
المبلغ األقصى الذي يمكن ألسرة معيشية أو 

ض قيمته لوحدة أخرى استهالآه من دون خف
ومع ذلك، فإن القيمة الصافية . الصافية الفعلية

الفعلية لوحدة ما قد تكون تغيرت آنتيجة لتحصيل 
أو دفع تحويالت رأسمالية وآنتيجة ألرباح أو 
خسائر حيازة فعلية والتي تتراآم على أصولها أو 

آما أن هذه القيمة قد تكون شابها . خصومها
الطبيعية التي التغيير جراء أحداث مثل الكوارث 

وعلى وجه التحديد، تستثنى . تغير حجم األصول
تحويالت رأس المال وأرباح أو خسائر الحيازة 
الفعلية وغيرها من التغيرات على حجم األصول 

 –الراجعة ألحداث مثل الكوارث الطبيعية 
تستثنى جميعها من الدخل المتاح وفق الطريقة 

تقيد . (التي يقاس تبعًا لها في هذا السياق
التحويالت الرأسمالية في حساب رأس المال 
بنظام الحسابات القومية، بينما تقيد التغيرات 
األخرى في حجم األصول وأرباح أو خسائر 
الحيازة الفعلية في التغيرات األخرى في حسابات 

ويمكن تفسير الدخل المتاح وفق معنًا ). األصول
ضيقًا له على أنه أقصى مبلغ يمكن ألسرة 

ية أو لوحدة أخرى تحمل إنفاقه على معيش
استهالك السلع أو الخدمات خالل الفترة 
المحاسبية من دون االضطرار إلى تمويل نفقاتها 
عن طريق تخفيض نقديتها عن طريق التنازل 
عن أو التصرف في أصول مالية أو غير مالية 

. خصومها/ أخرى أو من خالل زيادة التزاماتها
فهوم االقتصادي النظري وهذا المفهوم يعادل الم

فقط عندما ال تتغير القيمة الصافية عند بداية 
الفترة جراء تحويالت رأس المال أو التغيرات 
األخرى في حجم األصول أو أرباح أو خسائر 

 .لتي سجلت خالل هذه الفترةالحيازة الفعلية ا

 
  للتصرف بهالدخل القومي المتاح

قدًا أو  معظم التحويالت الجارية سواء آانت ن 8-26
عينًا يمكن أن تحدث بين الوحدات المؤسسية 
المقيمة وغير المقيمة وآذلك بين الوحدات 
المقيمة وبعضها البعض؛ ويمكن أن يشتق 

للتصرف إجمالي أو صافي الدخل القومي المتاح 
للتصرف من إجمالي أو صافي الدخل المتاح به 
 :عن طريقبه 

و العينية إضافة آافة التحويالت الجارية النقدية أ .أ 
المستحق قبضها ممن قبل الوحدات المؤسسية 

 المقيمة من الوحدات غير المقيمة؛ و
طرح جميع التحويالت الجارية النقدية أو العينية  .ب 

المستحق دفعها من قبل الوحدات المؤسسية 
 .المقيمة إلى الوحدات غير المقيمة

 
 
 وتأتي التحويالت التالية من بين أآثر التحويالت  8-27

 أهمية تلك التي تحدث بين الوحدات الجارية
 :المقيمة وغير المقيمة

 المساهمات أو المنافع االجتماعية؛ .أ 
 الضرائب الجارية على الدخل أو الثروة؛ .ب 
 أقساط تأمين ومطالبات تأمين األضرار؛ .ج 
التعاون الدولي الجاري؛ بمعنى، التحويالت  .د 

الجارية بين الحكومات المختلفة، مثل التحويالت 
ي إطار برامج المعونة بهدف دعم التي تتم ف

مستويات استهالك الجماعات السكانية المتضررة 
بالحروب أو بالكوارث الطبيعية مثل الفيضانات 

 أو الجفاف أو الزالزل؛
التحويالت المالية بين األسر المعيشية المقيمة . هـ .ه 

 .وغير المقيمة
 
صافي الدخل المتاح لبلد ما مقياس أفضل من  8-28

ألغراض تحليل ) NNI(قومي صادفي دخلها ال
 .إمكانات استهالآها

 
 حساب إعادة توزيع الدخل العيني. 3
بعيدًا عن قيود الموازنة والدخل المتاح والدخل  8-29

المتاح المعدل، تتألف جميع اإلدخاالت في حساب 
إعادة توزيع الدخل العيني من التحويالت 

وتتألف التحويالت . االجتماعية العينية
نية فقط من المنافع االجتماعية االجتماعية العي

العينية وتحويالت السلع والخدمات الفردية غير 
السوقية إلى األسر المعيشية المقيمة من قبل 
الوحدات الحكومية بما في ذلك صناديق التأمين 
االجتماعي والمؤسسات غير الهادفة للربح التي 

 .تخدم األسر المعيشية

 
 
 
 

  االستخدامات–حساب إعادة توزيع الدخل الثانوي : 2.8جدول 
 االستخدامات
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المؤسسات  المعامالت وقيود الموازنة
 غير المالية

المؤسسات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر 
 المعيشية

المؤسسات 
غير 

الهادفة 
للربح التي 

تخدم 
األسر 
 المعيشية

االقتصاد 
 الكلي

حساب 
 بقية
 العالم

السلع 
 والخدمات

 المجموع

          
التحويالت االجتماعية 

 215   215 31  184   العينية

التحويالت االجتماعية 
 اإلنتاج غير –العينية 

 السوقية
  180  31 211   211 

التحويالت الجارية العينية 
 4   4   4    إنتاج السوق المشترى–

اح المعدل، الدخل المت
 1 626   1 626 6 1 434 133 25 228 إجمالي

الدخل المتاح المعدل، 
 1 604   1 604 3 1 411 106 13 71 صافي

حيث أن التحويالت االجتماعية العينية تحدث  8-30
فقط بين الوحدات الحكومية والمؤسسات غير 
الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية واألسر 

لمعيشية، ليس هناك حاجة لحساب إعادة توزيع ا
الدخل العيني بالنسبة لقطاعات الشرآات غير 

 .المالية والمالية
تقيد التحويالت االجتماعية العينية المستحق  8-31

دفعها من قبل الوحدات الحكومية أو من قبل 
المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر 

اب إعادة المعيشية في الجانب األيسر من حس
توزيع الدخل العيني الخاص بها تحت بند 

، 2.8على سبيل المثال، في جدول . االستخدامات
تقيد قيمة السلع أو الخدمات الفردية غير السوقية 
المقدمة مجانًا أو بأسعار ليست ذات داللة 

 تقيد في –اقتصاديًا من قبل الوحدات الحكومية 
 تقاطع الصف الخاص بهذا البند مع عامود

وتقيد . االستخدامات بالنسبة لقطاع الحكومة العام
التحويالت االجتماعية المستحق قبضها من قبل 
قطاع األسر المعيشية في الجانب األيمن من 

وحيث أن قطاع األسر . حسابها أسفل بند الموارد
المعيشية وحده هو من يتلقى التحويالت 
االجتماعية العينية فإن عواميد الموارد لألربعة 

 .قطاعات األخرى بال مدخالت
 
  المعدل للتصرف بهالدخل المتاح. 4
المعدل هو قيد به للتصرف الدخل المتاح  8-32

الموازنة في حساب إعادة توزيع الدخل العيني؛ 
ويشتق من الدخل المتاح لوحدة مؤسسية أو 

 :لقطاع مؤسسي عن طريق
إضافة قيمة التحويالت االجتماعية العينية  .أ 

قبل هذه الوحدة أو هذا المستحق قبضها من 
 القطاع؛ و

طرح قيمة التحويالت االجتماعية العينية  .ب 
المستحق دفعها من قبل هذه الوحدة أو هذا 

 .القطاع
 
 المعدل بهللتصرف  يجوز تسجيل الدخل المتاح 8-33

 على أنه – بهللتصرف   مثله مثل الدخل المتاح–
إجمالي أو صافي استهالك رأس المال الثابت؛ 

لتحويالت االجتماعية العينية تكون ونظرًا ألن ا
مستحقة الدفع فقط من قبل الوحدات الحكومية 
والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر 
المعيشية ومستحقة القبض فقط من قبل األسر 
المعيشية، يتبع ذلك أن الدخول المتاحة المعدلة 
لقطاعات الحكومة العامة وللمؤسسات غير 

تي تخدم األسر المعيشية أقل من الهادفة للربح ال
دخولها المتاحة، في حين أن الدخل المتاح المعدل 

وفي . لقطاع األسر المعيشية يفوق دخلها المتاح
آلتا الحالتين، تكون قيمة الفرق مساوية للقيمة 
الكلية للتحويالت االجتماعية العينية بحيث يكون 
 الدخل المتاح المعدل بالنسبة لالقتصاد الكلي هو

 .بهللتصرف  نفسه دخله المتاح
 
 المعدل بهللتصرف  يمكن تفسير الدخل المتاح 8-34

ألسرة معيشية على أنه يقيس أقصى قيمة 
لالستهالك النهائي من السلع أو الخدمات التي 
بإمكان هذه األسرة المعيشية تحمل استهالآها في 
الفترة الجارية دون االضطرار إلى خفض نقديتها 

صرف في أصول أخرى أو أو التنازل أو الت
وتحدد . خصومها لهذا الغرض/ زيادة التزاماتها

إمكانات استهالآها ليس فقط بمعلومية المبلغ 
األقصى التي تستطيع تحمل إنفاقه على استهالك 

، ولكن أيضًا عن )دخلها المتاح(السلع والخدمات 
طريق قيمة السلع والخدمات االستهالآية التي 

 الحكومية أو من تحصل عليها من الوحدات
المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر 
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. المعيشية في شكل تحويالت اجتماعية عينية
للتصرف وفي المقابل، يمكن تفسير الدخل المتاح 

المعدل للحكومة العامة على أنه يقيس القيمة به 
القصوى للخدمات الجماعية التي تستطيع تحمل 

طرار للتصرف توفيرها للمجتمع من دون االض
 .خصومها/ في أصول أو لزيادة التزاماتها

 
 التحويالت الجارية. ب
وآما تم تعريفه أعاله، فإن التحويل الجاري هو  8-35

معاملة حيث تقوم فيها وحدة مؤسسية بتقديم سلعة 
أو خدمة أو أصل لوحدة أخرى من دون 
الحصول في مقابل ذلك على أي سلعة أو خدمة 

ألخرى آنظير مباشر؛ أو أصل من تلك الوحدة ا
وال تحصل الوحدة التي تقوم بعمل التحويل على 
أي فائدة محددة يمكن قياسها آميًا في المقابل 

ومع ذلك، . يمكن قيدها آجزء من نفس المعاملة
قد يمنح دفع اشتراك للضمان االجتماعي أو قسط 
تأمين أضرار الوحدة الدافعة الحق في بعض 

على . ة أو المشروطةالفوائد المستقبلية المحتمل
سبيل المثال، قد يكون ألسرة معيشية الحق في 
الحصول على بعض المنافع االجتماعية شريطة 
. وقوع أحداث معينة أو تحقق شروط بعينها

وباإلضافة إلى ذلك، تستفيد آافة األسرة المعيشية 
. من الخدمات التي توفرها الوحدات الحكومية

يقة أن تحويًال ما قد ورغم ذلك، ال تعني تلقائيًا حق
تم أن هناك منفعة ما سوف تحصل عليها وحدة 
قامت بعمل التحويل، وال حتى إن حدث ذلك أن 
قيمة المنفعة البد وأن تكون متناسبة مع مبلغ 

ولذلك السبب، يتمسك نظام الحسابات . التحويل
 .القومية بعدم وجود نظير مباشر للتحويل

 
 واستخدام إن عملية تحصيل الحكومة للضرائب 8-36

العائد منها في دفع تكاليف توفير الخدمات 
الحكومية وآذلك عملية حصول شرآات التأمين 
على أقساط تأمين أضرار في سنة من السنين من 
قبل العديد من حاملي بوالص التأمين ودفعها 
مطالبات لعدد صغير نسبيًا منهم هي عمليات 

فخالل فترة . توزيعية باألساس في طبيعتها
الحكومة (بية واحدة، تحصل وحدة مؤسسية محاس

تحصل على وتوزع أمواًال ) أو شرآة التأمين
وفقًا لمجموعة محددة من اإلجراءات غير أن 
األحداث التي من شأنها التسبب في إعطاء 
مدفوعات إلى هذه الوحدات وتحصيل نفقات 

 .ومصروفات منها غير مرتبطة بشكل مباشر
 

  الموارد–حساب إعادة توزيع الدخل ): تابع (2.8جدول 
 الموارد

المؤسسات  المعامالت وقيود الموازنة
 غير المالية

المؤسسات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر 
 المعيشية

المؤسسات 
غير 

الهادفة 
للربح التي 

تخدم 
األسر 
 المعيشية

قتصاد اال
 الكلي

بقية 
 العالم

السلع 
 والخدمات

 المجموع

 1 826   1 826 37 1 219 317 25 228 الدخل المتاح للتصرف به
الدخل المتاح للتصرف به 

 المعدل
71 13 290 196 1 34 604 1   604 1 

التحويالت االجتماعية 
 العينية

   215  215   215 

ية التحويالت االجتماع
 اإلنتاج غير –العينية 
 السوقي

   211  211   211 

التحويالت االجتماعية 
 إنتاج السوق –العينية 
 المشترى

   4  4   4 

وفي المقابل، فإن مدفوعات أقساط التأمين على  8-37
بوالص التأمين على الحياة الفردية والتي يتم 

مبادرة تحصيلها من قبل أعضاء األسر المعيشية ب
ذاتية منهم وخارج أي نظام ضمان اجتماعي 
وآذا المنافع والفوائد المقابلة لها ليست تحويالت؛ 
فبالنسبة للتأمين على الحياة، تدير شرآة التأمين 

ودائع مصرفية نيابة عن أسر / صناديق مالية
وهناك ثمة إعادة توزيع . معيشية محددة باسمها

لمتنوعة الحاملة قليل نسبيًا بين األسر المعيشية ا
لبوالص تأمين مماثلة وتكون آل أسرة معيشية 

قادرة على التنبؤ بدرجة معقولة من اليقين عما 
وبالتالي، فإن بوالص . ستحصل عليه ومتى

التأمين السابق ذآرها تشكل حيازة وتنازل عن 
أصول مالية ومن ثم تقيد على هذا األساس في 

لقومية الحسابات المالية في نظام الحسابات ا
آمكونات للتغير في استحقاقات التأمين على 

 .الحياة والسنويات
 
يمكن المجادلة بأن برامج أو نظم المعاشات  8-38

التقاعدية تؤدي وظيفتها بطريقة مشابهة لنظم 
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التأمين على الحياة وبأنه ينبغي وأن تعامل 
آبرامج ادخار لألسرة المعيشية الفردية؛ وهناك 

حسابات القومية ثالثة مبررات في نظام ال
يفسرون استخدام تخصيص برنامج للضمان 
االجتماعي في تغطية المعاشات التقاعدية 
المرتبطة بالعمل، وهو تخصيص يالزمه قيد 
. وتسجيل االشتراآات والمنافع آتحويالت

والمبرر األول هو أن التأمين االجتماعي هو 
باألساس عملية إعادة توزيع عبر قطاع عريض 

م العديد من األفراد المشارآين من السكان يض
والسبب . بحيث يستفيد المحتاجين من المنافع

الثاني هو أن المعاشات التقاعدية توفر مصدرًا 
وفي . منتظمًا ومستقر لتمويل ما بعد التقاعد

التطبيقات االقتصادية األخرى، مثل الدراسات 
االستقصائية حول الدخل واإلنفاق، تعتبر 

. دخًال وليس ادخار سالبالمعاشات التقاعدية 
والسبب الثالث وراء معاملة المعاشات التقاعدية 
آدخل بدًال من اعتباره ادخار سالب هو أنه آثيرًا 
ما تتوقف المعاشات التقاعدية عند وفاة صاحب 

وفي هذا الصدد، تختلف ). أو وريثه(المعاش 
استحقاقات المعاش التقاعدي عن غيرها من 

 . تتأثر جراء وفاة المالكاألصول المالية التي ال
 
التحويالت  التمييز بين التحويالت الجارية و. 1

 الرأسمالية
قد تكون التحويالت إما جارية أو رأسمالية  8-39

؛ ومن أجل تمييز )تحويالت لرؤوس األموال(
آل منها عن األخر، فمن األصل الترآيز على 

وآما . الخصائص المميزة للتحويالت الرأسمالية
 التحويل الرأسمالي هو تحويل لوحظ أعاله،

يرتبط بحيازة أو التنازل عن أصل من األصول 
والبد أن . سواء آان أصًال ماليًا أو غير مالي

تكون الوحدات المؤسسية قادرة على التمييز بين 
رأس المال والتحويالت الجارية، آما البد وأن 
يفترض بمعاملة رأس المال المحول خالل الفترة 

س الطريقة التي تتبع مع رأس المال المحاسبية بنف
على سبيل المثال، لن . المحتجز طوال الفترة

تعامل أسرة معيشية حكيمة تحويًال رأسماليًا 
حدث وأن تم استالمه خالل فترة معينة على أنه 
جميعه متاحًا لالستهالك النهائي خالل نفس الفترة 

وعلى العكس من ذلك، لن تخطط . المحاسبية
على (تقوم بإجراء تحويًال رأسماليًا أسرة معيشية 

، لخفض )سبيل المثال، دفع ضريبة إرث
. استهالآها النهائي بقدر إجمالي مبلغ التحويل

وما لم تكن الوحدات المؤسسية قادرة على 
التمييز بين التحويالت الرأسمالية والجارية ومن 
ثم التصرف بشكل مختلف حيال آل منها، قد 

 الدخل، نظريًا وعمليًا يصير من المستحيل قياس
 .على حد سواء

 
تتألف التحويالت الجارية من آافة التحويالت  8-40

التي ليست تحويالت رأسمالية؛ وتؤثر التحويالت 
الجارية بشكل مباشر على مستوى الدخل المتاح 
وينبغي أن يكون لها تأثيرًا على استهالك السلع 

وفي واقع الممارسة العملية، تميل . أو الخدمات
تحويالت الرأسمالية إلى أن تكون ضخمة وغير ال

متواترة وغير منتظمة، في حين أن التحويالت 
الجارية تميل إلى أن تكون صغيرة نسبيًا وغالبًا 

ومع ذلك، وفي حين . ما تتم بكثرة وبانتظام
يساعد الحجم والتواتر ومدى االنتظام في التفريق 
ة بين التحويالت الجارية والتحويالت الرأسمالي

إال أنها ال توفر معايير مرضية لتعريف نوعي 
على سبيل المثال، منافع التأمين أو . التحويالت

الضمان االجتماعي في شكل منافع أو استحقاقات 
األمومة والوفاة هي باألساس منح جارية 
مخصصة لتغطية نفقات االستهالك المتزايدة 
الناجمة عن المواليد أو الوفيات، رغم أن هذه 

 .اث نفسها وبوضوح غير منتظمة األحد
 
من الممكن أن يتم اعتبار بعض التحويالت  8-41

النقدية تحويالت رأسمالية من قبل أحد األطراف 
في المعاملة وآتحويالت جارية من قبل الطرف 
األخر؛ على سبيل المثال؛ قد يتم اعتبار سداد 
ضريبة ترآات تحويًال رأسماليًا من قبل األسرة 

. حويل جاريًا من قبل الحكومةالمعيشية ولكن آت
وبطريقة مماثلة، قد تعتبر بلد آبير تقوم بانتظام 
بعمل منح استثمار لعدد من البلدان الصغرى هذه 
اإلنفاقات تحويالت جارية على الرغم من هذه 
اإلنفاقات قد تكون على وجه الخصوص 

إال أنه وفي . مخصصة لتمويل حيازة أصول
على غرار نظام إطار نظام متكامل للحسابات 

الحسابات القومية، فليس من المالئم أو العملي أن 
تتواجد نفس المعاملة مصنفة بشكل مختلف من 

وبناءًا على ذلك، ينبغي أن . قبل الطرفين االثنين
يصنف تحويًال ما على أنه رأسمالي لكال 
الطرفين إذا آان ينطوي على تحويل ألصل 

 .لطرف من الطرفين
 
 قيد التحويالت. 2
على الرغم من عدم الحصول على سلعة أو  8-42

خدمة أو أصل في المقابل آنظير مباشر لتحويل 
ما إال أن قيد التحويل وبصرف النظر عن ذلك 
البد وأن يكون من شأنه إنشاء أربعة إدخاالت في 
الحسابات؛ والطرق التي تتبع عند قيد التحويالت 

ة والتحويالت االجتماعي) سواء النقدية أو العينية(
 :العينية مبينة أدناه في األمثلة التالية

 
 التحويالت النقدية

والمثال األول حول تحويل جاري نقدي، مثل  8-43
دفع منافع تأمين أو ضمان اجتماعي نقدية؛ حيث 
يقيد التحويل على أنه مستحق الدفع من قبل 
صندوق التأمين االجتماعي ومستحق القبض من 

يع الثانوي قبل األسرة المعيشية في حساب التوز
وإذا آان التحويل تحويًال رأسماليًا، فقد . (للدخل

يتم قيده في حساب رأس المال بدًال من حساب 
ويكون نتيجة التحويل ). التوزيع الثانوي للدخل

أو زيادة في الخصوم (خفضَا في األصول المالية 
لنظام التأمين االجتماعي ) أو االلتزامات المالية
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. لية لألسرة المعيشيةوزيادة في األصول الما
ويقيد االستخدام النهائي للنقدية من قبل األسرة 

 .المعيشية الحقًا آمعاملة منفصلة

 أسرة معيشية صندوق التأمين االجتماعي
التغيرات في / الموارد 
مات أو الخصوم االلتزا

 والقيمة الصافية

التغيرات / االستخدامات 
 في األصول

التغيرات في / الموارد 
االلتزامات أو الخصوم 

 والقيمة الصافية

التغيرات / االستخدامات 
 في األصول

 التحويل المستحق دفعه 
 انخفاض في األصل المالي

 التحويل المستحق قبضه
 ل الماليزيادة في األص

 

 حساب التوزيع الثانوي للدخل
 

 الحساب المالي

 تدبير احتياطيات السلع والخدمات من قبل الشرآات
المثال التالي هو لشرآة تنتج أدوية حيث تتبرع  8-44

مؤسسة (ببعض من إنتاجها مجانًا لجمعية خيرية 
؛ وآما )غير هادفة للربح تخدم األسر المعيشية

ذآر أعاله، ينبغي قيد اثنين من المعامالت آل 
وفيما يتعلق بهذا المثال، .  أربعة إدخاالتمنها له

يكون اإلدخال األول هو تدبير تحويل من قبل 
الشرآة للمؤسسة غير الهادفة للربح التي تخدم 
األسر المعيشية، واإلدخال الثاني شراء األدوية 
من قبل المؤسسة غير الهادفة للربح باستخدام 
األموال التي أصبحت متاحة عن طريق التحويل، 

ال المعاملتين ينطويا على مدخلين في الحساب وآ
المالي، وإذا ما اآتملت المعاملتين في نفس الفترة 
المحاسبية ستلغي هذه التغيرات في األصول 
المالية بعضها البعض بالنسبة لكلتا الوحدتين 
المعنيتين، بما يترك أربعة إدخاالت ظاهرة فقط 

ي ومع ذلك، إذا آان هناك فرق ف. في الحسابات
التوقيت بين قيد التحويل ووقت تسليم األدوية، 
حينئذ سيكون من الالزم تضمين اإلدخاالت في 

الحسابات المالية وخصوصًا تحت الحسابات 
 .األخرى المدينة أو الدائنة

 
ثمة تغيير أآثر تعقيدًا يحدث إذا ما قامت الشرآة  8-45

 أي –أ بشراء األدوية من الشرآة ب، ثم أعطتها 
مؤسسة غير الهادفة للربح التي تخدم  لل–األدوية 

األسر المعيشية؛ فعلى الرغم من أنه فعليًا تشتري 
الشرآة أ السلع من الشرآة ب، إال أن هذه السلع 
ال تمثل جزءًا من استهالك الشرآة أ الوسيط أو 
من تكوين رأس مالها، آما ال يمكن قيدها 
آاستهالك نهائي من قبل الشرآة أ، نظرًا ألنها 

وعلى نحو ما سبق ذآره، يتم احتساب . شرآة
من الشرآة أ إلى ) بشكل صوري(تحويًال نقديًا 

المؤسسة غير الهادفة للربح وآذلك شراًء 
وإذا . محتسبًا من قبل المؤسسة غير الهادفة للربح

ما حدثت المعاملتان في نفس الفترة المحاسبية، 
سيلغي ادخالين في الحساب المالي للمؤسسة غير 

ة للربح بما يترك فقط ست إدخاالت من الهادف
 .الثمانية مبينة في الحسابات

 
 حسابات إعادة توزيع الدخل

المؤسسة غير الهادفة للربح التي  
 األسر المعيشيةتخدم 

 الشرآة ب الشرآة أ

/ االستخدامات  
التغيرات في 
 األصول

/ الموارد 
التغيرات في 

الخصوم 
يمة والق

 الصافية

/ االستخدامات 
التغيرات في 
 األصول

/ الموارد 
التغيرات في 

الخصوم 
والقيمة 
 الصافية

/ االستخدامات 
التغيرات في 
 األصول

/ الموارد 
التغيرات في 

الخصوم 
والقيمة 
 الصافية

 حساب التوزيع الثانوي للدخل
 

 الحساب المالي

تحويل مستحق  
 القبض

زيادة في 
 األصل المالي

ل مستحق تحوي
 الدفع

انخفاض في 
 األصل المالي

   

 حساب اإلنتاج
 استخدام حساب الدخل
 الحساب المالي

اإلنفاق على 
 األدوية

انخفاض في 
 األصل المالي

/ المخرجات    
 بيع األدوية
زيادة في 
 األصل المالي

 
 

 التحويالت االجتماعية العينية

مة والمؤسسات في النظام تتحمل الحكومة العا 8-46
غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية 
واألسر المعيشية فقط إنفاقًا على االستهالك 

وجميع إنفاق األسر المعيشية على . النهائي
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من . االستهالك تتحمله األسر باألصالة عن نفسها
جهة أخرى، فإن إنفاق الحكومة العامة على 

ع آكل االستهالك إما أن يتم لمنفعة المجتم
أو لمنفعة فرادى األسر ) استهالك جماعي(

وقد جرى العرف على معاملة آل . المعيشية
إنفاق المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم 
األسر المعيشية على االستهالك على أنه إنفاق 

وهذا التمييز بين . لمنفعة فرادى األسر المعيشية
اية اإلنفاق االستهالآي الفردي والجماعي مهم للغ

في النظام، ويجري بحثه بالتفصيل في الفصل 
إن اإلنفاق على االستهالك من قبل . التاسع

الحكومة العامة والمؤسسات غير الهادفة للربح 

التي تخدم األسر المعيشية نيابة عن األسر 
) إنفاقها على االستهالك الفردي(المعيشية 

يضطلع به من أجل تقديم تحويالت اجتماعية 
ي هذه التحويالت المخرجات غير عينية وتغط

السوقية لكل من الحكومة العامة والمؤسسات 
غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية، 
التي تقدم إلى األسر المعيشية مجانًا أو بأسعار 
غير مهمة اقتصاديًا، آما يغطي السلع والخدمات 
التي تبتاع من منتجين سوقيين وتقدم إلى األسر 

. مجانًا أو بأسعار غير مهمة اقتصاديًاالمعيشية 
والتحويالت االجتماعية العينية تقيد على نحو 

 . مختلف عن سواها من التحويالت العينية
 الحكومة العامة

التغيرات في االلتزامات / الموارد التغيرات في األصول/ االستخدامات 
 قيمة الصافيةأو الخصوم وال

 حساب اإلنتاج

نفقات االستهالك الخاصة بالخدمات 
 التعليمية

 إنتاج الخدمات التعليمية

المثال التالي هو لخدمة تعليمية مقدمة إلى أسرة  8-47
معيشية من قبل منتج خارج السوق مملوك لوحدة 
حكومية؛ وفعليًا، يتم قيد تدبير الخدمة مرتين في 

القومية، فأوًال، يتم قيده حسابات نظام الحسابات 
وفق الطريقة التقليدية في المحاسبة القومية 
آمخرج من قبل الحكومة في حساب اإلنتاج 
وآنفقة استهالك نهائي للحكومة في استخدام 

وحيث أنه يتم قيد هذه المعاملة . حساب الدخل
آمعاملة داخلية في إطار الحكومة فإنها تؤدي إلى 

إدخاالت، في إدخالين فقط وليس أربعة 
الحسابات، ويقيد آال اإلدخالين أسفل بند الحكومة 

 .العامة
 
 بيد أن هذا األسلوب في القيد أو التسجيل 47.8 8-48

ال يصور حقيقة أنه في واقع األمر تقدم الخدمة 
التعليمية فعليًا لألسرة المعيشية آتحويل اجتماعي 

 .عيني مدفوع من قبل الحكومة

 الحكومة العامة األسرة المعيشية
/ االستخدامات 
التغيرات في 
 األصول

/ الموارد 
التغيرات في 
االلتزامات أو 

الخصوم والقيمة 
 الصافية

/ االستخدامات 
 التغيرات في
 األصول

التغيرات / الموارد 
في االلتزامات أو 
الخصوم والقيمة 

 الصافية

 حساب اإلنتاج
حساب إعادة توزيع الدخل 

 العيني
 

استخدام حساب الدخل 
 المتاح المعدل

االستهالك الفعلي 
 للخدمات التعليمية

التحويالت 
االجتماعية 

العينية المستحق 
 قبضها

التحويل االجتماعي 
العيني المستحق 

 دفعه

مخرجات أو إنتاج 
 الخدمات التعليمية

جتماعي العيني؛ يقيد استهالك بالنسبة للتحويل اال 8-49
الخدمة التعليمية آاستهالك فعلي من قبل األسر 
المعيشية في استخدام حساب الدخل المتاح 

ويتم توفير الموارد من أجل ذلك عن . المعدل
طريق التحويالت االجتماعية العينية من الحكومة 
لألسر المعيشية في حساب إعادة توزيع الدخل 

 مفصل حول التمييز بين وهناك شرح. (العيني
االستهالك الفعلي ونفقات االستهالك بالنسبة 
لألسر المعيشية والحكومة العامة والمؤسسات 
غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية في 

 ).الفصل التاسع
 
المثال األخير هو لحالة أآثر تعقيدًا تتضمن اثنين  8-50

وم من المعامالت المترابطة والمتداخلة؛ حيث تق
وحدة حكومية أو مؤسسة غير هادفة للربح تخدم 
األسر المعيشية بشراء سلعة أو خدمة، مثل 

األدوية، من منتج بالسوق ثم تقديمه مجانًا لألسرة 
 .المعيشية

 
أسفل القيد الطبيعي في نظام الحسابات القومية قد  8-51

يلزم وجود أربعة إدخاالت لعرض بيع األدوية 
ت استهالك نهائية من قبل الشرآة وشراء آنفقا

للحكومة بما يترتب عليه من نتائج على حسابات 
وقد يتم قيد الشراء على . المالية لكلتا الوحدتين

 .أنه نفقات استهالك من قبل الحكومة
 
 الخ... الضرائب الجارية على الدخل أو الثروة، . ج
 الضرائب عموما. 1
الضرائب هي دفعات نقدية أو عينية إجبارية دون  8-52

، تدفعها الوحدات المؤسسية إلى الوحدات مقابل
إنها تحويالت الن الحكومة ال تقدم أي . الحكومية

شيء في المقابل إلى فرادى الوحدات التي تدفع 
الضرائب، مع أن الحكومات تقدم سلعًا أو 
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خدمات إلى المجتمع آكل أو إلى وحدات أخرى 
بمفردها أو إلى مجموعات من الوحدات، وذلك 

و .  االقتصادية واالجتماعية العامةحسب سياستها
تتكون الضرائب الجارية على الدخل والثروة 

، بصورة رئيسية من ضرائب مفروضة ..إلخ
وهي تمثل . على دخل األسر المعيشية والشرآات

رسومًا على الدخل وتقيد تحت االستخدامات في 
حساب التوزيع الثانوي للدخل بالنسبة لقطاعي 

وقد تدفع الضرائب . آاتاألسر المعيشية والشر
أيضًا من قبل وحدات غير مقيمة، ومن الجائز 
من قبل وحدات حكومية أو مؤسسات غير هادفة 

وآانت الضرائب الجارية على الدخل . للربح
، توصف في الماضي بأنها ...والثروة الخ

" مباشرة"ضرائب مباشرة، إال أن االصطالحين 
النظام لم يعودا مستعملين في " غير مباشرة"و 

وال يمكن أن . وذلك آما بينا في الفصل السابع
توصف الضرائب بساطة بأنها ضرائب جارية 
على الدخل والثروة ألنها تشتمل على بعض 
الضرائب الدورية المفروضة على األسر 
المعيشية التي ال تقدر على أساس دخل أو ثروة 
األسرة المعيشية أو أعضائها، مثل ضريبة 

 .النفوس
 
 وصف الطبيعة العامة للضرائب وآذا لقد تم 8-53

القواعد المحاسبية التي تحكم آيفية قيدها في نظام 
 إلى 80.7الحسابات القومية في الفقرات من 

وألغراض المالئمة تعاد هذه الفقرات مرة . 86.7
 .أخرى أدناه

 
 الضرائب مقابل الرسوم

 للحكومات هو منع ملكية أو التنظيميةأحد المهام  8-54
 بعينها أو منع السعي وراء أنشطة استخدام سلع

معينة ما لم يتم منح إذن محدد من خالل إصدار 
رخصة أو شهادة مماثلة والتي يطلب في مقابلها 
رسوم معينة؛ وإذا تضمن إصدار مثل هذه 
التراخيص عمل ضئيل من جنب الحكومة أو لم 
يتضمن عمًال من جانبها على اإلطالق يتم منح 

عند دفع المبالغ التراخيص بشكل تلقائي 
المستحقة وفي الغالب تكون هذه التراخيص ما 
هي إال وسيلة من وسائل زيادة العائد ورغم ذلك 
ربما تقدم الحكومة نوعًا ما من الشهادات أو 

ومع ذلك، إذا ما قامت . التصديق في المقابل
الحكومة باستخدام إصدار التراخيص حتى 

 على تمارس بعض الوظائف التنظيمية المناسبة
سبيل المثال فحص الكفاءة والتحقق من 
المؤهالت الخاصة بالجهة المعنية أو فحص 
األداء الفعال واألمن للمعدات المعنية أو تنفيذ 
وممارسة بعض األشكال األخرى من التحكم لم 
تكن خالف ذلك ملزمة به فإن المدفوعات التي 
تتم ينبغي معاملتها على أنها مشتريات خدمات 

ة وليس آمدفوعات ضريبية ما لم تكن من الحكوم
المدفوعات وبكل وضوح ليست ذات عالقة 

بيد أن الحد الفاصل بين . بتكاليف تقديم الخدمات
الضرائب ومدفوعات الرسوم على الخدمات 

المقدمة ليس دائمًا واضح المعالم في الممارسة 
أدناه للحصول ) ج (64.8أنظر الفقرة (العملية 

 لهذه المسألة فيما يتعلق على مزيد من التوضيح
 ).بالوضع مع األسر

 
حلقات االتصال بين التصنيفات الضريبية لصندوق النقد 

التصنيفات الضريبية لمنظمة التعاون االقتصادي  الدولي و
 والتنمية 

تتوافق تغطية الضرائب في نظام الحسابات  8-55
عائدات "القومية مع نظيرتها الخاصة بـ 

 دليل إحصاءات آما هي معرفة في" الضرائب
 فيما عدا الضرائب 2001مالية الحكومة لعام 

الضمنية الناجمة عن فرض البنك المرآزي 
. لسعر فائدة أعلى من سعر الفائدة ب السوق

على نحو " الضرائب"وعلى النقيض من مفهوم 
ما تم تعريفها في إحصاءات عائدات الضرائب 

Revenue Statistics يضم نظام ،
 الضرائب المحتسبة أو الحسابات القومية

الدعم الناتجة من العمل وفقًا ألسعار / اإلعانات
صرف رسمية متعددة وآذا يضم الضرائب 
المحتسبة واإلعانات الناشئة من فرض البنك 
المرآزي ألسعار فائدة أعلى أو أدنى من سعر 
السوق في حين أنه لم يصنف اشتراآات الضمان 

توي ويح. االجتماعي أسفل تبويب الضرائب
الفصل الخامس من إحصاءات مالية الحكومة 

 على قائمة مفصلة وتصنيف 2001لعام 
ويشمل المرفق . للضرائب وفقًا لطبيعة الضريبة

من إحصاءات عائدات الضرائب تصنيفًا ) أ(
 .وثيق الصلة بما سبق ذآره

 
تستند تصنيفات الضرائب المفصلة في نظام  8-56

وامل الحسابات القومية على التفاعل بين الع
الثالثة التالية، والتي ال تخرج طبيعة أي ضريبة 

 :عن واحد منهم
 

طبيعة الضريبة آما تحديدها في دليل إحصاءات  .أ 
تصنيف منظمة  / 2001مالية الحكومة لعام 

 .التعاون والتنمية االقتصادية
 .نوع الوحدة المؤسسية الدافعة للضريبة .ب 
الظروف التي تصبح الضريبة في ظلها مستحقة  .ج 

 .عالدف
 
وهكذا، فإن المدفوعات الخاصة بنفس الضريبة  8-57

قد يتم تسجيلها تحت عنوانين مختلفين في نظام 
الحسابات القومية؛ على سبيل المثال، ربما تظهر 

الضرائب "ضريبة استهالك أو رسم إنتاج أسفل 
على الواردات، باستثناء ضرائب ورسوم القيمة 

 الضرائب على المنتجات،"، أو أسفل "المضافة
باستثناء ضريبة القيمة المضافة، الضرائب على 

تبعًا لما إذا آانت ضريبة " الواردات والصادرات
االستهالك يتم دفعها على سلعة مستوردة أو 

وبطريقة مماثلة، فإن المدفوعات . منتجة محليًا
الخاصة بالضريبة السنوية على السيارات يجوز 

الضرائب األخرى على "أن يتم قيدها أسفل 
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الضرائب الجارية على الدخل "أو أسفل " نتاجاإل
تبعًا لما إذا آانت الضريبة " أو على الثروة، الخ

ولهذا . يتم دفعها من قبل منشأة أو من قبل أسرة
السبب، ليس من الممكن الوصول إلى تصنيفات 
نظام الحسابات القومية بيسر من خالل إعادة 
تجميع تصنيفات إحصاءات مالية الحكومة لعام 

ومع . منظمة التعاون االقتصادي والتنمية/ 2001
ذلك، ومن أجل االستفادة من وجود هذه 
التصنيفات المفصلة يضم آل تصنيف من 
تصنيفات الضرائب المدرجة أدناه إسنادًا ترافقيًا 
لما يقابله من تصنيفات في إحصاءات مالية 

منظمة التعاون االقتصادي / 2001الحكومة لعام 
ذلك يجدر مالحظة أن تصنيفات ورغم . والتنمية

نظام الحسابات القومية متضمنة في تصنيفات 
 2001دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

وتصنيفات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
 .بيد أنها ربما ال تكون متطابقة معهم

 
 القيد على أساس االستحقاق 

القيد على أساس آافة الضرائب ينبغي قيدها على  8-58
في نظام الحسابات القومية؛ مما يعني ستحقاق اال

وقتما تقع األنشطة أو المعامالت أو غيرها من 
األحداث التي تؤدي إلى خلق التزامات بدفع 

ومع ذلك، فإن بعض األنشطة أو . ضرائب
المعامالت أو األحداث االقتصادية والتي ينبغي 
بموجبها فرض التزام على الوحدات المعنية بدفع 

 إطار تشريعات أو قوانين الضرائب ضرائب في
وسيكون . آثيرًا ما تغفل عنها السلطات الضريبية

من غير الواقعي أن نفترض أن مثل هذه األنشطة 
أو المعامالت أو األحداث تتسبب في نشوء 
أصول أو موجودات مالية أو التزامات في شكل 

ولهذا السبب، يتم تحديد . مدفوعات أو مقبوضات
التي سيتم قيدها في نظام مبالغ الضرائب 

الحسابات القومية من خالل االعتماد على المبالغ 
المستحقة الدفع فقط عندما يتم إثباتها من خالل 
التقديرات الضريبية أو البيانات أو غير ذلك من 
الصكوك مثل فواتير المبيعات أو اإلقرارات 

خصوم في شكل / الجمرآية والتي تخلق التزامات
 للدفع من جانب دافعي التزامات واضحة

عند تحديد مقدار الضريبة المتراآمة . (الضرائب
أو المستحقة البد من أخذ الحيطة في أال يتم 
تضمين أي ضريبة من غير المحتمل أبدًا 

وبصرف النظر عما سبق، ووفقًا ). تحصيلها
لمبدأ االستحقاق، فإن األوقات التي ينبغي قيد 

تنشأ فيها الضرائب إبانها هي األوقات التي 
على سبيل المثال، ينبغي . االلتزامات الضريبية

قيد ضريبة بيع أو نقل أو استخدام لمخرج معين 
عندما يحدث هذا البيع أو النقل أو االستخدام وهو 
ليس بالضرورة نفس الوقت التي أخطرت فيه 
السلطات الضريبية أو عندما صدر طلب تسديد 

ندما تم الضريبة أو عندما استحق سدادها أو ع
ورغم ذلك، يسمح ببعض المرونة . بالفعل سدادها

فيما يتعلق بوقت قيد ضرائب الدخل المقتطعة من 
 ).61.8أنظر الفقرة (األصل 

 
وفي بعض البلدان، وبالنسبة لبعض األنواع من  8-59

الضرائب، قد تختلف مبالغ الضرائب التي يتم 
دفعها في نهاية المطاف إلى حد آبير وبشكل 

مبالغ المستحقة الدفع إلى الحد الذي منتظم عن ال
ال يمكن فيه تفسير آل مبلغ من المبالغ المستحقة 
الدفع أصًال على أنها تشكل التزامات مالية على 
. نحو ما هو مفهوم في نظام الحسابات القومية

وفي مثل هذه الحاالت، قد يكون من األفضل 
وألسباب تحليلية وسياسية أن يتم تجاهل 

لضريبية غير المدفوعة وقصر االلتزامات ا
القياس على الضرائب المضمنة في نظام 
الحسابات القومية على تلك الضرائب التي تم 

وبرغم ذلك، ال يزال ينبغي قيد . دفعها بالفعل
الضرائب المدفوعة بالفعل على أساس االستحقاق  
في األوقات التي وقعت فيها األحداث التي نشأت 

 .عنها االلتزامات
 

 ئد أو الغرامات أو الجزاءات األخرىالفوا
من حيث المبدأ، ينبغي قيد الفائدة المحملة على  8-60

 المتأخرة أو الغرامات أو الجزاءات الضرائب
التي يتم فرضها على التهرب من الضرائب 

ومع ذلك، قد ال . بشكل منفصل وليس آضرائب
يكون من الممكن فصل مدفوعات الفائدة أو 

لعقوبات عن الضرائب الغرامات أو غيرها من ا
التي تتعلق بها، ولذلك في الممارسة العملية عادة 

 .ما يتم تجميعها مع الضرائب
 
 الضرائب على الدخل. 2
تتألف الضرائب على الدخل من الضرائب على  8-61

الدخول واألرباح وأرباح رأس المال؛ ويتم 
 الفعلية أو المفترضة لألفراد الدخولتقديرها على 

ة أو للمؤسسات غير الربحية أو لألسر المعيشي
التي تهدف إلى خدمة األسر المعيشية أو 

وتشمل الضرائب التي يتم تقديرها . للشرآات
على حيازات الممتلكات أو األراضي أو 
العقارات عندما تستخدم هذه الحيازات آـأساس 

وفي بعض الحاالت، ال . لتقدير دخل مالآها
إال أثناء يمكن تحديد االلتزام بدفع ضرائب الدخل 

فترة محاسبية الحقة غير الفترة المحاسبية التي 
وبناءًا على ذلك، ثمة مرونة . تراآم فيها الدخل

. الزمة في الوقت الذي تسجل فيه هذه الضرائب
ويجوز أن تقيد ضرائب الدخل التي تقتطع على 
أصلها مثل ضرائب احتجاز الضرائب عند المنبع 

 يجوز –ل والمدفوعات المنتظمة لضرائب الدخ
قيدها في الفترات التي تم سدادها فيها، آما يمكن 
قيد أي خضوع أو التزام نهائي بالضرائب على 
. الدخل في الفترة التي تم تحديد االلتزام فيها

وتشمل الضرائب على الدخل األنواع التالية من 
 :الضرائب

الضرائب على الدخل الفردي أو على دخل  .أ 
ه الضرائب من وتتألف هذ: األسرة المعيشية

ضرائب الدخل الشخصية بما في ذلك تلك 
الضرائب التي يقتطعها أصحاب العمل 
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، والضرائب )الضرائب التي تحتجز عند المنبع(
وعادة ما يتم فرض هذه الضرائب . اإلضافية

على الدخل الكلي المعلن أو المفترض من جميع 
تعويضات أو أجور : مصادر الشخص المعني

ملكية والمعاشات التقاعدية، الموظفين ودخل ال
وما إلى ذلك، بعد اقتطاع مسموحات معينة متفق 

آما أن الضرائب على دخل مالك . عليها
دليل (الشرآات الفردية متضمنة في هذا السياق 

؛ 1111، 2001إحصاءات مالية الحكومة لعام 
 ؛)1110التعاون االقتصادي والتنمية، منظمة 

ألف هذه وتت: الضرائب على دخل الشرآات .ب 
الضرائب من ضرائب دخل الشرآات وضرائب 
أرباح الشرآات وضرائب الشرآات اإلضافية، 

وعادة ما تقدر هذه الضرائب على الدخول . الخ
الكلية للشرآات من جميع المصادر وليس فقط 

دليل (ببساطة على األرباح المتولدة من اإلنتاج 
؛ 1112، 2001إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 ؛)1210لتعاون االقتصادي والتنمية، منظمة ا
وتتألف هذه : الضرائب على أرباح رأس المال .ج 

الضرائب من الضرائب على أرباح رأس المال 
توصف بأرباح الحيازة في نظام الحسابات (

الخاصة باألشخاص أو الشرآات والتي ) القومية
تصبح واجبة السداد أثناء الفترة المحاسبية 

 الفترات التي قد الحالية، بصرف النظر عن
وعادة ما تكون هذه . تراآمت عبرها األرباح

الضرائب مستحقة الدفع على األرباح االسمية 
وليس الفعلية لرأس المال وعلى أرباح رأس 

دليل (المال المحققة وليس غير المحققة 
-1111، 2001إحصاءات مالية الحكومة لعام 

؛ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 1113
 ؛)1220، 1120

: الضرائب على األرباح من اليانصيب أو القمار .د 
وهي عبارة عن الضرائب المستحقة الدفع على 
المبالغ التي يحصل عليها الفائزون تمييزًا لها عن 
الضرائب على دوران العمل بالنسبة للمنتجين 
الذين ينظمون لعب القمار أو اليانصيب والتي 

دليل  (تعامل على أنها ضرائب على المنتجات
-1113، 2001إحصاءات مالية الحكومة لعام 

؛ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 113
1120.( 

 
يعفي احتساب الضرائب المستحقة على الدخل  8-62

آثيرًا بعض األجزاء من الدخل من الضرائب؛ 
وتوصف مثل هذه اإلعفاءات بخصومات 

وباإلضافة إلى ذلك، أو آبديل من . الضريبة
 أن تقوم حكومة من الحكومات البدائل، يجوز

بتحديد مبلغ يعامل على أنه ضريبة قد تم سدادها 
بالفعل، ويطلق على هذا المبلغ اسم االئتمان 

وفي بعض الحاالت، إذا آانت . الضريبي
الضريبة المستحقة أقل من االئتمان الضريبي 
حينئذ قد يكون الرصيد مستحق الدفع للمستفيد، 

تمان ضريبي مستحق ويطلق على هذه الحالة ائ
وهناك مناقشة إضافية حول االئتمان . الدفع

 .الضريبي في الفصل الثاني والعشرين

 
 الضرائب الجارية األخرى. 3

 الضرائب الجارية على رأس المال
تتألف الضرائب الجارية على رأس المال من  8-63

الضرائب التي تكون مستحقة الدفع دوريًا وعادة 
لى صافي حقوق سنويًا على الممتلكات أو ع

ملكية الوحدات المؤسسية باستثناء الضرائب 
على األراضي أو على غيرها من األصول 
المملوآة أو المؤجرة من قبل الشرآات والتي 
يستخدمونها في اإلنتاج، فمثل هذه الضرائب 

آما . تعامل على أنها ضرائب أخرى على اإلنتاج
 الضرائب الجارية –يستثنى من هذه الضرائب 

 الضرائب على الملكية أو –رأس المال على 
على الثروة المفروضة من حين ألخر وعلى 
فترات غير منتظمة، أو في ظل ظروف استثنائية 

، )على سبيل المثال، ضريبة اإلرث أو الترآات(
فمثل هذه الضرائب تعامل على أنها ضرائب 

آما يستثنى منها أيضَا ضرائب . على رأس المال
أساس قيمة الملكية المملوآة الدخل المقدرة على 

من قبل الوحدات المؤسسية عندما يتعذر تقدير 
دخولها بشكل مرضي وتقيد هذه الضرائب تحت 

وتشمل . العنوان السابق، الضرائب على الدخل
 :الضرائب الجارية على رأس المال ما يلي

: الضرائب الجارية على األراضي والمباني .أ 
ع دوريًا، وتتألف من الضرائب المستحقة الدف

وتكون في معظم الحاالت سنويًا، على ملكية 
األراضي أو المباني باستثناء الضرائب على 
األراضي أو المباني المؤجرة أو المملوآة من 
قبل الشرآات والمستخدمة من جانبهم في اإلنتاج 

دليل (بما في ذلك استخدامها لخدمات مالك الرقبة 
؛ 1131، 2001إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 ؛)4100منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
/ الضرائب الجارية على صافي حقوق الملكية .ب 

وتتألف من الضرائب المستحق : صافي األصول
 على – في غالب األحيان سنويًا –دفعها دوريًا 

قيمة األراضي أو األصول الثابتة ناقصة أي دين 
متكبد على هذه األصول وباستثناء الضرائب 

ألصول المملوآة من قبل الشرآات على ا
دليل إحصاءات مالية (والمستخدمة في اإلنتاج 

؛ منظمة التعاون 1132، 2001الحكومة لعام 
 ؛)4200االقتصادي والتنمية، 

: الضرائب الجارية على األصول األخرى .ج 
 وعادة –وتشمل الضرائب المستحق دفعها دوريًا 

  على األصول مثل المجوهرات أو على–سنويًا 
دليل (غيرها من العالمات الظاهرية على الثروة 

؛ 1136، 2001إحصاءات مالية الحكومة لعام 
 ).4600منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 

 
 ضرائب جارية متنوعة

 الجارية المتنوعة من أنواع الضرائبتتألف  8-64
مختلفة ومتنوعة من الضرائب المستحق دفعها 

 بين أآثر  وعادة سنويًا، والتي من–دوريًا 
 :أنواعها شيوعًا ما يلي
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وهي الضرائب المفروضة : ضرائب الرأس .أ 
آمبالغ محددة من المال على آل شخص بالغ أو 
على آل أسرة معيشية، بصرف النظر عن الدخل 

ومع ذلك، قد . أو الثروة الفعلية أو المفترضة
تختلف المبالغ المفروضة تبعًا لظروف الشخص 

 إحصاءات مالية دليل(أو األسرة المعيشية 
؛ منظمة التعاون 1162، 2001الحكومة لعام 

 ؛)6000االقتصادي والتنمية، 
وهي الضرائب المستحقة الدفع : ضرائب النفقات .ب 

على النفقات الكلية لألشخاص أو لألسر المعيشية 
وضرائب النفقات . بدًال من أن تكون على دخولهم

هي بدائل لضرائب الدخل وقد يتم فرضها 
تدريجية أعلى بنفس الطريقة التي تتبع بمعدالت 

مع ضرائب الدخل الشخصية تبعًا للمستوى الكلي 
وهي ضرائب غير شائعة االستخدام في . لإلنفاق

دليل إحصاءات مالية (واقع الممارسة العملية 
؛ منظمة التعاون 1162، 2001الحكومة لعام 

 ؛)6000االقتصادي والتنمية، 
سرة المعيشية الدفعات التي تتم من قبل األ .ج 

تعامل : للحصول على تراخيص معينة
المدفوعات التي تتم من قبل األشخاص أو األسر 
المعيشية للحصول على تراخيص لحيازة أو 
الستخدام مرآبات أو قوارب أو طائرات 
وللحصول على تراخيص للممارسات الترفيهية 
آالصيد البري أو الصيد بإطالق النار أو صيد 

. على أنها ضرائب جارية تعامل –األسماك 
وتعامل المدفوعات التي تتم لكافة األنواع 

على سبيل المثال؛ (األخرى من التراخيص 
رخص القيادة أو الطيران أو رخص التليفزيون 
أو الراديو أو رخص األسلحة النارية الصغيرة، 

على سبيل (أو الرسوم المدفوعة للحكومة ) الخ
ازات المثال، المدفوعات للحصول على جو

 ) السفر، أو رسوم المطار أو رسوم المحكمة، الخ
تعامل آمشتريات خدمات مقدمة من قبل  •

ويرتكز الحد الفاصل بين . الحكومات
الضرائب ومشتريات الخدمات على 
الممارسات الفعلية المتبعة في غالبية البلدان 

دليل إحصاءات (في الحسابات الخاصة بهم 
 و 11451، 2001مالية الحكومة لعام 

؛ منظمة التعاون االقتصادي 11452
 ؛)5200والتنمية، 

وتتألف من : الضرائب على المعامالت الدولية .د 
الضرائب على السفر للخارج والتحويالت المالية 
األجنبية واالستثمارات األجنبية، وما إلى ذلك، 

دليل (فيما عدا المستحقة الدفع من قبل المنتجين 
 و 1155، 2001 إحصاءات مالية الحكومة لعام

؛ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 1156
5127.( 

 برامج التامين االجتماعي. د
 هو نظام ضمان حيث برامج التامين االجتماعي 8-65

 :يتم فيه تحقيق الشرطين التاليين
 المقبوضة تكون مشروطة بالمشارآة في منافعال .أ 

النظام وتشكل منافع اجتماعية حيث أن هذا 
  في نظام الحسابات القومية؛ والمصطلح مستخدم

 األقل يحقق شرط من الشروط الثالثة على .ب 
 :التالية

يكون المشارآة في النظام إجباريًا سواء من  -
قبل القانون أو بموجب أحكام وشروط عمل 

 الموظف أو مجموعة من الموظفين؛
يكون النظام نظامًا اجتماعيًا يدار لصالح  -

مجموعة معينة من العاملين سواء من 
الموظفين أو من غير الموظفين، آون 
المشارآة مقصورة على أعضاء هذه 

 المجموعة؛
فعلي أو (يسدد صاخب العمل اشتراآًا  -

إلى النظام نيابة عن الموظف ) محتسب
 .سواء قام الموظف بدفع اشتراك من عدمه

 
 من قبل القطاع برامج التامين االجتماعيقد يتم تنظيم 

حكومية؛ ويمكن أن يتم الخاص أو من قبل الوحدات ال
. توفير منافع الضمان االجتماعي في صورة نقدية أو عينية

وتصبح هذه المنافع مستحقة الدفع عند وقوع أحداث بعينها 
أو عند تحقق ظروف معينة، والتي قد تؤثر سلبًا على رفاء 
األسر المعيشية المعنية سواء من خالل فرض أعباء 

وتكون الحاالت . لهمإضافية على مواردهم أو بخفض دخو
. الطارئة المغطاة عرضة لالختالف من نظام لنظام أخر

ومع ذلك، فإن تحديد مقبوضات معينة باعتبارها منافع 
ضمان اجتماعي ال يعتمد فقط على الحاالت الطارئة 
المغطاة ولكن أيضًا على الطريقة التي تتبع في تقديم 

 .التغطية
 
 ين االجتماعيالظروف التي تغطيها برامج التام. 1
يمكن أن تكون المنافع االجتماعية قابلة للدفع في  8-66

إطار نظم ضمان اجتماعي أو برامج مساعدات 
اجتماعية ومع ذلك قد تكون هناك ظروف مماثلة 

 .يتم يغطيها آال النوعين من النظم
 
 تقسيم المنافع االجتماعية إلى فئتين يمكن 8-67

ع رئيسيتين؛ المعاشات التقاعدية وآافة المناف
االجتماعية األخرى والموصوفة في نظام 

بعيدة (الحسابات القومية بالمنافع غير المعاشية 
؛ والنمط األآثر أهمية من )عن معاشات التقاعد

المعاش التقاعدي هو المعاش التقاعدي الذي يدفع 
آذلك، قد تكون . للفرد عند تقاعده عن العمل

المعاشات التقاعدية مستحقة الدفع لألفراد 
خرين، على سبيل المثال للزوجة الثكلى أو اآل

وتعامل . لشخص يعاني من إعاقة دائمة
المدفوعات التي تتم  أثناء ما يكون شخص يعاني 
مؤقتًا من حالة مرضية تمنعه من العمل لفترة 

 .على أنها منافع غير معاشية
 
توضح ستة أنواع من الظروف الوقت الذي قد  8-68

ر المعاشية تكون فيه المنافع االجتماعية غي
 :مستحقة الدفع على النحو التالي

يتطلب المستفيدون أو عائالتهم عالجات طبية أو  .أ 
سنية أو غيرها من العالجات أو لرعاية 
بالمستشفى أو رعاية نقاهة أو رعاية طويلة 
األجل، نتيجة للمرض أو لإلصابات أو لالعتالل 
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المزمن أو لتقدم العمر، الخ؛ وعادة ما يتم تقديم 
عالج ع الضمان االجتماعي عينيًا في شكل مناف

أو رعاية تقدم مجانًا أو بأسعار زهيدة اقتصاديًا، 
أو عن طريق سداد النفقات التي تكبدتها األسر 

وأيضَا قد تكون منافع الضمان . المعيشية
االجتماعي مستحقة الدفع للمستفيدين الذين 

 يحتاجون رعاية صحية؛
عالين من أنماط يكون المستفيدون ملزمين بدعم م .ب 

مختلفة؛ زوجات وأطفال وأقارب مسنين وذوي 
وعادة ما تدفع منافع . احتياجات خاصة، الخ

الضمان االجتماعي نقدًا في شكل مخصصات 
 .منتظمة للمعالين أو لألسر

 من انخفاض في الدخل آنتيجة المستفيدونيعاني  .ج 
لعدم قدرتهم على العمل بدوام آامل؛ وعادة ما 

ضمان االجتماعي بصفة منتظمة تدفع منافع ال
وفي بعض . نقدًا طوال استمرار هذا الوضع

الحاالت، قد يتم تقديم مبلغ إجمالي دفعة واحدة 
وقد يمنع . باإلضافة إلى الدفع المنتظم أو بدًال منه

األشخاص من العمل ألسباب مختلفة ومتنوعة، 
بما في ذلك، البطالة القهرية بما تشمله من تسريح 

الة والعمل لوقت قصير األجل مؤقت للعم
والمرض واإلصابة العرضية ووالدة طفل، الخ، 
ما من شأنه أن يحول دون عمل شخص أو منعه 

 من العمل بدوام آامل؛
 من انخفاض في الدخل بسبب المستفيدونيعاني  .د 

وفاة المصدر الرئيسي للدخل؛ وعادة ما تدفع 
منافع الضمان االجتماعي نقدًا في صورة 

تظمة، أو في بعض الحاالت، يدفع مخصصات من
 مبلغًا إجماليًا دفعة واحدة؛

 المستفيدون على إسكان إما مجاني أو يحصل .ه 
بأسعار زهيدة من الناحية االقتصادية أو من 
 خالل سداد النفقات التي تكبدتها األسر المعيشية؛

 المستفيدون على مخصصات لتغطية يحصل .و 
لح نفقات التعليم المتكبدة لصالحهم أو لصا

عائالتهم؛ وفي بعض المناسبات قد يتم توفير 
 الخدمات التعليمية في صورة عينية؛

 
ما ذآر أعاله هي الظروف النموذجية التي تكون  8-69

في إطارها المنافع االجتماعية مستحقة الدفع؛ 
ومع ذلك، فإن تلك القائمة توضيحية أآثر منها 

على سبيل المثال، من الممكن أن تكون . حصرية
افع أخرى مستحقة الدفع في ظل نظام هناك من

وعلى العكس من ذلك، بأي حال من . أخر
األحوال ال توفر آافة النظم المنافع في الظروف 

وفي واقع الممارسة . المذآورة أعاله جميعها
العملية، يكون نطاق المنافع االجتماعية عرضة 
لالختالف بشكل هائل من بلد إلى أخر، أو من 

 .نفس البلدنظام إلى أخر داخل 
في الحاالت التي ال يلزم فيها السداد المسبق  8-70

الشتراآات مؤهلة من أجل الحصول على منافع 
تعامل هذه المنافع آجزء من المساعدات 
االجتماعية؛ وبشكل نموذجي، تقدم المساعدات 
االجتماعية من قبل الحكومة لكافة األشخاص 
المحتاجين وبدون أي اشتراط أو طلب رسمي 

آة من قبيل إيراد دليل على سداد بالمشار
ويختلف مدى . اشتراآات، على سبيل المثال

المساعدات االجتماعية إلى حد آبير من بلد إلى 
وفي العديد من البلدان، تكون المنافع . أخر

مستحقة الدفع فقط لألشخاص ذوي الدخول 
وغالبًا ما يوصف ذلك بقول أن . المنخفضة

عي أو للتحقق للبحث االجتما"المنافع خاضعة 
، حيث "means-testedمن متوسط الدخل 

إلى المستوى األقصى " متوسط"يشير المصطلح 
 .المؤهل من الدخل

 
 تنظيم برامج التامين االجتماعي. 2
 إلى تغطية  تنظيم برامج التامين االجتماعيتهدف 8-71

المستفيدين وعائالتهم خالل حياتهم المهنية وعادة 
انوا موظفين أو خالل تقاعدهم أيضَا، سواء آ

أصحاب عمل أو يعملون لحسابهم الخاص أو 
أشخاص بدون عمل لفترة مؤقتة؛ ويستلزم 
استحقاق منافع الضمان االجتماعي أن تكون 

 –االشتراآات االجتماعية قد تم سدادها من قبل 
 المستفيدين أو عائالتهم خالل –أو نيابة عن 

وآما . الفترات المحاسبية الجارية أو السابقة
لوحظ بالفعل، قد تكون االشتراآات االجتماعية 
مستحقة الدفع ليس فقط من قبل المشارآين 
أنفسهم بل آذلك من جانب أصحاب العمل نيابة 

 .عن موظفيهم
 
 تنظيم التامين االجتماعيالبد أن يتم تنظيم برامج  8-72

بشكل جماعي لمجموعات من العمال أو أن تكون 
ل أو لفئات متاحة بمقتضى القانون لكافة العما

معينة من العمال، بما قد يشمله ذلك من 
األشخاص غير المشتغلين فضًال عن الموظفين؛ 
وقد تتراوح نظم الضمان االجتماعي من نظم 
خاصة مخصصة لمجموعات مختارة من العمال 
الموظفين من قبل صاحب عمل واحد إلى نظم أو 
برامج تأمين اجتماعي تغطي آامل قوة العمل في 

 ويمكن أن تكون المشارآة في مثل هذه .بلد ما
النظم طوعية بالنسبة للعمال المعنيين، غير أن 
األآثر شيوعًا هو أن تكون إجبارية، على سبيل 
المثال، قد تكون المشارآة في البرامج المنظمة 
من قبل أصحاب العمل األفراد إلزامية من جانب 
إحكام وشروط العمل المتفق عليه جماعيًا بين 

آما قد تكون .  العمل وموظفيهمأصحاب
المشارآة في نظم الضمان االجتماعي على 
الصعيد الوطني والمنظمة من قبل الوحدات 
الحكومية إجبارية بحكم القانون بالنسبة لقوة 
العمل بأآملها، وربما باستثناء األشخاص الذين 
 .تم تغطيتهم بالفعل من جانب نظم ضمان خاصة

 يتم مين االجتماعيتنظيم برامج التاآثير من  8-73
تنظيمها جماعيًا لمجموعات من العمال بحيث ال 
يكون المشارآون فيها مضطرين لحمل بوالص 
تأمين فردية بأسمائهم؛ وفي مثل هذه الحاالت، ال 
توجد صعوبة في التمييز بين الضمان االجتماعي 
. والضمان المتحصل عليه على أساس شخصي

 بعض -زم  أو حتى تستل-ومع ذلك، ربما تسمح 
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نظم الضمان االجتماعي للمشارآين بالحصول 
ومن أجل أن تعامل . على بوالص بأسمائهم

بوليصة تأمين فردية على أنها جزءًا من نظام 
ضمان اجتماعي البد وأن تكون الحاالت الطارئة 
أو الظروف المؤمن على المشارآين ضدها من 

، وإضافة إلى 65.8ذلك النوع المدرج في الفقرة 
، البد من الوفاء بشرط أو أآثر من الشروط ذلك

 :التالية
تكون المساهمة في البرامج إجباريًا إما بمقتضى  .أ 

القانون بالنسبة لفئة محددة من العمل سواء آان 
يعمل أو ال يعمل، أو بموجب إحكام وشروط 

 عمل موظف ما أو مجموعة من الموظفين؛

النظام هو نظام جماعي يدار لمصلحة مجموعة  .ب 
ة من العمل، سواء آانوا موظفين أو بدون معين

عمل، وتكون المشارآة مقصورة على أعضاء 
 هذه المجموعة؛

فعلي أو (يقوم صاحب العمل بسداد اشتراك  .ج 
للنظام نيابة عن الموظف، سواء قام ) محتسب

 .الموظف هو األخر بدفع اشتراك من عدمه
 

قة تقيد أقساط التأمين المستحقة الدفع والمطالبات المستح
القبض في إطار بوالص التأمين الفردية المتحصل عليها 

 تقيد على أنها اشتراآات –ضمن نظام ضمان اجتماعي 
 .اجتماعية ومنافع ضمان اجتماعي

 
 دامات االستخ– شامًال لتفاصيل عن الضرائب واالشتراآات االجتماعية –حساب التوزيع الثانوي للدخل : 3.8جدول 
 االستخدامات

المعامالت 
 وقيود الموازنة

المؤسسات 
 غير المالية

المؤسسات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر 
 المعيشية

المؤسسات 
غير الهادفة 
للربح التي 

األسر تخدم 
 المعيشية

االقتصاد 
 الكلي

بقية 
 العالم

السلع 
المجموع والخدمات

          
التحويالت 
 1 229  17 1 212 7 582 248 277 98 الجارية

الضرائب 
الجارية على 
الخل والثروة 
 وما إلى ذلك

24 10 0 178 0 212 1  213 

الضرائب على 
 204  1 203 0 176 0 7 20 الدخل

الضرائب 
 9   9 0 2 0 3 4 الجارية األخرى

صافي 
االشتراآات 
 االجتماعية

   333  333 0  333 

اشتراآات 
أصحاب العمل 
االجتماعية 
 الفعلية

   181  181 0  181 

اشتراآات 
أصحاب العمل 

الفعلية في 
المعاشات 
 التقاعدية

   168  168 0  168 

اشتراآات 
أصحاب العمل 
الفعلية في غير 
 معاشات التقاعد

   13  13 0  13 

اشتراآات 
أصحاب العمل 
االجتماعية 
 المحتسبة

   19  19 0  19 



 نظام الحسابات القومية
 

277 

اشتراآات 
أصحاب العمل 
المحتسبة في 
 معاشات التقاعد

   18  18 0  18 

اشتراآات 
أصحاب العمل 
المحتسبة في 
غير معاشات 

 التقاعد

   1  1 0  1 

األسر اشتراآات 
 المعيشية

االجتماعية 
 الفعلية

   129  129 0  129 

األسر اشتراآات 
 المعيشية

الفعلية في 
المعاشات 
 التقاعدية

   115  115 0  115 

األسر اشتراآات 
 المعيشية

الفعلية في غير 
المعاشات 
 التقاعدية

   14  14 0  14 

إضافات 
األسر اشتراآات 

 المعيشية
 االجتماعية

   10  10 0  10 

إضافات 
األسر اشتراآات 
 في المعيشية

 معاشات التقاعد
   8  8 0  8 

إضافات 
األسر اشتراآات 
 في المعيشية
اشات غير مع

 التقاعد

   2  2 0  2 

رسوم خدمة 
نظام الضمان 
 االجتماعي

   6  6 0  6 

المنافع 
االجتماعية 

بخالف المنافع 
االجتماعية 
 العينية

62 205 112 0 5 384 0  384 

التحويالت 
 299  16 283 2 71 136 62 12 الجارية األخرى

الدخل المتاح، 
 1 826   1 826 37 1 219 317 25 228 إجمالي

الدخل المتاح، 
 1 604   1 604 34 1 196 290 13 71 صافي
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 هي في األساس نظمًا برامج التامين االجتماعي 8-74
 من – أو مستحثين –يكون العمال ملزمين فيها 

قبل أصحاب عملهم أو من قبل الحكومة العامة 
باستصدار تأمين ضد حاالت طارئة أو ظروف 

من شأنها التأثير سلبًا على معينة قد يكون 
رفاهيتهم أو على رفاهية عائالتهم؛ وعندما يحوز 
األفراد على بوالص تأمين بأسمائهم وبمبادرة 
خاصة منهم وبشكل مستقل عن أصحاب عملهم 
أو عن الحكومة حينئذ ال تعامل أقساط التأمين 
المستحق دفعها والمطالبات المستحق قبضها على 

عية ومنافع ضمان اجتماعي أنها اشتراآات اجتما
وذلك على الرغم من أنه قد يتم استصدار بوالص 
التأمين ضد نفس األنواع من الحاالت الطارئة أو 
المواقف التي تغطيها نظم الضمان االجتماعي 
. مثل الحوادث أو اعتالل الصحة أو التقاعد، الخ

وتقيد أقساط التأمين المستحق دفعها والمطالبات 
 بموجب بوالص التأمين الفردية المستحق قبضها

من هذا القبيل على أنها تحويالت جارية في 
حساب التوزيع الثانوي للدخل في حالة تأمين 
األضرار، بينما تقيد أقساط التأمين المستحق 
دفعها والمطالبات المستحق قبضها بموجب 
بوالص التأمين الفردية على الحياة على أنها 

صول مالية في استحواذات أو تنازالت عن أ
 .الحساب المالي

 
وآما يتبين من النظر في بوالص التأمين الفردية،  8-75

فإن طبيعة المنفعة ال تكفي بأي حال من األحوال 
للتعرف على وتحديد الطبيعة االجتماعية 
للمعامالت؛ على سبيل المثال، تلقي خدمات طبية 
مجانية ال يشكل عادة منفعة اجتماعية، فإذا ما تم 

لى الخدمات الطبية من قبل أسرة الحصول ع
معيشية وقامت أسرة معيشية أخرى بسداد آلفتها 
ال تكون هذه الخدمات منافع اجتماعية بل 

آما أن اإلسعافات . تحويالت بين أسر معيشية
األولية التي تقدم للموظفين في العمل ليست منفعة 
اجتماعية آون التكاليف المترتبة يتم قيدها على 

وبشكل عام، .  وسيط لصاحب العملأنها استهالك

ال يمكن أن تقدم المنافع االجتماعية من أسرة 
معيشية ألسرة معيشية أخرى فيما عدا الحالة 
النادرة نسبيًا والتي تكون فيها شرآة فردية 
مملوآة من قبل أسرة معيشية هي التي تدير نظام 

 .الضمان االجتماعي لمصلحة موظفيها
جتماعي على عالقة تؤسس آافة نظم الضمان اال 8-76

بالعمل حتى ولو آان المشارآون يعملون 
لحسابهم الخاص أو ال يعملون في الوقت الحالي؛ 
ويمكن التفريق بين نوعين رئيسيين من نظم 

 :الضمان االجتماعي
 

يتألف النوع األول من نظم الضمان االجتماعي  .أ 
التي تغطي المجتمع آكل أو قطاعات عريضة 

 فرضها والتحكم فيها من المجتمع والتي يتم
وتمويلها من قبل الوحدات الحكومية؛ وقد تكون 
المعاشات التقاعدية في إطار مثل هذه النظم 
مرتبطة أو غير مرتبطة بمستويات راتب 

ونادرًا ما تكون المنافع . المستفيد أو بتاريخ العمل
 .غير المعاشية مرتبطة بمستويات المرتب

خرى المرتبطة يتألف النوع الثاني من النظم األ .ب 
بالعمل؛ وتشتق هذه النظم من عالقة صاحب 
العمل بالموظف فيما يتعلق بتدبير المعاش 
التقاعدي وربما في غيره من االستحقاقات التي 
تكون جزءًا من شروط العمل أو الوظيفة حيث ال 
تؤول مسؤولية تدبير وتقديم المنافع إلى الحكومة 

 .جتماعيالعامة في إطار تدبيرات الضمان اال
بيد أن التوصل لمثل هذا التمييز يعد أمرًا عسيرًا في بعض 
البلدان خاصة التي يضطلع فيها بالمسؤولية النهائية عن 
إدارة النظام ودفع المنافع من قبل الحكومة نيابة عن آثير 
من أصحاب العمل الذين ال يعملون لدى الحكومة العامة؛ 

النظم فإن نظم وفي البلدان التي ليس عندها مثل تلك 
الضمان االجتماعي المنظمة من قبل الوحدات الحكومية 

 وعلى العكس من الفئة السكانية العاملة -لصالح موظفيها 
 وأن يتم تضمينها – إذا ما آان باإلمكان – ينبغي –آكل 

في مجموعة النظم األخرى المرتبطة بالعمل بحيث ال تبقى 
 .ضمن نظم الضمان االجتماعي

  الموارد– شامًال تفاصيل عن الضرائب واالشتراآات االجتماعية –حساب التوزيع الثانوي للدخل ): تابع (3.8جدول 
 الموارد

المعامالت وقيود 
 الموازنة

المؤسسات 
 غير المالية

المؤسسات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر 
 المعيشية

مؤسسات غير ال
الهادفة للربح التي 

األسر تخدم 
 المعيشية

االقتصاد 
 الكلي

بقية 
 العالم

السلع 
 المجموع والخدمات

رصيد أو ميزان 
الدخول األولية، 

الدخل / إجمالي 
 القومي، إجمالي

254 27 198 381 1 4 864 1   864 1 

97 97 15 171 358 1 1 642 1   642 1 
 1 229  55 1 174 40 420 367 275 72 يالت الجاريةالتحو

الضرائب الجارية 
على الدخل أو 

 الثروة، وما إلى ذلك
  213   213 0  213 

 204  0 204   204  الضرائب على 
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 الدخل
الضرائب الجارية 

 9   9   9   األخرى

صافي االشتراآات 
 333  0 333 4 0 50 213 66 االجتماعية

االشتراآات 
الجتماعية الفعلية ا

 ألصحاب العمل
31 110 38 0 2 181 0  181 

االشتراآات الفعلية 
ألصحاب العمل في 
 المعاشات التقاعدية

27 104 35 0 2 168 0  168 

االشتراآات الفعلية 
ألصحاب العمل في 

غير المعاشات 
 التقاعدية

4 6 3 0 0 13 0  13 

االشتراآات 
االجتماعية 

المحتسبة ألصحاب 
 ملالع

12 2 4 0 1 19 0  19 

االشتراآات 
المحتسبة ألصحاب 
العمل في معاشات 

 التقاعد

12 1 4 0 1 18 0  18 

االشتراآات 
المحتسبة ألصحاب 

العمل في غير 
 معاشات التقاعد

0 1 0 0 0 1 0  1 

االشتراآات 
االجتماعية الفعلية 
 لألسر المعيشية

25 94 9 0 1 129 0  129 

راآات الفعلية االشت
لألسر المعيشية في 
 معاشات التقاعد

19 90 6 0 0 115 0  115 

االشتراآات الفعلية 
لألسر المعيشية في 

غير معاشات 
 التقاعد

6 4 3 0 1 14 0  14 

إضافات االشتراآات 
االجتماعية لألسر 

 المعيشية
 10    10 0  10 

إضافات اشتراآات 
 في األسر المعيشية

 معاشات التقاعد
 8    8 0  8 

إضافات اشتراآات 
 في األسر المعيشية

غير معاشات 
 التقاعد

 2    2 0  2 

رسوم خدمة نظام 
 6  0 6   1 3 2 الضمان االجتماعي

المنافع االجتماعية 
بخالف التحويالت 
 االجتماعية العينية

6   384  384 0  384 

 299  55 244 36 36 104 62 6التحويالت الجارية 
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 األخرى
 برامج الضمان االجتماعي

االجتماعي  الضمانفي آثير من البلدان؛ برامج  8-77
إلى حد بعيد هي أهم فئة من نظم التأمين 
االجتماعي ومن ثم فمن الجدير تلخيص أهم 

نظم التأمين االجتماعي . خصائصها وخصائصها
 هي نظم يتم فرضها والتحكم فيها وتمويلها من
قبل الوحدات الحكومية لغرض توفير المنافع 
االجتماعية ألفراد المجتمع آكل أو لقطاعات 

وعندما تنشأ صناديق التأمين . معينة من المجتمع
االجتماعي لهذا الغرض ويتم تنظيمها وإدارتها 
بشكل مستقل عن باقي الصناديق الحكومية حينئذ 
تعامل على أنها وحدات مؤسسية منفصلة، 

مقبوضاتها أو إيراداتها بشكل رئيسي من وتتألف 
االشتراآات المدفوعة من قبل األفراد ومن قبل 
أصحاب العمل نيابة عن موظفيهم، غير أنها 
أيضًا يمكن أن تشمل تحويالت من الصناديق 

وبشكل عام، يكون دفع . الحكومية األخرى
 أو نيابة –اشتراآات التأمين االجتماعي من قبل 

 يكون –ن مثل الموظفين  أفراد محددي–عن 
إلزاميًا بحكم القانون، غير أن بعض األفراد 
اآلخرين يجوز لهم اختيار الدفع طواعية من أجل 

 .االجتماعي الضمانالتأهل الستحقاق منافع 
 

 يرامح الضمان االجتماعي الممولة تمويال خاصا
برامج الضمان االجتماعي تحدد شروط وأحكام  8-78

 قبل أصحاب العمل  من خاصًاالممولة تمويًال
وربما بالتعاون مع موظفيهم وقد يقوم على 
إدارتها أصحاب العمل أنفسهم؛ ورغم ذلك، وفي 
آثير من األحيان، ربما تشكل الصناديق وحدة 

صندوق معاشات مستقل (مؤسسية منفصلة 
أو ربما يقوم على إدارتها شرآة تأمين ) بذاته

 .نيابة عن صاحب العمل
 
مح الضمان االجتماعي آل يرابيد أنه ليس  8-79

يلها بشكل آافي؛ الممولة تمويال خاصا بتم تمو
وفي حساب التوزيع الثانوي للدخل، تقيد 
المعامالت آما لو أن النظم يتم تمويلها بشكل 
آافي وتقيد أي فروق أو اختالفات في الحساب 
المالي تحت الحسابات الدائنة أو الحسابات 

ية قيد نظم وهناك استعراض آامل لكيف. المدينة
 من الفصل السابع 2المعاش التقاعدي في الجزء 

 .عشر
 
  االجتماعيةالمساهماتصافي . هـ
 المساهماتفي نظام الحسابات القومية، تبين آافة  8-80

الواردة لنظم الضمان االجتماعي على أنها 
مدفوعة من قبل األسر المعيشية؛ ومع ذلك، هناك 

لعناصر أول هذه ا. عناصر عدة للمبالغ المدفوعة
المدفوعة من قبل صاحب  المساهماتهو مبلغ 

ويشكل هذا المبلغ . العمل نيابة عن الموظف
جزءًا من تعويضات أو أجور الموظفين ويتم 
قبضه من قبل األسر المعيشية في حساب توليد 
الدخل أو إدرار اإليرادات ومن ثم فهو يشكل 
. جزءًا من رصيد الدخل األولي لألسر المعيشية

 العنصر الثاني من المدفوعات الفعلية ويتألف
التي قامت بها األسر المعيشية في الفترة الحالية 
لتغطية حصتهم في المعاش التقاعدي وغيره من 

وقد تؤدى . التدبيرات ذات الصلة بالفترة الجارية
هذه المدفوعات من قبل الموظفين أو األشخاص 
الذين يعملون لحسابهم الخاص أو األشخاص غير 

أما العنصر الثالث فيتألف من إضافات . املينالع
االشتراآات أو المدفوعات المحتسبة أو الصورية 
من قبل األسر المعيشية والتي تمثل أن يرد إلى 
صندوق المعاشات دخل الملكية المكتسب في 
بداية سنة استحقاق المعاش وعن أي احتياطيات 

وتعزى هذه . أنشئت للمنافع غير المعاشية
إلى السر المعيشية في حساب تخصيص العناصر 

الدخل األولي، ومثلها مثل اشتراآات أصحاب 
العمل يتم تضمينها في رصيد أو ميزان الدخول 

ويوضع أمام آل ذلك . األولية لألسر المعيشية
رسوم الخدمة المفروضة من قبل الوحدة التي 

وقد تكون رسوم صريحة . تدير برنامج المعاشات
ستقلة عن صاحب العمل تفرض من قبل وحدة م

أو قد تكون مجمل مجموع التكاليف المتكبدة من 
قبل صاحب العمل خالل إدارته للنظام إذا لم تكن 

وتبعًا لطبيعة النظام، يشمل إما . وحدة منفصلة
االشتراك المدفوع من قبل صاخب العمل أو دخل 

 .الملكية على قيمة رسوم الخدمة
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  االستخدامات– شامًال تفاصيل عن المنافع االجتماعية –حساب التوزيع الثانوي للدخل : 4.8ول جد
 االستخدامات

المعامالت 
 وقيود الموازنة

المؤسسات 
غير 
 المالية

المؤسسات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر 
المعيشية

المؤسسات 
غير 

الهادفة 
للربح التي 

تخدم 
األسر 

 لمعيشيةا

االقتصاد 
 الكلي

بقية 
العالم

السلع 
والخدمات

المجموع

          
التحويالت 
 الجارية

98 277 248 582 7 212 1 17  229 1 

الضرائب 
الجارية على 

الدخل أو 
الثروة، وما إلى 

 ذلك

24 10 0 178 0 212 1  213 

صافي 
االشتراآات 
 االجتماعية

   333  333 0  333 

المنافع 
االجتماعية 

بخالف 
التحويالت 
االجتماعية 
 العينية

62 205 112 0 5 384 0  384 

منافع التأمين 
االجتماعي 
 العينية

  53   53 0  53 

منافع التأمين 
االجتماعي 
الخاصة 
بمعاشات 
 التقاعد

  45   45 0  45 

منافع التأمين 
االجتماعي 

العينية في غير 
 معاشات التقاعد

  8   8 0  8 

منافع الضمان 
االجتماعي 
 األخرى

62 205 7 0 5 279 0  279 

منافع الضمان 
االجتماعي 
األخرى في 
 معاشات التقاعد

49 193 5 0 3 250 0  250 

منافع الضمان 
االجتماعي 

األخرى في غير 
 معاشات التقاعد

13 12 2 0 2 29 0  29 

منافع 
المساعدات 
االجتماعية 
 النقدية

  52   52   52 
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التحويالت 
 الجارية األخرى

12 62 136 71 2 283 16  299 

الدخل المتاح، 
 إجمالي

228 25 317 219 1 37 826 1   826 1 

الدخل المتاح، 
 صافي

71 13 290 196 1 34 604 1   604 1 

 
 مع إضافة 1.8 جدول 3.8يبين جدول  8-81

 لتلك االجتماعية مصنفة وفقًا المساهمات
المعايير؛ وألسباب عملية، تظهر الجداول 
اشتراآات أصحاب العمل ودخل الملكية بنفس 

يمة آما هي مقيدة في حساب توزيع الدخل قال
. األولي مع إظهار رسوم الخدمة بشكل منفصل

ورغم ذلك، فإن هذه الرسوم ليست معاملة قابلة 
إلعادة التوزيع ولكنها جزءًا من الناتج ومن 

وقد تم تضمينها في الجدول . ستهالكنفقات اال
لتوضيح الطريقة التي تتبع في تمويل الضمان 

وسوف يناقش آل عنوان بإيجاز . االجتماعي
 من 2وثمة مناقشة واسعة في الجزء . أدناه

الفصل السابع عشر حول المعامالت التي يتم 
 .قيدها بالنسبة لنظم المعاشات التقاعدية

 
 تماعيةمساهمات االجمكونات ال. 1
 المساهماتاالجتماعية هو  المساهماتصافي  8-82

الفعلية أو المحتسبة التي تتم من قبل األسر 
المعيشية لنظم الضمان االجتماعي من أجل تدبير 
المنافع االجتماعية المدفوعة؛ وتستثنى الرسوم 
المفروضة من قبل مديري النظم من االشتراآات 

أنها وتعامل هذه الرسوم على . المستحقة الدفع
نفقات استهالك من قبل األسر المعيشية في 

 .استخدام حساب الدخل
 
  مساهمات أرباب العمل االجتماعية الفعلية .2
هذا البند يماثل نظيره الذي يتم قيده في حساب  8-83

تخصيص الدخل األولي والموصوف في الفقرة 
62.7. 

 
  أرباب العمل االجتماعية المحتسبةمساهمات. 3
 
 نظيره الذي يتم قيده في حساب يماثل هذا البند 8-84

 الدخل األولي والموصوف في الفقرات تخصيص
 .69.7 إلى 63.7من 

 
 االجتماعية الفعلية لألسر المعيشيةمساهمات ال. 4
االجتماعية الفعلية لألسر المعيشية  المساهمات 8-85

 اجتماعية مستحقة الدفع من قبل اشتراآاتهي 
م الموظفين أو أولئك الذين يعملون لحسابه

الخاص أو األشخاص غير العاملين لنظم أو 
وتقيد هذه . برامج الضمان االجتماعي

. االشتراآات على أساس مبدأ االستحقاق
وبالنسبة للعاملين، يكون موعد االستحقاق هو 
عندما يتم تنفيذ العمل الذي من شأنه خلق االلتزام 

 .بدفع االشتراآات
 
 لمعيشيةاالجتماعية لألسر امساهمات مكمالت ال. 5
االجتماعية لألسر  المساهماتتتألف مكمالت  8-86

المعيشية من دخل الملكية المكتسب خالل الفترة 
المحاسبية على حقوق ملكية أو موجودات 

ويتم . استحقاقات المعاشات التقاعدية وغيرها
تضمين هذا المبلغ في دخل الملكية المستحق 
دفعه من قبل مديري صناديق المعاشات إلى 

معيشية في حساب تخصيص الدخل األسر ال
 األولي

 
  الموارد– شامًال تفاصيل عن المنافع االجتماعية –حساب التوزيع الثانوي للدخل ): تابع (4.8جدول 

 الموارد
المعامالت وقيود 

 الموازنة
المؤسسات 
 غير المالية

المؤسسات 
 المالية

الحكومة 
 لعامةا

األسر 
 المعيشية

المؤسسات غير 
الهادفة للربح التي 

األسر تخدم 
 المعيشية

االقتصاد 
 الكلي

بقية 
 العالم

السلع 
 والخدمات

 المجموع

رصيد أو ميزان 
الدخول األولية، 

الدخل / إجمالي 
 القومي، إجمالي

254 27 198 381 1 4 864 1   864 1 

رصيد أو ميزان 
ل األولي، الدخ

الدخل / صافي 
 القومي، صافي

97 15 171 358 1 1 642 1   642 1 

 1 229  55 1 174 40 420 367 275 72 التحويالت الجارية
 213  0 213   213  الضرائب الجارية 
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على الدخل، أو 
 الثروة، وما إلى ذلك
صافي االشتراآات 

 االجتماعية
66 213 50 0 4 333 0  333 

جتماعية المنافع اال
بخالف التحويالت 
 االجتماعية العينية

   384  384 0  384 

منافع التأمين 
 االجتماعي النقدية

   53  53 0  53 

منافع التأمين 
االجتماعي فيما 
يتعلق بالمعاشات 

 التقاعدية

   45  45 0  45 

منافع التأمين 
االجتماعي في غير 
 المعاشات التقاعدية

   8  8 0  8 

ضمان منافع ال
 االجتماعي األخرى

   279  279 0  279 

منافع الضمان 
االجتماعي األخرى 

فيما يتعلق 
بالمعاشات 
 التقاعدية

   250  250 0  250 

منافع الضمان 
االجتماعي األخرى 
في غير معاشات 

 التقاعد

   29  29 0  29 

منافع المساعدات 
 االجتماعية النقدية

   52  52   52 

ارية التحويالت الج
 األخرى

6 62 104 36 36 244 55  299 

 المنافع االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية العينية. و
المنافع االجتماعية هي التحويالت الجارية  8-87

المقبوضة من قبل األسر المعيشية والتي تهدف 
إلى تقديم االحتياجات التي تنشأ عن بعض 

سم المنافع إلى األحداث أو الظروف؛ وتنق
مجموعتين، حيث تتألف المجموعة األولى من 
المعاشات التقاعدية والثانية من آافة المنافع 
. األخرى والتي توصف بالمنافع غير المعاشية

وتشمل هاتين المجموعتين على سبيل المثال 
المدفوعات الواجب دفعها فيما يتعلق بظروف 

 أو المرض أو البطالة أو اإلسكان أو التعليم
 .الظروف العائلية

 
تعتمد الطريقة التي تتبع في قيد قبض المنافع  8-88

االجتماعية في الحسابات على عدد من العوامل 
المتداخلة؛ ففضًال عن نوع المنفعة االجتماعية 
من حيث أنها منفعة معاش تقاعدي أو منفعة غير 
معاشية، من الضروري تحديد ما إذا آانت 

طار نظام ضمان المنافع مستحقة الدفع في إ
اجتماعي أم ال، وسواء ما إذا آانت مدفوعة من 
قبل الحكومة أم غير ذلك، وسواء ما آانت نقدية 

وثمة مناقشة في األقسام التالية حول . أو عينية

الترتيبات المؤسسية المختلفة للدفع مقابل المنافع، 
ومن ثم التطرق لمناقشة األنواع المختلفة من 

يفية ظهور آل ذلك في المنافع قبل إيجاز آ
 .الحسابات

 التدابير أو الترتيبات المؤسسية. 1
 برامج التأمين االجتماعي أو الضمان االجتماعي

قد تكون المنافع االجتماعية مستحقة الدفع آجزء  8-89
من نظام ضمان اجتماعي أو من قبل الحكومة 
آمساعدات اجتماعية؛ وخالفًا للمساعدات 

 الضمان االجتماعي االجتماعية، تستلزم آافة نظم
وترتبط هذه . مشارآة رسمية من قبل المستفيدين

المشارآة بالعمل وعادة ما يبرهن عليها دفع 
االشتراآات للنظام إما من قبل المشارآين أو من 

والتأمين . قبل صاحب العمل أو آليهما
االجتماعي هو أحد أهم أنواع الضمان االجتماعي 

 من حيث أن ومثله مثل المساعدات االجتماعية
وبناءًا على ذلك، من . الحكومة هي من توفره

الالزم تحديد متى تكون منفعة اجتماعية تقدمها 
الحكومة جزءًا من التأمين االجتماعي ومتى 

 .تكون جزءًا من المساعدات االجتماعية
 

 االجتماعي والمساعدات االجتماعية الضمان
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هناك فرق جوهري بين تدبير الحكومة لمنافع في  8-90
طار التأمين االجتماعي عنها في إطار إ

المساعدات االجتماعية وذلك على الرغم من أن 
نسبة المنافع المخصصة ألي من اإلطارين 
تختلف اختالفًا آبيرًا من بلد إلى أخر تبعًا 

 .للترتيبات المؤسسية القومية
 
التأمين االجتماعي هو أحد أشكال نظام الضمان  8-91

د مسجًال في االجتماعي؛ حيث يكون المستفي
النظام أو عادة يشارك عن طريق دفع اشتراك 

وقد . للنظام أو أن يتم سداد االشتراك نيابة عنه
يتم الدفع من قبل صاحب العمل أو عضو بالعائلة 
أو حتى في بعض الحاالت من قبل الحكومة 

ربما طوال مدة البطالة، على سبيل (نفسها 
شارآة، ونظرًا ألنه نظام قائم على الم). المثال

فهناك ثمة عقد ما مبرم بين الحكومة 
وفي بعض من البلدان، يكون لهذا . والمستفيدين

العقد نموذج قانوني صارم وال يمكن تعديله بأثر 
رجعي، وفي حاالت أخرى، يكون العقد أآثر 
. مرونة وقابًال إلدخال تعديالت بأثر رجعي عليه

وبالنسبة لكافة نظم الضمان االجتماعي، يتم 
 الفرق بين االشتراآات المستحقة القبض رصد

والمنافع المستحقة الدفع في سياق ميزانية 
الحكومة نظرًا ألن أوجه العجز المستمرة في 
الميزانية ال يمكن تحملها إلى األبد من دون تدخل 
 .لرفع االشتراآات أو الحد من المنافع أو آالهما

 
ويميز بين المساعدات االجتماعية والتأمين  8-92

تماعي من حيث أن أهلية الحصول على االج
منافع المساعدات االجتماعية ليست قائمة على 
الترشيح للمشارآة آما هو مبين من خالل دفع 
االشتراآات؛ فعادة ما يكون لكافة أعضاء األسر 
المعيشية المقيمة الحق في طلب المساعدات 
االجتماعية غير أن الظروف التي تقدم في 

وفي آثير من . ون مقيدةإطارها غالبًا ما تك
األحيان، يكون هناك تقدير للمتاح من الدخل 
بالنسبة لالحتياجات المدرآة لألسر المعيشية 
وفقط األسر المعيشية التي تقبع تحت مستوى 
معين هي من قد يكون لها الحق في هذا النوع من 

غالبًا ما توصف هذه . (المساعدات االجتماعية
الدخل أو البحث اختبار متوسط "العملية بـ 
 ").االجتماعي

 
يختلف مدى تقديم المساعدات االجتماعية لدخول  8-93

لألسر المعيشية اختالفًا آبيرًا جدًا من بلد ألخر؛ 
في الواقع، في بعض البلدان، ال يكون هناك 
تأمينًا اجتماعيًا وآافة تدابير الحكومة للدخل من 
أجل تلبية االحتياجات االجتماعية يتم تقديمها من 
 .دون اشتراك غير أن ذلك ليس هو األغلب األعم

 
 أنواع المنافع االجتماعية. 2
يمكن أن يتم دفع المنافع االجتماعية في إطار  8-94

ثالثة أنواع مختلفة من الترتيبات أو التدابير 
المؤسسية؛ فقد يتم دفعها من قبل الحكومة إما 

آمساعدات اجتماعية أو آتأمين اجتماعي أو قد 
 قبل نظم الضمان االجتماعي يتم دفعها من

وتقيد المعاشات . األخرى المرتبطة بالعمل
التقاعدية في إطار الترتيبات الثالثة جميعها بنفس 
الطريقة ولكن مع إجراء تمييز بين تلك المنافع 
التي تتم في ظل المساعدات االجتماعية وغيرها 

آما تقيد . التي تتم في إطار الضمان االجتماعي
المعاشية المستحقة الدفع النقدية بنفس المنافع غير 

الطريقة ولكن مع التمييز بين المنافع التي تتم في 
إطار المساعدات االجتماعية وتلك التي تتم في 

وتقيد المنافع غير . إطار الضمان االجتماعي
المعاشية المستحقة الدفع العينية بشكل مختلف 
ة، فيما يتعلق بتلك المستحقة الدفع من قبل الحكوم
 .سواء آمساعدات اجتماعية أو تأمين اجتماعي

 المعاشات التقاعدية
 المنفعة االجتماعية الرئيسية المستحقة 95.8 8-95

الدفع نقدًا هي المعاش التقاعدي للمتقاعدين؛ ومع 
ذلك، قد يكون آخرون مستحقين للمعاشات على 
. سبيل المثال األرامل وذوي االحتياجات الخاصة

لمعاشات نقدًا على الرغم من وغالبًا ما يتم دفع ا
أنه قد تتواجد بعض الظروف حيث يكون 
اإلسكان مجانًا أو بسعر مخفض لبعض أصحاب 
المعاش، وفي مثل هذه الحالة تعامل قيمة هذه 
المنفعة اإلسكانية على أنها جزءًا من الدفع النقدي 
بنفس المبلغ الذي يظهر شراء خدمات اإلسكان 

 .من مقدم الخدمات
 
وحظ، يتم التمييز بين المعاشات المستحقة وآما ل 8-96

الدفع في إطار معاشات الضمان االجتماعي عن 
تلك األخرى المستحقة الدفع ضمن المساعدات 

 .االجتماعية
 

 التقاعدية المستحقة الدفع نقدًا منافع المعاشات غير
في حين أن طبيعة دفعة المعاش عمومًا تكون  8-97

فعات جلية وغير مبهمة إال أن غيرها من د
الضمان االجتماعي البد وأن يتم تمييزها بشكل 
ال لبس فيه عن الدفعات األخرى التي تحصل 

وبمجرد أن تحذف مثل . عليها األسر المعيشية
هذه الدفعات تقيد المنافع غير المعاشية النقدية 
أسفل منافع الضمان االجتماعي غير المعاشية 

 .ومنافع المساعدات االجتماعية النقدية
 
قبوضات من قبل األسر المعيشية عدا المنافع الم

 االجتماعية
قد تسدد الحكومة مدفوعات ألسرة معيشية فيما  8-98

يتعلق باألنشطة اإلنتاجية لألسرة المعيشية؛ 
ومثال على ذلك دفعة تتم لتشجيع إنتاج محصول 

وتعامل مثل هذه المدفوعات على . زراعي بعينه
. عيشيةأنها إعانات أو دعم لمشروع األسرة الم

وبشكل أقل شيوعًا ولكن مع إمكانية الحدوث من 
الناحية النظرية، إذا ما قامت الحكومة بمنح دفعة 
للسماح ألسرة معيشية بحيازة أصل من األصول 
الثابتة الستخدامه في اإلنتاج، ويمكن أن يقيد ذلك 

 ).تحويًال رأسماليًا(على أنه منحة استثمارية 
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ت الحكومة أو قد يقدم صاحب عمل سواء آان 8-99

غيرها لموظف معدة الزمة لتنفيذ خدمات العمل 
التي يضطلع بها الموظف؛ وأمثلة على ذلك الزى 
الرسمي للعمل أو األدوات البسيطة مثل 
المقصات الالزمة لتهذيب الشعر أو دراجات 

وتقيد هذه األدوات على أنها . هوائية لتسليم البريد
قيدها استهالك وسيط لمشروع العمل وال يتم 

مطلقًا على أنها أصبحت في حيازة األسرة 
وينطبق هذا . المعيشية التي ينتمي لها الموظف

العرف المتبع على الخدمات المقدمة للموظفين 
المنفذين لمهامهم، على سبيل المثال، تكلفة الطعام 
واإلقامة في الفنادق في سفريات العمل تعامل 

 وليس على أنها استهالآًا وسيطًا لصاحب العمل
 .آاستهالك نهائي خاص بالموظف

 
عندما يقوم صاحب العمل بإتاحة سلعة أو خدمة  8-100

ما للموظف يستخدمها الموظف بالفعل في شيء 
خارج نطاق عمله فإن هذه السلع والخدمات 
تعامل على أنها من ضمن تدبيرات األجور 
والمرتبات العينية والتي يتم قيدها آما لو آانت 

ب مع ما يناظرها من نفقات تتم نقدًا جنبًا إلى جن
وتشمل . من قبل الموظفين على السلع والخدمات

األمثلة تدبير اإلسكان المجاني أو توفير سيارة 
للموظف الستخدامها في األغراض الشخصية 

وبشكل نموذجي، . فضًال عن أغراض العمل
سوف تعامل قيمة هذه السلع والخدمات على أنها 

 .راض الضريبيةجزءًا من دخل الموظف لألغ
 
قد تتلقي األسر المعيشية هدايا قيمة من أسر  8-101

معيشية أخرى وآالهم مقيم بنفس االقتصاد 
بالخارج أو قد تحصل على تعويض من وحدة 
مؤسسية أخرى فيما يتعلق بإصابة أو اعتقال غير 
مشروع على سبيل المثال؛ وعلى الرغم من أن 
 هذه المدفوعات قد تمكن األسرة المعيشية من

على نفس غرار الفوز (تحسين مستوى معيشتهم 
إال أنها ال تعامل آمنافع اجتماعية في ) باليانصيب

وهناك مناقشة مستفيضة . نظام الحسابات القومية
وتفصيلية حول التحويالت الجارية األخرى سواء 
تلك المستحقة الدفع أو غيرها المستحقة القبض 

عات من قبل األسر المعيشية وغيرها من القطا
 .االقتصادية في القسم ز

 
 التقاعدية المستحقة الدفع عينًا منافع المعاشات غير

تقيد آافة المنافع الناشئة عن نظم الضمان  8-102
االجتماعي المرتبطة بالعمل بخالف التأمين 
االجتماعي على أنها آما لو آان تم الحصول 
عليها نقدًا؛ وحتى إذا لم يقم الموظف من األساس 

 على سبيل المثال – العالج الصحي بالدفع مقابل
 وبدًال من ذلك وبكل بساطة أرسل الفاتورة –

لنظام الضمان االجتماعي لسدادها من جانبهم 
يقيد المبلغ المدفوع من قبل نظام الضمان 
االجتماعي على أنه تم دفعه للموظف ومن ثم تقيد 
النفقات المتكبدة على الخدمات الصحية على أن 

واألساس المنطقي وراء . تحملهاالموظف قد قام ب
ذلك هو أن أي نظام ضمان اجتماعي خاص 
يعمل وببساطة آشرآة مالية ومن ثم ال يمكن أن 

وتعتبر بعض . يكون له نفقات استهالك نهائية
الخدمات المقدمة من قبل صاحب العمل استهالآًا 
وسيطًا من قبل صاحب العمل، على سبيل المثال 

 لتوفير المساعدة خدمة طبية في آان العمل
لشخص شعر بالتعب أثناء العمل أو التدريب 
الذي يقع ضمن اهتمامات صاحب العمل ويرى 

ومع ذلك، فإن . وجوب حصول الموظف عليه
تدبيرات الصحة العامة والتعليم من خالل نظام 
للضمان االجتماعي هي جزءًا من حزمة 
تعويضية للموظف وليست جزءًا من االستهالك 

 .خاص بصاحب العملالوسيط ال
 

 منافع عينية من قبل الحكومة
تتيح المنافع االجتماعية المدفوعة نقدًا لألسر  8-103

المعيشية استخدام هذه النقدية بشكل غير مميز 
على اإلطالق عن الدخل الوارد من المصادر 
األخرى؛ وعندما تكون المنافع االجتماعية 
مستحقة الدفع عينًا ال يكون لألسرة المعيشية 

ية التصرف في استخدام هذه المنفعة، وآل ما حر
تؤديه المنافع في هذه الحالة هو إعفاء األسرة من 
االضطرار لتلبية هذه النفقات من أصل الدخل 

ومع ذلك، تتحمل . الوارد من المصادر األخرى
الحكومات حول العالم مسئولية إمداد األسر 
المعيشية بالخدمات التي يستطيعون االستفادة 

 ولكن في غير التجارة فيها أو استبدالها مع منها
وهذه هي الخدمات الفردية . باقي األسر المعيشية

التي تقدمها الحكومة لألسر المعيشية سواء بشكل 
مجاني أو بأسعار ال تعني الشيء الكثير من 

وتوصف هذه المنافع . الناحية االقتصادية
ي وال يتم قيدها ف. بالتحويالت االجتماعية العينية

حساب التوزيع الثانوي للدخل بل في حساب 
إعادة توزيع الدخل العيني على النحو الموضح 

 .أدناه في القسم ح
 
ثمة حالة خاصة من حاالت المنافع المستحقة  8-104

الدفع عينيًا أال وهي الخاصة باسترداد النفقات أو 
المصروفات، عندما تقوم األسرة المعيشية في 

ي ولكن الحكومة ترد بادئ األمر بتكبد إنفاق نقد
على سبيل المثال، . جزءًا من أو آل النفقات

عندما تسدد دفعة من قبل موظف أو من قبل 
عضو أخر في أسرة معيشية مقيمة للحصول 
على منافع صحية أو تعليمية ويتم استرداد هذه 
النفقات في وقت الحق من الحكومة حينئذ ال 
تظهر هذه المنافع على أنها منافع ضمان 

تماعي وبالتالي آجزء من تعويضات أو أجور اج
الموظفين بل على أنها جزء من النفقات المتكبدة 
من قبل الحكومة على الخدمات الصحية المقدمة 

وتكون النفقات . ألعضاء األسر المعيشية الفردية
من قبل الحكومة على الخدمات الفردية جزءًا من 
نفقات االستهالك النهائي لألسرة المعيشية 

 .ليست من تعويضات أو أجور الموظفينو
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إذا ما استردت أسرة معيشية من قبل الحكومة  8-105

أو (فقط جزءًا من نفقات الخدمات الصحية 
المقدمة يعامل الجزء ) غيرها من الخدمات

المسترد على أنه نفقات استهالك نهائية للحكومة 
ويعامل الجزء الذي لم يسترد من الحكومة على 

وفقط .  نهائية لألسرة المعيشيةأنه نفقات استهالك
عند موافقة صاحب العمل وبشكل صريح على 
تعويض جزء النفقات الذي لم ترده الحكومة 
يعامل حينئذ هذا الجزء على أنه جزءًا من 

 .تعويضات أو أجور الموظفين
تعامل آافة المنافع االجتماعية العينية المقدمة من  8-106

اولة قبل الحكومة وفق نفس الطريقة وبدون مح
لفصلها وتصنيفها إلى تأمين اجتماعي ومساعدات 

 .اجتماعية
 
 
المنافع االجتماعية المقيدة في حساب التوزيع الثانوي . 3

 للدخل
 
إذا ما أخذت االعتبارات السالفة الذآر في  8-107

االعتبار، تنظم المنافع االجتماعية المقيدة في 
 :حساب التوزيع الثانوي للدخل على النحو التالي

فع االجتماعية بخالف التحويالت االجتماعية المنا •
 العينية

 منافع التأمين االجتماعي النقدية •
منافع التأمين االجتماعي الخاصة بالمعاشات  •

 التقاعدية
منافع التأمين االجتماعي النقدية في غير  •

 المعاشات التقاعدية
 منافع الضمان االجتماعي األخرى •
شات منافع الضمان االجتماعي األخرى في معا •

 التقاعد
منافع الضمان االجتماعي األخرى في غير  •

 معاشات التقاعد
 منافع المساعدات االجتماعية النقدية •

 
منافع التأمين االجتماعي النقدية هي منافع  8-108

الضمان االجتماعي المستحقة الدفع نقدًا لألسر 
. المعيشية من قبل صناديق التأمين االجتماعي

 بالمعاشات وتنقسم المنافع بين منافع خاصة
غير ذات صلة (التقاعدية ومنافع غير معاشية 

 ).بالمعاشات التقاعدية
 
منافع الضمان االجتماعي األخرى المرتبطة  8-109

بالعمل هي المنافع االجتماعية المستحقة الدفع من 

قبل نظم أو برامج الضمان االجتماعي بخالف 
التأمين االجتماعي للمساهمين في هذه النظم أو 

وتنقسم المنافع بين . ائالتهم ولورثتهمالبرامج ولع
 .منافع متعلقة بالمعاشات التقاعدية ومنافع أخرى

منافع المساعدات االجتماعية النقدية هي  8-110
تحويالت جارية مستحقة الدفع لألسر المعيشية 
من قبل الوحدات الحكومية أو من قبل المؤسسات 
غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية من 

تلبية االحتياجات مثلها مثل منافع الضمان أجل 
االجتماعي غير أنها ال تتم في إطار نظام ضمان 
اجتماعي يستلزم المشارآة عادة عن طريق 

وبالتالي، فهذه المنافع . االشتراآات االجتماعية
تستبعد آافة المنافع المدفوعة من قبل صناديق 

وتنقسم المنافع بين معاشات . التأمين االجتماعي
 .قاعدية ومنافع أخرىت

 
ال تشمل منافع المساعدات االجتماعية التحويالت  8-111

الجارية المدفوعة آاستجابة ألحداث أو ظروف 
ال يتم تغطيتها عادة من قبل نظم الضمان 

ومن ثم، ال تغطي منافع المساعدات . االجتماعي
االجتماعية التحويالت النقدية أو العينية التي تتم 

بيعية مثل الجفاف أو استجابة للكوارث الط
وتقيد مثل هذه التحويالت . الفيضانات أو الزالزل

بشكل منفصل تحت بند التحويالت الجارية 
 .األخرى

 
 ولكن مع إضافة 1.8 جدول 4.8يبين جدول  8-112

تصنيف وتقسيم للمنافع االجتماعية الموصوفة في 
 .هذا السياق

 
 التحويالت الجارية األخرى. ز
ة األخرى من آافة تتألف التحويالت الجاري 8-113

التحويالت الجارية التي تتم بين الوحدات 
المؤسسية المقيمة أو بين الوحدات المقيمة 
والوحدات غير المقيمة، باستثناء الضرائب 
الجارية على الدخل أو الثروة، وما إلى ذلك، 

وتشمل . واالشتراآات والمنافع االجتماعية
التحويالت الجارية األخرى عدد من األنواع 
المختلفة من التحويالت التي تخدم أغراض عديدة 

واألربعة تصنيفات هم المعامالت ذات . جدًا
الصلة بالتأمين والتحويالت داخل نطاق الحكومة 
والتعاون الدولي الجاري والتحويالت الجارية 

وآل تصنيف من هذه التصنيفات . المتنوعة
 .األربعة موصوف بدوره أدناه
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  االستخدامات– شامًال تفاصيل عن التحويالت الجارية –حساب التوزيع الثانوي للدخل : 5.8جدول 
 االستخدامات

المعامالت وقيود 
 الموازنة

المؤسسات 
 غير المالية

المؤسسات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر 
 المعيشية

المؤسسات غير 
الهادفة للربح 

األسر التي تخدم 
 المعيشية

االقتصاد 
 الكلي

بقية 
 العالم

السلع 
 والخدمات

 المجموع

          
 1 229  17 1 212 7 582 248 277 98 التحويالت الجارية
الضرائب الجارية 
على الدخل أو على 

 الثروة، الخ

24 10 0 178 0 212 1  213 

آات صافي االشترا
 االجتماعية

   333  333 0  333 

المنافع االجتماعية 
بخالف التحويالت 
 االجتماعية العينية

62 205 112 0 5 384 0  384 

التحويالت الجارية 
 األخرى

12 62 136 71 2 283 16  299 

صافي أقساط تأمين 
 األضرار

8 13 4 31 0 56 2  58 

صافي أقساط تأمين 
 األضرار المباشرة

8 0 4 31 0 43 1  44 

صافي أقساط إعادة 
تأمين األضرار 

 المباشرة

 13    13 1  14 

مطالبات تأمين 
 األضرار

 48    48 12  60 

مطالبات تأمين 
 األضرار المباشرة

 45    45 0  45 

مطالبات إعادة تأمين 
 األضرار

 3    3 12  15 

التحويالت الجارية 
داخل نطاق الحكومة 

 العامة

  96   96 0  96 

التعاون الدولي 
 الجاري

  31   31 1  32 

التحويالت الجارية 
 المتنوعة

4 1 5 40 2 52 1  53 

التحويالت الجارية 
إلى المؤسسات غير 
الهادفة للربح التي 

 األسر المعيشيةتخدم 

1 1 5 29 0 36 0  36 

          
التحويالت الجارية 

 األسر المعيشيةبين 
المقيمة وغير 

 مةالمقي

   7  7 1  8 

التحويالت الجارية 
 المتنوعة األخرى

3 0 0 4 2 9 0  9 

 1 826   1 826 37 1 219 317 25 228 الدخل المتاح، إجمالي
 1 604   1 604 34 1 196 290 13 71 الدخل المتاح، صافي
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 مع تفصيل 1.8 جدول 5.8يبين جدول  8-114
 .للتحويالت الجارية

 
 مالت ذات الصلة بالتأمينالمعا. 1
هناك ثالثة أنواع من المعامالت متضمنة تحت  8-115

 أقساط التأمين صافيعنوان التأمين؛ وهي 
والمطالبات المتعلقة بالتأمين المباشر وصافي 
أقساط التأمين والمطالبات المتعلقة بإعادة التأمين 
والمدفوعات المتعلقة بالضمانات الموحدة أو 

 هذه األنواع موصوفة وآل نوع من. القياسية
وهناك وصف تفصيلي إضافي عن . أدناه

المعامالت التي يتم قيدها بالنسبة للتأمين في 
 من الفصل السابع عشر وعن الضمانات 1الجزء 

 من الفصل 3القياسية أو الموحدة في الجزء 
 .السابع عشر

 
" صافي" أنه في هذا السياق فإن مالحظةتجدر  8-116

تأمين تعني ضمنيًا أن حينما تنطبق على أقساط ال
رسوم الخدمة بالنسبة لخدمات التأمين قد تم 
اقتطاعها من أقساط التأمين الفعلية المدفوعة زائد 

وال يوجد تشبيك بين . إضافات أقساط التأمين
التأمين المباشر وإعادة التأمين؛ حيث يقيد آل 

 .منهما بالكامل بشكل منفصل عن األخر
 

 ر الحياةعلى غيصافي أقساط التأمين 
 غطاءًا ضد التأمين على غير الحياةتوفر بوالص  8-117

مختلف األحداث أو الحوادث التي تؤدي إلى 
اإلضرار بالسلع أو الممتلكات أو إلى ضرر 
لألشخاص آنتيجة ألسباب طبيعية أو بشرية 

على سبيل المثال، الحرائق أو الفيضانات أو (
اإلصطدامات أو االنهيارات أو حوادث الغرق أو 

سرقة أو العنف أو الحوادث المرورية أو ال
، أو ضد الخسائر المالية )المرض، وما إلى ذلك

الناجمة عن أحداث مثل المرض أو البطالة أو 
وتستصدر هذه البوالص من قبل . الحوادث، الخ

الشرآات أو الوحدات الحكومية أو المؤسسات 
غير الهادفة للربح التي تهدف إلى خدمة األسر 

والبوالص .  األسر المعيشية الفرديةالمعيشية أو
التأمينية التي تحملها األسر المعيشية الفردية هي 
تلك البوالص التي تستصدر بمبادرة ذاتية منهم 

ولمصلحتهم الشخصية بشكل منفصل ومستقل 
عن أصحاب عملهم أو الحكومة وبمنأى عن أي 

وتضم أقساط تأمين . نظام للضمان االجتماعي
ساط التأمين الفعلية المستحقة األضرار آل من أق

الدفع من قبل حاملي بوالص التأمين للحصول 
أقساط (على غطاء تأميني خالل الفترة المحاسبية 

واإلضافات إلى ) التأمين المكتسبة أو المحتجزة
أقساط التأمين المستحقة الدفع من أصل دخل 
االستثمار العائد إلى حاملي بوالص التأمين 

ة المستحقة الدفع إلى شرآة ناقصًا رسوم الخدم
ويتم شرح الطريقة المتبعة في حساب . التأمين

 إلى 184.6رسوم الخدمة في الفقرات من 
وبعد اقتطاع رسوم الخدمة من المبلغ . 191.6

اإلجمالي ألقساط تأمين األضرار وإضافات 
أقساط التأمين يوصف المبلغ المتبقي بصافي 

قساط ويشكل صافي أ. أقساط تأمين األضرار
تأمين األضرار وحده التحويالت الجارية ويتم 

وتشكل . قيده في حساب التوزيع الثانوي للدخل
رسوم الخدمة مشتريات خدمات من قبل حاملي 
بوالص التأمين ويتم قيدها آاستهالك وسيط أو 

 .نهائي، حسب االقتضاء
 

 المطالبات على التأمين على غير الحياة
 هي المبالغ ياةالتأمين على غير الحمطالبات  8-118

المستحقة الدفع في تسوية األضرار التي تنجم 
عن حدث ما مغطى من قبل بوليصة تأمين 

وعادة تصبح . األضرار خالل الفترة المحاسبية
المطالبات واجبة السداد لحظة وقوع الحالة 
الطارئة أو الظرف الذي من شأنه أن ينشئ 
. مطالبة سليمة بموجب إحكام بوليصة التأمين

اك استثناء يتم في حاالت معينة حيث تدرك وهن
إمكانية تقديم المطالبة فقط بعد مرور فترة طويلة 

على سبيل المثال، أعترف . من وقوع الحدث
بسلسلة هامة من المطالبات فقط عندما تم التحقق 

) الحرير الصخري(من أن التعرض لإلسبستوس 
وفي مثل هذه . سبب من أسباب مرض خطير

 المطالبة في الوقت الذي توافق الحاالت، تقيد
وقد ال يكون . شرآة التأمين وتعترف بااللتزام

هذا الوقت هو نفسه وقت االتفاق على حجم 
 .المطالبة أو الوقت الذي دفعت فيه المطالبة

 



 نظام الحسابات القومية
 

289 

  الموارد– الجارية  شامًال تفاصيل عن التحويالت–حساب التوزيع الثانوي للدخل ): تابع (5.8جدول 
 الموارد

المؤسسات  المعامالت وقيود الموازنة
 غير المالية

المؤسسات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر 
 المعيشية

المؤسسات 
غير 

الهادفة 
للربح التي 

تخدم 
األسر 
 المعيشية

االقتصاد 
 الكلي

بقية 
 العالم

السلع 
 والخدمات

 المجموع

رصيد أو ميزان الدخول 
الدخل / األولية، إجمالي 

 القومي، إجمالي

 254 27 198 381 1 4 864 1   864 1 

رصيد أو ميزان الدخل 
الدخل / األولي، صافي 

 القومي، صافي

97 15 171 358 1 1 642 1   642 1 

 1 229  55 1 174 40 420 367 275 72 التحويالت الجارية
ارية على الضرائب الج

الدخل، أو على الثروة، 
 وما إلى ذلك

  213   213 0  213 

صافي االشتراآات 
 االجتماعية

66 213 50 0 4 333 0  333 

المنافع االجتماعية بخالف 
التحويالت االجتماعية 

 العينية

   384  384 0  384 

 299  55 244 36 36 104 62 6 التحويالت الجارية األخرى
مين صافي أقساط تأ
 األضرار

 47    47 11  58 

صافي أقساط تأمين 
 األضرار المباشرة

 44    44   44 

صافي أقساط إعادة تأمين 
 األضرار

 3    3 11  14 

 60  3 57 0 35 1 15 6 مطالبات تأمين األضرار
مطالبات تأمين األضرار 

 المباشرة
6  1 35  42 3  45 

مطالبات إعادة تأمين 
 األضرار

 15    15 0  15 

التحويالت الجارية داخل 
 نطاق الحكومة العامة

  96   96 0  96 

 32  31 1   1   التعاون الدولي الجاري
التحويالت الجارية 

 المتنوعة
0 0 6 1 36 43 10  53 

التحويالت الجارية إلى 
المؤسسات غير الهادفة 

األسر للربح التي تخدم 
 المعيشية

    36 36   36 

 الجارية بين التحويالت
 المقيمة األسر المعيشية

 وغير المقيمة

   1  1 7  8 

التحويالت الجارية 
 المتنوعة األخرى

  6   6 3  9 
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تعامل تسوية مطالبة تأمين األضرار على أنها  8-119
 –؛ وعادة ما يكون المطالب الُمطالبتحويل إلى 

ادة  حامل بوليصة التأمين؛ وع–ولكن ليس دائمًا 
ما تعامل المطالبات على أنها تحويالت جارية، 
حتى عندما تكون هناك مبالغ ضخمة نتيجة 
لتدمير عرضي ألصل من األصول الثابتة أو 

ال تكون وعادة . إلصابة شخصية خطيرة لفرد
المبالغ المقبوضة من قبل المطالبين مرتبطة بأي 
هدف معين آما أن السلع أو األصول التي قد 

مرت ال يلزم بالضرورة أن يتم تضررت أو د
 .إصالحها أو استبدالها

 
تنشأ بعض المطالبات نتيجة ألضرار أو إصابات  8-120

يتسبب فيها حاملو بوالص التأمين للممتلكات أو 
ألطراف ثالثة، على سبيل المثال، األضرار أو 
اإلصابات التي قد يتسبب فيها سائقو مرآبات 

ي وف. مؤمن عليهم لمرآبات أو أشخاص أخرى
مثل هذه الحاالت، تقيد المطالبات السليمة قانونيًا 
على أنها مستحقة الدفع بشكل مباشر من قبل 
شرآة التأمين لألطراف المؤمن عليها وليست 
بشكل غير مباشر عن طريق حاملي بوالص 

 .التأمين
 
وفي ظروف استثنائية، نسبة المطالبات يجوز أن  8-121

بل يتم قيدها ليس على أنها تحويالت جارية 
آتحويالت رأسمالية؛ ويوضح وصف عمل نشاط 

 من الفصل السابع عشر متى 1التأمين في الجزء 
 .يتم اعتبار ذلك مالئمًا

 
 صافي أقساط ومطالبات إعادة التأمين

توفر شرآات التأمين المباشر وسيلة إلعادة  8-122
التوزيع بين حاملي بوالص التأمين المنتظمين؛ 

ى أساس غير فبدًال من اعتماد خسارة ضخمة عل
منتظم يواجه حاملو بوالص التأمين تكاليف 
أصغر منتظمة لمعرفة أنه متى تحدث خسارة 
هائلة أو لمعرفة إمكانية حدوثها من األساس أن 
هذه الخسارة سوف يتم تسويتها من قبل شرآة 
التأمين وبالتالي تجنيب حامل بوليصة التأمين 

ص وتعمل بوال. تحمل خسارة آبيرة في هذا العام
إعادة التأمين وفق نفس المنهجية للسماح 

وغيرها من شرآات إعادة (لشرآات التأمين 
بحماية أنفسهم ضد المطالبات الضخمة ) التأمين

على وجه الخصوص من خالل استصدار وحمل 
بوليصة تأمين من شرآة تأمين أخرى متخصصة 

 .في إعادة التأمين
 
يتم حساب صافي أقساط التأمين والمطالبات  8-123

فس الطريقة تمامًا المتبعة مع أقساط ومطالبات بن
ومع ذلك، ونظرًا ألن عمل . تأمين األضرار

إعادة التأمين يترآز في عدد قليل من البلدان 
عالميًا تكون معظم بوالص إعادة التأمين مع 

 .الوحدات غير المقيمة
 
 

الضمانات / الرسوم والطلبات بموجب االحتياطي الفني 
 الموحدة 

 وخصوصًا الوحدات الحكومية –دات بعض الوح 8-124
 قد توفر احتياطي على دائن متعثر في ظروف –

لها العديد من الخصائص والخصائص نفسها 
الخاصة بتأمين األضرار؛ ويحدث ذلك عندما يتم 
إصدار العديد من الضمانات من نفس النوع ومن 
الممكن التوصل إلى تقدير واقعي للمستوى 

وفي . لتعثرات إجماًالالمحتمل من التخلفات أو ا
ودخل (هذه الحالة، تعامل الرسوم المستحقة الدفع 

بنفس الطريقة المتبعة ) الملكية المكتسب عليهم
ويتعرض . التأمين على غير الحياةمع طلبات 

 من الفصل السابع عشر بالمناقشة 3الجزء 
 .لموضوع الضمانات الموحدة بالتفصيل

 
ة غطاًء فقط توفر الضمانات الموحدة أو القياسي 8-125

للصكوك المالية وال تتوسع لتشمل ضمانات 
 .المنتج

 
 التحويالت الجارية في أطار الحكومة العامة. 2
تتألف التحويالت الجارية في أطار الحكومة  8-126

العامة من التحويالت الجارية بين الوحدات 
الحكومية المختلفة؛ فهي تشمل التحويالت 

الحكومة الجارية التي تتم بين مختلف مستويات 
مثل التحويالت التي تجرى آثيرًا بين الوحدات 

، وبين .الحكومية المرآزية أو الرسمية أو المحلية
صناديق الحكومة العامة وصناديق التأمين 

وال تشمل تحويالت األموال . االجتماعي
المرتبطة بتمويل إجمالي تكوين رأس المال 
الثابت حيث أن مثل هذه التحويالت تعامل على 

 .ا تحويالت رأسماليةأنه
 
) الوحدة األولى(قد تقوم وحدة حكومة معينة  8-127

بدور الوآيل أو الممثل نيابة عن وحدة حكومية 
 على سبيل –عن طريق ) الوحدة الثانية(أخرى 

 تحصيل الضرائب الواجبة السداد –المثال 
للوحدة األخرى في نفس الوقت التي تقوم فيه 

 قيد بتحصيل الضرائب الخاصة بها؛ ويتم
الضرائب المحصلة نيابة عن الوحدة الثانية وفق 
الطريقة السالفة الذآر على أنها ضرائب متراآمة 
بشكل مباشر للوحدة الثانية وال تعامل على أنها 
. تحويًال جاريًا من الوحدة األولى للوحدة الثانية

وتؤدي التأخيرات في تحويل الضرائب من 
كومية الثانية الوحدة الحكومية األولى للوحدة الح

حسابات "إلى وجود إدخاالت تحت بند 
في الحساب " المقبوضات أو المدفوعات األخرى

 .المالي
 
 التعاون الدولي الجاري. 3
يتألف التعاون الدولي الجاري من التحويالت  8-128

الجارية النقدية أو العينية بين حكومات مختلف 
وتشمل . البلدان أو بين حكومات ومنظمات دولية

 :تحويالت ما يليهذه ال
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التحويالت بين الحكومات التي يستخدمها  .أ 
المستفيدون أو المتلقون لها في تمويل النفقات 
الجارية بما في ذلك المساعدات الطارئة بعد 
الكوارث الطبيعية، ويشمل ذلك التحويالت 
العينية في شكل الغذاء والمالبس والبطانيات 

 .واألدوية، وما إلى ذلك
وية أو غيرها من االشتراآات االشتراآات السن .ب 

المنتظمة المدفوعة من قبل الحكومات األعضاء 
باستثناء الضرائب المدفوعة (للمنظمات الدولية 

 ؛)للمنظمات المتخطية للحدود أو للسلطة الوطنية
المدفوعات التي تتم من قبل الحكومات أو  .ج 

المنظمات الدولية إلى الحكومات األخرى لتغطية 
اعدة الفنية المقيم في البلد التي مرتبات طاقم المس

يعمل بها والمستخدمين من قبل الحكومة 
 .المضيفة

ال يغطي التعاون الدولي الجاري التحويالت المخصصة 
ألغراض تكوين رأس المال، حيث تقيد مثل هذه 

 .التحويالت آتحويالت رأسمالية
 
 التحويالت الجارية المتنوعة. 4
وعة من تتألف التحويالت الجارية المتن 8-129

التحويالت الجارية بخالف األقساط أو المطالبات 
ذات الصلة بالتأمين والتحويالت الجارية داخل 
. نطاق الحكومة العامة والتعاون الدولي الجاري

ثمة وصف أدناه ألآثر األمثلة أهمية على هذه 
 .النوعية من التحويالت

 
 التحويالت الجارية بين البنك المرآزي والحكومة العامة

 فإن أي 155.6آما جرى الوصف في الفقرة  8-130
تحويل جاري يمثل قيمة اإلنتاج غير السوقي 
للبنك المرآزي يقيد على أنه مستحق الدفع من 
قبل البنك المرآزي إلى الحكومة العامة؛ ويتألف 
اإلنتاج أو المخرجات غير السوقية من خدمات 
السياسة النقدية، والتي تعتبر استهالآًا مشترآًا أو 

 .ماعيًاج
 
قد يشمل هذا البند أيضًا التحويالت التي تتم بين  8-131

البنك المرآزي والحكومة تلك التي يتم قيدها 
عندما يفرض البنك المرآزي فائدة بسعر ال 

وهناك . يتسق مع أسعار السوق ألغراض سياسية
وصفًا لعملية القيد والتسجيل في مثل هذه الحاالت 

 . 126.7 إلى 122.7في الفقرات من 
 

التحويالت الجارية إلى المؤسسات غير الهادفة للربح 
 التي تخدم األسر المعيشية

تتألف التحويالت الجارية إلى المؤسسات غير  8-132
الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية من 
التحويالت المقبوضة من قبل تلك المؤسسات من 
الوحدات األخرى المقيمة وغير المقيمة في شكل 

استحقاقات عضوية أو اشتراآات أ اشتراآات أو 
تبرعات طوعية، الخ، سواء تمت على أساس 

وتهدف التحويالت التي . منتظم أو من حين ألخر
تتم إلى المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم 
األسر المعيشية إلى تغطية تكاليف اإلنتاج غير 

السوقي لتلك المؤسسات أو لتوفير األموال 
يالت لألسر المعيشية المقيمة الالزمة إلجراء تحو

آما أنها . وغير المقيمة في شكل منافع اجتماعية
تشمل آذلك التحويالت التي تكون في شكل هبات 
طعام أو مالبس أو بطانيات أو أدوية، وما إلى 
ذلك للجمعيات الخيرية ليتم توزيعها على األسر 
المعيشية المقيمة وغير المقيمة ولكن بقدر ما 

هبات مكتسبة حديثُا وتعامل على أنها تكون هذه ال
أما . تحويالت نقدية استخدمت لشراء هذه السلع

الهبات أو المنح غير المرغوب فيها أو األدوات 
واألشياء المستخدمة عادة ال يكون لها قيمة 
. سوقية ولذلك ال تظهر في الحسابات آتحويالت

وتعامل الهبات أو المنح الثمينة آتحويالت بقيمة 
وتعامل . د الثمينة في الميزانية العموميةالموا

المدفوعات الخاصة برسوم العضوية أو 
االشتراآات بالمؤسسات التي ال تهدف إلى الربح 

NPIs الموجودة في السوق لخدمة األعمال مثل 
 تعامل –غرف التجارة أو االتحادات التجارية  

على أنها مدفوعات لخدمات مقدمة وبالتالي فهي 
ويتم قيدها ). 88.4أنظر الفقرة (ت ليست تحويال

في حساب اإلنتاج على أنها استهالك وسيط وال 
 .يتم قيدها في حساب التوزيع الثانوي للدخل

 
 التحويالت الجارية بين األسر المعيشية

 بين األسر المعيشية من الجاريةتتألف التحويالت  8-133
 عليهاآافة التحويالت الجارية التي تتم أو يحصل 

سر المعيشية المقيمة إلى أو من أسر من قبل األ
معيشية أخرى مقيمة وغير مقيمة؛ وتشمل 
التحويالت آافة التحويالت النقدية وقيمة 

وفي سياق اإليداعات أو . التحويالت العينية
الحواالت المالية، غالبًا ما يشار إلى التحويالت 
الجارية بين األسر المعيشية على أنها تحويالت 

تحويالت المالية المنتظمة بين وتشمل ال. شخصية
أعضاء نفس العائلة المقيمين في أنحاء مختلفة 
من نفس البلد أو في بلدان مختلفة، عادة تتم من 
جانب عضو أو عائلة تعمل في بلد أجنبي لفترة 

آما أن األرباح المحولة . من الزمن عام أو أآثر
من قبل العمال الموسميين لعائالتهم ليست 

 حيث يبقى العمال مقيمين في تحويالت دولية
بمعنى أخر، ال يزالون أعضاء (بلدهم األصلي 

، عندما يعملون )في أسرهم المعيشية األصلية
وتقيد أرباحهم . بالخارج لفترات تقل عن عام

على أنها تعويضات أو أجور موظفين من 
الخارج إذا آان لديهم صفة الموظفين في بلد غير 

الفًا لذلك تقيد على مقيم أثناء عملهم هناك أو خ
 .أنها تدبيرات أو توفير خدمات

 
تشكل التحويالت من األسر المعيشية غير المقيمة  8-134

) والعكس بالعكس(إلى األسر المعيشية المقيمة 
 سياسي آبير؛ وباإلضافة إلى اهتمامبندًا ذات 

ذلك، تقترح بنود المذآرة في ميزان المدفوعات 
لي للتحويالت الشخصية المالية وإلجما

وتكون التحويالت المالية . التحويالت المالية
الشخصية من الخارج مساوية للتحويالت 
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الشخصية من الخارج باإلضافة إلى تعويضات 
أو أجور الموظفين من الخارج ناقصًا النفقات 

وهكذا، تبين . بالخارج من قبل الموظفين
التحويالت المالية الشخصية التدفقات الكلية إلى 

 مقيمة من أسر معيشية بالخارج أو أسرة معيشية
من عضو بأسرة معيشية يعمل بالخارج لجزء من 

وتكون التحويالت المالية الكلية من الخارج . العام
مساوية للتحويالت المالية الشخصية باإلضافة 

بما في ذلك المعاشات (إلى المنافع االجتماعية 
التقاعدية المستحقة من الخارج فيما يتعلق بالعمل 

مسبق بالخارج من قبل عضو باألسرة ال
وتعرف المدفوعات إلى الخارج تبعًا ). المعيشية

ولمزيد من التفصيل، البد من الرجوع إلى . لذلك
الفصل السادس والعشرين وإلى إدارة العمليات 

 .BPM6التجارية 
 

 الغرامات والجزاءات 
 إلزاميةالغرامات والجزاءات هي مدفوعات  8-135

لمؤسسية من قبل مفروضة على الوحدات ا
المحاآم القضائية أو الهيئات شبه القضائية؛ ومع 

عادة ال يمكن التفريق بين الغرامات أو . ذلك
غيرها من الجزاءات المفروضة من قبل 
السلطات الضريبية لتجنب دفع الضرائب أو 
لتأخير دفعها عن الضرائب نفسها وبالتالي يتم 

ارسة تجميعها مع نوع الضرائب األخيرة في المم
الغرامات (العملية وال تقيد أسفل هذا البند 

، آما ال يتم اعتبارها مدفوعات )والجزاءات
لرسوم للحصول على تراخيص، فمثل هذه 
المدفوعات تكون إما ضرائب أو مدفوعات 

أنظر (لخدمات مقدمة من قبل الوحدات الحكومية 
 ).54.8الفقرة 

 
 اليانصيب و القمار

لشراء ورق اليانصيب أو تتألف المبالغ المدفوعة  8-136
التي توضع في الرهانات من عنصرين؛ دفع 

 اليانصيب أو لعب تنظمرسوم خدمة للوحدة التي 
. القمار وتحويًال جاريًا متبقيًا يتم دفعه للفائزين

وقد تكون رسوم الخدمة آبيرة جدًا وربما يلزم 
. تغطيتها للضرائب على إنتاج خدمات المقامرة

 نظام الحسابات القومية وتعتبر التحويالت في
أنها تحدث بشكل مباشر بين أولئك المشارآين في 

 .اليانصيب أو المقامرة، أي بين األسر المعيشية
 
بعض اليانصيب يمكن تنظيمه بثالثة مكونات؛  8-137

اثنان منهم على النحو الموصوف مسبقًا 
 للجمعيةوالعنصر الثالث الذي يتم التبرع به 

 آتحويل للجمعية ويظهر هذا العنصر. الخيرية
الخيرية التي عادة ما تكون مؤسسة غير هادفة 

 .للربح تخدم األسر المعيشية
 
عندما تشارك األسرة المعيشية غير المقيمة حينئذ  8-138

قد يكون هناك صافي تحويالت آبير بين قطاع 
 .األسر المعيشية وحساب بقية العالم

في بعض الحاالت، ال يحصل الفائز في  8-139
غ إجمالي دفعة واحدة في اليانصيب على مبل

تيار من الدخل عبر فترات الحال بل من خالل 
وفي نظام الحسابات القومية، ينبغي . مستقبلية

وأن يتم قيد ذلك على أنه قبض مبلغ إجمالي دفعة 
ويوصف قيد . واحدة وشراء فوري لسنوية

 . من الفصل السابع عشر1السنويات في الجزء 
 

 لتعويضاتدفع ا
تتألف دفع التعويضات من التحويالت الجارية  8-140

المدفوعة من قبل الوحدات المؤسسية للوحدات 
المؤسسية األخرى آتعويض عن إصابة 
لألشخاص أو تلف أو أضرار لحق بالممتلكات 
تسبب فيها المذآور أوًال والتي لم يتم تسويتها 

ويمكن أن . آمدفوعات لمطالبات تأمين أضرار
عات التعويضات إما مدفوعات تكون مدفو

إلزامية تمنحها المحاآم أو مدفوعات على سبيل 
ويغطي هذا البند . الهبة توافق وتقبل بها المحكمة

التعويضات عن اإلصابات أو األضرار التي 
تتسبب فيها وحدات مؤسسية أخرى ومدفوعات 
على سبيل الهبة تمنح من قبل الوحدات الحكومية 

ير الهادفة للربح التي أو من قبل المؤسسات غ
تخدم األسر المعيشية آتعويض عن اإلصابات أو 

 .األضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية
 
 التحويالت االجتماعية العينية. ح
آما هو موضح في القسم ز، يعني حساب  8-141

التوزيع الثانوي للدخل بكيفية إعادة توزيع الدخل 
 بين القطاعات عن طريق التحويالت النقدية أو

ومع ذلك، . التحويالت التي تعامل على أنها نقدية
ال تزال هناك فئة هامة من التحويالت التي يتم 
قيدها آتحويل لنفقات استهالك تعهد بها أصًال من 
قبل الحكومة العامة والمؤسسات غير الهادفة 

وتوصف هذه . للربح التي تخدم األسر المعيشية
. نيةالتحويالت بالتحويالت االجتماعية العي

وتتألف التحويالت االجتماعية العينية من السلع 
والخدمات المقدمة لألسر المعيشية من قبل 
الحكومة والمؤسسات غير الهادفة للربح التي 
تخدم األسر المعيشية إما بشكل مجاني أو بأسعار 

وهذه . ليست لها قدر من الناحية االقتصادية
 التحويالت مميزة بما في الكفاية ليكون لها

 .حسابين منفصلين مخصصين لقيدها
 
 تتألف التحويالت االجتماعية العينية من نفقات  8-142

االستهالك النهائي المتعهد بها من قبل الحكومة 
والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر 

ولهذا السبب، . المعيشية نيابة عن األسر المعيشية
توصف هذه التحويالت بأنها سلع وخدمات 

وهذا تمييزًا لها عن السلع العامة مثل . فردية
الدفاع وإضاءة الشوارع والتي يشير لها نظام 
الحسابات القومية بالخدمات المشترآة أو 

وهناك مزيد من النقاش حول الفرق . (الجماعية
بين نفقات الحكومة الفردية والجماعية أو 

وهناك سببان ). المشترآة في الفصل التاسع
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ا قد تقوم الحكومة باختيار رئيسيان يفسران لماذ
تقديم خدمات فردية لألسر المعيشية؛ أول هذان 
السببان هو أنه عن طريق تلبية احتياجات 
قطاعات آبيرة جدًا أو ربما المجتمع آكل بشكل 
مرآزي يكون هناك آفاءات محققة من حيث 

والسبب األخر هو أنه عن طريقها . التكاليف
ك الخدمات يكون بإمكان الحكومة ضمان أن تل

متاحة للسكان بتكلفة معقولة لألسر المعيشية 
وآذلك يكون بإمكانها فرض معايير للخدمة يمكن 
التحقق منها واإلصرار على أن تستفيد األسر 
المعيشية من تلك الخدمات، على سبيل المثال عن 

 .طريق اشتراط حضور األطفال للمدارس
 
 ولبعض األغراض التحليلية، من المفيد التطرق 8-143

بالنظر على قياس الستهالك األسر المعيشية على 
أن يشمل السلع والخدمات المقدمة آتحويالت 

ورغم ذلك، البد وأن يالزم . اجتماعية عينية
وجهة النظر الموسعة لالستهالك وجهة نظر 
مماثلة للدخل نظرًا ألن ادخار األسرة المعيشية ال 

ومن أجل . يتأثر جراء هذا المنظور المختلف
عاب هذا الرأي المختلف حول دخل األسرة استي

المعيشية واستهالآها، يدخل نظام الحسابات 
القومية حسابين أحدهما يشتق قياسًا بديًال للدخل 

). حساب إعادة توزيع الدخل العيني، مبينًا أدناه(
ويبين الحساب الثاني القياس البديل لالستهالك 

وهناك ) استخدام حساب الدخل المتاح المعدل(
 .وصفًا له في الفصل التاسع

 
 حساب إعادة توزيع الدخل العيني. 1
يتناول حساب إعادة توزيع الدخل العيني قيد  8-144

موازنة حساب التوزيع الثانوي للدخل، الدخل 
المتاح، ويقوم بتعديله وضبطه لقيمة التحويالت 
االجتماعية العينية للتوصل إلى قيد موازنة جديد 

وبالنسبة لألسر . يسمى الدخل المتاح المعدل
المعيشية، يكون الدخل المتاح المعدل أعلى من 
الدخل المتاح، أما بالنسبة للحكومة والمؤسسات 
غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية 

 .يكون أقل
التحويالت االجتماعية العينية المدفوعة للوحدات غير . 2

 المقيمة
من حيث المبدأ، يمكن أن تدفع التحويالت  8-145

االجتماعية العينية إلى الوحدات غير المقيمة؛ 
وأحد األمثلة البسيطة على ذلك هو الرعاية 
الطبية الطارئة المقدمة إلى سائح أجنبي من قبل 

ومع ذلك، . مستشفى داخل نطاق الحكومة العامة
تمامًا مثلما قد تستفيد األسر المعيشية غير المقيمة 

الحكومة من التحويالت االجتماعية العينية من 
الوطنية قد تستفيد األسر المعيشية المقيمة هي 
األخرى من التحويالت االجتماعية العينية 

وبشكل . المدفوعة من قبل حكومة اقتصاد أخر
عام، ستكون هذه التدفقات إلى الوحدات غير 
المقيمة صغيرة بالنسبة إلى المستوى الكلي 
للتحويالت االجتماعية العينية وما لم يكن هناك 
ثمة دليل قوي على عكس ذلك، فقد يفترض على 

سبيل العرف السائد بأن التدفقات إلى الوحدات 
غير المقيمة متوازنة مع التدفقات من حكومات 

والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر (
وخضوعًا لهذا . االقتصاديات األخرى) المعيشية

أن العرف السائد، يكون بناءًا على ذلك الحال هو 
الدخل الكلي المتاح بالنسبة لالقتصاد الكلي 

 .مساويًا تمامًا للدخل الكلي المتاح المعدل
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 استخدام حساب الدخل: الفصل التاسع
 مقدمة. أ

الغرض من استخدام حسابات الدخل هو عرض  9-1
آيفية تخصيص األسر المعيشية والوحدات 
الحكومية والمؤسسات غير الهادفة التي تخدم 

ية  لدخلها المتاح بين االستهالك األسر المعيش
النهائي واالدخار؛ وخالل هذا الفصل، وما لم 

" استهالك"ينص على خالف ذلك، فإن التعبير 
االستهالك "ينبغي وأن يستوعب على أنه يعني 

وهناك استخدامان لحسابات الدخل ". النهائي
يتماشيان ويتوافقان مع مفهومين للدخل المتاح 

حساب األول، وهو استخدام وفي ال. واالستهالك
، 1-9حساب الدخل المتاح، والمبين في جدول 

ينصب االهتمام على الدخل المتاح واإلنفاق على 
السلع والخدمات االستهالآية التي يمكن تلبيتها 

وفي الحساب الثاني، وهو . من أصل هذا الدخل
استخدام حساب الدخل المتاح المعدل، والمبين في 

هتمام على السلع ، ينصب اال2-9جدول 
والخدمات االستهالآية المكتسبة والمستخدمة من 
قبل الوحدات المؤسسية وعلى وجه الخصوص 
األسر المعيشية، سواء تم الحصول عليها عن 
طريق اإلنفاق أو من خالل تحويالت اجتماعية 

ولتوضيح الفرق بين هذين الحسابين من . عينية
 .ةالضروري تعريف بعض المصطلحات الرئيسي

 
السلعة أو الخدمة االستهالآية وتعرف على أنها  9-2

من دون مزيد من (سلعة أو خدمة تستخدم 
التحويالت في اإلنتاج على نحو ما تم تعريفه في 

من قبل األسر المعيشية ) نظام الحسابات القومية
أو المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم 
األسر المعيشية أو من قبل الوحدات الحكومية 
للتلبية المباشرة لالحتياجات الفردية أو 

أو للوفاء بالحاجات الجماعية أو ) الحاجات(
 .المشترآة ألعضاء المجتمع

 
السلعة أو الخدمة االستهالآية الفردية وهي سلعة  9-3

أو خدمة تحصل عليها أسرة معيشية وتستخدم في 
سد حاجات أو احتياجات أعضاء هذه األسرة 

راء السلع والخدمات المعيشية؛ ودائمًا يمكن ش
الفردية وبيعها في السوق وذلك على الرغم من 
أنه أيضَا يمكن أن يتم تقديمها بشكل مجاني أو 
بأسعار ليست ذات داللة اقتصاديًا في شكل 

وفي واقع الممارسة . تحويالت اجتماعية عينية
العملية، فإن آافة السلع وأغلب الخدمات تكون 

 .فردية
 
الجماعية أو المشترآة و هي الخدمة االستهالآية  9-4

خدمة يتم تقديمها في نفس الوقت ذاته لكافة 
أعضاء المجتمع أو لكافة أعضاء قطاع معين من 
المجتمع، مثل آافة األسر المعيشية التي تعيش 

وتكتسب الخدمات الجماعية أو . في منطقة معينة
المشترآة تلقائيًا ويتم استهالآها من قبل آافة 

 من قبل قطاع أو فئة من أعضاء المجتمع أو
. المجتمع من دون اتخاذ أي إجراء من جانبهم

واألمثلة النموذجية على ذلك هي اإلدارة العامة 
أو المصلحة الحكومية وتوفير األمن سواء على 

والخدمات الجماعية أو . مستوى قومي أو محلي
للنظرية " السلع العامة"المشترآة هي 

ات الجماعية، وبحكم طبيعة الخدم. االقتصادية
فإنه ال يمكن بيعها ألفراد في السوق ويتم تمويلها 
من قبل الوحدات الحكومية من أصل الضرائب 

وهناك مزيد من التفصيل . أو العائدات األخرى
حول الفروق بين السلع أو الخدمات االستهالآية 
الفردية والجماعية أو المشترآة في الفقرات من 

 .98.9 إلى 91.9
 
خدمات المقدمة من قبل المؤسسات لدى بعض ال 9-5

غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية 
ألعضاء الجمعيات أو االتحادات التي تمتلكها 
بعضَا من خصائص وخصائص الخدمات 
الجماعية أو المشترآة؛ على سبيل المثال، بعض 
البحوث التي أجرتها المؤسسات غير الهادفة 

ية يمكن أن يستفيد للربح التي تخدم األسر المعيش
ومع ذلك، معظم . منها آافة أعضاء المجتمع

الخدمات المقدمة من قبل تلك المؤسسات فردية 
بطبيعتها، آما أنه إذا آان من غير العملي تحديد 
مخرجات وإنتاج المؤسسات غير الهادفة للربح 
التي تخدم األسر المعيشية والتعرف عليها تلك 

 جماعية أو المخرجات التي يمكن اعتبارها
مشترآة بطبيعتها فإن آافة الخدمات المقدمة من 
قبل تلك المؤسسات يمكن التعامل معها على أنها 

 .فردية
 
آما هو موضح في األقسام الالحقة من هذا  9-6

الفصل تنسب أو تعود النفقات إلى الوحدات 
المؤسسية التي تتحمل التكاليف حتى ولو لم تكن 

إليها السلع أو هي نفسها الوحدات التي ستسلم 
وبناءًا على ذلك، تقيد النفقات التي . الخدمات

تتكبدها الوحدات الحكومية أو المؤسسات غير 
الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية على 
السلع والخدمات الفردية التي يقدمونها لألسر 

 –المعيشية في شكل تحويالت اجتماعية عينية 
هائي متكبد من تقيد على أنها نفقات استهالك ن

وعلى . قبل الوحدات الحكومية أو تلك المؤسسات
الرغم من أن الوحدات الحكومية أو المؤسسات 
غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية ال 
تقوم فعليًا باستهالك السلع والخدمات المقدمة في 

 أي –شكل تحويالت اجتماعية عينية إال أنها 
 هي –مؤسسات الوحدات الحكومية وتلك ال

الوحدات التي تقوم بسداد آلفتها وآذلك أخذ 
وبناءًا على . القرارات حول الكميات التي تقدم

ذلك، البد وأن تقيد المعلومات المتعلقة بإنفاقها 
على مثل هذه السلع والخدمات في حسابات نظام 
الحسابات القومية جنبًا إلى جنب مع دخلها 

يد النفقات عندما ومع ذلك، ال يكفي فقط ق. المتاح
تستهلك السلع والخدمات من قبل وحدات مختلفة 

ومن . عن تلك التي تتحكم في النفقات وتمولها
أجل التعرف على الوحدات التي تستفيد من 
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استهالآها وتحديدها فمن الضروري إدراك أن 
السلع والخدمات هي في الحقيقة تم نقلها إلى أو 

ينبع من هذا و. استخدمت من قبل األسر المعيشية
التمييز بين نفقات االستهالك النهائي واالستهالك 

 .النهائي الفعلي
 
في استخدام حساب الدخل المتاح؛ يكون المورد  9-7

الرئيسي هو الدخل المتاح وهو قيد الموازنة 
. المرحل قدمًا من حساب التوزيع الثانوي للدخل

ويكون االستخدام الرئيسي هو نفقات االستهالك 
إنفاق االستهالك النهائي هو قيمة و. النهائي

وفي . اإلنفاقات على السلع والخدمات االستهالآية
استخدام حساب الدخل المتاح المعدل، يكون 
المورد الرئيسي هو الدخل المتاح المعدل وهو 
نفسه قيد الموازنة المرحل قدمًا من حساب إعادة 

ويكون االستخدام الرئيسي . توزيع الدخل العيني
ويقيس االستهالك . هالك النهائي الفعليهو االست

النهائي الفعلي قيمة السلع والخدمات االستهالآية 
 .المكتسبة

 
في حساب إعادة توزيع الدخل العيني  9-8

والموصوف في الفصل الثامن، يشتق الدخل 
المتاح المعدل لألسر المعيشية من دخلها المتاح 
عن طريق إضافة قيمة التحويالت االجتماعية 

ة المستحق قبضها، في حين يشتق الدخل العيني
المتاح المعدل الخاص بالوحدات الحكومية 
والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر 
المعيشية عن طريق طرح قيمة التحويالت 

وبالمحاذاة مع . االجتماعية العينية المستحقة الدفع
حساب إعادة توزيع الدخل العيني، استخدام 

اح المعدل والذي يشتق فيه حساب الدخل المت
االستهالك النهائي الفعلي لألسر المعيشية من 
نفقات استهالآها النهائي عن طريق إضافة قيمة 
التحويالت االجتماعية العينية المستحق قبضها، 
في حين يشتق االستهالك النهائي الفعلي للوحدات 
الحكومية وللمؤسسات غير الهادفة للربح التي 

األسر المعيشية عن طريق تهدف إلى خدمة 
طرح قيمة التحويالت االجتماعية العينية 

وبناءًا على ذلك، هناك حسابان . المستحق دفعها
يصفان اشتقاق الدخل المتاح في نظام الحسابات 
القومية ويصفان آذلك استخدامين لحسابات 

 .الدخل
 
في آل من حسابي استخدام الدخل المتاح  9-9

دل يلزم وجود قيد واستخدام الدخل المتاح المع
تعديل أو تسوية من أجل عرض التغير في 
استحقاقات المعاش التقاعدي المقيدة في الحساب 

واالدخار هو قيد الموازنة لكل من . المالي
استخدام حساب الدخل المتاح واستخدام حساب 

 – االدخار –ويتم حسابه . الدخل المتاح المعدل
لتغير في على أنه الدخل المتاح المعدل وفقًا ل

استحقاقات المعاشات التقاعدية ناقصًا إنفاق 
االستهالك النهائي، أو على أنه الدخل المتاح 
المعدل الذي تم تعديله تبعًا للتغير في استحقاقات 

المعاشات التقاعدية ناقصَا االستهالك النهائي 
ويتبع ذلك أن االدخار هو نفسه سواء تم . الفعلي

خل المتاح أو في حسابه في استخدام حساب الد
 .استخدام حساب الدخل المتاح المعدل

 
 مثل الدخل المتاح –وقد ُيضطر إلى قيد االدخار  9-10

 على أنه إجمالي –والدخل المتاح المعدل 
. استهالك رأس المال الثابت نظرًا لصعوبة قياسه

ومع ذلك، وآما هو الحال في أي سياق، فإن 
 .هيميةالمفااألرقام الصافية  أفضل من الناحية 

 
ليس للشرآات أو المؤسسات نفقات استهالك  9-11

 نفس األنواع من السلع أو يشتروننهائية؛ فقد 
الخدمات مثلهم مثل األسر المعيشية التي 

على سبيل المثال، (تستخدمها لالستهالك النهائي 
، غير أن هذه السلع أو )الكهرباء أو الطعام

الخدمات إما تستخدم آاستهالك وسيط أو يتم 
. يمها للموظفين آمكافآت أو أجور عينيةتقد

ويفترض في نظام الحسابات القومية أن 
الشرآات أو المؤسسات ال تقوم بتحويالت لسلع 
. أو لخدمات استهالآية إلى األسر المعيشية

وحيث أن الشرآات ال تجري تحويالت اجتماعية 
عينية آما ال تتلقاها فمن غير الممكن آذلك إيجاد 

 بين دخولها المتاحة والمتاحة تمييز ذات معنى
ويتبع ذلك أن آل من استخدام حساب . المعدلة

الدخل المتاح واستخدام حساب الدخل المتاح 
المعدل بالنسبة للشرآات هي فقط حسابات 
صورية ال تشمل إدخاالت أو بنود لنفقات 

وبعيدًا . استهالك نهائي أو الستهالك نهائي فعلي
الستحقاقات المعاشات عن قيد التعديل أو التسوية 

التقاعدية المشار إليه أعاله والموضح بمزيد من 
، فإن 25.9 إلى 20.9التفصيل في الفقرات من 

إجمالي أو صافي االدخار في الشرآات البد وأن 
يكون مساويًا لدخولها اإلجمالية أو الصافية 

وفي السياقات . المتاحة أو المتاحة المعدلة
دخار الشرآات على األخرى، غالبًا ما يوصف ا

الدخول غير "أو " األرباح المحتجزة"أنه 
 .للشرآات" الموزعة

 
  للتصرف بهاستخدام حساب الدخل المتاح. 1
؛ يضم استخدام 1.9وآما هو مبين في جدول  9-12

 فقط ثالثة  للتصرف بهحساب الدخل المتاح
إدخاالت رئيسية بعيدًا عن قيد الموازنة وهو 

 وهو  للتصرف بهاحويقيد الدخل المت. االدخار
قيد الموازنة المرحل قدمًا من حساب التوزيع 

 يقيد على الجانب األيمن من –الثانوي للدخل 
الحساب تحت بند الموارد، في حين يقيد إنفاق 
االستهالك النهائي في الجانب األيسر تحت بند 

وآما هو مالحظ للتو، فإن الحساب . االستخدامات
الثة قطاعات التي وثيق الصلة بشكل رئيسي بالث

تتكبد نفقات استهالك نهائية، وهما قطاعات 
الحكومة العامة والمؤسسات غير الهادفة للربح 

 .التي تخدم األسر المعيشية واألسر المعيشية
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قيد الموازنة للحساب هو االدخار؛ ومع ذلك،  9-13
وقبل أن يغلق الميزان، يتم إدخال قيد تعديل أو 

ر في استحقاقات ضبط يظهر التعديل تبعًا للتغي
المعاشات التقاعدية من أجل إعادة تخصيص 

وهناك . مبلغًا معينًا من االدخار بين القطاعات
حاجة لمثل هذا البند أو القيد ألن الطريقة التي 
تتبع عند قيد اشتراآات ومنافع المعاشات 
. التقاعدية في حسابات التوزيع الثانوي للدخل

 أسفل بند ويبين التعديل على الجانب األيمن
الموارد بالنسبة لألسر المعيشية وعلى الجانب 
األيسر أسفل بند االستخدامات بالنسبة للشرآات 
والمؤسسات المالية أو غيرهم من الوحدات 

 .المسئولة عن التزامات المعاشات التقاعدية
 

يبين اإلنفاق على االستهالك النهائي في جدول  9-14
دي ونفقات ، مقسمًا بين نفقات االستهالك الفر1.9

االستهالك الجماعي أو المشترك من أجل إظهار 
. العالقات المتداخلة المحاسبية الموصوفة أدناه

ومع ذلك، عادة ما يكون من المرغوب فيه تقسيم 
نفقات االستهالك النهائي باستخدام تصنيفًا 
للنفقات بحسب الغرض من السلعة أو الخدمة أو 

 على وسوف يتوقع معظم المستخدمين. نوعها
األقل درجة ما من التصنيف والتقسيم، على سبيل 
المثال، بين اإلنفاق على السلع أو الخدمات أو بين 
. اإلنفاق على السلع المعمرة والسلع االستهالآية

ويلزم تصنيف وتقسيم بحسب نوع السلع 
والخدمات لجداول التوريد واالستخدام، آما هي 

 .موضحة في الفصل الرابع عشر
  االستخدامات– المتاح للتصرف به استخدام حساب الدخل: 1.9جدول 

 االستخدامات
العمليات وقيود 

 الموازنة
المؤسسات 

غير 
 المالية

المؤسسات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر 
المعيشية

المؤسسات 
غير 

الهادفة 
للربح التي 

تخدم 
األسر 
 المعيشية

االقتصاد 
 الكلي

بقية 
العالم

السلع 
والخدمات

المجموع

          
نفقات 

االستهالك 
 النهائي

  352 015 1 32  399 1   399 1 

نفقات 
االستهالك 
 الفردي

  184 015 1 31 230 1   230 1 

نفقات 
االستهالك 

الجماعي أو 
 المشترك

  168  1 169   169 

تعديل تبعًا ال
للتغير في 
استحقاقات 
المعاشات 
 التقاعدية

0 11 0  0 11 0  11 

 427   427 5 215 -35 14 228االدخار، إجمالي
 205   205 2 192 -62 2 71 االدخار، صافي
ميزان الحساب 

الخارجي 
 الجاري

      -13  -13 

  المعدل المتاح للتصرف بهاستخدام حساب الدخل. 2
؛ يشمل استخدام 2.9وآما هو مبين في جدول  9-15

 المعدل هو  للتصرف بهحساب الدخل المتاح
األخر ثالثة إدخاالت رئيسية بعيدًا عن قيد 

ويقيد الدخل المتاح . الموازنة وهو االدخار
 المعدل، وهو قيد الموازنة المرحل للتصرف به

قدمًا من حساب إعادة توزيع الدخل العيني، يقيد 
ى الجانب األيمن من الحساب أسفل بند عل

الموارد، في حين يقيد االستهالك النهائي الفعلي 

وآما . على الجانب األيسر أسفل بند االستخدامات
 هو الحال مع استخدام حساب الدخل المتاح

 ، وقبل أن يقفل قيد الموازنة وهو للتصرف به
االدخار، يتم إدخال التعديل تبعًا للتغير في 

ويكون الحساب . ات المعاشات التقاعديةاستحقاق
وثيق الصلة بشكل رئيسي بقطاعات الحكومة 
العامة والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم 

 .األسر المعيشية واألسرة المعيشية
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ويتم الحصول على االستهالك النهائي الفعلي  9-16
لألسرة المعيشية عن طريق إضافة نفقات 

 التحويالت االستهالك النهائي إلى قيمة
االجتماعية العينية المستحق قبضها، في حين 
يحصل على االستهالك النهائي الفعلي للوحدات 
الحكومية وللمؤسسات غير الهادفة للربح التي 
تخدم األسر المعيشية عن طريق طرح قيمة 
التحويالت االجتماعية العينية المستحق دفعها من 

ون بعض ويمكن أن تك. نفقات استهالآها النهائية
التحويالت االجتماعية العينية مستحقة القبض من 
قبل الوحدات غير المقيمة، على سبيل المثال، 
المعالجة الطبية الطارئة في مستشفى عام لسائح 
غير مقيم، غير أن األرقام المعنية على األرجح 
ما تكون صغيرة جدًا مقارنة بالتحويالت 

ذلك، قد وعالوة على . اإلجمالية العينية الكلية
تستفيد الوحدات المقيمة بالخارج من التحويالت 

أو (االجتماعية العينية من حكومة غير مقيمة 
مؤسسة غير هادفة للربح تهدف لخدمة األسر 

وبالتالي، ما لم يكن . بطريقة مشابهة) المعيشية
هناك سببًا وجيهًا لالعتقاد في خالف ذلك، من 
ما المفترض أن هذين الرقمين يعوض آل منه

عن األخر بحيث أن آافة التحويالت االجتماعية 
العينية يمكن عرضها على أنها مستحقة الدفع 

وبناءًا على ذلك، فإن . لألسر المعيشية المقيمة
قيمة االستهالك النهائي الفعلي بالنسبة لالقتصاد 
الكلي تكون متساوية مع قيمة نفقات االستهالك 

 .النهائي الكلية
 
 الفعلي لألسر المعيشية هو االستهالك النهائي 9-17

قياس لقيمة السلع والخدمات االستهالآية 
المكتسبة من قبل األسر المعيشية، سواء عن 
طريق الشراء أو عن طريق التحويل من 
الوحدات الحكومية أو من المؤسسات غير 
الهادفة للربح التي تهدف إلى خدمة األسر 
المعيشية، والمستخدمة من قبل األسر المعيشية 

وبالتالي، ). أو حاجاتهم(لتلبية وإشباع احتياجاتهم 
فهو مؤشر أفضل عن مستويات معيشتهم مقارنة 

وفي بعض البلدان، . بنفقات استهالآهم النهائية
وقد تكون قيمة السلع والخدمات الفردية غير 
السوقية المقدمة إلى األسر المعيشية آتحويالت 

بعًا  قد تكون آبيرة جدًا، ت–اجتماعية عينية 
ألنماط السياسات االقتصادية واالجتماعية المتبعة 
من قبل حكوماتهم، وبذلك يمكن لقيمة االستهالك 
الفعلي النهائي لألسر المعيشية أن تفوق نظيرتها 

ولهذه األسباب، . الخاصة بنفقاتهم بهامش آبير
في بعض األحيان، يوصف االستهالك الفعلي 

" المكبر"آهم النهائي لألسر المعيشية بأنه استهال
، وذلك على الرغم من "الكلي"أو باستهالآهم 

عدم استخدام مثل هذه التعبيرات في نظام 
ويكون االستهالك الفعلي . الحسابات القومية

النهائي لقطاع الحكومة العامة تبعًا لذلك أصغر 
 .من نفقات االستهالك النهائي الحكومي

 
 العالقة بين صيغتي استخدام حساب الدخل. 3

إن حسابي استخدام الدخل ليسا متتابعين وال  9-18
هرميين؛ حيث أنهما حسابين متوازيين يلبيان 
مختلف من األغراض التحليلية أو السياسية، 
حيث يبين أحدهما أي الوحدات تتكبد اإلنفاق، 
ويبين األخر أي وحدة تستفيد من اإلنفاق ومدى 
مستويات استهالك األسر المعيشية التي تقدم لها 

وتقيد قيم السلع والخدمات . ت من أنفسهاخدما
الداخلة في التحويالت االجتماعية العينية وفق 
طريقتين في نظام الحسابات القومية، آل طريقة 
منهما تمثل استخدامات الموارد من قبل الوحدات 
الحكومية أو المؤسسات غير الهادفة للربح التي 

 :تخدم األسر المعيشية
ية مستحقة الدفع من قبل الوحدات آنفقات استهالك نهائ. أ

الحكومية أو المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم 
 األسر المعيشية؛ و

آتحويالت اجتماعية عينية، مستحقة الدفع من قبل . ب
الوحدات الحكومية أو من قبل المؤسسات غير الهادفة 
للربح التي تخدم األسر المعيشية، ولكنها مستحقة القبض 

سر المعيشية وتقيد آجزء من استهالآها النهائي من قبل األ
 .الفعلي

 على الرغم من أن الفرق بين الدخل المتاح 19.9 9-19
والدخل المتاح المعدل يعود أو يعزى إلى 
التحويالت االجتماعية العينية، إال أنه حتى الدخل 
المتاح ال ينبغي أن يفسر على أنه آما لو آان 

تم إيضاح عناصره وقد . قياسًا للدخل المتاح نقدًا
 مثل – أي الدخل المتاح –العديدة غير النقدية 

تلك العناصر المتعلقة باإلنتاج لالستهالك الذاتي 
 22.8أو المكافآت أو األجور العينية في الفقرتين 

 .23.8و 
 
التعديل الناتج عن التغير في صافى حقوق األسر . 4

 المعيشية في المعاشات التقاعدية
 يحرصون على تراآم استحقاقات لما آان األفراد 9-20

المعاشات التقاعدية في نظام أو برنامج للضمان 
االجتماعي طوال حياتهم المهنية تصبح 
االستحقاقات المقابلة لها أصولهم والتزامات 
الوحدات المسئولة في نهاية المطاف عن دفع هذه 

وتستثنى المعاشات الواجبة الدفع في . المعاشات
عي ألن المبالغ المستحقة إطار الضمان االجتما

الدفع ال تتراآم بالضرورة وفق طريقة يمكن 
. التنبؤ بها عبر الزمن أو ألسباب يمكن توقعها

وتنطبق نفس الحجج على المنافع الواجبة الدفع 
وفي بعض البلدان، . في ظل التأمين االجتماعي

تتحمل الحكومة مسئولية دفع المعاشات التقاعدية 
ين خارج الحكومة وتدفع هذه حتى بالنسبة للموظف

. المعاشات عبر صناديق التأمين االجتماعي
 من الفصل 2وهناك مناقشة مفصلة في الجزء 

السابع عشر حول الوقت الذي يمكن فيه دمج 
التزامات هذه النظم أو البرامج في تسلسل 
الحسابات وحول الوقت الذي تظهر فيه هذه 
. االلتزامات وبشكل حصري في جدول تكميلي

نظام "وفي هذا الفصل، يستخدم التعبير 
لتغطية تلك األجزاء من نظم " المعاشات التقاعدية

وبرامج التأمين االجتماعي حيث يمكن دمج 
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الخصوم في تسلسل / وإدخال االلتزامات
الحسابات، بما في ذلك الحسابات التراآمية 
والميزانيات، جنبًا إلى جنب مع آافة النظم 

 .لعملاألخرى المرتبطة با
 
تعامل نظم أو برامج المعاشات التقاعدية في نظام  9-21

الحسابات القومية على أن لديها التزامات تجاه 
األسر المعيشية ممن لديها مطالبات على تلك 
النظم أو البرامج؛ وتشكل مدفوعات اشتراآات 
المعاشات التقاعدية في النظم والبرامج 
 ومتحصالت المعاشات التقاعدية من قبل أصحاب

 تشكل حيازة والتنازل عن أصول –المعاش 
ومع ذلك، قد ال يتفق ذلك مع نظرة األسر . مالية

المعيشية المعنية، وعلى وجه الخصوص األسر 
المعيشية ألصحاب المعاشات، والذين يميلون إلى 
اعتبار المعاشات التي يتلقونها دخل في شكل 

وعالوة على ذلك، في الواقع . تحويالت جارية
قل هناك بعض المعاشات المكتسبة في على األ

إطار نظم التأمين االجتماعي وبعض من تلك 
المعاشات المكتسبة في إطار المساعدات 

 تعامل على أنها تحويالت جارية –االجتماعية 
 في نظام الحسابات القومية

 من أجل تقديم معلومات الدخل التي قد 22.9 9-22
ة تكون أآثر إفادة لتحليل سلوك األسر المعيشي

المعنية تقيد مدفوعات اشتراآات المعاشات 
التقاعدية إلى آافة نظم وبرامج المعاشات 
التقاعدية وإلى التأمين االجتماعي ومتحصالت 
المعاشات التقاعدية من قبل األسر المعيشية 
ألصحاب المعاشات في إطار آل من نظم 

 تقيد –المعاشات التقاعدية والتأمين االجتماعي 
ع الثانوي للدخل آاشتراآات في حساب التوزي

. اجتماعية ومنافع ضمان اجتماعي على التوالي
وبالتالي، تثر جميعها على مستوى الدخول 

 .المتاحة لألسر المعيشية
 
 األساس المنطقي وراء معالجة اشتراآات 23.9 9-23

 على أنها تحويالت التقاعديةومنافع المعاشات 
جارية هو أنه عندما نظر إليها فيما يتعلق 

االقتصاد آكل، يمكن النظر إلى تأثير تدبير أو ب
توفير المعاشات التقاعدية آما لو آان عملية 

وإلى المدى . إعادة توزيع بين األسر المعيشية
الذي ال تكون فيه االشتراآات والمنافع متساوية 
. بالضبط، هناك أثر على ادخار األسرة المعيشية

معيشية على سبيل المثال، إذا ما دفعت األسرة ال
آكل اشتراآات أآثر من المنافع التي يحصلون 
. عليها فإن ادخارهم ينقص بمقدار هذا الفرق

وبطريقة مماثلة، لو أن منافع األسرة المعيشية 
تفوق اشتراآاتهم حينئذ ال يعكس االدخار حقيقة 

أن التغير السالب في االستحقاقات يمثل انخفاضًا 
هو واضح ومع ذلك، وآما . في القيمة الصافية

في الحساب المالي، فإن التغير في استحقاقات 
المعاشات التقاعدية هو جزء من القيمة الصافية 

وبناءًا على ذلك، فمن . لألسرة المعيشية
الضروري تعديل االدخار تبعًا للفرق بين 
االشتراآات المستحق دفعها والمنافع المستحق 
 .قبضها المبينة في حساب التوزيع الثانوي للدخل

 
ولذا، ثمة بند يوصف بالتعديل تبعًا للتغير في  9-24

استحقاقات المعاشات التقاعدية يظهر في آل من 
استخدام حساب الدخل المتاح واستخدام حساب 

 :وهو يساوي. الدخل المتاح المعدل
القيمة الكلية لالشتراآات االجتماعية الفعلية  •

والمحتسبة المستحق دفعها إلى نظم وبرامج 
 قاعدية،المعاشات الت

إضافة إلى القيمة الكلية إلضافات أو مكمالت  •
االشتراك المستحق دفعها من أصل دخل الملكية 
العائد إلى المستفيدين من صندوق المعاشات 

 التقاعدية،
 ناقصًا قيمة رسوم الخدمة ذات الصلة، •
ناقصًا القيمة الكلية للمعاشات التقاعدية المدفوعة  •

م أو برامج آمنافع ضمان اجتماعي من قبل نظ
 .المعاشات التقاعدية

 
ويلزم تعديالت معاآسة أو مقابلة في استخدام  9-25

حسابات الدخل للوحدات المسئولة عن دفع 
المعاشات التقاعدية؛ ويمكن لتلك التعديالت 
التأثير على الوحدات المؤسسية غير المقيمة، آل 
من األسر المعيشية ومقدمي المعاشات التقاعدية 

 .على حد سواء
 
 االدخار. 5
االدخار هو قيد الموازنة في حسابي استخدام  9-26

الدخل؛ وتكون قيمته هي نفسها سواء تم اشتقاقه 
آدخل متاح ناقصًا نفقات االستهالك النهائي أو 
آدخل متاح معدل ناقصًا االستهالك النهائي 

في آلتا الحالتين، بعد إجراء التعديل تبعًا (الفعلي 
ات التقاعدية للتغير في استحقاقات المعاش

 ).الموصوف للتو
 
آما لوحظ بالفعل، ال يكون للشرآات غير المالية  9-27

والمالية آذلك نفقات استهالك نهائي أو استهالك 
ويكون ادخارها الصافي مساويًا . نهائي فعلي

بعيدًا عن (لصافي دخلها المتاح أو المتاح المعدل 
قيد أو بند التعديل تبعًا الستحقاقات المعاشات 

 ).اعديةالتق
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  االستخدامات–استخدام حساب الدخل المتاح المعدل : 2.9جدول 
 االستخدامات

العمليات وقيود 
 الموازنة

المؤسسات 
غير 
 المالية

المؤسسات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر 
المعيشية

المؤسسات 
غير 

الهادفة 
للربح التي 

تخدم 
األسر 
 المعيشية

صاد االقت
 الكلي

بقية 
العالم

السلع 
والخدمات

المجموع

          
االستهالك 
 النهائي الفعلي

  168 230 1 1 399 1   399 1 

االستهالك 
 الفردي الفعلي

   230 1  230 1   230 1 

االستهالك 
الجماعي أو 
 المشترك الفعلي

  168  1 169   169 

التعديل تبعًا 
الستحقاقات 
المعاشات 

 ديةالتقاع

0 11 0  0 11 0  11 

 427   427 5 215 35- 14 228االدخار، إجمالي
 205   205 2 192 62- 2 71 االدخار، صافي
ميزان الحساب 

الخارجي 
 الجاري

      -13  -13 

معدًال تبعًا (يمثل االدخار جزء الدخل المتاح  9-28
ذي ال) للتغير في استحقاقات المعاشات التقاعدية

ال يتم إنفاقه على السلع والخدمات االستهالآية 
النهائية؛ وقد يكون االدخار موجبًا أو سالبًا تبعًا 
لما إذا آان الدخل المتاح يفوق نفقات االستهالك 

وبافتراض أن . النهائي أم العكس هو الصحيح
وفي عد وجود تحويالت (االدخار موجبًا 

 غير البد وأن يتم استخدام الدخل) رأسمالية
وربما فقط إلحداث زيادة (المنفق لحيازة أصول 

وإذا . الخصوم/ أو لخفض االلتزامات) في النقدية
آان االدخار سالبًا البد من تصفية بعض األصول 

) بما في ذلك نقص النقدية(المالية أو غير المالية 
وبناءًا على . الخصوم/ أو تزداد بعض االلتزامات
ين الحسابات الجارية ذلك، يوفر االدخار رابطًا ب

في نظام الحسابات القومية وحسابات التراآم 
 .الالحقة لها

 
إذا آان االدخار صفرًا حينئذ تكون نفقات  9-29

االستهالك النهائي مساوية للدخل المتاح مضافًا 
إليه التغير في استحقاقات المعاشات التقاعدية؛ 
وفي هذه الحالة، ال تكون الوحدة المؤسسية 

تصرف في أي من األصول أو مضطرة إلى ال
لزيادة أي من التزاماتها أو خصومها ما لم تكن 
. التحويالت الرأسمالية مستحقة القبض أو الدفع

وآما سبق ذآره في الفصل الثامن، بناءًا على 
ذلك، يمكن تفسير الدخل المتاح على أنه الحد 
األقصى للمبلغ الذي تستطيع وحدة مؤسسية 

والخدمات االستهالآية تحمل إنفاقه على السلع 
النهائية خالل الفترة المحاسبية من دون 
االضطرار إلى تقليل نقديتها أو تصفية أصول 

 .أخرى أو زيادة أعبائها وخصومها
 
 حساب معدالت أو نسب االدخار. 6
 وخصوصًا بالنسبة لألسر –معدل االدخار  9-30

 هو متغير اقتصادي رئيسي؛ وعادة –المعيشية 
طريق قسمة االدخار على ما يتم حسابه عن 
ومع ذلك، يعقد اإلدخال . الدخل المتاح للقطاع

الخاص بالتغير في استحقاقات المعاشات 
التقاعدية في آل من استخدام حساب الدخل 

 –المتاح واستخدام حساب الدخل المتاح المعدل 
ومن الضروري عدم . يعقد إجراء هذا الحساب

ع الثانوي استخدام قيد الموازنة من حساب التوزي
أو من حساب إعادة توزيع ) الدخل المتاح(للدخل 

ولكن إضافة ) الدخل المتاح المعدل(الدخل العيني 
التعديل الخاص بالتغير في استحقاقات المعاشات 
التقاعدية بالنسبة لكل رقم من هذه األرقام 
الشتقاق الرقم الخاص بالدخل المتاح الكلي أو 

وهذا الرقم الكلي هو . بالدخل المتاح المعدل الكلي
من ينبغي أن يكون المقام في حساب معدل أو 

 .نسبة االدخار
 
  السلع والخدماتاستعمال, إنفاق و امتالك . ب
يعتمد التمييز أو الفرق بين نفقات االستهالك  9-31

النهائي واالستهالك النهائي الفعلي على التمييز 
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العام بين النفقات على، وحيازة، السلع 
لغرض من هذا القسم هو شرح وا. والخدمات

وإيضاح آيفية اختالف النفقات عن الحيازة فضًال 
عن آيفية اختالف آل منهما عن االستخدام 

 .الفعلي أو المادي للسلع والخدمات
 النفقات. 1
 النفقات على السلع والخدمات على أنها قيم تعرف 9-32

المبالغ التي يدفعها المشترون أو يوافقون على 
في مقابل السلع أو الخدمات التي دفعها للبائعين 

يقدمها البائعون لهم أو لغيرهم من الوحدات 
وال . المؤسسية المخصصة من قبل المشترين

يلزم أن يكون المشتري المتكبد اللتزام الدفع أن 
يكون هو نفسه الوحدة التي تحوز على السلعة أو 

وآما أشير سابقًا، فإنه من الشائع بالنسبة . الخدمة
 الحكومية أو للمؤسسات غير الهادفة للوحدات

للربح التي تخدم األسر المعيشية الدفع مقابل 
السلع أو الخدمات التي يقدمها البائعون لألسر 

وعالوة على ذلك، وآما هو موضح . المعيشية
أدناه، ال يلزم بالضرورة تسوية االلتزام المتكبد 

 .من قبل المشتري عن طريقة دفعة نقدية
 

 ول النفقات على السلع والخدماتتحديد وقت حص
تقع النفقات على السلع أو الخدمات في األوقات  9-33

التي يتكبد فيها المشترون التزامات أو خصوم 
 :للبائعين؛ وعادة ما تكون هذه األوقات عندما

 
يتم انتقال ملكية السلعة من البائع إلى المشتري  .أ 

 الجديد؛ أو
 يكتمل تسليم خدمة ما من قبل المنتج لرضاء .ب 

 .العميل
  الموارد–استخدام حساب الدخل المتاح المعدل ): تابع (2.9جدول 

 الموارد
العمليات وقيود 

 الموازنة
المؤسسات 

غير 
 المالية

المؤسسات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر 
المعيشية

المؤسسات 
غير 

الهادفة 
للربح التي 

تخدم 
األسر 
 المعيشية

اد االقتص
 الكلي

بقية 
العالم

السلع 
والخدمات

المجموع

الدخل المتاح 
 المعدل، إجمالي

228 25 133 434 1 6 826 1   826 1 

الدخل المتاح 
 المعدل، صافي

71 13 106 411 1 3 604 1   604 1 

االستهالك 
 النهائي الفعلي

       399 1 399 1 

االستهالك 
 الفردي الفعلي

       230 1 230 1 

الستهالك ا
الجماعي أو 
 المشترك الفعلي

       169 169 

التعديل تبعًا 
للتغير في 
استحقاقات 
المعاشات 
 التقاعدية

   11  11 0  11 

ليست األوقات التي تم الدفع فعليًا للبائعين فيها  9-34
مقابل السلع أو الخدمات التي يقدمونها بالضرورة 

ث فيها النفقات؛ وآما هي نفس األوقات التي تحد
هو موضح في الفصل الثالث، فالمدفوعات قد 
تسبق أو تتخلف عن تسليمات السلع أو الخدمات 

ولذلك السبب، تقاس قيم النفقات وفقًا لقيم . المباعة
المبالغ المستحقة القبض أو الدفع وقت تكبد 

وعندما تقع المدفوعات إما قبل النفقات . النفقات
ئذ من وجود تغييرات مترتبة أو بعدها البد حين

على ذلك في األصول أو الخصوم المالية 
للوحدتين المعنيتين وقت حدوث ) بخالف النقدية(

 .التغير في الملكية أو وقت تسليم الخدمة
 

اللحظة المحددة التي تنقل عندها ملكية سلعة ما  9-35
أو يكتمل إبانها تسليم خدما ما لرضاء العميل قد 

د في واقع الممارسة العملية ال تكون سهلة التحدي
وعلى وجه الخصوص في بعض الحاالت؛ فقد 
يتم إدراآها بشكل مختلف أو حتى متنازعًا حوله 

 .من قبل الطرفين المعنيين
 
 االمتالك. 2
االستحواذ على السلع والخدمات / يحدث امتالك 9-36

من قبل الوحدات المؤسسية عندما تصبح تلك 
ع أو الخدمات الوحدات هي المالك الجديدة للسل

أو عندما يكتمل تسليم الخدمات لهم؛ وتقيم 
االستحواذات تبعًا ألسعار المعاملة المدفوعة من 
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وفي . قبل الوحدات التي تتكبد بدورها النفقات
أغلب الحاالت، يكون سعر المعاملة هو نفسه 

وتتألف قيمة السلع أو الخدمات . سعر السوق
أو قطاع المستحوذ عليها من قبل وحدة مؤسسية 

مؤسسي من قيمة السلع أو الخدمات المستحوذ 
عليها من خالل نفقاتها إضافة قيمة السلع أو 
الخدمات المتحصل عليها من خالل التحويالت 
االجتماعية العينية ناقصًا قيمة السلع أو الخدمات 
المدفوعة إلى غيرها من الوحدات آتحويالت 

 .اجتماعية عينية
 
الستهالك النهائي يكون الفرق بين نفقات ا 9-37

واالستهالك النهائي الفعلي هو نفسه بالضبط 
الفرق بين النفقات على السلع والخدمات 
االستهالآية واالستحواذ على السلع والخدمات 

ونظرًا ألن آافة السلع والخدمات . االستهالآية
االستهالآية البد وأن تكون على سواء هدف أو 

، فإن موضوع النفقات وآذلك هدف االستحواذ
هذا الفرق بين نفقات االستهالك النهائي 

 – قطاعًا قطاعًا –واالستهالك النهائي الفعلي 
يفسر إعادة توزيع السلع والخدمات عن طريق 

 .االعتماد على التحويالت االجتماعية العينية
 
يتم التمييز بين نفقات االستهالك واالستهالك  9-38

 يتم – واالستحواذاتالفعلي وبالتالي بين النفقات 
ويفسر الفرق . فقط فيما يتعلق باالستهالك النهائي

 .تمامًا من خالل التحويالت االجتماعية العينية
 
 استهالك السلع والخدمات . 3
استهالك السلع والخدمات هو التصرف باستنفاذ  9-39

السلع والخدمات بشكل آامل في عملية من 
عمليات اإلنتاج أو لإلشباع المباشر للحاجات أو 

اجات اإلنسانية؛ ويتألف نشاط االستهالك االحتي
من استخدام السلع والخدمات إلشباع الحجات أو 
. االحتياجات الفردية أو الجماعية اإلنسانية

ويكون إشباع الحاجات أو االحتياجات فوريًا 
ويكون غير . ومباشرًا في حالة االستهالك النهائي

مباشر وبشكل متأخر في حالة االستهالك الوسيط 
 يتم استخدام السلع والخدمات إلنتاج سلع حيث

وخدمات أخرى تؤدي في نهاية المطاف إلى 
 .إشباع الحاجات أو االحتياجات البشرية

 
وفي حالة السلع؛ يكون الفرق بين االستحواذ أو  9-40

الحيازة واالستهالك واضحًا جليًا؛ حيث يستحوذ 
المنتجون على السلع التي قد يحتجزونها لفترات 

الزمن قبل استخدامها ماديًا في متغيرة من 
وقد تحتفظ األسر المعيشية بسلع . عمليات اإلنتاج

استهالآية قبل استخدامها إياها إلشباع احتياجاتهم 
بيد أن قلة قليلة من السلع تكون قابلة . أو حاجاتهم

للتلف بشكل آبير بدرجة تحدو ألن يتم استخدامها 
 في الحال، على سبيل المثال، معظم المواد

الغذائية ال يكون هناك حاجة لتناولها حتى وقت 
 .متأخر من الحصول عليها

 

 قد – وعلى خالف ما سبق –في حالة الخدمات  9-41
ال يكون الفرق بين الحيازة واالستخدام وثيق 
الصلة من الناحية العملية؛ حيث أن مواقف 
وحاالت الوحدات التي تسلم لها الخدمات تتأثر 

الخدمات وقد ال يلزم بصورة تلقائية جراء هذه 
اتخاذ أي إجراء إضافي آي يستفيدوا من تلك 

 .الخدمات
 

 السلع المعمرة مقابل السلع غير المعمرة
في حالة السلع؛ الفرق بين الحيازة واالستخدام  9-42

هام من الناحية التحليلية، حيث ينطوي على 
الفرق بين السلع المعمرة أو الدائمة والسلع 

ائمة التي يتم استخدامها االستهالآية أو غير الد
وفي . على نطاق واسع في التحليل االقتصادي

الواقع، ال يقوم الفرق بين السلع المعمرة والسلع 
االستهالآية على المتانة أو القدرة على التحمل 
ماديًا وحدها، بل بدًال من ذلك، يرتكز الفرق 
والتمييز على ما إذا آانت السلع يمكن استخدامها 

قط ألغراض اإلنتاج أو االستهالك أم مرة واحدة ف
. يمكن استخدامها مرارًا وتكرارًا، أو باستمرار

على سبيل المثال، الفحم سلعة معمرة للغاية من 
الناحية المادية، غير أنه يمكن حرقه مرة واحدة 

والسلعة المعمرة هي سلعة يمكن استخدامها . فقط
مرارًا وتكرارًا أو باستمرار طوال فترة تزيد 

لى العام، على افتراض معدل طبيعي أو ع
والسلعة . متوسط من االستخدام المادي

االستهالآية المعمرة هي سلعة يمكن استخدامها 
ألغراض االستهالك مرارًا وتكرارًا أو باستمرار 

 .لفترة سنة أو أآثر
 

 بوصفة نشاطا استهالك السلع والخدمات
ات دالة االستهالك التي تظهر المنفعة آدالة لكمي 9-43

السلع والخدمات المستهلكة تصف استنفاذ هذه 
 وليس النفقات واالستحواذات؛ والخدماتالسلع 

ومن أجل قياس االستهالك باعتباره نشاط فقد 
يكون من الضروري اعتماد إجراءات محاسبية 
مماثلة لتلك المستخدمة في حساب فإلنتاج، حيث 
تم التوصل لتمييز واضح بين مشتريات السلع 

تم استخدامها في اإلنتاج واستخدامها التي سي
 .الالحق آمدخالت

 
في واقع الممارسة العملية، يقيس نظام الحسابات  9-44

القومية استهالك األسرة المعيشية باالعتماد على 
 يمكن التعرف حيثالنفقات واالستحواذات فقط؛ 

على االستخدام المتكرر للسلع المعمرة من قبل 
وسيع حد اإلنتاج األسر المعيشية فقط من خالل ت

بافتراض أن السلع المعمرة يتم استنفاذها تدريجيًا 
في عمليات إنتاج مفترضة تتألف مخرجاتها من 

ومن ثم يمكن قيد هذه الخدمات على . الخدمات
أنه يتم حيازتها من قبل األسر المعيشية خالل 

ومع ذلك، ال تعامل . سلسلة من الفترات الزمنية
ريقة السالفة الذآر في السلع المعمرة تبعًا للط
ويمكن أن يجرى توسع . نظام الحسابات القومية
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تكميلي محتمل مفيد في نظام الحسابات القومية 
 .إلتاحة توسعًا لحد اإلنتاج في حساب فرعي

 
 قياس قيمة المعامالت غير النقدية بشكل غير مباشر. ج
باالتفاق المتبادل بين المشتري والبائع، فإن  9-45

د من قبل المشتري يمكن سداده عن االلتزام المتكب
طريق تقديم سلعة أو خدمة ما أو أصل بخالف 

على سبيل المثال، السلع أو . النقدية في مقابله
الخدمات يمكن تبادلها في مقابل بعضها في 
معامالت بنظام المقايضة، أو قد يبذل الموظفون 
جهدًا في مقابل السلع أو الخدمات التي تحصلوا 

 . أو أجور عينيةعليها آمكافآت
 
 نقدًا أو ال يتوقع أن المشترونعندما ال يدفع  9-46

يدفعوا نقدًا البد من احتساب القيمة الخاصة 
بالنفقات باستخدام األسعار المناسبة للسلع أو 

 .الخدمات المماثلة المباعة نقدًا في السوق
 
قيم السلع المنتجة والمستهلكة داخل نطاق األسرة  9-47

 مع الخدمات التي جنب إلى المعيشية الواحدة جنبًا
حصلت عليها األسرة المعيشية والتي تقع ضمن 
حدود اإلنتاج البد أيضَا من قياسها جميعًا بشكل 

 .غير مباشر
 
توخيًا لإليجاز واالقتضاب؛ فإن أي معاملة يكون  9-48

لزامًا احتساب قيمة لها يمكن أن توصف بأنها 
.  أدناهمستخدمًاوهذا المصطلح " نفقة محتسبة"
مع ذلك، وعلى وجه التدقيق، يشير االحتساب و

إلى قيمة السلع أو الخدمات المعنية وليس إلى 
وبعبارة أخرى، إنها القيمة المقدرة . النفقات نفسها

. المحتسبة وليس حقيقة المعاملة التي تحدث
وبالتالي، فمن األفضل اإلشارة إلى قياس 
التدفقات بشكل غير مباشر بدًال من االعتماد على 

 .االحتساب
 
 معامالت المقايضة. 1
معاملة المقايضة هي معاملة يتم فيها مبادلة سلة  9-49

واحدة من السلع والخدمات بسلة أخرى من سلع 
وخدمات مختلفة من دون أي دفع نقدي مصاحب 
أو متمم؛ وتشكل قيم السلع أو الخدمات المستحوذ 
. عليها من خالل معامالت مقايضة نفقات محتسبة

دير القيم بشكل غير مباشر بالنسبة والبد من تق
للسلع أو الخدمات المتبادلة في معامالت مقايضة 

وبناءًا على . بشكل متساوي مع قيمتها السوقية
ذلك، عندما تستخدم السلع والخدمات المكتسبة 
من خالل المقايضة في استهالك األسرة المعيشية 
البد من قيد قيمها المقدرة على أنها نفقات 

وعندما . ك النهائي لألسرة المعيشيةاالستهال
تكون سلعة ما معروضة للمقايضة سلعة قائمة أو 
موجودة وليست مخرج منتج حديثُا البد من قيد 
نفقة محتسبة سالبة للوحدة العارضة للسلعة وفق 
نفس الطريقة المتبعة مع قيد مبيعات السلع الحالية 

 .أو القائمة آنفقات سالبة
 

بد من قيد آل من طرفي في نظام المقايضة، ال 9-50
معاملة ما على أنهم يقومون بنفقات؛ وينبغي أن 
تعتمد قيمة هذه النفقات على أسعار المشترين 

وفي الممارسة العملية، . لهذه المنتجات المقايضة
ال تنطبق الضرائب على المنتجات أو تكاليف 
المواصالت، ومثل هذه الحالة لن تختلف أسعار 

األساسية أو القاعدية المشترين عن األسعار 
وحيث أن قيم السلع أو الخدمات . للمنتجات

المقايضة ربما ال تكون متماثلة يجوز أن تؤخذ 
القيم المحتسبة لمعاملة المقايضة وفقًا ألسباب 
عملية وواقعية على أنها متوسط بسيط للقيم 
المقدرة للسلع أو الخدمات المتبادلة في معاملة 

قات متساوية لكل من المقايضة، وبذلك تقيد نف
ويمكن أن تكون السلع التي قد آانت . الطرفين

موضوعًا لمعاملة مقايضة قابلة لمقايضة الحقة 
مع طرف أخر بسعر أعلى ما من شأنه أن يعود 
بهامش ربح للوحدة التي أجرت معاملتي 

ومع ذلك، تتضمن آل معاملة مقايضة . المقايضة
ملة أو منهما طرفين فقط وال تتضمن أي هامش ج

 .تجزئة
 
 اإلنفاق على السلع والخدمات المستلمة آدخل عيني. 2
 
يقاس الدخل العيني الذي يحصل عليه الموظفون  9-51

 السلع والخدمات المقدمة من قبل أصحاب بقيمة
العمل لموظفيهم في شكا مكافآت أو أجور مقبل 
العمل المنجز؛ ويعامل العاملين الذي يتلقون 

ى أنهم يتكبدون نفقات مكافآت أو أجور عينية عل
مساوية للقيمة السوقية للسلع أو الخدمات 

وفق أسعار المنتجين إذا ما أنتجت من (المقبوضة 
قبل صاحب العمل أو وفق أسعار المشترين إذا 

، حيث يتم تغطية )ما اشتراها صاحب العمل
تكاليف النفقات من أصل الدخل الذين يحصلون 

وبالتالي، . ةعليه في شكل مكافآت أو أجور عيني
البد وأن تقيد قيم السلع والخدمات على أنها نفقات 
استهالك نهائي متكبدة من قبل األسر المعيشية 

 .دخل العيني الفضًال عن أنها من أصل
 
يلزم أن يكون هناك تمييزًا بين السلع أو الخدمات  9-52

المقدمة للموظفين آمكافآت أو أجور عينية 
جة لها في العمل، والسلع أو الخدمات المقدمة للحا

حيث تشكل السلع أو الخدمات المذآورة أخيرًا 
ومن حيث . استهالآًا وسيطًا من قبل الشرآة

المبدأ، الفرق والتمييز واضح، فالسلع أو 
الخدمات التي يكون لزامًا على أصحاب العمل 
توفيرها لموظفيهم لتمكينهم من تنفيذ أعمالهم مثل 

صة، وما إلى األدوات والمعدات والمالبس الخا
ومن الناحية . ذلك، تشكل استهالآًا وسيطًا

األخرى، السلع أو الخدمات التي يكون بمقدور 
الموظفين استخدامها في أوقاتهم الخاصة لإلشباع 
المباشر لحاجاتهم أو احتياجاتهم أو إلشباع 

 تشكل مكافآت أو –حاجات واحتياجات عائالتهم 
لية، هناك وفي واقع الممارسة العم. أجور عينية

حتمًا حاالت يصعب تصنيفها على هذا األساس، 
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مثل األزياء الرسمية التي يلزم ارتدائها في العمل 
ولكنه أيضًا يتم ارتدائها خارج العمل وعلى نطاق 

وهناك قائمة مفصلة . واسع من قبل الموظفين
بأنواع السلع والخدمات المضمنة في المكافآت أو 

خاص بتعويضات أو األجور العينية في القسم ال
 .أجور الموظفين في الفصل السابع

 
على السلع والخدمات التي ينتجها أشخاص اإلنفاق . 3

 لحساب أنفسهم
عندما تحتفظ وحدات مؤسسية بسلع أو خدمات  9-53

منتجة من قبلها الستهالآها نهائيًا خاصا أو 
لتكوين رأس مال ثابت إجمالي فإنها وبوضوح 

لتالي، تقيد على أنها تتحمل التكاليف بنفسها؛ وبا
تتكبد نفقات قيمها البد وأن يتم تقديرها باستخدام 
األسعار األساسية للسلع أو الخدمات المماثلة 
المباعة في السوق أو وفق أسعار إنتاجها في 

 .غياب أسعار أساسية مناسبة
 
تشمل نفقات االستهالك النهائي لألسرة المعيشية  9-54

لمنتجة تقديرات لقيم السلع أو الخدمات ا
آمخرجات لشرآات فردية مملوآة من قبل األسر 
المعيشية والتي يحتفظ بها أو يتم احتجازها 
. لالستهالك من قبل أعضاء األسرة المعيشية

ويقع إنتاج الخدمات لالستهالك الشخصي داخل 
األسرة المعيشية الواحدة خارج نطاق حدود 

، باستثناء .اإلنتاج في نظام الحسابات القومية
ات اإلسكان المنتجة من قبل المالك الشاغلين خدم

ألمالآهم والخدمات المنتجة من قبل طاقم عمل 
ونظرًا ألن تكاليف إنتاج السلع أو . محلي مدفوع

الخدمات لالستهالك الشخصي يتم تحملها من قبل 
األسر المعيشية نفسها فمن الواضح أن النفقات 
ل التي تتم عليها هي األخرى يتم تكبدها من قب

األسر المعيشية حتى وإن آانت قيمها البد وأن 
وفيما يلي األنواع . يتم تقديرها بشكل غير مباشر

الرئيسية للسلع والخدمات المنتجة والمستهلكة 
 :داخل نطاق األسرة المعيشية الوحدة

 
السلع الغذائية أو غيرها من السلع الزراعية  .أ 

المنتجة لالستهالك النهائي الشخصي من قبل 
رعين بما في ذلك المزارعين المكتفين ذاتيًا المزا

أو غيرهم ممن يمثل لهم اإلنتاج الزراعي نشاطًا 
 ثانويًا فقط أو حتى نشاط يمارس في وقت الفراغ؛

األنواع األخرى من السلع المنتجة من قبل  .ب 
الشرآات الفردية المملوآة من قبل األسر 
المعيشية والتي يتم استهالآها من قبل أعضاء 

 ألسر المعيشية؛نفس ا
خدمات اإلسكان المنتجة لالستهالك النهائي  .ج 

تناقش (الذاتي من قبل المالك الشاغلين ألمالآهم 
 ؛ و)بمزيد من التفصيل أدناه

الخدمات المحلية أو غيرها من الخدمات المنتجة  .د 
لالستهالك النهائي الذاتي من قبل األسر المعيشية 
التي توظف طاقم عمل مدفوع لهذا الغرض 

طاقم عمل محلي، طهاة، بستانيين، سائقين، (
 ).الخ

 
تقدر قيم تلك السلع أو الخدمات على أساس  9-55

األسعار األساسية الحالية للسلع أو الخدمات 
المماثلة في السوق، أو وفقًا لتكاليف اإلنتاج 
عندما ال تكون األسعار المناسبة متاحة، باستثناء 

 السائد خدمات طاقم العمل المدفوع، فتبعًا للعرف
تقيم خدمات طاقم العمل المدفوع وببساطة تبعًا 
لتعويضات أو أجور الموظفين المدفوعين، سواء 

 .نقدًا أو عينًا
 
  على االستهالك النهائي األسر المعيشية إنفاق. د
 مقدمة. 1
 على االستهالك األسر المعيشية يتألف إنفاق 9-56

من النفقات المتكبدة من قبل األسر  النهائي
ة المقيمة على السلع أو الخدمات المعيشي

االستهالآية؛ وفضًال عن مشتريات السلع 
والخدمات االستهالآية تشمل نفقات االستهالك 
النهائي القيمة المقدرة لمعامالت المقايضة والسلع 
والخدمات المتحصل عليها في شكل عيني والسلع 
والخدمات المنتجة والمستهلكة من قبل األسرة 

، ويتم تقييمها على النحو الموضح المعيشية نفسها
 .في القسم ج

 
ويستثنى من نفقات االستهالك النهائي النفقات  9-57

 الثابتة في شكل المساآن أو على األصولعلى 
المقتنيات الثمينة، فالمساآن هي سلع تستخدم من 

وبالتالي، فإن . قبل مالآها إلنتاج خدمات إسكان
يشية النفقات على المساآن من قبل األسر المع

وعندما . تشكل تكوين لرأس مال ثابت إجمالي
تؤجر المساآن من قبل مالآها تقيد اإليجارات 
آمخرجات خدمات إسكان من قبل المالك 
. وآنفقات استهالك نهائي من قبل المستأجرين

وعندما تشغل المساآن من قبل مالكيها تدخل 
القيمة المحتسبة لخدمات اإلسكان في آل من 

أما . االستهالك النهائي للمالكمخرجات ونفقات 
المقتنيات الثمينة فهي سلع معمرة ال تتهالك مع 
مرور الوقت آما أنه ال يتم استنفاذها في 
االستهالك أو اإلنتاج ويتحصل عليها في األساس 

وتتألف المقتنيات الثمينة . آمستودعات للقيمة
بشكل رئيسي من األعمال الفنية واألحجار 

الثمينة والمجوهرات المصممة الكريمة والمعادن 
ويحتفظ بالمقتنيات . من هذه األحجار والمعادن

 بالنسبة -الثمينة على توقع وأمل أن أسعارها 
 سوف تميل -ألسعار غيرها من السلع والخدمات 

إلى الزيادة مع مرور الوقت أو على األقل لن 
وعلى الرغم من أن مالكي المقتنيات . تتراجع

على إشباع ما من حيازتهم الثمينة قد يحصلون 
لها إال أن تلك المقتنيات لن تستنفذ مثل السلع 
االستهالآية، بما في ذلك السلع المعمرة 

 .االستهالآية التي تستنفذ بمرور الوقت
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ثمة توضيح للتعامل مع النفقات في بعض المواد  9-58
المحددة أو فيما يتعلق ببعض األنواع الخاصة من 

 .سام التاليةالسلع والخدمات في األق
 
األسرة المعيشية التي تمتلك مشاريع ليست ذات  إنفاق. 2

 شخصية اعتبارية 
عندما تضم أسرة معيشية ما شخص أو أآثر  9-59

يملكون منشأة فردية فإن آافة النفقات المتكبدة 
 من نفقات استهالك تستثنىلألغراض التجارية 

ومن الضروري ضمان أن . األسرة المعيشية
ما يتعلق باإلشباع المباشر النفقات فقط في

لالحتياجات والحاجات اإلنسانية هي وحدها 
المضمنة في نفقات االستهالك النهائي لألسرة 

بيد أن ذلك قد ال يكون سهًال في . المعيشية
الممارسة العملية حيث قد يتم استخدام نفس 

على سبيل المثال، الكهرباء أو (السلعة أو الخدمة 
حد سواء لألغراض على ) غيرها من الوقود

وبالتالي، ال يمكن . التجارية أو لالستهالك النهائي
التعرف على نفقات األغراض التجارية وحديدها 
بشكل بحت على أساس نوع السلع أو الخدمة 

ويلزم ممارسة عناية خاصة في حالة . المشتراة
المزارع، بما في ذلك مزارع الكفاف، حيث أن 

 - أو إنتاجها ذاتيًا السلع التي قد يكون تم شراؤها
يمكن أن يتم استخدامها إما في االستهالك النهائي 
لألسرة المعيشية أو في االستهالك الوسيط؛ على 
سبيل المثال، الذرة أو البطاطس يمكن استهالآها 
من قبل أعضاء األسر المعيشية أو يتم إطعامها 
للحيوانات أو استخدامها آبذور للمحاصيل 

 .المستقبلية
 
لزم الحرص مع مشتريات السلع المعمرة آما ي 9-60

االستهالآية مثل المرآبات أو األثاث أو المعدات 
الكهربائية، والتي يمكن تصنيفها على أنها تكوين 
لرأس مال ثابت إجمالي من قبل منشأة األسرة 
المعيشية عندما يتم شراؤها ألغراض تجارية آما 
 أنها نفقات استهالك نهائية عندما تشترى من أجل
. االستخدام الشخصي ألعضاء األسر المعيشية

وفي حين أن طبيعة التمييز قد تكون واضحة من 
حيث المبدأ إال أنها غالبًا ما تكون ضبابية في 
الممارسة العملية وعلى وجه التحديد عندما 
يستخدم مالك الشرآة سلعة معمرة مثل مرآبة 
معينة في جزء منها لألغراض التجارية وفي 

وفي مثل هذه . نها للمنفعة الشخصيةجزء أخر م
الحاالت، ينبغي تقسيم النفقات على شراء السلع 
المعمرة بين تكوين رأس مال ثابت إجمالي من 
قبل المنشأة أو الشرآة ونفقات استهالك نهائية 
لألسرة المعيشية بالتناسب مع استخدامها 

وعندما تشترى . ألغراض تجارية وشخصية
و جزئيًا ألغراض تجارية السلع المعمرة آليًا أ

ينبغي قيد االنحدار في قيمتها والعائد إلى 
استخدامها داخل المنشأة أو الشرآة أسفل بند 

 .استهالك رأس المال الثابت للمنشأة الفردية
 
 

  على أنواع معينة من السلع والخدماتنفاقاإل. 3
 على خدمات الوساطة المالية نفاقاإل
 
ناسب؛ البد من عند االقتضاء وفي الوقت الم 9-61

تقدير القيم الخاصة بالنفقات التي تتكبدها األسر 
المعيشية على الخدمات المقدمة من قبل 
المؤسسات المالية والتي ال يتم ال تكون هناك 
بشأنها أي رسوم صريحة؛ وتقيد النفقات على 
خدمات  الوساطة المالية التي تحمل المؤسسات 

 .ادةرسوم فيما يتعلق بها بالطريقة المعت
 

خدمات الوساطة المالية ، عدا خدمات التأمين وصناديق 
 المعاشات التقاعدية

تفرض المؤسسات المالية عدا  شرآات التأمين  9-62
 – المعاشات التقاعدية ومقرضي المال وصناديق

تفرض أسعار فائدة أعلى من السعر المرجعي 
آما تدفع فائدة بمعدل أقل من معدل الفائدة 

وضح في الفصلين السادس وآما هو م. المرجعي
والسابع، تقيد فائدة نظام الحسابات القومية في 
حساب تخصيص الدخل األولي وفق معدل أو 
سعر مرجعي ويقيد الفرق بين فائدة نظام 
الحسابات القومية والفائدة المصرفية آنفقات 

إذا آان من . (استهالك نهائي لألسر المعيشية
حصالتها فيما الممكن تحديد مدفوعات الفائدة ومت

يتعلق بشكل حصري بالمنشآت الفردية لألسر 
المعيشية، فقد تظهر الرسوم على أنها استهالآًا 
وسيطًا لتلك المنشآت، غير أن ذلك غالبًا ما يكون 

 ).غير ممكنًا
 
 شراًء –عندما تستحوذ األسر المعيشية أو تتنازل  9-63

 أجنبية وبعض من األصول عمالت عن –وبيعًا 
 التاجر في األصل المالي رى فإنالمالية األخ

سوف يحدد وبشكل نموذجي سعر شراء وسعر 
ويعامل الفرق بين السعر المستحق . بيع لألصل

القبض أو الدفع فعليًا ومتوسط سعر الشراء 
 يعامل هو األخر –والشراء في وقت المعاملة 

على أنه نفقات على الخدمات الخاصة 
 .بالمؤسسات المالية

 
 وصناديق المعاشات التقاعدية التأمينخدمات 

هناك شرح في الفصل السادس للطريقة المتبعة  9-64
في حساب قيمة الخدمات المنتجة من قبل شرآات 

ونظم أو برامج المعاشات التقاعدية في  التأمين
نظام الحسابات القومية؛ وتقدر قيم خدمات 
التأمين المستهلكة من قبل قطاعات مختلفة أو 

أو من قبل وحدات قطاعات ثانوية وفرعية 
 تقدر عن طريق تخصيص أو توزيع –مؤسسية 

قيمة الخدمات المنتجة من قبل شرآة تأمين 
وعندما يتم . بالتناسب مع أقساط التأمين الفعلية

تقدير قيمة المخرجات تبعًا لنوع أو اتجاه النشاط 
 – والذي يعد مفضًال وإن لم يكن ممارس عمليًا –

عبر أقساط التأمين البد من توزيع رسوم الخدمة 
وتقيد المبالغ . تبعًا أيضًا لنوع أو اتجاه النشاط

المدفوعة من قبل األسر المعيشية آنفقات 
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فيما عدا خدمات التأمين (استهالك نهائي 
المشتراة من قبل المنشآت الفردية المملوآة 
لألسر المعيشية، والتي تعامل على أنها استهالآًا 

وم الخدمة آكل ويتم تحمل مجمل رس). وسيطًا
المتكبدة على نظم أو برامج المعاشات التقاعدية 

بعضًا منها قد يكون (من قبل األسر المعيشية 
 ).غير مقيم

 
 خدمات المساآن والتصليحات والتحسينات

 خدمات المساآن التي يسكنها مالكوها 
يعامل األشخاص الذين يملكون المساآن التي  9-65

ت فردية يعيشون فيها على أنهم يملكون منشآ
تنتج خدمات إسكان تستهلك من قبل األسرة 
المعيشية التي ينتمي لها المالك؛ وتعتبر خدمات 
اإلسكان المنتجة مساوية في قيمتها لإليجارات 
التي قد يتم دفعها في السوق عن أماآن السكن 
ذات نفس الحجم والجودة والنوع؛ ويجب أخذ 
 الحيطة والحذر فيما يتعلق بأي ضرائب مدفوعة

على اإلسكان، فضرائب مثل ضريبة القيمة 
المضافة نادرًا ما يتم دفعها على خدمات 
اإلسكان، ولكن إذا آانت مستحقة الدفع ينبغي 
استثنائها من قيمة اإلسكان المشغول من قبل 
مالكه إذا ما آان المالك الشاغل لملكه معفيًا من 

وتقيد المبالغ المحتسبة لخدمات اإلسكان . الدفع
 .ت استهالك نهائي للمالكآنفقا

 
 أعمال الزخرفة والصيانة و التصليحات

" افعلها أو اعملها بنفسك"تعامل نشاطات  9-66
المتعلقة بالديكور واالضطالع باإلصالحات 
البسيطة والتي غالبًا ما تكون ذات طبيعة روتينية 
ومن النوع الذي عادة ما يرى بأنه مسئولية 

رج نطاق  تعامل على أنها تقع خا–المستأجر 
حدود اإلنتاج؛ وبالتالي، تعامل مشتريات المواد 
المستخدمة لمثل هذه الديكورات أو التصليحات 
على أنها نفقات استهالك نهائي، مثلها مثلما 
ينبغي معاملة النفقات ورسوم الخدمة المدفوعة 
. للبنائين والنجارين والسباآين، وما إلى ذلك
ية وتعامل الصيانة التي تكون من مسؤول

المستأجرين هي األخرى على أنها نفقات 
 .استهالك نهائي

 
ال ينبغي معاملة النفقات التي يتكبدها المالك، بما  9-67

في ذلك المالك الشاغلين ألمالآهم، على إعمال 
الديكور والتصليحات البسيطة والصيانة في مكان 
السكن والتي عادة ما ترى على أنها من مسئولية 

ملتها على أنها نفقات  ال ينبغي معا–المالك 
استهالك نهائي لألسرة المعيشية ولكن آنفقات 
. استهالك وسيط متكبدة في إنتاج خدمات اإلسكان

وقد تتألف تلك النفقات إما من المدفوعات عن 
الخدمات المقدمة من قبل البنائين أو القائمين 
بأعمال الديكورات المحترفين أو من مشتريات 

تصليحات وديكورات المواد الالزمة ألنشطة 
وبالنسبة للحالة المذآورة أخيرًا، ". افعلها بنفسك"

. ال يتم تضمين أي آلفة للعمل المبذول في النشاط

والقيمة المضافة الوحيدة لإليجار المحتسب 
الخاص باإلسكان المشغول من قبل مالكه هي 

 .فائض التشغيل أو مجمل الربح
 

 التحسينات الكبيرة
أي، (ى التحسينات الرئيسية ال تصنف النفقات عل 9-68

التي ) إعادة البناء أو التجديدات أو التوسعات
تطرأ على المساآن تبعًا لنفس الطريقة المتبعة مع 
الديكورات أو التصليحات البسيطة أو الصيانة؛ 
حيث أنها تستثنى من نفقات استهالك األسرة 
المعيشية وتعامل على أنها تكوين لرأس مال 

انب مالك تلك المساآن، بما ثابت إجمالي من ج
 .في ذلك المالك الشاغلين ألمالآهم

 
 تصليح و صيانة السلع االستهالآية المعمرة

تعامل النفقات على آافة التصليحات والصيانة  9-69
الخاصة بالسلع المعمرة بما في ذلك المرآبات 
وفق نفس الطريقة المتبعة مع التصليحات 

قوم بها البسيطة للمساآن من نفس النوع التي ي
المستأجرون؛ وتشكل اإلصالحات والصيانة 
نفقات استهالك نهائي سواء تم تنفيذها من قبل 
منتجين متخصصين أو من قبل أعضاء ألسرة 

وفيما ". افعلها بنفسك"معيشية واحدة مثل أنشطة 
يخص الحالة المذآورة أخيرًا، ينبغي تضمين قيم 
ة المواد المشتراة فقط في نفقات استهالك األسر

 .المعيشية
 

 التراخيص والرسوم
تقوم األسر المعيشية بمدفوعات للوحدات  9-70

الحكومية من أجل الحصول على أنواع مختلفة 
من التراخيص والتصاريح والشهادات وجوازات 
السفر، الخ، وفي بعض الحاالت ال يكون من 
الواضح ما إذا آانت الوحدات الحكومية تقدم 

، مثل االختبار أو بالفعل خدمات في المقابل أم ال
التفتيش والتحقق، أو ما إذا آانت المدفوعات هي 

وآما هو موضح في . في واقع األمر ضرائب
، فقد تقررت معاملة بعض )ج (64.8الفقرة 

الحاالت غير المصنفة تبعًا للعرف التالي اعتمادًا 
تعامل : على الممارسات المتبعة في غالبية البلدان

المعيشية للحصول المدفوعات من قبل األسر 
على تراخيص لحيازة أو الستخدام مرآبات أو 
قوارب أو طائرات فضًال عن الحصول على 
رخص للصيد الترفيهي أو للصيد بالبنادق أو 

.  تعامل على أنها ضرائب–لصيد األسماك 
وتعامل المدفوعات للحصول على رخص 
لمزاولة نشاط ما على سبيل المثال رخصة سيارة 

.  على أنها ضريبة على اإلنتاج تعامل–أجرة 
وتعامل المدفوعات للحصول على آافة األنواع 
األخرى من التراخيص أو التصاريح أو 

 –الشهادات أو جوازات السفر، وما إلى ذلك 
تعامل على أنها مشتريات خدمات ويتم تضمينها 

 .في نفقات استهالك األسرة المعيشية
 الستهالك النهائي تصنيف إنفاق األسر المعيشية  على ا. 4



 نظام الحسابات القومية
 

306 

 يغطى إنفاق األسر المعيشية على 71.9 9-71
االستهالك النهائي هي بشكل نموذجي مجوع 
آلي آبير يغطي مجموعة واسعة من السلع 
والخدمات؛ وبالتالي، عادة ما يكون مرغوبًا في 
تقسيم أو تصنيف هذا الرقم؛ ويمكن استخدام 

 للتصنيف CPCالتصنيف المرآزي للمنتجات 
آما يمكن استخدام .  السلعة أو الخدمةبحسب نوع

تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض 
)COICOP ( للتصنيف بحس الغرض أو

 .الوظيفة، مثل الطعام وخدمات الصحة والتعليم
 
تحديد وقت و إنفاق األسر المعيشية على االستهالك . 5

 النهائي 
 تحديد الوقت

ابات وفقًا للمبادئ العامة المعتمدة في نظام الحس 9-72
القومية؛ ينبغي قيد النفقات عندما تنشأ المستحقات 
للدفع، أي، عندما يتكبد المشتري التزامًا ما 

ويتضمن ذلك أن النفقات على سلعة ما يتم . للبائع
قيدها تبعًا للوقت الذي تتغير فيه ملكيتها في حين 
تقيد النفقات على خدمة ما عندما يكتمل تسليم هذه 

مالت غير النقدية عندما تكون وتقيد المعا. الخدمة
 .السلع المعنية متاحة لألسرة المعيشية

 
عندما تكتسب سلعة ما في إطار اتفاقية شراء  9-73

تأجيري أو شراء بالتقسيط أو اعتماد إيجاري 
مالي أو عبر طريقة مماثلة من التمويل يوافق 

 وعوائد الملكية بمخاطرالمشتري حينئذ ويقبل 
وبالتالي، فإن . السلعةعلى السلعة من وقت تسليم 

. التغير في الملكية يتم احتسابه إبان وقت التسليم
وعلى الرغم من عدم وجود تغير قانوني في 
الملكية عند هذه النقطة، إال أنه يفترض بوجود 

آذلك، البد وأن يتم . تغير في الملكية االقتصادية
إظهار المشتري في الحسابات المالية على أنه 

تجاه الشراء ألتأجيري أو بالتقسيط يتكبد التزامًا 
 .أو تجاه شرآة التمويل

 
 التقييم

 تقيد نفقات األسرة المعيشية تبعًا ألسعار 74.9 9-74
المشترين المدفوعة من قبل األسر المعيشية بما 
في ذلك أي ضرائب على المنتجات التي قد تكون 
مستحقة الدفع وقت الشراء؛ وعلى النحو المحدد 

، فإن سعر 68.6 إلى 64.6في الفقرات من 
المشتري بالنسبة لسلعة ما هو المبلغ المستحق 
دفعه لتسلم وحدة من سلعة ما في الوقت والمكان 

ويشمل أي رسوم نقل . الذين يحددهما المشتري
متكبدة من قبل المشتري لم يكن قد تم تضمينها 

 .بالفعل في سعر فاتورة البائع
 
يها آدخل تقيد قيمة المقايضة والسلع المتحصل عل 9-75

عيني تبعًا لألسعار المدفوعة من قبل الوحدات 
المتكبدة للنفقات في البداية؛ وتقيم السلع المنتجة 
ذاتيًا لالستخدام الشخصي وفقًا لألسعار األساسية 

 .وبما يتوافق مع تقييمها باعتبارها إنتاج
 

قد تدفع أسر معيشية مختلفة أسعارًا مختلفة  9-76
لعيوب السوق؛ وقد لمنتجات متطابقة ويرجع ذلك 

تستمر فروق السعر متواجدة ألن األسر المعيشية 
قد ال تكون مدرآة لها أو قد يكون لديها معلومات 
منقوصة ألن تكاليف البحث عن منافذ البيع 
بالتجزئة التي تبيع بأقل األسعار قد تكون باهظة 

وحتى عندما تكون األسر المعيشية مدرآة . للغاية
ن من غير الالئق تمامًا أو لفروق السعر فقد يكو

من المكلف لدرجة آبيرة زيارة منافذ البيع التي 
وهناك سبب أخر الستمرار . تبيع بأقل األسعار

فروق السعر أال وهو أن الكثير من منتجي 
الخدمات يمارسون عمدًا تفرقة سعريه عن 
طريق تحميل أسعار مختلفة على أسر معيشية 

على سبيل (ابقة مختلفة فيما يتعلق بمنتجات متط
المثال، بتحديد أسعار أو رسوم أقل ألصحاب 

وحيث أن ). المعاشات أو لذوي الدخول المحدودة
الخدمات ال يمكن إعادة المتاجرة فيها، نجد أن 
التفرقة السعرية أو التمييز بين األسعار شائعًا 

ومع . للغاية أو حتى سائدًا بين منتجي الخدمات
معيشية تبعًا لألسعار ذلك، تقيد نفقات األسر ال

المدفوعة فعليًا حيث أن هذه هي القيمة المناسبة 
 .للمعاملة

 
غالبًا ال تكون الفروق في السعر الواضحة بين  9-77

نفس السلع أو الخدمات فروق سعريه خالصة 
حيث أنها قد تعزى إلى االختالفات في الجودة، 
بما في ذلك الفروق واالختالفات في أحكام أو 

على سبيل المثال، غالبًا ما يتم . شروط البيع
تحميل أسعار أقل على شراء آميات آبيرة من 
السلع أو الخدمات أو على مشتريات الخدمات في 

وتقيد مثل هذه النفقات وفقًا . ساعات الرآود
لألسعار الفعلية المدفوعة، أي، بعد خصم أو 
إنزال أي خصومات على مشتريات الكميات 

 أوقات الرآود من الكبيرة أو المشتريات في
 .األسعار أو الرسوم المعيارية أو جدول األسعار

 
 تقييم الشراء بالدين

ال يشمل سعر المشتري أي فائدة أو رسوم خدمة  9-78
قد يتم إضافتها عندما يرتب البائع ائتمان يقدمه 
للمشتري؛ وبطريقة مماثلة، ال يشمل سعر 
المشتري أي رسوم إضافية قد يتم تكبدها آنتيجة 

لف عن الدفع خالل فترة يتم تحديدها وقت للتخ
القيام بالمشتريات، ومثل هذه الرسوم تكون 
مدفوعات فائدة منفذة على االئتمان الممنوح من 

وإذا تم منح االئتمان من قبل مؤسسة . قبل البائع
مالية فقد يلزم توزيع الرسوم الكلية بين رسوم 
خدمات مالية وفائدة، على النحو الموضح في 

وإذا آان االئتمان ممنوحًا من قبل . 62.9رة الفق
. مؤسسية غير مالية ال يكون هناك رسوم خدمات

ومع ذلك، يجدر الذآر بأن العديد من آبار تجار 
التجزئة يكون لديهم شرآات تابعة أو فرعية 
للتسهيالت االئتمانية، والتي تصنف على أنها 

 .مؤسسات مالية قائمة بحد ذاتها
 



 نظام الحسابات القومية
 

307 

 المعيشية المقيمة وغير المقيمةنفقات األسر . 6
تتكبد األسر المعيشية المقيمة نفقات أثناء السفر  9-79

للخارج وقد تتكبد األسر المعيشية غير المقيمة 
نفقات داخل اإلقليم االقتصادي لبلد ما؛ وتشير 
نفقات االستهالك النهائي لألسرة المعيشية في 
نظام الحسابات القومية إلى النفقات المتكبدة من 

ل األسر المعيشية المقيمة سواء تلك النفقات قب
تكبدت داخل نطاق اإلقليم االقتصادي أو 

 .بالخارج
 
من أجل حساب نفقات االستهالك النهائي الكلية  9-80

لألسرة المعيشية فقد يكون من المناسب حساب 
النفقات الكلية المتكبدة من قبل آافة األسر 

خل المعيشية سواء آانت مقيمة أو غير مقيمة، دا
نطاق اإلقليم االقتصادي وتعديل وضبط هذا الرقم 
الناتج بإضافة النفقات المتكبدة من قبل المقيمين 
بالخارج وطرح النفقات المتكبدة من قبل غير 

وتشكل النفقات . المقيمين داخل اإلقليم االقتصادي
المتكبدة من قبل المقيمين بالخارج الواردات في 

 قبل غير المقيمين حين تشكل النفقات المتكبدة من
ومع ذلك، بينما يمكن استخدام . الصادرات

النفقات الكلية المتكبدة من قبل آافة األسر 
المعيشية داخل نطاق اإلقليم االقتصادي إلجراء 
الحساب وفق الطريقة السالفة الذآر ال يمكن 
التوصل لمجموع آلي في إطار نظام الحسابات 

 .القومية
 
 
   النهائي الفعلييشيةاألسر المعاستهالك . هـ
  النهائي الفعلياألسر المعيشيةاستهالك يتألف  9-81

من السلع والخدمات االستهالآية المتحصل عليها 
من قبل األسر المعيشية الفردية؛ ويتوصل إلى 
قيمة االستهالك الفعلي النهائي لألسرة المعيشية 

 :من خالل مجموع ثالثة مكونات
 
 

 السلع أو قيمة نفقات األسر المعيشية على .أ 
الخدمات االستهالآية بما في ذلك النفقات على 
السلع أو الخدمات غير السوقية المباعة بأسعار 

 ليست ذات داللة من الناحية االقتصادية؛
قيمة النفقات المتكبدة من قبل الوحدات الحكومية  .ب 

على السلع أو الخدمات االستهالآية الفردية 
تماعية المقدمة لألسر المعيشية آتحويالت اج

 عينية؛ و
قيمة النفقات المتكبدة من قبل المؤسسات غير  .ج 

الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية على 
السلع أو الخدمات االستهالآية الفردية المقدمة 

 .لألسر المعيشية آتحويالت اجتماعية عينية
 قيم التحويالت االجتماعية العينية المقدمة 82.9 9-82

أو المؤسسات غير من قبل الوحدات الحكومية 
الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية تكون 
متساوية مع قيم السلع أو الخدمات المقدمة لألسر 
المعيشية ناقصًا مبالغ أي نفقات متكبدة من قبل 

أسر معيشية عندما تكون األسعار المفروضة 
 .ليست ذات داللة اقتصاديًا

 
 ، "ح"، " و"على النحو الموضح في األقسام  9-83

تصنف النفقات االستهالآية على السلع والخدمات 
الفردية المتكبدة من قبل آل من الحكومة العامة 
والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر 

 تصنف بين تلك السلع أو الخدمات –المعيشية 
من قبل الوحدات نفسها آمنتجين خارج السوق 
وتلك السلع أو الخدمات المشتراة من منتجين 
السوق لتسليمها فيما بعد لألسر المعيشية مجانًا أو 
. بأسعار ليست ذات داللة من الناحية االقتصادية

ويعني ذلك االستهالك النهائي الفعلي الكلي 
لألسرة المعيشية يمكن تقسيمه هو األخر إلى 

 .هذين المكونين االثنين
 
 اإلنفاق على االستهالك التي تتحمله الحكومة العامة. و
 نفقات على مجموعة واسع من السلع هناك 9-84

والخدمات االستهالآية يتم تكبدها من قبل 
الحكومة العامة، إما على الخدمات الجماعية أو 
 .المشترآة أو على سلع أو خدمات فردية مختارة

 
يمكن تصنيف نفقات االستهالك النهائية للحكومة  9-85

وعلى وجه الخصوص، . العامة بطرق عديدة
 يمكن تصنيفها؛

 
عًا لما إذا آانت السلع أو الخدمات قد تم إنتاجها تب .أ 

 من قبل منتجين سوق أو منتجين خارج السوق؛
وفقًا لما إذا آانت النفقات على الخدمات الجماعية  .ب 

 أو المشترآة أو على السلع أو الخدمات الفردية؛
بحسب الوظيفة أو الغرض وفقًا لتصنيف وظائف  .ج 

 ؛ أو)COFOG(الحكومة 
ة أو الخدمة وفقًا للتصنيف بحسب نوع السلع .د 

 .المرآزي للمنتجات
 
 على مخرجات المنتجين السوقيين و غير نفاقاإل. 1

 السوقيين
ات على مخرجات منتجين خارج السوق النفق 9-86

 ليست ذات داللة بأسعارالتي يتم تقديمها مجانًا أو 
من الناحية االقتصادية لألسر المعيشية الفردية أو 

لمعظم نفقات االستهالك لحساب المجتمع بالنسبة 
لذا، من المالئم . النهائي من قبل الحكومة العامة

 .والمناسب تنولها أوًال
 
  على مخرجات المنتجين السوقييننفاقاإل
يمكن للحكومة إنتاج مخرجات لالستخدام الذاتي  9-87

النهائي وبعضًا من مخرجات السوق غير أن 
معظم اإلنتاج من قبل وحدات الحكومة العامة 

 غير سوقي في طبيعته؛ وعلى النحو يكون
الموضح في الفصل السادس تقدر قيمة 
المخرجات غير السوقية بمجموع التكاليف 

وعلى الرغم من أن الحكومة . الداخلة في اإلنتاج
تسلم السلع والخدمات للسكان فرديًا وجماعيًا إال 
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أن تكاليف القيام بذلك تبين على أنها نفقات 
 . الحكومةاستهالك نهائي من قبل

 
إن قيمة نفقات االستهالك النهائي للحكومة على  9-88

السلع والخدمات غير السوقية ليست بالضرورة 
مساوية تمامًا لقيمة مخرجات الحكومة من هذه 
السلع والخدمات؛  وتكون قيمة هذه النفقات 
مساوية للقيم المقدرة لكافة أنواع المخرجات 

 المال ناقصًا قيمة اإلنتاج الخاص بتكوين رأس
الذاتي ناقصًا قيم أي متحصالت أو إيرادات من 

وقد تكون هذه اإليرادات أو . المبيعات
المتحصالت مشتقة من مبيعات بعض السلع أو 
الخدمات بأسعار ليست ذات داللة من الناحية 
االقتصادية أو من مبيعات لعدد قليل من السلع أو 
الخدمات بأسعار ذات قدر آبير من الناحية 

 ).مبيعات مخرجات السوق الثانوية(صادية االقت
 
على السلع والخدمات االستهالآية التي ينتجها   نفاقاإل

 المنتجين السوقيين
تشتري الوحدات الحكومية هي األخرى السلع  9-89

والخدمات االستهالآية المنتجة من قبل منتجين 
سوقيين والتي يتم توفيرها بشكل مباشر لألسر 

 الحكومية مقصورًا حدةالوالمعيشية؛ ويكون دور 
على الدفع مقابل السلع أو الخدمات وضمان أنه 
يتم توزيعها لألسر المعيشية آتحويالت اجتماعية 

وال تتدخل الوحدة الحكومية في أي . عينية
معالجة إضافية لهذه السلع أو الخدمات وتعامل 
النفقات على أنها نفقات استهالك نهائي وليست 

وتشكل قيم . لحكوميةآاستهالك وسيط للوحدة ا
السلع أو الخدمات الموزعة وفقًا لتلك الطريقة 

وتبعًا . جزءًا من التحويالت االجتماعية العينية
لهذه الطريقة، تقيد النفقات من قبل الحكومة 
المتكبدة على السلع والخدمات االستهالآية نيابة 

 تقيد على أنها نفقات –عن األسر المعيشية 
مة واستهالك نهائي فعلي استهالك نهائي للحكو

 .لألسر المعيشية على حد سواء
 

 مخرجات الحكومة ونفقات االستهالك النهائي
 على االستهالك النهائي للحكومة يمكن نفاقاإل 9-90

 :اشتقاقها على النحو التالي
 قيمة آافة أنواع مخرجات الحكومة العامة •
ناقصًا قيمة المخرجات المخصصة لتكوين رأس  •

 المال الخاص
ًا قيمة مبيعات السلع والخدمات تبعًا لكل من ناقص •

أسعار ليست ذات داللة من الناحية االقتصادية 
 وبأسعار ذات قيمة آبيرة من الناحية االقتصادية،

إضافة إلى قيمة السلع والخدمات المشتراة من  •
منتجي السوق للتسليم لألسر المعيشية مجانًا أو 

 تصاديةبأسعار ليست ذات داللة من الناحية االق
 اإلنفاق على السلع والخدمات الفردية والجماعية . 2
البد من تقسيم نفقات االستهالك المتكبدة من قبل  9-91

الوحدات الحكومية إلى النفقات المتكبدة لمصلحة 
 المتكبدةاألسر المعيشية الفردية والنفقات 

لمصلحة المجتمع آكل أو لصالح قطاعات آبيرة 
 .من المجتمع

 
 

 ت الفرديةالسلع والخدما
 الفردية في جوهرها والخدماتتكون السلع  9-92

، تمييزًا لها عن السلع والخدمات "خاصة"
؛ وتكون لها الخصائص والخصائص "العامة"

 :التالية
البد من أن يكون من الممكن مالحظة وقيد حيازة  .أ 

السلع أو الخدمة من قبل األسرة المعيشية الفردية 
  ذلك؛أو من قبل عضو فيها وآذلك وقت حدوث

البد وأن تكون األسرة المعيشية قد وافقت . ب .ب 
على قبول تدبير السلعة أو الخدمة وعلى اتخاذ ما 
تراه من إجراءات للتمكن من الحصول عليها، 
على سبيل المثال، عن طريق حضور مدرسة أو 

 عيادة؛ و
يجب أن تكون السلعة أو الخدمة من ذلك . ج .ج 

 معيشية النوع الذي يمثل حيازتها من قبل أسرة
واحدة أو من قبل شخص واحد أو ربما من قبل 
مجموعة صغيرة ومحددة من األشخاص يحول 
دون امتالآها وحيازتها من قبل أسر معيشية 

 .أخرى أو من قبل أشخاص آخرين
 
وتلزم اإلشارة إلى أي مجموعة صغيرة ومحددة  9-93

من األشخاص ألن هناك خدمات معينة يتم 
الناس في وقت تقديمها لمجموعات صغيرة من 

واحد؛ على سبيل المثال، أشخاص عديدين 
يمكنهم السفر في نفس الحافلة أو القطار أو 
السفينة أو الطائرة أو حضور نفس الفصل أو 

ومع . المحاضرة أو الحفلة أو أداء مسرحي حي
ذلك، فتلك األشياء جميعها ال تزال في جوهرها 
خدمات فردية إذا آان هناك قيد وشرط بالنسبة 

ويكون . لعدد األفراد الذين يمكنهم استهالآها
األعضاء اآلخرون في المجتمع مستثنين وال 

 .يمكنهم استمداد أي منفعة منها
 
من وجهة نظر الرفاهية أو المزايا الجماعية فإن  9-94

السمة أو الخاصة الهامة ألي سلعة أو خدمة 
فردية هي أن حيازتها من قبل أسرعة معيشية 

د واحد أو مجموعة من واحدة أو من قبل فر
أي فائدة أو منفعة ) أو بالكاد(األشخاص ال يمنح 

على بقية المجتمع؛ وفي حين أن توفير خدمات 
على سبيل (صحية أو تعليمية فردية معينة 

ربما يجلب بعض ) المثال، التطعيم أو التحصين
النفع على بقية المجتمع، إال أنه وبشكل عام 

وبناءًا . فعة الرئيسيةيستمد األفراد المعنيون المن
على ذلك، عندما تتكبد وحدة حكومية نفقات على 
تدبير سلع أو خدمات فردية البد لها أن تقرر 
وتحدد ليس فقط القدر الذي تنفقه إجماًال بل عليها 
آذلك التفكير في آيفية تخصيص أو توزيع السلع 
. أو الخدمات بين األعضاء األفراد في المجتمع

نظر السياسة االقتصادية ومن ناحية وجهة 
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واالجتماعية قد تكون الطريقة المتبعة في التوزيع 
 .مهمة بقدر المبلغ الكلي المنفق

 
 االستهالك الفردي حسب نوع المنِتج

يعامل مجموع االستهالك الفردي للحكومة العامة  9-95
على أنه تحويالت اجتماعية عينية في حساب 

ساب إعادة توزيع الدخل العيني وفي استخدام ح
الدخل المتاح المعدل؛ ومن الهام من الناحية 
التحليلية تقسيم االستهالك الفردي إلى تلك السلع 
والخدمات المنتجة من قبل الحكومة العامة آمنتج 
غير سوقي وتلك السلع والخدمات المنتجة من 
قبل الحكومة العامة من المنتجين السوقيين للتسليم 

نًا أو بأسعار الحقًا لألسر المعيشية سواء مجا
 .ليست ذات داللة من الناحية االقتصادية

 
 الخدمات الجماعية 

معظم السلع يمكن تملكها بشكل خاص وفردية  9-96
وفق المعنى المستخدم في هذا السياق؛ ومن 
الناحية األخرى، هناك أنواع معينة من الخدمات 
. يمكن تقديمها بشكل جماعي للمجتمع آكل

ذه الخدمات ويمكن إيجاز خصائص وخصائص ه
 :الجماعية أو المشترآة على النحو التالي

الخدمات الجماعية يتم تسليمها في نفس الوقت  .أ 
لكل فرد في المجتمع أو لقطاعات معينة من 
المجتمع، مثل هؤالء الذين يقطنون في مكان ما 

 من منطقة معينة؛
عادة ما يكون استخدام تلك الخدمات سالبًا وال  .ب 

يح أو مشارآة نشطة يتطلب اتفاق علني أو صر
 من آافة األفراد المعنيين؛ و

ال يقلل تدبير أو توفير خدمة جماعية ما مقدمة  .ج 
إلى فرد واحد من الكمية المتاحة لآلخرين في 

ال توحد . نفس المجتمع أو في نفس قطاع المجتمع
 .تنافسية أو خصومة في حيازتها

 
تتألف الخدمات الجماعية أو المشترآة المقدمة  9-97

الحكومة في معظمها من تدبير التأمين من قبل 
والدفاع والحفاظ على القانون والنظام 
والتشريعات والنظام الداخلي أو التنظيم والحفاظ 
على الصحة العامة وحماية البيئة، وما إلى ذلك؛ 
ويمكن لكافة أعضاء المجتمع االستفادة من هذه 

وحيث أن االستخدام الفردي للخدمات . الخدمات
ال يمكن قيده وتسجيله فال يمكن آذلك الجماعية 

فرض أية أعباء على األفراد تبعًا الستخدامهم 
 .إياها

 
 الحد الفاصل بين الخدمات الفردية والجماعية 

تعامل النفقات المتكبدة من قبل الحكومات فيما  9-98
يتعلق بالخدمات الفردية مثل الصحة والتعليم 
على أنها خدمات جماعية عندما تكون معنية 

كوين وصياغة وإدارة السياسة الحكومية بت
وبوضع وإنفاذ المعايير العامة والتنظيم 

على . والترخيص واإلشراف على المنتجين، الخ
سبيل المثال، النفقات المتكبدة من قبل وزارة 
الصحة أو التعليم على المستوى القومي يتم 

إدراجها ضمن نفقات االستهالك الجماعي حيث 
ياسية عامة وبالمعايير أنها معنية بأمور س

وعلى الجانب األخر، يتم تضمين أي . والتنظيم
مصروفات عامة متعلقة بإدارة أو عامل مجموعة 
من المستشفيات أو المدارس أو الكليات أو 

 يتم تضمينها في النفقات –مؤسسات مماثلة 
على سبيل المثال، إذا آان لدى مجموعة . الفردية

رآزية تقدم من المستشفيات الخاصة وحدة م
خدمات مشترآة معينة مثل الشراء والمختبرات 
وسيارات اإلسعاف وغيرها من التسهيالت أو 
المرافق األخرى فإن تكاليف تلك الخدمات العامة 
قد تؤخذ في االعتبار في األسعار المفروضة أو 

والبد من إتباع نفس . المحملة على المرضى
ر المبدأ عندما تكون المستشفيات منتجين غي

سوقيين؛ أي أن التكاليف آلها التي تكون مرتبطة 
بتوفير الخدمات ألفراد معينين بما في ذلك 
خدمات أي وحدات مرآزية تقدم خدمات مشترآة 

 ينبغي تضمينها في قيمة النفقات على الخدمات –
 .الفردية

 
 تصنيف اإلنفاق الحكومي الفردي والجماعي

هو ) COFOG(تصنيف وظائف الحكومة  9-99
للمعامالت المخصصة للتطبيق على تصنيف 

وهناك عشر . الحكومة العامة وقطاعاتها الفرعية
 :فئات في التصنيف على النحو التالي

 ؛)لجموع الشعب( الخدمات العامة 01
  الدفاع؛02
  النظام العام والسالمة؛03
 الشؤون االقتصادية؛ 04
  حماية البيئة؛05
  اإلسكان والمرافق المجتمعية؛06
 ؛ الصحة07
  الترفيه والثقافة والدين؛08
  التربية والتعليم؛09
  الحماية االجتماعية10
 

 هي خدمات جماعية، 06 إلى 01آافة الفئات من  9-100
 للصحة، 07.6 و07.5حيث أن األقسام من 

 للترفيه والثقافة 08.6 إلى 08.3واألقسام من 
 للتربية 09.8 و 09.7والدين، واألقسام من 
 للحماية 10.9 و10.8والتعليم، واألقسام 

االجتماعية؛ وتغطي تلك األقسام النفقات على 
اإلدارة العامة والتنظيم والبحوث التي ال تقيد 

أما األقسام . آتكوين لرأس المال وهلم جرا
المتبقية وهي للصحة والترفيه والثقافة والدين 

والتي (والتربية والتعليم والحماية االجتماعية 
 .هي خدمات فردية) اتتسود على آل فئة من الفئ

 
 إلى المشاريع/ الخدمات غير السوقية المقدمة للمنشآت

العديد من نفقات الحكومة تعود بالنفع على  9-101
المشاريع بقدر ما تستفيد منها األسر المعيشية؛ 
فالنفقات على النظافة وصيانة وإصالح الطرق 
العامة والكباري واإلنفاق، الخ، بما في ذلك توفير 

وهذه هي .  آلها أمثلة على ذلك–رع إضاءة الشوا
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الخدمات التي يمكن مالحظة استهالآها ولهذا 
السبب غالبًا ما يتم توفيرها على أساس السوق 
. من خالل فرض رسوم على استخدام الطرق

ومع ذلك، عندما تقدم مثل هذه الخدمات مجانًا فقد 
يكون من الصعوبة بمكان الفصل بين الخدمات 

لمنشآت عن تلك المقدمة مجانًا المقدمة مجانًا ل
لألسر المعيشية، وتبعًا للعرف السائد تعامل آافة 

 .هذه النفقات على أنها نفقات نهائية جماعية
 
عالوة على ذلك، الخدمات الجماعية مثل توفير  9-102

األمن عن طريق الشرطة وخدمات إطفاء 
الحرائق، وما إلى ذلك، والتي يتم تقديمها مجانًا 

تعود بالنفع أيضًا على المنشآت للمجتمع بأسره 
 .الفردية فضًال على األسر المعيشية

 
 االستهالك النهائي الفعلي للحكومة العامة. ز
تكون قيمة االستهالك النهائي الفعلي للحكومة  9-103

العامة مساوية لقيمة نفقات استهالآها النهائي 
الكلي منقوصًا منه نفقاتها على السلع أو الخدمات 

ة آتحويالت عينية لألسر الفردية المقدم
المعيشية؛ وبذلك، تكون قيمة االستهالك النهائي 
الفعلي للوحدات الحكومية مساوية لقيمة النفقات 

وعلى . التي تتكبدها على الخدمات الجماعية
الرغم من أن الخدمات الجماعية يستفيد منها 
المجتمع أو قطاعات معينة من المجتمع بخالف 

الك الفعلي لتلك الخدمات الحكومة إال أن االسته
ال يمكن توزيعه بين األسر المعيشية الفردية أو 
حتى بين مجموعات األسر المعيشية مثل 
القطاعات الفرعية أو الثانوية لقطاع األسر 
. المعيشية أو للمنشآت، على النحو المالحظ للتو

وبناءًا على ذلك، فإن االستهالك النهائي الفعلي 
ة التي تتكبد النفقات يعود للوحدات الحكومي

 .المناظرة
تحديد وقياس االستهالك النهائي الفعلي  9-104

للحكومة يخدمان غرضين رئيسيين تحليليين أو 
 :سياسيين

يمكن تحديد الخدمات الجماعية والتعرف عليها  . أ
، على النحو المحدد في "سلع عامة"على أنها 

المالية العامة والنظرية االقتصادية؛ وفي حين أنه 
كن فنيًا تحميل التزامات على المستهلكين من المم

األفراد لخدمات جماعية معينة تبعًا الستخدامهم 
إياها إال أن تكاليف المعامالت الالزمة للقيام بذلك 

وذلك من شأنه أن يقدم . قد تكون باهظة للغاية
أساس منطقي اقتصادي أآثر منه سياسي للتدخل 

 .الحكومي
 إلعادة توزيع ال توفر الخدمات الجماعية آلية . ب

الموارد بين األسر المعيشية الفردية؛ ونظرًا ألن 
إعادة التوزيع قد تكون أحد الغايات الرئيسية من 
السياسة الحكومية فمن المفيد فصل الخدمات 
الجماعية التي ال تخدم مثل هذا الغرض عن 
السلع والخدمات الفردية التي توجه في نهاية 

فردية، حتى وإن المطاف إلى األسر المعيشية ال
 .آانت مدفوعة من قبل الحكومة

 

نفقات االستهالك التي تتحملها المؤسسات غير . ح
 الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

التعامل مع نفقات االستهالك المتكبدة من قبل  9-105
المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر 
المعيشية مشابهًا للغاية للتعامل المتبع مع 
الحكومة العامة في هذا الصدد؛ ويفصل هذا 
القسم تلك الجوانب وحدها التي تختلف ما بين 

فبينما نفقات الحكومة يتم تمويلها في . القطاعين
جزء آبير منها من أصل الضرائب يتم تمويل 
نفقات تلك المؤسسات المشار إليها في األساس 
من عائد االشتراآات والتبرعات والهبات ودخل 

 .ةالملكي
 
غالبًا ما تكون الخدمات المقدمة من قبل  9-106

المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر 
المعيشية مقصورة على أعضاء االتحادات أو 
الجمعيات التي تملكها وذلك على الرغم من أنها 
قد توفر آذلك السلع أو الخدمات الفردية ألطراف 
 ثالثة؛ ويعنى العديد من المؤسسات غير الهادفة

للربح التي تخدم األسر المعيشية فقط بحماية 
مصالح أو رفاهية أعضائها أو بتقديم تسهيالت 
ترفيهية أو رياضية أو ثقافية تلك التي ال يمكن 
لألسر المعيشية أو لألشخاص الحصول عليها 

وعلى . بسهولة خالفًا لذلك إذا ما تصرفوا فرديًا
تي الرغم من أن المؤسسات غير الهادفة للربح ال

تخدم األسر المعيشية قد تقوم بتقديم خدمات 
ألعضائها في مجموعات إال أن الخدمات في 

وبشكل . جوهرها تكون فردية أآثر منها جماعية
عام، يتم استثناء األشخاص غير األعضاء في 
تلك المؤسسات وال يضحى بإمكانهم االستفادة من 

 .الخدمات المقدمة
 
 الهادفة للربح من الممكن بالنسبة للمؤسسات غير 9-107

التي تخدم األسر المعيشية أن تنتج خدمات 
جماعية؛ على سبيل المثال، قد تضطلع مؤسسة 
ممولة ذاتيًا وال تهدف للربح ببحث طبي ومن ثم 

ومع ذلك، ما لم . تقوم بإتاحة نتائجه بشكل مجاني
تكن مثل هذه األنشطة واضحة وقابلة للقياس 

أن نفقات الكمي فاالفتراض القائم حينئذ هو 
المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر 
المعيشية ينصب على السلع والخدمات الفردية 

 .فقط
 
يمكن تصنيف نفقات االستهالك النهائي  9-108

للمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر 
وعلى وجه الخصوص . المعيشية بطرق عديد

 :يمكن تصنيفها
لخدمات قد تم إنتاجها وفقًا لما إذا آانت السلع أو ا .أ 

 من قبل منتجين سوقيين أو غير سوقيين؛
وفقًا لما إذا آانت النفقات على الخدمات الجماعية  .ب 

 أم على السلع والخدمات الفردية؛
بحسب الوظيفة أو الغرض وفقًا لتصنيف  .ج 

أغراض المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم 
 ؛ و)COPNI(األسر المعيشية 
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أو الخدمة وفقًا للتصنيف بحسب نوع السلعة  .د 
 المرآزي للمنتجات

 
لمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم بالنسبة ل 9-109

األسر المعيشية وآما هو الحال بالنسبة للحكومة؛ 
من الممكن أن يشترون السلع من منتجين السوق 
لتوزيعها على األسر المعيشية؛ آما أنه من 

أو الممكن أيضَا أن يكون لديهم بعض اإليرادات 
المتحصالت من المبيعات إما على المخرجات 
غير السوقية بأسعار ليست ذات داللة من الناحية 
االقتصادية أو من مبيعات اإلنتاج السوقي 
. الثانوي بأسعار ذات قيمة من الناحية االقتصادية

ومع ذلك، وبالنسبة للعديد من المؤسسات غير 
ن الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية، فإ

قيمة نفقات استهالآهم ستكون متطابقة تمامًا مع 
 .قيمة مخرجاتهم غير السوقية

 
 االستهالك الفردي بحسب المنِتج

يعامل المجموع اإلجمالي لالستهالك الفردي  9-110
للمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر 
المعيشية على أنه تحويالت اجتماعية عينية في 

عيني وفي استخدام حساب إعادة توزيع الدخل ال
حساب الدخل المتاح المعدل؛ ومن المهم من 
الناحية التحليلية تقسيم االستهالك الفردي إلى 
سلع وخدمات منتجة من قبل المؤسسات غير 
الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية 
باعتبارها منتجة غير سوقية وسلع وخدمات 
مشتراة من قبل المؤسسات غير الهادفة للربح 
التي تخدم األسر المعيشية من منتجين السوق 
لتسليمها الحقًا لألسر المعيشية سواء مجانًا أو 
 .بأسعار ليست ذات داللة من الناحية االقتصادية

 
االستهالك النهائي الفعلي للمؤسسات غير الهادفة . ط

 للربح التي تخدم األسر المعيشية
 
 قيمة االستهالك الفعلي النهائي للمؤسسات غير 9-111

 تكون  الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية
مساوية لقيمة نفقات استهالآها النهائي الكلي 
منقوصًا منها نفقاتها على السلع أو الخدمات 
الفردية المقدمة آتحويالت اجتماعية عينية لألسر 

وبالتالي، تكون قيمة االستهالك النهائي . المعيشية
بح التي تخدم غير الهادفة للرالفعلي للمؤسسات 
 مساوية لقيمة النفقات التي األسر المعيشية

وإذا آان من . تتكبدها على الخدمات الجماعية
غير الممكن تحديد وقياس الخدمات الجماعية 

المؤسسات غير الهادفة للربح المقدمة من قبل 
التي تخدم األسر المعيشية، حينئذ قد ال يكون 

سات غير هناك استهالآًا نهائيًا فعليًا للمؤس
الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية مبينًا في 

 .الحسابات
 
اإلنفاق على االستهالك النهائي واالستهالك النهائي . ك

 ملخص: الفعلي

الغرض من هذا القسم هو إيجاز العالقة المتبادلة  9-112
أو الترابط من الناحية المفاهيمية بين مجاميع 

ثة التي يقع االستهالك الرئيسية للقطاعات الثال
فيها استهالك نهائي، وهي، قطاع األسر المعيشية 
وقطاع المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم 

 .األسر المعيشية وقطاع الحكومة العامة
 
 نفقات االستهالك النهائي. 1
 تتألف نفقات االستهالك النهائي لألسر المعيشية  9-113

من النفقات، بما في ذلك النفقات التي البد من 
قدير قيمتها بشكل غير مباشر، تلك المتكبدة من ت

قبل األسر المعيشية المقيمة على السلع والخدمات 
االستهالآية الفردية بما في ذلك تلك السلع 
والخدمات المباعة بأسعار ليست ذات داللة 
اقتصاديًا وبما في ذلك السلع والخدمات 

 .االستهالآية المكتسبة بالخارج
 
الك النهائي للحكومة العامة تتألف نفقات االسته 9-114

 بما في ذلك النفقات التي البد من –من النفقات 
 المتكبدة من قبل –تقدير قيمتها بشكل غير مباشر 

الحكومة العامة على آل من السلع والخدمات 
االستهالآية الفردية وعلى الخدمات االستهالآية 

 .الجماعية أو المشترآة
 
للمؤسسات غير تتألف نفقات االستهالك النهائي  9-115

الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية من 
 بما في ذلك النفقات التي البد من تقدير –النفقات 

 المتكبدة من قبل –قيمتها بشكل غير مباشر 
المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر 
المعيشية المقيمة على السلع والخدمات 

مات االستهالآية الفردية وربما على الخد
 .االستهالآية الجماعية أو المشترآة

 
 االستهالك النهائي الفعلي. 2
يقاس االستهالك النهائي الفعلي لألسر المعيشية  9-116

عن طريق قيمة آافة السلع والخدمات 
االستهالآية الفردية المستحوذ عليها من قبل 
األسر المعيشية المقيمة؛ وهناك ثالثة مجموعات 

ن االستهالك من السلع والخدمات تدخل ضم
 :النهائي الفعلي لألسر المعيشية

تلك السلع والخدمات المستحوذ عليها من خالل  .أ 
 نفقات من قبل األسر المعيشية نفسها؛

تلك السلع والخدمات المستحوذ عليها آتحويالت  .ب 
اجتماعية عينية من الحكومة العامة ومن 
المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر 

ي تكون هي مخرجات لتلك المعيشية والت
 المؤسسات باعتبارها منتجين غير سوقيين؛

تلك السلع والخدمات المستحوذ عليها  .ج 
آتحويالت اجتماعية عينية من الحكومة 

 الهادفة العامة ومن المؤسسات غير
للربح التي تخدم األسر المعيشية والتي 
قد تم شراءها من قبل تلك المؤسسات 

ها الحقًا من المنتجين بالسوق لتسليم
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لألسر المعيشية مجانًا أو بأسعار ليست 
 .ذات داللة من الناحية االقتصادية

 
يقاس االستهالك النهائي الفعلي للحكومة العامة  9-117

عن طريق قيمة الخدمات االستهالآية الجماعية 
المقدمة للمجتمع أو لقطاعات آبيرة من المجتمع 

 .من قبل الحكومة العامة
 
ئي الفعلي للمؤسسات غير يقاس االستهالك النها 9-118

الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية عن 
طريق قيمة الخدمات االستهالآية الجماعية 
المقدمة للمجتمع أو لقطاعات آبيرة من المجتمع 
من قبل المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم 

 .األسر المعيشية
 
 مجموع االستهالك النهائي في االقتصاد. 3
مجموع االستهالك النهائي في ظر إلى يمكن الن 9-119

 من زاويتين مختلفتين؛ حيث يكن االقتصاد
تعريفه من ناحية النفقات على أنه القيمة الكلية 
لكافة النفقات على السلع والخدمات الفردية 
الجماعية المتكبدة من قبل األسر المعيشية المقيمة 
و المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر 

يشية المقيمة ومن قبل وحدات الحكومة المع
أو يمكن تعريفه من ناحية االستهالك . العامة

النهائي الفعلي على أنه قيمة آافة السلع 
والخدمات الفردية المستحوذ عليها من قبل األسر 
المعيشية مضافًا إليها قيمة الخدمات الجماعية 
المقدمة من قبل الحكومة العامة و المؤسسات 

ة للربح التي تخدم األسر المعيشية غير الهادف
 .للمجتمع أو لقطاعات آبيرة من المجتمع

 
، يمكن أن تدفع 145.8آما ورد في الفقرة  9-120

التحويالت االجتماعية العينية للوحدات غير 
المقيمة؛ وأحد األمثلة على ذلك هو الرعاية 
الطبية الطارئة المقدمة لسائح أجنبي من قبل 

ومع ذلك، . مةمستشفى ضمن الحكومة العا
ومثلما هو الحال تمامًا مع األسر المعيشية غير 
المقيمة التي يمكن لها االستفادة من التحويالت 
االجتماعية العينية من الحكومة الوطنية آذلك 
يمكن لألسر المعيشية المقيمة هي األخرى 
االستفادة من التحويالت االجتماعية العينية 

وبشكل . خرالمدفوعة من قبل حكومة اقتصاد أ
عام، ستكون تلك التدفقات للوحدات غير المقيمة 
صغيرة بالنسبة إلى المستوى الكلي للتحويالت 
االجتماعية العينية وما لم يكن هناك برهان 
ساطعًا على خالف ذلك فتبعًا للعرف السائد قد 
يفترض بأن التدفقات للوحدات غير المقيمة 

ؤسسات والم(متوازنة مع التدفقات من الحكومات 
في ) غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

وخضوعًا لهذا العرف، . االقتصاديات األخرى
يكون إذن الحال هو أن نفقات االستهالك بالنسبة 
لالقتصاد الكلي متساوية تمامًا مع االستهالك 

 .الفعلي الكلي
 

من أجل ضمان أن قيمتا المجموعين متطابقتين  9-121
م تقييم السلع والخدمات البد دومًا من أن يت

المستحوذ عليها من قبل األسر المعيشية المقيمة 
عبر التحويالت االجتماعية العينية تبعًا لنفس 
األسعار التي قيمت على أساسها في مجاميع 
النفقات، آما أنه البد أيضًا من أن يكون توقيت 
قيد السلع والخدمات المستحوذ عليها من خالل 

ية العينية مماثًال لتوقيت القيد التحويالت االجتماع
 .في مجاميع النفقات
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 المال رأس حساب: العاشر الفصل

 مقدمة ) أ(
 ضمن من األول الحساب هو المال رأس حساب 10-1

 أصول قيم في التغير مع تتعامل حسابات أربعة
 في المعامالت يسجل انه حيث , المؤسسة
 المالي الحساب عن ّما أ. المالية غير األصول

 المالية األصول في المعامالت بتسجيل يقوم وفه
 بحساب األخرى التغيرات وتقوم. االلتزامات و
 غير أو المالية سواء األصول حجم تسجيل/

 في التغير أو المعامالت إمّا عن الناجمة المالية
 األسعار في التغير هذا فإّن عليه وبناء. األسعار

. ساباتالح تقييم بــإعادة يسمى ما في هتسجيل يتم
 تغيرات بإحداث األربعة الحسابات هذه وتقوم
 ما المؤسسية الوحدة وأ القطاع قيمة صافي في
 ما  موضحة المحاسبية الفترة ونهاية بداية بين

 آل تسجيل طريق عن عناصر من تحتويها
 آمية و أسعار على طرأت التي التغيرات
 المالية  المعامالت عن الناتجة سواء األصول،

 األربعة الحسابات هذه توضيح ويتم. غيرها أو
 توضيح وسيتم. العموميّة الميزانية ضمن
 سبق التي األخرى الحسابات أنواع مختلف
 . التالية الفصول في ذآرها

 
 هو آما ،المال رأس حساب من الغرض و 10-2

 قيم تسجيل هو ، 1 رقم لالجدو في موضح
 الوحدات تمتلكها التي المالية غير األصول
 الدخول جةينت منها تتخلص أو مقيمةال المؤسسية

 صافي في التغير يظهر ثّم ومن معامالت في
 وقد. الرأسمالية والتحوالت الدخارا نتيجة القيمة
 مقيمة مؤسسية وحدات مع التحوالت هذه تكون
 تحتفظ حيث داخلية معامالت أو مقيمة غير أو

 تكون قد بأصول الخاص الستعمالها الوحدة
 على تحدث التي التغيرات ّاأم. بنفسها أنتجتها
 نتيجة ليست التي و المالية غير األصول
 تظهر بل الحساب هذا في تظهر فال ، تعامالت

 . األصول حجم في األخرى التغيرات حساب في
 

 يتم أن المعتاد من فانه الميزانية، تجميع عند 10-3
 أما األيسر الجانب على األصول تسجيل
 على اتسجيله فيتم قيمةال صافي و الخصوم
 تسجيل عند المنهج نفس يتبعو .ناأليم الجانب

 في التغير تسجيل يتم حيث ية،التراآم الحسابات
 البنود باقي و, األيسر الجانب في األصول قيمة
 في الحال هو آما و . األيمن الجانب على تكون

 في الموازنة بند من آال فإّن ،الجارية الحسابات
 أو راضاإلق صافي قيمة و المال رأس حساب

 الثابت المال رأس هالكستا وآذلك االقتراض
 رأس لحساب األيسر الجانب على تسجيلهم يتم

 . المال
 

 المال رأس لحساب األيمن للجانب بالنسبة أمّا 10-4
 لألصول المتاحة المصادر تسجيل فيتم

 االدخار، صافي من تتكون والتي المتراآمة

 الدخل حساب استخدام فيه بما الموازنة وبند
 تسجلو. الرأسماليّة التحويالت يراوأخ

 . سالبة مةبقي المدفوعة الرأسمالية التحويالت
 

 األصول تعريفات -1
 في مسبقا واألصول الملكية تعريف تم انه رغم 10-5

 بعض إلى اإلشارة يجب هأن إال الثالث الفصل
 هذا في التعريفات لهذه الرئيسية خصائصال من

 الملكية بين التمييز الضروري فمن. الفصل
 لهذه القانوني فالمالك. واالقتصادية القانونية
 والموارد والخدمات البضائع مثل الكيانات

 وااللتزامات واألصول الطبيعية والمصادر
 لوطأة تخضع مؤسسية وحدة إال هو ام المالية
 بالفوائد المطالبة حقه من ليكون وذلك القانون
 فان النقيض، على و .الكيانات هذه تجنيها التي
 آالسلع الكيانات لهذه االقتصادي لكالما

 المالية واألصول الطبيعية األصول و والخدمات
 المطالبة لها يحق التي المؤسسية الوحدة هو

 سياق في ولكن الكيانات هذه تجنيها التي بالفوائد
 المخاطر قبول موجبب اقتصادي نشاط

 .لها المصاحبة و المرتبطة
 

 و انونيق أحدهما مالكين آيان /وحدة لكل إن 10-6
 بعض في أنه من الرغم على ،اقتصادي اآلخر

 نفسه هو قانونيال المالك يكون قد األحوال
 آال انفصال حالة في أما االقتصادي، المالك
 يتحمل الذي هو القانوني المالك فإن منهما

 إليها يتعرض التي المخاطر آل عن المسؤولية
 أيضا وهو االقتصادية لألنشطة نتيجة الكيان هذا
 على العائدة والمكاسب األرباح في ارآامش

 القانوني المالك فان ذلك على و . الوحدة /الكيان
 يلحقها التي الخسائر آافة لتحمل استعداد على
 .االقتصادي المالك به

 
 القانوني المالك أنها الحكومة تدعي عندما ولكن 10-7

 فإّن ،آكل المجتمع عن بالنيابة  الوحدة/ للكيان
. آكل المجتمع عن بالنيابة كومةللح تعود الفائدة
 المالك من آال هي الحكومة تعتبر ولذلك
 .الكيان/ للوحدة قانونيال و قتصادياال

 
 تنظيمية وحدات تملكه آيان هو واألصل 10-8

 أن ويتوقع ،)الخ....عامة -خاصة -حكومّية(
 طريق عن مستقبلية بميزات مالكها يحظى
 يوه. الزمن من لفترة استخدامها أو اقتنائها
 .مالية وغير مالية: نوعان

 
 .المالية غير األصول  -2

:  المالية غير األصول من مختلفتان فئتان يوجد 10-9
 . المنتجة غير األصول و المنتجة األصول

 إلى وصلت مالية غير أصول هي المنتجة األصول  •
 لنظام نتاجاإل حدود في تقع لعملية نواتجآ الوجود حيز

 .القومية الحسابات
 وجدت مالية غير أصول هي لمنتجةا غير األصول  •

 .اإلنتاج عمليات غير أخرى وسائل من
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 :المنتجة األصول

 المنتجة األصول من رئيسية أنواع ثالثة هناك 10-10
 و المخزونات و ، الثابتة األصول : هي

 هي المخزونات و الثابتة فاألصول . النفائس
 فقط نالمنتجو بها يحتفظ التي األصول
 بها يحتفظ عادة لنفائسا أما. اإلنتاج ألغراض

 آمخازن مؤسسية وحدة أي قبل من األول المقام
 .للقيمة مستودعات و

 
 تستخدم منتجة أصول هي: الثابتة األصول 10-11

 إنتاجية عمليات في مستمرة أو متكررة بصورة
 تشمل ال الثابتة واألصول. عام عن تزيد لمدة

 أيضا تشمل بل فحسب، والمعدات اآلالت
 التي المواشي و األشجار ثلم المفتلحة األصول
 و للتكاثر مستمرة أو متكررة بصورة تستعمل
 اتمنتج أو الفاآهة مثل أخرى منتجات إلنتاج
 ملموسةال غير األصول آذلك وتشمل. األلبان
 الفنية واألعمال اآللي الحاسب برامج مثل

 .اإلنتاج في المستعملة األصلية
 

 المنتجة األصول تلك هي:  المخزونات 10-12
 في أخذت التي والخدمات السلع من ونةوالمك

 فترة في أو الراهنة/الحالية الفترة في الظهور
 اإلنتاج في يستخدم ما و للبيع هو ما و ، سابقة

 من المخزونات وتتكون. الحق وقت يف
 المنتجة الوحدات بها  تحتفظ تزال ال مخرجات

 أو عليها التجهيزات من المزيد إدخال قبل لها
 أو أخرى وحدات إلى هاتوريد أو بيعها

 مخزون من وآذلك أخرى، بطرق استعمالها
 وحدات من الوحدة عليها تحصل التي المنتجات
 أو الوسيط لالستهالك استعمالها بهدف أخرى
 .عليها التجهيز من مزيد إدخال دون بيعها إعادة

 
 هي و عالية قيمة ذات منتجه سلع هي: النفائس 10-13

 و ستهالكاال أو اإلنتاج ألغراض تستخدم ال
 بمرور قيمة مستودعات بوصفها بها يحتفظ لكن

 ال أنها المتوقع ومن. الزمن مر على/ الوقت
 مر على تتدهور وال الفعلية، قيمتها تنخفض
 بالمقارنة العادية الظروف تحت الزمن

 المعادن من تتألف فهي. لألسعار العام بالمستوى
 والمجوهرات الكريمة األحجار و الثمينة
 االحتفاظ يتم و. الخ....الفنية األعمال و والتحف
 .    االقتصاد قطاعات جميع قبل من النفائس

                                                                           
 :المنتجة غير األصول

 فئات ثالث من تتكون: المنتجة غير األصول 10-14
 جاراإلي عقود, العقود و الطبيعية األصول : هما

 الشهرة أو التسويقية األصول و ،والتراخيص
 .لمشتراةا التجارية

 
 األراضي على الطبيعية األصول تشمل -15 10-15

 غير الغابات و الجوفية األصول/ والموارد
 قيمة لها التي المعادن استكشافات و المفتلحة
 .اقتصادية

 
 والتراخيص اإليجار ،عقود التعاقدات تعامل 10-16

 بين الرضا يحدث اعندم فقط أصول أنها على
 .الطرفين

 أو الشراء أو البيع عقد في الموجودة فالشروط  •
 سعر تحدد التي هي الترخيص أو اإليجار
 يختلف والذي الخدمة وتوفير األصل استخدام

 أو عقود وجود عدم حالة في السائد السعر عن
 .تراخيص

 بهذه علم على التعاقد طرفي أحد يكون أن ويجب •
 بموجب أو بالممارسة إمّا األسعار في الفروق
 .القانون

 لتسويق أماآن هناك يكون أن المفترض ومن
 يجب أّنه آما والتراخيص، العقود هذه مثل وبيع

 اإلجرائية/العملية والتراخيص العقود هذه تسجيل
 صاحب أو المالك ليكون ذلكو الحسابات في

 بفروق آاملة دراية على العقود هذه في الحق
 .األسعار

 
 الشهرة أصول أو التسويق صولأ وتمثل 10-17

 من آل أو جزء المشتراة التجارية
 ويتم . المؤسسية الوحدة تملكه ما إجمالي/صافي
 المؤسسية الوحدة شراء يتم عندما فقط تسجيلهم
 الوحدة هذه أصول من جزء يباع عندما أو آاملة
 .أخرى مؤسسية لوحدة
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امالت ود المع  وبن
 التوازن

 الشرآات
 غير

       المالية

 الشرآات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 األسر
 المعيشية

 غير المؤسسات
 التي للربح الهادفة
 األسر تخدم

 المعيشية

 االقتصاد
  الكلي

 

 بقية
 العالم

 و السلع
 الخدمات

لمجموعا
 

الي وين إجم  رأس تك
 414   414 5 55 38 8 308 المال

افى وين ص  رأس تك
 192   192 2 32 11 4- 151 المال

الي وين إجم  رأس تك
 376   376 5 48 35 8 280 الثابت المال

الك  ال رأس إه  الم
 222-   222- 3- 23- 27- 12- 157- الثابت

الي  وين  إجم  رأس تك
ال ت الم سب الثاب  ح
 صولاأل نوع

         

رات ي التغي  ف
 28   28 0 2 0 0 26 المخزونات

تحواذ ائس  اس  النف
ا ه  مطروح  من

  منها التخلص
2 0 3 5 0 10   10 

تحواذ ول  اس  األص
ا  المنتجة غير  مطروح
   منها التخلص منه

-7 0 2 4 1 0   0 

ويالت مالية تح  رأس
          همستحق

ويالت مالية تح  رأس
 0 0         مدفوعة

 (+)اإلقراض صافي
 0  10- 10 4- 174 103- 1- 56- --)(االقتراض صافي

 المال رأس حساب بنية/ هيكل -3
 االدخار

 المال رأس لحساب األيمن الجانب ويمثل 10-18
 وآذلك االلتزامات/ الخصوم قيمة في التغيرات
 بند ناتج االدخار صافي و. القيمة صافي/إجمالي
 المسجلة البنود أولى من يعتبر والذي (الموازنة

 الدخل حساب منه مطروحا) األيمن الجانب على
 قيمة النتيجة تكون فعندما. االدخار صافى و

 الجزء ذلك يمثل االدخار صافي فإّن موجبة
 هإنفاق يتم لم الذي المتاح الدخل بحساب الخاص

 فاّنه ولذلك والخدمات االستهالآية السلع في
 األصول لىع حصولال في يستخدم أن يجب
 في يستخدم أو ماليةال غيرو) النقدية (المالية
 وعندما.  المالية والمستحقات االلتزامات تسديد
 هو االدخار صافي فان  سالبة قيمة النتيجة تكون
 االستهالآي نفاقاإل منه مخصوما المتاح الدخل
 عن الزيادة تمول أن فيجب عليها و. الفعلي
 التزامات تكبد وأ األصول من لصالتخ طريق
 .جديدة

 
 ةالرأسمالي التحويالت

 غير تحويالت الرأسمالية تحويالتال وتعتبر 10-19
 يحصل إمّا وفيها مقابل دون/األجر مدفوعة
 المالية الموارد على بالتحويل يقوم الذي الطرف

 آانت سواء (األصول في التصرف من الناتجة
 آافة عن متنازال) مخزونات صورة في أو نقدية
 الطرف يكون أو المالّية، والمطالب يالدعاو
 تلك اآتساب على مجبرا للتحويالت المستلم
 آال يحدث أخرى حاالت في آما أو األصول
 . السابقين األمرين
 تكون ما غالبا الرأسمالية التحويالت وهذه
 االختالف هذا ولكن القيمة في متفاوتة أو آبيرة
 تحويالت آونها تحديد في فارقا يشكل ال

 ذلك في شكا هناك آان وإذا. جارية أو اليةرأسم
 . جارية آتحويالت اعتبارها فيستحسن

 
 في زيادة المستلمة الرأسمالية التحويالت وتعتبر 10-20

 في تمّثل/توضح فهي ذلك وعلى القيمة صافي
 متفق هو وآما. المستلم لحساب األيمن الجانب
 على توضح المدفوعة المبالغ قيمة فإّن عليه

 سالبة بقيمة ولكن الحساب من األيمن الجانب
) القيمة صافي في واضحا انخفاضا تمثل حيث(

 .بالدفع للقائم بالنسبة
 

  إلى تعزى التي المالية قيمةال صافي في  اتالتغير
 :الرأسمالية تحويالتال و راالدخا

 الجانب على الموجودة البنود جميع وتعتبر 10-21
 صافي في تغيرات بمثابة الحسابات من األيمن
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 والتحويالت االدخار عن الناجمة مةالقي
 وتمّثل. موازنا بندا تعد ال أنها آما الرأسمالية

 والتحويالت االدخار عن الناجمة التغيرات تلك
) والسالبة الموجبة (القيمتين آال الرأسمالية
 نم وذلك القطاع أو المؤسسية للوحدة والمتاحة

 .ماليةال غيرو المالية األصول استحواذ أجل
 
 قيمة منه مطروحا  ماليةال غير األصول واذاستح 

 :فيها  التصرف
 المال رأس حساب من األيسر الجانب يسجل 10-22

 عن الناتجة القيمة صافي في التغير مقدار
 الرأسمالية التحويالت تستخدم بينما .االدخار
 ما مقدار لويسج المالية غير األصول القتناء
 مالخصو أو  المالية صولألا  استحواذ من تبقى
 الناتجة المصادر عن أمّا  .المالي الحساب في
 تظهر أيضا فهي األصول في التصّرف عن
 و. الحساب من األيسر الجانب على سالبة آقيم
 والمباعة المشتراة لألصول بالنسبة بالمثل آذلك
 تكون أن إمّا التي المالية األصول وآذلك
 وسائل خالل من فيها التّصرف تم أو مكتسبة
 . الخاص تخداماالس إنتاج

 
 أخرى نقاط ثالثة المال رأس حساب في ويوجد 10-23

 تطرأ التي يراتالتغ صافي/ بإجمالي خاصة
 :وهم ماليةال غير األصول قيم على

 المال رأس تكوين إجمالي .أ 
 .الثابت المال رأس إهالك .ب 
 مخصوما منتجةال غيرو المالية غير األصول .ج 

 فيها التصرف تم التي األصول قيمة منها
 في التغير من الفئات هذه من آل  معالجة اولنتن سوف و 

 .الفصل هذا في الحقا بالشرح األصول
 قيمة يوّضح المال رأس تكوين إجمالي إن 10-24

 األصول قيمة منها مخصوما المنتجة األصول
 تكوين أجل من وذلك فيها التصرف تم التي
  آما ,النفائس أو المخزوناتو الثابت المال رأس
 أن) حاسم بشكل يكن لم إن (المحتمل من انه

 المؤسسية للوحدة المال رأس إجمالي يكون
 يكفي ما بيع تم إذا سالبة قيمة القطاع أو الفردية

 قطاعات أو وحدات إلى الحالية أصولها من
 .أخرى

 المالية ةقيمال صافى و الخصوم في التغيرات -- موجز شكل -- المال رأس حساب: 10-1 الجدول  
 وبنود المعامالت
 التوازن

 الشرآات
 غير

      المالية

 الشرآات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 األسر
 المعيشية

 غير المؤسسات
 للربح الهادفة
 األسر تخدم التي

 المعيشية

 االقتصاد
  الكلي

 

 بقية
العالم

 و السلع
 الخدمات

المجموع
 

 205   205 2 192 62- 2 71 االدخار صافى
 الخارجي الميزان
 13-  13-       الجاري

 تكوين إجمالي
 414 414         المال رأس

 رأس تكوين صافى
 192 192        المال

 تكوين إجمالي
 376 376        الثابت المال رأس

 المال رأس إهالك
 222- 222-        الثابت

 تكوين إجمالي
 الثابت المال رأس
 األصول نوع حسب

         

 في التغيرات
 28 28        المخزونات

 النفائس  استحواذ
 منه  مطروحا
  منها التخلص

       10 10 

 األصول  استحواذ
 المنتجة غير

 منه مطروحا
   منها التخلص

       0 0 

 رأسمالية تحويالت
 66  4 62 0 23 6 0 33 همستحق

 66-  1- 65- 3- 5- 34- 7- 16- رأسمالية تحويالت
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  مدفوعة
 صافى في التغيرات
 تعزى التي  القيمة
 و االدخار  إلى

 التحويالت
  الرأسمالية

88 -5 -90 210 -1 202 -10  192 

 قيمة في التناقص هو الثابت المال رأس إهالك 10-25
 اإلنتاج في المستعملة أو الممتلكة الثابتة األصول

 يجةآنت يحدث هو و المحاسبية الفترة أثناء
 العرضي التلف أو القدم  وأ المادي للتدهور
 الحسابات نظام في متبع هو وآما. العادي
 استخدام من الناتج الموازنة بند فان, ةالقومي
 ما وهو, االدخار صافي هو الدخل حساب
 إهالك بمقدار يقل القيمة صافي أن حقيقة يعكس
 انخفاض قيمة آذلك و الثابت، المال رأس

 أن حيث و. الفترة نفس في الثابتة األصول
 التي الطريقة لتوضيح صمم المال رأس حساب
 استحواذ طريق عن القيمة صافي بها  يزداد

 المقدار هذا فان لذلك ، المالية غير األصول
 امتالك قيمة عن تعويض يكون أن يجب

 اإلضافة أن حيث  و, الجديدة الثابتة األصول
 صافي هو الثابتة الرأسمالية األصول لمخزون
 يسجل الثابت المال رأس أهالك فان, القيمة
 جهة على يوضع و األصول في سالب آتغير
 .المال رأس لحساب اليسار

 
 بسبب (الثابت المال رأس إهالك قياس يتم لم إذا 10-26

 الرقم فان عملي، بشكل) البيانات نقص
 الدخل حساب استخدام من الناتج االدخاري

 ال فانه حالةال هذه في و  .إجمالي يكون أن يجب
 في الثابت المال رأس إلهالك بند أو قيد يوجد
 رأس استهالك حذف إذا و  .المال رأس حساب
 بند فان الحساب جانبي آال من الثابت المال

 يشتق و . يتأثر ال أن يجب للحساب الموازنة
 إذا الكيفية بهذه االقتراض أو اإلقراض صافي

 و, يتم لم أو الثابت المال رأس استهالك تقدير تم
 فان الثابت المال رأس استهالك يقدر لم  إذا

 بين التغير جميع تسجل ال المتراآمة الحسابات
 . متتاليتين عموميتين ميزانيتين

 
 من األيسر الجانب على المتبقي البند يشير  و 10-27

 المالية غير األصول إلى المال رأس حساب
 ستحواذلال الكلية القيمة أن و, المنتجة وغير

 غير األصول في التصرف قيمة منها امخصوم
 و. سالبة أو موجبة تكون قد المنتجة غير المالية
 الوحدات تمتلكها التي الطبيعية الموارد أن بما

 يمثل ال الجزء هذا فان ، نظريا أو فعليا متواجدة
 استثناء هناك (آكل لالقتصاد بالنسبة شيء

 الحكومة قبل من المشتراة األراضي بخصوص
 ومع) عسكرية قاعدة أو سفارة إلقامة األجنبية

 البيع عقود في تعامالت هناك يكون قد ، ذلك
 أصول أو والتراخيص اإليجار وعقود والشراء
 .فعليا المتواجدة غير الوحدات مع التسويق

 
 االقتراض أو اإلقراض صافي

 المال رأس لحساب الموازن البند يعرف 10-28
 على االقتراض أو اإلقراض بصافي المعروف

 التحويالت آلية مضافا االدخار صافى نها
 التحويالت منها مخصوما المستلمة الرأسمالية
 قيمة  منها مطروحا المدفوعة الرأسمالية

 غير لألصول التصرف قيمة ناقص ستحواذاال
). الثابت المال رأس استهالك طرح بعد المالية
 الموارد آمية تبين فإنها سالبة القيمة آانت إذا

 بحاجه التي أو االقتراض راضألغ المتبقية
 قد األموال تكن لم إذا حتى و. لالقتراض
 آوديعة وضعت أو ، نقدا ظلت و أقرضت
 و النظيرة االلتزامات صاحب فان ، مصرفية
 قد المالية األصول هذه تمثلها التي المماثلة
 أو النقدية لألموال الحاملة الوحدة من يقترض
 .المصرفية الوديعة

 
 لحساب التوازن بنود بين لنظريا التماثل يعد 10-29

 من هامة سمة المالي الحساب و المال رأس
 يقترض فما. آكل الحسابات مجموعة خصائص

 إقراضه تم قد يكون أن يجب واحده وحدة من
 بين النظري فالتماثل . والعكس آخري لوحدة
 العددي االتساق مراجعة تتيح الموازنة بنود

 أنه من الرغم على ، آكل الحسابات لمجموعة
 يختلفا أن العملي التطبيق في المرجح من

 في أخطاء وقوع بسبب الموازنة بندى ويتباينا
 .القياس

 
 بنود في وخاصة القومية، الحسابات نظام في 10-30

 استبعاد يعني البدء صافي فان الموازنة،
 صافي حالة في أما. الثابت المال رأس استهالك
 قالفر يمثل انه حيث يختلف فالوضع اإلقراض

 متاحة األموال لجعل المتزايدة األصول تلك بين
 أموال تسحب التي الوحدات و أخرى لوحدات

 .األخرى وحدات من
 
 :المال رأس تكوين إجمالي . ب

 قيمة بمجموع المال رأس تكوين إجمالي يقاس 10-31
 والتغيرات ، الثابت المال رأس تكوين إجمالي

 النفائس استحواذ قيمة و , المخزونات في
 مناقشة قبل و. منها التخلص قيمة منه مخصوما

 هذه من آل تحت تسجيلها يتم التي النقاط/ القيود
 توضيح الضروري من فانه ، بالتفصيل البنود
 التثمين مثل المحاسبة قواعد وتطبيق البند غطاء

 .الملكية وتحديد التسجيل وقت و ،
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 الثابت المال رأس تكوين إجمالي. 1
 بمجموع الثابت لمالا رأس تكوين إجمالي يقاس 10-32

 الثابتة األصول من ما منتج استحواذ قيمة
 تم التي الثابتة األصول قيمة منه مخصوما
 مضافا المحاسبية الفترة خالل فيها التصرف

 إلى الخدمات على المحددة النفقات بعض إليه
 نشاط عن الناتجة المنتجة غير األصول قيمة

 أن ضمان و لتأآيد و. مؤسسية لوحدات إنتاجي
 تعريفه تم قد الثابت المال رأس تكوين إجمالي
 يدخل ما  لتحديد أوليه ضرورة هناك فإن, بدقة
 هي ما و ال أو الثابت األصل تعريف في

 تضيف أنها على تعامل التي األنشطة و اإلعمال
 .المنتجة غير لألصول قيمه

 األصل حد
  لالقتصاد الموردة الخدمات و السلع آل إن  10-33

 في التصرف أو االستيراد و  جاإلنتا بوسائل
 لألغراض استخدمها يجب المنتجة األصول
 أو) النهائي أو الوسيط  (االستهالك و التصدير
 بين الحدي والخط .المال رأس تكوين من آجزء

 االستهالك في المستخدمة و تظل التي المنتجات
 يعرف المال رأس لتكوين تستخدم التي تلك و

 لألصول صلاأل حد يتكون و. األصل بحد
 في تستخدم التي والخدمات السلع  من الثابتة
 .عام من اآتر عن تزيد ال لمدة اإلنتاج

 
 اإلشارة يجدر األصل حد من استثناءان هناك و 10-34

 السلع أن: األول, الحديث بداية في إليهما
 أصول أنها على تعامل ال المعمرة االستهالآية

 عمرةالم السلع من الناتجة الخدمات أن و. ثابتة
 نظام إنتاج فاصل خارج منزلية خدمات تعد

  ، المثال سبيل فعلى.   SNA القومية الحسابات
 حد فان ثابت، أصل أنها على للغسالة نظر إذا

 ، الغسيل خدمات جميع ليشمل يتمدد اإلنتاج
 اإلنتاج حد يقيد و. يدوية أو آلّية آانت سواء

  المقدمة الخدمات تلك إلى الغسيل لخدمات
 من آال على تشتمل لكنها و ، أخرى اتلوحد

 ذلك من الرغم وعلى. اليدوية و اآللية الخدمات
  يعاملوا ال والمقيمين السكان أو المالك فإن
 حد مفهوم تحت يندرجون ولكن استهالآية آسلع
 المنازل في المقيمين و المالك يعامل و.  األصل

 لخدمات منتجة فردية مؤسسات آأصحاب
 .يالشخص االستهالك

 
 و نظري منه أآثر عملي الثاني االستثناء و 10-35

 يمكن السلع فبعض. الصغيرة باألدوات يختص
 في ، باستمرار أو ، وتكرارا مرارا استخدامها
 ربما لكنها و, عديدة سنوات مدى على اإلنتاج
 لتنفيذ تستخدم و مكلفة وغير صغيرة تكون

 األدوات أمثلتها ومن. نسبيا بسيطة عمليات
 والسكاآين المجازف و لمناشيرآا اليدوية

 الربط مفاتيح و والمفكات والمطارق والفؤوس
 األدوات هذه على النفقات جاءت إذا  و. الفك و

 صغيرة قيمتها وإن ، ما حد إلى ثابت بمعدل
 اآلالت على تعقيدا األآثر بالنفقات مقارنة

 هذه معاملة المناسب من فانه ، والمعدات
 لالستهالك خدمتست ولوازم آمواد األدوات
 المرونة، بعض إلى حاجة هناك و. المتوسط
 لهذه النسبية األهمية على باالعتماد ولكن

 األدوات هذه تمثل التي البلدان ففي. األدوات
 البضاعة  إجمالي قيمة من ملحوظا جزءا فيها

 المعمرة االستهالآية السلع لصناعة ةالمخزون
 أن و , ثابتة آأصول تعامل أن يمكن فإنها
 قبل من فيها التصرف أو عليها ستحواذاال

 رأس تكوين إجمالي بند تحت يسجل منتجيها
 .الثابت المال

 داخل البضائع آل تكون أن الضروري من ليس 10-36
 األصول أن حيث و. حديثا أنتجت قد األصل حد

 ولكنها ، ملكيتها تتغير قد فإنها ، العهد طويلة
 اوعليه. الجدد ألصحابها ثابتة آأصول تستمر
 وآيف الثابتة األصول ماهية تعريف المهم فمن

 المال رأس تكوين إجمالي قياس عند تعامل
 .الثابت

 
 حد داخل الخدمات آافة إدراج السهل من ليس 10-37

 داخل الهامة الخدمات فئات تندرج و, األصل
 األصول قيمة على تأثيرها بسبب األصل حد

 تدخل تحسينات هي و. الموجودة أو الجديدة
 ملكية وتكلفة الحالية و الموجودة ولاألص على
 تعريف بعد أدناه تناولها سيتم. األصول نقل

 .الموجودة الثابتة األصول
 

 الموجودة الثابتة األصول
 و خدمة حياة / عمر فترة لألصول  أن بما و 10-38

 بالنسبة فأآثر عاما 50 إلى تصل قد التي
 تغير فقد ، المنشات من غيرها أو للمساآن
 في هدمها أو عنها التخلي قبل راتم عدة الملكية
 هي الموجودة الثابتة واألصول ، المطاف نهاية
 احتيازها جرى ثابت مال رأس من أصول
 على واحد مستعمل أو  وحدة جانب من بالفعل
 المحاسبية الفترة من سابق وقت في األقل

 آثير ففي .سابقة محاسبية فترة في أو الجارية
 جيدا تنظيما ظمةمن أسواق توجد ، البلدان من

 األصول من آثيرة أنواع بيع و شراء لتسهيل
 السيارات وخصوصا ، فعليا الموجودة الثابتة
 من وغيرها والمساآن والطائرات والسفن
 المساآن عدد فأن وبالفعل. اإلنشاءات و الهياآل

 فترة غضون في وتشترى تباع التي و الموجودة
. ديدةالج المساآن عدد تتجاوز قد معينة زمنية
 الثابتة األصول فان العملي الصعيد وعلى
 في استخدامها من البد المتواجدة و الحالية
 أن إال و, الحاليين المنتجين قبل من اإلنتاج
 المالك قبل من تباع قد المتواجد الرأسمالية السلع
 .فعليا استعمالها قبل

 
 المتصرفات أو المبيعات تسجل ، عام بشكل و 10-39

 آانت سواء ، موجودةال السلع من األخرى
 استحواذ أو نفقات أنها على, ال أم ثابتة أصول
 األصول ملكية نقل يتم فعندما وعليها.  سالبا
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 قيمة فان ، آخر إلى منتج من الموجودة الثابتة
 و المنقولة أو المقايضة أو ، المباعة األصول
 تكوين إلجمالي سالبة آقيمة تسجل المحولة
 موجبة وآقيمة السابق الثابت المال رأس

 و.  التالي الثابت المال رأس تكوين إلجمالي
  االيجابي الثابت المال رأس تكوين إجمالي قيمة

 المال رأس إجمالي قيمة تتجاوز للشراء المسجلة
 قيمة بمجموع للبيع المسجلة السالبة الثابت
 و. المشتري يتكبدها التي الملكية نقل تكاليف
 من زيدبم التكاليف تلك معاملة سأوضح
 .الحق قسم في التفصيل

 فان ، مقيمين منتجين بين البيع عملية تتم عندما 10-40
 إجمالي بند تحت المسجلة والسالبة الموجبة القيم

 البعض بعضهما يلغيا الثابت المال رأس تكوين
. الملكية نقل تكاليف عدا آكل لالقتصاد بالنسبة
 قابلة غير ثابت أصل بيع تم إذا وبالمثل،
 خالل من مقيم غير لشخص آبناية، لالنتقال،
 آأنه األخير مع التعامل يتم فإّنه عرف/ اتفاقية

 لوحدة مال رأس يمتثل ماليا أصال أشترى قد
 المقيمة الوحدة تعتبر حين في مقيمة، صورية

 البيع عملية تتم و األصل اشترت التي هي
 في ولكن. مقيمين بين الحالة هذه في والشراء

 ، للنقل القابلة لثابتةا األصول تصدير حالة
 قيمة أي تسجل ال فانه ، الطائرة أو آالسفينة
 في الثابت المال رأس تكوين إلجمالي موجبة

 لحقت التي السالبة القيمة ليعادل االقتصاد
 سجله الذي الثابت المال رأس تكوين بإجمالي
 .البائع

 
 المعمرة االستهالآية السلع بعض تصنيف يمكن 10-41

 معمرة آسلع أو ثابتة أصولآ ، السيارات مثل ،
 والغرض الملكية على يتوقف وهذا استهالآية

 مثل ملكية نقل تم  إذا و. اجله من تستخدم الذي
 معيشية أسرة إلى مشروع من السلع هذه

 المشروع فأن النهائي االستهالك في الستخدامها
 المال رأس تكوين جماليإل سالبة بقيمة يسجل
 المعيشية األسر استهالك نفقات إما, الثابت
 مشروع حاز إذا و. موجبه آنفقات تسجل
 تسجل فإنها معيشية، لألسرة مملوآة مرآبة
 خالل من" جديد "ثابت أصل استحواذ بوصفها

 أيضا و موجودة سلعة أنها مع المشروع،
 و. األسرة قبل من سالبة استهالآية آنفقات
 السلع واردات مع التعامل نفس يحدث

 .مقيمين منتجين زهايحتا التي المستخدمة
 

 المال رأس تكوين يكون أن الممكن فمن ، وهكذا 10-42
 سالبا بمفردها مؤسسية لوحدة اإلجمالي الثابت
 الثابتة األصول في التصرف أو للبيع نتيجة

 المرجح غير من انه من الرغم على ، الموجودة
 رأس تكوين جماليإل الكلية القيمة تكون أن

 من آبيرة مجموعاتل بالنسبة سالبة الثابت المال
 قطاعات أو الفرعية القطاعات - الوحدات
  .آكل االقتصاد

 

 الموجودة األصول على تدخل التي الرئيسية التحسينات
 شكل الثابت المال رأس تكوين إجمالي يتخذ  قد 10-43

 الموجودة الثابتة األصول على تحسينات إدخال
 الجاهزة الحاسوب برامج أو المباني مثل ، فعليا
 آاألراضي، منتجة، غير ملموسة ولأص أو ،

 زيادة تطيل و ، اإلنتاجية قدرتها من تزيد والتي
 ال فقد التعريف بحكم و. آليهما أو ، خدمتها حياة
 إلى الثابت المال رأس تكوين إجمالي يؤدي
 بشكل قيمتها تحديد يمكن  جديدة أصول إنشاء

 األصل قيمة في لزيادة ولكن ، مستقل و منفصل
 الذي األصل فانه ، عليه وبناء. سينهتح تم الذي
 فصاعدا اآلن من هو الذي التحسين عليه دخل
 بناء التي و القومية الحسابات بنظام صلة ذو

 الثابت المال رأس استهالك احتساب يجب عليها
 .الحق وقت في

 
 على تحسينات إلدخال مختلفة معاملة إجراء يتم 10-44

 الةالح هذه وفي . الطبيعية حالتها في األراضي
 ، جديدة ثابتة أصول آإنشاء التحسينات تعامل
 قيمة زيادة و الرتفاع آخطوة تعد ال وهى

 مرة تحسينها تم إذا أما  . الطبيعية األصول
 المتابعة تطبيق يتم فانه ، عديدة مرات أو واحدة
 الثابتة األصول على التحسينات لإلدخال العادية

 .الموجودة
 

 واإلصالح نةالصيا أعمال بين االختالف يعد 10-45
 األصول على تدخل التي التحسينات و العادية
 غير المال رأس تكوين قيمةآ الموجودة الثابتة

 ..متوسطا استهالآا تشكل و, المعالم واضحة
  إلى 6، 226  من الفقرات في موضح هو وآما

 اإلصالحات و الصيانة أعمال فان 6,229
 : بسمتين تتميز العادية

 
 

 من منتظمة بصورة بها امالقي يجب أنشطة إنما . أ
 أطول فترة للعمل  الثابت األصل مده إطالة أجل
 العمر من, الخدمة حياة لمدة المتوقعة الفترة من

 لهذا المستخدم أو مالكفال .المتوقع االفتراضي
 االضطالع سوى خيار أي لديه ليس األصل
 العادية واإلصالح الصيانة بأعمال والقيام

 .اإلنتاج في األصل استخدام لالستمرار
 تغير ال العادية واإلصالحات الصيانة أعمال أن . ب

 أو اإلنتاجية قدرتها أو ، الثابتة األصول أداء
 من يعمال فهما. الخدمة حياة لمدة المتوقعة الفترة
 ، للعمل جيدة حالة في األصل على الحفاظ أجل
 التالفة األجزاء استبدال األمر لزم إذا حتى

 .نوعال نفس من جديدة بأجزاء
 إدخال تشكل لكي ، أخرى ناحية ومن 10-46

 تكوين إجمالي الثابتة األصول على التحسينات
 متطلبات تتجاوز أن يجب الثابت المال رأس

 إحداث يجب و اإلصالح، و العادية الصيانة
 األصول خصائص بعض في جوهرية تغييرات
 تتميز أن يمكن التي و .الموجودة الثابتة

 :التالية بالخصائص
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 األصل توسيع أو بناء وإعادة ترميم قرار أن . أ
 قد والذي مدروس استثماري قرار هو  الثابت
 تكون عندما حتى ، وقت أي في اتخاذه يمكن
 حاجة هناك ليس انه و جيدة عمل حالة في السلعة

 و الترميمات تعهد ما آثيرا و .اإلصالحه
 أو المباني و للسفن الجوهرية اإلصالحات

 بها بأس ال مدة قبل رىاألخ اإلنشاءات/ الهياآل
 حياة فترة أي االفتراضي عمرها انتهاء من

 . الطبيعية الخدمة
 أداء من البناء إعادة و الترميمات أعمال تزيد و . ب

 إطالة أو  الموجودة الثابتة األصول إنتاج قدرة أو
 توسيع إن و. آليهما أو لها المتوقعة الخدمة فترة
 و رآبي تغيير يشكل هيكل أو مبنى تمديد أو

 المفهوم هذا ينطبق وآما,  المفهوم هذا في رئيسي
 على و سفينة أو لمبنى الداخلية الهيكلة إعادة على

 البرامج نظام تعزيز أو رئيسية توسعات إدخال 
 .بها فعليا الموجودة الجاهزة

 
 و بسيطة موضوعية معايير وضع الصعب من 10-47

 أعمال و التحسينات بين التمييز من تمكن التي
 يأتي اإلصالح أن القول فيمكن  ,اإلصالح
 الذي األصل خدمه فترة لزيادة أو األداء لتحسين

 بعض تتوقف قد ، المثال سبيل فعلى .يصلح لم
 جزء في عطل بسبب نهائيا العمل عن اآلالت
 ال الجزء هذا استبدال فان ذلك مع و بها صغير
 المال رأس تكوين إجمالي في نسبة يشكل
 إما التحسينات تحديد تعيني فأنة وهكذا  .الثابت
 الثابتة األصول خصائص في التغير طريق عن

 فترة  أو ، والقدرة ، واألداء والشكل آالحجم
 أن حقيقة خالل من أو المتوقعة، الخدمة حياة

 لوحظ التي التغير من نوعا ليست التحسينات
 الثابتة األصول مع روتيني بشكل تجرى أنها
 العادية صيانةال من آجزء و ، النوع نفس من

 .البرامج وإصالح
 

 األصول في التصرف أو ستحواذاال على المترتبة التكاليف
 الثابتة األصول شراء عملية تكون ما غالبا 10-48

 لتأسيس محامين أتعاب تتطلب معقد إجراء
 المهندسين وتكاليف ، لألصل القانونية الملكية

 قد و. الخ... العمل نظام جودة على للتصديق
 و دفعها يتعين التي الضرائب يضاأ هناك يكون

 على وعالوة. البند هذا ملكية تغير عن الناجمة
 يكون فقد ضخمة آليات وجود حالة في فانه, ذلك
 ترآيب و لتسليم مصاحبة آبيرة تكاليف هناك
 في مدرجة تكن لم ربما التي و الضخمة اآلالت
 .الشراء سعر

 
 جاإلنتا في األصل استخدام من المشتقة فالفوائد 10-49

 السعر عن فضال التكاليف هذه تغطي أن ينبغي
 المترتبة التكاليف تعامل فقد. لألصل المبدئي
 يتجزأ ال جزء أنها على األصل استحواذ على
 اإلجمالي الثابت الرأسمالي التكوين قيمة من

 في األصل بها يدخل التي القيمة أن و. للوحدة
 على تشتمل الجديد لمالكها العمومية الميزانية

 األصول من آل على ينطبق وهذا. التكاليف ذهه
 .الموجودة و الجديدة

 
 على مترتبة تكاليف يوجد أن يمكن آما و 10-50

 أيضا هناك تكون فقد ، األصول استحواذ
 التصرف أو من التخلص على مترتبة تكاليف

 موازية تكون منها بعض و. األصول في
 سبيل فعلى ،ستحواذلال المصاحبة للتكاليف
 أعادة تكاليف و القانونية رسومال, المثال

 األصول بعض حالة ففي ، ذلك ومع. الترآيب
 و النفط منصات مثل ، الكبيرة و المهمة
 أيضا هناك يكون قد النووية، الطاقة محطات
 األصول تشغيل بوقف مرتبطة رئيسية تكاليف

 مواقع بعض في و. األصل عمر فترة نهاية في
 النفايات بلسك المستخدمة تلك مثل ، األراضي

 بتأهيل مرتبطة آبيرة تكاليف هناك تكون قد
 أنهما على مجتمعة إليهما ويشار. الموقع إعادة

 .النهائية التكاليف
 

 التصرف أو ستحواذباال المرتبطة التكاليف آل 10-51
 نقل تكاليف آأصول وصفها يمكن  األصول في

 األنواع من تتكون الملكية نقل تكاليف و. الملكية
 :بنودال من التالية

 تكبدتها التي العموالت أو المهنية الرسوم جميع -
 في التصرف أو استحواذب سواء الوحدات آال

 المحامين أتعاب من/ المدفوعة آالرسوم األصول
 آذلك و ، المهندسين و العقارات وآالء و

 وداللين العقارات وآالء إلى تدفع التي العموالت
 .المزادات

 منفصلة واتيرف في والتجارة للنقل تكاليف أي -
 للمشترى

 المكتسبة الوحدة من المدفوعة الضرائب جميع -
 .األصل ملكية نقل على لألصل

 .األصل في التصرف على مستحقة ضريبة أي -
 ترآيب أعادة أو ترآيب و تسليم تكاليف أي -

 المستحوذ األصل سعر في تدرج لم والتي األول
 .المتصرف أو

 األصل عمر نهاية في  تكبدتها نهائية تكاليف أي -
 و إلحالل أو آمن هيكل لتقديم المطلوبة تلك مثل
 .األصل فيها يقع التي البيئة تجديد

 
 تكوين آإجمالي الملكية نقل تكاليف آافة وتعامل 10-52

 قبل من مدفوعة فهي الثابت المال رأس
 الوحدة نوع على بناء لألصل والبائع المشتري

 وقت عن أّما. التكاليف تلك مسؤولية تتحمل التي
. أدناه مناقشته فسيتم األسعار هذه تسجيل
 المال رأس باستهالك التكاليف هذه وتحذف
 فيه يحصل أن المتوقع الوقت مدار على الثابت
 في واضح هو آما األصل على الجديد المالك
 فيما الثابت المال رأس باستهالك الخاص الفصل
 يجب التي النهائية بالتكاليف الخاص الجزء عدا
 . األصل بقاء مدة طوال هاحذف يتم أن

 
 : التسجيل / القيد وقت
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 امتالك/ استحواذ تسجيل لوقت العامة القاعدة إن 10-53
 في التصرف قيمة منه مطروحا الثابتة األصول

 فيه يتم الذي بالوقت مرهونة تكون األصول هذه
 المؤسسّية للوحدة الثابتة األصول هذه ملكية نقل
. إلنتاجا عملية في األصول هذه تستخدم التي

 وقت يختلف حيث طارئتين حالتين باستثناء
 فيه أنتجت الذي الوقت عن عليه المتفق التسجيل

 من ليس أنه آما. الثابتة األصول هذه
 نفس هو التسجيل وقت يكون أن الضروري

 عملية في األصول هذه فيه تستخدم الذي الوقت
 .األخرى والخدمات البضائع إنتاج

 
 الذي الوقت السابقتين الحالتين بهاتين ويقصد 10-54

 البناء مشاريع إلنتاج األصول تأخذه/تستغرقه
 الالزمة البيولوجية المصادر/الموارد وآافة

 مكتملة الغير البناء مشاريع وتعتبر. للزراعة
 قيد آأعمال الصغيرة والحيوانات والمزارع

 من بدال ثابت مال آرأس تصنيفهم ويعاد التنفيذ
 منهم االنتهاء تمي عندما وذلك مخزونات آونهم

 بدورها التي المؤسسية للوحدة وتسليمهم
 إنتاج يتم عندما ولكن. ثابتة آأصول تستخدمهم

 تسجل فإّنها الخاص للحساب األصول هذه
 المال رأس تكوين مثل التنفيذ منتهية آأعمال
 . الثابت

 
 األصول هذه في والتوسع التطوير يتم وعندما 10-55

 بتسجيل وميق المنتج فإّن البيع عقد بموجب
 يتم عندما ولكن آالمعتاد التنفيذ قيد األعمال
 هذه اعتبار يتم المدفوعات مرحلة تحديد

 آإتمام أو ثابتة ألصول آشراء المدفوعات
 مرحلة قيمة تجاوزت إذا فقط تجارية لمصلحة
 يتم ذلك بعد ومن . القائم العمل قيمة الدفع

 من ثابت مال آرأس المشروع/العمل تسجيل
 االئتمان استنفاذ حتى النهائي كالمال حق

 عليه متفق عقد وجود عدم حالة وفي. التجاري
 من الناتجة المخرجات تسجيل يجب فإّنه للبيع

 ملحق شيء أو التنفيذ قيد آأعمال المشروع
 لالستخدام الجاهزة البضائع لمخزونات تابع/ب

 تعد ذلك على وآمثال. اإلنتاج والمكتملة
 من آجزء كتملةالم غير السكنية الوحدات
 يمتلكها والتي الكاملة البضائع مخزونات
 الحصول أو بيعهم يتم حتى وذلك المنتجون
 . الساآنين قبل من عليهم

 
 :األصول ملكية

 األصول ملكية تحسب ، الحاالت معظم ففي 10-56
 تحصل التي الوحدة فهي مباشر بشكل الثابتة
. اإلنتاج عملية في الستخدامها األصول على
 حاالت ثالثة يوجد فإنه ذلك من الرغم وعلى

 يتعلق األول. االعتبار في أخذها يجب استثنائية
 والثاني ، المالية للعقود الخاضعة باألصول
 و تشارآي، بمجهود المنتجة باألصول فيتعلق
 يمتلكها التي العقارية باألصول تتعلق الثالثة
 .المقيمين غير

 
 روالمستأج المؤجر بين عقد هو المالي اإليجار 10-57

 ويتعاقد المعدات المؤجر بموجبه يشتري
 المؤجر ويمكن إيجارها، دفع على المستأجر
 فيها بما تكاليفه جميع تقريبا أو جميع استعادة
 بديل هو األسلوب وهذا. العقد مدة على الفائدة

 . والمعدات اآلالت شراء لتمويل لالقتراض
 مخاطر جميع بانتقال المالي اإليجار وتتميز
 القانوني المالك من الواقع بحكم وائدهاوف الملكية
 عن يختلف وهذا المستأجر إلى المؤجرة للسلعة
 مالكا المستأجر ويصبح. التشغيلي التأجير
 مالكا المؤجر ظل وإن حتى لألصل اقتصاديا
 لحساب األصل يسجل األحوال هذه وفي. قانونيا

 عليه الذي الدين لسداد آطريقة المستأجر
 في ذلك بعد األصل يلتسج ويتم. للمستأجر
. للمؤجر وليس للمستأجر العمومية الميزانية
 الترتيبات بموجب المستحقات دفع اعتبار ويمكن
 إلعادة آطريقة العقد في عليها والمتفق المسبقة
. الخدمة وتكلفة الفوائد تسديد وآذلك الدين تسدين
 المتفق الترتيبات هذه تفاصيل من العديد وهناك
 والوارد والمستأجرين ؤجرينالم قبل من عليها
 . عشر السابع الفصل في ذآرها

 
 التي األخرى المباني من العديد هناك يكون وقد 10-58

 لألهالي أو مشترك خاص لحساب بناؤها يتم
 وما والكباري والمباني الطرق في آما واألسر

 تنتقل البناء أعمال من االنتهاء وبعد. ذلك إلى
 لوحداتا بعض لحساب والمباني المنشآت هذه

 الحفاظ مسؤولية تتولى بدورها التي الحكومية
 يتم فإنه الملكية انتقال عملية تتم وعندما. عليها
 للحساب الثابت المال رأس تكوين إجمالي إلغاء

 وذلك المالك من لمجموعة والمنسوب الخاص
 المال رأس تكوين إلجمالي السالبة القيمة بسبب
 حويالتالت من تنتج األخرى هي والتي الثابت

. الحكومية الوحدة تتبناها التي العينّية الرأسمالية
 رأس تكوين إجمالي من المتبقي الجزء عن أما

 الوحدة يخص فهو والثابت النهائي المال
 على هااستحواذ /حصولها نتيجة الحكومية
 الرأسمالية التحويالت تلك خالل من األصل
 أو التحويالت هذه وجود عدم حالة وفي. العينية

 حيازة في المؤسسة /المبنى بقاء ستمرارا
 المتعهدة واألسر لألهالي المشترآة الملكية
 لتوفير NPISH إنشاء الواجب من فأنه بالبناء

 .الجماعيّة الخدمات
 

 بعين تأخذ أن يجب التي النقاط أهم ومن 10-59
 في المبنية األصول الملكية تحديد عند االعتبار
 توصف قد والتي الخاص التمويل مبادرة إطار
 القطاعين شراآة (الشرائية القوة تعادل بأنها
 أي BOOT بأنها توصف أو) والخاص العام

 نقل ثم التشغيل ثم التمليك ثم البناء مخطط
 للتدقيق خاضعة المخططات هذه وتكون. الملكية

, التدوين أو التسجيل وقت نفس في المحاسبي
 آامل شرح والعشرين الثاني الفصل وفي
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 الملكية توزيع آيفية و مخططاتال لهذه ومفصل
 . مؤّقت بشكل

 
 ضمن الموجودة والمنشآت المباني جميع 10-60

 تعتبر االقتصادي للنشاط تخضع التي األراضي
 أخرى ناحية ومن. المقيمة الوحدات حق من
 حالة في هذا مقيمة وطنية وحدة إنشاء يجب فانه
 عقد بموجب المستأجر أو االقتصادي المالك أن

 دائم، بشكل مقيمة آوحدة اعتبارها يمكن ال مالي
 تشتري أن المفترض من فانه ذلك وعلى

 أو البناء المقيمة الوطنية الوحدة تستأجر/
 المفترض فمن القانوني المالك عن أما. المنشأة

 الوحدة في األسهم من المقدار نفس له يكون أن
 من جزء امتالك يتم وعندما المقيمة، الوطنية
 وجزء الوطنية الوحدة قبل من المنشأة أو المبنى
 تأتي فهنا أخرى مقيمة غير وحدة قبل من آخر

 جانب إلى لتكون المقيمة القومية للوحدة الحاجة
 ممتلكة) واالقتصادي القانوني (المالكين من آال

 . األسهم من مناسبة حصة
 

 :التثمين/ التقييم
 و استحواذ عمليتي ضمن تدخل التي العناصر 10-61

  :آالتالي مدرجة ةالثابت األصول تصريف
  شراؤها تم التي الثابتة األصول قيمة .أ 
 طريق عن المكتسبة الثابتة األصول قيمة .ب 

  المبادلة و المقايضة
 في آما الثابتة األصول من الناتجة  قيمة .ج 

 النوعية المال رأس تحويالت
 المنتجين يحتجزها والتي الثابتة األصول قيمة. د .د 

 أي ذلك في بما ، الشخصي استعمالهم أجل من
 نفقات على إنتاجها يجري الثابتة األصول قيمة

 .بعد إنجازها يتم لم التي الخاص الحساب
 المباعة القائمة الثابتة األصول قيمة .ه 
  المستردة و  الموجودة الثابتة األصول قيمة .و 

 بالمقايضة
 تحويالت من  المستردة الثابتة األصول قيمة .ز 

 .العينية المال رأس
 و ، الجديدة األصول على) د (إلى) أ (من البنود وتشمل
 الطارئة التطويرات و/التحسينات قيمة الموجودة أو القائمة
. األصول هذه ظل في الملكية نقل وتكاليف ، األصول على
 التي األصول من التخلص تشمل) ز (إلى) ه (من البنود أما
 : الجدد مالآها قبل من ثابتة آأصول استخدامها يتوقف قد

 قبل من المباعة المرآبات ، الالمث سبيل على
 ، الشخصي الستخدامهم األسر على الشرآات/المؤسسات
 الجدد مالآها قبل من هدمت أو ألغت التي األصول
 .تصديرها يتم التي واألصول

 
 عليها الحصول تم التي الثابتة األصول عن أمّا 10-62

 يضعها التي باألسعار تقّدر فهي المقايضة من
. الملكية نقل كاليفت إليها مضافا المشترون

 نقل وتكاليف المنتجات على الضرائب ولكن
 األسعار فإّن ولذلك عملي بشكل تطبق ال الملكية
 األسعار عن تختلف ال المشترون يضعها التي

 األصول من آال تقدير يتم. لألصول األساسّية

 الثابت المال رأس إلجمالي الناتجة الثابتة
 إمّا ةالعيني األصول تحويالت أو والخاص
 وذلك إنتاجهم تكلفة بسعر أو األساسية بأسعارها
 قبل من لهم المقدرة األسعار تكون عندما

 . مرضية غير المشترين
 

 التي واالعتبارات األمور من العديد وهناك 10-63
 من والناتجة الثابتة األصول على تطبق أن يجب

 األهالي من مجموعة يد على البناء في الشراآة
 قيمة تقدر أن الضروري من آان وإن. واألسر
 حساب وبدون التكاليف أساس على األصول
 التكاليف هذه فان إلنتاجها المبذول الجهد تكاليف

 من تدخل أن يجب اإلنتاج عملية لقاء المدفوعة
 من وذلك النهائيّة اإلنتاج تكاليف حساب ضمن
 وذا. لألجور عليها متفق معدالت تحديد خالل
 البناء قيمة تقل أن يعني فانه ذلك خالف حدث
 هذا فإّن ذلك ومع. بناءه عملية تكتمل أن بعد

 للعاملين تعويضا يعتبر ال لألجور التقدير
. مختلط إجماليا دخال يعتبر ولكنه والموظفين
 واألهالي لألسر الدخل هذا يرجع/ ويخصص

/ بناء شراء في تستخدمه أن المفترض من التي
 بناءال هذا تسليم تم إذا ولكن. مكتمل مسكن

 بقيمة المال رأس تكوين إجمالي يصبح للحكومة
 بدفع البناء عن المسئولة الجماعة وتقوم سالبة

 يأخذ وبذلك لألصل، شرائها جراء تعويضا
 موجبة قيمة الثابت المال رأس تكوين إجمالي
 لقيمة بالنسبة وبالمثل الحكومة يد على تسّجل

 من بالبناء الخاصة الرأسمالية التحويالت
 . الحكومة إلى البناء في المشترآة عةالجما

 
 :الثابتة األصول في المعامالت

 الثابت المال رأس تكوين إجمالي ويقاس 10-64
 ثابتة أصول من ما منتج يحوزه ما قيم بمجموع
 يتم التي الثابتة األصول قيمة منه مخصوما
 باإلضافة المحاسبية الفترة أثناء منها التخلص

 الغير صولاأل قيمة إلى اإلضافات بعض إلى
 لوحدات إنتاجي نشاط نتيجة تحدث التي منتجة

 تحينها أو األراضي االستصالح مثل مؤسسية
 تكوين إجمالي تسجيل يتم وال. إنتاجها زيادة أو

 األصول ملكية تحويل يتم حتى المال رأس
 في باستخدامهم تقوم التي الوحدة لحساب الثابتة
. مسبقا عليه المتفق العقد بموجب اإلنتاج عملية
 يتم لم التي الجديدة األصول فإّن ذلك وعلى
 إضافيا جزءا تعد بعد فيها التصرف أو بيعها

 والتي لالستهالك الجاهزة البضائع لمخزونات
 فإّن وبالمثل. األصول لهذه المنتجون أنتجها
 رأس تكوين آإجمالي يسجل ال المستورد المنتج
 المؤسسية الوحدة عليه تحصل حتى الثابت المال
 . والتصرف االستخدام حق لها التي

 
 في التغيرات قيمة الثاني الجدول ويوضح 10-65

 وضح والذي األول الجدول بجانب األصول
 ومن. الثابتة باألصول الخاصة المعامالت بنود

 إلى يهدف القومية الحسابات نظام أن الملحوظ
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 األصول من معينة فئات استحواذ قيمة توضيح
 توافرت إذا هذا ستحواذاال قيمة عن بعيدا

 . القيم تلك عن تفصيلية معلومات
 

 فإن المال رأس لحساب العروض هذه وفي 10-66
 من عرضه يتم الثابت المال رأس تكوين إجمالي
 تطبق عندما وذلك األصول من مجموعة خالل
 فئات آافة على المحاسبة وأساسيات مبادئ
 الثاني الجدول ويتضمن. الثابتة األصول وأنواع
 والمستخدمة الثابتة األصول لتلك تصنيفا أيضا
 .القومية الحسابات نظام في

 
 الحسابات نظام فإن الرسمية الناحية ومن 10-67

 المادية األصول بين تقسيم أي يتضّمن ال القومية
 في مادّية الغير واألصول الملموسة/

 والمنشآت المباني فإّن ذلك وعلى التصنيفات،
 والمصادر واألسلحة والمعدات واآلالت

 هذه من تعد أن يمكن الزراعيّة يولوجيةالب
 .والملموسة المادية األصول

 
 ):السكنيّة المباني (المساآن

 تستخدم أبنية من جزءا أو أبنية هي والمساآن 10-68
 في بما والعيش اإلقامة بغرض األول المقام في
 مثل أخرى منشآت من بها مرتبط جزء أي ذلك

 ابم المساآن جميع تعتبر و ، السيارات مواقف
 والمساآن البوارج و البيوت القوارب فيها

 لتسكين تستخدم مباني السيارة والبيوت لمتنقلة
 إلى باإلضافة وهذا, ثابتة أصول المعيشية األسر

 أنها من الرغم على األثرية واألماآن المتاحف
 .المساآن هذه تبع تصنف ما نادرا

 
 المباني منها المساآن أنواع من العديد وهناك 10-69

 أو مسكن تتضّمن والتيCPC2  السكنية
 إلى باإلضافة هذا. الواحد المبنى في مسكنين
 وبيوت المسنين ودور االجتماعات أماآن
 المساآن هذه تكون حيث األيتام ومالجئ الشباب
 .التجهيزات بكافة ومجهزة مكتملة

 
 الموقع وتجهيز لتنظيف المدفوعة التكاليف إن 10-70

 لمبانيا بناء تكاليف من جزءا تعتبر للبناء
 قيمة في تدخل فهي ولذلك الجديدة السكنية
 .آكل المباني

 
 أيضا فهي البناء تامة الغير المساآن عن أمّا 10-71

 تم التي السكنية المباني قوانين لنفس تخضع
 لها مالكا النهائي المستخدم ويعد. عنها التحدث
 حسابه على البناء تكاليف تكّبد ألنه إمّا ذلك

 البيع عقد في ضحمو هو ما بموجب أو الخاص
 . والشراء

 
 المباني ضمن أيضا العسكرية السكنات وتدخل 10-72

 المطالب نفس لتلبية تستخدم ألنها ذلك السكنية

 والوسائل الطرق بنفس المنزلية والخدمات
 . المدنية المساآن في الموجودة

 :أخرى ومنشئات مباني
 تلك هي األخرى والمنشئات بالمباني والمقصود 10-73

 والتحسينات والهياآل كنيةس الغير المباني
 ذلك وآل األراضي على تدخل التي الرئيسية

 . أدناه بالتفصيل شرحه سيتم
 

 :سكنية الغير المباني
 أشكال آافة سكنية الغير المباني وتتضمن 10-74

 مثل للسكن تخصيصها يتم لم التي المباني
 جزء هي التي والتجهيزات والمرافق العقارات

 ذآرنا وآما. لمنشئاتوا المباني تلك من يتجزأ ال
 تكاليف فإن الجديدة المباني حالة في أّنه سابقا
 تكاليف ضمن تدخل الموقع وتنظيف تجهيز
 والمتاحف األثرية المناطق عن أّم. آكل البناء
 . سكنية غير مباني بالتأآيد فهي

 
 الغير المباني أنواع من العديد أيضا وهناك 10-75

 يةالصناع والمؤسسات المستودعات مثل سكنية
 والفنادق الترفيهية واألماآن والتجارية
 والمستشفيات والسجون والمدارس والمطاعم

 والسجون المدارس وعن. ذلك إلى وما
 لبعض لجأ أنها من الرغم فعلى والمستشفيات

 يمكن ال هأن إال واإلفراد واألهالي األسر
 اإلقامة انعدام حيث سكنية مباني اعتبارها
 . الدائمة/ الكاملة

 
 :أخرى تمنشآ

 مباني تعد ال التي األخرى المنشئات أهم ومن 10-76
 أيضا وفيها...) الخ الصحي والصرف الطرق(

 ضمن الموقع وتجهيز تنظيم تكاليف يدخل
 إلي باإلضافة هذا. سابقا ذآر آما البناء تكاليف
 من وغيرها واإلنفاق الحديدية السكك قضبان

 مصادر واستخراج بالتعدين المرتبطة المنشئات
 وآذلك الفيضانات وحواجز والسدود اقةالط
 المائية األحياء لتربية الالزمة األساسية البنية

 تحديد يصعب انه القول يمكن وأخيرا. والمحار
 مباني آانت أن األثرية واألماآن المتاحف هوية
 .ال أو سكنية

 
 أشغال مثل األخرى النماذج من العديد وهناك 10-77

 السريعة الطرق تشمل والتي المدنية، الهندسة
 مدرجات و الحديدية السكك و والشوارع،
 مرتفعة، السريعة والطرق الجسور المطارات؛

 المائية الممرات اإلنفاق، ومترو اإلنفاق
 المياه؛ محطات من وغيرها والسدود والموانئ
 والطاقة االتصاالت وخطوط األنابيب خطوط
 إضافية وأعمال وأنماط طويلة، لمسافات الممتدة
 التعدين في المستخدمة نشاءاتآاإل أخرى

 األلعاب في تستغل التي واإلنشاءات والتصنيع،
  .الترفيه ووسائل الرياضية
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 الثابتة األصول تصنيف -- المال رأس حساب : 2 الجدول

 الموازنة وبنود المعامالت
 الشرآات
 غير
 المالية

 الشرآات
 المالية

 الحكومة
 األسر العامة

 غير المؤسسات
 التي للربح الهادفة
 األسر تخدم

 المعيشية

 االقتصاد
 الكلي
 

بقية
 العالم

المجموع
 
 

 414  414 5 55 38 8 308 االدخار صافى
 الجاري الخارجي الميزان
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 376  376 2 48 35 8 280 المال رأس تكوين إجمالي

 222-  222- 3- 23- 27- 12- 157- الالم رأس تكوين صافى
         الثابت المال رأس تكوين إجمالي
         الثابت المال رأس إهالك

 الثابت المال رأس تكوين إجمالي
 األصول نوع حسب

        

 المخزونات في التغيرات
مطروحا  منه  النفائس  استحواذ

 التخلص منها 

26 0 0 2 0 28  28 

المنتجة  غير ولاألص  استحواذ
مطروحا منه التخلص منها  

 المستبعدة

2 
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 0  0 1 4 2 0 7- ةالمستحق  الرأسمالية التحويالت
          المدفوعة الرأسمالية التحويالت

 صافي / (+) اإلقراض صافي
 (--) االقتراض

-56 -1 -103 174 -4 10 -10 0 

 
 التكوين ضمن العامة التذآارية النصب دخلت 10-78

 معروفه هي و , اإلجمالي الثابت الرأسمالي
 واإلقليمية القومية و التاريخية أهميتها بسبب

 فهي .الخاصة الرمزية أو دينيةالو والمحلية
 ثمنا الزوار يدفع ما  غالبا و للجمهور، متاحة
 الحكومية للوحدات مملوآه هي و إليها للدخول

 المعيشية األسر أو الشرآات أو سساتالمؤ و
 تستخدم ما وعادة ،  (NPIs) للربح هادفة غيرال

 و. ترويحية و ترفيهية أو ثقافية خدمات لتقديم
 , اإلجمالي الثابت الرأسمالي التكوين ضمن
 المساآن ضمن طبيعتها حسب النصب هذه تدمج
 األخرى، اإلنشاءات و ، السكنية غير المباني أو

 و. األخرى اإلنشاءات مع نيفهمتص ويستحسن
 بافتراض لها الثابت المال رأس استهالك يحسب
 .  لها طويلة خدمة حياة

 
 األراضي على تدخل التي التحسينات

 األراضي على تدخل التي التحسينات وتتضمن 10-79
 و الكم في  للزيادة المستخدمة الوسائل آافة

 و, تدهورها منع أو األراضي إنتاجية أو النوع
 أو األراضي تجريف و تطهير مثل طةاألنش
 ال جزء تعد التي و الري حفر و اآلبار إنشاء
 أنها على إليها النظر يجب , األراضي من يتجزأ
 مثل األنشطة إما, لتحسينات لتلك ايجابية نتائج
 و والسدود والجسور البحرية األسوار إنشاء

 من بالقرب تحدث التي و الرئيسية الري ةنظمأ
 من يتجزأ ال جزء تعد ال كنهال و األراضي
 امتالك على تؤثر ما غالبا والتي ، األراضي
 بمعرفة هذا يتم ما غالبا و مالك لعده األراضي
 على المصنفة األصول في نتيجة تعد ، الحكومة

 .هياآل أنها
 

 فئة األراضي على تدخل التي التحسينات تمثل 10-80
 أصول عن تختلف التي و الثابتة األصول من

 إجراء قبل الموجودة المنتجة غير األراضي
 التحسينات إجراء قبل فاألراضي. التحسينات

 هذا على و المنتج غير لألصل مؤثرة  بقايا هي
 منفصل بشكل الخسائر و للمكاسب تخضع النحو
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 في أما, التحسينات على المؤثر التغير سعر عن
 قيمه فصل الممكن من يكون ال التي الحاالت
, التحسينات هذه قيمه و التحسينات قبل األرض

 الجزء تمثل التي للفئة األراضي تقسيم نبغيفي
 .القيمة من األآبر

 
 ينبغي األراضي آل على الملكية نقل تكلفة إن 10-81

 على تدخل التي التحسينات ضمن إدراجها
 . األراضي

 
 المعدات و  اآلالت

 والمعلومات النقل آالت والمعدات اآلالت تشمل  10-82
 (ICT) والالسلكية سلكيةال االتصاالت معدات و
 موضح هو آما و. المعدات و اآلالت باقي و

 تحت تقع التي والمعدات اآلالت فان, أعاله
 المستخدم أن على تعامل  ألتأجيري التمويل

 محازة اعتبارها من بدال يحوزها) المستأجر(
 و نسبيا الرخيصة لألدوات بالنسبة و, للمؤجر
 آاألدوات, يانسب منتظم بمعدل شراؤها يتم التي

 يتجزأ ال جزء تشكل حيث ةمستثنا فهي,  اليدوية
 آذلك و. السكنية غيرو السكنية  المباني من

 لألغراض تمتلك التي والمعدات اآلالت أيضا
 و, أخرى فئة من األسلحة نظم و, العسكرية
 .الطريقة بنفس العسكريون يستعملها

 
 و ، واألثاث المرآبات مثل والمعدات آلالتا إن 10-83

 معدات و الحاسوب وأجهزة المطبخ عداتم
 المعيشية األسر تحوزها التي االتصاالت
 ثابتة أصول تعد ال النهائي االستهالك ألغراض

 الرأسمالي آالتكوين يعامل ال استحوذها إن و
 اليخوت، فان ، ذلك ومع  .اإلجمالي الثابت

 التي,و الكارفانات و المتنقلة المنازل ، المراآب
 تعامل المعيشية لألسر رئيسية نآمساآ تستخدم
 من حيازتها فان لذا و ، سكنية مباني أنها على
 .الثابت المال لرأس تكوين في يندرج األسر قبل

 
 النقل معدات

 األشخاص لنقل معدات من النقل معدات تتكون 10-84
 السيارات النقل، معدات أمثلة من و . األشياء أو

 عربات و ؛ السفن ؛ وأشباهها والمقطورات
 وعربات الترام وقطارات الحديدية لسككا

 والمرآبات الطائرات ؛ الحديدية السكك
 والدراجات النارية والدراجات ، الفضائية
 عليها تحصل التي المعدات عدا .الخ ، الهوائية
 .الذاتي النهائي الستخدامها المعيشية األسر

 
 المعلومات تكنولوجيا و االتصاالت معدات

 المعلومات نولوجياتك و االتصاالت معدات 10-85
 التحكم عناصر تستخدم التي األجهزة من تتألف

 اإللكترونية المكونات أيضا وآذلك اإللكترونية
 الصعيد وعلى .ألجهزةا هذه أجزاء تكون التي

 تكنولوجيا معدات تغطية يضيق هذا فان, العملي
 أجهزة  لمعظم واالتصاالت المعلومات

 السلكية االتصاالت ومعدات الحاسوب
 . الالسلكيةو

 
 األخرى والمعدات اآلالت

 اآلالت تلك من تتكون األخرى والمعدات اآلالت 10-86
 أمثلتها ومن .قبل من تصنف لم التي والمعدات
 والعناصر الغيار قطع من غيرها و المنتجات
 المال رأس لتكوين أخرى فئات في المحددة
 منCPC   2.0 الفئة في والمدرجة الثابت

 التي اآلالت ، تجاتللمن المرآزي التصنيف
 و 44 الخاصة و 43 العامة لألغراض تستخدم
 ،45والحوسبة والمحاسبة المكاتب معدات
 و معدات و, 46الكهربائية واألجهزة واآلالت
, 47 واالتصاالت والتلفزيون اإلذاعة أجهزة
 واألجهزة ، الطبية المستلزمات وأجهزة
 ساعات و اليد ساعات و والمهجرية البصرية
 عناصر : األخرى مثلةاأل من و ,48 الحائط
 ،  ؛ 337النووية للمفاعالت) خراطيش (الوقود

  ،383 الموسيقية واآلالت ، 381أالثاث و
 ، 423البخار مولدات و ، 384 الرياضية السلع

 .المرآزية التدفئة مراجل باستثناء
 

 العسكرية المعدات
 المرآبات على العسكرية المعدات تشتمل 10-87

 الحربية السفن مثل ىاألخر والمعدات
 والدبابات العسكرية والطائرات والغواصات
 معظم و,  .الخ القاذفات، و الصواريخ ،حامالت
 مثل واحدة، مرة المستخدم العسكرية المعدات
 تعامل وغيرها والقنابل ، والصواريخ الذخيرة
 ذلك ومع. حربي أو عسكري مخزون أنها على
 آأنواع واحدال االستخدام ذات البنود بعض فان ،

 القدرة ذات البالستية الصواريخ من معينة
 للردع مستمرة خدمة توفر قد ، العالية التدميرية
 لتصنيفها العام المعيار تلبى فإنها  ولذا المعتدين
 .ثابتة آأصول

 
 المفتلحة األصول

 و األشجار و المواشي المفتلحة األصول تغطى 10-88
 كاثروتت تنمو التيو النباتات وموارد المحاصيل
 إدارة و ومسئولية وسيطرة رقابة تحت وتتجدد
 .المؤسسية الوحدات من مباشرة

 
 األصول إنتاج يحتاج فعندما, عامه بصفه و 10-89

 األصول تلك فان ، الآتماله طويل وقت الثابتة
 المحاسبية الفترة نهاية في إنتاجها يكتمل لم التي
 تنتج عندما لكن و. االنجاز قيد آأعمال تقيد

 أنها على تعامل فإنها الخاص حسابلل األصول
 لن الوقت نفس في و مستخدميها يحوزها أصول
 هذه و  .االنجاز قيد أعمال أنها على تعامل
 األصول إنتاج على أيضا تنطبق العامة المبادئ
 قد التي و األشجار و المواشي مثل المفتلحة
  .النضج مرحلة إلى لتصل طويال وقتا تأخذ

 إنتاج: بينهما فرقهألت يجب حالتين وهناك
 متخصصين منتجين قبل من المفتلحة المنتجات
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 اإلنتاج و ، األشجار شتالت أو المربين مثل ،
 خالل من المفتلحة األصول من الخاص

 .مستخدميها
 

 المواشي فان,  الخاص للحساب اإلنتاج حالة في 10-90
 التي و بعد إنتاجها يكتمل  لم التي و األشجار أو
 أنها على تقيد التسليم أو للبيع تجهز و تعد لم

 ذلك على األمثلة من و. االنجاز قيد أعمال
 آخيول للبيع تربى التي و عام عمر ذات الخيول
 الصغيرة األشجار أو, عامان عمرها سباق

 قبل النمو من المزيد إلى تحتاج التي و المثمرة
 و تقيد االنجاز قيد األعمال هذه مثل و  هاتسويق
 من آخر نوع آأي مامات الطريقة بنفس تقدر

 .اإلنتاج
 األشجار أو  المواشي تستخدم عندما ، ذلك ومع 10-91

 أو المزارع  حساب على أنتجت ثابتة آأصول
 في مكتملة الغير األصول فان, الخاص المربى
 مكتملة الغير الخ األشجار أو المواشي شكل
 في لالستخدام جاهزة تعد ال والتي النمو،
 االنجاز قيد أعمال اأنه على تعامل ال, اإلنتاج
 من اإلجمالي الثابت الرأسمالي آتكوين ولكن
 . نهائي آمستخدم إنتاج وحدة خالل

 
  للموشى المتكاثرة و المتكررة المنتجات

 المتكاثرة و المتكررة المنتجات عائد قيدي 10-92
 بصورة وتتجدد وتتكاثر تنمو التي للمواشي
 إدارة و ومسئولية مباشرة رقابة تحت متكررة

 حيوانات آتربية, المؤسسية لوحداتا من
 والحيوانات الصوف و, األلبان لإلدرار التكاثر،

 أو والسباقات النقل، ألغراض المستخدمة
 الحيوانات  أما. ثابتة أصول أنها على, الترفية
 تعد ال ، الدواجن ذلك في بما ، للذبح تربى التي

 األصول تستبعد و .مخزون ولكن ثابتة أصول
 لالستخدام أنتجت إذا إال مكتملة يرالغ المفتلحة
 .الخاص و الذاتي

 
 لمنتجات المتكرر العائد البند هذا يشمل و 10-93

 الموارد من تتكون والتي, المائية األصول
 آل في و  ,التوالد على للمحافظة المائية
 ذلك رغم و, ما حاالت باستثناء لكن و الحاالت

 يكن لم ما تجاهلها ويمكن صغيرة تكون فإنها ،
 .آبيرة أهمية هال

 
 و ماشيةلل اإلجمالي الثابت الرأسمالي التكوين 10-94

 في استعمالها يستمر والتي المفتلحة األصول
, األلبان التكاثر، آحيوانات أخر بعد عاما اإلنتاج

 منه مطروحا ستحواذاال بقيمة يقاس الصوف و
 مكتملة غير أنها مراعاة مع, التصرف قيمة
 و. الخاص جالمنت حساب على تربى و النمو
 لجميع اإلجمالية القيمة يساوي هذا بالتالي
 التي و النمو المكتملة غير و المكتملة الماشية
 يحوزها التي و الخاص الحساب على تنتج

 ناقص الحيوانية والثروة للماشية المستخدمين
 عن عبارة التصرف و . التصرف قيمة

 في بما منها، يتخلص أو تباع التي الحيوانات
 تلك إلى باإلضافة ، للذبح تباع التي تلك ذلك

 تقيد و .أصحابها قبل من المذبوحة الحيوانات
 والثروة ماشيةال من االستثنائية الخسائر
 الرئيسية األمراض تفشي عن الناجمة الحيوانية

 من غيرها أو ، والمجاعة الجفاف ، التلوث ،
 في األخرى التغييرات في الطبيعية الكوارث
 و آتصرف وليس األصول حجم حساب
 بسبب للحيوانات العارضة الخسائر أما  .استثناء
 طبيعية أسباب عن الناجمة العرضية الوفيات
 و .الثابت المال رأس استهالك من جزءا تشكل

 يقاس  للحيوان الثابت المال رأس استهالك
 .العمر في تقدم آلما قيمته في باالنخفاض

 
 متكررة بصورة وتتجدد تتكاثر التي والنباتات المحاصيل

 تنمو التي والنباتات والمحاصيل األشجار تكون 10-95
 رقابة تحت متكررة بصورة وتتجدد وتتكاثر
 الوحدات من إدارة و ومسئولية مباشرة

 في بما (األشجار على تشتمل فهي, المؤسسية
 المفتلحة) والشجيرات الكروم مزارع ذلك

 و اللحاء و الراتنج و ، والمكسرات للفواآه
 من تربى التي األشجار و .ألوراقا منتجات
 واحدة مرة مكتمال إنتاجا تعطى و الخشب اجل
 ال المطاف نهاية في تقطع عندما أو, النهاية في
 و الخضار أو الحبوب في آما ثابتة، أصول تعد
 يتم وعندما فقط واحد محصول تنتج التي

 .ثابتة أصول تعتبر ال حصادها
 

 للمزارع ياإلجمال الثابت الرأسمالي التكوين 10-96
 ستحواذاال قيمة من يتكون ، وغيرها والبساتين
 و لألشجار  التصرف قيمة منها مطروحا
 التي و النمو مكتملة غير و المكتملة الشجيرات

 أوضحنا وآما . الخاص الحساب على أنتجت
 ، تتقارب أن يمكن األخيرة قيمةال فإن سبق فيما
 تهاتكبد التي التكاليف قيمة من ، األمر لزم إذا
 ، المثال سبيل على. الفترة تلك خالل إنتاجها في
 و ، وزراعتها األرض إعداد تكاليف فإن

 ، والتقليم ، المرض أو الطقس من الحماية
 الشجرة تصل حتى ، ذلك إلى وما ، والتدريب

 و. إلنتاجا ويبدأ اإلثمار و النضج مرحلة إلى
 وغيرها والشجيرات األشجار التصرف يشمل
 و أخرى وحدات إلى نقلها تم التي أو المباعة
 انتهاء قبل قطعها تم التي األشجار تلك أيضا

 الزراعية المخرجات فكل .االفتراضي عمرها
 أن يجب حيث, الطقس ظروف رحمة تحت تقع
 الظروف في التغيرات االعتبار في تأخذ

 ال لتصرف و .االستثنائية والخسائر المناخية
 بسبب شجاراأل من االستثنائية الخسائر يشمل
 مثل الطبيعية الكوارث من غيره أو الجفاف

 التغييرات هذه وتقيد ، األعاصير أو العواصف
 .األصول حجم حساب في األخرى

 
 المنتجة غير األصول ملكية نقل تكاليف
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 المنتجة غير األصول ملكية نقل تكاليف تمثل 10-97
 تكتمل أن يمكن ال التي و المنتجة األصول
 فإنها ولذلك .آخر نتجم أصل قيمة مع قيمتها
 الثابت الرأسمالي لتكوينل مستقلة فئة في تظهر

 ضيااألر حالة في استثناء هناك و. اإلجمالي
 باالتفاق ملكية نقل تكاليف مع التعامل يتم حيث

 تم و .األراضي  على تدخل التي آالتحسينات
 10،48 الفقرتين في الملكية نقل تكاليف تعريف
 .10،52 حتى

 
 الملكية بحقوق تعتتم منتجات

 الملكية بحقوق تتمتع التي المنتجات أمثلة من 10-98
 و المعادن واستكشاف ، والتطوير البحث نتائج
 و ، البيانات وقواعد الكمبيوتر وبرامج ، التقييم
 الفنية أو واألدبية الترفيهية اإلعمال أصول

 تعزى قيمتهما معظم أن بحقيقة يتميزا فجميعهما
 النحو على وصفها يمكن و. فكري جهد إلى

 الملكية بحقوق تتمتع التي المنتجات إن, التالي
 والتحقيق التطوير، و التنمية ، البحث نتيجة هي
 أو تسويقها للمطورين يمكن التي و االبتكار أو

 استخدامها الن نظرا , اإلنتاج في استخدامها
. غيرها أو القانونية الحماية طريق عن محجوب

 يمكن استخدامها أن اطالم أصل المعرفة تظل و
 عندما أما, لمالكها االحتكار من نوع يشكل أن

 بسبب القدم بالية تصبح أو الحماية تنعدم
 آونها عن تتوقف فإنها المتالحقة، التطورات

 . أصل
 

 بحقوق تتمتع التي المنتجات بعض تستخدم 10-99
 عن المسئولة الوحدة قبل من منفردة الملكية
 التي الوحدة بجان من أو تطويرها، و تنميتها
 و المعادن استكشاف ويعتبر. المنتج إليها نقل

 المنتجات تستخدم و. ذلك على مثال التقييم
 و, الجاهزة الحاسوب برامج مثل األخرى،
 النسخة "هو األول. شكلين في  الفنية األصول
 تسيطر ما غالبا والتي. األصلية أو" الرئيسية
 بعض توجد ولكن, واحدة وحدة عليها
 ويستخدم. أدناه سنوضح آما ثناءاتاالست

 تزود بدورها هي التي النسخ لعمل األصلي
 شروط بدون النسخ بيع يجوز و. أخرى وحدات

  .ترخيص بمقتضى أنها أو
 

 أنها على شروط بدون المباعة النسخ تعامل و 10-100
 الشروط استوفت إذا الثابتة األصول أحد

 تزيد لفترة اإلنتاج في ستستخدم أنها و الالزمة،
 تتوفر قد التي النسخة أما.  واحدة سنة عن

 على تعامل أن يمكن استخدام ترخيص بموجب
 الالزمة، الشروط استوفت إذا ثابت أصل أنها
 من ألآثر اإلنتاج في تستخدم أن المنتظر فمن
 جميع يتحمل أن يفترض له والمرخص, عام

 ، جيد مؤشر وهناك. الملكية مكافآت و مخاطر
 شراء تم إذا هو ، ريالضرو من ليس ولكن

 بالتعاقد منتظمة بمدفوعات االستخدام ترخيص
 له والمرخص أن و, سنوات عدة مدى على

 تعتبر فإنها ، للنسخة االقتصادية الملكية اآتسب
 المنتظمة المدفوعات آانت إذا أما.  أصل حيازة

 االستخدام ترخيص على للحصول المدفوعة
 تعد المدفوعات فان ، األجل طويل عقد دون

 دفعة هناك آان إذا و. خدمة عن مدفوعات
 المدفوعات من أصغر سلسلة تليها أولية آبيرة
 تقيد األولى الدفعة فان ، الالحقة السنوات في
 يتم و الثابت الرأسمالي التكوين أنها على

 لخدمة آمدفوعات الالحقة الدفعات مع التعامل
 إنتاج له للمرخص يسمح الترخيص آان إذا. ما

 دعم ،و التوزيع مسؤولية وتحمل األصل
 انه على يوصف ثم من و ، النسخ هذه وصيانة
 النظر وينبغي إنتاج، إعادة أو استنساخ ترخيص

 وحدة إلى األصل آامل أو جزء بيع انه على إليه
 .إنتاج إلعادة ترخيص لعقد المالكة

 
 المالك، قبل من مجانية نسخ توزيع يتم عندما 10-101

 في تقيد ال والمستلم المالك بين التدفقات فان
 توافر من الرغم على و. القومية الحسابات نظام
 يتوقع يزال ال المالك فان  المجانية، النسخ

 الحالية القيمة فأن لذا و فوائد، على الحصول
 أما. العمومية الميزانية في تقيد الفوائد لتلك
 ناقصة تكون فإنها مجانا المعلومات توزع عندما

 المعلومات تلك توفير و إتاحة ينوى المالك أن و
 برامج و.  الحق وقت في بسعر مفصلة

 في مجانا توزيعها يتم التي الجاهزة الحاسوب
 يبرر و. األمثلة هذه احد هو بيتا اختبار مرحلة
 تعود التي الفوائد أساس  على النفقات المالك
 نسخ إتاحة يمكنه و بها الخاصة اإلنتاج على

 في أو النية حسن وتوليد ، التسويق ألغراض
 .تستحق أنها يرى التي الحاالت

 
 المنتجات لبعض بالنسبة الحال يكون ما وغالبا 10-102

 تعود الفوائد بعض أن الملكية بحقوق تتمتع التي
 إنتاج تحفز أنها حد إلى المالك عدا وحدات إلى

 قبل من األخرى الملكية بحقوق تتمتع منتجات
 باشرةالم غير اآلثار أمثلة من و. أخرى وحدات
  من جديدة لفئة التنمية في انفراجة لتحقيق
 المنافسة تطور األخرى الشرآات لجعل األدوية
 أو نجاح أن و ، النوع نفس من األدوية على
   تعلم معينة منطقة في المعادن استكشاف فشل

 منطقة في التنقيب حقوق عن األخرى الوحدات
 الطريقة بنفس معهم التعامل يتم و. مجاورة
 نظام في الخارجية العوامل من مآغيره

 للقياس أثر هناك يكن لم ما, القومية الحسابات
 يقيد فال ، آليهما أو الطرفين ألحد النقدي الكمي
 عن آتيب. القومية الحسابات نظام في شيء أي

 حقوق لمنتجات المال رأس مقاييس اشتقاق
 ، والتنمية االقتصادي التعاون منظمة (الملكية
 .اإلعداد حتت) قريبا يصدر

 
 والتطوير البحث

 الملكية بحقوق تتمتع التي المنتجات نتائج تشمل 10-103
 فالبحث, والتطوير البحث عمليات
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 على اإلنفاق قيمة من يتكون] تجريبي[والتطوير
 لزيادة منهجي أساس على بناء اإلبداعي العمل
 اإلنسانية المعرفة ذلك في بما ، المعرفة رصيد

 من الرصيد هذا تخدامواس ، والمجتمع والثقافة،
 يمتد إال هذا و. جديدة تطبيقات البتكار المعرفة
 نظام ضمن آأصول البشري المال رأس ليشمل

 البحث قيمة تحدد أن ينبغي و. القومية الحسابات
 والمتوقع االقتصادية الفوائد حيث من والتطوير

 توفير يشمل وهذا. المستقبل في تقدمها أن
 البحث ملياتع حالة في العامة الخدمات
 فان  وعموما،. الحكومة تحوزها التي والتطوير
 منافع توفر ال التي والتطوير البحث عمليات
 الثابت، األصل تشكل ال لمالكها اقتصادية
 إال, وسيط استهالك أنها على تعامل أن وينبغي

 والتطوير للبحث السوقية القيمة لوحظت إذا
 اليفالتك مجموع عند تقيم ربما و مباشر، بشكل

 للبحث الناجحة غير التكاليف ذلك في بما ،
 .6 الفصل في وضح آما ، والتطوير

 
 أنها على والتطوير البحث عمليات إدراك ينبغي 10-104

 تحقيق أجل من و, المال رأس تكوين من جزء
. القضايا من العديد معالجة من بد ال فانه ، ذلك

 والتطوير، البحث من المشتقة المقاييس وتشمل
 و . الحياة مدى خدمة و, ألسعارا ومؤشرات

 مع جنب إلى جنبا ، المحددة التوجيهات بعض
 سوف العملية، والممارسة المنهجية آتيبات
 الحلول تحقيق على للعمل مفيدة وسيلة توفر
 في الثقة من مناسب مستوى تعطي التي

 .الناتجة المقاييس
 

 آتكوين والتطوير البحث نفقات إدراج ومع 10-105
 يعد لم االختراع براءة جودو فان, المال رأس
. القومية الحسابات نظام أصول في بارزة سمة
 من بدال انه على البراءة اتفاق إلي ينظر و

 بشروط يختص الذي و القانوني االتفاق
 البراءة اتفاق و, والتطوير البحث إلى الوصول

 آزيادة االستخدام ترخيص أشكال من شكل هو
 أحد ةحياز أو الخدمات عن المدفوعات في

 .األصول
 

 والتقييم المعادن استكشاف
 قيمة من والتقييم المعادن استكشاف يتكون 10-106

 الغاز و البترول عن التنقيب على اإلنفاق
 التقدير و البترولية غير والرواسب الطبيعي
 النفقات هذه وتشمل .تلالستكشافا الالحق
 الحصول تكاليف و الترخيص قبل ما تكاليف
 واالمتالك ،اذستحواال و الترخيص على

 عن فضال ، التجريبي الحفر تكاليف و والتقدير
 ، وغيرها والنقل الجوي المسح عمليات تكاليف

 االختبارات إجراء من لتمكن تحملها يتم التي و
 ما وعادة  .التجريب و االستكشاف عمليات و
 التجاري االستكشاف بدأ بعد التقدير إعادة يتم

 في تقديراتال هذه تكلفة تقيد و لالحتياطي
 .اإلجمالي الثابت الرأسمالي تكوينال

 
 الرواسب لالآتشاف المعادن استكشاف يجري 10-107

 يمكن والتي الوقود أو المعادن من الجديدة
 االستكشاف هذا إجراء ويمكن, تجاريا استغاللها

 المؤسسات قبل من الخاص الحساب على
 و استكشاف أو التعدين مجال في العاملة

 المؤسسات تقوم قد و  ,الوقود استخراج
 إما االستكشاف أنشطة بتنفيذ المتخصصة
 تؤثر و  .رسوم مقابل أو الخاصة ألغراضها
 و التنقيب من عليها الحصول تم التي المعلومات
 عدة مدى على اإلنتاج أنشطة على االستكشاف

 التنقيب على المترتبة النفقات تعامل و . سنوات
 ، بيةالمحاس الفترة غضون في االستكشاف و

 على ال، أم الخاص حسابها على قامت سواء
 الفكرية الملكية لمنتج استحواذ نفقات أنها

 الثابت الرأسمالي التكوين ضمن وتندرج
 .للمؤسسات اإلجمالي

 
 الرأسمالي التكوين ضمن المدرجة والنفقات 10-108

 الحفر عمليات تكاليف تشمل ال اإلجمالي الثابت
 المتحملة التكاليف أيضا ولكن فقط التجريبي
 آتكاليف التجريب و االختبارات تنفيذ لتسهيل
 ال و.  غيرها أو النقل وتكاليف الجوي المسح
 الجديدة الرواسب بقيمة الناتج األصل قيمة تقاس

 الموارد بقيمة لكن و باالستكشاف المكتشفة
 .المحاسبية الفترة خالل لالستكشاف المخصصة

 ون،المتعاقد خالل من األنشطة تنفذ عندما و
 بما المتعاقدين، هؤالء يتقاضاها التي فاألسعار

 قيمة من جزءا تصبح التشغيل، فائض ذلك في
 رأس استهالك يحسب و . المتحملة النفقات
 متوسط باستخدام األصول لتلك الثابت المال
 قبل من المستخدمة لتلك والمشابهة الخدمة حياة

 .الخاصة لحساباتهم النفط أو التعدين شرآات
 
 البيانات وقواعد الجاهزة الحاسوب امجبر

 معا البيانات وقواعد الكمبيوتر برامج تجميع يتم 10-109
 أن المحسوبة البيانات لقاعدة يمكن ال ألنه

 قاعدة إدارة نظام عن مستقل بشكل تتطور
 هي والتي, البيانات قواعد إدارة نظم (البيانات
 .للحاسوب جاهزة برامج ذاتها

 
 الجاهزة الحاسوب برامج

 برامج من تتألف الجاهزة الحاسوب برمجيات  10-110
  المساعدة والمواد البرامج وصف و الحاسوب،

 يشمل و  .البرمجيات وتطبيقات نظم من  لكال
 في اإلجمالي الثابت الرأسمالي التكوين

 األولية التنمية من آال الحاسوب برمجيات
 استحواذ وآذلك البرامج من الالحقة والتمديدات

 .أصول أنها على فتصن والتي النسخ
 

 منتج تطوير الحاسوب تطوير برامج تمثل 10-111
 في استخدمت إذا آأصل تعامل و, الملكية حقوق
 قد و, سنة من ألآثر المالك خالل من اإلنتاج
 تكون قد أو الخاص لالستعمال البرامج تكون
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 نسخ بيعت إذا أما, النسخ وسائل خالل من للبيع
 المبادئ حسب تعامل فإنها ، السوق في البرامج
 تم التي البرامج .10،100 الفقرة في الواردة
 في ، المشترين بأسعار تقيم السوق من شراؤها
 حسب تقدر بالمنزل المقدمة البرامج أن حين

 تكاليف حسب أو ، التقديري األساسي سعرها
 .األساسي السعر تقدير ممكنا يكن لم إذا اإلنتاج

 
 البيانات قواعد

 التي البيانات ملفات نم البيانات قواعد تتكون 10-112
 إلى الفعال بالوصول تسمح بطريقة نظمت
 تطور أن يمكن و. البيانات واستخدام الموارد
 أو الخاص لالستخدام حصريًا البيانات قواعد
 طريق عن للبيع أو, متكاملة وحدة و آكيان للبيع

 المعلومات إلى للوصول الترخيص وسائل
 على ةالقياسي الشروط وتطبق .عليها المحتوى
 وقاعدة الخاص، االستخدام بيانات قاعدة

 للوصول ترخيص أو, شراؤها تم التي البيانات
 .األصل يشكل التي و البيانات قاعدة إلى

 
 حسب عموما يقدر أن يجب البيانات قاعدة إنشاء 10-113

 قواعد إدارة نظام تكلفة أن و .التكاليف مبلغ
 المستخدمة) البيانات قواعد إدارة نظم (البيانات

 تعامل ولكن التكاليف ضمن أدراجها ينبغي ال
 لم ما جاهزة حاسوبية برامج أصل أنها على

 تدرج و, تشغيلي إيجار عقد بموجب تستخدم
 ضمن المناسب بالشكل البيانات إعداد تكلفة
 حيازة آتكاليف ليس ولكن البيانات قاعدة تكلفة
 تشتمل أخرى تكاليف هناك و. البيانات إنتاج أو

 أساس على يقدر الذي وظفينالم وقت على
 قاعدة تطوير في المستغرق الوقت مقدار

 األصول مال رأس لخدمات تقدير و البيانات،
 وتكاليف, البيانات قاعدة تطوير في المستخدمة

 .وسيط آاستهالك المستخدمة البنود
 

 حسب السوق في البيانات قواعد تقدير ينبغي 10-114
 محتوى قيمة تشمل والتي ، بيعها سعر
 البرمجيات عنصر قيمة آان فإذا, وماتالمعل
 آبيع تقيد أن ينبغي فإنه ، حدة على متاحة

 .البرمجيات
 

 األصلية والفنية واألدبية الترفيه اإلعمال
 األصلية والفنية واألدبية الترفيه اإلعمال تتكون 10-115

 والتسجيالت ، األصلية األفالم أصول من
 النماذج، و واألشرطة، والمخطوطات، الصوتية

 البرامج و واإلذاعية المسرحية لعروضا و
 األحداث و الموسيقية والحفالت التلفزيونية
 ما غالبا و ..المجسدة أو المسجلة, الخ, الرياضية

 الحساب على األعمال هذه مثل تطوير يتم
 أنواع باستخدام بيعها يتم ثم, الخاص

 التعرف يتم التي القياسية الشروط و .التراخيص
 األصلية النسخة و مستنسخةال النسخ على منها
 األصلية النسخة آانت إذا .ثابتة أصول تعد

 آإنتاج يعد ال  إنتاجها فان, آنفائس الممتلكة

 قد لكنها و, الخاص الحساب على ثابت أصل
  .االنجاز قيد عمل أنها على تصنف

 
 حسب السوق في األصلية النسخة قيمة وتقدر 10-116

 ةالمقدم البرامج أن حين في المشتري، سعر
 ، التقديري األساسي سعرها حسب تقدر بالمنزل

 تقدير ممكنا يكن لم إذا اإلنتاج تكاليف حسب أو
 .األساسي السعر

 
 
 

 األخرى الملكية بحقوق تتمتع التي المنتجات
 أي األخرى الملكية حقوق منتجات تشمل 10-117

 تناولها يتم لم والتي ثابتة أصول تشكل منتجات
 .أعاله المحددة البنود من أي في

 
 المخزونات في التغييرات -2

 في القيود بقيمة المخزونات في التغيرات تقاس 10-118
 وقيمة السحوبات قيمة منه مخصوما المخزونات

 في بها المحتفظ السلع في جارية خسائر أية
 بعض و. المحاسبية الفترة خالل المخزونات

 إلى تعزى التصرفات و اتستحواذاال هذه
 يمثال اآلخرين ولكن ، المبيعات أو المشتريات
 .للمشروع الداخلية المعامالت

 
 تنجز التي المهام من اثنين بين التمييز المفيد من 10-119

 منتجا باعتبارها وظيفتها : المؤسسة قبل من
. لألصول آمالك وظيفتها والخدمات للسلع
 مكتسبة تعد المخزونات في السلعة تدخل فعندما
 قبل من آأصل

 الشراء يقطر عن إما المالك بصفتها المؤسسة
 الداخلية المعامالت طريق عن أو) المقايضة أو(
 الجيدة المخزونات تمثل و. آمنتج نفسها مع

 المالك قبل من األصل من التخلص و التصرف
 طريق عن آخر، استخدام أو البيع طريق عن إما

 الخسائر نتيجة ربما أو للمنتج الداخلي النقل
 أو لفالت أو ،العرضي المتكرر الهدر (المتكررة
 ).سرقة

 
 المخزونات رصيد و التخزين

 هناك تظل المخزونات تدخل التي السلع اغلب 10-120
 الحال هو آما الحالة نفس في سحبها يتم أن إلى
 ثمن زيادة , يحدث ما نادرا. دخلت حين

 وهذه ، المخزونات في هي بينما البضاعة
 و آمكاسب ولكن اإلنتاج إلى تعود ال الزيادات
 يحدث حيث, السلع بعض كوهنا. ملكية إرباح
 طبيعة في تغييرات التخزين في الوقت مرور

 زيادة فان الحاالت، هذه مثل في و, البضائع
 إنتاج أنها على تعامل التخزين بسبب القيمة
 ربما انه من الرغم على ، ملكية آمكاسب وليس
 .آذلك) خسائر أو (مكاسب تحدث

 
 إنتاجي آنشاط يجري  التخزين أن على والدليل 10-121

 بالنسبة متوقع المخزنة البضاعة سعر أن هو
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 أيضا متوقع و ، لألسعار العام المستوى إلى
 زمنية فترة مدى على معين بمقدار زيادته
 من يكون قد ، المثال سبيل فعلى. سلفا محددة
 التجربة على بناء الشتوي، القمح أن المتوقع
. الحصاد عند سعره ضعف سيجلب  السابقة،
 سنوات عدة منذ إنتاجه تم الذي ذفالنبي ، وبالمثل
 خالل من الحالي العام المنتج من قيمة أآثر
 .التنبؤ عامل

 
 وليس مؤسسية، وحدة أي التخزين نشاط تباشر 10-122

 وحدات لعدة يمكن و, فقط للمنتج األصلي المنتج
 تغيرت إذا, التخزين تباشر أن أخرى متعاقبة
 .التخزين خالل السلع ملكية

 
 قيد سلع أنها على مخازنال في البضائع تصنف 10-123

 تعامل و. اإلنتاج جاهزة غير بضائع أو االنجاز
 والتي المحاسبية الفترة خالل القيمة في الزيادة
 على الوقت تلك في المتوقع للمستوى وصلت
 المستوى هذا عن فرق أي و للتخزين؛ إنتاج أنها

 طريقة. ممتلكه خسارة أو مكسب انه على يعامل
 الفصل مرفق في وصفت تخزين التخزين تقييم

 األسعار في الزيادة من المتوقع والمستوى. 6
 عام من ألآثر تخزينها يجري والتي للبنود

 تقييم للمبادئ وفقا تحسب ، ذلك رغم واحد،
 .أدناه الموضحة و, االنجاز و التنفيذ قيد اإلعمال

 
 التثمين 

 الخدمات أو للسلع منتجا بصفتها والمؤسسة 10-124
 من شرائها طريق عن إما المتوسط لالستهالك

 طريق عن أو الفوري لالستخدام السوق
 أجل من و. المخزونات من الداخلية التحويالت

 المستخدمة والخدمات السلع جميع أن ضمان
 باألسعار تقديرها تم قد المتوسط لالستهالك
 من المنقولة السلع قيمة فان الجارية،

 في الجارية المشترين بأسعار تقدر المخزونات
 .المخزونات من السحب قتو

 
 من المنتج نتائج و مخرج و إيراد فإن ، وبالمثل 10-125

 و فيه التصرف أو بيعه يمكن المنتج خالل
 أنها على للمخزونات ينقل أو منه التخلص
 قيد إعمال أو اإلنتاج جاهزة و مكتملة منتجات
 نتائج و مخرج أن ضمان أجل من و. االنجاز
 نفس في بيعت نهاأ لو آما تقديره تم قد  المنتج
 االنجاز قيد لألعمال اإلضافات بينما, الوقت
 إضافتها وقت في تمتلكها التي القيمة تؤخذ

 .للمخزونات
 التقديرات و المخزونات في التغيرات -- المال رأس حساب:  3-10 الجدول
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 إجمالي تكوين رأس المال 308 8 38 55 5 414 414
 صافي تكوين رأس المال  151 4- 11 32 2 192 192
 إجمالي تكوين رأس المال الثابت 280 8 35 48 5 376 376

-222 

 

 استهالك رأس المال الثابت  157- 4- 27- 23- 3- 22-
إجمالي تكوين رأس المال الثابت على  

 أساس نوع األصل 

  المخزوناتالتغيرات في  26 0 0 2 0 28  28
 الموارد واللوازم

 األعمال قيد االنجاز
األصول األعمال قيد االنجاز والخاصة ب

 البيولوجية المفتلحة
 السلع المكتملة

 مخزونات السلع العسكرية 

 

 سلع معدة إلعادة البيع
 للسلع الثمينة ستحواذقيمة اال 2 0 3 5 0 10 10

 مخصوما منه قيمة سعر التصرف

0 

 

 للسلع الثمينة ستحواذقيمة اال 7- 0 2 4 1 0
سعر التصرف مخصوما منه قيمة 

 لألصول الغير مالية
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  تحويالت رأسمالية مستلمة
 تحويالت رأسمالية مدفوعة 

 صافي االقتراض+ صافي اإلقراض  56- 1- 103- 174 4- 10 10- 0 0
 
 

  االنجاز قيد األعمال تقييم
 لمدة االنجاز قيد األعمال من الكثير تستمر و  10-126

 عملية هو اإلنتاج ألن فقط وتحدث ، قصيرة
 في جاهزة تعد لم السلع بعض أن و مستمرة
 جاهزة ستكون ولكن, المحاسبية الفترة نهاية
 إنتاج فترة من الناتج و. التالية نهاية قبل اإلنتاج
 والتكاليف األسعار أن بافتراض و أقل، أو سنة
 قيمة فان ، اإلنتاج فترة خالل مستقرة تزال ال

 غير للمنتجات االنجاز قيد لألعمال اإلضافات
 أن يمكن معينة محاسبية فترة في الزراعية
 إجمالي نسبة حساب طريق عن تقريبيا تحسب
 الفترة تلك في تحملتها التي اإلنتاج تكاليف
 التي األساسية األسعار إلى النسبة تلك وتطبيق
 ناتج قيمة فإن ، وهكذا . النهائي المنتج يحققها
 مدى على توزع والجاهز المكتمل المنتج
 يتناسب بما إنتاجها تم والتي, المحاسبية الفترات

 إذا  و. فترة آل في تحملتها التي التكاليف مع
 من والتكاليف األسعار مستويات متوسط تغير
 مبدئيا يقسم أن يجب الناتج فان ، ألخرى فترة

 و انتهاء وقت في والتكاليف األسعار باستخدام
 قيد األعمال قيم تحسب ثم من و ، اإلنتاج اآتمال
 حساب إعادة وينبغي سابقة لفترات االنجاز
 من المستويات تكلفة متوسط في التغير نسبة
 .ألخرى فترة

 
 األسلوب هذا فان الزراعية، للمنتجات بالنسبة 10-127

 متعددة فترات مدى على اإلنتاج تخصيص من
 من متناسبة الغير فالحصة . مرضيا يكون ال قد

 تكون المحاصيل زرع في المتكبدة فالتكالي
 .الحصاد حتى تكاليف أية تحملت إذا قليلة

 يمكن للمحصول المادي النمو إنتاج في التناسب
 الحاالت في ولكن إمكانية انه على إليه النظر
 األضرار من جدي خطر هناك فيها يكون التي

 يعطي قد فانه المحصول، حصاد قبل المناخية
  .المحتمل الناتج نع مفرطة تفاؤل مؤشرات

 خالل العملية التوزيعات استخدام من فالبد
 تسمح آي السابقة، الخبرة إلى استنادا األرباع

 الفترة في يحسب أن محصول لكل منتج لكل
 .حصاده فيها يتم التي

 
 و المباني بناء مثل هامة، أنشطة هناك 10-128

 تستغرق حيث ، المعقدة واآلليات اإلنشاءات
 ، الحاالت هذه فيو . سنوات عدة اإلنتاج عملية
 يتطلب  جزئيا التصنيع المكتمل المنتج تقييم فان

 المشروعات هذه مثل أن حيث خاصة عناية
 .بطبيعتها للغاية مكلفة الضخمة

 

 مدى على سنويا العمل خمس وضع إذا وحتى 10-129
 أن يعني ال فهذا ، سنوات خمس فترة
 ينبغي) صفر التضخم افتراض (القيمة خمس
 السنة في اإلنتاج قيد فالعمل .عام آل تقييدها
 سنوات أربع لمدة استخدامه يمكن ال األولى
 لهذا للسماح قيمته من الخصم يجب ولذا, أخرى

 قيد العمل قيمة فان ، الثانية السنة في و  .تأخيرال
 بنسبة تزداد سوف األولى السنة في اإلنتاج
 إلى هذا يضاف أن وينبغي, واحد خصم عامل
 السنة في وضعت التي اإلنتاج يدق العمل قيمة
 من بمزيد القضية هذه وستناقش. هكذا و الثانية

 .20 الفصل في التفاصيل
 

  المخزونات في المعامالت
 المتصلة المال رأس حساب في المعامالت 10-130

 مستوى في التغيير تظهر  المخزوناتب
 مخزونات

 ناقص اإلضافات تشمل والتغييرات  .نوع لكل
 من انتظاما األقل ئروالخسا االنسحابات
 1 الجدول امتداد يبين 3 الجدول .المخزونات

 يتمس و ..المخزونات في التغييرات إلدماج
 الفئات آل تعريف و وصف
 . أدناه

 
 واللوازم المواد

 و المنتجات جميع من واللوازم المواد تتكون 10-131
 بهدف مخزونه في ما مشروع يقتنيها التي السلع

  .اإلنتاج عملية يف وسيطة مدخالتآ استعمالها
 أو المادي للتدهور نتيجة بعضهم يفقد ربما و

 تقيد و, النهب أو التلف أو المتكرر العرضي
 اللوازم و المواد في الخسائر هذه مثل تقيمو

 فعال تسحب التي واللوازم الموادآ الطريقة بنفس
 .اإلنتاج في الستخدامها

 
 أنواع من متنوعة مجموعة الشرآات تحمل قد 10-132

 ، واللوازم المواد عنوان تحت السلع من ةمختلف
 الخام والمواد الوقود شيوعا أنواعها وأآثر

 نصف والسلع الزراعية المواد ، الصناعية
 ومواد ، الجمعية شؤون ومكونات ، المصنعة
 ومكتب ، الغذائية والمواد والتغليف التعبئة
 ذلك في بما ، المشاريع فكل.  الخ ، اللوازم
 الوحدات تملكها التي و نالمنتجي غير سوق

 المخزونات بعض تحمل أن يمكن ، الحكومية
 اللوازم مخزونات إال ، واللوازم المواد من

 .المكتبية
 

 أو الفنية األعمال تشمل ال واللوازم المواد 10-133
 أو النفيسة و الثمينة المعادن من األرصدة
 ذلك ومع آنفائس الشرآات تقتنيها التي األحجار

 الذهب تستخدم لمنتجينا بعض هناك فان ،
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 الوسيطة المدخالت في ، وغيرها والماس
 المثال سبيل على ، أخرى خدمات أو سلع نتاجإل
 و  .األسنان أطباء أو المجوهرات مصنعي ،

 ، ذلك إلى وما ، الماس و ، الذهب أرصدة تقيد
 المواد بند تحت اإلنتاج في لالستخدام المعدة

 .واللوازم
 

 اإلنجاز قيد  األعمال
 تنتجه التي الناتج من اإلنجاز قيد األعمال تتكون 10-134

 فيه بما اآلن حتى معالجتها يتم لم التي المشاريع
 لوحدات بتوفيرها تسمح حالة في لتكون الكفاية

 اإلنجاز قيد األعمال وتحدث  أخرى مؤسسات و
 خاصة أهمية ذات ولكنها ، الصناعات جميع في
 اجإلنت الوقت بعض إلى تحتاج التي تلك في

 سبيل على ، التصنيع المكتمل الناتج من وحدة
 التي الصناعات في أو ، الزراعة في ، المثال
 السفن مثل المعقدة الثابتة األصول تنتج

 لذلك و  .األفالم أو والبرمجيات ، والمساآن
 من واسعة مجموعة االنجاز قيد األعمال تأخذ

 المحاصيل زراعة بين تتراوح األشكال مختلف
 برامج أو لألفالم جزئيا المكتمل تاجاإلن حتى

 قيد األعمال أن  الرغم وعلى . الكمبيوتر
 الحالة إلى يصل لم الذي و ناتج يعد  اإلنجاز
 فان ذلك ومع ، لآلخرين بتوفيره تسمح التي

 سبيل فعلى  .األمر لزم إذا ، تتحول ملكيتها
 استثنائية ظروف ظل في بيعها يتم قد ، المثال
 .سسةالمؤ تصفية مثل

 
 لم إنتاج ألي اإلنجاز قيد األعمال تقيد أن يجب 10-135

 هذه و .المحاسبية الفترة نهاية في تصنيعه يكتمل
 وقتا يستغرق الذي للناتج خاصة مشكلة هي

 .اإلنشاء و البناء مثل تصنيعه، لالآتمال طويال
 زادت آلما المحاسبية، الفترة قصرت آلما و

 وجه علىو . التنفيذ و اإلنجاز قيد األعمال أهمية
 أهمية أآثر تكون أن المرجح فمن ، الخصوص

 في عنها سنوية الربع للحسابات بالنسبة
 من العديد إنتاج اآتمل إذا إال السنوية، الحسابات
 ليس ولكن عام غضون في الزراعية المحاصيل
. أشهر ثالثة غضون في بالضرورة

 األعمال تقييد و لتسجيل الوحيدة واالستثناءات
 والتي جزئيا المكتملة المشاريع هي جازاالن قيد

 اإلنتاج ألن إما ملكية، النهائي مالكها يعتبرها
 عقد من يتضح آما أو الخاص للحساب يستخدم
 .الشراء أو البيع

 
 على تقع التي التخفيضات من العديد وهناك 10-136

. اآتمالها بعد وذلك التنفيذ/اإلنجاز قيد األعمال
 األعمال هذه اعتبار يتم فإنه الحالة هذه وفي
 هذه وتؤثر. لالستخدام جاهزة أي ومكتملة تامة

 حسابات  حجم تغيرات في الجديدة التسمية
 .األصل

 
 يتم فإنه والتكاليف األسعار في زيادة حدثت وإذا 10-137

 فيها البدء تم والتي التنفيذ قيد األعمال تقييم

 التي الفترة على بناء وتكاليف بأسعار مسبقا
 . األعمال ههذ إنتاج فيها اآتملت

 
 األعمال في الخسائر وتفادي تقليل يتم أن ويجب 10-138

 العرضي التلف عن الناجمة التنفيذ قيد
 التي الحوادث وجميع والسرقة والحوادث
 . اإلنتاج فترة أثناء المنتج إليها يتعّرض

 
 التنفيذ قيد أعمال إلى التنفيذ قيد األعمال وتنقسم 10-139

 دقي أخرى وأعمال المزروعة باألصول خاصة
 .أدناه توضيحه سيتم آما التنفيذ

 
 :المفتلحة األصول في االنجاز قيد األعمال

 األصول في االنجاز قيد األعمال وتتكون 10-140
 لتكون بعد نموها اآتمال يتم لم سلع من المفتلحة
 المؤسسية الوحدات قبل من لالستخدام جاهزة
 نميز أن الضروري من فإنه السياق هذا وفي
 التي والماشية والدواجن رواألشجا النباتات بين
 مرة إال منها االستفادة أو استخدامها يجوز ال

 التي والدواجن المواشي عن أما. فقط واحدة
 سنة من ألآثر متكرر بشكل  استخدامها يجوز
 والمكسرات الفاآهة إنتاج/مخرجات مثل

 مصادر وبعض والصوف والحليب والمطاط
 جيلتس يتم أن ويجب. والترفيه والنقل الطاقة
 التي الموارد لحساب  التنفيذ قيد األعمال
 الموارد استخدام وعند. واحدة لمرة فقط تستخدم
 على زراعتها والمقرر مرة من أآثر اإلنتاجية
 عليه المتفق العقد بموجب أو الخاص الحساب

 يجب فإنه األخرى المؤسسية الوحدات مع
 ضمن النمو ومراحل التطورات آافة حساب
 قائمة من وتستبعد الثابت لالما رأس تكوين

 المشاتل في بالمثل الحال يكون وقد. المخزونات
 . والماشية الخيول ومربى

 
 األخرى الثابتة األصول في االنجاز قيد األعمال

 األصول عدا (سلع من وتتكون 10-141
 مجمعة أو مصنعة أو معالجة وخدمات)المفتلحة

 وال تباع ال العادة في ولكنها المنتج جانب من
 من مزيد دون أخريات إلى توّرد أو تشحن

 . المناسبة التجهيزات
 

 :  التصنيع جاهزة/ مكتملة سلع
 فهي التصنيع مكتملة /جاهز السلع عن أمّا 10-142

 والتي سلع صورة في منتجة بضائع من تتكون
 قبل إنتاجها عملية من االنتهاء منتجيها ينوي ال
 حق لها التي المؤسسية للوحدة إرسالها يتم أن

 مكتملة السلع هذه وتعد. واالنتفاع داماالستخ
 عملية من االنتهاء يتم عندما فقط التصنيع
 يمكن فأنه ذلك من الرغم وعلى. إنتاجها

 عملية في آوسيط الحق وقت في استخدامها
 الفحم مخزون فإن ذلك وعلى. أخرى إنتاج

 المنتجات من يعتبر التعدين عملية من والناتج
 من الرغم على التصنيع مكتملة والسلع

 يعد فهو ولهذا الطاقة محطات في استخدامه
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 يعد آما. الالزمة واإلمدادات الموارد ومن
  التنفيذ المكتملة السلع من البطاريات مخزون
 التي الكبيرة الطاقة ومصادر البطاريات ماعدا
 والمرآبات والسيارات الطائرات لتسيير تستخدم
 . واإلمدادات الموارد من تعد فهي

 
 من يستخدم قد التصنيع مكتملة السلع خزونم إّن 10-143

 عن المسئولة المؤسسات أو الشرآات قبل
 بأسعارها السلع هذه مخزون تقدير ويتم. إنتاجهم
 وتتراجع. اإلنتاج عملية أثناء والمتكبدة األساسية
 يمر التي للخسائر نتيجة المخزونات تلك أسعار
 عملية أثناء وسرقة وتلف إهدار من المنتج بها
 . نتاجاإل
 :العسكرية السلع مخزونات

 السلع من العسكرية المخزونات هذه وتتكون 10-144
 الذخيرة مثل مرتين استخدامها يجوز ال التي

 عالقة ماله وآل والقنابل والصواريخ والقذائف
 عن قبل من ذآرنا وآما. األسلحة بمنظومات
 التي السلع فإن الثابت المال ورأس األسلحة
  عدا ما المخزونات من تعد واحدة مرة تستخدم

 رأس معاملة تعامل فهي الكبيرة الصواريخ
 التدمير على الفائقة قوتها بسبب وذلك المال
 .المعتدين وردع

 
 :البيع إلعادة معدة/ مجهزة سلع
 مثل والمؤسسات الشرآات من العديد وتحصل 10-145

 البضائع هذه مثل على والجملة التجزئة تجار
 وال. ستهلكينللم أخرى مرة بيعها إلعادة وذلك
 اإلنتاج عملية إآمال البضائع هذه منتجي ينوي
 أخرى مرة للبيع بعرضها يقومون فقط وإنما

. المستهلك انتباه لجذب دعاية وسائل باستخدام
 لها البيع إلعادة المعدة البضائع هذه فإن ولذلك
 والغسيل والفرز والنقل التخزين على القابلية
 .مالكيها قبل من والتعبئة

 
 والمقّيدة إنتاجها العائد السلع هذه ّيموتق 10-146

 تشمل بحيث الفعلية شرائها بأسعار آمخزونات
 اإلنتاج لشرآات المدفوعة النقل تكاليف آافة

 للحساب النقل تكاليف على تشتمل ال ولكنها
 الحصول تم التي السلع تقدير ويتم. الخاص
 التي باألسعار المقايضة طريق عن عليها
 أو ستحواذاال عملية ناءأث المشترون تحددها
 أو ضرائب يوجد ال وألنه ذلك ومع الشراء
 نظام في والشراء البيع أسعار بين فروق

 المشترون قررها التي األسعار فإّن المقايضة
 . هي آما تبقى

 
 من والمسحوبة بيعها المعاد السلع وتقّدر 10-147

 المشترون وضعها التي باألسعار المخزونات
 عن مختلفة بأسعار ذاكآن استبدالها يمكن والتي
 قيمة وتقّدر. الشراء عملية بها تمت التي

 حالة في إمّا المخّزنة السلع على التخفيضات
 حالة في أو) والتربح الخسارة (بغرض البيع

 فترة أثناء والسرقة والتدمير للتلف آنتيجة البيع
 .التخزين أو اإلنتاج

 
 عليها تحصل التي السلع فان العادة جرت وآما 10-148

 من آنوع توزيعها على وتعمل ومةالحك
 السلع ضمن تدخل العينّية االجتماعية التحويالت

 . البيع إلعادة المعّدة
 
 :فيها التصرف قيمة منه مطروحا النفائس استحواذ - ج
 :األصل حد
 واألحجار المعادن تتضمن فهي النفائس عن أما 10-149

 ليس فإنه ذلك من الرغم وعلى ... الخ والتحف
 بنفس النفائس هذه آل حظىت أّن الشرط من

. للمالك العمومية الميزانية في والغلو التقدير
 االهتمام هو السابق العنوان من الغرض بينما
 من آثير في اقتناؤها يعتبر حيث السلع بتلك

 من آثير وفي. لالستثمار بديلة أشكال األحيان
 بدال الذهب شراء المستثمرين يختار  األحيان

 شراء عن أما. ليةالما األصول شراء من
 الوقت في القديمة األصلية واللوحات الرسومات

 األصول أسعار في تقلبات فيه يحدث الذي
 يلجأ وقد. التقاعد بصناديق يسمى ما فهذا المالية

 بأنه علما األشياء هذه مثل لشراء األشخاص
 .قيمتها وزيادة أسعارها ارتفاع عند بيعها يمكن

 
 : التثمين

 حساب فيها بما الملكية نقل تكاليف تحمل ويتم 10-150
 وتتغير استبدال  حالة في والمزادات المثمنين

 فهي مالية الغير األصول عن أمّا. األصول قيم
 اإلجمالي المال رأس آتكوين آإجمالي تعامل
 .العمومية الميزانية في مسجلة قيم من فيه بما

 
 النفائس تخص معامالت

 رواألحجا المعادن بعض النفائس هذه وتتضمن 10-151
 هذه وتعتبر. ذلك إلى وما التحف و الكريمة
 في المستمرة الزيادة عن ينم آمؤشر القائمة
 وفي. انحدارا عن مؤشرا آونها من أآثر القيمة
 آافة وتقييم  تحديد يمكن التصنيف هذا سياق
  .الثمينة السلع أنواع

 
 :النفيسة والمعادن األحجار

 رواألحجا الثمينة المعادن مع التعامل يتم و 10-152
 للبيع تعرض ال آانت إذا فقط القيمة عالية آسلع
 عمليات في آمدخالت تعد وال الشرآات قبل من

 الذهب معاملة وتعامل بقيمتها تحتفظ وال اإلنتاج
 يتم ال المالية األصول من تعد ال أنها آما

 المعادن حسابات شكل تأخذ بل بها االحتفاظ
 .موزعة غير/ المخصصة غير

 
 األخرى لفنيةا واألعمال التحف

 من وغيرها والمنحوتات اللوحات وتتضمن 10-153
 آونها على معها التعامل يتم حيث الفنية األعمال

 قبل من للبيع تعرض فال القيمة عالية ثمينة سلع
 فإّن ذلك وعلى والشرآات المؤسسات



 نظام الحسابات القومية
 

334 

 نفس تحت تندرج أيضا المتحف معروضات
 .التصنيف

 
 :القيمة عالية أخرى سلع
 القيمة عالية والموارد لسلعا من العديد وهناك 10-154

 ومنها التصنيف هذا عن ببعيدة ليست والتي
 العالمة ذات والكتب المعدنية والعمالت الطوابع
 من مصنوعة أخرى وأشياء المسجلة التجارية
 عالية والمعادن الكريمة واألحجار الجواهر
 .القيمة

 
 الثابت المال رأس استهالك -د

 رأس هالكاست مفهوم إلى اإلشارة سبق وقد 10-155
 الفرق متضمنا السادس الفصل في الثابت المال
 ثم  المضافة القيمة صافي و إجمالي  بين

 والتي الالحقة الموازنة بنود آافة لشرح االنتقال
. الثابت المال رأس استهالك إجمالي ترصد
 الدخول يتيح قيد بمثابة المال رأس حساب ويعد
 غير نحو على يظهر والذي اإلنتاج حساب في

 جانب نفس على يظهر أنه من الرغم على معتاد
 .سالبة بقيمة ولكن اإلنتاج حساب

 
 سلبيا تغيرا الثابت المال رأس استهالك ويشكل 10-156

 اإلنتاج في المستخدمة الثابتة األصول قيمة في
 مجموعة إلى بالرجوع يقاس أن يجب والذي

 فئة ألسعار آمتوسط تعد والتي المعطاة األسعار
 مدى على ثابتة نوعية ذات األصول من واحدة
 الثابت المال رأس استهالك يعّرف وربما. الفترة
 الفترة ونهاية بداية ،بين االنخفاض إنه على

 تملها التي الثابتة األصول قيمة في المحاسبية،
 والمادية الفيزيائية للتدهورات آنتيجة المؤسسة
 استهالك خصم يتم وربما. المعتاد التقدم لمعدل
 المال رأس تكوين إجمالي من الثابت المال رأس

 المال رأس تكوين صافي قيمة على للحصول
 االدخار صافي قيمة موازنة بند لتناسب الثابت
 .الدخل حساب استخدام من الناجمة

 
 آل على الثابت المال رأس استهالك وينطبق 10-157

 األصل فيها يدخل سنة آل عن الثابتة األصول
 تعامل لملكيةا نقل تكاليف ألن ذلك اإلنتاج في

 والتي الجانبية التكاليف فيها بما ثابتة آأصول
 فجميع. الثابت المال رأس الستهالك تخضع
 لها يكون أن يفترض األخرى والهياآل المباني
 التعامل تم ولو حتى األجل محدودة عمر فترة
. بقائها فترة من ويطيل عليها يحافظ بشكل معها

 لبك الثابت المال رأس استهالك ويحسب
 الحديدية السكك ذلك في بما الثابتة األصول
 واإلنفاق والكباري والجسور والطرق

 األنابيب وخطوط والموانئ والمطارات
 بحثيا األصل عمر فترة تحدد وال. والسدود
 العديد وجود ذلك على والدليل الفيزيائية بالمتانة

 في استخدامها توقف التي الصلبة المعدات من
 فإّن ذلك ومع. بالية أصبحت ألنها المطاف نهاية
 العامة آالطرق الهياآل لبعض العمر فترة

 قرابة تمتد قد ذلك إلى وما والسدود والجسور
 .أآثر أو قرن

 
 الملكية نقل تكاليف -1

 إجمالي أنها على الملكية نقل تكاليف تعامل 10-158
 األصول قيمة وتشمل الثابت المال رأس

) المباعة (التصرف حق تحت والتي المشتراة
 قيمة وفي ، المال رأس حساب في تسجل آما

 أن ورغم. العمومية الميزانية ضمن األصل
 قيمة على يحسب الثابت المال رأس استهالك
 خالل الملكية نقل تكاليف باستثناء الثابت األصل
 رأس فاستهالك.  بقائها استمرار/ وجودها فترة
 تكاليف قيمة باالعتبار األخذ ،مع الثابت المال
 يتوقع التي الفترة خالل حسابه يمكن لملكيةا نقل
 دفع يتم الطريقة وبهذه األصل حيازة المالك فيها
 األصل قيمة فيها بما الملكية لنقل تكاليف آافة
 الذي المبلغ فان وبالتالي. جديد لمالك يباع عندما
 الذي المبلغ يعادل القديم المالك عليه يحصل
 لنقل اليفتك أي باستثناء الجديد المالك يدفعه
 . الملكية

 
 طبيعيا المتوفرة األصول األخرى حالة في 10-159

 الملكية نقل تكاليف توضيح فيتم آاألراضي
 الثابت المال رأس إجمالي في آمعامالت
 عن منفصل بشكل المال رأس بحساب الخاص
. طبيعيا المتوفرة األصول وشراء بيع حرآة
 الميزانية في طبيعيا المتوفرة األصول وقيمة
. الملكية نقل تكاليف قيمة على تشتمل ميةالعمو
 بالفترة مرهونة الملكية نقل تكاليف تزال وال

 المالك فيها يمتلك سوف والتي المتوقعة الزمنية
 الثابت المال لرأس آاستهالك تعد وهي لألصل

 . اإلنتاج بحساب الصلة ذو
 

 نقل تكلفة فإن األراضي معامالت حالة وفي 10-160
 التحسينات كاليفت من آجزء تعامل الملكية
 تعامل  بدورها والتي األراضي على الداخلة
 الداخلة التحسينات فقيمة. داخليا إنتاجه تم آأصل
 الملكية نقل قيمة تحدد التي هي األراضي على
 الملكية نقل تكاليف ولكن طويلة فترات خالل
 المالك حصول فيها المتوقع الفترة خالل تدون
 .األرض على

 
 :   ةالنهائي التكاليف

 والمتراآمة الثابت المال رأس استهالك قيمة إّن 10-161
 مراعاة مع ، األصل عمر فترة مدى على

 قيمة بين ما توازن أن يجب األسعار، في التغيير
 ذات األصول حالة في أّما. والشراء البيع

 في التصرف/ البيع عملية أثناء الفعلية التكاليف
 المال رأس استهالك أن يعني فهذا األصل

 النهائية التكاليف يغطي أن يجب ابتالث
 النهائية التكاليف تلك تدون أن ويجب. المتوقعة
 عدد عن النظر بغض األصل تواجد فترة خالل

 إتمام قبل مباشرة الفترة هذه خالل المالكين
 من أقل (سالبة األصل قيمة وتكون. البيع عملية
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 المتكبدة النهائية التكاليف تعامل عندما) 0
 .الثابت المال رأس وينتك آإجمالي

 
 وفي بدقة النهائية بالتكاليف التنبؤ الصعب ومن 10-162

 الثابت المال رأس استهالك فإن الحالة هذه
 وعليها النهائية التكاليف آافة يغطي ال المتراآم

 تعامل مازالت والتي التكاليف إجمالي فإن
 رأس استهالك تغطى ال المال رأس آإجمالي
 وتدون األصل عمر رةفت مدار على الثابت المال

 . المال لرأس ثابت آاستهالك المتكبدة التكاليف
 آال تكاليف حول المناقشات من العديد وهناك 10-163

 تم حيث النهائية والتكاليف و الملكية نقل من
 . العشرين الفصل في مناقشتها

 
 منه مطروحا المنتجة وغير المالية غير األصول استحواذ

 :األصل هذا في التصرف قيمة
 غير األصول من متميزة أنواع ثالثة اكهن 10-164

 القومية الحسابات نظام في  منتجة والغير المالية
)SNA( عقود ، طبيعيا المتوفرة األصول وهم 

 الموجودة األصول و والتراخيص، اإليجار
 من الثالثة األنواع وهذه. التسويق بغرض
 عن بعيدا صفات عده في تشترك األصول
 وهناك. مالية يروغ منتجة غير أصوال آونهم
 . حدا على هم من آل لدراسة مخصص جزء

 
 في دراسته تم ما ليفسر الرابع الجدول ويأتي 10-165

 األصول تفاصيل آافة موضحا األول الجدول
 وآال السواء على منتجة والغير مالية الغير

 فقرة في تفصيليا شرحا مشروحا النوعين
 .خاصة

 
 الطبيعية األصول -1
 :األصل حد
 أصوال بمثابة تعد الطبيعية صولاأل آل وليست 10-166

 تلك تحديد المهم من فإّنه ولذلك اقتصادية
 األصل حد ضمن تقع والتي الطبيعية األصول
 األخرى عن )SNA( القومية الحسابات لنظام
 . األصل بحد عالقة لها ليس التي

 
 و الحسابات أّن مراعاة يجب األمر بادئ وفي 10-167

  القومية الحسابات لنظام العمومية الميزانيات
 فقط ويمكن مؤسسية وحدات داخل تجميعها يتم
 لهذه تنتمي التي األصول قيم إلى تشير أن

 والتي الدائمة الطبيعية األصول وهذه. الوحدة
 هي الملكية بحقوق التمتع يؤسس عليها بناء

 أصول لتكون تؤهل أن يمكن التي الوحيدة
 وليس. العمومية الميزانية في مسجلة اقتصادية

 يتم أن يمكن بل األفراد يمتلكهم أن رورةبالض
 أو الوحدات من مجموعة قبل من امتالآهم
 هناك أن آما. المجتمع نفع لصالح الحكومة
 يكون ال قد التي الدائمة الطبيعية األصول بعض
 آالهواء األفراد قبل من امتالآها المجدي من

 ذلك إلى وإضافة. ذلك إلى وما والمحيطات
 البعد آل بعيدة أخرى عيةالطبي األصول يوجد

 تنتمي ال ألنها ذلك اقتصادية أصوال آونها عن
 الغابات مثل مؤسسيّة وحدة أي إلى إطالقا

 طال مهما والتي مفتلحة والغير المتصحرة
 االستخدام عن وبعيدة مهجورة فستظل بقائها
 تلك قبل من رقابة ألي تخضع ال ألنها ذلك

 .المؤسسية الوحدات أو المؤسسات
 

 األصول العام التعريف على وتأآيدا: نياثا 10-168
 هذه تمتلك أّال فيجب والطبيعية االقتصادية
 تظل أن يجب ولكن طبيعيا المتوفرة األصول

 للمجتمع والفائدة النفع تجلب حتى مالك بال
 التكنولوجيا حيث عام بوجه االقتصادي
 التحتية البنية تنمية و العلمية واالآتشافات
 النسبية واألسعار المصادر توفير و االقتصادية

 المتوقع العمومية الميزانية وقت في السائدة
 فان ولذلك. القريب المستقبل في تنفيذها

 الغير المعادن من االحتياطي أو المخزونات
 تندرج ال القريب المستقبل في اقتصاديا مستغلة
 الحسابات لنظام العمومية الميزانية ضمن
 مكانيةإ من الرغم على ،(SNA) القومية

 للتقدم آنتيجة الحق وقت في اقتصاديا استغاللهم
 األسعار يخص فيما متوقع والغير الكبير
 .النسبية

 
 في والموجودة الدائمة الطبيعية األصول إّن 10-169

 الخضراوات، األشجار، (مثل أحياء صورة
 تعتبر) أألسمالك الدواجن، الحيوانات، الطيور،

 شجاراأل وتجديد فنمو. المتجددة المصادر من
 الحيوانات تربية أو والخضراوات والمحاصيل
 يتم أن يمكن ذلك إلى وما واألسماك والطيور
 الوحدات قبل من مباشرة وإدارة سيطرة تحت

 األصول زراعة يتم الحالة هذه وفي. المؤسسية
 الحد في انحدارا بمثابة النشاط هذا ويعد

 إّن. (SNA) القومية الحسابات لنظام اإلنتاجي
 تعيش التي واألسماك والطيور يواناتالح نمو
 الزراعية المحاصيل نمو أو البرية في

 عالقة أي له ليس الغابات في والخضراوات
 ال الناتجة األصول فان لذلك اإلنتاجية بالعملية
. اإلنتاجية األصول قائمة تحت تصنف أن يمكن
 الحيوانات أو الغابات تمتلك عندما ولكن

 المؤسسية الوحدات قبل من واألسماك والطيور
 أصوال تعتبر فإّنها مالكيها لنفع مصدرا وتعد

 الحيوانات هذه تعيش عندما ولكن. اقتصادية
 أي عليها يمارس  بحيث والطيور واألسماك

 تندرج ال فهي المؤسسية الوحدات قبل من سلطة
 الغابات فإّن وبالمثل. األصل حد تحت إطالقا

 المنطقة ههذ في تنمو التي الزراعية والمحاصيل
 ومن. األصل حد ضمن أيضا حسابها يمكن ال

 يتم والتي ، السمكية الثروة فإن أخرى ناحية
 تقع الدولية، لالتفاقية تبعا البحار من صيدها
 .األصول حدود ضمن

 
 :المـــلـــكية
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 أو لألراضي والمشترين المالكين آل إن 10-170
 اإلطار ظل في الثابتة الطبيعية األصول

 المجال في واهتمامات ميوال لديهم االقتصادي
 المالك اعتبار أو تحديد يتم لم وإذا. االقتصادي

 دور يأتي فهنا  ومالكة دائمة آوحدة المشتري أو
 لهذا إنشائها تم التي االفتراضية الوحدات
 المقيم المالك األرض يشتري أن ويرجح. السبب
 ما مقيم غير أو دائم الغير المالك يشتري بينما
 لذلك فرضية وحدة آكونه رضاأل هذه يعادل
. مالية الغير من بدال مالية أصول إلى يحتاج فانه

 بين يتم األراضي وبيع شراء فإّن ذلك وعلى
 حالة في األمر يختلف ولكن. المقيمين المالكين
 االقتصادية واألقاليم المجاالت حدود تتغير
 حكومة تقوم عندما ذلك على ومثاال نفسها
 أرض شراء أو ببيع يةعالم منظمة أو أجنبية
 تقوم فإنها منها سلبت أو ملكيتها إلي أضيفت
 على لتأآيد الخاصة ومكاتبها سفارتها بإنشاء
 .مقيمة وحدة وآونها لألرض ملكيتها

 
 ومبيعات مشتريات فإّن ،ذلك على وعالوة 10-171

 تسجل طبيعيا المتوفرة األصول و األراضي
 نقل لحاالت خصيصا تقرر مسبوقة غير تكاليف

 أن يجب ولذلك والمشتري البائع من لكال لكيةالم
 من المبيعات و المشتريات قيمة إجمالي يكون

 قدم على طبيعيا المتوفرة األصول و األراضي
 مستوى على البعض بعضها مع المساواة
 مستوى على يكن لم وإن ،الكلي االقتصاد
   .الفرعية القطاعات أو المختلفة القطاعات

 
 من المعادن ستكشافا أن يفترض ،وبالمثل 10-172

 خالل من إال يتم أن يمكن ال األرض باطن
 بدأ وبمجرد. مالكة مؤسسية وحدات يد على/

 عملية ستتم خالله من ،الذي المشروع إجراءات
 التراخيص على الحصول مثل االستخراج،

 وحدات إلى الوحدات هذه تتحول ،الالزمة
 .مقيمة

 
 :التثمين/ التقييم

 غير موارد هي يةالطبيع األصول أن وبما 10-173
 جزء تعتبر ،والتي الملكية نقل تكلفة فإن إنتاجية

 تظهر أن يجب الثابت، المال رأس  تكوين من
 وليس المال رأس حساب في منفصل بشكل
 وبالنسبة. منتجة الغير األصول صفقة من آجزء

 من آجزء تعد الملكية نقل تكلفة فان لألرض
 . تحسينات من فيها يحدث وما األراضي قيمة

 
 الطبيعية األصولب الخاصة المعامالت

 الطبيعية األصولب الخاصة المعامالت وتقّدر 10-174
 حق قيمة منه مخصوما ستحواذاال بقيمة

 بيانات في موضح هو آما األصل في التصرف
 .الرابع الجدول

 :األراضي
 مسطح وأي لألراضي السطحية الطبقة وتشمل  10-175

 التمتع إعمال يمكن والتي بها مرتبط مائي

 الحصول للمالك يسمح مما عليها الملكية قوقبح
. األرض هذه من الناتج االقتصادي العائد على

 مقامة إنشاءات أو مباني أية ذلك من ويستثنى
 المزروعة المحاصيل وآذلك األرض على

 الطاقة مصادر ، والحيوانات واألشجار
 األصول و البيولوجية الموارد والتعدين،
 األصول و المائية المسطحات وتدخل. الجوفية
 آــالخزانات باألرض المرتبطة الجوفية

 وتعد الفرد ملكية ضمن ،واألنهار والبحيرات
 بين والشراء البيع معامالت في طرفا أو جزءا

 فان ذلك ومع. المختلفة المؤسسية الوحدات
 الري عملية ضمن يدخل والذي الماء، مصدر
 ال اإلنتاج، عملية ضمن تدخل بدورها والتي
 ومرتبط للملكية خاضع مياه آمورد فيصن

 ومتجددة طبيعية جوفية آأصول باألرض
 ).عامة ملكية(

 
 األرض تطوير فعملية أعاله، واضع هو وآما 10-176

 غير ثابتة آأصول تعامل الملكية نقل وتكاليف
 فإن لذلك وتبعا. البعض يبعضها مرتبطة
 األرض في التصرف وحق ستحواذاال عمليتي
 من لكل القيمة فسبن تسجل طبيعية آأصول
 المعاملة طرفي من آال وألن. والمشتري البائع
 اإلجمالية القيمة فان مقيم مالك يكون أن يجب

 يعادل أن يجب األرض مشتريات لمجموع
 قيمة وتبلغ. المبيعات لمجموع اإلجمالية القيمة

 حق قيمة منها مخصوما األرض استحواذ
 داالقتصا لحجم بالنسبة) 0 (صفر فيها التصرف

 من تغير التي المعامالت آافة استبعاد مع آكل
 توضيحه تم آما االقتصادية األقاليم وحدود قيود
 .170 الفقرة في

 
 المقامة والمزارع والمنشات المباني عن أما 10-177

 مع وتباع تشترى األغلب في فهي األرض فوق
 وقيمة قيمتهم بين الفصل دون آكل األرض
 لىع الحصول الصعب من آان وإذا. األرض

 مقامة مباني وجود حالة في آما منفصلة، قيم
 يدخل ما تحديد الممكن من فأنه األرض، على
 أثناء منها يستبعد وما األراضي قيمة حساب في

 تحديد الممكن من أنه آما والشراء، البيع عمليتي
 األراضي شراء معامالت مثل المعامالت حجم

 بقيمة تقّدر ما غالبا والتي عليها المقامة واألبنية
 أيهما تحديد الصعب من آان إذا ولكن. عالية
) عليها المقام البناء أم األرض (القيمة في أآبر

 على الشراء معاملة مع التعامل يتم أن فيفضل
 من وآشكل األرض وليس بالبناء خاصة آونها
 .الثابت المال رأس تكوين إجمالي أشكال

 
 الحسابات نظام يكون إّن الشرط من وليس 10-178

 نظام هولكن ، األرض لتجزئة طرفا القومية
  آامال تفصيال إلعطاء األمر لزم إذا به يوصى
 لما وفقا ذلك يتم أن ينبغي لألرض عن ودقيقا
 البيئية الحسابات نظام في وارد هو

 .  SEEAواالقتصادية
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 احتياطيات من المعدنية الطاقة رواسب وتتكون 10-179

  األرض سطح تحت أو على الموجودة الطاقة
 بقدر تحظى والتي اقتصاديا استغاللها مكني التي
 ما وعادة. النسبية واألسعار التكنولوجيا  من

 المعدنية والطاقة للموارد الملكية حقوق تكون
. نفسها األرض في الموجودة تلك عن منفصلة
 والبترول الفحم من هذه الطاقة موارد وتتكون
 من ذلك إلى وما األخرى الوقود أشكال أو الغاز

 موجودة أخرى الفلزية وغير ،معدنية خامات
 المسجلة المعامالت وتشير. األرض سطح تحت
 المعدنية الموارد إلى فقط المال رأس حساب في

 تحديد يتم طريقها عن والتي  الطاقة ومصادر
 امتالك يحق الحاالت أغلب في. الملكية حقوق
 الطاقة ومصادر المعدنية الموارد هذه مثل

 أوقات في يجوز ال ولكن األرض عن وفصلها
 .أخرى

 
 وموارد المعدنية الرواسب في المعامالت تشير 10-180

 إلى المال رأس حساب في والمقيدة الطاقة
 معدنية ترسبات عن تنازالت أو حيازات
 هذه مثل ملكية فيها تنتقل والتي للطاقة وموارد
 مؤسسية وحدة إلى مؤسسية وحدة من األصول
 قيمة في الحادثة التخفيضات تقيد وال. أخرى

 المعدنية الموارد من المعروفة االحتياطات
 آنتيجة نضوبها عن الناتجة تلك الطاقة وموارد

 تقيد ال – اإلنتاج ألغراض األصول الستخراج
 حساب في ولكن المال رأس حساب في

 .األصول حجم في األخرى التغيرات
 

 للتفصيل حاجة هناك آانت إذا أخرى، ومرة 10-181
 التفصيل باعبإت حينئذ يوصى والتصنيف
 البيئية الحسابات نظام في الواردين والتصنيف
 .SEEA واالقتصادية

 
  المفتلحة غير البيولوجية الموارد

 تعطى التي والنباتات الحيوانات من وتتكون 10-182
 ، متكررا إنتاجا أو إنتاجا أو واحدة لمرة إنتاجا
 أو نموها ولكن ملكيتها، حقوق إعمال ويمكن
 أو المسؤولية أو رةللسيط خاضع غير تكاثرها
 مثل المؤسسية للوحدات المباشرة اإلدارة
 تكاثر وأماآن اإلنسان يمسها لم التي الغابات
 فقط. للدولة تابعة مناطق في الواقعة األسماك

 تدخل التي هي والحيوانية النباتية األصول تلك
 المفتلحة غير البيولوجية الموارد مفهوم ضمن

 لالستغالل قابلة أيضا وتكون المزروعة غير أو
 في إما االقتصادية لألغراض لالستثمار أو

 .المستقبل في أو الحالي الوقت
 

 تنقسم ، واالقتصادية البيئية الحسابات نظام في 10-183
 و المائية األصول من المزيد إلى الفئة هذه

 واألشجار المائية الموارد عدا الحيوانية
 تنقسم آما. النباتية والموارد والمحاصيل

 في مائية موارد إلى األخرى هي المائية الموارد

 االقتصادية المنطقة ذلك في بما القومية المياه
 أعالي في المتواجدة وتلك) EEZ (الحصرية
 .البحار

 
 والجوفية السطحية المائية الموارد

 والجوفية السطحية المائية الموارد تتألف 10-184
 أن لدرجة االستخراج أغراض في المستخدمة

 أو ملكية حقوق وإنفاذ تفعيل إلى تؤدي ندرتها
 أنواع وبعض سوقي تقييم عن فضَال استخدام
 غير من آان وإذا. االقتصادي للتحكم القياس
 عن السطحية المياه قيمة بين الفصل الممكن
 توزيع ينبغي حينئذ بها الصلة ذات األرض

 الجزء تمثل التي الفئة على الكل وتخصيص
 .الكلية القيمة من األآبر

 
 األخرى الطبيعية األصول

 طيف حاليًا األخرى الطبيعية الموارد فئة تشمل 10-185
 سياسة تنفيذ تجاه التحرك لزيادة ونظرًا الراديو؛
 أن فيبدو وأدواته السوق وسائل طريق عن بيئية

 التعرف يتم سوف األخرى الطبيعية الموارد
 على األمر آان وإذا. اقتصادية آأصول عليها
 ينبغي التي الفئة عن يعبر ذلك فإن النحو، هذا
 .تحته تندرج وأن

 
 والتراخيص اإليجارات وعقود العقود. 2
 األصل حد
 والتراخيص اإليجارات وعقود العقود تعامل 10-186

 هذين آال تحقيق عندما فقط أصول أنها على
 :التاليين الشرطين

 تحدد الترخيص أو اإليجار عقد أو العقد أحكام . أ
 يرلتدب أو األصول من ما أصل الستخدام سعر

 لوال السائد السعر عن يختلف ما خدمة وتوفير
 .الترخيص أو اإليجار عقد أو العقد هذا وجود

 بشكل قادرًا يكون وأن البد العقد أطراف أحد . ب
 السعر اختالف هذا تحقيق على وعملي قانوني
 .المعني

 للعقد؛ سوق بوجود مسبقًا فيفترض الثاني الشرط أما
 فقط ينبغي أنه العملية الممارسة بواقع يتعلق فيما ويوصى

 فقط الحسابات في والتراخيص اإليجارات وعقود عقود قيد
 فرق تحقيق في حقه فعليًا العقد صاحب يمارس عندما
 .السعر

 
 مجمل عشر السابع الفصل من 5 الجزء يناقش 10-187

 في اإليجارات عقود معاملة مسألة يخص ما
 اإلشارة وينبغي القومية الحسابات نظام

 آان إذا ما حول شك هناك آان إذا إليه والرجوع
 ترخيص أو إيجار عقد أو عقد يعامل  أن ينبغي
 .األصول من أصل أنه على ما

 
 فإن الطبيعية، الموارد مع الحال هو وآما 10-188

 عن التنازل أو حيازة على الملكية نقل تكاليف
 وأن ينبغي تراخيص أو إيجارات عقود أو عقود

 كوينت إجمالي أنها على منفصل بشكل تعرض
 .المال رأس
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 اإليجارات وعقود العقود في المضمنة األصول أنواع

 والتراخيص
 اإليجارات وعقود العقود من فئات أربعة هناك 10-189

 نظام في أصول تعتبر والتي والتراخيص
 التشغيلية اإليجارات عقود القومية؛ الحسابات

 الموارد استخدام وتصاريح للتسويق القابلة
 معينة أنشطة ةممارس وتصاريح الطبيعية
 على المستقبلية والخدمات السلع واستحقاق

 .حصري أساس
 للتسويق القابلة التشغيلية اإليجارات عقود

 هي للتسويق القابلة التشغيلية اإليجارات عقود 10-190
 باألصول يتعلق فيما ثالثة ألطراف ملكية حقوق
 لدى يكون عندما ذلك على ومثال الثابتة؛
 للبناء يمكن أنه مع ثابت إيجار بناء مستأجر
 هذا مثل وجود عدم ظل في أعلى إيجار جلب
 آان – الظروف هذه ظل في – ولو. العقد

 والعملية القانونية الناحية من قادرًا المستأجر
 الباطن من البناء تأجير على سواء حد على
 اإليجار عقود فئة من أصل لديه يكون حينئذ

 .للتسويق القابلة التشغيلية
 

 الطبيعية األصول ماستخدا تصاريح
 هي طبيعيا المتوفرة األصول استخدام تصاريح 10-191

 باألصول تتعلق ثالثة ألطراف ملكية حقوق
 يحمل عندما ذلك على ومثال ؛ طبيعيا المتوفرة
 مرة – بمقدوره ويكون صيد حصة ما شخص
 لشخص الحصة هذه بيع – وعمليًا قانونيًا أخرى
 .أخر

 
 معينة أنشطة مزاولة تصاريح

 تصريح هو معين نشاط بممارسة حالتصري 10-192
 :فيه يكون

 تتيح وبالتالي العدد ناحية من المحدودة التصاريح .أ 
 االحتكار، أرباح آسب لحاملها

 من أصل استخدام من تتأتى ال االحتكار أرباح .ب 
 التصريح، لمصدر تنتمي التي األصول

 القانونية الناحية من قادرًا التصريح حامل .ج 
 .ثالث طرفل التصريح بيع على والعملية

 الحكومة قبل من أساسي بشكل التصاريح هذه مثل تصدر
 أخرى وحدات قبل من إصدارها يمكن أنه بيد
 

 التي السيارات عدد تقييد الحكومات تتعمد عندما 10-193
 عدد تقييد أو أجرة آسيارات العمل لها يحق

 جهات قبل من لها المصرح الكازينوهات
 راألم واقع وفي حينئذ فإنها تصاريح إصدار
 ومن المعتمدين للمشغلين احتكارية أرباح تخلق
 شكل في األرباح تلك من بعض تسترد ثم

 الترخيص هذا مثل حيازة وراء والحافز. رسوم
 سوف بذلك بأنه يعتقد له المرخص أن هو

 األقل على احتكار أرباح تحقيق حق يكتسب
. الرخصة مقابل دفعه الذي للمبلغ مساوية
 أنه على المستقبلي دخلال من التيار هذا ويعامل
 استطاعة في آان إذا األصول من أصل

 طريق عن األرباح تلك تحقيق له المرخص
 بأنه األصل نوع ويوصف. األصل في التصرف
 وتقدر. ما نشاط مزاولة أو لممارسة تصريح
 .االحتكار أرباح تيار إلى بالنظر األصل قيمة

 
 الحكومية غير للوحدات بالنسبة الشائع غير من 10-194

 نشاط في المشارآة تحديد على قادرة تكون نأ
 صاحب يقوم حيث ذلك على األمثلة وأحد معين؛
 في بتشغيلها المسموح الوحدات عدد بتقييد ملك
 سياسة يتبع فندق المثال سبيل على ،.ملكه

 باصطحاب وحيد أجرة لتاآسي فقط السماح
 تعامل الحاالت، هذه مثل وفي. الضيوف
 مقابل مدفوعات تنشئ أنها على التراخيص
 حول المبدأ حيث من سبب يوجد وال. خدمات
 أنها على التراخيص هذه مثل معاملة عدم

 من الرغم على للتسويق قابلة آانت إذا أصول
 .شائع غير ذلك أن

 المستقبل في والخدمات السلع على الحصول استحقاق
 حصري أساس على
 والخدمات السلع على الحصول في الحق يتعلق 10-195

 التي بالحالة حصري أساس على قبلالمست في
 سلع شراء على تعاقد قد ثالث طرف فيها يكون
 المستقبل في ما وقت في ثابت بسعر خدمات أو

 الثاني الطرف التزام تحويل أو نقل على قادرًا
 عقود ذلك على وأمثلة. ثالث طرف إلى العقد في

 نشر في الحصري الناشر وحق القدم آرة العبي
 إصدار أو محدد مؤلف باسم الجديدة األعمال
 صاحب يحددهم موسيقيين بأسماء تسجيالت

 .الحق
 
 المشتراة التجارية الشهرة أصول. 3

 ما لمنشأة المحتملون المشترون يكون ما غالبًا 10-196
 القيمة على إضافي قسط لدفع استعداد على

 المتعرف المنشأة والتزامات ألصول الصافية
 لكت وتوصف فردي؛ بشكل والمقيمة عليها
" المشتراة التجارية الشهرة أصول " بـ الزيادة
 النشاط وقيمة الشرآة هياآل قيمة وتعكس
 وثقافة وإدارة عاملة قوة من لمحتشد التجاري
. العمالء وقاعدة التوزيع لشبكات وآذا مؤسسية

 عن بمعزل قيمة الشهرة لهذه يكون ال وقد
 تلك قيمة من تعزز أنها غير األخرى األصول
 أخرى، ناحية من وبتناولها. خرىاأل األصول

 آنتيجة الفردية األصول قيمة إلى اإلضافة فإنها
 بعضهم مع واحدة مجموعة في الستخدامهم

 .البعض
 

 المشتراة التجارية الشهرة أصول تحديد يمكن ال 10-197
 ثم ومن منفصل بشكل بمنأى عليها والتعرف

 عن تشتق وأن البد فقيمتها أخر؛ لطرف بيعها
 المتواجدة والخصوم األصول مةقي إنزال طريق
 نظام في األصول حدود داخل مكان آل في

 وفي. (الشرآة بيع قيمة من القومية الحسابات
 تقديرها يتم ألنه ونظرًا العملية، الممارسة واقع
 أيضًا شأنه من الشهرة تقدير فإن متبقية آقيمة
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 تقييم في السهو وحاالت األخطاء يعكس أن
 ).والخصوم األصول

 
 الشهرة تشمل قد المتبقية؛ األخطاء عن فضًال 10-198

 آأصول المعروفة العناصر قيمة آذلك التجارية
 األصول وتتألف. للمؤسسة بالنسبة تسويقية
 التجارية األسماء مثل عناصر من التسويقية
 التجارية والعالمات اإلدارية والبيانات

 تفسير ويمكن. النطاقات وعناوين والشعارات
 اسم مجرد من أآثر أنها لىع التجارية العالمة

 العام االنطباع إنها بل معينة لمؤسسة شعار أو
 من محتمل عميل أو عميل عليه يحصل الذي
 تم ما وإذا. ومنتجاتها الشرآة مع تجاربه خالل
 األوسع المعنى هذا وفق التجارية العالمة تفسير
 بعض تشمل أنها على إليها النظر أيضًا يمكن
 مثلها التجارية رةالشه خصائصو خصائص من
 .العمالء والء مثل

 
 واألصول التجارية الشهرة قيمة تعرف 10-199

 المدفوعة القيمة بين الفرق أنها على التسويقية
 وبين ناجحة منشأة باعتبارها منشأة مقابل في

 على خصومها، مجموع ناقصًا أصولها مجموع
 أصولها بنود من بند آل على التعرف يتم أن

. منفصل بشكل وتقييمه اخصومه أو والتزاماتها
 تجارية شهرة تواجد أرجحيه من الرغم وعلى

 تتعلق وألسباب هأن إال المؤسسات معظم في
 الحسابات نظام في قيدها يتم القياس بموثوقية
 عليها مبرهنًا قيمتها تكون عندما فقط القومية
 ما عادة سوقية، صفقة أو معاملة طريق عن
 ستثنائية،ا وبصورة. المؤسسة آامل بيع تكون
 عليها المتعرف التسويقية األصول تباع أن يمكن
 وفي المؤسسة آامل عن وفردي منفصل بشكل
 .البند هذا تحت بيعها قيد ينبغي الحالة هذه مثل

 
 الرأسمالية التحويالت. هـ
 الجارية التحويالت مقابل  المال رأس تحويالت. 1

 المال رأس تحويالت أو الرأسمالية التحويالت 10-200
 حيث مقابل بدون أي متبادلة غير ويالتتح هي

 على بالتحويل القائم الطرف إما يتحصل
 أصل عن التنازل طريق عن المعنية األموال

 عن )المخزوناتو النقدية بخالف (األصول من
 بخالف (مالية مطالبة عن التخلي طريق

 يكون أن أو) الدائنين أو المقبوضات حسابات
 أصل بحيازة ملزمًا للتحويل المتلقي الطرف

 تحقيق يتم أو) المخزونات أو النقدية بخالف(
 التحويالت تكون ما وغالبًا. معًا الشرطين
 ال ذلك أن غير منتظمة وغير آبيرة الرأسمالية

 يتم حتى ما لتحويل بالنسبة ضروريًا يعد
 .جاريًا تحويًال وليس رأسمالي تحويل اعتباره

 صافي حقوق الملكية/  التغيرات في الخصوم والقيمة الصافية– تحويالت رأس المال –حساب رأس المال : 5.10 جدول
 صافي حقوق الملكية/ التغيرات في الخصوم وفي القيمة الصافية

 المجموع
 
 

 السلع و
 الخدمات

بقية 
 العالم

االقتصاد 
 الكلي

 

المؤسسات غير الهادفة 
األسر للربح التي تخدم 

 يشيةالمع

الحكومة  األسر
 العامة

الشرآات 
 المالية

الشرآات غير 
المالية             

  المعامالت وقيود الموازنة

 االدخار، صافي 71 2 62- 192 2 205   205
 لميزان الخارجي الجاري       13-  13-

 إجمالي تكوين رأس المال        414 414
 صافي تكوين رأس المال        192 192
 إجمالي تكوين رأس المال الثابت        376 376

 استهالك رأس المال الثابت        222- 222-
إجمالي تكوين رأس المال الثابت          

 بحسب نوع األصل
/ التغيرات في قوائم الجرد        28 28

 المخزونات
 ناقصة التنازالت عن ستحواذاال        10 10

 المقتنيات أو النفائس
 ناقصة التنازالت عن ستحواذاال        0 0

 األصول غير المنتجة
التحويالت الرأسمالية، مستحقة  33 0 6 23 0 62 4  66

 القبض
ضرائب رأس المال، مستحقة    2   2   2

 القبض
 منح االستثمار، المستحقة القبض 23 0 0 0 0 23 4  27
، تحويالت رأس المال األخرى 10 0 4 23 0 37   37

 مستحقة القبض
التحويالت الرأسمالية، المستحقة  16- 7- 34- 5- 3- 65- 1-  66-

 الدفع
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 ضرائب رأس المال، المستحقة الدفع 0 0 0 2- 0 2- 0  2-
 منح االستثمار، مستحقة الدفع   27-   27-   27-
التحويالت األخرى لرأس المال،  16- 7- 7- 3- 3- 36- 1-  37-

 مستحقة الدفع
التغيرات في القيمة الصافية أو في  88 5- 90- 210 1- 202 10-  192

صافي حقوق الملكية الناجمة عن 
 االدخار والتحويالت الرأسمالية

 من تقلل فإنها الجارية  التحويالتأما عن  10-201
 وتزيد األول للطرف واالستهالك الدخل
 ذلك. الثاني الطرف واستهالك دخل من
 مرهونة تكون ال الجارية تحويالتال وأن
 من األصول في التصرف أو ستحواذباال

 . المعاملة طرفي آال من أو واحد طرف
 

 النقدية التحويالت بعض اعتبار ويمكن 10-202
 ألحد بالنسبة طريق عن مال آرأس

 طريق عن جارية وتحوالت األطراف
 في تدفع التي الضريبة مثل اآلخر الطرف
 لرأس تحويل ةبمثاب تعد والتي الميراث
 باإلضافة الضريبة دافع خالل من المال
. الحكومة تتسلمه جاري تحويل آونها إلى

 حجم لديها التي الكبيرة الدولة فإن وبالمثل
 أخرى بدول مقارنة االستثمارات من آبير

 واالمتيازات المنح هذه تعتبر قد صغيرة
 تنوي أنها من الرغم على جاريا تحويال
. الرأسمالية صولاأل شراء حرآة تمويل
 آنظام للمحاسبات المتكامل النظام وفي

 من ليس فإنه SNA القومية الحسابات
 بطريقة التحويالت نفس تصنيف الممكن
 وبناء. مختلفة وأنحاء أماآن وفي مختلفة
 أن على التحويل يصنف أن يجب ذلك على
 إذا حتى الطرفين لكال مال رأس يكون
 وحق ءاالقتنا/ستحواذاال من آال تضمن

 أحد قبل من األصول في التصرف
 مع التعامل يتم االتفاقية وبموجب. الطرفين

 . جارية آتحويالت االجتماعية التحويالت
 

 الصعب من يكون قد األحوال بعض وفي 10-203
 دليال وجود من الرغم على قرارا نتخذ أن

 إمّا النقدية التحوالت لتصنيف واضحا
 نتعرض وعندما. مالية رأس أو آجارية

 يصنف أن يجب التحويل فإن الشك ذاله
. مالي رأس آونه من بدال جاري آتحويل

 قرارا اتخاذ ضرورة مالحظة يجب أنه آما
 يترتب وما التحويالت فئة/نوع تحديد بشأن
 االدخار آتخصيص خطوات من ذلك على
 إما الفرعية، والقطاعات القطاعات بين
. العالمي أو االقتصادي المستوى على

 متساوي بقدر تحدث أخرى أمور وهناك
 لتلك المستلم مدخرات زيادة وهي

 ، المانحة الجهة عند وتقليلها التحويالت
 التحويالت تصنيف تم إذا فانه ذلك وعلى
 تسجيل في خطأ سيتم خاطئ بشكل النقدية

 أن يمكن لذلك تبعا والتي النقدية المدخرات
 . االقتصادية التحليالت تضر

 
 :العينّيةو النقدّية التحويالت -2

 فتتخذ التاسع الفصل في ذآر وآما 10-204
 وإمّا نقدية تحويالت إّما شكلين التحويالت

 الرأسمالية العينية فالتحويالت. عينية
 المنتج ملكية في التغير بالضرورة تتضمن
 مالي غير آأصل معه التعامل سبق والذي

 الحالة هذه وفي. المانحة الجهة لحسابات
 جميعها تسجل ةاألربع التحويالت بنود فإن
 فيما بندين منهم المال، رأس حساب في

 فيما آخرين وبندين الملكية تحويل يخص
 قبل من األصل في التصرف حق يخص
 الجهة من ستحواذواال المانحة الجهة

 الثابتة األصول معاملة عن أما. المستلمة
 المشترآة البناء وحدات قبل من والمنتجة
 ظللحفا للحكومة تحويلها تم والتي

 في سابقا توضيحها تم فقد عليها واإلشراف
 .  58 الفقرة

 
 تتكون األخرى الرأسمالية التحويالت جميع 10-205

 رأس حساب يخص فيما اثنان ، بندين من
 . المالي الحساب يخص فيما  واثنان المال
 بنديي يعرض الدين سماح فترة حالة في

 لدين تخفيضا منهما آال المالي الحساب
 المتلقي لصالح المانحة الجهة نحو المتلقي
 الدائن يفرضها التي التعويض قيمة وآذلك
 الرأسمالية التحويالت وتسجل. المدين على

 توضح آما نقدية آتحويالت األخرى
 الجهات ودائع قيمة في ملحوظا انخفاضا
 .المتلقي جانب من والزيادة المانحة

 
 تم التي مالية الغير األصول قيمة إن 10-206

 في األصول لبيع درةمق أسعار هي تحويلها
 التي الملكية نقل تكلفة إليها مضافا األسواق
 المستلم أما المانحة، الجهة /البائع يتكبدها
 المذآورة غير أخرى تكاليف يتكبد فانه
 المالية، األصول تحويالت وتقدر. أعاله
 جهة من المالي االلتزام شطب من فيها بما

 الطريقة بنفس الدفع، في وتسهيالت الدائن
 في التصّرف و استحواذ قيم بها تقدر التي

 .وااللتزامات المالية األصول  بيع/
 
 :الرأسمالية الضرائب -2
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 المفروضة والرسوم الضرائب من وتتكون 10-207
 سواء متفاوتة/ منتظمة غير فترات على
 الوحدات ملكية صافي أو األصول قيم على

 المحولة األصول قيمة على أو المؤسسية
 أو البعض وبعضها سسيةالمؤ الوحدات بين
 بين المنقولة/المحولة األصول قيمة على

 لتوارث نتيجة والمؤسسات الوحدات
 . األحياء بين الهبات تبادل أو الترآات

 تتكون الرأسمالية الرسوم فإّن سابقا ذآرنا وآما •
 وفي منتظم غير بشكل المفروضة الضرائب من

 ملكية وصافي أصول على متفاوتة أوقات
 آأمر الرسوم هذه وتعامل. لمؤسسيةا الوحدات
 الوحدات من لكل بالنسبة وعابر استثنائي
. بها تطالب التي الحكومية والجهات المؤسسية

 المالكة األسر أو الشرآات إما بدفعها ويقوم
: التحسينات ضرائب تشمل أنها آما. لألصول

 األراضي قيمة لزيادة المفروضة آالضرائب
 إلى وتحويلها للبناء تصريحا بإعطائها الزراعية
 . اقتصادية ومنشئات  سكنية مباني

 التحويالت على المفروضة الضرائب أمّا •
 على المفروضة الضرائب تشمل فهي الرأسمالية

 بين وتداولها تحويلها يتم التي األصول قيمة
 وتفرض. البعض وبعضها المؤسسّية الوحدات

 والهبات والترآات الميراث نقل على الرسوم هذه
 األسرة داخل لبعضهم األفراد يمنحها يالت

 الميراث، نقل رسوم تقليل أو لتجنب الواحدة
 على المفروضة الضرائب تتضمن ال لكنها

 . محّولة غير أنها حيث المباعة األصول
 

 :االستثمار منح
 عينية أو نقدية رأسمالية تحويالت هي 10-208

 المؤسسية الوحدات إلى الحكومات تقدمها
 امتالك تكاليف لتمويل مةمقي والغير المقيمة
. جزئي أو آلي بشكل سواء الثابتة األصول
 تلك على الحاصلين المستثمرين ويلتزم
 تكوين إجمالي ألغراض باستخدامها المنح
 هذه ترتبط ما وغالبا. الثابت المال رأس
. آالبناء االستثمارية المشاريع بكبرى المنح
 المشاريع هذه استثمارات استمرت وإذا
 منح تدفع فقد طويلة منيةز لفترة

. أقساط هيئة على النقدية االستثمارات
 آتحويالت وتعد  األقساط هذه دفع ويستمر
 .رأسمالية

 
 من العينية االستثمارات منح وتتكون 10-209

 والمعدات النقل أغراض لخدمة تحويالت
 الحكومة قبل من األخرى واآلالت
 مقيمة والغير المقيمة المؤسسية للوحدات
 اجل من البناء هياآل تقديم ليإ باإلضافة

 في ويتحكم. المؤسسية الوحدات تلك  دعم
 يمتلكها التي الشرآات من العديد ذلك

 يدفع أخرى شرآات أو المانحة الحكومة
 والمؤسسات الشرآات قبل من مباشرة لها

 .الحكومية

 
 األخرى الرأسمالية التحويالت - 5

 من األخرى الرأسمالية التحويالت تتألف 10-210
 عدا فيما الرأسمالية التحويالت آافة

 وأحد االستثمار؛ ومنح المال رأس ضرائب
 في والمضمنة بالمالحظة الجديرة الفئات
 اتفاق خالل من الدين إلغاء هو السياق هذا

 هذا مثل ويعامل. والمدين الدائن بين متبادل
 الدائن من رأسمال تحويل أنه على اإللغاء
 الدين بقيمة مساويًا ويكون المدين إلى

 وال – ذلك ويشمل. اإللغاء وقت المستحق
 على المستحقة الدين إلغاء – على يقتصر
 المقيمة الوحدات إلى المقيمة غير الوحدات
 .بالعكس والعكس

 
 واحد جانب من الدين شطب فإن ذلك، ومع 10-211

 وبالتالي مؤسسية وحدات بين معاملة ليس
 المال رأس حساب في سواء يظهر ال فهو
 الحسابات بنظام المالي بالحسا في أو

 الشطب بهذا الدائن قبل حال وفي القومية؛
 في قيده يتم وأن ينبغي بااللتزام اإلخالل أو

 األصول حجم في األخرى التغيرات حساب
 التدبيرات وتعامل. والمدين بالدائن الخاص
 في المشكوك أو المتعسر بالدين المتعلقة
 دفاتر مسك مدخالن أنها على تحصيله

 تظهر وال المنشأة في داخلية تكون يوالت
 حالة عدا فيما القومية الحسابات نظام في

 المتعسرة، القروض على المتوقعة الخسائر
 في للتذآرة قيود أنها على تظهر حيث

 الدين رفض أن آما. العمومية الميزانيات
 يشكل ال المدين قبل من واحد جانب من

 الحسابات نظام في تضمينه يتم وال معاملة
 .القومية

 
 أشكال تأخذ أن المال رأس لتحويالت يمكن 10-212

 بعض أدناه يلي وفيما أخرى؛ مختلفة
 :عليها األمثلة

 عن التعويضات في الرئيسية المدفوعات .أ 
 الخطيرة اإلصابات أو الواسعة األضرار

 سياسات قبل من مغطاة تكون ال التي
 من المدفوعات تلك تمنح أن ويجوز التأمين؛
 خارج تسويتها يتم أو نونالقا محاآم جانب
 المدفوعات تلك تتم وقد. المحكمة إطار

 وتشمل. المقيمة غير أو المقيمة للوحدات
 الناجمة األضرار عن التعويض مدفوعات

 انسكاب حاالت أو الهائلة االنفجارات عن
 وما لألدوية، الجانبية اآلثار عن أو النفط
 .ذلك إلى

 في االستثنائية الكبيرة التأمين تسويات .ب 
 التفاصيل من ولمزيد آارثة؛ وقوع أعقاب
 للقيد المالئم الشكل هو ذلك يكون متى عن

 السابع الفصل في النظر يرجى والتسجيل
 .عشر
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 إلى الحكومية الوحدات من تحويالت .ج 
 الخاص أو العام للقطاع المملوآة المنشآت
 على المتراآم التشغيلي العجز أوجه لتغطية
 أآثر؛ أو سنتين مدى

 الوحدات إلى العامة الحكومة من تتحويال .د 
 لتغطية للحكومة األدنى المستويات في

 تكوين إجمالي تكاليف – آل أو – بعض
 الكبرى العجز أوجه أو الثابت المال رأس
 أو سنتين مدى على المتراآمة النفقات في

 أآثر؛
 بين تتم التي الضخمة الهبات أو الموروثات .ه 

 تحول يالت الموروثات ذلك في بما األحياء،
 ؛NPIs للربح الهادفة غير المؤسسات إلى

 األسر قبل من االستثنائية الضخمة التبرعات .و 
 غير المؤسسات إلى المنشآت أو المعيشية
 مجمل تكوين تمويل أجل من للربح الهادفة
 المثال، سبيل على الثابت؛ المال رأس
 تغطية أجل من الجامعات إلى الهبات
 ومكاتب دةجدي داخلية آليات بناء تكاليف

 .ذلك إلى وما ومختبرات،
 المعاشات الستحقاقات المسئولية تحويالت .ز 

 تتحمل عندما المثال؛ سبيل على التقاعدية،
 المعاشات تدبير مسئولية العامة الحكومة
 عمل؛ صاحب من التقاعدية

 المسئولية تكون حيث المبنية المجتمع أصول .ح 
 الحكومة عاتق على ملقاة الصيانة عن حينئذ
 الهادفة غير المؤسسات بها ضطلعت أو

 .المعيشية األسر تخدم التي للربح
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 الحساب المالي: الفصل الحادي عشر
  مقدمة –أ 

الحساب المالي هو الحساب الختامي في  11-1
التسلسل الكامل للحسابات  التي تسجل 
. المعامالت التجارية بين الوحدات المؤسسية

وصافي االدخار أو المدخرات هو قيد 
زنة الستخدام حسابات الدخل ويمكن الموا

استخدام صافي االدخار فضًال عن تحويالت 
رأس المال المدفوعة أو المقبوضة لتراآم 

وإذا لم يتم استنفاذها . األصول غير المالية
بنفس الطريقة، سيسمى ناتج الفائض بصافي 

وعلى العكس من ذلك، لو أن . اإلقراض
 صافي االدخار وتحويالت رأس المال لم

تكن آافية لتغطية صافي تراآم األصول 
الغير ماليه، سيسمى العجز الناتج بصافي 

وهذا الفائض أو العجز أو صافي . االقتراض
اإلقراض أو صافي االقتراض هو قيد 
الموازنة الذي يتم نقله من حساب رأس 

والحساب المالي . المال إلى الحساب المالي
خرى، ليس له قيد موازنة يتم نقله لحسابات أ

آما آان الحال مع جميع الحسابات التي تم 
وإنما يشرح .  الفصول الماضيةفيمناقشتها 

ببساطة آيف يتأثر صافي اإلقراض وصافي 
االقتراض بطرق التغير في سندات األصول 

ويكون ). االلتزامات  ( –و الخصوم المالية 
مجموع هذه التغيرات مساوي في القدر من 

ن على الجانب اآلخر  ولك-الناحية النظرية  
 لقيد الموازنة بحساب رأس –من الحساب 

 .المال
 

الحساب المالي يسجل تنقالت تشمل أصول  11-2
وخصوم مالية والتي تتم بين وحدات 
مؤسسيه مقيمه أو بين وحدات مؤسسية 

ويسجل الجانب األيسر . مقيمة وبقية العالم
 ) 11,1(من الحساب في الجدول رقم 

الية، بينما يسجل صافي حساب األصول الم
الجانب األيمن من الجدول صافي تكبد 

 .الخصوم
 

 .الخصوم المالية/ األصول و االلتزامات -1
 آما هو موضح في الفصل الثالث، عرفت  11-3

  -:آلمة األصول آاآلتي
 

األصل هو مخزن القيمة الذي يمثل منفعة أو  11-4
سلسله من المنافع المنقولة للمالك االقتصادي 

تخدام الكيان على عن طريق شراء أو اس
مدى فتره من الزمن، وهو وسيلة للمضي 
قدمًا بالقيمة من فتره محاسبيه إلى فتره 

 .محاسبيه أخرى
 

وبالتالي . تتبادل المنافع حسب طرق الدفع 11-5
وبناءًا على ذلك يمكن تعريف المطالبة 

وال يعترف . المالية ومن ثم الخصم

بالخصوم غير المالية في نظام الحسابات 
ة، ولذلك من المحتم أن نشير إلى القومي

 .مصطلح الخصوم  بأنه مالي بطبيعته
  

، )المدين  (  ينشأ الخصم عندما تكون وحدة 11-6
تحت ظروف خاصة، ملزمة بسداد دفعة أو 

الدائن ( سلسلة من المدفوعات لوحدة أخرى 
وأغلب الظروف التي يتم تأسيس ). 

الخصوم وفقًا لها هو عمل عقد قانوني ملزم 
العقد يحدد البنود وظروف الدفع لكي وهذا 

يتم تنفيذه وآذلك الدفع الغير مشروط طبقًا 
 .للعقد

 
باإلضافة إلى ذلك، ال يمكن تأسيس الخصوم  11-7

عن طريق العقد ولكن عن طريق عرف 
و .  طويل ومنظم وال يمكن دحضه بسهوله

تقع بعض طرق الدفع من الحكومة لألفراد 
، يكون وفي هذه الحاالت. تحت هذا النوع

للدائن توقع سليم بالتحصل على مدفوعات 
. على الرغم من عدم وجود عقد قانوني ملزم

 .ومثل هذه الخصوم تسمى خصوم بناءة
 

وقتما يوجد أحد هذين النوعين من الخصوم  11-8
توجد مطالبة مالية مماثلة، تلك التي يملكها 

والمطالبة المالية هي . الدائن ضد المدين
مدفوعات المستحقة دفعة أو مجموعة من ال

. للدائن من قبل المدين بموجب بنود الدين
ومثلها مثل الخصوم، تكون المطالبات غير 

وباإلضافة إلى ذلك، يحتمل أن . مشروطة
توجد مطالبة مالية قد تخول الدائن أن يطلب 
التسديد من المدين في حين يكون الدفع عن 
طريق المدين غير مشروط إن طلب ذلك، 

نفسه عمل تقديري من جانب ويكون الطلب 
 .الدائن

 
تتكون األصول المالية من آل المطالبات  11-9

المالية أو األسهم المالية أو األسهم األخرى 
في الشرآات زائد سبائك الذهب المملوآة 

وتعامل . للسلطات المالية آأصول احتياطية
السبائك الذهبية المملوآة للسلطات المالية 

 لو أن آأصل احتياطي آأصل مالي حتى
المطالبة المالية لحامليها على الشرآة لم تكن 

 . ثابتة أو محدده سلفًا آمقدار مالي
 
 المحاسبي ) اإلدخال (  رباعية القيد -2

توضح  قواعد نظام الحسابات القومية  التي  11-10
تم االسترشاد بها في الفصل الثالث  آيف 

. المحاسبي) اإلدخال(ينفذ مبدأ رباعية القيد 
ع سلعة أو خدمة أو أصل أو فعندما تبا

الخصوم عن طريق وحدة مؤسسيه لوحدة 
( أخرى يتم تسجيل زوجين من اإلدخاالت 

ويسجل الزوج األول إمداد بالبند عن ). بنود 
. طريق وحدة والشراء عن طريق األخرى

ويسجل الزوج الثاني الطرف الثاني المقدم 
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لطرق الدفع للمفردة والطرف األول 
يلزم وجود قيود رباعية و. المتحصل عليه

مماثلة فيما يتعلق بالمعامالت التي تشمل 
والزوج الثاني من . دخل الملكية والتحويالت

يظهر عادة في الحساب ) اإلدخال ( القيود 
المالي وإن آان في حاالت قليله من 

وقد يظهر الزوج اآلخر . التحويالت العينية
ي من البنود سلبيه وإيجابيه اإلنفاق االستهالآ

النهائي أو التصرف في أو حيازة أصل غير 
وفي آل الحاالت ماعدا شراء . مالي

األصول المالية أو تسوية الديون، يظهر 
الزوج األول من البنود في واحد أو أآثر من 
الحسابات غير المالية، وفي حالة تبادل أداة 
مالية، تظهر اإلدخاالت األربعة في الحساب 

 . المالي
 

.  للقيد في الحساب الماليهناك إذن سببان 11-11
السبب األول هو آمقابل لإلدخاالت في 
الحسابات األخرى، والسبب اآلخر هو أن 
يسجل المعامالت التي تشمل تبادل األصول 

لذلك فإن آل من . المالية والخصوم فقط
اإلدخال األصلي والمقابل له يسجالن في 

 .الحساب المالي
 
  -:اليةالقيود المقابلة للمعامالت غير الم -3
 

المعامالت المشتملة على انتقال ملكية سلعه  11-12
أو أصول غير مالية، أو توفير خدمه أو 
عمل، دائمًا ما تستلزم إدخال مقابل في 
الحساب المالي فيما يتعلق بوسائل الدفع أو 
. المطالبات على وسائل الدفع في المستقبل

حتى أن الكثير من المعامالت العينية، مثل 
أو المكافآت ) التبادلية ( ارية المبيعات التج

 تؤدى إلى - من الناحية المفاهيمية –العينية 
حيث لو أن . إدخاالت في الحساب المالي

بمنتج ذات ) ب ( أمدت الوحدة ) أ ( الوحدة 
ب ( متوقعه من ) أ( ، وآانت )أآس ( قيمه 

منتج آخر آمقابل لنفس ألقيمه، يكون ) 
) أآس ( ة مطالبة ماليه بقيم) أ ( للوحدة 

وهذه المطالبة المالية ). ب ( على الوحدة 
يتم تسويتها ولذلك ليس هناك حاجه إلى 

بتوصيل ) ب ( تسجيلها عندما تقوم الوحدة 
واإلدخاالت في الحساب . المنتج المراد

المالي يكون هناك حاجه إليها عندما تكون 
آل عناصر المعامالت العينية غير منجزة 

 .في وقت واحد
 

نتج أو سلعه أو أصل ربما يترتب عليه بيع م 11-13
آمقابل تغير في العملة أو وديعة قابلة 

أن ينعكس  يحتمل بالعكس،و. للتحويل
االئتمان  في المالي حساب الفي المقابل
 حسابات المن أو أية فئة أخرى التجاري

 .الدفع أو للقبضالقابلة 
 

  -: تبادل األصول المالية والخصوم-4
 

مالي مع أصل مالي آخر حيثما يتبادل أصل  11-14
أو عندما يتم دفع دين بأصل مالي، فإن 
. المعامالت تسجل فقط في الحساب المالي

وتغير هذه المعامالت توزيع األوراق المالية 
على األصول المالية والخصوم ويمكن أن 
تغير مجموع االثنين األصول المالية 
والخصوم، ولكنها ال تغير الفرق بين 

على . الية والخصوممجموع األصول الم
سبيل المثال، االئتمانات التجارية يتم 

والمطالبة المتمثلة في . تصفيتها بالسداد
االئتمان التجاري ال يصبح لها وجود عندما 

 .يمد المدين الدائن بوسائل الدفع
 

  -:اإلدخاالت الناتجة في الحساب المالي  
 
يقلل الدائن حيازاته من االئتمانات التجارية  - أ

عملة أو ودائع قابلة (  وسائل الدفع ويزود
 ) للتحويل

في شكل ائتمانات (يقلل المدين خصومه  - ب
تجارية ويقلل األصول المالية في شكل 

 ) وسائل الدفع
 

عندما يتم تبادل أصول ماليه بأصول ماليه  11-15
أخري، فإن آل اإلدخاالت تحل داخل 

على . الحساب وتؤثر فقط على األصول
رقة دين مثل سند  لو أن و-:سبيل المثال 

جاري تم بيعها عن طريق وحدة مؤسسيه 
لوحدة مؤسسيه أخرى في السوق الثانوية، 
فإن البائع يقوم بتقليل ما يملكه من أوراق 
ماليه ويزيد ما يملكه من طرق الدفع بنفس 

 . الكميه
 

عندما يتم إنشاء أصل مالي جديد من خالل  11-16
تكبد الخصوم بواسطة الوحدة المؤسسية فإن 

يع اإلدخاالت يتم عملها في الحساب جم
 يمكن لشرآة أن -:على سبيل المثال . المالي

تصدر أوراق ماليه قصيرة األجل  في مقابل 
ووفقًا لذلك يبين الحساب . وسائل الدفع

المالي لقطاع الشرآات زيادة في الخصوم 
في شكل أوراق مالية و زيادة في أصول 
 المال على شكل وسائل دفع ويبين قطاع

الشراء للحساب المالي انخفاض في األصول 
في شكل وسائل الدفع وزيادة في أصول في 

 .شكل أوراق ماليه
 
  صافي اإلقراض    -5
 

بعض القطاعات أو القطاعات الفرعية تكون  11-17
صافي مقرضون بينما البعض اآلخر يكون 

وعندما تنخرط الوحدات . صافي مقترضون
لية مع المؤسسية بالعمل في المعامالت الما

بعضها البعض، فإن فائض الموارد الخاصة 
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بقطاع واحد يمكن جعلها متاحة من جانب 
الوحدات المعنية ليتم استخدامها من قبل 

ويوضح الحساب المالي . قطاعات أخرى
آيف أن قطاعات العجز أو صافي 

 تحصل على الموارد المالية االقتراض
الالزمة عن طريق تكبد الخصوم أو تقليل 

 و آيف أن قطاعات صافي األصول
اإلقراض تخصص فائضها عن طريق 

ويبين . شراء أصول ماليه أو تقليل الخصوم
الحساب أيضًا المشارآات ذات الصلة لفئات 
مختلفة من األصول المالية إلى هذه 

 . المعامالت
 

  تغيرات األصول – شكل موجز – الحساب المالي -1 -11جدول 
 لتغيرات في األصولا

الشرآات  المعامالت  وقيود الموازنة
غير 
 المالية

الشرآات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر 
 المعيشية

المؤسسات 
غير 

الهادفة 
 للربح

االقتصاد 
 الكلي

بقية 
 العالم

حساب 
السلع 

 والخدمات

 المجموع

 483  47 436 2 189 10 - 172 83 صافى حيازة األصول المالية
النقدي وحقوق الذهب 

 السحب الخاصة
39 - 1 - 26 64 2 89 11  100 

 95  9 86 1 - 10 4 66 7 العملة والودائع
 82  4 - 78 0 3 3 19 أوراق المديونية

 82  4 78 0 3 3 53 19 قروض
األسهم العادية وأسهم 

 صندوق االستثمار
10 28 3 66 0 107 12  119 

برامج التأمين والمعاشات 
والضمانات التقاعدية 

 الموحدة

1 7 1 39 0 48 0  48 

المشتقات المالية و عقد 
 خيار أسهم الموظفين

3 8 0 3 0 14 0  14 

 25  10 15 1 4 5 1 4 دائنة/ حسابات أخرى مدينة
 

يمكن أن ُيرى تطور صافي اإلقراض  11-18
 حيث ُتظهر 1 -11بوضوح في الجدول 

تطلبات صافي المؤسسات الغير ماليه أن م
وهذه المتطلبات تم . 72االقتراض قدرها 

تحويلها عن طريق تكبد الخصوم بمقدار 
، 63 و شراء أصول مالية بمقدار 135

والفرق بين االثنين يساوى صافي 
وبالمثل فإن قطاع األسر . االقتراض

المعيشية والذي يملك رصيد صافي إقراض 
 قد حقق هذه النتيجة عن طريق 206قدره 
 وتكبد 220 أصول ماليه قدرها شراء

 .14خصوم بقيمة 
 

على الرغم من أن آثيرًا من اإلقراض  11-19
واالقتراض يتم توجيهه عبر شرآات 
الوساطة المالية ، فإن بعض المقترضين 
يمكنهم التعامل مباشرة مع المقرض الغير 

على سبيل المثال، تستطيع الحكومة . مالي
ن أن تصدر أوراق ماليه في السوق، و يمك

أن تشترى هذه األوراق من األسر المعيشية 
والشرآات الغير ماليه وبقية العالم عن 

وفي آثير من الحاالت . طريق مؤسسه ماليه
األخرى يكون للوسطاء الماليين طرقهم 
الخاصة في خلق سوق مالي يربط الدائنين 

وتتكبد . والمدينين بطريقة غير مباشره

المؤسسات المالية خصوم لصافي 
رضين من خالل أخذ ودائع أو إصدار المق

أوراق ماليه وإمداد األصول المالية التي يتم 
في : حشدها للمقترضين، على سبيل المثال

شكل قروض أو امتالك أوراق دين ماليه و 
ولذا فإن معامالتهم في . أوراق ماليه

األصول المالية والخصوم ستكون آبيره 
بالمقارنة بالقطاعات األخرى و بحجم 

وفي . ي إقراضهم وصافي اقتراضهمصاف
، فإن قطاع الشرآات المالية 1 -11جدول 

، وهو ما يتم 15له صافي اقتراض قدره 
تمويله عن طريق صافي تكبد للخصوم قدره 

 وصافي حيازة ألصول مالية قدره 182
167. 

إن تناول المعامالت المالية للقطاعات  11-20
الفرعية بالشرآات المالية، باإلضافة إلى 

اعات المالية المدمجة، باالستعراض القط
 . والدراسة عادة ما يكون أمرًا مفيدًا

 
من المهم أن تالحظ أنه، بالنسبة لكل من  11-21

القطاعات المؤسسية، يوضح الحساب المالي 
أنواع األدوات المالية المستخدمة من قبل 
هذا القطاع في تكبد خصوم أو الستحواذ 

 وعلى الرغم من ذلك. على  أصول ماليه
فإن الحساب المالي ال يوضح إلي أي قطاع 
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تم تكبد الخسائر وعلي أي القطاعات 
. األصول توضح األصول مطالبات مالية

وهناك مزيد من التفصيل والتحليل المعقد 
للتدفقات المالية بين القطاعات في الفصل 

حيث يوضح التحليل المفصل في . 27
الفصل السابع والعشرين العالقة بين الدائن 

 .المدين بحسب نوع األصل الماليو
 

في الحالة االفتراضية القتصاد مغلق ال  11-22
تتدخل فيه وحدات مؤسسيه مقيمه في 
معامالت مع وحدات غير مقيمة، فإنه يجب 
أن يتساوى مجموع صافي اإلقراض و 
مجموع صافي االقتراض  نظرًا ألن أن 
متطلبات صافي االقتراض من قطاعات 

 قطاعات العجز تساوي صافي إقراض
وبالنسبة لالقتصاد آكل، فإن . الفائض

صافي اإلقراض أو االقتراض سيكون 
وهذا التساوي يعكس الطبيعة . صفر

المتماثلة أو التناظرية لألصول والخصوم 
وعندما تنخرط الوحدات المقيمة في . المالية

معامالت مع وحدات غير مقيمة، فإن 
مجموع صافي اإلقراض وصافي االقتراض 

لقطاعات والمكون لالقتصاد الكلى ألحد ا
يجب أن يساوى صافي إقراض االقتصاد 

.  بقية العالم-  أو صافي االقتراض من -إلى 
  فإن االقتصاد الكلي قد 11.1وفي الجدول 

 436استحوذ على أصول ماليه قدرها 
، وبالتالي فإن 426وتكبد خصوم قدرها 

صافي اإلقراض لالقتصاد الكلى إلى بقية 
 . 10قدره العالم 

 
 
 
 : حاالت الطوارئ -6

 ال تعطى بعض األنواع من االتفاقيات المالية 11-23
التعاقدية بين الوحدات المؤسسية فرصه 
للمتطلبات الغير مشروطة إما أن تقوم 
بالتسديد أو تقديم أشياء أخرى ذات قيمه، 
وعادة هذه االتفاقيات نفسها ليس لها أي قيمه 

وهذه االتفاقات التي يشار . اقتصاديه تحويلية
إليها بحاالت الطوارئ ليست أصول ماليه 

ه في نظام فعليه حقيقية وغير مسجل
والميزة الرئيسية . الحسابات القومية

للطوارئ أنه يتم إيفاء بشرط أو أآثر قبل أن 
والضمانات التي تمنح . تتم المعامالت المالية

لمرة واحدة للدفع عن طريق طرف ثالث 
هي حاالت طوارئ حيث يكون الدفع 
مطلوب فقط في حالة أن المدين الرئيسي 

فع بدليل على وحتى يتم الد. عجز عن الدفع
تخلف في الدفع، ينبغي وأن تبين قيمة 

وتوفر . الضمان لمرة واحدة آبند مذآرة
وضعه السجن عند عدم (التزامات القروض 

المعامالت وقيود 
 الموازنة

الشرآات 
غير 
 المالية

الشرآات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر 
 المعيشية

المؤسسات 
غير 

الهادفة 
 للربح

االقتصاد 
 الكلي

بقية 
 العالم

حساب 
السلع 

 والخدمات

 المجموع

صافي (+)/ اإلقراض 
 )-(االقتراض 

- 56 - 1 - 103 147 - 4 10 - 10  0 

صافى حيازة األصول 
 المالية

139 137 93 15 6 426 57  483 

الذهب النقدي وحقوق 
 السحب الخاصة

         

 100  2 - 102   37 65  العملة والودائع
 6 أوراق المديونية

 
30 
 

38 
 

0 
 

0 
 

74 21 
 

 82 
 

    6 11 9 0 21 القروض
47 

35  119 

األسهم العادية وأسهم 
 وق االستثمارصند
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تعطيك ضمانه بأن األموال ستكون ) اإليفاء
متاحة مع عدم وجود أصل مالي إال إذا تم 

وتشكل الخطابات . تقديم أصول بالفعل
فع مشروط بعرض االئتمانية وعدًا بجعل الد

وتعطي  . األوراق الفعلية المحددة طبقًا للعقد
تسهيالت إصدار األوراق المالية المكتتبة 
ضمانًا بأن المدين المحتمل سيكون قادرًا 
على بيع األوراق المالية القصيرة األجل 

وبأن البنك أو البنوك التي أصدرت هذه 
التسهيالت ستقبل أي أوراق غير مباعة في 

.  ستوفر ما يعادلها من سلفياتالسوق أو
التسهيل ذاته طارئ وال ينشأ عن ويكون 

وجود التسهيل أي إدخال في الحساب 
وفقط لو طلب من المؤسسة المكتتبة . المالي

أن تجعل األموال متاحة حينئذ ستكتسب 
 . أصل فعلي، والذي يقيد في الحساب المالي

 
بعض المشتقات المالية ال تعامل آأصول  11-24

وهذه . ماليه طارئة ولكن آأصول حقيقة
. باألسفل) ج(األمور مشروحة في القسم 

وتعامل الضمانات الموحدة على أنها تنشئ 
والضمانات . خصوم حقيقية وليست طارئة

هي ضمانات يتم خاللها ) النمطية(الموحدة 
ت ذات الخصائص إصدار بعض الضمانا

وعلى الرغم من أن إمكانية طلب . المماثلة
أي ضمان غير أآيدة، إال أن وجود ضمانات 
مماثلة تعني أنه يمكن عمل تقدير موثوق 
لعدد المطالبات التي تتم في إطار ضمان 

وغالبًا ما توصف الخصوم من هذا . معين
النوع والتي قد يتم تحديد الخصوم فيها 

. بيرات أو االحتياطياتبشكل احتمالي بالتد
ومفهوم الخصم يتم استخدامه عندما تكون 
الحقيقة هي أن الدفعة سوف يتم طلب 
سدادها وأن مقدار الدفعة أو الطريقة التي 

ويستخدم . سيتم بها حساب هذا المقدار
مصطلح التدبير عندما تكون حقيقة أن هناك 
دفعة سوف يتم سدادها حقيقة مؤآدة مع عدم 

بشأن آيفية تحديد مقدار المبلغ وجود اتفاق 
والخصوم الطارئة هي الخصوم . المدفوع

 – ليس بالضرورة –التي قد يكون فيها 
مقدار الدفعة معروف بشكل مؤآد مع عدم 
التأآد بشأن ما إذا آانت هناك دفعة سيتم 

 .طلبها من عدمه
 

بالنسبة ألهداف نظام الحسابات القومية،  11-25
حيث .  بسيطةتكون معاملة الحاالت الطارئة

أن أي مدفوعات أجور متعلقة بتأسيس 
اتفاقات الطوارئ تعامل آمدفوعات 

والمعامالت يتم تسجيلها في . للخدمات
الحساب المالي فقط عندما يتم إنشاء أصل 

وعلى الرغم . مالي فعلي أو تغيير في الملكية
من ذلك، ومن خالل منح حقوق أو التزامات 

ات في يمكن لها أن تؤثر على القرار
المستقبل، فإن االتفاقات الطارئة سيكون لها 
. تأثير اقتصادي على األطراف المشارآة

وبشكل جماعي، فإن مثل هذه الحاالت 
الطارئة يمكن أن تكون مهمة عند وضع 
البرنامج المالي وتخطيط السياسة المالية 

ولذلك، فإنه حيثما تكون الحاالت . والتحليل
تحليل، فإنه الطارئة مهمة  للسياسة وال

يستحسن أن تجمع المعلومات وتقدم آبيانات 
وبالرغم من أنه قد ال تكون هناك . تكميلية

مدفوعات مستحقة في نهاية المطاف بالنسبة 
للخصوم الطارئة، فإن وجود مستوى عالي 
منها قد يلمح إلى مستوى غير مرغوب من 
المخاطرة من جانب تلك الوحدات المقدمة 

ك، تسهيل بالسحب على ومثال على ذل. لها
المكشوف في حساب مصرفي، والذي يكون 

 .طارئًا حتى يتم استخدامه
 

تتغير ممارسات البلد في تحديدها أي أدوات  11-26
مالية تعتبر طارئة و أيها تعتبر آأصول 
. حقيقية يتم تسجيلها في ورق الموازنة

والمرونة في تطبيق هذه التوصيات تكون 
آل من الزمة بحيث يؤخذ في الحسبان 

الممارسات الوطنية والتغيرات في طبيعية 
ومثال على ذلك، وهو مثال . هذه االتفاقيات

مهم بشكل آمي في التجارة المالية، القبول 
والقبول المصرفي يشمل قبول . المصرفي

مسودات وآمبياالت خاصة بالمؤسسات 
المالية وأيضًا الوعد الغير مشروط بتسديد 

ثل القبول ويم. قدر معين في وقت محدد
المصرفي مطالبة غير مشروطة من جانب 

من ) مطلق ( المالك ودين غير مشروط 
جانب البنك القابل، وبشكل أصل البنك 

ولهذا السبب، . المقابل مطالبة على عميله
يعامل القبول المصرفي آأصل مالي فعلى 
في نظام الحسابات القومية حتى وإن لم تكن 

 .هناك أية أموال تم تبادلها
 

هناك ظروف أخرى ال يتم فيها معاملة  11-27
المدفوعات المستقبلية آأنها أصول، وذلك 
على الرغم من اإللمام بكل من حجم 
المدفوعات وحقيقة أنه سيتم دفعها بدرجه 

وأحد األمثلة على ذلك هو . عاليه من التأآد
أنه على الرغم من أنه يمكن منح قرض 
 بنكي ألحد األفراد على أنه عميل دائم وله
راتب ثابت آضمان إال أن الوعد بأرباح 
مستقبلية ال يتم اعتباره أصل مالي، وال 
آمتحصالت مستقبلية من مبيعات منشأة 
معينة أو حتى آتيار من عائدات ضريبية 

 . مستقبلية للحكومة
 
 
 
  المعامالت المالية في األصول و الخصوم -ب
     -: تصنيف األصول و الخصوم المالية-1
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ناظر االلتزامات والخصوم المالية ، نظرًا لت 11-28

يمكن استخدام نفس التصنيف لوصف آل 
آذلك، يتم استخدام و. من األصول والخصوم

نفس التصنيف في جميع الحسابات التراآمية 
 وربما يستخدم مفهوم .للمعامالت المالية

في نظام الحسابات القومية لإلشارة " األداة"
يزانية إلى األصل أو الدين في بند من الم

وفي اإلحصاءات المالية، بعض بنود . المالية
ويتم . الموازنة يمكن وصفها باألدوات

استخدام نفس المفهوم في نظام الحسابات 
القومية للمالئمة فقط وال يعني ذلك ضمنيًا 
توسعة لتغطية األصول والخصوم لتشمل 

 . هذه البنود التي تقع خارج نطاق الميزانية
 

ول المالية التي ال يمكن هناك فئتان من األص 11-29
معادلتها بالمطالبات المعروفة عبر الوحدات 
المؤسسية المعينة األخرى يتم تضمينهما في 
تصنيف األدوات المالية؛ الفئة األولى هي 
السبائك الذهبية  المملوآة للسلطات المالية 
وغيرها الخاضعة للسيطرة السارية من قبل 

مالي السلطات النقدية والمحتجزة آأصول 
وأيضًا آمكون من مكونات احتياطيات النقد 

وال يوجد خصم مماثل لسبائك . األجنبي
والفئة الثانية هي حصص وأوراق . الذهب

وال يكون . ماليه للشرآات ومشارآات ماليه
لتلك قيمة استهالك ثابتة، آما هو الحال مع 
العديد من األصول المالية األخرى، ولكنها 

صحاب األسهم على تمثل مطالبات من قبل أ
 . صافي حقوق الملكية للشرآة

 
 1-11 تفصيًال للجدول 2 -11يبين الجدول  11-30

ويتم . حيث يتضمن تصنيف األدوات المالية
توضيح نسبة التغطية ) ج ( في القسم 

وتعريف آل من البنود مع شرح أنواع 
المعامالت التي تظهر في الحساب المالي 
. الذي يطبق على آل األدوات المالية

ويتناول الجزء المتبقي من هذا القسم، 
األمور العامة للتصنيف وتطبيق قواعد 
المحاسبة لنظام الحسابات القومية حيث أنه 
يتم تطبيقها على المعامالت في األدوات 

 .المالية
 

يعتمد التفصيل الذي يتم تطبيق التصنيف  11-31
وفقًا له على القطاع المؤسسي المعني 

صول المالية التي بالتحليل؛ وتكون أنواع األ
تستخدمها األسر المعيشية أآثر محدودية من 
أصول القطاعات األخرى، آما تكون موارد 
المعلومات أآثر محدودية من القطاعات 
األخرى بشكل عام مقارنة بنظيرتها الخاصة 

وعلى الجهة األخرى، . بالقطاعات األخرى
تتعامل الشرآات المالية في المجموعة 

 وغالبًا ما تكون المعلومات الكاملة لألدوات
التي تخص عملياتها هي األآثر تفصيًال وفى 

وقتها المناسب مقارنة بأي وحدات مؤسسية 
وبالتالي، يمكن وضع بيان تفصيلي . أخرى

وتبين الفراغات في الجدول . للشرآة المالية
 فضًال عن القيم الصفرية أين تكون 11.2

 المدخالت مستحيلة من الناحية النظرية،
وتبين القيم الصفرية أن المدخالت محتمله 

 .ولكن يتوقع أن تكون صغيره
 

توفر البنود النمطية في تصنيف األصول  11-32
المالية والخصوم أساس مفيد للمقارنة 
الدولية للبيانات الوطنية؛ بيد أن عرض 
البيانات للبالد الفردية، وعلى الرغم من 
ذلك،  يجب أن يتم تصميمه بطريقة تفي 

اتهم التحليلية وبحيث تعكس باحتياج
وهكذا، فإن الشكل . الممارسات الوطنية

الخاص للعرض المختار قد يعكس ترتيبات 
مؤسسية مختلفة فضًال عن حجم وطبيعة 
األسواق المالية الوطنية ومدى تعقيد 
األصول المالية المتاحة ودرجة التنظيم 
وغيرها من التحكم والسيطرة المالية 

سبب، يقترح بعدد من ولهذا ال. الممارسة
القيود التكميلية لالستخدام باإلضافة إلى 
. المكونات المعيارية لنظام الحسابات القومية

وتوصف هذه القيود جنبًا إلى جنب مع القيود 
 ).ج(المعيارية في القسم 

 
 أصبح تصنيف المعامالت المالية -32 -11 11-33

أآثر صعوبة بسبب االستحداث المالي الذي 
 وزيادة استخدام أصول أدى إلى تحسين

ماليه جديدة وأحيانًا معقده وغيرها من 
األدوات المالية بهدف تلبية احتياجات 
المستثمرين فيما يخص االستحقاقات 
. والعائدات وتجنب األخطار وعوامل أخرى

وما يزيد من تعقيد مسألة التحديد التنوعات 
في خصائص األدوات المالية عبر البلدان 

ي الممارسات الوطنية بشأن وآذا التنوعات ف
وهذه . المحاسبة وتصنيف األدوات المالية

العوامل تتجه إلى تحديد توصيات صارمة 
فيما يخص التعامل مع بعض المعامالت 

ولذلك، . المعينة في نظام الحسابات القومية
يلزم وجود قدر آبير من المرونة، خاصة 
مع األخذ في االعتبار لمزيد من التصنيفات، 

التصنيف النمطي للقدرات والموارد ليصل 
وباألخص، تكون . واالحتياجات الوطنية

زيادة تفصيل وتحليل القيود النمطية أمرًا 
مرغوبًا فيه في العديد من البلدان من أجل 
التمييز بين أنواع األصول الهامة في إطار 

مثل األوراق المالية قصيرة (التصنيفات 
 ).األجل المتضمنة في قياسات النقد

 
 
 
  قابلية التفاوض-2
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يمكن أن تميز المطالبات المالية على أنها  11-34
و تكون . للتفاوض أم ال/ قابله للتداول

المطالبة قابله للتفاوض في حالة إذا آانت 
ملكيتها القانونية بالفعل قابله لالنتقال من 
وحدة إلى وحدة أخرى عن طريق التسليم 

و في حين أن أي . مقابل الدفع أو التحويل
أداة مالية يمكن تبادلها من الناحية االحتمالية 
، إال أن األوراق المالية القابلة للتفاوض يتم 
تصميمها خصيصًا للتداول عليها في أسواق 

و تعلق قابلة .  منظمه و غيرها من األسواق
و يشار إلي . التفاوض بالشكل القانوني لألداة

تلك المطالبات المالية القابلة للتفاوض 
و بعض األوراق المالية قد . اق الماليةباألور

تكون قابلة للتفاوض من الناحية القانونية، 
غير أنه ال يوجد في الحقيقة سوق يتسم بقدر 
من السيولة حيث يمكن شراؤها أو بيعها 

آما أن األوراق المالية التي تشمل . بيسر
األسهم و أوراق المديونية و مشتقات مالية 

عتبر في بعض مدرجة مثل الضمانات ، ت
 .األحيان أوراق ماليه

 
 تقييم المعامالت  -3

إن المدفوعات المطلوبة بموجب عقد ذات  11-35
دائمًا ما تمثل  الصلة بأصول و خصوم ماليه

أآثر من معامله وفقا للمعني المتضمن في 
و تشمل مدفوعات . نظام الحسابات القومية

الفائدة على القروض والودائع آما هي 
سات المالية آال من محددة من قبل المؤس

الفائدة علي النحو المقيد في نظام الحسابات 
القومية و آذلك رسوم الخدمة ،  و التي 
تشكل مدفوعات الخدمة للمؤسسة المالية 

و .  نظير إتاحة القرض أو حماية الودائع
عادة ما تكون أسعار البيع والشراء  
للعمالت األجنبية واألسهم مختلفة، و يمثل 

سعر الشراء ومنتصف السعر الفرق بين 
خدمة مقدمه إلي ومحملة علي المشترى، 
آما يمثل الفرق بين سعر البيع  و  متوسط 
السعر يمثل خدمه مقدمه إلي ومحملة علي 

و متوسط السعر هو نقطة المنتصف . البائع
لسعر البيع وسعر الشراء وقت وقوع 
المعاملة، و لو أن بيع وشراء سهم  ، على 

  لم يحدث في وقت واحد، فأن سبيل المثال،
نقطة المنتصف لسعر البيع والشراء في 
وقت البيع والشراء لن تكون بالضرورة هي 

و بالنسبة لبعض األدوات المالية، .  نفسها
علي سبيل المثال، فإن الزيادة في القيمة 
بمرور الوقت ينظر إليها علي أنها تمثل 
الفائدة ، وليس فقط مجرد الزيادة السعرية 

و في بعض الحاالت قد .  في قيمة األصل
يلزم إجراء أآثر من تعديل علي القيمة 
الظاهرية للمعاملة من أجل تحديد و إعادة 
توجيه آال من رسوم الخدمة و الفائدة 

 .المرتبطة باألصل
  

من الضروري أن تتثني قيمة المعامالت في  11-36
األدوات المالية المقيدة في الحساب المالي 

و .فوعات فائدة من هذا القبيلأي رسوم و مد
 17يصف الجزء الرابع من الفصل 

التعديالت الالزمة إلجراء إقصاءات على 
 . أساس أداة تلو أداة

 
تثير المعامالت المالية فيما يتعلق  11-37

باإلضافات الصافية ألصحاب المؤسسات 
لتراآم حقوق الملكية في أشباه المؤسسات و 

لمعيشية آذلك التغيرات في مطالبات األسر ا
على شرآات التأمين وصناديق المعاشات 
التقاعدية تثير قضايا معقدة بشأن التقييم  و 
المشار إليها في البند ذات الصلة تحت 
تصنيف تلك الفئات أدناه وبشكل أآثر 

 .17تفصيال في الفصل 
  

  توقيت القيد  -4
من حيث المبدأ، ينبغي أن يسجل طرفي  11-38

 الزمنية، و معاملة مالية عند نفس النقطة
عندما يكون الطرف األخر إلدخال ما في 
الحساب في حساب أخر ، فإن توقيت قيد 

يجب أن يكون موازيا . المطالبات المالية
لتوقيت القيد في الحسابات األخرى 

على . للمعامالت التي تنشئ المطالبة المالية
 بيع سلعه أو خدمه يؤدىسبيل المثال، عندما 
ري، فإن اإلدخاالت في إلي إنشاء ائتمان تجا

الحساب المالي ينبغي أن تقع عندما تنتقل 
و . ملكية السلع أو عندما يتم تقديم الخدمة

بالمثل، عندما تنشأ الحسابات الدائنة أو 
المدينة من معامالت متصلة بضرائب أو 
بتعويضات موظفين أو بغيرها من 
المعامالت القابلة للتوزيع، فإن اإلدخاالت 

لمالي ينبغي أن تقع وقت إجراء في الحساب ا
اإلدخاالت في الحساب غير المالي  ذات 

 . الصلة
 

عندما تكون آل اإلدخاالت متصلة بمعاملة  11-39
تخص فقط الحساب المالي ، ينبغي قيدها 

و عادة ما تكون .  عندما تنتقل ملكية األصل
هذه النقطة الزمنية واضحة عندما تتضمن 

. ائمةالمعامالت بيع األصول المالية ق
وعندما تشمل المعامالت تكبد أو وفاء 
خصم، فإن الطرفين ينبغي أن يقيدا المعاملة 

و في أغلب . عندما يتكبد الخصم أو يوفي به
الحاالت، سوف يحدث هذا عدما يتم الدفع 
النقدي أو بأصول مالية من قبل الدائن 
 .للمدين أو عند السداد من قبل المدين للدائن

 
رفا العاملة المالية إلي عمليًا، قد ينظر ط 11-40

معاملة مالية علي أنه تم إنجازها في أوقات 
ويكون ذلك حقيقيا خاصة . زمنية مختلفة

عندما يتم الوفاء باالئتمان التجاري أو أي 
حسابات دائنة أو مدينة أخرى من خالل 
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مدفوعات نهائية، و يكون هناك تأخر بين 
الزمن الذي تمت فيه المدفوعات ووقت 

و هناك ". حالة تعويم" ، بما يخلق استالمها
مراحل عديدة يمكن للدائنين والمدينين قيد 

ويمكن للمدين قيد االلتزام .  معاملة وفقًا لها
أو الخصم علي أنه تم سداده وقت إصدار 

و . الشيك أو غيره من وسائل الدفع للدائن
ربما تنقضي فتره آبيرة من الوقت قبل أن 

دفع  و يقيد يحصل الدائن  علي وسائل ال
ومن ثّم، قد يكون . المدفوعات في حساباته

 هناك تأخرات زمنية أخري بين تقديم
الشيك للبنك و تخليصه  وبين التسوية 

و بالتالي،يكون من .  النهائية للمعاملة
المحتمل وجود حاالت عدم تماثل في قيد 
هذه المعاملة ما لم يقيد المدين معاملته علي 

 و هو إجراء ،"تخليص الشيكات"أساس
وتتواجد . محاسبي غير شائع إلي حد آبير

مطالبة مالية إلي الحد الذي يتم فيه تخليص 
الدفعة و يكون لدائن السيطرة  والتحكم في 
األموال، وقد يكون هذا الحد هو الحد األمثل 

وفي واقع الممارسة . زمنيا لقيد المعاملة
العملية، قد يكون التعويم آبيرا جدا و قد 

علي وجه الخصوص علي الودائع يؤثر 
القابلة للتحويل واالئتمانات التجارية وعلي 

ويبرز هذا . الحسابات المدينة األخرى
التأثير علي وجه الخصوص في البلدان التي 
يتسم نظامها البريدي و إجراءات التخليص 

وعندما يكون التعويم ذات . المصرفي بالبطء
داللة و يتسبب في اختالفات آبيرة في 
التقارير، يكون من الضروري إيجاد 
تقديرات لحجم التعويم من أجل ضبط 

 .وتعديل الحسابات
 

 الترصيد و التوحيد
 الترصيد

آما هو موصوف في الفصل الثالث، فإن  11-41
الترصيد هي العملية التي يتم من خاللها 
موازنة اإلدخاالت الموجودة علي جانبي 

فس الحساب التبادليين لنفس بند المعاملة و لن
. الوحدة المؤسسة في مقابل بعضهم البعض

وبشكل عام، يفضل في نظام الحسابات 
القومية تجنب هذه العملية بقدر المستطاع، 
غير أنه قد ال  يكون ذلك ممكنًا دومًا، وفيما 
يتعلق ببعض التحليالت الخاصة ال يكون 

 .عادة مرغوب في إجراءها
 

درجة الترصيد التي ينبغي قيد المعامالت  11-42
ي األصول و الخصوم المالية  وفقًا لها ف

تعتمد إلي حد آبير علي التحليل الذي سوف 
وفي الواقع العملي، . تستخدم البيانات ألجله

ستعتمد درجة الترصيد علي آيفية التبليغ 
عن البيانات، وقد يختلف التبليغ أو رفع 
التقارير إلي حد هائل بالنسبة  للفئات 

وإذا ما تم . المختلفة للوحدات المؤسسية

تجميع معلومات تفصيلية عن المعامالت 
المالية يمكن حينئذ عمل عروض إجمالية، 
وإذا ما آان يجب االستدالل علي المعامالت 
من بيانات الميزانية العمومية، يضحى 
وجود مستوى معين من الترصيد أمرًا 

ويمكن تحديد عدد من درجات . حتميًا
 : الترصيد

 
بليغ إجمالي آامل عدم وجود مقاصة أو ت .أ 

تقيد فيه مشتريات ومبيعات األصول بطريقة 
منفصلة ، آما هو الحال مع تكبد و سداد 

 . الخصوم
مثل طرح , الترصيد في نطاق أصل محدد .ب 

أو إنزال مبيعات السندات من حيازة 
استرداد قيمة السندات من خالل ... السندات

 .حاالت تكبد خصوم جديدة في شكل سندات
ئة معينه من األصول، مثل مقاصة ضمن ف .ج 

طرح آافة التنازالت أو حاالت التصرف 
في أوراق المديونية من آافة حيازات هذه 

 .األصول
مقاصة المعامالت في الخصوم في مقابل  .د 

المعامالت في األصول في فئة األصل 
 .نفسه

 مقاصة المعامالت في مجموعات  فئات -هـ .ه 
الخصوم في مقابل المعامالت في األصول 

 .فس المجموعاتفي ن
 

تمثل المعامالت المسجلة في الحساب المالي  11-43
صافي شراء األصول وصافي تكبد 

ومع ذلك، فمن الواضح أنه، . الخصوم
عندما يتم جمع البيانات علي نحو إجمالي 
آما هو متاح، يمكن مقاصتهم إلي أيما درجة  
آانت الزمة الستخدام معين، وعندما تجمع 

ي ال يمكن البيانات على أساس الصاف
وعموما، ال يوصى . تجميعها إجماليًا

بالترصيد خارج إطار المستوى الموصوف 
أعاله حيث أنها تعوق فائدة ) ج(في 

الحسابات المالية الخاصة بتتبع آيف يتمكن 
االقتصاد من حشد الموارد من الوحدات 
المؤسسية ذات اإلقراض الصافي الموجب 

من و. ونقلها للوحدات المقترضة الصافية
أجل وضع أو إيجاد تحليل  مفصل لتدفق 
األموال، يصبح التبليغ اإلجمالي أو إجراء 

أعاله ) ب(الترصيد عند المستوي المستوى 
أمرا مرغوبا فيه، وخاصة لتحليل األوراق 

) ج(المالية، بيد أن الترصيد عند مستوى 
أعاله ال تزال توفر معلومات مفيدة عن 

 . التدفقات المالية
 التوحيد

شير التوحيد في الحساب المالي إلي عملية ي 11-44
موازنة المعامالت داخل األصول  لمجموعة 
معطاة من الوحدات المؤسسية في مقابل 
معامالت الطرف األخر في الخصوم بالنسبة 
لنفس المجموعة من الوحدات المؤسسية، و 
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يمكن أداء التوحيد علي مستوي االقتصاد 
اعات الكلي و القطاعات المؤسسية و القط

و تكون المستويات المختلفة من .  الفرعية
التوحيد مناسبة ألنواع مختلفة من التحليل، 
علي سبيل المثال، تجميع الحسابات المالية 
لالقتصاد الكلي يبين المرآز المالي 
لالقتصاد مع بقية العالم نظرا ألن آافة 
المراآز المالية المحلية يتم رصد قيمتها 

 ويتيح التوحيد بالنسبة . الصافية في التوحيد
للقطاعات تتبع التحرآات المالية العامة بين 

القطاعات التي لديها صافي إقراض موجب  
و غيرها ممن لديها صافي اقتراض فضال 

غير أن التوحيد . عن تحديد الوساطة المالية
فقط عند مستوى القطاع الفرعي للشرآات 
المالية قد ُيسفر عن تفاصيل أآثر بشأن 

طة آما يسمح ، علي سبيل المثال، الوسا
بتحديد عمليات البنك المرآزي التي تتم مع 

وهناك .  شرآات الوساطة المالية األخرى
ثمة نطاق أخر حيث يكون التوحيد ذات فائدة 
أال و هو في نطاق قطاع الحكومة العامة 
عندما يتم تجميع المعامالت بين المستويات 

لثاني و يضع الفصل ا. المختلفة للحكومة
وعلي . والعشرين توصية محددة بهذا الصدد

الرغم من ذلك وفي إطار التسلسل الرئيسي 
للحسابات، ال يوصي نظام الحسابات القومية 

 .  بالتوحيد
 
 قيد األدوات المالية الفردية. ج
 
 الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة. 1

الذهب النقدي و حقوق السحب الخاصة  11-45
النقد الدولي هي المصدرة من قبل صندوق 

أصول عادة ما  يكون محتفظ بها أو 
 .محتجزة فقط من قبل السلطات النقدية

 
 الذهب النقدي

 
 تملكهالذي  النقدي هو الذهب الذهب 11-46

يكونون  ممن غيرها أو( النقدية  السلطات
 السلطاتسيطرة السارية من قبل لل خاضعين
 . والمحتفظ به آأصل احتياطي النقدية

بما في ذلك الذهب (ذهب ويشمل سبائك ال
المحتفظ به في حسابات الذهب المخصصة 

و حسابات الذهب غير ) أو المحددة المكان
 أو غير محددة المكان مع  المخصصة

الوحدات غير المقيمة و التي تخول الحق 
 وجميع  الذهب  .الذهب بمطالبة تسليم

النقدي يكون مضمنًا في األصول االحتياطية 
بل المنظمات المالية  يحتفظ به من ق أو

 والذهب المحتفظ به آأصل مالي  .الدولية
وآمكون من مكونات االحتياطيات األجنبية 
يصنف وحده آذهب نقدي، وبالتالي، وفقط 
في الظروف المؤسسية المحدودة،  يمكن أن 
تكون سبيكة الذهب أصل مالي فقط للبنك 

وتتألف . المرآزي أو الحكومة المرآزية
و  لذهب النقدي من مبيعاتالمعامالت في ا

  .مشتريات الذهب بين السلطات النقدية
 الذهب النقدي في) مبيعات(وتقيد مشتريات 

الحساب المالي للسلطة النقدية المحلية 
في األصول، وتقيد ) انخفاضات(آزيادات 

في ) زيادات(األطراف المقابلة آانخفاضات 
 الذهب المعامالت في أما .أصول بقية العالم

الذهب غير  بما في ذلك(النقدي  غير
السلطات  االحتياطي المحتفظ به من قبل

من قبل  الذهب المحتفظ بهالنقدية و آل 
 النقديٍة بخالف السلطات المالية المؤسسات

إذا (  ، تعامل آصافي حيازة ألشياء ثمينة)
مخزن  إيجاد هو لغرض الوحيدا آان

 نهائي أوآاستهالك  خالفا لذلكو) للثروة
 صادراتأو تغير في المخزونات أو آ وسيط

 والقروض  وتعامل الودائع.واردات أو
 أصولآ  بالذهب المقومة واألوراق المالية

 بالتوازي مع تصنفو  آذهب وليس( مالية 
 جنبيةاأل بالعمالت مماثلة المقومة ال األصول

 حول مناقشةوهناك . في الفئة المناسبة
المحدد المكان  الذهب حسابات معاملة

 العملة أسفل عنوان الغير محدد المكان و
 .الودائعو

 
  أوعمالت معدنية شكل الذهب تأخذ سبيكة 11-47

 ال تقل عن نقاء بدرجة قوالب أو سبائك
 تداولهاما يتم  عادة، واأللف جزء في 995
من خالل ترتيبات  أو المنظمة األسواق في

، فإن وبالتالي . البنوك المرآزية بين ثنائية
 سبيكة و. ال يمثل مشكلة المعامالت تقييم

  هي احتياطي آأصل المحتفظ بها  الذهب
 .الذي ال يقابله خصم المالي األصلوحدها 

 
 
 حقوق السحب الخاصة 

احتياطية هي أصول ة  السحب الخاصحقوق 11-48
و  صندوق النقد الدولي  تنشأ من قبل دولية
تكملة األصول ل عضائهأل خصيصها يتم ت

حقوق  دارةوتضطلع إ. احتياطية القائمة
بصندوق النقد الدولي  ةالسحب الخاص

عن طريق  االحتياطيةاألصول  بإدارة 
الدول  بين حقوق السحب الخاصة توزيع

 بعضو صندوق النقد الدولي األعضاء في
 والتي تعرف الخاصة الدولية الوآاالت

 .)جماعيًا بالمشارآين
 

اآللية التي  من خاللها تنشأ حقوق  تسفر 11-49
شار لها بتوزيعات حقوق ي(السحب الخاصة 
عمليات (و يتم إبطالها ) السحب الخاصة

. عن معامالت) إلغاء حقوق السحب الخاصة
وتقيد هذه المعامالت تبعًا للمبلغ اإلجمالي 
للتخصيص وتقيد في الحسابات المالية 
للسلطة النقدية الخاصة بالمشارك الفردي 
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من جانب وفي الحسابات المالية لبقية العالم 
 .ل للمشارآين جماعيًا من جانب أخرالممث

 
على وجه  يحتفظ بحقوق السحب الخاصة 11-50

 ، وهم من قبل الحاملين الرسميين لها الحصر
وغيرها من الوآاالت  البنوك المرآزية
بين  للتحويل وتكون قابلة ،الدولية المحددة

الحاملين  الرسميين و غيرهم من  المشارآين
 صةحقوق السحب الخا حيازة وتمثل. لها

حق لكل حامل لها مؤآد  وغير المشروط 
 في الحصول علي األصول االحتياطية

 من ،الصرف األجنبي وخاصة األخرى،
. عضاء اآلخرين بصندوق النقد الدولياأل
أصول لها  هي حقوق السحب الخاصةو

 تمثل صولاأل غير أن، مطابقة خصوم
 بشكل جماعي على المشارآين مطالبات
وقد يقوم   . الدوليصندوق النقد  على وليس

 حقوق السحب مشارك ببيع بعض أو آل
أصول  يحصل علىلمشارك أخر و الخاصة
وخاصة  ،أخرى في مقابل ذلك احتياطية

 .العمالت األجنبية
 
 العملة والودائع -2

تتألف المعامالت المالية في العملة والودائع   11-51
من اإلضافات إلي، أو التنازالت عن، العملة 

 أو زيادتها أو إجراء ومن إنشاء وديعة
وفي حالة الوديعة، قد ترجع . سحب منها

الزيادة الظاهرة في القيمة إلي دفع الفائدة 
 و عادة ما يتم .على مستوى مخزون قائم

تفصيل مدفوعات الفائدة البنكية إلي فائدة في 
نظام الحسابات القومية ورسوم خاصة 
بخدمات الوساطة المالية المقاسة على نحو 

وتقيد الفائدة في نظام الحسابات . اشرغير مب
القومية أوًال في حساب توزيع الدخل 
األولي، ثم  يمكن قيدها في الحساب المالي 

وقد تتوافق الزيادة في . آوديعة جديدة
الودائع مع انهيار العمالت أو العكس 

 .بالعكس
 

 دائمًا حساب مجموع ودائع العمالت ينبغي 11-52
ا في ذلك بم(والودائع القابلة للتحويل 

). المراآز بين البنوك وغيرها من الودائع
وعادة ينبغي إجراء تمييز بين العملة 

 وبين الودائع والودائع بالعملية المحلية
من المفيد  وإذا ما اعتبر  .بالعمالت األجنبية

  إيجاد بيانات للعمالت األجنبية الفردية
حينئذ ينبغي إجراء تمييز بين العملة و 

 .لة الودائع بكل عم
 

 العملة
تتألف العملة من أوراق النقد و العمالت  11-53

المعدنية التي يكون لها قيم رسمية ثابتة ويتم 
إصدارها من قبل البنك المرآزي أو 

العمالت المعدنية التذآارية والتي . (الحكومة

ال تكون متداولة فعليا يتم استبعادها تمامًا 
مثلما هو الحال مع العملة غير المصدرة أو 

 المحلية  العملة التمييز بين وينبغي). لغاةالم
تكون خصم للعمالت  التي العملة ،أي(

البنوك والبنك المرآزي  مثل ،المقيمة
 العمالتو )الحكومة المرآزيةو األخرى

خصوم لدى الوحدات تكون  األجنبية التي
البنوك المرآزية األجنبية  مثل(غير المقيمة 

 تحتفظ وقد). وغيرها من البنوك والحكومات
آافة القطاعات بالعملة آأصول، ولكن عادة 
ما تقوم البنوك المرآزية و الحكومات 

وفي بعض البلدان، . وحدها بإصدار العملة
يكون بإمكان  البنوك التجارية إصدار العملة 
بموجب تفويض من البنك المرآزي أو 

 .  الحكومة
 

تعامل أوراق النقد والعمالت المعدنية  11-54
وتقيد تكلفة . السمية الكاملةآخصوم بالقيمة ا

إنتاج أوراق النقد والعمالت المعدنية المادية 
آإنفاق حكومي وال يتم  موازنتها في مقابل 

 .المتحصالت من إصدار العملة
 

  للتحويل القابلة الودائع
 

 آافة من للتحويل القابلة الودائع تتألف 11-55
  :التي الودائع

 قدالن أوراق مقابل في للتبادل قابلة تكون - أ
 بالقيمة  الطلب عند المعدنية والعمالت
 قيود، أو جزاءات بدون و االسمية

 لسداد لالستخدام مباشر بشكل قابلة تكون - ب
 الكمبياالت أو الشيكات خالل من مدفوعات

) الترصيد بطريقة مدفوعات (جيرو نظام أو
  من غيرها أو المباشر الدين/ االئتمان أو

 .األخرى الدفع وسائل
 
 محدودة خصائص تجسد الودائع حسابات أنواع بعض
 فئة من الحسابات هذه تستثني و التحويل؛ لقابلية فقط

 ودائع أنها علي وتعامل  للتحويل، القابلة الودائع
 لها يكون الودائع بعض المثال، سبيل علي. أخرى
 التي الثالث الطرف مدفوعات عدد علي مثال قيود
 ألدنىا الحجم علي أو فترة آل في أداءها يمكن

 يكون أن يمكن وال. الفردية الثالث الطرف لمدفوعات
 المثال، سبيل علي. سالبة قيمة للتحويل القابلة للوديعة
 الشيكات حساب أو المصرفي الحساب يعامل ما عادة

 في اإلفراط تم  إذا ولكن للتحويل، قابلة آوديعة
 انه  علي الصفر إلي األموال سحب يعامل السحب،
 المكشوف علي السحب مبلغ عاملوي لوديعة، سحب
 .لقرض منح أنه علي

 
 للتحويل القابلة الودائع تصنيف ينبغي 11-56

 :ل طبقا عرضيا
 

 أو المحلية بالعملة مقومة آانت إذا ما - أ
 األجنبية، العمالت
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 مؤسسات لدى خصوم آانت إذا ما - ب
 .العالم لبقية أو مقيمة

 
 
 البنوك بين المراآز

 
 تسمي ال مصطلحًا آونه من الرغم على 11-57

 يستخدم البنك مصطلح أن إال الكاملة بالدقة

 للبنك آمرادف األحيان من آثير في
. للودائع القابلة األخرى وللشرآات المرآزي
 القروض، وتقدم من الودائع البنوك وتتلقى
 هناك يكون قد. األخرى القطاعات لجميع
 القطاع داخل آبير واقتراض إقراض أيضا

 .  المصرفي الفرعي

 
 وقيود المعامالت
 الموازنة

 الشرآات
 المالية غير

 الشرآات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 األسر
 المعيشية

 غير المؤسسات
 للربح الهادفة

 االقتصاد
 الكلي

 بقية
 العالم

 السلع حساب
 والخدمات

 المجموع

 حيازة صافي
 المالية األصول

83 172 -10 189 2 436 47  483 

 و  النقدي الذهب
 السحب حقوق
 الخاصة

 -1    -1 1  0 

 0  0 0    0  النقدي الذهب
 السحب حقوق
 الخاصة

 -1    -1 1  0 

 100  11 89 2 64 26- 10 39 الودائع و العملة
 36  3 33 1 10 2 15 5 العملة
 القابلة الودائع
 للتحويل

30 -5 -27 27 1 26 2  28 

 بين المراآز
 المصارف

 -5    -5   -5 

 قابلة أخرى ودائع
 للتحويل

30 0 -27 27 1 31 2  33 

 36  6 30 0 27 1- 0 4 أخرى ودائع
 75  9 86 1- 10 4 66 7 مديونية أوراق
 29  2 27 0 3 1 13 10 األجل قصيرة
 66  7 59 1- 7 3 53 3- األجل طويلة
 82  4 78 0 3 3 53 19 قروض
 25  3 22 0 3 1 4 14 األجل قصيرة
 57  1 56 0 0 2 49 5 األجل طويلة
 العادية األسهم
 صندوق وأسهم

  االستثمار

10 28 2 66 0 107 12  119 

 103  12 91 0 53 3 25 10 العادية األسهم
 87  10 77 0 48 1 23 5 مدرجه أسهم
 9  2 7 0 2 1 1 3 مدرجه غير أسهم
 7  0 7 0 3 1 1 2 أخرى أسهم
 وحدات \ أسهم
 االستثمار قصندو

0 3 0 13 0 16 0  16 

 وحدات \ أسهم
 االستثمار صندوق

 المال سوق في

0 2 0 5 0 7 0  7 

 وحدات \ أسهم
 االستثمار صناديق

 صناديق عدا
 المال سوق

0 1 0 8 0 9 0  9 

 التأمين برامج
 والمعاشات

1 7 1 39 0 48 0  48 
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 التقاعدية
 والضمانات
 الموحدة

 الفنية االحتياطيات
 األضرار تأمينل

1 2 0 4 0 7 0  7 

 و الحياة تأمين
 استحقاقات
 السنويات

0 0 0 22 0 22 0  22 

 استحقاقات
 المعاشات
 التقاعدية

   11  11 0  11 

 صناديق مطالبات
 على المعاشات
 المعاشات مديري

 3    3 0  3 

 استحقاقات
 بخالف المنافع

 المعاشات
 يةالتقاعد

   2  2 0  2 

 تدبيرات
 في المطالبات

 الضمانان إطار
 الموحدة

0 2 1 0 0 3 0  3 

 المالية المشتقات
 الخيار عقد و

 للموظفين
 مشارآة(

 في الموظفين
 الشرآة ملكية

3 8 0 3 0 14 0  14 

 12  0 12 0 1 0 8 3 مالية مشتقات
 5  0 5 0 1 0 3 1 الخيار عقد
 7  0 7 0 0 0 5 2 أجل عقد
 الخيار عقد

 للموظفين
 مشارآة(

 في الموظفين
 الشرآة ملكية

0   2  2   2 

 أخرى حسابات
 دائنة / مدينة

4 1 5 4 1 15 10  25 

 االئتمانات
 والسلف التجارية

3  1 3  7 
 

8 
 

 15 

 أخرى حسابات
 دائنة/ مدينة

1 1 4 4 1 1 8  10 

 
تلفة عن أنشطة ولكن ذلك له داللة اقتصادية مخ

ويصف . الوساطة المتضمنة للقطاعات األخرى
الفصل السابع والعشرين آيف يمكن تصوير تحليل 

ويعرف مثل هذا . آامل للقطاع الدائن والمدين لكل أداة
ومع ذلك، . التحليل بالجدول المفصل لتدفق األموال

ليس بمقدور جميع البلدان وضع مثل هذه الجداول 
مكن عادة التعرف على المراآز وي. على أساس منتظم

بين البنوك وتحديدها ويتم قيدها آفئة أداة منفصلة، 
وهو ما يمثل أحد األسباب وراء الفصل بين القروض 
. والودائع بين البنوك وغيرها من القروض والودائع

وثمة سبب أخر يتعلق بحساب رسوم خدمات الوساطة 
هذا ويعتمد . المالية المقاسة على نحو غير مباشر

الحساب على اإللمام بمستوى القروض والودائع التي 
تقدمها البنوك للعمالء عدا عمالء البنك وعلى حساب 
الفرق بين الفائدة التي يتلقاها البنك أو يدفعها والفائدة 
عندما يتم تطبيق سعر فائدة مرجعي على نفس 

ومع ذلك، عادة ما . المستويات من القروض والودائع
 خدمات وساطة مالية مقاسة على تكون هناك رسوم

 مدفوعة بين –إن وجدت = نحو غير مباشر ال تذآر 
البنوك، نظرًا ألن البنوك عادة ما تقترض وتقرض 
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ولهذين . فيما بينها وفق سعر فائدة بال مخاطرة
السببين، ينبغي فصل القروض والودائع بين البنوك 

  .عن القروض والودائع األخرى
 

 تصنيف فيها يتضح ال قد حاالت توجد ربما 11-58
 المثال سبيل على البنوك؛ بين للمراآز األداة
 أحد أن أو محددة، غير األطراف ألن

 بينما قرض أنها على إليها ينظر األطراف
 لضمان وآعرف ولذا،. وديعة األخر يراها

 بين المراآز جميع فإن والتناظر، االتساق
 والحسابات المالية األوراق بخالف البنوك

 – المراآز في والتغيرات الدائنة أو المدينة
 ويشرح. الودائع بند تحت تصنيفها يتم

 التفصيلي الجدول والعشرون السابع الفصل
 تحديد إلى الحاجة تسد والتي األموال لتدفق
 .منفصلة آفئة المصارف بين الودائع

 
 : للتحويل القابلة األخرى الودائع

 تلك هي للتحويل القابلة األخرى الودائع 11-59
 آال أو طرف فيها يكون ال التي ودائعال

 آال أو المدين أو الدائن أو المعاملة طرفي
 .مصرفًا المرآزين

 
 

 الملكية حقوق وصافي الخصوم في التغيرات - موجز تفصيل  - المصرفي الحساب): تابع (2-11 جدول
المعامالت  وقيود 

 الموازنة
ات الشرآ
غير 
 المالية

الشرآات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر 
 المعيشية

المؤسسات 
غير الهادفة 

 للربح

االقتصاد 
 الكلي

بقية 
 العالم

حساب 
السلع 

 والخدمات

 المجموع

صافي اإلقراض 
صافي (+)/

 )-(االقتراض

-56 -1 -103 174 -4 10 -10  0 

صافي حيازة 
 ألصول المالية

139 173 93 15 6 426 57  483 

الذهب النقدي  و 
حقوق السحب 

 الخاصة

         

          الذهب النقدي
حقوق السحب 

 الخاصة
        0 

 100  2- 102   37 65  العملة الودائع
 36  1 35   35   العملة

الودائع القابلة 
 للتحويل

 26 2   28 0  28 

المراآز بين 
 المصارف

 -5    -5   -5 

ة ودائع أخرى قابل
 للتحويل

 31 2   33   33 

 36  3- 39    39  ودائع أخرى
 95  21 74 0 0 38 30 6 أوراق مديونية
 29  5 24 0 0 4 18 2 قصيرة األجل
 66  16 50 0 0 34 12 4 طويلة األجل

 82  35 47 6 11 9 0 21 قروض
 25  14 11 2 2 3 0 4 قصيرة األجل
 57  21 36 4 9 6 0 14 طويلة األجل

أسهم عادية 
وأسهم صندوق 

 االستثمار

83 22    105 14  119 

 103  9 94    1 83 األسهم العادية
 87  3 84    7 77 أسهم مدرجه

 9  2 7    4 3 أسهم غير مدرجه
 7  4 3     3 أسهم أخرى

 وحدات \أسهم 
صندوق 

 11    11 5  16 
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 االستثمار
 وحدات \أسهم 

صناديق 
االستثمار في 

 لمالسوق ا

 5    5 2  7 

 وحدات \أسهم 
صناديق 

االستثمار عدا 
صناديق سوق 

 المال

 6    6 3  9 

برامج التأمين 
والمعاشات 

التقاعدية 
والضمانات 

 الموحدة

48 0    48 0  48 

االحتياطيات 
الفنية لتأمين 

 األضرار

7     7 0  7 

استحقاقات تأمين 
الحياة و 

االستحقاقات 
 السنوية

22     22 0  22 

استحقاقات 
المعاشات 
 التقاعدية

11     11 0  11 

مطالبات صناديق 
المعاشات على 
 مديري المعاشات

3     3 0  3 

استحقاقات 
المنافع غير 

 المعاشية 

 2    2 0  2 

تدبيرات 
المطالبات في 
إطار الضمانات 

 الموحدة

 3 0   3 0  3 

المشتقات المالية 
و عقد الخيار 

للموظفين 
شارآة م(

الموظفين في 
 ملكية الشرآة

3 8 0 0 0 11 3  14 

 12  3 9 0 0 0 7 2 مشتقات مالية
 5  1 4 0 0 0 2 2 عقد الخيار
 7  2 5 0 0 0 5 0 عقد أجل

عقد الخيار 
للموظفين 

مشارآة (
الموظفين في 

 ملكية الشرآة

1 1     2  2 

حسابات أخرى 
 دائنة/ مدينة

26 0 9 4  39 -14  25 

تمانات االئ
 التجارية والسلف

6 0 6 4 0 16 -1  15 
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حسابات أخرى 
 دائنة/ مدينة

20 0 3 0 0 23 -13  10 

 
 الودائع األخرى

 
 بخالف المطالبات آل األخرى الودائع تشمل 11-60

 بدليل والممثلة للتحويل، القابلة األخرى الودائع
 يينبغ التي للودائع التقليدية واألشكال الوديعة؛
 االدخارية الودائع هي التصنيف هذا في تضمينها

 والودائع, )للتحويل قابلة غير عادة تكون والتي(
 قابلة الغير الودائع وشهادات الثابت السند ذات

 أو األسهم أيضًا يشمل التصنيف وهذا. للتداول
 قبل من المصدرة الودائع على المشابهة األدلة
 بناءال ومجتمعات والفروض االدخار روابط

 آما. ذلك شابه وما االئتمان منشآت أو واتحادات
 قابلية لها التي الودائع أيضًا التصنيف هذا يشمل

 فئة من استثنائها يتم والتي للتداول محدودة
 المطالبات قيد وينبغي. للتحويل القابلة الودائع
 مكونات تشكل التي الدولي النقد صندوق على

 عليها برهنًام ليس والتي الدولية االحتياطيات
 المطالبات. (األخرى القروض بند في بقروض

 بقروض المبرهنة الدولي النقد صندوق على
 تضمين ويتم). القروض بند في تضمينها ينبغي

 للتحصيل أو للسداد القابلة الهامش مدفوعات
 المالية المشتقات بعقود والمرتبطة النقدية

 حيث األخرى، الودائع بند في) أدناه الموصوفة(
 األجل قصيرة شراء إعادة اتفاقات تكون أنها

 التعريف من جزء اعتبارها تم ما إذا آبير بشكل
 إعادة اتفاقات باقي أما. الواسع للنقد القومي
 . القروض بند ضمن تصنيفها ينبغي الشراء

 
 الذهب "من لكل حسابات إمساك الممكن من 11-61

 غير للذهب "و" المكان المعين أو المخصص
 ويكون ؛"المكان المعين رغي أو المخصص

 الميزانيات في إقراره ويتم وعمليًا دقيقًا التمييز
. الحسابات لهذه الماسكة للوحدات العمومية
 آاملة ملكية المخصص للذهب حساب ويعطي
. الحفظ لقيد معادًال ويكون للذهب مشروطة وغير
 حامله المخصص غير الذهب حساب يعطي وال
 على مطالبة حيمن ولكنه مادي ذهب في الحق
 ونتيجة الواقع، وفي. بالذهب مقومة الحساب مقدم
 مقومة وديعة الحساب هذا يكون سبق، لما

 بالعملة ودائع أنها على تعامل وبالتالي،. بالذهب
 التي الحسابات فإن أخرى، ناحية ومن. األجنبية
 معين أو المخصص بالذهب يتعلق فيما تمسك
 لم ما ثمينة اءألشي حيازة أنها على تعامل المكان
 قبل من أو النقدية السلطات قبل من محتجزة تكن

 في جانبهم، من المفوضة الوحدات من غيرها
 .احتياطيات صورة

 تميز مشابهة حسابات وجود أيضًا المحتمل من 11-62
 محددة غير (المخصصة غير الحسابات بين

) المكان محددة (المخصصة والحسابات) المكان
 بنفس معاملتها بغيوين مختلفة، نفيسة لمعادن

 المخصصة غير بالمعادن الخاصة فتلك الطريقة،
 الخاصة وتلك األجنبية، بالعملة ودائع تكون

 ألشياء حيازة تكون المخصصة بالحسابات
 السلع استخدام ممارسة تجاوزت ما وإذا. نفيسة
 التفكير جدير سكون المعادن، الطريقة هذه وفق
 .عدمه من الممارسة هذه توسيع إمكانية حول

 
 يتم قد الودائع من وغيرها المنقولة الودائع 11-63

 القطاعات؛ آافة قبل من آأصول بها االحتفاظ
 آخصوم قبولها يتم األحيان معظم في فالودائع

 بعض هناك أن غير المالية، الشرآات قبل من
 تسمح الدول بعض في المؤسسية االتفاقيات
 ولألسر العامة وللحكومة المالية غير للشرآات

 . آخصوم الودائع بقبول معيشيةال
 

 مستعرض بشكل تصنيفها ينبغي األخرى الودائع 11-64
  : ل طبقًا

 أو المحلية بالعملة مقومة الودائع آانت إذا ما .أ 
 .األجنبية بالعمالت

 أو مقيمة بمؤسسات خاصة خصوم آانت إذا ما .ب 
  .العالم ببقية

 
 
  أوراق مديونية-3
 

 تكون ولللتدا قابلة أدوات هي المديونية أوراق 11-65
 الكمبياالت تشمل وهي مديونية؛ على دليل بمثابة

 للتداول القابلة الودائع وشهادات والسندات
 وأوراق المالية والشهادات التجارية واألوراق

 عادة التي مماثلة وأدوات بأصول مضمونة مالية
 والكمبياالت. المالية األسواق في تداولها يتم ما

 حقوق للمالك يتعط مالية أوراق أنها على تعرف
 ثابتة مالية مبالغ على للحصول مشروطة غير

 الكمبياالت وتصدر. محدد تاريخ في ومحددة
 المنظمة األسواق في تداولها يتم ما وعادة

 التي االسمية أو الوجهية للقيمة وفقًا بخصومات
. االستحقاق أجل ووقت الفائدة سعر على تعتمد
 األجل ةقصير المالية األوراق على األمثلة ومن

 للتداول القابلة الودائع وشهادات الخزانة أذونات
 أما. التجارية واألوراق المصرفيين وقبول

 الحق حامليها تعطي مالية أوراق فهي السندات
 أو ثابتة مدفوعات تلقي في المشروط غير

 ربح أن أي تعاقديًا، محددة متغيرة مدفوعات
 آما. المدينين أرباح على معتمدًا يكون ال الفائدة
 المشروطة غير الحقوق حامليها السندات تعطي

 في للدائن آمدفوعات ثابتة مبالغ على للحصول
 . محددة تواريخ أو تاريخ

 
 حامل من للتداول قابلة تصبح التي القروض 11-66

 ألوراق قروض من تصنيفها إعادة يتم ألخر
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 إجراء يتم وحتى معينة؛ ظروف في مديونية
 أن يجب القبيل، هذا من التصنيف إعادة عمليات
 ذلك في بما ثانوي سوقي تداول علي دليل يتوفر
 مستمر تحديد عن فضًال السوق صناع وجود
 خالل من يقدم الذي ذلك مثل األداة ألسعار
 .والطلب العرض هوامش

 
 هي المشارآة غير المفضلة الحصص أو األسهم 11-67

 و ثابت دخل تدفع التي والحصص األسهم تلك
 متبقية قيمة توزيع في آةالمشار تقدم ال لكنها

. التصفية أو الحل حالة في المدمجة للشرآات
. مديونية أوراق أنها علي مصنفة األسهم وهذه
 عادية أسهم إلى للتحويل القابلة السندات أن آما

 قبيل التصنيف هذا في تصنيفها أيضًا ينبغي
 . تحويلها

 
 الدين والتزامات أصول بضمان المالية األوراق 11-68

 إطارها في ترتيبات هي ضافيةإ بضمانات
 بمدفوعات الدين وأصل الفائدة مدفوعات تضمن
 ويمكن. الدخل من بتيارات أو محددة أصول على

 هذه لوصف آمصطلح أيضًا التوريق استخدام
 يمكن األصول بضمان المالية واألوراق. العملية

 معينة، حائزة مرآبة أو وحدة قبل من إصدارها
 لزيادة بيعها يتم مالية قأورا بإصدار تقوم والتي
. المتضمنة األصول عن للمنشئ للدفع المال رأس

 علي تصنف األصول بضمان المالية واألوراق
 المالية الورقة مصدري ألن مديونية أوراق أنها
 أن حين في مدفوعات، بسداد متطلب لديهم يكون
 متبقية مطالبة لديهم يكون ال المالية الورقة حاملي
 لديهم آان حال وفي تضمنة،الم األصول على
 أسهم األداة حينئذ تكون فقد المطالبة، هذه مثل

 وتضمن. استثمار صناديق أسهم أو عادية
 مختلفة بأنواع بأصول المضمونة المالية األوراق

 وقروض الرهن مثل المالية، األصول من
 أو المالية غير األصول أو االئتمانية البطاقات
 أو ما موسيقي أرباح مثل (مستقبلية دخل بتيارات
 تعتبر ال والتي ،)معينة لحكومة مستقبلية عائدات

  إحصاءات في اقتصادية أصول علي ذاتها حد في
 .الكلي االقتصاد

 
 الشرآات جانب من قبول يشمل المصرفي القبول 11-69

 وبوعد آمبيالة أو لسحب – رسوم لقاء – المالية
 تاريخ في المال من محدد قدر بدفع مشروط غير
 األآثر القبول حاالت عكس وعلي. محدد

 يكون أن البد المصرفي القبول هذه فإن 0عمومية
  بهذه تمول العالمية التجارة ومعظم. للتداول قابًال

 فئة ضمن المصرفي القبول ويصنف. الطريقة
 مطالبة المصرفي القبول ويمثل. المديونية أوراق
 والتزام الورقة حامل جانب من مشروطة غير
. القابلة المالية الشرآة جانب من مشروط غير

 مطالبة المالية للشرآة المقابل األصل ويكون
 المصرفي القبول حاالت وتعامل. عميلها على
 وإن حتى القبول، وقت من مالية أصول أنها على
  .أخرى مرحلة حتى تداولها يتم لم

 
 أوراق هي ضمان لها ليس التي المالية األوراق 11-70

 بمدفوعات رئيسي دارمق من تحويلها تم ماليه
 بدون السندات من سلسلة إلى آوبون أو قسيمة
 تاريخ تطابق استحقاق ألجال بنطاق آوبون

 المبلغ استرداد وتاريخ الكوبون دفع) تواريخ(
 وجود عدم ووظيفة. األساسي) المبالغ(

 بالنسبة المستثمر تفضيالت أن هي الضمانات
 تلفةمخ بطرق تلبيتها يمكن معينة نقدية لتدفقات

. األصلية المالية للورقة النقدية التدفقات خليط عن
 ضمان لها ليس التي المالية لألوراق يكون وقد

 هذه وفي األصلي، المصدر عن مختلف مصدر
 من حالتان وهناك. جديدة خصوم تنشأ الحالة،
  - :ضمان لها ليس التي المالية األوراق

 
 المالية األوراق على ثالث طرف يستحوذ عندما - أ

 إصدار ليظهر) آضمان (ويستخدمها األصلية
 وحينئذ. ضمان لها ليس التي المالية األوراق
 تكون ثم ومن األموال رؤوس زيادة تم قد يكون
 .جديدة مالية أداة أيضًا هناك

 رؤوس في زيادة أية هناك يكون ال عندما - ب
 المالية األوراق على المدفوعات وتكون األموال
 بصورة سويقهات ويتم ضمان بدون األصلية
 وآالء خالل من أو المصدر قبل من منفصلة

 بدون المالية األوراق في المتعاملين مثل(
 لقبول تبعًا يتصرفون والذين) الضمانات
 .المصدر

 
 أدوات هي بمؤشر المرتبطة المالية األوراق 11-71

 أو) الفائدة (الكوبون مدفوعات إما فيها يكون
 مثل ؤشربم مرتبطًا آكليهما أو األساسي المبلغ
 ذلك من والهدف. سلعة بسعر أو للسعر مؤشر
 خالل الثروة أو الشراء سلطة على الحفاظ هو
. الفائدة من دخل جني إلى باإلضافة التضخم فترة

 بمؤشر مرتبطة الكوبون مدفوعات تكون وعندما
 هو مثلما تمامًا آفائدة، آامل بشكل حينئذ تعامل
. غيرمت فائدة سعر ذو مالي أصل أي مع الحال
 مرتبطة األساسي المبلغ قيمة تكون وعندما
 النطاق واسع قياس مع بمحاذاة يتحرك بمؤشر

 على المالية للورقة اإلصدار سعر يقيد للتضخم،
 المؤشر دفعة وتعامل األساسي، المبلغ أنه

 اجل حلول وعند دوري بشكل المدفوعة
 الدفعة معاملة وينبغي. فائدة أنها على االستحقاق
 دخل (فائدة أنها على بمؤشر لالرتباط المنسوبة
 قيد وينبغي المالية، الورقة عمر طوال) ملكية

 في المديونية أوراق أسفل لها المقابل الطرف
 المالية الورقة تكون وعندما. المالي الحساب
 عرضة تكون وبالتالي لسلعة بمؤشر مرتبطة
 أو تغيير بإجراء يوصى السعر، في آبيرة لتقلبات
 مشروحة المسألة وهذه. اإلجراء ذاه على تعديل

 السابع الفصل من الرابع الجزء في بالتفصيل
 .عشر

 
 التصنيفات التكميلية ألوراق المديونية 
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 أجل بحسب المديونية ألوراق فرعي تصنيف أي 11-72

 وطويلة قصيرة مديونية أوراق إلى االستحقاق
 المعايير أساس على يقوم وأن ينبغي األجل
 .التالية

 تلك تشمل األجل قصيرة ديونيةالم أوراق - أ
 خالل استحقاقها أجل يكون التي المالية األوراق

 على تصنيفها ينبغي األوراق وهذه. أقل أو سنه
 إصدارها تم وإن حتى األجل قصيرة أنها

 إصدار تسهيالت مثل األجل طويلة بتسهيالت
 .البنكنوت

 األوراق تلك تشمل األجل طويلة المديونية أوراق - ب
 من أآثر خالل استحقاقها أجل يكون تيال المالية
 أجال ذات المطالبات تصنيف وينبغي. سنه

 أجل أخر يكون والتي الخيارية االستحقاق
 عن فضًال سنة من أآثر بعد فيها استحقاق
 المحددة غير االستحقاق أجال ذات المطالبات

 .األجل طويلة أنها على
 دالمفي من يكون أحيانا فإنه سبق، لما وباإلضافة 

 المدرجة، وغير المدرجة المديونية أوراق بين التفريق
 . األجل طويلي أو قصيري آانوا إذا ما حسب وقيدهم

 
 :  القروض -4

  - :والتي أصول، هي القروض 11-73
 

 مباشر بشكل أمواًال الدائن يقرض عندما تنشأ - أ
 . للمدين

 مستندات خالل من عليها البرهنة أو تصديقها يتم - ب
 .للتداول قابله غير

 
 على السحب حاالت القروض فئة تشمل 11-74

 عمليات وتمويل األقساط وقروض المكشوف
 بتمويل الخاصة والقروض ألتأجيري الشراء
 المطالبات أيضًا تشمل آما. التجاري االئتمان
 التي الدولي النقد صندوق إلى الخصوم أو على
 على السحب ويصنف. قروض شكل في تكون

 تسهيل أو يةإمكان خالل من ينشأ الذي المكشوف
 قابل وديعة حساب من المكشوف على السحب
 األرصدة فإن ذلك، ومع. قرض أنه على للتحويل
 إليها ينظر ال تسحب لم التي أو المتاحة االئتمانية

 أن آما. طارئة تكون أنها حيث خصوم أنه على
 ومبادالت الشراء إعادة واتفاقات المالية األوراق
 مالي يجارإ عقد خالل من والتمويل الذهب
 فإن ذلك، ومع. آقروض تصنيفها يتم قد جميعها

 أنها على تعامل والتي الدائنة،/ المدينة الحسابات
 عن فضًال المالية، األصول من منفصلة فئة

 يتم مديونية، أوراق أصبحت قد التي القروض
 .القروض فئة من استبعادها

 
 ينطوي ترتيب هو مالية أوراق شراء إعادة اتفاق 11-75

 مع  نقدية مقابل في مالية أوراق يمتقد على
 ما أو نفسها المالية األوراق شراء بإعادة االلتزام
 محدد مستقبلي تاريخ في إما محدد بسعر شابهها

 ولكن االتفاق، من أيام بضعة أو يوم بعد غالبا(

 أو) المستقبل في ذلك من أبعد يكون قد أيضًا
 المالية واألوراق". مفتوح "استحقاق بأجل
 وبضمانات نقدية إضافية بضمانات رضةالمق
 التفاقات االقتصادية الناحية من مماثلة شراء/ بيع

 مالية أوراق تدبير يشمل فجميعها الشراء، إعادة
 والريبو. وديعة أو قرض على إضافي آضمان

 تقديم يتم حيث مالية أوراق شراء إعادة اتفاق هو
 ةبإعاد االلتزام مع نقدية مقابل المالية األوراق
 مالية أوراق أو نفسها المالية األوراق شراء
 محدد تاريخ في وثابت محدد بسعر نقدًا مماثلة
 مقدم منظور من ريبو  ويدعى (.المستقبل في

 منظور من معكوس وريبو المالية، األوراق
 ).المالية األوراق على المتحصل

 
 بموجب األموال استالم و إمداد  معاملة يمكن 11-76

 أو آقرض مالية أوراق شراء إعادة اتفاقية
 تصنف ولكنها عام بشكل قرض وتكون. وديعة
 متحصلة لشرآة خصوم تشمل آانت إذا آوديعة
 القياسات في تضمينها يتم ثم ومن وديعة على

 شراء إعادة اتفاق آان وإذا. الواسع للنقد القومية
 أن أي (المال إمداد يتضمن ال المالية األوراق
 أن أو وأخر طرف نبي مالية لورقة تداول هناك
 بدون مالية أوراق يوفر األطراف من طرف
 وال قرض يوجد ال الحالة هذه ففي ،)ضمان
 في النقدية الهامش نداءات فإن ذلك، ومع. وديعة
 أنها على تصنف ريبو أو شراء إعادة اتفاق إطار

 . قروض
 

 آضمانات تقدم التي المالية األوراق تعامل 11-77
 في بما – مالية أوراق إقراض إطار في إضافية
 لم أنه على – مالية أوراق شراء إعادة اتفاق ذلك
 هذه تطبيق ويتم. االقتصادية ملكيتها تغيير يتم

 معرض يزال ال المال متلقي ألن المعاملة
 تلك سعر في تغير ألي نتيجة لمنافع أو للمخاطر
 .األوراق

 
 مقابل في الذهب مبادلة الذهب استبدال يشمل 11-78

 تقضي اتفاقية طريق نع أجنبي صرف ودائع
 مستقبلي تاريخ في عكسها سيتم المعاملة بأن
 وعادة. عليه متفق للذهب لسعر ووفقًا عليه متفق
 في الذهب) للنقد الموفر (الذهب أخذ يقيد ال

 الذهب مقدم بينما الميزانية العمومية ميزانيته
 من الذهب عادة يحذف لن) النقد على الحاصل(

 تكون الصفقة فإن ريقة،الط هذه ووفق. ميزانيته
 قيدها وينبغي شراء إعادة التفاقية مناظرة
 هذا وعلى. آوديعة أو إضافية بضمانات آقرض
 إعادة التفاقيات مشابه الذهب استبدال فإن النحو،
 الضمان أن عدا فيما المالية األوراق شراء

 . الذهب هو يكون اإلضافي
 

 إيجار اعقد بموجب البضائع شراء يتم عندما 11-79
 الملكية في تغير ثمة أن اعتبار يتم فإنه ليما

 قد للمستأجر المؤجر من للسلع االقتصادية
 قد االقتصادية الملكية في الحادث والتغير حدثت؛
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 آل بأن تقول التي الحقيقة خالل من ملحوظ يكون
 قد تكون للملكية الثابتة والمكافآت المخاطر
 إلى – المؤجر – للسلع القانوني المالك من انتقلت
 يكتب فالمستأجر. المستأجر – السلع مستخدم
 التي تكاليفه على التغلب من يتمكن لكي عقدًا
 التغير وهذا. الدفع فترة أثناء الفائدة تشمل

 فرض خالل من يسجل الملكية في الحقيقي
 فالمستأجر للمستأجر المؤجر يكتبه اقتراض
 وآذلك السند يكتسب لكي القرض هذا يستخدم
 شامًال للمؤجر األصلي المبلغ بدفع رالمستأج يقوم
 والفائدة. والعموالت اإلدارية والمصاريف الفائدة
 واالسترداد، الدفع قابل ملكية آدخل تسجيلها يتم
 على المالية األوراق في يسجل الدين قيمة ورد
 المؤجر، من القرض فائدة من إنزال أنه

 مناقشه وهناك. المستأجر على من والخصومات
 الجزء في المالية اإليجار عقود ولح مستفيضة
 .17 الفصل في الخامس

  
 التصنيفات التكميلية للقروض 

 
 إلى تكميلي؛ أساس على تقسيمها يمكن القروض 11-80

 . األجل طويلة وقروض األجل قصيرة قروض
 

 لها التي القروض تشمل األجل قصيرة القروض - أ
 فالخصوم. أقل أو سنه خالل أصلى استحقاق
 تصنيفها يجب الضامن طلب تحت للسداد القابلة

 أن يتوقع آان وإن حتى األجل قصيرة آقروض
 . سنه من ألآثر السداد واجبة القروض هذه تظل

 لها التي القروض تشمل األجل طويلة القروض - ب
 . الواحد العام يتجاوز استحقاق أجل

 
 القروض بين التمييز أيضًا المفيد من يكون وقد 11-81

 تتجاوز لفترة ااقتراضه من الرغم وعلى – التي
 من أقل استحقاقها أجل على تبقى – الواحد العام
 وآذلك المعنية المحاسبية الفترة خالل واحد عام

 .بالرهن المؤمنة الفروض
 
  -: صندوق االستثمارالحصص و أسهم/  األسهم العادية-5

 صندوق  أسهم و الحصص/ العادية األسهم 11-82
 الكم أن حيث لها المميزة الصفة لهااالستثمار 

 أصول على باقية مطلوبات يمتلكون األسهم هذه
 واألسهم. األداة أصدرت التي المؤسسية الوحدة
. المؤسسية الوحدة في المالك أموال تمثل العادية
 تمنح ال العادية فاألسهم الدين، عكس وعلى
 محدد مبلغ في أو سلفًا محدد قدر في الحق المالك
 .ثابتة لصيغة وفقًا

 
 دور لها االستثمارات ديقصنا أسهم -11-82 11-83

 من نوعًا بصفتها المالية للوساطة بالنسبة خاص
 ولذلك األخرى، األصول في الجماعي االستثمار

 .منفصل بشكل تحديدهم يتم
 

  -:األسهم العادية 

 األدوات آل تشمل العادية األسهم -11-83 11-84
 من الباقية القيمة على بمطالبات تقر التي والقيود
 بكافة الوفاء يتم أن بعد شرآة شبه أو شرآة

 آخصم تعامل الملكية وحقوق. الدائنين مطالبات
 .المصدرة المؤسسة للوحدة

 
 في العادية األسهم امتالك يكون ما عادة -11-84 11-85

 أو األموال أو باألسهم مبرهنًا قانونية آيانات
 المستندات أو االشتراآات أو اإليداع إيصاالت
 نفس لهم ةالعادي واألسهم األسهم. المشابهة
 عن عبارة فهي اإليداع إيصاالت ولكن المعنى
 المالية األوراق امتالك تسهل ماليه أوراق

 المشارآة وأسهم. أخرى اقتصاديات في المدرجة
 في مشارآة توفر التي األسهم تلك هي المفضلة
. فردية منشأة تصفية أو حل عند المتبقية القيمة
 خاصة ماليه أوراق أيضًا هي األسهم هذه ومثل

 أو ثابت الدخل آان إذا ما سواء العادية باألسهم
 غير المفضلة األسهم. (محدده لصيغة طبقًا محدد

 آما خصوم ذات ماليه آأوراق تعامل المشارآة
 .)أعاله مشروح هو

 
  -:األسهم العادية يتم تقسيمها فرعيًا إلى  11-86
 
.                مدرجة غير أسهم -ب.               مدرجة أسهم -أ
 . أخرى عادية أسهم -جـ
 

 للتداول قابلة تكون المدرجة وغير المدرجة واألسهم
 .متداولة مالية أوراق فهي وبالتالي

 
 مدرجة ملكية حقوق سندات هي المدرجة األسهم 11-87

 أيضًا إليها ويشار. المالية األوراق سوق في
 تواجد ويعني. األسعار قائمة في المدرجة باألسهم
 أن البورصة في مدرجة ألسهم محددة رأسعا
 .بيسر متاحة تكون ما عادة الحالية السوق أسعار

 
 متداولة مالية أوراق هي مدرجة الغير األسهم 11-88

 تسمية ويمكن البورصة؛ في مدرجة ليست
 العادية باألسهم أيضًا المدرجة غير األسهم

 هذا المخاطرة مال رأس يأخذ ما وعادة الخاصة،
 المدرجة غير األسهم تصدر معا وبشكل. الشكل
 الصغرى، والمنشآت الفرعية الشرآات قبل من

 مختلفة تنظيمية متطلبات لها يكون ما وعادة
 .الحالة لهذه ضرورية أهليه توجد ال ولكن

 
 والتي عادية أسهم هي األخرى العادية األسهم 11-89

 أن الممكن من فهي. سندات صورة في ليست
 مثل شرآة وأ مؤسسه شبه في عادية أسهم تشمل

 محدودة، خصومات التأمينات، الفروع،(
 فردية صناديق في وآذلك ،)األخرى المشارآات
 من ذلك وغير عقارات لملكية مفترضة ووحدات
 بعض امتالك يكون وال. الطبيعية الموارد

 تصنف ولذلك أسهم شكل في الدولية المنظمات
 أن من الرغم على وذلك (أخرى عادية آأسهم
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 شكل في الدولية التسويات رفمص في األسهم
 ).مدرجة غير أسهم

   
 في العادية األسهم في المعامالت تغطى 11-90

 من مختلفة أنواع ثالثة المالية الحسابات
 األسهم قيمة تسجيل هو األول المعامالت؛
 آلخر وقت ومن. البورصة في والمباعة المشتراة

 وقد ألسهمها هيكلة بإجراء الشرآات تقوم
 أصحاب لصالح للبيع ألسهما من عددًا تعرض
 في به محتفظ آان سهم لكل بالنسبة األسهم
 آصفقات تعامل ال المجانية األسهم وهذه. السابق
 الجديد العدد قيمة ألن نظرًا آاستهالك ولكن
 نفس يمثل الجديد السعر في مضروبًا لألسهم
 لألسهم القديم العدد بصفتها الشرآة قيمة نسبة

 .مالقدي السعر في مضروبًا
 

 باألسهم المعنية المعامالت من الثاني النوع أما 11-91
 قبل من المال رأس ضخ عمليات هي العادية
 سحوبات هي – األحيان بعض في أو  - المالك
 األسهم أرباح وتقيد. المالك بواسطة ملكية حقوق
 آان لو آما للدخل األولى التوزيع حساب في
 التشغيل فائض أصل من دفعها يتم ما عادة
 هذا، من الرغم وعلى. الحالية الفترة في سبالمكت
 تسجيل طريقة امتالك إلى المنشأة تهدف ما عادة

 أحيانًا فإنها وبالتالي األرباح، لمدفوعات منظمه
 وأحيانًا الحالي الربح مجمل من أآثر تدفع قد

 للحسابات الرصيد ترحيل يتم حيث أقل،
 يكون قد والذي. (االدخار طريق عن التراآمية

 المدفوعة األرباح آانت إذا ذلك، ومع). ًاسالب
 األخيرة المتوسطة األرباح ملحوظ بشكل تتجاوز
 في الكل قيد في قدمًا المضي ينبغي ال حينئذ
 اعتباره ينبغي ولكن األولي، الدخل توزيع حساب
 ويتم المالك، قبل من الملكية حقوق من آسحب
 يشار المدفوعات هذه ومثل. البند هذا أسفل عكسه

". الفائقة األرباح "بــ األحيان بعض في ليهاإ
 مبيعات من العائدات شكل تأخذ قد والسحوبات
 ألصول تحويالت أو غيرها، أو الثابتة األصول

 إلى المؤسسة شبه من أخرى ألصول أو ثابتة
 األرباح من المأخوذة األموال وآذلك المالك

 رأس استهالك واحتياطات المتراآمة المحتجزة
 بالمدفوعات الخاصة الحالة يتناقش. (ابتالث المال
 الثاني الفصل في العامة والمنشآت الحكومة بين

 األرباح فإن المساواة، قدم وعلى). والعشرين
 تصبح عندما األسهم لحاملي المدفوعة المسيلة
 حقوق من آسحب قيدها ينبغي مفلسة الشرآة
 .الملكية

 
 األسهم أصحاب فإن بالعكس، والعكس -11-91 11-92

. الشرآة في ماليه زيادة يطرحوا أن الممكن من
 عجز ولديها عموميًا محكومة الشرآة آانت وإذا
 السياسة مع الحال هو آما سنه آل ومنتظم ثابت

 يغطى والذي االجتماعية أو االقتصادية الحكومية
 فإن العجز، هذا لمطابقة الحكومة من بمتحصالت
 فعالد آان وإذا. دعم أو إعانة تعتبر المدفوعات

 بشكل مخصصًا ولكن منتظم غير الحكومة من
 هذه في يعامل المتراآمة الخسائر لتغطية واضح
 قامت وإذا. األموال لرؤوس آتحويل الحالة

 يقيد عامة لشرآة استثمارية منحة بعمل الحكومة
 هناك ولكن. رأسمالي تحويل أنه على أيضًا هذا

) وخاص عام (المالك فيها يكون الحاالت بعض
 التوسع إلتاحة جديد تمويل تقديم على نموافقي
 إنزال فقط ذلك يمثل ال بحيث المثال، سبيل على
 الخاصة لألموال موجبة إضافة ولكن الدين في

 المملوآة األموال من التمويل ويتكون. بالمنشأة
 األصول شراء عمليات في والمستخدمة للشرآة
 أصول حيازة وفي التراآمي والمخزونات الثابتة
 تضمين يتم آما. التزامات سداد أو مالية

 وغيرها الثابتة األصول مالك قبل من التحويالت
 إضافة باعتبارها الشرآات ألشباه األصول من

 يتعين المدفوعات هذه ومثل. الملكية لحقوق
 اقتناء أو حيازة بصفتها القيد هذا في تضمينها
 جديدة أسهم تصدر لم وإن حتى ملكية، لحقوق

 .المالية مةللمساه آاستجابة
 

 بحقوق يتعلق فيما المعامالت من الثالث والنوع 11-93
 الخاصة الحالة يشمل العادية واألسهم الملكية
 فيما تقع والتي العادية األسهم سحب أو بإضافة
 االستثمار منشآت أرباح استثمار إعادة يخص
 األولى التوزيع حساب وفى. المباشر األجنبي

 مع ناسبةالمت التشغيل فائض حصة للدخل،فإن
 حقوق في المباشر األجنبي المستثمر حصة
 وتوزيعها سحبها تم أنه على عرضها يتم الملكية
 يتم ال ألنه ونظرًا. استثمارها معاد آأرباح عليه

 حقوق لقيمة تضيف فإنها الواقع، في سحبها
 بإعادة قيد إجراء خالل من المنشأة في الملكية
 . المالي الحساب في األرباح استثمار

 
 بنفس الوهمية أو المفترضة الوحدات تعامل 11-94

 يقيد المثال، سبيل على مؤسسة؛ آشبه الطريقة
 لوحدة والممنوح لألجازة بمنزل الخاص التسهيل
 لوحدة مملوك أصل قيمة في آزيادة مقيمة غير

 حقوق في مماثلة زيادة وجود مع مقيمة مفترضة
 الدخل يعامل ذلك، ومع. المقيم غير المالك ملكية
 قبل من آسحب األجازة منزل من المتأتي ملهبأآ
 الوهمية أو المفترضة المقيمة الوحدة ملك

 يعاد حتى متبقية أرباح هناك تكون ال وبالتالي
 الملكية حقوق صافي أن يؤآد وهذا. استثمارها

 الملكية قيمة هي المقيمة المفترضة للوحدة آلها
 .المعنية

 
 صندوق االستثمار  أسهم أو وحدات

 استثمارية مشروعات هي االستثمار قصنادي 11-95
 حشد من المستثمرون خاللها من يتمكن جماعية
 وغير المالية األصول في لالستثمار األموال
 على الحائزة الوحدات تلك فإن وبالتالي، المالية؛
 آافة عبر مخاطرها توزع الصناديق في أسهم

 .الصندوق في األدوات
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 يازةح تبين األموال، لتدفق مفصل جدول في 11-96

 بصورة االستثمار صناديق قبل من األدوات
. الصناديق في األسهم حيازة عن منفصلة
 بمن الخاصة للمعامالت الكامل التحليل ويضطلع

 خالل من األدوات حيازة بتسجيل من إلى
 فئة إلى الحاجة وبدون االستثمار صناديق
 يتعلق فيما لوحظ وآما ذلك، ومع. لذلك منفصلة

 جداول تكون ال فإن المصارف، بين المراآز بفئة
 بشكل متاحة زمنيًا المنضبطة األموال تدفقات
 متى بين التمييز أجل ومن وبالتالي،. منتظم
 مثل أدوات على المالية غير الوحدات تستحوذ
 مباشر بشكل العادية واألسهم المالية األوراق
 صناديق خالل من حيازتها يتم متى وبين

 بشكل أخيرًا مذآورةال الحالة وتعرض االستثمار،
 .منفصل

 
 التبادلية الصناديق االستثمار صناديق تشمل 11-97

 االستثمار صناديق وتصدر االئتمان؛ وصناديق
 ووحدات مؤسسي، هيكل يستخدم عندما أسهم
 أسهم وتشير. ائتماني هيكل يستخدم عندما

 قبل من المصدرة األسهم إلى االستثمار صناديق
 قد التي ألسهما إلى وليس التبادلية الصناديق

 .لها حامًال التبادلي الصندوق يكون
 

 المال سوق صناديق إلى االستثمار صناديق تقسم 98‐11
 خارج استثمار وصناديق) MMF (النقود أو

 أن هو بينهم الرئيسي والفرق. المال سوق
 ما عادة المال سوق في االستثمار صناديق
 استحقاق بأجل المال سوق أدوات في تستثمر
 قابلة غالبًا تكون والتي سنة، من أقل متبقي

 الصلة وثيقة بدائل اعتبارها يتم ما وعادة للتحويل
 خارج االستثمار صناديق أن حين في. للودائع
 المالية األصول في تستثمر ما عادة المال سوق
 وهي. العقارات في آذلك وربما األجل طويلة
 بدائل اعتبارها يتم ال وعادة للتحويل قابلة غير

 .للودائع
 

 صناديق وحدات أو أسهم قيمة في الزيادة تبين 11-99
 وخسائر أرباح عن الناتجة بخالف االستثمار
 في استثمارها معاد أرباح أي إنزال وبعد الحيازة
 على موزعة أنها على القومية الحسابات نظام
 من استثمارها ومعاد الوحدة أو السهم حاملي
 .المالي الحساب في جانبهم

 
 

 وق االستثمار في سوق المال أسهم أو وحدات صند
 استثمار صناديق هي المال سوق صناديق 11-100

 األوراق في رئيسي بشكل أو فقط تستثمر
 األذونات مثل المال بسوق األجل قصيرة المالية
 واألوراق اإليداع وشهادات الخزانة على

 المال سوق صناديق تكون وأحيانًا. التجارية
 القابلة دائعبالو الوظيفية الناحية من الصلة وثيقة

 ذات الحسابات المثال، سبيل على للتحويل،

 وإذا. المقيد غير الشيكات بتحرير االمتيازات
 النقد في مضمنة الصناديق هذه أسهم آانت ما

 آقيد قيدها يلزم. المعني االقتصاد في الواسع
 مع والتسوية التوفيق إلتاحة منفصل

 وحدات أو أسهم وتمثل. النقدية اإلحصاءات
 قيمة نسبة على مطالبة المال سوق قصنادي
 .مؤسس مال سوق صندوق

 
 أسهم أو وحدات صناديق االستثمار األخرى 

 األخرى االستثمار صناديق وحدات أو أسهم تمثل 11-101
 استثمار صندوق قيمة من نسبة على مطالبة
 سوق في استثمار صندوق لخالف مؤسس
 .المال

 
  : راالستثما صندوق لحصص/ ألسهم تكميلية تصنيفات

 صندوق أسهم بين نميز أن الضروري من 11-102
 .المدرجة وغير المدرجة االستثمار

 من سلسلة في تستثمر االستثمار صناديق 11-103
 وحقوق مديونية أوراق تضم والتي األصول
 وعقارات بالسلع مرتبطة واستثمارات ملكية
 وأصول أخرى استثمار صناديق في وأسهم
 الخاصة البيانات تكون أن ويمكن. مهيكلة
 التي االقتصادات في فائدة ذات أصولها بترآيبة
 .داللة ذات دورًا فيها االستثمار لصناديق يكون

 
 والضمانات التقاعدي والمعاش التأمين برامج -6

 : الموحدة
 توزيع إعادة أشكال من آشكل يعمل جميعها 11-104

 المؤسسات وساطة عبر الثروة أو الدخل
 زيعالتو إعادة يكون أن المحتمل ومن. المالية
 أو الفترة نفس في مؤسسية فردية وحدات بين
 أو مختلفة فترات عبر المؤسسية الوحدة لنفس
 هذه في المشارآة الوحدات وتساهم. معًا آليهما
 ييتم أو (منافع على تتحصل وقد فيها البرامج
 في أو الفترات نفس في) لها استحقاقات تسوية
 التأمين شرآات أن حين وفي. الحقة فترات
 عن نيابة تستثمرها أنها إال باألموال تحتفظ

 الذي االستثمار دخل جزء ويسترد. المساهمين
 آمساهمات ملكية آدخل المساهمين على يوزع
 تعرف األحوال، آل وفي. إضافية اشتراآات أو

 أنها على التأمين أقساط أو المساهمات صافي
 دخل زائد فعلية تأمين أقساط أو مساهمات
 الخدمة رسوم منه صًامنقو الموزع الملكية

. المعنية المالية المؤسسة قبل من المحتجزة
 المالي الحساب في اإلدخاالت فإن وبالتالي،
 صافي أو المساهمات صافي بين الفرق تعكس
 المنافع ناقص للبرامج المدفوعة التأمين أقساط

 اإلضافات وتتأتى. المدفوعة والمطالبات
 عن جالبرام الحتياطات الداللة ذات األخرى
 األصول حجم في األخرى التغيرات طريق
 أخرى مناقشة وهناك. الحيازة أرباح والسيما
 الجزء في البرامج هذه آافة قيد حول مستفيضة

 .عشر السابع الفصل من والثالث والثاني األول
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 القابلة االحتياطيات من أنواع خمسة هناك 11-105
 والمعاشات التأمين برامج على للتطبيق
 هي وتلك. الموحدة ماناتوالض التقاعدية

 األضرار لتأمين الفنية االحتياطيات
 واستحقاقات الحياة على التأمين واستحقاقات
 التقاعدية المعاشات واستحقاقات السنويات
 على التقاعدية المعاشات صناديق ومطالبات
 المطالبات وتدبيرات المعاشات صناديق مديري
 .الموحدة الضمانات إطار في تتم التي

 
 : حتياطيات الفنية للتأمين على األضراراال

 من األضرار لتأمين الفنية االحتياطيات تتألف 11-106
 تأمين أقساط لصافي المسبقة المدفوعات
 للوفاء الالزمة االحتياطيات ومن األضرار
 وهي. المسددة غير األضرار تأمين بمطالبات
 ليست والتي المدفوعة التأمين أقساط من تتكون
 غير تأمين أقساط عليها ويطلق (بعد مكتسبة
 المطالبات ومن) بعد مستحقة غير أو مكتسبة

 في بما بعد، تسويتها يتم لم ولكن الدفع المستحقة
 المبلغ حول خالف فيها يكون التي الحاالت ذلك
 قد المطالبة إلى أدى الذي الحدث يكون أن أو
 عليها ويطلق (بعد عنه التبليغ يتم لم ولكن وقع

 أن غير). المسددة غير أو ةالمعلق المطالبات
 باالحتياطيات يتعلق فيما الوحيدة المعامالت

 الحساب في المقيدة األضرار لتأمين الفنية
 .التراآمية التعديالت هي المالي

 
 السنويات/ السنوي القسط واستحقاق الحياة علي التأمين

 والسنويات الحياة على التأمين استحقاقات تبين 11-107
 التأمين بوالص لحاملي المالية المطالبات مدى
 تقدم أو الحياة على تأمين تقدم منشأة على

 على للتأمين بالنسبة الوحيدة والمعاملة. سنويات
 المالي الحساب في المقيدة والسنويات الحياة
 المستحق التأمين أقساط صافي بين الفرق هي

 .دفعها المستحق والمطالبات قبضها
  التقاعد معاش استحقاقات

 المطالبات مدى التقاعدي المعاش اقاتاستحق تبين 11-108
 مستحقي من آل يحملها التي تلك المالية
 ضد سواء والمستقبليين القائمين المعاش
 من مخصص صندوق على أو عملهم صاحب

 المكتسبة المعاشات لدفع العمل صاخب قبل
 العمل صاحب بين تعويضات اتفاق من آجزء

 فيما المقيدة الوحيدة والمعاملة. والموظف
 المالي الحساب في المعاش استحقاقات يخص
 المستحق االشتراآات صافي بين الفرق هي

 الزيادة وتكون. دفعها المستحق والمنافع قبضها
 الحساب في المبينة المعاشات استحقاقات في

 حسابات استخدام في لإلدخال مساوية المالي
 المعاشات استحقاقات في بالتغير الخاص الدخل
 مدير قبل من الستحقاقاتل تحويل أي زائد

 .سابق معاشات
 

 مطالبات صناديق المعاشات على مديري المعاشات

 إلدارة ثالث طرف مع عمل صاحب يتعاقد قد  11-109
 استمر وإذا لموظفيه؛ المعاشات صناديق
 برامج شروط تحديد في العمل صاحب

 في عجز أي عن بالمسئولية واحتفظ المعاشات
 تمويل أي زاحتجا في الحق عن فضًال التمويل
 بمدير العمل صاحب حينئذ يوصف فائض

 توجيه تحت العاملة الوحدة وتوصف المعاشات
 وإذا. المعاشات على بالقيمة المعاشات مدير
 الثالث والطرف العمل صاخب بين االتفاق آان

 المخاطر العمل صاحب يمرر بأن يقضي
 التمويل في عجز بأي المتعلقة والمسئوليات

 في الثالث الطرق حق قابلم في الثالث للطرف
 الطرف حينئذ يصبح فائض بأي االحتفاظ
 حد على عليها والقيم المعاشات مدير الثالث
 .سواء

 
 عن مختلفة وحدة المعاشات مدير يكون عندما 11-110

 المسئوليات أن من عليه يترتب بما عليها القيم
 تبقى فائض أي على مطالبات أو عجز أي عن
 مطالبة ئذحين تبنين المعاشات، مدير مع

 أسفل المعاشات مدير على المعاشات صندوق
 قام ما إذا سالبًا اإلدخال يكون. (التبويب هذا

 أآثر استثمار دخل بإحراز المعاشات صندوق
 يحوزها التي المعاشات استحقاقات خالل من

 في الزيادة لتغطية يلزم بما مقارنة
 الدفع مستحق الفرق ويكون االستحقاقات،

 ).البرنامج في المعاشات لمدير
 

 التدبيرات للمطالبات في إطار الضمانات الموحدة
 لصافي مقدمًا المدفوعة المدفوعات من وتتألف 11-111

 للوفاء الالزمة التدبيرات ومن الرسوم
 الضمانات سياق في المسددة غير بالمطالبات
 بتدبيرات الخاصة والمعامالت. الموحدة

 الموحدة الضمانات برامج إطار في المطالبات
 مماثلة تكون المالي الحساب في والمقيدة

 يشمل فكالهما األضرار؛ تأمين الحتياطيات
 بعد مستحقة غير أو مكتسبة غير رسوم

 .بعد تسويتها يتم لم ومطالبات
 
  المشتقات المالية وعقد الخيار ألسهم العاملين-7

 المشتقات المالية 
 بأداة مرتبطة مالية أدوات هي المالية المشتقات 11-112

 يمكن والتي بسلعة؛ أو بمؤشر أو محددة مالية
 في معينة مالية مخاطر على التداول خاللها من

 قيمة وتشتق. ذاتها حد في المالية األسواق
 المتضمنة، المفردة سعر من المالي المشتق
 السعر يرتبط وقد. المرجعي السعر وهو

 صرف بسعر أو فائدة بسعر أو بسلعة المرجعي
 أن آما. سعرين بين شبالهام أو أخر بمشتق أو
 رقم أو مؤشر إلى يشير قد أيضًا المشتق عقد

 .األسعار من سلة أو قياسي
 

 المفردة على مؤشر أو مالحظ سوق سعر يكون 11-113
 مشتق أي قيمة لحساب ضروريًا المتضمنة
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 مالي مشتق تقييم الممكن من يكن لم وإذا مالي؛
 مؤشر أو سائد سوق سعر وجود لعدم نظرًا
 ال حينئذ المتضمنة أو لكامنةا المفردة على
 أدوات خالف وعلى. مالي أصل اعتباره يمكن
 مقدمًا مدفوع دين أصل هناك يكون ال الدين،
. استثمار دخل يتراآم ال آما استرداده، يتم

 بما الغايات من لعدد المالية المشتقات وتستخدم
 التحوط أو والتغطية المخاطرة إدارة ذلك في

 وتمكن. والتوقعات األسواق بين وللتحكيم
 مخاطر تداول من األطراف المالية المشتقات

 والعملة الفائدة سعر مخاطرة (محددة مالية
 ومخاطرة سلعة سعر ومخاطرة الملكية وحقوق
 لديها التي األخرى الكيانات مع) الخ ائتمانية،
 أو ألخذ – خاص بشكل مناسبة أو – رغبة
 – دومًا ليس ولكن – عادة المخاطر، هذه إدارة
 سلعة أو رئيسي أصل على التداول بدون

 المخاطرة حول" التداول "ويمكن. رئيسية
 طريق عن سواء المشتقات عقد في المتمثلة
 الخيارات ذات العقود مثل – نفسه العقد تداول

 صفات يجسد جديد عقد إنشاء خالل من أو –
 بطريقة – تماثل التي المخاطرة وخصائص
 الخاصة صائصوالخ الصفات تلك – تعويضية
 الحالة على ويطلق. المملوك القائم بالعقد

 وهي التعويض أو الترصيد مسمى األخيرة
 األجل أسواق في الخصوص وجه على شائعة

 يتم رسمي تبادل شكل هناك يكون ال  حيثما أو
 .المشتقات تداول طريقه عن

 
 بشكل تقييمها يمكن التي المالية المشتقات أدوات 11-114

 المتضمنة أو لكامنةا المفردة عن منفصل
 أصول أنها على تعامل وأن ينبغي بها المرتبطة

" التداول "آان إذا عما النظر بصرف مالية
 أن آما. عدمه من رسمي بشكل يحدث

 معاملتها ينبغي المالية المشتقات في المعامالت
 ال آجزء وليس منفصلة معامالت أنها على
 ونتك قد التي الكامنة المعامالت قيمة من يتجزأ

 دوافع المشتقات لطرفي يكون وقد. بها مرتبطة
 يكون قد فأحدهما. المعاملة في للدخول مختلفة
 مضاربًا يكون قد األخر حين في التحوط بهدف
. آاستثمار المشتق لحيازة أو المشتقات في

 فقد بالتحوط، يقومان الطرفان آان إذا وحتى
 مخاطر أو معامالت خالل من بذلك يقومون
 معامالت حتى أو مختلفة مالية أصول تتضمن

 معاملة تم ما إذا وبالتالي،. مختلفة حسابات في
 من يتجزأ ال جزء أنها على المشتق معامالت
 المعاملة هذه مثل فإن األخرى المعامالت
 قياس في تماثل عدم حاالت إلى ستؤدي
 عدم حاالت إلى أو للحسابات المختلفة األجزاء
 .المؤسسية تالقطاعا بين القياس في تماثل

 
 أو السمسار من تحصيلها يتم أو تدفع سمسرة أي 11-115

 العقود أو الخيارات لتنظيم أخرى وسطاء أي
 أصول عقود أي أو المقايضة عمليات أو اآلجلة
 دفعات أنها على معها التعامل يتم أخرى مالية

 تحدث وقد. المناسبة الحسابات في خدمية
 لبشك طرفين بين المالية المشتقات معامالت
 للحالة وبالنسبة. وسيط خالل من أو مباشر

 خدمة رسوم تضمين يتم قد أخيرًا، المذآور
 يكون ال عادة ذلك، ومع. ضمنية أو صريحة

. الضمني الخدمة عنصر تمييز الممكن من
 في الصافية التسوية مدفوعات فإن وبالتالي،

 معامالت أنها على تقيد مشتقات عقود إطار
 ممكنًا، يكون وحيثما ذلك، من وبالرغم. مالية
 بصورة الخدمة رسوم مكون قيد ينبغي

 المشتقات عقود تسوية يتم ما وعادة. منفصلة
. صافية نقدية مدفوعات طريق عن المالية
 بالنسبة االستحقاق أجل قبل ذلك يتم ما وغالبًا
 تسليم السلع عقود مثل للتداول القابلة للعقود
 رتبةمت نتيجة النقدية التسوية وتكون. أجل

 لتداول المالية المشتقات الستخدام منطقية
. آامنة مفردة ملكية عن مستقل بشكل المخاطر

 – المالية المشتقات عقود بعض فإن ذلك، ومع
 تكون – أجنبية عملة على تنطوي التي وخاصة
. متضمنة أو آامنة مفردة في بمعامالت مرتبطة
 في متضمن أصل في معاملة أي تقيد أن وينبغي
 بسعر التسليم وشك على يكون مالي تقمش عقد

 السعر بين الفرق قيد مع لألصل، السائد السوق
 آمية في مضروبًا (فعليًا المدفوع والسعر السائد
 .مالية مشتقات في آمعاملة) األصل

 
 عقود المالية؛ المشتقات من واسعان نوعان هناك 11-116

 اآلجل النوع من والعقود) الخيارات (الخيارات
 يمكن فئة، آل نطاق وداخل ؛)أجلة عقود(

 المخاطرة فئات بحسب إضافي تمييز إجراء
 لعملة الفائدة وسعر األجنبي الصرف السوقية؛
 وغير واالئتمان والسلع الملكية وحقوق وحيدة
 .ذلك

 
 وعقود اآلجلة العقود بين رئيسي اختالف هناك 11-117

 أجل لعقد طرف آل بينما أنه وهو الخيارات
 خيارات عقد يمشتر فإن محتمل مدين يكون

. خصم الخيار محرر ويتكبد أصل على يستحوذ
 تنقضي ما دائما األجل خيار عقود ذلك، ومع
 آان إذا فقط الخيارات وتفعل استحقاقها، دون
 .الخيار لصاحب منصف العقد

 
  الخيارات عقود

") المنح "تاريخ (معين ميعاد في يبرم اتفاق هو 11-118
 عدد ما موظف يشتري أن خالله من يمكن
 العمل صاحب مال رأس من األسهم من ينمع
 في سواء") التنفيذ "سعر (محدد لسعر وفقًا
 خيار") (الحق اآتساب "تاريخ (محدد وقت

 فترة (الزمن من فترة غضون في أو) أمريكي
 تاريخ الفور على تلي والتي") الحق ممارسة"

 من والعديد). أوروبي خيار (الحق اآتساب
 تسويتها يتم – يذهاتنف تم إذا – الخيارات عقود
 أو األصول تسليم من بدًال نقدية دفعة خالل من

 وتباع. بها العقد يرتبط التي المتضمنة السلع
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 القواعد من عديدة بأشكال" تكتب "أو الخيارات
 الفائدة وأسعار الملكية حقوق مثل الكامنة

. محددة ومؤشرات والسلع األجنبية والعمالت
 للبائع) الخيار سعر (قسط الخيار مشتري ويدفع
 المحددة الكمية شراء أو ببيع األخير التزام لقاء
. المشتري طلب عند الكامنة السلعة أو األداة من
 لبائع المدفوع القسط اعتبار يمكن أنه حين وفي

 رسوم على مشتمًال النظرية الناحية من الخيار
 عادة العملية الممارسة واقع في أنه إال خدمة،

. الخدمة عنصر تمييز الممكن من يكون ال
 مالي ألصل آحيازة بالكامل السعر قيد وينبغي

. البائع قبل من لخصم وآتكبد المشتري قبل من
 عنصر قيد – ممكنًا يكون حيثما – ينبغي أنه بيد

 .منفصلة بصورة الخدمة رسوم
 

 الخيارات؛ على األقساط دفعات توقيت يختلف 11-119
, العقد ةبداي عند األقساط تدفع, العقد لنوع فتبعًا
 صالحية انقضاء عند أو الخيارات تنفيذ عند أو

 أن ينبغي البداية في الخيار وقيمة. الخيارات
 األقساط دفع تم وإذا. للقسط الكاملة بالقيمة تقيد
 المدفوع القسط قيمة فإن خيار ألي الشراء بعد

 شراء فيه تم الذي الوقت في آأصل تسجل
 من نمدي حساب قبل من يمول والذي المشتق،
 والشراء البيع عمليات وتقيد. له المحرر
 هي المالي الحساب في للخيارات الالحقة
 على يعتمد خيار أي تنفيذ تم ما وإذا. األخرى
 ما سلعة على قائم خيار مضى ما إذا مالي أصل
 بيع أو حيازة قيد ينبغي حينئذ للتسليم قدمًا

 في السائد السوق بسعر الكامن األصل
 هذا بين الفرق قيد مع سبة،المنا الحسابات

 في آمعامالت فعليًا المدفوع المبلغ وبين المبلغ
 . مالية مشتقات

 
 يتم التي الخيارات من شكل هي الضمانات 11-120

 طريقة بنفس المالية الحسابات في معاملتها
 عن عبارة والضمانات. األخرى الخيارات
 في الحق حاملها تمنح للتداول قابلة أدوات
 زمنية لفترة محددة شروط بموجب  - الشراء
 ما دائما (الضمانات هذه مصدر من - محددة
. والسندات األسهم من محدد عدد) شرآة تكون
 الكمية على تقوم للعمالت ضمانات أيضا هناك

 عملة من آمية لشراء واحدة عملة من المطلوبة
 العمالت متعددة ضمانات وآذلك أخرى،
 رفبص تداولها ويمكن. ثالثة بعملة مرتبطة
 ترتبط التي األساسية المالية األوراق عن النظر
 ويكون. سوقية قيمة لها يكون وبالتالي, بها

 وهو, الخصوم متكبد هو للضمانات الُمصدر
 قبل من المحتجز لألصل المقابل الطرف يمثل

 .المشتري
 

 اآلجلة العقود
 استبدال على الطرفان اآلجل العقد بموجب يتفق 11-121

 أن يمكن (عليها فقمت مفردة من محددة آمية
 متفق عقد بسعر) مالي أصل أو سلعة تكون

 والعقود. محدد تاريخ في") التنفيذ "سعر (عليه
 وفقا تداولها يتم آجلة عقود هي المستقبلية
 عقد هو اآلجل والعقد. منظمة تبادل لعمليات
 في بالتسوية التزام يمثل مشروط غير مالي
 اآلجلة دالعقو تسوية يتم ما وعادة. محددة فترة

 - دائما وليس - المستقبلية األخرى والعقود
 من بدال أخرى مالية أداة بتدبير أو نقدا بالدفع
 يتم وبالتالي األساسي، للعنصر الحقيقي التسليم
. األساسي العنصر عن منفصل بشكل تداولها
 خاالت حول التبادل يتم العقد، بداية وفي

 متساوية، سوقية قيمة ذات للمخاطر تعرض
 أن ويجب. صفر تساوي العقد قيمة بالتاليو

 القيمة تختلف حتى الوقت بعض ينقضي
 مرآز ينشأ بحيث طرف آل لمخاطرة السوقية
) مدين (لخصم ومرآز لطرف) دائن (لألصل
 يمكن المدين أو الدائن وعالقة. األخر للطرف

 عمر خالل واالتجاه الحجم حيث من تتغير أن
 .اآلجل العقد

 
 مقايضات يتضمن الشائعة لةاآلج العقود نوع 11-122

 ومقايضات اآلجلة الفائدة واتفاقيات الفائدة سعر
 اآلجل األجنبي التبادل وعقود األجنبي النقد

 من عدد عبر الفائدة أسعار ومقايضات
 .العمالت

 
 نقدية تدفقات تبادل يشمل الفائدة سعر تبادل عقد .أ 

 على باإليصاالت، أو الفائدة بمدفوعات متصلة
 يتغير ال والذي الدين، أصل من مفترض مقدار
 وفي. الزمن من فترة خالل واحدة عملة في, أبدا

 مدفوعات خالل من التسويات تتم األحيان، أغلب
 .آلخر طرف من صافية نقدية

 بين ترتيب هي) FRA (اآلجلة الفائدة اتفاقيات .ب 
 سعر تغير ضد أنفسهم حماية أجل من, طرفين
 يتم فائدة رسع على االتفاق يكون حيث, الفائدة
 مفترض مقدار على محددة تسوية فترة في دفعه
 اتفاقيات وتسوى. أبدا يتغير ال رئيسي مبلغ من

 والدفعة. صافية نقدية بمدفوعات اآلجلة الفائدة
 بين بالفرق متصلة تكون تحدث التي الوحيدة
 في السائدة السوق وفائدة اآلجلة الفائدة اتفاق سعر
 الفائدة اتفاق مشتري ويحصل. التسوية وقت
 الفائدة زيادة حالة في البائع من دفعة على اآلجلة
 البائع ويحصل عليها؛ المتفق الفائدة عن السائدة
 عن السائدة الفائدة انخفاض حالة في دفعة على
 .عليها المتفق الفائدة

 عمالت شراء/بيع هي األجنبي النقد مقايضات .ج 
 شراء/بيع الوقت نفس وفي فورية أو حاضرة

 .العمالت نفسل آجل
 الطرفين يشمل اآلجل األجنبي التبادل عقد .د 

 على األجنبية العمالت في التبادل على المتفقين
 تاريخ في محدد بمقدار عليه متفق صرف سعر

 .عليه متفق مستقبلي
 أحيانا - مختلفة عمالت عبر الفائدة سعر مقايضة .ه 

 تبادل تتضمن – العمالت مقايضة باسم تعرف
 وتبادل فائدة بمدفوعات ةمتصل نقدية تدفقات
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 متفق صرف سعر وفق أصيلة أو رئيسية لمبالغ
 .العقد نهاية عند عليه

 بداية في أيضا رئيسي لمبلغ تبادل هناك يكون قد 11-123
 هناك يكون قد الظروف هذه وفي العقد،

 والمبلغ الفائدة تتضمن والتي الحقة، مدفوعات
 محددة لقواعد طبقا الوقت مرور مع األساسي،

 الصافية التسوية مدفوعات تيارات وتقيد. سلفًا
 معامالت أنها على المبادلة ترتيبات من الناتجة

 المبلغ تسديدات وتقيد المالية، المشتقات في
 الحساب في الصلة ذات ألداة بند أسفل األساسي
 .المالي

 
 االئتمانية المشتقات

 السابقة الفقرات في الموصوفة المالية المشتقات 11-124
 تغيرات تخص والتي, السوق بمخاطر متصلة
 والسلع السوق في المالية األوراق أسعار
 والمشتقات. الصرف أسعار وفي والفائدة
 األساسي غرضها مالية مشتقات هي االئتمانية
 المشتقات هذه وتصمم. االئتمان مخاطرة تداول
 القروض أداء عن التخلف مخاطرة في للتداول

 شكل مانيةاالئت المشتقات وتأخذ. مالية ورقة أو
 باقي مثل ومثلها الخيارات، وعقد اآلجل العقد

 يتم ما آثيرًا أنها حيث المالية، المشتقات
  رئيسية اتفاقيات إطار في وتحريرها صياغتها
 الضمانات إجراءات وتشمل معيارية، قانونية

 وسيلة تتيح والتي الهامش، وإجراءات اإلضافية
 .للسوق تقييم إلجراء

 
 الهوامش

 
 الضمانات أو النقدية المدفوعات هي الهوامش 11-125

 أو الفعلية االلتزامات تغطي التي اإلضافية
 وخاصة المالية، المشتقات إطار في المحتملة
. المتداولة المؤشرات خيارات أو اآلجلة العقود
 أو الودائع من للسداد القابلة الهوامش وتتكون
 الطرف لحماية مودعة أخرى إضافية ضمانات
 أنها غير التخلف، أو التعثر طرمخا ضد المقابل

 تظل – اإلضافية الضمانات أو الودائع أي –
. الهوامش وضعت التي الوحدة ملكية تحت

 مقيدًا، يكون قد الوديعة استخدام أن من وبالرغم
 ما إذا للسداد قابلة أنها على تصنيفها يتم أن إال

 عن الناتجة والعوائد بالمخاطر المودع احتفظ
 للسداد القابلة الهامش عاتومدفو. الملكية
 وليست, الودائع في معامالت هي النقدية

 للمودع ويكون. مالية مشتقات في معامالت
 أخرى مؤسسة أي على أو التبادل على مطالبة
 المصنفين بعض يفضل وقد. الوديعة تحمل

 المدين حساب خالل من الهوامش هذه تصنيف
 عالودائ مصطلح على اإلبقاء أجل من الدائن أو

 تتم وعندما. النقدية المجاميع ألغراض
 نقدية غير أصول في للسداد القابلة الهوامش

 إجراء إذن حينئذ يلزم ال المالية، األوراق مثل
 للكيان يكون الذي اإلدخال ألن إدخاالت أي

. يتغير لم عليه) المالية الورقة مصدر (مطالبة

 الخصم من للسداد القابلة غير الهوامش وتحد
 والكيان. مالي مشتق عقد بموجب المنشأ المالي
 يعد لم للسداد قابل غير هامش يدفع الذي

 في الحق له ليس أنه آما الهامش بملكية محتفظًا
 دخل على التحصل مثل الملكية، ومنافع مخاطر

 ما وعادة. حيازة وأرباح لخسائر التعرض أو
 في آانخفاض للسداد قابل غير هامش دفعة تقيد

 خاص مقابل إدخال وجود مع ع،والودائ العملة
 المالي، المشتق خصوم في الحادث باإلنزال
 أنه على للسداد قابل غير هامش قبض ويقيد
 قيد وجود مع والودائع العملة  حيازة في زيادة
 أصول في الحادث باالنخفاض مرتبط مقابل
 .المالي المشتق

 
 )ESOs (الشرآة موظفينعقد خيار أسهم 

 في يتم اتفاق عن عبارة فالموظ أسهم خيار عقد 11-126
 خالله من يمكن") المنح "تاريخ (محدد تاريخ

 حقوق من األسهم من محدد عدد شراء للموظف
 سعر (محدد بسعر العمل صاحب ملكية

 تاريخ (محدد وقت في سواء") التنفيذ"
 زمنية فترة غضون في أو") الحق اآتساب"

 تلي والتي") الحق ممارسة "فترة (محددة
 ممارسة وتاريخ. الحق اآتساب ختاري مباشرة
 وال الخيار، تنفيذ فيه يتم الذي الوقت هو الحق
 لتاريخ سابق التاريخ هذا يكون أن يمكن

 ممارسة فترة لنهاية تاليًا أو الحق اآتساب
 الموظف أسهم خيار عقد معامالت وتقيد. الحق
 المقابل الحساب أنها على المالي الحساب في

 خيار بقيمة الممثل الموظفين تعويضات لعنصر
 قيد ووقت تقييم وسائل تناقش وسوف. السهم

 من السادس الجزء في الموظفين أسهم خيارات
 .عشر السابع الفصل

 
 الدائنة أو المدينة األخرى الحسابات. 8
 

 السلف و التجارية االئتمانات
 

 للسلع التجاري االئتمان الفئة هذه تشمل 11-127
 كومةوالح الشرآات إلى المقدمة والخدمات

 تخدم التي للربح الهادفة غير والمؤسسات
 العالم، ولبقية المعيشية ولألسر المعيشية األسر
 لو (التنفيذ الجاري للعمل تتم التي السلف وآذلك

 أو) الجرد قوائم في النحو هذا على تصنيفه تم
 التجارية التسهيالت تشمل وال. تنفيذه المزمع
 ناالئتما بتمويل الخاصة القروض والسلف
 يكون وقد. آقروض تصنيفها يتم التي التجاري

 والسلف التجارية االئتمانات فصل المفيد من
 والسلف التجارية االئتمانات عن األجل قصيرة
 المعايير نفس تطبيق خالل من األجل طويلة

 األصول من غيرها بين للتمييز المستخدمة
 .األجل والطويلة األجل القصيرة المالية

 
 ىاألخر الحسابات
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 غير والدائنة المدينة الحسابات الفئة هذه تشمل  11-128
 المبالغ تكون ال والتي سابقًا، وصفها تم التي
 وتغطي. والخدمات السلع بتوفير مرتبطة فيها

 األسهم وبأرباح بالضرائب المرتبطة المبالغ
 واألجور المالية األوراق ومبيعات ومشتريات
 والمساهمات واإليجارات والمرتبات
 غير تتراآم التي الفائدة أن آما. يةاالجتماع
 لم إذا فقط البند هذا في تضمينها يتم المدفوعة

 التي األصل لقيمة المتراآمة الفائدة إضافة تتم
 الحال هو آما (عليه الدفع مستحقة الفائدة تكون
 ).عادة

 
 والتباين االختالف مواضع تشمل ال الفئة هذه 11-129

 .اإلحصائي
 
  :مذآرة بنود. 9
 

 المباشر األجنبي راالستثما
 

 المالية وااللتزامات األصول في المعامالت 11-130
 االستثمارات تلقي أو توفير، عن الناشئة
 الفئات أسفل قيدها يتم األجنبية المباشرة
 حقوق أو القروض أو الدين سندات: المناسبة
 أو التجاري االئتمان أو العادية األسهم/الملكية
 ثماراالست مبالغ فإن ذلك، ومع. ذلك غير

 ينبغي الفئات هذه من آل في المباشر األجنبي
. مذآرة آبنود منفصل بشكل تقيد أن أيضا

 بمزيد المباشر األجنبي االستثمار ويناقش
 .24 و 17 الفصلين في التفصيل

 
 المتعثرة القروض

 
 بالقروض المتعلقة المعامالت تحديد المفيد ومن 11-131

 حول مناقشة وهناك مذآرة؛ آبنود المتعثرة
 الفصل في المتعثرة القروض وقيد فتعري
 ،يلزم عندما ذلك، إلى وباإلضافة. عشر الثالث

 الفائدة متأخرات آافة تجميع المفيد من يكون قد
 .مذآرة بند في السداد ومدفوعات
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 األصول في األخرى التغيرات حساب: عشر الثاني الفصل
 مقدمة .أ

 قيم تغيرات بتسجيل الفصل هذا يختص 12-1
 صافي تغيرات وآذلك والخصوم األصول
 االفتتاحية العمومية الميزانية بين القيمة

 تشمل ال التي التدفقات عن الناتجة والختامية،
. األخرى التدفقات مثل إليها المشار المعامالت

 تجرى التي المعامالت من آال تسجيل يتم
 المباشرة واآلثار والخصوم األصول على
 رأس سابح في القيمة صافي معامالت على
 األصول قيمة في التغير. مالي وحساب المال

 الثابت المال رأس استهالك عن الناتج المنتجة
 يتم المخزونات في المتكررة الخسائر وعن

 في يظهر ال وبهذا آمعامالت معه التعامل
 .األصول حسابات في األخرى التغيرات

 بالتدفقات تتعلق المدخالت أن من الرغم على 12-2
 تعد ال هاأن إال المعامالت، من عدت ال التي

 أن أآبر بشكل تميل ولكنها. متبقية مدخالت
 العناصر قيمة في واضحة تغيرات تظهر

 االفتتاحية العمومية الميزانية بين وترآيبها
 .األخرى لألحداث وفقا والختامية

 في األخرى التغيرات على المدخالت تشمل 12-3
 راتتغي من مختلفة أنواع األصول حسابات
 بعضها القيمة؛ وصافي والخصوم األصول
 اآلخر والبعض المعني، األصل بنوع خاص

 حصر تم. األصول أنواع جميع على ينطبق قد
 وخسائر بأرباح المتعلقة التغيرات جميع

 أرباح تظهر. التقييم إعادة حساب في الحيازة
 تحدث التي التغيرات من الحيازة وخسائر
. وهيكلها عاراألس مستوى على الوقت بمرور

 لقيمة األخرى التغيرات جميع مع التعامل يتم
 الحجم في تغير عن ناشئة أنها لو آما األصول

 ناشئة آونها من أآثر الجودة في لتغير وفقا
 في تسجيلها ويتم األسعار، في تغيرات عن

. األصول حجم حساب في األخرى التغيرات
 بشكل ينتج والذي القيمة تغير هذا ويشمل
 عن أو األصل تصنيف إعادة عن مباشر
 سبيل على وذلك آخر، فريد أمر حدوث
 .المثال

 بدءا بالتبادل؛ الحسابين آال الفصل يناقش 12-4
 األصول، حجم لحساب األخرى بالتغيرات
 حساب آل وفي التقييم؛ إعادة بحساب ومرورا

 األصول من نوع آل مدخالت مناقشة يتم
 .حده على آل منفصل، بشكل

 
 األصول حجم في األخرى التغيرات حساب .ب

 حجم حساب في األخرى التغيرات تسجل 12-5
 والخصوم األصول في التغيرات األصول
 االفتتاحية العمومية الميزانية بين القيمة وصافي
 بين المعامالت عن تنتج ال والتي والختامية
 في مسجل هو آما المؤسسية، الوحدات
 تنتج وال المالية والحساب المال رأس حسابات

 في مسجل هو آما الحيازة وخسائر أرباح عن
 األخرى التغيرات صيغة. التقييم إعادة حساب

 الجدول في الموضحة األصول حجم حساب في
 بحسابات الخاصة الصيغة لهذه مشابهة ،12-1

 األصول في التغير مدخالت. األخرى التراآم
 في التغير مدخالت و األيسر، الجانب في توجد

 عرض يتم. األيمن الجانب في وجدت الخصوم
 غير أو منتجة آانت سواء المالية غير األصول
. حده على آل منفصلين المالية واألصول منتجة
 صافي في التغير - الحساب في التوازن بند

 -األصول لحجم األخرى للتغيرات وفقا القيمة
 عن األصول في التغيرات لمبلغ الزيادة هو
 في المسجلة الخصوم في التغيرات مبلغ

 من األيمن الجانب في والموضحة الحساب
 .الحساب

 
 حجم في األخرى التغيرات حساب وظائف . 1

  األصول
 المنتجة األصول تدخل المال، رأس حساب في 12-6

 طريق عن القومية الحسابات نظام وتغادر
 الثابتة األصول من أقل تصرف استحواذ
 وإضافاته الثابت المال رأس واستهالك

 في. المتكررة المخزونات خسائر من لسحبوا
 المالية األصول معظم تدخل المالي، الحساب

 يحصب عندما القومية الحسابات نظام في
 االلتزام ويقبل القيمة من شيئا على المدين
 تنتهي. الدائن إلى المدفوعات بأداء أو بالدفع

 بااللتزام المدين يفي عندما المالية األصول
 .االتفاق طلشرو وفقا المالي

 المال رأس حسابات من آال تسجل وأيضا 12-7
 الموجودة األصول معامالت المالية والحسابات

 فإن ذلك، ومع. المؤسسية القاطعات بين
 فقط تغير هذه والتصرف ستحواذاال عمليات
 القيمة صافي إجمالي تغيير دون األصول ملكية
 هذه تكون عندما باستثناء آكل االقتصاد في

 .العالم بقيةو مقيمين بين تالمعامال
 في األخرى للتغيرات الهامة الوظائف أحد 12-8

 معينة ألصول السماح هو األصول حجم حساب
 ومغادرتها القومية الحسابات نظام في للدخول
 دخول أفعال إلى يشار. بمعامالت تتم أن دون

 الظهور بعمليات ومغادرتها العمومية الميزانية
 عمليات بعض تتم. االقتصادي واالختفاء
 طبيعيا تحدث عندما والخروج الدخول

 تحصل فإنها الجوفية األصول مثل لألصول،
 تحدث. قيمة دون تصبح أو اقتصادية قيمة على

 بين آتفاعل هذه والخروج الدخول عمليات
 تعارض فإنها لذا والطبيعة، المؤسسية الوحدات
 آنتيجة تحدث التي والخروج الدخول عمليات
 تفاعل عن عبارة هي والتي ت،للمعامال
 الوحدات بين مشترآة اتفاقات بموجب

 الدخول عمليات ترتبط فقد ذلك ومع. المؤسسية
 من صنعت التي باألصول األخرى والخروج

 القيمة األشياء مثل البشري النشاط خالل
 .المشتراة التجارية والشهرة والذهب

 آثار تسجيل هي للحساب الثانية الوظيفة 12-9
 تؤثر التي متوقعة الغير االستثنائية داثاألح
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 األصول من المتوقعة االقتصادية المنافع على
 هذه إلى اإلشارة تتم). المماثلة والخصوم(

. الخارجية األحداث تأثير أنها على األحداث
 من األصول ألحد مؤسسية وحدة إزالة وتشمل
 يعتبر ال تصرف المالك، موافقة بدون مالكه
. غائب المشترآة الموافقة عنصر ألن معاملة
 تدمر التي األحداث األحداث، هذه تشمل وأيضا

 .الحرب أو الطبيعية الكوارث مثل األصول
 التغيرات تسجيل هي للحساب الثالثة الوظيفة 12-10

 واألصول المؤسسية الوحدات تصنيفات في
 .المؤسسية الوحدات بناء وفي

 تسجيل أوال يلي؛ ما التالية أقسام الثالثة تناقش 12-11
 االقتصادي واالختفاء الظهور عمليات

 قيمة على الخارجية األحداث آثار ثم لألصول،
 وبناء تصنيف في النهائية والتغيرات األصول
 .األصول

 
 خالل من التي عدا األصول واختفاء ظهور .2

 معامالت
 بعمليات المرتبطة المدخالت تجميع يمكن 12-12

 الرئيسي نوعلل وفقا األصول واختفاء ظهور
 :التالية لالعتبارات طبقا لألصول

 باألصول باالعتراف المرتبطة المدخالت .أ 
 المنتجة،

 والخروج بالدخول المرتبطة المدخالت .ب 
 الطبيعية، للموارد األصول نطاق من

 وعقود بالعقود المرتبطة المدخالت .ج 
 والتراخيص، اإليجار

 السوق،و وأصول التجارية الشهرة تغير .د 
 .المالية باألصول بطةالمرت المدخالت .ه 

-12 جدول عناصر تفكك 2-12 جدول يوضح
 لعمليات المختلفة المدخالت ذلك في بما 1

 .لألصول االقتصادي واالختفاء الظهور
 المنتجة لألصول االقتصادي الظهور

 البند، هذا تحت األصول من نوعان يظهر قد 12-13
 موضح هو وآما. الثمينة واألشياء العامة اآلثار
 األشياء هي العامة اآلثار ،10 فصلال في

 أو الهامة القيمة ذات والمواقع والبنايات
 حفظها يتم مواد هي الثمينة األشياء. الخاصة
 قيمتها، تزداد أن التوقع من ألنه قيمة آمقتنيات

 يسجل. الزمن بمرور تقل ال األصل على أو
 الثمينة األشياء استحواذ المال رأس حساب
 أو حديثا منتجة سلع تكون ماعند العامة واآلثار

 الموجودة السلع معامالت ويسجل مستوردة،
 .عامة وآثار ثمينة آأشياء والمصنفة

 الموجودة السلع تسجيل يتم ال قد ذلك، ومع 12-14
 الميزانيات في العامة واآلثار الثمينة واألشياء
 يرجع قد اآلتية، األسباب ألحد العمومية
 تغطيها التي الفترة قبل زمنية فترة إلى تاريخها

 آسلع األصل في تسجيلها ويتم الحسابات،
 آانت إن تماما استبعادها يتم أو استهالآية

 .مباني
 

 العامة التاريخية اآلثار
 والمباني المنازل العامة التاريخية اآلثار تندرج 12-15

 عندما. الثابتة األصول تصنيف تحت والبنايات
 أو أثرية يةأهم ذو موقع أو مبنى تسجيل يتم ال

 العمومية الميزانية في تاريخية أو ثقافية
 أو الموقع هذا تصنيف فيتم أوال، بذلك واإلقرار

 في تسجيله ويتم اقتصادي آظهور المبنى هذا
. األصول حساب بحجم األخرى التغيرات
 هذا مثل إعطاء تتم قد المثال، سبيل وعلى
 هذا ويكون موجود موقع أو لمبنى اإلقرار
 يعد لم حيث تماما مستبعد الموقع وأ المبني
 ذلك، من وبدال. العمومية الميزانية في يسجل
 نطاق في موقع أو مبنى آان إن حالة في

 يتم فقد جزئيا، أو حديثا مستبعد ولكنه األصول
 تم آان إن. عام أثر أنه أساس على تقييمه
 االعتراف تغيير فيتم مسبقا، األثر استبعاد
 ظهور أنه إلى معا أثر أنه على المسجل
 مسبقا تصنيفه تم آان إن. لألصل اقتصادي

 آإعادة تسجيله فيتم األصول، من آخر آنوع
 نفس وفي) بأسفله يناقش (لألصل تصنيف
 تسجيل فيتم  لألثر، جديد تقييم أجري إذا الوقت
. االقتصادي الظهور تحت القيمة في الزيادة هذه
 األصل، بيع وقت في التصنيف إعادة حدث إذا

 ما أصل على ستحواذاال المثال، سبيل وعلى
 هذا تسجيل فيتم عامة، حكومة بواسطة

 .طبيعي بشكل المال رأس حساب في ستحواذاال
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 األصول معامالت -موجزة صيغة – األصول حساب حجم في األخرى التغيرات: 1-12 جدول
 األصول في التغير

ات األخرى التدفقات
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 33  33 0 0 7 0 26 لألصول االقتصادي الظهور
 المنتجة غير لألصول االقتصادي االختفاء
- 0 0 2- 0 9- المالية وغير

11  -11
- 0 0 6- 0 5- الكوارث عن الناتجة الخسائر

11  -11
 0   0 0 0 5 0 5- تعويض دون المصادرة
 2   2 0 0 0 1 1 الحجم في األخرى التغيرات
 0   0 0 0 4- 2- 6 التصنيف في التغيرات
 13  13 0 0 0 1- 14 الحجم في التغيرات إجمالي
 7-   7- 0 0 3- 2- 2- المالية غير المنتجة األصول
 17  17 0 0 3 0 14 المالية غير المنتجة غير األصول
 3   3 0 0 0 1 2 المالية األصول

 
 النفائس

 و الكريمة األحجار مثل للنفائس وبالنسبة 12-16
 يتم ال فعندما األخرى، الفنية والقطع األنتيكات
 متهاأهي أو الفنية للقطعة العالية القيمة تسجيل
 تصنيفها فيتم العمومية، الميزانية في الفنية

 قيمة تكون فقد اآلن، وحتى. اقتصادي آظهور
 آأحد اعتبارها يتم وال منخفضة الفنية القطعة

 اعتبار يتم فقد المثال، سبيل وعلى األصول،
 شرائها عملية تضاف عادية آسلعة القطعة هذه
 يتم أو النهائي االستهالك مصروفات إلى

 يؤدي. المعمرة المستهلكة المواد آأحد هااعتبار
 إلى القيمة اختزال خالل من بقيمتها اإلقرار
. ثمين آشيء العمومية الميزانية في دخولها
 مسبقا مقيمة غير مادة بقيمة اإلقرار يرتبط
 يتم). العلني المزاد في المثال سبيل على (بالبيع
 أو آبيع المال رأس حساب في البيع تسجيل
 الميزانية في أوال إدخاله تم ثمين شيء شراء

 .للبائع العمومية
 

  الطبيعية االقتصادية األصول إدخال
 المائية الجوفية الموارد مستوى إلى اإلضافات أجمالي

 لالستغالل القابلة
 تعريف يتم القومية، الحسابات نظام في 12-17

 األرض باطن في الموجودة الجوفية األصول
 األرض باطن في ودةالموج االحتياطيات بأنها

 والغاز والنفط الفحم مثل وجودها والمثبت
 معدنية والغير المعنية والمواد الطبيعي
 التكنولوجيا تقديم مع اقتصاديا المستثمرة
 رأس حساب يسجل. نسبية وأسعار الحالية
 بين والتصرف ستحواذاال عمليات المال

. الظروف هذه تحت الموجودة الموارد قطاعات

 األخرى التغيرات تسجل ذلك من العكس وعلى
 الزيادة حاالت األصول حساب حجم في

 لالقتصاد اإلجمالي الحجم تغير التي والنقصان
 .آكل

 الجوفية الموارد من تزيد قد التي الطرق أحد 12-18
 يمكن أخرى ترسبات اآتشاف طريق عن هي

 عمليات عن ناتج ذلك آان سواء استثمارها
 طريق عن أو هجالممن العلمي والكشف البحث
 ألن االقتصادي الظهور يحدث قد. الصدفة
 لم حيث الترسبات ضم عند تتزايد قد الموارد
 آنتيجة آذلك، أصبح ثم اقتصاديا االستثمار يكن
 .النسبي السعر لتغير أو التكنولوجي للتقدم

 
 المفتلحة غير البيولوجية للموارد الطبيعية الزيادة/ النمو

 للموارد الطبيعي نموال عملية تتخذ قد 12-19
 الطبيعية الغابات مثل المفتلحة غير البيولوجية
 سبيل فعلي مختلفة أشكاال السمكية واألرصدة

 البلوط من أشجار مجموعة تصبح قد المثال
 في الموجود السمك عدد يتزايد أو أطول،
 الموارد هذه أن من الرغم على. النهر مصب
 ال النوع هذا نمو أن إال اقتصادية، أصوال
 تحت ويكون المباشرة الرقابة تحت يوضع
 التعامل يتم وال مؤسسية وحدة وإدارة مسئولية

 في الزيادة اعتبار يتم أن فيجب ولذا. آإنتاج مع
 في تسجيله ويتم اقتصادي آظهور األصل

 .األصول حجم حساب في األخرى التغيرات
 

 الطبيعية الزيادة تسجيل يتم أن يجب ومبدئيا 12-20
 هذه استنزاف تسجيل ويتم مالي،إج بشكل

 آما اقتصادي اختفاء أنه أساس على الموارد
 هذه التسجيل عملية وتكون. باألسفل موضح هو
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 ستحواذاال لعمليات المنفصل التسجيل مع متسقة
. المال رأس حساب في الموضحة والتصرف

 دول عدة تقوم سوف أنه من الرغم وعلى
 المعايير ألن الطبيعية الزيادة صافي بتسجيل
 الوحيد األساس اعتبارها يمكن التي المادية
. الصافي معايير هي والسارية للتسجيل المتاح

 سعر مع باالشتراك المعايير هذه استخدام يتم قد
 قيمة تقدير أجل من األصل لوحدة السوق
 .تسجيلها يتم لكي التغير إجمالي

 
 اقتصادية أنشطة إلى األخرى الطبيعية األصول تحويل

 مساحة في الموجودة األرض جميع ليست 12-21
 حد داخل ضرورية للدولة الجغرافي السطح
 تصنع فقد. القومية الحسابات لنظام األصل
 تحويلها يتم عندما االقتصادي ظهورها األرض

 فيها تنشأ حالة إلى فقدان حالة أو قاسية حالة من
 وقد. اقتصاديا األرض استخدام ويتم الملكية
 المنطقة في النشاط بسبب ةالقيم تتطلب

 الطلب يزداد المثال، سبيل فعلي لها، المجاورة
 قيمتها تزداد ثم ومن أآبر بشكل األرض على
 المجاورة المنطقة في تنمية إلحداث نتيجة وذلك
 يتم. إليها المؤدية الطرق أحد إنشاء أو لها

 قطعة لتحويل األرض تحسين تكلفة حساب
 رأس وينتك ضمن فعال مكان إلى األرض
 آتحسين تسجيله ويتم اإلجمالي الثابت المال

. الثابت المال رأس الستهالك ويخضع لألرض
 قيمة عن األرض قيمة زيادة في تجاوز أي

 رأس لنشاط زيادة أي أو األرض تحسينات
 .اقتصادي آظهور تسجيلها يتم المجاور المال

 
 ألرصدة معامالت -موجزة صيغة – األصول حجم حساب في األخرى اتالتغير): تابع (1-12 جدول

 القيمة وصافي الخصوم في التغير
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          لألصول االقتصادي الظهور
 المنتجة غير لألصول االقتصادي االختفاء
 المالية وغير

         

          الكوارث عن الناتجة الخسائر
          تعويض دون المصادرة
 1   1 0 1 0 0 0 الحجم في األخرى التغيرات
 2   2 0 0 2 0 0 التصنيف في التغيرات
 3   3 0 1 2 0 0 جمالح في التغيرات إجمالي
          المالية غير المنتجة األصول
          المالية غير المنتجة غير األصول
 3   3 0 1 2 0 0 المالية األصول
 األخرى للتغيرات وفقا القيمة صافي تغيرات

 األصول حجم في
14 -1 -2 -1 0 10    

 
 أول األخرى، الطبيعية لألصول وبالنسبة 12-22

 شامال يكون وعامة السوق في حقيقي ظهور
 للتسجيل المرجعية النقطة هو تجاري، الستثمار

 فإن البكر للغابات وبالنسبة. الحساب هذا في
 ولكن تجاريا استثمارا ليس لها الجماعي الحرق
 لشجر البكر للغابات آبير مستوى على الحصاد
 هذه وتجعل التجاري ستثماراال هو البلوط
 فإن مشابه، وبشكل. األصل نطاق في الغابات
 مصدر تصنع ال الطبيعي المنبع من سحب
 الحسابات نظام في األصل نطاق في للماء

 الجوفية للمياه الملموس التحويل ولكن القومية
 بفرض التحرك. األصل نطاق ضمن يكن

 عمنب من للمياه المنتظم االستخراج لعلمية رسوم

 الموارد إدراج إلى يؤدي قد سطحي مائي
 .العمومية الميزانية في المائية

 
 لتغير نتيجة الطبيعية األصول في النوعية التغيرات

 االقتصادية االستخدامات
 مع عام بشكل القومية الحسابات نظام يتعامل 12-23

 هو وآما. الحجم آاختالفات الجودة اختالفات
 الفصل في والخدمات السلع بشأن موضح

 قيم المختلفة الجودة حاالت تعكس ،)15(
 والخدمات السلع حالة وفي (المختلف االستخدام

 حاالت فإن ولذا). مختلفة الموارد تكلفة تكون
 من البعض بعضها عن تختلف المختلفة الجودة
 المبدأ نفس تطبيق ويتم االقتصادية، الناحية
 المسجل الجودة في التغير يحدث. األصول على
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 االقتصادي االستخدام لتغير طبيعي آنظير هنا
 آما التصنيف في تغيرات أنه على إليه المشار

 قد المثال، سبيل وعلى. بأسفل موضح هو
 مفتلحة أرض تصنيف إعادة عملية تؤدي

 باإلضافة القيمة في تغير إلى للبناء قابلة آأرض
 يكون الحالة، هذه وفي. التصنيف في تغير إلى

 األصل، نطاق في لبالفع موجود األصل
 وفقا األصل جودة في التغير هو هذا ويكون
 يعتبر والذي االقتصادي االستخدام لتغير
 ومثال األصل، من إضافية لكميات ظهورا
 أنها أساس على الماشية مع التعامل يتم آخر،
 الماشية المثال سبيل وعلي المال، رأس تكوين
 الموعد قبل للمذبح إرسالها تم إن الحلوب

 .توقعالم
 

  الطبيعية االقتصادية األصول استنزاف
 األصول استنزاف عمليات توضيح تم 12-24

 العمومية الميزانية من الطبيعية االقتصادية
 من األيسر الجانب في سلبية آمدخالت

 هي المحتملة المدخالت من العديد. الحساب
 تمت التي اإليجابية للمدخالت سلبية بدائل

 .مناقشتها
 الجوفية الطبيعية الموارد مستوى في ألخرىا التخفيضات

 استغاللها يمكن التي
 سلبية نظائر هي هنا المسجلة التغيرات 12-25

 استثمار مستوى إلى اإلضافات إلجمالي
 إعادة عن تنتج التي الجوفية الطبيعية الموارد
 في التغيرات بسبب لالستثمار القابلية تقييم

 مبدئي، كلوبش. النسبية واألسعار التكنولوجيا
 تسجيل يتم وسوف فقط، القيمة صافي يتاح قد
 باطن في الموجودة الموارد اآتشافات تحت هذا

 .المتصاعدة تقييمها إعادة وعمليات األرض
 

 في النقصان الطبيعية الرواسب استنزاف يشمل 12-26
 باطن في الموجودة األصول ترسبات قيمة

 هذه واستنفاد المادية لإلزالة آنتيجة األرض
 .األصول

 
 االقتصادي واالختفاء للظهور وفقا األصول في التغيرات -األصول حجم حسابات في األخرى التغيرات: 2-12 جدول

 األصول في التغير
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 33   33 0 0 7 0 26 لألصول االقتصادي الظهور
 3   3   3   المالية غير المنتجة األصول
 30   30 0 0 4 0 26 المالية غير المنتجة غير األصول

 26   26   4  22 الطبيعية الموارد  
 4   4     4 والتراخيص اإليجار وعقود العقود  
 0   0      التجارية والشهرة التسويق أصول  

 المنتجة غير لألصول االقتصادي االختفاء
 المالية وغير

-9 0 -2 0 0 -11  -11 

 8-   8- 0 0 2- 0 6- الطبيعية الموارد استنزاف  
 8-   8-   2-  6- الجوفية الطبيعية الموارد  

 لألصول األخرى ادياالقتص االختفاء عمليات
 المالية وغير المنتجة غير

-3 0 0 0 0 -3   -3 

 0   0      الجوفية الطبيعية الموارد  
 1-   1-     1- والتراخيص اإليجار وعقود العقود  
 2-   2-     2- التجارية والشهرة التسويق أصول  

 11-  11- 0 0 6- 0 5- الكوارث عن الناتجة الخسائر
 0   0 0 0 5 0 5- تعويض دون ةالمصادر
 2   2 0 0 0 1 1 الحجم في األخرى التغيرات
 0   0 0 0 4- 2- 6 التصنيف في التغيرات
 13   13 0 0 0 1- 14 الحجم في التغيرات إجمالي
 7-   7- 0 0 3- 2- 2- المالية غير المنتجة األصول
 17   17 0 0 3 0 14 المالية غير المنتجة غير األصول
 3   3 0 0 0 1 2 المالية األصول
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 المفتلحة غير البيولوجية الموارد استنزاف
 الطبيعية الغابات استنزاف تضمين يتم أن يجب 12-27

 البحار في الموجودة السمكية واألرصدة
 المفتلحة غير البيولوجية والموارد المفتوحة
 آنتيجة األصل نطاق في المتضمنة األخرى

 آخر استخدام أو الغابة استخدام أو لحصادل
 .االستخراج من مستديمة بمستويات

 
 النشاط خارج األخرى الطبيعية الموارد نقل عمليات

 االقتصادي
 بعض استنزاف عن التوقف يتم أن المحتمل من 12-28

 بسبب االقتصادي النشاط في الطبيعية الموارد
 على الطلب انخفاض أو التكنولوجيا تغير
 المثال سبيل فعلى تشريعية، ألسباب أو نتجالم

 حياة على الحفاظ لضمان الصيد تعليق
 .السمكية األرصدة

 
 لتغير وفقا الطبيعية األصول في النوعية التغيرات

 االقتصادية االستخدامات
 

 السلبي المعادل هي هنا المسجلة التغيرات 12-29
 بتغير المرتبطة الحجم في التصاعدية للتغيرات
 في التغير آان إن المثال سبيل وعلى يف،التصن

 تصنيف إعادة إلى يؤدي األرض استخدام
 إلى زراعية أراضي من األراضي بعض
 ذلك عن ينتج فسوف الماشية، لرعاية أرض
 .األرض قيمة في تغير

 
 تحدث التي التآآل حاالت جميع تسجيل يتم 12-30

 الطبيعية ولألصول المائية وللموارد للتربة
 في اقتصادي نشاط عن لناتجةا األخرى
 قد. األصول حساب لحجم األخرى التغيرات
 للنشاط متوقعة نتيجة التآآل هذا يكون

 غير تعرية عمليات أو المنتظم االقتصادي
 عن تنتج لألرض أخرى وأضرار بها متنبأ
 الزراعية الممارسات عن أو األشجار إزالة
 .المناسبة غير

 
 
 

 والترخيص يجاراإل وعقود العقود وإلغاء شطب
 يمكن التي والتراخيص اإليجار وعقود العقود 12-31

 حقها في أصول أنها أساس على معها التعامل
 عقود من ما شكل عن عبارة جميعها الخاص
 يرتبطوا قد. المنقول واإلذن والعقد اإليجار
 تأجير لعقد وفقا الثابت األصل باستخدام
 وفقا الطبيعية الموارد باستخدام أو التشغيل،

 بعض بإجراء باإلذن أو الموارد تأجير لعقد
 الخدمات عقد أو المحددة االقتصادية األنشطة
 قبل من تقدميها يتم مستقبلية بخدمات المختص

 عقد أو التشغيل تأجير عقد حيازة. مسمى فرد
 يمثل الخدمات عقد أو اإلذن أو الموارد تأجير
 :شرطان يتحقق عندما فقط لحامله أصل

 األصل الستخدام السائد الحالي سعرال اختالف . أ
 في المحدد السعر عن الخدمة تقديم أو اإلذن أو

 مقابل المدفوع أو اإليجار عقد في أو العقد
 اإلذن،و

 هذا اإلذن أو العقد أو اإليجار عقد حامل إدراك . ب
 من تعاقد خالل من وعمليا قانونيا االختالف
 .لإلذن أو للعقد أو اإليجار لعقد الباطن
 مثل تسجيل بمحاولة يوصى مبدئي، وبشكل
 هذه في. فقط بيعها يتم عندما األصول هذه

 األخرى التغيرات في أوال تسجيلهم يتم الحالة،
 أساس وضع يتم ثم األصول حساب حجم في

 حساب في) المعامالت سلسلة أو (المعاملة
 .المال رأس

 
 قيمة أو اإليجار عقد قيمة أو العقد قيمة 12-32

 أنه أساس على معه التعامل يتم الذي الترخيص
 الحالية القيمة صافي تساوي األصول أحد

 وسوف. التعاقد سعر عن السائد السعر لزيادة
 في االختالف يبقى وال االتفاق مدة بمرور يقل

 عقد أو العقد قيمة تغيرات. ظاهرا السعر
 السعر لتغيرات وفقا الترخيص أو اإليجار
 التغيرات أما يم،تقي آإعادة تسجيلها يتم السائد
 األصل من الممنوحة الميزة انتهاء عن الناتجة
 يتم صالحة تعتبر والتي الوقت ينتهي عندما

 النقاش ويطول. للقيمة أخرى آتغيرات تسجيلها
 اإليجار وعقود العقود مع التعامل بشأن

 ).17 (الفصل من) 5 (الجزء في والترخيص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واالختفاء للظهور وفقا األصول في التغيرات -األصول حسابات حجم في األخرى التغيرات: 2-12 جدول) تابع(
 االقتصادي
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 القيمة وصافي الخصوم في التغير
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          لألصول االقتصادي الظهور
          المالية غير المنتجة األصول
          المالية غير المنتجة غير األصول

          الطبيعية األصول  
          والتراخيص اإليجار وعقود العقود  
          يةالتجار والشهرة التسويق أصول  

          المالية وغير المنتجة غير لألصول االقتصادي االختفاء
          الطبيعية الموارد استنزاف  
          الطبيعية الموارد  

 غير لألصول األخرى االقتصادي االختفاء عمليات
 المالية وغير المنتجة

         

          الطبيعية الموارد  
          والتراخيص اإليجار ودوعق العقود  
          المشتراة التجارية والشهرة التسويق أصول  

          الكوارث عن الناجمة الخسائر
          تعويض دون المصادرة
 1   1 0 1 0 0 0 الحجم في األخرى التغيرات
 2   2 0 0 2 0 0 التصنيف في التغيرات
 3   3 0 1 2 0 0 الحجم في التغيرات إجمالي
          المالية غير المنتجة األصول
          المالية غير المنتجة غير األصول
 3   3 0 1 2 0 0 المالية األصول
 حجم في األخرى للتغيرات وفقا القيمة صافي تغيرات
 األصول

14 -1 -2 -1 0 10    

 
 المشتراة التجارية الشهرة التسويق ولأص في لتغيرات

 أو شرآة آانت سواء مؤسسة بيع يتم عندما 12-33
 تنشأ لم مؤسسة أو شرآة شبه أو شرآة شبه
 مجموع المدفوع السعر يساوي ال فقد بعد،
. المؤسسة خصوم منه مطروحا األصول جميع

 جميع ومجموع المدفوع السعر بين االختالف
 أصول يسمى الخصوم منه مطروح األصول
 بالمؤسسة الخاصة التجارية والشهرة التسويق

 أو إيجابية القيمة هذه تكون قد. شراؤها تم التي
 حسابها خالل من). صفر أو (سلبية

 يكون المؤسسة، أصول آأحد وتخصيصها
 صفرا، شرائها لحظة في المؤسسة قيمة صافي
 .بالشرآة الخاصة القانونية الحالة آانت مهما

 
 والشهرة التسويق أصول قيمة ابحس يتم 12-34

 إدخالها ويتم البيع، وقت في المشتراة التجارية
 حجم في األخرى التغيرات في البائع دفاتر في

 مع آمعاملة تبادلها يتم ثم األصول حساب
 ذلك، وبعد. المال رأس حساب في المشتري

 والشهرة التسويق أصل قيمة تدوين يتم أن يجب

 عن المشتري اتردف في المشتراة التجارية
 لحجم األخرى التغيرات في مدخالت طريق
 الذي المعدل يكون أن يجب. األصول حساب
 المحاسبة لمعايير وفقا أساسه على تدون

 في نموذجي حد إلى معتدلة وهذه التجارية،
 العمومية الميزانية في يظهر قد الذي المبلغ

 الذي التلف الختبار يخضع أن ويجب للمؤسسة
 بأن نفسه إقناع من المحاسب كنيتم بموجبه
 آخر بيع حالة في محققة تعتبر المتبقية القيمة

 .للمؤسسة
 

 يتم ال التي المشتراة التجارية الشهرة تعبر ال 12-35
 في اقتصادي آأصل الشراء أو البيع عند إثباتها
 أصل آان إن باستثناء. القومية الحسابات نظام

 راألم يكون عندما للبيع، معرض التسويق
 وللبائع للمشتري المدخالت عمل يتم آذلك،
 التسويق ألصول تمت التي المدخالت أسوة

 المؤسسة بيع عند المشتراة التجارية والشهرة
 .آاملة

 المالية واألصول الخصوم واختفاء ظهور /في التغيرات
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 مطالبات تعتبر التي المالية األصول عمل يتم 12-36
 المدين يقبل عندما أخرى مؤسسية وحدات على

 الدائن إلى المدفوعات بسداد أو بالدفع بااللتزام
 يفي عندما االلتزامات هذه وتبطل المستقبل، في

 الذهب. االتفاق لشروط طبقا بالتزاماته المدين
 ال هأن إال ذهب، سبائك شكل على يودع النقدي
 الطريقة، بهذه إبطالها أو االلتزامات أداء يمكن
 فتدخل تياطياح أصل تصبح عندما أنه حيث
 آإعادة العمومية للميزانية المالي الجزء
 حساب حجم في األخرى التغيرات في تصنيف
. النقدي الذهب إلى الثمينة األشياء من األصول

 من عليها ستحواذاال يتم الذي الوقت بحلول(
 األشياء من تصنيفها فيتم نقدية، جهة قبل

 لحسابات التسجيل نفس إتباع يتم). الثمينة
  الذهب من جزءا تصبح التي المخصصة بالذه

 الذهب حسابات تصبح عندما. النقدي
 تصنيفها إعادة فيتم احتياطية أصوال المخصصة

 وآذلك نقدي، ذهب إلى واإليداعات العملة من
 حسابات حجم في األخرى التغيرات في أيضا

 جهة إلى النقدي الذهب بيع يتم قد. األصول
 انخفاض أي ىأخر ناحية من ولكن أخرى نقدية
 مشابه، التصنيف في هبوط يتبعه األرصدة في

 لكي النقدي الذهب تصنيف إعادة تتم حيث
 سبائك آان إن حالة في (النفائس من يصبح
 إن حالة في (وإيداعات عملة يصبح أو) ذهبية
 تسجيل يتم). مخصصة ذهب حسابات آان

 حدوثها وعند حدثت متى التالية، المعامالت
 واإليداعات العملة أو الثمينة ءاألشيا يخص فيما
 .النقدي الذهب يخص فيما تسجيلها يتم وال

 
 

 الخارجية لألحداث وفقا األصول في التغيرات -األصول حجم حساب في األخرى التغيرات: 3-12 جدول 
 األصول في التغير
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 33   33 0 0 7 0 26 لألصول االقتصادي الظهور
 غير لألصول االقتصادي االختفاء
 المالية وغير المنتجة

-9 0 -2 0 0 -11   -11 

 11-   11- 0 0 6- 0 5- ثالكوار عن الناجمة الخسائر
 9-   9-   4-  5- المالية غير المنتجة األصول
 2-   2-   2-   المالية غير المنتجة غير األصول
 0   0      المالية واألصول الخصوم
 0   0 0 0 5 0 5- تعويض دون المصادرة
 0   0   1  1- المالية غير المنتجة األصول
 0   0   4  4- ماليةال غير المنتجة غير األصول
 0   0      المالية واألصول الخصوم
 2   2 0 0 0 1 1 الحجم في األخرى التغيرات
 1   1     1 المالية غير المنتجة األصول
 0   0      المالية غير المنتجة غير األصول
 1   1    1  المالية واألصول الخصوم
 0   0 0 0 4- 2- 6 التصنيف في التغيرات
 13   13 0 0 0 1- 14 الحجم في األخرى التغيرات إجمالي
 7-   7- 0 0 3- 2- 2- المالية غير المنتجة األصول
 17   17 0 0 3 0 14 المالية غير المنتجة غير األصول
 3   3 0 0 0 1 2 المالية األصول

 
 متوقعة الغير األحداث آثار هنا يسجل وآذلك 12-37

 .المالية المطالبات شروط وضع يتم عندما
 

 الديون عمليات
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 إلى تؤدي قد التي الظروف من عدد هناك 12-38
 عادي سداد تكن لم ما الديون إلغاء أو خفض

 شيوعا الحاالت أآثر وصف تم. الخصوم
 .بأدناه

 
 في طرفين يصبحا أن والدائن للمدين يجوز 12-39

 اإلعفاء "باسم إليها يشار ما غالبا (ثنائي اتفاق
 تعد لم المالية المطالبة أن أي") الديون من

 نظام في االتفاق هذا مثل يظهر. موجودة
 رؤوس وانتقال لتسجيل القومية الحسابات
 في المسجلة (المستحقة أو المدفوعة األموال
 فيه يحدث الذي الوقت في المال رأس حساب
 للمطالبة الفوري واالنتهاء) الديون من اإلعفاء

 يكون ما عادة). المالي الحساب في المسجلة(
 يتم. الحكومية بالديون معني الديون من اإلعفاء
 الضمان واشتراآات الضرائب بعض استبعاد

 غير من بأنه الحكومة تقر التي االجتماعي
 إيصاالت من البداية من جمعها يتم أن المحتمل
 والضرائب االجتماعي الضمان اشتراآات

 حجم في األخرى التغيرات في تظهر ال وحتى
 .األصول حساب

 
 افتراض عن الناتجة المطالبات في التغيرات 12-40

 في تنعكس أن ينبغي جدولتها إعادة أو الديون
 الدين عقد شروط تغيير يتم عند المالي الحساب

 إلى وما الفائدة، وسعر الدين، استحقاق تاريخ(
 المؤسسي القطاع يتغير عندما أو ،)ذلك

 تعتبر وهذه للمدين، أو للدائن للتغيرات
 يتم ذلك، ومع. الجديدة التعاقدية الترتيبات
 المطالبات في األخرى التغيرات آافة استبعاد
 من واالمتالك االستبعاد عمليات عن الناتجة
 بين متبادل اتفاق يوجد ال ألنه المالي الحساب
 أن للدائن يجوز التحديد، وجه وعلى. الطرفين
 مالية مطالبة جمع ىعل قادرا يعد لم أن يدرك
 من غيرها أو اإلفالس أو التصفية بسبب

 من المطالبة هذه يحذف وربما العوامل،
 اإلقرار بهذا يعتد أن وينبغي. العمومية ميزانيته

 في األخرى التغيرات في) الدائن جانب من(
 إزالة يتم أن أيضا يجب). األصول حساب حجم

 للمدين العمومية الميزانية من المقابلة الخصومة
 االقتصاد حسابات في التوازن على للحفاظ
 .الكلي

 
 حيث التجارية الظروف معظم مع التعامل يتم 12-41

 أنها على الديون تحصيل باستحالة اإلقرار يتم
 اإللغاء. واحد جانب من للديون إلغاء عملية
 المدين قبل من مالية لمطالبة الجانب أحادي

 امنظ في به معترف ليس) الدين إنكار(
 بالقيم يعتد أن يجب. القومية الحسابات
 الفعلية السوق قيم تعكس التي المخفضة
 ومع. التقييم إعادة حساب في المالية لألصول

 لمجرد المفروضة القيمة في التغيرات ذلك،
 أو اإلشرافية أو التنظيمية المتطلبات تلبية

 لتلك الفعلية السوق قيم تعكس ال المحاسبية
 في تسجيلها يتم ال أن يجبو المالية األصول

 .القومية الحسابات نظام
 

 والمثار بالديون مرتبطة أخرى عملية أي 12-42
 الحسابات نظام في تسجيلها آيفية عن تساؤالت
 إلغاء عملية تسمح. الديون بإلغاء تتعلق القومية
 في ديونه تكون ما عادة التي (للمدين الديون
 خصوم بإزالة) وقروض ديون سندات شكل
 اقتران طريق عن العمومية الميزانية من محددة

 قيمة بنفس لإللغاء قابلة الغير األصول
 تضمين يتم ال اإللغاء، وعقب. الخصوم
 العمومية الميزانية في الخصوم وال األصول
 التبليغ يتم أن إلى حاجة توجد ال وغالبا للمدين،
 إما اإللغاء تنفيذ يمكن. إحصائية ألغراض عنها
 المقترنين والخصوم األصول عوض طريق عن
 المعنية، المؤسسية الوحدة داخل ثقة حساب في
. أخرى مؤسسية وحدة إلى نقلها طريق عن أو

 إدخال أي تسجيل يتم ال السابقة، الحالة وفي
 من والخصوم األصول استبعاد يتم ولن لإللغاء
 الحالة وفي. بالوحدة الخاصة العمومية الميزانية
 من يتم التي المعامالت تسجيل يتم األخيرة،
 الوحدة إلى والخصوم األصول نقل خاللها

 للوحدات الملي الحساب في الثانية المؤسسية
 العمومية الميزانية في ذآرها ويتم المعنية
 لذلك،. والخصوم األصول تحمل التي للوحدة
 قبل من الخصوم إزالة يتم لم مثلما الدين إلغاء
 أنه من الرغم على القومية، الحسابات نظام من

 الوحدة في تغيير حدوث إلى أحيانا يؤدي
 .الخصوم هذه مثل تقرر التي المؤسسية
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 الخارجية لألحداث وفقا الخصوم في التغيرات -األصول حساب حجم في األخرى التغيرات): تابع (3-12 جدول
 القيمة وصافي الخصوم في التغير

ات رىاألخ التدفقات
رآ
لش
ا

 
ير
غ

 
ية
مال
ال

 

ات
رآ
لش
ا

 
ية
مال
ال

 

مة
كو
لح
ا

 
مة
لعا
ا

 

سر
األ

ات 
سس

مؤ
ال

 
ير
غ

 
ية
مال
ال

 
تي
ال

 
دم
تخ

 
سر
األ

 

صاد
القت
ا

 
لي
الك

 

ية
بق

 
الم
الع

 

لع
لس
ا

 
ات
دم
لخ
وا

 

وع
جم
الم

 

          لألصول االقتصادي الظهور
 غير لألصول االقتصادي االختفاء
 المالية وغير المنتجة

         

          الكوارث عن جةالنات الخسائر
          المالية غير المنتجة األصول
          المالية غير المنتجة غير األصول
          المالية واألصول الخصوم
          تعويض دون المصادرة
          المالية غير المنتجة األصول
          المالية غير المنتجة غير األصول
          المالية واألصول الخصوم
 1   1 0 1 0 0 0 الحجم في األخرى التغيرات
          المالية غير المنتجة األصول
          المالية غير المنتجة غير األصول
 1   1 0 1 0 0 0 المالية واألصول الخصوم
 2   2 0 0 2 0 0 التصنيف في التغيرات
 3   3 0 1 2 0 0 الحجم في األخرى التغيرات إجمالي
          المالية غير المنتجة األصول
          المالية غير المنتجة غير األصول
 3   3 0 1 2 0 0 المالية األصول
 للتغيرات وفقا القيمة صافي تغيرات
 األصول لحجم األخرى

14 -1 -2 -1 0 10    

 
 المالية المشتقات استنزاف

 األخرى التغيرات في دخالتم توجد ال عادة 12-43
 تظهر. المالية للمشتقات األصول حجم لحسابات
 يتم عندما المالي الحساب في المالية المشتقات
 المعنيين، الطرفين بين اتفاق إلى التوصل
 في الموظف أسهم خيارات تسجيل يتم وبالمثل
 يجوز وبعدها ثم المنح، تاريخ في الحساب نفس
. المالي سابالح في للمعامالت تخضع أن

 في الموضح االتفاق تنشيط يتم عندما
 زمنية، فترة استنفاد بسبب انتهائه أو المشتقات،

 التغير ويظهر صفر يصبح المشتقة قيمة فإن
 .التقييم إعادة حساب في القيمة في

 
 المشتقات لبقايا طبقا الدفع واجب المبلغ آان إذا 12-44

 دفع استحقاق تاريخ بعد الدفع مستحق
 المشتقات يمثل يعد لم المبلغ فإن تقات،المش
. به متعلقة مخاطر أي هناك يعد لم أنه حيث
 الدفع مستحق آخر آحساب تصنيفها فيتم ولذا
 .الدفع واجب أو

 
 األصول قيمة على الخارجية األحداث تأثير.3

 قيمة النخفاض رئيسية أسباب ثالثة هناك 12-45
 ال وهذا اختفاءها، إلجمالي حتى أو األصول،
 بالظروف ولكن األصول بطبيعة له عالقة
 القيمة على إما تؤثر التي االقتصاد في السائدة

 هي األسباب هذه. األصول ملكية على أو
 تعويض بدون الملكية ونزع الكوارث، خسائر
 وتتم األصول، في األخرى التغيرات وحجم

 توسع 3-12 رقم الجدول يبين. بأدناه مناقشتهم
 هذه مدخالت يشمل كيل 1-12 رقم للجدول
 .األحداث

 
 الكوارث عن الناتجة الخسائر

 عن ناتجة آخسائر المسجلة التغيرات حجم 12-46
 حساب حجم في األخرى التغيرات في الكوارث
 النطاق واسعة أحداث نتيجة هي األصول
 آبير عدد تدمر قد والتي بها معترف منفصلة

 فئات من أي إطار في األصول من جدا
 على التعرف السهل من تكون فسو. األصول

 الزالزل وتشمل. عام بشكل األحداث هذه مثل
 المد وموجات البرآانية، والثورات الكبرى
 الشديدة، األعاصير استثنائي وبشكل والجزر
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 وأعمال األخرى؛ الطبيعية والكوارث والجفاف
 األحداث من وغيرها الشغب وأعمال الحرب،
 مثل التكنولوجية والحوادث السياسية،
 إطالق أو السامة الرئيسية االنسكابات
 هي هنا ذآر ما. الهواء في المشعة الجزيئات
 األراضي نوعية في تدهور مثل آبرى خسائر

 أو عادية الغير الفيضانات بسبب الزراعية
 بفعل المفتلحة األصول وتدمير الرياح، أضرار
 المباني وتدمير األمراض، تفشي أو الجفاف

 أو الغابات حرائق في ئسالنفا أو والمعدات
 .الزالزل

 لألصول الكوارث عن الناجمة الخسائر إن 12-47
 دليل يوجد عندما ولكن شيوعا، أقل المالية
 ولقد المكتوبة التسجيالت على بناء ملكية
 الممكن من يكون فال التسجيالت، هذه دمرت
 األوراق أو للعملة الطارئ الدمار. الملكية إعادة

 أو طبيعية الكوارث عن ينتج قد لحاملها المالية
 .السياسية األحداث

 
 تعويض دون المصادرة أعمال

 المؤسسية الوحدات أو للحكومات يجوز 12-48
 مؤسسية وحدات أصول على االستيالء األخرى
 دون مقيمة، غير وحدات فيها بما أخرى،
 دفع خالف أخرى ألسباب وذلك آامل تعويض
 إذا. ماثلةالم الرسوم أو والغرامات الضرائب

 لقيم آبير بشكل آاف غير آان التعويض آان
 العمومية، الميزانية في مبين هو آما األصول
 األصول في آزيادة الفرق تسجيل يتم أن فيجب
 الملكية بنزع القيام المؤسسية الوحدة لقيام

 المؤسسية الوحدة لفقدان األصول في وانخفاض
 دون األصول ملكية نزع مدخل تحت األصول

 .يضتعو
 التصنيف في للتغيرات وفقا األصول في التغيرات -األصول حجم حساب في األخرى التغيرات: 4-12 جدول

 األصول في التغير
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 33   33 0 0 7 0 26 لألصول االقتصادي الظهور
 المنتجة غير لألصول االقتصادي االختفاء
 المالية وغير

-9 0 -2 0 0 -11   -11 

 11-   11- 0 0 6- 0 5- الكوارث عن الناتجة الخسائر
 0   0 0 0 5 0 5- تعويض دون المصادرة

 2   2 0 0 0 1 1 الحجم في األخرى يراتالتغ
 0   0 0 0 4- 2- 6 التصنيف في التغيرات
 0   2 0 0 4- 0 6 وبنيته القطاع تصنيف في التغيرات
 0   0   3-  3 المالية غير المنتجة األصول
 0   0   1-  1 المالية غير المنتجة غير األصول
 2   2     2 المالية األصول
 2-   2- 0 0 0 2- 0 والخصوم األصول صنيفت في التغيرات
 2-   2-    2-  المالية غير المنتجة األصول
 0   0   0 0 0 المالية غير المنتجة غير األصول
 0   0   0 0 0 المالية األصول
 13   13 0 0 0 1- 14 الحجم في األخرى التغيرات إجمالي
 7-   7- 0 0 3- 2- 2- المالية غير المنتجة األصول
 17   17 0 0 3 0 14 المالية غير المنتجة غير األصول
 3   3 0 0 0 1 2 المالية األصول

 
 نزع مع التعامل يتم ال أن إلى اإلشارة وتجدر 12-49

 نزع مثل للسلع الدائنين ملكية واستعادة الملكية
 مثل معهم التعامل ويتم تعويض، بدون الملكية

 جانب من التصرف في تحديداو المعامالت،
 ألنه الدائنين، قبل من ستحواذواال المدينين
 يشترط العام، الفهم خالل من أو صراحة
 .هذا الرجوع طريق والمدين الدائن بين االتفاق

 الحجم في األخرى التغيرات

 استهالك من باستمرار الثابتة األصول قيمة تقل 12-50
 من التخلص يتم حتى الثابت المال رأس

 فمن. متبقية قيمة له يصبح ال أو األصول
 بحساب المتعلقة االفتراضات تكون أن الممكن

 آذلك، األمر يكون وعندما خاطئة االستهالك
 في تصحيحات عمل إلى الحاجة تظهر

. األصول حساب حجم في األخرى التغيرات
 معدل بشأن الخاطئ االفتراض تم إذا وبالمثل،
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 هذا يكون أن اأيض ينبغي ،المخزونات انكماش
 حجم في األخرى التغيرات في التصحيح
 والخصوم المالية األصول. األصول حساب
 هي الحجم تغير جراء من تتأثر أن يمكن التي
 وخطط والمعاشات للتأمين االحتياطيات بعض

 بإسهاب األمر هذا مناقشة تتم. الموحدة الضمان
 .17 الفصل من 3 ،2 ،1 األجزاء في

 
 الثابتة األصول

 الثابت المال رأس استهالك حساب يعكس 12-51
 التدهور من الطبيعية المعدالت عن افتراضا
 وربما. العرضي والتلف الفني والتقادم المادي
 مجرد هو االفتراضات هذه من أي أن يثبت
 في تعديل إجراء من بد ال الحالة، هذه في خلل،

. األصول حساب حجم في األخرى التغيرات
 االفتراضات تستخدم أن يجب ومبدئيا،
 في الجديدة الظروف تعكس التي المراجعة
 للفترة الثابت المال رأس استهالك حساب
 ذلك، يتم لم إن. المفيدة األصل حياة من المتبقية
 في األخرى للتغيرات مستمر تعديل إجراء يلزم
 صافي قياس في ويبالغ األصول حساب حجم
 .الالحقة السنوات في المضافة القيمة

 
 التآآل عوامل تأثير المادي التدهور يشمل قد 12-52

 الثابتة، األصول على متوقعة الغير البيئية
 في المدخالت إجراء يتم أن يجب ولذلك،

 األصول حساب حجم في األخرى التغيرات
 على من، الثابتة األصول قيمة انخفاض بسبب
 الهواء في الحموضة آثار إن المثال، سبيل

 أو المباني أسطح على تقع الحمضية واألمطار
 .السيارات أجسام

 
 محسنة نماذج مثل محسنة تكنولوجيا إدخال 12-53

 تتطلب تعد لم جديدة إنتاج لعملية أو لألصل
 الغير الفني التقادم إلى يؤدي قد الذي األصل
 للتقادم المتضمن المبلغ لذلك، ونتيجة. متوقع
 الفني التقادم عن يقصر قد مسبقا المتوقع الفني
 .الفعلي

 
 يقصر قد عادة المتوقع للضرر المتضمن المبلغ 12-54

 آكل، لالقتصاد بالنسبة الفعلي، الضرر عن
 بالنسبة بسيط، االختالف هذا يكون أن ينبغي

 آبيرا، االختالف هذا يكون قد الفردية للوحدات
 يجب ولذلك. البصر لمح في تتقلب وربما
 محج في األخرى التغيرات في تعديالت إجراء
 األصول قيمة في لالنخفاض األصول حساب
 هي الخسائر هذه. األحداث هذه بسبب الثابتة

 نطاق على ليست ولكنها المعتاد، من أآبر
 .آارثية لتعتبر الكفاية فيه بما واسع

 
 يتم أن يجب ،10 الفصل في موضح هو وآما 12-55

 الوقت خالل الملكية نقل تكاليف استبعاد
 حوزة إلى األصول فيه تؤول الذي المتوقع
 قبل األصول من التخلص تم إذا. المشتري
 يتم أن يجب آليا، الملكية نقل تكاليف استبعاد
 في األخرى التغيرات في أيضا الباقي تسجيل
 .األصول حساب حجم

 هذه من أي على األولية االفتراضات أن الممكن من
 أن ثبت إذا الحذر، في مفرطة آانت الظروف
 بالزيادة تعديل عمل يتم أن يجب آذلك، األمر
 .هبوطا يكون أن من بدال األصول قيمة في

 قد طويلة بناء فترات منح مع اإلنتاج تسهيالت 12-57
 أسباب أرض على الحصول أجل من تتوقف

. الخدمة في  وضعهم أو اآتمالهم قبل اقتصادي
 محطة وضع يتم ال فربما المثال، سبيل وعلى
 الخدمة في يصناع موقع أو النووية للطاقة
 األصول قيمة التخلي، قرار اتخذ عندما. أبدا

 المخزونات الحاالت، بعض في أو (الثابتة
 الفصل في موضح هو آما التنفيذ قيد الموجودة

 العمومية، الميزانية في مسجل هو آما) 10
 األخرى التغيرات في استبعادها يتم أن ينبغي
 .األصول حساب حجم في

 
 

 المخزونات في العادية غير/ االستثنائية الخسائر
 المخزونات في العادية غير االستثنائية الخسائر 12-58

 والسرقات، الحرائق، خسائر عن الناجمة
 ذا مرض ومن الحبوب، مخازن وحشرات
 الخ، ... المواشي، في عادي وغير عال مستوى
 السياق، هذا وفي. هنا ذلك تسجيل يتم أن يجب
 ليست الخسائر أن ىإل االستثنائية الخسائر تشير
 منتظمة غير أيضا ولكنها فقط القيمة في آبيرة
 فإذا جدا، الكبيرة الخسائر وحتى الحدوث، في

 عند االعتبار في تؤخذ أن ينبغي بانتظام، حدثت
 للدخول وتحسب المخزونات في التغير حساب

 في موضح هو آما المال رأس حساب في
 .10 الفصل

 
 التقاعدية المعاشات اتواستحقاق الحياة على التأمين

 تحديد يتم ما وعادة المعاش، على للحصول 12-59
 العقد، إبرام عند والفوائد األقساط بين العالقة

 الوفيات معدل عن المتاحة البيانات مراعاة مع
 على الحقة تغيرات أي وستؤثر الوقت، ذلك في

 تسجيل ويتم المنتفع تجاه المعاش مقدم مسؤولية
 .هنا العواقب

 
 
 
 

 التصنيف في للتغيرات وفقا الخصوم في التغيرات -األصول حساب حجم في األخرى التغيرات): تابع (4-12 جدول
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 القيمة وصافي الخصوم في التغير
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          لألصول االقتصادي الظهور
 غير لألصول االقتصادي االختفاء
 المالية وغير المنتجة

         

          الكوارث عن الناتجة الخسائر
          تعويض دون مصادرة
 1   1 0 1 0 0 0 الحجم في األخرى التغيرات
 2   2 0 0 2 0 0 التصنيف في التغيرات
 2   2 0 0 2 0 0 وبنيته القطاع تصنيف في التغيرات
          المالية غير المنتجة األصول
          المالية غير المنتجة غير األصول
 2   2 0 0 2 0 0 المالية األصول
 0   0 0 0 0 0 0 والخصوم األصول تصنيف في التغيرات
          المالية غير المنتجة األصول
          المالية غير المنتجة غير األصول
 0   0 0 0 0 0 0 المالية األصول
 3   3 0 1 2 0 0 الحجم في األخرى التغيرات إجمالي
          المالية غير المنتجة األصول
          المالية غير المنتجة غير األصول
 3   3 0 1 2 0 0 المالية األصول
 وفقا القيمة صافي في األخرى التغيرات
 األصول حجم لتغير

14 -1 -2 -1 0 10    

 
 التقاعدي المعاش استحقاقات

 االحتياطيات حجم على طرأت التي التغيرات 12-60
 لتحدد المعاشات استحقاقات تطبيق أجل من

 محددة ستقدم التي الخطط هذه المنافع، خطط
 لمثل حاجة تظهر وال. بالصيغة جزئيا أو آليا
 حيث المحددة المساهمة لخطط التعديالت هذه
 عائدات حيث من فقط الفوائد تحديد يتم

 .المخطط في الموجود للمساهمات االستثمار
 

 خالل من التعامل ييتم الذي المضبوط التخطيط 12-61
 ما والتي المعاشات، استحقاقات تغيرات مع
 حجم في األخرى التغيرات مثل بحثال قيد زال

 17 الفصل من 2 الجزء يوضح. األصول
 .الراهن الوضع

 
 القائمة المطالبات لتغطية الفني االحتياطي برامج

 تجاري أساس على الفني االحتياطي تقديم تم إذا 12-62
 الرسوم من القائمة المطالبات تغطية يتم بحت،

 غوالمبال االستثمارية واألرباح المدفوعة
 السداد، على قادر الغير المدين من المستردة

 هذه مثل الحكومة تتعهد ما غالبا ذلك، ومع
 تدخل أن يجب ذلك، تفعل عندما. المخططات
 متوقع للفائض الحكومة حسابات في الشروط

 أآثر البرنامج إطار في القائمة المطالبات من
 أو االستثمار دخول أو مستلمة رسوم أية من

 آانت إذا.  تحقيقها يتم يالت المستردات
 شرط وهناك طويلة فترة تغطي االحتياطيات

 حالة في باألصول للمطالبة الحكومة على
 الزيادة هذه تحسب أن يجب السداد، عن العجز

 الحالية القيمة صافي أساس على المتوقعة
 هذا إطار في تحقيها يتم لكي القائمة للمطالبات
 نظام دخالإ تم آلما مدخل وجود يلزم. المخطط
 المستوى في آبير تغيير إقرار تم آلما أو جديد

 سيتم ما يتجاوز ، القائمة للمطالبات المتوقع
 .الوسائل من غيرها أو رسوم من استرداده

 
 
 

 األصل نوع حيث من األصول في التغيرات -األصول حساب حجم في األخرى التغيرات: 5-12 جدول
 األصول في التغير
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 13   13 0 0 0 1- 14 الحجم في األخرى التغيرات إجمالي
 7-   7- 0 0 3- 2- 2- المالية غير المنتجة األصول
 2-   2-   3-  1 الثابتة األصول

 3-   3-     3- المخزونات
 2-   2-    2-  النفائس
 17   17 0 0 3 0 14 المالية غير المنتجة غير األصول
 11   11 0 0 1 0 10 الطبيعية األصول
 6   6   2  4 والتراخيص اإليجار وعقود العقود
 تجاريةال والشهرة التسويق أصول

  المشتراة
0     0   0 

 3   3 0 0 0 1 2 المالية األصول
 0   0      الخاصة السحب وحقوق النقدي الذهب
 0   0      والودائع العملة
 0   0      األسهم عدا المالية األوراق
 0   0      القروض
 2   2     2  االستثمار صندوق وأسهم حصص
 لتغطية فنيال التامين احتياطي برامج

 القائمة المطالبات
 1    1   1 

 0   0      الموظفين خيار عقد و المالية المشتقات
 0   0      الدفع/ القبض برسم أخرى حسابات

          
 

 التصنيفات في التغيرات
 حساب حجم في األخرى التغيرات تسجل 12-63

 التي موالخصو األصول في التغيرات األصول
 تصنيف في تغيرات عن يزيد ال شيئا تعكس

 والتغيرات القطاعات، بين المؤسسية الوحدات
 في والتغيرات المؤسسية الوحدات هيكل في

 الجدول يوضح. والخصوم األصول تصنيف
 مدخالت يشكل لكي 1-12 جدول توسع 12-4

 .التصنيف في التغيرات
 

 هياآلها و القطاع تصنيف في التغيرات
 إلى قطاع من مؤسسية وحدة تصنيف إعادة 12-64

 سبيل فعلى بأآملها، العمومية ميزانيته تنقل آخر
 بشكل محددة فردية مؤسسة أصبحت إذا المثال،
 ويقبل صاحبها من المالية الناحية من أآبر

 الشرآة تنتقل الشرآات، أشباه بخصائص
 إلى المنزلي القطاع من العمومية وميزانيتها

 آانت إذا أو المالية، غير الشرآات قطاع
 تتلقى أن حديثا لها مصرح المالية المؤسسة
 وسطاء "من تصنيفها إعادة يتم قد الودائع،
 ما للودائع متلقية شرآات "إلى" آخرين ماليين
 .المرآزي البنك عدا

 أخذ مع آلخر، اقتصاد من األسرة انتقلت إذا 12-65
 ،)المالية األصول ذلك في بما (معها ممتلكاتها

 تصنيفات في التغيرات إطار في أيضا سجلت
 ملكية في تغيير أي يوجد ال آما. والهياآل

 .فيها معاملة أي تتم أن يمكن وال الممتلكات،
 

 تسجيلها يتم التي التدفقات 21 الفصل يناقش 12-66
 سواء الشرآات، هيكلة إعادة هناك يكون عندما
 استحواذ يتم عندما شرآتين، دمج عند آان

 يتم عندما أو أخرى، مجموعة قبل من شرآة
 من أآثر أو اثنين إلى واحدة شرآة تقسيم

 المالية النتائج معظم تسجيل يتم. الوحدات
 البعض تسجيل يتم قد ولكن آمعامالت الناتجة

 21 الفصل يناقش. الحجم في أخرى آتغيرات
 والخصخصة، التأميم على المترتبة اآلثار

 النتائج مع التعامل يتم عندما ذلك موضحا
 أخرى تغيرات حدوث وعند آمعامالت المترتبة

 حسب التصنيف إعادة ذلك في بما الحجم في
 .القطاع

 
 لتداول آنتيجة تصنيف إعادة وجود يلزم 12-67

 الوحدة إلى السند أ الوحدة تبيع عندما. السندات
 ب الوحدة ولدى خصوم أ الوحدة لدى تكون ب،
 إلى األصل نفس ب الوحدة باعت فإذا. أصل
 في ج و ب بين المعاملة تسجيل يتم ، ج الوحدة
 أ أن من الرغم على. سند آبيع المالي الحساب
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 ج، و ب بين السند وشراء بيع في تشارك لم
 الخصم أن حيث أ، لـ  العمومية الميزانية تتأثر
 حاليا مملوآا ب، لـ األصل في مملوآا آان الذي
 في هذه تصنيف إعادة عملية توضيح يتم. ج ل،

 .األصول حساب حجم في األخرى التغيرات
 

 والخصوم األصول تصنيف في التغيرات
 في واحد عنوان تحت األصل يظهر قد 12-68

 آخر عنوان وتحت االفتتاحية العمومية الميزانية
 أن يجب وألنه. الختامية العمومية الميزانية في
 في آزيادة األصول معامالت تسجيل يتم

 اقتناء في وانخفاض واحد طرف من الحيازة
 يتم أن يجب آخر، طرف قبل من األصل نفس

 التغيرات في التصنيف تغير عملية تسجيل
 تكون قد. األصول حساب حجم في األخرى

 التصنيف تحت آمعاملة أوال سجلت قد األصول
 في آتغير ذلك بعد تسجيلها تم ثم األصلي
. الجديد للمالك العمومية الميزانية في التصنيف

 من تصنيف آإعادة أوال تظهر قد ذلك، نم بدال
 تصنيفها تحت آمعاملة ثم األول المالك قبل

 إلى يؤدي التصنيف في التغير آان إذا. الجديد
 تغير أنها على معها التعامل يتم القيمة، في تغير
 هو آما الحجم، في تغير وبالتالي النوعية، في

 الظهور مناقشة إطار في سابقا موضح
 آان إذا ما بين االختيار. تصادياالق واالختفاء

 أو المعامالت تسجيل ثم التصنيف إعادة يتم
 ما ومسألة المتعاملين طبيعة على يعتمد العكس،

 المالك أم أو األصلي المالك منافع آانت إذا
 األمثلة بعض ويوضح. األسعار تغير من الجديد
 .بأدناه تصنيف إعادة عمليات على

 
 حيث من القيمة وصافي الخصوم في التغيرات -األصول حساب حجم في األخرى التغيرات): تابع (5-12 جدول

 الخصم نوع
 القيمة وصافي الخصوم في التغير
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 ب، الوحدة إلى زراعية أرض أ الوحدة تبيع 12-69
 آانت إذا. عليها مساآن لبناء تستخدمها والتي
 بيع قبل تخطيط إذن إلى تحتاج أ الوحدة

 في آتغير تسجيله يتم أن فيجب األرض،
 المكسب مع (أ الوحدة بحساب التصنيف
 آخر آتغير تسجيله يتم لكي القيمة في المحتمل

 البناء أرض بيع ثم) أ الوحدة حساب حجم في
 إلى تحتاج ب الوحدة آانت إذا. ب الوحدة إلى
 لألرض تكون فإنها البيع، إتمام بعد تخطيط إذن

 التغير ب الوحدة وتسجل بيعت التي الزراعية
 أن المحتمل ومن (هادفاتر في التصنيف في

 ).الحجم في  آخر تعير يكون
 

 تم إذا المباني على مماثلة اعتبارات تطبيق يتم 12-70
 العكس أو تجارية محال إلى سكن من تحويلها
 الغرض بشأن الرسمي للتخصيص وفقا

 يعتبر ال. الموقع هذا في مبنى من به المسموح
 في الجديدة االستثمارات من فقط الناتج التحول

 ولكن األصول حجم في آخر آتغير سابق بنىم
 .الثابت المال رأس تكوين إجمالي ناتج

 
 المخزونات تشمل التي التصنيف تغيرات

 تنفيذه يتم الذي العمل يحتاج الحاالت، جميع في 12-71
. البيع قبل المكتملة السلع تصنيف إعادة يتم أن
 ألنهم ثابتة آأصول الحيوانات بعض معاملة تتم

 ألصوافها أو ألبان تنتج آماشية بها يحتفظوا
 حياتهم نهاية في اللحم على للحصول تذبح وقد

 تصنيفها يعاد أن ينبغي الحالة، هذه في. المنتجة
 إلى الثابت المال رأس من المبدأ حيث من

 المنتجات إنتاج عن تتوقف عندما المخزونات
 حساسا يبدو أو عمليا، هذا يكن لم إذا. المكررة
 اللحوم مصادر بعض تفسير يتم فإنه جدا،

 السحب من بدال الثابت المال رأس بانخفاض
 عند ينبغي المبدأ، حيث ومن. المخزونات من

 إلى المخزونات في نوع من التصنيف إعادة
 إلى الثابت المال رأس من أو آخر نوع

 في تغير على ذلك ينطوي أال المخزونات
 السابق التقييم تحويل وقت آان إذا. القيمة
 تسجيل فيتم المناسب، الجديد التقييم عن مختلفا
 حجم في األخرى التغيرات في والدخول مدخل
 االختفاء أو الظهور تحت األصول حساب

 هذا أن وجد وإذا. الحاجة حسب االقتصادي
 فحص إعادة يتم أن ينبغي منتظم، بشكل يحدث
 .المخزونات تقييم تقنيات

 
 الحجم في األخرى التغيرات تلخيص.5

 تفاصيل 4-12 حتى 2-12 من الجداول توضح 12-72
 من نوع آل عن الحجم في األخرى التغيرات
 أصل آل عن التفاصيل وجود مع التغير

 تجميع يتم أن يمكن. للتصنيف ثاني آمستوى
 النظر وبغض األصول، نوع حسب المعلومات

 الجدول في مبين هو آما الحجم، تغير سبب عن
 تزويد فيه يتم الذي الشكل هو هذا. 12-5

 حساب حجم في اآلخر التغير من المعلومات

 العمومية الميزانيات بين التسوية في األصول
 .والختامية االفتتاحية

 
 التقييم إعادة حساب.ج
 المختلفة االقتناء وخسائر  مكاسب مفاهيم.1

 ، 6-12 الجدول في المبين التقييم إعادة حساب 12-73
 خالل لمتراآمةا االقتناء وخسائر مكاسب يسجل
 المالية األصول ألصحاب المحاسبية الفترة

 المدخالت تتعلق. المالية وغير والخصوم
 التي االسمية االقتناء وخسائر بمكاسب األولى
 و محايدة اقتناء أرباح إلى بعد فيما تتفكك
 وخسائر مكاسب تسجل. حقيقية اقتناء مكاسب
 األيسر الجانب في باألصول المتعلقة االقتناء

 في يسجل بالخصوم يتعلق وما الحساب من
 .األيمن الجانب

 
 المالية غير لألصول االسمية االقتناء مكاسب 12-74

 األصول هذه لمالك المتراآمة الفائدة قيمة هو
 الزمن، من فترة بمرور سعره لتغير آنتيجة
 هو المالية لألصول االسمية االقتناء مكاسب
 عامالتالم بخالف األصول، قيمة في الزيادة
 الفائدة ذلك في بما (األصول على تتم التي

) الزمن من فترة بمرور على المستحقة
 مكاسب. األصول حجم في األخرى والتغيرات
 قيمة في انخفاض هو لخصم االسمية االقتناء
 عن أو المعامالت عن ينتج ما بخالف الخصم،

 مكاسب إلى يشار .الحجم في أخرى تغيرات أي
 ، اقتناء آخسارة سلبيًا يعد الذي االسمية االقتناء

 بسبب ذلك آان سواء ، اقتناء آمكسب إيجابي و
 انخفاض أو الممنوحة األصول قيمة في زيادة
 صافي من يزيد المحددة، الخصوم قيمة في
 خسارة تقلل وبالعكس،. المعنية الوحدة قيمة

 سواًء المعنية، الوحدة قيمة صافي من االقتناء
 األصول قيمة في فاضانخ عن ناتجا ذلك آان

 .المحددة الخصوم قيمة في زيادة أو المحددة
 

 فمن األصل، لقيمة الكامل التغير إلى باإلضافة 12-75
 القيمة في التغير مقارنة آيفية معرفة أن الهام
 قيمة ترتفع فعندما للتضخم، العام المعيار مع

 ما إلى الزمن من معينة فترة بمرور األصول
 تبادل يمكن لألسعار، لعاما المستوى عن يزيد

 والخدمات السلع حجم لزيادة األصول
 في لألسعار العام مؤشر يغطيها التي واألصول

 الزيادة تسمى. البداية في منها أآثر الفترة نهاية
 والخدمات السلع من الحجم نفس تحفظ التي

 االقتناء مكاسب. المحايدة الحيازة بمكسب
 هو الزمن من فترة بمرور) خسارة (المحايدة
 التي األصول قيمة في) النقص (الزيادة
 المعامالت غياب في ضرورية، ستكون

 للحفاظ األصول حجم في األخرى والتغيرات
 السلع من الكمية نفس على السيطرة على

 .الفترة بداية في آان آما والخدمات
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 خسارة أو مكاسب بين الفرق على يطلق 12-76
 مكاسب الزمنية الفترة ولنفس المحايدة االقتناء

 قيمة آانت إن. الحقيقي االقتناء خسارة أو
 مكاسب من أسرع بشكل تزيد ال األصول
 يزيد ال األصول قيمة آانت إذا. المحايد االقتناء
 أو األسعار، في الكلية الزيادة مثل سريع بشكل

 األصول صاحب فيقيد اإلطالق، على تزيد ال
 لحقيقيا االقتناء مكاسب. حقيقية اقتناء خسارة

 من) تنقص (تتزايد الذي المبلغ هو) خسارة(
 االقتناء مكاسب عن األصل قيمة خالله

 المعامالت غياب في الفترة لهذه المحايدة
 مكاسب. األصول حجم في األخرى والتغيرات
 والعالقات والمحايدة واالسمية الحقيقية االقتناء
 األقسام في بالتفصيل شرحها يتم بينهم المتداخلة

 .ليةالتا
 

 التقييم إعادة حساب في الموازنة بند يوصف 12-77
 عن الناتجة القيمة صافي في تغيرات بأنه

 ويعرف االسمية، االقتناء خسارة أو مكاسب
 االسمية االقتناء لمكاسب الجبري المبلغ بأنه

 والخصوم األصول لجميع السلبية أو اإليجابية
 االقتناء مكاسب حل وعند. مؤسسية لوحدة
 قد ومحايدة، حقيقية اقتناء أرباح إلى يةاالسم
 عن الناتجة القيمة صافي في التغيرات تحل

 صافي تغيرات إلى االسمية االقتناء مكاسب
 االقتناء خسائر أو مكاسب عن الناتجة القيمة

 عن الناتجة القيمة صافي وتغيرات المحايدة
 هو واألخير. الحقيقي االقتناء خسائر أو مكاسب
 .آبير تحليلي باهتمام ظىيح الذي البند

 
 يتم لن والعرض، المصطلحات تبسيط أجل من 12-78

 لم ما صراحة االقتناء خسائر إلى اإلشارة
 " مصطلح يستخدم. ذلك السياق يقتضي
 مكاسب من آال لتغطية " االقتناء مكاسب
 مكاسب بأن واضح فهم على االقتناء وخسائر
 بالمثل،و إيجابية، وآذلك سلبية تكون قد االقتناء
 جماعي بشكل" األصول "مصطلح يستخدم
 ما سواء، حد على والخصوم األصول لتغطية

 الخصوم إلى يشار أن إلى السياق يقتض لم
 .التحديد وجه على

 
 مكاسب " بأنها االقتناء مكاسب توصف وأحيانا 12-79

 " االقتناء مكاسب " فمصطلح ،"المال رأس
 تجاريةال المحاسبة في واسع نطاق على يستخدم
 الحيازة أرباح أن حقيقة يؤآد ألنه هنا ويفضل
 األصول القتناء آنتيجة محض نحو على تتراآم
 من شكل بأي تحويلهم دون زمنية فترة طوال

 رأس "أرباح االقتناء مكاسب تشمل ال. األشكال
 واألراضي الثابتة األصول مثل فقط" المال

 أرباح تشمل أيضا ولكن المالية واألصول
 من المحتجزة البضائع أنواع لجميع اتالمخزون

 العمل، قيد هو ما ذلك في بما المنتجين، قبل
". المخزونات تقدير "بأنها توصف ما وغالبًا
 مطابقة تتم المالية، األصول لمعظم بالنسبة

 بشكل ما، وحدة بها مرت التي االقتناء مكاسب
 اقتناء عن الحيازة خسارة مع جزئي أو مجمل
 بالنسبة آذلك ليس األمر. نظيرال للخصم الوحدة

 خصوم توجد ال أنه آما المالية غير لألصول
 .مالية غير

 
 بيع بسبب قيمته زادت أصل من التخلص عند 12-80

 آخر، شيئا له يحدث أو االسمية االقتناء مكاسب
 اإلبقاء تم إذا. تحقق قد االقتناء مكاسب أن يقال
 يتم لن الحالي، المالك قبل من األصول على
 الشائع، االستعمال في. االقتناء مكاسب تحقيق
 أنه على المحقق المكسب أن يفهم ما عادة

 يمتلك التي الفترة آامل بمرور المحقق المكسب
 سواء معلقة الخصوم آانت أو األصل فيها
 أم المحاسبية الفترة مع تتزامن الفترة هذه آانت
 الرغم على القومية، الحسابات نظام وضمن. ال
 يتم االقتناء وخسائر مكاسب ميعج أن من

 تحقيق يتم. المحاسبية الفترة بداية من قياسها
 أحد بيع يتم عندما) خسارة (االقتناء مكاسب
 بسبب القيمة في) انخفض (زاد التي األصول
 الفترة بداية منذ) خسائر (االقتناء مكاسب

 أو استخدامه أو رهنه فك أو المحاسبية،
 إعادة عند أو أخرى طريقة بأي فيه التصرف

. االقتناء خسائر أو مكاسب به خصم دفع
 األرباح أحد هو محقق الغير االقتناء مكسب

 أو يملكه، زال ما الذي لألصل المتراآمة
 نهاية في سداده مستحق زال ما الذي الخصم
 أو مكسب أن ذلك ويتبع. المحاسبية الفترة
 مبلغ هي ما ألصل االسمية االقتناء خسارة
 الغير أو المحقق االقتناء رةخسا أو مكسب
 .المعنية الفترة عن محقق

 
 االسمية االقتناء مكاسب

 مختلفة حاالت أربعة بين نميز أن المفيد من 12-81
 وأساليب اسمية اقتناء مكاسب تحقيق إلى أدت
 لوضوح. حالة آل في تستخدم لكي التقييم

 بأنه الحالي الوقت في المفترض فمن العرض،
 حجم في أخرى تغيرات وال معامالت توجد ال

 .المذآورين التاريخين بين التدخل
 يعادل: المحاسبية الفترة خالل المقتنى األصل .أ 

 الفترة خالل المتراآمة اسمية اقتناء مكاسب
 الختامية العمومية الميزانية قيمة المحاسبية
 العمومية الميزانية قيمة منها مطروحا
 لألصول ةالمقدر القيم هي القيم هذه. االفتتاحية

 سحب أوقات في عليها ستحواذاال تم إذا
 لم االسمية المكاسب. العمومية الميزانيات

 .يتحقق
 بيعه تم والذي الفترة بداية في المقتنى األصل .ب 

 اسمية اقتناء مكاسب يعادل: الفترة خالل
 الفعلية أو المقدرة التصرف قيمة المتراآمة
 العمومية الميزانية قيمة منها مطروحا

 .تحقق قد االسمية المكاسب. تاحيةاالفت
 مقتنيًا زال وما الفترة، خالل المكتسب األصل .ج 

 اقتناء مكاسب يعادل: الفترة تلك نهاية حتى
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 العمومية الميزانية قيمة متراآمة اسمية
 ستحواذاال قيمة منها مطروحا االفتتاحية
 اسمية اقتناء مكاسب. لألصل الفعلية أو المقدرة

 .يتحقق لم
 خالل فيها التصرف تم والتي مكتسبةال األصول .د 

 اسمية اقتناء مكاسب يعادل: المحاسبية الفترة
 الفعلية أو المقدرة التصرف قيمة المتراآمة
 أو المقدرة ستحواذاال قيمة منها مطروحا
 .تحقق قد االسمي المكسب. الفعلية

 
 تربط التي األساسية الهوية عن التعبير يتم قد 12-82

 ومعامالتها مومية،الع الميزانيات بين
 اقتناء مكاسب و الحجم في األخرى والتغيرات

 :التالي النحو على ، اسمية
 العمومية الميزانية في األصل مخزون قيمة 

 الميزانية تاريخ في المقيمة االفتتاحية
 االفتتاحية،

 تم الذي أو المكتسب األصل قيمة إليه مضافا 
 ختاري في المقيمة المعامالت في فيه التصرف
 عند الحجم في األخرى التغيرات تسجيل
 أالقتناء مكاسب قيمة إليه مضافا حدوثها،
 األصل مخزون قيمة تعادل لألصل، االسمية

 في المقيمة الختامية العمومية الميزانية في
 .الختامية العمومية الميزانية تاريخ

 العمومية الميزانية في والخصوم األصول قيم 
 الغير الحيازة خسائر أو أرباح تشكل الختامية
 أو أرباح قيمة المعامالت قيمة تشمل. محقق
 على يترتب فإنه ولذا. المحققة الحيازة خسائر
 يجب التقييم إعادة لبند الصحيحة القيمة أن ذلك
 والغير المحققة الحيازة أرباح جميع تشمل أن

 الكاملة القيمة تكون لكي أخرى وبعبارة محققة،
 .االسمية ناءاالقت لخسائر أو لمكاسب

 
 المتراآمة االسمية االقتناء مكاسب إجمالي ألن 12-83

 معينة فترة مدى على األصول من معينة فئة في
 األصول على يتراآم ما تشمل الزمن، من

 الفترة خالل فيها التصرف تم التي أو المكتسبة
 هذا تمثل التي األصول عن فضال المحاسبية

 أو فتتاحيةاال العمومية الميزانية في الرقم
 إجمالي حساب الممكن من فليس الختامية،
 العمومية الميزانية بيانات من الحيازة أرباح
 مثال خالل من هذا إيضاح يتم ويمكن. فقط
 .بسيط

 
 وحدة 100 تملك الشرآات إحدى أن افترض 12-84

 على األسهم أو المخزونات (المال رأس من
 مةقي وأن محددة، فترة بداية في) المثال سبيل
 2000 أو 20 تبلغ الوحدات من وحدة آل

 الفترة هذه من معين وقت وفي إجمالية، آقيمة
 شراء يتم 22 إلى  الوحدة سعر يرتفع عندما

 الفترة، نهاية في. وحدة 330 بتكلفة وحدة 15
 15 شراء يتم 25 إلى السعر يرتفع وعندما
 عند المال رأس قيمة وتمثل ،375 بتكلفة وحدة

 أو 25 بقيمة وحدة 100 اميةالخت الميزانية

 في الزيادة وتمثل ،2500 تبلغ إجمالية بقيمة
 في نقصًا وحدة 500 بقيمة العمومية الميزانية
 رأس قيمة ألن نظرًا وذلك العمومية؛ الميزانية
) 330 (العمومية الميزانية إلى المضافة المال
 ويأتي ،)375 (المباع المال رأس قيمة من أقل
 قيمة في تخفيض نتيجة) 45- (الفرق هذا

 مكاسب بعض نتيجة الملكية حقوق صافي
 االسمية الملكية أرباح تصل وبذلك ، االقتناء

 الذي بالتطابق يفي ما وهو ،545 إلى اإلجمالية
 مضافًا) 2000 (الفترة أول بضاعة بأن يفيد
 مكاسب إليها مضافًا) 45- (المعامالت إليها

 التغيرات اإليه مضافًا) 545 (االسمية االقتناء
 القيمة يساوي) 0 (األصول حجم في األخرى
 ).2500 (الختامية الميزانية في الناتجة

 
 مباشر، بشكل الملكية األرباح إجمالي لحساب 12-85

 جميع سجالت على الحفاظ الضروري من فإنه
 الفترة أثناء والمستبعدة المكتسبة األصول
 عندها تم التي األسعار وقيمة المحاسبية

 أسعار إلى باإلضافة واستبعادها، بهااآتسا
 الفترة بداية عند المودعة األصول وآميات
 من النوع هذا يستخدم حيث ونهايتها، المحاسبية
 والخصوم المالية األصول حساب في التسجيل

 .المالية غير األصول لحساب منه أآثر
 

 الخمسة العناصر من عنصر آل حساب يمكن 12-86
 ،82-12 رقم الفقرة في التطابق تصنع التي
 على تطرأ التي للتغييرات شرحًا تقدم والتي

 مستقل وبشكل مباشر بشكل العمومية الميزانية
 يوجد وبالتالي األخرى، األربعة العناصر عن
 يتم ال حيث نفسها، الحالة منها عنصر آل لدى
 ذلك ومع للموازنة، قيد أنها على منها أي تحديد
 من أي سابح حالة في أنه ذلك من نستنتج
 بشكل الخمسة العناصر من عناصر أربعة
 على الخامس العنصر تقدير يمكن فإنه مباشر،

 التطابق استغالل يمكن السبب ولهذا متبق؛ أنه
 العناصر من االسمية االقتناء مكاسب لتقدير
 هذه تضمين دون ولكن األخرى، األربعة
 قيود أحد أنها على االسمية االقتناء مكاسب
 .القومية الحسابات نظام يف للموازنة

 
 المحايدة االقتناء مكاسب

 من بند على المحايدة االقتناء مكاسب لحساب 12-87
 لألسعار شامل مؤشر تحديد يفضل األصول
 والخدمات السلع من ممكن نطاق أوسع يغطي

 مؤشر يكون العملية الناحية ومن واألصول،
 خيارًا النهائية بالمصروفات الخاص األسعار
 إمكانية من الرغم على الدول معظم لدى مقبوًال
 على بناًء لألسعار أخرى مؤشرات استخدام
 يعد أن يمكن حيث للبيانات، الوصول إمكانية
 آل مرة فقط متاحًا المؤشرات من النوع هذا
 أفضل في شهور ثالثة آل مرة أو عام

 ونظرًا هام، وقت انقضاء وبعد االحتماالت
 األصول على ناءاالقت مكاسب تزايد إلمكانية
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 من فإنه فقط قصيرة لفترات المودعة
 مؤشر من االستفادة تحقيق آذلك الضروري
 على تطرأ التي التغيرات يقيس الذي األسعار
 بدون متاحًة تصبح وبالتالي شهريًا، األسعار
 أسعار دليل يفي وعادة التأخير، من مزيد

 يعد آما المتطلبات، بهذه) CPI (المستهلكين
 وتقدير في للدخول مقبوًال إجراًء استخدامه
 مكاسب حساب بهدف الشامل المؤشر تحرآات
 .المحايدة االقتناء

 
 األصول على المحايدة االقتناء مكاسب تكون 12-88

 عند األصول لقيمة مساويًة محددة زمنية لفترة
 في النسبي التغير في مضروبًة الفترة بداية
 ياسلق المحددة الشاملة األسعار مؤشرات بعض
 يمكن ثم ومن العام، السعر مستوى في التغير
 بسهولة المحايدة االقتناء مكاسب حساب

 التي المحاسبية الفترة خالل المودعة لألصول
 االفتتاحية العمومية الميزانية من آًال عند تظهر

 مكاسب تعقب الصعب من ويكون والختامية،
 اآتسابها تم التي األصول على المحايدة االقتناء

 حال في إال المحاسبية الفترة أثناء استبعادها أو
 التي االستبعاد أو االآتساب حاالت معرفة
 .تمت

 
 الحقيقية االقتناء مكاسب

 األصول على الحقيقية االقتناء مكاسب تعرف  12-89
 االسمية االقتناء مكاسب بين الفرق أنها على

 تتوقف ثم ومن األصول، هذه على والمحايدة
 على األصول على الفعلية ناءاالقت مكاسب قيم

 بصددها، نحن التي الفترة في أسعارها تحرآات
 األخرى، األسعار تحرآات بمتوسط والمتعلقة

 العام، األسعار لمؤشر وفقًا قياسها تم آما
 مكاسب إلى األصول في النسبية الزيادة وتؤدي
 في النقص يؤدي بينما إيجابية، حقيقية االقتناء
 سواء سلبية أرباح إلى لألصول النسبي السعر
 ظل أو انخفض أو العام السعر مستوى ارتفع
 .ثابتًا

 
 المحلية العملة على االسمية االقتناء مكاسب تكون 12-90

 المحلية بالعملة الصادرة والقروض واإليداعات
 مكاسب تكون أن يجب التضخم فأثناء قيمة، بال

 األصول هذه مثل على المحايدة االقتناء
 االقتناء مكاسب تكون أن يجب ناوه إيجابية،
 المطلقة القيمة في وتتساوى سلبية الفعلية
 تنخفض آخر وبمعنى المحايدة، االقتناء مكاسب
 الدائن من لكل األصول لهذه الفعلية القيمة

 نظر وجهة ومن للتضخم، آنتيجة والمدين
 الفعلية القيمة في االنخفاض يمثل المدين

 االقتناء وقحق صافي في زيادًة لاللتزامات
 يوجد الواقع وفي الفعلية، الشروط في الظاهرة
 الفعلية الشرائية القوة في صريح غير تحويل
 مكاسب مع القيمة في متساوية للمدين الدائن من

 أو األصول على السلبية الفعلية االقتناء
 النوع هذا لمثل الدائنون تعجل فعند االلتزامات،

 أسمية دةفائ أسعار طلب يمكن التحويالت من
 اإليداعات على وتمنح القروض، على أعلى

 استبدال يمكن أو المتوقعة التحويالت لتعويض
 بأخرى الثابتة المالية القيم ذات القروض
 .مفهرسة

 يمكن النسبية األسعار في التغيرات أن اعتبار على 12-91
 مالك يحقق سلبية، أو إيجابية إما تكون أن

 قتناءاال مكاسب من ربحًا األصول بعض
 أصول بمالك الخسائر تلحق بينما الفعلية
 االقتناء مكاسب تؤدي أن يمكن حيث آخرين،
 حقوق لصافي هام توزيع إعادة إلى الفعلية
 المؤسسية الوحدات بين الفعلية االقتناء

 مداه يتوقف حيث الدول، وحتى والقطاعات
 النسبي السعر تغييرات بين التباين آمية على
 حتى التباين هذا مثل يحدث اوبينم تطرأ، التي
 توجد فإنه عام تضخم وجود عدم حالة في

 للتضخم العام بالمعدل مرتبطة نظامية تأثيرات
 المالية لألصول الفعلية القيم النخفاض آنتيجة

 .العام السعر مستوى يرتفع عندما وااللتزامات
 

 أو برفع تقوم الحقيقية االقتناء مكاسب أن وباعتبار 12-92
 فإنها األصول، لمالك الشرائية وةالق خفض
 وتعد االقتصادي، سلوآهم على تأثيرًا تملك

 هامة اقتصادية متغيرات الفعلية االقتناء مكاسب
 استهالك ألغراض وآذلك الشخصي، حقهم في

 أن يمكن آما المال، رأس تكوين أو التحليل
 مكاسب تتشابه أن يجب أنه حول جدل يثار

 في معرف هو آما الدخل مع الفعلية االقتناء
 للحصول ؛)SNA (القومية الحسابات نظام
 يوجد ال ولكن للدخل، شمولية أآثر مقياس على

 عن وبعيدًا ذلك، على الرأي في إجماع
 وخسائر مكاسب لتقدير العملية الصعوبة
 على األرجح على تأثيرها يكون الفعلية االقتناء
 الدخل على نفسه هو ليس االقتصادي السلوك
 من ذلك من الرغم وعلى العيني، أو النقدي
 بمكاسب المتعلقة المعلومات أن الواضح
 لجميع متاحة جعلها إلى بحاجة الفعلية االقتناء

 القرار وصانعي والمحللين المستخدمين
 .السياسي

 
 الفعلية االقتناء مكاسب على الحصول يمكن أنه بما 12-93

 االقتناء مكاسب خصم خالل من المتبقية
 تحقيق إمكانية تتوقف االسمية تلك من المحايدة
 إمكانية على الفعلية الملكية األرباح حساب
 االسمية االقتناء مكاسب حساب تحقيق

 .والمحايدة
 المحددة لألصول االقتناء خسائر و مكاسب
 الثابتة األصول

 إلى بالرجوع االسمية االقتناء مكاسب حساب يتم 12-94
 آيفيًا بتةثا تظل التي االلتزامات أو األصول
 مكاسب قياس فيها يتم التي الفترة خالل وآميًا
 التي التغييرات حساب يتم ال ثم ومن ، االقتناء
 أو المباني مثل المادية األصول قيمة على تطرأ

 قبل من والمودعة المخزونات أو التجهيزات
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 بعض إلى إسنادها يمكن والتي المنتجين،
 تطرأ التي االقتصادية أو المادية التحويالت

 أو تطويرًا آان سواء المادية األصول هذه على
 وجه وعلى ، اقتناء مكاسب أنها على إتالفا

 قيمة في التدهور تسجيل يتم الخصوص
 يحدث والذي للمنتجين المملوآة الثابتة األصول
 العادية المعدالت أو المادي للتلف نتيجة

 بها يلحق الذي المقصود غير التلف أو لإلهالك
 وليس الثابت المال لرأس استهالك أنه على

 .سلبية اقتناء مكاسب
 

 من الثابت المال رأس استهالك حساب ينبغي 12-95
 عند وآخرها المدة أول بضاعة تقييم خالل
 التحديد؛وذلك وجه على للفترة السعر متوسط
 ملكية، أرباح أي استبعاد من التأآد بهدف
 لهذه متوسط لسعر وفقًا األخذ يتم ما وآثيرًا
 حالة في تقريبي بشكل مقبوًال ذلك ويعد الفترة،
 أقل يكون ولكنه للتضخم معتدل معدل وجود
 حالة في التضخم معدل يكون ولذلك ذلك،؛ من

 .جدًا مضلًال حاد تضخم وجود
 

 على االسمية االقتناء مكاسب تحدث أن يمكن 12-96
 بسبب إما وذلك الحالية، الثابتة األصول
 األصول سعر تغير بسبب أو العام التضخم
 إنتاج يتوقف ال وعندما الوقت، بمرور نفسها
 فإنه السوق في وبيعها النوع نفس من أصول
 للميزانية وفقًا الحالية األصول تقييم ينبغي

 سعر عند اإلغالق أو االفتتاح عند العمومية
 من أقل تكون منتجة ألمالك الحالي المشتري
 وحتى ت،الثاب المال لرأس المتراآم االستهالك

 السائدة األسعار على بناًء حسابها يتم الوقت هذا
 يتوقف وعندما العمومية، الميزانية سحب وقت
 أن يمكن النوع هذا من جديدة أصول إنتاج
 مشكالت في الحالية األصول تقييم يتسبب
 إنتاج يتوقف لم وإذا صعبة، وعملية نظرية
 بعض اختلفت وإن األصول، من مشابهة أنواع

 األصول تلك عن آبير بشكل خصائصها
 أو المرآبات من جديدة نماذج (الحالية

 األخذ المقبول من ،)المثال سبيل على الطائرات
 إنتاج استمرار حالة في بأنه االعتبار في

 نفس في تتحرك أسعارها فإن الحالية األصول
 الجديدة، األصول فيه تتحرك الذي المسار
 فتراضاال هذا مثل يصبح ذلك من الرغم وعلى
 الجديدة األصول تحسين يتم عندما تساؤل محل
 وتوجد الفنية، العملية خالل من أآبر بشكل
 قياس في الموضوع بهذا تتعلق موسعة مناقشة
 .المال رأس

 المخزونات
 على االسمية االقتناء مكاسب تقدير يشكل أن يمكن 12-97

 لنقص نظرًا وذلك ما؛ صعوبة المخزونات
 التغييرات حجم أو عامالتبالم الخاصة البيانات

 الفصل في شرحه سبق وآما ،المخزونات في
 في تتم التي المعامالت تسجيل يمكن ال السادس
 تامة أو العمل قيد تكون التي البضائع مخزون

 آونها إلى ذلك يرجع حيث ينبغي، آما الصنع
 التي البضائع اعتبار ويمكن داخلية، معامالت
 اآتسابها مت أنه على المخزونات ضمن تدخل
 على نفسها المؤسسة من المؤسسة مالك قبل من
 التي البضائع اعتبار يمكن بينما المنتج، أنه

 من منها التخلص تم أنه المخزونات من تستبعد
 اإلنتاج في الستخدامها المنتج وإلى المالك قبل
 هذه تقييم يجب آما للبيع، لعرضها أو

 في السائدة األسعار عند الداخلية المعامالت
 قيمة تتضمن وبالتالي فيها، تحدث التي الفترات

 المخزونات على ملكية أرباح أية المسحوبات
 قيمة إدخال عدم يضمن ما وهو تخزينه، عند

 من الرغم وعلى الناتج، في االقتناء مكاسب
 6.142 من الفقرات في شرحه سبق وآما ذلك،
 البضائع تخزين يمثل عندما فإنه 6.145 وإلى
 حصر يتم ال اإلنتاج عملية لتمديد ًاهام عامًال
 لهذا نتيجة تكون التي البضائع قيمة في الزيادة
 وفي أسمية، اقتناء مكاسب أنها على اإلنتاج
 قيمة تتضمن أن يجب البضائع بيع إعادة حالة

 أرباح أي قيمة المخزن من سحبها عند البضائع
 ولكن التخزين فترة في حدثت أسمية خسائر أو

 أو الجملة تاجر يدرآه هامش أي قيمة ليس
 البضائع تقييم يتم آخر وبمعنى التجزئة، تاجر
 لألسعار وفقًا المخزونات من سحبت التي

 الحالة نفس في البضائع سحب وقت في السائدة
 ذلك من ويستثنى (البضائع فيها أدخلت التي
 ).التخزين حالة

 
 هو األرجح على الحجم تغييرات من الهدف يكون 12-98

 آنتيجة التالفة البضائع من المخزونات تكون
 الطبيعية الكوارث مثل االستثنائية لألحداث

 الحرائق أو) وغيرها والزالزل الفيضانات(
 للبضائع الدورية الخسائر اختبار ويتم الكبرى،

 نتيجة تحدث التي الخسائر مثل المخزونات من
 الطريقة بنفس السرقة أو العادي التلف

 وبذلك المدروسة، وباتالمسح في المستخدمة
 على االسمية االقتناء مكاسب ترتبط

 بمجرد المخزونات بمستوى فقط المخزونات
 على والدورية االستثنائية الخسائر أخذ

 .االعتبار في المخزونات
 

 التي البضائع آميات سجالت حفظ يتم لم ما إذا 12-99
 أسعارها وآذلك منه وتخرج المخزونات تدخل
 التغييرات قيمة قياس يمكن لنف الفترات هذه في
 هذه مثل أن وبما مباشر، بشكل المخزونات في

 من يصبح فإنه متوفرة تكون أال يمكن السجالت
 في التغييرات قيمة استنتاج محاولة الضروري
 عند المخزونات آميات قيمة من المخزونات

 تسعى التي الطرق باستخدام واإلقفال االفتتاح
 عند األصول همأس قيم بين الفرق لتجزئة
 مكاسب و المعامالت داخل واإلقفال االفتتاح
 مناسبة الطرق هذه تعد حيث االسمية، االقتناء

 تقدير ويشتمل عليها، بنيت التي لالفتراضات
 بيانات على القائمة االقتناء وخسائر مكاسب
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 هو أولهما جدليين، افتراضين على الفترة نهاية
 وثانيهما الفترة خالل طوليًا األسعار زيادة
 المخزونات انخفاض أو زيادة حجم في التغيير
 االفتتاح عند العمومية الميزانية بين طوليًا

 بعيدي االفتراضين آال ويكون واإلغالق،
 المنتجات حالة في وخصوصًا االحتمال
 يعد ذلك أن إلى االنتباه ينبغي آما الموسمية،

 نظرًا وذلك التراآمية؛ للحسابات فقط مشكلًة
 للمدخالت المخزونات تغييرات قيم اجالحتي

 المتوسط االستهالك لقياس والمخرجات
 قيود تجتمع وهنا المضافة، والقيمة والمدخالت

 ،)SNA (القومية الحسابات نظام موازنة
 من األنواع هذه عمل لزم إذا عام وبشكل

 وخسائر مكاسب استنتاج بهدف االفتراضات
 ممكنة، فترة أقصر في عملها فينبغي االقتناء
 التقديرات تراآم يفضل الخصوص وجه وعلى
 السنوي التقدير على النوع لهذا سنوية الربع
 .نفسه للنوع

 النفائس
 آمخزن بها االحتفاظ يتم أنه هي النفائس طبيعة 100.12

 مع قيمتها ترتفع أن وأمل توقع على للقيمة
 مقتنى قيمة في زيادة أية وتعامل الوقت؛ مرور
. اسمية اقتناء مكاسب هأن على فردي ثمين

 االقتناء مكاسب إلى الربح ذلك تقسيم ويمكن
 .المعيارية أو النمطية بالطريقة وحقيقي محايد

 
 الثابتة النقدية القيمة ذات/ والخصوم المالية األصول

 وصف المالئم من يكون ما دائمًا ليس نظرًا 101.12
 فإن سعر لها بأن والخصوم المالية األصول
 التعامل يتم وأنه يبدو الحيازة روخسائ أرباح
 على مختلفة لفئات تبعًا مختلف بشكل معها
 تنطبق نفسها األساسية المبادئ أن من الرغم
 أخرى تغيرات هناك أن آما. الفئات آافة على

 المالية األصول حجم في الحدوث محتملة
 غير ب، القسم في موضح هو آما ،والخصوم

 .يلي فيما ومًاعم تجاهلها يتم التغيرات تلك أن
 

 الخاصة، السحب وحقوق النقدي الذهب باستثناء 102.12
 تقييم أو بتسمية يتعلق فيما أوًال المناقشة تجري

 اآلثار إلى التطرق ثم المحلية بالعملة األصول
 .األجنبية بالعملة تسميتها يتم عندما المترتبة

 
 الخاصة السحب وحقوق النقدي لذهب

 تسعيره يتم ما عادة الذهب سعر أن حيث 103.12
 خاضعًا يكون النقدي الذهب فإن بالدوالر
 والحقيقية سميةاال االقتناء وخسائر لمكاسب
 بسبب وأيضًا الصرف سعر في التغيرات بسبب

 .نفسه الذهب سعر في التغيرات
 تستند الخاصة السحب حقوق قيمة ألن ونظرًا 104.12

 عادة رئيسية عمالت أربع من مكونة سلة على
 عرضة الخاصة السحب حقوق قيمة تكون ما

 ومن. وحقيقة اسمية اقتناء وخسائر مكاسب
 وتخصيصات توزيعات تجرى ربما ألخر وقت
 يحدث وعندما الخاصة، السحب لحقوق جديدة

 أنه على التوزيع أو التخصيص يقيد ذلك
 .معاملة

 
 العملة 

 أو مكاسب ألي عرضة المحلية العملة تكون ال 105.12
 إليها النظر ويمكن اسمية؛ اءاقتن خسائر
 وحدات من ثابتة" آمية "أنها على فيها والتفكير
 بسعر) واحد دوالر المثال، سبيل على (العملة
 وعلى ذلك، ومع. وحدة يكون ما دائمًا معين
 ال صفر االسمية االقتناء مكاسب أن من الرغم
 الحيازة أرباح مع النحو هذا على الحال يكون

 تكون التضخم، ظل وفي. لةالعم على المحايدة
 تكون ولذا موجبة المحايدة االقتناء مكاسب
 سالبة بها المرتبطة الحقيقية االقتناء مكاسب

 .الحجم في ومتساويين
 

 والقروض الودائع
 بالعملة المقيمة أو المسماة والقروض الودائع 106.12

 وخسائر مكاسب تسجل ال األخرى هي المحلية
 مثل مثلها ألسبابا لنفس االسمية االقتناء
 قرض قيم في زيادات هناك تكون وقد. العملة

 ذلك أن بيد محاسبية فترة خالل ما وديعة أو
 ذلك في بما المعامالت إلى يعزى وأنه البد

 وآما. لألصل السابق للمستوى الفائدة إضافة
 والقروض الودائع فإن العملة، مع الحال هو

 تناءاق خسائر تسجل المحلية بالعملة المقيمة
 .المحايدة اقتناء مكاسب قدر نفس لها حقيقية

 
 السندات/ األسهم عدا المالية األوراق

/ األسهم عدا المالية األوراق تكون ما عادة 107.12 
 مع تتغير السوقية القيم وتلك سوقية قيم السندات
 التغيرات آافة ليست ذلك، ومع الوقت؛ مرور
 وخسائر مكاسب أنها على تعامل القيمة في

 .االقتناء
 

 غير الحق حاملها تمنح مالية ورقة هو السند 108.12
 مالي دخل أو ثابت مالي دخل في المشروط

 محددة فترة مدى على تعاقديًا محدد متغير وفق
 السندات حالة عدا فيما (وآذلك الوقت من

 الحق) الحياة مدى الدخل ذات السندات/ الدائمة
 تاريخ يف األصيل للمبلغ آسداد محدد مبلغ في
 السندات تداول يتم ما وعادة. محددة تواريخ أو
 يتغير أن السند لحامل ويجوز األسواق في

 بعض وفي. السند عمر خالل عديدة مرات
 السندات هذه مصدر يكون أن يمكن األحيان،
 وقت أي في المتبقي األصل سداد على قادرًا
 سابق وقت في أخرى مرة شراءه طريق عن
 .دفعه أو أداءه استحقاق تاريخ على

 السابع الفصل من 4 الجزء في موضح هو آما 109.12
 مخفض بسعر ما سند إصدار يتم عندما عشر،
 عائد بدون المحسومة السندات ذلك في بما

 بين الفرق فإن قسيمة بدون القرض وسندات
 أو الوجهية أو االسمية وقيمتها إصدارها سعر
 قاقاستح وقت يحين عندما اإلستردادية قيمتها
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 مصدرها يكون التي الفائدة يقيس – دفعها
 هذه وتقيد. السند عمر طوال بدفعها ملزمًا
 من الدفع مستحق ملكية دخل أنها على الفائدة
 قبل من القبض ومستحق السند مصدر قبل

 فائدة أي إلى باإلضافة السند صاحب أو حامل
 مصدر قبل من فعليًا مدفوعة قسيمة أو آوبون
 عمر مدى على محددة زمنية فترات في السند
 المتراآمة الفائدة تعامل المبدأ، حيث ومن. السند
 في واحد وقت في استثمارها إعادة تم أنه على
 يتم ذلك، على وبناءًا. السند حامل قبل من السند
 إضافية لقيمة آحيازة المالي الحساب في قيدها

 التدريجية الزيادة فإن وبالتالي،. القائم لألصل
 تراآم إلى يعزى والذي للسند لسوقيا سعر في

 تعكس – والمتراآمة استثمارها المعاد الفائدة
 باألساس وهو. المتبقي األصيل المبلغ في نموًا
 السعر، في نموًا وليس الحجم أو القدر في نموًا
 السند لحامل حيازة ربح أي عنه يتولد ال حيث
 الزيادات وتقيد. السند لمصدر اقتناء خسارة أو
 حساب في الفائدة تراآم عن والناتجة قيمةال في

 وليس المالي الحساب وفي األولي الدخل توزيع
 في تسجل ال آما (التقييم إعادة حساب في

 ).األصول حجم حساب في األخرى التغيرات
 

 القابلة السعر ثابتة السندات أسعار تتغير آذلك، 110.12
 السوق في الفائدة أسعار تتغير عندما للتسويق
 سعر حرآات مع عكسيًا األسعار تتغير حيث

 على الفائدة لسعر معين تغير أثر ويكون الفائدة؛
 استحقاق موعد قرب آلما أقل فردي سند سعر
 السندات أسعار في التغيرات وتشكل. السند دفع

 – بالسوق الفائدة أسعار في للتغيرات العائدة
. آمية تغيرات وليس السعر في تغيرات تشكل

 خسائر أو أرباح التغيرات هذه ولدت وبالتالي،
 والحاملين المصدرين من لكل اسمية حيازة

 مكاسب الفائدة أسعار في الزيادة وتدر. للسندات
 صحيح والعكس السند لمصدر أسمية اقتناء
 يتغير وحيثما. الفائدة أسعار في للهبوط بالنسبة
 ويقيد للسند؛ السوقية القيمة تتغير الفائدة سعر
 نطاق وفي. تقييم آإعادة القيمة يف التغير هذا
 المقيدة الفائدة وتحسب القومية، الحسابات نظام
 أقرب بات االسترداد تاريخ أن حقيقة بسبب
. اإلصدار تاريخ وقت الفائدة سعر أساس على
 مكاسب تكون بأسره، السند عمر مدى وعلى

 معوضة (متوازنة االسمية االقتناء وخسائر
 الفرق هي المسجلة الكلية الفائدة وتكون) تلقائيًا
 .االسترداد وسعر اإلصدار سعر بين

 السندات أسعار تتغير ربما ذلك، على عالوة 111.12
 علوًا (االئتمانية األهلية في للتغير نتيجة

 مثل عن وينشأ. للضامن أو للمصدر) وانخفاضًا
 باعتبارها اإلدخاالت أنواع نفس التغيرات هذه

 ذلك ويرجع. ئدةالفا معدل أو سعر في تغيرات
 نظرة ليعكس يتغير للسند السوقي السعر أن إلى

 ينطوي وال. للمصدر االئتمانية لألهلية السوق
 بالودائع يلحق الذي التدهور أن على ذلك

. تقييمات إعادة أنه على قيده ينبغي والقروض

 في المشوبة للقروض الالئقة المعاملة وتناقش
 .68.13 إلى 66.13 من الفقرات

 
 على اسمية اقتناء خسائر أو مكاسب تتراآم قد 112.12

 السندات؛ مع الحادثة الطريقة بنفس الكمبياالت
 مالية أوراق هي الكمبياالت أن حيث ذلك، ومع

 أقصر استحقاق أوقات ذات األجل قصيرة
 جراء مولدة اقتناء مكاسب عمومًا تكون بكثير،

 تالسندا من بكثير أقل الفائدة سعر في التغيرات
 .الوجهية أو االسمية القيمة نفس ذات

 
  -:االستثمار صندوق أسهم و الحصص/ العادية األسهم 

 لالستثمار منشآت هي التي للشرآات بالنسبة 113.12
 أي فإن ، االستثمار ولصناديق المباشر األجنبي
 معاد أرباح أنها على تبين موزعة غير مكاسب

 األولي الدخل توزيع حساب في استثمارها
. المالي الحساب في لألرباح استثمار وآإعادة
 الحصص قيمة األرباح استثمار إعادة ويزيد

 صندوق أسهم وآذلك) العادية األسهم(
 وأسهم المدرجة لألسهم وبالنسبة. االستثمار
 السوق أسعار فإن االستثمار صندوق ووحدات
 بخالف القيمة في التغيرات وتعامل تتواجد

 المعادة رباحاأل عن الناجمة التغيرات
 اقتناء خسائر و مكاسب أنها على استثمارها

 بدون المخزونات مع الحال هو مثلما تمامًا
 .نفائس أو مقتنيات أو مخزن مكون

 
 الحصص، من األخرى لألشكال بالنسبة أما 114.12

 مشابهة بطريقة االقتناء مكاسب تحسب
. الحصص قيمة حساب فيه يتم الذي لألسلوب

 شبه للشرآات بالنسبة ل،المثا سبيل على
 األخرى الحصص قيمة تشتق وحيث المؤسسية
 أو االلتزامات ناقصًا األصول رصيد باعتبارها
 أنها على االقتناء مكاسب تحسب الخصوم
 ناقصًا األصول على االقتناء مكاسب مجموع
 .الخصوم أو االلتزامات على االقتناء مكاسب

 
  التقاعدية شاتوالمعا للتأمين الفني االحتياطي برامج

 بنظم الخاصة الفني االحتياطات تقيم عندما 115.12
 بالعملة التقاعدية والمعاشات التأمين وبرامج
 مكاسب عام بشكل هناك يكون ال المحلية
 يوجد ال مثلما تمامًا اسمية اقتناء وخسائر
 أو للعملة بالنسبة اسمية اقتناء وخسائر مكاسب
 قد آان إذا ي،استثنائ وبشكل. والقروض الودائع

 بعد تسدد لم لمطالبة معين رقم على الموافقة تم
 معلقة دفعة يكون أن على الموافقة تم وقد

 وخسائر مكاسب هناك يكون قد حينئذ مدرجة
 .له مقيده اسمية اقتناء

 
 التقاعدية بالمعاشات معنيًا األمر يكون ما بقدر 116.12

 بمقتضى االستحقاقات قيم في الزيادات تقيد
 استثمار إعادة طريق عن الفهرسة أو بويبالت

 المستفيدين إلى دفعه المستحق االستثمار دخل
 .التقييم إعادة حساب في وليس
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 للوفاء المالية المؤسسات تستخدمها التي األصول 117.12

 تستفيد والنظم البرامج هذه بموجب بالتزاماتها
 المثال، سبيل على ؛ االقتناء مكاسب من بالفعل
 وصناديق الحصص في اراتاالستثم

 حاملي تجاه االلتزامات أن غير االستثمار،
 نتيجة فقط تتغير والمستفيدين البوالص
 حجم في األخرى والتغيرات للمعامالت
 .األصول

 
 الموظفين لألسهم الخيار عقد و المالية المشتقات 

 تسجل وبالتالي معلنة أسعار لها المالية المشتقات 118.12
 هو مثلما تمامًا اسمية قتناءا وخسائر مكاسب
 ووحدات وأسهم المدرجة األسهم مع الحال

 الجزء في موضح هو وآما. االستثمار صندوق
 عقد تسجل ربما و عشر، السابع الفصل من 6

 أنها على األخرى هي الموظفين لألسهم الخيار
 .اسمية اقتناء وخسائر مكاسب

 
 الدفع/ القبض برسم األخرى الحسابات 

 المقيمة الدفع/ القبض برسم األخرى لحساباتا 119.12
 اقتناء وخسائر مكاسب تسجل ال المحلية بالعملة
 بين القيمة في التغيرات آافة وتكون اسمية؛
 بسبب ونهايتها المحاسبية الفترة بداية

 فائدة تشمل أن المحتمل ومن المعامالت
 أن يمكن العملة، مع الحال هو وآما. متراآمة
 في مساوية حقيقية اقتناء مكاسب هناك يكون
 ظل في االسمية االقتناء لخسائر حجمها
 .التضخم

 

 األجنبية بالعملة المقيمة األصول 
 مقيمة بأصول االحتفاظ المقيمة للوحدات يجوز 120.12

 غير للوحدات يجوز مثلما تمامًا األجنبية بالعملة
 المحلية؛ بالعملة مقيمة أصول احتجاز المقيمة

 قيمة تقاس العمومية، نيةالميزا وألغراض
 قيمته خالل من األجنبية بالعملة المقيم األصل
 البلد عملة إلى محولة األجنبية بالعملة الحالية
 متوسط عند بها مقيمًا األصل مالك يكون التي

 على الصرف لسعر العرض وسعر العرض
 أرباح فإن بالتالي،. العمومية الميزانية تاريخ
 سعر بسبب فقط ليس تحدث قد االسمية الحيازة
 أيضًا ولكن المحلية العملة تغيرات في األصل
 .الصرف سعر في التغيرات بسبب

 
 الطريقة بنفس المحايدة االقتناء مكاسب تحسب 121.12

 عن األصول من أخر نوع أي مع المتبعة
 أرباح عليه ستكون آانت ما حساب طريق
 عنها معبرًا – األصول أسعار آانت إذا الحيازة
 االتجاه نفس في تحرآت قد – المحلية ملةبالع

. العامة الداخلية األسعار مستوى باعتبارها
 – حقيقية اقتناء مكاسب اشتقاق يمكن ثم، ومن
 عن بالتبعية – المحلية بالعملة عنها معبرًا
 من المحايدة االقتناء مكاسب طرح طريق
 باإلضافة – آان وإذا. االسمية االقتناء مكاسب

 أو الدائن – األجنبية بالعملة قيمالم األصل إلى
 تكون أن حينئذ يلزم فال مقيم غير المدين
 للدائن الحقيقية االقتناء) خسائر (مكاسب
 الحقيقية االقتناء) ألرباح (لخسائر مساوية
 للتضخم العامة المعدالت تكون عندما للمدين
 .البلدين آال في مختلفة

 
 األصول في التغيرات – التقييم إعادة حساب: 6-12 جدول

 األصول في التغير   
 

ت األخرى التدفقات
رآا
لش
ا

 
ير
غ

 
لية
لما
ا

 

ت
رآا
لش
ا

 
لية
لما
ا

 

مة
كو
لح
ا

 
مة
لعا
ا

 

سر
األ

ت 
سا
ؤس
الم

 
ير
غ

 
لية
لما
ا

 
تي
ال

 
دم
تخ

 
سر
األ

 

صاد
القت
ا

 
لي
الك

 

قية
ب

 
الم
الع

 

سلع
ال

 
ت
دما
لخ
وا

 

وع
جم
الم

 

280  280 8 80 44 4 144 المالية غير األصول
126  126 5 35 21 2 63 المالية غير المنتجة األصول
111  111 5 28 18 2 58 الثابتة األصول

 7   7  2 1  4 المخزونات
 8   8  5 2  1 النفائس
154  154 3 45 23 2 81 المالية غير المنتجة غير األصول
152  152 3 45 23 1 80 بيعيةالط األصول
 2   2    1 1 والتراخيص اإليجار وعقود العقود
 التجارية والشهرة التسويق أصول
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 0   0      والودائع العملة
 44  4 40 1 6  30 3 داتالسن

 0   0      القروض
 35  3 32 1 10  16 5  االستثمار صندوق أسهم و حصص
 للتأمين الفني االحتياطي برامج

 التقاعدية والمعاش
     0   0 

 ألسهم الخيار وعقد المالية المشتقات
 الموظفين

     0   0 

/ الدفع برسم األخرى الحسابات
 القبض

     0   0 

           
198  198 6 56 32 3 101 المالية غير األصول
121  121 5 34 20 2 60 المالية غير المنتجة األصول
111  111 5 28 18 2 58 الثابتة األصول

 4   4  2 1  1 المخزونات
 6   6  4 1  1 النفائس
 77   77 1 22 12 1 41 لماليةا غير المنتجة غير األصول
 76   76 1 22 12 1 40 الطبيعية الموارد
 1   1     1 والتراخيص اإليجار وعقود العقود
 التجارية والشهرة التسويق أصول

 المشتراة
         

148  13612 3 36 8 71 18 المالية الخصوم/ األصول
 السحب وحقوق النقدي الذهب
 الخاصة

 14 2   16   16 

 32  2 30 2 17 3  8 والودائع العملة
 28  3 25 1 4  18 2 السندات
 29  1 28   3 24 1 القروض
 االستثمار صندوق أسهم و حصص
 التمويلي

3 14  9  26 2  28 

 للتأمين الفني االحتياطي برامج
 التقاعدية والمعاش

1 1  5  7 1  8 

 الخيار عقد و المالية المشتقات
 الموظفين سهمأل

     0   0 
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/ الدفع برسم األخرى الحسابات
 القبض

3   1  4 3  7 

           
 82   82 2 24 12 1 43 المالية غير األصول
 5   5 0 1 1 0 3 المالية غير المنتجة األصول
     0 0 0 0 0 الثابتة األصول

 3   3 0 0 0 0 3 المخزونات
 2   2 0 1 1 0 0 النفائس
 77   77 2 23 11 1 40 المالية غير المنتجة غير األصول
 76   76 2 23 11 0 40 الطبيعية الموارد
 1   1 0 0 0 1 0 والتراخيص اإليجار وعقود العقود
 التجارية والشهرة التسويق أصول

 المشتراة
         

- 10- المالية الخصوم/ األصول
14 

-7 -20 -1 -52 -5  -57 

 السحب وحقوق النقدي الذهب
 الخاصة

0 -3 -1 0 0 -4 0  -4 

اح
رب
أ

 
ئر
سا
وخ

 
زة
حيا
ال

 
لي
لفع
ا

 

 32-  2- 30- 2- 17- 3- 0 8- والودائع العملة
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 16  1 15 0 2 0 12 1 السندات
- 1- القروض

24 
-3 0 0 -28 -1  -29 

 7  1 6 1 1 0 2 2  االستثمار صندوق أسهم و حصص
 للتأمين يالفن االحتياطي برامج

 التقاعدي والمعاش
-1 -1 0 -5 0 -7 -1  -8 

 الخيار عقد و المالية المشتقات
 الموظفين ألسهم

0 0 0 0 0     

/ الدفع برسم األخرى الحسابات
 القبض

3 0 0 -1 0 -4 -3  -7 

           
  

 القيمة وصافي الخصوم في التغيرات – التقييم إعادة حساب): تابع (6-12 جدول
 القيمة وصافي الخصوم في التغير   

 

ت األخرى التدفقات
رآا
لش
ا

 
ير
غ

 
لية
لما
ا

 

ت
رآا
لش
ا

 
لية
لما
ا

 

مة
كو
لح
ا

 
مة
لعا
ا

 

سر
األ

ت 
سا
ؤس
الم

 
ير
غ

 
لية
لما
ا

 
تي
ال

 
دم
تخ

 
سر
األ

 

صاد
القت
ا

 
لي
الك

 

قية
ب

 
الم
الع

 

سلع
ال

 
ت
دما
لخ
وا

 

وع
جم
الم

 

          المالية غير األصول
          المالية غير المنتجة األصول
          الثابتة األصول

          المخزونات
          النفائس
          المالية غير المنتجة غير األصول
          الطبيعية الموارد
          والتراخيص اإليجار وعقود العقود
 التجارية والشهرة التسويق أصول

 المشتراة
         

 91  15 76 0 0 7 51 18 المالية الخصوم/ األصول
 السحب وحقوق النقدي الذهب
 الخاصة

      12  12 

          واإليداعات العملة
 44  2 42   7 34 1 السندات
          القروض
 35  1 34    17 17  االستثمار صندوق أسهم و حصص
 للتأمين الفني االحتياطي برامج

 التقاعدي والمعاش
         

 الخيار عقد و المالية المشتقات
 الموظفين ألسهم

         

اح
رب
أ

 
ئر
سا
وخ

 
زة
حيا
ال

 
يدة
حا
الم

 

/ الدفع برسم األخرى الحسابات
 القبض

         

  134 10 35 96 10 288 -8  280 
          المالية غير األصول
          المالية غير المنتجة األصول
          الثابتة األصول

          المخزونات
          النفائس
          المالية غير المنتجة غير األصول

اح
رب
أ

 
ئر
سا
وخ

 
زة
حيا
ال

 
يدة
حا
الم

          الطبيعية الموارد 
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          والتراخيص اإليجار وعقود العقود
 التجارية والشهرة التسويق أصول

 المشتراة
         

12 126 3 5 13 68 37 المالية الخصوم/ األصول
2 

 148 

 السحب وحقوق النقدي الذهب
 الخاصة

      16  16 

 32  2 30 1  2 26 1 والودائع العملة
 32  2 26   4 21 1 السندات
 29   29 1 3 7  18 القروض
 28   28    14 14  االستثمار صندوق أسهم و حصص
 للتأمين الفني االحتياطي برامج

 يالتقاعد والمعاش
 7    7 1  8 

 الخيار عقد و المالية المشتقات
 الموظفين ألسهم

         

/ الدفع برسم األخرى الحسابات
 القبض

3   2 1 6 1  7 

  81 6 27 87 6 208 -
10 

 214 

          المالية غير األصول
          المالية غير المنتجة األصول
          لثابتةا األصول

          المخزونات
          النفائس
          المالية غير المنتجة غير األصول
          الطبيعية الموارد
          والتراخيص اإليجار وعقود العقود
 التجارية والشهرة التسويق أصول

 المشتراة
         

- 19- المالية الخصوم/ األصول
17 

-6 -5 -3 -50 -7  -57 

 السحب وحقوق النقدي الذهب
 الخاصة

0 0 0 0 0 0 -4  -4 

- 1- والودائع العملة
26 

-2 0 -1 -30 -2  -32 

 16  0 16 0 0 3 13 0 السندات
 29-  0 29- 1- 3- 7- 0 18- القروض
 7  1 6 0 0 0 3 3 االستثمار صندوق أسهم/ وحدات
 نللتأمي الفني االحتياطي برامج

 التقاعدي والمعاش
0 -7 0 0 0 -7 -1  -8 

 الخيار عقد و المالية المشتقات
 الموظفين ألسهم

0 0 0 0 0 0 0  0 

اح
رب
أ

 
ئر
سا
وخ

 
زة
حيا
ال

 
لي
لفع
ا

 

/ الدفع برسم األخرى الحسابات
 القبض

-3 0 0 -2 -1 -6 -1  -7 

  52 4 11 9 4 80 2  66 
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 الميزانية العمومية: الفصل الثالث عشر
 مقدمة. أ

علق هذا الفصل بقياس أسهم األصول سواء يت 13-1
. آانت المالية أو غير المالية وآذلك الخصوم

ويمكن تجميع آًال من األصول والخصوم من 
خالل جميع األنواع لكي توضح القيمة اإلجمالية 
لألصول مخصوما منها الخصوم، أو صافي 

وبالتناوب، فإنه يمكن . القيمة المالية للمؤسسة
إلجمالية لنوع معين من األصول اشتقاق القيمة ا

وتسمى . من خالل جميع الوحدات في االقتصاد
 التوحيدالجداول التي توضح النوع األول من 

باسم الميزانية العمومية؛ أما الجداول األخرى 
 فتسمى التوحيدالتي توضح النوع الثاني من 

ومن الهام أيضًا لكل من . بحسابات األصول
ات األصول أن يتم الميزانيات العامة وحساب

توضيح آيف يتم تسجيل المعامالت وآذلك 
التدفقات األخرى أثناء جلسة السنة المالية 
وتوضح التغيرات الحادثة بين البداية والنهاية في 

وتتم اإلشارة . قيمة األوراق المالية المتكلم عنها
إلى األوراق المالية في البداية على أنها رأس 

 اإلشارة إلى القيمة في المال االفتتاحي آما يتم
وتتم . نهاية السنة على أنها رأس المال الختامي

اإلشارة إلى رأس المال في بعض األحيان على 
أنه ترتيب، وخاصة في ميزانية بنود المدفوعات 

 . الواردة فيها

 
 الميزانيات العمومية.1

الميزانية العمومية هي بيان وسحب فيما يتعلق  13-2
، وآذلك قيمة بنقطة معينة في وقت محدد

األصول والخصوم المملوآة من قبل الوحدة 
وقد . المؤسسية أو من قبل مجموعة من الوحدات

تكون الميزانية العمومية هي مجرد سحب 
االقتصاد للوحدات والقطاعات المؤسسية و

وتوضح مسودة مشابه مستوى األوراق .الكلي
االقتصاد المالية لألصول والخصوم الناشئة في 

مودعة من قبل غير المقيمين واألصول  والالكلي
. الخارجية والخصوم المودعة من قبل المقيمين

ويسمى هذا الحساب في الموارد المالية األفضل 
؛ باسم دليل ميزان )BPM6 (6استخداما 

 اإلصدار –المدفوعات ومرآز االستثمار الدولي 
السادس، ولكن يتم سحبه من وجهة نظر 

ابات القومية، هي المقيمين، حيث أن نظم الحس
 ويبدأ التعامل بقية العالمسحب من وجهة نظر 

 . معها بنفس الطريقة على أنها قطاعات محلية

وتظهر األصول في الميزانية العمومية للوحدة،  13-3
وفي . والتي هي المالك االقتصادي لألصول

الكثير من الحاالت فإن هذه الوحدة أيضًا سوف 
الة االعتماد تكون المالك القانوني، ولكن في ح

المالي الجاري، وتظهر األصول المؤجرة في 
الميزانية العمومية للمستأجر، بينما يمتلك المؤجر 
أصول مالية بنفس الكمية ويمتلك آذلك حق 

ومن جهة أخرى،  فعندما . مناظر للمستأجر

تكون الموارد الطبيعية هي موضوع عقد 
اإليجار، فإن األصول تستمر في الظهور في 

نية العمومية للمستأجر حتى لو أن الميزا
المستأجر افترض معظم المخاطر والمنح 

و يوجد في الجزء الخامس من . االقتصادية
الفصل السابع عشر؛ وصفًا أشمل للتعامل مع 
العقود المؤجرة ويوجد في الفصل الثالث آذلك؛ 

 .الفرق بين المالك القانوني واالقتصادي

لية الواقعة تحت تقدم الموارد المالية وغير الما 13-4
تصرف الوحدة المؤسسية أو القطاع والموضحة 
في الميزانية العمومية، مؤشرًا على الحالة 

ويتم إجمال هذه الموارد في بند . االقتصادية
. الموازنة الحسابية  على أنها صافي القيمة المالية

ويتم تعريف صافي القيمة المالية على أنها قيمة 
 قبل قطاع أو وحدة آافة األصول المملوآة من

مؤسسية منقوصًا من قيمة آافة االلتزامات 
وتوضح الميزانية العمومية، في . المستحقة

االقتصاد آكل، مجموع األصول غير المالية 
وغالبًا ما يشير . بقية العالموصافي المستحقات ل

 .هذا المجموع إلى الثروة القومية

 وتتمم الميزانية العمومية تسلسل الحسابات،  13-5
وضحًة الناتج النهائي للقيود في اإلنتاج  م

 . والتوزيع واستخدام الدخل والحسابات التراآمية

وجود مجموعة من الميزانيات العمومية  13-6
والمتوافق مع الحسابات، تشجع المحللين للنظر 
بشكل أوسع عند مراقبة وتقييم االقتصاد وآذلك 

وتقدم الميزانية . السلوك والظروف المالية
المعلومات الالزمة لتحليل عدد من العمومية 

وعلى سبيل المثال، في دراسات . الموضوعات
العوامل التي تحدد سلوك واستهالك ووظائف 

، فإنها غالبًا تتضمن األسر المعيشيةتوفير 
متغيرات صافى القيمة المالية لالستيالء على 
ممتلكات  بعض العوامل مثل تقلبات األسعار 

 أو تدهور وتقادم لألوراق المالية للشرآات
األسهم والسلع االستهالآية الثابتة في نماذج 

وعالوًة على ذلك، فهناك . األسر المعيشيةشراء 
األسر حاجة إلى ميزانيات عمومية لمجموعة من 

 .  آي تقيم توزيع آًال من السيولة والثروةالمعيشية

وتسمح الميزانيات العمومية لعلماء االقتصاد  13-7
ية لقطاع وتسمح بتحليل بتقييم الحالة المال

المخاطر من قبل البنك المرآزي، على سبيل 
وتسمح الميزانيات العمومية للشرآات، . المثال

بتقدير المعدل األوسع استخدامًا والتي تتطلب 
بيانات على مستوى البنود المختلفة للميزانية 

وعلى سبيل المثال، فإن البنود . العمومية
الت احتياطية والمؤسسات المالية تتطلب معد

معينة والتي يمكن مراقبتها عن طريق الميزانية 
وُتراجع الشرآات غير المالية، . العمومية

معدالت محددة مثل األصول المتداولة فيما يتعلق 
بالخصوم المتداولة والقيمة السوقية ألسهم 
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. الشرآة فيما يتعلق بالقيمة المحاسبية المعدلة
الية لألصول وتأتي أهمية بيانات األوراق الم

الثابتة المملوآة للشرآات، و المملوآة أيضًا 
للوحدات المؤسسية، حيث يمكن االستفادة منها 
في دراسات حل سلوآهم االستثماري وحاجتهم 

وهناك أهمية آبيرة لمعلومات .إلى التمويل
الميزانية العمومية حول األصول المالية المودعة 

مين، وآذلك الخصوم المستحقة على غير المقي

ذلك آونها مؤشر للموارد االقتصادية للدولة 
وآذلك لتقييم المدين الخارجي والمرآز الدائن 

 . للدولة

 حسابات األصول. 2
وحيث أن صياغة الميزانية العمومية توضح قيم  13-8

آل األصول المملوآة من قبل الوحدة المؤسسية، 
فمن الممكن صياغة حساب مماثل لقيمة نوع 

 .ت القوميةواحد لنظام الحسابا

 وإقفال الميزانيات العمومية مع األسهم فتح : 1.13جدول 
 التغيرات في األصول
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األسهم
 

واألوراق
 

المالية
 

والتغيرات
 

في
 

صول
األ

 

الشرآات
 

الغير
 

مالية
 

الشرآات
 

المالية
 

الحكومة
 

العامة
األسر 
 

المؤسسات
 

غير
 

الهادفة
 

للربح
 

التي
 

تخدم
 

األسر
ة 
ش

ال

صاد
االقت

 
الكلي

 

بقية
 

العالم
 

السلع
 

ت
والخدما

المجموع 
 

 4 621   4 621 159 1 429 789 93 2 151 المالية غير األصول

 2 818   2 818 124 856 497 67 1 274 المنتجة المالية غير األصول

 2 579   2 579 121 713 467 52 1 226 الثابتة األصول

 114   114 1 48 22  43 المخزونات

 125   125 2 95 8 15 5 النفائس

 1 803   1 803 35 573 292 26 877 المنتجة غير المالية غير األصول

 1 781   1 781 35 573 286 23 864 الطبيعية األصول

 22   22   6 3 13 والتراخيص اإليجارات وعقود العقود

          المشتراة التجارية هرةوالش التسويقية األصول

 9 036  805 8 231 172 3 260 396 3 421 982 المالية الخصوم/ األصول

 770   770   80 690  الخاصة السحب وحقوق النقدي الذهب

 1 587  105 1 482 110 840 150  382 والودائع العملة

 1 388  125 1 263 25 198  950 90 األسهم عدا المالية أوراق

 1 454  70 1 384 8 24 115 1 187 50 القروض

فتح 2 959  345 2 614 22 1 749 12 551 280 االستثمار صندوق وحدات/ وأسهم حصص
 

الميزانية
 

العمومية
 

 496  26 470 4 391 20 30 25 التقاعدية والمعاشات التأمين الفني احتياطي برامج

 21  0 21 0 3 0 13 5 الموظفين أسهم وخيار المالية المشتقات 

 361  134 227 3 55 19  150  الدفع/القبض برسم األخرى الحسابات 

 482   482 11 116 57 2- 300 المالية غير األصول

 294   294 7 67 29 4- 195 المنتجة المالية غير األصول

 246   246 7 53 23 2- 165 الثابتة األصول

 32   32 0 4 1 0 27 المخزونات

 16   16 0 10 5 2- 3 النفائس

 188   188 4 49 28 2 105 المنتجة غير المالية غير األصول

 180   180 4 48 26 1 101 الطبيعية األصول

 8   8 0 1 2 1 4 والتراخيص اإليجارات وعقود العقود

 0   0 0 0 0 0 0 المشتراة التجارية والشهرة التسويقية األصول

 577  54 523 4 205 9- 230 93 المالية الخصوم/ ولاألص

 12  1 11 0 0 1 10 0 الخاصة السحب وحقوق النقدي الذهب

 100  11 89 2 64 26- 10 39 والودائع العملة

 139  13 126 0 16 4 96 10 األسهم عدا المالية األوراق

 82  4 78 0 3 3 53 19 القروض

 156  15 141 1 76 3 44 17 ستثماراال صندوق وحدات/ وأسهم حصص

 49  0 49 0 39 1 8 1 التقاعدية والمعاشات التأمين الفني احتياطي برامج
ات
ير
لتغ
ا

 
ية
لكل
ا

 
 في

ول
ص
األ

 

  

 14  0 14 0 3 0 8 3 الموظفين أسهم وخيار المالية المشتقات

 25  10 15 1 4 5 1 4 الدفع/القبض برسم األخرى الحسابات

 

 الميزانية إقفال

 العمومية

 5 103   5 103 170 1 545 846 91 2 451 ماليةال غير األصول
 3 112   3 112 131 923 526 63 1 469 المنتجة المالية غير األصول

 2 825   2 825 128 766 490 50 1 391 الثابتة األصول

 146   146 1 52 23 0 70 المخزونات

 141   141 2 105 13 13 8 النفائس

 1 991   1 991 39 622 320 28 982 منتجةال غير المالية غير األصول

 1 961   1 961 39 621 312 24 965 الطبيعية األصول

 30   30 0 1 8 4 17 والتراخيص اإليجارات وعقود العقود

 0   0 0 0 0 0 0 المشتراة التجارية والشهرة التسويقية األصول

 9613  859 8 754 176 3 465 387 3 651 1 075 المالية الخصوم/ األصول

 782  1 781 0 0 81 700 0 الخاصة السحب وحقوق النقدي الذهب

 1 687  116 1 571 112 904 124 10 421 والودائع العملة

 1 527  138 1 389 25 214 4 1 046 100 األسهم عدا المالية أوراق

 1 536  74 1 462 8 27 118 1 240 69 القروض

 3 115  360 2 755 23 1 825 15 595 297 االستثمار وقصند وحدات/ وأسهم حصص

 

 

 545  26 519 4 430 21 38 26 التقاعدية والمعاشات التأمين الفني احتياطي برامج

 35  0 35 0 6 0 21 8 الموظفين لألسهم الخيار وعقد المالية المشتقات 

 386  144 242 4 59 24 1 154  الدفع/القبض برسم األخرى الحسابات 
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فتح وإقفال الميزانيات العمومية مع ): تابع (1.13جدول  
 ات في االلتزامات و صافى القيمة التغير
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 151 2 93 789 429 1 159 621 4   621 4 

          المنتجة المالية غير األصول

          الثابتة األصول

          المخزونات

          النفائس

          المنتجة غير المالية غير األصول

          الطبيعية األصول

          والتراخيص اإليجارات وعقود العقود

          المشتراة التجارية والشهرة التسويقية األصول

          المالية الخصوم/ األصول

 9 036  1 274 7762 121 189 687 3 544 3 221 الخاصة السحب وحقوق النقدي الذهب

 770  770 0      والودائع العملة

 1 587  116 1 471 38 10 102 1 281 40 األسهم عدا المالية أوراق

 1 388  77 1 311  2 212 1 053 44 القروض

 1 454  17 1 437 43 169 328  897 االستثمار صندوق وحدات/ وأسهم حصص

 

 2 959  203 2 756   4 765 1 987 التقاعدية توالمعاشا التأمين الفني احتياطي برامج

 496  25 471 5  19 435 12 الموظفين لألسهم الخيار وعقد المالية المشتقات

 21  7 14    10 4  الدفع/القبض برسم األخرى الحسابات

 

 237  22 8 35 302 59  361 

 4 621  469- 5 090 210 4 500 496 30- 88- المالية غير األصول

          المنتجة المالية غير األصول

          الثابتة األصول

          المخزونات

          النفائس

          المنتجة غير المالية غير األصول

          الطبيعية األصول

          والتراخيص اإليجارات وعقود العقود

          المشتراة التجارية والشهرة تسويقيةال األصول

          المالية الخصوم/ األصول

 577  72 505 6 16 102 224 157 الخاصة السحب وحقوق النقدي الذهب

 12  12       والودائع العملة

 100  2- 102 0 0 37 65 0 األسهم عدا المالية األوراق

 139  23 116 0 0 45 64 7 القروض

 82  35 47 6 11 9 0 21 االستثمار صندوق وحدات/ وأسهم حصص

ات
ير
لتغ
ا

 
ية
لكل
ا

 
 في

ول
ص
األ

 
 156  15 141 0 0 2 39 100 التقاعدية والمعاشات التأمين الفني احتياطي برامج

  49  0 49 0 1 0 48 0 الموظفين لألسهم الخيار وعقد المالية المشتقات

 14  3 11 0 0 0 8 3 الدفع/القبض برسم األخرى الحسابات

 25  14- 39 0 4 9 0 26 المالية غير األصول

 482  18- 500 9 305 54- 4 236 المنتجة المالية غير األصول

 192  10- 202 1- 210 90- 5- 88 الثابتة األصول

 10   10 0 1- 2- 1- 14 المخزونات

 280  8- 288 10 96 38 10 134 النفائس

 198  10- 208 6 87 27 6 82 المنتجة غير لماليةا غير األصول

 82  2 80 4 9 11 4 52 الطبيعية األصول

          والتراخيص اإليجارات وعقود العقود

          المشتراة التجارية والشهرة التسويقية األصول

          المالية الخصوم/ األصول

          الخاصة السحب وحقوق النقدي الذهب

          والودائع العملة

          األسهم عدا المالية أوراق

          القروض

إ
ال
قف

 
ية
زان
مي
ال

 
ية
وم
عم
ال

 

          االستثمار صندوق وحدات/ وأسهم حصص

          التقاعدية والمعاشات التأمين الفني احتياطي برامج

 9 613  1 346 8 267 127 205 789 3 768 3 378 الموظفين لألسهم الخيار وعقد المالية المشتقات

 

 782  782        الدفع/القبض برسم األخرى الحسابات
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المملوآة للوحدات المؤسسية ) أو الخصوم(ُتسمى األصول 
ويربط السجل . في االقتصاد باسم حساب األصول

المحاسبي الرئيسي ، بين الميزانية العمومية المفتوحة 
 : عينوالميزانية العمومية المغلقة لألصل الم

قيمة األوراق المالية لنوع محدد من األصول في الميزانية 
 العمومية االفتتاحية ؛ 

مضافًا إليه القيمة اإلجمالية لنفس النوع من األصل 
المكتسب، منقوصًا من القيمة اإلجمالية لنفس النوع من 

آما : األصل الُمباع، في المعامالت الحادثة في السنة المالية
 األصول غير المالية يتم تسجيلها في أن المعامالت في
، )متضمنًا استهالك رأس المال الثابت( حساب رأس المال

ويتم تسجيل المعامالت في األصول المالية في الحساب 
 . المالي

ومضافًا إليه قيمة التغيرات اإليجابية أو السلبية األخرى في 
حجم األصول المودعة، على سبيل المثال، آنتيجة 

آنتيجة (ل جوفي أو تخريب أحد األصول الآتشاف أص
فإن هذه التغيرات يتم تسجيلها ): لحرب أو آارثة طبيعية

ومضافًا . في حساب التغيرات األخرى في حجم األصول
إليه قيمة أرباح الحيازة االسمية إيجابية آانت أو سلبية، 
والتي تتراآم خالل الفترة الناتجة عن التغير في سعر 

.  هذه التغيرات في حساب إعادة التقييمفيتم إظهار: األصل
ومساوي لقيمة األوراق المالية لألصول في ميزانية 

 اإلغالق العمومية
 
 

  القتصاد الكليحسابات األصول ل: 2.13جدول 
فتح الميزانية   حساب إعادة التقييم

 العمومية
رأس المال 

والحساب 
 المالي

حساب 
التغيرات 

األخرى في 
حجم 

 األصول

أرباح 
وخسائر 
الحيازة 
 االسمية

أرباح 
وخسائر 
الحيازة 
 المحايدة

أرباح 
وخسائر 
الحيازة 
 الحقيقية

إقفال 
الميزانية 
 العمومية

 5103 82 198 280 10 192 4 621 األصول غير المالية
 3112 5 121 126 7- 175 2818 األصول المنتجة
 2825 0 111 111 2- 137 2579 األصول الثابتة

        المساآن
        المباني واإلنشاءات األخرى

        اآلالت والمعدات
        المعدات العسكرية

        الموارد البيولوجية المفتلحة
        منتجات الملكية الفكرية

 146 3 4 7 3- 28 114 المخزونات
 141 2 6 8 2- 10 125 النفائس

 1991 77 77 154 17 17 1803  المنتجةاألصول غير
 1961 76 76 152 11 17 1781  الطبيعيةاألصول
        األراضي

        استكشاف المعادن 
الموارد البيولوجية غير 

 المفتلحة
       

         المائية الجوفيةالموارد
        الموارد الطبيعة األخرى

العقود وعقود اإليجارات 
 والتراخيص

22 0 6 2 1 1 30 

األصول التسويقية والشهرة 
 التجارية المشتراة

0 0 0 0 0 0 0 

 8754 52- 136 84 3 436 8231 األصول المالية
الذهب النقدي وحقوق السحب 

 الخاصة
770 -1 0 12 16 -4 781 

 1571 30- 30 0 0 89 1482 العملة والودائع
األوراق المالية عدا األسهم 

 لسنداتا/
1263 86 0 40 25 15 1389 

 1462 28- 28 0 0 78 1384 القروض
 2755 6 26 32 2 107 2614) األسهم العادية(حصص 
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 وأسهم صندوق االستثمار 
برامج االحتياطي الفني 

 للتأمين والمعاش التقاعدي
470 48 1 0 7 -7 519 

خيار الالمشتقات المالية و عقد 
 الموظفينلألسهم 

21 14 0 0 0 0 35 

 برسم الحسابات األخرى
 الدفع/ القبض

227 15 0 0 4 -4 242 

 8267 50- 126 76 3 426 7762 االلتزامات المالية/الخصوم
الذهب النقدي وحقوق السحب 

 الخاصة
0 0 0 0 0 0 0 

 1573 30- 30 0 0 102 1471 العملة والودائع
 1727 16 26 42 0 74 1311 األوراق المالية عدا األسهم

 1484 29- 29 0 0 47 1437 القروض
) األسهم العادية(حصص 

  وأسهم صندوق االستثمار
2756 105 2 34 28 6 2897 

برامج االحتياطي الفني 
 للتأمين والمعاش التقاعدي

471 48 1 0 7 -7 520 

خيار الالمشتقات المالية و عقد 
 الموظفينلألسهم 

14 11 0 0 0 0 25 

 برسم ت األخرىالحسابا
 الدفع/ القبض

302 39 0 0 6 -6 341 

 5 590 80 208 288 10 202 5 090 يةصافي القيمة المال
 

وعلى الرغم من أن الميزانيات العمومية أآثر  13-9
شيوعًا بين هؤالء ممن اعتادوا على العمل في 
الحسابات التجارية، فإن حسابات األصول مفيدة 

وهناك مثال واحد . أنواع التحليلخاصًة لبعض 
بشأن البيئة المحاسبية، حيث أن حساب األصول 
يقدم صورة واضحة مفصلة، سواء آان يتم 

وهناك مثال . استخدام األصل بشكل دائم أو ال
آخر فيما يتعلق بتطور سلسلة األوراق المالية 

آما أن الكثير من . لرأس المال لألصول الثابتة
 تصف نمو األصل المالي اإلحصاءات المالية؛

الفردي، آما يوضح، على سبيل المثال، آيف 
 .  تغير مستوى اإلقراض على مدار الفترة

 طريقة تنظيم الميزانية العمومية. 3
يتم تسجيل األصول في الميزانية العمومية على  13-10

الجانب األيسر، و يتم تسجيل الخصوم و صافي 
القيمة على الجانب األيمن، آما يتم عمل 

لحسابات التراآمية للتغيرات الحادثة في تلك ا
 تم عرض عدد محدد 13.1وفي الجدول . البنود

من أنواع األصول، ومع ذلك فإنه من حيث 
المبدأ، يمكن أن يتضمن الجدول جميع األصول 
غير المالية الُموضحة والمحددة في الفصل 
العاشر، وآذلك المجموعة الكاملة من األصول 

 والمحددة في الفصل الحادي والخصوم الُموضحة
وتختص الميزانية العمومية بقيمة األصول . عشر

و ُيساعد نظام . والخصوم في فترة محددة
الحسابات القومية على تجميع الميزانيات 

بنفس القيمة آما ( العمومية في بداية السنة المالية
وتجميعها ) آانت في نهاية السنة المالية السابقة

و يساعد نظام الحسابات . نةآذلك في نهاية الس

القومية على التسجيل الكامل للتغيرات الحادثة 
في قيم البنود المختلفة في الميزانية، ما بين بداية 
ونهاية السنة المالية، والتي تختص بحسابات 

ويعد بند . التدفقات النقدية لنظام الحسابات القومية
، التسوية في الميزانية العمومية هو صافي القيمة 

وآما هو موضح سابقًا، ويتم تعريفه على أنه 
قيمة آافة األصول المملوآة للوحدات المؤسسية 
أو لقطاع ما، منقوصًا منها قيمة آافة التزاماتها 

وهكذا فيمكن تفسير التغيرات في . المستحقة
صافي القيمة تفسيرًا تامًا من خالل فحص 
التغيرات الحادثة في آافة البنود األخرى التي 

 . نظم الميزانية العموميةُت

أما القسم .  من ثالثة أقسام13.1ويتكون الجدول  13-11
األول منها فيوضح الميزانية العمومية االفتتاحية  
و صافي القيمة لكل من القطاع المؤسسي 

، فإن القيود بقية العالمول. االقتصاد الكليو
الوحيدة المناسبة هي العقود واإليجارات 

مالية والخصوم وآذلك والتراخيص واألصول ال
 .  صافي القيمة المالية

 من 13.1ويتكون القسم الثاني من الجدول  13-12
ملخص للقيود في رأس المال،  والتغيرات المالية 
األخرى في حجم األصول، وتجميع حسابات 

آما توضح القيود . التقييم حسب نوع األصل
لألصول الثابتة، على سبيل المثال، إجماليات 

 الثابتة لكل حساب رأس مالي، القيود لألصول
وآذلك التغيرات في حجم حساب األصول 

و بموجب تلك القيود، فهناك . وحساب التقييم
تدهور يوضح مدى التغير في صافي القيمة ، 
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حيث يعود إلى ادخار رأس المال ونقله، 
والتغيرات األخرى في حجم األصول و أرباح 

ة من آما أنه ال توجد أية قيود منقول. الحيازة
الحساب المالي، وذلك بسبب التغيرات في صافي 
القيمة ، نتيجة استنفاذ ادخار رأس المال ونقله 
استنفاذًا تامًا، وذلك من خالل التغيرات في 
 . المعامالت الحادثة في األصول المتداولة والثابتة

 الميزانية 13.1ويعرض القسم الثالث من الجدول  13-13
 بخانة، مساوية الختامية العمومية، وهي ، خانة

عدديًا لمجموع الخانات المناظرة في القسمين 
ومع ذلك، فسوف يتم . األول والثاني من الجدول

في الممارسة تحديد تلك األرقام باستقاللية، 
وسوف يتطلب ممارسة تسوية، للتأآد من أنه قد 

 . تم الوفاء بالمتطابقات المالزمة

 أسلوب تنظيم حسابات األصول. 4
ثال على حسابات األصول في تم إعطاء م 13-14

وتم إعطاء، نفس البيانات . 13.2الجدول 
لمستويات األوراق المالية في الميزانية العمومية 
االفتتاحية والميزانية العمومية الختامية، لنفس 
المعدل من األصول، ولكن بدًال من الهبوط من 
قبل القطاعات، فإن األعمدة توضح القيود لكل 

اردة من حساب رأس المال نوع من األصول الو
والحساب المالي، والتغيرات األخرى في حجم 

 . حسابات األصول وحساب التقييم

 13.2، فإن الجدول 13.1وعلى عكس الجدول  13-15
ال يتضمن أية قيود لألصول المملوآة أو 

، وذلك ألنه يرآز على بقية العالمالمستحقة ل
الحيازة لخصوم وأصول خاصة من قبل الوحدات 

ولكن، مع مقارنة أرقام الخصوم . ةالمقيم
واألصول المالية لنفس السند، فمن الجائز أن يتم 

على سبيل . بقية العالماشتقاق الميزانية مع 
المثال، في أرقام الميزانية العمومية االفتتاحية، 
فإن قيمة األصول المالية للتداول والودائع هي 

ويتضمن هذا، أن . 1471 وللخصوم هي 1482
 لديه التزامات صافية مع الدخل القومي عالمبقية ال

 أن وضع 13.1ويوضح الجدول . 11بحوالي 
 .116 ووضع الخصوم 105 بقية العالماألصول ل

 األسس العامة للتقييم. ب
ينبغي تقييم أي بند في الميزانية العمومية آما لو  13-16

آانت مكتسبة في تاريخ صياغة الميزانية 
ميزانيات العمومية، وذلك لضمان تطابق ال

العمومية مع الحسابات التراآمية لنظام الحسابات 
و يتضمن ذلك، أنه عندما يتم التبادل في . القومية

السوق، فيجب تقييم األصول والخصوم باستخدام 
مجموعة من األسعار المتداولة في تاريخ صياغة 
الميزانية العمومية، والذي يشير إلى أصول 

كاليف متعلقة بنقل آما تتضمن القيمة أية ت. محددة
الملكية، في حالة األصول غير المالية، فيما عدا 

ويتم تقييم المستحقات المالية، التي لم . األرض
يتم تبادلها في أسواق مالية منظمة، حسب المبلغ 

الُمستحق أن يدفعه المدين للدائن لسداد 
 . المستحقات

ُتعد األسعار التي ُتباع بها األصول أو يتم الشراء  13-17
 في األسواق، هي أساس قرارات المستثمرين بها

والمنتجين والمستهلكين وعمالء االقتصاد 
على سبيل المثال، فإن المستثمرين في . اآلخرين

والموارد ) مثل األوراق المالية( األصول المالية 
يتخذون قراراتهم بشأن ) مثل األرض(الطبيعية 

 والتنازل عن تلك األصول في ضوء ستحواذاال
آما يتخذ المنتجون قراراتهم .   السوقيةقيمتها

حول إنتاج آمية محددة من السلع وحول مكان 
. بيع إنتاجهم هذا، بالرجوع إلى أسعار السوق

وهناك عالقة واضحة بين السعر المدفوع من 
قبل المشتري والسعر الذي يتسلمه البائع، وفقًا 

و في حالة األصول المالية، . لتكاليف نقل الملكية
لقيمة للدائن هي نفس قيمة المدين وذلك فإن ا

نتيجة عرض تكلفة نقل الخصوم واألصول 
 . المالية على أنها استهالك أآثر منها تراآم

ينبغي، على نحو مثالي، استخدام أسعار السوق  13-18
الملحوظة، وذلك لتقدير آافة الخصوم واألصول 

ومع ذلك فيمكن استخدام . في الميزانية العمومية
فة التعامالت في السوق لتقييم متوسط سعر آا

السعر التداول السوقي، في الميزانية العمومية، 
وذلك في حال أمكن أن يتم التبادل الحر والنشط 
. والمنظم للبنود التي نحن بصددها داخل السوق

وفي حالة عدم وجود أية أسعار ملحوظة، وذلك 
نتيجة أن البنود التي نحن بصددها لم يتم شرائها 

 في السوق منذ عهد قريب، فيجب القيام أو بيعها
بمحاولة لتقدير األسعار، التي آان ينبغي أن 
تكون عليها األصول، وذلك آي يتم اآتسابها في 
السوق في التاريخ الذي تعود إليه الميزانية 

 . العمومية

فيجوز تقريب القيم في الميزانية العمومية  13-19
، وذلك باإلضافة إلى القيم أخريينبطريقتين 

لملحوظة في األسواق أو الُمقدرة من األسعار ا
ويجوز في بعض الحاالت تقريب .  الملحوظة،

القيم، من خالل إعادة تقييم المكتسبات وتراآمها، 
منقوصًا منها  مبيعات نوع األصل الذي نحن 
بصدده فيما يفوق عمره اإلنتاجي، ومتكيفًا مع 
التغيرات مثل استهالك رأس المال الثابت؛ وتعد 

ذه أآثر الطرق العملية والمفضلة آذلك ه
لألصول الثابتة، ولكن مع إمكانية تطبيقها أيضًا 

آما يجوز تقريب القيم من . على أصول أخرى
خالل القيمة المخصومة أو الحالية لألرباح 
االقتصادية المتوقعة مستقبًال، لألصل المعطى؛ 
وُتعد هذه الحالة لعدد من األصول المالية 

ينبغي، . طبيعية وحتى األصول الثابتةوالموارد ال
من خالل المعلومات الجيدة واألسواق المنتجة، 
أن تتساوى قيم األصول المكتسبة بواسطة 
التراآم، وتلك المكتسبة عن طريق إعادة تقييم 
المعامالت، أو على األقل ُمقاربتها لكل من القيمة 
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المخصومة والقيمة الحالية لألرباح المستقبلية 
ية آي يتم اشتقاقها منهم وقيمتهم السوقية المتبق

ويتم . عندما تخرج األسواق الغير مباشرة النشطة
مناقشة تلك األسعار الثالثة، في شروط عامة 

 .  أدناه

 القيمة الملحوظة في األسواق . 1
ُيعد السوق هو مصدر مالحظات السعر المثالي  13-20

لتقييم بنود الميزانية العمومية، مثل تبادل 
 المالية، والتي فيها يكون آل أصل تمت األوراق

مبادلته متجانسًا تمامًا، وغالبًا ما يكون حجم تلك 
المبادلة مناسبًا وله سعره السوقي المدرج على 

و تمنح مثل تلك األسواق بيانات . فترات منتظمة
عن األسعار والتي يمكن مضاعفتها من خالل 
مؤشرات الكمية، وذلك من أجل إحصاء قيمة 

 اإلجمالية ألنواع مختلفة من األصول السوق
المملوآة من قبل قطاعات وآذلك أنواع مختلفة 

وتتاح تلك األسعار . من خصوم تلك األصول
تقريبًا لكافة المستحقات المالية وأجهزة النقل 
الموجودة والمحاصيل والمواشي باإلضافة إلى 

 . المخزوناتاألصول الثابتة حديثة اإلنتاج و

ق باألوراق المالية المدرجة في أما فيما يتعل 13-21
البورصة، على سبيل المثال، فعمليًا يتم جمع 
األسعار لألصول الفردية وألنواع عريضة من 
األصول، إضافًة إلى تحديد القيمة الُمقدرة عالميًا 
. لكافة األوراق المالية الموجودة، للنوع المعطى

وفي بعض الدول، ُيعد سوق المساآن القائمة، 
 لسوق يجوز فيه تبادل األصول بأعداد مثال آخر

 . آافية لتقديم معلومات أسعار مفيدة

إضافة إلى تقديم ملحوظات مباشرة على أسعار  13-22
األصول تمت مبادلتها هناك بالفعل، فيجوز 
استخدام المعلومات من مثل تلك األسواق لتسعير 

وعلى سبيل . أصول مشابهة لم يتم مبادلتها
م معلومات تبادل المثال، فإن يجوز استخدا

األوراق المالية، وذلك لتسعير أسهم غير ُمدرجة 
من خالل التشابه الجزئي مع أسهم مشابهة 
مدرجة، وعمل بعض االمتيازات لرواج أدنى 

وعلى نحو مماثل، ويعتمد . لألسهم غير المدرجة
تقييم األصول من أجل التأمين أو أية أغراض 
ود  أخرى عامة، على األسعار الملحوظة لبن

والتي هي بدائل متقاربة، على الرغم من عدم 
مطابقتها، ولكن يمكن استخدام هذا الحل لتقييم 

ويرجى مراجعة الفصلين . الميزانية العمومية
الحادي والعشرون والسادس والعشرون، لمناقشة 
مشاآل التقييم الخاصة فيما يتعلق بالمشاريع 

 .  االستثمارية المباشرة

 

 من خالل تراآم المعامالت وإعادة القيم المكتسبة. 2
 تقييمها 

يعكس تغُير قيمة معظم األصول الغير مالية من  13-23
وتقل في .سنة ألخرى، التغير في أسعار السوق

ذات الوقت، التكاليف المبدئية للحصول على 
 ما عن طريق استهالك رأس المال الثابت شيء

أو أشكال أخرى من ) في حالة األصول الثابتة(
.  فوق العمر اإلنتاجي المتوقع لألصولاالستهالك

وتعطى قيمة مثل هذا األصل في نقطة محددة من 
عمره اإلنتاجي من خالل سعر الحيازة الحالي 
ألصل جديد مساوي له، منقوصًا منه االستهالك 

وُيشار إلى هذا التقييم في بعض . التراآمي
". تكلفة اإلحالل المسجلة" األحيان على أنه 

زء تقريبًا مقبوًال لما قد تكون عليه ُيعطي هذا الج
األسعار في حال تم عرض األصول للبيع، وذلك 
في حال لم ُتتح أسعار ملحوظة مباشرة يمكن 
 .االعتماد عليها، فيما يتعلق باألصول المستخدمة

 القيمة الحالية للعائدات المستقبلية  . 3
يجب إجماًال، استخدام نسبة الخصم إلحصاء  13-24

 للعائدات المستقبلية المتوقعة في القيمة الحالية
حالة األصول التي ُأجلت من أجلها العائدات 

أو التي ُأجل سدادها لفترة طويلة ) مثل الغابات(
، وذلك على الرغم من )آما في األصول الجوفية(

أنه تم استخدام أسعار السوق لتقييم اإلنتاج 
 النهائي، 

 األصول المقيمة بالعمالت األجنبية . 4
ي تحويل الخصوم واألصول الُمقيمة ينبغ 13-25

بالعمالت األجنبية إلى العملة المحلية بسعر 
الصرف السائد في السوق في تاريخ صياغة 

آما ينبغي أن يكون هذا . الميزانية العمومية
السعر هو سعر متوسط بين معدل الفائدة في البيع 

 .والشراء للمعامالت النقدية

 قيود الميزانية العمومية. ج
إعطاء تعريفات األصول في الميزانية وتم  13-26

العمومية في المستوى األآثر تفصيًال لتصنيفات 
األصول، وذلك في الفصل العاشر فيما يختص 
باألصول غير المالية والفصل الحادي عشر فيما 

وتتكرر التعريفات في . يتعلق باألصول المالية
هذا القسم إلى الحد الالزم لتزويد النص 

قييم المخصص ألصول محددة بمعلومات عن الت
 . ومواضيع متخصصة أخرى

 األصول الُمنتجة . 1
 األصول ثابتة 

ينبغي، من حيث المبدأ، تقييم األصول الثابتة  13-27
حسب األسعار السائدة في السوق، وذلك لألصول 
التي في نفس الحالة فيما يتعلق بالعمر اإلنتاجي 

وال ُيتاح ، في الممارسة، . والمواصفات الفنية
ذه النوع من المعلومات في التفصيل المطلوب، ه

ويجب الرجوع للتقييم بواسطة طريقة أخرى، 
واألآثر شيوعًا أن يتم اشتقاق الميزانية بإضافة 
عنصر إعادة التقييم الذي تم تطبيقه على األصل 
أثناء الفترة التي تغطيها الميزانية العمومية لقيمة 
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لوقت منذ أو ا(الميزانية العمومية االفتتاحية 
وخصم )  ألصول مكتسبة حديثًاستحواذاال

استهالك رأس المال الثابت، والُمقدر للفترة 
باإلضافة إلى أية تغيرات أخرى في الحجم وقيمة 

آما يجب عمل افتراضات . ما تم التنازل عنه
حول هبوط سعر األصل، آما ينبغي استخدام 
معلومات جزئية للتحقق من أن االفتراضات 

تتطابق مع هذا، وذلك عند حساب قيمة المقترحة 
استهالك رأس المال الثابت، حتى لو آانت 

 . معلومات السوق الكاملة غير متاحة

آما يجب أن يتضمن تقدير استهالك رأس المال  13-28
الثابت، الهبوط في قيمة تكاليف المشتري لنقل 

 والتنازل المتعلق بتلك ستحواذالملكية على اال
غاؤه طوال الفترة التي وذلك آي يتم إل. األصول

ويجوز، . يتوقعها المشتري، آي يمتلك األصول
في العديد من الحاالت، أن تتصادف تلك الفترة 
في تاريخ معين مع طول العمر اإلنتاجي المتوقع 
لألصل، ولكن لبعض األنواع  من األصول، 
وخصوصًا المرآبات، فربما ينوي المشتري 

لمثال، آي بيعهم بعد فترة محددة، على سبيل ا
تستحوذ على نموذج ُمبتكر ذات مستوى 

وينبغي . مواصفات أعلى وتكاليف صيانة أقل
وحيثما . مناقشة تكاليف الترآيب بنفس الطريقة

أمكن، فإن تقديرات استهالك رأس المال الثابت، 
ينبغي أن تسمح أيضًا للتكاليف النهائية المنتظرة 

ويمكن . مثل السحب من التداول أو التصحيح
إيجاد شرح لتلك التعديالت في الفصلين العاشر 

آما يمكن إيجاد تفاصيل أآثر، في . والتاسع عشر
معيار رأس المال، وذلك حول تطبيق طريقة 

لتقدير قيمة أسهم ) أي بي إم( الجرد المستمر 
 .رأس المال لألصول الثابتة

 ربما تكون هناك معلومات متاحة بدرجة آافية،  13-29
 بيع آًال من المباني بالنسبة للمساآن، من

الموجودة والمباني الجديدة، للمساعدة في عمل 
تقديرات ميزانية عمومية للقيمة اإلجمالية 

ومع ذلك، يعتمد سعر المنزل على . للمساآن
المساحة المقبولة للموقع والنموذج الجغرافي 
للبيع في فترة قد ال تغطي آافة المناطق بدقة، 

 تقنية مثل طريقة وفي تلك الحالة، يجب استخدام
وربما سوف يتم تطبيق هذه . الجرد المستمر

التقنية على العديد من المباني والمنشآت 
األخرى، بما أن خصائصها غالبًا ما تكون محددة 

 .وفقًا للمنشأة المعنية

ُتوضح  قيمة إصالحات األرض، على أنها قيمة  13-30
ُمسجلة لإلصالحات آما تم تنفيذها في األصل، 

وسوف يكون ذلك . مها بطريقة مالئمةوُمعاد تقيي
مساويًا، بشكل دائم، للفرق في القيمة بين األرض 
المعنية في حالة طبيعية أو غير محسنة، وقيمتها 
بعد تأثير اإلصالحات ، على الرغم من أن آًال 
من األرض وإصالحاتها سوف تكون خاضعة 

 .لتغيرات السعر بمرور الوقت

الطائرات وربما تكون أسواق السيارات و 13-31
وحافالت النقل األخرى، ُممثلة بدرجة آافية 
إلعطاء مالحظات سعر لتقييم تلك األوراق 
المالية أو على األقل استخدامها لالندماج مع 
. مجموعة من افتراضات طريقة الجرد المستمر

ومع ذلك، فربما ال يكون السعر المالحظ في 
األسواق، مناسبًا لتحديد قيم آي تستخدم في 

زانيات العمومية، وذلك في حالة المنشآت المي
والمعدات الصناعية الموجودة، ، إما بسبب أن 
آثير من التعامالت تستلزم أصوًال ليست متطابقة 
لسبب ما، وإما بسبب مواصفات الدمج 
المتخصصة، وإما بسبب أنها ُمستهلكة أو أنها يتم 

 . التنازل عنها نتيجة إجبار مالي

التي يستمر استخدامها في ينبغي تقييم المواشي  13-32
اإلنتاج عام بعد عام على أساس أسعار المشتري 
الحالية للحيوانات التي في نفس العمر وذلك من 

ومثل تلك . أجل أغراض الميزانية العمومية
المعلومات تكون على األرجح تكون متاحة 

متضمنًة (بدرجة أقل فيما يتعلق باألشجار 
ناتجة عام بعد  للمنتجات الالمفتلحة) الشجيرات

عام؛ ومن ثم ينبغي في هذه الحالة أن يتم 
تسجيلهم في القيمة الحالية المسجلة لتكوين 

 .رؤوس األموال المتراآمة

ويتم تقييم نفقات المصروفة في البحث والتطوير  13-33
ويتم تقييمها على أنها تكاليف . في سعر التعاقد

تراآمية، في حال آان الصرف على حساب 
نفيذها بواسطة منتج سوقي، فإن خاص، وإذا تم ت

ويتطلب آال . التكاليف تتضمن رد رأس المال
النوعين من التقييم أن يتم زيادتهم لتغيرات السعر 
وخفضها وذلك بسبب أن استهالك رأس المال 

 . الثابت يفوق العمر اإلنتاجي لألصل

وحتى لو آانت تكاليف نقل الملكية في األصول  13-34
موضحة بشكل ) ألرضفيما عدا ا(غير الُمنتجة 

منفصل في حساب رأس المال، فيتم معالجتها 
 لرأس المال الثابت، ويتم إجمالي تكوينعلى أنها 

دمج تلك التكاليف في الميزانيات العمومية، في 
قيمة األصل المتصلين به حتى لو آان أصل غير 

وهكذا، فال توجد أية تكاليف لنقل الملكية . منتج
 في الميزانيات يتم توضيحها بشكل منفصل

ويتم معالجة تلك النفقات الخاصة بنقل . العمومية
الملكية في األصول المالية على أنها استهالك 

 على األصول من ستحواذمتوسط، عندما يتم اال
قبل الشرآات أو الحكومات، آما تعالج على أنها 

 على ستحواذاستهالك نهائي عندما يتم اال
عالج على أنها األصول من قبل منشآت محلية، وُت
 على ستحواذخدمات تصدير عندما يتم اال

 . األصول من قبل غير المقيمين

ينبغي أن يكون التقييم واالستكشاف المعدني، إما  13-35
على أساس المبالغ المدفوعة بموجب العقود 
الممنوحة للوحدات المؤسسية األخرى لغرض أو 
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على أساس المصاريف المتكبدة لالستكشاف 
وينبغي أن . لى حساب شخصيالمباشر فيه ع

تتضمن تلك التكاليف رد رأس المال الثابت 
و ينبغي إعادة . الُمستخدم في حرآة االستكشاف

تقييم وجزء االستكشاف الذي تم مباشرته في 
الماضي والذي لم يتم إلغاؤه حتى اآلن وفقًا 

 . ألسعار وتكاليف الفترة الحالية

أو الُمبتكرة، ينبغي إدخال ُمنتجات الملكية الفكرية  13-36
مثل برامج الحاسب اآللي والترفيه والنماذج 
الفنية أو األدبية، في القيمة الُمسجلة لتكلفتهم 
. األولية، وإعادة التقييم وفقًا ألسعار الفترة الحالية

وبما أن تلك المنتجات غالبًا سوف يتم إنتاجها 
على الحساب الشخصي، فيجوز تقدير التكلفة 

مالي المصاريف المتكبدة األولية عن طريق إج
شاملة رد رأس المال في األصول الثابتة 

وإن لم ُيمكن . المستخدمة في عملية اإلنتاج
إنشاؤها من خالل هذه الطريقة، فربما تكون 
مناسبة لتقدير القيمة الحالية للمرتجعات 
المستقبلية الناشئة عن استخدام األصل في 

 . اإلنتاج

إذا ) 1( أنها أصول ربما تظهر النسخ التالية على 13-37
آان المالك األصلي قام بعمل عقد من الباطن 
للواجبات، إلنتاج وتقديم المساعدة لمستخدمي 

أو لو آانت النسخة يتم استخدامها ) 2(النسخ، 
بموجب عقد والذي أنجز اعتماد عقد إيجاري 

و ينبغي في تلك الحاالت، أن تتاح أسعار . مالي
 . يمالسوق آي يتم استخدامها للتقي

 المخزونات
 وفقًا لألسعار السائدة في المخزونات ينبغي تقييم  13-38

تاريخ صياغة الميزانية العمومية، وليس وفقًا 
لألسعار التي تم عليها تقييم المنتجات عندما 

و يجب أن يتم تقدير أرقام . ُأدخلت الجرد
 في الميزانيات العمومية، بشكل المخزونات

يم المسجلة متكرر من خالل تسوية أرقام الق
للمخزون في حساب المنشأة، آما هو موصوف 

 .في الفصل السادس

يتم تقييم مخزون المؤن والخامات وفقًا ألسعار  13-39
المشتري، آما هي الحالة بمكان ما في نظام 
الحسابات القومية، وتقييم مخزون السلع المجهزة 

ويتم . وتلك التي قيد االنجاز وفقًا ألسعار أساسية
لسلع الُمعدة للبيع دون عمليات تقييم مخزون ا

إضافية من قبل تاجر الجملة وتاجر التجزئة، 
وفقًا لألسعار المدفوعة لهم، باستثناء أية تكاليف 

نقل والتي تم إدراجها بفاتورة آل على حدة،  
لتاجر الجملة أو تاجر التجزئة والمتضمنة في 

 .متوسط استهالآهم

مومية ينبغي أن تتطابق القيمة للميزانية الع 13-40
الختامية، لمخزون األعمال قيد االنجاز، مع قيمة 
الميزانية العمومية االفتتاحية، مضافًا إليها أية 

عمل حدث خالل الفترة الحالية، و منقوصًا منه 
أية عمل تم االنتهاء منه وإعادة تصنيفه على أنه 

باإلضافة إلى، أنه يجب أن يتضمن . سلع جاهزة
لتقييم وذلك تخصيص ألية ضرورة إلعادة ا

وآما هو ُموضح في . نتيجة ع تغيرات األسعار
الفصلين السادس والتاسع عشر، ينبغي أن 
يعكس، التوالي الزمني لقيمة العمل قيد التنفيذ 
والموضوع عبر فترة من الوقت، زيادة القيمة 

 . للعمل مبكرًا مثل اقتراب تاريخ التسليم

ُيعد استمرار االستخدام الفردي للمحاصيل  13-41
الُمفتلحة من قبل النشاط ) شامًال األشجار(

اإلنساني وتربية المواشي من أجل ذبحها، 
والطريقة التقليدية . آمخزون لألعمال قيد التنفيذ

لتقييم الغابات األشجار هي خصم إجراءات البيع 
المستقبلية لتلك األشجار وفق األسعار الحالية بعد 
اقتطاع مصروفات إحضار األشجار لالستحقاق 

وعادًة، فإن لمحاصيل . والبتر، وما إلى ذلك
األخرى والمواشي يمكن تقييما باإلشارة إلى 

 . األسعار لمثل تلك المنتجات في السوق

 النفائس
يتم تقييم أعمال الفن والتحف والمجوهرات  13-42

واألحجار الكريمة والمعادن بأهمية خاصة، 
معطيًا دورهم الرئيسي آمخازن للقيمة، وذلك 

إلى الحد الذي توجد فيه . ار الحاليةوفقا لألسع
األسواق جيدة التنظيم لهذه البنود، وينبغي تقييمهم 
وفقًا للسعار الُمقدرة أو الفعلية والتي آان سيتم 
دفعها لهم، من المالك الذي باعوا له في السوق، 
باستثناء أية أتعاب أو وآالء أو عموالت يمكن أن 

يزانية يدفعها البائع، في تاريخ صياغة الم
 وفقًا للسعر ستحواذويتم التقييم في اال. العمومية

المدفوع من قبل المشتري متضمنًا أية عموالت 
 . أو أتعاب أو وآالء

 والحل في غياب األسواق المنظمة أن 13.43 13-43
يتم تقييم تلك البنود باستخدام البيانات للقيم التي 
ُأمنت ضد الحريق والسرقة، وما إلى ذلك، للحد 

 . اح فيه المعلوماتالذي تت

 األصول غير المنتجة . 2
 األصول الطبيعية 

  األراضي
من حيث المبدأ، فإن قيمة األرض الموضحة  13-44

تحت األصول الطبيعية في الميزانية العمومية، 
هي قيمة األرض باستثناء قيمة اإلصالحات، 
الُموضحة آل على حدة تحت األصول الثابتة، 

ألرض والموضحة وباستثناء قيمة المباني على ا
وُتقيم . أيضًا آل على حدة تحت األصول الثابتة

األرض بسعرها الحالي المدفوع من قبل المالك 
الجديد، باستثناء تكاليف نقل الملكية التي تمت 
معالجتها، تقليديًا، ويكون التكوين اإلجمالي لرأس 
المال الثابت وجزء من إصالحات األرض 

 . ثابتخاضعين الستهالك رأس المال ال
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من الضروري تحديد  الموقع واستخدام قطعة  13-45
معينة أو بقعة أرض، وذلك بسبب إمكانية تنوع 
القيمة السوقية الحالية لألرض إلى حد بعيد، 
وذلك وفقًا لموقعها واالستخدامات المناسبة لها أو 
المقررة لها تلك األرض، ويتم تسعيرها وفقًا 

 . لذلك

ت، وبالنسبة سوف ُيزود السوق، في بعض الحاال 13-46
للمباني التحتية لألرض، بيانات مباشرة حول 

ومع ذلك، فإن النموذجي أآثر أن . قيمة األرض
مثل تلك البيانات غير متاحة، والطريقة 
االعتيادية اإلضافية هي حساب نسب قيمة الموقع 
إلى قيمة اإلنشاء من التقييم الثمني واستنتاج قيمة 

و القيمة األرض من تكلفة إحالل المباني أ
وعندما ال . السوقية للمباني واألرض المشترآة

يمكن فصل قيمة األرض من المبنى أو اإلنشاء 
أو الزراعة أو حقل نشاط المرء، وما إلى ذلك 
أعالها، فينبغي تصنيف األصل الُمرآب في 
. التصنيفات التي تمثل الجزء األآبر من قيمتها

وعلى نحو مشابه، في حال أن قيمة إصالحات 
التي تشمل ترخيص الموقع والتجهيز (األرض 

لتشييد مباني أو زراعة محاصيل وآذلك تكاليف 
ال يمكن فصلها عن قيمة األرض في ) نقل الملكية

حالتها الطبيعية، وُيمكن تخصيص األرض لفئة 
واحدة أو أخرى، معتمدًا على ما هو مفترض 

 . لتمثيل الجزء األآبر من القيمة

المبنى لالقتصاد التقسيم بين األرض و 13-47
الكلي،عادًة، أسهل آثيرًا منها للفروع 

وهناك حاجة لألرقام المنفصلة وذلك . والقطاعات
. لدراسات الثروة القومية والمشاآل البيئية

ولحسن الحظ، فإن األرقام المدمجة غالبًا تكون 
مناسبة ألغراض تحليل سلوك القطاعات 

 .والوحدات المؤسسية

يزانية العمومية ويتم عرض األرض في الم 13-48
للمالك القانوني، إال إذا آانت خاضعة لعقد إيجار 
مالي آما يحدث غالبًا فيما يتعلق بالعقود 

المالية من خالل مبنى أو زراعة على اإليجارية 
األرض فيتم عمل استثناء آُعرف، في هذه الحالة 
حيث يكون المالك القانوني لمبنى ما ليس هو 

مقام عليها المبنى ولكن المالك القانوني لألرض ال
سعر بيع المبنى يتضمن صراحة دفع إيجار 
لألرض التحتية بدون مدفوعات إضافية مستحقة 

وفي تلك الحالة، يتم تسجيل األرض في . مستقبًال
الميزانية العمومية، لمالك المبنى المقام على 

 . األرض

وتحدد قيمة موارد الطاقة األصول الجوفية، عادًة  13-49
مة الحالية لصافي المرتجعات من خالل القي

المتوقعة والناتجة عن التشغيل التجاري لتلك 
الموارد، وعلى الرغم من أن تلك التقييمات 

حيث أن مالك موارد . تخضع للشك والمراجعة
الطاقة والموارد المعدنية ال يتغير آثيرًا في 

األسواق، فربما يكون من الصعب الحصول على 
. امها ألغراض التقييمأسعار مناسبة، يمكن استخد

وربما يكون ضروريًا، أثناء الممارسة، أن يتم 
استخدام التقييمات التي وضعها لهم مالكي 

 . األصول في حساباتهم الخاصة

تتكرر الحالة التي تستخرج فيها المُنشأة مورد  13-50
فعلى سبيل المثال، . ما، ليس هو مالك هذا المورد

هي ملك في العديد من الدول فإن موارد النفط 
ومع ذلك فإن المستخلص هو الذي يحدد . الدولة

السرعة التي سوف يتم بها استهالك المورد، 
وحيث أن المورد غير متجدد وفق المعدل 
الزمني لإلنسان، حتى لو لم يكن هذا الوضع 
قانونيًا، فيظهر آما لو آان هناك تغيرًا في الملكية 

وليس بالضرورة أن . االقتصادية للمستخرج
الة التي سوف يملك فيها المستخرج حق الح

وذلك نتيجة أنه ال . االستخراج حتى ينفذ المورد
توجد طريقة قناعة تامة والتي من خاللها توضح 
قيمة تجزئة األصل بين المالك القانوني 
والمستخرج، حيث أن إجمالي المورد موضح في 
الميزانية العمومية للمالك القانوني والمدفوعات 

. ( ستخرج للمالك الموضحة آإيجارمن قبل الم
لذلك يوجد مد للمفهوم المطبق إليجار المورد في 

 ).هذه الحالة لألصل الغير متجدد

الموارد البيولوجية غير المفتلحة و األصول الجوفية و 
 األصول الطبيعية األخرى

ُتدرج الموارد البيولوجية غير الُمفتلحة و  13-51
ألخرى ، األصول الجوفية و األصول الطبيعية ا

في الميزانية العمومية إلى درجة أن يتم اعتماد 
امتالآهم  لقيمة اقتصادية ليست مدرجة في قيمة 

ويتم تقييمهم عادًة بواسطة القيمة . األرض التابعة
الحالية للعائدات المستقبلية المتوقعة منهم، حيث 
 .أنه من غير المرجح أن ُتتاح األسعار الملحوظة

 ار والتراخيص العقود وعقود اإليج
قد تكون العقود وعقود اإليجار والرخص ، هي  13-52

رخص وعقود تشغيل صالحة للعرض في السوق 
آي تستخدم الموارد الطبيعية، وتسمح بمباشرة 
أنشطة واستحقاقات محددة للسلع والخدمات 

وآما هو موضح . المستقبلية على أساس حصري
في الجزء الخامس من الفصل السابع عشر، فإن 

ألنواع من العقود تعتبر أصوًال، إال في حالة تلك ا
وجود اتفاق القانوني يمنح مساعدات للمالك زيادة 
عن السعر المدفوع للمؤجر، ويستطيع مالك 
ألصل الطبيعي أو محرر الرخصة التجارية 
ومستأجر األرض، أن يالحظ تلك المساعدات 

وُينصح بتسجيل تلك األصول فقط . عمليًا وقانونيًا
وال .  آانت قيمة األصل هامة ومحققةفي حالة

يتواجد األصل إلى ما بعد فترة االتفاق على العقد 
على ذلك فيجب تقليل قيمتها، لكما قصرت فترة 

 . العقد

 تسويق األصول و الشهرة التجارية المشتراة
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قيد الميزانية العمومية من أجل تسويق األصول و  13-53
لقيد الشهرة التجارية المشتراة هي قيمة ملغاة ل

الظاهر في الحساب المالي عند تولي مشروع ما 
وال يتم إعادة تقييم تلك . أو عند بيع أصل تسويقي

 . القيود

 األصول و الخصوم المالية . 3
ينبغي تقييم الخصوم واألصول التجارية حسب  13-54

السعر الحالي، بالتماشي مع األسس العامة للتقييم 
م في الموضحة أعاله، آلما تم مبادلتها بانتظا

آما ينبغي تقييم المستحقات . سوق مالية منظمة،
المالية التي لم يتم مبادلتها في أسواق مالية 
منظمة، حسب المبلغ المستحق دفعه منه المدين 

وينبغي تخصيص نفس القيمة . للدائن لسداد الدين
في الميزانيات  للمستحقات المالية سواء ظهروا
أن آما ينبغي . العمومية آخصوم أو أصول

ُيستثنى من تلك األسعار، أعباء الخدمة واألتعاب 
والعموالت ومدفوعات مشابهة للخدمات الُمقدمة 

ويوجد في الفصل الحادي . أثناء تنفيذ المعامالت
عشر والجزء الرابع من الفصل السابع عشر، 
مناقشة أآثر تفصيًال لتعريف األصول المالية 

 .وتسجيلها

 خاصةالذهب النقدي و حقوق السحب ال
يتم تقييم الذهب النقدي وفقًا للسعر القائم في  13-55

األسواق المنظمة أو في الترتيبات الثنائية بين 
 .البنوك المرآزية

ويتم تحديد حقوق السحب الخاصة يوميًا، من قبل  13-56
. صندوق النقد الدولي على أساس سلة العمالت

ويمكن إحراز العوائد على العمالت المحلية من 
د األجنبي؛ حيث يتم مراجعة أسعار أسواق النق

آًال من سلة العمالت وثقل العملة في السوق من 
 . وقت آلخر

 العمالت والودائع
تقييم العملة، هو القيمة االسمية أو الظاهرية  13-57

والقيمة المسجلة في الميزانية العمومية . للعملة
لودائع آًال من المدين والدائن هي القيمة التي يتم 

المال الذي يلتزم بها سدادها من مبلغ رأس 
المدين وفقًا للتعاقد ويردها للدائن بموجب شروط 

ويشمل مبلغ رأس المال القائم أية فائدة . الودائع
أو مصاريف إدارية مستحقه ولكن لم يتمم 

ويتم تحويل عمالت وودائع العملة . سدادها
األجنبية إلى عملة محلية في منتصف العرض 

ائد في تاريخ وتقديم سعر الصرف النقدي الس
تختص المدفوعات . صياغة الميزانية العمومية

االحتياطية القابلة للتحصيل نقدًا باالتفاقيات 
 . االشتقاقية المالية متضمنة في ودائع أخرى

 األوراق المالية عدا األسهم
يتم تقييم األوراق المالية قصيرة األجل والخصوم  13-58

تأتي و. المناظرة وفقًا لقيمتهم الحالية في السوق
أهمية هذا التقييم على وجه التحديد بموجب 

ظروف التضخم المرتفع أو المعدالت المرتفعة 
 .   للفائدة االسمية

ينبغي دائمًا أن يتم تقييم األوراق المالية طويلة  13-59
األجل وفقًا ألسعارها الحالية في السوق، سواء 
آانت سندات طويلة األجل والتي يدفع على 

نتظمة أو سندات ُمخفضة أساسها دفعات فائدة م
) آوبون(جدًا أو سندات قرض بدون قسيمة 

. والتي يدفع عليها فائدة قليلة أو ال ُيدفع إطالقًا
وينبغي أن يتضمن السعر دائمًا فوائد ُمستحقة 

وعلى الرغم "). قذر"التي يتم تسميتها بسعر (
من االلتزام الشكلي لُمحرر الورقة التجارية 

ة األجل ربما يتم تثبيته في لألوراق المالية طويل
شروط نقدية، ويجوز أن تتنوع آثيرًا أسعار 
السوق التي يتم عليها تبادل أوراق مالية ثابتة 
الفائدة، استجابًة للتنوع في فوائد معدالت السوق 

وتكون عادة لدى محرر الورقة التجارية . العامة
لألوراق المالية طويلة األجل، الفرصة إلعادة 

ن من خالل إعادة شراء األوراق تمويل الدي
المالية في السوق، وُيناسب التقييم وفقًا ألسعار 
السوق، عادة  آًال من محرر الورقة التجارية 
ومالكي األوراق المالية طويلة األجل، 
وخصوصًا المتعاملين الماليين الذين يديرون 

 .  التزاماتهم وأصولهم بفاعلية

 الورقة المالية ويتم أيضًا تقييم مؤشر متصل بدين 13-60
وفقًا لسعره السوقي في الميزانية العمومية مهما 
آانت طبيعة المؤشر الذي تتصل به الورقة 

 .المالية

ينبغي معالجة الورقة المالية آما لو آانت مقومة  13-61
بالعملة األجنبية مع تحويلها للعملة المحلية في 
منتصف السعر السائد في تاريخ صياغة الميزانية 

ي حال تم جدولة آًال من رأس المال العمومية، ف
 . و سند مديونية القسيمة للعملة األجنبية

 القروض 
قيم القروض المسجلة في الميزانيات العمومية  13-62

لكًال من الدائنون والمدينون، هي مبالغ رأس 
وينبغي أن يتضمن هذا السعر . المال المستحقة

آما ينبغي أن . أية فائدة مكتسبة ولم يتم سدادها
من أيضًا أية مصاريف إدارية معيارية غير يتض

الفرق بين الفائدة البنكية وفائدة نظام (مباشرة 
مستحقة على القرض ) الحسابات القومية

و يمكن أحيانًا عرض . المستحق ولم يتم سداده
الفائدة المستحقة بموجب حسابات المدينين 
والدائنين ولكن يفضل أن تضمينها في القرض إن 

 . أمكن

كس قيمة القرض عواقب دفع الفائدة ال تع 13-63
المستحقة بعد تاريخ الميزانية العمومية، حتى لو 

 . آانت محددة في االتفاقية األصلية للقرض

يتم إعادة تصنيف القرض آورقة مالية، إذا آان  13-64
هناك سند لسوق ثانوية للقرض وآان متاحًا عمل 
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ال ُيعاد تصنيف القرض . تسعير سوقي متكرر
 واحدة وليس له أية دليل للتسوق المتداول لمرة

. المستمر ولكن تستمر معالجته على أنه قرض
ومن ثم تطبق أحكام تقييم القروض ودين 

 . األوراق المالية

القروض حيث يزدوج رأس المال، أو يزدوج  13-65
. آًال من رأس المال والفائدة للعملة األجنبية

ينبغي معالجتها بالطريقة الُموضحة أعاله لدين 
 . ق المالية التي لها مثل تلك الصفاتاألورا

 القروض المتعسرة
ينبغي تحديد القروض التي لم يتم تشغيلها لبعض  13-66

الوقت، على الرغم من حقيقة أن القروض يتم 
تسجيلها في الميزانية العمومية بقيم اسمية، آما 
ينبغي تضمين البنود المتعلقة بها في الميزانية 

قروض بالقروض وتسمى تلك ال. العمومية للدائن
وفيما يلي تعريفًا عامًا لمثل هذا النوع . المتعسرة

يكون القرض متعسرًا عندما تكون . من القروض
 90دفعات الفائدة أو رأس المال مستحقة قبل 

 يوما 90يومًا أو أآثر، أو أن الدفعات التي تعادل 
أو أآثر تم رسملتها أو تمويلها أو تأخيرها 

عات المستحقة ألقل من بموجب االتفاقية أو الدف
مثل حفظ ( يومًا، ولكن هناك أسباب مالئمة 90

للتشكك بأن ) إيداع طلب المدين من أجل اإلفالس
ويتم تفسير هذا . الدفعات سوف يتم حسابها آاملًة

التعريف المتعلق بالقرض المتعسر بمرونة، 
واضًعا في االعتبار، المعاهدات القومية عند 

 ينبغي أن يظل القرض . اعتبار القرض متعسرًا
مصنفًا حتى يتم ) أو أية قروض جديدة( المتعسر

تسلم الدفعات أو إلغاء رأس المال عليه أو 
 . القروض التالية التي تحل محل القرض األصلي

وينصح ببندين مذآورين فيما يتعلق بالقروض  13-67
األول هو القيمة االسمية للقروض . المتعسرة

د مستحقة المختارة، والتي تشمل أية فوائ
والبند الثاني هو . ومصاريف إدارية مصرفية

ويعد . القيمة السوقية المعادلة لتلك القروض
التقريب الجوهري لقيمة السوق المعادلة هو قيمة 

القيمة التي تقرب القيمة الناتجة "عادلة، وهي 
ويمكن ". عن المعامالت السوقية بين الجزأين
مالت في إنشاء القيمة العادلة باستخدام المعا

السندات المقارنة، أو استخدام القيمة الحالية 
المستقطعة للتدفقات النقدية، أو ربما تكون متاحة 

وفي غياب . أحيانًا من الميزانيات العمومية للدائن
بيانات القيمة العادلة، فإن البند المذآور سوف 
يضطر إلى استخدام النموذج الثاني األفضل، 

وصًا منها خسائر وبيان القيمة االسمية منق
 . القروض المتوقعة

وينبغي أن تكون تلك البنود المذآورة معيارًا لكل  13-68
من القطاع الحكومي وقطاع الشرآات 

وينبغي توضيحهم على أنهم بنود تكميلية .المالية

إذا آانت ذات أهمية لقطاعات أخرى، أو 
 . بقية العالملقروض مع 

 حصص و أسهم صندوق االستثمار 
 هم العاديةاألس/ الحصص

األسهم العادية المدرجة / يتم تبادل الحصص 13-69
بانتظام في البورصة أو أسواق مالية أخرى 

آما ينبغي تقييمهم في الميزانية العمومية . منظمة
 . وفقًا ألسعارهم الحالية

وربما ال توجد أسعار سوقية ملحوظة لألسهم  13-70
غير المدرجة لمواقف في حقوق الملكية غير 

وينشأ هذا الموقف . ةمدرجة في البورص
األسهم / للمشاريع االستثمارية المباشرة الحصص

العادية و في الشرآات غير المدرجة والتي تم 
حذفها من البورصة و الشرآات المدرجة ولكن 
غير النقدية والمجازفات المشترآة و المنشآت 

 .الفردية

ويتطلب تقديرًا للقيم، عندما ال تتاح قيم سوقية  13-71
 طرق بديلة لتقريب القيمة السوقية وُتتبع. فعلية

لحقوق ملكية المساهمون في المشاريع 
وال يتم الترتيب وفقًا . االستثمارية المباشرة

لألفضلية، وسوف يحتاج آل منها أن يتم تقييمه 
 . وفقًا لمقبولية وظروف النتائج

قد يتم تبادل السندات غير . سعر المعاملة الحديث .أ 
سعار الحديثة  المدرجة من وقت آلخر، واأل

خالل السنة الماضية، والتي يجوز استخدام 
وُتعد األسعار الحديثة مؤشرًا جيدًا . التبادل عليها

. لقيم السوق الحالية لمدى ال تتغير فيه الظروف
ويمكن استخدام تلك الطريقة طالما لم يكن هناك 
. تغير مادي في وضع الشرآة منذ تاريخ المعاملة

ة للسوق ُمضللة على نحو وتصبح األسعار الحديث
 .متزايد بمرور الوقت وتغير الظروف

وربما يتم إدارة تقييم . قيمة جرديه صافية .ب 
األسهم العادية غير المتبادلة من خالل / الحصص

إدارة واسعة االطالع أو مديرو المشروع، أو  
مقدمة بواسطة فاحصي حسابات مستقلين 
للحصول على أصول إجمالية بقيمة حالية 

صًا منها الخصوم اإلجمالية بقيمة السوق منقو
وينبغي أن ). األسهم العادية/ باستثناء الحصص(

 ). خالل السنة الماضية(يكون التقييم حديثًا 

يمكن تقدير . قيمة حالية لمعدالت المكاسب/ سعر .ج 
لألسهم العادية غير / القيمة الحالية للحصص

المدرجة، وذلك من خالل خصم األرباح 
ويمكن مقاربة تلك الطريقة، . لمتوقعةالمستقبلية ا

بأبسط صورها، من خالل تطبيق متوسط مكاسب 
) السلسة(السعر الصناعي أو السوقي لألرباح 

الماضية الحديثة للمشروع غير المدرج لحساب 
وتكون تلك الطريقة أآثر مالئمًة حيث . السعر

يكون هناك قلة معلومات الميزانية العمومية 
 . سب تكون متاحة أسرعولكن بيانات المكا
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قيمة دفترية مقدمة من المنشآت بمستويات تسوية  .د 
حيث يمكن جمع . آلية من قبل المؤلف اإلحصائي

ودائع خاصة في القيمة "المعلومات حول 
من أجل حقوق الملكية غير المتبادلة، " الدفترية

وذلك من المنشآت، ومن ثم تسويتها بمعدالت 
ثل أسعار معتمدة على مؤشر سعر مناسب، م

األسهم المدرجة للقيمة الدفترية في نفس االقتصاد 
ويمكن، بالتناوب، . وبعمليات تشغيلية مشابهة

إعادة تقييم األصول التي تحملها المنشآت بسعر 
التكلفة ، بأسعار الفترة الحالية مستخدمًا لوائح 

 . مناسبة لسعر األصل

ة طريق. الودائع المالية الخاصة في القيمة الدفترية .ه 
التقييم تلك تستخدم قيمة المنشاة المسجلة في دفاتر 

) 1(مشاريع استثمارية مباشرة، مثل مجموع 
باستثناء أية أسهم على (رأس المال المدفوع 

إصدار أن المنشأة تستحوذ على نفسها و تتضمن 
آافة أنواع ) 2(؛ )حسابات عالوة إصدار

االحتياطيات المحددة على أنها حقوق ملكية في 
متضمنًا منح ( زانية العمومية للمنشأة المي

االستثمار عندما تعتبرهم الدالئل الحسابية على 
المكاسب ) 3(؛ )أنهم احتياطيات الشرآة
وتتضمن خسائر ) 5(التراآمية المعاد استثمارها، 

أو مكاسب السهم في الودائع المالية الخاصة في 
الحسابات، سواء آإعادة تقييم لالحتياطيات أو 

واألآثر تكرارًا هو إعادة . ب أو الخسائرالمكاس
تقييم األصول وااللتزامات، التقريب األخص لقيم 

وربما تكون البيانات التي ال يتم تقييمها . السوق
 . لعدة سنوات، هي انعكاس هزيل للقيم السوقية

يمكن أن تعتمد القيمة . قيمة التوزيع العالي .و 
، على السوقية الحالية لمجموعة المنشآت العالمية

آل اقتصاد والذي يمللك  منشأة استثمارية 
مباشرة، على أساس هذه المؤشر، من خالل 
افتراض ثبات مدل صافي القيمة السوقية والدخل 
الصافي واألصول أو التوظيف، عبر مجموعة 

وتمكن آل مؤشر . (منشآت خارج الحدود القومية
 ).    من تحقيق أهمية مختلفة ناتجة عن اآلخرين

تكون هناك حاجة لبيانات قليلة مناسبة، في فربما  13-72
على .  حالة عدم مالئمة أيًا من الطرق السابقة

سبيل المثال، فربما تكون التدفقات التراآمية أو 
الميزانية العمومية السابقة التي تم تسويتها عن 
طريق التدفقات الالحقة، هي المورد الوحيد 

 وحيث أن تلك الموارد تستخدم أسعار. المتاح
الفترات السابقة، فينبغي تسويتها من أجل 
تطورات السعر الالحقة، على سبيل المثال، 
باستخدام السعر اإلجمالي للسهم، أو لوائح سعر 
األصل، آخذا في االعتبار تحرآات سعر 

وال ُينصح باستخدام إجمالي . الصرف، المناسب
/ فإن الحصص.المعامالت السابقة تحت التسوية

. ُتمثل الودائع المصرفية للمالكاألسهم العادية 
آما أن الوسائل التي يمكن من خاللها بدأ حقوق 
الملكية، قد تأخذ أشكًال عديدة، مثل إصدار 

األسهم العادية بدون / األسهم و حقن الحصص
تسمى في بعض (إصدارات مكافئة لألسهم 

مساهمة رأس " أو " الفائض المساهم به"األحيان 
األسهم والمكاسب ، وآذلك أقساط ")المال

. التراآمية المعاد استثمارها أو إعادة التقييم
وبينما ينبغي أن تؤخذ تلك في االعتبار عندما 
تكون هناك حاجة الستخدام التدفقات المتراآمة 
آنقطة بداية لقياس قيمة حقوق الملكية، والفئات 

األسهم / المختلفة هي آل محتويات الحصص
بشكل منفصل في العادية وتحتاج إلى تحديدها 

 . حاالت أخرى

وإذا لم تكن أسعار السوق الحالية ملحوظة بشكل  13-73
مباشر، فينبغي أن يكون القرار حول الطريقة 
المالئمة واضعًا في االعتبار، إمكانية الحصول 
على المعلومات باإلضافة إلى التسوية التي، وفقًا 
لها، تقرب الطريقة المتاحة تقريبًا أفضل لقيم 

بما تكون طرقًا مختلفة مالئمة ور. السوق
لظروف مختلفة، وال ُيقترح الترتيب المعياري 
للطرق البديلة، لتقييم األدوات عندما ال يتم بشكل 

ينبغي أن . مباشر ُمالحظة أسعار السوق الحالية
يكون الُمصنف ناقًال وأن يحدد بوضوح الطريقة 

وتتم مناقشة طرق تقييم . المستخدمة) الطرق(
األسهم العادية لالستثمار / صصأوضاع الح

) أو إي س يدي(المباشر، بشكل أآثر تفصيًال في 
الطبعة الرابعة من تعريف إرشادي لالستثمار 

منظمة التعاون والتنمية (األجنبي المباشر 
 .والتي ترجع إلى بي دي) 2008االقتصادية، 

األسهم العادية أخرى تغطي / الحصص 13-74
رآة أو شرآة األسهم العادية في أية ش/ الحصص

شبه مساهمة والتي ال ُتصدر أسهم أو أوراق 
ومثل هذه الشرآات، تشمل منشآت عامة . مالية

والبنك المرآزي وبعض الوحدات الحكومية 
الخاصة وشرآات ذات مسئوليات غير محدودة و 
شرآات شبه مساهمة آلما آانت وحدات مؤسسية 

األسهم / وينبغي تقييم الحصص. دون أسهم
ألخرى مساوية لقيمة أصول الوحدات العادية ا

 . منقوصًا منها قيمة التزاماتها

 أسهم أو وحدات صندوق االستثمار 
في ) أو األوراق المالية( ينبغي تقييم األسهم  13-75

صناديق السوق النقدي أو في صناديق استثمارية 
أخرى، بطريقة مشابهة للمقترحات بموجب 

األسهم آما ينبغي تقييم . األسهم العادية/ الحصص
وينبغي . المدرجة باستخدام السعر السوقي للسهم

تقييم األسهم غير المدرجة وفقًا لواحدة من 
األسهم العادية / الطرق المذآورة أنفًا للحصص

 . غير المدرجة

برامج االحتياطي الفنية التأمين والدفعات السنوية 
 والمعاش التقاعدي 

 ةاالحتياطيات التقنية للتأمين على غير الحيا
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ُيغطي مبلغ االحتياطيات التقنية للتأمين على غير  13-76
الحياة المسجل في الميزانية العمومية، األقساط 
المدفوعة ولكنها غير مكتسبة في تاريخ صياغة 
الميزانية العمومية، مضافًا له المبلغ الملغي 

وُيمثل هذا المبلغ . للوفاء بااللتزامات المعلقة
غ المتوقع استردادها الختامي، القيمة الحالية للمبال

أثناء التسوية االلتزامات، شامًال االلتزامات 
المتنازع عليها، باإلضافة إلى مخصصات تلك 
االلتزامات للحوادث التي حدثت والتي لم يتم 

 .اإلبالغ عنها حتى اآلن

 التأمين على الحياة واستحقاقات األقساط السنوية
ن المبلغ الُمسجل بموجب قيمة رأس المال لتأمي 13-77

على الحياة استحقاقات الدفعات السنوية، ُيماثل 
المبلغ الُمسجل لالحتياطيات التقنية لتأمين 
األضرار نظرًا ألنها تمثل احتياطيات  آافية 

ومع ذلك، . للوفاء بكافة االلتزامات المستقبلية
ففي حالة التأمين على الحياة فإن مستوى 
فة االحتياطيات آبير وُيمثل القيمة الحالية لكا

وفي الحسابات . االلتزامات الُمستقبلية الُمتوقعة
التجارية لشرآات التأمين، سوف يتم وصف 
. بعضًا منها آمخصصات للخصومات والعالوات

وذلك ناتج عن فوائد تسوية مزاولة صناعة 
التأمين طوال الوقت وإمكانية االحتفاظ ببعض 

 . المزايا حتى سريان وثيقة التأمين

  التقاعدياستحقاقات المعاش
االستحقاقات الواجبة بموجب نظام المعاش   13-78

يتضمن عنصرين؛ أولهما عندما تحدد الصيغة 
آما في نظام ( مبلغ المعاش المتفق عليه مقدمًا 

والعنصر اآلخر عندما ) اإلعانة المالية المحدد
يعتمد مبلغ المعاش على أداء األصول المالية 

قاعدين المكتسبة من المساهمات المستقبلية للمت
وللمذآور أوال، فإن ). نظام المساهمة المحدد(

التقديرات االآتوارية اللتزامات مقدمي المعاش، 
تستخدم للقيمة النهائية هي القيمة السوقية 
لألصول المالية المملوآة لصندوق المعاشات 

واألساس الذي يتم . نيابة عن المستفيدون مستقبًال
يلة لتمثيلها عليه حساب حق المعاش والوسائل البد

في حسابات نظام الحسابات القومية المذآورة 
 . تفصيًال في الفصل السابع عشر

التسديد المسبق بموجب احتياطيات تغطية المطالبات 
 القائمة

القيمة الُمدخلة في الميزانية العمومية للتسديد  13-79
المسبق بموجب احتياطيات تغطية المطالبات 

زامات بموجب القائمة في المستوى المتوقع لاللت
االحتياطيات الفنية الحالية منقوصًا منها أية 

وعلى وجه التدقيق، فإن . أموال متوقع استالمها
تلك المبالغ سوف ُتمثل درجة من الحساب 
الُمضاعف في أصول الوحدات المستفيدة من تلك 

وعلى سبيل المثال، إذا حققت . الضمانات
 قرض سعر القرض 1000مؤسسات مالية 

 والمغطى لالحتياطيات الفنية ، 20نها الواحد م

 منها، فإن قيمة القروض 10ومتوقع أن يتخلف 
، إضافة 20000المحققة تظل موضحة على أنها 
 أصل فيما 200إلى أن من يعطي القرض يمتلك 

يتعلق التسديد المسبق بموجب احتياطيات تغطية 
ومع ذلك، فإن الوحدة التي . المطالبات القائمة

 200لديها التزامات بحوالي تعرض الضمان 
دون أي أصل متجانس، ولذلك فإن القيمة 

 . الصافية لالقتصاد اإلجمالي ليست متضخمة

 االشتقاقات المالية
تمت مناقشة معالجة المشتقات في الفصل الحادي  13-80

وينبغي أن ُتضمن االشتقاقات المالية في . عشر
و يمكن . الميزانيات العمومية بأسعار السوق

طرق قيمة عادلة أخرى لتقييم استخدام 
االشتقاقات إذا لم تكن بيانات القيمة السوقية 
متاحة، وذلك مثل نموذج الخيارات أو القيم 

 . الحالية

 عقد الخيار
ينبغي تقييم عقد الخيار في الميزانيات العمومية  13-81

إما على أنه القيمة الحالية لعقد الخيار، لو آانت 
وينبغي . الدفعمتاحة، أو مبلغ األقساط مستحقة 

إدخال االلتزامات في قطاع محرر االختيار آي 
ُيمثل أي من التكلفة الحالية لشراء حق حامل 

وقد يكون من . الخيار أو تراآم ربح السهم
المالئم، معتمدًا على هامش تشغيل األنظمة، 
إدخال الصفر آقيمة لخيار، مثل أية أرباح 

 من يوميًا) دفعها(سوف يتم استالمها ) خسائر(
وينبغي إدخال الجانب المقابل لقيود . قبل المالك

 . تلك األصول على أنها التزامات

 عقد األجل
عندما . يتم تسجيل عقد األجل وفقًا للقيمة السوقية 13-82

يتم إنجاز المدفوعات، فإن قيمة األصل 
وااللتزامات المتعلقة ُتستهلك في الدين وبالتالي 

ي التاريخ تنعكس في قيمة الميزانية العمومية ف
ويمكن نقل القيمة السوقية . المحاسبي المناسب

التفاقية الدعم، بين وضع األصل ووضع 
االلتزامات، بين فترات محاسبية تعتمد على 

ويتم ). البنود األساسية(تحرآات السعر في البند 
معالجة آافة تغيرات السعر شامًال تلك الناتجة 

 . عن هذا النقل، على أنها إعادة تقييم

 قد خيار أسهم الموظفينع
ينبغي تقييم عقد خيار أسهم الموظفين بالرجوع  13-83

. إلى القيمة العادلة ألدوات الحقوق الموافق عليها
وينبغي قياس القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية 
في تاريخ عقد األجل ، مستخدمًا قيمة سوقية 

أو ) إن آان متاحًا(لخيارات متكافئة متبادلة 
ذو حدين أو (ج تسعير الخيار استخدام نموذ

بمخصصات مناسبة ) نموذج بالك سكول
وتعطي لجنة تفسيرات .لمقومات هامة للخيار

) أي ايه إس بي(المعايير الدولية للتقارير المالية 
توصيات مفصلة حول إمكانية تقييم عقد خيار 
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أسهم الموظفين ومن المرجح إتباع توصياتهم من 
أو على أنه شكل قبل الشرآات مستخدمة أي إس 
وتتبدل قيمة إي . من أشكال التعويض لموظفيهم

أيه إس بين تاريخ اإلعانة وتاريخ التفويض ومن 
ثم بين تاريخ التفويض وتاريخ الممارسة حيث 

ويغطي الجزء . ُتغطي قيمة األسهم التغيرات
السادس من الفصل السابع  عشر نظام إي إس أو 

 . بشكل أآثر تفصيًال

 الدفع /خرى برسم القبضالحسابات األ
ينبغي تقييم االئتمان التجاري والقروض وبنود  13-84

مثل الضرائب ( أخرى يستحق استالمها أو دفعها 
أو توزيعات األرباح وقيمة اإليجار واألجور 

لكل من ) والمرتبات والمساهمات االجتماعية
المدينون والدائنون بمبلغ رأس المال الملتزم به 

. ن عندما يتم تسديد الدينالمدين تعاقديًا للدائ
وربما يتم تضمين الفوائد المستحقة على 

الدفع هنا، ولكن /الحسابات األخرى برسم القبض
عامًة يتم تسجيل الفوائد المستحقة على مديونية 
األوراق المالية، على أنها ُتزيد من قيمة األصل 

ويجب أن تتبع الفوائد المتراآمة على . المتعلق
 ممارسات قومية ويتم الودائع والقروض،

تصنيفها هنا إذا لم تندمج برأس مال الوديعة أو 
 . القرض وثيق الصلة

 صافي القيمة المالية. 4
وتعد صافي القيمة المالية هي الفرق بين قيمة  13-85

آافة األصول المالية وغير المالية وآافة 
وآي يتم . االلتزامات في نقطة معينة من الزمن

 آل أصل أو دين بشكل حسابها، يتم تحديد وتقييم
وآما في بند التسوية، يتم حساب صافي . منفصل

القيمة المالية للقطاعات والحدات المؤسسية 
 .ولالقتصاد الكلي 

إن صافي القيمة المالية هي بوضوح قيمة الوحدة  13-86
 األسر المعيشيةلمالكها، وذلك للحكومة و

والمؤسسات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم 
وفي حالة الشرآات شبه . األسر المعيشية

المساهمة، فإن صافي القيمة المالية صفر، وذلك 
بسبب أن قيمة حقوق المالك ُيفترض أن تكون 

ويقل . مساوية ألصولها منقوصًا منها االلتزامات
 . وضوح الموقف بالنسبة لشرآات أخرى

سوف يتم حساب صافي القيمة المالية للشرآات،  13-87
امًا بنفس الطريقة في نظام الحسابات القومية، تم

آما في القطاعات األخرى، آإجمالي آافة 
وبهذا . األصول منقوصًا منها آافة االلتزامات

العمل، فإن قيمة األسهم و صافي القيمة المالية 
األخرى هي التزامات للشرآات، متضمنة في قيم 

ويتم تضمين األسهم وفقًا لسعرهم . االلتزامات
وهكذا، . عموميةالسوقي في تاريخ الميزانية ال

على الرغم من أن الشرآة مملوآة بالكامل من 
قبل المساهمين إجماًال، فُيرى الحصول على 

والذي ربما يكون إيجابيًا ( صافي القيمة المالية 

باإلضافة غلى صافي حقوق ملكية ) أو سلبيًا
 . المساهمين

يحسب تقييم بديل مشابه لمعالجة الشرآات شبه  13-88
مة المالية المساهمين المساهمة، صافي القي

بطريقة تكون فيها صافي القيمة المالية 
ويسمى تقييم حقوق ملكية المساهمين هذا، .صفر

بودائع مصرفية خاصة ويتم حسابه آإجمالي 
أصولها منقوصًا منها إجمالي الخصوم فيما عدا 

 . األسهم

وتحدث قيمة غير صفرية للودائع المصرفية  13-89
إحدى . لالخاصة من خالل عدد من العوام

التي لم يتم " األصول"األسباب هو وجود 
اعتمادها آما في نظام الحسابات القومية مثل 

وسبب آخر هو . أصول التسويق واالسم التجاري
أن الفكرة الموجودة في نظام الحسابات القومية 
وهي قيمة بعض األصول المالية، مثل السندات 
طويلة األجل والديون المتعسرة، ربما ال 

ف في تاريخ معين مع نظرية القيمة تتصاد
وربما ُيتاح جزء أو تلك البنود أو جميعها . العادلة

من الميزانية العمومية للشرآة وربما تكون مفيدة 
لمقارنة مجموعها مع المبلغ الُمشتق مثل الفرق 

. ( بين صافي القيمة المالية وقيمة حقوق المالك
وبالفعل، فربما تكون تلك الطريقة هي إحدى 
طرق تقييم األسهم بالنسبة لألسهم غير المدرجة 

وعالوًة على ذلك، فإن القيمة السوقية لألسهم ). 
تعكس رأي السوق حول تدفقات الدخل والتي قد 
تتذبذب بحساسية أآثر من القيمة األساسية 

 .  للشرآة

تشمل الودائع المصرفية الخاصة، التراآم عبر  13-90
ور إضافة وف. الزمن ألرباح واستثمارات ُمرحلة

التحويالت الجارية المرتقب قبضها والمضافة 
لدخل المتعهد والتحويالت الجارية مستحقة الدفع 

يتم خصمها، وما ) وتسوية استحقاقات المعاش( 
أما . تبقى يكون متاحًا للتوزيع في شكل أرباح

األرباح الُمرحلة هي مبلغ دخل الشرآة المتاح 
د يكون هذا وق. للتوزيع آأرباح لم يتم توزيعها

المبلغ سلبيًا أحيانًا، ُممثًال سحب من الودائع 
وُتعالج نسبة األرباح الُمرحلة في حالة . الخاصة

المشاريع االستثمارية المباشرة على أنها أرباح 
ُيعاد استثمارها، وتعتمد النسبة على حجم 

ويتم تسجيل . االستثمار المباشر لمالك الشرآة
لي آما يتم إعادة تلك األرباح في الحساب الما

استثمارها في الشرآة وفي صورة جزء من 
 .   الودائع المالية الخاصة في تلك المرحلة

قد يتم من وقت آلخر تخصيص بعض الودائع  13-91
إما االحتياطيات ) للسحب من(المالية الخاصة 

وربما تزداد بتلقيح رأس . العامة أو الخاصة
نح المال من قبل المالك أو من خالل استالم الم

 . االستثمارية
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 البنود التذآيرية. 5
إضافًة إلى البنود التذآيرية فيما يتعلق بالقروض  13-92

المتعسرة، فإن نظام الحسابات القومية يخصص 
اثنين من البنود التذآيرية للميزانيات العمومية 
آي ال تعرض البنود منفصلة آما في األصول في 
الهيكل المرآزي، والتي تكون فائدة تحليلية 

وهاتين . صصة لقطاعات مؤسسية هامةمخ
االثنتين هما سلع استهالآية معمرة، وآذلك 

 . استثمار أجنبي مباشر

 السلع االستهالآية المعمرة
 سلعًا ُمعمرة مثل السيارات األسر المعيشيةتقتني  13-93

ومع ذلك، ال يتم معالجتها آي . والسلع الكهربائية
يتم استخدامها في عملية اإلنتاج بسبب خدمات 

وبناء عليه، فهم ال يشكلون . األسر المعيشية
أصوًال ثابتة وال يتم عرضها آما في الميزانية 

ومع ذلك، فمن المفيد الحصول على . العمومية
بيانات حول تلك السلع وآذلك فإن السلع المعمرة 
يتم تضمينها في الميزانيات العمومية على أنها 

لمعمرة وال يتم تقييم أسهم السلع ا. بنود تذآيرية
، وفقًا ألسعار األسر المعيشيةالمملوآة من قبل 

الحالية، ويكون آال من إجمالي وصافي اإلهالك 
. المتراآم مكافئًا الستهالك رأس المال الثابت

ينبغي أن تكون القيم الموضحة على أنها بنود 
تذآيرية في الميزانية العمومية، خالصة من تلك 

 . المصاريف المتراآمة

ام السلع المعمرة المملوآة ألصحاب يمكن استخد 13-94
المنشآت الفردية لإلنتاج، جزئيًا من قبل المنشاة، 
مما يمكن استخدامها جزئيًا آذلك من قبل أعضاء 

وينبغي أن .  لالستهالك الختامياألسر المعيشية
تعكس القيم الموضحة في الميزانية العمومية 
للمنشأة، نسبة االستخدام المنسوبة إلى المنشأة 

ربما ال يكون ذلك معروفًا بشكل دائم في و
 .الممارسة

 االستثمارات األجنبية المباشرة 
توضح االستثمارات األجنبية المباشرة فقط آما  13-95

ُتوضح تدفقاتها في الحساب المالي لذلك فمن 
الممتع أن تملك بنودًا مشابهة في الميزانية 
العمومية، توضح األوراق المالية لألصول 

ثمرة في الدولة من قبل غير والخصوم المست
المقيمين والمستثمرة خارج البالد من قبل 

وربما تمتلك معظم القطاعات . المقيمين
استثمارات خارجية؛ ويجوز فقط الشرآات 

باستثناء المؤسسات داخلها (المالية وغير المالية 
أن تستقبل استثمارات من ) التي ال تهدف للربح

 .       خارج البالد 
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جداول العرض واالستخدام و : فصل الرابع عشرال
 سلع و الخدماتالخارجي للحساب ال

 أ مقدمة 
م          ُأ 14-1 ا ت عيد تصنيف واستخدام تسلسل الحسابات آم

ى الثالث عشر           وصفه في الفصول من السادس إل
ي    صرف ف د الت ازة األصول عن تخدام أو حي الس
األصول، أو عند تحمل المسئولية، لحيازة أصول       

ه         أخرى، أو ا   سمح ب ا ي ر مم لبدء في استهالك أآب
ل        .   الدخل الحالي  شكل أق هناك رأي آخر ُيرآز ب

اج     ات اإلنت ى عملي ر عل شكل أآب دخل وب ى ال عل
تهالك ف     . واالس ات وآي أتي المنتج ن ت ن أي م

 ُتستخدم؟
 

ه    . يرآز الفصل الحالي على مجال المحاسبة       حيث أن
ى           ا عل يحتوي على وصف لميزانية اإلنتاج و تعميمه

د ح ذلك الفوائ دمات، وآ ضائع و الخ ة الب ساب آاف
 .النظرية والعملية لهذه المحاسبات

 
آما يظهر آيف أن جداول العرض واالستخدام يمكن      
دخالت     داول الم ًا لج وفر رابط ا ت ا أنه ا  آم تجميعه
ا بالتفصيل في الفصل              ي أشير إليه والمخرجات، الت

 .    الثامن والعشرين
 

ره  14-2 صل، وغي ذا الف ي ه د ف رق تج ة " ُط ميزاني
دًال من     " اإلنتاج المتدفق "و  " اإلنتاج ة  "ب الميزاني
سلعية سلعي  " ال دفق ال ة الت س  " و طريق ا يعك مم

بدًال من آلمة   " منتج"استخدامًا أآثر تطورًا لكلمة     
سلع" صطلحات ال    ".  ال ي الم ر ف ر أن التغيي غي

 .  يشير إلى تغيير في المنهج
 

ة والتي     ُتعد جداول العرض واالستخدام أداة       14-3  فّعال
تم  ي ي ات الت ضاح البيان ًة و إي ي  مقارن ستخدم ف ت
ا   ا أنه ة آم ن المصادر المختلف ا م الحصول عليه

صادية  ات االقت ام المعلوم رابط نظ زز ت يح . تع تت
صناعات     واق و ال يًال لألس داول تحل ك الج تل

في  " اإلنتاجية"المختلفة ، آما أنها تسمح بدراسة       
 .هذا المستوى من التفكك

 
  ميزانيات اإلنتاج– 1

اح      14-4 تج مت ن من ة م ضًا آمي وفر أي د و أن ٌتت الُب
اج      ق اإلنت ن طري صاد ع ل االقت تخدام داخ لالس

تيراد   ق االس ن طري ومي أو ع تم  . الق ي أن ي ينبغ
دخل     ذي ي تج ال ن المن ة م س الكمي تخدام نف اس
بية االستهالك الوسيط ،           االقتصاد في فترة محاس

وين رأس ا ائي، تك تهالك النه ال االس ي (لم ا ف بم
م  ي حج رات ف ك التغي اتذل أو ) المخزون

 .الصادرات
 

 : يمكن جمع هذين البيانات ليشكال بيان ميزانية اإلنتاج
اج  واردات + اإلنت يط = ال تهالك الوس تهالك + االس االس
 .الصادرات+ تكوين رأس المال + النهائي 

ا في              14-5 ُتطبق القوانين الواردة في الفصل الثالث بم
وانين    ك ق وانين   ذل بي وق سجيل المحاس ت الت وق

ة   ى آاف ره عل سادس وغي صل ال ن الف يم م التقي
 . اإلدخاالت في هذه المطابقة

نظرًا ألنه يتم تقييم المنتجات غالبًا على أساس أسعار         
ن     ية، م عار األساس اج باألس تثناء اإلنت ائعين، باس الب
ل، و    ارة و النق وامش التج افة ه ضروري إض ال

 األقل  دعمًا على المنتجات     الضرائب على المنتجات  
سر أو   رف األي ى الط رض ( إل ب الع ن ) جان م

ي   ا ف رًا عنهم ان معب صبح الطرف ي ي ة، آ المطابق
 .أسعار البائعين

 
تج             اج ألي من ة اإلنت ر لميزاني رابط األآث  لذا ُيعتبر الت
ى      افة إل ية باإلض عار األساس اتج باألس ة الن و جمل ه

ارة و    ل والتج وامش النق واردات و ه ضرائب ال ال
المفروضة على المنتجات األقل دعمًا على المنتجات       
يط ،   تهالك الوس الي االس ساوي إلجم ذي ي وال
ر  م التعبي ال، ت وين رأس الم ائي ، تك تهالك النه االس
 .عن الكل بأسعار البائعين باإلضافة إلى الصادرات

م     دًا وت رًا معق ضرائب أم وامش وال ة اله د معامل وتع
 .زء بشرحها بالتفصيل في الج

صادرات          واردات وال ى ال ق عل يم الُمطب   يتطلب التقي
عنايًة خاصة وقد تم وصفه في األجزاء ب و جـ فيما           

 .يلي
 

تم            14-6 دما ي إن ميزانية اإلنتاج أداة قوية للمصرف عن
و تحديدًا فإن إنتاج منتجات التبغ      . التوضيح بمثال 

د   شكل جي اس ب ى، مق ة األول سجائر بالدرج ، ال
السجائر، و ذلك إلحجام من      على عكس استهالك    

تم      ا ي تم سؤاله عن الكشف عم ا من  إنفاق ي ه عليه
 . الميزانية العائلية عند إجراء المسح

م     صادرات ت واردات وال اج وال رض أن اإلنت نفت
تخدام       ك اس د ذل ن بع م أمك ي ث ا ينبغ سابها آم ح
ذي         المطابقة الستنتاج بيانات من آمية االستهالك وال

ة     يكون ثابتًا مع العناص    يمكن  . ر األخرى في المطابق
صرَّف  ات (للم ع البيان امج تجمي ك أن  )   برن د ذل بع

ق ضبط             ة عن طري يتخذ قرارًا ليتوصل إلى الميزاني
 .العناصر آما يلزم

 
صر       14-7 و العن ائي ه تهالك النه ون االس ا ال يك دائم

ة  عف للمطابق ن   . األض االت ، يمك ض الح ي بع ف
ن    ر م تهالك أآث ات االس ى بيان اد عل ات االعتم  بيان

يارة           . اإلنتاج ة خدمات س على سبيل المثال ، في حال
ود               ى الوق ا ال يحصل عل ر منه األجرة حيث أن الكثي
شوائية ،   ة ع تظم أو بطريق شكل من سيرها ب الزم ل ال
يارات       تخدام س ى اس ر عل ه األس ا تنفق دير م إن تق ف
ود               اج الوق ديرات إنت د في تحسين تق األجرة ربما يفي

 .اد الغير ُمراَقبلتشمل مجاالت  االقتص
 

رًا               14-8 شاط  أم د الن ي ال ُيع حتى بالنسبة للعناصر الت
اج ذات  ة اإلنت صبح ميزاني ا، يمكن أن ت ًا فيه هام

 . فائدة فيها
ًا             ي تتطلب وقت ات الت ُيعد تصنيع الطائرات من العملي

ذا العمل               . طويًال ل ه دم في مث در التق يمكن حساب ق
ام    إما عن طريق المبلغ التي يطالب بها ال        صّنع إلتم ُم

شتري       يدفعها الم ي س الغ الت صنيع أو المب ة الت عملي
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دفعات        ائل ال ق وس ن طري شراء ع د ال ل عن المحتم
ات        . المرحلية يلزم أن تتم إعادة توافق مصدري البيان

ة       بات المالي ي المحاس ودة ف ديالت الموج ع التع م
 .للمدينين أو الدائنين آلما اقتضت الضرورة ذلك

  والخدمات  للسلعالخارجيحساب ال – 2
سلع    14-9 ة ال اج لكاف ة اإلنت ز ميزاني ة تجهي ي حال ف

صاد  ي االقت دمات ف ردي أو (والخ شكل ف واء ب س
ات ن المنتج ات م ي مجموع ك، ) ف ع ذل م تجمي وت

واردات             اج ، ال الي اإلنت إن إجم وتم تجميع ذلك، ف
ال     وين رأس الم يط، تك تهالك الوس ، االس

ساويًا للعنا ون م ي أن يك صادرات ينبغ ر وال ص
م         المقابلة الموضحة في تسلسل المحاسبات الذي ت

 . شرحه بالتفصيل في الفصول السابقة
تمثل خدمات النقل والتجارة المدمجة ضمن هوامش          
تخدامها   د اس ا عن ن رؤيته ي يمك ات الت ربح المنتج ال
وين      في االستهالك الوسيط و االستهالك النهائي و تك

ال ة  . رأس الم ة القائل ضمين الحقيق ن ت ة يمك  بقيم
 . الهوامش مع السلع التي ال تتناقض مع المطابقة

 
ة               ر آاف اج عب و من ثّم فإنه عند تجميع ميزانيات اإلنت
ذه          ربح ه السلع والخدمات ، ينبغي تضمين هوامش ال

 .وليس هناك ما يقتضي توضيحها منفردة
 

يط      14-10 تهالك الوس اج واالس كال اإلنت ث أن أش حي
الك الوسيط   تتناسب مع مدخالت اإلنتاج واالسته     

سابية       ة الح إن المطابق اج ، ف ساب اإلنت ي ح ف
ادة      ن إع اج يمك ات اإلنت ة ميزاني الي آاف إلجم

 : صياغته ليصبح الشكل آالتالي
 : حساب السلع والخدمات التي تقرأ

ضرائب المفروضة    +  االستهالك الوسيط    –الناتج   ال
االستهالك =  الدعم على المنتجات     –على المنتجات   

ائي  ال تك+ النه صادرات + وين رأس الم  –ال
 . الواردات

سادس،      صل ال ي الف صيل ف رحه بالتف م ش ا ت وآم
سر من   ة أن الجانب األي سر من المعادل الطرف األي

ي     الي المحل اتج اإلجم ساوي الن ة ي  GDPالمطابق
ومن ثم فإن الطرف األيمن سيصبح       . بأسعار السوق 

ًا          ب مساويًا للناتج اإلجمالي المحلي ويسمى ذلك غالب
ة اإل" اقطريق ف " . نف سمى التعري ل ، ُي ي المقاب ف

ة ب       سر للمطابق رف األي ن الط ضح م ذي يت " ال
 .للناتج اإلجمالي المحلي" طريقة اإلنتاج

  
م     14-11 ن أه دًا م دمات واح سلع والخ بة ال ر محاس تعتب

ام الحسابات    ي نظ ا ف م يكن أهمه ات إن ل المطابق
اتج من           . SNAالقومية   رة أن الن فهي تجسد الفك

واردات      د ى ال افة إل اج ، باإلض دود اإلنت ل ح اخ
ين من                سبة لواحد من اثن البد وأن يتم حسابه بالن
سلع            ة، استهالك ال نشاطّي نظام الحسابات القومي

ا  دمات اجتماعهم سلع   . والخ ساب ال دون ح ب
ن    تخدام ل دول العرض واالس إن ج دمات، ف والخ
ة          يكون مفهومًا و سيستهلك آافة المنتجات الممكن

 . قتصادفي اال

يمكن النظر لتتابع الحسابات آأنه مبنى حول حساب           
ق            امالت تتعل ق إضافة مع السلع والخدمات عن طري

 . بتكوين ، توزيع ، إعادة توزيع الدخل واالدخار
ة القطاعات            عند تجميع آل هذه المعامالت خالل آاف
الي المصادر               الم، سنجد أن إجم اء الع اقي أنح وفي ب

ا خارج       . خداممساويًا إلجمالي االست   ة دمجهم في حال
سلع و   سابات ال رك ح ن ت سابات ، يمك سل الح تسل

 .   الخدمات
 

ارة            14-12 آل صف من جداول العرض واالستخدام عب
 .عن تذآير بالمطابقة األساسية للسلع والخدمات

3. 
  جداول العرض واالستخدام

ود     14-13 د وج ات عن داول الميزاني ل ج ن عم يمك
اج     توجد جداول    و. مجموعة آاملة ميزانيات اإلنت

ام و      يم ع ي أزواج بتقي تخدام ف رض واالس الع
ات     سب المنتج ى ح صيل عل ن التف شيء م ب

حة رض     . الموض داول الع ن ج شائع م شكل ال ال
رض    داول الع كال ج ر أش د أآث تخدام ُيع واالس
عار  ك الموضوعة بأس يوعًا هي تل تخدام ش واالس

 . المشترين
ى    شترين عل عار الم تخدام بأس دول االس وي ج يحت

ة مجمو ي آاف ي تغط اج الت ات اإلنت ن ميزاني ة م ع
ى         المنتجات المحتمل تواجدها في االقتصاد مرتبة عل
م       ي ت ات الت ع المنتج ستطيلة م صفوفة م كل م ش
تسعيرها على حسب أسعار المشترين التي تظهر في        
ات     ة المنتج حة طبيع دة موض صفوف واألعم ال

ة من االستخدامات        وي   . بالنسبة لألشكال المختلف يحت
دو صفوفة  ج ى م شترين عل عار الم رض بأس ل الع

اج           مستطيلة مع الصفوف الموازية للعرض من اإلنت
ية إضافًة  عار األساس سعيره باألس م ت ذي ت ي ال المحل
ى           ديالت عل واردات والتع إلى األعمدة التي توضح ال
ي لكل             ى العرض الكل األسعار الالزمة للحصول عل

تج   ) مجموعة من ( سع       / المن م ت ي ت يرها المنتجات الت
 .بأسعار الشراء

 
رض    14-14 داول الع ـ ج زءان ب ، ج رح الج د ش وق

 .واالستخدام على التوالي
 

سية        14-15 تعد جداول العرض واالستخدام الخطوة الرئي
األولى في تجهيز جداول اإلدخاالت والمخرجات       

صل   ي الف رحه ف م ش ا ت ا 28آم ا له د أنه  ، بي
ا أو      استخدامات هامة بمفردها، سواء عند تحليلهم

د اس  ودة  عن ة الج أدوات لمراقب د . تخدامهما آ عن
دو            بداية تجهيز جداول العرض واالستخدام ال يب
عليها التوازن، إلى أن يتم وضعهما في الموازنة،      
سابه    م ح ذي ت الي ال ي اإلجم اتج المحل إن الن ف
بطريقة حساب اإلنتاج سيختلف عن طريقة قياس        

اقاإل الي   نف ي اإلجم اتج المحل ى الن وفر .  عل ت
داول ال ق    ج ار دقي دها إط تخدام وح رض واالس ع

ي        سلع والخدمات الت دفق ال يزيل التناقضات في ت
تم حسابها من خالل االقتصاد للتأآد من القياسات        
البديلة للناتج المحلي اإلجمالي والتي ُتعطي نفس         

 .القيمة
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صائية   14-16 ة اإلح دول ذات األنظم ض ال ت بع مازل

رح   تنباط ش ي اس عوبًة ف د ص ورًا تج ل تط األق
اق صل لحجم إل   مف ي من      نف  في االستهالك المنزل

تظم         ى أساس من سية عل أي شرح  . المصادر الرئي
أو تفسير سيكون حتمًا من داخل مجموعة جداول      

تخدام  رض واالس ك أال    . الع ن ذل دة م اك فائ وهن
ى مجموعات  ات عل ع المناسب للنفق وهي التوزي
ا مع األوزان           اإلنتاج المختلفة التي يمكن مقارنته

ستخد ستهلك   الم عار الم ر أس ي مؤش  CPIمة ف
ستهلك           ًال من أوزان أسعار الم آوسائل لفحص آ
حتها  ضمان ص تخدام ل رض واالس داول الع وج

 .وثباتها
 
  حجم الصناعة– 4

داول        14-17 ن ج ة م ع مجموع ًا جم ن نظري ن الممك م
يط   تهالك الوس ع االس تخدام م رض واالس الع
ط، مع استخدام جدول            ومعاملتها في اإلجمالي فق

تج ولكن دون إضافة            ُيظهر   مدى استخدام آل من
واء . تفاصيل ة صغيرة س أي عرض قيم د ب يوج

داد   ن اإلع ن م ل، ولك ع أو تحي ت أداة تجمي آان
داول    تخدام وج رض واالس داول الع سابق لج ال
ديم           تم تق ك ، ي د ذل ا بع اإلدخاالت والمخرجات وم
مزيد من التفصيل لربط المنتجات المستخدمة في        

دات   صاد بالوح ا االقت ة له سط  . المنتج رض أب تف
ب      ي الكت ًا ف رحها غالب تم ش ي ي االت والت الح
د   ة واح وين عالق ن تك ن الممك ه م ية أن الدراس

د  ة (لواح ة فردي دات   ) عالق ات ووح ين المنتج ب
اج سمية  . اإلنت ع لت و  داف ذا ه ى أن ه افًة إل إض

ات  ن المنتج د م وع واح تج ن دة تن . التأسيس آوح
بب منطق  اك س د هن ه ال يوج ر أن ون غي ي ألن تك

ستخدم              دول ت د من ال ة و العدي العالقة عالقة فردي
د        ز العدي م تميي د ت ه ق المصفوفات اآلن في حين أن
ة   دات المنتج ز الوح ن تميي ر م ات أآث ن المنتج م

وأهم األسباب التي تسببت في حدوث ذلك أن        . لها
ن      عة م شكيلة واس تج ت اج تن دات اإلنت م وح معظ

نعي لباس القدم   المنتجات، على سبيل المثال، مص    
ية،     ة الرياض صنادل، األحذي صنعون ال ا ي ربم
أحذية موحدة، أو أحذية على الموضة، ولن يكون        
ن      وع م ل ن ار لك شاء إط ام إن ن أو اله ن الممك م

 .أنواع لباس القدم
 

د   14-18 اج ، تمت دات اإلنت ن وح ة م د مجموع د تحدي عن
ن  ة أي المنتجات م ر بدق مصفوفة العرض لتظه

د       المجموعات المنتجة ت     ا تمت زات، آم وفر التجهي
ى   ب عل ر متوسط الطل تخدام لتظه صفوفة االس م

اج       إضافًة  . آل من هذه المجموعات لوحدات اإلنت
ق بوحدات           ي تتعل إلى أن المعلومات اإلضافية الت
ي    يط آ تهالك الوس فل االس ضافة أس اج م اإلنت
وي    اج تحت دات اإلنت ة لوح دة موافق صبح األعم ت

ي    على عناصر القيمة المضافة آ       اج الكل . ذلك للنت
ة  ر، المطابق ى آخ يط " بمعن تهالك الوس + االس

واضحة لكل مجموعة      " الناتج= القيمة المضافة   
اج    دات اإلنت ن وح صناعة(م ى أن  ) ال افة إل إض

ا  . اإلجمالي القائم على اإلنتاج سيكون متساوياً      آم
ك   ات آتل ن المعلوم د م ضًا إضافة المزي ن أي يمك

ال وين رأس الم ة بتك د المتعلق املين وق دد الع  وع
 .نوقشت تلك اإلضافات في الجزء د

 
 
 

 عددي النموذج ال 5
رض     14-19 داول الع ة لج داول المبين يح الج م توض ت

ص  ا ن ضاف إليه ـ م زء ه ي الج تخدام ف واالس
شرحها ة     . ي ى آاف داول عل ك الج وي تل تحت

ذا الفصل ولكن                م شرحها في ه ي ت المميزات الت
ا ألهداف    حيث أنه   التوحيدعند مستوى متقدم من     

إضافًة إلى أن بعض االستنتاجات     . توضيحية فقط 
يح       نص لتوض من ال د ض داول توج ذه الج ن ه م

 .المميزات التي تم شرحها
 

 جدول العرض . ب
و        14-20 اج ه صفوفة اإلنت ن م سي م زء الرئي د الج يع

ات   صفوفة المنتج سلع (م صفوفة ال ق ) أو م وف
" تصنع"إنتاجها والتي تظهر أية صناعة توفر أو        

تج ًا ب   .  المن سميتها أحيان اعت ت د ش ذلك فق ول
 ".مصفوفة الصنع"

 
 المنتجةوحدات  ال المنتجات و– 1

رض       14-21 دول الع صنيف ج ن ت ن الممك ه م ث أن حي
 آجر األساس، من      المنتجة باستخدام المؤسسات    

ع      ل م ضل العم ن المف يوعًا وم ر ش األآث
ة            . المؤسسات ه في المقدم ارة إلي ا تمت اإلش وآم

ي المقد رنا ف ا أش سة وآم رة المؤس إن فك ة، ف م
ن         د م وع واح اج  ن تم إنت ا ي اج حينم دة إنت آوح
المنتجات قد اسُتنبطت من فكرة جدول اإلدخاالت       
د     ة واح اك عالق ون هن ا يك ات حينم والمخرج
ات و      ة للمنتج ات المختلف ين المجموع د ب لواح

اج    ة لإلنت دات المختلف ات والوح ت . مجموع ُطبق
حة    ات الموض ة االتفاقي ًا آاف صل  تقريب ي الف ف

ى سياق               ا ، عل د مؤسسة بعينه د تحدي الخامس عن
ى           استخدام البيانات لمصفوفة العرض؛ إضافًة إل
ى    ات عل تخدام البيان ن اس ن يمك الرغم م ه ب أن
صاد،           مستوى المؤسسة في سياق مؤشرات االقت
ط في         ة فق فإنها تستخدم في نظام الحسابات القومي

 .سياق جداول العرض واالستخدام
 

صّنف ال 14-22 ل ُت ى حسب دلي ي األساس عل منتجات ف
سمى    ا ت ًا م ات وغالب زي للمنتج صنيف المرآ الت

سلع "المجموعات الناتجة ب     سمية     " ال رغم أن الت
ي    ا ه ة له ات " الحديث ون   ". المنتج ا يك ًا م غالب

األساس في تصنيف الوحدات المنتجة هو حسب          
صناعية     شطة ال دولي لألن صنيف ال  ISICالت

 ".   الصناعات" ب وتسمى المجموعات الناتجة
 

ات        14-23 ن مجموع دد م س الع ود نف ة وج ي حال ف
اك  يكون هن ات، س ة والمنتج دات المنتج الوح
ل       إدخال آبير في خلية واحدة من العمود الذي يمث
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ي  دة المنتجة، الت سي لمجموعة الوح تج الرئي المن
ة المضافة              در من القيم ر ق تج أآب .  يحقق فيها المن

دات المنت ة الوح وت مجموع ى إذا احت ة عل ج
ة إدخاالت في               اك أي ن يكون هن مؤسسات فقط، ل
انوي          اج ث اك إنت العمود، ولكن غالبًا ما سيكون هن
يظهر آإدخاالت أصغر في خاليا أخرى من نفس      

 .العمود
 

ة   14-24 دات المنتج دد للوح اك نفس الع ون هن دما يك عن
ومجموعات المنتجات، ُترّتب الصفوف واألعمدة     

ات ا   ي المنتج االت ف ع اإلدخ ي تق ي آ ية ف ألساس
 .   منتصف المصفوفة الناتجة

 
شكل             14-25 ة، شاع وجود المنتجات ب من الناحية العملي

ة     دات المنتج واع الوح ن أن ر م بيل  . أآب ى س عل
المثال فإن تحديد األنواع المختلفة من المحاصيل         
اطق زراعة أي             ين من ز ب الزراعية أهم من التميي

صول      ن المح ا م ل وجوده واع المحتم ن األن . م
ذلك،  رض   ول دول الع صبح ج ن أن ي ه يمك فإن

متعامدًا مع الصفوف أآثر من      ) مصفوفة الصنع (
ات       صفوف للمنتج ع ال ؤدي تجمي ي ي دة آ األعم

 . المشابهة إلى تكوين مصفوفة مربعة
 

اك        14-26 ت هن ا آان تج آلم ن من صيل ع ا زاد التف آلم
ات      االت المنتج ول إدخ شرة ح االت منت إدخ

تج مزرعة  الرئيسية، على سبيل المثال ، عندما تن      
أآثر من محصول واحد أو ينتج مصنع الماآينات        

ات   ن الماآين ة م ًا مختلف ن  . أنواع ستوى م د م عن
ل     تج الزراعي   "التفصيل مث ات "و  " المن " الماآين

صر     ي عن ة ف ر قطري ذه العناصر الغي ُتدمج ه س
 .قطري واحد

 
د                 14-27 دم العدي شابهة ، تق ا في المنتجات الم بيد أنه آم

ة ،   من المؤسسات خدمات البي    ة وبالجمل ع بالتجزئ
سير ، والهدف         و بعض خدمات النقل وبعض التف
وين     صي آتك تخدام الشخ ا لالس ر منه ن  األخي م

 .رأس المال
 

 قوانين المحاسبة . 2
سجيل ،            14-28 ق بوقت الت ُطبقت آافة القوانين التي تتعل

رحت           ي ُش امالت الت ة المع وإعادة التوجيه وتجزئ

ي   االت ف ى اإلدخ ث عل صل الثال ي  الف داول ف  ج
 .العرض واالستخدام

 
على الرغم من أن جداول العرض واالستخدام ال          14-29

ات،  ن الممتلك دفق م دخل المت سجل ال  إال أنُت
د     دفع الفوائ ة ب ة المرتبط دمات المالي الخ

ازة ات  /وحي ول وااللتزام ن األص تخلص م ال
سابع عشر        . المالية، مسجلة فيها   شرح الفصل ال ي

ة  دمات المالي واع الخ صيل أن ة بالتف  المتدفق
ة و  ول المالي ي األص امالت ف ة بالمع المرتبط

 .الدخل المتدفق من الممتلكات
 

وامش        14-30 تم شرح ُأعيد توجيه التدفقات  المرتبطة به
 .الربح بأقل مما ينبغي

 
 اإلنتاج  . 3

رض        14-31 داول الع ي ج اتج ف سجيل الن ادئ ت د مب تع
سجيل في حساب            ادئ الت واالستخدام هي نفس مب

ينبغي  . حه في الفصل السادس   اإلنتاج، آما تم شر   
واردة        ات ال اهيم والتعريف التأآيد على أن آافة المف
لنظام الحسابات القومية التي ُشرحت في الفصول       
ق  سابات تطب سل الح صف تسل ي ت سابقة والت ال
بالتساوي وبدقة على جداول العرض واالستخدام       

ات االت والمخرج داول اإلدخ ن . وج يكم
ة         د في طريق عرض الحسابات،    االختالف الوحي

ة لنظام الحسابات          وليس في األساسيات الجوهري
 . القومية

 
 

آما الحظت في الجزء التمهيدي من هذا الفصل،          14-32
داول  ي ج وعة ف ة الموض دات المنتج أن الوح
صناعي          النظر للتصنيف ال العرض واالستخدام ب

صناعية    شطة ال دولي لألن صنيف ال  . ISICآالت
د ع            ا يكون من المفي ه ربم ز أي من       بيد أن د تميي ن

سويقي       يمكن  . الوحدات المنتجة تسويقي أو غير ت
ي              ى المجموعات الت ام أو عل تطبيق ذلك بوجه ع
ن       ل م ى آ ر عل شكل آبي اج ب ود اإلنت ب وج يغل
صحة      دمات ال ال خ بيل المث ى س ين ، عل األساس

ة          . والتعليم ى النفق اج عل ل اإلنت وبالمثل، ربما يحت
 عن طريق   الشخصية أهميًة خاصة ويمكن تمييزه    
  .  ISICآالتصنيف الدولي لألنشطة الصناعية 
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  نموذج مختصر من جزء اإلنتاج لجدول العرض1 – 14الجدول 
 

                                
ي       14-33 ح ف ه الموض اة التوجي د مراع ام، عن ه ع بوج

ة،          شاطات التابع الفصلْين الرابع والخامس عن الن
ات     بب للمنتج ا س ى أنه ا عل ل معه تم التعام ن ي ل

ستثنى من    . التي تم تسجيلها آناتج في الحسابات      ي
ستخدام ذلك عندما تستخدم بعض المنتجات في اال      

 .الشخصي المكمل و عند إلحاقها بوحدة أخرى
 

 
 هناك استثناء آخر هو عندما يكون من المناسب            14-34

ة  ات المكمل تج المنتج ي تن دة الت ة الوح معامل
ار  ال باعتب بيل المث ى س صلة، عل سة منف آمؤس
ا مصدرًا           دما يمكن اعتباره موقعها الجغرافي عن

 .من مصادر العمل الهام

ول   14-35 ذي دار ح اش ال ار النق ي االعتب ع الوضع ف م
ن     اج م زء اإلنت ون ج ة ، يك دات اإلنتاجي الوح

 مصفوفة العرض هو مصفوفة صفوفها 
ة ع مجموعات الوحدات المنتج ة م ر . متوافق تظه

وع             اتج آل ن ة ن اإلدخاالت في هذه المصفوفة قيم
ل مجموع    طة آ تج بواس واع المن ن أن ن م ة م

إن الهدف من إنشاء  . مجموعة من الوحدة المنتجة   
ة    سات اإلنتاجي سيم المؤس و  تق سات ه المؤس
ف    ل ص ضع آ ي يخ يًا آ ًا ورأس ة أفقي المدمج
ر   ة غي االت قليل ع إدخ د م دخل واح ود لُم وعم
ان     ي مك ة ، ف غيرة للغاي ي ص ي ه فرية، والت ِص

 . آخر
سيم           هناك المزيد من النقاش حول هذا النوع من تق

 . مؤسسات اإلنتاجية في الفصل الخامسال
 

صل  14-36 دة 1 – 14يوضح الف  24 ، 12 ، 16 األعم
دول    ي الج رض ف صفوفة الع ن م  . 12 – 14م

صفوفة أن      ذه الم ل له وذج الكام ي النم ضح ف يت
اج   ة إلنت صفوفة الفرعي ي الم االت ف م اإلدخ معظ

سوق هي إدخاالت صفرية ضًا . ال ك أي يتضح ذل
جدول بالنسبة لإلنتاج   في النموذج المختصر من ال    

اج   ائي الشخصي ولإلنت تهالك النه الخاص باالس
 . الغير تسويقي

 الواردات.4
 التصنيف 

ي  14-37 اج المحل واردات لإلنت افة ال سّنى إض ى يت حت
الي، ينبغي تصنيف           للوصول إلى العرض اإلجم

ق   ة تتواف ات بطريق ى حسب المنتج واردات عل ال
اج المحل            ستخدمة في تصنيف اإلنت . يمع تلك الم

ة، حيث أن             ة المطلوب ة بالدق ال تتحلى هذه الطريق
واردات   صادرات (ال ى  ) وال سمة عل ست مق لي

حسب دليل التصنيف المرآزي للمنتجات، ولكنها      
سلع         مقسمة تبعًا لنظام المنسق لتصنيف وترميز ال

HS  ة ارة الدولي ي للتج صنيف القياس  أو الت
SITC .   ستوى اد الم صبح إيج ن أن ي يمك

جميع البيانات عن التجارة ، بحيث        المناسب من ت  
ي ، أحد العوامل               اج المحل ًا مع اإلنت يكون متوافق
ذي               در التفصيل ال د ق ا تحدي التي يمكن من خالله

 . يمكن تطبيقه على جداول العرض واالستخدام
 

 البضائع قيد التجهيز
االت     14-38 دول اإلدخ ة لج رة التقليدي ت النظ آان

ى  والمخرجات أو جدول العرض واالستخدام         عل
د  . أنه يصف العملية الطبيعية أو التقنية لإلنتاج       وق

ت،     ي ُدمج ات الت ار المنتج و إظه دف ه ان اله آ
تج  صنيع المن دت، لت ز اتح ي أي ج ت . وف وآان

رة   ود فك ي وج رة، ف ذه النظ ائج ه دى نت إح
ي              دما تكون المؤسسة الت ه عن المؤسسات، هي أن
صلب      نع ال ن ص سئولة ع شرآة م ا ال ضع له تخ

صنيع       وآان) مثًال( ت مؤسسة أخرى مسئولة عن ت
ل             د ُنِق ه ق منتجات الصلب ، يظهر الصلب على أن

َع( ة ) أو ِبي سة الثاني ي أن  . للمؤس ذا يعن وه
لمنتجات الصلب قد   ) المشتري(المستهلك النهائي   

ة وأن حساب           اشتراها بالكامل من المؤسسة الثاني

 اإلنتاج الجملة
الغير تسويقي

 اإلنتاج
 لالستخدام  الشخصي النهائي

 إنتاج
 السوق

 

 )صفر(منتجات الزراعة واألشجار والصيد  78 9 0 87
 )1(المعادن والمواد الخام والكهرباء والغاز والمياه  195 0 0 195
  ) 4 – 2(الصناعة  1707 7 10 714

 )5(البناء  213 31 0 244
 )6(التجارة، اإلسكان ، الطعام والشراب ، خدمات النقل  233 0 0 233
  ) 73 – 72 أقل من 7(المالية والتأمين  146 0 0 164
  )73 – 72(لخدمات العقارية خدمات اإليجار واالستئجار ا 100 95 0 195
 )8(خدمات األعمال واإلنتاج  256 0 0 256
  ) 99 – 94(الخدمات االجتماعية والجماهيرية  63 0 0 275
 )99 – 94(خدمات أخرى  86 5 212 91

 )91(اإلدارة العامة   0 168 168
 اإلجمالي  3077 147 3380 604
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دخالت  صلب ضمن الم ة ال ر قيم د أظه اج ق اإلنت
شابهة      . جالوسيطة واإلنتا  ة م وقد استخدمت طريق

د       ن بع ا ولك ارج لتجهيزه لة للخ ضائع المرس للب
 .ذلك تعود لالقتصاد األصلي لها

 
ة     14-39 سابات القومي ام الح ص نظ ا يخ  ، SNAفيم

ة      ر لملكي اق  تغيي ى إلح ة إل ذه الطريق لت ه وص
رى    ى أخ ة إل دة منتج ة وح سلع المنقول ا . ال أم

صبح ذ   ن ي صادرات، ل واردات وال سبة لل ك بالن ل
ضائع             ة الب مناسبًا على اإلطالق وخاصًة في حال
تمرارية      ضمان اس ا ل ارج لتجهيزه لة للخ المرس
ي         نظام الحسابات القومية، المعامالت المالية ، الت
ع     ق م ا لتتواف ي إلحاقه ي ينبغ ًا والت ذ مكان ال تأخ

ضائع       ة الب ع،    . التغير المدخل على ملكي ي الواق وف
تجهيز المنتجات  بالرغم من أن الوحدة التي تقوم ب      

سويق     ق بالت شكالت تتعل دوث م دم ح رض ع تفت
ك      إال أن النهائي للمنتجات،     الخطر يظل مع المال

ات  ذه المنتج شرعي له ي   .ال دة الت ون الوح ن تك ل
ستفيد        (تقوم بتجهيز البضائع مهددة      ن ت ا ل ا أنه آم

ة في األسعار سواء في             ) من   رات مفاجئ أي تغي
أما العبء الوحيد . المكونات أو في المنتج النهائي   

ى           ضائع مقصور عل الذي تتحمله وحدة تجهيز الب
اليف    ل التك دي بأق زام التعاق ة  . االلت صبح قيم وت

ا  . اإلنتاج هي األجر المتفق عليه نظير التجهيز       أم
ضائع    ة الب ي قيم ر ف ر آخ دوث أي تغي د ح عن
ر      ال التغي بيل المث ى س ز، عل دمات التجهي وخ

د   الحادث نتيجة مكاسب أو خسائر الح       ازة أو عن ي
سويق      د  ت وير أو لفوائ ث والتط دماج البح ان
تج شرعي للمن ك ال ى المال ل إل ي ُتنق . األصول الت

صادرات          إن ال التجهيز في الخارج، ف عند القيام ب
ط       شمل فق ز ست ا التجهي تم فيه ي ي ة الت ن الدول م

 مصاريف التجهيز    
 

ة األسواق،              14-40 د في ظل عولم مع تزايد أهمية التعه
ر اهتم د ظه دات فق شأ عائ ن تن ة أي ر لمعرف ام آبي

د           شغيل عن ذلك على العمل ومدى تراآم فائض الت
ي    دة الت د الوح ز وعن ى التجهي ة عل دة القائم الوح

 .تتعاقد على التجهيز
 

ى  14-41 ة عل دخالت للمؤسسة القائم وذج الم يختلف نم
ًا              ًا تام تجهيز السلع نيابًة عن وحدة أخرى اختالف

لمؤسسة سلع  عن نموذج المدخالت عندما تصنع ا     
اص   سابها الخ ى ح شابهة عل صول  . م ن الح يمك

ام    نفط الخ ا  . على توضيح بسيط باإلشارة إلى ال أم
ا             ى نفقته التجهيز عل وم ب ي تق بالنسبة للمؤسسة الت
نفط      ن ال يط م تهالك وس ديها اس د ل اص يوج الخ
ك   رر؛ تمتل نفط المك ات ال ن منتج اج م ام وإنت الخ

ن  ة ع ز نياب ى التجهي ة عل دة القائم دة الوح  وح
وع من             ستخدم نفس الن أخرى آافة المدخالت و ت
ام     نفط الخ ر ال ا ال تظه ت ولكنه ال الثاب رأس الم

ا    ساب إنتاجه ي ح ررة ف ات المك .  وال المنتج
م             ي ت ام الت نفط الخ بالنسبة للكميات األخرى من ال
صبح     ضافة و ست ة الم د القيم ا، فق تجهيزه
ام   د القي ا و عن ة له رى مماثل دخالت األخ الم

ستثنى من          بالت واردات، ي جهيز لغير المقيم، فإن ال
صادرات    ن ال يتثنى م ام و س نفط الخ واردات ال ال

ز صاريف التجهي أثر . م ن تت ذلك، ل ة ل آنتيج
ز  ذا التجهي ة به ة الخارجي تؤثر . الميزاني ن س ولك

ة           ة الكامل نتيجة تسجيل التجهيز فقط بدًال من القيم
واردات    سبة ال ى ن أثير عل د أن الت ضائع، بي للب

ي        الي المحل  GDPوالصادرات على الناتج اإلجم
ذي         د ال ى الح ة إل ر واقعي ورة أآث تعطي ص وس
وفير           زم لت يظهر أي من الموارد المالية المحلية يل

 .الواردات أو االستفادة من الصادرات
 

الل   14-42 ن خ ز م ر التجهي رى تنتظ ائج أخ اك نت هن
يوجد المزيد من التفصيل في       . المنتجين المحليين 

ساد   روض    الفصل ال ان من المف ا إذا آ س حول م
ى مؤسسة أخرى في             تسجيل النقل من مؤسسة إل

 .نفس المؤسسة اإلنتاجية
 

ن    14-43 ا ع تم تجهيزه ي ي ضائع الت دير الب ؤدي تق ي
ديرها عن            ى تق طريق نفقات التجهيز باإلضافة إل
ي            ضائع الت ى الب رات عل طريق القيمة الكلية للتغي
اِمالت     ة ُمع ا ، قيم م تجهيزه ت

دخالت اتا/الم ل    .لمخرج ثلن الهياآ م ال يم فه
ل            ى اإلطالق ب صناعية عل ة ال التكنولوجية للعملي

 . يمثلن العملية االقتصادية
ي  رات ف امالت من التغي ر الُمع تج تغيي ا ال ين ربم
ة   ي نتيج رات ه ذه التغي ن ه ا ولك التكنولوجي

الذي ) في هذه الحالة(التغيرات في تقسيم البترول  
ا     ساب الخ ن الح ره م م تكري ن  ت ة ع ص وبالنياب

رى دة أخ صيل  .  وح ن التف د م وفير المزي م ت ت
ا             تم تجهيزه ي ي ضائع الت ة الب الموسع حول معامل

ستقلة       (بالخارج   ة م اك حال وما يشبه ذلك ولكن هن
ائج    26في الفصل   ) في البضائع التجارية    ولكن نت

دخالت   داول الم تخدام وج داول العرض واالس ج
ر    د من   والمخرجات هامة إلى حد آبير وتغي  العدي

ذه       ا ه ي تحمله ات الت ول المعلوم صورات ح الت
 .الجداول

 
دخالت     14-44 داول الم امالت ج سير ُمع ح تف ال يوض

وجي  ل الهيكل التكنول ا تمث ى أنه والمخرجات عل
ان             ا إذا آ ل م للصناعة دور العوامل األخرى، مث
ا أن  ًا ، آم ؤجرًا أو مملوآ ت م ال الثاب رأس الم

افية شاطات اإلض ح الن ك ال يوض ائج ذل  أو نت
ة إحصائياً     ذه العوامل      . الجداول المتزن مازالت ه

امالت المدخالت            د مع تلعب دورًا آبيرًا في تحدي
ة   دث معالج دما تح ن عن ات، ولك والمخرج

ز( ا      ) تجهي ة، ربم راف ثالث ن أط ر م شكل آبي ب
التغيير في           ق ب ردي متعل يصبح ذلك أآبر عامل ف

 .  الُمعامالت
 
  التقييم. 5

ي   14-45 رحه ف م ش ا ت ة  آم ن موازن ي يمك ة ، آ المقدم
د            الي، الب الي مع االستخدام اإلجم العرض اإلجم

ر الطرق   . أن يتم تقييمهما بنفس الطريقة    وتعد أآث
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ى             الي العرض إل ع إجم شيوعًا للقيام بذلك هي رف
 . أسعار المشترين وقد ُشرحت هذه الطريقة هنا

ض     ق خف ن طري ة، ع ة بديل ر أن الطريق غي
ى األ ي إل تخدام الكل م االس ي ت ية الت عار األساس س

ول       اش ح د النق ت قي زء د مازال ي الج رحها ف ش
رض       داول الع ي ج ودة ف عار الموج ض األس خف

 . واالستخدام إلى أسعار عام آخر
 

من الجيد البدء بتقليل الفجوة بين أسعار المشترين         14-46
والمنتجين و األسعار األساسية آما تم شرحه في          

ريبة ا    د ض رًا لتعقي سادس، نظ صل ال ة الف لقيم
ة       VATالمضافة    وما يشبهها من الضرائب القابل

ي   ة طرق الت ين الثالث رق ب للخصم، لتوضيح الف
 . ُتسّجل بها ضريبة القيمة المضافة

واتير هي           .أ  ضريبة القيمة المضافة المسجلة في الف
ى مبيعات          ضريبة القيمة المضافة واجبة الدفع عل

دم          ي يق ها الُمنِتج ؛ فتظهر منفصلة عن الفواتير الت
 .الُمنتج للمشتري

ضريبة القيمة المضافة القابلة للخصم هي ضريبة     .ب 
ضائع أو    شترّي الب ى م ضافة عل ة الم القيم
وين      يط، أو تك تهالك الوس ّدة لالس دمات الُمع الخ
ي       ع الت ادة البي الي أو إلع رأس المال الثابت اإلجم
دفع      زام ب ن االلت صمها م ِتج بخ سمح ألي من ُي

 حسب ضريبة القيمة    ضريبة القيمة المضافة على   
 . المضافة المسجلة في الفواتير لعمالئه

ي   .ج  ة للخصم ه ر قابل ضافة الغي ة الم ضريبة القيم
ل   ن ِقب دفع م ة ال ضافة واجب ة الم ريبة القيم ض
زام       ن االلت صمها م ن خ ي ال يمك شتري والت الم

 .بدفع ضريبة القيمة المضافة، حين وجودها
 

سجيل ضريبة     14-47 رق ت ار ط ي االعتب ع الوضع ف م
د         (القيمة المضافة    ذآورة في البن الثالثة طرق الم

، يتم التعبير عن أسس التسعير في نظام          ) السابق
 :  آما يليSNAالحسابات القومية 

شتري،          .أ  ه الم سعر المشتري وهو المبلغ الذي يدفع
ت       واء آان صم س ة للخ ريبة قابل ة ض تثناء أي باس
ريبة       ة ض ضافة أو أي ة الم ى القيم ضريبة  عل ال

ي  دة أخرى، آ ن وح تج م تالم المن ن اس تمكن م ي
ان           اإلنتاج أو من الحصول على خدمة ما في الزم

شتري   ة الم سب رغب ان ح عر  . والمك شمل س ي
دفعها  ي ي ل الت ا مصاريف النق سلعٍة م شتري ل الم
ي      سلعة ف تالم ال صل الس شكل منف شتري ب الم

 المكان والزمان المطلوب؛
تج من               .ب  اه المن ذي يتلق غ ال  سعر المشتري هو المبل

ى ِوحدة       المشتري، لوحدة إنتاج نظير حصوله عل
من سلعة أو خدمة تم تقديمها آمنتج، وُيطَرح من         

 ،  VATهذا المبلغ الضريبة على القيمة المضافة       
أو ما يشبهها من الضرائب القابلة للخصم، بحيث         

شتري  واتير الم ي ف سجلة ف ون م ن . تك ستثنى م ي
 ذلك أية مصاريف للنقل تحملها المنتج ؛

س .ج  ن  ال ِتج م ستحق للمن غ الم و المبل عر األساسي ه
لعة أو              ى وحدة من س المشتري نظير حصوله عل
غ             ذا المبل تج، وُيطَرح من ه ديمها آمن م تق خدمة ت
أية ضريبة واجبة الدفع باإلضافة إلى أي نوع من      

د     سلعة عن ذه ال ى ه ستحق عل دعم الم واع ال أن
ا    ة مصاريف          . إنتاجها أو بيعه ك أي ستثنى من ذل ي

 .  قام المنتج بتسجيلها منفصلة في الفواتيرللنقل
 

عندما ال يتم بيع منتج ما من الُمنتج مباشرًة حينما           14-48
ار      ن تج ر م اجر أو أآث الل ت تج خ ذا المن ر ه يم
ي   ام الوضع ف ن اله ة، فم ار التجزئ ة أو تج الجمل
ضيفها         االعتبار هوامش الربح للتوزيع تلك التي ي

ة ا        ة لتكلف تج تجار الجملة وتجار التجزئ اك  . لمن هن
ع آعنصر            ة هوامش التوزي دة لمعامل إمكانية وحي

ِتج             . آخر يزيد قيمة سعر المشتري عن سعر المن
هناك خيار آخر عن طريق معاملة المشتري على    
ا شراء           أنه يباشر  عمليتين مختلفتين تمامًا، أولهم
ا شراء هوامش         المنتج من المنِتج مباشرًة وثانيهم

شراء      شملها ال ل جدول العرض       .الربح التي ي  يمث
ا         ى بينم ة األول سعر المشتري العملي واالستخدام ب
سعر     تخدام بال رض واالس دول الع ل ج يمث

 . األساسي
 

ح  14-49 وامش رب ة ه ار لمعامل ديل المخت ان الب ا آ أي
ا           التجارة ، يمكن ربط  ثالثة تقديرات تخطيطًا آم

 : يلي
 

 أسعار الشراء
اعي     ة أو القط ع بالجمل ح البي وامش رب اقص ه وامش ه(ن

 )ربح تجارية
واتير               ل المسجلة في الف ح مصاريف النق ناقص هوامش رب

 ،)هوامش النقل(بشكل منفصل 
 ناقص الضريبة الغير قابلة للخصم على القيمة المضافة ، 

 يساوي سعر المشتري، 
ا          ناقص الضرائب المفروضة على المنتجات التي تم إنتاجه

سج      ضافة الم ة الم ى القيم ضريبة عل تثناء ال ي باس لة ف
 الفواتير،

 زائد اإلعانات المدفوعة للمنتجات التي يتم إنتاجها،
 .يساوي األسعار األساسية

 
ي     14-50 عها ف ي وض ي ينبغ ل الت ة عوام إن الثالث ذا ف ل

ى        واردات إل اج وال يم اإلنت ل ق د تحوي ار عن االعتب
 : أسعار المشتري هي

  هوامش ربح التجارة،–أ 
  هوامش ربح النقل، –ب 
ألقل من اإلعانات الحكومية على  الضرائب ا-جـ 

 .اإلنتاج المحلي
ي       ا يل ًا فيم ل تبع ذه العوام رت ه د ُذآ ربح  . وق وامش ال ه

ل من               ا أق التجارية أآبر حجمًا من هوامش ربح النقل ولكنه
ة ة النظري ور  . الناحي ن األم ل م ح النق وامش رب د ه وتع

 . المعقدة نظرًا لتعدد الطرق التي يمكن من خاللها استعادتها
 

رة  14-51 ارة آبي ن التج ربح م وامش ال ون ه ا تك ربم
م      ى معظ ا عل ن تطبيقه شيء ويمك ض ال بع

عند صياغة جدول العرض واالستخدام      . البضائع
ربح           على سعر المشتري ، يلزم إضافة هوامش ال

 .  لصفوف آل مجموعة من المنتجات
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ة    14-52 ار الجمل اح تج تخدام أرب ساب اس ن ح ي يمك لك
ود ا         تم إضافة عم ديل لجزء    وتجار التجزئة، ي لتع

تخدام  داول العرض واالس ي ج ر .العرض ف يظه
ن   ة م ل مجموع افة لك م اإلض ود حج ذا العم ه
ربح               ه هوامش ال ق علي ذي تطب ا ال البضائع إلى م
اظرة  صفوف المن سالبة لل دخالت ال ة للم المكافئ

ربح وامش ال دخالت  . له ع الم ل م تم التعام ي
ة     نفس الطريق  – 14يوضح الجدول     . النموذجية ب

في الجدول الكامل للعرض      ) 2(التعديل   عمود   2
  . 12 – 14واالستخدام 

  
صاد         14-53 ًا في االقت ة غالب ربح التجاري تنُتج هوامش ال

ى  ي وعل اج المحل ى اإلنت ا عل ولكن يمكن تطبيقه
وفير           . الواردات أيضاً  ة أخرى ، يمكن ت من ناحي

ين  ر المقيم ين وغي ل من المقيم ح النق هوامش رب
واء  د س ى ح ذ . عل وقش ه د ن ن وق ب م ا الجان

 . هوامش النقل في الفقرات التالية
 

 . مثال على المدخالت التي تم تعديلها على العرض لكي تشمل هوامش الربح من التجارة والنقل2 – 14                   جدول 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هوامش ربح
التجارة 
 والنقل

 2 
 
2 
 

74 
 
0 
 
- 78  
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 

 
 

 )0(ية ومنتجات الغابات والصيد المنتجات الزراع
 

 ) 1(المعادن والمواد الخام ، الكهرباء، الغاز ، المياه 
 

  ) 4 – 2(التصنيع 
 

 ) 5(البناء 
 

 ) 6(التجارة، اإلسكان، الطعام والشراب ، خدمات النقل 
 

 ) 73 – 72 أقل من 7( المالية والتأمين 
 

أجير  ار والت دمات اإليج ة ، خ دمات العقاري  – 72  (الخ
73 ( 
 

 ) 8(خدمات المشاريع التجارية واإلنتاج 
 

 ) 93 – 92(الخدمات العامة والخدمات االجتماعية 
 

 )99 – 94(خدمات أخرى 
 

 )  91(اإلدارة العامة 
 

 اإلجمالي 
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 هوامش التجارة و النقل 
داخلي             14-54 ل ال ة مصاريف النق من الجيد أن نذآر حال

ة  ري آيفي عهاأوًال لن رض وض داول الع ي ج  ف
ى              ل عل ى هوامش النق ال إل ل االنتق واالستخدام قب

 .الواردات
 تكلفة النقل الداخلي

رات          14-55  ،  66 – 6 و   65 – 6آما تم شرحه في الفق
ق  شتري    إذا واف ى الم تج إل ل المن ى نق ِتج عل المن

ون  ل تك ة النق إن تكلف ددة ، ف دون مصاريف مح ب
ي  سعر األساس شتري  . ضمن ال سلم الم ط إذا ت فق

فاتورة واضحة بمصاريف النقل فإن هناك هامش       
 . نقل الذي هو جزء من سعر المشتري

 
ى وحدة                14-56 ًا إل ع منتج اك وحدة أ تبي فرضًا آانت هن

ى. ب ك محت م ذل سهل فه ا  ي رض أنهم ن المفت
ا  سافة م ا م صل بينهم صانع تف ين وم إذا . منتج
سعر             200حصلت ب على الُمنَتج من أ ، يكون ال

ساوي .  ى ب ت ل من مصنع أ إل ة النق  . 10وتكلف
ى ب              وآان لدى أ و ب وسائل لنقل المنتج من أ إل
يكن  ى طرف ثالث ول ا اللجوء إل أو يمكن لكليهم

تج ل المن ولى نق ـ يت ع عشرة يجب. الطرف ج  دف
ريبة  ة ض ى   (بالمائ ضافة عل ضريبة الم ست ال لي

ل             ) القيمة ة النق اج وتكلف ة اإلنت ى آل من تكلف . عل
ى  ة عل اليف المحتمل يم التك تالف ق تج اخ د ن وق
تج من أ                 ل المن دد طرق نق الثالثة أطراف من تع

  .3 – 14إلى ب آما هو موضح في الجدول 
 

تختلف 14-57 تخدام  س صفوفة االس ي م دخالت ف  الم
الفًا تامًا في آل حالة من الحاالت الست، حتى   اخت

ة في آل      ى ب ثابت ة عل ة اإلجمالي إذا آانت التكلف
االت ط. الح تج   فق ى المن صل ب عل دما تح  عن

ى              تج باإلضافة إل إن سعر المشتري للمن بنفسها ف
د         . 231تكاليف النقل أقل من       ة الب ذه الحال في ه

ى   ة للحصول عل اليف الداخلي رض أن التك أن نفت
ضريبة               10لمنتج  ا إن ال ذلك ف ابقًا ، ل ا س ا قلن  ، آم

د  1الوحيدة واجبة الدفع على ذلك والتي هي          ، تع
ى  تج الطرف أ عل سلم من ة لت ة الكلي صًا للتكلف تقلي

شتري    عر الم ن أن س رغم م أن  220ال ًة ب  مقارن
صبح   سعر سي رق   231ال تخدام الط د اس  عن
 . األخرى لنقل المنتج

 
ل      يتحمل الطرف أ أو      عندما 14-58 الطرف ب مهمة النق

واد       تظهرآنشاط إضافي،    رول والم  تكلفة نقل البت
يط ،  تهالك الوس ي االس رى ف تهالآية األخ االس

سائقين  ور ال ل(أج ى النق ائمين عل د ) أو الق ي بن ف
تنزاف     اك اس يكون هن املين وس ضات الع تعوي
يلة      سب وس ى ح سجل عل ت الم ال الثاب رأس الم

 . النقل
 

شاط     تظهر هذه المدخالت للطرف    14-59  أ عندما يقوم بن
انوي،  نث ر    ولك انوي تظه شاط الث ذا الن ة ه  تكلف

 . آاستهالك وسيط للنشاط األساسي للطرف أ

 
يًال للطرف أ ، سواء              عندما 14-60 ـ عم  يمثل الطرف ج

ى خدمات       مباشرًةآان أ قد آّلف ب        للحصول عل
شكل جزءًا من            ـ ت جـ أم ال ، فإن تكلفة خدمات ج

تهالك الوسيط ل أ  دم. االس ستأجر الطرف عن ا ي
ل   (ب الطرف جـ بشكل مباشر       ام بالنق ٍذ  ) للقي حينئ

تكون تكلفة الخدمة جزءًا من االستهالك الوسيط          
 .ل ب

و   إن 14-61 سجيالت ه ذه الت ي ه تالف ف باب االخ  أس
ًا       ة تبع ول الملكي د تح ف عن ذي يختل ر ال األم

وم          . الختالف الطرق  إذا وافق أ أو اضطر ألن يق
ى إ       ل       بنقل المنتج للطرف ب، حت ك مقاب ان ذل ن آ

د     ة عن ل الملكي دث تحوي ذ يح صاريف، حينئ م
صنع ب  ى م تج إل ول المن ق ب أو . وص إذا واف

اضطر لترتيب أمر التسليم لنفسه، حينئذ يقع تغير      
 .   الملكية عندما يغادر المنتج مصنع أ

  
 رسوم النقل الدولي

وفر  14-62 داخلي    ب المعلومات الخاصة   تت ل ال رسوم النق
بين  وميينللمحاس ات   الق الل معلوم ن خ  م

سح     ن الم ا م صول عليه م الح ي ت تطالع الت االس
 . الذي ُأجري على المؤسسات القومية

وفر     ن أن تت سابقة ، يمك ة ال النظر لألمثل ب
ـ  ة أ و ب و ج راف الثالث ن األط ات م . المعلوم

ي   ى المؤسسات ف ل إل ي ُتنق ات الت سبة للمنتج بالن
ذلك     ر آ ون األم ن يك ارج، ل ان  . الخ واء آ س

ر ر , فين أ الط ن غي ـ م رف ج ا الط ب وربم
ين  أتي       . المقيم دما ت يوعًا هو عن ر ش الوضع األآث

لطات      ا س ي تجمعه سجيالت الت ات الت المعلوم
تخدامها ب اس ي يج ارك والت و . الجم ى نح وعل

متزايد، تم تداول بعض المنتجات دون اإلشراف        
ر  ي المباش سجيل الجمرآ ى  .  والت ك عل ق ذل يطب
دم تثناء الخ دمات باس ادرة إال إذا الخ ات الن
 . ارتبطت نفقات النقل بتسليمها

 
ا حسابات            14-63 م تغطيه فيما يلي نماذج للبضائع التي ل

 : الجمارك
 تداول البضائع في منطقة جمارك واحدة تمتد عدة  .أ 
دة  .ب  دًا عن المؤسسات البعي سلم بعي ي ت ضائع الت الب

 عن الشاطئ مثل منصات البترول ؛ 
ا     .ج  ضائع ، آالم ن الب ة م واع معين ضائع أن س والب

ي       م الت ة الحج ة قليل ة القيم رى عالي ة األخ الثمين
 .يمكن أن يحملها أي شخص

السفن والطائرات ، التي بينما يصعب إخفائها من         .د 
ن    ا ع صعب تمييزه ا ي ة، ربم ة المادي الناحي
ر      صاد آخ ص اقت ي تخ رى الت ات األخ المرآب

 . ويمكن نقلها بسهولة عن طريق النقل الداخلي
 

ن ال ه م ذا فإن ائق ل مناسب توضيح المنتجات الخاضعة لوث
تم      ي ي ة الت ات العالمي ن المنتج صل ع شكل منف ارك ب الجم

 . تداولها تجاريًا
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ق      ل المتعل ن النق ضًا ع صل أي يح منف ّدم توض ي أن ُيق ينبغ
ارج  الها للخ تم إرس ي ي ضائع الت ة والب ضائع التجاري بالب

 .    لتجهيزها

 
 مثال على تأثير مصاريف النقل على األسعار : 3 – 14جدول 

 
 

 التعليق

سعر 
 المشتري

ش النقل 
هام

ضافة 
باإل

ضريبة
 إلى ال

على النقل  

سعر 
 المنِتج

ضريبة
 ال

السعر 
 األساسي

طريقة 
 التسليم

      
النقل على أنه نشاط 

إضافي ل أ

النقل على أنه نشاط ثانوي 
ل أ

جـ هو استهالك إنتاج 
وسيط ل أ

استهالك  إنتاج جـ هو
وسيط من إنتاج أ 

النقل نشاط إضافي ل ب

أحدهما ب تشتري منتجين 
 واآلخر  220من أ مقابل 

  11من جـ مقابل 
 

231 
 
231 
 
231 
 
231 
 
220 
 
220 
 
11  

 
11 
 
 
 
11 

231 
 
231 
 
231 
 
231 
 
220 
 
220 
 
11 
 

21 
 
20 
 
21 
 
20 
 
20 
 
20 
 
11 

 210 
 
200 
 
210 
 
200 
 
200 
 
200 

يدفع أ آافة المصاريف ل ب 
 وتستخدم وسائل النقل خاصتها

 
يدفع أ ل ب أجرة النقل ولكنه 
 يستخدم وسائل النقل خاصته

 
يدفع أ السعر آامًال ولكن يستخدم 

 جـ للنقل 
 

يدفع أ ل ب أجرة النقل ولكنه 
 يستخدم جـ للنقل

 
يحصل ب على المنتج من أ 

طول الخاص به ويستخدم األس  
 

ب يستخدم جـ في الحصول على 
 المنتج من أ ثم توصيله إلى ب 

 
 

 المنتجات التي ال تشملها المستندات الجمرآية
ة، ينبغي الحصول          14-64 في غياب المستندات الجمرآي

صادر األخرى   سح والم ن الم ات م ى المعلوم عل
عار ع  سجيل األس تم ت ات  وي سب االتفاقي ى ح ل

ل ة بالفع سابق . المطبق ل ال ق التحلي يمكن أن ينطب
من     ا ض تم نقله ي ي ضائع الت اقللب صاد نط  االقت

ضاً          ضائع أي دولي للب ل ال دما  . القومي على النق عن
وّرد   د الم صدر(يتعه ضائع  ) الم يل الب بتوص

ل  اليف النق ضائع تك ة الب شمل قيم ستورد، ست . للم
شتري  ون الم دما يك ستو(عن ن ) ردالم سئوًال ع م

ة    ن قيم يتثنى م ضائع س ل الب عر(نق ضائع ) س الب
صل     شراء منف ا آ ق به ا يتعل ل وم ة النق ًا . قيم أي

إن      ل ف سئولية النق ولى م ي تت دات الت ت الوح آان
ستورد       ورد والم . قيمة البضائع واحدة لكل من الم

ي       ستخدم ف يم الم ن التقي ًا ع ًا هام ك فرق د ذل ويع
سلع       م      إحصائيات الجمارك على ال ا ت ة آم التجاري

 .شرحه في الجزء التالي
 

ان أ و ب             14-65 فيما يلي مثال على الجزء السابق، إذا آ
واع     ن أن ين م وعين مختلف شغلين بن ن المن م
سئولية   رف أ م ل الط ا يتحم صاد ، حينم االقت

سليم  صادرات ب( الت اظرة ل ة المن شمل ) والقيم ي
ل    د النق ك بن سئولية   . ذل ولى الطرف ب م ا إذا ت أم

صادرات من          النقل عن   أ ، حينئِذ لن تشمل قيمة ال
 . أ وال قيمة الواردات من ب قيمة النقل

إن           إذا 14-66 ل، ف سئولية النق  اسُتخدم الطرف جـ لتولي م
ة    د قيم ي تحدي ة ف ور الهام ن األم ه م ان إقامت مك

صادرات  واردات وال الي ال ل . إجم ان مح إذا آ
زوده       رف أ و ي ن الط القرب م ـً  ب رف ج الط

ون ذ دمات، يك ومي بالخ اق ق ك اتف ي(ل ع ) محل م
 .النظام االقتصادي للطرف أ

تعكس     ن أ س ضائع م ادرات الب ة ص ر أن قيم غي
صادرة           واقع أنهم البد أن يغطوا تكلفة الخدمات ال

ـ         . التي تم شرائها من جـ     ان محل الطرف ج إذا آ
ن    ضًا م وفر للطرف ب أي ه ي ن أ ولكن القرب م ب

، حيث نقل البضائع من الطرف أ إلى الطرف ب          
صادرات    وفرًا لل ـ م رف ج ون الط ِذ يك حينئ
ا            ى أنه للطرف ب ، ولكن ينظر لهذه الخدمات عل

 .صادرات النقل، و ليس صادرات البضائع
   

إذا آان محل الطرف جـ بالقرب من الطرف ب ،       14-67
ضائع   ل الب ى نق ع الطرف أ عل د م د تعاق ان ق وآ
ل          إلى الطرف ب، فإن هناك واردات لخدمات النق

صاد ال ن اقت رف أ م صاد الط ى اقت رف ب إل ط
ى ب         ا  . والتي ستشملها قيمة الصادرات من أ إل أم

ل       ى نق رف ب عل ع الط ـ م رف ج د الط إذا تعاق
سبة  ًا بالن ًا قومي د اتفاق ذا التعاق د ه ضائع، ُيع الب
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ي   ل ف ـ تعم ن أن ج رغم م ى ال صاد ب عل القت
 .منطقة أجنبية في تجميع ونقل البضائع

ة آل    إذا آان جـ منتميًا القتصاد       14-68 ر دول دولة ما غي
صل       ي يح دمات الت ل الخ ٍذ تمث ن أ و ب، حينئ م
ـ           صاد ج عليها الطرف أ صادرات خدمات من اقت
إلى اقتصاد أ وتكون قيمة البضائع المصّدرة من أ       
ط     ذه  فق واردات ه ة ال ة تكلف ة لتغطي ى ب آافي إل

ي   ل المحل ة التعام بق وأن غطت تكلف ا س إذا . آم
ضا           ل الب ى نق ـ و ب عل ة      اتفق ج ئع ، تظهر التكلف

ى    ـ إل صاد ج ن اقت دمات م صدير للخ ا ت ى أنه عل
 . اقتصاد ب

ا إذا             14-69 سؤال عن م ة، يكون ال ة المحلي آما في الحال
ة آانت   ا ال             قيم ل أم أنه ة النق ضائع تغطي تكلف  الب

تعتمد على المسئول عن النقل سواء آان المصدر        
سؤال        . أو المستورد  ومن جديد يتساوى ذلك مع ال

ل        عما إذا آا   د نق ن تغير الملكية سيحدث قبل أو بع
 . البضائع من أ إلى ب

  
 المنتجات المغطاة بالمستندات الجمرآية

م       14-70 ى معظ صول عل تم الح دول، ي ب ال ي أغل ف
ات        المعلومات عن الواردات والصادرات من بيان

ارك راض   . الجم ات ألغ ذه البيان ع ه تم تجمي ي
ضرائب      وم ال سمى برس ة ، وت ة بحت إداري

ة ع ست الجمرآي واردات،  ولي صادرات وال ى ال ل
بالضرورة مثًال يمكن تطبيقه في سياق الحسابات        
ستخدم  ا ت دفوعات ولكنه ة الم ة أو ميزاني القومي

 . نظرًا ألنها متاحة للجميع والستمرارية تقييمها
 

ى          14-71 ارك عل يتم تسعير الواردات ضمن بيانات الجم
أمين  (CIFحسب  ة والت شمل التكلف ا ت ى أنه بمعن

شحن صاد  )وال ى االقت دخول إل ة ال د نقط  عن
ار األساسي،           . المستوِرد يم هو المعي ذا التقي يعد ه

ان أحد عناصر   ا إذا آ د CIFبغض النظر عم  ق
وفرته المؤسسات اإلقليمية، نظرًا ألن الضرائب         

يم          ى تقي  CIFالمفروضة على الواردات تطبق عل
ارج   .  ن خ ل م ة النق ستثني تكلف ضًا ت ا أي ا أنه آم

ستوِرد    نطاق االقتص   ع الم ى مواق ستورد إل . اد الم
يمكن توفير هذا النقل بواسطة ناقل محلي أو غير         

ضاً  ي أي ة    . محل صادرات بطريق سعير ال تم ت ي
FOB)     ر ى ظه سليم عل سعر الت شمل ال ث ي بحي
صّدر      ) السفينة . عند مكان الخروج من اقتصاد الُم

ى         يتضمن ذلك تكاليف النقل من مواقع المصدر إل
صا  اق اقت ارج نط صديرخ ادئ . د الت شأت مب ن

سعير   دما CIF/FOBت ب عن ع الغال ن الوض م
ر         ن غي رى فم ى أخ ة إل ن دول ضائع م ل الب ُتنق
المعقول أن نفرض أن النقل من وإلى سفينة يمكن      
رتبط            صاد م ى اقت أن يتم بواسطة ناقلين ينتمون إل

 . بنفس االقتصاد
ضائع             ة الب ربما ال يزال هذا الفرض باقيًا  في آاف

ت ي ي واً الت رًا أو ج ل بح ي  . م نق وًال ف ل قب و أق وه
ة   ل مرآب ا تنق رًا حينم ل ب ي ُتنق ضائع الت ة الب حال
ف       ستورد دون توق ى الم صّدر إل ن الم دة م واح

 دون توقف في الحدود الوطنية

ى            14-72 آما هو واضح اآلن، إذا آان تعاقد المصّدر عل
ل       (التسليم   سية الناق ، فمن   )بصرف النظر عن جن

ة     المناسب أن ُتدرج قي   ل ضمن قيم ة النق سعر  / م
د    CIFالبضائع المستوردة، بالرغم من أن          ال يفي

ة   سابات القومي ام الح ي نظ ه SNAف ث أن  حي
ستوردة، وال             ضائع الم ة الب جزء شرعي من تكلف
صل       تيراد منف ه اس ى أن ه عل ر إلي وز النظ يج

ل دمات النق دمات  . لخ سليم خ د بالت دم المتعه يق
ه        ى أن ذلك عل تيراد للخدمات   للُمصّدر، ُينظر ل  اس

 . إذا آان الُمتعهد بالنقل غير مقيم مع الُمصّدر
م يكن               14-73 ضائع ، ول ل الب ى نق إذا تعاقد المستورد عل

ع   ًا م ل مقيم ستوردالناق تيراد  الم ا اس ع هن ، يق
الخدمات بالشكل المثالي، بالنسبة لنظام الحسابات      
ة  ة التكلف صل قيم ه ف وب في ن المرغ ة م القومي

شحن    أمين وال ضائع  CIFوالت ة الب ن قيم  ع
ل ة النق ن قيم ا وع ستورد . بمفرده د الم إذا تعه

ى نفس               بالنقل بمفرده أو تعاقد مع وحدة تنتمي إل
الرغم          االقتصاد، لن يكون هنا استيراد للخدمات ب
ة        واردات قيم سجل ال دما ت تظهر عن ا س ن أنه م

شحن     أمين وال ك ، ينبغي       . التكلفة والت ة ذل لمواجه
وهمي     صدير ال ار الت ة    إظه ى ميزاني ي تبق لك
 .  البضائع والخدمات سليمة

 
 نقل البضائع التجارية

ةإن  14-74 شتري  العملي ي ت ة الت ي العملي ة ه  التجاري
ي       صاد ص آ ن اقت ضائع م دة س  ب ا وح خالله

شكل      . تبيعها في اقتصاد ع    ضائع ب تتغير ملكية الب
ه   ة إلي صاد المنقول دخل االقت ا ال ت ًا ولكنه قانون

ون مالك   دما يك ل عن نفس    بالفع ين ل ن المنتم ا م ه
عند طريق االتفاق، فإن الحصول على      . االقتصاد

لبية     صادرات س ر آ ع تظه ادة البي ضائع إلع الب
ع في             ع البي ضائع ويق عندما يتم الحصول على الب
افة      تالف آإض ر االخ رة، يظه س الفت نف

صادرات ضائع   . لل ى الب صول عل م الح ط إذا ت فق
 السلبية في فترة محاسبية ، تتم موازنة الصادرات 

ا،           ادة بيعه ضائع إلع عن طريق زيادة مخزون الب
ضائع بالخارج         ذه الب رة    . حتى وإن آانت ه في فت

ضائع ،               ع الب تم بي دما ي بية عن رة المحاس تابعة للفت
تتم موازنة الصادرات المسجلة لبيعهم عن طريق       

دير      . المخزوناتسحبها من    من الطبيعي أن يتم تق
ضائع في ت         ة الب سحب ،    المسحوبات بتكلف اريخ ال

ي   ر ف ة للتغي ة نتيج ى القيم ادة طرأت عل وأي زي
سعر البضائع تظهر على أنها مكاسب أو خسائر          

 .حيازة
 

ى            14-75 يمكن دفع مقابل خدمات نقل البضائع من س إل
طةص  دات ع أو س أو بواس ن وح دة م  أي وح

ادئ            شكل يتوافق مع المب ص ، وينبغي تسجيلها ب
د من     26 أنظر الفصل   . (المحددة فيما سبق    للمزي

 ). المعلومات حول العملية التجارية
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أمين            : 4 – 14جدول   شحن والت ة ال ى تكلف شامل عل ديل ال مثال على مدخالت الواردات في جدول العرض واالستخدام مع التع
 .والنقل إلى التسليم على ظهر السفينة

 

 
 نقل البضائع المرسلة للخارج لتجهيزها

لة للخارج من اقتصاد س لن ُينظر للبضائع المرس    14-76
ر    ا دون تغيي رض تجهيزه صاد ص بغ ى االقت إل
الملكية بعد عودتها لالقتصاد س على أنها بضائع        
مصدرة من س إلى ص أو فيما بعد صادرات من          

ى س  ة  . ص إل ابقًا ينظر للتكلف رحه س م ش ا ت آم
صدير       ا ت ى أنه ز عل ر التجهي ا نظي ق عليه المتف

ى س       ر أن هن   . للخدمات من ص إل اليف  غي اك تك
د   ى ص و عن ن س إل واء م ضائع س ل الب لنق

ى س  ن ص إل ا م ة  . عودته ر لتكلف ي أن ُينظ ينبغ
سها،      ضائع نف ة الب تثناء قيم رحلتين باس اتين ال ه

ل     ا خدمات نق ى أنه اك طرف    . عل ان هن ا إذا آ أم
ث  ة    ) ع(ثال ي رحل ل ف ن النق سئول ع و الم ه

ا هي               ل م ة النق الذهاب أو رحلة العودة ، فإن تكلف
دة  إال ام ع أو وح صاد ع إال إذا ق ن اقت تيراد م  اس

ل    ع ص بالنق ة م رى مقيم ون ص  . أخ دما يك عن
ضائع    ل الب اليف نق ن تك سئول ع اب (الم ذه
رحلتين    ا ال ا أو آلت ضائع أو عودته ى ) الب ُتغط

ز ،       ر التجهي ه نظي ق علي األجر المتف اليف ب التك
ى             ومن ثم في قيمة صادرات الخدمات من ص إل

 .   س 
   

 . هوامش النقل في جداول العرض واالستخدامتسجيل
ديل           14-77 د من تع في جداول العرض واالستخدام، الب

شترين أو      عار الم ساويًا ألس ون م رض ليك الع
صبح   تخدام لي ديل االس ساويًاتع عار م  لألس

ّي   ر عن طرف ن التعبي د م ه الب ث أن ية حي األساس
لقد شاع تصنيف جدول      . الميزانية بنفس األسعار  

ثر من معيار ، فقد ُصّنف في البداية    االستخدام بأآ 
شترين    عار الم سب أس ى ح ن   . عل ضح م ا يت آم

دول  ت    3 – 14الج ا آان ة آم ذه القيم ون ه  ، تك
عليه غالبًا أّيا آانت طريقة نقل البضائع من البائع        

شتري ى الم ب  . إل دما يجل ك عن ن ذل ستثنى م ي
. المشتري البضائع مستخدمًا مصادره الخاصة به     

ى حد   إضافًة إلى أن    طريقة نقل الخدمات تعتمد إل
ذه الخدمات   وفير ه ة ت ى آيفي ر عل تخدام (آبي باس

شتري أو طرف  ائع أو الم المصادر الخاصة بالب
ل  د بالنق ث متعه ة   ) ثال ذه الخدم ّدم ه ن ُتق ى م وإل

شتري( ائع أم الم كال  ). الب ك األش ى تل ير إل أش
المختلفة للتسجيل في ظروف مختلفة في الجدول         

14 – 3 .  
ضائع في جدول العرض            ي 14-78 سجيل واردات الب تم ت

ا  ضافًا إليه ية م عار األساس سب األس ى ح عل
ًا ضافة تباع وامش الم ضرائب واله د . ال ال يوج

ى حسب        ضائع عل واردات الب تقييم عالمي مالئم ل
ا ية له عار األساس ة . األس ي معرف ذا ينبغ ل

 .التوصيات التالية
ات من عمالء  –أ  .أ  ى البيان ة الحصول عل  في حال

ستندات       ن م ا م صول عليه ن الح دًال م رين ب آخ
ة      عار الحقيق رض األس ن المفت ارك ، م الجم
ون      ي أن تك تخدمت ، وينبغ د اس صفقات ق لل
واتير              ل في الف ّجلت خدمات النق واضحة سواء ُس
ن   ل م ة النق ُتثنَيت قيم صل أم ال  إذا اس شكل منف ب
شمل     ذلك ، سي ن آ م يك ية ، إن ل عار األساس األس

ي   سعر األساس ل ال اليف النق عر  . تك ف س يختل
المشتري عن السعر األساسي فقط في حالة وجود     

 . ضرائب واجبة الدفع من قبل المشتري
 

ستندات          .ب  ى المعلومات من م في حالة الحصول عل
سئول عن   ضائع الم صّدر الب ان ُم ارك ، وآ الجم
عار    شمل األس ي أن ت ل ، ينبغ اليف النق ع تك دف

 . األساسية تكاليف النقل
ذه ا  .ج  ل  في ه اليف والنق ة التك ة ، ستتخطى قيم لحال

ي    سعر األساس شحن ال ن   (وال م يك ا إن ل تتخطاه

 ضبط
التسليم على / التكلفة والتأمين والنقل 
 ظهر السفينة

 
 البضائع

 
  الخدمات

 
 )0( الزراعية ومنتجات الغابات والصيد المنتجات

 )1(المعادن والمواد الخام والكهرباء والغاز والماء 
 )4-2(التصنيع 

 )5(البناء 
 )6(التجارة ، اإلسكان ، الطعام والشراب ، خدمات النقل 

 ) 73-72 أقل من 7(المالية والتأمين 
 )73-72(خدمات األصول الثابتة، خدمات اإليجار واالستئجار

 ) 8(مات األعمال واإلنتاج خد
 )93-92(الخدمات العامة والخدمات االجتماعية

 ) 99-94(خدمات أخرى 
 ) 91(اإلدارة العامة 

 التسليم على ظهر السفينة / ضبط التكلفة والتأمين والنقل 
 المشتريات في الخارج عن طريق المقيمين 

 اإلجمالي
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سئولية             ولى م ضائع يت ل الب ي لنق هناك متعهد محل
سيختلف سعر  ). النقل من حدود الدولة المستوردة  

ة رسوم              سعر األساسي نظرًا ألي المشتري عن ال
 . أو إعانات مالية وجب على المشتري دفعها

صو  .د  م الح ستندات     إذا ت ن م ات م ى البيان ل عل
الجمارك ، وآان المورد هو المسئول عن تحمل            
تكاليف النقل ، ينبغي أن تستثنى تكاليف النقل من          

سعر األساسي ضائع بال ة الب ة .  قيم ذه الحال ي ه ف
سفينة       ) قيمة(سيتخطى سعر    ى سطح ال التسليم عل

FOB   ل    ( السعر األساسي ة النق ا ألن قيم تتخطاه
ى   شأ إل ن المن دخل   م صدر ت صاد الم دود االقت ح

سفينة           ى سطح ال سليم عل يم الت يختلف  ). ضمن تقي
ه يتحمل               سعر األساسي ألن سعر المشتري عن ال
ات        المصاريف باإلضافة إلى أية ضرائب أو إعان

 . حكومية يجب على المشتري دفعها
ة               .ه  ة أي ات الجمرآي د من البيان ربما ال يمكن التحدي

يف النقل ، وحتى    وحدة هي المسئولة عن دفع تكال     
ة ينبغي فصل       وإن أمكن ذلك ومن الناحية النظري
ون    ن تك سها، ل ضائع نف ة الب ن قيم ل ع ة النق تكلف
ى    صلها عل ة لف صادر متاح ات أو م اك معلوم هن

 . أرض الواقع
 

د للمعلومات           ة حاالت       -ربما يكون المصدر الوحي  في آاف
ت مع    هو قيمة الواردا   -دفع قيمة التكلفة والتأمين و الشحن       
ا      ى حسب نوعه ضائع عل إذا استخدمت حسابات  . فصل الب

ستوردة        ضائع الم صلة للب دفع التكلفة والتأمين والشحن المنف
أمين          ل والت اليف النق ن تك زء م ذا الج ن أن ه الرغم م ، ب
سابها       زدوج ح ن ي دمات يمك من واردات الخ ود ض الموج

ة،            ). ُتحسب مرتين ( ذه االزدواجي ى يمكن تجنب ه لذا ، حت
ود                 يضاف ى الخصم من بن وي عل ذي يحت ديل ال  عمود التع

ضبط        ساوية ل الخدمات بالنسبة للنقل والتأمين بحيث تكون م
ود مع                 ذه البن سفينة له ى ظهر ال شحن إل التكلفة والتأمين وال
ى واردات       ري عل ذي ُأج وازن ال شامل الم ديل ال التع

ديالت من        4 – 14يعطي الجدول   . البضائع ى التع  مثاًال عل
 .         يلهذا القب

  
 الضرائب واإلعانات على المنتجات

ى     14-79 ة عل ة الحكومي ات المالي ضرائب واإلعان إن ال
ة المنتجات المتاحة     ى قيم المنتجات والمضافة إل
ي   سميتها ف ي تمت ت سها الت ي نف صاد ه ي االقت ف
ة     ات الحكومي ضرائب واإلعان سابع بال صل ال الف

ات    ى المنتج ة عل ضرائب  . المفروض ا ال أم
رى ي    األخ ي ه ات والت ى المنتج ة عل  المفروض

اتج  اس الن ستثنى قي ي ، ي سعر األساس من ال ض
ي   ر ف ا ال تظه ذا فإنه رى ، ول ات األخ واإلعان
ى     سعير عل ين الت دخل ب ي ت ضرائب الت ديل ال تع

 حسب السعر األساسي أو على حسب المشتري 
ة المضافة          14-80 تشمل الضرائب من نوع ضريبة القيم

سابات  ام الح ي نظ ةف ة  القومي ى ضريبة القيم عل
صم    ة للخ ضرائب القابل بة و ال ضافة المناس الم
ضافة ة الم ة ضريبة القيم ة لطريق ة مماثل . بطريق

سعير    تم ت أن ي ة ب سابات القومي ام الح يوصي نظ
ِتج      عر الُمن سب س ى ح ان عل ى وإن آ تج حت المن
بحيث تستثنى ضريبة القيمة المضافة التي سجلها       

ضًا    تم أي واتير، ي ي الف تج ف يمالمن سعير(تقي ) ت
ي   ضافة الت ة الم تثناء ضريبة القيم واردات باس ال

شأنها  اتورة ب درت ف تخدامات . ص سبة لالس بالن
سّجل    ة ، ُت تخدامات النهائي يطة واالس الوس
ة المضافة         مشتريات البضائع شاملة ضريبة القيم

 .      الغير قابلة للخصم
ون     14-81 ا تك ادًة م ي ع االت الت رد للح ي س ا يل فيم

ة          ضريبة القيمة  ر قابل  المضافة قابلة للخصم ، غي
 : للخصم ، غير مطّبقة

 
 : حاالت الضريبة على القيمة المضافة القابلة للخصم

 معظم أشكال االستهالك الوسيط •
  رأس المال الثابت  إجمالي تكوين •
  المخزوناتجزء من التغييرات في  •

 
 : حاالت الضريبة على القيمة المضافة غير القابلة للخصم

 قات االستهالك النهائيمعظم نف •
  رأس المالإجمالي تكوينجزء من  •
  المخزوناتجزء من التغييرات في  •
 جزء من االستهالك الوسيط  •

 حاالت عدم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة 
 الصادرات  •
أية بضائع أو خدمات لم تتجاوز نسبة  •

 الضريبة 
معفاة مع % (على القيمة المضافة لها صفر  •

  النظر عن استخدامها حق الخصم بغض
أي منتجات معفاة نهائيًا من تسجيل  •

المشاريع (الضريبة على القيمة المضافة 
 ). التجارية الصغيرة أو ما يضاهيها

عار       14-82 سب األس ى ح اج عل ون اإلنت دما يك عن
الي           ى إجم ود الضرائب عل األساسية، يحتوي عم
ة للخصم          الضريبة على القيمة المضافة الغير قابل

ا ى المنتج ة عل وم الجمرآي ضرائب و الرس ت ، ال
ة  ى القيم ضريبة عل تثناء ال واردات باس ى ال عل
واردات     ى ال ضرائب عل ضافة، وال الم

صادرات سب     . وال ى ح اج عل ون اإلنت دما يك عن
ى     ضرائب عل ود ال شمل عم شتري، سي عر الم س
الضرائب والرسوم الجمرآية على الواردات فقط       

ضافة    ( ة الم ى القيم ضريبة عل تثناء ال  ،)باس
ى         باإلضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة عل

 . هذه المنتجات
 

و          ُتسّجل 14-83 ا ل  اإلعانات الحكومية على المنتجات آم
اج    ى اإلنت لبية عل رائب س ت ض ال  . آان تم إدخ ي

ود      ي العم اج ف ى اإلنت ة عل ات الحكومي اإلعان
ر   رض، وتظه يم الع ى تقي ضرائب إل ديل ال لتع

د خ ا ق ى أنه شير إل البة لت ارة س فضت أسعار بإش
 .المشتري بدًال من زيادتها

 
دول  14-84 ر الج دة 5 – 14يظه ن 4 و 3 األعم  م

 12 – 14 الكاملة للعرض في الجدول      المصفوفة
ات     ضرائب واإلعان ى ال ديل عل ر التع ذي ُيظه ال

 . الحكومية على المنتجات
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  الضرائب األقل من اإلعانات الحكومية على المنتجات  مثال على ُمدخالت تعديل العرض لتشمل5 – 14الجدول 
 
 

 
  جدول االستخدام -جـ 
دول      14-85 كل ج ى ش تخدام  عل دول االس ر الج يظه

ة     ات دائري ع مربع ن أرب ستطيل م ي , م ين ف اثن
فل    رف األس ي الط ين ف ى واثن رف األعل . الط

سار من          ويتكون المربع الدائري العلوي ناحية الي
صفو ات   م تخدام المنتج ح اس ة توض فة فرعي

دات    ددة للوح ات متع ر  مجموع ة عب المختلف
ة ع  .المنتج ذا المرب وي  ه رى  يحت ارة أخ وبعب

سيم       يط   بتق تهالك الوس يم االس ى  ق دائري عل ال
تج          آل  نوع منتج في الصفوف ونوع صناعة المن

دة   ي األعم وي    . ف دائري العل ع ال ون المرب ويتك
صفوف ن م ين م ة اليم حة ناحي ة موض ة فرعي

ة           , الستخدام المستهلك النهائي  للمنتجات المختلف
صفوفة   صادرات وم صفوفة لل ى م افة إل باإلض
وين   ة للتك ات المختلف تخدام المنتج ح اس توض

مالي ة   . الرأس صفوفات الثالث ذه الم وم  ه وتق
ائي             شكل مشترك بتوضيح الطلب النه الفرعية  ب

تج  وي . للمن فلويحت دائري األس ع ال ة المرب  ناحي
سمة   ضافة مق ة الم ن القيم ات ع ى بيان سار عل الي

دخل     د  ال ساب تولي ر ح ان عناص ذلك , لبي وآ
الي    ائض اإلجم وظفين والف حساب تعويضات الم
ات    تلط  واإلعان دخل المخ الي ال شغيل وإجم للت

اج   ى اإلنت ضريبة عل صومة ال ة مخ . المالي
ة       صفوفات الفرعي ن الم ل م األدنى آ ح ب ويوض

 . غ المربع األسفل جهة اليمينالخمسة  مع فرا
 

ات  14-86 ي المربع ائي والوسيط ف يم الطلب النه تم تقي ي
وي لمصفوفة االستخدام            الدائرية  في  الجزء العل

سي  سعر الرئي شتري أو ال ى أساس سعر الم . عل
ة        صفوفات الفرعي سم الم ذا الق ي ه اقش ف وين

شتري     سعر  الم ديل  , المخصصة  ل يم الب والتقي

يم ال ل التقي سي مقاب رض ورئي داول الع ج
اقش  . واالستخدام وحساب البضائع والخدمات    وين

األسعار من خالل استخدام جدول        "د  "في القسم   
 .االستخدام  باعتبارات توضح الكميات 

 
سار    14-87 ة الي ات جه م المربع ر معظ ات ( تظه مربع

ضافة     ة الم يط والقيم تهالك الوس شكل ) االس ب
رتبط            دة ت آل  آامل من خالل مجموعة من األعم

وي             منها بمجموعة الوحدات المنتجة  والتي تحت
دخل   سابات ال اج وح ة باإلنت ات متعلق ى بيان عل
باإلضافة إلى بيانات مجموعات الوحدات المنتجة      
ات   ن مجموع ف ع صل  مختل سيمي مف ار تق بإط

ة  ال التجاري شاريع واألعم ي .الم ضمن ف وتت
الغالب  البيانات األخرى  على  بيانات عن رأس            

ال وع ن  الم ة م ل مجموع ن آ وظفين ع دد الم
ذه            شة ه ضا مناق رر أي الوحدات المنتجة ومن المق

 .النقاط في القسم رقم د 
 
 استخدام المنتجات عبر الوحدات المنتجة  -1

ات   14-88 تخدام المنتج ة اس صفوفة الفرعي ح الم توض
ة      دة المنتج وع للوح ل ن ددة لك ات ( المح المربع

دو     ن الج سار م ة الي ة ناحي ة العلوي ) ل الدائري
رض     داول الع ي ج ة ف اط  الهام ن النق دة م آواح

ا  . واالستخدام وجداول المدخالت والمخرجات    آم
ل    ة تحوي ة آيفي صفوفة الفرعي ذه الم ح ه توض
ادة    واء بزي افية س ات  إض ى منتج ات إل المنتج
ائيين          المعالجة أو من خالل البيع للمستخدمين النه

صدرين  رض أو   . أو الم دول الع الف ج وبخ
ضا المنتجات    مصفوفة اال  ستخدام التي توضح  أي

صفوفة      إن الم ة  ف دات المنتج الل الوح ن خ م
تخدام   دول االس ة لج ا  ( الفرعي ق عليه ي يطل والت

اإلعانات المالية 
الحكومية على 
 المنتجات

 

 الضرائب  على المنتجات
 

 
 

- 3  
 
 

- 5  
 
 
 
 
 
 
 

- 8  
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 )0(المنتجات الزراعية ومنتجات الغابات والصيد 
 )1(المعادن والمواد الخام والكهرباء والغاز والماء 

 )4-2(التصنيع 
 )5(البناء 

 )6(ن ، الطعام والشراب ، خدمات النقل التجارة ، اإلسكا
 ) 73-72 أقل من 7(المالية والتأمين 

 )73-72(خدمات األصول الثابتة، خدمات اإليجار واالستئجار
 ) 8(خدمات األعمال واإلنتاج 

 )93-92(الخدمات العامة والخدمات االجتماعية
 ) 99-94(خدمات أخرى 
 )  91(اإلدارة العامة 

 اإلجمالي
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تيعاب   صفوفة االس ن    ) م د م ى  عدي وي عل تحت
دخالت   اط الم ر أنم شكل آبي شابه ب العناصر  وتت
ع      ين م ائي و المنتج تخدام النه سوق واالس ي ال ف

سو  ر ال ات غي س المنتج رات إال أنقية  نف  التغي
ة    واع الثالث صائص األن ر خ ة تغي ح آيفي توض

 لإلنتاج 
 

سادس  تعريف االستهالك        14-89 ويوضح في الفصل ال
ال           الوسيط  وما  يتعلق بمدفوعات االستخدام للعم

 . ورأس المال 
 

دأ 14-90 ة وتب د عملي ن   التوحي ة م صفوفة الفرعي  للم
البيانات المقدمة من  المؤسسات حول استهالآهم    

ستخدم        . يطالوس ويتم التصنيف حسب الغرض الم
ضائع     وع الب ه ن صنيف   . ل ة الت ألف عملي وتت

تة عناصر       لنفقات المنتجين حسب الغرض من س
رئيسية تطبق على االستهالك الوسيط للمؤسسات      
ة        ر مرتبط ذه العناص ن ه دة م دا واح ا ع فيم

بينما تتضمن العناصر     . بالتقنيات الحالية لإلنتاج    
رى   سة األخ صنيف   الخم ة للت وائم العام ى الق عل

صروفات       ال م بيل المث ى س شتمل عل ي ت والت
شرية    وارد الب ة الم سويق و تنمي ات الت ونفق

سات      م المؤس ي معظ ام ف شكل ع .  المخصصة ب
ذه   تخدام ه شرون اس ع والع صل التاس اقش الف وين

 .التطبيقات بشكل مفصل للحسابات الملحقة 
 

وم   بتوافر هذه البيانات لدى مجمع الحس   و 14-91 ابات فيق
قييم آل نوع من المنتجات المدرجة         تمن خاللها ب  

ين الوحدات المنتجة حسب          في آل فقرة للتمييز ب
 آل نوع مختلف

 
ات في              14-92 ذه البيان ام بتوضيح ه وآذلك من الهام القي

ة    صفوفة فرعي ل م ي   . آ صفوف الت ح ال وتوض
تج           تحتوي على اإلجمالي العام مدى استخدام المن

ة اال  ي مرحل روح ف ن  المط يط م تهالك الوس س
ة    دات المنتج الل الوح دة   . خ ين أن األعم ي ح ف

ة      ام توضح آاف الي الع ى اإلجم وي عل ي تحت الت
أنواع المنتجات المستخدمة آمدخالت لالستهالك      

وال . الوسيط من خالل نوع مفرد للوحدة المنتجة        
ين             ربط ب يوجد مبرر على اإلطالق حول سبب ال

نظم       الحجم المتعلق لهذه الكينونات      إال في شكل م
أ                أن ديل آخر هو خط وم ب أ طرح مفه  القيام بخط

ًا مع        إال أن شائع يرتكبه اآلخرون     ه ال يكون مألوف
 .طبيعية جدول العرض واالستخدام 

 
دول  14-93 ام 6-14يوضح الج دة بأرق  16,20,23 أعم

ى  24, ضمنة عل تخدام مت صفوفة االس  لم
اج  وع من اإلنت ل ن تهالك الوسيط لك ذا . االس وه

ح  م  موض دول رق ي الج ر 14.1ف ذي يظه  وال
األعمدة نفسها المخصصة جزء منها للعرض في        

م   دول رق م     . 14.2الج دول رق ين أن الج ي ح ف
ل            14.1  يوضح  إنتاج المنتجات المصنعة من قب

صنيع   سوق تخصص ت ي ال ين ف ويوضح , منتج
م   دول رق ة   14.6الج ين الثالث تخدام المنتج  اس

ص   تخدام الن صنعة واس ات الم ن للمنتج ف م
في حين     . المنتجات المصنعة في عملية التصنيع      

ث        ال حي ذا المث ى ه سب عل سعيرة  الن د  ت تعتم
 . يمكن مالحظة هذه الظاهرة بشكل عام 

 .  في نسخة مختصرة من  جزء االستهالك الوسيط في جدول االستخدام 14.6الجدول 
    إنتاج  إنتاج  
    غير النهائي ستخداملال  إنتاج 

  اسماك ومنتجات وتشجيرية زراعية منتجات  المجموع   سوقي  النهائي  سوقي

(0) 82 1                5 88 
    و وغاز وآهرباء ومعدنية خام مواد
 217 9                0 208 (1)  ماء

 990 80              32 878 (4-2)  تصنيع
 40 18              0 22 (5)  تشييد

jأغذية , إقامة , تجارة     
 (6)  119 9                0 110 نقل وخدمات مشروبات

 104 23              5 76 (73-72) وتأمين مال
     إيجارية عقارية خدمات

(72-73  57 18              0 39 استئجارية خدمات
(8)  222 39              12 171 اجوإنت أعمال خدمات

 34 32              0 2 (93-92)  واجتماعية مجتمعية خدمات
 10 4               0 6 (99-94)  أخرى خدمات

 2 2                0 0 (91) العام النقل 
 883 1 239            50 594 1  اإلجمالي
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 المنتجات  المعدة لالستهالك النهائي استخدام 

م       14-94 صل رق ي الف ح ف و موض ا ه اك   , 9و آم فهن
ائي       تهالك النه دات االس ن  وح واع م الث أن : ث

ة   ة , المنتجات المنزلي و منتجات  األسر المنزلي
ة و      ر ربحي سات الغي ن المؤس صنعة م الم

ة    ة العام سات  الحكومي رق  .المؤس شابه ط وتت
ة    صفوفة الفرعي ع الم ستخدم  تجمي دول الم للج

تهالك    دة لالس ات  المع تخدام المنتج ح اس توض
ة  واع الثالث سب األن ستهلك ح ل م ائي لك النه

 .  المصنف فيها 
ر        14-95 تهالك  األس ات الس م البيان ادة نظ دأ  ع وتب

ة  المطروحة         المنزلية بإحصاء  المنتجات المنزلي
 .  لالستهالك 

ة      ات المنزلي ساب المنتج ات ح صنيف نفق تم ت وي
سب  رض  ح ردي  و غ تهالك الف وع االس ن

ي    ة ف ات المنزلي صنيف النفق تم ت تخدام وي االس
ردي حسب   تهالك الف سية  لالس وائم رئي شرة ق ع

ة     ل األغذي رض مث ل غ س واألدوات , آ والمالب
ة         .المنزلية   ة معرف ل في آيفي وتكمن أهمية  التحلي

ى  , األساسيات الضرورية لالستهالك المنزلي      عل
وم ال  ال تق بيل المث عر   س ر س يم مؤش سة بتقي مؤس

ي    ار أساس ي إط ون ف د ال تك ستهلك إال ق الم
تخدام   دول االس إلدراج ضمن ج سبة .ل ا بالن و أم

ان     ي بي تكمن ف ه   ف ل و أهميت دول التحوي ى ج إل
ة و      ل األطعم صة مث ات المخص راء المنتج ش

ة     رى المنزلي ا لألس س وغيره ظ .  المالب ويالح
ضمن نف  ة  يت ر  المنزلي صاء األس أن إح اتهم ب ق

ا             ال في اإلجازات بكونه بيل المث بالخارج على س
ي        ي ف صاد المحل ي االقت ب ف ن الطل صلة ع منف

 . جداول العرض واالستخدام 
ات االستهالك من             14-96 دخل في نفق ويستخدم نفس الم

ر   تهالك األس ة  الس ر الربحي سات غي ل المؤس قب

راض     سب  أغ صنيف ح ل ت دء بعم ة بالب المنزلي
تخدام  ذه ال.االس وم ه ة  وتق ر ربحي سات الغي مؤس

ر     تهالك األس ة الس واع المختلف يح األن بتوض
المنزلية حسب األغراض على سبيل سواء آانت     

ة أو  دمات البحثي ام الخ ل نظ ق داخ دمات  تطب الخ
ة   ة أو الديني ة    .  التعليمي ذه المعرف ى ه اء عل وبن

وأهميتها من إمكانية تحديد إذا آانت  المؤسسات          
اليف تقتصر     غير الربحية تقوم بخدمات      مقابل تك

وظفين     ن الم ة م ة لمجموع ى إدارة مكتبي عل
ضائع و         المستأجرين أو أنها تكاليف مخصصة للب

 .خدمات األسر  المنزلية 
ة      14-97 تهالك للحكوم ات االس صنيف  نفق سبة لت بالن

ددات  صنيف مح ن ت دء م الل الب ن خ ون م فتك
ة  ة بالحكوم ائف  الخاص ذا . الوظ أتي ه وي

ا ع م ابق م صنيف متط ي الت  GFSM ورد ف
ن   2001 ة م ات الحكومي ع النفق يح توزي  بتوض

ة   إلدارت العام صاحبة ل ية م ائف قياس خالل وظ
يم   انون والتنظ دفاع والق ل إدارات ال ة مث الحكومي

ل        .  وغيرها   ومن خالل التصنيف المطبق  من قب
إن  ة  ف ر المنزلي ة لألس ر ربحي سات الغي المؤس

دء في تخص             يح الب يص معرفة أنواع الوظائف يت
ات األخرى          النفقات بين االستهالك الوسيط والنفق
واع  سب األن يط ح تهالك الوس صيص االس وتخ

 . المحددة للمنتج 
دة      14-98 ق األعم ام بتفري ن  القي د إذا أمك ن المفي وم

ة  ة للحكوم ات العام ات ( المخصصة للنفق و النفق
تهالك     ة الس ر ربحي سات الغي ة بالمؤس الخاص

ضرورة   د ال ة عن ر المنزلي ات )األس ان نفق  لبي
اعي   تهالك الجم ات االس ردي ونفق تهالك الف االس
ر    ي أآث تهالك الحقيق ساب االس صل لح شكل مف ب
ا هو            من مجرد حساب نفقات االستهالك حسب م

  . 9موضح في الفصل رقم 
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 . الجزء النهائي المخصص لالستهالك في جدول االستخدام  : 7-14: الجدول 
 أسر
  منزلية

 هيئات
غير ربحية

 
 هيئات حكومية

 عامة

 
  اإلجمالي

 
 
 
 

 (0)منتجات زراعية وتشجيرية ومنتجات اسماك 
 مواد خام ومعدنية وآهرباء وغاز 

 (1) ماء 
 (4-2) تصنيع 
 (5) تشييد 

 تجارة ومسكن وأغذية 
مشروبات وخدمات نقل (6) 

 (73-72) مال وتأمين 
 خدمات عقارية وإيجار 

 (73-72) خدمات استئجار 
 (8) خدمات أعمال  وإنتاج  

 (93-92)  واجتماعية خدمات مجتمعية
 (99-94) خدمات أخرى 

النقل العام  ومشتريات خارجية للمقيمين ومشتريات محلية 
 (91)لألجانب 
 اإلجمالي 
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0 
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30 
40 
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2 
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40 
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85 

166 
43 

- 29 
 399 1 

 
تهالك    14-99 دمات اس رى لخ دخالت أخ د م و ال توج

ذه المدخالت           ع ه البيع بالجملة والتفرقة عند تجمي
دخالت    ذه الم ا أن ه شتري  طالم عر الم ي س ف

ستخدمة   ات الم ع النفق ات وردت م ى المنتج عل
تخدام  شابه .لالس و م ى نح تم إدراج , وعل ي

ة  ي  قيم ات ف ى المنتج ة عل ضرائب المدفوع ال
صل  ر منف شكل غي شتري ب ذه . الم ستخدم ه وت

البيانات على نحو مشابه مع المنتجات المستخدمة       
ستخدمة      ات الم يط والبيان تهالك الوس ي االس ف

ال    رأس الم دًا   إال أنل ر تحدي تخدام األآث  االس
 .  يكون في االستهالك النهائي 

 
م   14-100 دول رق ح الج دول  7-14يوض ن ج زء م   ج

ائي    تهالك النه ي االس ق ف تخدام المطب ( االس
م   دة رق دول  29 و 32- 31 -30األعم ن الج  م

ويتضمن مدخل إنتاج  االستخدام       )  12-14( رقم
ازل      أجير المن دير  ت ة بتق ر المنزلي ائي لألس النه

ة         ى        و.  السكنية  أو المملوآ ات عل د النفق ل بن يمث
ة      ر  المنزلي سوقية لألس ر ال ات غي اج المنتج إنت
ود        ا آبن تم تقييمه ي ي دفوعات والت ن الم زء م ج
ة أو        ل الحكوم ن قب مية م عار اس زود بأس ت

 . المؤسسات غير الربحية 
 

  استخدام المنتجات في التكوين الرأسمالي
وين    14-101 ات تك ن منتج واع م ة أن ستعرض ثالث ت

ي تت مالي وه الي الرأس وين اإلجم ضمن  التك
الثابت للرأس المال والتغييرات في الجرد وشراء       

 . قيم مخصوم المستعمل منها 

 
 

 إجمالي تكوين رأس المال الثابت
ت     14-102 الي الثاب وين اإلجم صيص  التك د تخ د بن يع

رأس دول ل ي ج سط ف زء األب و الج ال ه  الم
ت   ال الثاب وائم رأس الم سبب أن  ق تخدام ب االس

شكل طب  ابق ب تج   تتط ات المن ن مجموع ي م يع
ك   . ى ذل الوة عل ى    , ع ضرائب عل ن ال ى  م تعف

ة          وامش التجاري المنتجات وال تخضع إلى نظم اله
تخضع بعض األصول     , وعلى الرغم من ذلك     .  

شتريات     ى  الم ة عل ل الملكي اليف تحوي ى تك إل
اليف       ذه التك ب ه ا تتطل ستعملة  آم يم الم والق

ل   تج األمث د يخص . التخصيص  للمن ذا وق ص ه
ضا    ل و أي ة النق ارة أو عملي ي التج تج ف المن

ال          , الخدمات التجارية أو العقارية على سبيل المث
 حساب تخصيص األصول  المطروحة 

 
رغم من استخدام              14-103 ى ال وهناك مسألة لم تطرح عل

ادة         نظمها للمعالجة للبضائع الموجودة التي يتم إع
ى     .ترحليها  للبيع في وحدة أخرى        ذا عل ويطبق ه

اك نف فها هن ع وص ضًا ويرج تهالك أي ات االس ق
نتيجة أنها تعد من العناصر العامة المستخدمة في         

 . رأس المال الثابت 
 

 إعادة بيع البضائع الموجودة 
ى       14-104 وبالتطرق إلى ذلك البند  فليس من الصحيح عل

ي     شراء ف ة لل ضائع المتاح أن الب الق ب اإلط
ي أو  اج المحل ن اإلنت أتي م ة ت واق  المحلي األس

واردات   د      .  ال ي توج ضائع الت ض الب اك بع فهن
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ا   ى مالآه ر عل ضفي تغي صاد ت ي االقت ل ف .  بالفع
ال الثابت هو في           رأس الم ويعد المثال األوضح ل
ل     نظم قب شكل م اع ب ي تب سيارات الت اني وال المب

تخدام ن  االس ة .  اإلهالك م ذه الحال ي ه تم , وف ي
دخل        ه م ى أن يس عل ضائع ل رض الب سجيل ع ت

درج    إيجابي في  لبي م  جدول العرض بل مدخل س
 . في جدول االستخدام 

 
ى   14-105 ع مبن د بي ال عن بيل المث ى س ائع , وعل وم الب يق

بتسجيله على أنه تكوين سلبي لرأس المال الثابت         
وين إيجابي             ه تك ى أن سجيله عل ويقوم المشتري بت

ذه        .  لرأس المال الثابت     وال تستبدل في الغالب ه
سبب أن    رى ب ان األخ ود مك ل  البن اليف تحوي  تك

وآما هو موضح في     .  الملكية مصاحب  للمبادلة     
م  صل رق ي   , 10الف ة الت ل الملكي اليف نق إن تك ف

ائع     ة الب رة ملكي اء فت سقط أثن ائع ت ا الب يتحمله
تم إسقاط           , للموجودات   ع ي ولذا فإن عند وقت البي

شراء   د ال ة عن ل الملكي اليف نق ة تك سبة .آاف وبالن
شتري  ى الم سجل آاف, إل ة ت ل الملكي اليف نق ة تك

وين       ن التك زء م ودات آج شراء للموج د ال عن
قاطها             تم إس ل ي ي المقاب ال وف اإلجمالي للرأس الم
خالل الفترة المتوقعة من قيام المشتري باستخدام     

ة          .  الموجودات   وال  تصنف ملكي ذا المن وعلى ه
وين            ا تك ى أنه النقل للقيم المتاحة  والمشتريات عل

 . الثابت جديد  للرأس المال 
 

ى المنتجين اآلخرين           14-106 تتبع األصول الثابتة دائما إل
صادي   سوق االقت ة ال ي نفس حلق بيل .  ف ى س عل

ذه               , المثال   ي ه ع طائرة في الخارج  وف قد يتم بي
ه            , الحالة   ى أن ع الطائرة عل يتم تسجيل عرض بي

سجل     إال أن تكوين سلبي لرأس المال       االستخدام ي
 . على أنه تصدير 

 
  .عرض واالستخدام وحساب الخدمات والبضائع جداول ال

ارية             14-107 ة س ا تكلف عندما ال تحتسب األصول على أنه
بيل                 ى س ة عل ة  مخلف ا قيم ى أنه سابها عل فيتم احت

ى أن  هوامش          .( المثال الخردة     ك عل ويالحظ ذل
ة       ة التكلف ا مرتفع سب بأنه ردة تحت ارة الخ تج

ردة   شراء  الخ ة ل عار المدفوع ة باألس ) .  مقارن
وين               وف ه تك ى أن سجل العرض عل ة ي ذه الحال ي ه

سجل االستخدام آاستهالك            ال وي رأس الم سلبي ل
ردة    ناعة الخ دوير ص ة لت دة المنتج يط للوح .  وس

م  سبب وراء أن 10ويوضح الفصل رق ضًا  ال  أي
رة   ي فت ت ف ال الثاب تهالك رأس الم الي اس إجم
د               ا عن ة له ة الكلي ل القيم تداول الموجودات ال يمث

د           الشراء ب  ة األصول عن ين قيم ل هناك اختالف ب
ا في               ى أنه ائي عل ا نه د إتاحته الشراء وقيمتها عن

ال تتوافق   , وفي هذه الحاالت    .  هذه الحالة خردة    
ة       ة العمومي ة  الميزاني ع قيم ردة م ة الخ قيم

تخدام    ل االس ول قبي ات األص ل  , لمتبقي تم عم وي
رات         تسوية للقيمة األصول من خالل بعض التغيي

 .م حساب األصول في حج
 
 

ات  14-108 من نفق ستخدمة  ض ول الم دخل األص د ت وق
ام شرآة          ال قي بيل المث االستهالك المنزلي على س

ر     بعض األس ياراتها  ل ع س يارات ببي تئجار س اس
 .بغرض استخدامها في اإلجازات والترفيه 

 
ر            14-109 د من األصول أآث وعندما تستخدم الوحدة العدي

ي ت    دة فه ذه الم ي ه ا ف رة بقائه ن فت ى م ول إل تح
ال   رأس الم لبي ل وين س ى  .  تك ن عل ن الممك وم

ي    الي ف رأس الم وين ال ائع  تك ر ش و غي نح
لبية  في              أن تكون س مجموعة الوحدات المنتجة ب

 . مثل هذه الحالة 
 

م       14-110 صل رق ي الف ح ف و موض ا ه ن  , 9وآم فم
ات   تهالك المنتج وم باس رة تق أن األس المفترض ب

ى     لحظة امتالآها وفي منتجات المستهلك     ي تبق  الت
تم     ي  ي ة والت ل األدوات الكهربائي ول مث دة أط لم
ي      رى ف دات أخ من وح صها ض ا أو تخصي بيعه

ت الحق  ة  ( وق ات اإلغاث ال طلب بيل المث ى س عل
وفي هذه الحالة أيضا يتم معاملة      , ) من الكوارث   

عرض البضائع المطروحة على أنها نفقات سلبية    
ل              ك واستخدام ايجابي من قب ك  من قبل المال المال

د  ة  ( الجدي ي بقي ة ف ات المنزلي ضمنة المنتج مت
الم    اء الع ي يكون   ) . أنح ة الت ذه الطريق الج ه وتع

دات       ى الوح صيص إل دخل بالتخ صر ال ا عن فيه
األخرى من خالل التحويالت آما هو موضح في    

م   صل رق رض    , 8الف دول الع ين أن ج ي ح ف
ك  سبب أن ذل صدد ب ذا ال رتبط به تخدام ال ي واالس

 . م عيني  للمنتج المسجل استخدا
 

  المخزوناتالتغييرات في 
ه 14-111 رات تواج راء تغيي ى إج ديات  عل ض التح  بع

تج في حين أن تخصيص             لعمليات جرد نوع المن
ي       تم ف تج ي وع المن ت لن ال الثاب وين رأس الم تك

كل واضح   م  .  ش صل رق ة 10ويوضح الف  آيفي
ة           تطابق عمليات الجرد في نظم الحسابات القومي

ضمن ضائع  المت وازم والب واد والل رد الم ة  لج
دة    ضائع المع شطيبية والب ضائع الت اهزة  والب الج

ضائع        .  للبيع   وال توجد أي مشاآل بالنسبة إلى الب
سبب أن     صيص  ب اهزة  للتخ شطيبية أو الج الت
دة     ن وح ر  م صدر بتقري اهزة ت ات الج المنتج

رد  ات الج وازم . عملي واد والل ض الم اك بع هن
ل  ن قب ددة م ة المح دة المنتج ر الوح  إال أنتقري

ة     ن الناحي ة م دات المنتج ض الوح اك بع هن
وازم      االفتراضية تبقى على سبيل المثال بعض الل

ة        ضائع       . المكتبية ومواد النظاف ى الب سبة إل و بالن
ة    ة التطبيقي ن الناحي ا فم ادة بيعه المخصصة إلع
ي        درج ف ضائع ت ن الب واع م ذه األن ة ه إن آاف ف

رد  ات الج دل  وال. عملي ى مع ك عل صر ذل  يقت
ضائع   ل  الب ادة مث ط  إال أنالزي شمل نم ك ي  ذل

ر      نمط أآب دخولها ب ع ب ضائع  المخصصة للبي الب
رة الحسابية             في عملية التغير الزمني  ضمن  الفت

. 
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دول     14-112 ين ج وازن ب ل ت ي عم شكوك ف ن ال وتكم
رد   وين الج ي تك ة ف تخدام خاص رض واالس الع

يم الم  ة أن تقي ى   الحقيق ضافة إل ي م رات ف تغي
ة       ن القيم ر م ل بكثي ون أق د تك رد ق ات الج عملي
تم             ات الجرد ي يم عملي المرغوبة مما يعني بأن تقي
دول     ين ج ة ب ب موازن ر ويتطل ر مباش شكل غي ب

 العرض واالستخدام باعتباره قيود تشغيلية
 النفائس

ة ضمن   14-113 ات المدرج اق المنتج د نط ائستتزاي   النف
ة لل   ضائع المتاح من الب ا  ض رض باعتباره .  ع

ال    بيل المث ى س ة   , عل ف األثري ات والتح األنتيك
ة       رة الحالي ات الفت من مخرج ة ض ر مدرج .  غي

تخدام من  ل اس شتريات األق ة الم ة قيم د أهمي وتقي
وين رأس       ي تك نف ف ا ص ى أنه ة عل يم المالي الق
ة     ة المتاح يم المالي ة الق ين أن آاف ي ح ال ف الم
ي   ات ف ل المبيع ر مث و أآب ى نح تخدام عل لالس

 . لمتحف هي األآثر شيوعًا ا
م   14-114 دول رق ح الج وين رأس 8-14يوض زء تك  ج

 .المال في جدول االستخدام 

 .جزء تكوين رأس المال في جدول االستخدام  : 8-14جدول 
تكوين 
رأس 
المال 
 الثابت

التغير في 
 المخزونات

صافي الحيازة من 
 األصول الثمينة

  اإلجمالي
 
 
 

 )0(منتجات زراعية وتشجيرية ومنتجات اسماك  
 )1(مواد خام ومعدنية وآهرباء وغاز و ماء  

 )4-2(صنيع  ت
 )5(تشييد  

 )6(أغذية مشروبات وخدمات نقل , إقامة , تجارة  
 )73-72 أقل من 7(مال وتأمين 

تئجارية   دمات اس ة خ ة إيجاري دمات عقاري ل 7( خ  أق
  )73 – 72من 

 )8(خدمات أعمال وإنتاج 
 )93-92(خدمات مجتمعية واجتماعية  

 )99-94(خدمات أخرى  
 )91(إدارة عامة 
 اإلجمالي

2 
0 

161 
190 

0 
0 

22 
1 
0 
0 
0 
 
3 

 

1 
-1 

5 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
28 

0 
0 

10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
10 

3 
- 1 

167 
213 

0 
0 

22 
1 
0 
0 
0 
 

414 
 

 
 الصادرات. 4

ص 14-115 ة التخ ب عملي تج وتتطل صادرات المن يص لل
واد    ين اآ ل ب س التحوي واد SITCنف   HS  أو أآ

سهل  .على نفس نمط التخصيص في الواردات        وت
ام        ى أن نظ صادرات نتيجة إل يم في ال ة التقي عملي
اإلحصائيات للصادرات تتم في شكل موحد بتقييم       

حن  وبش ي    ف ام ف ق ت اك تواف ون هن د ال يك   وق
سابات القوم م الح سجيل داخل نظ ة أن الت ة نتيج ي

ا           سية لم ارات رئي مسألة التقييم هامشية بدون اعتب
ة         يم      . يحدث من تغيير في الملكي ة التقي تم عملي وت

ي    صادرات ف ي ال ًا ف ا  تمام واردات ومثله ي ال ف
ى             وقت ومكان تغيير الملكية من وحدة سكانية  إل

ر سكانية       واردات         , وحدة غي يم ال في حين أن تقي
ة       بناء على افتراض حدوث تغ      ر في الملكي تم  ,يي ي

على النطاق القومي باعتباره المفترض التطبيقي        
 .المتاح لمصادر البيانات  الحالية 

 
 ستعمال القيمة المضافة ا

دول   14-116 ي صفوف ج وارد ف غ  ال ة المبل ساوي قيم تت
تهالك       ة االس ن قيم ل م شمل آ تخدام و ي االس

ال      وين رأس الم ائي وتك يط والنه الوس
ج مع قيمة مبلغ صفوف     والصادرات لكل نوع منت   

شمل    ذي ي رض وال دول الع ي  ( ج اج المحل اإلنت

يم   ى الق ديالت عل واردات و التع ى ال باإلضافة إل
ره  ). ع نظي دول العرض م ي ج يم ف ق التقي ويتواف

تج         وتوضح  . في جدول االستخدام لنفس نوع المن
ة       رض قيم ود الع فل عم سجلة أس ة م ل قيم آ

وع الوحدة المنتجة     ا توض  . المخرج لن ة آم ح قيم
عمود جدول االستخدام لنفس نوع الوحدة المنتجة       
مقدار االستهالك الوسيط في آل نوع من الوحدة          
المنتجة وبناء على  التوسع الواضح  في  جدول      
دات     ود الوح فين للعم ضاف  ص تخدام  في االس

ة  يم   .المنتج ى ق صفوف عل ذه ال وي  ه وتحت
رض     دول الع ن ج ات م وي  , المخرج ا يحت بينم

ى  ة و    األول سبة اإلجمالي ين الن تالف ب ى االخ عل
رض     ع ع حة م يط الموض تهالك الوس ة االس قيم

 .القيمة المضافة لكل نوع من الوحدة المنتجة 
 

تعمال 14-117 ن عناصر  اس ضافة والمخرج م ة الم  القيم
األهداف الرئيسية في جداول العرض واالستخدام      
ًا         باعتبارها أساس لضمان تطابق الحسابات داخلي

سم        وبالرجوع  .   إلى بعض األمثلة الواردة في الق
 . التعريفي نجد هذه النقطة موضحة فيه 

 
صاء  14-118 ي إح واردة ف ات ال رض أن البيان ى ف وعل

حيحة    سجائر  ص ة لل ر المنزلي تهالك األس اس
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سيطة حول عدم            فيصاحبها  فرضية  استنباطية ب
شكل       ذا ال دد ه سجائر ويح ادرات لل ود ص وج

تخد   و افتراضي االس ى نح ًا عل الي الحق ام اإلجم
رح  غ وط ات التب داد واردات لمنتج سجائر  بأع ال

غ  صناعة التب ة ل صانع المحلي رج  الم د . مخ وق
واردة من شرآات                ات ال ل من الكمي ذا أق يكون ه
ى              أ الجامع للحسابات إل د يلج سجائر وق تصنيع ال
االعتقاد بأن مخرج شرآات تصنيع السجائر أمر        

ك         . مبالغ فيه    رغم من ذل ى ال إن   , وعل المخرج  ف
ع       غ م ن التب ون م صنيع يك ي للت يط األساس الوس
اج وواردات    ن إنت ل م رى لك داد أخ ور أع ظه

ويرجع ذلك إلى  قلة االستخدامات       . صناعة التبغ   
للتبغ أآثر من مدخالت منتجات التبغ وصادراتها        

وفي حال قيام المجمع لحسابات لجدول العرض       , 
ات إحصاء النف ى بيان اللجوء إل تخدام ب ات واالس ق

األسر  المنزلية فقد يواجه عدد من االفتراضات            
رآات  ن ش االة م ي المغ اء ف اك أخط ا أن هن إم

سجائر  صنيع ال ي , ت االة  ف غ أو مغ اج التب وإنت
تهالك   ة الس ر  المنزلي داد األس واردات أو أع ال

 . التبغ دخلت حيز عدم التقدير الدقيق 
 

ا وأن    14-119 د م ي بل ر ف يارات األج دمات س ار خ باعتب
يار دة  س ع واح ي المجتم ستخدمة ف رة الم ات األج

من عناصر النقل لألشخاص  مضاف إليها   قيمة       
ارير      ي تق واردة ف رة ال يارات األج دمات س خ

سيارات   ذه ال ائقي ه ات   , س اك بيان ون هن د يك فق
زين أو     ة البن سيارات وآمي دد ال ول ع افية ح إض
ضريبة  ات ال ن مقتطع ا م ى أساس أنه ديزل عل ال

تخدامهم ل  سبب اس رة  ب يارات األج دمات س خ
ذه المدخالت             . ا آانت ه ويأتي التقييم هنا سواء م

ات            ذآورة في إحصاء نفق متماشية مع األعداد الم
ات       داد المخرج ن  أع ر م كل أآث ي ش ر  ف األس

 . الواردة أم ال 
 

داول    14-120 ساوي ج دما تت ه عن ام بأن شكل ع ويالحظ ب
ادة في االستخدام           العرض واالستخدام فإن أي زي

ادة في          النهائي ل  بضاعة معينة تكون من خالل زي
مجمل لعرض أو نقصان في االستهالك الوسيط           

ضاعة   نفس الب رض   .  ل ادة الع ال أن زي ي ح وف
ة المضافة              زداد القيم ي فت اج المحل تنجم عن اإلنت

ائي         ي  : تماشيًا مع الزيادات في االستخدام النه وف
واردات             ادة ال نجم من زي حال أن زيادة العرض ت

الي        فكل من الق   ي اإلجم تج المحل يم المضافة والمن
أثير  شكالن أي ت امش ( ال ت ي اله ع وضعهما ف م

واردات    ى ال رائب عل ود ض ال وج ي ح إال ف
فإن أي  , وعلى نحو متشابه    ) .  للبضاعة المعينة   

ي         ادة ف دون زي يط ب تهالك الوس ي االس ادة ف زي
ي   صان ف ى نق ًا إل ؤدي حتم ة ت المخرجات المحلي

ائي   تخدام النه ة    االس ي القيم صان ف ضًا نق وأي
 .المضافة 

 
 

 القيمة المضافة في جدول االستخدام استعمال جزء  : 9-14جدول 
 إنتاج
 السوق

 اإلنتاج
لالستخدام 
 الشخصي

اإلنتاج لغير 
 التسويق

  اإلجمالي
 
 

 استهالك وسيط 
 الناتج المحلي اإلجمالي / القيمة المضافة اإلجمالية  

 تعويض الموظفين 
 إعانات مخصومة من الضرائب 

 والوارداتاإلنتاج 
 الدخل المختلط مجمل 

 مجمل فائض التشغيل 
   الدخل المختلط -استهالك رأس المال الثابت 
 وغيره- استهالك رأس المال الثابت 

 إجمالي المخرجات 

1 594 
1 483 
1 041 

56 
46 
340 

5 
168 

3 077 
 

50             
97 
0 
0 

15 
82 
3 

16 
147 

239 
141 
109 

2 
0 
30 
 
30 

380 
    

1 883 
1 721 
1 150 

58 
61 
452 

8 
214 

3 604 

 
 زيادة القيمة المضافة 

تضاف القيمة المضافة في أسفل جدول االستخدام         14-121
على نحو أساسي وقد يكون من األفضل أن أمكن          

ع المدخالت         في    تقسيم القيمة المضافة وبيان جمي
 . حساب توليد الدخل 

 
 

م    اج      9-14ويوضح الجدول رق وع من اإلنت  مدخالت آل ن
 من 12-14 في الجزء  25 و   17 و   14داخل الصفوف رقم    

 جدول االستخدام 

 
    إضافة المتغيرات األخرى 7

ق       14-122 سلة  تتعل ود  متسل افة بن ن إض ن الممك م
ى          ة عل بالمتغيرات المستخدمة في دراسة اإلنتاجي

ستوى ال سة  م دخالت    , مؤس ى الم افة إل إض
ارة عن     . المختصة بحساب توليد الدخل      وهي عب

ت       ال  الثاب رأس الم ل ل وين مجم دخالت تك م
وظفين    دد الم سة وع د  .للمؤس ضل  عن ويف

شر       ع ع صل التاس ي الف رح ف ا ط ضرورة آم ال



 نظام الحسابات القومية
 

432 

دوام         ادل لل ى أساس مع ة  عل ار العمال ام بإظه القي
 .الكامل  

 
 
 و االستخدام  توضيحات جدول العرض -د
ضافة   1 ة الم تعماالت القيم ة الس صنيفات المتقاطع    الت

 بحسب القطاع و الصناعة 
ق           14-123 ستخدم متعل ويمكن أخذ آل عمود في جدول الم

ى            اح وتخصيص آل المدخالت إل بوحدات االنفت
صادية   ساتية االقت ات المؤس صص .القطاع ويخ

ود  ة ISICعم أمين   ( K  فئ ال و الت ى ) الم إل
سات ال ة  المؤس دخالت   . مالي صص الم وتخ

ة             ى الجهات الحكومي ا إل سوقية إم األخرى غير ال
ة     ر الربحي ة غي ات الخاص ة أو  الجه . العام

ر   شرآات غي ى ال دة إل ض األعم صص بع وتخ
ي   ة ف زاء الممثل صها األج ع تخصي ة م المالي

ة     ر المدمج شاريع  غي دول   . الم ذا الج دم ه ويق
ين جداول العرض واالستخدام وتسل           سل عالقة ب

الي          ات إجم الحسابات نتيجة إلى االرتباط بين بيان
د          قطاع المؤسسات  وبيانات اإلنتاج وحساب تولي

دخل  ذا  و .ال ي  ه اش ف ن النق د م رح المزي يط
داد في الفصل             ال المطروح باألع العرض  والمث

  . 28رقم 
 

   جدول االستخدام باألسعار األساسية 
ان آل           14-124  من   وقد طرح حتى اآلن في هذا الفصل بي

سعر المشتري من            جداول العرض واالستخدام ل
ضاح  رض بإي يم الع ددات تقي افة مح الل إض خ
عر   ين س ي وب سعر األساس ين ال تالف ب االخ

شتري  ى  .  الم دولين إل ن  إضافة الج ن الممك وم
دول   ر ج ل عناص ة  بتقلي يم العام دة التقي قاع
ذا  ي ه واردة ف شتري ال عر الم ن س رض  م الع

صل  ين األس .  الف ن ب و  وم ا نح ي توجهن باب الت
ة   سهيل عملي و ت ل ه ذا العم ام به دالقي ي التوحي  ف

ات     ث الكمي ن حي تخدام  م رض واالس دول الع ج
 .آما هو موضح باألدنى 

 
 

 إلى آافة عناصر جدول االستخدام  في            وبالنظر 14-125
د        ن العدي ون م ا تتك ضح بأنه شتري يت عر الم س

 : العناصر تحديدًا ستة مكونات 
 اإلنتاج المحليالسعر األساسي  في 

 الواردات 
 الهوامش التجارية 

 هوامش النقل 
 الضرائب  على المنتجات 

 اإلعانات المالية  المقدمة للمنتجات 
 

عر   14-126 ن  س رض م دول الع ل ج ى تقلي ل عل وللعم
شتري   ن عناصر   , الم صر م ل عن سيم آ تم تق ي

ود    تة بن ى س دول إل ن   .  الج ك م ى  ذل ر إل وينظ
آل  , وية في الحجم     خالل إنشاء ستة جداول متسا    

ات        ذه المكون منها يحتوي على بنود لواحدة من ه
ر    .  ة أآث تخدامات المتاح ن االس د م اك العدي وهن

عار  ى  أس من مجرد  سحب جدول العرض أعل
دة لكل من             تة أعم المشتريين حيث يتطلب ذلك س

 . الست مكونات 
 

 الهوامش التجارية 
واع   14-127 م أن ن أه دة م شية واح دمات الهام د الخ تع

د        ا اك العدي ألنشطة في نظام الحسابات القومية فهن
ى المشتري             تج إل من المنتجات التي تنقل من المن

ة   ة أو التفرق ت بالجمل واء آان ة .  س ي حقيق وف
ى          , األمر   دويًا إل ل ي هناك بعض البضائع التي تنق

ة أخرى      .  تجار الجملة إلى تجار التفرقة       من جه
ن   ,  رة م دمات مباش ن الخ د م ول العدي تج تم المن

داول        ,إلى المشتري    شائع والمت ى  , وهذا هو ال عل
دم             سياحة تق الرغم  أن  بعض شرآات ومكاتب ال
ا    ية باعتباره ة والرياض الت الترفيهي ذاآر للحف ت

ذه الخدمات           باإلضافة  . نوع للبيع المفرق لمثل ه
ة المعروضة              سندات المالي د من ال أن  هناك العدي

ع  رائها ( للبي ادة ش تم إع ث ي اس ) حي ى أس عل
ع   شراء والبي عر ال ين س رق ب ال .  الف د مث ويع

ك          المبادلة األجنبية إحدى األمثلة الشارحة لمثل ذل
شية   ة الهام ضا للخدم روق أي ذه الف ن عرض ه م

ال الخدمات                 د نجد في مث ل  وق المقدمة إلى العمي
تص       تج مخ ه من ى أن ل عل امش يعام أن اله ب

ضائع     ال الب ي مث د ف دمات  ونج صناعات الخ , ب
ع             شطة وخدمات البي وع منفصل لألن تغطية آل ن

ضائع  ة الب رق لكاف ة والمف ا . بالجمل د منه العدي
ة      ع بالجمل ار البي ن تج رج م ه مخ ى أن دخل عل ي

ه         ,والمفرق   ى أن دم عل ا يق في حين أن البعض منه
 .نشاط ملحق 

وامش              14-128 ى فصل استخدام اله وليس هناك حاجة  إل
جملة والمفرق التجارية المقدمة  من تجار البيع بال  

عر  ه س درج في تخدام م دول االس ا أن ج طالم
شتري   دول  . الم ح ج أن   :  4-14ويوض

ي    رح ف ة  تط ضائع المختلف يم الب افات ق إض
ة بحيث          وامش التجاري مدخالت سلبية لعرض اله
دول      ي ج ضاحه ف ي إلي رض متبق د ع ال يوج

 . االستخدام 
 

ا 14-129 م  وآم صل رق ي الف و موضح ف تم  , 6 و 3 ه في
رض التق  ار أن   ف ة باعتب امالت التجاري سيم للمع

ي    ب ف رق تطل ة والمف ع بالجمل ارة البي شاط  تج ن
ارات  ى اعتب اء عل ة وبن سابات القومي ام الح نظ
باب     ح األس تخدام توض رض واالس داول الع ج
ة    رض آاف رض ع نهج بف ذا ال لك ه وراء س
ة في              ة والتفرق ة من تجار الجمل البضائع المتداول

ا ل   سلم واالستالم بينهم شتري   الت ى الم عرضها عل
وبذلك فإن آافة صفوف بضائع العرض وجداول        

ومن المفترض استخدام   ,االستخدام ليست لها قيمة   
ضائع  ة الب ة لكاف ة والتفرق ع بالجمل ار البي تج
دات   ى الوح ن يعرض عل ا ل بفرضية أن معظهم

ة  ة , المنتج ة أو الحكوم ر  المنزلي ويوضح .األس
صيل     د تف ي ببن تهالك المنزل ط االس ر  نم ي آبي

صرف     رق ب ة والمف ار الجمل ن تج شتريات م للم
ى  .  النظر عن شرآات التصنيع أو الزراعة        وحت
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اث     اجر األث ين مت ح ب تالف الواض ع االخ م
ول    دقيق ح د ال ن التحدي ال يمك ة ف ومحالت البقال
أنواع المأآوالت التي تم شرائها وآذلك بيع  قطع         
األثاث سواء آانت مصنعة من الخشب أو المعدن        

.  
 

اري للجدول العرض           14-130 وتتبع معايير التعامل المعي
ة    امالت التجاري سيم المع د تق تخدام قواع واالس
ة     ع بالجمل شطة البي دخل أن اس م ستخدمة لقي الم

رق  تج  .  والمف راء للمن ة ش ل عملي ى آ وينظر إل
تج مختلف             من بائع  التفرقة أو الجملة على أنه من

ى .  عن اآلخر  ا عل ا ينظر إليه دة منه ا فواح أنه
ر    ين واآلخ عار المنتج يم  بأس ة  تق ضاعة  عيني ب

اري  امش تج ا ه ى أنه ا عل ويوضح .  ينظر إليه
ضاعة   تخدام للب ه اس ضائع بأن راء الب ا , ش بينم

دمات  تخدام للخ ه اس ى ان امش عل ح اله يوض
ا  .  المقدمة من تجار البيع بالجملة أو المفرق   وآم

شاط      صيلي  لن اك وصف تف أن هن ظ ب و مالح ه
ة في جداول العرض          تجار ا  لبيع بالمفرق والجمل

ه في معظم األحول تحمل              واالستخدام  نتيجة بأن
ات       ى فئ بة إل ة المتناس وامش المختلف اليف اله تك

ال  األسر        , متعددة من المشتريين     على سبيل المث
ن     ى م ة أعل وامش  تجاري دفع  ه ة ت المنزلي

ة    ي الحقيق ة وف سات اإلنتاجي ف , المؤس تختل
وامش التج شراء  اله ة ل ر  المنزلي ى األس ة عل اري

ات     ن الكمي ذ ع س المنف ن نف ضاعة م س الب نف
الكبرى التي تحمل هوامش صغرى متناسبة أآثر       

غر    ات األص ن الكمي سابات   .م امع الح وم ج ويق
ى            يم عل ه المتخصصة للتقي بدوره باستخدام خبرت
تج           صيلي للمستوى المن عملية التقسيم في إطار تف

 . 
 
 هوامش النقل  

ين سعر           آما   14-131 ة االختالف ب هو موضح في مراجع
سعر األساسي  وهوامش      المشتري والمنتجين وال
واتير   دار ف د إص تم عن ك ي ضح أن ذل ل فيت النق

ي حال    .  منفصلة لكل خدمة من خدمات النقل        وف
سيم            فصل آل منهم في فاتورة فال يتطلب عمل تق
نتيجة لمعاملة خدمات النقل على أنها منتج مستقل    

ى           ويعد عم .   ًا عل رًا مطلوب ل جامع الحسابات أم
ا     وردين أحيان ض الم رض بع ال يع بيل المث س
ة          عملية النقل المجاني للمشتريات  ذات قيمة معين

 .وتكلفة  خاصة بنقل المنتجات الخفيفة 
 الضرائب على المنتجات 

تج       14-132 ى نفس المن تخصم  ضريبة القيمة المضافة عل
ستخدمين   بعض الم دات المن ( ل دُا الوح ة تحدي تج

ا  ة ) . وغيره ة الخصم لألسر المنزلي د عملي وتع
ي     ضاحها ف صعب إي ي ي باب الت ن األس دة م واح
جدول العرض واالستخدام  المخصص في سعر         

وترتفع  النسبة المبينة من االستخدام        .  المشتري  
ضريبة           الكلي لألسر المنزلية من خالل عنصر ال
تخدام      صص االس ة بح ستقطعة مقارن ر الم غي

دات ا ة للوح ارة   .لمنتج وامش التج رح ه د ط وبع
شتري      عر الم ديرات س ن تق ل م أتى  , والنق م ت ث

ر            ضريبة المضافة غي الخطوة التالية في طرح ال
ستقطعة  ر   .  الم ضريبة غي رح ال ة ط د عملي ويع

ائيين            ستخدمين النه رًا سهال للم إال المستقطعة  أم
دى االستهالك المتوسط حيث           أن ه يمثل صعوبة ل

ته  م االس تقطاع    أن  معظ ى اس ضع إل د يخ الك ق
ضافة  ة الم ريبة  القيم رح  .  ض دما تط وعن

ستقطعة   ر الم ضافة غي ة الم يم , ضريبة القيم تقي
عر     ل س تخدام  داخ دول االس ي ج دخالت ف الم

 . المشتري 
 
 

ك إال إذا      14-133 ة  ذل دول مخالف ي بعض ال ن ف وال يمك
ى       ضرائب عل ض ال رح بع ان ط ي اإلمك ان ف آ

ب بإزال سب الطل ات ح ي المنتج دخالت ف ة الم
سعر األساسي   تخدام نحو ال د .  جدول االس وعن

د           استكمال ذلك فمن الضروري إدخال صف جدي
صف   ذا ال ث يوضح ه تخدام  حي دول االس ي ج ف
ن      دفع م ستحقة ال ات الم ى المنتج ضرائب  عل ال

ذا الصف     .  الوحدات المنتجة المعنية     ويحتسب ه
عار   ي أس يط ف تهالك الوس ة االس من تكلف ض

ي بنفس المنوال الذي يكون عليه مدخالت       المشتر
ل      ك بعض        .هوامش التجارة والنق ا يتضمن ذل آم

واردات         الضرائب على الواردات عند خضوع  ال
ى   يط إل تهالك الوس ن االس زء م ل  ج ي تمث الت

صاد     ابع  لالقت دخل الت ى  الم ضرائب عل وال . ال
زء       ة بج ضرائب المعني ف ال ين ص ط ب يخل

ل االستخدام مع الصف  االستهالك الوسيط  للجدو 
دول        ن ج ضافة م ة الم زء القيم ي ج ح ف الموض
عار    ي أس رج ف يم المخ د تقي تخدام عن االس

شتريين  دار   .  الم صف مق ذا ال ح ه ويوض
ستحقة  من المنتجات            الضرائب على المنتجة الم
ضرائب    تخدام  ال دة بخالف اس زودة من الوح الم
ى   دة عل ن الوح ستحقة م ات  الم ى المنتج عل

 . المنتجات 
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 محتوى  الواردات في مصفوفة االستخدام  : 10-14جدول 
 

االستهالك 
 الوسيط

االستهالك 
 النهائي

 الوارداتإجمالي  تكوين رأس المال

    

27 10 0 37 
    
61 0 0 61 

100 100 84 284 
0 0 0 0 

37 25 0 62 
17 0 0 17 
    
0 0 0 0 

05  5 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
-5 -3 -2 -10 
 43  43 

 
 
 
 
 
 

 (0)منتجات زراعية وتشجيرية ومنتجات اسماك 
 

 مواد خام ومعدنية وآهرباء وغاز و
 

 (1) ماء 
 

 (4-2) تصنيع 
 

 (5) تشييد 
J 

 أغذية , إقامة , تجارة 
 (6)

مشروبات وخدمات نقل 
 

 (73-72)وتأمين مال 
 

 خدمات عقارية إيجارية 
(72-73 

 خدمات استئجارية 
 خدمات أعمال وإنتاج (8)

 
واجتماعية مجتمعية (93-92)خدمات

237 180 82 499 

 
  اإلعانات المالية على المنتجات

رة أخ  14-134 ضاف م ى  ت ة عل ات المالي رى اإلعان
ى             د طرح الطرح الضرائب من عل المنتجات عن

تخدام    دول االس دخالت ج ن م ات م وال .المنتج
من     ضافة  ض ة الم ضريبة  القيم ابق لل د تط يوج
ات    ة اإلعان ابق إزال ذلك يتط ة وب ات المالي اإلعان
ا       ر منه ات أآث ى المنتج ضرائب عل ة ال ع إزال م

 . على ضريبة القيمة المضافة 
 
 صل الواردات عن اإلنتاج المحلي ف

دى       14-135 ي آإح اج المحل ن  اإلنت واردات ع صل ال تف
سعر     التنسيقات اإلضافية لجدول االستخدام في  ال

شاآل    , وفي بعض الحاالت    .  األساسي ال توجد م
تج من           في إجراء الفصل حال إذا آان مصدر المن
رة    تج دائ ذا المن دخل ه م ي ة أو ل ة أجنبي دول

تيراد  صع.  االس ت وت صل إذا آان ة الف ب عملي
ة            ة أو أجنبي . المنتجات متوافرة من مصادر محلي

ي           د المنتجات الت ى تحدي ة التعرف عل وتعد طريق
ال تدخل على اإلطالق في نطاق االستيراد واحدة         

ة الفصل            ة في عملي ذه   إال أن من الحلول المتبع  ه
رة         رة آبي ة وخب ام معرف شكل ع ة تتضمن ب العملي

 . وتقييم  مطلع عليه 

 
دول  14-136 دول  :  15-14يوضح الج وي الج -14محت

م       10-14  ويوضح الجدول     12 دة رق , 24  األعم
ة        35 و   29 واردات المتعلق  والتي توضح مقدار ال

وين  ائي وتك يط والنه تهالك الوس ن االس ل م بك
 . رأس المال 

 
  لبنود الحجم جدول العرض توضيحات.3

ط  14-137 تخدام فق رض واالس ارات الع د إط ال تتقي
ديرا تخدامات    بتق رض واس ة للع يم الحالي ت الق

ديرات           الموازنة بل أنها تضمن توازن وضبط  تق
ع    ر  م ام آخ عار لع ي األس حة ف ة الموض الكمي
دول  ي ج ة  ف عار المدرج سلة األس رابط سل ت

ة      دول الكمي ة وج عار الحالي ًا .األس د , عموم تع
طريقة إعداد جداول العرض واالستخدام في القيم       

في نفس الوقت من أفضل الطرق        الحالية للكمية     
 .إلحداث التوازن الثنائي 

 
رات       14-138 ة لمؤش دول أنظم ن ال د م ي العدي د ف وتوج

عر     ستهلك وس عر الم رات  س ل مؤش عار مث األس
صادرات     واردات وال عر ال تج وس د .  المن وتوج

د آتيبات حول طريقة االستخدام و       النظمي   التوحي
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لمثل هذه األنظمة ويطرح الفصل الخامس عشر          
ل لألسعار           الن ام للتطوير واالستخدام األمث هج الع

ة    سابات القومي ضخم الح ك  .  لخفض ت ع ذل ويتب
و       ا ه ه هن م تقديم ا ت ين أن م ي ح ام  ف اش ع بنق
رض    داول الع ى ج اش عل تكمال النق الس

تخدام  ي  .  واالس شاآل الت سم الم ح الق ويوض
رض   دول الع رح ج ي  ش رح ف ب ط تتطل

ر ة أآث ردات الكمي ي مف تخدام ف رد  واالس ن مج  م
ة   ول طريق صيلية ح ادات تف دإرش ذلك  .التوحي ول

ستندات          تقدم المراجع حول آتيبات األسعار و الم
ة         د المخصصة في عملي  لجداول العرض     التوحي

واالستخدام وجداول المدخل والمخرج مثل آتيب       
دخل        ايروستات لجداول العرض واالستخدام والم

  . 2008والمخرج نسخة 
 

 حدث فيها تضاؤل ؟ أي الجداول التي ي
ع     14-139 د تجمي ى عن رة األول ال الفك ى الب ر عل يخط

جداول العرض و االستخدام للكمية  سواء بالعمل        
عار       ي  أو أس سعر األساس ي ال داول ف ع الج م

شتريين  ي     .  الم ات الت ن النقاش د م اك العدي وهن
 .  مؤيدة ومخالفة لهذا الخيار جاءت

 
ل   14-140 ة النق وامش التجاري ر اله ة عناص صل آاف تف

ى  ضة عل ضرائب المخف ات ذات ال واإلعان
المنتجات من قيمة البضائع والخدمات في جدول          
السعر األساسي  وذلك عند العمل مع هذا الجدول         

ة .   عار المعروف ة أن األس بس نتيج د يحدث ل و ق
ق            تج ال تتعل سعر المن بأنها عبارة عن مؤشرات لل

ة            بمفهوم أسعار المنتج في نظام الحسابات القومي
سعر األساسي  لكو ق بال ا تتعل وم بحصر . نه وتق

سابات  تخدام وح ارة والعرض واالس داول التج ج
أثير    ل وت وامش النق دمات  وه ضائع والخ الب
ى      ضرائب عل ضة ال ة المخف ات المالي اإلعان

ات  عر . المنتج رات س د مؤش ا بع ر فيم وتظه
فوف  ضاؤل ص ب بت شكل متناس شتري   ب الم

رض واالس   ي  للع سعر األساس داول ال تخدام ج
ي صف      ضمنة ف دخالت المت اس أن الم ى أس عل
جدول االستخدام أآثر تناسقًا من الحال الذي عليه        

شتري  عر الم دول س ذا .  ج ع ه ب  , وم يتطل
ة  دخالت الناجم ابق الم ب  تط ن مطل ق م التحق
دخل         لتبرير استخدام مؤشر األسعار المفرد لكل م

الهوامش و         .  ة ب باإلضافة إلى أن العناصر الملحق
ذا   ال ر ه ا يثي صل م شكل منف نكمش  ب ضرائب  ت

 . عدد من المشاآل النظرية و التطبيقية 
 

ضرائب    14-141 ع ال ل م د التعام ل عن شاآل أق نجم م ت
شتري     عر الم دول س ع ج ل م وامش بالعم واله
خاصة عند استخدامه على نحو واسع  النطاق في       
اع           مؤشر أسعار المستهلك  وعلى الرغم من ارتف

ستهلك  عر الم رات س ات  أنإالمؤش  االفتراض
ات     ع االفتراض ًا م ب آلي ة ال تتناس المزعوم

 الموجودة في جداول العرض واالستخدام 

وهناك مشاآل في انكماش الصادرات والواردات       14-142
دول  شتريين أو ج عار الم دول أس ان ج واء آ س

 السعر األساسي  
 التطابق 

عر       14-143 ر س تخدام مؤش ول اس سوغات ح دد الم وتح
دول     فوف ج اش ص تج بانكم رض المن الع

سة           واالستخدام حول أن عناصر الصفوف متجان
سعر   ف  ال ة ص عة إنتاجي تخدام س لالس

 وهناك سببين لعدم إمكانية ذلك ,الموحد
ي   14-144 شتري الت ال تتطابق عناصر صفوف سعر الم

ل من                ى آل من هوامش التجارة والنق تشتمل عل
ن    ضريبة م ضة ال ات المخف ذلك اإلعان ب وآ جان

ى  وآما هو مالحظ ب.جانب آخر    أن ذلك ال يقع عل
ن    د م ه للعدي ي التناسب ذات تج ف رة المن س وتي نف

شكلة         . المستخدمين   ذه المدخالت م ة ه ويقلل إزال
ابق  دم التط ارب  إال أنع ن التق ة م اك درج  هن

شكلة من                اك م ذا تظل هن دريب ول مدرجة في الت
 . بقايا عدم التطابق 

ابق        14-145 دم التط ن ع ر م سبب اآلخ ضا ال ع أي ويرج
د لية  نتيجة إلى عم   رى       .التوحي وتوجد درجات آب

ز              التوحيدمن   رغم من تميي ى ال  في آل صف عل
رض   داول الع ي ج ات ف ن المنتج ر م دد آبي ع

 .  واالستخدام 
وتختلف أسعار  البراغي طبقا إلى الطول والقطر        
د              ى عن ا حت ستخدم منه واد الم رأس والم والنوع لل
ة    ات المعدني ن المنتج ي م ذه البراغ صل ه ف

ال يكون من الصحيح العمل بفصل        وقد  .األخرى  
واع من         ذه األن البراغي  للتعريف بكل نوع من ه
د              رة تحدي د فك ا تع البراغي على شكل منفصل آم
سامير و    ن  الم صل ع شكل منف ي ب ل البراغ آ

وتكمن  . المواد المعدنية األخرى أمرًا غير وارد         
ار        إال أن هنا حتمًا مشكلة التطابق      د تحل باعتب ا ق ه

ات المتاحة من مؤشر           مستوي تفصيل  ي من البيان
ارف           وع المنتجات المتع د ن سعر المنتج عند تحدي

 .عليها في جداول العرض واالستخدام 
 
 لعمل بمؤشرات سعر المستهلك ا

اش     14-146 ستهلك النكم عر والم رات س ستخدم مؤش ت
د          استهالك األسر  المنزلية عند سعر المشتري عن

صل   ستوي منف ابق األوزان .  م وال تتط
ستخ ستهلك الم ع مؤشرات سعر الم ي تجمي دمة ف

ات عن   ود النفق ي عم واردة ف ع األوزان ال ُا م آلي
ة  ر  المنزلي تهالك األس ى أن . اس ع إل ذا يرج ه

وائم  ام آخر و تحصر بعض ق رتبط بع األوزان ت
تنتاج مؤشرات سعر         .  النفقات   ومن المحتمل اس

ة           ي  . المستهلك من إحصائيات األسر  المنزلي وف
ة األسر     الغالب تحصر    إحصائيات األسر  المنزلي

ل    ة أق ام التغطي ون نظ ذا يك رة ول ة والفقي الغني
ة في            شمولية من أعداد االستهالك لألسر المنزلي

تخدام  دول العرض واالس و موضح .  ج ا ه وآم
األعلى  بعض     , ب دول ل بط الج وازن ض دث ت يح

ديل           ة تع .  العناصر من إحصائيات األسر  المنزلي
سبة  ىوبالن ال   منتجإل بيل المث ى س غ عل , ات التب

يحدث هناك بعض التعديالت المشابهة في أوزان       
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د             ي الحاالت األخرى ق ستهلك وف مؤشر سعر الم
ر     ل أوزان مؤش سيقية داخ ديالت تن ري تع ال تج

 . سعر المستهلك 
 
 لواردات والصادرات ا

د    ،  إشكاليات مؤشرات سعر الواردات    14-147 د العدي تعتم
ى   من الدولة على مؤشرات القيمة   بدون اللجوء إل

ب       و مناس ى نح ودة  عل ي الج ر ف اك . تغيي وهن
ي        صيلية ف ات تف ابق درج ي تط شكلة ف د م توج
رض      داول الع ات ج سعر لمنتج رات ال مؤش
وافر صحيح              رغم من ت ى ال واالستخدام  حتى عل

واردات    عر ال رات س ك   .  للمؤش ى ذل الوة عل ع
يم الصحيح في سعر             ومثلما ذآر في وصف التقي

واردات وم  تيراد من إجراء   ال ؤشرات سعر االس
وامش       ع ه ة دف ول آيفي ة ح ات مختلف افتراض
شتريين من              ة الم ى نفس طريق ل عل التجارة والنق

راد عار  .األف ة أس ي حال ضاحه ف ن إي ذا يمك وه
صادرات  عار    .  ال ين أس تالف ب ضع االخ ويخ

س    ى نف تج عل عر المن رات س واردات ومؤش ال
صادرا        ى   المنتج إلي افتراض تقييم أسعار ال ت عل

تج          نطاق االقتصاد حيث يتم تقييم مؤشر سعر المن
 . على أساس البضائع الخارجة من المصنع 

 
 هوامش التجارة والنقل 

ة              14-148 ل من خالل الكمي توضح هوامش التجارة والنق
امش في سعر المشتري             وذلك عندما يتساوى اله
إن       سي ف ام التأسي ي الع ا ف اري آم ام الج ي الع ف

ون امش تك ة اله اس آمي ات قي م النفق  بتناسب حج
ون       سعر يك رك ال ة وتح اس الكمي ث أن قي حي

ه   امس علي ق اله ذي يطب تج ال ع المن ابق م . بالتط
سنة     ين ال امس ب دل اله ر مع ب يتغي ي الغال وف
ي    تالف ف سبب االخ ة ب رة الجاري سية والفت التأسي
ر في             سبب التغيي وامش المطروحة أو ب معدال اله

ا    ة م ي مجموع ات ف ط المنتج الو.  خل ى ع ة عل
ات مؤشرات            النقاش المطروح فقد يوجد في آتيب
رق       تج ط عر المن رات س ستهلك ومؤش عر الم س

 استنتاج لحساب تقديرات  هوامش الكميات 
 

 الضرائب مخصوما منها اإلعانات على المنتجات 
ات       14-149 ستخدمة لبيان رق الم ن الط د م اك العدي هن

ات      ى المنتج ضريبة عل ضة ال ات المخف اإلعان
ى   اد عل ع     باالعتم ا جم تم فيه ي ي ق الت الطري

 .الضريبة
 

تم 14-150 صوص   ي ة المن نفس الطريق ات ب ساب الكمي  ح
تم    دما ي ل عن ارة والنق وامش التج ي ه ا ف عليه
د     ى بن يم عل ة للق سبة المئوي ضريبة بالن ساب ال ح

 ).الضريبة المضافة (
 

اك 14-151 سب     هن ا ح تم جمعه ي ي ضرائب الت  بعض ال
ة آمية الشراء  وهذا ما يسمي بالضرائب التحديدي       
ة   ذه الطريق ى به ت تجب دفع إذا آان وم ال . ورس

أن            وع من الضرائب فننجد ب وبالنسبة إلى هذا الن
لتغييرات في آمية الشراء    لتأثير الكمية مقيد بشدة     

ضريبة   ,  دل ال ي مع ر ف ة أن أي تغيي ع مالحظ م
ادة     .التحديدية يعني زيادة في السعر       ر زي وقد تتغي

يا مع          د تماش ضريبة التحدي  المستوي   السعر في ال
تالف      دث اخ د  يح ب ق ي الغال ضخم وف ام للت الع
دم      ي ع ة إل عت الحكوم ال إذا س بيل المث ى س عل

شجيع  ين  ت تج مع اج من غ  إنت ل التب روح مث مط
 .والكحول

 
ام           14-152 وتشير التغييرات في نظام الضريبة بأنه من ع

ة      ضرائب المجمع دل ال ر مع ر يتغي ى آخ إل
تبدالها  ا أو اس ل .  باختفائه ضمن سالس وتت

ضا  ا سي وأي ام التأسي عار الع تخدام أس ات اس لكمي
ضريبية   دة ال ات  .القاع ل الكمي ضمن سالس وتت

ة       يم الحالي ي الق اح ف ر المت ضريبة غي صر ال عن
ة             ة الحالي ضريبة في القيم بينما ال يؤثر عنصر ال
ى مؤشر سعر              سبة إل ات وبالن على سالسل الكمي

اري    وم مؤشر سعر    إال أن ًاالمشتري فيظل س  مفه
   .بالنسبة لهقيمة ذو   يظل الضريبة

 
ل 14-153 ن    ويق ر م ات أآث ى المنتج ات عل  إدراج اإلعان

اس      سب قي ا فيحت د وجوده ضرائب إال عن ال
 الكميات باستخدام نفس المبادئ 

 
 القيمة المضافة 

ة  14-154 سابات القومي ام الح ي نظ ود , ف ى بن ر إل ينظ
ا      د له أن ال يوج ضافة ب ة الم ل القيم وازن  مث الت

سعر  ة وال اد للكمي ك   .  أبع ع ذل ن  , وم توضح م
وازن   د  الت نهج بن تخدام م ن اس ات م خالل معطي
ذه   ل ه ة لمث ديرات الكمي ن تق ددي م تنتاج الع الس

 . البنود في الحساب 
 

ي    14-155 تج ف عر المن رات س ود مؤش ى وج اء عل وبن
تخدام    دول االس فوف ج ك   , ص ق ذل يمكن تطبي ف

د         على صفوف جدول العرض وقيم األعمدة لتحدي
ا تج فيم م المن ات رق ق بالكمي ذه .   يتعل وتطرح ه

ة       ق بالكمي ا يتعل يط فيم تهالك الوس ام لالس األرق
تج في            اقص للصفوف المن المستنتجة من عمل تن
ة  ساب القيم سمح بح ا ي تخدام مم دول االس ج

ا     ة بأنه دة المنتج ن الوح وع م ل ن ي آ ضافة ف الم
ة            . قيمة مخلفة    ة مخلف ا قيم ى أنه تم وصفها عل وي

ة   ي الحقيق ا ي.  ف ل   آم تنتاج معام ضا اس ن أي مك
ة     ة الحالي سيم القيم ضافة بتق ة الم اش للقيم االنكم

 . على القيمة الحقيقية 
 

ذه  14-156 ع ه ي تتب ين ف ن المحلل د م شغل العدي د ان وق
ضافة   ة الم م القيم اش حج ي انكم ساءلة ف الم

ة  ضات   .  باستفاض ساب تعوي ضا ح ن أي ويمك
ات     وافر البيان د ت ة عن ث الكمي ن حي وظفين م الم

شأن م املين  ب دد الع ام ع ب وأرق دالت الروات ع
رات في          .  ومجموعاتهم   دالت للتغي ا تضع الب آم

رات    ب والتغيي ن الروات ة ع ضات الخارج التعوي
ين أن        ي ح ي ف ي والكل دوام الجزئ ال ال ين عم ب
ة  اش قيم ي انكم ة ف شاآل النظري اك بعض الم هن

 . التعويضات 
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ضريبة      14-157 ع ال دة جم ار قاع ضروري اعتب ن ال وم

ام با ضة   للقي ات المخف م اإلعان اش لحج نكم
ق ضرائب    , وفي معظم األحوال      . الضريبة   تتعل

ال     وظفين أو رأس الم ة الم دد آاف اج بع اإلنت
اج  ي اإلنت ستخدم ف ي .  الم و وارد ف ا ه وآم
اج    ى اإلنت ضرائب عل صر    , ال ون عن د يك د ق فق

ساب   ي ح درج ف ة الم صر الكمي سعر وعن ال
 . التغييرات للقياس  الكمية 

 
ائض    ويمكن   14-158 ام من الف تنتاج لألرق ام بعمل اس القي

القيم       ق ب ا يتعل تلط فيم دخل المخ شغيلي وال الت
وظفين     ضات الم رح تعوي ن ط ة م الحقيقي
ا            اج فيم ى اإلنت ضريبة عل واإلعانات المخفضة ال

في  .يتعلق بالكميات على القيمة الحقيقية المضافة       
ال  دمات رأس الم ى خ ائمين عل ين أن الق ح

ائض اس ف اولون قي شغيل من خالل طرق يح  الت
ي     شغيلي الحقيق ائض الت تنتاج الف ن اس رة م مباش

وهذا المنهج غير متعارف عليه آمعيار في نظم     .
ة   سابات القومي صل  إال أنالح ي الف رده ف م س ه ت

 . العشرين 
 
 

 المثال العددي  .هـ 
  . جدول العرض  و االستخدام الكامل. 1  

دول  14-159 ح الج رض و 14.12يوض دول الع  ج
لاالس ن  ، تخدام الكام ى م زء األعل ون الج يتك

الي       ,جدول العرض      ى إجم ود األول ويوضح العم
ات  ذا ببيان ع ه شتريين  ويتتب عار الم العرض ألس

ل  ارة والنق وامش التج و موضح , حول ه ا ه آم
ات         2-14في الجدول    م الضرائب واإلعان  ومن ث

دول  ي الج ات ف ى المنتج رح  .5-14عل تط
صلة       العناصر في آافة األعمدة     من العناصر المت

بعمود إجمالي العرض في جدول سعر المشتري         
سعر     دول ال ي ج رض ف الي الع ه إجم رض في يع

ي  ذ,األساس ع ه دول  اويتب ن الج ر م زء أآب  بج
وع الوحدات          بتصنيف  عرض المنتجات حسب ن

ة   ة المنتج ن    . المحلي دادي م كل امت ذا ش د ه ويع
 وفي الجانب األيمن المتطرف من      1-14الجدول  

دول العرض نجد بيانات  حول الواردات تتعلق        ج
  4-14بجدول رقم 

ق بجزء   12-14الجزء المتوسط من جدول        14-160  يتعل
ود األول   ي العم تخدام  وف دول االس ي ج تج ف المن
يوجد إجمالي العرض في جدول سعر المشتري           
دول     ي ج وي ف العمود العل دا ب ذا تحدي ق ه و يتعل

ة في           .العرض   دة التالي ثالث أعم رع ال جدول  وتف
ى         صلة عل ات المف االستخدام  ومن ثم تظهر البيان
 .  استخدام المنتجات حسب النوع آل وحدة منتجة

ذا نموذج   د ه داديًاويع دول ًا امت ع 6-14 لج  ويبت
ائي    تهالك النه ود االس صادرات وعم ود ال بعم

 وعمود التكون الرأسمالي  
م      ذا بالجدول رق ق ه م  7-14ويتعل   و الجدول رق

14-8  

ز  14-161 ت ج د     وتح تخدام نج دول االس ي ج تج ف ء المن
ضافة   ة الم زء القيم ات ,ج دة  بيان ر أعم وتظه

ات     ى المنتج ات عل ضرائب واإلعان ر . ال وتظه
 نوع من الوحدة      لبيانات توليد حسابات الدخل لك    

اس      ى أس ات عل تخداماتهم للمنتج ة واس المنتج
ات     دخالت بالبيان ق الم يط  وتتعل تهالك وس اس

ات        9-14الموجزة في جدول      ضا بيان وتظهر أي
ة     دة المنتج وع الوح سب ن مالي ح وين الرأس التك
دة   ت أعم دخالت تح د م ة  وال توج والعمال
وين   ائي والتك تهالك النه صادرات واالس ال

 الرأسمالي 
 
 الهوامش والضرائب .  2  

ي الجدول  14-162 م 12-14ف ة 3 يوضح الصف رق  قيم
سعر األساسي                1988المنتجات المصنعة في ال

ذه , د ه ات  من   وعن تقطاع اإلعان تم اس ة ي  5 القيم
ن   ضرائب م ن   94وال ارة م وامش التج  74 و ه

 2وتضاف لبيان القيمة عند أسعار المشتريين من        
 12-14  وضمن جزء االستخدام في جدول         161

ة ل   ة الكلي ار القيم تم اعتب شير 161  2ي ذا ي   وه
ن   وامش م أن اله ذه   74ب ى ه سابها عل تم ح  ي

 لصناعة النقل والتجارة     الطريقة وليس آطلب في   
ر   شكل مباش م   .  ب صف رق ي ال دى 5وف  آإح

دول   ي الج رض ف وامش , عناصر الع ر اله تظه
ل         2مع هوامش     ( آعرض للتجارة وخدمات النق

ام           واد الخ المطبق على آل منتجات الزراعة والم
ادن  ذا) والمع داول   ول ن ج الي م سب  اإلجم يحت

ضائ       ع  العرض واالستخدام وحساب الخدمات والب
عار       د أس ل عن ارة والنق وامش التج ل ه وتق

م     ود رق و موضح العم ا ه شتريين آم ن 1الم  ع
  5اإلجمالي عن السعر األساسي  في العمود رقم 

 
 

ر 14-163 رض      ويظه دول الع ن ج ن م زء األيم ي الج  ف
واردات    ى ال وامش عل ساب اله ة ح طريق
ضائع متاحة من           ويفترض بأن الواردات على الب

ة والت ة التكلف الل عملي من خ شحن  ض أمين وال
ى ورادات الخدمات         أعداد ميزانية المدفوعات عل

 تدرج في ورادات     4 و   6في حين أن األعداد من      
م       . الخدمات لهذه المنتجات     ود رق إن العم وبذلك ف

دل المدخالت       26 سية  وتع  يظهر التعديالت الرئي
ديالت في        4 , 6السلبية رقم     ضمن العمود من تع

خاص بتعديالت التكلفة    في الصف ال   10البند رقم   
ون   شحن والنول أمين وال ن  .  والت ديل م تم التع وي

من        صف ض س ال ي نف سلبي ف دخل ال الل الم خ
 ) 27( عمود استيراد البضاعة رقم 

 
يمكن           وبدال 14-164 ة ف ذه الطريق وامش به  من معالجة اله

عار    د أس تخدام عن رض واالس دول الع ل ج تقلي
صيص      ية بتخ عار األساس ى األس شتريين إل الم

عر اله ديرات س ن تق ضرائب م وامش وال
 .  المشتريين لكافة عناصر االستخدام 

سم د            تم العمل    , وآما هو موضح في الجزء األخير من الق ي
ات     دول الكمي ي ج اش ف دة لالنكم اره قاع ب باعتب ي الغال ف
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م    دول رق ح الج ارة   13-14ويوض وامش التج ر ه   عناص
ى المنتجات ال            ات عل ى المنتجات واإلعان مدرجة  والنقل عل

دة        .  12-114في جدول    وال يفصل هذا الجدول آافة األعم
ى    وع إل سهيل للج اج إال بغرض الت ن اإلنت وع م ل ن عن آ

م   دول رق ي الج ود ف داد العم  15-14-14-14 و 13-14أع
ستخدمة في الجدول             ة العناصر الم ة مع آاف ا بدق يتم ربطه

14-12 . 
 
 جدول االستخدام باألسعار األساسية .3 

ح ال 14-165 م  يوض دول رق ي   14-14ج سعر األساس  ال
ر  ة العناص رح آاف الل ط ن خ ك م ستنتج ذل وي

م    دول رق ة بالج ر  13-14المتعلق ن العناص   م
دول   صلة بج تم    . 12-14المت دمج ي سبب ال وب

اج    العرض  في شكل مختصر بدون تمييز بين إنت
ان  سوق وبي اجال اج  إنت ائي واإلنت تخدام النه  االس

ين أن التسل  ي ح سوقي ف ر ال ي غي سل الرقم
 لألعمدة يأتي بشكل متكامل لسهولة الرجوع إليه 

 مصفوفة الواردات . 4
إضافة إلى إزالة عناصر الهوامش والضريبة من         14-166

ة       12-14الجدول رقم     فمن الممكن إجراء  وإزال

واردات            جزء من آل عنصر يمثل العرض من ال
ي   اج المحل ن اإلنت دل م ع   .ب ذلك تجم ام ب وللقي
دا شابهة للج صفوفة م  14-14 و 1-14ول م

ط  واردات فق شمل ال دول .  لت ل الج  15-14ويمث
تقطاعه     .  هذا النوع من الجداول      ويتم بعد ذلك اس

دول    ن الج صر م صر بعن ل 14-14عن  لتقلي
المصفوفة وإظهار استخدام اإلنتاج المحلي حسب      
صفوفة      صر م ط  وتح ي فق سعر األساس ال
ى  ستخدمة عل ضرائب الم وامش وال واردات اله ال

وا سعر  ال دول ال ن ج ستقطع م م ت ن ث ردات وم
 .األساسي وليس من جدول سعر المشتري 

 
ح    14-167 ل الموض دول الكام ن الج رغم م ى ال وعل

دول   ط الج ل فق ر ممث ي غي تخدام المحل -14لالس
ة    11 ة أن القيم صر آيفي شكل مخت ح ب  يوض

اإلجمالية للعرض حسب سعر المشتري مبنية من       
النقل واردات العرض المحلي وهوامش التجارة و     

. 

ى حسب           : 11 – 14جدول   ل الستخدام المنتجات عل تحلي
شكلون   ر ي سة عناص ى خم النظر إل ة ب دات المنتج الوح

 تقييمًا ألسعار 
 
 
 
 

 
 اإلنتاج

المحلي 

 
 

الواردات

 
هوامش 
النقل 
 والتجارة

 
 اإلعانات

المالية على 
 اتالمنتج

 
الضرائب 

على 
المنتجات

 
إجمالي

 87 0 0 1 27 59 )0(الزراعة ، استغالل الغابات، منتجات األسماك

 215 4 0 2 61 148 )1(المعادن والمواد الخام ، الكهرباء والمياه

 955 32 0 35 100 788  )4 – 2(التصنيع 

 40 0 0 0 0 40 )5(البناء 

شراب، خ    ام وال كان، الطع ارة، اإلس دمات التج
 )6(النقل 

117 37 0 0 3 157 

أجير    ار والت دمات اإليج ة ، خ دمات العقاري الخ
)72-73( 

87 17 0 0 0 104 

 57 0 0 0 0 57  )73 – 72 أقل من 7(المالية والتأمين 

 222 9 0 0 0 213 )8(خدمات المشاريع التجارية واإلنتاج 

 34 0 0 0 0 34 )93-92(الخدمات العامة واالجتماعية 

 10 0 0 0 0 10 )99-94(خدمات أخرى 

 2  0   2 )91(اإلدارة العامة 

 883 48 0 38 242 1 555 إجمالي
1 

 
 

 



 نظام الحسابات القومية
 

439 

  
  جداول العرض واالستخدام على حسب أسعار المشترين12 - 14 جدول 

 

 

 

         

 

 

 

                

 

 
 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

)يةالتجار األنشطة لجميع الموحد الصناعي الدولي التصنيف مجموعات حسب على (الصناعات ناتج
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  المنتجات عرض         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منتجاتال عرض
 
 
 
 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(11) (12)  (13) (14) (15) (16) 

 

 )المرآزي التصنيف حسب (المنتجات
 
 

 

 )0 (والصيد الغابات ومنتجات الزراعية جاتالمنت 1
 128 2 5 - 3 124 78 0 0 0 0 0 0  0 0 78 

 195 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 256 0 5 2 263 )1( المياه ، الغاز ، الكهرباء ؛  الخام والمواد المعادن 2

 707 1 0 0 0 0 0 18 24 6506 1 0 998 1 5 - 94 74 161 2  )4 – 2 (التصنيع 3

 213      2 2013 7 0 244 0 17 0 261 )5 (البناء 4

 233 0 0    0 226 1 6 0 289 0 785 - 216 )6 (النقل خدمات ؛ والشراب الطعام ، اإلسكان ، التجارة 5

 146 0 0 0 0 146 0 0 0 0 0 159 0 0 0 159  )73 – 72 من أقل  7  (لتأمينوا المالية 6

 – 72 (واالستئجار اإليجار وخدمات  العقارية الخدمات 7
73(  195 0 0 0 195 0 2 0 4 0 0 94 0 0 0 100 

           0 80 3 0 1 0 261 0 11 0 272 )8 (واإلنتاج األعمال خدمات 8
          172  0 0 256 

 63 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 275 0 0 0 275 واالجتماعية امةالع الخدمات 9

 86 82  2 0 0 0 0 0 0 0 91 0 4 0 95 )99 – 94 (أخرى خدمات 10

            91    91 )91 (العامة اإلدارة 11

 السفينة ظهر على / والنقل والتأمين التكلفة تعديل 12
            0    0 الواردات ىعل

            43    43 المقيمين ِقبل من الخارج في المباشرة المشتريات 13

 077 3 82 63 183 94 100146 861208262 1 78 026 4 8 -141 0 159 4 اإلجمالي 14
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التصنيف الدولي الصناعي الموحد لجميع األنشطة على حسب مجموعات(االستهالك الوسيط للصناعات 
)التجارية
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 استخدام المنتجات
 
 
 
 
 
 (1) (2) (3)(4) (5)(6) (7) (8)(9) (10) (11) (12)  (13) (14) (15) (16) 

 

 )حسب التصنيف المرآزي(المنتجات 
   إجمالي االستخدامات

 )0(الزراعة واستغالل الغابات وصيد األسماك  1
 128     2 71 0 3 1 2 1 2 0 0 82 

 208 0 0 2 1 2 3 6 1 190 3     263)1(المعادن والمواد الخام  ؛ الكهرباء ، الغاز ، المياه  2

 878 5 4 19 9 16 16 44 63 675 27     161 2  )4 – 2(التصنيع  3

 22 0 0 1 1 1 1 3 5 9 1     261 )5(البناء  4

 تجارة ، اإلسكان ، الطعام والشراب ؛ خدمات النقلال 5
)6(

216     3 65 3 25 4 4 2 4 0 0 110 

 76 1 1 7 7 3 1 18 5 36 1     159  )73 – 72  أقل من 7(المالية والتأمين  6

 72 (الخدمات العقارية  وخدمات اإليجار واالستئجار 7
– 73(  195     1 15 1 8 2 5 2 4 0 1 39 

 171 9 7 19 9 18 10 15 12 70 2     272 )8(مات األعمال واإلنتاج خد 8

 2 0 0 1 0  0 0 0 1 0     275 خدمات العامة واالجتماعيةال 9

 6 0 0 1 0 1 1 1  1 1     95 )99 – 94(خدمات أخرى  10

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     168 )91(اإلدارة العامة  11

 0               43المشتريات المباشرة بالخارج من ِقبل المقيمين 12

 0               0 المشتريات المحلية  لغير المقيمين 13

 594 1 16 12 60 28 52 39 123 90 133 1 41     236 4 اإلجمالي 14

إجمالي الناتج / حاصل إجمالي القيمة المضافة  15
 483 1 66 51 123 66 94 61 139 118 728 37  8-141   المحلي

 041 1 47 43 79 49 44 32 102 79 547 19      تعويضات العاملين 16

ن اإلعانات لمالية الحكومية الضرائب األقل م 17
 46 1 1 4 6 4 1- 5- 5 43 2-  8-141  على اإلنتاج والواردات

 56 0 0 0 0 0 0 9 3 30 4       إجماليالدخل المختلط ، 18

 46 18 7 40 11 46 30 33 31 108 16       ، إجماليفائض التشغيل 19

 340 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1       الدخل المختلط–إهالك رأس المال الثابت  20

21  
 5 2 1 12 5 12 7 30 11 80 8       أخرى-إهالك رأس المال الثابت 

 077 3 82 63 183 94 146 100 262 208 861 1 78      الناتج اإلجمالي 22

 31 840 1      )عدد ساعات العمل(لعمل مدخالت ا 23
962

4 2448 7861 
332

1 290290 1 562 494 642 53 0720 

 س المالإجمالي تكوين رأ 24
      10 122 8 49 14 7 5 7 1 2 255 

25  
 528 3 29 22 147 102 143 208 731 143 861 1 142      مخزون إغالق األصول الثابتة
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)التجارية األنشطة لجميع الموحد الصناعي الدولي التصنيف مجموعات حسب على (للصناعات الوسيط االستهالك
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 المنتجات استخدام
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنتجات استخدام
 
 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)  (13) (14) (15) (16) 

 

 )المرآزي التصنيف حسب (المنتجات

 )0 (األسماك وصيد الغابات لواستغال الزراعة 1
 128     2 71 0 3 1 2 1 2 0 0 82 

 208 0 0 2 1 2 3 6 1 190 3     263 )1 (المياه ، الغاز ، الكهرباء ؛  الخام والمواد المعادن 2

 878 5 4 19 9 16 16 44 63 675 27     161 2  )4 – 2 (التصنيع 3

 22 0 0 1 1 1 1 3 5 9 1     261 )5 (البناء 4

 110 0 0 4 2 4 4 25 3 65 3     216 )6 (النقل خدمات ؛ والشراب الطعام ، اإلسكان ، التجارة 5

 76 1 1 7 7 3 1 18 5 36 1     159  )73 – 72 من أقل  7 (والتأمين المالية 6

 – 72 (واالستئجار اإليجار وخدمات  العقارية الخدمات 7
73(  195     1 15 1 8 2 5 2 4 0 1 39 

 171 9 7 19 9 18 10 15 12 70 2     272 )8 (واإلنتاج األعمال خدمات 8

 2 0 0 1 0  0 0 0 1 0     275 واالجتماعية العامة الخدمات 9

 6 0 0 1 0 1 1 1  1 1     95 )99 – 94 (أخرى خدمات 10

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     168 )91 (العامة اإلدارة 11

 0               43 المقيمين ِقبل من بالخارج المباشرة المشتريات 12

 0               0 المقيمين لغير  المحلية المشتريات 13

 594 1 16 12 60 28 52 39 123 90 133 1 41     236 4 اإلجمالي 14

 الناتج إجمالي / المضافة القيمة إجمالي حاصل 15
 483 1 66 51 123 66 94 61 139 118 728 37  8-141   المحلي

 041 1 47 43 79 49 44 32 1954779102 العامليناستهالك16

 على الحكومية لمالية اإلعانات من األقل الضرائب 17
 46 1 1 4 6 4 1- 5- 5 43 2-  8-141   والواردات اإلنتاج

 56 0 0 0 0 0 0 9 3 30 4      إجمالي ، المختلط الدخل 18

 إجمالي ، التشغيل فائض 19
      16 108 31 33 30 46 11 40 7 18 46 

 340 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1      المختلط الدخل – الثابت المال رأس إهالك 20

21  
 5 2 1 12 5 12 7 30 11 80 8      أخرى - الثابت المال رأس إهالك

 077 3 82 63 183 94 146 100 262 208 861 1 78      اإلجمالي الناتج 22

 2448 9624 31 840 1      )العمل ساعات عدد (العمل مدخالت 23
786 1 3321 290290 1 562 494 642 53 

0720 

 المال رأس تكوين إجمالي 24
      10 122 8 49 14 7 5 7 1 2 255 

25  
 528 3 29 22 147 102 143 208 731 143 861 1 142      الثابتة األصول إغالق مخزون
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 اول العرض واالستخدام على حسب أسعار المشترينجد) : مختصر (12– 14جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

هوامش : جدول العرض واالستخدام  : 13 – 14جدول 
 النقل والتجارة ، الضرائب واإلعانات المالية الحكومية على االستهالك الوسيط واالستهالك النهائي للمنتج

                  االستهالك الوسيط للصناعات على حسب  مجموعات 
التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية   

 تكاليف االستهالك الوسيط 

  رأس المالإجمالي تكوين 

                       الغير تسويقي                    االستهالك النهائي الشخصي  

الصادرات
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K
 والتأمين المالية 

0   0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0   12 L
 العقارية األنشطة 

6   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

0 

  13 

M
-N

التجارية المشاريع خدمات   

0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

  

14+21 

P-Q
االجتماعي العمل الصحة التعليم   

0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

  15 

(R
-T

)+U
 

أخرى خدمات  

االستهالك
 

الوسيط
   

0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

  22 

(O
) 

، الصحة الدفاع، ، العامة دارةاإل  

االجتماعي العمل   
 

237  -5 

0 0 0 0 0 

17 

37 

0 

100 

61 

27   24 

الصناعة إجمالي   
 

 

180 

43 

-3 

0 0 0 5 0 0 

25 

0 

100 

0 

10   29 

الفرعي المجموع    

180 

43 

-3 

0 0 0 5 0 0 

25 

0 

1000 

10   30 

 األسر 

 

0   0 0   0 0 0 0 0 0 0   31 

الخيرية المؤسسات   

الفرعي اإلجمالي 32   0 0 0 0 0 0 0   0 0   0  

0   0 0   0 0 0 0 0 0 0   33 

 تجميعي 

 فردي  34   0 0 0 0 0 0 0   0 0   0

الحكومة
 

العامة
 

نفقات
 

االستهالك
 

النهائي
 

82  -2 

0 0   0 0 0 0 

84 

0 0   35 

الفرعي اإلجمالي   

72  -2 

0 0   0 0 0 0 

74 

0 0   36 

الثابت المال رأس تكوين جماليإ   

إجمالي
 

تكوين
 

س
رأ

 
المال

  

0   0 0   0 0 0 0 0 0 0   37 

المخزونات في التغير   

10   0 0   0 0 0 0 

10 

0 0   38 

  األصول من الحيازة صافي 

المنتجة غير  

392 

20 

-10 

0 0 0 0 0 0 0 0 

284 

61 

37   27 

المخزونات في التغير   

107 

23  0 0 0 5 0 

17 

62 

0      28 

الواردات البضائع 
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 واألحجام س األسعارمقايي: الفصل الخامس عشر
 مقدمة. أ

يصف الفصل الرابع عشر آيف يمكن تجميع  15-1
وتفصيل حساب السلع والخدمات داخل جدول 
العرض  واالستخدام؛ حيث يمكن تحليل 
التغيرات في قيم تدفقات السلع والخدمات بشكل 
مباشر إلى مكونين، أحدهما يعكس التغيرات في 

يعكس أسعار السلع والخدمات المعنية واألخر 
وأحد الميزات الرئيسية . التغيرات في أحجامهم

لتجميع قياسات السعر والحجم ضمن إطار 
 على غرار ذلك اإلطار الذي –محاسبي واحد 

 هو إيجاد –تتيحه جداول العرض واالستخدام 
تدقيق ومراجعة على االتساق العددي ومن 

ويكون ذلك مهم . موثوقية مجموعة القياسات آكل
ص عندما يلزم تغطية آل تدفق على وجه الخصو

من تدفقات السلع والخدمات في االقتصاد، بما في 
ذلك السلع والخدمات غير السوقية والذي يعد 
تقييمها أآثر صعوبة حتى من حيث الحجم عنه 

 .بالنسبة لألسعار الجارية
ثمة ميزة أخرى من تجميع قياسات السعر  15-2

والحجم ضمن إطار محاسبي واحد وهي أنه 
يمكن اشتقاق السعر الضمني أو قياسات حينئذ 

الحجم بالنسبة لقيود موازنة هامة معينة؛ وعلى 
وجه الخصوص، يمك قياس إجمالي القيمة 
المضافة من حيث القيمة الحقيقية عن طريق 
طرح االستهالك الوسيط من حيث الحجم من 

المخرج من حيث الحجم أيضًا، وهو ما / الناتج
ويمكن ". لمضاعفاالنكماش ا"يسمى بـأسلوب 

استخدام االنكماش المضاعف على مستوى 
. المنشأة أو الصناعة الفردية أو القطاع الفردي

ومع ذلك، فالغرض الرئيسي لنظام الحسابات 
القومية ليس مجرد توفير مبادئ توجيهية بشأن 
قياسات التغيرات في األسعار واألحجام فيما 

 القومية يتعلق بالمجاميع الرئيسية لنظام الحسابات
بل تجميع مجموعة من القياسات المترابطة التي 
تجعل من الممكن تنفيذ وإجراء تحليالت منهجية 

 .ومفصلة للتضخم والنمو االقتصادي
 القياسيةنظرية األرقام . 1

يقدم القسم ب لمحة عامة حول نظرية األرقام  15-3
 حسب ما هي مطبقة في نظام الحسابات القياسية

اك تطورات هائلة في هذا القومية؛ وقد آانت هن
المجال على مدى العقد الماضي، حيث تم نشر 
آتيبات جديدة حول نظرية وممارسة دليل أو 

، وحول دليل )CPIs( أسعار المستهلكين قياس
وفيما يلي ). PPIs(أو مؤشر سعر المنتجين 

النظرية : آتيبات مؤشرات أسعار المستهلكين
دوق النقد والتطبيق، ومنظمة العمل الدولية، وصن

الدولي، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
والمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية 
أوروستات، واللجنة االقتصادية لألمم المتحدة 

؛ وآذلك )2004(ألوروبا، والبنك الدولي 
النظرية والتطبيق، : آتيبات أدلة أسعار المنتجين

، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق النقد الدولي
ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، واألمم 

المتحدة، واللجنة االقتصادية ألوروبا، والبنك 
آما هناك آتيب أخر عن ). 2004(الدولي 
) XMPIs(أسعار التصدير واالستيراد  قياسات

باإلضافة إلى آتيب عن مؤشر سعر التصدير 
النظرية والتطبيق، ومنظمة العمل : واالستيراد

ندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الدولية، وص
االقتصادي والتنمية، ولجنة األمم المتحدة 

). 2009(االقتصادية ألوروبا، والبنك الدولي 
وقد أعدت تلك الكتيبات وفق بينة مشترآة من 

وعلى وجه الخصوص، . أجل مساعدة القراء
يبين الفصل الرابع عشر من آتيبات مؤشرات 

أسعار المنتجين  تو قياساأسعار المستهلكين 
وآذا الفصل الخامس عشر من آتيب مؤشرات 

 يبينان آيف تندرج –أسعار التصدير واالستيراد 
تلك المؤشرات في اإلطار الخاص بنظام 

 .الحسابات القومية
يختص الموضوع األول في القسم ب باختيار  15-4

قياسات السعر منهجية مالئمة ومناسبة لتجميع 
فقات السلع والخدمات والحجم البيني بالنسبة لتد

في سياق محاسبي قومي؛ آما يتطرق القسم ب 
إلى النتائج المترتبة على اختالف السعر بسبب 
التمييز بين األسعار؛ أي، آيفية التعامل مع السلع 
أو الخدمات التي تباع لمشترين مختلفين في نفس 
السوق في نفس الفترة ولكن بأسعار مختلفة، 

فات يلزم وأن يتم حيث أن مذل هذه االختال
تمييزها بوضوح عن االختالفات في السعر 
الراجعة إلى االختالفات في الصفات أو النوعية 

ويناقش هذا القسم أيضًا التعامل مع . والجودة
التغيرات في النوعية مع مرور الوقت، بما في 
ذلك ظهور منتجات جديدة واختفاء منتجات 

 .قديمة
 ألسعار و األحجاماألرقام القياسية الزمنية ل. 2

يبين القسم ج آيف أن المسائل واالعتبارات  15-5
المطروحة في القسم ب يمكن تطبيقها إلى نظام 
الحسابات القومية وآيف يمكن اشتقاق األرقام 
القياسية الزمنية لألحجام واألسعار؛ حيث ال 
يتناول القسم عناصر حساب السلع والخدمات 

ون وحدها بل يتطرق إلى آيفية تحليل مخز
. األصول غير المالية إلى عناصر سعر وحجم

وعالوة على ذلك، يتطرق القسم بالمناقشة إلى 
مسألة عرض المجاميع الرئيسية لنظام الحسابات 
القومية والتي ليس لها نفسها مكونات سعر وحجم 
من حيث القيم الحقيقية، وهو ما من شأنه أن 
يسمح بإيجاد تحليل ألثر شروط التبادل التجاري 

 .على الدخل القومي على سبيل المثال
وآما هو الحال بالنسبة للقسم ب؛ ال يهدف القسم  15-6

ج إلى أن يكون شامًال في تغطيته ولكنه يعتمد 
 الكتيبات واألدلة األخرى – ويشير إلى –على 

التي وضعت على مدى العقد الماضي، وعلى 
وجه التحديد دليل قياسات السعر والحجم في 

، وآذلك )2001أوروستات، (ة الحسابات القومي
الفصل التاسع من آتيب الحسابات القومية ربع 

 التوحيدالسنوية، المفاهيم ومصادر البيانات و
 ). ب2001صندوق النقد الدولي، (
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 ر الدوليةاسعمقارنات األ. 3
 السعر قياساتعلى الرغم من أن معظم أرقام  15-7

والحجم قد تم إيجادها لقياس التغيرات في 
ه أيضًا إال أناألحجام مع مرور الوقت األسعار و

يمكن تكييفها لمقارنة مستويات األسعار واألحجام 
بين مختلف المناطق أو البلدان في نفس الفترة من 
الزمن؛ وتكون هناك حاجة لمثل هذه المقارنات 
من أجل التمكن من مقارنة مستويات المعيشة أو 
مستويات التنمية االقتصادية أو مستويات 

 .اجية في بلدان مختلفةاإلنت
وتعالج هذه الموضوعات في القسم د؛ أوًال من  15-8

النواحي النظرية ثم من حيث التضمينات واآلثار 
ويصف . المترتبة بالنسبة للمحاسبين القوميين

الكتيب المنهجي لمعدالت القوة الشرائية العالمية 
 برنامج المقارنات 2005 – الحقيقي نفاقواإل

 يصف المنهجية –) 2008ولي، البند الد(الدولية 
 لبرنامج المقارنات 2005الكامنة وراء دورة 

 ).ICP (الدولية
 معلومات إضافية. 4

يهدف هذا الفصل ويقتصر على التطرق إلى أآثر  15-9
المفاهيم واالعتبارات أهمية تلك الخاصة بتطبيق 

 على اشتقاقات تسلسل األرقام القياسيةنظرية 
وينبغي .  القوميةالحجم في نطاق نظام الحسابات

السعي إلى طلب المزيد من المعلومات من 
 .الكتيبات األخرى المذآورة

 لمحة عامة عن نظرية األرقام القياسية. ب
  واألسعار والقيماألحجام. 1

بالنسبة لكل نوع فردي من سلعة أو خدمة ما من  15-10
الضروري تحديد وحدة آمية يمكن من خاللها 

يمكن أن يتم توريد قياس تلك السلعة أو الخدمة؛ و
السلع أو الخدمات بوحدات إما متميزة ومنفصلة 
وقائمة بذاتها أو متغيرة باستمرار؛ فالسيارات 
والطائرات والحواسيب الصغيرة وأدوات حالقة 
الشعر وعمليات استئصال الزائدة الدودية هي 
أمثلة على السلع أو الخدمات المقدمة في وحدات 

ويتم التوصل إلى . امنفصلة أو متكاملة في ذاته
آميات تلك السلع والخدمات ببساطة من خالل 
عد عدد الوحدات، بينما الزيت والكهرباء والسكر 
والمواصالت أو النقل هي أمثلة على سلع أو 
خدمات مقدمة في وحدات تتغير بشكل مستمر 

 مثل الوزن خصائصفيما يتعلق بالخصائص وال
اءًا على وبن. والحجم والطاقة والمدة والمسافة

ذلك، فإن اختيار وحدة مادية ومن ثم سعرها فيما 
يتعلق بالوحدة المختارة هو مسألة مالئمة؛ على 
سبيل المثال، السعر المدرج أو المحدد للطن 
الواحد هو ألف مرة أآبر من السعر المدرج أو 

وطالما يتم التعبير عن . المحدد للكيلو الواحد
م فإن القيمة السعر على نحو يتفق مع وحدة الحج

)v ( عند مستوى سلعة أو خدمة مفردة ومتجانسة
) p(تكون مساوية للسعر لكل وحدة من الكمية 

 v: ، أي أن)q(مضروبًا في عدد وحدات الكمية 
= p x q. 

 واألسعار والقيم األحجامقابلية جمع 

ثمة خصائص معينة هامة فيما يتعلق بقابلية جمع  15-11
 :جازها فيما يليالكميات واألسعار والقيم يمك إي

تكون الكميات قابلة للجمع فقط بالنسبة لمنتج مفرد . أ
متجانس؛ على سبيل المثال، ال يكون ذات معنًا من الناحية 

 طنًا من 20 طن من الفحم إلى 10االقتصادية إضافة 
 سيارات من نوع 10وبشكل أقل وضوحًا، إضافة . السكر

مجدية أو  سيارة من نوع أخر قد ال تكون 20واحد إلى 
ذات معنى من الناحية االقتصادية حتى وإن آانت تختلف 

 .في نوعيتها
يعرف سعر سلعة أو خدمة معينة على أنه قيمة وحدة . ب

واحدة من هذه السلعة أو الخدمة؛ وهو يختلف بشكل 
مباشرة مع حجم وحدة الكمية المختارة آما أنه في العديد 

ي من خالل من الحاالت يمكن جعله يختلف وبشكل تحكم
تغيير وحدة الكمية، على سبيل المثال، عن طريق اختيار 

 مثلها –واألسعار . القياس باألطنان بدًال من الكيلوغرامات
 ال تكون قابلة للجمع عبر سعر أو خدمات –مثل الكميات 

مختلفة، حيث ال يكون لمتوسط أسعار سلع أو خدمات 
 قياس مختلفة أهمية اقتصادية وال يمكن استخدامه في

 .التغيرات في السعر مع مرور الوقت
يتم التعبير عن القيم من حيث وحدة مشترآة للعملة . ج

آما أن القيم . وتكون قابلة للجمع عبر مختلف من المنتجات
 .ثابتة بصرف النظر عن اختيار وحدة الكمية

في نظام سوقي؛ ينبغي أن تعكس األسعار النسبية  15-12
يف إنتاجها لسلع وخدمات مختلفة آل من تكال

النسبية وآذلك منافعها وفوائدها النسبية للمشترين 
على حد سواء، سواء آان المشترون ينوون 

وتؤثر . استخدامها في اإلنتاج أو لالستهالك
التكاليف النسبية والمنافع والفوائد النسبية على 
المعدالت التي يكون عندها البائعون والمشترون 

خدمات في على استعداد لتبادل السلع وال
ومن ثم، فبالضرورة يعكس تجميع قيم . األسواق

سلع وخدمات مختلفة اختيارات السلع والخدمات 
التي قد أنتجت واستهلكت وفق األسعار السائدة 

 .حاليًا
 األرقام القياسية لألحجام و قيم الوحدات

مؤشر الحجم هو متوسط للتغيرات المتناسبة في  15-13
الخدمات آميات مجموعة محددة من السلع أو 

بين فترتين من الزمن؛ حيث البد وأن تكون 
الكميات المقارنة مع مرور الوقت هي آميات 
لمفردات متجانسة ويلزم أن يتم وزن وترجيح 
التغيرات الناتجة في الكمية بالنسبة لسلع 
وخدمات مختلفة باالعتماد على أهميتها 
االقتصادية المقاسة تبعًا لقيمها النسبية في فترة أو 

ولهذا السبب، . رى أو في فترتين زمنيتينأخ
يكون الحجم أآثر صحة ومالئمة عن الكمية من 
أجل التأآيد على أن الكميات البد وأن يتم ضبطها 

 .بحيث تعكس التغيرات في الجودة والنوعية
ولسوء الحظ؛ قد يحدث في بعض األحيان  15-14

وخاصة في مجال إحصاءات التجارة الخارجية 
ق الجمرآي أن تكون البيانات القائمة على التوثي

التي يستند عليها في حساب مؤشرات السعر 
والحجم غير مفصلة بما فيه الكفاية أو أن تكون 
خالفًا لذلك غير آافية للغرض، على سبيل 
المثال، قد تكون المعلومات الرئيسية المتاحة 
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مقصورة على العدد الكلي لوحدات بعض 
أو المجموعات من المنتجات المستوردة 

المصدرة، أو لوزنها الكلي، على سبيل المثال، 
العدد الكلي ألزواج األحذية أو الوزن الكلي 

وال تكون المؤشرات . لمعدات من نوع معين
المستقاة من معلومات من هذا النوع مؤشرات 
حجم عندما تغطي األرقام أو األوزان مفردات 

ولهذا السبب، . مختلفة مباعة بأسعار مختلفة
مؤشرات "بعض األحيان بــ توصف في 

" السعر"وعادة ما توصف مؤشرات ". الكمية
المرتبطة بمثل هذه المؤشرات بمؤشرات 

". قيمة أو سعر الوحدة"متوسطة أو بمؤشرات 
وتقيس مؤشرات قيمة الوحدة التغير في القيمة 
المتوسطة للوحدات  التي ال تكون بالضرورة 

رأ على متجانسة وربما تتأثر بالتغيرات التي تط
مزيج من العناصر فضًال عن التغيرات في 

وبالتالي، فإن مؤشرات قيمة الوحدة ال . أسعارها
يمكن التوقع بأنها توفر قياسات جيدة للتغيرات 
المتوسطة في السعر على مر الزمن بالنسبة 

 .لمجموعات من مواد غير متجانسة
 األرقام القياسية البينية لألسعار واألحجام. 2

لقياسية الجديرة باالهتمام داخل نظام ااألرقام  15-15
الحسابات القومية مصممة لتحليل التغيرات في 
مجاميع القيمة إلى التغير العام الخاص بها من 
حيث مكونات السعر والحجم؛ حيث يمكن تحرير 
وحساب مؤشر األسعار على أنه متوسط مرجح 
للتغيرات المتناسبة في أسعار مجموعة محددة 

ات بين فترتين من الزمن، على من السلع والخدم
وفترة ) 0(فترة أساس / سبيل المثال فترة مرجعية

وبطريقة مماثلة، يمكن تحرير . tحالية أو جارية 
وحساب مؤشر الحجم على أنه متوسط مرجح 
للتغيرات المتناسبة في أحجام مجموعة معينة من 
السلع والخدمات بين فترتين من الزمن، على 

وفترة ) 0(فترة أساس / رجعيةسبيل المثال فترة م
وهناك العديد من صيغ . tحالية أو جارية 

ومعادالت المؤشر أو الرقم القياسي تختلف عن 
بعضها البعض بشكل رئيسي فيما يتعلق باألوزان 
التي تلحقها بالسعر الفردي أو بعالقات الكمية 
وبالشكل المعين للمتوسط المستخدم، سواء آان 

.  أو متناسق، الخمتوسط حسابي أو هندسي
وجدير بالذآر أن تلك الصيغ والمعادالت البديلة 
فضًال عن خصائصها ومزاياها النسبية واردة 

 الرقم القياسي ألسعاربالتفصيل في آتيبات 
 . المنتجينالرقم القياسي ألسعارالمستهلكين و
 ن القياسيارقما السبيرس وباش

أآثر معادالت المؤشرات شيوعًا في االستخدام  15-16
الرقم ي مؤشرات السبيرس وباش؛ ويعرف ه

على أنه ) Lp( السبيرس القياسي ألسعار
المتوسط الحسابي المرجح أو الموزون لعالقات 
السعر باستخدام أسهم القيمة الخاصة بفترة 

 :آأوزان) 0(األساس 
 

، هي األسعار ، و أي أن؛ حيث أن 
 من I= 1,…., n ، 0والكميات والقيم في الفترة 

 0، أسهم القيمة في الفترة المنتجات، و
 إلى tوتشير التعبيرات المماثلة ذات الحروف الفوقية 

 .tالفترة 
أن مؤشر سعر السبيرس ) 1(الحظ من المعادلة  15-17

يمكن تعريفه على أنه التغير في قيمة سلة من 
المنتجات تكوينها حوفظ عليه ثابتًا تمامًا آما 

 تعريف آما يمكن. 0آانت عليه في فترة األساس 
بطريقة مماثلة على ) (مؤشر سعر السبيرس 

أنه التغير في قيمة سلة يتم تحديث تكوينها آل 
  تنطبق على0فترة بيد أن أسعار فترة األساس 

الجديدة، أي بطريقة ) أو األحجام(الكميات 
 :أخرى

 

تتواجد آذلك مؤشرات باش في آل من نماذج  15-18
السعر والحجم على حد سواء؛ وتختلف مؤشرات 

عن مؤشرات السبيرس في ناحيتين، فهي باش 
تستخدم متوسطًا متناسق بدًال من المتوسط 
الحسابي، وتكون أحجام أو أسعار الفترة المحددة 

ويتم الحصول . tهي نفسها بالنسبة للفترة الجارية 
 :على مؤشر سعر باش عن طريق

 

فضًال عن مؤشر حجم باش، باستخدام أوزان أو أسعار 
 :فترة محددة ثابتة، عن طريق

 

 االنكماش وتسلسل الحجم باستخدام صيغ السبيرس وباش
يعكس مؤشر التغير في القيم النقدية بين فترتين  15-19

، اآلثار زمنيتين، 
. المجتمعة لكل من التغيرات السعرية والكمية

وعندما تستخدم مؤشرات السبيرس وباش فإن 
التغير القيمي سوف يتحلل بالضبط إلى مؤشرات 

مؤشر سعر السبيرس سعر وحجم فقط إذا آان 
متطابقًا مع مؤشر حجم باس، بمعنى؛ 
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، أو إذا آان مؤشر حجم السبيرس 
، على متطابقًا مع مؤشر سعر باش 

 في 5 يمثل 1.05سبيل المثال، مؤشر للسعر، 
المائة من التغير مضروبًا في مؤشر حجم قدره 

 في المائة من التغير، 8، وهو ما يمثل 1.08
، أي 1.134يعطي مؤشر للتغير في القيمة قدره 

 . في المائة تغير13.4
يمكن االستفادة من هذه العالقة حيثما تكون القيم  15-20

لكال الفترتين معروفة فضًال عن أي الحالية الكلية 
ولنفترض على .  أو الحجمرمز السعرمن قيم 

سبيل المثال، أراد المصنفون اشتقاق مؤشر 
تشتق حينئذ مؤشرات الحجم عند . الحجم

التغير ) آمش(السبيرس وباش عن طريق قسمة 
: في القيمة على مؤشرات السعر المناسبة

. على التوالي، و 
) 2(من الجانب األيمن للمعادلة والحظ أن 

تولد سلسلة زمنية لمؤشرات حجم السبيرس، 
 : لــt =1 ،....... ،Tبالنسبة للفترات 

 

 ،مضاعفة خالل التسلسل في المقام المشترك 
 :مما يعطينا تسلسل الحجم التالي

 

التحرآات النسبية من فترة لفترة في هذه السلسلة تكون 
متطابقة مع نظيرتها الخاصة بمؤشرات حجم السبيرس 

، )5(ذات الصلة التي يمكن الحصول عليها عن طريق 
وتختلف آل سلسلة عن األخرى فقط فيما يتعلق بالكمية 

 .0العددية غير الموجهة أي القيمة في الفترة 
 أو المجموعات المتوالية باستخدام السالسل 15-21

 آما هو –أسعار سنة أساس على طول المدى 
  يمكن استيعابها بسهولة–) 6(موضح من خالل 

غير أنها ليست الممارسة األفضل في الحسابات 
 فترة مطولة Tالقومية إذا ما آانت الفترة الزمنية 

تحدث خاللها تغيرات في هيكل االقتصاد؛ على 
سبيل المثال، إذا ما تم قياس تغيرات الحجم على 

 1995 سنوات، ولنفترض من 10مدى فترة 
 الثابتة، 1995، بناءًا على أسعار 2005وحتى 

نئذ ترتكز التحرآات في الحجم في السنوات حي
األخيرة على تكوين أو هيكل للسعر يرجح بأنه قد 

والممارسة األفضل من ذلك هي تغيير . تغير
عامل االنكماش عند ) إعادة وضع أساس(أوزان 

ومن ثم . 1999باش وربط المؤشر الناتج بمؤشر 
لن تكون سلسلة الحجم الناتجة على مدى فترة 

 1995ات بعد ذلك على أساس أسعار العشر سنو
الثابتة، بل سوف تكون مؤشرًا للحجم أآثر تمثيًال 

 –بيد أن الممارسة األفضل من ذلك آله . وتعبيرًا
 هي تشكيل وصياغة –إذا ما سمحت الموارد 

تسلسل من الروابط السنوية الثنائية لمقارنات 
ومن المفضل استخدام مصطلح . السعر الثابت

لوصف مثل هذا التسلسل بدًال من تسلسل الحجم 
 ".وفقًا ألسعار ثابتة"استخدام 

 العالقة بين رقما السبيرس وباش القياسيان
 النظر في الصيغ األخرى الممكنة؛ من المفيد قبل 15-22

تأسيس سلوك مؤشرات السبيرس وباش في 
وبشكل عام، يميل مؤشر . مقابل بعضهما البعض

 السبيرس إلى تسجيل زيادة أآبر عبر سنة
 :األساس مقارنة بمؤشر باش، أي أنه وبشكل عام

 )7                  (و آل من 

تظل فاعلة متى آانت عالقات ) 7(يمكن إثبات أن العالقة 
مترابطة تبادليًا سلبيًا، ) مرجحة بالقيم(السعر والكمية 

بمعنى أنه آلما آانت األسعار ترتفع فإن الكميات المشتراة 
ثل هذا الترابط السلبي يمكن وم. تنخفض أو العكس بالعكس

توقعه بالنسبة ألخذي األسعار بما في ذلك المستهلكين 
والشرآات المشترية للمدخالت الوسيطة، والذين يستجيبون 
للتغيرات في األسعار النسبية من خالل استبدال السلع 
والخدمات التي أصبحت أرخص نسبيًا مقابل السلع 

ويمكن توقع وجود . والخدمات التي أصبحت أغلى نسبيًا
ترابط إيجابي بالنسبة للشرآات المحددة للسعر التي تستبدل 

متجهة نحو السلع والخدمات التي أصبحت المخرجات 
وفي مثل هذه الظروف يمكن عكس أوجه . أغلى نسبيًا

 ).7(التفاوت والتباين في المعادلة 
يفترض أن المستهلكين يقومون بتعظيم المنفعة،  15-23

وره يكون مرتبطًا بمجموعات وهو األمر الذي بد
من السلع والخدمات المشتراة؛ وتعرف األرقام 

لتكاليف المعيشية ) مؤشرات(القياسية النظرية 
)COLIs ( بأنها نسبة الحد األدنى من النفقات

الالزم لتمكين مستهلك من تحقيق مستوى ثابت 
وتقيس . من المنفعة في إطار مجموعتي األسعار

اليف المعيشة إذا ما أصبح المؤشرات النظرية لتك
. أآثر آلفة الحفاظ على نفس مستوى المنفعة

وربما يحافظ مؤشر تكلفة المعيشية عند 
السبيرس على التفضيالت والمنفعة ثابتة في فترة 
األساس، آما قد يحافظ مؤشر تكلفة المعيشية عند 
باش على نفس هذه العناصر ثابتة في الفترة 

 .الجارية أو الحالية
مؤشر سعر السبيرس حدًا علويًا للمؤشرات يوفر  15-24

؛ COLIالنظرية لتكاليف المعيشة لالسبيرس 
وفي إطار المؤشرات النظرية لتكاليف المعيشة 
يمكن للمستهلكين استبدال المنتجات التي قد 
أصبحت أرخص نسبيًا بمنتجات قد أصبحت 
أغلى نسبيًا من أجل الحصول على نفس مستوى 

يح مؤشر السبيرس للسلة المنفعة، في حين ال يت
وبصورة مماثلة، . الثابتة حدوث هذا االستبدال



 نظام الحسابات القومية
 

452 

يمكن إثبات أن مؤشر باش يوفر حدًا أدنى 
 .للمؤشرات النظرية لتكاليف المعيشة عند باش

 الصبغ األخرى لألرقام القياسية
نظرًا ألن الصيغ المختلفة تعطي نتائج مختلفة من  15-25

 من بينها ثم يلزم النظر في نهج بديلة لالختيار
وهذا بدوره يؤدي إلى النظر إلى صيغ أخرى 

 .للمؤشرات أو لألرقام القياسية
من الواضح بالنظر إلى مؤشرات سعر السبيرس  15-26

أن آال ) 3(و ) 1(وباش في المعادالت 
المؤشرين يبقيان سلة الكميات ثابتة؛ حيث تختلف 
الصيغ في أن تلك الخاصة بالسبيرس تحافظ 

سنة األساس واألخرى على السلة ثابتة في 
وإذا . الخاصة بباش في الفترة الجارية أو الحالية

آان الغرض ال يعدو قياس التغير في السعر بين 
الفترتين الزمنيتين المعنيتين بمنأى عن غيرهما 
حينئذ ال يكون هناك سبب لتفضيل سلة الفترة 
األسبق على سلة الفترة الالحقة، أو العكس 

سلتين لهما ما يبررهما بالعكس، حيث أن آال ال
وبناءًا . على قدم المساواة من الناحية المفاهيمية

على ذلك، فبالرغم من أنهما يعطيان نتائج 
ه ال يمكن الحكم بأن أحدهما يتفوق إال أنمختلفة 

 .على األخر
ثمة حًال وسطًا لمؤشر األسعار أال وهو استخدام  15-27

صيغة من شأنها إحداث استخدام متماثل 
ترة األساس والفترة الحالية أو لمعلومات ف

الجارية حول الكميات؛ حيث يمكن إثبات أن 
. مؤشر فيشر هو المؤشر األنسب في هذا الصدد

وللحصول على توضيح وراء نعته بهذه الصفة (
يرجى النظر في الفصل الخامس عشر من 

الرقم  المستهلكين والرقم القياسي ألسعارآتيبات 
ويعرف مؤشر فيشر ).  المنتجينالقياسي ألسعار

)F ( لمؤشرات على أنه المتوسط الهندسي
السبيرس وباش، بما يعني، بالنسبة لمؤشرات 

 :السعر والكمية على التوالي
 

 
رية االقتصادية بمنحنيات السواء أو تسلم النظ 15-28

الحياد والتي تبين آيف أن المستهلكين قد يغيرون 
 في األسعار؛ للتغيراتهم استجابة إنفاقمن أنماط 

وما لم تكن دوال أو وظائف المنفعة التي تمثلها 
 فإن  t و0منحنيات السواء متماثلة في الفترات 

 مؤشر السبيرس وباش بالنسبة لهذه الفترة سوف
يشير آل منهما إلى دالة منفعة مصاغة على نحو 

وبشكل عام، سوف يوفر مؤشر . مختلف
السبيرس حدًا علويًا إلى دالة منفعته الكامنة في 
حين أن مؤشر باش سوف يعطي حدًا أدنى لدالة 
منفعته الكامنة، غير أن آال دالتي المنفعة 

 .سيكونان مختلفتان
 سلسلة ومن أجل حل هذه المعضلة؛ فقد اشتقت 15-29

من المؤشرات تسمى المؤشرات الفائقة والتي 
ترتبط بدوال المنفعة التي تتكيف مع مرور الوقت 
مع التغيرات في الكميات الناجمة عن التغيرات 
في األسعار؛ ومؤشر فيشر هو أحد األمثلة على 

 رقم تورنكفيست أنالمؤشرات الفائقة؛ آما 

القياسي هو مثال أخر على هذا النوع من 
ؤشرات، ومؤشر تورنكفيست هو المتوسط الم

الهندسي لعالقات السعر المرجحة عن طريق 
وبالتالي، .  في الفترتيننفاقمتوسط أسهم اإل

تعرف مؤشرات تورنكفيست للسعر والحجم على 
 :أنها

 

آل من مؤشري فيشر وتورنكفيست يستفيدان من 
المعلومات المتاحة عن أسهم القيمة في آال الفترتين 
ويعطيان هذه المعلومات قدر مساوي من األهمية ألغراض 
الترجيح؛ ولهذا السبب، فقد يتوقع منهما أن يقعان بين حدود 

ومن . مر المرغوب فيهمؤشرات السبيرس وباش، وهو األ
المرجح أن يكون الفرق بين القيم العددية لمؤشرات 
تورنكفيست وفيشر وغيرهما من هذه المؤشرات المتماثلة 

آما أن مؤشرات حجم تورنكفيست وفيشر . صغيرًا للغاية
ويكون . ال يستخدم أيًا مهما أسعار فترة مفردة محددة

المغلوط لمثل بمثابة االسم " تبعًا ألسعار ثابتة"مصطلح 
تلك التسلسالت، فالمصطلح الصحيح هو تسلسل من حيث 

 .الحجم

لقد آان التحليل المذآور أعاله من وجهة نظر  15-30
المستهلك أو المشتري؛ وتعرف أيضَا النظرية 

 نظر وجهةاالقتصادية حدود السبيرس وباش من 
ويتوقع من المنتجين المعظمين للعائد . المنِتج

 التي ينتجونها في استجابة زيادة الكميات النسبية
وتكون حدود . منهم للزيادات في األسعار النسبية

السبيرس وباش الناتجة عكس تلك المذآورة 
أعاله، حيث يتم استبدال الكميات المنتجة باتجاه 
الحصول على السلع مع تغيرات في األسعار 

بيد أن المعنى الضمني للتخلص . فوق المتوسط
 عن طريق استخدام من التحيز في االستبدال

 .مؤشرات تورنكفيست وفيشر ال يزال موجودًا

 الخصائص المرغوب فيها للرقم القياسي 

هناك خاصتين آثيرًا ما يتم اقتباسهما لدرجة أن  15-31
الخاصة سية يشعر بأنه ينبغي على األرقام القيا

 بهما؛ وهي اإللمامبانكماش الحسابات القومية 
المعاآس "بار واالخت" المعاآس للزمن"االختبار 
ويتطلب االختبار المعاآس للزمن أنه ". للعامل

 0 مقارنة بالفترة tينبغي أن يكون مؤشر الفترة 
. t مقارنة بالفترة 0متبادًال مع مؤشر الفترة 

ويتطلب االختبار المعاآس للعامل أنه ينبغي أن 
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 ومؤشر الحجم مساويًا رمز السعريكون منتج 
ويتبع ذلك من . حاليةللتغير المتناسب في القيم ال

المناقشة المذآورة في القسم السالف الذآر أن 
مؤشرات السبيرس وباش بحد ذاتها ال يجتازان 

ومع ذلك، وبناءًا على . أي من هذين االختبارين
أن مؤشر فيشر ) 8(تعريفات مؤشرات فيشر في 
 .اجتاز بالفعل تلك االختبارات

عديد بناءًا على ذلك، يتضح أن مؤشر فيشر له ال 15-32
من عوامل الجذب التي أدت إلى استخدامه على 
نطاق واسع في اإلحصاءات االقتصادية العامة؛ 

". المثالي"بالفعل، وصف فيشر مؤشره بالمؤشر 
يتطلب مؤشر فيشر معلومات حول آل . ومع ذلك

من فترة األساس والفترة الجارية أو الحالية 
 بالنسبة لألوزان، وهو ما قد يكون له تأثير على

دقة توقيت المؤشر، آما أنه ليس من السهل فهمه 
 .واستيعابه مثل مؤشرات السبيرس أو باش

 المستهلكين الرقم القياسي ألسعارتوفر آتيبات  15-33
 المنتجين في الفصول الرقم القياسي ألسعارو

الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر 
تفصيًال واسعًا حول طرق ومناهج مختلفة 

لمؤشرات أو األرقام القياسية؛ لالختيار من بين ا
آما يتضمن الفصل السادس عشر نهجًا احتماليًا 

وما يمكن استخالصه . يدعم مؤشر تورنكفيست
من هذا الحجم الهائل الواضح من األعمال هو أن 
جميع المناهج الثالثة تؤيد وتدعم مؤشر فيشر؛ 
حيث أن المؤشرات الفائقة مثل مؤشرات فيشر 

ائج متشابهة للغاية آما وتورنكفيست تعطي نت
يمكن إثبات أهليتها جميعًا من الناحية االقتصادية 
النظرية، وأيضًا أن الفرق بين المؤشرات الفائقة 

 يرجع –مداها  أو –ومؤشرات السبيرس أو باش 
 .إلى التحيز في االستبدال

 األرقام القياسية في واقع الممارسة العملية

نفس ) 1(لمؤشر سعر السبيرس  في المعادلة  15-34
؛ وفي واقع 0السعر والوزن لسنة األساس 

 لمؤشراتالممارسة العملية، والسيما بالنسبة 
أسعار المستهلكين حيث تكون دقة التوقيت مسألة 

 0جوهرية يختلف السعر والوزن لسنة األساس 
، bعن وزن سنة األساس األسبق ولنفترضها 

نظرًا الستغراق وقتًا ما في تجميع النتائج من 
الدراسة االستقصائية لألسر المعيشية 

وللمؤسسات ولبقية المصادر األخرى لألوزان ,
وقد يأخذ مؤشر . المستخدمة في المؤشر

السبيرس المتحصل عليه من خالل المقدار 
آأوزان له ) 1(الجبري األول في المعادلة 

 –وهذا المؤشر هو مؤشر يونغ . بدًال من 
 له الخاصية غير –ثله مثل مؤشر السبيرس وم

المرغوب فيها المتمثلة في عدم اجتيازه لالختبار 
 .المعاآس للزمن

غالبًا ما تسعى مكاتب اإلحصاء للتغلب على هذه  15-35
المعضلة عن طريق تعديل وضبط أسهم القيمة 

 األسعارالمستخدمة آأوزان تبعًا للتغيرات في 
 الذي  من أجل صياغة مؤشر الوي0 وbبين 

 :يمكن الحصول عليها عن طريق

 

 سلسلة األرقام القياسية . 3
 تغيير أساس األرقام القياسية و الوصل بينها

مع مرور الوقت آما لوحظ في القسم السابق؛ ف 15-36
يميل نمط األسعار النسبية في فترة األساس إلى 
أن يصبح تدريجيًا أقل ارتباطًا وأهمية لألوضاع 
االقتصادية في الفترات الالحقة وصوًال لنقطة 
معينة حيث يصبح إبانها من غير المقبول 

 األسعار النسبية في أي –مواصلة استخدامها 
الحجم من  لقياس التغيرات في –فترة األساس 

ومن ثم، فمن الضروري . فترة لفترة تالية لها
وفيما يتعلق بالسالسل الطويلة . تحديث األوزان

زمنيًا فإنه تمامًا مثلما هو من غير المالئم 
استخدام األوزان األآثر حداثة لتاريخ معين قديمًا 
في الزمن آذلك من غير المالئم أيضًا استخدام 

الزمن للفترة أوزان من فترة طويلة مضت من 
وبناءًا على ذلك، من الضروري الربط . الحالية

بين التسلسالت أو المجموعات المتوالية القديمة 
وبين التسلسالت المعاد ترجيحها الجديدة بواسطة 

وهذا مثال على عملية . الضرب أو المضاعفة
عددية بسيطة تتطلب تقديرات لفترة متداخلة من 

 باستخدام آل المؤشر أو للتسلسالت المحسوبة
 .من األوزان القديمة والجديدة

يمكن إجراء حساب الربط بعدد من الطرق؛ حيث  15-37
يمكن ضرب المؤشر الجاري على األوزان 
الجديدة في معامل ربط للمؤشر القديم إلى الجديد 
من أجل تحويل المؤشر الجديد إلى المؤشر القديم 

وبدًال من ذلك، يمكن أن فترة . لفترة األساس
س للمؤشر قد تغيرت وقت إدخال أوزان األسا

جديدة وقد يتم مراجعة وتنقيح األوزان القديمة 
ويشار إلى . عن طريق قسمتها على معامل الربط

عملية ربط تسلسل قديم بتسلسل جديد عن طريق 
 .صلة خاصة بفترة متداخلة بالتسلسلية

التسلسلية تتم من / سواء ما آانت عملية التسلسل 15-38
 فترة األساس األسبق في أجل اإلبقاء على

 الخاصةالتسلسل الجديد أو لتغيير فترة األساس 
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بالتسلسل القديم للتسلسل الجديد البد وأن تجرى 
؛ التوحيدالحسابات عند آل مستوى من مستويات 

ويلزم أن يتم ربط آل مكون وآذلك آل تجميع 
 .بشكل فردي بسبب عدم قابلية الجمع

 تسلسل آل فترة/ تغيير أساس
ر ما يتم تحديث األوزان من فترة أخرى بقد 15-39

وباستمرار بقدر ما سوف تكون تسلسالت السعر 
 سلسلةأو الحجم ممثله ومعبرة عنها؛ حيث تتأتى 

األرقام القياسية أو المؤشرات السنوية نتيجة 
تجميع المؤشرات السنوية على مدى سنتين 

ويتم تجميع . متتاليتين آل منهما محدثة أوزانها
عن طريق الضرب أو المضاعفة " بطالروا"تلك 

ومن أجل فهم خصائص . المتعاقبة لتكوين سلسلة
وسلوك سلسلة األرقام القياسية أو المؤشرات 
بشكل عام فمن الضروري إيجاد أوًال آيفية 
تصرف مؤشرات سلسلة السبيرس وباش 

 .بالمقارنة مع مؤشرات ثابتة قاعدية
 يرس وباش األرقام القياسية بنظام السلسلة عند السب

لحجم عند السبيرس، األرقام القياسية لسلسلة  15-40
 له قياس، هي t و 0، والتي تربط الفترات 

 :الصيغة التالية

                             
 ) أ11(

، الصيغة ولسلسلة مؤشرات الحجم المقابلة عند باش، 
 :التالية

                        
 ) ب11(

السبيرس وباش ويتم الحصول على مؤشرات السعر عند 

  و عن طريق مبادلة 

 في المقادير الجبرية الخاصة بمؤشرات الحجم

وبصفة عامة، إذا ما تم استبدال مؤشرات  15-41
األساس الثابتة بسلسة المؤشرات فإنه على 
األرجح ما سيكون مدى أو نطاق المؤشر أو 
الرقم القياسي بين السبيرس وباش محدودًا إلى 

ألرقام القياسية حد آبير؛ وبالتالي، فإن سالسل ا

أو المؤشرات لديها ميزة إضافية عن المؤشرات 
بيد أنه ليس من الضروري . ذات القاعدة الثابتة

أن تكون العالقة بين مؤشر ذات قاعدة ثابتة 
وسلسلة المؤشر المقابلة له متطابقتان دائمًا، حيث 
يرجع األمر إلى المسارات المتبعة من قبل 

 .ع مرور الوقتاألسعار والكميات الفردية م
في حال ما تكون األسعار والكميات الفردية تميل  15-42

إلى الزيادة أو النقص بشكل منتظم مع مرور 
ربط (الوقت يمكن حينئذ البرهنة على أن السلسلة 

سوف يخفض بشكل آبير ) المجموعات المتتالية
من نطاق الرقم القياسي، بل وربما جعله منعدمًا؛ 

والتاسع عشر من وتقدم آل من الفصول التاسع 
الرقم  المستهلكين والرقم القياسي ألسعارآتيبات 

 المنتجين أمثلة توضيحية على القياسي ألسعار
ذلك، آما يتناول الفصل الخامس عشر بالشرح 

 .النظرية الكامنة وراء تلك النتائج
ومن ناحية أخرى؛ إذا ما آانت األسعار  15-43

والكميات الفردية تتقلب بحيث تنعكس التغيرات 
 فتراتالنسبية في السعر والكمية الحادثة في 

 تنعكس في الفترات الالحقة حينئذ –مسبقة 
سيتولد عن عملية السلسلة نتائج أسوأ مقارنة 

 .بمؤشر أو رقم قياسي بسيط
وإذا ما أخذنا آل شيء في االعتبار فإن المواقف  15-44

واألوضاع المواتية الستخدام سلسلة المؤشرات 
ند السبيرس وباش مع أو األرقام القياسية ع

مرور الوقت يبدو أنها أآثر حدوثًا من المواقف 
واألوضاع غير المواتية؛ حيث أن القوى 
االقتصادية الكامنة والمسئولة عن التغيرات 
المالحظة على المدى الطويل في األسعار 
والكميات النسبية مثل التقدم التكنولوجي والدخول 

. تجاه المعاآسالمتزايدة غالبًا ال تذهب إلى اال
وبالتالي، فمن المستحسن بشكل عام أن يتم سلسلة 

وعادة ما . المؤشرات أو األرقام القياسية السنوية
تكون مكونات السعر والحجم الخاصة بالبيانات 
الشهرية وربع السنوية عرضة لتغيير أآبر بكثير 
من نظرائها السنويين بسبب الموسمية 

ًا على ذلك، وبناء. واالختالفات قصيرة األجل
تكون مزايا السلسلة عند هذه الترددات األعلى 
أقل آما أنه ينبغي قطعًا عدم تطبيقه على البيانات 
الموسمية التي لم يتم تعديلها وضبطها تبعًا 

 .للتقلبات الموسمية
األرقام القياسية ربع السنوية المسلسلة من نوع 

 السبيرس
 سلسلة المؤشرات ربع السنوية يمكن إنشائها 15-45

بحيث تستخدم أوزانًا سنوية بدًال من أوزان ربع 
سنوية؛ لنفكر في مؤشر حجم ربع سنوي من نوع 
السبيرس يقيس التغير في الحجم من متوسط سنة 

y-1 إلى ربع سنة c في السنة y. 
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 ) أ12(

 إلى القيم المتوسطة ربع Q  وPتشير الحروف الكبيرة 
 إلى قيم ربع q  وpالسنوية على مدى عام، في حين ترمز 

وربع ) y(وتشير الحروف الفوقية إلى العام . سنوية محددة
 في iإلى السعر المتوسط للمفردة ، ويرمز )c(السنة 
 في ربع السنة iإلى سعر المفردة ، وترمز y-1العام 

c من العام y-1 هو سهم القيمة لفترة األساس، ، و
 .y-1في القيمة الكلية في العام  iبمعنى أخر سهم المفردة 

 :وبالتالي

 ؛ و

                 
 ) ب12(

بناءًا على ذلك؛ يمكن سلسلة مؤشرات الحجم  15-46
ربع السنوية من نوع السبيرس مع الروابط 

تجميع (السنوية؛ وأحد األسلوبين البديلين للسلسلة 
السنوية للبيانات ربع ) المجموعات المتوالية

ه، وهما التداخالت أو السنوية عادة ما يتم تطبيق
التشابكات السنوية والتداخالت أو التشابكات ربع 

وفضًال عن هذين األسلوبين . سنوي واحد
التقليديين للسلسلة هناك أسلوب ثالث يتم 
استخدامه في بعض األحيان ويرتكز على 
التغيرات من نفس الفترة في العام الماضي 

ين وفي ح"). األسلوب الممتد على مدار السنة("
أنه في العديد من الحاالت ينتج عن آافة األساليب 

ه في المواقف إال أنالثالثة نتائج مماثلة 
واألوضاع التي تشهد تغيرات قوية في الكميات 
النسبية وفي األسعار النسبية يمكن أن يترتب 
على أسلوب مدار العام أنماط موسمية مشوهة 

د  الموحالتوحيدوبينما . في السلسلة المترابطة
إلحصاءات السعر يستخدم وبشكل حصري 
أسلوب التداخل ربع السنوي فقد يكون أسلوب 
التداخل السنوي عمليًا بشكل أآثر بالنسبة 
لقياسات الحجم من نوع السبيرس في الحسابات 

القومية وذلك ألنه ينتج عنه بيانات تتجمع تمامًا 
وفي . إلى المؤشر السنوي المباشر المناظر لها

 يؤدي أيًا من أسلوبي التداخل لربع المقابل، ال
سنوي واحد أو الممتد على مدار السنة إلى بيانات 
. تتجمع تمامًا إلى المؤشر السنوي المناظر لها

ويوفر التداخل لربع سنوي واحد االنتقال األآثر 
سالسة بين آل رابط خالفًا لما عليه أسلوب 
التداخل السنوي، والذي ما يوجد غاليًا خطوة بين 
آل رابط، بمعنى، بين الربع السنوي الرابع لعام 

 .واحد وبين الربع السنوي األول للعام التالي
 استخدام التداخالت السنوية ضمنًا أسلوبيقتضي  15-47

تجميع تقديرات لكل ربع سنة اعتمادًا على 
األسعار المتوسطة السنوية المرجحة للسنة 
 السابقة، مع ربط الحق باستخدام البيانات السنوية

المناظرة من أجل إيجاد عوامل ربط لتدريج 
. البيانات ربع السنوية إلى أعلى أو إلى أدنى

ويتطلب أسلوب التداخالت لربع سنة واحد تجميع 
تقديرات لربع التداخل السنوي اعتمادًا على 
األسعار المتوسطة السنوية المرجحة للسنة 
الحالية أو الجارية باإلضافة إلى التقديرات تبعًا 

ومن ثم، فإن . سعار المتوسطة للسنة السابقةلأل
النسبة بين التقديرات فيما يتعلق بربع الربط 
السنوي تبعًا لمتوسط األسعار في السنة الجارية 
وبين نظيرتها تبعًا لمتوسط األسعار في السنة 
السابقة توفر عامل الربط الضروري لتدريج 
البيانات الفصلية أو ربع السنوية صعودًا أو 

ومن ناحية أخرى، يستلزم األسلوب القائم . وطًاهب
على مدار السنة تجميع تقديرات لكل ربع سنوي 
استنادًا إلى متوسط األسعار السنوية المرجحة 
للسنة الحالية أو الجارية باإلضافة إلى التقديرات 

وبالتالي، . تبعًا لمتوسط األسعار في السنة السابقة
في سالسل فإن التغيرات من سنة لسنة أخرى 

الحجم المذآورة تستخدم في استقراء سالسل 
 .الحجم ربع السنوية لفترة األساس المختارة

الفروق بين تسلسل للحجم في سلسلة سنوية وبين  15-48
مجموع األربعة أرباع السنوية لتسلسل حجم ربع 

 أسلوبسنوي مسلسًال سنويًا والمشتق باستخدام 
مع التداخل لربع سنوي واحد يمكن أن تتراآم 

مرور الوقت؛ ومن هذا المنطلق، عادة ما تكون 
الحجم في سلسلة ) مجموعات متتالية(تسلسالت 

سنوية والمشتقة وفق هذه الطريقة مقاسة مرجعيًا 
أو معايرة تبعًا لتسلسل الحجم المناظر في 

الحلقة السنوية باستخدام إجراء من شأنه / السلسلة
ة أن يقلل من االضطرابات الواقعة على سلسل

الحجم ربع السنوية مع تحقيق االتساق مع تسلسل 
وهناك . الحجم في السلسلة السنوية في أن واحد

مناقشة حول تلك المسألة في الفصل السادس من 
 .الحسابات القومية ربع السنوية أو الفصلية

إذا آانت تسلسالت الحجم السنوية يتم اشتقاقها  15-49
من البيانات المرصودة في جدول العرض 

تخدام المعبر عنه بأسعار السنة السابقة على واالس
النحو الموصى به في القسم ج، فمن ثم من 
الممارسة القياسية معايرة البيانات ربع السنوية 
تبعًا للتقديرات المتوازنة السنوية المقابلة لها؛ 
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حيث تمحو عملية المعايرة آافة الفروق بين 
 سالسل الحجم في السلسلة السنوية، بما في ذلك

تلك التي تنشأ عن استخدام أسلوب التداخل لربع 
 .سنوي واحد

ربط (استنتاجًا مما سبق ذآره؛ فإن السلسلة  15-50
باستخدام أسلوب التداخل ) المجموعات المتتالية

لربع سنوي واحد جنبًا إلى جنب مع إجراء 
 من أجل إزالة أي فروق ناتجة بين المعايرة

 أن يعطي البيانات ربع السنوية والسنوية من شأنه
أفضل النتائج؛ وفي العديد من الظروف، ورغم 
ما سبق، ربما يسفر أسلوب التداخل السنوي عن 

وينبغي تجنب األسلوب القائم على . نتائج مماثلة
 .مدار العام

سلسلة األرقام القياسية لالسبيرس أو مقارنة سالسل 
 األرقام القياسية ؟

ي آما هو موضح سابقًا؛ فإن مدى الرقم القياس 15-51
بين مؤشرات السبيرس وباش يمكن أن يتقلص 

 تتحركإلى حد آبير عن طريق السلسلة عندما 
وفي مثل . األسعار والكميات بسالسة مع الوقت

هذه الظروف، يفترض أن يأخذ اختيار صيغة 
الرقم القياسي أهمية أو داللة أقل آما هو الحال 
مع آافة األرقام القياسية أو المؤشرات ذات 

ي تقع بين حدود مؤشرات السبيرس الصلة الت
ومع ذلك، قد يكون ال يزال هناك بعض . وباش

الميزات التي يمكن الحصول عليها من اختيار 
الرقم القياسي إلجراء السلسلة، مثل فيشر 
وتورنكفيست، والذي يعامل آال الفترتين 

 .المقارنتين بشكل متناظر
ويكون من المرجح أن تقارب مثل هذه  15-52

ل أآبر بين األرقام القياسية المؤشرات بشك
النظرية القائمة على أساس المنفعة الكامنة أو 
داالت اإلنتاج حتى وإن أدت عملية السلسلة إلى 
تقليل نطاق مزاياها مقارنة بنظائرها السبيرس 
وباش في هذا الصدد؛ آما أن سلسلة الرقم 
القياسي المتناظر، مثل فيشر أو تورنكفيست، 

ألخرى بشكل أفضل عندما يرجح بأن تؤدي هي ا
ومع . تكون هناك تقلبات في األسعار والكميات

ذلك، فإن سلسلة مؤشرات السبيرس ال تتطلب 
بيانات عن الفترة الجارية بالنسبة لألوزان 
وبالتالي تؤدي إلى تقديرات أآثر دقة من حيث 

وبمقدور الدراسات الممتدة إلى الماضي . التوقيت
 تقديرات أو بأثر رجعي حول الفرق في

الحسابات القومية جراء استخدام سلسلة السبيرس 
في مقابل سلسلة فيشر أو تورنكفيست أن تساعد 
في تحديد الميزة من وراء استخدام الصيغة 

 .المذآورة أخيرًا والتعرف عليها
 األرقام القياسية ربع السنوية المسلسلة من نوع فيشر 

 وتمامًا آما هو من الممكن اشتقاق المؤشرات 15-53
ربع السنوية من نوع السبيرس المسلسلة سنويًا 

 السنويةفإنه يمكن آذلك اشتقاق المؤشرات ربع 
من نوع فيشر المسلسلة سنويًا؛ فبالنسبة لكل زوج 
من السنوات المتعاقبة تنشأ األرقام القياسية ربع 
السنوية من نوع السبيرس وباش عن الربعين 

، y-1م السنويين األخيرين من السنة األولى، عا

وعن أول ربعين سنويين من السنة الثانية، عام 
y . وتوضع المؤشرات أو األرقام القياسية من

نوع باش ربع السنوية على أنها مؤشرات ربع 
سنوية من نوع السبيرس متجهة نحو الوراء ثم 

ويجرى ذلك من أجل ضمان أن . يتم قلبها
المؤشرات ربع السنوية من نوع فيشر يتم 

أما بالنسبة للمؤشرات من . كل متناظراشتقاقها بش
نوع السبيرس المتجهة نحو األمام تكون أسهم أو 
حصص القيمة ذات صلة بأول سنة من السنتين 
في حين بالنسبة للمؤشرات من نوع السبيرس 
المتجهة رجعيًا أو إلى الوراء ترتبط أسهم القيمة 

 .بالسنة الثانية من السنتين

 

 ) أ14                       (

 ) ب14        (

 في ثاني c في الربع السنوي i إلى آمية المفردة وتشير 
 أو في أول ربعين سنويين من y-1ربعين سنويين من العام 

 .yالعام 

بالنسبة لكل ربع سنوي من األربعة؛ يشتق مؤشر  15-54
فيشر على اعتبار أنه المتوسط الهندسي 
. للمؤشرات من نوع السبيرس وباش المقابلة

بط أو الوصل بين النطاقات ومن ثم، يمكن الر
المتعاقبة لألربعة أرباع السنوية باستخدام أسلوب 

ويلزم أن يتم معايرة . التداخل لربع سنوي واحد
المؤشرات أو األرقام القياسية ربع السنوية من 
نوع فيشر المسلسلة سنويًا الناتجة وفقًا لسلسلة 
األرقام القياسية السنوية لفيشر لتحقيق االتساق 

 .لتقديرات السنويةمع ا
هناك صعوبة تتجلي في نهاية التسلسل ألنه ليس  15-55

من الممكن إيجاد مؤشرات ربع سنوية من نوع 
باش تستخدم أوزانًا سنوية للسنة الجارية أو على 
األقل تستخدم بيانات مالحظة فعليًا؛ وأحد حلول 

" حقيقية"تلك المشكلة هو وضع سلسلة مؤشرات 
لسنة األخيرة أو ربع سنوية من نوع فيشر ل

للسنتين واستخدامها ذلك في استقراء المؤشرات 
غير أنه ينبغي أال . المسلسلة سنويًا من نوع فيشر

يتم إجراء ذلك إال باستخدام بيانات معدلة 
وطالما آان االختالف غير المنتظم في . موسميًا
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األسعار واألحجام النسبية ربع السنوية ليس 
ن سلسلة مؤشرات فيشر آبيرًا جدًا حينئذ يتوقع م

ربع السنوية للبيانات المعدلة موسميًا أن تسفر 
 .عن نتائج مرضية في معظم الحاالت

 السلسلة و شمولية البيانات
إحدى المشاآل الرئيسية في عملية وضع أرقام  15-56

قياسية هي حقيقة أن المنتجات تختفي باستمرار 
من األسواق لتحل محلها منتجات جديدة آنتيجة 

التكنولوجي واالآتشافات الجديدة  للتقدم
والتغيرات في األذواق واألزياء وأيضًا آنتيجة 
لبعض الكوارث المختلفة من حين ألخر؛ 
وتصنف مؤشرات السعر والحجم عن طريق 
مقارنة أسعار أو آميات السلع التي لها نفس 

أي؛ السلع ( أو النوعية خصائصالخصائص وال
 ذلك من بيد أن. على مدى الزمن) المتجانسة

الصعوبة بمكان في مجاالت المنتجات مثل 
أجهزة الكمبيوتر الشخصية حيث تتغير النوعية 

 .والجودة بسرعة هائلة
تساعد عملية السلسلة في التخفيف من حدة  15-57

المشاآل المتعلقة بمقارنات الجودة المستمرة من 
هذا القبيل نظرًا ألن احتمالية تداخل المنتج في 

 تكاد تكون تقريبًا آبيرة فترتي سعر متعاقبتين
جدًا آما أن سلسلة األرقام القياسية يمكنها 
استيعاب التغيرات في الوزن التي تصاحب منتج 

 .جديد أو منتج يغادر السوق
 قابلية الجمع و السلسلة 

يعرف أي إجمالي بأنه مجموع مكوناته؛ وتستلزم  15-58
قابلية الجمع في سياق من سياقات الحسابات 

 على هذا التعريف بالنسبة ألي القومية الحفاظ
وعلى الرغم من أن قابلية الجمع .  حجمتسلسل

ها إال أنمرغوبًا فيها من وجهة النظر المحاسبية 
وجدير بالذآر أن . فعليًا خاصة مقيدة جدًا

مؤشرات حجم السبيرس هي صيغ األرقام 
 .القياسية الوحيدة المذآورة هنا القابلة للجمع

سلسلة أرقام قياسية لهدم  في أي مفرديكفي رابط  15-59
قابلية الجمع حتى عندما تكون هناك مؤشرات 

 – مثل مؤشرات حجم السبيرس –قابلة للجمع 
مرتبطة معًا؛ وبالتالي، إذا ما آانت هناك سلسلة 
أرقام قياسية للحجم يتم تحويلها إلى سالسل زمنية 
للقيم عن طريق استخدام المؤشرات في استقراء 

نئذ قد تفشل عملية إضافة قيم فترة األساس حي
مكونات الرقم القياسي إلى المجاميع في الفترات 

وقد يقع شكل معاآس من أشكال عدم . الالحقة
قابلية الجمع عندما تقع سلسلة األرقام القياسية 
للمجموع خارج نطاق المجموعة الممتدة من قبل 
سالسل األرقام القياسية لمكوناتها، وهي النتيجة 

بارها غير مقبولة حدسيًا من قبل التي يمكن اعت
وسواء تم النشر . العديد من المستخدمين

باالعتماد على المصطلحات النقدية أو المؤشرات 
فمن المستحسن إعالم المستخدمين عبر حاشية أو 
غيرها من البيانات الفوقية أو المتغيرة أن سالسل 

 .األرقام القياسية للحجم غير قابلة للجمع
 بالنسبة لالختالفات والتناقضات هناك اتجاه عام 15-60

التي تنشأ عن عملية ربط المجموعات المتتالية أو 

السلسلة في أن تصبح أآبر وأآبر آلما بعدت 
الفترة عن سنة القياس؛ وإذا ما آان يتم اختيار 
سنة القياس بحيث تكون قريبة من نهاية السلسلة 

 نسبيًا بالنسبة قليلةحينئذ ستكون االختالفات 
وبالفعل، إذا ما . ع السنوية األخيرةلألربا

استخدمت صيغة سلسلة السبيرس وإذا ما 
اختيرت سنة القياس بحيث تتزامن مع أخر سنة 
أساس حينئذ تكون األرباع السنوية التالية لسنة 

وثمة ميزة أخرى لقرب سنة . القياس قابلة للجمع
القياس من نهاية سالسل األرقام القياسية للحجم 

ما يتم التعبير عنهم آقيم نقدية ال وهي أنه عند
تختلف حينها مقاديرها بشكل آبير عن القيم 
الحالية أو الجارية بالنسبة للفترات األخيرة إذا ما 
آان التغير في السعر يحدث بمعدل معتدل أو 

ويتطلب الحفاظ على هذا الوضع إعادة . ضئيل
مرجعية السلسلة آل عام عندما تضاف وصلة 

سلة وهذا يستلزم بدوره تنقيح جديدة إلى السل
. سالسل األرقام القياسية للحجم بكامل أطوالها

وجدير بالمالحظة أن إعادة المرجعية تستلزم 
 .تنقيح المستويات وليس معدالت النمو

على الرغم من أنه يمكن الحفاظ على قابلية  15-61
الجمع واإلضافة عن طريق تجنب مطلقًا إجراء 

ك الميزة قد غلبتها  تلإال أنأي تغيير في الوزن 
وعلى نحو واضح مساوئ ال عالقية متزايدة 
لألوزان في االستخدام؛ ويمكن صياغة معدالت 
التغير بالنسبة للفترات الفرعية أو الثانوية لسلسلة 

 بشكل عملي –ما بما في ذلك المعدالت السنوية 
ومفيد من حيث المساهمات في التغيير، آما هو 

 .موضح أدناه
 لتي تغير العالمةالمتغيرات ا

صيغ األرقام القياسية ال تكون عمومًا مالئمة أو  15-62
قابلة للتطبيق على التسلسالت أو المتواليات 
الزمنية التي يمكن أن تتخذ قيم موجبة أو سالبة أو 
صفر؛ ومع ذلك، هناك طرق الشتقاق سالسل 
أرقام قياسية للحجم مستعارة معبرًا عنها بقيم 

وأآثر نهج متبع هو . تنقدية في مثل هذه الحاال
التعرف على وتحديد اثنين من السالسل الزمنية 
المرتبطة التي تتخذ فقط قيمًا موجبة والتي أيضًا 
تبقى ثابتة عندما تختلف قيمها وتعطي السالسل 

ومثال على ذلك جرد . المرجو إيجادها
 عند بداية ونهاية الفترة بالمقارنة مع المخزونات

آما أن سالسل األرقام . التغير خالل الفترة
القياسية للحجم غير قابلة لإلضافة ومن ثم فمن 
الواضح أن هذا األسلوب هو أسلوب معيب حيث 

ويتبع ذلك . أنه وبالبناء تتولد عالقة قابلة للجمع
أن السالسل المراد تمييزها ينبغي وأن تكون 
مصفوفة بشكل وثيق من حيث تكوين السعر 

. السل المستهدفةوالحجم بقدر اإلمكان مع الس
وبناءًا على ذلك، تشتق سلسلة األرقام القياسية 

 على المخزوناتللحجم الخاصة بالتغيرات في 
أنها سلسلة أرقام قياسية للحجم خاصة بإقفال 

 مطروحًا منها سلسلة األرقام القياسية المخزونات
وفي بعض . المخزوناتللحجم الخاصة بافتتاح 

 رأس المال ينإجمالي تكواألحيان، قد يتخذ 
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الثابت العام قيم سالبة نتيجة لبيع األصول للقطاع 
الخاص، وفي مثل هذه الحالة قد تكون سالسل 

 .ات والمبيعات متباينةستحواذالحجم لال
 المساهمات في النمو

 صيغة السبيرس وتتزامن سنة تستخدمعندما  15-63
األساس مع سنة القياس تكون األحجام الناتجة 

رات الالحقة ويمكن الحصول قابلة للجمع في الفت
، إلى نمو على المساهمة من قبل المكون 

حاصل الجمع، مثل إجمالي الناتج المحلي، بين 
 :ى النحو التالي، بسهولة علtو ) t-n(فترتين 

 
عندما تشتق سلسلة األرقام القياسية للحجم باستخدام إما 
صيغة السبيرس لألرقام القياسية السنوية أو باستخدام 

نوية لألرقام القياسية ربع السنوية من نوع السلسلة الس
السبيرس حينها يمكن اشتقاق المساهمات من سنة لسنة أو 
من ربع سنوي لربع سنوي أخر للنمو وبسهولة باستخدام 
البيانات المعبر عنها في أسعار السنة السابقة لعملية 

؛ وتكون هذه البيانات قابلة للجمع وبالتالي يمكن .السلسلة
وإذا لم يتم نشر . n=1مع التعويض ) 15(لمعادلة استخدام ا

المساهمات للنمو من قبل المكتب اإلحصائي القومي يمكن 
وبافتراض أنه قد تم استخدام أسلوب . للمستخدم تقديرها

التداخل لربع سنوي واحد تكون صيغة حساب المساهمة 
 : هيt إلى الفترة t-1للنسبة المئوية للتغير من الفترة 

 

 هي أسهم المفردات في القيمة الكلية آما هو الحال sحيث 
 ).12(في معادالت 

 أسباب تفاوت السعر و التميز في األسعار. 4
 عية السعر بسبب الفروق النوتفاوت

بشكل عام، فإن معظم أنواع السلع أو الخدمات  15-64
سواء آانت منتجات غذائية بسيطة مثل البطاطس 
أو منتجات تكنولوجيا عالية مثل أجهزة الكمبيوتر 
متواجدة في السوق بنوعيات وجودة مختلفة حيث 

 آل منها عن خصائصيختلف خصائص و
األخر؛ على سبيل المثال، قد تكون البطاطس 

ازجة، حمراء أو بيضاء، مغسولة أو قديمة أو ط
غير مغسولة، سائبة أو معبأة مسبقًا، مصنفة أو 

ويدرك المستهلكون ويقدرون . غير مصنفة
الفروق ويكونون على استعداد لدفع أسعار 

وبالنسبة لبعض السلع والخدمات، مثل . مختلفة
أجهزة الكمبيوتر الشخصي وخدمات االتصالية 

 دوران سريع في السلكية والالسلكية، هناك
 آما –األنواع واألصناف المتباينة للغاية وذلك 

 من شأنه أن يخلق مشكالت حادة –سيتضح أدناه 
 .فيما يتعلق بقياس تغيرات السعر

 مثل – الجنسي أو العام نفسه المصطلحيستخدم  15-65
 لوصف –البطاطس أو الكمبيوتر أو وسائل النقل 

عض السلع والخدمات التي تختلف عن بعضها الب
ها المحددة للسعر؛ وال خصائصفي خصائصها و

يمكن مقارنة سعر أو آمية سلعة أو خدمة ما من 
نوعية واحدة بشكل مباشر مع سعر أو آمية سلعة 

والبد من معاملة . أو خدمة ما من نوعية أخرى
النوعيات المختلفة بنفس الطريقة تمامًا المتبعة 

 .مع األنواع المختلفة من السلع والخدمات
 في النوعية إلى االختالفات في الفروقد تعزى ق 15-66

الخصائص المادية للسلع أو الخدمات المعنية 
والتي يمكن التعرف عليها وإدراآها بسهولة، 
غير أنه ليست آافة الفروق في النوعية من هذا 

والبد من معاملة السلع أو الخدمات التي . النوع
فة يتم تسليمها إلى مواقع مختلفة وفي أوقات مختل

مثل الفاآهة والخضروات على أنها من نوعيات 
مختلفة حتى وإن آانت خالفًا لذلك متطابقة في 
الصفات المادية، حيث أن ظروف البيع أو 
األوضاع أو البيئة التي يتم فيها توريد السلع أو 
الخدمات أو تسليمها قد تساهم بشكل آبير في 

على سبيل المثال، . الفروق في النوعية والجودة
سلعة معمرة مباعة بضمان أو بخدمة مجانية لما 
بعد البيع تكون أعلى في النوعية من نفس السلع 

آما قد يلزم . المباعة بدون ضمان أو خدمة
معاملة نفس السلع أو الخدمات المباعة من قبل 

 مثل المتاجر –أنماط مختلفة من تجار التجزئة 
المحلية أو المحالت المتخصصة أو المحالت 

 على أنها من –رية أو السوبر مارآت التجا
 .نوعيات مختلفة

يفترض عمومًا في التحليل االقتصادي أنه متى  15-67
وجد فرق في السعر بين سلعتين أو خدمتين 
يظهر أنهما متطابقتين من حيث الخصائص 

 البد من وجود بعض العوامل األخرى المادية
البيع، والتي مثل موقع أو توقيت أو ظروف 

وخالف . فرقًا في النوعية والجودةبدورها تخلق 
ذلك، يمكن القول بأن الفرق قد ال يستمر حيث أنه 
دائمًا ما يشتري المشترون العقالنيون مفردات 
ذات سعر منخفض ومن ثم قد ال تحدث مبيعات 

 .باألسعار األعلى
عندما يكون هناك اختالف في السعر بالنسبة  15-68

 للنوعية ذاتها من سلعة أو خدمة معينة فإن
عالقات األسعار المستخدمة لحساب الرقم 
القياسي ينبغي تعريفها على أنها نسبة السعر 
المتوسط المرجح لهذه السلعة أو الخدمة في 
الفترتين، وتكون األوزان هي الكميات النسبية 

 على سبيل –ولنفترض .  عند آل سعرالمباعة
 أن آمية معينة من سلعة أو خدمة ما –المثال 

ل لفئة معينة من المشترين بدون أي تباع بسعر أق
فرق على اإلطالق في طبيعة السلع أو الخدمة 
المعروضة أو في موقع أو توقيت أو ظروف 

ويؤدي االنخفاض . البيع أو غيرها من العوامل
الالحق في النسبة المباعة بالسعر األقل إلى زيادة 
السعر المتوسط المدفوع من قبل مشتريي آميات 

مة ما نوعيتها هي نفسها وتظل من سلعة أو خد
آما . آما هي بدون تغيير، على سبيل االقتراض

يؤدي هذا االنخفاض أيضًا إلى زيادة متوسط 
السعر المتحصل عليه من قبل البائع بدون أي 
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والبد من أن يتم قيد ذلك على . تغيير في النوعية
 .أنه سعر وليس زيادة في الحجم

 يةتباين السعر بدون وجود فروق نوع
وعلى الرغم من ذلك، البد من التساؤل حول ما  15-69

إذا آان تواجد اختالفات مالحظة في السعر دائمًا 
 هناكما تعني فروق مقابلة في النوعية أم ال؛ 

افتراضات قوية وراء هذا الجدل النمطي وهي 
افتراضات نادرًا ما آانت علنية وغالبًا لم تكن 

بيل على س: واضحة في واقع الممارسة العملية
المثال، أن المشترين حسني اإلطالع وأنهم 
أحرار في االختيار من بين السلع والخدمات 

 .المعروضة بأسعار مختلفة
في المقام األول، قد ال يكون المشترون حسني  15-70

اإلطالع بشكل مالئم حول الفروق القائمة في 
السعر وبالتالي قد يقومون عن غير قصد بالشراء 

يفترض ويتوقع منهم أن بأسعار مرتفعة؛ وبينما 
يبحثون عن أقل األسعار فإن هناك تكاليف متكبدة 

 لعدم اليقين ونقص ونظرًا. في عملية البحث هذه
المعلومات الكافية يمكن أن تكون التكاليف 
المحتملة المتكبدة جراء البحث عن منافذ بيع 
يتواجد فيها احتمال وحيد مفاده أنه نفس السلع 

 يمكن أن تكون – أقل والخدمات تباع بأسعار
ولذلك فقد يكون المشتري اإلدخارات أعظم من 

المتعقل على استعداد للقبول بمخاطرة أال يكون 
وتعطينا المواقف التي يكون . يشتري بأقل سعر

فيها تفاوض أو مساومة على األسعار بين 
البائعين والمشترين الفرديين أمثلة إضافية حيث 

اء وعن غير قصد يمكن أن يقوم المشترون بالشر
ومن . بسعر أعلى مما قد يوجد في مكان أخر

ناحية أخرى، فإن الفرق بين السعر المتوسط 
سوق (لسلعة مشتراة في السوق أو في بازار 

حيث يفاوض ويساوم المشترون األفراد ) شرقية
حول السعر وبين سعر نفس السلعة المباعة في 

متجر نوع مختلف من منافذ البيع بالتجزئة، مثل ال
التنويعي، ينبغي عادة معاملته على أنه يعكس 
الفروق في النوعية التي تعزو إلى اختالف 

 .الظروف التي تباع في إطارها السلع
 التمييز بين األسعار

ثانيًا؛ قد ال يكون لدى المشترين حرية اختيار  15-71
السعر الذي يشترون وفقًا له ألن البائع قد يكون 

ار مختلفة في وضع ما يمكنه من فرض أسع
 مختلفة من المشترين لسلع وخدمات لفئات

متطابقة وتباع تقريبًا في نفس الظروف، وبعبارة 
وتبين . أخرى، أن يمارس البائع تمييزًا سعريًا

النظرية االقتصادية أن البائعين لديهم الحافز 
لممارسة التمييز السعري حيث يمكنهم ذلك من 

من الصعب ومع ذلك، ف. زيادة عائداتهم وأرباحهم
ممارسة التمييز السعري إذا آان بإمكان 
المشترين إعادة المتاجرة فيما بينهم، أي بمعنى 
أخر؛ عندما يكون بمقدور المشترين الذين اشتروا 

وفي . بسعر أقل إعادة بيع السلع لمشترين آخرين
حين أن معظم السلع يمكن إعادة المتاجرة فيها 

المتاجرة في عادة ما يكون من غير الممكن إعادة 
الخدمات، ولذلك السبب يمارس التمييز السعري 

على نطاق واسع في الصناعات مثل وسائل 
المواصالت والنقل والمالية وخدمات األعمال 
التجارية والصحة والتعليم، وما إلى ذلك، في 

وعادة ما تفرض األسعار األقل . غالبية البلدان
 على المشترين ذوي الدخول المنخفضة أو ذوي

الدخول المتوسط المنخفضة، مثل أصحاب 
وعندما تمارس الحكومة . المعاشات أو الطالب

أو تشجع ممارسة التمييز السعري عادة ما يكون 
له ما يبرره من أسباب وحيثيات الرفاهية، غير 
أن منتجي السوق هم اآلخرين لهم مبرراتهم 

 ذوي األسر المعيشيةوأسبابهم للتمييز لصالح 
فضة حيث أن ذلك قد يمكنهم من الدخول المنخ
وبناءًا على ذلك، عندما تفرض . زيادة أرباحهم

أسعار مختلفة على مستهلكين مختلفين البد حينها 
من التثبت حول ما إذا آان هناك في الواقع أي 
اختالفات في النوعية مرتبطة باألسعار األقل من 
عدمه، على سبيل المثال، إذا ما تم فرض أجور 

مواطنين الكبار سنًا أو للطالب أو سفر أقل لل
لألطفال في سن المدرسة للسفر بالطائرات أو 
القطارات أو الحافالت في أي وقت يختارونه 
للسفر البد حينئذ من معاملة ذلك على أنه تمييز 

ومع ذلك، إذا ما فرض عليهم . سعري خالص
أجور سفر أقل بشرط أن يسافرون فقط في 

جي في ساعات  وبشكل نموذ–أوقات معينة 
 حينها يكون المعروض عليهم هو –الرآود 

 .مواصالت من نوعية أقل
 وجود أسواق موازية

ثالثا؛ قد يكون المشترون ليس بإمكانهم الشراء  15-72
بقدر ما يرغبون فيه بالسعر األقل حيث ال يكون 

وعادة ما يفع هذا . هناك عرض آافي بهذا السعر
، فقد الموقف عندما يكون هناك سوقين موازيين

 تباع فيه – أو رسمي –يكون هناك سوق رئيسي 
السلع وتكون األسعار التي تباع بها هذه السلع 
خاضعة للسيطرة الحكومية أو الرسمية، في حين 
قد يكون هناك في نفس الوقت سوق ثانوي أو 
فرعي سواء آان سوق حر أو سوق غير رسمي، 
والذي قد يكون وجوده معترفًا به رسميًا أو غير 

عترفًا به، فإذا آانت الكميات المتاحة بالسعر م
المحدد في السوق الرسمي محدودة فقد يكون 
هناك فائض في الطلب بحيث يكون هناك 

اإلمدادات من السلع اضطرار لتخصيص وتوزيع 
. بالترشيد أو بشكل من أشكال االصطفاف

وآنتيجة لذلك، سوف يميل السعر في السوق 
آما . أن يكون أعلىالفرعي أو غير الرسمي إلى 

 – ولكن أقل احتماًال –قد يكون أيضًا من الممكن 
أن يتم فرض أسعار أقل في السوق الفرعي أو 
غير الرسمي، ربما ألن مدفوعات الضرائب 
على المنتجات يمكن تجنبها في مثل هذه 

 .األسواق
نظرًا لألسباب الثالثة المذآورين للتو؛ وهما  15-73

ري وتواجد نقص المعلومات والتمييز السع
األسواق الموازية، ففي بعض األحيان قد تباع 
سلع أو خدمات متطابقة لمشترين مختلفين بأسعار 

وبالتالي، ال يعكس دومًا تواجد أسعار . مختلفة
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مختلفة اختالفات مقابلة في نوعيات السلع أو 
 .الخدمات المباعة

عندما يكون هناك اختالف في السعر بالنسبة  15-74
لعة أو خدمة ما فإن عالقات لنفس النوعية من س

األسعار المستخدمة لحساب الرقم القياسي ينبغي 
تعريفها على أنها نسبة متوسط السعر المرجح 
لهذه السلعة أو الخدمة في الفترتين، آون األوزان 

.  عند آل سعرالمباعةهي الكميات النسبية 
 أن آمية معينة – على سبيل المثال –ولنفترض 

ا تباع بسعر أقل لفئة معينة من سلعة أو خدمة م
من المشترين بدون أي فرق على اإلطالق في 
طبيعة السلع أو الخدمة المعروضة أو في موقع 
. أو توقيت أو ظروف البيع أو غيرها من العوامل

ويؤدي االنخفاض الالحق في النسبة المباعة 
بالسعر األقل إلى زيادة السعر المتوسط المدفوع 

 من سلعة أو خدمة ما من قبل مشتريي آميات
نوعيتها هي نفسها وتظل آما هي بدون تغيير، 

آما يؤدي هذا االنخفاض . على سبيل االقتراض
أيضًا إلى زيادة متوسط السعر المتحصل عليه 

والبد . من قبل البائع بدون أي تغيير في النوعية
من أن يتم قيد ذلك على أنه سعر وليس زيادة في 

 .الحجم
 التمييز بين التمييز السعري قد يكون من الصعب 15-75

األصيل أو الحقيقي وبين المواقف التي تعكس 
 ومعفيها األسعار المختلفة فروق في النوعية؛ 

ذلك، قد تتواجد بعض األوضاع التي يكون فيها 
وخاصة المنتجين الكبار (المنتجون الكبار 

للخدمات في مجاالت مثل وسائل النقل 
قادرين على ) المواصالت أو التعليم أو الصحة

وإذا . عمل هذا التمييز وتقديم المعلومات الالزمة
ما آان هناك شك حول ما إذا آانت فروق السعر 
تشكل تمييز سعري فعلى ما يبدو من األفضل أن 
نفترض أنه يعكس فروق نوعية تمامًا مثلما آان 

 .يفترض دومًا في الماضي
 التغيرات في النوعية بمرور الزمنقياس . 5

والخدمات وآذلك الظروف التي يتم السلع  15-76
بمرور تسويقها في ظلها متغيرة بشكل متواصل 

، في ظل اختفاء بعض السلع أو الخدمات الزمن
 السوق وإحالل محلها نوعيات جديدة أو سلع من

أو خدمات جديدة؛ ويستخدم المحاسبون القوميون 
مؤشرات أو أرقام قياسية مفصلة للسعر 

ش في التغيرات في المتصاص أو إلحداث انكما
قيم االستهالك واإلنتاج واالستثمار حيث تتغير 
األداة األساسية لتحديد التغيرات في الحجم في 

وترحل أوجه القصور في . مثل هذه المجاميع
األرقام القياسية للسعر إلى تقديرات التغيرات في 
الحجم؛ على سبيل المثال، تقديرات مؤشرات 

يوتر والتي ال تدمج السعر بالنسبة ألجهزة الكمب
أو تدرج بشكل آامل الزيادات في النوعية مع 
مرور الوقت سوف تغالي في تقدير تغيرات 
. السعر وسوف تقلل من قدر تغيرات الحجم

والمحاسبين القوميين بحاجة إلى أن يكونوا ملمين 
بمدى وطبيعة األساليب المستخدمة من قبل 
مصنفي األسعار من أجل وضع مثل هذه 

رات في النوعية في اعتبارهم إذا ما آانوا التغي
يرغبون في استخدامها بشكل سليم آعوامل 

وهذا بدوره يستلزم من . انكماش أو ترجيح
مصنفي األسعار وضع مالحظات تفسيرية بشأن 
هذه األساليب المستخدمة، وهي سياسة يدعو إليها 

الرقم ويؤيدها الفصل الثامن في آل من آتيبات 
الرقم القياسي  المستهلكين والقياسي ألسعار

 . المنتجينألسعار
 مرتبطة بتنفيذ إجراءات تعديل تكاليفهناك قطعًا  15-77

النوعية تلك اإلجراءات الموضوعة خصيصًا 
لتناسب مجموعات محددة من المنتج؛ والمسألة 
الهامة التي ينبغي على آل من المحاسبين 
القوميين ومصنفي األرقام القياسية للسعر تقديرها 

 أن التغير في النوعية هي سمة متزايدة في هي
آما أن اإلجراءات االفتراضية . أسواق المنتجات

 وعلى وجه –للتعامل مع التغير في النوعية 
التحديد من خالل العامل مع آافة البدائل على 
أنها قابلة للمقارنة، أو إسقاط األصناف المنوعة 

ا  يفترض ضمنًا بأنه–من العينة إذا آانت ناقصة 
غير أن مثل . تتضمن تقييمات الفروق النوعية

هذه التقييمات من غير المرجح أن تكون مالئمة 
آما أنه يمكن إجراء بل ينبغي إجراء تحسينات 

 .عليها
 غير المالئمة والتي يؤسف لها اإلجراءاتأحد  15-78

الشائعة للتعامل مع القيم الناقصة هو ترحيل 
ترة الجارية السعر قدمًا من الفترة السابقة إلى الف

أو الحالية؛ وهو ما قد يترتب عليه إلى حد آبير 
انحراف في الرقم القياسي ولذا فإنه ال يوصى به 

 .مطلقًا
وفيما يلي أدناه لمحة عامة موجزة حول بعض  15-79

أآثر األساليب شيوعًا؛ ويمكن إيجاد المزيد من 
 السعرالمناقشة حول هذه النقاط في جميع آتيبات 

صة بمؤشر سعر المستهلكين الثالثة، تلك الخا
ومؤشر سعر المنتجين ومؤشرات أسعار 

ويمكن تقسيم األساليب إلى . التصدير واالستيراد
تلك األساليب المباشرة أو الصريحة وإلى تلك 

 .األساليب غير المباشرة أو الضمنية
 القياس المباشر

من حيث المبدأ؛ فإن عالقات األسعار التي تدخل  15-80
ر البينية ينبغي وأن في حساب مؤشرات السع

تقيس التغيرات الخالصة في السعر عن طريق 
مقارنة أسعار العينة الممثلة للسلع والخدمات 

ويسمى ذلك . المتطابقة في فترات زمنية مختلفة
ويحافظ . بأسلوب النماذج المتوافقة أو المتوائمة

مصنفو الرقم القياسي لألسعار على توصيفات 
المفردات التي يتم مفصلة للمنتج فيما يتعلق ب

تسعيرها في فترات متعاقبة لضمان التوافق أو 
وعندما يكون نموذجًا ما مفقودًا . الموائمة السليمة

نتيجة ألنه مستهلك أو قد عفا عليه الزمن تنشأ 
. حينئذ مشكلة من مشكالت ضبط وتعديل النوعية

وهناك عدد من الطرق يمكن استخدامها ألخذ 
العتبار من أجل مواصلة التغير في النوعية في ا

 .التسلسل
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أحد االحتماالت الممكنة هو استخدام التكاليف  15-81
النسبية المقدرة لإلنتاج آأساس لتقديرات أسعارها 
النسبية وبالتالي لنوعياتها النسبية؛ وغالبًا ما قد 
يكون ممكنًا وعمليًا بالنسبة للمنتجين تقديم مثل 

و ومع ذلك، إذا آانت سمة أ. هذه التقديرات
خاصة النوعية الجديدة متاحة آخيار في الفترة 
السابقة ولكنها اآلن هي سمة معيارية فقد يرتكز 
تقدير التقييم الخاص بالتغير في النوعية على 

 .الخاص بهذا الخيار) النسبي(السعر 
ثمة إضافة لنهج تكاليف اإلنتاج تعرف بالتسعير  15-82

النموذجي؛ وغالبًا ما يتم تطبيقه على المنتجات 
 الحاالتوأحد . التي تتم بحسب األمر أو الطب

التي تدخل في صميم هذا الموضوع هي قياس 
تكاليف البناء، فخصائص المباني والمنشآت 
األخرى متغيرة إلى حد آبير لدرجة أنه قد يكون 
غير الممكن تقريبًا العثور على مباني ومنشآت 
. متطابقة تم إنتاجها في فترات متعاقبة من الزمن

مثل هذه الحاالت، قد يتم تحديد عدد قليل من وفي 
المباني والمنشآت القياسية نسبيًا وافتراضيًا ويتم 

ويتم . تقدير أسعارها في آل فترة من الفترات
اختيار تحديد تلك المباني أو المنشآت المعيارية 
بناءًا واعتمادًا على مشورة من خبراء اإلنشاء 

رها في آل والذين يطلب منهم أيضًا تقدير أسعا
ويوصف التسعير النموذجي . فترة من الفترات

بالنسبة للخدمات بالدليل المنهجي إليجاد 
أوروستات . (مؤشرات سعر المنتجين للخدمات

 ).2005ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
 استخدام الفرضية الهيدونية

هناك أسلوب قوي وشائع بدرجة أآبر للتعامل مع  15-83
ية أال وهو االستفادة من التغيرات في النوع

التقديرات المتحصل عليها من استخدام الفرضية 
 في الفرضية الهيدونيةحيث تربط , الهيدونية
 األسعار السوقية المالحظة للنماذج القياس

 معينة لتحديد خصائصالمختلفة بخصائص و
وشريطة أن تكون هناك . السعر يمكن قياسها

 نفس نماذج منوعة عديدة معروضة للبيع في
الوقت يمكن حينئذ استخدام المعادلة المقدرة 
لالنحدار لتحديد قدر االختالف في األسعار فيما 
يتعلق بكل خاصية أو سمة من الخصائص أو 

 أو في التنبؤ بأسعار النماذج التي خصائصال
تأتي مصحوبة بأآثر من مزيج مختلف من 

 التي ال تكون معروضة خصائصالخصائص وال
 .ي الفترة المعنيةبالفعل للبيع ف

استخدام  معادالت االنحدار في تقديروقد تم  15-84
 من أجل سلع التكنولوجيا الفرضية الهيدونية

المتقدمة مثل أجهزة الحاسب الشخصي والسلع 
اإلليكترونية وآذلك من أجل الخدمات على غرار 
النقل الجوي؛ آما تم آذلك استخدام هذا األسلوب 

تقليل أسعار في اإلسكان من خالل تنقيص أو 
تبعًا لخصائص مثل ) أو اإليجارات(المنازل 

. مساحة األرضية وعدد الغرف أو الموقع
وعالوة على ذلك، لم يتم استخدام تلك الطريقة 
فقط فيما يتعلق بقياسات السعر البيني ولكن آذلك 

 .إلجراء المقارنات الدولية

 القياس غير المباشر
 الصنفين في عندما ال يتم إنتاج وبيع النوعين أو 15-85

السوق في نفس الوقت حينئذ يكون من 
 لتحديد قياس غير مباشرالضروري اللجوء إلى 

وقياس التغير في النوعية بين النوعيات القديمة 
والجديدة؛ وفي مثل هذه الحاالت، يكون من 
الالزم تقدير ما يمكن أن تكون عليه األسعار 

، إذا النسبية للنماذج القديمة والجديدة أو النوعيات
ما آان قد تم إنتاجهم وبيعهم في السوق في نفس 
الوقت، وآذلك استخدام األسعار النسبية المقدرة 

 .لتحديد قياسات النوعيات أو الصفات النسبية
عندما يكون هناك نموذجًا ما ناقص أو مفقود فقد  15-86

يتم اللجوء الستبدال ذلك بنوعية قابلة للمقارنة 
 وإذا لم يكن ومن ثم تستكمل مقارنات السعر؛

هناك بديل قابل للمقارنة حينئذ يمكن احتساب 
السعر في الفترة المفقودة باستخدام التغيرات 
السعرية المقاسة لمجموعة أو فئة منتج معين 
. يتوقع منها أن تمر بنفس التغيرات في السعر

ويكون إسقاط المنتج من الحساب معادًال 
سبة  السعر بالنفيالحتساب يفترض بأن التغير 

للنموذج الناقص سيتبع التغير في السعر الخاص 
بيد أن . بكافة السلع والخدمات في الرقم القياسي

تلك االفتراضات التي تكمن وراء مثل هذه 
تكون مؤسسة ) الصورية(العمليات االحتسابية 

بشكل أقل على نحو سليم أو صحيح مقارنة بتلك 
االفتراضات التي تكمن وراء االحتساب 

وفي آلتا . ف والمباشر بشكل أآبرالمستهد
الحالتين، تميل المفردات التي تكون عرضة 
للتغير في النوعية إلى أن تكون غير نمطية وغير 
تمثيلية، ولذلك فإن االفتراض بأن أسعارها تتغير 
وفق نفس المعدل الحاصل مع السلع أو الخدمات 

ها هو أمر خصائصالتي ال تتغير خصائصها و
 .مشكوك في صحته

إذا ما آان النموذج البديل غير قابل للمقارنة  15-87
بشكل مباشر من حيث النوعية حينئذ يمكن وصل 
التغير في السعر للنموذج الجديد وبسهولة 
بتسلسل السعر الخاص بالنموذج القديم إذا ما آان 
النموذجان معروضان للبيع في السوق في نفس 

واالفتراض الضمني هنا . الوقت، في فترة تداخل
أن الفرق في األسعار وقت حدوث رابط هو 

التداخل هو تقييم جيد للفرق في النوعية، وهو 
 فترة التداخل آانتافتراض لن يكون سليمًا إذا 

عند نقطة غير اعتيادية من الزمن في دورة حياة 
النموذج، على سبيل المثال عندما يكون النموذج 
قد قارب على أن يكون قديمًا أو عفا عليه الزمن 

 أن يكون قد تم وقفه أو أن يكون قد تم تقديمه أو
للتو بعسر مرتفع غير معتاد للحصول على أرباح 

 .احتكارية مؤقتة في سوق مجزأة
 أسواق المنتجات المتباينة المتغيرة بسرعة

إن مشكالت تعديل وضبط التغيرات في السعر  15-88
تبعًا للتغيرات في النوعية في أسواق المنتجات 

ع لألنواع المختلفة والمنوعة ذات الدوران السري
من المنتجات تتطلب اهتمامًا خاصًا؛ وهنا ينهار 
أسلوب النموذج المتوافق أو المالئم، فالنماذج 
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ذات النوعية المتشابهة يمكن مقارنتها فقط عبر 
فترات قصيرة نسبيًا آما أنها غير ممثلة للسوق 

وآذلك، فإن االقتراض الموجود في صيغ . آكل
ياسية مثل مؤشرات سعر السبيرس في األرقام الق
 فإن tمضلًال حيث أنه في الفترة ) 1(المعادلة 

 المنتجة أو المستهلكة قد تكون nالمفردات 
مختلفة تمامًا عن نظيرتها الموجودة في السوق 

 .0في الفترة 
يستخدم مصنفو األرقام القياسية صياغة قصيرة  15-89

المدى من أجل تخفيف حدة الصعوبات المتعلقة 
 يكون عندمامقارنة األشياء المتشابهة مع بعضها ب

هناك معدل دوران سريع في السلع والخدمات 
على سبيل المثال، مؤشر سعر . المتنوعة

، t و 0السبيرس والذي يقارن األسعار في الفترة 
 :يعطى في هذه الصورة

 

 على –إذا ما تم إدخال نوع جديد من سلعة ما  15-90
 لتحل t-1 في الفترة –سبيل المثال آاميرا رقمية 

محل آاميرا غير رقمية، حينئذ آل ما يلزم على 
 هو االنتظار إلى أن تكون تلك السلعة المصنف

بل أن يكون في السوق لفترتين متعاقبتين ق
باإلمكان درجها في الرقم القياسي؛ وهذا بدوره 
يوفر آلية لتغيير المفردات الممثلة حتى تشمل 
السلعة الجديدة األعلى من حيث النوعية ضمن 

وقد يلزم وجود . فئة المنتج والتي لها وزن معين
معلومات وزن أو ترجيح إضافية لترجيح أو 

ل نطاق لزيادة الوزن المقابل للكاميرات داخ
ومع ذلك، فإن . المجموعة أو الفئة األوسع

صياغة سلسلة يتم فيها تحديث األوزان بشكل 
منتظم قد يكون بمثابة آلية أفضل لتحقيق هذا 

 .الغرض
في حين أن سلسلة لألرقام القياسية ذات صياغة  15-91

قصيرة المدى مثل تلك المعبر عنها في المعادلة 
سوف تعمل على تخفيف حدة مشكلة ) 17(

القياس في األسواق ذات معدالت الدوران 
ها ال يمكنها أن إال أنالسريعة لألنواع المختلفة 

تأخذ في الحسبان األثر الواقع على التغير العام 
 للمجموعة t إلى الفترة t-1في السعر من الفترة 

 وللنموذج tالمنوعة التي تم إدخالها في الفترة 
 ويلزم .t-1القديم الذي تم إسقاطه في الفترة 

قائمتين متعاقبتين للسعر لتنفيذ الصيغة الموجودة 
آما أن . وفي سلسلة الرقم القياسي) 17(في 

هي ) المتعلقة بإشباع الملذات(المؤشرات المتعية 
وسيلة لدمج مثل هذه المشاعر أو الوجدان، حيث 
يمكنها أن تتخذ العديد من األشكال، ولكن 

وعية باألساس فإن أسعار وقيم الخصائص الن
 على سبيل المثال السرعة –المحددة للسعر 

 لمجموعات –وذاآرة الوصول العشوائي، الخ 
مختلفة ومنوعة من أجهزة الكمبيوتر الشخصي 

ويمكن اشتقاق مؤشر . يتم تجميعها في آل فترة
أو (سعر من نوع باش يتضمن احتساب متعي 

عن طريق أوًال تقدير االنحدار ) خصائص متعية
 بناءًا على متغيرات النوعية استنادًا المتعي للسعر

، ثم باستخدام معامالت أو t-1إلى بيانات الفترة 
 t-1معدالت مقدرة الحتساب بالنسبة للفترة 

، tأسعار المجموعات المنوعة المتاحة في الفترة 
بما في ذلك تلك المجموعات المنوعة غير 

ويمكن مقارنة أسعار . t-1المتاحة في الفترة 
  t المقيمة وفقًا ألسعار الفترة tترة خصائص الف

 t-1بشكل مباشر مع التقييم المقدر لفترة 
 من أجل التوصل إلى رقم tلخصائص فترة 

وبصورة مماثلة . قياسي للسعر من نوع باش
يمكن تعريف مؤشر متعي من نوع السبيرس 

 ومجموعة من tباستخدام انحدار مقدر للفترة 
يث يمثل المؤشر ، حt-1الخصائص الثابتة للفترة 

. المتعي من نوع فيشر متوسط هندسي للفترتين
وأحد الصيغ البديلة لذلك هو تجميع مجموعتي 

 مع تضمين متغير t و 0المالحظات في الفترات 
صامت في معادلة االنحدار المتعي من أجل 

المالحظات في فترة عن نظيرتها في الفترة تمييز 
ر الصامت وقد يكون المعامل في المتغي. األخرى

هو تقدير للتغير في السعر بين الفترتين بعد 
التحكم فيهما من أجل التعرف على وتحديد 

 .التغيرات النوعية
 اإلضافيالتجهيز / األعداد

هناك وصفًا مفصًال لكافة األساليب المشار إليها  15-92
أعاله متاحًا في الفصول السابع والثمن من 

الرقم  و المستهلكينالرقم القياسي ألسعارآتيبات 
 المنتجين؛ وتشمل هذه الفصول القياسي ألسعار

االستبداالت االفتراضية (استخدام االحتساب 
وأسعار التداخل والبدائل القابلة ) المنطقية

للمقارنة والبدائل غير القابلة للمقارنة باستخدام 
تقديرات من تكاليف اإلنتاج وتكاليف الخيار 

ليب واالنحدارات المتعية فضًال عن األسا
الخاصة باألسواق ذات معدل الدوران السريع 
للمجموعات المتنوعة المختلفة بما في ذلك 

ربط (العالقات قصيرة المدى وربط المتسلسالت 
وزيادة المنتج والمؤشرات ) المجموعات المتتالية

 .أو األرقام القياسية المتعية
عالوة على ذلك، يمكن اإلطالع على مناقشة  15-93

وضوع في آتيب المؤشرات إضافية حول هذا الم
المتعية وتعديالت النوعية في األرقام القياسية 

تطبيق خاص على منتجات تكنولوجيا : للسعر
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، (المعلومات 

2004.( 
المزايا العملية لتجميع وتصنيف سالسل األرقام . 6

 القياسية
لقد تم البرهنة باالستناد على أسس نظرية أن  15-94

لسالسل الطويلة زمنيًا لألرقام القياسية للحجم ا
والسعر تشتق على أفضل ما يكون عن طريق 

ربط سالسل المؤشرات مع بعضها (سلسلتها 
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؛ والسؤال الذي يطرح نفسه هو آم عدد )البعض
المرات في السلسلة الزمنية التي ينبغي فيها وقوع 

لقد قيل أن السلسلة السنوية هي األفضل . رابط ما
ل عام بناءًا على حيثيات ومبررات نظرية، بشك

ولكن ماذا عن النواحي العملية؟ هناك عدد من 
المسائل التي ينبغي النظر فيها، بما في ذلك 
االحتياجات من البيانات والمتطلبات الحوسبية 
واالحتياجات من الموارد البشرية وفقدان قابلية 
الجمع وعمليات المراجعة والتنقيح والمستخدمين 

 .وي اإلطالعذ
إذا آانت القيم الجارية السنوية وما يقابلها من بيانات عن . أ

. الحجم أو السعر متاحة حينئذ تكون السلسلة السنوية ممكنة
 .وال يكون هناك حاجة لبيانات أخرى

االحتياجات من الحوسبة فيما يتعلق باشتقاق سالسل . ب
حتياجات األرقام القياسية السنوية أعظم إذا ما قورنت باال

فيما يتعلق باألرقام القياسية من نوع السبيرس المحددة 
والموزونة، ومن ثم ال ينبغي محاولة إيجادها من دون 

ويعتمد مدى . برمجيات آافية ومخصصة لهذا الغرض
تعقيد البرامج المطلوبة على الصيغة المستخدمة وعلى 
طريقة الربط؛ على سبيل المثال، من األمور الهينة إلى حد 
ما تطوير برنامج الشتقاق قياسات للحجم ربع سنوية من 
نوع السبيرس المسلسلة سنويًا باستخدام أسلوب التداخل 

 .السنوي
لقد أظهرت الخبرات والتجارب أن إذا ما تم شرح . ج

وتفسير منافع قياسات سالسل الحجم جنبًا إلى جنب مع 
فقدان قابلية الجمع واإلضافة للمستخدمين بعناية عبر 

لتوثيق والحلقات الدراسية قبل قدومها حينئذ تكون قياسات ا
سالسل الحجم مقبولة بشكل عام؛ وينبغي إيالء اهتمام 

 بما في ذلك –خاص بأهمية إعالم المستخدمين الرئيسيين 
 . بشكل جيد مسبقًا–الصحفيين االقتصاديين 

التقديرات ) وضع القيم القاعدية(عندما يتم إعادة تأسيس . د
 حينئذ تكون الحالة –ل آل خمس أو عشر سنوات  ولنق–

النموذجية التي يتم فيها مراجعة وتنقيح معدالت النمو؛ وإذا 
ما آانت عالقات السعر والحجم أخذة في التغير على نحو 
سريع حينها التغيرات في معدالت النمو يمكن أن تكون 

وعادة ما تكون هذه هي الحالة بالنسبة ألي . شديدة التغير
وع ألجهزة الحاسب الشخصي نصيبًا آبيرًا فيه، مجم

شيئًا " يعاد آتابته"وخاصة أن تاريخ السلسلة السنوية 
يسيرًا آل عام وليس من خالل قفزة آبيرة واحدة آل خمس 

وليس من المستغرب أن يكون لنمط . أو عشر سنوات
التنقيحات أو المراجعات الكبيرة المرتبطة بالسلسلة فقط آل 

سنوات تأثيرًا ضارًا ومؤذ على ثقة همس أو عشر 
المستخدم في سياق الحسابات القومية ليس أقلها ألن 
المستخدمين يعلمون أنه يمكنهم التنبؤ بمراجعات مشابهة 

وال تقف السلسلة السنوية عند حد قياس التغيرات . مستقبًال
بشكل أفضل ولكنها على األرجح ما تزيد من الثقة في 

 . في الحسابات القوميةمؤشرات الحجم الناتجة
 الحسابات  نظامالحجم فينطاق مقاييس األسعار و. ج

 القومية
 مقدمة. 1

يعنى هذا القسم بتطبيق النظرية الموصوفة في  15-95
مقاييس  بنطقالقسم ب على الممارسة المتعلقة 

 ألجزاء من نظام الحسابات القومية؛ األحجام
 المعنية هي بشكل رئيسي مكونات واألجزاء

ومن الناحية المثالية، . سلع والخدماتحساب ال
ينبغي القيام بذلك في إطار سياق جداول العرض 

وآما هو . واالستخدام، على النحو الموضح أدناه
الحال مع تدفقات رأس المال التي يمكن التعبير 
عنها من حيث الحجم فالحال هو نفسه مع أسهم 

وال يعتبر من الممكن . األصول غير المنتجة
ن آافة تدفقات الدخل إلى مكونات سعر الفصل بي

وحجم بيد أنه يمكن إجراء بعض القياسات 
المحدودة للدخل الحقيقي، أيضًا على النحو 

 .الموضح أدناه
الطريقة المثلى الستقاء تقديرات حجم لمجاميع  15-96

 هي العمل على مستوى مفصل االقتصاد الكلي
جدًا، من خالل إحداث انكماش لكل مكون عن 

قياسي للسعر مناسب تمامًا؛ وبرغم طريق رقم 
ذلك، هناك حاالت يكون فيها هذا النهج مستحيًال؛ 

 المناسبة أو السعرسواء لعدم وجود مؤشرات 
ألنه قد تكون هناك تناقضات وأوجه عدم اتساق 
في البيانات الحالية للقيمة أو في األرقام القياسية 
للسعر، وهو ما من شأنه أن يجعل من نتائج 

وفي مثل هذه . ش أمرًا مشكوك فيهاالنكما
الحاالت، البد من النظر إلى مناهج بديلة بما في 

التقديرات ) أو استنباط(ذلك إمكانية استقراء 
المستقبلية أو اآلجلة للسنوات السابقة أو استخدام 

 .مؤشرات بديلة للنمو في الحجم في حالة بعينها
بمجرد أن تكون هناك مجموعة ما متاحة من  15-97

 الحجم لفترة معينة حينئذ البد من قياسات
عرضها مصحوبًا بها بيانات عن الفترات 

حلقات زمنية؛ وهذا / األخرى في شكل سالسل
هو الوقت الذي ينبغي فيه إدخال السلسلة بالنسبة 
للبيانات المشتقة عن طريق انكماش المكونات 

وعلى النحو الموصى به في القسم ب، . الفردية
ل مثالي سنويًا باستخدام ينبغي إجراء ذلك بشك

مؤشرات السعر الخاصة بالسنة السابقة ولكن إن 
آان هذا غير ممكنًا حينئذ ينبغي تطبيق السلسلة 

وتشير التغيرات الرئيسية في . عبر فترة أطول
 مثل أثر التقلبات السريعة في –البنية االقتصادية 

 تشير –أسعار النفط على اقتصاد مصدر للنفط 
م نفس سنة األساس قبل وبعد إلى أن استخدا

التغير يعطي على األرجح مؤشرات مضللة على 
ربط (وتصبح عملية السلسلة . تطور االقتصاد

) المجموعات المتوالية لسالسل األرقام القياسية
أمرًا جوهريًا وليس فقط أمرًا مرغوبًا فيه في مثل 

 .هذه الحاالت
 المصطلحات الفنية الخاصة بتقديرات الحجم

 تنشأ المتواليات أو الحلقات الزمنية عن عندما 15-98
طريق قسمة القيم الحالية لكل سنة عند المستوى 
األآثر تفصيًال الممكن على األرقام القياسية 
للسعر السبيرس لسنة األساس الثابتة فمن 
المناسب حينئذ وصف المتواليات الناتجة على 

 ويرجع(أنها وفقًا لألسعار الثابتة لسنة األساس؛ 
إلى أنه طالما جرى العمل عند مستوى ذلك 

مفصل بشكل آافي تتقارب النتيجة باستخدام 
ومع ذلك، عندما يتم ). مؤشرات سعر باش

تخفيض أو آمش قيمة آل سنة من خالل رقم 
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لم يعد حينئذ قياسي للسعر مع سنة أساس مختلفة 
من الصحيح تمامًا وصف المتواليات الزمنية 

تكون المصطلحات و. الناتجة وفق هذه الطريقة
، أو "سلسلة متواليات الحجم"األآثر دقة هي 

سلسلة األرقام "، أو "سلسلة قياس الحجم"
، حينما يتم التعبير عن المتوالية "القياسية للحجم

وإذا آان من . أو التسلسل في شكل رقم قياسي
المرغوب فيه تحديد سنة القياس في المصطلح 

ت الحجم في سلسلة متواليا"حينئذ يجوز استخدام 
 ".}وحدات العملة{سنة القياس 

" وفقًا لألسعار الثابتة"آذلك، فإن استخدام عبارة  15-99
غير مالئم للمتواليات التي يتم ربطها أقل في 
آثير من األحيان من سنويًا وأيضًا غير مالئم 
لمتواليات الحجم القائمة على استخدام صيغ فيشر 

الت أو تورنكفيست، تلك المتواليات أو التسلس
التي ال تكون ترتيباتها فيما يتعلق بالسعر ثابتة 

وبالنسبة لمثل . على مدى امتداد تلك المتواليات
متواليات "هذه المتواليات يكون مصطلحا 

مالئمين " الرقم القياسي للحجم"أو " الحجم
 .لوصف متوالية أو رقم قياسي

 على ذلك، يعكس التغير في المصطلحات عالوة 15-100
مع واإلضافة للمتواليات الزمنية فقدان قابلية الج

الناتجة نظرًا ألن المتواليات وحدها المعبر عنها 
 على سبيل - بنفس مجموعة األسعار بشكل عام

 –المثال عن طريق استخدام مؤشرات السبيرس 
 .تكون قابلة للجمع واإلضافة

 التقييم النوعيانكماش األسعار في مقابل إعادة . 1
ياسية للحجم والسعر فقط يمكن اشتقاق األرقام الق 15-101

للمتغيرات التي لها عناصر سعر وآمية؛ حيث 
أن آافة المعامالت التي تنطوي على تبادل للسلع 

) أسهم (المخزوناتوالخدمات وآذلك مستويات 
من األصول غير المالية يتميز جميعها بهذه 
الخاصية وذلك على العكس من تدفقات الدخل 

أن بعض قيود آما . األصول المالية والخصومو
الموازنة لها تلك الميزة في حين البعض األخر 
تعوزه هذه الميزة ومن ثم يلزم النظر فيها بشكل 

 .فردي
آل من قياسات الحجم والسعر ي حين أن ف15 15-102

 رئيسية في الحسابات القومية يكون ذوي أهمية
الترآيز الرئيسي للمستخدم منصبًا على معدالت 

لى األسعار؛  قياسات الحجم أآثر منه عنمو
ويعكس تجميع وتصنيف الحسابات القومية من 
حيث الحجم والقيمة الجارية هذه األولوية، آون 
المجاميع يجري اشتقاقها ضمنيًا من خالل قسمة 

 .القيم الجارية على ما يقابلها من أحجام
 تكون هناك بيانات مستقلة ومنفصلة عندما 15-103

ية أو وشاملة وموثوق بها متاحة وفقًا للقيم الجار
الحالية يكون من المسلم به عمومًا ليس ضروريًا 
أن يتم إيجاد قياسات للحجم عن طريق تجميع 
عالقات الكمية؛ وفي معظم الحاالت، يكون من 
المفصل بل آذلك أآثر عمليًا استخدام األرقام 
القياسية للسعر إلحداث انكماش لبيانات القيمة 

غرار وحتى في مثل هذه الحاالت على . الحالية
 الحجم متاح بسهولة قياسالكهرباء حيث يبدو 

يكون أي قياس حجم مباشر غير مالئم نظرًا 
لمعاملة األسعار المطبقة عمليًا في أسواق مختلفة 

 69-15على النحو الموضح في الفقرات من 
ويؤدي التغيير في تكوين نمط . 75-15وحتى 

المستخدم إلى تغير في سعر وحجم الكهرباء في 
لحسابات القومية وعلى الرغم من أن نظام ا

القياس المادي للكهرباء الموزعة قد ال يكون طرأ 
 .عليه أي تغيير

 هو موضح في القسم ب؛ فإن معلومات وآما 15-104
األسعار يسهل تحصيلها وجمعها مقارنة 
بمعلومات الحجم وذلك ألن جميع األسعار يتم 
التعبير عنها بوحدة مشترآة بينما تأتي األحجام 

وعالوة على ذلك، . در هائل من الوحداتفي ق
 للسلعفإن عالقات السعر الخاصة بعينة تمثيلية 

والخدمات يمكن استخدامها بشكل نموذجي لكافة 
السلع والخدمات التي تقع في نفس الفئة أو 
المجموعة وبطريقة ال تكون فيها قياسات الحجم 

واألهم من ذلك، أن التغيرات في الحجم . ممثلة
 بالمنتجات الجديدة والمختفية يمكن المرتبطة

عكسها على نحو سليم عندما تكون القيم الحالية 
منكمشة عن طريق األرقام القياسية للسعر على 

 .النحو المبين في القسم ب
بالنسبة لبعض المنتجات؛ على سبيل المثال  15-105

المنتجات الزراعية المحددة بشكل وثيق وآذلك 
انات القيمة المعادن، فقد يفترض فيها بأن بي

 تم إيجادها عن طريق ضرب قياس قدالحالية 
وتلك هي الحاالت التي . للحجم في سعر مناسب

ال يكون فيها مشكلة تجميع عبر مجموعة من 
المنتجات وتكون التعديالت تبعًا للفروق النوعية 
أآثر سهولة وتجرى تلك التعديالت بشكل أآثر 

ن وفي حي. رضاًء ومباشرة على قياسات الحجم
أن بعضًا من تلك المنتجات قد يكون ذات قيمة 

ها ستشكل عدد إال أنآبيرة في بعض البلدان 
صغير من العدد الكلي للمنتجات التي يمكن 
 .التعامل معها على أفضل ما يكون بهذه الطريقة

من أجل الحصول على قياس للحجم من نوع  15-106
السبيرس فإن الرقم القياسي المناسب للسعر 

انكماش القيمة الحالية هو / تقليصوالمستخدم في 
الرقم القياسي لباش والعكس بالعكس؛ وعلى 
الرغم من ذلك، عادة ما تنشأ األرقام القياسية 
للسعر المتاح باستخدام صيغ السبيرس أو الوي، 
وذلك ألن إيجاد رقم قياسي للسعر من نوع باش 
يكون متضمنًا بالضبط نفس االحتياجات من 

لما يحدث في االشتقاق المباشر البيانات تمامًا مث
لرقم قياسي للحجم من نوع السبيرس ومن ثم يتم 

وإذا آانت هناك بيانات . مواجهة نفس المشكالت
متاحة للقيمة الحالية تتميز بالقوة فضًال عن تواجد 
األرقام القياسية للسعر من نوع السبيرس 
وبمستوى مفصل بشكل آافي حينئذ يمكن تجميع 

 عند –ية للحجم من نوع باش األرقام القياس
 باستخدام صيغة السبيرس –المستوى المفصل 

للحصول على تقريب حقيقي لقياس الحجم من 
 .نوع السبيرس للمجموع
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يمكن التوصل إلى رقم قياسي للحجم  15-107
من نوع فيشر إما عن طريق أخذ الوسط الهندسي 
لألرقام القياسية للحجم من نوع السبيرس وباش 

ث انكماش لرقم قياسي للقيم أو عن طريق إحدا
 .الحالية بواسطة رقم قياسي للسعر من نوع فيشر

 األرقام القياسية للسعر المتاح. 2
هناك أربعة أنواع رئيسية من األرقام  15-108

القياسية لألسعار متاحة الشتقاق قياسات الحجم 
في الحسابات القومية؛ األرقام القياسية ألسعار 

ألسعار المنتجين  واألرقام القياسية المستهلكين
واألرقام القياسية ألسعار التصدير واألرقام 

واألرقام القياسية أو . القياسية ألسعار االستيراد
مؤشرات أسعار المستهلكين هي قياسات ألسعار 
المشترين آما أن األرقام القياسية ألسعار 

واألرقام . المنتجين هي قياسات لألسعار األساسية
 هي قياسات ألسعار القياسية ألسعار التصدير

؛ وقد تقيس األرقام )فوب(تسليم ظهر الباخرة 
القياسية ألسعار االستيراد أسعار تسليم ظهر 

فوب أو أسعار الثمن وأجرة الشحن / الباخرة
 .سيف/ والتأمين

هناك جانبين محددين لتسجيل وقيد المعامالت؛  15-109
ولذا، فمن األهمية بمكان أن . التوقيت والتقييم
ام القياسية لألسعار وآذلك القيم تتوافق األرق

الحالية المستخدمة في إحداث االنكماش في آال 
هذين الجانبين على حد سواء فضًال عن توافقهما 

وعادة ما تكون األربعة أنواع . آذلك في النطاق
من األرقام القياسية للسعر متاحة بشكل شهري 
ومن ثم يمكن الحصول على عوامل االنكماش 

 عن المخزونات التدفق وتغيراتلم) المخفضات(
حساب متوسط األرقام القياسية الشهرية طريق 

بشكل مناسب لتثبيت المتوسط عند مرآز نقطة 
وبالنسبة لمتغيرات التدفق، . التقييم المرغوب فيها

عادة ما تكون تلك النقطة هي نقطة منتصف أو 
متوسط الفترة، في حين أنه بالنسبة لمتغيرات 

 – ولكن ليس دائمًا –ا تكون  عادة مالمخزونات
أما بالنسبة لمتغيرات التدفق، فينبغي . نهاية الفترة

وأن يعكس متوسط سعر الفترة االختالفات 
ويكون هذا األمر . المعروفة في نطاق هذه الفترة

مهم بشكل خاص عندما يكون هناك نمط موسمي 
بارز أو حرآات آبيرة غير منتظمة في شهور 

بيد أنه عندما ال . جامحمعينة أو حالة تضخم 
يتواجد أي من هذه العوامل فإن متوسط السعر 
سيكون قريبًا من السعر المالحظ عند منتصف 

وال تتضمن حقيقة تكرر هذه . الفترة الزمنية
الحالة غالبًا رغم ذلك أن سعر منتصف الفترة 
دائمًا ما يكون هو السعر المفاهيمي الصحيح 

 .لالعتماد عليه
ض واالستخدام آأساس لقياسات حجم جداول العر. 3

 الناتج المحلي اإلجمالي
يصف الفصل الرابع عشر جداول  15-110

العرض واالستخدام؛ حيث يفسر آيف أن جدول 
العرض يفصل ويعدد المنتجات التي تنتجها آل 
صناعة والتي فيما بعد يتم تحديدها والتعرف 
عليها في جدول االستخدام حيث يدرس 

 بين االستهالك تخصيص آل منتج وتوزيعه
ويضمن . الوسيط والطلب النهائي بعناية وتفصيل

تجميع وتصنيف جداول العرض واالستخدام وفقًا 
للقيم الجارية أو الحالية االتساق بين القياسات 

بل واألآثر . المختلفة للناتج المحلي اإلجمالي
أهمية من ذلك، أن تجميع وتصنيف جداول 

من شأنه أن العرض واالستخدام من حيث الحجم 
يضمن أن آل من األحجام واألسعار في نظام 

ومن حيث . الحسابات القومية متسقة فيما بينها
المبدأ، ينبغي تجميع وتصنيف الجداول 
الموضوعة وفقًا للقيم الحالية وآذلك األخر 
الموضوعة تبعًا للحجم في نفس الوقت من أجل 
تحقيق االستفادة القصوى من جميع المعلومات 

 .حة للقائم بعملية الجمع والتصنيفالمتا
غالبًا ما يكون الوضع أن البيانات التفصيلية  15-111

الالزمة لتجميع وتصنيف جداول العرض 
واالستخدام ال يكون جميعها متاحًا في آل فترة 
وعليه يضطر إلى القيام بإجراء تقديرات لملء 
الخانات الفارغة؛ على سبيل المثال، غالبًا ما يتم 

 المفصلة عن االستهالك الوسيط جمع البيانات
بحسب المنتج بحسب الصناعة على فترات 

ومن األفضل عمومًا وضع افتراض . متباعدة
أولي بشأن تكوين ثابت للمدخالت الوسيطة مع 

بدًال من االعتماد مرور الوقت من حيث الحجم 
وعالوة على ذلك، فإن . على القيم الحالية

ألولية أو التعديالت المدخلة على البيانات ا
المقدرة يمكن أن تستفيد وبشكل عظيم من خالل 
تقييم معدالت النمو في األسعار واألحجام سواء 

ولهذه . في الفترة السابقة أو الفترة التالية
األسباب، يوصى بأنه ينبغي تجميع وتصنيف 
جداول العرض واالستخدام وفقًا للقيم الحالية 
وآذلك من حيث الحجم في نفس الوقت مع 

 .وازنتها في وقت واحدم
بغية اشتقاق مجموعة من جداول العرض  15-112

واالستخدام من حيث الحجم بحيث تكون قابلة 
للجمع واإلضافة فإن الطريقة المناسبة للمضي 
قدمًا تجاه تحقيق هذا المأرب هي أوًال عرض 
الجدول بأسعار السنة السابقة، أي بعبارة أخرى، 

 نوع آما تصل األرقام القياسية للحجم من
 السنة السابقة بالسنة الحالية، ومن ثم السبيرس

آما أنه ومن . معايرته وفقًا للقيم في السنة السابقة
أجل التوصل إلى سلسلة فيشر السنوية لقياسات 
الحجم فإنه من الضروري أيضًا اشتقاق جداول 
العرض واالستخدام للسنة السابقة بأسعار السنة 

لواقع أرقام قياسية وهذه القيم تكون في ا. الحالية
) عائدة للماضي(السبيرس ذات اتجاه معاآس 

ويتم . معايرة ومرجعة إلى أسعار السنة الحالية
الحصول على مؤشرات حجم باش من خالل أخذ 
معكوس األرقام القياسية ذات االتجاه المعاآس 

وبناءًا على ذلك، . السبيرس) العائدة للماضي(
لحجم من نوع يمكن اشتقاق األرقام القياسية ل

فيشر باعتبارها المتوسط الهندسي لمؤشرات 
 .حجم السبيرس وباش بين فترتين متجاورتين

 قياسات الحجم لتقدير مخرج الناتج المحلي اإلجمالي . 4
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 الناتج السوقي
من حيث المبدأ، يمكن تجميع وتصنيف األرقام  15-113

القياسية ألسعار المنتجين بالنسبة لمخرج السوق 
 يمكن استخدامها في آمش بالكامل ومن ثم

القيم الحالية للحصول على تقديرات ) تخفيض(
 .للحجم

وفي واقع الممارسة العملية، هناك بعض  15-114
المنتجات يكون بالنسبة لها من الصعوبة بمكان 
اشتقاق األرقام القياسية لألسعار ومن ثم البد من 
اتخاذ بعض اإلجراءات والتدابير الشتقاق 

؛ ومثال على حالة خاصة قياسات الحجم المناظرة
يتجسد في الصناعات الهامشية بما في ذلك 

وعادة ما يتم حساب مخرج . الخدمات المالية
صناعة هامشية على أنه حاصل ضرب المعدل 

ولتحديد . الهامشي في عدد مرات قيمة المعاملة
رقم للحجم يتم تطبيق معدل سنة األساس على 

بشكل ) شبعامل االنكما(قيمة المعاملة المخفضة 
وفيما يتعلق بالحالة . مناسب لقيم سنة األساس

بالخدمات المالية الوسيطة المقاسة على الخاصة 
، يستخدم آل من )FISIM(نحو غير مباشر 

ومعدالت أو أسعار ) سعر االتفاق(معدل القياس 
الفائدة المصرفية جنبًا إلى جنب مع أرقام 

امة القروض والودائع المنكمشة تبعًا للزيادة الع
 .في األسعار منذ سنة األساس

في الحاالت األخرى والتي ال يتواجد فيها عامل  15-115
مخفض مناسب حتى يتم تطبيقه على / انكماش

قيمة حالية يجوز أن يتم اشتقاق األرقام القياسية 
 من خالل استقراء القيم الحالية في فترة للحجم

 .األساس باستخدام مؤشرات مناسبة
مة وللمؤسسات غير الهادفة للربح الناتج الالسوقي للحكو
 األسر المعيشيةالتي تهدف إلى خدمة 

تقدر القيمة الحالية للمخرجات من السلع  15-116
والخدمات غير السوقية المنتجة من قبل الوحدات 
الحكومية أو من قبل المؤسسات غير الهادفة 

 على األسر المعيشيةللربح التي تهدف إلى خدمة 
بدة في إنتاجها، على أساس مجموع التكاليف المتك

ويتألف هذا . النحو الموضح في الفصل السادس
المخرج من السلع والخدمات الفردية التي يتم 
تسليمها لألسر المعيشية ومن الخدمات المشترآة 

وحقيقة .  إلى المجتمع آكلالمقدمةأو الجماعية 
أن هذا المخرج يتم تقييمه على أساس قيمة 

 تعني أنه ال يمكن المدخالت الالزمة إلنتاجه ال
وعلى . تمييزه عن المدخالت المستخدمة إلنتاجه

وجه الخصوص، يمكن أن يكون التغير في حجم 
المخرج مختلفًا عن التغير في حجم المدخالت، 
فالتغيرات في معدل أو حجم اإلنتاجية قد تحدث 
في آافة مجاالت اإلنتاج، بما في ذلك إنتاج 

 .الخدمات غير السوقية
الممارسة العملية، هناك ثالثة أساليب في واقع  15-117

ممكن لتجميع وتصنيف تقديرات حجم المخرجات 
من السلع والخدمات غير السوقية؛ وأول تلك 
األساليب هو اشتقاق رقم قياسي وهمي للسعر 
للمخرجات والذي عندما تتم مقارنته بحاصل 
جمع الرقم القياسي للسعر للمخرجات يعكس 

نتاجية الذي يعتقد الفرق حينئذ معدل نمو اإل
ويمكن اشتقاق األرقام . بحدوثه في عملية اإلنتاج

 بطرق للمخرجاتالقياسية الوهمية للسعر 
مختلفة، على سبيل المثال، من خالل ضبط 
وتعديل الرقم القياسي للسعر للمخرجات وفقًا 
لمعدل النمو المالحظ في اإلنتاجية الخاص بعملية 

نمو الرقم إنتاج مرتبطة، أو عن طريق جعل 
القياسي الوهمي للسعر للمخرجات قائمًا على 
األرقام القياسية للسعر المالحظة الخاصة 

ومع ذلك، . بالمخرجات من المنتجات المماثلة
نادرًا ما تكون مثل هذه البيانات متاحة فيما يتعلق 
بالسلع والخدمات المنتجة من قبل الحكومة 

األسر  والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم
 .المعيشية

أسلوب حجم "يوصى بإتباع النهج الثاني وهو  15-118
مع الخدمات الفردية، والسيما " المخرجات

الصحة والتعليم؛ ويقوم هذا النهج على حساب 
 للمخرجات باستخدام قياسات للحجممؤشر 
مرجحة بشكل آافي للمخرجات من / موزونة

فئات متنوعة من السلع والخدمات المنتجة غير 
وينبغي أن تكون قياسات المخرجات . ةالسوقي

المذآورة عاآسة بشكل آامل للتغيرات في آل 
 .من الكمية والنوعية أو الجودة

أسلوب "أما النهج الثالث ويطلق عليه  15-119
، فيمكن استخدامه مع الخدمات "المدخالت

 وهي خدمة المشترآة أو الجماعية مثل الدفاع
" أسلوب حجم المخرجات"يصعب معها تطبيق 

 قياسات – بشكل عام –رًا ألن ليس هناك نظ
آمية للمخرجات تتميز بكفايتها من حيث تكيفها 

من قياس " أسلوب المدخالت"ويتألف . النوعي
التغير في المخرجات تبعًا للتغيرات في المجموع 

 وينبغي. المرجح لقياسات الحجم لكافة المدخالت
أن يعكس هذا المجموع المرجح وبشكل آامل آل 

غيرات الحادثة في الكمية والنوعية على من الت
وبشكل عام تشتق تلك التغيرات على . حد سواء

التخفيض (أفضل ما يكون عن طريق آمش 
تكاليف المخرجات ) باستخدام عامل انكماش

المتنوعة باالعتماد على األرقام القياسية المناظرة 
للسعر والثابتة نوعيًا، أو عندما ال تكون مثل هذه 

لقياسية للسعر متاحة، باستخدام مؤشرات األرقام ا
على (للحجم تعكس التغير في حجم المدخالت 

سبيل المثال، عدد ساعات العمل الفعلي 
 ).للموظفين

من المفيد عند هذه المرحلة التطرق لتعريف  15-120
مصطلحات المدخالت والنشاط والمخرجات 
والناتج أو الحصيلة؛ وإذا ما أخذنا الخدمات 

رف المدخل على أنه مدخل الصحية آمثال، يع
العمل المبذول من قبل طاقم العمل الطبي وغير 
الطبي فضًال عن األدوية والكهرباء وغير ذلك 
من المدخالت المشتراة وآذلك استهالك رأس 
. المال الثابت من معدات ومباني مستخدمة

وتستغل هذه الموارد في النشاط الخاص بالعناية 
نشطة التي تتم الصحية األولية وآذلك في األ

بالمستشفيات، على سبيل المثال، قيام ممارس 
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عام بإجراء فحص ما، وإجراء عملية قلب وغير 
ذلك من األنشطة المصممة لصالح المريض 

وتشكل الفوائد والمنافع العائدة على . الفرد
المريض المخرجات المرتبطة بأنشطة المدخالت 

اتج وأخيرًا، هناك ما يسمى بالن. السالفة الذآر
الصحي أو بالحصيلة الصحية، والذي قد يعتمد 
على عدد من العوامل بمنأى عن مخرجات 
العناية الصحية، على سبيل المثال إذا ما آان 

 .المريض قد أقلع عن التدخين من عدمه
هناك منزلقين ينبغي تفاديهما عند قياس حجم  15-121

المخرجات من الخدمات الفردية غير السوقية؛ 
ا القياس ينبغي وأال يقتصر أولهما، هو أن هذ

على أن يعكس مدخالت أو نشاط الوحدة المنتجة 
للخدمات، فالمدخالت ليست قياسًا مالئمًا، وفي 
حين أن األنشطة قد تضحى المؤشر الوحيد 

ها هي إال أنالمتاح ومن ثم البد من استخدامها 
وبالتالي ما ينبغي قياسه . األخرى متغير وسيط
والخطر الثاني يكمن . عميلهو الخدمة المقدمة لل

الحصيلة من حيث / في أنه إذا ما عرف الناتج
أغراض وأهداف الرفاهية للخدمة غير السوقية 

على سبيل المثال، التغيرات في نوعية الصحة (
بالنسبة لقياس الخدمة الصحية، أو من حيث 
التغيرات في نوعية التعليم بالنسبة لقياس الخدمة 

التغير في حجم مخرجات حينئذ فإن ) التعليمية
الوحدة غير السوقية لن يكون باإلمكان عكسها أو 
التعرف عليها باالستناد إلى التغير في مؤشرات 

ويرجع ذلك إلى أن . الناتج أو الحصيلة النهائية
مؤشرات الناتج يمكن أن تتأثر بجوانب أخرى ال 
تكون مرتبطة بشكل مباشر بنشاط الخدمات غير 

 المثال، في الحالة الخاصة السوقية، على سبيل
بالصحة، فمن المعروف جيدًا أن هناك عوامل 
أخرى آثيرة بخالف مخرجات الوحدات الصحية 
غير السوقية، مثل صيانة الصحة العامة 
واإلسكان والتغذية والتعليم واستهالك التبغ 
والكحول والمخدرات والتلوث، والتي قد يكون 

عد بكثير أثرها الجماعي على صحة المجتمع أب
وبصورة . من أثر توفير الخدمات الصحية

مماثلة، فإن مخرجات الخدمات التعليمية مختلفة 
تمام االختالف عن مستوى المعرفة أو المهارات 

وتتألف الخدمات . التي يتقنها أعضاء المجتمع
التعليمية أساسًا من التدريس أو الخدمات التعليمية 

امعات التي تقدمها المدارس والكليات والج
للتالميذ والطالب الذين يستهلكون مثل هذه 

ويعتمد مستوى المعرفة أو المهارات . الخدمات
في المجتمع فضًال عن ذلك على عوامل أخرى 
مثل قدر المذاآرة أو الجهد الذي يبذله مستهلكو 
الخدمات التعليمية باإلضافة إلى اتجاهاتهم ومدى 

 .الحافز لديهم
أسلوب حجم "ن في ضوء تلك المالحظات، فإ 15-122

هو األسلوب الموصى به لتجميع " المخرجات
وتصنيف مؤشرات التغير في حجم الخدمات غير 
السوقية؛ ويستند هذا األسلوب على مؤشرات 
للكمية معدلة ومضبوطة نوعيًا بشكل آافي 
ومرجحة مع بعضها البعض باستخدام أوزان 

وهناك معيارين ينبغي الوفاء بهما . تكلفة متوسطة
ع وتصنيف مؤشرات آافية للتغير في لتجمي

 والتكاليفالحجم، ففي المقام األول، الكميات 
المستخدمة ينبغي أن تعكس النطاق الكامل 
للخدمات بالنسبة لمجال الوظيفة قيد المراجعة 
واالستعراض، آما ينبغي تحديث أوزان التكلفة 

وإذا آان هناك جزءًا من تكاليف . بشكل منتظم
 مغطى من جانب مؤشر مجال الوظيفة غير

الكمية حينئذ ال ينبغي االفتراض بأن الجزء غير 
. المغطى يتبع التغيرات الخاصة بالجزء المغطى

وإذا لم يكن هناك أسلوب مباشر لحجم 
المخرجات قابًال للتطبيق على هذا الجزء ينبغي 

وثانيًا، . حينئذ استخدام أسلوب مدخالت معه
 تبعًا للتغير ينبغي تعديل وضبط مؤشرات الكمية

في النوعية، على سبيل المثال، ينبغي وأن تكون 
متمايزة بما فيه / الخدمات متنوعة ومتغايرة

الكفاية بهدف الوصول إلى فئات يمكن اعتبارها 
ومن ثم، يتم اآتشف جانبًا من التغير . متجانسة

في النوعية من خالل التغيرات التي تطرأ في 
نت األوزان التي نسب الفئات المختلفة إذا ما آا

. يتم تعيينها لكل فئة يتم تحديثها مرارًا وتكرارًا
وباإلضافة إلى ذلك، فإن مؤشر الكمية لكل فئة 
يمكن زيادته من خالل عامل من عوامل ضبط 

وأحد الطرق المتبعة للتعرف . النوعية الصريحة
على عوامل ضبط النوعية الصريحة هو مراجعة 

اسات الناتج أو واستعراض أثار الخدمة على قي
 .الحصيلة النهائية

من الموصى به اختبار مؤشرات الحجم السالفة  15-123
الذآر لفترة آبيرة من الزمن بمساعدة خبراء في 
هذا المجال قبيل إدراجها في الحسابات القومية؛ 
حيث تكون مشورة الخبراء وثيقة الصلة وذات 
أهمية قصوى السيما في مجاالت الصحة 

االن اللذان عادة يسود فيهما والتعليم، وهما المج
وعالوة على ذلك، ينبغي . توفير الخدمات الفردية

وأن يتم إجراء تقييم شامل وآامل لآلثار المترتبة 
على التقديرات بما في ذلك تضميناتها وأثارها 

وما لم وحتى . بالنسبة لإلنتاجية قبل التطبيق
تكون مثل هذه التحقيقات واالستقصاءات مرضية 

 من المستحسن والموصى به استخدام فقد يكون
 ".أسلوب المدخالت"الطريقة األمثل الثانية، 

بشكل عام يكون قياس التغيرات في حجم  15-124
الخدمات الجماعية أو المشترآة أصعب من قياس 
التغيرات في الحجم في الخدمات الفردية وذلك 
نظرًا ألن التغيرات في حجم الخدمات الجماعية 

عريف والمالحظة؛ وأحد أو المشترآة صعبة الت
 الخدماتاألسباب وراء ذلك أن العديد من 

الجماعية أو المشترآة وقائية في طبيعتها، حيث 
 وغيرها من الوحدات األسر المعيشيةأن حماية 

المؤسسية من أعمال العنف بما في ذلك أعمال 
الحرب، أو حمايتهم من األخطار األخرى، مثل 

ائق أو السرقة حوادث الطرف أو التلوث أو الحر
 –أو األمراض التي يمكن تجنب اإلصابة بها 

آلها مفاهيم يصعب ترجمتها وتحويلها إلى 
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وجدير بالذآر أن هذا المجال هناك . قياسات آمية
 .حاجة إلى إجراء المزيد من البحوث حوله

عندما ال يكون من الممكن تجنب استخدام قياس  15-125
بد للمدخالت آبديل عن قياس للمخرجات حينئذ ال

وأن يكون قياس المدخالت قياسًا شامًال؛ أي 
ينبغي وأال يكون مقتصرًا على مدخالت العمل 

وباإلضافة . بل عليه أن يغطي آافة المدخالت
إلى ذلك، ينبغي أن تكون هناك معلومات 
توضيحية وتفسيرية مصاحبة للتقديرات القومية 
بحيث تسترعى انتباه المستخدمين ألساليب 

 . القياس
 تج لالستخدام النهائي الخاصالنا
 المخصصة لالستخدام النهائي النواتجتنقسم  15-126

 إلى فئتين؛ السلع المنتجة والمستهلكة من الخاص
 واألصول الثابتة المنتجة األسر المعيشيةقبل 

ويشمل ذلك التغيرات في . الخاصلالستخدام 
مخزون السلع تامة الصنع واألخرى في حيز 

 .التنفيذ
المخرجات المخصصة وبالنسبة لمعظم  15-127

 فإن استخدام أرقام الخاصلالستخدام النهائي 
قياسية وهمية للمخرجات هو خيار فعال 
ومنخفض التكلفة؛ وفيما يتعلق بالسلع المنتجة 

 فإن مؤشرات األسر المعيشيةوالمستهلكة من قبل 
أسعار المستهلكين على األرجح ما تكون متاحة 

 بالنسبة ومع ذلك،. (بالنسبة للسلع المماثلة
للمخرجات الزراعية المزروعة والمستهلكة من 

، فإن الرقم القياسي للسعر األسر المعيشيةقبل 
المستخدم ينبغي أال يشمل أي هوامش أو ضرائب 

وبصورة مماثلة، على ). لم يتم تكبدها فعليًا
األرجح ما يكون هناك أرقام قياسية للسعر 

ات للمخرجات متاحة لألصول الثابتة مثل المعد
والمباني والمنشآت المنتجة لالستخدام الذاتي 

وبالنسبة لبعض األنواع من . آتكوين رأس المال
األصول الثابتة المنتجة ذاتيًا قد ال يكون هناك أي 
أرقام قياسية للسعر للمخرجات متاحة للمنتجات 
المماثلة ومن ثم قد تكون هناك حاجة للتفكير في 

ش هذه المسألة وتناق.تنفيذ استراتيجيات مختلفة
إجمالي بمزيد من التفصيل في القسم الخاص ب

 . رأس المال الثابتتكوين
 االستهالك الوسيط

، فإن الطريقة األآثر فعالية سابقًاآما أشرنا  15-128
لتقدير االستهالك الوسيط من حيث الحجم تكون 
ضمن إطار جدول العرض واالستخدام المصمم 

لنمو في تبعًا للحجم حيث يمكن استخدام معدالت ا
 .الحجم فضًال عن معلومات عن األسعار

وبشكل عام تنحى البلدان التي تقوم بتجميع  15-129
وتصنيف مؤشرات أسعار المنتجين هذا االتجاه 
بالنسبة للمخرجات وذلك على الرغم من أن 

 التي لديها نظم إحصائية متقدمة قد البلدانبعض 
تقوم أيضًا بتجميع وتصنيف مؤشرات أسعار 

 وتكون مثل هذه المؤشرات أو .المستهلكين
األرقام القياسية ألسعار المنتجين قابلة للتطبيق 
 .وبشكل مباشر على انكماش االستهالك الوسيط

إذا لم تكن مؤشرات أسعار المنتجين للمدخالت  15-130
مجمعة ومصنفة يجوز حينئذ استخدام مؤشرات 
أسعار المنتجين ومؤشرات أسعار االستيراد و 

) ولكن بقدر محدود(لكين مؤشرات أسعار المسته
بدًال منها؛ ويقيم االستهالك الوسيط تبعًا ألسعار 
المشترين في حين تقيم مؤشرات أسعار المنتجين 

وبناءًا على . للمخرجات تبعًا لألسعار األساسية
ذلك، يكون هناك هامشًا بين تقييم السلع 
المستخدمة آاستهالك وسيط تبعًا ألسعار 

وهو سعار المنتجين، المشترين وبين مؤشرات أ
األمر الذي يتم تفسيره بالنظر إلى تكاليف النقل 

ما لم يوفر المنتج تلك الخدمات بدون فاتورة (
وتكاليف التأمين المحتملة وهوامش ) منفصلة

تجارة الجملة والتجزئة وآذلك إلى الضرائب 
وسوف . الدعم على المنتجات/ ناقص اإلعانات

وغالبًا ما . روفيعتمد حجم ذلك الهامش على الظ
تكون هوامش التجارة على السلع بالنسبة 
لالستهالك الوسيط أقل بكثير عنها بالنسبة 
لالستهالك النهائي، آما أن الضرائب قد تكون 

وفيما . أقل ولكن في نظام ضريبة القيمة المضافة
يخص الخدمات المستخدمة آاستهالك وسيط، 

لضرائب عادة ما يتألف الفرق في التقييم من فقط ا
 .الدعم على المنتجات/ ناقص اإلعانات

يصف الفصل الرابع عشر آيف أنه يمكن تقسيم  15-131
جزء االستهالك الوسيط في مصفوفة االستخدام 

 لألسعارمن أجل عرض المدخالت المحلية تبعًا 
األساسية والواردات والهوامش والضرائب آل 
منها بشكل منفصل؛ وإذا ما آانت هذه المعلومات 

إن نوعية ممارسة االنكماش الناتجة متاحة ف
سوف تتحسن نظرًا ألنه لن يكون من الضروري 
استخدام االفتراض بأن نسب الواردات 
والضرائب والهوامش تنطبق بشكل موحد أو 
على وتيرة واحدة عبر عناصر صفوف مصفوفة 

 .االستخدام
 الناتج المحلي اإلجمالي والقيمة اإلجمالية المضافة 

قاق الناتج المحلي عندما يتم اشت 15-132
اإلجمالي عن طريق جمع النفقات المحلية النهائية 
والصادرات مع طرح الواردات، أو عن طريق 
طرح االستهالك الوسيط من المخرجات وإضافة 

الدعم على المنتجات، / الضرائب ناقص اإلعانات
يمكن حينئذ الحصول على قياسات حجم للناتج 

ألحجام التي المحلي اإلجمالي شريطة أن تكون ا
أي بعبارة (يتم تجميعها قابلة للجمع واإلضافة، 
 ).أخرى، مستندة على صيغة السبيرس

تقاس القيمة المضافة اإلجمالية لمؤسسة  15-133
أو لمنشأة أو لصناعة أو لقطاع ما بالقدر الذي 
تتجاوز عنده قيمة المخرجات المنتجة من قبل 
هذه المؤسسة أو المنشأة أو الصناعة أو هذا 

. اع قيمة المدخالت الوسيطة المستهلكةالقط
 :ويمكن آتابة ذلك على النحو التالي

 ) أ18              (
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 إلى أسعارها  إلى المخرجات، و حيث تشير 
 إلى إلى المدخالت الوسيطة  و ة، و األساسي

 تبعًا tوتعطى القيمة المضافة في السنة . أسعار المشترين
 : عن طريقtألسعار السنة 

 ) ب18            (

 تبعًا ألسعار سنة t القيمة المضافة في السنة في حين
 :، تعطى عن طريق0األساس 

 ) ج18          (

قد تم وبشكل عام يوصف هذا القياس للقيمة المضافة بأنه 
االنكماش المضاعف أو "التوصل إليه عن طريق 

، حيث يمكن الحصول عليه عن طريق آمش "المزدوج
القيمة الحالية للمخرجات باستخدام رقم قياسي للسعر 

، وآذلك وبشكل مماثل عن طريق )من نوع باش(مناسب 
القيمة الحالية لالستهالك ) باستخدام عامل انكماش(آمش 
 .الوسيط

سلوب االنكماش في حين أن أ 15-134
إال المضاعف يبدو من سليمًا من الناحية النظرية 

 التقديرات الناتجة تكون عرضة ألخطاء أن
القياس في تقديرات الحجم الخاصة بكل من 
المخرجات واالستهالك الوسيط؛ وقد يكون ذلك 
صحيحًا بشكل خاص إذا ما آانت مؤشرات 
أسعار المنتجين للمخرجات تنطبق على 

ونظرًا ألن . لتي استورد العديد منهاالمدخالت ا
القيمة المضافة هي الفرق الصغير نسبيًا بين 
. رقمين أآبر بكثير فإنها تكون حساسة جدًا للخطأ

ولذلك، فمن المستحسن مقارنة معدالت نمو 
السعر وقياسات الحجم للقيمة المضافة خالل 
السنوات األخيرة مع معدالت النمو المقابلة لها 

 –مخرجات والمدخالت الوسيطة و الخاصة بال
 مع تقديرات الحجم لمدخالت –إذا ما أمكن ذلك 

العمل والخدمات الرأسمالية من أجل التحقق من 
 .معقوليتها

نظرًا للمشكالت المحتمل حدوثها أثناء  15-135
محاولة تقدير القيمة المضافة باستخدام نهج 
االنكماش المضاعف فإنه من الشائع أيضًا تقدير 

 القيمة المضافة بشكل مباشر حرآات حجم
باستخدام حلقة أو سلسلة زمنية واحدة فقط، أي 

بدًال " المؤشر المفرد أو الوحيد"استخدام أسلوب 
وأحد األمثلة على . من االنكماش المضاعف

أسلوب المؤشر المفرد المشار إليه هو استقراء 
القيمة المضافة بالتناسب مع التغيرات في الحجم 

 .خرجات المناظرة لهافي مستويات الم
إن االختيار ما بين استخدام أسلوب  15-136

والذي قد يسفر عن (المؤشر المفرد أو الوحيد 
أو استخدام أسلوب االنكماش ) نتائج منحرفة

والذي قد يسفر عن نتائج سريعة (المضاعف 
البد وأن يرتكز على إعمال ) التغير والتقلب

 الحكم المتعقل وعلى ملكة التمييز؛ غير أنه ال
تكون هناك حاجة لمثل هذا االختيار مع آل 

وعالوة على . مجموعة من مجموعات الصناعة
ذلك، يمكن استخدام أسلوب المؤشر المفرد مع 
األرقام ربع السنوية حتى يكتمل العام وتصبح 

 .هناك تقديرات انكماش مضاعف أفضل متاحة
فيما يتعلق ببعض صناعات الخدمات  15-137

لالزم تقدير غير السوقية، قد يكون من ا
التحرآات في حجم القيمة المضافة على أساس 
التغيرات المقدرة في حجم المدخالت في 
الصناعات؛ وقد تكون المدخالت مدخالت آلية 
أو مدخالت عمل بحد ذاتها أو مدخالت وسيطة 
بحد ذاتها؛ على سبيل المثال، من المألوف أن 
تجد تحرآات الحجم الضمني للقيمة المضافة 

بعًا للتغيرات في أجور أو تعويضات مقدرة ت
الموظفين وفقًا لمعدالت أجور ثابتة، أو حتى 
ببساطة مقدرة تبعًا للتغيرات في األعداد 
الموظفة، في آل من صناعات الخدمات السوقية 

هناك عمل واسع النطاق يجرى . (وغير السوقية
بذله لتحسين تلك االفتراضات العاملة من خالل 

ت الصحة والتعليم المقدمة محاولة قياس مخرجا
 ).من قبل الحكومة بشكل أآثر موضوعية

وقد يجد القائمون على عملية تجميع وتصنيف  15-138
البيانات أنفسهم مضطرين إلى تطبيق مثل هذه 
الوسائل أو الحيل، حتى وإن لم يكن هناك سببًا 
وجيهًا لالفتراض بأن إنتاجية العمل تبقى بدون 

طويل؛ ففي بعض تغير على المدى القصير أو ال
األحيان، قد تستخدم التغيرات في الحجم بالنسبة 
للمدخالت الوسيطة؛ على سبيل المثال، يمكن أن 
يتم تقدير التحرآات قصيرة المدى في القيمة 

 بالنسبة لصناعة البناء واقعيالمضافة بشكل 
والتشييد باالعتماد على التغيرات الطارئة على 

ل األسمنت حجم مواد البناء المستهلكة مث
وقد يكون . والطوب واألخشاب، وما إلى ذلك

استخدام هذا النوع من المؤشرات هو السبيل 
الوحيد الذي يمكن من خالله تقدير التحرآات 
قصيرة المدى في المخرجات أو في القيمة 
المضافة، غير أن هذه المؤشرات ليست مقبولة 

 .على مدى الفترات الزمنية الطويلة
 في الناتج نفاق الخاصة بتقدير اإلقياسات الحجم. 5

 المحلي اإلجمالي
 في الناتج نفاق مكونات تقدير اإلمنآل مكون  15-139

المحلي اإلجمالي ينبغي أن يتم التعبير عنه من 
حيث الحجم؛ ومن ثم فالنهج الرئيسية المتبعة في 

 .اشتقاق تلك التقديرات موصوفة أدناه
 ي على االستهالك النهائاألسر المعيشية إنفاق

 على االستهالك ينبغي األسر المعيشية إنفاقإن  15-140
إلى ) من خالل عوامل االنكماش(وأن يتم آمشه 

أآبر درجة ممكنة من التفصيل؛ وبشكل عام، 
يشمل ذلك االستفادة من مؤشرات أسعار 
المستهلكين وذلك على الرغم من الرعاية الالزمة 
لضمان أن تغطية مؤشرات أسعار المستهلكين 
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 نفاقاستخدامها توافق وتالءم فئة اإلالذي يجرى 
. على االستهالك الجاري إحداث انكماش لها

وحتى في الحاالت التي ال يتم فيها تجميع 
 على نفاقوتصنيف التقديرات المفصلة لإل

االستهالك من خالل الدراسات االستقصائية 
لألسر المعيشية وغيرها من الموارد األخرى فإن 

 على  المعيشيةاألسر نفاقوجود تقدير إل
االستهالك بحسب نوع المنتج من خالل جدول 

  من –للعرض واالستخدام مخصص لالنكماش 
 نفاقشأنه أن يحسن وبصورة آبيرة من تقدير اإل

على االستهالك من حيث الحجم إذا ما قورن 
 .باالآتفاء بإحداث انكماش مفرد لرقم آلي

ثمة مكون رئيسي يتواجد عندما يكون من غير  15-141
ح وجود مؤشرات ألسعار المستهلكين أال المرج

 بالمساآنوهو قياس خدمات اإليجار الخاصة 
المشغولة من قبل مالكيها؛ وهناك ثالثة نهج بديلة 
مفصلة في الفصول العاشر والثالث والعشرين 
من آتيب أو دليل مؤشرات أسعار المستهلكين، 
بيد أن النهج القائم على االستخدام هو وحده النهج 

ى به لقياس استهالك الخدمات اإلسكانية الموص
وهذا النهج يمكن أن يتبع . في الحسابات القومية

إما صياغة تكلفة االستخدام أو االنتفاع والتي 
تسعى إلى قياس التغيرات في التكلفة الواقعة على 
المالكين الشاغلين ألمالآهم نتيجة استخدامهم 

قوم ، أو صياغة مكافئة لإليجار ت)الرقبة(للسكن 
على المبلغ الذي قد يضطر المالكون الشاغلين 

وجدير . ألمالآهم دفعها الستئجار مساآنهم
بالذآر أن األسلوب المذآور أخيرًا مطبقًا بشكل 

 .عام بالنسبة لمؤشرات أسعار المستهلكين
 على االستهالك النهائي من قبل الحكومة نفاقاإل

 األسروالمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم 
 المعيشية

 على االستهالك النهائي من قبل نفاقيتألف اإل 15-142
الحكومة العامة والمؤسسات غير الهادفة للربح 

 من مخرجاتهم غير األسر المعيشيةالتي تخدم 
السوقية ناقصًة أي عائد من المبيعات العرضية 
باإلضافة إلى قيمة السلع والخدمات المشتراة من 

سر المعيشية منتجي السوق لتسليمها الحقًا لأل
الفردية بأسعار ليست ذات قيمة آبيرة من الناحية 

ويناقش (االقتصادية ناقصًا أي مدفوعات جزئية؛ 
 ).اشتقاق جوانب هذا التعريف في الفصل التاسع

بيد أن آل عنصر من هذه العناصر ينبغي التعبير  15-143
عنه من حيث الحجم وبصورة منفصلة؛ وتناقش 

 من حيث قيةالسومشكلة قياس المخرجات غير 
وبالنسبة للسلع والخدمات التي يتم . الحجم أعاله

تحويلها لألسر المعيشية فإن األرقام القياسية 
لألسعار المستخدمة ينبغي وأن تكون هي 
األسعار المدفوعة في مقابل السلع منقوصًا منها 

وإذا ما آانت . األسر المعيشيةالنسبة التي تدفعها 
أو من قبل (كومة النسبة المدفوعة من قبل الح

األسر المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم 
تتبدل وتتغير من عام ألخر يتم اعتبار ) المعيشية

 من جانب آل من نفاقذلك تغيرًا في الحجم في اإل

أو المؤسسات غير الهادفة للربح (الحكومة العامة 
 .األسر المعيشيةو) األسر المعيشيةالتي تخدم 
 المال الثابتإجمالي تكوين رأس 

جمالي  القياسية للسعر المناسبة إلاألرقامتوافر  15-144
 رأس المال الثابت يختلف اختالفًا آبيرًا تكوين

 .بين األنواع المختلفة لألصل
 هناك أرقامًا قياسية ألسعار تكونغالبًا ما  15-145

المستهلكين بالنسبة للمساآن الجديدة وأرقام 
قياسية ألسعار المنتجين بالنسبة للمباني 

المنشآت الجديدة؛ وينبغي إحداث انكماش و
وعادة ما . لتكاليف نقل الملكية بصورة منفصلة

تشتق القيمة الحالية وتقديرات الحجم من خالل 
تقديرات منفصلة ومستقلة لألجزاء المكونة 
 .وللرسوم القانونية ولتكاليف النقل والترآيب، الخ

بالنسبة للمنتجات القياسية المستخدمة آتكوين  15-146
 مال على األرجح ما تكون األرقام القياسية رأس

ألسعار المنتجين متاحة ولكن القدر الكبير من 
تكوين رأس المال يكون محددًا ومناسبًا 
للمشتري، آما أنه قد يلزم إيجاد أرقام قياسية 

 .مناسبة باستخدام أفضل المعلومات المتاحة
تختلف األرقام القياسية لألسعار بالنسبة للمعدات  15-147

فًا آبيرًا فيما يتعلق بمعدالت نموها؛ على اختال
 الخاصةسبيل المثال، األرقام القياسية للسعر 

بأجهزة الكمبيوتر قد انخفضت بسرعة عامًا تلو 
األخر في حين أن األرقام القياسية للسعر بالنسبة 

ومن . لمعدات النقل قد مالت إلى الزيادة
الضروري في مثل هذه الحاالت إحداث انكماش 

نواع المختلفة من المعدات بصورة منفصلة لأل
أو، بالمثل، (المتوافقة باستخدام األرقام القياسية 

يستخدم رقم قياسي للسعر مرجح على نحو 
مناسب من نوع باش في إحداث انكماش 

 ).للمجموع
وبشكل عام فإن منتجات الملكية الفكرية ال يتم  15-148

تغطيتها على ما يرام من قبل األرقام القياسية 
سعر المتاحة؛ وهناك العديد من األسباب وراء لل

أحد تلك األسباب أن العديد من منتجات . ذلك
الملكية الفكرية يتم إنتاجها لالستخدام الذاتي 

 يمكن سوقيةوبالتالي قد ال تكون هناك أسعار 
وهناك سبب أخر وهو أن منتجات . مالحظتها

. الملكية الفكرية تتميز بأنها غير متجانسة للغاية
ومع ذلك، فهذه األسباب ليست من قبيل العقبات 
التي ال يمكن تخطيها وهناك طرق وأساليب 

وآأمثلة على ذلك، هناك تطرق . للتعامل معها
بالمناقشة للعنصرين الرئيسين في هذه الفئة وهما 
البرمجيات وقواعد البيانات من جهة والبحوث 

 .والتطوير التجريبي من جهة ثانية
رات للحجم لتكوين رأس المال عند اشتقاق تقدي 15-149

فيما يتعلق بالبرمجيات وقواعد البيانات فإنه من 
المستحسن تحليل البرمجيات إلى ثالثة مكونات؛ 

أو الجاهزة والمعدة للبيع (البرمجيات المحزمة 
، والبرمجيات المصممة )والمتاحة في السوق

حسب الطلب أو وفق مواصفات الزبون 
دام الذاتي، والبرمجيات المصممة لالستخ
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وإحداث انكماش لهم ولقواعد البيانات بصورة 
 .وهناك عدة أسباب للقيام بذلك. منفصلة

الثالثة مكونات الخاصة بالبرمجيات وقواعد البيانات . أ
تختلف من حيث مدى توافر بيانات األسعار حتى يتم 

 .تجميع وتصنيف األرقام القياسية لألسعار
مها تنمو وتزداد من المرجح أن أسعارها وأحجا. ب

بمعدالت مختلفة، والسيما بين البرمجيات المحزمة أو 
الجاهزة ومكونين البرمجيات اآلخرين وبين قواعد 

 .البيانات
على الرغم من النقطة السابقة، يمكن استخدام األرقام . ج

القياسية للسعر الخاصة بالبرمجيات المحزمة في وضع 
جيات اآلخرين إذا لم األرقام القياسية للسعر لمكوني البرم

 .تكن هناك أرقام قياسية للسعر مناسبة بشكل أآبر متاحة
تقديرات الحجم للعناصر هي مؤشرات مفيدة في حد . د

 .ذاتها
تشترى البرمجيات المحزمة على نطاق واسع  15-150

جدًا؛ وبشكل عام من خالل رخص لالستعمال، 
 ويتمثل. وهناك وفرة متاحة من بيانات األسعار

وضع أرقام قياسية للسعر خالية من التحدي في 
أثار المواصفات المتغيرة ومن أي جوانب أخرى 

 .الجودة/ لتغير النوعية
 بحسب الطلب أو وفقًا المصممةالبرمجيات  15-151

لمواصفات الزبون هي األخرى تباع في السوق؛ 
غير أن آل منتج من البرمجيات المصممة 
بحسب الطلب هو منفصل وقائم بذاته وهو ما 

إلى مشكلة واضحة فيما يتعلق بتجميع يؤدي 
وعلى الرغم . وتصنيف األرقام القياسية للسعر

من أن آل منتج مصمم بحسب الطلب يكون 
 المنتجات المختلفة ربما تكون لديها إال أنمختلفًا 

مكونات مشترآة، أو أن إستراتيجية مستخدمة في 
تطوير منتج معين قد يكون باإلمكان استخدامها 

وهذا من شأنه ليس . طوير منتج أخرأيضًا في ت
فقط اإلشارة إلى وسيلة ممكنة لتجميع وتصنيف 
رقم قياسي بل أيضًا يلمح إلى وسائل يمكن بها 
تحقيق مكاسب في اإلنتاجية، وهو أجراء من 
. شأنه أن يضع ضغطًا انخفاضي على األسعار

وفي القسم ب، تم تفصيل وإبانة استخدام التسعير 
 التغيرات السعرية للمباني النموذجي في قياس

بحسب مواصفات / المصممة بحسب الطلب
ويجوز تطبيق أسلوب مماثل على . الزبون

 .البرمجيات المصممة بحسب الطلب
أساليب تجميع وتصنيف األرقام القياسية للسعر  15-152

بالنسبة للمجموعات غير المتجانسة من المنتجات 
 تتغيروآذلك بالنسبة للمجموعات التي 

 بشكل سريع تم وصفها في دليل مواصفاتها
األرقام القياسية المتعية وتعديالت النوعية وآذلك 

النظرية والتطبيق، : في آتيب مؤشر سعر المنِتج
منظمة العمل الدولية، وصندوق النقد الدولي، (

ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، األمم 
المتحدة، واللجنة االقتصادي ألوروبا والبنك 

 ).2004الدولي، 
إجمالي هناك نسبة هائلة من البرمجيات في  15-153

 رأس المال الثابت يضطلع بها لالستخدام تكوين
الشخصي أو الذاتي؛ وبالتالي، فإنه ليس من 

الممكن اشتقاق رقم قياسي حقيقي للسعر بالنسبة 
ومن . للمخرجات فيما يتعلق بمثل هذه البرمجيات

 قياسي وهمي رقمثم، فهي مسألة اختيار بين 
لسعر للمخرجات ورقم قياسي للسعر للمدخالت، ل

ويحصل عليه عن طريق ترجيح األرقام القياسية 
وآما سبق وأن لوحظ، فإن . للسعر للمدخالت معًا

تقديرات حجم المدخالت المستخدمة آبديل عن 
المخرجات ال تعكس أي نمو في اإلنتاجية ومن ثم 

وفي حالة عدم وجود بديل . ال يوصى باستخدامها
ضل، فإن الخيار األآثر وضوحًا هو استخدام أف

الرقم القياسي للسعر مع البرمجيات المصممة 
 .بحسب الطلب

قواعد البيانات تكون بشكل عام منتجات غير  15-154
متجانسة وذات سوق محدود نظرًا ألن معظم 
قواعد البيانات يتم إنشائها ألغراض داخلية 

؛ أما فيما يتعلق ) نطاق المؤسسةداخل(
ات المصممة لالستخدام الذاتي أو بالبرمجي

 هذا إن لم –الشخصي، فإنه من الصعوبة بمكان 
 إيجاد رقم قياسي حقيقي –يكن مستحيًال باألساس 

للسعر للمخرجات، ومرة أخرى تطرأ ضرورة 
االختيار ما بين رقم قياسي وهمي للسعر 
للمخرجات وبين رقم قياسي للسعر للمدخالت، 

 يصعب تصور رقمًا وذلك على الرغم من أنه قد
 .قياسيًا وهميًا للسعر للمخرجات

هو نشاط ) R&D(البحث والتطوير التجريبي  15-155
أخر غالبًا ما يتم االضطالع به لالستخدام الذاتي 

 للطبيعةأو للمصلحة الذاتية؛ ومع ذلك، ونظرًا 
غير المتجانسة للبحث والتطوير التجريبي فإن 

قياسية اختيار االنكماش يقع بين اشتقاق أرقام 
وهمية أو زائفة للسعر للمخرجات وبين استخدام 

 .أرقام قياسية للسعر للمدخالت
 المخزوناتالتغيرات في 

 ربما المخزوناتعلى الرغم من أن التغيرات في  15-156
تكون صغيرة نسبيًا مقارنة بغيرها من مكونات 

 الحقيقة التي إال أنالناتج المحلي اإلجمالي، 
 النسبي قد يتغير مفادها أن حجم هذه التغيرات

بشكل آبير تمامًا من فترة لفترة تليها تعني أن 
تلك التغيرات بإمكانها اإلسهام بشكل آبير في 
التغيرات الطارئة على حجم الناتج المحلي 
اإلجمالي والسيما في الحسابات القومية ربع 

 في التغيراتالسنوية؛ ولهذا السبب، فإن حساب 
لى وجه  من حيث الحجم مهم عالمخزونات
ومع ذلك، فإن إجراء هذا الحساب . الخصوص

-15وآما لوحظ في الفقرة . يمثل مهمة صعبة
 قد تأخذ المخزونات، فحيث أن التغيرات في 62

قيمًا سالبة أو موجبة أو حتى صفرًا ينبغي وأن 
آما . تشتق سلسلة الرقم القياسي بشكل مباشر

ينبغي اشتقاق سلسلة تقديرات الحجم الخاصة 
 أوًال باشتقاق سلسلة المخزوناتيرات في بالتغ

تقديرات الحجم لقوائم الجرد االفتتاحية والختامية 
 .للمخزون ثم التفريق بينها

ينبغي إجراء تقدير الحجم عند مستوى مفصل  15-157
األعمال في (، المخزوناتلألنواع المختلفة من 

حيز التنفيذ والسلع تامة الصنع والمواد واللوازم 
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؛ والبد )ئع المعدة إلعادة بيعهاوالسلع أو البضا
 بتكوين المخزوناتأن يرتبط انكماش قوائم جرد 

 وليس من حيث المنتجات المخزوناتهذا 
آما أن . المخزوناتبالصناعة القابضة لهذا 

مؤشرات أسعار المنتجين جنبًا إلى جنب مع 
مؤشرات أسعار االستيراد ومؤشرات أسعار 

ة اليد العاملة المستهلكين فضًال عن مؤشرات تكلف
جميعها يشيع استخدامها في اشتقاق معامالت 

العوامل االنكماشية، في ظل إجراء / االنكماش
ومن المهم . تعديالت تبعًا ألساس التقييم المناسب

استيعاب آيفية تقييم المنشآت لمخزونها حيث أن 
ذلك من شأنه إتاحة معلومات ليس فقط حول نوع 

 طول الوقت الذي المنتجات بل أيضًا عن متوسط
 .المخزوناتيحتفظ خالله بالسلع في 

عندما ترسل السلع إلى الخارج للمعالجة من دون  15-158
تغيير في الملكية يكون من الجدير تذآر أن بعض 

قوائم الجرد ربما يتم االحتفاظ به / المخزونات
خارج اإلقليم القومي، غير أن األسعار القومية 

 .امها المقابلةينبغي وأن تطبق عليه الشتقاق أحج
  مخصوما منه التصرف في النفائسستحواذاال

بشكل عام، ال تقوم المكاتب اإلحصائية القومية  15-159
بتجميع وتصنيف أرقام قياسية للسعر محددة 

 للمكوناتلألشياء الثمينة؛ وينبغي إحداث انكماش 
الرئيسية لها باستخدام األرقام القياسية للسعر 

 .األنسب المتاح
 ارداتالصادرات والو

تتألف الصادرات والواردات من سلع وخدمات  15-160
على حد سواء؛ وبالنسبة لكل من الصادرات 
والواردات، يتم التعبير عن السلع والخدمات من 

 الحجم باستخدام عوامل انكماش مختلفة حيث
تمامًا نظرًا للمصادر المختلفة للغاية المتاحة 

وجدير بالذآر أن هناك . للسلع والخدمات
جديدة جاري العمل عليها لتحسين مبادرات 

األرقام القياسية للسعر بالنسبة للتجارة الخارجية 
في الخدمات التي ينبغي وأن تؤدي إلى بيانات 

 .محسنة في هذا المجال
هناك مناقشة حول تقييم الواردات والصادرات  15-161

من السلع في الفصل الرابع عشر؛ ومن حيث 
ًا ما في المبدأ، ينبغي تقييمها عندما يقع تغير

الملكية بين وحدة مقيمة ومالك لوحدة غير مقيمة 
مع تضمين أو استثناء تكاليف النقل تبعًا لما إذا 
آان المورد قد قام بتضمين تكاليف النقل 
. للمشتري من خالل السعر المفروض من عدمه

ومع ذلك، وفي واقع الممارسة العملية، فإن 
لق العديد من البلدان تكون معتمدة فيما يتع

بالبيانات الخاصة بالواردات والصادرات من 
السلع على اإلقرارات الجمرآية التي تقيم 
الواردات على أساس الثمن والتأمين وأجرة 

سيف، والصادرات على أساس تسليم / الشحن
وهذا يفترض حدوث تغير . فوب/ ظهر الباخرة

. في الملكية دومًا عند حدود الدولة المصدرة
دفوعات، ينبغي وأن تحول وألغراض ميزان الم

الواردات من السلع إلى أساس تسليم ظهر 
فوب هي األخرى، غير أن ذلك عادة ما / الباخرة

يتم عند مستوى إجمالي أو تجميعي وربما يتم 
التصنيف والتفصيل فقط في سياق العرض 

 .واالستخدام إن وجد من أساسه
بالنظر إلى وجود مؤشرات تفصيلية ألسعار  15-162

لواردات للسلع؛ فينبغي إذن أن الصادرات وا
يكون من قبيل األمر الهين إحداث انكماش 

 القيمة الحالية للصادرات والواردات لتقديرات
من السلع على أآثر مستوى تفصيلي بقدر ما 
يكون عمليًا من أجل المقاربة بين استخدام األرقام 
القياسية للحجم من نوع السبيرس أو األرقام 

وبغية تجميع . نوع باشالقياسية للسعر من 
وتصنيف تقديرات حجم مفصلة للواردات من 
السلع في جداول العرض واالستخدام فإنه ينبغي 
وأن توضع إما التقديرات على أساس الثمن 

سيف على أساس تسليم / والتأمين وأجرة الشحن
فوب أو أنه يلزم تعديل وضبط / ظهر الباخرة

ثمن مؤشرات أسعار الواردات تبعًا ألساس ال
بيد أن االفتراض . سف/ والتأمين وأجرة الشحن

الفاعل المعتاد هو أن أساس الثمن والتأمين 
وأجرة الشحن يقارب بين أسعار المشترين 
واألسعار األساسية على التوالي، ولكن وعلى 
النحو الموضح في الفصل الرابع عشر فإن آفاية 
عملية التقريب تعتمد على الظروف المحيطة 

 .نقلبهوامش ال
 أسعار الصادرات ومؤشرات أسعار مقاييس 15-163

الواردات يتم تجميعها وتصنيفها من خالل ثالثة 
أساليب عامة تعتمد طبيعتهم إلى حد آبير على 

 البيانات المستخدم؛ وأول هذه األساليب مصدر
 على األقل من حيث عدد البلدان –والغالب منها 

  هو األرقام القياسية لقيمة أو–التي تستخدمه 
سعر الوحدة والتي يتم تجميعها وتصنيفها من 
خالل البيانات المفصلة حول الواردات 
والصادرات من البضائع والسلع التجارية 

وآما . المستمدة من المستندات الجمرآية اإلدارية
أشير إليه في القسم ب، فإن األرقام القياسية لقيمة 
الوحدة ليست أرقام قياسية للسعر نظرًا ألن 

ها قد ترجع إلى تغيرات في السعر والكمية تغيرات
ومع ذلك، فإنها تستخدم من قبل ). الترآيبية(

العديد من البلدان آبدائل عن األرقام القياسية 
أما األسلوب الثاني فهو تجميع وتصنيف . للسعر

األرقام القياسية للسعر باستخدام البيانات 
/ المستوفاة من المشمولة بالدراسات االستقصائية

لمسوحات والمتعلقة بالعناصر الممثلة المصدرة ا
وسوف تكون العناصر المشمولة . والمستوردة

بالمسح االستقصائي من ضمن العناصر التي 
تعرف وفقًا لمواصفات تفصيلية بحيث يمكن 
قياس التغير في سعر مواصفة معينة في نفس 

أما فيما . العنصر أو المفردة مع مرور الوقت
ثالث فهو عبارة عن نهج يتعلق باألسلوب ال

مختلط يتضمن تجميع وتصنيف األرقام القياسية 
للسعر المبنية على المسح االستقصائي للمنشأة 
بالنسبة لبعض مجموعات أو فئات المنتج فضًال 
عن أرقام قياسية لقيمة الوحدة تبعًا للجمارك 

 .بالنسبة لمجموعات المنتج األخرى
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ية لقيمة الوحدة تستند حالة اشتقاق األرقام القياس 15-164
من خالل أرقام البضائع والسلع التجارية على 
التكلفة المنخفضة نسبيًا لمثل هذه البيانات؛ حي 
أن استخدامها آعوامل انكماش يستلزم بعض 
الحيطة والحذر حيث أنه قد ثبت تعرضها 

.  للسعرالقياسيةلالنحراف عند مقارنتها باألرقام 
سية لقيمة ويرجع االنحراف في األرقام القيا

الوحدة بشكل رئيسي إلى التغيرات في مزيج 
العناصر أو المفردات غير المتجانسة المسجلة 
في المستندات الجمرآية، ولكن أيضًا في آثير 
من األحيان بسبب رداءة نوعية البيانات المسجلة 

 رداءة –والسبب المذآور أخيرًا . عن الكميات
االلتفات  يجدر –البيانات المقيدة حول الكميات 

إليه السيما في أسواق المنتجات الحديثة بالنظر 
وقد . إلى التمايز والتفريق المتزايد بين المنتجات

تجابه األرقام القياسية لقيمة الوحدة مزيدًا من 
الصعاب في اآلونة األخيرة بسبب النقص المتفاقم 
في شمولية مصدر البيانات السيما في ظل ازدياد 

مات ومن خالل التجارة نسب التجارة في الخد
اإلليكترونية ومن ثم ال يتم تغطيتها من جانب 

وعالوة . بيانات البضائع والسلع التجارية المعتادة
على ذلك، فإن البلدان األعضاء في اتحادات 
جمرآية أو نقدية على األرجح ال يكون لديها 
بيانات حول العمليات التجارية التي تتم داخل 

منتج فرعي للتوثيق نطاق هذه االتحادات آ
وأخيرًا، بعض أنواع التجارة قد ال يتم . الجمرآي

تغطيتها من قبل السلطات الجمرآية، مثل 
الكهرباء والغاز والماء، أو تكون تجارة في سلع 

مثل السفن واآلالت العمالقة، حيث " فريدة"
ينطوي جميعها على مشكالت قياس عميقة 

 .بالنسبة لقيم الوحدة
، فإن مصادر البيانات الحالية آما لوحظ أعاله 15-165

بالنسبة لألرقام القياسية للسعر فيما يتعلق 
بالتجارة الدولية في الخدمات أقل شموًال عنها 
فيما يتعلق بالمجاالت األخرى؛ وإذا ما آانت 
مؤشرات أسعار الواردات ومؤشرات أسعار 
الصادرات متاحة للصادرات والواردات من 

 بسهولة في اشتقاق السلع يمكن حينئذ استخدامها
تقديرات الحجم المطلوبة، وإذا آان األمر خالف 
ذلك، يمكن اشتقاق معظم تقديرات حجم 
الصادرات من الخدمات باستخدام تشكيلة أو 
مجموعة متنوعة من مؤشرات أسعار المنتجين 

؛ على سبيل المثال، المستهلكينومؤشرات أسعار 
يمكن اشتقاق تقديرات حجم خدمات الشحن 

نقل باستخدام مؤشرات أسعار المنتجين طبقًا وال
لشكل أو نمط النقل، في حين يمكن اشتقاق 
تقديرات حجم خدمات اإلقامة والسكن باستخدام 

وفي حال لم . مؤشرات أسعار المستهلكين الناسبة
تكن مؤشرات أسعار الواردات متاحة بالنسبة 
للواردات من السلع حينئذ يمكن االضطرار إلى 

ألرقام القياسية للسعر الخاصة بالبلدان استخدام ا
المصدرة للخدمات بعد تعديلها وضبطها تبعًا 

 .للتغيرات في سعر الصرف

 إذا قيمت واردات السلع بما في أنهجدير بالذآر  15-166
ذلك خدمات النقل حينئذ ينبغي استبعاد هذه 

 .الخدمات من الواردات الكلية من الخدمات
صول الثابتة  األرصيد/ أحجام وأسعار مخزون. 6

 واستهالك رأس المال الثابت
لننظر أوًال في نوع واحد من األصول؛ يتألف  15-167

مخزون األصول من هذا النوع من عدد من 
 مختلفة حيث طرزالمفردات وعادة ما تكون من 

يتم تقدير قيمتها وتجميعها وفقًا لمجموعة متسقة 
في هذا السياق " متسقة"وتفهم آلمة . من األسعار
 تعني أن األسعار تتعلق بنفس الفترة أو على أنها

النقطة الزمنية وأنها تستند إلى نفس مفهوم 
. السعر، على سبيل المثال أسعار المشترين

 وفقًا لألسعار المخزوناتوبالتالي، فإن قياس 
 معًا لكميات قد التوحيدالتاريخية، أي عن طريق 

 هو تقييم –تم تقييمها بأسعار من فترات مختلفة 
ومع ذلك، . تناسق وغير مترابط منطقيًاغير م

يوجد مثل هذا القياس في بعض األحيان في 
حسابات المنشأة غير أنه ال يشكل قياس ذات 
معنى من الناحية االقتصادية في سياق نظام 

 .الحسابات القومية
البد وأن تشير القوة الموجهة للسعر المستخدمة  15-168

في تقييم آميات األصول إلى نقطة من الزمن 
عندما تجمع وتصنف قيم ) بداية أو نهاية فترة(

األصول ألغراض الميزانيات العمومية 
االفتتاحية أو الختامية؛ وألغراض أخرى، يمكن 
تقييم آميات األصول وفق قوة موجهة للسعر 
تشير إلى متوسط فترة محاسبية؛ على سبيل 
المثال، يمكن اشتقاق قياسات استهالك رأس 

 طرح مخزون اإلقفال أو المال الثابت عن طريق
 المخزونات الختامي لألصول من المخزونات

االفتتاحي باإلضافة إلى تكوين رأس المال 
اإلجمالي طالما استخدمت أسعار متوسط الفترة 
بالنسبة لكل مكون من أجل حذف أرباح وخسائر 

مع افتراض عدم وجود أي تغيرات (الحيازة 
 ).أخرى في حجم األصول

م من خاللها إيجاد العديد من العملية التي يت 15-169
حقوق الملكية تسمى / قياسات أسهم رأس المال

؛ )PIM(طريقة الجرد المستمر أو الدائم 
وبالنسبة لنوع معين من األصول، يتم إحداث 

جمالي انكماش للحلقات أو السالسل الزمنية إل
 رأس المال الثابت عن طريق الرقم تكوين

ع األصل، القياسي لسعر المستهلكين لنفس نو
بحيث يتم التعبير عن آميات األصول من حيث 
الحجم فيما يتعلق بفترة قياس أو فترة مرجعية 

ومن ثم، يتم تجميع تلك السالسل الزمنية . معينة
من حيث الحجم من أجل التوصل لقياس 
للمخزون، حيث يؤخذ في االعتبار آل من 
اإلحالة إلى التقاعد وخسائر الكفاءة أو استهالك 

المال الثابت، وهذا يتوقف على طبيعة رأس 
وبناءًا على ذلك، يتم .  القائمالمخزوناتقياس 

 الناتج من حيث المخزوناتالتعبير عن قياس 
. الحجم لفترة القياس أو للفترة المرجعية المختارة

وقد تكون فترة القياس أو الفترة المرجعية هي 
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الفترة الحالية، وغالبًا ما تسمى قياسات 
 المقيمة وفق هذه الطريقة بــ اتالمخزون

". مخزون أو أسهم رأس المال بالسعر الجاري"
ومع ذلك، فهذا األمر ال يتسم بالدقة بشكل آامل؛ 
حيث طبقًا للوصف الخاص بطريقة الجرد 
المستمر أو الدائم المبينة يلزم إحداث انكماش 

وهكذا، فهي . للتوصل إلى مثل هذه القياسات
االت تقييم السعر تشكل حالة خاصة من ح

المستقر، أي بعبارة أخرى، التقييم تبعًا للقوة 
 .الموجهة للسعر في الفترة الجارية

حتى عندما ال يتم تطبيق طريقة الجرد المستمر؛  15-170
على سبيل المثال في حالة المسوحات المباشرة 

 معين أصلمختلفة من طرز لألصول، فإن تقييم 
القيم وفقًا (ال ينبغي أن يستخدم القيم الدفترية 

والتي تعكس ) لقائمة السعر النمطي أو القياسي
األسعار التاريخية، حيث أن التقييم المتسق 

األقدم عهدًا وفقًا ألسعار الطرز يستلزم أن تقيم 
األصول ذات األعمار المحددة عند النقطة 

 .الزمنية التي يشير إليها المسح
تتمثل الخطوة التالية في تجميع التحرآات في  15-171

خزون أو أسهم رأس المال ألنواع األصول م
الفردية من حيث الحجم؛ ويعد استخدام سلسلة 

 –األرقام القياسية أو األرقام القياسية المرتبطة 
 أمرًا مناسبًا عند بناء –آما سبق وأن نوقش 

سلسلة تمتد إلى الماضي البعيد نظرًا ألن تكوين 
 السعر في الفترة الجارية لن يبقى نموذجيًا أو

 .تمثيليًا
هناك مزيد من التفاصيل حول طريقة الجرد  15-172

المستمر أو الدائم والسيما فيما يتعلق باألنواع 
المختلفة من مخزون رأس المال وقياساتها في 
الفصل العشرين وفي القسم الخاص بقياس رأس 

 .المال
 مكونات القيمة المضافة. 7

لسعر والحجم التي تم مناقشتها حتى هذه اقياسات  15-173
حظة تتعلق بشكل رئيسي بتدفقات السلع الل

والخدمات المنتجة آمخرجات من عمليات 
اإلنتاج؛ ومع ذلك، فمن الممكن تحليل بعض 
التدفقات األخرى بشكل مباشر إلى مكوناتها 

 .الخاصة من حيث السعر والحجم
 تعويضات الموظفين

إن وحدة الكمية لتعويضات الموظفين يمكن  15-174
ن نوع معين اعتبارها ساعة من العمل م

ومستوى معين من المهارة؛ وآما هو الحال مع 
السلع والخدمات، البد من إدراك النوعيات 
المختلفة للعمل والتعرف عليها إلى جانب حساب 
عالقات الكمية بالنسبة لكل نوع منفصل من 

ويكون السعر المرتبط بكل نوع من العمل . العمل
هو التعويض المدفوع في الساعة والذي قد 

. ختلف اختالفًا آبيرًا بين األنواع المختلفة للعملي
ويمكن حساب قياس الحجم للعمل المبذول على 
أنه متوسط عالقات الكمية ألنواع مختلفة من 
العمل مرجحة عن طريق القيم النسبية 
لتعويضات الموظفين في السنة السابقة أو في 

ومن ناحية أخرى، يمكن حساب . سنة أساس ثابتة

للعمل عن طريق حساب " للسعر "رقم قياسي
متوسط مرجح للتغيرات النسبية في معدالت 
التعويضات أو األجور في الساعة ألنواع مختلفة 
من العمل، ومرة أخرى باستخدام تعويضات 

وإذا ما تم حساب . الموظفين النسبية آموازين
قياس حجم من نوع السبيرس بشكل غير مباشر 

الموظفين عن طريق آمش تعويضات أو أجور 
طبقًا للقيم الحالية وتبعًا لرقم قياسي لمعدالت 
التعويضات أو األجور في الساعة حينئذ ينبغي 
وأن يكون الرقم القياسي المذآور أخيرًا رقمًا 

 .قياسيًا من نوع باش
 الضرائب واإلعانات على المنتجات

تتألف الضرائب على المنتجات من نوعين؛  15-175
نتج وضرائب ضرائب محددة مرتبطة بحجم الم

. تفرض على قيمة المنتج) حسب القيمة(قيمية 
ويمكن اشتقاق قياس لحجم الضريبة المحددة عن 
طريق تطبيق معدل الضرائب المحددة في سنة 
األساس على أرقام القيمة الحالية المنكمشة بشكل 
منساب للمفردات التي تخضع للضريبة المحددة، 

ياس حجم أما بالنسبة للضرائب القيمية فيشتق ق
الضريبة عن طريق تطبيق معدالت الضرائب 
القيمية في سنة األساس على القيم الحالية 
للمفردات الخاضعة للضرائب القيمية المنكمشة 

ومن الممكن اشتقاق نسبة . تبعًا ألسعار مناسبة
للبيانات الضريبية بالقيم الحالية ومن حيث 
الحجم، ولكن من الصعب تفسير ذلك على أنه 

ياسي للسعر نظرًا ألنه يعكس معدالت رقم ق
ضريبة متغيرة وتكوين متغير لمشتريي 

ويجرى حساب . المفردات الخاضعة للضريبة
 .اإلعانات أو الدعم على نحو مماثل

هناك المزيد من النقاش حول هذا الموضوع في  15-176
 .152-14 وحتى 148-14الفقرات من 

 صافي فائض التشغيل وصافي الدخل المختلط
 الناتج المحلي اإلجمالي على أنه الفرق دتحديعند  15-177

بين المخرجات واالستهالك الوسيط زائد 
الضرائب ناقصًا اإلعانات أو الدعم على اإلنتاج 
حينئذ يشتق إجمالي القيمة المضافة على أنه 
المتبقي المحاسب؛ وعلى هذا النحو فذلك يشمل 
. قيم حالية وقيم من حيث الحجم على حد سواء

صل إلى هوية أو تعريف محدد بين ومن أجل التو
التقديرات المختلفة للناتج المحلي اإلجمالي من 
حيث الحجم فإنه ليس من الممكن أعطاء بعد 

بل . سعري أو حجمي إلجمالي القيمة المضافة
بدًال من ذلك، يوصف البند المتبقي على أنه تبعًا 

وإذا آانت تقديرات الحجم ". للقيم الحقيقة"
لمال الثابت وتعويضات أو الستهالك رأس ا

أجور الموظفين متاحة حينئذ يمكن اشتقاق صافي 
الدخل المختلط ولكن فقط من حيث القيمة الحقيقة 

وبالتالي، فإنه ليس . وبدون بعد للحجم أو للسعر
من الممكن اشتقاق قياس مستقل للناتج المحلي 
اإلجمالي بمعزل عن نظرية الدخل نظرًا لوجود 

 .شتق بالتبعية أو آقيمة متبقيةبند دائمًا ما ي
الحد األقصى لمجموعة من القياسات المتكاملة  15-178

للسعر والحجم في نطاق اإلطار المحاسبي لنظام 
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 وبفعاليةالحسابات القومية يمكن الوصول إليه 
حساب المتاجرة؛ ومن / بصافي فائض التشغيل

الناحية النظرية من المستحيل تحليل آافة 
لدخل بنظام الحسابات التدفقات في حسابات ا

القومية، بما في ذلك التحويالت الجارية، إلى 
مكونات آل منها السعرية والحجمية وإلى 
. مكونات ال لبس فيها من حيث السعر والحجم

ومع ذلك، يمكن آمش أي تدفق للدخل بواسطة 
رقم قياسي بالنسبة لمجموعة معيارية أو مرجعية 

يادة أو من السلع والخدمات من أجل قياس الز
االنخفاض في القوة الشرائية للدخل عبر 
المجموعة المعيارية، غير أن هذا يختلف تمام 
االختالف عن تحليل تدفق ما إلى مكوناته الذاتية 

ومثال على حالة خاصة . من حيث السعر والحجم
حيث يكون ما سبق شائعًا هو حساب تأثير 
شروط التبادل التجاري على الدخل الحقيقي على 

 .نحو المبين في القسم دال
 التقديرات ربع السنوية والسنوية. 8

من حيث المبدأ، فإن نفس األساليب المستخدمة  15-179
الشتقاق تقديرات الحجم السنوية ينبغي استخدامها 
في اشتقاق تقديرات الحجم ربع السنوية؛ وهناك 
مبادئ توجيهية بشأن مصادر البيانات واألساليب 

لتقديرات ربع السنوية المتعلقة بتجميع وتصنيف ا
للسعر والحجم في الفصلين الثالث والتاسع من 

وتأتي . دليل الحسابات القومية ربع السنوية
المسائل واالعتبارات األآثر أهمية مبينة في 

وفي واقع . 50-15 وحتى 45-15الفقرات من 
الممارسة العملية، تتسم البيانات السنوية بشكل 

مقارنة بالبيانات ربع عام بأنها أآثر شمولية ودقة 
وعلى الرغم من أن هناك . السنوية أو الفصلية

استثناءات مهمة، مثل الصادرات والواردات من 
 الحالة العامة هي حالة مجموعة من إال أنالسلع، 

البيانات السنوية تمتاز بأنها أآثر ثراًء معلوماتي 
وأآثر دقة إذا ما قورنت بالبيانات ربع السنوية، 

ولهذا . قل من حيث المالئمة الزمنيةوإن آانت أ
السبب، فإن أحد النهج السليمة هو أن يتم تجميع 
وتصنيف جداول متوازنة للعرض واالستخدام 
معبر عنها من حيث القيم الجارية أو الحالية 
وموضوعة وفقًا ألسعار السنة السابقة فضًال عن 
اشتقاق تقديرات ربع سنوية تتسم باتساقها مع هذه 

ويمكن تطبيق هذا النهج آذلك من أجل . الجداول
تجميع وتصنيف قياسات الحجم ربع السنوية من 

ربط المجموعات (نوع السبيرس المسلسلة 
سنويًا، ناهيك عن أنه يمكن تكييفه ) المتواليات

الستخدامه في تجميع وتصنيف قياسات فيشر 
 .ربع السنوية المسلسلة سنويًا أيضًا

 ملخص التوصيات. 9
 التوصيات التي تم التوصل إليها ازإيجيمكن  15-180

أعاله بشأن عرض الحسابات القومية من حيث 
 :الحجم على النحو التالي

قياسات الحجم الخاصة بالمعامالت في السلع والخدمات . أ
يتم تجميعها وتصنيفها على أفضل ما يكون في إطار 

 –للعرض واالستخدام، ويفضل أن يتم ذلك بالتزامن مع 
 تقديرات القيمة الحالية أو الجارية؛ – مثل وفي نفس الوقت

وهذا يعني العمل على أساس مستوى مفصل من المنتجات 
 .بقدر ما تسمح به الموارد

بشكل عام، ولكن ليس دائمًا، يكون من األفضل اشتقاق . ب
تقديرات الحجم عن طريق آمش القيمة الحالية بواسطة رقم 

لحجم بشكل قياسي مناسب، بدًال من إيجاد تقديرات ل
مباشر؛ ولذا، فمن المهم جدًا توافر مجموعة شاملة من 

 .األرقام القياسية للسعر
األرقام القياسية للسعر المستخدم آعوامل انكماش ينبغي . ج

أن تتوافق مع القيم الجاري إحداث انكماش لها بأآبر قدر 
 .ممكن من حيث المجال والتقييم والتوقيت

ليًا اشتقاق التقديرات الخاصة إذا لم يكن من الممكن عم. د
بالقيمة المضافة من حيث القيمة الحقيقة من خالل إطار 
العرض واالستخدام وسواء ما إذا آانت تقديرات الحجم 
للمخرجات ولالستهالك الوسيط يمكن االعتماد عليها أو لم 
تكن متاحة حينئذ وفي الغالب يمكن الحصول على تقديرات 

خرجات، على األقل على مرضية باستخدام مؤشر للم
وبالنسبة للبيانات ربع السنوية، فهذا . المدى القصير

األسلوب يمثل األسلوب المفضل، حتى وإن آان مع 
وبشكل عام، . التقديرات المعايرة طبقًا للبيانات السنوية

يفضل مؤشر للمخرجات مشتق عن طريق االنكماش عن 
 .مؤشر مشتق عن طريق االستقراء الكمي

رات المخرجات والقيمة المضافة من حيث الحجم تقدي. هـ
ومن حيث القيمة الحقيقية ينبغي اشتقاقها فقط باستخدام 

 ال – أي المدخالت –المدخالت آملتجأ أخير نظرًا ألنها 
 .تعكس أي تغير في اإلنتاجية

القياس المفضل للتحرآات من سنة ألخرى في حجم . و
سي للحجم من نوع الناتج المحلي اإلجمالي هو الرقم القيا

فيشر؛ حيث يتم الحصول على التغيرات على مدى الفترات 
الزمنية األطول عن طريق السلسلة، أي بمعنى أخر، عن 
 .طريق مراآمة أو تجميع التحرآات من سنة لسنة ألخرى

وبناءًا على ما سبق، فإن القياس المفضل لالنكماش من . ز
ي وغيره من سنة ألخرى بالنسبة للناتج المحلي اإلجمال

المجاميع هو الرقم القياسي للسعر من نوع فيشر؛ حيث يتم 
الحصول على التغيرات الطارئة على السعر عبر الفترات 

ربط المجموعات (الزمنية األطول عن طريق سلسلة 
التحرآات السعرية من سنة ألخرى، أو بشكل ) المتوالية

من ضمني من خالل تقسيم سلسلة األرقام القياسية للحجم 
 .نوع فيشر إلى رقم قياسي لسلسلة القيمة الحالية

سالسل األرقام القياسية التي تستخدم سالسل أرقام . ح
قياسية للحجم من نوع السبيرس لقياس التحرآات من سنة 
لسنة أخرى في حجم الناتج المحلي اإلجمالي باإلضافة إلى 
ما يرتبط بها من أرقام قياسية للسعر ضمنية من نوع باش 

 توفر بدائل مقبولة –ياس التضخم من سنة لسنة أخرى لق
 .لألرقام القياسية من نوع فيشر

سالسل األرقام القياسية الخاصة بالمجاميع ال يمكن أن . ط
تكون متسقة من حيث القابلية للجمع واإلضافة مع مكوناتها 
أيًا آانت الصيغة المستخدمة، غير أن ذلك ليس من شأنه 

ن تجميع وتصنيف السالسل أو بالضرورة أن يحول دو
الحلقات الزمنية للقيم عن طريق استقراء قيم سنة األساس 

 .باستخدام سالسل األرقام القياسية المناسبة
ثمة أسلوب سليم الشتقاق تقديرات الحجم والقيمة . ك

الحالية أو الجارية ربع السنوية أال وهو معايرة تلك 
جمعة والمصنفة في التقديرات وفقًا للتقديرات السنوية الم

إطار العرض واالستخدام؛ ويجري هذا األسلوب آذلك 
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على إيجاد قياسات الحجم ربع السنوية المسلسلة سنويًا 
 .باستخدام إما صيغ فيشر أو السبيرس

  القتصاد الكلي الدخل الحقيقي بالنسبة لمقاييس. د
 الدخل الحقيقي. 1

 – العديد من التدفقات في نظام الحسابات القومية 15-181
 ليس لها أبعاد من حيث –مثل التحويالت النقدية 

السعر والحجم في حد ذاتها، وبالتالي، ال يمكن 
تحليلها بنفس الطريقة المتبعة مع التدفقات 
المرتبطة بالسلع والخدمات؛ وفي حين أن مثل 

إال هذه التدفقات ال يمكن قياسها من حيث الحجم 
 ه وبصرف النظر عن ذلك يمكن قياسها منأن

عن طريق إحداث " القيمة الحقيقية"حيث 
انكماش لقيمها باستخدام األرقام القياسية للسعر 
من أجل قياس قوة شرائها الحقيقية عبر بعض 
السالل المختارة من السلع والخدمات والتي تكون 

 .بمثابة مرجه يستند عليه
 عبر استخدام أساس مرجعي للقيم الممكنمن  15-182

ي في الحسابات، إحداث انكماش ألي تدفق نقد
وحتى يمكن آذلك آمش قيد موازنة مثل االدخار 
بواسطة رقم قياسي من أجل قياس القوة الشرائية 
للمفردة المعنية من خالل مجموعة مرجعية 

آما أنه من خالل . معينة من السلع والخدمات
مقارنة القيمة المنكمشة للدخل بالقيمة الفعلية 

مكن حينئذ للدخل في سنة األساس فإنه من الم
تحديد قدر ازدياد أو انخفاض القوة الشرائية 

ويوصف بشكل عام الدخل المنكمش بهذه . للدخل
 ".الدخل الحقيقي"الطريقة بــ 

 من المصطلحات المستخدمة، فإن الرغمعلى  15-183
هي بنيات أو مفاهيم مصطنعة " الحقيقية"الدخول 

 .تعتمد على نقطتين مرجعيتين
اإلشارة أو المرجعية إلى مستوى تقاس الدخول الحقيقية ب. أ

السعر في بعض سنوات القياس المختارة؛ وتختلف تلك 
 .الدخول تبعًا الختيار سنة القياس

تقيس الدخول الحقيقية التغيرات في القوة الشرائية من . ب
خالل أساس مرجعي محدد للقيم؛ وتختلف تبعًا الختيار 

 .األساس المرجعي
ناك خالف أو عدم  غالبًا ما يكون هألنهنظرًا  15-184

وضوح رؤية بشأن اختيار األساس المرجعي 
للقيم فهناك دائمًا بعض التردد في عرض الدخول 
الحقيقية في الحسابات القومية على أساس أن 
اختيار األساس المرجعي للقيم ينبغي وأن يترك 
الختيار المستخدم لإلحصاءات وليس للقائم 

دما تقع  والتصنيف؛ ومع ذلك، عنالتوحيدبعملية 
تغيرات رئيسية في األسعار يمكن القول حينئذ 
بأن القائمين على تجميع وتصنيف اإلحصاءات 
يضحى عليهم التزام بعرض على األقل بعض 

آما أن ليس آل . القياسات للدخل الحقيقي
المستخدمين للحسابات لديهم الفرصة أو الميل أو 
الخبرة لحساب الدخول الحقيقية والتي يلزم أن 

وعالوة . ن مالئمة بشكل آبير الحتياجاتهمتكو
على ذلك، هناك طلب من قبل العديد من 
المستخدمين على قياسات متعددة األغراض 
للدخل الحقيقي، على األقل على مستوى االقتصاد 

آكل، ومن ثم فالغرض من هذا القسم هو اإلشارة 
 .إلى آم القياسات التي يمكن إيجادها

 الناجمة عن التغيرات في أرباح وخسائر االتجار. 2
 معدالت التبادل التجاري

في إطار اقتصاد مغلق بدون صادرات أو  15-185
واردات يكون الناتج المحلي اإلجمالي مساويًا 
لمجموع االستهالك النهائي زائد تكوين رأس 

 نفاق؛ ويوصف هذا المجموع بأنه اإلالمال
آما أن الناتج المحلي اإلجمالي . المحلي النهائي

 قياس للدخل المولد في االقتصاد عن هو أيضًا
وعلى الرغم من أنه ال يمكن . طريق اإلنتاج

التعبير عن الدخل على أنه منتج األسعار 
واألحجام، فلو أنه يمكن إحداث انكماش للناتج 
المحلي اإلجمالي، حينئذ وفي الواقع البد من أن 
يكون الناتج المحلي اإلجمالي هو األخر قياسًا 

ومع ذلك، . ث القيمة الحقيقةللدخل من حي
وبتضمين الواردات والصادرات، لم يعد الناتج 

 المحلي النهائي، نفاقالمحلي اإلجمالي مطابقًا لإل
وحينها البد النكماش الناتج المحلي اإلجمالي أن 
يأخذ بعين االعتبار انكماش الواردات 

 نفاقوالصادرات جنبًا إلى جنب مع انكماش اإل
وحتى إذا آانت الواردات . المحلي النهائي

ها إال أنوالصادرات متكافئتين في القيم الجارية 
عادة ما تكون أسعارها مختلفة وبالتالي يكون 
هناك أثر واقع على قياسات الدخل الحقيقي 

وعمومًا . الخاصة بأسعار االستيراد والتصدير
يتم ذلك بأخذ شروط التبادل التجاري في الحسبان 

باح وخسائر المتاجرة مع حساب ما يعرف بأر
نتيجة أرباح وخسائر االتجار الناجمة عن 

 التغيرات في معدالت التبادل التجاري
عالوة على ذلك، فإن الدخل الحقيقي الكلي الذي  15-186

تشتقه الوحدات المقيمة من الناتج المحلي يعتمد 
هو األخر على معدل التبادل التجاري في 
الصادرات في مقابل التبادل التجاري في 

 .بقية العالمالواردات من 
 التبادل التجاري على أنها نسبة معدالتتعرف  15-187

سعر الصادرات إلى سعر الواردات؛ فإذا ما 
أو (ارتفعت أسعار صادرات بلد ما بشكل سريع 

مقارنة بأسعار ) انخفاضها بشكل أآثر بطئًا
أي بمعنى؛ إذا ما تحسنت شروط (وارداتها 

 عدد أقل من حينئذ يلزم دفع) تبادلها التجاري
الصادرات في مقابل حجم معين من الواردات 
بحيث وعند مستوى معين من الناتج المحلي 
يمكن إعادة توزيع وتخصيص السلع والخدمات 
من الصادرات على االستهالك أو لتكوين رأس 

وبناءًا على ذلك، فإن التحسن في شروط . المال
التبادل التجاري يجعل من الممكن بالنسبة لحجم 

تزايد من السلع والخدمات أن يتم شرائه من قبل م
الوحدات المقيمة من أصل الدخول المولدة من 

 .جانب مستوى معين من الناتج المحلي
) real GDI(إجمالي الدخل المحلي الحقيقي  15-188

يقيس القوة الشرائية للدخول الكلية المولدة من 
قبل الناتج المحلي؛ وهو مفهوم موجود بالقيمة 

وعندما تتغير شروط التبادل . قطالحقيقية ف
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التجاري فقد يكون هناك تبيانًا أو انحرافا آبيرًا 
بين تحرآات الناتج المحلي اإلجمالي من حيث 

وبشكل . الحجم وإجمالي الدخل المحلي الحقيقي
عام، يوصف الفرق بين التغير في الناتج المحلي 
اإلجمالي من حيث الحجم وإجمالي الدخل المحلي 

، أو إذا "متاجرة) أو خسارة(ربح "بأنه الحقيقي 
ما أخذناها من ناحية أخرى، فإن ربح أو خسارة 
المتاجرة نتيجة للتغيرات في شروط التبادل 

هي الفرق بين إجمالي الدخل / التجاري هو
المحلي الحقيقي والناتج المحلي اإلجمالي من 

وليس من الضروري دائمًا أن تكون . حيث الحجم
حرآات في الناتج المحلي الفروق بين الت

اإلجمالي من حيث الحجم وأجمالي الدخل المحلي 
وإذا ما آانت الواردات . الحقيقي صغيرة

والصادرات آبيرة بالنسبة للناتج المحلي 
اإلجمالي وآذلك إذا ما آان تكوين البضاعة من 
السلع والخدمات والتي تشكل الواردات 

ها حينئذ والصادرات مختلفة إلى حد آبير فيما بين
قد يكون نطاق أرباح وخسائر المتاجرة المحتملة 

وهذا قد يحدث على سبيل المثال عندما . آبيرًا
تتألف صادرات بلد ما بشكل رئيسي من عدد 
صغير من المنتجات األولية مثل الكاآاو أو 
السكر أو الزيت، في الحين ذاته التي تتألف 
. وارداتها بشكل رئيسي من منتجات مصنعة

، Tة ما تقاس أرباح أو خسائر المتاجرة، وعاد
 :عن طريق التعبير التالي

)                19( 

 حيث

X = الصادرات بالقيم الحالية 

M = قيم الحاليةالواردات بال 

 الرقم القياسي للصادرات= 

 الرقم القياسي للواردات= 

P = سي قائم على أساس مرجعي معين للقيمرقم قيا 

ويقيس .  في سنة األساس 1 تساوي P و و آل من 
التعبير الموجود بين القوسين الميزان التجاري المحسوب 
على أساس أسعار التصدير واالستيراد في سنة القياس أو 
في السنة المرجعية، في حين يقيس التعبير األول الميزان 

 باستخدام الرقم القياسي التجاري الحالي الفعلي المنكمش
ومن الممكن تمامًا أن يكون ألحد . لألساس المرجعي للقيم

 .هذين التعبيرين عالمة مختلفة عن األخر

هناك اختيار واحد هام البد من إجراءه عند قياس  15-189
أرباح أو خسائر المتاجرة أال وهو اختيار الرقم 

 والذي عن طريقه يتم إحداث انكماش Pالقياسي 
لتجاري الجاري؛ وهناك آم هائل من للميزان ا

المراجع والمنشورات بشأن تلك المسألة غير أنها 
غير حاسمة، بيد أن هناك ثمة نقطة اتفاق عام 

 يمكنه في بعض Pوهي أن اختيار الرقم القياسي 
. األحيان أن يؤدي إلى اختالفات هائلة في النتائج

وبناءًا على ذلك، قد يكون قياس إجمالي الدخل 
لي الحقيقي في بعض األحيان حساسًا المح

 وقد حال ذلك األمر دون الوصول إلى Pالختيار 
 .إجماع في اآلراء حول تلك المسألة

ليس من الضروري المحاولة في هذا السياق  15-190
تلخيص آافة الحجج المؤيدة لعامل انكماش أو 
مخفض معين عن األخر، غير أنه من المفيد 

لموصى بها بشأن اإلشارة إلى البدائل الرئيسية ا
ويمكن تجميعها في ثالث فئات . Pالرقم القياسي 

 :على النحو التالي
أحد االحتماالت الممكنة هو إحداث انكماش الميزان أو . أ

، سواء عن طريق الرقم القياسي X-Mالرصيد الحالي 
أو عن طريق الرقم ) والذي تم تأييده بقوة(لالستيراد 

أن بعض الهيئات تقول القياسي لسعر التصدير، السيما و
 ينبغي وأن يتوقف على ما إذا  و بأن االختيار بين 

 .آان الميزان التجاري الجاري سالبًا أم موجبًا
) خفض(ثاني االحتماالت الممكنة هو إحداث انكماش . ب

، وقد  و الميزان أو الرصيد الحالي بواسطة متوسط 
اقترحت أنواع عديدة ومتنوعة من المتوسطات؛ 

بية أو المتناسقة البسيطة، أو المتوسطات المتوسطات الحسا
 .التجارية المرجحة األآثر تعقيدًا

ثالث االحتماالت الممكنة هو إحداث انكماش للميزان أو . ج
الرصيد الحالي باستخدام رقم قياسي عام ال يكون مشتقًا من 
التجارة الخارجية؛ على سبيل المثال، الرقم القياسي 

محلي أو الرقم القياسي لسعر  النهائي النفاقإلجمالي اإل
 .المستهلك

يعكس عدم التمكن من االتفاق حول عامل  15-191
انكماش مفرد بعينه حقيقة أنه ال يوجد عامل 
انكماش بعينه يمثل عامل االنكماش األمثل في 
جميع الظروف؛ وقد يتوقف اختيار عامل 
االنكماش على عوامل مثل ما إذا الميزان 

اك عجز فيه، التجاري الجاري فائضًا أو هن
وآذلك على حجم الواردات والصادرات فيما 
. يتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي، وما إلى ذلك

ومن ناحية أخرى، هناك اتفاق عام على أنه من 
 وبالنسبة لبعض البلدان يمثل –المرغوب فيه جدًا 

 أن يتم حساب أرباح وخسائر –أهمية حيوية 
ط التبادل المتاجرة الناتجة من التغيرات في شرو

ومن أجل حل هذه المعضلة، يوصى . التجاري
 :بالمضي قدما على النحو التالي

 – آما سبق تعريفها أعاله –أرباح أو خسائر المتاجرة . أ
ينبغي وأن تعامل على أنها جزء ال يتجزأ من نظام 

 الحسابات القومية؛
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مسألة اختيار عامل انكماش مناسب للميزان التجاري . ب
ي ترآها للسلطات اإلحصائية في آل بلد، الجاري ينبغ

 بحيث يؤخذ في االعتبار الظروف الخاصة بكل بلد؛
إذا آانت السلطات اإلحصائية داخل بلد ما غير متيقنة . ج

 الذي يجب Pبشأن عامل االنكماش العام األآثر مالئمة 
استخدامه ينبغي حينئذ استخدام متوسط ما من األرقام 

اد والتصدير؛ والسيما آون أبسط القياسية للسعر لالستير
وأآثر المتوسطات شفافية هو المتوسط الحسابي غير 

وقد . (المرجح لألرقام القياسية للسعر لالستيراد والتصدير
تم اإلشارة إلى هذه النقطة في المنشورات والمراجع 

 ).المتخصصة في هذا الموضوع على أنه أسلوب جيري
يد على أن يقصد من وراء هذه المقترحات التأآ 15-192

اإلخفاق في التوصل إلى اتفاق بشأن عامل 
انكماش أو مخفض مشترك ال يحول دون حساب 
قياسات الدخل الحقيقي المجمعة؛ وينبغي دومًا أن 
يتم حساب بعض قياسات ربح المتاجرة حتى وإن 
آان نفس نوع عامل االنكماش غير مستخدم من 

 وعندما يكون هناك عدم يقين. قبل آافة البلدان
بشأن اختيار عامل انكماش فعلى األرجح حينئذ 
أن يكون متوسط األرقام القياسية لسعر التصدير 

 .واالستيراد حًال مناسبًا
 وإجمالي الدخل مقاييس األحجامالعالقة المتبادلة بين . 3

 الحقيقي
الطريقة المعتادة لحساب أرقام الدخل الحقيقي هو  15-193

 ثم إتباع البدء من إجمالي الدخل المحلي الحقيقي
التسلسل العادي لمجاميع الدخل، ولكن جنبًا إلى 
جنب مع آل التعديالت الدخيلة المنكمشة للقيم 

 :الحقيقية؛ ويتضح ذلك على النحو التالي
 الناتج المحلي اإلجمالي من حيث الحجم؛. أ

باإلضافة إلى ربح أو خسارة المتاجرة الناتج عن التغيرات 
 في شروط التبادل التجاري؛

 يساوي إجمالي الدخل المحلي الحقيقي؛. ب
باإلضافة إلى الدخول األولية الحقيقية المستحقة القبض من 

 الخارج؛
 ناقص الدخول األولية الحقيقية المستحقة الدفع للخارج؛

 يساوي إجمالي الدخل القومي الحقيقي؛. ج
باإلضافة إلى التحويالت الجارية الحقيقية المستحقة القبض 

 من الخارج؛
 ناقص التحويالت الجارية الحقيقية المستحقة الدفع للخارج؛

 يساوي إجمالي الدخل القومي الحقيقي المتاح؛. د
 ناقص استهالك رأس المال الثابت من حيث الحجم؛

 .يساوي صافي الدخل القومي الحقيقي المتاح. هـ
يمثل ربح المتاجرة من ) ب(إلى ) أ(االنتقال من  15-194

ل التجاري الموضحة التغيرات في شروط التباد
للتو أعاله؛ وتشمل الخطوات الالزمة من أجل 

أعاله انكماش التدفقات ) د(إلى ) ب(االنتقال من 
بين الوحدات المؤسسية المقيمة وغير المقيمة، 
أي؛ الدخول األولية والتحويالت الجارية 
المستحقة القبض من الخارج والمستحقة الدفع 

 هناك اختيار وقد ال يكون. إلى الخارج أيضًا
تلقائي لعامل انكماش السعر غير أنه يوصى بأنه 
ينبغي التعبير عن القوة الشرائية لهذه التدفقات في 
إطار أساس مرجعي للقيم واسع النطاق، وعلى 
وجه التحديد مجموعة السلع والخدمات التي 

.  المحلي النهائينفاقتشكل في مجملها إجمالي اإل
رقم القياسي باالتساق وينبغي قطعًا تعريف هذا ال

مع األرقام القياسية للحجم وللسعر الخاصة 
 .بالناتج المحلي اإلجمالي

آل خطوة في هذه العملية ينبغي أوًال حسابها  15-195
لسنوات متجاورة من حيث الحجم والسالسل أو 
الحلقات األطول القابلة للجمع واإلضافة والمشتقة 

 .آسالسل لألرقام القياسية
مكن وهو االنتقال من الناتج ثمة أسلوب بديل م 15-196

المحلي اإلجمالي من حيث الحجم إلى صافي 
 إجراء ثم المحلي النهائي من حيث الحجم نفاقاإل

تعديل مفرد لألثر الواقع على القوة الشرائية 
للميزان الجاري الخارجي باستخدام عامل 

 المحلي النهائي من أجل نفاقاالنكماش لصافي اإل
خارجي للقيم الحقيقية؛ خفض الميزان الجاري ال

وميزة هذا األسلوب البديل هو وجود أساس 
مرجعي وحيد للقيم، وهو مجموعة السلع 

 النهائي المحلي نفاقوالخدمات المكونة لصافي اإل
ولذلك، قد . التي يتم استخدامها من البداية للنهاية

يكون أسهل من ذلك إدراك أهمية وداللة صافي 
قي حيث أن عامل الدخل القومي المتاح الحقي
 .االنكماش هنا يكون صريحًا

وبالرغم مما سبق، فإن اإلطار البديل يقيس ربح  15-197
أو خسارة المتاجرة باستخدام عامل االنكماش 

 عامل باعتباره المحلي النهائي نفاقلصافي اإل
، مع ربح أو خسارة المتاجرة pاالنكماش العام 

نتيجة للتغيرات في شروط التبادل التجاري، هذا 
 ينبغي وأن تكون pفي حين أنه يمكن القول بأن 

دائمًا قائمة على التدفقات التي تدخل في التجارة 
وبناءًا على ذلك، إذا ما أخذنا آل شيء . الخارجية

في االعتبار، فإن اإلطار األصلي المعروض 
 .أعاله يتم تفضيله على ما سواه

 مقارنات السعر والحجم الدولية. هـ
 مقدمة. 1

ستخدمون في مقارنة الناتج المحلي يرغب الم 15-198
اإلجمالي ومكوناته ليس مع مرور الوقت بالنسبة 

 النمولبلد معينة أو لبلدان معينة خالل تحليل 
االقتصادي على سبيل المثال، بل يرغبون أن 
يكون ذلك أيضًا عبر البلدان بالنسبة لفترة معينة 
من الزمن خالل تحليل الحجم االقتصادي 

األساليب الشائعة االستخدام في النسبي؛ وأحد 
إجراء مثل هذه المقارنات هو تعديل أو ضبط قيم 
الحسابات القومية على أساس عملة موحدة 
باستخدام أسعار الصرف، وهو األمر الذي يمتاز 
بأن البيانات تكون متاحة بيسر ومحدثة بشكل 

ويكون هذا اإلجراء آاف إذا ما أراد . آامل
 نفاق ترتيب لقوة اإلالمستخدمون الحصول على

النسبية لبلد ما في السوق العالمي، بيد أنه ال 
آافيًا فيما يتعلق بمقارنات اإلنتاجية يكون 

ومستويات المعيشة نظرًا ألنه ال يعنى بالتعديل 
الالزم تبعًا للفروق في مستويات السعر بين 
البلدان وبالتالي ال يوفر قياسًا لألحجام النسبية 

 .م السلع والخدمات التي تنتجهاللبلدان بشأن حج
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في ) PPPs(تستخدم معادالت القوة الشرائية  15-199
إيجاد مجموعة موثوق بها من تقديرات مستويات 
النشاط بين البلدان، معبرًا عنها بعملة موحدة؛ 

بأنه عدد ) PPP(ويعرف معادل القوة الشرائية 
 لشراء B الذي يلزم في Bالوحدات من عملة 

دية مثلما ر أو خدمة فنفس الكمية من سلعة
. A في Aستشتري وحدة واحدة من عملة 

وبشكل نموذجي، يتم التعبير عن تعادل للقوة 
الشرائية لبلد ما من حيث عملة البلد األساس، 
وعلى وجه الخصوص وبشكل شائع باستخدام 

وبناءًا على ذلك، فإن معادالت . الدوالر األمريكي
سعار القوة الشرائية هي متوسطات مرجحة لأل

 للمفردات – مسعرة بالعملة القومية -النسبية 
وباستخدام معادالت القوة . المقارنة بين البلدان

الشرائية على أنها عوامل انكماش، فإنها تمكن 
من إجراء مقارنات عبر البلدان للناتج المحلي 

 .نفاقاإلجمالي ومكوناته المتعلقة باإل
 الرقم  هذا القسم في المقام األول مسائليتناول 15-200

القياسي في المقارنات المجمعة لألسعار 
واألحجام عبر البلدان؛ حيث يوفر برنامج 

مجاميع اقتصادية ) ICP(المقارنات الدولية 
مقارنة دوليًا من حيث الحجم باإلضافة إلى 
معادالت قوة شرائية فضًال عن أرقام قياسية 

ومنذ تأسيسه عام ). PLIs(لمستوى األسعار 
برنامج المقارنات الدولية إلى أن ، فقد نما 1968

أصبح يغطي آافة مناطق العالم، حيث شملت 
وقد تم تجميع النتائج .  بلد107 عدد 2005دورة 

جنبًا إلى جنب مع برنامج معادالت القوة الشرائية 
/ التابع لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

أوروستات لثالثة وأربعين بلد، ليصل المجموع 
 . بلد150الكلي إلى 

 وتصنيف البيانات القائمة على تجميعإن  15-201
معادالت القوة الشرائية يعد من قبيل الممارسات 
المكلفة والمستهلكة للوقت؛ ولذلك فليس من 
الممكن إجراء مثل هذه المقارنات مرارًا وتكرارًا 

وبناءًا على ذلك، يضحى . أو آنشاط اعتيادي
 لجمع التنسيق على مستوى العالم أمرًا البد منه

البيانات وتجميع وتصنيف التقديرات القائمة على 
ومع ذلك، يحتاج . معادالت القوة الشرائية

المشارآة فهم المحاسبون القانونيون في البلدان 
واستيعاب المبادئ األساسية للمقارنات فضًال عن 
االحتياجات العملية التي تجرى عليها بالنسبة 

قام القياسية للبيانات من أجل تجميع وتصنيف األر
لمعادالت القوة الشرائية وبالتالي الوصول إلى 

ويمثل هذا . مقارنات حجم الناتج المحلي اإلجمالي
 .الموضوع جوهر الجزء األخير من هذا القسم

 موضوعات الرقم القياسي. 2
 تطبيق نظرية األرقام القياسية يمكنال  15-202

الموضوعة في سياق سلسلة أو حلقة زمنية 
ة أو آلية على المقارنات الدولية بصورة ميكانيكي

محل آلمة " بلد"بجرد االآتفاء بإحالل آلمة 
فترة؛ فالمقارنات الدولية تختلف في عدد من "

 .النواحي

السالسل أو الحلقات الزمنية يتم ترتبيها وفقًا لتاريخ . أ
المالحظة، ولكن البلدان ليس لديها مثل هذا الترتيب 

د طريقة محددة سلفًا لترتيب المسبق؛ وآنتيجة لذلك، ال توج
 .البلدان عند تجميع وتصنيف سالسل األرقام القياسية

بالنسبة لمقارنات السعر الدولية، فإن جامعي األسعار . ب
المختلفة سوف يرسلون تقارير حول أسعار المفردات في 
بلدان مختلفة؛ وبالتالي، هناك حاجة لتوصيفات مرنة للمنتج 

لكل مفردة ) SPDs(مشتقة وفي نفس الوقت تفصيلية و
بحيث يتم فقط مقارنة أسعار المفردات مماثلة سواء من 
خالل مقارنة أسعار مواصفات المفردة ذاتها بالتمام 
والمستمدة من التوصيف التفصيلي المشتق في آال البلدين 
أو عن طريق ضبط أسعار المواصفات المستمدة من 

 النوعية التوصيف التفصيلي المشتق لتحديد الفروق في
 .والجودة

ال تجرى المقارنات الدولية على أساس منتظم بشكل . ج
آامل؛ وذلك في جزء منه بسبب أنها تمثل تحديًا تنسيقيًا 
على نطاق واسع، وهو ما يتضمن المكاتب اإلحصائية 

 .بكافة البلدان المشارآة فضًال عن المنظمات الدولية
نات يكمن في صميم معادالت القوة الشرائية مقار 15-203

األسعار المتعلقة بمواصفات المنتج المتطابقة أو 
المتشابهة إلى حد آبير؛ وقد استخدمت جولة عام 

 لبرنامج المقارنات الدولية التوصيفات 2005
التفصيلية المشتقة للمنتجات في تعريف هذه 
المواصفات ولضمان نوعية المقارنات التفصيلية 

 وبالنسبة لكل مفردة، هناك مواصفة. للسعر
 الفنية للمفردة خصائصتصف الخصائص وال

بالتفصيل بحيث يكون بإمكان جامع السعر 
التعرف على سعرها وتحديده بدقة في السوق 

 خصائصوفضًال عن الخصائص وال. المحلي
الفنية، تشمل المواصفة أيضًا متغيرات أخرى 
يلزم أخذها بعين االعتبار عند تسعير المفردة، 

 وتكاليف النقل اراتمثل شروط البيع واإلآسسو
وتتيح قواعد البيانات المصممة من . والترآيب

خالل تلك التوصيفات المشتقة أو الترآيبية جنبًا 
 تتيح –إلى جنب مع األسعار التي تم جمعها 
 .توافق أآثر دقة بين المفردات بين البلدان

  في مقابل القابلية للمقارنةالتمثيلالقابلية 
اختيار المنتجات التي هناك معيارين هامين بشأن  15-204

سيتم تسعيرها من أجل حساب معادالت القوة 
القابلية "و " قابلية التمثيل "الشرائية؛ وهما 

؛ فالمنتجات التمثيلية هي تلك المنتجات "للمقارنة
األسر التي يتم شرائها بشكل متكرر من قبل 

 المقيمة وتكون على األرجح متاحة على المعيشية
والتمثيلية . حاء البالدنطاق واسع في جميع أن

معيار من المعايير الهامة في برنامج المقارنات 
الدولية وذلك آلن مستويات أسعار المنتجات غير 
التمثيلية تكون بشكل عام أعلى من تلك الخاصة 

وبناءًا على ذلك، إذا ما قامت . بالمنتجات التمثيلية
بلد ما بتسعير منتجات تمثيلية في حين قامت بلد 

تسعير منتجات غير تمثيلية حينئذ ستكون أخرى ب
. مقارنات األسعار بين البالد مشوهة أو منحرفة

ومن ناحية أخرى، تتعلق قابلية المقارنة 
 المادية للمنتج؛ خصائصبالخصائص وال

فالمنتجات تعتبر قابلة للمقارنة إذا آانت 
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خصائصها المادية، مثل الحجم والنوعية أو 
دية، مثل ما إذا الجودة، وخصائصها االقتصا

آانت الشموع تستخدم آمصدر رئيسي للضوء أم 
 .أنها باألساس للديكور، متماثلة

في واقع الممارسة العملية، هناك حاالت مفاضلة  15-205
أو توفيقات صعبة مضمنة في عملية اختيار 

 للمقارنةالمنتجات التي تتميز بأنها تمثيلية وقابلة 
ت على حد سواء الستخدامها في حساب معادال

القوة الشرائية؛ حيث أن قوائم المنتجات الخاصة 
بحساب معادالت القوة الشرائية يتم وضعها 
بطريقة توازن بين األهداف التنافسية للتمثيلية 

وفي . داخل البلد وبين قابلية المقارنة عبر البلدان
هذا الصدد، تكون المنتجات بشكل عام مختلفة 

رها من قبل تمامًا عن المنتجات التي قد يتم تسعي
أي بلد من أجل تجميع وتصنيف أرقامها القياسية 

مثل الرقم القياسي لسعر المستهلك أو أي (للسعر 
، )من مجموعة األرقام القياسية لسعر المنِتج

والتي تستخدم في إيجاد عوامل االنكماش 
المستخدمة في حساب تقديرات الحجم في 
. السالسل الزمنية المتعلقة بالحسابات القومية

وفيما يتعلق بالسالسل أو الحلقات الزمنية داخل 
بلد ما، تكون التمثيلية هي المعيار الرئيسي عند 
اختيار المنتجات التي سيتم تسعيرها، في حين 
تكون قابلية المقارنة مع غيرها من البلدان ليست 

وبمجرد أن يتم اختيار منتج تمثيلي . ذات أهمية
عير نفس للتسعير، يضحى األمر المهم هو تس

المنتج في فترات الحقة بحيث يمكن قياس 
. التغيرات في سعر المنتج مع مرور الوقت

وبالنسبة لبرنامج المقارنات الدولية، تكون هناك 
قابلية التمثيل فقط عند نقطة من / حاجة للتمثيلية

 .الزمن وليس على امتداد الوقت
 قابلية التجمع

ة يتم حساب وتجميع معادالت القوة الشرائي 15-206
)PPPs ( عبر مرحلتين؛ تقدير معادالت القوة

الشرائية على مستوى الترويسات أو العناوين 
 عبر التوحيدو) المستوى األقل للتجميع(الرئيسية 

مستوى العناوين الرئيسية لمعادالت القوة 
. الشرائية لتكوين مجاميع ذات مستوى أعلى

 تقدير مستوى العنوان الرئيسي لمعادالت ويقوم
الشرائية على أساس نسب أسعار المنتجات القوة 

وبشكل نموذجي، ال . الفردية في بلدان مختلفة
تكون هناك أي معلومات عن الكميات أو النفقات 
داخل نطاق العنوان الرئيسي، وبالتالي، ال يمكن 
ترجيح نسب السعر الفردية بشكل صريح عند 
اشتقاق معادالت القوة الشرائية للعنوان الرئيسي 

وهناك طريقتين للتجميع تهيمنان على . آكل
حسابات معادل القوة الشرائية عند هذا المستوى؛ 

، وطريقة المنتج )مبينة أدناه(طريقة إي آيه اس 
ويمكن اإلطالع على ). CPD(المقلد للبلد 

وصف لهاتين الطريقتين في الفصل الحادي عشر 
من الدليل المنهجي لبرنامج المقارنات الدولية 

وتكون الموازين ذات أهمية حيوية . 2005لعام 
في المرحلة الثانية عندما يتم تجميع معادالت 
القوة الشرائية في العنوان الرئيسي وصوًال للناتج 

وهناك وصف موجز لألساليب . المحلي اإلجمالي
 في الفقرات التوحيدالرئيسي المستخدمة في 

 .التالية أدناه

 المقارنات الثنائية

قسم ج، فإن القيمة النقدية  مبين في الهوآما  15-207
 – أو ألحد من مكوناته –للناتج المحلي اإلجمالي 

 تعكس االختالفات المجتمعة لكل من السعر 
 : والكميات، أي أن

 ويمكن تجميع وتصنيف . أو 
األرقام القياسية للسعر وللحجم بين أزواج من البلدان 
باستخدام نفس األنواع من صيغ الرقم القياسي مثلك تلك 
. المستخدمة في قياس التغيرات بين الفترات الزمنية
 Bويعرف الرقم القياسي للسعر من نوع السبيرس للبلد 

 : على النحو التاليAمقارنة بالبلد 

 ) أ20                      (

 :والرقم القياسي من نوع باش على النحو التالي

 ) ب20           (

هي أسهم مكونات الناتج المحلي  و حيث األوزان 
 .B و Aاإلجمالي بالقيم الحالية للبلدين 

 إلى العالقات التكاملية بين األرقام القياسية بالنظر 15-208
ة للسعر وللحجم من نوعي السبيرس وباش المبين

فيما سبق، يتبع ذلك أنه يمكن اشتقاق رقم قياسي 
 عن A مقارنة ب Bللحجم من نوع السبيرس ل 

، A إلى Bطريق إحداث انكماش لنسبة القيم في 
وآل قيمة منهم معبرًا عنها بالعمالت الخاصة 
ببلدها، باستخدام رقم قياسي للسعر من نوع باش 

وبصورة مماثلة، يتم اشتقاق رقم ).  ب20(
ي للحجم من نوع باش عن طريق آمش قياس

 باستخدام رقم قياسي للسعر A إلى Bنسبة قيم 
 ). أ20(من نوع السبيرس 

الفروق بين أنماط األسعار واألحجام النسبية  15-209
لبلدين مختلفين تميل إلى أن تكون آبيرة نسبيًا إذا 
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ما قورنت بالفروق بين فترتين زمنيتين لنفس 
أو الفرق الكبير الناتج البلد؛ وبالتالي، فإن المجال 

بين األرقام القياسية للسعر وللحجم بين البلدين 
 يفسر بدوره سبب –من نوع السبيرس وباش 

 – مثل فيشر –االعتماد على صيغة لرقم قياسي 
والتي تستخدم بصورة متماثلة معلومات السعر 

 .والحجم في البلدين على حد سواء

 المقارنات متعددة األطراف

اجة إلى مقارنات دولية متعددة قد تنشأ الح 15-210
 مجاميع – على سبيل المثال –األطراف لتحديد 

 يزيد عددها لمجموعاتالناتج المحلي اإلجمالي 
عن بلدين أو لتحديد ترتيب أحجام الناتج المحلي 
اإلجمالي، أو نصيب الفرد من الناتج المحلي 

ومن . اإلجمالي، بالنسبة لكافة البلدان بالمجموعة
 .يه أن تكون مثل هذا الترتيب انتقاليالمرغوب ف

 التحولقابلية 

 بلد؛ ونظرًا ألن mلنفترض مجموعة عددها  15-211
المقارنات الثنائية لألحجام واألسعار يمكن 

 الكليإجرائها بين أي زوج من البلدان فإن العدد 
. m(m-1)/2للمقارنات الثنائية الممكنة يساوي 

 – أو للحجم –وهب أن الرقم القياسي للسعر 
 تكتب على هذا i استنادًا على البلد jبالنسبة للبلد 

فإنه يقال عن مجموعة من األرقام . النحو 
 عندما القياسية بأنها قابلة للتعدي أو االنتقال

ينطبق الشرط التالي على آل زوج من األرقام 
 :القياسية في المجموعة

   )            21( 

 وهذا الشرط يعني أن الرقم القياسي المباشر
 يكون مساويًا i باالستناد إلى البلد kللبلد ) الثنائي(

للرقم القياسي غير المباشر الذي يتم الحصول 
عليه عن طريق ضرب الرقم القياسي المباشر 

 في الرقم i  باالستناد إلى البلد jللبلد ) الثنائي(
 باالستناد إلى kللبلد ) الثنائي(القياسي المباشر 

مل مجموعة األرقام القياسية وإذا ما آان آا. jالبلد 
قابًال للتعدي أو لالنتقال فإن األرقام القياسية غير 
المباشرة التي تربط ما بين أزواج البلدان دائمًا ما 
. تكون مساوية لما يقابلها من أرقام قياسية مباشرة

وفي واقع الممارسة العملية، ال يكون أي من صيغ 
 مثل –تخدام شائعة االساألرقام القياسية النمطية 

 قابلة للتعدي أو –السبيرس أو باش أو فيشر 
 .لالنتقال

 الهدف في إيجاد طريقة متعددة األطراف ويتمثل 15-212
يمكنها إنشاء مجموعة قابلة للتعدي من قياسات 
السعر والحجم مع تعيين وزنًا معادًال لكافة البلدان 
في الوقت نفسه؛ وهناك أربعة أساليب مختلفة 

ختالف يمكن استخدامها؛ عن بعضها تمام اال
حيث يحقق األسلوب األول قابلية التعدي أو 
االنتقال عن طريق استخدام متوسط األسعار 
داخل المجموعة لحساب األرقام القياسية للحجم 

ويبدأ األسلوب الثاني . متعددة األطراف
بالمقارنات الثنائية بين آافة األزواج الممكنة من 

نات وفق طريقة ما البلدان ثم يحول تلك المقار
بينما يستخدم . من أجل فرض قابلية التعدي

األسلوب الثالث تقنيات االنحدار أو التراجع 
لتقدير األسعار الناقصة باستخدام عالقات 
األسعار مع المنتجات األخرى على أساس بلد تلو 

 أما األسلوب الرابع فهو أسلوب سلسلة .األخرى
األطراف متعدد ) ربط المجموعات المتوالية(

يقوم على الوصل بين المقارنات الثنائية بحيث أن 
مثل هذه البلدان التي تكون مشابهة لبعضها إلى 
حد بعيد بشأن بنيات السعر داخلها يتم الوصل 

 .بينها أوًال

 نهج المجموعة

يستخدم النموذج األآثر استخدامًا على نطاق  15-213
واسع من نماذج نهج المجموعة متوسط أسعار 

عادة تقييم الكميات في آافة البلدان المجموعة إل
الموجودة بالمجموعة؛ وهذا من شأنه ضمان 

ويعرف . قابلية التعدي أو االنتقال بشكل تلقائي
 من A بالنسبة للبلد Bالرقم القياسي للحجم للبلد 

على النحو ) 20(خالل التعبير األول في المعادلة 
 :التالي

             
)22( 

ويعرف متوسط . ويمكن التأآد من قابلية التعدي أو االنتقال
 لكل سلعة أو خدمة فردية على أنه قيمتها الكلية السعر 

 مقسومة – معبرًا عنها بعملة ما مشترآة -في المجموعة 
 :على آميتها الكلية
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               حيث 
)23( 

 

 من البلدان المختلفة في mويكون الجمع عبر العدد 
هو محول للعملة ) 23( في التعبير والرمز . المجموعة

والذي يمكن أن يكون إما سعر سوقي للصرف أو معادل 
 آل بلد على مفردة ما إنفاققوة شرائية مستخدم لتحويل 

 . إلى العملة المشترآة

أآثر منهج شائع من نهج المجموعة هو منهج  15-214
والذي تكون فيه محوالت ) GK(جيري خميس 

هي ) 23(العملة المستخدمة في الصيغة 
الت القوة الشرائية المشار إليها تعاد/ معادالت

ضمنًا عن طريق األرقام القياسية للحجم المعرفة 
؛ وفي هذا المنهج، تكون )20(من خالل الصيغة 

األسعار المتوسطة ومعادالت القوة الشرائية 
مترابطة آونها معرفة من خالل مجموعة ضمنية 

وفي واقع الممارسة . من المعادالت اآلنية
 أي األسعار المتوسطة –تقاقها العملية، يمكن اش

 بالتكرار، مبدئيًا –ومعادالت القوة الشرائية 
باستخدام أسعار الصرف آمحوالت للعملة مع 

ثم يتم . على سبيل المثالاألسعار المتوسطة، 
استخدام األرقام القياسية للحجم الناتجة الشتقاق 
المجموعة الضمنية من معادالت القوة الشرائية 

ها بدورها يتم استخدامها في والتي هي نفس
حساب مجموعة ثانية من األسعار المتوسطة 
واألرقام القياسية للحجم ومعادالت القوة 

 .الشرائية، الخ
 بعض من المزايا التي يتضمنها نهج يليوفيما  15-215

 –جيري (المجموعة مثل منهج جيه آيه 
 ):خميس

يتعرف على مجموعة البلدان على أنها آيان في حد . أ
 ذاتها؛
استخدام قوة موجهة مفردة لألسعار يضمن قابلية . ب

التعدي أو االنتقال وتكون قياسات الحجم متسقة من حيث 
قابلية الجمع واإلضافة ويمكن التعبير عنها من حيث القيمة 

من الممكن (باستخدام األسعار المتوسطة للمجموعة 
عرض النتائج الخاصة بمجموعة أصغر من البلدان في 

 نفاقع وضع البلدان في األعمدة ومكونات اإلشكل جدول م
النهائي في الصفوف، والذي يتم فيه تجميع القيم في 

 ؛ و)األعمدة وآذلك عبر الصفوف
من الممكن مقارنة النسب؛ مثل أسهم الناتج المحلي . ج

 رأس المال الثابت، جمالي تكويناإلجمالي المخصصة إل
دمة مع آافة وذلك ألن نفس القوة الموجهة لألسعار مستخ

 .البلدان

 استنادًا –ومع ذلك، فإن المقارنات بين أي بلدين  15-216
 قد ال –على نتائج المجموعة متعددة األطراف 

تكون معرفة على النحو األمثل؛ حيث أنه وآما 
بين في الوصف الخاص بقابلية التعدي أو 
االنتقال أن أفضل مقارنات السعر والحجم من 

 ينبغي وأن B و Aحيث الممارسة بين البلدين 
تستخدم معلومات آل بلد منهما حول األسعار 
والكميات بصورة متماثلة، فإذا آانت األسعار 

 أعلى من المتوسط وآانت Aالنسبية للبلد 
 أقل من المتوسط حينئذ Bاألسعار النسبية للبلد 

 A البلد إنفاقسيخفض استخدام األسعار المتوسط 
وسطة وسيزيد المعبر عنه باألسعار الدولية المت

 بالنسبة لبلد تكون أسعارها B البلد إنفاقمن 
وغالبًا ما يالحظ هذا . مقاربة للمتوسط الدولي

التباين في حالة الخدمات بين البلدان المتقدمة 
وبناءًا على ذلك، عند استخدام . والبلدان النامية
 القائم على نفاق خميس، فإن اإل–منهج جيري 

غالى في تقديره بشكل معادالت القوة الشرائية ي
 .عام بالنسبة للبلدان الفقيرة

 النهج الثنائي

 البديلة لحساب مجموعة من قياسات النهجأحد  15-217
الحجم متعددة األطراف ومعادالت للقوة الشرائية 
هو البدء من المقارنات الثنائية بين آافة األزواج 

 من البلدان؛ وإذا ما تم تناول m(m-1)/2الممكنة 
ئية على حده، فإن القياس المفضل آل مقارنة ثنا

 .يكون على األرجح رقم قياسي من نوع فيشر
 من نوع فيشر ليست قابلة للتعدي القياسيةاألرقام  15-218

أو لالنتقال ولكن من الممكن أن يشتق منها 
 m-1مجموعة من األرقام القياسية القابلة للتعدي 

والتي تشابه األرقام القياسية األصلية من نوع 
ب ما يكون، وذلك باستخدام معيار فيشر بأقر

المربعات الصغرى؛ ويؤدي التصغير من 
االنحرافات بين األرقام القياسية األصلية من نوع 
فيشر واألرقام القياسية القابلة للتعدي المطلوبة 
إلى ما يسمى بصيغة إي آيه اس، والمقترحة 

 .بشكل مستقل من قبل التيتو وآوفس وسكلز
 هو k و i اس بين البلدين  إي آيهالقياسيالرقم  15-219

 و iالمتوسط الهندسي للرقم القياسي المباشر بين 
k وبين آل رقم قياسي غير مباشر ممكن يصل 

، حيث يأخذ الرقم القياسي k و iبين البلدين 
المباشر في هذا المتوسط ضعف وزن آل رقم 
قياسي غير مباشر؛ ويتم تحقيق قابلية التعدي عن 

ى في المجموعة في طريق إشراك آل بلد أخر
الرقم القياسي أي آيه اس بالنسبة ألي زوج معين 

 .من البلدان
 : اسلرقم القياسي إيه كا 15-220
يوفر أفضل قياس ممكن قابل للتعدي لتجميع مفرد بين . أ

زوج من البلدين، في آثير منه بنفس الطريقة التي توفر بها 
سلسلة لألرقام القياسية من نوع فيشر أفضل قياس ممكن 

 حرك تجميع مفرد مع مرور الوقت؛لت
 يعطي موازين متساوية للبلدين المقارنين؛ و. ب
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ال يتأثر باألحجام النسبية للبلدان، وهي سمة مرغوب . ج
 .فيها

ومع ذلك، فإن النتائج المترتبة تكون مماثلة لتلك الخاصة 
بسالسل األرقام القياسية في سياق سلسلة أو حلقة زمنية؛ 

ويل األرقام القياسية للحجم من نوع إي فمن غير الممكن تح
آيه اس بالنسبة لتجميع معين ومكوناته إلى مجموعة من 

وهو ما . القيم المتسقة من حيث القابلية للجمع واإلضافة
 ). خميس–أو جيري (يتعارض مع منهج جي آيه 

 المقارنات الدائرية 
خطط األساليب المذآورة أعاله أن ميفترض  15-221

من المقارنات التي تضم هناك مجموعة واحدة 
آافة البلدان في آتلة أو مجموعة واحدة؛ ونظرًا 
لتزايد عدد البلدان المشارآة، يضحى من الصعب 

وعالوة على ذلك، من . إدارتها آمجموعة واحدة
الصعب إيجاد مفردات تكون تمثيلية من الناحية 
القومية وقابلة للمقارنة على الصعيد الدولي على 

واحد بالنسبة لبلدان متباعدة حد سواء في وقت 
عن بعضها جغرافيًا ومختلفة آذلك من حيث 

وبالتالي، هناك ميزات ألي . مستوى تنميتها
أسلوب إقليمي فيما يتعلق بتجميع وتصنيف 
معادالت القيمة الشرائية، حيث تعد موصفات 
المنتج لكل منطقة وتعد مجموعات مستقلة من 

ة للبلدان على معادالت أو تعادالت القوة الشرائي
 .أساس منطقة تلو منطقة

وفي حين أن هذا األسلوب من المحتمل أن يحسن  15-222
من نوعية معادالت القوة الشرائية على المستوى 

ه ال تزال هناك حاجة إلى الجمع إال أناإلقليمي 
األقاليم للحصول على مقارنة / بين المناطق

بلد جسر أو "دولية؛ وبشكل تقليدي، تم اختيار 
وقد . لتكون بمثابة الرابط بين المناطق" مرحلية

شارآت البلد المرحلية في المسوحات الخاصة 
ويوسع النهج الدائري . بالسعر ألآثر من منطقة

أو الحلقي من مفهوم هذه الفكرة ويحدد مجموعة 
فرعية من البلدان في آل منطقة لتكون بمثابة 

" منطقة"وتضم تلك البلدان ". بلدان حلقية"
تقاطع أو تتداخل مع آل المناطق المراد ترآيبية ت

 .الربط بين مقارناتها معًا
تعتمد الطريقة المختارة على عدد من العوامل بما  15-223

 التوحيدفي ذلك الغرض من التحليل ومستوى 
 داخل نطاق التوحيدوتناثر البيانات وما إذا آان 

المناطق أو األقاليم أو عبر البلدان الحلقية أو 
لمحددة فضًال عن مدى األهمية لكامل البيانات ا

المنسوبة لقابلية الجمع واإلضافة والمعاملة 
 .المتماثلة للبلدان

 اعتبارات عملية للمحاسبين القوميين. 3
 معادالت القوة الشرائية والحسابات القومية

أحد أهم استخدامات معادالت القوة الشرائية هو  15-224
حساب تقديرات قابلة للمقارنة للناتج المحلي 

جمالي ولمكوناته الرئيسية، معبرًا عنهم بعملة اإل
مشترآة وحيث يتم التخلص من تأثيرات الفروق 
في مستويات األسعار بين البلدان؛ والحسابات 
القومية تكون متكاملة مع تقديرات معادالت القوة 
الشرائية بطريقتين؛ في المقام األول، توفر 
الحسابات القومية األوزان التي تستخدم في 

ميع األسعار من مستوى مفصل وصوًال إلى تج
مجاميع أوسع نطاقًا وحتى إلى الناتج المحلي 

وثانيًا، توفر الحسابات القومية . اإلجمالي ذاته
لها عن طريق " انكماش"القيم التي يتم إحداث 

معادالت القوة الشرائية من أجل الحصول على 
")  الحقيقينفاقاإل"يشار إليها أيضًا ب (األحجام 

عبرًا عنها بعملة مشترآة بحيث تمكن الناتج م
 فيه من أن يتم نفاقالمحلي اإلجمالي ومكونات اإل

 .مقارنتها بين البلدان
عالوة على ذلك، يوفر معادل القوة الشرائية  15-225

أرقام قياسية لمستوى أسعار قابلة للمقارنة 
)PLI( ؛ والرقم القياسي لمستوى أسعار القابل

القوة الشرائية لبلد ما للمقارنة هو نسبة معادل 
بالنسبة إلى سعر الصرف الرسمي، ويقاس 

وبشكل عام، يعبر . آالهما وفقًا لعملة مرجعية
عن األرقام القياسية لمستوى أسعار القابلة 

، بحيث 100للمقارنة على مستوى قاعدي قدره 
يكون األساس إما بلد مرجعية مفردة أو متوسط 

 .إقليمي
مستوى األسعار لبلد ما إذا آان الرقم القياسي ل 15-226

، حينئذ يكون مستوى سعرها أقل 100أقل من 
المرجعية؛ وبصورة ) أو المنطقة(من البلد 

مماثلة، يمكن المقارنة بين أي زوج من البلدين 
بشكل مباشر، فإذا آان الرقم القياسي لمستوى 
األسعار لبلد ما أقل مما لألخرى حينئذ فإن البلد 

ى األسعار األقل يمكن ذات الرقم القياسي لمستو
من قبل البلد األخرى، " رخيصة"اعتبارها 

بصرف النظر عما إذا آان رقمها القياسي 
 .100لمستوى األسعار أعلى أو أدنى من 

 الممارسة العملية، ال تتغير معادالت القوة وفي 15-227
الشرائية بشكل سريع مع مرور الوقت،ولذا، 

اسي فعادة ما يكون أي تغير آبير في الرقم القي
لمستوى األسعار لبلد ما راجعًا إلى تغير آبير في 

 .أسعار الصرف
 المهم أال يتم الخلط بين األحجام في برنامج من 15-228

المقارنات الدولية والسالسل أو الحلقات الزمنية 
لألحجام المبينة مسبقًا في سياق هذا الفصل حيث 
أنهم قياسات مختلفة على الرغم من وجود بعض 

نهم من حيث أن آالهم مخصص أوجه التشابه بي
لقياس القيم التي آانت قد تعرضت لآلثار 
. المباشرة للفروق في السعر والتي تم تنقيتهم منها

وبالنسبة لسلسلة زمنية لألحجام، تزال تأثيرات 
التغيرات في السعر من فترة ألخرى من أجل 
إيجاد قياسات الحجم والتي يتم باالستناد عليها 

وفي حالة .  االقتصاديحساب معدالت النمو
المقارنات بين البلدان، والتي تعد بمثابة األساس 
لقياسات الحجم القائمة على معدالت القوة 
الشرائية، فإن تأثيرات الفروق الناجمة عن أسعار 
الصرف وغيرها الناتج عن وجود مستويات 

 تزال جميعها –مختلفة للسعر داخل نطاق آل بلد 
 من أجل التوصل إلى من قيم الحسابات القومية

 .مقارنة بين األحجام في البلدان المعنية
أقل مستوى يمكن عنده مقارنة معادالت القوة  15-229

الشرائية عبر آافة البلدان المشارآة في مقارنة 
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، "العنوان أو البند الرئيسي"معينة يشار إليه ب 
آما أنه أيضًا أقل مستوى التي تطلب عنده قيم 

وفي الواقع، . رها أوزانًاالحسابات القومية باعتبا
توفر فيم الحسابات القومية األوزان من أجل 
تجميع البيانات على مستوى البند الرئيسي 
وصوًال إلى مجاميع محاسبية قومية أوسع نطاقًا، 

 فضًال . المحلي اإلجمالي نفسهالناتجبما في ذلك 
على ذلك، فإن البند الرئيسي هو المستوى الذي 

 المنتج، في إطار وجود تحدد عنده مواصفات
 داخل مجال آل نفاقعدد من المنتجات ممثلة لإل

 .بند رئيسي يجرى تحديده للتسعير
لقد تم استخدام وال يزال التقديرات القائمة على  15-230

 للناتج المحلي اإلجمالي في معظم نفاقاإل
المقارنات المستندة إلى معادالت القوة الشرائية 

ع ذلك إلى خالل نصف القرن الماضي وقد يرج
 النهائي تكون مالحظة بشكل نفاقأن أسعار اإل

أآثر سهولة مقارنة بأسعار المخرجات 
والمدخالت، وهو ما قد يكون هناك حاجة إليه 
لمقارنة للتقديرات القائمة على اإلنتاج فيما يتعلق 

ويمثل االتساق في . بالناتج المحلي اإلجمالي
ما الحسابات القومية مسألة حيوية وحاسمة في

يتعلق بوضع تقديرات قابلة للمقارنة عبر البلدان، 
وبناءّا على ذلك، فإن نظام الحسابات القومية قد 
اضطلع بدور عام في المقارنات القائمة على 
معادالت القوة الشرائية من خالل توفيره إلطار 
التوصل إلى تقديرات متسقة للناتج المحلي 

 .اإلجمالي ولمجاميعه الرئيسية
لمقارنات الدولية هو المشروع األوسع برنامج ا 15-231

نطاقًا القائم من أجل إيجاد معادالت القوة 
 بلد حول 150الشرائية؛ حيث قد شارآت حوالي 

.  من هذا البرنامج2005العالم في دورة 
وتعرض تقديرات الحجم المتحصل عليها من 

 لمحة عن 2005برنامج المقارنات الدولية 
ع أنحاء العالم، العالقات بين البلدان من جمي
غير أن برنامج . معبرًا عنها بعملة مشترآة

المقارنات الدولية مكلف جدًا آما أنه مستهلك 
للموارد ومن ثم فهو يوفر معايير على فترات 

ونتيجة لذلك، يضطر إلى استقراء . غير منتظمة
 مثل ذلك المعيار –معايير معادل القوة الشرائية 

قارنات الدولية  لبرنامج الم2005الخاص بدورة 
 باستخدام السالسل أو الحلقات الزمنية من –

ومن المثير . الحسابات القومية للبلدان المشارآة
لالهتمام آذلك مقارنة نتائج استقراء ما مع 
المعايير المستمدة من مجموعتين من معادالت 
القوة الشرائية التي تم جمعها وتصنيفها بعيدًا عن 

ممارسة العملية، ال وفي ال. بعضها بعدة سنوات
تتوافق السالسل الزمنية المستمدة من االستقراء 
بالضبط مع المعايير وهناك عدة أسباب 

أحد تلك األسباب . لالختالفات التي تنشأ بينهم
المهمة هو مسألة االتساق بين األسعار 
المستخدمة في السالسل الزمنية للحسابات 
القومية وتلك المستخدمة في حساب معادالت 
القوة الشرائية على النحو الموضح في القسم 

التمثيلية وقابلية المقارنة / الخاص بقابلية التمثيل

وعالوة على ذلك، ربما يتغير هيكل . فيما سبق
السعر والحجم اختالفًا آبيرًا مع مرور الوقت 
بطريقة ال يتم االلتفات إليها في أساليب 

 .االستقراء
ة يل لبرنامج المقارنات الدومو وفقًا معدالت النتتباينلماذا 

 عن معدالت النمو القومية
الطريقة المستخدمة عادة الستقراء معادالت القوة  15-232

الشرائية من السنة المعيارية أو المرجعية لسنة 
أخرى هي استخدام نسبة عوامل انكماش 
الحسابات القومية من آل بلد مقارنة مع بلد 

ات تكون عموما الوالي(مرجعية أو بلد قياسي 
لتحريك معادالت القوة ) المتحدة األمريكية

ومن ثم، يتم . الشرائية لكل بلد قدمًا من المعيار
تطبيق معادالت القوة الشرائية التي تم اشتقاقها 
على مكون الحسابات القومية ذات الصلة 
للحصول على األحجام معبرًا عنها بعملة 

 .مشترآة للسنة المعنية
فضل وسيلة الستقراء من الناحية النظرية، فإن أ 15-233

معادالت القوة الشرائية من سنة مرجعية أو 
قياسية ربما يكون استخدام السالسل الزمنية 
لألسعار على مستوى المنتج الفردي من آل بلد 
في برنامج المقارنات الدولية الستقراء أسعار 
المنتجات الفردية المشمولة في معيار برنامج 

سة العملية، فإنه المقارنات الدولية؛ وفي الممار
ليس من الممكن استخدام هذا النوع من 
اإلجراءات عند استقراء معايير معادل القوة 
الشرائية وذلك آلن البيانات التفصيلية عن 
. األسعار الالزمة ال تكون متاحة في آل البلدان

وبناءًا على ذلك، ثمة منهج قائم على االستقراء 
حلي للناتج الم(عند مستوى آلي أو موسع 

اإلجمالي أو لمجموعة من مكونات الناتج المحلي 
وإذا ما نحينا . يتم تطبيقه بشكل عام) اإلجمالي

جانبًا مشكالت البيانات المضمنة في جمع بيانات 
متسقة من آافة البلدان المشارآة حينئذ تنشأ 
مسألة رئيسية من الناحية المفاهيمية فيما يتعلق 

رضها وإثباتها بهذه العملية نظرًا ألنه يمكن ع
رياضيًا على أنه ال يمكن المحافظة على االتساق 

وبعبارة . عبر الزمان والمكان على حد سواء
أخرى، استقراء معادالت القوة الشرائية باستخدام 
السالسل أو الحلقات الزمنية لألسعار على 
مستوى واسع مثل الناتج المحلي اإلجمالي لن 

يارية القائمة يسفر عن توافق مع التقديرات المع
على معادل القوة الشرائية حتى وإن آانت آل 

 .البيانات متسقة تمام االتساق
أحد أسباب االختالفات بين مقارنات السالسل  15-234

الزمنية للناتج المحلي اإلجمالي ومعيار معادل 
القوة الشرائية ينبع من تعريف منتج ما؛ وآما هو 

، 67-15 إلى 66-15موضح في الفقرتين من 
الموقع هو خاصية جوهرية من خصائص فإن 

المنتج في الحسابات القومية في حين تستخدم 
مقارنات معادل القوة الشرائية األسعار المتوسطة 

وثمة مشكلة أخرى وهي أن األنماط . للبلد آكل
الترجيحية الكامنة في عوامل االنكماش في 
السالسل الزمنية للحسابات القومية سوف تختلف 
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ودة في معايير معادل القوة نظيرتها الموج
وباإلضافة إلى ذلك، . الشرائية مع مرور الوقت

وآما لوحظ أعاله، فإن المنتجات المسعرة 
للمعادالت القوة الشرائية ستختلف عن تلك 
المنتجات المضمنة في السالسل الزمنية بسبب أن 
المتطلبات في األرقام القياسية المكانية أو 

التمثيلية داخل نطاق الفضائية للسعر ترآز على 
آل بلد وعلى قابلية المقارنة بين البلدان، في حين 
بالنسبة للسلسلة الزمنية يكون الشرط الرئيسي هو 

وعمومًا، الكثير والكثير . االتساق بمرور الوقت
من المنتجات سوف يتم تسعيرها تبعًا لألرقام 
القياسية للسعر لبلد ما أآثر من معدل التسعير 

. اء حساب لمعادالت القوة الشرائيةالممكن إلجر
وأخيرًا واألهم غالبًا، هو أن األسعار المضمنة 
في عوامل االنكماش في الحسابات القومية يتم 
تعديلها وضبطها إلزالة التغيرات في النوعية 
بمرور الوقت وقد تختلف األساليب المتبعة في 
إجراء مثل هذه التعديالت النوعية اختالفًا آبيرًا 

مثل (لد لبلد أخر، فالمنتجات اإللكترونية من ب
تحتل مكانة بارزة في ) أجهزة الكمبيوتر

التعديالت النوعية المتعية وذلك على الرغم من 
أن بعض البلدان تستخدم أيضًا المعايير المتعية 
. لضبط نوعية منتجات مثل المالبس والمساآن

وعالوة على ذلك، فإن مقارنة التغيرات في 
د تستخدم المعايير المتعية في ضبط السعر في بل

نوعية األرقام القياسية للسعر فيما يتعلق بعوامل 
انكماش حساباتها القومية مع التغيرات ذات 
الصلة الموجودة في بلد ال تتبع هذا النهج من 
شأنه أن يؤدي إلى تناقضات آبيرة محتملة بين 
المعايير القياسية وبين السالسل أو الحلقات 

 .لمقدرة استقرائيًاالزمنية ا
ولعل أآبر عامل مفرد يؤثر على الفرق بين  15-235

السالسل الزمنية للناتج المحلي اإلجمالي المقدرة 
استقرائيًا وبين النتائج المعيارية المستندة لمعادل 
القوة الشرائية يرجع إلى الصادرات والواردات؛ 
حيث أن قياسات الحجم للناتج المحلي اإلجمالي 

قومية تكون غير متأثرة في الحسابات ال
بالتغيرات في شروط التبادل التجاري بينما تؤثر 
تلك التغيرات على الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي في المقارنات المكانية بشكل مباشر؛ 
على سبيل المثال، الزيادة في أسعار الطاقة تؤدي 
. إلى زيادة في الناتج المحلي اإلجمالي االسمي

فقية، سيكون الناتج عبارة عن وفي إطار مقارنة أ
زيادة في أحجام الناتج المحلي اإلجمالي بالنسبة 
للبلدان المصدرة للطاقة بالنسبة لغيرها من البلدان 
نظرًا ألن معادالت القوة الشرائية التجارية 
الصافية تقوم على أساس أسعار الصرف والتي 
ال تستجيب للتغير في شروط التبادل التجاري إلى 

والنتيجة هي أن . ر على المدى القصيرحد آبي
الزيادة في شروط التبادل التجاري تعامل على 
أنها أثر للحجم في المعيار القائم على معادل القوة 

ومن ناحية أخرى، في الحسابات . الشرائية
القومية للبلدان المصدرة للطاقة تظل أحجام الناتج 
المحلي اإلجمالي بدون تغير إذا ما تم تصدير 

س الكمية من الطاقة ومن ثم تعامل الزيادة في نف
شروط التبادل التجاري على أنها أثر سعري، 
والذي يالحظ في عامل االنكماش للناتج المحلي 

 .اإلجمالي المستخدم آمعامل استقراء للسعر
 سوقيةالسلع و الخدمات غير ال

المجال األخر الذي يؤدي إلى مشكالت اتساق  15-236
ى معادل القوة الشرائية بين األحجام القائمة عل

الخدمات "للبلدان هو مجموعة ما يسمى ب 
وإن لم يكن (؛ وهي في الغالب "المقاومة للمقارنة

خدمات غير سوقية، آون الخدمات ) حصرًا
الحكومية جزء رئيسي من الخدمات غير السوقية 
التي يلزم تسعيرها ألغراض معادل القوة 

ي تسعير وتتعلق المشاآل الرئيسية ف. الشرائية
الخدمات غير السوقية بنوعية الخدمات التي 
يجرى إنتاجها وبإنتاجية العمالة المستخدمة في 

وأحد األعراف التقليدية المتبعة في إنتاج . إنتاجها
تقديرات القطاع الحكومي في معظم الحسابات 
القومية للبلدان هو أن قيمة المخرجات يتم قياسها 

دخالت من المواد باعتبارها مجموع العمالة والم
الخدمات، وهو ما / المستخدمة في إنتاج الخدمة

يتضمن افتراض بأن أي زيادة في التكاليف 
. تتحول إلى زيادة مكافئة في المخرجات

وباإلضافة إلى ذلك، ثمة افتراض عادة ما يتم في 
الحسابات القومية وهو أن إنتاجية العمالة 

تغير المشارآة في إنتاج مثل هذه الخدمات ال ت
وهناك افتراض . بمرور الوقت هي األخرى

 بأن اإلنتاجية تكون متطابقة في آافة –مماثل 
 عادة ما يتم اتخاذه بين –البلدان في مقارنة ما 

وهو . البلدان عند حساب معادالت القوة الشرائية
افتراض معقول عندما تكون البلدان ذات 
المستوى نفسه أو يكاد من التنمية االقتصادية 

ومع . ارآة في مقارنة لمعادل القوة الشرائيةمش
ذلك، فعندما يجرى مقارنة بين بلدان ذات 
مستويات مختلفة جدًا للتنمية االقتصادية حينئذ 

 .تنهار سالمة ومعقولية هذا االفتراض
 التوحيدالخيارات التي يواجهها القائمين بعملية  15-237

والتصنيف لمعادالت أو تعادالت القوة الشرائية 
 االفتراض بأن مستويات اإلنتاجية هي إما

متطابقة عبر البلدان، حتى عندما يكونون ذات 
مراحل مختلفة جذريًا من ناحية التنمية 
االقتصادية، أو ضبط تقديرات الخدمات غير 
السوقية بطريقة ما لتفسير وتبرير الفروق في 
اإلنتاجية؛ وبصرف النظر عن المشاآل التي 

فاهيمي مناسب ينطوي عليها تحديد أسلوب م
لضبط فروق اإلنتاجية بين اقتصاديات متفاوتة 

البيانات الالزمة للغاية، فإن الحصول على 
إلجراء مثل هذه التعديالت هو األخر ثبت هذه 
اإلشكالية أيضًا السيما عندما يتضمن األسلوب 
تعديالت قائمة على أساس مستويات نسبية من 

وعلى . ةالكثافة الرأسمالية في البلدان المعني
الرغم من هذه المشاآل، يكون من الضروري في 
بعض األحيان إجراء تعديالت على اإلنتاجية 
للخدمات غير السوقية ألن المشكالت المتضمنة 
في هذه التعديالت تكون أقل إلى حد ما من النتائج 
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المترتبة على االفتراض بتساوي اإلنتاجية في 
 .جميع البلدان المشارآة في المقارنة

 لخاتمة ا
تمثل المقارنات القائمة على معادل القوة الشرائية  15-238

لمستويات النشاط بين البلدان استخدامًا مهمًا 
للحسابات القومية؛ وعلى الرغم من الصعوبات 
النظرية والتجريبية، توفر األحجام المستندة إلى 
معادل القوة الشرائية أساسًا أآثر ثباتًا للمقارنات 

ديل الشائع االستخدام المتمثل الدولية مقارنة بالب
في تحويل مجاميع الحسابات القومية إلى عملة 

 .مشترآة باستخدام أسعار الصرف
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 تلخيص ودمج الحسابات: الفصل السادس عشر
 مقدمة. أ

يقدم هذا الفصل تحليًال لتسلسل الحسابات  16-1
المعروضة في الفصول من السادس وحتى الثالث 

اول الموجودة في عشر، آما يبين ارتباطها بالجد
الفصل الثاني؛ حيث يوضح آيف أن المجاميع 
األآثر شيوعًا في نظام الحسابات القومية وفي 
الناتج المحلي اإلجمالي وفي صافي الناتج المحلي 

 ترتبط بقيود –وفي إجمالي الدخل القومي 
وعالوة على . الموازنة في الحسابات المختلفة

واقع على ذلك، يشير هذا الفصل إلى األثر ال
المجاميع القومية نتيجة للمعامالت التي تتم بين 

آما . بقية العالموحدة مقيمة ووحدة مقيمة في 
 .يصف الترابط في الحسابات التراآمية

 
يرسي الفصل األساس لمزيد من  16-2 16-2

تفصيل الحسابات فيما يتعلق بكل من العرض 
والتحليل اإلضافي وهو ما يشكل موضوع 

 .الفصول الالحقة
 
 دمج الحسابات. ب

تستخدم الجداول الواردة في الفصول السابقة  16-3
حيث أن تنسيقًا شائعًا جدًا في الجداول المنشورة؛ 

البنود التي تمثل الموارد مبينة في الجانب األيمن 
من الجدول والبنود التي تمثل االستخدامات مبينة 

ويتميز هذا . في الجانب األيسر من الجدول
ألنه يتيح عرض عددًا التنسيق بالمرونة 

مضاعفًا من األعمدة لكال جزئي الجدول وحتى 
آذلك يتيح إمكانية عرض الجزأين في صفحات 
. مختلفة إذا ما آانت األعمدة عديدة بما فيه الكفاية

ومع ذلك، هناك شكل أو تنسيق أخر للجداول 
مفيدًا السيما فيما يتعلق باألغراض التوضيحية، 

 .Tحساب على شكل حرف 
 

، تبين Tي أي حساب على شكل حرف ف 16-4
مجموعة واحدة فقط من العناوين الرئيسية 

الوصفية في منتصف الجدول تتضمن ) الكعوب(
قيم تمثل الموارد في األعمدة إلى اليمين والقيم 
التي تمثل االستخدامات في األعمدة إلى اليسار؛ 

 مبين في Tوهناك مثاًال لحساب على شكل حرف 
رض الصفوف في الجدول ، حيث تع1.16جدول 

 و 1.8 و 2.7 و 1.7 و 1.6صفوفًا من جداول 
بيد أن . التوحيد عند مستوى عالي من 1.9

البيانات الخاصة بحسابات القطاع الفردي غير 
مبينة باستثناء المجموع الكلي لالقتصاد فضًال 

، آما أن المجموع بقية العالمعن المجموع الكلي ل
وباإلضافة . يين مبينًاالكلي لهذين المجموعين الكل

إلى ذلك، تم اإلبقاء على العامود الخاص بحساب 
 .السلع والخدمات

 
 تلخيص الحسابات الجارية. 1

تتألف الحسابات الجارية المدرجة في جدول  16-5
 من حساب اإلنتاج والحسابات المبينة 1.16

للتوزيع األولي للدخل وللتوزيع الثانوي للدخل 
 إلى تلك الحسابات، واستخدام الدخل؛ وباإلضافة

 بالواردات والصادرات من 1.16يبدأ جدول 
السلع والخدمات وباإلدخاالت المستقاة من حساب 

 والتي تبين قيم السلع والخدمات التي بقية العالم
 وتلك بقية العالمتصل إلى االقتصاد القومي من 

األخرى التي يتم إنتاجها داخل االقتصاد القومي 
 .قية العالمبولكن يتم تقديمها ل

 
 حساب اإلنتاج

تظهر الصفوف التالية مباشرة اإلدخاالت  16-6
الرئيسية من حساب اإلنتاج والمخرجات 
والضرائب ناقص اإلعانات أو الدعم على جانب 
الموارد واالستهالك الوسيط على جانب 
االستخدام؛ آما يظهر قيد الموازنة لحساب 

 بجانب ما سبق في – القيمة المضافة –اإلنتاج 
جانب االستخدام باعتباره قيد أو بند اإلقفال 

والقيمة المضافة هي العنصر . لحساب اإلنتاج
الرئيسي والجوهري في تحديد الناتج المحلي 

 .اإلجمالي
 

 حساب توليد الدخل 
 توليدتتوافق الصفوف القليلة التالية مع حساب  16-7

الدخل؛ ويشكل ذلك الجزء األول من حساب 
 –وتظهر القيمة المضافة . التوزيع األولي للدخل

 على أنها –وهي قيد الموازنة من حساب اإلنتاج 
. اإلدخال الوحيد في جانب الموارد من الحساب

وتبين اإلدخاالت الموجودة في الجانب األيسر 
من الحساب أسفل االستخدامات قدر القيمة 
المضافة المولد عن طريق العمالة في شكل 

 قيمة تعويضات الموظفين فضًال عن قدر
المخرجات المستحق الدفع للحكومة في شكل 
ضرائب على المنتجات ناقص اإلعانات أو الدعم 
على المنتجات والتي لم تدرج بالفعل في قيمة 

 أي فائض –وتمثل قيود الموازنة . المخرجات
فائض حساب المتاجرة والدخل المختلط / التشغيل

 القيمة توليد تمثل إسهام رأس المال في –
 .ةالمضاف

 
 حساب تخصيص الدخل األولي

 الدخل األولي، تظهر تلك تخصيصفي حساب  16-8
اإلسهامات في القيمة المضافة آموارد للقطاعات 
ذات الصلة؛ تعويضات الموظفين لألسر 

 اإلعانات مطروحا منهاالمعيشية والضرائب 
للحكومة وفائض التشغيل والدخل المختلط 

. لصلةللقطاعات التي تضم وحدات اإلنتاج ذات ا
وباإلضافة إلى ذلك، وبالرغم مما سبق، يبين 

 الدخل األولي الكمية الخاصة تخصيصحساب 
بكل من تلك البنود الثالثة المستحقة الدفع 
للوحدات غير المقيمة ومتى تكون البنود الناتجة 
القابلة للمقارنة في الوحدات غير المقيمة مستحقة 

 .الدفع للقطاعات المقيمة

 ملخص الحسابات الجارية في تتابع الحسابات: 1.16جدول 
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 االقتصاد
 السلع العالم بقية الكلي

 والخدمات
 المجموع

 االقتصاد الموازنة وقيود المعامالت الكلي
 الكلي

 بقية
 العالم

 السلع
 والخدمات

 المجموع
       الكلي

  499  499  والخدمات السلع من الواردات 499 499  
  392  392  السلع واردات 392 392  
  107  107  الخدمات واردات 107 107  

  540 540   والخدمات السلع صادرات 540  540 
  462 462   والخدمات السلع صادرات 462  462 
  78 78   الخدمات صادرات 78  78 
      اإلنتاج حساب    
  604 3   604 3 المخرجات 604 3 604 3  
  077 3   077 3 السوقية المخرجات 077 3 077 3  
  147   147 الذاتي النهائي لالستخدام المخرجات 147 147  
  380   380 السوقية غير المخرجات 380 380  

  883 1 883 1   الوسيط االستهالك 883 1   883 1
  141   141 المنتجات على الضرائب 141 141  
  8-   8- )- (المنتجات على الدعم أو اإلعانات 8- 8-  

      اإلجمالي المحلي الناتج / إجمالي المضافة، القيمة 854 1   854 1
      الثابت المال رأس استهالك 222   222

      صافيال المحلي الناتج / صافي المضافة، القيمة 632 1   632 1
      والخدمات للسلع الخارجي الميزان 41-  41- 
          
      الدخل إدرار أو توليد حساب    
  854 1   854 1 اإلجمالي المحلي الناتج / إجمالي المضافة، القيمة    
  632 1   632 1 الصافي المحلي الناتج / صافي المضافة، القيمة    

      الموظفين اتتعويض 150 1   150 1
      والواردات اإلنتاج على الضرائب 235   235
      المنتجات على الضرائب 141   141
      اإلنتاج على األخرى الضرائب 94   94
      الدعم أو اإلعانات 44-   44-
      المنتجات على الدعم أو اإلعانات 8-   8-
      اإلنتاج على األخرى الدعم أو اإلعانات 36-   36-
      إجمالي التشغيل، فائض 452   452
      إجمالي المختلط، الدخل 61   61

 فائض إجمالي على الثابت المال رأس استهالك    214
      التشغيل

 الدخل إجمالي على الثابت المال رأس استهالك    8
      المختلط

      صافي التشغيل، فائض 238   238
      صافي المختلط، الدخل 53   53

          
      األولي الدخل تخصيص حساب    
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  452   452 إجمالي التشغيل، فائض    
  61   61 إجمالي المختلط، الدخل    
  238   238 صافي التشغيل، فائض    
  53   53 صافي المختلط، الدخل    
  154 1  2 154 1 الموظفين أجور أو تعويضات 6  6 
  235   235 الواردات وعلى اإلنتاج على الضرائب 0   
  44-   44- الدعم أو اإلعانات 0   

  435  38 397 الملكية دخل 435  44 391

 القومي، الدخل / إجمالي األولية، الدخول ميزان 864 1   864 1
      إجمالي

 ي،القوم الدخل / صافي األولي، الدخل ميزان 642 1   642 1
      صافي

          
      للدخل الثانوي التوزيع حساب    

 القومي، الدخل / إجمالي األولية، الدخول ميزان    
  864 1   864 1 إجمالي

 القومي، الدخل / صافي األولي، الدخل ميزان    
  642 1   642 1 صافي

  229 1  55 174 1 الجارية التحويالت 229 1  17 212 1
  213  0 213 الخ والثروة، الدخل، على الجارية الضرائب 213  1 212
  333  0 333 االجتماعية المساهمات صافي 333  0 333

 االجتماعية التخويالت بخالف االجتماعية المنافع 384  0 384
  384  0 384 العينية

  299  55 244 األخرى الجارية التحويالت 299  16 283
      إجمالي فيه، للتصرف المتاح خلالد 826 1   826 1
      صافي فيه، للتصرف المتاح الدخل 604 1   604 1

          
      فيه للتصرف المتاح الدخل حساب استخدام    
  826 1   826 1 إجمالي فيه، للتصرف المتاح الدخل    
  604 1   604 1 صافي فيه، للتصرف المتاح الدخل    

  399 1 399 1   النهائي االستهالك على اإلنفاق 399 1   399 1

 المعاشات استحقاقات في للتغير تبعًا التعديل 11  0 11
  11  0 11 التقاعدية

      إجمالي االدخار، 427   427
      صافي االدخار، 205   205

      الجاري الخارجي الميزان 13-  13- 
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 لتراآمية والميزانيات العموميةملخص الحسابات ا: 2.16جدول 
 التغيرات

 في
         األصول

 في التغيرات
 وفي الخصوم
 حقوق صافي
   الملكية

صاد
القت
ا

 
لي
الك

 

قية
ب
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 الموازنة وقيود المعامالت 
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الم

 
لي
الك

 

 

        لمالا رأس حساب    

  205   205   صافي االدخار،    
  13-  13-    الجاري الخارجي الميزان    

  414 414     المال رأس تكوين إجمالي 414   414
  192 192     المال رأس تكوين صافي 192   192
  376 376     الثابت المال رأس تكوين إجمالي 376   376
  222- 222-     الثابت المال رأس استهالك 222-   222-

            

 الثابت المال رأس تكوين إجمالي    
        األصل نوع بحسب

        المخزونات في التغيرات 28   28
  10 10     الثمينة األصول حيازة صافي 10   10

 غير األصول حيازة صافي 0   0
  0 0     المنتجة

 لمستحقةا الرأسمالية، التحويالت    
  66  4 62   القبض

 المستحقة الرأسمالية، التحويالت    
  66-  1- 65-   الدفع

    
 الملكية حقوق صافي في التغيرات
 والتحويالت االدخار نتيجة

 الرأسمالية
  202 -10  192  

 صافي (+)/ اإلقراض صافي 0  10- 10
        )- (االقتراض

        المالي الحساب    

 صافي (+) / اإلقراض افيص    
  0  10- 10   )- (االقتراض

  483  57 426   الخصوم حيازة صافي 483  47 436

 السحب وحقوق النقدي الذهب 0  1 1-
        الخاصة

  100  2- 102   والودائع العملة 100  11 89
  95  21 74   األسهم عدا المال أوراق 95  9 86
  82  35 47   القروض 82  4 78

 صندوق وأسهم الحصص 119  12 107
  119  14 105   االستثمار

 و للتأمين الفني االحتياطي برامج 48  0 48
  48  0 48   التقاعدية المعاشات

 الخيار وعقد المالية المشتقات 14  0 14
  14  3 11   الموظفين لألسهم
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/ القبض برسم األخرى  الحسابات 25  10 15
  25  14- 39   الدفع

            

 حجم في األخرى التغيرات حساب    
        األصول

 األخرى للتغيرات الكلي المجموع 13   13
  3   3   الحجم في

        المالية غير المنتجة األصول 7-   7-
        المالية غير المنتجة غير األصول 17   17
  3   3   )النقدية (المالية األصول 3   3

    
 الملكية حقوق صافي في التغيرات
 حجم في األخرى للتغيرات نتيجة

 األصول
  10     

            

        التقييم إعادة حساب    

        االسمية االقتناء وخسائر مكاسب    
        المالية غير األصول 280   280
  91  15 76   المالية الخصوم/ األصول 91  7 84

    
 الناتجة القيمة صافي في يراتالتغ
 االقتناء وخسائر مكاسب عن

 االسمية
  288 -8  280  

        المحايد االقتناء وخسائر مكاسب    
        المالية غير األصول 198   198
  148  22 126   المالية الخصوم/ األصول 148  12 136

 نتيجة القيمة صافي في التغيرات    
  214  10- 208   المحايد قتناءاال وخسائر مكاسب

        الحقيقية االقتناء وخسائر مكاسب    
        المالية غير األصول 82   82
  57-  7- 50-   المالية الخصوم/ األصول 57-  5- 52-

    
 القيمة صافي في التغيرات
 االسمية االقتناء وخسائر مكاسب
 الحقيقية

  80 2  82  

            

 في والتغيرات المخزونات    
        األصول

        االفتتاحية العمومية الميزانية    
        المالية غير األصول 621 4   621 4
  036 9  274 1 762 7   المالية الخصوم/ األصول 036 9  805 231 8

  621 4  469- 090 5   القيمة صافي    

 األصول في الكلية التغيرات    
        لخصوموا

        المالية غير األصول 482   482
  577  72 505   المالية الخصوم/ األصول 577  54 523

  482  18- 500   الكلية القيمة، صافي في التغيرات    
  192  10- 202   الرأسمالية والتحويالت االدخار    
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 حجم في األخرى التغيرات    
  10   10   األصول

  280  8- 288   االسمية االقتناء وخسائر مكاسب    
  198  10- 208   المحايد االقتناء وخسائر مكاسب    
  82  2 80   الحقيقية االقتناء وخسائر مكاسب    
        الختامية العمومية الميزانية    

        المالية غير األصول 103 5   103 5
        المالية مالخصو/ األصول 613 9  859 754 8

   103 5 487- 590 5   القيمة صافي    
في سياق اإلنتاج؛ ربما يكون المنتجون قد قاموا  16-9

باستخدام أصول مالية وغير منتجة تنتمي إلى 
وتبين المدفوعات عن استخدام . وحدات أخرى

وقد يكون . تلك األصول على أنها دخل ملكية
 الدفع من قبل وحدات مقيمة دخل الملكية مستحق

أو وحدات غير مقيمة وقد يكون مستحق القبض 
من قبل وحدات مقيمة أو من قبل وحدات غير 

وبمجرد معرفة قيم ثالثة منهم، يتم . مقيمة
بالضرورة تحديد قيمة األخيرة؛ على سبيل 
المثال، البد من أن يكون دخل الملكية المستحق 

مساويًا لدخل القبض من قبل الوحدات المقيمة 
الملكية المستحق الدفع من قبل آل من الوحدات 
المقيمة والوحدات غير المقيمة ناقص دخل 
الملكية المستحق القبض من قبل الوحدات غير 

وهكذا، البد وأن يكون دخل الملكية . المقيمة
المستحق القبض من قبل آل من الوحدات المقيمة 

مساويًا ) والمبين أسفل الموارد(وغير المقيمة 
لدخل الملكية المستحق دفعه من قبل آل من 

المبين (الوحدات المقيمة والوحدات غير المقيمة 
 ).أسفل االستخدامات

 
القيمة المضافة آمورد مضافًا لها إدخاالت  16-10

تعويضات أو أجور الموظفين وفائض التشغيل 
والدخل المختلط ودخل الملكية ناقصًا ما يقابلها 

نود آاستخدامات تؤدي إلى من إدخاالت لهذه الب
ميزان الدخول األولية؛ ويمثل ذلك قيد الموازنة 

 والمبين آاستخدام، األوليلحساب توزيع الدخل 
 لحساب التوزيع – آمورد –وآالبند األول 
 .الثانوي للدخل

 
من ميزان الدخول األولية، يشتق مجموع رئيسي  16-11

أخر من مجاميع نظام الحسابات القومية أال وهو 
 وفقًا المضافةل القومي؛ ويتم تحديد القيمة الدخ

لمعيار اإلقامة؛ حيث تساهم آافة الوحدات 
المقيمة وفقط الوحدات المقيمة في المجموع 

وبالنسبة لميزان الدخل األولي، ورغم ما . الكلي
سبق، ينصرف الترآيز ليس فقط عن اإلنتاج 
للدخل ولكن إلقامة الوحدات أيضًا التي تحصل 

العائد من اإلنتاج وليس إلقامة على الدخل 
وهناك مزيد من المناقشة . وحدات اإلنتاج نفسها

بشأن الدخل القومي أدناه باالرتباط مع مناقشة 
 .بقية العالمحساب 

 
 حساب التوزيع الثانوي للدخل

يبين حساب التوزيع الثانوي للدخل آيف يتم  16-12
تحويل الدخل األولي إلى دخل متاح من خالل 

لتحويالت الجارية؛ وهناك عوامل دفع وتحصيل ا
مختلفة تحفز إعادة توزيع الدخل بين قطاعات 

أحد هذه العوامل هو دور الحكومة في . االقتصاد
فرض الضرائب الجارية على الدخل والثروة؛ 
وغيره يتعلق بالدور الذي تضطلع به نظم 
الضمان االجتماعي في إعادة توزيع المساهمات 

للمتقاعدين؛ وأحد  الحاليين العمالمن قبل 
العوامل األخرى يتمثل في دور الضمان في 
توفير ألية يمكن من خاللها توجيه المدفوعات 
الصغيرة المنتظمة من قبل العديد من الوحدات 
إلى عدد قليل من الوحدات التي تعاني من أنواع 

ومن بين األنواع . محددة سلفًا من الخسائر
ر األخرى للتحويالت الجارية، يحظى دو

التحويالت الطوعية بصورة بحتة باهتمام 
متزايد، حيث أن مثل هذه التحويالت يمكنها 
توفير المصدر الرئيسي لتمويل المؤسسات غير 

، في األسر المعيشيةالهادفة للربح التي تخدم 
شكل تعاون دولي بين الحكومات، أو ربما تكون 

 غير األسر المعيشية المقيمة واألسر المعيشيةبين 
 .يمة في شكل تحويالت العمالالمق

 
 الجارية المستحق دفعها من قبل التحويالت 16-13

الوحدات المقيمة والوحدات غير المقيمة البد وأن 
تكون مساوية للتحويالت الجارية المستحق 
قبضها من قبل آل من الوحدات المقيمة 
والوحدات غير المقيمة، وبالتالي، تكون 

ية آما هو االستخدامات والموارد الكلية متساو
 .الحال مع دخل الملكية

 
الدخل المتاح هو قيد مهم من قيود الموازنة في  16-14

الحسابات نظرًا ألنه يبين القدر الذي يمكن 
استهالآه بدون الحاجة إلى إرهاق األصول أو 
لتكبد خصوم؛ ولذلك، فهو يتوافق مع المفهوم 

 .االقتصادي النظري للدخل
 

 استخدام حسابات الدخل
 المتاح قدر الدخل ام حساب الدخلاستخديبين  16-15

المتاح المستخدم فعليًا لالستهالك والقدر المدخر 
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منه؛ فعند النظر في حسابات القطاع، البد من 
إجراء التعديل والضبط تبعًا للتغير في استحقاقات 
المعاشات من أجل التأآد من أن هذه االستحقاقات 

 وليس من األسر المعيشيةتشكل جزء من ادخار 
ومع ذلك، عند . ديق المعاشات التقاعديةصنا

 تظهر فقط التدفقات ذات الصلة التوحيد
باستحقاقات المعاشات التي تضم الموظفين غير 
المقيمين أو الموظفين المقيمين في المنشآت غير 

 .المقيمة
 

 حساب إعادة توزيع الدخل 1.16ال يشمل جدول  16-16
 المتاح المعدل، استخدام حساب الدخلالعيني و

 مكان سواء أن تلك الحسابات يمكن إدراجها غير
 استخدام حساب الدخل – أو آعنصر مكمل ل –

 .المتاح
 
 تلخيص الحسابات التراآمية. 2

 ملخصًا للحسابات التراآمية 2.16يعرض جدول  16-17
وللميزانيات العمومية بنفس الدرجة  من التفصيل 

 الجارية للحساباتعلى النحو المستخدم بالنسبة 
؛ وفي هذه الحالة، تتغير العناوين 1.16في جدول 

المخصصة لألعمدة في الجانب األيمن واأليسر؛ 
حيث توصف األعمدة على ناحية اليمين 
بالتغيرات في الخصوم وفي صافي حقوق 
الملكية، وتبين األعمدة على ناحية اليسار 

 .التغيرات في األصول
 

 حساب رأس المال
األيمن من البنود األولى التي تظهر على الجانب  16-18

حساب رأس المال هي االدخار وميزان الحساب 
 الرأسماليةالخارجي؛ وتظهر التحويالت 

ووفقًا . المستحقة القبض هي األخرى آموارد
للعرف السائد، تظهر التحويالت الرأسمالية 
المستحقة الدفع أيضًا أسفل الموارد ولكن بإشارة 

وبالنسبة لالقتصاد آكل، بما في ذلك . سالبة
، فإن التحويالت بقية العالمعامالت مع الم

الرأسمالية المستحق قبضها والمستحق دفعها 
توازن بعضها تمامًا بنفس الطريقة مع دخل 

ومع ذلك، فهذه . الملكية والتحويالت الجارية
المساواة ليست صحيحة بشكل عام بالنسبة 

 وليست بقية العالملالقتصاد الكلي باستثناء 
 للقطاعات داخل نطاق صحيحة أيضًا بالنسبة

 .االقتصاد الكلي
 

في نفس الوقت، فإن االدخار زائد التحويالت  16-19
يبينان القدر المتاح داخل ) الصافي(الرأسمالية 

االقتصاد من أجل حيازة رأس المال غير المالي 
وباألساس تكوين رأس المال فضًال ) غير النقدي(

عن األصول غير المالية؛ ويبين هذا المجموع 
 آتجميع خاص يسمى التغيرات في صافي الكلي

حقوق الملكية العائدة إلى االدخار والتحويالت 
الرأسمالية، حيث أنه ليس قيد موازنة ولكن له 
نفس الخصائص ليصبح بمثابة مفهومًا تحليليًا 

 .ذات أهمية خاصة

 
االستخدامات المبينة في حساب رأس المال هي  16-20

ير حيازة األصول المنتجة وغير المنتجة غ
المالية؛ وقيد الموازنة لحساب رأس المال هو 

وعندما يكون .  االقتراض أو اإلقراضصافي
هناك صافي إقراض، فإنه يعرض مدى استخدام 
مجموع االدخار والتحويالت الرأسمالية فعليًا في 
تمويل حيازة األصول غير المالية والقدر 

وعندما يتواجد صافي . بقية العالمالمقَرض ل
كون االدخار مضافًا إليه التحويالت اقتراض، ي

ات ستحواذالرأسمالية غير آافيًا لتمويل آافة اال
على األصول غير المالية ويكون االقتراض من 

 . أمرًا ضروريًابقية العالم
 

 الحساب المالي
يبين الحساب المالي بالضبط آيف يحدث صافي  16-21

اإلقراض أو االقتراض من خالل عرضه لكافة 
ألدوات المالية؛ وتوازن المعامالت في ا

المعامالت في األصول المالية المبينة آتغيرات 
في األصول تمامًا الكميات المبينة آتغيرات في 
الخصوم وفي صافي حقوق الملكية وذلك ألنه 
عندما يؤخذ في االعتبار آافة معامالت الوحدات 
المقيمة مع سواء الوحدات المقيمة األخرى أو مع 

 حينئذ ال يتبقى هناك أي مةالمقيالوحدات غير 
 .صافي لإلقراض أو لالقتراض بدون تفسير

نظرًا ألن الحساب المالي ال يدخل أية قيود  16-22
موازنة جديد ويكتفي فقط بتفسير آيفية تأثر 
صافي اإلقراض أو صافي االقتراض وآذلك 
نظرًا ألنه يتطلب مصادر مختلفة تمامًا للبيانات 

هذا الحساب ال واستيعاب لمصادر البيانات فإن 
يتم جميعه وتصنيفه بشكل دائم من قبل 
المحاسبون القوميون؛ ومع ذلك، وبدون الحساب 

 والتصنيف التوحيدالمالي، ال يمكن للقائم بعملية 
أن يكون على يقين من أن تقديرات الحسابات 

وتمامًا . األخرى تتسم باالتساق والكمال التامين
ب القومي مثلما يكون حتميًا بالنسبة للمحاس

استيعاب وفهم نظام ميزان المدفوعات والتأآد 
 قد بقية العالمآذلك من أن المعامالت المرتبطة ب

تم إدراجها بشكل آامل في الحسابات لذا فإن 
هناك حاجة لتقدير آثار وتضمينات نظم 

وهناك فصالن . اإلحصاءات النقدية والمالية
 الفصل السادس والعشرين والفصل –الحقان 

 يناقشا العالقات مع هذه النظم –ع والعشرين الساب
 .اإلحصائية األخرى بمزيد من التفصيل

 
 حساب السلع والخدمات. 3

طوال تتابع وتسلسل الحسابات، فإن آل خط  16-23
معاملة يكون متوازنًا؛ فبالنسبة للمعامالت القابلة 
للتوزيع والقابلة إلعادة التوزيع يكون هذا هو 

نت البيانات متوافقة الوضع بشكل تلقائي إذا آا
بشكل آامل حيث أنه أيما آان مبينًا آمستحق 
الدفع من قبل وحدة معينة البد وأن يكون مستحق 

ومع ذلك، فإن ذلك . القبض من قبل وحدة أخرى
الوضع ال يكون وبشكل واضح الوضع مع 
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ومن أجل . المعامالت المتعلقة بالسلع والخدمات
لحسابات، يتم المحافظة على الطبيعة المتوازنة ل

السلع "تضمين عامود تحت عنوان رئيسي 
وفي آل . في آل جانب من الحسابات" والخدمات

حالة متى يكون هناك معاملة متعلقة بالسلع 
والخدمات يتم عمل إدخال في عامود السلع 

 .والخدمات في الجانب األخر من الحساب
 

وفي نهاية المطاف تبين اإلدخاالت على الجانب  16-24
 الحساب قيمة آافة السلع والخدمات األيسر من

الموردة إلى االقتصاد، سواء آإنتاج أو 
آواردات، باإلضافة إلى الضرائب على 
المنتجات ناقصًا اإلعانات أو الدعم عليها؛ وعلى 
الجانب األيمن من الحساب، يبين استخدام السلع 
والخدمات آاستهالك وسيط أو استهالك نهائي أو 

 .دراتتكوين رأس مال أو صا
 

وبشكل واضح، البد وأن يكون المجموع الكلي  16-25
الفعلي للسلع والخدمات الواردة إلى االقتصاد 
مساويًا لالستخدام الكلي لهذه السلع والخدمات؛ 

 خالل وضع القيود أو اإلدخاالت في عامود ومن
السلع والخدمات في الجانب األيسر بحيث تكون 

عامود مساوية لتلك القيود أو اإلدخاالت في ال
على الجانب األيمن نحصل على الحساب الشائع 
 :للسلع والخدمات والمبين في الفصل الرابع عشر

الضرائب ناقص اإلعانات أو + الواردات + المخرجات 
 الدعم على المنتجات

الصادرات + االستهالك النهائي + االستهالك الوسيط = 
 تكوين رأس المال+ 
 

ع والخدمات تعكس هذه المعادلة فكرة أن السل 16-26
المنتجة في الفترة الجارية يتم استخدامها سواء 

 الفترةإلدرار مزيد من السلع والخدمات خالل 
أو إلدرار مزيد من ) استهالك وسيط(الجارية 

تكوين (السلع والخدمات في الفترات المستقبلية 
أو إلشباع حاجات اإلنسان على الفور ) رأس مال

ك، ونظرًا ألنه ؛ وبالرغم من ذل)استهالك نهائي(
ال يوجد اقتصاد منغلقًا على نفسه بشكل آامل، 
فمن الضروري االلتفات إلى تلك السلع 
والخدمات الواردة من خارج االقتصاد 

وإلى تلك السلع والخدمات ) الواردات(
المستخدمة من قبل االقتصاديات األخرى 

 ).الصادرات(
 

يشكل هذا التعريف حساب السلع والخدمات؛  16-27
ن حساب السلع والخدمات المجموع حيث يبي

الكلي للسلع والخدمات الواردة آموارد إلى 
بما (االقتصاد باعتبارها مخرجات أو واردات 

في ذلك قيمة الضرائب ناقص اإلعانات أو الدعم 
 فيعلى المنتجات والتي لم يتم تضمينها فعليًا 

وبين استخدام نفس السلع ) تقييم المخرجات
سيط واستهالك نهائي والخدمات آاستهالك و

 .وتكوين لرأس المال وصادرات
 

 المعامالت الخارجية/ بقية العالمحساب . 4
 في الحسابات المتكاملة اإلدخاالتتتوافق  16-28

 مع اإلدخاالت في ميزان بقية العالمالخاصة ب
المدفوعات على النحو المنصوص عليه في دليل 
ميزان المدفوعات ومرآز االستثمار الدولي 

BPM6اإلدخاالت الخاصة 3.16بين جدول ؛ وي 
 . في بنية حسابات ميزان المدفوعاتبقية العالمب

 
هناك ثالثة حسابات جارية؛ حساب للسلع  16-29

والخدمات وحساب للدخل األولي وحساب للدخل 
وآل حساب من هذه الحسابات له قيد . الثانوي

 وعلى خالف الحسابات في نظام –موازنة ولكن 
 ترحل قيود الموازنة من  ال–الحسابات القومية 

ومع ذلك، يمسح . حساب للحساب الذي يليه
بترحيل قيود الموازنة األخرى التي تماثل بالفعل 

وبناءًا . تلك الموجودة في نظام الحسابات القومية
على ذلك، فإن الميزان الخارجي للسلع والخدمات 

 }الخارجي{والدخل األولي هو مجموع الميزان 
 للدخول }الخارجي{ميزان للسلع والخدمات وال

األولية، ويتوافق مع ميزان الدخل األولي 
وعندما يضاف هذا البند إلى . لالقتصاد الكلي

الميزان الخارجي للدخل الثانوي يتم اشتقاق 
الميزان الخارجي الجاري والذي يتوافق مع 

 .االقتصاد الكليادخار 
، تكون بقية العالمفي حساب رأس المال الخاص ب 16-30

ت فقط للتحويالت الرأسمالية المستحقة اإلدخاال
، بقية العالمالقبض من والمستحق الدفع إلى، 

 ناقص التنازل فيما يتعلق ستحواذوآذلك لال
باألصول غير المنتجة غير المالية بما تشمله من 
وحدات غير مقيمة؛ وهو ما يسفر عن الميزان 

وعندما يضاف ذلك إلى . الخارجي لرأس المال
رجي الجاري تكون النتيجة هي الميزان الخا

بقية صافي اإلقراض أو صافي االقتراض من 
 .العالم

 
  والتدفقالمخزوناتإحداث التكامل بين بيانات . 5

 الربط بين الميزانيات العمومية االفتتاحية والختامية
 

الميزانيات العمومية هي جزء ال يتجزأ من نظام  16-31
باط الحسابات القومية؛ حيث يمثل استيعاب االرت

بين الميزانيات العمومية مع التدفقات ذات الصلة 
باألصول في حسابات رأس المال والتغيرات 

 يمثل –المالية والتغيرات األخرى في األصول 
 رأس بتراآمأمرًا جوهريًا لفهم الدور المنوط 

 .المال في نظام الحسابات القومية
 

 األساسية التي تربط بين المحاسبيةالهوية  16-32
العمومية االفتتاحية والختامية لنوع الميزانية 

واحد من األصول يمكن إيجازها على النحو 
 :التالي

 
 من نوع واحد من األصول في الميزانية المخزوناتقيمة 

العمومية االفتتاحية مقيمًا باألسعار السائدة في تاريخ ما 
 تشير إليها الميزانية العمومية؛
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كتسبة، ناقصًا القيمة باإلضافة إلى القيمة الكلية لألصول الم
بما في ذلك استهالك رأس (الكلية لألصول المتنازل عنها 
، في المعامالت التي تقع داخل )المال الثابت، عند االقتضاء

 نطاق الفترة المحاسبية؛
باإلضافة إلى قيمة التغيرات األخرى السالبة والموجبة في 

على سبيل المثال، نتيجة (حجم األصول المحتجزة 
ف مورد تحت التربة األرضية أو نتيجة لهالك الآتشا

 ؛)أصول بسبب حرب أو آارثة طبيعية
باإلضافة إلى قيمة أرباح الحيازة االسمية الموجبة أو 
السالبة المتراآمة خالل الفترة الناتجة عن تغير في سعر 

 األصل؛
 من األصل في الميزانية العمومية المخزوناتيساوي قيمة 

 لألسعار السائدة وقت إشارة الميزانية الختامية مقيمًا تبعًا
 .العمومية له

 
قيمة األصول غير المالية المكتسبة ناقص القيمة  16-33

الكلية لألصول المتنازل عنها في المعامالت التي 
 رأس حسابتقع خالل الفترة المحاسبية تقيد في 

األصول المالية المال، وتقيد قيمة المعامالت في 
؛ وتقيد قيمة  في الحساب الماليوالخصوم

التغيرات األخرى الموجبة أو السالبة في حجم 
األصول المحتجزة في حساب التغيرات األخرى 

وتقيد قيمة أرباح الحيازة . في حجم األصول
االسمية الموجبة أو السالبة المتراآمة خالل 
الفترة المحاسبية والناتجة عن تغير في سعر 

 أن وهذا يعني. األصل في حساب إعادة التقييم
قيمة آل إدخال في الميزانية العمومية الختامية 

 إيجادها بأخذ القيمة – من حيث المبدأ –يمكن 
الموجودة في الميزانية العمومية االفتتاحية 
ويضاف لها اإلدخاالت المتعلقة بنفس األصل في 

 .آل حساب من الحسابات التراآمية األربعة

 
يازة يمكن تحليل ربح الحيازة االسمي إلى ربح ح 16-34

محايد وربح حيازة حقيقي؛ ويشير ربح الحيازة  
االسمي إلى القدر الذي ازدادت به قيمة أصل ما 

ويوضح ربح الحيازة المحايد قدر . خالل فترة ما
الزيادة التي آان حدوثها الزمًا حتى يحتفظ 

وإذا . األصل بنفس قوته الشرائية خالل الفترة
لحيازة آان ربح الحيازة االسمي أآبر من ربح ا

المحايد فإن مالك األصل يحقق ربح حيازة حقيقي 
مساويًا للفرق بين أرباح الحيازة الحقيقية (

وإذا آان ربح الحيازة االسمي أقل ). والمحايدة
من ربح الحيازة المحايد حينئذ يتكبد المالك 

 .خسارة حيازة حقيقية
 

تكون الوحدة التي تربط الميزانيات العمومية  16-35
ختامية بالحساب التراآمي سليمة االفتتاحية وال

حتى في حالة األصول المحتجزة بشكل مؤقت 
 خالل الفترة المحاسبية والتي ال تظهر في فقط

أي من الميزانيات العمومية االفتتاحية أو 
الختامية؛ على سبيل المثال، يمكن اقتناء أصل 
في فترة ما ويزداد سعره نتيجة لوجود ربح 

الك قبل أن يتم بيعه حيازة ثم يتكبد بعض اإله
 .مرة أخرى قبل نهاية تلك الفترة

 
أرباح وخسائر الحيازة االسمية المبينة في حساب  16-36

إعادة التقييم تشمل آل من أرباح الحيازة المحققة 
وغير المحققة، ولكن يتم دمج أرباح وخسائر 
الحيازة المحققة في قيمة المعامالت الخاصة 

خسائر باألصول، بحيث تتبقى فقط أرباح و
الحيازة غير المحققة في الميزانية العمومية 

 .الختامية
 BPM6 باستخدام بنية دليل ميزان المدفوعات ومرآز االستثمار الدولي بقية العالماإلدخاالت الخاصة ب: 3.16جدول 

 للحسابات
بقية  المعامالت وقيود الموازنة بقية العالم االستخدامات

 المواردعالمال

   حساب السلع والخدمات  
  499 واردات السلع والخدمات  
   صادرات السلع والخدمات 540 
   الميزان الخارجي للسلع والخدمات 41- 
   حساب الدخل األولي  
  2 تعويضات الموظفين 6 
   الضرائب على اإلنتاج وعلى الواردات  
   على المنتجاتاإلعانات   
  38 خل الملكيةد 44 
   الميزان الخارجي للدخل األولي 10- 
   الميزان الخارجي للسلع والخدمات والدخل األولي 51- 
   حساب الدخل الثانوي  
  55 التحويالت الجارية 17 
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   الميزان الخارجي للدخل الثانوي 38 
   التعديل تبعًا للتغيرات في استحقاقات المعاشات  
    الخارجي الجاريالميزان 13- 
   حساب رأس المال  
   صافي حيازة األصول غير المنتجة  
  4 التحويالت الرأسمالية، المستحقة القبض  
  1- التحويالت الرأسمالية، المستحقة الدفع  
   ميزان الحساب الخارجي لرأس المال 3   
   )-(صافي االقتراض (+) / صافي اإلقراض  10- 

 
غالبًا ما يتم إدراك وعرض الصلة بين الميزانية  16-37

األصول العمومية وحسابات التدفق فيما يتعلق ب
؛ غير أنه قد أولي اهتمام أقل المالية والخصوم

للصالت الخاصة باألصول غير المالية، على 
نحو ما يوضح ويفسر الفصل العشرون والمتعلق 

على الرغم من أنها بالخدمات الرأسمالية، وهذا 
ليست أقل أهمية والسيما فيما يتعلق بفهم نمو 

 .اإلنتاجية في االقتصاد
 

 صافي القيمة المالية
 في الميزانية العمومية مساويًا الموازنةيكون قيد  16-38

لمجموع آافة األصول ناقص آافة الخصوم، 
وهو ما يسمى بصافي حقوق الملكية؛ ويمكن 

كية بين عرض التغير في صافي حقوق المل
الميزانية العمومية االفتتاحية والختامية على أنه 

 .يتألف من ثالثة بنود
أول هذه البنود هو التغير في صافي حقوق  .أ 

الملكية نتيجة لالدخار وللتحويالت الرأسمالية؛ 
ويستمد ذلك من حساب رأس المال وهو البند 
المبين في هذا الحساب على أنه المجموع الكلي 

 .للموارد
هذه البنود هو التغير في صافي حقوق ثاني  .ب 

الملكية نتيجة للتغيرات األخرى في حجم 
األصول، وهو مجموع آافة اإلدخاالت الخاصة 
باألصول في حساب التغيرات األخرى في حجم 
األصول ناقصًا آافة اإلدخاالت الخاصة 

 .بالخصوم
ثالث هذه البنود هو التغير في صافي حقوق  .ج 

خسائر الحيازة االسمية؛ الملكية نتيجة ألرباح و
وهو مجموع إدخاالت أرباح وخسائر الحيازة 
االسمية بالنسبة لكافة األصول المقيدة في حساب 
إعادة التقييم ناقصًا إدخاالت أرباح وخسائر 

ويمكن . الحيازة االسمية بالنسبة لكافة الخصوم
تفصيل ذلك إلى التغير في صافي حقوق الملكية 

لحيازة االسمية وإلى نتيجة ألرباح وخسائر ا
التغير في صافي حقوق الملكية نتيجة ألرباح 

 .وخسائر الحيازة الحقيقية ليضحى األمر جليًا
 

 حسابات األصل

تبقى الوحدة التي تربط بين الميزانيات العمومية  16-39
االفتتاحية والختامية آما هي بالنسبة لألصول 
آكل؛ لكل فئة منفصلة من األصل وبالفعل لكل 

ويصف حساب األصل التغيرات في . أصل فردي
 من هذا األصل أو من فئة من المخزونات

األصول من ميزانية عمومية للميزانية العمومية 
التي تليها، بما يفصل ويبين أي التغيرات نتيجة 
لمعامالت رأسمالية وأيها لمعامالت مالية وأيها 
. لتغيرات أخرى في الحجم وفي إعادة التقييم

صل في الفصل الثالث وتوصف حسابات األ
 .عشر

 
 دمج الحسابات. 6

على الرغم من أنه ليس من المعتاد عرض  16-40
 إال أنالحسابات في شكل مدمج وموحد بالكامل 

هذا اإلجراء مفيدًا من وجهة النظر التربوية 
والتعليمية وذلك بداعي التطرق لما ينجم عن 

 .تجميع ودمج الحسابات بشكل تام
 

 دمج الحسابات الجارية
 المتعلقة بتوزيع 1.16افة القيود في جدول آ 16-41

وإعادة توزيع الدخل تظهر في آال جانبي 
الحساب؛ ويتيح إدراجها إمكانية اشتقاق قيود 

، غير أنه من الممكن وأهميةموازنة ذات داللة 
أيضًا النظر في ما ترك من إدخاالت إذا ما آان 

وفي الواقع، ما يتبقى هو . يتم حذفها نتيجة للدمج
دخاالت الموجودة في أعمدة السلع والخدمات اإل

باإلضافة إلى إدخاالت االدخار والميزان 
ويمكن مشاهدة تلك النتيجة . الخارجي الجاري
 :من خالل ما يلي

 الموارد .أ 
 ؛499الواردات . 
 ؛3 604المخرجات. 
 ؛141الضرائب على المنتجات . 
 ؛8 –اإلعانات أو الدعم على المنتجات . 
 ؛4 236ي المجموع الكل. 

 االستخدامات .ب 
 ؛540الصادرات . 
 ؛1 883االستهالك الوسيط . 
 ؛1 399االستهالك النهائي . 
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 ؛ 427االدخار . 
 ؛13 –الميزان الخارجي الجاري . 
 ؛4 236المجموع الكلي . 

يكون مساويًا ) 13 -(الميزان الخارجي الجاري  16-42
) 41 -(للميزان الخارجي للسلع والخدمات 

 بقية العالمفقات الدخل العائدة من باإلضافة إلى تد
؛ وإذا ما تم حذف الواردات والصادرات )28(

والميزان الخارجي للسلع والخدمات من عملية 
الدمج والتوحيد المبينة للتو، حينئذ يمكن اشتقاق 

 :النتيجة التالية
 3 604المخرجات 

 141زائد الضرائب على المنتجات 
 8جات ناقص اإلعانات أو الدعم على المنت

 1 883ناقص االستهالك الوسيط 
 )1 854النتيجة (

 يساوي
 1 399االستهالك النهائي 

 427زائد االدخار 
 28 بقية العالمزائد الدخل من 

 
 هو تعريف الدخل الوحدةالجزء األول من هذه  16-43

الذي يتم إدراره أو توليده في االقتصاد؛ فإذا ما 
 نظير أو مماثل بقية العالماعتبر الدخل من 

لالدخار الذي يتم تحقيقه داخل نطاق االقتصاد 
المحلي يمكن حينئذ النظر إلى هذه الوحدة على 
أنها المفهوم االقتصادي البسيط الذي مفاده أن 
الدخل يكون مساويًا لالستهالك مضافًا إليه 

 .االدخار
 دمج الحسابات التراآمية

 رأس المال حسابيعندما يتم تجميع ودمج  16-44
فإن آافة اإلدخاالت الموجودة والحساب المالي، 

في الحساب المالي يتم حذفها، آما يتم إلغاء 
اإلدخاالت المتعلقة بصافي اإلقراض أو 
االقتراض التي تظهر في آل حساب منهما؛ 

 :وبالتالي، فإن آل ما يتبقى هو
 )414(تكوين رأس المال 

االقتناء ناقصًا التنازل عن، / ستحواذزائد اال
 )0(ر المنتجة األصول المالية غي

 يساوي
 )427(االدخار 

 ).13 -(زائد الميزان الخارجي الجاري 
 بقية العالمتجميع ودمج حساب 

 
 رأس المال والحساب حساببالنظر فقط إلى  16-45

 :بقية العالمالمالي ل
 )13 -(الميزان الخارجي الجاري 

 )4(زائد التحويالت الرأسمالية المستحقة القبض 
 )1(ية المستحقة الدفع ناقص التحويالت الرأسمال

 ).10 -(يساوي صافي اإلقراض أو االقتراض 
 

 مع الوحدة السابقة، يتبقى ما الوحدةوبتجميع هذه  16-46
 :يلي

 )414(تكوين رأس المال 

 ناقص التنازل عن، األصول غير ستحواذزائد اال
 )0(المنتجة 
 يساوي

 )427(االدخار 
بقية زائد صافي اإلقراض أو االقتراض إلى 

 )10 - (العالم
ناقص التحويالت الرأسمالية المستحقة الدفع إلى 

 )4 (بقية العالم
زائد التحويالت الرأسمالية المستحقة القبض من 

 )1 (بقية العالم
وبعبارة أخرى، االستثمار يساوي االدخار 

 أو المستمد من االقتصاد الكليالمحقق من قبل 
 .بقية العالم

 
 ات القومية في نظام الحساباالقتصاد الكلي. ج
 وحدات الناتج المحلي اإلجمالي. 1

 التي تظهر في العناصريؤدي إعادة ترتيب  16-47
حساب السلع والخدمات إلى أآثر التعريفات 

 :شيوعًا للناتج المحلي اإلجمالي
 )3 604(المخرجات 

 )1 883(ناقص االستهالك الوسيط 
زائد الضرائب ناقص اإلعانات أو الدعم على 

 )8  - 141 (المنتجات
 يساوي 

 )1 399(االستهالك النهائي 
 )414(زائد تكوين رأس المال 

 )540(زائد الصادرات 
 )499(ناقص الواردات 

 )1 854(يساوي الناتج المحلي اإلجمالي 
وبناءًا على ذلك، هناك طريقتان منفصلتان يمكن من 

 :خاللهما تعريف الناتج المحلي اإلجمالي
) GDP(محلي اإلجمالي قياس اإلنتاج للناتج ال . أ

يتم اشتقاقه على أنه قيمة المخرجات ناقص 
االستهالك الوسيط زائد أية ضرائب ناقص 
اإلعانات أو الدعم على المنتجات التي تم 

 تضمينها بالفعل في قيمة المخرجات،
) GDP( للناتج المحلي اإلجمالي نفاققياس اإل . ب

 على نفاقيتم اشتقاقه على أنه مجموع اإل
ك النهائي زائد إجمالي تكوين رأس االستهال

 .المال زائد الصادرات ناقص الواردات
 

عالوة على ذلك، يمكن التعبير عن قياس اإلنتاج  16-48
للناتج المحلي اإلجمالي على أنه القيمة المضافة 
المعدلة للتأآد من تضمين آافة الضرائب ناقص 
اإلعانات أو الدعم على المنتجات؛ وآما هو 

سابع، يمكن النظر إلى القيمة موضح في الفصل ال
: المضافة على أنها العناصر المكونة للدخل

تعويضات أو أجور الموظفين وفائض التشغيل 
والدخل المختلط والضرائب األخرى ناقص 

وإذا ما آانت . اإلعانات أو الدعم على المنتجات
هناك تقديرات منفصلة متاحة لهذه العناصر، 

لتجميع وتصنيف حينئذ تصير هناك طريقة ثالثة 
الناتج المحلي اإلجمالي، أي بعبارة أخرى، من 

ونظرًا ألن الضرائب األخرى . جانب الدخل
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ناقص اإلعانات أو الدعم على المنتجات تكون 
مشمولة في القيمة المضافة آما أن الضرائب 
ناقص اإلعانات أو الدعم على المنتجات تكون 
 مشمولة هي األخرى، فإن بندي الضرائب يمكن
استبدالهما بمصطلح يكون حاصل جمعهما معًا، 
الضرائب ناقص اإلعانات أو الدعم على 

 .المنتجات وعلى الواردات
 )GDP) 854 1الناتج المحلي اإلجمالي 

 يساوي
 )1 150(تعويضات أو أجور الموظفين 

 )452(زائد إجمالي فائض التشغيل 
 )61(زائد إجمالي الدخل المختلط 
إلعانات أو الدعم على زائد الضرائب ناقص ا
 ).191(اإلنتاج وعلى الواردات 

وهكذا، تكون الطريقة الثالثة التي يمكن من 
 :خاللها تعريف الناتج المحلي اإلجمالي هي

) GDP(قياس الدخل للناتج المحلي اإلجمالي . ج
يتم اشتقاقه على أنه تعويضات أو أجور 
الموظفين زائد إجمالي فائض التشغيل زائد 

الدخول المختلطة زائد الضرائب ناقص إجمالي 
 .اإلعانات أو الدعم على اإلنتاج وعلى الواردات

 
 مالحظة حول تقييم المخرجات. 2

في الفصل السادس، أوضح أن القياس المفضل  16-49
للمخرجات في النظام هو األسعار األساسية؛ 
فعلى مستوى األسعار األساسية، قيمة المخرجات 

لمنتجات، وتشمل تستبعد آافة الضرائب على ا
آما تشمل . آافة اإلعانات أو الدعم على المنتجات

آافة الضرائب األخرى على اإلنتاج وتستثني 
. آافة اإلعانات أو الدعم األخرى على اإلنتاج

ومع ذلك، فإن مصادر البيانات في بعض البلدان 
وفي هذه الحالة، . ربما ال تسمح بإتباع هذا التقييم

. تبعًا ألسعار المنتجينسيتم تقييم المخرجات 
وسوف تضمن آافة الضرائب على آل من 

وربما باستثناء أي ضرائب (المنتجات واإلنتاج 
في قيمة ) من نوع ضريبة القيمة المضافة

المخرجات، وسوف يتم استبعاد آافة اإلعانات أو 
 .الدعم على آل من المنتجات واإلنتاج

 
ولهذا السبب، يشمل تعريف الناتج المحلي  16-50

جمالي من جانب اإلنتاج والموضح فيما سبق اإل
زائد أي ضرائب ناقص اإلعانات "ذآره عبارة 

أو الدعم على المنتجات لم يتم تضمينها فعليًا في 
؛ وعندما تقيم المخرجات تبعًا "قيمة المخرجات

ألسعار المنتجين، لن يكون هناك أي ضرائب 
ربما (أخرى على المنتجات حتى يتم إضافتها 

ء الضرائب من نوع ضريبة القيمة باستثنا
 في مشمولة؛ حيث أنها ستكون بالفعل )المضافة

وبصورة مماثلة، ستكون (قياس المخرجات 
اإلعانات أو الدعم على المنتجات قد تم إنزالها 

وفي هذه الحالة، يمكن تعريف الناتج ). بالفعل
المحلي اإلجمالي على أنه قياس اإلنتاج للناتج 

المشتق على أنه قيمة ) GDP(المحلي اإلجمالي 
المخرجات تبعًا ألسعار المنتجين ناقص 

وعندما يتم قياس المخرجات . االستهالك الوسيط
أي على النحو المفضل (تبعًا لألسعار األساسية 

في نظام الحسابات القومية وعلى النحو المتبع في 
، حينئذ يمكن إعادة صياغة )المثال العددي

نتاج للناتج المحلي التعريف ليكون قياس اإل
يمكن اشتقاقه على أنه قيمة ) GDP(اإلجمالي 

المخرجات تبعًا لألسعار األساسية ناقص 
االستهالك الوسيط زائد الضرائب ناقص 

 .اإلعانات أو الدعم على المنتجات
 
 إجمالي و صافي الناتج المحلي . 3

على الرغم من أن التعريف الثالث للناتج المحلي  16-51
 من الناحية االقتصادية اإلجمالي صحيحًا

ه ال يعتبر إال أنواإلحصائية على حد سواء، 
القياس األفضل للدخل؛ حيث أنه عادة ما يعرف 
الدخل على أنه الكمية التي يمكن استهالآها مع 
. الحفاظ على مستوى أصل رأس المال

وللحصول على مزيد من المناقشة حول هذا (
). امنالموضوع يرجى مراجعة مقدمة الفصل الث

ولهذا السبب يرجع مدى أهمية قيد استهالك رأس 
المال الثابت في الحسابات، ويظهر في آل 
حساب على أنه الفرق بين قيود الموازنة على 

ولقياس الناتج المحلي . أساس اإلجمالي والصافي
 :على أساس الصافي، فإنه من الضروري

إنزال استهالك رأس المال الثابت من قياس  .أ 
 اتج المحلي اإلجمالي،اإلنتاج للن

استبدال إجمالي تكوين رأس المال بصافي تكوين  .ب 
 للناتج المحلي نفاقرأس المال في قياس اإل

 اإلجمالي،
استبدال إجمالي فائض التشغيل بصافي فائض  .ج 

التشغيل، واستبدال إجمالي الدخل المختلط 
بصافي الدخل المختلط، في قياس الدخل للناتج 

 .المحلي اإلجمالي
 المحلي اإلجمالي يكون الناتج زال منآل إن 16-52

متكافئًا ألن الفرق بين إجمالي وصافي تكوين 
رأس المال هو استهالك رأس المال الثابت، تماما 
مثلما هو الفرق بين مجموع فائض التشغيل 
والدخل المختلط على أساس اإلجمالي في المقابل 
على أساس الصافي؛ ولذلك، يعرف الناتج 

على أنه الناتج المحلي ) NDP(المحلي الصافي 
ناقص استهالك رأس المال ) GDP(اإلجمالي 

 .الثابت
 )1 632(الناتج المحلي الصافي 

 يساوي
 ) 1 854(الناتج المخلي اإلجمالي 

 ).222(ناقص استهالك رأس المال الثابت 
 
 إجمالي و صافي الدخل القومي . 4

في بعض البلدان، ربما يكون للعمال الحدوديين  16-53
موسميين تأثيرًا آبيرًا على قدر تعويضات أو أو ال

أجور الموظفين والتي تكون إما مستحقة الدفع 
 أو مستحقة القبض من الخارج؛ حيث أن للخارج

التعويضات أو األجور المكتسبة بالخارج ولكن 
على (المعادة إلى البلد التي يقيم بها الموظف 
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األسر تضيف إلى دخل ) العكس من مكان عمله
وبالتالي، فإن مفهوم .  المتاح لالستهالكيةالمعيش

الدخل القومي في مقابل الناتج المحلي هو تجميع 
. أخر رئيسي من مجاميع نظام الحسابات القومية

وفضًال عن دخل اليد العاملة العائد من الخارج 
في شكل تعويضات أو أجور للموظفين، فإن 

 –الدخل المكتسب بالخارج على رأس المال 
 –) النقدي( التحديد رأس المال المالي وعلى وجه

في شكل دخل ملكية يتم تضمينه في الدخل 
القومي جنبًا إلى جنب مع أي ضرائب على 
المنتجات تكون مستحقة الدفع من قبل الوحدات 

ومن ناحية أخرى، يلزم إنزال . غير المقيمة
االقتصاد المدفوعات المماثلة المتدفقة إلى خارج 

 من الناتج المحلي اإلجمالي عالمبقية ال إلى الكلي
 .للحصول على الدخل القومي

 
على أنه ) GNI(القومي اإلجمالي  يعرف الدخل 16-54

زائد تعويضات ) GDP(الناتج المحلي اإلجمالي 
أو أجور الموظفين المستحقة القبض من الخارج 
زائد دخل الملكية المستحق القبض من الخارج 

عم على زائد الضرائب ناقص اإلعانات أو الد
اإلنتاج المستحقة القبض من الخارج ناقص 
تعويضات أو أجور الموظفين المستحق الدفع 
للخارج ناقص دخل الملكية المستحق الدفع 
للخارج ناقص الضرائب زائد اإلعانات أو الدعم 

أي وفق . على المنتجات المستحقة الدفع للخارج
 المعادلة التالية،
 )1 864(الدخل القومي اإلجمالي 

 يساوي
 )1 854(الناتج المحلي اإلجمالي 

زائد تعويضات أو أجور الموظفين المستحقة 
 )6(القبض من الخارج 

زائد دخل الملكية المستحق القبض من الخارج 
)44( 

زائد الضرائب ناقص اإلعانات أو الدعم على 
وعلى الواردات المستحقة القبض من اإلنتاج 
 )0(الخارج 

موظفين المستحق ناقص تعويضات أو أجور ال
 )2(الدفع للخارج 

 )38(ناقص دخل الملكية المستحق الدفع للخارج 
ناقص الضرائب ناقصُة اإلعانات أو الدعم على 
اإلنتاج وعلى الواردات المستحق الدفع للخارج 

)0( 
 

 ذآر أعاله، أي مفهوم للدخل يتم قياسه على وآما 16-55
نحو أفضل بد إنزال استهالك رأس المال الثابت، 

) NNI( الصافي التالي، يعرف الدخل القوميوب
بأنه الدخل القومي اإلجمالي ناقص استهالك 

 .رأس المال الثابت
 )1 642(الدخل القومي الصافي 

 يساوي
 )1 864(الدخل القومي اإلجمالي 

 ).222(ناقص استهالك رأس المال الثابت 
 

 الدخل القومي المتاح للتصرف فيه. 5
 بقية العالماسة تأثير ثمة خطوة إضافية بشأن در 16-56

على االقتصاد القومي أال وهي تناول التحويالت 
الجارية المستحقة القبض من الخارج وتلك 
األخرى المستحقة الدفع للخارج؛ وتشمل 
التحويالت المستحقة القبض من الخارج 
التحويالت الواردة من المواطنين العاملين 

 من أآثر(بالخارج لفترة طويلة بما فيه الكفاية 
حتى يتم معاملتهم على أنهم مقيمين ) عام واحد

ومع ذلك، وآما هو الحال مع . بمكان أخر
تعويضات أو أجور الموظفين المستحقة الدفع من 
الخارج، فإن هذه التحويالت الواردة من غير 
المقيمين يمكن أن يكون لها تأثيرًا رئيسيًا على 

وتجدر . الموارد المتاحة لالقتصاد القومي
الحظة إلى أن المساعدات الخارجية أو التي الم

 وبخالف المساعدات التنموية -تتم عبر البحار 
 هي األخرى –بالنسبة للمشاريع الرأسمالية 

وعلى النحو المحدد . متضمنة في هذا السياق
سلفًا، فإنه يلزم حتمًا إنزال التحويالت المستحقة 
 الدفع للخارج عند االنتقال من الدخل القومي إلى

 .الدخل القومي المتاح للتصرف فيه
 

عادة ما يبين الدخل القومي المتاح للتصرف فيه  16-57
 على – أآثر من الناتج المحلي والدخل القومي –

أساس الصافي؛ ويعرف الدخل القومي المتاح 
بأنه الدخل القومي ) NNDI(للتصرف فيه 

زائد التحويالت الجارية ) NNI(الصافي 
ج ناقص التحويالت المستحقة القبض من الخار

ومن حيث . الجارية المستحقة الدفع لخارج
 :المعادلة الحسابية على النحو التالي

 )1 604(الدخل القومي المتاح للتصرف فيه 
 يساوي

 )1 642(الدخل القومي الصافي 
زائد التخويالت الجارية المستحقة القبض من الخارج 

)17( 
 )55(لخارج ناقص التحويالت الجارية المستحقة الدفع ل

 
مثال على مجموعة من الحسابات االقتصادية المدمجة . د

 والمتكاملة
 T الحسابات التي على شكل حرف توسيعيمكن  16-58

 حتى تغطي  2.16 و 1.16والمبينة في جدول 
آافة قطاعات االقتصاد وبقدر التفصيل الالزم في 
الحسابات؛ ويشار إلى مثل هذا العرض الموسع 

ابات االقتصادية المدمجة بأنه مجموعة من الحس
 و 4.16ومثال على ذلك جداول . والمتكاملة

 والتي تظهر في الوقت نفسه البناء 5.16
المحاسبي العام لنظام الحسابات القومية، آما 
تعرض مجموعة من البيانات الخاصة بالقطاعات 
المؤسسية الفردية وباالقتصاد آكل فضًال عن 

 .بقية العالم
 

 :ض واحد آل مما يلييجمع الجدول في عر 16-59
 حسابات القطاع المؤسسي، 

 ، وبقية العالمحسابات 
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 حسابات السلع والخدمات
 

من أجل تبسيط هذا الجدول مع المحافظة في  16-60
الوقت ذاته علي شموليته، يلزم وأن تكون 
تصنيفات القطاعات والمعامالت والتدفقات 
األخرى واألصول والخصوم عند أعلى مستوى 

 تكون متوافقة مع فهم بنية نظام  أن– التوحيدمن 
الحسابات القومية؛ ومع ذلك، فاألعمدة 
والصفوف يمكن تقسيمها مرة أخرى من أجل 
إدخال قطاعات ثانوية أو فرعية أو لمزيد من 
التفصيل لتصنيفات المعامالت وغيرها من 

 .التدفقات واألصول والخصوم
 
 حسابات القطاع المؤسسي. 1

 الحسابات الجارية
 الجارية للقطاعات المؤسسية للحسابات آمثال 16-61

 .أنظر إلى العامود الخاص بالشرآات غير المالية
على ) 2 808( المخرجات اإلنتاجيبين حساب  16-62

) 1 477(الجانب األيمن، واالستهالك الوسيط 
 174، صافي 1 331إجمالي (والقيمة المضافة 

، الفرق المشير إلى استهالك رأس المال الثابت 1
؛ وتظهر القيمة ) الجانب األيسر، على)157(

 – وهي فيد الموازنة لحساب اإلنتاج –المضافة 
مرة أخرى في نفس الصف باعتبارها مورد من 

 .موارد حساب إدرار أو توليد الدخل
تعويضات ( في حساب إدرار الدخل االستخدامات 16-63

والضرائب األخرى ) 986(أو أجور الموظفين 
 اإلنتاج ناقص اإلعانات أو الدعم على) 88(
تظهر على الجانب األيسر، ويطهر قيد ) 35(

) 135(الموازنة آونه فائض التشغيل الصافي 
مرة أخرى باعتباره مورد من موارد حساب 

 .توزيع الدخل األولي
 

 الدخل األولي، يقيد توزيع في حساب 16-64 16-64
 جنبًا إلى –) 96(دخل الملكية المستحق القبض 

جانب األيمن،  على ال–جنب مع فائض التشغيل 
على ) 134(ويقيد دخل الملكية المستحق الدفع 

الجانب األيسر؛ ويكون قيد الموازنة هو صافي 
، ويظهر مرة ثانية )97(ميزان الدخول األولية 

باعتباره مورد من موارد حساب التوزيع الثانوي 
ويبين حساب التوزيع الثانوي للدخل . للدخل

وآذلك ) 98 (التحويالت الجارية المستحقة الدفع
، بما يؤدي إلى قيد )72(المستحقة القبض 

الموازنة لصافي الدخل المتاح للتصرف فيه 
ويظهر هذا القيد، والذي يمكن وصفه ). 71(

أيضًا بالدخل غير الموزع للشرآات غير المالية، 
 .استخدام حساب الدخلآمورد في 

 
استخدام حساب المعاملة الوحيدة التي تظهر في  16-65

عات الشرآات هي إدخال خاص  لقطاالدخل
بالتغير في استحقاقات المعاشات التقاعدية؛ وفي 
هذه الحالة، قيمة اإلدخال صفر، وبالتالي يكون 

 وهو – استخدام حساب الدخللقيد الموازنة في 

 نفس القيمة آالدخل المتاح لتصرف –االدخار 
 .فيه

 
ويمكن قراءة الحسابات الخاصة بالقطاعات  16-66

 على هذا النحو، مع األخذ في المؤسسية األخرى
االعتبار أن المعامالت ذات الصلة تختلف تبعًا 

 .للقطاع المعني
 

 استخدام حساب الدخل
يتم تبسيط عرض الطريقتين التي من خاللهما  16-67

يرتبط الدخل المتاح للتصرف فيه باالستهالك 
، حيث تعنى أحد هاتين 4.16النهائي في جدول 

ل العيني مما يؤدي الطريقتين بإعادة توزيع الدخ
إلى االستهالك الفعلي، بينما تعرض الطريقة 

 على االستهالك وصوًال إلى نفاقاألخرى اإل
الدخل المتاح للتصرف فيه بشكل مباشر؛ ويتم 
الدمج بين حساب إعادة توزيع الدخل العيني 

 المتاح للتصرف فيه استخدام حساب الدخلو
  على النحواستخدام حساب الدخلالمعدل مع 

، صافي، 317التالي؛ الدخل المتاح للتصرف فيه 
 للمؤسسات غير الهادفة 37للحكومة العامة، و 
 1 219، و األسر المعيشيةللربح التي تخدم 

 على االستهالك النهائي نفاقواإل. لألسر المعيشية
 للمؤسسات غير 32 للحكومة، و 352هو 

 015، و األسر المعيشيةالهادفة للربح التي تخدم 
 الكلي على نفاقواإل. ألسر المعيشية ل1

ويتم التوصل لالدخار . 1 399االستهالك هو 
باعتباره الدخل المتاح للتصرف فيه ناقصًا 

 . على االستهالك النهائينفاقاإل
 الحسابات التراآمية

تتبع الحسابات التراآمية تسلسل الحسابات  16-68
الجارية للقطاعات المؤسسية؛ على سبيل المثال، 

وتقبض . 192خار لألسر المعيشية صافي االد
 آتحويالت 5 وتدفع 23 األسر المعيشية

وبالتالي، تكون قيمة التغيرات في . رأسمالية
 وللتحويالتصافي حقوق ملكيتها نتيجة لالدخار 

 48 األسر المعيشيةولدى . 210الرأسمالية هو 
 آصافي 25(آإجمالي تكوين رأس المال الثابت 

بعد خصم استهالك تكوين رأس المال الثابت 
، والتغيرات في ))23(رأس المال الثابت 

ات ناقص التصرف ستحواذ، واال2 المخزونات
تها ناقص استحواذاو. 5في المقتنيات الثمينة 
غير المنتجة ) األراضي(تنازالتها عن األصول 

األسر وصافي إقراض . 4غير المالية تبلغ 
) صافي(وتتكبد خصوم مالية . 174 المعيشية
) صافي(، وتحوز على أصول مالية 15ا قدره

، والتغيرات األخرى في حجم 189قدره 
، وقيمة األصول المحتجزة من قبل 2األصول 

 نتيجة لتغيرات 96 ازدادت بقدر األسر المعيشية
، )80(في أسعار آل من األصول غير المالية 

؛ وال توجد أرباح أو )16(واألصول المالية 
ماتها، وهو ما خسائر حيازة اسمية على خصو

يعني أن آافة خصوماتها مقومة بقيم نقدية  وربما 
 .بالعملة القومية لالقتصاد المعني
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 الميزانيات العمومية

الميزانيات العمومية هي أيضًا جزء من  16-69
الحسابات االقتصادية المدمجة والمتكاملة؛ 
ولرؤية العالقات بين الحسابات التراآمية 

 الحكومة العامة والميزانيات العمومية، لنأخذ
 1 185آمثال، حيث أن األصول االفتتاحية هي 

، ) أصول مالية396 أصول غير مالية و 789(
، وبالتالي صافي 687والخصوم االفتتاحية 

وزادت القيمة الكلية . 498حقوق الملكية 
، والناتجة عن 57لألصول غير المالية بمقدار 

آافة التغيرات في هذه األصول المقيدة في 
سابات التراآمية، وإجمالي تكوين رأس المال الح

-(، واستهالك رأس المال الثابت )35(الثابت 
، )3(، وصافي الحيازة من األصول الثمينة )27

وصافي الحيازة من األصول غير المنتجة غير 
، )0(، والتغيرات األخرى في الحجم )2(المالية 

، وانخفضت )44(وأرباح الحيازة االسمية 
صافي األصول  (9لية بمقدار األصول الما

، التغيرات األخرى )10(المالية المتخلص منها 
)). 1(، أرباح الحيازة االسمية )0(في الحجم 

وعلى الجانب األيمن، زادت الخصوم بمقدار 
، والناتج مرة أخرى عن آافة التغيرات )102(

في الخصوم المقيدة في الحسابات التراآمية 
لتغيرات األخرى ، ا)93(صافي تكبد الخصوم (

)). 7(، إعادة تقييم الخصوم )2(في الحجم 
 + 846 (1 233وبالتالي، األصول الختامية 

؛ 789، والخصوم الختامية أو اإلقفالية )387
، حيث )444(وصافي حقوق الملكية الختامي 

. 54يظهر انخفاض على مدى العام قدره 
وتلخص مصادر هذا التغير في صافي حقوق 

لجانب األيمن من الحساب الذي الملكية على ا
يعرض التغير في الميزانيات العمومية، 
والتغيرات في صافي حقوق الملكية نتيجة 

، أنظر 90-(لالدخار والتحويالت الرأسمالية 
، )أيضًا الجانب األيمن من حساب رأس المال

، 2-(ونتيجة للتغيرات األخرى في حجم األصول 
 التغيرات أنظر أيضًا الجانب األيمن من حساب

، ونتيجة ألرباح أو )األخرى في حجم األصول
، أنظر أيضا 38(خسائر الحيازة الرسمية 

 ).الجانب األيمن من حساب إعادة التقييم
 
 بقية العالمحساب . 2

بقية وآما هو موضح فيما سبق، فإن حسابات  16-70
؛ بقية العالم يتم عرضها من وجهة نظر العالم

هي ) 499 (فالواردات من السلع والخدمات
، على الرغم من أنها بقية العالممورد بالنسبة ل

تمثل تدفقًا للخارج من االقتصاد القومي، 
. بقية العالمهي استخدام ل)540(والصادرات 

وبالتالي، تظهر الواردات على الجانب األيمن من 
ويبين . الجدول، والصادرات على الجانب األيسر

نفس الحساب الخارجي للسلع والخدمات على 
ويبلغ . مستوى حسب اإلنتاج للقطاعات المؤسسية

، 41-الميزان الخارجي للسلع والخدمات 

بقية وبالعالمة الموجبة يصبح هو فائض تشغيل 
والعكس ) عجز بالنسبة لالقتصاد القومي (العالم

 .بالعكس
 

، فإن 3.16وآما هو موضح فيما يتعلق بجدول  16-71
، 10-الميزان الخارجي للدخل األولي هو 

، وهو ما يؤدي إلى ميزان 38للدخل الثانوي و
 .13-خارجي جاري قدره 

 
تظهر المعامالت الخاصة بالحسابات التراآمية  16-72

 عندما تكون ذات بقية العالمفي األعمدة الخاصة ب
وبشكل رئيسي التحويالت الرأسمالية (صلة 

 بقية العالم؛ وتعرض أعمدة )والمعامالت المالية
 وجهًا لوجه ية العالمبقمرآز األصول والخصوم ل

حساب األصول والخصوم (مع االقتصاد القومي 
التغيرات في صافي "ويتوافق صف ). الخارجية

حقوق الملكية نتيجة لالدخار والتحويالت 
 مع الميزان – بقية العالم بالنسبة ل–" الرأسمالية

 .الخارجي الجاري ومع التحويالت الرأسمالية
 
 حساب السلع والخدمات. 3

لحسابات االقتصادية المدمجة والمتكاملة، في ا 16-73
يعرض حساب السلع والخدمات في عامود وليس 
في صف؛ ويعكس المعامالت المتنوعة في السلع 
والخدمات التي تظهر في حسابات القطاعات 

ويظهر االستهالك الوسيط . المؤسسية
واالستهالك النهائي آاستخدامات في الحسابات 

. سر من الحساباتالمؤسسية على الجانب األي
وبالنسبة لحساب السلع والخدمات، يظهران في 
العامود الموجود على الجانب األيمن، وذلك على 
الرغم من أن الجانب األيمن يكون مخصصًا 

وهذه . بشكل عام للموارد واالستهالك استخدام
الحيلة المتمثلة في استخدام الجانب المقابل من 

دة تعطي توازنًا الحساب بدًال من الطريقة المعتا
للصف لكل فيد من القيود التي تظهر في حساب 

وبالنسبة لجانب الموارد من . السلع والخدمات
الجدول، فإن األرقام التي تظهر في عامود السلع 
والخدمات هي أرقام مناظرة لالستخدام الحاصل 

: بقية العالممن قبل مختلف القطاعات و
 883(، االستهالك الوسيط )540(الصادرات 

، إجمالي تكوين )1 399(، االستهالك النهائي )1
، التغيرات في )376(رأس المال الثابت 

صافي حيازة األصول الثمينة ) 28 (المخزونات
وعلى جانب االستخدام من الجدول، فإن ). 10(

األرقام الموجودة في عامود السلع والخدمات هي 
بقية أرقام مناظرة لموارد مختلف القطاعات و

 604(، والمخرجات )499(الواردات : مالعال
وعلى نفس الجانب، الضرائب ناقص ). 3

، حيث )133(اإلعانات أو الدعم على المنتجات 
. تظهر بشكل مباشر في عامود السلع والخدمات

 أي الضرائب ناقص اإلعانات أو الدعم –وهي 
 مكون من مكونات قيمة –على المنتجات 

ي ليس لها المعروض من السلع والخدمات والت
 .نظير في قيمة المخرجات ألي قطاع مؤسسي
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  االقتصاد الكليعمود . 4

االقتصاد  يتعين شرح األعمدة الخاصة بيزالال  16-74
؛ وباستثناء الضرائب ناقص اإلعانات أو الكلي

لى عأو صافي الضرائب (الدعم على المنتجات 
والناتج المحلي اإلجمالي والصافي، ) المنتجات

تواجدة في تلك األعمدة هي فإن األرقام الم
ببساطة مجموع األرقام المقابلة للقطاعات 

ويشمل حساب اإلنتاج لالقتصاد الكلي . المؤسسية
أي أن؛ المخرجات ( المخرجات – آموارد –

، والضرائب ناقص )3 604(الكلية لالقتصاد 
، حيث )133(اإلعانات أو الدعم على المنتجات 

لرقم المناظر للرقم أن الرقم المذآور أخيرًا يمثل ا
الذي يظهر على الجانب األيسر في العمود 

ويبين جانب . الخاص بالسلع والخدمات
االستخدامات من حساب اإلنتاج لالقتصاد الكلي 

، والناتج المحلي )1 883(االستهالك الوسيط 
، صافي 1 854إجمالي (وفقًا ألسعار السوق 

والرقم المذآور أخيرًا هو مجموع ). 1 632
يمة المضافة لمختلف القطاعات والضرائب الق

ومن ثم . ناقص اإلعانات أو الدعم على المنتجات
يظهر الناتج المحلي على الجانب األيمن آمورد 
من موارد حساب توليد أو إدرار الدخل لالقتصاد 

ويتم عرض الضرائب ناقص اإلعانات أو . الكلي
الدعم على المنتجات مرة أخرى على الجانب 

 وعلى االقتصاد الكليي العمود الخاص باأليسر ف
بقية ول(الجانب األيمن آمورد من موارد الحكومة 

ويجرى هذا التوجيه ). ، عند االقتضاءالعالم
المزدوج للضرائب ناقص على اإلعانات أو 
الدعم على المنتجات من أجل الحصول على 

 بشكل مباشر – إجمالي وصافي –الناتج المحلي 
 .، آما هو موضح أعالهفي الحسابات العامة

االقتصاد  األخرى في األعمدة الخاصة بالقيود 16-75
 ال تحتاج إلى شرح أو تفسير؛ ويتم عرض الكلي

 642(صافي الدخل القومي وفقًا ألسعار السوق 
بشكل مباشر باعتباره مجموع ميزان الدخول ) 1

األولية لمختلف القطاعات؛ عالوة على ذلك، فإن 
صرف فيه واالدخار الدخل القومي المتاح للت

القومي، وما إلى ذلك، يتم التوصل إليها هي 
 .األخرى بشكل مباشر

  االستخدامات–ملخص الحساب الجاري متضمنًا تفاصيل القطاع : 4.16جدول 
            االستخدامات

 الموازنة وقيود المعامالت
 الشرآات

 المالية غير
 الشرآات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 األسر
 المعيشية

 التي للربح الهادفة غير المؤسسات
 المعيشية األسر تخدم

 االقتصاد
 الكلي

 حساب
 العالم بقية

 السلع
 والخدمات

المج
 موع

 499 499        والخدمات السلع واردات
 392 392         السلع واردات
 107 107        الخدمات واردات
 540  540       ماتوالخد السلع صادرات
 462  462        السلع صادرات
 78  78       الخدمات صادرات
          اإلنتاج حساب

 604 3        المخرجات
3 
604 

 077 3        السوقية المخرجات
3 
077 

 147 147        الذاتي النهائي لالستخدام المخرجات
 380 380        السوقية غير المخرجات

   883 1 17 115 222 52 477 1 الوسيط الستهالكا
1 
883 

 141 141        المنتجات على الضرائب
 8- 8-        )- (المنتجات على الدعم أو اإلعانات
 الناتج / إجمالي المضافة، القيمة
 اإلجمالي المحلي

1 331 94 126 155 15 1 854   
1 
854 

 222   222 3 23 27 12 157 الثابت المال رأس استهالك
 الناتج / صافي المضافة، القيمة
 الصافي المحلي

1 174 82 99 132 12 1 632   
1 
632 

 41-  41-       والخدمات للسلع الخارجي الميزان
          الدخل توليد حساب

          

   150 1 11 11 98 44 986 الموظفين تعويضات
1 
150 

 235   235      رداتالوا وعلى اإلنتاج على الضرائب
 141   141      المنتجات على الضرائب
 94   94 1 0 1 4 88 اإلنتاج على األخرى الضرائب
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 44-   44-       اإلعانات
 8-   8-      المنتجات على اإلعانات
 36-   36- 0 1- 0 0 35- اإلنتاج على األخرى اإلعانات
 452   452 3 84 27 45 292 إجمالي التشغيل، فائض
 61   61  61    إجمالي المختلط، الدخل

 على الثابت المال رأس استهالك
 التشغيل فائض إجمالي

157 12 27 15 3 214   
 

 إجمالي الثابت المال رأس استهالك
 المختلط الدخل

   8  8   
 

 238   238 0 59 0 34 135 صافي التشغيل، فائض
 53   53  53    صافي المختلط، الدخل
           األولي الدخل توزيع حساب

          
          

 6  6       الموظفين أجور أو تعويضات
 0         الواردات وعلى اإلنتاج على الضرائب
 0          اإلعانات

 435  44 391 6 41 42 168 134 الملكية دخل
 الدخل / إجمالي األولية، الدخول ميزان

 إجمالي القومي،
254 27 198 1 381 4 1 864   

1 
864 

 الدخل / صافي األولي، الدخل ميزان
 صافي القومي،

97 15 171 1 358 1 1 642   
1 
642 

          للدخل الثانوي التوزيع حساب
          

  17 212 1 7 582 248 277 98 الجارية التحويالت
1 
229 

 الدخل، على الجارية الضرائب
 ذلك ىإل وما والثروة،

24 10 0 178 0 212 1  
213 

 333  0 333  333    االجتماعية المساهمات صافي
 التحويالت بخالف االجتماعية المنافع

 العينية االجتماعية
62 205 112 0 5 384 0  

384 
 52   52   52   النقدية االجتماعية المساعدات منافع

 299  16 283 2 71 136 62 12 األخرى الجارية التحويالت

   826 1 37 219 1 317 25 228 إجمالي فيه، للتصرف المتاح الدخل
1 
826 

   604 1 34 195 1 290 13 71 صافي فيه، للتصرف المتاح الدخل
1 
604 

 للتصرف المتاح الدخل حساب استخدام
 فيه

        
 

          

   399 1 32 015 1 352   النهائي االستهالك على نفاقاإل
1 
399 

 المعاشات الستحقاقات تبعًا التعديل
 التقاعدية

0 11 0  0 11 0  11 

 427   427 5 215 35- 14 228 إجمالي االدخار،
 205   205 2 192 52- 2 71 صافي االدخار،
 13-  13-       الجاري الخارجي الميزان

          
 

  الموارد–ع ملخص الحساب الجاري متضمنًا تفاصيل القطا): تابع (4.16جدول 
           

الموا
 رد

 الموازنة وقيود المعامالت
 الشرآات

 المالية غير
 الشرآات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 األسر
 المعيشية

 التي للربح الهادفة غير المؤسسات
 المعيشية األسر تخدم

 االقتصاد
 الكلي

 بقية
 العالم

 السلع
 والخدمات

المج
 موع



 نظام الحسابات القومية
 

504 

 499  499       والخدمات السلع واردات
 392  392        السلع واردات
 107  107       الخدمات واردات
 540 540        والخدمات السلع صادرات
 462 462         السلع صادرات
 78 78        الخدمات صادرات
          اإلنتاج حساب

   604 3 32 270 348 146 808 2 المخرجات
3 
604 

   077 3 0 123 0 146 808 2 السوقية المخرجات
3 
077 

 147   147 0 147 0 0 0 الخاص النهائي لالستخدام المخرجات
 380   380 32  348   السوقية غير المخرجات
  883 1        الوسيط االستهالك
 141   141      المنتجات على الضرائب
 8-   8-      )- (المنتجات على اإلعانات

          
          
          
          

          الدخل توليد حساب
 الناتج / أجمالي المضافة، القيمة
 اإلجمالي المحلي

1 331 94 126 155 15 1 854   
1 
854 

 الناتج / الصافي المضافة، القيمة
 الصافي المحلي

1 174 82 99 132 12 1 632   
1 
632 

          الموظفين تعويضات
          الواردات وعلى اإلنتاج على الضرائب
          المنتجات على الضرائب
          اإلنتاج على األخرى الضرائب
           اإلعانات
          المنتجات على اإلعانات
          اإلنتاج على األخرى اإلعانات
           األولي الدخل توزيع حساب
 452   452 3 84 27 46 292 إجمالي التشغيل، فائض
 61   61  61    إجمالي المختلط، الدخل
 238   238 0 69 0 34 136 صافي التشغيل، فائض
 53   53  53    صافي المختلط، الدخل

   154 1  154 1    الموظفين تعويضات
1 
154 

    235   235   الواردات وعلى اإلنتاج على الضرائب
 44-   44-   44-    اإلعانات

 435  38 397 7 123 22 149 96 الملكية دخل
          للدخل الثانوي التوزيع حساب
 الدخل إجمالي، / األولية الدخول ميزان

 إجمالي القومي،
254 27 198 1 381 4 1 864   

1 
864 

 الدخل / صافي األولي، الدخل ميزان
 صافي القومي،

97 15 171 1 358 1 1 642   
1 
642 

  55 174 1 40 420 367 275 72  اريةالج التحويالت
1 
229 

 الدخل، على الجارية الضرائب
 الخ والثروة،

  213   213 0  
213 

 333  0 333 4 0 50 213 66 االجتماعية المساهمات صافي
 التحويالت بخالف االجتماعية المنافع

 العينية االجتماعية
   384  384 0  

384 
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 52   52  52    نقديةال االجتماعية المساعدات منافع
 299  55 244 36 36 104 62 6 األخرى الجارية التحويالت

          
          

 للتصرف المتاح الدخل حساب استخدام
 فيه

         

   826 1 37 219 1 317 25 228 إجمالي فيه، للتصرف المتاح الدخل
1 
826 

   604 1 34 196 1 290 13 71 صافي فيه، للتصرف المتاح الدخل
1 
604 

  399 1        النهائي االستهالك على نفاقاإل
 استحقاقات في للتغير تبعًا التعديل

 التقاعدية المعاشات
   11  11 0  

11 
 

  األصول والتغيرات في األصول–ملخص للحسابات التراآمية والميزانيات العمومية متضمنًا تفاصيل القطاع : 5.16جدول 
           صولاأل في التغيرات

 الموازنة وقيود المعامالت
 غير الشرآات
 المالية

 الشرآات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 األسر
 المعيشية

 المؤسسات
 الهادفة غير
 التي للربح
 األسر تخدم

 المعيشية

 االقتصاد
 الكلي

 بقية
 العالم

 السلع
 والخدمات

 المجموع

          المال رأس حساب
          
          

 414   414 5 55 38 8 308 المال رأس تكوين إجمالي

 192   192 2 32 11 4- 151 المال رأس تكوين صافي

 المال رأس تكوين إجمالي
 الثابت

280 8 35 48 5 376   376 

 222-   222- 3- 23- 27- 12- 157- الثابت المال رأس استهالك

 المال رأس تكوين إجمالي
 األصل نوع بحسب الثابت

        
 

 28   28 0 2 0 0 25 المخزونات في التغيرات

 10   10 0 5 3 0 2 الثمينة األصول حيازة صافي

 غير األصول حيازة صافي
 المنتجة

-7 0 2 4 1 0   0 

 الرأسمالية، التحويالت
 القبض المستحقة

        
 

 الرأسمالية، التحويالت
 الدفع المستحقة

        
 

          
 صافي (+) / قراضاإل صافي

 )- (االقتراض
-55 -1 -103 174 -4 10 -10  0 

          المالي الحساب

          
 438  47 438 2 189 10- 172 83 المالية األصول حيازة صافي

 السحب وحقوق النقدي الذهب
 الخاصة

 -1    -1 1  
0 

 100  11 89 2 64 25- 10 39 والودائع العملة

 95  9 86 1- 10 4 66 7 األسهم عدا المالية األوراق

 82  4 78 0 3 3 53 19 القروض
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 صندوق وأسهم حصص
 االستثمار

10 28 3 66 0 107 12  119 

 الفني االحتياطي برامج
 التقاعدية والمعاشات التأمين

1 7 1 39 0 48 0  48 

 خيار وعقد المالية المشتقات
 الموظفين أسهم

3 8 0 3 0 14 0  14 

 برسم األخرى الحسابات
 الدفع/ القبض

4 1 5 4 1 15 10  25 

          
 في األخرى التغيرات حساب
 األصول حجم

         

 للتغيرات الكلي المجموع
 الحجم في األخرى

14 -1 0 0 0 13   13 

 7-   7- 0 0 3- 2- 2- المالية غير المنتجة األصول

 غير المنتجة غير األصول
 المالية

14 0 3 0 0 17   17 

 3   3 0 0 0 1 2 المالية األصول

          
          التقييم إعادة حساب
 االقتناء وخسائر مكاسب
 االسمية

         

 280   280 8 80 44 4 144 المالية غير األصول

 91  7 84 2 16 1 57 8 المالية الخصوم/ األصول

          
 االقتناء وخسائر مكاسب
 المحايد

        
 

 198   198 6 56 32 3 101 المالية غير األصول

 148  12 136 3 36 8 71 18 المالية الخصوم/ األصول

          
 االقتناء وخسائر مكاسب
 الحقيقية

        
 

 82   82 2 24 12 1 43 المالية غير األصول

 57-  5- 52- 1- 20- 7- 14- 10- المالية الخصوم/ األصول

          
 في والتغيرات مخزوناتال

 األصول
        

 

          االفتتاحية العمومية الميزانية
 621 4   621 4 159 429 1 789 93 151 2 المالية غير األصول
 036 9  805 231 8 172 260 3 396 421 3 982 المالية الخصوم/ األصول

          

 األصول في الكلية التغيرات
 والخصوم

        
 

 482   482 11 116 57 2- 300 المالية غير ألصولا

 577  54 523 4 205 9- 230 93 المالية الخصوم/ األصول

          
          
          

          الختامية العمومية الميزانية

 103 5   103 5 170 545 1 846 91 451 2 المالية غير األصول
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 613 9  859 754 8 176 465 3 387 651 3 075 1 المالية الخصوم/ األصول

 
 الخصوم وصافي حقوق –ملخص للحسابات التراآمية والميزانيات العمومية متضمنًا تفاصيل القطاع ): تابع (5.16جدول 

 الملكية والتغيرات الطارئة عليهم
        

 حقوق صافي وفي الخصوم في التغيرات
 الملكية

 الموازنة وقيود المعامالت
االشرآ

 غير ت
 المالية

الشرآ
 ات

 المالية

الحكو
 مة

 العامة

 األسر
المعي
 شية

 غير المؤسسات
 التي للربح الهادفة
 األسر تخدم

 المعيشية

 االقتصاد
 الكلي

 العالم بقية
 السلع

 والخدمات
 المجموع

          المال رأس حساب
 20   205 2 192 52- 2 71 صافي االدخار،
 13-  13-       الجاري الخارجي الميزان
 414 414        المال رأس تكوين إجمالي
 192 192        المال رأس تكوين صافي
 376 376        الثابت المال رأس تكوين إجمالي
 222- 222-        الثابت المال رأس استهالك
          األصل نوع بحسب الثابت المال رأس تكوين إجمالي
 28 28        المخزونات في التغيرات
 10 10        النفائس حيازة صافي
 0 0        المنتجة غير األصول حيازة صافي

 66  4 62 0 23 6 0 33 القبض المستحقة الرأسمالية، التحويالت
 66-  1- 65- 3- 5- 34- 7- 16- الدفع المستحقة الرأسمالية، التحويالت
 يالتوالتحو االدخار نتيجة القيمة صافي في التغيرات

 الرأسمالية
88 -5 -90 210 -1 202 -10  192 

          
          المالي الحساب
 0  10- 10 4- 174 103- 1- 55- )- (االقتراض صافي (+) / اإلقراض صافي
 483  57 426 5 15 93 173 139 الخصوم حيازة صافي
          الخاصة السحب وحقوق النقدي الذهب
 100  2- 102   37 65  والودائع العملة
 95  21 74 0 0 38 30 6 األسهم عدا المالية األوراق
 82  35 47 5 11 9 0 21 القروض
 119  14 105    22 83 االستثمار صندوق وأسهم حصص
 48  0 48   0 48  التقاعدية والمعاشات التأمين الفنية االحتياطي برامج

 14  3 11 0 0 0 8 3 موظفينال ألسهم الخيار عقد و المالية المشتقات
 25  14- 39  4 9 0 26 الدفع/ القبض برسم األخرى الحسابات

          
          األصول حجم في األخرى التغيرات حساب

 3   3 0 1 2 0 0 الحجم في األخرى الكلية التغيرات
          المالية غير المنتجة األصول
          المالية غير المنتجة غير األصول
 3   3 0 1 2 0 0 المالية األصول
 حجم في األخرى للتغيرات نتيجة القيمة صافي في التغيرات
 األصول

14 -1 -2 -1 0 10   
 

          التقييم إعادة حساب
          االسمية الحيازة وخسائر أرباح

          المالية غير األصول
 91  15 76 0 0 7 51 18 المالية الخصوم/ األصول
 خسائر/ مكاسب نتيجة الملكية حقوق صافي في التغيرات
 االسمية االقتناء

134 10 38 95 10 288 -8  
280 

          المحايد االقتناء خسائر/ مكاسب
          المالية غير األصول
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 148  22 126 3 5 13 68 37 المالية الخصوم/ األصول
 خسائر/ أرباح يجةنت الملكية حقوق صافي في التغيرات
 المحايدة الحيازة

82 6 27 87 6 208 -10  214 

          الحقيقية الحيازة وخسائر أرباح
          المالية غير األصول
 57-  7- 50- 3- 5- 6- 17- 19- المالية الخصوم/ األصول
 االقتناء خسائر/ مكاسب نتيجة القيمة صافي في التغيرات
 الحقيقية

52 4 11 9 4 80 2  66 

          القيمة صافي وفي الخصوم في والتغيرات المخزونات
          االفتتاحية العمومية الميزانية
          المالية غير األصول

 221 3 المالية الخصوم/ األصول
3 
544 

687 189 121 7 762 1 274  
9 036 

 498 30- 88- القيمة صافي
4 
500 

210 5 090 -469  4 621 

          والخصوم األصول في الكلية لتغيراتا
          المالية غير األصول
 577  72 505 6 16 102 224 157 المالية الخصوم/ األصول
 482  18- 500 9 305 54- 4 236 الكلي المجموع القيمة، صافي في التغيرات
 192  10- 202 1- 210 90- 5- 88 الرأسمالية والتحويالت االدخار

 10   10 0 1- 2- 1- 14 األصول حجم في األخرى لتغيراتا
 280  8- 288 10 95 38 10 134 االسمية االقتناء خسائر/ مكاسب
 198  10- 208 5 87 27 6 82 المحايد االقتناء خسائر/ مكاسب
 82  2 80 4 9 11 4 52 الحقيقية االقتناء خسائر/ مكاسب
          الختامية العمومية الميزانية
          المالية غير األصول

 378 3 المالية الخصوم/ األصول
3 
768 

789 205 127 8 267 1 346  
9 613 

 444 25- 148 القيمة صافي
4 
805 

219 5 590 -487  
5 103 
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 أخرى وقضايا الجوانب متعددة قضايا: عشر السابع الفصل
 خاصة

 االجتماعي التأمين معاملة: األول الجزء

 : مقّدمــــــــــــــــــــة

 التأمين وثيقة/ لبوليصة التعريفات أبسط ومن 17-1
 الوحدة بين و التأمين شرآة بين يتم اتفاقا آونها

 الحاملة الشرآة عليها يطلق والتي, المؤسسّية
 الشرآة فان, االتفاق لهذا تبعا. التامين لسند

 آةلشر) قسط (بدفع تقوم, التامين لسند الحاملة
 حدث وقوع حالة وفي, المذآورة التامين
 لهذه تعويض بدفع التأمين شرآه تقوم, عرضي
, الطريقة بهذه و, التأمين لسند الحاملة الشرآة

 من نفسها بحماية تقوم, المؤمنة الشرآة تلك فان
 شرآة من تواجهها أن الممكن من التي األخطار
 دفعها من بدال األقساط دفع خالل من, التامين

 و لألقساط البسيط التسجيل أن غير. عويضآت
 حسابات في دفعها تم التي الفعلية التعويضات
, توضح ال قد  القومية الحسابات بنظم الخاصة

 بين االرتباط مدى أو العالقة ,فعليا تعكس وال
 عن وفضال, التعويضات و المدفوعة األقساط

 أخرى و تقسيمها يتم المعامالت بعض فان, ذلك
 تلك إلى الوصول أجل من وذلك هاتوزيع يتم

 الجاري تلك و الكامنة االقتصادية العمليات
 .تنفيذها

 التامين أنواع أآثر من) المباشر التأمين (ويعد 17-2
 خالل من الوثيقة هذه إصدار يتم حيث, شيوعا
 األمور من و. أخرى مؤسّسة لصالح تأمين شرآه
 التأمين شرآات تزويد هي باالهتمام الجديرة
 يدعى ما وهو أخرى تأمين لشرآات تبصالحيا

 ).التأمين إعادة (بـ

 بالتامين عشر السابع الفصل من الجزء هذا ُيعنى 17-3
 البنود جميع يناقش حيث, التامين أعاده و المباشر
 وآذلك بالتأمين، المتعلقة بالحسابات المرتبطة
 فهو الثاني الجزء عن أمّا. بينهم العالقة توضيح
 الفوائد بدون التقاعدي شوالمعا ,بالمعاشات يهتم
 .االجتماعي التأمين مخططات ضوء في

 تعريف علينا يتوجب النقاش في التوغل وقبل 17-4
 الخاصة االقتصادية المصطلحات بعض

 للتامين بالنسبة. التأمين بصناعة والمتعّلقة
 المبلغ بـ يقسط األقساط مصطلح فان, مباشرال

 مدفوعات عن أمّا, التامين لشرآات المدفوع
 التأمين وثيقة لحامل بالنسبة فهو التأمين آاتشر

 على التأمين حالة في وذلك بالمستحقات يعرف
 على التأمين عند بالفوائد يعرف أو الحياة غير
 قبل من المدفوع المبلغ هو الفعلي والقسط. الحياة
 التأمين شرآة لصالح التأمين وثيقة حامل

 ذلكو التأمين إعادة شرآة أو) المؤّمن (المباشرة

 خسائر أي عن عليها المؤمن الجهة لتعوض
 قياس ويتم. عليها المتفق التأمين فترة خالل

 خالل من المبالغ طريق عن الفعلية األقساط
, المكافئات و الخصومات و العالوات/البدالت
 التأميني الغطاء ويسدد. قيمتها تحديد بعد وذلك
 األقساط هذه دفع ويتم, األآثر على عام آل بقسط
 .األقل على شهرية دفعات على أو دمامق

 جزء فهي المكتسبة أو المحّصلة األقساط وعن 17-5
 الفترة أثناء عليها والمتفق الفعلّية األقساط من

 هناك آان إذا, المثال سبيل على.  المحاسبّية
 شهر من األول في التنفيذ حيز تدخل تأمين وثيقة
 سنه أجل من الحسابات تحضير يتم حيث, إبريل
 في تحصيله يتم الذي التأمين فإّن , جديدة مالية
 يتم لم الذي الباقي القسط أما, 90 هو السنة تلك

 و عليه المتفق الفعلي القسط مقدار فهو تحصيله
 في ذآرنا وآما. المحاسبة بعد ما بفترة المتعلق
 يتبقى  المحاسبّية الفترة نهاية وفي السابق المثال
 المقرر نم وحدة 30 لــ تحصيله يتم لم قسط

 السنة من األولى شهور الثالث في تسديدهم
 المقدار فهي المستحّقة الفائدة عن أمّا. الجديدة
 التامين شرآة قبل من التأمين لحامل المدفوع
 لوقوع نتيجة التامين إعادة شرآه أو المباشر
 وثيقة بموجب دفعه ويتم, ما آارثة أو حادث
 تباراع ويمكن. صالحيتها فتره أثناء التأمين

 شرآات قبل من الدفع واجبة حقوقا التعويضات
 -6. المتكبدة بالتعويضات توصف حيث التأمين
 تأجيل يتم نزاع حولها يحدث التي لحاالتا هناك
 لهذه تسوية إلى الوصول حين إلى الدفع

 .النزاعات

 المباشر التأمين. 1

 على التأمين: المباشر التأمين من نوعين هناك 17-6
 على فالتأمين. الحياة غير على والتأمين , الحياة
 وثيقة حامل فيه يقوم نشاط عن عبارة هو الحياة
 في  التأمين لشرآه منتظمة أقساط بدفع التأمين
 متفق مبلغ على فيحصل التأمينية التغطية مقابل
 الحق وقت في أو محدد معاد في معاش أو عليه
 المبلغ ذلك. التأمين وثيقة حامل وفاة حالة في أو

 يكون أن يمكن التأمين وثيقة ضوء في عالمدفو
 من المكتسب الدخل ليعكس, متغير أو ثابت

. الوثيقة هذه عمل فتره أثناء األقساط استثمار
 المختلف العائد ذات التأمين لوثائق وبالنسبة
 وعلى. الربحّية التأمين بوثائق تعريفها فيمكن
, المستحق المال مبلغ و موعد اختالف من الرغم
 وثيقة بموجب تدفع ما دائما الباتالمط فان

 فهو, الحياة غير على التأمين عن أمّا. التأمين
 أنها باستثناء الحياة على للتأمين مشابه نشاط
 وما... المرض, الحوادث, المخاطر آل تغطى
 أو فائدة دفع تتضمن التي الوثيقة لكن. ذلك إلى

 المحددة الفترة تلك في الوفاة حالة في تعويضا
 على تأمين وتحديدا  بالتأمين تسمى غير ال فقط
 الحاالت في المستحقات تدفع حيث الحياة غير
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 فقط العرضّية الكوارث أو الطارئة والظروف
 التي الطريقة وبسبب, عمليا. سابقا ذآرنا آما
 حساباتها على بالحفاظ الشرآات بها تقوم

 التأمين بين التفرقة أحيانا يصعب فقد, الخاصة
 فإنه ذلك وعلى. الحياة على أمينوالت عام بوجه
 الطريقة بنفس التأمين مبدأ مع التعامل يمكن

 الحياة على التأمين حالة في عليها المتعارف
 .خاصة عملية ألسباب

 دون تامين و الحياة على التامين فيه يشترك ما 17-7
 تتلقى. االنتشار خطر على اشتمالهما هو الحياة

 صغيرةال األقساط من العديد التأمين شرآات
 تقوم و التأمين وثيقة و حاملي من الدفع المستحقة

 المطالبات ألصحاب  أآبر مبالغ بدفع
 أو الطارئة الحاالت  وقوع عند بالتعويضات

, الحياة غير على للتأمين بالنسبة أّما. الكوارث
 اإلفراد جميع على وتؤثر تنتشر المخاطر فّإن

 قومت, المثال سبيل على. الوثيقة لهذه الحاملين
 في دفعها المطلوب األقساط بتحديد التأمين شرآة
 بقادر ربطها طريق عن وذلك سيارة، لتأمين سنة

, العام خالل التامين لهذا دفعها المتوقع المطالبات
 من بكثير اصغر المطالبين عدد يكون ما عادة
 الفرد يخص فيما. التأمين وثيقة حاملي عدد

 ال فانه, اةالحي غير على التامين لوثيقة الحامل
/ المطالبات و المدفوعة األقساط بين عالقة يوجد

 على حتى ,عليها الحصول يتم التي الحقوق
 بتحديد التأمين شرآه تقوم ولكن البعيد المدى
 على التأمين بنود من بند أو فئة آل بين العالقة
 للتأمين بالنسبة. سنوي أساس على الحياة غير
 و قساطاأل بين العالقة فان, الحياة على

 األهمية بالغة تعد الوقت مدار على المستحقات
 لشرآة و الوثيقة هذه لحامل بالنسبة سواء
 على التأمين وثيقة حامل يخص وفيما. التامين
 فوائد على حصوله المتوقع من فانه الحياة

 األقساط مقدار بنفس آبيرة وتعويضات
 ويمكن بل, منها االستفادة يقرر حتى, المدفوعة
 تأخذ أن البد. االدخار أشكال من شكال ااعتباره
 ظروف آافة االعتبار بعين التأمين شرآة

 عمر متوسط آحساب الفردية الوثيقة ومالبسات
 مخاطر متضمنا(التأمين ذوى األشخاص
 بين العالقة تحديد عند وخاصة) المميتة الحوادث
 في وآذلك. التعويضات وقيمة األقساط مستوى
/ الفوائد ودفع األقساط الماست بين الفاصلة الفترة

 على تحصل التامين شرآة فان ,التعويضات
 التي األقساط استثمار خالل من خالل من دخلها
 على يؤثر أيضا الدخل وهذا, عليها تحصل

 شرآة تحددها التي الفوائد و األقساط مستويات
 .التأمين

 وثيقة من لكل األنشطة في التشابه من بالرغم 17-8
 غير على التأمين ووثيقة الحياة على التأمين
 والتي بينهم آبيره اختالفات يوجد فانه ، الحياة
 في التداخالت من مختلفة أنواع إلى تؤدى

. القومية الحسابات نظام داخل الخاصة الحسابات

 توزيع إعادة من الحياة غير على التامين يتكون
 و التأمين وثيقة حاملي من الحالية الفترة في

 بالنسبة إما. التعويضاتو الحقوق أصحاب بعض
 توزيع باعداه تقوم فهي الحياة على التأمين لوثيقة

/ آفوائد الزمن من فتره خالل المدفوعة األقساط
 حامل نفس إلى الحقا دفعها يتم تعويضات

 الحياة على التامين فوائد و أقساط وتعتبر. الوثيقة
 معامالت ليست و مادية معامالت األساس في

 .جارية

 الحصول خاللها من يمكن التي لوحيدةا الطريقة 17-9
 دفع عن عوضا اإليرادات/ الدخل من تدفق على
 ما غالبا. السنوي الدخل/ المعاش هي مالية مبالغ
 التأمين شرآات قبل من السنوّية المنح هذه تقدم
 تقديم يتم, الجزء هذا نهاية وفى. الحياة على

 الحسابات نظام في النشرات هذه لتسجيل مناقشة
 .ميةالقو

 : التأمين إعادة

 أي من نفسها بحماية فردية وحدات أي تقوم وآما 17-10
, تخريب أو خسارة من مالية عواقب أو ظروف

 بحماية التأمين شرآه تقوم أن الممكن من فانه
 أو بحقوقها تطالب التي الكبيرة اإلعداد من نفسها

 عن وذلك, متوقعة غير أوقات في مستحقاتها
 تأمين شرآات من نالتأمي وثيقة إخراج طريق
 إعادة التأمين شرآات من لكل يمكن .أخرى
 تخصصا وأآثر اآبر شرآات هناك ولكن التأمين

 هذه وألن.التأمين إعادة وثائق إصدار في
 العديد فإّن قليلة، مالية مبالغ على تعتمد الشرآات

 في تدخل التأمين بإعادة والمرتبطة التدفقات من
 وقد. العالم أنحاء جميع في ومعامالت صفقات
 بعمل التأمين إعادة شرآات تقوم أن العادة جرت
 مزيد نشر وذلك أخرى تأمينية شرآات مع وثائق
 أو النمط وهذا لها يتعرضون التي المخاطر من

 بتغطية يسمى تأمين بإعادة المتعلق النشاط
 .رجعي بأثر التأمين

 بين شيوعا األآثر هي التأمين إعادة وثائق تعد 17-11
 تطبيق يمكن ولكن الحياة غير على نالتامي وثائق
 هناك. الحياة على التأمين وثائق على بنودها
, النسبي التأمين أعاده, التأمين إعادة من نوعان
 عقد يخص فيما. الفادحة التأمين إعادة وخسارة
 التأمين إعادة شرآة توافق, النسبي التأمين إعادة
 عليها يطلق المخاطر من عليها متفق نسبة على

 والتي التأمين إعادة شرآة لصالح) تنازلال(
 المطالبات من النسبة نفس على تحصل

 أو العمولة تعتبر الحالة هذه وفى. والمستحقات
 لحامل التأمين إعادة شرآة تدفعها التي النسبة
 األقساط قيمة في انخفاض بمثابة الوثيقة

 الفادحة أو الكبيرة الخسارة حالة وفي. المدفوعة
 الشرآة فان التامين، أعاده شرآات تتكبدها التي

 وإذا. البداية من الخسائر آل دفع تتحمل التامين
 التأمين إعادة لشرآات يمكن, الخسائر قيمة زادت



 نظام الحسابات القومية
 

511 

 التأمين شرآة إلى أرباحها من جزء تحويل
 مشارآة فان, االتفاقية لهذه وتبعا , المباشرة
 شرآة جارية آتحويالت معها التعامل يتم األرباح
 بطريقة المباشرة التأمين شرآة إلى التأمين إعادة
 .المستحقات بدفع شبيهة ما

 :المشمولة المؤسسية الوحدات

 التامين ضمن تدخل التي المؤسسية الوحدات 17-12
 مؤهلة تأمين شرآات هي التأمين إعادة و المباشر

 مشروع يقوم أن الممكن من فانه مبدئيا. متميزة و
 آما ولكن, يرئيس غير آنشاط التامين بتنفيذ أخر
 بنظام المحيطة القانونية اللوائح فإن العادة جرت
 التي الحسابات من مجموعة إلى تشير التأمين
 وبالتالي. التأميني النشاط جوانب جميع تغطي
 والمصّنفة المؤسسية، الوحدة هذه تسجيل يمكن

 المعاش صندوق قطاع أـو تأمين آشرآة
 أحيانا .القومّية الحسابات نظام داخل التقاعدي،

 أنشطة من وتغير تطور أن للحكومة يمكن
 هذه تعريف يفضل ولكن للتأمين شرآات
.  منفصلة مؤسسّية آوحدات وتصنيفها الشرآات

 اشتراك الممكن من انه مالحظة ويجب هذا
 األنشطة في استثنائي بشكل أخرى قطاعات
 التأمين شرآات إشراف تحت ولكن التأمينية
 أو مقيمة آانت ءسوا المتخصصة أو المباشرة

 .مقيمة غير

 :التأمين ناتج/ مخرج قياس .ب

 تقوم الحياة غير على التأمين وثيقة وبموجب 17-13
 التي األقساط قيمة على بالموافقة التأمين شرآة
 بها المطالبة يتم حتى بها وتحتفظ العميل يدفعها

 هذا وفي. التأمين فترة انتهاء حتى أو آمستحقات
 فتزيد األقساط باستثمار التأمين شرآة تقوم الوقت
 الموارد من يزيد بدوره الذي االستثمار دخل من

 المستحقات دفع من الشرآة تمكن التي المالية
 دخل ويمّثل. العميل جهة من بها المطالبة عند

 العميل هذا قبل من المستخدم الدخل االستثمار
 للقسط ضمني مكّمل/ ملحق عن عبارة وهو
 األقساط مستوى نالتامي شرآة وتحدد. الفعلي
 إليها مضافا الفعلي القسط مبلغ من قريبة لتكون
 قيمة منه مخصوما المكتسب االستثمار دخل

 هامش يترك سوف والذي المتوقعة المطالبة
 الهامش هذا. هب االحتفاظ التامين لشرآة يمكن
 نظم خالل ومن. التأمين شرآة ناتج يمثل

 هذا ناتج تحديد يمكن فاّنه القومية، الحسابات
 وإقساط نظم محاآاة إلى تهدف ما بطريقة التأمين
 في. المباشرة التامين لشرآات التامين ووثائق
 إلى حاجة في منفصلة أهداف أربع هناك النهاية

 عليها، الحصول يتم التي األقساط هذه تعريف،
 المتحملة الفوائد أو المطالبات القسط، مكمالت

 منهم آال مناقشة وسيتم. منها واالحتياطي
 أو مخرجات قياس مناقشة قبل تباعا بالتفصيل

 وإعادة الحياة غير على المباشر التأمين نتاج
 . التوالي على التامين

 :المكتسبة المساهمات

 هناك فانه) أ (الفقرة/ الجزء في موضع هو آما 17-14
 التي المكتسبة الفعلية المساهمات بين آبير فرق
 مسموحال الفترة في التأمين لتغطية دفعها يتم

 هي والتي المكتسبة واألقساط عليها والمتفق
 الفترة على بناء الفعلية لألقساط نسبة عن عبارة

 .التأمين وثيقة تتناولها التي المحاسبية

 :التكميلية المساهمات

 تأين وثيقة وآذلك الحياة على التامين يخص فيما 17-15
 في المدفوعة األقساط آم فان الحياة غير على
 التي األقساط تتجاوز غالبا هي حةالمتا الفترة تلك
 ذلك قبول التامين لشرآة يمكن . استالمها يتم

 يتم والتي تحدث ال التي الطارئة الظروف بسبب
 بالنسبة حتى ، الوثائق هذه خالل من تغطيتها
 فيه يتم الذي الوقت نفس في السكان جميع لتغطية
 منتظم بشكل األقساط تدفع ما غالبا. األقساط دفع
 المطالبات تكون حينما . الفترة بداية في ،

 حالة في سنوات عدة بعد الحقا الدفع مستحقة
 األقساط بين ما الفترة في . الحياة على التامين

 فان دفعها يتم التي المطالبات و المدفوعة
 شرآة من التخلص في المشترآة المجموعة
 . منها الدخل على والحصول لالستثمار التامين
 يمنح . االحتياطية بالمبالغ مىتس المبالغ هذه

 المبالغ من عليه الحصول تم الذي الدخل
 اقل بأقساط المطالبة التامين شرآة االحتياطية

 عين في األخذ من البد. أخرى حالة أي في منها
 هذا وحجم المقدمة للخدمة الكافي القياس االعتبار
 لألقساط النسبي الحجم إلى باإلضافة الدخل

  .والمطالبات

 المبالغ استثمار من تييأ المعنى الدخل اهذ 17-16
 تمثل والتي التامين لشرآات االحتياطية
 فيما . التامين وثيقة حاملي تجاه مسؤوليات

 إن من بالرغم ، الحياة بعد ما على التامين يخص
 فان ، الغطاء هذا فترة بداية في دفعه يمكن القسط

 مستمرة أسس خالل نم تحصيلها يمكن األقساط
 هذا نهاية قبل نقطة أي في. الفترة تلك في

 ما مبلغ بحفظ تقوم التامين شرآة فان الغطاء،
 والمطالبات الخدمات اجل من التامين لحامل

 من شكل هو هذا. المستقبل في تزويدها المحتمل
 التامين وثيقة حامل من المقدم االئتمان أشكال
. المكتسبة غير األقساط عليه ويطلق الحياة على

 الدفع المستحقة المطالبات من الرغم لىع وبالمثل
 تم التي الطوارئ حالة في التامين شرآة قبل من

 ال قد الواقع في فإنها ، التامين وثيقة في تحويلها
 سبب غالبا ، الحق وقت في الدفع مستحقة تكون

 شكل هو هذا ، المناسب المبلغ حول المفاوضات
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 بالمبالغ وصفة ويمكن ، لالئتمان مماثل آخر
  .المستحقة للمطالبات الحتياطيةا

 من اتخاذها يمكن مشابهه احتياطية مبالغ هناك 17-17
 فانه ذلك إلى باإلضافة ولكن الحياة على التامين
 االحتياطات : التامين الحتياطات عنصرين يوجد
 مع واالحتياطات  الحياة على للتامين الفعلية
 الموضوعة المبالغ يمثلوا فهم . التامين ربحية
 يتم ما غالبا . المستقبل في الفوائد لدفع جانيا

 الممتلكات في االحتياطية المبالغ هذه استثمار
 استثمار دخل شكل في يكون منها والدخل المالية

 يمكن فانه األحيان بعض في). وأرباح فوائد(
 في إما صافى تشغيل فائض لتوليد استخدامها
 األمثلة أآثر . ثانوي آنشاط أو منفصلة منشآت
 يخص فيما الشائع من . العقارات هي اشيوع
 شرآة بواسطة نسبها يتم إن التامين وثائق مبالغ
 .عام آل التامين وثيقة حامل إلى التامين

 المبالغف . بالمكافآت المبالغ هذه تسمى ما غالبا 17-18
 التامين وثيقة لحامل فعليا دفعها يتم ال المشترآة
 تجاه التامين شرآة مسؤوليات من تزيد ولكنها
 إيضاح يمكن . المبلغ بهذا التامين وثيقة حاملي
 لوثائق تعزى واالستثمار لإليرادات المبلغ هذا

 من ينبثق قد منها بعض إن حقيقة . التامين
 . التسمية هذه تغيير يمكنها ال الحيازة مكاسب
 مقابل في قلق من التأمين حاملي به يشعر ما بقدر
 لشرآة متاحة المالية الموجودات هذه جعل

 من الدخل آل فأن ذلك إلى وباإلضافة. التامين
  الحياة بعد لما للتأمين االحتياطية المبالغ استثمار

 المبالغ استثمار من الدخل من فائض أي أو
 إلى تعزيتها يتم الحياة على للتأمين االحتياطية

 آدخل توضح فإنها ، مباشرة التأمين حاملي
 ، التأمين وثيقة لحاملي منسوبة لالستثمار
  .الدخل مصدر  عن النظر بصرف

 وثيقة حاملي إلى المنسوبة االستثمار دخل آل 17-19
 التأمين شرآة قبل من آانت سواء التامين
 الحسابات نظام خالل من ضمنيا أو صراحة
 حاملي إلى مدفوعة آمبالغ توضيحها يتم القومية
 إما . األولى الدخل حساب توزيع في التأمين
 المبلغ نفس فإن ، الحياة غير على للتأمين بالنسبة

 في للقسط آملحقات التأمين لشرآة إعادته يتم
 للتأمين بالنسبة . الدخل لحساب الثاني التوزيع
 األقساط وملحقات األقساط فإن الحياة على

 الحساب في توضيحها يتم الفوائد إلى باإلضافة
  .المالي

 الدخل فإن الحياة لغير المباشر للتأمين وبالنسبة 17-20
 ، التامين وثيقة حاملي إلى المنسوب مرالمستث
 االحتياطية المبالغ لنسبة تبعا  تحديده يتم أن البد
. وحامليه التأمين من مختلفة واعأن إلى ترجع التي
 دخل توزيع هو المعتاد األسلوب فإن بالممارسةو

 دفعها يتم التي الفعلية األقساط إلى نسبة االستثمار
 ، الحياة على شرالمبا التامين يخص فيما أما. 

 دخل فإن ولذلك أفراد هم التأمين حاملي آل فأن
 بعض ذلك في بما (لألسر إعادته يتم االستثمار
  ).مقيمة الغير األسر

 المستحقة المنافعو المطالبات

  :الحياة غير على التأمين مطالبات

 لوثائق المقدمة المطالبات مستوى ويختلف 17-21
 وقد ألخرى سنة من الحياة بعد ما على التأمين
 في تسببت قد والتي استثنائية أحداث هناك تكون

 مفهوم فان ذلك ومع . المستوى عالية مطالبات
 ضد تغطية توفير خدمه هو التأمين خدمة

 لمجرد وليس مستمر بشكل اإلنتاج ويتم المخاطر
 ينبغي ال فإنه النحو، هذا على . ما خطر حدوث

 بتأثر ال . المخاطر وقوع بتقلبات قياسه يتأثر أن
 . المطالبات بتقلبات مباشرة السعر أو الحجم
 أساس  على لألقساط حد التأمين شرآة تحدد
 ولهذا المطالبات هذه الحتمالية نظامها تقدير
 نظام في المستخدمة الصيغة فإن السبب

 ينبغي ال الفعلي اإلنتاج لحساب القومية الحسابات
 إلى مستند ولكنة فعلية مطالبات استخدام لها

 ويستخدم المستقبلية والتوقعات السابقة الخبرة
 مستوى لوصف ) المعدلة المطالبات ( مصطلح
 .الناتج قيمة تحديد في المستخدمة المطالبات

 في إحصائيا المعدلة لمطالباتا نوع اشتقاق يمكن 17-22
 عند. السابقة الخبرات على القائمة عاتالتوق نهج
 المطالبات من الماضي التاريخ في النظر

 من لحصة بدالت بذل يجب فانه ، الدفع مستحقةال
 وثيقة شروط تحت اجتمعت التي المطالبات هذه
 سبيل على . المباشر التامين لشرآة التامين إعادة
 المباشر التأمين شرآة لدى يصبح عندما ، المثال
 مستوى يضع فإنه ، التأمين إعادة من فائض

 أقصى إلى ليصل الخسائر لتغطية لألقساط
 إعادة وثيقة خالل من تغطيتها يمكن خسارة
 قسط دفع يتم أن يجب انه إلى باإلضافة التأمين
 ، نسبيا التأمين إعادة لوثيقة تبعا التأمين إعادة
 التي المطالبات نسبة لتغطية أقساطه يضع فإنه
 التأمين إعادة قسط إلى ةضافإلبا دفعها عليه يجب

 . 

 المتوقعة األساليب إتباع يمكن فإنه ذلك من وبدال 17-23
 حسابات من معلومات على للحصول قبل من

 وهو متكافئا بندا تشمل أن ويمكن التأمين، شرآة
 عام من المطالبات في التغيرات لعكس التعديل
 فإن لذلك المستخدمة الطريقة آانت أيا ، آلخر
 لمستوى مقاربا يصبح المعدلة المستحقات قيمة

  . المتوقعة المستحقات
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  : الحياة لىع التأمين منافع

 المستحقة المبالغ هي الحياة على التأمين منافع 17-24
 المحاسبية الفترة في تأمينّية وثيقة بموجب

 على التأمين حالة في الضروري ومن . عنيةالم
 غير وتقلبات تعديالت  أي وجود عدم الحياة
 .متوقعة

 التأمين احتياطيات

 في المستخدمة االحتياطية المبالغ فهومم ويستخدم 17-25
 والذي التامين ناتج قيمة اشتقاق صيغة يدتحد

 غير على للتأمين التقنية حتياطاتاال مع يتوافق
 المعاشات ومستحقات الحياة على والتأمين الحياة
 وتستخدم. عشر الثالث الفصل في محدد هو آما

 المخاطر باقي لمواجهه المكتسبة الغير األقساط
 زءوج مسددة الغير االستحقاقات/ المطالبات  دفع
 . والخصومات للمكافئات لدفع ادخاره يتم آخر
 فقط الحياة على التأمين في تطبيقه يتم خيراأل هذا
 والمطالبات مكتسبة الغير األقساط لتغطية ،

 )أ (المقطع في ذآرها تم والتي المعلقة

 تعريف ناتج التأمين االجتماعي

  : الحياة غير على التأمين

 منحها يتم التي الخدمات التأمين شرآة ناتج يمثل 17-26
 التأمين ناتج يتوقف و  .التأمين وثيقة لحاملي
 األقساط إضافة مبدأ على الحياة غير على

 المتكبد المطالبات وخصم األقساط ومكمالت
  .تعديلها

 والمتبعة المتوقعة األساليب نفس استخدام تم إذا 17-27
 تصبح الناتج لحساب الصيغة فإن ، قبل من

  :آاآلتي

 الفعلية المكتسبة األقساط
 التكميلية األقساط إليه مضافا

  تعديلها المتكبد المستحقات منه مخصوما
 خالل من المعّدلة المستحقات قيمة تقدير يتم حيث

 ينبغي .الحالة لنفس والمشابهة السابقة التجارب
 أساس على األقساط مكمالت تقدر أن مبدئيا
 اقل المكمالت تكون أن حالة وفى سابقة تجارب
 الضروري من ليس فإنه ، المستحقات من تقلبا
 األساس استخدم إذا . القبيل هذا من تعديل أي
 استخدام يستحسنف الناتج، لتقدير إلحصائيا

 ، "العمل خط " حسب الموزعة المعلومات
 ذلك إلى وما والمباني السيارات لتأمين ويستخدم
 .منفصل بشكل ولكن

 ةالطريق نفس استخدام يمكن فإّنه ذلك من وبدال 17-28
  آاآلتي الناتج لحساب المتبع والنهج

 

  المكتسبة الفعلية األقساط
 التكميلية األقساط زائد

 تعديلها المتكبد المطالبات ناقص
 باستخدام المعدلة المطالبات تحديد يتم حيث

 في التغييرات  إليها مضافا.. المستحقة المطالبات
 لزم إذا األموال ملكية في والتغييرات الموارد
  . األمر

 متوفرة غير الالزمة المحاسبية البيانات آانت إذا 17-29
 آافية ليست المؤرخة اإلحصائية والبيانات
 لإلنتاج معقولة متوسطة تقديرات بأعداد للسماح

 ( للتكاليف آمبلغ التأمين من الناتج تقدير يمكن ،
 وتكاليف والعمل التكاليف متوسط ذلك في بما

 حيث) لعاديا الربح (إلى باإلضافة ) المال رأس
 للربح معقول تقدير بأي المطالبة للشرآة يحق

 عن بالكاد مختلف هو االختيار وهذا العادي،
  . مسبقا والمتبعة المتوقعة بساليواأل المناهج

  :الحياة على التأمين

 آاألتي الحياة على التأمين ناتج حساب يتم 17-30

  المكتسبة الفعلية األقساط
 األقساط مستحقات زائد

 المقررة ائدالفو ناقص
 المبالغ في) النواقص زائد ( الزيادات ناقص

 للتأمين االحتياطية والمبالغ الفعلية االحتياطية
 .بالربح

 تأمين ابلحس آافية المتاحة البيانات تكن لم إذا 17-31
 هذا استعمال كنيم فأنه الصيغة لهذه تبعا الحياة
 يكونل ، التكاليف مجموعه على الموجود النهج
. الحياة غير ىعل لتأمين توضع يالت لتلك مشابه
 البد الحياة غير على التأمين: المثال سبيل فعلى
  . الحقيقة األرباح بدل تضمين يتم إن

  التأمين إعادة

 من الناتج لحساب المستخدمة الصيغة وتتشابه 17-32
 صيغة مع االجتماعي  التأمين إعادة خدمات
 األساسي السبب فإّن ذلك وعلى. المباشر التأمين
 شرآة حماية هو التأمين إعادة  لوجود يدعو الذي
 تعاملوت للمخاطر، التعرض من المباشر تأمينال

 بشكل آبيرة مطالبات مع التأمين إعادة شرآة
 السبب ولهذا . العادي العمل حالة في استثنائي
 قليل عدد في يترآز التأمين إلعادة السوق وألن
 لمالعا أنحاء جميع في الكبيرة الشرآات من نسبيا

 إعادة شرآة أن قليلة بنسبة المرجح من فانه ،
 متوقع غير بشكل آبيرة خسارة ستشهد التأمين

 حالة يف خاصة المباشر التأمين شرآات من
 .التأمين إعادة خسارة فائض

 مشابهه بطريقة التأمين إعادة ناتج قياس يتم 17-33
 بعض هناك ذلك ومع ، الحياة غير على للتأمين
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 هذه ، التأمين دةبإعا صةاالخ المدفوعات
 ضوء في المباشر التأمين لشرآة تدفع العموالت

 والتي األرباح وتقاسم نسبيا، التأمين إعادة
 اخذ بمجرد التأمين إعادة خسارة فائض تتجاوز
 حساب يتم االعتبار بعين التأمين إعادة ناتج

 :آاألتي

 مخصوما  فعليا المكتسبة التأمين أقساط يجمالإ
 فوعةالمد العموالت منها

  القسط مكمالت إضافة
 واألرباح تعديلها المتكبد المطالبات منها مطروحا

 الحياة غير على بالتأمين المرتبطة المعامالت جميع. ج

 من آاملة مجموعه الجزء هذا ويعرض 17-34
 عن يتم والتي الحسابات في المطلوبة المدخالت
 وثيقة على المترتبة اآلثار جميع تسجيل طريقها
 وثائق إخراج يمكن. الحياة رغي على التأمين
 الحكومية الوحدات ، الشرآات خالل من التأمين

 والغير األسر لخدمة تهدف التي المؤسسات ،
 أنحاء باقي في أخرى ووحدات ( للربح هادفة
 فرد بواسطة الوثيقة تتخذ عندما ذلك ومع) العالم
 أما. اجتماعي تأمين يصبح فإنه ما أسرة من

 في توضيحها تم فقد مطلوبةال للمدخالت  بالنسبة
 التأمين يخص فيما الفصل هذا من الثاني الجزء

 . الفصل هذا ضمن وليس االجتماعي

  التأمين خدمات واستهالك المساهمات/ األقساط صافى

 القسط وملحقات المدفوعة الفعلية األقساط 17-35
 نوعين إلى تقسيمها تتم الحسابات في الموضحة

 والذي التأمين تجنا قيمة: األول: المعامالت من
 خدمات إصدار أو باالستهالك إما حهيضاإ يتم

 التأمين أقساط صافى هو: الثاني التأمين،
 أقساط صافى. التأمين شرآة قبل من المكتسبة
 إلى باإلضافة فعلية آأقساط تعريفها تتم التأمين
 خدمات رسوم منها مخصوما لألقساط مكمالت
 تبعا تأمينال وثيقة حاملي يدفعها التي التأمين
 ناتج قيمة تعريف خاللها من يتم التي للطريقة
 غير على للتأمين األقساط صافى فأن ، الخدمة
 المعّدلة األقساط لمجموع مساويا يكون الحياة
 بين اختالف أي. والمستحقات  الفعلية وليست

 بين تحويال يمثل والفعلية المعدلة المستحقات
 مرور ومع. التأمين وشرآة التأمين وثيقة حاملي
 أحد في تحدث التي التحويالت فأن الوقت

 .  اآلخر االتجاه في تحويال يقابلها االتجاهات

 ( القطاعات تلك من التأمين خدمات استهالك يتم 17-36
 تقدير . األقساط تدفع التي ) العالم أنحاء وباقي
 خالل من فعله يتم ما غالبا االستهالك قيمة

 مع يتناسب ماب للخدمة اإلجمالية القيمة تخصيص
 قيمة إليه مضافا الدفع المستحقة الفعلية األقساط
 بنفس تخصيصها يتم  حيث ( األقساط مكمالت
 ).الفعلية األقساط في آما النسبة

 :الحياة غير على التأمين مطالبات قيد

 المتكبدة المطالبات تسجيل وقت يدخل أن ويجب 17-37
 المرتبط الحدث فيه يقع التي الفترة ضمن

 في حتى المبدأ هذا ويطبق. الحق بهذا بالمطالبة
 وقد نزاع، حولها يدور التي الحقوق حالة

 من عديدة سنوات النزاعات هذه تسوية يستغرق
 في وهو استثناء هناك ولكن. الحادث وقوع فترة
 أو الدعوى رفع احتمالية على التعرف حالة

. الحدث وقوع من طويلة فترة بعد بالحق المطالبة
 بمجموعة االعتراف يتم قد فإنه ،ذلك على ومثاال
 بأن االعتراف تم إذا فقط والمطالبات الحقوق من

 من العديد يسبب االسبستوس مادة إلى التعرض
 إلى يؤدي مما والخطيرة المستعصية األمراض

 بموجب التأمين في بالحق للمطالبة دعوة إقامة
 المرض لهذا التعرض تثبت التي التأمين وثيقة
 تسجيل يتم األحوال هذه وفي. مينالتأ فترة خالل

 وافقت الذي الوقت نفس في التأمين بحق المطالبة
 قد ولكن. به االلتزام على التأمين شرآة فيه

 حجم على االتفاق يتم عندما الوضع يختلف
 . تسديدها ووقت المطالب

 المخرجات أو اإلنتاج صيغة أن من الرغم وعلى 17-38
  فعلّية توليس معّدلة ومستحقات مطالبات تستخدم
 إال القيمة نفس تأخذ الفعلية المستحقات أّن وبما
 متساوية هذه المستحقات يجب أن تكون أن

يتم  التي السنة باستثناء سنوات على مدى تقريبا
  .وقوع الكارثة فيها تسجيل

 جارية آتحويالت المستحقات تسجيل يتم وقد 17-39
 وثيقة لحاملي التأمين شرآات قبل من مدفوعة
 التأمين شرآة تقوم األحوال بعض يوف. التأمين
 ضئيلة قيمة يأخذ والتي األقساط مستوى بتحديد

 تلك لدفع الشرآة تتكبدها التي تكاليف تغطّي ال قد
 عندما ذلك يحدث وقد. بعد فيما المستحقات
 مجاالت/ خطوط أحد من الفائض يستخدم
 أعمال خط ليجتاز/ ليتخّطى التجارية لألعمال

 . المرآبات / السيارات ىعل التأمين مثل آخر

 قيد فيها يتم واحدة استثنائية حالة وهناك 17-40
 فضال رأسمالّية تحويالت أنها على المستحقات

 وقوع حالة في وذلك جارية تحويالت آونها عن
 الكارثة هذه حدوث وعند. متوّقع غير آبير حادث
 للظروف طبقا المعاير تحديد يجب فإّنه

 حاملي عدد تضمنام الوطنّية/ المحلّية واألوضاع
 عن الناجمة بالخسائر والمتأثرين التأمين وثيقة
 يجعلنا الذي المنطقي السبب عن أمّا. الكارثة هذه

 رأسمالّية آتحويالت المستحقات هذه مع نتعامل
 قوي بشكل ترتبط المستحقات من العديد ألن فهو

 تصيب التي الجسيمة والحوادث بالكوارث
 والمباني نالمساآ/ المنازل مثل األصول
 عن الناجمة التعويضات دفع ويتم. والمنشآت
 المال رأس استهالك خالل من المدمرة الكوارث
 مع التعامل ويتم. المحزونات خسائر أو الثابت
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 اقتصادي لنشاط استهالك أو آنفقات الخسائر هذه
 تسجيل يتم هأن إال ذلك من الرغم وعلى. آخر

 الخطيرة الكوارث عن والناجمة الفادحة الخسائر
 حذفها ويتم متوقعة غير عرضّية ألحداث آنتيجة
 يفضل ذلك على وبناء. الجارية النفقات قيمة

 ما أو رأسمالية آتحويالت المستحقات تلك اعتبار
 . ذلك شابه

/ قيد يتم أن الكارثة حدوث بعد األفضل ومن 17-41
 الكارثة من الناجمة المستحقات قيمة تسجيل

 لحاملي لتأمينا شرآة من رأسمالية آتحويالت
 آافة على الحصول يجب أنه آما. التأمين وثيقة

 بالمستحقات الخاصة والبيانات المعلومات
 صناعة عجزت وان. التأمين وثائق في والمثبتة
 أنسب فإّن المعلومات، لتلك الوصول عن التأمين
 تحديد هي الناتجة الخسائر مستوى لتحديد طريقة
 المقّدرة  قوقالح أو المستحقات قيمة بين الفرق

 . الكارثة فيها وقعت التي الفترة أثناء والفعلية

 رأسمالية آتحويالت المستحقات هذه لقيد وآنتيجة 17-42
 وحاملي المعيشّية لألسر المتاح الدخل فإّن

 آما بديهيا بالمقابل يزيد ال التأمين وثيقة/ بوليصة
 جارية آتحويالت المستحقات هذه تسجيل تم لو

 ثروة صافي أو الصافية مةالقي وتعرض. عادّية
 االنحدار: من آال تأثير التأمين وثيقة حاملي

 التغيرات آحجم (األصول قيمة في والتدهور
 األصول قيمة في) المبدئّية (والزيادة) األخرى
 ويتفق. الرأسمالّية التحويالت عن الناجمة المالية

 مساعدات تسجيل مع التسجيل هذا يتناسب/
 للمؤسسات الفعلي هائيالن لالستهالك الحكومة

 المعيشية األسر تخدم التي للربح الهادفة غير
 استبدال أو إصالح تكاليف آافة تغطي لكي لذلك

 والحوادث بالكوارث تأثرت التي األصول
 وثيقة/ بوليصة ضمن تدخل ال والتي العرضّية
 . التأمين

 :منه و العالم بقية إلى المقّدمة ينّيةالتأم الخدمات

 يشمل تأمينا المحلية التأمين شرآات دمتق ما غالبا 17-43
 وآذلك, العالم أنحاء  جميع في والشرآات األسر
 تتمتع أن المحلية الشرآات و لألسر يمكن

 و. العالم مستوى على الشرآات هذه من بالتأمين
 التامين بشرآات ،الخاص االستثمار دخل يشمل
 لحاملي يخصص نصيب على المحلية،/المقيمة
 يقوم لذلك. العالم أنحاء جميع في التامين بوليصة
 مقيمين والغير محليين الغير البوليصة هذه حاملي
 أن يجب و. التأمين لشرآة إضافية أقساط بدفع
/ المحلّية التأمين لشرآات المعلومات هذه تتاح

 على الحساب ضمن تدخل أن يجب آما المقيمة
 .العالم مستوى

 الشرآات على أيضا الشروط نفس وتطبق 17-44
 شرآات قبل من عليهم المؤمن األسر و ليةالمح
. الخارج من االستثمار عائد يتلقوا حيث. أجنبية

 بالغ التعامالت و التدفقات تلك حجم تقدير  إن
 وجود عدم حالة في باألخص و الصعوبة
 . النوع نفس من منافسة محلية تأمين شرآات
 الخدمة لتلك الدولة توفير عند فإّنه ذلك وعلى
 وعندها واالنتشار، الشهرة لىع تحظى فسوف
 لعمل) مماثله (مناظرة بيانات استخدام يمكن

 يكون أن يجب و. القومي لالقتصاد ياتئحصاإ
 معروف، المحلية المعامالت/ الصفقات مستوى

 األقساط مكمالت نسبة استخدام يمكن أّنه آما
 الموفر االقتصادي للنشاط الفعلية لألقساط بالنسبة
 االستثمارات حجم تقدير في للخدمة والمدعم
 األقساط مكمالت نسبة تقدير وآذلك المستحقة
 .المدفوعة

 :المحاسبة نظام في التأمين معامالت قيود -4

 المعامالت من آاملة أزواج ستة تسجيل ويجب 17-45
 لها ليس والتي الحياة غير على التأمين ضمن
 األزواج هذه ومن. االجتماعي بالتأمين عالقة
 و واستهالك إنتاج اسبقي مرتبطين اثنين

 أزواج ثالثة و التامين عمليه في االستهالك
 يخص فيما واحد زوج و التوزيع بإعادة مرتبطة
 يمكن استثنائي بشكل ولكن. المالي الحساب
 بإعادة المرتبطة المعامالت سبع حوالي تسجيل
 قيمة وترجع. الرأسمالي الحساب في التوزيع
 عليه المؤمن إلى) االستثمار دخل (النشاط ناتج
 بطريقة فتحسب الخدمة مصاريف و قيمة عن إما

 هو آما األخرى األضرار على للتأمين خاصة
 . أعاله موّضح

 :آاآلتي االستهالك و اإلنتاج عمليات إدخال ويتم 17-46

 جميع في تتم العمليات هذه مثل أن بما) ا(
 وآذلك و المحلية/ المقيمة المؤسسية الوحدات
 حساب في تسجيله يتم اتجالن فان التأمين، شرآات
 .التأمين بشرآات الخاص اإلنتاج

 القطاعات لجميع الخدمة هذه تقدم) ب(
 يجب لذلك العالم أرجاء باقي آذلك و االقتصادية

. التأمين لشرآات األجر مدفوعة الخدمة تكون أن
 غير شرآات بواسطة الدفع عملية تمّت وسواء
 بواسطة أو مالية شرآات أو) خدمية (مالية

 مصارف (مالية مؤسسات طريق عن أو الحكومة
 في يسجل متوسط استهالك تشكل فإّنها) تامين و

 التأمين ويرتبط. التامين لشرآات اإلنتاج حساب
 واضح بشكل الفردية األسرية بالمشاريع الخاص
 آاستهالك أيضا يسجل و اإلنتاجي بالنشاط
 بينما. باألسر الخاص اإلنتاج حساب في متوسط
 باألسر الخاصة األخرى التأمين فوعاتمد تشّكل
 تسجل و النهائية االستهالك مصروفات من جزءا
 تسّجل و. اإليرادات حساب استخدامات في

 في آصادرات العالم بقية من األخرى المدفوعات
الخدمات و للسلع الخارجي الحساب
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 ألضرارا لتأمين المستخدمة الحسابات)17-1 (جدول

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدخل إجمالي أخري قطاعات المعيشية األسر التأمين شرآات الشرآات االستخدامات

      اإلنتاج حساب-

 4  3  1                             المتوسط االستهالك-

                                                                              
اإلنتاج-

     

      

      األولي الدخل حساب توزيع-

 6    6 المخاطر ضد  التأمين بوالص بحاملي الخاص االستثمار دخل-

      الدخل لحساب الثانوي التوزيع

 45 6 31  8 الحياة رغي على تأمين أقساط صافي
 

 45   45  الحياة غير على  تامين مطالبات
 

    الدخل حساب استخدام-
 

 
 

 
 

 2 0 2  0 للنفقات النهائي االستهالك-

      المالي الحساب

 3 0 3  0 التي الحياة غير على  لتأمين الفنية االحتياطات-

 1 0 1  0 ربحيه غير أقساط تستخدم 

 2 0 2  0 المستحقة تاحتياطا-
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 االستثمار دخل التوزيع إعادة عمليات تغطى 17-47
 الحياة غير على التأمين وثيقة بحاملي الخاص
 آذلك و الحياة غير على التأمين أقساط وصافي
 .  التأمين متطلبات

 يبحامل الخاص االستثمار دخل تسجيل ويتم) ا(
 آمدفوعات الحياة غير على التأمين بوليصة

 آمستحقات أو التأمين شرآات قبل من
 وبناء. العالم أنحاء وباقي المختلفة للقطاعات

 المدفوعات من آال تسجيل يتم ذلك، على
 .األولي الدخل حساب في والمستحقات

 غير على التأمين أقساط صافي حساب ويتم) ب(
 إليها فامضا المحّصلة باألقساط الحياة

 دخل تعادل والتي (األقساط مكمالت
 مخصوما) الوثيقة بحامل الخاص االستثمار

 صافى وتدفع.  الخدمات استهالك قيمه منها
 القطاعات جميع قبل من هذه األقساط مكمالت

 لصالح العالم أنحاء جميع في االقتصادية
 . التأمين شرآات

 جزء المطلوبة التامين مستحقات تعتبر) ج(
 قابله و التامين شرآات قبل من الدفع مستحق
 االقتصادية القطاعات آافه بواسطة للتحصيل

 األقساط صافى من آال ويسجل. العالم بقية و
 لحساب الثانوي التوزيع في المستحقات و

 .الدخل
 آرأس  المستحقات بعض مع التعامل تم وإذا) د(

 فتسجل  جارية، تحويالت آونها من بدال مال
 الدفع مستحق آجزء المال رأس حساب في

 بواسطة التأمين بوليصة/ الوثيقة لحامل
 .التأمين شرآات

 غير على التأمين أقساط صافى يسجل أن يجب 17-48
 فترة تغطي التي المبالغ قيمة على بناء الحياة

 هذه في فعليا المدفوعة المبالغ وليست الحساب
 تسجل أن فيجب التأمين مستحقات عن أمّا. الفترة

 الضرر، حدوث تاريخ نفس يف آمدفوعات
 تسجيل يتم عندما أعاله المذآور النوع باستثناء

 التأمين شرآة موافقة حالة في المستحقات هذه
 في بند أي يسجل و. المسؤولية تحمل على

 األقساط بين االختالف مقدار المالية الحسابات
 المستحقات آذلك و المكتسبة األقساط و المدفوعة
 .والمكتسبة المدفوعة

 األقساط توضيح يتم فإنه ،العادة جرت وآما 17-49
 ضد االحتياطي و محّصلة غير/ مسددة  الغير

 التزامات في آتغييرنا التسديد قيد المستحقات
 و) األمر لزم إن سالبة بقيمة (التامين شرآه
 أنحاء باقي و القطاعات جميع أصول في تغيير
 .العالم

 هذه على مثال) 17-1 (الجدول ويوضح 17-50
 العمليات

 :الحياة على بالتامين المرتبطة العمليات جميع. د

 مدخالت تسجيل طريقه الجزء هذا ويعرض 17-51
 التأمين عن اختالفها مدى و الحياة على التأمين
 التأمين وثيقة في الحال هو وآما. الحياة غير على
 يتم عملية، أآثر بطريقة ولكن الحياة غير على

/ تأمين ابةبمث تعد والتي الحياة تأمين وثيقة تسجيل
 هذا من الثاني الجزء في اجتماعي ضمان
 التأمين وثيقة بين الرئيسي الفرق ويعتبر. الفصل
 وثيقة أنها على المصنفة تلك و الحياة على العادية
 يتم العادية التأمين وثيقة في انه اجتماعي تأمين
 الثروة في زيادة أنها على فوائدها مع التعامل
 الوثيقة أّما .المالي الحساب ضمن وتسجل
 فتسجل ياجتماع تامين وثيقة أنها على المصنفة
 أّنها على التقاعدي بالمعاش يسمى ما أو فوائدها
 بحساب الخاص الثانوي التوزيع ضمن دخال
 وثيقة أن االختالف لهذا الرئيسي والسبب. الدخل
 تكمن االجتماعي التامين وثيقة عكس على الفرد
 الوثائق تعكس و. الوثيقة حامل مبادرة في أساسا

 في خلال اجتماعي تأمين وثائق أنها على المصنّفة
 أو الحكومة يكون ما عادة الذي الثالث الطرف
 حامل يجبر أو يشجع والذي المسئول الموظف
 حاله في الدخل اعتمادات توفير على الوثيقة
 بموجب المدفوعة المالية المبالغ وتبين. التقاعد

 تلك ذلك في بما االجتماعي، التامين مخططات
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 وثائق نجاح مدى األفراد، وثائق من الواردة
 حاله في الدخل توفير في ياالجتماع التأمين

 .التقاعد

 )17-1(جدول تابع
 :الحياة غير على بالتأمين الخاصة الحسابات مصادر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و 17-52
 خاصة الحياة على التامين وثيقة تكون ما دائما

 بالـتأمين الشرآات أحد قامت ما وإذا. باإلفراد
 معاملة هذا يعامل إن ينبغي فإّنه الموظفين على

 آما الحياة غير على التأمين باألخص أو التأمين
 الصفقات  وتمم. القومية الحسابات نظام في

 و التأمين شرآات بين الحياة بتأمين الخاصة
 الشرآات هذه آانت سواء فقط المعيشية األسر
 خدمات إنتاج ويقابل. محلية غير أو محلية
 آجزء األسر تستهلكها التي الخدمات قيمه التامين

 التعامل ويتم. الصادرات و النهائي االستهالك من
 التأمين قةوثي بحاملي الخاص االستثمار دخل مع

 مع التعامل يتم ال ذلك ومع. لألقساط آمكمالت
 على التامين حالة في التأمين متطلبات و األقساط
 معهما التعامل يتم ال وآذلك منفصل بشكل الحياة

 صافى مكونات معا يشكال بل جارية آتحويالت
 األصول و المالي الحساب في المسجلة الصفقة
 و الحياة على نالتأمي من آجزء المعنية المالية
 . السنوّية اإليرادات/ المعاشات استحقاقات آذلك

 في المعامالت من أزواج أربع تسجيل ويتم 17-53

 و باإلنتاج منهم زوجان يرتبط. الحسابات
 يمثل زوج و التأمين بخدمة الخاص االستهالك

 وآخر الفرد، ملكية على االستثمار دخل توزيع
 ياةالح على التأمين في التغيير قيمة يوضح

 .  المعاشات واستحقاقات

 اإلنتاج حساب في الحياة على التامين نشاط ناتج يسجل) ا(
 التأمين بشرآات الخاص

 نهائية آنفقات المستهلكة الخدمات قيمه وتسجل )ب(
 في المعيشية األسر قبل من الدفع واجبة مستهلكة
 باقي من الدفع آواجبة تسجل أو المتاح الدخل حساب
 ويمكن).  المقيمة غير لألسر ادراتص (العالم أنحاء
 التأمين لشرآات المدفوعات تقدم أن المعيشّية لألسر
 المدفوعات هذه مع التعامل يتم و محلية الغير

 .التأمين بخدمات خاصة آصادرات
 التأمين وثيقة بحاملي الخاص االستثمار دخل يسجل )ج(

 يتم.  األول الدخل حساب توزيع في الحياة على
 التأمين بوثائق الخاصة المعلنة المكافآت عم التعامل
 وثائق حاملي على توزيعها يتم أن على الحياة على

 الخاص االستثمار دخل تجاوزت لو حتى التأمين

 شرآات الشرآات االستخدامات
 التأمين

 األسر
 المعيشية

 

 قطاعات
 أخري

 إجمالي
 الدخل

  اإلنتاج حساب-
                                                    المتوسط االستهالك-
 اإلنتاج-

 
 
 

 
 
6 

   
 
6 

 األولي الدخل حساب توزيع-
 غير على التأمين سند بحاملي الخاص االستثمار دخل-

 الحياة

 
5 

 
 

 
1 
 

  
6 

 الدخل لحساب الثانوي توزيعال-
 األضرار تأمين أقساط صافي-

 الحياة غير على تامين متطلبات

 
 
6 

 
45 

 
 

35 

 
 
4 

 
45 
45 

 الدخل حساب استخدام-
  للمصروفات النهائي االستهالك-

 
 

    

 المالي الحساب-
 غير أقساط تستخدم التي األضرار لتأمين الفنية االحتياطات-

 ربحيه
 قةالمستح احتياطات-

 
 
 

3 
1 
2 

 
 
 

 
 
 

3 
1 
2 
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 واجبه آأموال االستثمار دخل يسجل و. بالمؤسسة
 من للتحصيل قابله و التأمين شرآات قبل من الدفع
 أنحاء قيبا في محلية الغير و المحلية األسر قبل
 على التأمين في بند أي في التغيير يعتبر و. العالم
 تغيير المالي الحساب في المستحقة األقساط و الحياة
 التزامات  في تغيير و األسر مستحقات و أصول في

 لها مضافا الفعلية األقساط وتقّدر. التامين شرآات
 االستثمار دخل تساوى التي (األقساط مكمالت
 الخدمات من اقل بقيمه) ثيقةالو بحامل الخاص

 .المستحقة الفوائد و المستهلكة

 هذه على مثال) 17-2 (الجدول يوضحو 17-54
 العمليات

 : السنوّية اإليرادات-1

 مبالغ الحياة على التامين الوثائق بعض توفر 17-55
 تدفق من بدال معين تاريخ في تسلم إجمالية

 في المبلغ هذا يستخدم أن يمكن و. المدفوعات
 هذا بتحويل بدوره يقوم والذي سنوي إيراد شراء

 تلك تسجل و. المدفوعات من تدفق إلى المبلغ
 .السادس بالجزء موضح هو آما اإليرادات

 التأمين بإعادة المرتبطة ملياتالع جميع. ز

 العوامل مساهمة/ مشارآة آيفية مناقشه قبل 17-56
 نظام في التأمين إعادة ناتج قياس في المتعددة
 آيفيه معرفه أوال يجب ّإنهف القومية، الحسابات

 .التأمين إعادة وتسجيل قياس

 المباشر المؤمن بين تتم التي العمليات تقاس 17-57
 بالطريقة التأمين وثيقة وحامل) التأمين شرآة(

 العمليات من آمجموعة السابق بالجزء الموضحة
 التي اإلجراءات إلى الرجوع دون تماما المنفصلة
 إعادة شرآة و المباشر المؤمن بين حدثت
 عمليات من حدث ما بين الدمج يتم وال. التأمين
 من للعمالء للوثيقة آمصدر المباشر المؤمن بين

 حامل بين تحدث التي العمليات بين و ناحية
 .أخرى ناحية من التأمين إعادة شرآات و الوثيقة

 :الحياة على أمينبالت الخاصة الحسابات استخدامات يوضح) 17-2 (جدول
 الدخل إجمالي أخرى قطاعات المعيشية األسر  التأمين شرآات الشرآات االستخدامات

 اإلنتاج حساب
 الناتج
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 ال أو المباشر التامين وثيقة حامل يعرف ال 17-58

 يمتلك المباشر المؤمن آان إذا يعرف أن يحتاج
 الوثيقة سارةخ حالة في لحمايته تأمين إعادة وثيقة
 من الفعلية األقساط المباشر المؤمن ويتلقى. ال أو

 لشرآة آتنازالت يقّدم منها وبعض. الوثيقة حامل
 الدفع واجبة األقساط هذه وتعد. التامين إعادة
 بينما) التأمين شرآة (المباشر مؤمن لصالح
 شرآة نصيب من يكون القيمة في األقل القسط
 إلى أحيانا النفصالا هذا ويشير. التأمين إعادة

 التأمين بشرآة الخاص الجزء التسجيل إجمالي
 فيمكن) التسجيل صافى(البديل أما. المباشرة
 المباشر الوثيقة حامل أقساط من جزء اعتباره
 المباشرة التأمين شرآة أو للمؤمن المدفوعة
 ال الخيار هذا ولكن. التامين عادةإل منه وجزء
 الدخل حسابات و التجارية الحسابات في يفضل
 .القومي

 المدفوعة األقساط التامين إعادة شرآة تستخدم و 17-59
 دخل أرباح زيادة في المباشر المؤمن قبل من

 يتم و. التأمين إعادة بشرآه الخاص االستثمار
 استثمار دخل انه على االستثمار دخل مع التعامل
 إلى إعادته يتم و المباشر للمؤمن الدفع واجب
 لذلك. مكمل قسط شكل في التامين إعادة شرآه
 قبل من الوثيقة لحامل المدفوع االستثمار فدخل
 األقساط على أساسا يعتمد المباشر المؤمن
 دخل أيضا يتلقى المباشر المؤمن ولكن. المكتسبة
 تعتمد التي التأمين إعادة شرآه من االستثمار
 شكل في المدفوعة األموال نسبة على بدورها
 في المدفوعة األموال قيمة على بناء التأمين إعادة
 دخل يستخدم أن ويمكن. للشرآة مستحقات شكل

 بواسطة المباشر للمؤمن المدفوع االستثمار
 شرآة تقدمه آتعويض التأمين إعادة شرآه
 بهذا تسجل ال لكنها الوثيقة لحاملي التأمين

 .الوضوح
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 تسجل المباشر، التأمين حالة في هو وآما -60 17-60
 آتحويالت أمينالت إعادة مستحقات بعض

 جارية، تحويالت  آونها عن فضال رأسمالّية
 الكوارث أو الطارئة الحاالت في فقط وذلك

 . العرضّية

 التأمين إعادة بشرآة الخاص الكلي الناتج يمثل 17-61
 التأمين شرآة/ للمؤمن المتوسط االستهالك
 هو وآما التأمين إعادة لوثيقة الحاملة المباشرة
 بين تتم التأمين ئقوثا معظم فان أعاله مشار

 والمجاالت النظم مختلف من التأمين شرآات
 الحاالت هذه في الناتج قيمة فان لذلك. االقتصادّية

 وصادرات التأمين شرآات قبل من واردات يمثل
 .التأمين إعادة شرآات قبل من

 التأمين بإعادة المرتبطة التدفقات تسجيل يشّبه و 17-62
 حامل أن ناءباستث الحياة غير على تأمين بعملية
 تأمين شرآة يكون ما عادة التأمين إعادة وثيقة
 . أخري

 :آاآلتي واإلنتاج االستهالك عمليات تتم 17-63

 طريق عن تتم النشاطات هذه جميع أن بما - أ
 شرآات طريق عن وتنفذ محلية مؤسّسية وحدات
 اإلنتاج حساب في يسجل الناتج فان لذلك التأمين
 التأمين إعادة أن إال التأمين بشرآات الخاص
 لذلك محليه غير وحدات طريق عن تُوفر ما غالبا
 .آواردات نواتجها تسجيل يتم

 تأمين شرآة بواسطة الخدمة ُتستهلك أن يمكن - ب
 ذات تكون وقد بل  محلية، غير آانت وإن أخري

 الوثيقة حامل يكن لم إن هذا متوسط استهالك
 أنها علي فُتسّجل دائمة بصفة مقيم أو/ محلي

 . ومستحقاتها التأمين إعادة آهلشر صادرات
 

 دخل توزيعها المعاد المعامالت وتغطي 17-64
 إعادة مجال في الوثيقة بحاملي الخاص االستثمار
 .التامين إعادة شرآة أقساط صافى و التامين

 أو محليه آانت سواء التأمين شرآات تقوم أن ويجب .أ 
 آدين يعد والذي االستثمار، دخل بدفع محليه غير

 في التامين، إعادة وثائق حاملي قبل نم تسديده واجب
 لصالح محصال/ مستحقا الدخل هذا يعتبر حين

 محليه غير أو محليه آانت سواء أخرى مؤسسات
 .أيضا

 جمع طريق عن التامين إعادة أقساط صافى يحسب .ب 
 دخل تساوى التي (المكّملة قسط و المكتسبة األقساط
 قيمة منها مطروحا) الوثيقة بحامل الخاص االستثمار
 واجب يكون األقساط هذه وصافى. المستهلكة الخدمات

 الصرف ومستحق التامين شرآات قبل من الدفع
 .أخرى تامين لشرآات

 أنها على التامين إعادة شرآات مستحقات تصنف .ج 
 مستحقه و التامين شرآات بواسطة الدفع واجبه

 آانت سواء أخرى تامين شرآات قبل من التحصيل
 األقساط صافى من آال يسجل و .محليه غير أو محليه

 .الدخل لحساب ثانوي آتوزيع المستحقات و
 التامين إعادة شرآات قبل من المدفوعة العموالت .د 

 يتم التامين إعادة لوثيقة آحامل التامين لشرآات
 الدفع واجبة األقساط على آتخفيضات معها التعامل

 .التأمين إعادة وثيقة ألصحاب
 إعادة شرآات قبل من لدفعا واجبه المشترآة األرباح .ه 

 من بالرغم (جارى آتحويل تسجل عليه للمؤمن التامين
 العموالت من فكال مختلفة بطريقه يسجالن أنهما

 تخفيض على تساعد المشترآة األرباح و المدفوعة
 .التامين إعادة إنتاج

 المباشر التامين مستحقات بعض مع التعامل تم إذا .و 
 مستحقات أي فإّن ةجاري تحويالت من بدال مال آراس
 يجب الحالة بنفس عالقة لها و التامين إعادةب خاصة
 .المال لرأس آتحويالت معها التعامل
 

 اختالف أي المالي الحساب في إدخال أي يسجل 17-65
 و المكتسبة األقساط و المدفوعة األقساط بين

 مستحقه األخرى تلك و المطلوبة المديونيات
 .الدفع

 
 

 إجمالي أخرى قطاعات األسر التامين شرآات الشرآات االستخدامات
 الدخل

 اإلنتاج حساب
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 :السنوية اإليرادات.  ر

 تلك الحياة على التأمين وثيقة أنواع ابسط تعتبر 17-66
 من تدفقات بدفع الوثيقة صاحب فيها يقوم التي

 زمنية فترة مدار على ينالتام لشرآه المدفوعات
 في آدين واحده دفعة استالم مقابل في معينه

 بقسط تسمى والتي األقساط هذه وابسط. المستقبل
 بدفع خاللها من الوثيقة صاحب يقوم الحياة مدى
 واحده دفعه شكل على التامين لشرآه واحد مبلغ

 من تدفقات صوره في ذلك بعد ويتالفاه
 المؤمن الحياة لبقية أو معينه لفترة أما المدفوعات

 عليه المؤمن من آال حياه لبقية وربما (عليها
 ).الوثيقة في اسمه المذآور األخر والشخص

 شرآات طريق عن السنوية اإليرادات تنظم 17-67
 يقبل أن ويجب. المخاطر برقابة تسمى و التامين
 قبول طريق عن المخاطر تجنب عليه المؤمن
 معروف و محدد يكون المدفوعات من تدفق دفع

 وتتحمل) .معينة بصياغة أو محدّدة بشروط إما(
 المبلغ باستثمار المخاطرة مسئوليه التامين شرآه
 معدالت وتحدد. عليه المؤمن يتحمله مما أآثر

 معدالت توقعات حسب على عليهم المؤمن
 تدفع أن التامين شرآه على ينبغي وقد. العمر
 حيث المعمرين من عليهم للمؤمن آبيره مبالغ
 الذي األصلي المبلغ من اآبر مبالغ الشرآة تدفع
 األرباح أيضا يتجاوز ربما و عليه المؤمن دفعه
 هؤالء أما. المبلغ هذا من الشرآة حققتها التي
 مما بكثير اقل مبلغ فيتسلموا مبكرا يتوفون الذين
 مبلغ على التامين شرآه تحصل بينما متوقع آان
 .لها متوقع آان مما اآبر

 

 السنوي القسط حساب آيفيه  -1

 القسط حساب آيفيه شرح يتم أن األسهل من 17-68
 تامين شرآه وجود افترض. بمثال السنوي
 مدى جنيه 600 بقيمه شخصيه مدفوعات تعرض
. جنيه10000 المال من مبلغ مقابل الحياة

 الشخص حياه تقدر الشرآة أن أيضا وافترض
 5 حوالي الخصم معدل واّن سنه 25 بحوالي

 فان) 17_1 (بالشكل موضح هو وآما.ائةبالم
 25 مدار على جنيه600ل الحالية القيمة صافى
 صافي فان وبالتالي. جنيه8700 يساوى عام

 مره 90 تعادل يعادل والذي 1300 المتبقي المبلغ
 تقدمها أن الممكن من التي الخدمة تكلفة من

 جنيه600ال عرض فان لذا. عام خالل الشرآة
 آان سواء افىص مبلغ يمثل بالشرآة الخاص
 المؤمن يحصل وسوف. ال أم عليه المؤمن يعلم
 تعود جنيه 90أن إال فالعام جنيه 690 على عليه

 .للخدمة رسوم صوره في أخرى مره للشرآة

 للمؤمن الدفع واجب استثمار دخل يوجد عام وآل 17-69
 مائةبال 5 الخصم لعامل األدنى الحد يعادل و عليه
 وفى. لتامينا عقد قيمه من المتبقي المبلغ عن
 المرتبط االستثمار دخل نسبه تكون األول العام

. جنيه 65 هو) 1300 (مقدما المدفوع بالقسط
 بالتالي و للخدمة آرسوم تسحب جنيه 25و

 والمبلغ). 1275 (إلى) 1300(المبلغ ينخفض
 على يضاف)435 (االستثمار دخل من المتبقي
. 8700يصبح و السنوي االحتياطي صافى
 السنوي الحتياطيا يكون العام نهاية ندفع وبالتالي
 مضافا 8700األصلي المبلغ من مكونا 8535
 واجبه جنيه 600 منهما مطروحا 435 فوائد إليه
 االحتياطي المبلغ صافى يكون وبالتالي . الدفع

 من المسحوب و 165 العام بداية في المسحوب
 .25 يكون مسبقا المدفوعة األقساط

 الوقت وبمرور. عام بعد عام العملية هذه وتستمر 17-70
 لتصبح المتبقي االحتياطي السحب قيمة تزداد
 دخل يقل و المستحقة المدفوعات من جزء اآبر

 ومن. جزء اقل ليصبح الدفع واجب االستثمار
 مراجعه التامين لشرآه يمكن النظرية الناحية

 و للمؤمن المتوقع المتبقي العمر عن افتراضاتها
. خدمة آمصاريف المتاح المبلغ حساب إعادة
 العملية هذه تتم أن يجب العملية الناحية من ولكن
 شرآات (المؤّمنين من مجموعات و فترات على

 ).التأمين

 شرح هو المفصل الرقمي المثال من والمقصود 17-71
 ولكن. األقساط بها تتم التي الطريقة توضيح و
 هذه آل تتم أن الضروري من ليس الواقع في

 بطريقة و. التأمين شرآة إنتاج لتحديد الحسابات
 دخل آمجموع الناتج قيمه تحديد يمكن فإّنه أبسط

) 500 (عليه للمؤمن المستحق االستثمار
) 600 (له الدفع الواجب المبلغ منه مطروحا
 أو 190 سالب (االحتياطي قيمة منه مطروحا

 هذه تكون وربما). 190-(-500-600) (90
 مينتأ قياس لطريقة مشابهة/ مماثلة الطريقة
 . الفعلي القسط عنصر فيها يوجد ال هأن إال الحياة
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 السنوية باألقساط المرتبط الناتج. 2

 بتكاليف المرتبط التامين شرآه ناتج يحسب 17-72
 :آاآلتي األقساط

 منه مطروحا عليه للمؤمن االستثمار دخل يذهب -
 أو المستفيدين أو (عليه للمؤمن للدفع المستحق المبلغ
 .المعاش ألحكام وفقا) الحياة قيد على هم من

 
 الخاص االستثمار دخل/ إيرادات مبلغ ويتعادل
 بداية من الخصم عامل مرات مع عليه بالمؤمن
 عن أيضا ستثمارالا دخل ينفصل آما. العام احتياطي

 التأمين شرآه قبل من المكتسب الفعلي االستثمار دخل
 على التامين في القسط لمكمالت مماثال ذلك يكون و.

 . الحياة
 
 السنوية باألقساط المرتبطة العمليات جميع. 3

 مجموعات من المعامالت المسجلة  ثالثهناك 17-73
 التي المستقبليةوالقيود  ةدالمتواجاألقساط عن 

  واالفتتاحيلزم اتخاذها من أجل 
 .سنويالنهاء اإل

 

األقساط ب و يستحق دفع رسم الخدمة المرتبط  .أ 
ناتج  ويسجل على أنه , آل عامالدفعالسنوية 

 وإنفاق لالستهالآي النهائي لألسر شرآة التأمين
 قدو التي , المعيشية التي ينتمي إليها المستفيد 

 .من األسر المعيشية غير المقيمةتكون 

عامل الخصم، و مرات و يعادل دخل االستثمار ل .ب 
السنوية   األقساطاالحتياطياتمستوى يتم تسجيل 
  األولي لدخلاحسابات توزيع  الفترة في في بداية

مستحقة مستحقة الدفع من قبل شرآة التأمين وآ
 .المعيشية من قبل األسرةالقبض 

 السنوية األقساطالتغير في قيمة احتياطيات و يقيد  .ج 
 األسرة  تدفعها آمستحقاتفي الحساب المالي

 . لشرآة التأمينالمعيشية

فأن هناك  ، السنوية دفع األقساط تبدأعندما  17-74
 إلى شرآة المعيشيةاألسر من  أموالتحويل 
 ومع ذلك ، قد الحاالت ، في آثير منو . التأمين

/ الدفعة واحدة  من" نتقالا"يكون هذا مجرد 
هذه  الواجب دفعه من قبل المبلغ اإلجمالي

سياسة من اآتمال أخرى  شرآة تأمينالشرآة أو 
أقساط على الفور إلى  التأمين على الحياة العادية

 لة ليست هناك حاجةفي مثل هذه الحاو . سنوية
 األقساطو استحواذ  اإلجماليدفع اللتسجيل مبلغ 

ف يكون هناك مجرد تغيير من  ، وسوالسنوية
حتياطيات األقساط الحياة عن اتأمين احتياطيات 

والقطاع الفرعي  التأمينشرآة  في السنوية
القسط  شراءوإذا آان . التقاعدمعاش  للصندوق
 سياسات مالاآت/ بشكل مستقل عن نضجالسنوي 

من التأمين على الحياة، ويتم تسجيل هذا آزوج 
ومؤسسة  بين األسرة المعيشية المعامالت المالية

 الدفع لشرآة المعيشية  األسرة تعتبر. التأمين
ناشئ عن آأصل  في المقابل  التسلمو التأمين
تلقى مؤسسة التأمين و ت. القسط السنوي أحكام
وتتحمل ة المالي من األسرة المعيشيل األص

 .المسؤولية تجاهها

 ، وعند بالموت األقساط السنويةعادة يتم إنهاء و  17-75
أي احتياطيات متبقية لهذه يتم نقل  هذه النقطة

و ومع ذلك ، . شرآة التأمين إلىاألقساط السنوية 
شرآة التأمين توقعت متوسط  أن على افتراض
 مسددي بدقة ، لمجموعة من  العمر المتوقع

يكون متوسط األموال وية آكل ، قساط السناأل
 إذا تغيير مأمول الحياة. وفاة صفراعند الالمتبقية 

 في. االحتياطاتتنقيحات أن تأخذ يجب ف، 
يخفض امتداد سوف قيد العمل،  األقساط السنوية

رسم شرآة التأمين آالمبلغ المتاح ل المتوقع لحياةا
في مثل هذه . بقيمة سلبيه هخدمة ، مما يجعل

يجب أن تعتمد على   ، فإن شرآة التأمينالحالة
مرة أخرى التمويلية، وتأمل أن نعزز هذا أموالها 

 في المستقبل من خالل ربط الخدمة ارتفاع رسوم
 .ةجديدال  األقساط السنويةمع

 
 

 البدايـــــــــــة نقطــة
 000 10 )أ (السنوي القسم شراء سعر
 سنة 25 لكل حيث السنة في 600 لـ الحالية مةالقي صافي

 )ب% (5
8 700 

 1300 )جـ (الخدمة لرسوم الحالية القيمة صافي
 90 1300/8700*600 الثانوي القسط معّدل

 

 الثانية السنة األولى السنة
 :باعتبار) الفائدة (االستثمار دخل :باعتبار) الفائدة (االستثمار دخل
 491 أ 500 أ
 427 ب 435 ب
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 64 جــ 65 جــ
 المستحّقة المدفوعات المستحّقة المدفوعات

 690 أ 690 أ
 600 ب 600 ب
 90 جــ 90 جــ

 األسهم قيمة في انحدار األسهم قيمة في انحدار
 -200 أ -190 أ
 -173 ب -165 ب
 -26 جــ -25 جــ

 األخيرة السنة في األسهم األخيرة السنة في األسهم
 611 9 أ 810 9 أ
 611 9 ب 535 8 ب
 249 1 جــ 275 1 جــ

 
التأمين االجتماعيبرامج : الجزء الثاني  

 س. مقدمة

 وسيلة هامة يحصل  التأمين االجتماعيتعد برامج 17-76
التأمين ي برامج منها األفراد المشترآين ف

 على منافع، توصف بالمنافع االجتماعي
لسد احتياجات تطرأ في ظروف , االجتماعية

و تستحق . و التي قد تؤثر على رفاهيتهم, خاصة
بعض المنافع االجتماعية الدفع في إطار 

و تحدد ,  التأمين االجتماعيالمشارآة في برنامج 
الظروف التي بموجبها تستحق المنافع الدفع 

و ليس طبيعة ,  التأمين االجتماعيرنامج ب
  .المنافع في حد ذاته

 و,  برنامج التأمين االجتماعي صيغة تعاقدتعد 17-77
ا تتضمن وحده على األقل عالوة على  مغالبا

وربما تكون الوحدة األخرى . المستفيد أو المنتفع
صاحب العمل، الحكومة العامة أو مؤسسة مالية 

وأحيانا تكون , )نغالبا ما تكون شرآة التأمي(
األسر مؤسسة ال تهدف إلى الربح وتخدم 

 .  المعيشية

والهدف من هذا الجزء من الفصل هو وصف  17-78
آيف تقيد األنواع المختلفة من المنافع االجتماعية 

في   التأمين االجتماعيبرامجالتي تقدم بموجب 
و للقيام بهذا،  فمن . نظام الحسابات القومية

 المحددة لبرامج الضروري توضيح الخصائص
التأمين االجتماعي، وطبيعة الوحدة األخرى 
المعنية، وأنواع المنافع المستحقة و طرق 

 .تمويلها

 تعريفات أساسية. هـ
 المنافع االجتماعية -1

 المنافع االجتماعية الدفع عند وقوع تستحق 17-79
أحداث خاصة، أو وجود شروط معينة، والتي قد 

 المعنية إما يةاألسر المعيشتؤثر سلبا على رفاهية 
عن طريق فرض مطالب إضافية على مواردها 

ويمكن أن تقدم المنافع االجتماعية . أو تقليل دخلها

وهناك عدد من الظروف . نقدا أو عينا 
االجتماعية  تكون عندها المنافع االجتماعية 

 : مستحقة الدفع 

يتطلب المستفيدين، أو المعالين، منافع اجتماعية  . أ
 الة العالج الطبي، عالج األسنان أوقد تقدم في ح

غيره ، أو العالج بمستشفى، أو النقاهة،  أو 
رعاية طويلة األجل، والتي قد تكون نتيجة 
المرض، أو اإلصابات ، أو الوالدة والعجز 

وربما تقدم المنافع . لخإ...المزمن ، والشيخوخة،
االجتماعية عينيا  في شكل العالج أو الرعاية و 

نا أو بأسعار ليست ذات أهمية قد تقدم مجا
عن طريق سداد النفقات التي  اقتصادية تذآر، أو

و قد  تدفع أيضا . األسر المعيشيةتدفع من قبل 
النفقات االجتماعية النقدية للمستفيدين الذين 

 . يحتاجون الرعاية الصحية

المستفيدين لدعم مختلف أنواع المعالين  و يضطر . ب
قارب المسنين الزوجين واألطفال واأل: 

و عادة ما تدفع المنافع . والمعوقين ، الخ
االجتماعية نقدا في شكل تعويضات منتظمة 

 . للمعالين أو العائالت المعالة

عندما يعاني المستفيدين من انخفاض في الدخل  . ج
آنتيجة لعدم القدرة على العمل، أو العمل بدوام 

 , آامل
 بشكل منتظم و عليها تقدم المنافع االجتماعية نقدا

و في بعض الحاالت يمكن . طول فترة الحالة
توفير دفعة واحدة من المبلغ عالوة على أو بدال 

وقد يمنع الناس من العمل . من الدفع المنتظم
 :بسبب
o يجبارالتقاعد االختياري أو اإل 
o  البطالة القهرية، بما في ذلك التسريح

 المؤقت و قصر مدة العمل
o ،والدة الطفل، المرض و إصابات الحوادث 

وما إلى ذلك، والتي تمنع أي شخص من 
 .العمل، أو العمل بدوام آامل

يحصل المستفيدين على مدفوعات . د
للتعويض عن المعاناة من انخفاض الدخل 
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 .بسبب وفاة مصدر الدخل الرئيسي
يتم توفير السكن للمستفيدين إما مجانا أو . ه

بأسعار ليست ذات أهمية اقتصادية تذآر أو 
األسر ن خالل تسديد النفقات من قبل م

و هذه تعد من المنافع االجتماعية . المعيشية
 .العينية

و يزود المستفيدين بالبدالت لتغطية نفقات التعليم  . د
و في بعض . التي يتحملوها ألنفسهم أو للمعالين

 .األحيان يمكن تقديم خدمات التعليم العينية

 لألصل  مطابقة/  سبق يعد ظروف نموذجيةماو  17-80
و . و التي عندها تستحق المنافع االجتماعية الدفع

من الممكن، على سبيل المثال، قد تستحق في ظل 
بعض برامج التأمين االجتماعي منافع أخرى 

و بالعكس، و تقدم آل البرامج بأي حال . الدفع
من األحوال منافع في جميع الظروف المذآورة 

 االجتماعي وعمليا، تتفاوت برامج التأمين. أعاله
تفاوتا آبيرا من بلد إلى آخر، أو من برنامج ألخر 

 .داخل نفس البلد

 
  المنافع االجتماعية التي تقدمها الحكومة العامة. 2

/ المنافع االجتماعية التي توفرها العديد من هناك 17-81
و التي ربما تظهر في , تقدمها الحكومة العامة

الحسابات آمستحقة الدفع بموجب الضمان 
ماعي، المساعدة االجتماعية، أو التحويالت االجت

 . االجتماعية العينية

 هو االسم الذي يعطى الجتماعيو الضمان ا 17-82
 التي تديرها الحكومة جتماعيلبرامج التأمين اال

و يجب على الفرد . و آما سيوضح أدناه, العامة
للحصول على منافع التامين االجتماعي أن 

 .الجتماعيايساهم في برنامج التأمين / يشارك

و ال تعد المساعدات االجتماعية برنامج و لهذا  17-83
مع أنها غالبا ما ,  فإنها ال تحتاج إلى مشارآة

تكون مقصورة على اإلفراد ذوى الدخل 
و اإلعاقة أو الخصائص المعينة , المنخفض
وفي بعض البلدان، على الرغم من انه .  األخرى

إلى يجوز دفع معاش التقاعد العالمي دون الحاجة 
و عليها تعد المساعدات االجتماعية , مشارآة

و هناك . جزء من المشارآة االجتماعية أيضا
يتناول الفرق بين التأمين االجتماعي / جزء يناقش

والمساعدة االجتماعية بمزيد من التفصيل في 
 .8الفصل 

 الحتياطييشمل تعريف المنافع االجتماعية ا 17-84
عادة ما و. المحتمل للخدمات الصحية والتعليمة

تقوم الحكومة العامة بجعل هذه الخدمات متاحة 
لجميع أعضاء المجتمع دون اشتراط مشارآة في 

و تعامل هذه الخدمات آتحويالت . البرنامج
اجتماعية عينية وليس آجزء من الضمان 

و . االجتماعي أو المساعدة االجتماعية
التحويالت االجتماعية العينية تم مناقشتها أيضا 

 .8في الفصل

باإلضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية التي  17-85
تقدمها الحكومة العامة، فيمكن أيضا تقديم هذه 

 المؤسساتالخدمات أيضا إلى األفراد من خالل 
و , األسر المعيشيةالتي ال تهدف للربح و تخدم 

التي أيضا تعامل على أنها تحويالت اجتماعية 
 .تماعيعينية وليس آجزء من برامج التأمين االج

الوحدات المؤسسية من  المقدمةالمنافع االجتماعية .3
 األخرى

ويمكن أيضا أن تقدم المنافع االجتماعية من  17-86
الموظفين و /خالل  أرباب العمل إلى العاملين 

المعالين أو أن توفر عن طريق وحدات أخرى 
و جميع المنافع االجتماعية . مثل النقابات العمالية

ألخرى عدا الحكومة التي تقدمها الوحدات ا
 .العامة تقدم بموجب نظام التأمينات االجتماعية

 برامج التأمين االجتماعي. 4

يعد برنامج التأمين االجتماعي شكل من أشكال  17-87
/ برنامج التأمين التعاقدية حيث يلتزم حامل وثيقة 

بوليصة التأمين أو يشجع للتأمين ضد طوارئ 
ل وعلى سبي. معينة من قبل تدخل طرف ثالث

المثال ، قد تلزم الحكومة جميع الموظفين على 
المشارآة في برنامج الضمان االجتماعي؛ يجوز 
ألصحاب العمل جعله شرطا من شروط 

أن يشارك الموظفين في مشروع , التوظيف
برنامج التأمين المحدد من قبل صاحب العمل؛ و 
يجوز لصاحب العمل تشجيع الموظفين لالنضمام 

اهمات نيابة عن الموظف عن طريق تقديم المس
أو أن تقوم النقابات العمالية بترتيب تغطية تأمينه 

و عادة ما . النقابة / متاحة فقط ألعضاء االتحاد
تدفع المساهمات في برامج التأمين االجتماعي 
من قبل، أو نيابة عن الموظفين، و ذلك تحت 
بعض الشروط و التي تغطى أيضا غير العاملين 

 .لين لحسابهم الخاصأو األشخاص العام

يعتبر برنامج التأمين االجتماعي برنامج تأميني  17-88
 :عندما يستوفى الشرطان التاليان 

 التي يحصل عليها شرطا للمشارآة المنافعأن تكون  . أ
في البرنامج، و تكون منافع اجتماعية إذا استخدم 

 .الشرط في نظام الحسابات القومية/ المصطلح

من الشروط الثالثة التالية و إذا اجتمع واحد على األقل  . ب
: 

/ يجب أن تكون المشارآة في البرنامج واجبة -
إلزامية إما عن طريق القانون أو تحت 
شروط وظروف عمل الموظف، أو مجموعة 

 الموظفين؛/  العمال
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البرنامج هو مسؤولية جماعية تعمل لصالح  -
الموظفين ، سواء / مجموعة معينة من العمال

ن المشارآة تقتصر  أم ال، و أنآانوا يعملو
 على أعضاء تلك المجموعة؛

فعلية (أن  يقوم صاحب العمل بتقديم مساهمة  -
 الجتماعيفي برامج التأمين ا) أو محتسبة

العامل، سواء قدم الموظف / باسم الموظف 
 .مساهمة أيضا أم ال

و يقوم المشارآون في برامج التأمين االجتماعي  17-89
 اتأو مساهم(بعمل مساهمات في البرامج 

وتعرف . للحصول على المنافع) نيابة عنهم
المساهمات و المنافع بطرق مماثلة ألقساط و 

و مساهمة الضمان االجتماعي , مطالبات التأمين
هي مقدار المدفوع لبرنامج التأمين االجتماعي 
من أجل أن يكون من حق المستفيد المعنى بتلقي 

و . المنافع االجتماعية التي تشملها خطة البرنامج
منافع التأمين االجتماعي هي منفعة اجتماعية 
مستحقة الدفع الن المستفيدين يشارآوا في برامج 
التأمين االجتماعي و المؤمن عليه ضد المخاطر 

 .االجتماعية الطارئة

و الضمان االجتماعي هو شكل من أشكال  17-90
و تختلف األهمية . برنامج التأمين االجتماعي

ت الصلة ببرامج النسبية للضمان االجتماعي ذا
التأمين االجتماعي األخرى آثيرا من دولة إلى 

ففي بعض  .لترتيبات المؤسسيةأخرى حسب ا
 على الضمان االجتماعي يقتصر ، قدالدول 

ي لمختلف صافى مخصص المعاش األساس
قد  في مثل هذه الحاالتو  .الجتماعياالضمان 

المعاشات التقاعدية  مخصصات يتم التعامل مع
الضمان  وليس من خاللة العام لحكومةا موظفيل

فمعظم ،  أخرى االتح أما في. ياالجتماع
، احتياطيات المعاشات التقاعدية/ مخصصات 

مؤسسات  للعاملين في المستحقةبما في ذلك 
الضمان  من خالل توجه ، قدالقطاع الخاص

 .االجتماعي

 :هما  برامج التأمين االجتماعيفئتيو  17-91

 الضمان االجتماعي  . أ
  ببرامج التأمين االجتماعي التي لها صلة لةالعما . ب

  .الضمان االجتماعي بدال من

 البرامج بدال من الضمان االجتماعيقد ترتب و 
من  سلسلة أو مجموعة آسياسة تأمين شرآة مع

تأمين  شرآة قد تدار من جانب أو السياسات
تدار البرامج  قدو . رسم مالي مقابل أخرى في
 .هبالنيابة عن نفس ةمباشر صاحب العمل من قبل

 
  متعددة أرباب العمل  التامين برامج 

على  ليس فقط أجر،، بالتأمين شرآة توافققد  17-92
 من أن تتحمل قدرا  ولكن برنامج التقاعد إدارة

 تنفيذ سياق في ويتم ذلك . المخاطرة المرتبطة به
 ما تحت الجماعية البرامج من لعدد الخدمة هذه

 وبموجب. لعملبرامج متعددة أرباب ا يسمى
 التأمين مؤسسة قد تتولى  ،البرامج هذه العديد من

صناديق / عتمادات المالية اال إدارة مسؤولية 
 و ذلك آي  الموضوعة تحت تصرفها التمويل

,  لتغطية االلتزامات التمويلية آافيةتكون األموال
  أما إذا فشلت .االحتفاظ به يمكن و وجود فائض

ستحقاقات المعاش ال لية التمويموالاأل توفير في
 ليسو الشرآة مسؤوليةفذلك يعد  التقاعدي،

 .ينأرباب العمل األصلي

المعاشات  توفير مسؤولية الحكومة تتولى عندما 17-93
المجتمع ، فأن  قطاعات آبيرة منل التقاعدية
/ ملءهي  في الواقع االجتماعي الضمان وظيفة
 آشرآة  . برنامج متعدد أرباب العمل دور شغل
المسؤولية عن  الحكومة  تتحمل ومن ثم  ن،التأمي

 تلبية الالزمة ل التمويليةاألموال في أي نقص
 قد يحق لها أن أو التزامات المعاشات التقاعدية

  وغالبا ما يتم تمويل.فائض أي بتوليد تحتفظ
  علىلدفع االستحقاقات الضمان االجتماعي

 تساؤل حول و لذلك ليس هناك, أوال بأول أساس
في   وجد نقص ،  و إذاناشئ ئضوجود فا

 لتغير السلطة حكومةللأن ف الموارد ،
ولكن  ط فق عمالةال ستقبلبم تتعلق  ستحقاقاتاالب

 .أيضا بالنسبة للماضي

  المؤهلة للتأمين الفردية وثائق التأمينو/ بوالص.  5
 االجتماعي

بشكل  التأمين االجتماعين برامج تنظم العديد م 17-94
 و ال يجب أن، مالالع لمجموعات من جماعي
 فردية وثائق تأمين المشارآين هؤالء  يستخرج

 ال ،و في مثل هذه الحاالت, الشخصية أسمائهمب
 من التأمين االجتماعية تمييز توجد صعوبة في

، قد ومع ذلك.  شخصيأساس علىالقائم  التأمين
 حتى أو ، التأمين االجتماعيض برامج تسمح بع
 أسمائهموالص بج باستخراب ، المشارآين تتطلب
 سياسة  باعتبارها تأمينال  ومحددات .الخاصة

لمنافع ا تكون البد أن أن هي التأمين االجتماعي
 صاحب العمل يقومالمنفعة االجتماعية و نوع من

بالنيابة البرنامج  في محتسبة أو بمساهمة فعلية
 .موظفلا/ عن العامل

 المطالباتو ،تقيد األقساط المستحقة الدفع 17-95
بموجب سياسات فردية  ،القبض المستحقة

 االجتماعيمستخرجة تحت برنامج الضمان 
.  اجتماعية و منافع تأمين اجتماعيةآمساهمات

وتدفع المساهمات في برامج الضمان االجتماعي 
غالبا شهريا أو على أساس متكرر ، وغالبا ما 
تقدم مباشرة عندما تستحق األجور والرواتب 

 . الدفع
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لسياسات الفردية التي من المرجح أن معظم ا 17-96
تؤهل لبرامج التأمينات االجتماعية تكون 

, احتياطيات المعاشات التقاعدية/ لمخصصات
ولكن من المحتمل أنها قد تغطي االحتماالت 
األخرى، على سبيل المثال توفير الدخل ، إذا 
آان حامل بوليصة التأمين غير قادر على العمل 

 . المرضلفترة طويلة بسبب اعتالل الصحة أو 

 بوالص التأمين الفردية و التي ال تؤهل توصف 17-97
 إلى تأمين اجتماعي بأنها تأمين فردي ال 
تؤهل إلى تأمين اجتماعي، أو باختصار آتأمين 

تقيد  في حسابات نظام الحسابات / وتسجل. أخر
 القومية  

 .  من هذا الفصل1آما تم وصفها في الجزء 

امج الضمان المنافع المستحقة الدفع بموجب بر. 6
 االجتماعي

في نظام الحسابات القومية، تنقسم منافع الضمان  17-98
االجتماعي و المساهمات المناظرة بين تلك 
المتصلة بالمعاشات التقاعدية وتلك المتعلقة 

و المنفعة األهم . بجميع األشكال األخرى للمنافع
 هيوالتي تغطيها برامج التأمين االجتماعي 

ربما تغطى أيضا عدد الدخل عند التقاعد ولكن 
فعلى سبيل المثال . من الحاالت الطارئة األخرى

، قد تدفع المعاشات التقاعدية لألرامل و األرمل 
أو لألشخاص الذين يعانون من إصابة صناعية و 

و جميع هذه األنواع من . لم تعد قادرة على العمل
حاالت الطوارئ تؤدي إلى زيادة المدفوعات 

لرئيسي لم يعد قادرا بسبب أن آاسب الدخل ا
لتوفير الدخل ، من خالل الموت أو العجز ، 
لنفسه أو لنفسها و عليها يعامل المعالين 

 . آمستحقي للمعاشات التقاعدية

تتجمع آافة المنافع األخرى معا آمنافع للمعاشات  17-99
و الفرق بين االثنين مهم ألن نظام . غير التقاعدية

الخصوم / الحسابات القومية يدرك االلتزامات
لبعض المعاشات التقاعدية ما إذا آانت هناك فعال 
أصول فعلية موضوعة جانبا لتلبية االستحقاقات 

و لكن يتعرف باحتياطيات منافع المعاشات , أم ال
غير التقاعدية  فقط عندما تكون متواجدة في 

 . الواقع

 :محاسبة مساهمات و منافع معاش غير التقاعد. أوال

غير التقاعدي مدفوعة اش منافع المعتكون قد  17-100
بموجب الضمان االجتماعي و برامج العمل ذات 

ولكن في . االجتماعيالصلة بها بخالف الضمان 
آثير من البلدان قد ال يكون للمعاشات غير 
التقاعدية أي منافع ، ويرد وصفا لكيف يجب أن 

و بالنسبة لبرامج . تسجل إذا آانت موجودة
أن طريقة التأمين االجتماعية األخرى، ف

التقييد تختلف اعتمادا على ما إذا آان / التسجيل
احتياطي المخصصات لالستحقاقات المستقبلية 

و لكن قد ال تدفع في آثير .  موضوع جانبا أم ال
من الحاالت مثل تلك االحتياطيات و المنافع أوال 
بأول، و سيتم أعطاء وصف للتسجيل المناسب 

 . لكل حالة الحقا

المدفوعة / غير التقاعدي المستحقةش منافع المعا. 1
 بموجب الضمان االجتماعي

وآما هو الحال في برامج الضمان االجتماعي ،  17-101
قد يكون هناك اشتراآات مستحقة على صاحب 

و تعامل , العمل و الموظف على حد سواء
تكاليف تشغيل برامج الضمان االجتماعي على 
  أنها جزء من النفقات العادية للحكومة العامة،

ولذلك ال تتضمن عمليات حساب الضمان 
 . االجتماعي مقاييس المنتج

تسجل التدفقات في نظام الحسابات القومية / تقيد  17-102
 :على النحو التالي

تظهر مساهمات أرباب العمل في الضمان  . أ
االجتماعي آمستحقة الدفع من خالل القطاع 
الذي يتبعه رب العمل ومستحقة القبض من 

و قد يكون قطاع رب . األسر المعيشيةقبل 
العمل أي من الشرآات غير المالية، 

باعتبارها (الشرآات المالية والحكومة العامة 
و أسرة رب العمل، والمؤسسات ) رب العمل

 األسر المعيشيةالتي ال تهدف للربح و تخدم 
عندما يعمل المقيم لوحدة  (بقية العالمأو 

و ترد مستحقات دفع ). مؤسسية غير مقيمة
 العمل المقيمين في حساب توزيع أرباب

و تظهر  . بقية العالمبالنسبة لالدخل األولى 
 المقيمة في األسر المعيشيةمستحقات قبض 

األسر و , حساب تخصيص الدخل األولى
 حساب توزيع  غير المقيمة فيالمعيشية

  .بقية العالم لالدخل األولى
 يظهرفي التوزيع الثانوي لحساب الدخل ،  . ب

ات أرباب العمل للضمان مجموع مساهم
مساهمات الضمان االجتماعي و االجتماعي
  حسب قدراتهم األسر المعيشيةمن قبل 
و  لألسر المعيشيةمستحقة الدفع آموظفين آ

 ترد  آذلك،و . مستحقة القبض للحكومة
منافع الضمان االجتماعي النقدية آمستحقة 

 من و آمستحقة الدفع الدفع لألسر المعيشية، 
 إذا آان من بقية العالمأو (كومة خالل الح

  و آمستحقة القبض من قبل) حكومة أجنبية
 .األسر المعيشية

 .3-17و يرد مثال لهذه التدفقات في الجدول  17-103

 عداغير الممول الخاص منافع المعاش غير التقاعدي . 2
 الضمان االجتماعي

في نظام الحسابات القومية، يعتبر رب العمل  17-104
إسهام  آصانع  ممولالذي يدير برنامج غير 
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 . نيابة عن الموظفينللبرنامج  اجتماعي محتسب
مساهمات أرباب العمل  قيمةتوضع وعمليا ، 
بالتساوي مع قيمة المنافع مستحقة  والموظفين

زائد تكاليف تشغيل (قيد النظر   الدفع في الفترة
 و). آما هو موضح في الفقرة التالية  البرنامج

زءا من تعويض تشكل المساهمة المحتسبة ج
أيضا بأنها واجبة الدفع من و تظهر   الموظفين

البرنامج جنبا إلى جنب مع أي  الموظفين إلى
ورغم أن  . الموظفين مستحقات دفع فعلية من قبل

ال يزال الموظف يقدم فقد غير ممول، البرنامج 
من غير المألوف مساهمة، ومع ذلك،  فإنه ليس 

اريع غير قائمة للبرامج غير الممولة أن تكون مش
 ..الموظفين على اشتراآات

 لو آان البرنامج غير ممول، فهناك تكاليف حتى 17-105
 من حيث المبدأ ، ينبغي أن  ,إدارته  تندرج في

هذه التكاليف  المساوي لمجموع يعامل المنتج
المستفيدين من بند  على أنه مدفوع من قبل

/ وينبغي أن تتضمن  . المحتسبةاالشتراآات
هذه مات المحتسبة للموظفين المساه تشمل

التكاليف فضال عن قيمة المنافع التي تحصل 
قيمة  و من ثم يتم تسجيل ال .موظفينمن ال عليها

تشغيل البرنامج في  المساوية لكمية تكاليف
آشراء خدمة من قبل  استخدام حساب الدخل

  .رب العمل الموظفين من

 هناك نوعان من المعامالت المسجلة إلنتاج و 17-106
الك الخدمات المقدمة من قبل صاحب استه
 ,العمل

و حيث أن البرنامج غير ممول، فانه ال يوجد 
و ال أي مساهمة تكميلية  استثمارتدفقات دخل 
وقد  توجد مجموعتين تسجل من  ,  حتى تسجل

  .معامالت إعادة التوزيع

  .اإلنتاج واالستهالك هي آما يلي معامالت 17-107

رب  جيحتسب ناتج الخدمات في حساب إنتا . أ
من  و تشكل قيمة المنتج جزءا, العمل

مساهمات أرباب العمل للتأمين االجتماعي 
  .المدرج في تعويضات الموظفين

يتم تسجيل استهالك الخدمة آنفقات  . ب
االستهالك النهائي لألسر المعيشية  في 

لألسر المعيشية   استخدام حساب الدخل
المقيمة أو آصادرات لألسر المعيشية غير 

 .المقيمة

  . إعادة التوزيع هي على النحو التاليمعامالت 17-108

ترد مساهمات أرباب العمل المحتسبة لبرامج  . أ
التأمين االجتماعية غير الممولة بوصفها 

الذي يتبعه  مستحقة الدفع من قبل القطاع
الدخل و  صاحب العمل في حساب توليد

في حساب  األسر المعيشيةمستحقة القبض 
 تخصيص الدخل األولي

توضع   التوزيع الثانوي للدخل،في حساب . ب
مساهمات أرباب العمل المحتسبة و أي 

آمستحقة الدفع  للموظفين  مساهمات فعلية
لألسر المعيشية و آمستحقة القبض من قبل 

المنافع آمستحقة  و آذلك،. صاحب العمل
الدفع لألسر المعيشية من قبل صاحب العمل 

من صاحب مستحقة الدفع و التي تظهر آ
  .األسر المعيشيةمن ستحقة القبض مالعمل و

 مثال على هذه التدفقات  4, 17 و يبين الجدول 17-109

معاشات  عدا الممول  الخاصالتأمين االجتماعي. 3   
  التقاعد

و آما ذآر أعاله ، البرامج الممولة لمنافع أخرى  17-110
 .المعاشات التقاعدية ليست شائعةفضال عن 

ألول ا .في ظرفين ويجوز لهم ، مع ذلك، التواجد
صندوق لهذه المنافع عندما يمتلك رب العمل  هو

 دفع مخفض لسنة واحدة  لدفع  ويراآم أي
و بدال . سرافات الممكنة  في السنوات المقبلةاإل

 من ذلك ، يجوز لصاحب العمل أن يدرك أن
االلتزامات لعمل مدفوعات مستقبلية / االرتباطات

ة الحكمة تراآم احتياطيات لتكون قادرمن  هي أنه
مثال على مثل هذا و  .على تقديم مستحقات الدفع

تغطية صحية  البرنامج قد يكون واحد يوفر
و عكس ما  .للعاملين في الحاضر والماضي

  فليس, حالة المعاشات التقاعدية حدث في
بالضروري أن تتواجد تقديرات المطالبات 

منافع التأمين  الممكنة في المستقبل بشأن
شات في نظام الحسابات االجتماعي ماعدا المعا

الخصوم  فقط و /  و تقيد االلتزامات .القومية
حسابات  بالقدر الذي آانت موجودة به في

  .صاحب العمل

 التأمين االجتماعي الممول بمنافعيمكن القيام  17-111
 المعاشات التقاعدية من خالل المغطاة ماعدا
من جانب أرباب العمل نيابة أو  شرآات التأمين
يقاس منتج هذا النشاط بنفس  و .عن موظفيها
و لكن ,  للتأمين على غير الحياة الطريقة آناتج

يستحق االستهالك المطابق للخدمات فقط الدفع 
وستكون  . المستفيدين  مناألسر المعيشيةمن قبل 

أن يكون المنتج المقيم  هذه األسر مقيمة باستثناء
الحالي أو  مسئوال عن دفع المنافع للموظف

أحد أفراد عائلته  ير مقيم أو الذيالسابق و الغ
و , غير مقيم و يحق لهم الحصول على المنافع

 يمكن لدخل االستثمار الذي يعزى للمستفيدين من
نفس التأمين االجتماعي أن يستحق  فقط لبرامج 

  .األسر المعيشية

 , مساهمات أرباب العمل فقط بالموظفينتتعلق 17-112
ابقين و ومع ذلك، آل من الموظفين الحاليين والس

أو التي قد تتواجد في المستقبل،  المتواجدة اآلن ،
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مساهمات للبرنامج و  و قد يقدم المستفيدين
ومن هنا . الحصول على دخل االستثمار من ذلك

متممات  / آمكمالت  هذا االستثمار يعامل دخل
تستحق الدفع من بعض   مساهمةأو آملحقات

  .الحاصلين عليها

البرامج آمستحقات تسجل جميع المساهمات في  17-113
وتشمل هذه المساهمات  .لألسر المعيشيةدفع 

المدفوع من قبل صاحب العمل آجزء من  الجزء
حساب توليد الدخل  تعويضات العاملين في

مباشرة من قبل  وآذلك المساهمات المدفوعة
من  الموظف الممول من األجور والمرتبات أو

 . قبل اآلخرين بمن فيهم الموظفين السابقين

 
 

 االستخدامات __ ي جتماعحساب منافع المعاشات غير التقاعدية المدفوعة من خالل الضمان اال :  3-17جدول 
صندوق تمويل    رب العمل 

الضمان 
 يجتماعاال

قطاعات  األسر المعيشية
 أخرى

االقتصاد 
 الكلي

      حساب توليد الدخل
مل الفعلية     مساهمات أرباب الع

  يجتماعفي الضمان اال
15.0    15.0 

 حساب تخصيص الدخل األولى
    مساهمات أرباب العمل الفعلية 

 الجتماعيفي الضمان ا

     

          حساب التوزيع الثانوي للدخل
 25.0  25.0   االجتماعيمساهمات الضمان 

  مساهمات أرباب العمل الفعلية 
 االجتماعيفي الضمان 

  15.0  15.0 
 

 األسر المعيشية    مساهمات 
 االجتماعيالفعلية في الضمان 

 
 

 10,0 
 

 10,0 
 

 في االجتماعيمنافع الضمان 
 للمعاشات غير التقاعدية

  
22,0 

   
22,0 

 
__  للمعاشات غير التقاعدية من برامج صناديق العمل غير الممولة األخرىاالجتماعيحسابات منافع الضمان : 4-17جدول 

 االستخدامات 
صندوق تمويل    رب العمل 

الضمان 
 االجتماعي

قطاعات  األسر المعيشية
 أخرى

االقتصاد 
 الكلي

 حساب توليد الدخل     
    مساهمات أرباب العمل 
المحتسبة في المعاشات غير 

 التقاعدية

9.0    9.0 

 حساب تخصيص الدخل األولى     
مساهمات أرباب العمل المحتسبة 

 شات غير التقاعديةفي المعا
     

     
  9.0  9.0 

 حساب التوزيع الثانوي للدخل
األسر مجموع  مساهمات 

  في المعيشية
 المعاشات غير التقاعدية  

   مساهمات أرباب العمل 
المحتسبة في المعاشات غير 

 التقاعدية
منافع الصناديق غير الممولة في 

 المعاشات غير التقاعدية

  
 
 

9.0 

 
9.0 

 

  
9.0 

 
9.0 
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__ حسابات منافع الضمان االجتماعي للمعاشات عير التقاعدية  من برامج صناديق العمل غير الممولة األخرى: 5-17جدول
 االستخدامات 

 
 

 الموارد__ ات غير التقاعدية المدفوعة من خالل الضمان االجتماعيحساب منافع المعاش:  6-17جدول 
صندوق تمويل    رب العمل 

الضمان 
 االجتماعي

قطاعات  األسر المعيشية
 أخرى

االقتصاد 
 الكلي

 
 حساب توليد الدخل     

    مساهمات أرباب العمل الفعلية 
 االجتماعيفي الضمان 

  15.0  15.0 

 ولىحساب تخصيص الدخل األ
    مساهمات أرباب العمل الفعلية 

     

صندوق تمويل  رب العمل
الضمان 

 االجتماعي

قطاعات  األسر المعيشية
 أخرى

االقتصاد 
 الكلي

 منتج اإلنتاج      
          المنتج 

 حساب توليد الدخل 
    مساهمات أرباب العمل الفعلية في 

 المعاشات غير التقاعدية

6.0    6.0 

     
  

 
   

   4,0 4,0 

 4,0 
 
 

  4,0 

 حساب تخصيص الدخل األولى
    مساهمات أرباب العمل الفعلية في 

 المعاشات غير التقاعدية
     دخل االستثمار  

 
   دخل االستثمار المفرع في استحقاقات 

 تقاعديةالمعاشات غير ال

     
  14,0 

 
 14,0 

  6,0 
 

 6,0 

  5,0 
 

 5,0 

  4,0 
 

 4,0 
 

  -1,0  -1,0 
 7,0   7,0 

 حساب التوزيع الثانوي للدخل
  في األسر المعيشيةمجموع  مساهمات 

 المعاشات غير التقاعدية  
   مساهمات أرباب العمل الفعلية في 

 المعاشات غير التقاعدية  
 في األسر المعيشية    مساهمات 

 ة  المعاشات غير التقاعدي
ألسر المعيشية في تكميلية ل   مساهمات 

 المعاشات غير التقاعدية  
   عمولة برامج الضمان االجتماعي 

 منافع المعاشات غير التقاعدية الممولة

     
  1,0  1,0 
 -2,0 

 
  -2,0 

 
-6,0 10,0 0,0 -4,0 0,0 
     

 استخدام حساب الدخل 
 ات االستهالك النهائي    نفق

   تعديل التغير في استحقاقات المعاشات 
 التقاعدية 
    االدخار

    الحساب المالي 
  التغير في استحقاقات المعاشات 

 التقاعدية 
 

  -2.0  2.0 
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 االجتماعيفي الضمان 
     
 25.0 

 
  25.0 

 15.0   15.0 
 

 10,0  
 

 10,0 
 

 حساب التوزيع الثانوي للدخل
 مساهمات الضمان االجتماعي

   
  مساهمات أرباب العمل الفعلية 

 االجتماعيفي الضمان 
 األسر المعيشية    مساهمات 

 االجتماعيالفعلية في الضمان 
ي في     منافع الضمان االجتماع

 للمعاشات غير التقاعدية
  

 
22,0 
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 استثمار  دخلاألسر المعيشيةتتلقى , و عالوة على ذلك

 وثائق التأمين / يعزى إلى حاملي بوالص
متممات آفيما يتعلق بهذه المساهمات و تعامل، آمجموعة، 

في  و يظهر بندي االشتراآات.  مساهمةتأو آملحقا
البند األول، تساوي . التوزيع الثانوي لحساب الدخل

مساهمات أرباب العمل االجتماعية الفعلية بالضبط قيمة 
 من صاحب األسر المعيشيةمن قبل مستحق القبض المبلغ 

البند الثاني، ويسمى . العمل في حساب توليد الدخل
جتماعية، يشمل الدفع المباشر  االاألسر المعيشيةمساهمات 

 متممات أو ملحقاتآباإلضافة إلى  األسر المعيشيةمن قبل 
لبرامج التأمين المدفوعة ناقص العمولة  المساهمة
 .االجتماعي

يجب تسجيل المعامالت الثمانية ، و التي أحداهما  17-114
 إنتاج واستهالك خدمة التأمين، وثالثة تعود إلى

والمنافع ، و واحدة صلة باالشتراآات منهما ذات 
الذي يعزى إلى حاملي بوالص و  لدخل االستثمار
واثنين ذات عالقة بالفرق بين , وثائق التأمين

 .اإلسهامات والمنافع

شرآات  من خالل  نشاط الوحدات المقيمةو يباشر .أ 
 التأمين أو من قبل صاحب العمل ، و يقيد المنتج 

ب أو في قطاع صاح في حساب إنتاج شرآات التأمين
 العمل آاحتياطي مقرر؛

تظهر مساهمات أرباب العمل االجتماعية الفعلية  .ب 
التأمين االجتماعي برامج للعمالة  التي تعود على 

من قبل القطاع الذي يتبعه صاحب آمستحقة الدفع 
 حساب توليد الدخل ومستحقة القبض من قبل العمل في

  في حساب تخصيص الدخل األولى؛األسر المعيشية
 بوالص التأمين  االستثمار لحاملييدفع دخل .ج 

في ما يتعلق بهذه البرامج من قبل ) المستفيدين(

شرآات التأمين وأرباب العمل، والمستحقة من قبل 
من مستحقات الدفع و تقيد آل . األسر المعيشية

 في حساب تخصيص الدخل األولي؛والقبض 
ترد صافي المساهمات االجتماعية في حساب التوزيع  .د 

 مستحقة على آمدفوعات دخل الثانوي لل
  و مستحقه القبض لشرآات التأمين أواألسر المعيشية

  مقرر ؛احتياطيقطاع صاحب العمل ، آ
وترد أيضا المنافع االجتماعية ذات الصلة بالعمالة . س .ه 

في حساب التوزيع الثانوي  التقاعدية بخالف المعاشات
قطاع  مستحقة الدفع من قبل شرآات التأمين أو آللدخل

 صاحب العمل و مستحقة القبض لألسر المعيشية ؛
تعد قيمة الخدمة المستحقة الدفع لألسر المعيشية آجزء  .و 

استخدام و تقيد في , من نفقات االستهالك النهائي
 للموظف غير األسر المعيشية ، ما عدا حساب الدخل

  ؛بقية العالمحيث تدفع من قبل  المقيم
افع زيادة في يمثل فائض صافي المساهمات على المن .ز 

ويرد هذا البند . تجاه المستفيدين االلتزام ببرامج التأمين
و حيث أنه زيادة . استخدام حساب الدخلآتعديل في 

 و .في المسؤولية، فأنه يظهر أيضا في الحساب المالي
آما تبين، فهذا البند ال يحدث إال نادرا ، وألسباب 
ه واقعية، و قد تتضمن التغيرات في استحقاقات هذ

المعاشات غير التقاعدية مع تلك التي للمعاشات 
 .التقاعدية

 .5, 17 مثال لهذه التدفقات في الجدوليرد 17-115

 غير ج محاسبة مساهمات معاش التقاعد والمعاشات
 التقاعدية

  توفير المعاشات لألفراد في االقتصاد بموجبيتم 17-116
واحدة من ثالث آليات، عن طريق الضمان 
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عمالة ذات الصلة البرامج االجتماعي ، وعبر 
عن  بالبرامج األخرى من الضمان االجتماعي أو

و برامج الضمان . طريق المساعدة االجتماعية
االجتماعي و العمالة المتعلقة بالمعاشات 
التقاعدية بخالف مساهمة الضمان االجتماعي 

  وعلى الرغم من أن.لبرامج التأمين االجتماعية
الجتماعية و في إطار المساعدة االمنافع المقدمة 

بعض برامج التأمين تكون مشابهة جدا ، فالفرق 
الرئيسي أن تدفع منافع التأمين االجتماعي فقط  

المستفيد في برنامج التأمين  إذا  شارك
االجتماعي، وعادة ما تكون المشارآة قائمة عن 
 طريق المستفيد

تدفع المساعدة , أو من خالل آخر نيابة عنه
مات مؤهلة مقدمة على االجتماعية من دون مساه

الرغم من أن هذا يعنى أن التجربة قد تطبق على 
 .المتقدمين

 الوسائل التي يتم من خاللها توفير تختلف 17-117
المعاشات التقاعدية لألشخاص عند التقاعد آثيرا 

يصف هذا الجزء من  و .من بلد إلى آخر
من احتياطي   األشكال األآثر شيوعا17الفصل

جب برامج التأمين المعاشات التقاعدية بمو
على الرغم من أن آل الجوانب قد ال  االجتماعي

و ال تناقش المعاشات . تنطبق في جميع البلدان
المقدمة في إطار المساعدة االجتماعية  التقاعدية
الفصل و لكن  تمت المناقشة في الفصول  في هذا

 .9 و 8

 معاشات التأمين االجتماعي التقاعدية في تقدم 17-118
ي جزء من قبل الحكومة العامة و جميع البلدان ف

و يطلق على الجزء  .جزء من قبل أرباب العمل
أما  المقدم من الحكومة العامة الضمان االجتماعي

الجزء من قبل أرباب العمل يسمى البرامج 
و التقسيم بين المعاشات . المتصلة بالعمالة

التقاعدية التي يتم توفيرها من قبل الضمان 
م من البرامج ذات الصلة االجتماعي والتي تقد

إلى حد آبير من بلد إلى آخر مع  بالعمالة  يختلف
عليه من تغطية و آذلك تحصيالت  ما يترتب

الضمان "قومية  لما يخصصه مصطلح 
. إلى حد آبير و الذي تختلف أيضا"  االجتماعي

في نظام الحسابات  من أجل توضيح التوصيات
التغطية القومية، فمن الضروري النظر في أنواع 

  .المنصوص عليها في مختلف البلدان

يعد أضيق شكل لمعاش الضمان االجتماعي  17-119
قد يكون ثابت المستوى بصرف  ف.أساسي جدا

وإن لم يكن حقيقة (المساهمات  النظر عن حجم
). أن المساهمات أحرزت لفترة معينة من الزمن

و غالبا ما يكون حق الموظف للمعاش بموجب 
") المحمولة(" بل للتحويلالضمان االجتماعي قا

من صاحب عمل إلى آخر ، و التي تعد ميزة ال 
تطبق دائما لشروط المعاشات التقاعدية األخرى 
،و بالنسبة لكثير من الناس في الوظائف منخفضة 

أو بشكل متقطع، قد  الدخل،  سواء تعمل مؤقتا

 يكون هذا هو الشكل الوحيد لمخصص المعاش
 .الحصول عليهاالمتوقع 

و على النقيض من ذلك، يكون معظم أو آل  17-120
في بعض البلدان عن طريق الضمان  المعاش

 الحكومةتمثل  وفي هذه الحالة ،. االجتماعي
ذلك أنه بمجرد  و الوسيط النسبي لصاحب العمل

المدفوع من  للبرنامج تلقى الحكومة المساهمات
 ، تتحمل األسر المعيشيةخالل صاحب العمل و
و . كوين المدفوع النهائيالحكومة مخاطرة ت

تعفي الحكومة صاحب العمل من مخاطرة أن 
تكون تكلفة المعاشات التقاعدية آبيرا جدا على 

تؤآد عدد السكان التي ستدفع لهم و مشروعه
و مع قيامها بذلك مع  المعاشات التقاعدية ،
مقدار المعاشات التقاعدية  الصفة التي قد تغير

مليت  أجعي ، إذاالمستحقة الدفع ، حتى بأثر ر
 .الظروف االقتصادية بذلك

ال تخضع برامج التقاعد التي تديرها أرباب  17-121
لتعديالت بأثر  لالعمل بالقطاع الخاص عادة

المدفوعة ، ولكن هناك  رجعي من المبالغ
  تتمثل في أن صاحب العمل قد ال يتمكنمخاطرة
 و على نحو متزايد،, لدفع ألنه سافر للعملمن ا

أن حماية استحقاقات المعاش على الرغم من 
وبالمثل ، . التقاعدي لألفراد أصبح أآثر شيوعا

معاش التقاعد المتراآم مع صاحب عمل  فإن
إلى صاحب العمل  واحد ال يكون قابل للتحويل

في  و .الجديد رغم أن هذا أيضا يتحمل التغيير
حين أن الضمان االجتماعي قد ، وآثيرا ما،  

حقاقات أوال بأول، دفع االست على أساس يمول
االلتزامات المستقبلية، و  دون تراآم احتياطيات

من  برامج رب العمل األخرى على نحو متزايد
و . المحتمل أن يكون لديها احتياطيات جانبية

احتياطيات ، قد تتطلب ة حتى لو لم يكن هناك أي
استحقاقات إدراك محاسبة االتفاقيات منهم 

اليين و السابقين المعاش التقاعدي للموظفين الح
 .في حساباتهم

وينظر إلى المعاشات التقاعدية المتعلقة بالعمالة،  17-122
فضال عن أآثر شكل للضمان االجتماعي ، وذلك 

والمفاوضات بين  آجزء من حزمة التعويض
يجوز ألصحاب العمل الترآيز على  و, العمال

استحقاقات المعاشات التقاعدية بقدر ظروف 
وفي آثير من . ل األجورالخدمة الحالية من جداو

يتم توفير المعاشات التقاعدية من خالل  األحيان
أصحاب األعمال الخاصة من صناديق األموال 

 عليها أرباب العمل أو عقد لطرف تسيطر التي
ويمكن لهذه األموال . شرآة التأمين ثالث مثل

أخرى غير  أيضا توفير منافع االجتماعية
لمثال التغطية المعاشات التقاعدية، على سبيل ا

ومن الممكن في بعض األحيان . الطبية الخاصة
لوحدة متخصصة أن توافق على تحمل المسؤولية 
عن توفير المعاشات التقاعدية لعدد من أرباب 

ضمان التمويل  العمل في مقابل افتراض مخاطرة
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الكافي متاحا لإلتاحة المعاشات التقاعدية 
لمعاشات ويسمى هذا الترتيب برنامج ل. الموعودة

 .التقاعدية متعدد أرباب العمل

و آما هو الحال مع المنافع االجتماعية للمعاش  17-123
غير التقاعدي،  يجوز لكال من الموظفين 

 تقديممستفيدين  من الالسابقين و الحاليين
مساهمات للبرنامج وتلقى دخل االستثمار من 

 و من ثم يعامل دخل االستثمار هذا. ذلك
للذين مالت مساهمة مك/ متممات / آملحقات 

 .يحصلون عليه

 معاشات تقاعد  الضمان االجتماعي .1

ومن الشائع ولكنه ليس أساسيا لكل من أصحاب  17-124
العمل والموظفين تقديم مساهمات نحو معاشات 

ومن الشائع أيضا . تقاعد الضمان االجتماعي
ويتم تمويل . إلزامية للمساهمات أن تكون

 معاشات الضمان االجتماعي في آثير من
. على أساس دفع االستحقاقات أوال بأول األحيان

 و االفتراض الطبيعي في نظام
الحسابات القومية الرئيسي هو أنها هي طريقة 

و أن  . تمويل معاشات تقاعد الضمان االجتماعي
فترة تستخدم لتمويل  المساهمات المستحقة في

وال يوجد . الفترة المنافع مستحقة الدفع في نفس
حكومة التي تدير لمندرجا، إما لعنصر االدخار 

و ليس هناك . المشارآة فيه البرنامج أو لألفراد
يعترف بها في نظام  التزامات للبرنامج / خصوم

 وعلى الرغم من أن, الحسابات القومية الرئيسية
قلق في آثير من األحيان أن المنافع قد هناك 
المساهمات،  فمن المرجح أن هذا  تتجاوز

ءا في نسبة التبويب التاريخي الموقف يزداد سو
تندرج / و لهذا السبب، و تتضمن. للحسابات
عن  الضمان االجتماعي، فضال خصوم تقديرات

الغير  أي برامج للمعاشات التقاعدية األخرى
مدرجة في الحسابات الرئيسية في الجدول 

 .التكميلي الموصف أدناه في القسم ج

 ويعد تسجيل التدفقات لبرامج معاش الضمان 17-125
و تعامل أي مساهمة من قبل . بسيط االجتماعي

و , الموظفينآجزء من تعويضات  صاحب العمل
التي تقيد على أنها مدفوعات مستحقة من قبل 

الدخل و مستحقة  صاحب العمل في حساب توليد
حساب توزيع الدخل  الدفع من قبل الموظف في

يدفع الموظف مبلغ يعادل ما يحصله  ثم. األولي
مل جنبا إلى جنب مع أي مساهمة صاحب الع من

يقوم بها باألصالة عن نفسه لصندوق الضمان 
و يتم تسجيل هذا المبلغ آمستحقة . االجتماعي

حساب   فياألسر المعيشيةالقبض من قبل 
 التوزيع الثانوي للدخل و مستحقة الدفع من قبل

يقوم  و أي مساهمات. الحكومة في نفس الحساب
لخاص أو غير العامل بها العامل      لحسابه ا

األسر في المساهمات التي تدفعها  تتضمن أيضا
وتسجل أيضا منافع الضمان .  للحكومةالمعيشية

االجتماعي آمستحقات تدفعها الحكومة و 
حساب التوزيع  مستحقات تأخذها األسر في

 .الثانوي للدخل

, 17 على هذه التدفقات مبين في الجدول مثالو  17-126
, 17 المحتوى لجدول وهو مماثل و مشابه في6
بمنافع معاش   يتعلق1، 17 الجدول إال أن   1

 يتناول منافع 6, 17غير التقاعد بينما جدول 
 .المعاش التقاعدي

 عدابرامج المعاشات التقاعدية ذات الصلة بالعمالة  . 2
  الضمان االجتماعي

هناك نوعان من برامج المعاشات التقاعدية  17-127
.  االجتماعي الضمانعداالمتعلقة بالعمالة 

وأحدهما  يسمى برنامج المعاشات التقاعدية 
المساهمة ، والمشار إليها أحيانا على انه  محددة

برنامج " والتعبير هو (, برنامج شراء المال
و هو ") المعاشات التقاعدية محددة المساهمة 

 ليس بديهيا ولكنه يستخدم على نطاق واسع في
ام المنافع واآلخر هو نظ. معاش التقاعد الصناعي

 إليه أحيانا باسم برنامج الراتب يشار و المحددة ،
المصطلح ال  النهائي، وعلى الرغم من أن هذا

و عادة . يصف بدقة جميع برامج المنافع المحددة
  ما آل البرامج تعد مساهمة اجتماعية، وغالبا

 .لكل من صاحب العمل والموظفتكون 

تعرف برنامج المساهمة المحدد هو برنامج حيث  17-128
 فيه المنافع المستحقة الدفع للموظف عند التقاعد

 من مستوى صندوق المال قصريًا/ حصريًا 
المتراآم من المساهمات التي قدمت على مدى 
الحياة العملية للموظف و الزيادات في القيمة التي 

هذه األموال من قبل مدير   عن استثمارتنتج
امج الكاملة للبرن و تتحمل المخاطرة. البرنامج

التقاعد بالتالي من قبل  لتوفير الدخل الكافي عند
 .الموظف

برنامج المساهمة المحدد هو برنامج تحدد فيه  17-129
 المنافع المستحقة الدفع للموظف عند التقاعد

باستخدام صيغة ما، إما  منفردة أو آحد أدنى 
في هذه الحالة يتحمل خطر . للمبلغ المدفوع

التقاعد إما عن البرنامج لتوفير دخال آافيا عند 
 بين صاحب يشاركطريق صاحب العمل أو أن 

في بعض الحاالت،  يتحملها . موظفالالعمل و
العديد من برامج أصحاب العمل و التي تدير 
برنامج المعاشات التقاعدية محدد المنافع نيابة 

وهو برنامج يمكن تعريفه في  .عن صاحب العمل
ة برنامج محدد المساهم شروط مماثلة لتعريف

و يتم تجميع برامج  أولكن مع ضمان حد أدنى،
برامج منافع  مولده من هذا القبيل مع تحديد

 .المعاشات التقاعدية في نظام الحسابات القومية

و في آال النوعين من البرامج، تقيد استحقاقات  17-130
وفي , المعاش التقاعدي للمشارآين آتراآمات
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هناك دخل استثمار تدره  آلتا الحالتين،
ويتم تسجيله آتوزيع  قاقات الموجودةاالستح

استثماره من   و يعاد جارى على المستفيدين
وهناك  .خاللهم في برامج المعاشات التقاعدية

،رغم ذلك، عددا من المزايا المختلفة للبرنامجين 
بهما بحيث يتم وصف آل المعامالت المتعلقة  ،

بشكل منفصل قبل أن يحدث تغيرات   وبالتفصيل
استحقاقات المعاش  وياتأخرى في مست

 البرنامج محدد  و تسجيل معامالت .التقاعدي
 المنافع و البرنامج محدد أقل تعقيدا من المساهمة

 .يمكن تحديده أوال

و في آال النوعين من البرامج، فمن المفترض  17-131
البد من .  وجود صندوق المعاشات التقاعدية

 محددوجود صندوق لبرنامج معاش التقاعد 
أما بالنسبة لبرنامج معاش التقاعد المساهمة، 

محدد المنفعة فقد يتواجد  الصندوق في الواقع أو 
إذا آان  .افتراضي/ قد يكون صندوقا نظري

موجود ، قد يكون جزءا من الوحدة المؤسسية 
قد يكون وحدة مؤسسية أو  آصاحب العمل،

أو أن ) برنامج معاشات تقاعدية مستقلة(منفصلة 
، إما شرآة ىمالية أخريكون جزءا من مؤسسة 

المعاش التقاعدي متعدد أرباب   برنامجالتأمين أو
المعامالت ، فان  و عند وصف تسجيل . العمل

المعامالت مع صندوق المعاشات التقاعدية يجب 
/ تعزى إلى القطاع حيث يوجد اعتماد مالي  أن

 .صندوق تمويلي

 برنامج معاش التقاعد محدد المساهمة 

معامالت المتعلقة ببرنامج ال يعرض تسجيل ال 17-132
المعاشات التقاعدية محدد المساهمة أي مشاآل 

ال توجد افتراضات تابعة إما للتدفقات  .مفاهيمية
المعنية أو للقيم التي تظهر في الميزانيات 
العمومية الستحقاقات المعاش التقاعدي 

على نحو أن للوحدة    شكللمستفيدين وال أي
 .خصم والذي يعد أصل

ت المسجلة عن برنامج المعاشات التقاعدية محدد المعامال
 المساهمة

 المساهمة القائم بها صاحب العمل لبرنامج تعامل 17-133
المعاشات التقاعدية محدد المساهمة بالنيابة عن 

  و تسجل .آجزء من تعويض الموظفين موظفه
رب العمل في حساب من خالل دفع آمستحقات 
لموظف و آمستحقة القبض من قبل ا توليد الدخل

 .الدخل األولي في حساب توزيع

يقيد دخل االستثمار على استحقاقات المعاشات  17-134
 أيضا آأنه وزع على التقاعدية المتراآمة

 في حساب األسر المعيشية) قبلالمستحق من (
و يظهر آمستحق الدفع , تخصيص الدخل األولى

ويشمل .  من قبل صندوق المعاشات التقاعدية
مستحقة حصص / و أرباح الفائدة االستثماردخل 
باإلضافة إلى توزيع الدخل من برامج  الدفع

إذا امتلك صندوق  و, أرباح االستثمار الجماعي
فمن الممكن أن  , المعاشات التقاعدية أسهما فيهما

و يولد  ملكيةصندوق المعاشات التقاعدية  يمتلك
 صافي فائض التشغيل على هذا و الذي هو أيضا

خل من االستثمار شمل إلى جانب ذلك الدي
باعتبار توزيعه على المستفيدين من معاشات 

يفسر مصطلح دخل  و في هذه الحالة ،. التقاعد
بما فيه الكفاية ليشمل هذا  االستثمار بأنه مرن

ال توجد و . المصدر من مصادر الدخل إذا وجد
حيازة لألرباح والخسائر الناتجة عن االستثمار 

 دية المتراآمة فياستحقاقات المعاشات التقاع في
 .دخل االستثمار

األسر يستخدم جزء من الدخل الموزع على  17-135
 لتلبية تكاليف التشغيل في صندوق المعيشية

التكلفة آمنتج  و تبين, المعاشات التقاعدية
 لصندوق المعاشات التقاعدية في حساب اإلنتاج

 االستهالآي من نفاقوآعنصر من عناصر اإل
و . دام حساب الدخلاستخ في األسر المعيشية قبل

من الدخل الموزع على  يعامل الجزء المتبقي
آمكمالت مساهمة تستحق الدفع من  نحو معاش

صناديق المعاشات ل األسر المعيشيةخالل 
  .التقاعدية

في حساب التوزيع الثانوي للدخل تظهر  17-136
 آمستحقة الدفع من قبل  المساهمات االجتماعية

ندوق  لصة القبضمستحق  واألسر المعيشية
و يتكون المبلغ اإلجمالي  .المعاشات التقاعدية

للمساهمات االجتماعية المستحقة الدفع من 
المساهمات الفعلية المستحقة الدفع من قبل أرباب 
العمل آجزء من تعويض العاملين والمساهمات 

 األفراد(الفعلية للموظفين وربما من أفراد غيرهم 
 المشارآة في البرنامج ، سواء األشخاص

فضال , العاملين لحسابهم الخاص و الغير عاملين
/ ، باإلضافة إلى المتممات) عن المتقاعدين

و للتوضيح ،  .التكميالت المساهمة المحددة فقط
المقارنة مع البرامج محددة المنافع،  وتعزيز

آاملة القيمة في حساب تخصيص  تظهر التكملة
 بينما ترد آدخل االستثمار في  األولى،الدخل
 ب التوزيع الثانوي للدخل و آالهما يظهراحسا

تظهر  ومع ذلك ، .على شكل مكمالت مساهمة
األسر العمولة آعنصر سالب لمجموع مساهمات 

 . للدخل  في حساب التوزيع الثانويالمعيشية

 
  االستخدامات--ان االجتماعي حسابات منافع المعاشات التقاعدية المدفوعة من خالل الضم : 6, 17الجدول 
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صندوق تمويل    رب العمل 
الضمان 

 االجتماعي

قطاعات  األسر المعيشية
 أخرى

االقتصاد 
 الكلي

 

 حساب توليد الدخل     
    مساهمات أرباب العمل الفعلية 

 االجتماعيفي الضمان 
139.0    139.0 

 حساب تخصيص الدخل األولى
علية     مساهمات أرباب العمل الف

 االجتماعيفي الضمان 

     

     
  226.0 

 
 226.0 

 
  

 
139.0  139.0 

  87,0 
 

 87,0 

 حساب التوزيع الثانوي للدخل
 مساهمات الضمان االجتماعي

   
  مساهمات أرباب العمل الفعلية 

 االجتماعيفي الضمان 
 األسر المعيشية    مساهمات 

 االجتماعيالفعلية في الضمان 
    منافع الضمان االجتماعي في 

 للمعاشات غير التقاعدية
  

210,0 
 

 
 

 210,0 
 
 

 
 إلى األسر المعيشيةو تعد مجموع المساهمات التي قدمتها 

برنامج المعاشات التقاعدية هي صافي أقساط التأمين، وهذا 
 مجموع آل المساهمات المقدمة ناقص العمولة يعني أن

 .استخدام حساب الدخلفي  ترد

وقد يكون هؤالء فضال عن الموظفين المساهمين  17-137
, المعاشات التقاعدية محدد المساهمة في برنامج

 من األشخاص العاملين لحسابهم الخاص
المعاشات التقاعدية محدد  المشارآين في برنامج

الذين ال يعملون أو قد يكونوا من , المساهمة
المشارآين في   والمستخدمين/ لحسابهم الخاص

على  .ةالمعاشات التقاعدية محدد المساهم برنامج
وضعهم الوظيفي   بحكم مهنتهم أو,سبيل المثال

 .السابق

منافع في حساب التوزيع الثانوي للدخل ترد و  17-138
المعاشات التقاعدية المستحقة الدفع لألسر 
 المعيشية من قبل صندوق المعاشات التقاعدية

لمستحقة بموجب نظام ومع ذلك ، فإن المنافع ا.
مساهمة تأخذ شكل محدد ال المعاشات التقاعدية
مستحق الدفع في لحظة   مبلغ دفعة واحدة

شرط للبرنامج أن تحول هذه  و قد يكون .التقاعد
مؤسسة الالمبالغ فورا إلى القسط السنوي مع نفس 

و ال  .المالية أو أخرى ولكن هذا ال يعد شرط عام
المنافع المنفعة التسجيل المتاح من يظهر 

عند التقاعد أو بعد  المستحقة الدفع على الفور
بالقسط  وعند الحاجة إلعادة االستثمار. ذلك

 غيره من أشكال األصول المالية ولكن السنوي أو
افتراضيا آإعادة تصنيف من استحقاقات التأمين 

 .استحقاقات المعاشات السنويةإلى  على الحياة
التمييز بين هاتين يتم عادة  ومع ذلك، حيث ال
االستحقاقات، فلن يظهر أي  المجموعتين من

وتم مناقشة  .الحسابات تغير تصنيفي فعلي في
في الجزء األول من السنوية تسجيل المعاشات 

 .هذا الفصل 

دفع عن لل، يوجد قيد استخدام حساب الدخلو في  17-139
الخدمة المقدمة من قبل صندوق المعاشات 

ناتج صندوق المعاشات قيمة  ما يعادل(التقاعدية 
 إلى األسر المعيشية التي تدفعها) التقاعدية

 .صندوق المعاشات التقاعدية

 و في نفس الحساب هناك قيد يبين عرض الزيادة 17-140
أو النقصان في استحقاقات المعاشات التقاعدية  

 المساهماتمن ) أو العجز التي تسببها الزائدة
 قبضالمستحقة الدفع ناقص المنافع المستحقة ال

  و يرد هذا .حساب للدخللفي التوزيع الثانوي 
المبلغ آمستحق الدفع لألسر المعيشية من قبل 

ألن الكثير من الزيادة في  .صندوق المعاش
مشارآين في لل استحقاق المعاش التقاعدي

، وبالتالي ففي  المساهمةالبرنامج التقاعدي محدد
اح األرب/ النهاية، يأتي تمويل المنافع من المكاسب

متممات / تكميالت التي لم يتم تضمينها في
المساهمة للمشارآين في برنامج المعاشات محدد 
المساهمة ، و آثيرا ما يكون التغير المعدل في 
استحقاقات المعاشات التقاعدية لهؤالء األفراد 

 .بقيمة سالبة 

التغير المعدل في استحقاقات المعاش التقاعدي  17-141
 ام حساب الدخلاستخدتتضمن في / التي تندرج

من خالل صندوق المعاشات  آمستحقات للدفع
التقاعدي لألسر المعيشية ترد في الحساب المالي 
آمستحقات للدفع لألسر المعيشية إلى صندوق 

أثر أي تحويل لاللتزامات  و .المعاشات التقاعدية
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 لتلبية استحقاقات المعاش
في  ينعكس أيضا, من وحدة في قطاع إلى آخري

 .ب الماليبند الحسا

لعوامل األخرى التي تؤثر على تغير بند  وتظهر 17-142
تغيير استحقاقات المعاشات ل  الميزانية العمومية

 التغييرات األخرى في حسابات فيالتقاعدية 
التزامات   تبين وعلى وجه الخصوص، .األصول

البرنامج للمستفيدين المكاسب أو الخسائر في 
ك الموجودة تماما لتل حساب إعادة تقييم المطابقة

هذه  على األصول التي يحتفظ بها البرنامج لتلبية
 وعندما تتكون المبالغ المدفوعة  .االلتزامات

بموجب برنامج المعاشات محددة المساهمة من 
فأن تغيرات الحجم , خالل االستحقاقات السنوية

قد تحتاج إلى تسجيلها آما هو موضح  األخرى
 .136، 17ة في الفقر

 يوضح القيود الالزمة لتسجيل 7, 17والجدول  17-143
المساهمة  المعامالت ذات الصلة بالبرنامج محدد

 محدد هو أبسط من الجدول المناظر للبرنامج و
 يوصف في الجزء التالي، سالمساهمة، الذي 

 .بسبب عدم وجود أي معامالت محتسبة

  محدد المنفعة برامج المعاش التقاعدي
حدد المنفعة و  مالفروق بين برنامج المعاش التقاعدي

 محدد المساهمة 

و الفرق الجوهري في المحاسبة لبرنامج المعاش  17-144
رنامج مع ببالمقارنة  محدد المنفعة التقاعدي

 لصالح يكون  محدد المساهمةالمعاش التقاعدي
، و تحدد  محدد المنفعةبرنامج المعاش التقاعدي

المنفعة التي تعود على الموظف في الفترة الحالية 
صاحب العمل  عهدات التي قطعهامن حيث الت

عن مستوى المعاش التقاعدي المستحق في نهاية 
 ,المطاف

 
 

  الموارد--حسابات منافع المعاشات التقاعدية المدفوعة من خالل الضمان االجتماعي  : 6, 17الجدول 
 

صندوق تمويل    رب العمل 
الضمان 

 االجتماعي

قطاعات  ةاألسر المعيشي
 أخرى

االقتصاد 
 الكلي

 
 حساب توليد الدخل     

    مساهمات أرباب العمل الفعلية في 
 االجتماعيالضمان 

     

 حساب تخصيص الدخل األولى
    مساهمات أرباب العمل الفعلية في 

 االجتماعيالضمان 

 
 

  
139.0 

 

  
139.0 

     
 226.0 

 
  226.0 

 
 139.0 

 
  139.0 

 87,0 
 

  87,0 

 حساب التوزيع الثانوي للدخل
 مان االجتماعيمساهمات الض

   
  مساهمات أرباب العمل الفعلية في الضمان 

 االجتماعي
 الفعلية في األسر المعيشية    مساهمات 

 االجتماعيالضمان 
    منافع الضمان االجتماعي في للمعاشات 

 غير التقاعدية
  

 
210,0 

 
 210,0 

 
 

 
،في حين تحدد منفعة الموظف في الفترة الحالية في برنامج 

بشكل آامل بالمساهمات   محدد المساهمةالمعاش التقاعدي
المقدمة للبرنامج و آذلك بدخل االستثمار وأيضا باألرباح 

 . المساهمات الحالية والسابقةمن و الخسائر المكتسبة 
معلومات )  حيث المبدأمن(و في حين وجود ,  وبالتالي

التي تعود على المشارك في عن المنافع  دقيقة متاحة
، فأنه يجب تقدير  محدد المساهمةبرنامج المعاش التقاعدي

 المعاش ي برنامجالمنافع التي تعود على المشارآين ف
مصدر هذه التقديرات هي و يكون .  محدد المنفعةالتقاعدي

 صاحب العمل عند و التي يواجه بها اآتواريةتقديرات 
 .سحب حساباته الخاصة/ تحرير

هناك أربعة مصادر للتغيرات في استحقاقات  17-145
 في برنامج المعاش التقاعدي المعاش التقاعدي

زيادة   , أول هذه المصادرو,   المنفعةمحدد
 الخدمة الحالية، هو الزيادة في االستحقاقات

المرتبطة باألجور والرواتب المكتسبة في الفترة 
المصدر الثاني، زيادة الخدمة و  .ريةالجا

زيادة في قيمة االستحقاق و التي ال الماضية، هو
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لمشارآين في جميع ا ترجع إلى حقيقة أن
أما  .أقرب من سنة, )الوفاة(البرنامج ، التقاعد و

هو ف التغير الثالث في مستوى االستحقاق
االنخفاض نظرا  لالستحقاق دفع المنافع 

و المصدر الرابع  .امج البرنللمتقاعدين من
للتغيير يأتي من عوامل آخري، العوامل التي 

أصول  تنعكس في التغييرات األخرى في
 .الحساب

محدد  آما هو الحال مع برنامج المعاش التقاعدي 17-146
صاحب العمل فيقدم آال من المساهمة،  

في الفترة للبرنامج  والموظف مساهمات فعلية
قد ال  فوعات ومع ذلك ، فأن هذه المد .الحالية

تكون آافية لمواجهة الزيادة في المنافع 
 . من عمالة السنة الحالية المتزايدة / المتراآمة

تحتسب مساهمة إضافية من صاحب , ولذلك
العمل لتحقيق المساواة بين المساهمات و الزيادة 

تكون عادة ما و  . استحقاقات الخدمة الحالية في
كن من إيجابية ول  المتحسبةهذه المساهمات

سالبة القيمة إذا آان  الممكن لهما أن تكون
المستلمة / مجموع مبلغ المساهمات التي وردت

 . الزيادة في استحقاقات الخدمة الحالية يتجاوز
وستناقش اآلثار المترتبة على هذه الحالة أدناه 

 صندوق دراسة العالقة بين صاحب العمل و عند
 .التمويل

د يحسب مستوى في نهاية الفترة المحاسبية، ق 17-147
المستحق للعاملين  استحقاقات المعاش التقاعدي

السابقين و  والحاليين عن طريق تقدير القيمة 
 الواجب دفعها عند التقاعد  الحالية للمبالغ

آتواري لطول حياة اباستخدام تقديرات 
الذي يظهر  وهذا هو المبلغ .المستفيدين المتوقعة

 امات تجاهالتز/ في الميزانية العمومية آخصوم 
 ا بعام و عنصر زيادة هذا المبلغ عام .الموظفين

 هو حقيقة أن القيمة الحالية لالستحقاقات
الموجودة منذ بداية العام وما زالت مستحقة حتى 

قد زادت ألن المستقبل هو أقرب من , العام نهاية
و عليها يجب استخدام عامل خصم , عام واحد

 و التدني فيوهذا ه  .أقل لحساب القيمة الحالية
 الخصم الذي يمثل الزيادة في الخدمة السابقة

 .الستحقاقاتبالنسبة ل

و هناك ثمة اختالف آخر أساسي بين برنامج  17-148
محدد المنفعة و برنامج المعاش  المعاش التقاعدي

 دفع تكاليف بخصوصمحدد المساهمة  التقاعدي
وآما أشير سابقا ، في  . تشغيل برنامج المعاش

محدد المساهمة  معاش التقاعديإطار برنامج ال
أن آل المجازفة قد تتحمل من جانب المستفيدين 
حيث يتم تشغيل نظام المعاشات التقاعدية نيابة 

نظرا ألنه و  . دفع  تكاليف ذلكيقوموا بعنهم و 
وحدة بدال من خالل  يوجه الصندوق/ قد يشغل

تكلفة  معاملة من صاحب العمل ، فمن المناسب 
إيرادات االستثمار و / ن دخل التشغيل آجزء م

االحتفاظ بها من خالل الصندوق لتغطية  التي يتم
تمشيا مع محاسبة  و, ربح وتوليد(تكاليفه 
دخل  االستثمار آالذي / فتعامل إيرادات  التأمين،

 المستفيدين، و آجزء لتغطية يعزى بالكامل إلى
تكاليف و ما تبقى إلعادة استثماره مع صندوق 

 . عتماد المالياال/ التمويل
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 االستخدامات  –حسابات منافع المعاشات التقاعدية بموجب برنامج المعاشات التقاعدية محدد المساهمة  : 7, 17الجدول 
   رب العمل 

 
 

صندوق تمويل 
الضمان 

 االجتماعي

قطاعات  األسر المعيشية
 أخرى

االقتصاد 
 الكلي

 
  حساب اإلنتاج      

      المنتج         
 حساب توليد الدخل

    مساهمات أرباب العمل الفعلية في 
 المعاشات التقاعدية

 
11.0 

  
 

  
11.0 

    0.0 
    0.0 

 
   3.0 3.0 
 16.2 

 
  16.2 

 األوليحساب تخصيص الدخل 
    مساهمات أرباب العمل الفعلية في 

 المعاشات التقاعدية
       دخل الملكية

      دخل الملكية المستحق دفعة 
  المعاشات التقاعديةلالستحقاقات

    0.0 
 
 

 37.0  37.0 

 
 

 11.0  11.0 

      حساب التوزيع الثانوي للدخل 
 في األسر المعيشية       مجموع مساهمات 

 المعاشات التقاعدية
     مساهمات أرباب العمل الفعلية في 

 المعاشات التقاعدية
 الفعلية في األسر المعيشية    مساهمات 

 لمعاشات التقاعديةا
  11.5  11.5 

 
 

 16.2  16.2 

  -1.4  -1.4 
 26.0   26.0 

 التكميلية  في األسر المعيشية      مساهمات 
 المعاشات التقاعدية  

 المعاشات التقاعدية      عمولة برنامج 
    منافع المعاشات لتقاعدية محددة 

 المساهمة

    0.0 
  1.4  1.4 

 11.3 0.0  11.3 
 

 استخدام حساب الدخل
     نفقات االستهالك النهائي  

 تعديل التغير في مستحقات المعاشات 
 التقاعدية

        االدخار
-11.0 -11.8 25.8 -3.0 0.0 
     
     
     
  11.3  11.3 

 

 التغيرات في األصول 
 الحساب المالي     

 االقتراض/      صافى اإلقراض
     التغير في استحقاقات المعاشات 

 التقاعدية
 0.0 3.0- 14.5 0.5- 11.0-    األصول المالية األخرى

 
يختلف الوضع بالنسبة لبرنامج المعاش التقاعدي  17-149

قد تكون مخاطرة .  محدد المنافع بعض الشيء
ق التمويل غير آافية صندو/ االعتماد المالي

جزئيا أو آليا و المقابل للوفاء بوعود االستحقاق 
إما صاحب (من قبل إدارة المعاشات التقاعدية 

العمل أو الوحدة التي تولت مخاطرة مقابلة 
وليس من قبل ) التزامات المعاشات التقاعدية

/ و قد يكون االعتماد المالي. المستفيدين وحدهما
مباشرة من قبل صاحب صندوق التمويل مراقب 

. و قد يكون جزء من نفس وحدة المؤسسة, العمل
مرتبطة وحتى في هذه الحالة ، هناك تكاليف 

وعلى الرغم من أنها تتحمل . بتشغيل البرنامج
آبداية من قبل صاحب العمل ، فإنه من المناسب 
اعتبارها شكال من الدخل العيني و الذي يقدم 

فق  قد يندرج  مع التوا/ للموظفين و بالمالئمة 
وبما أن هذا يفترض أن  .مساهمات أرباب العمل

جميع التكاليف تتحمل من قبل الموظفين الحاليين 
فإنه يفترض أيضا أن  . و ال شيء على المتقاعدين

المنسوب الذي يجب عمله في حالة البرامج 
االفتراضية و التي قد تطبق في ظروف أخرى 

 . أيضا
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التقاعدي محدد المنافع ، بالنسبة لبرنامج المعاش  17-150
فمن غير المرجح أن تساهم األشخاص العاملين 
لحساب أنفسهم و غير المستخدمين حاليا على 
الرغم من أنه ممكن لو آانوا يعملون في السابق 
مما يؤدى إلى زيادة عند الحصول على معاش 

ولهم الحق في مواصلة ,  التقاعد محدد المنافع
لعاملون في السابق و يتلقى هؤالء ا. المشارآة

دخل ) سواء حاليا في تلقي المعاش أو ال(
 . تكميالت مساهمة/ االستثمار ويدفع مكمالت

 تقاعد محدد المنافعالمعاش لبرامج المعامالت المسجلة 

تفترض المناقشة األولية أن صاحب العمل يحتفظ  17-151
بكامل المسؤولية عن مقابلة مدفوعات معاش 

حق البدائل التي وسنناقش في وقت ال. التقاعد
متعدد أرباب العمل تنطوي على استخدام برنامج 

أو حيث الحكومة تتحمل المسؤولية نيابة عن 
  . صاحب العمل

و مجموع المساهمة التي قدمها صاحب العمل  17-152
معاش التقاعد محدد المنافع نيابة عن برنامج إلى 

موظفه يجب أن يكفي ذلك ، جنبا إلى جنب مع 

 قبل الموظف وباستثناء أي مساهمة فعلية من
تكاليف تشغيل البرنامج، فإنه يطابق تماما الزيادة 
الخدمة الحالية في استحقاقات معاش التقاعد 

وتقسم مساهمة صاحب العمل إلى جزء . للموظف
و يتم حساب هذا األخير وذلك , فعلية و محتسب

بين جميع الدقيق لتلبية الحاجة من  التطابق 
ويل المضاف إلى المساهمات لصندوق التم

استحقاقات الموظف وتكلفة الخدمة الحالية لهذه 
 . االستحقاقات

ينبغي أن تحسب مساهمة صاحب العمل بالنسبة  17-153
الستحقاق معاش التقاعد في الفترة بغض النظر 

حصل عليه من / المكتسبعن أي دخل استثمار 
البرنامج في نفس الفترة أو أي زيادة تمويل 

االستحقاق الحالي جزء من و تعد فترة . للبرنامج
تعويض الموظفين و التي ال تشمل القيمة الكاملة 
لمساهمة صاحب العمل لنقلل تعويض الموظفين، 

وعندما يتقن .  و بالتالي يزداد فائض التشغيل
استثمار استحقاقات معاش التقاعد بحيث أن 

، و الذي " عطلة مساهمة"صاحب العمل قد اخذ 
 . و استحقاقات جديدةلم يقدم مساهمة فعلية نح

  الموارد–حسابات منافع معاش التقاعد المستحقة بموجب برنامج محدد المساهمة ) : تابع (7, 17جدول 
 

   رب العمل 
 
 

صندوق تمويل 
الضمان 

 االجتماعي

قطاعات  األسر المعيشية
 أخرى

االقتصاد 
 الكلي

 

  حساب اإلنتاج      
 1.4   1.4  تج المن        

 حساب توليد الدخل
    مساهمات أرباب العمل الفعلية في معاش 

 التقاعد

 
 

  
 

  
 

     
  11.0  11.0 

 
 3.0   3.0 
  16.2 

 
 16.2 

 حساب تخصيص الدخل األولى
    مساهمات أرباب العمل الفعلية في معاش 

 التقاعد
       دخل الملكية

      دخل الملكية المستحق دفعة 
  معاش التقاعدلالستحقاقات

    0.0 
 
 

37.0   37.0 

 
 

11.0   11.0 

      حساب التوزيع الثانوي للدخل 
 في األسر المعيشية       مجموع مساهمات 

 معاش التقاعد
     مساهمات أرباب العمل الفعلية في 

 معاش التقاعد
 الفعلية في األسر المعيشية    مساهمات 
 معاش التقاعد

 11.5   11.5 

 التكميلية  في األسر المعيشية      مساهمات 
 معاش التقاعد

 
 

16.2 
 

  16.2 
 



 نظام الحسابات القومية
 

540 

 -1.4   -1.4 
  26.0  26.0 

 معاش التقاعد    عمولة برنامج 
    منافع المعاشات لتقاعدية محددة 

 المساهمة

     
     

  11.3  11.3 
 

 استخدام حساب الدخل
     نفقات االستهالك النهائي  

 عديل التغير في مستحقات معاش التقاعدت
        

       االدخار

     
     
     
-11.0 -11.8 25.8 -3.0 0.0 

 التغيرات في األصول 
 الحساب المالي     

 االقتراض/      صافى اإلقراض
     التغير في استحقاقات معاش التقاعد 

 11.3   11.3  األصول المالية األخرى
 

 
و من المهم أن ال تزال المساهمات تسجل حتى في حالة 
وجود عطلة المساهمات، تعتبر منفعة صاحب العمل آتغير 
. في االلتزامات بين صندوق معاش التقاعد وصاحب العمل

هذا يترك صافي قيمه آل المساهمات على حد سواء عندما 
اهمات تحت بند عطلة المساهمات دون تخفيض ال تقيد المس

 .اعتباريتعويض العاملين بشكل 

و بموجب العديد من برامج محددة المنفعة ،  17-154
توجد فترة مؤهلة قبل أن يصبح الموظف الئقا 

و رغم من . للحصول على معاش عند التقاعد
هذه الفترة المؤهلة ،  فينبغي تسجيل آال من 

حد سواء منذ المساهمات واالستحقاقات على 
بداية العمالة المعدلة بمعامل يعكس احتمال أن 
/ يقوم الموظف في الواقع بتلبية فترة التأهيل

 .التصفيات

يتم التعامل مع مجموع مساهمات معاش التقاعد  17-155
ألرباب العمل الفعلي والمحتسب آجزء من 

وتسجل على أنها مستحقة . تعويض الموظفين
ب توليد الدفع من قبل صاحب العمل في حسا

الدخل و مستحقة القبض من قبل الموظف في 
 .حساب تخصيص الدخل األولي

تمثل الزيادة في القيمة الحالية لالستمرار  17-156
, والذين لم يعد لهم مساهمة, استحقاقات الموظفين

و لكن تظل مناسبة للحصول على المعاشات 
) زيادة خدمة الماضي(التقاعدية في المستقبل 
و لم . ع على الموظفيندخل االستثمار الموز

يرصد أي خصم ألي مبلغ يمكن تمويله من 

أو ال يطابق في الواقع بصناديق , المكاسب
فهو يطابق المبلغ الذي ال لبس , التمويل المتواجدة

جلي نتيجة أن الموظف بموجب االتفاقات / فيه
و الوسائل التي يجوز لصاحب العمل في . السائدة

لتزام بها ليست ذات نهاية المطاف مطابقة هذا اال
صلة بتسجيل هذا آدخل استثمار أآثر من 
الوسائل التي تمول المنافع أو األرباح و التي 

و يتم تسجيل . تؤثر على تسجيلها آدخل استثمار
دخل االستثمار آمستحقات تدفعها صندوق معاش 

. األسر المعيشيةالتقاعد ومستحقات قبض من قبل 
 في ألسر المعيشيةاو يتم استثمارها فورا من قبل 

وعليها توصف آتكميالت , صندوق التمويل
 .مساهمة في معاش التقاعد

 تظهر في حساب التوزيع الثانوي للدخل  17-157
األسر المساهمات االجتماعية آمستحقات تدفعها 

.  و مستلمات من صندوق معاش التقاعدالمعيشية
و يتكون مجموع مبلغ المساهمات االجتماعية 

مات الفعلية والمحتسبة المستحقة من المساه
المستحقة الدفع من قبل أرباب العمل آجزء من 

باستثناء مبلغ تكاليف تشغيل (تعويض العاملين 
، باإلضافة إلى ) برنامج معاش التقاعد

المساهمات الفعلية المقدمة من الموظفين 
وآما . باإلضافة إلى تكميالت المساهمة المحددة 
مج محدد تم التوضيح في مناقشة إطار برنا

المساهمة ، و توضح الحسابات القيمة الكاملة 
للمساهمات و تكميالت المساهمة مع عنصر 

المبلغ . عمولة الدفع/ موازنة يمثل رسم الخدمة
 .المستحق دفعة فعليا هو بيان صافي المساهمات
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  االستخدامات--امج محدد المنافع وجب برنحسابات منافع معاش التقاعد المستحقة بم: 8-17الجدول 

   رب العمل 
 

صندوق تمويل 
 الضمان االجتماعي

 االقتصاد الكلي قطاعات أخرى األسر المعيشية
 

 حساب اإلنتاج     
      المنتج

 حساب توليد الدخل
 مساهمات أرباب العمل الفعلية في معاش التقاعد

 
  التقاعدمساهمات أرباب العمل المحتسبة في معاش

 

 
10.0 

 
4.1 

  
 

  
10.0 

 
4.1 

 
 
 
 

2.2 
 

4.0 
 

    
 
 
 

2.2 
 

4.0 
 

 حساب تخصيص الدخل األول
 

 مساهمات أرباب العمل الفعلية في معاش التقاعد
 

 مساهمات أرباب العمل المحتسبة في معاش التقاعد
 دخل الملكية

 معاش دخل الملكية المستحق دفعة لالستحقاقات
 التقاعد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
19.0 

 
10.0 

 
4.0 

 
1.5 

 
4.0 

 
-0.6 
 

16.0 

  
19.0 

 
10.0 

 
4.0 

 
1.5 

 
4.0 

 
-0.6 
 

16.0 

 زيع الثانوي للدخلحساب التو
  في معاش التقاعداألسر المعيشيةمجموع مساهمات 

 
 مساهمات أرباب العمل الفعلية في معاش التقاعد

 
 مساهمات أرباب العمل المحتسبة في معاش التقاعد

 
  الفعلية في معاش التقاعداألسر المعيشيةمساهمات 

 
 في معاش التقاعداألسر المعيشيةتكميالت مساهمات 
 معاش التقاعدبرنامج عمولة 

 
 منافع المعاشات لتقاعدية محددة المساهمة

 
 
 
 
-10.0 
 
-4.1 

 
 

3.0 
 
-5.3 
 

4.1 

 
0.6 

 
 

17.5 
 
 

 
 
 
 
-2.2 

 
0.6 
3.0 

 
0.0 

 
0.0 

 استخدام حساب الدخل
 نفقات االستهالك النهائي

 تعديل التغير في مستحقات معاش التقاعد
 االدخار الفعلي

 
 دخار المحتسبالا

 التغيرات في األصول
 االقتراض الفعلي/ صافى اإلقراض
 االقتراض المحتسب/ صافى اإلقراض

 التغير في استحقاقات معاش التقاعد
مطالبات صندوق  معاش التقاعد من أدارة معاش 

 التقاعد
 

 األصول المالية األخرى
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4.1 
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14.0 

 
 
 
 
 
 
 
-2.2 

 
 
 

3.0 
 

4.1 
 

0.0 



 نظام الحسابات القومية
 

542 

و ترد أيضا في حساب التوزيع الثانوي للدخل ،  17-158
منافع معاش التقاعد المستحقة لألسر المعيشية 

عندما تأخذ . من قبل صندوق معاش التقاعد
ط السنوي ، فهي المنافع من حيث القس

المدفوعات السنوية التي تظهر هنا ، وليست 
المبالغ المالية التي تدفع دفعة واحدة في وقت 

ما لم يكن الترآيبة السكانية للمتقاعدين . (التقاعد
تغيرت بشكل آبير، و على أي حال سوف يكون 

 ).الحالتان مشابهتان جدا

، قيد لدفع الخدمة استخدام حساب الدخليوجد في  17-159
ما يعادل (لمقدمة من قبل صندوق معاش التقاعد ا

قيمة منتج صندوق معاش التقاعد باإلضافة إلى 
منتج المشروعات المديرة للقسط السنوي 

التي تدفعها ) المشترى مع استحقاقات المعاش
 إلى صندوق معاش التقاعد و األسر المعيشية

 .التي تسجل آنفقات لالستهالك النهائي

 ، دخل ام حساب الدخلاستخديوجد أيضا في  17-160
في استحقاقات ) أو النقصان(يعرض الزيادة 

المعاش التقاعدي الناجمة عن الزيادة في 
المساهمات المستحقة مطروحا منها المنافع 
. المستحقة في حساب التوزيع الثانوي للدخل

األسر ويرد هذا المبلغ آمستحق الدفع ألجل 
ة و في حال.  من صندوق معاش التقاعدالمعيشية

برنامج معاش التقاعد محدد المنفعة، فإن المبلغ 
من غير المحتمل أن يكون سلبي إال إذا آان 

برنامج عديم الفائدة لصاحب العمل وان تدفع 
 .المنافع فقط و ال تتلقي مساهمات جديدة

استخدام و يندرج نفس المبلغ الذي تضمن في  17-161
تسوية للتغيير استحقاقات /  آتعديلحساب الدخل

 التقاعد في الحساب المالي آمطالبة من في معاش
. جانب األسر على صندوق معاش التقاعد

يعكس الجزء اآلخر من هذا البند أي تغيير في (
المسؤولية عن استحقاقات معاش التقاعد المسجل 
 .) آجزء من التحويالت الرأسمالية

و تظهر العوامل األخرى التي تؤثر على التغير 
ية و يبين التغيير في في بند الميزانية العموم

استحقاقات معاش التقاعد  في التغيرات األخرى 
 .4في حسابات األصول وستناقش أدناه في القسم 

حددة المنفعة التي يديرها آخرين برامج معاش التقاعد م
 أرباب العملعدا 

ومن الممكن أن بعض المنظمات األخرى، مثل  17-162
اتحاد النقابات، أن تدير معاش تقاعدي محدد 

منفعة ألعضائها التي هي في جميع النواحي ال
موازية لبرنامج صاحب العمل للمعاش التقاعدي 
 . محدد المنفعة

و يتبع نفس التسجيل بالضبط آما هو موضح إال 
بإشارات صاحب العمل التي ينبغي أن تفهم أنها 
تشير للبرنامج المنظم و أشارات الموظف التي 

رآين في ينبغي أن تفهم أنها تشير إلى المشا
 .البرنامج
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  الموارد--حسابات منافع معاش التقاعد المستحقة بموجب برنامج محدد المنافع  : 8-17الجدول 
 

  

   رب العمل 
 

صندوق تمويل 
 الضمان االجتماعي

 االقتصاد الكلي قطاعات أخرى األسر المعيشية
 

  حساب اإلنتاج      
 0.6   0.6  المنتج         

 حساب توليد الدخل
     مساهمات أرباب العمل الفعلية في معاش التقاعد

    مساهمات أرباب العمل المحتسبة في معاش 
 التقاعد

 

   
 

  
 

 
 
 
 
 

2.2 
 
 

  
10.0 
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4.0 
 

  
10.0 
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2.2 
 
4.0 
 

 حساب تخصيص الدخل األول
     مساهمات أرباب العمل الفعلية في معاش التقاعد

    مساهمات أرباب العمل المحتسبة في معاش      
 لتقاعدا

     دخل الملكية
 معاش       دخل الملكية المستحق دفعة لالستحقاقات

 التقاعد
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      حساب التوزيع الثانوي للدخل 
 في معاش األسر المعيشية       مجموع مساهمات 

 التقاعد
  معاش التقاعد     مساهمات أرباب العمل الفعلية في

      مساهمات أرباب العمل المحتسبة في معاش 
 التقاعد

 الفعلية في معاش األسر المعيشية    مساهمات 
 التقاعد      

 في معاش األسر المعيشية   تكميالت مساهمات 
 التقاعد

 معاش التقاعد    عمولة برنامج 
    

  منافع معاش لتقاعد 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

3.0 
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 استخدام حساب الدخل
     نفقات االستهالك النهائي  

 
      التغير المعدل في استحقاقات معاش التقاعد

        االدخار الفعلي 
 الدخار المحتسبا      

 التغيرات في األصول 
 االقتراض الفعلي/      صافى اإلقراض
 االقتراض المحتسب/     صافى اإلقراض

    التغير في استحقاقات معاش التقاعد   
  مطالبات صندوق  معاش التقاعد من أدارة معاش 

 التقاعد  
 األصول المالية األخرى
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 العالقة بين رب العمل و صندوق تمويل معاش التقاعد

 ذآر أعاله، قد يتعاقد صاحب العمل مع وحدة آما 17-163
 و ترتيب, إلدارة صندوق معاش التقاعدى أخر

و هناك طريقتان لكي . المدفوعات للمستفيدين
معاش قد يمثل مشغل صندوق .  يحدث هذا

ال /  ببساطة وآيل صاحب العمل و تظل  التقاعد
أو (تزال المسؤولية عن أي نقص في الصندوق 

و في هذه . مع صاحب العمل) المنفعة ألي فائض
المدارة يوم بعد يوم  تسمى الوحدة, الحالة

 .مسئول معاش التقاعد لصندوق معاش التقاعد

مع  مع أنة من غير المألوف عن وحدة أن تتعاقد 17-164
 أرباب عمل إلدارة صناديق معاش التقاعد عدة

ومثل . الخاصة بهم صندوق المعاشات التقاعدية
أن عدة أرباب عمل لصندوق  هذه الترتيبات
المسؤولية عن أي نقص في  تقبل معاش التقاعد

الخصوم في مقابل الحق  األموال الالزمة لتلبية
في االحتفاظ بأي فائض من األموال، من خالل 

 .ر على مدى عدد من أرباب العملتجميع المخاط
و يتوقع صندوق متعدد أرباب العمل تحقيق 

وذلك للخروج  توازن بين نقص و زيادة التمويل 
 و التي مع وجود فائض على جميع الصناديق
 والتي تؤخذ آكل بطريقة مشابهة لشرآة التأمين

و في مثل هذه . لكثير من العمالءتجمع المخاطرة 
ة التي على افتراض تحمل أصبحت الوحد الحالة،

تدير  المسؤولية لتلبية التزامات معاش التقاعد
 .صاحب العمل معاش التقاعد في مكان

في الحالة التي يحتفظ فيها صاحب العمل  17-165
نقص تمويل أو  االلتزام عن أي/ بالخصوم

أو ( االستفادة من أي ، يجب أن تسجل مطالبة
مدير المعاش (صاحب العمل ) مسؤولية تجاه

من قبل صندوق معاش التقاعد عن أي  )قاعديالت
و هذه المطالبة تساوي الفرق . فائض عجز أو

 زيادة في استحقاقات معاش التقاعد و مجموع بين
المساهمات و تكميالت المساهمات في هذه 

زائد الدخل من االستثمار المكتسب  من  الفترة،
على المكاسب التي  االستحقاقات، باإلضافة إلى

 ، ناقص ما يستحق دفعه لمعاش تحققت لهم
 التقاعد،

مخصوما منه الرسوم المفروضة من قبل مسئول 
و عندما يتجاوزا لمبلغ المتحصل . معاش التقاعد

في  في صندوق معاش التقاعد الزيادة
االستحقاقات ، فيوجد مبلغ يدفعه صندوق معاش 

. لصاحب العمل آمدير لمعاش التقاعد التقاعد
القيمة لصندوق  افى ص يظلوبهذه الطريقة

 المعاش التقاعد صفر بالضبط في جميع
 .المرات/ األحوال

 المستحق للمعاش من قبل مدير المبلغيظهر  17-166
 أثر عطلة المساهمة من صندوق معاش التقاعد

بوضوح منذ ذلك الحين و تتضمن مبلغ 

من شأنه يستحق  و التي مساهمات صاحب العمل
 .عادة الدفع

 رقميةأمثلة 
  المنفعةمج معاش التقاعد محددمعامالت برا

  توضيح تسجيل المعامالت المتصلةأجلمن  17-167
معاش التقاعد محدد المنفعة، يبين ببرنامج 

وتظهر األرقام التي .  أمثلة عددية17.8الجدول 
تحتسب بخط  أسود عريض، وتلك التي تنجم عن 

 .إعادة التوجيه تظهر بخط مائل

حقاق تبين حسابات اآتواري أن الزيادة في است 17-168
 الخدمة الحالية ،  هو  من الناتجةمعاش التقاعد
 نحنفي السنة التي " المكتسب" ذلك المعاش

 األسر المعيشيةو تساهم . 15بصددها هو 
 و بالتالي يلتزم صاحب العمل. 1،5بـ) موظفال(

 و باإلضافة إلى ذلك تكلفة تشغيل. 13،5بتوفير 
لى يجب ع و لذلك.    0،6و التي تقدر بـالبرنامج 

 و حيث انه 14،1رب العمل توفير مجموع 
  و التي تعد1,4فيتبقى, 10يساهم في الواقع حتى 

 0،6و يرد المنتج . مفترضة/ مساهمة محتسبة
في حساب اإلنتاج ، و تظهر المساهمات التي 

صاحب العمل آمستحقة الدفع من رب  يقدمها
العمل في حساب توليد الدخل و آمستحقة القبض 

 في حساب تخصيص  المعيشيةاألسر من قبل
 .الدخل األولي

يرد أيضا في حساب تخصيص الدخل األولي،  17-169
الزيادة في استحقاق معاش . دخل االستثمار

 التقاعد
التي تنتج من الخدمة السابقة ، وذلك بسبب التدني 

عامل الخصم بسبب التقاعد في أقرب سنة، و  في
 .4هو 

 المفترض لدخل/ و يظهر هذا التدفق المحتسب
من صندوق معاش التقاعد لألسر  االستثمار
يكسب صندوق  و في الوقت نفسه،. المعيشية

من دخل استثمار 2،2معاش التقاعد  في الواقع 
وعند هذه النقطة . األموال التمويلية التي يديرونها

 في موارد صندوق 1،8عجز قدره  ، لذلك، هناك
في الحسابات  معاش التقاعد لكنها ال تظهر

 .الجارية

  تظهرفي التوزيع الثانوي لحسابات الدخل ، 17-170
 لصندوق معاش األسر المعيشيةمدفوعات 

. ويمكن عرض هذا بإحدى الطريقتين .التقاعد
 األسر المعيشية المدفوعة من المساهمات مجموع

و التي ينبغي أن تكون مساوية للزيادة في 
 )15(االستحقاقات الناتجة من الخدمة الحالية 

ناتج من الدخل على االستحقاقات باإلضافة إلى ال
والمبالغ .  في المجموع19أو) 4(الماضية 

 و تستلم آمساهمات فعلية 10المدفوعة فعال هي 
بـ مساهمات محتسبة،  آ4،1بـ ألرباب العمل، 

 و  من المساهمات الخاصة لألسر المعيشية ،1،5
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 مخصوما منه  رسم 4بـ مساهمة تكميالت 
 و المجموع مرة تالية ؛ 6.0العمولة بـ / الخدمة

 16بـ في نفس حساب معاش التقاعدي . 19 بـ
 آمستحقة الدفع من صندوق معاش التقاعد إلى

 .األسر المعيشية

رسم  عن شراء ، فضالاستخدام حساب الدخلفي  17-171
عمولة آجزء من نفقات االستهالك / الخدمة

النهائي لألسر المعيشية، يظهر التغيير في 
ستحق الدفع من  معاش التقاعد آماستحقاق

و في هذا . صندوق معاش التقاعد لألسر المعيشية
 األسر المعيشيةيتم تعيين قيمة مساهمات  المثال،

. 16بـ استحقاقات معاش التقاعد   مقابل19بـ 
وبالتالي فإن هناك زيادة في استحقاقات معاش 

 . مستحقة الدفع لألسر المعيشية3بـ التقاعد 

 هي 3ن ادخار بـ  م17،5 األسر المعيشيةتملك  17-172
وهذا . الزيادة في استحقاقات التقاعد الخاصة بهم

أو (يعني أنهم اآتسبا أصول مالية أخرى 
وهذا الرقم . 14،5بنسبة ) انخفاض االلتزامات

) 16(هو الفرق بين المنافع المستحقة القبض 
 .1،5 الفعلي بـ األسر المعيشيةومساهمات 

االدخار هو فأن ,  بالنسبة لصناديق معاش التقاعد 17-173
 و لكن يمكن النظر لهذا على أنه مرآب من 1،2-

و من . المفترضة/ العناصر الفعلية المحتسبة
حيث التدفقات الفعلية، فتتلقي صناديق معاش 

من أرباب العمل 10التقاعد مساهمات بـ 
 من 1،5، و األسر المعيشيةلتوجيهها عن طريق 

 إلى وباإلضافة. 16 تدفع منافع بـ األسر المعيشية
و هكذا  . 2،2ذلك، فإنها تتلقى دخل االستثمار بـ 

 .2،3-يكون الدخل المتاح
و عندما يؤخذ التغيير في استحقاقات معاش 

. 5،3-، فيكون االدخار 3التقاعد في االعتبار من 
و عالوة على ذلك، يقوم أرباب العمل بتقديم 

 و يتم توجيه هذا  من خالل 4،1إسهام محتسب بـ 
  من 4،1 و لكنه يضيف نسبة شيةاألسر المعي

االدخار لصندوق معاش التقاعد و يقلل من 
 .االدخار لصاحب العمل بنفس المقدار

في الحساب المالي لصندوق معاش التقاعد، يرد  17-174
، و الذي هو المساهمة المحتسبة، 4،1الرقم  

آمطالبة من صندوق معاش التقاعد على رب 
ألسر او هناك مطالبة أخرى من جانب . العمل

 على صندوق معاش التقاعد من التغيير المعيشية
و .  3,0في استحقاقات معاش التقاعد بـ 

باإلضافة إلى صندوق معاش التقاعد فأنه يتوقف 
أيضا إما أصول مالية أو زيادة الخصوم بنسبة 

، أ و على الرقم المقابل للدخل المتاح 2.3
باستثناء عنصر المساهمة المحتسبة من صاحب 

 .العمل

 برامج معاش التقاعد محدد المساهمة 

 التدفقات المماثلة للبرامج 7, 17يبين الجدول  17-175
بالمقارنة  ,  والحسابات بسيطة. محددة المساهمة

بحالة محددة المنفعة، ألنه ال توجد مساهمات 
وعالوة على ذلك، فأن دخل االستثمار . محتسبة

 الذي يدفعه
صندوق معاش التقاعد لألسر يعكس دخل 

ستثمار فقط المستلم من صندوق معاش التقاعد اال
 والذي ال ينطوي 
على حسابات عن زيادات في االستحقاق من 

 .تشغيل النموذج

يؤدي استحقاقات االستثمار لبرامج معاش التقاعد  17-176
 وربما(محددة المساهمة إلى مكاسب الحيازة 

و تأتي هذه عن طريق إدارة األصول ). خسائر
 و لكن ينبغي أن يعزى التي يحتفظ بها الصندوق

المبلغ المساوي بالضبط لمكاسب وخسائر 
الحيازة للزيادة في استحقاق معاش التقاعد 

تظهر مكاسب  الحيازة بموجب قيود . للمستفيدين
لألصول ذات الصلة بحساب إعادة التقييم 
 لصندوق معاش التقاعد مع بند مطابقة

الزيادة في االلتزام لصندوق معاش التقاعد نحو 
 .ألسر المعيشيةا

 التدفقات األخرى لبرامج معاش التقاعد محدد المساهمة

يبدو للوهلة األولى أنة ال توجد أي قيود تحرز في  17-177
التغيرات األخرى في حسابات األصول لبرامج 

حيث يطابق , معاش التقاعد محددة المنفعة
العنصرين المسجالن آمساهمات معاش التقاعد 

. يادة في االستحقاقاتو آدخل االستثمار تماما للز
ومع ذلك، ألن طبيعة برنامج معاش التقاعد محدد 
/ المنفعة فأن المبالغ المستحقة تحدد بالنموذج

و توجد عوامل أخرى التي قد تتدخل . الصيغة
و تشمل هذه العوامل , لتغير مستوى االستحقاقات

بند تصاعد في السعر، و تستخدم التغيرات في 
 المنافع واالفتراضات الصيغة لتحديد/ النموذج

وستناقش الحالة . الديموغرافية حول طول الحياة
الخاصة لتأثير الترقيات على االستحقاقات بشكل 

 .منفصل أدناه

يستثمر صندوق المعاشات التقاعدية األموال  17-178
 إذا تم. التمويلية الموضوعة تحت تصرفه

العمل على أساس التمويل الكامل ، ينبغي أن 
ار أآثر من آافي لتغطية أي يكون دخل االستثم

و قد . بند تصاعد في السعر للمعاش المتفق عليه
تكون الزيادة أيضا آافية لتغطية بعض التعديالت 

ومع ذلك، يأتي . األخرى على االستحقاقات
اإليراد من مكاسب / المصدر الرئيسي للدخل 

و يفترض أن تكون هذه . حيازة االستثمارات
التغيرات في آافية لتغطية معظم أو آل 

حيث أصبح واضحا أن العديد من , االستحقاقات
البرامج تعاني من نقص التمويل على أمل أن 

 .مكاسب الحيازة ستعدل هذا النقص أيضا
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و  يتم تمويل هذه التعديالت في جزء آبير من  17-179
خالل مكاسب الحيازة و التي تظهر في حساب 
إعادة التقييم، و يبدو معقوال أن تسجل 

حاالت الطوارئ و التي يفترض أن / ت االحتماال
تغطي في التغييرات األخرى في حجم حساب 
األصول باستثناء عامل تصاعد السعر و الذي 

 . يجب أن يظهر في حساب إعادة التقييم

 إصدار التعزيزات

تستخدم العديد من برامج معاش التقاعد محددة  17-180
المنفعة صيغة لتحدد المنافع التي تنطوي إما على 

وهذا . ب النهائي أو المتوسط آمحدد رئيسيالرات
يعني أن أي تعزيز يعني أن مجموع استحقاقات 
معاش التقاعد المتراآم حتى اآلن يزداد ليأخذ في 

و هذه منفعة . االعتبار مستوى المرتبات الجديدة
 آبير للفرد

الذي تم ترقيته ولكن ما هي العواقب التي تترتب 
  التقاعد ؟على التزامات صاحب العمل بمعاش

تستخدم مهنة المحاسبة فترتي اآتواري و التي  17-181
و يقيد التزام المنفعة . لها عالقة بهذه المناقشة

المتراآمة، آما يعني اسمها ، المنافع فقط 
حيث تمثل المبلغ الذي . المتراآمة حتى اآلن

يمكن للموظف أن يأخذه دون حق  إذا ترك 
في قيمة و قد يكون أساسا لتقييم صا,  الشرآة غدا

ثروة الشخص في حالة التوصل إلى تسوية 
و أالتزام المنفعة . الطالق ، وعلى سبيل المثال

هو قياس أآثر ) منع الرشوة(المرتقبة / المتوقعة
من مأمون لمرجح ما يكون عليه مستوى 

و بالنسبة للفرد ، يقوم أالتزام . االستحقاق النهائي
ات حول المرتقبة بعمل افتراض/ المنفعة المتوقعة

عدد الترقيات المستقبلية و المرجح للشخص أن 
. يحصل عليها و يحسب راتبه النهائي وفقا لذلك

 سنة، 40 من أصل 20و إذا آان عمل حوالي 
فإن ذلك ينصف الراتب النهائي و يحسب 
استحقاق معاش التقاعد بالنسبة للفرد آما لو آان 

بينما يزداد ألزام المنفعة . هذا راتبه الحالي
لمتراآمة للفرد بخطوات آما و أنه يترقي، و ا

يزداد أالتزام المنفعة المتوقعة بشكل مطرد مع 
بالنسبة للفرد ، أالتزام المنفعة . مرور الوقت

المتوقعة دائما أعلى من ألزام المنفعة المتراآمة 
يدرك ألزام / حتى لحظة التقاعد عندما يلحق

 .وقعةالمنفعة المتراآمة مع التزام المنفعة المت

و يبدو ألول وهلة أن مستوى استحقاقات معاش  17-182
التقاعد للشرآة ينبغي أن يكون مجموع آل 
استحقاقات معاش التقاعد لكل من الموظفين 
وعليه فإن مجموع تقديرات التزام المنفعة 
المتوقعة تكون أعلى بكثير من مجموع تقديرات 
التزام المنفعة المتراآمة و قد يتطور أآثر سالسة 

ومع ذلك ، ما هو صحيح . رور الوقتمع م
بالنسبة للفرد ليس بالضرورة صحيح بالنسبة 

لنفترض أن صاحب . للفئة العمرية من الموظفين

 العمل
يمتلك خمس فئات من الناس الذي هو مسئول عن 
معاشات التقاعد لهم ، و أربع درجات من 
الموظفين ومجموعة واحدة من المتقاعدين ، و 

و بالنظر في . العدد لكل فئةللبساطة هناك نفس 
حالة السنة التي يموت فيها المتقاعدين، و أآبر 
مجموعة من تقاعد الموظفين ، و الثالثة 
 مجموعات التالية من الموظفين جميعا

تم ترقيتهم و آذلك تم تعيين مجموعة جديدة من 
و آل موظف حالي . الموظفين في مستوى أدنى

مسؤولية هو أفضل حاال بعد التعزيز لكن ال
و يعد . الكلية لصاحب العمل ال تتغير/ الشاملة

  هو  التزامات المنفعة المتراآمةتأثير تجميع
ضمان سالسة مجموع االستحقاقات و بينما 

ال يزال أقل من مجموع التزامات / سيظل 
المنفعة المتوقعة، و لن يكون بالضرورة أآثر 

 .في الواقع قد يكون أآثر استقرارا. تقلبا

اللتزام المنفعة ن يظهر الملف الشخصي في حي 17-183
ة للفرد خطوة التغيرات عندما تحدث المتراآم

الترقيات، لمجموعة متحدة من الموظفين، فأن 
و لمجموعة متحدة . التأثير يكون  أآثر وضوحا

من نفس السن والمتبقية مع المؤسسة بطول فترة 
التزام حياتهم العملية ، وسوف تكون تقديرات 

التزام المنفعة ة أقل من تقديرات تراآمالمنفعة الم
ولكن معدل زيادة ,  في السنوات األولىالمتوقعة

التزام ة يكون أسرع من التزام المنفعة المتراآم
 في النقطة مباشرة قبل و لذلك,  المنفعة المتوقعة

و . التقاعد، سيكون مجموعتي التقديرات متساويا
عند دمج مجموعة متحدة من الموظفين ذات 

رات خدمة مختلفة مع الشرآة ستعمل على فت
 من التزام المنفعة المتراآمةتقارب تقديرات 

 لجميع الموظفين  التزام المنفعة المتوقعةتقديرات 
 .أيضا

طالما أن هيكل الرتب للشرآة يبقى و ال يزال هو  17-184
التزام   التزام المنفعة المتراآمة ونفسه، ستتحرك
إذا توسعت و . ة تقريبا في الخطوالمنفعة المتوقعة

شرعت الشرآة العديد من الموظفين الجدد في 
التزام المنفعة درجات وظيفية دنيا ، فسوف يزيد 

 التزامات  بشكل ملحوظ أسرع منالمتوقعة
 التزامات المنفعة المتوقعة ألن المنفعة المتراآمة
 الموظفين الجدد تبقىآم مدة تجعل تقديرات 

 المنفعةات التزام سجلت بينما ,ترقيتهم ومدى
في معاش التقاعد المستحق  ببساطة المتراآمة

 و  تقليص الشرآة و إذا قررت ..السنة األولى
هذا سوف يقلل ف, اإلدارية موظفيها من عدد تقليل
 مراجعة انخفاضالموظفين و تعزيز آفاقمن 

و التي ستكون  التزامات المنفعة المتوقعة
 سعك ت  التزامات المنفعة المتوقعةألن .ضرورية
 ال التقدير هذامعاش التقاعد، و" مجمد"  ببساطة
 .يتأثر
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 تسجيل  آيفية هوو السؤال الذي يطرح نفسه،  17-185
 تسجيل استخدم إذا , الموظف على تعزيزال أثر

أي نسخة  تراجعو ت . التزام المنفعة المتراآمة
تعويض   آشكل من أشكال لمعاملة الزيادة

 أن افتراض إلى دخل االستثمار أو العاملين
االستحقاقات  مبلغ هو االستحقاقات مجموع
 التأثيرات الفردية النظر في ولكن دون الفردية

مجموع المشكالت االقتصادية  على األخرى
 شخص ما  يفقد وك أمثل عندما يتر, الكبرى

 لم يكن آافيا الوقت ألن استحقاق معاش التقاعد
  و. سن التقاعد قبل شخص ما عندما يموت أو

 آافيو طيبس هناك حل
 آكل آتغير وحدةلل الترقيات تأثير هو أن تعامل

 .الحسابأعادة تقييم   في التغيير سجلو ي السعر
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 بشأن التأمين االجتماعي المحددة التالمعام 9, 17: لالجدو
  التزام المنفعة المتراآمةإذا تم اختيار طريقة 17-186

لتسجيل االستحقاقات آالتقييم المفضل ، فأن هناك 
حاجة للتعديل في التغيرات األخرى في حساب 
, حجم األصول فقط إذا تغير هيكل المشروع

أخرى ، و من ناحية . بحيث تتغير فرص الترقي
فإن التقديرات العادية لمساهمات صاحب العمل 
في برامج التأمين االجتماعي و المدرجة في 
تعويض الموظفين ستكون أعلى بصورة منتظمة 

التزام المنفعة من تلك الصادرة بمقتضى نظام 
 و ذلك ألن الزيادة في استحقاق المعاش المتراآمة

 التقاعدي و التي تحدد حجم المساهمات ستقوم
 التزام على راتب نظري محسوب على أساس

 .بدال من أخر فعلي المنفعة المتوقعة

 تحويل استحقاقات معاش التقاعد. 3

هناك سمة مميزة للبيئة المتغيرة لمعاشات التقاعد  17-187
المعاشات "أال و هي زيادة إمكانية وجود 

و حتى وقت قريب في آثير ". التقاعدية المحمولة
ك صاحب عمل من الحاالت أن الشخص يتر

يأخذ معاشه مجمد واحد في هذه النقطة، و عليه 
و . البدء معاش جديد مع صاحب العمل الجديد

/ أصبح أآثر شيوعا اآلن عن شخص الذي يغير
يتنقل بين الوظائف أن يكون قادر على تحويل 
استحقاق المعاش التقاعدي من رب العمل السابق 

 وعندما يحدث ذلك،. إلى صاحب العمل الجديد
فإن استحقاق المعاش التقاعدي لألسرة المعيشية 
المعنية ال يتأثر ولكن هناك معاملة بين صندوقي 

األسرالرهن المدفوعة من قبل/ رسوم الخدمة 
  المعيشية

  التأمين على غير الحياة1, 7الجدول     
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معاش التقاعد آما يفترض الجديد مسؤولية 
وباإلضافة إلى ذلك سيكون هناك معاملة . السابق

نظيره في بعض األصول لمطابقة هذه 
أو ذا آان صاحب العمل الجديد هو . االلتزامات
 برنامج و الذي هو في الواقع غير الذي يدير

ممول،  يجوز له تلقي مبالغ نقدية من صاحب 
و إذا تم استخدام هذه األموال بعد . العمل السابق

ذلك من قبل صاحب العمل ألغراض ماعدا 
صندوق معاش التقاعد، فأن  مسؤوليته تتزايد 
عن صندوق التمويل و يظهر استخدامه للسيولة 

 .آصافي االقتراض

تولت الحكومة المسؤولية عن توفير المعاش إذا  17-188
للموظفين من وحدة غير حكومية من خالل 
/ معاملة واضحة ، وينبغي أن يسجل التزام

مسئولية معاش التقاعد في الميزانية العمومية 
 و إذا لم . للحكومة

تتلقى الحكومة األصول المطابقة في المقابل، 
لية مسئو/ فيظهر الفرق بين الزيادة في التزام

الحكومة و األصول المستلمة  آتحويل رأسمالي 
وهناك المزيد من . لصاحب العمل غير الحكومي

المناقشة في هذا النوع من الترتيبات في الفصل 
22. 

وهناك طريقة أخرى تحول عن طريقها  17-189
استحقاقات معاش التقاعد بين صناديق التمويل 

إذا آان . هي عندما تتولى شرآة أمر أخرى
ش التقاعد هو وحدة مؤسسية صندوق معا

منفصلة، فكل التغيرات تتحكم في صندوق معاش 
أما إذا لم تكن وحدة مؤسسية منفصلة، و . التقاعد

 بافتراض أن تولى المسؤولية
ال يغير شروط خطة معاش التقاعد للمشارآين 
الحاليين، فان المؤسسة المتولية األمر تقر بكل 

المقابلة من التزامات معاش التقاعد واألصول 
 .للمالك الجديد

 مالحظة على الجداول. 4

للحصول على اإلسناد الترافقي مع الجداول في  17-190
 17،9الفصول األخرى، يبين الجدول 

المكونات المفصلة للمعامالت المتعلقة بالجداول 
االجتماعية والتأمينية األخرى في الجداول من 

 الى 1, 17
17 ,8. 

عدية الحكومية من خالل الحالة الخاصة للمعاشات التقا. ك
 الضمان االجتماعي

عند االعتراف بحقيقة أن الضمان االجتماعي  17-191
يمول عادة من الدفع أوال بأول، و ال تظهر 

المستحقة في إطار / االستحقاقات المتراآمة
سواء المعاشات التقاعدية و (الضمان االجتماعي 

عادة في نظام ) المنافع االجتماعية األخرى
إذا امتلكت جميع الدول منافع . ميةالحسابات القو

في أطار الضمان / مماثلة مقدمة بموجب
االجتماعي و البرامج الخاصة، ستكون 

ومع ذلك، و آما . المقارنات الدولية مباشرة نسبيا
تم اإلشارة  في بداية هذا الجزء، وهذا أبعد ما 
يكون عن األمر و تختلف التصورات الوطنية لما 

اعي بالضبط اختالفا يغطيه الضمان االجتم
 .آبيرا

نوعان من المشاآل مع االقتراح ببساطة أنه  17-192
ينبغي أن تظهر استحقاقات الضمان االجتماعي 

األول هو أن . في نظام الحسابات القومية
التقديرات الموثوق بها لالستحقاقات قد ال تكون 

متاحة بسهولة في حين أنها في حالة تزايد و  
ثانيا ، و . برامج خاصةتوجد مثل هذه التقديرات ل

/ هناك مجادلة أن لمثل هذه التقديرات  فائدة 
منفعة محدودة حيث لدي الحكومة إمكانية تغير 
 األساس الذي تتحدد بناء عليه االستحقاقات

من أجل الحفاظ عليها في حدود أمكانية تحقيق 
ومع ذلك ، نتيجة القبول . الموازنة/ الميزانية
 ببساطة

قات للبرامج الخاصة بينما  أن تعرض االستحقا
هي أن بعض , ال تعرض تلك للضمان االجتماعي

الدول ستعرض الجزء األآبر من استحقاقات 
المعاشات التقاعدية في الحسابات و البعض ال 

 .يظهر شيء تقريبا

الورطة، بعض المرونة / واعترافا بهذه المشكلة  17-193
فيما يتعلق بتسجيل استحقاقات المعاش التقاعدي  

مج المعاش التقاعدي غير الممول التي لبرا
سواء (ترعاها و تقدمها الحكومة لجميع العاملين

). العاملين في القطاع الخاص أو الحكومة نفسها
و نظرا لالختالف ترتيبات المؤسسات في الدول، 
يسجل بعض من استحقاقات هذه المعاشات 
التقاعدية ضمن التسلسل الرئيسي للحسابات 

"). الحسابات األساسية"نه ويشار هنا على أ(
وباإلضافة لذلك، ومع ذلك، يتم تقديم جدول آخر 
و الذي يوفر معلومات الكشف عن نسبة المعاش 
التقاعدي المغطاة في الحسابات األساسية مع 

وهو . بعض التقديرات التقريبية للبرامج المتبقية
أن تقدم مجموعة من , شرط، على الرغم من
ن تلك البرامج المنقولة المعايير لشرح الفرق بي

ألي األمام في الحسابات األساسية وتلك المسجلة 
 .فقط في الجدول التكميلي

و النوع من المعايير التي يمكن النظر إليه هو  17-194
آلما اقترب برنامج المعاش التقاعدي  : آالتالي 

الحكومي لصاحب العمل من برنامج الضمان 
ن تظهر االجتماعي السائد ، آلما قل من احتمال أ

و قلت المنافع المفصلة , في الحسابات األساسية
و آلما . تفصيال على الخصائص المحددة للفرد

زاد قابلية التطبيق على السكان عموما، آلما قل 
من احتمال أن تظهر في الحسابات الجوهرية ، و 
آلما زادت مسؤولية قدرة الحكومة على تغيير 

تظهر في صيغة المنفعة، آلما قل من احتمال أن 
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ومع ذلك، فإن أيا من هذه . جوهر الحسابات
بالضرورة حاسمة في المعايير وحدها تكون 

تحديد ما إذا آان البرنامج يعامل في الحسابات 
 .الجوهرية أم ال/ األساسية

 مالحظة/ لعمل هذا الجدول التكميلي والتعليق 17-195
نمط شرط اإلبالغ الدولي و إمكانية خبراء 

 عبر مقارنات البلد و االقتصاد من ضمان ذلك
التي ال تالءم من قبل اختالفات المؤسسات من 

تحسين  و المزيد من العمل على .بلد إلى آخر
 للتمييز بين برامج المعاش األنماط / المعايير
المسجلة بالكامل في الحسابات األساسية  التقاعدي

الجدول في   حيث تظهر االستحقاقات فقط وتلك
ن جدول أعمال أبحاث التكميلي لتكون جزءا م
 . نظام الحسابات القومية

 10, 17يظهر الجدول التكميلي في الجدول  17-196
فضال عن إمكانية اشتماله على تقديرات أقل 

قوة  للبلدان ذات قطاعات ضمان / نشاط
العمل  اجتماعي آبيرة، و ستوجد أيضا إمكانية

 مرة أخرى إلى أضيق تغطية
صة يجري تحليلها لصناديق المعاشات الخا

 .لجميع البلدان

 
 يعرض الجدول التكميلي مدى برامج 10, 17: الجدول 

 من ةالمستثننا/ المعاشات التقاعدية المندرجة والمستبعدة
 تتابع حسابات نظام الحسابات القومية / تسلسل

تبين الخاليا الفارغة حيث تظهر القيود في 
بينما تظهرا , ")األساسية("الحسابات الرئيسية 

و الخاليا . سوداء أنه ال يوجد قيد متاحلخاليا ال
الرمادية تظهر المعلومات المتوفرة في الجدول 

 مجموع هو ف الثانيو الص .التكميلي فقط
 هو الصف الثالث أما. 2،4 حتى 2,1 الصفوف
المحتسبة في  صاحب العمل مساهمات من تناظر
 أي المسؤولية النهائية عن الحكومة لىتو حالة
و الصف الخامس . تقاعديفي المعاش ال نقص

  تظهرو. 4 ناقص 3 و 2 الصفوف هو مجموع
 األساسية المكونات المزيد من المعلومات حول

  آخر للسماح تكميلي جدول في 9  و8 للصفوف
 .هذه التقديرات عدم يقين درجة بتقييم

برامج الآما ذآر أعاله، أن تقديم تفاصيل عن  17-197
ب أن نسبيا حيث يج محددة المساهمة تعد بسيطة

و ال توجد أي  تكون الحسابات الكاملة متوفرة 
ومعظم هذا في القطاعات  .يتقدير اآتوار

 )العمود أ(الشرآات 
ولكن من الممكن أن تشتمل على بعض موظفي 

و ينبغي أن  تدرج آل  . )العمود د(الحكومة 
في  برامج المعاش التقاعدي المحددة المساهمة

أن تدرج وينبغي أيضا . ةالحسابات األساسي
تقديرات آل برامج المعاش التقاعدي المحددة 

العمود (المساهمة خارج الضمان االجتماعي 
 ).ب

حيث بموظفيها  تظهر برامج الحكومة الخاصة 17-198
المعلومات المحاسبية المنفصلة، و المتميزة عن 

 و الرئيسيةالضمان االجتماعي، في الحسابات 
يعرض و ).   ف, ى ( توضع  في األعمدة  

,  مود ى  البرامج التي تديرها  شرآة التأمينالع
 و. الحكومة بنفسها و العمود ف  تلك التي تديرها

أي برامج حكومية خاصة بموظفيها عن تتميز 
في  و التي ال تظهر, الضمان االجتماعي

و . الحسابات الرئيسية ، وترد في العمود    ف 
ج بالتالي , ف, عمدة ىاأل يظهر مجموع
للحكومة لتوفير المعاشات  املةالمسؤولية الك

و يوضح العمود هـ   جزءا  .  التقاعدية لموظفيها
 للحكومة  آل البرامج محددة المساهمةالمتبقي من

 داخل
 حسابات الحكومة آمتميز عن ما يتم نقله إلى

وحدات منفصلة أو إدارتها للحكومة من جانب 
العمود س  يتعلق  و. وحدة مؤسسية أخرى

و العمود س  يظهر . االجتماعيالضمان برامج ب
  أيوالعمود .  الحكوميةمجموع آل البرامج غير

  برامجيبين مجموع آل البرامج بما في ذلك
 .الضمان االجتماعي

 للجزء األآبر، فمن المرجح أن يكون بالنسبة 17-199
المستفيدين من برامج معاش التقاعد هما األسر 

 قد  ,في بعض البلدان، على الرغم من . المقيمة
عدد األسر غير المقيمة التي تتلقى منافع يكون 

و في هذه الحالة، يجب , آبيرة معاش تقاعدي
موضحا المبلغ اإلجمالي ,  حإضافة العمود

 المختص باألسر
 . غير المقيمة

 هـ ،, تظهر بعض القيود في صفوف األعمدة  ج  17-200
على وجه التحديد المساهمات الفعلية التي أدلى  و

، في الموظفين/ والعمالعمل أرباب ال بها آل من
على الرغم من أن  و , الحسابات األساسية

 .  تظهراالستحقاقات والتغيير في االستحقاقات ال
 هـ في, األخرى في األعمدة ج القيود تظهر و 

الجدول التكميلي فقط مظللة في الجدول الموضح 
 .أدناه

و تظهر المساهمة المحتسبة من قبل أرباب العمل  17-201
 حقاقات الحكومة فيلبرامج است

ولكن ليس في الحسابات األساسية ,  جالعمود 
ففي الحسابات . التي تتطلب اعتبار خاص

األساسية ، يتم احتساب هذا البند باالتفاق ، 
والمساهمات  ةآمساوي للفرق بين المنافع الحالي

الموظفين  من قبل آل من(المستحقة الدفع الفعلية 
ميلي ، يتم استبدال في الجدول التك. وأرباب العمل

 بالمبلغ الالزم لضمان مجموع هذا
المساهمات الفعلية و المحتسبة ، من جانب آل 

الموظفين، و التي تغطي  من أرباب العمل و
من  زيادة آال من استحقاقات المعاش التقاعدي

 . الخدمة الحالية وتكاليف تشغيل البرنامج
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البند المحتسب على نفس األساس / يرد العنصر 17-202
 3صف الفي  ن االجتماعياما يتعلق بالضمفي

 لالستحقاقات المعاشات )اآتواري(آتراآم أخر
يعد . التقاعدية في صناديق الضمان االجتماعي

تصنيف مساهمات أرباب العمل / تمييز
 المحتسبة مدروس و يهدف على تأآيد االجتماعية

 .ضعف هذه التقديرات/ احتمال هشاشة 

 ألسر المعيشيةا بنود تكميالت مساهمة توضح 17-203
التغيرات األخرى في االستحقاقات  و االجتماعية
 .الخاصةأساس البرامج  على نفس

 التغيرات في استحقاقات المعاشات تسجلو  17-204
 :معامالت في الحاالت التاليةآ التقاعدية

إذا تم أدراج برنامج المعاشات التقاعدية في الحسابات  .أ 
لتغير و وافقت إدارة صاحب العمل على ا األساسية ،
استحقاقات المعاش التقاعدي عن طريق  في شروط

الموظفين المعنيين، و يجب أن يتم  التفاوض مع
تسجيل هذا التغيير باعتباره معاملة في الحسابات 

 .األساسية
 إذا لم يتم تسجيل نظام المعاشات التقاعدية في جوهر .ب 

لحسابات ، و وافقت إدارة صاحب العمل على التغيير ا
قاقات المعاش التقاعدي عن طريق شروط استح في

الموظفين المعنيين، وينبغي تسجيل هذا  التفاوض مع
 .آمعاملة في الجدول التكميلي التغيير

في حالة الضمان االجتماعي، وإذا آانت التغييرات  .ج 
 قد تم االتفاق عليها في المجلس، يتم  في االستحقاقات

 .عن طريق التفاوض تسجيلها آما لو آان

يرات في استحقاقات المعاشات تسجل التغي 17-205
مفاوضات في  التقاعدية التي تفرض دون

 . األصول التغييرات األخرى في حجم

 الفرق في نوع التسجيل واحدا من حيث يعد 17-206
 و لكن من المسلم به أن الفرق بين ما هو, المبدأ

متفاوض و ما هو مفروض بدون تفاوض سيكون 
 من الصعب تحديده عمليا مع حاالت مختلفة

 .ائدة في مختلف البلدانس

 
الضمانات الموحدة /االحتياطات الفنيةمعاملة  : 3الجزء 

 في نظام الحسابات القومية
 االحتياطات/أنواع الضمانات

ضمان القرض هي عادة ترتيب / احتياطيو  17-207
بموجب طرف واحد، الضامن، و يتعهد المقرض 

تخلف المقترض، فإن الضامن يتحمل  إذا
وغالبا ما . ني منها المقترضالخسارة التي قد يعا

آشرط لتوفير ضمانة على الرغم من  رسوم تدفع
و أحيانا يحصل الضامن على . اختالف أشكالها
و . إهمال المقترض/ من تقصير بعض الحقوق

/ يتم تقديم ضمانات مماثلة فيما يتعلق بالوثائق
. المستندات المالية األخرى، بما في ذلك الودائع

لى الضمانات المماثلة لكل و يشير هذا القسم إ
 .المستندات المالية/ الوثائق

للضمانات تأثير آبير / لالحتياطات 208, 17 17-208
على سلوك الوآالء االقتصاديين، سواء من خالل 

في اإلنتاج والدخل و  التأثير على قراراتهم
االستثمار، أو االدخار، و من خالل تعديل شروط 

و قد . ةاإلقراض واالقتراض في األسواق المالي
ال يستطيع بعض المقترضين في غياب 
الضمانات الحصول على قروض أو حتى في 
/ األمل لعمل ودائع، بينما آخرون قد ال تستفيد
و . تنتفع من أسعار الفائدة المنخفضة نسبيا

تكتسب الضمانات أهمية خاصة للحكومة العامة 
و ذلك ألن آثيرا ما ترتبط برامج . والقطاع العام
 .لحكومة بالتأمين و تفعيل الضماناتو أنشطة ا

.  سيتم التعرف على  ثالث فئات من الضمانات 17-209
معاملة خاصة للضمانات في / ال يقترح معالجة

شكل ضمانات الصانعين أو شكل آخر من أشكال 
تكلفة استبدال البضائع المعيبة تعد . ( الضمان

 .)للشرآة المصنعة تكلفة وسيطة

 من تلك الضمانات تتألف الفئة األولى للضمانات 17-210
المقدمة عن طريق المشتقات المالية ، مثل 

و هذه . مبادلة االئتمان االفتراضية/ مقايضة
. المشتقات تتداول بنشاط في األسواق المالية

ويستند المشتق على مخاطرة التخلف عن سداد 
و لذلك ال يرتبط هذا في الواقع , السند المرجعي

اج المعامالت إدم. بالقروض الفردية أو السندات
المرتبطة بإنشاء هذا النوع من المشتقات المالية و 

 .11الذي تم مناقشته في الفصل 

والفئة الثانية من الضمانات، الضمانات الموحدة،  17-211
تتألف من أنواع الضمانات التي تم إصدارها في 
أرقام آبيرة، وعادة بمبالغ صغيرة نسبيا، بخطوط 

  في هذهوهناك ثالثة أطراف مشارآة. مطابقة
. الكفيل/ و الضامن , الترتيبات ، المدين ، الدائن

و قد يحرر أما المدين أو الدائن عقد مع الضامن 
و األمثلة التقليدية . لسداد الدائن إذا قصر المدين

ضمانات ائتمانات التصدير و ضمانات , هي
 . قروض الطالب

و ضمانات الحكومة للمستندات المالية األخرى 
أما بعض سندات الدين األخرى ,  مثل القروض

 في
و هنا، . مقابل رسم خدمة تعد من األمثلة األخرى

 على الرغم من أنه من غير الممكن تحديد احتمال 
تعثر المدين، و لكن من الناحية العملية يمكن 
. تقدير عدد من دفعة من الديون المماثلة ستتعثر

و إذا آان الضامن يعمل في خطوط تجارية 
سيتوقع جميع الرسوم المدفوعة، بحتة، فانه 

 باإلضافة إلى دخل االستثمار
المكتسب من الرسوم واالحتياطيات، لتغطية 
التعثر المتوقع جنبا إلى جنب مع التكاليف وترك 
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 .الربح
و هذا هو بالضبط النموذج نفسه و المطبق على 
التأمين على غير الحياة و تتبنى معاملة مماثلة 

الضمانات "فة بـلهذه الضمانات و الموصو
و هذا يتضمن المعامالت بما في ذلك ". الموحدة

بنود الميزانية العمومية الموازية لتلك الخاصة 
بالتأمين على غير الحياة، بما في ذلك توليد الناتج 

و رسوم , التكميلية/ ودفع الرسوم المالحقة
 .الخدمة من خالل أخذ  تلك الضمانات

 الموصوفة خارج و الفئة الثالثة من الضمانات، و 17-212
الضمانات، تتألف من تلك حيث يكون القرض أو 
الضمان خاص بحيث ال يمكن حساب درجة 
. المخاطرة المرتبطة بالدين بأي درجة من الدقة

و في معظم الحاالت، ال يسجل منح الضمانات 
/ لمرة واحدة آاحتمال للطوارئ في  األصول

على سبيل االستثناء، . (الخصوم المالية
ات التي تمنحها الحكومات لمرة واحدة الضمان

للشرآات المتعثرة ماليا في بعض حاالت محددة 
جدا مع وجود احتمال آبير جدا ليتم استدعاؤها 
تعامل آما لو أن هذه الضمانات تسمى عند 

إذا آان هناك ).  أدراك الضائقة المالية/ مالحظة
رسوم مطلوبة، يتم تسجيلها آدفع عن الخدمة في 

و إذا تم   المطالبة بالسداد بموجب . وقت الدفع
الضمان ، فيسجل انتقال رأس األموال من 

أو ، , الضامن لصاحب الضمان وقت االفتراض
في الحاالت التي يحصل فيها الكفيل على مطالبة 
فعالة على حيازة الضمان ، فتسجل المعاملة 

بما في ذلك الزيادات في المشارآة في (المالية 
 ).رأس المال

ز الضمانات الموحدة من الضمانات الوحيدة تتمي 17-213
 :على أساس معيارين 

 تتميز بالمعامالت التي ما تتكرر آثيرا و التي ذات  .أ 
 ميزات مشابهة و تعد تجميع للمخاطر ؛

الخسارة  على تقدير متوسط الضامنون قادرون .ب 
المستندة على اإلحصاءات المتوفرة باستخدام احتمال 

 .مرجح مفهوم
 المرة الواحدة، على النقيض، فردية ،  وتعد ضمانات

فالضامنين ليس لديهم  قدرة على إجراء تقدير موثوق فيه 
 .عن  مخاطرة المطالبة بالسداد

 و 11و تم وصف المشتقات المالية في الفصل  17-214
 .سيتم معالجة الضمانات الموحدة آالتالي

  الضمان الموحد/االحتياطات الفنية برامج. 1

 الموحدة من قبل مؤسسة يمكن توفير الضمانات 17-215
 مالية، بما في ذلك ولكن ال تقتصر على تأمين

. و يمكن أن تقدمها وحدات الحكومة. الشرآات
فمن الممكن ولكن من غير المحتمل أن تقديم 
الشرآات غير المالية هذا النوع من الضمانات، 
بل من غير المرجح أن تقدم من قبل أي وحدة 

ن أعاله ، برامج وآما مبي. للوحدة غير المقيمة

الضمان الموحدة لديها الكثير من القواسم 
 . المشترآة مع التأمين على غير الحياة

و في الحالة العامة، يقترح تسجيل مماثل على النحو المبين 
 .أدناه

عندما تقدم وحدة ضمانات موحدة ، فإنها تقبل  17-216
الرسوم وتتحمل االلتزامات لتلبية الطلب على 

 و تساوي قيمة الخصوم في .السداد على الضمان
حسابات الضامن القيمة الحالية لمطالبات السداد 

بموجب الضمانات القائمة، و / المتوقعة في إطار 
صافي المبالغ من أي مستردات و الذي يتوقع 
الضامن الحصول عليه من المقترضين 

و يحق االلتزام بالمطالبة بالسداد في . المتعثرين
 .حدبموجب الضمان المو/ إطار

و  قد , و قد يغطى الضمان فترة عدة سنوات 17-217
و من . تكون هناك رسوم تدفع سنويا أو مقدما

حيث المبدأ ينبغي للرسوم أن تمثل رسوم تحصل 
/ في آل عام آضمان حيازة مع تناقص االلتزام

المسؤولية آلما تقصر الفترة ولذلك ينبغي أن يتبع 
ط  و بالنسبة لدفع األقسا, نفس نوع التسجيل هنا

السنوية المكتسبة مع الرسوم المدفوعة تكتسب 
وعمليا ، قد . آنقصان في االلتزام المستقبلي

يكون لدى بعض وحدات تشغيل الضمانات 
و هذا غير دقيق . بيانات على أساس نقدي فقط

و لكن طبيعة برنامج الضمان , لضمان الفرد
الموحد هي أن هناك العديد من الضمانات من 

 ليس آلهم في نفس الفترة نفس النوع، ولكن
 ,الزمنية بالضبط

إال إذا آان . وال عند بدء وانتهاء المواعيد نفسها
هناك سبب يفترض بأن هناك تغيير آبير في 
طبيعة أصحاب الضمان بمرور الوقت، و ينبغي 
عدم تقديم خطأ ملحوظ عند استخدام البيانات 

 . النقدية

و على الرغم من وجود ست مجموعات من  17-218
مالت تحتاج إلى أن تسجل بأولوية برامج المعا

الضمان موحد ؛ اثنان منهم ذات صلة بقياس 
إنتاج واستهالك خدمة الضمان ، وثالثة منهم 

. و واحد بالحساب المالي, متصلة بإعادة التوزيع
قيمة ناتج النشاط، و دخل االستثمار و الذي 

سواء المدين أو (يعزى إلى صاحب الضمان 
الرهن  / قيمة رسوم الخدمةوتحسب ,  )الدائن

بالطريقة الموصوفة أعاله للحصول على التأمين 
على غير الحياة مع مفاهيم الرسوم  التي تستبدل 

بموجب  / باألقساط و مطالبات السداد في إطار
 .برنامج ضمان موحد الستبدال المطالبات

 :معامالت اإلنتاج واالستهالك هي آما يلي  17-219

ج القطاع أو القطاع يسجل الناتج في حساب إنتا .أ 
 .الفرعي الذي ينتمي للضامن
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ويمكن تسديد تكاليف الخدمة من قبل أما المقترض أو  .ب 
وعندما تدفع الشرآات غير . مقرض الدين المضمون

المالية والمؤسسات المالية، و الحكومة العامة أو 
المؤسسات التي ال تهدف إلى الربح دفع رسوم 

 فتشكل الرسوم للحصول على هذا النوع من الضمان،
و أية . استهالك وسيط، ويسجل في حساب إنتاجهم

رسوم لهذه الضمانات التي تدفعها األسر تعد جزء من 
استخدام نفقات االستهالك النهائي ، و تقيد في 

 .حسابات الدخل

تغطى معامالت إعادة التوزيع دخل االستثمار  17-220
الذي يرجع إلى حيازة الضمان فيما يتعلق ببرامج 

الموحدة و صافي الرسوم ، و المطالبة الضمان 
بموجب برامج الضمان / بالسداد  في إطار

 .الموحد

يعود دخل االستثمار لحيازة الضمان مع األخذ في  .أ 
 و التي يتم تسجيلها , االعتبار ببرامج الضمان الموحد
الكفيل، و آمستحق / آمستحقات دفع من الضامن

من و يسجل آال . القبض من قبل وحدة دفع رسوم
مستحقي الدفع والقبض في حساب تخصيص الدخل 

 .األولي
يتم احتساب صافي الرسوم آرسوم مستحقة باإلضافة  .ب 

ما يعادل دخل (الرسوم الالحقة / إلى تكميالت الرسوم
) الذي يعود إلى وحدة دفع رسوم الضمان االستثمار

و يستحق دفع صافي .  ناقص قيمة الخدمات المستهلكة
 قطاعات االقتصاد و مستحقة الرسوم من قبل جميع
 .من قبل قطاع الضامن

بموجب برنامج / تعد مطالبات السداد في إطار .ج 
الضمان الموحدة مستحقات للدفع من الضامن و 
مستحق القبض من قبل مقرض الديون في إطار 
الضمان، بغض النظر عن ما إذا تم دفع رسوم من قبل 

و تسجل آال من صافي . المقرض أو المقترض
وم و مطالبات السداد في حساب التوزيع الثانوي الرس
 .للدخل

في الحساب المالي ، يبين القيد الفرق بين دفع  17-221
الرسوم للحصول على ضمانات جديدة و 

 .مطالبات السداد بموجب الضمانات القائمة

 الضمانات المقدمة من قبل الحكومة. 2

و غالبا ما تقدم الحكومات ضمانات لسياسة  17-222
فضمانات ائتمانات التصدير . محددة األغراض

و يجوز لوحدة الحكومة . هي مثال على ذلك
إصدار الضمانات و التي تعامل على أنها وحدة 

و عندما يكون األمر آذلك، فأن . مؤسسية مستقلة
القواعد العادية لتخصيص وحدات الحكومة إما 
لسيطرة شرآات المساهمة أو آجزء من تطبيق 

ضمان رسوم رهن إذا وحدة ال. الحكومة العامة
في هذه (ملحوظة اقتصاديا / والتي تكون آبيره

الحالة قد يمكن القول أن معظم مطالبات السداد 
باإلضافة إلى رسوم التكاليف اإلدارية قد تغطى 

، ثم هذا هو ) رسوم الرهن/ بالرسوم المستحقة

وينبغي أن تعامل على أنها شرآة . نشاط السوق
أما . وصوف أعالهو تقيد المعامالت آما , مالية

إذا آانت الرسوم تغطي معظم ولكن ليس جميع 
التكاليف، فال يزال التسجيل على النحو الوارد 

و يمكن تغطية الخسارة التي تبذلها الوآالة . أعاله
لتتوفر الضمانات من خالل الحكومة على أساس 
منتظم أو متقطع ولكن ال يتم قول هذه الرسالة 

.  الضمانات آإعانةألولئك الذين يسعوا لألخذ
تسجل المدفوعات العادية آإعانة للوآالة، بينما 
تسجل الدفعات المتقطعة، و التي تغطي الخسائر 
المتراآمة آتحويالت رأس المال فقط عندما 

 .تحرز هذه المدفوعات

و عموما، عندما توفر وحدة الحكومة ضمانات  17-223
موحدة بدون رسوم أو بأسعار منخفضة نسبيا 

وم أقل بكثير من مطالبات التسديد بحيث أن الرس
والتكاليف اإلدارية ، فيجب أن تعامل الوحدة 

ومع . آمنتج غير سوقي داخل الحكومة العامة
ذلك ، إذا أدرآت الحكومة احتمال الحاجة إلى 
تمويل بعض مطالبات السداد بموجب برنامج 
الضمان إلى الحد الذي يشمل توفير في حساباته، 

لحجم من الحكومة إلى الوحدات فينبغي تقييد نقل ا
بموجب أحكام (المعنية وااللتزام بهذا المبلغ 
 ).المطالبة بالسداد بضمانات موحدة

 المتضمنة الميزانية العمومية. 3

ينبغي أن يقل مجموع  القيمة على الميزانية  17-224
/ العمومية للوثائق بموجب الضمان بمدى شروط 
 أحكام الضمانات الموحدة و التي تقدر حجم

و عمليا، فالمبلغ ليس من . الديون المتعثرة
المحتمل أن يكون آبيرا بالمقارنة بمجموع قيمة 

 .الوثائق المعنية/ الصك

 المالية باألصول المرتبط التدفق:  الرابع الجزء
 وااللتزامات

 :مقدمة

 يخص فيما عشر، السابع الفصل من الهدف 17-225
 آيفّية معرفة هو وااللتزامات، المالية األصول

 نظام في المسجلة التغيرات قيمة كانوم
 يسمح الذي وقت تحديد وآذلك القومية الحسابات

 ليس المالي الجهاز معامالت من جزء معاملة فيه
 آوسيلة ولكن نفسه الجهاز قيمة في آتغير
 المؤسسات هذه ونتاج مخرجات حجم لحساب
 التدفق هذا عن بالتفصيل التحدث وقبل . المالية
 إلى أوال اإلشارة يجب فإنه التالي الجزء في

 وأنواع المالية المؤسسات هذا خصائص بعض
 هذا بالخدمات الجهاز بإمداد المرتبط التدفق

 من نوع آونه الجهاز مع التعامل إلى باإلضافة
 وخسارة بمكسب يتحكم حيث الدخل أنواع

 . المالية والتزامات األصول
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 المالية المؤسسات خصائص -1
 مصطلح فإن القومية تالحسابا نظام خالل ومن 17-226

 المؤسسية الوحدات لوصف يستخدم الشرآة
 والغير المالية الخدمات في العون يد تقدم والتي
 إلى الشرآات من النوع هذا تقسيم ويتم مالية
 الشرآات وهما  المؤسّسية القطاعات من نوعين
 الشرآات وتختلف. مالية الغير والشرآات المالية
 دورا تلعب ألنها لكوذ مالية الغير عن المالية
 هذه ومن. االقتصادي المجال في وملحوظا مميزا
 في التسهيالت من العديد إعطاء هي األدوار

 هذه وتقوم. المقايضة دون تحول والتي الدفع
 الالزمة األموال توفير وهو آخر بدور الشرآات
 على والحصول المال رأس تكوين لتمويل
 االستفادة من االستهالك وتمكين المالية األصول

 المعادل وتعتبر. االدخار من مؤسسات تمويل من
 رأس تكوين في االستثمار (أن على تنص التي
 إليه مضافا االدخار قيمة يساوي/يعادل المال
 أهمّية واألآثر األساسية هي) االقتراض صافي
 تتبعه الذي والطريق االقتصادي األداء في

 .نفسه المحاسبة ونظام المالية األصول
الخدمات التي تظهر في  والذي يظهر في حساب الدخل األولي الملكية دخل إعادة تقييم الحساب

 حساب اإلنتاج
 

التحكم في المكاسب 
 والخسائر

 إلى يعود والذي االستثمار دخل
 المشترآة االستثمار صناديق

 للمساهمين

 في التراجع
 أشباه دخول

 الشرآات

 اإليراد/الحصة
 توزيعه المطلوب

 المساهمين على

 هامش الفائدة
 الفائدة

 هامش
 البيع

 والشراء

 المالي الجهاز

 الخاصة السحب وحقوق النقدي الذهب    

X    الذهب سبائك 

X X                                                              موزعة غير الذهب حسابات 

X X                                                             X  الخاصة السحب حقوق 
 

 والودائع العملة    

 العملة    

 المحلّية    

X    األجنبية 

 للتحويل القابلة الودائع    

 X                                                             X المحلّية بالعملة 

X X                                                             X  األجنبية بالعملة 

 X                                                             X)(  البنوك بين ودائع 

 األخرى الودائع    

 X                                                             X المحلّية بالعملة 

X X                                                             X األجنبية بالعملة 

X)( X                                                              X الدين سندات 

 القروض    

 X                                                             X حلّيةالم بالعملة 

X X                                                             X األجنبية بالعملة 

 االستثمار وصناديق األسهم    

 عادية أسهم    

X  X                                         X المدرجة األسهم 

X  X                                         X البورصة أسعار قائمة في مدرجة رغي أسهم  

X  X                         األخرى األسهم 

 األسهم استثمار صناديق    

X X  X المالية السوق أسهم صندوق 

X X  X أخرى أسهم استثمار صناديق 

   االآتتاب الخيار عقد و المالية المشتقات    

 األسهم خيارات    

X   X المالية المشتقات 

X    الخيار عقد 

 X)                                                           (   الدفع/ القبض برسم أخرى حسابات 
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 يرتبط ما أو وحده المالي القطاع عن تحدثنا وإذا 17-227
 يجب فإّنه ماليّة، أو نقدية سواء إحصائيات من به

 الشرآات عن فضال المالية المؤسسات ذآر
 يتضمن ال المصطلحات في التغير وهذا. المالية
 وآما. األساسي التعريف /المفهوم في تغيير أي
 القطاع تحليل عند فإنه الرابع الفصل في ذآر

 يظهر فرعية، أخرى قطاعات إلى المالي
 تشارك ،التي المالية الشرآات تلك بين االختالف

 توالمؤسسا المالية، الوساطة في رئيسي بشكل
 .  األخرى المالية

 بين اتفاق على الحصول هي المالية والوساطة 17-228
 .المقرضين رغبات مع المقترضين حتياجاتا

 المؤسسات بعض قبل من الوساطة هذه تنفيذ ويتم
 و شروط إعداد/بتجهيز تقوم بدورها والتي المالية

 من العمالء يتمكن عليها بناء بديلة اتءمالإ
 الشروط ذهه وتسمح .واإلقراض االقتراض
 من والذي العائد معدل في تغيرات بإحداث
 أآبر بعائدات االستثمار من يتأّتى أن المتوقع
. العائدات انخفاض من ملحوظ بشكل أقل آونه
 أعاله، ذآر وآما أيضا، المالية الوساطة تقوم وقد

 واآلن. أطول لفترة المالية بالصناديق باالحتفاظ
 العديد هناك أصبح المالية الوساطة تلك وبسبب

 إقراض خاللها من يتم التي والوسائل الطرق من
 الوساطة قانون فإن ذلك وعلى. المال واقتراض
 المبتكرة المالية األجهزة أحد من يعد المالية
 إلقراض المدخرات أصحاب يشجع والذي

 تلك تضعها التي بالشروط المالية المؤسسات
 من المالية المؤسسات يمكن مما المالية األجهزة
 ولكن أخرى لجهة المالية القيمة نفس إقراض
 مما أخرى فائدة وأسعار وقوانين شروط تحت

 جسيمة مالية ألخطار الماليين الوسطاء يعرض
 . السائلة التحويالت مثل

 المالية الوساطة بتنفيذ المالية المؤسسات وتقوم 17-229
 ذلك من الرغم وعلى. القومية الحسابات نظام في
 تعد ال المالي القطاع في الشرآات بعض فإّن

 بتزويد تقوم فقط ولكنها مالية وساطة شرآات
 ومساعدات خدمات من يلزمها بما الشرآات هذه
 بما العميل بإمداد تقوم قد المثال سبيل فعال. مالية
 شروط يخص فيما ومفاهيم نصائح من يلزمه

 العقاري السمسار مثل واالقتراض اإلقراض
 آمكاتب لمختلفةا المالية بالمصادر والتزويد
 يتم ما وهذا. األجنبية العمالت تحويل/صرف
 . األخرى المالية بالمؤسسات وصفه

 الرسوم بتوفير المالية المؤسسات وتقوم 17-230
 غير بطريقة ولكن المصارف لتلك والخدمات
 الخدمات تلك بتوفير البنك يقوم وعندما. واضحة

 آافة من اإلعفاء يعني فهذا المجانية المصرفية
 غير بطريقة الرسوم تلك تفرض وقد. الرسوم
 شراء عند تدفع أخرى رسوم خالل من مباشرة
 التي من أآبر تعتبر والتي المالية األصول

 العملة فتجار. األصول لنفس البائع عليها يحصل
 بأسعار ويشترون يبيعون المثال، سبيل ،على
 أنه على يحسب االختالف وهذا مختلفة ونسب
/ الزبائن يتكّبدها ذيال الخدمة رسوم من جزء

 . العمالء

 يتم التي الوحيدة هي هذه الخدمات رسوم وليست 17-231
 الكمبياالت فتعد. مباشرة غير بطريقة تقديرها
 حقا حاملها تعطي األجل قصيرة مالية أوراقا
 في محدد ثابت مبلغ استالم في مشروط غير
 في بها وتتاجر الكمبياالت وتصدر معين، تاريخ
 الفائدة أسعار على يتوقف بخصم منظمة أسواق
 وعلى القصير، المدى على السوق في الجارية
 قيمة في الزيادة وتعتبر. لسدادها المتبقي الوقت
 بمثابة الرهنّية/ الدين سداد وقيمة الشراء سعر
 . القومّية الحسابات نظام في فائدة

 في المستخدمة والمفاهيم المصطلحات عن أما 17-232
 لتلك تماما ابقةمط ليست فهي المالية األسواق

 وعلى. القومّية الحسابات نظام في المستخدمة
 آوديعة البنك يدفعه الذي المبلغ فإّن المثال سبيل
 آفائدة وليس بنكية فائدة بكونه يوصف مالية

 القيمة ألّن ذلك القومّية الحسابات نظام في مسجلة
 هو آما مرآبة آفائدة تعد البنك قبل من المدفوعة

 منه مخصوما القومية حساباتال نظام في وارد
 نظام ففي. للمودعين الحساب فتح تكاليف رسوم

 المصطلحين من آال يستخدم القومية الحسابات
) القومّية الحسابات نظام وفائدة البنكية الفائدة(

 والتفرقة للتمييز ضرورة هناك يكون عندما فقط
 .آالهما بين

 :المالية الخدمات رسوم -2

 تفرض التي الطريقة إّنف أعاله، موّضح هو وآما 17-233
 التي الخدمات على رسوما المالية المؤسسات بها

 من التي الطريقة وضوح آدرجة ليست تقدمها
 / السلع أغلب على الرسوم نفس تفرض خاللها
 المؤسسات من العديد وتقوم. والخدمات البضائع
 على ومباشرة بّينة رسومه بفرض المالية

 لمؤسساتا بعض ولكن. تقدمها التي الخدمات
 ضمنية أخرى رسوما تفرض قد األخرى المالية

 مضافا أو بعينها خدمة عن أّما مباشرة غير أو
 .أخرى خدمة رسوم إلى

 آمدفوعات البّينة الرسوم تسجيل يتم أن يجب آما 17-234
. الخدمات تستقبل/تتلقى التي المؤسسية للوحدة
 تقديم هذه الخدمات ألحد الشرآات أو تم إذا ولكن

ومية، فإّن تكلفة هذه الخدمة تشكل الجهات الحك
 في أمّا .جزءا من تكاليف االستهالك الوسيط

 التعامل يتم فإنه المعيشّية لألسر تقديمها حالة
 تطبيق يتم لم إن هذا نهائي آاستهالك معها

 آحق الفردّية المشاريع على المالّية الخدمة
 الحسابات نظام على وبناء. والسكن االمتالك
 ضمن مدرجة غير المالية الخدمات فإّن القومية
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 من آان وإن حتى المالية لألصول قيمة أي
 أصول لشراء عليها التأمين يتم أن الضروري

 بها تتم التي الطريقة عن يختلف وهذا. أخرى
 تكاليف تدخل حيث مالية الغير األصول معاملة
 المسجلة نفسه األصل قيمة ضمن األصل شراء
 الرسوم تؤثر وال. العمومية الميزانّية في

 التي القيمة على واضح بشكل المفروضة/البّينة
 .السوق في المالية األصول معامالت تأخذها

 على تفرض التي الضمنية الرسوم عن أما 17-235
 أو واضح غير بشكل تتم فهي المالية الخدمات
 متوسط بين الفرق الرسوم تلك تعد وقد. مباشر
 يحالتوض تم آما البيع سعر ومتوسط الشراء سعر
. العمالت تحويل بأسعار الخاص المثال في أعاله
 وقت على بناء خدمة آل تكاليف حساب ويجب
 فان ولذلك الصفقات،/معامالت فيه تمت الذي

 الفترة في تحدث التي االقتناء وخسائر مكاسب
 تدخل وقد. خدمة تعد ال والشراء البيع وقت مابين
 بطريقة المفروضة أو الضمنية الرسوم بعض
 أخرى) تدفقات (أو معامالت ضمن باشرةم غير

 الخاصة الخدمة رسم ويعتبر. بعينه مالي لجهاز
 بسعر يرتبط حيث مثاال االقتراض أو باإلقراض

 السادس، الفصل في بلق من ذآر وآما. الفائدة
 فإن المالية، الخدمات مخرجات/جنات يخص فيما

 المفروضة الضمنية/مباشرة الغير الرسوم تجاهل
 من التقليل إلى يؤّدي قد المالية اتالخدم على
 . الصناعة نتاج

 : األسهم عدا المالية باألوراق المرتبط االستثمار دخل -3

 إلى المالية والسندات العقود من آثيرا تؤدي وقد 17-236
 مثل الدين سندات أمّا. االستثمار دخل الزيادة

 الدخل صندوق لدى الخاصة السحب حقوق(
 حسابات ضوبع الودائع و القروض و الدولي
 القيمة في تتزايد والتي مخصصة الغير الذهب
 زيادة إلى تؤّدي فهي) ثابتة وبقيم ملحوظ بشكل
 صناديق وأسهم حصص وتؤثر. الفائدة حجم

 على الناتج الدخل وتوزيع األرباح في االستثمار
 هناك يكون أّال ويجب اإلمكان وبقدر. الشرآات

 سواء (أخرى حسابات عن ناجمة فائدة أي
 المبالغ تصنيف يتم حيث) مدفوعة أو تحّقةمس

 قيمة في الزيادة إلى تؤدي والتي مسددة الغير
 قد األمر واقع في ولكن. قروض أنها على الفائدة

 بعض هناك يكون فقد دائم، بشكل ذلك يحدث ال
. العقد/السند هذا بموجب تفرض قد التي الفائدة

 أو مستحقّة سواء أخرى حسابات وباستثناء
 والودائع والعملة الذهب سبائك فإن ،مدفوعة
 وخيارات المالية والمشتقات الفائدة من المجرّدة
 . االستثمار دخل على مطلقا تؤثر ال االآتتاب

 

 المالية األوراق /السندات على والخسائر المكاسب -4
 :األسهم عدا

 والودائع القروض تؤثر ال العادية، الظروف وفي 17-237
 االقتناء مكاسب ىعل المحلّية تبالعمال المقّيمة
 حقيقية خسائر وجود من الرغم على الشكلية
 تضخم حدوث حالة في األصول مالك يتكبدها

 والتي المالية، األوراق تخضع وقد. اقتصادي
 االقتناء وخسائر لمكاسب المحلّية، بالعمالت تقّيم
 أو آكوبونات الدخل مع التعامل يتم عندما فقط
 تختلف عندما ألنه ذلك ويحدث. شرائيّة قسائم

 الدفع لقسيمة الحالية القيمة تتغير الفائدة معدالت
 أسعار على ينعكس قد بدوره وهذا المستقبلّية
 .  السوق

 االستثمار صندوق وأسهم حصص يخص وفيما 17-238
 قيمة فإن المالّية، السوق صندوق أسهم عدا

 شيوعا األآثر تصبح االسمية االقتناء مكاسب
 أهم من فإّن قع،الوا وفي. القيمة في واألعلى
 أآبر تحقيق هو السندات هذه حيازة أسباب
 من تنتج والتي االقتناء مكاسب من استفادة
 . اقتنائها

 :األسهم عدا المالية األوراق في التدفقات تسجيل

 وتدفق الخدمات رسوم فإّن سابقا، ذآره تم وآما 17-239
 تكاليف ضمن تدخل قد االستثمار إرادات/دخل
 األصول في ّفالتصر حق أو ستحواذاال
 من الجزء هذا فإّن ولذلك. المالّية تزاماتلواال

 التي السندات من فئة آل بدراسة يقوم الفصل
 تسّجل أن يجب التي التدفقات قيمة تحدد بدورها

 تفرض والتي البينية الرسوم عن أمّا. حالة آل في
 الفصل هذا في مذآورة غير فهي مباشرة بطريقة
 والمالبسات لظروفا نفس عليها انطبق لو حتى
 األصول في التغيير قيمة إلى قيمتهم تضاف حيث
 التي التدفقات من أنواع ثالث وهناك. المالية
: وهي الجزء هذا في تفصيليا شرحها سيتم

 قبل من والمفروضة بينية الغير الرسوم
 و المختلفة الدخل تدفقات و المالية المؤسسات
 إلشارةا وتمت. االقتناء/الحيازة وخسائر مكاسب
 عشر السابع الفصل في التدفقات تلك لملخص
 مابين بينّية الغير الرسوم وتقّسم. الثالث الجزء
  ورسوم والشراء البيع أسعار هامش على رسوم
 رسوم (المستحّقة أو المدفوعة الفائدة هامش على

 تدفقات آافة ويعد). المالية الوساطة خدمات
 يتم حيث استثمارية دخوال الدخل/اإليرادات
 من انسحاب -أسهم أرباح -فوائد (إلى تقسيمها
 مخصصة استثماريّة دخول - الشرآات أشباه

 استبعاد ويتم). المساهمين استثمار لصناديق
 الضمان نظم و المعاشات و التأمين سندات
 في الحقا بالتفصيل شرحها يتم حيث فقط الموحدة

 . الفصل هذا

 

 الذهب النقدي. 1
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بما في ذلك حسابات الذهب (يتألف الذهب النقدي  17-240
من فئتين فرعيتين؛ حسابا سبائك ) معين المكان

الذهب المادية والذهب غير معين المكان، وآل 
أو (منهما يحتجز من قبل السلطات النقدية 

باعتبارها ) الوحدات األخرى المفوضة من قبلها
وعلى الرغم من أنه قد ال . االحتياطياتجزءًا من 

هاتين الفئتين الفرعيتين يكون من الممكن نشر 
ه إال أنبصورة منفصلة ألسباب تتعلق بالسرية، 

من المهم استيعاب االعتبارات المختلفة التي 
 .تنطبق على آل منهما

تأخذ سبائك الذهب شكل العمالت المعدنية أو  17-241
السبائك أو القضبان؛ بدرجة نقاء ال تقل عن 

 المحتفظ به الذهبوقد يكون .  جزء لأللف995
باره أصل ثمين من قبل المصارف التجارية باعت

أو آمحزونات من قبل بعض الصناعات 
المتخصصة؛ على سبيل المثال، صائغو 
الجواهر، قد يكون غير قابل للتمييز عن سبائك 

والذهب . الذهب أو قد يكون من نوعية أقل
 باستثناء سبائك الذهب المدرجة في –المادي 

هب أو غير  سواء آان سبائك ذ–الذهب النقدي 
نظرًا (ذلك، يمكن اإلشارة إليه بالذهب السلعي 

 ).لتداوله في أسواق السلع

يمكن أن تباع سبائك الذهب من قبل سلطة نقدية  17-242
لسلطة نقدية أخرى في بلد أخرى؛ وفي مثل هذه 
الحالة، يقيد التبادل على أنه تبادل ألصول مالية 

وفي جميع الحاالت األخرى، يعاد تصنيف . فقط
ب آذهب سلعي وبالتالي، يكون أصل ثمين الذه

وليس بعد (محتفظ به من قبل السلطة النقدية 
، ثم يباع بعد ذلك آذهب )جزءًا من االحتياطيات

وتقيد إعادة التصنيف في حساب التغيرات . سلعي
األخرى في حجم األصول آاستبعاد للذهب 

وإذا ما تم بيع الذهب بالخارج . آقاعدة للنقود
. رات وواردات البلدان المعنيةسيظهر في صاد

وعندما يباع الذهب السلعي، فقد يكون هناك 
وحينما تستحوذ سلطة . هامش تجارة مرتبط به

نقدية على ذهب نقدي يتبع ذلك مسار عكسي، 
فالذهب يستحوذ عليه في البداية آذهب سلعي 
سواء من وحدة محلية أو من الخارج ثم يعاد 

يل أو تحويل إلى تصنيفه الحقًا لذهب نقدي آتسي
نقود في حساب التغيرات األخرى في حجم 

 .األصول

ال توجد فوائد مكتسبة على الذهب النقدي  17-243
المحتفظ به آأصل ثمين؛ غير أنه عرضة ألرباح 
وخسائر حيازة اسمية وحقيقية مع تغير سعر 

ويمكن أن تكون الفائدة مستحقة الدفع . الذهب
فظًا عندما تقرض سلطة نقدية سبائك ذهب محت

 .بها آاحتياطيات لسلطة نقدية أخرى

تعامل حسابات الذهب غير معين المكان على  17-244
أنها ودائع عملة أجنبية ما لم تكن محتجزة من 
قبل السلطات النقدية آجزء من االحتياطيات 

األجنبية؛ وخالفًا لسبائك الذهب، يكون لحسابات 
ونظرًا . الذهب غير معين المكان خصوم نظيرة

 الذهب غير معين المكان المصنفة ألن حسابات
آذهب نقدي البد وأن يكون محتفظًا به آجزء من 
االحتياطيات األجنبية، فااللتزام المناظر 

ولن يعامل . بالضرورة يكون محتجزًا بالخارج
الطرف األخر من (االلتزام أو الخصم المناظر 

آجزء من الذهب النقدي في البلد ) المعاملة
محتفظ بها بالخارج آجزء األصول ال. (المناظر

من االحتياطيات األجنبية ال يتم تحديدها 
والتعرف عليها عمومًا على هذا النحو داخل 

وإذا ما استحوذت سلطة ). التزامات البلد الشريك
نقدية على حساب ذهب غير معين المكان ليتم 
معاملته آاحتياطيات حينئذ يقيد أوًال آحيازة 

 تصنيفه إلى ذهب لوديعة عملة أجنبية ثم يعاد
نقدي آتغير في التصنيف في حساب التغيرات 

ويقيد حذف حساب . األخرى في حجم األصول
 أوًال –ذهب غير معين المكان من االحتياطيات 

 آتغير في التصنيف من ذهب نقدي إلى وديعة –
 .عملة أجنبية ثم آتصرف في الوديعة

تجلب حسابات الذهب غير معين المكان فائدة  17-245
دمة؛ آما أنها أيضًا عرضة ألرباح ورسوم خ

وخسائر حيازة اسمية وحقيقية مع تغير سعر 
 .الذهب

 SDRsحقوق السحب الخاصة . 2

حقوق السحب الخاصة مخصصة للبلدان  17-246
والسلطات المشارآة في إدارة حقوق السحب 
الخاصة بصندوق النقد الدولي؛ وهذه البلدان البد 
، وأن تكون أعضاء في صندوق النقد الدولي

ويشمل المشارآون اآلخرون عدد من المصارف 
فيما بين الحكومات المرآزية والمؤسسات النقدية 

وقد يحمل المشارآون حقوق . ومؤسسات للتنمية
سحب خاصة أآثر أو أقل من مخصصاتهم 
آنتيجة للمعامالت في حقوق السحب الخاصة بين 

وتحقق حقوق السحب الخاصة فائدة . المشارآين
سوم خدمة حيث أن الفائدة ولكن من دون ر

المدفوعة من قبل المشارآين الحاملين ألآثر من 
مخصصاتهم تطابق تمامًا الفائدة المستحقة 
. للمشارآين الحاملين ألقل من مخصصاتهم

وتكون هناك بيانات متاحة بانتظام من قبل 
صندوق النقد الدولي حول معدالت الفائدة 

ب ونظرًا ألن قيمة حقوق السح. المدفوعة
الخاصة تقوم على سلة مكونة من أربعة عمالت 
رئيسية فإن قيمة حقوق السحب الخاصة دائمًا ما 
تكون عرضة ألرباح وخسائر حيازة اسمية 

ومن وقت ألخر، قد تتم تخصيصات . وحقيقية
جديدة لحقوق السحب الخاصة، وعندما يحدث 

 .ذلك يقيد التخصيص آمعاملة

 العملة. 3
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دنية هي أبسط األصول العمالت الورقية والمع 17-247
المالية من ناحية قيدها؛ نظرًا ألنه بالنسبة للعملة 
المحلية ال تقيد رسوم خدمة أو دخل استثمار أو 

وفي حالة التضخم . أرباح وخسائر حيازة اسمية
وبالرغم مما سبق، يعاني حامل العمالت الورقية 

وتقيد . والمعدنية من تكبد خسائر حيازة حقيقية
العمالت الورقية والمعدنية المادية تكلفة إنتاج 

 حكومي وال تسّجل في مقابل المتحصالت إنفاقآ
 .من إصدار العملة

ينبغي قيد العملة األجنبية في الميزانيات العمومية  17-248
القومية محولة إلى قيمتها بالعملة المحلية 
باستخدام سعر الصرف ذات الصلة بتاريخ 

عرضة الميزانية العمومية؛ وتكون هذه القيمة 
ألرباح وخسائر حيازة اسمية وحقيقية مع تغير 
سعر الصرف في البلد ذات الصلة بالعملة 

وآما لوحظ أعاله، عادة ما تكون هناك . المحلية
رسوم خدمة مرتبطة بحيازة أو بالتصرف في 

 .عملة أجنبي

 الودائع والقروض. 4

، استخدام 1993في نظام الحسابات القومية لعام  17-249
خدمات الوساطة المالية ( FISIMاالختصار 

ليعبر عن رسوم ) المقاسة على نحو غير مباشر
الخدمة غير المباشرة على الودائع والقروض؛ 
ولم يذآر أي شيء بصورة صريحة حول رسوم 
الخدمة غير المباشرة األخرى الخاصة بالوساطة 

وعلى الرغم من أن . المالية عدا حالة التامين
مقاسه على التحديث أدرك رسوم خدمة أخرى 

ه إال أننحو غير مباشر مرتبطة بالوساطة المالية 
من المالئم االستمرار في استخدام التعبير 

 نظرًا لمعناه التقليدي، أي؛ – FISIM –المألوف 
بالنسبة للوساطة المالية المرتبطة بالقروض 
والودائع المحتفظ بها مع شرآات الوساطة 

 .المالية

 المبدأ 169-6 إلى 163-6تصف الفقرات من  17-250
 على ةاألساسي لخدمات الوساطة المالية المقاس

نحو غير مباشر؛ آما تشير إلى الحاجة إلى 
 بين الفائدة على – المشار إليه أعاله –التمييز 

النحو المفهوم من قبل المصارف المحتفظة 
بالودائع والمصدرة للقروض وبين تدفقات دخل 

نبغي وي. االستثمار في نظام الحسابات القومية
) أو أآثر(مرجعي واحد ) معدالت(تطبيق معدل 

على مستوى القروض والودائع من أجل تحديد 
تدفقات الفائدة وفق نظام الحسابات القومية حتى 

ويقيد الفرق بين هذه التدفقات والفائدة . يتم قيدها
المصرفية آرسوم خدمة مستحقة الدفع 
للمصارف من قبل الوحدات المحتفظة بالودائع 

وينطبق ذلك آل من الوحدات . القروضأو 
المقيمة وغير المقيمة على حد سواء وعلى 
الودائع والقروض المحتفظ بها مع الوحدات 

ولتوضيح ذلك، يستخدم . المقيمة وغير المقيمة
الفائدة المصرفية لإلشارة إلى الفائدة الظاهرة آما 
. هي مقتبسة من قبل شرآة وساطة مالية لعميلها

ح الفائدة في نظام الحسابات ويستخدم مصطل
القومية ليشير إلى المبلغ المقيد في نظام 
الحسابات القومية آفائدة، وهو مستوى القروض 
. والودائع مضروبًا في المعدل المرجعي المختار

وبالنسبة للودائع لدى المصارف، تكون رسوم 
الخدمة مساوية للفائدة في نظام الحسابات القومية 

صرفية، وبالنسبة للقروض تكون ناقص الفائدة الم
رسوم الخدمة مساوية للفائدة المصرفية ناقص 

وآحد أدنى، . الفائدة في نظام الحسابات القومية
/ فإنه من المحتمل أنه ينبغي استخدام معدالت

أسعار مرجعية مختلفة لكل عملة تكون القروض 
 .والودائع مقومة بها

ال يكون هناك أي استبعاد إلقراض ألموال  17-251
 –خصية؛ وعلى الرغم من فعل اإلقراض نفسه ش

فضًال عن أن تحميل فائدة نظام الحسابات القومية 
ه تتواجد رسوم خدمة إال أن ليس بنشاط إنتاجي –

مرتبطة باإلقراض، فالشخص الذي يقترض من 
المصرف ال يكون على علم بما إذا آانت األموال 
المبالغ المقترضة هي أموال وسيطة أم أنها آتية 
من األموال الذاتية للمصرف، وال ينبغي أن 
. يكون هناك أي فرق في رسوم الخدمة المطبقة

وبصورة مماثلة، إذا ما اقترض شخص ما من 
. مقرض نقود تكون هناك رسوم خدمة مدفوعة

في الواقع، في آثير من األحيان تكون رسوم (
الخدمة آبيرة جدًا، مما يعكس القدر الهائل من 

 أو التخلف الذي يواجهه مخاطرة التقصير
وثمة سمة جديرة بالذآر لبرامج . مقرض المال

التمويل الصغير وهي أنه نظرًا ألن حاالت 
 ).التخلف تكون غير شائعة تكون الرسوم معتدلة

ليس من السهل دومًا تحديد ما إذا آان ينبغي  17-252
تصنيف المراآز بين المصارف على أنها ودائع 

لتدفق النقد،  آاملأم قروض؛ وفي إطار عرض 
ينبغي أن يكون هناك حل لتلك المسألة، بيد أنه 
وفي ظل االفتقار إلى تحليل لتدفق النقد فقد يتم 
عرض المراآز بين المصارف أسفل العملة 

وبحسب العرف السائد، يتم عرضها . والودائع
ويفترض بأن المعدل بين . أسفل الودائع

المصارف التي تقترض وتقرض المصارف فيما 
ها وفقًا له عادة ما يكون على نحو يستوفي بين

وفي بعض الحاالت، . (معايير المعدل المرجعي
السعر بين / قد يكون من المالئم استخدام المعدل

ولهذا السبب، فقد ). المصارف آمعدل مرجعي
يكون من المناسب في آثير من األحيان 
االقتراض بأنه ليست هناك خدمات وساطة مالية 

غير مباشر مرتبطة باإلقراض مقاسه على نحو 
واالقتراض بين المصارف داخل االقتصاد 

 .القومي
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غالبًا ما يكون الرصيد المستحق على بطاقة  17-253
ائتمانية أو على حساب مع تاجر تجزئة خاضعًا 

 المستحقة األرصدةلفائدة؛ وينبغي تصنيف تلك 
على أنها قروض وليست حسابات أخرى دائنة أو 

وساطة المالية المقاسة وتحسب خدمات ال. مدينة
على نحو غير مباشر عليهم إذا ما آانت الوحدة 

 .المقدمة للقرض مصنفة آمؤسسة مالية

على ) االسترداد(تصنف اتفاقات إعادة الشراء  17-254
أنها تنشئ ودائع أو قروض تبعًا لما إذا آانت 
مدرجة في القياس القومي لعرض النقد الواسع 

وجود فائدة قد من عدمه؛ وهكذا، فإنها تتسبب في 
تضم عنصر لخدمات الوساطة المالية المقاسة 

وعالوة على ذلك، تكون . مباشرعلى نحو غير 
 .هناك رسوم مرتبطة ببدايتها

ال توجد أرباح وخسائر حيازة اسمية على الودائع  17-255
سواء (والقروض المعبر عنها بالعملة المحلية 

آان محتفظًا بها من قبل وحدات مقيمة أو غير 
؛ ومع حدوث تضخم بأي حال من )مقيمة

األحوال، سيكون هناك خسائر حيازة حقيقية على 
وقد يكون هناك . األصول المقومة بالعملة المحلية

أرباح وخسائر حيازة اسمية على الودائع 
والقروض المقومة بالعمالت األخرى أو المحتفظ 

أو ما (بها آحسابات ذهب غير معين المكان 
نسبة للمعادن الثمينة يماثلها من حسابات بال

 ).األخرى

 تحمل من قبل مؤسسة مالية لقاء رسومأية  17-256
إدارتها لحساب مصرفي أو رسم مقابل صرف 
شيك أو نظير سحب أموال من آلة الصراف 

 .اآللي جميعها يعامل آرسوم صريحة

 الحالة الخاصة بالديون المتعثرة والكيفية تناقش 17-257
لحسابات التي ينبغي التعامل معها بها في نظام ا

 .القومية في الفصل الثالث عشر

 األسهم عدا  الماليةاألوراق. 5

 يتعلق بقيد التدفقات المرتبطة؛ هناك ثالثة فيما 17-258
أولها حينما يكون . الماليةوراق األأنواع من 

المبلغ المستحق دفعه عند نهاية الفترة التي 
تتواجد خاللها ورقة المديونية هو ذاته المبلغ 

 لقاء الورقة المالية، غير أن هناك األولي المدفوع
مرتبطة تعطي الحق " قسائم أو آوبونات"

 سواء بمعدالت –لحاملها في مدفوعات فائدة 
.  على فترات خالل عمر األداة–ثابتة أو متغيرة 

والنوع الثاني من الورقة المالية يكون عندما ال 
تتم أية مدفوعات وسيطة ولكن بحيث يكون ثمن 

ويكون سعر .  ثمن االسترداداإلصدار أقل من
اإلصدار مساويًا لثمن االسترداد مخفضًا تبعًا 
لتاريخ اإلصدار وفق معدل الفائدة المناسب التي 

 خصائصيمكن تحقيقه على وديعة لها نفس ال

وتعامل الزيادة الحادثة على قيمة . والخصائص
الورقة المالية خالل عمرها آفائدة متراآمة 

في " يعاد استثمارها "لحامل الورقة أي أنها
أما النوع الثالث .  لزيادة قيمتهاالماليةوراق األ

من أوراق المديونية فهو مزيج من الشكلين 
اآلخرين؛ حيث تكون القيمة األولية أقل من قيمة 
االسترداد، غير أن هناك أيضًا آوبونات 

وفي ظروف معينة، إذا آانت . مرتبطة
 المعدل الكوبونات تمثل معدل فائدة أعلى من

السائد في السوق بالنسبة لألوراق المالية المماثلة 
وقت اإلصدار حينئذ قد يتم عرض الورقة المالية 

 .بسعر أعلى من سعر االسترداد

 األسهم عدا رسوم الخدمة المرتبطة باألوراق المالية

فيما يخص األوراق المالية، تقيد الفائدة  17-259
ب أو بحس) القسيمة(المحسوبة تبعًا للكوبون 

 تقيد في نظام –الزيادة في قيمة الورقة المالية 
 القومية على هذا النحو بدون تعديل الحسابات

خاص برسوم خدمة؛ ومع ذلك، تكون هناك 
رسوم خدمة مرتبطة بحيازة ورقة مالية عند 
االبتداء وآذلك بالتصرف في أو حيازة ورقة 
مالية عند أي نقطة زمنية خالل عمر الورقة 

عرف على هذه رسوم الخدمة المشار ويت. المالية
) الطلب(إليها على أنها الفرق بين سعر الشراء 

المحدد لكل ورقة مالية وبين ) العرض(والبيع 
وينبغي أن تكون أسعار الطلب . السعر المتوسط

والعرض هي تلك األسعار الواجبة التطبيق على 
المشتري والبائع األفراد نظرًا ألن هذه األسعار 

تبعًا للقدر الذي يجرى التداول عليه أو قد تختلف 
 .لغير ذلك من العوامل

 وتباع 102هب أن أداة معينة تشترى مقابل  17-260
 حتى ولو لم يكن هناك أي تغيير 118الحقًا لقاء 

 األداة قيمةوبالتالي في (في سعر أو معدل الفائدة 
؛ فللوهلة )نتيجة ألرباح وخسائر الحيازة االسمية

ومع . 16بغي قيد فائدة قدرها األولى، يبدو أنه ين
متوسط أفضل (ذلك، افترض أن متوسط السعر 
عند الشراء ) سعر عرض وأفضل سعر طلب

، حينئذ فقد يكون 120 وعند البيع آان 100آان 
 20القيد الصحيح هو عرض فائدة قدرها 

مدفوعة من قبل مصدر الورقة المالية لصاحب 
  مدفوعة من4الورقة مع شراء خدمات قدرها 

قبل صاحب أو حامل الورقة للمتعامل في 
األوراق المالية، حيث أن تجاهل فرق سعري 
العرض والطلب يصور قيمة الفائدة بأقل من 
قيمتها الفعلية آما يغض الطرف عن الخدمات 
المقدمة من قبل شرآات الوساطة المالية التي 

 .تشتري وتبيع األوراق المالية

  األسهم عدالمالية األوراق ا على الفائدة المخصومة
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هناك طريقتان يمكن من خاللهما تحديد قيمة  17-261
خالل عمرها  األسهم عدامالية الورقة للمخفضة  

عندما يكون سعر الفائدة السائد مختلفًا عن سعر 
الفائدة السائد وقت ابتداء عمر الورقة المالية؛ 
ونهج المدين هو منظور الوحدة المصدرة للورقة 

 الوحدة الحاملة منظورن هو المالية، ونهج الدائ
 والذي يسمى –والخيار األول . للورقة المالية
 هو االستمرار في استخدام السعر –بنهج المدين 

والبديل . السائد وقت االبتداء طوال عمر األداة
 هو استخدام السعر الحالي – نهج الدائن –لذلك 

لتقدير قيمة الفائدة بين أي نقطتين زمنيتين في 
 .ةعمر األدا

 وبقيمة 90هب أن أداة معينة تم عرضها بسعر  17-262
؛ فإذا لم يتغير معدل الخصم 100استرداد قدرها 

خالل عمر األداة ستتراآم فائدة باطراد ) الفائدة(
وعلى العكس من ذلك، افترض أن . طوال الوقت

سعر الفائدة انخفض عندما آانت قيمة األداة قد 
د قد ، فنظرًا ألن قيمة االستردا95وصلت إلى 

 قيمة إال أنانخفضت اآلن من خالل عامل أصغر 
، حينئذ آل من نهج 97األداة تتزايد، ولنقل إلى 

الدائن والمدين على حد سواء قد يقيد فائدة قدرها 
.  في الفترة التي سبقت انخفاض سعر الفائدة5

وفي سياق نهج الدائن، تعامل هذه الزيادة في 
 على أنها 97 إلى 95 من 2القيمة والتي قدرها 

ربح حيازة، ويعامل االرتفاع الالحق لقيمة 
وهكذا، .  على أنه فائدةوحده 100استرداد قدرها 

فإنه على مدى عمر األداة بأآمله فقد حققت 
 .2 وربح حيازة قدره 8أحدثت فائدة قدرها 

في نظام الحسابات القومية، يستخدم نهج المدين؛  17-263
لمتراآمة وفي إطار هذا النهج، ال تزال الفائدة ا

، ولكنها هي 5في الفترة قبل ارتفاع الفائدة قدرها 
نفسها الفائدة في الفترة التي تلت ارتفاع سعر 

 97وإضافة هذا المستوى من الفائدة لقيمة . الفائدة
عندما حدث االرتفاع قد تسفر عن قيمة قدرها 

ونظرًا ألن هذه .  عند تاريخ االسترداد102
 إلى قيد خسارة القيمة مرتفعة للغاية، اضطر

وهكذا، وعلى مدى عمر األداة . 2حيازة قدرها 
 بربح حيازة أولي 10يكون هناك فائدة قدرها 

يوازن بخسارة ) عندما تغير سعر الفائدة (2قدره 
وتقع خسارة الحيازة . 2حيازة الحقة قدرها 

بانتظام على مدى الفترة بين الوقت الذي تم فيه 
واألساس . دادقيد ربح الحيازة وفترة االستر

 وراء استخدام نهج المدين هو أن المدين المنطقي
 ال يكون مسئوًال عن – مصدر الورقة المالية –

الدفع حتى يحين أجل استحقاق الورقة المالية، 
ومن منظوره يكون من المالئم معاملة المجموع 
الكلي للفائدة على أنه يتراآم باطراد على مدى 

 .عمر الورقة المالية

 تدفقات الفائدة على الكمبياالت والسنداتتحديد 

 الفائدة على الكمبياالت واألدوات المماثلة

 هي أوراق مالية قصيرة األجل تعطي الكمبياالت 17-264
الحق غير المشروط في ) الدائن(حاملها 

الحصول على مبلغ محدد في تاريخ محدد؛ 
وتصدر ويتم تداولها في األسواق المنظمة بخصم 

لفائدة السوقية الحالية قصيرة يعتمد على معدالت ا
. المدى وعلى الوقت المتبقي حتى أجل االستحقاق

ويحين أجل استحقاق معظم الكمبياالت بعد فترة 
 .تتراوح من شهر لعام

مع قرب أجل استحقاق الكمبيالة تزداد قيمتها  17-265
السوقية نظرًا ألنه يطبق عليها خصم أقل؛ 

  على غرار–وتعامل هذه الزيادة في القيمة 
 في قيمة أي أصل ناجمة عن أي حل ألي الزيادة

.  آدخل في نظام الحسابات القومية–عامل خصم 
 .وبالنسبة لألصول المالية، يقيد الدخل آفائدة

هب أن السعر المدفوع لقاء آمبيالة وقت  17-266
؛ فهذا Lإصدارها وبعد استبعاد رسوم الخدمة هو 
 )الدائن(يمثل آمية األموال التي يقدمها المشتري 

ويقيس قيمة االلتزام ) المدين(لمصدر الكمبيالة 
وهب أن القيمة . األولي المتكبد من قبل المصدر

؛ فهي تمثل Fالوجهية أو االسمية للكمبيالة هي 
المبلغ بما فيه رسوم الخدمة المدفوعة لحامل أو 

عندما يحين أجل ) الدائن(صاحب الكمبيالة 
م  الخص–، أو F-Lويقيس الفرق، . استحقاقها

 الفائدة المدفوعة على مدى عمر –على الكمبيالة 
 .الكمبيالة

تتداول الكمبياالت في أسواق المال بقيم ترتفع  17-267
تدريجيًا لتعكس الفائدة المتراآمة على الكمبياالت 
آلما اقترب أجل استحقاقها؛ وال تشكل الزيادة في 
قيمة آمبيالة نتيجة لتراآم فائدة متراآمة ربح 

إلى زيادة في أصل الدين حيازة ألنه يرجع 
 .المتبقي وليس إلى تغير في سعر األصل

 الفائدة على السندات والسندات غير المؤمن عليها

السندات والسندات غير المؤمن عليها هي أوراق  17-268
مالية طويلة األجل تعطي حاملها الحق غير 

 :المشروط في

دخل نقدي ثابت أو متغير ومحدد تعاقديًا في شكل  .أ 
 بون؛ أومدفوعات الكو

مبلغ ثابت ومحدد في تاريخ أو تواريخ محددة عندما  .ب 
 تسترد الورقة المالية؛ أو

 .ومعظم السندات تقع ضمن هذه الفئة. أ و ب معًا .ج 

عندما يصدر سند بخصم، يشكل الفرق بين القيمة  17-269
 وسعر اإلصدار 0 أو سعر االسترداد –الوجهية 

فائدة تتراآم على مدى عمر السند بنفس الطريقة 
ا في حالة الكمبيالة؛ ومع ذلك، فحيث أنه يتم آم
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تجميع وتصنيف الحسابات لفترات زمنية عادة ما 
 من عمر السند فإنه البد من بكثيرتكون أقصر 

والطريقة التي . أن توزع الفائدة عبر هذه الفترات
 .يمكن من خاللها القيام بذلك موضحة أدناه

 )آوبون(سندات بدون قسيمة 

مة هي أوراق مالية طويلة السندات بدون قسي 17-270
األجل مماثلة للكمبياالت؛ وال تعطي أصحابها 
الحق في أي دخل نقدي ثابت أو متغير، ولكن 
فقط الحق في الحصول على مبلغ محدد وثابت 
آاسترداد ألصل الدين وفائدة متراآمة في تاريخ 

 هذه السندات تصدروعندما .أو تواريخ محددة
بكثير من السعر عادة ما تباع بسعر يكون أقل 

. التي تسترد به عندما يحين أجل استحقاقها
 سعر F تساوي سعر اإلصدار، و Lوبفرض أن 

 هو قيمة الفائدة F-Lاالسترداد، بالتالي، 
. المقبوضة أو المدفوعة على مدى عمر السند

والبد من أن توزع هذه الفائدة على مدى السنوات 
كنة هو وأحد األساليب المم. وحتى أجل استحقاقها

 يمنح إبان rاالفتراض بأن الفائدة بمعدل قدره 
نهاية آل سنة وفق معدل سنوي ثابت على مدى 

 القيمة النهائيةعمر السند، وهكذا، تكون 
F=L(1+r)n. 

 المسمى التالي   r معدل الفائدة يطلق على 17-271
r=(F/L)1/n-1 حيث ،   n هي عدد السنوات 

ن وم. من وقت اإلصدار وحتى أجل االستحقاق
ثم نحصل على الفائدة المتراآمة خالل عدد 

 t = 1   ، حيث rL(1+r)t-1   حيث tالسنوات 
 .في نهاية السنة األولى

يعاد استثمار الفائدة المتراآمة آل عام فعليًا في  17-272
السند من قبل حامله؛ وبالتالي، البد من قيد إدخاال 

 في المستحقةمزدوجة مساوية لقيمة الفائدة 
آحيازة لمزيد من السندات من الحساب المالي 

وآإصدار إضافي ) الدائن(قبل صاحب السند 
 ).المدين(لمزيد من السندات من قبل المصدر 

 السندات األخرى بما في ذلك السندات ذات الخصم العميق

تدفع معظم السندات دخل نقدي ثابت أو متغير؛  17-273
 – ربما –آما يمكن آذلك أن تصدر بخصم أو 

الحاالت، تكون الفائدة وفي مثل هذه . بقسط
المستحقة القبض من قبل حاملي السندات مؤلفة 

 :من مكونين

قدر الدخل النقدي المقبوض من مدفوعات الكوبون  .أ 
 آل فترة؛ باإلضافة إلى 

قدر الفائدة المتراآمة آل فترة التي تعزى إلى الفرق  .ب 
 .بين سعر االسترداد وسعر اإلصدار

المتبعة مع السندات يحسب المكون الثاني بنفس الطريقة 
على النحو المبين أعاله؛ وفي حالة ) آوبون(بدون قسيمة 

السندات ذات الخصم العميق، فإن معظم الفائدة المتراآمة 
. يعزى إلى الفرق بين سعر االسترداد وسعر اإلصدار

وعلى الطرف األخر، تعرض بعض السندات تدفق للدخل 
 .إلى األبد وال تسترد مطلقًا

 ق المالية عدا األسهم المرتبطة  األورامؤشر

هي  المالية عدا األسهم المرتبطة األوراقمؤشر  17-274
أدوات مالية حيث تكون فيها مبالغ مدفوعات 

أو أصل الدين المستحق أو ) الفائدة(الكوبون 
آالهما مرتبطًا بمؤشر سعر عام أو بمؤشر سعر 
خاص أو بسعر سلعة ما أو بمؤشر لسعر 

فة موصى بها الصرف؛ وهناك طرائق مختل
للتعامل مع قيد المعامالت تبعًا لنوع المؤشر 
المستخدم لتحسين مستوى المبلغ األصيل التي 
ترتبط به الفائدة وباالعتماد على العملة المقوم بها 

 .آل من الفائدة والمبلغ األصيل

تربط آلية المقايسة بين المبلغ الذي سيتم دفعه عند  17-275
ن أو آالهما أجل االستحقاق أو مدفوعات الكوبو

وبين مؤشرات متفق عليها بين األطراف؛ وال 
وبالنسبة . تعرف قيم المؤشرات بشكل مسبق

ألوراق المديونية التي يكون فيها مقايسة للمبلغ 
الذي سيتم دفعه عند أجل االستحقاق، فقد تكون 
. قيم المؤشرات معروفة فقط وقت االسترداد

ائدة قبل وآنتيجة لذلك، ال يمكن تحديد تدفقات الف
وفيما يتعلق بتقدير . االسترداد على وجه اليقين

تراآمات أو متحصالت الفائدة قبل أن تكون قيم 
المؤشرات المرجعية معروفة، يلزم استخدام 

وفي هذا الصدد، من . بعض المقاييس البديلة
 :المفيد التمييز بين الترتيبات الثالثة التالية

مقايسة للمبلغ مقايسة مدفوعات الكوبون وحدها بدون  .أ 
 الواجب دفعه عند أجل االستحقاق،

مقايسة المبلغ الواجب دفعه عند أجل االستحقاق بدون  .ب 
 مقايسة لمدفوعات الكوبون، و

مقايسة لكل من المبلغ الواجب دفعه عند أجل  .ج 
 .االستحقاق ولمدفوعات الكوبون

تنطبق المبادئ المبينة أدناه فيما يتعلق بأوراق المديونية 
 بمؤشر على آل أدوات الدين المرتبطة بمؤشرالمرتبطة 

عندما تكون مدفوعات الكوبون وحدها مرتبطة  17-276
بمؤشر، يعامل المبلغ الكامل الناتج عن المقايسة 
على أنه فائدة متراآمة خالل الفترة المغطاة من 
قبل الكوبون؛ ومن المحتمل إلى حد بعيد أنه 
بحلول وقت تجميع وتصنيف البيانات للفترة 

 مدفوعاتولة بالتقرير سيكون قد مر تاريخ المشم
. الكوبون وبالتالي تضحى قيمة المؤشر معروفة

وعندما يكون تاريخ دفعة الكوبون لم يمر بعد، 
فإن التحرك في المؤشر خالل هذا الجزء من 
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الفترة المشمولة بالتقرير المغطاة من قبل 
 .الكوبون يمكن استخدامه لحساب تراآم الفائدة

 الواجب دفعه عند أجل المبلغ عندما يكون 17-277
االستحقاق مرتبط بمؤشر؛ يصبح حساب 
تراآمات الفائدة غير مؤآد ألن قيمة االسترداد 

وفي بعض الحاالت، يكون الوقت . غير معروفة
. حتى أجل االستحقاق سنوات عديدة في المستقبل

وهناك أسلوبين يمكن إتباعهما لتحديد تراآم 
 .الفائدة في آل فترة محاسبية

الفائدة المتراآمة خالل فترة محاسبية نتيجة لمقايسة  .أ 
المبلغ الواجب دفعه عن أجل االستحقاق قد يتم حسابها 
باعتبارها التغير في قيمة هذا المبلغ المتبقي بين نهاية 
وبداية الفترة المحاسبية الذي يكون ناجمًا عن تحرك 

 .في المؤشر ذات الصلة
 تثبيت وتحديد قد تحدد تراآمات الفائدة عن طريق .ب 

معدل التراآم عند اإلصدار؛ وتبعًا لذلك، تكون الفائدة 
 عند –هي الفرق بين سعر اإلصدار وتوقع السوق 

 لكافة المدفوعات التي سيتعين على المدين –االبتداء 
سدادها، ويقيد هذا المبلغ على أنه فائدة تتراآم على 

ويقيد هذا األسلوب عائد عند . مدى عمر األداة
تحقاق عند اإلصدار آدخل، وهو عائد يتضمن االس

ويؤدي أي . نتائج المقايسة المتوقعة لحظة إنشاء األداة
انحراف في المؤشر الكامن عن المسار المتوقع في 
األصل إلى أرباح أو خسائر حيازة، والتي عادة لن 

 .تخفى أثارها طوال عمر األداة

باستخدام التحرك (في حين أن األسلوب األول  17-278
 الفائدة تشمل إال أنله ميزة البساطة ) لمؤشرفي ا

جميع التغيرات والتقلبات في قيمة المبلغ الواجب 
دفعه عند أجل االستحقاق في آل فترة محاسبية 
نتيجة للتحرك في المؤشر ذات الصلة؛ فإذا ما 
آان هناك تقلبًا آبيرًا في المؤشر فقد يسفر هذا 

 على األسلوب عن فائدة سالبة في بعض الفترات
الرغم من أن أسعار الفائدة السوقية وقت 
. اإلصدار وفي الفترة الجارية قد تكون موجبة

وباإلضافة إلى ذلك، تتحرك التقلبات مثل أرباح 
تحديد (ويتفادى األسلوب الثاني . وخسائر الحيازة

مثل هذه ) وتثبيت المعدل عند اإلصدار
المشكالت، غير أن التدفقات النقدية الفعلية 

تقبلية قد تتباين عن التدفقات النقدية المتوقع المس
في البدء ما لم تتحقق بالضبط التوقعات السوقية 

وهذا يعني أن الفائدة على امتداد عمر . التقديرية
األداة قد ال تكون مساوية للفرق بين سعر 

 .اإلصدار وسعر االسترداد

 يسير األسلوب األول بشكل جيد عندما 17-279 17-279
يدخل في حسابها (اسعة النطاق تستخدم مقايسة و

للمبلغ الواجب ) آافة المؤشرات المدرجة بالسوق
على سبيل المثال، (دفع عند أجل االستحقاق 

حيث أن مثل هذه المقايسة ) مؤشر سعر المستهلك
يتوقع أن تتغير على نحو سلسل نسبيًا مع مرور 

الوقت؛ ومع ذلك، قد يسفر األسلوب األول عن 
عندما تجمع مقايسة المبلغ نتائج غير بديهية 

الواجب دفعه عند أجل االستحقاق دوافع وبواعث 
على سبيل (لكل من إيراد الفوائد وأرباح الحيازة 

المثال، سعر سلعة ما أو أسعار أسهم عادية أو 
وبناءًا على ذلك، عندما تشمل ). أسعار الذهب

 عادة ما –المقايسة دافع أو باعث لربح حيازة 
قائمة على مفردة واحدة ومحددة تكون المقايسة 
 يفضل حينئذ األسلوب الثاني، –تحديدًا ضيقًا 

وإال ينبغي استخدام األسلوب األول لقياس تراآم 
 .الفائدة

عندما يكون آل من المبلغ الواجب دفعه عند أجل  17-280
االستحقاق ومدفوعات الكوبون على حد سواء 
مقاسين بمفردة مرجعية واسعة النطاق يمكن 

اب تراآمات الفائدة خلال فترة محاسبية  حينئذ حس
المبلغ الناتج عن : عن طريق جميع عنصرين

على النحو المبين في (مقايسة مدفوعات الكوبون 
، والذي يعزى إلى الفترة )276-17الفقرة 

المحاسبية، والتغير في قيمة المبلغ المتبقي بين 
نهاية وبداية الفترة المحاسبية والذي يرجع إلى 

على النحو (في المؤشر ذات الصلة التحرك 
وعندما )). أ (277-17(الموضح في الفقرة 

يكون آل من المبلغ الواجب دفعه عند أجل 
االستحقاق ومدفوعات الكوبون على حد سواء 
مرتبطين قياسيًا بمؤشر ضيق يشمل دافع لربح 
حيازة حينئذ يمكن تحديد تراآمات الفائدة ألي 

 وتثبيت العائد عند فترة محاسبية من خالل تحديد
االستحقاق عند اإلصدار على النحو الموضح في 

 ).ب (277-17الفقرة 

أدوات الدين سواء التي يكون فيها المبلغ الواجب  17-281
دفعه عند أجل االستحقاق أو مدفوعات الكوبون 
مرتبطين بمؤشر لعملة أجنبية تعامل آما لو آانت 
 مقومة بالعملة األجنبية؛ وينبغي حساب الفائدة

والتدفقات االقتصادية األخرى ومستويات 
 بالنسبة لهذه األدوات باستخدام نفس المخزونات

المبادئ التي تطبق على األدوات المقومة بالعملة 
وينبغي أن تتراآم الفائدة طوال الفترة . األجنبية

باستخدام العملة األجنبية باعتبارها عملة التقويم 
باستخدام أسعار وتحول الفائدة إلى العملة المحلية 
وبصورة مماثلة، . الصرف المتوسطة في السوق

ينبغي تقييم المبلغ المتبقي باستخدام العملة 
األجنبية آوحدة للحساب مع استخدام سعر 
الصرف في نهاية الفترة لتحديد القيمة بالعملة 

بما في ذلك أي فائدة (المحلية لمجمل أداة الدين 
وتعامل . ليفي مرآز االستثمار الدو) متراآمة

التغيرات في القيم السوقية ألوراق المديونية التي 
تكون ناتجة عن تحرآات في سعر الصرف أو 
 .لتغيرات في سعر الفائدة على أنها إعادة تقييمات

وآما هو الحال مع األوراق المالية األخرى، فإن  17-282
الفائدة المتراآمة نتيجة للمقايسة يعاد استثمارها 

الية؛ والبد من قيد تلك فعليًا في الورقة الم
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اإلضافات التي تحدث على قيمة الورقة المالية 
 .في الحسابات المالية لصاحب الورقة ولمصدرها

  وأسهم صناديق االستثمارالحصص. 6

تحسب رسوم الخدمة المالية المفروضة على  17-283
 وأسهم صناديق الحصصالمعامالت في 

 الماليةوراق األاالستثمار بنفس الطريقة آما في 
على أنها الفرق بين سعر البيع الخاص بشرآة 
الوساطة المالية والسعر المتوسط وبين السعر 
المتوسط وسعر شراء شرآة الوساطة المالية؛ 

 .وتعامل على أنها رسوم صريحة

 للشرآات يأخذ الحصصدخل االستثمار من  17-284
شكل الدخل الموزع للشرآات؛ وبالنسبة 

 أرباح للشرآات، يكون الدخل الموزع في شكل
وبالنسبة ألشباه الشرآات، يكون دخل . موزعة

. االستثمار سحوبات من دخل أشباه الشرآات
وآما لوحظ في الفصل السابع، فإن األرباح 
الموزعة أو السحوبات األخرى من دخل 
الشرآات تقيد آدخل استثمار وقتما يتم البدء في 
تسعير األسهم بقائمة األسعار المدرجة فيها على 

ويسجل . دون آوبون أو بدون قسيمة ربحأنها ب
قيد مختلف لألرباح الكبيرة للغاية غير المتماشية 
مع الخبرة المؤخرة حول مقدار الدخل المتاح 

ويقيد أي توزيع . للتوزيع على مالك الشرآات
مقيدة في (فائض آسحب من حقوق الملكية 

وليس آجزء من دخل ) الحساب المالي
الثاني والعشرين حالة ويناقش الفصل . االستثمار

 .األرباح االستثنائية للشرآات العامة

وبالنسبة لمنشآت االستثمار األجنبي المباشر،  17-285
سيتواجد أيضًا دخل استثمار في شكل أرباح معاد 

 .استثمارها

بالنسبة لصناديق االستثمار، يتأتى عنصر الدخل  17-286
في شكل مسحوبات دخل استثمار للمساهمين 

ستثمار؛ وفي نظام المشترآين في صندوق ا
الحسابات القومية، تبين القيمة الكاملة لدخل 
االستثمار المكتسب على أنه يجرى توزيعها على 
المساهم في حساب توزيع الدخل األولي مع قيد 

ومع ذلك، وإذا . إعادة استثمار في الحساب المالي
ما آان صندوق االستثمار هو األخر منشأة 

تقيد األرباح المعاد لالستثمار األجنبي المباشر، 
استثمارها قبل أن يوزع دخل االستثمار المتبقي 

 .على المساهمين في صندوق االستثمار

وآما لوحظ أنفًا، فقد يكون هناك أرباح وخسائر  17-287
حيازة آبيرة؛ اسمية وحقيقية على حد سواء على 

 .األسهم العادية وأسهم صناديق االستثمار

ية المرتبطة تشمل اإلدخاالت في الحسابات المال 17-288
بحيازة حقوق ملكية أو أسهم عادية من الناحية 

المفاهيمية نوعين مميزين من المعامالت؛ النوع 
األول هو مبادلة األسهم العادية وأسهم صناديق 

ونظرًا ألنه . االستثمار بين الوحدات المؤسسية
يتم تقييم المعامالت بالسعر المتوسط فالبد أن 

 مساوية واذستحيكون إجمالي عمليات اال
وبالتالي، فإن األثر . إلجمالي عمليات التصرف

الصافي هو عرض التغير في ترآيبة حاملي 
. بقية العالماألسهم من فبل القطاع المؤسسي ومع 

والنوع الثاني من المعامالت المتضمن في 
الحسابات المالية هو الحصول على أي إعادة 
استثمار لألرباح والطرف األخر للتدفق إلى 

لخارج المقيد في إطار دخل االستثمار المستحق ا
وعند حساب عنصر . الدفع من قبل الشرآات

إعادة التقييم بين الميزانية العمومية االفتتاحية 
والختامية، البد من العناية بضرورة استبعاد 

 .شرط إعادة استثمار األرباح

 المشتقات المالية. 7 

 ما ترتيب مشتق مالي قد يتضمن رسم إنشاء وهو 17-289
ينبغي عرضه آرسم صريح محمل من قبل 
المؤسسة المالية المعنية ومدفوع من قبل حامل 
المشتق المالي؛ وبالنسبة لبعض المشتقات المالية، 
وخاصة المنتجات القائمة على الخيارات، فقد 
تتصرف المؤسسة المالية آما لو أنها صانع سوق 
ومن ثم تبيع المنتجات بهامش بين سعري الطلب 

ويعامل هذا الهامش آرسوم خدمة آما . عرضوال
 .هو الحال مع األدوات المالية األخرى

تكون القيمة األولية لمشتق مالي أجل أو أمامي  17-290
) مستند إلى نقطة إرشادية معينة أو معيار معين(

صفر؛ ولكنه يكتسب قيمة حالما يكون هناك تغيرًا 
في الظروف واألوضاع التي يصمم المشتق 

وعند هذه . ر حماية مالية ضدهاالمالي لتوفي
النقطة، يدرك ويسلم بوجود أصل مالي وخصم 
مقابل متطابق ويقيدان آمعاملة في المشتقات 

وتقيد التغيرات . المالية في الحساب المالي
وإذا ما . الالحقة في القيمة في حساب إعادة التقييم

أصبحت القيمة سالبة، يصبح خصم لحامل 
 وأصًال وليس خصمًا المشتق المالي وليس أصًال

 .للبائع

عند االبتداء، يكون للخيارات قيمة آوجبة عادة  17-291
ما تكون مساوية للقسط المدفوع إلنشائها؛ ويقيد 
ذلك آمعاملة في المشتقات المالية في الحساب 

وبعد ذلك، يقيد أي تغير في القيمة في . المالي
ودائمًا ما تكون الخيارات . حساب إعادة التقييم

 .شتري وخصم أو التزام للبائعأصل للم

ال يكون هناك دخل استثمار متراآم على مشتق  17-292
 .مالي

 سهم الموظفين ألخيار عقد ال. 8
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آما هو موضح في الفصل السابع، فإن منح عقد  17-293
الخيار ألسهم الموظفين قد يشكل جزءًا من 
تعويضات الموظفين؛ وجميع المسائل المتصلة 

ناقشتها في عقد الخيار ألسهم الموظفين تمت م
 .الجزء السادس من هذا الفصل

 الدفع/ برسم القبضالحسابات األخرى . 9

الدفع هي في / الحسابات األخرى برسم القبض 17-294
األساس تعديالت تراآمية مميزة باالئتمان 
التجاري والسلف؛ ويشير االئتمان التجاري إلى 
الحالة التي تكون فيها السلع والخدمات قد تم 

وتشير السلف إلى . يتم الدفع بعدتسليمها ولكن لم 
الدفع مقابل عمل جاري أو في حيز التنفيذ تم 
سداد دفعة مسبقة له لقاءه، ولكن المنتجات لم يتم 

 مثل –بيد أن وسائل تمويل الدفع . تسليمها بعد
 غير مدرجة هنا؛ –استخدام بطاقات االئتمان 

ويعامل الرصيد على البطاقات آقرض، وتقيد 
ل الفائدة أو الرسوم على المبالغ المدفوعات مث

 .المستحقة آما هو الحال بالنسبة للقروض

المقومة الدفع /  برسم القبضالحسابات األخرى 17-295
 مكاسببالعملة المحلية يمكن أال يكون لها 

 اسمية؛ غير أنه قد يكون لها اقتناءوخسائر 
 حقيقية؛ وأية مفردات اقتناء وخسائر مكاسب

 مكاسبقد يكون لها مقومة بالعملة األجنبية 
 حيازة اسمية وحقيقية على حد اقتناءوخسائر 

 .سواء

 :الخامس الجزء
 والتراخيص اإليجار عقود, العقود

                                                         
 مقدمـــــــة  ص

 التي التداوالت/ المعامالت من العديد تسجل 17-296
, القومية تالحسابا نظام في االقتصاد في تجري

 و. المؤسسة وحدتي بين التعاقد بشروط تحدد و
 أو خدمة, سلعة توفر وحدة العقود غالبية تعد

 في عليه متفق مبلغ بتسديد أخرى وحدة إلى أصل
 على االتفاق بعد ربما (أيضا عليه متفق وقت
 تلزم و العقود هذه تكتب قد و). مباشرة السعر
 ضمنية ىحت أو رسمية غير تكون أن أو قانونيا
 من المقدم التقدير ما وحدة قبلت إذا و. فقط

/ المحدد العمل تكاليف لتغطية المقاول/ المنشئ
  إذا و. قانونيا به تلتزم و العقد آتابة يتمف ، المعنى

 في تأخير وحدث مكتبة من آتاب طلب تم
 والعميل المكتبة بين رسمي عقد فهناك التسليم،
 من للتنفيذ لقاب يكون أن المرجح غير من ولكن
 زبون يسأل وقتما/ عندما و. الجانبين من أي قبل
 لقص آانت إذا ما معينة، خدمة تكلفة عن ما

 الدخول أو, ثقيل منتج تسليم و توصيل و الشعر،
/ المسعر بالسعر خدمةال قبول فأن ، السينما إلى

 مع و. ضمني قبول يعد األسعار بقائمة المدرج

 حول اتفاقات مجرد هي العقود هذه جميع أن
 السلع توافر بموجبها يمكن التي الشروط

 الملكية جانب إلى للعمالء واألصول والخدمات
 يميز الذي الوحيد المدى فأن, البند لهذا القانونية

 أنها هو, القومية الحسابات نظام في العقود هذه
/ المعاملة تسجيل يتم عندها التي النقطة تحدد

 الذي الوقت هو وهذا, الحسابات في التداول
 و. األصل أو والخدمة السلعة ملكية فيه تتغير
 تسلم عندما دائما هذا يعد  للخدمات، بالنسبة
 ميعاد/ وقت مع السلع تتزامن أن و الخدمة
 أبدا التسجيل وقت يحدد ال ذلك، ومع, التسليم
 و, السداد وقت بين فرق أي يثير و, الدفع بوقت
 في المالي ابالحس في ما قيد الملكية تغيير وقت
 أو مستحقة أخرى حسابات بموجب/ إطار

 . مدفوعة

 أخرى قانونية واتفاقات عقود هناك ذلك، ومع 17-297
 أو (والتراخيص اإليجار بعقود توصف

 تؤثر أن االتفاق لشروط يجوز و, ) التصاريح
 بموجب تتم التي المعامالت تسجيل وقت على
 تخضع أن و المدفوعات تصنيف وآذلك, اتفاق
 من الجزء هذا من الغرض و. لالتفاق لبندا ملكية
 و تقديم آيفية بشأن توجيهات تقديم هو الفصل
 هذه بموجب/ بخصوص المعامالت تسجيل

 الحسابات نظام في تعقيدا األآثر الترتيبات
 .القومية

 

 بمختلف اهتمام المناقشة في األول البند يولى و 17-298
 نظام في بها المعترف اإليجار عقود أنواع

 للمناقشة التالي الموضوع و. القومية الحسابات
 الموارد الستخدام التراخيص معاملة/ معالجة هو

 / تدعي عندما خاصة أهمية لهذا و. الطبيعية
 المجتمع عن نيابة المورد ملكية الحكومة تطالب
 أيضا تخاطب و توجه لكن و آكل المحلي
 هذا يؤدي و, الخاص للقطاع المملوآة الموارد
  األصول معاملة مناقشة لىإ الحال بطبيعة
 أن أو ، الملكية بحق وحدة من أآثر تطالب عندما
 . الملكية لمنافع وحدة من أآثر تستحق

 

 و, األصول باستخدام العقود بعض ترتبط وال 17-299
 التراخيص هي للمناقشة المطروحة األولى العقود

 معينة بأنشطة للقيام المقدمة و,  )التصاريح أو(
 استخدامها يمكن ولأص أي عن النظر بصرف

 عندما مختلفة معالجات هنا يوجد و. النشاط في
 قبل من التصاريح/ التراخيص إصدار يتم

 مؤسسية وحدات قبل من تعطى وعندما الحكومة
 عندما هي باالعتبار لألخذ التالية والنقطة. أخرى
 عن النظر بصرف ذاته، حد في أصل العقد يشكل

 من عددا تقدم ، وأخيرا. العقد موضوع
 المدفوعات وطبيعة توقيت بشأن التوضيحات

 . عقد بمقتضى تمت التي
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  اإليجار عقود.  ط

 في اإليجار عقود من أنواع ثالثة على التعرف تم 17-300
 التشغيلية اإليجار عقود ؛ القومية الحسابات نظام
. الموارد إيجار وعقود المالية، اإليجار عقود و ،
 تخدامباس هذه اإليجار عقود من آل تتعلق و

 الملكية بين الفرق يعد و. المالية غير األصول
 بين التمييز أساس هو واالقتصادية القانونية
 تفصيل وتم, اإليجار عقود من المختلفة األنواع

 المؤسسية الوحدة تعد. 3 الفصل في التمييز هذا
 لها يحق التي و لألصل القانوني المالك هي

 تبطةالمر بالمنافع المطالبة القانون بموجب
 للمالك يحق ذلك، من النقيض على و. باألصل

 المرتبطة بالمنافع المطالبة لألصل االقتصادي
 بصفة اقتصادي نشاط سياق في األصل استخدامب

 من آثير في و. به المرتبطة المخاطر قبول
 المالك هو القانوني المالك يكون األحيان

 المالك فيجرد يختلفا، عندما أما. أيضا االقتصادي
 مدفوعات مقابل في المخاطر من نفسه قانونيال

 .االقتصادي المالك من عليها متفق

  
 التشغيلي التأجير/ التشغيلية اإليجار عقود. 1

 اإليجار من النوع هي التشغيلي التأجير عقود 17-301
 المالك أيضا هو القانوني المالك فيه يكون الذي

 يتلقى و التشغيل مخاطر يقبل و االقتصادي
 نشاط في األصل استخدام من تصاديةاالق المنافع
 هو التشغيلي اإليجار عقد على المؤشر و. إنتاجي

 أي تقديم عن مسئوال القانوني المالك يكون أن
 عقد بموجب و. لألصل الزمة صيانة و إصالح
 الميزانية على األصل يبقى التشغيلي اإليجار
 . للمؤجر العمومية

 إيجار عقد بموجب المدفوعة المبالغ إلى ويشار 17-302
 مدفوعات شكل في وتسجل, آإيجارات تشغيلي
 اإليجار عقود صفة وصف يمكن و.  ما لخدمة

 بمعدات يتعلق فيما آبيرة بسهولة التشغيلية
 من آثير في اإليجار عقود تختص حيث, التشغيل
.  الخ والحفارات واألوناش بالمرآبات األحيان
 نوع أي تخضع قد ذلك، رغم و عامة، وبصفة

, الفكرية الملكية منتج المالية، غير األصول من
 و. التشغيلي اإليجار لعقد المالية غير األصول أو

 مجرد المؤجر قبل من المقدمة الخدمة تتجاوز
 مثل أخرى عناصر تشمل و, األصل تقديم

 هامة تكون أن يمكن والتي ، الضمان و والراحة
 المعدات، حالة في و. للمستخدم نظر وجهة من
 على للمعدات، المالك أو المؤجر، ظيحاف  ما عادة

 جيدة عمل حالة في المعدات من المخزونات
 المالحظة أو الطلب على بناء تأجيرها من تمكن

 المؤجر يكون أن يجب عادة و. القصيرة
 عامل وهذا المعدات، تشغيل في متخصص

 ، المعقدة المعدات حالة في للغاية مهم يكون قد

 و المستأجر يملك ال حيث ، الكمبيوتر أجهزة مثل
 لخدمة التسهيالت أو الالزمة الخبرات الموظفين
 المؤجر يقوم قد و. صحيح بشكل أنفسهم المعدات
 الخطير التعطل حال في المعدات باستبدال أيضا
/ المنشأة حالة في و. العمل عن الطويل التوقف أو

 السالمة عن المسئول هو المؤجر يكون المبنى،
 سيكون, المثال سبيل ىعل و للمبنى، الهيكلية
 آارثة عن الناجمة األضرار حالة في المسئول
 ضمان عن مسئول يكون ما عادة و طبيعية،
  .التهوية نظم عمل مالئمة و والتدفئة المصاعد

 لتلبية األساس في التشغيلي التأجير عقود وضعت 17-303
 أنواع إلى يحتاجون الذين المستخدمين احتياجات

 تزال ال و. فقط طعمتق بشكل المعدات من معينة
 فترات لمدة التشغيل عقود من العديد/ الكثير
 يجدد المستأجر أن من الرغم على, قصيرة
 يستأجر قد و اإليجار، فترة تنتهي عندما اإليجار
. مناسبات عدة في المعدة قطعة نفس المستخدم

 من التعقيد المتزايد لألنواع التطور مع ذلك، ومع
  فيعد,    لكترونياتاال مجال في وخاصة اآلالت،
 المؤجر من المقدمة التسهيالت و الخدمات تقديم
 المستخدم على تؤثر قد التي الهامة العوامل من
 تقنع قد التي األخرى العوامل من و. يستأجر أن

 بدال طويلة فترات مدى على لإليجار المستخدمين
 الميزانية تبعات/ عواقب هي الشراء من

 االلتزام أو النقدي التدفق للمؤسسة، العمومية
 .بالضرائب

 
 المالي التأجير عقود. 2

 يكون الذي اإليجار من النوع هو المالي التأجير 17-304
 الملكية يمرر قانوني آمالك المؤجر فيه

 التشغيل مخاطر يقبل الذي للمستأجر االقتصادية
 استخدام من اقتصادية منافع على يحصل و

 يقبل المقابل، وفي. إنتاجي نشاط في األصل
 من والمكافآت المخاطر من أخرى حزمة المؤجر

 المؤجر، أن الحالة تكون ما وآثيرا. المستأجر
 ال لألصل، القانوني المالك أنه من الرغم على
  ولكن األصول لتسليم مادي مقابل أبدا يأخذ
 و. المستأجر إلى مباشرة التسليم على يوافق
 تقع أن هو المالي اإليجار عقد على المؤشر
 أي لتقديم االقتصادي المالك عاتق على ليةالمسئو
 بموجب و. لألصل الزمة وصيانة إصالح
 آإصدار القانوني المالك يظهر و المالي، التأجير
 المستأجر يكتسب به الذي و للمستأجر قرض
 الميزانية في األصل ذلك بعد يظهر و. األصل
 يرد و للمؤجر؛ وليس للمستأجر العمومية
/ التزام و المؤجر نم آأصل المطابق القرض
 المدفوعات تعامل ال و.المستأجر من مسؤولية
 لكن و يجاراتآإ المالي اإليجار عقد بموجب
 آان أذا أما. القرض ألصل وسداد فوائد آدفع

 الدفع من جزء يعامل مالية، مؤسسة المؤجر
 ).FISIM (عمولة/ أدارية آمصاريف
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 األصل طبيعة تميز قد األحيان من آثير في و 17-305
 قبل من المستخدمة لألصول المالي جيرالتأ

, المثال سبيل على اإلنتاجي، نشاطه في المؤجر
 مؤجرة و  للبنك، قانونيا مملوآة تجارية طائرة
 أي يجعل ال أن شأنه من هذا و طيران، لشرآة
 استهالك أو الطائرة إما إلظهار اقتصادي أدراك
 أو البنك حسابات في لها الثابت المال رأس
 يتجنب و. الطيران شرآة حسابات من حذفهم
 غير الشكل هذا المالي التأجير في الجهاز
 التقليل و الطائرة ملكية تسجيل من فيه مرغوب

 الثروة قيمة صافى على الحفاظ مع قيمتها من
 .اإليجار عقد مدة طوال الطرفين لكال صحيح

 لكامل يكون أن المالي التأجير عن الشائع ومن 17-306
 بالضرورة حاجة يسل ولكن األصل، عمر مدة
 حياة لكامل اإليجار عقد يكون عندما و. لذلك

 مع المحتسبة القرض قيمة ستتوافق ، األصل
 اتفاق بموجب المدفوعة للمبالغ الحالية القيمة
 األصل تكلفة القيمة هذه تغطي وسوف. اإليجار
 و. المؤجر يتقاضاه الذي الخدمة رسم وتشمل
 إلى بانتظام المدفوعة المدفوعات ترد أن ينبغي
 وسداد للخدمة دفع وربما ، للفوائد آدفع المؤجر
 آيف االتفاق شروط في تقرر لم و. المال لرأس
 يتوافق أن ينبغي و, بنود الثالثة هذه تحديد يمكن
 قيمة في االنخفاض مع القرض أصل سداد

 ودفع ،)الثابت المال رأس استهالك (األصل
 و األصل إلى المال رأس لعودة  الفائدة

 مجموع بين للفرق العمولة/ اإلدارية المصاريف
 .البندين وهذين دفعه الواجب المبلغ

 حياة عن تقل لمدة اإليجار عقد يكون عندما و 17-307
 القرض قيمة تقدر تزال ال أن فينبغي ، األصل
 المصاريف قيمة إلى باإلضافة األصل بقيمة

 عقد شروط بموجب تتم أن إلى العمولة/ اإلدارية
 يظهر فسوف اإليجار، عقد نهاية في و. اإليجار
 و للمستأجر العمومية الميزانية في األصل
 المستحق القرض لقيمة مساوية قيمته ستكون
 يمكن النقطة هذه وعند. الوقت ذلك في للمؤجر
 أو القرض إللغاء المؤجر إلى األصل إرجاع
 المباشر الشراء ذلك في بما الجديد، الترتيب
. والمستأجر المؤجر نبي تصل قد التي و لألصل،

 المستأجر اآتساب يتطلب اإليجار عقد ألن و
 المرتبطة والمكافآت المخاطر جميع موضوعيا
 عن تقل لمدة اإليجار عقد آان إذا و باألصل،
 يحدد/يقرر ما عادة فأنه لألصل، المتوقع العمر
 عقد نهاية في المؤجر إلى اإليجار عقد قيمة

 تجديد خاللها من يتم التي الشروط أو اإليجار
 في اختالف أي المستأجر يتحمل و. اإليجار عقد

 .اإليجار عقد اتفاق في القيمة عن األصل أسعار

 يكون ما عادة المالي التأجير أن من الرغم وعلى 17-308
 إذا ما اإليجار عقد مدة تحدد فال سنوات، لعدة
. مالي تأجير أو تشغيلي اإليجار عقد يعتبر آان
 يكون قد حتى أو مطارال مثل الحاالت بعض وفي

 لسنة ربما و قصيرة، لفترات يستأجر فربما مبنى
 يأخذ أن بشرط ولكن ما، مرة في فقط واحدة

 سبيل فعلى األصل، عن المسؤولية آل المستأجر
 و الصيانة أعمال جميع ذلك في بما المثال،
 على حتى. االستثنائي التلف/ الضرر عن التغطية
 من الرغم وعلى اإليجار، فترة قصر من الرغم
 و مالية، مؤسسة يكون أن يمكن ال قد المؤجر أن
 المخاطر جميع المستأجر يقبل أن يجب آان إذا

 عن فضال اإلنتاج في األصل الستخدام المرتبطة
 عقد باعتباره يعامل اإليجار عقد فأن المكافآت،

 يظهر و,  تشغيلي إيجار عقد ليس و مالي إيجار
 بقرض للمستأجر يةالعموم الميزانية في األصل
 .المستأجر إلى المؤجر من ممتد مقابل

 شرآة أي تعامل أن ينبغي لذلك، ونتيجة 17-309
 علىو التأجير، من النوع هذا في متخصصة

 شرآة أو ملكية شرآة تسمى قد  أنها من الرغم
 مالية قروض تقدم آشرآة ،الطائرات تأجير

 آان إذا و. منهم األصول تأجيرلل للوحدات
 المدفوعات تنقسمف ،مالية ؤسسةم ليس المؤجر

 آان إذا أما  ;فقط الفائدة و  المبلغ أصل سداد إلى
 إلى  الفائدة فتقسم المالية، المؤسسة هو المؤجر
/ العمولة و القومية الحسابات نظام فائدة

 . (FISIM)اإلدارية المصاريف

 
 األصول/ الموارد تأجير عقود. 3
 

 بموجبه اتفاق هو األصول/ الموارد إيجار عقد 17-310
  يعاملها  التي الطبيعية للموارد  القانوني المالك
 ال حياة مدة لها على القومية الحسابات نظام
 مقابل في مستأجرلل متاحة يجعلها  الذي و نهائية
 و ملكية دخل أنه على  يسجل  منتظم مبلغ دفع

 في المورد تسجل تزال ال و. آإيجار يوصف
 استخدامها تم ول حتى مؤجرلل العمومية لميزانيةا

 أي سجلي ال التفاق،اب و. المستأجر قبل من
 نظام في الطبيعية الموارد قيمة في انخفاض
 رأس ستهالكال مشابهة آعملية القومية الحسابات

 .تالثاب المال

 

 الستئجارل موضوعةال لألصول التقليدية الحالة و 17-311
 الموارد تعامل لكن و األراضي، هي المورد
 ،باستثناء .الطريقة بهذه اأيض عموما الطبيعية
   ألراضيل األجل طويل إيجار عقد يحرر عندما

 نتناوله سوف و,  لألراضي بيع أنه على فيوصف
 .328, 17الفقرة في بالتوضيح

 إيجار عقد بموجب المستحقة المدفوعات تسجل 17-312
 نظام في ،فقط المدفوعات هذه مثل و الموارد،
 مناقشةال من المزيد هناك و. القومية الحسابات

 في الطبيعية الموارد على اإليجار عقود حول
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 .التالي القسم
 

  الطبيعية األصول الستخدام والتصاريح التراخيص. ظ

 من آثير في تصدر ما فعادة أعاله، ذآر آما و 17-313
  لطبيعية األصول الستخدام التصاريح البلدان
 ملكية الحكومة تولى منذ الحكومة قبل من

 فإنه ذلك، ومع. آكل المجتمع باسم األصول
 المعامالت نفس تطبق
. الخاص للقطاع مملوآة األصول آانت  إذا

 األصول

 من مختلفة أساسية مجموعات ثالث هناك 17-314
 األصول استخدام على تطبق قد التي الشروط
 الستخدام المالك يسمح/ يجوز أن. الطبيعية
 الستخدام المالك يسمح قد و , لإلفناء األصول
  من ممتدة لفترة األصول
 يسيطر  المستخدم تجعل التي بالطريقة الوقت
 يقل هذا لكن و, الوقت هذا خالل استخدامها على
. المؤجر/ القانوني المالك من تدخل أي حدث إذا
 المالك يحجب أو يمد  أن هو الثالث الخيار و

 سنة من األصل استخدام استمرار تصريح/ إذن
 . أخرى إلى

) مصادرة بمار أو (بيع من األول الخيار ينتج 17-315
 األصل إنشاء إلى الثاني الخيار يؤدي و. األصل

 ولكن نفسها الموارد عن يتميز هو و للمستخدم،
 المترابطة والموارد األصل قيمة تسمح حيث

 لمعالجة الثالث الخيار يرجع و. باستخدامه
 يوضح و. الموارد إيجار آعقد االستخدام
 الثانية الخيارات بين المعاملة في االختالف
 الهاتف ترخيص حالة سياق في والثالثة

 نظام انظر (التوصيات هذه تلخص و المحمول،
 ،14 المجلد ومالحظات أخبار: القومية الحسابات

 يتعلق آيف رؤية قبل)) 2002 ، المتحدة األمم(
 مختلفة بأنواع الثالثة الخيارات من اختيار آل
 . الطبيعية الموارد من

 
 السماح أو" لمحمولا الهاتف "تراخيص معاملة. 1

 ما طبيعية األصول الستخدام

 بيع عند2000 عام في نشأت التي الحالة جلبت 17-316
 الجيل لهواتف الراديو أطياف استخدام تراخيص
 قبل من االهتمام من موجة النقالة الثالث

 إلى الحصري الوصول في ترغب التي الشرآات
 مناقصة لعمل استعداد على آانوا والذين األطياف

 للغاية آبيرة بمبالغ) المزاد طريق عن غالبا(
 . األطياف إلى الوصول حقوق لشراء

 يتعلق فيما استنتاجات ثمانية على االتفاق تم 17-317
 السماح و, المحمول الهاتف بتراخيص

  : هي هذه و المحدثة، للمصطلحات

 . الطبيعية األصول الطيف يشكل .أ 
 على يوضح و أصل الطيف استخدام ترخيص يشكل .ب 

 هي التي و الطبيعية األصول تخدامالس إذن أنه
 الفئة هذه من و العامة األصول من فرعية مجموعة
 . والتراخيص اإليجار عقود العقود،

 وال ضرائب عادة الترخيص مدفوعات تعد ال .ج 
 . نفسه الطيف من مشتريات

 أنواع والطيف المعدنية، الرواسب, األراضي تعد .د 
 راإليجا عقود تقوم لذلك و األصول من مماثلة

 . األصول تلك استخدام أساس على والتراخيص
 بين للتمييز واضح عالمي, واحد معيار هناك ليس .ه 

 االعتبار في األخذ يجب و األصول، وبيع إيجار
 . المعايير من بمجموعة

 مدفوعات معالجة نقطة الحاالت معظم درست .و 
 . لإليجار وليس ، لألصل آشراء التراخيص

 . متناظر بشكل الطيف وقيمة الرخصة قيمة تتحرك .ز 
 . المستقبل في مفيد سيكون األعداد من مزيدا و .ح 

 االستنتاج تحت إليها المشار االعتبارات تعد و 17-318
 . أدناه إنتاجها المعاد و العدد في ستة) س(

 خالل من تفترض التي المنافع/ والفوائد التكاليف .أ 
 آثرت/ زادت آلما: اإلجازة حامل/ له المرخص
 األصل استخدام بحق ةالمرتبط والفوائد المخاطر
 تصنيف تأرجح له، المرخص قبل من المتحملة
. اإليجار من بدال لألصل آالبيع األصل معاملة
 المدفوعات قيمة على االتفاق قبل و وهكذا،

)  بالتقسيط أو  واحدة دفعة مبلغ طريق عن سواء(
 بشكل االقتصادية والمنافع المخاطر جميع تحول
 أحد لبيع شارةباإل ذلك و, له للمرخص فعال

 قيمة تعد ال و أخرى، ناحية من و إذا،.  األصول
 الترخيص استخدام من النتائج على المدفوعات
 للمرخص جزئي نقل سوى والفوائد والمخاطر

 في و. لإليجار آدفع بسهولة الوضع يتميز و, له
 علي يتفق فإنه النقالة، الهواتف تراخيص حالة

 من ثيرآ في مسبقا المستحق المبلغ مجموع
 إشارة االفتراضية الحالة دراسة تعد و. األحيان
 المخاطر بها تمرر قد التي للدرجة إضافية
 مثل في, إذا. يفلس عندما له للمرخص التجارية

 مقدما الدفع من أي المرخص يسدد ال الحالة، هذه
 حجة يشكل  شأنه من وهذا له، المرخص قبل من
 يبدو آما و آإيجار، المعاملة توصيف ضد قوية
 المخاطر جميع له المرخص يتحمل/ تكبدفي

 . المعنية التجارية
 

 غيره مع الحال هو آما : القسط أو مقدما الدفع .ب 
 حد في الدفع طريقة تكون ال, المؤشرات من
 أو آأصول التخصيص / الوصف قاطعة ذاتها
 للحصول الدفع وسيلة تعد عموما، و. إيجار دفع
 العوامل هلهذ ليس و مالية حالة ترخيص على
 أحد هو يكن لم أو آان إذا ما تحديد في صلة

 أن التجارية الممارسة تظهر ذلك، ومع. األصول
 سنة 25-15 (طويلة لفترات مقدما اإليجار دفع
 عادية غير) المحمول الهاتف تراخيص حالة في
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 بيع انه على التفسير لصالح يأتي هذا و, للغاية
 . األصول أحد

 
 التراخيص معاملة قترحت :  الترخيص مدة طول .ج 

 التي أما لألصل، آبيع طويلة لفترات الممنوحة
 يعد و. لإليجار آمدفوعات تعامل أقصر لفترات
 الهاتف ترخيص في المشارك الوقت إطار

 فترة بوصفه عادي غير) عاما 25-15 (المحمول
 يأتي بالتالي و لإليجار ثابت مبلغ بها يحدد التي و

 التفسير لصالح ةاإلشار/ التوضيح من المزيد
 . لألصول آبيع

 
 بيع إمكانية تعد:  الفعلي أو الواقعي التحول قابلية .د 

 وجدت وإذا الملكية على قوي مؤشر الترخيص
 قانون لوصف قوي شرط يعتبر فهذا القابلية،

/ خارجية لجهة الملكية حقوق لبيع التراخيص
 الهاتف تراخيص تعتبر عمليا، و. ثالث لطرف

 إما األحيان من آثير في لتحويلل قابلة  المحمول
 لشرآة الترخيص بيع مشروع قبل من (مباشرة
 المؤسسة طريق عن (مباشرة غير أو) أخرى
 ). االستيالء خالل من اقتنائها يتم التي

 
 المفروضة القيود آانت آلما : اإللغاء إمكانية .ه 

 الترخيص إلغاء على المصدر قدرة على أقوى
 أصبحت ماآل تصرفها،/ تقديرها جلسة في

. األصول أحد بيع باعتبارها أقوى الحالة معالجة
 بسهولة التراخيص إلغاء يمكن عندما وبالعكس،

 عن الملكية تنقل فال المصدر، تقدير على بناء
 و, له للمرخص آامال نقال المخاطر و الفوائد
 . آإيجار أآبر بسهولة المعاملة تأهل

 
 و لاألعما عالم في المفهوم / المبدأ/ األساس .و 

 األعمال تعامل: الدولية المحاسبة معايير
 آثير في الدولية، المحاسبة لمعايير وفقا التجارية،

. آأصل الطيف الستخدام الترخيص األحيان من
 إلى ذاته حد في هذا يؤدي ال و أخرى، مرة

 الحسابات في األصل ألن ذلك و المعالجة
 تختار حيث أخرى مناطق وهناك القومية،
 ال بطرق حساباتهم في األرقام لعرض الشرآات

 المعالجة توفر ولكن. القومية الحسابات مع تتفق
 النقالة الهواتف تراخيص على ستحواذلال

 حافز الشرآة حسابات في المال رأس آاستثمار
 الحسابات في مماثلة بطريقة لمعالجتهم أضافي
 . القومية

 مرضية االعتبارات هذه آل تكون أن يجب ال 17-319
  يفعل ال و لألصل بيع بمثابة الرخصة لتميز
 ومع. بذلك الرضا على البسيطة األغلبية اقتناع
 اإليجار، على لالتفاق التأهل أجل من و ، ذلك

 التالية األنواع ببعض االحتفاظ األقل على فينبغي
 .العقد شروط من

 التفاوض إعادة أو ، األجل قصيرة لمدة العقد .أ 
 هذه مثل توفر ال و. األجل قصيرة فترات على

 السوق أسعار ترتفع عندما للمستأجر فائدة العقود
 العقد بها يرتفع التي بالطريقة المؤجر لألصل
 آحيازة المنافع هذه تعد و. األجل طويل الثابت
 . األصول ألصحاب عادة تعود التي مكاسب

 
 التحويل قابلية عدم تعد. للتحويل قابل غير العقد .ب 

 الجةلمع آافيا معيارا ليست لكنها و قوية
 الرغم على ألن، آإيجار، الترخيص مدفوعات

 ال فإنه مكاسب، حيازة من المستأجر يمنع أنه من
 مماثلة اقتصادية فوائد جني من المستأجر يمنع

 في الترخيص باستخدام ، المثال سبيل على(
 ). أعمالهم

 
 عن مفصلة نصوص العقد يتضمن أن ينبغي .ج 

 ما لباغا و. األصول من المستأجر استفادة آيفية
 حاالت في النصوص/ االشتراطات هذه تظهر

 المالك فيه يرغب الذي و األراضي، إيجارات
. األراضي استعمال على بالسيطرة االحتفاظ على
 من الشروط أمثلة من و التراخيص، حالة في و
 ما العقد يوضح أن ينبغي أن هو, القبيل هذا

/ تقدم أن يجب التي العمالء أنواع أو  المناطق
 قد التي األسعار على قيودا يضع أن أو ، متخد

 . المستأجر على تفرض
 

 الحق للمؤجر تعطي التي الشروط العقد ويتضمن .د 
 بدون اإليجار عقد إلنهاء واحد جانب من

 األصول من الكفاية, المثال سبيل على تعويض،
 . المستأجر قبل من األساسية

 
 بدال ، العقد مدة خالل مدفوعات العقد يتطلب. س .ه 

 الشرط هذا أن ورغم. مقدما آبيرة مبالغ دفع نم
 يكون ال وبالتالي سمته، في مالي األساس في هو

 قد فإنه ، اإليجار عقد نوع على قاطع/ حاسم
 المؤجر على السيطرة من درجة وجود إلى تشير
 تدعم و. الضوئي الطيف استخدام لتوجيه
 المدفوعات آانت إذا آإيجار  المعاملة/ المعالجة
 يستمدها التي اإليرادات/بالعائدات ترتبط

 . الترخيص من المستأجر

 من المجموعتين هاتين إلى النظر ويمكن 17-320
 خاص/ معين تطابق/ تشابه آأآبر االعتبارات

 القانونية الملكية من االقتصادية الملكية لتمييز
 و التشغيلي التأجير بين التمييز في المستخدمة

 الظروف تعد و.  أعاله المبين النحو على المالي
 و لألصل استحواذآ الدفع لمعالجة المالئمة
 و. إلزامية ليست و إرشادية إيجار آدفع معاملته
 المناسبة/ المالئمة المعالجة بشأن قرار اتخاذ
 في النظر سيستلزم الشروط بعض تلتقي ال عندما
 على. تتالقى لم التي الشروط تلك تسجيل آيفية
 آإيجار الدفع الجةمع قرار آان إذا ، المثال سبيل
 هذا يعامل أن فينبغي آبير، مقدم دفع تم قد ولكن
 أساس على يسجل و مسبق دفع أنه على

 فأن العقد تعليق تم إذا ، ذلك ومع. االستحقاق
 تسجيل العتبار استعداد على يكون لن المستلم
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 أحد هذا و. صعبا االستحقاق تحصيل/ استرداد
 تكون ما اوغالب المقدمة الدفعات أن األسباب
 دفع من بدال األصول أحد بيع على مؤشرا
 . اإليجار

 الرئيسية األشكال على المبادئ هذه تطبيق و 17-321
 من بدءا ، أدناه سيوصف الطبيعية للموارد
 الراديو أطياف

 
 الراديو أطياف. 2

 لألصل بيعا المحمول لترخيص الدفع يشكل 17-322
 له المرخص يكتسب عندما اإليجار، دفع وليس
 استخدام خالل الفعالة االقتصادية يةالملك حقوق
 تم آان إذا ما لتقرير و. والمرئي الضوئي الطيف
 المعايير فإن ال، أم فعاال بشكل الملكية تحويل
 بعين تأخذ أن يجب أعاله المذآورة الستة

 .االعتبار

 تتزامن وعندما األصول أحد بيع يطبق فعندما 17-323
  دفع معاملة فيتم ، والطيف الترخيص حياة
 األخيرة الحالة و. نفسه الطيف آبيع رخيصالت

 أجل إلى تراخيص منح يتم عندما دائما تطبق
 . مسمى غير

 تختلف وعندما ، األصول أحد بيع يطبق عندما 17-324
   للطيف، االفتراضي العمر عن الترخيص حياة

 آبيع ترخيص على للحصول الدفع فيعامل
 قبل من الطبيعية الموارد الستخدام تصريح
 االقتصادية مالك إلى) المرخص (انونيالق المالك

 ). له المرخص(

 في لألصول آبيع الترخيص اتفاقية تعامل عندما 17-325
  وقت في قيمتها أنشئت والتي ذاتها حد
 الصالحية فترة انتهاء مع ينحدر فهو. بيعها في

 انتهاء نقطة عند الصفر قيمة إلى ليهبط/ لينخفض
 تهبط / تقل ، بالتشابه/ بالتناظر و. الترخيص

 يكتسب عندما للمؤجر المرئي الطيف قيمة
 ألن تدريجيا تأسيسه يعاد و قيمة الترخيص
 من مزيد مع يتفق ما هذا . انتهى الترخيص
. أخرى لفترة الطيف استخدام لحق بيع احتمال
 على محايد تأثير وجود أيضا اإلجراء هذا يضمن
 حياة خالل الكلي القتصادل الصافية القيمة

 . لترخيصا/ الرخصة

  األراضي. 3

 تحول/تنقل عندما الحال في األراضي بيع يجوز 17-326
. آخري إلى مؤسسية وحدة من القانونية الملكية

 إلى مباعة أنها على األراضي تسجل ال قد و(
 يتم الحاالت هذه مثل في و. مقيمة غير وحدة
 عنوان تحمل التي و افتراضية مقيمة وحدة إنشاء

 حقوق المقيمة غير الوحدة تملك ثم ؛ األراضي
 .) االسمية المقيمة وحدةال من الملكية

 من آثير في عرضة األآثر األصل نوع و 17-327
 و. األراضي هو المورد إيجار عقد إلى األحيان
 بشكل اإليجار المستأجرين المزارعين يدفع عادة
 الموارد اإليجار عقد اعتبار ويمكن. للمالك منتظم
 اإليجار قدع آان إذا األراضي آبيع األرض على

 تلك مثل, المعايير نفس جميع أو معظم يرضي
 الهاتف رخصة عن المدفوعات في المدرجة
 ألحد بيع باعتبارها أليها ينظر التي المحمول
 في األراضي تأجير يتم وعندما. األصول
 أنها على المدفوعات فتسجل أخرى، ظروف
 . الموارد اإليجار عقد بموجب اإليجار

 األراضي تزال ال قضائية،ال الواليات بعض في 17-328
 فضال للمالك القانونية الملكية في اإلنشاء تحت
 إلى منتظمة دفعات بذلت إذا. المباني مالك  عن

 ، ذلك ومع. اإليجار بوصفها هذه فتقيد المالك،
 على التي، الحالة تكون األحيان بعض في فإنه

 لوحدة قانونيا تمتلك األراضي أن من الرغم
 عن ممتدة طويلة لفترة هااحتالل يحق ، آخري
 حيازة يتم عندما غالبا و مقدما واحدة دفعة دفع

  وهذا السابق، الجزء في وضح آما. المبنى
. األصل استحواذآ أو آاقتناء الدفع تسجيل يقترح
 ، المبنى ملكية تتغير عندما الحالة، هذه مثل وفي

 الحالية القيمة يمثل عنصرا الشراء سعر فيشمل
 الحالة، هذه وفي. المستقبل في راإليجا لدفعات
 الحسابات نظام في األراضي تسجيل يتم فإنه

 مع جنب إلى جنبا الملكية نقلت لو آما القومية
  في ، إذا. األراضي فوق البناء
 تمديد عن المزيد فدفع األراضي، إيجار مدة نهاية
 ويجب ، األجل طويلة أخرى لفترة اإليجار عقد
 رأسمالي آتكوين / الالم لرأس آتكوين يسجل أن
 مماثلة بطريقة األصول أحد على استحواذوآ

  الملكية نقل لتكاليف
 . األصول أحد بيع و شراء على

 
  الخشب. 4

 تقطيع و لإلزالة تصريح/ إذن وحدة منحت إذا 17-329
 وفقا للتقطيع أو ، الطبيعية الغابات من مساحة
 المبالغ تشكل و ، األبد إلى قيود أي دون لتقديرها

 يمكن. (األصول أحد بيع المالك إلى فوعةالمد
 وحدة األخشاب آبيع الغابات أراضى بيع تسجيل

 االستخدام على يتوقف وهذا ، األراضي
 ) . منهما آل من المقصود

 التقديرية للسلطة القطع إذن ترك خيار يعد 17-330
 الستعادة يخضع لكن و واردا للمستأجر
 لةمقبو  غابية دولة / والية في وذلك ، األراضي

 شيوعا أآثر وهو . المستقبل في ما وقت في ،
 بموجب بها مسموح يكون حتى األخشاب لقطع
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 حجم حسب وحدة لكل يدفع رسم مع صارمة قيود
 تكون ما وعادة). المبتورة (المقطوعة األخشاب
 على و وذلك المستدامة األخشاب آحصاد الحدود
 الغابات حالة في آإيجار المدفوعات تسجل ذلك

 .ةالطبيعي

 يتم الحالة هذه وفي أصول، أيضا الغابات تنتج قد 17-331
 . منتج آبيع األخشاب استخراج معاملة

 الحدود عبر القانوني غير األشجار قطع يعتبر 17-332
 هذه مثل في. البلدان بعض في سائد الوطنية
 األخشاب استخراج آمية تسجيل ينبغي الحاالت
 أو الطبيعية الموارد من تعويض بدون آاستيالء
 .المزروعة األصول

  
  األسماك. 5

 القيمة ذات األسماك من الطبيعية المحزونات تعد 17-333
 ذاتها االعتبارات تنطبق و,  أصل االقتصادية

 و.  األخرى الطبيعية الموارد على آما عليهم
 هو الممنوح اإلذن إلى النظر واقعي ليس

 الصيد لكن و, السمكية األرصدة من لالستفادة
 نقطة تحت زوناتالمخ يخفض قد الشرعي غير

 ، الحاالت هذه في و. تماما ينهكهما أو االستدامة
 .للرصيد تعويض بدون االستيالء تسجيل وينبغي

 أو األبد إلى الصيد حصص تخصيص يجوز 17-334
 على ، معينة مؤسسية وحدات إلى الفترات تمديد
 و للحياة وسيلة الصيد يعتبر حيث ، المثال سبيل
 االقتصادية العمالة من القليل هناك يكون قد

  في. البديلة
 قابلة الحصص تكون قد الظروف هذه مثل

 سوق هناك يكون قد ، ذلك حدث وإذا للتحويل
 الصيد حصص تعتبر قد ولذلك. فيها متطورة
 يمكن التي الطبيعية الموارد لالستخدام آتصاريح

  أصول فهي ثم ومن. نقلها
 . القومية الحسابات نظام في

 بصرامة التصريح إصدار في البديل النظام يتمثل 17-335
 الوحدة إلى ، عام من أقل محدودة، زمنية فترة

. مقيمة غير تكون ما غالبا و المرشحة، المؤسسية
 المثال سبيل على مشترآة ممارسة  هذه تعد و
 وفي, الهادئ المحيط جنوب في الجزر بعض في
 من اإليرادات تسجل أن يجب الحاالت هذه

 . الموارد تأجير بموجب آإيجار التراخيص

 ، باالتفاق الترفيهي، الصيد رخصة تعتبر لطالما 17-336
/ المعاملة هذا تتغير ال و. الضرائب آدفع

 العتبارات أوسع نطاق على قبل من المعالجة
 .تجارية

 المياه. 6

 االقتصادية القيمة ذو المائي الجسم يباع أن يمكن 17-337
 التي األراضي من آجزء باعتباره إما بأآمله
 .مستقال آيانا بارهباعت أو, به تحيط

 غير فمن لألسماك، بالنسبة الحال هو وآما 17-338
 االقتصادية الملكية عن التنازل يتم أن المرجح
 شروط وجود عدم مع طويل إيجار عقد بموجب
 تعيد أن ينبغي التي والدولة الكمية على مسبقة
 فمن ذلك، ومع. المالك إلى المماثلة المياه آمية

 عقد بموجب حيةالسط المياه تؤجر أن الممكن
 و. الترفيهية لألغراض المدى طويل اإليجار
 .لألراضي اإليجار عقود مثل هذه معالجة ينبغي

. الماء هيئات من متزايد بقلق الماء استخراج يتم 17-339
 الستخراج المنتظمة الدفع مبالغ معاملة يتم و

 قيمة أنها على )تسليمها مع تتعارض آما (المياه
 .اإليجار

 نيةالمعد الموارد. 7

 واألسماك األخشاب، عن المعدنية الموارد تختلف 17-340
 أيضا تشكل أنها من الرغم على, األراضي عن و

 الستخدامها طريقة هناك وليس الطبيعية، الموارد
 جميع يقلل. مستمر و دائم/ مستدام نحو على

 المتاحة الموارد آمية من بالضرورة االستخراج
 االعتبار هذا يتطلب و. المستقبل أجل من

 أن لكيفية التوصيات من قليال مختلفة مجموعة
 .باستخدامهم المتعلقة المعامالت تسجل

 عن المعدنية للموارد المالكة الوحدة تتنازل عندما 17-341
 فهذا أخرى، وحدة إلى ذلك عن الحقوق جميع
 أن يمكن , األراضي مثل الموارد بيع يشكل
 بواسطة فقط مملوآة المعدنية الموارد تكون

 الضروري من بد ال آان وإذا يمة،المق الوحدات
 للحفاظ تنشأ أن فيجب,  ةمقيم افتراضية وحدة
  .االتفاقية هذه على

 وفقا المعدنية الموارد وحدة تستخرج عندما 17-342
 عام آل تسدد التي المدفوعات تعتمد حيث التفاق
 المدفوعات تسجل و ، االستخراج آمية على

 وتسجل األحيان بعض في توصف آما(
 .اإليجار أنها على) اإلتاوات

 آل في ليس ولكن آثير في (المالك يملك ال 17-343
 اإلنتاجي النشاط) الحكومة يكون فالظرو
 تتراجع و تقل ثم من و, باالستخراج  المرتبط
. االستخراج يحدث عندما للمورد الممثلة الثروة
 دفوعاتم مع الثروة تصفية فيمكن ، الواقع في

 صولاأل سواء حد على تغطي التي و اإليجار
 على و. الثروة في االنخفاض عن والتعويض

 الثروة انخفاض في المستخلص تسبب من الرغم
 العمومية الميزانية في الموارد ظهرت لو حتى ،

 في الثروة في االنحدار ينعكس فال للمستخلص،
 غير األصول من ألنه المستخلص إنتاج حساب
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 رأس لالستهالك تخضع ال وبالتالي المنتجة،
 من شكال يصف 2003 الدليل و. (ثابتال المال
 إجراء يمكن حيث الصناعية األقمار أشكال
 المعادن عن القومي الدخل من االقتطاع حساب
 الطبيعية الموارد من غيرها عن فضال

 ولهذه). مستدامة غير بصورة المستخدمة
 البسيطة المدفوعات بتسجيل ينصح و األسباب،

 أنها على المالك إلى المستخرج من عام آل في
 الموارد وقيمة حجم في التغييرات و, اإليجار

 مالكلل األصول حسابات في األخرى والتغييرات
 .القانوني

 
 األصول اقتسام/ مشارآة. ع

 قد  ,األصول لمشارآة لالقتسام طريقتان هناك 17-344
 أو اثنين قبل من بالكامل مملوآة األصول تكون
 من مختلفة نقاط في آل ، الوحدات من أآثر
 و المخاطر تقاسم فقد ذلك، من بدال و, قتالو

 من أآثر أو اثنين قبل من األصول من المنافع
 تتطلب و .الوقت من واحدة نقطة في الوحدات
 .مختلفة معامالت الحالتين

17-345   
 على القومية، الحسابات نظام ضمن 445, 17 

 قبل من مملوآة تكون قد األصول أن من الرغم
 توضع فعندما ، ةمختلف أوقات في مختلفة وحدات
 لألصول الكلية القيمة تعزى ،العمومية الميزانية

 غموض أي هناك يوجد ال و ,واحدة وحدة إلى
 التشغيلي، اإليجار لعقد الخاضعة األصول على

 و االقتصادي المالك أيضا هو القانوني والمالك
 .العمومية ميزانيتها في األصول الوحدة تظهر
 ، المالي أجيرللت يخضع الذي لألصل بالنسبة
 و العمومية ميزانيتها في األصل الوحدة تعرض

 القيمة هي األصل قيمة و .االقتصادي المالك هو
 إلى ترجع و المستقبل في للمدفوعات الحالية
 في األصل قيمة إلى باإلضافة القانوني المالك
 أتفاق في المحدد النحو على اإليجار عقد نهاية

 قيمة أن النظر توجها مع هذا يتفق  و .اإليجار
 من الناتجة المقبلة لالستحقاقات تيار تمثل األصل
 التي الوحدة هي االقتصادي المالك و ,األصل
 قبول مقابل في الفوائد هذه تتلقى أن لها يحق

. اإلنتاج في األصل باستخدام المرتبطة المخاطر
 الموارد، إيجار للعقد الخاضع لألصل بالنسبة و

 لمالكل العمومية نيةالميزا في القيمة تظهر
 .القانوني

 الموارد الستخدام تراخيص تصدر عندما 17-346
 ، واألراضي ، الراديو أطياف مثل الطبيعية

  "المحمول الهاتف" , واألسماك واألخشاب
 توصف فأنها ، المنفصلة واألصول فالمعايير

 و. الطبيعية الموارد الستخدام تصريح أنها على
, العقود من ةفرعي فئة من جزء هي األصول هذه

 في ظهرت ثم  من و  ,والتراخيص اإليجار عقود
 .له للمرخص العمومية الميزانية

 بين لألصل والمكافآت المخاطر تقاسم يعد 17-347
 غير الوقت في ما نقطة عند مختلفة وحدات
 وحدة تتولى أن هو حدوث شيوعا األآثر .عادى
 هذه تقاسم و األصل فيه يستخدم الذي النشاط
 اتالعائد الوحدة
 ومع .الملكية دخل توزيع شكل في مالكيها بين
 مثل توجد ال األحيان بعض في الممكن فمن ذلك،
 إنشائه محاولة في مجدية ليس هذا و الوحدة هذه

 تقيم عندما شيوعا أآثر هذا يعتبر و .إحصائيا
 هو آما مختلفة، بلدان في المشارآة الوحدات
 حالة في أو الطيران، شرآات إحدى مع الحال
 تعد و الفردية، المنشأة/ الفردية المشارآات بعض

 الفردية المنشأة/  إنشاء بموجبها يتم التي الشروط
 جميع يشارك بأن يسمح واحد شكل ولكن متنوعة

 هذه مثل في و. األصل في بالتساوي عضاءاأل
 سجالت القومية الحسابات نظام يسجل الحاالت،
 ىإل نسبة في المالكين بين المشترآة األصول
 .  ملكيتها أسهم

 طرف يسهم قد المشترآة، المشاريع بعض في 17-348
 من حصتها تشارك حيث األصل في واحد

 مشارآة تسجيل ينبغي هذا، حدث إذا  ,التكاليف
 بشراء متبوعة األصل لقيمة مساوية المال رأس

 ثم األصل ملكية مع  بصدده نحن الذي األصل
 .الترتيب لهذا األطراف جميع قبل من تشارك

 معين نشاط تنفيذ تصاريح. غ

 الستخدام اإليجار وعقود تراخيص إلى باإلضافة 17-349
 تمنح قد السابقة، األقسام في وصف آما األصل
 ، معين نشاط في للمشارآة التصاريح/ األذون
 في مشارآة أصول أي عن النظر بصرف تماما
 في المعادن استخراج فتصريح وبالتالي. النشاط
 يشملها ال ،المثال بيلس على اإليجار، دفع مقابل
 التصاريح تعتمد ال و. التصريح من النوع هذا
 امتحان في النجاح مثال (مؤهلة معايير على
 ولكن) القيادة تصريح على للحصول للتأهل
 التي الفردية الوحدات من عدد من للحد مصمم
 مثل تصدر و. النشاط هذا في المشارآة لهم يحق
 قبل من أو الحكومة قبل من التصاريح هذه

 مختلفة معامالت تنطبق, خاصة مؤسسية وحدات
 .الحالتين آال على

 الحكومة من تصدر التي التراخيص. 1

 السيارات عدد من الحكومات تحد/ تقييد عندما 17-350
 على, األجرة آسيارات تعمل أن لها يحق التي
 التي الكازينوهات عدد من الحد أو, المثال سبيل
 في هذا لقخ و التراخيص، بإصدار لها يسمح
 و المعتمدة للشرآات األرباح احتكار الواقع
 في و. والرسوم األرباح من بعض يحرم/ يتعافى
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 الرسوم هذه تسجل القومية الحسابات نظام
 اإلنتاج على أخرى آضرائب وتحديدا آضرائب،

 التي الحاالت جميع على المبدأ هذا ينطبق و. 
 عدد من للحد التراخيص الحكومة تصدر

 يتم حيث, معين مجال في العاملة الوحدات
 على فقط تعتمد وال تعسفية بصورة الحد إصالح
 .المؤهلة/ التأهل معايير

 صالحة الرخصة آانت إذا المبدأ، حيث من و 17-351
 أساس على الدفع تسجيل وينبغي سنوات، لعدة

 البنود تستحق سواء أخر حساب مع االستحقاق
 التي الترخيص رسوم مبلغ عن القبض أو الدفع
 تعترف لم إذا ذلك، ومع. المقبلة السنوات تغطي

 حالة في له للمرخص السداد  بالتزام الحكومة
 الذي الوقت في الرسوم من آل تسجيل فيتم إلغاء،
 .فيه تدفع

 أن هو الترخيص هذا مثل على للحصول الحافز 17-352
 الحق بذلك يحصل سوف أنه يعتقد المرخص
 لذيا يساوي بمبلغ األقل على األرباح باحتكار
 من الدفق هذا مع التعامل يتم. لرخصة ثمنا دفعه
 تمكن آان إذا األصل بوصفه المستقبل في الدخل

. األصل بيع قبل من هذا تحقيق من له المرخص
 إلجراء آتصريح األصل لنوع وصف يرد و

 التي بالقيمة األصل قيمة تحديد يتم و. محدد نشاط
 الرقم هذا مثل هناك يكن لم إذا أو، يباع أن يمكن
 من للمستقبل حالية قيمة أنها على وتقدر ، المتاح
 الحصول دفع سجل إذا. االحتكارية األرباح تدفق
 أساس على الحكومة قبل من الترخيص على

 في األصل له المرخص فيمتلك  االستحقاق،
 الدفع مستحق حسابات تحت العمومية الميزانية

,  المستقبل مدفوعات للقيمة مساوية القبض أو
 نفسها الرخصة قيمة يشمل أن ينبغي بالتاليو

 إذا.  التكلفة احتكار أرباح من الفائض ببساطة
 الحق الجديد المالك يفترض ، للبيع الترخيص آن
 آان إذا الحكومة من رد على الحصول في

 على الحصول في الحق وآذلك ألغى الترخيص
 بمثابة الرخصة تسجيل تم إذا أما.االحتكار أرباح
 من األصل قيمة تحديد فيتم واحدة، بضرائ دفع

 هذا يتوفر لم إذا ، أو تباع أن يمكن التي القيمة
 االحتكارية األرباح جميع آقيمة يقدر و ، الرقم
 األصل يسجل و. خصم دون من المستقبل في
 حجم في األخرى التغييرات في أوال ظهر الذي

 سواء ، القيمة في والتغيرات األصول حساب
 .التقييم إعادة حساب في وهبوطا، صعودا

 الحكومة مع عقودا أ، وحدة، لنفترض: مثال 17-353
 سنوات 3 لمدة آازينو لتشغيل تصريح لشراء
 أربا تحقق أن يتوقع  و. 12 من إجمالية بتكلفة
 استبعاد تصريح بسبب سنويا 7 احتكار

 تكون قد. التشغيل من آثيرة أخرى آازينوهات
 استرداد/ رد إلجراء مستعدة الحكومة تكون ال أو

. التصريح عن تخلى إذا  المالك قبل من المبلغ
 الستخدام سنوات 3 لمدة السماح له ويجوز

 بيعه له يجوز أو يصح ال التي و التصريح
 ظل في التسجيالت. 1 العام نهاية في ب للوحدة
 .أدناه ستدرس  األربعة االحتماالت هذه

 ىعل) أ (يحافظ و سدادبال الحكومة تقوم ال : 1 حالة
 سنوات 3 لمدة التصريح

 من الضرائب ) أ(يدفع األولى،1 السنة بداية في 17-354
 بحلول و. 21 قيمته مبدئي صافى أصل وله 12
 7 بنسبة األصل قيمة خفضنت السنة، نهاية
 ثالثال السنوات أحدى ألن أخر، حجم آتغيير
 صالحية انتهت قد بدايتها في التصريح تم والتي
 يشكل/ يساهم نقطةال هذه عند و. هامفعول سريان
 السنة نهاية بحلول و. ثروته لصافي14 األصل
 مما  أخر حجم آتغيير أخرى 7 يضاف الثانية
. 7لل الصافية القيمة إلى مساهمة عن أسفر

 األصل قيمته تصل الثالثة السنة نهاية وبحلول
 .صفر

 ل التصريح) أ (يبيع و سدادبال الحكومة تقوم ال : 2 حالة
 واحد عام بعد) ب(

 12 الضرائب) أ (يدفع األولى،1 السنة بداية في 17-355
 السنة نهاية وبحلول. 21 قيمته بداية أصل من و

 أخر، حجم آتغيير 7 بنسبة األصل قيمة تنخفض
 في التصريح تم التي الثالث السنوات أحدى ألن

 و. هامفعول سريان صالحية انتهت قد بدايتها
 صافي14 النقطة عند األصل يشكل/ يساهم
 فقط 13 لدفع ) ب (تستعد ذلك، ومع. القيمة
 قيمة من يقلل وبالتالي . )أ( يقبله و لألصل
 التقييم أعادة/ قيمة لرفع آتغير 1 بنسبة األصل
 من يقلل و األصل) ب(يكتسب ثم من و . األصل
 حجم حساب في آخر تغييرآ 6.5 بنسبة قيمته

 .التاليين العامين من آل في األصل

 بالتصريح) أ (ويحتفظ سدادبال الحكومة تقوم : 3 حالة
 سنوات 3 لمدة

 للحكومة12) أ( يدفع ، األولى1 السنة بداية في 17-356
  الضرائب دفع بمثابة 4 تسجيل يتم ولكن
 الحكومة تدفع العام نهاية في و, العام خالل
) أ( عند التصريح قيمة و. 8 )أ(لـ مستحق حساب
 الذي المبلغ احتكار أرباح من الزيادة سوى ليست
 عند هذا يبدأ و. للحكومة لدفعه ) أ(ضطري سوف

 ولكن) سنوات ثالث لمدة 4 و 7 بين الفرق( 9
 العام نهاية في و. 6 فقط يستحق 1 العام نهاية من

 قبضة المستحق الحساب ) أ(ثروة صافي يتضمن
 و التصريح، من متبقية آقيمة 6و 8 ةالحكوم من

 و. 1 حالةال في آما 14 هو المجموع يصبح
 المستحق )أ(حساب يقل ، الثانية نةالس خالل
 لدفع يستخدم والذي 4 بنسبة الحكومة من قبضة

 نةالس تلك في و. 2 السنة في المستحقة الضريبة
. 6 حتى 3 من 3 بنسبة التصريح قيمة تنخفض
 القيمة صافي ) أ(حساب يشمل ، السنة نهاية وفي
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 ، 3 بقيمة بتصريح و) 4 (الحكومة من تدفع التي
 في أما. 1 حالةال في آما 7 جموعالم يصبح و

 الدفع حساب من آال تنخفض ، 3 العام نهاية
 .صفر إلى التصريح وقيمة

 إلى التصريح) أ(تبيع و بالسداد الحكومة تقوم : 4 حالة
 واحد عام بعد) ب(

 للحكومة 12 دفعب) أ( يقوم  ، 1 السنة بداية في 17-357
 4 من الضرائب دفع بمثابة هذا تسجيل يتم ولكن
 للحكومة يكون العام نهاية في و  العام، خالل
 )أ( التصريح قيمة و. 8 يدفع ) أ(من حساب
 على احتكار أرباح من الزيادة سوى ليست
 و 7 بين الفرق (9 في يبدأ هذا. الدفع حساب

 يستحق العام نهاية بحلول ولكن) سنوات ثالث4
 ) أ(حساب صافي يشمل و العام نهاية في و.6 فقط

 قيمة  زالت ما6  و) 8 (ومةالحك من المستحق
 في آما 14 هو المجموع و. المتبقية الترخيص

 خفضل ) أ( يضطر ،2حالةال في و.  1 حالةال
) 5 حتى 6من الحالة هذه في (الترخيص قيمة
  13 )ب( ل األصول لبيع الحاجة ظهرت عندما

 من المدفوعة 8 الحسابات نقل يتم ، الواقع في.
 يبقى. 5 ب لاألص يباع و )ب(إلى الحكومة
  )أ(ل دفع وقد. تغيير دون) ب(لـ القيمة صافي

 المقابل في و  8 المدفوع الحساب تسلم لكنه 13
 نخفضي ، 2 السنة في. 5  األصل قيمة تصبح
 ضرائب دفع تسجل ،و 4 بنسبة المدفوع الحساب
 حطي 5 من التصريح قيمة ضتنخف, 4بنسبة

2،5 . 

  آأصول الحكومة أذون/ تصريحات

 الحكومة قبل من الصادر التصريح عاملةم يمكن 17-358
 توفى عندما فقط آأصل محدد نشاط إلجراء

  :التالية الشروط آل

 إلى ينتمي أصال المعني النشاط يستخدم ال .أ 
 األصل باستخدام اإلذن فيعامل لم، إذا ، الحكومة

 مالي، إيجار عقد تشغيلي، إيجار عقد أنه على
 واذاستح على ربما أو,  الموارد إيجار عقد

 األصول الستخدام اإلذن تمثل التي األصول
 فترة مدى على له للمرخص التقديرية بالسلطة
 ؛ طويلة

 ؛ التأهيل لمعيار يخضع إصدار ليس التصريح و .ب 
 ضرائب أنها على إما التصاريح هذه مثل تعامل

 الخدمات؛ مقابل مدفوعات أو
 على لحائزها ويسمح محدودة التصاريح عدد .ج 

 ؛ معين بنشاط القيام عند تكاراالح أرباح تحقيق
  قادرا يكون أن الترخيص صاحب على يجب .د 

 .ثالث لطرف الترخيص لبيع وعمليا قانونيا

 لم وإذا الشروط، هذه جميع استوفيت لو حتى و 17-359
 ، البيع معروضة/ قيد التصاريح/ األزون تكن
 إذا. آأصول التصاريح تسجل أن مهما ليس فإنه

 المدفوعات تعامل ،الشروط من أي استيفاء يتم لم
 فئة في لألصول تواجد دون من آضرائب
 يكون قد. (والتراخيص اإليجار عقود, العقود
 في موضح هو آما الدفع يستحق حساب هناك

 ).المثال من 4و 3 الحاالت

 أخرى وحدات قبل من الصادرة التصاريح. 2

 عن فضال أخرى لوحدات شيوعا أقل وهى 17-360
 المشارآة من حدال على قادرة تكون وأن الحكومة

 جمعية االنتماء تكون عندما,مثال. معين نشاط في
 هذه في ولكن, فيه مرغوب أو إلزاميا  أما مهنية
 و. المشارآة أرقام على ما نادرا حد هناك الحالة
 عدد من يحد العقار مالك فيه يكون آخر مثل

, ممتلكاته على بالعمل لها المسموح الوحدات
 لسيارة السماح سياسة هل فندق المثال، سبيل فعلى
 في و. الضيوف اللتقاط فقط واحدة لشرآة أجرة
 على التصاريح تعامل الحاالت، من النوع هذا
 تسجيل ينبغي و. خدمات مقابل مدفوعات أنها
 التي الفترة بطول االستحقاق أساس على الدفع
 سبب من هناك ليس. صالح تصريح فيها يكون
 مثل تعامل أن يمكن ال لماذا عن المبدأ حيث من
 رغم للتسويق آانت لو آأصول التصاريح هذه
 .معروفة حالة تعد ال أنها

 آأصول الحكومية غير التصاريح

 الحكومة عن فضال وحدة عن صادر تصريح 17-361
 فقط آأصل تعامل قد التي و معين نشاط إلجراء
  :التالية الشروط آل تستوفى عندما

 رمصد إلى ينتمي أصل المعني النشاط يستخدم ال .أ 
 األصل الستخدام التصريح قدم  وإذا التصريح،

 والتأجير تشغيلي، إيجار عقد أنه على يعامل
 ؛ الموارد التأجير أو التمويلي

 على للحائز ويسمح محدودة التصاريح عدد .ب 
  المعني بالنشاط القيام عند االحتكار أرباح تحقيق

 لديه يكون أن الترخيص صاحب على ويجب .ج 
 .ثالث لطرف خيصترال بيعل وعملية قانونية قدرة

 تكن لم وإذا الشروط، جميع استوفيت أذا حتى و 17-362
 فإنه ، البيع معروضة/ قيد التصاريح/ األزون
 يتم لم إذا. آأصول التصاريح تسجل أن مهما ليس

 آدفع المدفوعات تعامل الشروط، من أي استيفاء
 .مستحقة لخدمة

 
 الطبيعية الموارد/ األصول الستخدام تراخيص. 3
 صارفمآ

 إصدار إلى متزايدة بصورة  الحكومات تتوجه 17-363
 على للسيطرة آوسيلة االنبعاثات تصاريح
 التصاريح هذه تنطوي ال و. االنبعاثات إجمالي
 قيمة هناك ليس (الطبيعية األصول استخدام على
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 أن يمكن ال لذلك الجوي الغالف على وضعت
 تصنف فهي وبالتالي) اقتصادي أصل يعتبر

 المسموح"  النشاط "أن من رغمال على آضرائب
 ومن. الخارجية العوامل لتهيئة واحد به

 تداولها سيتم أن المفهوم في المتأصلة الخصائص
 نشط سوق تكون أن شأنها من والتي التصاريح

 التي و األصول، التصاريح بالتالي وتشكل. فيها
 .به بيعها يمكن والتي السوق بسعر تقييمها ينبغي

 تعتبر المياه لصرف فوعاتالمد حالة تكون قد 17-364
 معالجة من المختلفة الممكنة للطرق مثاال

 .المدفوعات

 التي و الغرامة هي المياه لتصريف الدفع آان إذا 17-365
 أنه على يعامل أن ينبغي التفريغ، منع إلى تهدف
 .غرامة

 بقصد التصاريح من محدود عدد إصدار تم إذا 17-366
 تعامل أن يجب التصريف، تحديد/ تقييد

 آان إذا دفع ضريبة أنها على المدفوعات
 .القومية الحسابات نظام في أصل يعد ال المتوسط

 و األصول أحد هو التصريف متوسط آان إذا 17-367
 والمتعلقة المستوفية الضرورية الشروط
 يعامل أن فينبغي ، بالتفريغ تسمح التي بالشروط

 دفع آما الطريقة بنفس التصريح ثمن دفع
 للهواتف تردديال الطيف الستخدام ترخيص
 باتخاذ الخدمة/ التكلفة رسوم ارتبطت إذا. النقالة

 لخدمة دفع هو الدفع فأن التفويض، و اإلجراءات
 التكاليف نسبة عن بعيدا مبلغ تفرض لم ما

 ومعاهدات اتفاقات معاملة/ معالجة في المتضمنة
 .آضريبة الدفع فيها يعامل التي الحالة في  المياه

 يبلالمستق اإلنتاج عقود

 المال برأس االعتراف عدم من الرغم وعلى 17-368
 الحسابات نظام في األصول من آأصل البشري
 فيها يجبر التي الحاالت من العديد فهناك القومّية،
 العمل على الفرد قدرة يحدد أن حامله العقد
. األصول ضمن من أصال اعتبارها يمكن وبذلك
 يتم أن الربحّية العقود بموجب أحيانا يجوز وقد
 إلى األندية أحد من القدم آرة العبي وشراء بيع

 الفرد بيع بهذا يقصد ال األمر حقيقة ففي. أخرى
 الالعب بموهبة االحتفاظ في حقهم يبيعون وال

 شروط نفس إتباع ويتم. لديهم عمله واستمرار
 العروض و األدبية األعمال نشر حالة في العقد

 هامع التعامل يتم العقود هذه آل. الموسيقّية
 فقط خدمات سلع أو بضائع مسمى تحت آأصول

 والشراء البيع وعقود العقود تصنيف خالل من
 .  والتراخيص

 بوضع تقوم التي العقود هذه مثل يوجد وقد 17-369
 وقد. المستقبل في والخدمات السلع إنتاج ضوابط
 إنتاج خيارات على أجريت التي الدراسات آشفت

 قابلة أو محولة أصوال يوجد ال أّنه الطائرات
 على تؤثر التي للتغيرات بالنسبة أمّا. للتحويل
 توفير في الفشل أو المحتملين المشترين عقول
 التغيير قبل من تحسم التجارية الفرص مختلف

 يمكن وال الطرفين آال يتخذها التي الترتيبات في
 مثاال ظهر وإذا. ثالث لطرف بالبيع تسمح أن

 فمن سلعوال البضائع شراء خيارات قضية ليثير
 من وذلك العقد طريقة بنفس معه التعامل الواجب
 نفس وتتبع الفردي األداء على التعرف أجل

 . التصنيف في السابقة الطريقة

 :آأصول اإليجار عقود مع التعامل

 وجود عن الجزء هذا بداية في سابقا ذآرنا وآما 17-370
 العقود ضمن تدخل التي المعامالت من العديد
 األهم ومن القومّية، اباتالحس نظام داخل وتسجل
 أثناء والواقعة المترتبة النتائج آافة تحديد أيضا
 الناجمة المعامالت وتصنيف التسجيل فترة

 يمكن أّنه مالحظة يجب أنه آما. بالعقد  والمتأثرة
 الموارد استخدام وتصاريح تراخيص مع التعامل
 من العديد بممارسة تسمح حيث آأصول الطبيعّية
. المستقبلي اإلنتاج بعقود يسمى ام أو األنشطة
 يتم أن بشرط ولكن آأصول العقود معاملة ويمكن
 يعتبر والذي (الثالث الطرف إلى العقد تحويل
 ). األصليين العقد طرفي بخالف مختلفة وحدة

 إيجار دفع على ينص لشقة عقد وجود افترض 17-371
 هذه تأجير تم إذا ولكن شهريا، جنيه 100 بقيمة
 يصل فقد الراهنة واألوقات الظروف في الشقة

 نظر وجه ومن. جنيه 120 إلى شهريا اإليجار
 في موضح  هو آما مرهونة الشقة تعتبر المؤّجر

 20 ( بــ يقدر جزا عليا يدفع وقد اإليجار عقد
. اإليجار عقد بموجب) الواحد للشهر جنيها
 اإليجار قيمة على للشقة المرهونة القيمة وتعتمد
 بموجب المستقبل في صيلهتح يتم ما أو الحالي
/ لإليراد المستقبلي التدفق يبلغ حيث اإليجار عقد

 صالحية فترة طوال شهريا جنيها 100 الدخل
 عن النظر بغض ذلك بعد 120 تصبح ثم العقد
 عن أمّا. التضخم عن أخرى بدالت أو تكاليف أي

 العمومية الميزانية في إدخالها يتم التي القيمة
 المالك أراد وإذا. المرهونة بالقيمة تسمى للمالك
 المستأجر حق من مازال ولكن الشقة يبيع أن

 ، اإليجار عقد صالحية فترة طوال فيها اإلقامة
 المالك يحلم ما آل هي المرهونة القيمة تصبح

 أراد إذا ولكن. اآتسابه/ عليه الحصول) المؤجر(
 أن ليه توجب مرهونة الغير القيمة على الحصول

 المرهونة القيمة السعر فرق للمستأجر يدفع
 من خاليا يصبح حتى للشقة مرهونة والغير

 بعض وفي. العقد بنود يخص فيما التساؤالت
 من آأصل الرهنية مع التعامل يتم األوقات
 الظروف هذه جميع وتعتبر. المستأجر أصول

 حيث الوقت نفس في وعملية قانونية والمالبسات
 آونه الباطن من يشتري أن للمستأجر يسمح
 في نالقيها التي للصعوبة ونظرا. ثالثا طرفا
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 هذه تسجيل بسرعة فينصح األصول، تحديد
 .وجودهم حيثيات على التعرف بمجرد األصول

/ ومن المحتمل أن تكون القيمة المرتبطة بالشقة 17-372
المسكن أعلى من القيمة الغير مرتبطة بها وذلك 
عند انخفاض اإليجارات في نفس الفترة التي تم 

وفي هذه الحالة . ا توقيع العقد والموافقة عليهفيه
يمكن للمالك التربح من فرق األسعار بين سعر 
السوق والسعر الذي ينص عليه العقد ذلك ألّن 
قيمة الشقة في الميزانية العمومّية مازالت 

وإذا تراجع . مرتبطة بقيمتها في السوق/ مرهونة
المستأجر عن عقد اإليجار فيتوجب عليه دفع 

. ق السعر بين القيمة المرهونة والغير مرهونةفر
وهناك فقط حالة استثنائّية واحدة حيث يدفع 
المستأجر للطرف الثالث لكي يثبت سعر الشقة 

وتعرض هذه . في العقد آما هو متفق عليه مسبقا
وبمجرد انتهاء . المدفوعات بقيمة سالبة للمستأجر

أخرى فترة العقد أو إلغاءه، تعود قيمة الشقة مرة 
 .إلى قيمتها الغير مرهونة

أمّا عن األصول التي تعكس حقوق الملكية  17-373
/ للطرف الثالث فهي دائما ما تكون مهّمشة

وتوجد هذه األصول فقط من أجل زيادة . انتقالية
مّدة عقد اإليجار حيث الفرق بين القيم المرتبطة 

ومع مرور آل عام تقل قيمة . والغير مرتبطة به
ة سرعة انقضاء الفترة األصول وذلك نتيج

الزمنّية التي نشأ فيها االختالف ولكن قد تزداد 
قيمة األصول من جديد في حالة زيادة سعر 

 . اإليجار الجديد

جار مسكن هو استئإن سعر السوق في حالة  17-374
. الثمن الفعلي المدفوع من قبل المستأجر المقيم

فعلى سبيل المثال، في حالة بقاء المستأجر 
  جنيه 100صلي في الموقع ودفع األ/ األساسي

شهريا ويعتبر ذلك سعر السوق على الرغم من 
.  جنيه120أن اإليجار الجديد قد يكلف المستأجر 
 جنيه 120ولكن في حالة دفع المستأجر األصلي 

. إيجارا للشقة فسيسّجل ذلك باعتباره سعر السوق
 20 جنيه للمالك و 100وبناء على ذلك يتم دفع 

 .أو المستأجر األصليجنيه للساآن 

ويوضح المثال السابق الوقت الذي تأخذ فيه  17-375
أما عن . عقود اإليجار المسّوقة قيمة آأصل

التصاريح الستخدام الموارد الطبيعّية وعقود 
اإلنتاج المستقبلّية فقد تؤّدي إلى ظهور طرف 

وعلى ذلك فقد تقوم . ثالث لحقوق ملكّية األصول
 على نشطةاألهذه التصريحات بمجموعة من 

الرغم من اعتبار مبلغ التسديد آضريبة إذا تم 
وبالنسبة لعقود اإليجار . دفعه لصالح الحكومة

المالّية فهي ال تؤثر بأي شكل من األشكال على 
وإذا زادت قيمة األصول المؤجرة عن . األصول

قيمة المدفوعات المستحّقة بموجب عقود اإليجار 
يع األصل ويسدد المالّية، فمن حق المستأجر أن يب
 .القرض ويحتفظ بالفرق في السعر

 :عقود التشغيل المسوقة والتي تعامل معاملة األصول

 مع عقود التشغيل المسّوقة آأصول التعامليتم  17-376
 :فقط عندما تتوافر أحد الشروط التالية

 عندما يتم تحديد أسعار معينة الستخدام األصل -
ه والتي تختلف تماما عن السعر الذي يؤجر ب

 . الراهن/ األصل في الوقت الحالي

 قانونيا وعمليا فإنه من حق المستأجر التعّرف -
على فرق السعر عن طريق التعاقد من الباطن أو 

 . ما يسمى بالطرف الثالث

ومن الناحية العملّية فإنه من األفضل تسجيل  17-377
األصل فقط عندما يتخلى المستأجر عن حقه في 

 . إدراك ومعرفة فروق األسعار

 : اعتبارات أخرى

 :الزمنّيةترتيبات المشارآة  -1

 طرق مشارآة األصول في توفير مكان أهمومن  17-378
اإلقامة هو ما يطلق عليه ترتيبات المشارآة 

وقد يتم استخدام نفس التعبير لإلشارة . الزمنّية
 . إلى ترتيبات أخرى

يشابه الترتيبات / ومن هذه الترتيبات ما يماثل  17-379
 أنه قد يتم تحديد الملكية المتبعة لشراء منزل إال

وبالمثل فإن هذه . لفترة زمنّية معّينة آل عام
التسهيالت واإلجراءات متاحة أيضا بالنسبة 

ولكن قد يكون هناك العديد من . لوضع المالك
الترتيبات واإلجراءات المتبعة التخاذ مسكن أو 
محل إقامة لفترة زمنّية معّينة تجدد آل عام ولكن 

ة أن تنطبق عليها نفس الشروط ليس من الضرور
وتتضمن بعض الترتيبات شراء مساآن . السابقة

من المالك الذي بدوره يخطط لشراء مسكن آخر 
 . في مكان آخر بمجرد توافر الفرصة المناسبة

وتشترك جميع ترتيبات المشارآة الزمنّية في  17-380
وجود وحدة مسئولة عن الصيانة والتأمين وما 

 آنذاك من الوارد وجود إلى ذلك، ولكن االختالف
مالك فعلي واحد بصورة نهائية ويعامل باقي 
المشترآين أو المساهمين آمستأجرين أو أن 
يكون لهذه الوحدة نائبا أو ممثال لمجموعة من 

وبالمثل فهناك العديد من . المالك أو المساهمين
االختالفات األخرى فيما يخص هذه الترتيبات 

لمساهمين ببيع أو نقل  اأحدفربما يقوم المالك أو 
ملكيته إلى وحدة أخرى بشكل دائم بل وقد يكون 

 . بيع من الباطن

إن مسألة تأثير المشارآة الزمنّية على قيمة  17-381
األصول تعتمد أساسا على اإلجابة عن األسئلة 
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 الصالحياتوإذا توفرت للمالك جميع . التالية
المتاحة بشكل دائم آي يتصّرف آمدير أو مشرفا 

على مخطط المشروع أو لديه صالحيات إداريا 
البيع أو حتى نقل الملكية للغير فإّنه يمكن اعتبار 
ممتلكاته بمثابة أصول من نفس النوع مثل 

وإذا آان من المتفق عليه . المنزل أو محل اإلقامة
أن يكون للمالك مكان للسكن أو اإلقامة محدد 
بفترة زمنّية معّينة فمن المحتمل أن يكون مالكا 

هذا المكان بموجب عقد إيجار مدفوع مقدما، ل
ويستطيع هذا المالك الشراء من الباطن أو البيع 

وقد يجوز ألحد . طوال فترة عقد اإليجار
المشارآين في المشروع أن يكون له حساب 

 .مستحق من خالل أحد األصول

وعندما تصبح ترتيبات المشارآة الزمنّية آبيرة  17-382
 البحث في آافة أو بالغة األهمية فإنه ينبغي

األوضاع والشروط المتعلقة بهم في ضوء 
 التي تم اإلشارة إليها في هذا العامةالمبادئ 

الفصل وذلك لتحديد آيفّية تسجيل المعامالت التي 
 . بدورها تدخل في تصنيف األصول

 

 

 : الودائع المفقودة-2

وبموجب العقد فمن الوارد أن يقوم طرف واحد  17-383
فيمنع البقّية من الحصول فقط بتسديد المدفوعات 

استالم البضائع أو الخدمات أو األصول / على
وفي آثير من األحوال قد . المتفق عليها في العقد

يؤّثر ذلك على حساب المدفوعات أو المستحقّات 
التي قد يطالب بها الطرف األول من الطرف 

ولكن تحت ظروف أخرى قد ال يحدث . الثاني
لبا ما تكون تذآرة غا: فعلى سبيل المثال. ذلك

الطيران الرخيصة معروضة بصفة أو بصورة 
فهناك العديد من السلع والخدمات . غير مسترّدة

المدفوعة مقدما والتي ال يمكن استرداد قيمتها 
وقد يعد ذلك جزءا من مخطط العمل في العديد 

نتاج / حيث يتم قياس مخرجات. من الشرآات
صم على هذه الشرآات بقيمة المبيعات دون الخ

المدفوعات التي يتكبدها العميل أو المستهلك الذي 
ويعتمد . لم يحقق أي استفادة من السلعة أو الخدمة

حجم وقيم اإلنتاج على الخدمات المقدّمة فعليا ، 
ويتم عرض السعر بناء على تأثير الودائع الغير 

وينعكس ذلك على استهالك النفقات . مسترّدة
تي لم يتم االستفادة المدفوعة مقابل الخدمات ال

 . منها

 :السادس الجزء

  :لموظفينا لألسهم الخيار عقد

 اقتصادي نشاط فهو العيني الدخل تكوين عن أما 17-384
 الحق الموظفين بإعطاء العمل صاحب يمارسه

 األسهم خيارات وتعتبر. للمستقبل أسهم شراء في
 وقد المالية بالمشتقات شبيه الشرآة لموظفي
 الخيار/ الحق هذا ممارسة عن الموظف يعجز
 أو األسهم سهر انخفاض بسبب إما ذلك يكون وقد

 األسهم شراء فكرة عن العمل صاحب تراجع
 الفقرات وفي. العرض هذا عن الموظف فيتخلى
 عقد وحساب تقييم آيفية مناقشة سيتم الالحقة
 االعتبار بعين األخذ مع الموظفين لألسهم الخيار
 خاللها من يمكن ال التي حتماالتاال آافة

 .الخيارات تلك ممارسة

 :ومصطلحات مفاهيم -1

 الموظفين بإعطاء العمل صاحب يقوم وبالمثل 17-385
 سعر (محدد وبسعر أسهم شراء في الحق

 زمنية فترة خالل) التداول سعر/ البورصة
 فيها يظل التي الفترة خالل مثال (معينة وظروف
 موقف على بناء أو للشرآة تابعا الموظف
 أن الضرورة ومن). واالقتصادي المالي الشرآة

 الحسابات في الموظفين تسجيل وقت تحديد يتم
 هو المنح فتاريخ. األسهم شراء أجل من الوطنّية
 لألسهم الخيار عقد توافر فيه يتم الذي الوقت

 وقت أقرب هو االستحقاق تاريخ ،الموظفين
 ابينم األسهم على الحصول فيه للموظف يمكن
 فيه يتمكن الذي الوقت هو الممارسة تاريخ

 المعامالت في األسهم استخدام من الموظف
 بعض وفي. الخسارة أو بالمكسب إما التجارية
 تاريخ بين بها المسموح  الفترة تكون البالد

 قد لكن جدا طويلة الممارسة وتاريخ االستحقاق
 . أخرى بالد في قصيرة تصبح

 : التقييم

 بها يوصي التي المحاسبية األمور أهم ومن 17-386
 الشرآة تحدد أن الدولية المحاسبة معايير مجلس
 يخص فيما األسهم لخيارات وعادلة منصفة قيمة
 سعر على الحصول خالل من وذلك المنح تاريخ

 الخيارات عدد في مضروبا األسهم مضاربة
 مقسوما االستحقاق تاريخ في ممارستها المتوقع
 القيمة هذه تطبيق ويتم. الخدمة سنوات دعد على

 أجل من الخدمة سنوات عدد على العادلة
 في الشرآة تتكبدها التي التكاليف على الحصول

 في سنويا الخدمة هذه قيمة تعديل ويتم. السنة
 األسهم خيارات عدد في تغيير حدوث حالة

 . الموظفين قبل من بها التعامل المفترض

 عدم حالة في فإّنه وميةالق الحسابات نظام وفي 17-387
 من تقديرا أو ومعروف ثابت سوق سعر وجود
 سبق التي التوصيات على بناء المؤسسة قبل

 الدولية المحاسبة معايير مجلس من عنها التحدث
 نموذج باستخدام الخيارات قيمة تحدد فسوف
 إلي النماذج هذه وتهدف. األسهم خيارات تسعير
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 خيار قيمة من تجةالنا اآلثار من اثنين في التحكم
 األسهم  سعر قيمة تقدير هو األول التأثير. األسهم

 أثناء المضاربة سعر تتجاوز والتي السوق في
 يسمح فهو الثاني التأثير عن أما. االستحقاق فترة
 االستحقاق فترة بين السهم سعر ارتفاع بتوقع
 .   التداول أو الممارسة وفترة

 :  مالّية أصوال اعتبارهاب لموظفينا لألسهم الخيار عقد -3

 لألسهم الخيار عقد ممارسة في الدخول وقبل 17-388
 العمل صاحب بين الترتيبات تأخذ الموظفين
 تعرض آما المالّية المشتقات شكل والموظفين
 بعض وفي. الطرفين لكال ماليّة آحسابات
 أو الخيارات هذه في بالمتاجرة يسمح قد األوقات
 مرة هماألس ويشتري العمل صاحب يتراجع
 تقوم وقد. نقدّية مبالغ مقابل الموظفين من أخرى
 معظم بعرض الجنسيات متعددة الشرآات بعض
 موظفين قبل من شرائها ليتم السوق في أسهمها
 . أخرى وبالد فروع في الشرآة

 نظام ضمن لموظفينا لألسهم الخيار عقد تسجيل -4 
 : القومّية  الحسابات

 لألسهم لخيارا عقد قيمة تسجيل يتم أن ويجب 17-389
 أن وينبغي. المنح تاريخ/ فترة خالل الموظفين

 والتي العاملين تعويضات ضمن المبلغ هذا يدخل
 وتاريخ المنح تاريخ بين ما الفترة على توزع

 ممكنا ذلك يكن لم وإن. األمر أمكن إذا االستحقاق
 تاريخ في الخيار قيمة تسجيل يتم أن يجب فإنه

 . االستحقاق

 عقد إدارة تكاليف بتحمل عملال صاحب ويقوم 17-390
 معها التعامل يتم والتي الموظفين لألسهم الخيار
 إدارية وظيفة آأي االستهالك متوسط من آجزء
 . والعاملين الموظفين بتعويضات ترتبط أخرى

 لألسهم الخيار عقد قيمة معاملة من الرغم وعلى 17-391
 رابط أي يوجد ال فإّنه دخل،/ آإيرادات الموظفين

 لألسهم الخيار عقد و ستثماراال دخل بين
 لموظفينا

/ اقتناء فإّن الرأسمالي الحساب يخص وفيما 17-392
 من الموظفين لألسهم الخيار عقد على ستحواذاال
 المرتبط الجزء مع يتماشى المعيشية األسر قبل

 بدورها والتي والعاملين الموظفين بتعويضات
 يتكبدها التي المالية االلتزامات مع تتماشى
 . العمل صاحب

 بين القيمة في تغيير أي مع التعامل يمكن مبدئيا 17-393
 التعويضات من آجزء واالستحقاق المنح تاريخ

 ال بينما والموظفين، العاملين لصالح المدفوعة
 االستحقاق تاريخ بين القيمة في التغير يعامل

 يعد وإنما آتعويضات الممارسة/ والتداول
 فال ة،العملّي الناحية ومن. اقتناء خسائر و مكاسب

 الخيار عقد تكاليف قيمة تعديل يتم أن يرجح
 العمل صاحب يتكبدها والتي لموظفينا لألسهم
 في التداول/ والممارسة المنح تاريخ مابين
 الزيادة مع التعامل يتم فإّنه وبالتالي. السوق
 تحقيق ويتم. اقتناء خسائر أو آمكاسب بأآملها
 سعر قيمة يزداد عندما للموظفين ربح أعلى
 يعني والذي السوق في المضاربة سعر عن السهم
 . صحيح والعكس العمل صاحب يتكبدها خسارة

 يختفي للموظفين األسهم خيارات تداول حالة وفي 17-394
 األسهم قيمة محله ويحل العمومية الميزانية بند

 من التصنيف في التغيير هذا ويحدث. المكتسبة
 خالل من وليس المالّي الحساب معامالت خالل
 .   األصول حساب قيمة في أخرى تغيرات أي

 :الموظفين لألسهم الخيار عقد استخدام في التغييرات -5

 عقد إدراج على المترتّبة النتائج من اثنان وهناك 17-395
 بحجة الحسابات في لموظفينا لألسهم الخيار
 مكافئة بطرق تختص األولى. والتوافق التناسق

 أسهم على الحاصلين والعاملين الموظفين
 الخيار عقد باستخدام تختص والثانية. شرآةال

 مثل األخرى النفقات لتغطية لموظفينا لألسهم
 .الموظفين تعويضات

 النموذج في بالتنوع األولى النتيجة وترتبط 17-396
 تساهم فقد. لموظفينا لألسهم الخيار عقد األساسي
 التعويضات لدفع بأسهمها المؤسسة/ الشرآة
 ما وعادة. التقاعدي المعاش صندوق وتمويل
 أو الموّظف حّصة خطة "التنوع هذا على يطلق
 الحسابات نظام وبموجب". األسهم ملكية خطة

 االعتراف يمكن ال فإّنه 1933 لعام القومّية
 ألن وذلك المعيشّية لألسر آمستحقات باألسهم

. اليد متناول في يكون أن يمكن ال التمويل هذا
 تالمعاشا استحقاقات تسجيل في التغيير ومع

 والتي الموجودة األصول بخالف التقاعدّية
 ما على وبناء االستحقاقات، هذه مع تتناسب
 فقد الدولّية المحاسبة معايير مجلس به أوصى
 تلك تسجيل على االعتراضات انتهت / توقفت

 . االستحقاقات

 خيارات استخدام طريقة في آخر اختالف وهناك 17-397
 آةبالشر والعاملين للموظفين آمكافئة األسهم
 من قدر أآبر بتحقيق للموظفين تسمع حيث

 تبعا الشرآة أسهم شراء خالل من االستفادة
 يضطر وال. العمل صاحب يضعها شراء لخطة

 االختيار يتم ولكن العرض قبول إلى الموظفون
 لموظفيها الشرآة تصرفه التعويض من آنوع

 حالة في فإنه وبالمثل. العمل فترة أثناء آمكافئة
 لتغيير آنتيجة أرباح أي على نالموظفي حصول
 الخاصة، أسهمهم وليست الشرآة، أسهم أسعار
 من آنوع للموظفين األرباح صرف فيتم

 . التعويضات
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 الفرصة إتاحة تتضمن فهي الثانية النتيجة عن أمّا 17-398
 لألسهم الخيار عقد تستخدم لكي للشرآة

 والخدمات السلع على الحصول في لموظفينا
 خالل من إما موظفينلل تعويضات دفع وآذلك
 األسواق في طرحها أو للموظفين منحها

 الموظفين مكافئات لصرف الدخل من واالستفادة
 فإّنه ذلك، حدوث تم وإذا. الشرآة دخل وزيادة
 لموظفينا لألسهم الخيار عقد قيمة تقدر أن يجب
 في عليها الحصول تم التي والخدمات السلع بقيمة
 طرق عن البحث بغيفين ذلك يتم لم وإذا. المقابل
. للموظفين األسهم خيارات لتقييم مشابهة أخرى
 من آنوع الخيارات هذه مثل تسجل أن ويجب
 مصدري بين  التجارية المعامالت أنواع

 الحسابات داخل والبضائع السلع وموّردي
 هذه مثل إلى يشار ما وعادة. الرأسمالّية
 نظام وبموجب. السهم تقييم بحقوق الترتيبات
 المصطلح استخدام يتم فإّنه القومّية باتالحسا

)ESOs (ليشمل للموظفين األسهم ياراتخ 
 . األسهم تقييم حقوق
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  الحساباتو تقديم أعداد: الفصل الثامن عشر

 مقدمة. أ

تشرح الفصول السابقة آل من المفاهيم المحاسبية  18-1
في نظام الحسابات القومية وشكل تسلسل وترتيب 

 الفصل وما يليه من هذه الحسابات؛ ويصف هذا
فصول آيف يمكن االعتماد على مثل هذه 
المعلومات من أجل استخدام نظام الحسابات 
القومية بطريقة تكون مكيفة على أفضل ما يكون 
لتلبية احتياجات المستخدمين ولتوضيح وإلقاء 
الضوء على تفاعل وارتباط نظام الحسابات 

 .خرىالقومية مع المعايير اإلحصائية الدولية األ

يعنى الفصل الذي بين أيدينا بعدد من  18-2
الموضوعات ذات اهتمام خاص بالنسبة ألولئك 
المسئولين عن حفظ وصيانة قاعدة بيانات 
الحسابات القومية وبعرض الحسابات في أآثر 
شكل مناسب لألنماط المختلفة من التحليل؛ 

 :ويتناول على وجه الخصوص

ات أو آيفية التعامل مع المراجعات والتناقض .أ 
االختالفات في البيانات والمفاضلة والتوفيق بين 

 حسن التوقيت والدقة،

 أي الحسابات يتم عرضها من حيث الحجم، .ب 

البيانات التي تتواتر أآثر من البيانات دور  .ج 
 السنوية،

 الحسابات اإلقليمية، و .د 

أي أنواع التفاصيل يمكن تضمينها في  .ه 
 .المنشورات

 في أي من على الرغم من أنه لم يتم توضيحه 18-3
 االستخدام الرئيسي لنظام إال أنالفصول السابقة 

الحسابات القومية يكون في سياق سلسلة أو حلقة 
زمنية بحيث يمكن لمستخدمي الحسابات تقييم 
آيف يتطور وينمو االقتصاد بمرور الوقت؛ 

 مثلهم مثل –وعادة ما يكون المحاسبون القوميون 
 تحت  وبشكل منتظم–غيرهم من اإلحصائيين 

ضغط إليجاد تقديرات للحسابات بأسرع وقت 
وحتمًا؛ هناك توترًا بين حسن التوقيت أو . ممكن

المالئمة الزمنية وبين الدقة نظرًا ألنه عادة ما 
تستغرق البيانات األآثر شمولية وموثوقية وقتًا 
. أآبر لمعالجتها مقارنة بالمؤشرات قصيرة المدى

كن مع ويعني توفير حسابات بأسرع وقت مم
تضمنها ألفضل المعلومات المتاحة يعني قطعيًا 
أن إجراء مراجعات وتنقيحات للتقديرات األولية 

وال يمثل نشر . يعد أمرًا ضروريًا والزمًا
التنقيحات على السالسل عالمة من عالمات 
الضعف في النظام اإلحصائي، بل ينبغي النظر 

إليه على أنه عالمة من عالمات درجة الثقة لدى 
اإلحصائيين في آل من التقديرات األصلية 

وبعض من . والمراجعات والتنقيحات الالحقة
أردأ الحسابات القومية من حيث النوعية هي تلك 
الحسابات التي قد ظلت بال أي تغيير على مدار 

وتناقش الجوانب المتعلقة بنشر . العديد من السنين
السالسل أو الحلقات الزمنية فضًال عن الحاجة 

 .راجعتها وتنقيحها في القسم بلم

يصف الفصل الخامس عشر نظرية األرقام  18-4
القياسية للسعر التي يمكن استخدامها في إحداث 
انكماش لبعض جوانب الحسابات القومية من 
القيم الجارية أو الحالية إلى تقديرات من حيث 
الحجم؛ ويبين القسم ج بإيجاز أي األجزاء في 

التعبير عنها وفق هذه الحسابات يكون من المفيد 
 .الطريقة

السالسل السنوية تكون آافية لتحديد والتعرف  18-5
على التحوالت طويلة المدى في االقتصاد، غير 
أنه ولتقييم ما يجري على المدى القصير فإن 
الحسابات القومية ذات الوتيرة األعلى تضطلع 

 قصيرة المدى المؤشراتبدور رئيسي بين 
لة بشكل آامل؛ والحسابات السنوية المفص

ويتطلب مناقشة مثل هذه الحسابات آتيبًا في حد 
ذاته، بيد أن هناك عرض لبعض من 
الموضوعات الرئيسية ذات الصلة نجدها في 

 .القسم د

ثمة بعد أخر للحسابات أال وهو المتعلق  18-6
بالحسابات اإلقليمية؛ حيث تكون أي منطقة إما 

طي تقسيم فرعي من بلد ما أو منطقة اقتصادية تغ
وهنالك إشارة موجزة لبعض . اقتصاديات عدة

 .جوانب المحاسبة اإلقليمية في القسم هـ

وهناك قصد من وراء عرض نظام الحسابات  18-7
القومية بشكل مرن من أجل أن يستجيب بأقصى 
قدر من المالئمة للظروف المحلية؛ ويوضح 
القسم  و بعض األساليب التي يمكن من خاللها 

ومن المهم . للحسابات عرض الجوانب الرئيسية
التأآيد على أن الجداول في هذا القسم ال ينتوى 
أن ينظر إليها على أنها مبادئ إرشادية وتوجيهية 
صارمة ولكن فقط آإشارات ألنماط التفاصيل 
التي قد يتم تكثيفها واختصارها أو التوسع في 
عرضها في ظل ظروف مختلفة من أجل إبراز 

 .جوانب مختلفة لالقتصاد

  الزمنية والتنقيحات واالختالفاتات المتوالي.ب

  الزمنيةاتالمتوالي. 1

الجداول الواردة في هذا الكتيب مصممة بحيث  18-8
تكون إيضاحية وتفسيرية وبالتالي فهي تبرز 

 زمنية وحيدة؛ وفي واقع لفترةالبيانات فقط 
الممارسة العملية، تعنى المتواليات الزمنية 
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 المتغيرات للمجاميع بتفسير وإيضاح تحرك
االقتصادية والتي تمثل أهمية قصوى لعمليات 

يتميز شكل ونسق الجداول المستخدمة  و. التحليل
في الفصول من السادس وحتى الثالث عشر بأنها 
مناسبة تمامًا لعروض المتواليات أو الحلقات 
الزمنية نظرًا أن عدد األعمدة يمكن توسعته 

يات حسبما يكون ضروريًا الستيعاب المتوال
على سبيل المثال، بدًال . الطويلة زمنيًا المتزايدة

من اعتماد جدول واحد بعامود لكل قطاع من 
القطاعات المؤسسية الخمسة وعامود أخر 

، يمكن وبصورة بقية العالملالقتصاد الكلي وأخر ل
مباشرة وصريحة وضع سبعة جداول، آل جدول 
منهم لكل عامود من األعمدة ولكن لسنوات 

 .عديدة

سوف يتوقف طول المتواليات الزمنية المبينة  18-9
على عدد من العوامل؛ فلبعض األغراض، 
والسيما بالنسبة للصياغة أو النمذجة االقتصادية 
الكلية، فقد يكون ألي فترة تشغيلية مهما طالت 

 متواليات لديهامدتها أهمية بل إن بعض البلدان 
تعود ألآثر من خمسين عام مضت؛ ومع ذلك، 

لبية الجداول المطبوعة ال تعرض سوى فإن غا
من عسرة للخمسة عشر عامًا األخيرة، مع إتاحة 
البيانات المتعلقة بالفترات السابقة ولكن بشكل 

وعادة ما يكون االهتمام األآبر . إليكتروني فقط
منصبًا على التأآد من أن البيانات الخاصة 

أي حوالي الخمسة عشر سنة (بالماضي القريب 
مكتملة ودقيقة بقدر اإلمكان مع توجيه ) األخيرة

. اهتمام أقل من حيث التفصيل للسنوات األسبق
ورغم ذلك، فمن المرغوب فيه إيجاد رابط 
بالمتواليات األسبق بحيث يمكن دراسة تطور 

 .االقتصاد على المدى الطويل

قد تكون هناك عوامل تنطوي على أن المتواليات  18-10
ت طابع أو الزمنية الطويلة تكون باألساس ذا

اهتمام أآاديمي؛ على سبيل المثال، التغير من 
االقتصاد الموجه القتصاد السوق والذي حدث في 
أوروبا الشرقية في أوائل التسعينات قد أدى إلى 
تغيير أساسي وجوهري في طبيعة النشاط 
االقتصادي بحيث أصبحت المتواليات الزمنية 
 لفترة تمتد من أواخر الثمانينات إلى أوائل

وفي هذه . التسعينيات ذات اهتمام تحليلي محدود
الحالة، فإن التغيرات السياسية قد طغت على 

وفي جميع البلدان، . العواقب والنتائج االقتصادية
يعني تطور االقتصاد عبر فترة زمنية طويلة 
استجابة لالبتكارات في المنتجات ولآلليات 

 أن  تعني–التسويقية وألنماط االستيراد المتغيرة 
المقارنات عبر العديد والعديد من السنوات يلزم 

 .تفسيرها بعناية

 التنقيحات. 

أحد النتائج المترتبة على إعداد الحسابات القومية  18-11
على أساس مستمر على مدى عدد من السنين هو 

أن مصادر البيانات تتغير وتتحسن؛ فالمصادر 
 مثل دراسة استقصائية أو –المتقطعة والمتناوبة 

 قد تصبح – تتم فقط آل خمس سنوات مسحية
متاحة ومن ثم تشير إلى أن االفتراضات السابقة 
المستندة إلى إسقاط الدراسة المسحية السابقة 

وفي مثل هذه الحالة، ال يكفي مجرد . آانت معيبة
استبدال البيانات ببيانات الفترة الزمنية األحدث 

أو حتى من تاريخ بدء الدراسة المسحية الجديدة (
ولكن يلزم التأآد من أن المتوالية الزمنية ) قدمًا

بالكامل قد تم ضبطها بشكل مناسب لكي تصور 
أفضل تطور ممكن للمتوالية الزمنية المعنية على 

ويسفر عدم . مدى أطول فترة زمنية ممكنة
 من إجراء ما سبق عن وجود ثغرات غير التمكن

مناسبة في المتوالية والتي يمكن أن تكون مضللة 
على نحو خطير للمحللين غير المدرآين بأن 

 .مصدر البيانات المتضمنة قد تغير

تبرز هذه الحاجة لتنقيح البيانات التعارض  18-12
المتأصل في اإلحصائيات بين وضع البيانات 
بحيث تكون دقيقة بقدر اإلمكان وبين وضعها في 
الوقت المناسب قدر المستطاع؛ وقد يفضل 

تميز بالتوقيت المستخدمون البيانات التي ت
المناسب وبالدقة على حد سواء، غير أن هناك 
عمليات مفاضلة وتوفيقات بين هاتين الغايتين في 

ويتعين على آل مكتب . واقع الممارسة العملية
إحصائي وضع تصورات وأراء حول آيفية 

، المتوافقينإيجاد توازن بين هذين المطلبين غير 
ي نهاية ولكن أيما آانت االستنتاج النهائي ف

المطاف، فإن المتواليات الزمنية التي تتسم 
باتساقها بمرور الوقت فضًال عن التفسيرات 
والتوضيحات من أجل تمكين المحلين بتقدير 
عمليات المفاضلة التي يضطر المكتب 

 .اإلحصائي باتخاذها هي آلها أمور جوهرية

هناك مجموعة من المبادئ التوجيهية واإلرشادية  18-13
ممارسات فيما يتعلق بأداء بشأن أفضل ال

واستخدام نتائج تحليل التنقيحات وحول صياغة 
سياسية إلجراء التنقيحات تتميز بأنها تدعم وعلى 

 إعدادهانحو فعال احتياجات المستخدمين، قد تم 
من قبل فريق عمل مكونًا من ممثلين عن منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية واليوروستات 

 األعضاء في هذه المنظمات؛ والعديد من البلدان
واألوراق التي أعدها فريق العمل متاحة تحت 
عنوان مبادئ توجيهية حول سياسة وتحليل 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (التنقيحات 
 ).2008واليوروستات، 

 التناقضات. 3

على الرغم من أن نظام الحسابات القومية يضمن  18-14
اسات للناتج أن هناك اتساق تام بين الثالثة قي

 ذلك يمثل اتساقًا نظريًا إال أنالمحلي اإلجمالي 
والذي بشكل عام ال ينشأ بشكل طبيعي عن تجميع 
وتصنيف البيانات؛ ويعود ذلك إلى التفاوت 
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الواسع الذي تتسم به مصادر البيانات التي يتعين 
الرجوع لها وإلى حقيقة أن أي خطأ في أي 

ن على مصدر سيؤدي إلى اختالف بين قياسي
وفي . األقل من قياسات الناتج المحلي اإلجمالي

واقع الممارسة العملية، ال مفر من وجود العديد 
من مثل هذه األخطاء في البيانات وسوف تتضح 
في الممارسات على شاآلة موازنة جداول 

 .العرض واالستخدام

وتمامًا مثلما هو الحال مع أي مكتب  18-15 18-15
ل  باختيارات حوإحصائي بشأن اضطراره للقيام

مته وبين المفاضلة بين حسن التوقيت ومالء
مستوى الدقة هناك اختيارات يلزم عملها أيضًا 
حول آيفية التعامل مع أوجه التعارض 
واالختالف؛ ويمكن توظيف الموارد واستثمارها 
في تحسين الدراسات المسحية المتعلقة بجمع 
البيانات وآذلك في تحسين نموذج استطالع 

 أو االستبيان وفي تحسين استراتيجيات أخذ الرأي
العينات وأساليب المعالجة بما في ذلك معاملة 

ومع ذلك، ورغم أنه . البيانات الناقصة وهلم جرا
 إال أنفي نهاية األمر يشكل مطلبًا مرغوبًا فيه 

وحتى في . مثل هذا النهج مكلفًا وطويل األجل
ورة للغاية سوف أساليب جمع البيانات المتط

االختالفات بين مختلف التقديرات نتيجة تستمر 
الفروق في التغطية وفي التقييم وبسبب عمليات 

وباإلضافة إلى ذلك، . التباطؤ واإلهمال في القيد
يكون المكتب اإلحصائي معتمدًا أيضَا سواء إلى 
حد آبير أو محدود على المصادر اإلدارية 

من للبيانات وربما ال يكون في استطاعته التأآد 
وضمان أن هذه البيانات تلبي بالضبط احتياجات 

 .اإلحصائي

هناك أسلوبان متاحين أمام أي مكتب إحصائي؛  18-16
أولهما هو اعتماد الصراحة حول المشكلة ونشر 

وعندما يتم ذلك، عادة ما . التعارض اإلحصائي
يتم عزوه إلى متغير الناتج المحلي اإلجمالي الذي 

. ات من حيث الدقةيشعر المكتب بأنه أقل المتغير
والغرض من ذلك هو أن يرى المستخدمون شيئًا 
عن درجة الموثوقية في البيانات المنشورة؛ على 

 المكتب بأن تقدير يشعرسبيل المثال، ربما 
اإلنتاج للناتج المحلي اإلجمالي سليمًا بصورة 
مقبولة، ولكنه يشعر في نفس الوقت بشكوك حول 

 .نفاقبعض مكونات اإل

المتاح أمام المكتب عن ذلك هو حذف والبديل  18-17
التعارض عن طريق دراسة واستعراض البيانات 

 المحاسبية في نظام القيودفي ضوء العديد من 
الحسابات القومية بحيث يتمكن من اتخاذ أفضل 
األحكام الممكنة بشأن المكان الذي تنبع منه 
المشاآل على األرجح ومن ثم تعديل البيانات تبعًا 

ل إطار العرض واالستخدام والمبين ويمث. لذلك
في الفصل الرابع عشر أداة قوية للغاية للقيام 

ويمكن العثور على مزيد من . بمثل هذا العمل
المعلومات حول مثل هذه األساليب المتعلقة 

بالموازنة في الكتيبات واألدلة المعنية بجداول 
المدخالت والمخرجات مثل تلك الجداول المعدة 

 . المتحدة واليوروستاتمن قبل األمم

في الممارسة العملية، ربما تكون هناك بعض  18-18
البلدان غير القادرة على تجميع وتصنيف جميع 
قياسات الناتج المحلي الثالثة؛ بالفعل، يحدث في 
بعض األوقات أن يتم تجميع وتصنيف قياس 
اإلنتاج فقط بشكل آامل فضًال عن وجود مكونات 

، نفاققياس اإلمعينة دون غيرها من مكونات 
 الحكومي وتكوين رأس نفاقوبشكل أساسي، اإل

 غير مكتملة عن التغيرات بمعلوماتربما (المال 
، وعن الصادرات والواردات )في قوائم الجرد
وفي مثل هذه الحالة، وإذا ما تم . من السلع فقط

عرض تقدير من تقديرات الناتج المحلي 
 حيث يتم اشتقاق نفاقاإلجمالي بحسب اإل

 آقيد موازنة إجمالي أو األسر المعيشيةستهالك ا
شامل فإن هذا التقدير سيغطي ليس فقط القيمة 

 وإن آانت األسر المعيشيةالصحيحة الستهالك 
غير معلومة بل آذلك سيشمل األثر الصافي 
لكافة األخطاء المتراآمة من جميع األجزاء 

 .األخرى للتقديرات

 أرقام أية أخطاء في قياس اإلنتاج أو وجود 18-19
ناقصة بالنسبة للصادرات والواردات من السلع 

 الحكومي قد تم قيده على نفاقأو حقيقة أن اإل
 ستؤدي إلى –أساس نقدي وليس تراآمي 

؛ ومن ثم، إذا األسر المعيشية إنفاقانحراف قيمة 
ما اشتق الرقم الخاص بإجمالي فائض التشغيل 
من خالل طرح تعويضات أو أجور الموظفين 

ئب ناقص اإلعانات أو الدعم على اإلنتاج والضرا
من هذا الرقم غير الصحيح للناتج المحلي 
اإلجمالي، سيتم ترحيل هذه األخطاء قدمًا إلى هذا 

والعبرة بالنسبة للمستخدمين . المجموع أيضًا
المتطلعين لحسابات خالية من أي تعارض 
إحصائي هو أهمية التأآد من فهم واستيعاب آيف 

والعبرة بالنسبة . ا التعارضقد تم حذف هذ
 والتصنيف هي دراسة التوحيدللقائمين بعملية 

إمكانات العمل على مستويات أآثر تفصيًال 
لتجنب االضطرار إلى وضع افتراضات إجمالية 
بشأن القيود الناقصة، والسيما قيد حاسم بالنسبة 

األسر لتقييم الظروف المعيشية مثل استهالك 
 .المعيشية

 صافي اإلقراض أو االقتراضالتعارض في 

 التوحيدفي آثير من األحيان، تكون عملية  18-20
والتصنيف الخاصة بالحسابات المالية 
والميزانيات العمومية منفصلة بشكل آاف عن 
بقية الحسابات بحيث تكون أرقام صافي 
اإلقراض أو االقتراض المشتقة من آل منهم 
مختلفة في الواقع حتى وإن آانت هي نفسها من 

ناحية النظرية؛ وربما يشير تعارض أو اختالف ال
ما إلى وجود خطأ ما في الحساب المالي أو بأي 
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مكان أخر في الحسابات المؤدية إلى الرصيد في 
وقد يساعد استعراض . حساب رأس المال

الفروق واالختالفات قطاعًا بقطاع في تحديد 
مصادر الخطأ األآثر احتماًال؛ على سبيل المثال، 

ني وجود تعارض آبير في صافي ربما يع
االقتراض لألسر المعيشية أن بعضًا من دخل 

 غير قيده، آذلك قد يعني وجود األسر المعيشية
تعارض آبير في صافي اإلقراض بالنسبة 

 على رأس نفاقللشرآات غير المالية أن بعض اإل
غير أن آل حالة مما . المال الثابت لم يتم قيده
ق فيها على أساس حالة سبق البد وأن يتم التحقي

 .تلو حالة

 لحجم تبعا لحسابات تسلسل ال. ج

أحد األهداف الرئيسية المرجو تحقيقها من وراء  18-21
إنشاء حسابات تغطي فترة أطول من الزمن هو 
التمكن من دراسة الطريقة التي قد تغير وفقًا لها 
الهيكل األساسي لالقتصاد؛ ويمكن مطالعة ذلك 

 المتغيرة لمجاميع من خالل دراسة الترآيبة
ومع ذلك، لتحديد .  بالقيم الجاريةاالقتصاد الكلي

معدالت النمو، فمن الضروري التجرد من أثار 
ويمكن القيام بذلك من . التغيرات في األسعار

خالل إنشاء حسابات من حيث الحجم والتي تمكن 
المستخدم من رؤية التغيرات من سنة للسنة التي 

 إذا لم يكن هناك أي تليها والتي آانت ستحدث
ويصف الفصل الخامس عشر . تغير في األسعار

بالتفصيل النظرية والتطبيق التي يقوم عليهما 
إيجاد األرقام القياسية لألسعار ووضع قياسات 

آما يصف هذا ذلك الفصل أيضًا اآلثار . الحجم
المترتبة على اشتقاق المتواليات الزمنية حسابات 

السل األرقام القياسية باستخدام سمن حيث الحجم 
حيث يكون لبعض جوانب التغيرات في األسعار 

 .تأثيرًا على تقديرات الحجم

مكونات حساب السلع والخدمات عدا حصص أو  18-22
أسهم رأس المال غير المالية هي فقط العناصر 

؛ وبشكل الحجم من حيث حسابات التي يشتق لها 
عام، يتم التعبير عن تدفقات دخل الملكية 

يالت والمعامالت المالية فقط من حيث والتحو
وفي حاالت التضخم المرتفع، . االسمية القيمة

هناك عرض بديل متاح حيث قد يتم فيه تعديل 
 .هذه التدفقات غير أن ذلك ليس هو القاعدة

 

عالوة على عرض عناصر حساب السلع  18-23
فإنه حسابات من حيث الحجم لتسلسل الوالخدمات 

اول العرض يمكن أيضًا التعبير عن جد
؛ وجدير حسابات من حيث الحجم ال واالستخدام

بالذآر أن تجميع وتصنيف مثل هذه الجداول ال 
يضمن فقط أن يكون رصيد السلع والخدمات 
والمعبر عنه بالقيم الحالية متسقًا بشكل صارم بل 
تكون على ذلك الحال األسعار المستخدمة 

ون الناحية . إلحداث انكماش لها هي األخرى
 لإلنتاج قياسينظرية، ينبغي وأن يكون أي رقم ال

مرتبطًا برقم قياسي مرجح أو موزون ألسعار 
المدخالت، وهي الموازين المقابلة لقيم فئات 

وإذا لم تكن األسعار . المدخالت المختلفة
المستخدمة في آمش المخرجات وتلك المستخدمة 
في آمش االستهالك الوسيط متسقة فإن عامل 

مني للقيمة المضافة سيكون غير االنكماش الض
واآتشاف مثل هذه . محتمل وغير قابل للتصديق

الالمعقولية هو مؤشر بأنه إما أن األرقام بالقيمة 
الحالية ليست متوازنة بشكل جيد أو أن األسعار 
المستخدمة غير متسقة أو غير مالئمة، أو آالهما 

 .معًا

 بالنسبة نفاقمن المفيد النظر في عناصر اإل 18-24
ناتج المحلي اإلجمالي وفي عناصر اإلنتاج لل

 منفصل أوًال، ثم بشكلللناتج المحلي اإلجمالي 
النظر في جدول العرض واالستخدام وأخيرًا 

 أو أسهم رأس حصص مقاييسالتطرق إلى 
 .المال

  في الناتج المحلي اإلجمالينفاقمكونات اإل. 1

القياس الخاص بالناتج المحلي اإلجمالي واألسهل  18-25
يث التعبير عنه من حيث الحجم هو قياس من ح
؛ حيث أنه طالما آانت هناك أرقام قياسية نفاقاإل

للسعر مناسبة متاحة يمكن حينئذ إحداث انكماش 
 ولتكوين رأس األسر المعيشية إنفاقلتقديرات 

المال وللصادرات والواردات من دون مواجهة 
ومن المرغوب . الكثير من الصعوبات النظرية

 على أقصى درجة ممكنة من التفصيل العملفيه 
بقدر اإلمكان باستخدام تفصيل المنتج المتاح لكل 

 آما –ويجب توخي الحذر . مجموع من المجاميع
 للتأآد –أشير إلى ذلك في الفصل الخامس عشر 

من أن الفروق في النوعية قد تم أخذها بعين 
االعتبار على نحو سليم في عوامل انكماش 

 ضروريا على وجه التحديد ويكون ذلك. السعر
في حالة تكوين رأس المال حيث تكون الكثير من 
المفردات مثل أجهزة الحاسب اآللي عرضة 
لتغير تكنولوجي سريع وتكون الكثير من 
المفردات مصممة بحسب الطلب، على سبيل 
المثال قطع اآلليات الثقيلة المصممة وفقًا 

 .لمواصفات فردية

لسعر بالنسبة للخدمات تكون األرقام القياسية ل 18-26
أآثر صعوبة من حيث تجميعها وتصنيفها مقارنة 
بتلك الخاصة بالسلع والسيما بالنسبة للخدمات 
غير السوقية؛ ونظرًا ألن القيم الحالية للخدمات 
غير السوقية عادة ما يتم تحديدها على أنها 
مجموع التكاليف فإن األسلوب الواضح هو آمش 

بما يشمله ذلك من (يف آل تكلفة من هذه التكال
حساب تعويضات أو أجور الموظفين وفقًا 

ومع ذلك، ال ). لمعدالت تعويضات أو أجور ثابتة
 ألي تغير في االعتباريتضمن ذلك األخذ بعين 
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نوعية الخدمات المقدمة وعلى وجه الخصوص 
أثر أي تغيرات في اإلنتاجية والتي ربما يكون قد 

ينبغي وأن تعتبر وفي بعض الحاالت، . تم تحقيقها
قياسات الحجم المباشرة على نحو ما تم وصفها 
في آتيب قياسات السعر والحجم في الحسابات 
القومية أو في آتيب تجاه قياس حجم خدمات 

منظمة التعاون االقتصادي (الصحة والتعليم 
هناك عمل بحثي يجرى على ). 2009والتنمية، 

قدم وساق من أجل اشتقاق تقديرات حجم 
رجات تأخذ في تقديرها التغيرات في للمخ

 .النوعية جنبًا إلى جنب مع آمية الخدمات المقدمة

 مكونات اإلنتاج في الناتج المحلي اإلجمالي. 2

تشكل القيمة المضافة بالنسبة لقياس اإلنتاج  18-27
بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي أمرًا جوهريًا، 

 في حساب الموازنةوالقيمة المضافة هي قيد 
تاج؛ وقد توجد عبارات تقول بأنه من غير اإلن

الممكن التفكير في قيد موازنة ذات أبعاد للسعر 
وحتى هذه اللحظة، فإن الممارسة األآثر . والحجم

شيوعًا هي خفض أو آمش قيم المخرجات 
واالستهالك الوسيط آل منهم بشكل مستقل عن 
األخر، صناعة بصناعة، ثم اشتقاق الفرق 

ويعرف . (لمضافة لكل صناعةباعتباره القيمة ا
). ذلك بأسلوب االنكماش المزدوج أو المضاعف

آما أن األرقام القياسية المختلفة للسعر ضرورية 
لسببين؛ السبب األول يرجع ألن السلع والخدمات 
المضمنة في االستهالك الوسيط ألي صناعة ال 
. تكون هي نفسها المخرجات من هذه الصناعة

لمدخالت الوسيطة دائمًا والسبب األخر هو أن ا
ما يتم قياسها وفقًا ألسعار المشترين بينما تقاس 
المخرجات وفقًا لألسعار األساسية أو وفقًا 

 .ألسعار المنتجين

بالرغم مما سبق، وفي اآلونة األخيرة، هناك  18-28
اهتمام متزايد بمحاولة الربط بين التحرآات في 

  بعد التخلص من أثار األسعار–القيمة المضافة 
 وبين التغيرات في العمالة والمدخالت –

الرأسمالية؛ ويمكن اإلطالع على وصف للمفاهيم 
قياس : المختلفة لإلنتاجية في دليل قياس اإلنتاجية

معدل اإلنتاجية اإلجمالي وعلى مستوى الصناعة 
، )2001منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، (

. والمشار إليه فيما بعد بدليل قياس اإلنتاجية
ويناقش هذا الدليل مسألة ما إذا آانت تقديرات 
تكاليف رأس المال والعمالة تتضمن بالضبط 
القيمة المضافة العائدة من تقديرات الحجم 
المباشرة، وهو موضوع سيتم تناوله بالمناقشة 
في سياق الفصل العشرين والمعني بالخدمات 

 .الرأسمالية

  الحجمجداول العرض واالستخدام من حيث . 3

تبين صفوف جدول استخدام الطريقة التي  18-29
يستخدم بها العرض الكلي لمنتج ما لالستهالك 

الوسيط ولالستهالك النهائي ولتكوين رأس المال 
وللصادرات؛ وهذه الوحدة البد من اإلبقاء عليها 

وإذا ما آان المنتج . معبرًا عنها من حيث القيمة
المعني هو منتج حيث يوجد قياس غير مبهم 

مية البد أيضًا من اإلبقاء على هذه الوحدة للك
وإذا ما تم اشتقاق . معبرًا عنها من حيث الحجم

أرقام الحجم من خالل خفض أو آمش القيم 
الحالية سيتم اإلبقاء على الوحدة بشيء من اليقين 
إذا ما تم خفض آل فئة استخدام باستخدام رقم 
قياسي للسعر بشرط أن يكون هذا الرقم القياسي 

 .اسبًا تماما لهامن

ومن الممارسات الجيدة تجميع آل من جداول  18-30
العرض واالستخدام لكل من القيم الحالية ومن 
حيث الحجم في نفس الوقت لكي يمكن التحقق من 
توافق آافة المدخالت بما فيها بما فيها مؤشرات 

 .  األسعار

  أو أسهم رأس المالحصص. 4

ثابت اشتقاق تقديرات استهالك رأس المال ال 18-31
يستلزم تقديرات لحقوق الملكية أو أسهم رأس 
المال باستبعاد أثار التغيرات في السعر حتى وإن 
لم يكن هناك تفكيرًا في تقدير الخدمات الرأسمالية 
أو قياسات اإلنتاجية؛ وبشكل نموذجي، تشتق 

أو أسهم رأس المال عن  حصص مستويات
طريق تراآم تكوين رأس المال في فترات 

ومن .  وإنزال الكمية التي تم استنفاذهامتعاقبة
الواضح أنه ال معنى لتجميع تقديرات تكوين 

 نظرًا فعليًارأس المال تبعًا لألسعار المدفوعة 
وحتى األسعار (ألن تأثير األسعار المرتفعة 
سيكون للمغاالة ) المرتفعة على نحو معتدل فقط

بالنسبة لكمية رأس " الجديد"في آمية رأس المال 
 ".القديم"ال الم

واألسلوب المفضل هو تقدير جميع رأس المال  18-32
الذي ال يزال مخزونًا وفقًا لسعر سنة مفردة ثم 

 السائد عندما يوشك للسعرإعادة تقييم ذلك وفقًا 
أن يتم إعداد الميزانية العمومية، وعادة يكون في 
اليوم األول واليوم األخير من الفترة المحاسبية؛ 

لى المستوى األآثر تفصيًال وينبغي إجراء ذلك ع
ويمكن الحصول على مزيد من . الممكن عمليًا

 .المناقشة حول هذه المسألة في الفصل العشرين

عالية الدورية  الحسابات و ةالحسابات ربع السنوي. د
 األخرى

احدي االستجابات لطلب بيانات حسنة التوقيت  18-33
 دورياتتمثل في تجميع وتصنيف الحسابات 

فاء بذلك سنويًا؛ ومن حيث المبدأ، أسرع من االآت
يمكن تطبيق نظام الحسابات القومية على أي 
طول للفترة الزمنية، غير أن هناك بعض 
االعتبارات الخاصة التي يلزم مراعاتها بالنسبة 
. للتواتر العالي في مقابل الحسابات السنوية
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وهناك اختيارًا آثيرًا ما يتم بالنسبة للبيانات عالية 
ولمزيد . أال وهو الحسابات ربع السنوية الدورية

من التفصيل بشأن تجميع وتصنيف الحسابات 
ربع السنوية، يرجى النظر في دليل الحسابات 

المفاهيم ومصادر البيانات : القومية ربع السنوية
 أو الدليل اليدوي حول والتصنيف التوحيدو

يوروستات، (الحسابات القومية ربع السنوية 
ذه األدلة بالتفصيل وتناقش ه). 1999

موضوعات من قبيل استخدام المؤشرات 
الستقراء البيانات ومعايرة التقديرات ربع 

وما يلي في سياقنا . السنوية تبعًا للبيانات السنوية
هذا هو مجرد إشارة إلى بعض االعتبارات 
األساسية التي تنطبق على المحاسبة ربع السنوية 

ق اعتبارات وتنطب. في مقابل المحاسبة السنوية
 .مماثلة على غير ذلك من الحسابات عالية التواتر

 قضايا مفاهيمية. 1

 وقت القيد

إن مبدأ وقت القيد هو نفسه بالنسبة للحسابات  18-34
القومية ربع السنوية تمامًا مثلما هو الحال مع 
الحسابات السنوية؛ حيث يتم تجميع وتصنيف 
الحسابات على أساس االستحقاق وليس على 

دي؛ وفي حين أنه سيكون هناك دائمًا أساس نق
إال مبالغًا متراآمة ولكنها لم تدفع أو تحصل بعد 

 نسبة هذه المبالغ بالتناسب مع التدفقات الكلية أن
 .في الفترة ستكون أآبر بالنسبة لفترة أقصر

 سنة واحدة أو أآثرعلى  المتضمنة التصنيفات

 المعيار المؤهل بالنسبة ألصل ثابت هو أنه ينبغي 18-35
استخدامه في اإلنتاج ألآثر من سنة واحدة؛ 
وألغراض التبسيط واالتساق بين الحسابات ربع 
السنوية والسنوية تطبق هذه الفترة أيضَا حتى مع 

 .الحسابات ربع السنوية

وبصورة مماثلة، يبقى التمييز بين مصطلحي  18-36
قصير المدى وطويل المدى في تصنيف األصول 

 .المالية عامًا واحدًا

 لموسمية بات الحساا

أحد جوانب الحسابات ربع السنوية هو األثر الذي  18-37
ينشأ نتيجة ألن أنماط العرض والطلب قد تتغير 
مع مرور الموسم؛ على سبيل المثال، مزيد من 
الكهرباء قد يتم استخدامها في الشتاء لتدفئة 
المباني مقارنة بالصيف، أو على العكس من ذلك 

آما . كهرباء لتبريهاقد يتم استخدام المزيد من ال
أن الكثير من المنتجات الزراعية تكون متاحة 
بيسر في وقت ما من العام مقارنة بوقت أخر 

ولهذه . وبالتالي تكون أسعارها أقل حينذاك
األسباب، فإنه على الرغم من أن الحسابات ربع 
السنوية ينبغي أوًال تجميعها وتصنيفها باستخدام 

ه من إال أنحظتها البيانات على نحو ما تم مال
المستحسن حساب بيانات ربع سنوية على أساس 
معدل من موسم ألخر من أجل دراسة أنماط 
تطور االقتصاد مجردًا من اآلثار الموسمية أو 

 .الفصلية

تأتي العديد من األجازات والعطالت في نفس  18-38
الوقت من آل عام مما يؤدي إلى عدد مختلف من 

وهكذا، من الشائع أيام العمل في آل ربع سنوي؛ 
حساب متواليات زمنية معدلة لعدد أيام العمل في 

وبالتالي، فمن المرغوب فيه تعديل . فترة ما
وضبط البيانات عالة التواتر تبعًا لكل من اآلثار 

 .الموسمية وأثار أيام العمل على حد سواء

 نوعية البيانات. 2

عند تجميع وتصنيف الحسابات ربع السنوية  18-39
روري إجراء مقارنة بين توافر يكون من الض

البيانات ربع السنوية مع البيانات السنوية؛ وعادة 
ما يكون هناك مزيد من المعلومات المتاحة 
سنويًا وتكون أآثر شمولية وإن لم تكن آذلك 
تكون أفضل في النوعية من البيانات ربع 

وإلى الحد الذي يكون فيه الوضع على . السنوية
نظر إلى الحسابات ربع هذا المنوال، يمكن ال

السنوية على أنها حسابات مؤقتة من جانب معين 
ومن ثم يلزم تنقيحها عندما تتاح بيانات سنوية 

ومع ذلك، فاالآتفاء فقط بمعايرة . أآثر مصداقية
مالحظات ربع سنوية أربعة تبعًا للرقم السنوي 
النهائي ربما يسفر عن تغيرات غير متوقعة وال 

ديقها من الربع السنوي المنقح يمكن تخيلها أو تص
ما لم ") مرحلة(أخيرًا للربع السنوي التالي 

ويتم ضبط . تستخدم تقنيات تعالج هذه المشكلة
معظم برامج الحاسوب الشائعة االستخدام المتاحة 
للمكاتب اإلحصائية بشكل تلقائي للتأآد من عدم 

 .وجود مثل هذا الخلل

 أن مجموع بالرغم من أنه من المعتاد التأآد من 18-40
البيانات بالنسبة لألربع أرباع السنوية مساويًا 

 فرض إال أنلألرقام السنوية للبيانات قبل التعديل 
هذا االتفاق على البيانات المعدلة من موسم 
لموسم قد يكون أمرًا عسيرًا وبالتالي من غير 
المستحب إذا ما تم التأآد من تجنب مشكلة 

 .ًا للتوالمرحلة اإلضافية المذآورة سلف

بعض قيم البيانات ال تتوافر أبدًا بشكل ربع  18-41
سنوي وبالتالي قد يلزم إجراء تقديرات ربع 
سنوية من خالل االستيفاء أو االستقراء الداخلي 
والتوقع للمعلومات السنوية؛ ومع ذلك، فإن 
استخدام األساليب الرياضية في اشتقاق البيانات 

ألن مثل يلزم وأن يبقى في أضيق الحدود نظرًا 
هذه األساليب نادرًا ما تلتقط التقلبات في االقتصاد 
والتي يقصد من وراء الحسابات ربع السنوية 

آما أنه من غير المرجح أيضًا أن يكون . اآتشافها
لدى قيم البيانات التي قد تم اشتقاقها من خالل 
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االستيفاء أو االستقراء الداخلي واإلسقاط مكونًا 
الي قد ال تتواجد حسابات موسميًا قويًا، وبالت

 .مكتملة ذات متغيرات موسمية آاملة

 المخزونات

أحد االستثناءات الممكنة من القاعدة العامة التي  18-42
تقول بأن نوعية البيانات السنوية تفوق البيانات 
ربع السنوية يتعلق بقياس التغيرات في قوائم 
الجرد؛ حيث ينبغي إحداث انكماش لمستوى 

ية ونهاية الفترة ويحسب  عند بداالمخزونات
ويمكن أن . التغير في قوائم الجرد على أنه الفرق

حيازة عندما تحتجز ) أو خسائر(تحدث أرباح 
، وآلما آانت الفترات المخزوناتالسلع في 

أقصر تلك التي تم فيها تقديرات التغيرات في 
 باستثناء أرباح وخسائر الحيازة آلما المخزونات

وهناك حالة . (ات أفضلآانت عادة هذه التقدير
موازية لذلك وهي األسهم، على سبيل المثال، 
عندما تحذف أرباح الحيازة باستخدام بيانات 

 بصورة – في بعض الحاالت –مسعرة يوميًا أو 
ومن السهل التفكير في حالة يكون ). أآثر تواترًا

 هو نفسه في نفس المخزوناتفيها مستوى 
ولكن )  صفرًاربما(التاريخ في سنوات متعاقبة 

حيثما آان هناك تحرك آبير للسلع إلى 
.  ثم خروجًا منه في الفترة الدخيلةالمخزونات

وفي مثل هذه الحالة، يفضل مجموع التقديرات 
للتغيرات ) أو حتى لفترات أقصر(ربع السنوية 

 . عن التقديرات السنويةالمخزوناتفي 

 لحجمتبعا لالحسابات ربع السنوية . 3

 يمكن التعبير عن حساب السلع تمامًا مثلما 18-43
 نلحجم يمكتبعا لوالخدمات في الحسابات السنوية 

ذلك أيضًا مع حساب السلع والخدمات ربع 
السنوي؛ وعلى الرغم من أنه من المستحسن أن 

األرقام القياسية ) ربط المتواليات(يتم سلسلة 
للحجم، فبالنسبة للحسابات ربع السنوية يستحسن 

قام القياسية للحجم على أساس أن يتم سلسلة األر
سنوي فقط من أجل تجنب النتائج الزائفة التي 

وتوصف . يمكن أن تنجم نتيجة اآلثار الموسمية
 45-15األساليب ذلك بالتفصيل في الفقرات من 

 .50-15إلى 

  الحسابات ربع السنويةتأمين/ تغطية. 4

من الممكن من حيث المبدأ تجميع وتصنيف  18-44
من الحسابات في نظام المجموعة الكاملة 
 بما في ذلك الميزانيات –الحسابات القومية 

 على أساس ربع سنوي؛ ورغم ذلك، –العمومية 
فإن أآثر المجموعات شيوعًا من الحسابات ربع 
السنوية تكون لحساب السلع والخدمات ولمكونات 

 الحكومي نفاقالدخل في القيمة المضافة ولإل
 في الميزانيات وللميزانية العمومية وللتغيرات

آما ينبغي . العمومية بالنسبة لألصول والخصوم

أيضَا تجميع وتصنيف حساب السلع والخدمات 
 .ربع السنوي من حيث الحجم

 الحسابات اإلقليمية. هـ

يكون للحسابات اإلقليمية أهمية خاصة عندما  18-45
تكون هناك فوارق هامة بين التنمية االقتصادية 

 .يم مختلفة من البلدواالجتماعية لمناطق أو أقال

وينطوي نظام آامل للحسابات على الصعيد  18-46
اإلقليمي معاملة آل منطقة آوحدة اقتصادية 
مختلفة؛ وفي هذا السياق، تقيد المعامالت مع 
المناطق األخرى على أنها آما لو آانت معامالت 

ويلزم أن تفرق المعامالت الخارجية . خارجية
ن المناطق للمنطقة بين المعامالت مع غيرها م

 .بقية العالمفي البلد وبين المعامالت مع 

هناك ثالثة أنوع من الوحدات المؤسسية يتعين  18-47
النظر فيهم في سياق الحديث عن الحسابات 

 .اإلقليمية

هناك وحدات إقليمية حيث يكون مرآز االهتمام  . أ
االقتصادي المهيمن في آل منها في منطقة واحدة 

طقة؛ ومن بين وحدث معظم أنشطتها في هذه المن
، وشرآات األسر المعيشيةالوحدات اإلقليمية 

منشأتها جميعًا موجودة في المنطقة، وحكومات 
محلية ودولية، وعلى األقل جزء من التأمين 
االجتماعي والعديد من المؤسسات غير الهادفة 

 .األسر المعيشيةللربح التي تخدم 

هناك وحدات متعددة المناطق حيث يكون مرآز  . ب
ام االقتصادي المهيمن لكل وحدة منها االهتم

متواجد في أآثر من منطقة ولكن ليس ذات صلة 
بالبلد آكل؛ وهناك العديد من الشرآات وعدد من 

األسر المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم 
 . في هذا الوضعالمعيشية

ثمة عدد قليل من الوحدات وحدات قومية؛ وهو  .و 
القتصادي ما يعني أن مراآزها لالهتمام ا

المهيمن ال تقع جغرافيًا وال حتى بمعنى الموقع 
متعدد المناطق؛ وعادة ما يكون هذا هو الحال 
بالنسبة للحكومة المرآزية وقد تكون آذلك 

وربما شرآات (بالنسبة لعدد قليل من الشرآات 
، بشكل عام في وضع احتكاري أو شبه )عامة

ة احتكاري، مثل الشرآة الوطنية للسكك الحديدي
 .أو الشرآة الوطنية للكهرباء

نسبة المعامالت الخاصة بالوحدات اإلقليمية  18-48
لمنطقة محددة ال يثير أي مشاآل مفاهيمية؛ غير 
أن نسبة معامالت الوحدات متعددة المناطق بين 
. مختلف المناطق يثير المزيد من الصعوبات

وعند النظر في الشحنات أو التسليم بين وحدات 
ناطق مختلفة يكون من نفس المنشأة في م

-6الضروري تطبيق التوصية الواردة في الفقرة 
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 بشأن التسليمات بين داخل نطاق المؤسسة 104
وتقيد مثل هذه التسليمات فقط عندما . الواحدة

تكون الوحدة المستلمة مسئولة عن اتخاذ 
القرارات بشأن مستوى العرض واألسعار التي 

 يكون هذا وعندما ال. تسلم بها مخرجاتها للسوق
هو الوضع، تعتبر الوحدة المستِلمة آما أنها تقدم 

 .فقط خدمة معالجة للوحدة المرِسلة

وعالوة على ذلك، ال يمكن توزيع بعض  18-49
معامالت الوحدات متعددة المناطق بيسر بين 
المناطق المختلفة التي تقع فيها؛ وهذا هو الحال 
 .بالنسبة لمعظم دخل الملكية والمعامالت المالية

وبالتالي، فإن قيود الموازنة الوحيدة للوحدات 
متعددة المناطق التي يمكن تحديدها على 
المستوى اإلقليمي هي القيمة المضافة وفائض 

وهذه الصعوبات موازية لتلك األخرى . التشغيل
التي تنشأ عند محاولة إنشاء حسابات الصناعات 
عندما يضطلع بأنواع مختلفة من األنشطة في 

 .تقلة لنفس المنشأة األممنشآت مس

نسبة معامالت الوحدات المؤسسية القومية  18-50
بحسب المنطقة تثير موضوعات أآثر تعقيدًا 
للدرجة التي تكون فيها الفائدة من محاولة القيام 
بذلك موضع تساؤل؛ وفي حين أن خدمات 
الكهرباء والسكك الحديدية أو تعويضات أو أجور 

مة المرآزية الموظفين المدفوعة من قبل الحكو
يمكن نسبتها إلى مناطق ال يمكن تحديد الفائدة 
على الدين العام المستحق الدفع من قبل الحكومة 

وبناءًا . المرآزية أو الشرآات القومية جغرافيًا
على ذلك، ثمة حل معقول أال وهو إدخال نوع 

القومية، ال يتم تخصيصها " شبه المنطقة"من 
ويتم معاملتها على هذا المنوال بين المناطق 

شبه "وقد تشمل . باعتبارها منطقة إضافية
القومية المشار لها المكاتب الرئيسية " المنطقة

 –للمؤسسات التي لها منشآت موجودة في 
 . المناطق–ومنسوبة إلى 

تفسر هذه الصعوبات النظرية في جزء منها  18-51
السبب وراء عدم قيام أي بلد بإنشاء حسابات 

 الكاملة لكل منطقة؛ وفي نظام الحسابات القومية
معظم الحاالت، تكون الحسابات اإلقليمية 

مع وجود (مقصورة على قيد أنشطة اإلنتاج 
مشكالت مفاهيمية تنشأ فيما يتعلق بتعيين موضع 
) بعض منها، مثل وسائل النقل واالتصاالت

بحسب الصناعة، وحسابات مكتملة بصورة أآبر 
 إقليمية، للقطاعات المؤسسية المؤلفة من وحدات

 والحكومة المحلية األسر المعيشيةمثل 
وال يثير إنشاء حسابات للسلع . والمرآزية

والخدمات ولجداول المدخالت والمخرجات 
بحسب المنطقة مسائل نظرية غير قابلة للحل، 
وذلك على الرغم من أن ذلك ينطوي معاملة 
التسليمات إلى ومن المناطق األخرى على أنها 

ومع ذلك، فإن الصعوبات . صادرات وواردات
العملية المتعلقة بالقيام بذلك تكون هائلة جدًا في 

 .ظل عدم وجود نظام متطور إلحصاءات النقل

تجدر اإلشارة أيضًا إلى أنه بالنسبة للبلدان  18-52
الكبيرة قد يكون هناك تباينًا آبيرًا في أسعار نفس 
المنتجات عبر المناطق المختلفة؛ وقد يتضمن 

لكامل ألثر تباين السعر على اإلنتاج االستقصاء ا
 اإلقليمي وضع نوع من ممارسة عامل نفاقواإل

القوة الشرائية من أجل التمكن من تقدير الفرق 
 .في القوة الشرائية في المناطق المختلفة

 )10*أ (ISIC الموحد الدولي اعيالصن التصنيف تجميع / المستوى عالي القومية الحسابات نظام: 1.18 جدول  
          
          
 الوصف الموحد الدولي الصناعي التصنيف من 4 المنقحة النسخة 

  األقسام 
 والصيد الغابات وزراعة الزراعة أ 1
 :الصلة ذات الصناعات من وغيرها المحاجر واستغالل والتعدين التصنيع هـ و د و ج و ب 2
 التصنيع ج أ 2

 والتشييد اإلنشاء و 3
 األغذية خدمات وأنشطة السكنية اإلقامة والتخزين، النقل وبالجملة، بالتجزئة التجارة ط ح، ز، 4
 االتصال ووسائل المعلومات ي 5
 التأمين وأنشطة المالية األنشطة ك 6
 العقارية األنشطة ل 7
 الدعم خدمات وأنشطة واإلدارة والفنية والعلمية المهنية األنشطة ن ، م 8
 االجتماعي والعمل البشرية والصحة والتعليم والدفاع العامة اإلدارة أنشطة ف ، ع ، س 9
 األخرى الخدمات ش ر، ق، ص، 10

 



 نظام الحسابات القومية
 

588 

 حتى مع –ومع ذلك، فإن الحسابات اإلقليمية  18-53
 تمثل أداة مفيدة جدًا –القيود المذآورة أعاله 

 إدراج حسابات للسياسة االقتصادية؛ ويمكن
إقليمية جزئية في مجموعة من المؤشرات 
اإلحصائية اإلقليمية بشأن مشارآة العمالة 

وآما زاد التباين . والبطالة والفقر، وما إلى ذلك
بين المناطق في بلد واحد آما آان مثل هذا النظام 
من المؤشرات اإلقليمية أآثر فائدة، بما يشمله 

األسر ودخل ذلك من القيمة المضافة للفرد 
األسر  المتاح للتصرف فيه واستهالك المعيشية
ويرجع األمر للبلدان .  للفرد الواحدالمعيشية

نفسها في يتعلق بإنشاء حساباتها اإلقليمية الذاتية 
ومؤشراتها اإلحصائية، مع األخذ بعين االعتبار 
لظروفها الخاصة ونظم بياناتها ومواردها التي 

 .العمليمكن أن تكون مكرسة لهذا 

   آبير آفاف اقتصاد ذات لبلد الصناعة لمستوى الرئيسية العناوين: 2.18 جدول  
            

 الدولي الصناعي التصنيف من 4 المنقحة النسخة
 الوصف ISIC الموحد
  المجموعات الفئات األقسام
 النقدية   

 يدوالص الغابات وزراعة الزراعة   أ

 1  
 الخدمات من وغيرها البري الصيد أنشطة المحاصيل، من واإلنتاج الحيواني اإلنتاج
 الصلة ذات

 النقدية الحاصالت أو بيعها يسهل التي المحاصيل   
 الغذائية المحاصيل   
 الحيواني اإلنتاج 14  
 األشجار وتقطيع الغابات زراعة  2 
 والزراعة الصيد  3 
 لتحجيروا التعدين   ب
 التصنيع   ج
 رسمي   
 رسمي غير   

   هـ ، د
 المياه تصريف وأنشطة المياه، وإمداد الهواء؛ تكييف وإمداد والبخار والغاز الكهرباء
 والمعالجة النفايات وإدارة

 والتشييد اإلنشاء   و
 البخارية والدراجات المرآبات وتصليح والتجزئة؛ بالجملة التجارة   ز
 رسمي   
 رسمي غير   
 األغذية وخدمات اإلقامة أنشطة   ط
 والتخزين النقل   ح
 الحديدية السكك عبر النقل 491  
 األخر البري النقل 492  
 و البضائع وتخزين  األنابيب عبر والنقل الجوي، النقل ,512 ,511  
 النقل لوسائل الدعم أنشطة ,521 ,493  
  522  
 و والبث؛ واإلذاعة البرمجة أنشطة دية؛البري األنشطة  60 ,53 
 والالسلكية السلكية االتصاالت ووسائل  61 و 
 إلى ي

 األخرى الخدمات   ش
 اإلجباري االجتماعي التأمين والدفاع؛ العامة اإلدارة  84 
 التعليم  85 
 االجتماعي العمل وأنشطة البشرية الصحة  87 ,86 

 88   
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 العقارية األنشطة  68 
 متفرقات   
 النقدية إجمالي
 النقدية غير
 والصيد الغابات وزراعة الزراعة   أ

 1  
 الخدمات من وغيرها البري الصيد أنشطة المحاصيل، من واإلنتاج الحيواني اإلنتاج
 الصلة ذات

 الغذائية المحاصيل   
 الحيواني اإلنتاج 14  
 األشجار وتقطيع الغابات زراعة  2 
 الزراعةو الصيد  3 
 والتشييد اإلنشاء   و
 مالكيها قبل من المشغولة للمساآن المحتسب اإليجار  68 

 النقدية غير األخرى األنشطة   
 النقدية غير إجمالي
 الحالية باألسعار الكلية المضافة القيمة

 الواردات وعلى المنتجات على الدعم أو اإلعانات ناقص الضرائب
 ياإلجمال المحلي الناتج

 

هناك دليالن يشمالن مزيد من التفصيل حول  18-54
الحسابات اإلقليمية؛ أساليب الحسابات ربع 

 القيمة المضافة اإلجمالية وإجمالي –السنوية 
تكوين رأس المال الثابت بحسب النشاط 

وأساليب الحسابات ) 1995يوروستات، (
 األسر المعيشية حسابات –اإلقليمية 

 ).1996، يوروستات(

 يةعرضقضايا . و

 آما أشير سابقًا –على الرغم من أنه من الممكن  18-55
 إدخال مزيد من التفاصيل في الحسابات –

االقتصادية المدمجة والمتكاملة من خالل إدخال 
أعمدة إضافية للقطاعات الفرعية ومزيد من 
الصفوف لتفصيل وتفكيك المعامالت، وقد تؤدي 

وضع جدول معقد هذه الطريقة بشكل سريع إلى 
للغاية ويصعب التحكم فيه وإدارته؛ولهذا السبب، 
مزيد من التحليل المفصل لإلنتاج وللمعامالت في 
السلع والخدمات فضًال عن المعامالت المالية 
والميزانيات العمومية المفصلة إلى جانب التحليل 
بحسب الغرض مبينًا في األنواع األخرى من 

ائل موصوفة في وبعض من هذه البد. الجداول
ويرآز هذا القسم على عرض . الفصول التالية

 إلى جانب االقتصاد الكليالمجاميع األساسية في 
 .تفاصيل داعمة لها

من األمور األساسية لفهم نظام الحسابات القومية  18-56
اإلحاطة بالطرق الثالثة المختلفة لتجميع 

وتصنيف الناتج المحلي اإلجمالي، من خالل 
 والدخل؛ ومع ذلك، نفاقنتاج واإلالتطرق لنهج اإل

ترآز التعريفات الواردة في الفصل السادس 
عشر على األنواع المختلفة من التدفقات على 
مستوى أقصى تجميع ممكن من أجل التمييز بين 
الثالثة أساليب بأقصى قدر مستطاع من 

وفي واقع الممارسة العملية، عند . الوضوح
ن من عرض النتائج على المستخدمين يكو

وقد تختلف . الضروري وجود مزيد من التفاصيل
آمية ونوع التفاصيل من بلد لبلد أخر غير أن 
هناك بعض المبادئ التوجيهية واإلرشادية 
الواسعة هناك اتجاه نحو استخدامها من قبل 
المنظمات الدولية عند إنشاء جداول لبلدان عديدة 

 .في نفس الوقت

 ي اإلجمالي اإلنتاج للناتج المحلمقاييس. 1

 اإلنتاج، عادة ما يكون من لمقاييسبالنسبة  18-57
المناسب إيجاد مستوى ما من التفاصيل حول 

 من التصنيف 4الصناعة؛ وتتيح النسخة المنقحة 
الصناعي الدولي الموحد مستوى عالي مكون من 

 فئة؛ 88 قسمًا ومستوى ثاني مكون من 21
وبالنسبة لعروض ملخص البيانات في الحسابات 

ومية، فقد تم وضع تجميع عالي المستوى الق
 فئات وتجميع متوسط المستوى 10يتكون من 
 فئة وهم مناسبين لنقل بيانات نظام 38مكون من 

الحسابات القومية من مجموعة واسعة من 
ين التوحيدوجدير بالذآر أن بناء هذين . البلدان

التصنيف الصناعي / نظام الحسابات القومية
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 و 10*للذين يرمز لهما ب أ وا–الدولي الموحد 
 موصوفين بمزيد من – على التوالي 38*أ

 من التصنيف 4التفصيل في النسخة المنقحة 
. 212 إلى 199الصناعي الدولي الموحد فقرات 

* أ ( عالي المستوى التوحيد 1.18ويبين الجدول 
 .للصناعات) 10

  الرئيسيةاإلنشاءات/ الصناعات

ن عرض بيانات من الشائع جدًا في بعض البلدا 18-58
 اإلنشاءات/ موجزة جدًا لمجموعة من الصناعات

التصنيف الصناعي (مع تفصيل بحسب الزراعة 
، وبحسب الصناعة )الدولي الموحد قسم أ

التصنيف الصناعي الدولي الموحد قسم ب إلى (
 التصنيف الصناعي –و، والمبين فيه التصنيع 

، وبحسب ) بشكل مستقل–الدولي الموحد قسم ج 

التصنيف الصناعي الدولي قسم ز إلى (دمات الخ
وفي البلدان التي يكون فيها عدد قليل من ). ث

الصناعات الرئيسية قد يكون من المفيد تفصيل 
وتفكيك بعض من هذه العناوين الرئيسية بصورة 
أآبر وآذلك الدمج بين عناوين أخرى؛ على سبيل 
المثال، قد يكون من المفيد لتكوين نظرة ثاقبة 

 عمل االقتصاد تمييز الزراعة المنفذة على حول
نطاق تجاري إلنتاج محاصيل يمكن بيعها أو 
محاصيل نقدية للتصدير عن غيرها من األنشطة 
الزراعية غير الرسمية محدودة النطاق، أو تمييز 

وبصورة متكافئة في . تجميع السلع اإلليكترونية
بعض البلدان قد يكون من الكافي الدمج بين 

ومع ذلك، من . وعات الخدماتبعض مجم
الممارسات الجيدة إتباع الترتيب األساسي 
المعتمد من قبل التصنيف الصناعي الدولي 

 .الموحد أيما آان مستوى التفصيل المبين
 

 الناتج المحلي اإلجمالي مقاييس إنفاق : 3.18جدول 

  الناتج المحلي اإلجمالي إنفاقمقاييس 
  على االستهالك النهائينفاقاإل
  على االستهالك النهائي لألسر المعيشيةنفاقاإل

 COICOPمع إمكانية تضمين تفصيل موجز بحسب المنتج أو بإتباع تصنيف االستهالك الفردي بحسب الغرض 
 األسر المعيشية على االستهالك النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم نفاقاإل
 على االستهالك النهائي للحكومة نفاقاإل
  على االستهالك الفردينفاقاإل
  على االستهالك المشترك أو الجماعينفاقاإل

  على االستهالك الفردي الفعلينفاقومنه؛ اإل
 إجمالي تكوين رأس المال

 إجمالي تكوين رأس المال الثابت، المجموع الكلي
  لتكوين رأس المالمع إمكانية تضمين تفصيل موجز وفقًا لتصنيف األصل

 المخزوناتالتغيرات في 
 النفائس اقتناءصافي 

 الميزان الخارجي للسلع والخدمات
 صادرات السلع والخدمات

 صادرات السلع
 صادرات الخدمات

 واردات السلع والخدمات
 واردات السلع

 واردات الخدمات
 التباين اإلحصائي

 الناتج المحلي اإلجمالي

لدان ذات اقتصاد الكفاف بشكل آبير؛ فد في الب 18-59
يكون من المستحسن إظهار ما إذا آان اإلنتاج 

 آيف 2.18ويبين جدول . نقديًا أو غير نقديًا
يمكن عرض وتفصيل الصناعات الرئيسية وفقًا 
للتصنيف الصناعي الدولي الموحد من أجل إيجاد 

 للظروف، قد تكون أي وتبعًا. هذا التمييز
أو (من هذه العناوين الرئيسية مجموعة فرعية 

ربما إلى جانب تفصيل وتفكيك إضافي حسب 

طريقة مفيدة لعرض المعلومات ) االقتضاء
 .الخاصة بأنشطة اإلنتاج في بلد معينة

 الناتج المحلي اإلجماليمقاييس إنفاق . 2

لناتج مقاييس إنفاق ا األقصى التوحيدمستوى  18-60
 على يةاألسر المعيش إنفاقالمحلي اإلجمالي هو 
 الحكومة عامة على إنفاقاالستهالك النهائي و

االستهالك النهائي وتكوين رأس المال اإلجمالي 
وصادرات السلع والخدمات وواردات السلع 
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غالبًا في مثل هذا العرض المختصر (والخدمات؛ 
 على األسر المعيشية إنفاقيشمل البند الخاص ب

ادفة  المؤسسات غير الهإنفاقاالستهالك النهائي 
).  هي األخرىاألسر المعيشيةللربح التي تخدم 

وهناك مثاًال على جدول مفصًال بصورة أآبر إلى 
آما أن إمكانية . 3.18حد ما مبينًا في جدول 

تضمين تفاصيل بحسب المنتج أو بحسب 
مجموعات تصنيف االستهالك الفردي بحسب 

وبصورة مماثلة . الغرض  مبينة في الجدول
، يمكن تضمين تفاصيل )وضةوإن لم تكن معر(

للمنتجات أو تصنيف بحسب مجموعات تصنيف 
وظائف الحكومة أو تصنيف أغراض المؤسسات 

 – األسر المعيشيةغير الهادفة للربح التي تخدم 
 .أسفل العناوين الرئيسية األخرى، حسبما يلزم

  الدخلأجماليات. 3

هناك توحيد قياسي أقل بكثير في عرض قياسات  18-61
تج المحلي اإلجمالي؛ فبعض العروض الدخل للنا

ترآز على إظهار تعويضات الموظفين وفائض 
بحسب نفس التفصيل ) والدخل المختلط(التشغيل 

للصناعة حسبما مبين بالنسبة لقياس المخرجات 
وبعض العروض . للناتج المحلي اإلجمالي

األخرى تبين المكونات المختلفة لتعويضات 
 والمساهمات المرتبات واألجور،(الموظفين 

، فضًال عن )االجتماعية من قبل أصحاب العمل
األنواع المختلفة للضرائب واإلعانات أو الدعم 

وآما سبق وأن ذآرنا . المفروضة على اإلنتاج
 على التحقيق -بالفعل، فإن الدخل ينبغي 

 وان يتم قياسه باعتباره –وبصراحة األمر 
صافي استهالك رأس المال الثابت، وبالتالي، 
يظهر ترآيب الناتج المحلي الصافي وليس الناتج 

آما أن حجم صافي الدخل . المحلي اإلجمالي
القومي بالنسبة لصافي الناتج المحلي هو األخر 

 .موضع اهتمام للتحليل وينبغي عرضه

ومرة أخرى، ينبغي أن تؤخذ االحتياجات القومية  18-62
في عين االعتبار عند تحديد عرض الحسابات؛ 

 فيها الدخل العيني أو دخل الكفاف وفي بلد يكون
ملحوظًا، البد من االلتفات إلى تفصيل وتصنيف 

 .تعويضات الموظفين التي تشمل البنود السابقة

  الحجمحسابات من حيث . 4

بعدد من الحجم من حيث يمكن عرض حسابات  18-63
الطرق التي ليس بالضرورة أن تكون متنافية 

ممكن ؛ ومن ال)يلغي بعضها بعضًا حال وجوده(
عرضها من حيث المستوى بحيث بالنسبة لسنة 

فإن ) سنة القياس أو السنة المرجعية(واحدة 
األرقام باألسعار الحالية ومن حيث الحجم ستكون 

وأحد النتائج المترتبة على ذلك هو أنه . متطابقة
 على النحو –إذا ما آانت قياسات الحجم 

 مشتقة –الموصى به في نظام الحسابات القومية 
عن طريق الربط بين سالسل القيد، حينئذ قد ال 

 مساوية لمجموع المكونات اإلجمالياتتكون 
وأحد . بالنسبة للسنوات بخالف سنة القياس

البدائل عن ذلك هو عرض تقديرات الحجم في 
ومن ثم، فإن السنة التي آانت . شكل رقم قياسي

 100مسبقًا هي نفسها من حيث المستوى تصبح 
ومن شأن . ن المجاميع والمكوناتبالنسبة لكل م

هذا اإلجراء أن يجعل من األسهل اآتشاف 
التغيرات، غير أن ال يزال يمكن للمستخدمين 
حساب أرقام المستوى إن رغبوا في ذلك عن 
طريق تطبيق قيم مستوى سنة األساس على 

ومع ذلك، فإن هذا البديل غير . مؤشرات الحجم
تأخذ قيم سالبة  التي يمكن أن اإلجمالياتمالئمًا 

. أو حتى صفر، مثل التغيرات في قوائم الجرد
وهناك بديل ثالث وهو عرض مؤشرات الحجم 
من حيث معدالت النمو فقط إما من السنة السابقة 

تعطي مشكالت ومع ذلك، . أو من سنة األساس
التدوير انطباعًا ضمنيًا بأن ذلك قد يكون شكل 

نظر أ. (أخر من العروض وليس الشكل األوحد
 مساهمات مقياس لمزيد حول 15.63فقرة 

 ).األرقام القياسية المرتبطة تسلسليًا في النمو

 الحسابات ربع السنوية. 5

آما لوحظ في المناقشة الخاصة بالحسابات ربع  18-64
السنوية أعاله، فإن التقديرات ربع السنوية ينبغي 
عرضها على أساس معدل بشكل موسمي وعلى 

مي على حد سواء؛ أساس غير معدل بشكل موس
وفي آثير من األحيان، سيتم عرض التقديرات 
 .ربع السنوية بالقيم الحالية وأيضًا آسالسل حجم

 حسابات القطاع. 6

األساس المنطقي وراء جعل القطاعات المؤسسية  18-65
جزء مهم من نظام الحسابات القومية هو الدور 
الرئيسي التي تضطلع به في فهم آيفية تأثير 

قتصادية على مجموعة أو التطورات اال
مجموعات أخرى من الوحدات في االقتصاد؛ 
ويمكن استعراض حساب مخصص لكل قطاع 
بشكل منفصل بالقدر المقترح في الفصول التالية، 

 بالحسابات ال خصائصغير أن هناك بعض ال
تكون ظاهرة في عرض ما إال عندما تكون آافة 
، حسابات القطاع متاحة معًا؛ على سبيل المثال

يبين استعرض لتدفقات دخل الملكية أي 
القطاعات تدفع الفائدة وأيها يحصل عليها، وما 
هي نسبة األرباح الموزعة المتحصل عليها من 
قبل صناديق المعاشات وسواء ما إذا آان الريع 

.  أم الاألسر المعيشيةيدفع في الغالب من قبل 
ويتيح حساب التوزيع الثانوي للدخل إمكانية 

مقارنة بين مبلغ الضرائب الجارية على إجراء 
الدخل والثروة وما إلى ذلك، والمدفوعة من قبل 

، األسر المعيشيةالشرآات وبين تلك الخاصة ب
فضًال عرضه أليها القطاعات التي تدفع أقساط 
تأمين وأيها يحصل على المطالبات وقدر أهمية 

 .التحويالت الجارية األخرى بالنسبة لالقتصاد
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صول التي تناقش تفسير حسابات القطاع تعنى الف 18-66
أيضًا بمسائل العرض مثلما تفعل الفصول التي 
تبين الروابط مع النظم اإلحصائية األخرى، 
والسيما الروابط بإحصائيات التمويل الحكومية 
وبالمعامالت الخارجية واإلحصاءات النقدية 

وبالرغم من ذلك، وفي جميع الحاالت، . والمالية
نتباه إلى عرض الحسابات بطريقة ينبغي لفت اال

تكون مفيدة إلى أقصى حد ممكن لقراء المنشور 
وقد يختلف . الذي يصمم من أجله عرض معين

ذلك اختالفًا آبيرًا من نوع منشورات إلى نوع 
أخر وبالتالي فإن المرونة في هذا األسلوب تمثل 
عنصرًا جوهريًا من أجل تمكين القراء من تحقيق 

 .ثلى من البيانات الجاري عرضهااالستفادة الم

 المتكاملة الحسابات التراآمية. 7

يفسر الفصل الثالث عشر التعبير الخاص  18-67
بالحسابات التراآمية بالنسبة لكل من األصول 
المالية وغير المالية؛ وتعد الروابط بين 
الميزانيات العمومية االفتتاحية والختامية بالنسبة 

ما يتعلق باشتقاق لألصول غير المالية جوهرية في
تكوين رأس المال الثابت وآذلك بالنسبة لقياسات 
الخدمات الرأسمالية واإلنتاجية على النحو المشار 

وفي الكثير من األحيان . إليه في الفصل العشرين
 ال يتم نشر البيانات الرئيسية – رغم ما سبق –

التي يقوم عليها إيجاد مثل هذه التقديرات على 
وعلى الرغم . حتى على اإلطالقأساس منتظم أو 

من األهمية الواضحة للمخزون من المباني 
السكنية، فإنها ال تكون متاحة بشكل عام إال في 

 .عدد قليل جدًا من البلدان

، فإن األصول المالية والخصومفيما يتعلق ب 18-68
الوضع إلى حد ما أفضل مما سبق، وبالفعل في 

ات بعض الحاالت تشتق بيانات التدفق من بيان
. الميزانية العمومية االفتتاحية واألخرى الختامية

وعلى الرغم من أن تلك البيانات يتم نشرها 
 إال أن – عندما تكون متاحة –بصورة منتظمة 

الجداول ال تكون دومًا مرتبطة بالنشر المنتظم 
للحسابات القومية، ومن ثم، ال يكون 
المستخدمون مدرآين بشكل دائم للصلة الجوهرية 

 . الجزء المالي من الحسابات وبين بقيتهابين

/ اليد العاملةالسكان ومدخالت : الفصل التاسع عشر
 العمالة

 مقدمة . أ

النشاط االقتصادي هو باألساس نشاط بشري  18-69
ومع ذلك ال يشير تسلسل الحسابات إلى 
األشخاص فيما عدا اإلشارة بشكل غير مباشر؛ 

األسر حيث أن آافة األشخاص الذين يشكلون 
يتم فقط تحديدهم والتعرف ) السكان (عيشيةالم

 على نفاقعليهم طالما آانوا مشترآين في اإل
وهؤالء األفراد الذين يكونون . االستهالك

موظفين يبرزون فقط آمتلقين للتعويضات أو 
األجور بدون أي إشارة بشأن ما إذا آان هناك 
عدد قليل منهم يدفع لهم بشكل جيد أو أن العديد 

على الرغم من أنه (ور متدنية للغاية يدفع لهم أج
في الواقع هناك العديد من األشخاص يتواجدون 

والغرض من هذا الفصل ). بين هاتين النهايتين
هو إظهار آيف يمكن استخدام البيانات المتعلقة 
بالسكان جنبًا إلى جنب مع اإلدخاالت الرئيسية 
في تسلسل الحسابات من أجل عرض قدر استفادة 

العادي من النشاط االقتصادي وقدر المواطن 
مشارآة العامل المتوسط أو العادي في 

ويمكن الحصول على إشارة لقدر . المخرجات
استفادة المواطن العادي من النشاط االقتصادي 
من خالل قياس نصيب الفرد من الناتج المحلي 
اإلجمالي، ولقدر مشارآة العامل العادي في 

. جية العمالةالمخرجات من خالل تقدير إنتا
إال وفضًال عن هذه األرقام مهمة في حد ذاتها 

ها ذات أهمية خاصة بالمقارنة مع البيانات أن
المماثلة في فترات زمنية مختلفة وفي بلدان 

 .مختلفة

يعنى هذا الفصل بالنظر في مجموع السكان وفي  18-70
مدخالت العمالة وإنتاجية العمالة على سبيل 

 والعشرون إلى الحصر؛ ويتطرق الفصل الرابع
وهناك . األسر المعيشيةاألنماط المختلفة من 

تناول موجز لتوسعة اإلنتاجية لتشمل أثر رأس 
المال في الفصل العشرين، ولكن بمزيد من 
التفصيل واإلسهاب في المنشورات األخرى على 

 .غرار دليل قياس اإلنتاجية

يتطلب نظام الحسابات القومية تعريفًا للسكان من  18-71
عبير عن مجاميع الناتج المحلي اإلجمالي أجل الت

واالستهالك من حيث نصيب الفرد؛ وفي الواقع، 
أو (فإن التعبير عن حجم الناتج المحلي اإلجمالي 

)  على االستهالك النهائياألسر المعيشية نفاقإل
" يعاير أو يوحد قياس"من حيث نصيب الفرد 

األحجام من خالل ضبط حجم البلدان باالستناد 
وغالبًا ما تستخدم األحجام . مجموع سكانهاإلى 

من حيث نصيب الفرد للمجاميع الرئيسية آقياس 
لمستوى المعيشة النسبي في البلدان، وذلك على 
الرغم من وجود مخاوف وهواجس شك لدى 

ورغم أن . المحللين بشأن مدى آفاية هذا القياس
أحجام الناتج المحلي اإلجمالي من حيث نصيب 

ه من الواضح إال أنض أوجه القصور الفرد بها بع
أن هناك عالقة قوية بين حجم الناتج المخلي 
اإلجمالي لبلد ما من حيث نصيب الفرد وبين 

 .مستوى المعيشة فيها

متغيرات المدخالت من العمالة  19-4 18-72
ضرورية من أجل التحقق من مستوى اإلنتاجية؛ 
فالتغيرات في اإلنتاجية مع مرور الوقت تمثل 

. عامًا على مدى آفاءة اإلنتاج االقتصاديمؤشرًا 
وبالمثل، فإن الفروق في مستوى اإلنتاجية في بلد 
ما بالمقارنة مع بلدان مماثلة توفر مؤشرًا مفيدًا 
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. على الكفاءة النسبية لعمليات اإلنتاج بهذا البلد
ويمكن قياس اإلنتاجية بطرق مختلفة، وأبسطها 

 على أنها هو إنتاجية العمالة، وعادة ما تقاس
وبعض . حجم الناتج المحلي لكل ساعة عمل

قياسات اإلنتاجية األآثر تعقيدًا، مثل اإلنتاجية 
في بعض األحيان تسمى إنتاجية (متعددة العوامل 
تتطلب أيضًا قياسًا لمدخالت ) العوامل الكلية

العمالة جنبًا إلى جنب مع مدخالت رأس المال، 
ى يتم للتوصل إلى قياس شامل للمدخالت حت
 .تقسيمه إلى حجم الناتج المحلي اإلجمالي

 المعايير الدولية بشأن إحصاءات القوى العاملة. 1

من الواضح أنه إذا ما آان يرجى  19-5 18-73
صياغة نسبة بين قياسات المخرجات والمدخالت 
من العمالة البد حينئذ من أن يتوافق مفهوم 
العمالة مع تغطية اإلنتاج في نظام الحسابات 

ية؛ ويتم المحافظة على تطبيق المعايير ذات القوم
 قبل منظمة العمل منالصلة بشأن القوة العاملة 

وقد ضمنت معايير منظمة العمل ). ILO(الدولية 
، والتي تم اعتمادها من "قرارات"الدولية في 

خالل جلسات المؤتمر الدولي لخبراء 
ويؤآد قرار عام ). ICLS(اإلحصاءات العمالية 

 الفئة السكانية النشطة اقتصاديًا  على أن2008
تعرف من حيث األفراد الراغبين في عرض 
العمل لالضطالع بنشاط متضمن في حدود 

 .اإلنتاج بنظام الحسابات القومية

ليس آل فرد نشطًا اقتصاديًا يعمل  19-6 18-74
لصالح وحدة مؤسسية مقيمة؛ وبالتالي، من المهم 
على وجه الخصوص أن يكون مفهوم اإلقامة 

متضمن في تقديرات السكان متسقًا مع ذلك ال
المفهوم الخاص بتقديرات القوى العاملة وآذلك 
أن تكون إقامة األفراد المشمولين في تقديرات 
العمل متسقة مع معيار الوحدة المؤسسية المقيمة 

 .في نظام الحسابات القومية

 بنية الفصل. 2

موضوع السكان واشتقاق األرقام من  19-7 19-1
لفرد بالنسبة لمجاميع مثل الناتج حيث نصيب ا

المحلي اإلجمالي هي موضوعات القسم ب؛ 
لكيفية تقسيم  ج النقاش بوصف القسمويستهل 

مجموع السكان إلى هؤالء األفراد ممن هم ضمن 
القوى العاملة وإلى األفراد اآلخرين الذين ليسوا 
من القوى العاملة، فضًال عن التعديالت التي 

لسكان من أجل شمول تجرى على مجاميع ا
المقيمين الذين يعملون بالخارج وغير المقيمين 

آما . الذين يعملون داخل نطاق االقتصاد القومي
يصف آيفية تعريف الفئات المتنوعة للقوى 

 .العاملة ويناقش بعض المسائل الحدية

يناقش القسم د آيف أنه يمكن تحسين  19-8 19-2
ام عمليات عد بسيطة لألشخاص العاملين الستخد

نتائجها في قياسات اإلنتاجية من خالل وسائل 
مختلفة من التوحيد القياسي؛ ويمثل اشتقاق 
قياسات إنتاجية العاملة موضوع النقاش في القسم 
هـ، ويختتم الفصل بمناقشة وجيزة لمصادر 

 .البيانات في القسم و

 السكان و العمالة. ب

و تشتق التقديرات السنوية للسكان  19-9 19-3
 تعدادات للسكان أقل تواترًا؛ وعادة ما منالعمالة 

تعنى التعدادات السكانية بعد عدد األشخاص 
 في ليلة معينة أو عدد األشخاص الموجودين

الذين يعيشون عادة في مسكن معين، حتى وإن 
ومع . آانوا غير حاضرين وقت إجراء التعداد

ذلك، غالبًا ما يجرى التعداد فقط آل خمسة أو 
عض األحيان يكون أقل عشرة سنوات وفي ب

وفي السنوات ما بين عمليات التعداد، . تواترًا
يتحصل على معلومات محدثة عن سكان بلد ما 
من خالل االعتماد على معلومات حول عدد 

 .المواليد وعدد الوفيات وعلى صافي الهجرة

في بلد ما تعرف على و العمالة السكان  19-10 19-4
شخاص أبسط نحو ممكن بأنها آافة هؤالء األ

الذين عادة ما يكونون مقيمين في البلد؛ وفي هذا 
، تم استخدام مفهوم اإلقامة في آل من التعريف

نظام الحسابات القومية ودليل ميزان المدفوعات 
، أي أن BPM6ومرآز االستثمار الدولي 

األشخاص يكونون مقيمين في البلد التي يكون 
ها لديهم فيها أوى الروابط التي يمكنهم من خالل

وبشكل . إنشاء مرآز الهتمام اقتصادي سائد
عام، ربما يقوم المعيار على بلد إقامتهم لعام أو 

وفي معظم الحاالت، يكون مفهوم اإلقامة . أآثر
صريحًا ومباشرًا، آونه يستند على المسكن الذي 
يشغله شخص ما على أساس مستمر، وذلك على 
الرغم من أن هناك بعض الحاالت صعبة 

المناقشة بمزيد من التفصيل في الفصل التصنيف 
 .السادس والعشرين

عمومًا، األشخاص الذين يكونون  19-11 19-5
بصرف –مقيمين في بلد معين لعام أو أآثر 

 ينبغي شمولهم في قياس –النظر عن جنسيتهم 
 من ذلك يكون للموظفين واالستثناءالسكان؛ 

الدبلوماسيين األجانب والعاملين في الدفاع جنبًا 
جنب مع عائالتهم الذين ينبغي وأن يتم إلى 

. اعتبارهم جزء من مجموع سكان بالدهم األم
أن المقيمين " العام الواحد"وتعني قاعدة 

المعتادين الذين يعيشون بالخارج ألقل من عام 
واحد يتم تضمينهم في عدد السكان، ولكن الزوار 

والذين ) على سبيل المثال، المصطافين(األجانب 
ل البلد ألقل من سنة واحدة يتم يكونون داخ

وهناك مزيد من . استثنائهم من قياس عدد السكان
التفصيل حول تطبيق معيار اإلقامة في حاالت 

 .15-4 إلى 10-4خاصة في الفقرات من 
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 نصيب الفرد من تقديرات النمو في الحجم . 1

معدل النمو في حجم الناتج القومي  19-12 19-6
قتصادية اإلجمالي هو أحد المؤشرات اال

الرئيسية التي توفرها الحسابات القومية؛ ويمكن 
مقارنة معدالت النمو من هذا القبيل بشكل مباشر 
بين البلدان وذلك ألن يتم التعبير عنها بوحدات 

، آما أنها غير متأثرة )تغيرات مئوية(مشترآة 
بالعملة المستخدمة في التعبير عن تقديرات الناتج 

ك، هناك جزء من نمو ومع ذل. المحلي اإلجمالي
آل بلد بالنسبة ألحجام الناتج المحلي اإلجمالي 
يعود إلى التغيرات في السكان، ومن ثم من المفيد 

معدالت النمو المئوية من خالل " توحيد قياس"
حساب معدالت النمو من حيث نصيب الفرد؛ 
على سبيل المثال، إذا ما آان عدد السكان في بلد 

 من النمو في حجم معين يزداد بصورة أسرع
الناتج المحلي اإلجمالي فيها حينئذ تكون 

ومن . المخرجات من حيث نصيب الفرد هابطة
ناحية أخرى، فإن بلد ما يكون فيها النمو في 
حجم الناتج المحلي منخفض جدًا ولكن في ظل 
وجود عدد سكان متناقص سوف تظهر زيادة في 

 .المخرجات من حيث نصيب الفرد

ظ في المقدمة، هناك بعض آما لوح 19-13 19-7
أوجه القصور في األرقام الموضوعة بحسب 
نصيب الفرد؛ ويكفي ذآر مثالين لتوضيح ذلك، 

األسر حيث أن أي اقتصاد لديه أحجام أآبر من 
 قد يحصل على ما يعادلها من منافع من المعيشية
 األقل نسبيًا على اإلسكان وغيره نفاقخالل اإل

األسر ة أعضاء من المفردات التي تغطي آاف
 مقارنة ببلد أو باقتصاد أخر ذات أحجم المعيشية

آما أن تعيين نفس . األسر المعيشيةأقل من 
الوزن لطفل صغير مثله مثل شخص بالغ فيما 
يتعلق بوظيفة تتطلب جهدًا بدنيًا قد يسفر آذلك 
عن معلومات مضللة عن مدى آفاية استهالك 

 .الغذاء

لنمو من حيث عامة ما توفر معدالت ا 19-14 19-8
نصيب الفرد في الدخل القومي الحقيقي أو في 

 الفعلي الحقيقي قياسًا أفضل للتغيرات االستهالك
لسكان بلد معين مقارنة " الرفاهية "متوسطفي 

بالتغيرات في أحجام الناتج المحلي اإلجمالي؛ 
فالناتج المحلي اإلجمالي هو قياس لإلنتاج داخل 

ت الواردة من نطاق بلد معين، ولكن التدفقا
بقية الدخل والتدفقات الخارجة منه من أو إلى 

 قد يكون لها تأثيرًا آبيرًا عن آل من العالم
المستوى ومعدالت النمو في الدخل القومي 

وبصورة مماثلة، . الحقيقي من حيث نصيب الفرد
فإن المستوى ومعدالت النمو في أحجام الناتج 

 عن المحلي اإلجمالي قد تختلف بشكل ملحوظ
تلك الخاصة باالستهالك النهائي لألسر المعيشية 
نتيجة الحصص المختلفة عبر البلدان بالنسبة 
لتكوين رأس المال وصافي الصادرات داخل 

 .الناتج المحلي اإلجمالي

المستويات المطلقة لنصيب الفرد من الناتج المحلي . 2
 اإلجمالي

آما هو موضح في الفصل الخامس  19-15 19-9
امج المقارنات الدولية تقديرات عشر، يضع برن

للمستويات المطلقة للناتج المحلي اإلجمالي 
ولنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي عبر 
البلدان من أجل محاولة وضع مستوى نسبي 

؛ وتتضمن هذه التقديرات قياسات .لالزدهار
الناتج المحلي اإلجمالي ومعادالت القوة الشرائية 

)PPPs ( السكان المبينة فيما سبق ونفس قياسات
على أنه يجرى استخدامها مع قياسات النمو في 

 .الحجم

 قياس القوى العاملة. ج

ليس آل األفراد المشمولين في عدد  19-16 19-10
السكان مشارآين في اإلنتاج؛ فالبعض منهم 

والبعض األخر طاعن في السن صغير جدًا 
. والبعض األخر قد يختار بكل بساطة عدم العمل

 آخرون يعملون ولكن  ما يكون هناك أفرادوعادة
 مؤقت نتيجة بشكلأصبحوا ال يعملون ولكن 

لظروف المرض أو نقص الطلب على العمالة أو 
وبالتالي، فإن أول خطوة . ألنهم في أجازة مثًال

لالنتقال من البيانات الخاصة بالسكان للبيانات 
الخاصة بالعمالة هو تعريف ما يقصد بقوة 

 .العمل

تتألف قوة العمل من أولئك الذين هم  19-17 19-11
على استعداد بنشاط إلتاحة جهدهم خالل أي فترة 
مرجعية معينة بهدف إنتاج السلع والخدمات 

 اإلنتاج في نظام الحسابات حدودالمتضمنة في 
القومية؛ وتقسم قوة العمل أآثر من ذلك إلى 
. أولئك الموظفين وإلى األفراد غير الموظفين

ن تقسيم سكان البلد بشكل فرعي وبالتالي، يمك
إلى ثالث فئات؛ الموظفين وغير الموظفين 

وتعتمد حالة . وأولئك الذين ليسوا في قوة العمل
خالل فترة ) أو عدمها(الشخص على نشاطه 

عادة ما تكون (مرجعية معينة من الزمن 
 ).أسبوعًا

نظرًا ألن قوة العمل يتم تعريفها  19-18 19-12
ى فترة قصيرة فقد يكون باإلشارة أو المرجعية إل

عدد األشخاص في قوة العمل في أي وقت أقل 
 اقتصاديًا؛ على سبيل الناشطةمن الفئة السكانية 

المثال، العمال الموسميين ربما يكونوا مدرجين 
في الفئة السكانية الناشطة اقتصاديًا ولكن ليس 

 .في قوة العمل في أوقات معينة من السنة

من أربعة مجموعات تتألف قوة العمل  19-19 19-13
من األفراد؛ المقيمين الموظفين في وحدات 
مؤسسية مقيمة، والمقيمين الموظفين في وحدات 

 مقيمة، والمقيمين غير الموظفين غيرمؤسسية 
. واألشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص
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الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص هو (
وإذا ما قام مثل . بالضرورة مرتبط بأسرة مقيمة

 الشخص بتقديم سلع وخدمات للخارج تقيد هذا
ويعرف ). هذه السلع والخدمات آصادرات

التوظيف أو العمل في نظام الحسابات القومية 
سواء الموظفين أو –على أنه آافة األشخاص 

 المشارآين في -الذين يعملون لحسابهم الخاص
نشاط إنتاجي ما يقع ضمن نطاق حدود اإلنتاج 

مية، والذي يقوم على في نظام الحسابات القو
 .تنفيذه وحدة مؤسسية مقيمة

 الموظفين. 1

وفقًا –الموظفون هم األفراد الذين  19-20 19-14
يعملون لصالح وحدة مؤسسية –التفاق معين 

مقيمة ويحصلون على مكافآت أو تعويضات 
نظير عملهم؛ وتقيد مكافأتهم في نظام الحسابات 

 وتتواجد.  أو أجور الموظفينتعويضاتالقومية 
العالقة بين صاحب العمل والموظف عندما يوجد 
اتفاق معين والذي قد يكون رسميًا أو بشكل غير 
رسمي بين صاخب العمل والشخص، وهو عادة 

 إبرامه بشكل طوعي من قبل الطرفين يتمما 
والذي من خالله يعمل الشخص لصالح صاحب 
العمل في مقابل مكافأة أو تعويض نقدي أو 

تراط بأنه ينبغي على صاحب وال يوجد اش. عيني
العمل التصريح باالتفاق ألي سلطة رسمية بحالة 

 .الموظف حتى يتم سريان االتفاق

 ولكن ال يقتصروا –يشمل الموظفون  19-21 19-15
 : الفئات التالية–على 

سواء آانوا عمال يدويين أو غير (األشخاص  . أ
يدويين أو موظفين باإلدارة أو موظفين داخليين 

 نشاط إنتاجي بأجر في إطار أو أناس ينفذون
المعينين من قبل صاحب عمل ) برامج عمل

 بموجب عقد عمل؛

موظفو الخدمة المدنية وغيرهم من الموظفين  . ب
الحكوميين الذين نص على شروط وأحكام عملهم 

 بمقتضى القانون؛

القوات المسلحة، والمؤلفة من أولئك األفراد  . ت
ى المجندين اللتزامات طويلة وقصيرة األجل عل

بما في (حد سواء، فضًال عن المجندين إلزاميًا 
 ؛)ذلك المجندين إلزاميًا ألغراض مدنية

رجال الدين؛ إذا آان يدفع لهم بشكل مباشر من  . ث
قبل الحكومة العامة أو من قبل مؤسسة ال تهدف 

 للربح؛

أصحاب الشرآات والشرآات شبه المؤسسية إذا  . ج
 آانوا يعملون في هذه المنشآت؛

ن يقع على عاتقهم التزام رسمي الطالب الذي . ح
يساهمون من خالله بجهدهم آمدخل في عملية 

) أو(إنتاج لمؤسسة ما في مقابل مكافآت و 
 خدمات تعليمية؛

العاملون ذوي االحتياجات الخاصة، شريطة  . خ
تواجد عالقة رسمية أو غير رسمية بين صاحب 

 العمل والموظف؛

األفراد الموظفين من قبل وآاالت للعمالة  . د
مؤقتة، والذين يتم إدراجهم في صناعة الوآالة ال

التي تستخدمهم وليس في صناعة المنشأة الذين 
 .يعملون لصالحها فعليًا

العامل الذي يعمل (العامل من الخارج  19-22 19-16
هو الشخص الذي يوافق على العمل ) من منزله

لصالح منشأة معينة أو على تقديم قدر معين من 
ينة بموجب اتفاق أو السلع والخدمات لمنشأة مع

، ولكن مكان المنشأةترتيب أو عقد مسبق مع هذه 
ويعامل . عمله ال يكون داخل نطاق هذه المنشأة

العامل من الخارج على أنه موظف إذا ما آان 
هناك عقدًا صريحًا وعلنيًا بأن العامل من الخارج 
يتم مكافأته على أساس العمل المنجز، أي قدر 

خل في عملية ما من الجهد المساهم به آمد
وهناك مزيد من المناقشة . عمليات اإلنتاج

-7لتصنيف العمال من الخارج في الفقرات من 
 .38-7 وحتى 34

 الذين ليسوا بالعمل لفترة األشخاص 19-23 19-17
مؤقتة يعتبرون هم اآلخرين موظفين شريطة أن 
يكون لديهم ارتباط رسمي بوظيفة؛ وهذا 

وفقًا لمعيار أو االرتباط الرسمي ينبغي تحديده 
 :أآثر من المعايير التالية

 استمرار تلقي األجر أو المرتب؛ .أ 

تأآيد بالعودة للعمل حالة نهاية الظرف الطارئ،  .ب 
 أو اتفاق بشأن تاريخ العودة؛

 متى –مدة الغياب المنقضية عن الوظيفة والتي  .ج 
 يمكن أن تكون هي نفسها –آان ذلك مناسبًا 

لها تلقي منافع الفترة التي يمكن للعاملين خال
 .تعويضية بدون التزامات بقبول وظائف أخرى

األشخاص المتضمنين في التصنيف المذآور 
أعاله هم أولئك األشخاص الذين ليسوا بالعمل 
لفترة مؤقتة نتيجة المرض أو اإلصابة أو بسبب 
أجازات أو عطالت أو إضراب أو اعتصام أو 

ين أو إجازة تعليمية أو تدريبية أو إجازة الوالد
بسبب الحد من النشاط االقتصادي أو بسبب 
الفوضى في العمل أو تعليقه نتيجة لمثل هذه 
األسباب؛ سوء األحوال الجوية أو األعطال 
الكهربائية أو الميكانيكية، أو لنقص المواد الخام 
أو الوقود، أو أي غياب أخر مؤقت بإجازة أو 
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ولبعض األغراض، قد يكون من المفيد . بدون
ييز بين الموظفين الذين ليسوا بالعمل لفترة التم

 .مؤقتة إذا آان ذلك ممكنًا

أو الشرآات شبه (يعامل مديري الشرآات  19-18
في نظام الحسابات القومية على أنهم ) المؤسسية

 منظمة العمل الدولية تصنيفموظفين ولكن 
 .يعتبرهم يعلمون لحسابهم الخاص

 األشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص. 2

شخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص هم األ 19-19
أولئك األشخاص الذين يكونوا المالكين الوحيدين 

 للمنشآت الفردية التي باالشتراكأو المالكين 
يعملون فيها، باستثناء تلك المنشآت الفردية التي 
تصنف آشرآات شبه مؤسسية؛ ويصنف 
األشخاص الذين يعملون بالشرآات شبه 

لون لحسابهم الخاص إذا المؤسسية على أنهم يعم
لم يكونوا مضطلعين بعمل مدفوع يشكل 

 للحالة وبالنسبةمصدرهم الرئيسي للدخل؛ 
وقد . المذآورة أخيرًا يعاملون على أنهم موظفين

يكون هؤالء األشخاص ليسوا بالعمل بصورة 
. مؤقتة خالل الفترة المرجعية ألي سبب معين
ب ويتم تضمين تعويضات أو أجور العمل للحسا

الخاص في الدخل المختلط ألنه من غير الممكن 
مالحظة العائد من الجهد الفردي بشكل مستقل 
عن العائد من أي رأس مال مستخدم في المنشأة 

لبعض األغراض التحليلية ربما يكون . (الفردية
من المفيد تقدير تصنيف وتفصيل فيما يتعلق بما 

 ).50-20 إلى 49-20أنظر الفقرات من . سبق

 الذين يعملون لحسابهم الخاص شخاصاأل 19-20
 :يتضمنون أيضًا الفئات التالية

عمال األسر المشارآين الذين يعملون في  .أ 
 المنشآت الفردية؛

العاملين من خارج المنشأة الذي يمثل دخلهم دالة  .ب 
من دوال قيمة المخرجات من عملة ما من 
عمليات اإلنتاج التي يكونون مسئولين عنها، 

 العمل المدخل زاد أو قل؛بغض النظر عن قدر 

العمال المشارآين في إنتاج يجرى تنفيذه . ج .ج 
بشكل آامل لالستهالك النهائي الذاتي أو لتكوين 
رأس المال الذاتي سواء بشكل فردي أو بشكل 

مثال على ما ذآر مؤخرًا البناء . (جماعي
 ).الجماعي

 األسر المشارآين يدعون في بعض عمال 19-21
 غير أن هناك عمال األوقات عماًال بدون أجر،

 .آخرون بدون أجر أو يعملون تطوعيًا

في اإلحصاءات الخاصة بمنظمة العمل الدولية،  19-22
يشمل األفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص 

 في منشآت فردية من يعملونأولئك األفراد الذين 
الناحية القانونية حتى وإن آانت هناك معلومات 

امل آافية متاحة عن تلك المنشآت حتى تع
آشرآات شبه مؤسسية في نظام الحسابات 
القومية؛ وفي نظم الحسابات القومية، يتم تضمين 
مكافآت هؤالء األفراد في تعويضات أو أجور 

ومن بين . الموظفين وليس في الدخل المختلط
أمور أخرى، قد يشمل ذلك أعضاء جمعيات 

 .المنتجين

 البطالة. 3

 فمن إلآمال الصورة فيما يتعلق بقوة العمل 19-23
الضروري االلتفات إلى مسألة البطالة وذلك ألن 
قوة العمل يتم تقسيمها بين أشخاص موظفين أو 

أي، موظفين باإلضافة إلى أشخاص (عاملين 
فضًال عن أولئك ) يعملون لحسابهم الخاص

األفراد غير الموظفين؛ والشخص غير الموظف 
 أو ال يعمل لحسابه الخاص موظفًاهو فرد ليس 

 نفس الوقت متاح وجاهز للعمل ويسعى ولكنه في
وال يستلزم وجود مفهوم . بنشاط للعمل

األشخاص غير الموظفين في الحسابات القومية 
نظرًا ألن األشخاص غير الموظفين ال يساهمون 
في اإلنتاج بيد أن أعدادهم تبقى ضرورية 
والزمة التخاذ النقلة النظرية من الفئة السكانية 

 .لسكانية الناشطة اقتصاديًاالعاملة إلى الفئة ا

 مشكالت الحد. 4

 الوظائف والموظفين

قد يكون ألفراد أآثر من مصدر واحد للدخل من  19-24
 صاحبالعمل ألنهم يعملون لصالح أآثر من 

عمل، أو ألنه باإلضافة للعمل لصالح صاحب 
عمل أو أآثر يعملون لحسابهم الخاص؛ ويعرف 
االتفاق المبرم بين موظف وصاحب عمل 

ظيفة وآل شخص يعمل لحسابه الخاص لديه الو
وبالتالي، فإن عدد الوظائف في االقتصاد . وظيفة

يفوق عدد األشخاص الموظفين إلى مدى أن 
وقد يقوم . بعض الموظفين لديهم أآثر من وظيفة

بذلك فرد ما لديه أآثر من وظيفة بالتعاقب مثلما 
هو الحال عندما يعمل هذا الشخص لجزء من 

وظيفة معينة وبقية األسبوع في األسبوع في 
وظيفة أخرى، أو بالموازاة عندما يكون لدى 
الشخص وظيفة مسائية إلى جانب وظيفة في 

وفي بعض الحاالت، وإلى جانب ما . نهار اليوم
سبق، ربما يتشارك اثنين من الموظفين في 

 .وظيفة واحدة

قد ال يكون أصحاب العمل ملمين بالوظائف  19-25
بها موظفوهم آما أنهم في أي الثانوية التي يعمل 

حال من األحوال ال يطلب منهم تقديم معلومات 
بشأنها؛ وعندما يقدم أصحاب العمل معلومات 
عن عدد الموظفين فإنهم في الواقع يقدمون 
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 و. معلومات عن عدد الوظائف التي يوفرونها
يجدر الحذر واالحتراس من أن عدد الوظائف ال 

 تستخدم أعداد يشمل الوظائف الشاغرة عندما
ويشكل . الوظائف في مقابل عدد الموظفين

التمييز بين عدد الوظائف وعدد الموظفين مسألة 
يجب تناولها بعناية في اإلحصاءات المتعلقة 

 .باإلنتاجية

 اإلقامة

تتوقف أعداد السكان على إقامة األفراد غير أن  19-26
الموظفين ال يتحتم أن يكونوا مقيمين في نطاق 

 فيه؛ ويمكن مقارنة نتائج يعملون االقتصاد الذي
نشاط وحدات المنتج بالعمل فقط إذا ما تضمن 
العمل آل من المقيمين وغير المقيمين الذين 

ويتألف العمل أو . يعملون لوحدات المنتج المقيمة
 باألساس من الموظفين المقيمين الذين التوظيف

يعملون لوحدات مؤسسية مقيمة ومن األفراد 
ومع ذلك، فهو . حسابهم الخاصالذين يعملون ل

يشمل إلى جانب ذلك الفئات التالية حيث قد يكون 
هناك تساؤًال حول ما إذا آانوا يعتبرون مقيمين 

 :من عدمه

في بعض (عمال الحدود غير المقيمين  .أ 
، )األحيان يسمون العمال الحدوديين

أي؛ األشخاص الذين يعبرون الحدود 
آل يوم للعمل آموظفين في اإلقليم 

 االقتصادي؛

العمال الموسميين غير المقيمين، أي؛  .ب 
األشخاص الذين ينتقلون إلى اإلقليم 
االقتصادي ويبقون هناك لمدة تقل عن 
عام من أجل العمل في الصناعات التي 

 تتطلب بشكل دوري عمالة إضافية؛

أفراد القوات المسلحة لبلد معين  .ج 
 ؛بقية العالمالمرابطين في 

 موظفي قواعد المواطنون الذين هم من .د 
علمية قومية مقرها خارج اإلقليم 

 الجغرافي للبلد؛

المواطنون الذين هم من طاقم البعثات  .ه 
 الدبلوماسية بالخارج؛

أعضاء طواقم قوارب الصيد والسفن  .و 
األخرى والطائرات والمنصات العائمة 

 التي تدار من قبل وحدات مقيمة؛

الموظفين بالهيئات العامة الحكومية  .ز 
رج اإلقليم الجغرافي؛ على التي تقع خا

 سبيل المثال، السفارات؛

الطالب المضطلعين بأعمال يتم  .ح 
تضمينهم من عدمه تبعًا لتصنيفهم 
آمقيمين أو غير مقيمين آما هو موضح 

 .في الفصل السادس والعشرين

 –من ناحية أخرى، المقيمون التالي ذآرهم  19-27
 يتم استثنائهم –وعلى الرغم من أنهم موظفين 

 في الوحدات المؤسسية المقيمة من العمل
وبالتالي، من قياسات العمالة على النحو (

 ):المستخدم في سياق نظام الحسابات القومية

المقيمون الذين يكونون عمال حدوديين  .أ 
أو عمال موسميين؛ أي، الذين يعملون 

 آموظفين في إقليم اقتصادي أخر؛

المواطنون األعضاء في طواقم قوارب  .ب 
من السفن أو الصيد أو غيرها 

الطائرات أو المنصات العائمة التي 
 تديرها الوحدات غير المقيمة؛

األفراد المقيمين الذين يكونون موظفين  .ج 
في وآاالت حكومية أجنبية موجودة في 

 اإلقليم االقتصادي للبلد؛

موظفي المنظمات المدنية الدولية التي  .د 
تقع داخل نطاق اإلقليم االقتصادي للبلد 

لموظفين المحليين بما في ذلك ا(
 ؛)المعينين بشكل مباشر

أفراد القوات المسلحة العاملين مع  .ه 
المنظمات العسكرية الدولية التي تقع 

 في اإلقليم االقتصادي للبلد؛

المواطنون العاملين في القواعد العلمية  .و 
األجنبية المنشأة في نطاق اإلقليم 

 .االقتصادي

ات قد تستند إحصاءات قوة العمل إما على مسوح 19-28
عندما ينبغي تغطية آافة األفراد  (األسر المعيشية

عندما (أو على مسوحات المنشآت ) المقيمين
يكون الترآيز منصبًا على العمالة في الوحدات 

ومع ذلك، يستلزم إجراء ). المؤسسية المقيمة
بعض التعديالت اإلضافية من أجل التأآد من أن 

ومية تغطية العمالة على أساس نظام الحسابات الق
 :آاملة

األفراد المجندين إلزاميًا في القوات  .أ 
المسلحة ال يتم تضمينهم بشكل عام في 
الدراسات المسحية للمنشآت وقد ال يتم 
االلتفات لهم في الدراسات المسحية 
لألسر المعيشية آذلك، غير أن 
المجندين إلزاميًا يتم اعتبارهم آما لو 
أنهم موظفين في الحكومة العامة في 

 الحسابات القومية؛نظام 
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العاملون المقيمون الذين يعيشون ضمن  .ب 
مثل مؤسسة (أسرة معيشية مؤسسية 

ال يتم تضمينهم بشكل ) دينية أو سجن
عام في الدراسات المسحية لألسر 
المعيشية أو في الدراسات المسحية 
للمنشآت على حد سواء، ولكن العمال 
يتم تضمينهم في العمالة في نظام 

 مية؛الحسابات القو

العمال المقيمين تحت السن المحدد . ج .ج 
لقياس قوة العمل والذين يعملون 
لوحدات مؤسسية مقيمة يتم تضمينهم 

 .في العمل في نظام الحسابات القومية

 االقتصاد غير المالحظ. 5

 القوميون على وجه الخصوص المحاسبونيعنى  19-29
بالتأآد من أن النشاط االقتصادي آكل ضمن 

 في نظام الحسابات القومية نطاق حدود اإلنتاج
يتم قياسه بشكل شامل؛ وغالبًا ما يشار إلى ذلك 

التغطية في الحسابات " إحاطة وعموم"ب 
وفي واقع الممارسة العملية، يعني ذلك . القومية

التأآد من وضمان أن قيمة أنشطة اإلنتاج التي 
بمعنى؛ (تكون غير المشروعة أو الخفية 

تصاد الذي يتم في االق"أو " االقتصاد السري"
فضًال عن تلك األنشطة التي توصف " الخفاء

 تم تضمينها في –ببساطة بأنها غير رسمية 
ومن حيث المبدأ، وبالنسبة لنظام . الحسابات

الحسابات القومية، فإن مكافآت آافة هؤالء 
العاملين ينبغي وأن يتم تضمينها سواء في 
تعويضات أو أجور الموظفين أو في الدخل 

وبناءًا على ذلك، عند النظر إلى . تلطالمخ
المقارنات بين إحصاءات العمالة ومخرجاتها 
يكون من الضروري تضمين األشخاص 

 .المعنيين في إحصاءات العمالية أيضًا

العمالة في المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم . 6
 األسر المعيشية

 المؤسسات غير الهادفة للربح مخرجاتتعرض  19-30
 بشكل مجاني أو األسر المعيشية التي تخدم

بأسعار ليست ذات قيمة آبيرة من الناحية 
االقتصادي ولذلك فإنه يتم تقييمها تبعًا لتكاليف 
اإلنتاج؛ وأحد هذه التكاليف هو تعويضات أو 

ومن الضروري أن يتم قيد . أجور الموظفين
هؤالء الموظفين في قياسات العمالة المستخدمة 

ومع ذلك، . في اإلنتاجيةفي اشتقاق التغيرات 
 غير الهادفة للربح المؤسساتغالبًا ما يكون لدى 

 عمال متطوعين ومن األسر المعيشيةالتي تخدم 
ثم فإن التعامل مع هؤالء البد من االلتفات له 

 .باهتمام خاص

 العمالة التطوعية. 7

يمكن إيجاد تمييزًا بين هؤالء الذين لديهم اتفاق  19-31
د في مقابل مكافآت يقضي بنص على تقديم جه

رمزية أو حتى فقط لقاء دخلي عيني أو أولئك 
الذين ال يتقاضون صراحة أية مكافآت  وبين 

 مكافآتأولئك األفراد الذين ال يحصلون على 
بشكل واضح ولكنهم يستفيدون بشكل مباشر من 
المخرجات التي يساهمون في إنتاجها؛ وفي 

 فإن اإلحصاءات الخاصة بمنظمة العمل الدولية،
جميع هذه األنواع الثالثة من العمال يتم تضمينهم 
في الفئة السكانية الناشطة اقتصاديًا باعتبارهم 

 .موظفين

 في نظام الحسابات القومية، فإن المكافأة التي  19-32
ولئك الذين يعملون لقاء مبالغ يحصل عليها أ

 تقاس تبعًا لهذه فقطرمزية أو مقابل دخل عيني 
التكاليف؛ وال يتم إدراج أي احتساب لعنصر 
إضافي من المكافآت؛ على سبيل المثال، لو أن 
األطباء أو المعلمين يعملون لقاء الطعام والسكن 

 دخًال عينيًا هي باعتبارهفقط فإن قيمة ذلك 
ومثل هذه .  الذي يحتسب لهمالراتب الوحيد

الحاالت قد تنشأ في المؤسسات الدينية أو في 
فإذا ما آانت الوحدة . أعقاب الكوارث الطبيعية

الموظفة ألولئك العاملين مسئولة عن أي قدر من 
المكافآت مهما قل يحصل عليه هؤالء العاملون 

 .حينئذ يصنف أولئك العمال على أنهم موظفين

ون متطوعين بشكل بحت أي إذا ما آان الموظف 19-33
بدون أي مكافآت على اإلطالق وال حتى بشكل 

 ولكنهم يعملون في نطاق وحدة مؤسسية عيني
معترف بها حينئذ هؤالء األفراد ال يزالوا 
يعتبرون آما لو أنهم موظفين في سياق نظام 
الحسابات القومية ولكن االختالف الوحيد أنه 

الموظفين ليس هناك إدخال لتعويضات أو أجور 
األفراد الذين ( لهم؛ بالنسبة) أو للدخل المختلط(

 –يقدمون خدمات لمجموعات من أفراد آخرين 
 بدون –مثل تدريب فريق آرة قدم من األطفال 

أي بنية تحتية ذات صلة ال يعتبرون موظفين 
ولكنهم منخرطين فقط في مسعى خاص بوقت 
 ).الفراغ، بغض النظر عن قيمة وقدر مجهوداتهم

ذا ما آان أفراد األسرة يشارآون في مخرجات إ 19-34
منشأة فردية فإن التقدير الخاص بالدخل المختلط 
من المفترض أن يشمل عنصر للمكافآت بالنسبة 
لهم؛ وبالتالي، فإن جميعهم يعامل آما لو أنه 
ضمن الفئة السكانية الناشطة اقتصاديًا من وجهة 

وفي اإلحصاءات . نظر نظام الحسابات القومية
الخاصة بمنظمة العمل الدولية، فإن مثل هؤالء 

 تضمينهم في الفئة السكانية الناشطة يتمالعمل لن 
الحدود الدنيا . (اقتصاديًا إذا آانوا تحت السن

 ).لسن العمل سوف تعتمد على الظروف القومية

بحسب العرف السائد، فإنه ال توجد خدمات  19-35
 عمالة يتم عزوها إلى الخدمات المقدمة من قبل

أنظر فقرات (المساآن المشغولة من قبل مالكيها 
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؛ وفي المقابل، إذا ما )58-24 وحتى 24-50
وافقت مجموعة من األفراد على إنشاء مبنى أو 
تشييد ما، على سبيل المثال، مدرسة أو بئر، فإن 
هؤالء األفراد يعتبرون آما لو آانوا من ضمن 
قوة العمل ويحصلون على دخل مختلط لقاء 

ونظرًا ألنه من الصعوبة بمكان تقييم . تهممجهودا
مثل هذه المشروعات ما لم يكن من الممكن 
إجراء مقارنة مباشرة مع بناء مماثل، فإن قيمة 
. البناء ينبغي وأن تستند إلى التكاليف المتكبدة

والجهد العملي يشكل مدخًال ذات أهمية وداللة 
بالنسبة لمشروعات التشييد والبناء ولذا فقيمته 
البد وأن يتم تضمينها آجزء من التكاليف الكلية 
باستخدام معدالت األجور المدفوعة مقابل أنواع 

أنظر (مماثلة من العمل في سوق العمل المحلي 
ومن ثم، فإن هذا ). 30-7 و 127-6فقرتي 

الدخل يتم استخدامه في الحصول على نتيجة لقاء 
جهودهم والتي من المحتمل الحقًا تسليمها 

ويقيد . ثالث للحفاظ عليها وصيانتهالطرف 
 .التصرف األخير على أنه تحويل رأسمالي عيني

  الموحدة لمدخالت العمالةالمقاييس. د

يمكن الحصول على تقدير تقريبي لمدخالت  19-36
العمالة الالزمة لقياسات اإلنتاجية من خالل 
أعداد األشخاص العاملين؛ حيث أنه باستخدام 

ينئذ ضبط قياسات ذلك آنقطة انطالق، يمكن ح
مدخالت العمالة من أجل إيجاد درجات متنوعة 

وهناك أمثلة على أن . من التطور أو التعقيد
الترتيب المتزايد يكون من الصعب قياسه منها 
المعادالت المستخدمة لكامل الوقت وساعات 
العمل الفعلي الكلية ومدخالت العمالة المضبوطة 

عنصر من هذه وآل . نوعيًا القائمة على النماذج
 . العناصر سيتم مناقشته بدوره أدناه

 التوظيف المقدرة على أساس معادل لكامل الوقت. 1

العمل المعادل لكامل الوقت هو عدد الوظائف  19-37
المعادلة لكامل الوقت، ويعرف على أنه العدد 
الكلي لساعات العمل الفعلي من قبل آافة 
األشخاص العاملين مقسومًا على متوسط عدد 

ات العمل الفعلي في الوظائف لكامل الوقت ساع
 .أو بدوام آامل

ال يصف التعريف بالضرورة آيف يتم تقدير هذا  19-38
المفهوم؛ وتمثل الطريقة المستخدمة في بعض 

 وهي مجرد إحصاء آافة الوظائف –األحيان 
على أنها ) ليست بدوام آامل(لبعض الوقت 

 تمثل أبسط طريقة –وظائف لنصف الوقت 
ونظرًا ألن طول فترة .  التقديرجادإليممكنة 

الوظيفة لكامل الوقت قد تغير بمرور الوقت آما 
أنه يختلف بين الصناعات لذا تفضل أساليب أآثر 
تطورًا، مثل ذلك األسلوب الذي يعمل على إيجاد 
النسبة المتوسطة ومتوسط وقت العمل للوظائف 

ألقل من نصف أسبوع أو للوظائف بدوام آامل 
 .عة وظيفية بشكل منفصلفي آل مجمو

ال يوصي نظام الحسابات القومية بالعمالة أو  19-39
التوظيف المعادل لكامل الوقت آالقياس المفضل 
لمدخالت العمل؛ ومع ذلك، إذا آانت البيانات 
جيدة بما فيه الكفاية للسماح بإيجاد تقدير للعدد 

 العمل الفعلي حينئذ ينبغي وأن لساعاتالكلي 
ساس معادل آامل الوقت تظهر العمالة على أ

وأحد . أيضًا باالرتباط مع الحسابات القومية
مبررات ذلك هو أن هذا اإلجراء من شأنه أن 
يسهل من إجراء المقارنات الدولية مع البلدان 
التي ال يمكنها سوى تقدير العمالة على أساس 

ومع ذلك، ومع تحرك . معادل آامل الوقت
 قيد العدد منظمة العمل الدولية تجاه استحسان

الكلي لساعات العمل الفعلي باعتبارها إياه 
القياس األفضل لمدخالت العمالة فإن استخدام 
 .معادالت آامل الوقت يرجح أنه سيندثر تدريجيًا

وآما لوحظ للتو، فإن عدد الموظفين المعادلين  19-40
لكامل الوقت يقوم على أساس عدد ساعات العمل 

فة لكامل المبذولة في المتوسط بالنسبة لوظي
الوقت؛ وإذا ما تناقص عدد ساعات العمل في 
وظيفة لكامل الوقت نتيجة لزيادة في استحقاقات 
اإلجازة السنوية أو للعطالت العامة على سبيل 
المثال، فقد يكون هناك تغير ضئيل أو قد يتالشى 
بالنسبة للمعادالت لكامل الوقت على الرغم من 

. لي قد انخفضأن العدد الكلي لساعات العمل الفع
ويمكن أن يكون هناك أثر مماثل من جانب 

وبالتالي، . الزيادة في حدوث اإلجازات المرضية
 لكاملفإن تقدير عدد الساعات بالنسبة لوظيفة 

الوقت يتم تعديله تبعًا للقدر المتوسط إلجازات 
المرض الممنوحة خالل الفترة المرجعية فضًال 

 .عن اإلجازات السنوية

 عملساعات ال. 2

حتى في ظل التعديالت التي تتم على األعداد  19-41
المعادلة لكامل الوقت فإن التفضيل ينحى تجاه 

 الفعلي في العملاستخدام العدد الكلي لساعات 
 .تقديرات اإلنتاجية

وفي الممارسة العملية، قد يلزم تقدير العدد الكلي  19-42
لساعات العمل الفعلي فضًال عن عدد ساعات 

؛ وفي العديد )لكامل الوقت(ية العمل السنوية الفعل
من البلدان، وعلى وجه التحديد بالنسبة للوظائف 
المدفوعة شهريًا، فإن الساعات المعتادة أو 
ساعات العمل االعتيادية فقط إلى جانب أي وقت 
إضافي بأجر فضًال عن استحقاقات اإلجازة 

وقد يكون . السنوية والعطالت يمكن التحقق منها
دير قدر اإلنزال الذي يتوجب من غير الممكن تق

إجراءه بالنسبة للمستوى المتوسط للغياب عن 
العمل نتيجة المرض سواء من العدد الكلي 
لساعات العمل الفعلي أو من ساعات العمل 
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بيد أن هذا الخطأ . السنوية الفعلي) لكامل الوقت(
لن يؤثر على العمل المعادل لكامل الوقت إذا 

بة للوظائف لبعض آانت معدالت المرض بالنس
الوقت هي نفسها بالنسبة للوظائف لكامل الوقت 

 .أو بدوام آامل

إذا آانت األسابيع المرجعية أو القياسية  19-43
المستخدمة في الدراسات المسحية التي توفر 
البيانات ليست تمثيلية بشكل آامل فإن أفضل 
المعلومات المتاحة بشأن االختالفات الطارئة 

 في تقدير البيانات خدامهااستطوال العام ينبغي 
 .للعام بأآمله

 ساعات العمل الفعليمجموع 

 نظام الحسابات القومية، يعرف وقت ألغراض 19-44
العمل على أنه الوقت المستغرق في القيام 
باألنشطة التي تساهم في إنتاج السلع والخدمات 
في نطاق حدود اإلنتاج في نظام الحسابات 

العمل القومية؛ وهناك سبعة مفاهيم لوقت 
معرفين في القرار المعني بقياس وقت العمل 
المعتمد من قبل الدورة الثامنة عشر للمؤتمر 
الدولي لخبراء إحصاءات العمالة، في ديسمبر 

 :2008من عام 

 ساعات العمل الفعلي، .أ 

 الساعات المدفوعة، .ب 

 ساعات العمل العادية، .ج 

 ساعات العمل التعاقدية، .د 

 ساعات العمل المعتادة، .ه 

 ل اإلضافية،ساعات العم .و 

 الغياب من ساعات العمل .ز 

القياس األآثر أهمية بالنسبة لنظام الحسابات  19-45
القومية والقياس األآثر ارتباطًا باالستخدام في 

 هو ساعات العمل الفعلي؛ اإلنتاجيةقياس 
 ويغطي هذا المفهوم

الساعات المباشرة، الوقت المستغرق  .أ 
في تنفيذ المهام والواجبات في وظيفة 

أي موقع بصرف النظر عن معينة في 
قدر الوقت المتفق عليه تعاقديًا بين 

 صاحب العمل والموظف،

الساعات ذات الصلة، بما في ذلك  .ب 
الوقت تحت الطلب والسفر إلنجاز مهام 
في العمل، والتدريب والمهام األخرى 

 المفصلة في القرار،

أوقات انقطاع الخدمة؛ وتغطي الفترات  .ج 
عمل عندما يكون الشخص متاحًا لل

ولكنه ال يستطيع مزاولة عمله بسبب 
توقفات مؤقتة ذات طبيعة فنية أو مادية 

 أو اقتصادية

وقت الراحة؛ مثل الفترات القصيرة  .د 
المخصصة لالستراحة أو الستعادة 

 .النشاط، وما إلى ذلك

  العملساعاتيستثنى من  19-46

سنوية، عطالت (آافة أنواع اإلجازات  .أ 
عامة، إجازات مرضية، إجازة 

 ،)دين، واجب مدني، الخالوال

وقت االنتقال من وإلى العمل عندما ال  .ب 
 ينجز أي عمل إنتاجي،

 التعليم بخالف التدريب، .ج 

فترات تناول الوجبات وغيرها من  .د 
الفترات األطول المخصصة للراحة 

 عند السفر إلنجاز األعمال

يمكن العثور على مزيد من التعريفات األآثر  19-47
ار المؤتمر شموًال حول هذه المعايير في قر
 .العالمي لخبراء إحصاءات العمالة

 بأن – بالنسبة للوظائف – البديهيةالحقيقة  19-48
ساعات العمل تساوي الساعات المدفوعة ناقص 
الساعات المدفوعة ولكن التي لم يتم فيها أي 
عمل، زائد ساعات العمل ولكن التي لم يتم دفع 

 هي حقيقة ذات فائدة جمة نظرًا ألن –مقابل لها 
عديد من الدراسات االستقصائية للمنشآت تسجل ال

الساعات المدفوعة وليست ساعات العمل 
وبالتالي، البد من يتم تقدير ساعات العمل بالنسبة 
لكل مجموعة وظيفية باستخدام المعلومات 
المتاحة أيما آانت عن اإلجازات المدفوعة، وما 

 .إلى ذلك

 مدخالت العمالة المضبوطة نوعيًا. 3

دام العدد الكلي لساعات العمل الفعلي إن استخ 19-49
باعتباره قياس للمدخالت لحساب التغيرات في 
إنتاجية العمالة مع مرور الوقت يفترض ضمنيًا 

أي؛ ال (بأن آل ساعة عمل من نفس النوعية 
توجد فروق في مؤهالت ومستويات مهارة 

؛ وبعبارة أخرى، فإن آل ساعة )العمالة الموظفة
ص ذات مهارة عالية مثل عمل تبذل من قبل شخ

جراح مخ، يفترض بأنها تنتج نفس الكمية 
والنوعية من المخرجات تمامًا مثل آل ساعة 

 الممكنومن . مبذولة من قبل عامل غير ماهر
إيجاد قياس مضبوط نوعيًا لمدخالت العمالة 
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بحيث يأخذ في اعتباره التغيرات في مزيج 
العاملين بمرور الوقت من خالل الترجيح 

لموازنة معًا لمؤشرات النوعية بالنسبة وا
. للدرجات أو الفئات المختلفة من العمال

ويستخدم مصطلح مضبوط نوعيًا على أنه مواز (
لفكرة األرقام القياسية للسعر المضبوطة نوعيًا، 
غير أنه يمكن النظر إليه أيضًا على أنه تعديل 

 ).تبعًا للتغير في ترآيبة العمال المعنيين

رتبط مؤشرات النوعية المستخدمة يمكن أن ت 19-50
بمتغيرات مثل المؤهالت األآاديمية والمؤهالت 

 عمر أساسوعادة على (التجارية والخبرات 
والصناعة التي تتواجد بها الوظيفة، ) العامل

 المتنوعة معًا المؤشراتوهلم جرا؛ ويتم ترجيح 
باستخدام متوسط األجور بالساعة بالنسبة للعامل 

والفرضية الكامنة وراء هذا . فئةالموجود في آل 
األسلوب هي أن العاملين ال يتم تعيينهم إال إذا 

أي؛ أجورهم، بما في ذلك (آان سعرهم الهامشي 
أقل من العائد الهامشي ) التكاليف ذات الصلة

وصيغة الرقم . المتوقع أن ينتج من وراء إنتاجهم
القياسي المستخدمة يمكن أن تكون صيغة 

وزن ثابت أو صيغة أآثر ذات ) السبيرس(
تطورًا مثل تورنفست، والتي تأخذ في اعتبارها 
الموازين المتغيرة من خالل استخدام موازين من 

 .آل فترة زمنية في التحليل

إن حساب قياس لمدخالت العمالة بحيث يكون  19-51
مضبوط نوعيًا باستخدام هذا األسلوب لهو أمر 

ن التي  آثافة في البيانات وفقط تلك البلدايستلزم
لديها نظم إحصائية عالية التطور هي وحدها 
التي على األرجح التي لديها البيانات التفصيلية 

 . الالزمة

 ثابت بتعويض المستخدمةعمالة ال مدخالت. 4

العدد الكلي لساعات العمل الفعلي فضًال عن  19-52
العمالة المعادلة لكامل الوقت هما على حد سواء 

ة المستخدمة العمالقياسات مادية لمدخالت 
؛ إلى جانب ذلك، فإنه عادة ما يتم بتعويض ثابت

قياس المخرجات من الناحية المادية، مثل 
األطنان أو األمتار المكعبة، غير أن ذلك ال 
يحدث في الحسابات القومية نظرًا ألن القيمة 
األساسية لكل طن أو لكل متر مكعب تختلف 
ذه اختالفًا آبيرًا بين المنتجات بحيث تكون ه

القياسات المادية مفتقرة ألي داللة اقتصادية 
بيد أن التعويضات لكل ساعة أو لكل سنة . عامة

من العمل لكامل الوقت تختلف اختالفًا شاسعًا 
 وتكون القياسات المادية لمدخالت. هي األخرى

سليمة فقط إذا  العمالة المستخدمة بتعويض ثابت
و نفسه آان مزيج األنواع المختلفة من العمالة ه

إلى أقرب حد ممكن في البلدان المختلفة أو في 
 .األوقات المختلفة المعنية بالدراسة

حيث أن المخرجات تقاس تبعًا لألسعار السائدة  19-53
ومن حيث الحجم على حد سواء فمن الطبيعي أن 
يفعل الشيء نفسه مع المدخالت من العمالة 
فضًال عن المدخالت الوسيطة أيضًا؛ ومع ذلك، 

مين مكافآت األشخاص العاملين لحسابهم يتم تض
الخاص في الدخل المختلط وال يمكن تحديدها 
. والتعرف عليها بشكل واضح بشكل منفصل

ولهذا السبب، فإن مدخالت العمالة بالنسبة 
للموظفين وحدها يتم عرضها وفقًا للتعويضات 

 .أو األجور السائدة

قياس مدخالت عمالة الموظفين تبعًا لألسعار  19-54
الة ومن حيث الحجم يكون متناظرًا مع قياس الح

 .المخرجات ومرهونًا بالمحاذير التالية

أسعار السوق والتعويضات أو األجور  .أ 
السائدة في السوق يفترض أنها تقيس 
األهمية االقتصادية النسبية للسلع 
والخدمات والوظائف المختلفة؛ ومزايا 
وعيوب هذا االفتراض هي للمدخالت 

 .للمخرجاتنفسها بالنسبة 

على الرغم من أن مفاهيم قياس الحجم  .ب 
والتعويضات أو األجور الثابتة تعرف 
على أنها إعادة تقييم للكميات وفقًا 
ألسعار فترة األساس أو وفقًا لمستويات 

ه يمكن إال أنالتعويضات أو األجور، 
تقديرها في واقع الممارسة العملية 

 عبر آافة –باعتبارها مجموع 
القيم باألسعار الحالية أو  –المجموعات 

وفقًا لمستويات التعويضات أو األجور، 
آل منهما مقسومًا على رقم قياسي 

 .مناسب لألجور

هذه األرقام القياسية للمجموعة هي  .ج 
تقديرات يتم حسابها لعينة تمثيلية من 
الوظائف أو من السلع أو الخدمات، 
باستخدام موازين تعكس األهمية 

فرعية ممثلة من النسبية لكل مجموعة 
قبل وظيفة مختارة ومحددة، أو من قبل 
. سلعة أو خدمة مختارة ومحددة

وبعبارة أخرى، الرقم القياسي 
للتعويضات أو األجور يتم إيجاد تمامًا 

 .مثل الرقم القياسي للسعر

في حين أن قيمة مدخالت العمالة للموظف تبعًا  19-55
للتعويضات أو األجور الثابتة يمكن تقديرها من 

 آما ذآر – الحالية للقيمالل إحداث انكماش خ
 البيانات يمكن أيضًا أن تفسح إال أن –أعاله 

المجال لألسلوب المباشر الخاص بضرب العدد 
الحالي للوظائف في آل مجموعة من 
المجموعات الوظيفية في التعويضات أو األجور 
السنوية المتوسطة في فترة األساس بالنسبة 

 .موعة الوظيفيةللوظائف في هذه المج
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 تقدير إنتاجية العمالة. هـ

 إنتاجية العمالة واإلنتاجية متعددة العوامل . 1

أو عن (أحجام المخرجات عن آل ساعة عمل  19-56
توصف بأنها قياسات ) آل شخص موظف

إلنتاجية العمالة؛ ومع ذلك، فإن هذا القياس هو 
قياس بسيط وأولي إلى حد ما ألن التغيرات في 

ن أن تعكس عددًا من العوامل هذا القياس يمك
. بخالف مجرد عدد ساعات عمل الموظفين

وعلى وجه الخصوص، يمكن أن تؤثر الزيادات 
في آمية رأس المال المستخدم على هذه النسبة 
تمامًا مثلما يكون للتغيرات في ترآيبة قوة العمل 

 .تأثيرًا بمرور الوقت

 والتي يتم –تعاني قياسات إنتاجية رأس المال  19-57
سبها بقسمة حجم المخرجات على الرقم حا

 من – المقدمة المالالقياسي لخدمات رأس 
عيوب مماثلة نظرًا ألنها ال تأخذ في االعتبار 
أثار قدر العمالة المستخدمة ومدى آفاءة وترآيبة 

 .مدخالت رأس المال

القياس الذي يعنى بمساهمات آل من العمالة  19-58
جية ورأس المال في نمو المخرجات هو اإلنتا

، وهو قياس يشار إلهي )MFP(متعددة العوامل 
في بعض األحيان باإلنتاجية متكاملة العوامل 

)TFP( ؛ وميزة استخدام اإلنتاجية متعددة
العوامل آقياس لإلنتاجية هو أنها تشمل اآلثار 
. غير المتضمنة في مدخالت العمالة ورأس المال

ويناقش هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في 
 . العشرين وفي دليل قياس رأس المالالفصل

 يتوسع نموذج اإلنتاجية ليشمل عوامل أنيمكن  19-59
أخرى مثل الطاقة والمواد المستخدمة في 
اإلنتاج؛ ويمكن أن يتوسع ذلك إليجاد تقديرات 
لإلنتاجية على المستوى األآثر تفصيًال من 

 المخرجات؛ ومثال على هذا –جداول المدخالت 
-EU عليه في مشروع اإلجراء يمكن العثور

KLEMS . وقد آان مشروعEU-KLEMS 
في باديء األمر مشروع بحثي تحليلي 
وإحصائي يرآز على تحليل اإلنتاجية ومحاسبة 
النمو في اإلتحاد األوروبي على مستوى 

ويمكن اإلطالع على مزيد من . الصناعة
المعلومات بشأنه على الموقع اإلليكتروني 

. net.euklems.www://httpللمشروع 
 .ويجرى تطبيق المشروع بشكل رسمي

 تقديرات العمالة لتقدير اإلنتاجية. 2

آما هو موضح في القسم د، فال عدد الموظفين  19-60
وال حتى الموظفين المعادلين لكامل الوقت ينفعان 

 في دراسات اإلنتاجية؛ لالستخدامقياسات مثالية 
الكلي لساعات العمل الفعلي من ويفضل العدد 

قبل العديد وذلك ألنه توفيقًا معقوًال بين تلك 

القياسات البسيطة وبين القياسات التي تعتمد على 
آثافة البيانات والتي يتم ضبطها تبعًا لالختالفات 
في المؤهالت ومستويات المهارة وترآيبة 

 .العمالة

أيما آان قياس العمالة المستخدم في حساب  19-61
نتاجية من الضروري جدًا التأآد من وضمان اإل

أن تغطية بيانات العمالة متسقة مع تغطية 
الحسابات القومية؛ وبعبارة أخرى، البد من أن 
يتم تقدير مدخالت العمالة ضمن نفس حدود 
اإلنتاج وآذلك استخدام نفس المعايير لإلقامة تلك 

وبشكل . المستخدمة في الحسابات القومية
اد، فإن الموضوعات التي تسبب نموذجي أو معت

وعلى وجه (أآبر قدر من الصعوبات هي اإلقامة 
، وقوة )الخصوص فيما يتعلق بالعمال الحدوديين

والذين عادة ال (الدفاع والموظفين الدبلوماسيين 
يتم تغطيتهم من قبل مسوحات قوة العمل 

ناهيك )  غالبًا لتوفير البيانات األساسيةالمستخدمة
ى تفاصيل حول الساعات غير عن التوصل إل

على سبيل المثال؛ الوقت اإلضافي (المدفوعة 
أو تفاصيل عن بعض العمل ) غير المدفوع

على سبيل المثال، عمال (للحساب الشخصي 
 ).األسر المشارآين

وعلى نحو متزايد، فإن المحللين مهتمين بقياس  19-62
اإلنتاجية على أساس الصناعة جنبًا إلى جنب 

د آكل؛ ويضيف حساب العمالة بالنسبة لالقتصا
في صناعة ما ووقت العمل بحسب الصناعة 

ومن . درجة إضافية من الصعوبة لعملية التقدير
بين مزايا أخرى، فإن استخدام ساعات العمل 
الفعلي يتغلب على المشكالت المتضمنة في قياس 
العمالة بحسب الصناعة عندما يكون للعامل 

 .ة واحدةوظيفتين أو أآثر، ليسا في صناع

وعلى وجه الخصوص، فإن بيانات المحاسبة  19-63
القومية تستقى من الدراسات االستقصائية 
للمنشآت في حين أنه يتم الحصول بشكل عام 
على تقديرات العمالة باستخدام الدراسات 
االستقصائية لألسر المعيشية؛ وفي آثير من 
األحيان يكون من الصعب إحداث توافق بشكل 

ت المصنفة بحسب الصناعة صحيح بين البيانا
ومن المحتمل أن . المنفصلةمن هذه المصادر 

يؤثر صعوبات مماثلة على التقديرات اإلقليمية 
في ظل االضطرار لتطبيق مفهوم اإلقامة على 

 .مستوى إقليمي وليس على مستوى البلد

 بما يشمله ذلك من إنتاجية –إنتاجية العمالة  19-64
ددة العوامل  فضًال عن اإلنتاجية متع–الصناعة 

هما االثنين قياسات سليمة ألداء اقتصاد معين؛ 
ومن وجهة النظر العملية، من المهم التأآد من أن 
العمالة وساعات العمل الفعلي الكامنة في تلك 
المجموعات من التقديرات متسقة مع بعضها 
البعض جنبًا إلى جنب مع قياسات المخرجات 

 .عند حساب تقديرات اإلنتاجية
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 اق البياناتاتس. 3

يشكل فحص أداء اإلنتاجية النسبي لمختلف  19-65
الصناعات موضع اهتمام الكثير من المحللين؛ 
وفي واقع الممارسة العملة، فإن تقديرات 
مدخالت العمالة بالنسبة لالقتصاد آكل يمكن 

من أعلى "أو " من أسفل إلى أعلى"تقديرها إما 
 من –وبالنسبة للحالة المذآورة أوًال ". إلى أسفل

 فإن المجاميع الكلية لالقتصاد –أسفل إلى أعلى 
آكل سوف تكون متسقة بشكل آامل مع 
التقديرات بحسب الصناعة ألنها تم جمعها 

ومع ذلك، . الشتقاق تقديرات العمالة الكلية
 لألسلوب من أعلى إلى أسفل، فيمكن وبالنسبة

استخدام مجموعة من مصادر البيانات المختلفة 
 إلى تفصيل وتصنيف بحسب من أجل التوصل

وفي مثل هذه الحاالت، يكون من الهم . الصناعة
التأآد من أن مجموع التقديرات بحسب الصناعة 

 .متسقًا مع المجاميع الكلية القومية

إن تصنيف العمالة بحسب الصناعة ال يكون  19-66
دومًا مباشرًا وصريحًا؛ وتتمثل المسألة الرئيسية 

الة بالنسبة لكل في التأآد من أن تقديرات العم
صناعة متسقة بأقصى قدر ممكن مع القيم 
واألحجام في الحسابات القومية بحيث تكون 

وأحد المشكالت . تقديرات اإلنتاجية موثوقًا بها
التي تنشأ على وجه الخصوص هي عندما يتم 
توظيف العمالة من خالل وآالة توظيف 

ويعني الحفاظ على االتساق مع . خارجية
عة أن العمالة ينبغي تصنيفها مخرجات الصنا

تبعًا لصناعة المنشأة التي توظف العمال بشكل 
وفي واقع الممارسة العملية، ستكون هذه . قانوني

المنشأة هي المنشأة التي تدفع أجور الموظفين 
وأية مساهمات اجتماعية ذات صلة، والتي 
ستكون عادة وآالة التوظيف، ومن ثم سيتم 

 7491فئة الصناعية تصنيف الموظفين بحسب ال
وتشمل . توظيف العمالة وتوفير الموظفين

منتجات هذه الصناعة العائد المشتق من نشاط 
تعيين الموظفين خارجيًا بتلك المنشآت التي 
تكون بحاجة إلى موظفين؛ وبشكل عام، ستكون 

وتدفع . تلك المنشآت في صناعات أخرى
المنشآت المستخدمة لهؤالء الموظفين لوآالة 

ظيف ثم تقوم وآالة التوظيف بالدفع التو
للموظفين، ومن ثم فإن المدفوعات من قبل 

سوف يتم قيدها على أنها " المستخِدمة"المنشآت 
جزء من المدخالت الوسيطة بالنسبة للصناعة 

 .المستخِدمة

ومن الناحية المثالية، فبالنسبة ألغراض  19-67
اإلنتاجية، فإن آل من المخرجات التي تعزى إلى 

لموظفين وآذلك ساعات عملهم يمكن أن أولئك ا
يتم قيدها في الصناعة التي يعملون بها فعليًا 

تعيين العمالة وتوفير "وليس في صناعة 
؛ ومع ذلك، وفي واقع الممارسة "الموظفين

العملية، فمن غير المرجح إمكانية جمع البيانات 

للتمكين من تصنيف المخرجات وساعات العمل 
وقد يكون من المفيد . قةالفعلي وفق هذه الطري

لبعض األغراض بالنسبة للموظفين المعينين 
خارجيًا من قبل وآاالت التوظيف أن يتم 
توزيعهم على الصناعات التي تستخدم فعليًا 

ورغم ذلك، فأي توزيع من هذا . أولئك الموظفين
القبيل ينبغي عرضه في جدول تكميلي وليس في 

 .الحسابات الرئيسية

 لدوليةالمقارنات ا. 4

غالبًا ما يتم التعبير عن النمو في اإلنتاجية من  19-68
حيث النسبة المئوية؛ وتجرى المقارنات عبر 

وبافتراض . البلدان من حيث تلك النسب المئوية
أنه قد تم استخدام أساليب مماثلة في تجميع 
وتصنيف التقديرات في البلدان الجاري المقارنة 

ها مستويات  لدي– أي تلك البلدان –بينها وأنها 
مماثلة تقريبًا قابلة للمقارنة من اإلنتاجية حينئذ 
يكون هذا النوع من المقارنات هام جدًا ومثير 
لالهتمام ويتميز بأنه أبسط آثيرًا من البديل وهو 

وقياس المستويات النسبية . مقارنة المستويات
على سبيل المثال، حجم الناتج المحلي (لإلنتاج 

رد من الناتج المحلي اإلجمالي أو نصيب الف
أو اإلنتاجية بين البلدان يكون أمرًا ) اإلجمالي

أآثر تعقيدًا ألنه من الضروري تحويل بيانات 
وأفضل . الحسابات القومية إلى عملة مشترآة

وسيلة للقيام بذلك هو حساب معادالت القوة 
، والتي تقيس معدل تحويل )PPPs(الشرائية 

إلحداث تعادل بين العملة الذي ربما يكون الزمًا 
أسعار سلة مشترآة من السلع والخدمات بين 

وفي واقع الممارسة العملية، يتم . البلدان المعنية
ضبط وتعديل معادالت القوة الشرائية تبعًا 
للفروق في مستويات األسعار بين البلدان وآذلك 

أنظر القسم هـ (تبعًا للفروق في أسعار الصرف 
 ).من الفصل الخامس عشر

ل المقارنات الدولية لإلنتاجية دون مستوى تمث 19-69
مثل المقارنات بحسب –الناتج المحلي اإلجمالي 

 إشكالية في حد ذاتها؛ حيث يتم –الصناعة 
حساب معادالت القوة الشرائية باستخدام 
تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي القائمة على 

، وبالتالي ال يكون هناك معادالت للقوة نفاقاإل
للصناعات الفردية التي تسهم في الناتج الشرائية 

وبناءًا على ذلك، من . المحلي اإلجمالي
الضروري وضع افتراض بأن معادل القوة 

 المحليالشرائية بالنسبة لتجميع واحد مثل الناتج 
اإلجمالي يكون قابًال للتطبيق على آافة 

ويبين استعراض الفروق في . الصناعات
بة للمكونات معادالت القوة الشرائية بالنس

 أن هذه المعادالت يمكن أن نفاقالمختلفة لإل
تختلف إلى حد آبير وبالتالي فإنه من غير 
. المرجح أن يكون هذا االفتراض افتراضًا جيدًا

وبالتالي، فإن إجراء مقارنات دولية قوية 
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لإلنتاجية على مستويات تفصيلية يمثل ممارسة 
 .ملحة

 مالحظة عن بيانات المصدر. و

 عامة، هناك ثالثة أنواع من مصادر بصورة 19-70
البيانات المتعلقة ببيانات العمالة؛ ويمكن 
استخدامها بشكل مفرد أو بالجمع بينهم خاصة 

وبشكل واضح . عندما تختلف دورية آل منهم
تنطبق التحذيرات المعتادة من حيث أن نوعية 
المسح تعتمد على حجم العينة وتصميم المسح 

ة المرجعية أو فترة ومعدل االستجابة والفتر
 لجمع بيانات المستخدمةالقياس على المسوحات 

العمالة أو التوظيف آما هو الحال مع الدراسات 
ومن ثم، ينبغي القيام . االستقصائية األخرى

بالخطوات الالزم اتخاذها للحيلولة دون عدم 
 .االستجابة والتقارير المغلوطة

 :مصادر البيانات الثالثة هي 19-71

ستقصائية لألسر الدراسات اال .أ 
المعيشية؛ مثل المسح الخاص بقوة 

 العمل؛

 الدراسات االستقصائية للمنشآت؛ .ب 

على سبيل المثال، (البيانات اإلدارية  .ج 
العمالة المرتبطة بدفع الضرائب من 

 ).واقع آشوف المرتبات

بيانات التعدادات أو اإلحصاءات السكانية قد تكون متاحة 
 .أيضًا بشكل غير منتظم

تقوم تقديرات العمالة من خالل مسح عادة ما  19-72
لألسر المعيشية بإحصاء عدد األشخاص الذين 

 عدد ساعات عملهم؛ آذلكلديهم وظائف وربما 
وإذا آان قياس مدخالت العمالة المستخدم هو 

األسر عدد الوظائف في البلد حينئذ سيقدم مسح 
 تقديرًا أقل من قيمته إلى حد بعض المعيشية

ون في أآثر من وظيفة، ما األشخاص الذين يعمل
لم يجمع المسح معلومات بشأن حيازة وظائف 

ومن ناحية أخرى، إذا جمع المسح . متعددة
 تفاصيل متعلقة بساعات األسر المعيشيةالخاص ب

العمل الفعلي في آافة الوظائف التي يعمل بها 
آل شخص حينئذ فإن هذا المسح ينبغي وأن يقدم 

 .بة لالقتصاد آكلتقديرًا جيدًا للعمالة بالنس

 االستقصائية للمنشآت إلى أن الدراساتتميل  19-73
يكون بها بعض أوجه القصور عندما تستخدم 
آمصدر لبيانات العمالة؛ ففي المقام األول، من 
الصعب التأآد من أن اإلطار الذي يقوم عليه 
المسح محدثًا بشكل آامل نظرًا للعيوب الكامنة 

على (إلطار في المصادر المستخدمة في تحديث ا
سبيل المثال، تسجيل المنشآت الجديدة بالهيئات 

وحتى إن آانت العيوب الكامنة فيما ). المناسبة
يتعلق بتحديث إطار المسح متسقة فإن أثرها على 
تقديرات العمالة سيختلف تبعًا للحضيض والقمم 

وثانيًا، غالبًا ما . في دورة األعمال التجارية
بشأن األشخاص يكون من الصعب جمع بيانات 

الذين يعملون لحسابهم الخاص، وعلى وجه 
وقد . الخصوص إذا آانوا يديرون منشأة فردية

يكون هناك ارتباك وخلط حقيقي مع المنشآت 
فيما يتعلق بالعمال العاديين إذا ما آانوا مقدمي 

وعالوة على ذلك، ربما . خدمات وليسوا موظفين
طئ يكون هناك بعض حاالت تعمد اإلبالغ الخا

 .عن أعداد الموظفين

توفر البيانات اإلدارية مصدرًا مفيدًا للبيانات  19-74
العمالية بالنسبة للحسابات القومية ولكن ربما 
يلزم استخدامها بحذر وجنبًا إلى جنب مع غيرها 
من المصادر؛ وحتى عندما تكون هذه البيانات 

على سبيل (ذات تغطية آاملة بشكل معقول 
) ضرائب على المنشآتالمثال، بيانات بشأن ال

فإن هذه البيانات قد ال تكون متاحة إال بعد فترة 
طويلة من السنة المرجعية ومن ثم تقدم مجرد 
لمحة عن العمالة والتوظيف في هذه السنة بدًال 

وفي آثير من . للسنةمن أن تقدم متوسطًا 
األحيان يكون مصدرًا للبيانات على غرار بيانات 

لمرتبات متأثرًا الضرائب من واقع آشوف ا
بما في ذلك، (بوجود إعفاءات للمنشآت األصغر 

، وهو ما يسفر عن الحد من )المنشآت الفردية
وفي مثل هذه الحاالت، يكون من . تتمة البيانات

المرجح أن تختلف تغطية المنشآت بحسب 
الصناعة نظرًا لكثافة وجود المنشآت الصغيرة 
ع في صناعات مثل الزراعة واإلنشاء والبي

 .بالتجزئة

لقد تم وصف المشكالت المتعلقة بالتعامل مع  19-75
العمال الحدوديين في الحسابات القومية في القسم 
الخاص باإلقامة؛ وبقدر ما تكون مصادر 
البيانات معنية، فإن الدراسات االستقصائية 
لألسر المعيشية على األرجح تكون شاملة 
للموظفين العاملين في البلد التي تجرى بها 

ما لم ) أي؛ بلد إقامتهم(دراسة االستقصائية لهم ال
 االستقصائية على أسئلة محددة الدراسةتحتوي 

 .لتحديد هؤالء العاملين ومن ثم استثنائهم

األشخاص العاملين الذين تكون لديهم أآثر من  19-76
وظيفة حالل األسبوع المرجعي يمكن تصنيفهم 
فقط بحسب الصناعة وتبعًا لوضعهم في العمل 

ل تطبيق بعض المعايير االستثنائية على من خال
وجه التحديد مثل أي وظيفة من وظائفهم هي 
الوظيفة األآثر أهمية؛ وعلى المستوى العملي، 
في حين أن الدراسات االستقصائية لألسر 
المعيشية يمكنها تقديم بيانات بشأن األشخاص 
العاملين أو بشأن الوظائف أو آالهما فإن 

ة للمنشآت تقدم بيانات عن الدراسات االستقصائي
 .الوظائف فقط
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 خدمات رأس المال والحسابات :العشرون الفصل
 القومية

 مقدمة. أ

يختلف هذا الفصل في المضمون واألسلوب عن  20-1
التي تصف حسابات نظام الحسابات الفصول 
صلة عمل وهدفها هو إظهار آيف يمكن ، القومية

بين قيمة األصول المستخدمة في اإلنتاج 
وقد تم وضع هذا .  الناتجفائض التشغيلوإجمالي 

من في نطاق الرابط على مدى خمسين عاما 
نظرية خدمات رأس يوضح فيه بأنه  ةالمعرف
حيث أدرج ال مؤخرا إ وما هفومع ذلك، ، المال

 من ًاعدد قليل من المكاتب اإلحصائية أفكار
األصول هذه قياس مخزون من أجل نظرية ال

ألن هناك أدلة على أن و. تاجالمستخدمة في اإلن
هذا النهج يؤدي إلى تحسين تدابير أسهم رأس 

إعداد المعنية،  المال، ويقترح لتلك المكاتب
 لعرض ةقياسياللحسابات لجدول تكميلي 

الضمنية المقدمة من األصول غير الخدمات 
عمالة مساهمة مدخالت الولقد تم إقرار . المالية
وأيضا عن ، لتعويض الموظفيناإلنتاج في 

مال مع  الخدمات رأستقديرات طريق ربط 
القيمة المضافة، يمكن تصور مستوى انهيار 

نم أجل مساهمات آل من العمالة ورأس المال 
تحليل لإلنتاج في شكل جاهز لالستخدام ا

اإلنتاجية بطريقة متسقة تماما مع حسابات نظام 
 .الحسابات القومية

األفكار عن مقدمة لمحة عامة تعطي باقي ال 20-2
في الربط بين خدمات رأس المال مع المساهمة 

آيف يمكن يبين القسم ب،  ؛الحسابات القومية
رأس المال مع مفهوم آفاءة أسهم قياس توافق 

بالقسم ج، بع ذلك ويت ،سعرالاألصول فضال عن 
رأس المال خدمات تدفقات تحديد آيفية الذي يبين 

 ويبين ،الموجودة في الحساباتخالل المدخالت 
 اعتبار الرابط آيف يمكن استغاللالقسم د 

في فائض األساسي بين قيمة األصل والمساهمة 
التشغيل لتحديد الطريقة المناسبة لحساب التكاليف 

فيها والتصرف األصول حيازة بالمرتبطة 
معلومات حيث تتاح وتحديد قيمة األصول 

وأخيرا، يناقش القسم  ، سعر السوقعن محدودة 
 .لجدول تكميليحتمل مشكل هـ 

  لخدمات رأس المالالرئيسيةاألفكار  -1

خالل فوائد إما من الاألصول غير المالية تزيد  20-3
خالل نتاج أو ببساطة من اإلفي ها ماستخدا

بهذه هذا الفصل يهتم . فترة من الزمنحيازتها ل
نتاج وآيف اإلغير المالية التي تسهم في األصول 

األصول . الحساباتيتم تسجيل هذه المساهمة في 
 المخزوناتوالمعنية هي األصول الثابتة 

وهذه العقود، عقود اإليجار والموارد الطبيعية 
 النفائستزيد . المستخدمة في اإلنتاجوالتراخيص 

بدال حيازتهم آمخزون للقيمة الفوائد المستمدة من 
هذا وبهذا فإنها ليست متضمنة في من استخدامها 

 .الفصل

ل على الميزانية العمومية لصاحبها األصوتظهر  20-4
تغيرات القيمة ويجب أن يتم تحديد االقتصادي 

واألخرى التي تليها، بين الميزانية العمومية 
التغيرات في إن . الحساب المناسبوتضمينها في 
سعار األتغيرات في الناتجة عن القيمة األصول 

، في حساب إعادة التقييمتظهر  ةنسبيال أو ةمطلقال
غير عن أحداث غير متوقعة تجة ييرات الناالتغو

في المعامالت تظهر في التغييرات المنعكسة 
يتم التعامل و. األصولحساب األخرى في حجم 

قيمة آعملية ويجب أن الفي آخر مع آل تغير 
سجل في أماآن أخرى في نظام الحسابات ي

غير أحدًا مستخدم األصول إذا آان . القومية
تسجيل مجموعتين من المالك القانوني، يتم 

وذلك يزيد المدفوعات بين المستخدم المعامالت، 
على والمالك وهذا يظهر أن المستخدم يحصل 

، ويتم تسجيل هذا األخير فوائد استخدام األصول
آان المالك القانوني وإن . للمستخدم آداخلي

ها، فيتم تسجيل هو أيضا مستخدملألصول 
 .فقط المعامالت الداخلية

األصول المستخدمة في اإلنتاج ن يتم دفع يجب أ 20-5
قيمة اإلنتاج في المدفوع من المبلغ دون خصم 

فترة بطول ينشر حيازة األصل، ولكن هذه فترة 
وبالنسبة لألصول . استخدام األصل في اإلنتاج

صل لألتدريجي اليتم تسجيل هذا المبلغ الثابتة، 
يعتبر رأس المال الثابت، والذي لاستهالك آ

 نتيجة استخدامه في األصولفي قيمة انخفاض 
األصول ليست مجرد ، فإن ومع ذلك. اإلنتاج

فإنها تسهم أيضا في ربحية عبء على اإلنتاج، 
آونها مصدرا لفائض خالل المؤسسة من 

أن فائض التشغيل هو ولقد شاع إقرار . التشغيل
عائد رأس المال المستخدم في اإلنتاج ولكن 

تصل ت، وآيف هذا الفائضتكون توضيح آيف 
 القيمة ه وطريقة تغير هذاألصولقيمة تتعلق ب

في نظام سبق تضمين هذا يلم ، خالل فترة
يعرف هذا ف، هو مالحظآما و. الحسابات القومية

. التعبير بوصفه نظرية خدمات رأس المال
بالنسبة غير مريح قليال ويعتبر هذا المصطلح 

الخدمات المشار القوميين حيث أن لمحاسبين ل
الطريقة هذه يها ليست مخرجات اإلنتاج في إل

مثلما هي في خدمات النقل والتعليم على سبيل 
، جداراسخة  المصطلحاتفإن ومع ذلك، . المثال
 ما دام افي حد ذاتهأن تثير المشاآل ينبغي وال 
 خدماتليست التذآير بأن خدمات رأس المال يتم 

خدمات في بدال من ذلك، يمكن التفكير ومنتجة، 
على أنها هي مصطلح طريقة ببساطة س المال رأ

تسجيل التغيرات في قيمة األصول المستخدمة في 
اإلنتاج وتسجيلها في حساب اإلنتاج والميزانية 

 .العمومية
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المرتبطة مدخالت لتحديد اللقد ظهر دافع آبير  20-6
بخدمات رأس المال في الحسابات القومية من 

حليلية التي المهتمين في مجال االستخدامات الت
يمكن أن تكون مصنوعة من المعلومات، 

معظم ألنه . وخاصة بالنسبة للدراسات اإلنتاجية
ربما يكون أمر فهذا العمل يعهد إلى الباحثين، 

محتما أن يتم عرض األساسي العقلي والمنطقي 
أفضل من المقترحات بطريقة أآاديمية وراء 

آبير للجبر استخدام ذلك، وخاصة من خالل 
؛  مختلفًاهذا الفصل نهجًاويأخذ . قد أحياناالمع

مفهوم ذلك أآثر من تقديم إظهار حيث يهدف إلى 
ويمكن تحديد جديد في نظام الحسابات القومية، 

في  خدمات رأس المال من الناحية النظرية
وعالوة على ذلك، يمكن أن  .الحاليةالحسابات 

تحسينات في تقديرات يؤدي إقرار ذلك إلى 
وهي مطلوبة حاليا س المال الثابت، استهالك رأ

رأس المال، أسهم في حسابات اإلنتاج، وقيم 
وآذلك . الميزانية العموميةوهذه مطلوبة في 

المفيدة المعلومات يمكن أن ينظر إلى استنتاج 
 التي يمكن أن تكون منتج لدراسات اإلنتاجتحليليًا 

جانبي لممارسات تجميع الحسابات القومية 
لقد وضع .  ممارسات إضافيةالمحسنة وليست

مبسطة المن حيث األمثلة العددية هذا التفسير 
إظهار العالقة ما زالت تهدف إلى ولكن العالية 

المشار إليها في الدراسات التي تشير بين المفاهيم 
نهج الحسابات القومية والمال إلى خدمات رأس 

لتقييم رأس المال واالشتقاق من مستويات 
 .األسهم

حيث انه إلى حد ما المقدم هنا هو سطحي فسير الت 20-7
لمحة عامة عن المفاهيم ويشير معد لتقديم 

خدمات نظرية ألسباب عالقة بعبارات عامة 
لفهم أعمق و. قوميينالمحاسبين المع رأس المال 

للموضوع، ينبغي اإلشارة إلى أدلة منظمة 
التعاون والتنمية اثنين في هذا الموضوع، وقياس 

وقياس اإلنتاجية وبعض األعمال رأس المال 
 .العملية والنظرية المشار إليها في هذه األدلة

 تقييم أسهم رأس المال. ب 

، تقدير قيمة أسهم رأس المال ليست عملية بسيطة 20-8
تكوين آل عمليات ولما آان من الممكن قياس 

التي تم التكفل بها في الجديدة ءوس األموال ر
ببساطة، وتقدير ا سنة بشكل مباشر وتم إجماله

األصول، وحتى من النوع سهم القيمة اإلجمالية أل
مختلفة خصائص وجود األساسي نفسه، ولكن مع 
من و. ًاليس بسيطوهذا ومن مختلف األعمار، 

أسواق مثالية هناك إن آانت الناحية النظرية، 
مواصفات، بجميع اللألصول لألشياء المستعملة 

ادة تقييم آل إعيمكن أن تستخدم هذه األسعار 
ولكن أصل مع األسعار السائدة في سنة معينة، 

في الممارسة العملية، هذا النوع من المعلومات 
وبالتالي يجب أن تكون تدابير . المتاحة نادرا جدا

ويتم رأس المال مستمدة بشكل غير مباشر أسهم 

حول آيفية من خالل خلق افتراضات تقليديا هذا 
رور الوقت، حدوث انخفاض سعر األصول بم

نموذج الجرد يعتمد على وإدراج ذلك في نموذج 
وفي األساس، . )نموذج الجرد المستمر(المستمر 

قيمة جميع األصول يدون نموذج الجرد المستمر 
المعنية من خالل الموجودة في بداية السنة 

انخفاض قيمتها خالل العام، ويقضي على تلك 
دة في مفيال ااألصول التي تصل إلى نهاية حياته

التي تمت  دونة لألصولالسنة، ويضيف القيمة الم
هذا الروتين لقد تم وضع . حيازتها خالل العام

بشكل جيد، حيث يمكن أن تتغاضى عن 
ولكن أيضا يمكنك التحقق من هذه فتراضات اال

من التي تكشف عن فوائد مزدوجة االفتراضات 
 .رأس المالات قيم خدماشتقاق 

قد يتم تحديد قيمة فسعار، ألمراقبة افي غياب و 20-9
 حسب القيمة الحالية لألرباح في األصول
تشير النظرية االقتصادية إلى أنه في . المستقبل
حتى ) تعريف مناسب(عمل بشكل جيد يالسوق 

تحوز سوف تحت المراقبة، عندما تكون األسعار 
وبالتالي هناك نوعين من ، هذه الهوية أيضا

آم ) 1(؛ األصولة عن قيمتطرح األسئلة التي قد 
نتاج اإلسهم في بكم ست) 2(، وستجلب إذا بيعت

األسئلة وأول هذه هي . زيادة عن فترتها المفيدة
هو السؤال التقليدي الذي يطرح من قبل 

لدراسات أساس اوالثاني هو القوميين، المحاسبين 
غير ومع ذلك، هذين السؤالين  .اإلنتاجية
 .ينمستقل

 نتاج المساهمة في اإلتحديد .1

 ، 100ضيف قيم يلنفترض أن أحد األصول س 20-10
إلنتاج على مدى إلى ا 20 ، 40 ، 60 ، 80

تبسيط، افترض أن لول. السنوات الخمس المقبلة
. تضخموال يوجد المنتجات بنفس األسعار جميع 

هو أن السعر الحقيقي للفائدة أيضا فترض، ا
 .خمسة في المائة سنويا عن آل خمس سنوات

آل خمس  في األصولكن أن تستمد قيمة يم 20-11
سنوات باستخدام تقنيات القيمة الحالية آما هو 

هنا وفي ، وللتبسيط( 1-20 موضح في الجدول
هي القيم المبينة القيم جميع األمثلة التالية، فإن 

يتم السنة حتى أنه عندما أول في الموجودة 
يتم . عامل لمدة عام آاملالصم، يتم استخدام الخ

يجب أن يتم ؛ شرحلتبسيط فقط لتسهيل الهذا ا
منتصف العام، ممارسة استخدام األرقام في 

ويجب أن يالحظ أن األرقام الموجودة في 
ليس قد تظهر فوبالتالي الجداول هي أرقام مقربة 

القارئ ومع ذلك فسيحقق ،  فقطإلضافةمن أجل ا
جدول األرقام الفي الموجودة الذي يتابع األمثلة 

 .)المبينة

من  1السنة  في األصولضافة إلى قيمة اإل 20-12
، 76هو  2 في السنة 80األرباح المتوقعة من 
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بدال من و(. 1.05 مقسوما على 80وهذا هو 
 1فإن اإلضافة إلى قيمة األصل في السنة ذلك، 

 مرة من عامل 80يمكن أن تحسب على أنها 
. )1.05معكوس ، 0.9524الخصم، بنسبة 

من األرباح  2السنة  في صلاألضافة إلى قيمة اإل
 )1.05 مقسوما على 60(، 57 هي 3في السنة 

 على ا مقسوم57(، 54 يكون 1وفي السنة 
 لألرباح 100ما تضاف قيمة عند. وهكذا) 1.05

أرباح السنة تكون قيمة ، 76في السنة األولى إلى 
، قيمة 54ومضافة إلى الثانية في السنة األولى، 
 و 35لسنة األولى وإلى أرباح السنة الثالثة في ا

 في 5 و 4، تمثل قيمة األرباح في السنوات 16
 1السنة  في األصولقيمة تشتق السنة األولى، و

يالحظ أن ، عندما يكون الجدول آامًالو. 282من 
 ، 282تكون سنوات خمس  في آل قيمة األصل

191 ، 116 ، 59 ، 20. 

 من سنة األصوليمكن حساب انخفاض قيمة و 20-13
تالية  أخرى عن طريق خصم قيمة آل سنة إلى

سلسلة من نشتق وهكذا ، من قيمة السنة الحالية
تصل إلى ، سلسلة 20 ، 57، 39، 74، 91

إذا تم خصم . ، القيمة األصلية لألصل282
من )  في السنة األولى91 (األصلقيمة انخفاض 

، ) في السنة األولى100(المساهمة في اإلنتاج 
 في السنة 9(في نتائج العام الناتج وقيمة الدخل 

نرى أن هذا البند يمثل الدخل، ولكي . )األولى
ونعتبر أن مجموع العناصر في العمود األول 

نفس يمثل قيمة ) 182( سويا 5ى  حت2لسنوات ل
تم  ولكن 2السنة رأس المال الموجود أسهم 

 182هذه القيمة وتزداد . في السنة األولىتقييمها 
ويفي . 2 والسنة 1 السنة بين 191إلى  9بمعدل 

الذي يعتبر هو المبلغ معيار الدخل بهذا المبلغ 
الذي يمكن ينفق منه مالك رأس المال ويبقى في 

 .حالة جيدة حتى نهاية الفترة آما آان في البداية
  في اإلنتاجمثال اشتقاق قيمة أسهم رأس المال من خالل المعرفة بمساهمتها: 1-20جدول 

 %5سعر الخصم 
 :المشارآة في قيمة األصل من األرباح في 5سنة  4سنة  3سنة  2سنة  1سنة 

 1سنة 
 2سنة 
 3سنة 
 4سنة 
 5سنة 

 القيمة في السنة
 )عام بعد عام(مؤشر القيمة 
 انخفاض القيمة

 الدخل

100 
76 
54 
35 
16 
282 
1.00 
91 
9 

 
80 
57 
36 
17 
191 
0.68 
74 
6 

 
 
60 
38 
18 
116 
0.61 
57 
3 

 
 
 
40 
19 
59 

0.51 
39 
1 

 
 
 
 
20 
20 

0.34 
20 
0 

  سنوات5مجموع 
 
 
 
 
 
 
 

282 
18 
 

 
تساوي قيمة الدخل خمس سنوات، وطوال مدة ال 20-14

) 300 (ةقطريالالفرق بين مجموع العناصر 
، أو )282(مقدار االنخفاض في القيمة ناقص 

 قيمة دخل عوائد بينتطابق بعبارة أخرى، هناك 
خصم المتأصل في تحديد القيمة الاألصول و

 .الحالية
  القيمة في أي وقتتحديد. 2

مساهمة عدم معرفة أي شيء عن لنفترض  20-15
 األصولاألصول في اإلنتاج ولكن انخفاض قيمة 

القدم، على مدى السنوات الخمس، وذلك بسبب 
إذا افترض هذا من حيث مؤشر القيمة ف. معروف

والقيمة األولية قيمة السنة السابقة، علق بالمت

المدخالت ، ثم يمكن حساب 282تعرف على أنها 
فترض نحسب التصميم، و. 2-20 في الجدول

سلسلة قيمة تتفق مع األرقام الواردة في الجدول 
 إلى 0.68من قيمة الطبيق انخفاض ، وت20-1

، 2 للسنة 116 يعطي قيمة 282األولية القيمة 
يعطي  191 إلى 0.61 ض قيمةتطبيق انخفاو

يمكن أن ، بدال من ذلكو. (وهكذا 3لسنة ل 116
يتم فترض وجود سلسلة زمنية من القيم وي

، يمكن من هذاو. )تطبيقها على القيمة األولية
 من سنة إلى األصولاالنخفاض في قيمة استنتاج 

أخرى وينظر إليها على أنها متطابقة مع تلك 
 .1-20 في الجدولالموجودة 

 انخفاض سعرهمثال اشتقاق قيمة أسهم رأس المال من خالل معرفة : 2-20جدول 
 %5سعر الخصم 

 :المشارآة في قيمة األصل من األرباح في 5سنة  4سنة  3 سنة 2سنة  1سنة 
 1سنة 
 2سنة 
 3سنة 
 4سنة 
 5سنة 

 القيمة في السنة
 )عام بعد عام(مؤشر القيمة 

100 
76 
54 
35 
16 
282 
1.00 

 
80 
57 
36 
17 
191 
0.68 

 
 
60 
38 
18 
116 
0.61 

 
 
 
40 
19 
59 

0.51 

 
 
 
 
20 
20 

0.34 

  سنوات5مجموع 
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 انخفاض القيمة
 الدخل

91 
9 

74 
6 

57 
3 

39 
1 

20 
0 

282 
18 

 
، يعد ذلك بعيدا آما يذهب نموذج وبصفة عامة 20-16

حساب هو مزدوج رض الالجرد المستمر، والغ
وأرقام قيم األصل في الميزانية العمومية 

تتحقق هذه رأس المال الثابت واالستهالك من 
،  ولكنه في الواقع،المتطلبات في هذه المرحلة

مساهمة األصول في إن . المضي قدمايمكننا 
نفس قيمة هي ) 20(اإلنتاج في السنة األخيرة 

سبة خمسة بنفإن تم عمل خصم . السنة النهائية
 في األصولقيمة لضافة اإلفي المائة، يتم تحديد 

 في األصلونظرا لقيمة . 19 لتكون 4 بداية السنة
رقم يجب أن يكون هناك ف، 59 هو 4بداية السنة 

ولتوسيع . اإلنتاج في تلك السنةمساهم في  40
 116، يجب أن تتألف قيمة 3ذلك، بالنسبة للسنة 

 5نتاج في السنة لمساهمة في اإل يمثلوا ا18من 
قيمة يمثلوا ال 38 مخفضة مرتين، 20من 
مخفضة  40 من 4سنة نتاج في الفي اإلة ساهمالم

وهكذا عن طريق المتبقي فيجب أن واحدة مرة 
هي  3في السنة تكون القيمة المساهمة في اإلنتاج 

يمكن إآمال آل ما سبق وبهذه الطريقة . 60
م يتويمكن أن والثالثي وجزء من الجدول، 

قيم مبالغ الدخل في السنة آما هو الحال اشتقاق 
 .1-20في الجدول 

 
 الكفاءة المعمرة و المظهر الجانبي للسعر المعمر. 3

تبدأ  2-20 و 1-20أن الجداول على الرغم من  20-17
من افتراضات مختلفة، بالضبط نفس النتائج 

ترتيب مختلف في برغم تدوينها بالجدول الكامل 
افتراضات حول  ب1-20الجدول   يبدأ.الحالتين

واشتقاق قيم إلنتاج القيم في امساهمة انخفاض ال
ويبدأ . نخفاض في قيمة آل سنةاالاألسهم و
افتراضات حول انخفاض قيمة  ب2-20الجدول 

نخفاض االفي اإلنتاج واألسهم وتشتق المساهمة 
تعطي قيم الطريقتين آال . قيمة آل سنةفي 

نية العمومية وأرقام تدرج في الميزالكي األسهم 
يجب أن تكون . استهالك رأس المال الثابت

، الحالتين متسقةاالفتراضات الموضوعة في آلتا 
من نموذج آل ، يمكن إظهار أن في الواقع
عادة و(إلنتاج األصل في افي مساهمة االنخفاض 

نموذجا واحدا يناظر ) حجم الكفاءة المعمرةتسمى 
وعادة تسمى  (األسعارنماذج انخفاض من فقط 

 .)حجم السعر المعمر
 

يبدو أنه من الممكن أن تأخذ فقد ونظرا لهذا،  20-18
نموذج المعلومات في مجموعة من افتراضات 

الجرد المستمر، وببساطة يتم اشتقاق المساهمات 
وبينما آان فعل هذا ممكنا، فيتم . في اإلنتاج منها

حيازته بصفة عامة حيث يفضل البدء مرة أخرى 
ل افتراض مجموعة من حجم الكفاءة من خال
يمكن توضيح سبب ذلك في الجدول . المعمرة

20-3. 

  مع وجود نمط اختالف طفيف النخفاض السعر2-20جدول : 3-20جدول 
 %5سعر الخصم 

 :المشارآة في قيمة األصل من األرباح في 5سنة  4سنة  3سنة  2سنة  1سنة 
 1سنة 
 2سنة 
 3سنة 
 4سنة 
 5سنة 

 لسنةالقيمة في ا
 )عام بعد عام(مؤشر القيمة 
 انخفاض القيمة

 الدخل

80 
96 
75 
24 
6 

282 
1.00 
70 
10 

 
101 
79 
26 
6 

211 
0.75 
95 
6 

 
 
83 
27 
6 

116 
0.55 
81 
2 

 
 
 
28 
7 

35 
0.30 
28 
0 

 
 
 
 
7 
7 

0.20 
7 
0 

  سنوات5مجموع 
 
 
 
 
 
 
 

282 
18 

 

سلسلة من بمرة أخرى  3-20الجدول يبدأ  20-19
النسبية آما هو الحال في األسعار تغيرات 
لكن هذه التغييرات تختلف إلى حد  2-20الجدول 

، 0.61، 0.68، 1.00بدال من سلسلة ف. ما
، 0.75، 1.00، يتم اتخاذ السلسلة 0.34، 0.51
من التغييرات تبخس هذه . 0.20، 0.30، 0.55
في القيمة في السنة الثانية معدل االنخفاض قيمة 

في السنوات تفترض معدال أسرع لالنخفاض و
. غير معقوالذلك للوهلة األولى ال يبدو ف. الالحقة

نتاج اإلتأثير على المساهمة في الومع ذلك، فإن 

 7، 28، 83، 101، 80خطير، والسلسلة الناتجة 
فأي نوع من . إطالقاغير قابل للتصديق هي 

من عشرين في المائة جاوز يتأن يمكن األصول 
عليه أآثر مما آانت عام الثاني الكفاءة في ناحية ال

 أآثر آفاءة في السنة الثالثة تومازالالبداية في 
أآثر مما آانت عليه في البداية قبل حدوث 
انخفاض سريع بعد ذلك؟ على الرغم من أن هذا 

القيمة األولية من متسقا مع من التدفقات النمط 
ومع انخفاض  2-20 الجدول ، آما في282

المبلغ على مضافا إليها هذا تراآمي في القيمة 
 .مدى خمس سنوات
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هذه هي األسباب التي تجعل القول بأن  20-20
االفتراضات حول انخفاض آفاءة من المرجح أن 

 هالقيمة األسهم، وانخفاضعالية ؤدي إلى نتائج ي
الذي تنتجه أعلى من وضع الدخل وقيمة الفي 

. بشأن معدل االنخفاض في األسعارات افتراض
هذا أسهل، النظر في لسبب آون وآمثال آخر 
نتاج، بنفس المساهمة في اإلساهم يحالة أصل 

ثم توقف ، عن آل خمس سنوات، 100نقل ول
فمن السهل أن . مثل مصباح آهربائيتماما، 

حجم آفاءة بالنسبة للعمر مستمرة ولكن تفترض 
ة للعمر بديهيًا أقل الموافق لحجم السعر بالنسب

 .بكثير ويختلف وفقا لعامل الخصم المطبق

أسباب وجيهة الستخدام بينما توجد ومع ذلك،  20-21
، حيث البدايةآنقطة حجم الكفاءة بالنسبة للعمر 

عن حجم السعر بالنسبة المعلومات الفعلية متاحة 
للعمر حتى وان آانت معلومات جزئية، فيجب أن 

ة بالنسبة للعمر متسق مع تأآيد أن حجم الكفاء
 .حرآات السعر بالنسبة للعمر المراقبة

بشكل الحالة الخاصة لالنخفاض المظهر الجانبي . 4
 هندسي

يمكن افتراض عدد من النماذج إما لحجم السعر  20-22
 أو لحجم الكفاءة المعمرة، وهذا يشمل خط المعمر

انخفاض القيمة المستقيم وأشكال مختلفة غير 
وأحد .  في معايرة رأس المالخطية نوقشت

االهتمامات الخاصة أنه أينما ينخفض السعر 
عند ( ، وهذا يحدث آل عام فالسعر بشكل هندسي

نسبة ثابتة، وهذا من العام ) تعديله للتضخم
وألن مثل هذه السالسل تقارب الصفر . السابق

ولكن حقيقة ال تصل إلى ذلك أبدا، فإنه من 
مثل هذه الصعب تصور ذلك في الجدول 

المعروضة بأعاله ولكن يمكن اشتقاق الخصائص 
 .المميزة باستخدام القليل من الجبر البسيط جدا

أعاله أن الموجودة بالجداول  أن نجد من يمكن 20-23
، مساويا )tV ( في بداية أي سنةاألصولقيمة 

أ  ،السنةهذه رأس المال المقدمة في خدمات ل
قيمة د، أضعاف  خصمالعامل مضافا إليها 

  وهكذا)Vt+1 (األصل في بداية العام المقبل،

)Vt=a+dVt+1( 

التي يكون فيها في الحالة 
))df-1/(a=1V,tfV=1+tV( 

رأس قيمة خدمات عادت عن طريق القياس، إذا و
، bتكون ) t=1(في عامالمال عن طريق األصل 

))df-1/(b=1+tV .( ولكن حيث أن
),tfV=1+tV ( تليها أنb تساوي af .الي وبالت

تكون لدينا حالة أن شكل حجم السعر بالنسبة 
للعمر وشكل حجم الكفاءة بالنسبة للعمر هم 

 .بالضبط مثل بعضهما البعض

واحد  المعمريوجد حجم سعر آما ذآر أعاله، و 20-24
 ، لذا فيلي ذلك المعمرةفقط مطابق لحجم الكفاءة 

أن حجم االنخفاض الهندسي هو الحجم الوحيد 
انخفاض السعر لكالم من بالنسبة هو نفسه الذي 

رأس أسهم أرقام تائج هو أن حد النأو. الكفاءةو
لهذه النخفاض القيمة مساوية المعدلة المال 

رأس المال النخفاض األرقام المعدلة ألسهم 
سباب التي األهذه الخاصية إلى تضيف . الكفاءة

لتحديد قيمة الحجم اختيار هذا تطور يمكن أن 
 .أسهم رأس المال

 االعتبارات العملية. 5

ما لوحظ في بداية هذا القسم، هناك آثير من وآ 20-25
ونظمت من أجل التبسيط في األمثلة المقدمة، 

تسهيل شرح النظرية األساسية وراء فكرة 
ينبغي و. الجديدة لهذه الفكرةرأس المال خدمات 
من أجل مناقشة أآثر رأس المال معايرة استشارة 
مثل األساس المنطقي رى أخوالعتبارات صرامة 
أو الكفاءة  (المعمرأحد ملفات السعر الختيار 
الحياة مدد وآيفية تقدير أآثر من غيره، ) المعمرة

وأنماط التقاعد لألصول ودور التوقعات في 
 .الحسابات

إلى رأس حقيقة أن العودة ويناقش الدليل أيضا  20-26
المال يجب أن تكون آافية لتغطية الضرائب 

، وهي النقطة المعنيةة على األصول المفروض
 .هنا أيضا باسم التبسيطها التي يتم تجاهل

بين الفائدة أو يتم عمل اختالف وتوخيا للدقة،  20-27
وغالبا ما يفترض أنها بنسبة   ، rسعر الخصم، 

خمسة في المائة في هذا الفصل، وعامل الخصم 
 تساوي rعندما تكون ). r+1(الذي هو معكوس 

في  95.24عامل الخصم يكون ئة،  في الما5
في  95.0عامل الخصم يكون عندما و. المائة

 .في المائة 5.26يكون سعر الخصم المائة، 

 تفسير التدفقات. ج

أعاله ثالث سالسل الموجودة بالجداول تظهر  20-28
أحد هذه السالسل هي  ؛ذات أهمية خاصةزمنية 

الزمن، بمرور  األصولالمساهمة في إنتاج أحد 
والثالثة  األصلنخفاض في قيمة لثانية هي االوا

من الواضح أن المدى و. من األصلالناتج الدخل 
فق استهالك رأس المال الثابت آما يواالمتوسط 

مساهمة . نظام الحسابات القوميةهو مفهوم في 
إجمالي هي ما يسمى بإلنتاج في ارأس المال 
مرة الثالثة، السلسلة تكون  وهكذا ،فائض التشغيل

  بشكل مالئم،صافي فائض التشغيل توافق الدخل
أسماء بومع ذلك، يمكن وصف هذه التدفقات 

العنصر القطري في الجدول الذي . بديلة أيضا
يبين المساهمة في اإلنتاج يعرف أيضا بأنه قيمة 

، وعنصر الدخل هو عائد مال الرأسخدمات 
نسبة هو معدل عائد رأس المال  و.رأس المال
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-20للجداول وبالنسبة . أس المالقيمة رلدخل ال
قيمة من  يكون تدفق الدخل آنسبة 2-20، و 1

جزء ال الوهذا (العام المقبل في رأس المال أسهم 
خمسة في المائة، وهو ) ستخدم في السنة الحاليةي

يتم توضيح المصطلحات . نفس سعر الخصم
 .4-20 البديلة في الجدول

 غيلخدمات رأس المال وإجمالي فائض التش. 1

ية آيفالقومي المحاسب يسأل عند هذه النقطة،  20-29
إجمالي فائض التشغيل بهذه الطريقة عندما تقدير 

إنتاج حساب في اشتقاقه آقيد في الموازنة تم 
؛ السؤالإجابتان محتملتان لهذا هناك الدخل؟ 

أنه ال يوجد هوية آاملة اإلجابة األولى هي 
دمات فائض التشغيل اإلجمالي ولكن قيمة خل

متضمنة داخله لذا يمكن مالحظتها رأس المال 
على أنها القيد المعني المرتبط بإجمالي فائض 

 المختار هو سعر الخصملنفترض أن . التشغيل
الحصول على وديعة به السعر الذي يمكن 

الذي يحتاجه المبلغ ويحدد ذلك .  مثالمصرفية
فائض التشغيل إلنتاج صافي  األصولمستخدم 

إذا آانت . بشكل فعال ير األصولإذا تم تسع
األرقام خدمات رأس المال وإجمالي فائض 

منتج أوجد ال، ثم 100التشغيل على حد سواء 
الكثير بالنسبة ، بل آسب لألصولمعقوال خيارا 

آسب ما يزيد وإن . ترك ماله في البنكله عند 
من ترك المال فيكون أفضل له ، 100قليال عن 
نه آسب أسابات القومية الحوإذا بينت . في البنك

المنتج محظوظ جدا في مثال، فقد يكون ، 150
. حقق بعض األرباح االحتكارية وربما الواقع

ومع ذلك، فمن الممكن أيضا أن هناك نوعا من 
  لم يتم تحديده في حساب خدمات رأساألصول

ت إلى حد ما من كلتشمال، وأحد االحتماالت ال
إن آانت وآذلك . بعض األصول غير الملموسة

فائض التشغيل أقل بكثير من قيمة إجمالي قيمة 
قد يكون هناك سبب ف، ةرأس المال المقدرخدمات 

فترض الموجيه للتشكيك في مدى وتقييم األصول 
إجمالي أن تستخدم في اإلنتاج أو نوعية تقديرات 

القيمة من اشتقاق وهكذا فإن . فائض التشغيل
ضا أداة خدمات رأس المال بهذه الطريقة هو أي

 .قيمة للتحقق من جودة البيانات

 اخدمات رأس المال باعتبارهلمعاملة البديل  20-30
هو أن تساوي فائض التشغيل إجمالي عنصرا من 

إجمالي فائض التشغيل مع خدمات رأس المال 
عن طريق تحديد معدل العائد وأن تقوم بذلك 

وقد استخدمت . الذي يجلب ذلك) سعر الخصم(
 ،تحليالت التقليدية اإلنتاجية هذا النهجالعديد من ال

الدول بشأن بين التي تتم وبعض المقارنات 
تشير . على هذا االفتراضتعتمد نتاجية اإل
مستوى المستخدمة على خرى، األدراسات ال

الظاهر الصناعة، إلى أن التباين في معدل العائد 
ن ألالحصول عليه بهذه الطريقة يحتاج الذي يتم 

ال و. بحذر شديد جداو آل حال، علىوستخدم، ي
زال هناك نقاش قوي في األوساط األآاديمية ي

حول الطريقة المفضلة لتحديد معدل العائد، 
خارجيا آما هو موضح في الفقرة السابقة أو 

طرق تفسير أحد . آما هو موضح هناداخليا 
العائد أن أقول أن استخدام معدل االختالف هي 

 تكلفة رأس المال واجهفإنه ببساطة يخارجي ال
إجمالي فائض (مع الفوائد ) رأس المالخدمات (

، ومعدل العائد الداخلي يعطي رقم واحد )التشغيل
 .لكي يقارن مع عيار معدل العائد الطبيعي
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  عائد رأس المال أو صافي فائض التشغيل 
 

 األسعار واألحجام. 2

 أو بالفعل أي من 1-20الجدول وتبين دراسة  20-31
 عند نقطة في األصولأن قيمة الجداول األخرى 

 المناسب، مثل بداية العام، ويمكن التعبير الوقت
عند إعادة مجموع خدمات رأس المال بدقة عنها 

في العام مضافا إليه القيمة المخصومة لألصل 
لكثير من البداية هذه هي نقطة و. في نهاية العام

المال في عمليات اإلعداد الجبري لخدمات رأس 
في حين ، فارق واحد مهموجود األدب، ولكن مع 

أن لى إيميلون القوميين ن معظم المحاسبين أ
وبعد يفكروا أوال حسبا إلجماليات السعر الحالي 

حجم ات الفي إجماليحسبا النهيار ) ربما(ذلك 
معظم حيث تسير ، المقابلسعر مضافا إليه ال

إنهم . خدمات رأس المال في االتجاه اآلخر
قابل السعر الميفترضوا حجما ويطوروا نظرية 

معا هذا مضاعفة ويمكن "). لمستخدمتكلفة ا("
، ولكن تجرى العديد من إلعطاء قيمة حالية

 .الحجم أو السعراستخدام معلومات ت بحليالالت

بهذه الطريقة هو أن االفتراض أحد أسباب العمل  20-32
المساهمات في  بأن ،1-20 الجدولالمتضمن في 

،  معروفةاإلنتاج على مدى الحياة من األصول
مؤشر و.  صحيح من الناحية العمليةغالبا ليسو

أو  امعروفبمرور الوقت يعتبر الكفاءة مدى تغير 
تعتبر قيمة األصل بالتساوي و. مقدرا أو مفترضا

، هي 2-20المفترض المعروف في الجدول 
القيمة الوحيدة المعروفة على أساس أصل بأصل 
عندما يكون الكل جديد، فيتم تقدير جميع أرقام 

من ف. أعالهبألسباب مبينة ذلك القيم األخرى و
اية العام هوية أن قيمة بدأن تستخدم الممكن 

المقدمة في رأس المال لألصل تساوي خدمات 
العام مضافا إليها قيمة نهاية العام المخصومة 
حيث يبين آل ذلك في نموذج رقم المؤشر 

عدم وجود تضخم، في واحدة تعبر عن وافتراض 
تعتمد على رأس المال التي خدمات قيمة 

عنصر (العمر  بسبب األصولانخفاض قيمة 
). التكلفة المالية للفرصة(ومعدل العائد ) اإلهالك

التضخم العام في االعتبار، إذا تم حاليا أخذ أثر 
خدمات رأس المال فإنه يمكن التعبير عن سعر 

تبعا للزيادة في ) تكلفة المستخدموغالبا تسمى (
التكلفة و قيمة أصول جديدة من نفس النوع،

االسمية للنقود و االنخفاض النسبي العام على 
 .العمر بسبب األصول في قيمة يساس سنوأ

أسعار مختلفة ألنواع توجد ومن الممكن أيضا أن  20-33
المختلفة مختلفة من األصول وننظر في الحرآات 

بين أسعار األصول والحرآات في المستوى العام 
 افتراضات على 1-20استند الجدول (. للتضخم

مطلق أو نسبي وجود تضخم من عدم تقييدية جدا 
 .األسعارفي 

أحد االعتبارات األخرى الهامة التي تم التغاضي  20-34
عنها في الجداول الرقمية البسيطة فيما يلي؛ 

نحتاج إلى لبيانات الميزانية العمومية، بالنسبة 
, القيم في تاريخ استخراج الميزانية العمومية

إجمالي / مال  الأستقديرات خدمات روبالنسبة ل
الزائد ستهالك باإلضافة إلى االفائض التشغيل 

نحتاج إلى رأس المال الثابت وتدفقات الدخل، ل
ومن الناحية العملية، . سنواتبأسعار متوسط قيم 
غالبا ما يتم افتراض مالحظات منتصف السنة ف

قريبة من المعدالت السنوية ات لتكون تقريب
وال سيما في أوقات ست دائما آذلك، ها ليولكن

 .وجود تضخم خطير

 تطبيق نموذج خدمة رأس المال. د

إجمالي محتوى بين بمجرد وجود صلة نظرية  20-35
خدمات رأس المال الممثلة في فائض التشغيل و 

هناك عدد من ف المستخدمة في اإلنتاج، األصول
هذه و. اآلثار المفيدة األخرى للحسابات القومية

 مسألة استخدام األراضي في اإلنتاج، تشمل
وتقييم الموارد الطبيعية، والفصل بين الدخل 
المختلط في مكونات العمل ورأس المال، 

التعامل األصول ذات القيمة المتبقية، ومعايرة و
محل الحيازة، والتعامل تكاليف نقل الملكية مع 

المحافظة على رأس المال، مع التكلفة النهائية، و
مشروعات طويلة اللتقدم في العمل في وتقييم ا

األجل، وهو نهج بديل لتقدير اإليجارات 
لمساآن التي يشغلها مالكوها وفصل المحتسبة ل

لكي يتم المدفوعات بموجب عقد اإليجار المالي 
اعتبار هذا العنصر آإعادة سداد لألساس من 

نقطة وسيتم شرح آل . عتبر الفائدةالعنصر الذي ي
 .أدناهر قليال بشرحا أآثمن هذه 

من فقبل مناقشة األراضي والموارد الطبيعية،  20-36
المفيد أن نذآر النتائج المترتبة على األصول 
المستخدمة من قبل وحدة وليس المالك القانوني 

أن ذلك سواء تحمل الفرق المهم هو . لألصول
استخدامه في بالمرتبطة المخاطر المستخدم 

المستخدم ال يتحمل ما عند أو لم يتحملها، فاإلنتاج
لعقد اإليجار خاضعا  األصلعتبر هذه المخاطر، ي

،المدفوعات في مثل هذه الحالةو. التشغيلي
يشكل جزءا من الستخدام األصول هو إيجار و

فوائد استخدام األصول في . االستهالك الوسيط
من اإلنتاج تعود على المالك في فائض التشغيل 

أنظر . (أإليجاريه نشاطبنتاج المتعلق حساب اإل
 ).303-17 إلى 301-17 الفقرات من
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المستخدم المخاطر المرتبطة ال يتحمل عندما  20-37
فوائد استخدام فإن استخدام األصول في اإلنتاج، ب

األصول في اإلنتاج تعود على المستخدم وتظهر 
وهذا ينطبق على الخاص به، في فائض التشغيل 

الفرق . آل من األصول المنتجة وغير المنتجة
غير األصول المنتجة ومنشآت األصول بين 

نوع اإليجار القائم بين المالك هو المنتجة، 
 القانوني والمستخدم ونوع دخل الملكية المدفوع

 .لمالك القانوني لألصلل

ألصل امستخدم فإن في حالة األصول المنتجة،  20-38
األصل بجميع المخاطر المرتبطة يتحمل الذي 

 على يظهر األصل. لهقتصادي مالك االاليصبح 
وإن آان . الميزانية العمومية للمالك االقتصادي

يدفع يتم تسجيل أي مبلغ ف، االمالك القانوني مختلف
آدخل مالك االقتصادي إلى المالك القانوني المن 

 .بموجب عقد اإليجار الماليملكية مستحق الدفع 
 ).309-17 إلى 304-17أنظر الفقرات من (

يختلف لة األصول غير المنتجة، عندما في حا 20-39
يبقى األصل المالك القانوني، المورد ومستخدم 

عقد ولكن الميزانية العمومية للمالك القانوني في 
والمستخدم بين المالك القانوني المورد اإليجار 

يلزم األخير بدفع دخل الملكية السابق في شكل 
-17 إلى 310-17أنظر الفقرات من . (إيجار
312.( 

 غير المالية المستخدمة في األصولبالنسبة لكافة  20-40
تقدير قيمة خدمات رأس المال فإن اإلنتاج، 
يتناقض مع لذلك أن سمح تاألصول بالمرتبطة 

دخل الملكية المستحقة الستخدامها لتحديد ما إذا 
 . فعال من حيث التكلفةاألصولآان استخدام 

 يضااألر. 1

شكل معترف به من رأس أقدم أول واألرض هي  20-41 
فاألرض خاصة في ذلك، . المال غير المنتج

ثابتة القيمة أن تظل  يفترض تحت إدارة جيدةو
من سنة إلى أخرى باستثناء آثار التضخم في 

أنه ال يوجد إهالك وهذا يعني، . أسعار األراضي
لألرض ويمكن اعتبار جميع المساهمات في 

ذلك كون يإلظهار آيف يمكن أن و. اإلنتاج آدخل
جزءا  5-20الجدول  يبين األمثلة السابقة،بمتعلق 

 20بنسبة من جدول مقابل لألرض التي تساهم 
سوف يتضمن الكامل الجدول . دائمفي إنتاج 

ويبين . ال حصر له من الصفوف واألعمدةأعداد 
بسيط البعض الجبر هنا القليل فقط، ويتم استخدام 

ى لشرح آيفية التوصل إل) مع الشرح(جدا 
 .اإلجماليات

 مخفضة 20، 20قيمة العمود األول هو مجموع  20-42
مساهمة السنة الثانية في اإلنتاج (مرة واحدة 

 20 وبمجموع ،)بأسعار مخفضة مرة واحدة
مخفض مرتين للعام الثالث وهكذا إن لم يكن إلى 

سعر مع . األبد، على األقل لسنوات عديدة جدا
ويكون  قبل،  في المائة آما آان من5خصم قدره 

ولكي نرى األمر . 420مجموع هذا العمود هو 
ما . تقدم هندسي بسيطعلى هذا الحال، نراعي 

سلسلة التي يمكن الهو مطلوب هو مجموع 
 :آتابتها على النحو التالي

 Sn=a+ad+ad2+ad3+ad4+ad5+…+adn 

العودة إلى األصول في  هي aأن الرمز وحيث 
وآما ذآر  (.عامل الخصم هو dوالرمز آل فترة 

 في المائة، 5عر الخصم من سابقا، بالنسبة لس
إذا . )في المائة 95.24عامل الخصم هو فغن 

آل مصطلح في المعادلة بواسطة تمت مضاعفة 
 : آما يليالنتيجة ستكون dضافي إعامل 

 dSn=ad+ad2+ad3+ad4+ad5+…+adn+1 

 :المعطيات األولىالتعبير الثاني من واستنتاج 

 Sn(1-d)=a (1-adn+1) 

في إطار ستكون آما (وحدة  أقل من dفإن آان 
المصطلح فيصبح جدا،  آبير nوآان ) خصمال

 ويمكن تحديد مجموع هذه السلسلةضئيال األخير 
Sn ، على أنهاa/(1-d) . 5-20وفي الجدول 

، 0.9524 مساوية d، و 20 مساوية aتكون 
 .420وبالتالي فإن مجموع هذه السلسلة هو 

 حالة األرض: 5-20جدول 
 %5سعر الخصم 

 :المشارآة في قيمة األصل من األرباح في ....10سنة ...  5سنة  4سنة  3سنة  2سنة  1سنة 
 1سنة 
 2سنة 
 3سنة 
 4سنة 
 10سنة 
 25سنة 
 40سنة 

 القيمة في السنة
 )عام بعد عام(مؤشر القيمة 

20 
19 
18 
17 
13 
6 
3 

420 
1.00 
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14 
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420 
1.00 
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420 
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420 
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من أعمدة الجدول، عمود آل حيث أن ومع ذلك،  20-43
هو ففترة أقصر من سابقتها، آل على الرغم من 

أيضا بداية سلسلة ال نهاية لها بنفس الطريقة 
. 420مجموع آل عمود هو أيضا وتماما، 
نخفاض في قيمة األرض من سنة فإن االوبالتالي 

ليس مجرد  20ومجموع إلى أخرى هو صفر، 
في لغة و. دخل أيضالل اإلنتاج ولكن مساهمة في

فائض يكون آال من إجمالي الحسابات القومية، 
، وال يوجد 20وصافي فائض التشغيل التشغيل 
رأس ة خدمآال من قيمة تكون بالتساوي و. إهالك

 .20المال والعائد على رأس المال 

غريبا قليال لتفكر ذلك يبدو فقد ، وآما ذآر مسبقا 20-44
ر المنتجة التي تسهم في في األصول غي

الحسابات حيث أنها منتجة دائما في " الخدمة"
كلمات التي لهذا مجرد انعكاس لو. القومية

لوصف مساهمة رأس االقتصاديون اختارها 
مع " خدمة"إلنتاج دون ربط آلمة في االمال 

في نظام الحسابات . المعطى لهافسير محدد الت
ا عن فقد يسمع الفرد منوبالمثل . القومية

الموضحة حسبا لتكلفة تعويضات الموظفين 
 .خدمات العمل

مصطلح آخر يستخدم اإليجار االقتصادي هو  20-45
أآثر هذا يبدو وفي البداية لخدمات رأس المال 

ه أيضا قابلية للتطبيق في حالة األرض، ولكن
، 5-20في الجدول . خطر ال يمكن إدراآه

 الذيمدى هو الألرض  لالقتصادياإليجار ا
من استخدام األراضي لإلنتاج يستفيد به المزارع 

هذا اإليجار إذا آان ويتراآم ). 20(الزراعي 
يزرع أرضه الخاصة أو إن آان المزارع 

المستحق دفعه من قبل المبلغ . مزارعا مستأجرًا
 ههو ما تظهرللمالك المزارع المستأجر 

في . دخل الملكيةآإيجار تحت الحسابات القومية 
حصة آ همزارع إيجارتي آان يدفع فيها الالاأليام 

ما . من المحصول، آان االرتباط أآثر وضوحا
ونفقة عمله ما يكفي لتغطية نفقاته به يمثل احتفظ 

في االقتصاد و. )أو أي عمل مستأجر(الخاص 
أن يكون االتفاق على غالبا ما يتم النقدي، 
مقدما قبل وقت للمالك مستحق الدفع اإليجار 
آفائض (اإليجار المحصل قارنة م. طويل جدا
دخل الملكية مستحق الدفع آمع اإليجار ) التشغيل

" عادال"يوضح ما إذا آان اإليجار المتفق عليه 
 .لدخل الزراعيلنسبة ا بالمفرطربما أو 

 

  الطبيعيةالموارد/ األصولتقييم . 2

من وضع قيمة رأس المال لاهتمام متزايد يوجد  20-46
حيث أن هذه األصول كن الطبيعية، ول األصول

هناك شك حول آيفية فنادرا ما تباع في السوق، 
االقتصادي عند البحث في الريع . القيام بذلك

من خالل الرواسب المعدنية أو الغابات صيله لتح
الطبيعية، على سبيل المثال، هو أحد السبل لحل 

 .المشكلة

عرف حجم الودائع تلنفترض أن شرآة التعدين  20-47
معدل االستخراج وتكاليف ومتوسط ة، المدفون

بعد السماح لجميع ف. استخراج وحدة واحدة
وسيطة، والعمالة وتكلفة األصول الالتكاليف 

ما تبقى الريع يجب أن يمثل الثابتة المستخدمة، 
من خالل تطبيق و. االقتصادي للموارد الطبيعية

هذا االستخراج المتوقع في المستقبل، يمكن تقدير 
باستخدام ومن هذا، خول في المستقبل، وتدفق الد

 المخزوناتالتقنيات التي سبق وصفها، رقم لقيمة 
 .من الموارد في أي نقطة في الوقت المناسب

وفي الواقع، فإن تطبيق تقنية خدمة رأس المال  20-48
في حالة وجود الغابات ف. ذهب إلى أبعد من هذات

قل الطبيعية، وإذا آان معدل إعادة النمو على األ
قيمة الغابات ال فإن مساوية لمعدل الحصاد، 

ومع . ًامستداميكون معدل الحصاد تنخفض و
ليس لها في حالة وجود رواسب معدنية فذلك، 

فمن الممكن فصل القدرة الطبيعية على التجدد، 
يوضح اإلنتاج إلى عنصر في مساهمة ال
. عنصر المتبقيالنخفاض في قيمة الودائع واال
ق مع فكرة الحفاظ فغ المتبقي يتألن هذا المبلو

فيمكن اعتباره على على مستوى الثروة سليمة، 
ما يسمى الواضح أن هذا يؤدي في، ومن الدخلأنه 
السماح آل احتماالت مجال المحاسبة الخضراء ب
باإلضافة إلى ستهالك رأس المال الطبيعي، با

استهالك رأس المال الثابت في تقديم بديل 
وفي . ي حساب فرعيللحسابات القومية ف

بمزيد من طورة الحجة المالحقيقة، هذه هي 
القسم التفصيل ومع تطبيقات لموارد محددة في 

البيئية واالقتصادية المحاسبة  7الفصل د، من 
األمم المتحدة، والمفوضية  (2003المتكاملة 
 وصندوق النقد الدولي، ومنظمة ،األوروبية

 لدولي،التعاون االقتصادي والتنمية والبنك ا
ويشار إليه بأنه نظام المحاسبة البيئية ) 2003

 .واالقتصادية

 الدخل المختلط. 3

تمت اإلشارة إلى أن أعاله، بعند مناقشة األرض  20-49
الذي لم هو الجزء الريع االقتصادي لألرض 

االستهالك الوسيط، وتكلفة العمالة يوضح في 
رأس المال المقدمة من المؤجرة وخدمات 
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. ثابتة وتكلفة العمالة من المزارعينالاألصول 
يكون من الصعب تحديد وفي آثير من األحيان، 

وهكذا لحسابه الخاص يعمل شخص قيمة عمل 
دمج ذلك مع الريع االقتصادي على يمكن 

المقدمة من مال  الاألراضي وخدمات رأس
والموضحة على أنها األصول الثابتة المستخدمة 

آان من رغم إن بمن حيث المبدأ، و. دخل مختلط
رأس المال الممكن إجراء تقدير منفصل لخدمات 

معلومات خالل من المقدمة من األصول الثابتة 
حول الخدمات التي تقدمها أصول مماثلة في 

يمكن تقسيم الدخل ثم أجزاء أخرى من االقتصاد، 
 .العمل رأس المالمكونات المختلط إلى 

 صعوبة ذلك ، لقد تم إثباتالعمليةومن الناحية  20-50
دخل العاملين لحسابهم لنظرا ألن المبلغ المتبقي 

وأآثر  ،صغير جدا أو سلبيمبلغ تحول إلى يقد 
وضوحا على ذلك هو أن تقديرات األسباب 

قد يكون هذا . خدمات رأس المال مرتفعة للغاية
برأس أآبر الشرآات على االستفادة قدرة بسبب 

ثال على سبيل المفأآثر آفاءة، المال بشكل 
بشكل استخدام قطعة من المعدات ذات قيمة عالية 

بشكل متقطع، أو ألن أن يكون بدال من مستمر 
والتي لم تؤخذ في أصول معنوية أخرى لديهم 
رأس المال لهذه أن خدمات وهذا يعني . الحسبان

المعايرة تنسب لهؤالء الذين األصول غير 
غير مناسبة  عليها ولكن هذا باإلضافة واتعرفي

وبالتالي .  يعمل للعاملين لحسابهم الخاصلمن
رأس خدمات نموذج قبول فمن غير المرجح أن 

دخل ا لهبوط الودقيقا يقدم تفصيال سريعالمال 
لكنها تظهر وسيلة لتحقيق البيانات لكل ومختلط ال

معايرة من المشاريع الكبيرة والصغيرة لضمان 
 .رأس المال على نحو شامل ومتسق

 يمة المتبقيةاألصول ذات الق. 4

الكثير من األصول من قبل مالك يتم استخدام  20-51
 ومع ذلك، . شيئاوايستحقيبلوا وال واحد حتى 

 ،ليس هذا هو الحال بالنسبة لجميع األصول
بعد بضع ها التخلص منفبعض األصول يتم 

سنوات، ربما ألن تكلفة الصيانة الدورية من قبل 

بالنسبة لقيمة مرتفعة للغاية تعتبر المالك الحالي 
بعض شرآات . في اإلنتاجالمساهمة األصول 

الطيران، على سبيل المثال، قد ترغب في 
أحدث أساطيل يواآبوا استخدام هذه الحقيقة وأنهم 

وفي . ندائهم اإلعالنيالطائرات آجزء من 
حاالت أخرى، على سبيل المثال مع معدات 

فريما لم يعد هناك استخدام آخر لهذا البناء، 
 .صل من قبل المالك األصلياأل

مثاال على األصول التي يتم  6-20يبين الجدول  20-52
التخلص يتم ثم فقط استخدامها لمدة أربع سنوات 

، مرة أخرى عن البساطةو. 300منها بقيمة 
بعد من األصل عرف قيمة التخلص تيفترض أن ف

على سبيل و. األصولمن حيازة أربع سنوات 
السوق ل المستخدمة في تكون األصوقد فالمثال، 

قيمة عند أي نقطة تساوي الآافية لضمان أن 
بواسطة يتم تسليمها لكي الخدمات المتبقية 

 .التضخم صفراوما زال يفترض أن . األصول

الحساب  من الجدول ثالثيأعلى جزء يبين  20-53 
في هذه رأس المال المقدمة العادي لقيمة خدمات 

في البداية ترى تي السنوات األربع، وهي القيمة ال
، ومن اجل هذا فإن القيمة 1 107على أنها 

.  يجب أن تضاف300المخفضة للقيمة المتبقية 
 ، مما يجعل القيمة اإلجمالية247هذه القيمة هي 

حالة استنفاد هو في آما . 1 354لألصول 
 بما في ذلك األصولاألصول، وانخفاض قيمة 

من  بشكل أآبرالقيمة المتبقية سنة بعد سنة 
انخفاض خدمات رأس المال في هذه السنوات 

من الناتج األربع بسبب وجود عنصر الدخل 
القيمة المتبقية تزداد آلما اقترب وقت حقيقة أن 

االنخفاض في إجمالي . التخلص من األصول
ستهالك رأس المال المبين آا، األصولقيمة 

هذه القيمة، مع القيمة . 1 054الثابت، هو 
. 1 354القيمة األصلية تساوي ، 300المتبقية 

، 121هو ) صافي فائض التشغيل(إجمالي الدخل 
ومجموع اإليرادات الناشئة عن استخدامها في 

اإليرادات الناشئة عن مضافًا إليه ) 68(نتاج اإل
 ).53(النهائية خصم على القيمة التفكك عامل 

 متبقيةاألصل ذو القيمة ال: 6-20جدول 
 %5سعر الخصم 

 :المشارآة في قيمة األصل من األرباح في  سنوات4مجموع  القيمة المتبقية 4سنة  3سنة  2سنة  1سنة 
 1سنة 
 2سنة 
 3سنة 
 4سنة 

 القيمة في السنة
 االنخفاض في القيمة

 الدخل
 القيمة المتبقية

 الدخل
 القيمة المشترآة

400 
286 
227 
194 
1107 
365 
35 

247 
12 

1354 

 
300 
238 
204 
742 
278 
22 

259 
13 

1001 

 
 

250 
214 
464 
239 
11 

272 
14 

736 

 
 
 

225 
225 
225 
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286 
14 
511 
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300 
 

300 

 
 
 
 
 

1107 
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 االنخفاض في القيمة
 الدخل

352 
48 

265 
35 

226 
24 

211 
14 

1054 
121 

 

أن القيمة التراآمية  6-20الجدول يوضح 
فيما المحسوبة تهالك رأس المال الثابت الس

القيمة األولية باألصل، يجب أن تساوي يتعلق 
تكوين من على أنها لألصل، ويتم التعامل معها 

مالك الخاصة بالقيمة ناقص الرأس المال الثابت، 
يحوز ذلك سواء . األصولعند التصرف في 

انتقل األصل لالستخدام آأصل ثابت من قبل 
 استخدم لغرض آخر في نفس مستخدم آخر، أو

 .االقتصاد أو تصديره

  األصولاستحواذتكلفة نقل الملكية الناتجة عن . 5

المترتبة على يتم التعامل مع تكلفة نقل الملكية  20-54
يعادل هذا . األصول آتكوين أصل ثابت استحواذ
افتراض أن الخدمات التي تقدمها األصول التأآيد 

ل تكاليف األصول يجب أن تكون آافية لتغطية آ
 مثال 7-20 الجدول يبين .وتكاليف نقل الملكية

المترتبة على االستحواذ على  30تكاليف حيث 
من أجل أن يكون . 6-20 في الجدولاألصل 
نفس القيمة بالضبط آما آان قبل باألصل 
تكاليف ، فيجب أن يتم حساب 300، التصرف

 مالكالنقل الملكية خالل الفترة التي يكون فيها 
في األصل يستخدم تسبب في هذه التكاليف الذي 
تمت إضافة األرقام في الجزء الثالثي . اإلنتاج

الجزء المقابل من جدول  لها 7-20من الجدول 
 في آل ، مع إعطاء قيمة متزايدة لألصول20-6

المتزايد ستهالك واال، 4السنة عام حتى نهاية 
بشكل والدخل المتزايد رأس المال الثابت، ل

نقل الملكية تكاليف ينظر إلى  ه، وذلك ألنطفيف
للخدمات اإلضافية آالقيمة الحالية وينظر 

 .المطلوبة لتغطية التكاليف

مرتبطة بحياة تكاليف نقل الملكية إن آانت  20-55
الذي من أجله وليس فقط الجزء األصل بأآملها 

التي تملك األصل، وهناك دفعت الوحدة التكاليف 
 والقيمة لألصلة المحسوبة عدم تطابق بين القيم

في مثل هذه . 300بيع بقيمة المبينة في الالسوقية 
يتم إعادة البيانات من أجل الحالة، يجب أن 

 في التغييرات هعن طريق إدخالتحقيق التوافق 
ولكن هذا  ،حجم األصولحساب األخرى في 

آل التكاليف التي تكبدها يعني أنه لم يتم عرض 
إجمالي القيمة من ها خصما باعتبارالمالك األولي 

يكون وقد . يكون الدخل مبالغًا فيهالمضافة وهكذا 
ولكن مفاجئ بيع األصول بشكل ذلك حتميًا عند 

ومعدات البناء المرآبات في حالة العديد من 
القيمة جيدا لكي المشتري قد يراعي ، المتحرآة

عندما يكون . لبيع بعد فترة معينةيحقق قيمة ا
، لمراعاة غي بذل آل جهد ممكنينباألمر آذلك، 

مبلغ في حسابات عامل طول العمر المتوقع أيضا 
القيمة المتبقية وليس استهالك رأس المال الثابت 

وبالتالي تكاليف نقل الملكية فقط، لكي تنسب إلى 
عند قيمة متبقية من هذه التكاليف ال توجد 

 .التصرف فيها
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 6-20مثال لتكاليف نقل الملكية عند حيازة األصل في الجدول  :7-20جدول 
 %5سعر الخصم 

 :المشارآة في قيمة األصل من األرباح في  سنوات4مجموع   4سنة  3سنة  2سنة  1سنة 
 1سنة 
 2سنة 
 3سنة 
 4سنة 

 القيمة في السنة
 االنخفاض في القيمة

 الدخل
 القيمة المتبقية

 االنخفاض في القيمة
 الدخل

10 
9 
6 
5 

30 
9 
1 

1384 
361 
49 

 
9 
7 
5 

21 
8 
1 

1022 
273 
36 

 
 
7 
6 

13 
7 
0 

749 
232 
25 

 
 
 
6 
6 
6 
0 

517 
217 
14 

 
 
 
 
 
 
 

300 

 
 
 
 
 
30 
2 
 

1084 
123 

 التكاليف النهائية. 6

 حالة ما، عندما يكون 56-20يدرس الجدول  20-56
الذي تصرف فيه في الوقت لألصل قيمة متبقية 

المحتمل ومن المالك الحالي في هذا األصل، 
تكاليف آبيرة جدا أن تمتلك أصول عليها أيضا 

ومن األمثلة على ذلك بالتصرف فيها، مرتبطة 
تكاليف وقف تشغيل محطات الطاقة النووية أو 

النفط أو تكاليف تنظيف مواقع دفن رافعات 
لتقليل االمناقشة التالية من ليس المقصود . النفايات

تكاليف الصعوبة العملية لتقدير الشأن من 
يجب أن يقلل ببساطة لماذا بل لكي تبين ، النهائية

طوال وجود التكاليف النهائية من قيمة األصل 
 .حياته

مماثلة لتكوين رأس المال في النهائية تكاليف ال 20-57
الناتج ا عن طريق الدخل مأنه ينبغي تغطيته

لم إن . جخالل فترة استخدام األصل في اإلنتا
، فقد يتم معاملة ذلك خالل حياة األصليحدث 

متوسطة في وقت هذه التكاليف الكبيرة آتكاليف 
أي دخل من لم يعد يتكون فيه لم يعد هناك 

بدال و. يؤدي إلى إضافة قيمة سالبة، وهذا اإلنتاج
على أنها تكوين رأس المال يتم تسجيلها من ذلك، 

ا من القيمة ولكن بدال من تكاليف يتم استرداده
التغيرات هذه التكاليف مستبعدة من المضافة، 

هذا يحذف . حجم األصولحساب األخرى في 
مجموع المشكالت االقتصادية اإلجراء من 

قانونية للعمل تكلفة  الكلي القتصادالكبرى ل
وهكذا يبالغ في اإلجمالي وصافي الناتج القومي 

 .على مدى فترة من السنوات

تسجيل مثاال على آيفية  8-20يعرض الجدول  20-58
البيانات مع في الواقع، تتفق . النهائيةتكاليف ال

للمساهمة في اإلنتاج  6-20األرقام في الجدول 
 القيمة  تكون في آل عام، ولكن في هذه الحالة

 .إيجابيةأن تكون المتبقية سلبية بدال من 

إن تحليالت البيانات التي تلي ذلك معنية بالجدول  20-59
قيمة خدمات رأس وال تزال .  بالتحديد20-6

ومع  .1160المقدمة من األصل المستخدم المال 
-النهائية هي القيمة الحالية للتكلفة بما أن ذلك، 
. 860 هو األصولمجموع قيمة يكون ، 247

رأس لالستهالك المتراآمة اقيمة وآما سلف، فإن 
ناقص تساوي هذه القيمة  1160المال الثابت،

ت فقط قيمة األصول ليس. 300-هائية القيمة الن
في آل سنة أقل من قيمة استخدامها في اإلنتاج، 

. قيمة سلبية في الواقعيتكون ال 4في السنة ف
نه بالرغم من األصل أالمنطقي لهذا هو السبب 
إال  في تلك السنة، 225خدمات يثمر عن سوف 

عني أن المالك لن ت 300القريبة التكاليف أن 
في الواقع لى بيع األصل، وأنه  عيكون قادرًا

هذا على سوف يدفع لمالك آخر لكي يستحوذ 
لكي يصبح من وقتها مسئولية المالك األصل 

 .300الجديد أن يغطي تكاليف التصرف 
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 األصل ذو القيمة المتبقية: 8-20جدول 
 %5سعر الخصم 

 :المشارآة في قيمة األصل من األرباح في  سنوات4مجموع  القيمة المتبقية 4سنة  3سنة  2سنة  1سنة 
 1سنة 
 2سنة 
 3سنة 
 4سنة 

 القيمة في السنة
 االنخفاض في القيمة

 الدخل
 القيمة المتبقية

 الدخل
 القيمة المشترآة

 االنخفاض في القيمة
 الدخل

400 
286 
227 
194 
1107 
365 
35 

-247 
-12 
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377 
23 
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253 

-3 

 
 
 

225 
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68 
 

-53 
 

1160 
15 

 

عند التصرف في ملكية النقل لالتكاليف المتوقعة  20-60
، القانونيةاألتعاب ، بما في ذلك أحد األصول

يجب ، والنقل والتفكيك، وما إلى ذلك، والعمولة
بنفس الطريقة أن يتم التعامل معها من األساس 

 .النهائيةتكاليف مثل ال

 التجديدات واإلصالحات  الرئيسية. 7

اإلصالحات الرئيسية والتجديدات يتم التعامل مع  20-61
تكوين رأس مثل من عمر األصل تطيل التي 
 اإلصالحات والتجديدات قيمةتتم إضافة و، المال

ويمكن تطبيق .  قبل إجراء العملاألصلإلى قيمة 
استحواذ أصل نقل الملكية عند مثال تكاليف 
باستثناء أن فقط في هذه الحالة، بشكل مباشر 

بخالف تكون التكاليف متكبدة خالل عام واحد 
قيمة تكون ومن المفترض أن . عام االستحواذ

مخفضة القيمة لل ةرأس المال مساويإصالحات 
التي ستنتج عن األصل، سواء لخدمات المتزايدة ل

زيادة الخدمات في آل سنة آان ذلك عن طريق 
من السنوات المتبقية من مدة الحياة األولية، أو 

 .آالهمامدة الحياة، أو إطالة 

يمكن تحليل قيمة إصالحات رأس المال من  20-62
فة خالل دمج القيمة مع األصل المعني وتغيير آا

 التي ستقدم، والدخل الناتج حسابات الخدمات
 صيانةالولألصول واستهالك رأس المال الثابت 

ومع ذلك، وآما يبين  .مجتمعةالتي يتم القيام بها 
تغادر ، فمن الممكن أيضا أن 7-20الجدول 

حيث تم تجميعهم ألصل  المن أجالحسابات 
ببساطة من خالل تحليل منفصل للصيانة التي يتم 

 .رتها آما لو آانت ترتبط بأصل جديد آليامباش

  للمشروعات طويلة المدىاألعمال قبل االنجاز. 8

، 200 بأصل قيمته النهائية 9-20الجدول يتعلق  20-63
وأحد . أربع سنواتلكي يتم إنشاؤه طوال مدة 

االحتماالت هو أن افتراض عدم وجود التضخم، 
سنة  في آل 50يجب أن يتم تسجيل تقدم العمل 

باالتفاق مع فكرة ومع ذلك، . من السنوات األربع
وجهة نظر فهناك ، تخفيض الدخل في المستقبل

هناك نسبة خصم ه لنفترض أن. األفضلهي بديلة 
تكون في آل عام، ، وخمسة في المائةتصل إلى 
المكتمل في آل سنة من السنوات من  قيمة األصل

، 181.4، 172.8، هي 3 حتى سنة 1سنة 
على ، 200قيمة لآل منها آم ، يترا190.5

سنة سنوات أو سنتين أو ثالثة وبعد التوالي، 
.  في المائة5قيمة في التراآم ، يكون الواحدة
ربعة أنه حتى لو ألتقسيم آل من هذه يعني 

وضعت آميات متساوية من العمل في آل عام، 
، 43.2فيجب أن تكون القيم التي يتم تسجيها 

ة إلى ذلك، وباإلضاف. 50.0، 47.6، 45.4
لى إالعودة فسوف يكون هناك دخل ناتج عن 

زمنية وسوف يقدم سلسلة . وضع بالفعلقد العمل 
، 2.2األخرى البالغة المنفذ، والدخول للعمل 

من اثنين إلى في آل من السنوات  7.1، 4.5
مثل جزئيا البناء المكتمل عطاء قيمة أربعة إل

هذه هي القيم . 200.0، 142.9، 90.7، 43.2
على سيكون مشتري البناء المكتمل جزئيا لتي ا

نظرا ألنه سوف يتخلى و،  مقابلهااستعداد لدفع
لمدة تصل إلى ثالث البناء المنتهي عن الدخل من 

 .سنوات
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 تقييم تقدم العمل على مدى عدة سنوات: 9-20الجدول 
 %5سعر الخصم 

 4سنة  3سنة  2سنة  1سنة  
 ة المنتج النهائي في آل سنةقيم

 )ربع القيمة النهائية(قيمة نشاط البناء 
 الدخل الناتج عن العمل المنفذ

 1في السنة 
 2في السنة 
 3في السنة 

 قيمة السنة األخيرة

17.8 
43.2 
 
 
 
 

43.2 

181.4 
45.4 
 
22 
 
 

90.7 

190.5 
47.6 
 
2.3 
2.3 
 

142.9 

200.0 
50.0 
 
2.4 
2.4 
2.4 

200.0 

  يقيم بها المالكالمساآن التي. 9

إلى أنه يجب أن يتم نظام الحسابات القومية يشير  20-64
 يقيم بهاللمساآن التي المحتسب اإليجار تضمين 

من االستهالك وآجزء مالكوها في حدود اإلنتاج 
الموقف الذي ال توجد فيه سوق في . المنزلي

واحد جود سوق وهذه الممتلكات أو إيجاريه ل
.  ذلكتنفيذيكون من الصعب محدود للغاية، 
بين الدول التي تجرى مقارنات توضح نتائج ال

أن التقنيات ) آما في برنامج المقارنات الدولية(
المختلفة المستخدمة تسفر عن نتائج شديدة 

التقنيات خدام وهنا أيضا، فإن است، التباين
 .تكون مفيدةقد الموضحة في هذا الفصل 

فمن الممكن وبالنسبة لألرض على سبيل المثال،  20-65
عائدها من لألرض التي  420 قيمةنستخلص أن 

.  آل سنة بشكل مستمر20هو الريع االقتصادي 
المنازل الحديثة ال تدوم إلى األبد، وفي حين أن 

يتم تطبيق عامل ، مثال تستمر، هافترض أناإذا ف
رة ، وخالل هذه الفتخمسين عاماالخصم لمدة 

 التي هي ضئيلة األصلقيمة يقدم مساهمات ل
يفترض أنه، د فقأخرى  ومرة، للغاية في النهاية

يكون اإليجار ، 420إن آانت قيمة المنزل 
سوق المنازل وبالنظر إلى أن . 20المحتسب هو 

يقدم قد وهذا ، المؤجرةلمساآن اأفضل بكثير من 
 قابلة للمقارنةالمفيدة وال للبيانات أيضا مصدرًا
ومع ذلك، . للحسابات القوميةة لمنطقة مزعج

حيث أنه ينبغي استخدام هذا األسلوب بحذر ف
تحقيق غالبا ما يتم شراء المنازل في انتظار 

آما ينبغي مكاسب حيازة حقيقية آبيرة، 
منزل عادة ما يتضمن إيجار الاالعتراف بأن 

 .يجار األرضإ

 عقد التأجير المالي. 10

 يالدخل المستقبليض تدفقات تنطبق عملية تخف 20-66
األصول المالية فضال على د القيمة الحالية يلتحد

تفاق مع ، وبمراعاة االعن األصول غير المالية
على مدى فترة خمس  1000البنك القتراض 

، ويكون خمسة في المائةفائدة سنوات بنسبة 
بمعدل  1100للبنك المبلغ اإلجمالي الذي سيدفع 

 ال 10-20يبين الجدول ولكن، آما .  سنويا220
من سداد أصل القرض تتألف مدفوعات آل شهر 

إن الفائدة مستحقة الدفع على . 20والفوائد  200
فهي تكون أعلى ما يكون ذلك لالمتبقي، والرصيد 

. ةالماضيسنة في السنة األولى، وصفر في ال
ومن . لتبسيط المستخدم في الفصلاوهذا نتيجة (

بشكل الفائدة سب الناحية العملية، سوف تحت
بعض ستكون حتى في العام الماضي و، يومي
لطريقة اومع ذلك، فإن . الدفع مستحقة ائدوالف

يتغير بها الرصيد بين الفائدة وسداد القرض التي 
األصلي بمرور الوقت مثل القرض مقتنيات 

 ).سريعة

ال يمكن تمييزه  10-20جدول الحساب وراء إن  20-67
ى في هذا الفصل مما عن أي من الجداول األخر

لتقييم األصول األسس نفس إتباع يدل على أن 
نفس و. ألصول غير الماليةفيما يتعلق باالمالية 

أن حجم المنهجية التي يمكن استخدامها إلظهار 
استهالك رأس المال هو في اإلنتاج المساهمة 

وحجم مساهمته في صافي فائض التشغيل الثابت 
المبلغ أن حجم ر أيضا إلظهاويمكن أن تستخدم 

. وحجم الفائدةالمدفوع للبنك هو سداد رأس المال 
سداد سمة استهالك رأس المال الثابت ومن آال 

قيمة في تغيير آرأس المال في حسابات التراآم 
المساهمات في صافي آانت . األصولأسهم 

عبارة عن تدفقات الدخل فائض التشغيل والفائدة 
 .يةالحسابات الجاروتم توضحيها في 

 وخصوصا عندهامة هذه االزدواجية تعتبر  20-68
في هذه . طبقا لعقد اإليجار الماليأصل حيازة 

إلظهار  10-20الحالة، يمكن استخدام الجدول 
غير في قيمة األصول، والتغير في  من التآال

فائدة تحليل يعتمد . القروض المأخوذة لدفع ثمنها
ل مزايا االقتراض لشراء األصوعن تكاليف ال

األصل يتمكن ما لم . على هذا النوع من الحساب
 ،اإلنتاجفي على األقل بقدر ما من المساهمة 
ليس فإن هذا المستحقة للمقرض، حيث الفوائد 

لديه أموال ، حتى وإن آان منتجًا  جيدًااستثمارًا
المفيد آافية لشراء األصول دون االقتراض، فمن 

تحواذ التحاليل حيث أن بديل اس هإجراء مثل هذ
كسب األصل هو تحويل األموال إلى أصل إما ل

 .مكاسب الحيازةر وتحقيق يقدلت أو دخًال
 حالة القرض المالي: 10-20جدول 
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 %5سعر الخصم 
 :المشارآة في قيمة األصل من األرباح في 5سنة  4سنة  3سنة  2سنة  1سنة 
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 2سنة 
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 4سنة 
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 قيمة القرض في السنة
 سداد أصل القرض

 الفائدة

1000 
181 
39 
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30 

629 
200 
20 
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10 

220 
220 
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 تكميلي لخدمات رأس المال الجدولال. و

قد تم جدول يمكن أن يكون الجزء يصف هذا  20-69
لمقارنة البيانات القادمة من جداول جمعه 

الحسابات القومية الموحدة لعناصر إجمالي القيمة 
تطبيق نظرية المشتقة من المضافة مع تلك 
بيانات الحسابات القومية في لخدمات رأس المال 
قبل عرض الجدول، على . أسهم رأس المال

أنه من المناسب أن نذآر بإيجاز الرغم من 
التي تكمن وراء المبسطة مختلف االفتراضات 

األمثلة الرقمية في الجزء السابق من هذا الفصل، 
 في  تمامًاةكون مالئمتواالفتراضات التي لن 

أهمها و. رأس المالخدمات تدفقات لتقدير جدي 
 :ما يلي

آان أي من إن سوف تظهر أرقام مختلفة بشكل ما  .أ 
تها أو نهاياية السنة أو  لبدهاول التي سيتم حسابالجدا
السنة أن تكون التدفقات منتصف تحتاج . هامنتصف

السنة، على بمقدار نصف سعر الخصم لبدء أرقام 
 .سبيل المثال

االفتراضات بأنه ال يوجد تضخم في السعر سواء آان  .ب 
تحتاج . ذلك شامال أو بين أصول مختلفة غير واقعية

ة عن حرآات السعر إلى أن يتم التغيرات الناتج
بشكل منفصل وتدرج في حساب إعادة تحديدها 

 .التقييم

الكفاءة نهج معام لالتفضيل يتم أخذ اليجب أن ال  .ج 
ليعني أن لتحديد قيمة رأس المال نسبة للعمر الب

، عندما بالنسبة للسنسعار انخفاض األالمعلومات عن 
 هووآان الحل .  ذلكتجاهليجب يوجد مثل هذا، 
الكفاءة بالنسبة للعمر الذي يوافق البحث عن نمط 

وعند تحقيق مثل هذا . االنخفاض الملحوظ في األسعار
ات الكفاءة انخفاضالتوافق، فقد يخطر هذا خيار 

عن سعر حيث ال توجد معلومات بالنسبة للعمر 
 .الموافقة

مالئم التفاصيل الهناك سؤال حول مستوى  20-70
منتجات متنوعة ناك فه. الستخدامه في األصول

التي تبدو ظاهريا مشابهة، المنتجات جدا، وحتى 
مواصفات مختلفة لديها قد يكون فمثل الطائرات، 

وإن هذه هي المشكلة التي يجب حلها . تماما
. ألصولرقم أسهم اأي وسيلة لتحديد استخدمت 

 لمعلومات االختيار النهائي مصدرًاوقد يكون 
 يؤدي إلى تكلفة غير دقيقة، أو على العكس، قد

 .ضافية لتحسن طفيف في النتائجإموارد 

األول من التفاصيل التي المستوى تم عرض  20-71
هذا يفترض و. 11-20يمكن بحثها في الجدول 

القطاع من قبل القيمة المضافة عن أن المعلومات 
ويمكن مقارنة هذه أرقام فائض . المؤسسي متاحة

آات المالية والشرالتشغيل للشرآات غير المالية 
المال من األصول الثابتة بالنسبة لخدمات رأس 

التي تعدل القطاعات  من قبل هذه التي تستخدم
لموارد الطبيعية الضرورة بالنسبة لحسب 

الحكومة تتساوى أرقام ويجب أن . المخزوناتو
والمؤسسات غير الربحية الخدمية المنزلية العامة 

خدمات القومية وبيانات في بيانات الحسابات 
عودة رأس عدم وذلك ألن اتفاقية . رأس المال

المال على األصول المستخدمة في اإلنتاج غير 
ر اإلنتاج يقديتم تعندما ها تم تضمينيالسوقي 

لذلك، فإن إجمالي نتيجة و. مجموع التكاليفآ
فائض التشغيل يساوي استهالك رأس المال 

وربما (الثابت وصافي فائض التشغيل صفر 
ثناء آميات صغيرة من فائض التشغيل باستيكون 

يجب أن توافق . )نتاج السوق الثانويةإقادمة من 
فائض ية الألسرللمساآن اخدمات رأس المال 

خدمات رأس المال ورقم التشغيلي لألسر، 
بالنسبة للمؤسسات الفردية المنزلية األخرى هو 
أن تكون مقارنة مع رقم الحسابات القومية للدخل 

تشمل عنصر تعويض يجب أن ي التو(المختلط 
 ).العمل أيضا
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 مخطط الجدول التكميلي المحتمل: 11-20جدول 
 الصافي استهالك رأس المال الثابت آلي/ إجمالي بيانات الحسابات القومية

 إجمالي القيمة المضافة
 تعويض العاملين
 الدخل المختلط
 فائض التشغيل

 لماليةالمؤسسات غير ا
 المؤسسات المالية
 الحكومة العامة

 المؤسسات غير الربحية الخدمية األسرية
 المشروعات األسرية

 الضرائب ناقص الدعم على اإلنتاج

   

 خدمات رأس المال
 األصول الثابتة

 )باستثناء المشروعات األسرية(إجراءات السوق 
 المؤسسات غير المالية

 المؤسسات المالية
 الحكومة العامة

 المؤسسات غير الربحية الخدمية األسرية
 المشروعات األسرية

 المساآن
 المؤسسات الفردية األخرى

 الموارد البشرية
 المخزونات

 عائد رأس المال انخفاض القيمة خدمات رأس المال
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 قياس نشاط الشرآة: حادي والعشرينالفصل ال

 مقدمة. أ

 الجوانب الغرض من هذا الفصل هو مناقشة 21-1
الخاصة بالشرآات في آل من قطاعات الشرآات 
المالية وغير المالية؛ ويستهل الفصل المناقشة في 
القسم ب بتناول ديموغرافيا الشرآات؛ آيف 
نشأت وآيف تتوارى وآيف يحدث االندماج بين 

والنتائج المترتبة على هذه . بعضها البعض
ون اإلجراءات في نظام الحسابات القومية تكاد تك

جميعها ذات صلة بقيد حيازة المالك لحقوق 
الملكية في الشرآات وفي بعض الحاالت تتطرق 
إلى إعادة تصنيف األصول والخصوم بين 

 .القطاعات

يعنى القسم ج ببعض القطاعات الفرعية  21-2
بالشرآات وآيف يمكن وضع ذلك بشكل فعال 

 .موضع التحليل

ينظر القسم د في العالقات بين الشرآات في  21-3
؛ ويهتم جانب بقية العالمقتصاد المحلي وفي اال

آبير من هذا القسم بنواحي العولمة وباشتقاق 
 .المؤشرات ذات الصلة

يستدعي القسم هـ بعض جوانب المناقشة في  21-4
الفصل العشرين ويناقش بمزيد من التفصيل 

 .مساهمة األصول في اإلنتاج

ينظر القسم و في النتائج المترتبة على الضائقة  21-5
ية وتضمينات وأثار اإلجراء التصحيحي المال

 .بالنسبة للقيد في نظام الحسابات القومية

 موضوع – القسم ز –يغطي القسم األخير  21-6
مختلف أخر ويتطرق بالمناقشة لنشوء معايير 
المحاسبة التجارية على مدى السنوات العديدة 
الماضية وآيف يمكن أن تكون عملية إيجاد 

في المساعدة على معايير جديدة عملية مفيدة 
وضع نهج جديدة في نطاق نظام الحسابات 

 .القومية

 مالحظة حول المصطلحات. 1

آما هو موضح في القسم ب من الفصل الرابع،  21-7
فإن مصطلح شرآة يستخدم في نظام الحسابات 
القومية ليشمل مجموعة متنوعة واسعة من 
النماذج القانونية للوحدات المؤسسية؛ وعالوة 

يستخدم فيما " منشأة" التعبير على ذلك، فإن
وفي حين أن الشرآة هي . يتعلق بأنشطة اإلنتاج

عادة المصطلح المفضل في نظام الحسابات 
 والسيما التعريف – وثائق أخرى إال أنالقومية 

المعياري لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
 تميل إلى – BDلالستثمار األجنبي المباشر 

وباإلضافة ". شرآة" من أآثر" منشأة"استخدام 

إلى ذلك، فإن السجل الخاص بكافة المنشآت أو 
الشرآات عادة ما يسمى سجل األعمال التجارية 

األعمال "وذلك على الرغم من أن مصطلح 
ليس مصطلحًا شائع االستخدام في " التجارية

وفي هذا الفصل، فإن . الحسابات القومية
أن المصطلحات الثالثة جميعها يستخدم بدون 

 .يتضمن أي اختالف بينهم

 ديموغرافيا الشرآات. ب

إمساك قائمة بالشرآات يماثل إمساك قائمة لكافة  21-8
األفراد الموجودين بالبلد من حيث أنه ضروريًا 
لقيد الشرآات الجديدة وهي تأتي إلى عالم الوجود 
ولقيد تلك الشرآات أيضًا التي تتوارى ويتوقف 

دة بمثابة نشاطها؛ ويكون السجل التجاري عا
وظيفة إدارية من حيث أنه يقتفي أثر األعمال 
التجارية الموجودة في االقتصاد ولكنه من جانب 
أخر يعد اإلطار األساسي للعينة بالنسبة 
للدراسات االستقصائية الموجهة ناحية األعمال 

وبالتالي، من الطبيعي بالنسبة لسجل . التجارية
تجاري أن يشمل معلومات عن نشاط وحجم 
وموقع وما إلى ذلك فيما يتعلق بأي نشاط 
تجاري، آما يدون مالحظات عندما يتغير النشاط 
. الرئيسي لشرآة من نوع نشاط إلى نشاط أخر

وباإلضافة إلى ذلك، قد يشمل السجل التجاري 
أيضًا معلومات عن الروابط التي قد تكون لدى 
شرآة مع غيرها من الشرآات المقيمة وغير 

 .المقيمة

 شاء الشرآاتإن. 1

يمكن أن تأتي الشرآات لعالم الوجود بعدد من  21-9
الطرق؛ أحدها يكون عندما تصبح ما آانت سابقًا 

 األسر المعيشيةمنشأة فردية داخل نطاق قطاع 
. شرآة مساهمة أو مدرجة بسجل الشرآات

 مثل متى قد أو البد أن –وعملية التأسيس نفسها (
 –يحدث ذلك أو آيف يجعل ساري المفعول 

تتوقف على قانون الشرآات المعمول به في البلد 
وعندما يحدث ذلك، فإن األصول ). المعني

والخصوم التي آانت في السابق جزء غير مميز 
من األسرة المعيشية يتم الفصل بينها وتصبح 

وفي مقابل التخلي عن . أصول وخصوم الشرآة
السيطرة على هذه األصول، وعن المسئولية عن 

ب األسرة المعيشية حقوق ملكية الخصوم، تكتس
في الشرآة الجديدة، تكون في البداية مساوية 
بالضبط في القيمة لألصول والخصوم المنقولة 

وبمجرد أن تصبح منشأة ما شرآة . للشرآة
مساهمة مدرجة بالسجل التجاري للشرآات فإن 
األسرة المعيشية المالكة ال تعد بعد ذلك لها الحق 

 ولم يعد من مسئوليتها في المطالبة باألصول
الخصوم، ولكن بدًال من ذلك، تملك حقوق الملكية 

 .في الشرآة
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ربما يقرر فرد بكل بساطة إنشاء نشاط تجاري  21-10
ومن ثم إنشاء آيان قانوني والبدء في العمليات؛ 
بادئ ذي بدء، قد ال يكون هناك أصول للكيان أو 
خصوم ولكن حيث أن األصول والخصوم تتراآم 

مي للشرآة وتتغير حلوق ملكية المالك فإنها تنت
وعلى نطاق واسع، قد يكون هناك . تبعًا لذلك

اتفاق ما بين عدد من الوحدات أحدها أو أآثر من 
وحدة تقترح خطة للنشاط التجاري وأحدها أو 
. أآثر من وحدة منهم تقبل بتمويل العمليات

ويترتب على أي اتفاق رسمي التقرير بشأن 
عائدة من نشاط الشرآة وآذلك تقسيم المكافآت ال
وتقيد أصول الشرآة الجديدة . تقسيم المسئوليات

على أنها في حيازة الشرآة ويقيد آذلك قدرًا من 
حقوق ملكية المالك المتكبد في الشرآة آخصوم 

 .تجاه األطراف المتعهدين بالتمويل

ليس من الضروري بالنسبة للشرآة إصدار أسهم  21-11
 األرباح الناتجة حتى يكون االتفاق على حصة

من أنشطة الشرآة ملزمًا؛ فالجمعيات التعاونية 
والشراآات ذات المسئولية المحدودة مثالين على 
الوحدات التي يعاملها نظام الحسابات القومية 
على أنها شرآات رغم أن الطريقة التي يتم بها 
مشارآة األرباح بين المالكين واضحة على 

 . رسميالرغم من عدم وجود أسهم بشكل

يمكن آذلك أن تأتي الشرآات إلى حيز الوجود  21-12
من خالل مبادرة من قبل الحكومة أو من قبل 

 األسر المعيشيةمؤسسة غير هادفة للربح تخدم 
أو من قبل وحدة في اقتصاد أخر؛ وباإلضافة إلى 
ذلك، يجوز أن تأتي شرآة إلى حيز الوجود من 

وتناقش هذه . خالل تقسيم شرآة موجودة سلفًا
اإلمكانية أدناه تحت عنوان االندماجات 

 .اتستحواذواال

  الشرآاتفسخ/ تصفية. 2

بصورة مماثلة، هناك طرق عديدة يمكن من  21-13
خاللها للشرآات أن تخرج من حيز الوجود؛ 
وأولى هذه الطرق عندما يتم تصفية آيان ما بعد 

والعملية بالضبط تختلف من بلد . (إعالن إفالسه
لدان، يعني إعالن اإلفالس في بعض الب. لبلد أخر

أن الشرآة البد وأن توقف المتاجرة على الفور 
وفي بلدان . ومن ثم تبدأ عملية تصفية شؤونها

أخرى، قد يكون هناك فترة تأخير مسموح بها 
حيث يكون أمام الشرآة فرصة الستكمال التجارة 
في نفس الوقت الذي تحاول فيه استعادة مرآزها 

يؤتي ذلك ثماره يتم وإنعاشه وفقط إذا لم 
وعندما يتم تصفية شرآة معينة، فإن ). تصفيتها

الوحدة المسئولة (المصفي أو الحارس القضائي 
يقوم ببيع آافة ) عن إدارة عملية تصفية الشرآة

أصولها ثم يوزع العائدات بين أولئك الذين لهم 
مطالبات في الشرآة من خالل أمر محدد سلفًا 

ن دائمًا هم أخر من يتم ويكون المساهمو. قضائيًا
وفي الحالة التي تكون فيها . توزيع العائدات بينهم

الشرآة مفلسة فإنه من الشائع جدًا أن المساهمين 
وفقط في حاالت . ال يحصلون على شيء

استثنائية للغاية يكون على عاتق المساهمين 
مسئولية ما تجاه توفير أموال حتى يتم تسوية 

 .رى على الشرآةالخصوم وااللتزامات األخ

يمكن أن يتم تصفية شرآة طواعية من قبل  21-14
مالآها؛ وعندما يحدث ذلك يتم بيع األصول 
وتقسم العائدات بين المالكين تبعًا ألسهم آل منهم 

وإذا آانت الشرآة من ضمن . في الشرآة
الشرآات التي قد أصدرت أسهم، فإنه يمكن 
تصفيتها فقط إذا وافقت أغلبية واضحة من 

مين أو إذا ما اقتنيت أغلبية واضحة من المساه
األسهم أوًال من قبل عدد صغير آافي من 
الوحدات التي يمكن لها أن تصل إلى اتفاق 

 .يقضي بتصفية الشرآة

ال حاجة ألن تكون حيازة جميع األسهم بشرآة ما  21-15
إجراء تمهيدي حتى تخرج الشرآة من حيز 
الوجود؛ فقد تستمر ببساطة بعدد أقل من 

. مين أو حتى آشرآة خاصة غير مدرجةالمساه
والميزة من البقاء آشرآة مساهمة مدرجة هي أن 
هناك حد لمسئولية المالكين فيما يتعلق بسد أي 

وبالتالي، . نقص في الميزانية العمومية للشرآة
فحتى عندما يرغب فرد أو مجموعة من األفراد 
في السيطرة على الشرآة آلها فقد يختارون 

علوها شرآة غير مدرجة ولكنها ببساطة أن يج
تبقى شرآة ذات مسئولية محدودة وهي المسئولية 
التي تأتي مع جعل الشرآة شرآة مساهمة عند 

 .التأسيس

هناك طريقة ثالثة يمكن من خاللها أن تخرج  21-16
الشرآة من حيز الوجود أال وهي من خالل 
دمجها مع شرآة أخرى، وذلك على الرغم من أن 

بشكل تلقائي أن الشرآة االندماج ال يتضمن 
وهذا . المندمجة تخرج من سجل الشرآات

الموضوع أيضًا سيتم النقاش حوله أدناه تحت 
 .اتستحواذعنوان االندماجات واال

 التأميم والخصخصة. 3

قد تقرر الحكومة أن تمتلك شرآة لعدد من  21-17
األسباب؛ سواء ألنها شعرت أنه من المصلحة 

لشرآة أو في العامة للحكومة أن تسيطر على ا
. استجابة لضائقة مالية أو لدوافع سياسية أخرى

وعندما يقع ذلك، تنتقل ملكية الشرآة إلى 
الحكومة، أي تكتسب الحكومة حقوق الملكية في 
الشرآة، ولكن أصول الشرآة تبقى في ميزانيتها 
العمومية ما لم تقرر الحكومة تأميم الشرآة وأن 

 األحيان وفي آثير من. تحلها في نفس الوقت
ولكن ليس دائمًا، قد تقوم الحكومة بتسديد دفعات 
للمالكين السابقين للشرآة ولكن ذلك قد ال يتوافق 
بالضرورة مع وجهة نظرهم بالنسبة للسعر 

وما لم يتم حل الشرآة، فإن عملية التأميم . العادل



 نظام الحسابات القومية
 

623 

تؤدي إلى تغير في ملكية الشرآة من الوحدات 
ول والخصوم الخاصة إلى الحكومة ولكن األص

. الخاصة بالشرآة تبقى مملوآة من قبل الشرآة
وتقيد حقوق ملكية المالكين في الشرآة على أنها 

آما أن هناك إعادة . معاملة في الحساب المالي
تصنيف ألصول وخصوم الشرآة الجاري 
تأميمها من القطاع الفرعي الخاص القومي إلى 
 القطاع الفرعي العام، ويتم قيد ذلك في حساب

 .التغيرات األخرى في حجم األصول

ربما تقرر آذلك الحكومة خصخصة شرآة  21-18
تسيطر عليها في الوقت الحالي؛ وعندما يحدث 
ذلك، فإن أآثر اآلليات المعتادة هي أن أسهم هذه 
الشرآة يتم عرضها على الجمهور إما للبيع أو 
في بعض الحاالت بدون تكلفة أو ربما بسعر أقل 

وعندما تعرض األسهم . لهمما يمكن للسوق تحم
مجانًا أو بأسعار مخفضة يلزم حينئذ قيد تحويل 
رأسمالي من الحكومة للمساهمين النهائيين في 

أما . الحسابات جنبًا إلى جنب مع حيازة األسهم
بالنسبة للتأميم، فإن حقوق الملكية في الشرآة 

 وليست أصول –والتي تتغير من يد ليد أخرى 
فضًال عن التغير في  –الشرآة أو خصومها 

ملكية حقوق الملكية يتم قيدها معاملة في الحساب 
وتبقى ملكية األصول والخصوم مع . المالي

الشرآة، ولكن يتم إعادة تصنيفها من القطاع 
العام إلى القطاع الفرعي الخاص القومي في 

 .حساب التغيرات األخرى في حجم األصول

صخصة هناك مزيد من النقاش حول التأميم والخ 21-19
 .في سياق الفصل الثاني والعشرين

 اتستحواذ واالالدمج/الضم. 4

 وانفصال الشرآات موضع ضمتشكل عملية  21-20
اهتمام داخل االقتصاد ولكن تكون ذات أهمية 

أو (على وجه التحديد عندما يتضمن الدمج 
وحدات في اقتصاديات مختلفة؛ ويكاد ) الفصل

بي يكون من المستحيل مناقشة االستثمار األجن
المباشر بدون التطرق إلى موضوع عمليات 

وبعض من التعبيرات الشائعة . ستحواذالدمج واال
وتنبع . االستخدام في هذا السياق مدرجة أدناه

التوصيفات من التعريف المعياري لمنظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية لمفهوم االستثمار 
األجنبي المباشر، غير أن مفاهيم مماثلة تظهر 

 في دليل ميزان المدفوعات ومرآز أيضًا
صدرت نسخة . (BPM6االستثمار الدولي 

منقحة من التعريف المعياري لمنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية لمفهوم االستثمار األجنبي 

ويتفق هذا المفهوم مع آل . 2008المباشر عام 
من نظام الحسابات القومية ودليل ميزان 

). BPM6لدولي المدفوعات ومرآز االستثمار ا
ويشكل وضع توصيات بشأن قيد عمليات الدمج 

 داخل سياق نظام الحسابات القومية ستحواذواال
 .جزءًا من جدول األعمال البحثي

يشير االندماج إلى الجمع بين شرآتين أو أآثر  21-21
للمشارآة في الموارد من أجل تحقيق غايات 

 آنتيجة للعملية –مشترآة؛ وتتضمن عملية الدمج 
 أن آيانًا واحدًا هو من سوف يتبقى في – ذاتها

حيز الوجود وغالبًا ما يحدث ذلك فيما يلي 
وهناك أنواع ). مبينة أدناه (ستحواذعمليات اال

 .عديد من عمليات االندماج الممكنة

الدمج القانوني أو النظامي يتعلق بدمج األعمال  .أ 
أو الشرآة (حيث ستخرج الشرآة المندمجة 

الوجود؛ وسوف تتحمل من حيز ) المستهدفة
الشرآة الحائزة مسئولية أصول وخصوم الشرآة 

وفي معظم الحاالت، يبقى مالكو . المندمجة
الشرآات المندمجة مالكين شرآاء في الشرآة 

 .المجمعة

 الفرعي يتعلق بعملية تصبح فيها الشرآة الضم .ب 
المستحوذ عليها شرآة فرعية للشرآة األم؛ وفي 

، سوف يتم دمج شرآة االندماج الفرعي المعاآس
 .فرعية للشرآة الحائزة في الشرآة المستهدفة

 هو نوع من أنواع االندماج حيث يشير التوحيد .ج 
إلى تجميع لألعمال التجارية يمكن خالله 
لشرآتين أو أآثر االنضمام لتشكيل شرآة جديدة 
تمامًا؛ وتخرج جميع الشرآات المتضمنة في 

اهمون االندماج من حيز الوجود ويصبح المس
وآثيرًا ما يتم . فيها مساهمين في الشرآة الجديدة

استخدام مصطلحي تجميع الشرآات واالندماج 
ومع ذلك، عادة ما يكون التمييز بينهما . بالتبادل

ويتعلق تجميع . مرجعه حجم الشرآات المجمعة
الشرآات بعملية تكون فيها الشرآات المشارآة 

ينطوي  ذات أحجام مماثلة في حين التوحيدفي 
 .االندماج بشكل عام على فروق آبيرة

 العكسي هو صفقة يتم فيها خروج الشرآة الضم .د 
الحائزة من حيز الوجود ثم تندمج مع الشرآة 
المستهدفة؛ وإذا ما آانت شرآة ما حريصة على 
أن تحصل على إدراج عام خالل فترة زمنية 
قصيرة يمكنها شراء شرآة ذات أسهم مدرجة 

داخلها لكي تصبح شرآة جديدة ومن تدمج نفسها ب
 .لها أسهم قابل للتداول

 هو نوع من الدمج حيث تكون المساويات دمج .ه 
 .الشرآات المتضمنة لها نفس األحجام

وتمثل عملية الحيازة معاملة بين  21-22 21-22
 قائمة على شروط موضوعة من قبل طرفين

السوق حيث تتصرف آل شرآة وفقًا لمصلحتها 
الحائزة سيطرة على الذاتية؛ وتحقق الشرآة 

وتصبح الشرآة المستهدفة إما . الشرآة المستهدفة
شرآة مشارآة أو شرآة فرعية أو جزء من 

 .شرآة فرعية للشرآة الحائزة
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االستيالء هو شكل من أشكال الحيازة حيث تكون  .أ 
الشرآة الحائزة أآبر بكثير من الشرآة 
المستهدفة؛ ويستخدم هذا المصطلح في بعض 

ومع ذلك، . ة المعامالت العدائيةاألحيان لتسمي
سواء في الحجم أو آونهما ( فإن اندماج األنداد 

قد يسفر أيضًا ) ينتميان لنفس القطاع من النشاط
 .عن استيالء عدائي

يشير االستيالء العكسي إلى عملية ما حيث تكون  .ب 
 .الشرآة المستهدفة أآبر من الشرآة الحائزة

ة نزع الملكية أو زوال الحياز 21-23 21-23
يشير إلى عملية بيع أجزاء من شرآة ) االنفصال(

 :نتيجة ألسباب متنوعة

قد تكون شرآة فرعية أو جزء من الشرآة األم لم  .أ 
يعد أداءه على النحو المرجو مقارنة بباقي 

 المنافسين له؛

شرآة فرعية أو جزء من الشرآة قد يكون أدائه  .ب 
جيدًا ولكن قد ال يكون مرآزه جيدًا داخل نطاق 

عة بحيث يبقى منافسًا ويحقق الغايات على الصنا
 المدى البعيد؛

قد تتغير األولويات اإلستراتيجية للشرآة فيما  .ج 
يتعلق ببقائها منافسة مع مرور الوقت مما يؤدي 

 إلى عمليات انفصال أو زوال الحيازة؛

فقدان السيطرة اإلدارية أو وجود إدارة غير  .د 
 فعالة؛

صعوبات القدر الكبير من التنويع قد يخلق  .ه 
وبالتالي يدفع بالشرآات األم إلى تقليل تنوع 

 أنشطتها؛

قد يكون لدى الشرآات األم صعوبات مالية  .و 
 وبحاجة إلى زيادة النقدية؛

قد ينظر إلى عمليات االنفصال أو زوال الحيازة  .ز 
 .آدفاع ضد االستيالء العدائي

تصفيات الشرآات أو حاالت زوال الحيازة قد يتم  21-24
 :فةإجرائها بطرق مختل

 sell-offبيع جزء من األصول في شرآة معينة  .أ 
هو بيع شرآة تابعة للمشترين الذين يكونون في 

 .معظم الحاالت شرآات أخرى

 يحدث عندما يكون spin-offفصل شرآة تابعة  .ب 
الجزء المنفصل من الشرآة عائمًا في البورصة؛ 
وتقيم الشرآة العائمة الجديدة بشكل منفصل في 

ويتم توزيع . ة مستقلةالبورصة وتكون شرآ
األسهم في الشرآة المدرجة الجديدة بين 
المساهمين في الشرآات األم والذين يكونون من 

اآلن فصاعدًا مالكين ألسهم في شرآتين وليس 
 .في شرآة واحدة

طرح أسهم إحدى الشرآات التابعة إلى سوق  .ج 
 equity carve outرأس المال لالآتتاب العام 

تابعة ولكن الشرآة األم هو مماثل لفصل شرآة 
وهذا األسلوب لديه . هنا تحتفظ بغالبية التحكم

ميزه من حيث أنه يزيد النقدية بالنسبة للقائم 
 .بالفصل

عمليات بيع وشراء اإلدارة تحدث عندما يكون  .د 
المشتري هو المدير أو مجموعة من المديرين 

 للشرآة التي يتم تصفيتها

عامالت في وفي آل هذه الحاالت، يلزم قيد الم 21-25
حقوق ملكية الشرآتين المعنيتين في الحساب 
المالي، وربما يتم قيد التغير في التصنيف بحسب 
القطاع في حساب التغيرات األخرى في حجم 

 .األصول

 القطاعات الفرعية. ج

تناقش عملية تقسيم قطاعات الشرآات إلى  21-26
قطاعات أخرى فرعية في الفصل الرابع؛ وهناك 

 أن يكون هناك انقسام ثالثي اقتراح بأنه ينبغي
للشرآات بين تلك الشرآات القومية الخاصة 
وتلك الشرآات التي يسيطر عليها من قبل 
الحكومة وتلك الشرآات التي يسيطر عليها 

وفي نطاق آل مما سبق، من . األجانب
المستحسن تحديد المؤسسات غير الهادفة للربح 

)NPIs.( 

لهادفة والسبب وراء تحديد المؤسسات غير ا 21-27
للربح والتعرف عليها ذو جانبين؛ حيث في المقام 
األول، من أجل الحصول على صورة شاملة عن 

 على النحو –المؤسسات غير الهادفة للربح 
 فمن –المبينة عليه في الفصل الثالث والعشرين 

الضروري التمكن من تحديد تلك المؤسسات غير 
ع الهادفة للربح السوقية والتي تنتسب إلى قطا

وقد يكون التعرف عليها بشكل منفصل . الشرآات
غير متوقع من جانب بعض المستخدمين نظرًا 
ألنه في آثير من األحيان ما يكون هناك اعتقاد 
خاطئ بأن آافة المؤسسات غير الهادفة للربح 
هي مؤسسات غير سوقية وتقع في نطاق قطاع 

األسر المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم 
والسبب األخر لتحديد المؤسسات غير . ةالمعيشي

الهادفة للربح بشكل منفصل هو أنه بالنسبة 
لبعض التحليالت قد يكون من المرغوب فيه 
تحليل الشرآات باستثناء المؤسسات أو الشرآات 
غير الهادفة للربح إذا ما آان هناك تصور بأن 

 .سلوآهم االقتصادي مختلفًا إلى حد آبير

المسيطر عليها من قبل عند تحديد الشرآات  21-28
العامة أو المساهمة يثار سؤال حول آيفية إيجاد 
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متواليات زمنية طويلة إذا ما آان هناك تغيرًا 
ملحوظًا في عدد ونوع الشرآات الخاضعة 
للسيطرة العامة خالل الفترة؛ ومن المفيد إيجاد 
متوالية زمنية تشمل فقط تلك الشرآات التي 

 في آل فترة زمنية آانت خاضعة للسيطرة العامة
ونظرًا ألن االهتمام عادة ما ينصب على . معنية

القدر الذي آانت تتحكم به الحكومة في قطاع 
الشرآات وآيف قد تغير ذلك بمرور الوقت فكل 

ومع ذلك، إذا آان . ذلك يعطي صورة مالئمة
الهدف هو استكشاف سلوك نفس مجموعة 
 الشرآات مع مرور الوقت فقد يتم إعداد جدول

تكميلي يعنى بالتعريف الحالي للشرآات 
المسيطر عليها من قبل العامة ويستخدم هذه 
المجموعة من الشرآات عبر الفترة الزمنية 
المعنية بصرف النظر عن ما إذا آانت مسيطر 
 .عليها من قبل العامة طوال هذه الفترة من عدمه

تحديد الشرآات المسيطر عليها من قبل األجانب  21-29
ا يعد أمرًا جوهريًا للنظر في والتعرف عليه

؛ ويمثل بقية العالمالتفاعل بين االقتصاد المحلي و
نقاش تلك المسألة بمزيد من التفصيل موضوع 

 .القسم التالي

 العالقات بين الشرآات في االقتصاديات المختلفة. د

تحرير األسواق فضًال عن االبتكارات  21-30
التكنولوجية ووسائل االتصاالت الرخيصة قد 

حت للمستثمرين تنويع مشارآاتهم في األسواق أتا
ونتيجة لذلك، فإن التنافسية فيما وراء البحار؛ 

التغير الملحوظ في التحرآات المالية عبر الحدود 
بما في ذلك االستثمار المباشر قد أصبح عامًال 

صادي الدولي، والمشار رئيسيًا في التكامل االقت
 .إليه بشكل أآثر عمومية بالعولمة

يشكل التحليل المنتظم التجاهات االستثمار  21-30
المباشر وتطوراته جزءًا ال يتجزأ من التحليل المالي عبر 

 في أوسع صورة له؛ ومن االقتصاد الكليالحدود والمعني ب
ضمن مواطن االهتمام الرئيسية بالنسبة لمحللي السياسة 

وتسهل العديد من . تحديد مصدر ومقصد هذه االستثمارات
المؤشرات القائمة على إحصاءات االستثمار المباشر عملية 

 .قياس مدى وتأثير العولمة

 االستثمار األجنبي المباشر. 1

هو سمة ) FDI( األجنبي المباشر االستثمار 21-31
 ميزان المدفوعات ومن خصائصأساسية من 

ض من المفاهيم المفيد استعرض ومراجعة بع
الرئيسية المرتبطة به؛ ويمكن العثور على مزيد 
من التفصيل حول هذا الموضوع في آل من دليل 
ميزان المدفوعات ومرآز االستثمار الدولي 

BPM6 وفي التعريف المعياري لمنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية لمفهوم االستثمار األجنبي 

جنبي وفي سياق االستثمار األ. BDالمباشر 
المباشر، فإن مصطلح المنشأة يبدون أن هناك 

ميل الستخدامه بدًال من مصطلح الشرآة، ولكن 
وآما لوحظ في المقدمة، ال يقصد من ذلك أي 

 .فرق في المعنى

 االستثمار األجنبي المباشر إحصاءات 21-33 21-32
 :تشمل أربعة حسابات إحصائية مميزة

 مراآز االستثمار، .أ 

 المعامالت المالية،  .ب 

فقات الدخل المرتبطة بين المنشآت التي ترتبط تد .ج 
 فيما بينها من خالل عالقة استثمار مباشر، و

التغيرات األخرى في حجم األصول، والسيما من  .د 
 .حيث إعادة التقييم

االستثمار المباشر هو فئة من فئات االستثمار  21-33
عبر الحدود المرتبط بوحدة مقيمة في اقتصاد ما 

ي يسيطر أو لديه درجة والذ) المستثمر المباشر(
منشأة (آبير من التأثير على إدارة المنشأة 

 .المقيمة في اقتصاد أخر) االستثمار المباشر

قد يتيح االستثمار المباشر أيضًا للمستثمر  21-34
المباشر إمكانية الوصول لالقتصاد الذي تتواجد 
فيه منشأة االستثمار المباشر والذي لوال ذلك ما 

ه؛ وتختلف أهداف آان استطاع النفاذ إلي
المستثمرين المباشرين عن تلك األهداف الخاصة 
بمستثمري المحافظ المالية والذين ال يكون لهم 

 .تأثيرًا آبيرًا عن إدارة المنشأة

منشآت االستثمار المباشر هي شرآات قد تكون  21-35
إما شرآات فرعية أو تابعة والتي يحتفظ بها 

، أو  في المائة من سلطة االقتراع50بأآثر من 
 10شرآات شريكة يكون محتجزًا فيها ما بين 

 في المائة من سلطة االقتراع أو قد تكون 50إلى 
، مثل الفروع، والتي تكون شرآات شبه مؤسسية

 في المائة من قبل 100في الواقع مملوآة بنسبة 
وتوصف المنشآت التي ال . شرآاتها األم المعنية

 بعضها يكون لديها أي تأثير استثمار مباشر على
 في 10أي أنه لم يتم الوفاء بمعيار (البعض 

والتي يقع عليها تأثيرًا ) المائة من سلطة االقتراع
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في التسلسل 

والتي البد (الهرمي للملكية من قبل نفس المنشأة 
وأن تكون مستثمر مباشر في واحدة منهم على 

 . توصف بالمنشآت التابعة–) األقل

 االستثمار المباشر وفقًا لمعايير عالقاتتم تحديد ي 21-36
، FDIR(إطار عالقات االستثمار المباشر 

والمبين في التعريف المعياري لمنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية لمفهوم االستثمار األجنبي 

، بما في ذلك العالقات المباشر وغير )المباشر
. يةالمباشرة على حد سواء، من خلال سلسلة الملك

بفرض أن الشرآة أ تسيطر على الشرآة ب، 
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والشرآة ب تسيطر على الشرآة ج، حينئذ تكون 
الشرآة أ في واقع األمر مسيطرة على الشرآة ج 

 .أيضًا

 االستثمار األجنبي المباشر والعولمة. 2

تبين مراآز االستثمار المباشر فئة هامة من  21-37
االستثمار المنشأة بالخارج والمكتسبة من 

، مقسمة بين حقوق الملكية والديون، عند الخارج
نقطة مرجعية محددة من الزمن؛ وتتيح مراآز 
االستثمار األجنبي المباشر آنسبة مئوية من 
الناتج المحلي اإلجمالي مؤشرًا على مدى العولمة 

وتثبت هذه المؤشرات الترآيبية . في هذا الوقت
 .الترابط بين االقتصاديات

صافي الداخل والخارج تبين المعامالت المالية  21-38
صافي (من االستثمارات مع عرض األصول 

التكبد (والخصوم ) الحيازة أو االستردادات
بشكل منفصل بحسب ) ناقص إبراءات الذمة

األداة المالية في أي فترة محددة؛ وتعطي 
المعامالت المالية فيما يتعلق باالستثمار األجنبي 

ناتج المباشر والمعبر عنها آنسبة مئوية من ال
المحلي اإلجمالي مؤشرًا على التغيرات خالل 

ويوفر . هذه الفترة في درجة عولمة اقتصاد معين
هذا المؤشر معلومات في وقت مبكر عن الجاذبية 

على المستوى المحلي (النسبية لالقتصاديات 
بالنسبة لالستثمارات ) واألجنبي على حد سواء

 الجديدة بعد السماح بانسحاب االستثمارات أو
 .تصفيتها خالل نفس الفترة الزمنية

يوفر دخل االستثمار المباشر معلومات بشأن  21-39
أرباح المستثمرين المباشرين وأرباح منشات 
االستثمار المباشر؛ وتنشأ أرباح االستثمار 

األرباح الموزعة جنبًا إلى جنب ) 1(المباشر من 
مع األرباح غير الموزعة والتي تعامل على أنها 

) 2(ر لألرباح في هذه المنشأة، و إعادة استثما
الفائدة المفروضة على القروض التي تتم بين 
الشرآات وعلى االئتمان التجاري وعلى غيرها 

وتوفر تدفقات الدخل من . من أشكال الدين
االستثمار األجنبي المباشر باعتبارها نسبة مئوية 
من الناتج المحلي اإلجمالي معلومات عن األهمية 

اح االستثمار المباشر في آل من النسبية ألرب
 .االقتصاد المعني بالتحليل وبالخارج

 " األموال العابرة للصناديق"دور . 3

هي تلك األموال " للصناديقالعابرة األموال "" 21-40
التي تمر من خالل منشأة مقيمة في اقتصاد معين 
لشرآة تابعة في اقتصاد أخر، بحيث ال تبقى 

جد فيه الشرآة األموال في االقتصاد التي تتوا
التابعة؛ وغالبًا ما تكون هذه األموال مرتبطة 

ويكون لتلك األموال تأثيرًا ال . باالستثمار المباشر
. يكاد يذآر على االقتصاد الذي تمر من خالله

وفي حين أن آيانات ذات أغراض خاصة أو 

شرآات قابضة فضًال عن مؤسسات مالية التي 
رى تكون على تقوم بخدمة الشرآات التابعة األخ

وجه الخصوص مرتبطة باألموال العابرة فإن 
منشآت أخرى أيضًا يكون لديها أموال عابرة في 

 .تدفقات االستثمار المباشر

يتم تضمين األموال العابرة في االستثمار المباشر  21-41
في العروض القياسية نظرًا ألنها تشكل جزءًا ال 
 يتجزأ من المعامالت والمراآز المالية للمستثمر

وهناك استثناء فيما (المباشر مع المنشآت التابعة؛ 
يتعلق بمراآز أدوات الدين بين المؤسسات المالية 

ويؤدي استبعاد هذه األموال من ). المرتبطة
االستثمار المباشر إلى تشويه وانحراف التدفقات 
والمراآز المالية لالستثمار المباشر على 

يمتها  بل وتقديرها بأقل من قالتوحيدمستويات 
وعالوة على ذلك، فإن . الحقيقية بشكل آبير

شمول هذه البيانات في االستثمار المباشر يعزز 
ومع . من التناظر واالتساق بين االقتصاديات

ذلك، وبالنسبة لالقتصاديات التي تمر من خاللها 
تلك األموال، من المفيد أن يتم تحديد التدفقات 

الستخدام الداخلة والخارجة غير المقصود منها ا
 .محليًا من قبل الكيان المعني

لالستثمار األجنبية المباشرة دورًا رئيسيًا في  21-42
التنمية والسيما في البلدان ذات االقتصاديات 
الناشئة؛ ومن أجل استكشاف قدر االستثمارات 
األجنبية المباشرة التي تصل لهذه البلدان ومن 
ية أين تنبع فقد يكون إجراء تحليل تكميلي أمرًا غا

في الفائدة، فمثل هذه التحليل سيعنى بتحديد البلد 
التي تنبع منه األموال العابرة من خالل تحديد 
الوحدة األولي بخالف المال العابر في االقتصاد 

في السلسلة (المضيف أو في االقتصاد المستثمر 
 .، حسب االقتضاء)الخارجة أو الداخلة

 البلد المستثمر النهائي. 4

 األجنبي المباشر وفقًا ستثماراالتبين عروض  21-43
للتعريف المعياري لمنظمة التعاون االقتصادي 

 بلد الطرف األخر BDوالتنمية لمفهوم االستثمار 
المباشر وصناعة الطرف األخر المباشر بالنسبة 
لالستثمار األجنبي المباشر الموجه للخارج؛ 
بالنسبة لالستثمار األجنبي المباشر الموجه 

مكن ليس فقط تحديد الطرف للداخل، من الم
ويكون . األخر المباشر بل أيضًا المستثمر النهائي

المستثمر النهائي في هذا الصدد هو المنشأة التي 
تمارس السيطرة على القرار االستثماري بأن 
يكون لها مرآز استثمار أجنبي مباشر في منشأة 

وعلى هذا النحو يكون . لالستثمار المباشر
. متحكمًا في المستثمر المباشرالمستثمر النهائي 

ويتم تحديد ذلك من خالل وضع سلسلة للملكية 
مع المستثمرين المباشرين من خالل روابط تحكم 

 في المائة من سلطة 50ملكية أآثر من (
حتى يتم الوصول للمنشأة التي ال يكون ) االقتراع

وإذا لم يكن . عليها سيطرة من قبل منشأة أخرى
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ي المستثمر المباشر حينئذ هناك منشأة تتحكم ف
يكون المستثمر المباشر هو المستثمر النهائي في 

 .منشأة االستثمار المباشر

البلد التي يكون المستثمر النهائي مقيمًا فيها هي  21-44
البلد المستثمر النهائي في منشأة االستثمار 
المباشر؛ ومن الممكن أن يكون المستثمر النهائي 

ي تتواجد فيه منشاة مقيمًا في نفس االقتصاد الذ
أ تسيطر على ب، ب تسيطر . (االستثمار المباشر

على ج، أ و ج مقيمين في نفس االقتصاد، ولكن 
 ).ب مقيمة في اقتصاد أخر

من أجل تحويل العرض المعتاد بحسب البلد إلى  21-45
العرض التكميلي المعني بالبلد المستثمر النهائي 

امل مرآز االستثمار األجنبي المباشر بالكينسب 
والذي يعود إلى بلد إقامة المستثمر المباشر إلى 

 أآثر هناكالبلد المستثمر النهائي؛ وعندما يكون 
من مستثمر مباشر في منشأة لالستثمار المباشر 
حينئذ يعاد نسب مرآز االستثمار األجنبي 
المباشر المتجه نحو الدخل بالكامل بالنسبة لكل 

هائي المعني مستمر مباشر إلى البلد المستثمر الن
باالعتماد على الشرآة األم المسيطرة النهائية 
. على آل مستثمر من المستثمرين المباشرين

وتضمن هذه الطريقة أن تكون مستويات 
االستثمار المباشر الداخلة لبلد معين وفقًا للعرض 

 .القياسي وتبعًا للعرض التكميلي هي نفسها

  متعددة الجنسياتشرآات  ال.5

 المعلومات المتعلقة باالستثمار فضًال عن أن 21-46
 في المائة من 10األجنبي المباشر حيث يلزم فقط 

سلطة االقتراع لتحديد المستثمر األجنبي المباشر 
فإن هناك أيضًا اهتمام بتحليل أنشطة الشرآات 

، والتي يحتجز فيها )MNEs(المتعددة الجنسيات 
.  في المائة من سلطة االقتراع50أآثر من 
 فإن الشرآات المتعددة الجنسيات وبالتالي،

تتوافق مع الشرآات المسيطر عليها من قبل 
األجانب من حيث معنى القطاعات الفرعية في 

هناك تمييزًا ضئيًال بين . (نظام الحسابات القومية
آل من التعريف المعياري لمنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية لمفهوم االستثمار األجنبي 

 ميزان المدفوعات ومرآز  ودليلBDالمباشر 
 ونظام الحسابات BPM6االستثمار الدولي 

 فيما يتعلق بمسألة التحكم SNAالقومية 
فبالنسبة من التعريف المعياري ). والسيطرة

لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية لمفهوم 
 و ودليل ميزان BDاالستثمار األجنبي المباشر 

، BPM6المدفوعات ومرآز االستثمار الدولي 
 في المائة من سلطة االقتراع 50يتم تطبيق قاعدة 

بشكل صارم، ولكن األمر أآثر مرونة في نظام 
 ).أنظر الفصل الرابع. الحسابات القومية

باإلضافة إلى اإلحصاءات الخاصة بأنشطة  21-47
الشرآات المتعددة الجنسيات فإن هناك إحصاءات 

أخرى متاحة أيضًا عن المجموعة األوسع التي 
شرآات التي لها روابط في اقتصاديات تضم ال

أخرى وليس فقط تلك الشرآات التي تتواجد بها 
ملكية األغلبية والمسماة بالشرآات التابعة 

وتعرف هذه اإلحصاءات بإحصاءات . األجنبية
، وهي )FATS(الشرآات التابعة األجنبية 

موصوفة في دليل التوصيات بشأن إنتاج 
ألجنبية إحصاءات عن الشرآات التابعة ا

)FATS) ( ،وتم تفصيلها )2007يوروستات ،
آتيب عن إحصاءات العولمة : في قياس العولمة

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، (االقتصادية 
وجاري العمل على التأآد من االتساق ). 2005

بين المجموعات المتنوعة من اإلحصاءات 
المقتبسة في هذه المنشورات وفي غيرها من 

 .ت عن العولمةالمنشورا

 الشراء بدل التصنيع: التمويل الخارجي للبضائع . 6

هناك طريقتان يمكن من خاللهما لشرآة أ في  21-48
االقتصاد س أن يكون لديها شرآة أخرى ب في 

 لصالحها؛ وعلى بخدماتاالقتصاد ص تقوم 
الرغم من أن األثر يبدو مماثًال، فالنتائج المترتبة 

ات مختلفة إلى حد فيما يتعلق بالقيد في الحساب
وبفرض أن أ و ب هما منشأتين ال عالقة . آبير

بينهما وتعاقدت ب للقيام بأعمال لصالح أ لقاء 
يتم وصف هذه الحالة في موضع . (أجر معين

أخر، على سبيل المثال في الفصل الثامن 
في هذه الحالة، ال يكون هناك ). والعشرين

 من س أو(تحويًال مقيدًا بالمفردات من أ إلى ب 
حيث يقيد األجر المتفق عليه فقط على ). إلى ص

 .أنه معاملة بين اثنين من االقتصاديات

ومع ذلك، لو أن أ و ب آالهما ينتمي لنفس  21-49
مجموعة الشرآات حينئذ قد تكون الحالة التي 
يتواجد بها تحويل للمخاطر والمكافآت الخاصة 
بالمفردات جراء إيفادهم من أ إلى ب؛ والسؤال 

 إذا آان قد أدخل سعر حقيقي للمفردات في هو ما
) و ص(و ب ) و س(أرقام التجارة لكل من أ 

وعندما . عند انتقال المفردات دوليًا من عدمه
تكون هناك عالقة بين أ و ب، يستخدم إجراء 

. في بعض األحيان" سعر التحويل"يسمى 
وبفرض أن النظام الضريبي في ص أآثر 

ي س حينئذ تكون تحررية من النظام الضريبي ف
الحالة التي يخفض فيها أ بشكل مصطنع من سعر 
المفردات الموفدة إلى ب لتقليل األرباح في س 
في حين تسجل ب ربح أعلى يخضع للنظام 

ومن حيث المبدأ، . الضريبي األقل سعرًا في ص
فإن معايير المحاسبة الدولية وتوصيات ميزان 

نتقل المدفوعات تشير إلى أن المفردات التي ت
طول "عبر الحدود ينبغي تقييمها تبعًا ألسعار 

، أي األسعار التي آانت ستكون هي "الذراع
السائدة إن لم يكن هناك عالقة بين الشرآتين 

بيد أن إجراء هذا التعديل ليس باألمر . المعنيتين
الهين، ولكنها تشغل اهتمامات السلطات 
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الضريبية ومسئولي الجمارك واإلحصائيين حيث 
ن ما إذا آان يمكن إجراء تعديالت مناسبة إذا يرو

آانت األرقام المعنية آبيرة وإذا ما آان يمكن 
إجراء مثل هذه التعديالت بقدر آافي من 

 .الموثوقية

 مساهمة األصول في اإلنتاج. هـ

يناقش الفصل العشرون دور الخدمات الرأسمالية  21-50
في اإلنتاج وحساب اإلنتاجية متعددة العوامل 

)MFP( واألصول التي يتم االلتفات لها عند ؛
حساب اإلنتاجية هي تلك األصول الثابتة 
المملوآة والمستخدمة على حد سواء من قبل 
المنشأة إلى جانب أي موارد طبيعية وغيرها من 
األصول عير المنتجة بما في ذلك العقود وعقود 
اإليجارات والتراخيص وربما آذلك األصول 

. مستخدمة في اإلنتاجالتسويقية المملوآة وال
واألصول غير المملوآة قانونيًا من قبل المنشأة 
ولكنها في الوقت ذاته خاضعة لعقد إيجار مالي 
يتم تضمينها في الحسابات بنفس الطريقة التي 

ومع ذلك، . تقيد بها في الميزانية العمومية للمنشأة
فإن األصول المؤجرة بموجب اتفاق تأجير 

وهذا يعني أن منشأتين . تشغيلي يتم استبعادها
يقومان أنشطة مماثلة باستخدام أصول مماثلة قد 
يظهرون أرقام إنتاجية مختلفة ألن أحدهما 
يستخدم األصول التي يملكها واألصول األخرى 

وينبغي إيجاد مساحة لتحليل . التي يستأجرها
تكميلي يعنى بتجميع وتصنيف معلومات عن 

لها وليس األصول تبعًا للصناعة المستخدمة 
المالكة لها، وآذلك للنظر في اآلثار المترتبة 
بالنسبة لفائض التشغيل واإلنتاجية جراء استخدام 

 .األصول المستأجرة بدًال من األصول المملوآة

  الضائقة الماليةعن الناجمةاآلثار . و

من بين العالمات المشيرة إلى أن شرآة غير  21-51
باح التي مالية تعاني من ضائقة مالية مستوى األر

آانت تدره وال تزال مؤخرًا وربما آذلك مستوى 
األرباح الموزعة القادرة على عرضه؛ ومن 
الممكن أيضًا أن تكون الشرآة تعاني من مشكلة 

 النقدية وغير قادرة على الوفاء السيولةفي 
وقد يغتنم . بالتزاماتها في الوقت المناسب

المنافسون الفرصة ويتقدمون بعروض لالستيالء 
ومع ذلك، إن لم يتم تقديم أي . على الشرآة

عرض لالستيالء فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا 
هو آيف يمكن للشرآة البقاء حيز الوجود في 

 .نهاية األمر

وبطريقة مماثلة، قد تعاني شرآة مالية من ضائقة  21-52
مالية ألنها تعاني من صعوبة في زيادة التمويل 

؛ ومرة بالتزاماتهاوغير قادرة على الوفاء 
أخرى، فإن هذا الظرف هو الوقت المالئم ألي 
منافس للتقدم بعرض لالستيالء على الشرآة، 
 .غير أن هذا األمر ال يكون دومًا وشيط الحدوث

 سواء آانت شرآة مالية أو –إذا آانت الشرآة  21-53
 تعتبر ذات أهمية قومية فإن هذا –غير مالية 

الوضع قد يكون عندما تظهر الحكومة في 
رة وتقدم عرضًا إما لالستيالء على الشرآة الصو

 أو قد تعرض – أي في واقع األمر تأميمها –
 لرأس مال في مقابل درجة من آبيرًاضخًا 

 على – وربما السيطرة الكاملة –السيطرة 
وجدير بالذآر أن آيفية قيد التأميم . الشرآة

وعمليات ضخ رأس المال من قبل الحكومة 
قد يتم اتخاذها في إطار فضًال عن الخطوات التي 

خطة لإلنقاذ يتم نقاشها جميعًا في سياق الفصل 
 .الثاني والعشرين

ثمة احتمال أخر وهو أن تقدم الحكومة ضمانًا  21-54
لدائني الشرآة التي تعاني من ضائقة؛ ويعامل 
تفعيل آل ضمان على حده بنفس الطريقة المتبعة 

فية ويتم تص. مع االلتزامات التي يتم التعاقد عليها
الدين األصيل وينشأ دينًا جديدًا بين الضامن 

وفي معظم الحاالت، يعتبر أن الضامن . والدائن
 ما –يقوم بعمل تحويل رأسمالي للمدين األصيل 

لم يحصل الضامن على مطالبة سارية على 
 حيث أن في مثل هذه الحالة يؤدي األمر –الدائن 

اقش وين). التزام للمدين(إلى اإلقرار بأصل مالي 
قيد الضمانات بما تشمله من تلك الضمانات التي 
تعرضها الحكومة في الجزء الثالث من الفصل 

 .السابع والعشرين

  أو المعدومةالهالكةالديون . 1

 ولكن الشرآات المالية على –جميع الشرآات  21-55
 قد تعاني من وجود ديون –وجه التحديد 

معدومة؛ وقد تكون هذه الظاهرة حادة بشكل 
دما تمارس الجوانب األخرى من خاص عن

االقتصاد هي األخرى ضغوطًا مالية على 
وفي سياق نظام الحسابات القومية، دائمًا . الشرآة

ما تقيد القروض على أنها المبالغ المستحق 
وفي الحاالت التي . استردادها لصالح الدائن

يكون فيها المدين ذات تصنيف ائتماني سيء فقد 
 في القيمة السوقية يؤدي ذلك إلى المبالغة

ونادرًا ما يحدث هذا على أساس قرض . للقرض
تلو قرض، غير أنه يحدث عادة مع فئات 

 .القروض

يحدد نظام الحسابات القومية مجموعة فرعية من  21-56
الديون الهالكة أو المعدومة على أنها قروض أو 

-13ديون متعثرة؛ وآما هو موضح في الفقرة 
عات فوائدها ، فإنها عبارة عن قروض مدفو66

 يومًا أو 90أو أصلها فات على ميعاد استحقاقها 
 يومًا 90أآثر أو هي مدفوعات الفائدة المكافئة ل 

أو أآثر التي قد تم رسملتها أو إعادة تمويلها أو 
، أو المدفوعات األقل من اتفاقتأجيلها بموجب 

 يومًا من التأخر في الدفع، غير أن هناك 90
 مدين تم تصنيفه على مثل(أسباب وجيهة أخرى 

تدفع للشك في أن هذه المدفوعات ) أنه مفلس
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ويوصي نظام الحسابات . سيتم استردادها آاملة
القومية بأن يتم تجميع وتصنيف بنود مذآرة 
للحسابات بحيث تعرض القيمة االسمية والسوقية 
للقروض المتعثرة وتضمينات ذلك بالنسبة 

تحق عن لتدفقات الفائدة ومبلغ الفائدة المس
الفترات السابقة والمبلغ المرتبط بالفترة الجارية 

وتناقش بنود المذآرة المقترحة . الذي لم يتم سداده
 .68-13 وحتى 67-13في الفقرات من 

إن تفصيل وعرض اإلجراء المحاسبي لألصول  21-57
عندما تحيد القيمة السوقية فجأة عن اتجاه القيم 

 من السابقة والمسألة الكاملة حول متى يكون
آل ذلك " القيم العادلة"المالئم تعريف واستخدام 

يشكل بند من بنود جدول األعمال البحثي على 
وباإلضافة إلى .  في الملحق الرابعالموضحالنحو 

ذلك، فإن الظروف والمالبسات الناشئة عن أزمة 
 سيتواصل 2008االئتمان التي حدثت في عام 

 ببنود رصدها للنظر فيما إذا آان ينبغي التوصية
 .أخرى للمذآرة أو بغيرها من اإلجراءات

 اإلقراض الميسر وإعادة جدولة الديون. 2

 لدور الحكومة في تفصيليةهناك مناقشة  21-58
اإلقراض الميسر وإعادة جدولة الديون في القسم 

 .د من الفصل الثاني والعشرين

 لمحاسبة التجاريةروابط ا. ز

في السنوات األخيرة، أصبح مجلس معايير  21-59
مهمًا على نحو ) IASB(محاسبة الدولية ال

متزايد باعتباره واضع المعايير للمحاسبة 
التجارية؛ وينشر هذا المجلس معايير التقارير 

وفي الوقت الحاضر ) IFRS(المالية الدولية 
 بلد معنيين بعملية المواءمة 100هناك أآثر من 

وبالفعل، تطبق العديد من الشرآات . المشار لها
 – وخاصة الشرآات متعدد الجنسيات –العمالقة 

 .معايير المحاسبة الدولية المذآورة

وفي معظم الحاالت، تكون المبادئ التي تقوم  21-60
عليها معايير التقارير المالية الدولية متسقة بشكل 
آامل مع مبادئ نظام الحسابات القومية؛ وعلى 
وجه الخصوص، من الجدير بالذآر أن مقدمة 

 الجوهر االقتصادي هذه المعايير توضح أن
ينبغي وأن يكون له األسبقية على الشكل 

آما أن معايير التقارير المالية الدولية . القانوني
  – مثل نظام الحسابات القومية –تولي اهتمامها 

باألسلوب المفضل من الناحية المفاهيمية بل 
 .وآذلك بإمكانات التطبيق العملية

ة ذات إن عملية إيجاد معيار جديد لهي عملي 21-61
جوانب ثالثة؛ في الخطوة األولى، تقترح وثيقة 
تتضمن مناقشة للحجج المؤيدة والرافضة للمعيار 
. الجديد ويتم إصدارها مع دعوة للتعليق عليها

وبمجرد تلقي وتحليل التعليقات فإذا تقرر المضي 

قدمًا يتم إعداد مسودة عرض ويتم نشرها 
 وفقط إذا ما. للحصول على تعليقات عالمية

حصلت مسودة العرض على تعليقات مؤيدة هائلة 
وفي آل . حينئذ يتم وضع المعيار بشكل رسمي

مرحلة، يناقش التوثيق المتاح خلفية المعيار 
 .فضًال عن صيغته الرسمية

نظرًا ألنه ال مفر من أن معلومات المحاسبة  21-62
القومية بالنسبة للشرآات العمالقة على وجه 

صها من البيانات الخصوص البد وأن يتم استخال
المجمعة والمصنفة وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية 
فقد يكون من المفيد بالنسبة لمجتمع الحسابات 

 بالمراحل م اتخاذ المزيد من االهتماالقومية
الثالث المتبعة في وضع معايير المحاسبة الدولية 

 .وبأهمية المساهمة بوجهات نظرهم حيالها

ة الجنسيات؛ قد تكون بالنسبة للمنشآت المتعدد 21-63
الحسابات القياسية متاحة فقط للمجموعة آكل 

 بين العالقاتحيث يكون قد تم توحيد وتجميع 
وفي هذه الحالة، قد . المنشآت في مختلف البلدان

يكون المحاسبون القوميون بحاجة للرجوع إلى 
 .مصادر أخرى للبيانات الالزمة غير الموحدة

معايير هناك مجاالن خاصين حيث تطبق  21-64
التقارير المالية الدولية أساليب مختلفة نوعًا ما 
عن نظام الحسابات القومية وهما؛ في مجال 
إدراك أرباح وخسائر الحيازة آدخل وفي مجال 
. قيد اإلمدادات وااللتزامات أو الخصوم العرضية

 بإجراء دراسة إضافية القياموقد يكون 
واستعرض لموقف مجلس معايير المحاسبة 

ية أمرًا مفيدًا في صقل معاملة نظام الدول
الحسابات القومية لهذه الموضوعات، وإن لم يكن 
بالقبول بموقف مجلس معايير المحاسبة الدولية 
بشكل آامل فعلى األقل بإظهار توفيق بين موقفهم 

 .وموقف نظام الحسابات القومية

فضًال عن مجلس معايير المحاسبة الدولية الذي  21-65
ر للشرآات الخاصة فإن يقوم بوضع المعايي

 الدوليمجلس معايير محاسبة القطاع العام 
)IPSASB ( يقوم هو األخر بمهمة مماثلة تجاه

وهناك إشارة لمجلس معايير . الهيئات الحكومية
 .القطاع العام الدولي في الفصل الثاني والعشرين

الحكومة العامة : الفصل الثاني والعشرين
 والقطاعات العامة

 مقدمة. أ

د مواطن قوة نظام الحسابات القومية هو أح 22-1
قدرته على تجميع وتصنيف حسابات لكل 
القطاعات والوحدات الفردية ولبعض من 
المستويات الوسيطة، فضًال عن تجميع الحسابات 
بطرق مختلفة؛ وتفصيل وتصنيف االقتصاد إلى 
قطاعات وقطاعات فرعية متنوعة ومختلفة يجعل 
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تفاعالت بين من الممكن مالحظة وتحليل ال
األجزاء المختلفة لالقتصاد ألغراض وضع 

وهناك اهتمام خاص بقطاع الحكومة . السياسات
 على النحو المعرف به في الفصل –العامة 
 وبالقطاع العام على النحو المعرف به –الرابع 

والعديد من المفاهيم الواردة في . في هذا الفصل
هذا الفصل قد تم وصفها في عدد من الفصول 

ويهدف هذا الفصل إلى الجمع بين هذه . السابقة
المفاهيم معًا، مع إعطاء مزيد من التفصيل حول 
بعضهم فيما يتعلق بكيفية وضعها موضع 
الممارسة العملية فضًال عن ذآره لنظم أخرى 
من نظم اإلحصاءات االقتصادية والسيما الموجه 
منها للحكومة مثل دليل إحصاءات مالية الحكومة 

، ودليل اإلحصاءات األوروبية 2001لعام 
 عن دين الحكومة والعجز ESA95المتوسطية 

 .، ودليل الدين الخارجي)أ2002يوروستات، (

تختلف صالحيات وسلطات ودوافع ومهام  22-2
الحكومة عن تلك الخاصة بغيرها من القطاعات؛ 
فالحكومات تستغل صالحياتها في تمرير القوانين 

االقتصادية التي تؤثر على سلوك الوحدات 
آما أنها قادرة على إعادة توزيع الدخل . األخرى

والثروة بشكل آبير من خالل وسائل الضرائب 
وتبين الحسابات المعنية . والمنافع االجتماعية

بقطاع الحكومة العامة آيف يتم تمويل السلع 
والخدمات المقدمة إلى المجتمع آكل أو إلى 

ن طريق  الفردية بشكل رئيسي عاألسر المعيشية
وتستند مجموعة السلع والخدمات . العائد المرتفع

التي توفرها الحكومة وآذلك األسعار المفروضة 
إلى اعتبارات سياسية واجتماعية وليس على 

 .أساس تعظيم الربحية

تجرى العمليات المالية أو الضريبية من قبل  22-3
الحكومة ويتم تمويلها من خالل الميزانية في 

نية المعتادة؛ ومع ذلك، فقد إطار إجراءات الميزا
تستلزم بعض العمليات المنشأة أصًال من قبل 
الوحدات الحكومية تدخل الكيانات التي ال تخضع 
لسيطرة اإلطار الحكومي القانوني، بما في ذلك 

ويمكن وصف هذه اإلجراءات . الشرآات العامة
 .باألنشطة شبه المالية

وجدير بالذآر أن العمليات المرتبطة  22-4
خصة وإعادة هيكلة الشرآات العامة بالخص

وتأمين األصول باستخدام تدخل آيانات ذات 
أغراض خاصة بما في ذلك الكيانات الموجودة 

 يمكن وصفها تبعًا للطريقة سالفة –بالخارج 
الذآر؛ وعلى الرغم من أن مثل هذه العمليات ال 
يتم رفع تقارير عنها في الميزانية آما أنها قد 

إال ات السيطرة والتحكم المعتادة تغفل عنها إجراء
 نفاقه قد يكون لها تأثيرًا آبيرًا على العائد واإلأن

 .الحكومي

فضًال عن توفير الحكومات للخدمات بشكل  22-5
مباشر فإنه في الكثير من األحيان تحقق 

الحكومات غايات سياساتها العامة من خالل 
على سبيل المثال، شرآات (الشرآات العامة 

ية وخطوط الطيران وشرآات السكك الحديد
؛ وقد )المرافق العامة والشرآات المالية العامة

يطلب من شرآة عامة تقديم خدمات لمناطق من 
االقتصاد آانت قد ال يتم تغطيتها خالف ذلك من 

وآنتيجة لذلك، قد تدير . خالل األسعار المدعمة
الشرآة العامة نشاطاتها بربح مخفض أو حتى 

 .بخسارة

يل األثر الكامل للحكومة على في سبيل تحل 22-6
االقتصاد، إذن، من المقيد تشكل قطاع يتألف من 
آافة وحدات الحكومة العامة وآافة الشرآات 
العامة على حد سواء؛ ويشار إلى هذا القطاع 

 .المرآب بالقطاع العام

بالنسبة للحكومة العامة والقطاعات العامة،  22-7
ي وباإلضافة إلى التسلسل المعتاد للحسابات ف

نظام الحسابات القومية، فإن الحسابات يمكن 
عرضها بطريقة تكون أآثر مالئمة لمحللي 
التمويل الحكومي ولواضعي السياسات؛ 
وباألخص يستخدم واضعو السياسات على نحو 
متزايد المجاميع الكلية وقيود الموازنة المعرفة 
وفق مفاهيم وتعريفات وتصنيفات وقواعد 

بات القومية، بحيث المحاسبة في نظام الحسا
يمكن الربط بين هذه المجاميع وبين متغيرات 

 األخرى وحتى يمكن مقارنتها االقتصاد الكلي
وبعض من . بالقيود المماثلة في البلدان األخرى

 مثل االدخار وصافي اإلقراض أو –هذه القيود 
 يكون متاحًا بالفعل في تسلسل –االقتراض 
مثل اإليراد  –وال تظهر قيود أخرى . الحسابات

العام أو إجمالي اإليراد والمصروفات الكلية 
وإجمالي النفقات والعبء الضريبي وصافي 

 ال تظهر على –الرصيد التشغيلي وإجمالي الدين 
ويمكن . هذا النحو في نظام الحسابات القومية

استخدام المجاميع وقيود الموازنة التي لها هذه 
نتاج خدمات الطبيعة في تقييم استخدام الموارد إل

فردية وجماعية أو مشترآة، والحاجة إلى جمع 
ضرائب وغيرها من العائدات، وآذا في تقييم 
قدرة الحكومة على االقتراض وتسديد الديون 
ومدى استدامة المستوى المرغوب فيه من 

 .العمليات الحكومية

يقدم الفصل الذي بين أيدينا نظرة عامة على ما  22-8
أو بعرض التمويل يسمى بعرض التمويل العام 

الحكومي في الحسابات؛ ومن أجل اشتقاق هذا 
العرض يجرى إعادة ترتيب للمعامالت الموجودة 
في الحسابات الجارية وحسابات رأس المال في 
نظام الحسابات القومية الشتقاق مجاميع وقيود 
موازنة ذات أهمية محددة للحكومة العامة 

مكن وللقطاعات العامة؛ على سبيل المثال، ي
تجميع مجموعة من الضرائب ورسوم المستخدم 
أو رسوم االنتفاع والمنح من الحكومات األخرى 
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لتشكيل اإليراد العام، باعتباره المبلغ المتاح من 
 .العمليات لتمويل الخدمات الحكومية

يقدم القسم ب ملخصًا لتعريف الوحدات الحكومية  22-9
وغيرها من الوحدات المسيطر عليها من قبل 

ات الحكومية، آما يشرح آيفية تجميع تلك الوحد
الوحدات إلى قطاعات في نظام الحسابات 

 .القومية

يصف القسم ج العرض الخاص إلحصاءات  22-10
 .التمويل الحكومي

يتناول القسم د عدد من الموضوعات المحاسبية  22-11
 أو المهمة على سبيل –التي تمثل أهمية خاصة 

 . للحكومة–الحصر 

آيف يمكن إعداد ختامًا، يعرض القسم هـ  22-12
المعلومات الخاصة بالقطاع العام بطريقة موازية 
بشكل آبير لعرض اإلحصاءات المتعلقة بالتمويل 

 .الحكومي الموصوف في القسم د

 مصادر البيانات. 1

في واقع الممارسة العملية، نادرًا ما يمكن إنشاء  22-13
 عن طريق مجرد االقتصاد الكليحسابات 

الضئيلة ذات الصلة معًا؛ االآتفاء بتجميع البيانات 
وتشكل الحكومة استثناءًا من ذلك من حيث أنه 
في آثير من األحيان ما تشتق اإلحصاءات 
الخاصة بالوحدات الحكومية وبالشرآات العامة 
بشكل مباشر من البيانات الصغيرة أو الجزئية 
الموجودة في قواعد البيانات المحاسبية المالية 

فإن مجمعي ومصنفي وآنتيجة لذلك، . الحكومية
اإلحصاءات للوحدات الحكومية وللشرآات 
العامة عادة ما يرتكزون على المعلومات 
المحاسبية أآثر منه على نتائج االستعالمات أو 

وعلى وجه . االستفسارات اإلحصائية
الخصوص، فإن وضع معايير محاسبية للقطاع 
العام الدولي في السنوات األخيرة من قبل مجلس 

 المحاسبية للقطاع العام الدولي التابع المعايير
لالتحاد الدولي للمحاسبين قد أدى إلى زيادة 
الحاجة إلى إرشاد واضح بشأن تجميع وتصنيف 
إحصاءات التمويل الحكومي بحيث يمكن نقل 
البيانات المحاسبية التفصيلية بشكل صحيح إلى 

ويكون مثل هذا . إطار نظام الحسابات القومية
دي ذات أهمية على وجه التحديد الدليل اإلرشا

عندما تجمع وتصنف الحسابات المالية الحكومية 
على أساس نقدي ويضحى ال مفر من تحويلها 
إلى األساس التراآمي حتى تتوافق مع األساس 

 .المحاسبي في نظام الحسابات القومية

  والتوحيدالتوحيد. 2

آقاعدة عامة، ال يتم توحيد اإلدخاالت في نظام  22-14
ات القومية؛ فالتوحيد يتضمن حذف تلك الحساب

الدائن التي تقع بين / المعامالت أو عالقات المدين
معاملتين ينتميان إلى نفس القطاع أو القطاع 

وآما ذآر في الفصل الثالث، . الفرعي المؤسسي
وبالرغم مما سبق، فقد يكون التوحيد مرتبطًا 
وذات صلة بقطاع الحكومة العامة؛ على سبيل 

 فإن المعلومات بشأن الدين المستحق على المثال،
وحدات حكومية لوحدات خارج نطاق قطاع 
الحكومة العامة قد تكون ذات صلة بشكل أآبر 
عن األرقام اإلجمالية التي تشمل الدين المستحق 

وهناك إرشادات بشأن . لوحدات حكومية أخرى
 .التوحيد في القسم ج

 مةتعريف الحكومة العامة والقطاعات العا. ب

تشمل وحدات الحكومة العامة بعض المؤسسات  22-15
غير الهادفة للربح وبعض المنشآت العامة التي ال 
تعامل على أنها شرآات؛ ويشمل القطاع العام 

ولتحديد أي . الحكومة العامة والشرآات العامة
المؤسسات غير الهادفة للربح المشمولة في 
الحكومة العامة، البد من تحديد ظروف السيطرة 

ولتحديد أي المنشآت . لتحكم من قبل الحكومةوا
تعامل على أنها شرآات عامة وأي الشرآات 
يمثل جزءًا من الحكومة العامة، فمن الضروري 
تحديد ظروف السيطرة من قبل الحكومة ومفهوم 

 .األسعار ذات األهمية من الناحية االقتصادية

من أجل التعرف على الوحدات التي تقع ضمن  22-16
طاع الحكومة العامة والقطاع العام نطاق آل من ق

وتحديدها، فمن المفيد البدء بإعادة التذآير بمفهوم 
-4الوحدات الحكومية والوارد في الفقرات من 

ويتبع ذلك مناقشة حول ). 118-4 إلى 117
المقصود من السيطرة من قبل الحكومة واألسعار 

 .ذات األهمية من الناحية االقتصادية

 ةالوحدات الحكومي. 1

الوحدات الحكومية هي أنواع فريدة من الكيانات  22-17
القانونية المنشأة من قبل عمليات سياسية لها 
سلطة تشريعية أو قضائية أو تنفيذية على 
الوحدات المؤسسية األخرى في منطقة معينة؛ 
وإذا ما نظرنا إليها باعتبارها وحدات مؤسسية، 
فإن المهام األساسية للحكومة هي االضطالع 

لية توفير السلع والخدمات للمجتمع أو بمسئو
لألسر المعيشية الفردية وتمويل إمداداتها من 
أصل الضرائب أو الدخول األخرى، من أجل 
إعادة توزيع الدخل والثروة من خالل 
التحويالت، وآذلك المشارآة في اإلنتاج غير 

 :وبصورة عامة. السوقي

ألموال من عادة ما يكون للوحدة الحكومية سلطة زيادة ا. أ
خالل جمع الضرائب أو من خالل التحويالت اإللزامية من 
الوحدات المؤسسية األخرى؛ والبد أن يكون لدى الوحدة 
الحكومية أموالها الذاتية سواء التي يتم زيادتها من خالل 
فرض ضرائب على الوحدات األخرى أو من خالل 
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 األموال المتحصل عليها آتحويالت من الوحدات الحكومية
 أو آل – بعض إنفاقاألخرى، والبد أن يكون لديها سلطة 

 هذه األموال في السعي وراء تحقيق الغايات من –
عالوة على ذلك، يجب أن تكون قادرة على . سياساتها

 .اقتراض األموال وفق سلطتها التقديرية

بشكل نموذجي، تتكبد الوحدات الحكومية ثالثة أنواع . ب
 :يةمختلفة من النفقات النهائ

 تتألف المجموعة األولى من النفقات الفعلية أو المحتسبة -
على التوفير المجاني للخدمات الجماعية أو المشترآة 
للمجتمع مثل اإلدارة العامة والدفاع وتنفيذ القانون والصحة 
العامة، وما إلى ذلك، والتي يتم تنظيمها جماعيًا من قبل 

لعامة أو غيرها الحكومة ويتم تمويلها من أصل الضرائب ا
 .من الدخول

 تتألف المجموعة الثانية من النفقات على توفير السلع -
والخدمات بشكل مجاني أو بأسعار ليست ذات قيمة آبيرة 
من الناحية االقتصادية لألسر المعيشية الفردية؛ ويتم تكبد 
هذه النفقات عن قصد ويتم تمويلها من أصل الضرائب أو 

 الحكومة في مسعاها لتحقيق غيرها من الدخول من قبل
غايات االجتماعية أو السياسية، ورغم ذلك، يمكن فرض 

 .رسوم على األفراد تبعًا الستخدامهم

 تتألف المجموعة الثالثة من التحويالت المدفوعة -
 من – غالبًا لألسر المعيشية –للوحدات المؤسسية األخرى 

 .أجل إعادة توزيع الدخل أو الثروة

صاد معين عندما يكون هناك داخل نطاق اقت 22-18
مستويات مختلفة من الحكومة على المستويات 
المرآزية أو المحلية أو على مستوى الدولة، فقد 
يكون هناك حينئذ العديد من الوحدات الحكومية 
المنفصلة؛ آذلك، تشكل صناديق التأمين 

 .االجتماعي وحدات حكومية

في جميع البلدان، تكون هناك وحدة مؤسسية في  22-19
طاع الحكومة العامة ذات أهمية من حيث الحجم ق

والسلطة وعلى وجه الخصوص سلطة ممارسة 
مراقبة والتحكم في العديد من الوحدات األخرى؛ 
هذه الوحدة يشار إليها في الكثير من األحيان 
بالحكومة القومية وهي الوحدة المغطاة من جانب 

وهي وحدة واحدة من . الحساب الرئيسي للموازنة
ومة المرآزية والتي تشمل األنشطة الرئيسية الحك

للصالحيات والسلطات القومية والتنفيذية 
وعادة ما يتم تنظيم . والتشريعية والقضائية

عائداتها فضًال عن نفقاتها ومصروفاتها 
والسيطرة عليها من قبل وزارة المالية أو ما 
يعادلها من حيث المهام من خالل الموازنة العامة 

ومعظم .  قبل المجلس التشريعيالمعتمدة من
الوزارات واإلدارات والوآاالت والمجالس 
والهيئات القضائية والمجالس التشريعية وغيرها 
من الكيانات التي تكون في مجموعها هذه الوحدة 
الحكومية ليست وحدات مؤسسية منفصلة بل 
تشكل جزءًا من هذه الوحدة الحكومية المرآزية 

ى أنهم عمومًا ليس لديهم ويرجع ذلك إل. الرئيسية
السلطة لتملك األصول أو لتكبد الخصوم أو 
للدخول في معامالت وفق سلطتهم التقديرية 

وإذا آان هناك حكومات اتحادية أو . المطلقة
محلية حينئذ من المرجح آل من هذه الحكومات 
سيكون لديها أيضًا وحدة حكومية رئيسية تشمل 

التنفيذية السلطات والصالحيات  الرئيسية و
 .والتشريعية والقضائية

وعالوة على ذلك، قد تتواجد آيانات حكومية  22-20
ذات هوية قانونية منفصلة واستقاللية ذاتية 
واسعة بما في ذلك التقدير المطلق فيما يتعلق 
بحجم وتكوين نفقاتها ومصروفاتها ومصدر 
مباشر لإليراد مثل حصيلة الضرائب المخصصة 

فقات مصطلحات الن(لغرض معين؛ 
والمصروفات واإليراد هي مصطلحات شائعة 

وترد . االستخدام في عرض الحسابات الحكومية
تعريفاتها وعالقة آل منها بمفاهيم نظام 

ومثل هذه ). الحسابات القومية في القسم ج
الكيانات غالبًا ما تؤسس لتنفيذ مهام محددة مثل 
إنشاء الطرق أو اإلنتاج غير السوقي للخدمات 

وينبغي أن تعامل هذه . و التعليميةالصحية أ
الكيانات على أنها وحدات حكومية منفصلة إذا ما 
آانت تمسك مجموعات آاملة من الحسابات ولها 
سلعها أو أصولها الذاتية تحت تصرفها وتنخرط 
في أنشطة غير سوقية تكون مسئولة عنها أمام 
القانون وأن تكون قادرة على تكبد االلتزامات أو 

وفي . إبرام العقود وفق تقديرها الذاتيالخصوم و
آثيرًا من األحيان يشار إلى مثل هذه الوحدات 
بوحدات الموازنات األخرى وذلك ألن لها 
موازنات منفصلة آما أن أي تحويالت تتم من 
حساب الموازنة العامة يتم تكملتها من خالل 

وتختلف . مصادرها الذاتية للدخل أو لإليراد
وازنات على نطاق واسع بين الميزانيات أو الم

البلدان وغالبًا تستخدم مصطلحات متنوعة 
وتصنف تلك الوحدات في . لوصف هذه الوحدات

قطاع الحكومة العامة إلى المدى الذي يكونون 
فيه منتجين غير سوقيين وإلى مدى السيطرة 

 .عليهم من قبل وحدة حكومية أخرى

ن يمثل صندوق التأمين االجتماعي نوعًا خاصًا م 22-21
الوحدات الحكومية المخصصة لتشغيل وإدارة 
برنامج أو أآثر من برامج التأمين االجتماعي؛ 

والبد أن يستوفي صندوق التأمين االجتماعي  
االشتراطات أو المطالب العامة للوحدة 

أي أنه البد من أن يكون منظمًا بشكل . المؤسسية
منفصل عن األنشطة األخرى للوحدات الحكومية 

أصوله وخصومه بشكل منفصل وأن يحوز 
ويدخل في المعامالت المالية وفق تقديره الذاتي 

 .وآوحدة قائمة بذاتها

آما لوحظ فيما قبل، فإن المؤسسات غير الهادفة  22-22
للربح والتي تكون منتجة غير سوقية ويسيطر 
عليها من قبل حكومة ما هي األخرى وحدات 
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داخل نطاق قطاع الحكومة العامة؛ وعلى الرغم 
 أنه قد يكون تم تأسيسهم قانونيًا ليكونوا من

هم يعتبر أنهم ينفذون إال أنمستقلين عن الحكومة 
وقد . سياسات حكومية وجزء فعال من الحكومة

تحتار الحكومات استخدام المؤسسات غير الهادفة 
للربح بدًال من الوآاالت الحكومية لتنفيذ سياسات 

للربح حكومية معينة ألن المؤسسات غير الهادفة 
قد يرى أنها ليست خاضعة للضغوط السياسية؛ 
على سبيل المثال، البحوث والتنمية ووضع 
وصيانة المعايير في مجاالت مثل الصحة 
والسالمة والبيئة والتعليم هي آلها مجاالت قد 
تكون فيها المؤسسات غير الهادفة للربح أآثر 

 .فعالية مقارنة بالوآاالت الحكومية

لوحدات المنخرطة في أنشطة الحالة الخاصة با 22-23
مالية تستلزم تناول خاص لها؛ على النحو المبين 

، فإن أي وحدة تؤسس من قبل 67-4في الفقرة 
الحكومة وتكون ذات مهام ووظائف مماثلة 
لمؤسسة مالية مقيدة تعامل على أنها جزء مكمل 
وال يتجزأ عن الحكومة العامة وليس آوحدة 

 صالحيات منفصلة إذا آان ليس لديها أي
للتصرف بشكل مستقل ومقيدة من حيث عدد 
المعامالت التي يمكنها الدخول فيها وال تحمل 
المخاطر والمكافآت المرتبطة باألصول 
والخصوم التي تحتفظ بها وآانت مقيمة في نفس 

وإذا آانت الوحدة غير مقيمة، تعامل . االقتصاد
على أنها وحدة منفصلة ولكن المعامالت التي 

 آعمليات شبه مالية يتم إظهارها في تجريها
وعلى . المعامالت بين هذه الوحدة والحكومة

وجه الخصوص، إذا ما اقترضت وحدة غير 
مقيمة بالخارج فإنها تعتبر آما لو أنها تقرض 

 .نفس المبلغ للحكومة وبنفس الشروط

في الوقت ذاته، فإن الموازنة العامة ألي مستوى  22-24
منتجي السوق حكومي قد تتحكم وتسيطر على 

من حيث تلبيتهم للمعايير ليكونوا شرآات شبه 
مؤسسية على النحو المحدد أدناه؛ وهذه الوحدات 
ال ينبغي تصنيفها في قطاع الحكومة العامة ولكن 
في قطاع الشرآات غير المالية أو المالية، حسب 

 ومع –وبالنسبة للوحدات العامة، فإنها . االقتضاء
 .عام جزء من القطاع ال–ذلك 

المؤسسات غير الهادفة للربح المسيطر عليها من قبل . 2
 الحكومة

توصف المعايير المتعلقة بالتقرير بما إذا آانت  22-25
مؤسسة غير هادفة للربح مسيطرًا عليها من قبل 

؛ ويتم 92-4الحكومة من عدمه في الفقرة 
 .إيجازها هنا ألغراض المالئمة

ة  السيطرة والتحكم في مؤسسة غير هادفتعرف 22-26
 القدرة على تحديد وتقرير اللربح على أنه

السياسة العامة للمؤسسة غير الهادفة للربح أو 
برنامجها؛ وآافة المؤسسات غير الهادفة للربح 

التي يتم نسبها إلى قطاع الحكومة العامة ينبغي 
وأن تحتفظ بهويتها آمؤسسات غير هادفة للربح 
في السجالت اإلحصائية، من أجل تسهيل تحليل 
. المجموعة الكاملة للمؤسسات غير الهادفة للربح

ولتحديد ما إذا آانت مؤسسة غير هادفة للربح 
مسيطرًا عليها من قبل الحكومة من عدمه فإن 
المؤشرات الخمسة التالية للسيطرة والتحكم ينبغي 

 :وأن تؤخذ في االعتبار

 تعيين الموظفين؛. أ

 اإلمدادات األخرى من أدوات التمكين؛. ب

 االتفاقات التعاقدية؛. ج

 درجة التمويل من قبل الحكومة؛ و. د

 التعرض للمخاطرة. هـ

وقد يكون مؤشر واحد فيه الكفاية لتأسيس السيطرة والتحكم 
في بعض الحاالت ولكن في بعض األحيان ربما يشير عدد 
من المؤشرات المنفصلة بشكل جماعي إلى السيطرة 

قائم على تمام أو والتحكم؛ وبالضرورة سيكون القرار ال
آلية جميع المؤشرات ذات طبيعة حكمية ولكن ينبغي أن 

 .تكون األحكام متسقة بالنسبة للحاالت المماثلة

 الشرآات المسيطر عليها من قبل الحكومة. 3

حتى يتم تصنيف شرآة ما على أنها شرآة عامة  22-27
يلزم أن تكون الشرآة ليس فقط مسيطرًا عليها 

بل البد وأن تكون من قبل وحدة عامة أخرى 
أيضًا منتجة سوقية؛ وتعرف السيطرة بأنها القدرة 
على تحديد السياسة العامة لوحدة مؤسسية أو 

وتكون الحكومة في مرآز يسمح لها . برنامجها
بممارسة السيطرة على العديد من أنواع 

الوحدات المتنوعة ذات الميزانيات : الوحدات
بح اإلضافية والمؤسسات غير الهادفة للر

وتوصف ). غير المالية والمالية(والشرآات 
المعايير ذات الصلة بالسيطرة على شرآة في 

والعوامل . 80-4 إلى 77-4الفقرات من 
 :األساسية التي ينبغي االلتفات إليها هي

 ملكية أغلبية حصة التصويت أو االقتراع؛. أ

 سيطرة مجلس اإلدارة أو غيرها من الكيانات الحاآمة؛. ب

 كم في تعيين وفصل الموظفين الرئيسيين؛التح. ج

 السيطرة على اللجان الرئيسية للكيان؛. د

 األسهم الذهبية والخيارات؛. هـ

 التنظيم والتحكم؛. و
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 السيطرة من قبل عميل مهيمن؛. ز

 السيطرة والتحكم المرتبطين باالقتراض من الحكومة. ح

ة على الرغم من أن مؤشرًا واحدًا قد يكون آافيًا إلقام
الدليل والبرهان على السيطرة والتحكم في بعض الحاالت 

ه في حاالت أخرى قد يوضح عدد من المؤشرات إال أن
المنفصلة معًا السيطرة والتحكم؛ وبالضرورة يكون القرار 
القائم على تمام أو آلية جميع المؤشرات ذات طبيعة حكمية 
ت غير أن األحكام ينبغي وأن تكون متسقة بالنسبة للحاال

 .المماثلة

 األسعار ذات الداللة من الناحية االقتصادية. 4

حتى تعتبر وحدة معينة منتجة سوقية البد وأن  22-28
تقدم الوحدة جميع أو معظم مخرجاتها لآلخرين 

 من الناحية االقتصادية؛ داللةبأسعار ذات 
 اقتصاديًا هي األسعار التي الداللةواألسعار ذات 

يات التي يكون لها تأثيرًا ملحوظًا على الكم
المنتجون راغبين ومستعدين لعرضها وعلى 
. الكميات التي يرغب المشترون في شرائها

 :وتنشأ هذه األسعار عادة عندما

يكون لدى المنتج دافع لتعديل وضبط العرض إما بهدف . أ
تحقيق ربح على المدى الطويل أو على األقل تغطية رأس 

 المال والتكاليف األخرى؛ و

عمالء حرية الشراء أو عدم الشراء ويقومون يكون لل. ب
 .باالختيار على أساس األسعار المفروضة

وعادة تعني هذه الشروط أن األسعار تكون ذات  22-29
قيمة من الناحية االقتصادية إذا ما آانت المبيعات 
تغطي غالبية تكاليف المنتج وآان المشترون 
لديهم الحرية لالختيار سواء الشراء أو عدم 

القدر الذي يودون شراءه على أساس الشراء و
األسعار المفروضة؛ وعلى الرغم من أنه ال 
يوجد عالقة رقمية تقادمية وقائمة بين قيمة 

باستثناء الضرائب واإلعانات على (المخرجات 
وبين تكاليف اإلنتاج ) المنتجات على حد سواء

فبديهيا يتوقع أن قيمة السلع والخدمات المباعة 
 على األقل متوسط نصف تعادل) المبيعات(

تكاليف اإلنتاج على مدى فترة زمنية مستدامة 
 .لعدة سنوات

نظرًا ألن الظروف االقتصادية تختلف اختالفًا  22-30
آبيرًا فقد يكون من المرغوب فيه القبول ببدايات 
مختلفة إليجاد قياس اقتصادي متسق مع مرور 
الوقت بين الوحدات وعبر البلدان؛ ومن حيث 

ي أن يتم التمييز بين السوقي وغير المبدأ، ينبغ
 .السوقي على أساس حالة بحالة

 من داللةيمكن االفتراض بأن األسعار ذات  22-31
الناحية االقتصادية عندما يكون المنتجون 
شرآات خاصة؛ حيث أنه عندما تتواجد السيطرة 

العامة فقد تكون أسعار الوحدة معدلة ألغراض 
وبات عند السياسة العامة؛ وقد ينتج عن ذلك صع

تحديد ما إذا آانت األسعار ذات قيمة اقتصاديًا 
وغالبًا تؤسس الشرآات العامة لتوفير . من عدمه

السلع التي قد ال ينتجها السوق بالكميات 
. المرغوب فيها أو باألسعار المرغوب فيها
 –وحتى عندما يمكن لمبيعات تلك الشرآات 

ه أنإال  أن تغطي جزء آبير من تكاليفها -العامة 
يمكن التوقع بأنها تستجيب للقوى السوقية بشكل 

 .مختلف تمامًا عما قد تفعله الشرآات الخاصة

من المرجح أن الشرآات التي تحصل على دعم  22-32
مالي حكومي آبير أو تلك التي تتمتع بعوامل 
أخرى لخفض المخاطر مثل الضمانات الحكومية 
سوف تتصرف بشكل يختلف عن تلك الشرآات 

هذه الميزات وذلك ألن القيود على المفتقدة ل
 أي الشرآات من النوع المذآور أوًال –ميزانياتها 

 تكون أآثر اعتداًال ومرونة؛ والمنتج غير –
السوقي هو المنتج الذي يلتزم بقيود ميزانية مرنة 
للغاية بحيث ال يكون من المرجح أن يستجيب 
المنتج للتغيرات في الظروف االقتصادية بنفس 

 . التي قد يتخذها منتجو السوقالطريقة

 موردو السلع والخدمات للحكومة

ثمة سؤال يطرح نفسه وهو ما إذا آان ينبغي  22-33
معاملة الوحدات الموردة للسلع والخدمات 
للحكومة على أنها منتجة سوقية أم منتجة غير 
سوقية؛ والسؤال الجوهري هو ما إذا آانت 

فس مع الوحدة تقدم السلع والخدمات في إطار التنا
الوحدات المنتجة الخاصة وما إذا آان اختيار 

ويتضح األمر بصورة . المورد قائمًا على السعر
آبيرة إذا ما نظرنا فيما إذا آان المورد هو 
المورد الوحيد وما إذا آانت الحكومة هي العميل 

 .الوحيد لهذا المورد

 تعريف المبيعات والتكاليف

ن منتج سوقي ومن أجل تقييم ما إذا آان منتج معي 22-34
فمن الضروري إجراء مقارنة بين المتحصالت 
من المبيعات وتكاليف إنتاج المنتجات؛ وتقاس 
المبيعات قبل إضافة أي ضرائب قابلة للتطبيق 

ويستثنى من المبيعات آافة . على المنتجات
المدفوعات المقبوضة من الحكومة ما لم تكن هذه 

فس المدفوعات قد تم منحها ألي منتج يقوم بن
وال يعتبر اإلنتاج الذاتي جزء من . النشاط

 .المبيعات في هذا السياق

تكاليف اإلنتاج هي مجموع االستهالك الوسيط  22-35
وتعويضات أو أجور الموظفين واستهالك رأس 

على اإلنتاج؛ ) األخرى(المال الثابت والضرائب 
وعالوة على ذلك، إذا ما عوملت الوحدة على 

ن العائد على رأس أنها منتجة سوقية يتم تضمي



 نظام الحسابات القومية
 

635 

وال يتم إنزال اإلعانات . المال في تكاليف اإلنتاج
 .أو الدعم على اإلنتاج

 شجرة اتخاذ القرار للوحدات العامة. 5

 العالقة بين قطاع الحكومة 1-22يبين الشكل  22-36
العامة والقطاع العام والقطاعات الرئيسية 

 .األخرى لالقتصاد المحلي

 تنشأ وتؤسس ،117-4آما هو موضح في الفقرة  22-37
الوحدات الحكومية من خالل عن عمليات أو 
أوامر سياسية ويكون لديها سلطات وصالحيات 
تشريعية أو قضائية أو تنفيذية على الوحدات 
المؤسسية األخرى داخل نطاق إقليم معين؛ 
وتنتمي هذه الوحدات لقطاع الحكومة العامة 

ومن أجل تحديد أي . وللقطاع العام أيضًا
لمؤسسية األخرى تنتمي لقطاع الوحدات ا

الحكومة العامة وأي منها للقطاع العام، ينبغي 
، 1-4إتباع شجرة اتخاذ القرار المبينة في شكل 

 :باستخدام األسئلة التسلسلية التالية

هل الوحدة المعنية وحدة مؤسسية؟ إن لم تكن آذلك . أ
ولكنها مقيمة حينئذ تعامل على أنها جزء من الوحدة التي 

وفي حال لم تكن وحدة مؤسسية وغير مقيمة . طر عليهاتسي
أيضًا تعامل حينئذ على أنها شرآة شبه مؤسسية في 

 .االقتصاد المقيمة فيه

هل الوحدة وحدة منتجة سوقية أم وحدة منتجة غير . ب
 سوقية وفقًا للمعايير المذآورة للتو أعاله؟

ل هل الوحدة مسيطرًا عليها من قبل الحكومة أو من قب. ج
 شرآة عامة أخرى؟

اإلجابات على السؤالين األخيرين تؤدي إلى  22-38
 :توزيعات للقطاعات على النحو التالي

إذا آانت الوحدة منتجة سوقية وليس مسيطرًا عليها من . أ
قبل الحكومة ال تكون حينئذ جزء من قطاع الحكومة العامة 

 .أو من القطاع العام

ًا عليها من قبل إذا آانت الوحدة منتجة سوقية ومسيطر. ب
الحكومة أو من قبل شرآة عامة أخرى حينئذ ال تكون 
جزءًا من الحكومة العامة ولكنها تكون جزءًا من القطاع 

 .العام

إذا آانت الوحدة منتجة غير سوقية ومسيطرًا عليها من . ج
قبل الحكومة حينئذ تكون جزءًا من قطاع الحكومة العامة 

 .ومن القطاع العام

 الوحدة منتجة غير سوقية وليس مسيطرًا عليها إذا آانت. د
من قبل الحكومة حينئذ تعامل على أنها مؤسسة ال تهدف 

وال تكون جزءًا من قطاع . األسر المعيشيةللربح تخدم 
 .الحكومة العامة أو من القطاع العام

 القطاعات الفرعية لقطاع الحكومة العامة. 6

يم آما هو موضح في الفصل الرابع، يمكن تقس 22-39
قطاع الحكومة العامة إلى قطاعات فرعية من 
خالل طريقتين؛ األسلوب األول هو إنشاء ما 

أحدها للحكومة : يصل إلى ثالثة قطاعات فرعية
المرآزية وأحدها للحكومة الرسمية أو الفيدرالية 
وأحدها للحكومة المحلية مع تضمين التأمين 
االجتماعي على أي مستوى حيثما يكون ذات 

ي بعض الحاالت، قد يكون هناك وف. صلة
مستوى أو مستويين فقط للحكومة العامة؛ وفي 
حاالت أخرى، البد من توفيق مزيد من 
المستويات الحكومية داخل نطاق البناء ثالثي 

واألسلوب األخر للتقسيم لقطاعات . المستوى
فرعية هو استبعاد صناديق التأمين االجتماعي 

منفصل من آل مستوى حكومي ووضع مستوى 
لصناديق التأمين االجتماعي يغطي جميع 

وسيتوقف اختيار التصنيف . مستويات الحكومة
المستخدم على ما إذا آانت صناديق التأمين 
االجتماعي مستقلة عن المستوى الحكومي الذي 

 .تعمل في نطاقه من عدمه

هناك مزيد من التفصيل حول تقسيم الحكومة  22-40
 من الفصل العامة لقطاعات فرعية في القسم و

 .الرابع

 القطاعات الفرعية للقطاع العام. 7

من الممكن إنشاء قطاعات فرعية للقطاع العام  22-41
لتلبية احتياجات تحليلية؛ ويمكن النظر في 
أسلوبين من أساليب تقسيم القطاع العام إلى 

بالنسبة لألسلوب األول، يمكن . قطاعات فرعية
مة تقسيم القطاع العام إلى قطاع الحكومة العا

آقطاع فرعي واحد وتجميع آافة الشرآات 
آما يمكن تقسيم . العامة آقطاع فرعي ثاني

الشرآات العامة مرة أخرى إلى شرآات عامة 
غير مالية وإلى شرآات عامة مالية بخالف البك 

 .المرآزي وإلى البنك المرآزي على حده

أما بالنسبة لألسلوب الثاني فيمكن تقسيم القطاع  22-42
مستوى الحكومي بنفس الطريقة العام بحسب  ال

المتبعة مع قطاع الحكومة العامة؛ وفي هذه 
الحالة، قد تكون القطاعات الفرعية هي القطاع 
العام للحكومة المرآزية والقطاع العام للحكومة 
الفيدرالية أو الرسمية والقطاع العام للحكومة 

وقد يتألف آل قطاع فرعي من هذه . المحلية
ن القطاع الفرعي المقابل له القطاعات الفرعية م

في الحكومة العامة باإلضافة إلى جميع الشرآات 
العامة المسيطر عليها من قبل وحدة من وحدات 

وإذا آانت وحدة ما . هذا المستوى الحكومي
مسيطرًا عليها جزئيًا من قبل وحدة في جزء أخر 
من الحكومة حينئذ البد من إجراء انتساب أو 

مي اعتمادًا على عوامل توزيع للمستوى الحكو
مثل درجة السيطرة والتحكم الممارسة من قبل 
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ويمكن . آل وحدة من الوحدات المسيطرة
لصناديق التأمين االجتماعي أن تشكل قطاع 
فرعي منفصل أو يمكن الجمع بينها وبين آل 

وجدير بالذآر أنه متى ما آان . مستوى حكومي
هناك صندوق منفصل يعنى بتلبية المعاشات 

لتقاعدية للموظفين الحكوميين ينبغي استبعاد هذا ا
 .الصندوق من صناديق التأمين االجتماعي

 الحاالت صعبة القياس أو التصنيف. 8

هناك حاجة إلى إرشادات محددة بشأن متى يمكن  22-43
تضمين آيانات محددة تم إنشائها وتأسيسها من 
قبل الوحدات الحكومية في القطاع العام من 

يانات المعنية الشرآات شبه عدمه؛ وتشمل الك
المؤسسية ووآاالت إعادة الهيكلة والكيانات ذات 
األغراض الخاصة والمشاريع المشترآة 
 .والهيئات المتخطية للحدود أو للسلطات الوطنية

الشرآات غير 
 المالية

المؤسسات غير  الحكومة العامة الشرآات المالية
 التي الهادفة للربح

األسر تخدم 
 المعيشية

 األسر المعيشية

 عامة عامة
 خاصة خاصة

 خاصة خاصة عامة

 

 الشرآات شبه المؤسسية أو أشباه الشرآات

الشرآات شبه المؤسسية هي منشآت فردية  22-44
تتصرف آما لو آانت شرآات؛ وتعامل الشرآات 
ى أشباه الشرآات في نظام الحسابات القومية عل

أنها آما لو آانت شرآات، بمعنى، آوحدات 
مؤسسية منفصلة عن الوحدات التي تنتمي لها من 

وهكذا، فإن أشباه الشرآات . الناحية القانونية
المملوآة من قبل الوحدات الحكومية يتم تجميعها 
مع الشرآات في قطاعات الشرآات غير المالية 

 .والمالية

و فصل المقصد من وراء مفهوم شبه الشرآة ه 22-45
المنشآت الفردية عن مالآها تلك المنشآت التي 
تكون منظمة ذاتيًا ومستقلة بما في الكفاية عن 
مالكيها للدرجة التي يتصرفون فيها بنفس 
الطريقة آما لو أنهم شرآات؛ وإذا ما تصرفت 
مثل الشرآات فالبد لها من إمساك مجموعات من 
ث الحسابات بما في ذلك الميزانيات العمومية حي

أن ذلك يعد شرطًا ضروريًا بالنسبة للمنشأة حتى 
تعامل آوحدة مؤسسية منفصلة وإال خالفًا لذلك 
لن يكون من الممكن عمليًا من وجهة النظر 

 .المحاسبية تمييز أشباه الشرآات عن مالكيها

حتى يعامل آيان ما على أنه شبه شرآة البد من  22-46
ية أن تسمح الحكومة إلدارة المنشأة بسلطة تقدير

واسعة النطاق ليس فقط فيما يتعلق بإدارة عملية 
اإلنتاج بل آذلك فيما يخص استخدام األموال؛ 
والبد من أن تكون أشباه الشرآات الحكومية 
قادرة على إمساك أرصدتها العاملة وائتمانها 
التجاري وأن تكون قادرة على تمويل بعض أو 
آافة تكوين رأس مالها من أصل ادخارها الذاتي 

وفي . و أصولها المالية أو عن طريق االقتراضأ
واقع الممارسة العملية، تنطوي القدرة على تمييز 
تدفقات الدخل ورأس المال بين أشباه الشرآات 

والحكومة أن أنشطتها التشغيلية والتمويلية البد 
وأن تكون قابلة لالنفصال عن اإليراد الحكومي 

م من أو اإلحصاءات التمويلية، وذلك على الرغ
آما أن صافي . أنها ليست آيانات قانونية منفصلة

فائض التشغيل لشبه شرآة مملوآة للحكومة ليس 
اإليرادات / مكونا من مكونات اإليراد الحكومي

العامة وتقيد الحسابات الحكومية فقط تدفقات 
 .الدخل ورأس المال بين شبه الشرآة والحكومة

 حالة وآاالت إعادة الهيكلة

وحدات العامة بإعادة هيكلة تعنى بعض ال 22-47
الشرآات، سواء الشرآات غير المالية أو المالية؛ 
وقد تكون هذه الشرآات مسيطرًا أو غير مسيطرًا 

ويمكن أن تكون وآاالت . عليها من قبل الحكومة
إعادة الهيكلة وحدات عامة قديمة العهد أو 
. وآاالت تم إنشائها لهذا الغرض بشكل خاص

عادة الهيكلة بطرق متنوعة وقد تمول الحكومة إ
سواء بشكل مباشر من خالل عمليات ضخ رأس 

تحويل رأسمالي أو قرض أو حيازة حقوق (المال 
أو بشكل غير مباشر من خالل منح ) ملكية

والوحدات على غرار وآاالت إعادة . الضمانات
الهيكلة تكون مخرجاتها ضئيلة ولذا فإن المعيار 

ت سوقية أم غير المعتاد لما إذا آانت المخرجا
سوقية عند تحديد متى تكون الوحدة جزءًا من 
. الحكومة العامة من عدمه ليس معيارًا آافيًا

وبدًال من ذلك، ينبغي االلتفات لالقتراحات 
 :التالية

الوحدة التي تخدم الحكومة على سبيل الحصر يكون من . أ
المرجح بشكل آبير تضمينها في الحكومة العامة مقارنة 

 .أخرى تتعامل مع وحدات أخرىبوحدة 

الوحدة التي تبيع أصول مالية بقيم بخالف القيم السوقية . ب
 .من المرجح بشكل آبير أن تكون في قطاع الحكومة العامة
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الوحدة التي تقبل بمخاطرة منخفضة ألنها تتصرف . ج
بدعم مالي عام آبير وبشكل قانوني أو فعلي نيابة عن 

ضمينها داخل نطاق الحكومات يكون من المرجح ت
 .الحكومة العامة

قد تدير وآاالت إعادة الهيكلة أنشطتها بعدد من  22-48
الطرق؛ وفيما يلي مثالين آثيرًا ما يتم 

 .مالحظتهما

قد تتعهد وآالة إعادة الهيكلة بعملية إعادة تنظيم  22-49
. القطاع العام واإلدارة غير المباشرة للخصخصة

 :ويمكن النظر إلى حالتين مثال على ذلك

وحدة إعادة الهيكلة تكون شرآة قابضة أصيلة تقوم . أ
بالسيطرة على والتحكم في وإدارة مجموعة من الشرآات 
الفرعية، وفقط جزء ثانوي أو غير هام من نشاطها 
مخصص لتوجيه األموال من شرآة فرعية إلى شرآة 
فرعية أخرى نيابة عن الحكومة وألغراض السياسة 

نها شرآة وينبغي إعادة وتصنف الوحدة على أ. العامة
توجيه المعامالت التي تتم نيابة عن الحكومة من خالل 

 .الحكومة العامة

 أيما آان وضعها –تتصرف وحدة إعادة الهيكلة . ب
 آوآيل مباشر عن الحكومة وال تكون منتجة –القانوني 

سوقية؛ وتتمثل وظيفتها األساسية في إعادة توزيع الدخل 
 إعادة توجيه األموال من وحدة القومي والثروة من خالل

وينبغي أن تصنف وحدة إعادة الهيكلة . إلى وحدة أخرى
 .ضمن قطاع الحكومة العامة

مثال أخر على وآالة إعادة الهيكلة يتمثل في  22-50
وحدة إعادة هيكلة معنية باألصول التالفة أو 
الهالكة وبشكل رئيسي في سياق أزمة مصرفية 

والبد من أن يتم أو غيرها من األزمات المالية؛ 
تحليل وحدة إعادة الهيكلة من هذا القبيل تبعًا 
لدرجة المخاطرة التي تتحملها مع الوضع في 

ومرة أخرى، . االعتبار لدرجة التمويل الحكومي
 :هناك مثالين على ما سبق يمكن النظر فيهما

تقترض وحدة إعادة الهيكلة في السوق على مخاطرتها . أ
مالية أو غير مالية والتي تقوم الذاتية القتناء أصول 

بإدارتها بنشاط؛ وفي هذه الحالة، ينبغي تصنيف الوحدة 
 .على أنها مؤسسة في قطاع الشرآات المالية

تشتري وحدة إعادة الهيكلة بتعمد وروية أصول فوق . ب
أسعار السوق بدعم مالي مباشر أو غير مباشر من 

 إعادة الحكومة؛ وتكون الوحدة منخرطة بشكل رئيسي في
، ولكن ال تتصرف بشكل )والثروة(توزيع الدخل القومي 

مستقل عن الحكومة أو تضع نفسها في مخاطرة وبالتالي 
 .ينبغي تصنيفها ضمن قطاع الحكومة العامة

 الكيانات ذات األغراض الخاصة

دائمًا ما يتم اعتبار الوحدات الحكومية وحدات  22-51
 اإلقليم – وفق التعريف –مقيمة وذلك ألن 

القتصادي لبلد معين يتألف من اإلقليم الجغرافي ا
المدار من قبل الحكومة فضًال عن بعض 

 والمستخدمة بقية العالمالمقاطعات اإلقليمية في 
من قبل الحكومة ألغراض دبلوماسية أو 
عسكرية أو علمية أو لغير ذلك من األغراض، 
وبشكل معتاد من خالل موافقة رسمية من قبل 

ي تقع فيها تلك األراضي أو حكومة البلد الت
وتمثل هذه . المقاطعات على أرض الواقع

 .المقاطعات جزء من قطاع الحكومة العامة

يمكن أن تنشئ بعض الحكومات آيانات  22-52
ألغراض المالئمة ) SPEs(ألغراض خاصة 

المالية؛ حيث يكون الكيان ذو األغراض الخاصة 
بما في ذلك (معنيًا بأنشطة مالية أو شبه مالية 

؛ )تأمين األصول واالقتراض وما إلى ذلك
والكيانات المقيمة ذات األغراض الخاصة والتي 
تزاول مهامها فقط بطريقة سالبة أو مؤتمرة فيما 
يتعلق بالحكومة العامة والتي تنفذ أيضًا أنشطة 
مالية ال تعتبر وحدات مؤسسية منفصلة في نظام 
الحسابات القومية وتعامل على أنها جزء من 

كومة العامة بصرف النظر عن وضعها الح
وإذا آانت تتصرف باستقاللية من حيث . القانوني

حيازتها لألصول وتكبدها للخصوم وااللتزامات 
وفق تقديرها الذاتي وتقبل بالمخاطر ذات الصلة 
حينئذ تعامل على أنها وحدات مؤسسية منفصلة 
ويتم تصنيفها للقطاع وللصناعة تبعًا لنشاطها 

 .الرئيسي

ائمًا تصنف الكيانات ذات األغراض الخاصة د 22-53
غير المقيمة على أنها وحدات مؤسسية منفصلة 
في االقتصاد التي يتم تأسيسها بداخله؛ وعندما 
تنشأ مثل هذه الكيانات يجب الحذر واالحتياط 
آنذاك حتى يتم بصدق عكس األنشطة المالية 

وينبغي أن تقيد آافة التدفقات ومراآز . للحكومة
لملكية أو أسهم رأس المال بين الحكومة حقوق ا

العامة والكيان ذات األغراض الخاصة غير 
المقيم عندما تحدث في الحسابات الخاصة 

 .بقية العالمبالحكومة العامة و

قد تقوم حكومة معينة بإنشاء آيان ذات أغراض  22-54
خاصة غير مقيم ليتعهد باالقتراض الحكومي أو 

ارج؛ وحتى إذا ليتكبد المصروفات الحكومية بالخ
 مقيدة بين لم يكن هناك تدفقات اقتصادية فعلية

الحكومة والكيان ذات األغراض الخاصة 
 ينبغي احتساب الماليةمرتبطة بهذه األنشطة 

المعامالت في الحسابات الخاصة بكل من 
 لتعكس األنشطة المالية بقية العالمالحكومة و

للحكومة المضطلع بها من قبل الكيان ذات 
. اض الخاصة، بما في ذلك االقتراضاألغر

وتناقش الحالة الخاص بوحدات التوريق في 
 .القسم د

 المشاريع المشترآة
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تدخل العديد من الوحدات العامة في ترتيبات مع  22-55
آيانات خاصة أو مع غيرها من الوحدات العامة 
لتنفيذ مجموعة متنوعة من األنشطة باالشتراك 

ة عن مخرجات فيما بينهم؛ وقد تسفر تلك األنشط
ويمكن أن تنظيم العمليات . سوقية أو غير سوقية

المشترآة على نطاق واسع آواحدة من ثالثة 
أنواع؛ الوحدات المسيطر عليها بشكل مشترك 
والمشار إليها هنا بالمشروعات المشترآة، 
والعمليات المسيطر عليها بشكل مشترك، 

 .واألصول المسيطر عليها بشكل مشترك

ع المشترك إنشاء وتأسيس شرآة يتضمن المشرو 22-56
أو شراآة أو وحدة مؤسسية أخرى بحيث يكون 
لكل طرف فيها وبشكل قانوني تحكم وسيطرة 
مشترآة على أنشطة هذه الوحدة؛ وتعمل هذه 
الوحدات بنفس الطريقة التي تعمل بها الوحدات 

 ترتيب قانوني بين األطراف إال أناألخرى 
 وباعتباره .يؤسس لسيطرة مشترآة على الوحدة

 يجوز له المشتركوحدة مؤسسية، فإن المشروع 
الدخول في عقود بصفته االعتبارية وزيادة 

ويمسك المشروع . التمويل ألغراضه الخاصة
 .المشترك سجالت محاسبية خاصة به

 إليه في االلتفاتوالسؤال الرئيسي الذي ينبغي  22-57
هذا الصدد هو ما إذا آانت السيطرة االقتصادية 

للمشروع المشترك تؤسس وحدة عامة أم الفعالة 
وحدة خاصة؛ إذا آان المشروع المشترك يدير 
عملياته آمنتج غير سوقي حينئذ البد وأن تكون 
الحالة التي تكون فيها الحكومة لها السيطرة 

 .الفعالة ويتم تصنيفه آجزء من الحكومة العامة

إذا آان المشروع المشترك منتج سوقي يعامل  22-58
عامة أو خاصة تبعًا لما إذا آان على أنه شرآة 

أو لم يكن مسيطرًا عليه من قبل وحدة حكومية، 
 نفس المؤشرات المبينة أعاله؛ وعادة، باستخدام

ستكون النسبة المئوية للملكية آافية لتحديد 
وإذا آانت الوحدات العامة والخاصة . السيطرة

تملك نسبة مئوية متساوية من المشروع المشترك 
من االلتفات للمؤشرات األخرى على حينئذ البد 
 .السيطرة

الوحدات العامة هي األخرى يمكنها الدخول في  22-59
ترتيبات تشغيل مشترآة ال تتضمن إنشاء وحدات 

 هناك يكونمؤسسية منفصلة؛ وفي هذه الحالة، ال 
وحدات يتطلب تصنيفها ولكن البد من االحتياط 
 والعناية بالتأآد من أن الملكية السليمة لألصول

مقيدة، وأن أي مشارآة في اإليرادات 
والمصروفات قد تمت وفقًا ألحكام العقد الحاآم؛ 
على سبيل المثال، قد تتفق وحدتان على أن يكونا 
مسئولين عن مراحل مختلفة من عملية إنتاج 
مشترك أو قد تملك وحدة منهما أصل أو مرآب 
من أصول مرتبطة مع موافقة الوحدتين على 

 .ت والمصروفاتتقاسم اإليرادا

 الهيئات المتخطية للحدود أو للسلطات الوطنية

يمكن لبعض البلدان أن تكون جزءًا من اتفاق  22-60
مؤسسي يتضمن تحويالت نقدية من البلدان 
األعضاء إلى الهيئة فوق الوطنية أو المتخطية 

 الوطنية ذات الصلة والعكس بالعكس؛ للسلطات
ية في عالوة على ذلك، تشارك الهيئة فوق الوطن

وفي الحسابات القومية . اإلنتاج غير السوقي
للبلدان األعضاء، تكون الهيئات المتخطية للحدود 
وللسلطات الوطنية وحدات مؤسسية غير مقيمة 

 ويمكن تصنيفها في بقية العالمتشكل جزءًا من 
 .بقية العالمقطاع فرعي مخصص في 

نظرًا ألن الهيئة فوق الوطنية تضطلع بمهام أو  22-61
 ذات مستوى حكومي فمن الممكن إنشاء وظائف

مجموعة من الحسابات للهيئة آما لو أنها وحدة 
مقيمة في البلد العضو حتى وإن بقيت غير مقيمة 

وقد يكون مثل هذا الحساب . في واقع األمر
اإلضافي بمثابة ملحق ذا فائدة للتحليل المعني 

 .باألنشطة االقتصادية للبلدان األعضاء

 التمويل الحكوميعرض إحصاءات . ج

 مقدمة. 1

تسلسل الحسابات بالنسبة لكافة الوحدات  22-62
المؤسسية والقطاعات مبينًا في الفصول السادس 
وحتى الثالث عشر؛ وبالنسبة لقطاع الحكومة 

 القطاع العام، قد –في بعض الحاالت –العامة و 
 عادة ما –أظهرت التجربة أن عرضًا بديًال 
مية أو عرض يعرف باسم عرض المالية الحكو

 لألسهم والتدفقات مناسبًا بشكل –المالية العامة 
ويقدم هذا القسم . أفضل لمتطلبات تحليلية معينة

موجزة جدًا عن الطريقة التي يتم بها لمحة 
عرض الحسابات الحكومية، على سبيل المثال، 

، 2001دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 
توضيح والذي ينبغي الرجوع إليه لمزيد من ال

 .والمناقشة

بشكل رئيسي، يتألف عرض مالية الحكومة من  22-63
المعامالت التي تزيد من صافي حقوق الملكية بما 
يؤدي إلى تجميع يسمى اإليرادات ومن 
المعامالت التي تخفض من صافي حقوق الملكية 
بما يؤدي إلى تجميع يسمى النفقات؛ وباإلضافة 

افي إلى ذلك، هناك قيدان موازنة رئيسيان؛ ص
الرصيد التشغيلي وصافي اإلقراض أو 

هناك حسابات إضافية يمكن عرضها . االقتراض
للتدفقات االقتصادية وللميزانيات العمومية 

 .األخرى

 المفاهيم بشأنيقدم القسم التالي معلومات عامة  22-64
 .المتضمنة في مالية الحكومة

 اإليرادات. 2
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 زيادة علىمعاملة اإليراد هي معاملة تعمل  22-65
حقوق الملكية؛ حيث أنه في عرض صافي 

حسابات مالية الحكومة، يعرف مفهوم اإليرادات 
على أنه يشمل آافة الموارد المكتسبة من قبل 
الحكومة على النحو المقيدة به في الحسابات 

ة بنظام الحسابات القومية فضًال عن يالجار
التحويالت الرأسمالية المستحقة القبض المقيدة 

وعلى وجه التحديد، يمكن . في حساب رأس المال
 تحديد اإليرادات على النحو التالي

 اإليرادات

 ساوي الضرائب،ت

 زائد المساهمات االجتماعية،

 زائد اإليرادات الجارية األخرى،

 .زائد التحويالت الرأسمالية المستحق قبضها

 في المفروضةعادة ما تكون المبالغ اإللزامية  22-66
منة على شكل ضرائب ومساهمات اجتماعية مهي

إيرادات الحكومة؛ وبالنسبة لبعض مستويات 
التحويالت من الوحدات (الحكومة، تكون المنح 

) الحكومية األخرى ومن المنظمات الدولية
وتشمل . مصدرًا رئيسيًا من مصادر اإليرادات

الفئات العامة األخرى لإليرادات دخل الملكية 
والمبيعات من السلع والخدمات والتحويالت 

 .عة بخالف المنحالمتنو

 يمكن االجتماعيةتقدير الضرائب والمساهمات  22-67
أن يكون أمرًا في غاية الصعوبة؛ وتوصف 
المشكالت المتضمنة والحلول الموصى بها في 

وتقيد الضرائب في العديد . هذا الشأن في القسم د
وأحد مزايا . من الحسابات في تسلسل الحسابات

ئب عرض مالية الحكومة هو أن آافة الضرا
يمكن عرضها آفئة واحدة من فئات اإليرادات، 
مع وجود تصنيف فرعي تبعًا لألساس الذي 

وعلى وجه . فرضت عليه آل ضريبة
الخصوص، فإن آل من الضرائب الجارية 
وضرائب رأس المال يمكن عرضها على حد 

 .سواء أسفل عنوان رئيسي واحد

 الملكية دخلتشمل اإليرادات الجارية األخرى  22-68
ات من السلع والخدمات والغرامات والمبيع

والجزاءات والمصادرات والتحويالت الطوعية 
بخالف المنح وإيرادات متفرقة وغير معرفة؛ بيد 
أن توزيع السلع والخدمات التي لم تباع على 
اإلطالق أو بيعت بأسعار ليست ذات قيمة من 
الناحية االقتصادية ال يتفق مع الفكرة العامة 

ة تزيد من صافي حقوق لإليرادات آمعامل
وآنتيجة لذلك، فإن المبيعات الفعلية فقط . الملكية

من السلع والخدمات أو السلع والخدمات المنتجة 
من قبل الحكومة ولكن تم تقديمها آتعويضات أو 

أجور عينية للموظفين يتم تضمينها في 
تعامل السلع والخدمات المقدمة . (اإليرادات

يرادات ألنها آتعويضات أو أجور عينية آإ
 ).نفاقتوازن اإل

التحويالت التي تتم من وحدة حكومية لوحدة  22-69
 غالبًا من الحكومة المرآزية أو الحكومة –أخرى 

 يمكن أن –الرسمية إلى مستوى أقل من الحكومة 
 مصادرًا هامة إلى حد آبير إليرادات تكون

الحكومة؛ ويتيح عرض مالية الحكومة إمكانية 
حصالت في فئة منفصلة من تجميع آافة هذه المت

وعادة ما . فئات اإليرادات، عادة ما تسمى بالمنح
 بما في ذلك اإلعانات –تصل التحويالت األخرى 

 إلى مبلغ أقل نسبيًا بكثير ويتم قيدها –أو الدعم 
ويمكن أن يكون دخل الملكية . بشكل منفصل

مصدرًا هامًا من مصادر اإليرادات والعكس 
 الحالتين فإنه يرتبط صحيح، ولكن في أي من

مباشرة بنفس الفئة في حساب توزيع الدخل 
 .األولي

 النفقات. 3

معاملة النفقة هي معاملة تخفض من صافي  22-70
حقوق الملكية؛ وفي عرض حسابات مالية 
الحكومة، يعرف مفهوم النفقة بأنه يشمل آافة 
االستخدامات المتكبدة من قبل الحكومة على 

ابات الجارية في نظام النحو المقيدة به في الحس
 التحويالت عنالحسابات القومية فضًال 

الرأسمالية المستحق الدفع على النحو المقيدة به 
وعلى وجه التحديد، يمكن . في حساب رأس المال

 :تحديد النفقات على النحو التالي

 النفقات

تعويضات أو أجور الموظفين (تساوي نفقات اإلنتاج 
 ،)ك رأس المال الثابتواالستهالك الوسيط واستهال

 زائد الفائدة المستحقة الدفع،

 زائد المنح،

 زائد المنافع االجتماعية،

 زائد النفقات الجارية األخرى،

 زائد، التحويالت الرأسمالية المستحق دفعها

 دليل فييختلف عرض مالية الحكومة آما  22-71
 على – 2001إحصاءات مالية الحكومة لعام 

حسابات في عدد من  عن تسلسل ال–سبيل المثال 
الجوانب؛ حيث أن عدم وجود حساب لإلنتاج في 
عرض مالية الحكومة يجعل من غير الممكن 
إظهار آل من بنية التكاليف لإلنتاج الذاتي 

وبالتالي، على سبيل المثال، . واستهالآه النهائي
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فإن مرتبات الموظفين المنخرطين في تكوين 
باشر على رأس المال الذاتي يتم تصنيفها بشكل م

ات لتكوين رأس المال وليس استحواذأنها 
وعلى العكس . آتعويضات أو أجور للموظفين

من ذلك، فإن مرتبات الموظفين الذين ينتجون 
المنافع االجتماعية العينية يتم قيدها آتعويضات 
أو أجور للموظفين وليس ومرة أخرى آنفقات 

. على المنافع االجتماعية العينية) جزء منها(
تخدم عرض مالية الحكومة بعض العناوين ويس

والتعريفات التي تختلف عن نظيرتها في تسلسل 
. الحسابات، آما يدخل آذلك تبسيطات متنوعة

على سبيل المثال، النفقات المتكبدة على خدمات 
الوساطة المالية المقاسة على نحو غير مباشر 

FISIM وخدمات الضمان ال يتم تمييزها عن 
 . التأمين على التواليالفائدة وأقساط

وبشكل معتاد، تنتج الحكومة العديد من الخدمات  22-72
وبعض السلع ثم تقوم بتوزيعهم بشكل مجاني أو 
بأسعار ليست ذات قيمة من الناحية االقتصادية؛ 
وفي نظام الحسابات القومية، يتم قيد هذه السلع 
والخدمات آاستخدام عندما يتم إنتاجها ومرة 

ية أو آنفقات استهالك أخرى آمنافع اجتماع
االزدواجية وللحد من . وسيط عندما يتم توزيعها

غير الضرورية، تقيد هذه التكاليف فقط آنفقات 
 .إنتاج في عرض مالية الحكومة

ومن حيث المبدأ، تعتبر منافع التقاعد المدفوعة  22-73
للموظفين الحكوميين تصفية اللتزام وليس آدفعة 

، العمليةارسة من نفقة جارية؛ ومع ذلك، في المم
فإن المنافع االجتماعية على النحو الواردة به في 
الحسابات الحكومية ربما تشمل منافع التقاعد 

وإذا ما آان . المدفوعة للموظفين الحكوميين
مطلوبًا استبعاد هذه المعامالت الخاصة 
بااللتزامات التقاعدية حينئذ البد أيضًا من استبعاد 

ذلك يتم استبعاد بند المساهمات من اإليرادات وآ
التعديل تبعًا للتغيرات في استحقاقات المعاشات 

 .التقاعدية من النفقات

 المصروفات. 4

إن شراء أصل غير مالي ليس نفقة ألن ليس له  22-74
أي أثر صافي على صافي حقوق الملكية نظرًا 
ألنه يمثل تبادل نوع معين من األصول مع نوع 

ولذلك، . ألصلأخر أو تكبد اللتزام يقابله حيازة 
يتم تضمينه في مجموع آلي يسمى المصروفات 

وتعرف ). نفاقأو في بعض األحيان اإل(
 :المصروفات على النحو التالي

 المصروفات

 تساوي النفقات

 زائد صافي حيازة األصول غير المالية

ويكون صافي حيازة األصول غير المالية هو مجموع 
صول غير إجمالي تكوين رأس المال وصافي حيازة األ

 .المنتجة غير المالية

 صافي رصيد التشغيل. 5

يعرف صافي رصيد التشغيل على أنه اإليرادات  22-75
ناقص النفقات؛ وهو رصيد آافة المعامالت التي 

ويكون معادًال . تؤثر على صافي حقوق الملكية
للتغيرات في صافي حقوق الملكية نتيجة لالدخار 

ابات في وللتحويالت الرأسمالية في تسلسل الحس
ويتيح قياسًا لمدى . نظام الحسابات القومية

استدامة السياسات الحكومية نظرًا ألنه يمثل 
الموارد المكتسبة أو المستهلكة من قبل العمليات 

 :وعلى وجه التحديد. الجارية للحكومة

 صافي رصيد التشغيل

 يساوي اإليرادات،

 .ناقص النفقات

 صافي اإلقراض أو صافي االقتراض. 6

كن حساب صافي اإلقراض أو صافي يم 22-76
االقتراض على أنه صافي رصيد التشغيل ناقص 
صافي حيازة األصول غير المالية أو اإليرادات 
الكلية ناقص المصروفات الكلية؛ ويمثل المبلغ 
المتاح لدى الحكومة لتقرضه أو التي البد أن 

وعلى وجه . تقترضه لتمويل عملياتها غير المالية
 :التحديد

 اإلقراض أو صافي االقتراضصافي 

 يساوي صافي رصيد التشغيل،

 .ناقص صافي حيازة األصول غير المالية

 :أو، بالتبادل

 صافي اإلقراض أو صافي االقتراض 

 يساوي اإليرادات،

 .ناقص المصروفات

 االقتراض صافيآذلك، فإن صافي اإلقراض أو  22-77
هو قيد الموازنة في الحساب المالي، وذلك على 

أنه في واقع الممارسة العملية قد يظهر الرغم من 
تعارض إحصائي آنتيجة الستخدام مصادر 
مختلفة ونتيجة لألخطاء وحاالت السهو والخطأ 

 .الممكنة

 التوحيد والدمج. 7
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ألغراض تحليلية، غالبًا ما يكون هناك اهتمامًا  22-78
بالعالقة بين صافي اإلقراض أو صافي 

خصوم االقتراض والتغير في االلتزامات أو ال
الحكومية؛ وعادة ما ينصب االهتمام بااللتزامات 
الحكومية على المبلغ المستحق للوحدات غير 

وقد يكون هناك قدر آبير من الخصوم . الحكومية
المتكبدة من قبل وحدة حكومية معينة ومحتجزة 

 عرض ويوحد. من قبل وحدة حكومية أخرى
 داخل المخزوناتمالية الحكومة آافة التدفقات و

اق آل قطاع فرعي وداخل آل قطاع، نط
وبالتالي، فإن آافة مراآز األصول والخصوم بين 
الوحدات المنتمية لنفس الفئة أو المجموعة يتم 

بيد أن هذا اإلجراء ال يزال يتيح التحديد . حذفها
المنفصل لدين قطاع الحكومة العامة وللقطاع 
الفرعي للحكومة المرآزية وللقطاع العام، وهو 

 .المفيد من الناحية التحليليةاألمر 

التوحيد هو أسلوب لعرض اإلحصاءات الخاصة  22-79
بمجموعة من الوحدات آما لو أنها تشكل وحدة 
واحدة؛ ويتضمن حذف المعامالت ومراآز 

 أو األوراق المالية المتبادلة بين المخزونات
وقد يجرى . الوحدات التي يجرى توحيدها

ير أنه من التوحيد ألية مجموعة من الوحدات، غ
المفيد على وجه الخصوص توحيد الوحدات 
داخل نطاق قطاع الحكومة العامة وقطاعاته 
الفرعية؛ على سبيل المثال، تقييم التأثير العام 

 أو على االقتصاد الكليللعمليات الحكومية على 
استدامة العمليات الحكومية يكون أآثر فعالية 

يات عندما يتم حذف المعامالت بين مختلف مستو
الحكومة وال يتبقى سوى فقط تلك المعامالت التي 
تكون مع القطاعات أو الوحدات غير المقيمة 

والتوحيد له أهمية وصلة خاصة بالنسبة . األخرى
) والسيما الفائدة(لمعامالت مثل دخل الملكية 

وللتحويالت الجارية والرأسمالية وللمعامالت في 
مثال، ؛ على سبيل الاألصول المالية والخصوم

األرقام الموحدة بشأن نسبة اإليرادات أو النفقات 
للناتج المحلي اإلجمالي تكون أآثر فائدة لبعض 

 .األغراض مقارنة باألرقام غير الموحدة

. في نظام الحسابات القومية، ال يؤخذ بالتوحيد 22-80
وحتى في عرض مالية الحكومة وحيثما يكون 

ه يحدث التوحيد في أغلب األحيان أمرًا مفيدًا فإن
فقط داخل نطاق الحساب الواحد حيث تظهر 

ولهذا . إدخاالت اإليرادات والنفقات المتقابلة
 التوحيد على قيود تعديالتالسبب، ال تؤثر 

أو (الموازنة؛ فعلى سبيل المثال، يتم توحيد منحة 
من الحكومة المرآزية لوحدة حكومية ) تحويل

محلية من خالل حذف النفقات من الحكومة 
آزية واإليرادات من الحكومة المحلية، المر

وبالتالي، يتبقى صافي رصيد التشغيل لقطاع 
 .الحكومة العامة بال أي تغيير

من الناحية النظرية، فإن طبيعة التوحيد هي  22-81
حذف آافة التدفقات بين الوحدات الموحدة، ولكن 

من الناحية العملية ينبغي وأن تبقى تلك التدفقات 
ل المثال، قد يقال بأن في الحسبان؛ على سبي

 مثل المخرجات –المعامالت في حساب اإلنتاج 
 ال ينبغي – للسلع والخدمات الوسيطواالستهالك 

بيد أن القرار بشأن مستوى التفصيل . توحيدها
المطبق في التوحيد ينبغي أن يقوم على سياسة 
فائدة البيانات الموحدة واألهمية النسبية لألنواع 

 .مالت أو األوراق الماليةالمختلفة من المعا

، المعامالت الحكومةداخل نطاق عرض مالية  22-82
 من حيث –الرئيسية الموضوعية للتوحيد 

 : هي–الترتيب المحتمل ألهميتها 

التحويالت الجارية والرأسمالية، مثل منح الحكومة . ا
 المرآزية للمستويات األدنى من الحكومة؛

، مثل ماألصول المالية والخصوالمعامالت في . ب
القروض للحكومات األخرى ألغراض سياسية، 
واالستحوذات من األوراق المالية الحكومية من قبل 

 وحدات التأمين االجتماعي واإلعفاء من الديون؛

األصول اإليرادات من الفوائد والنفقات على أرصدة . ج
  فيما بين الحكومات؛المالية والخصوم

ر المالية، بما ات والتصرف في،األصول غيستحواذاال. د
في ذلك المعامالت فيما بين الحكومات في األراضي 

 والمباني والمعدات؛

الضرائب المدفوعة من قبل وحدة حكومية أو آيان . هـ
 حكومي لوحدة أخرى؛

مشتريات ومبيعات السلع والخدمات بين الوحدات . و
 .الحكومية

هناك نوعان من المعامالت التي يبدو أنها تقع  22-83
حكوميتين ال يمكن التوحيد بينهما بين وحدتين 

على اإلطالق وذلك ألنه يتم إعادة توجيههما في 
نظام الحسابات القومية إلى وحدات أخرى؛ النوع 
األول هو أن آافة المساهمات االجتماعية من قبل 
صاحب العمل سواء آانت مدفوعة لصناديق 
التأمين االجتماعي أو لصناديق المعاشات 

ا لو أنه يجرى دفعها للموظف الحكومية تعامل آم
آجزء من التعويضات أو األجور وبعد ذلك تدفع 

والنوع الثاني هو أن . من قبل الموظف للصندوق
آافة الضرائب المحتجزة من قبل الوحدات 
الحكومية من تعويضات أو أجور موظفيها مثل 

، )PAYE(الضرائب المحتجزة عند المنبع 
 معاملتها والمدفوعة للحكومات األخرى ينبغي

آما لو أنه يجرى دفعها بشكل مباشر من قبل 
ويكون صاحب العمل الحكومي هو . الموظفين

ببساطة األمر الوآيل المكلف بالتحصيل في هذه 
ومع ذلك، . الحالة بالنسبة للوحدة الحكومية الثانية

فإن الضرائب من واقع آشوف المرتبات 
ى اإلجمالية وعلى قوة العمل والتي ال تعامل عل
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أنها مساهمات اجتماعية ينبغي توحيدها عندما 
 .تكون ذات قيمة آبيرة ويمكن تحديدها

تنشأ دائمًا صعوبات عملية عند التوحيد؛ على  22-84
سبيل المثال، عندما يتم تكون معاملة يرجى 
توحيدها محددة في سجالت وحدة معينة فإن 
المعاملة المناظرة لها ينبغي وأن تظهر في 

ابل غير أنها قد ال تكون حسابات الطرف المق
مقيدة هناك فقد تكون مقيدة في فترة مختلفة وقد 
تكون مقيدة بقيمة مختلفة أو قد يتم تصنيفها على 

ومثل هذه . أنها نوع مختلف من المعامالت
األخطاء عند التطبيق الصارم للنظام المحاسبي 
الرباعي قد تتواجد فيما يتعلق بأي معاملة، غير 

 على وجه الخصوص عند أنها تكون واضحة
 .محاولة التوحيد

حتى إذا ما آان يجرى توحيد للمعامالت بين  22-85
القطاعات الفرعية للحكومة عند عرض 
الحسابات الخاصة بالحكومة العامة آكل فإنه 
ينبغي أال يتم حذفها بالنسبة لحسابات آل قطاع 

 .فرعي معني بشكل منفصل

 تصنيف وظائف الحكومة. 8

 المصروفاتالت على يمثل تصنيف المعام 22-86
باستخدام تصنيف وظائف الحكومة 

)COFOG ( جزءًا ال يتجزأ من عرض مالية
الحكومة؛ ويبين هذا التصنيف الغرض من وراء 

وقد تختلف هذه األغراض . تكبد المصروفات
اختالفًا آبيرًا عن الترتيبات اإلدارية للحكومات؛ 
على سبيل المثال، قد تضطلع وحدة إدارية 

ن الخدمات الصحية ببعض األنشطة مسئولة ع
ذات األغراض التعليمية، مثل تدريب المهنيين 

ويحث على إجراء تصنيف مزدوج أو . الطبيين
متقاطع لمعامالت الحكومة ذات طبيعة اقتصادية 

 على النحو –وتبعًا للوظائف على حد سواء 
الموضح على سبيل المثال في دليل إحصاءات 

 .2001مالية الحكومة لعام 

قضايا محاسبية خاصة بقطاع الحكومة العامة . د
 وبالقطاع العام

تنطبق القواعد المحاسبية لنظام الحسابات القومية  22-87
على قطاع الحكومة العامة والقطاع العام بنفس 
الطريق التي تنطبق بها علي آافة القطاعات 
األخرى لالقتصاد؛ ومع ذلك، ونظرًا للطبيعة 

ومية، تكون بعض الخاصة بأنشطة الوحدات الحك
اإلرشادات اإلضافية مفيدة إذا ما تم تقييمها 

وهذه . بالنسبة لمعاملة المعامالت المختارة
 :الموضوعات تم تجميعها تحت أربعة عناوين

 توضيح لكيفية قيد الضرائب؛. أ

التفاعل مع الهيئات غير المقيمة ذات الطبيعة الحكومية . ب
 ؛) أخرىبما في ذلك الضرائب المدفوعة لسلطة(

 الموضوعات المتصلة بالديون؛. ج

 .التفاعل مع قطاعات الشرآات. د

 .وفيما يلي قسم منفصل لكل عنوان رئيسي مذآور أعاله

 توضيح لكيفية قيد الضرائب. 1

 التراخيص المصدرة من قبل الحكومة

الضرائب هي مدفوعات إجبارية غير متبادلة  22-88
قبل ، نقدًا أو عينًا، تتم من )ليس لها مقابل(

الوحدات المؤسسية للحكومة العامة التي تمارس 
صالحياتها السيادية أو لسلطة فوق وطنية؛ وهي 
تشكل عادة الجزء الرئيسي من اإليرادات العامة 

 في المائية في 90أو الحكومية بما يصل إلى 
وتوصف الضرائب بأنها غير . بعض البلدان

 حيث أن الحكومة – في معظم الحاالت –متبادلة 
 تقدم شيئًا معادل في المقابل للوحدة الفردية ال

ومع ذلك، هناك حاالت حيث تقوم . المسددة
الحكومة بالفعل بتقديم شيئًا للوحدة الفردية في 
مقابل الدفعة في شكل منح مباشر لترخيص أو 

وفي هذه الحالة، تكون الدفعة جزءًا من . إذن
العملية اإللزامية التي تضمن االعتراف السليم 

الملكية أو أن األنشطة يتم تنفيذها في إطار ب
والحد الفاصل بين متى . السلطة الصارمة للقانون

تعامل هذه المدفوعات على أنها ضريبة ومتى 
تعامل آبيع لخدمة أو آبيع ألصل من قبل 

 .الحكومة يستلزم إرشادات وتوجيهات إضافية

وآما لوحظ في الفصلين السابع والثامن عند  22-89
اقشة للفرق بين الضريبة والرسم التطرق بالمن

مقابل خدمة، ال يكون الحد الفاصل واضحًا آل 
وتطبق . الوضوح دائمًا في واقع الممارسة العملية

 .التوصيات التالية

تقدي الدفعة على أنها ضريبة عندما يمنح ترخيصًا أو . أ
إذنًا تلقائيًا من قبل الحكومة آشرط إلزامي ألداء نشاط ما 

ل، وعندما تمارس الوحدة الحكومية عمًال أو لحيازة أص
قليًال أو ال تمارس أي عمل مطلقًا بخالف حد أدنى من 
السيطرة والرقابة على األهلية القانونية للحائز حتى يمكنه 

على سبيل المثال، للتثبت من أن (الحصول على التصريح 
وال يكون ). المتقدم بالطلب لم يتم إدانته بارتكاب جريمة

م في مثل هذه الحالة معادًال لوظيفة التحكم دفع الرس
 .والرقابة التي تمارسها الحكومة

 على سبيل –تقيد الدفعة على أنها شراء لخدمة عندما . ب
 يتضمن إصدار ترخيص أو إذن وظيفة تنظيمية –المثال 

مالئمة للحكومة من خالل ممارسة التحكم والرقابة على 
 األشخاص المعنية، النشاط والتحقق من أهلية أو مؤهالت

وفي مثل هذه الحالة، تؤخذ الدفعة على أنها متناسبة . الخ



 نظام الحسابات القومية
 

643 

مع تكاليف إنتاج الخدمة لكل أو أي من الكيانات المستفيدة 
وفقط . من الخدمات ويتم إدرارها من تلك الوحدات المعنية

إذا ما آانت الدفعة ليست متناسبة مع تكاليف إنتاج الخدمات 
 . ضريبةحينئذ تعامل على أنها

 التراخيصيناقش الفصل السابع عشر حالة  22-90
المصدرة من فيل الحكومة بعدد مقيد بشكل 

 .صارم

إذا آانت الرخصة ليست من ذلك النوع الذي يقضي . أ
باستخدام مورد طبيعي يؤهل آأصل والذي تسيطر عليه 
الحكومة نيابة عن المجتمع حينئذ تكون الدفعة المسددة لقاء 

 ذلك، إذا ما آانت الرخصة قانونيًا الرخصة ضريبة؛ ومع
وعمليًا قابلة للتحويل إلى طرف ثالث فإنها ربما ال تزال 
تصنف على أنها أصل في فئة العقود وعقود اإليجار 

 .والتراخيص

عندما تكون الرخصة بشأن استغالل مورد طبيعي . ب
يؤهل آأصل وآانت الحكومة تسيطر عليه نيابة عن 

ت عن الرخصة آنذاك على أنها المجتمع تعامل المدفوعا
إما حيازة ألصل ضمن فئة العقود وعقود اإليجار 

جدير بالذآر أن . والتراخيص أو على أنها دفعة من الريع
الظروف والشروط التي يلزم النظر فيها عند التحديد بين 
حيازة األصل ودفع الريع مبينة بالتفصيل في الجزء 

 .الخامس من الفصل السابع عشر

التصريح باستخدام أصل منتج مملوك من قبل يعامل 
الحكومة على أنه عقد إيجار تشغيلي أو مالي، حسبما 

 .يستلزم األمر

 قيد الضرائب على أساس االستحقاق

 في النظام، المعامالتمثلما هو الحال مع آافة  22-91
ينبغي قيد المعامالت الحكومية على أساس 
االستحقاق؛ ويسري ذلك على آل من جانب 

على سبيل المثال، الضرائب (دات اإليرا
وعلى جانب النفقات ) والمساهمات االجتماعية

؛ وما لم )على سبيل المثال، مصاريف الفائدة(
يقوم طرفا معاملة ما بقيد ما يخصه من المعاملة 

 .في نفس النقطة الزمنية لن تتوازن الحسابات

بالنسبة للحكومة، فإن عملية قيد اإليرادات  22-92
ا يقع الحدث المعني يمثل والمطالبات عندم

صعوبة على وجه الخصوص نظرًا ألن عمليات 
القيد في الحكومة غالبًا ما تكون على أساس 
. نقدي؛ وهذا هو الحال السيما مع الضرائب

 الضرائبوعالوة على ذلك، عندما تحسب 
المتراآمة من خالل تقييمات للضرائب المستحقة 

التقدير فقد تكون هناك احتمالية مخاطرة سواء ب
ونظرًا . المبالغ لإليرادات الضريبية أو العكس

ألن اإليرادات الضريبية مجموع من المجاميع 
الحيوية بالنسبة لمالية الحكومة فإنه البد من 

 .تجنب الوقوع في هذا الخطأ

آما هو موضح في الفصل الثالث، فإن الفترة  22-93
الزمنية بين لحظة قيد ضريبة أو أي معاملة قابلة 

 آمعاملة تراآمية في الحسابات غير للتوزيع
المالية وبين لحظة الدفع الفعلي يتم سدها من 
خالل قيد حساب دائن أو مدين في الحساب 

وفي الحاالت التي يتم فيها تسديد دفعة . المالي
مسبقة تغطي فترتين محاسبيتين أو أآثر للحكومة 
يتم قيد حساب دائن في الحساب المالي للحكومة 

وفي . مستحقة في الفترات المستقبليةبالمبالغ ال
الواقع، يكون ذلك دفعة مقدمة للحكومة من قبل 

وهذا االلتزام يتم سداده باعتباره مبالغ . المستفيد
 .مستحقة في الفترات المستقبلية

 يقر بأن استحقاقهامبلغ الضرائب المقيدة حال  22-94
بعض الضرائب التي قد تكون مستحقة من حيث 

جح في الواقع أن يتم المبدأ من غير المر
تحصيلها؛ والوسائل البديلة إلجراء عمليات 

-8 و 58-8الضبط الالزمة مبينة في الفقرتين 
59. 

 االئتمان الضريبي

تخفيف الضريبة قد يأخذ شكل الخصم مقابل سداد  22-95
الضريبة أو اإلعفاء أو الخصم أو االئتمان 
الضريبي؛ ويتم خصم الخصومات مقابل سداد 

فاءات من الضرائب وعمليات الضرائب واإلع
الخصم من الضرائب من القاعدة الضريبية قبل 
احتساب االلتزام الضريبي أو الخضوع 
للضرائب؛ واالئتمان الضريبي هو مبلغ يتم 
خصمه مباشرة من االلتزام الضريبي المستحق 
من قبل األسرة المعيشية أو الشرآة المستفيدة بعد 

 وفي بعض .أن يكون قد تم احتساب االلتزام
األحيان قد يكون االئتمان الضريبي مستحق 
الدفع، بمعنى أن أي مبلغ ائتماني يتجاوز االلتزام 

وعلى العكس من . الضريبي يتم دفعه للمستفيد
ذلك، بعض أنواع االئتمان الضريبي غير قابلة 

القابلة "تسمى في بعض األوقات ب (للدفع 
 .ريبيوتكون مقيدة بحجم االلتزام الض") لإلهدار

في إحصاءات اإليرادات ودليل إحصاءات مالية  22-96
، يقيد تخفيف الضرائب 2001الحكومة لعام 

المضمن في النظام الضريبي على أنه يخفض من 
االلتزام الضريبي لدافع الضرائب وبالتالي، على 
. أنه يخفض من اإليرادات الضريبية للحكومة

ويكون هذا هو نفسه الحال مع الخصومات مقابل 
يد الضرائب واإلعفاءات الضريبية وحاالت تسد

الخصم الضريبي نظرًا ألنها تدخل بشكل مباشر 
آما أنها نفسها . في حساب االلتزام الضريبي

الحال مع االئتمانات الضريبية غير القابلة للدفع 
حيث أن قيمتها بالنسبة لدافع الضريبة تكون مقيدة 

ت وبالنسبة لالئتمانا. بحجم التزامها الضريبي
الضريبية القابلة للدفع، فإن الزيادة فوق االلتزام 

 والذي يقابله مصروف من قبل –المقابل 
 . هي وحدها تظهر على أنها نفقة–الحكومة 
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في المقابل، في نظام الحسابات القومية، فإن  22-97
المبالغ الكلية المستحقة باعتبارها ائتمانات 
 ضريبية قابلة للدفع ينبغي النظر إليها على أنها

نفقات ويتم قيدها على هذا األساس وفقًا لقيمتها 
الكلية؛ وآنتيجة مترتبة على ذلك، اإليرادات 
الضريبية ينبغي وأن تقيد بدون أي خصم بالنسبة 

 .لالئتمانات الضريبية القابلة للدفع

ال يكون لمعاملة االئتمانات الضريبية القابلة للدفع  22-98
اض على هذا النحو أي تأثير على صافي االقتر

أو صافي اإلقراض بالنسبة للحكومة العامة، غير 
أن لها تأثيرًا على آل من العبء الضريبي وعلى 

 للناتج المحلي نفاقنسب النفقات العامة أو اإل
اإلجمالي؛ ونظرًا للحاجة إلى شرح االختالفات 

 –بالنسبة للعرض بين مختلف النظم اإلحصائية 
بات  فإنه في نظام الحسا–وبالرغم مما سبق 

القومية مبالغ االئتمانات الضريبة القابلة للدفع 
والتي يتم التعويض عنها في مقابل االلتزامات 

 .الضريبية ينبغي عرضها أيضًا

المعامالت مع المنظمات األخرى القومية والدولية و . 2
 فوق الوطنية

يمكن أن تحدث معامالت بين وحدات حكومية  22-99
 للحدود وبين وحدات دولية أو منظمات متخطية

فوق وطنية، والتي تعتبر / وللسلطات الوطنية
وحدات غير مقيمة؛ وحتى عندما تتصرف 
الحكومة باعتبارها الوحدة التي توجه األموال 
إلى أو من الوحدة غير المقيمة تقيد المعامالت 
على أنها تحدث بشكل مباشر مع الوحدة غير 

 :وهناك ست حاالت يمكن النظر فيها. المقيمة

بعض الضرائب على المنتجات مثل رسوم : رائبالض. أ
االستيراد والتعريفات الجمرآية وضرائب القيمة المضافة 

 قد تكون مستحقة الدفع لمنظمة فوق وطنية ألنها تعتبر –
 .مفروضة بشكل مباشر من قبل المنظمة فوق الوطنية

 أية إعانات أو دعم مدفوع من قبل :اإلعانات أو الدعم. ب
ية بشكل مباشر لمنتج مقيم تقيد على أنها منظمة فوق وطن

مستحقة الدفع من قبل المنظمة فوق الوطنية وليس من قبل 
 .الوحدة الحكومية المقيمة

ويتألف من التحويالت الجارية : التعاون الدولي الجاري. ج
النقدية أو العينية بين حكومات مختلف البلدان أو بين 

 :التحديدحكومات ومنظمات دولية وتشمل على وجه 

 التحويالت بين الحكومات والتي تستخدم من قبل -
المستفيدين لتمويل النفقات الجارية، بما في ذلك المساعدات 
الطارئة في أعقاب الكوارث الطبيعية؛ وتشمل التخويالت 

 العينية في شكل غذاء وملبس وبطاطين وأدوية، الخ؛

  المساهمات السنوية أو غير من المساهمات المنتظمة-
المدفوعة من قبل الحكومات األعضاء للمنظمات الدولية 

باستثناء الضرائب المستحقة الدفع للمنظمات فوق (
 ؛)الوطنية

 المدفوعات من قبل الحكومات أو المنظمات الدولية -
للحكومات األخرى من أجل تغطية مرتبات موظفي 
المساعدات الفنية المقيمين في البلد التي يعملون بها 

 .من قبل الحكومة المضيفةومعينين 

وتتألف من المدفوعات : التحويالت الجارية المتنوعة. د
للسلطات أو الهيئات الدولية أو فوق الوطنية والتي تعتبر 

 .آما لو آانت مدفوعات إلزامية ولكنها ليست ضرائب

وتشمل منح االستثمار وغيرها : التحويالت الرأسمالية. هـ
ي ذلك، المعاملة المزدوجة من تحويالت رأس المال، بما ف

إللغاء الدين آتحويل رأسمالي مستحق الدفع والطرف 
األخر لاللتزامات التي تم التعاقد عليها آتحويل رأسمالي 

 .مستحق القبض

 عادة –بعض المعامالت المالية : المعامالت المالية. و
 يمكن قيدها عند منحها من قبل منظمات دولية –القروض 

أو ) ، البنك الدولي وصندوق النقد الدوليعلى سبيل المثال(
 .عند منحها لحكومات أخرى

 رسوم العضوية الدولية

في حاالت قليلة، قد ال يتم معاملة رسوم العضوية  22-100
ورسوم االشتراك المستحقة الدفع للمنظمات 
الدولية على أنها تحويالت ولكن آمدفوعات 
نظير خدمة ويتم قيدها على أساس االستحقاق؛ 

 وعندما يكون هناك احتمالية استثنائية،وبصورة 
حتى ولو غير مرجح حدوثها باسترداد المبلغ 

 .آامًال، فإن الدفعة قد تمثل حيازة ألصل مالي

 المساعدات الدولية

 األحيان تأخذ شكل بعضالمساعدات الدولية في  22-101
 مثل الغذاء والملبس ومعدات –إتاحة السلع 

اإلضافة  في أعقاب آارثة طبيعية؛ وب–الطوارئ 
إلى السلع أو الخدمات نفسها فإن آافة التكاليف 
القابلة للتحديد وللتعرف عليها فيما يتعلق بتسليم 
السلع أو الخدمات مثل النقل إلى البلد األجنبي أو 
التسليم داخل نطاق البلد نفسه أو تعويضات أو 
أجور الموظفين الحكوميين للبلد المانحة فيما 

ت أو باإلشراف على يتعلق بإعدادهم للشحنا
 ينبغي –تسليمها أو التأمين أو ما إلى ذلك 

تضمينها في قيمة التحويل إلى المدى التي تتكبد 
 .فيه قيمة هذه التكاليف من قبل الجهة المانحة

 في البلد المتلقي قد الخدماتأسعار السلع أو  22-102
تكون مختلفة تمامًا عن األسعار في البلد المانحة؛ 

يمة التبرع للمتلقي ينبغي وآمبدأ عام، فإن ق
. اعتبارها مساوية لتكلفة توفير المساعدة للمتلقي

ويستتبع ذلك، أن األسعار في البلد المانحة ينبغي 
 .وأن يتم استخدامها آأساس لحساب قيمة التبرع
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عندما تكون السلع والخدمات وما يرتبط بها من  22-103
رسوم تسليم متبرعًا بها من قبل حكومة أو 

 األسر المعيشيةدفة للربح تخدم مؤسسة غير ها
أو أسر معيشية تكون المفردات استهالك نهائي 
سالب ويوافق تحويل عيني؛ وإذا ما آانت 
المفردات مقدمة من قبل شرآات يتم قيدها على 
أنها تحويل نقدي تاله شراء للسلع من قبل 

وفي آلتا الحالتين، يتم تضمين . المستفيد
البلد المانحة وفي المفردات المعنية في صادرات 

 .واردات البلد المستفيد

 الديون والعمليات ذات الصلة. 3

 الديون

الدين هو مفهوم شائع االستخدام، ويعرف على  22-104
أنه مجموعة جزئية أو فرعية محددة من 
االلتزامات المحددة وفقًا ألنواع األدوات المالية 
المدرجة أو المستبعدة؛ وبشكل عام، يعرف الدين 

فة االلتزامات التي تتطلب تسديد دفعة على أنه آا
أو دفعات للفائدة أو عن أصل الدين من قبل 
المدين للدائن بحلول تاريخ أو تواريخ في 

وبناءًا على ذلك، فإن آافة أدوات الدين . المستقبل
هي التزامات أو خصوم، ولكن بعض االلتزامات 
مثل األسهم وحقوق الملكية والمشتقات المالية 

ومع ذلك، ونتيجة لترتيبات قانونية . ًاليست ديون
أو مؤسسية أو عملية محددة قد تتواجد بعض 

وبالتالي، من المفيد في . التعريفات األخرى للدين
جميع الحاالت تحديد مفهوم الدين بشكل واضح 

 .وفقًا لألدوات المتضمنة

غالبًا ما تستخدم عمليات الدين من قبل الحكومة  22-105
المساعدات االقتصادية باعتبارها وسيلة لتوفير 

للوحدات األخرى؛ والمبدأ العام ألي شطب أو 
تحمل لدين وحدة من قبل وحدة أخرى والذي يتم 
من خالل اتفاقات متبادلة هو أن يعنى بأن هناك 

ويعني ذلك . تحويل طوعي للثروة بين الوحدتين
أن المعاملة المزدوجة لاللتزام المتحمل أو 

 .يل رأسماليللمطالبة المشطوبة تعد تحو

 إعادة تنظيم الدين

 من إعادة تنظيم رئيسيةهناك أربعة أنواع  22-106
 :الديون

 التزام – أو تسديد –خصم في مبلغ : اإلعفاء من الديون. أ
 .بالدين من قبل الدائن من خالل تسوية تعاقدية مع المدين

تغير في أحكام : إعادة جدولة أو إعادة تمويل الديون. ب
 ليس –ق، والذي قد يسفر عن وشروط المبلغ المستح

 . خصم في العبء من حيث القيمة الحالية–بالضرورة 

يقايض : تحويل الدين إلى دين أخر بشروط أفضل. ج
الدائن على مطالبة الدين بشيء أخر ذات قيمة اقتصادية؛ 

ويشمل ذلك . بخالف مطالبة أخرى بالدين، يؤديه المدين
ية والسداد المقدم الدين في مقابل استبدال في حقوق الملك

 .للدين من بين تسويات أخرى

تحمل الدين وتسديد مدفوعات الدين نيابة عن اآلخرين . د
 .عندما يكون هناك طرفًا ثالثًا معنيًا

 )أو إلغاء الدين(اإلعفاء من الدين 

يعرف اإلعفاء من الدين على أنه اإللغاء الطوعي  22-107
لكل أو لجزء من التزام الدين من خالل تسوية 

 بين التفريقاقدية بين دائن ومدين؛ ويتم تع
اإلعفاء من الدين وشطب الدين من خالل االتفاق 
الذي يتم بين األطراف والنية تجاه تقديم منفعة، 
في مقابل اإلقرار األحادي الجانب من قبل الدائن 

في (بأن المبلغ على األرجح أن لن يتم تحصيله 
 منه وقد يشمل الدين المعفي). حالة شطب الدين

آل المبلغ األصيل المتبقي أو جزء منه، بما فيه 
) الفوائد التي استحقت في الماضي(أي متأخرات 

فوائدة متراآمة، وأي تكاليف أو مصروفات فائدة 
وال ينشأ اإلعفاء من الدين . تكون قدر تراآمت

من إلغاء مدفوعات الفائدة في المستقبل والتي لم 
 .تستحق الدفع بعد ولم تتراآم بعد

على أنه تحويل رأسمالي الدين يقيد اإلعفاء من  22-108
مكتسب من قبل المدين من الدائن في الوقت 
المحدد في االتفاق الذي يقضي بأن اإلعفاء من 
الدين يسري باسترداد التزام المدين في الحساب 

وفي . المالي وتحصيل مقابل له من قبل الدائن
ل الميزانية العمومية، يخفض التزام المدين وأص

ويكون تقييم مبلغ . الدائن بقدر مبلغ الدين المعفي
الدين المعفي منه على أساس أسعار السوق 
بالنسبة للتدفقات واألوراق المالية، فيما عدا 

 .القروض حيث تستخدم القيمة االسمية

 إعادة جدولة وإعادة تمويل الدين

هو ) أو إعادة تمويل الدين (إعادة جدول الدين 22-109
حكام والشروط المتعلقة بخدمة اتفاق بتغيير األ

دين قائم، عادة بتضمين مزيد من األحكام 
المواتية والجيدة من وجهة نظر المدين؛ ويتضمن 
إعادة جدولة الدين تسويات جديدة من نفس نوع 

 قيمة المبلغ األصل وبتضمين نفس وبنفساألداة 
. الدائن تمامًا مثلما هو الحال مع الدين القديم

تمويل على أداة دين مختلفة، وينطوي إعادة ال
عامة بقيمة مختلفة وربما تكون مع دائن مختلف 

 .عن الدائن في حالة الدين القديم

وفي إطار آال التسويتين، فإن أداة الدين التي  22-110
يجرى إعادة جدولتها يتم اعتبارها قد تم سدادها 

 وأحكامواستبدلت بأداة دين جديدة وبشروط 
تالف في القيمة بين جديدة؛ وإذا ما آان هناك اخ

أداة الدين المسددة وأداة الدين الجديدة، فإن جزء 
من تفسير ذلك يكمن في نوع من أنوع اإلعفاءات 
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من الدين من قبل الحكومة فضًال عن وجود 
 .تحويل رأسمالي إذا ما تواجد مثل هذا االختالف

 هو تسوية ثنائية بين المدين إعادة جدولة الدين 22-111
ل تأخير أو تأجيل رسمي والدائن، والتي تشك

لمدفوعات خدمة دين وتطبيق أجال استحقاق 
جديدة وممتدة بشكل عام؛ وعادة ما تشمل األحكام 
: الجديدة عنصر أو أآثر من العناصر التالية

 فترات السداد، وتخفيضات في معدل نطاقتمديد 
الفائدة المتعاقد عليها، وإضافة أو تمديد فترات 

، وتحديد سعر الصرف السماح لسداد أصل الدين
عند مستويات مالئمة بالنسبة للدين بالعملة 
األجنبية، وإعادة جدولة سداد المتأخرات، إن 

 .وجدت

المعاملة الخاصة بإعادة جدولة الدين هو أن العقد  22-112
القائم يبطل وينشأ عقد جديد؛ ويقيد الدين القائم 

أو ( أداة وتنشأالساري على أنه يجرى سداده 
يدة من نفس النوع ومع نفس دين جد) أدوات

 .الدائن وبأحكام وشروط جديدة

تقيد المعاملة في وقت قيد آال الطرفين للتغير في  22-113
 .األحكام في دفاترهم، وتقيم تبعًا لقيم الدين الجديد

 استبدال أداة أو أدوات دين التمويلتتضمن إعادة  22-114
 بأداة أو – بما في ذلك أي متأخرات –قائمة 

وقد تتضمن تبادل نفس نوع بأدوات دين جديدة؛ 
، أو أنواع )قرض في مقابل قرض(أداة الدين 

؛ )قرض في مقابل سند(مختلفة من أدوات الدين 
على سبيل المثال، قد يحول القطاع العام ديون 
. ائتمان صادرات متنوعة إلى قرض وحيد

وعالوة على ذلك، يمكن القول بأن إعادة تمويل 
ن سندات قائمة لدين قد حدثت عندما يستبدل مدي

بسندات جديدة من خالل عروض االستبدال 
وليس من خالل تغيير (الممنوحة من قبل دائنه 

 ).في األحكام والشروط

معاملة معامالت إعادة تمويل دين مماثلة لتلك  22-115
الخاصة بإعادة جدولة دين إلى حد أنه يتم إبطال 
الدين الجاري تمويله ويتم استبداله بأداة أو أدوات 

يدة؛ ومع ذلك، وخالفًا لما يحدث مع دين جد
إعادة الجدولة، يتم إبطال الدين القديم وفقًا لسعر 
أداة الدين الجديدة فيما عدا الدين غير القابل 

وتعكس الميزانية العمومية . للتسويق المستحق
المعامالت من خالل إبطال أداة الدين القديمة 
وإنشاء أداة دين جديدة جنبًا إلى جنب مع أي 

 .غيير في التقييم يتم قيده في حساب إعادة التقييمت

 تحويل الدين

يحدث الدين في مقابل استبدال في حقوق الملكية  22-116
عندما يقبل دائن باستبدال دين مستحق له بورقة 
ملكية؛ على سبيل المثال، قد تتفق الحكومة مع 
منشأة عامة على القبول بزيادة في حصتها في 

. ة بدًال من أداء قرضالملكية في المنشآت العام
وإذا آان هناك فرق في القيمة بين أداة الدين 
المبطلة وأداة الملكية الجديدة يكون ذلك نوعًا من 
أنواع اإلعفاءات الضريبية من قبل الحكومة 
ويلزم إجراء وقيد تحويل رأسمالي لتعليل هذا 

 .الفرق

 تحمل الدين

 عندما تتحمل وحدة مسئولية الدينيحدث تحمل  22-117
زام قائم على وحدة أخرى تجاه دائن؛ وعندما الت

تتحمل حكومة معينة دينًا، ففي معظم الحاالت 
تكون المعاملة المزدوجة لاللتزام الحكومي 
. الجديد تحويل رأسمالي لصالح المدين المتعثر

ومع ذلك، إذا ما قامت الحكومة باآتساب مطالبة 
قانونية سارية النفاذ ضد الوحدة المتخلفة وآان 

ناك احتمال واقعي بأن المطالبة سيتم دفعها، ه
 باعتبارها الطرف األخر –حينئذ قد تقيد الحكومة 

 حيازة أصل مالي –لمعاملة االلتزام الجديد 
مساوي للقيمة الحالية للمبلغ المتوقع الحصول 

وإذا آان هذا المبلغ مساويًا للدين المتحمل . عليه
 آان المبلغ وإذا. ال يلزم حينئذ إدخال قيود جديدة

المتوقع استرداده أقل من االلتزام المتحمل حينئذ 
تقيد الحكومة تحويل رأسمالي عن قيمة الفرق 

وبصورة . بين االلتزام المتكبد وأي أصل مكتسب
مماثلة، إذا ما آان لدى حكومة التزام تتحمله 
حكومة أخرى حينئذ تقيد تحويل رأسمالي 

لوحدة مستحق القبض، أو دينًا جديدًا على ا
 .الحكومية المتحملة، أو االثنين معًا

 آثيرًا عندما تضمن حكومة الدينيحدث تحمل  22-118
أو (معينة دين على وحدة أخرى ويتم طلب الدين 

 .؛ ومعاملة الضمان نفسه مبينًة أدناه)تفعيله

مدفوعات الدين نيابة عن آخرين تكون مماثلة  22-119
لحاالت تحمل الدين، غير أن الوحدة التي تقوم 

وتكون . د المدفوعات ال تتحمل الدين بأآملهبسدا
المعامالت المقيدة مماثلة لتلك المعامالت 

 .الموصوفة في إطار اإلعفاء من الدين

 الموضوعات األخرى المرتبطة بإعادة تنظيم الدين

 حاال شطب الدين إلى تخفيضات تشير 22-120
من جانب واحد من قبل دائن للمبلغ المستحق له، 

 التزام بالدين أنائن إلى عادة عندما يخلص الد
ليس له قيمة أو قيمة مخفضة ألن جزء من الدين 
أو آله لن يسدد؛ وآثيرًا ما يكون المدين مفلسًا أو 

ويستخدم تغير أخر في . قد توارى عن األنظار
وخالفًا لحاالت تحمل . حجم األصول لقيد الشطب

الدين واإلعفاء من الديون، ال يقيد تحويل 
ي، ال يكون هناك أثر على صافي رأسمالي وبالتال

 .اإلقراض أو على صافي االقتراض للحكومة
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تقع متأخرات الديون عندما يفوت مدين  22-121
دفعة لسداد فائدة أو أصل الدين؛ ولن تتغير أداة 
الدين عادة ولكن معرفة مقدار الديون المتأخرة 

وبناءًا على ذلك، . يمكنه إتاحة معلومات هامة
 وهامًا حينئذ ينبغي تقسيم عندما يكون ذلك ممكنًا

آل فئة من فئات الدين إلى تلك األدوات المتأخرة 
 .وإلى تلك غير المتأخرة

التي تكون (إلغاء الدين يسمح لمدين  22-122
ديونه بشكل عام في شكل سندات أو أوراق 

بأن يحذف التزامات أو ) مديونية وقروض
خصوم معينة من الميزانية العمومية من خالل 

صول غير قابلة للرجوع فيها اإلقران بين أ
مساوية لقيمة االلتزامات؛ ويمكن أن يجرى 
اإللغاء سواء من خالل وضع األصول والخصوم 
المقترنة في حساب ائتماني داخل نطاق الوحدة 
المؤسسية المعنية، أو من خالل نقل األصول 
والخصوم المقترنة إلى وحدة مؤسسية أخرى، 

يكون هناك وفي الحالة المذآورة أوًال، ال 
معامالت فيما يتعلق باإللغاء، وال ينبغي استبعاد 
األصول والخصوم من الميزانية العمومية 

وفي الحالة المذآورة أخيرًا، يتم نقل . للوحدة
األصول والخصوم المعنية إلى الميزانية 
العمومية للوحدة الثانية طالما آانت هذه الوحدة 

حسابات معترفًا بها آوحدة مؤسسية في نظام ال
وفي آثير من األحيان، تكون الوحدة . القومية

التي يمكن نقل األصول والخصوم المقترنة إليها 
والظروف والشروط . آيان ذات أغراض خاصة

التي في إطارها يمكن اعتبار آيان ذات أغراض 
-4خاصة وحدة مؤسسية مبينًة في الفقرات من 

وإذا آان الكيان ذات األغراض . 67-4 إلى 55
اصة مذعنة للغير بشكل بحت ال يتم اعتبارها الخ

وحدة مؤسسية وال تتحرك األصول والخصوم 
 .المعنية خارج الميزانية العمومية

 ال الديون الصادرة بشروط ميسرة؛ 22-123
يوجد تعريف دقيق للقروض الميسرة، غير أنه 
من المقبول به عمومًا أنها تحدث عندما تقرض 

د معدل وحدات غيرها من الوحدات ويتم تحدي
الفائدة التعاقدية بشكل متعمد دون سعر الفائدة في 

وقد . السوق والذي آان سيتم تطبيقه خالف ذلك
يتم تعزيز درجة التيسير والتساهل من خالل 
فترات السماح وتواتر المدفوعات وفترة استحقاق 

ونظرًا ألن أحكام القرض الميسر . مواتية للمدين
حه مقارنة بما تكون أآثر تفضيًال للمدين ولصال

قد تسمح به ظروف السوق فإن القروض الميسرة 
 .في واقع األمر تشمل تحويل من الدائن للمدين

يمكن النظر إلى القروض ذات معدالت  22-124
الفائدة الميسرة إلى حكومة أجنبية على أنها مثل 
تقديم تحويل جاري مساوي للفرق بين الفائدة 

 وإذا ما تم الفعلية والفائدة السوقية المعادلة لها؛
اإلقرار بمثل هذا التحويل فإنه عادة ما يتم قيده 
على أنه تعاون دولي، ويمكن تعديل الفائدة 

ومع ذلك، فإن وسائل تضمين . المقيدة بنفس القدر
األثر الناتج في نطاق نظام الحسابات القومية 
وفي الحسابات الدولية لم يتم وضعها بالكامل 

أن بدائل متنوعة حتى اآلن وذلك على الرغم من 
وتبعًا لذلك، حتى يتم االتفاق على . قد تم تقديمها

معاملة مالئمة للدين الميسر فإن المعلومات 
المتعلقة بالدين الميسر ينبغي وضعها في جداول 

 .تكميلية ملحقة

يمكن اإلطالع على مزيد من التفاصيل  22-125
حول آيفية قيد عمليات الدين في دليل إحصاءات 

 وفي دليل الدين 2001عام مالية الحكومة ل
والعجز الحكومي، ودليل الدين الخارجي 
والملحق الثاني من دليل ميزان المدفوعات 

 .BPM6ومرآز االستثمار الدولي 

 الضمانات الحكومية

 الضمانات معترفًا بها في منهناك ثالثة أنواع  22-126
سياق نظام الحسابات القومية؛ الضمانات 

 عليها تعريف الموحدة، والضمانات التي ينطبق
مشتق مالي، والضمانات التي تمنح لمرة واحدة؛ 

بالنسبة للحكومة (ويبين قيد الضمانات الموحدة 
) وللوحدات األخرى التي تقدم مثل هذه الضمانات

 .في الجزء الثالث من الفصل السابع عشر

الضمانات التي ينطبق عليها تعريف مشتقات  22-127
ها بشكل مالية هي تلك الضمانات التي يتم تداول

فعال في األسواق المالية مثل مقايضات االئتمان 
؛ ويقوم المشتق CDSفي حالة التخلف عن الدفع 

 مرجعيةالمالي على أساس المخاطرة بتخلف أداة 
وبالتالي فهو ال يرتبط فعليًا بالقرض أو السند 

وال يكون لها تأثر على صافي . المالي الفردي
 .اإلقراض أو االقتراض للحكومة

واجد الضمانات الممنوحة لمرة واحدة عندما تت 22-128
تكون شروط القرض أو الورقة المالية متميزة 

 لدرجة بالنسبةجدًا لدرجة أن ليس من الممكن 
المخاطرة المرتبطة بالقرض أن يتم حسابها بأي 
درجة من الدقة؛ وفي معظم الحاالت، يعتبر منح 

وال يتم ضمان لمرة واحدة بمثابة حالة طارئة 
وتقيد المدفوعات التي تتم . آالتزام للضامنقيده 

في إطار ضمان لمرة واحدة عندما يجرى طلب 
بالسداد على الضمان أو عندما تصبح حقيقة أن 
طلب سيتم إجراءه بخصوص الضمان حقيقة 

وعلى سبيل االستثناء، فإن الضمانات . راسخة
في لمرة واحدة التي تمنحها الحكومات للشرآات 

ماليًا معينة والتي يكون من ظل ظروف متأزمة 
المرجح جدًا طلب دفعها تعامل آما لو أنها قد تم 

وثمة حالة خاصة . طلب سدادها لحظة منحها
وفي صميم الموضوع وهي اإلنقاذ المالي من قبل 

 .الحكومة، والتي سيتم مناقشتها أدناه
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يعامل تفعيل ضمان لمرة واحدة بنفس الطريقة  22-129
ث يتم تصفية الدين المتبعة مع تحمل الدين؛ حي

. األصلي وينشأ دين جديد بين الضامن والدائن
وفي معظم الحاالت، يعتبر أن الضمان يقوم 
بعمل تحويل رأسمالي للمدين األصلي، ما لم 

 الضمان على مطالبة نافذة على الدائن، يحصل
حيث أنه في هذه الحالة يؤدي األمر إلى تحقيق 

 ).التزام المدين(أصل مالي 

 تفعيل – ولكن ليس بالضرورة –لب وقد يتط 22-130
ضمان استرداد الدين على الفور؛ ويقضي مبدأ 

 قيد المبلغ يتماالستحقاق بالنسبة لوقت القيد أن 
الكلي للدين المتحمل وقتما يتم تفعيل الدين ومن 

وتقيد مدفوعات استرداد أصل . ثم تحمل الدين
وتراآمات ) المدين الجديد(الدين من قبل الضامن 

دة على الدين المتحمل وقت حدوث هذه الفائ
 .التدفقات

 التوريق

 تسمى –يحدث التوريق عندما تقوم وحدة معينة  22-131
بتحويل حقوق ملكية أصول –الوحدة المنشئة 

مالية أو غير مالية أو الحق في الحصول على 
تدفقات مستقبلية معينة إلى وحدة أخرى تسمى 
ع وحدة التوريق أو التسنيد؛ وفي المقابل، تدف

وحدة التوريق مبلغًا ما للوحدة المنشئة من 
وغالبًا ما تكون وحدة . مصدرها الذاتي للتمويل

وتحصل . التوريق آيانًا ذات أغراض خاصة
وحدة التوريق على تمويلها الذاتي من خالل 
إصدار أوراق مالية باستخدام األصول أو الحقوق 
في تدفقات مستقبلية المنقولة من قبل الوحدة 

وقد استفادت الوحدات . ة آضمان إضافيالمنشئ
الحكومية على نطاق واسع من هذا المصدر 

 .للتمويل

الحالة األولى التي تتضمن الحكومة والتي يجب  22-132
أو (االلتفات لها هي عندما يشمل التوريق بيع 

في نظام الحسابات (أصل من األصول؛ ) نقل
القومية، ال يعتبر تيار لمتحصالت ضريبية 

).  حكومي يمكن استخدامه للتوريقمستقبلية أصل
والقضية الرئيسية حول آيفية قيد المعاملة على 
النحو السليم تكن في تحديد ما إذا آان تحويل 
األصل هو بيع ألصل قائم لوحدة التوريق أم هو 
وسيلة لالقتراض باستخدام تدفقات مستقبلية 

وحتى يمكن . محتملة إليرادات آضمان إضافي
أنه بيع، فإن األصل البد من أن التعامل معه على 

يظهر فعليًا في الميزانية العمومية للحكومة آما 
أنه البد من تواجد تغيير آامل في الملكية بالنسبة 
لوحدة التوريق على نحو ما يبرهن عليه من 
خالل تحويل المخاطر والعوائد المتصلة 

عالوة على ذلك، يجب االلتفات إلى . باألصل
 :العوامل التالية

للقيد على أنه بيع، البد من أن يكون سعر الشراء مساويًا . أ
 .للسعر السوقي الحالي

 – بصفتها الوحدة المنشئة –إذا ما قامت الحكومة . ب
بضمان استرداد أي دين مرتبط باألصل المتكبد من قبل 
وحدة التوريق حينئذ يكون من غير المرجح أن آافة 

 .االمخاطر المرتبطة باألصل قد تم نقله

الحالة الثانية المتضمنة للحكومة هي توريق أو  22-133
تسنيد تدفقات اإليرادات المستقبلية؛ في نظام 
الحسابات القومية، ال يعترف بتيار للدخول 

وفي معظم هذه . المستقبلية على أنه أصل
الحاالت، ال تكون الحقوق في الحصول على 
الدخل هي المستخدمة آضمان إضافي بل التزام 

ستخدام قدر آافي من الدخل المستقبلي الحكومة با
وإذا ما اآتسب المزيد . لسداد االقتراض بالكامل

من الدخل يفوق القدر الالزم لتسديد االقتراض 
. يتم االحتفاظ بالمبلغ الزائد من قبل الحكومة

ونظرًا ألن متحصالت الدخل المستقبلي غير 
في المزيد إلى حد آبير " الحقوق"مؤآدة، فإن 
 مقارنة بالالزم لتسديد اقتراض وحدة من الدخل

. التوريق عادة ما تستخدم آضمان إضافي
ويعامل المبلغ المكتسب من قبل الحكومة 
باعتبارها الوحدة المنشئة على أنه اقتراض، عادة 

 .ما يكون في شلك قرض

 تحمل الحكومة لاللتزامات المعاشية

في بعض األحيان، قد تحدث معامالت لمرة  22-134
ين حكومة معينة ووحدة أخرى، واحدة ضخمة ب

عادة ما تكون شرآة عامة مرتبطة باإلصالحات 
أو التحسينات المعاشية أو بخصخصة الشرآات 
العامة؛ وقد يكون الغرض هو جعل شرآة عامة 
شرآة تنافسية وجذابة بشكل أآثر من الناحية 
المالية من خالل إزالة االلتزامات المعاشية 

. ومية للشرآة العامةالقائمة من الميزانية العم
ويتم تحقيق هذا الغرض من خالل تحمل 
الحكومة لاللتزام المعني في مقابل دفعة نقدية 

وإذا ما آانت الدفعة النقدية . مساوية له في القيمة
غير مساوية في القيمة اللتزام المتكبد حينئذ يقيد 

 .تحويل رأسمالي بالفرق

 عالقات الحكومة العامة بالشرآات. 4

 اح من االستثمار أو توظيف األموال في األسهماألرب

يكون ألي وحدة حكومية عالقة وثيقة بأي شرآة  22-135
أو شبه شرآة عامة تسيطر عليها؛ وعلى الرغم 

 التدفقات المرتبطة إال أنمن هذه العالقة الوثيقة، 
باالستثمار في األسهم بين الحكومة والشرآة التي 

قات بين تسيطر عليها تعامل بنفس الطريقة آتدف
واالستثمار في األسهم هو . أي شرآة ومالكيها

اإلجراء المتخذ من قبل وآالء اقتصاديين بوضع 
وتكون المبالغ . أموال تحت تصرف الشرآات
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 والتي توصف برأس مال الحصص –المستثمرة 
 جزءًا من األموال –العادية أو رأس المال النقدي 

ن الذاتية للشرآة ويكون للشرآة درجة آبيرة م
الحرية فيما يتعلق بطريقة استخدامها لهذه 

وفي المقابل، يحصل المالكون على . األموال
أسهم أو على شكل أخر من أشكال األوراق 

وتمثل هذه األصول المالية . المالية المتداولة
حقوق الملكية في الشرآات وأشباه الشرآات 

 :وتعطي الحق لحامليها في

حوبات دخل من أشباه أو س(حصة في أي أرباح موزعة . أ
مدفوعة وفق التقدير المطلق للشرآة ولكن ليس ) الشرآات

 للحق في دخل ثابت ومحدد سلفًا، و

حصة في صافي األصول أو الموجودات بالشرآة في . ب
 .حال تصفيتها

 األرباح في مقابل سحوبات أو استرداد األسهم

 بين العائد من االستثمار في التمييزمن المهم  22-136
 قبل شرآة إلى مالكها ومدفوعات األسهم من

الدخل في شكل أرباح؛ تقيد التوزيعات المنتظمة 
من دخل الشرآة المتعهد وحدها آدخل ملكية 
سواء آأرباح أو آسحوبات للدخل من أشباه 

وتقيد المدفوعات الكبيرة وغير . الشرآات
 القائمة على االحتياطيات المتراآمة –المنتظمة 

 سحوبات أو استرداد  على أنها–أو بيع أصول 
 .لألسهم

 التصرف في األصول 

بيع أصول غير مالية مملوآة من قبل شرآات  22-137
 ال يشكل في – مثل المباني واألراضي –عامة 

حد ذاته خصخصة ويتم قيده في حساب رأس 
المال لقطاع الشرآات على أنه تصرف في 
أصول ثابتة أو في غيره من األصول غير 

ا قامت الشرآة العامة المالية؛ ومع ذلك، إذا م
ببيع أصول ثم تنازلت عن العائدات من مثل هذا 
البيع للحكومة العامة يقيد هذا على أنه سحب 

آما يقيد سحب . ألسهم الحكومة في الشرآة
األسهم إذا ما تصرفت الشرآة عالمة في أصل 

 .مالي وتنازلت عن العائدات للحكومة

ت الرأسمالية حيازة األسهم أو حقوق الملكية والتحويال
 واإلعانات أو الدعم

اإلعانات أو الدعم هي تحويالت جارية؛ عادة ما  22-138
تتم على أساس منتظم من قبل الحكومة للشرآات 
المصممة للتأثير على مستويات إنتاجها وعلى 
األسعار التي تباع بها مخرجاتها أو على 

بيد أن . تعويضات أو مكافآت الشرآات
ت العامة على أساس المدفوعات التي تتم للشرآا

عمليات ضخ "غالبًا ما تسمى (آبير وغير منتظم 
ليست إعانات ) في وسائل اإلعالم" رأس المال

بل إنها تعامل إما آتحويل رأسمالي أو . أو دعم
 :حيازة ألسهم أو حقوق ملكية

المدفوعات لتغطية خسائر متراآمة ناشئة نتيجة . أ
ها تحويل ألغراض سياسية عامة ينبغي قيدها على أن

 .رأسمالي

الدفعة التي تتم في سياق تجاري أو تنافسي قد تعامل . ب
على أنها حيازة ألسهم أو لحقوق ملكية؛ وينبغي أن يقتصر 
ذلك على الحاالت التي تتصرف فيها الحكومة بشكل مماثل 
آمساهم خاص من حيث أنه يكون لديها توقع سليم بعائد 

ي هذه الحالة، من وف. نقدي في شكل دخل ملكية مستقبلي
المحتمل أن تصدر الشرآة أسهم جديدة للحكومة ومن ثم 
تتمتع بدرجة آبيرة من الحرية بشأن آيفية استخدام هذه 

 .األموال المتوفرة

تعتمد معاملة المدفوعات آحيازة ألسهم أو لحقوق ملكية 
على التثبت من ربحية الشرآة ومن قدرتها على دفع 

 .األرباح في المستقبل

 صخصةالخ

عادة ما تفهم الخصخصة على أنها تتألف من بيع  22-139
أسهم أو غير من حقوق الملكية المحتجزة من قبل 
الحكومة في شرآة عامة لوحدات أخرى؛ وفي 
غالب الحال تكون هذه الوحدات األخرى خارج 

 سبيل علىالقطاع العام ولكن ليس بالضرورة؛ 
المثال، قد تقوم شرآة عامة بشراء أسهم في 

وتكون مثل . تم فصلها مؤخرًا عن الحكومةوحدة 
هذه المبيعات معامالت مالية بحتة، وتقيد في 
. الحساب المالي في نظام الحسابات القومية

وتبقى األصول المملوآة من قبل الشرآة العامة 
 –منتمية للشرآة؛ حيث أن ملكية الشرآة نفسها 
 –والممثلة من خالل ملكية األسهم الموجودة فيها 

وفي الواقع، تنخفض . ن تنتقل من يد إلى يدهي م
مطالبة الحكومة على الشرآة العامة ألن الحكومة 
تبادل أسهم أو حقوق ملكية في الشرآة العامة 

وتعامل . بنقدية أو غير ذلك من األصول المالية
تكلفة أي خدمات مالية تضطر الحكومة لشرائها 
إلتمام البيع على أنها نفقات ينبغي قيدها 

تهالك وسيط من قبل الحكومة العامة في آاس
 .النظام الحسابات القومية

يمكن تنظيم الخصخصة من خالل ترتيبات  22-140
مؤسسية أآثر تقدمًا وتعقيدًا؛ على سبيل المثال، 

 لشرآة عامة الماليةبعض أو آل األصول غير 
يمكن بيعها من قبل شرآة قابضة عامة، أو من 

ليها من قبل أي وآالة عامة أخرى، مسيطرًا ع
قبل الحكومة وتسدد جميع العائدات أو جزءًا منها 

وفي مثل هذه الحاالت، سوف تقيد . للحكومة
الشرآة العامة تصرف في أصول غير مالية في 
حساب رأس المال، بينما تقيد مدفوعات العائدات 
للحكومة من البيع على أنها سحب لحقوق ملكية 

 .أو ألسهم
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عملية الخصخصة  فيها ترتيب يتمالحالة التي  22-141
عبر وآالة إلعادة الهيكلة مناقشة في الفقرات 

 .50-22 وحتى 22-47

 التأميم

التأميم هي العملية التي من خاللها تأخذ الحكومة  22-142
بذمام السيطرة على أصول محددة أو على شرآة 
بأآملها؛ وعادة ما تكون من خالل الحصول على 

ية وتختلف آيف. أغلبية أو آامل األسهم في الشرآة
القيد تبعًا للطريقة التي تسيطر بها الحكومة على 

 .ذمام األمور

 ال يكون التغير في ملكية :االستيالء أو المصادرة. أ
األصول نتيجة لمعاملة تمت من خالل اتفاق متبادل؛ حيث 

أو ال يكون التعويض (ال تكون هناك مدفوعات للمالكين 
الفرق بين القيمة ويقيد ). متناسبًا مع القيمة العادلة لألصول

السوقية لألصول المكتسبة وأي تعويضات مقدمة على أنه 
استيالء دون مقابل في حساب التغيرات األخرى في حجم 

 .األصول

حيث تشتري الحكومة جميع أو بعض : شراء أسهم. ب
األسهم في الشرآة بسعر السوق أو بسعر مقارب له جدًا؛ 

معاملة بحيث يضمن وعادة ما يكون هناك سياقًا قانونيًا لل
أنها تمت من خالل اتفاق متبادل، وذلك برغم أن المالك 
السابق قد ال يكاد يكون لديه حرية االختيار ما بين القبول 

وشراء . بالعرض أو رفضه أو للتفاوض حول السعر
 .األسهم هي معاملة مالية يتم قيدها في الحساب المالي

 خطط اإلنقاذ المالي

هي مصطلح يعني اإلنقاذ من خطة اإلنقاذ المالي  22-143
ضائقة مالية؛ وغالبًا ما يستخدم عندما تقدم وحدة 
حكومية سواء مساعدات مالية قصيرة األجل 
لشرآة لمساعدتها في البقاء في السوق خالل فترة 
ضائقة مالية أو ضخ دائم لموارد مالية للمساعدة 

وفي والواقع، ربما . في إعادة رسملة الشرآة
ذ المالي وسيلة أخرى من تشكل خطة اإلنقا

وسائل التأميم في حال ما تستحوذ الحكومة على 
وخطط . السيطرة على الشرآة التي تنقذها ماليًا

إنقاذ الشرآات المالية على وجه الخصوص 
وعادة ما يكون من المرجح أن . جديرة بالذآر

تتضمن خطط اإلنقاذ المالي معامالت معممة 
على مبالغ لمرة واحدة بدرجة آبيرة تنطوي 

 .ضخمة، وبالتالي، يكون من السهل تحديدها

 العامة قد يأخذ أشكال عديدة؛ على الحكومةتدخل  22-144
 :سبيل المثال

قد تقدم الحكومة تمويل لألسهم بشروط وأحكام جيدة . أ
 .للغاية

قد تقوم الحكومة بشراء أصول من المنشأة المراد . ب
 .سوقيةمساعدتها بأسعار أعلى من أسعارها الحقيقية ال

قد تقوم الحكومة بإنشاء آيان ذات أغراض خاصة أو . ج
نوع أخر من الهيئات الحكومية لتمويل أو إلدارة مبيعات 

 .أصول أو خصوم المنشأة المرجو مساعدتها

 هذه الحاالت، تقيد المساعدات المقدمة معظموفي  22-145
من قبل الحكومة للوحدة التي تعاني من ضائقة 

سمالي؛ وعند تحديد مالية على أنها تحويل رأ
حجم التحويالت الرأسمالية، فإن النقاط التالية 

 :يلزم أخذها في االعتبار

إذا ما قامت الحكومة بشراء أصول من المنشأة المراد . أ
مساعدتها فإن المبلغ المدفوعة سيكون من الطبيعي أعلى 
من القيمة السوقية الحقيقية لألصول؛ وشراء األصول 

 وأن يقيد وفقًا للقيمة السوقية بخالف القروض ينبغي
الحقيقية، والتحويل الرأسمالي ينبغي قيده بقيمة الفرق بين 

 .سعر السوق والمبلغ الكلي المدفوع

في آثير من األحيان تشتري الحكومة قروض من . ب
المؤسسات المالية خالل تنفيذ خطة إنقاذ مالي؛ وما لم 

مة السوقية يصبح القرض قابل للتداول ويتم تداوله بالقي
المعمول بها حينئذ دائمًا ما يقيد في نظام الحسابات القومية 

وفقط في حالة ما وجد سوق للقروض . بالقيمة االسمية
وآانت القروض يتم تداولها فيه بانتظام حينها يتم إعادة 

 .تصنيفها على أنها أوراق مالية وتقيد بالقيمة السوقية

 االسمية عندما عندما تشتري الحكومة قرض بالقيمة. ج
تكون القيمة العادلة أقل بكثير ال يتم قيد تحويل مالي بالفرق 
بين القيمتين؛ ومع ذلك، إذا آانت هناك معلومات موثوق 
بها بأن بعض القروض غير قابلة لالسترداد يتم خفض 
قيمتها إلى الصفر آتغير أخر في الحجم في الميزانية 

سمالي من الحكومة العمومية للشرآة وينبغي قيد تحويل رأ
وإذا آان هناك احتمال . إلى الشرآة بقيمتها االسمية السابقة

ما بأن جزءًا ما من الفرض قد يكون قابل لالسترداد في 
) بقيمتها الصفرية(المستقبل حينئذ يعاد تصنيف القروض 

من الميزانية العمومية للشرآة للميزانية العمومية للحكومة 
وإذا زادت قيمة القروض فيما . يوقت قيد التحويل الرأسمال

ييم في الميزانية قبعد يبين ذلك على أنه بند إلعادة ت
 .العمومية للحكومة

آجزء من خطة اإلنقاذ المالي، قد تقوم الحكومة بتوسيع . د
نطاق الضمانات المستعدة لتقديمها؛ وهذه الضمانات ينبغي 

  إلى126-22قيدها على النحو المبين أعاله في الفقرات 
 تبعًا لما إذا آانت ضمانًا لمرة واحدة أم جزء من 22-130

 .برنامج ضمان موحد

 إنشاء وحدة مؤسسية عامة من قبل تمإذا ما  22-146
الحكومة فقط لتضطلع بتولي إدارة خطة إنقاذ 
مالية ينبغي تصنيف الوحدة في قطاع الحكومة 
العامة؛ وإذا آان للوحدة الجديدة وظائف أخرى 

المالي مهمة مؤقتة يتم وآانت خطة اإلنقاذ 
تصنيفها آوحدة حكومية أو آشرآة عامة من 
خالل إتباع القواعد العامة على النحو المبين في 
. القسم أعاله بشأن وآاالت إعادة الهيكلة

باإلضافة إلى ذلك، فإن الوحدات التي تقوم بشراء 
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أصول مالية من شرآات مالية تمر بضائقة مالية 
ة ال يمكن اعتبارها بغرض بيعها بطريقة منظم

وإذا آانت الوحدة قد تم إنشائها . وسطاء ماليون
من قبل الحكومة لهذا الغرض المحدد يتم 

 .تصنيفها في قطاع الحكومة العامة

 إعادة الهيكلة واالندماجات وحاالت إعادة التصنيف

األصول عندما يعاد هيكلة شرآة عامة فقد تظهر  22-147
س  أو تختفي بحيث تعكالمالية والخصوم

العالقات المالية الجديدة؛ وتقيد هذه التغيرات 
آتغيرات في التصنيف والترآيب القطاعي في 
. حساب التغيرات األخرى في حجم األصول

ومثال على مثل هذه العملية من إعادة الهيكلة 
عندما يتم تقسيم شرآة إلى وحدتين مؤسسيتين أو 

 .أآثر وتنشأ أصول وخصوم مالية جديدة

ى، فإن شراء األسهم أو غيرها من  أخرناحيةمن  22-148
حقوق الملكية في شرآة ما آجزء من عملية 
اندماج يتم قيده على أنه معاملة مالية بين الشرآة 

 .المشترية والمالك السابق

 في تصنيف األصول والخصوم ال يكون تغيرأي  22-149
مرتبطًا بإعادة الهيكلة أو بالتغيرات في التصنيف 

ير في تصنيف القطاعي يتم قيده على أنه تغ
األصول أو الخصوم في حساب التغيرات 

 .األخرى في حجم األصول

 المعامالت مع البنك المرآزي

 االستهالل بالتذآير بتعريف البنك المناسبمن  22-150
المرآزي وما يتصل به من تفسيرات وردت في 
الفصل الرابع؛ فالبنك المرآزي هو مؤسسة مالية 

ئيسية قومية تمارس الرقابة على الجوانب الر
وبصفة عامة، تصنف المؤسسات . للنظام المالي

 :المالية التالية في هذا القطاع الفرعي

 بما في ذلك آونه جزء من – البنك المرآزي الوطني .أ
 نظام للبنوك المرآزية؛ و

مجالس النقد أو هيئات العملة المستقلة التي تصدر . ب
 العملة المحلية والتي تكون مدعومة ومضمونة بالكامل

 .باحتياطيات النقد األجنبي

الوآاالت النقدية المرآزية والتي باألساس ذات أصول . ج
على سبيل المثال، وآاالت إدارة الصرف األجنبي (عامة 

أو إصدار األوراق النقدية أو المصرفية والعمالت 
والتي تمسك مجموعة آاملة من الحسابات، ) المعدنية

وال تضمن . رآزيةولكنها ال تصنف آجزء من الحكومة الم
السلطات أو الهيئات اإلشرافية التي تشكل وحدات مؤسسية 
منفصلة مع البنك المرآزي، ولكنها تدرج مع آيانات 

 .المساعدة المالية

طالما أن البنك المرآزي هو وحدة مؤسسية منفصلة؛ دائمًا 
ما يتم نسبته لقطاع الشرآات المالية حتى وإن آان بشكل 

 .يرئيسي منتج غير سوق

وفي حين أن البنك قد يكون من الناحية القانونية  22-151
ه يعهد إليه بتنفيذ سياسة إال أنمستقل عن الحكومة 

حكومية بموجب التشريع المنشئ له؛ ويعامل 
البنك المرآزي دائمًا على أنه مسيطرًا عليه من 
قبل الحكومة ويتم تضمينه في قطاع الشرآات 

ستثناء وهناك ا. المالية باعتباره شرآة عامة
وحيد للقاعدة وهو أن أي وحدة تكون مخرجاتها 
 .بشكل رئيسي غير سوقية ال يتم تصنيفها آشرآة

 من المدفوعات من قبل البنك نوعانهناك  22-152
 :المرآزي للحكومة يتطلبان توضيح

المدفوعات التي تتم على أساس منتظم، وتكون عادة في . أ
مرآزي شلك أرباح، وتستند على النشاط الجاري للبنك ال

؛ وتقيد هذه )مثل إدارة احتياطيات النقد األجنبي(
المدفوعات آأرباح طالما لم تكن أعلى بشكل غير طبيعي 
من مجموع صافي الفائدة وصافي العموالت المستحقة 

وتقيد المبالغ الزائدة عن هذا . القبض من قبل البنك
 .المجموع آسحب ألسهم أو لحقوق ملكية

ة التالية لمبيعات أو إلعادة تقييم المدفوعات االستثنائي. ب
االحتياطي من األصول؛ وينبغي قيد هذه المدفوعات 

واألساس المنطقي وراء . آسحب لألسهم أو لحقوق الملكية
ذلك هو أن هذه األصول يجرى إدارتها آملكية اقتصادية 

ويؤثر تقييمها على خصوم حقوق .للشعب وليس للبنك نفسه
ى أصول حقوق الملكية الملكية للبنك المرآزي وعل

وألرباح الحيازة على االحتياطي من األصول . للحكومة
طرف أخر أو مقابل في التزامات ) أصول البنك المرآزي(

حقوق ملكية للبنك المرآزي وعلى أصول حقوق ملكية 
 .الحكومة المرآزية

ويبين قياس مخرجات البنك المرآزي في  22-153
؛ وآجزء من 156-6 إلى 151-6الفقرات من 

لسياسة الحكومية، قد يقوم البنك المرآزي بدفع ا
فائدة على الودائع بمعدالت موضوعة مرتفعة أو 

وتبين آيفية معاملة مدفوعات الفائدة . منخفضة
-7 وحتى 122-7في هذه الحالة في الفقرات 

126. 

 شراآات القطاعين العام والخاص

شراآات القطاعين العام والخاص هي عقود  22-154
حدتين؛ حيث من خاللها طويلة األجل بين و

 أصل أو مجموعة وحدة – أو تنشئ –تستحوذ 
من األصول، وتديره لفترة معينة ثم تسلم األصل 

وتكون عادة مثل هذه الترتيبات . للوحدة الثانية
بين منشأة خاصة وحكومة، غير أن هناك 
ترآيبات ممكنة أخرى، مع شرآة عامة آطرف 
 من األطراف أو مع مؤسسة خاصة ال تهدف

وتوصف هذه النظم . للربح آطرف ثاني
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بأوصاف مختلفة مثل شراآات القطاعين العام 
، أو مبادرات التمويل الخاصة )PPPs(والخاص 

)PFIs( أو نظم البناء والتملك والتشغيل ،
والمبادئ . ، وهلم جرا)BOOTs(والتحويل 

األساسية لهم جميعًا هي نفسها، وتعامل بنفس 
 .ت القوميةالطريقة في نظام الحسابا

تدخل الحكومات في شراآات القطاعين العام  22-155
والخاص لمجموعة متنوعة من األسباب، بما في 
ذلك األمل في أن اإلدارة الخاصة قد تؤدي إلى 
إنتاج أآثر فعالية وأن يتم الحصول على نفاذ 

وخالل مدة . لمجموعة أوسع من المصادر المالية
وبمجرد . ةالعقد يكون للمتعاقد الملكية االقتصادي

ما تنتهي مدة العقد، تكون للحكومة الملكية 
وليس من . االقتصادية والقانونية على حد سواء

السهل التيقن من أي وحدة هي المالك القانوني 
لألصل خالل مدة العقد أو من الكيفية التي ينبغي 
أن تقيد بها المعامالت الضمنية عندما تتغير 

اك اتفاق مقدم وقد يكون هن. ملكيتها االقتصادية
على توقيت تحويل الملكية االقتصادية جزئيًا من 
خالل أعمار خدمة األصول بموجب أحكام متفق 
. عليها ال تعكس األسعار السوقية لألصول

وآنتيجة لذلك، فإن بعض المعامالت الفعلية قد 
يلزم تقسيمها للكشف عن طابعها االقتصادي 

 .الحقيقي

والخاص إلى حد تختلف شراآات القطاعين العام  22-156
آبير عن بعضها البعض؛ وفيما يلي وصف عام 

توافق .  األآثر شيوعًااالتفاقيشمل الترتيب أو 
منشأة خاصة على حيازة مجموعة مرآبة من 
األصول الثابتة ثم تستخدم تلك األصول جنيًا إلى 
جنب مع غيرها من مدخالت اإلنتاج إلنتاج 

ومة، وقد يتم تسليم هذه الخدمات للحك. خدمات
سواء الستخدامها آمدخل في إنتاجها الذاتي 

أو ) على سبيل المثال، خدمات صيانة السيارات(
على (لتوزيعها على الجمهور من دون مدفوعات 

، وفي أي من )سبيل المثال، الخدمات التعليمية
الحالتين، ستقوم الحكومة بتسديد دفعات دورية 

وتتوقع المنشأة الخاصة أن . خالل مدة العقد
تسترد التكاليف وآسب معدل آافي من العائدات 
. على استثمارها من وراء هذه المدفوعات

وبالتبادل، قد تقوم المنشأة الخاصة ببيع الخدمات 
، في )على سبيل المثال، رسم مرور(للجمهور 

ظل تنظيم السعر من قبل الحكومة ولكن يتم 
تحديده على مستوى معين بحيث تتوقع المنشأة 

يق معدل آافي من العائدات على الخاصة تحق
وعند نهاية مدة العقد، قد تكتسب . استثمارها

الحكومة الملكية االقتصادية والقانونية لألصول، 
وقد يكون هناك . وربما من غير تسديد مدفوعات

العديد من االختالفات في عقود الشراآات بين 
القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالتصرف 

نهاية العقد وبالتشغيل والصيانة في األصول عند 
الالزمين لألصول خالل العقد وبالسعر وبنوعية 

 .وحجم الخدمات المنتجة وهلم جرا

 المنشأة الخاصة مسئولة عن حيازة وتكون 22-157
األصول الثابتة وذلك على الرغم من أن الحكومة 
آثيرًا ما تساعد في الحيازة من خالل الدعم؛ ومع 

تطابق األصول التصميم ذلك، قد يستلزم العقد أن 
والنوعية والقدرة المحددة من قبل الحكومة، وأن 
يتم استخدامها وفق الطريقة المحددة من قبل 
الحكومة في إنتاج الخدمات المطلوبة بموجب 
العقد وأن يتم صيانتها طبقًا للمعايير المحددة من 

وعالوة على ذلك، عادة ما تكون . قبل الحكومة
طول بكثير من مدة العقد أعمار خدمة األصول أ

بحيث أن الحكومة سوف تسيطر على األصول 
وتتحمل المخاطر وتحصل على العوائد على 
. مدى جزء آبير جدًا من أعمار خدمة األصول

وهكذا، في آثير من األحيان ال يكون من 
الواضح ما إذا آانت المنشأة الخاصة أم الحكومة 
هي من تسيطر على األصول على مدى أعمار 
خدمتها أو من منهما سيتحمل غالبية المخاطر 

 .ويجني غالبية العوائد

وآما هو الحال مع عقود اإليجار، يتم تحديد  22-158
المالك االقتصادي لألصول المتعلقة بشراآة بين 
القطاعين العام والخاص من خالل تقييم أي من 
الوحدتين يتحمل غالبية المخاطر وأيهما يتوقع له 

ئد من األصل؛ والعوامل أن يجني غالبية العوا
التي يلزم االلتفات إليها عند إجراء هذا التقييم 
يمكن تقسيمها على نطاق واسع إلى مجموعتين، 
تلك العوامل المتعلقة بحيازة األصل والعوامل 

وفيما . األخرى المتعلقة باستخدامه في اإلنتاج
 :يلي بعض من المخاطر المتعلقة بحيازة األصل

كومة على تصميم ونوعية وحجم درجة سيطرة الح. أ
 وصيانة األصول؛

؛ والتي تشمل احتمالية وجود تكاليف مخاطرة اإلنشاء. ب
أخرى نتيجة التسليم المتأخر أو عدم الوفاء بالمواصفات أو 
متعلقة بقوانين البناء والمخاطر البيئية وغيرها من 

 .المخاطر التي تستلزم أداء مدفوعات ألطراف ثالثة

ض من المخاطر المرتبطة باستخدام األصل وفيما يلي بع
 :في اإلنتاج

؛ والتي تشمل درجة استعداد الحكومة مخاطرة العرض. أ
للتحكم في والسيطرة على الخدمات المنتجة وعلى 
الوحدات التي يقدم لها الخدمات وعلى أسعار الخدمات 

 المنتجة؛

؛ وتشمل احتمالية أن يكون الطلب على مخاطرة الطلب. ب
 سواء من الحكومة أو من الجمهور بشكل عام –ت الخدما

 أعلى أو أقل من –في حالة وجود خدمات مدفوعة 
 المتوقع؛

؛ وتشمل مخاطر القيمة المتبقية والتقادم أو اإلهالك.ج
المخاطرة بأن قيمة األصل سوف تختلف عن أي سعر 
 متفق عليه بشأن نقل األصل للحكومة عند نهاية مدة العقد؛
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؛ وتشمل احتمالية وجود تكاليف إضافية توافرمخاطرة ال. د
أو نوعية الخدمات ال / أو تكبد جزاءات نتيجة ألن حجم و

 .تفي بالمعايير المحددة في العقد

من المرجح أن تختلف األهمية النسبية لكل عامل  22-159
من العوامل مع آل حالة من حاالت الشراآات 
بين القطاعين العام والخاص؛ وليس من الممكن 

واعد إلزامية بحيث تكون قابلة للتطبيق وضع ق
والبد من تقييم . على آل حالة بطريقة مرضية

شروط آل شراآة من شراآات القطاعين العام 
والخاص من أجل تحديد أي الوحدتين هي المالك 

 .القانوني

وبصورة مماثلة، فإن تعقيد وتنوع عقود شراآات  22-160
القطاعين العام والخاص يحوالن دون تعديد 

عد التفصيلية الحاآمة للمعامالت التي سيتم القوا
قيدها فيما يتعلق بالسيطرة على األصول 
واستخدامها؛ وبدًال من ذلك، ينبغي االلتفات إلى 
آافة الحقائق والظروف المتعلقة بكل عقد ومن ثم 
ينبغي اختيار معاملة محاسبية تبرز على أفضل 

وبالرغم . ما يكون العالقات االقتصادية الكامنة
 .مما سبق، هناك بعض الصعوبات القليلة الشائعة

إذا ما تم تقييم المنشأة الخاصة على أنها المالك  22-161
 ما – آالمعتاد –القانوني خالل مدة العقد وإذا 

 القانونية واالقتصادية الملكيةاآتسبت الحكومة 
عند نهاية العقد بدون مدفوعات صريحة حينئذ 

ة على  الحكوماستحواذالبد من قيد معاملة ب
وأحد األساليب العامة بالنسبة للحكومة . األصول

هو أن تقوم الحكومة بالتدريج بزيادة مطالبة مالية 
وتقوم الوحدة الخاصة بالتدريج بتراآم التزام 
مقابل بحيث تكون قيمة آل منهما يتوقع أن 
تعادلها مع القيمة المتبقية لألصول عند نهاية مدة 

سلوب إعادة ترتيب ويتطلب تنفيذ هذا األ. العقد
معامالت نقدية قائمة أو إنشاء معامالت جديدة 
باستخدام افتراضات حول قيم األصل المتوقعة 

 .ومعدالت الفائدة

ثمة أسلوب بديل وهو أن يتم قيد التغير في  22-162
الملكية القانونية واالقتصادية على أنه تحويل 

 التحويل الرأسمالي ال أسلوبرأسمالي؛ بيد أن 
خر الواقع االقتصادي الكامن، غير يعكس هو األ

أن قيود أو قصور البيانات فضًال عن عدم اليقين 
إزاء القيمة المتبقية المتوقعة لألصول ناهيك عن 
أحكام العقد والتي تسمح بإمكانية ممارسة 

 آل –خيارات متنوعة من قبل أي من الطرفين 
ذلك قد يجعل قيد تحويل رأسمالي مقبوًال ألسباب 

 .عملية

ا ما تم تقييم الحكومة على أنها المالك القانوني إذ 22-163
خالل مدة العقد ولكن لم تسدد أي مدفوعات 
صريحة عند بداية العقد حينئذ البد من احتساب 
معاملة لتغطية الحيازة؛ واالقتراح األآثر شيوعًا 
هو أن تتم الحيازة عبر عقد إيجار مالي نظرًا 

ومع ذلك، . لتشابه الحالة مع عقود اإليجار الفعلية
يتوقف تنفيذ هذا الخيار على أحكام العقد المحددة 
من حيث آيفية تفسيرها وربما على عوامل 
أخرى؛ على سبيل المثال، يمكن أن يتم احتساب 
قرض، والمدفوعات الحكومية الفعلية للوحدة 

 يمكن – إن وجدت هذه المدفوعات –الخاصة 
تقسيمها بحيث يمثل جزء من آل دفعة استرداد 

وإذا لم يكن هناك أية مدفوعات حكومية . للقرض
فعلية حينئذ يمكن إنشاء معامالت غير نقدية 

 .لمدفوعات القرض

 عرض اإلحصاءات للقطاع العام. هـ

آما هو موضح في القسم ب، يشمل القطاع العام  22-164
آافة الوحدات المؤسسية المقيمة المسيطر عليها 
بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل وحدات 

ومية مقيمة؛ وبعبارة أخرى، يتألف القطاع حك
العام من آافة وحدات قطاع الحكومة العامة 

 .باإلضافة إلى آافة الشرآات العامة المقيمة

يمكن عرض إحصاءات القطاع العام داخل نطاق  22-165
آل من تسلسل الحسابات بالنسبة للوحدات أو 

 نفس إطار مالية وداخلالقطاعات المؤسسية 
و المبين في القسم ج من هذا الحكومة على النح

 .الفصل، تبعًا لنوعية استخدام اإلحصاءات

وبالنسبة ألي من أسلوبي العرض، من المفيد  22-166
عرض آل من القطاعات الفرعية في القطاع 
العام والقطاع العام بأآمله، مع عرض 
اإلحصاءات الكلية للقطاع العام مبينة موحدة 

عمدة قد وغير موحدة؛ على سبيل المثال، أحد األ
يشمل إحصاءات قطاع الحكومة العامة، وعامود 
ثاني لتجميع آافة الشرآات العامة وعامود ثالث 
قد يشمل المجاميع الكلية غير الموحدة للقطاع 

وتبعُا للتدفقات المعنية، يمكن أن . العام بأآمله
يبين عامود رابع المبالغ التي سيتم حذفها 

ض بالتوحيد، وعامود خامس يمكن أن يعر
 .المجاميع الكلية الموحدة للقطاع العام بأآمله

ال يلزم توحيد آافة التدفقات بالنسبة للقطاع العام؛  22-167
نظرًا ألن القطاع العام هو مزيج من المنتجين 
السوقيين وغير السوقيين فإن مكونات اإليرادات 
والنفقات سيكون لها معنًا اقتصاديًا محدودًا 

لمالي والميزانية وعناصر الحساب ا. للقطاع العام
العمومية هي على األرجح أآثر العناصر 

 .المرشحة للتوحيد

نفس قيود الموازنة آما هو مؤآد بالنسبة لقطاع  22-168
الحكومة العامة يرجح أن تكون هامة بالنسبة 
للقطاع العام؛ وسوف يوضح صافي رصيد 

أو االدخار في تسلسل (التشغيل للقطاع العام 
في حقوق الملكية االتجاهات في صا) الحسابات
ويكون .  من العمليات الجارية للقطاع العامالناتجة
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ذلك مفيدًا على وجه الخصوص إذا ما آان هناك 
 .شرآات عامة تدار بخسائر آبيرة

يعرف صافي اإلقراض أو االقتراض للقطاع  22-169
العام بأآمله بحاجة االقتراض للقطاع العام؛ 
ويوضح صافي اإلقراض صافي التمويل المورد 

ى بقية االقتصاد أو إلى بقية العام؛ ويوضح إل
صافي االقتراض صافي التمويل المتحصل عليه 
من قبل القطاع العام إما من بقية االقتصاد أو من 

 .بقية العالم

توفر الميزانية العمومية معلومات بشأن صافي  22-170
حقوق الملكية؛ حيث يتم تحديدها على أنها قيمة 

لية، وصافي األصول الكلية ناقص الخصوم الك
حقوق الملكية المالية حيث يتم تحديدها على أنها 
الفرق بين قيمة األصول المالية الكلية والخصوم 

وغالبًا ما يقتبس صافي حقوق الملكية . الكلية
المالية نظرًا لتأثير القطاع العام على النظام 
المالي وألنه في آثير من األحيان يكون من 

ة غير المالية الصعب تقييم األصول الحكومي
 .الفريدة من نوعها

المؤسسات غير الهادفة : الفصل الثالث والعشرين
 للربح

 مقدمة. أ

المؤسسات غير الهادفة للربح في نظام الحسابات . 1
 القومية

) NPIs(تضطلع المؤسسات غير الهادفة للربح  23-1
بدور غير اعتيادي إلى حد ما في نظام الحسابات 

الشرآات، تنتج بعض القومية؛ فكما هو الحال مع 
المؤسسات غير الهادفة للربح سلع وخدمات للبيع 
بهدف تغطية التكاليف، أي بعبارة أخرى، إنتاج 

ومن الشائع بالنسبة لها وللمنتجين . سوقي
السوقيين اآلخرين، فإنه ال يمكنها بنفسها التعهد 

ومثل الوحدات الحكومية، . باالستهالك النهائي
فة للربح منتجين غير بعض المؤسسات غير الهاد

سوقيين وتجعل مخرجاتها متاحة مجانًا أو 
بأسعار ليست ذات قيمة آبيرة من الناحية 
االقتصادية لألسر المعيشية الفردية أو للمجتمع 

وبعض من هذه المؤسسات غير الهادفة . بأسره
للربح غير السوقية يكون مسيطرًا عليها من قبل 

كومة الحكومة وتكون ضمن نطاق قطاع الح
العامة باستثناء تلك المؤسسات األخرى والتي 
ليست متضمنة في نفس القطاع وهي المؤسسات 

 األسر المعيشيةغير الهادفة للربح التي تخدم 
)NPISHs.( 

معظم المؤسسات غير الهادفة للربح هي وحدات  23-2
 لكل منها آيانه المستقل؛ أي أنها قادرة مؤسسية

أصول وتكبد وفق سلطتها التقديرية على حيازة 
خصوم والدخول في أنشطة اقتصادية وفي 

ويستتبع ذلك . معامالت مع غيرها من الكيانات
إمساك مجموعة آاملة لحسابات الوحدة، بما في 
ذلك ميزانية عمومية لألصول والخصوم، سواء 
آانت هذه المجموعة قائمة بالفعل أو يمكن 

وفي بعض البلدان، . إنشائها إذا استلزم األمر ذلك
وعلى وجه التحديد البلدان النامية، ربما تكون 
المؤسسة غير الهادفة للربح آيان غير رسمي 
يقر المجتمع بوجوده ولكن ال يكون لها أي وضع 

 .قانوني

 هادفةالسمة المميزة التي تحدد مؤسسة غير  23-3
للربح هي أن وضعها ال يسمح لها بأن تكون 
مصدرًا للدخل أو للربح أو ألي عائدات مالية 
أخرى بالنسبة للوحدات التي تنشئها أو تسيطر 
عليها أو تمولها؛ وقد تحقق مؤسسة غير هادفة 
للربح ربحًا ما، وقد تكون معفاة من الضرائب، 
آما قد يكون لها غرض خيري، غير أن أي مما 

 المحددة خصائصسبق ال يمثل الخصائص وال
لهويتها، حيث أن المعيار الوحيد بالنسبة لوحدة 

تم معاملتها على أنها مؤسسة غير هادفة ما آي ي
للربح هو أنها قد ال تكون مصدرًا للدخل أو للربح 

 .أو للمكاسب المالية لمالكيها

تنتج جميع المؤسسات غير الهادفة للربح سلع  23-4
وخدمات؛ وغالبًا ما تكون خدمات، ينتوى من 

 أو من األسر المعيشيةوراءها االستهالك من قبل 
 المؤسسات غير الهادفة وبعض. قبل الشرآات

تنتج خدمات لشرآات عادة ما تفرض للربح 
) في بعض األحيان توصف باالشتراآات(رسوم 

وغالبًا ما تنشأ . يقصد من وراءها تغطية التكاليف
المؤسسات غير الهادفة للربح آجمعيات تقدم 

وعادة ما يوفي . خدمات بشكل حصري لألعضاء
ية مستوى الرسوم المفروضة وسعر العضو

بمعايير نظام الحسابات القومية المتعلقة باألسعار 
. ليست ذات القيمة الكبيرة من الناحية االقتصادية

ولهذا السبب، يتم نسبة هذه المؤسسات غير 
ومثال على . الهادفة للربح لقطاعات الشرآات

مؤسسة غير هادفة للربح تخدم الشرآات االتحاد 
 .التجاري أو الصناعي أو المهني

ون مؤسسة غير هادفة للربح مسيطرًا عليها قد تك 23-5
من قبل الحكومة من حيث أن الحكومة قد تعين 
موظفيها وتحدد غايات وأهداف المؤسسة؛ 
وتعامل على أنها وحدة مؤسسية منفصلة عن 
الحكومة نظرًا ألن لها سيطرة مستقلة على 

حتى إذا آان معظم أو آل التمويل يأتي (موازنتها 
غير أنها تنسب إلى القطاع ، )من قبل الحكومة

ومثل هذه المؤسسات . المؤسسية للحكومة العامة
ومثال . تقدم خدمات فردية وجماعية أو مشترآة

على ذلك معهد لألبحاث مسيطرًا عليه من قبل 
 .الحكومة

تتواجد مؤسسات أخرى غير هادفة للربح لتوفير  23-6
السلع والخدمات لألسر المعيشية سواء في مقابل 
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بشكل مجاني؛ وعندما تفرض رسوم، رسم ما أو 
 جزء آبير – وليس بالضرورة – تغطي قدفإنها 

من التكاليف التي تتكبدها المؤسسة غير الهادفة 
 وليس –للربح، وبالتالي، قد تعتبر هذه الرسوم 

 أسعار ذات قيمة آبيرة من الناحية –بالضرورة 
وعندما يتم اعتبار الرسوم . االقتصادية

ة آبيرة من الناحية المفروضة ذات قيم
االقتصادية، تعامل المؤسسات غير الهادفة للربح 
المعنية على أنها توفر سلع سوقية ويتم نسبتها 

وخالفًا لذلك، تقع . إلى قطاعات الشرآات
المؤسسات غير الهادفة للربح ضمن نطاق 
القطاع المؤسسي للمؤسسات غير الهادفة للربح 

 .األسر المعيشيةالتي تخدم 

 على ذلك، من الممكن تصنيف وبناءًا 23-7
المؤسسات غير الهادفة للربح على النحو 

 :التالي

تلك المؤسسات غير الهادفة للربح التي توفر  .أ 
خدمات للشرآات التي تباع مخرجاتها للشرآات 

 المعنية وتعامل على أنها استهالك وسيط؛

تلك المؤسسات غير الهادفة للربح التي يكون  .ب 
حكومة وتوفر خدمات مسيطرًا عليها من قبل ال

 فردية أو جماعية على أساس غير سوقي؛

تلك المؤسسات غير الهادفة للربح التي توفر  .ج 
السلع والخدمات لألسر المعيشية، والتي تنقسم 

 :إلى

 المؤسسات غير الهادفة للربح التي توفر السلع -
والخدمات لألسر المعيشية الفردية بأسعار ذات 

 ة؛ داللة من الناحية االقتصادي

المؤسسات غير الهادفة للربح التي توفر  -
خدمات لألسر المعيشية الفردية مجانًا أو بأسعار 

 ليست ذات داللة من الناحية االقتصادية؛

 المؤسسات غير الهادفة للربح التي توفر -
خدمات جماعية أو مشترآة بشكل مجاني أو 
 .بأسعار ليست ذات داللة من الناحية االقتصادية

سسات غير الهادفة للربح التي تقع في تلك المؤ 23-8
تنسب ) ج(إطار نقطة الترتيب األولى في الفئة 
ها على إنفاقإلى قطاعات الشرآات، ويعامل 

 على االستهالك النهائي إنفاق على أنه مخرجاتها
؛ وتلك المؤسسات غير األسر المعيشيةمن قبل 

الهادفة للربح التي تقع في إطار نقطة الترتيب 
تنسب إلى قطاع المؤسسات ) ج(ي الفئة الثانية ف

، األسر المعيشيةغير الهادفة للربح التي تخدم 
وتعامل مخرجاتها على أنها استهالك نهائي فعلي 

 منقولة آتحويالت األسر المعيشيةمن قبل 
وتلك المؤسسات غير الهادفة . اجتماعية عينية

للربح التي تقع في إطار نقطة الترتيب الثالثة في 

تنسب إلى قطاع المؤسسات غير ) ج(لفئة إطار ا
 ولكن األسر المعيشيةالهادفة للربح التي تخدم 

تبقى مخرجاتها استهالك نهائي فعلي للمؤسسات 
 .األسر المعيشيةغير الهادفة للربح التي تخدم 

 حيث القطاعاتوبناءّا على ذلك، هناك عدد من  23-9
تظهر في نطاقها المؤسسات غير الهادفة للربح 

م الحسابات القومية؛ في آل من قطاعي في نظا
الشرآات المالية وغير المالية، وفي قطاع 
الحكومة العامة، وفي القطاع المنفصل 

األسر للمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم 
وتنشأ القطاعات الفرعية للقطاعات . المعيشية

الثالثة أولى لتضم المؤسسات غير الهادفة للربح 
سات غير الهادفة للربح التي وتلك المؤس. وحدها

توجد في نطاق قطاعات الشرآات يمكن أن يتم 
تقسيمها مرة أخرى إلظهار المؤسسات غير 
الهادفة للربح المسيطر عليها أجنبيًا، و 
المؤسسات غير الهادفة للربح المسيطر عليها من 
قبل القطاع العام، وتلك المؤسسات غير الهادفة 

ويمكن . اصة القوميةللربح الخاضعة للسيطرة الخ
تقسيم المؤسسات غير الهادفة للربح في قطاع 
الحكومة العامة فرعيًا بحسب المستوى 
الحكومي؛ سواء آانت حكومة مرآزية أو رسمية 

وربما يتم تقسيم المؤسسات غير . أو محلية
 بين تلك األسر المعيشيةالهادفة للربح التي تخدم 

ير الهادفة المسيطر عليها أجنبيًا و المؤسسات غ
 الخاضعة األسر المعيشيةللربح التي تخدم 

 .للسيطرة الخاصة القومية

القواعد المحاسبية فيما يتعلق بالمؤسسات غير . 2
 الهادفة للربح في نظام الحسابات القومية

تقيم مخرجات المؤسسات غير الهادفة للربح  23-10
بنفس الطريقة المتبعة مع آافة الوحدات 

لوحدة منتج غير سوقي، المؤسسية؛ فإذا آانت ا
 بما في – لمجموع التكاليف تبعًاتقيم المخرجات 

ذلك استهالك رأس المال الثابت ولكن باستثناء 
وإذا آانت الوحدة منتج . العائد على رأس المال

سوقي، تقاس المخرجات وفقًا للمبيعات ولكن بعد 
ضبطها تبعًا للتغيرات في قوائم الجرد وأي إنتاج 

وبالنسبة لبعض . مال الذاتيلتكوين رأس ال
المؤسسات غير الهادفة للربح التي تغطي نسبة 

 تكاليفها من – ولكن ليس جميع –آبيرة 
المبيعات، فمن شأن ذلك أن يجعل لدى الوحدة 

ويتم تغطية ذلك من خالل . فائض تشغيل سالب
 ).تحويالت جارية(التبرعات 

 حساب فرعي للمؤسسات غير الهادفة للربح. 3

الوقت، قد آان هناك اهتمام متزايد لبعض  23-11
بدراسة المساهمات لالقتصاد من قبل مؤسسات 
على غرار المؤسسات غير الهادفة للربح ألنه قد 
نظر إليها على أنها تشكل وجودًا ملحوظًا وذات 
داللة لمصالح اقتصادية وسياسية متنامية؛ ومثل 
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على اختالف وجهات  إليهاهذه المؤسسات يشار 
أو " غير هادفة للربح"أنها منظمات؛ النظر على 

غير "أو " المجتمع المدني"أو " طوعية"
" الثالث:"، ومجتمعة على أنها القطاع؛ "حكومية

أو " غير الهادف للربح"أو " الطوعي"أو 
وتجذب مثل هذه المؤسسات االهتمام ". المستقل"

ها وخصائصها التشغيلية مختلفة خصائصألن 
بالوحدات األخرى إلى حد ما عن تلك الخاصة 

. في قطاعات الشرآات والقطاعات الحكومية
 :وعلى وجه التحديد

 ليس مسموحًا لها بتوزيع األرباح؛ .أ 

 قد تنتج سلع عامة فضًال عن السلع الخاصة؛ .ب 

قد تحصل من التحويالت الجارية بقدر أو ما يزيد  .ج 
 عن ما تحصل عليه من بيع مخرجاتها؛

افة إلى قد تعتمد على العمالة الطوعية باإلض .د 
 العمالة المدفوعة؛

نظرًا ألنه ال يمكن لها دفع أرباح، فإنه ال يمكنها  .ه 
 جذب رأس مال نقدي بالتنافس مع الشرآات؛

قد تكون مؤهلة أو مستحقة للحصول على مزايا  .و 
 ضريبية خاصة في العديد من البلدان؛

عادة ما يكون لها أحكام قانونية خاصة تغطي  .ز 
ت رفع إعداد ورفع القواعد الحاآمة لها ومتطلبا

 التقارير والمشارآة السياسية وهلم جرا؛

إال على الرغم من أنها توفر سلع وخدمات عامة  .ح 
ه ليس لديها نفس الصالحيات أو القيود مثل أن

الحكومة من حيث تقرير ماهية هذه السلع 
 .والخدمات والكيفية التي ينبغي توزيعها بها

تم وضع وآنتيجة مترتبة على هذا االهتمام، فقد  23-12
حساب فرعي للمؤسسات غير الهادفة للربح على 
النحو المبين في دليل المؤسسات غير الهادفة 

األمم المتحدة، (للربح في نظام الحسابات القومية 
 خصائص؛ ويصف القسم ب و ج ال)2003

ويناقش القسم د .  الحساب الفرعيلهذاالجوهرية 
بعض الجوانب األخرى للمؤسسات غير الهادفة 

بح والتي ربما يكون مرغوبًا في استعراضها للر
 .إلى جانب الحساب الفرعي

الوحدات المدرجة في الحساب الفرعي للمؤسسة غير . ب
 الهادفة للربح

تتمثل نقطة البدء بالنسبة للحساب الفرعي في  23-13
التعرف على الوحدات الهامة؛ وآما سيتبين، فإن 

 ولكن –الوحدات المختارة تتوافق إلى حد آبير 
 مع الوحدات المبينة على أنها –يس بالكامل ل

مؤسسات غير الهادفة للربح في نظام الحسابات 

، فإن أحد طرق تناول الحساب وبالتالي. القومية
الفرعي قد تكون النظر في تجميع وتصنيف 
التسلسل الكامل للحسابات لقطاع مؤلفًا من 
قطاعات فرعية للمؤسسات غير الهادفة للربح في 

ع الشرآات غير المالية وقطاع آل من قطا
الشرآات المالية وقطاع الحكومة العامة 

األسر والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم 
ومع ذلك، ونظرًا ألن العديد ممن هم . المعيشية

مهتمين في الحسابات الخاصة بالمؤسسات غير 
الهادفة للربح وحدها ال يأتون من خلفية حول 

 فإن الكتيب يبدأ بالتعرف نظام الحسابات القومية
 والخصائص للوحدات المعنية خصائصعلى ال
 .باالهتمام

  وحدات الحساب الفرعيخصائصتحديد خصائص و. 1

 والمتنوعةلقد اقترح العديد من المفاهيم البديلة  23-14
التي يمكن من خاللها صياغة حساب فرعي 

 .للمؤسسات غير الهادفة للربح

قتصاد اال"أول هذه المفاهيم هو مفهوم  23-15
، والذي يصور ويصف المؤسسات "االجتماعي

غير الحكومية ذات األغراض االجتماعية أو 
الجماعية والمشترآة؛ وعادة ما يشمل ذلك 
الجمعيات المتبادلة والجمعيات التعاونية 

 .واالتحادات

؛ "المنفعة العامة"المفهوم الثاني هو لمنظمات  23-16
وعمومًا، يشمل ذلك مجموعة محدودة من 

ات التي تخدم أغراض عامة واسعة المؤسس
 من ذلك المؤسسات التي تكتفي ويستبعدالنطاق، 

 .فقط بخدمة أعضائها

وفي ما بين هذين المفهومين، ثمة مفهوم للقطاع  23-17
غير الهادف للربح على غرار ما قد مهده في 
باديء األمر جون هوبكنز من خالل مشروعه 
مشروع القطاع غير الهادف للربح المقارن؛ في 
هذا المشروع تم تفصيل تعريف للوحدات غير 

 –الهادفة للربح بالترافق مع خطوط هيكلية 
ومتطلبات التضمين أو الشمول هي على . تشغيلية

 :النحو التالي

ينبغي أن تتواجد المنظمات آمؤسسات يمكن  .أ 
 التعرف عليها وتحديدها؛

 ينبغي أن تكون منفصلة مؤسسيًا عن الحكومة؛ .ب 

 اح؛ال تقوم بتوزيع أرب .ج 

محكومة ذاتيًا؛ أي أنها ليست خاضعة لسيطرة  .د 
 وحدات أخرى؛
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ال تكون العضوية في الوحدة إلزامية أو تلقائية،  .ه 
ولكن تنطوي على درجة ما من المشارآة 

 .الطوعية

المؤسسات االستثناءات الرئيسية من مجموعة  23-18
غير الهادفة للربح المعترف بها في نظام 

ت غير الحسابات القومية هي تلك المؤسسا
الهادفة للربح المنسوبة إلى قطاع الحكومة العامة 
ألنها وعلى الرغم من آونها منفصلة مؤسسيًا 
عن الحكومة مسيطرًا عليها من قبل وحدات 
حكومية؛ وهناك عدد قليل من المؤسسات غير 

 عادة ما يكون –الهادفة للربح غير الرسمية 
وهناك .  يمكن استثنائها أيضًا–بشكل مؤقت 

 .شة حول هذه المؤسسات في القسم دمناق

 أمثلة على الوحدات المتضمنة. 2

 التي الكياناتفيما يلي أمثلة توضيحية ألنواع  23-19
القطاع غير الهادف "يرجح وقوعها ضمن نطاق 

، ألغراض الحساب الفرعي للمؤسسة "للربح
 :غير الهادفة للربح

مزودي الخدمات غير الهادفين للربح؛ مثل  .أ 
ات التعليم العالي ومراآز المستشفيات ومؤسس

الرعاية النهارية والمدارس ومودي الخدمات 
 االجتماعية والمجموعات البيئية؛

المنظمات غير الحكومية التي تشجع التنمية  .ب 
االقتصادية أو الحد من الفقر في المناطق األقل 

 تنميًة؛

منظمات الفنون والثقافة، بما في ذلك المتاحف  .ج 
الفرق الموسيقية مراآز الفنون المسرحية وو

 والجمعيات التاريخية أو األدبية؛

النوادي الرياضية المشارآة في رياضات الهواة  .د 
 والتدريب واللياقة البدنية والمسابقات؛

جماعات التأييد أو الضغط والتي تعمل على  .ه 
تعزيز الحقوق المدنية وغيرها من الحقوق، أو 
تؤيد وتدعو للمصالح االجتماعية والسياسية 

 ر االنتخابية العامة أو الخاصة؛للدوائ

المؤسسات؛ أي الكيانات التي تملك تحت  .و 
تصرفها أصول أو وقف والتي تستخدم الدخل 
العائد من هذه األصول سواء لتقديم منح 
للمنظمات األخرى أو لتنفيذ مشروعاتها 

 وبرامجها الخاصة؛

الجمعيات أو االتحادات الشعبية أو القائمة على  .ز 
 تقوم على أساس العضوية إلى المجتمع التي

 – أو تدافع عن وتؤيد –وتقدم خدمات إلى 
 األعضاء من حي أو مجتمع أو قرية معينة؛

األحزاب السياسية التي تدعم وضع مرشحين  .ح 
 معينين في مناصب سياسية؛

النوادي االجتماعية؛ بما في ذلك النوادي  .ط 
السياحية ونوادي األنشطة العامة، والتي تقدم 

ناسبات ترفيهية لألعضاء خدمات وفرص وم
 األفراد وللمجتمعات المحلية؛

النقابات واالتحادات التجارية والمهنية التي تعزز  .ي 
من وتدافع عن، مصالح اليد العاملة أو األعمال 

 والنشاطات التجارية أو المهنية؛

المجموعات الدينية؛ مثل األبرشيات والمعابد  .ك 
اليهودية والمساجد والمعابد واألضرحة أو 

لمزارات، والتي تعزز المعتقدات الدينية ا
ومع . وتشرف على الصلوات والطقوس الدينية

ذلك، فإن أي آنيسة رسمية للدولة مدموجة في 
إدارة الدولة والسيما الكنيسة التي تكون مدعومة 

منفصلة "بضرائب إلزامية قد ال تفي معيار 
، وبالتالي قد يتم استبعادها "مؤسسيًا عن الحكومة

وعة المؤسسات غير الهادفة للربح في من مجم
وجدير بالذآر أن المجموعات . الحساب الفرعي

الدينية مختلفة عن الوآاالت المرتبطة الخادمة 
للنواحي الدينية في مجاالت مثل الخدمات 

وبصورة . الصحية أو التعليمية أو االجتماعية
مماثلة، فإن المنظمات الخدمية المرتبطة بكنيسة 

 قد ال تزال تعتبر ضمن نطاق رسمية للدولة
القطاع غير الهادف للربح طالما آانت وحدات 
مؤسسية منفصلة وطالما تفي بجميع المعايير 

 .التعريفية

آل من الوحدات السوقية وغير السوقية ينبغي تضمينها في 
أي من هذه الفئات طالما آانت المؤسسة المعنية مؤسسة 

ير هادفة للربح وليست مجرد مؤسسة غ(غير هادفة للربح 
 ).األسر المعيشيةتخدم 

 الحاالت الخالفية. 3

هناك أنواع أخرى معينة من المنظمات من  23-20
المرجح أنها تشغل المساحة الرمادية بين القطاع 
غير الهادف للربح وإما قطاع الشرآات أو 
القطاعات الحكومية؛ وبعض من هذه الكيانات 
ف سوف تنتمي على نحو سليم للقطاع غير الهاد

للربح ألغراض الحساب الفرعي لمؤسسة غير 
هادفة للربح، في حين لن يكون هذا حال آيانات 

وقد تكون المبادئ التوجيهية التالية مقيدة . أخرى
من الواضح، هذه المبادئ . (التخاذ هذه القرارات

التوجيهية سيضطر إلى تطبيقها على أنواع من 
المنظمات وليس على أساس منظمة بمنظمة، 

).  أن قواعد القرار يمكن أن تظل هاديةغير
والمبادئ التوجيهية الواردة هنا هي تلك الخاصة 
بالكتيب مع تعديل بسيط في ضوء التجربة مع 

ويقترح بأن يتم تضمين . تنفيذ الحسابات
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التعديالت الواردة هنا في الطبعة القادمة من 
 .الكتيب

 منظمات هيالجمعيات التعاونية أو التعاونيات  23-21
 تشكيلها بحرية أو طواعية من قبل األفراد يتم

للسعي وراء تحقيق مصالح اقتصادية ألعضائهم؛ 
 :وتشمل المبادئ الرئيسية للجمعيات التعاونية

 سيطرة ديمقراطية؛ أي باالنتخاب والتصويت؛ و .أ 

هوية مشترآة؛ أي أن األعضاء مالكين وعمالء  .ب 
 في أن واحد؛ و

 ".تكلفةبسعر ال"توجه لتوفير خدمات لألعضاء  .ج 

وآما هو الحال مع الوحدات المؤسسية األخرى، فإذا ما 
آانت مواد تأسيس الجمعية تمنعها من توزيع ربحها حينئذ 
ستعامل على أنها مؤسسة غير هادفة للربح؛ وإن آانت 
توزع أرباحها على أعضائها حينئذ ال تكون مؤسسة غير 

سواء في نظام الحسابات القومية أو في (هادفة للربح 
 ).الحساب الفرعي

تشمل " التعاضديات"الجمعيات المتبادلة أو  23-22
منظمات مثل مصارف االدخارات المتبادلة 
وجمعيات أو اتحادات االدخارات والقروض 

 وصناديق الحاالت المتبادلةوشرآات التأمين 
 مثل –والجمعيات المتبادلة . المرضية والدفن

اد  يتم تنظيمها من قبل أفر–الجمعيات التعاونية 
يسعون إلى تحسين وضعهم االقتصادي من خالل 

ومع ذلك، فإنها تختلف عن . النشاط الجماعي
الجمعيات التعاونية من حيث أنها آليات لمشارآة 
المخاطر سواء الشخصية أو الخاصة بالممتلكات، 
. من خالل اشتراآات دورية لصندوق مشترك

وعادة ما يتحكم المودعون في الجمعيات المتبادلة 
 .كل في عملياتها بشكل رسميبش

نظرًا ألن الجمعيات المتبادلة تعمل في المجال  23-23
التجاري فإنها تقع ضمن نطاق قطاع الشرآات 
العامة؛ وفقط إذا آانت مواد تأسيسها تمنعها من 
توزيع أرباح على مالكيها حينئذ تعامل على أنها 
مؤسسات غير هادفة للربح في نظام الحسابات 

ل ضمن قطاع الشرآات ولكن تظ(القومية 
، ويتم إدراجها في قطاع المؤسسات غير )المالية

 .الهادفة للربح بالنسبة للحساب الفرعي

متشابهة مع آل من جماعات المساعدة الذاتية  23-24
الجمعيات التعاوني والجمعيات المتبادلة من حيث 
أن أفراد ينضمون لتحقيق أهداف تعنى بالدعم 

تحقيق على المتبادل قد تكون غير قابلة لل
المستوى الفردي؛ ومع ذلك، فإنها تختلف عن 
آليهما من حيث أنها ليست منخرطة بشكل 

وآقاعدة عامة، ينبغي . رئيسي في أنشطة تجارية
معاملة جماعات المساعدة الذاتية على أنها 

منظمات بالعضوية ويتم تضمينها إدراجها في 
 .القطاع غير الهادف للربح

 منظمة بغرض منشآت  هيالمشاريع االجتماعية 23-25
توظيف وتدريب األفراد المحرومين أو الذين 

المعاقين أو العاطلين عن (بحاجة إلى رعاية 
، الذين خالفًا لذلك ما )العمل لفترات طويلة، الخ

آانوا ليجدوا فرصة للعمل؛ وتعتبر المنشأة 
مؤسسة غير هادفة للربح ما لم تدر وتوزع 

 .سهمفائضها على المالكين أو أصحاب األ

 والتي توجد في المنظمات شبه غير الحكومية؛ 23-26
العديد من البلدان األوروبية وفي أماآن أخرى، 
وهي منظمة ألداء وظائف معينة بعيدًا عن 
الدوائر أو اإلدارات الحكومية، وهكذا تتجنب 

وإلى حد ما تكون . السيطرة السياسية المباشرة
فعليًا آيانات ذات حكم ذاتي فإنها وعلى نحو 

ناسب تعتبر جزءًا من القطاع غير الهادف م
للربح، حتى وإن مارست السلطة المحدودة 

 .المفوضة إليها من قبل الوآاالت الحكومية

 يمكن – مثل غيرها من المؤسسات – الجامعات 23-27
أن تكون إما مؤسسات غير هادفة للربح أو 
مؤسسات عامة أو شرآات استثمارية؛ بيد أن 

فة للربح عن تمييز المؤسسات غير الهاد
المؤسسات العامة أمر صعب على وجه 
الخصوص نظرًا ألن آل منهم قد يحصل على 
مبالغ آبيرة من الدعم الحكومي سواء بشكل 
مباشر أو غير مباشر، ونظرَا ألنه حتى 
المؤسسات العامة قد يكون لديها قدر آبير من 

وبالتالي، فإن الدليل هو ما إذا آانت . االستقاللية
حكومة ذاتيًا بشكل واضح وليست المؤسسة م

آما . جزءًا من النظام اإلداري للحكومة من عدمه
أن المؤسسات التعليمية التي تكون مؤسسات غير 
هادفة للربح سيكون لديها مجالسها المستدامة 
ذاتيًا الخاصة والتي يمكنها تحديد جميع جوانب 
العمليات التنظيمية بدون الموافقة من قبل 

كوميين، والتي أيضًا يمكنها وقف المسئولين الح
. عملياتها بدون موافقة السلطات الحكومية

وسيكون لدى المؤسسات التعليمية العامة مجالس 
مختارة في جزء آبير منها من قبل المسئولين 
الحكوميين أو من قبل الوآاالت الحكومية 
وستفتقد لسلطة وقف العمليات من دون إجراء 

 .من قبل الحكومة

 قد – مثل المؤسسات التعليمية – اتالمستشفي 23-28
تكون أيضًا إما مؤسسات غير هادفة للربح أو 
مؤسسات عامة أو شرآات استثمارية؛ وتنطبق 
نفس القواعد التي تسري على المؤسسات 

 .التعليمية على المستشفيات

جماعات السكان األصليين أو الجماعات  23-29
في آندا " band councils"؛ مثل اإلقليمية

أشكال حكومات السكان األصليين شكل من (
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، وجمعيات الفالحين أو أهل البلد في بيرو، )للبلد
آلها جماعات تنشأ حول مجموعات ثقافية أو 
عرقية أو في منطقة جغرافية معينة، وبشكل 
رئيسي بهدف النهوض بمستوى رفاهية 

وتنشأ المعضلة عندما تعمل هذه . أعضائها
ية، المجموعات بشكل أساسي آحكومات محل

وعندما . غالبًا ما تضع قوانينها الذاتية وتفرضها
يكون هذا هو الحال، فإن هذه المجموعات ال تفي 

وبالتالي " منفصلة مؤسسيًا عن الحكومة"بمعيار 
تقع خارج حدود الحساب الفرعي للمؤسسة غير 

 .الهادفة للربح

 تصنيف المؤسسات غير الهادفة للربح. 4

هادفة للربح طبقًا المؤسسات غير اليمكن تصنيف  23-30
للنشاط التي تضطلع به أو بحسب الغرض 
المتصور لها أن تحققه؛ ومن حيث النشاط، فإن 

 الطبيعي المستخدم قد يكون التصنيف التصنيف

ونظرًا ألن . ISICالصناعي الدولي الموحد 
التفصيل المتاح في النسخة المنقحة الثالثة من 

من التصنيف الصناعي الدولي الموحد للعديد 
الخدمات االجتماعية المغطاة من قبل مؤسسة 
غير هادفة للربح لم يكن آافيًا فقد تم وضع 
تفصيل للرموز األساسية للتصنيف الصناعي 
الدولي الموحد ليتم استخدامه جنبًا إلى جنب مع 
. الحساب الفرعي للمؤسسة غير الهادفة للربح

ويعرف هذا التصنيف بالتصنيف الدولي 
). ICNPO(لهادفة للربح للمنظمات غير ا

وبصورة مماثلة، فقد تم وضع بعض التفصيل 
المؤسسات غير الهادفة للربح بحسب لتصنيف 
ومع ذلك، وفي النسخة ). COPNI(الغرض 

المنقحة الرابعة من التصنيف الصناعي الدولي 
الموحد، ورد في القسم د من الفصل الرابع 

سات المؤستجميع بديل للبيانات المبلغ عنها حول 
 1-23ومبين في الجدول . غير الهادفة للربح

 .العناوين الرئيسية الهامة االثني عشرة
 ICNPOمجموعات التصنيف الدولي للمنظمات غير الهادفة للربح : 1-23جدول 

  المجموعة
 الثقافة والترفيه .1
 التعليم والبحث .2
 الصحة .3
 اعيةالخدمات االجتم .4
 البيئة .5
 التنمية واإلسكان .6
 القانون والدعوة والسياسة .7
 الوسطاء الخيريين واالرتقاء بالطوعية .8
 الدولية .9

 الدين .10
 األعمال التجارية واالتحادات المعنية والنقابات .11
 غير المصنفة في فئة أخرى .12

فة للربح في الحساب حسابات المؤسسات غير الهاد. ج
 الفرعي

تتوافق المجموعة األولى من الحسابات المعدة في  23-31
الحساب الفرعي تمامًا مع تلك الحسابات 
الموجودة في تسلسل الحسابات بنظام الحسابات 

؛ وبالفعل يمكن النظر إلى ذلك على أنه القومية
تجميع بسيط عبر القطاعات الفرعية للمؤسسات 

قطاعات الشرآات غير الهادفة للربح في 
باإلضافة إلى المؤسسات غير الهادفة للربح التي 

وتستبعد المؤسسات غير . األسر المعيشيةتخدم 
الهادفة للربح في قطاع الحكومة العامة من 

 .الحساب الفرعي آما ذآر أعاله

تعنى النسخة أو المجموعة الثانية بالنظر في تلك  23-32
مات المؤسسات غير الهادفة للربح التي توفر خد

بأسعار ذات داللة من الناحية االقتصادية ولكن 
التي تحقق مبيعاتها لمخرجاتها إيرادات آبيرة 
ولكن أقل من مجمل تكاليفها؛ وهناك سيناريوهان 
محتمالن؛ أولهما هو أن المنشأة تتعهد بأنواع 

مختلفة من األنشطة بعضها على أساس سوقي 
والبعض األخر على أساس غير سوقي ولكن في 

وعلى . ل هيمنة لألنشطة السوقية األساسيةظ
الرغم من أنه ال يمكن توزيع نوعي النشاط على 

ه يمكن تمييز إال أنوحدات مؤسسية منفصلة 
ومن حيث . المؤسسات المنفصلة لكل نوع منهما

المبدأ، فإن حساب اإلنتاج للمؤسسات التي تتعهد 
بأنشطة سوقية ينبغي تجميعه وتصنيفه آالمعتاد 

ساب اإلنتاج للمؤسسات غير السوقية ولكن ح
وينبغي . ينبغي أن يقوم على مجموع التكاليف

معاملة قيمة هذه المخرجات على أنه يتم توزيعها 
 آتحويالت اجتماعية عينية األسر المعيشيةعلى 

وتضاف إلى االستهالك النهائي الفعلي لألسر 
 .المعيشية

 االحتمال الثاني هو أن يكون هناك نوعًا واحدًا 23-33
من النشاط تتعهد به المؤسسة ولكن المبيعات 
تغطي جزء آبير من التكاليف من حيث أن 
الرصيد يكون مؤلفًا من التبرعات؛ وتعامل 
التبرعات في نظام الحسابات القومية على أنها 
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أي تبرعات مخصصة (تحويالت جارية 
ألغراض رأسمالية تعامل على أنها تحويالت 

الفرعي هذه ويعامل الحساب ). رأسمالية
 بشكل مماثل لإلعانات أو الدعم التبرعات

وبالتالي يقيس قيمة المخرجات على أنها 
وفي هذه الحالة، يعامل . المجموع الكلي للتكاليف

الفائض من المخرجات المقاسة على هذا النحو 
والتي يزيد عن العائدات من المبيعات على أنه 
 مخرجات غير سوقية وتحويالت اجتماعية عينية

 .وجزء من االستهالك الفعلي لألسر المعيشية

يستند المتغير الثالث في الحسابات على  23-34
المجموعة أو النسخة الثانية من الحسابات من 
خالل إدراجه هو األخر لتقدير لقيمة اليد العاملة 
التطوعية المستخدمة في المؤسسات غير الهادفة 
للربح؛ وتشكل اليد العاملة التطوعية مدخالت 

 داللة بالنسبة لكثير من المؤسسات غير ذات
وإذا ما تم تقدير قيمة لهذه . الهادفة للربح

المدخالت، فربما تفوق قيمة التبرعات النقدية 
وفي . لبعض المؤسسات غير الهادفة للربح

الحساب الفرعي، يوصى بأن يتم تقدير قيمة اليد 
العاملة التطوعية على أساس معدالت أجور 

ين بأعمال مماثلة وليس على الموظفين القائم
أساس تكلفة الفرصة البديلة أو الضائعة 

 .للمتطوعين

جاري العمل على قياس اليد العاملة التطوعية في  23-35
سياق حساب فرعي؛ وقد تم عرض مشروع دليل 

منظمة العمل (بشأن قياس العمل التطوعي 
على المؤتمر الدولي ) الدولية، سيصدر قريبًا
 في ديسمبر من ICLSلة لخبراء إحصاءات العما

 .2008عام 

تعامل تكلفة اليد العاملة التطوعية آجزء من  23-36
تعويضات أو أجور الموظفين وآتحويل راجع 

المؤسسات غير الهادفة من هؤالء الموظفين إلى 
للربح التي يعملون فيها؛ وتزيد قيمة مخرجات 

المعامل  والمبلغ –المؤسسات غير الهادفة للربح 
 عن المبلغ الموجود –ية عينية آتحويالت اجتماع

بالنسخة الثانية من الحسابات بقدر القيمة المقدرة 
 .لليد العاملة التطوعية

 بخالفيشمل الحساب الفرعي جداول أخرى  23-37
تسلسل الحسابات؛ وأحد هذه الجداول هو لعرض 
تفاصيل اإليرادات المتحصل عليها من خالل 
تفصيل وتصنيف بحسب قطاع المنشأ ونوع 

وعلى وجه الخصوص، يوصى بتمييز . ملةالمعا
اإليرادات العائدة من التقسيم الحكومي بين 
مبيعات ومنح، وتلك العائدة من بقية تقسيم 
االقتصاد المحلي بين مبيعات خاصة وتحويالت 

وحيثما يكون ممكنًا فإنه ينبغي ). تبرعات(جارية 
فصل آل من المبيعات والتحويالت بين تلك 

 .بقية العالمصاد المحلي ومن الواردة من االقت

 بالوحداتهناك جدول أخر يشمل معلومات  23-38
المادية مثل عدد الموظفين وعدد المتطوعين 
وعدد الكيانات وعدد األعضاء بالمنظمة؛ 
وباإلضافة إلى ذلك، هناك بعض المعلومات 
بشأن الحساب المالي واألصول المحتجزة من 

 .قبل المؤسسة غير الهادفة للربح

 حواشيصيفات آاملة للجداول في توجد تو 23-39
 .صفحات آتيب الحساب الفرعي

االعتبارات األخرى لنظام الحسابات القومية فيما يتعلق . د
 بالمؤسسات غير الهادفة للربح

األسر المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم . 1
  والحكومةالمعيشية

في بعض البلدان، تضطلع المؤسسات غير  23-40
 بتوفير األسر المعيشيةتخدم الهادفة للربح التي 

خدمات محددة لألسر المعيشية تلك الخدمات التي 
ال ترى الحكومة توفيرها جزءًا من دورها؛ وفي 
بلدان أخرى، وعلى وجه التحديد البلدان النامية، 

 الهادفة للربح التي تخدم غيرقد توفر المؤسسات 
 خدمات ترغب الحكومة توفيرها األسر المعيشية

طة األمر ال تملك الموارد الكافية للقيام ولكن ببسا
وذلك يصبح واضح تمام الوضوح في . بذلك

أعقاب آارثة طبيعية عندما تكون المؤسسات 
 األسر المعيشيةغير الهادفة للربح التي تخدم 
 .ناشطة للغاية في أعمال اإلغاثة

 مقيمة أو بالعملوسواء ما آانت الوحدة المتعهدة  23-41
القواعد العادية بشأن غير مقيمة سيعتمد على 

اإلقامة؛ حيث أن إجراءات االستجابة السريعة 
التي ال تؤدي إلى تغلغل طويل األمد في البلد 
الجاري مساعدتها سوف يتم اعتبارها حينئذ غير 
مقيمة، وبالتالي يقيد اإلنتاج في البلدان األم 
للوحدات التي تقدم المساعدات وسيتم عرض 

سلع وخدمات ممولة المساعدات نفسها آواردات 
وإذا ما استمرت . من خالل التحويالت

المساعدات ألآثر من عام واحد فإن الوحدة 
المقدمة للمساعدات سوف تعتبر مقيمة وبالتالي 

المؤسسات غير الهادفة للربح التي ضمن نطاق 
 في البلد المتلقية األسر المعيشيةتخدم 

وفي الظروف التي تكون فيها . للمساعدات
 الدولية هامة، فقد يكون من المفيد التعرف اإلغاثة

على وتحديد المؤسسات غير الهادفة للربح التي 
 الخاضعة للسيطرة األجنبية األسر المعيشيةتخدم 

بمعزل عن المؤسسات األخرى غير الهادفة 
، إلى جانب األسر المعيشيةللربح التي تخدم 

تحديد التبرعات من الخارج بالنسبة لكافة 
األسر ير الهادفة للربح التي تخدم المؤسسات غ

 .المعيشية

المؤسسات غير الرسمية والمؤقتة غير الهادفة للربح . 2
  األسر المعيشيةالتي تخدم 
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في آثير جدًا من األحيان، قد ينضم عدد من  23-42
 معًا لحشد موارد المعرفة واليد األسر المعيشية

العاملة التطوعية من أجل خدمة مجتمعهم 
مل ذلك التدريس في مدارس غير  يشوقدالمحلي؛ 

رسمية أو تقديم المساعدات الطبية أو إنشاء 
وعندما يتم . الطرق أو اآلبار أو بناء مدرسة، الخ

توفير الخدمات على أساس اليد العاملة فقط ال 
تقيد قيمة لمخرجات النشاط في نظام الحسابات 

 .القومية

وعندما يتمخض عن األمر منشآت مادية، يتم  23-43
لنشاط في حدود اإلنتاج؛ وتقدر قيمة إدراج ا

المخرجات بالمقارنة مع المنتجات المماثلة في 
أي مكان أخر في االقتصاد أو، عندما يضطر إلى 
تقديرها تبعًا لمجموع التكاليف يتم وضع تقدير 
. للقيمة الضمنية للمدخالت من اليد العاملة

وتعامل هذه المدخالت من اليد العاملة على أنها 
 التي المعيشيةتلط إجمالي متراآم لألسر دخل مخ

وفي . المنتج" بشراء"يفترض حينئذ أنها ستقوم 
الواقع، قد تقوم بعد ذلك بتحويل المنتج لوحدة 

 لصيانتها – غالبًا ما تكون الحكومة –أخرى 
ومع ذلك، فإن التوصية في نظام . والحفاظ عليها

 على النحو المبين في الفقرة –الحسابات القومية 
 هي أنه ينبغي معاملة مثل هذه – 4-168

المنظمات على أنها شراآات غير رسمية وليس 
 .األسر المعيشيةمؤسسات غير هادفة للربح تخدم 

 إلنتاج األسر المعيشيةإذا تعاونت مجموعة من  23-44
سلع للبيع وحتى إذا آان الغرض ال يزال هو 
التمكن من الدفع مقابل العمل على أصل مجتمعي 

 يعامل على أنه مؤسسة غير هادفة فإن ذلك ال
األسر للربح بل على أنه منشأة فردية في قطاع 

 .المعيشية

قد تتواجد العديد من المجموعات الصغيرة من  23-45
 لتكون بمثابة وسيلة األسر المعيشيةاألفراد أو 

عملية لتوزيع التكاليف المشترآة؛ وقد يكون ذلك 
ن في مكا" نادي احتساء القهوة" بساطة مثل بكل

العمل أو قد يكون ترتيب رسمي بشكل أآبر من 
خالله تتم المشارآة في تكاليف الخدمات 
المشترآة أو الجماعية المقدمة لجميع 

ومثل . المستأجرين في عمارة سكنية وبالتساوي
هذه المجموعات تكون ألغراض عملية أآثر منها 

وال تعامل على أنها . ألغراض اقتصادية
ح آما أن أنشطتها ال مؤسسات غير هادفة للرب

ومثل هذه . تقيد في نظام الحسابات القومية
التكاليف التي يتكبدونها ينبغي قيدها على أنها 
مدفوعة من قبل الوحدات التي توزع عليها 

 .التكاليف في نهاية األمر

في حالة التمويل األصغر، فإن الوحدة المقدمة  23-46
للخدمة يكون من المرجح جدًا أن تكون إما شرآة 

و منشاة فردية؛ وعلى الرغم من أن صاحب أ
المنشأة قد ال يحتفظ باألرباح ولكن يستخدمها في 

إدرار قروض جديدة فهذا ال يجعل بشكل تلقائي 
الوحدة مؤسسة غير هادفة للربح، فالتعريف 
الخاص بالمؤسسة غير الهادفة للربح ليس أن 
المالكين يختارون أال يسحبون األرباح بل إنهم ال 

 .هم قانونيًا القيام بذلكيحق ل

وفي واقع الممارسة العملية، قد يكون من  23-47
الصعب تجميع وتصنيف معلومات بشأن 
المؤسسات غير الرسمية غير الهادفة للربح التي 

 ما لم تكن النتائج هامة بما األسر المعيشيةتخدم 
 .فيه الكافية حتى يدرآها االهتمام العام

للربح التي تخدم مخرجات المؤسسات غير الهادفة . 3
 األسر المعيشية

تنتج المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم  23-48
 ولكن عادة ما – سلع وخدمات األسر المعيشية

تكون خدمات، والتي يتم توفيرها لألسر المعيشية 
الفردية بشكل مجاني أو بأسعار ليست ذات داللة 
من الناحية االقتصادية؛ ومع ذلك، فمن الممكن 

 لمؤسسة غير هادفة للربح تخدم نسبةبالنظريًا 
 أن توفر خدمات جماعية أو األسر المعيشية

ومثال على ذلك مؤسسة ممولة بشكل . مشترآة
جيد تشارك في البحوث والتنمية ولكن تتيح 

وتكون مثل هذه المؤسسات . نتائجها بشكل مجاني
منخرطة في اإلنتاج غير السوقي ولكن نظرًا 

 من قبل الحكومة فإنها ألنها غير مسيطرًا عليها
تقع ضمن قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح 

وتعامل قيمة . األسر المعيشيةالتي تخدم 
مخرجاتها على أنها نفقات استهالك نهائي 
واستهالك نهائي فعلي من قبل المؤسسات غير 

 . نفسهااألسر المعيشيةالهادفة للربح التي تخدم 

غير الهادفة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات  23-49
 ال تكون فقط األسر المعيشيةللربح التي تخدم 

مماثلة جدًا لتلك الخدمات المقدمة من قبل 
الحكومة، بل تنطوي على نفس الصعوبات 
تقريبًا بشأن قياس مخرجاتها واختيار األرقام 
القياسية المناسبة للسعر إلحداث انكماش أو 

 .لخفض مخرجاتها لتكون من حيث الحجم

 األسر المعيشيةقطاع : رابع والعشرينالفصل ال

 مقدمة. أ

يعمل االقتصاد ويؤدي دوره ألن الناس تريد سلع  24-1
وخدمات وهم على استعداد للعمل للحصول 
عليها؛ وعلى المستوى األساسي الرئيسي، هناك 
نشاط لإلعاشة والبقاء حيث يعمل الناس على 

ويتيح أي نوع من . زراعة المواد الغذائية لألآل
ية فرصًا لكسب المال من خالل العمل التنم

لصالح اآلخرين واستخدام هذا المال في شراء 
سلع وخدمات قد تختلف عن تلك التي قد أنتجتها 

 .جهود اليد العاملة
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وعالوة على ذلك، يدرك المجتمع أن بعض  24-2
األفراد ال يمكنهم المشارآة في االقتصاد على 
ت هذا النحو وبالتالي تعمل على إتاحة تحويال

للشباب ولكبار السن وللمرضى على سبيل 
المثال؛ وغالبًا ما يكون مضطلعًا بهذه التحويالت 
من قبل الحكومة والتي تقوم بإعادة توزيع الدخل 

وباإلضافة إلى ذلك، قد . نيابة عن المجتمع آكل
يتم عمل التحويالت من قبل المؤسسات غير 
الهادفة للربح أو من قبل جمعيات أعضاء األسر 

و من قبل الغير، بناءًا على المعايير والقواعد أ
وبعض األفراد ال ينفقون آامل . الثقافية والتقليدية

 .دخلهم بل يستخدمون جزءًا منه في اقتناء ثروة

وأخيرًا، هناك دخل ناشئ عن ملكية الثروة؛ وفي  24-3
أبسط صورها، تنتج الثروة عن تراآم الدخل 

). سابقةربما أجيال (المكتسب في فترات سابقة 
وتسفر الثروة عن دخل ألن اآلخرين يرغبون في 

وفي نظام . استغاللها ويدفعون مقابل القيام بذلك
الحسابات القومية، تسمى مثل هذه المدفوعات 

ومثل الدخل، يمكن أن تنتقل الثروة . بدخل الملكية
 .من مالك لمالك أخر

يوفر نظام الحسابات القومية عملية محاسبية  24-4
الدخل المتراآم لألسر المعيشية في آاملة لكامل 

الفترة المفصلة بحسب نوع الدخل؛ آما يفسر 
 هذا الدخل على السلع إنفاقبوضوح آيفية 

والخدمات سواء المحول إلى آخرين أو المستخدم 
ومع ذلك، وفي حين . في حيازة مزيد من الثروة

أن تسلسل الحسابات يضمن أن تكون حسابات 
ه ال يبين إال أنوازنة  متاألسر المعيشيةجميع 

آيف يتحقق هذا التوازن بالنسبة للمجموعات 
 .األسر المعيشيةالفرعية من 

يدور هذا الفصل حول آيفية استخدام المعلومات  24-5
األسر من نظام الحسابات القومية بشأن قطاع 

 جنبًا إلى جنب مع المصادر األخرى المعيشية
 األسر المعيشيةللبيانات من أجل تقصي سلوك 

مزيد من التفصيل؛ وينصب الترآيز هنا على ب
آيفية استخدام الدخل وآيف أن أنماط الدخل 
واالستخدام تتباين عبر القطاعات الفرعية آما أن 
هناك إشارة إلى الروابط الموجودة بين الدخل 

وهذا الترآيز ذات . والثروة على مستوى مفصل
اهتمام من الناحية التحليلية والسياسية على حد 

ويمثل ذلك رؤية مختلفة تمامًا للسلوك . ءسوا
االقتصادي عن الرؤية السائدة لنظام الحسابات 

 .القومية حول مسألة آيفية إدرار الدخل

 المنشآت الفردية. 1

 تقوم باستهالك نهائي آما أن األسر المعيشيةآافة  24-6
جميعها سواء بدرجة أآبر أو أقل فيما بينها تباشر 

يشية ليس بالضرورة تراآم غير أن األسرة المع
أن تقوم باإلنتاج؛ وإلى أقصى حد ممكن، تعامل 

 آأشباه األسر المعيشيةأنشطة اإلنتاج داخل نطاق 

شرآات، وتدرج في أحد قطاعات الشرآات 
ومع . األسر المعيشيةوتكون منفصلة عن بقية 

 إلى 155-4ذلك، وآما هو موضح في الفقرات 
ائها ، فإن شبه الشرآة يمكن فقط إنش4-157

عندما تتواجد مجموعة آاملة من الحسابات بما 
في ذلك إدخاالت بالميزانية العمومية ومعلومات 

وفي . بشأن سحوبات الدخل من شبة الشرآة
أغلب األحيان، والسيما في حالة المهني الذي 
يعمل بمفرده، قد تتاح معلومات آاملة عن أنشطة 
اإلنتاج ولكن قد يكون من غير الممكن الفصل 

ين تدفقات الدخل األخرى والتحويالت ب
والمعامالت المالية المرتبطة بنشاط اإلنتاج عن 

وفي .  بشكل عاماألسر المعيشيةتلك الخاصة ب
هذه الحالة فضًال عن الحاالت التي تكون فيها 
المعلومات بشأن نشاط اإلنتاج غير آاملة، فإن 

 .المنشأة الفردية تبقى جزء من األسرة المعيشية

ندما يمكن إنشاء شبه شرآة وفصلها عن حتى ع 24-7
بقية حسابات األسرة المعيشية فإن األسرة 
المعيشية قد تكون ال تزل تضم منشأة فردية 
مرتبطة بنشاط أخر؛ على سبيل المثال، في نطاق 
أسرة معيشية معينة قد يكون بإمكان شخص ما 
أن يفصل األنشطة الخاصة بإصالح المرآبات 

ان شخص أخر فصل ولكن قد ال يكون بإمك
أنشطة توفير الطعام للبيع عن بقية أنشطة األسرة 

األسر وعالوة على ذلك، العديد من . المعيشية
 التي ليس لديها أية أنشطة إنتاج أخرى المعيشية

سوف تشمل منشأة فردية تقدم خدمات سكنية من 
مساآن مشغولة من قبل مالكيها ومن خالل 

 .توظيف طاقم عمالة محلية

 مثلما قد يكون هناك إنتاج متعهد به في تمامًا 24-8
 فقد يكون هناك أيضًا األسر المعيشيةنطاق قطاع 

أناس يوفرون يد عاملة لهذه المنشآت الفردية؛ 
 الذين يعملون في األسر المعيشيةويسمى أفراد 

منشأة فردية بالذين يعملون لحسابهم الخاص 
وتسمى أجورهم بالدخل المختلط وليس 

واألفراد الذين ال . ور الموظفينبتعويضات أو أج
 والذين األسر المعيشيةيكونون أعضاء في 

ومن . يعملون في منشأة فردية يكونون موظفين
 أن – ولكن ليس من المرجح دائمًا –المحتمل 

. تدفع المنشأة لقاء تأمين اجتماعي لهؤالء الناس
 – ولكن من غير المرجح –آما أنه من المحتمل 
ة قد تعرض منافع ضمان أن األسرة المعيشي

 .اجتماعي أخرى لموظفيها

األسر هناك مناقشة إضافية حول العمل في نطاق  24-9
 في الفصل التاسع عشر والخامس المعيشية
 .والعشرين

 إلى قطاعات األسر المعيشيةالمشاآل المرتبطة بتقسيم . 2
 فرعية
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األسر تنشأ صعوبة تفصيل وتصنيف قطاع  24-10
 . لعدد من األسبابالمعيشية

الها أن الدخل يكتسب من قبل األفراد ولكن أو .أ 
 .األسر المعيشيةاالستهالك يتم من قبل 

ثانيها أنه يكون من الصعب إيجاد أساس للتقسيم  .ب 
األسر الفرعي لألسر المعيشية بحيث تتصرف 

 في آل قطاع فرعي بصورة وبطريقة المعيشية
مماثلة فيما بينها؛ وحتى إذا آانت أنماط دخلها 

ها قد إنفاقنطاق واسع، فإن أنماط متشابهة على 
. األسر المعيشيةيختلف تبعًا لعدد وعمر أعضاء 

وإذا ما تم الجمع بين ذلك وما سبق، قد يتمخض 
 .عن ذلك عد تشابه في مستوى الدخل

السبب الثالث يتعلق بمصدر البيانات الخاصة  .ج 
 األسرة المعيشية؛ وعادة ترد إنفاقبدخل و

 خالل الدراسات المعلومات بشأن الشرآات من
االستقصائية للمنشآت وترد المعلومات بشأن 

وهذه . الحكومة من خالل المصادر اإلدارية
المصادر شاملة إلى حد ما وتكون بشكل آبير 
هي المصدر الوحيد أو على األقل المصدر 
الرئيسي للبيانات التي تغذي نظام الحسابات 

األسر وتستقى البيانات المتعلقة ب. القومية
 إنفاق من الدراسات االستقصائية لدخل وعيشيةالم

 غير أن هذه الدراسات األسر المعيشية
االستقصائية تقوم على عينات أصغر وقد تكون 
أقل تواترًا من الدراسات االستقصائية للمنشآت، 
وبالتالي قد يكون من الصعب التوفيق بين 
البيانات المستقاة منها والمجاميع الكلية للدخل 

التي تنشأ من القيود المحاسبية في نظام  نفاقواإل
 .الحسابات القومية

 بنية الفصل. 3

 بعدد من األسر المعيشيةيمكن النظر إلى قطاع  24-11
الطرق المختلفة تبعًا لما إذا آان االهتمام 

األسر باألساس على نوع اإلنتاج الذي تتعهد به 
 أو على نوع الدخل التي تكتسبه أو على المعيشية

الك المصورة؛ ونظرًا للمناظير أنماط االسته
المختلفة السالفة الذآر، فإنه ليس من السهل 
التوصل إلى مجموعة حاسمة واحدة من 

ويتم . القطاعات الفرعية لألسر المعيشية
استعراض األسباب النظرية والعملية وراء 

ويرد استعراض . الصعوبات في القسم ب
م للقطاعات الفرعية المحتملة والممكنة في القس

) د ، هـ ، و(وتتطرق األقسام الثالثة التالية . ج
بدورها لألسر المعيشية آمنتجين، وآمستهلكين، 

 –ويتناول القسم األخير . األسر المعيشيةولدخل 
 وتدفقات الدخل األسر المعيشية ثروة –القسم ز 

 .ذات الصلة

 البنية الترآيبية والقطاعية لألسر المعيشية. ب

 عيشيةتعريف األسرة الم. 1

من المفيد البدء بالتذآير بتعريف األسرة المعيشية  24-12
؛ 157-4 إلى 149-4الوارد في الفقرات من 

حيث تعرف األسرة المعيشية على أنها مجموعة 
من األشخاص الذين يتشارآون في نفس السكن 

 – أو آل –المعيشي، والذين يحشدون بعض 
 وثرواتهم، والذين يستهلكون أنواع معينة دخلهم

السلع والخدمات بشكل جماعي أو مشترك، من 
وبشكل . بشكل رئيسي بالنسبة للسكن والغذاء

األسر عام، ينبغي أن يكون لكل عضو في 
 حق في الموارد الجماعية لألسرة المعيشية
وعلى األقل البد من اتخاذ بعض . المعيشية

القرارات المؤثرة على االستهالك أو غيرها من 
 .رة المعيشية آكلاألنشطة االقتصادية لألس

 المعيشية مع العائالت؛ األسرةغالبًا ما تتصادف  24-13
غير أن أعضاء نفس األسرة المعيشية الواحدة 
ليس بالضرورة أن يكونوا منتمين لنفس العائلة 
طالما آان هناك درجة من التشارك في الموارد 

 بأي حجم األسر المعيشيةوقد تكون . واالستهالك
عة من األشكال وتأخذ مجموعة متنوعة واس

المختلفة في مختلف المجتمعات أو الثقافات تبعًا 
للتقاليد والدين والتعليم والمناخ والطبيعة 
الجغرافية والتاريخ وغير ذلك من العوامل 

وتعريف األسرة . االجتماعية االقتصادية
المعيشية المطبق من قبل إحصائيي الدراسات 
االستقصائية الذين على دراية بالظروف 

 يبدو أنه –جتماعية االقتصادية داخل بلد معين اال
يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم األسرة المعيشية آما 
هو معرف في نظام الحسابات القومية، وذلك 
بالرغم من أن إحصائيي الدراسات االستقصائية 

داخل نطاق . وعمليةقد يضيفون معايير أآثر دقة 
 .بلد معين

ون داخل نفس الموظفين المحليين الذين يحي 24-14
المباني مثلهم مثل صاحب عملهم ال يشكلون 
جزءًا من األسرة المعيشية لصاحب عملهم حتى 
وإن آان يوفر لهم اإلقامة والوجبات آأجور 
عينية؛ وال يكون للموظفين المحليين المدفوعين 

حق في الموارد الجماعية لألسر ) يعملون بأجر(
المعيشية ألصحاب عملهم، وال يتم تضمين 
الطعام الذي يستهلكونه مع استهالك أصحاب 

وبالتالي، ينبغي معاملتهم على أنهم . عملهم
ينتمون ألسر معيشية منفصلة عن أصحاب 

 .عملهم

األشخاص الذين يعيشون بشكل دائم في مؤسسة،  24-15
أو الذي يتوقع بأنهم سيقيمون في مؤسسة لفترة 

 يعاملون على أنهم –طويلة جدًا أو غير محددة 
ألسرة معيشية مؤسسية واحدة عندما ال منتمين 

 استقاللية – أو بقدر يكاد ال يذآر –يكون لديهم 
التصرف أو القرار في األمور االقتصادية؛ وفيما 
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يلي بعض األمثلة على األشخاص المنتمين ألسر 
 :معيشية مؤسسية

أعضاء الجماعات الدينية الذين يعيشون في  .أ 
 األديرة أو ما شابهها من المؤسسات؛

المرضى المقيمين لفترات طويلة في  .ب 
المستشفيات، بما في ذلك المستشفيات النفسية أو 

 العقلية؛

 السجناء الذين يقضون فترات عقوبة طويلة؛ .ج 

آبار السن الذين يعيشون بشكل دائم في دور  .د 
 .التقاعد أو المسنين

ومن ناحية أخرى، فإن األشخاص الذين يدخلون  24-16
النقاهة أو المستشفيات أو العيادات أو دور 

الخلوات الدينية أو ما شابه ذلك من المؤسسات 
لفترات قصيرة، والذين يحضرون مدارس أو 
آليات أو جامعات داخلية، أو الذين يقضون 

 جميعهم ينبغي معاملتهم –فترات عقوبة قصيرة 
 التي ينتمون إليها األسر المعيشيةآأعضاء في 

 .عادة

 اإلقامة. 2

 مقيمة في االقتصاد؛  تكوناألسر المعيشيةجميع  24-17
غير أن هناك ظاهرة حازت على اهتمام متزايد 

 غالبًا ما –وهي تلك التي تتعلق بشخص بالخارج 
يكون عضو في أسرة معينة ولكن ليس 

 يحول مبالغ آبيرة لألسرة –بالضرورة 
تتواجد نفس . (الموجودة في االقتصاد المحلي

 الظاهرة أيضًا داخل البلد الواحد بين المناطق
ويمكن ). الحضرية والريفية على سبيل المثال

النظر إلى جانب الناس الذين ينتقلون للخارج 
آاستجابة منهم الحتماالت عمل أفضل على أنه 
 .وجهًا أخر من العولمة وهو جانب جدير برصده

 تحديد القطاعات الفرعية. 3

وآما لوحظ في المقدمة، تنشأ صعوبة تصنيف  24-18
 لعدد من األسباب؛ يةاألسر المعيشوتفصيل قطاع 

وأول هذه األسباب أن الدخل يكتسب من قبل 
األسر األفراد ولكن االستهالك يتم من قبل 

 تضم األسر المعيشيةوفي حين أن آافة . المعيشية
ه من الصعب جدًا الربط بين إال أنآافة األفراد 

متلقين معينين للدخل ومجموعات أسر معيشية 
ليعرض أنواع ومن الممكن وضع جدول . معينة

الدخل المكتسب وأنواع األفراد الذين يحصلون 
آما أنه من الممكن أيضًا وضع جدول . عليه

.  ولنمط استهالك آل منهااألسر المعيشيةألنواع 
وفقط في الوضع الخاص جدًا حيث يتواجد آاسب 

ومصدر واحد (واحد للدخل لكل أسرة معيشية 
دخل مع حينئذ يمكن أن يتقابل نوع ال) فقط للدخل

األسر نوع األسرة المعيشية وخالفًا لذلك تصنف 
ويمكن مقارنة .  لفئات تبعًا لنوع الدخلالمعيشية

هذه المشكلة بتلك المتعلقة بجداول العرض 
واالستخدام، ولكن في حين أنه من الممكن التثبت 
من أي الصناعات تنتج أي المنتجات ال توجد 

 مستفيدين عالقة طبيعية بين األفراد آمتلقين أو
من الدخل واألسرة المعيشية التي ينتمون لها 

 على أساس أي األسر المعيشيةعندما يتم تجميع 
 .معيار بخالف المصدر الرئيسي للدخل

تمثل مشكلة محاولة ربط تدفقات الدخل من نظام  24-19
الحسابات القومية بمجموعة مرغوب فيها من 

 وخصائص األسرة المعيشية أحد خصائص
نشاء مصفوفة محاسبية أصعب جوانب إ

اجتماعية؛ وفي آثير من األحيان يكون من 
الضروري الرجوع إلى النمذجة للتوفيق بين 
الدخل ذات الصلة باألفراد واالستهالك ذات 

 .األسر المعيشيةالصلة ب

األسر تتعلق المشكلة الثانية بمدى تجانس  24-20
؛ وقد تستخدم معايير متنوعة لتفصيل المعيشية

، ولكن أيًا )مبين في القسم ج(وتصنيف القطاع 
آان المعيار المستخدم فمن الصعب التأآيد على 
. أن سلوك العينة هو سلوك نموذجي بالنسبة للكل

وهذه صعوبة عادة ال نصادفها في التصنيفات 
والدراسات االستقصائية الصناعية؛ على سبيل 

 في المائة 50المثال، إذا آان هناك مسح يغطي 
ة في صناعة معينة فربما من الشرآات العامل

 نفاقيكون من المعقول أن نفترض بأن نمط اإل
وإذا ما قامت منشأة ما . هو نمط نموذجي

بمضاعفة دورتها التشغيلية فإن مستوى 
االستهالك الوسيط من المحتمل أن يتضاعف 

وتكون . تقريبًا، ولكن تكوينها قد ال يتغير آثيرًا
في حالة مثل هذه االفتراضات محاطة بشك آبير 

ويمثل ذلك مجاًال . األسر المعيشيةمجموعات 
أخر حيث يكون من الصعب استخدام مصفوفة 
محاسبية اجتماعية للتحليل بدون مزيد من 
االلتجاء إلى النمذجة، ولكن في هذه المرة لتحديد 

 األسر المعيشيةآيفية استجابة مجموعات 
 .لمحفزات مختلفة

 الشرآات من تستمد المعلومات المتعلقة بقطاعات 24-21
األسر الدراسات االستقصائية؛ وتعرف مجاميع 

 من الهويات أو الوحدات نفاق للدخل واإلالمعيشية
ولئن آان . المحاسبية في تسلسل الحسابات

صحيحًا أن المعلومات المستمدة من الدراسات 
االستقصائية لألسر المعيشية قد تكشف في بعض 
و األحيان عن أخطاء في بيانات الصناعة أ

 األآثر إشكالية من ذلك هو إال أنالعكس صحيح 
استقاء معلومات من دراسات استقصائية لألسر 

 أنماط – على سبيل المثال –المعيشية حول 
 األسر المعيشية لدى مجموعة من نفاقاإل

واالفتراض بأن جميع األعضاء اآلخرين 
ولهذا . للمجموعة يتصرفون بنفس الطريقة
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 األسرة إنفاقدخل والسبب، غالبًا ما يذآر 
المعيشية على أنه ممارسة قائمة بذاتها، وال يكون 
التكامل مع المجاميع الكلية للحسابات القومية 
جزءًا في أحيان آثيرة من تجميع وتصنيف 
المجموعة الكاملة من الحسابات القومية تمامًا 
مثلما هو الوضع مع الدراسات االستقصائية 

اذا يكون الحال ومن أجل استكشاف لم. للمنشات
على هذا المنوال فمن المفيد أن ننظر بإيجاز إلى 
بعض من المشكالت المصادفة من خالل التجربة 

 .مع الدراسات االستقصائية لألسر المعيشية

 الدراسات االستقصائية لألسر المعيشية. 4

األسر أية محاولة لتجزئة وتفصيل قطاع  24-22
 من المرجح أن تكون معتمدة على المعيشية

 األسرة المعيشية؛ إنفاقراسة استقصائية لدخل ود
بيد أن القواعد السائدة المطبقة من قبل إحصائيي 
الدراسات االستقصائية وتلك المطبقة من قبل 

فعلى . المحاسبين القوميين ليست دائمًا هي نفسها
 نفاقسبيل المثال قد ال تشمل دراسة استقصائية إل
سب أسرة معيشية تقديرات لإليجار المحت

للمساآن المشغولة من قبل مالكيها أو لإلنتاج 
وقد يقيس الدخل . الذاتي لالستخدام الشخصي
 على أساس نقدي نفاقبعض الضريبة ويقيس اإل
وقد أعدت منشورات . وليس على أساس تراآمي

متنوعة لفحص مثل هذه االختالفات ولوضع 
توصيات حول آيفية التوفيق بين بيانات 

ية وبين متطلبات الحسابات الدراسات االستقصائ
وفيما يتصل بهذه المسألة على وجه . القومية

الخصوص؛ التقرير النهائي والتوصيات النهائية 
الصادرة عن مجموعة من الخبراء في إحصاءات 

، )2001مجموعة آانبيرا،  (األسر المعيشيةدخل 
منظمة العمل  (األسر المعيشية إنفاقودخل و
 ).2003الدولية، 

 

لة رئيسية بشأن الدراسات االستقصائية ثمة مشك 24-23
لألسر المعيشية وهي أنه من الشائع جدًا بالنسبة 
للمستجيبين أن يقدروا دخلهم بأقل من قيمته أو 
يوردون معلومات غير دقيقة عن دخلهم؛ وقد 
يكون ذلك أمرًا متعمدًا أو قد يكون مجرد عدم 

 .فهم لما ينبغي إدراجه أو للسهو

ض بنود االستهالك عادة ما وبصورة مماثلة، بع 24-24
 على الكحول نفاقيساء اإلبالغ عنها، والسيما اإل

والتبغ؛ ومن ناحية أخرى، يفرط في اإلبالغ عن 
استهالك بعض المواد؛ على سبيل المثال، إذا آان 

 على السلع المعمرة نفاقمسح يسأل حول اإل
ه إنفاقباالعتماد على تذآر المستجيب لما قد تم 

ين أو الثالثة سنوات الماضية على مدى السنت
فغالبًا ما يقدر الناس الفترة التي مضت منذ أن 
تمت هذه المشتريات بأقل طولها الحقيقي وسوف 

 في هذه الفترة أآثر مما نفاقيذآرون مزيد من اإل

وهذه الظاهر ال تنطبق فقط . آان الحال فعليًا عليه
ن ؛ فقد أفيد بأنفاقعلى البنود الكبيرة جدًا من اإل

الدراسات االستقصائية لألسر المعيشية قد 
 –اقترحت بأن المشتريات من فرش األسنان 

 أعلى مرات عدة مقارنة –على سبيل المثال 
 .بالمبيعات التي أفادت بها المحالت التجارية

وتمثل مشكلة عدم االستجابة مصدر قلق واهتمام  24-25
في الدراسات االستقصائية لألسر المعيشية نظرًا 

األسر  المحتمل جدًا أن بعض من ألنه من
 التي ترفض االستجابة لديها أنماط دخل المعيشية

 مختلفة عن المستجيبين؛ على سبيل إنفاقو
المثال، الناس ذات الدخول الناشئة عن أنشطة 
غير مشروعة قد يكونون مترددين جدًا عن ذآر 
معلومات وقد يختارون عدم المشارآة في 

ورة مماثلة، من وبص. الدراسة االستقصائية
الشائع بالنسبة لألسر المعيشية الموجودة في 
أعلى وأدنى التوزيع أن يتم حذفها من الدراسة 
االستقصائية سواء بسبب التصميم أو على أساس 

 .التطبيق العملي

يمكن أن يتم تصميم الدراسات االستقصائية  24-26
لألسر المعيشية للتحقق من وتقصي ظواهر 

ورة محل االهتمام معينة قد ال تكون بالضر
الرئيسي للحسابات القومية؛ على سبيل المثال، قد 
تكون مقتصرة على آاسبي الدخل المنخفض في 

وفي حين أن هذه المعلومات . المناطق الحضرية
ها ليست آافية إليجاد إال أنقيمة ومفيدة للغاية 

وفي بعض . أرقام تجميعية للحسابات القومية
ية أآثر شموًال فقد األوقات حتى إذا آانت التغط

تكون حجم العينة بالقدر الذي يسمح بإجراء 
تفصيل وتصنيف على غرار ما هو مرغوب فيه 

ومن المهم أن ندرك . في نظام الحسابات القومية
أنه ينبغي تحديد نمط مرغوب فيه للتقسيم 
لقطاعات فرعية قبل إجراء الدراسة االستقصائية 

رغوب  والخصائص المخصائصللتأآد من أن ال
فيها ستكون ممثلة بما فيه الكفاية في عينة 

 .الدراسة االستقصائية

  إلى قطاعات فرعيةاألسر المعيشيةتقسيم . ج

 منظور اإلنتاج. 1

ثمة اعتبار أول وهو التحقق من إمكانية تقسيم  24-27
 إلى قطاعات فرعية تبعًا األسر المعيشية

النخراطها في اإلنتاج؛ ويمكن القيام بذلك بإتباع 
مط المبين في الفصل الخامس والعشرين الن

للتعرف على وتحديد نشاط اإلنتاج غير الرسمي 
وغيره من نشاطات اإلنتاج التي تضطلع بها 

 .األسر المعيشية

 األسر المعيشيةوالتقسيم األول هو فصل  24-28
 منشأة  التي تشملاألسر المعيشيةالمؤسسية وتلك 

؛ فردية عن تلك التي ال تحتوي على منشأة فردية
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األسر بعد ذلك، وبصورة مباشرة، يتم تحديد تلك 
 التي يكون نشاطها اإلنتاجي فقط المعيشية

مرتبطًا بصاحب المساآن أو بعمل موظفين 
 التي تتبقى قد يتم إعادة األسر المعيشيةو. محليين

 توظف عمالة التيتقسيمها مرة أخرى إلى تلك 
للعمل في منشأتها الفردية وتلك التي ال تقوم 

وآما هو مبين في الفصل بشأن القطاع . لكبذ
غير الرسمي، فعند المضي قدمًا على هدي هذه 
الخطوات في بعض األحيان يكون من المرغوب 
فيه تحديد نوع نشاط المنشأة الفردية، وخاصة 
تحديد النشاط الزراعي بصورة منفصلة عن 

 .األنواع األخرى من النشاط

ن آافة في نطاق نظام الحسابات القومية، فإ 24-29
 التي يمكن معاملتها األسر المعيشيةمنشآت 

آأشباه شرآات نظرًا ألن لديها مجموعات آاملة 
من الحسابات التي تعرض ملكيتها لألصول 

بشكل منفصل عن األصول الخاصة باألسرة (
فضًال عن سحب الدخل ) المعيشية التي تنتمي لها

 يتم تصنيفها ضمن أحد قطاعات –لمالكيها 
 األسر المعيشية منشآتيختلف عدد و. الشرآات

التي يمكن معاملتها آأشباه شرآات وبالتالي 
 يختلف – األسر المعيشيةتحذف من قطاع 

اختالفًا آبيرًا من بلد لبلد أخر تبعًا لتوافر 
المعلومات المحاسبية والمصادر المتاحة للتعرف 
على وتحديد ثمل هذه المنشآت ومن ثم معاملتها 

 .رآاتعلى أنها أشباه ش

األسر على الرغم من أنه من الممكن تحديد  24-30
 التي يكون مسكنها المشغول من قبل المعيشية

 منه في آثير إال أنمالكه فقط هو منشأتها الفردية 
الحاالت سوف تتخذ منشأة فردية أخرى مساآنها 
آمساآن مشغولة من قبل مالكيهًا أيضًا؛ وفي حين 

لفصل بين أنه من وجهة نظر اإلنتاج من الممكن ا
ه بالنسبة إال أناألنواع المختلفة من أنشطة اإلنتاج 

للوحدة المؤسسية آكل ليس من الممكن إجراء 
 .هذا الفصل

 ال األسر المعيشيةفي معظم البلدان، العديد من  24-31
يكون لديها منشآت فردية ولذلك عندما يتم التقسيم 
إلى قطاعات فرعية تبعًا لإلنتاج الذي تقوم به 

 التي األسر المعيشية فإن تلك يشيةاألسر المع
ليس لديها منشآت فردية يتم تجميعها معًا في 

والعامل المشترك الوحيد . قطاع فرعي واحد
 هو أنها األسر المعيشيةالذي تتشارك فيه تلك 
وبناءًا على ذلك، في . ليس لها منشآت فردية

 إلى قطاعات األسر المعيشيةحيت أن تقسيم 
 يكون مفيدًا في بعض فرعية تبعًا لإلنتاج

 له قيود من حيث تحديد دور إال أنالظروف 
 .األنواع المختلفة لألسر المعيشية في االقتصاد

 منظور االستهالك. 2

من المالحظ على نطاق واسع أنه مع ارتفاع  24-32
دخل األسرة المعيشية يتغير نمط االستهالك؛ 

 المخصصة للطعام نفاقوتنخفض نسبة اإل
ات آلما زاد الدخل المتاح ولغيرها من الضروري

ويتم تخصيصه لمزيد من السلع الكمالية؛ 
وبالتالي، فإن أحد أساليب تفصيل وتصنيف 

 وفقًا ألنماط االستهالك هو في األسر المعيشية
الواقع أن يتم التفصيل والتصنيف حسب مستوى 
الدخل بافتراض أن ذلك يعكس الفرق في أنماط 

ي تبين أنماط آما أن الدراسات الت. االستهالك
االستهالك تبعًا إلحصاءات أو عشريات الدخل 
شائعة جدًا وتعطي معلومات مثيرة لالهتمام حول 
آيفية تغير أنماط االستهالك مع ارتفاع المستوى 

 .العام للدخل

والسؤال الذي يطرح نفسه هو آيف أن أنماط  24-33
 قد ترتبط بدخول األسر المعيشيةاستهالك 

ة واضحة لتحديد آيفية األفراد؛ وليس هناك طريق
وقوع متلقين الدخل في شريحة أو أخرى من 
شرائح الدخل العشرية عندما يتم حساب هذه 
. الشرائح العشرية على أساس األسرة المعيشية

 ذات الدخل المرتفع من األسر المعيشيةوقد تنتج 
خالل عامل ذات أجر جيد جدًا أو من خالل عدد 

وة على ذلك، وعال. من آاسبي الدخول المتوسطة
على الرغم من أن حساب اإلنتاج يبين المجموع 
الكلي لتعويضات أو أجور الموظفين وقد يكون 

إال من الممكن مقارنة ذلك بالعدد الكلي للموظفين 
 ذلك ال يسفر عن أي معلومات حول توزيع أن

 .الدخل عبر قوة العمل في المنشأة

ال يأتي الدخل آله من تعويضات أو أجور  24-34
فين؛ آما أن األثر الواقع على االستهالك الموظ

الكلي لألسر المعيشية من المصادر األخرى 
 .للدخل غير مؤآد

إن استخدام مستوى دخل األسرة المعيشية آممثل  24-35
ألنماط االستهالك يشوبه بعض المشاآل البارزة؛ 
حيث أن أحد التفصيالت والتصنيفات الممكنة 

الستهالك لألسر المعيشية وحيث قد تكون أنماط ا
 قد يكون تبعًا لما إذا آانت –مختلفة إلى حد آبير 

األسرة المعيشية تضم أطفال من عدمه، أو ما إذا 
آانت األسرة المعيشية أعمارها صغيرة نسبيًا 

أو آبيرة ) وربما تكون تؤسس المنزل ألول مرة(
 على السلع المعمرة نفاقحيث قد يكون اإل(نسبيًا 

ومع ). موعات األخرىاالستهالآية أفل من المج
ذلك، ومرة أخرى في هذا السياق، ال توجد وسيلة 

األسر سهلة للربط ما بين مصدر الدخل ونوع 
 . التي يقيم متلقي الدخل فيهاالمعيشية

 منظور الدخل. 3

ثمة نهج واعد للتقسيم الفرعي يبدو وأنه يأتي  24-36
ليس من النظر إلى مستوى الدخل بل إلى نوع 
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رح في الفصل الرابع، فإن الدخل؛ وآما هو مقت
 .المخطط التالي يمكن التطرق إليه

 في قطاعات فرعية األسر المعيشيةقد يتم تجميع  24-37
تبعًا لطبيعة مصدرها األآبر للدخل؛ ولهذا 
الغرض، فإنه ليلزم تمييز األنواع التالي من دخل 

 :األسر المعيشية

األسر الدخل المتراآم ألصحاب منشآت فردية ب .أ 
الدخل المختلط (ا موظفين بأجر  لديهالمعيشية

 ؛)ألصحاب العمل

اإليرادات أو الدخل المتراآم ألصحاب منشآت  .ب 
 بدون موظفين بأجر األسر المعيشيةفردية ب

 ؛)الدخل المختلط للعاملين لحسابهم الخاص(

 تعويضات أو أجور الموظفين؛ .ج 

 دخول الملكية والدخول من التحويالت .د 

رعية تبعًا  للقطاعات الفاألسر المعيشيةتنسب  24-38
ألي فئة من الفئات األربعة للدخل المذآورة أعاله 
هي األعلى بالنسبة لألسر المعيشية آكل، حتى 
وإن لم تفسر دائمًا ما يزيد عن نصف الدخل 
الكلي لألسرة المعيشية؛ وعندما يتحصل على 
أآثر من دخل من الفئات المحددة داخل نفس 

ثر من  على سبيل المثال ألن أآاألسر المعيشية
عضو باألسرة المعيشية يتحصل على تعويضات 
أو أجور للموظفين أو ألنه يتحصل على أآثر من 
دخل ملكية أو دخل من التحويالت حينئذ ينبغي 
أن يقوم التصنيف على أساس الدخل الكلي 

وفيما . لألسرة المعيشية داخل آل فئة من الفئات
 :يلي وصفًا للقطاعات الفرعية األربعة

 عمل؛أصحاب ال .أ 

 العاملين أو المشتغلين لحسابهم الخاص؛ .ب 

 الموظفين؛ .ج 

 .المتلقين لدخول ملكية أو تحويالت .د 

 األسر المعيشية –يشكل القطاع الفرعي الرابع  24-39
التي تؤلف دخول الملكية والدخول من التحويالت 

 غير متجانسة، مجموعة –مصدر دخلها األآبر 
ويوصى بأن يتم تقسيمها إلى ثالثة قطاعات 

 إضافية عندما يكون ذلك ممكنًا؛ وتحدد فرعية
 :هذه القطاعات الفرعية على النحو التالي

 متلقي دخول الملكية؛ -
 متلقي المعاشات؛ -
 متلقي الدخول األخرى من التحويالت -

 استخدام شخص مرجعي. 4

عادة ما تتطلب األساليب األخرى للتقسيم إلى  24-40
قطاعات فرعية شخص مرجعي يتم تحديده 

كل أسر معيشية؛ وليس والتعرف عليه ل
بالضرورة أن يكون الشخص المرجعي هو 
الشخص الذي يعتبره األعضاء اآلخرين لألسرة 

، حيث أن الشخص "رب األسرة"المعيشية 
المرجعي ينبغي وأن يتم اختياره وتحديده على 
أسس األهمية االقتصادية وليس على أساس 

وينبغي أن يكون الشخص . العمر أو األقدمية
 عادة هو الشخص ذات الدخل األآبر المرجعي

وذلك على الرغم من أن الشخص المرجعي قد 
يكون أيضًا هو الشخص الذي يتخذ القرارات 

 .الرئيسية فيما يتعلق باستهالك األسرة المعيشية

وبمجرد تحديد شخص مرجعي يكون من الممكن  24-41
 في قطاعات فرعية األسر المعيشيةحينئذ تجميع 

ص الشخص  وخصائخصائصعلى أساس 
المرجعي؛ على سبيل المثال، يمكن تحديد 

 :القطاعات الفرعية باالستناد إلى

 مهنة الشخص المرجعي؛ .أ 

الصناعة، إن وجدت، التي يعمل فيها الشخص  .ب 
 المرجعي؛

 المستوى التعليمي للشخص المرجعي؛ .ج 

 المؤهالت أو المهارات لدى الشخص المرجعي؛ .د 

 افيالنتائج المترتبة على التغير الديموغر. 5

هناك اهتمام سياسي متزايد في بعض البلدان  24-42
األسر حول أثر التغير الديموغرافي على رفاهية 

 وعلى االستجابة المطلوبة من قبل المعيشية
الحكومة؛ على سبيل المثال، ربما يكون هناك 
انخفاض في الطلب على الخدمات التعليمية 

 .وارتفاع في الطلب على الخدمات الصحية

 وهو ما إذا آان توفير المعاشات ثمة شاغل أخر 24-43
التقاعدية آافيًا لضمان أن األفراد يحصلون على 
مستوى آاف من الدعم للدخل؛ وقد يسفر الترآيز 
على مثل هذه الموضوعات على االقتراح بتقسيم 

 إلى قطاعات فرعية تبعًا لما إذا األسر المعيشية
آان آاسب الدخل الرئيسي في العمل أو في سن 

ومرة أخرى، . كن ال يعمل أو متقاعدالعمل ول
فإن التصنيف لفئات تبعًا لكاسب الدخل الرئيسي 

 .سيعطي نتائج مختلفة عن تصنيف الدخل آكل

 اعتبارات أخرى. 6

 إلى األسر المعيشيةمن الممكن التفكير في تقسيم  24-44
قطاعات فرعية على أسس مختلفة تمامًا؛ ومن 

ألسرة بين األمثلة على ذلك، عدد األشخاص في ا
المعيشية أو المنطقة التي تقع بها األسرة المعيشية 
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أو مؤهالت أو المستوى التعليمي لرب األسرة 
األسر المعيشية أو الصناعة التي يعمل بها رب 

 أو ما إذا آانت األسرة المعيشية تملك المعيشية
 .ممتلكات أو غيرها من األصول، وهلم جرا

  آمنتجيناألسر المعيشية. د

  والقطاع غير الرسمي المعيشيةاألسر. ا

 اإلنتاج أنشطةفي جميع البلدان، هناك عدد من  24-45
؛ وقد يوصف العديد األسر المعيشيةتقوم عليها 

من هذه األنشطة باألنشطة غير الرسمية، آما أنه 
وعلى النحو المبين في الفصل الخامس والعشرين 
فإن قياس مدى القطاع غير الرسمي وآيف أن 

مو االقتصاد من شأنه أن يعطينا ذلك يتغير مع ن
نظرة ثاقبة خاصة بشأن امتداد اقتصاد السوق 

 .فيما وراء المنشآت الرسمية

صعوبة فصل النشاط اإلنتاجي لألسرة المعيشية  24-46
عن بقية الوحدات المؤسسية قد تم مناقشتها في 
عدد من المواضع في الفصول السابقة، وبخاصة 

 أعاله في الفصل الرابع، آما أنه يشار إليها
المناقشة الخاصة بالقطاعات الفرعية لألسر 
المعيشية؛ ومن ثم، فإن هذا القسم يناقش فقط 

التي ال تزال بعض جوانب هذه األنشطة اإلنتاجية 
 .األسر المعيشيةقائمة ال محالة في قطاع 

 الزراعة. 2

في بعض البلدان، تمثل زراعة الكفاف أو في  24-47
تم استخدامه الواقع نتائج أي إنتاج زراعي ي

 –بالكامل من قبل هؤالء المسئولين عن اإلنتاج 
 للغاية من استهالك األسرة هامًايمثل جزءًا 

المعيشية وعلى نطاق أواسع من الناتج المحلي 
اإلجمالي؛ وفي البلدان التي تزرع فيها المواد 
الغائية األساسية لالستهالك الذاتي وتكون هذه 

ري النظر الزراعة موسمية يكون من الضرو
فيما إذا آان جزء ما من الزيادة في قيمة 
المحصول العائد للتخزين هو جزء من اإلنتاج 

وهناك تفاصيل حول آيفية القيام بذلك . من عدمه
 .في الملحق بالفصل السادس

جدير بالذآر أن سعر المشتري بالنسبة للمنتجات  24-48
الزراعية المستخدمة لالستهالك الذاتي ال يعني 

ق محلي والذي قد يشمل تكاليف سعر قرب سو
 سعر السوق هو السعر الذي قد ويكوننقل؛ 

يدفعه شخص في مقابل المحاصيل في مكان 
وغالبًا ما يسمى ذلك بسعر بوابة . زراعتها
 .المزرعة

ومن حيث المبدأ، فإن جميع الفاآهة  24-49
والخضروات المزروعة لالستخدام الذاتي من 

صات غيرة  التي لديها مخصاألسر المعيشيةقبل 
 إدراجها في ينبغيأو مزارع وحدائق آبيرة 

حدود اإلنتاج، حتى في الدول المتقدمة؛ وفي 
واقع الممارسة العملية، ال يكون من المرجح أن 
هذه العملية تستحق الجهد المبذول في وضع 

 .تقديرات ما لم تكن المبالغ المعنية آبيرة جدا

 اإلسكان. 3

 يعيش عدد آبير في جميع االقتصاديات تقريبًا؛ 24-50
 في مساآن يمتلكونها؛ وقد األسر المعيشيةمن 

يكون حجم سوق اإليجار صغيرًا جدًا وقد يكون 
مقصورًا على بعض المناطق على سبيل المثال 
المناطق الحضرية، وهو ما يجعل من الصعب 

 آوسيلة لتقدير السوقيةاستخدام اإليجارات 
شغولة الخدمات المقدمة من قبل آافة المساآن الم

من قبل مالكيها؛ وفي الفصل العشرين، أوضح 
أنه من حيث المبدأ أنه يمكن حساب اإليجار 
المدفوع على أصل رأسمالي من خالل تطبيق 

 من رأس المال عند المخزوناتعامل خصم على 
بداية فترة معينة، ومن ثم إذا ما عرفت القيمة 

ومع . يمكن حينئذ تقدير رقم للخدمات المقدمة
مثل هذا األسلوب أيضًا إشكالية في هذه ذلك، ي

الظروف التي ال يكون فيها بيانات متاحة بشأن 
 من رأس المال أو بشأن متى يتواجد المخزونات

. عدم يقين حول معدل العائد حتى يتم تقديره
وبالنسبة للمساآن الريفية البسيطة، فقد يكون من 
الضروري حساب تكلفة اإلنشاء وتقدير طول مدة 

ام البناء من دون إدخال تجديدات رئيسية استخد
 .عليه

جميع المساآن تتطلب صيانة منتظمة؛ ويعامل  24-51
حساب اإلنتاج بالنسبة لمسكن مشغول من قبل 
مالكه فقط السلع والخدمات الضرورية للقيام 
بنوع اإلصالحات التي تكون عادة مسئولية 
صاحب الملك في حالة المباني المؤجرة 

 يشمل ذلك المدفوعات التي وقد. آاستهالك وسيط
تتم للمتخصصين في تجارة المباني؛ على سبيل 
المثال، السباآين أو الدهانين، وسوف تشمل 

ين تعويضاتهم أو صتكلفة هؤالء المتخص
ومع ذلك، عندما يتعهد بالعمل من قبل . أجورهم

المالك نفسه فقط يتم تضمين تكلفة المواد في 
قدير لقيمة االستهالك الوسيط بدون وضع أي ت
ونتيجة . وقت المالك المستغرق في اإلصالحات

لذلك، ال تظهر تعويضات أو أجور للموظفين في 
حساب اإلنتاج للمساآن المشغولة من قبل 

وقد ينظر إلى ذلك على أنه عرف . (مالكيها
وإذا ما آان ينتوى احتساب تكاليف عمالة . عملي

د بالنسبة للمالك المضطلع باإلصالحات، فقد يقي
ذلك على أنه دخل متراآم لألسرة المعيشية ولكن 
الدخل العائد من إيجار البيت قد يتم خفضه بمقدار 

 ).تعويض مساوي تمامًا

يعامل مجمل اإليجار المحتسب ناقص التكاليف  24-52
بما في ذلك التكاليف بخالف تلك (الفعلية 

المتكبدة على أنها فائض ) المرتبطة باإلصالحات
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ض حسابات المالك للمبنى ؛ وتعرللمالكتشغيل 
مجمل قيمة اإليجار المحتسب آمخرجات، وأية 
تكاليف متكبدة آاستهالك وسيط والفرق باعتباره 
فائض التشغيل اإلجمالي والذي يدفع إلى األسرة 

وفي . المعيشية بصفتها المالك للمنشأة الفردية
، تبين القيمة الكلية لإليجار استخدام حساب الدخل

ار المحتسب الخاص بالمساآن آاستهالك لإليج
 .المشغولة من قبل مالكيها

 حينئذ تعاملعندما تجرى إصالحات رئيسية  24-53
على أنها إجمالي تكوين رأس المال الثابت، ولكن 
نفس األعراف تنطبق فيما يخص قيد تعويضات 

 .أو أجور الموظفين

بعض المنازل تكون مملوآة من قبل أسر معيشية  24-54
هذه الحال، يكون ولكنها تؤجر للغير؛ وفي 

اإليجار المدفوع من قبل المستأجر هو قيمة 
ويبين حساب اإلنتاج . مخرجات خدمة اإليجار

لألسرة المعيشية المدرة للربح االستهالك الوسيط 
المحمل على هذه المخرجات من أجل اشتقاق 
فائض التشغيل للنشاط، والذي يعامل على أنه 

ض وفي بع. دخل لألسرة المعيشية المالكة
الحاالت، قد يكون مجمل االستهالك الوسيط 

ومن . رسوم خدمة مدفوعة لوآالة التأجير
المتصور أحيانًا أن الخدمة المدفوعة لوآالة 
التأجير قد تتجاوز العائد من اإليجار ومن ثم 
يحقق نشاط التأجير خسارة؛ على سبيل المثال، 
إذا ما بقي منزل خاليًا لفترة من الوقت قد ال يزال 

. ون هناك رسوم مستحقة الدفع لوآالة التأجيريك
وغالبًا ما سوف تعتبر األسرة المعيشية المدرة 
للربح ذلك أمرًا مقبوًال ألن أحد المبررات وراء 
تملك منزل لتأجيره هو األمل في تحقيق ربح 
حيازة من وراء تملك المنزل على مدى فترة 

 .طويلة

ضافة  المالقيمةبحسب العرف السائد، تعامل آل  24-55
الناشئة عن تأجير المساآن على أنها فائض 

 .تشغيل وليس دخل مختلط

 ثانوية آمنازلبعض المنازل سوف يتم تملكها  24-56
سواء في نفس االقتصاد أو بالخارج؛ وينطبق 
على ذلك نفس المبادئ الواردة في حالة اإليجار 
المحتسب للمساآن المشغولة من قبل مالكيها 

ي تنشأ عن تأجير وآأنشطة خدمات اإليجار الت
وإذا آان المنزل في بلد أخر، يعامل . منزل للغير

على أنه ينتمي إلى وحدة وهمية مقيمة في هذا 
ومن ثم، يكون للمالك القانوني حق مالي . البلد

وبالتالي، فإن . على الوحدة الوهمية المقيمة
الوحدة الوهمية المقيمة تبدو وأنها منشأة استثمار 

آامل من قبل وحدة غير مباشر مملوآة بشكل 
ومع ذلك، فإن األصل الوحيد للوحدة هو . مقيمة

قيمة الملكية، ويعامل آامل فائض التشغيل من 
تأجير المنزل للغير آما لو أنه مسحوب من 
الوحدة الوهمية ومحوًال للمالك، وبالتالي ال يكون 

هناك أرباح محتجزة متبقية حتى تعامل على أنها 
 .اأرباح معاد استثماره

لمدى ما يكون المنزل بالخارج مستخدمًا من قبل  24-57
مواطنين في االقتصاد الذي يكون المالك القانوني 

 علىمقيمًا فيها فإن اإليجارات ينبغي وأن تعامل 
أنها صادرات خدمات من البلد األجنبي 
وآواردات خدمات لالقتصاد المحلي؛ ومع ذلك، 
يتم تحويل فائض تشغيل الوحدة الوهمية إلى 

لمالك ويظهر آتدفق للخارج لدخل ملكية من ا
البلد األجنبي وآتدفق داخل لالقتصاد المحلي، مع 

 ).على األقل جزئيًا(التعويض لخدمات التأجير 

عندما يمول منزل من خالل رهن، فمن حيث  24-58
المبدأ تعامل رسوم خدمات الوساطة المالية 
المقاسة على نحو غير مباشر المرتبطة 

 على الفرض على أنها جزء من بمدفوعات الفائدة
االستهالك الوسيط لنشاط اإلنتاج المرتبط بتأجير 

سواء لالستخدام من قبل المالك أو من (العقار 
؛ ومع ذلك، قد يكون من الصعب )قبل مستأجر

تحديد خدمات الوساطة المالية المرتبطة فقط 
بالفائدة على الرهن، وفي بعض الحاالت قد ال 

 من خالل العقار آضمان يتم استخدام قرض تم
. إضافي لتأمين العقار بغرض حيازة مسكن متاح

وفي واقع الممارسة العملية، إذا لم تعامل خدمات 
الوساطة المالية المقاسة على نحو غير مباشر 
على أنها جزء من االستهالك الوسيط لنشاط 
التأجير فإن فائض التشغيل من نشاط التأجير 

 على نفاقولكن اإلسيكون أعلى خالفًا لذلك، 
االستهالك بالنسبة لألسرة المعيشية سيكون أعلى 

 .بنفس القدر

 الموظفين المحليين. 4

تقيم الخدمات المقدمة من قبل موظفين محليين  24-59
بأجر بسعر تكلف تعويضات أو أجور الموظفين 
المدفوعة لهؤالء الموظفين ولكن مع تضمن أي 

ات  عيني مثل اإلقامة المجانية أو الوجبدخل
المجانية فضًال عن أي اشتراآات ضمان 
اجتماعي قد تكون مدفوعة نيابة عن الموظفين؛ 
وبحسب العرف السائد، يتألف حساب اإلنتاج 
للخدمات المحلية المدفوعة من هذه التعويضات 

وتعامل جميع . أو األجور للموظفين فقط
المنتجات المستخدمة في تأدية الخدمات المحلية 

ف واألدوات المستخدمة على أنها مثل مواد التنظي
 .نفقات استهالك نهائي لألسرة المعيشية

ات مالبد من أن يكون األفراد الذين يقدمون خد 24-60
محلية مدفوعة أعضاء في أسرة معيشية أخرى؛ 
وال تعامل المدفوعات لألطفال ألداء مهام في 
المنزل على أنها توفير لخدمات محلية مدفوعة، 

نت المدفوعات تحويل ولكن ببساطة آما لو آا
ومن ناحية أخرى، . األسر المعيشيةداخل نطاق 

المدفوعات التي تتم لطفل لقاء مؤانسته لطفل 
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الجيران ينبغي من حيث المبدأ معاملتها آخدمات 
محلية غير أن هذه المدفوعات قد تكون صغيرة 

 .جدًا ويصعب قياسها

في الممارسة العملية، قد تشمل بعض البلدان  24-61
األسر حليين لكامل الوقت آأعضاء في موظفين م
؛ وفي هذه الحالة يقيد تحويل داخل المعيشية

 حتى وإن آانت التحويالت داخل األسر المعيشية
وهذا . الوحدات المؤسسية عادة ال يتم قيدها

بدوره يعني أن هناك عنصر للعد المضاعف 
بالنسبة لألسرة المعيشية المعنية في ظل تضمين 

 من قبل إنفاقموظفين محليين والدفعة المسددة ل
األسر هؤالء الموظفين في نفقات استهالك 

 .المعيشية

 حول مناقشةفي الفصل التاسع والعشرين، هناك  24-62
إمكانية توسيع حدود اإلنتاج داخل سياق حساب 
فرعي إلدراج آافة الخدمات المحلية، بما في 
 .ذلك، تلك الخدمات التي ال تؤدى لقاء مدفوعات

  آمستهلكينلمعيشيةاألسر ا. هـ

 السلع والخدمات االستهالآية المقدمة في شكل عيني. 1

 نفاقيصف الفصل التاسع المفاهيم المختلفة لإل 24-63
على االستهالك ولالستهالك الفعلي والستخدام 
السلع والخدمات االستهالآية؛ وفي سياق نظام 
الحسابات القومية، يقاس أول بندين فقط، ويعلل 

حويالت االجتماعية العينية الفرق بينهما بالت
المقدمة من قبل الحكومة والمؤسسات غير 

 لألسر األسر المعيشيةالهادفة للربح التي تخدم 
ومن حيث المبدأ، قد يكون من المثير . المعيشية

لالهتمام التمكن من تمييز التحويالت االجتماعية 
على سبيل المثال، معظم (العينية المقدمة لألطفال 

خاصة الرعاية (للكبار في السن ، و)التعليم
ومع ذلك، . أو ربما على أساس إقليمي) الصحية

هناك صعوبات آبيرة في العمل على هذا 
المستوى من التفصيل، ولذلك فمن المحتمل أن 
مثل هذه التفاصيل اإلضافية يمكن تقديمها فقط 

 .في سياق حساب فرعي

ومن حيث المبدأ، ينبغي قيد التحويالت العينية  24-64
 في نظام الحسابات القومية؛ األسر المعيشية بين

ومع ذلك، إذا لم تكن هناك قطاعات فرعية لقطاع 
 فإن مثل هذه التخويالت لن تظهر األسر المعيشية

 األسر المعيشيةفي الحسابات عندما تحدث بين 
ومن ناحية أخرى، قد تكون التخويالت . المقيمة

المقيمة  المقيمة وغير األسر المعيشيةالعينية بين 
آبيرة جدًا ومن ثم ينبغي التقاطها ضمن 
المعلومات بشأن التحويالت في بيانات ميزان 

وهناك اعتبارات عملية مبينة في . المدفوعات
دليل للمجمعين : المعامالت الدولية في التحويالت

صندوق النقد الدولي، (والمصنفين والمستخدمين 
 )). ب2008

ن االستهالك عندما يكون هناك قدرًا آبيرًا م 24-65
ممثُال من قبل اإلنتاج للحساب الشخصي أو 
الدخل العيني أو المقايضة أو التحويالت العينية 

 نفاقفقد يكون من المفيد تفصيل التمييز بين اإل
 العيني األسر المعيشيةعلى االستهالك من قبل 

عن االستهالك المشترى في المرآز التجاري أو 
 .السوق التجارية

  قبل السياح مننفاقاإل. 2

األسر معظم مصادر البيانات عن استهالك  24-66
 من جانب العرض غير قادرة على المعيشية

التمييز بين ما إذا آانت المشتريات قد تمت من 
قبل أسر معيشية مقيمة أم من قبل أسر معيشية 
غير مقيمة؛ وبصورة مماثلة، فإن نفس المصادر 

 تمت بالخارج من التيلن تكشف عن المشتريات 
وهذين البندين غالبًا ما . بل أسر معيشية مقيمةق

يكونان بارزين بما في الكفاية ألن يكون من 
الضروري تقديرهما لحساب األثر على ميزان 
المدفوعات من جهة ولضمان أن جدول العرض 
واالستخدام يمكن موازنته بشكل آاف من ناحية 

 من قبل نفاقوهناك تفصيًال إضافيًا حول اإل. ثانية
ياح في الفصل التاسع والعشرين في سياق الس

 .الحساب الفرعي للسياحة

  على االستهالك بحسب نوع المنتجنفاقاإل. 3

معظم الدراسات االستقصائية لألسر المعيشية  24-67
تصنف االستهالك تبعًا لألغراض المقصود 
تلبيتها من وراء هذا االستهالك، الغذاء أو 
 السكن، الخ؛ وهذا النوع من التفصيل هو

المستخدم في تصنيف االستهالك الفردي بحسب 
ولإلدراج في جدول ). COICOP(الغرض 

العرض واالستخدام، وبالتأآيد للتحليالت 
األخرى، من المفيد إعداد جدول يبين التصنيف 
العرضي لالستهالك بحسب الغرض وبحسب 

وذلك مفيدًا ليس فقط من حيث توفير . المنتج
خدام بل آذلك معلومات لجداول العرض واالست

في فحص المعلومات المستخدمة في تجميع 
وتصنيف األرقام القياسية لسعر المستهلك، والتي 

 على نفاقتستخدم بدورها في خفض اإل
وإذا ما آانت البيانات متوافرة، فقد . االستهالك

 نفاقيكون من المفيد أيضًا النظر إلى ترآيب اإل
ة على االستهالك بحسب األسرة المعيشية بغي

حساب األرقام القياسية لسعر المستهلك لمختلف 
، على سبيل المثال، األسر المعيشيةمجموعات 

 .لكبار السن أو لهؤالء ممن لديهم أطفال صغار

 دخل األسرة المعيشية. و

هناك ظاهرة راسخة في جميع البلدان وهي أن  24-68
الدخل يوزع بشكل غير متساوي وبشكل منحرف 

لناس دخلها أقل آثيرًا جدًا؛ فالكثير الكثير من ا
من متوسط الدخل وعدد قليل جدًا من الناس 
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وفي بعض . دخولها آبيرة جدًا ومرتفعة للغاية
األحيان، يحدد خط الفقر على أنه نصف متوسط 
الدخل، غير أن دخل يعادل ضعفي المتوسط ال 
يعني ثروة آبيرة؛ فاألفراد األآثر ثراًء في 

 أآبر بمرات اقتصاد معين قد يكون لديهم دخول
 .عديدة من متوسط الدخل

السبب في أهمية تسلسل الحسابات هو أنه يعطي  24-69
صورة لكيفية توزيع الدخل وإعادة توزيعه سواء 
بشكل إجباري من خالل الضرائب والمنافع أو 
طوعيًا من خالل التحويالت أو بسبب ملكية 

دخل (أصول مالية أو غيرها من األصول 
 في ما إذا آانت عملية ؛ ومن أجل التحقيق)ملكية

توزيع وإعادة توزيع الدخل تغير بشكل ملحوظ 
التوزيع الشامل للدخل في االقتصاد فمن 

 التمكن من عرض التدفقات بين الضروري
وآما لوحظ . األسر المعيشيةمختلف مجموعات 

في المقدمة، فمن الصعب توزيع الدخل من 
األسر مصدر معين لمجموعة من مجموعات 

وال يتم . ناهيك عن المجموعات األخرى المعيشية
ذلك بشكل صريح ومباشر وال يشكل جزء نمطي 

ومع ذلك، يكون . من نظام الحسابات القومية
األمر مباشرًا من خالل توفير مزيد من 
المعلومات للقائمين بالتحليل حول نوع دخل 

 مقارنة بالمجموع الكلي المدرج األسر المعيشية
وبقدر ما تكون . ساباتفي التسلسل القياسي للح

القيمة المضافة هي المعنية، فقد يكون من الممكن 
تمييز تعويضات أو أجور الموظفين المدفوعة 
من قبل الصناعات الفردية أو ربما تبعًا لمستوى 

وبصورة مماثلة يمكن . التعليم أو بحسب المنطقة
وينبغي فصل استهالك . تمييز الدخل المختلط
 االستهالك الناشئ عن رأس المال الثابت بين

المساآن المشغولة من قبل مالكيها واالستهالك 
 .المرتبط باألصول األخرى للمنشآت الفردية

تحتوي الحسابات القياسية على معلومات بشأن  24-70
التخويالت في شكل ضرائب مدفوعة واشتراآات 
ضمان اجتماعي ومنافع مقسمة بين معاشات 

ان، يكون تقاعدية ومنافع أخرى؛ وفي بعض البلد
األمر وثيق الصلة وجه الخصوص من حيث 
أهمية عرض التحويالت الشخصية من الخارج 
من أجل إظهار األثر الواقع على االقتصاد 
المحلي من قبل أولئك ممن لديهم صالت وثيقة 

وبالنسبة للبلدان ذات . باالقتصاديات بالخارج
األعداد الكبيرة من المهاجرين فقد يكون من 

مثل تحديد التدفقات للخارج المقابلة المفيد بال
 .ووجهتها

في إطار دخل الملكية يكون من المفيد تمييز تلك  24-71
التدفقات التي تضع الموارد تحت تصرف 
المستفيدين عن تلك التي تكون فيها المتحصالت 
ملزمة مسبقًا بالفعل بأن تكون ادخار، على سبيل 
المثال، استحقاقات المعاشات التقاعدية ودخل 

ملكية عن تأمين الحياة والفائدة التي تستمد من ال

الزيادة في قيمة السندات؛ وجدير بالذآر أنه من 
المفيد على وجه الخصوص تحديد سحب الدخل 
من أشباه الشرآات إذا آان هناك العديد من 

 . المعاملة آأشباه شرآاتاألسر المعيشيةمنشآت 

قد يكون من المفيد تحديد وعرض الدخل العيني  24-72
افة أنواع بشكل منفصل؛ مثل األجور بك

والرواتب العينية والتحويالت العينية، ومن ثم 
اشتقاق مجموع آلي يستبعد آل مما سبق وآذلك 
االدخار الملزم سلفًا، وهو ما قد يسمى بالدخل 

 .التقديري

  وتدفقات الدخل ذات الصلةاألسر المعيشيةثروة . ز

 الميزانيات العمومية لألسر المعيشية. 1

، تكون أصول األسر المعيشيةبالنسبة للعديد من  24-73
الرئيسية هي أراضيها ومنازلها واستحقاقات 
معاشاتها التقاعدية المتراآمة؛ وحيثما توجد، فقد 
تكون الحقوق على المنشآت هي األخرى ذات 

وقد يكون االستثمار في األصول . قيمة آبيرة
المالية خارج صناديق المعاش هامًا أيضًا في 

ومع ذلك، وبوضع آل منهما في .  البلدانبعض
مقابل األخر البد من أن تكون األصول هي 

 بما في ذلك القروض األسر المعيشيةالتزامات 
المتضمنة في الرهن وغيرها من االلتزامات 

 بطاقة االئتمان أو - على سبيل المثال –المالية و 
 .غيرها من الديون

شأة فردية بالنسبة لألسر المعيشية التي تشمل من 24-74
بخالف المساآن المشغولة من قبل مالكيها، قد 
تكون هناك أصول ثابتة أخرى مقيدة في 
الميزانية العمومية غير أنها تميل إلى أن تكون 

 .صغيرة بالنسبة للسكن

 صناديق االئتمان األسرية. 2

تكون صناديق االئتمان األسرية مملوآة من قبل  24-75
لصناديق  وذلك برغم أن بعض ااألسر المعيشية

 األسر المعيشيةتكون مملوآة من قبل عدد من 
بشكل جماعي وربما تشتمل على أسر معيشية 
غير مقيمة أيضًا؛ وقد تؤسس صناديق االئتمان 
لحماية الثروة حتى يبلغ مستفيد ما أو يفي بمعيار 
أخر، وقد يتم تأسيسها للحفاظ على عقارات 

ة ويوصي نظام الحسابات القومي. األسر وهلم جر
بأنه ينبغي معاملة صناديق االئتمان على أنها 
أشباه شرآات ويتم إدراجها في قطاع الشرآات 

ومع ذلك، البد من . المالية آمؤسسات مالية مقيدة
أن يكون لصناديق االئتمان التزامات للمستفيدين 
بما فيه الكفاية لخفض صافي حقوق ملكيتهم إلى 

لعمومية وعند تجميع وتصنيف الميزانية ا. الصفر
 البد حينئذ من إدراج قيمة األسر المعيشيةلقطاع 

األصول المقابلة للخصوم نتيجة لألسر المعيشية 
وحيثما تكون صناديق االئتمان األسرية . المقيمة
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مهمة وعندما تكون ثروة األسرة المعيشية هي 
موضع االهتمام حينئذ قد يكون من المفيد إدخال 

ية األخرى عنوان تكميلي أسفل حقوق الملك
 ليبين قيمة األسر المعيشيةالمملوآة من قبل 

صناديق االئتمان بشكل منفصل عن حقوق ملكية 
 .أشباه الشرآات األخرى مثل الشراآات

 توزيع الثروة. 3

هناك اهتمام متزايد بإجراء دراسات استقصائية  24-76
 على غرار الدراسات األسر المعيشيةلثروات 

 ومرة؛  المعيشيةاألسر إنفاقاالستقصائية لدخل و
أخرى، فإن موضع االهتمام هو النظر في 

 من أجل األسر المعيشيةتفصيل وتصنيف لقطاع 
 وعالقتها األسر المعيشيةاآتشاف ترآيبة ثروات 

 . األسر المعيشيةبدخل 

بشكل عام يكون توزيع الثروة أآثر انحرافًا من  24-77
توزيع الدخل؛ فأسرة يكون فيها الكاسبون 

 في منتصف حياتهم المهنية قد الرئيسيون للدخل
تكون تحظى بمستوى مريح من الدخل وتشغل 
منزلها الشخصي، ولكن ال يزال لديها رهن آبير 
وربما آذلك حتى اآلن لم تحتفظ باحتياطيات 

 .معاشات آبيرة

 اعتبارات بشأن المعاشات التقاعدية. 4

 دورة االنخفاض آانتهناك سؤال حول ما إذا  24-78
اعد ينبغي قيدها آدخل أم في الثروة بعد التق

 .سالبآادخار 

بمعاملة برامج ونظم المعاشات التقاعدية على  24-79
أنها برامج للضمان االجتماعي حينئذ تعرض 
المنافع المعاشية على أنها تحويالت جارية 
وبالتالي تكون دخل وليس دورة ادخار عكسية؛ 
وبالرغم من ذلك إذا لم يعامل نظام معاشي على 

 دخل متراآم هناكه ال يزال هذا النحو، فإن
للمستفيد من المعاش في شكل دخل ملكية مستحق 
. الدفع على استحقاقات المعاشات التقاعدية

وبالنسبة لنظام منافع موحد، تمثل دخل الملكية 
المشار إليها للتو تفصيل عامل معامل الخصم 

ويكون االنخفاض . على االستحقاقات المستقبلية
ًا للفرق بين المنافع في االستحقاقات مساوي

المستحقة الدفع ودخل الملكية المشار له، بصورة 
مماثلة لوضع السنوية المشروح في نهاية الجزء 

 .األول من الفصل السابع عشر

لمدى ما تكون قيمة المعاش آشكل من أشكال  24-80
الثروة قائمة على صافي القيمة الحالية لتدفقات 

ت من الدخل المستقبلية يمكن تقسيم المتحصال
المعاش إلى انهيار في المدخرات وتراآم في 

وفي الحاالت التي ال يكون هناك . الدخل
استحقاقات معاشية، فإن األسرة المعيشية التي 
لديها مستوى آبير من األصول المالية يرجح أن 

، بالرغم من أن .تظل متلقية لدخل ملكية آبير
مزيج دخل الملكية وأرباح وخسائر الحيازة 

قف على إستراتيجية االستثمار لدى سوف يتو
 .األسرة المعيشية المعنية

 عضو أو يكونبالنسبة لألسرة المعيشية التي  24-81
أآثر من أعضائها منشئًا لمعاش فإن دخل له 
داللته سوف يتراآم آل سنة غير أنه دخل غير 
قابل للوصول له من قبل األسرة المعيشية 

ل ه، حيث أنه البد من أن يتراآم ليمونفاقإل
االستحقاقات المعاشية المستقبلية وهكذا يظهر 

 .زيادة في الثروة

من الممكن إنشاء حساب أثل الستحقاقات المعاش  24-82
بحيث يبين مستوى االستحقاقات عند بداية السنة 
والزيادات نتيجة العمل المنجز خالل السنة 
والزيادات التي تعزى إلى حقيقة أن التقاعد بات 

)  عامل الخصماالنفصال في(أقرب بسنة 
 األخرى مثل مسموح التضخم وصافي والتغيرات

االنخفاضات نتيجة مدفوعات المعاش أو غيرها 
 .من التغيرات التي تخفض من االستحقاقات

 السلع االستهالآية المعمرة. 5

في سياق نظام الحسابات القومية، ال تعامل السلع  24-83
االستهالآية المعمرة على أنها شكل من أشكال 

، قد ذلك؛ ومع نفاقولكن آشكل من اإلالثروة 
يكون هناك اهتمام آبير بتضمين بند مذآرة في 
الميزانيات العمومية ليبين قيمة السلع االستهالآية 

وقد تكون حيازة السلع االستهالآية . المعمرة
المعمرة دورية إلى حد آبير، وهناك اهتمام فيما 
يتعلق بالحساب الفرعي باستبدال شراء السلع 

 جاري بأرقام إنفاقستهالآية المعمرة باعتباره اال
 الخدمات المقدمة من قبل نفس المفردات 5لتدفق

ويناقش ذلك . والتي تعامل آأصول ثابتة
 .بالتفصيل في الفصل التاسع والعشرين

الجوانب غير : الفصل الخامس والعشرين
 الرسمية من االقتصاد

 مقدمة. أ

وسًا تمام ال يوجد اقتصاد منظم بشكل آامل ومعك 25-1
االنعكاس من خالل االستعالمات واالستفسارات 
اإلحصائية؛ وبالتالي، هناك خطوات يتعين 
اتخاذها في محاولة لتغطية النشاط غير المنظم 
ولعيوب الدراسات االستقصائية باعتبارها 

 على الرغم –وهناك نهجان . ممارسات خاصة
 –من أنهما يشترآان في آثير من االفتراضات 

النهج .  نحو تحقيق هدفين مختفين تمامًاموجهان
 بما في –األول هو التأآد من أن آافة األنشطة 

ذلك تلك األنشطة التي قد يتم وصفها باألنشطة 
 مشمولة في قياسات –" السرية"أو " الخفية"

أما النهج الثاني فهو يعنى بتعريف . النشاط الكلي
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ما هو المقصود من المجموعة الفرعية للوحدات 
غير "قتصادية التي يمكن وصفها بأنها اال

 .وبقياس ذلك" رسمية

األساس المنطقي وراء النشاط األول واضح؛  25-2
تكوين رؤية لالقتصاد آكل تكون مكتملة بأقصى 
قدر ممكن وقابلة للمقارنة مع مرور الوقت وعبر 

وقد أصبح يعرف جزء . البلدان بقدر اإلمكان
مالحظ االقتصاد صعب القياس باالقتصاد غير ال

)NOE ( وقد آرست العديد من المنشورات
لقياسه، والسيما آتيب قياس االقتصاد غير 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، (المالحظ 
صندوق النقد الدولي، منظمة العمل الدولية، 
اللجنة اإلحصائية بين الدول لرابطة الدول 

وآما تبين )). CISSTAT) 2002المستقلة 
 في الكتيب بوضوح، فإن وجود التقنيات الواردة

قياس محدد لالقتصاد غير المالحظ ليس له أهمية 
في حد ذاته، فاالهتمام يترآز باألساس على 
ضمان أن يكون قياس النشاط الكلي آامًال أو 

 ".شامًال"

 –أما البديل الثاني فهو يسلم باألهمية التحليلية  25-3
 للتمكن من قياس هذا –والسيما في الدول النامية 

الجزء من االقتصاد والذي يعكس جهود األفراد 
 ليس لديهم وظائف رسمية لالنخراط في ممن

وقد . بعض أشكال النشاط االقتصادي النقدي
أصبح يعرف هذا الجزء من االقتصاد بالقطاع 

ومن خالل تقدير حجم القطاع غير . غير الرسمي
الرسمي يصبح من الممكن تقييم إلى أي مدى 

 للناس – على سبيل المثال –ة تصل فوائد التنمي
. الذين يعيشون في الشوارع أو في مدن الصفيح

وأولئك الذين يؤيدون النهج الثاني ال ينكرون 
أهمية القياس الشامل لالقتصاد ولكن بالنسبة لهم 

وعلى الرغم من صعوبة القيام . هذا ال يكفي
بذلك، البد من بذل المحاوالت لتحديد وقياس 

 .اع غير الرسميوالتعرف على القط

 المهمتين؛ المسألتينهناك تداخل آبير بين هاتين  25-4
ومع ذلك، في حين أن االقتصاد غير المالحظ 

 أي منهما إال أنوالقطاع غير الرسمي يتداخالن 
وبناءًا . ليس مجموعة فرعية آاملة من األخر

على ذلك، يتألف التداخل من األنشطة غير 
ي غير المالحظة والتي تجرى بشكل غير رسم

أن هناك بعض األنشطة غير المالحظة ولكن ال 
تمارس بشكل غير رسمي والبعض األخر 
. يمارس بشكل غير رسمي ولكنه مالحظ

وسيختلف الحجم النسبي للقطاعات الثالثة في 
 . من بلد لبلد أخر1-25شكل 

تضمن الجهود المبذولة لتغطية االقتصاد غير  25-5
تقديرات المالحظ أن آافة المنشآت مغطاة في ال

اإلحصائية حتى وإن آانت غير مشمولة في 
 اإلحصائية؛ وبعض من التقديرات االستعالمات

التكميلية قد يتصل بشكل وثيق بتلك األنشطة 
الخاصة بالمنشآت الفردية لألسر المعيشية التي 

في هذا الفصل تسمى منشآت (تعتبر غير رسمية 
، ولكن البعض األخر سيرتبط )غير رسمية
وباإلضافة . خمة ال تعتبر غير رسميةبمنشآت ض

إلى ذلك، يهدف االقتصاد غير المالحظ إلى 
تغطية شق التقارير المغلوطة في المنشآت 
. الكبيرة، سواء آان ذلك غير مقصود أو متعمد

وبذلك، فإن االقتصاد غير المالحظ يغطي بعض 
النشاط من قبل المنشآت غير الرسمية فضًال عن 

 .منشآت الرسمية أيضًامعلومات بشأن بعض ال

داخل نطاق القطاع غير الرسمي، بعض  25-6
المعلومات يمكن التقاطها من الناحية اإلحصائية؛ 
لنفترض بأن أسرة معيشية معينة تؤجر غرف 
لزائرين لليلة أو لعدة ليال، حينئذ ال يمكن معاملة 
النشاط على أنه شبه شرآة ألنه من غير الممكن 

ف من التكاليف إجراء فصل واضح بين للتكالي
العادية لألسرة المعيشية ثم تقسيم هذا الجزء من 
المنزل العامل آأصل مرتبط بتأجير الغرف عن 

ومع ذلك، فإن . وظيفتها الرئيسية آمنزل لألسرة
قيمة نشاط التأجير قد يتم جمعه في مسح موجه 

 .ألنشطة السياحة، على سبيل المثال

رع أو يمكن النظر في أمثلة أخرى؛ تجار الشوا 25-7
سائقي السيارات األجرة قد يكون آل منهما غير 

ومتجر إلصالح المرآبات . مالحظ وغير رسمي
 موظفين قد يكون رسميًا 10 إلى 5يحوي من 

ولكن صغير جدًا على أن يتم تغطيته من قبل 
االستعالمات اإلحصائية وبالتالي يكون غير 

وقد يكون مساعدو التدريس غير . مالحظ
ويتعقد الوضع بحقيقة . حظينرسميين ولكن مال

أن تجار الشوارع وسائقي السيارات األجرة 
ومتاجر إصالح المرآبات ومساعدي ) التاآسي(

التدريس قد يكون جميعهم رسميين في بعض 
البلدان وغير رسميين في بلدان أخرى، تمامًا 
مثلمًا قد يكونوا مالحظين في بعض البلدان وغير 

 .مالحظين في البعض األخر

 االقتصاد غير المالحظ والقطاع غير الرسمي: 1-25شكل 
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ينبغي مالحظة أن آافة البلدان لديها آل من  25-8
األجزاء غير المالحظة في اقتصادياتها ومنشأتها 

سمية، وذلك على الرغم من أن نطاق آل غير الر
منهم واالهتمام السياسي بتحديد المنشآت غير 

 .الرسمية قد يختلف

االهتمام السياسي بقياس النشاط التي تضطلع به .1
 المنشآت غير الرسمية

يظهر اإلنتاج في االقتصاد غير الرسمي بطرق  25-9
مختلفة في البلدان المختلفة؛ وعندما يكون الدافع 

جية بقاء بحتة أو رغبة في إيجاد ترتيبات إستراتي
وأطر عمل مرنة فإنه يرجح بأن يشجع على 

ومع ذلك، عندما . المضي قدما في هذا المنحى
يكون الدافع هو تجنب الضرائب واللوائح أو 
للدخول في أنشطة غير مشروعة فإن الجهود 

ومعظم أنواع . تتجه نحو الحد من هذه األنشطة

ون مضطلعًا بها من قبل أنشطة اإلنتاج قد يك
وقد تعمل هذه الوحدات بدون . وحدة غير رسمية

موقع ثابت أو في المنازل أو في متاجر صغيرة 
وتتضمن األنشطة المغطاة من أول . أو في ورش

الباعة المتجولين ومسح األحذية وغيرها من 
األنشطة التي ال تستلزم سوى القليل من رأس 

المهارات إلى المال أو من دونه حتى مع بعض 
األنشطة التي تتضمن قدرًا معينًا من االستثمار أو 
مستوى من الخبرة مثل الخياطة وإصالح 

وتدار العديد من . السيارات والخدمات المهنية
المنشآت غير الرسمية من قبل فرد يعمل بمفرده 

عامل (آمقاول أ متعهد يعمل لحساب نفسه 
سرة ، أو بمساعدة أعضاء من األ)لحسابه الخاص

بدون أجرة، في حين قد تشرك منشآت فردية 
 .غير رسمية أخرى عمال بأجر



 نظام الحسابات القومية
 

675 

يعتمد حجم وداللة اإلنتاج الذي تقوم به المنشآت  25-10
غير الرسمية على الهياآل االجتماعية واللوائح 
واألنظمة القومية والمحلية االقتصادية وعلى 
جهود اإلنفاذ في بلد معين؛ ويختلف مستوى 

 من بلد لبلد أخر تبعًا لنوع االهتمام السياسي
ويمثل الحجم والتسجيل وغيرها . النشاط وحجمه

من خصائص وحدات اإلنتاج المعنية متغيرات 
أساسية في تحديد إما تشجيع أو ثني نماذج معينة 
من اإلنتاج أو توسيع نطاق االقتصاد الرسمي من 
خالل االعتراف بالوحدات التي تعمل في إطار 

ويمكن تصميم برامج دعم . العوامل السابقة
اجتماعي ومساعدة معينة ورصدها لرؤية مدى 
دعمها ألهداف مثل زيادة اإلنتاج وخلق الوظائف 

 .والتأمين والحد من الفقر وتمكين المرأة

 بنية الفصل. 2

 وحدات خصائصينظر القسم ب في خصائص و 25-11
اإلنتاج في محاولة لتحديد الخصائص البارزة 

ير المالحظ وللقطاع غير ذات الداللة لالقتصاد غ
 .الرسمي أو لكليهما

وفي سياق تجميع وتصنيف الحسابات القومية،  25-12
يولى اهتمام آبير باالقتصاد غير المالحظ؛ ويتم 

 .تناول هذا الموضوع بإيجاز في القسم ج

من خالل ) ILO(لقد آان لمنظمة العمل الدولية  25-13
اعتمادها لقرار للمؤتمر الدولي لخبراء 

دورًا فعاًال في وضع ) ICLS(الة إحصاءات العم
مفهوم للقطاع غير الرسمي لتحديد والتعرف على 
مجموعة من الوحدات اإلنتاجية داخل نطاق 

 بنظام الحسابات القومية األسر المعيشيةقطاع 
والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا على وجه الخصوص 
بسياسة التحليل والصياغة والسيما في العديد من 

 وفي البلدان التي تمر بمرحلة الدول النامية
انتقالية؛ ويتناول هذا العمل مسألة آيفية اختراق 
اقتصاد السوق لمناطق تقع خارج األجزاء 

ويناقش هذا الموضوع في . الرسمية لالقتصاد
 .القسمين د و هـ

وعمل منظمة العمل الدولية هو بشكل عمل عملي  25-14
من حيث أنه يدرك أنه من الصعب جدًا وضع 

 بحيث يكون قابل الرسميلقطاع غير تعريف ل
للمقارنة بشكل صارم عبر البلدان مع الوضع في 
االعتبار للفرق في بنية المنشآت الصغيرة 

 وفي التشريعات القومية التي تغطي جزئيةوال
تسجيل المنشآت وقوانين العمل؛ وقد تكون فريق 
خبراء في إحصاءات القطاع غير الرسمي 

 للتصدي لمثل 1997عام ) يعرف بفريق دلهي(
هذه القضايا، الجوانب المفاهيمية والتشغيلية على 
حد سواء للتعريف الصادر عن منظمة العمل 

ويذآر عمل فريق خبراء دلهي في القسم . الدولية
 .و

يناقش القسم ز حدود الوحدات التي قد يتم  25-15
اعتبارها غير رسمية ولكن في واقع الممارسة 

 فضًال ر المعيشيةاألسالعملية ال تقيد في قطاع 
 األسر المعيشيةعن بعض األنشطة في قطاع 

التي ال تعتبر غير رسمية؛ ويمضي القسم قدمًا 
ليشير إلى آيف أن البيانات الموافقة لمفاهيم 
القطاع غير الرسمي قد يتم اشتقاقها من حسابات 

 .نظام الحسابات القومية

يكمل القسم ح هذا الموضوع من خالل مناقشته  25-16
نهج المتعقلة بجمع البيانات عن األنشطة لبعض ال

التي تقوم بها المنشآت غير الرسمية وعن العمالة 
 .غير الرسمية

وقد أدى االهتمام بالقطاع غير الرسمي إلى  25-17
وضع عدد من الكتيبات والدراسات حول 

 اإلفادة الممكنالممارسات الحالية؛ ومن غير 
عنها بالتفصيل في سياق هذا الفصل غير أن 

 يعطي وصفًا موجزًا لبعض منها ويشير 1م القس
 .إلى متى يمكن الرجوع إليها

 خصائص الوحدات التي تتصرف بشكل غير رسمي. ب

من غير المباشر آما لوحظ في المقدمة، فإنه  25-18
؛ "غير رسمي"تحديد ما هو المقصود من آلمة 

فهل هذا الوصف أحد صفات طبيعة األنشطة أم 
ي وصفًا لطريقة طريقة تنفيذ هذه األنشطة أم ه

جمعها في االستعالمات واالستفسارات 
اإلحصائية؟ ومن أجل محاولة صياغة توصيف 
دقيق لموضوع االهتمام هناك عدد من 
الخصائص المحتملة يمكن سردها حول ماهية 

 والخصائص التي قد تكون آلمة خصائصال
وعلى الرغم من أن . تحاول نقلها" غير رسمية"

الترآيز بصورة أآبر معلقين مختلفين يضعون 
على بعض المعايير وترآيز أقل على معايير 

 هناك اتفاق واسع النطاق على أنه إال أنأخرى، 
ال يوجد معيار بعينه وفي حد ذاته آافيًا لتحديد ما 
المقصود من صفة غير الرسمية؛ وعليه يجب 

 .االلتفات إلى معايير عدة

 يلزم وضعهما في االعتبار عند سؤاالنهناك  25-19
 :نظر في آل معيار من المعايير المحتملةال

هل هذا المعيار حقًا جوهريًا بالنسبة لتعريف النشاط التي . أ
 تضطلع به وحدة تعتبر منشأة غير رسمية؛ و

هل ذلك يشكل أساس للتوصل إلى تعريف من شأنه أن . ب
 يحقق نتائج قابلة للمقارنة على المستوى الدولي؟

هو غير رسمي هو ؛ أحد التفسيرات لما التسجيل 25-20
. أي ما آان غير مسجل في أحد سلطات الحكومة

والمشاآل المتعلقة بهذا المعيار واضحة؛ حيث أن 
البلدان المختلفة لديها ممارسات مختلفة بشأن 

فالبعض قد يصر على أن آافة األنشطة . التسجيل
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 ينبغي أن تكون – مهما آانت صغير وعادية –
مليًا أآثر مسجلة، والبعض األخر قد يكون ع

ويتطلب تسجيل األنشطة فقط عندما يتجاوز 
. معدل دورانها أو رقم أعمالها رقمًا معينًا

وعالوة على ذلك، فأي ما آانت المتطلبات 
الرسمية للتسجيل فإن درجة االمتثال للمتطلبات 
ستختلف تبعًا لمدى إنفاذها في واقع الممارسة 

غير وبالتالي، فإن وضع تعريف للقطاع . العملية
الرسمي يقوم على أساس التسجيل لن يسفر عن 
قابلية للمقارنة دوليًا أو ربما عن قابلية للمقارنة 
مع مرور الوقت داخل البلد الواحد إذا ما اختلفت 

 .متطلبات التسجيل أو درجة االمتثال

؛ يرتبط التأسيس القانوني التأسيس القانوني 25-21
 الذي وهو الحال. ارتباطًا وثيقًا بخاصية التسجيل

تكون فيه آافة المنشآت المؤسسة بشكل قانوني 
معاملة في نظام الحسابات القومية على أنها تقع 
في نطاق أحد قطاعات الشرآات ولكن هذه 
. القطاعات أيضًا تضم أيضًا أشباه الشرآات

وتعرف شبه الشرآة في نظام الحسابات القومية 
على أنها وحدة يكون لها إما مجموعة آاملة من 

 –حسابات بما في ذلك الميزانيات العمومية ال
وعلى هذا . موجودة بالفعل أو يمكن إنشائها

النحو، فإن بعض الوحدات التي يختار مالكوها 
في آثير من الحاالت بصورة (أال ينشئوها قانونيًا 
تعامل في نظام الحسابات ) مشروعة تمامًا

القومية على أنها آما لو آانت مؤسسة قانونيًا 
ة، غير أن إمساك مجموعة آامل من ومسجل

وبعض . الحسابات يمثل شرطًا صارمًا إلى حد ما
الوحدات قد يكون لديها معلومات مفصلة تمامًا 
عن أنشطتها اإلنتاجية ولكن ليس عن الحسابات 

وبالتالي، ال يمكن أن تعامل على أنها . األخرى
 األسر المعيشيةأشباه شرآات وتستبعد من قطاع 

من حيث " رسمية"من أنها تبدو على الرغم 
ومن بين األمثلة على ذلك . طبيعة نشاطها

األطباء والمحامين والمستشارين الهندسيين 
وباإلضافة إلى التقييد . ومهن آثيرة أخرى

اإلحصائي بشأن معاملة األنشطة اإلنتاجية آما لو 
آانت مضطلعًا بها من قبل وحدات مؤسسة 

التي تتطلب أو قانونيًا ومسجلة فإن القوانين 
تسمح بتأسيس الشرآات تختلف من بلد لبلد أخر 
 .مما يحد من قابلية المقارنة على الصعيد الدولي

؛ غالبًا ما يواجه هذا المتغير في الحجم 25-22
حيث أن أحد . الممارسات اإلحصائية واإلدارية

إمكانيات تحديد المنشآت غير الرسمية قد يكون 
سواء معرفًا بمجرد االعتماد على حجم المنشأة 

ومرة . من حيث دوران العمل أو عدد الموظفين
أخرى، فإن اإلشكالية مع دوران العمل هي 

آما . التغير المحتمل عبر البلدان وبمرور الوقت
أن استخدام عدد أقصى من الموظفين لتحديد 
المنشآت غير الرسمية قد يسفر عن بعض 
الوحدات التي لديها حسابات آاملة وبالتالي يتم 

سبتها إلى قطاعات الشرآات مع أنه قد تم ن

تحديدها آوحدات غير رسمية وعن وحدات 
 بدون مجموعة األسر المعيشيةأخرى في قطاع 

آاملة من الحسابات جرى تحديدها على أنها 
 .رسمية

؛ تختلف مغطاة من قبل المسوحات اإلحصائية 25-23
تغطية المسوحات اإلحصائية والسيما المسوحات 

اختالفًا آبيرًا من بلد لبلد أخر الخاصة بالمنشآت 
. وأيضًا من صناعة لصناعة داخل البلد الواحد

وعادة ما يتم استبعاد المنشآت صغيرة النطاق 
ألن المكتب اإلحصائي يعتبر تكلفة جمع 
المعلومات من مثل هذه الوحدات باهظة للغاية 
نظرًا لنسبة المخرجات التي تنتجها واحتمالية 

ومع ذلك، قد . ات المنقولةعدم الدقة في البيان
بالسماح بعدم تغطية " مسبب"يكون هناك إجراء 
وفي مثل هذه الحالة، يحتمل . الوحدات األصغر

أن تظهر أنشطة إنتاج هذه الوحدات على أنها 
تنسب إلى قطاعات الشرآات على الرغم من أن 
االمتثال الصارم بالمبادئ التوجيهية لنظام 

ذه الوحدات ضمن الحسابات القومية قد يضع ه
 .األسر المعيشيةنطاق 

؛ في الفصل السادس هناك مناقشة النشاطحدود  25-24
وآما . لحدود اإلنتاج في نظام الحسابات القومية

لوحظ في السياق المشار إليه، فإن بعض األنشطة 
ذات الطبيعة االقتصادية تستبعد من حدود اإلنتاج 
وعلى وجه التحديد الخدمات المنتجة من قبل 

 لالستهالك الذاتي لها بخالف ر المعيشيةاألس
الخدمات المقدمة من قبل السكن المشغول من قبل 
مالكه والخدمات المقدمة من قبل الموظفين 

وفي حين أن هناك اهتمامًا . المحليين المدفوعين
بقياس هذه األنشطة لبعض األنماط من التحليل 
هناك اتفاق على أنه عند قياس النشاط التي تقوم 

منشآت غير رسمية ينبغي وأن يؤخذ حد به 
اإلنتاج في نظام الحسابات القومية على أنه 

ومع ذلك، تستبعد الخدمات من المساآن . مناسبًا
 .المشغولة من قبل مالكيها

؛ يوضح النشاط غير المشروع أو غير القانوني 25-25
 فإن – من حيث المبدأ –الفصل السادس أنه 

وني ال تمثل حقيقة أن نشاط ما قد يكون غير قان
ففي بعض البلدان، . سببًا الستبعاده من حد اإلنتاج

قد تعني صعوبات التعرف على األنشطة غير 
القانونية أنها إما لم يتم تغطيتها بشكل حسن أو تم 

ومع ذلك، . تجاهلها عن قصد ألسباب عملية
بالنسبة لبعض البلدان فإن تجاهل إنتاج المخدرات 

شكل آبير من قدر على سبيل المثال قد يبخس ب
وبشكل عام، . المستوى العام للنشاط االقتصادي

وآما نوقش في القسم ج، فإن بعض األنشطة غير 
القانونية قد يتم إدراجها في نظام الحسابات 
القومية ولو حتى بشكل غير مباشر وهكذا فإن 

 .االستبعاد الكامل غير عملي في أي حال
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 بشكل ؛ قد يكون بعض المحللين مهتمينالموقع 25-26
رئيسي بتنمية المنشآت غير الرسمية في المناطق 
الحضرية والسيما تلك المسماة بمدن األآواخ أو 
الصفيح أو العشوائيات والتي تتواجد على 

وفي . مشارف وحول التجمعات السكنية الكبيرة
حين أن اآلثار السياسية المترتبة على هذا النهج 

الرسمي  دور االقتصاد غير إال أنيمكن تقييمها 
في المناطق التي تقع خارج المناطق الحضرية 
الرئيسية هو األخر هامًا، وبالنسبة لقابلية المقارنة 
الدولية وللمقارنات بمرور الوقت عندما تكون 
الهجرة الداخلية ذات داللة فإن تقييد التغطية 

 .بحسب الموقع يكون أمرًا غير مرغوب فيه

وط ؛ بعض الموظفين لديهم شرشروط العمل 25-27
عمل تعطي لهم الحق في منافع متنوعة باإلضافة 

وعادة ما تشمل هذه . إلى أجورهم ورواتبهم
المنافع إجازة سنوية ومرضية مدفوعة واستحقاق 

وحتى الوحدات اإلنتاجية التي تقدم مثل . معاشي
هذه الشروط لبعض من عمالها قد تعين أيضًا 
أناسًا بشروط أقل سخاًء ال تعرض أي منافع 

وقد يفعل نفس األمر . ف الرواتب واألجوربخال
األشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص 

لتوفير بعض ) المشتغلين لحسابهم الشخصي(
الدخل التكميلي وقد يقومون بذلك ألنهم غير 
قادرين على الحصول على وظيفة بمنافع أو قد 
يختارون ببساطة القيام بذلك لعدد من األسباب 

يار ما يفعلونه؛ لمن بما في ذلك مرونة اخت
والعديد من الذين يعملون لحسابهم . ولمتى

الشخصي قد يعملون في إطار شروط ال تعرض 
عمل بالمعنى االعتيادي ولكن في ظل عقد 

 .خدمات

 االقتصاد غير المالحظ. ج

 لنظام 1993في الوقت الذي بدأت فيه تنقيح عام  25-28
الحسابات القومية افترض أن تحديد قطاع غير 

ان بشكل رئيسي يمثل مشكلة للبلدان رسمي آ
النامية؛ ومع ذلك، وبحلول الوقت التي اآتملت 
فيه النسخة المنقحة آان من الواضح أن المشكلة 
أثرت على آافة االقتصاديات أيما آانت حالتها 

وداخل االتحاد األوروبي، فقد أدت . التنموية
الحاجة إلى ضمان قابلية مقارنة تغطية الحسابات 

ة بين الدول األعضاء إلى سلسلة من القومي
متعمقة "المبادرات لضمان أن الحسابات آانت 

أي شاملة بشكل " (ومتضمنة لكافة الجوانب
وأيضًا في أوائل التسعينيات ومع انتقال ). آامل

البلدان في أوروبا الوسطى والشرقية 
القتصاديات السوق أصبحت الحاجة إلى تغطية 

ق األساليب السابقة األنشطة التي تقع خارج نطا
إلعداد وجمع التقارير سواء تم القيام بها داخل 
الوحدات الرسمية أو في المنشآت غير الرسمية 

 .حاجة ملحة

مدى النشاط االقتصادي الناقص في البيانات  25-29
اإلحصائية وفي المصادر اإلدارية أصبح يعرف 

؛ وفي بعض "االقتصاد غير المالحظ"باسم 
م ليس على تحديد البلدان، انصب االهتما

االقتصاد المالحظ على هذا النحو بل االآتفاء 
بمجرد التأآد من أن الحسابات شاملة بشكل آامل 

، غير أنه من ")متعمقة وشاملة لكل الجوانب("
األيسر وصف العوامل التي تؤثر على مدى 
الشمولية من خالل مفهوم االقتصاد غير 

 .المالحظ

ل االقتصاد آما هو موضح في المقدمة، يتداخ 25-30
 – ولكن ليس مثله تمامًا –غير المالحظ مع 

القطاع غير الرسمي؛ وفضًال عن محاولة تغطية 
األنشطة التي تفلت من صافي المجموعة 

في بعض األحيان يسمى االقتصاد (اإلحصائية 
، فقد أولي اهتمام أيضًا ")السري"أو " الخفي"

لضمان أن المعلومات الواردة آاملة ودقيقة على 
 .د سواءح

آما لوحظ في الفصل السادس، فإن حقيقة أن  25-31
بعض األنشطة غير قانونية في حد ذاتها أو قد 
تنفذ بشكل غير قانوني ال يستبعدها من حد 

وينبغي على الممارسات المبذولة لقياس . اإلنتاج
 ومن حيث المبدأ –االقتصاد غير المالحظ أيضًا 

 أو  أن تغطي مثل هذه األنشطة غير القانونية–
وسيتوقف مدى إنفاذ ذلك في . غير المشروعة

الواقع على تقييمات ألهمية األنشطة غير 
القانونية ولكيفية تنفيذها وعلى آذلك الموارد 

 .المتاحة

إن محاولة تقييم اإلضافات التي يراد إدخالها على  25-32
الحسابات القومية بشأن االقتصاد غير المالحظ 

ى شمولية ال تمثل فقط مسألة فحص وتحقيق لمد
 .ودقة االستعالمات واالستفسارات اإلحصائية

آما أن عملية تجميع مجموعة من الحسابات 
 وخصوصًا عندما يستخدم إطار –القومية 

 تلقي الضوء بالفعل على –العرض واالستخدام 
المعلومات الناقصة وتساعد في تحسين التقديرات 

وبااللتفات إلى وضع بعض أنواع . بشكل عام
غير المشروعة أو غير القانونية؛ ونظرًا األنشطة 

ألن تجنب دفع الضرائب غير قانوني آما أن 
تحصيل الضرائب قد تم إجراءه بصرامة أآبر 
من التقارير اإلحصائية فقد تفيد عاهرة عن 
أرباحها بدقة قد تزيد أو تنقص ولكن ستصف 
نشاطها بأنه استعراض أو تمثيل أو أي عدد من 

ة مماثلة، في حين أن وبصور. الطرق األخرى
 إال أنمهربي السجائر قد ال يفيدون عن أنشطتهم 

 للسجائر قد يتم األسر المعيشيةحقيقة شراء 
توثيقها بشكل أفضل آثيرًا وهكذا تكون الواردات 
غير المشروعة غير القانونية قد تم إدراجها في 

 .الحسابات ضمنيًا
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قيل أنه ليس من المحتمل أن تسقط مجموعة  25-33
ة بشكل آامل من جداول العرض متوازن

واالستخدام أي نشاط له داللة؛ وفي حين أنه من 
الممكن أن يكون هناك شيئًا ما قد أسقط فإنه حتى 
تتوازن الجداول البد من وجود حاالت إسقاط 
متوافقة تمامًا في الجوانب األخرى من 
الحسابات، وهو األمر الذي ال يتوقع حدوثه إلى 

إنه في حين أن إجراء ومع ذلك، ف. حد آبير
موازنة الجداول قد يقوم في الواقع بتقدير بعض 

ه قد ال إال أنمن أنشطة االقتصاد غير المالحظ 
 .يكون آافيًا لشموله آله

 مرة أخرى آما أشير في –ينبغي مالحظة أن  25-34
 االهتمام بشأن االقتصاد غير المالحظ –المقدمة 

ال ويشير مث. ال يؤدي إلى قياس قابل للفصل له
استخدام توازن جداول العرض واالستخدام 
آوسيلة لضمان الشمولية الكاملة توضيحًا لما قد 

 .ال يكون ذلك ممكنًا

قياسات االقتصاد غير المالحظ سوف تتداخل مع  25-35
األنشطة المضطلع بها بشكل غير رسمي ولكن 
لن تقابلها بشكل آامل؛ وستشمل العناصر غير 

الرسمية غير المالحظة تقديرات للمنشآت غير 
المغطاة في االستعالمات واالستفسارات 
اإلحصائية وتصحيحات لبعض قياسات المنشآت 
غير الرسمية التي ضمنت في االستعالمات 

ومع ذلك، فإن . واالستفسارات اإلحصائية
تقديرات المنشآت غير الرسمية التي تم تغطيتها 
في االستعالمات واالستفسارات اإلحصائية وتم 

وبصرف . ها بأنها دقيقة سيتم استبعادهاالحكم علي
النظر عن ذلك، فإن العديد من األساليب 
المستخدمة في تقدير جوانب االقتصاد غير 

 على النحو المبين في آتيب قياس –المالحظ 
 هي أساليب مفيدة في –االقتصاد غير المالحظ 

 .قياس المنشآت غير الرسمية أيضًا

رف من قبل منظمة القطاع غير الرسمي آما هو مع. د
 العمل الدولية

 مفهوم منظمة العمل الدولية للقطاع غير الرسمي. 1

ثمة اهتمام رئيسي لهذا الفصل أال وهو عرض  25-36
باعتباره مجموعة " قطاع غير رسمي"مفهوم ل 

فرعية من المنشآت الفردية لألسر المعيشية؛ 
وهذا هو توصيف القطاع غير الرسمي  في قرار 

ر لخبراء إحصاءات العمالة المؤتمر الخامس عش
بشأن إحصاءات العمل في القطاع غير الرسمي، 
والذي يبين بالتفصيل في التعريفات المستخدمة 
 :من قبل منظمة العمل الدولية، على النحو التالي

القطاع غير الرسمي قد يتسم على نطاق واسع بأنه ) 1(
يتألف من الوحدات المنخرطة في إنتاج سلع أو خدمات 

 رئيسي متمثل في إنتاج وظائف ودخول لألشخاص بهدف
المعنيين؛ وعادة ما تعمل هذه الوحدات على مستوى متدني 

من التنظيم سواء بقليل من التنظيم أو بدون بين العمالة 
وتكون . ورأس المال آعوامل إنتاج وعلى نطاق صغير

 قائمة بشكل أساسي على – حيثما وجدت –عالقات العمل 
و القرابة أو العالقات الشخصية العمل العرضي أ

واالجتماعية وليس في إطار ترتيبات تعاقدية بضمانات 
 .رسمية

وحدات اإلنتاج الخاصة بالقطاع غير الرسمي لها ) 2(
؛ فاألصول األسر المعيشية المميزة لمنشآت خصائصال

الثابتة وغيرها ال تنتمي إلى وحدات اإلنتاج على هذا النحو 
كن للوحدات من هذا القبيل الدخول في وال يم. بل لمالكيها

معامالت أو إبرام عقود مع غيرها من الوحدات وال تتكبد 
ويضطر المالكون إلى زيادة التمويل الالزم . خصوم بنفسها

 وبدون –على مخاطرتهم الذاتية ويكون ملتزمين شخصيًا 
 عن أي ديون أو التزامات متكبدة في عملية –حدود 
 على اإلنتاج غير مميز عن نفاقيكون اإلوغالبًا ما . اإلنتاج
وبصورة مماثلة، فإن السلع .  األسرة المعيشيةإنفاق

الرأسمالية مثل المباني أو المرآبات قد تستخدم بال تمييز 
لألعمال التجارية وألغراض األسرة المعيشية على حد 

 .سواء

" القطاع غير الرسمي"على الرغم من أن تعبير  25-37
إال نظمة العمل الدولية مستخدم في سياق عمل م

 آلمة قطاع مستخدمة بمعنى مختلف عن أن
معناها في نظام الحسابات القومية آتجميع 
لوحدات مؤسسية؛ حيث يرآز عمل المنظمة 
العمل الدولية فقط على أنشطة اإلنتاج وال يشمل 

 .أنشطة االستهالك والتراآم للوحدة

 تعريف القطاع. 2

 تشكل منشآت في نظام الحسابات القومية، ال 25-38
 آيانات قانونية منفصلة بشكل األسر المعيشية

مستقل عن أعضاء األسرة المعيشية الذين 
يملكونها؛ وقد يتم استخدام رأس المال الثابت 
المستخدم في اإلنتاج ألغراض أخرى، على 
سبيل المثال، األماآن أو المقرات التي ينفذ فيها 

 قد النشاط قد تكون هي أيضًا منزل األسرة أو
تستخدم مرآبة في نقل مفردات منتجة داخل 
األسرة المعيشية إلى جانب استخدامها في تنقالت 

وعلى هذا النحو ال . األسرة المعيشية العادية
تنتمي المفردات للمنشأة بل ألعضاء األسرة 

وآنتيجة لذلك، فقد يكون من غير . المعيشية
الممكن تجميع وتصنيف مجموعة آاملة من 

ألنشطة اإلنتاجية لألسرة المعيشية بما الحسابات ل
 – المالية وغير المالية –في ذلك األصول 

ولهذا السبب وهو . المنسوبة لهذه األنشطة
االفتقار لحسابات آاملة يبقى نشاط اإلنتاج داخل 

 آمنشأة فردية بدًال من أن األسر المعيشيةقطاع 
 .يعامل آشبه شرآة في أحد قطاعات الشرآات

منظمة العمل الدولية للقطاع غير يأخذ مفهوم  25-39
الرسمي المنشآت الفردية لألسر المعيشية 
ويقسمها مرة أخرى إلى ثالثة أجزاء؛ جزء يشكل 
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القطاع غير الرسمي وجزء ثاني يحوي الوحدات 
التي تعامل على أنها رسمية بسبب عدد الموظفين 
أو التسجيل، والجزء الثالث يشار إليه ببساطة 

هناك مالحظة تلي نهاية هذا  (.األسر المعيشيةب
القسم حول االستخدامات المختلفة لمصطلحات 

 ).األسر المعيشيةمثل القطاع و

 األسر المعيشيةالمجموعة الفرعية لمنشآت  25-40
المعاملة على أنها تنتمي إلى القطاع غير الرسمي 
لها غايات اقتصادية وسلوك معين وشكل من 

 من أشكال التنظيم وهو ما يميزها عن غيرها
المنشآت الفردية؛ وعلى وجه التحديد، يعرف 
القطاع غير الرسمي تبعًا ألنواع اإلنتاج الذي 
تضطلع به المنشأة، مع اإلبقاء على حد اإلنتاج 
وفقًا لنظام الحسابات القومية وعدم توسعته 

 لالستخدام الذاتي؛ األسر المعيشيةليشمل خدمات 
 .على سبيل المثال

تنتج بشكل بحت لالستخدام النهائي استبعاد الوحدات التي 
 الذاتي

التقييد األول هو أنه على األقل بعض اإلنتاج البد  25-41
وأن يباع أو يقايض؛ وهكذا، فإن بعض منشآت 

 التي يعاملها نظام الحسابات األسر المعيشية
" لالستخدام النهائي الذاتي"القومية على أنها تنتج 

لف يتم ألن معظم إنتاجها يستخدم على النحو السا
تضمينها ولكن تلك المنشآت التي تنتج لالستخدام 

. النهائي الذاتي على سبيل الحصر يتم استبعادها
ويتبع ذلك أن نشاط الخدمات السكنية المنتجة 
بشكل بحت لإلقامة من قبل مالكها يتم استبعادها 

 .هي األخرى من القطاع غير الرسمي

 استبعاد الوحدات ذات الخصائص الرسمية

ة على ذلك، تقيد تغطية القطاع غير الرسمي عالو 25-42
باستخدام معايير إضافية ألعداد الموظفين أو 
للتسجيل؛ والعدد األدنى للموظفين المختار يترك 

وفقط تلك . تحديده للبلد تبعًا للظروف القومية
الوحدات غير المسجلة تحت أشكال محددة من 

ن مثل القوانين التجارية أو قواني(التشريع القومي 
الضرائب والتأمين االجتماعي والقوانين 

هي وحدها ينبغي معاملتها على أنها ) المنظمة
 .غير رسمية

 فئتان من المنشآت غير الرسمية

يختلف استبعاد الوحدات من القطاع غير الرسمي  25-43
من بلد لبلد أخر، تبعًا لظروف وشروط التسجيل 
أو للعدد األدنى من الموظفين المختار لتحديد أي 

ومع ذلك، دائمًا . نشآت تعامل على أنها رسميةالم
ما يكون مفهوم منظمة العمل الدولية للقطاع غير 
الرسمي هو مجموعة فرعية المنشآت الفردية 
لألسر المعيشية التي تعمل داخل حد اإلنتاج في 

 .نظام الحسابات القومية
 

 

 

 

 قطاع الرسمي تبعًا لمنظمة العمل الدوليةتحديد الوحدات في ال: 2-25شكل 

الشرآات غير  الحكومة العامة
 المالية والمالية

المؤسسات غير  األسر المعيشية
الهادفة للربح 

التي تخدم 
 األسر المعيشية

 األسر المعيشية  
التي تضم منشأة 
فردية مسجلة أو 

بها أآثر من 
عدد معين من 
 الموظفين

منشآت القطاع 
 غير الرسمي

بدون ) أ(
موظفين 

منشآت "
شخصية غير 

 "رسمية

بموظفين ) ب(
منشآت "

 األسر المعيشية
 المؤسسية،

 األسر المعيشية
التي ليس لديها 
 منشآت فردية،

 األسر المعيشية
التي تضطلع 
فقط بإنتاج 
لالستخدام 
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ألصحاب عمل 
 "غير رسميين

النهائي الذاتي 
بما في ذلك (

شغل المساآن 
 )من قبل مالكيها

تنقسم هذه الوحدات إلى المجموعتين الفرعيتين  25-44
 :التاليتين

؛ ومصطلح منظمة العمل منشآت فردية بدون موظفين. أ
المنشآت الشخصية غير "الدولية لهذه الوحدات هو 

 ،"الرسمية

؛ ومصطلح منظمة العمل منشآت فردية بموظفين. ب
عمل غير منشآت أصحاب ال"الدولية لهذه الوحدات هو 

 ".الرسميين

من خالل هذه المعايير اإلضافية فإن وحدة  25-45
اإلنتاج في القطاع غير الرسمي تعرف على أنها 
منشأة أسرة معيشية لديها على األقل بعض 
اإلنتاج للبيع أو للمقايضة والتي توفي معيار أو 
أآثر من معايير الحجم المحدود للعمالة أو عدم 

يبين التوصيف و. تسجيل المنشأة أو موظفيها
الخاص بهذه المجموعة من الوحدات من حيث 

 .2-25قطاعات نظام الحسابات القومية في شكل 

 االستبعاد على أساس النشاط

بصرف النظر عن تعريف القطاع غير الرسمي،  25-46
أوصى المؤتمر العالمي الخامس عشر لخبراء 
إحصاءات العمالة باالعتبارات اإلضافية التالية 

اع غير الرسمي ومعاملته بشأن نطاق القط
 .اإلحصائية

من حيث المبدأ، فإن آافة األنشطة المنتجة للسلع  .أ 
والخدمات مشمولة في النطاق؛ وهذه قد يتم تقديمها 
تبعًا للتجميع البديل الموصى به لتحليل أنشطة القطاع 
غير الرسمي في النسخة المنقحة الرابعة من التصنيف 

ذا العرض البديل ويأخذ ه. الصناعي الدولي الموحد
في اعتباره أن بعض األنشطة االقتصادية مثل اإلدارة 

التصنيف الصناعي الدولي الموحد (العامة والدفاع 
تضطلع بها وحدات في الحكومة العامة وبالتالي ) 84

. ال يمكن اعتبارها أنشطة في القطاع غير الرسمي
ومع ذلك، أوصى المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات 

 :أنالعمالة ب

التصنيف الصناعي الدولي ( األنشطة الزراعية -
تقاس بشكل منفصل عن غيرها من ) الموحد، فئة أ

األنشطة االقتصادية لضمان قابلية المقارنة الدولية 
ولتسهيل اختيار وتطبيق أدوات جمع بيانات إحصائية 

الوحدات التي تقوم فقط . (مناسبة وتصميم عينة مالئم
 بالفعل حيث أنها ال تبيع أي بنشاط آفاف هي مستبعدة

 ).من مخرجاتها

 بصفتها أصحاب عمل األسر المعيشية أنشطة -
التصنيف الصناعي الدولي الموحد، (لموظفين محليين 

 هي المنتجة األسر المعيشيةوالتي تكون فيها ) 97
لالستخدام النهائي الذاتي تكون خارج نطاق القطاع 

 .غير الرسمي

 آل من المناطق الحضرية تشمل التغطية الجغرافية .ب 
والريفية حتى وإن آان التفضيل ممنوح بشكل أولي 
 .للمنشآت غير الرسمية العاملة في المناطق الحضرية

يدرجون إذا ما  outworkersالعاملون من الخارج  .ج 
آانت الوحدات التي يعملون لها آأشخاص يعملون 
لحسابهم الشخصي أو آموظفين مندرجة في القطاع 

 .غير الرسمي

 توضيح استخدام مصطلحات مألوفة. 3

 القطاع

القطاع غير "في التعبير " القطاع"مصطلح  25-47
ليس له نفس أساس االستخدام لكلمة " الرسمي

قطاع في سياق نظام الحسابات القومية بأسرها؛ 
في نظام الحسابات القومية، تؤلف القطاعات من 

 غيروحدات مؤسسية آاملة، في سياق القطاع 
طة اإلنتاجية وحدها تكون هي الرسمي األنش

وهكذا، على سبيل المثال واألهمية، فإن . المعنية
 التي ليس لديها نشاط إنتاجي ال األسر المعيشية

يتم االلتفات ببساطة األمر عند تحديد تلك 
األسر المنشآت الفردية التي تدار من قبل 

 التي يجرى التعرف عليها لضمها المعيشية
 .للقطاع غير الرسمي

 منشأةال

في نظام الحسابات القومية، تمثل الشرآة منشأة  25-48
واحدة ولكن آل منشأة من هذا القبيل قد تتكون 

؛ وهناك فرق الفرعيةمن عدد من المنشآت 
رئيسي بين منشأة ومنشأة فرعية وهو أنه البد من 

 أو يمكن –وجود مجموعة آاملة من الحسابات 
 ألي منشأة، ولكن بالنسبة لمنشأة –إيجادها 

فرعية، يكون متاح مجموعة من البيانات األآثر 
تحديدًا وتقييدًا عادة ما تكون معلومات مرتبطة 
فقط باإلنتاج وعدد الموظفين وتكوين رأس المال 

 .ذات الصلة بالنشاط

 المعيشية العديد من أنشطة األسرةفي نطاق  25-49
اإلنتاج المختلفة قد تحدث؛ وبالنسبة ألي نشاط 

ه أو لمجموع آافة من هذه األنشطة على حد
األنشطة التي ال يمكن معاملتها آأشباه شرآات ال 
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واستخدم . تتواجد مجموعة آاملة من الحسابات
" المنشأة الفردية"نظام الحسابات القومية لتعبير 

يؤخذ على أنه يعني المجموع الكلي لكل النشاط 
الفردي المضطلع به من قبل أسرة معيشية، ومع 

ول للعرض واالستخدام ذلك، يمكن من خالل جد
 تقسيم ذلك بحسب نوع –على سبيل المثال –

النشاط وتجميعه مع المنشآت التابعة للشرآات 
 .التي تقوم بنفس النشاط

ال يتوافق استخدام المنشأة الفردية في وصف  25-50
منظمة العمل الدولية للقطاع غير الرسمي مع 
المجموع الكلي للنشاط الفردي لألسرة المعيشية 

 آل نشاط بشكل منفصل؛ وفي من حيث ولكن مع
مصطلحات نظام الحسابات القومية، تفصل 
وتقسم المنشأة الفردية إلى عدد من المنشآت 
الفرعية الفردية، بعض منها يتم إدراجه في 
القطاع غير الرسمي ويستبعد البعض األخر، 

وعالوة على . حتى بالنسبة لنفس األسرة المعيشية
الدولية على األعضاء ذلك، تتعرف منظمة العمل 

الفرديين لألسرة المعيشية على أنهم يملكون آل 
منشأة وقادرين على توظيف / منشأة فرعية

وفي نظام الحسابات القومية، تكون . عمال
األسرة المعيشية جميعها معًا مسئولة عن آل 

 .النشاط وعن استخدام الموظفين

 تقسيم اإلنتاج فرعيًا

 اإلنتاج فرعيًا إلى يقسم نظام الحسابات القومية 25-51
إنتاج سوقي وإنتاج لالستهالك النهائي الذاتي 

 في هذا السياق يعنيناوإنتاج غير سوقي؛ وال 
اإلنتاج غير السوقي نظرًا ألنه ال يضطلع به أبدًا 

ومع ذلك، للوفاء . األسر المعيشيةمن قبل 
بالمبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية فمن 

ين لالستخدام النهائي الضروري تقسيم المنتج
الذاتي فرعيًا إلى أولئك الذين يكون لديهم بعض 
اإلنتاج للبيع أو للمقايضة وأولئك الذين يكون 
. إنتاجهم بشكل بحب لالستخدام النهائي الذاتي

وفي حالة المنشآت الفردية حيث يباع بعض 
اإلنتاج فقط أو يقايض عليه فإن آل إنتاج هذه 

لخدمات ال يزال متضمنًا الوحدة من تلك السلع وا
 .في اإلنتاج من قبل القطاع غير الرسمي

 األسر المعيشيةالقطاع الرسمي والقطاع غير الرسمي و

ال يستخدم نظام الحسابات القومية تعبير القطاع  25-52
الرسمي غير أنه ليس من الصعب تصور آافة 
الوحدات في قطاعات الشرآات والحكومة العامة 

األسر للربح التي تخدم والمؤسسات غير الهادفة 
 على أنها جزء من القطاع الرسمي بقدر المعيشية

وتدرج أشباه . ما يكون اإلنتاج هو المعني
. الشرآات ألنها مندرجة في قطاعات الشرآات

ومع ذلك، فغن هذا ال يطابق الحال إذا قلنا أن أي 
وحدة ال تكون غير رسمية هي وحدة رسمية، 

ات المنشآت الفردية  ذاألسر المعيشيةنظرًا ألن 

التي ليست متضمنة في القطاع غير الرسمي 
مقسمة بين منشآت فردية تعامل على أنها رسمية 

والباقي منها ال يعامل ) نتيجة للحجم أو للتسجيل(
على أنه غير رسمي ولكن يترك بكل بساطة في 

 .األسر المعيشيةمجموعة تسمى 

 وهكذا، فإن معنى منظمة العمل الدولية لألسر 25-53
المعيشية يختلف تمام االختالف عن معناها في 
نظام الحسابات القومية نظرًا ألن نظام الحسابات 
القومية يشكل آل الوحدات المندرجة تحت 

 آوحداتالمبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية 
غير رسمية إلى جانب تلك الوحدات ذات 
المنشآت الفردية المعاملة على أنها رسمية إلى 

تلك المنشآت الفردية المستبعدة ألنها تنتج جانب 
على سبيل الحصر لالستخدام النهائي الذاتي إلى 

 التي ليس لديها منشآت األسر المعيشيةجانب تلك 
 . المؤسسيةاألسر المعيشيةفردية إلى جانب 

 العمل غير الرسمي. هـ

 العمل غير الرسمي. 1

لقد أدرك وال يزال بصورة متزايدة أن اإلنتاج  25-54
ده ليس هو الجانب الوحيد من االقتصاد الذي وح

يكون فيه التمييز بين الرسمي وغير الرسمي 
أمرًا ثريًا بالمعلومات، بل يتصل األمر آذلك 

 .بالعمل أو التوظيف

تعرف منظمة العمل الدولية العمل الرسمي  25-55
المأجور بأنه العمل وفقًا ألحكام تجلب فوائد 

حقاق مرتبطة مثل اإلجازة المدفوعة واست
المعاش؛ وتعتبر منظمة العمل الدولية آافة 
األشكال األخرى من العمل بما في ذلك العمل 

 .الحر أو للحساب الشخصي غير رسمية

آما لوحظ في القسم ب، من الممكن بالنسبة  25-56
للوحدات الرسمية أن يكون لديها موظفين غير 

على الرغم من أنه (رسميين آما أنه من الممكن 
أن الوحدات التي تصنف على أنها ) أقل احتماًال

غير رسمية يكون لديها شروط توظيف لبعض 
ويمكن . من عمالها بما يجعلهم موظفين رسميين

رؤية مدى العمل غير الرسمي في الجزء المظلل 
 .3-25من الشكل 

وآما هو موضح في الفصل التاسع عشر، هناك  25-57
فرق بين وظيفة وموظف، وموظف قادر على أن 

دة؛ وهناك خمس فئات للوظائف يشغل وظائف ع
. تم االلتفات إليهم من قبل منظمة العمل الدولية

 :وهي

المشتغل لحسابه الشخصي (العاملين لحسابهم الخاص . أ
 ،)من حيث مصطلحات نظام الحسابات القومية
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أصحاب منشآت فردية بموظفين، يعاملون آأصحاب . ب
 عمل،

لمشارآين أعضاء األسرة العاملين غير المدفوعين ا. ج
 باليد العاملة في المنشأة الفردية،

 الموظفين،. د

 أعضاء الجمعيات التعاونية للمنتجين. هـ

توفر المنشآت الرسمية وظائف غير رسمية فقط  25-58
آموظفين أو أعضاء أسر عمال مساهمين؛ وقد 
توفر المنشآت غير الرسمية أي نوع من األنواع 
الخمسة للوظائف غير الرسمية فضًال عن 

من  (األسر المعيشيةوتوفر . ئف رسميةوظا
وظائف ) حيث معناها طبقًا لمنظمة العمل الدولية

غير رسمية آالعاملين لحسابهم الخاص وموظفين 
وبعض العمالة . وأعضاء أسر عمال مساهمين

 .المحلية قد يكون لديها وظائف رسمية
 ل في القطاع غير الرسميالعمل غير الرسمي والعم: 3-25شكل 

 الوظائف غير الرسمية الوظائف الرسمية 
   المنشات الرسمية

   المنشات غير الرسمية
المنشآت األخرى الفردية لدى 

 األسر المعيشية
  

 العمل في القطاع غير الرسمي. 2

فضًال عن العمل غير الرسمي في مجمله فإنه من  25-59
العمل في المنشآت غير تحديد مدى المفيد 
 الرسمية في غيرويستبعد ذلك الوظائف . الرسمية

الوحدات الرسمية ويستبعد آذلك أي وظائف غير 
األسر رسمية في المنشآت الفردية األخرى في 

، ويشمل الوظائف الرسمية في المنشآت المعيشية
ويعرف المؤتمر الدولي لخبراء . غير الرسمية

سكانية العاملة في إحصاءات العمالة الفئة ال
القطاع غير الرسمي على أنها تتألف من جميع 

 – خالل فترة مرجعية معينة –األشخاص الذين 
آانوا يعملون على األقل في وحدة واحدة بالقطاع 
غير الرسمي، بغض النظر عن وضعهم في 
العمل وعما إذا آان ذلك وظيفتهم الرئيسية أم 

ير الرسمي وتغطية العمل في القطاع غ. الثانوية
 .3-25مشار إليها بالحد البارز في شكل 

 عمل مجموعة خبراء دلهي. و

، تكونت مجموعة خبراء في 1997في عام  25-60
إحصاءات القطاع غير الرسمي من قبل اللجنة 

" مجموعة المدينة"االقتصادية باألمم المتحدة ك 
وتعرف هذه المجموعة باسم مجموعة خبراء 

لة تحديد البيانات دلهي؛ وأحد أهدافها آان محاو
القابلة للمقارنة دوليًا المتعلقة بالقطاع غير 

 مجموعة فرعية – على األقل –الرسمي أو 
 .مشترآة له

اقترح في االجتماع الثالث لمجموعة دلهي في  25-61
 مجموعة فرعية للقطاع غير 1999عام 

 البلدان عبرالرسمي يمكن تعريفها بشكل موحد 
موعة الفرعية وذلك على الرغم من أن هذه المج

الحاضر سوى جزء صغير ال تغطي في الوقت 
وفيما يلي هذه . نسبيًا من القطاع غير الرسمي

 :التوصيات

آافة البلدان ينبغي أن تستخدم معايير المنظمة  .أ 
، لها )المنشآت الفردية غير المسجلة(القانونية 

ال يوجد لها مجموعة (نوع معين من الحسابات 
على (ة منتج معينة ووجه) آاملة من الحسابات

 ).األقل وجود بعض المخرجات السوقية

يترك توصيف حد حجم العمل للمنشأة في  .ب 
التعريف القومي للقطاع غير الرسمي لتقدير آل 
بلد؛ ومع ذلك، بالنسبة إلعداد ورفع التقارير 
الدولية، ينبغي أن توفر البلدان أرقام بشكل 
 منفصل للمنشآت التي يوجد لديها أقل من خمسة

وفي حالة المنشآت متعددة المنشآت . موظفين
الفرعية، ينبغي تطبيق حدود الحجم على المنشأة 

 .الفرعية األآبر

البلدان التي تستخدم معيار حجم العمل ينبغي أن  .ج 
أرقام مفصلة للمنشآت غير المسجلة فضًال عن 

 .المنشآت المسجلة

البلدان التي تستخدم معيار عدم التسجيل ينبغي  .د 
 أرقام مفصلة للمنشآت التي لديها أقل وأن توفر

من خمسة موظفين فضًال عن المنشآت التي لديها 
 .خمسة موظفين أو أآثر

البلدان التي تشمل أنشطة زراعية ينبغي وأن  .ه 
توفر أرقام بشكل منفصل لألنشطة الزراعية 

 .وغير الزراعية

ينبغي على البلدان تضمين األشخاص المشارآين  .و 
نية إذا ما استوفوا بالمعايير في أنشطة مهنية أو ف

 .الخاصة بتعريف القطاع غير الرسمي

ينبغي على البلدان تضمين الخدمات المحلية  .ز 
المدفوعة ما لم تكن هذه الخدمات مقدمة من قبل 
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موظفين من األسر األسرة المعيشية التي تقدم لها 
 .الخدمات

 من القرار 18ينبغي على البلدان االمتثال للفقرة  .ح 
من قبل المؤتمر الخامس عشر لخبراء المعتمد 

إحصاءات العمالة فيما يتعلق بمعاملة العاملين 
وينبغي على البلدان . من المنزل/ من الخارج

/ تقديم أرقام بشكل منفصل للعاملين من الخارج
 .من المنزل المندرجين في القطاع غير الرسمي

البلدان التي تغطي المناطق الحضرية فضًال عن  .ط 
ريفية ينبغي أن تقدم أرقام بشكل المناطق ال

منفصل لكل من المناطق الحضرية والريفية على 
 .حد سواء

 أو األسر المعيشيةالبلدان التي تستخدم مسوحات  .ي 
المسوحات المختلطة ينبغي عليها بذل جهود 
لتغطية ليس فقط األشخاص التي تكون وظيفتهم 
الرئيسية في القطاع غير الرسمي بل آذلك أولئك 

تكون وظيفتهم الرئيسية في قطاع أخر التي 
 .ولديهم نشاط ثانوي في القطاع غير الرسمي

استعرض العمل الالحق لمجموعة دلهي العديد  25-62
من الدراسات الخاصة بالممارسات القومية فيما 
يتعلق بجمع البيانات بشأن القطاع غير الرسمي 
بما يؤدي إلى وضع دليل عن القطاع غير 

رسمي ليتم نشره من قبل الرسمي والعمل غير ال
 .منظمة العمل الدولية

استيفاء البيانات عن أنشطة المنشآت غير الرسمية من . ز
 حسابات نظام الحسابات القومية

عند محاولة لتحديد األنشطة التي تضطلع بها  25-63
المنشآت غير الرسمية داخل نطاق الحسابات 
القومية هناك ثالثة خطوات ضرورية؛ أولها هو 

المنشآت الفردية داخل مجمل قطاع تحديد تلك 
 بنظام الحسابات القومية المرشحة األسر المعيشية

الخطوة الثانية هي االلتفات إلى . إلدراجها
األسر الممارسات القومية في تأسيس قطاع 

 للنظر فيما إذا آان هناك تعديل الزم المعيشية
الخطوة .  يرجى إدخاله على الخطوة األولى

صيل وتصنيف بحسب نوع الثالثة هي وضع تف
النشاط بحيث يمكن إجراء االستثناءات المشترآة 

 .تبعًا لنوع النشاط

  المرشحةاألسر المعيشية. 1

 بعض الوحدات األسر المعيشية قطاعيشمل  25-64
 :المؤسسية التي ينبغي استبعادها في البداية؛ وهي

 المؤسسية مثل السجون والقداس األسر المعيشية .أ 
 الديني ودور التقاعد؛

أي ( التي ليس لديها نشاط إنتاج األسر المعيشية .ب 
 ؛)ال تشمل منشأة فردية

 التي يكون نشاطها الوحيد هو األسر المعيشية .ج 
إنتاج الخدمات من المساآن المشغولة من قبل 
مالكيها وإنتاج خدمات من خالل توظيف عمالة 

 .محلية أو آالهما

 جميعها يشمل بعض من المتبقية األسر المعيشية 25-65
اط اإلنتاجي؛ ومع ذلك، ستشمل إنتاج سوقي النش

. وإنتاج لالستخدام النهائي الذاتي على حد سواء
وتشمل المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية 
بشأن هذا الجزء من نشاط األسرة المعيشية الذي 
يتم اعتباره غير رسمي تشمل مفهومًا لإلنتاج 
. يةالسوقي ال يتفق مع فئة نظام الحسابات القوم

فمنظمة العمل الدولية تعامل منشأة ما على أنها 
منتجة سوقية إذا ما آان أي من المخرجات يباع 
بينما يستلزم نظام الحسابات القومية أن يباع 

وللتغلب على هذا . معظم أو آل المخرجات
الفرق، يوصى بأن يتم إجراء تقسيم ثالثي 

 :لإلنتاج

ابات اإلنتاج السوقي طبقًا لمعيار نظام الحس .أ 
 القومية حيث يباع معظم أو آل المخرجات،

المخرجات لالستخدام النهائي الذاتي حيث يباع  .ب 
 بعض المخرجات،

المخرجات المقصورة على االستخدام النهائي  .ج 
 .الذاتي

ومن ثم، فإن مجموع الفئتين األوليين يتماشى مع المبادئ 
التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بالنسبة للتضمين في 

ع غير الرسمي آمنتجين سوقيين، وذلك على الرغم القطا
من أن الفئة األولى وحدها هي المعتبرة في نظام الحسابات 

 .القومية

عالوة على ذلك، تميز منظمة العمل الدولية  25-66
 بين تلك التي ليس لديها عمال األسر المعيشية

يعملون على أساس مستمر وتلك التي لديها عمال 
 :على النحو التالييعملون على أساس مستمر، 

المنشآت الفردية التي ليس لديها عمال يعملون  .أ 
 على أساس مستمر،

المنشآت الفردية التي لديها عمال يعملون على  .ب 
 .أساس مستمر

ويجمع بين هذا التصنيف والتصنيف السابق على النحو 
 .4-25الموضح في الشكل 

 تعديالت على الممارسات القومية. 2
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الحسابات القومية يوصي على الرغم من أن نظام  25-67
بفصل المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم 

األسر  في قطاع منفصل عن األسر المعيشية
 ال يتم ذلك في جميع البلدان؛ وإذا إال أن المعيشية

ما آانت المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم 
األسر  غير منفصلة بالفعل عن األسر المعيشية

 .ها في هذه المرحلة ينبغي حذفالمعيشية

وحدات اإلنتاج غير المؤسسة بشكل رسمي ولكن  25-68
لديها حسابات آاملة ينبغي معاملتها على أنها 

األسر أشباه شرآات ويتم استبعادها من قطاع 
وإذا لم يكن ذلك ممارسة قومية يكون . المعيشية

 .من الضروري إجراء تعديل إضافي لحذفها

 بأن يوصي نظام الحسابات القومية أيضًا 25-69
المنشآت الصغيرة التي ليس لها مجموعات آاملة 

األسر من الحسابات ينبغي إدراجها في قطاع 
 آأشباه شرآات؛ ومع ذلك، تقوم بعض المعيشية

البلدان بإعداد تقديرات بحسب نوع النشاط 
لإلدراج في إطار للعرض واالستخدام بدون 
النظر إلى وجود مجموعة آاملة من الحسابات 

وبشكل افتراضي، قد يتم تضمين . من عدمه
الجميع في قطاعات الشرآات مع وجود القليل 

 األسر المعيشيةمن اإلنتاج المتبقي في قطاع 
بصرف النظر عن الخدمات المحتسبة للمساآن 
المشغولة من قبل مالكيها والخدمات المقدمة من 

وبالتالي، يوصى . قبل العمالة المحلية المدفوعة
لمنشآت غير المسجلة التي بأن تطرح تقديرات ا

لديها أقل من خمسة موظفين من أرقام قطاع 
الشرآات ليتم تحديد األرقام الواردة من قطاع 

وبصورة مماثلة، فإن أي منشآت . األسر المعيشية
تكون فردية ولكن مسجلة ينبغي تحديدها بشكل 

 .منفصل

 آيف أن الوحدات المحتملة 4-25يوضح الشكل  25-70
 لتعريف منظمة العمل الدولية ليتم معاملتها وفقًا

للقطاع غير الرسمي ترتبط بالقطاعات المؤسسية 
في نظام الحسابات القومية؛ ويدل التظليل أسفل 
الشرآات على أنه من حيث المبدأ أي منشأة 
تكون غير مسجلة ولديها أقل من عدد معين من 
الموظفين ينبغي تحديدها إذا آان قد تم تضمينها 

 واقع الممارسة العملية، فربما وفي. في الشرآات
ال يكون من الممكن الفصل بين تلك التي تكون 

 .مسجلة عن تلك غير المسجلة

 التفصيل والتصنيف بحسب نوع النشاط. 3

 وتصنيف أنشطة تفصيلالخطوة الثالثة هي  25-71
 مجمعة على النحو – األسر المعيشيةاإلنتاج من 

  وتلك األنشطة المستوفاة من–المقترح أعاله 
قطاعات الشرآات الخاصة باألنشطة صغير 

 .النطاق تبعًا لنوع النشاط المعني
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تحديد الوحدات للقطاع غير الرسمي طبقًا لمنظمة العمل الدولية من داخل نطاق القطاعات المؤسسية في نظام : 4-25شكل 
 الحسابات القومية

 المؤسسات
 الهادفة غير

 التي للربح
 األسر تخدم

 المعيشية

 المالية غير الشرآات المعيشية األسر  
 والمالية

 الحكومة
 العامة

 المعيشية األسر
 األسر المؤسسية،
 بدون المعيشية
 فردية، منشآت
 المعيشية األسر

 باإلنتاج المضطلعة
 لالستخدام فقط
 بما (الذاتي النهائي
 المساآن ذلك في

 قبل من المشغولة
 )مالكيها

 بموظفين رديةف منشأة
 غير عمل ألصحاب منشآت(

 )رسميين

 منشأة (الخاص لحسابه يعمل
 )رسمية غير شخصية

 منشآت
 أو مسجلة

 بموظفين
 من أآثر
 معين عدد

 شرآات
 مسجلة غير
 من بعدد أو

 الموظفين
 عدد من أقل

 معين

 شرآات
 أو مسجلة
 من بعدد

 الموظفين
 من أآثر
 معين عدد

 لالستخدام منتجين 
 لذاتيا النهائي

 منتجين
 سوق

 لالستخدام منتجين
 النهائي الذاتي

 منتجين
 سوق

 ال 
 يبيعون
 أي
 إنتاج

 يبيعون
 بعض
 اإلنتاج

 يبيعون
 معظم
 اإلنتاج

 ال
 يبيعون
 أي
 إنتاج

 يبيعون
 بعض
 اإلنتاج

 يبيعون
 معظم
 آل أو

 اإلنتاج

 

 

     

 

 

 

 

ن حيث الوحدات وليس نظرًا ألن الفصل يكون في البداية م
األنشطة سوف تتبقى هناك بعض الخدمات من المساآن 
المشغولة من قبل مالكيها المندرجة وهذه الخدمات ينبغي 

وإذا ما آان متاحًا إجراء تصنيف عرضي بحسب . حذفها
النشاط أو نوع الوحدة، يمكن حينئذ إجراء اختيار حول 

 بشكل تضمين أو استبعاد أي نشاط تكون في المخرجات
حصري لالستخدام الذاتي حتى عندما يشمل نشاط أخر 

 .للوحدة مبيعات خارج األسرة المعيشية

قد تجرى بعض حاالت االستبعاد اإلضافية؛ على  25-72
سبيل المثال، الخدمات المقدمة من قبل عمالية 

 .محلية مدفوعة واإلنتاج الزراعي

ال تزال المشكلة قائمة حول آيفية معاملة أفراد  25-73
طباء وغيرهم من المهنيين والتي نوقشت مثل األ

فيما قبل حيث تكون هناك معلومات متاحة حول 
إنتاجهم ولكن من دون مجموعة آاملة من 
الحسابات؛ وهكذا، ال يزالوا يمثلون منشآت 
فردية ولم يتم استبعادهم من القطاع غير الرسمي 
بسبب التسجيل أو عدد الموظفين غير أنهم عادة 

لى أنه جزء مميز من القطاع ال ينظر إليهم ع
 .غير الرسمي

تسلم مجموعة دلهي بأن مثل هؤالء األفراد  25-74
سيكونون جزءًا من القطاع غير الرسمي؛ ومع 
ذلك، إذا ما رغب في إما تحديدهم آمجموعة 

فرعية أو حتى استبعادهم بالكامل من القطاع 
غير الرسمي فمن الممكن أن يتم تصور بعض 

على سبيل .  للقيام بذلكقواعد الخبرة والتجربة
المثال، تبعًا لنوع النشاط أو معدالت األجور أو 
مدة المهم، بيد أنه سيسهل طرح اعتراضات على 

 .أي من تلك آما أن التنفيذ قد يكون صعبًا للغاية

عرض بيانات القطاع غير الرسمي والعمل غير . 4
 الرسمي

تمتد المعلومات المتعلقة باألنشطة التي يضطلع  25-75
بشكل غير رسمي فقط بقدر حساب اإلنتاج بها 

وحساب توليد أو إدرار الدخل، ومن غير الممكن 
المضي أبعد من ذلك في تسلسل الحسابات نظرًا 
الستحالة تحديد أي من تدفقات الدخل األخرى 
واالستهالك وتكوين رأس المال يتعلق فقط 
بالنشاط المعني وليس باألسرة المعيشية التي 

. تبارها وحدة مؤسسية آاملةينتمون لها باع
 آما هو –وهكذا، فإن القطاع غير الرسمي 

 ليس بشكل صارم قطاعًا بمعنى –موضح سابقًا 
نظام الحسابات القومية ومن ثم فإن األرقام 
الخاصة به ال يمكن عرضها من حيث التسلسل 

ومع ذلك، من الموصي به أنه . الكامل للحسابات
دولين تكميليين، متى آان ممكنًا ينبغي إعداد ج

أحدهما يغطي حساب اإلنتاج وحساب إدرار 
 .الدخل واألخر يغطي العمل
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 اإلنتاج

يقترح بأن يتم توفير النوع التالي من المعلومات  25-76
لكل منطقة من المنطقتين المظللتين في جدول 

25-4: 

 اإلنتاج .أ 

 القدر الخاص منه المخصص لالستخدام الذاتي .ب 

 االستهالك الوسيط .ج 

 فةالقيمة المضا .د 

بالنسبة للمنشآت (تعويضات أو أجور الموظفين  .ه 
 )الفردية التي لديها موظفين فقط

 إجمالي ادخل المختلط .و 

 استهالك رأس المال الثابت .ز 

 صافي الدخل المختلط .ح 

قد تكون أي معلومات إضافية مفيدة أيضًا إذا ما  25-77
أتيحت؛ على سبيل المثال، تفصيل وتصنيف 

 نسبة – وربما –لإلنتاج من حيث نوع النشاط 
اإلنتاج الكلي في الصناعة المنتج من قبل 

 .المنشآت غير الرسمية

في البلدان التي تكون فيها بعض الوحدات  25-78
الصغيرة التي قد يتم اعتبارها جزءًا من القطاع 
غير الرسمي مغطاة من قبل مسوحات المنشآت 
ومدرجة في قطاع الشرآات فقد تتواجد وحدات 

. 4-25فًا في جدول معنية في الخلية المظللة خفي
وإذا آان هذا هو الحال، وإذا ما آان يمكن تحديد 
تقديرات منفصلة لهم فقد يكون حينئذ من المفيد 
عرض هذه التقديرات جنبًا إلى جنب مع إدخاالت 
تلك الوحدات التي توجد على نحو واضح في 

 األسر المعيشيةقطاع 

 العمل

ينبغي عرض معلومات بشأن عدد الوظائف  25-79
 :بينبحيث ت

 العمل أو العمالة في القطاع غير الرسمي .أ 

 الوظائف الرسمية -

 الوظائف غير الرسمية -

 العمل غير الرسمي خارج القطاع غير الرسمي .ب 

  في القطاع الرسمي- -

 في منشآت فردية ألسر معيشية - -
 أخرى

إذا ما آان ممكنًا؛ أية معلومات بشأن عدد  25-80
ساعات العمل الفعلي في آل من هذه الفئات قد 

 .ون معلومات مفيدةتك

نهج لقياس األنشطة المضطلع بها في االقتصاد غير . ح
 الرسمي

ليس من الممكن وال من المالئم عرض معلومات  25-81
مفصلة في نظام الحسابات القومية بشأن منهجية 
المسح وتصميم االستبيان؛ ومع ذلك، فإنه من 
المفيد للمحاسبين القوميين أن يكونوا ملمين 

ت التي قد تكون متاحة ببعض من الخيارا
للمساعدة في تجميع بيانات بشأن اإلنتاج في 

وهناك مزيد من المناقشة . المنشآت غير الرسمية
 دليل قياس – على سبيل المثال –التفصيلية في 

 .االقتصاد غير المالحظ

يتوقف اختيار الوسيلة المناسبة لقياس القطاع  25-82
غير الرسمي على قدر آفاية تغطية أساليب جمع 
البيانات لألنشطة محل االهتمام؛ ويلتفت هنا إلى 

وسيعتمد االختيار من . ثالثة نهج رئيسية للقياس
بينهم على ماهية المعلومات الناقصة في 
مجموعات البيانات القائمة وعلى قدر تنظيم 
النظم اإلحصائية والموارد المتاحة واحتياجات 

 .المستخدم

 يةاألسر المعيشمسوحات أو استقصاءات . 1

أو استقصاء لقوة (يوفر مسح لألسر المعيشية قد  25-83
وسيلة لجمع معلومات عن اإلنتاج من قبل ) العمل

 في أطر المدرجة غير األسر المعيشيةمنشآت 
أخذ العينات المستخدمة في الدراسات 
االستقصائية للمنشآت؛ آما قد يكون من الممكن 
أيضًا جمع بيانات من خالل مسوحات لعمالة 

 أو لقوة األسر المعيشيةر الرسمي في القطاع غي
واألسئلة التي تسعى إلى هذا النوع من . العمل

األسر المعلومات يمكن توجيهها للجميع في 
 المضمنة في العينة خالل الفترة المعيشية

المرجعية للمسح، بصرف النظر عن وضعهم في 
العمل وفيما يتعلق بوظائفهم الرئيسية والثانوية 

لعديد من البلدان هناك عددًا نظرًا ألنه في ا
ضخمًا من أنشطة القطاع غير الرسمي مضطلعًا 

وقد يلزم وجود أسئلة خاصة . بها آوظائف ثانوية
لتحديد العمل غير المدفوع في المنشآت األسرية 
الصغيرة واألنشطة التي يقوم بها المرأة واألطفال 
واألنشطة المضطلع بها بعيدًا عن المنزل 

لمعلن عنها واألعمال التجارية واألنشطة غير ا
في القطاع غير الرسمي المضطلع بها آوظائف 

ويعتمد نجاح نهج مثل هذا على عينة . ثانوية
المسح بما يشمله ذلك من مناطق جغرافية تمثيلية 
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 ويعيش عمال األسر المعيشيةحيث تقع أنشطة 
 .القطاع غير الرسمي

برغم ذلك، ينبغي الوضع في االعتبار أنه على  25-84
الرغم من أن الموظفين وأعضاء األسرة العمال 
المساهمين والمستجيبين قد يكونون منخرطين في 

ه قد يكون إال أنمنشآت أسر معيشية وغير رسمية 
لديهم معرفة محدود بعمليات المنشآت المعنية 
وربما ال يكون في مقدرتهم االستجابة لمثل هذه 

 .األسئلة

 مسوحات أو استقصاءات المنشآت. 2

 استخدام مسح للمنشآت يمكني معظم الحاالت، ف 25-85
لقياس النشاط المضطلع به من قبل منشأة غير 

األسر رسمية فقط حينما يتم يجرى مسح لمنشآت 
 للتو بعد إحصاء اقتصادي أو إحصاء المعيشية

للمنشآت ألن إطار أخذ العينة قد ال يكون شامًال 
 – أو شامًال لمعلومات غير محدثة –لمعلومات 

 .األسر المعيشيةمنشآت عن 

وحتى عندما يستخدم مسح للمنشآت لقياس  25-86
 بما في ذلك األسر المعيشيةوحدات إنتاج 

الوحدات بالقطاع غير الرسمي فإنه ينبغي 
 أن وحدات اإلنتاج التي بدون موقع مالحظة

محدد أو ذات أماآن أعمال تجارية غير متعرف 
. عليها تكون سهلة الحذف في مجموعة البيانات

وعالوة على ذلك، قد يحدث تعداد مضاعف 
 إذا ما تمت عمليات تجميع األسر المعيشيةإلنتاج 

ألنواع مختلفة من النشاط االقتصادي في أوقات 
مختلفة وليس في أن واحد من خالل تصميم 
متكامل؛ على سبيل المثال، نشاط التصنيع 
الخاص بأسرة معيشية منتجة للسلع في ورشة 

قد يتم شموله في دورة صغيرة أو بالمنزل 
للتجميع في حين أن نشاط المبيعات بالتجزئة 
المضطلع به من قبل نفس األسر المنتجة لهذه 

 .السلع يتم قياسه في دورة أخرى

الدراسات االستقصائية المختلطة لألسر المعيشية . 3
 وللمنشآت معًا

أحد أنواع الدراسات االستقصائية المختلطة  25-87
آت معًا يتم تصميمه لألسر المعيشية وللمنش

ليكون متضمنًا لوحدا قياس للمنشأة مرتبطة بقوة 
األسر العمل القائمة أو بغيرها من مسوحات 

؛ ومثل هذا المسح قد يغطي آافة المعيشية
 المتضمنة في العينة بما األسر المعيشيةمشاريع 

بما يشمله ذلك (في ذلك المشاريع غير الرسمية 
أماآن عمل ثابتة من الوحدات التي تعمل بدون 

وأنشطتها، بصرف ) مثل الوحدات المتحرآة
النظر عن حجم المنشآت ونوع النشاط ونوع 
مكان العمل المستخدم وسواء ما آانت األنشطة 

 .يضطلع بها آوظائف رئيسية أو ثانوية

 يوصف – االستقصاءاتهناك نوع أخر من  25-88
بمسح مختلط معدل لألسر المعيشية وللمنشآت 

 في التوصيات الدولية بشأن  مبينًا–معًا 
 ).2008األمم المتحدة، (اإلحصاءات الصناعية 

عندما يستخدم مسح مختلط لألسر المعيشية  25-89
وللمنشآت معًا على أنه األسلوب المفضل ينبغي 
االلتفات إلى مسألة ما إذا آانت العينة تعكس 
بشكل آافي  التوزيع الجغرافي لألنشطة 

؛ آما أنه من يشيةاألسر المعاالقتصادية إلنتاج 
 بكيفية التعامل مع وإدارة العنايةالضروري أيضًا 

المنشآت التي يكون فيها وحدات إنتاج في أآثر 
من موقع وآيفية تجنب ازدواج تغطية المنشآت 
التي تعمل في إطار شراآات إذا ما تم رفع 
تقارير عن نفس المنشأة من قبل آل من 

تمين ألسر المشارآين فيها والذين قد يكونوا من
 .معيشية مختلفة

مبادئ توجيهية ودراسات وآتيبات عن االقتصاد غير . ط
 الرسمي

 من نظام الحسابات 1993منذ نشر نسخة عام  25-90
القومية حدث تقدمًا آبيرًا في المنهجية في 
مجاالت متصلة باالقتصاد غير الرسمي؛ 
وباإلضافة إلى ذلك، اآتسبت البلدان خبرة واسعة 

جمع البيانات والتعامل معها النطاق في مجال 
وتلمح هذه التطورات . بشأن القطاع غير الرسمي

 إلى أن هناك مجموعة من – والمبينة أدناه –
األعمال يجب وأن تؤخذ في االعتبار عند تحديث 
معاملة القطاع غير الرسمي في نظام الحسابات 

 .القومية

تشمل إجراءات وأوراق عمل اجتماعات  -
حصاءات القطاع غير مجموعة دلهي بشأن إ

 تشمل 1997الرسمي والتي بدأت أعمالها عام 
نتائج أعمال نظرية وتحليلية واسعة النطاق، بما 
في ذلك الممارسات القطرية في مجال القطاع 

ويمكن الحصول على أبحاث . غير الرسمي
متنوعة خاصة بمجموعة الخبراء بشأن 

) مجموعة دلهي(إحصاءات القطاع غير الرسمي 
وقع على م

http://www.mospi.nic.in/mospi_infor
mal_sector.htm  

خبرة في المفاهيم : األسر المعيشيةدليل محاسبة  -
 األسر المعيشيةحسابات : 1والتصنيف، المجلد 

 1997، نتاج عام )2000األمم المتحدة، (
 يحتوي على أوراق بشان –لمجموعة الخبراء 

ر جوانب متنوعة من معاملة وقياس القطاع غي
القطاع غير الرسمي "الرسمي، والسيما فصل 

 ".األسر المعيشيةآجزء من قطاع 
نتائج األعمال التي بدأها المكتب اإلحصائي  -

لالتحاد األوروبي في منتصف التسعينيات وتم 
تنفيذها من خالل مجموعة العمل لتقييم دقيقي 
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للبيانات األساسية في الدول األعضاء باالتحاد 
ن االختبارات التجريبية ذات األوروبي، فضًال ع

 آشفت –الصلة التي أجريت في البلدان المرشحة 
عن مدى شمولية التعديالت وأثارها على قيمة 

 .الناتج المحلي اإلجمالي
أدت بحوث على األساليب اإلحصائية لتحسين  -

شمولية قياسات اإلنتاج إلى إعداد آتيب قياس 
ويعرض فصل .  آتيب–االقتصاد غير المالحظ 

لكتيب المعني بإنتاج القطاع غير الرسمي تعريفًا ا
جوهريًا، ويوضح الفروق بين إنتاج القطاع غير 
الرسمي والمفاهيم التي غالبًا ما تسبب خلط 

بوضح الخطوط العريضة ألساليب حوله، آما 
 .القياس

نشرت اللجنة االقتصادية ألوروبا باألمم المتحدة  -
نة اللج(دليل إلحصاءات االقتصاد الخفي 

، )1992االقتصادية ألوروبا باألمم المتحدة، 
ومنذ ذلك الحين نفذت ثالثة استقصاءات 

آان . للممارسات القطرية ونشرت النتائج
 وشمل 1991االستقصاء األول فيما يتعلق بعام 

ونشرت النتائج في؛ تراث من . تسعة بلدان
الممارسات القومية في تقدير األنشطة الخفية 

. 1993سابات القومية في عام وغير الرسمية للح
 2001/2002وآان المسح الثاني خاص بعام 

وأجري المسح الثالث في عامي .  بلد29وغطى 
واستعلم آل .  بلد45 واستجابت 2005/2006

من البحث الثاني والثالث عن تقديرات لحجم 
االقتصاد غير المالحظ فضًال عن تفصيل 

مسحين وتم تلخيص نتائج ال. األساليب المستخدمة
في إصدارين من االقتصاد غير المالحظ في 

 مسح للممارسات القطرية –الحسابات القومية 
اللجنة االقتصادية ألوروبا باألمم المتحدة، (

 ).، على التوالي2008 و 2003
هناك العديد من الوثائق لمنظمة العمل الدولية  -

تتناول بعمق مفاهيم القطاع غير الرسمي والعمل 
تشمل القرار المتعلق بإحصاءات غير الرسمي؛ و

مكتب العمل (العمل في القطاع غير الرسمي، 
المعتمد من جانب المؤتمر ) 1993الدولي، 

الدولي الخامس عشر لخبراء إحصاءات العمالة، 
ومبادئ توجيهية فيما يتعلق بتعريف إحصائي 

مكتب العمل الدولي، (للعمل غير الرسمي 
ر الدولي تم اعتماده من قبل المؤتم) 2003

ويمكن . السابع عشر لخبراء إحصاءات العمالة
العثور على معلومات مفيدة أخرى في ملخص 
منظمة العمل الدولية لإلحصاءات الرسمية عن 

هوسمانس (العمل في القطاع غير المؤسسي 
، النساء والرجال في االقتصاد )2002ودي جو، 

مكتب العمل . (صورة إحصائية: غير الرسمي
: ، قياس االقتصاد غير الرسمي)2002الدولي، 

من العمل في القطاع غير الرسمي للعمل غير 
، قياس العمل غير )2004هوسمانس، (الرسمي، 
هوسمانس، (معايير دولية حديثة، : الرسمي
2005.( 

على مدى عقد من الزمن عقد عددًا من حلقات  -
العمل المعنية بالترآيز على القطاع غير 

رد أو سويًا مع شعبة الرسمي، ونظمت بشكل منف
اإلحصاءات باألمم المتحدة واللجان اإلقليمية 
ومنظمة العمل الدولية وغيرهم؛ وأحدث حلقة 
عمل منهم آانت حلقة عمل منظمة التعاون 

اللجنة االقتصادية / االقتصادي والتنمية
واالجتماعية ألسيا والمحيط الهادئ باألمم 

س مصرف التنمية األسيوي بشأن قيا/ المتحدة
قياس االقتصاد غير : وتحسين النوعية اإلحصائية

المالحظ، وعقدت في بانكوك في مايو عام 
، وورشة عمل أخرى بشأن استقصاءات 2004

 وقياس قوة العمل مع الترآيز األسر المعيشية
لبلدان اتحاد على االقتصاد غير الرسمي عقدت 

التنمية الجنوب إفريقية في ماسيرو وليسوتو في 
  .2008 أبريل عام
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 بقية العالمحسابات : نوالفصل السادس والعشر
 وروابط لميزان المدفوعات

 مقدمة. أ

بقية بدور هذا الفصل حول العالقة بين قطاع  26-1
 في نظام الحسابات القومية والحسابات العالم

الدولية آما هي موضحة في دليل ميزان 
؛ BPM6المدفوعات ومرآز االستثمار الدولي 

 الدليلين يستخدما نفس اإلطار حيث يبين أن آال
لالقتصاد الكلي، غير أن الحسابات الدولية توفر 
تفاصيل إضافية حول جوانب ذات أهمية خاصة 

 .في المعامالت أو المراآز الدولية

  في نظام الحسابات القوميةبقية العالمحساب . 1

في نظام الحسابات القومية، تقيد المعامالت بين  26-2
 آما لو آانت الوحدات المبقية العوحدة مقيمة و

 قطاعًا أخر في االقتصاد؛ ويتعلق بقية العالمفي 
حسابا اإلنتاج وتوليد أو إدرار الدخل بالمعامالت 
داخل االقتصاد القومي فقط، غير أن التدفقات ف 
جميع الحسابات األخرى من المحتمل أن يكون 

وهذه اإلدخاالت . بقية العالملها إدخال خاص ب
نة آل صف من تسلسل ضرورية لمواز

الحسابات، بيد أنها ال تدخل في مجمل قيود 
الموازنة؛ على سبيل المثال، يشتق الفرق بين 
الناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي اإلجمالي 
من معامالت الستخدامات ولموارد على حد 
سواء مقيدة في حساب توزيع الدخل األولي في 

. بقية العالمحين أن الطرف المقابل هو وحدة في 
وإذا ما آانت إدخاالت الطرف المقابل بالنسبة 

 مدرجة هي األخرى لن يكون هناك بقية العالمل
 .فرق بين قيود الموازنة

 الحسابات الجارية

 يبين على هذا النحو بقية العالمنظرًا ألن حساب  26-3
 تبين آاستخدام من قبل بقية العالمفإن التدفقات ل

 آموارد؛ بقية العالمت من  وتبين التدفقابقية العالم
 سبيل المثال، تبين الصادرات آاستخدامات على
بقية  وتبين الواردات آموارد من بقية العالمل

وتشكل إدخاالت الواردات والصادرات . العالم
جزءًا من حساب السلع والخدمات في تسلسل 

 .الحسابات بنظام الحسابات القومية

 توالصادرافضًال عن إدخاالت الواردات  26-4
والقيود التي تظهر في حساب توزيع الدخل 

 يلزم بقية العالماألولي هناك معامالت محتملة مع 
قيدها لكافة اإلدخاالت في حساب التوزيع الثانوي 
للدخل ولقيد التعديل لصافي التغير في التزامات 

استخدام المعاشات التقاعدية التي تظهر في 
 .حساب الدخل

 لالستهالك ة العالمبقيليس هناك إدخاالت لحساب  26-5
) أو لتكوين رأس المال الثابت(الوسيط أو النهائي 

ألن االستفادة من  السلع والخدمات التي تتم في 
اقتصاد أخر ليس ذات صلة باالقتصاد القومي؛ 

 .باستثناء المجموع الكلي للصادرات

 حسابها يتمعلى الرغم من أن قيود الموازنة ال  26-6
بقية قية لحساب في نظام الحسابات القومية لب

 بالنسبة لكل حساب فردي هناك قيدا موازنة العالم
هامين ذات صلة بالحسابات الجارية؛ قيد 
الموازنة األول هو الميزان الخارجي للسلع 
والخدمات، وهو الفرق بين الواردات 

أما قيد الموازنة الثاني هو الميزان . والصادرات
الخارجي الجاري وهو مجموع آافة الموارد 

 ناقص آافة االستخدامات بقية العالملقادمة من ا
، بما في ذلك الواردات بقية العالمالعائدة ل

وهكذا، فإن الميزان الخارجي . والصادرات
الجاري يبين مدى طلب المقيمين لإلنقاذ من قبل 

 .غير المقيمين

 حسابات التراآم

 ال يوجد مدخل بقية العالمفي حساب رأس المال ل 26-7
ل الثابت آما لوحظ فيما سبق؛ لتكوين رأس الما

ومن الممكن لمعاملة أن تقيد لمورد طبيعي أو 
لعقد أو لعقد إيجار أو لرخصة أو ألصول حسن 

وبطبيعة هذه . السمعة أو ألصول تسويقية
اإلدخاالت، ورغم ما سبق، ونظرًا ألن األرض 
تكتسب دائمًا تقريبا من قبل وحدة مقيمة فإن مثل 

ومن ناحية .  شائعةهذه اإلدخاالت لن تكون
بقية أخرى، فإن التحويالت الرأسمالية إلى ومن 

 . قد تكون هامة للغايةالعالم

الحساب المالي والميزانيات العمومية والذين  26-8
 – ومخزونات –يبينون بالتفصيل المعامالت في 

األصول المالية والخصوم المالية حيث يكون 
 طرف فيهم غير مقيم ينظر إليها باعتبارها جزء

بقية هام على وجه الخصوص من حسابات 
؛ وبالفعل، في دليل ميزان المدفوعات العالم

 هناك قدرًا BPM6ومرآز االستثمار الدولي 
أآبر من السرد مكرسًا لهذه القيود مقارنة بالقيود 

 . في الحسابات الجارية

 محتملةوباإلضافة إلى ذلك، هناك إدخاالت  26-9
لخصوم للتغيرات األخرى في حجم األصول وا

وفي قيود إعادة التقييم لكليهما ذات صلة بحساب 
 .بقية العالم

الحسابات الدولية في اإلصدار السادس من دليل ميزان . 2
المدفوعات ومرآز االستثمار الدولي الصادر عن صندوق 

 النقد الدولي

 بقية العالم لحساباتفي الوصف المذآور أعاله  26-10
 – على سبيل المثال –لوحظ أن الصادرات 
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 والواردات بقية العالمتعامل آاستخدام من قبل 
؛ وعلى نحو ما يدل اسمه، بقية العالمآمورد من 
بقية  يتم إنشاءه من منظور بقية العالمفإن حساب 

وينظر دليل ميزان المدفوعات ومرآز . العالم
 المخزونات لنفس BPM6االستثمار الدولي 

. والتدفقات من وجهة نظر االقتصاد المحلي
ذا، فإن إدخاالت دليل ميزان المدفوعات وهك

 اإلصدار السادس –ومرآز االستثمار الدولي 
صورة طبق األصل من إدخاالت نظام هي 

 .بقية العالمالحسابات القومية المتعلقة ب

وعالوة على ذلك، وفي سياق دليل ميزان  26-11
المدفوعات ومرآز االستثمار الدولي، عادة ما 

لمراآز  باالمخزوناتيشار إلى مستوى 
األصول والميزانية العمومية الذي يفصل آافة 

 التي يكون فيها طرف في المالية والخصوم
الترتيب غير مقيم يسمى بمرآز االستثمار 

 .الدولي

تلخص الحسابات الدولية القتصاد معين العالقات  26-12
بقية االقتصادية بين المقيمين في هذا االقتصاد و

 :؛ وتشملالعالم

؛ والذي يلخص المعامالت بين ميزان المدفوعات. أ
 المقيمين وغير المقيمين خالل فترة معية من الزمن؛

؛ والذي يبين عند نقطة )IIP(مرآز االستثمار الدولي . ب
األصول المالية للمقيمين باقتصاد معين : من الزمن قيمة

التي تكون مطالبات أو مستحقات على غير مقيمين أو 
ة؛ وخصوم المقيمين سبائك ذهب محتجزة آأصول احتياطي

 باقتصاد معين لغير المقيمين؛ و

األصول المالية حساب التغيرات األخرى في . ج
؛ وهو آشف يبين التدفقات األحرى مثل والخصوم

التغييرات في التقييم والتي توافق بين ميزان المدفوعات 
ومرآز االستثمار الدولي لفترة محددة بعرض التغيرات 

 المعامالت بين المقيمين وغير الناجمة عن أحداث بخالف
 .المقيمين

تتوافق هذه الحسابات مع حسابات المعامالت والميزانيات 
العمومية والتغيرات األخرى في األصول في نظام 
الحسابات القومية على التوالي؛ ورغم ذلك، الحظ أن ما 

 يظهر آخصوم في بقية العالميظهر آأصول في حساب 
 .حيحالحسابات الدولية والعكس ص

 بنية الفصل. 3

يناقش القسم ب من هذا الفصل القواعد المحاسبية  26-13
للحسابات الدولية؛ وتتسق هذه القواعد مع القواعد 
المحاسبية في نظام الحسابات القومية ومع 
االتفاقات التي قد تم التوصل إليها عندما أخذ 
نظام الحسابات القومية ودليل ميزان المدفوعات 

دولي بزمام المبادرة في ومرآز االستثمار ال
. تحديد القواعد التي يتم تطبيقها في آال السياقين

وتمثل اإلقامة حالة خاصة حيث يتبع نظام 
الحسابات القومية في شأنها دليل ميزان 

 .BPM6المدفوعات ومرآز االستثمار الدولي 

 وعالقتها بحسابات الدوليةتمثل بنية الحسابات  26-14
ثلة موضوع مناقشة نظام الحسابات القومية المما

 .القسم ج

 الحسابات المالية خصائصهناك سمة من  26-15
ومرآز االستثمار الدولي للحسابات الدولية وهي 
إدخال الفئات الوظيفية التي تصف الغرض 

ويمثل ذلك .  لالستثمار المالي بالخارجالرئيسي
 .موضوع مناقشة القسم د

 ذات األهمية االعتباراتيتناول القسم هـ بعض  26-16
 أو ة بالنسبة للحسابات الدولية؛ االختالالتالخاص
توازنات الدولية والتمويل االستثنائي وإعادة الال

تنظيم الدين واالتحادات أو التكتالت النقدية 
 .وتحويل العملة

 مبادئ محاسبية. ب

 مقارنة مع مبادئ محاسبية في نظام الحسابات القومية. 1

مل على الرغم من أن نظام الحسابات القومية يع 26-17
وفق نظام محاسبي رباعي اإلدخال ميزان 
المدفوعات له فقط نظام إدخال ثنائي؛ وعندما تقع 
معاملة بين وحدتين مقيمتين حينئذ يلزم أربعة 
إدخاالت، على سبيل المثال، اثنان منهم يبينان 
تبادل سلعة ما واثنان يبينان تبادل في وسيلة 

ومع ذلك، عندما تجري وحدة مقيمة . الدفع
ملة مع وحدة غير مقيمة يكون المصنفين معا

القومين غير قادرين على التحقق على نحو 
. بقية العالممستقل من إدخاالت النظيرة في 

ونتيجة لذلك، فعلى الرغم من أنه من حيث المبدأ 
ه في واقع إال أنيكون ميزان المدفوعات متوازنًا 

الممارسة العملية قد يكون هناك عدم توازن 
 التوحيدفي بيانات المصدر وفي بسبب قصور 

والتصنيف وبذلك يكون هناك عدم تطابق بين 
المعامالت المالية ونظرائها داخل االقتصاد 

 وهو –وعدم التوازن المشار إليه هذا . المحلي
سمة معتادة في بيانات ميزان المدفوعات 

وقد .  يوصف بصافي السهو والخطأ–المنشورة 
بشكل تقليدي هذه ناقشت أدلة ميزان المدفوعات 

المسألة من أجل التأآيد على أنه ينبغي نشره 
بشكل صريح بدًال من إدراجه بشكل غير مميز 
في البنود األخرى، وينبغي استخدامه في اإلشارة 

 .إلى المصادر المحتملة لسوء القياس

وبالرغم مما سبق، آان وال يزال هناك اهتمام  26-18
قارير متزايد بشأن التقديرات التي تستمد من ت

الطرف األخر والتي لديها تغطية وتقييم بشكل 
أفضل، الخ؛ وفضًال عن ذلك، آان وال يزال 
هناك عمل آبير منجز بشأن التوفيق بين البيانات 
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على سبيل المثال؛ (من وجهة نظر آال الطرفين 
صادرات بلد ما، مع واردات الطرف األخر 

ة ، والمجاميع الكلي)المقيدة من قبل البلد الشريك
بيانات (وتكون البيانات المناظرة . العالمية

هي األخرى ضرورية والزمة ) الطرف األخر
إلعداد بيانات موحدة لعملة ما أو التحاد 
اقتصادي من خالل بيانات البلدان األعضاء 

وفي الواقع، يقوم آل هذا العمل على . األفراد
أساس حقيقة أن إحصاءات ميزان المدفوعات 

م رباعي اإلدخال على المستوى تصبح واقعيًا نظا
 .الثنائي أو العالمي

 التقييم

مبادئ التقييم هي نفسها في نظام الحسابات  26-19
القومية وفي الحسابات الدولية؛ وفي آلتا 
الحالتين، تستخدم القيم السوقية، مع استخدام القيم 
االسمية مع بعض المراآز في األدوات عندما 

وفي . اتكون أسعار السوق ال يمكن مالحظته
الحسابات الدولية، ويمثل تقييم الصادرات 
والواردات من السلع حالة خاصة حيث تستخدم 
نقطة تقييم موحدة وهي القيمة على الحدود 
الجمرآية للدولة المصدرة، أي؛ تقييم من نوع 

وتسفر هذه المعاملة . فوب/ تسليم ظهر الباخرة
المصدر والمستورد، آما عن تقييم متسق بين 

ساسًا متسقًا للقياس في الظروف التي قد توفر أ
يكون لألطراف فيها مجموعة واسعة من 

تسليم المصنع أو سعر "الترتيبات التعاقدية، من 
حيث يكون (من أحد الطرفين " المصنع

المستورد مسئوًال عن ترتيب آل أمور النقل 
من " تسليم خالص الجمارك"إلى ) والتأمين

 مسئوًال عن حيث يكون المصدر(الطرف األخر 
ترتيب آل أمور النقل والتأمين وأي رسوم 

وفي المعامالت الدولية، قد تكون هناك ). استيراد
دوافع لتحرير فواتير بأآثر أو بأقل من قيمتها من 
أجل التهرب من الضرائب أو من قيود التبادل، 
وبالتالي يوفر دليل ميزان المدفوعات ومرآز 

حول آيفية  توجيهات BPM6االستثمار الدولي 
إيجاد أسعار معادلة للسوق عند مواجهة هذه 
الحاالت، وآيفية إجراء ما يلزم من التعديالت 

وهناك مناقشة . الالزمة للقيود األخرى المعنية
أخرى حول آيفية قيد الواردات والصادرات في 

 .الفصلين الرابع عشر والثامن والعشرين

 وقت القيد والتغير في الملكية 

 نفسها في آل من هيلقيد والملكية مبادئ وقت ا 26-20
نظام الحسابات القومية وفي الحسابات الدولية؛ 
وفي واقع الممارسة العملية، غالبًا ما يؤخذ التغير 
في الملكية االقتصادية للسلع على أنه يحدث 

وإلى . عندما تقيد السلع في البيانات الجمرآية
مدى ما تكون هناك فروق بين البيانات الجمرآية 

لتغيرات الفعلية في الملكية بالنسبة على سبيل وا
المثال للمفردات ذات القيم الكبيرة أو للسلع 

أي؛ تم إرسالها قبل أن (المرسلة على الشحن 
 .، تجرى التعديالت الالزمة)تباع

لم يعد هناك استثناءات أخرى بالنسبة ألساس  26-21
القيد فيما يتعلق بالتغير في الملكية االقتصادية؛ 

 يكون هناك عرض مختلف في حالة ومع ذلك،
التجارة؛ أي، عندما يشتري المالك ويعيد بيع 
السلع في نفس الظرف بدون مرور السلع إلى 

 هذه الحالة، يتعرف على اقتناء وفي. إقليم المالك
السلع على أنه تغير في الملكية، ولكن يعرض 
آصادرات سالبة وليس واردات على اقتناء السلع 

وإذا ما . تحت التصرفوآصادرات موجبة 
اقتنيت السلع في فترة معينة ولم يتم التصرف 
فيها حتى فترة الحقة ستظهر في التغيرات في 
قوائم الجرد للتاجر وحتى وإن آانت هذه 

وهناك نتيجة .  محتجزة بالخارجالمخزونات
مترتبة على هذا التغير في المعاملة وهي في 
الحسابات الدولية، المتاجرة اآلن تظهر 
آمعامالت في السلع في حين في السابق آانت 

 .تقيد آمعاملة في الخدمات

المبدأ الخاص بقيد الواردات والصادرات عندما  26-22
يقع تغير في الملكية ينطبق أيضًا على مفردات 
على غرار السلع الرأسمالية مرتفعة القيمة حيث 
يقيد التغير في الملكية في نفس توقيت تسلم 

-10 و 53-10ر الفقرتين أنظ(المفردات فعليًا 
55.( 

 المقاصة أو المعاوضة

تطبق نفس قواعد المقاصة في دليل ميزان  26-23
المدفوعات ومرآز االستثمار الدولي آما في 
نظام الحسابات القومية؛ وبشكل عام، ال ينصح 
بالمقاصة إال في الحالة الخاصة والمتعلقة بقيد 

ومع . األصول المالية والخصومالمعامالت في 
 والتصرف في نفع ستحواذ فإن حاالت االذلك،

أو تكبد والوفاء بنفس نوع (النوع من األصل فقط 
وال يكون . هي وحدها يجرى لها مقاصة) االلتزام

هناك معاوضة لألصول في مقابل الخصوم، حتى 
لنفس النوع من األداة، آما ال تكون هناك 

وهناك . معاوضة عبر األنواع المختلفة لألدوات
لتفصيل حول المعاوضة أو المقاصة مزيد من ا

فيما يتعلق باألدوات المالية في الفصل الثالث من 
دليل ميزان المدفوعات ومرآز االستثمار الدولي 

BPM6 121-2 إلى 109-3، الفقرات من.( 

 الوحدات. 2

 القومية الحساباتالحسابات الدولية ونظام  26-24
آالهما قائم على نفس التعريفات للوحدات 

لإلقامة؛ ونظرًا ألن الحسابات الدولية المؤسسية و
ترآز على العالقات االقتصادية بين الوحدات 
المقيمة وغير المقيمة هناك مزيد من التفصيل 
حول حاالت خاصة يصعب تصنيفها في دليل 
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ميزان المدفوعات ومرآز االستثمار الدولي 
BPM6. 

 اإلقليم االقتصادي

قتصادي  االلإلقليمأآثر مفهوم شائع االستخدام  26-25
هو المنطقة الواقعة تحت السيطرة االقتصادية 
الفعلية لحكومة معينة؛ ومع ذلك، فإن اتحادات أو 
تكتالت العملة أو االتحادات االقتصادية أو 
المناطق المختلفة أو العالم آكل قد تستخدم آما قد 
يكونون أيضًا موضع اهتمام من جانب السياسة 

 .لياالقتصاد الكوالتحليل المعنيين ب

يشمل اإلقليم االقتصادي منطقة أرضية بما في  26-26
ذلك الجزر والمجاالت الجوية والمياه اإلقليمية 

) أراض محاطة بأرض أجنبية(والمقاطعات 
مثل السفارات  (بقية العالماإلقليمية في 

والقنصليات والقواعد العسكرية والمحطات 
العلمية ومكاتب المعلومات أو الهجرة، والتي 

) ة من قوانين اإلقليم المضيفلديها حصان
ولإلقليم . الموجودة فعليًا في أقاليم أخرى

االقتصادي أبعاد الموقع الجغرافي فضًال عن 
االختصاص القانوني، بحيث تكون الشرآات 
التي تؤسس بموجب قانون هذا االختصاص 

آذلك يشمل . القانوني جزءًا من هذا االقتصاد
مناطق  اإلقليم االقتصادي مناطق خاصة مثل
وتكون . التجارة الحرة والمراآز المالية الخارجية

هذه المناطق تحت سيطرة الحكومة وبالتالي فهي 
جزء من االقتصاد وذلك على الرغم من أنه قد 

ومع . (تطبق قواعد تنظيمية وضريبية مختلفة
ذلك، قد يكون من المفيد أيضًا عرض بيانات 

إلقليم ويستثنى من ا). منفصلة لمثل هذه المناطق
المنظمات الدولية والمقار األخرى الممثلة 
للحكومات األخرى التي تكون موجودة فعليًا في 

 .اإلقليم

 الوحدات المؤسسية

مفهوم الوحدة المؤسسية هو نفسه في نظام  26-27
الحسابات القومية وفي دليل ميزان المدفوعات 
ومرآز االستثمار الدولي؛ ونظرًا للترآيز على 

ناك بعض المعامالت الخاصة االقتصاد القومي ه
. للوحدات الموجودة في مواضع عبر الحدود

وآما هو مناقش أدناه، في بعض الحاالت تكون 
الكيانات القانونية مدمجة معًا في وحدة مؤسسية 
واحدة إذا ما آانوا مقيمين في نفس االقتصاد 
ولكن ال يكون مجمعين معًا إذا ما آانوا مقيمين 

 وبصورة مماثلة، قد يقسم .في اقتصاديات مختلفة
آيان قانوني واحد عندما يكون له عمليات آبيرة 

وآنتيجة لهذه المعامالت، . في اقتصادين أو أآثر
تصبح إقامة الوحدات الناتجة المعنية أآثر 

 .وضوحًا ويعزز مفهوم اإلقليم االقتصادي

وآما نوقش في الفصل الرابع، فإن الشرآات  26-28
 والكيانات ذات الفرعية المقيمة االصطناعية

األغراض الخاصة يتم الجمع بينهم وبين مالكيهم 
في آيانات قانونية واحدة؛ ومع ذلك، فإن أي 
آيان قانوني مقيم في والية قضائية معينة ال يقرن 
أبدًا مع آيان قانوني مقيم في والية قضائية 

 .أخرى

وبصورة مماثلة، فإن أعضاء أسرة معيشية معينة  26-29
هم مقيمين في نفس البد وأن يكون جميع

االقتصاد؛ وإذا ما آان شخص يقيم في اقتصاد 
مختلف عن باقي أعضاء األسرة المعيشية فإن 
هذا الشخص ال يتم اعتباره عضو في هذه األسرة 
المعيشية حتى وإن آانوا جميعهم يتشارآون في 

 .الدخل والنفقات أو يملكون أصول معًا

 الفروع

دة غير مقيمة الفرع هو منشأة فردية تنتمي لوح 26-30
تعرف بالمنشأة األم أو المالكة؛ ويكون الفرع 

ويتطلب تحديد . مقيمًا ويعامل آشبه شرآة
والتعرف على الفروع آوحدات مؤسسية منفصلة 
مؤشرات على عمليات ضخمة يمكن فصلها عن 

 :ويعترف بالفرع في الحاالت التالية. بقية الكيان

رع بما سواء وجود مجموعة آاملة من الحسابات للف .أ 
في ذلك الميزانية العمومية، أو من الممكن وذات 

 – من وجهة النظر االقتصادية والقانونية –المغزى 
تجميع وتصنيف هذه الحسابات إذا لزم األمر، حيث 
أن توافر حسابات منفصلة تشير إلى أن هناك وحدة 

 .فعلية موجودة ويجعل من الممكن إعدادا إحصاءات

 هذين العاملين أو آليهما سيكون وباإلضافة إلى ذلك، أحد
 :محتمًال وجوده

يضطلع الفرع أو ينتوي االضطالع باإلنتاج على  .ب 
نطاق له داللته يكون قائمًا في إقليم بخالف إقليم المقر 

 :الرئيسي لسنة واحدة أو أآثر

إذا ما تضمنت عملية اإلنتاج وجود مادي حينئذ  •
ذا ينبغي وأن تكون العمليات موجودة ماديًا في ه

 اإلقليم؛
إذا لم يتضمن اإلنتاج وجود مادي مثل بعض  •

الحاالت المصرفية أو التأمين أو الخدمات المالية 
األخرى أو ملكية براءات اختراع أو التاجرة أو 

، ينبغي وأن تدرك "المتاجرة االفتراضية"
العمليات على أنها في اإلقليم بحكم التسجيل أو 

 .ي هذا اإلقليمالموطن القانوني لهذه العمليات ف

يعتبر الفرع أنه خاضعًا لنظام الضرائب على الدخل  .ج 
 في االقتصاد الذي يوجد بداخله حتى وإن – إن وجد –

 .آان معفى من الضرائب
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 على وانعكاساتلتحديد الفروع تضمينات  26-31
التقارير اإلحصائية لكل من المنشأة األم وللفرع؛ 
حيث ينبغي استبعاد عمليات الفرع من الوحدة 

لمؤسسية لمقرها الرئيسي، آما ينبغي وضع ا
الرسم التصويري أو التخطيط لكل من المنشأة 
األم والفرع على نحو متسق في االقتصاديين 

وقد يتم تحديد فرع لمشاريع إنشاء أو . المعنيين
لعمليات متحرآة مثل النقل والصيد 

ومع ذلك، إذا لم تكن العمليات . واالستشارات
اية لتحديد فرع فإنها تعامل آبيرة بما فيه الكف

 .آصادرات لسلع أو لخدمات من المقر الرئيسي

وفي بعض الحاالت، تكون العمليات التمهيدية  26-32
المرتبطة بمشروع استثمار مباشر في المستقبل 
قبيل التسجيل الرسمي دليًال آافيًا على إقامة قائمة 
وعلى أنه يتم إنشاء شبه شرآة؛ على سبيل 

والنفقات القانونية لمشروع المثال، التراخيص 
 على أنها تكبدت من قبل شبه شرآة تبينمعين 

وتكون جزءًا من تدفقات استثمار مباشر إلى 
داخل هذه الوحدة وليس مبيعات لتراخيص 
لوحدات غير مقيمة أو صادرات لخدمات على 

 .التوالي للمقر الرئيسي

 الوحدات المقيمة الوهمية أو المفترضة

وجودة في إقليم معين عندما تكون أرض م 26-33
مملوآة من قبل آيان غير مقيم تحدد وحدة وهمية 
يمكن معاملتها على أنها مقيمة لألغراض 

وهذه . اإلحصائية باعتبارها مالكة األرض
الوحدة الوهمية المقيمة هي نوع من شبه 

وتنطبق معاملة الوحدة الوهمية المقيمة . الشرآات
نشاءات أيضًا على ما يرتبط بها من مباني وإ

وتحسينات أخرى على هذه األرض وعلى عقود 
تأجير األرض لفترات طويلة وعلى ملكية 

وآنتيجة لهذه . الموارد الطبيعة بخالف األرض
المعاملة، تكون الوحدة غير المقيمة هي مالكة 
الوحدة الوهمية المقيمة وليس مالكة لألرض 

بشكل مباشر وبالتالي هناك التزام حقوق ملكية 
غير المقيمة، ولكن األرض وغيرها من للوحدة 

الموارد الطبيعية تكون دائمًا أصول لالقتصاد 
وعادة ما توفر الوحدة الوهمية . التي تتواجد فيه

المقيمة خدمات لمالكها؛ على سبيل المثال، 
 .اإلقامة في حاالت منازل العطالت واألجازات

بشكل عام، إذا آان لدى وحدة غير مقيمة عقد  26-34
 المدى على أصل غير قابل للنقل إيجار طويل

مثل مبنى يكون ذلك مرتبطًا باضطالعها بإنتاج 
في االقتصاد التي تتواجد فيه؛ وإذا لم يكن هناك 
نشاط إنتاجي مرتبط ألي سبب آان تنشأ أيضًا 
وحدة وهمية مقيمة لتغطية أي عقد إيجار من هذا 

 .القبيل

 المنشآت متعددة األقاليم

نشآت تدير عملياتها من هناك عدد قليل من الم 26-35
خالل عملية سلسلة عبر أآثر من إقليم اقتصادي 
واحد وعادة ما تكون مرتبطة بأنشطة عابرة 
للحدود مثل خطوط الطيران وخطوط األنابيب 
وخطوط المالحية الكهرومائية على األنهار 

 نفاقالحدودية وخطوط الشحن والجسور واإل
ينبغي تحديد والكابالت البحرية؛ وإذا آان ممكنًا، 

فروع منفصلة، ولكن إذا ما آانت تعمل الوحدة 
آعملية مفردة بدون حسابات منفصلة أو اتخاذ 
قرار لكل إقليم تدير الوحدات عمليات فيه حينئذ 
ال يكون من الممكن تحديد الفروع والتعرف 

وفي مثل هذه الحاالت، ونظرًا ألن . عليها
د قومي الترآيز األساسي على البيانات لكل اقتصا

يكون من الضروري تقسيم العمليات بين 
وينبغي تقسيم العمليات بالتناسب . االقتصادات

وفقًا لمؤشر نسب العمليات في آل إقليم مناسب 
ويمكن تطبيق معاملة . ومحدد بحسب المنشأة

التوزيع النسبي أيضُا مع المنشآت في المناطق 
الخاضعة إلدارة مشترآة من قبل حكومتين أو 

 .أآثر
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  المقيمة على إحصاءات االقتصاد المضيفاألسر المعيشيةأثار مختارة لوضع : 1-26جدول 

على سبيل المثال، عامل (مقيمة  التدفق أو المرآز االقتصادي
 )أجنبي لفترة طويلة المدى

على سبيل المثال، عامل (غير مقيم 
 )أجنبي لفترة قصيرة المدى

أو أجور الموظفين تعويضات 
المكتسبة من المنشآت في االقتصاد 

 الرافع للتقارير

تعويضات أو أجور الموظفين من 
 وحدة مقيمة لوحدة مقيمة

تعويضات أو أجور الموظفين من 
 وحدة مقيمة لوحدة غير مقيمة

 الشخصي في االقتصاد نفاقاإل
 الرافع للتقارير

معاملة من وحدة مقيمة لوحدة 
 مقيمة

لخدمات، السفر بشكل صادرات ا
 رئيسي

التحويالت لألقارب في االقتصاد 
 األم 

التحويالت الجارية أو الرأسمالية 
 من وحدة مقيمة لوحدة غير مقيمة

تحويل من وحدة غير مقيمة لوحدة 
 غير مقيمة

غالبًا ما يكون هناك بعض (
المعامالت المالية الدولية للعامل 
لفترة قصيرة المدى، من حيث 

وال من اقتصاده المضيف إرجاع أم
القتصاده الوطني، على سبيل 
المثال، عبر مصرف في االقتصاد 

 )المضيف
المستحقات المالية لوحدة مؤسسية 
مقيمة على أسرة معيشية أو 

 التزاماتها لهذه األسرة المعيشية

مطالبة مالية على وحدة مقيمة 
 لوحدة مقيمة

 مطالبة مالية دولية

وآة في األراضي والمباني الممل
 االقتصاد المضيف

أصل غير مالي والتزام استثمار  أصل غير مالي
مباشر خاصين بوحدة وهمية 

 مقيمة
األراضي والمباني المملوآة في 

 االقتصاد األم
أصل استثمار مباشر في وحدة 

 وهمية مقيمة
ال يوجد في الميزانية العمومية 

 لالقتصاد المضيف
 اإلقامة . 3

امة آل وحدة مؤسسية هي اإلقليم االقتصادي إق 26-36
التي يكون لها معه أقوى الروابط معبرًا عنها في 
أن هذا اإلقليم هو مرآزها لالهتمام االقتصادي 
المهيمن؛ وتكون الوحدة مقيمة في إقليم اقتصادي 
عندما تتواجد داخل نطاق اإلقليم االقتصادي أو 

تاج أو في مكان ما أو في مسكن أو في مكان اإلن
في غير ذلك من أمكان العمل التي تشارك فيه 

 –الوحدة أو من خالله وتنوي استمرار المشارآة 
سواء ألجل غير مسمى أو على مدى محدود  

 في أنشطة –ولكن لفترة طويلة من الوقت 
وال . ومعامالت اقتصادية على نطاق له داللته

يلزم أن يكون الموقع ثابتًا ما دام داخل نطاق 
ويستخدم الموقع الفعلي أو . ليم االقتصادياإلق

وفي . المقصود لعام أو أآثر آتعريف تشغيلي
حين أن اختيار عام واحد آفترة محددة هو إجراء 

ه يطبق لتجنب عدم اليقين إال أنتعسفي إلى حد ما 
ومعظم الوحدات لديها . ولتسهيل االتساق الدولي

ة روابط قوية باقتصاد واحد فقط ولكن مع العولم
أصبح هناك عدد متزايد من الوحدات لديه روابط 

 .باقتصادين أو أآثر

  األسر المعيشيةإقامة 

تكون األسرة المعيشية مقيمة في اإلقليم  26-37
االقتصادي الذي ينوي أعضاء األسرة المعيشية 
أو يبقون على مسكنًا أو سلسلة من المساآن 
المعاملة والمستخدمة من قبل أعضاء األسرة 

مسكنهم الرئيسي؛ وإذا آان هناك عدم المعيشية آ
يقين حول المسكن الرئيسي يتم تحديده من خالل 
النظر لطول مدة البقاء هناك بخالف عوامل 
. أخري مثل تكلفة وحجم وطول مدة الحيازة

والتواجد لعام أو أآثر في إقليم أو النية للقيام بذلك 
وهناك . آافيًا للقطع بحيازة مسكن أساسي هناك

لتضمينات إقامة األسرة المعيشية فيما ملخصًا 
 .1-26يتعلق بقيد تدفقاتها ومخزوناتها في جدول 

؛ في ما يلي مبادئ العامةوباإلضافة إلى المبادئ  26-38
األسر توجيهية إضافية بشأن تحديد إقامة 

 : فيما يتعلق بالحاالت الخاصة التاليةالمعيشية

لخارج ؛ عادة ما يبقى األشخاص الذين يذهبون لالطالب. أ
للدراسة لكامل الوقت مقيمين في اإلقليم الذين آانوا مقيمين 

وتطبق هذه المعاملة حتى وإن . فيه قبيل الدراسة بالخارج
يصبح الطالب , ومع ذلك. تجاوزت دورة دراستهم عام

مقيمين في اإلقليم الذي يدرسون فيه عندما ينوون مواصلة 
ن أعضاء آما أ. وجودهم في إقليم بعد إآمال الدراسات

نفس األسرة المعيشية الذين يصطحبون طالبًا معالين 
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يعتبرون هم اآلخرين مقيمين في نفس االقتصاد مثلهم مثل 
 .الطالب

؛ األشخاص الذين يذهبون للخارج لغرض المرضى. ب
العالج الطبي يحافظون على مرآز اهتمامهم السائد في 

حتى في وذلك , اإلقليم الذي آانوا مقيمين فيه قبل العالج
الحاالت النادرة التي تستغرق فيها العالجات المعقدة سنة 

يعامل المعالين , وآما هو الحال مع الطالب. أو أآثر
 .المصطحبين بنفس الطريقة

؛ أطقم السفن والطائرات ومنصات الخ, أطقم السفن. ج
النفط ومحطات الفضاء وغيرها من المعدات المشابهة التي 

بر أقاليم متعددة تعامل على أنها تعمل خارج اإلقليم أو ع
وتحدد القاعدة الرئيسية . مقيمة في إقليم قواعدها الرئيسية

بالنظر إلى أين يقضون معظم أوقاتهم عندما ال يكون 
وقد يكون هذا الموقع ليس هو نفس . مضطلعين بواجباتهم

 .موقع مشغل المعدة المتحرآة

ون ؛ الدبلوماسيالدبلوماسيون والعسكريون، الخ. د
الوطنيون واألفراد العسكريون وغيرهم من الموظفين 
المدنيين العاملين في الخارج في القطاعات الحكومية 
المشار إليها أعاله فضًال عن أسرهم المعيشية يعتبرون 

ومع . مقيمين في اإلقليم االقتصادي للحكومة الموظفة لهم
م ذلك، الموظفين اآلخرين مثل العمالة المعينة محليًا وطاق

العمل في المنظمات الدولية يكونون مقيمين في موقع 
 .مسكنهم الرئيسي

؛ ليس هناك معاملة محددة العمال العابرين للحدود. هـ
وتتوقف إقامة األشخاص المعنيين على . لهؤالء العمال

المسكن الرئيسي وليس على إقليم عملهم، وهكذا بالنسبة 
فة ال يزال يتم للموظفين الذين يعبرون الحدود للقيام بوظي

 .تحديد إقامتهم تبعًا لمسكنهم الرئيسي

؛ ليس هناك معاملة خاصة مطبقة بالنسبة الالجئين. و
لالجئين وبالتالي سوف تتغير إقامتهم من إقليمهم األم إذا ما 

 البقاء في إقليم أخر لعام أو أآثر بصرف اعتزموابقوا أو 
 .النظر عن وضعهم القانوني أو نيتهم في العودة

 أثار مختارة لحالة اإلقامة لمنشأة على إحصاءات االقتصاد المضيف: 2-26جدول 

 مشروع المثال، سبيل على (المقيمة المنشأة االقتصادي المرآز أو التدفق
 )المدى طويل رئيسي إنشاء

 المثال، سبيل على (مقيمة غير منشأة
 )المدى قصير صغير إنشاء مشروع

 والخدمات السلع واردات مقيمة لوحدة مقيمة وحدة من معاملة للمقيمين المنشأة قبل من المبيعات
 وحدات من المنشأة قبل من المشتريات

 مقيمة
 والخدمات السلع صادرات مقيمة لوحدة مقيمة وحدة من معاملة

 المستحقة الموظفين أجور أو تعويضات
 المضيف لالقتصاد المقيمة للوحدات الدفع

 وحدة من الموظفين أجور أو تعويضات
 مقيمة لوحدة مقيمة

 وحدة من الموظفين أجور أو تعويضات
 مقيمة لوحدة مقيمة غير

 المستحق الموظفين أجور أو تعويضات
 المضيف باالقتصاد المقيمين إلى الدفع

 وحدة من الموظفين أجور أو تعويضات
 مقيمة غير لوحدة مقيمة

 ضيفالم لالقتصاد معاملة ليست

 المعاد األرباح أو الدفع المستحقة األرباح التشغيل فائض صافي
 استثمارها

 المضيف لالقتصاد معاملة ليست

 الرافع لالقتصاد مباشر استثمار التزامات المالكين قبل من ألموال ضخ عمليات
 للتقارير

 المضيف لالقتصاد معاملة ليست

 المقيمة المؤسسية للوحدة المالية المطالبات
 للمنشأة التزاماتها أو المنشأة لىع

 لوحدة مقيمة وحدة من مالية مطالبات
 مقيمة

 دولية مالية مطالبات

األفراد المتنقلون بصورة آبيرة؛ يكون لدى بعض . ز
وفي حالة عدم . األفراد روابط وثيقة باقتصادين أو أآثر

ثر وجود مسكن رئيسي، أو وجود مسكنين رئيسيين أو أآ
في اقتصادات مختلفة تحدد اإلقامة على أساس اإلقليم الذي 

وفي حين . يستغرق فيه القدر األعظم من الوقت في العام
يلزم تصنيف هؤالء األفراد آمقيمين في اقتصاد بعينه 
لألغراض اإلحصائية فقد يلزم وجود معلومات إضافية 
تتعلق بإدراك والتعرف على الروابط القوية باالقتصادات 

 .األخرى

 اقتصادهم الذي األسر المعيشيةعندما تغير  26-39
يقيمون فيه حينئذ تكون هناك تغيرات على حالة 
األصول والخصوم التي يملكونها؛ وتقيد هذه 
التغيرات آحاالت إعادة تصنيف من خالل 

ونظرًا . حساب التغيرات األخرى في الحجم
للتعامل الخاص بوجود وحدة وهمية مقيمة لملكية 

قبل وحدات غير مقيمة فقد يتم تحديد أرض من 
وحدات جديدة أو قد تتحول وحدات قديمة 
وتصبح مالكة ألصول نتيجة للتغيرات في إقامة 

 .المالكين

 إقامة المنشآت

تكون المنشأة مقيمة في إقليم اقتصادي معين  26-40
عندما تكون المنشأة منخرطة في قدر له داللته 

إلقليم؛ من إنتاج للسلع والخدمات من موقع في ا
وتنزع متطلبات الضرائب وغيرها من 
المتطلبات القانونية إلى أن تسفر عن استخدام 
آيان قانوني منفصل للعمليات في آل والية 

وباإلضافة إلى ذلك، يتم تحديد وحدة . قانونية
مؤسسية منفصلة لألغراض اإلحصائية عندما 
يكون لدى آيان قانوني بعينه عمليات آبيرة في 
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على سبيل المثال، للفروع، ( أآثر إقليمين أو
وملكية األراضي ومنشآت متعددة األقاليم، على 

وآنتيجة لتقسيم مثل هذه ). النحو المالحظ أعاله
الكيانات القانونية، عادة ما تكون إقامة آل منشأة 

وهناك . من المنشآت المحددة فيما بعد واضحة
ملخصًا ألثار وتضمينات إقامة المنشأة بالنسبة 

 .2-26د تدفقاتها ومخزوناتها في جدول لقي

وفي بعض الحاالت، ال يكون الموقع المادي  26-41
للمنشأة آافيًا لتحديد إقامتها ألن المنشأة يكون 
لديها وجود مادي قليل أو ال يذآر، على سبيل 
المثال تكون إدارتها بالكامل متعاقد عليها خارجيًا 

وقد تدير المصارف والتأمين . لكيانات أخرى
اديق االستثمار والتوريق وبعض الكيانات وصن

. ذات األغراض الخاصة عملياتها على هذا النحو
آما أن العديد من صناديق االئتمان أو الشرآات 
أو المؤسسات القابضة لثروات خاصة هي 
األخرى يكون لديها وجود مادي ضئيل أو ال قد 

وبصورة مماثلة، ومع . ال يوجد من األساس
ي، فإن آافة العمليات المادية التصنيع االفتراض

وفي ظل . يتم تعهيدها خارجيًا لوحدات أخرى
عدم وجود أي بعد مادي له داللته للمنشأة تحدد 
إقامتها تبعًا لإلقليم االقتصادي التي أسست 

ويمثل . المنشأة أو سجلت بموجب قوانينه
التأسيس والتسجيل درجة هائلة من الترابط مع 

ية القضائية على وجود االقتصاد مرتبطة بالوال
وفي المقابل، فإن الروابط . وعمليات المنشأة

والصالت األخرى مثل الملكية وموقع األصول 
وموقع مديريها أو القائمين عليها قد تكون أقل 

 .وضوحًا وحسمًا

في بعض الحاالت النادرة تسمح القوانين  26-42
للمنشآت بتغيير اقتصاد إقامتها مثل أن تكون في 

قتصادي؛ وفي مثل هذه الحاالت، نطاق اتحاد ا
وبالنسبة لألسر المعيشية، يعني التغير في اإلقامة 
أن أصولهم وخصومهم تغير وضعها من خالل 

وبصورة أآثر شيوعًا، . التغيرات في الحجم
نقل " بهجرة الشرآات"يتضمن ما يسمى ب 

األصول والخصوم من شرآة في اقتصاد معين 
خر، وتقيد لكيان أخر ذات صلة في اقتصاد أ
 .آمعاملة وليس تغير في إقامة الكيان

 إقامة الكيانات األخرى

تشمل الحكومة العامة مقاطعات إقليمية مثل  26-43
السفارات والقنصليات والقواعد العسكرية 
وغيرها من مقاطعات الحكومات األخرى؛ ومع 
ذلك، فإن أي آيان ينشأ من قبل حكومة في إطار 

 منشأة مقيمة قوانين والية قضائية أخرى يكون
في الوالية القضائية المضيفة وليس جزءًا من 

 .قطاع الحكومة العامة في أي من االقتصاديين

تكون المنظمات الدولية مقيمة في إقليم اقتصادي  26-44
خاص بها وليس في االقتصاد التي تتواجد ماديًا 

فيه؛ وتظل المنظمة الدولية التي تدير قوات 
ة مؤقتة في عسكرية أو تتصرف على أنها إدار

إقليم تظل منظمة دولية وليست غير مقيمة في 
هذا اإلقليم، حتى وإن آانت تضطلع بوظائف 

وفي الحاالت التي تكون . حكومية عامة هناك
هذه المنظمات لها داللتها فقد يكون من المرغوب 

وبعض المنظمات . فيه تحديدها بصورة منفصلة
الدولية تغطي مجموعة من االقتصاديات في 

طقة معينة، مثلما هو الحال مع االتحادات من
وإذا ما . االقتصادية أو اتحادات أو تكتالت نقدية

تم إعداد إحصاءات لهذه المنطقة آكل تكون هذه 
المنظمات اإلقليمية وحدات مقيمة في المنطقة 
آكل، وذلك على الرغم من أنهم غير مقيمين في 

 .أي اقتصاد عضو

بح التي تخدم يكون للمؤسسة غير الهادفة للر 26-45
 مرآز لالهتمام االقتصادي في األسر المعيشية

االقتصاد التي تنشأ فيه المؤسسة قانونيًا أو يكون 
معترفا بها فيه رسميًا بأي طريقة خالف ذلك؛ 
وعندما تكون المؤسسة غير الهادفة للربح التي 

 مشارآة في عمل خيري أو األسر المعيشيةتخدم 
 فقد تكون أعمال إغاثة على نطاق عالمي

العمليات األجنبية آبيرة بما في الكافية ليتم 
 .تحديدها آفروع

 في بقية العالممقارنة بين الحسابات الدولية وحسابات . ج
 نظام الحسابات القومية

آما هو الحال مع نظام الحسابات القومية، فإن  26-46
الحسابات الدولية تغطي حسابات للمعامالت 

زانيات عمومية؛ الجارية ولحسابات تراآمية ولمي
وتسمى حسابات المعامالت إجماًال بميزان 

 لمحة عامة 3-26ويرد في جدول . المدفوعات
باستخدام المثال (لعرض الحسابات الدولية 

والحسابات ). العددي في نظام الحسابات القومية
الجارية الثالثة هي حساب السلع والخدمات 
. وحساب الدخل األولي وحساب الدخل الثانوي

توافق حساب الدخل األولي مع حسابات توزيع وي
الدخل األولي في نظام الحسابات القومية، 
وحساب الدخل الثانوي مع حساب التوزيع 

وال . الثانوي للدخل في نظام الحسابات القومية
تستخدم حسابات الدخل في دليل ميزان 

 BPM6المدفوعات ومرآز االستثمار الدولي 
 عناوينها، نظرًا ألنها التوزيع وإعادة التوزيع في

ال تبين توزيع وإعادة توزيع من طرف لطرف 
أخر، بل تبين فقط الدخل من وجهة نظر طرف 

ونظرًا ألنه ليس هناك حساب يقابل . واحد
استخدام الدخل في الحسابات الدولية فإن التعديل 
تبعًا للتغير في استحقاقات المعاشات التقاعدية 

. دخل الثانوييظهر آبند مفرد بعد حساب ال
المعاشات العابرة للحدود حاليًا أقل في الحجم (

 ).حاليًا بالنسبة لمعظم االقتصادات
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ال يوجد في الحسابات الدولية ما يوازي بالضبط  26-47
حساب اإلنتاج وحساب توليد أو إدرار الدخل 

 ألن الحسابات الدولية ال استخدام حساب الدخلو
أس أو تكوين ر(تصف اإلنتاج أو االستهالك 

؛ وتعامل المنتجات المستوردة والمصدرة )المال
آمعامالت بسيطة في جميع الحاالت، وسواء ما 
آانت المنتجات سيتم استخدامها في نهاية األمر 
لالستهالك الوسيط أو لالستهالك النهائي أو 

 ال –لتكوين رأس المال، أو سيعاد تصديرها 
ويكون . يعرف في سياق المعاملة الدولية

ام المحقق من المنتجات محلي بالكامل االستخد
 .في طبيعة

 الشكل المقيد لحساب 3-26آذلك، يبين جدول  26-48
رأس المال في الحسابات الدولية والحساب المالي 
باستخدام التصنيف الوظيفي للمعامالت مالية بدًال 
من تصنيف األداة المستخدم في نظام الحسابات 

و تجميع ونظرًا ألن التصنيف الوظيفي ه. القومية

. ألدوات فإن نمطي العرض متسقين بشكل صارم
. ويوصف التصنيف الوظيفي أدناه في القسم د

تفسير الخلية المظللة للخصوم التي تؤدى عند (
 ).التصفية مبينًا هو األخر في القسم د

 حساب السلع والخدمات. 1

يتألف حساب السلع والخدمات فقط من واردات  26-49
ن تلك هي وصادرات السلع والخدمات أل

المعامالت الوحيدة في السلع والخدمات التي لها 
بعد عابر للحدود؛ وتقيد السلع والخدمات عندما 
يكون هناك تغيرًا في ملكية اقتصادية من وحدة 

وعلى . في اقتصاد معين لوحدة في اقتصاد أخر
الرغم من أنه عادة ما يكون هناك تحرك مادي 

ه إال أنلكية للسلع عندما يكون هناك تغير في الم
وفي . ليس بالضرورة أن يكون هذا هو الحال

حالة المتاجرة، قد تغير السلع الملكية وال تغير 
 .الموقع حتى يعاد بيعها لطرف ثالث

 لمحة عامة على ميزان المدفوعات: 3-26جدول 

الرصيدمديندائن
    الحسابات الجارية

 
     والخدماتحساب السلع

  392 462 السلع
  107 78 الخدمات

 41 499 540 السلع والخدمات
 

    حساب الدخل األولي
  2 6 تعويضات أو أجور الموظفين

  21 13 الفائدة
  17 17 الدخل الموزع للشرآات
  0 14 األرباح المعاد استثمارها

 10 40 50 حساب الدخل األولي
 51 539 590 خل األوليالسلع والخدمات والد

 
    حساب الدخل الثانوي

  0 1 الضرائب الجارية على الدخل والثروة، الخ
  11 2 صافي أقساط تأمين األضرار

  3 12 مطالبات تأمين األضرار
  31 1 التحويالت الدولية الجارية
  10 1 التحويالت الجارية المتفرقة

 38- 55 17 الدخل الثانوي
 13   ساب الجاري رصيد الح

 
    حساب رأس المال

  0 0 حيازة أو التصرف في األصول غير المنتجة
  4 1 التحويالت الرأسمالية
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 3-   رصيد حساب رأس المال
 10   )-(أو صافي االقتراض (+) صافي اإلقراض 

 
    )بحسب الفئة الوظيفية(الحساب المالي 

  11 8 االستثمار المباشر
  14 18 ستثمار في محفظة األوراق الماليةاال

وخيارات ) بخالف االحتياطات(المشتقات المالية 
  0 3 الموظفين

  22 20 االستثمارات األخرى
    8 األصول االحتياطية

  47 57 المجموع الكلي للتغيرات في األصول أو الخصوم
 10   )-(أو صافي االقتراض (+) صافي اإلقراض 

 
 0   لخطأ والسهوصافي ا

السلع التي تغير موقعها من اقتصاد القتصاد أخر  26-50
ولكن ال تغير ملكيتها االقتصادية ال تظهر في 
الواردات والصادرات؛ وهكذا، فإن السلع 
المرسلة للخارج للمعالجة أو العائدة بعد المعالجة 
ال تظهر آواردات وصادرات للسلع؛ فقط الرسوم 

 . عليها بالنسبة للمعالجة تظهر آخدمةالمتفق

يشدد ميزان المدفوعات على التمييز بين السلع  26-51
والخدمات؛ ويعكس هذا التمييز االهتمامات 
السياسية من حيث أن هناك معاهدات دولية 

آما يعكس أيضًا .  تغطي السلع والخدماتمنفصلة
مسائل متعلقة بالبيانات، من حيث أن البيانات 

خدمات عادة ما يحصل عليها من بشأن السلع وال
مصادر جمرآية في حين أن بيانات الخدمات 
عادة ما يحصل عليها من سجالت المدفوعات أو 

 .االستقصاءات

المصدر األساسي لبيانات السلع هو إحصاءات  26-52
تجارة السلع والبضائع الدولية؛ وهناك معايير 
دولية واردة في إحصاءات تجارة السلع 

) IMTS(مفاهيم وتعريفات :  الدوليةوالخدمات
ويحدد دليل ميزان ). 1998األمم المتحدة، (

 BPM6المدفوعات ومرآز االستثمار الدولي 
بعض مصادر االختالف التي قد تحدث في بعض 

آما يوصي بجدول قياسي . أو جميع البلدان
للتوفيق لمساعدة المستخدمين في استيعاب هذه 

يسية هو وأحد مصادر االختالف الرئ. االختالفات
أن معايير إحصاءات تجارة السلع والبضائع 

تكلفة وتأمين (الدولية تستخدم نوع تقييم سيف 
للواردات، في حين أن ميزان ) وشحن

تسليم ظهر (المدفوعات يستخدم تقييم موحد فوب 
. لكل من الصادرات والواردات) الباخرة

وبالتالي، يكون من الضروري استبعاد تكاليف 
 المتكبدة بين الحدود الجمرآية الشحن والتأمين

ونظرًا . للمصدر والحدود الجمرآية للمستورد
لالختالفات بين التقييم من نوع فوب والترتيبات 

التعاقدية الفعلية فإن بعض تكاليف الشحن 
 .والتأمين يلزم إعادة توجيهها

يعني التغير في أساس الملكية المستخدم مع  26-53
 سوف يكون ميزان المدفوعات أن إدخاالت السلع

لديها توقيت إبالغ متسق مع التدفقات المالية 
وفي دليل ميزان المدفوعات . المناظرة لها

 اإلصدار السادس –ومرآز االستثمار الدولي 
BPM6 لم يعد هناك استثناءات في المبدأ ،

وفي المقابل، تتبع . الخاص بالتغير في الملكية
 إحصاءات تجارة السلع والبضائع الدولية توقيت

وفي حين أن هذا التوقيت غالبًا . معالجة الجمارك
ما يكون تقريبًا مقبوًال فقد يلزم إجراء تعديالت 

وفي . في بعض الحاالت، مثل السلع برسم األمانة
حالة السلع المرسلة للخارج للمعالجة بدون تغير 

 تحرآات السلع في قيمفي الملكية تضمن 
 غير إحصاءات تجارة السلع والبضائع الدولية،

أن التغيرات في الملكية هي العرض الرئيسي في 
ومع ذلك، فإن قيم تحرآات . (ميزان المدفوعات

السلع يوصى بها آقيود تكميلية لفهم طبيعة هذه 
وهناك تفاصيل إضافية حول قيد ). الترتيبات

ترتيبات المعالجة من هذا القبيل في الفصل 
 وقد يلزم تعديالت أخرى على. الحادي والعشرين

إحصاءات تجارة السلع والبضائع الدولية لضبط 
التقديرات لتكون متمشية مع التغير في الملكية 
االقتصادية للسلع، سواء بشكل عام أو نظرًا 

ومن بين األمثلة . للتغطية الخاصة لكل بلد
المحتملة التجارة والذهب غير النقدي والسلع 
الداخل أو المغادرة لإلقليم بشكل غير قانوني 

سلع التي تجلب للموانئ بالناقالت والسلع التي وال
تتحرك ماديًا ولكن ال يكون هناك تغيرًا في 

 .الملكية بالنسبة لها

سلع (السلع المعاد تصديرها هي سلع أجنبية  26-54
منتجة في اقتصادات أخرى وتم استيرادها سابقًا 

المصدرة بدون ) مع تغيير في الملكية االقتصادية
لتي استوردت فيها هذه تحول آبير من الدولة ا
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السلع من قبل؛ ونظرًا ألن السلع المعاد تصديرها 
لم تنتج في االقتصاد المعني يكون لها ارتباطًا أقل 

وغالبًا ما . باالقتصاد مقارنة بباقي الصادرات
 نقاط ومواقع تمثليكون لدى االقتصاديات التي 

نقل بضائع من سفينة ألخرى من خالل تجار 
وتزيد . يرة للسلع المعاد تصديرها قيم آب–الجملة 

السلع المعاد تصديرها من أرقام آل من 
الواردات والصادرات، وعندما يكون إعادة 
التصدير له ذات داللة تزداد نسب الواردات 
. والصادرات بالنسبة للمجاميع االقتصادية أيضًا

وبالتالي، فمن المفيد عرض السلع المعاد 
د السلع التي قد وتقي.  تصديرها بصورة منفصلة

تم استيرادها وال تزال بانتظار إعادة تصديرها 
 .في قوائم جرد المالك االقتصادي المقيم

 في ميزان التوحيد مستوىتعرض السلع على  26-55
المدفوعات؛ ويمكن الحصول على تصنيفات 
أآثر تفصيًال من البيانات الخاصة بإحصاءات 

 .تجارة السلع والبضائع الدولية

 القياسية االثني الخدماتمكونات توضع تفاصيل ل 26-56
 :عشرة التالية

خدمات التصنيع القائمة على مدخالت مادية  .أ 
 مملوآة من قبل آخرين؛

خدمات الصيانة واإلصالحات؛ غير مدرجة في  .ب 
 مكان أخر،

 النقل؛ .ج 

 السفر؛ .د 

 البناء والتشييد؛ .ه 

 خدمات التأمين والمعاشات التقاعدية؛ .و 

 الخدمات المالية؛ .ز 

لملكية؛ غير مدرجة في رسوم استخدام حقوق ا .ح 
 مكان أخر،

االتصاالت السلكية والالسلكية والحاسب اآللي  .ط 
 وخدمات المعلومات؛

 الخدمات التجارية األخرى؛ .ي 

 الخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية؛ .ك 

السلع والخدمات الحكومية؛ غير مدرجة في مكان  .ل 
 أخر،

 هي مفردات القياسيةثالثة مكونات من المكونات  26-57
 متعامل أو وآيل؛ أي أنها ترتبط بحائز قائمة على

وهذه الفئات هي . أو مزود وليس بالخدمة نفسها
السفر والبناء والتشييد والسلع والخدمات 

 .الحكومية، غير مدرجة في مكان أخر

يشمل السفر آل السلع والخدمات المكتسبة من قبل  .أ 
وحدات غير مقيمة خالل الزيارات سواء 

داء؛ ويشمل السفر لالستخدام الشخصي أو لإله
السلع والنقل المحلي واإلقامة والوجبات وغير 

 .ذلك من الخدمات

يشمل البناء والتشييد آل من القيمة الكلية للمنتج  .ب 
المسلم من قبل المتعاقد أو المقاول وأية سلع 
وخدمات تورد محليًا من قبل المتعهد والتي ال تقيد 

 .في واردات وصادرات السلع

لحكومية تغطي مجموعة واسعة السلع والخدمات ا .ج 
من المفردات التي ال يمكن توزيعها لعناوين 

 .محددة إضافية

فضًال عن المفردات الثالثة المستندة إلى متعامل أو وآيل 
فإن المكونات األخرى قائمة على المنتج؛ وتستمد من 

 CPCالفئات األآثر تفصيًال في التصنيف المرآزي للمنتج 
ة لتجارة الخدمات مبينة في دليل وهناك معايير إضافي. 2

األمم ) (MSITS(إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات 
المتحدة، اللجنة األوروبية، صندوق النقد الدولي، منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية، مؤتمر األمم المتحدة بشأن 

، وهي )2002التجارة والتنمية، منظمة التجارة العالمية، 
 .مًا مع الحسابات الدوليةمعايير متسقة تما

 حساب الدخل األولي. 2

تعنى اإلدخاالت في حساب الدخل األولي  26-58
بتعويضات أو أجور الموظفين ودخل الملكية، 
تمامًا آما هو الحال في حساب توزيع الدخل 
األولي في نظام الحسابات القومية؛ وتقيد 
مدفوعات الضرائب على اإلنتاج من قبل 

صالت اإلعانات أو الدعم الوحدات المقيمة ومتح
 –من قبل الوحدات المقيمة من الحكومة المحلية 

تقيد في حساب توليد أو إدرار الدخل، وهو 
آما . حساب ال يشكل جزءًا من ميزان المدفوعات

أن أي مدفوعات ضرائب على اإلنتاج مستحقة 
الدفع من قبل وحدة مقيمة لحكومة أخرى فضًال 

لقبض من قبل عن أي إعانة أو دعم مستحق ا
وحدة مقيمة من حكومة أخرى تقيد في حساب 

وتبين . الدخل األولي لميزان المدفوعات
اإلدخاالت المطابقة بالنسبة للحكومة المحلية في 
نظام الحسابات القومية في حساب توزيع الدخل 
األولي وبالنسبة للحكومات األجنبية في عامود 

خل  في هذا الحساب وفي حساب الدبقية العالم
 .األولي في ميزان المدفوعات

قد ينشأ اإليجار في حاالت عابرة للحدود ولكن  26-59
نادرًا ألن جميع األراضي تعتبر مملوآة من قبل 

 وحدةوحدات مقيمة وحتى إذا لزم األمر إنشاء 
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وهمية مقيمة؛ وثمة مثال على احتمالية قيد إيجار 
في الحسابات الدولية وهو حقوق الصيد قصيرة 

لمياه اإلقليمية المقدمة ألساطيل الصيد المدى في ا
ومن الشائع في الحسابات الدولية . األجنبية

استخدام مصطلح دخل االستثمار بما يعني دخل 
وبالتالي؛ دخل . الملكية باستبعاد اإليجار

االستثمار يعكس الدخل الناجم عن ملكية أصول 
مالية، آما أن تفصيل دخل االستثمار يطابق 

 ومن ثم يمكن لمالية والخصوماألصول اتفصيل 
 .حساب معدالت العائدات

في دليل ميزان المدفوعات ومرآز االستثمار  26-60
، تقاس تدفقات الفائدة تبعًا لنفس BPM6الدولي 

األساس بالضبط المستخدم في نظام الحسابات 
القومية من خالل فصل خدمات الوساطة المالية 

  ومعاملتهاFISIMالمقاسة على نحو غير مباشر 
 .آواردات أو صادرات خدمات مالية

 دخل منشآت االستثمار المباشر

إن دور منشآت االستثمار المباشر دورًا هامًا  26-61
على وجه الخصوص وأثره معكوس في آل من 

 وهناكالتدفقات والمراآز في الحسابات الدولية؛ 
مناقشة إضافية حول التعرف على منشآت 

 . داالستثمار المباشر وحول دورها في القسم

-7 إلى 136-7وآما هو موضح في الفقرات من  26-62
؛ وفي الحالة الخاصة بمنشأة استثمار 139

مباشر، يفترض بأن نسبة من األرباح المحتجزة 
للمنشأة يتم توزيعها على المستثمر المباشر آشكل 

وتتوافق النسبة مع . من أشكال دخل االستثمار
 .حيازة المستثمر المباشر في المنشأة

 لصافي فائض مساويةاح المحتجز تكون األرب 26-63
التشغيل للمنشأة زائد آل دخل الملكية المكتسب 

قبل ( الملكية المستحق الدفع لناقص آل دخ
زائد ) حساب األرباح المعاد استثمارها

التحويالت الجارية المستحقة القبض ناقص 
التحويالت الجارية المستحقة الدفع وناقص قيد 

حقاقات المعاشات التعديل تبعًا للتغير في است
التقاعدية؛ وتضمن األرباح المعاد استثمارها 
المتراآمة من أي إعانات فورية في دخل الملكية 
 .المستحق قبضه من قبل منشأة االستثمار المباشر

؛ على قد تكون األرباح المعاد استثمارها سالبة 26-64
سبيل المثال، عندما تحقق المنشأة خسارة أو 

باح الحيازة أو في عندما توزع األرباح من أر
ومع . ربع سنوي عندما تدفع األرباح السنوية

ذلك، إذا آانت األرباح آبيرة جدًا على نحو غير 
متناسب بالنسبة للمستويات المؤخرة لألربح 
الموزعة واألرباح ينبغي قيد الزيادة آسحب 
لحقوق ملكية المالك من الشرآة على النحو 

 .31-7الموضح في الفقرة 

 في 100 مملوآة مباشرنشأة استثمار بالنسبة لم 26-65
المائة من قبل وحدة غير مقيمة تكون األرباح 
المعاد استثمارها مساوية لألرباح المحتجزة 

 .ويكون ادخار المنشأة صفرًا بالضبط

 

 حساب الدخل الثانوي. 3

اإلدخاالت الموجودة في حساب الدخل الثانوي  26-66
هي تحويالت جارية؛ وتتوافق مجموعة 

 تمامًا مع تلك الموجودة في حساب اإلدخاالت
 الثانوي للدخل في نظام الحسابات التوزيع
آما أن العديد من هذه اإلدخاالت له . القومية

أهمية خاصة في الحسابات الدولية، والسيما 
التعاون الدولي الجاري والتحويالت المرسلة من 

 .قبل األفراد العاملين بالخارج لبلدانهم األصلية

لشخصية العابرة للحدود هي التحويالت ا 26-67
تحويالت من أسرة معيشية ألسرة معيشية؛ ولها 
أهمية نظرًا ألنها تمثل مصدرًا هامًا من مصادر 
التمويل الدولي بالنسبة لبعض البلدان التي توفر 
أعدادًا آبيرة من العمال للخارج على أساس 

وتشمل التحويالت الشخصية . طويل األجل
ل طويلي األجل؛ أي التحويالت من قبل العما

 .أولئك الذين قد غيروا اقتصاد إقامتهم

العمال اآلخرون مثل العمال الحدوديين  26-68
ميين ال يغيرون اقتصاد إقامتهم ويبقى هو سوالمو

اقتصادهم األصلي؛ وبدًال من التحويالت، فإن 
المعامالت الدولية لهؤالء العمال تشمل 
تعويضات أو أجور موظفين وضرائب وتكاليف 

ويجمع عرض تكميلي للحواالت الشخصية . سفر
آل من هذه التحويالت الشخصية وهذه المفردات 

 الشخصية حواالتوتشمل ال. ذات الصلة معًا
التحويالت الشخصية وتعويضات أو أجور 
الموظفين ناقص الضرائب والسفر، والتحويالت 

ولمزيد من . األسر المعيشيةالرأسمالية بين 
" حواالتال"الخامس التفاصيل، أنظر الملحف 

في دليل ميزان المدفوعات ومرآز االستثمار 
 .BPM6 اإلصدار السادس –الدولي 

 وبخاصة التدفقات المرتبطة – تدفقات التأمين 26-69
 يمكن أن تكون ذات أهمية دوليًا؛ –بإعادة التأمين 

وتقيد هذه التدفقات بنفس الطريقة المتبعة في 
كل من فصل نظام الحسابات القومية، فيما يتعلق ب

رسوم الخدمة المالية ومعاملة تدفقات التأمين 
المباشر وإعادة التأمين بشكل منفصل وليس على 

وهناك معلومات مفصلة بشأن . أساس موحد
 من 1عملية الفصل المشار إليها في الجزء 

 .الفصل السابع عشر

قيود الموازنة في الحسابات الجارية بالحسابات . 4
 الدولية
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ود الموازنة في ميزان المدفوعات إن ترآيبة قي 26-70
مختلفة إلى حد ما عنها في نظام الحسابات 
القومية؛ من حيث أن آل حساب له قيد موازنته 
. الخاص وقيد أخر يرحل للحساب التالي

ولتوضيح ذلك، حساب الدخل األولي له قيد 
وحساب ) رصيد الدخل األولي(موازنته الخاص 

دخل رصيد السلع والخدمات وال(تراآمي 
ويتوافق الميزان الخارجي للدخل ). األولي

األولي مع رصيد الدخول األولية وهو القيد الذي 
ويتوافق الميزان . يغذي إجمالي الدخل القومي

 بقية العالمالخارجي الجاري مع االدخار من قبل 
وتبين قيود الموازنة . بالنسبة لالقتصاد المحلي

ات في بنية الحسابات بدليل ميزان المدفوع
، 3-16ومرآز االستثمار الدولي في جدول 

مستنسخًا هنا مرة أخرى ألغراض المالئمة من 
 .4-26خالل جدول 

 حساب رأس المال. 5

عناصر حساب رأس المال رهنًا بالمعامالت  26-71
الدولية أآثر تقييدًا عنها في نظام الحسابات 
القومية؛ حيث تشمل اإلدخاالت في حساب رأس 

في األصول غير المنتجة المال حيازة والتصرف 
وال توجد . غير المالية والتحويالت الرأسمالية

معامالت مقيدة آتكوين رأس مال لألصول 
 االستخدام – آما بين سابقًا –المنتجة وذلك ألن 

النهائي للصادرات ليس ذات معنى بالنسبة 
 .لالقتصاد القومي

وآما هو الحال في نظام الحسابات القومية، فإن  26-72
راض أو صافي االقتراض هو قيد صافي اإلق

الموازنة لمجموع الحساب الجاري وحساب رأس 
المال وآذلك هو قيد الموازنة أيضًا للحساب 

وعلى غرار الحسابات القومية، فإنه . المالي
يغطي آافة األدوات المستخدمة لتوفير أو لحيازة 

ومن . أموال، وليس فقط اإلقراض أو االقتراض
يكون له نفس قيمة قيد الناحية المفاهيمية، 

الحسابات القومية بالنسبة لالقتصاد الكلي، ونفس 
 بقية العالمقيمة قيد الحسابات القومية بالنسبة ل

 .ولكن بعالمة معكوسة

 الحساب المالي ومرآز االستثمار الدولي. 6

الحساب المالي في ميزان المدفوعات ومرآز  26-73
االستثمار الدولي لكل منهما أهمية خاصة وذلك 
ألنهما يوفران استيعاب للمالية الدولية فضًال عن 
السيولة ومدى الحساسية الدولية؛ ويعرض 

 بما –الكشف المتكامل لمرآز االستثمار الدولي 
يشمله من مرآز االستثمار الدولي والحسابات 

 –المالية وحسابات التغيرات األخرى ذات الصلة 
ويستند التصنيف الرئيسي إلى . 5-26في جدول 

فئات الوظيفية، مع وجود بيانات إضافية حول ال
 .األدوات والقطاعات المؤسسية

 – المبينة في القسم د –تنقل الفئات الوظيفية  26-74
مزيد من المعلومات حول الدافع والعالقة بين 
األطراف، وهو ما يمثل أهمية خاصة للتحليل 
االقتصادي الدولي؛ وتقسم البيانات الموضوعة 

 مرة أخرى فرعيًا بحسب بحسب الفئة الوظيفية
األداة والقطاع المؤسسي، وهو ما يجعل من 
الممكن ربطها بالقيود المقابلة لها في نظام 
الحسابات القومية وفي اإلحصاءات المالية 

والتصنيف بحسب القطاع المؤسسي هو . والنقدية
نفسه في نظام الحسابات القومية، غير أنه عادة 

عات في إلى خمسة قطا(ما يتم اختصاره 
وباإلضافة إلى ذلك، يستخدم ). المكونات القياسية

قطاع فرعي تكميلي للسلطات النقدية، والذي هو 
عبارة عن قطاع فرعي وظيفي مرتبط باألصول 

ويشمل البنك المرآزي وأي أجزاء . االحتياطية
من الحكومة العامة أو الشرآات المالية بخالف 

اطية، البنك المرآزي المحتفظ باألصول االحتي
وبالتالي فهو ذات صلة بالبلدان التي يحتجز 
 .بعض أو آل احتياطياتها خارج البنك المرآزي

 قيود الموازنة في الحسابات الدولية ذات الصلة بتسلسل الحسابات في نظام الحسابات القومية: 4-26جدول 

 الموارد        االستخدامات
  العالم بقية الموازنة وقيود لمعامالتا العالم بقية 
   والخدمات السلع حساب  
  499 والخدمات السلع واردات  
   والخدمات السلع صادرات 540 
   والخدمات للسلع الخارجي الميزان 41- 
   األولي الدخل حساب  
  2 الموظفين أجور أو تعويضات 6 
   الواردات وعلى اإلنتاج على الضرائب  
   الدعم أو اإلعانات  
  38 الملكية دخل 44 
   األولي للدخل الخارجي الميزان 10- 
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 والدخل والخدمات للسلع الخارجي الميزان 51- 
   األولي

   الثانوي الدخل حساب  
  55 الجارية التحويالت 17 
   الثانوي للدخل الخارجي الميزان 38 
 قاتاستحقا في للتغيرات تبعًا التعديل  

   المعاشات
   الجاري الخارجي الميزان 13- 
   المال رأس حساب  
   المنتجة غير األصول حيازة صافي  
  4 القبض المستحقة الرأسمالية، التحويالت  
  1- الدفع المستحقة الرأسمالية، التحويالت  
   المال لرأس الخارجي الحساب ميزان 3 
- (االقتراض صافي (+) / اإلقراض صافي 10- 

(   

يسمى جزء الميزانيات العمومية المشمول في  26-75
الحسابات الدولية بمرآز االستثمار الدولي؛ 
وتسلط الصياغة اللغوية له الضوء على 
المكونات المحددة للميزانية العمومية القومية 
المتضمنة؛ ويشمل مرآز االستثمار الدولي 

قط وذلك ألنه حتى  فاألصول المالية والخصوم
يدرج عنصر ما في مرآز االستثمار الدولي البد 
. وأن يكون هذا العنصر عنصرًا متخطي للحدود

وفي حالة المطالبات المالية، ينشأ العنصر العابر 
أو المتخطي للحدود عندما يكون أحد األطراف 

وباإلضافة إلى . مقيمًا والطرف األخر غير مقيم
ذهب أصل ليه له ذلك، في حين أن سبيكة ال

خصم، فإنه يدرج في مرآز / طرف أخر آالتزام
االستثمار الدولي عندما يحتفظ به آأصل 
احتياطي نظرًا لدوره آوسيلة من وسائل 

ومع ذلك، فإن األصول غير . المدفوعات الدولية
المالية تستبعد حيث أنه ليس لها طرف أخر 

 .آخصم أو جانب أخر دولي

ستثمار الدولي هو قيد الموازنة في مرآز اال 26-76
صافي مرآز االستثمار الدولي؛ ويكون صافي 

 غير األصولمرآز االستثمار الدولي زائد 
المالية في الميزانية العمومية القومية مساويًا 
لصافي حقوق الملكية القومية؛ وذلك ألن 
المطالبات المالية من وحدة مقيمة لوحدة مقيمة 

 .ة القوميةتصل إلى الصفر في الميزانية العمومي

يستخدم نفس المستوى من التفصيل لدخل  26-77
االستثمار ومرآز االستثمار الدولي؛ وآنتيجة 
. لذلك، يمكن حساب متوسط معدالت العائدات

ويمكن مقارنة معدالت العائدات بمرور الوقت 
وألدوات وأجال استحقاق مختلفة؛ على سبيل 
المثال، يمكن تحليل اتجاهات العائدات على 

 المباشر، أو يمكن مقارنة العائدات االستثمار
 .باألدوات األخرى

 حسابات التغيرات األخرى في األصول. 7

األصول والخصوم الدولية قد تكون عرضة  26-78
لجميع األنواع الممكنة من التغيرات األخرى في 
حجم األصول والخصوم وآذلك لتغيرات إعادة 

 .التقييم

 غالبًا ما تكون األدوات مقومة ألنهنظرًا  26-79
العمالت األجنبية فضًال عن أن تحليل أثر ب

تحرآات سعر الصرف له أهميته الخاصة هناك 
تصنيف وتفصيل لحاالت إعادة التقييم إلى 

 .معدالت سعر الصرف وغيرها من العوامل

 الفئات الوظيفية للحسابات الدولية. د

الفئات الوظيفية للحسابات الدولية هي التصنيف  26-80
 دخل االستثمار األولي المستخدم مع آل من

والمعامالت والمراآز المالية في الحسابات 
 :الدولية؛ وتحدد الفئات الخمس التالية

 االستثمار المباشر؛. أ

 االستثمار في محفظة أوراق مالية؛. ب

وخيارات ) بخالف االحتياطيات(المشتقات المالية . ج
 الموظفين؛

 االستثمارات األخرى؛. د

 األصول االحتياطية. هـ

 ترد الحقًا في هذا القسم؛ مفصلة تعريفات هناك 26-81
وتقوم الفئات الوظيفية على أساس تصنيف 
األدوات المالية الذي نوقش في الفصلين الحادي 
عشر والثالث عشر، ولكن مع بعد إضافي يأخذ 
في االعتبار بعض جوانب العالقة بين األطراف 
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وآنتيجة لذلك، تعرض الفئات . والدافع لالستثمار
 أنماط مختلفة من السلوك، على سبيل المختلفة

المثال، هناك نوعًا مختلفًا من العالقة بين 
األطراف بالنسبة للمستثمرين المباشرين مقارنة 
بالمستثمرين في المحافظ المالية القابضين لحقوق 

ويرتبط االستثمار المباشر بالتحكم . ملكية
والسيطرة أو بدرجة ذات داللة من التأثير، 

أن يكون مرتبطًا بعالقة دائمة على وينزع إلى 
وباإلضافة . الرغم من أنه قد يكون قصير المدى

إلى الموارد المالية، فإن المستثمرين المباشرين 
غالبًا ما يوردون عوامل إضافية مثل المعرفة 
الفنية أو حق المعرفة والتكنولوجيا واإلدارة 

وفضًال عن ذلك، فإن الشرآات ذات . والتسويق
ون من المحتمل بشكل أآبر أن تتاجر الصلة يك

وفي المقابل، .  بعضها البعض– وتقرض –مع 
عادة ما يكون للمستثمرين في محافظ األوراق 
المالية دورًا أصغر في اتخاذ القرار في المنشأة، 
بما يتضمنه من أثار محتملة هامة بالنسبة 
للتدفقات المستقبلية، وآذلك بالنسبة لتقلب 

ويختلف االستثمار في . راآزاألسعار وحجم الم
محافظ األوراق المالية عن باقي االستثمارات في 
أنه يوفر وسيلة مباشرة للنفاذ إلى األسواق 

 .المالية، وبالتالي يمكنه توفير السيولة والمرونة

 لمحة عامة عن الكشف المتكامل لمرآز االستثمار الدولي: 5-26جدول 

 
 مرآز
 االفتتاح

 المعامالت
 الحساب(

 )المالي

 التغيرات
 في األخرى
 حجم
 األصول

 إعادة
 التقييم

 مرآز
 اإلقفال

      )الوظيفية الفئة بحسب (األصول
 87 1 0 8 78 المباشر االستثمار
 210 2 0 18 190 المالية األوراق محافظ في االستثمار
 10 0 0 3 7 الموظفين وخيارات) االحتياطيات بخالف (المالية المشتقات

 186 0 0 20 166 األخرى االستثمارات
 853 12 0 8 833 االحتياطية األصول
 346 1 15 0 57 274 1 الكلي المجموع

      
      )الوظيفية الفئة بحسب (الخصوم
 223 2 0 11 210 المباشر االستثمار
 319 5 0 14 300 المالية األوراق محافظ في االستثمار

 0 0 0 0 0 الموظفين وخيارات) االحتياطيات بخالف (المالية تقاتالمش
 317 0 0 22 295 األخرى االستثمارات
 859 7 0 47 805 الكلي المجموع

      
 487 8 0 10 469 الدولي االستثمار مرآز صافي

 

تشمل األصول االحتياطية مجموعة واسعة من  26-82
 الفئات األخرى عندما األدوات التي تعرض أسفل
 النقدية أو من السلطاتال تكون مملوآة من قبل 

قبل وحدات أخرى مفوضة من قبل السلطات 
النقدية، وفي بعض األوقات حتى عندما يكون 
محتفظًا بها من قبل السلطات النقدية؛ ومع ذلك، 
فكأصول احتياطية فإنه يتعرف عليها وتحدد على 

 الدولية الممولة أنه متاحة للوفاء بالمدفوعات
لالحتياجات ولتضطلع بالتدخل في السوق للتأثير 

 .على سعر الصرف
ال يعكس التصنيف بحسب األداة وحده بشكل  26-83

آامل هذه التغيرات السلوآية؛ على سبيل المثال، 
 المباشر االستثماريمكن أن يعرض قرض أسفل 

أو االستثمارات األخرى، غير أن الطبيعة 
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ن األطراف تعني أن المخاطر المختلفة للعالقة بي
والدوافع الكامنة وراء المعاملة تنزع إلى 

ويكون قرض االستثمار المباشر أآثر . االختالف
احتماًال من حيث عرضه وبشكل عام يتضمن 

حساسية أقل من جانب االقتصاد المقترض نظرًا 
 6-26ويبين جدول . للعالقة بين األطراف

 .ظيفيةالعالقة بين األدوات والفئات الو
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 العالقة بين تصنيف األصول المالية والفئات الوظيفية: 6-26جدول 

 الوظيفية الفئات 

 نظام بحسب والخصوم المالية األصول تصنيف
 والنقدية المالية اإلحصاءات دليل/ القومية الحسابات

 االستثمار
 المباشر

 في االستثمار
 األوراق محافظ
 ةالمالي

 بخالف (المالية المشتقات
 وخيارات) االحتياطيات
 الموظفين

االستثمارا

 ت األخرى

 األصول
 االحتياطية

 X     النقدي الذهب
 X X    الخاصة السحب حقوق
      والودائع العملة
 X X      العملة
 X X    المصارف بين المراآز
 X   X X للتحويل القابلة األخرى الودائع
 X   X X    األخرى الودائع
 X X   X مديونية أوراق
 X   X X قروض
      االستثمار صندوق وأسهم الملكية حقوق
      :الملكية حقوق
 X X   X المدرجة األسهم
 X X   x المدرجة غير األسهم
  X   X األخرى الملكية حقوق
      :االستثمار صندوق وحدات/ أسهم
 x X   X مالال سوق صندوق وحدات/ أسهم
 x X  x X  األخرى االستثمارات وحدات/ أسهم
      :الموحد والضمان التقاعدية والمعاشات التأمين نظم

  x   X األضرار لتأمين الفنية االحتياطيات
  x   X السنويات واستحقاق الحياة على التأمين

  X    التقاعدية المعاشات استحقاقات
  X   X المعاشات مديري على المعاشات صناديق مطالبات

  X    المعاشية غير المنافع استحقاقات
  X   X الموحدة الضمانات إطار في المطالبات تدبيرات
 X  X   :الموظفين وخيارات المالية المشتقات
         المالية المشتقات
   X   الموظفين خيارات

      :والمدينة الدائنة األخرى الحسابات
 X    X والسلفيات التجاري االئتمان
 X    X :والمدينة الدائنة األخرى الحسابات

 خصوم حقوق السحب الخاصة هي استثمارات أخرى؛:  هي أصول احتياطيةSDRأصول حقوق السحب الخاصة : 1تذييل 
X تبين الفئات الوظيفية القابلة للتطبيق؛ xتبين الحاالت التي تعتبر غير شائعة نسبيًا .

 االستثمار المباشر. 1

االستثمار المباشر هو فئة من فئات االستثمار  26-84
العابر للحدود المرتبط بوحدة مقيمة في اقتصادي 

 من التأثير داللةمعين لديها سيطرة أو درجة ذات 
على إدارة منشأة مقيمة في اقتصاد أخر؛ وفضًال 

تأثير، عن حقوق الملكية التي تنشئ السيطرة أو ال
فإن االستثمار المباشر هو األخر يشمل دين 

باستثناء الديون بين الوسطاء الماليين (مرتبط 
 ).التابعين

يحدد وجود السيطرة والتحكم إذا آان المستثمر  26-85
 في المائة من قوة 50المباشر يملك أآثر من 

التصويت أو االقتراع في منشأة االستثمار 
بالمنشأة المباشر؛ ومثل هذه المنشأة تسمى 

الفرعية أو التابعة؛ ويحدد وجود درجة التأثير 
ذات الداللة إذا آان المستثمر المباشر يملك من 

 في المائة من قوة التصويت أو 50 إلى 10
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ومثل هذه . االقتراع في منشأة االستثمار المباشر
ومن أجل تحقيق . المنشأة تسمى منشأة شريكة

 اتساق ثنائي وتجنب اتخاذ قرارات غير
موضوعية بشأن السيطرة الفعلية أو التأثير ينبغي 
وأن تستخدم هذه التعريفات التشغيلية في جميع 

 .الحاالت

عالوة على عالقات االستثمار المباشر  26-86 26-86
المباشرة فقد يكون هناك عالقات استثمار مباشر 
غير مباشرة آنتيجة لسلسلة من الملكية؛ 

 الزميلة وباإلضافة إلى ذلك، فقد تمثل المنشآت
المنشآت . (جزءًا عامًا من االستثمار المباشر

 في المائة 10الزميلة هي منشآت لديها أقل من 
من حقوق الملكية في آل منها ولكن تقع تحت 
سيطرة أو تأثير نفس المستثمر الذي يكون 
مستثمر أجنبي مباشر في منشأة زميلة واحدة 

وم وينشأ االستثمار العكسي عندما تق). على األقل
منشآت االستثمار المباشر باالستثمار في 
مستثمريها الذاتيين المباشرين ويكون لديها أقل 
من عشرة في المائة من قوة التصويت أو 

 .االقتراع في المستثمر المباشر

يشمل االستثمار المباشر الديون بين األطراف  26-87
فضًال عن حقوق الملكية فيما عدا حاالت مراآز 

المالية المرتبطة؛ فمثل هذا الدين بين المؤسسات 
الدين بين الشرآات المرتبطة قد يطلق عليه اسم 

 خصائصاإلقراض بين الشرآات؛ وأحد 
مجموعة من منشآت االستثمار المباشر هو أن 
أعضائها يرجح آثيرًا أن يمنحون قروضًا 
وائتمان تجاري لكل منهم فيما بينهم بخالف 

 .المنشآت غير المرتبطة

لسيطرة أو التأثير فإن حصة نظرًا لعالقة ا 26-88
المستثمر المباشر في األرباح المحتجزة بمنشأة 
فرعية أو شريكة يتم احتسابها عند أول مرة تدفع 
فيها آتدفق للدخل ثم يعاد استثمارها آمعاملة 
مالية؛ ويسمى قيد الدخل باألرباح المعاد 
استثمارها، ويسمى اإلدخال المقابل المساوي لها 

. لي إعادة استثمار األرباحفي الحساب الما
وتعرف األرباح المعاد استثمارها على أنها 
حصة المستثمر المباشر في األرباح المحتجزة 
للمنشأة، وهو ما يتفق ويتسق مع القيود المناظرة 

وثمة نتيجة مترتبة . في نظام الحسابات القومية
على ذلك وهي أنه لن يكون هناك ادخار من قبل 

 في المائة أجنبيًا ألن 100 منشأة تكون مملوآة
 .آل االدخار سوف يرجع إلى مستثمرها المباشر

تتوافق منشآت االستثمار المباشر التي يكون  26-89
مسيطرًا عليها من قبل وحدات غير مقيمة مع 
القطاعات الفرعية في نظام الحسابات القومية 
للمنشآت المسيطر عليها أجنبيًا؛ ومع ذلك، تشمل 

باشر تلك المنشآت التي ال منشآت االستثمار الم
تكون خاضعة للسيطرة من الخارج ولكن ال تزال 

آما أن . خاضعة لدرجة ذات داللة من التأثير

المنشآت المسيطر عليها أجنبيًا في نظام 
الحسابات القومية تكون مقصورة على االستثمار 
المباشر المتجه للداخل، في حين أن الحسابات 

ستثمار المباشر المتجه الدولية معنيًا أيضًا باال
ولألرباح المعاد استثمارها على . للخارج

االستثمار األجنبي المباشر في نظام الحسابات 
القومية نفس النطاق آما في ميزان المدفوعات 

ألنه " أجنبي"على الرغم من عدم استخدام آلمة (
 ).ال لزوم لها في سياق الحسابات الدولية

 التدفقات المالية وباإلضافة إلى اإلحصاءات بشأن 26-90
الدولية المرتبطة باالستثمار المباشر يتم توفير 
معلومات حول المنشآت المسيطر عليها أجنبيًا 
من خالل إحصاءات بشأن أنشطة المنشآت متعدد 

، وإحصاءات )AMNEإحصاءات (الجنسية 
). FATS(المنشأة التابعة األجنبية وثيقة الصلة 
الصادرات وتشمل هذه اإلحصاءات مفردات مثل 

والواردات والمبيعات المحلية والمشتريات 
وبالتالي، فهي . المحلية من السلع والخدمات

تعطي صورة أرحب لعمليات المنشآت متعددة 
وهناك معلومات إضافية متاحة في . الجنسيات

دليل التوصيات بشأن إنتاج إحصاءات المنشآت 
التابعة األجنبية، ودليل حول مؤشرات العولمة 

صادية، فضًال عن دليل إحصاءات التجارة االقت
 .MSITSالدولية في الخدمات 

 االستثمار في محافظ األوراق المالية. 2

يعرف االستثمار في محافظ األوراق المالية على  26-91
أنه معامالت ومراآز عابرة للحدود تتضمن 
أوراق مديونية وأوراق مالية متداولة بخالف تلك 

ر أو في األصول المتضمنة في االستثمار المباش
االحتياطية؛ واألوراق المالية هي أدوات مصممة 
لقابلية التفاوض المالئم بين أطراف مثل األسهم 
. والسندات وأوراق النقد وأدوات سوق المال

وتمثل قابلية التفاوض حول األوراق المالية 
وسيلة لتسهيل التداول، من حيث السماح لهذه 

من قبل أطراف األوراق المالية بأن يحتفظ بها 
وتتيح قابلية التفاوض . مختلفة خالل حياتهم

للمستثمرين تنويع محافظ أوراقهم المالية وسحب 
 .استثماراتهم بكل يسر

عادة ما يتوقف االستثمار في محافظ األوراق  26-92
المالية على األسواق المالية المنظمة وعلى ما 
يرتبط بها من هيئات مثل المتاجرين والتبادالت 

ن؛ وفي المقابل، عادة ما يتعامل والمنظمي
األطراف في االستثمار المباشر واالستثمارات 

.  مع بعضهم البعضمباشراألخرى بشكل 
وتجعل قابلية التفاوض التي تميز معامالت 
االستثمار في محافظ األوراق المالية من هذه 
المعامالت وسيلة مريحة ومرنة لالستثمار، غير 

 .اتأنها قد ترتبط أيضًا بتقلب
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وخيارات ) بخالف االحتياطيات(المشتقات المالية . 3
 الموظفين

إن تعريف الفئة الوظيفية المشتقات المالية  26-93
وخيارات الموظفين ) بخالف االحتياطيات(

يتزامن إلى حد آبير مع فئة األداة المالية المقابلة، 
والتي نوقشت في الفصلين الحادي عشر والثالث 

ين الفئة الوظيفية عشر؛ والفرق في التغطية ب
واألداة المالية هو أن المشتقات المالية المرتبطة 
بإدارة أصل احتياطي يتم استبعادها من الفئة 

وهذه . الوظيفية وتدرج في األصول االحتياطية
الفئة يتم تحديدها والتعرف عليها بصورة منفصلة 
ألنها ترتبط بتحويل مخاطر وليس بتوفير أموال 

 .دأو غيرها من الموار

 االستثمارات األخرى. 4

االستثمارات األخرى هي فئة متبقية تشمل  26-94
المراآز والمعامالت بخالف تلك المدرجة في 
االستثمار المباشر واالستثمار في محافظ 
األوراق المالية والمشتقات المالية وخيارات 
الموظفين واألصول االحتياطية؛ حيث تشمل ما 

 :يتبقى من األدوات المالية التالية

 حقوق الملكية أو األسهم األخرى؛. أ

 العملة والودائع؛. ب

بما في ذلك استخدام ائتمان وقروض (القروض . ج
 ؛)صندوق النقد الدولي من صندوق النقد الدولي

االحتياطات الفنية لتأمين األضرار، والتأمين على الحياة . د
واستحقاقات السنويات، واستحقاقات المعاشات التقاعدية 

 ات المطالبات في إطار الضمانات الموحدة؛وتدبير

 االئتمان التجاري والسلفيات؛. هـ

 المدينة؛/ الحسابات األخرى الدائنة. و

اقتناء حقوق السحب (توزيعات حقوق السحب الخاصة . ز
 ).الخاصة مدرج ضمن األصول االحتياطية

 األصول االحتياطية. 5

األصول االحتياطية هي تلك األصول الخارجية  26-95
تي تكون متاحة ومسيطرًا عليها بيسر من قبل ال

السلطات النقدية من أجل الوفاء باحتياجات تمويل 
ميزان المدفوعات، للتدخل في أسواق الصرف 
للتأثير على معدل سعر الصرف وألغراض 

مثل الحفاظ على الثقة في (أخرى ذات صلة 
العملة وفي االقتصاد، ولتكون بمثابة أساس 

؛ واألصول االحتياطية البد )لالقتراض األجنبي
وهناك مفاهيم . وأن تكون مقومة بالعملة األجنبية

آامنة وراء مفهوم األصول االحتياطية وهي 

من قبل " التوافر لالستخدام"و " السيطرة"مفاهيم 
 .السلطات النقدية

وبصفة عامة، فإن المطالبات الخارجية المملوآة  26-96
 يمكن فعليًا من قبل السلطات النقدية هي وحدها

تصنيفها آأصول احتياطية؛ ومع ذلك، فإن 
الملكية ليست هي الشرط الوحيد الذي يمنح 

ففي الحاالت التي تكون فيها وحدات . السيطرة
في االقتصاد ) بخالف السلطات النقدية(مؤسسية 

المقدم للتقارير حائزة لحق قانوني في أصول 
عمالت أجنبية خارجية وتم السماح لها بالقيام 

وفق شروط محددة من قبل السلطات النقدية بذلك 
أو فقط من خالل موافقتها الصريحة، حينئذ يمكن 

وذلك . اعتبار مثل هذه األصول أصول احتياطية
يرجع إلى أن هذه األصول تكون خاضعة 
للسيطرة المباشرة والنافذة من قبل السلطات 

 .النقدية

األصول االحتياطية البد وأن تكون متاحة  26-97
ر في شكل غير مشروط وغير مقيد بسهولة ويس

ومطلق إلى أبعد الحدود؛ فاألصل االحتياطي 
يكون سائًال أو حاضرًا من حيث أنه يمكن شراء 

) نقدًا(األصل وبيعه وإسالته مقابل عملة أجنبية 
بأقل تكلفة وفي أسرع وقت، ومن غير تأثير على 

ويشير هذا . نحو غير مالئم على قيمة األصل
صول غير التسويقية من جهة مثل المفهوم إلى األ

اإليداعات تحت الطلب، وإلى أصول تسويقية من 
جهة أخرى مثل األوراق المالية حيثما يتواجد 

ومن أجل . بائعين ومشترين مستعدين وراغبين
أن تكون األصول االحتياطية متاحة بيسر 
للسلطات النقدية لتلبية احتياجات تمويل ميزان 

األغراض المرتبطة المدفوعات وغير ذلك من 
في ظل الظروف السلبية أو المعاآسة من ثم 
ينبغي وأن تكون األصول االحتياطية وبصورة 

 .عامة عالية النوعية

مقصورة على تكون األصول االحتياطية  26-98
األصول؛ غير أنه يتم وضع قيد مذآرة 
لاللتزامات أو الخصوم المرتبطة باالحتياطي 

يفية التي تكون مدرجة ضمن الفئات الوظ
األخرى، وبشكل رئيسي محفظة األوراق المالية 

وهذا هو السبب في أن . (واالستثمارات األخرى
خلية الخصوم الخاصة باالحتياطيات في جدول 

 ). مظللة26-3

 اعتبارات خاصة بشأن الحسابات الدولية. هـ

 االختالالت أو حاالت عدم التوازن العالمية. 1

النقد الدولي في السنوات األخيرة، قام صندوق  26-99
بعمل واسع النطاق بشأن االختالالت اإلحصائية 
العالمية؛ ومن خالل جمع البيانات لجميع 
. االقتصادات، يمكن اشتقاق مجاميع آلية عالمية

على الرغم من أنه من ناحية الفئة الوظيفية ليس (
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 إال أنلألصول االحتياطية طرف التزام مقابل 
ا إلى خصومها األدوات المكونة لها يمكن نسبته

وقد ). المقابلين إلجراء نوع الممارسة المبين هنا
استخدم مدى عدم االتساق الفعلي في تحديد 
االنحرافات المنهجية التي قد تكون بمثابة 
مؤشرات على مشاآل إعداد ورفع التقارير؛ على 

على تغطية سبيل المثال، ائتمان الخدمات حاز 
 .أعلى من مديونيات الخدمات

 ويل االستثنائيالتم. 2

يجمع التمويل االستثنائي الترتيبات المالية التي  26-100
تجرى من قبل السلطات لتلبية احتياجات ميزان 
المدفوعات معًا؛ وبالتالي، فإن التمويل االستثنائي 
. يعنى بالمعامالت تبعًا للدافع من ورائها

وباإلضافة إلى ذلك، فإن تكبد المتأخرات يتم 
وعلى الرغم من . ستثنائيتضمينه في التمويل اال

ه إجراء إال أنأن التمويل االستثنائي ليس معاملة 
قد تتخذه السلطات النقدية إلدارة متطلبات 

 .مدفوعاتها

يعرض التمويل االستثنائي في العرض  26-101
لميزان المدفوعات؛ آما نشر في " التحليلي"

الدليل السنوي إلحصاءات ميزان المدفوعات 
؛ وفي هذا )در سنويًاصندوق النقد الدولي، يص(

العرض، تم إظهار اإلدخاالت المرتبطة 
باالحتياطيات وبائتمان صندوق النقد الدولي 

، في "بشكل غير مباشر"وبالتمويل االستثنائي 
 والتي سوف تتطلب –أن اإلدخاالت األخرى 

وهذا .  تم عرضها بشكل صريح ومباشر–تمويًال 
ات العرض يسهل تحليل السيولة الدولية للسلط

 .النقدية

هناك مزيد من النقاش حول التمويل االستثنائي  26-102
 بدليل ميزان المدفوعات ومرآز 1في الملحق 

 .BPM6 اإلصدار السادس –االستثمار الدولي 

 أدوات الدين. 3

من المفيد تجميع األنواع المختلفة من أدوات  26-103
الدين معًا ألن أدوات الدين لها تضمينات وأثار 

ة والمخاطرة الدولية؛ خاصة بالنسبة للسيول
وأدوات الدين هي تلك األدوات التي تستلزم دفع 

) نقاط(أصل الدين أو الفائدة أو آليهما عند نقطة 
وتشمل أدوات الدين حقوق .  في المستقبلزمنية

سحب خاصة وعملة وودائع وأوراق مديونية 
وقروض واحتياطيات فنية تأمينية وتدبيرات 

حدة والحسابات لمطالبات في إطار ضمانات مو
والمشتقات المالية ليست . المدينة/ األخرى الدائنة

أدوات دين، ولكن االلتزام المتأخر سداده على 
عقد مشتق مالي يصنف على أنه حساب دائن 

 .وبالتالي يتم تضمينه آأداة دين

يمكن مقارنة أدوات الدين باألسهم العادية وأسهم  26-104
والمخاطرة؛ االستثمار فيما يتعلق بطبيعة االلتزام 

حق مطالبة  تمنح العاديةففي حين أن األسهم 
متبقي على أصول الكيان فإن أداة الدين تنطوي 
على التزام بدفع مبلغًا معينًا من أصل الدين أو 
الفائدة أو آليهما وعادة ما يتم ذلك من خالل 
صيغة محددة سلفًا، وهو ما يعني أن الدائن لديه 

وفي . برتعرض لمخاطرة محدودة بشكل أآ
يكون العائد على األسهم العادية معتمدًا . المقابل

إلى حد آبير على األداء االقتصادي لمصدر 
األسهم وبالتالي يتحمل حاملو األسهم جانب آبير 

وهناك معلومات إضافية متاحة . من المخاطرة
 .في دليل الدين الخارجي

تعرض تدفقات ومراآز أدوات الدين مقسمة بين  26-105
لمدى وقصيرة المدى؛ وفي المقام فئتي طويلة ا

األول، يكون هذا التقسيم تبعًا ألجل استحقاقهم 
األصلي أي الفترة من اإلصدار وحتى الدفع 

وباإلضافة إلى ذلك، . النهائي المجدول تعاقديًا
ونظرًا لعناية الحسابات الدولية بقضايا السيولة 
العالمية، فإن بيانات االلتزام يمكن أيضًا إعدادها 

ى أساس أجل االستحقاق المتبقي، أي الفترة عل
المنقضية من التاريخ المرجعي وحتى الدفع 

 .النهائي المجدول تعاقديًا، على أساس تكميلي

 إعادة تنظيم الدين. 4

أيضًا يشار إليه ( إعادة تنظيم الدين يعرف إجراء 26-106
على أنه ترتيبات تشمل آل ) بإعادة هيكلة الدين
بعض األوقات أطراف وفي (من الدائن والمدين 

تغير األحكام المنشئة لخدمة دين قائم؛ ) ثالثة
وغالبًا ما تكون الحكومات مشارآة في إعادة 
تنظيم الدين سواء آمدين أو آدائن أو آضامن، 
آما أن إعادة تنظيم الدين يمكن أن يشمل أيضًا 
القطاع الخاص، على سبيل المثال من خالل 

يم الدين مجموعة ويشمل إعادة تنظ. تبادل الديون
واسعة من األنواع المختلفة للمعامالت إلى جانب 

 .التقييم ومسائل التوقيت

 األربعة من إعادة تنظيم الدين الرئيسيةاألنواع  26-107
 :هي

 التزام – أو سداد –خفض في مبلغ : اإلعفاء من الديون. أ
 الدين من قبل الدائن من خالل ترتيب تعاقدي مع المدين؛

تغيير في شروط : و إعادة تمويل الدينإعادة جدولة أ. ب
ولكن ليس –وأحكام المبلغ المستحق، وهو ما قد ينتج عنه 

  انخفاض في العبء من حيث القيمة الحالية؛–بالضرورة 

يتبادل الدائن مطالبة المديونية في مقابل : تحويل الدين. ج
 بخالف مطالبة مديونية أخرى –شيء ذات قيمة اقتصادية 

 مثل مبادلة الدين بالملكية أو مبادلة –ن على نفس المدي
الدين بالعقارات أو مبادلة الدين بالتحسين والتطوير أو 
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مبادلة الدين بالطبيعة أو لقاء الدفع المسبق للدين أو الدين 
 مقابل النقدية؛

تحمل الدين وسداد الدين نيابة عن آخرين عندما يكون . ج
 . الدينهناك طرفًا ثالثًا مشترك في إعادة تنظيم

اإلعفاء من الديون عبر االقتصادات غالبًا ما يتضمن 
الحكومة وهناك المزيد من التوجيهات بشأن معامالت مثل 
هذه الترتيبات في الفصل الثاني والعشرين وفي دليل ميزان 

 اإلصدار السادس –المدفوعات ومرآز االستثمار الدولي 
BPM6 فضًال عن أدلة متخصصة مثل دليل الدين 

 .ارجيالخ

ال تعامل حاالت رفض الدين وإعدام الدين  26-108
وتخفيض الدين على أساس أحادي الجانب على 
أنها معامالت في نظام الحسابات القومية أو في 
ميزان المدفوعات ومرآز االستثمار الدولي 

BPM6 على حد سواء، ومن ثم فهي ال تعتبر 
 .جزءًا من إعادة تنظيم الدين

ما في ذلك االتحادات أو التكتالت الترتيبات اإلقليمية ب. 5
 النقدية

 : اإلقليميةالترتيباتتشمل  26-109

؛ والتي االتحادات والتكتالت النقدية واتحادات العملة. أ
بعض . تنص على سياسة نقدية موحدة عبر منطقة معينة

من الموضوعات نفسها التي تطبق عندما يطبق اقتصاد 
 ": ولرةالد"معين عملة اقتصاد أخر من طرفه فقط، مثل 

؛ والتي توائم بين االتحادات أو التكتالت االقتصادية. ب
سياسات اقتصادية معية لتشجيع المزيد من التكامل 

 االقتصادي؛

والتي يكون لها تعريفة جمرآية االتحادات الجمرآية؛ . ج
مشترآة وغيرها من السياسات التجارية مع االقتصادات 

 .غير األعضاء

 –ت ومرآز االستثمار الدولي يوفر دليل ميزان المدفوعا
 توجيهات مفصلة عن معامالت BPM6اإلصدار السادس 

هذه الترتيبات؛ ومن بين الموضوعات التي تناولها إنتاج 
بيانات موحدة التحاد ما آكل ومعاملة المنظمات اإلقليمية 
بما في ذلك البنك المرآزي ومعاملة أوراق النقد في اتحاد 

مشارآة في اإليرادات في اتحاد أو تكتل عملة وترتيبات ال
 .للجمارك

 تحويل العمالت بما في ذلك أسعار الصرف المتعدد. 6

البد من االلتفات بعناية ألسعار الصرف عند  26-110
قياس المعامالت والمراآز الدولية نظرًا ألن 
التغيرات قد تشوه القياس؛ وتحول العمالت 
المقومة بعملة أجنبية إلى قيمتها بالعملة المحلية 
وفقًا لسعر الصرف السائد عند حدوث 
المعامالت، آما تحول المراآز تبعًا لسعر 

. الصرف السائد في تاريخ الميزانية العمومية
نقطة الوسط بين أسعار الشراء  .وينبغي استخدام

، )بالنسبة للمعامالت(والبيع وقت وقوع المعاملة 
وفي إقفال األعمال تبعًا للتاريخ المرجعي 

البيع / ثل الفرق بين أسعار الشراءويم. للمراآز
وأسعار نقطة الوسط رسوم خدمة وينبغي قيدها 

 .على هذا األساس

ومن حيث المبدأ، فإن سعر الصرف الفعلي القابل  26-111
للتطبيق على المعاملة ينبغي استخدامه مع تحويل 
العمالت؛ وعادة ما يوفر استخدام سعر صرف 

. يدًا جدًامتوسط يومي للمعامالت اليومية تقريبًا ج
وإن آان من غير الممكن تطبيق األسعار اليومية 
حينئذ ينبغي استخدام األسعار المتوسطة ألقصر 

وتحدث بعض المعامالت على أساس . فترة
مستمر، مثل تراآم الفوائد على مدى فترة من 

وبالتالي، فإنه بالنسبة لبعض التدفقات، . الزمن
تي ينبغي استخدام سعر صرف متوسط للفترة ال

تحدث خاللها التدفقات فيما يتعلق بتحويل 
 .العمالت

في إطار نظام لسعر صرف متعدد، يكون هناك  26-112
سعرا صرف أو أآثر قابلين للتطبيق على الفئات 
المختلفة من المعامالت؛ وتنزع األسعار تجاه 

ومثل هذه األسعار . بعض الفئات مقارنة بغيرها
تشمل عناصر مماثلة للضرائب أو اإلعانات 

ونظرًا ألن األسعار المتعدد تؤثر على . والدعم
القيم وعلى التعهد بالمعامالت المعبر عنها 
بالعملة المحلية فإن صافي العائدات المتراآمة 
ضمنيًا للسلطات آنتيجة لهذه المعامالت يتم 

ويمكن . آضرائب أو إعانات ضمنيةحسابها 
حساب قدر الضريبة أو اإلعانة الضمنية لكل 

عتبارها الفرق بين قيمة المعاملة بالعملة معاملة با
المحلية وفقًا لسعر الصرف الفعلي القابل 
المعمول به وقيمة المعاملة وفقًا لسعر موحد 
يحسب آمتوسط مرجح أو موزون لجميع 
األسعار الرسمية المستخدمة للمعامالت 

األصول وبالنسبة لتحويل مراآز . الخارجية
نظام سعر صرف  الخارجية في المالية والخصوم

متعدد، يستخدم سعر الصرف الفعلي القابل 
للتطبيق على أصول أو خصوم محددة عند بداية 

 .أو نهاية الفترة المحاسبية

 السوق في الصرف أسعار تجاهل يمكن ال 26-113
 في لسوداء السوق أو) الرسمية غير (الموازية
 متعدد صرف سعر نظام عن الحديث سياق
 مختلفة؛ بطرائق األمر هذا مع التعامل ويمكن
 صرف سعر هناك آان إذا المثال، سبيل على

 فإن موازي سوق في صرف وسعر رسمي
 بصورة معهما التعامل من البد السعرين
 ينبغي الموازية األسواق في فالمعامالت منفصلة،
 في به المعمول الصرف سعر باستخدام تحويلها

 صرف أسعار هناك آان ما وإذا. السوق هذا
 ينبغي حينئذ موازي صرف وسعر ةمتعدد رسمية
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 الصرف وسعر الرسمية الصرف أسعار معاملة
 حساب أي في مختلفة أسواق أنها على الموازي
 تحول أن ينبغي ما وعادة. موحد صرف لسعر

المنفذة تبعًا لسعر الصرف الموازي  المعامالت
ومع ذلك، وفي . بصور منفصلة تبعًا لهذا السعر
 اعتبار األسواق بعض الحاالت، فإنه قد يتم

الموازية متكاملة بشكل واقعي وفعال مع نظام 
ويكون الحال على هذا . سعر الصرف الرسمي

المنوال عندما يكون معظم أو آل المعامالت في 
السوق الموازي موافقًا عليها من قبل السلطات أو 
عندما تتدخل السلطات بفعالية في السوق للتأثير 

القيام باألمرين على سعر الصرف الموازي، أو 
وفي هذه الحالة، ينبغي أن يشمل حساب . معًا

سعر الصرف الموحد آل من سعر الصرف 
وإذا ما آانت . الرسمي وسعر الصرف الموازي

معامالت محدودة فقط في السوق الموازي موافقًا 
عليها من قبل السلطات حينئذ ال ينبغي تضمين 
سعر الصرف الموازي عند حساب سعر 

  .وحدالصرف الم

روابط لإلحصاءات : نوالفصل السابع والعشر
 النقدية وتدفق األموال

 مقدمة. أ

يصف الفصل الحادي والعشرين الحساب المالي  27-1
في تسلسل الحسابات بنظام الحسابات القومية؛ 
حيث يعرض المعامالت في آل فئة من فئات 

 لكل قطاع من األصول المالية والخصوم
بقية صاد القومي ولالقطاعات المؤسسية في االقت

 .العالم

وآما أوضح عند وصف مبدأ المحاسبة الرباعية  27-2
اإلدخال في الفصلين الحادي عشر والرابع على 
حد سواء، فإن آل معاملة تؤدي إلى زوجين من 
. القيود في حسابات نظام الحسابات القومية

وبالنسبة للعديد من المعامالت، يقيد زوج واحد 
مالية وزوج أخر من في أحد الحسابات غير ال
وبالنسبة لمعامالت . القيود في الحساب المالي

أخرى، والتي تكون معنية بالتغير في ترآيبة 
محفظة ألصول وخصوم مالية، يقيد زوجا القيود 

ولهذا السبب يتحقق التفصيل . في الحساب المالي
الكامل للنظام المحاسبي فقد عند تضمين الحساب 

 .المالي في تسلسل الحسابات

وبالرغم مما سبق، فإن المعلومات المشمولة في  27-3
الحساب المالي تكون ذات أهمية تحليلية وسياسية 
آبيرة في حد ذاتها فضًال عن أنها تمثل جانبًا 
هامًا من اإلحصاءات النقدية والمالية؛ وتستخدم 
هذه اإلحصاءات لرصد وضع األسواق المالية 
وغيرها من أسواق رأس المال في وجه 

ص وأيضًا تستخدم آمؤشر لحالة الخصو
وفيما يتعلق بالشق . االقتصاد بصورة عامة

المذآور أخيرًا، عادة ما تكون الصلة ببقية 

حسابات نظام الحسابات القومية ضمنية وليست 
 .بشكل صريح

الغرض من هذا الفصل هو إعطاء مقدمة عن  27-4
أنواع التحليالت المعنية في اإلحصاءات النقدية 

 أآثر عمومية فضًال عن إبانة والمالية بصورة
آيفية الربط بين البيانات الموجودة في تسلسل 
الحسابات وهذه العروض األخرى؛ ويمكن 
الحصول على مزيد من التفاصيل حول 
اإلحصاءات النقدية والمالية في دليل اإلحصاءات 

 وفي الدليل المرافق له MFSMالمالية والنقدية 
النقد الدولي صندوق ( والتصنيف التوحيددليل 

)IMF( ،2008( ودليل مصادر وأساليب ،
لتجميع وتصنيف الصادر عن النظام األوروبي 

 بشأن الحسابات المالية ESA 95للحسابات 
 2002المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي، (
، ودليل إحصاءات المؤسسات واألسواق )ب

البنك المرآزي األوروبي، (النقدية والمالية 
نتاج المالي والتدفقات ، وفي اإل)2007

األمم . ( في نظام الحسابات القوميةالمخزوناتو
المتحدة والبنك المرآزي األوروبي، سيصدر 

 ).قريبًا

 اإلحصاءات النقدية. 1

تغطي اإلحصاءات النقدية مخزون وتدفقات  27-5
األصول والخصوم في الشرآات المالية، سواء 
داخل االقتصاد أو بين وحدات في االقتصاد 

؛ ومع ذلك، يستخدم بقية العالمات في ووحد
مستوى تجميع أآثر تفصيًال للتقسيم إلى قطاعات 
فرعية مقارنة بالحال في نظام الحسابات القومية، 
حيث تقسم الشرآات المالية إلى قطاعين فرعيين 

أعلى مستوى، شرآات إيداع والقطاع فقط عند 
ثم يقسم . الفرعي للشرآات المالية األخرى

فرعي األول مرة أخرى فرعيًا إلى القطاع ال
قطاع البنك المرآزي الفرعي والقطاع الفرعي 

وهناك مزيد من . لشرآات اإليداع األخرى
المعلومات حول اإلحصاءات النقدية في القسم 

 .ب

 اإلحصاءات المالية. 2

توسع اإلحصاءات المالية نطاق اإلحصاءات  27-6
النقدية ليشمل مخزون وتدفقات األصول 

ين آافة قطاعات االقتصاد وبين والخصوم ب
 .بقية العالمقطاعات االقتصاد و

المبادئ المحاسبية األساسية ومفاهيم اإلقامة  27-7
األصول المالية ووقت القيد فضًال عن تصنيف 

 جميعهم متسق بين نظام الحسابات والخصوم
القومية ودليل ميزان المدفوعات ومرآز 

 BPM6 اإلصدار السادس –االستثمار الدولي 
ودليل اإلحصاءات المالية والنقدية؛ ويستخدم 

 MFSMدليل اإلحصاءات المالية والنقدية 
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مستوى تجميع أآثر تفصيًال للتقسيم القطاعي 
مقارنة بنظام الحسابات القومية، ولكنه مستوى 
متسق بصورة صارمة مع نظام الحسابات 

 .القومية

هناك مناقشة بشأن بعض الجوانب األخرى  27-8
لية المبنية على التصنيفات  المالإلحصاءات

 .المستخدمة في الحساب المالي في القسم ج

 تدفقات األموال. 3

تدفق األموال هو عرض ثالثي األبعاد  27-9
 حيث يفصل آال طرفي الماليةلإلحصاءات 

معاملة ما فضًال عن طبيعة األداة المالية المتعامل 
فيها؛ آما يعرض أيضًا عرض مماثل ثالثي 

األصول المالية ق بمخزون األبعاد فيما يتعل
 حيث يبين آل من الدائن والمدين في والخصوم
 .ويناقش تدفق األموال في القسم د. آل أداة

 اإلحصاءات النقدية. أ

 تعريف شرآات اإليداع. 1

األموال مهمة جدًا باعتبارها متغير مالي؛ غير  27-10
 وجود مجموعة واسعة من الطرق التي تعرف أن

لبلدان يحول دون وضع بها األموال في مختلف ا
تعريف بسيط لها داخل نطاق نظام الحسابات 

 .القومية

يختلف ترآيب عرض النقد الواسع وغيره من  27-11
المجاميع النقدية اختالفًا واسع النطاق بين البلدان 
ويشكل فئات عديد للودائع وفئات معينة لألوراق 

 القصير، والسيما شهادات المدىالمالية على 
 للتداول؛ وعالوة على ذلك، العديد الودائع القابلة

من الدول تقوم بتجميع وتصنيف مجموعة واسعة 
. من قياسات النقد فضًال قياسات السيولة األوسع

وحتى داخل البلد الواحد، قد يؤثر االستحداث أو 
رفع القيود أو التقدم التقني في أن تتحول وتختلف 
تعريفات عرض النقد الواسع مع مرور الوقت 

جابة للتغيرات في األدوات المالية ولتنظيم في است
 .أسواق المال

في دليل اإلحصاءات المالية والنقدية، يستخدم  27-12
مفهوم محدد بالبلد لعرض النقد الواسع على 
النحو المعرف به قوميًا؛ وعلى الرغم من أن 

 النقد الواسع قد تتباين لعرضالمكونات المحددة 
الت يستخدم ه وفي جميع الحاإال أنعبر البلدان 

المفهوم المعرف قوميًا في تحديد تلك الشرآات 
المالية التي تصدر خصوم متضمنة في عرض 

وتوصف مثل هذه الشرآات . النقد الواسع
 .بشرآات اإليداع

المجموعة المؤلفة من تسعة قطاعات فرعية  27-13
لقطاع الشرآات المالية والمبينة في الفصل الرابع 

ه ينبغي أن  توحي بأن1-27ومدرجة في جدول 
يكون من الممكن تحديد شرآات اإليداع 
والتعرف عليها على النحو المعرف للتو 

 هذهآمجموعة مكونة من اثنين أو أآثر من 
القطاعات الفرعية؛ وعلى األقل، فإن المجموعة 
ستشمل البنك المرآزي والمؤسسات المتلقية 

وفي بعض البلدان، قد يتم تضمين النقود . للودائع
ال هي األخرى ألنها تعتبر جزءًا من بسوق الم

 .عرض النقد الواسع

وبمجرد تحديد شرآات اإليداع فإن الثالثة قطاع  27-14
الفرعية المستخدمة في اإلحصاءات النقدية 
وقطاع البنك المرآزي الفرعي والقطاع الفرعي 
لشرآات اإليداع األخرى والقطاع الفرعي 
 .للشرآات المالية األخرى يمكن تأسيسهم جميعا

 عرض اإلحصاءات النقدية. 2

 الشرآاتتعرض اإلحصاءات النقدية لكافة  27-15
 :المالية بإتباع التصنيف والتفصيل التالي

 القطاع الفرعي لشرآات اإليداع،. أ

  القطاع الفرعي للبنك المرآزي،-

 القطاع الفرعي للشرآات المالية األخرى. ب

 القياسي من التصنيفالتصنيف بحسب األداة هو  27-16
 على النحو المبين في جدول –المالي الحساب 

 وربما باإلضافة إلى بعض التصنيفات – 27-2
األخرى تبعًا لما إذا آانت األداة المقومة بالعملة 

 .المحلية أو بالعملة األجنبية

 من اإلدخاالت مجموعةبالنسبة لكل أداة، تعرض  27-17
 :المعادلة لحساب أصل ما، وهي

  المدة، االفتتاحي أو في أولالمخزونات . أ

 المعامالت، . ب

 التغيرات في التقييم . ج

 التغيرات األخرى في الحجم، . د

  الختامي أو في نهاية المدةالمخزونات . هـ

 



 نظام الحسابات القومية
 

712 

 

 

 القطاعات الفرعية لقطاع الشرآات المالية: 1-27جدول 

 البنك المرآزي. 1
 لبنك المرآزيالشرآات المتلقية لإليداع باستثناء ا. 2
 )MMF(صناديق سوق المال . 3
 صناديق االستثمار عدا صناديق سوق المال. 4
 مؤسسات الوساطة المالية األخرى عدا شرآات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية. 5
 الشرآات المالية المساعدة. 6
 ات المقرضةالشرآات المالية المملوآة من قبل الشرآات الصناعية الكبرى والشرآ. 7
 )IC(شرآات التأمين . 8
 )PF(صناديق المعاشات التقاعدية . 9
 اإلحصاءات المالية. ب

وآما هو مالحظ في المقدمة، فإن اإلحصاءات  27-18
المالية توسع من مجال اإلحصاءات النقدية 

األصول المالية لتشمل مخزون وتدفقات 
وبين  بين آافة قطاعات االقتصاد والخصوم

؛ وتشمل بقية العالمقطاعات االقتصاد و
اإلحصاءات المالية الحساب المالي والميزانيات 
العمومية وحساب التغيرات األخرى في األصول 
وحساب رأس المال للمدى الذي يستمد فيه صافي 

والنسق . االقتراض أو صافي اإلقراض منهم

المستخدم مع اإلحصاءات المالية مماثل لذلك 
مع اإلحصاءات النقدية عدا أن جميع المستخدم 

وباإلضافة إلى ذلك، . القطاعات تكون مشمولة
تفصيل وتصنيف القطاع المالي إلى قطاعات 

وآما هو مبين، وبالرغم مما . فرعية مشترك
سبق، يمكن تجميع القطاعات التي بخارج قطاع 

ومن المعتاد عرض الحكومة . الشرآات المالية
. بقية العالملك قطاع العامة بصورة منفصلة وآذ

 بالنسبة وإذا آان مرغوبًا فيه وذات أهمية خاصة
للشرآات العامة غير المالية يمكن عرضها أيضًا 

 .آقطاع منفصل

 األصول المالية والخصومتصنيف : 2-27جدول 

 الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة

 الذهب النقدي -
 SDRsحقوق السحب الخاصة  -

 العمالت والودائع

 العمالت -
 الودائع القابلة للتحويل -

 المراآز بين المصارف

 الودائع القابلة للتحويل األخرى

 الودائع األخرى -

 *أوراق مديونية 

 قصيرة المدى -
 طويلة المدى -
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 القروض

 قصيرة المدى -
 طويلة المدى -

 **األسهم العادية وأسهم صناديق االستثمار 

 األسهم العادية -

 مدرجةاألسهم ال

 األسهم غير المدرجة

 األسهم األخرى

 وحدات صناديق االستثمار/ أسهم -

 وحدات صناديق سوق المال/ أسهم

 وحدات صناديق االستثمار األخرى/ أسهم

 نظم وبرامج التأمين والمعاشات التقاعدية والضمان الموحد

 االحتياطيات الفنية لتأمين األضرار -
 تالتأمين على الحياة واستحقاق السنويا -
 استحقاقات المعاشات التقاعدية -
 المطالبات من قبل صناديق المعاشات التقاعدية على مديري المعاشات التقاعدية -
 تدبيرات المطالبات في إطار الضمانات الموحدة -

 المشتقات المالية وخيارات الموظفين

 *المشتقات المالية  -

 الخيارات

 ***العقود المقدمة 

 خيارات الموظفين -

 الدائنة األخرى/ ينةالحسابات المد

 االئتمان التجاري والسلف -
 أخرى -

 : قيد إشعار أو مذآرة

 االستثمار األجنبي المباشر -
 األسهم العادية/ حقوق الملكية -
 أوراق مديونية -
 االئتمان التجاري -
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 أخرى -

 .غير مدرجة ذات صلة بأوراق المديونية وصناديق االستثمار أيضًا/ تقسيم مدرجة*

 ثمارها يمكن أن توجد في إطارهااألرباح المعاد است** 

 . لتغطية الضمانات متضمنة في هذه المفردةCDSأدوات مقايضة تقصير أو مخاطر االئتمان *** 

 

 المبين في جدول –يقوم تصنيف األصول المالية  27-19
 بشكل رئيسي على نوعين من المعايير؛ – 27-2

صف سيولة األصول والخصائص القانونية التي ت
ويشمل . المدين/ شكل العالقة الكامنة بين الدائن

مفهوم السيولة خصائص محددة أآثر من ذلك 
مثل قابلية التداول أو قابلية التحويل أو قابلية 

وتقوم هذه . التسويق أو قابلية التفاوض
على , الخصائص بدور رئيسي في تحديد الفئات

الرغم من أنها غير محددة بشكل منفصل وفق 
والتصنيف مصممًا لتسهيل تحليل . منهجيةطريقة 

معامالت الوحدات المؤسسية وهو إطار لتقييم 
موارد واستخدامات التمويل ودرجة السيولة فيما 

 .يتعلق بهذه الوحدات

يدرك تمييز أجل االستحقاق على أنه معيار  27-20
تصنيف ثانوي؛ ويعرف مصطلح قصير المدى 

حين في , بالنسبة للتصنيف على أنه عام أو أقل
يعرف مصطلح طويل المدى على أنه أآثر من 

فقد , ولرصد مخاطر السيولة الممكنة. عام واحد
يكون من المفيد أيضًا تمييز تلك األدوات طويلة 
المدى والتي لها أجل استحقاق متبقي قدره عام أو 

أجل استحقاق المتبقي هو الفترة من التاريخ . (أقل
ل أو المقرر المرجعي وحتى الدفع النهائي المجدو

 ).تعاقديًا

ال يشمل التصنيف فئات وظيفية مثل االستثمار  27-21
المباشر واالستثمار في محافظ األوراق المالية 
واالحتياطيات الدولية والتي تمثل معايير تصنيف 
أساسية للحساب المالي بميزان المدفوعات؛ وفي 

ال يقدم التصنيف بنود , ضوء أهمية هذه الفئات
لحساب المالي المرتبطة مذآرة بمعامالت ا

ويناقش هذا . بعالقات االستثمار األجنبي المباشر
الموضوع بمزيد من التفصيل في الفصلين 

 .الحادي والعشرين والسادس والعشرين

 تدفقات النقد . ج

يبين شكل الجدول المعروض أسفل قسم  27-22
اإلحصاءات النقدية آيف أنه يمكن تحليل 

لمجموعة ) دةفي نهاية الم( الختامي المخزونات
شاملة من األصول بالنسبة لقطاع معين من خالل 

 االفتتاحي تبعًا المخزوناتالنظر في آيفية تغير 
للمعامالت في األصل وللتغيرات في إعادة التقييم 

وغيرها من التغيرات في حجم األصول وصوًال 
ويعد ذلك تطبيق خاص .  الختاميالمخزوناتإلى 

 .فصل الثالث عشرلحسابات األصل المبينة في ال

ثمة شكل شائع أخر للجدول أال وهو المعروف  27-23
بجدول تدفق النقد؛ وقد يأخذ هذا الجدول عدة 

ويتألف العرض األآثر شيوعًا من تفصيل . أشكال
بحيث يبين بالنسبة لكل ) أو للمخزون(للتدفقات 

أداء أي قطاع أو قطاع فرعي هو الدائن وأيها 
مع بين عناصر وهناك شكل أخر وهو الج. المدين

حساب رأس المال والحساب المالي لفحص 
واستعراض آافة معامالت التراآم وليس فقط 

واألساس المنطقي . تلك المعنية باألصول المالية
وراء ذلك هو أن قيد الموازنة على الجانب 
األيمن من الحساب المالي ينبغي وأن يكون 
 مساويًا تماما في الحجم ولكن بعالمة مخالفة لقيد

الموازنة على الجانب األيسر من حساب رأس 
, وبتضمين القيود من حساب رأس المال. المال

فقد يتم الكشف عن أوجه التضارب واالختالف 
في هذا الحساب من خالل إجراء إآمال لجدول 

بدًال من افتراض أن صافي اإلقراض , تدفق النقد
رغم . (أو صافي االقتراض قد تم تحديده بالفعل

 يزال يفترض بأن االدخار قد تم تحيده أن ذلك ال
وقد يوحي اإلجراء الخاص . بشكل صحيح

لموازنة جدول تدفق النقد بإعادة النظر في 
الحسابات الجارية إذا آان من الصعب التوفيق 
بين رقم االدخار لقطاع معين وبين معامالت 

 ).رأس المال والمعامالت المالية المقيدة

 حسابات التدفق . 1

 على النحو المعروض في – المالي الحساب 27-24
 والمعاد هنا استنساخه للمالئمة في 1-11جدول 
 يقيد صافي حيازة األصول – 3-27جدول 

المالية وصافي تكبد الخصوم لكافة القطاعات 
المؤسسية بحسب نوع األصل المالي؛ وبالنسبة 

يبين الحساب المالي الخصوم التي , لكل قطاع
موارد المالية واألصول يتكبدها القطاع لتعبئة ال

وبالنسبة لكل . المالية التي يستحوذ عليها القطاع
يبين الحساب المالي أثار , أصل وخصم مالي

المعامالت على مستوى األصول المستحوذ عليها 
من قبل آل قطاع وعلى مستوى الخصوم 

وهذه المعلومات قيمة . المتكبدة من قبل آل قطاع
ة التي تستخدمها جدًا عند تحديد األصول المالي
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صافي القطاعات المقترضة لتمويل عجزها 
فضًال عن األصول التي تستخدمها صافي 

وعلى . القطاعات المقرضة لتوزيع فوائضها
الرغم من أنه يمكن تخطيط تحرك التدفقات 

 السؤال إال أن, المالية عند هذا المستوى من القيد
ويبين . المعني بمن يمول من لم يجب عليه بعد

 أن الشرآات غير المالية تتكبد 3-27دول الج
التزامات غالبًا ما تكون في شكل قروض وأسهم 

وتتكبد . عادية أخرى وأسهم صناديق استثمار
الشرآات المالية صافي التزامات من خالل 
استخدام المجموعة الواسعة الكاملة لألدوات 

وفي حين أن األداة التي من خاللها تتكبد . المالية
ت مبينه بشكل واضح في هذا الحساب االلتزاما
ه من غير الممكن تحديد القطاع الذي يوفر إال أن

يمكن تتبع صافي , وبصورة مماثلة. األموال
 األسر المعيشيةوتستحوذ . حيازة األصول المالية

على صافي أصول مالية منتشرة عبر مجموعة 
واسعة من األصول في حين أن الشرآات المالية 

 أصول مالية يكون معظمها تستحوذ على صافي
ال , ومع ذلك. في شكل قروض وأوراق مالية

يمكن االعتماد على هذا المستوي من القيد في 
 .تحديد إلى أي القطاعات يجرى توفير التمويل

  التغيرات في األصول– شكل مختصر –الحساب المالي : 27:3جدول 

 وقيود العمليات
 الموازنة

 المؤسسات
 المالية غير

 المؤسسات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 أو األسر
 العائالت

 غير المؤسسات
 التي للربح الهادفة
 األسر تخدم

 المعيشية

 االقتصاد
 الكلي

 بقية
 العالم

 السلع
 والخدمات

 المجموع

  في الحيازة صافى
 المالية األصول

83 172 - 10 189 2 436 47  483 

 النقدي الذهب
 السحب وحقوق
  الخاصة

39 - 1 - 26 64 2 89 11  100 

 95  9 86 1 - 10 4 66 7  والودائع العملة
 82  4 - 78 0 3 3 19  المديونية سندات
 82  4 78 0 3 3 53 19 قروض
 الملكية حقوق
 صندوق وأسهم

  االستثمار

10 28 3 66 0 107 12  119 

 التأمين
 والمعاشات
 وخطط التقاعدية
  موحده

1 7 1 39 0 48 0  48 

 المالية المشتقات
 وخيارات
  الموظفين

3 8 0 3 0 14 0  14 

 الحسابات
/ الدائنة األخرى
  المدينة

4 1 5 4 1 15 10  25 

 

الستيعاب آامل للتدفقات المالية وللدور التي  27-25
تضطلع فيه في االقتصاد غالبًا ما يكون من المهم 

قات المالية المفصلة بين معرفة المزيد عن العال
القطاعات واألصول المالية التي من خاللها تنفذ 
هذه العالقات؛ على سبيل المثال، من المفيد 
إظهار ما هي أنواع االلتزامات أو الخصوم التي 
تستخدمها الحكومة لتمويل عجزها وأي 

. توفر هذا التمويل) بقية العالمأو (القطاعات 
، )ومن يشرف عليها(ة وبالنسبة للشرآات المالي

فمن المثير لالهتمام إظهار ليس فقط ترآيبة 

التي ) القروض واألوراق المالية(األصول المالية 
قد اآتسبوها ولكن أيضًا إظهار أي القطاعات 
. التي تمثل هذه األصول مستحقات عليها

وباإلضافة إلى ذلك، غالبًا ما يكون من المرغوب 
بين القطاعات الفرعية فيه تحليل التدفقات المالية 

المعامالت المالية (داخل نطاق قطاع معين 
للحكومة المرآزية مع المعامالت المالية 
للحكومات المحلية أو للبنك المرآزي مع 

وعبر حدود القطاع ) المؤسسات المتلقية لإليداع
التغيرات في مستحقات المؤسسات المتلقية (

). لإليداع على الشرآات العامة غير المالية
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وتكون مثل هذه المعلومات المفصلة ضرورية 
والزمة لفهم آيفية تنفيذ التمويل وآيفية تغيره مع 

 .مرور الوقت

هذا النهج المفصل بصورة أآبر لنهج هام على  27-26
وجه الخصوص في تحديد الدور الذي تضطلع به 
المؤسسات المالية في المعامالت المالية؛ وغالبًا 

ة أرصدة صافي ما يكون لدى الشرآات المالي
إقراض أو اقتراض صغيرة جدًا بالمقارنة مع 

األصول المالية مجموع معامالتها في آل من 
وهذا يعكس الدور الرئيسي للوساطة . والخصوم

المالية لتعبئة وحشد الموارد المالية وإتاحتها 
للقطاعات األخرى في أشكال مناسبة لهذه 
القطاعات من خالل التحويل الكامل في قوام 

وبوجه أعم، . الشكل المحدد لألصول المتاحة
تضطلع الشرآات المالية بدور رئيسي متمثل في 
مساعدة الوحدات المؤسسية على إعادة موازنة 
محافظهم االستثمارية من األصول والخصوم 
باألخذ في االعتبار لقياسهم لألفضلية بين سالمة 
االستثمار ومعدل العائدات وتفضيل السيولة 

 وسط ظروف وأوضاع سوق متغيرة والمالئمة
وهكذا، فإن الشرآات المالية تأخذ . باستمرار

على عاتقها دورًا حيويًا بتوجيه التدفقات المالية 
من صافي القطاعات المقرضة لصافي القطاعات 
المقترضة فضًال عن السماح للمقرضين باختيار 

 .أدواتهم لألصل وللمقترضين أنماط المديونية

 سابشكل وتصميم الح

 التحليل المالي األآثر تفصيًال 4-27يسهل جدول  27-27
والمبين للتو من خالل عرضه للمعامالت في 
األصول مصنفة عرضيًا بحسب نوع األصل 
وبحسب القطاع المدين في الجزء األول وبحسب 
نوع االلتزام أو الخصم المصنف عرضيًا بحسب 
القطاع الدائن في جزء ثاني مماثل؛ وتشكل 

تعاملة ي األصول أو االلتزامات القطاعات الم

 مصنفًا –أعمد الجدول في حين أن نوع األصل 
 مبينًا في –ومفصًال بحسب القطاع المدين 

وقد يكون من الممكن من الناحية . الصفوف
المفاهيمية عرض جميع العالقات بين الدائنين 
والمدينين في جدول واحد، غير أن ذلك قد 

رة جدًا، والكثير يستلزم جدوًال يحوي خاليا آثي
 .منها قد يظل خاليًا

 هو مجرد جدول توضيحي لنوع 4-27جدول  27-28
التفصيل الذي قد ترغب بلد معينة في إيجاده؛ 
وبادي ذي بدء، قد يكون من الممكن عرض 

بقية األعمدة للحكومة العامة وللقطاع المالي ول
 بصورة منفصلة فقط وباستثناء جميع العالم

نه حتى على هذا القطاعات األخرى، غير أ
المستوى إذا ما وجدت اإلحصاءات النقدية 
فينبغي أن يكون من الممكن حينئذ تفصيل 
وتصنيف القطاع المالي إلى ثالثة قطاعات 

 .فرعية على النحو المبين قبل ذلك

وفي نهاية المطاف يكون من المرغوب فيه  27-29
عرض آافة القطاعات المؤسسية في نظام 

ذلك القطاعات الفرعية الحسابات القومية وربما آ
مثل الحكومة المرآزية والشرآات المملوآة 

 .ملكية عامة

وسوف تتوقف درجة التفصيل المبينة لألدوات  27-30
المالية على مدى توافر البيانات وعلى األهمية 
النسبية لكل أداة منها؛ وما يتبع ذلك هو قائمة من 

 .التفصيالت والتصنيفات الممكنة

ودائع تبعًا للعمالت يمكن تمييز العمالت وال 27-31
والودائع القابلة للتحويل والودائع األخرى من 
خالل تحديد هذا الجزء الموجود في آل منهم 
المقوم بالعملة المحلية أو بالعملة األجنبية وسواء 

 .ما إذا آان الدائن أو المدين مقيم أو غير مقيم

  التغيرات في الخصوم وفي صافي حقوق الملكية – شكل مختصر –الي الحساب الم): تابع (3-27جدول 

 التغيرات في الخصوم وفي صافي حقوق الملكية

 وقيود العمليات
 الموازنة

 المؤسسات
 المالية غير

 المؤسسات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 أو األسر
 العائالت

 الهادفة غير المؤسسات
 األسر تخدم التي للربح

 المعيشية

 االقتصاد
 الكلي

 بقية
 العالم

 السلع
 والخدمات

 المجموع

 اإلقراض صافى
 صافي(+)/ 

 )- (االقتراض

- 56 - 1 - 103 147 - 4 10 - 10  0 

  في الحيازة صافى
   المالية األصول

139 137 93 15 6 426 57  483 

 النقدي الذهب
 السحب وحقوق
  الخاصة

         

 100  2 - 102   37 65   والودائع العملة
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   المديونية سندات

 قروض

6 

21 

30 

0 

38 

9 

0 

11 

0 

6 

74 

47 

21 

35 

 82 

119 
 الملكية حقوق
 صندوق وأسهم

  االستثمار

83 22  0  105 14  48 

 والمعاشات التأمين
 وخطط التقاعدية
  موحده

 48 0   48 0  25 

 المالية المشتقات
  الموظفين وخيارات

3 8 0 0 0  3  14 

 ىاألخر الحسابات
 المدينة/ الدائنة

26 0 9 4   - 14  25 

 

يمكن تقسيم أوراق المديونية والقروض بحسب  27-32
وآذلك ) قصير وطويل المدى(أجل االستحقاق 
 .بحسب القطاع

بالنسبة لألسهم العادية؛ قد يكون من المفيد التمييز  27-33
بين المنشآت المقيمة وغير المقيمة فضًال عن 

ألسهم العادية المدرجة وغير التمييز بين ا
 .المدرجة وغيرها من األسهم

بالنسبة لنظم وبرامج التأمين والضمان الموحد  27-34
وبالنسبة للمشتقات المالية؛ فقد يكون العرض 
مبسطًا نظرًا ألن أحد طرفي المعاملة البد وأن 

.  سواء مقيمة أو غير مقيمة–يكون شرآة مالية 
 أن يكون الدائن وبالنسبة لخيارات الموظفين، البد

وتدار معظم برامج . إما شرآة مالية أو غير مالية
المعاشات التقاعدية من قبل أصحاب عمل غير 

 .ماليين بدون إشراك شرآة مالية

يمكن أن يجرى االئتمان التجاري والسلف من  27-35
قبل أي قطاع؛ وقد ترتبط مستحقات صناديق 
المعاشات التقاعدية على مديري المعاشات 

 بأي قطاع، غير أنه – من حيث المبدأ –ة التقاعدي
 في األسر المعيشيةليس من المحتمل انخراط 

وبالنسبة للحسابات األخرى الدائنة أو . ذلك
المدينة فيمكن تقسيمها تبعًا لما إذا آانت مع 

 .وحدات مقيمة أم غير مقيمة

 على أنه 4-27ينبغي تفسير شكل ونسق جدول  27-36
در آبير من نموذج عام؛ آما ينبغي إتاحة ق

المرونة بالنسبة للظروف واألوضاع المحددة لكل 
وفي العديد من البلدان، فإن أبعاد الجداول . بلد

. ستكون مقيدة بشدة بحسب مدى توافر البيانات
عالوة على ذلك، ينبغي مالحظة أن هذه الجداول 
هي تمديدات للحساب المالي األساسي وآذلك أن 

افته على أساس البعد الثالث للتحليل يمكن إض
انتقائي عن طريق تحديد عالقات أصل أو قطاع 

والذي سيكون هذا ) أو قطاع فرعي(معين 
 .المستوى من التفصيل مفيدًا لها

 االستخدامات التحليلية

يمكن استخدام جدول مفصل لتدفق النقد على  27-37
األقل في ثالثة مجاالت هامة مرتبطة بالسياسة 

 من هذه الجداول االقتصادية؛ فالبيانات المستمدة
يمكن استخدامها في التحليل والوصف 
االقتصادي للنشاط واالتجاهات في الفترات 
الجارية، حيث يمكن استخدامها آوسيلة مساعدة 
لإلسقاطات في سياق وضع خطط اقتصادية أو 
في تقييم أثر السياسات االقتصادية الحالية أو 
 .التغيرات فيهم على المسار المستقبلي لالقتصاد

وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تستخدم في 
المشروعات التي تضطلع بنمذجة االقتصاد 
لدراسة السلوك االقتصادي باعتباره وسيلة 

وقطعًا، . مساعدة بغية صياغة سياسة اقتصادية
مثل هذه الدراسات قد تكون مكملة للعمل على 
البيانات المستمدة من الحسابات األخرى في نظام 

وعلى وجه الخصوص، يكون . يةالحسابات القوم
من المفيد عند استخدام حسابات تدفق النقد 
لتسهيل دراسة إدارة النظام المالي في االقتصاد 
أن يتم ربط هذه المعامالت بسلوك االقتصاد غير 

وبالمثل، فإن حسابات تدفق النقد تسهل . المالي
دراسة عملية إحداث المعادلة بين االدخار 

 تتبع القنوات التي من واالستثمار من خالل
خاللها يصل صافي اإلقراض إلى اقتراض 
نهائي، بعد المرور من خالل شرآات وأصول 

 .مالية مختلفة

في مجال السياسة، ثمة أمثلة قليلة سوف توضح  27-38
فائدة هذه الجداول؛ مشاآل السياسة الشائعة التي 

آيف سيتم : واجهتها العديد من الدول تشمل
مرآزية؟ وآيف سيتم تمويل عجز الحكومة ال

تمويل الشرآات العامة غير المالية الرئيسية؟ 
ومن سيمولها؟ وفي آل مثال من هذه األمثلة، 
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يتطلب إتيان إجابات لهذه األسئلة تحليل لألثر 
. على القطاعات المختلفة وعلى أنواع المعامالت

ويسهل مدى تفصيل الحسابات داخل تدفقات النقد 
طارًا يمكن من خالله مثل هذا التحليل ويوفر إ

 .تقييم اإلجابات

وفي مجاال التوقعات واإلسقاطات المالية؛ فإن  27-39
استخدام متواليات زمنية مستمدة من األجزاء 
ذات الصلة في جداول تدفق النقد يجعل من 
الممكن فحص مدى اتساق عدد من توقعات 
السوق أو القطاع المعدة بشكل منفصل واآلثار 

مالت المالية المستقبلية الضمنية بالنسبة للمعا
الناجمة عن مجموعة خاصة من االفتراضات 

على سبيل المثال؛ (بشأن األحداث المستقبلية 
معدالت الفائدة وأسعار الصرف والنمو 

 ).والفوائض أو حاالت العجز القطاعي

مجاالت السياسة األخرى التي يمكن أن تكون  27-40
مثل هذه التوقعات واإلسقاطات والدراسات 

 له بشكل آبير هي فيما يتعلق بالنظر في مساعدة

التنمية طويلة المدى لألسواق والمؤسسات المالية 
في االقتصاد فضًال عن تقييمات الحاجة إلى 
أنواع جديدة من األصول لتلبية الطلب المحتمل 
من قبل المدخرين والمستثمرين للحصول على 

 .أصول سائلة موثوقًا بها

 

 المخزوناتحسابات . 2

 مثلما يمكن تجميع وتصنيف جداول على تمامُا 27-41
غرار الواردة أعاله وتحليلها بشكل يحقق فائدة 
جمة من حيث التدفقات فإنه أيضًا من المفيد 
تجميع وتصنيف جداول مماثلة بالضبط من حيث 

؛ حيث أنه األصول المالية والخصوممخزون 
حينما قد تكون التدفقات متقلبة من فترة لفترة 

 يحتمل أن يكون المخزوناتوى تالية فإن مست
أآثر استقرارًا، آما أن درجة التقلب من حيث 

 ربما توفر معلومات إضافية المخزوناتمستوى 
 .مفيدة بشكل خاص

  محلًال بحسب المدين والدائن–شكل لجدول مفصل لتدفق النقد أو لمخزون األصول المالية : 4-27جدول 

 أصل ودائن: 1الجزء 
 خصم ومدين: 2الجزء 

 القطاعات والقطاعات الفرعية

 الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
 الذهب النقدي -
 حقوق السحب الخاصة -

 العمالت والودائع
 العمالت -

 العملة المحلية
      الوحدات المقيمة

      الوحدات غير المقيمة
 العملة األجنبية

 الودائع القابلة للتحويل -
 ن المصارفالمراآز بي

 الودائع األخرى القابلة للتحويل
    العملة المحلية

       الوحدات المقيمة
       الوحدات غير المقيمة

   العملة األجنبية
      الوحدات المقيمة

      الوحدات غير المقيمة
 الودائع األخرى

     العملة المحلية
       الوحدات المقيمة

       الوحدات غير المقيمة
     العملة األجنبية

       الوحدات المقيمة
       الوحدات غير المقيمة

 أوراق مديونية
 قصيرة األجل -

 }القطاعات{
 طويلة األجل' -
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 }القطاعات{
 األسهم العادية وأسهم صناديق االستثمار

 األسهم العادية -
 األسهم المدرجة

     المنشآت المقيمة
     المنشآت غير المقيمة

 رجةاألسهم غير المد
     المنشآت المقيمة

     المنشآت غير المقيمة
 األسهم العادية األخرى

     المنشآت المقيمة
     المنشآت غير المقيمة

 وحدات صناديق االستثمار/ أسهم -
 وحدات صناديق سوق المال/ أسهم

     المنشآت المقيمة
     المنشآت غير المقيمة

 وحدات صناديق االستثمار األخرى/ أسهم
 المنشآت المقيمة     -
     المنشآت غير المقيمة -

 نظم وبرامج التأمين والمعاشات التقاعدية والضمان الموحد
 االحتياطيات الفنية لتأمين األضرار -
 التأمين على الحياة واستحقاقات السنويات -
 استحقاقات المعاشات التقاعدية -
مطالبات صناديق المعاشات التقاعدية على / مستحقات -

 ت التقاعديةمديري المعاشا
 استحقاقات المنافع غير المعاشية -
 تدبيرات المستحقات في إطار الضمانات الموحدة -

 المشتقات المالية وخيارات الموظفين
 المشتقات المالية -

 الخيارات
 العقود المقدمة

 خيارات الموظفين -
 المدينة/ الحسابات األخرى الدائنة -

 االئتمان التجاري والسلف
 }القطاعات{    

 المدينة/ ت األخرى الدائنةالحسابا
   }القطاعات{    
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تحليل جدول المدخالت : والعشرونالفصل الثامن 
 أخرىو مصفوفات المخرجات وجداول و
 مقدمة  . أ

يقوم الهدف من هذا الفصل على جداول العرض  28-1
واالستخدام في الفصل الرابع عشر، وذلك 
ًال لفحص االحتماالت المتاحة فحصًا مفص
. باستخدام نموذج جدول طريقة عرض الحسابات

يستهدف نظام الحسابات القومية  آما هو 
موضحًا في بعض الحاالت، درجة من المرونة 
في االنجاز طالما تمت مراقبة القواعد المحاسبية 

وتتضح تماًم حقيقة أن الشرط . المالزمة
األساسي لموارد واستخدامات الميزانية، ذلك من 

 العمل بالجدول والذي يجعلها طريقة خالل إطار
فعالة الستكشاف خيارات مختلفة بينما يظل 

ويوجد هدف وحيد لهذا . ضمان الميزانيات
الفصل وهو إثبات قوة عرض الجداول بهذه 

 . الطريقة

 جدول عالقة المدخالت بالمخرجات. 1
و الهدف الثاني من هذا الفصل هو وصف  28-2

و جداول . األفكار جداول المدخالت المخرجات
العرض واالستخدام هي أجزاء متممة لنظام 
الحسابات القومية آما أ، طريقة تصنيف تلك 
الجداول في طريقة فعالة لضمان التطابق بين 
المصادر المتاحة للبيانات المختلفة من أجل 

ومع ذلك ومن أجل العديد من . المصنف
األغراض التحليلية، فإن التحويل من اثنين من 

رض واالستخدام إلى جدول فردي جداول الع
لعالقة المدخالت بالمخرجات حيث تتساوى فيه 
. إجمالي األعمدة والصفوف ، يقدم مميزات هامة

وال يمكن تصنيف جداول  المدخالت 
بالمخرجات دون المرور من خالل مرحلة 

فيما عدا االفتراضات (العرض واالستخدام 
لتي وهناك إذن نظم تحليلية وا). المحدودة جدًا

تستلزم حتميًا بعض درجات النمذجة في 
 . تصنيفاتها

وتوجد مراجع ضخمة في جمع واستخدام جداول  28-3
المدخالت بالمخرجات، يستحيل في فصل قصير 
أن يعطي تقديرًا آامًال لمعدل تعقيدات التصنيف 

ويهدف الفصل فقط إلعطاء . وإبداعات التطبيق
شعور لنوعية العمليات الضرورية لتحويل 

ل العرض واالستخدام لجداول عالقة جداو
المدخالت بالمخرجات وإلعطاء بعض األفكار 

ويعد العرض اليدوي واستخدام .إلمكانية تطبيقها
جداول المدخالت بالمخرجات وزيارة لموقع 
 المنظمة الدولية لعالقة المدخالت بالمخرجات

)org.iioa.www( لبداية بحث ، أماآن جيدة
 . أآثر تفصيًال حول االحتماالت في هذا المجال

 مصادر المحاسبة القومية . 2
آال من جداول العرض واالستخدام وجداول  28-4

عالقة المدخالت بالمخرجات في  عروض 

ويمكن جمع . مصفوفة لحسابات السلع والخدمات
آافة نتائج الحسابات، شامًال حساب السلع 

وتسمي تلك .  أيضًاوالخدمات، في شكل مصفوفة
المصفوفة باسم مصفوفة الحسابات االجتماعية  

)SAM .( 

من الممكن توسيع مصفوفة الحسابات  28-5
االجتماعية وإبرازها، من خالل تقديم تقسيمات 
بديلة للتدفقات القائمة أو أنواع جديدة من 
التدفقات، طالما أن استخدام و مصادر تلك 

ويعد ذلك . دةالتدفقات يتوازنان بالطريقة المعتا
من التمديدات الشائعة لمصفوفة الحسابات 
االجتماعية باعتبار الفهم الشائع بأن مصفوفة 
الحسابات االجتماعية عادة ما تمتد لتتجاوز حدود 
المصفوفة التي تحتوي على التتابع القياسي 
للحسابات، لتشمل امتدادات أخرى، و خاصة 

 .قطاع األسرة

 تكوين الفصل. 3
السابع عشر آيفية استخدام جداول يصف الفصل  28-6

العرض واالستخدام  من أجل ضمان التطابق 
وينظر . الداخلي لمجموعة متباينة من البيانات

هذا الفصل في جانبين محددين لجداول العرض 
واالستخدام والتي يمكن أن تكون ذات فائدة 
إلقرار نموذج مختلف لما  هو موصوف في 

االهتمامات هي و أول تلك . الفصل الرابع عشر
معاملة مصاريف الشحن والتأمين على السلع 
المستوردة وثاني تلم االهتمامات هو معاملة 
السلع التي تم تصنيعها من قبل وحدة ليست هي 

ويناقش الفصل ب أيضًا آيف . المالكة لتلك السلع
يتم إعادة تصنيف المعلومات من قبل المؤسسة 

ات متعلقة وآذلك إمكانية تحويل الصناعة لمعلوم
 . بقطاعات مؤسسية

ويتعلق القسم جـ بكيفية تحويل اثنين من جداول  28-7
العرض واالستخدام إلى مصفوفة متجانسة فردية 

و يوضح آال من . لعالقة المدخالت بالمخرجات
جداول العرض واالستخدام عدم التراآم من قبل 

وقد أزيل واحدًا من تلك . المنتجات والصناعات
. المدخالت بالمخرجاتاألبعاد، في جدول 

ولذلك، فإن جدوال مفردًا يمكن أن يوضح العالقة 
بين آال من منتجات االستخدام واالعتماد أو 
بالتناوب العالقة بين مخرجات الصناعة 

 . ومتطلبات تلك المخرجات

ويستمر القسم د في توضيح آيف يمكن عرض  28-8
وتلك . آامل نظام المحاسبة في شكل مصفوفة

يدة وربما تكون تثقيفية آنقطة أداة تربوية مف
انطالق لنشر الحسابات مثل مصفوفة المحاسبية 

 . االجتماعية

 مرونة جداول العرض واالستخدام : ب
 معاملة االحتياطيات والواردات .1
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أثناء مناقشة التقييم في القسم ب من الفصل  28-9
الرابع عشر، تم إعطاء أهمية حول آيفية أن 

حسابات أرباح النقل ينبغي دمجها في ال
وخصوصًا آيف ينبغي تسجيل  مصاريف النقل 

 أن 14.77 و 14.61وتشرح الفقرات . الدولية
التطابق بين األسعار األساسية وأسعار المنتج ال 
تنقل الحسابات بسهولة إلى طبقة بين ثمن وأجرة 
الشحن والتأمين وبين األسعار الرئيسية لتسليم 

ا آانت ويعتمد التمييز على ما إذ. ظهر الباخرة
الوحدة هي التي تزود السلع  أو أنها تستلم 
األوراق المالية للبائع حيث أنها مسئولة عن نقل 

 بمناقشة 14.77وتنتهي الفقرة . وتأمين السلع
موجزة للمشاآل العملية في اشتقاق لتقييم 

حيث . المأمول من مصادر المعلومات المتاحة
 . يتم إعادة إنتاجها هنا من أجل المالئمة

ربما ال يمكن من خالل تصريحات الجمارك و 28-10
تحديد أية وحدة هي المسئولة عن تكاليف النقل، 
وفي نفس الوقت عندما ينبغي أ، تكون تكاليف 

النقل مفصولة أو حتى تصوريًا عن قيمة السلع 
نفسها، وربما ال توجد معلومات أو مصادر 

وفي تلك الحالة، . متاحة من أجل تطبيق الفصل
فة الشحن والتأمين ربما تكون فإن قيمة تكل

المصدر األساسي فيما يتعلق بعد التراآم بجانب 
وإذا آانت أرقام تكلفة الشحن . نوع السلعة

والتأمين المفصولة مستخدمة من أجل السلع 
المستوردة سوف يتم حسابها بشكل مضاعف، 
حتى لو، آان هذا الجزء من تكاليف النقل 

. الوارداتوالتأمين أيضًا مضمنة في خدمات 
وبالتالي فإنه تم إدخال خانة التسوية في جدول 

ويتكون عمود التسوية من . االعتماد لتجنب ذلك،
االستقطاع من بنود الخدمات للنقل والتامين 
مساويًا لتسوية تكاليف الشحن والتأمين إلى تسليم 
ظهر القارب  لتلك البنود مع تسوية تعويض 

ويعاد . تتلقائي حسب واردات السلع والخدما
 28.1 هنا على أنه جدول   14.4إنتاج الجدول 

 . الذي يعطي مثاًال لمثل هذا النوع من التسوية

 نموذج لمدخالت الواردات في جدول العرض وفق التسوية العالمية سي آي إف إلى إف أو بي : 28.1جدول 
 إف/ إف أي سي تسوية 

 بي أو
 الخدمات السلع

  37  ) 0 (األسماك وصيد والغابات زراعية منتجات

  61  ) 1 (والمياه والغاز الكهرباء والتعدين؛ التعدينية المواد

  284  )4-2 (التصنيع
    )5(اإلنشاء

 62  6- )6 (النقل وخدمات المشروبات & والطعام واإلقامة التجارة
 17  4- ) 73-72 منها منقوصا 7 (والتمويل التأمين

    )73-72 (اإليجارية والعقود التأجير وخدمات العقار، خدمات

 5   )8 (واألعمال اإلنتاج خدمات
    )93-92 (واجتماعية عامة خدمات

    )99-94 (أخرى خدمات

    ) 91 (عامة إدارة

  10- 10  بي أو إف/ إف أي سي تسوية  

 23 20   المقيمين قبل من الخارج من الشراء

 107 392 0 ياإلجمال 

 
 

ويوضح عمود التسوية هذا إعادة توزيع أرباح  28-11
من قبل (الخدمة من الصناعات حيث تم إنتاجها 
لصف ) المنتجين المقيمين أو غير المقيمين
تسليم / تسوية لتسوية تكاليف الشحن والتأمين

وفي عمود السلع، القيم المعطاة . ظهر السفينة

ل عنصرًا ألرباح تلك صناعة بصناعة تشم
الخدمة، ولكن يتم استنتاج ذلك في صف تسوية 

تسليم ظهر السفينة / تكاليف الشحن والتأمين
وذلك من أجل ترك اإلجمالي مساويًا إلجمالي 

آما أن التسويات . واردات تسليم ظهر السفينة
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التي في هذا العمود هي بيانات قياسية لعمود 
ضًا لتوضيح مشابه والذي يمكن أن يكون معرو

 . التسوية بين أسعار المشتري واألسعار الرئيسية

وهناك إجراء أسهل من ذلك الذي وصف توًا،  28-12
ومع ذلك فهو ال يتطابق بشكل تام مع توصيات 

، وهو تداخل ميزانية تقسيم 6بي بي إم 
المدفوعات بين السلع والخدمات وتسوية أرقام 
واردات الخدمات بواسطة ملغ الخدمات المقدم 
من قبل غير المقيمين والذي تشمله األرقام 

ويضمن هذا أن . التفصيلية لواردات السلع
إجمالي السلع والخدمات يتطابق مع إجمالي 
ميزانية المدفوعات ولكنه لن يتطابق مع إجمالي 
واردات السلع  تسليم ظهر السفينة و إجمالي 

وهذا يجعل من جمع . الخدمات الموضحة هناك
واالستخدام أسهل ولكن يعني أنه جداول االعتماد 

ال يمكن استخدام واردات السلع على أسس تسليم 
ظهر السفينة لمقارنة صادرات تلك السلع من 

وحتى في تلك ف النسخة المبسطة، . دول أخرى
فيجب عرض مبالغ السحن والتأمين على 
الواردات المقدمة من قبل المقيمين على أنها 

 . تصدير للخدمات

مصنعة من قبل وحدة ال تحتسب ملكية السلع ال. 2
 اقتصادية 

يجوز أن ينفذ المنتج نفس النشاط ولكن مع  28-13
يأخذ . اختالف طفيف في الشروط االقتصادية

بعين االعتبار المزارعين الذين يزرعون 
. الحبوب التي تطحن إلى دقيق قبل االستخدام

ويفترض أن أحدًا من المزارعين أنشأ مطحنة 
يزرعها ولكن مجرد أن يتم لطحن الحبوب التي 

. ذلك فربما يطحن حبوبًا لآلخرين مقابل أجر
فسوف يختلف نوعًا ما حساب اإلنتاج بالنسبة 
للمزارع داخًال فيه المطحنة عن حساب المزارع 
الذي ال يمتلك مطحنة،  لكن األول يتقاضى أجرًا 
مقابل طحن الحبوب على الرغم من أن آالهما 

 . لبيعينتجان الدقيق من أجل ا

في حالة الطحن،فإن عمل تعاقد على النشاط من  28-14
الباطن لشخص آخر ربما يكون إمكانية الحصول 

ومع ذلك يتم بشكل . على رأس مال ثابت مناسب
متزايد تنفيذ عمليات مشابهة دوليًا وفيما يتعلق 
بأنشطة عادة ما تكون ذات صلة بالصناعة مثل 

شغيل ويكون حافز معدل الت. تجميع أجزاء مرآبة
وإذا . هنا أقل بمقدار واحد منه في تكاليف العمل

آان معدل األجور في الدولة س هو نصف معدل 
األجور في الدولة  ص، ربما تكون هي القيمة 
الفعلية لوحدة في الدولة ص إلرسال المكونات 
لوحدة  من أجل تجميعها في الدولة س ومن ثم 
 الحصول على منتج آامل يعود إلى الدولة ص أو

 . حتى يتم شحنه مباشرًة للمشتري النهائي

وقد أوصت مطبوعات سابقة من نظام الحسابات  28-15
القومية، أنه ينبغي تسجيل المكونات الموجودة 

 آما تم استالمها من الدولة س، التوحيدبغرض 
وأوصت أيضًا أنه ينبغي تسجيل إجمالي قيمة 
المنتج النهائي على أنه منتج  من الدولة س 

وال يتطابق . ولة س إلى الدولة صوتصدره الد
ذلك مع معاملة طحن الحبوب أو ، على سبيل 
المثال، إصالح اآلالت حيث ال ُيحتسب أية 

آما يسبب احتساب . تغيرات على ملكية السلع
تغير في ملكية األجزاء المجمعة، مشاآل  تجميع 
بيانات هامة وذلك نتيجة أنه يمكن أن تكون قيمة 

يعه أآبر من تكلفة المكونات المنتج الذي تم تجم
وربما . مضافًا إليها أتعاب تجميع تلك المكونات

ُتجسد قيمة المنتج النهائي نتائج البحث وتطوير 
ويوصي .  مثالالتوحيدالوحدة المتعاقدة على 

نظام الحسابات القومية حاليًا، أنه ينبغي تسجيل 
المنتجات فقط آما يتم تسليمها لوحدة أخرى إذا 

ك تغيرات في الملكية، أو في خالة أن آانت هنا
آال وحدتي اإلنتاج تنتمي لنفس المؤسسة فإن 
الوحدة المنتجة التي تتولى التسليم فإنها تلتزم 
بالمخاطر التابعة ومكافآت اإلنتاج مثل أن تقرر 
 . تلك الوحدة آمية العمليات وسعر الشحن والبيع

ويرتفع السؤال حول آيفية تسجيل نشاط تجميع  28-16
لع لطلب وحدة أخرى في جداول العرض الس

.  المخرجات-واالستخدام وجدول المدخالت
 للنفس ولآلخرين جسميًا التوحيدوتتشابه عمليات 

 . ولكنها تختلف اقتصاديًا

و يفترض في لعام األول أن تقوم وحدة التشغيل  28-17
وتقوم في . بتحويل المنتجات للحساب الشخصي

حساب العام الثاني بإجراء نفس الكمية لل
الشخصي ولكن مع إجراء نفس القدر من 

ويفترض أن تكون . العمليات لحساب اآلخرين
، وتكلفة 90تكلفة البنود المعالجة في العام األول 

المنتجات ذات الصلة والتي تحتاج إلى أن يتم 
وحينئذ، فإن . 35 والقيمة المضافة 10تجميعها 

وتتساوى آل . 135القيمة اإلجمالية للناتج هي 
شياء األخرى وذلك في العام الثاني، ويتزايد األ

 10متوسط االستهالك من قبل اآلخرين بمقدار 
 ناقًال 70 وتصل القيمة المضافة إلى 110لكل 

ويصعب فهم التغير في . 180قيمة الناتج إلى 
تكوين المنتج في غياب المعلومات حول تغير 
دور المنتج والذي ال يعمل فقط لحسابه الشخصي 

 . يعمل نيابة عن آخرينولكنه 

تتعلق الطريقة . وينبغي إجراء طريقتين أساسيتين 28-18
األولى بمعاملة الصناعة للحساب الشخصي 
وآذلك لحساب اآلخرين على أنها أنواع مختلفة 

وبهذه . من النشاط وأنواع منتجات مختلفة
الطريقة، ففي العام الثاني سوف يكون لدى 

 المضافة والقيمة100المنتج نشاط واحد بمخرج 
 آما هو الحال في العام 135 والمخرج 35
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 .45 ومخرج 35وقيمة مضافة  10األول، مضافًا إليه نشاط آخر ذو نواتج 
 الخيارات من أجل أن تسجيل السلع ال يغير الملكية االقتصادية: 28.2الجدول 

 ار الثانيالخي الخيار األول السنة الثانية السنة األولى 
 180  90  90 تكاليف المواد 
 20 10 10 20 10 تكاليف أخرى

 200 10 100 100 100 إجمالي االستهالك الوسيط 
 70 35 35 70 35 القيمة المضافة

 270 45 135 180 135 اإلنتاج
 
 

والخيار الثاني هو عرض متوسط المخرجات في  28-19
وعرض القيمة  200العام الثاني على أنه 

 وآذاك عرض الناتج على 70المضافة على أنها 
والقيمة المضافة هي نفسها تحت آال . 270أنه 

االختيارين وتعطي المقارنة بين آال من العامين 
األول والثاني شعورًا أآثر حول وجهة نظر 

ومع ذلك، فإن . التحويل بموجب االختيار الثاني
 الناتج  لكال من90إضافة رسم إضافي بحوالي 

عالوة . ومتوسط االستهالك هي حقيقة مصطنعة
على ذلك، آما هو مذآور سابقًا، فربما يكون من 
الصعب للُمصنع أ، يضع قيمة على المكونات 
التي يستملها والناتج الذي يقدمه للوحدات 

وتكون الفرص أنه الوحيد الذي يعلم أنه . األخرى
 تغطية مصروفاته من أجل45يتقاضى أجرًا من 

،  وترك مقدار القيمة المضافة10النثرية من 
وتلك االختيارات . 35 في هذه الحالة وهو 

  .2-28  رقمموضحة في الجدول

وينبغي التأآيد على أن الخيار األول هو الذي  28-20
توصي به نظام الحسابات القومية من أجل السلع 

. 6المصدرة للخارج آي يتم تصنيعها بي بي إم 
ني على أنه عرض ويتم عرض الخيار الثا

تكميلي والذي يمكن اختياره ألسباب استمرارية 
ويعكس الخيار األول بدقة . مع الممارسة السابقة

أآثر العمليات االقتصادية التي تحدث بينما يرآز 
 . الخيار الثاني على عملية التحويل المادية

عندما يتم تصدير السلع للخارج آي يتم  28-21
نها صادرات تصنيعها، ال يتم تسجيلها على أ

للسلع من قبل الدولة المالكة للحقوق االقتصادية، 
وال على أنها واردات لسع من قبل الدولة 
المصنعة سواء في نظام الحسابات القومية أو 
نظام إحصاءات التجارة في الخدمات في ميزان 

على نحو مشابه، . المدفوعات الطبعة السادسة
لى أنهم فإنه ال يتم تسجيلهم بعد التصنيع إما ع

سلع مصدرة من قبل الدولة المصنعة وال على 
أنهم سلع مستوردة من قبل الدولة المالكة للحقوق 

آما أن األجر المتوافق عليه بين . االقتصادية
المالك االقتصادي والُمصنع هو البند الوحيد الذي 

 .يسجل على أنه صادرات وواردات

وسوف تستمر ظهور التدفقات المادية من السلع  28-22
ومع ذلك، فربما يختلف . ي أرقام تجارة السلعف

رمز اإلنتاج بعد التصنيع عنه عند اإلدخال، مما 
يجعل من الصعوبة أن تتطابق تدفقات الواردات 

 . والصادرات

ويقترح تقديم الخيار الثاني، وهو أنه يمكن  28-23
اشتقاق األجر على أنه الفرق بين قيمة السلع عند 

 الدولة التي وصولها وقيتها عند اإلبحار من
قامت بعملية التصنيع ولكن في حينه فإن ذلك 
ربما يعطي في بعض األحيان تقريبًا مقبوًال 
لمصاريف التصنيع، آما توجد العديد من 

 . األسباب التي ال تجعل  ذلك التقريب مقبوًال

فربما يتضمن أرباح وخسائر تؤثر على قيمة . أ
ًا السلع، في حال استغرقت عملية التصنيع وقت

ويحدث ذلك للمالك االقتصادي وليس . آبيرًا،
 . للُمصنع

وربما تفقد السلع أو تتلف أو أنه يمكن . ب
. ( ببساطة أن يتم استهالآها في عملية التصنيع

وتم مالحظة ذلك في حالة المكونات 
وينطبق التغير في الحج على ). االلكترونية

 . المالك االقتصادي وليس على الُمصنع
ون قيمة السلع التي تم تصنيعها أآبر ربما تك. ج

من قيمت تكلفة المكونات ومصروفات التصنيع 
إلى درجة أن يتم معاملة المنتج النهائي المدمج 
مع جزء من قيمة البحث والتطوير، على أنه 

 .تكوين لرأس مال المالك االقتصادي

وتعزز آل تلك المواقف أفضلية الخيار األول  28-24
 .28.2ول على الخيار الثاني في جد

 

 جداول العرض واالستخدام وحسابات القطاع.3

  فمن المكن اشتقاق التقديرات الثالثية 28.25 28-25
إلجمالي االستثمارات الثابتة من مجموعة جداول 
العرض واالستخدام، آما هو موضح في الفصل 

حيث يمكن عرض تلك الجداول في . الرابع عشر
من أحد فصول المجلد، آما يمكن عمل التقديرات 

. خالل نمو المعدالت التي تعتمد على الجداول
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ومع ذلك، ، فإن القطاع المؤسسي يحتاج إلى 
تتابع حسابات اإلنتاج وذلك من أجل تكملة 

و من المستحب فصل جدول . الحسابات
االستخدام الذي يعرض متوسط االستهالك 
ومكونات القيمة المضافة وتوزيع األعمدة على 

أجل ضمان التطابق القطاعات المؤسسية، من 
تتابع التام بين جداول العرض واالستخدام و

 .  المدمجةالحسابات

 وهي جزء من جدول التوحيدتتعلق نقطة بداية  28-26
 بمتوسط االستهالك 14.12االستخدام في جدول 

و يعرض ذلك في شكل مجمع . والقيمة المضافة
 . 28.3إلى حد ما في جدول 

اص التقسيم األسهل هو ذلك التقسيم الخ 28-27
بالشرآات المالية حيث أن تلك الشرآات ال 
تتولى نشاط إضافي آما ال تتولى الوحدات 

وعندما تعم . المؤسسية األخرى أيه نشاط مالي
تلك الشروط، فيمكن إدخال خانة نشاط التأمين 
. والتمويل بأآمله حسب حاجة القطاع المؤسسي

ومن الممكن أن الشرآات المالية قي تتولى بعض 
مثل تكوين ( لالستخدام النهائي الشخصي اإلنتاج 

، وينبغي في تلك الحالة إضافة )رؤوس األموال
 28.3جزء من العمود المختص في قسم جدول 

وال يتم عمل . والمتعلق بإنتاج الحساب الشخصي
 .مثل تلك التسوية في هذا المثال

يجب تقسيم األعمدة المتعلقة بالمنتجين غير  28-28
امة وبين مؤسسات ال السوقيين بين الحكومة الع
إضافة . األسر المعيشيةتهدف غلى الربح وتخدم 

إلى أن آال من الحكومة أو المؤسسات التي ال 
، يمكن األسر المعيشيةتهدف إلى الربح وتخدم 

وهذا هو . أن تملك مؤسسة تتولى اإلنتاج السوقي
آيف يجوز أن يكون لدى المنتجون غير 

ومن . بحالسوقيين مبالغ صغيرة من مجمل الر
الممكن أيضا أن آال من الحكومة والمؤسسات 

 األسر المعيشيةالتي ال تهدف إلى الربح وتخدم 
ربما يملكون أيضًا إنتاجًا ألغراض االستعمال 

على أنه تكوين رؤوس ( النهائي الخاص الذاتي 
 .  هناشيءولكن لم يتم فرض أي ) األموال

ة تتمثل الخطوة األخيرة في تحديد آافة األعمد 28-29
التي لم يتم بعد أخذها بعين االعتبار بين 

 مع اإلشارة إلى الشرآات غير المالية واألسر،
أن جزء من نشاط إنتاج السوق والذي ينبغي 
تخصيصه لألسر المعيشية هو وجود دخل 

ومع . مختلط آجزء من القيمة المضافة للنشاط
ذلك، في هذا المثال، فُتنسب أجزاء من إنتاج 

الصناعي واإلنشائي السوق الزراعي و
 باإلضافة إلى األسر المعيشيةوالتجاري إلى 

اإلنتاج من أجل أغراض االستعمال النهائي 
و سوف تنسب لقطاعات . ( الخاص الذاتي

أخرى آما هو مذآور بشكل عام لإلنتاج من أجل 
فلم . أغراض االستعمال النهائي الخاص الذاتي

جة يتم إتمامها هنا بسبب بعض المبررات الساذ
 ). مثل المستوى اإلجمالي

ما إن تكتمل تلك اإلجراءات الحسابية، نواتج  28-30
، والتي تعرض لكل قطاع ليس 28.4الجدول 

فقط إجمالي االستهالك الوسيط ولكن أيضًا 
تصنيف المنتج باإلضافة إلى شرط القيمة 

 . المضافة

األرقام الموضحة لمتوسط االستهالك والمخرج  28-31
كل قطاع مؤسسي هي وعناصر القيمة المضافة ل

تل األرقام الظاهرة في حساب اإلنتاج وتنمية  
 .  تتابع الحساباتحساب اإليرادات في 

  14.12 جدول االستخدام من جدول 28.3الجدول 
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)التجارية األنشطة لجميع الموحد الصناعي الدولي التصنيف مجموعات حسب على (للصناعات الوسيط االستهالك
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 المنتجات استخدام
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 340 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1      المختلط الدخل – الثابت المال رأس إهالك 20

21 
 

 أخرى - الثابت المال رأس إهالك
     8 80 11 30 7 12 5 12 1 2 5 

 077 3 82 63 183 94 146 100 262 208 861 1 78      اإلجمالي الناتج 22

 0720 53 642 494 562 1 290 290 3321 7861 8 244 9624 31 840 1      )العمل ساعات عدد (العمل مدخالت 23

24 
 المال رأس تكوين إجمالي

 
     10 122 8 49 14 7 5 7 1 2 255 

25 
 

 الثابتة األصول إغالق مخزون
     142 1 861 143 731 208 143 102 147 22 29 3 528 
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  المخرجات-اشتقاق جدول المدخالت. ج
 ما هو جدول المدخالت المخرجات؟. 1

يتم اشتقاق جدول المدخالت المخرجات بشكل  28-32
أساسي من جدول االستخدام حيث أن األعمدة 
التي تمثل الصناعات في الربعين  اليساريين من 

حيث ُتستبدل الدائرة يتم استبدالها بالمنتجات أو 
المنتجات في الربعين العلويين من الدائرة 

وتصبح مصفوفة متوسط االستهالك . بالصناعات
الناتجة مربع يوضح المنتجات أو الصناعات في 

وفي آلتا الحالتين . آل من  الصفوف واألعمدة
فإن إجمالي الصف للمصفوفة المكتملة يطابق 

كون إجمالي العمود للمصفوفة المكتملة، وربما ت
.  تلم الحالة منتج تلو منتج أو صناعة تلو صناعة

وبناءًا على ذلك فإنه ُيشار إلى الجداول الناتجة 
 . على أنها متطابقة

و تعتمد عملية إحالل سعة المنتج بأخرى  28-33
صناعية، على واحدا من النماذج العديدة 

وتعني تلك .المحتملة، آي يتم مناقشتها أدناه
إبعاد مصفوفة العملية بالضرورة أنه تم 

 المخرجات المتماثلة عن مصادر -المدخالت
البيانات الرئيسية إلى أبعد من جدول العرض 
واالستخدام وبناء عليه فهي مفيدة الستعراض 

 . سبب أهمية القيام بذلك التحول

 هناك منتج من أجل 14.12الحظ أنه في الجدول  28-34
المعدن الخام والمواد التعدينية والكهرباء والمياه 

 وفي حال عدم 0لكن ال يوجد لها أية عمودو
وجود صناعة تدخل فيها تلك المنتجات على أنها 
منتج رئيسي يحدد المنتجون األساسيين بدال من 
أن عدد المنتجات سوف يحدد الحجم النهائي 

 . المتطابق) المربع(للمصفوفة 
 

 14.12 من جدول جدول االستخدام: )تابع( 28.3الجدول 
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مجموعات  حسب على للصناعات الوسيط االستهالك  

االقتصادية األنشطة لجميع الموحد الدولي الصناعي التصنيف  
الوسيط االستهالك تكاليف المال رأس تكوين إجمالي   

تسويقي الغير                     الشخصي النهائي االستهالك  
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 تحليل محتمل لمصفوفة المخرجات المدخالت .2

يكون لمثل تلك الجداول خواص جبرية والتي  28-35
تجعلهم مناسبين بوضوح للتحليل الذي يمكن من 

 التغيرات المتعلقة إجراء التقديرات لتأثير
باألسعار، ومتطلبات العمل ورؤوس األموال في 
مواجهة تغيرات مستويات المنتج وآذلك 

آما . تقديرات نتائج تغير نماذج الطلب وهكذا
يمكن استعمالها آأساس لنسخة موسعة والتي 
يمكن استخدامها لتقدير متطلبات االقتصاد حول 

 .البيئة مثال

 
و مذآور في المقدمة، هناك مراجع عديدة آما ه 28-36

حول آيفية جمع واستخدام جداول المدخالت 
يهدف هذا لقسم هو اإلشارة بأسلوب . المخرجات

بسيط للجوانب األساسية لتحويل اثنين من جداول 
العرض واالستخدام إلى جدول المدخالت 

 . المخرجات

بفرض أن المدخالت في مصفوفة عوامل اإلنتاج  28-37
تحدد مصفوفة النتائج في أسفل العمود المناظر، و

على أنها أ؛ آما يحدد ناقل المنتج على انه س 
ويكتب ناقل إجمالي المطلب النهائي على أنه ص 

 :ومن ثم

Ax + y = x 

 ويمكن آتابتها آالتالي 
(I-A) x = y 

  أو
x=(I-A)-1y. 

 
باسم مصفوفة ليونتيف، ) أ-ب(تعرف المصفوفة  28-38

وعرفت باسم معكوس ليونتيف بعد الشخص 
ي آان رائدًا في استخدام جداول المدخالت الذ

 1-(I-A)المخرجات والمصفوفة 

وتلك هي الصياغة النهائية التي أعطت القوة . 
 .التحليلية لتحليل المدخالت المخرجات

وبفرض أن هناك توسع في الطلب من أجل  28-39
يتضح من خالل جدول . المنتجات المصنعة

العرض والطلب فيتضح أنه  من أجل زيادة 
جات تلك المنتجات فستحتاج إلى مدخالت مخر

ويسمى . أآثر لجميع أنواع تلك المنتجات تقريبًا
هذا التزايد في معدل الطلب بالتأثير المباشر 

ومع ذلك، فإن تزايد الطلب . للتغير في الطلب
لجميع تلك المنتجات بتسبب في الحاجة إلى دائرة 
إضافية في مخرجات آافة المنتجات وهذا بدوره 

ط زيادة مجموعة أخرى من المخرجات ينش
ويقل تأثير آل دورة ذات عما قبلها حتى . وهكذا

ويسمى إجمالي . تنعدم قيمتها في نهاية األمر
آافة الدورات الثانوية والدورات التابعة بالتأثير 

 .غير المباشر بالتغير في الطلب

 
 و القيمة المضافة المعاد تصنيفها من قبل الصناعة أو قطاع مؤسسياالستهالك المتوسط : 28.4الجدول
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 تعويضات الموظفين
 إجمالي الدخل المختلط 

 إجمالي فائض التشغيل العامل
 الضرائب األقل من اإلعانات على اإلنتاج والواردات

 إهالك رأس المال الثابت ألي دخل مختلط
 صافي الدخل المختلط

 إجمالي فائض التشغيل العامل



 نظام الحسابات القومية
 

730 

طرحت توًا، فإن وبلغة الحسابات الجبرية التي  28-40
التأثير المباشر هو أص، وتأثير الدورة الثانية أ 
تربيع ص، وتأثير الدورة الثالثة هو أ تكعيب ص 

) أ-ب(ويمكن عرض أنه يمكن آتابة . وهكذا
أ + أ تكعيب+أ تربيع+ على أنها أ1-الكل اس 

وهذا هو المكان حيث تأتي تنشأ .  وهكذا4اس 
 أن أ يحتاج قوة امتالك مصفوفة متساوية، حيث

 .أن يكون متوازنًا لتلك الصياغة آي يعمل

وطالما ، التغيرات في الطلب ،ص، قليلة بدرجة  28-41
آافية لمتوسط الُمعامل في أ يستحب أن يون 
تقريبًا جيدًا لموقف الجديد، حيث يمكن حساب 

وينهار ذلك النموذج إذا . المستوى الجديد س
 أن آانت التغيرات في الطلب آبرية جدًا لدرجة

التغيرات الهامة في أ على األرجح أنها تتبع 
 أآثر من متوسط ىوتقترب من الحد األدن

 . المعامالت المطلوبة

 

وتسمى المصفوفة أ في بعض األحيان مصفوفة  28-42
المعامالت التكنولوجية ويمكن أن تقدم فكرة عن 

هناك عناصر هامة غير . طريقة عمل االقتصاد
الذي تتحكم صفرية في أ ذات صلة باالقتصاد 

فيه المنتجات األولية مع بعض العمليات التي 
وحيث ينمو االقتصاد . نفضا في االقتصاد المحلي

وتصبح  تصنيع  المنتجات األولية أآثر شيوعًا، 
ويصبح أ مأهوال أآثر بالمدخالت التي تعكس 
تكامال أفقيا وراسيا هاما لألنشطة داخل 

فة ومن ويمكن ذآر مكان القيمة المضا. االقتصاد
خالل استكشاف الصناعات المختلفة المتعلقة 

وعلى سبيل . بالمراحل المختلفة في عملية اإلنتاج

. المثال، يتم زراعة القطن على أنه منتج زراعي
و يخضع بعد ذلك لفصل البذور عن الضمادة 

، ومن ثم يتم تحويل الضمادة )الحلج(الكتاني 
  .الكتانية إلى غزل وتحويل الغزل إلى قماش

وفي حال ظهرت آل واحدة من تلك النشاطات 
في صناعة مختلفة، فمن الممكن رؤية مكان 
القيمة المضافة بين مرحلة زراعة القطن 
 .والنسيج النهائي والتي يرتفع خاللها االستعمال

 
 منتجات ثانوية .3

تصنيفات الصناعة مثل تصنيفات المعايير  28-43
الصناعية الدولية، تحدد الصناعات بشكل أساسي 
على أنها أنواع السلع أو الخدمات التي يتم 

ومع ذلك ، فهناك . ها بشكل نموذجيجإنتا
منتجات أآثر من الصناعات ، ومن أجل آافة 
أنواع األسباب، فإن بعض المنتجات ربما يتم 

 .صناعتها في صناعات مختلفة

و قد تم طرح مفهوم المؤسسة من أجل تحديد  28-44
اح للتكامل عدد المنتجات لكل وحدة من أجل السم

و من حيث . مع إحصاءات اإلنتاج الرئيسية
المبدأ، فإن المؤسسة تقدم منتج واحد فقط في 
الموقع الواحد ولكن يعترف نظام الحسابات 
القومية بأنه أثناء التطبيق فمن غير الممكن فصل 

و التعامل . اإلنتاج إلى مثل تلك التفاصيل القليلة
نتج أآثر من مع حقيقة أن العديد من المؤسسات ت

منتج واحد هو مبدأ أساسي لفكرة حساب 
 . مصفوفة المدخالت المخرجات المتطابقة
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  االستهالك المتوسط والقيمة المضافة المعاد تصنيفها  من قبل الصناعة أو قطاع مؤسسي- تابع 4 - 28الجدول 

المؤسسات التي ال تهدف األسر
 للربح وتخدم األسر

الحكومة
 العامة
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البضائع والخدمات حسب التصنيف المرآزي للمنتجات 
 إجمالي االستخدامات 

 )0(الزراعة ، الغابات ، منتجات األسماك  . 1
 ) 1(المواد الخام والمعادن . 2
  )4 – 2(التصنيع . 3
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119 
104 

1 
6 
5 
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0 
3 

 0 
0 
2 

1 
4 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
1 

2 
0 
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16 
9 

22 

7 
5 

17 

9 
4 
5 

 )5(  البناء - 4
 )6(  التجارة ، اإلسكان ، الطعام والشراب ،خدمات النقل -5
 باستثناء العقارات)7(  المالية والتأمين - 6

57 
222 

34 

0 
16 

0 

0 
7 
0 

 0 
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0 
0 
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1 
2 
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1 
2 
3 

17 
37 
29 

10 
24 
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13 
21 

 )73-72( ؛ وخدمات اإليجار واالستئجار الخدمات العقارية. 7
 ) 8(خدمات األعمال واإلنتاج . 8
 )93 – 92(الخدمات العامة واالجتماعية . 9
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 )99 – 94(خدمات أخرى . 10
 )91(اإلدارة العامة . 11
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 تعويضات الموظفين
 إجمالي الدخل المختلط 

 إجمالي فائض التشغيل العامل
 الضرائب األقل من اإلعانات على اإلنتاج والواردات

 إهالك رأس المال الثابت
  ألي دخل مختلط

 خل المختلطصافي الد
 إجمالي فائض التشغيل العامل
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الدافع  من الحاجة إلى إنتاج جدول المدخالت  28-45
المخرجات إلى تداول جدول العرض واالستخدام 

وفي حال تساوت .  الثانويةهو وجود المنتجات
أعداد الصناعات آما هو الحال في المنتجات، 
فلن تكن هناك حاجة لجدول العرض فيما يخص 
االقتصاد المحلي، وسوف تتساوى عدديا إجمالي 
خانات الصناعات مع إجمالي صفوف المنتجات 
وسوف تكون مصفوفة عوامل اإلنتاج سوف 

 هو و آما. تكون مربعة آما صنفت في األصل
مذآور في مكان آخر، فإن القصد من وراء 
استخدام المؤسسات أو باألحرى الشرآات، 
والعمل بمستوى مفصل إلى حد ما ،هو القرب 

و . من الموقف إلى نحو معقول  يمكن استخدامه
 . يبقى بعض اإلنتاج الثانوي مع ذلك حتميًا

  هناك ثالثة أنواع من اإلنتاج الثانوي28.46 28-46

 وهي تلك المنتجات غير التابعة :ةمنتجات تابع. أ
وتضمن بعض األمثلة .  تكنولوجيا للمنتجات األولية

فقط تاجر تجزئة آبير لديه أسطول من الشاحنات 
يستخدمهم في المقام األول من أجل أغراض خاصة 
وربما في بعض األحيان يعرض خدمات النقل لوحدة 
أخرى، و المزارع الذي يستخدم جزءًا من أرضه 

، أو شرآة التعدين التي تبني طرق وصول أو قافلة
 . أماآن إقامة من أجل العاملين بها

وهي تلك المنتجات التي تقدم في : منتجات مشتقة. ب
وقت واحد مع منتج آخر ولكن  يمكن اعتباره على أنه 
منتج تابع له، على سبيل المثال، الغاز الذي يتم إنتاجه 

 . بواسطة أفران عالية

وهي المنتجات التي يتم أنتاجها : رآةمنتجات مشت. ج
في وقت واحد مع منتج آخر ال يمكن القول بأنه منتج 

 ).على سبيل المثال لحم البقر والجلد( تابع 

ويوجد احتمالين من أجل تقليل جداول العرض 
. واالستخدام  إلى مصفوفة مدخالت مخرجات فردية

األول هو إظهار مصفوفة المدخالت المخرجات من 
المنتجات فقط؛ واالحتمال اآلخر هو إظهار حيث 

 .جدول المدخالت المخرجات من حيث الصناعات

 

 

 

 

 إعادة تخصيص المنتجات التابعة .4

يوجد نموذجين أساسيين من للتخلص من  28-47
ويأتي آالهما من خالل تطبيق . المنتجات التابعة

المعلومات من مصفوفة االستخدام غلى مصفوفة 
إلى مصفوفة العرض وذلك من أجل خفضها 

وفور إتمام ذلك، فلن تعد . قطرية إلى حد بعيد
مصفوفة العرض تحتوي على معلومات مفيدة 

ومصفوفة االستخدام . ولن يتم عرضها بعد ذلك
المنقولة هي ما يتم الرجوع إليها على أنها 

 ..مصفوفة المدخالت المخرجات

 

عند اشتقاق مصفوفة منتج تلو منتج  بأبسط  28-48
لب النهائي الربيعي لموصوفة طريقة، فيثبت الط

وهي تعبر بالفعل عن الطلب بالمنتج . االستخدام
وتكون هناك حاجة إلى . وال تحتاج إلى تغيير

تغيير أجزاء متوسط االستهالك والقيمة المضافة 
. للمصفوفة ، من سعة الصناعة إلى منتج واحد

ويوضح إجمالي صف المصفوفة بالفعل إجمالي 
فيتكون التمرين من المنتج الصحيح ولذلك 

مدخالت معاد تخصيصها من عمود إلى آخر من 
ويفترض أنه يتم . خالل صف اإلجمالي الموجود

تحديد طلب متوسط االستهالك و مدخالت العمل 
 . ورؤوس األموال من خالل المنتجات المصنعة

عند اشتقاق مصفوفة صناعة تلو صناعة  في  28-49
ضافة أبسط طريقة ممكنة، فيكون جزء القيمة الم

لمصفوفة االستخدام  ثابتًا ويتم تغيير تشكيل 
متوسط االستهالك فقط وليس اإلجمالي وذلك 
. بسبب أن مستوى المخرجات سوف يتغير

وهكذا، فإن التمرين هو أحد البنود التي تم إعادة 
. تخصيصها بين الصفوف وليس بين األعمدة

وعلى العكس من حالة منتج تلو منتج، فإن الربع 
 بالمطلب النهائي سوف يتغير وسوف المتعلق

يوضح المطلب المتعلق بتزويد الصناعة 
ويسمى هذا . للمنتجات وليس المنتجات نفسها
ويفترض أن . بطريقة تنظيم أسلوب المبيعات

نموذج وفي بعض  النظم االقتصادية، سوف يتم 
استيراد بعض المنتجات الهامة فقط ولذلك فإن 

من باقي " فسيةغير التنا"فصل تلك الواردات 
ضج . الواردات ربما يكون بشأن فائدة معينة

المبيعات سوف يظل آما هو طالما يتغير مستوى 
 .مخرجات الصناعة 

 
 
 
 

  نموذج رقمي إلعادة توزيع المنتجات من اإلنشاء إلى التوزيع28.5جدول 
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   التصنيع
 وصناعات
 أخرى

اإلنشا
 ء

   التصنيع
 ناعاتوص

 أخرى

   التصنيع اإلنشاء
 وصناعات
 أخرى

  اإلنشاء

 اإلنتاج تكنولوجيا      الصناعة تكنولوجيا المعامل صيغة   االستخدام جدول
 زراعية منتجات1

 وصيد والغابات
 ) 0 (األسماك

71 0 3.8 0.0 71.0 0.0 71.2 -0.2 

 التعدينية المواد2
 الكهرباء والتعدين؛
 ) 1 (والمياه والغاز

190 1 10.2 0.5 190.0 1.0 190.6 0.4 

 60.8 667.2 61.2 676.8 30.3 36.3 63 675 )4-2 (التصنيع 3
 5.0 9.0 4.9 9.1 2.4 0.5 5 9 )5(اإلنشاء 4
  واإلقامة التجارة 5

 & والطعام
 وخدمات المشروبات

 )6 (النقل

65 3 3.5 1.4 65.1 2.9 65.2 2.8 

 والتمويل التأمين 6
 منها منقوصا 7(

72-73 ( 

36 5 1.9 2.4 36.1 4.9 36.1 4.9 

 العقار، خدمات 7
 التأجير وخدمات
 اإليجارية والعقود

)72-73( 

15 1 0.8 0.5 15.0 1.0 15.0 1.0 

 اإلنتاج خدمات 8
 )8 (واألعمال

70 12 3.8 5.8 70.3 11.7 70.2 11.8 

 عامة خدمات 9
 )93-92 (واجتماعية

1 0 0.1 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 

 أخرى خدمات 10
)94-99( 

1 0 0.1 0.0 1.0 0.0 10 0.0 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0) 91 (عامة إدارة 11
113 اإلجمالي 

3 
90 61 43 1135.6 87.4 1136.7 86.3 

 القيمة إجمالي
 المضافة

728 118 39 57 731.4 114.6 730.3 115.7 

186  اإلنتاج إجمالي
1 

208 100 100 1867 202 1867 202 

 
 
 

آال من تلك الفروض، سواء آانت الفروض  28-50
التكنولوجية والفروض تشكيل المبيعات مبسطة 
جدًا آما يجوز استخدام نموذج أآثر عمومية 
أثناء الممارسة، ولكنها تفيد أوًال في فحص آل 

 .افتراض بتفاصيل قليلة إلى حد ما

 
 منتجالمنتج تلو الجداول 

 يمكن من خاللهما اشتقاق توجد طريقتين 28-51
 :مصفوفة منتج تلو منتج، وهما آالتالي

تملك افتراض تكنولوجيا الصناعة وسائلها . أ
المعينة الخاصة لإلنتاج بصرف النظر عن 

 . تشكيلة المنتجات

افتراض تكنولوجيا المنتج حيث يتم إنتاج آل . ب
منتج بطريقة خاصة به بغض النظر عن مكان 

 . إنتاج الصناعة
ن السهل شرح تلك الفروض من خالل بعض وم 28-52

 14012في الجزء العلوي من الجدول . األمثلة
 وحدات 6يتم عرض ترآيب الصناعة آما تنتج 

وفي الجزء ). 208بخالف (للمنتجات المصنعة 
 الذي يعاد تقديمه على 14.12السفلي من الجدول 

، يتم عرض المدخالت 28.3أنه الجدول 
ويعاد تقديم ذلك . اءالضرورية للصناعة واإلنش

. 28.5في أول عمودين رقميين في الجدول 
ويعبر العمودين الرقميين التاليين عن ذلك على 

ومع ذلك، فعلى سبيل المثال، . شكل نسبة مئوية
 وحدة منتجات 0.038تحتاج وحدة إنشاء 
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 وحدة للتعدين والمعادن الخام 0.102زراعية و 
ات زراعية، وال تستخدم اإلنشاء أية منتج. وهكذا

 .  وحدة تعدين ومعادن خام وهكذا0.005و 

أنه من الضروري اقتطاع التكاليف المتعلقة  28-53
 وحدات للسلع المصنعة في عمود 6بإنتاج 

اإلنشاءات وإضافته غلى عمود التصنيع  وذلك 
و سوف . من اجل إنشاء مصفوفة منتج تلو منتج

تعيد األعمدة عرض المنتجات بدًال من 
إتمام هذا التمرين لكافة اإلنتاج الصناعات عند 

 .التابع

 
 افتراض تكنولوجيا الصناعة 

يعرض الُمعامل آيف تم إنتاج المنتجات  28-54
المصنعة والتي من المفترض أن تعتد على 
الصناعة التي يصادف أن يتم أنتاجها فيها، وذلك 

ومع . بموجب افتراض تكنولوجيا الصناعة
ستة ذلك،فلكي يتم إعادة تخصيص الوحدات ال

للمنتجات المصنعة من صناعة اإلنشاء إلى 
عمود والذي سف يشير حاليًا للمنتجات المصنعة 

متجاهًال المنتجات التابعة األخرى في ( فقط 
فقط مجموعة من المدخالت ) الوقت الحاضر

مشتقة حيث يتم إضافة معدالت اإلنشاء ستة 
مرات إلى عمود التصنيع والمقتطع من عمود 

 عرض نتائج ذلك في األعمدة و يتم. اإلنشاء
 .28.5الرقمية الخامسة والسادسة من الجدول 

 
 افتراضات تكنولوجيا المنتج

تعرض الُمعامالت آيف يتم إنتاج المنتجات  28-55
الصناعية وهي تلك الصناعات التي تم تصنيعها 
بغض النظر عن المكان الفعلي الذي تم إنتاجهم 
. جفيه، وذلك بموجب افتراض تكنولوجيا المنت

وفي تلك الحالة، آي يتم إعادة تخصيص ستة 
وحدات منتجات صناعية من صناعة اإلنشاء، 

 6يتم اشتقاق مجموعة من المدخالت تعادل 
مرات تم فيها إضافة معامل التصنيع إلى عمود 

و . التصنيع وتم اقتطاعه من عمود اإلنشاء
تعرض النتاج في العمودين الرقميين السابع 

 . 28.5 والثامن من الجدول

من الهام مالحظة المشكلة التي تنشأ بموجب هذا  28-56
وهي أنه عندما يتم استخدام افتراض .االفتراض

تكنولوجيا الصناعة، فُيفترض أن تستخدم 
المنتجات الصناعية المصنعة آمية قليلة من 

ومع ذلك، ال ُتسجل فعليًا أية منتجات . الطعام
 و زراعية آما يتم استخدامها في صناعة اإلنشاء

لذلك فإن خصم تلك المدخالت من المدخالت 
. المسجلة فيما يتعلق باإلنشاء يؤدي إلى قيد سلبي

و ال يمكن عرض المدخالت السلبية بموجب 
حيث تستحيل . افتراض تكنولوجيا الصناعة

منطقيًا المدخالت السلبية، و تلك حجة لصالح 

استخدام افتراض الصناعة بدال من افتراض 
 . المنتج

 
 ل صناعة تلو صناعةجداو

 
يمكن اشتقاق مصفوفة منتج تلو منتج فقط من  28-57

 خالل طريقتين وهما آالتالي

مبيعات المنتج الثابت حيث يفترض أن تعتمد . أ
إعادة تخصيص مطلب المستخدمين على المنتج 

 . و ليس على الصناعة من مكان بيعها
تكوين مبيعات المنتج الثابت حيث يفترض أن . ب

ائمًا ما يطلبون نفس تشكيلة المستخدمين د
 . المنتجات من صناعة ما

 28.5و على الرغم من تشابه الجدول مع جدول  28-58
فهو ال يعرض من أجل جداول صناعة تلو 
صناعة، حيث يكون إنشائها متشابهًا ومباشرًا و 
لكنه يعرض المدخالت  من خالل صفوف 

 .جداول االستخدام بدال من إسقاط األعمدة

 الصناعة تلو الصناعة من لخلق جدول يبين 28-59
الضروري نقل استخدام الوحدات الست 
للمنتجات المصنعة من عمود التصنيع إلى عمود 

ومع استكمال هذا اإلجراء لكافة مناحي . اإلنشاء
اإلنتاج الثانوي ستمثل الصفوف الصناعات أآثر 

 .من تمثيلها للمنتجات

 تكوين مبيعات منتج ثابت
صنيع إلى صف يتم  توزيع نسبة من صف الت 28-60

اإلنشاء مستخدمًا النسبة في صف التصنيع، في 
هذه الحالة من اجل توزيع الوحدات الستة 
المتعلقة بالسلع المصنعة و المقدمة من قبل 

و لذلك فإن . صناعة اإلنشاء إلى صف اإلنشاء
 .تلك المصفوفة لن تحتوي على مدخالت سلبية 

 
 تكوينات مبيعات صناعة ثابتة

يع الوحدات الستة الخاصة بالسلع يتم إعادة توز 28-61
المصنعة والمقدمة من قبل صناعة اإلنشاء إلى 
صف اإلنشاء من صف التصنيع مستخدمًا النسبة 

و يمكن أن تحتوي تلك . التي في صف اإلنشاء
 . المصفوفة على عناصر سلبية

 
 اختيار النموذج آي يتم استخدامه

توجد أربعة اختيارات متاحة لمجمع المدخالت  28-62
 .مخرجاتال

أن نموذج منتج تلو منتج يستخدم افتراض . أ
 . تكنولوجيا المنتج

أن يستخدم نموذج منتج تلو منتج، افتراض . ب
 .تكنولوجيا الصناعة

أن يفترض نموذج منتج تلو منتج افتراض . ج
 .تكوين مبيعات منتج ثابت
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أن يفترض نموج صناعة تلو صناعة تكوين .  د
 . مبيعات  صناعة ثابتة

 
جوز أن يتسبب آًال من االختيارين أ و د في و ي

مدخالت سلبية، بينما ال يمكن أن يسببها آًال من 
 .االختيارين ب و ج
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 نموذج لمصفوفة مدخالت مخرجات منتج تلو منتج: 28.6جدول 



 نظام الحسابات القومية
 

737 

ت
استخدام المنتجا

 

صيد
ت ، ال

الزراعة ، استغالل الغابا
 

ت
صناعا

صنيع وال
الت

 األخرى
 

البناء
 

التجارة ، النقل ، اإلسكان ، الطعام
 

المالية والتأمين
األنشطة العقارية 

 
ت
ت المشاريع والمعلوما

خدما
 

صحة ، الشئون االجتماعية
التعليم ، ال

 

ت أخرى
خدما

اإلدارة العامة 
 

ت 
التعديال

 
ت
ب األقل من اإلعانا

ضرائ
ال

 
ت 
الواردا

 
ت المباشرة في الخارج من 

المشتريا
القي

مين
 

ب أشعار المشترين 
اإلجمالي حس

 
 

ضافة 
إجمالي القيمة الم

 
ت الموظفين 

ضا
تعوي

 
ت على 

ب األقل من اإلعانا
ضرائ

ال
ت 
المنتجا

 
ت 
س المال الثاب

إهالك رأ
 

إجمالي الدخل المختلط 
 

ض التشغيل العامل
إجمالي فائ

 

إجمالي الناتج 
 

3 32
 1 4 1 1 2 0 1 0  1 0  46

 
   41

 19
 

2 12
 

6 18
 87
 

43
 685

 

10
 69
 43
 16
 72
 

1 1 0  35
 213

 
 

1151
 

758
 565
 

43
 88
 33
 118

 1990
 

0 74
 

5 6 7 1 16
 

0 0 0  5 0  
114

 130
 

80
 

5 11
 13
 31
 244

 

3 39
 

3 18
 16
 

7 12
 

0 1 0  2 10
 

 
110

 123
 

90
 

4 27
 

8 29
 233

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

2 18
 

1 4 0 5 17
 

0 1 0  1 3  52
 94
 44
 

4 12
 

0 46
 146

 

1 21
 

1 2 6 5 26
 

1 2 0  0 6  50
 145

 
51

 
6 20

 
0 88

 495
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

3 37
 

2 6 2 5 26
 

1 2 0  0 6  90
 166

 100
 

3 17
 

0 63
 265

 

3 47
 11
 

8 7 8 21
 24
 

2 1  1 0  
133

 142
 113
 

2 21
 

0 27
 275

 

0 6 0 0 1 1 10
 

0 0 0  0 0  19
 72
 49
 

1 3 0 23
 91
 

2 42
 

7 5 17
 10
 22
 

8 2 1  2 0  
118

 

50
 39
 

1 10
 

0 10
 168

 

60
 974

 

40
 123

 
91

 57
 212

 
34

 10
 

2  48
 232

 
 

1883
 1721
 1150
 

58
 222

 
61

 452
 3604

 

      0
       

0 
0

       
0 

1854
 

 
191

 

 

7 
430

 

6 16
 

0 0 0 0 0 0  10
 

0  20
 462

 

  

                                  
 

ب
حس

الستهالكالوسيط
ا

االستهالك الوسيط  حسب مجموعات المنتجات
 

صادرات
ال

 

 الزراعة ، استغالل الغابات ، الصيد 
 التصنيع والصناعات األخرى 

 البناء 
 التجارة ، النقل ، اإلسكان ، الطعام 

0  
 المالية والتأمين 

 األنشطة العقارية 
0 

 ع والمعلومات خدمات المشاري
 التعليم ، الصحة ، الشئون االجتماعية 

 خدمات أخرى 
 إجمالي الصناعة

 
 

 البضائع 
 الخدمات 

 االستهالك نفاقاإلجمالي الفرعي إل
 النهائي 
 األسر

 المؤسسات الخيرية 
 اإلجمالي الفرعي

 تجميعي 
 فردي 

 إجمالي تكوين رأس المال الثابت 
  المخزوناتالتغيرات في 

 ةجتنملر ايغول صألن امزة ايحلا یفاص
  االقتصاد الكلي

0 0 0 56
 

2 1 9 2 0 0  0 0  9 78
 

  



 نظام الحسابات القومية
 

738 

 
 نموذج لمصفوفة المدخالت المخرجات صناعة تلو صناعة: 28.7

17
 449

 

2 36
 53
 115

 
33

 239
 

81
 166

 
 54

 140
 

43
 29
 1399  

15
 446

 

2 36
 53
 115

 
33

 21
 81
 

5  54
 140

 
43

 29
 1015

 

  

0 0 0 0 0 0 0 14
 

0 2  0 0   16
 

  

2 3 0 0 0 0 0 
204

 

0 
159

 
 0 0   

368
 

  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
156

 
 0 0   

156
 

  

2 3 0 0 0 0 0 
204

 

0 3  0 0   
212

 

  

3 81
 196

 
3 0 22

 
1 0 0 0  21

 81
 

  
414

 

  

2 80
 173

 
3 0 22

 
1 0 0 0  21

 74
 

  
367

 

  

1 4 23
 

0 0 0 0 0 0 0  0 0   28
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 10
 

  10
 

  

87
 1910

 

244
 233
 146
 196
 255
 275
 

91
 168

 
 

133
 456
 

43
 

0 
4236

 

  



 نظام الحسابات القومية
 

739 

 

ت
استخدام المنتجا

 

صيد
ت ، ال

الزراعة ، استغالل الغابا
 

ت األخرى
صناعا

صنيع وال
الت

 

البناء
 

ال
تجارة ، النقل ، اإلسكان ، الطعام

 
المالية والتأمين

األنشطة العقارية 
 

ت
ت المشاريع والمعلوما

خدما
 

صحة ، الشئون االجتماعية
التعليم ، ال

 

ت أخرى
خدما

اإلدارة العامة 
 

ت 
التعديال

 
ت
ب األقل من اإلعانا

ضرائ
ال

 
ت 
الواردا

 
ت المباشرة في الخارج من 

المشتريا
القيمين

 
ت الغير 

مشتريا
مقيمين من السوق 

المحلي
 

ب أشعار المشترين 
اإلجمالي حس

 
ضافة 

إجمالي القيمة الم
 

ت الموظفين 
ضا
تعوي

 
ت على 

ب األقل من اإلعانا
ضرائ

ال
ت 
المنتجا

 
ت 
س المال الثاب

إهالك رأ
 

إجمالي الدخل المختلط 
 

ض التشغيل العامل
إجمالي فائ

إجمالي الناتج 
 

3 32
 1 4 1 1 2 0 1 0  1 0   47

 
 42

 10
 

2 4 3 2 89
 

44
 632

 

13
 74
 31
 15
 76
 

1 1 0  35
 213

 
  

1133
 

728
 122
 

43
 

0 0 0 

1861
 

0 72
 

5 7 7 1 17
 

0 0 0  5 0   
114

 130
 

8 5 0 12
 

0 

244
 

3 43
 

3 21
 18
 

8 14
 

0 1 0  2 10
 

  
123

 13949
 

5 0 0 0 

262
 

2 18
 

1 4 0 5 17
 

0 1 0  1 3   52
 94
 

7 4 0 0 0 

146
 

1 20
 

1 2 6 2 15
 

0 0 0  1 0   48
 164

 
5 6 15

 
0 80

 194
 

3 39
 

2 8 3 6 29
 

1 2 0  0 6   99
 184

 
21

 
3 0 0 0 

283
 

3 46
 11
 

9 7 8 21
 24
 

2 1  1 0   
133

 142
 

71
 

2 21
 

0 20
 275

 

0 5 0 0 1 1 9 0 0 0  0 0   16
 66
 

2 1 2 0 0 82
 

2 41
 

7 6 17
 10
 22
 

8 2 1  2 0   
118

 

50
 39
 

1 10
 

0 10
 168

 

61
 948

 

44
 153

 
91

 56
 223

 
34

 

9 2  48
 232

 
  

1883
 1721
 

334
 

58
 52
 15
 112

 3604
 

    

1854
 

191
 

 

7 39
 

8 20
 

0 0 5 0 0 0  10
 

0   
20

 462
 

0 2 0 53
 

2 1 9 2 0 0  0 0  9 78
 

                                  
 

ا               
االستهالك الوسيط  حسب مجموعات الم

نتجات
 

صادرات
ال

 

 الزراعة ، استغالل الغابات ، الصيد 
 التصنيع والصناعات األخرى 

 البناء 
 التجارة ، النقل ، اإلسكان ، الطعام 

 المالية والتأمين 
 األنشطة العقارية 

 ريع والمعلومات خدمات المشا
 التعليم ، الصحة ، الشئون االجتماعية 

 خدمات أخرى 
 إجمالي الصناعة

 
 

 البضائع 
 الخدمات 

 االستهالك نفاقاإلجمالي الفرعي إل
 النهائي 
 األسر

 المؤسسات الخيرية 
 اإلجمالي الفرعي

 تجميعي 
 فردي 

 إجمالي تكوين رأس المال الثابت 
  المخزوناتالتغيرات في 

 ةجتنملر ايغول صألن امزة ايحل ایفاص
  االقتصاد الكلي

18
 435

 

5 45
 53
 116

 
41

 239
 

73
 166

 
 54

 140
 

43
 

- 
29

 1399
 

   



 نظام الحسابات القومية
 

740 

16
 432

 

5 45
 53
 

 
116

 
41

 21
 73
 

5  54
 140

 
43

 
- 

29
 1015

 
 

0 0 0 0 0 0 0 14
 

0 2  0 0   16
 

2 3 0 0 0 0 0 
204

 

0 
159

 
 0 0   

368
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
156

 
 0 0   

156
 

2 3 0 0 0 0 0 
204

 

0 3  0 0   
212

 

3 85
 187

 
8 0 21

 
5 0 0 0  21

 84
 

  
414

 

2 81
 165

 
7 0 21

 
4 0 0 0  21

 74
 

  
376

 

51
 22
 

0 0 0 0 0 0 0 0  0 0   28
 

0 0 0 0 0 0 0  0 0  0 10
 

  10
 

89
 1862

 

244
 262
 146
 194
 282
 275
 

82
 168

 
 

133
 456
 

43
 

0 
236

 
4 

 
 

و يجوز تجميع آال من جداول صناعة تلو  28-63
آما أنهم . صناعة وجداول منتج تلو منتج
عل سبيل . يصلحون للوظائف التحليلية المختلفة

المثال،يفضل استخدام مصفوفة منتج تلو منتج 
و . لضمان ثبات مؤشرات األسعار بشكل تام

ربما يكون جدول صناعة تلو صناعة أآثر فائدة 
. ذلك من أجل الربط بين تساؤالت سوق العملو

و على الرغم من ترآيز آثير من الفائدة، بشكل 
تقليدي، على جداول منتج تلو منتج، فإن ذلك 
مصحوب بجزء آبير من خالل االنتباه 

آما أن التفاعالت . للتكنولوجيا األساسية
االقتصادية للصناعات المختلفة قد جلبت بشكل 

 .في جداول صناعة تلو صناعةمتزايد فائدة أآثر 

 
 نماذج ُمولدة

ال يتم استخدام أية طريقة فردية في الممارسة  28-64
وفق معرفتها الخاصة لنوع المنتج أو الصناعة 
التي نحن بصددها ينبغي إمالؤه سواء اعتمدت 
الصناعة على إجراءات التحويل أو اعتمد المنتج 

ويجوز معاملة بعض . على شيئًا أآثر مالئمة
ات التابعة، بطريقة  واحدة واآلخرين المنتج

بطريقة أخرى على الرغم من حقيقة أنه ربما 
 .تظهر أحيانًا بشكل مبدأي قيمًا سلبية

وسوف يعتمد مدى التنوع بين النماذج المتنوعة  28-65
على عدد من العوامل، تشمل على وجه 
الخصوص مدى اإلنتاج التابع في مصفوفة 

درجة األعلى وعامة، يتم إعادة توزيع ال. العرض
للتفكك وبالتالي الدرجة المنخفضة لإلنتاج التابع، 
وسوف تشبه جداول العرض واالستخدام األقرب 

آما تفضل بعض . جداول العرض واالستخدام
الدول بالفعل، العمل بجداول العرض واالستخدام 
المفصلة جدًا وليس جداول اإلنتاج المتجانسة 

 . إطالقًا

الزمة، فتعرض وآما توضح االختالفات ال 28-66
 نتائج تحويل جداول 28.7 و 28.6جداول 

العرض واالستخدام في الفصل الرابع عشر، 
أوًال، إلى مصفوفة منتج تلو منتج مستخدما 
افتراض تكنولوجيا الصناعة فقط ومن فإن 
مصفوفة صناعة تلو صناعة تستخدم تكوين 

 .مبيعات المنتج

 
 قاعدة البيانات الالزمة من أجل التحويل

طة االنطالق فيما يتعلق بإنتاج جدول مدخالت نق 28-67
مخرجات متناظر هي اثنين من جداول العرض 

حتى أن . واالستخدام آال من األسعار الرئيسية
حساب جدول االستخدام حسب األسعار األساسية 
هي خطوة واحدة بعيدًا عن اإلحصاءات الرئيسية 
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والمالحظات الفعلية، مدعمًا حقيقة أن جداول 
ت المخرجات هي نماذج تحليلية، وليست المدخال

 . تجميع لظاهرة متبعة مباشرة

عالوة على ذلك، فن فصل جدول االستخدام إلى  28-68
جدولين وفق األسعار الرئيسية، يوضح إحداهما 
العناصر المتعلقة بالمنتجات المحلية بينما يوضح 

ويكثر طلب . اآلخر العناصر المتعلقة بالواردات
 الالزمة لمثل ذلك الفصل االحتياجات اإلحصائية

ولكنه تسمح النتائج بالمرونة المعقولة في معالجة 
الواردات وتسمح بتحليل حر لتأثير الطلب حول 
الموارد من المنتجين المقيمين ومن الموردين 

 . األجانب

والطريقة الدقيقة للتعامل مع الواردات هي  28-69
المرونة الكبيرة حيث يتاح عددًا من الخيارات 

في بعض النظم االقتصادية، سوف يتم و . آذلك
استيراد بعض المنتجات الهامة فقط ولذلك فإن 

من باقي " غير التنافسية"فصل تلك الواردات 
 .الواردات ربما يكون بشأن فائدة معينة

وموضوعًا آخر يتطلب اعتبارات دقيقة هو  28-70
درجة التفاصيل المأمولة لتصنيفات الصناعة 

تفاوت على المصادر وربما يعتمد ذلك ب. والمنتج
المتاحة للمكتب اإلحصائي ونوع االستخدام آي 

 .يتم عمله في النتائج

 
 حساب الخدمات والسلع في شكل مصفوفة: 28.8الجدول 

حساب السلع  
 والخدمات
 إي
 آر

 حساب اإلنتاج
 إي
 آر

استخدام 
 حسابات الدخل

 إي
 آر

حسابات 
رؤوس 
 األموال
 إي
 آر

االستخدام 
 اإلجمالي

 حساب السلع والخدمات
 إي 
 آر

 
الصادرات        

540 
 499الواردات    

االستهالك الوسيط  
1883 

االستهالك 
 1399النهائي 

إجمالي 
تكوين 
رؤوس 
 األموال

4236 

 
 حساب اإلنتاج 

 إي 
 آر

     3737المنتج 

    4236  إجمالي العرض
 
 
  االجتماعية يةفات المحاسبمصفو. د
التعبير عن تسلسل الحسابات في شكل . 1

 مصفوفة

يوضح جزء جدول االستخدام المتعلق بجهة  28-71
وصول المنتج، جانبًا واحدًا لحساب السلع و 

ومع ذلك، يمكن . الخدمات في شكل مصفوفة
: التعبير عنها على أنها سلسلة من جداول فرعية

 و أخرى من واحدة منها لمتوسط االستهالك،
أجل تكوين رؤوس األموال و واحدة من أجل 

وربما تتعلق تلك العناصر الثانوية . الصادرات
لحساب اإلنتاج واستخدام حساب الدخل و حساب 

.  على التواليبقية العالمرأس المال وحساب 
ويعرض جدول العرض على نحو مشابه الجانب 
اآلخر من حساب السلع والخدمات ولكن يمكن 

ه أيضًا على أنه جدولين فرعيين، واحدة آتابت
بينما تتعلق ) المنتج(منها تتعلق بحساب اإلنتاج 

ويظهر الجدول ). الواردات (بقية العالماألخرى ب
 من خالل آتابة جدول العرض بشكل أفقي 28.8

وجدول العرض رأسي بشروط تلك الجداول 
و تدل الصفوف . والحسابات المتعلقة بها

 ي على االقتصاد اإلجمالي و واألعمدة المبوبة

تدل تلك الصفوف واألعمدة المبوبة على أنها ر 
 . بقية العالمعلى 

 

وتكمن جاذبية تلك الصيغة في تساوي اإلجمالي  28-72
عبر مجموعة من الصفوف من أجل حساب 
السلع والخدمات، مع األعمدة التي تحتوي 

وال يوجد تطابق للمجموعة لثانية من . اإلجمالي
 حساب اإلنتاج، ولكن ليس من الصفوف أجل

ويمكن إدخال . الصعب إيجاده في المتناول
المدخالت من أجل القيمة المضافة في مجموعة 
ثالثة من الصفوف مع مدخالت تحت متوسط 

وفي تلك الطريقة فإن المبلغ يخفض . االستهالك
األعمدة من أجل حساب اإلنتاج ومن ثم يتساوى 

ولكن يوجد . مع الصفوف من أجل نفس الحساب
مجموعة ثالثة غير متطابقة حاليًا من الصفوف 

منذ ذلك الحين ترحل . تشمل القيمة المضافة
القيمة المضافة نهائيًا إلى نصيب حساب الدخل 
األولي، آما يمكن تبويب المجموعة الثالثة من 

 .  28.9الصفوف على أنها 
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و في حال تم إدراج مجموعة ثالثة من الصفوف،  28-73
ة مجموعة ثالثة من الصفوف، من أجل مطابق

بين أعمدة حساب اإلنتاج وتلك األعمدة المختصة 
باستخدام حساب الدخل، آما يمكن إدراج حساب 
الملكية عند تقاطع  مجموعة ثالثة من الصفوف 
واألعمدة م مجموعة رابعة من الصفوف 
واألعمدة التي تم إدراجها لعرض ميزانية الدخل 

لتوزيع الثانوي األولي حيث أنها تظهر في ا
يمكن إدخال مجموعات متتابعة . لحساب الدخل

من الصفوف واألعمدة، من خالل المتابعة بهذه 
الطريقة، إلى أن يتم تغطية نتائج الحسابات 

 .28.1الكاملة آما في الجدول 

يمكن عرض قيود الموازنة من ميزانية  28-74
 بقية العالمالمدفوعات، عن طريق المدخالت ل

اد اإلجمالي، على أنها على إلى جانب االقتص
 .28.9 في الجدول 41سبيل المثال 

  من اجل 28.10و من الممكن أيضًا مد الجدول   28-75
عرض اندماج الميزانيات العمومية آما في 

ومن أجل ذلكن يقدم الصف . 28.11الجدول 
السابق للجدول األولي من اجل عرض الميزانية 

وأولها . االفتتاحية وثالثة صفوف أسفلها
لمدخالت للتغيرات األخرى في حجم حساب ا

األصول، ويتعلق ثانيها بحساب إعادة التقييم 
وهناك . وآخرها هو الميزانية العمومية الختامية

تتعلق التسوية . 28.6حاجة لتسويتين للجدول 
األولى منها بند من اجل استهالك رأس المال 
الثابت والذي تم نقله من الصف من أجل حساب 

والعمود من أجل حساب اإلنتاج رأس المال 
ووضعها في العمود الخاص بحساب رأس المال 
والصف الخاص بحساب اإلنتاج ولكن مع عالمة 

بينما تقوم التسوية الثانية بتقسيم حساب . سلبية
رأس المال مع المجوعة األولى من الصفوف 
واألعمدة، آي تغطي آافة البنود في الحساب 

ة تفاصيل المنتج ولكن تغطي المجموعة الثاني
إلجمالي تكوين رؤوس األموال وبالتالي تكون 

 .جزءًا من حساب األصول لألصل غير المالية

وتخفض القراءة األعمدة المبدوءة بمدخل  28-76
الميزانية العمومية االفتتاحية لألصول الثابتة، 
على سبيل المثال، تلك القيمة مضافًا لها قيمة 

 إهالك تكوين رؤوس األموال، منقوصًا منها
رأس المال الثابت، مضافًا لها تغيرات أخرى في 
حجم األصول إضافة غلى بنود إعادة التقييم، 
. تتساوى مع قيمة الميزانية العمومية الختامية

ومن أجل األصول المالية منقوصا منها سيطرة 
 . تطابق توفيق العمليات

 مد المصفوفة . 2

ة من الممن مد و إعادة ترتيب الصفوف واألعمد 28-77
للمصفوفة شرط أن يتم إنجاز ذلك بثبات في آال 

ومن غير الضروري بتاتًا االنضمام إلى . البعدين
ترتيب تسلسل الحسابات أو درجة التفاصيل 

و يمكن مد المعامالت التجارية . الموضحة هناك
المتضمنة أو أن يتم توثيقها على أنها مجموعة 

 . من الوحدات المؤسسية التي يتم تحديدها
  جدول العرض واالستخدام في شكل مصفوفة28.9الجدول 
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نموذج تحويل إهالك رأس المال الثابت من  28-78
مدخل إيجابي على جانب واحد للحساب إلى 
مدخل سلبي على الجانب اآلخر، آيف يمكن 
استخدام صيغة المصفوفة لتعزيز ربط حسابات 

 . األصول

ومن الممكن أيضًا أن تشمل تصنيفات بديلة  28-79
 إدراج على سبيل المقال، يمكن. للبنود الرئيسية
موضحًا " االحتياجات اإلنسانية" صف يسمى 

آم الحاجة إلى الطعام والمنازل وما غلى ذلك 
، األسر المعيشيةمن اجل آل مجموعة من 

األسر معتمدًا على التصنيف الوظيفي الستهالك 
ويمكن إعادة تصنيف مجموعة من . المعيشية

 نفاقاالحتياجات في العمود المخصص لإل
األسر خالل المنتج ومجموعة االستهالآي، من 

 .المعيشية

ويكون التوسع اإلضافي أآثر فعالية في بنود  28-80
المرونة التي من الممكن أن يشملها، وأثناء 
عرض تفاعل الحسابات في ميثاق وفي أسلوب 

و من ناحية أخرى، فهناك أيضًا . تخطيطي
 . عيوب لعرض المصفوفة

يجب على القارئ أن يدرك جيدًا نظام .  أ
ابات القومية من اجل تفسير المدخالت الحس

الرقمية في الجدول، بدون نص توضيحي يصف 
 . آل عنصر من العناصر الرئيسية

و يحتوي هذا الجدول دائمًا الكثير من . ب
المسافات البيضاء والتي تعني أنها طريقة غير 

 . فعالة لعرض آمية آبيرة من البيانات
ل  و عمومًا، تستخدم صيغة المصفوفة بشك

أفضل لشرح تكوين الحسابات المقدمة مع خاليا 
فردية أو مجموعة من الخاليا متبعًا صياغة 

 .تقليدية أآثر
 
  األسر المعيشيةفصل . 3
 

توسع مصفوفة المحاسبة لتسلسل الحسابات من  28-81
 المفككة هي الصيغة األسر المعيشيةاجل دمج 

المعتادة للحسابات التابعة المعروفة على أنها 
وتتحرك ). SAM( لمحاسبة القومية مصفوفة ا

خلف تكوين محاسبي صارم يعتمد على 
األسر المالحظات لتوزيع الدخل غلى مجموعات 

األسر  والذي يمكن أن يعتمد على دخل المعيشية
وفي بعض .   ومعاينة المصروفاتالمعيشية

. األحيان فإن ذلك يعتمد على معاينة فردية
الرابع والمشكلة، آما تم شرحها في الفصل 

، هي أن األسر المعيشيةوالعشرين في قطاع 
تدفقات الدخل في نظام الحسابات القومية يتعلق 
باألفراد سواء آانوا موظفين أو مستقبلين لدخول 
الملكية أو مستلمي التحويل بينما تتعلق 

 . األسر المعيشيةالمصروفات ب

يصعب بالضرورة وضع خريطة األفراد لألسر 
ا تعتمد لمدى أآبر أو أقل على المعيشية، آما أنه

وتعتمد أية تحليالت . مجموعة من االفتراضات
األسر حول آيفية تأثير السياسات الحكومية في 

 وتأثيرها على استهالآهم، على عمل المعيشية
 . رسم الخرائط هذا

 
مصفوفة المحاسبة القومية من أجل حسابات .4

 العمل
  حالة تكون مصفوفة المحاسبة القومية مفيدة في 28-82

حسابات العمل،حيث توضح مستوى وتشكيلة  
و غالبًا ما قدم نظام مصفوفة . العمالة والبطالة

المحاسبة القومية معلومات إضافية حول هذا 
الموضوع، عن طريق التقسيمات الفرعية 

و . لتعويض العاملين عن طريق رمز الموظف
تتطابق تلك التقسيمات الفرعية مع آال من 

ة من قبل الصناعة، آما هو استخدام العمال
موضح في جدول العرض واالستخدام، وعرض 
القوى العاملة من قبل المجموعات الفرعية 
االقتصادية االجتماعية، آما هو موضح في 

و . توزيع حساب الدخل األولي لألسر المعيشية
يشمل ذلك أن تعرض المصفوفة ليس العرض 
واالستخدام للمنتجات المتنوعة وحسب، بل 

رض أيضًا العرض واالستخدام للتصنيفات تع
 . المتنوعة من خدمات القوى العاملة

وآي تحصل على صورة شاملة للعالقة بين  28-83
 وسوق القوى العاملة، فسوف األسر المعيشية

 :تحتاج للمجموعة التالية من المعلومات

سندات متعددة تحت تدفقات مصفوفة المحاسبة . أ
افة السكانية من القومية، مثل الحجم وتكوين الكث

شاملًة القوة  ( األسر المعيشيةخالل مجموعة من 
 . وسعة اإلنتاج من قبل الصناعة) العمالية الكامنة

وربما يأمل أصحاب المهن الحرة، في . ب
الحصول على معلومات حول امتالك األسهم 

على سبيل المثال، األرض الزراعية و السلع (
معومات إضافة إلى ال) االستهالآية المعمرة

 . خصوم واألصول المالية
آما أن المؤشرات االقتصادية االجتماعية . ج

غير النقدية المتعلقة، مثل متوسط العمر المتوقع 
و معدل وفيات األطفال وثقافة البالغين والمواد 
الغذائية المسربة الدخول في مرفقات التعليم 

وآذلك الوضع السكني من قبل ) عامة(والصحة 
راجع نحو نظام  (  المعيشيةاألسرمجموعة 

األمم المتحدة ) إحصائيات سكانية واجتماعية
1975( 

بعض إعادة التسيير مثل التحويالت . د
األسر االجتماعية عينيًا من قبل مجموعات من 

 . المعيشية
 تسفر مقارنة دخول القوى العمالية لكافة 28.85

الموظفين آما هو موضح في مصفوفة معدالت 
لقوى العمالية الكامنة وفق نوعية األجر وآذلك ا

موضح في  ( األسر المعيشيةالشخص ومجموعة 
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، عن معلومات تفصيلية ")آامل الوقت"معادالت 
بطالة معادالت (حول تكوين البطالة ومؤشر آلي 

والتي تتماسك ، إدراآيًا وعدديًا، ") آامل الوقت

 األخرى، ويمكن االقتصاد الكليمع مؤشرات 
من إطار عمل مصفوفة الحسابات اشتقاقها أيضًا 

 . االجتماعية
  حسابات التدفق في تسلسل الحسابات في شكل مصفوفة10-28جدول 
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الحسابات التابعة : التاسع والعشرينفصل ال
 واالمتدادات األخرى

  مقدمة–أ 
ي          1 – 29 ام التكامل ف  يعد تسلسل المحاسبات ت

صرامة النظام المحاسبي   دقة و جزء آبير نظرًا ل   
ي الفصول    .  غير أن الموجزات التي ُعرضت ف

ر         . السابقة ال ينبغي بالضرورة أن تتبع دون تغيي
سابات الق     ام الح ي نظ رة ف وة آبي اك ق ة هن ومي

صيغة   ع ب ه يتمت ة حيث أن ه الكفاي ا في ة بم محكم
د          بحيث ة عن  يمكن استخدام قدر آبير من المرون
ة    الحسابات    بحيث تظل     هتطبيق مندمجة، متكامل

ذا      . اقتصاديًا ، وثابتة في داخلها     إن الهدف من ه
ا  ن فيه ي يمك صل توضيح بعض الطرق الت الف

 . تطبيق المرونة
 
 
  التصنيفات الوظيفية– 1

ابقة من            2 – 29 دة فصول س  آما الحظنا في ع
اب، عن  ذا الكت ى   ه راؤه إل م ش ا ت ال مم د االنتق

اليف        د التك اذا ُتع ول لم ذي يق سؤال ال ة ال إجاب
ام       ة لنظ درة التحليلي ي الق ة ف افات واجب إض

 وإحدى الطرق لإلجابة على ؟ الحسابات القومية
ة     صنيفات الوظيفي تخدام الت سؤال اس ذا ال ه

صاريف  ات والم ف   . للنفق رح وص د ُط و ق
ن   زء ب م ي الج ة ف صنيفات الوظيفي ذا للت  ه

صل صنيفات   . الف ذه الت ه أن ه ك في ا ال ش مم
سابات   ام الح ية لنظ اط األساس ن النق ة م الوظيفي
ا          تفادة منه ة يمكن االس نح نقطة بداي القومية وتم

 . لبعض أنواع الحسابات التابعة
   حسابات القطاع الرئيسي - 2

ى حسب           29.3 صنيفات عل  بدًال من استخدام الت
صن ال ال سب المج ى ح تج وعل اعي المن

ات ( زي للمنتج صنيف المرآ  أو CPCالت
صنيف اري الت صناعي المعي دولي ال ة  ال لكاف

ام     ) ISIC األنشطة االقتصادية  على حسب النظ
سل    المعياري لكليهما ، ونفس المستوى من التسل
ن   ة م ار مجموع د اختي ن المفي يكون م ، س
ة   ة خاص صناعات ذات أهمي ات أو ال المنتج

ا آقط  ددة هن صاد ، المح سيلالقت ا . اع رئي ربم
بيل      ى س ة، عل ددًا للغاي ا ُمح ار هن ون االختي يك
ى محصول زراعي واحد أو            المثال الترآيز عل
ة               ل آاف ك مث م من ذل إنتاج المعادن، أو يكون أع

ام األول         ي المق ي  . السلع التي تخدم السياحة ف وف
ة من جداول             حالة أخرى ، يمكن جمع مجموع

ى القط     الترآيز عل تخدام ب رض واالس اع الع
صناعات  ات وال ع المنتج سي وتجمي الرئي

رى تم     . األخ تم ت دما ي االت عن ض الح ي بع وف
غيرة أو      سات ص ل مؤس ن ِقب شاط م ة الن مزاول

ع   ع و تجمي ن أن التوس ن الممك سبيًا ، م رة ن آبي
سي       اع الرئي سابات للقط ن الح ة م سلة آامل سل

ـ           . أيضًا رة ج ي الفق و قد شرحت هذه األساليب ف
 . 
 
 لتابعة  الحسابات ا- 3

ة أال  4 – 29 م للمرون مل وأع وذج أش اك نم  هن
ة    ا يظهر من اسمها ،         . وهو الحسابات التابع آم

ا تختلف            د أنه فإنها مرتبطة بالنظام المرآزي بي
الرغم         . عنه ة، لكن ب يمكن عمل الحسابات التابع

ام    ب للنظ ة مناس سابات التابع ل الح ن أن آ م
 . المرآزي ، إال أنه ربما ال يتفقان أحيانًا

 
 بوجه عام ، هناك نوعين من الحسابات       5 – 29

ة ادة      . الملحق ن إع ض م ا بع وع منه ضمن ن يت
ن   ديم الممك ة والتق صنيفات المرآزي يم الت تنظ

ي         . للعناصر المكملة  ة ف ة حسابات تابع تغطي أي
ة     االت المتاح ة بالمج سابات الخاص ب الح الغال
آتكاليف التعليم ، السياحة ، حماية البيئة ويمكن         

ى حسابات          أن   ُينظر لها على أنها امتداد يشير إل
ضمنوا بعض         . القطاع الرئيسي  ا يمكن أن يت آم

ة         االختالفات عن النظام المرآزي ، مثل المعامل
اهيم           ر المف ا ال تغي البديلة لألنشطة المكملة، لكنه

ا        ي جوهره . األساسية لنظام الحسابات القومية ف
ابع          هو  ُيعد السبب الرئيسي لتطوير أي حساب ت

ة     ات الهام ة القطاع يل لكاف ة التفاص مول آاف ش
ا          آجزء من النظام المعياري الذي يمكن أن يثقله
ح   ن المالم اه ع صرف االنتب سهولة أو ي ب

 .الرئيسية للحسابات آكل
ي              د من العناصر الت ى أن العدي تجدر اإلشارة إل
تظهر في الحساب التابع ال تظهر في الحسابات          

ة ت الح  . المرآزي واء ُقّيم ة س سابات التابع
ة،            صميم الحسابات المرآزي د ت ي عن بوضوح ف
ر        كال أآث ي أش ديمها ف دف تق دمج به ا ُت ولكنه
تجمعًا، أو أنها آانت مكونات ضمنية للمعامالت      

 . التي نقيمها إجماًال
سابات 5 – 29 ن الح اني م وع الث د الن  يعتم

اهيم نظام           ة لمف التابعة أساسًا على المفاهيم البديل
سابات ال ةالح واع  . قومي شت أن د نوق وق

ي           ار ف ي االعتب االختالفات التي يمكن وضعها ف
 . المفاهيم األساسية في الجزء د

وم أشمل           اج ، مفه يتضمن ذلك حد مختلف لإلنت
داد             ال ، وامت وين رأس الم عن االستهالك أو تك

تم استخدام      .  نطاق الممتلكات ، وهكذا    غالبًا ما ي
س      ي نف ة ف اهيم البديل ن المف دد م تع أن . الوق

رات             ى التغي ل عل اني من التحلي يشتمل النوع الث
في التصنيفات مثلما اشتمل النوع األول ، ولكن         

ة      اهيم البديل ى المف ون عل ي يك د األساس . التأآي
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ربما يؤدي استخدام المفاهيم البديلة إلى تجمعات    
ام              دعم النظ تكميلية ، وهذا هو الهدف المرجو ل

 . المرآزي
زء7 – 29 داول  يطرح الج واع الج  د بعض أن

و . التي يمكن أن تفيد في سياق الحسابات التابعة       
ن        داول م ديم الج ي تق ة ف إن المرون ددًا ، ف مج
داول      ات الج ن ملحق ا ولك ى به ور الموص األم
ي               دة ف ا مفي د أثبتت أنه الموجودة في الجزء هـ ق

 .عدد من الحاالت
سابات   8 – 29 ة الح ى مرون د عل د التأآي  يمت

ار عدد         القومية إلى   الحد الذي يسمح بحرية اختي
دة     سابات الممت ة أو الح سابات التابع م الح وآ

ا      سمح الحسابات    . األخرى التي يمكن تطويره ت
ة          ة العملي التابعة من النوع الثاني خاصًة بالتجرب
ى   ة أعل دة ، بدرج اهيم والطرق الجدي ة المف لكاف
ام     ع النظ اح م و مت ا ه ر مم ة أآث ن الحري م

دول بتطوير        عندما  . المرآزي ُيطور عدد من ال
ادل    ؤدي تب ن أن ي شابهة، يمك ة م سابات تابع ح
ة          الخبرات إلى خلق تحسينات مفيدة و تكوين أدل
ي  دد و ف وع مح ن موض وجزة ع ة م عالمي
ام     ي النظ رات ف نع التغي ة ص اس إمكاني األس

وقد ُذآر بعض من أنواع البحث       . المرآزي ذاته 
 . في الجزء و من هذا الفصل

 
 يفات الوظيفيةالتصن. ب
 

ة    9 – 29 سابات القومي ام الح ستخدم نظ  ي
ات        ل االستهالك، أو النفق تصنيفات خاصة لتحلي
ى    ة عل ات مختلف طة قطاع م ، بواس ه أع بوج

ات        ة      . حسب الهدف من تحمل النفق ى أي شار إل ي
ة    صنيفات وظيفي ا ت ى أنه صنيفات عل . ت

 : والتصنيفات محل االهتمام هي
ر  -أ  تهالك الف صنيف االس سب   ت ى ح دي عل

 الغرض ؛  
 ؛   ةموكحل افئاظ وفينصت -ب 

ـ  راض  -ج صنيف أغ ي ال  ت سات الت المؤس
 تستهدف الربح وتخدم األسر المعيشية 

صنيف –د  ين  ت صروفات المنتج سب م ح
 الغرض 

ة          10 – 29 ة لكاف  يمكن أن تجد التفاصيل الكامل
ات حسب   صنيفات النفق اب ت ي آت صنيفات ف الت

 ) .2000األمم المتحدة (الغرض 
ذه    11 – 29 ن ه ي م دف األساس  إن اله

ر    ي ظه صائيات الت وفير اإلح و ت صنيفات ه الت
راض  ًا ألغ ًا عام ي اهتمام ا تالق ة أنه بالتجرب

 . تحليلة شتى
تهالك     صنيف االس ر ت ال، ُيظه بيل المث ى س عل
ل       ر مث رض عناص سب الغ ى ح ردي عل الف

يم        صحة والتعل ام وال ى الطع النفقات األسرية عل
ر      ة؛ ويظه ة القومي ة للرعاي رات هام مؤش

صحة   ةموكحل افئاظ وفينصت ى ال اق عل اإلنف
ضًا    ستخدم أي ك وي ى ذل ا إل دفاع وم يم وال والتعل

دمات التجمي   ين الخ ز ب سلع  للتميي ة وال عي
ي     ردي الت تهالك الف ة  باالس دمات الخاص والخ

وفر     ن أن ي ة ؛ ُيمك ا الحكوم صنيف   -توفره ت
راض ربح    أغ ستهدف ال ي ال ت سات الت المؤس

د "وتخدم األسر المعيشية  معلومات عن        " التعهي
و ،    ذا ه ة ، وه شاريع التجاري دمات الم ى لخ إل

ل             نظم وينق وفر و ي الحد الذي يدعم المنِتجين و ي
م            ي ت مراجعة الحسابات والخدمات األخرى الت

 .تنفيذها آأنشطة مكملة للمؤسسة التجارية
ادة   12 – 29   ة إع صنيفات الوظيفي وفر الت  ت

سابات  ام الح سية لنظ ات الرئي ياغة التجمع ص
م     ي ت يالت الت ن التحل ددة م واع مح ة ألن القومي

 . شرحها في أجزاء تالية من هذا الفصل
 : على سبيل المثال

ن –أ  ول يمك راض    الق دة أغ سبة لع ه بالن  أن
ال    وين رأس الم ف تك ون تعري ة، يك تحليلي

 . اإلجمالي ضيقًا للغاية
بب    ات س ي دراس احثون ف ل الب ا يمي ًا م غالب

اس     اء مقي ى اقتن ل إل ة العم ال "إنتاجي رأس الم
المستمد بطبيعة الحال من المعلومات        " البشري

ى   التي تم الحصول عليها من النفقات السابق       ة عل
يم   ة          . مجال التعل صنيف من األربع يوضح آل ت

تصنيفات الوظيفية اإلنفاق على التعليم ، ومن ثم 
اق المستحق             فإنه من الممكن أن نستمد من اإلنف
ة والمؤسسات  ل األسر و الحكوم ن ِقب يم م للتعل

 . الغير ربحية والمنتجين
 

ات    –ب  ى النفق رى عل ي ُتج ات الت ي الدراس  ف
ار  رية واالدخ احثين أن  األس ض الب ر بع  يعتب

و       رة ه تهالآية المعم سلع االس ى ال اق عل اإلنف
 . رأس مال بدًال من اعتباره نفقات جارية

ى حسب   ردي عل تهالك الف صنيف االس سهل ت ي
ى      اق عل د اإلنف ق تحدي ن طري ك ع رض ذل الغ

 السلع االستهالآية المعمرة؛ 
ـ  و    -ج أثير النم تم بت ي ته ات الت ي الدراس  ف

ى صادي عل ًا  االقت احثون غالب ل الب ة ، يمي  البيئ
ة     ة البيئ ات حماي يتضمن آأل من    . إلى تمييز نفق

صنيفو  ةموكحل افئاظ وفينصت  ت
مصروفات المنتجين حسب الغرض هذه النفقات 

 . آأحد مجموعات المستوى األول بهما
سب   - 1   ى ح ردي عل تهالك الف صنيف االس  ت

 الغرض
اك 13 – 29 د هن ي 14 توج سية ف ة رئي  مجوع
سب  ت ى ح ردي عل تهالك الف صنيف االس
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ى        . الغرض ة األول ي عشرة مجموع ُتجمع االثنت
ر ردي لألس تهالك الف ات االس ى نفق ا . إل أم

ات    ن نفق زءًا م ا ج رتين فهم وعتين األخي المجم
دم  ي تخ ة الت ر ربحي تهالك للمؤسسات الغي االس
ى          األسر والحكومة العامة ، يتم التعامل معها عل

ة  ويالت اجتماعي ا تح ةأنه ة  .  عيني ل األربع تمث
ي  ائي الفعل تهالك النه ة االس شرة مجموع ع

 : لألسر ، وهذه المجوعات هي
  الطعام والمشروبات غير الكحولية، – 1
دخين  – 2 ة ، الت شروبات الكحولي  الم

 والمخدرات ، 
  المالبس واألحذية ، – 3
واع – 4 از ، أن اء، الغ اء ، الكهرب كان، الم  اإلس

 الوقود األخرى ، 
صيانة   – 5 ة، ال زة المنزلي اث ، األجه  األث

 المستمرة للمنزل، 
  الصحة ، – 6
  النقل، – 7
  االتصاالت ، – 8
  الترفيه والثقافة ، – 9

  التعليم ،– 10
  المطاعم والفنادق،– 11
  بضائع وخدمات متنوعة، – 12
سات – 13 ردي للمؤس تهالك الف ات االس  نفق

 الغير ربحية التي تخدم األسر،
 .  نفقات االستهالك الفردي للحكومة العامة– 14

 
 

شكل        14 – 29 ة ب  تستخدم استطالعات الميزاني
صنيف      ى ت د عل صنيف يعتم ًا للت رر نظام متك
ى     رض حت سب الغ ى ح ردي عل تهالك الف االس

ر    تهالك األس ات اس ول نفق ات ح ع معلوم . يجم
ات للمنتجات        ك النفق وبعد ذلك ُيعاد تخصيص تل

ا    التي تستهلك في جدول ا     لعرض واالستخدام آم
  . 28 و 14ُشِرح ذلك في الفصلين 

   ةموكحل افئاظ وفينصت - 2
 توجد هناك عشرة مجموعات رئيسية      15 – 29

 : لتصنيف وظائف الحكومة وهي آما يلي
  الخدمات العامة ، – 1
  الدفاع، – 2
  النظام العام واألمن ، – 3
  الشئون االقتصادية ، – 4
  حماية البيئة ، – 5
  اإلسكان والمرافق ، – 6
  الصحة ، – 7
  الترفيه ، الثقافة ، الدين ،– 8
  التعليم ، – 9

  حماية المجتمع ، – 10

صل   16 – 29 ي الف ا ف ا رأين ستخدم 22 آم  ، ي
ديم  ةموكحل افئاظ وفينصت ل وتق ي تحلي  ف

 . عرض الحكومة المالي لإلحصاءات
راض   - 3 صنيف أغ ي ال   ت سات الت المؤس

 تستهدف الربح وتخدم األسر المعيشية 
ناك سبعة مجموعات رئيسية    9 توجد ه  17 – 29

ي  راض  ف صنيف أغ ي ال  ت سات الت المؤس
ا    تستهدف الربح وتخدم األسر المعيشية وهي آم

 : يلي
  اإلسكان ، – 1
  الصحة ، – 2
  الترفيه والثقافة ، – 3
  التعليم ، – 4
  حماية المجتمع ، – 5
  الدين ، – 6
ات  – 7 ل ، المنظم سياسية ، العم زاب ال  األح

 . المهنية 
ة         يعد هذا التصنيف شكًال مختصرًا لتصنيف آاف
المؤسسات التي ال تهدف إلى الربح التي ذآرت         

  . 23في الفصل 
صنيف  - 4 سب    ت ين ح صروفات المنتج م

 الغرض 
صنيف       ية لت تة مجموعات أساس اك س د هن  توج

ا            مصروفات المنتجين حسب الغرض وهي آم
 : يلي

  نفقات البنية األساسية ، – 1
  نفقات البحث العلمي والتنمية ، – 2
  نفقات حماية البيئة ، – 3
  نفقات التسويق ، – 4
  نفقات تنمية الموارد البشرية ، – 5
ة  – 6 رامج الحالي ات الب اج ، اإل نفق شراف لإلنت

 . واإلدارة
صنيف 20 – 29 ق ت ع ،  ُيطب ي الواق  ف

ل   ى آ ين حسب الغرض عل صروفات المنتج م
ر      سويقيًا أو غي دفهم ت ان ه واء آ ين ، س المنتج
ة      ست آاف ه لي ن أن رغم م ى ال سويقي ، عل ت
وعين من         المجموعات متساوية االهتمام لكال الن

صن      . المنتجين   ًا أن يكون ت يف من الممكن عملي
ا          مصروفات المنتجين حسب الغرض هو أول م
سوق       امالت ل صنيف المع ين لت ه المنتج تم ب يه

 . المنتجين
ام وحسابات          -جـ   ة للقطاع الع  الحسابات التابع

 القطاع الخاص  
ادًة     21 – 29 سابات ع سل الح ع تسل تم جم  ي

سية     دات المؤس ة الوح ه أو لكاف صاد بكامل لالقت
سي    اع المؤس س القط ع نف ي تتب سي أو الت الرئي

في جداول العرض واالستخدام ، يمكن      . الفرعي
ر      ات لتظه ي مجموع اج ف دات اإلنت ع وح وض
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دخل ،             د ال اج وحساب تولي حساب عناصر اإلنت
ة           ى  . حتى وإن لم تكن وحدات مؤسسية آامل عل

ع       ا تتب ًا م دة غالب فوف وأعم ن أن ص رغم م ال
صنيف     ات و الت زي للمنتج صنيف المرآ الت

دولي ل  اري ال صادية ،  المعي شطة االقت ة األن كاف
ب الخاص  ي الترتي ة ف ستويات مماثل ي م ه ف فإن
بها ، من السهل اختيار عدد من الصناعات التي         

ة      صاد الدول ي اقت ة ف ة خاص ك أهمي ن  . تمتل م
صناعات          الشائع اإلشارة إلى أية مجموعة من ال

ات"ب  ات   " قطاع ثلن قطاع م يم ى وإن ل حت
صطلح      تخدام الم اس اس ى أس سية عل ي مؤس ف

 . نظام الحسابات القومية
ي  22 – 29 ة الت شطة الخاص د األن د تحدي  ُيفي

ة            امالت الخارجي ي المع سي ف دور الرئي تلعب ال
صادي         ل االقت ي التحلي ر ف . لالقتصاد إلى حد آبي

اع      سية قط شطة الرئي ك األن شمل تل ن أن ت يمك
ة    يل الزراعي دين أو المحاص رول ، التع ( البت

ًا       ع) على سبيل المثال القهوة    د جزءًا هام ندما ُتع
ة      الت أجنبي ودات بعم صادرات ، الموج ن ال م

 . وغالبًا المصادر الحكومية
ة    23 – 29 سابات القومي ام الح اول نظ  ال يح

شاط أو       ف للن ق لتعري دد ودقي ار مح ديم معي تق
ة      . القطاع الرئيسي  يختلف ذلك على حسب الدول

، باالعتماد على التحليل االقتصادي والمتطلبات     
على . تصادية ومتطلبات السياسة االجتماعية   االق

ي          سبيل المثال، حتى إن آانت صناعة صغيرة ف
ا        ى أنه ا عل ب معاملته ا وج ة ربم ة أولي مرحل

 . نشاط رئيسي
صميم    24 – 29 ي ت ى ف وة األول  إن الخط

شطة    د األن ي تحدي سي ه اع الرئي سابات القط ح
ا    ة به ات المتعلق سية والمنتج ن أن . الرئي يمك

ك ت شمل ذل ي ي ر ف ي تظه ر الت ع العناص جمي
صناعي   دولي ال صنيف ال ن الت ة م زاء متفرق أج
صنيف    صادية أو الت شطة االقت ة األن لكاف

ال يمكن أن       . المرآزي للمرآزي  على سبيل المث
تغطي حسابات النفط والغاز الطبيعي استخراج        

ي    از الطبيع ام والغ رول الخ سم ( البت ي 6الق  ف
ة األ دولي لكاف صناعي ال صنيف ال شطة الت ن

صادية ة ) االقت ات البترولي صنيع المنتج ، ت
صناعي       1920الفئة  ( المكررة   ي التصنيف ال  ف

، النقل خالل   ) الدولي آافة األنشطة االقتصادية     
ب  وط األنابي ة (خط صنيف 4930الفئ ي الت  ف

صادية    شطة االقت ة األن دولي لكاف صناعي ال )  ال
ازي            سائل والغ ود الصلب وال ة للوق البيع بالجمل

صلة  وال ات ذات ال ة (منتج ي 4661الفئ  ف
شطة  ة األن دولي لكاف صناعي ال صنيف ال الت

صادية ة ) االقت ات بالتجزئ ذه المنتج ع ه ، بي
سيارات  ود لل ة (آوق صنيف 4730الفئ ي الت  ف

صادية     شطة االقت ة األن دولي لكاف صناعي ال ) . ال
ى      / يعتمد شمول القطاع     سية عل القطاعات الرئي

بي        ى س ة ؛ عل د يكون       الظروف المحلي ال ق ل المث
ات   ة أن يغطي العملي اع الطاق ضل لقط ن األف م

 .البتروآيميائية
ات    25 – 29 سابات المنتج ل ح ن تحلي  يمك

داول العرض         والصناعات الرئيسية في إطار ج
تخدام  سية   . واالس صناعات الرئي ر ال تظه

صناعات            ع ال م جم ا ت بالتفصيل في األعمدة بينم
رى صناعات ا  . األخ ر ال ل تظه سية وبالمث لرئي

صناعات         بالتفصيل في الصفوف بينما تم جمع ال
رى افية  . األخ صوف اإلض ر ال ن أن ُتظه يمك

اج العمل ،            تخدام إنت تحت جدول العرض واالس
ول      هم األص ال وأس وين رأس الم الي تك إجم

ة ن     . الثابت تخدام م اص باالس زء الخ ي الج ف
ة     دة الخاص سم األعم ن أن تنق دول ، يمك الج

وين رأس   الي تك رات  بإجم ت والتغي ال الثاب الم
ن       ر م دًا أو أآث ين واح ًة ب زون خاص ي المخ ف
ات    سية والقطاع صناعات الرئي ات أو ال القطاع

ام مجموعة        . أو الصناعات األخرى   ة قي في حال
سي            شاط الرئي متنوعة من المنتجين بمباشرة الن
لدولة ما، آصغار المزارعين والمزارع الكبرى      

شغلها جمعي   ا وت وم تمتلكه ي تق ة ، الت ات خاص
وعتين    ار مجم ضل إظه ن األف ون م ا يك ربم
ين             ا مختلفت منفصلتين من المنتجين ، حيث أنهم
ة سلوك العمل وهياآل             تمام االختالف من ناحي

 . التكلفة
ن    26 – 29 ة م ع مجموع ن جم ا ، يمك ن هن  م

د       ان بع در اإلمك سي ق اع الرئي سابات للقط الح
 .  تسلسل الحسابات

شمل القطاع      في حالة أنشطة الطاقة وال     دين، ي تع
رى     ات الكب ن الجمعي دودًا م ددًا مح سي ع الرئي
ى    دخول إل سات ال ذه المؤس ن له ث يمك حي

ة   . الحسابات التجارية للجمعيات غالباً    ُتغطى آاف
ذها       تم تنفي دما ي ى عن ات، حت امالت الجمعي مع

ة   ة          . آأنشطة ثانوي ة طبيع ضًا معرف د أي من المفي
 .ورة هدفهاالمنتجات الثانوية، ولكن ليس بالضر

 
سي    27 – 29 اع الرئي رتبط القط دما ي  عن

بالصناعات أو المنتجات الزراعية ، آالقهوة في       
داً  ر تعقي ع أآث صبح الموق دول ، ي ن . بعض ال م

د من المنتجين مؤسسات            الممكن أن يكون العدي
باه        ي أش ا ف ة آم ر مؤهل ة وغي ر مندمج غي

شرآات ة  .ال شمل مجموع ن أن ت ًا ، يمك نظري
ذه       آاملة من ال   ي تباشر ه حسابات عن األسر الت

ة  شطة اإلنتاجي ذ   . األن صعب تنفي ه ي رًا ألن ونظ
سابات    ار الح ط إظه زم فق ا يل ًا ، ربم ك عملي ذل
سي     شاط الرئي ًا بالن ر ارتباط امالت األآث والمع
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ب       ن جان دخل م سابات ال د ح اج وتولي ل إنت مث
سابات رأس  ية لح امالت األساس د والمع واح

 . من جانب آخـرالمال والحسابات المالية
 

ة دورًا        28 – 29  في حاالت عدة، تلعب الحكوم
هامًا في االرتباط باألنشطة الرئيسية ، سواًء من    
ة ،            دخل من الملكي خالل الضرائب ، إيرادات ال

من ثم فإن الدراسة    . النشاط الرقابي أو اإلعانات   
 . التفصيلية للمعامالت هامة للغاية

امالت ل صنيف المع د ت ن أن يمت ح يمك يوض
ي             ا ف سي، بم شاط الرئي رتبط بالن التدفقات التي ت

ات  ى المنتج ا عل ة به ضرائب المتعلق ك ال . ذل
االت    طة الوآ دفقات بواس ك الت ي تل ن تلق يمك
ات ،         المختلفة للحكومة، مثل الوزارات ، الجامع

ة أو الحسابات الخاصة        ل ،   . الموارد المالي بالمث
ضيح  من المفيد للغاية في التحليل االقتصادي تو      

وارد ، خاصًة            ذه الم استخدامات الحكومة من ه
ا   ة عليه ة حكومي راف وآال ة إش ي حال دعو . ف ي

ك الجزء              ذلك إلى تحليل خاص حسب هدف ذل
 . من نفقات الحكومة

ة ، 29 – 29 شرآات العام ين ال رق ب  الف
شرآات    ة أو ال شرآات ذات اإلدارة األجنبي ال
ل    د التعام وهري عن رق ج ة الخاصة ، ف المحلي

 . القطاع الرئيسيمع 
رى    30 – 29 وة أخ ام بخط زم القي ن أن يل  يمك

ة  ار عالق د إظه ن؟  " عن ى م ن وإل ن أي ين " م ب
ي  ة القطاعات األخرى ف سي وآاف القطاع الرئي

 .  في دول العالم األخرى–العالم 
 
 
  الحسابات التابعة ؛ خيارات للتغيرات–د 

ينظر ذلك الجزء في بعض الخيارات       31 – 29
ة          التي يمكن     ة الحسابات التابع ا في تنمي اتخاذه

اهيم              وع بعض من المف للنوع الثاني ، بحيث تتن
صد ية عن ق ه . األساس ر من و توضيحي أآث وه

 . شمولي
 
  اإلنتاج والمنتجات – 1

سمة          32 – 29 تج مؤسسات مق  تعد وحدات المن
ا ضمن   ي له صادي األساس شاط االقت حسب الن

لحسابات حد اإلنتاج في الهيكل المرآزي لنظام ا      
ة صنيف  . القومي ًا للت دات تبع ة الوح صنف آاف ُت

 . الصناعي الدولي لكافة األنشطة االقتصادية
 عندما ال تكون المؤسسات وبناًء عليه       33 – 29

اح من            ي مستوى مت الصناعات غير متجانسة ف
شطة  ة األن صناعي لكاف دولي ال صنيف ال الت
ي    شاط األساس رون الن إنهم يباش صادية ، ف االقت

شا افي ون ر إض ات   . ط أو أآث د مخرج تم تحدي ي

د      ا، بع سب طبيعته ة ح شطة الثانوي ذه األن ه
ذه  صبح إدخاالت ه ن ت ن ل َتج ، لك صنيف المن ت
شطة        األنشطة الثانوية منفصلة عن إدخاالت األن

 . األساسية
من ناحية أخرى ال يتم تحليل وتصنيف األنشطة        
ر       ن تظه ة ول ا الخاص سب طبيعته ة ح التكميلي

 . ألخرى المتعلقة آمنتجات مستقلةالمنتجات ا
 

شاط           34 – 29 واع خاصة من الن  عند فحص أن
ط   يس فق ون من األفضل ل ا يك والمنتجات، ربم
ة ،      شطة الثانوي فصل األنشطة األساسية عن األن
شطة اإلضافية   ة األن د ودراس ضًا تحدي ن أي ولك
ن        ة ع ورة آامل ى ص صول عل ن الح ي يمك آ

 . ي يتم فحصهاإلدخاالت المتعلقة بالنشاط الذ
 

ي 35 – 29 ال، تغط ل آمث ة النق د دراس  عن
إخراجات أنشطة النقل في الهيكل المرآزي فقط       
ان           أنشطة النقل المقدمة ألطراف ثالثة ، سواء آ

اً   يًا أم ثانوي ًا أساس ل   . منتج ع النق ل م تم التعام ي
شاط إضافي ،             ه ن ى أن ة الشخصية عل على النفق

ة  لت    ر مبهم ي عناص ه فه ا إدخاالت اليف أم ك
ى   . الوحدات اإلنتاجية التي تخدمها   للحصول عل

صورة أآبر لنشاط النقل ، يمكن تحديد وحساب         
 . النقل الخاص على حده 

ة  36 – 29 د دراس ن المفي ون م ا يك ًا م  أحيان
اج  د اإلنت ادة ح راء  . زي ال، إلج بيل المث ى س عل

ا        تقييم آلي لوظيفة النقل في أحد الشرآات ، ربم
ضل تغ    ن األف ون م ن    يك ل م دمات النق ة خ طي

ا     ة به سيارات الخاص ستخدم ال ي ت ر الت األس
راد  ستغرقه األف ذي ي در الوقت ال اول أن تق وتح

 . في استخدام وسائل المواصالت العامة
ر      شطة الغي اق األن سع نط ن أن يت ًا، يمك عموم

 .تسويقية إلى حد آبير
شطة  37 – 29 د األن ة تحدي ؤدي عملي   ت

دما      األساسية والثانوية واإلضاف   دًا عن ية دورًا جي
ن  دًا م ة واح د الدراس و قي ذي ه شاط ال ون الن يك
ي الهيكل        التصنيفات المعيارية ولذا فإنه يظهر ف

 . المرآزي لنظام الحسابات القومية
ل     ة، مث االت الهام بعض الح ي ال ه ف ر أن غي
ة ، تكون           ة البيئ األنشطة السياحية وأنشطة حماي

ه ال تظهر      عملية التحديد أآثر تعقيدًا ، نظراً        ألن
ل   ي الهيك ة ف ات المتعلق شطة و المنتج ة األن آاف

صنيفات  زي للت د   . المرآ ة ،ال يع ذه الحال ي ه ف
ة  تخدام آلم تخدام " صناعة"اس ًا لالس ًا طبق دقيق
ل   ي مث اع"الطبيع ستخدم  " قط ي ُت ة الت الكلم

ات     سابات القطاع ياق ح ي س ة ف ة خاص بطريق
 . الرئيسية

  الدخل – 2
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 سية مصادر الدخل األسا
و  38 – 29 ا ه اج، آم د اإلنت سع ح دما يت  عن

دخل األساسي،          مفترض فيما سبق، يزداد قدر ال
ع   ي تق ة الت شطة الهام دخل باألن اق ال تم إلح ي

 . ضمن حد اإلنتاج
ا  39 – 29 ر، ربم ضخم الكبي ة الت ي حال ال  ف

بًا   ًا مناس درة مقياس مية المق دة االس ون الفائ تك
ة وال المقترض ادة األم ضمن. إلع دة تت  الفائ

باب    ر أس اهر لتغي ون ضمني أو ظ مية مك االس
ة و      ول المالي ة لألص ة الفعلي ي القيم ضخم ف الت

ازة       . الديون يمكن تحليل هذا المكون آمكسب حي
للمقترض وخسارة حيازة للدائن ، بدًال من آونه        

 . عنصر لدخل الملكية
 .التحويالت والدخل المتاح للتصرف به

 
 

و40 – 29 دة أن ع ع ن وض ن  يمك اع م
ي  ودة ف ك الموج ى تل افة إل ويالت باإلض التح
ا      الهيكل المرآزي ، إذا آان لها مغزى خاص به

 . ،وفيما يلي أمثلًة على ذلك
ضمنية         41 – 29 صبح التحويالت ال  يمكن أن ت

ضمنية     . تحويالت صريحة  تتسبب التحويالت ال
دفق   دات دون أي ت ين الوح ر الوضع ب ي تغيي ف

سب ضمن     يتم التعامل معه على أنه       تحويل محت
زي  ل المرآ د    . الهيك ال فوائ بيل المث ى س عل

الضرائب تشير إلى مميزات أو عيوب الوحدات    
المتحملة آنتيجة لفرض الضرائب بالرجوع إلى      

دل  ع المعت ة    . الوض و حال ر وه ال آخ اك مث هن
الخدمات غير التسويقية الممنوحة بال رسوم من       

ذه  يتم التعامل مع    . الحكومة إلى منتجي السوق    ه
ا    ى أنه زي عل ل المرآ ي الهيك دمات ف الخ

ة ي للحكوم تهالك تجميع ام . اس م القي ا إذا ت أم
ى االستهالك          بتحليل أوسع لمعاملتهم آإضافة إل
ا ،      ل له رض المقاب ي ع سوق ، ينبغ ي ال لمنتج
ة        ات المالي ي اإلعان ك ف ون ذل ضل أن يك يف

سار       . الحكومية على اإلنتاج   ذا الم اذ ه يمكن اتخ
ا ًا لقي ين  نظامي ويالت ب واع التح ة أن س آاف

اع    ة ، آقط ات الخاص ة والقطاع الحكوم
ي       . الزراعة يمكن أن تضاف المنافع الضمنية الت

شارآة        ضريبة، أسهم الم ازات ال تنتج من االمتي
اوت  سرة، تف روض المي ول، الق ي األص ف

ة،            اوت األسعار المحلي .. معدالت الصرف ، تف
ة،   ة الحكومي ات المالي ى اإلعان خ ، إل ال
ويالت   رى ، أو تح ة األخ ويالت الجاري والتح
ل   ات الهيك من بيان ود ض ال الموج رأس الم

 . المرآزي
أثرات  42 – 29 ي ت ة ه ؤثرات الخارجي  إن الم

ي   سبة ف ست محت ي لي ة الت ى األطراف الثالث عل

صاديتين          دتين اقت ين وح قيمة التعامالت المالية ب
ي     دات ف ذه الوح صرف ه ن ت تج م ي تن أو الت

ا هو الحال، يمكن        . امالت مالية غياب أية تع   آم
ور نطاق          أن تتسبب التأثيرات الخارجية في ظه

ضمنية   ويالت ال ن التح ع م بيل  . واس ى س عل
ذي      ضرر ال وث وال ون التل ن أن يك ال يمك المث
ا  ى ربم لبية عل أثيرات س ين ت ه المنتج سبب في يت

سجيلها   ها وت ن قياس صعوبة(يمك ويالت ) ب آتح
ر    ى األس ين إل ن المنتج لبية م ن  . س ى يمك وحت

ة            اك إمكاني سلبية  ، هن موازنة هذه التحويالت ال
د            ذي ق ة ال أثيرات الخارجي لتقديم مفهوم إنتاج الت
ة أو   دمات اإليجابي اج للخ ورة نت ي ص تج ف ين

 . السلبية واالستهالك النهائي المرتبط بها
 
 

  تعتبر التدفقات في التغيرات األخرى       43 – 29
ادة        يم حساب    في حسابات حجم األصول وإع تقي

اهيم موسعة           ة ترشيح لمف الهيكل المرآزي بمثاب
ه اح التصرف ب دخل المت ى .  للتحويالت وال عل

صادرات دون   سجيل الم ن ت ال يمك بيل المث س
ل  ًا عن طرف (تعويض  آتحوي ان رغم وإن آ

غ مكاسب أو          ). المالك السابق  ي تبل دول الت في ال
دًا     ديون ح ة أو ال ول المالي ازة األص سائر حي خ

ر سائر   آبي ب والخ افة المكاس ن إض ًا ، يمك
ستحقات     ة والم ول المالي ازة األص ة لحي الحقيقي
ن       ي يمك ه آ صرف ب اح الت دخل المت ى ال إل

 . استخراج مقياس أوسع للدخل
  استخدام البضائع والخدمات – 3

ضائع   44 – 29 تخدامات الب ة اس ر تغطي  تتغي
يط أو     تهالك الوس ي االس واء ف دمات ، س والخ

اج        تكوين رأس ال   وم اإلنت . مال نتيجة لتوسع مفه
على سبيل المثال ، إذا ُقدِّمت الخدمات ألعضاء         
دمات      ك الخ ت تل نهم وآان ا بي دة فيم رة واح أس
من      ون ض ضًا أن تك ي أي اج ، ينبغ من اإلنت ض

 . االستهالك النهائي
ين            45 – 29 ديل الحد الفاصل ب ضًا تع  يمكن أي

وي       ائي وتك ن االستهالك الوسيط واالستهالك النه
تم     . رأس المال بعدة ُطُرق    تشير الحالتين اللتين ي

سلع   شري وال ال الب ى رأس الم ًا إل ا غالب ذآرهم
رة تهالآية المعم م التعامل .االس ل إذا ت ى األق عل

يم      ى التعل ائي عل تهالك النه ن االس زء م ع ج م
ه   ت ، فإن ال الثاب رأس الم وين ل صحة آتك وال
امالت الهيكل المرآزي          يمكن إعادة تصنيف تع

ت    م ال الثاب وين رأس الم ى تك تهالك إل ن االس
د  .  الذي ينتج في أصول رأس المال البشري       يمت

ة  ة حالي ت آنتيج ال الثاب وم إهالك رأس الم مفه
 . لذلك
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سلع    46 – 29 ات ال ضمين نفق ديل لت اك ب  هن
ي      اث ف سيارات واألث رة آال تهالآية المعم االس
ا      ل معه و التعام ر وه ائي لألس تهالك النه االس

ى أنه ت عل ال الثاب وين رأس الم ن أن . ا تك يمك
ة   ة الناتج ن األصول الثابت زء م ذا الج دخل  ه ي
ي      ال الت دمات رأس الم دِّر آخ ذي ُق ط وال فق
من   رة ض تهالآية المعم سلعة االس ا ال تمنحه

ذا اإلجراء        . االستهالك النهائي  شير ه تحديدًا ، ي
. إلى اتساع مفهوم اإلنتاج ليشمل خدمات األسر        

 ). نقطة بالتفصيل في الجزء هـ ناقشنا هذه ال(
وم االدخار نتيجة          47 – 29 سع مفه  يمكن أن يت

 . للتغيرات المذآورة للتو
 
  األصول وااللتزامات – 4

ر   48 – 29 ول غي اق األص ديل نط ن تع  يمك
ديل       اج أو تع وم اإلنت ع مفه ة لتوس ة نتيج المالي
الحد الفاصل بين االستهالك وتكوين رأس المال       

 .  توضيحه في الفقرات السابقةالثابت، آما تم
سع نطاق األصول           49 – 29 ضًا أن يت  يمكن أي

ات   ول وااللتزام شمل األص دما ي ة عن المالي
ة   . المحتملة في تصنيف األدوات المالية     من ناحي

يم   د تقي ة عن وانين بديل تخدام ق أخرى ، يمكن اس
ى      تخدامها، عل ن اس ي يمك ة الت ول المالي األص

ة     سبيل المثال استخدام قوا    نين تقدير القيمة العادل
 . بدًال من تقييم السوق

  األغراض- 5
صنيفات   50 – 29  زء ب الت صف الج  ي

ة  ي  . الوظيفي شكل القياس ي ال ل . ف ال تحتم
ر    سي غي ي اإلصدار الرئي سية ف اوين الرئي العن

على سبيل المثال، البد من تصنيف      . معنى واحد 
يم أو         التدريس في المستشفيات آنفقات على التعل

ا    يس آليهم صحة ول ى ال ك ،   . عل ى ذل اًء عل بن
بالنسبة لحساب التعليم أو الصحة ، ُيفّضل إعادة        

اظ   . تصنيف عدد من المعامالت   حتى يمكن الحف
ام      ع النظ ات م ن الثب ة م ة العالي ى الدرج عل
ع             ه ينبغي التعامل م ان، فإن المرآزي قدر اإلمك
عمليات إعادة التصنيف على أنها حذف عنصر        

وان آخر         تابع لعنوا  سي ووضعه تحت عن ن رئي
زدوج           ي حساب م دخول ف صد    . بدًال من ال د ُيق ق

صنفة     امالت الم زدوج أن التع ساب الم بالح
ث أن      افية حي ون إض ن تك رض ل سب الغ ح
ر دون     وانين أو أآث ت عن ر تح د يظه ضها ق بع
سابات      م أن الح ي العل زدوج، ينبغ ساب الم الح

 على التابعة المختلفة، عند الترآيز على آل منها
سية      اوين الرئي ع العن ق م ن تتواف ا ل دة ، ربم ح

 . األخرى
على سبيل المثال، إذا تعامالت الحسابات التابعة  
ل      تم داخ ذي ي دريس ال ن الت زءًا م يم ج للتعل

يس  يم ول ال التعل ع مج ه يتب ى أن شفيات عل المست
صحة   سابات ال دير ح إن تق صحة ، ف ال ال مج
تم   د ال ي ر عن ابع آخ ساب ت ن أي ح يختلف ع  س

 . إحداث أية تغييرات فيها
ة 51 – 29 يالت التكميلي سبب التحل ن أن تت  يمك

ديل    ي تع ابقًا ف ا س ذآورة فيم ة الم أو البديل
ل     ي الهيك ح ف و موض ا ه ات آم المجموع
ر          المرآزي سواء حدث ذلك بشكل مباشر أو غي

ر ادة  . مباش رة زي ديالت المباش ة التع ن أمثل م
دمج         دما ُي ة المضافة عن االستهالك  الناتج والقيم

ع        النهائي لخدمات األسر لالستخدام الشخصي م
ال الثابت             حد اإلنتاج ، أو زيادة تكوين رأس الم
ول     ن األص شري م ال الب َر رأس الم إذا اعُتِب

هناك مجموعات أخرى ُتعّدل بشكل     . االقتصادية
دخل              ة، ال ة الثاني ي الحال غير مباشر، االدخار ف

 . المتاح للتصرف فيه في الحالة األولى
و   52 – 29 يالت ه ي بعض التحل دف ف  إن اله

التعليم          ام، آ الترآيز على مجال معين من االهتم
سياحة ي بعض . أو ال رات ف ن عرض التغي يمك

ل   ة بالهيك ات الخاص اهيم والمجموع المف
يس           المرآزي ، وال ُيعد ذلك الهدف األساسي ول
ة   ة للعملي ورة مختلف اء ص صود إعط المق

 . االقتصادية برمتها
  الجداول المحتملة للحسابات التابعة -هـ 
ن 53 – 29 سابق أّي م زء ال ف الج  وص

وانين    ية ، ق اهيم األساس ي المف رات ف التغيي
ة      سابات القومي ام الح صنيفات نظ بة وت المحاس

ذا    . يمكن تطبيقه على الحسابات التابعة     يطرح ه
دة          الجزء بعض أنواع الجداول التي قد تكون مفي

 . بعةفي تفسير الحسابات التا
  تحديد نطاق حساب وظيفي التوجيه – 1

اق      54 – 29 د نط ي تحدي ة ف ة البداي إن نقط
ن       د أي م ي تحدي ه ه ي التوجي ساب وظيف ح
المنتجات ذات أهمية والصناعات التي تدخل في    

ا اج    . إنتاجه صة إنت صادر المخص شمل الم ال ت
هذه المنتجات التكاليف الحالية فقط ولكنها تشمل       

ال      اج       أيضًا رأس الم ي اإلنت ستخدم ف . الثابت الم
ن     سؤال ع ر ال اج ، يظه ن اإلنت اء م د االنته عن

ات  ذه المنتج تخدام ه ة اس ى  . آيفي ك إل ؤدي ذل ي
 : طلب معلومات حول ما يلي

ك     –أ  تخدام تل رض واس ن ع صل ع ل ُمف  تحلي
 المنتجات؛ 

 معلومات عن رأس المال الثابت المستخدم       –ب  
 .في عملية اإلنتاج

 
سب55 – 29 ون   بالن ن العناصر ، تك د م ة للعدي

ات   تخدام المنتج ن اس سئولة ع دات الم الوح
ات جلب المنتجات ولكن             مسئولة عن تحمل نفق
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ات     بعض النطاق ة ل سابات التابع ع الح تم تجمي ي
ام                دما يكون من اله يم ، عن صحة أو التعل مثل ال
 . التمييز بين من يدفع مقابل المنَتج ومن يستهلكه

 
ى أ 56 – 29 افًة إل ات   إض ن المنتج د م ن العدي

اك      ون هن ن أن تك ة ، يمك ة الخاص ذات األهمي
ا أو      ة بإنتاجه ات متعلق ة أو إعان رائب معين ض

املين         . استخدامها ذين الع ومن ثم فإنه عند أخذ ه
ا   سابقة ، ربم ى العناصر ال ويًا ، باإلضافة إل س

 : يلزم ما يلي
اج            -جـ   ة باإلنت ة متعلق  تحليل أية  تحويالت مالي

 . ستخدامأو اال
 

ن   57 – 29 د م ي العدي ضًا ف د أي ن الجي  م
كال      ة باألش ر المالي كال غي ط األش االت رب الح

 : يعني ذلك جمع المعلومات التالية . المادية
 . معلومات عن العمالة ومدى توفر األصول

 
ن  58 – 29 ات م ة مجموع ع األربع د جم  عن

ابع يغطي           البيانات ، ربما يمكن تطوير حساب ت
ل االس  ن   تحلي ود م ي تع د الت تخدامات أو الفوائ

ه      ا في اج بم ى اإلنت ر وعل ى العناص ات عل النفق
ويالت     ال و التح ة و رأس الم دي العامل األي

تخدامات       ل االس . المالية والوسائل األخرى لتموي
يمكن التعبير عن ذلك آله على حسب الحجم أو      
ر      ق األم دما يتعل ة عن ات الفيزيائي سب الكمي ح

 . بذلك
 لمنتجات ذات االهتمام  تحديد ا– 2

ن    59 – 29 ال م سبة ألي مج ة بالن  إن نقط
ذا  ة به ات الخاص د المنتج ي تحدي ام  ه االهتم

ة ،        . المجال من الشائع في إطار الحسابات التابع
ة  ات خاص ات آمنتج ذه المنتج د ه تحدي

صلة زة هي . والمنتجات ذات ال المنتجات الممي
ال ،      بيل المث ى س ي  تلك التي تتبع المجال ؛ عل  ف

مجال الصحة ، المنتجات المميزة  هي الخدمات        
دمات     ام ، خ راف الع دمات اإلش صحية، خ ال

 . البحث والتطوير في مجال الصحة
دمات 60 – 29 سلع والخ ة ، ال  المجموعة الثاني

ات ذات   ي المنتج ا الت ا فيه صلة ، بم ذات ال
وم         ًا بمفه اة تمام االستخدام الهام نظرًا ألنها مغط

ا     ي مج ين، دون أن تكون خاصة         النفقات ف ل مع
ي      صنيفها ف م ت ه ت رًا ألن ا أو نظ ه بطبيعته ب

ات    ن المنتج ع م ات أوس صحة  . مجموع ي ال ف
ن     ى م ل المرض د نق ال ، ُيع بيل المث ى س عل
ة         الخدمات ذات الصلة؛ وأيضًا المنتجات الدوائي
والسلع الدوائية األخرى ، آالعدسات الالصقة،         

ى أ     ا عل ل معه تم التعام ا ي ًا م لع أو  غالب ا س نه
 . خدمات ذات صلة

زة     61 – 29 ات الممي ى المنتج شار إل ي
ات    ا منتج ى أنه صلة عل ات ذات ال والمنتج

 .خاصة
  قياس اإلنتاج – 3

 بالنسبة للمنتجات المميزة ، ينبغي أن         62 – 29
اج           ا إنت ُيظهر الحساب التابع الطريقة التي يتم به
وع العمل              ا ، ن وع منتجيه السلع والخدمات ، ون

اءة   و ستخدموه وآف ذي ي ت ال ال الثاب رأس الم
 . عملية اإلنتاج ، ومن ثم تخصيص الموارد

 بالنسبة للمنتجات ذات الصلة ال يوجد       63 – 29
ا          هناك اهتمام خاص بظروف اإلنتاج نظرًا ألنه
ام ال محل االهتم ست منتجات خاصة بالمج . لي

أما إذا آانت هناك أهمية لمعرفة ظروف اإلنتاج    
ِذ ين ات     ، حينئ ر منتج ك العناص ار تل ي اعتب بغ

لة    ات ذات ص يس منتج زة ول بيل  . ممي ى س عل
زة          المثال ربما تعتبر السلع الدوائية منتجات ممي
ل   ي المراح ا ف ٍة م صحة لدول سابات ال ي ح ف

ة   ناعة محلي وير ص ى لتط صل  . األول د الف يعتم
ات ذات    زة والمنتج ات الممي ين المنتج دقيق ب ال

صاد      يم االقت ة     الصلة على التنظ ة معين ي دول ي ف
 . آما يعتمد على الغرض من الحسابات الدقيقة

 النفقات المحلية/  مكونات االستخدامات – 4
تخدامات        64 – 29  فيما يلي سرد لمكونات االس

 : أو النفقات المحلية
  استهالك بضائع وخدمات خاصة،– 1
ة          – 2 ضائع وخدمات معين  تكوين رأس المال لب
 ، 
زة      تكوين رأس المال ا    – 3 شطة الممي لثابت لألن

 للمنتجات غير المميزة، 
  التحويالت الحالية الخاصة ، – 4
 .  التحويالت الرأسمالية الخاصة – 5

ا          ده فيم ى ح ذه العناصر عل ة ه شت آاف د نوق وق
 . يلي

 االستهالك 
ر 65 – 29 تهالك عناص صر األول الس  العن

ة دمات معين ائي . وخ تهالك النه ي االس يغط
ا هو   (الفعلي   ي الهيكل المرآزي        آم )  موضح ف

يط  تهالك الوس ات  . واالس ز المنتج تم تميي ي
ائي     تهالك النه ات االس سويقية ومنتج الت
ردي  تهالك الف ر االس د يظه صي وق الشخ

ده    ى ح ل عل ي آ تهالك  .  والتجميع ك االس يمتل
ل  ن الهيك ع م ة أوس ام تغطي ه ع يط بوج الوس
صلة           شطة اإلضافية ذات ال اتج األن المرآزي آن

ع التوزيعات داخل المؤسسة          الذي يت  م تحديده م
سجيلها تم ت ي ي ي . والت ه يغط ه ، فإن اًء علي بن
ي (االستهالك الوسيط     ي        ) الفعل ا هو محدد ف آم

ي بعض    . الهيكل واالستهالك الوسيط الضمني    ف
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د يكون العنصر         الحاالت، مثل خدمات النقل ، ق
 . األخير هامًا في التقدير

ار ا    ن اعتب ان ، يمك ي بعض األحي تهالك ف الس
ى          الوسيط الضمني ينبغي أن يتم التعامل معه عل
تهالك       ى االس ضاف إل ائي وي تهالك نه ه اس أن
يم    تخدام التعل ي اس ا ف ي ، آم ائي الفعل النه
يع   م توس ن ث صحية، وم دمات ال اإلضافي والخ

ر  ائي لألس تهالك النه اق االس ة . نط ن ناحي م
تقلص مجال االستهالك ، إذا            أخرى، يمكن أن ي

م التعا وين رأس    ت دمات آتك ض الخ ع بع ل م م
ن  دًال م ابع ب ساب الت ي الح ت ف ال الثاب الم
ل     ي الهيك ا ف ائي آم يط أو النه تهالك الوس االس

 . المرآزي
 

 تكوين رأس المال
ال        66 – 29  العنصر الثاني هو تكوين رأس الم

حيث أن العنصر  . في بعض البضائع والخدمات   
 ذلك  الثاني يشمل التغيرات في المخزون إذا آان      

ز   ي حي ذي ف ل ال ن أن يغطي العم بًا ، يمك مناس
ة دمات خاص ي خ ذ ف سابات . التنفي ي ح ا ف أم

اك        ون هن د يك ال ، ق بيل المث ى س ة ، عل الثقاف
 . صافي الحيازة من األصول الثمينة

وين رأس  67 – 29 د تك ث ، ُيع صر الثال  العن
زة         المال الثابت لألنشطة في المنتجات الغير ممي

ة     وصافي الحيازة م   ن األصول الثمينة الغير مالي
 : والغير منتجة أآثر تعقيدًا إلى حد ما

ال الثابت            –أ   وين رأس الم الي تك  ال يغطي إجم
ى         وي عل لهذه األنشطة نظرًا ألن هذا الجزء يحت
صر       ي العن ل ف ودة بالفع ة موج ات خاص منتج

 . الثاني
ت     –ب  ال الثاب وين رأس الم ى تك م ُيغط  ل

وي نتاج   ي يحت شطة الت ضائع   لألن ى ب ا عل ه
ث     صر الثال ي العن زة إال ف دمات ممي إذا . ( وخ

أظهر استثناء تكوين رأس المال الثابت لألنشطة  
دمات ذات     ضائع والخ ا الب شمل نتاجه ي ي الت
شطة     إن المنتجات واألن ة خاصة، ف صلة أهمي ال
صنيفها لتصبح منتجات           المذآورة قد يتم إعادة ت

 ). مميزة
د        -جـ   ل المعتم وفر التحلي د ي ى المؤسسات      ق  عل

ض       ي بع د تغط ا ق رًا ألنه ع نظ ة أوس تغطي
 . األنشطة الثانوية

ازة   –د  افي الحي ث ص صر الثال شمل العن  ي
 . لألصول غير المالية غير المنتجة

 التحويالت 
امس ،   68 – 29 ع والخ صران الراب د العن  ُيع

ويالت رأس   ة وتح ة الخاص ويالت الحالي التح
ات لإل         م المكون ي    المال الخاصة،  أه اق المحل نف

ة           ساعدات التنمي ة أو م . في حالة مثل حماية البيئ

في هذه المجاالت ، العنصر األول والثاني يشير    
ة ورأس     ة ، الحالي اليف اإلداري ى التك ط إل فق

االت   ال ، للوآ ات(الم ة  ) الهيئ دير حماي ي ت الت
ة ساعدات العالمي ة أو الم ات . البيئ اس النفق أس
 . التي تحتوي على التحويالت

اك      69 – 29 ون هن د تك ي بعض األحوال ، ق  ف
دفعها    ي ي عار الت ل األس عت لتقل ات ُوض إعان
دمات      ضائع والخ بعض الب ائي ل ستهلك النه الم
آالغذاء ، خدمات النقل والمواصالت أو خدمات       

كان ات  . اإلس ا إعان ق عليه ا ُيطل ادًة م ع
ر       . االستهالك   في الهيكل المرآزي ، عندما تعتب

ضائع أو الخ   ذه الب سويقية ،  ه ات ت دمات منتج
سب     ائي ح تهالك النه من االس ع ض ا توض فإنه

شترين عار الم ة  . أس سابات التابع ي الح ا ف أم
العنصر  (إما أن يقّيم االستهالك      : فهناك خيارين 

بشكل مختلف عن الهيكل المرآزي آي         ) األول
ّيم       تهالك أو ُيق ات االس ة إعان ة قيم شمل القيم ي

ل المرآ  ي الهيك ا ف تهالك آم د أن االس زي والب
ة   ة الخاص ويالت الحالي شمل التح صر (ت العن

ع  ات االستهالك  ) الراب ات    . إعان ه اإلعان د ُتوّج ق
عار    يض أس و تخف ع نح صر الراب من العن ض

يط   تهالك الوس ن أن   .االس ن أن يمك ا يمك آم
ى    ات عل ضًا اإلعان ع أي صر الراب شمل العن ي

 . المنتجات
 

صنيف           70 – 29  في آل مجال من مجاالت الت
ويالت  لل شاء التح ي إن ة ينبغ ويالت الخاص تح

ة ل . الخاص ي تحلي ستخدمة ف ا م ا أنه آم
صنيف    ذا الت إن ه ل ، ف تخدامات والتموي االس
ستقل           شكل م يغطي آافة التحويالت الخاصة ، ب

ابًال للعناصر من           ى    1سواء آان ذلك مق  أم  3 إل
 . ال

دات 71 – 29 تخدامات الوح الي اس  إن إجم
ة المكون و جمل ة ه ذآورة المحلي سة الم ات الخم

لذلك، يتم خفض االستخدامات الحالية  . فيما سبق 
ات             ستوى النفق ى م الممولة الخارج آي تصل إل

ة ساويًا . المحلي ي م اق المحل صبح اإلنف م ي ن ث م
ي   ة الت دات الوطني تخدامات الوح الي اس إلجم

ة   دات وطني ا وح ين   . تمّوله ز ب ضل التميي يف
تخدامات رأ  ة واس تخدامات الحالي ال االس س الم

 . الممولة من الخارج
 ال يشمل اإلنفاق المحلي آما أوضحنا        72 – 29

ة  امالت األدوات المالي سبقًا مع ه  . م ر أن غي
ساعدات    ل م ل، مث واع التحلي بعض أن سبة ل بالن
ي      ستقبلة ف ة أو الم روض الممنوح ة ، الق التنمي

سابها  تم ح د وأن ي ضلة الب االت مف شمل . ح ت
اليف الناتج د أو التك دة الفوائ دل الفائ ن مع ة م
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صل     ح بالف و موض ا ه ضمنية آم ويالت ال التح
 . الثاني والعشرين

تخدامات  73 – 29 ر االس ن أن تظه /  يمك
ات     وع المنتج سب ن ى ح ة عل ات المحلي النفق
رض     وع الغ سب ن ى ح ويالت أو عل والتح

د        ). البرامج( ى أح قد ينصب التأآيد األساسي عل
 باالعتماد هذين الخيارين، أو قد يستخدما سويًا ،    

على المجال الذي يتم تغطيته أو الهدف المرجو          
ل ن التحلي دًا  . م صل تحدي امج مت سار البرن إن م

 . في حالة حماية البيئة أو الضمان االجتماعي
 
  المستخدمون أو المستفيدون – 5

ستفيدين ، 74 – 29 ستخدمين أو الم سبة للم  بالن
ن      صطلحين م ذين الم تخدام ه ف اس د يختل ق

 . ع آلخرحساب تاب
ستخدمون" سياحة أو   " الم ًا بال ر ارتباط و أآث ه

رتبط  " المستفيدين"اإلسكان، على سبيل المثال     ي
و في  . بالضمان االجتماعي أو مساعدات التنمية    

ن      ى م صطلحان إل شير الم التين ، ي ا الح آلت
ن    ستفيد م ن ي دمات أو م ضائع والخ ستخدم الب ي

 . التحويالت التي تشملها
ر 75 – 29 ي أآث ون  ف ًا ، يك ستويات تجميع الم

ساطة     ستفيدين بب ستخدمين أو الم صنيف الم ت
سية   ات المؤس صنيف القطاع يم ت ادة تنظ إع
ا              ي تنفصل فيه اط الت وأنواع المنتجين ، في النق

 : يمكن تصويرها آما يلي. اتجاهات االستهالك
  منتجي السوق؛ –أ 

ائي –ب  تخدام النه ات االس ي منتج  منتج
 الشخصي؛ 

 ي المنتجات غير التسويقية،  منتج-جـ 
  الحكومة آمستهلك تجميعي؛ –د 

  األسر آمستهلكين ؛-هـ 
 .  بقية العالم–و 

م  76 – 29 م أه ستهلكين ه شية آم ر المعي  األس
د من           أنواع المستخدمين أو المستفيدين في العدي

ة  سابات التابع دًا   . الح ك مفي صبح ذل ى ي وحت
زم  للتحليل االجتماعي والسياسة االجتماعي    ة ، يل

ع  شكل أوس شية ب ر المعي ل األس ذا . تحلي له
سيم  واع التق د أن ة أح ن دراس رض، يمك الغ
ع    صل الراب ي الف شية ف ر المعي ي لألس الفرع

 . والعشرين
 
  التمويل – 6

ون  77 – 29 ستخدمين ال يتحمل رًا ألن الم  نظ
ضل  ن األف ون م د يك ًا ، ق ردهم دائم ات بمف النفق

ي تتح  دات الت ل الوح ة تحلي ات تجرب ل النفق م
ًا دما  . أحيان ر عن شكل أآب ًا ب ك عملي ون ذل د يك ق

سية  دات مؤس ام وح ال محل االهتم يغطي المج

غر     سات أص ام بمؤس ًة باالهتم ة مقارن أو (آامل
اج        ) وحدات إنتاج متجانس    ة جزء من إنت لتغطي

 . المؤسسة برمتها
سؤال عن          78 – 29 م ال  هناك طريقة واحدة لفه

ل       التمويل ، أال وهي تقرير أ      واع التموي ي من أن
المستخدمة ثم تحديد أي من أنواع الوحدات التي        

ل        وع من التموي سؤال عن      . تزود آل ن اج ال يحت
ل  ائي"المتحم ضًا" النه د أي ى تحدي اليف إل . للتك

توفر الحكومة استهالك بعض األسر آتحويالت      
ذا االستهالك           عينية، حيث أن  التمويل الالزم له

ة  يأتي معظمه من الضرائب ال   تي تتلقاها الحكوم
سات   ر والمؤس ن األس د   . م إن أح م ف ن ث وم

ول         ة تم التصورات تزعم آون التحويالت العيني
سات  ر والمؤس ن األس اس م ي األس ي . ف ينبغ

سلة   دار سل د إنح دى ُبع ن م ات ع شاء اتفاق إن
، أو ربما من األدق     " النهاية"التمويل إلى تحديد    

 . وصفه بالمصدر الغير مباشر للتمويل
ي ،     79 – 29 رى وه شكلة أخ ا م ر هن  تظه

د  ة ، ال يوج امالت العيني االت التع تثناء ح باس
ل          د للتموي هناك رابط ضروري بين مصدر واح

اق   ن اإلنف د م وع واح ن   . ون ه م ى أن افة إل إض
اق     ل واإلنف واع التموي ين أن ب الوصل ب المناس

 : لمعرفة مدى ارتباطهم ببعض آما يلي
ي ال –أ  يط لمنتج تهالك الوس ًة  االس سوق مقارن

 بالعائد من المبيعات ؛ 
ائي –ب  تهالك النه يط واالس تهالك الوس  االس

 للحكومة مقارنًة بالضرائب ؛ 
ـ  ائي    -ج تهالك النه يط واالس تهالك الوس  االس

ر      دم األس ي تخ ة الت ر ربحي سات الغي للمؤس
 مقارنة بالمساهمات التي تتلقاها ؛ 

ةً –د  ر مقارن ائي لألس تهالك النه ات االس   نفق
ة  ويالت العيني وظفين والتح ضات الم بتعوي

 . آالمعاشات
 

 يمكن تمويل رأس المال بعدة طرق ؛         80 – 29
ي  صرف ف ن الت ات ، م دات المبيع ن عائ م

ول  ة   (األص ول المالي ا األص ا فيه ن ) بم ، م
راض       ي  . استالم التحويالت العينية أو من االقت ف

ة ،  طة الحكوم ال بواس وين رأس الم ة  تك حال
ة أو          حينئذ يمك   سندات المالي ه بإصدار ال ن تمويل

 . تحويالت رأس المال أو القروض من الخارج
 

ر        81 – 29  يعتمد تمويل التحويالت إلى حد آبي
ة  ل الدراس ال مح ى المج ضمين  . عل ة ت ي حال ف

ى  ا عل ل معه ة ، ينبغي التعام افع االجتماعي المن
ساهمات    ا الم سي له ل الرئي صدر التموي أن م

 . ر األخرىاالجتماعية من األس
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ول للتحويالت      ي   (تكون الحكومة هي المم ا ف بم
ات  ك اإلعان ون  ) ذل ا تك ي بعض الحاالت بينم ف

ضرائب   (هي المتلقي للتحويالت     ي  ) بما فيها ال ف
 . حاالت أخرى

صل      28 – 29 د يت االت  ، ق ن الح دد م ي ع  ف
ًا      صاًال هام ارج ات ن الخ ل م يح أن التموي توض

 . بالتحويل
 ات  اإلنتاج والمنتج– 7

سي للحسابات ،          83 – 29  آما في القطاع الرئي
داول العرض              ام تطوير مجموعة من ج من اله
ات ذات   زة والمنتج ات الممي تخدام للمنتج واالس
ات      ي المنتج ام ولمنتج ل االهتم صلة مح ال

قد يمتد ذلك ليغطي حساب توليد الدخل       . المميزة
ة            تم بالعمال ي ته ة الت ر المالي أيضًا و البيانات غي

 . رات اإلنتاجومؤش
  البيانات المادية – 8

ات    84 – 29 ى البيان ر إل تم النظ ي أال ي  ينبغ
ى           ة عل المقدرة في الواقع أو الوحدات غير المالي

ة  سابات التابع ن الح انوي م زء ث ا ج ا .أنه إنه
ي            سبة للمعلومات الت ية سواء بالن مكونات أساس
ات        ل البيان تم تحلي شكل مباشر ولكي ي ا ب توفره

 . ا ينبغيالمالية آم
  

  أمثلة على الحسابات التابعة–ز 
اك       85 – 29 ة ، هن ي المقدم رحه ف م ش ا ت آم

ين       ان وظيفت ة ، يؤدي نوعين من الحسابات التابع
ين ساب    . مختلفت ًا الح وع األول أحيان سمى الن ي

ة            وانين وأنظم ة ق التابع الداخلي ، الذي يأخذ آاف
الحسابات القومية ولكنه يرآز على جانب محدد       

صنيفات          من ال من الت  االهتمام عن طريق االنتق
ة ات التقليدي ى  . والترتيب اق عل ي اإلنف ة ه األمثل

ة ة البيئ وة وحماي اج القه ى إنت سياحة، وعل . ال
د         يسمى النوع الثاني الحساب التابع الخارجي، ق
ي      ر ف صادية أو تغي ر اقت ات غي ضيف معلوم ُي

ا  بية أو آليهم كال المحاس ة  . األش د طريق ُتع
شاف بة   استك رق المناس ن الط دة م اطق جدي  من
ة د    . للغاي وعي أح ل التط ون دور العم د يك ق

ك   ى ذل ة عل ض   . األمثل وي بع ن أن تحت يمك
ح      ض مالم ة بع سابات التابع ات الح مجموع

 . الحسابات التابعة الداخلية والخارجية
سابات  86 – 29 ين الح د الفاصل ب ازال الح   م

القومية التابعة والتفصيل الدقيق لنظام الحسابات   
يمكن أن ُينظر  لكافة طرق      . غير واضح المعالم  

سابات  دفوعات والح ة الم ول لميزاني الوص
ل  اليب العم ي إدارة أس ِرض ف ا ُع ة آم  6العالمي

BPM6    ي ة ف ة للحكوم صاءات المالي  ، اإلح
ام      ة ع ة الحكوم صاءات مالي ل إح  م  2001دلي

GFSM2001ل ة   أو دلي صاءات النقدي  اإلح

ة          ا حسابات تابع ى أنه اتضح من    . والمالية ، عل
ي      ة والت ر ربحي سات الغي ة المؤس الل معامل خ
شرين  ث والع صل الثال ي الف ر ف دم األس تخ
شرين     والقطاع الرسمي في الفصل الخامس والع

ة   سابات تابع ا ح اص   . أنه دول الخ ى الج حت
ن أن      شر يمك سابع ع صل ال ي الف ات ف بالمعاش

ر  ة،   ُينظ سابات التابع كال الح ن أش شكل م ه آ ل
ة            بالرغم من أنه مصنف على أنه جزء من األدل

 .األساسية لنظام الحسابات القومية
ة   87 – 29   م وصف بعض الحسابات التابع  ت

وقد آان الوصف موجزًا . األوسع في هذا الجزء
وفرت       د ت ط ؛ وق سابات فق زًا للح كًال ممي ش

ات ن المعلوم د م ع لمزي ين ب. المراج سبة الثن الن
ابع            سياحة والحساب الت ابع لل منهم ، الحساب الت
للبيئة، األدلة العالمية موجودة اآلن في إصدارها 

اني  ي   .  الث صحة ف ابع لل ساب الت ازال الح م
ي  د اإلصدار الفعل ه قي ه ولكن . اإلصدار األول ل

ر مدفوعة            شطة الغي ة األن ة الرابع تغطي المنطق
ر ر لألس ذه المن. األج ت ه ام احتل ة االهتم طق

اس    ت صعوبة قي ن آان وام ولك ن األع د م للعدي
ائًال دون   ر ح ة األج ر مدفوع دمات الغي الخ

 . الوصول إلى اتفاق دولي لكيفية البدء
ال      ض األعم ي بع ر ف ادة النظ ن إع الرغم م ب

 . الحديثة في هذا النطاق لمن يهمه األمر
ة     88 – 29 سابات التابع ض الح وير بع م تط  ت

د ا  رى أو قي ويراألخ ل  . لتط ا مث بعض منه ال
ي          ة ف الحسابات التابعة الخاصة بفحص اإلنتاجي

ي        اد األوروب ي االتح دول المنتجة ف : عدد من ال
ارن  صناعي المق نهج ال م تحديث الم شروع (ت م

اد  ستوى دول االتح ى م بي عل ل المحاس التحلي
ة ،      ة ، الطاق ال ، العمال رأس الم ي   ل األوروب

ام    ام ع واد الخ  EU KLEMS  2003الم
2003, Project (   ن وع م ى اآلن آن إل

ث  ى البح دريب عل رى  . الت سابات األخ ا الح أم
د    ات، فق تغالل الغاب اه واس سابات المي ل ح مث
ى    ة عل سينات المدخل ن التح وع م ّورت آن ُط

في نظام الحسابات   (ألّولي للبيئة   الحساب التابع ا  
صادية ة واالقت ذي أصبحت  )  البيئي د ال ى الح إل

ر د آبي ى ح ة إل ا مقبول ادية له ة اإلرش ه األدل . في
من الممكن أن تفيد الحسابات األوسع للمنتجات     

ة        ي    . الزراعية ، في عدد من الدول النامي ا وف هن
ة           مناطق أخرى ، حيث أن هناك اتفاق على آيفي

ا          تشكيل نمو  ة ، آم ذج جديد من الحسابات التابع
دة     ة جدي ة عالمي وير أدل ن تط ضع  . يمك د تخ ق

ة   ا للمراجع د ذاته ي ح دة ف ة الجدي ة العالمي األدل
ًا   ول عالمي ستوى مقب و م دريجيًا نح ل ت د تنتق وق
سابات       ام الح ي نظ ه ف ط ل و مخط ا ه آم

 . االقتصادية والبيئية
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  الحسابات التابعة للسياحة - 1

الحسابات التابعة للسياحة موجودة     إن   89 – 29
ة    بعين دول ن س ر م ي أآث ة ف رة طويل ذ فت من

ل  ض المراح ي بع عته ف ل . وض رف دلي ُع
ة ب  ادات العالمي ة "اإلرش سابات التابع الح

سياحة رح : لل ي المقت ار المنهج ب (اإلط المكت
ي  اد األوروب صائي لالتح  ، Eurostatاإلح

ة      صادية ، منظم ة االقت اون والتنمي ة التع منظم
ذي   ) 2008السياحة العالمية، األمم المتحدة ،       ال

ام        أضيفت   . 2000استحدث اإلصدار األول لع
شاط          ضاء العطالت ون ملحقات خاصة بمنازل ق
سابات    ديث الح ى تح ؤتمرات إل ابالت والم المق

  . 2008التابعة للسياحة عام 
دف 90 – 29 ة    إن اله سابات التابع ن الح م

 :للسياحة هو توفير المعلومات التالية
م      يس حج ي تق ي الت صاد الكل ات االقت  مجموع

سياحة         ي ال صادية ف الي    المساهمة االقت ل إجم مث
سياحة      ى ال رة عل ضافة المباش ة الم القيم

TDGVA ي اج المحل ة اإلنت الي القيم  وإجم
اشر من السياحة ، الذي يتناسب مع تجمعات      المب

صادية    شطة االقت ي و األن صاد الكل رى لالقت أخ
ل      ة مح واحي الوظيفي رى و الن ة األخ المنتج

 االهتمام ؛ 
دمج -ب دل     ُت ن مع صلة ع ات الُمف المعلوم

رتبط       د الم وم الممت سياحة ، والمفه تهالك ال اس
بنشاط السائحين آمستهلكين ، ووصف آيف أن        

ى  ب عل ي    الطل العرض المحل ي ب سياحة يلتق  ال
واردات داول وال ن ج شتقة م داول الم ع الج  م

ا            ع آليهم ان يمكن تجمي تخدام اللت العرض واالس
 حسب القيم الحالية وحسب الحجم؛ 

ـ  صناعات  -ج صلة ل اج المف سابات اإلنت  ح
ة     اط العمال ات ارتب ك بيان ي ذل ا ف سياحة ، بم ال

وين   باألنشطة االقتصادية اإلنتاجية المختلف    ة وتك
 رأس المال الثابت ؛ 

 
 رابط بين البيانات االقتصادية و المعلومات        –د  

رحالت    دد ال سياحة آع ن ال ة ع ر المالي أو ( غي
ارة ،           ) الزيارات ، مدة اإلقامة ، الهدف من الزي

ل    د صفات       .. أنواع النق زم لتحدي ا يل خ وهو م ال
 .  المتغيرات االقتصادية

 
 التعريف بالزائرين والسائحين

صف    91 – 29 ي منت ر ف وم الزائ د مفه  يوج
ه        . الحساب التابع للسياحة   ى أن ر عل ُيعّرف الزائ

ًا          شخص خارج بيئته الطبيعية ولكنه ال يعمل تبع
زوره      ذي ي ان ال ي المك يم ف ان مق ست . لكي ولي

ا      ي يزوره . البيئة التي يزورها مطابقة للدولة الت

رد  ا الف د فيه ي يتواج ة الت ى المنطق شير إل و ي فه
ال بط ة الح ة   . بيع ة المحيط ك المنطق ي ذل ا ف بم

ضاً      ه أي ذين         . بمنزله ومكان عمل إن ال م ف و من ث
ذه            رين له رون زائ م ال يعتب يعملون خارج بالده

ة من         . البالد لذا فإن الزائرين هم مجموعة فرعي
 .المسافرين

 :  يمكن تقسيم الزوار إلى مجموعتين92 – 29
ى  ق عل ل(يطل ري اللي ن يق) زائ ائحين وم وم س

زه   سمى متن د ي وم واح ة لي ة . برحل ن ناحي م
ة      سب دول سائحين ح سيم ال ام تق ن اله رى م أخ
ائحين      ين وس ائحين داخلي ى س امتهم إل إق

ة أخرى         . خارجيين زور دول يعتبر المقيم الذي ي
ذي       يم ال ر المق مباشرًا للسياحة الخارجية؛ أما غي
و          ي فه يزور ما يقع ضمن نطاق االقتصاد المحل

ياحة د  ر س ةيباش ي  . اخلي الي الكل إن اإلجم
ة    ين والمعروف ا المقيم وم به ي يق سياحة الت لل
ة   سياحة المحلي ة ال ي جمل ة ، ه سياحة القومي بال

ا          ( وم به السياحة في نطاق اقتصاد الدولة التي يق
ة    ذه الدول واطني ه سياحة   ) م ى ال افة إل باإلض

 . الخارجية
 

   
شطة 93 – 29 ى األن سياحة عل صر ال  ال تقت

المعروفة بطبيعة الحال عنها آاالستجمام ولكنها      
سائح      ا ال وم به . تمتد لتشمل آافة األنشطة التي يق

ة أو التعليم   بما في ذلك السفر لألغراض التجاري     
ا        . أو التدريب  سائح حسب آونه تصنف زيارة ال

ة           ارة مهني . زيارة شخصية أو زيارة عمل أو زي
ان   ى ثم صية إل ارة الشخ وان الزي سم عن يق

ات  تجمام؛    : مجموع ه واالس ازات ، الترفي األج
صحة   دريب ؛ ال يم والت دقاء التعل ارة األص زي

داخل  
 الدولة

خارج 
 اإلجمالي الدولة

حة السيا المقيمين
 اإلقليمية

السياحة 
 الخارجية

السياحة 
 القومية

غير 
 المقيمين

السياحة 
   الداخلية

    اإلجمالي
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ج ؛       ة أو الح ارات الديني ة ؛ الزي ة الطبي والعناي
 . التسوق ، االنتقال ، أغراض أخرى

 
 تعريف السياحة ونطاق اإلنفاق عليها 

 
المبلغ 94 – 29 سياحة ب ى ال اق عل  يعرف اإلنف

المدفوع للحصول على البضائع أو االستفادة من  
تخدام   ة لالس ياء القيم ذلك األش دمات وآ الخ
ة      اء الرحل د انته ا بع صي أو إلعادته الشخ

سياحية ات . ال ك النفق شمل ذل ا ي ي ينفقه  الت
ي     صروفات الت ذلك الم سهم وآ رين بأنف الزائ

 . يدفعها اآلخرون أو يتم تعويضهم عنها
 تعريف استهالك السياحة ونطاقه

د   95 – 29 سياحة أبع تهالك ال وم اس سع مفه  يت
دمات       شمل الخ سياحة لي ى ال اق عل ن اإلنف م
سائح          ة ال ى نفق المتعلقة ليشمل السكن المؤقت عل

ويالت العيني  سياحة  ، التح ة لل ة االجتماعي
 . واالستهالك المرتبط بها

 
ات     ى المعلوم صول عل ن الح ه يمك ين أن ي ح ف
سح    راء الم ن إج سياحة م ى ال اق عل ول اإلنف ح
د             سياحة الب للسائحين ، إال أن ضبط استهالك ال

 . أن يتم تقييمه من مصادر أخرى
 

سياحة حسب         96 – 29  يمكن تمييز استهالك ال
سا  ون ال سب آ ان وح ًا المك ًا أم أجنبي ئح مقيم

ي          سياحة ف بطريقة مشابهة لما وصفناه بالنسبة لل
 . حد ذاتها

 المنتجات المميزة 

سياحة          ة لل قسمت المنتجات تبعًا للحسابات التابع
تهالآية أخرى      . إلى منتجات مميزة ومنتجات اس

زة     ات الممي سمت المنتج رى ُق ة أخ ن ناحي م
شابهة          ة م زة  تقسيمًا فرعيًا إلى منتجات دولي ممي

ة     سياحة خاص زة لل ات ممي سياحة ومنتج لل
 . بالدولة

ة   سياحة قائم ة لل سابات التابع ل الح شمل دلي ي
ى  ات األول ات . بالمنتج سمت المنتج ا ُق بينم

صلة          ين المنتجات ذات ال االستهالآية األخرى ب
سياحة     ق بال ي ال تتعل ات الت سياحة والمنتج . بال

تجات تشمل المنتجات غير االستهالآية آافة المن     
التي ال تشكل بضائع أو خدمات استهالآية ، بما         
ال       وين رأس الم ة ، تك ياء الثمين ك األش ي ذل ف

ضم     . الثابت واالستهالك التجميعي   ة ت توجد قائم
ي     12 زة ف شطة الممي ات واألن صنيف للمنتج  ت

 . الدليل الخاص بالحسابات التابعة للسياحة
 صناعات السياحة 

سياحة ت 98 – 29 ناعة ال ل ص ع  تمث جمي
سي      شاطها الرئي صل ن ي يت سات الت المؤس

سياحة  زة لل ات الممي ناعات .  بالمنتج ي ص تغط
شرب    ل و الم رين ، المأآ كان الزائ سياحة إس ال
الذي يخدم الصناعة ، السكك الحديدية ، الطرق         
ل ،             ائل النق أجير وس ، النقل البحري والجوي، ت
رى ،    ز األخ دمات الحج سفر، وخ االت ال وآ

ة   ناعة الثقاف ه ،   ص ة والترفي ناعة الرياض ، ص
ة     زة الخاص ضائع الممي ة للب ارة بالتجزئ التج
زة      صناعات الممي ة وال ي الدول سياحة ف بال

 . الخاصة بالسياحة في الدولة

 
 
 
 

 الجدول السادس من جداول الحسابات التابعة : 1 – 29جدول 
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المن
تجات االستهالآية

 
.أ 

1
 المنتجات المميزة للسياحة 

د(
( 

   
1 

–
 خدمات إسكان الزائرين 

 
      

1.
أ خدمات اإلسكان غير التي في البند 

1.
 ب

     
1.

ضاء العطالت
ب خدمات اإلسكان المتعلقة بكافة أنواع ملكية منزل لق

 
   

2 
–

 خدمات الطعام والشراب 
 

   
3-

 خدمات النقل عبر السكك الحد
يدية

 
   

4 
–

 خدمات نقل المسافرين  برًا 
 

   
5 

–
 خدمات نقل المسافرين بحرُا 

 
   

6 
–

 خدمات نقل المسافرين جوًا  
 

   
7 

–
 خدمات تأجير الوسائل

 
   

8 
–

 خدمات وآاالت السفر والحجز
 

   
9 

–
 الخدمات الثقافية 

 
   

10
 –

ضة والترفيه  
 خدمات الريا

 
    

11
 –

صة
ضائع المميزة الخا

 الب
 بالسياحة في الدولة  

 
    

12
 –

صة بالسياحة في الدولة
 الخدمات المميزة الخا

 
. أ

2
 المنتجات االستهالآية األخرى 

أ(
 (

 ،)
) د

 
ب 

 .
الخدمات غير االستهالآية 

 
    ب

 .
1

 األشياء القيمة
 

    ب
 .

2
 المنتجات غير االستهالآية األخرى 

 (**)
 

I
 إجمالي اإلنتاج 

)
حسب األسعار األسا

سية 
( 

II
 إجمالي االستهالك الوسيط 

)
حسب أسعار المشترين 

)
جـ

 (
 

 )I
 –

 
II

 ( 
ضافة

إجمالي القيمة الكلية الم
 

ضات الموظفين 
تعوي

 
ضرائب األخرى األقل من اإلعانات على المنتجات

ال
 

إجمالي الدخل المختلط
 

 الناتج 
5- 1  

                                                      1- 
 إسكان الزائرين

مساهمة السياحة
 )بالقيمة(

                                                                                      

 الناتج
  أ 1 -5

 أ .1                                  
 ب . 1ن غير إسكان الزائري

مساهمة السياحة
 ) بالقيمة(

                                                                                   

 الناتج 
  ب 1 – 5

 ب . 1     
إلسكان المتعلقة بكافة خدمات ا

أنواع ملكية منزل لقضاء 
 العطالت

مساهمة السياحة
 )بالقيمة(

                                                                                  

 الناتج 
 )5 ( ...  

      
--- 

مساهمة السياحة
 )بالقيمة(

                                                                                   

 الناتج 
5 – 12  

 صناعات الدولة الخاصة – 12     
 بالسياحة 

مساهمة السياحة
 )بالقيمة(

                                                                                  

 الناتج 
5 - 13 

     

 

 اإلجمالي

مساهمة السياحة
 )بالقيمة(

                                                                                            

 الناتج 
5 – 14  

 الصناعات األخرى     

مساهمة السياحة
 )بالقيمة(

                                                                               

 + 5.15=الناتج 
5.13 + 5.14  

 

 
 

حسب (ناتج المنتجين المحليين     
 )األسعار األساسية

مساهمة السياحة
 )بالقيمة(

                                                                              

 الناتج 
6 – 1  

 *الواردات     

مساهمة السياحة
 )بالقيمة(

                                                                               

      2 - 6الضرائب األقل من اإلعانات 
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مساهمة السياحة المنتجات المحلية والمستوردة
 )بالقيمة(

  

 الناتج 
6 - 3 

 التجارةهوامش النقل و                                

مساهمة السياحة
 )بالقيمة(

                                 

حسب أسعار (العرض المحلي 
 )المشترين

 + 6.4=الناتج
6.1 + 5.15 + 
6.2 + 6.3  

  

  استهالك السياحة الداخلية
4 – 3  

  

 وية للسياحةالنسب المئ
 (  % ) 

5.6=  

 4.3
6.4

X  100 

  

 
 اتتعني أن آافة صناعات السياحة للقائمة المطروحة ينبغي أن يتم دراستها واحدة بواحدة في الحساب

ين      (*)  الواردات باستثناء الشراء المباشر للمقيم
 . بالخارج

ة أ(*)  افي   . قيم و ص ات، ه تهالك المنتج اس
االت          ة لوآ إجمالي مصاريف الخدمات المدفوع
السفر ، القائمين على الرحالت وخدمات الحجز       

 . األخرى
رى  (**)  دمات األخ ضائع والخ ة الب شمل آاف ت

 .   تي تحيط باالقتصاد محل الدراسةال
ه ،     ) أ( ن تطبيق لة ويمك ان ذات ص إذا آ

ن    ل م د آ دول بتحدي وم ال ي أن تق ينبغ
ات  صلة  ( مكون ات ذات ال المنتج

ي       بالسياحة و المنتجات االستهالآية الت
في آلتا الحالتين ،    ). ال تتعلق بالسياحة    

صل  شكل منف د المنتجات ب ينبغي تحدي
  ) . 15 – 4قرة أنظر الف(إن أمكن ذلك 

شكل       ) ب( ينبغي تحديد البضائع والخدمات ب
رة   (من منفصل إن أمكن ذلك       أنظر الفق

4 – 16.(  
ك   ) ج( ن ذل ل ، إن أمك وفير التحلي ي ت ينبغ
  ).17 – 4أنظر الفقرة (
وين  ) د ( ي تك ضائع ، ينبغ سبة للب بالن

ارة    وامش التج ى ه سياحة عل ساهمة ال م
 ). 4أنظر الملحق (بالتجزئة فقط 

ة   99 – 29 ات مجموع ى معلوم اد عل   باالعتم
ى              وي عل سياحة تحت ابع لل آاملة من الحساب الت

ة     . عشرة جداول يمكن تجميعها    وي أول ثالث تحت
سياحة  ات ال ى نفق ا عل دول . منه ر الج  4يظه

ة و          سياحة الداخلي فصًال بين السياحة المحلية وال
ن       ال م ا لالنتق ام به ي القي ي ينبغ ديالت الت التع

سي  ات ال سياحة  نفق تهالك ال ى اس ر . احة إل ُيظه
سياحة   5الجدول   ا الجدول   .  عرض صناعة ال أم

ر   6 سياحة ويظه ة لل سابات التابع ب الح و قل  فه
المجموعات األساسية المقسمة ؛ وقد ُسجلت هذه 

ة  7يغطي الجدول    . المجموعات باألسفل  .  العمال
ال الثابت      9 و   8بينما يغطي الجدوالن      رأس الم
تهالك التجمي يواالس دول  .ع ي الج يغط

 .  المعلومات غير مالية10
 المجاميع الرئيسية 

ة 100 – 29 ة آمجموع ات التالي ذ التجمع   تؤخ
صاد      ي االقت سياحة ف م ال رات لحج ن المؤش . م

 : تشمل هذه المجاميع 
  نفقات السياحة الداخلية؛ –أ 

  استهالك السياحة الداخلية ؛ –ب 
ـ  س-ج صناعة ال ضافة ل ة الم الي القيم ياحة  إجم

GVATI ؛  
سياحة   –د  رة لل ضافة المباش ة الم  القيم

TDGVA ؛  
ـ  سياحة   -ه ر لل ي المباش اج المحل الي اإلنت  إجم

TDGDP 
ي     101 – 29 ر ف ذه العناص صدر ه ر م   يظه

دول  سياحة 6الج ة لل سابات التابع دليل الح  ل
  . 1 – 28المضمن آجدول 

  المحاسبة البيئية - 2
سابات البيئ 102 – 29 دف الح من   ته ة ض ي

الهيكل المرآزي باالعتماد على نظام الحسابات       
تخدام    أثيرات اس ة ت تنفاذ (القومي ًا اس ) وأحيان

وث           ي تل د الرواسب الت المصادر الطبيعية وتولي
اء واء والم ضًا  . اله سابات أي ذه الح ح ه توض

ع أو       ا لمن ام به تم القي ي ي ة الت شطة الخاص األن
ة    ضارة الناتج ة ال أثيرات البيئي ة الت ن مكافح  م

 . النشاط البشري
ام    103 – 29 ن نظ ت م دار مؤق شر إص  ُن

سابات  و الح صادية  وه ة واالقت سابات البيئي الح
ام    ة ع صادية المتكامل ة االقت د  . 1993البيئي وق

ام        ازال   . 2003ُنشر اإلصدار المحدث منه ع م
ذا اإلصدار بنظرة أوسع            العمل جاريًا لتعديل ه
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حسابات إن أهداف ال   . 2012بغرض نشره عام    
 : البيئية واالقتصادية هي المساعدة في 

 تشجيع تبني تصنيفات معيارية في معلومات     –أ  
اط        . اإلحصاءات البيئية  ة وارتب شمل قيم ، التي ت

 المعلومات البيئية ؛ 
صاءات –ب  سبوق لإلح ر م ور غي ق تط   خل

بة   د المحاس ق تقالي ق تطبي ن طري ة ع البيئي
 تدفقات؛ التي تربط األسهم وال. االقتصادية

ذي           -جـ   وين االقتصادي ال ين التك  توفير رابط ب
ا  ة ، مم صادية التقليدي سابات االقت وي الح يحت
ا      ك آلت ة وتماس ي دق سينات ف ى تح ؤدي إل ي

 المجموعتين من المعلومات؛ 
سئولية      –د  م م ن ث ة وم تخدام وملكي د اس  تحدي

 التأثيرات البيئية ؛  
ش          -هـ   ات ال ة مجموعات  البيان املة  تشجيع تنمي

 والمنسقة بمرور الوقت ؛ 
 . تسهيل المقارنات العالمية–و 

ة ،   104 – 29 سابات القومي ام الح ي نظ ا ف  آم
صادية     ة واالقت سابات البيئي ام الح وفر نظ ي
ا   تقاق منه ن االش ي يمك سية الت رات الرئي المؤش
ن   ث يمك ة اإلدارة بحي وفر وظيف ه ي ا ان آم

سياسية        ارات ال ل الخي وفر ت . استخدامها في تحلي
اييس     ساب المق لبًا لح ًا ص سابات أساس ذه الح ه
ات     ي مجموع ل ف ودة بالفع ون موج د تك ي ق الت
ك     تخدام تل ن اس ن يمك ستدامة ولك ة الم التنمي
ل    دة ، مث رات جدي وير مؤش سابات لتط الح
المجاميع الكبرى التي قد ال تكون متاحة بطريقة        

 . أخرى
ة   سابات البيئي ام الح ي نظ ة ف زاء المختلف األج

 . قتصاديةواال
ة   105 – 29  ينبغي النظر لنظام الحسابات البيئي

سابات     ام الح ابع لنظ ساب ت صادية آح واالقت
ة    ة الداخلي سابات التابع زات الح ة بممي القومي

ة ى   . والخارجي ل عل ام الكام وي النظ يحت
ا             ين منهم ق اثن سية ، يمكن تطبي القطاعات الرئي

ث ال  تقاللية والثال ن االس ل م الكثير أو القلي ذي ب
ع    ضهما وم ع بع اني م ل األول والث مم لتكام ُص

تحتوي الثالثة قطاعات   . نظام الحسابات القومية  
 : على 

 
 نموذج موسع لجداول العرض واالستخدام          –أ  

ا أو            ة بمفرده ات المادي القادرين على دمج البيان
 باإلضافة إلى البيانات المالية ؛ 

زي –ب  ل المرآ زاء الهيك صل ألج رح مف  ش
 سابات القومية مع بعض الملحقات؛ ولنظام الح

ـ  ة -ج سابات القومي ام الح مول نظ اة ش  مراع
ي  يص آ تهالك أو التقل أثيرات االس سماح بت لل

ل         رى مث ي    تؤثر على المجاميع الكب اتج المحل الن
 .اإلجمالي 

 جداول العرض واالستخدام العيني والمرآب 
ن       106 – 29 واع م ة أن ز أربع م تميي د ت لق

دفقات المال ة    الت سابات البيئي ام الح ي نظ ة ف ي
  .SEEA واالقتصادية

ت  . أ دمات ُأنِتج ضائع أو خ ات ب ر المنتج تعتب
ه ،  ستخدم في ي ُت صادي والت ال االقت ضمن المج
صاد          بما في ذلك تدفق السلع والخدمات بين االقت

 . القومي واالقتصاد الخارجي
ادن ومصادر        . ب ة المع تشمل المصادر الطبيعي

 .  المياه ، المصادر البيولوجيةالطاقة، التربة ،
ـ  واء -ج ي اله ام البيئ دخالت النظ شمل م  ت

ة      اه الالزم راق والمي ة لالحت ازات الالزم والغ
 . الستمرار الحياة

ر    .د ات غي ي إال مخرج ا ه ب م إن الرواس
صاد   ن االقت ا م وب فيه ر مرغ صودة وغي مق
ادة             صادية ويمكن إع ة اقت والتي ليس لها أي قيم

رفه   دويرها أو ص ة ت ي البيئ ة  . ا ف ستخدم آلم ت
صلبة ،         " الرواسب" ات ال ا لتغطي النفاي بمفرده

اء         (الفضالت   ي الم أو ) التي يتم التخلص منها ف
 ) . التي يتم التخلص منها في الجو(االنبعاثات 

ن  107 – 29 ى م ة األول وي المجموع  تح
ة          ين اإلحصاءات البيئي الحسابات البيئية عالقة ب

ي        التي تشكلها البيانات ا    ة ف ة البيئي ة المادي لهيكلي
تخدام أو اإلدخاالت      ) هيكل(إطار   عرض واالس

ات ة    . و اإلخراج سابات العيني دفق الح شمل ت ي
ة ،  صادر الطبيعي سابات المنتجات ، الم ج ح دم
ر    تم التعبي به ، ي ي ورواس ام البيئ دخالت النظ م
صاد             ي االقت عن آل منتج على حسب عرضه ف

 الحسابات العينة يمكن أن ُتظهر    . واستخدامه فيه 
صادية    شطة االقت سبية لألن ة الن بوضوح األهمي

 . المختلفة على حسب تأثيرها على البيئة 
أتي من             108 – 29 ة ت ذه الطريق وة ه  غير أن ق

إمكانية رسم خطوط موازية بين التدفقات المالية    
ة لم ة والعيني ة البيئي ذه األهمي ز ه ة وتميي قارن

ة     ن الناحي شطة م ة باألن ة المتعلق باألهمي
داول        . االقتصادية تم ترآيب ج جداول العرض ي

داول    ة أو ج تخدام المرآب رض واالس الع
ة   يم المالي وق الق ات ف االت واإلخراج اإلدخ
افة      ا وإض ة له ساويات المادي ي الم ات ف للمنتج

ضافة    ة الم وازن للقيم صر الم تخدمت . العن اس
ة بنجاح         جداول اإلدخاالت واإلخراجات المرآب
راري أو   اس الح أثيرات االحتب شاف ت ي اآت ف

صلبة ة ال ن . النفاي ة م ى أمثل ن الحصول عل يمك
ي      صادية ق ة واالقت سابات البيئي ام الح ل نظ دلي

 . دليل نظام الحسابات البيئية واالقتصادية 
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دول 109 – 29 د الج دول 2 – 29 ُيع اًال لج  مث
 .    م الحسابات البيئية واالقتصادية المرآبةنظا

 
 تحديد االتجاهات البيئية للهيكل المرآزي 

د             ي النظام المحاسبي هي تحدي الرآيزة الثانية ف
ام الحسابات         ي نظ ة ف توضيح   التعامالت المالي

ة  ة بدق شكل مباشر بالبيئ صل ب ي تت ة الت . القومي
ذا             ي ه ام ف دفقات ينصب االهتم وعلى حسب الت

ة ال ل الملكي ة ، دخ ضرائب البيئي صوص بال خ
صادر   تخدام الم ة ، اس ة البيئ ا ، حماي وحقوقه

 . الطبيعية ، اإلنفاق على اإلدارة
 

 الضرائب البيئية ، دخل الملكية ، حقوق الملكية
ي    111 – 29 ك الت ي تل ة ه ضريبة البيئي  إن ال

ة      ا      (أساسها وحدة عيني وم مقامه ا يق أثبتت  ) أو م
لبيًا خ  أثيرًا س ة  ت ى البيئ ًا عل ار  . اص ن اعتب يمك

ة ؛ ضرائب   ضرائب ضرائب بيئي ن ال واع م أن
وث ،    رائب التل ل ، ض رائب النق ة ، ض الطاق

آما هو موضح في موضع        . ضرائب المصادر 
ام          آخر من نظام الحسابات البيئية ، ينبغي االهتم

 . بالتمييز بين الضرائب ورسوم الخدمات
بيل        ال   يمكن أن تتبع رسوم الخدمات على س  المث

ة   ن أن الحكوم رغم م ى ال ة عل ة الثاني المجموع
 . هي يجمعها

ي المصادر          112 – 29 وارد ف أجير الم  يظهر ت
ه   ى أن ة عل سابات القومي ام الح ي نظ ة ف الطبيعي
ده         ى وح ه إل تم دفع دما ي ة عن ن الملكي ل م دخ

ر  20آما هو موضح في الفصل        . أخرى    ، غي
شغي           ائض الت د عنصر الف لي أنه من الممكن تحدي

ة          ى األصول الطبيعي المتعلق بتأجير الموارد عل
 . التي يستخدمها المالك أيضًا

ن    113 – 29 ب م ى جان ر عل ال آخ اك مج  هن
ة هو            وارد الطبيعي تخدام الم األهمية بالنسبة الس
رة         تخدامها خالل عن فت السؤال عن ُرَخص اس

سابع عشر          ي الفصل ال . ممتدة ، آما تم شرحه ف
صات با  ق الترخي د تتعل وارد  ق تخراج الم س

 . الطبيعية أو استخدامها آاألحواض
 

 مجموعة من  حسابات نفقات حماية البيئة 
يمكن تجميع مجموعة من حسابات        114 – 29

ساب      ات الح تخدام تقني ة باس ة البيئ ات حماي نفق
 :التابع تبعًا للخطوات التالية

افية   –أ  شطة اإلض ل األن ي أن ُتعام  ينبغ
 آمنتجات ثانوية ؛ 

ات   ي–ب  ن المنتج ة م د مجموع ي تحدي نبغ
 المميزة ؛ 

ـ  ة     -ج ة بحماي ويالت الخاص د التح زم تحدي  يل
 البيئة ؛ 

ة   –د  ى حماي ي عل اق المحل ساب اإلنف ن ح  يمك
 البيئة ؛ 

اق            -هـ   ول اإلنف ي تم د القطاعات الت  يمكن تحدي
 . على حماية البيئة

صيل   115 – 29 وات بالتف ذه الخط رح ه م ش  ت
س  ام الح ل نظ ي دلي صاديةف ة واالقت . ابات البيئي

ضًا حول مجموعة من المنتجات        هناك نقاش أي
سماة ب      ة   "المميزة الم لالستخدام  " صناعة البيئ

دولي  دول  . ال ر الج ى 3 – 29يظه اًال عل  مث
 . نفقات حماية البيئة 
 حسابات األصول

إن 116 – 29 ا، ف هم وتغيره سبة لألس  بالن
ي الفصل             11حساب األصول الذي تم شرحه ف

د  ُتخدمق ى حسب  اس ة ، عل وارد الطبيعي ي الم ف
ة        ي نظام    . القيمة و على حسب الوحدات العيني ف

ع      ن تجمي صادية ، يمك ة واالقت سابات البيئي الح
ي  ة الت وارد الطبيعي ًا للم حسابات األصول عيني
ر ضمن     م ال تظه ن ث ة و م ة مالي ا قيم يس له ل

 . نطاق األصول في نظام الحسابات القومية
سبة لل ي  بالن اه الت الهواء والمي ة آ وارد الطبيعي م

ة سهمية ، مازالت               ة ، أو قيم ليس لها قيمة مادي
حسابات التغيرات في الوحدات العينية مفيدة في       

 . هذا الخصوص
 تكامل التعديالت البيئية في حسابات التدفق 

ر        117 – 29  إن القطاع الرئيسي الثالث واألخي
صادي  ة واالقت سابات البيئي ام الح ي نظ و ف ة ه

ابع      ذا    . الجزء الخارجي في الحساب الت يخفف ه
القطاع القيود المفروضة في الحسابات التي قمنا 
ة       دث أي ه ال ُيح د ولكن د بعي ى ح شرحها إل ب

ة           . تغييرات جوهرية في نظام الحسابات القومي
داول     ل الج ي تحوي ة وه سيطة للغاي رة ب الفك
ق   ن طري ة ع ة بحت داول مالي ى ج ة إل المرآب

يم  فل وضع الق دفقات باألس ذه الت ى ه ة عل المالي
ه          وعلى يمين الجدول المرآب الذي تم التعبير في

ط     ادة فق سب الم ى ح ن أن   . عل رغم م ى ال عل
األمر     يس ب ا ل سيطة إال أن تطبيقه رة ب الفك

سير سابات   . الي ام الح ن نظ زء م ذا الج ر ه يعتب
البيئية واالقتصادية أآثر تجربة ولم يتم التوصل       

ذ وقت        التفاق على المقت   ي طرحت من رحات الت
 . طويل

  داالستنفا
 إن تقييم إدخاالت النظام االقتصادي      118 – 29

هل ى واألس وة األول ي الخط ذه . ه ث أن ه حي
ي            ي بيعت ف اإلدخاالت مدمجة مع المنتجات الت
ائل          األسواق ، على أساس أنه يمكن استخدام وس
ادئ  ى مب اد عل ا باالعتم د قيمته رة لتحدي مباش

ة ،   أي          حتى  . السوق في نظام الحسابات القومي
رات األخرى   ي التغي ائج ف تم توضع النت يم ي تقي
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ي   عها ف ن وض دًال م ول ب سابات األص ي ح ف
دفق سابات الت ة  . ح اك طريق إن هن م ف ن ث وم

أخرى للنظر في عملية دمج استخدام اإلدخاالت        
ض      ل بع ي نق ام ، أال وه ى النظ ة إل البيئي

ى           ي األصول إل الحسابات  التغييرات األخرى ف
ول   ل األص ي تمث تم   . الت م ي د ، إذا ل وبالتحدي

إن      تمرار ، ف ة باس وارد البيئي د الم تخدام أح اس
تهالك  ر الس دخل المعتب ديل لل اس ب اك مقي هن
تهالك رأس   ذلك اس ي وآ ال الطبيع رأس الم
ي               ضًا للوضع ف د ُيراعى أي ذي ق المال الثابت ال

 . االعتبار استنفاد الموارد الطبيعية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نموذج لجدول العرض واالستخدام المختلط في نظام الحسابات البيئية واالقتصادية 2 – 29جدول 
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  نموذج لجدول العرض واالستخدام المشترك لخدمات وسلع الحماية البيئية 3 – 29جدول 
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 نفقات الوقائية 
رارات للحد من         119 – 29 اذ بعض الق  تم بالفعل اتخ

ات  أثيرات االنبعاث ف ت شوائب أو تخفي د ال سمى . تولي ت
ًا الن   ات أحيان ذه اإلنفاق ة ه ات الوقائي ة  . فق اك طريق هن

ة    ي معامل ي وه صاد الكل ات االقت ي تجميع ضبطها ف ل
 . هذه النفقات آرأس المال الثابت مع تعويض النقص

 حسابات التدهور البيئي 
بة      120 – 29 ي المحاس عب ف زء األص ذا الج د ه  يع

ه  آلراء حول ضارب ل اك ت ازال هن ذي م ة وال . البيئي
سؤال عن آيف        أثيرات      ظهرت مشكلتين عند ال ة دمج ت ي
ة   سابات القومي ام الح ي نظ دهور ف شكلة . الت ت الم آان

شكلة   ا الم دهور ؛ أم ة الت ة وضع قيم ى هي آيفي األول
ي    يم ف ذا التقي د ه ة تحدي ن آيفي ت ع د آان ة فق الثاني

 . الحسابات
از     121 – 29 ة بإيج رق المقترح يح الط ن توض  يمك

 . على حسب ترآيز االهتمام عليها
ة          إحدى ه  122 – 29 ى تكلف ز عل ذه الطرق هو الترآي

صيانة ام      . ( ال دار نظ ي إص ة ف ذه الطريق اذ ه م اتخ ت
آان الهدف   ) 1993الحسابات البيئية واالقتصادية عام     

ة      : من التجربة   اإلجابة على السؤال التالي        ا هي قيم م
ة  ايير النظري ت المع ي إذا تقابل اج المحل افي اإلنت ص

 يات الحالية؟ البيئية باستخدام التكاليف والتقن
ه إذا   123 – 29 ي أن ة ه ذه الطريق شكلة ه ت م  آان

ايير     ُطرح السؤال فيما يتعلق بالتغيرات الهامة في المع
البيئية ،فإن ارتفاع السعر الناتج تبعًا لذلك يجلب تغييرًا         
ذه         ب ه ستوى طل ى م ؤثر عل د ي ذي ق سلوك ال ي ال ف

اج           . المنتجات ر في مستوى إنت ويظهر هذا بدوره آتغي
ذ ي      ه ستخدمة ف ات الم ي التقني ر ف ات أو تغي ه المنتج

اإلنتاج لتقليل االعتماد على منتجات أحدث ذات أسعار        
ة  ي     . باهظ شية ف رات الهام سبة للتغي ك ، بالن ع ذل وم

ى           ة إلعطاء حد أدن المعايير ، يمكن استخدام هذه التقني
ى     ال إل ن االنتق ي م اج المحل ى صافي اإلنت أثير عل للت

تسمى  المحصلة الناتجة من أية      .  دقة معايير بيئية أآثر  
 " المضبوطة بيئيًا "تجربة ب 

ات    124 – 29 ن التقييم اني م وع الث رف الن  ُيع
صاد األخضر     "المرتكزة على التكلفة ب      شكيل االقت " ت

شأت              ي ن حاول هذا النوع من التقييم حل المشكالت الت
صيانة    ة ال ى تكلف دة عل رق المعتم تخدام الط ن اس م

ايير         بالنسبة للحاال  رات في المع شية للتغيي ت غير الهام
ا     : حاولت هذه التقييمات إجابة السؤال      . البيئية ما هو م

ه           هو مستوى الناتج المحلي اإلجمالي الذي يمكن تحقيق
اليف  دمج تك ة ل وات الالزم ة الخط ذت آاف إذا اُتخ

 ؟ )آجزء من السعر األساسي(الصيانة 

ى  126 – 29 دة عل اييس المعتم ُتقت المق م  اش حج
ة     شوائب الحقيقي د ال أثير   . الضرر من تأثير تولي ان الت آ

سان     حة اإلن ى ص ر عل اييس   . األآب ذه المق ت ه حاول
سؤال ى ال ة عل ستوى : اإلجاب ى م أثير عل و الت ا ه م

ى رأس       ة عل ؤثرات البيئي ي للم اج المحل افي اإلنت ص
 المال الطبيعي والصناعي وعلى صحة اإلنسان؟ 

 
دخ "  من ثم فإن     127 – 29 ّدل للضرر    ال هو  "  ل المع

وع              اييس من ن ل المق ق تحوي الخطوة األولى على طري
تم   ن ي ة ولك وائم الرعاي ى ق الي إل ي اإلجم اتج المحل الن

 . تجاهل عدة اتجاهات أخرى عن قصد
 
  الحسابات التابعة للصحة – 3

درًا     128 – 29 صحية ق ة ال ناعة الرعاي ل ص   تحت
دو ن ال د م ي العدي ة ف ًة بالغ رة وأهمي دد آبي ل حسب ع

ا تكون          ًا م األفراد العاملين بها ومستوى التحول ودائم
ر د آبي ى ح سياسي إل ام ال ًال  لالهتم ام . مح ى نظ بن

صادية     ( حسابات الصحة    منظمة للتعاون والتنمية االقت
ًا              )  2000 دتها الخمسة عشر عام رة م ى خب عمله عل

ان    صحية آ ة ال ن الرعاي ات ع ع البيان ن جم سابقة م ال
د   ل             أحد األه وفير إطار لتحلي دليل هو ت سية لل اف الرئي

ا  صادية ، بم ة االقت صحية من الناحي ة ال ة الرعاي أنظم
ة      ان جزء من      . يتالءم مع القوانين المحاسبية القومي وآ

سابات   ام ح ين نظ ة ب روابط النظري ص ال ك ، فح ذل
ا      ة له ه        . الصحة والحسابات التابع دليل في طريق ذا ال ه
لمنظمة التعاون والتطوير   للتحديث بالجهود المتواصلة    

صادي   اد OECDاالقت صائي لالتح ب اإلح  و المكت
ي  ة    Eurostatاألوروب صحة العالمي ة ال  ومنظم

WHO          مع إصدار منقح من المتوقع إصداره بنهاية ،  
  . 2010عام 
ساب 129 – 29 وير الح ة تط ة آيفي ن رؤي ي يمك  آ

سابات     ام ح ي نظ النظر ف ة ب ضل البداي ن األف ابع م الت
صحة  ات     . ال ن المعلوم ات م ة مجموع اك أربع هن
ل        : المتوفرة التصنيف الوظيفي للرعاية الصحية ، تحلي

ص    ة ال وفير الرعاي دات ت ن  لوح ات ع حية ، معلوم
ل       اإلنفاق على الرعاية الصحية ، معلومات حول تموي

ى           . الرعاية الصحية  ذه العناصر بإيجاز عل م شرح ه ت
 . التوالي

 التصنيف الوظيفي للرعاية الصحية 
ق   130 – 29 صحية تطبي ة ال شطة الرعاي ي أن  تغط

المعلومات والتقنيات الطبية واالسعافات والتمريض ،        
ق          سواء من خالل ا     عيًا وراء تحقي راد س ات أو األف لهيئ
 : األهداف التالية
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  تعزيز الصحة والحد من األمراض؛ –أ 
  عالج األمراض وتقليل نسبة الوفيات ؛–ب 

ـ  ة  -ج األمراض المزمن صابين ب ة للم وفير الرعاي  ت
 الذين هم بحاجة للرعاية الطبية ؛ 

م،            –د   صحية له ة ال دهورت الحال  توفير الرعاية لمن ت
ممن هم بحاجة   )  إعاقة –عجز  ( الحاالت الخاصة    ذوي

 للرعاية الطبية ؛ 
ـ  ن   -ه فائهم مم ن ش وس م ى الميئ ؤازرة المرض  م

 اختاروا إنهاء حياتهم بما يصون آرامتهم؛
 توفير وإدارة البرامج الصحية ، والتأمين الصحي        –و  

 . والترتيبات التمويلية األخرى
ة مجم 131 – 29 اك ثالث ك هن د ذل د بع ات  يوج وع

 وظيفية أساسية للرعاية الصحية ؛ 
  خدمات وسلع الرعاية الصحية الشخصية ؛ –أ 

  الخدمات التجميعية للرعاية الصحية؛ –ب 
  الوظائف المتعلقة بالرعاية الصحية ؛ -جـ 
 .  اإلدارة الصحية والتأمين الصحي–د 

ى   132 – 29 سية إل اوين الرئي ذه العن سمت ه  ق
ز ال  . مجموعات أصغر     صحية الشخصية      تمي ة ال رعاي

ة ، خدمات            ة التأهيلي ة، الرعاي خدمات الرعاية العالجي
ة  دمات المكمل دى ، الخ ة الم ضية طويل ة التمري الرعاي
ى    صة للمرض ة المخص صحية واألدوي ة ال للرعاي

ارجيين ى     . الخ ة إل صحية الحكومي دمات ال سم الخ تنق
ة ، و          ة من ناحي خدمات الوقاية وخدمات الصحة العام

ى اإل ة     إل ن ناحي صحي م أمين ال صحية والت دارة ال
 .أخرى

ال      وين رأي الم صحة تك ة بال ائف المتعلق شمل الوظ ت
املين           دريب الع لهيئات تقديم لرعاية الصحية ، تعليم وت
بالمجال الصحي ، البحث والتطوير في مجال الصحة           
شرب ، الصحة             اء ال ، الرقابة الصحية على الطعام وم

ة ا   ة ، إدارة ومراقب ة   البيئي ة العيني دمات االجتماعي لخ
أخرة ،        صحية المت لمساعدة المرضى وذوي الحاالت ال

 .إدارة ومراقبة الفوائد النقدية المتعلقة بالصحة
 

ى 133 – 29 صحية إل ة ال دمي الرعاي سم مق  ينق
 : المجموعات التالية 

 المستشفيات ؛. أ 
 التمريض ووسائل الرعاية السكنية ؛ . ب

 لصحية المتنقلة ؛   مقدمي الرعاية ا-جـ 
   بائعي ومقدمي اإلمدادات الطبية ؛  –د 

  مراقبة وإدارة برامج الصحة العامة ؛ -هـ 
  اإلدارة الصحية والتأمين الصحي –و 
 ؛) باقي االقتصاد( الصناعات األخرى –ز 

 .  باقي أنحاء العالم–ح 
صحية في         134 – 29 ة ال دمي الرعاي   يمكن وضع مق

ن ال  ر م د أو أآث ام   واح ي نظ سية ف ات المؤس قطاع
 . الحسابات القومية

 اإلنفاق على الرعاية الصحية 
صحة ،  135 – 29 اييس ال ى مق اق عل الي اإلنف إجم

ة            سلع والخدمات الخاصة بالرعاي ائي لل االستخدام النه
ال     وين رأس الم الي تك ى إجم افة إل صحية باإلض ال

صحية     ة ال دمي الرعاي ة بمق صناعات الخاص ( لل
سات ا شاط     المؤس صحية ن ة ال ا الرعاي ون فيه ي تك لت

 ). رئيسي
ى   136 – 29 صحة إل ى ال اق عل سيم اإلنف ن تق  يمك

 : المجموعات التالية 
  خدمات الرعاية الصحية الشخصية؛ –أ 

ى  –ب  صة للمرض ة المخص دادات الطبي  اإلم
 .  الخارجيين

  إجمالي اإلنفاق الشخصي على الصحة ؛ -جـ 
 ة العامة؛  الوقاية والخدمات الصحي–د 

  اإلدارة الصحية وخدمات الصحة العامة ؛-هـ 
 ؛ )جملة ما سبق (  إجمالي اإلنفاق على الصحة –و 
ة  –ز  صناعات الخاصة بالرعاي ال لل وين رأس الم  تك

 الصحية ؛
 .  إجمالي اإلنفاق على الصحة–ح 
 

صحية           137 – 29 ة ال اج لخدمات الرعاي  يعد حد اإلنت
ام ال   ن نظ ة م ًا للغاي تثناء  قريب ة باس سابات القومي ح

رين سابات    . أم ام ح ي نظ ة ف صحة المهني ود ال وج
ة إضافية في               ا خدم ى أنه الصحة بينما يتم معاملتها عل

ة  سابات القومي ام الح ويالت  . نظ ع التح ل م تم التعام ي
ر    بعض األس ة ل زل   (النقدي ي المن ة ف دمي الرعاي ) مق

ويالت النقدي  دفع التح ي ت ة الت دمات المحلي اتج للخ ة آن
 . مقابلها

 تمويل الرعاية الصحية 
ة               وفره الحكوم ا ت ى م صحية إل ة ال ينقسم تمويل الرعاي

في  . العامة ، وما يوفره القطاع الخاص ومن الخارج           
ين           حالة توفير التمويل من الحكومة العامة يتم التمييز ب
ة   ل الكفال ومي وتموي ل الحك ستويات التموي الم

ل م        . االجتماعية ة التموي ن القطاع الخاص     أما في حال
ضمانات   اعي، ال ضمان االجتم ين ال ز ب تم التميي ي
شية     ر المعي اص ، األس اع الخ من القط رى ض األخ
دم    ربح وتخ دف لل ي ال ته سات الت ة ، المؤس الخاص

 . األسر ،  المؤسسات باستثناء التأمين الصحي
 تحويل نظام حسابات الصحة إلى حسابات تابعة
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الخطوات139 – 29 ام ب زم القي ة  يل ة لترجم  التالي

اإلطار االقتصادي لنظام حسابات الصحة إلى حسابات  
 : تابعة 

ر   –أ  ي تعتب دمات الت ضائع والخ ن الب املة ع ة ش  قائم
ي       ي ينبغ صحية الت ة ال دمات الرعاي اج خ ة بإنت خاص

 إنهائها؛
الي            –ب   اق اإلجم اج لتوضيح اإلنف  الحد الفاصل لإلنت

 على االحتياجات الصحية لتحديدها ؛ 
 األنشطة التي يكون تكوين رأس المال فيها بحاجة - جـ

 إلى تسجيل؛ 
  التعامالت الخاصة التي هي بحاجة إلى توضيح؛ –د 

ـ  وفيره      -ه زم ت ذي يل ويالت ال صل للتح شرح المف  ال
 آجزء مكمل للمحاسبة الصحية ؛ 

 المستخدم النهائي والمتكفل النهائي بنفقات الصحة       –و  
 . اللذان ينبغي توضيحهما

ا         140 – 29  إن إحدى المصاعب التي يمكن مواجهته
ي أن  زة ه ات الممي ن المنتج ة م ين قائم ن تدش ع
التصنيف المرآزي للمنتجات ال يتعامل مع مجموعات       
سابات     الزم لح صيل ال صحية بالتف ة ال دمات الرعاي خ

صحة صنيف       .  ال ن الت د م راء المزي زم إج م يل ن ث م
صحية   من ناحية أخرى ، حيث أن الرعاي       . المفصل ة ال

هي معلومات مسئولية عامة غالبًا من البيانات اإلدارية 
الزم              ، ليس من المناسب إعطاء درجة من التفصيل ال

 . للحساب التابع
 

ي    141 – 29 صعوبات الت ذه ال ن ه رغم م ى ال  عل
تفترض بأن األربعة حسابات اإلضافية من الممكن أن          

صحة     سابات ال ام ح شمل نظ ابع  SHAت ساب الت  الح
 : ةللصح

ة   –أ  ضافة للرعاي ة الم اج والقيم ساب اإلنت ضاف ح  ُي
 الصحية بصناعة الرعاية الصحية ؛ 

ة     –ب   اج صناعات الرعاي ى إنت  المدخالت الوسيطة إل
 الصحية حسب نوع المدخل؛ 

 جـ إجمالي أسهم رأس المال لصناعة الرعاية الصحية؛ 
صحية      – جدول إدخال    –د    إخراج صناعات الرعاية ال
 ؛ 

دول  142 – 29 ر الج ة  4 – 29 ُيظه داول الدال  الج
ة            ي يمكن وضعها للرعاي على العرض واالستخدام الت

 . الصحية
ادي           143 – 29 ابع الع .  ال يهتم هذا القسم بالحساب الت

ر    شاط الغي ات الخاصة بالن د المنتج صعب تحدي ن ال م
اك جداول قياسية متفق          مدفوع لألسر  آما أنه ليس هن

ام        غير. عليها يمكن وضعها    أن هناك مجال من االهتم
ار من           الكبير السياسي والتحليلي  ومجال جدير باالعتب

ًا  ذي ُيجرى حالي إن الغرض من . البحث ال م ف ومن ث
ديم             ذآورة وتق هذا الجزء ببساطة النظر في الطرق الم
بعض التوضيح عن مكان وجود المزيد من المعلومات        

 . عن البحث الجاري اآلن
ن المناس144 – 29 ة  م ى ثالث ام إل سيم االهتم ب تق

 مجاالت ؛ 
  الخدمات الغير مدفوعة لألسر ؛ –أ 

تهالآية    –ب  سلع االس ة ال ام بمعامل ام االهتم  االهتم
 المعمرة ؛

  السؤال عن العمل التطوعي بوجه عام ؛ –جـ  
  

م  145 – 29 ي ت ر الت دمات األس يم خ سألة تقي  إن م
مة في حد   انتاجها لالستهالك الشخصي من األمور الها     

ا اش حول أن . ذاته دور النق ا ي ًا م ه غالب ى أن إضافًة إل
ذ               صناعية من دول ال الي في ال ي اإلجم نمو الناتج المحل
ادة             نهاية الحرب العالمية الثانية قد نتج في جزء من زي
ذين اقتصر  ساء ال ة من الن وى العامل ي الق شارآة ف الم

ابقاً     رة س اق األس ل نط شاطهم داخ دور   . ن ا ي ًا م غالب
ؤدي  ة،لم ي شطة المنزلي دما ُقيمت األن اش حول عن النق
اتج                  و في الن د من النم ى مزي ساء إل وظيفي للن التغير ال

الي ي اإلجم ى . المحل ل عل سبة للتحلي م ، بالم ن ث وم
ى   ام إل صب االهتم ن أن ين ن الممك ل ، م دى الطوي الم
ر         ة الغي شطة المنزلي ة األن ع قيم ى وض ر عل د آبي ح

 . مدفوعة
ل    ال ي146 – 29 ي الهيك وض ف اك أي غم د هن وج

ُتثنيت  د اس ة ؛ وق سابات القومي ام الح ي نظ المرآزي ف
اج  د اإلنت ن ح ة م ر مدفوع دمات الغي ك ، . الخ ع ذل وم

د  يع ح ن توس ن الممك ة م سابات القومي ي الح ه ف فإن
ن        ه م ى أن افًة إل دمات ، إض ة الخ شمل آاف اج لي اإلنت

ا            وم به ي يق شطة الت  طرف   المستبعد أن تتم معاملة األن
اج             . ثالث آاألآل والنوم والتدريب آجزء من حد اإلنت

وقد تم بذل بعض الجهود لتقدير قيمة وقت الفراغ الذي    
 . لم ُيذآر في هذا القسم

دء في              147 – 29 ة الب ى أن طريق ام عل  هناك اتفاق ع
ن    ون م تخدام الشخصي تك ر لالس دمات األس اس خ قي

ستغرقه            ذي ت اس حجم الوقت ال اك  . خالل وسائل قي هن
اهتمام متزايد بتنظيم الوقت من خالل المسح الذي يتيح      

ه ات حول ت  . المعلوم تخدامات الوق سوح اس ر أن م غي
على سبييل المثال ، من . واضحة إال أنها متعددة المهام

ب  ة، ويراق ز وجب وم بتجهي ن ألي شخص أي يق الممك
بهم    ي واج ر ف اًال أآب ساعد أطف غيرًا وأن ي ًال ص طف
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ى         . الوقت  المنزلي في نفس     سيم الوقت إل هل ينبغي تق
ثالثة أقسام أم ينبغي يتم حساب آل نشاط على حده من           

 الوقت الكامل ؟ 
ت   148 – 29 ل لوق د الفاص ول الح ؤال ح اك س  هن

راغ ال     . الف ن األعم ستنة م اس أن الب ر بعض الن يعتب
راغ              ات الف شاط في أوق اليومية ؛ بينما يعتبره البعض ن

ط رغ. فق د التف ا ُيع دمات بينم ن الخ ال م ة باألطف  للعناي
داد            ضيه األج المنزلية ، هل يلزم حساب الوقت الذي يق

 مع أحفادهم على أنه نشاط في وقت الفراغ فقط؟ 
شاط  149 – 29 يم الن ة تقي ن آيفي ؤال ع اك س  هن

ي ى      .  المنزل صول عل ق الح ن طري ك ع ن ذل ُيمك
ار      ال اعتب بيل المث ى س اج و عل ل لإلنت ساب الكام الح

ام  ز  الطع ى تجهي دخل إل ر آم شتريه األس ذي ت ال
ات ر     . الوجب ستهلك األس ن أن ت لوب يمك ذا األس به

ة      ن معامل ر ، يمك شكل مباش ة ب دودة للغاي ضائع مح ب
ة ناتجة              ى خدم العديد منها على أنها استهالك وسيط إل

أما الطريقة البديلة التي يتم استخدامها غالبًا . إلى حد ما
تهالك الو   ات االس رك نفق ي ت ام  ، ه ر والقي يط لألس س

 . بتقييمات منفصلة للوقت الذي لم يتم تقييمه مسبقًا
ذي         150 – 29  إن السؤال األساسي في تقدير الوقت ال

تخدام    ان اس ا إذا آ و عم ر ه دمات األس ستغرقه خ ت
اليف             ا تك ة أم  أنه ؤدي المهم رد ي التكاليف المحتملة للف

سبية  ا   . ن ي آلتيهم عوبات ف د ص اليف  . توج دو التك تب
صادية   ة االقت ق النظري رًا ألن تطبي ة نظ ة هام المحتمل
يفترض أن أحد األشخاص قادر على آسب المزيد من          
وال             المال أآثر من التكاليف النسبية  الذي قد يكسب أم
ة             ال المنزلي وم باألعم دفع لشخص آخر ليق . إضافية وي

ع        ي الواق ضبط ف دث بال ا يح ذا م يس ه ن ل د  .  ولك ق
ر      يصعب الحصول على النفقا    د تكون غي سبية وق ت الن

ة ون   . واقعي د يك سباآة ، ق ي ال ال ، فن بيل المث ى س عل
قادرًا على تصليح صنبور يسرب الماء في دقائق بينما         
شكلة       ذه الم . الهاوي للصيانة قد  يستغرق ساعة لحل ه

ذي استغرقه ،               ى الوقت ال إذا تم تقدير أجرة السباك عل
 . إلى حد آبيرستكون آمية اإلنتاج المقدرة غير واقعية 

ل  151 – 29 اوالت لح دة مح ى ع ن االطالع عل  يمك
سابقة           شمل  .مشكلة تقييم الناتج في األبحاث والكتب ال ت

تهالك   ر واالس اج األس ة إنت نهج : األمثل راح م اقت
ة لألسر       اد    ( للحسابات التابع المكتب اإلحصائي لالتح

دا         -) 2003األوربي     إنتاج األسر واالستهالك في فنلن
ر   -  2001 ة لألس سابات التابع صاءات (  الح اإلح

سلع االستهالآية           – ) 2006الفنلندية ومرآز البحث لل
سوق  ن ال د م اهو أبع ر : م سابات غي صميم الح ت

ة     دة األمريكي ات المتح سويقية للوالي س  (الت المجل
  ) . 2005الوطني لألبحاث في الواليات المتحدة 

 السلع االستهالآية المعمرة 
 

ن152 – 29 تهالآية   م سلع االس ًا أن ال رح داوم  المقت
المعمرة ينبغي أن يتم التعامل معها على أنها شكل من            
يس      أشكال تكوين رأس المال الثابت بواسطة األسر ول

ر       . آإنفاق االستهالك النهائي   في الواقع هناك مجال غي
زات األسر          ام بتجهي في بعض    . واضح المعالم لالهتم

ال شمل تك ن أن ت روف ، يمك ة الظ زل آاف يف المن
ساالت ؛  األفران و الثالجات والغ زات المطبخ آ تجهي
ى               زة عل ذه األجه ع ه وفي حاالت أخرى يتم التعامل م

 . أنها نفقات استهالك نهائي 
سلع   153 – 29 تثناء ال سي الس سبب الرئي رتبط ال  ي

تثناء     ول باس د األص ن ح رة م تهالآية المعم االس
ة دمات المنزلي سيل الم. الخ ان غ شاطًا  إذا آ س ن الب

ذل ،   سالة المالبس ب وم غ دما تق اج عن د اإلنت ضمن ح
فإنه من غير الواضح لماذا يتم استثنائه عندما يتم غسل 

 . المالبس يدويًا
 

ديد     154 – 29 ام ش اك اهتم ك ، هن ن ذل الرغم م  ب
رة    تهالآية المعم سلع االس راء ال ة ش ا  . بمراقب ًا م غالب

 بعض األحيان   يتغير معدل الشراء ، بالرغم من أنه في       
 . يظهر اختالف في اإلنفاق قد يتبع عرض منتج جديد

ي 155 – 29 داها ف اذ إح ن اتخ ريقتين يمك اك ط  هن
ة   . الحساب التابع  ة بديل الطريقة األولى هي اتخاذ معامل

ي نفس الوقت  رة ف تهالآية المعم سلع االس تم لل ذي ي ال
ر     دفوع لألس ر م اج الغي يم اإلنت ه تقي ة  . في ا الطريق أم

ستثنى            األخ دفوع األجر م رى هي ترك اإلنتاج الغير م
سلع     ديًال لل ر تب ك ُيعتب ن ذل اج ولك د اإلنت ن ح م

 . االستهالآية بتقييم للخدمات التي تقدمها تلك السلع
تحتل معاملة السلع االستهالآية أيضًا قدرًا من االهتمام      

ا          اس ادخار األسر وثروته ة    . في سياق قي يمكن مطالع
ك ال     اب       األمثلة على ذل وع في آت سلع االستهالآية    "ن ال

ا           المعمرة وأثرها على نسب استهالك األسر في أوروب
 ). 2006جاالفا وآخرون (

 العمل التطوعي 
ر مدفوعة        156 – 29 يستثنى تخصيص الخدمات الغي

يطبق هذا االستثناء سواًء    . األجر لألسر من حد اإلنتاج    
ي ينت            مي  آانت األسرة التي قدمت لها الخدمات هي الت

 . إليها المتطوع أم غيرها
ر   157 – 29 ِتج غي دمات لمن وع خ دم المتط  إذا ق

شاط    ي الن ربح، ف دف لل سة ال ته ى مؤس سويقي أو إل ت
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اج       . الذي يساهمون فيه ، فإن ذلك يكون ضمن حد اإلنت
ي   ر ف ديمها تظه م تق ي ت دمات الت ة الخ ر أن قيم غي

 . التكاليف
ون ق  د تك ذلك أو ق ة ل اك قيم ون هن د ال تك مية ق ة اس يم

ة   ب العيني ور والروات شمل األج ال   . ت بيل المث ى س عل
ة              دم خدمات صحية وتعليمي ي تق ة الت المؤسسات الديني
رًا       دمات أج دمون الخ ذين يق خاص ال دفع لألش د ال ت ق

ذه     . ولكن قد توفر لهم المأآل و المسكن         ع ، ه في الواق
التكاليف ينبغي أن يتم التعامل مع هذه التكاليف آأجور         

 . واتب عينيةأو ر
اك عمل تطوعي        158 – 29  من الممكن أن يكون هن

ساعدين      يم الم ال تعل بيل الم ى س ة ، عل ع الحكوم د . م ق
ى    ر ، عل دون أج رآات ب دى ش راد ل ل بعض األف يعم
ل ،    ى العم دريب عل ام الت ن نظ زء م ال آج بيل المث س
ي ال     سات الت وق المؤس ي س وعي ف ل التط ن العم ولك

غاية ، على سبيل المثال العمل      تهدف إلى الربح شائع لل    
 . في متحف أو في معرض فني آاألمناء والمرشدين

شرآات أو           159 – 29 باه ال  حتى إذا آان مالك أحد أش
تم  رض أن ي ن ف ه ، يمك ى راتب سات ال يتقاض المؤس
تالم   ه أوًال اس ى أن اس عل ي األس ذا ف ع ه ل م التعام
ال       ه إدخ ى أن ك عل د ذل م بع وظفين ، ث ضات الم تعوي

ى المؤسسة       لرأ سجيل   . س المال بنفس القدر إل ستبعد ت ي
ن  ا ع د ذاته ي ح ة ف ة مختلف ذه الحال ن ه ك ، ولك ذل

 . االستيعاب الطبيعي للعمل التطوعي
دير          160 – 29 ل تق  إن مسألة تقييم العمل التطوعي مث

ر مدفوعة          ة الغي شطة المنزلي الوقت المستغرق في األن
ة دائل متاح ا أن نفس الب ل إذا ت. األجر آم يم العم م تقي

 : التطوعي ، قد يلزم وجود المدخالت المحاسبية اآلتية 
ل       –أ  دم العم ي تق دة الت ي الوح وظفين ف ويض الم  تع

 التطوعي ؛ 
  دخل األسرة التي ينتمي إليها المتطوع ؛ –ب 
ى وحدة             -جـ   ة بواسطة المتطوع إل نفس القيم  تحويل ل

 تشغيل العمال ؛ 
 للوحدة العاملة ؛  نفقات االستهالك النهائي –د 

  نفقات وحدة تشغيل العمال ؛  -هـ 
 . معظم التحويالت االجتماعية العينية-و 

رح أن مدخالت العمل              هذه هي نفس الطريقة التي تقت
تم            شترآة أن ي اء الم شاريع البن لالستهالك التجميعي لم

 . قياسها
 حتى في حالة المؤسسات التسويقية التي ال 161 – 29

ربح آ دف لل ث  ته صل الثال ي الف رحه ف م ش ا ت م
ر      سات الغي ر المؤس ن أن تعتب ن الممك شرين ، م والع
ة  ة قائم سابات التابع ار الح ي إط سويقية ف ة الت ربحي

شاط     ك ن شمل ذل د ي ضًا وق سويقي أي ر ت شاط غي بن
 . المتطوعين

 

 



 
 بهالمرتبطة  الرموزو لنظام الحسابات القومية التدرجات/ ةالتسلسالت الهرمي تصنيف : 1الملحق 

 
 مقدمة .
صغير من  عدد نظام الحسابات القومية قد قام حولحسابات  أن ,الثاني الفصل في آما تم التوضيحو  -1.1. أ

لمعامالت  الخاضعة لالبنودوتصنيفات لمعامالت امن كل لتصنيف هرمي  يوجد  في قطاعات معينة ،ف، البنود
 أآبر أو أقل اتدرجبويمكن تجميع الحسابات . البنودهذه  من مال سيما األصول والخصوو األخرى ، والتدفقات
بعض ل كاملال صفوالتطلب يقد ف .ةالهرميأو أقل من هذه التسلسالت  أعلىمستويات  باستخدام التفصيل

القيود في تشير سبيل المثال ، على ف. التسلسالت الهرميةمن  ثالثة معلومات حول اثنين أو حتىالحاالت، 
 .القيدل موضوع األص تحديد نوع المنتج أو وعليهاخر األتدفق الالمعاملة أو  ،حسابات إلى القطاعال
.  
نظام ب ةخاصالللبنود   التسلسالت الهرميةباالضافه الى ذلك و ستخدام نظم تصنيف أخرىااليرصد و  -1.2.أ
 إلنتاج وتصنيفات السلع والخدمات ، تصنيف الصناعي المستخدمال، بما فيها تلك التي تصف ميةحسابات القوال

  .خدمةال  منغرضال  وغيرها التي تصفالبنودلتي تصف طبيعة ا وبعض
 
 تسهيل هذا ، يتم استخدام مجموعة من الرموزل من قبل الوآاالت الدولية وةموجزالحسابات  اليتم جمع -3.1.أ

  .نقل البياناتوسيلة في شكل سالسل زمنية ، والتي هي تلك البنود تحديد الموحدة ل
 
 قسم ب اليسرد و  .مزيد من المعلومات حول آل من هذه الجوانبال هو توفير الملحقوالغرض من هذا  -4.1.أ

 جميع التفاصيل البياناتالدولي لجمع اشمل يال و  .تصنيف التسلسالت الهرمية للنظام مختلفلآامل تفصيل 
 . في التصنيفالقيودنب اجبتوضع  هي رموز، واليتم تطوير أين   شائعا وجمعيكون الأين يتناول لكن و, المبينة

 
 :الى ما يلى الخارجي لنظام الحسابات القوميةالرئيسي التصنيف الدولي م انظ ريشي -5.1.أ

 
,   (COICOP)  حسب الغرض ألفرادى لستهالآاألنفاق اال تصنيف ,(COFOG) تصنيف وظائف الحكومة

 (COPNI)  تخدم األسر المعيشيةربح وال التى ال تهدف الى  المؤسساتمقاصدو تصنيف 
 

 الحكومة تصنيف وظائف: ب الغرض تصنيف النفقات حس: 2000. األمم المتحدة :  المنشورالمرجع
(COFOG)  حسب الغرض ى لألفرادستهالآاألنفاق اال ، تصنيف  (COICOP) ، مقاصد وتصنيف 
 المنتجين حسب أنفاق ، تصنيف (COPNI)  تخدم األسر المعيشية ربح وال التى ال تهدف الى المؤسسات

 ات ، ورقات إحصائية ، السلسلة مالشؤون االقتصادية واالجتماعية ، شعبة اإلحصاءإدارة  .  COPP) (ضالغر
 . األمم المتحدة ، نيويورك. 84، رقم 

  http://unstats.un.org/unsd/class/default.asp: مرجع ويب 
 

 لجميع األنشطة االقتصادية التصنيف الصناعي الدولي الموحد 
 

 لجميع االنشطة االقتصادية التصنيف الصناعي الدولي الموحد . 2008. األمم المتحدة:  المنشورالمرجع
(ISIC) .4 ، رقم ت إحصائية ، السلسلة مات ، ورقاإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ، شعبة اإلحصاء ، 
 . األمم المتحدة ، نيويورك. الرابعالتنقيح 

  http://unstats.un.org/unsd/class/default.asp: مرجع ويب 
 

 التصنيف المرآزى للمنتجات
لشؤون إدارة ا. 2 اإلصدار CPC التصنيف المرآزي للمنتجات. 2008. األمم المتحدة :  المنشورالمرجع
األمم . 2. النسخة ، 77 ، رقم ية ، ورقات إحصائية ، السلسلة مالشعبة اإلحصائية واالجتماعية ، االقتصاد



 . المتحدة ، نيويورك
  http://unstats.un.org/unsd/class/default.asp: مرجع ويب 

 
 ىمعيار مراجعة التصنيف الصناعي التجار

إدارة الشؤون . ى التجارالتصنيف الصناعي مراجعة معيار . 2006. األمم المتحدة :  المنشورالمرجع
األمم المتحدة . 4 النسخة ، 34 ، رقم مات ، ورقات إحصائية ، السلسلة االقتصادية واالجتماعية، شعبة اإلحصاء

 . ، نيويورك
  http://unstats.un.org/unsd/trade/default.htm: مرجع ويب 

 
  قينستنظام ال
 4ترميزها ، التنقيح نظام توصيف السلع وق يستن. 2007. ية للجماركظمة العالمالمن :  المنشورالمرجع
 . بروآسل

 http://publications.wcoomd.org/index.php: مرجع ويب 
 
  القوميةلنظام الحسابات  التسلسالت الهرمية تصنيف. ب
غطي المعامالت ، والثاني ي .القطاعاتبتعلق ياولها , أربع مجموعات من التسلسالت الهرمية  تم وصف-6.1.أ

يتم وصف آل س و, ةالمخزونبالرصيد والبضاعه المجموعة األخيرة تتعلق  اما, ىخراأل التدفقاتوالثالث يغطي 
  . التاليةاالجزاءمجموعة بدورها في 

 
 )  س اآواد\رموز(القطاعات . أ
  
 آل جوانب تحملالقائمة التالية و   .الرابعلنظام الحسابات القومية في الفصل    القطاعيةالمبادئ تناولتم  -7.1.أ
أنه من غير المرجح أن تتم فقائمة واسعة النطاق الرغم أن  و  .تصنيف معا في قائمة شاملةالمحتملة  نواعألا

 اتتصنيفالبعض ال تحتوي قد و  .بطبيعة الحالفترات الفي جميع  دولة  تغطية جميع الجوانب من قبل أي
المنشور على حيث يكون منها على عدد قليل جدا  غيرها قد تحتوي و, سسية الوحدات المؤ منالمحتملة على أي

  .آتمالهاال توخياكاملة القائمة التم عرض يفانه ومع ذلك ،  .محتملهذه الدرجة من التفصيل غير 
 
  .القطاع زبعض االختصارات ، ومعيار نظام الحسابات القومية ، في تفاصيل رمو تستخدم -8.1.أ

     . NPIs و المصنفة ب ،التي ال تهدف للربحالمؤسسات ب هى تلك التى تعرف خاصةلدات امجموعة الوحو 
 على من جديدالتأآيد ر جديو, على انها مؤسسات تهدف للربح الوحدات الييشار  هفأنقطاعات الشرآات اما فى 

ا فأن وهكذ  .لكيهاح تكسبها على ممتتوزيع أي أرب   ببساطة من تمنع لكنو، ال تمنع من آسب الربح اأنه
التي تهدف المؤسسات تماما آسوقيين منتجين   تعدالشرآاتداخل قطاعات  التي ال تهدف للربحالمؤسسات 

 .للربح
 
ال  التي المؤسسات بين قسمال تعد تتلك التي و  , للمنتجينسوق التي ال تهدف للربحالمؤسسات  آل تعد  ال-9.1.أ

آل  و .، وتلك التي ال تسيطر عليها الحكومة و تمولها بصورة رئيسيةتسيطر عليها الحكومةتهدف الى الربح و
 و للربح هدفالتى ال تمعروفة بالمؤسسات هي و .ا بهم خاصشكل قطاع منفصلتر المعيشية وتخدم األسمنهما 

 . NPISHs تخدم األسر المعيشية،
 
 .الدوليالتحويل  برامجم بانتظام في فقط تلك التي تستخدأال  ؛ معينتصنيف رمز ال في القيودكل لليس  -10.1.أ
 :القائمة الكاملة للقطاعات المؤسسية والقطاعات الفرعية أدناهسنذآر و -11.1.أ

 )1S (االقتصاد مجموع 
 ) S 11- (ماليةشرآات غير 

  -- NPIs مؤسسات ال تهدف الى الربح / ماليةشرآات غير         
  -- FPIs لربح مؤسسات تهدف الى ا/ مالية  غيرشرآات       



  ماليةشرآات عامة غير    
  NPIs --   مؤسسات ال تهدف الى الربح/ماليةشرآات عامة غير            
  -- FPIs  مؤسسات تهدف الى الربح/ماليةشرآات عامة غير            

  ماليةشرآات وطنية خاصة غير   
  NPIs --  ى الربح مؤسسات ال تهدف ال/ةغير ماليوطنية خاصة شرآات          
  --FPIs  مؤسسات تهدف الى الربح/ ماليةغير وطنية خاصة شرآات          

    شرآات خاضعة للسيطرة األجنبية غير مالية
  NPIs --   مؤسسات ال تهدف الى الربح/            شرآات خاضعة للسيطرة األجنبية غير مالية

  FPIs --   مؤسسات تهدف الى الربح/ غير مالية             شرآات خاضعة للسيطرة األجنبية
  (S12) ماليةشرآات 
  (S121) البنك المرآزي         

  (S122) ، باستثناء البنك المرآزيشرآات االيداع          
  NPIs --  مؤسسات ال تهدف الى الربح/ شرآات االيداع                     

  FPIs --  مؤسسات تهدف الى الربح/  شرآات االيداع                      
  العامة شرآات االيداع      

  NPIs --  مؤسسات ال تهدف الى الربح/ العامة  شرآات االيداع               
  FPIs --  مؤسسات تهدف الى الربح/ العامة  شرآات االيداع               

  وطنية خاصةشرآات ايداع     
  -- NPIs   مؤسسات ال تهدف الى الربح/طنية خاصةو شرآات ايداع         

 -- FPIs   مؤسسات تهدف الى الربح/وطنية خاصةشرآات ايداع           
 شرآات ايداع خاضعة للسيطرة األجنبية    

 -- NPIs   الربحمؤسسات ال تهدف الى/  شرآات ايداع خاضعة للسيطرة األجنبية        
 –FPIs  مؤسسات تهدف الى الربح/ للسيطرة األجنبية شرآات ايداع خاضعة         

  )S123(صناديق أسواق المال 
  NPIs --  الربحمؤسسات ال تهدف الى/ صناديق أسواق المال         
  FPIs --  الربحمؤسسات تهدف الى/ صناديق أسواق المال         

  العامةصناديق أسواق المال  
  NPIs --  الربحمؤسسات ال تهدف الى/ مة صناديق أسواق المال العا        
  FPIs --  الربحمؤسسات تهدف الى/ العامة صناديق أسواق المال         

 وطنية خاصةصناديق أسواق مال 
  NPIs --  الربحمؤسسات ال تهدف الى/  وطنية خاصةصناديق أسواق مال     
  FPIs -- ح الربمؤسسات تهدف الى/  وطنية خاصةصناديق أسواق مال     
  خاضعة للسيطرة األجنبيةصناديق أسواق مال     
  NPIs --  الربحمؤسسات ال تهدف الى/  خاضعة للسيطرة األجنبيةصناديق أسواق مال          

  FPIs --  الربحمؤسسات تهدف الى/  خاضعة للسيطرة األجنبيةصناديق أسواق مال          
  )S124(ستثمار صناديق اال ,أسواق المالغير صناديق 
 NPIs --  الربحمؤسسات ال تهدف الى/  صناديق االستثمار            
  FPIs --  الربحمؤسسات تهدف الى/ صناديق االستثمار            

  صناديق االستثمار العام
  NPIs --  الربحمؤسسات ال تهدف الى/ صناديق االستثمار العام             

  FPIs --  الربحمؤسسات تهدف الى/ تثمار العام صناديق االس         
  صناديق االستثمار الخاص الوطني

  NPIs --  الربحمؤسسات ال تهدف الى/ صناديق االستثمار الخاص الوطني              
  FPIs --  الربحمؤسسات تهدف الى/ صناديق االستثمار الخاص الوطني               



 للسيطرة األجنبية خاضعة الصناديق االستثمار
  NPIs --  الربحمؤسسات ال تهدف الى/ خاضعة للسيطرة األجنبيةالصناديق االستثمار        

  FPIs --  الربحمؤسسات تهدف الى/ خاضعة للسيطرة األجنبيةالصناديق االستثمار        
 )S125( ، باستثناء شرآات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية أخرون ماليون وسطاء
  NPIs --  الربحمؤسسات ال تهدف الى/ أخرىشرآات مالية           
  FPIs --  الربحمؤسسات تهدف الى/ أخرىشرآات مالية           
  أخرى عامةمالية شرآات 
  NPIs --  الربحمؤسسات ال تهدف الى/ عامة أخرىمالية شرآات            
  FPIs --  الربحسسات تهدف الىمؤ/ أخرى مالية عامة  الشرآات           
  أخرىمالية وطنية خاصة شرآات 
  NPIs --  الربحمؤسسات ال تهدف الى/ أخرى خاصة مالية وطنية شرآات            
  FPIs --  الربحمؤسسات تهدف الى/ أخرى خاصة مالية وطنية شرآات            
 أخرى األجنبية خاضعه للسيطرة مالية شرآات 

  NPIs --  الربحمؤسسات ال تهدف الى/ أخرى األجنبية خاضعه للسيطرة مالية ات شرآ       
  FPIs --  الربحمؤسسات تهدف الى/ أخرى جنبية األخاضعه للسيطرة مالية شرآات         

  )S126( ةمساعدمالية شرآات 
  NPIs --  الربحمؤسسات ال تهدف الى/ ةمالية مساعدشرآات       
  FPIs --  الربحمؤسسات تهدف الى/ ةية مساعدمالشرآات       

  عامة ةمالية مساعدشرآات 
  NPIs --  الربحمؤسسات ال تهدف الى/  عامةةمالية مساعد        شرآات 
  FPIs --  الربحمؤسسات تهدف الى/  عامةةمالية مساعد        شرآات 

  وطنية خاصة ةمالية مساعدشرآات 
  NPIs --  الربحمؤسسات ال تهدف الى /  وطنية خاصةةمالية مساعد         شرآات 
  FPIs --  الربحمؤسسات تهدف الى /  وطنية خاصةةمالية مساعد        شرآات 

 تخضع للسيطرة االجنبية ةمالية مساعدشرآات 
  NPIs --  الربحمؤسسات ال تهدف الى/  تخضع للسيطرة االجنبية ةمالية مساعد       شرآات 
  FPIs --  الربحمؤسسات تهدف الى/  تخضع للسيطرة االجنبية ةمالية مساعد        شرآات

 ) S127( المال ومقرضي) أسيرة(  مملوآةماليةمؤسسات 
  NPIs --  الربحمؤسسات ال تهدف الى/  )أسيرة ( مملوآةمؤسسات مالية        
  FPIs --  الربحمؤسسات تهدف الى/  )أسيرة ( مملوآةمؤسسات مالية        

 )أسيرة ( عامة مملوآةمؤسسات مالية
  NPIs --  الربحمؤسسات ال تهدف الى/ )أسيرة ( عامة مملوآةمؤسسات مالية        
  FPIs --  الربحمؤسسات تهدف الى/ )أسيرة ( عامة مملوآةمؤسسات مالية        

 )أسيرة (خاصة مملوآةوطنية  مؤسسات مالية
  NPIs --  الربحمؤسسات ال تهدف الى/ )أسيرة (لوآةخاصة مموطنية  مؤسسات مالية      

  FPIs --  الربحمؤسسات تهدف الى/ )أسيرة (خاصة مملوآةوطنية  مؤسسات مالية       
   خاضعة للسيطرة األجنبية)أسيرة(مؤسسات مملوآة 

  NPIs --  الربحمؤسسات ال تهدف الى/   خاضعة للسيطرة األجنبية)أسيرة(مؤسسات مملوآة      
 FPIs –  الربحمؤسسات ال تهدف الى/   خاضعة للسيطرة األجنبية)أسيرة(مؤسسات مملوآة      

 
 (S128)شرآات  تأمينية 

 NPIs –  الربحمؤسسات ال تهدف الى/       شرآات  تأمينية
 FPIs --  الربحمؤسسات تهدف الى/       شرآات  تأمينية

  عامة  شرآات  تأمينية
 NPIs –  الربحمؤسسات ال تهدف الى/  عامة     شرآات  تأمينية



 FPIs –  الربحمؤسسات تهدف الى/       شرآات  تأمينية عامة
  وطنية خاصةشرآات  تأمينية

 NPIs –  الربحمؤسسات ال تهدف الى/  وطنية خاصة     شرآات  تأمينية
 FPIs –  الربحمؤسسات تهدف الى/      شرآات  تأمينية وطنية خاصة

  خاضعة للسيطرة االجنبيةينيةشرآات  تأم
 NPIs –  الربحمؤسسات ال تهدف الى/  خاضعة للسيطرة االجنبية      شرآات  تأمينية

 FPIs –  الربحمؤسسات تهدف الى/ خاضعة للسيطرة االجنبية      شرآات  تأمينية 
 (S129)صناديق المعاشات 

 NPIs –  الربحمؤسسات ال تهدف الى/       صناديق المعاشات 
 NPIs –  الربحمؤسسات تهدف الى/        صناديق المعاشات 
 صناديق المعاشات العامة

 NPIs –  الربحمؤسسات ال تهدف الى/       صناديق المعاشات العامة
 NPIs –  الربحمؤسسات تهدف الى/       صناديق المعاشات العامة

 صناديق المعاشات الوطنية الخاصة
 NPIs –  الربحمؤسسات ال تهدف الى/ طنية الخاصة      صناديق المعاشات الو

 NPIs –  الربحمؤسسات تهدف الى/       صناديق المعاشات الوطنية الخاصة
 صناديق المعاشات الخاضعة للسيطرة االجنبية

 NPIs –  الربحمؤسسات ال تهدف الى/  صناديق المعاشات الخاضعة للسيطرة االجنبية      
 NPIs –  الربحمؤسسات ال تهدف الى/ الخاضعة للسيطرة االجنبية      صناديق المعاشات 

 
 لترميز نظامان هناك  والدولفي مختلف  بشكل مختلف العامة ةلحكوم االجتماعي لالضمان يتم تنظيم -12,1.أ
مستويات  جميعل وحدة واحدة من قبل الضمان االجتماعي تنظيم يتم عندما .لهذا الغرض  متاحانالعامة لحكومةا
مستوى من مستويات  ، واحدة لكلقطاعات فرعية أربعة تكون منت الكلية العامة الحكومةفان لحكومة ، ا

الضمان  الحكومة آل مستوى من مستويات يتضمن ما عندأما  .الضمان االجتماعي وحدةل ةاحدو  والحكومة
 توى من مستويات الحكومةمس ، واحدة لكل فقط يوجد ثالثة قطاعات فرعيةفأنه ،الخاص به الشرطى االجتماعي
  :التاليآهو  حكومةلل الهرمي الهيكل و . الضمان االجتماعي الشرطىبما في ذلك

 
 (S13) الحكومة العامة

 العامة الضمان االجتماعي للحكومة
 الضمان االجتماعي باستثناء الحكومة العامة

  التى ال تهدف الى الربحالعامة        مؤسسات الحكومة
 زيةالحكومة المرآ

  المرآزية         الضمان االجتماعي للحكومة
 الضمان االجتماعي باستثناء المرآزيةالحكومة         

 التى ال تهدف الى الربح المرآزية         مؤسسات الحكومة
 

 حكومة الوالية
 الوالية         الضمان االجتماعي لحكومة

 الضمان االجتماعي باستثناء حكومة الوالية        
 التى ال تهدف الى الربح         مؤسسات حكومة الوالية

 الحكومة المحلية
 المحلية         الضمان االجتماعي للحكومة

 الضمان االجتماعي باستثناء         الحكومة المحلية
 التى ال تهدف الى الربح المحلية         مؤسسات الحكومة

 



 .:آما يلي هي المرتبطة بها ، رموزال مع ، ةبديل الجزئية الالهياآل/ االنشاءات -13,1. أ
 

 (S13) الحكومة العامة
 

 (S13) الحكومة العامة

منفصلة  وحدة مؤسسية واحدة الضمان االجتماعي
 العامة  الحكومة مستويات جميعل

 
 

 الضمان االجتماعي باستثناء الحكومة المرآزية
(S1311) 

    
الضمان االجتماعي  باستثناء حكومة الوالية

(S1312) 
 

 الضمان االجتماعي باستثناء الحكومة المحلية
(S1313) 

  للحكومة العامة الضمان االجتماعي
(S1314) 

 )S14(األسر المعيشية 
 )S141(أرباب العمل 

    )S142(عمال الحساب الخاص 
 )S143(الموظفين 

 )S144(المستفيدين من نقل الملكية والدخل 
 )S1441(المستفيدين من دخل الملكية 

 )S1442(المستفيدين من المعاشات التقاعدية 
 )S1443(المستفيدين من التحويالت األخرى 

المؤسسات الى ال تهدف الى الربح وتخدم األسر 
 )S15(المعيشية 

 )S2(بقية العالم 
 

 واحدةمؤسسية ليس وحدة  الضمان االجتماعي
المناسبة   و لكن متضمنة فى المستويات, منفصلة

 مة العا من الحكومة
 

 الضمان االجتماعي بما في ذلك الحكومة المرآزية
(S1321)  
 الضمان االجتماعي بما في ذلك الوالية حكومة

(S1322)  
 

 الضمان االجتماعي بما في ذلك الحكومة المحلية
(S1323) 

 
 

 
 تصنيفات المعامالت. 2
 :بما يلي المعامالت تصنيفات تتعلق  -14,1. أ
 ؛) ألصول المنتجةبما في ذلك ا(المنتجات . أ
 غير المنتجة ؛األصول . ب
 .توزيعال معامالت. ج
 

 )برموز (المعامالت في المنتجات 
 
ستخدام والخدمات المنتجة داخل نظام الحسابات ألعرض والوصف سلع التستخدم رموز المنتج  -15,1. أ

  وجالمنتيظهر  ى ذلك ، وباإلضافة إل. السلع والخدماتحساب جميع البنود الواردة في و تظهر . القومية
,  في استخدام حسابات الدخلوالنهائي  الفعلي االستهالكنفقاتتظهر بينما ,  الوسيط في حساب االنتاجاالستهالك

 .تكوين رأس المال في حساب رأس الماليظهر  و
 
الذى  نعثاني مزيد من التفصيل عن طريق تطبيق تصنيف تصنيف بال في القيودجميع  و يمكن توضيح -16,1. أ



 استخدامو يمكن  . ضمن حسابات التراآم) AN1ز رم ( يستخدم تصنيف األصل لتكوين رأس المال.ظهر هناي
و بالنسبة .  التصنيف الرمزى للمنتجاتالنهائي آما هو الحال في الوسيط و ستهالكألا ,المنتج  منتجات رموز

               و، ستهالك الحكومي لالCOFOG:الوظيفيةالستهالك النهائي ، يمكن استخدام الرموز ل
COICOPوالمعيشيةلألسر COPNIل  NPISHs . رموز الإما يمكن أن تستخدم  ، للواردات والصادراتو

SITC أو HS. 
 
اما إجمالي أو صافي ) بنود التوازنوآذلك بعض ( رأس المال الثابت ،  ورأس المالتكوين ظهر يقد  -17,1. أ

 الستهالك رأس c ويستخدم . n القيود ب صافي و ، g  ب اإلجمالي قيود  تظهرو. استهالك رأس المال الثابت
 . إجمالي وصافي رأس المال الثابت مقاييس، والفرق بينالمال الثابت

 
 )P1 (المنتج
 )P11 (ىسوقمنتج 

 )p12 ( الذاتىالخاصمخرجات تنتج لالستعمال 
 )p13( سوقى غيرمنتج 

 )p2(االستهالك الوسيط 
 )P3(نهائي ى آستهالنفاق اا

 )P31 (فردىى ستهالآا        إنفاق 
 )P32(جماعي  ىستهالآ اإنفاق        

 
 )P4(فعلي إنفاق استهالك نهائي 

 )p41(فعلي ى فرداستهالك 
 )P42(استهالك جماعى فعلي 

 (P5) كوين رأس المالت
 (P51g)جمالي اإل الثابتتكوين رأس المال 

 (P51c) (--) استهالك رأس المال الثابت
 (P51c1) (--)  فائض التشغيل اإلجماليعلىاستهالك رأس المال الثابت        
 (P51c2) (--) استهالك رأس المال الثابت اإلجمالي على الدخل المختلط       

 (P51n) صافي تكوين رأس المال الثابت
 (P511)   األصول الثابتةفى االستحواز ناقص التصرف      

 (P5111)  ل الثابتة الجديدةاألصو      استحواز 
 (P5112) الموجودة األصول الثابتة       استحواز 

 (P5113)  األصول الثابتة الموجودة      التصرف فى
 (P512) تكاليف نقل الملكية على األصول غير المنتجة      
 (P52)  المخزوناترات فيتغي

 (p53) النفائس االستحواز ناقص التصرف فى
 

 (P6) والخدماتصادرات السلع 
 (P61) صادرات السلع     
 (P62) صادرات الخدمات     

 
 (P7) واردات السلع والخدمات

 (p71) واردات السلع        
 (P72) واردات الخدمات      

 NP)رموز(األصول غير المنتجة فى معامالت 



 
, تكوين رأس المال(جات لمنتآاالمعامالت نفس ألصول غير المنتجة أن تكون موضوع بعض ل يمكن-18,1. أ

و  إذا رغبت تفصيلهامعامالت األصول غير المنتجة يمكن الرموز المستخدمة فى  و  ) .والواردات والصادرات
 . غير المنتجةاألصول غير المالية تصنيفب هابإلحاقذلك 

 
 (NP) االستحواز ناقص التصرف فى األصول غير المنتجة 

 (NP1) لطبيعيةالموارد ااالستحواز ناقص التصرف فى 
 (NP2) التراخيصاالستحواز ناقص التصرف فى العقود وعقود اإليجار و 

 (NP3)  وأصول التسويقللشهرة التجاريةمبيعات الناقص مشتريات ال
 

 D) زرمو(توزيعة معامالت 
 
 حتى , يع الحسابات من حساب توليد الدخلمعاملة التوزيع في تسلسل جم تظهر رموز -19,1. أ

واالدخار في (، فإنها تبين مدى تأثير عملية توزيع وإعادة توزيع الدخل ائهمسموآما توحي ا .لمالحساب رأس ا
 في  لجميع القطاعات بماةالمستحقالقيود فان ، جميع المعامالت التوزيعيةو بالنسبة ل.  ) تحويل رأس المالحالة

 .الدفع ذلك بقية العالم يجب أن توازن قيود
 
 و هى  .جموعات من المعامالت في حساب توليد الدخل وحساب تخصيص الدخل األوليأربع متظهر   -20,1. أ

 . والضرائب على االنتاج والمستوردات ، واإلعانات والدخل العقاريالموظفين/ تعويضات العاملين
 

 (D1)  لموظفينا/ تعويضات العاملين
 (D11) األجور والرواتب

 (d12) االجتماعيةأرباب العمل مساهمات 
 (D121)  االجتماعية الفعلية      مساهمات أرباب العمل    

 (D1211)معاشات التقاعدية لفى ا  الفعليةأرباب العمل  مساهمات         
 (D1212)فى المعاشات غير التقاعدية الفعلية أرباب العمل  مساهمات          
 (D122)  أرباب العمل االجتماعية المحتسبة مساهمات          

 (D1221)  المحتسبةالمعاشات التقاعدية فى أرباب العمل  مساهمات       
 (D1222)   فى المعاشات غير التقاعدية المحتسبةأرباب العمل مساهمات        

 
 (D2) الضرائب على اإلنتاج والواردات

 (D21) الضرائب على المنتجات    
 (D211)  القيمة المضافةنوع ضريبة           
 (D212) لضرائب والرسوم على الواردات باستثناء ضريبة القيمة المضافةا           

 (D2121) رسوم االستيراد           
 (D2122) الضرائب على الواردات باستثناء ضريبة القيمة المضافة والرسوم           

 (D213) ضرائب التصدير            
                (D214) تصديرالستيراد واال القيمة المضافة والضرائب على المنتجات باستثناء ضرائب           

  (D29)اإلنتاج  على  األخرىالضرائب  
 

 (D3) اإلعانات
 (D31) إعانات على المنتجات  

 (D311) ستيرادألا          إعانات
 (D312) إعانات التصدير         
 (D319) إعانات أخرى على المنتجات        



  (D39)اإلنتاج  علىأخرى إعانات         
 

 (D4) دخل الملكية
 دخل االستثمار

 (D41) الفائدة      
 (D42) الموزع  شرآاتالدخل       

 (D421) موزعة حصص ارباح /       أنصبة 
 (D422)الشرآات  أشباه دخول من تبوسح      
 (D43)  االستثمار األجنبي المباشرفى هااستثمارالمعاد األرباح       

 (D44) ىدخل االستثمارال اتفاقات      
 (D441)  التأمينبوليصات/  لحاملي وثائقالذى يعزىإيرادات االستثمار       

 (D442)  على استحقاقات المعاش التقاعديالمدفوع        دخل االستثمار 
 (D443) الجماعي  المساهميناستثمارلصندوق  الذى يعزىادات االستثمار إير        

 
 (D45) ايجار

 
 الضرائب الحالية :و هما .لدخلحساب اأربع مجموعات من المعامالت في التوزيع الثانوي ل تظهر -21,1. أ

 االجتماعية والتحويالت و المنافعصافي المساهمات االجتماعية ، و  على الدخل والثروة ، وما إلى ذلك ،
ماعدا التحويالت ظام الحسابات القومية  جميع التحويالت الجارية في نيمثالمعا و هما  .الجارية األخرى
 .االجتماعية العينية

 
 في آل جيل من حساب الدخل وحساب تخصيص الدخل األولي  العملأربابمساهمات تظهر '-22,1. أ
هذه المبالغ تدفع في حساب التوزيع الثانوي للدخل ، و  .لموظفينات لمستحقآأرباب العمل و مساهمات يدفعهاآ

من اجل اظهار نفس القيمة و  . التأمين االجتماعيأدارة برامجالى الوحدات المسئولة عن  عيشية الممن قبل األسر
يظهر أيضا , سر المستفيدةاالستهالك النهائي لألج برام ناتجالتي تمثل جزءا من التكلفة خصم فان  في آل حالة ،

فقط  تسوية بنداالجتماعي هو لتأمين ا رسوم خدمةبرنامج بند  . حساب الدخل آبند مستقلفي التوزيع الثانوي ل
 . في حد ذاتهيةتوزيعمعاملة وليس 

 
 ) عدا التحويالت االجتماعية العينية(التحويالت الجارية 

  (D5) ، وما إلى ذلكعلى الثروة والدخلالحالية الضرائب 
   (D51) الضرائب على الدخل       
 (D59) خرىاأل الجاريةالضرائب        

 
 (D61)ات االجتماعية المساهم صافي
 (D611 = D121) أرباب العمل االجتماعية الفعليةمساهمات         

 (D6111= D1211) معاشات التقاعدفى  الفعليةأرباب العمل        اشتراآات 
 (D6112=  D1212)المعاشات الغير تقاعدية  الفعلية       اشتراآات أرباب العمل فى 
 (D612 = D122)الجتماعية المحتسبة        مساهمات أرباب العمل ا

 (D6121= D122)        اشتراآات أرباب العمل فى المعاشات التقاعدية المحتسبة 
   (D6122=  D1222)          اشتراآات أرباب العمل فى المعاشات غير التقاعدية المحتسبة

 (D613)  االجتماعية الفعلية المعيشيةاألسرمساهمات         
 (D6131) التقاعد الفعليفى معاشات   المعيشيةاألسرتراآات اش       

 (D6132)       اشتراآات األسر المعيشية فى المعاشات الغير تقاعدية الفعلية
 (D614) االجتماعية  المعيشية األسرأضافات      

 (D6141) في المعاش التقاعدي      أضافات األسر المعيشية 



 (D6142) في المعاش غير التقاعدي        أضافات األسر المعيشية
 (--)رسوم خدمة التأمين االجتماعي برنامج        

 
  (D62) العينية التحويالت االجتماعية بخالف االجتماعية األخرى المنافع
 (D621)ية نقدال الضمان االجتماعي منافع        

 (D6211)  التقاعديمعاش الضمان االجتماعيمنافع         
 (D6212) افع معاش الضمان االجتماعي غير التقاعدي النقدية  من     

 (D622)  األخرى  االجتماعيمنافع التامين        
 (D6221)  األخرى  التقاعدي منافع معاش التامين االجتماعي      

 (D6222)        منافع معاش التامين االجتماعي غير التقاعدي األخرى 
 (D623) اعية النقديةالمساعدة االجتم ع       مناف

 
 (D7) التحويالت الجارية األخرى

 (D71) صافي أقساط التأمين على غير الحياة      
 (D711)على غير الحياة  المباشرصافي أقساط التأمين        
 (D712) صافي أقساط إعادة التأمين على غير الحياة      

 
 (D72) مطالبات التأمين على غير الحياة

 (D721)على غير الحياة  ت التأمين المباشر      مطالبا
 (D722) مطالبات إعادة التأمين على غير الحياة      

 
  (D73) العامةالحكومة  بين وحداتالتحويالت الجارية 

 (D74)جارىدولي         تعاون 
 (D75)        تحويالت جارية متنوعة

 (D751) الربح و تخدم االسر المعيشية الى المنؤسسات التى ال تهدف الى جارية       تحويالت 
 (D752)  المقيمة وغير المقيمةالمعيشيةجارية بين األسر         تحويالت ا

 (D759)أخرى  حويالت جارية متنوعةت         
 
ير في استحقاقات المعاش و تسوية التغالتحويالت االجتماعية العينية ب المختصةالمعامالت تظهر  -23,1. أ

، واستخدام حساب الدخل واستخدام حساب الدخل المتاح العينىحساب الإعادة توزيع الدخل في  التقاعدي في
 .للتعديل

 
  (D63)عينية جتماعية تحويالت ا

 (D631)  غير سوقى نتاجا –عينية تحويالت اجتماعية 
 (D632)سوق  من الشراؤه تم اإلنتاج الذى --التحويالت االجتماعية العينية 

 (D8) ي استحقاقات المعاش التقاعديفتسوية التغير 
 
، ترد جميع 10و آما هو موضح في الفصل  . في حساب رأس المال المالرأستحويالت تظهر  -24,1. أ

 رموزتاخذ , بالتالي و .سالبةعالمة ، برسم دفع به الجانب األيمن من الحساب التحويالت الرأسمالية على
 . األساسي للرمزالمضافة/  الملحقةعن المدفوع  و  pو  عن القبض r الرمز  رأس المالحويالتت
 

 (D9r)  مستحقة/ مقبوضة ,رأسماليةتحويالت 
 (D91r) ضرائب رأس المال     
 (D92r) منح االستثمار      



 (D99r) أخرى      تحويالت رأسمالية 
 

 (D9p) تحويالت رأسمالية مدفوعه 
 (D91p) ضرائب رأس المال

 (D92p) منح االستثمار
 (D99p) تحويالت الرأسمالية األخرىال
 

  )  f زرمو(معامالت في األصول المالية والخصوم 
غير ا مختلفا قليال عن تلك  المستخدم لألصول معامالت األصول المالية والخصوم نمطرموز  تتبع -25,1. أ

االستحواز على او  ، إماعامالت المبينة في الحساب الماليبسبب وجود نوع واحد فقط من الم و ذلك, المالية
 .المعنيةتفصيل بنود األصول والخصوم  الهرمي من بند السلسلو يأتي  .األصول المالية والخصوم التصرف فى

من األصول والخصوم المالية ) حاالت (الرصيدبين الرموز المستخدمة لمستويات  هناك تطابق آاملو 
 Fوالمعامالت  AF  بادئةلذات ا االرصدة/ األسهماذا آانت  ، إال امهوالتدفقات في

 
 .معامالت في األصول المالية والخصوم أدناهالكاملة للرموز القائمة تظهر  -26,1. أ

 
  (F)  لتزاماتالصافي التعهد با/ لمالية  األصول ااستحوازصافي 

 (F1) الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
 (F11) الذهب النقدي      

  (F12) حقوق السحب الخاصة    
 

 (F2) العملة والودائع
 (F21) العملة     

 (F22)حويل  قابلة للت     ودائع
 (F221) عمليات بين المصارف         

 (F229) قابلة للتحويل أخرى        ودائع
 (F29) أخرى      ودائع 

 
     (F3) نسندات الدي
 (F31) األجل      قصير
 (F32)األجل       طويل

 
 (F4) القروض

 (F41)األجل  ةقصير      
 (F42)األجل  ة     طويل

 
 ر    االستثما صندوق أسهمو  حصص
 (F51)  اسهم 

 (F511) مدرجة بالبورصة/      اسهم متداولة 
 (F512) مدرجة في البورصة/ غير متداولة  سهمأ     
 (F519) أخرى عادية أسهم/ حصص    
 (F52) االستثمار صندوق أسهم / حداتو

 (F521)سوق المال  صندوق أسهم / حداتو     
 (F522)سوق المال غير  صندوق أسهم / حداتو
 



 (F6)  الموحدالضمانو لمعاشاتوا، التأمين برامج
 

 (F61) تأمين على غير الحياةلل فنية مخصصات
 (F62)  السنوية االستحقاقات و التأمين على الحياة
 (F63)  التقاعدياستحقاقات المعاش

 (F64) معاشال مديري على التقاعديةصناديق المعاشات  مطالبات
 (F65) التقاعدية غيرالمعاشات منافع  ستحقاقاتا

 (F66) موحدةال ضمانات تحت ال مكالماتل امخصصات/  أحكام
 

 (F7) الموظف اسهم خياراتالمشتقات المالية و
 (F71) المالية المشتقات

 (F711) الخيارات     
 (F712) أجال     

 (F72) الموظف أسهم خيارات
 

 (F8)حسابات أخرىمستحقات / مدفوعات
 (F81) سلف و تجاريةائتمانات 
 (F89) مستحقات حسابات أخرى/ مدفوعات

 
  االخرىالتدفقات.  3
 
  التوازن وبنود و األصول حساب التغيرات األخرى في التي تظهر في القيود التدفقات األخرى تشمل -27,1. أ

 . القيمةصافي
  

 (K) رموز(األصول حساب في ألخرىرات االتغي فيالقيود 
 
 رموزاما ال .األصول حساب حجم فى األخرىالتغيرات  التدفقات فيب K6 إلى K1  منرموزترتبط ال -28,1. أ

K7 التى تظهر فى حساب أعلدة التقييمالخسائرو المكاسب تبين . 
 

 (k1) ألصولا اقتصادي ظهور
 

 (K2) المنتجة غير األصول قتصاديا اختفاء
 (K21)  الموارد الطبيعيةاستنزاف      

 (K22) المنتجة غير خرىاأل األصول اقتصادي اختفاء       
 

 (K3)  ناتجة عن آوارثخسائر
 (K4) المصادرة / دون تعويضنزع الملكية 

 (K5)  حجمال في أخرىتغيرات 
 
 )K6(تصنيف الرات في تغي
 )K61(هيكل و التصنيف القطاع رات في  تغي     

 )K62(ت في تصنيف األصول والخصوم غيرا      ت
 

 )K7( االسمية  الحيازةخسائرارباح و
 )K71 (مكاسب و خسائر األقتناء المحايد      



 )K72(مكاسب و خسائر األقتناء الحقيقية       
 

 )Bرموز (بنود التوازن و صافي القيمة 
 
ين آل منها إجمالي أو صافي و يب. B8 إلى B1رموز ب الحسابات الجارية توازنبنود تظهر  -29,1. أ 

 . زيرم الى نهاية الت  g/ n   يتم إلحاق, لبيان ماهية الحالةو  الثابت، ىمالاألستهالك الرأس
 
/ مستمدة من خصمة يمحاسب نظمهي و، آبنود التوازن, القيمة صافيرات بتغي B10رموز  ترتبط -30,1. أ

التوازن  بنود تبينومع ذلك ، في حين . خرىاألجهة لى الالقيود التى ععلى جانب من الحساب من  القيود أقتطاع
القيمة فائض  صافيبنود الموجودة على الجانب األيسر،  و تظهر  أآثر من تلك االيمنالجانب القيود على فائض 
 حساب أآثر من تلك الموجودة علىالعلى الجانب األيسر من القيود 

 .الجانب األيمن
 
 طرف مقابل هليس لو . بند من حساب بقية العالم، هو رجي للسلع والخدماتميزان خا, B11رمز  و -31,1. أ

القتصاد لمجموع ا ة المحليالنفقات )صافيأو (ضاف لالجمالى ولكن ي ,االقتصادمجموع قطاعات مباشر في 
بقية حساب أيضا من هو ميزان خارجي جارى،  ، B12رمز  أما .الناتج المحلي )صافيأو (عطى إجمالي لي

بدال من  الميزان الخارجي للسلع والخدمات يوضع عندما لقطاع المحلي الألدخارقياسية البيانات بال يمد م العال
 .مضافةالقيمة ال
 
/ األوراق الماليةحالة /بوضع ، خرى في هذا القسماألالرموز ، على عكس جميع B90  رمزيرتبط و-32,1. أ

 . الخصوماألصول عنزيادة  التى تحسب آصافى الثروة وين قيمة بوي. التدفقات ليس  والرصيد
 .أدناهستظهر القيمة  التوازن و صافيبنود للقائمة الكاملة و ا -33,1. أ

 
 )B1g(إجمالي  ناتج محلي/   أجمالية مضافةقيمة 

 )B2g(جمالي اإلفائض التشغيل 
 )B3g، جمالي اإل المختلطالدخل 
 )B4g ( التنظيمدخل

 )B5g (جمالياإل الدخل القومي/ جمالي اإل ميزان الدخل األولي
 )B6g (  للتصرف بهجمالياإل الدخل المتاح
 )B7g(اإلجمالي للتصرف به المعدل  الدخل المتاح

 )B8g(اإلجمالي االدخار
 )B9) (--(صافي االقتراض (+) / صافي االقراض 

 )B10 (الثروة/ تغيرات فى صافي القيمة
 )B101(لتحويالت الرأسمالية بسبب االدخار وا      تغيرات في صافي القيمة 
 )B102(أخرى في حجم األصول بسبب تغيرات       تغيرات في صافي القيمة 
 )B103 ( الحيازة االسميةخسائرارباح وبسبب       تغيرات في صافي القيمة 

 )B1031 ( تغيرات في صافي القيمة بسبب ارباح و خسائر األقتناء المحايد     
 )B1032(الحقيقية لقيمة بسبب ارباح و خسائر األقتناء  تغيرات في صافي ا     

 
 )B11(الميزان الخارجي للسلع والخدمات 

 ) وB12 (الجارىالميزان الخارجي 
 )B90(القيمة  صافي

 
 رصدة األصول والخصومقيود ذات صلة بإ. 4
 



 ) Lرموز (قيود الميزانية العمومية
 
الرموز الضرورية فقط هي تلك التي ، فأن لحساب المالي لآذلك، ةواحدالعمومية الميزانية ل لبالنسبة-34,1. أ

 حسابال سحبومع ذلك ، يمكن . AF و  AN  رموز تعطي تفاصيل عن األصول حسب النوع ، وذلك باستخدام
جميع و . (LX) بينهمايرات التغ الفترة،  و مجموع (LE)  نهاية و(LS)  في بدايةالرصيد / عرض مستويات المخزونل
 ,P5, NPرموز قيود هي مجموع و مجموع تغيرات القيود . أنواع األصولحاجة ان تكون محددة ببثالثة الرموز ال

F , K بالتقريرالمغطاة عن الفترة المذآورة لألصول . 
 
الفرق   يكونيجب أنو . االفتتاحيةالعمومية الميزانية  في القيود من )B90 (الثروةتحسب قيمة صافي  -35,1. أ

،  يراتمجموع التغ  لرصيد آل رموزمساوي العمومية الختاميةالميزانية  في B90 الثروةمة صافي قيبين هذا و 
 .B10 لقيمةوالتي يجب أيضا أن تكون مساوية 

 
 افتتاحية  عمومية ميزانية

 تغيرات في الميزانية العمومية 
 ختامية عموميةميزانية 

 
  ) AN رموز(األصول غير المالية 

 
بمثابة األصول جميع و تعد . األصوللحيازة  الغرض حسبامالت في األصول غير المالية تصنف المع-36,1. أ

األصول غير المالية أما ،  التي توصف على انها مستودع للقيمهالنفائسمع استثناء ولكن ,  للقيمةمستودع
 بنودالين بعض جمع بت/ توحد AN رموزالو . اإلنتاج فى الستخدامهاالمقام األول  فييتم حيازتها  األخرى

، أو تقريبا AN113 المكتب جزءا من اآلالت والمعدات قد يكون ،على سبيل المثال. وصفيالرمز المع الوظيفية 
 .أي من رموز المخزون أو حتى باعتباره قيمة

 
). an2(غير المنتجة و) AN1(المنتجة  األصولبين غير المالية يتم تقسيم تصنيف األصول  -37,1. أ
 , )AN12(المخزون، و) AN11 ( الثابتةاألصولهما  لألصول المنتجة الرئيسية الثانويةين عناوالثالثةو
الموارد الطبيعية : لألصول غير المنتجة الرئيسية الثانوية عناوينثالثة للبالنسبة و ). AN13(النفائسو
)AN21( , العقود وعقود اإليجار والتراخيص و)AN22( ,لشهرة التجاريةاعند المبيعات  ناقصمشتريات الو 
 ).AN23(التسويق أصول و
 
على تدفق  العامل و ي.  غير مستقيم )AN116( تكاليف نقل الملكية على األصول غير المنتجة قيد يعد -38,1 . أ

 تفصيل/ ، عندما يتم سردومع ذلك. استحواز األصول الثابتة تكوين رأس المال الثابت ، وهذا هوأنه جزء من 
و , صول غير المنتجة التي تشير اليهااأل نقل ملكية يتم تضمينها مع ، فأن قيمة تكاليفالرصيد/ مستويات المخزون

الكاملة، على النحو قائمة ال في  يندرجهذا البندو . AN11  األصول الثابتةال تظهر بشكل منفصل آجزء منعليها 
 .ايضاحية فقط/ ةألغراض تفسيريل، المبين أدناه

 
 )AN1 ( المنتجةاألصول غير المالية

 )AN11 (األصلاألصول الثابتة حسب نوع 
 )AN111(المساآن        
 )AN112 (األخرىو االنشاءات المباني       
 )AN1121( المساآن بخالفالمباني       

 )AN1122 (      األنشاءات األخرى
 )AN1123(تحسينات األراضي       

 )AN113(معدات الالت واآل 
 )AN1131(معدات النقل       



 )AN1132(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  معدات       
 )AN1133 (األخرى اآلالت والمعدات     
 )AN114 (التسليح نظم      
 )AN115 (المفتلحةالموارد البيولوجية      

 )AN1151(منتجات الثروة الحيوانية      تكاثر 
 )AN1152( اتاتر، والمحاصيل والنباشج االمنتجاتل ةكررالمتالموارد      
 ))AN116(تكاليف نقل الملكية على األصول غير المنتجة (     

 )AN117(منتجات حقوق الملكية الفكرية       
 )AN1171(البحث والتطوير       
 )AN1172(المعادن تقييم / و تقدير استكشاف     

 )AN1173( وقواعد البيانات الحاسوب الجاهزةبرامج      
 )AN11731(تر برامج آمبيو     
 )AN11732(قواعد البيانات     

 )AN1174(الترفيه واألدبية أو الفنية األصلية     األعمال 
 )AN1179(األخرىمنتجات الملكية الفكرية     
    

 )AN12(نوع الحسب المخزون 
 )AN121(المواد واللوازم     

 )AN122 (األنجازل قيد اعما     
 )AN1221 (المفتلحةألصول البيولوجية على ا األنجازل قيد اعما     
  )1222AN (اإلنجازقيد أخرى أعمال    

 ) 123AN (عيصنت الالمكتملةالسلع    
 ) 124AN (مخزون العسكرىال   
 ) 125AN (السلع إلعادة بيعها   
 

 ) 13AN( النفائس
 ) 131AN ( الثمينة واألحجارالمعادن    

 ) 321AN (التحف والقطع الفنية األخرى     
 ) 133AN (األخرى السلع النفيسة     
     

 )12an( غير المنتجة  األصول غير المالية 
 ) 112AN (الموارد الطبيعية       
 ) 211AN (األرض      
 ) 212AN ( المنجميةالمعادناحتياطيات       
 ) 213AN ( غير المفتلحةالموارد البيولوجية      
 ) 214AN (الموارد المائية      
 ) 215AN (الموارد الطبيعية األخرى      

 )2151AN (راديو بث ال       
 ) 2159AN (أخرى        

 ) 22AN( العقود وعقود اإليجار والتراخيص
 ) 221AN (لتسويقاعقود تشغيل      
 ) 222AN (أذونات الستخدام الموارد الطبيعية      
 ) 223AN (  بأنشطة محددةللقيامأذونات       



 ) 224AN (مطلق على أساس يةمستقبل الحصول على السلع والخدماتحق       
 ) 23AN (وأصول التسويقحسب الشهرة التجارية مبيعات ال  ناقصمشتريات      ال

 
  (AF)  رموز الماليةاألصول 

 
 Fرموز ين واحدة بمقارنةمعامالت في األصول المالية والخصوم ، هناك القسم في  تم التوضيح آما -139,. أ

 تفصيالقد تكون أقل  العمومية و ميزانيةالبيانات أن على الرغم من و.  (AF codes)ن المخزو حاالتومستويات أو 
تمشيا مع  AF رموز تصنيفمع ذلك ، يمكن  .هو مبين أدناهآما المستوى األول ،  تحت تصنيف  ةوغير موجود

 .F حول رموزالتفاصيل
 

  )1af (نقدي وحقوق السحب الخاصةذهب 
 ) 2AF (العملة والودائع
 ) 3AF (سندات الدين

 ) 4AF (القروض
 )5AF (صندوق االستثمار  وحدات/  وأسهم حصص
 ) 6AF (التأمين ، التقاعد والضمان الموحدبرامج 

  (AF7) أسهم الموظفمشتقات مالية وخيارات 
  (AF8) وعهدف م/ مقبوضةأخرى حسابات 

 
 بنود تكميلية. ت
آيفية مع بيان  قائمة آاملة من هذا القبيل تاتى وتذآيرية , تفصيل بنود تكميليةاإلشارة إلى إمكانية تجدر  -140,. أ

برمز  البند رتبط تو  X  تبدأ بـ رموز التكميليةال  أنعلى عامو هناك أتفاق  .رموز التكميليةتفسير الترتيب و 
  .رمز هذا البند عمل من خاللالنموذجى 

 
  القروض المتعثرة. 1
 و 11تدفقات القروض المتعثرة المذآورة في الفصلين  و مخزون/ رصيدالرموز التالية تنطبق على  -114,. أ

  .عن التدفقاتXF 4 ورصيد لل 4XAF بـ رموز التكميليةال  ، تبدأF 4و AF 4 رموزلقروضو حيث ان ل.  13
  :  هيالرصيدرموز فأن 

  NNP_4XAF                                            للقروض المتعثرةالقيمة االسمية
                                    XAF4_MNP  السوقية للقروض المتعثرة                                         القيمة 

 والتدفقات المرتبطة 
 XAF41NNP                                       قصيرة األجل  للقروض القيمة االسمية
  XAF42MNP                                        األجل طويلة للقروض القيمة االسمية

 
  خدمات رأس المال. 2
 
 . 20في الفصل آما تم تناولها الرموز التالية تنطبق على الخدمات الرأسمالية  -42,1. أ

 
 XCS                                                        خدمات رأس المال 
 XCSC                         الشرآات والحكومة العامة --خدمات رأس المال 

 P51c1                                                استهالك رأس المال الثابت
                                                                            XRCعائد رأس المال 

 XOC                                              كاليف أخرى من رأس المال ت
 XCSU                           منشأة فردية                –خدمات رأس المال 

                                                              P51c2استهالك رأس المال الثابت 



 XRU                                                              عائد رأس المال
 XOU                                                تكاليف أخرى من رأس المال 

 
  جدول المعاشات التقاعدية. 3
 
 ويقترح رموز .17الفصل  من 2 الموصوف في الجزء الية تنطبق على الجدول التكميليالرموز التو  -43,1. أ

 . ألعمدة والصفوف من الجدولمختلفة ل
 
  عمدةاأل
األرقام في هذه الرموز تشير إلى ، و" حكومة الغير  "عمود الوصف مع فى " دبليو"يتوافق حرف  -44,1. أ

 . المتناظرةالقطاعات المؤسسية 
 
 في التسلسل الرئيسي للحسابات تقيد االلتزامات و الخصوم . أ
 تنفيذ تقع خارج الحكومة العامة التصميم والسؤولية عن المحيث  برامج  
 

                                                                  XPC1W المساهمة المحددة برامج
                                                                        XPB1Wالمنافع المحددة  برامج

                                                                                     XPCB1Wالمجموع 
 
 تنفيذ تقع داخل الحكومة العامة  التصميم والحيث المسؤولية عن  برامج· 

 XPCG                                                    المساهمة المحددة  برامج
· 

  ةعامال ةحكومالموظف لمحددة استحقاقات  برامج
 XPBG12                                                  في قطاع المؤسسات المالية
 XPBG13                                                    في القطاع الحكومي العام 

 
 في التسلسل الرئيسي للحسابات ال تسجل الخصوم . ب

                                                                XPBOUT13ي العام في القطاع الحكوم
 XP1314                                                 معاش الضمان االجتماعيبرامج 

                                                             XPTOTالمعاشات التقاعدية برامج مجموع 
 XPTOTNRH                                                  ةمقيمالغير المعيشية  األسر

 
  الصفوف

  افتتاح الميزانية العمومية. أ
 XAF63LS                                                          استحقاقات المعاش التقاعدي

 
  المعامالت. ب

أرباب مساهمات  XD61p                                   المعاشات التقاعديةببرامج متصلةمساهمات اجتماعية 
 XD6111                                             العمل االجتماعية الفعلية 

                                        XD6121                                             المحتسبة ةأرباب العمل االجتماعيمساهمات 
 XD6131                                             االجتماعية الفعلية اآلسر المعيشيةمساهمات

 
 
 

 XD6141 التكميلية                                     االجتماعية اآلسر المعيشية مساهمة



 XD619   اعدية في صناديق الضمان االجتماعيستحقاقات المعاشات التقالأخرى  اتتراآم
 XD62p                                                           المعاشات التقاعديةمنافع

                                                   XD8ير في استحقاقات المعاش التقاعدي لتغتعديل ا
 XD91                        دي بسبب نقل االستحقاقاتر في استحقاقات المعاش التقاعتغي
 XD92                 برنامجتغيرات في هيكل التداول النتيجة ستحقاقات االرات في تغي
 
  تدفقات اقتصادية أخرى. ج

 XK7                                                                              إعادة التقييم 
  XK5                                                                 حجماليرات أخرى في غت
 
   الميزانية العموميةاقفال. د

 XAF63LE                                                        استحقاقات المعاش التقاعدي
 
  المرتبطةالمؤشرات. ه

 XP1                                                                ج          المنت/ اتالمخرج
 XAFN                       المعاشات التقاعدية في نهاية السنةبرامجالحاملة لاألصول 

 
  السلع االستهالآية المعمرة. 4
 آبادئة X  باستخدامهمميزويتم تر. 13 و 3إلى السلع االستهالآية المعمرة في الفصول تم االشارة  -45,1. أ

إضافة رقم بالنسبة للمجموعات ، ب)المعمرةالسلع  استهالك  علىنفقات االسر المعيشية (DHHCEباالضافة لـ  
 المناظرةأرقام االستهالك الفردي حسب الغرض تقدم و . للبنودبالنسبة الفرعية ورقمين 

 . أيضا
 

 رموز نظام الحسابات القومية                             االستهالك الفردي حسب الغرض 
 XDHHCE1          االسر المعيشية      و أجهزةأثاث                                       

 XDHHCE11                        ثاث والمفروشاتاأل                             05.1.1
       XDHHCE12               أخرى سجاد وأغطية أرضيات                      05.1.2
 XDHHCE13       وغيرآهربائية أألجهزة المنزلية الرئيسية سواء ا                  05.3.1
         XDHHCE14    األدوات الرئيسية ومعدات للمنزل والحديقة                   05.5.1

 XDHHCE2                                معدات النقل الشخصية                           
                                                 XDHHCE21   سيارات                          07.1.1
 XDHHCE22                             الدراجات النارية                           07.1.2
 XDHHCE23                                 هوائيةجات  درا                          07.1.3
 XDHHCE24                         مرآبات تجرها الحيوانات                       07.1.4

 XDHHCE3                                      السلع الترفيهية                                
 XDHHCE31                                 لهاتف ومعدات الفاآسا                   08.2.0
 XDHHCE32                     معدات لتسجيل واستقبال وإعادة إنتاج الصوت والصور09.1.1
 XDHHCE33                       بصرية دات تصوير فوتوغرافي وسينمائي وأجهزة مع09.1.2
                                  XDHHCE34تجهيز المعلومات معدات                           09.1.3
                            XDHHCE35 الخارجالسلع المعمرة الرئيسية لالستجمام في           09.2.1

 XDHHCE36      الداخل آالت موسيقية والسلع المعمرة الرئيسية لالستجمام في          09.2.2  
 XDHHCE4                                             السلع المعمرة األخرى                      

 XDHHCE41                           المجوهرات والساعات والساعات                    12.3.1
 XDHHCE42                         األجهزة والمعدات الطبية العالجية                       06.1.3

 



  الستثمار األجنبي المباشرا
  مزربمكن ان ت، 13 و 11الفصول فى المشار إليها و ، ية لالستثمار األجنبي المباشرالبنود التكميل-146,. أ
  :  ، على سبيل المثال FDI الالحقة على الوة ع AF أو fرمز  باإلضافة إلى  X  ادئةالبب

 
  FDI42XF                 قروض طويلة األجلالمباشر في  الاألجنبي معاملة االستثمار

 
  المحتملة/ الحاالت العرضية. 6
  Xان  ترمز بـ  ، 12 و 11في الفصلين  ذآرآما , المحتملة/ ة للحاالت العرضيةرموز التكميليلليمكن -147,. أ
  : ، على سبيل المثالCPالحقة عالوة على ال  AFبادئة باإلضافة إلى رمزآ

  CP11XAF           أحتياطىلأصآلالستخدام ه على قابليت الذهب النقدييؤثر ضمان ما عند
 
  ودائع عملة و. 7
 
والودائع ، آما ورد في الصادرة العملة الوطنية واألجنبية لتصنيف بنود التكميلية ال ترميز يمكنو -48,1. أ

و الودائع    العملةتشير إلىو التى  NC  الحقة ال وأيضا  AF أوِ Fرمز باإلضافة إلى  Xبادئة بال   ،11الفصل 
تشير إلى العملة والودائع بالعمالت و التى دولية العملة  المع رمز FC   الزائدةأو أضافة, العملة الوطنية فى

  : األجنبية ، على سبيل المثال
 
  لمعامالتبالنسبة ل .أ

  LC21XF                                       العملة المحلية والعمالت المعدنيةأوراق 
  FC22XF                                                                     الودائع بالعمالت االجنبية

 
  ألسهمبالنسبة ل  .ب

  LC21XAF                                             العملة المحلية والعمالت المعدنيةأوراق 
  FC22XAF                                                   عمالت االجنبيةالودائع بال

 
  المعلقلالستحقاقتصنيف سندات الدين وفقا . 8.
  
 Xبادئة الويمكن تحقيق ذلك باستخدام  . المعلقلالستحقاق تصنيف سندات الدين وفقا 11الفصل  يتناول -194,. أ

  : تشير إلى تاريخ االستحقاق ، على سبيل المثالى و الت AF الحقةالباإلضافة إلى  زائد
  2Y32XAF                                                           20200 المستحقة فين الديسندات

 
  المدرجة وغير المدرجة سندات الدين . 9
و آذلك  AF أو  F رمز  ة إلىباإلضاف  X دئةلبا بابنود التكميلية على سندات الدين ال ترميز يمكن -150,. أ
  : ، على سبيل المثالغير المدرجةل2  لمدرجة ول 1إضافة ب
 لمعامالتبالنسبة ل .أ

                                                                                     XF321 سندات الدين المدرجة
  322XF                                                              المدرجةسندات الدين غير 

 
  ألسهمبالنسبة ل  .ب

                                                                       XAF321 سندات الدين المدرجة
                                                           XAF322  المدرجة غيرسندات الدين أسهم

 
  رهنب ةمضمونوقروض طويلة األجل أقل من عام  ملعقة االستحقاق قروض طويلة األجل . 10

 



 ةمضمونالقروض طويلة األجل  الأقل من عام و ملعقة االستحقاق قروض طويلة األجلال يمكن ترميز -51,1. أ
قروض طويلة الشير الى  و التى ت1L  الزائدةاضافة ب وآذلك F/ AFالرمزباإلضافة إلى   X بادئة بالرهنب

 رهنب ةمضمونالقروض طويلة األجل الالى  LM  الحقةالتشير بينما ، أقل من عام ملعقة االستحقاق األجل
 : ، على سبيل المثالعقاري

 
 لمعامالتبالنسبة ل .أ

 XF42L1                         أقل من عام ملعقة االستحقاق قروض طويلة األجل          
                                      XF42LM  برهن عقاري المضمونة األجل طويلة قروض          

  
 ألسهمبالنسبة ل  .ب

 XAF42L1                         أقل من عام ملعقة االستحقاق قروض طويلة األجل          
                                       XAF42LM برهن عقاري المضمونة األجل طويلة قروض          

 
  في البورصةالمتداولةغير  والمتداولة ستثمارات في األسهما. 11 

 
 F/ AFالرمزباإلضافة إلى  X  بادئةبال المتداولة وغير المتداولة االستثمار صندوق أسهم ترميز يمكن -125,. أ

 : المثالعلى سبيل في البورصة، المتداولةغير ل 2 و لمتداولةل 1 اضافةبوآذلك 
 
 لمعامالتبالنسبة ل .أ

                                                              XF5291 المتداولة االستثمار صندوق أسهم
 XF5292                                              المتداولةغير  االستثمار صندوق أسهم

 
 ألسهمبالنسبة ل  .ب

                                                              XAF5291 المتداولة راالستثما صندوق أسهم
 XAF5292                                              المتداولةغير  االستثمار صندوق أسهم

 
 السداد متأخرات علىفوائد . 12
 
  IA  اضافةب وآذلك AF الرمز باإلضافة إلى   X بادئةبال السداد متأخراتفوائد على ال ترميز يمكن -135,. أ

 : على سبيل المثال ،السداد متأخراتل  PA ,  للفوائد
 

 XAF42IA                                              طويلة األجل على القروضفوائد التاخير 
 XAF42PA                                             قروض طويلة األجل على السداد متأخرات

 
   الشاملة/  الشخصية و العامة الحواالت النقدية. 13
 المذآورة في ،غير المقيمةو المقيمة األسر بينالحواالت النقدية الشخصية و العامة   ترميز يمكن -54,1. أ

  TRو , شخصيةحواالت النقدية اللل     PRالزائدة  ل الجارى وي التحورمزباإلضافة إلى   X بادئةبال ،8 الفصل
 : آما يلى ،حواالت النقدية العامةلل
 
                        XD5452PR غير المقيمة واألسر المعيشية المقيمة بين شخصية نقدية التحوا
                            XD5452TR  غير المقيمة واألسر المعيشية المقيمة بين عامة نقدية التحوا

  
 
 
 



 
 
 
 
 



 تسلسل الحسابات : 2الملحق 
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صفر هي ذات القيد لخاليا  انظام ؛الة  هي تلك التى تحدد عندها القيمة باستخدام  قواعد محاسبالخانات المظللةو 
الى  ان القيد أو فارغة إما الخاليا التشير و  .د ال يذآر ولكن في واقع االمر انه قمتاح القيد  فيهاتلك التي يكون

 . التقسيم غير متاح
 

 

 

 

 نظام الحسابات القومية 

 الستخدامات ا– نتاجحساب اإل

المعامالت وبنود  الكود
 التوازن

 11س
المؤسسات 
 غير المالية

  12س
المؤسسات 
 المالية

 13س
الحكومة 
 العامة

       14س
 األسر

 المعيشية 

 15س
المؤسسات 

غير الهادفة 
للربح التي 
تخدم األسر 
 المعيشية

  1س
مجموع 

 االقتصاد 

   2س
بقية 
 العالم

السلع 
والخدم
 ات

 اإلجمالي

سلع وخدمات  7ب
 مستوردة

       499 499 



ب
71 

 392 392        سلع مستوردة

ب
72 

 107 107        خدمات مستوردة

سلع وخدمات    6ب
 مصدرة

      540 540 

ب
61   

 462  462       سلع مصدرة

ب
62 

 78  78       خدمات مصدرة

 360 360        مخرجات/ منتج   1ب 

ب
11 

307        منتج سوقى
7 

3077 

ب
12 

منتج لالستعمال 
النهائى الخاص 

 الذاتى

       147
4 

1474 

ب
13 

 380 380        منتج غير سوقى

 1883   1883 17 115 52222     1477 استهالك وسيط  2ب 

ضرائب على   21د
 المنتجات

       141 141 

أعانات على 31د
 المنتجات

       -8 -8 

1ب
 ج

مالى القيمة أج
اجمالى / المضافة 

 الناتج المحلى

1331 94 126 155 15 17 185
4 

 1854 

ب
51
 س

استهالك رأس المال 
 الثابت

1574 12 27 23 3 222   222 

1ب
 ن

صافى القيمة 
ناتج / المضافة

 محلى صافى

1174 82 99 132 12 1632   1632 

ب
11 

ميزان خارجى 
 للسلع و الخدمات

       -41 -41 

 



  االستخدامات-اب توليد الدخلحس

الرمز       المعامالت و بنود 
التوازن

  11س
المؤسسات 
 غير المالية

 12س
المؤسسات 

 المالية

  13س
الحكومة 
 العامة

     14س
األسر 

 المعيشية

  15 س
المؤسسات 
غيرالهادفة 
للربح التي 

األسر  تخدم
 المعيشية

   1س
مجموع 

 االقتصاد 

      2س
 بقية العالم

لع الس
 والخدمات

 اإلجمالي

 1 150   1 150 11 11 98 44 986 تعويض الموظفين   - 1د
 950   950 6 11 63 29 841 األجور والمرتبات   -11د

   مساهمات أرباب العمل 12د 
 االجتماعية

145 15 35 0 5 200   200 

    مساهمات أرباب  1211د
 العمل االجتماعية الفعلية

132 14 31 0 4 181   181 

  مساهمات أرباب 121د 
العمل الفعلية في معاشات 

 التقاعد

122 14 28 0 4 168   168 

   مساهمات أرباب 1212د 
العمل الفعلية في غير معاشات 

 التقاعد

10 0 3 0 0 13   13 

  مساهمات أرباب 122د 0
 العمل االجتماعية المحتسبة

13 1 4 0 1 19   19 

  مساهمات أرباب 1221د 
لعمل المحتسبة في معاشات ا

 التقاعد

12 1 4 0 1 18   18 

   مساهمات أرباب 1222د 
العمل المحتسبة في غير 

 معاشات التقاعد

1 0 0 0 0 1   1 

 الضرائب على اإلنتاج 2د 
 21والواردات                 د 

الضرائب على المنتجات         
  ضرائب القيمة 211د

 212  دالمضافة            
ضرائب الواردات باستثناء 

ضرائب القيمة المضافة          
 رسوم االستيراد  د 2121د 

 ضرائب الواردات 2122
باستثناء ضرائب القيمة 

المضافة والرسوم         
 ضرائب الصادرات 213د
 ضرائب على المنتجات 214د

باستثناء ضرائب القيمة 
المضافة والواردات 

  29               د والصادرات  
ضرائب على المنتجات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235 

141 

 

121 

 

17 

 

17 
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  235 

141 

 

121 

 

17 

 

17 

 

0 



 األخرى                              

 

 

 

 

 

 

 

88 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

94 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

94 

الدعم   /    اإلعانات3د
اعانات على المنتجات د 31د

  اعانات على الواردات    311
 أعانات على الصادرات 312د 
  اعانات أخرى على 319\د 

 39المنتجات               د
 أعانات أخرى على األنتاج

     -44 

-8 

0 

0 

 

-8 

 

-36 

  -44 

-8 

0 

0 

 

-8 

 

-36 

ج    فائض التشغيل، 2ب
 اإلجمالي

292 46 27 84 3 452   452 

ج الدخل المختلط، 3ب
 اإلجمالي

   61  61   61 

 استهالك رأس 1س51ب 
المال الثابت على إجمالي 

 فائض التشغيل

157 12 27 15 3 214    

 استهالك رأس 2س51ب
المال الثابت على إجمالي 

 الدخل المختلط

   8  8    

 238   238 0 69 0 34 135 ن فائض التشغيل، صافي2ب
 53   53  53    ن الدخل المختلط، صافي3ب

 

  حساب األنتاج       --تسلسل الحسابات    

المعامالت وبنود الكود       
 التوازن

  11س
المؤسسات 
 غير المالية

 12س
المؤسسات 

 المالية

  13س
الحكومة 
 العامة

     14س
األسر 

 معيشيةال

  15 س
المؤسسات 
غيرالهادفة 

   1س
مجموع 

 االقتصاد 

     2س
بقية 
 العالم

السلع 
والخدمات

اإلجمال
 ي



للربح التي 
األسر  تخدم

 المعيشية
سلع وخدمات  7ب

 مستوردة
      499  499 

 392  392       سلع مستوردة 71ب

 107  107       خدمات مستوردة 72ب

سلع وخدمات     6ب
 مصدرة

       540 540 

 462 462        سلع مصدرة    61ب

 78 78        خدمات مصدرة 62ب

 3604   3604 32 270 348 146 2808 مخرجات/ منتج        1ب 

 3077   3077 0 123 0 146 2808 منتج سوقى 11ب

منتج لالستعمال  12ب
النهائى الخاص 

 الذاتى

0 0 0 147 0 147   147 

 348    سوقىمنتج غير 13ب

 

 32 

 

380 

 

  380 

 1883  1833       استهالك وسيط   2ب 

ضرائب على    21د
 المنتجات

      141  141 

أعانات على  31د
 المنتجات

      -8  -8 

 

 حساب توليد الدخل

الرمز       المعامالت و بنود 
التوازن

  11س
المؤسسات 
 غير المالية

 12س
المؤسسات 

 المالية

  13س
كومة الح

 العامة

     14س
األسر 

 المعيشية

  15 س
المؤسسات 
غيرالهادفة 
للربح التي 

األسر  تخدم
 المعيشية

   1س
مجموع 

 االقتصاد 

      2س
 بقية العالم

السلع 
 والخدمات

 اإلجمالي

ج أجمالى القيمة المضافة 1ب
 اجمالى الناتج المحلى/ 

1331 94 126 155 15 1854   1854 

/ لمضافةن صافى القيمة ا1ب
 ناتج محلى صافى

1174 82 99 132 12 1632   1632 

          تعويض الموظفين   - 1د



          األجور والمرتبات   -11د
   مساهمات أرباب العمل 12د 

 االجتماعية
         

    مساهمات أرباب 121د
 العمل االجتماعية الفعلية

         

  مساهمات أرباب 1211د 
لفعلية في معاشات العمل ا
 التقاعد

         

   مساهمات أرباب 1212د 
العمل الفعلية في غير معاشات 

 التقاعد

         

  مساهمات أرباب 122د 0
 العمل االجتماعية المحتسبة

         

  مساهمات أرباب 1221د 
العمل المحتسبة في معاشات 

 التقاعد

         

 مساهمات أرباب 1222د 
محتسبة في غير العمل ال

 معاشات التقاعد

         

 الضرائب على اإلنتاج 2د 
 21والواردات                 د 

الضرائب على المنتجات         
  ضرائب القيمة 211د

 212المضافة              د
ضرائب الواردات باستثناء 

ضرائب القيمة المضافة          
د  د  رسوم االستيرا2121د 

 ضرائب الواردات 2122
باستثناء ضرائب القيمة 

المضافة والرسوم         
 ضرائب الصادرات 213د
 ضرائب على المنتجات 214د

باستثناء ضرائب القيمة 
المضافة والواردات 

  29والصادرات                 د 
ضرائب على المنتجات 

األخرى                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

الدعم   /    اإلعانات3د
اعانات على المنتجات د 31د

  اعانات على الواردات    311
 أعانات على الصادرات 312د 
      اعانات أخرى       319\د 

 على المنتجات

 أعانات أخرى على 39 د
 األنتاج

         

 حساب تخصيص الدخل األولي

 

الرمز       المعامالت و بنود 
التوازن

  11س
المؤسسات 
 غير المالية

 12س
المؤسسات 

 المالية

  13س
الحكومة 
 العامة

     14س
األسر 

 المعيشية

  15 س
المؤسسات 
غيرالهادفة 
للربح التي 

األسر  تخدم
 المعيشية

   1س
مجموع 

 االقتصاد 

      2س
 بقية العالم

السلع 
 والخدمات

 اإلجمالي

 6  6       تعويض الموظفين   - 1د
 6  6       األجور والمرتبات   -11د

   مساهمات أرباب العمل 12د 
 االجتماعية

      0  0 

    مساهمات أرباب 121د
 العمل االجتماعية الفعلية

      0  0 

  مساهمات أرباب 1211د 
العمل الفعلية في معاشات 

 التقاعد

      0  0 

   مساهمات أرباب 1212د 
العمل الفعلية في غير معاشات 

 التقاعد

      0  0 

  مساهمات أرباب 122د 0
 العمل االجتماعية المحتسبة

      0  0 

  مساهمات أرباب 1221د 
العمل المحتسبة في معاشات 

 التقاعد

      0  0 

 مساهمات أرباب 1222د 
العمل المحتسبة في غير 

 معاشات التقاعد

      0  0 

 

 الضرائب على اإلنتاج 2د 
 والواردات                 

        0 

 0         الضرائب على المنتجات  21د 



  ضرائب القيمة 211د
 المضافة              

        0 

لواردات  ضرائب ا212د
باستثناء ضرائب القيمة 
 المضافة                   

        0 

 0          رسوم االستيراد  2121د 

 ضرائب الواردات 2122د 
باستثناء ضرائب القيمة 

 المضافة والرسوم         

        0 

 0          ضرائب الصادرات213د

 ضرائب على المنتجات 214د
يمة باستثناء ضرائب الق
المضافة والواردات 

 والصادرات                 

        0 

   ضرائب على المنتجات 29د 
األخرى                              

        0 

 0         الدعم   /    اإلعانات3د

 0         اعانات على المنتجات31د

  اعانات على 311 د 
                الواردات 

        0 

 0         أعانات على الصادرات 312د 

  اعانات أخرى           319\د 
 على المنتجات

        0 

 أعانات أخرى على 39د
 األنتاج

        0 

 435  44 391 6 41 42 168 134  دخل الملكية4د

 230  13 217 6 14 35 106 56  الفائدة 41د

 79  17 62    15 47  الدخل السرآات الموزع 42د 

ارباح /     حصص421د
 موزعة

39 15    54 13  67 

 سحوبات من دخول 422د
 اشباة الشرآات

8 0    8 4  12 

 األرباح المعاد استثمارها 43د
 في االستثمار األجنبي المباشر

0 0    0 14  140 

 إنفاقات الدخل 44د
 االستثماري 

 47     47 0 470 

دخل االستثمار  441د
الذى يعزى لحاملي 
 بوليصات التأمين

 25     25 0 25 

 دخل االستثمار  442د
المدفوع الستحقاقات 

 8     8 0 8 



 المعاش التقاعدي

 دخل االستثمار 443د
الذى يعزى لصندوق 
استثمار المساهمين 

 الجماعي

 14    14 0  14 

 65   65 0 27 7 0 31  ايجار45د

, ج توازن الدخل االولى5ب
أجمالى الدخل القومى / اجمالى

254 27 198 1381 4 1884   1884 

ج توازن الدخل 5ن ب5ب
صافى الدخل / صافى, االولى
 القومى

97 15 171 1358 1 1642   4642 

 

 

 

 حساب التنظيم/ حساب دخل المشروع

الرمز       المعامالت و بنود 
التوازن

  11س
المؤسسات 
 غير المالية

 12س
المؤسسات 

 المالية

  13س
الحكومة 
 العامة

     14س
األسر 

 المعيشية

  15 س
المؤسسات 
غيرالهادفة 
للربح التي 

األسر  تخدم
 المعيشية

   1س
مجموع 

 االقتصاد 

      2س
 بقية العالم

السلع 
 والخدمات

 اإلجمالي

 240  240     153 87  دخل الملكية4د

 162  162     106 56  الفائدة 41د

           الدخل السرآات الموزع 42د 

ارباح /     حصص421د
 موزعة

         

 سحوبات من دخول 422د
 اشباة الشرآات

         

 األرباح المعاد استثمارها 43د
 في االستثمار األجنبي المباشر

         

 إنفاقات الدخل 44د
 االستثماري 

47      47 0 47 

ستثمار دخل اال 441د
الذى يعزى لحاملي 
 بوليصات التأمين

25      25 0 25 

 دخل االستثمار  442د
المدفوع الستحقاقات 

 المعاش التقاعدي

 8     8 0 8 



 دخل االستثمار 443د
الذى يعزى لصندوق 
استثمار المساهمين 

 الجماعي

 14    14 0  14 

 31   31    0 31  ايجار45د

, ج توازن الدخل االولى5ب
أجمالى الدخل القومى / اجمالى

301 42    343   343 

ج توازن الدخل 5ن ب5ب
صافى الدخل / صافى, االولى
 القومى

144 30    174   174 

 

 :حسابات تخصيص الدخول األولّية األخرى

 :االستخدام
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 6  6       تعويضات العاملين 1

          الضرائب على اإلنتاج والواردات 2

          اإلعانات 3

 214  63 151 6 41 42 15 47 دخل الملكية 4

 68  13 55 6 14 35   الفائدة 41

 79  17 62    15 47 دخل الشرآات الموّزع 42

 54  0 54    15 39 أرباح األسهم 21

 44  36 8     8 عملية السحب من ايرادات أشباه الشرآات 22

 14  14 0      عائدات االستثمار األجنبية المعاد استثمارها 43

 0  0 0      وعات دخل االستثمارمدف 44

إيرادات االستثمار التي تعزى الى حاملي بوليصة  441
 التأمين

     0 0  0 



دخل االستثمار المدفوع آمستحقات للمعاش  442
 التقاعدي

إيرادات االستثمار التي تعزى  لصناديق االستثمار 
 الجماعية

     0 0  0 

 0  0 0      المساهمين 443

 34   34 0 27 7   جاراإلي 45

 1864   1864 4 1381 198 27 254 إجمالي الدخل القومي/ إجمالي ميزان الدخل األولي 5

 1624   1624 1 1358 171 15 97 صافي الدخل القومي/ صافي ميزان الدخل األولي 5

 

 

 :حسابات تخصيص الدخول الثانوية األخرى

 :االستخدام

ود
الك
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 1229  17 1212 7 582 248 277 98 التحويالت الجارية 

   1 212 0 178 0 10 24 ائب على الدخل والثروةالضر 5

   1 203 0 176 0 7 20 الضرائب وااليرادات على الدخل 51

    9 0 2 0 3 4 ضرائب جارية أخرى 59

   0 333  333    صافي المساهمات االجتماعية 61

   0 181  181    مساهمات أرباب العمل االجتماعّية 611

   0 168  168    مل للمعاش التقاعديمساهمات أرباب الع 6111

   0 13  13    مساهمات أرباب العمل دون التقاعد 6112

   0 19  19    المساهمات االجتماعية التي تعزى ألرباب العمل 612

   0 18  18    مساهمات المعاش التقاعدي التي تعزى ألرباب العمل 6121



 تعزى ألرباب مساهمات دون المعاش التقاعدي والتي 6122
 العمل

   1  1 0   

   0 129  129    المعونات االجتماعية لألسر المعيشّية 613

   0 115  115    معونات األسر المعيشية عند التقاعد 6131

   0 14  14    معونات األسر المعيشية دون التقاعد 6132

   0 10  10    معونات اضافية لألسر المعيشّية 614

   0 8  8    نات اضافية لألسر المعيشّية عند التقاعدمعو 6141

 معونات اضافية لألسر المعيشّية دون التقاعد- 6142

 رسوم الخدمات االجتماعية ونظام التأمين-

   2 

6 

 2 

6 

0   

مكاسب إجتماعية بخالف التحويالت االجتماعّية  62
 العينّية

62 205 112 0 5 384 0  384 

   0 53   53   ة للضمان اإلجتماعيالمكاسب النقدّي 621

  للمعاش التقاعديلضمان اإلجتماعياالمكاسب  6211

 

  45   45 0   

دون المعاش لضمان اإلجتماعي ل  العينّيةالمكاسب 6212
  التقاعديالتقاعدي

  8   8 0   

   0 279 5 0 7 205 62 مكاسب الضمان اإلجتماعي األخرى/استحقاقات 622

   0 250 3 0 5 193 49 خرى للتأمين االجتماعي على المعاشاتمكاسب أ 6221

   0 29 2 0 2 12 13  المعاشاتدونمكاسب أخرى للتأمين االجتماعي  6222

    52   52   استحقاقات المساعدات االجتماعية النقدّية 623

 52  16 283 2 71 136 62 12 تحويالت جارية أخرى 7

 299  2 56 0 31 4 13 8 غير الحياةعلى صافي أقساط التأمين  71

 58  1 43 0 31 4 0 8 صافي أقساط التأمين المباشرة على غير الحياة  711

 44  1 13    13  غير الحياةعلى  التأمين  إعادةصافي أقساط 712

 14  12 48    48  مطالبات بالتأمين على غير الحياة 72

 60  0 45    45  حياةمطالبات بالتأمين المباشر على غير ال 721

 45  12 3    3  مطالبات باعادة التأمين على غير الحياة 722

 15  0 96   96   التحويالت الجارية داخل الحكومة العامة 73

 96  1 31   31   التعاون الدولي الجاري 74

 32  1 52 2 40 5 1 4 التحويالت الجارية المتنوعة 75



 النهائي الفعلي ستهالكلالالتحويالت الجارية  751
للمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر 

 المعيشية

1 1 5 29 0 36 0  53 

 36         التحويالت الجارية بين المقيمين وغير المقيمين -

 8  1 7  7    األسر المعيشّية  752

 9  0 9 2 4 0 0 3 التحويالت الجارية المتنوعة األخرى 759

 1826   1826 37 1219 317 25 228 جمالي المتاح التصرف بهالدخل اال 6

 1604   1604 34 1196 290 13 71 الدخل الصافي المتاح التصرف به 6

                                            مواردليتخصيص حساب الدخل األّو: 225صـ
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 343   343    42 301 إجمالي الدخل القومي/ إجمالي ميزان الدخل األولي 4

 174   174    30 144 صافي الدخل القومي/ خل األوليصافي ميزان الد 4

 154 1  2 154 1  154 1    تعويضات العاملين 1

 235   235   235   الضرائب على اإلنتاج والواردات 2

 44-   44-   44-   اإلعانات 3

 152  21 152 7 123 22   دخل الملكية 4

 70  17 70 7 49 14   الفائدة 41

 27  14 27 0 20 7   رآات الموّزعدخل الش 42

 18  3 18 0 13 5   أرباح األسهم 421

 9  0 9 0 7 2   عملية السحب من ايرادات أشباه الشرآات 422

 3  0 3 0 3 0   عائدات االستثمار األجنبية المعاد استثمارها 43

 31  0 31 0 30 1   مدفوعات دخل االستثمار 44

تي تعزى الى حاملي بوليصة إيرادات االستثمار ال 441
 التأمين

  0 20 0 20 0  20 



دخل االستثمار المدفوع آمستحقات للمعاش  442
 التقاعدي

 إيرادات االستثمار التي تعزى  لصناديق االستثمار
 الجماعية

  0 

 

-- 

8 0 8 0  8 

 3  0 3 0 2 1   المساهمين 443

 21   21 0 21 0   اإليجار 45

 

 موارد:                                              الثانويتوزيع حساب الدخل 
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 1864   1864 4 381 1 198 27 254 إجمالي الدخل القومي/ إجمالي ميزان الدخل األولي 5

 1642   1642 1 358 1 171 15 97 صافي الدخل القومي/ صافي ميزان الدخل األولي 5

 1229  55 1174 40 420 367 275 72 التحويالت الجارية 

 213  0 213   213   الدخل والثروةالضرائب على  5

 204  0 204   204   الضرائب وااليرادات على الدخل 51

 9   9   9   ضرائب جارية أخرى 59

 333  0 333 4 0 50 213 66 صافي المساهمات االجتماعية 61

 181  0 181 2 0 38 110 31 مساهمات أرباب العمل االجتماعّية 611

 168  0 168 2 0 35 104 27 لعمل للمعاش التقاعديمساهمات أرباب ا 6111

 13  0 13 0 0 3 6 4 مساهمات أرباب العمل دون التقاعد 6112

 19  0 19 1 0 4 2 12 المساهمات االجتماعية التي تعزى ألرباب العمل 612

 18  0 18 1 0 4 1 12 مساهمات المعاش التقاعدي التي تعزى ألرباب العمل 6121

ات دون المعاش التقاعدي والتي تعزى ألرباب مساهم 6122
 العمل

0 1 0 0 0 1 0  1 



 129  0 129 1 0 9 94 25 المعونات االجتماعية لألسر المعيشّية 613

 115  0 115 0 0 6 90 19 معونات األسر المعيشية عند التقاعد 6131

 10  0 10 1 0 3 4 6 معونات األسر المعيشية دون التقاعد 6132

 8  0 8    10  عونات اضافية لألسر المعيشّيةم 614

 2  0 2    8  معونات اضافية لألسر المعيشّية عند التقاعد 6141

 معونات اضافية لألسر المعيشّية دون التقاعد- 6142

 رسوم الخدمات االجتماعية ونظام التأمين-

 

2 

2 

3 

 

1 

  6 0  6 

ة مكاسب إجتماعية بخالف التحويالت االجتماعّي 62
 العينّية

   384  384 0  384 

 53  0 53  53    المكاسب النقدّية للضمان اإلجتماعي 621

 45  0 45  45     للمعاش التقاعديلضمان اإلجتماعياالمكاسب  6211

دون المعاش لضمان اإلجتماعي ل  العينّيةالمكاسب 6212
  التقاعديالتقاعدي

   8  8 0  8 

 279  0 279  279    ن اإلجتماعي األخرىمكاسب الضما/استحقاقات 622

 250  0 250  250    مكاسب أخرى للتأمين االجتماعي على المعاشات 6221

 29  0 29  29     المعاشاتدونمكاسب أخرى للتأمين االجتماعي  6222

 52   52  52    استحقاقات المساعدات االجتماعية النقدّية 623

 299  55 224 36 36 104 62 6 تحويالت جارية أخرى 7

 58  11     47  غير الحياةعلى صافي أقساط التأمين  71

 44       44  صافي أقساط التأمين المباشرة على غير الحياة  711

 14  11     3  غير الحياةعلى  التأمين  إعادةصافي أقساط 712

 60  3  0 35 1 15 6 مطالبات بالتأمين على غير الحياة 72

 45  3   35 1  6 مطالبات بالتأمين المباشر على غير الحياة 721

 15  0     15  مطالبات باعادة التأمين على غير الحياة 722

 96  0    96   التحويالت الجارية داخل الحكومة العامة 73

 32  31    1   التعاون الدولي الجاري 74

 53  10 43 36 1 6 0 0 التحويالت الجارية المتنوعة 75

 النهائي الفعلي لالستهالكالتحويالت الجارية  751
للمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر 

 المعيشية

    36    36 



          التحويالت الجارية بين المقيمين وغير المقيمين -

 8  7   1    األسر المعيشّية  752

 9  3    6   التحويالت الجارية المتنوعة األخرى 759

 

 االستخدام:                   حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به
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3p   1399   1399 32 1015 352   االنفاق على االستهالك النهائي الحكومي 

31p 1230   1230   184   االنفاق على االستهالك الفردي 

32p 169   169   168   االنفاق على االستهالك الجماعي 

8D 11  0 11 0  0 11 0  المعاشات التقاعدّيةالتعديل للتغيير في استحقاقات 

P8g 427   427    14 228 إجمالي االدخار 

P8n 205   205    2 71 صافي االدخار 

12B 13-  13-       الميزان الخارجي الحالي 

 :االستخدام                                  : حساب إعادة توزيع الدخل العيني
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D 63 215   215 31  184   التحويالت اإلجتماعية العينّية 



D631 211   211 31  180   التحويالت اإلجتماعية العينّية للمنتج الغير مسّوق 

D 632  التحويالت اإلجتماعية العينّية للمنتج الذي يتم
 شراءه في السوق

  4   4   4 

B7g 1826   1826 6 1434 133 25 228 إجمالي الدخل المعّدل والمتاح 

B7n 1604   1604 3 1411 106 13 71 لمتاحصافي الدخل المعّدل وا 

 :االستخدام                          : حساب استخدام الدخل المتاح للتّصرف به المعّدل
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3p   1399   1399 32 1015 352   االستهالك النهائي الفعلي 

31p 1230   1230   184   االستهالك الفعلي للفرد 

32p 169   169   168   االستهالك الفعلي الجماعي 

8D 11  0 11 0  0 11 0 يل للتغيير في استحقاقات المعاشات التقاعدّيةالتعد 

P8g 427   427    14 228 إجمالي االدخار 

P8n 205   205    2 71 صافي االدخار 

12B 13-  13-       الميزان الخارجي الحالي 

 :                              الموارد:إستخدام حساب الدخل المتاح
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B6g 1826   1826 37 1219 317 25 228 إجمالي الدخل المتاح 



B6n 1604   1604 34 1196 290 13 71 صافي الدخل المتاح 

P3 1399 1399        االنفاق على االستهالك النهائي 

P31  1230 1230        ياالستهالك للفردنفقات 

P32  169 169        االستهالك الجماعينفقات 

D8 11  0 11  11    ت التقاعدّيةالتعديل للتغيير في استحقاقات المعاشا 
 

 

 

 

 

 الموارد:                   إعادة توزيع الدخل للحسابات العينّية
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B6g 1826   1826 37 1219 317 25 228 إجمالي الدخل المتاح 

B6n 1604   1604 34 1196 290 13 71 صافي الدخل المتاح 

D63 215   215  215    التحويالت اإلجتماعية العينّية 

D631 211   211  211    تماعية العينّية للمنتج الغير مسّوقالتحويالت اإلج 

D632  التحويالت اإلجتماعية العينّية للمنتج الذي يتم
 شراءه في السوق

   4  4   4 

 :الموارد                             :المعدل الدخل المتاح حساب استخدام
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B6g  1826   1826 6 434 1 133 25 228 الدخل المتاح والمعّدلإجمالي 

B6n 1604   1604 3 411 1 106 13 71 دخل المتاح والمعّدلصافي ال 

P3 1399 1399        االستهالك النهائي الفعلي 

P31 1230 1230        االستهالك الفعلي للفرد 

P32 169 169        االستهالك الفعلي الجماعي 

D8 11  0 11  11    التعديل للتغيير في استحقاقات المعاشات التقاعدّية 
 

 :لتغيير في قيمة األصولا:                                 حساب رأس المال
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P5g  414   414 5 55 38 8 308 إجمال تكوين رأس المال 

P5n 192   192 2 32 11 4- 151 صافي تكوين رأس المال 

P51g 376   376 5 48 35 8 280 إجمالي تكوين رأس المال الثابت 

P511 ف قيمة االستحواذ مخصوما منه قيمة حق التصر
 لألصول الثابتة 

263 8 35 48 5 359   359 

P5111 358   358 5 45 38 8 262 قيم االستحواذ على األصول الثابة الجديدة 

P5112 9   9 1 3 0 0 5 قيم االستحواذ على األصول الثابة الموجودة 



P5113 8-   8- 1- 0 3-  4- قيمة التصرف لألصول الثابتة الموجودة 

P512 17   17     17  الملكية لألصول الغير منتجةتكاليف نقل 

P51c 222-   222- 3- 23- 27- 12- 157- إستهالك رأس المال الثابت 

AN11 إجمالي تكوين رأس المال من خالل أنواع األصل          

AN111 االقامة/ السكن          

AN112 مباني ومنشاءات أخرى          

AN1121 خالف المساآنمباني بأغراض أخرى           

AN1122  منشئات أخرى          

AN1123 تحسينات األراضي          

AN113 اآلالت والمعدات          

AN1131 النقل/ وسائل المواصالت          

AN1132 وسائل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات          

AN1139 آالت ومعدات أخرى          

AN114 األسلحةنظم           

AN115 المزروعة/ الموارد البيولوجية المفتحة          

AN1151 منتجات الثروة الحيوانية ذات االنتاج المتكرر          

AN1152 ذات العائد ) األشجار والمحاصيل(منتجات النباتية
 المتكرر

         

AN116 تكاليف نقل الملكية لألصول الغير منتجة          

AN117 منتجات الملكية الفكرية          

AN1171 البحث والتطوير          

AN1172 استكشاف المعادن والتقييم          

AN1173 برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات          

AN11731 برامج الكمبيوتر          

AN11732 قواعد البيانات          

AN1174 بية والفنية األصلّيةوسائل الترفيه األد          

AN1179 منتجات الملكّية الفكرية األخرى          

P52 AN12 28   28 0 2 0 0 26 التغيرات في المخزون 

AN121 المواد واللوازم          



AN122 التنفيذ/األعمال قيد االنجاز          

AN1221 التنفيذ الخاصة باألصول / األعمال قيد االنجاز
 لبيولوجية المفتلحةا

         

AN1222 أعمال أخرى قيد التنفيذ          

AN123 بضائع مكتملة االنتاج          

AN124 المخزون العسكري          

AN125 البضائع المجهزة العادة البيع          

P53 AN13  قيمة االستحواذ مخصوما من حق التصرف في
 السلع القيمة

2 0 3 5 0 10   10 

NP  قيمة االستحواذ مخصوما من حق التصرف
 لألصول الغير منتجة

-7 0 2 4 1 0   0 

NP1  قيمة االستحواذ مخصوما من حق التصرف
 للموارد الطبيعّية

-6 0 2 3 1 0   0 

AN21 الموارد الطبيّية          

AN211 األرض          

AN212 احتياطيات الطاقة والمعادن          

AN213 الموارد البيولوجّية الغير مفتلحة          

AN214 الموارد المائّية          

AN215 موارد طبيعّية          

AN2151 األطياف االشعاعّية          

AN2159 أشياء أخرى          

NP2  استحواذ عقود البيع والشراء وااليجار
والتراخيص مخصوما منها قيمة سعر التصرف 

 فيها

-1 0 0 1 0 0 0  0 

AN22 عقود البيع والشراء وااليجار والتراخيص          

AN221 عقود التشغيل القابلة للتسويق          

AN222 تراخيص استخدام الموارد الطبيعّية          

AN223 تصاريح للقيام بأنشطة محددة          

الحق في الحصول على السلع والخدمات في  
 حت ظروف خاصةالمستقبل ت

         

AN224 أساس          

NP3 AN23  0  0 0    0 0قيمة مشتريات اصول التسويق مخصوما منها 



 قيمة سعر التصّرف فيها

D9r التحويالت الرأسمالية، المستحقة          

D91r ضرائب رأس المال، المستحقة          

D92r منح االستثمار المستحقة          

D99r التحويالت الرأسمالية األخرى، المستحقة          

D9p التحويالت الرأسمالية المدفوعة          

D91p ضرائب رأس المال، المدفوعة          

D92p  منح االستثمار المدفوعة          

D99p التحويالت الرأسمالية األخرى، المدفوعة          

B9  0  10 - 10 4 - 174 103 -  1- 56 - )-(صافي االقتراض (+)/ صافي االقراض 

 

 

 

 

 

 :لتزامات وصافي القيمةي قيمة اإلالتغيير ف:                                 حساب رأس المال
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B8n 205   205 2 192 62- 2 91 صافي االدخار 

B12 13-  13-       الميزان الخارجي الحالي 

P5g  414 414        إجمال تكوين رأس المال 

P5n 192 192        صافي تكوين رأس المال 



P51g 376 376        إجمالي تكوين رأس المال الثابت 

P511  قيمة االستحواذ مخصوما منه قيمة حق التصرف
 لألصول الثابتة 

       359 359 

P5111 358 358        قيم االستحواذ على األصول الثابة الجديدة 

P5112 9 9        الستحواذ على األصول الثابة الموجودةقيم ا 

P5113 8- 8-        قيمة التصرف لألصول الثابتة الموجودة 

P512 17 17        تكاليف نقل الملكية لألصول الغير منتجة 

P51c 222- 222-        إستهالك رأس المال الثابت 

AN11 إجمالي تكوين رأس المال من خالل أنواع األصل          

AN111 االقامة/ السكن          

AN112 مباني ومنشاءات أخرى          

AN1121 مباني بأغراض أخرى خالف المساآن          

AN1122  منشئات أخرى          

AN1123 تحسينات األراضي          

AN113 اآلالت والمعدات          

AN1131 النقل/ وسائل المواصالت          

AN1132 وسائل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات          

AN1139 آالت ومعدات أخرى          

AN114 نظم األسلحة          

AN115 المزروعة/ الموارد البيولوجية المفتحة          

AN1151 منتجات الثروة الحيوانية ذات االنتاج المتكرر          

AN1152 ذات العائد ) األشجار والمحاصيل(ةمنتجات النباتي
 المتكرر

         

AN116 تكاليف نقل الملكية لألصول الغير منتجة          

AN117 منتجات الملكية الفكرية          

AN1171 البحث والتطوير          

AN1172 استكشاف المعادن والتقييم          

AN1173 برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات          

AN11731 برامج الكمبيوتر          



AN11732 قواعد البيانات          

AN1174 وسائل الترفيه األدبية والفنية األصلّية          

AN1179 منتجات الملكّية الفكرية األخرى          

P52 AN12 28  28       التغيرات في المخزون 

AN121 المواد واللوازم          

AN122 التنفيذ/األعمال قيد االنجاز          

AN1221 التنفيذ الخاصة باألصول / األعمال قيد االنجاز
 البيولوجية المفتلحة

         

AN1222 أعمال أخرى قيد التنفيذ          

AN123 بضائع مكتملة االنتاج          

AN124 المخزون العسكري          

AN125  العادة البيعالبضائع المجهزة          

P53 AN13  قيمة االستحواذ مخصوما من حق التصرف في
 السلع القيمة

      10  10 

NP  قيمة االستحواذ مخصوما من حق التصرف
 لألصول الغير منتجة

      0  0 

NP1  قيمة االستحواذ مخصوما من حق التصرف
 للموارد الطبيعّية

      0  0 

AN21 الموارد الطبيّية          

AN211 األرض          

AN212 احتياطيات الطاقة والمعادن          

AN213 الموارد البيولوجّية الغير مفتلحة          

AN214 الموارد المائّية          

AN215 موارد طبيعّية          

AN2151 األطياف االشعاعّية          

AN2159 أشياء أخرى          

NP2 ستحواذ عقود البيع والشراء وااليجار ا
والتراخيص مخصوما منها قيمة سعر التصرف 

 فيها

         

AN22 عقود البيع والشراء وااليجار والتراخيص          

AN221 عقود التشغيل القابلة للتسويق          



AN222 تراخيص استخدام الموارد الطبيعّية          

AN223 أنشطة محددةتصاريح للقيام ب          

الحق في الحصول على السلع والخدمات في  
 المستقبل تحت ظروف خاصة

         

AN224 أساس          

NP3 AN23  قيمة مشتريات اصول التسويق مخصوما منها
 قيمة سعر التصّرف فيها

         

D9r 66  4 62 0 23 6 0 33 التحويالت الرأسمالية، المستحقة 

D91r 2   2   2   رائب رأس المال، المستحقةض 

D92r 27  4 23 0 0 0 0 23 منح االستثمار المستحقة 

D99r 37   37 0 23 4 0 10 التحويالت الرأسمالية األخرى، المستحقة 

D9p 66-  1- 65- 3- 5- 34- 7- 16- التحويالت الرأسمالية المدفوعة 

D91p 2-  0 2- 0 2- 0 0 0 ضرائب رأس المال، المدفوعة 

D92p  27-   27-   27-   منح االستثمار المدفوعة 

D99p 37-  1- 36- 3- 3 7- 7- 16- التحويالت الرأسمالية األخرى، المدفوعة 

B101 االدخار  بسبب في القيمة الصافية التغيرات
 التحويالت الرأسماليةو

88 -5 90 210 -1 202 -10  192 
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 483  47 436 2 198 10- 172 83 صافي االستحواذ لألصول المالية 

F1 0  1 1-    1-  الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة 

F11  0  0 0    0  الذهب النقدي 

F12 0  1 1-    1-  حقوق السحب الخاصة 

F2 100  11 89 2 64 26- 10 39 العملة و الودائع 

F21 36  3 33 1 10 2 15 5 ملةالع 

F22 28  2 26 1 27 27- 5- 30 الودائع القابلة للتحويل 

F221 5-   5-    5-  األمور البنكّية الداخلّية 

F229 33  2 31 1 27 27- 0 30 ودائع أخرى قابلة للتحويل 

F29 36  6 30 0 27 1- 0 4 ودائع أخرى 

F3 95  9 86 1- 10 4 66 7 سندات الدين 

F31 29  2 27 0 3 1 13 10 قصيرة األجل 

F32 66  7 59 1- 7 3 53 3- طويلة األجل 

F4 82  4 78 0 3 3 53 19 القروض 

F41 25  3 22 0 3 1 4 14 قصيرة األجل 

F42 57  1 56 0 0 2 49 5 طويلة األجل 

F5 119  12 107 0 66 3 28 10 الحصص وأسهم صندوق االستثمار 

F51 103  12 91 0 53 3 25 10 ةالحّص/ األسهم 

F511 87  10 77 0 48 1 23 5 االسهم المتداولة 

F512 9  2 7 0 2 1 1 3 األسهم الغير متداولة 

F519 7  0 7 0 3 1 1 2 أسهم أخرى 

F52 16  0 16 0 13 0 3 0  وحدات صندوق االستثمار/ أسهم 



F521 7  0 7 0 5 0 2 0 وحدات صناديق سوق المال/ أسهم 

F522 9  0 9 0 8 0 1 0 أسهم ووحدات صناديق االستثمار الغير مالية 

F6  التأمين والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان
 الموحدة

 

1 7 1 39 0 48 0  48 

F61 7  0 7 0 4 0 2 1 احتياطات التأمين على غير الحياة 

F62 22  0 22 0 22 0 0 0 التأمين على الحياة واستحقاقات المعاش 

F63 11  0 11  11    استحقاقات المعاش التقاعدي 

F64  مطالبة مديري صناديق المعاش التقاعدي
 بالمعاش 

 3    3 0  3 

F65 2  0 2  2    فؤائد االستحقاقات دون المعاش التقاعدي 

F66 3  0 3 0 0 1 2 0 المطالبة بضمانات موّحدة/ احكام للدعوة 

F7 م لموظفي المشتقات المالية و خيارات االسه
 الشرآة

3 8 0 3 0 14 0  14 

F71 12  0 12 0 1 0 8 3 المشتقات المالية 

F711  5  0 5 0 1 0 3 1 خيارات 

F712 7  0 7 0 0 0 5 2 العقود المقدمة 

F72 2  0 2  2   0 خيارات االسهم لموظفي الشرآة 

F8 25  10 15 1 4 5 1 4 مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة 

F81 15  8 7  3 1  3 ت التجارية والسلفالتسهيال 

F89 10  2 8 1 1 4 1 1 مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة 

 

 اإللتزامات والقيمة الصافية/ التغيير في قيمة الخصوم                                        :الحساب المالي
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B9  0  10- 10 4- 147 103- 1- 56- )-(صافي االقتراض (+)/ صافي االقراض 

 483  57 426 6 15 93 173 139 االلتزمات المالية/ م صافي االستحواذ للخصو 

F1 الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة          

F11  الذهب النقدي          

F12 0         حقوق السحب الخاصة 

F2 100   2- 102   37 65  العملة و الودائع 

F21 36  1 35   35   العملة 

F22 28  0 28   2 26  الودائع القابلة للتحويل 

F221 5-   5-    5-  األمور البنكّية الداخلّية 

F229 33   33   2 31  ودائع أخرى قابلة للتحويل 

F29 36   3- 39    39  ودائع أخرى 

F3 95  21 74 0 0 38 30 6 سندات الدين 

F31 29  5 24 0 0 4 18 2 قصيرة األجل 

F32 66  16 50 0 0 34 12 4 طويلة األجل 

F4 82  35 47 6 11 9 0 21 القروض 

F41 25  14 11 2 2 3 0 4 قصيرة األجل 

F42 57  21 36 4 9 6 0 17 طويلة األجل 

F5 119  14 105    22 83 الحصص وأسهم صندوق االستثمار 

F51 103  9 94    11 83 الحّصة/ األسهم 

F511 87  3 84    7 77 االسهم المتداولة 

F512  9  2 7    4 3 الغير متداولةاألسهم 

F519 7  4 3     3 أسهم أخرى 

F52 16  5 11    11   وحدات صندوق االستثمار/ أسهم 

F521 7  2 5    5  وحدات صناديق سوق المال/ أسهم 

F522 9  3 6    6  أسهم ووحدات صناديق االستثمار الغير مالية 

F6 ان التأمين والمعاشات التقاعدية وخطط الضم
 الموحدة

 48    48 0  48 

F61 7  0 7   0 7  احتياطات التأمين على غير الحياة 

F62 22  0 22    22  التأمين على الحياة واستحقاقات المعاش 



F63 11  0 11    11  استحقاقات المعاش التقاعدي 

F64  مطالبة مديري صناديق المعاش التقاعدي
 بالمعاش 

 3    3 0  3 

F65 2  0 2    2   االستحقاقات دون المعاش التقاعديفؤائد 

F66 3  0 3   0 3  المطالبة بضمانات موّحدة/ احكام للدعوة 

F7  المشتقات المالية و خيارات االسهم لموظفي
 الشرآة

3 8 0 0 0 11 3  14 

F71 12  3 9 0 0 0 7 2 المشتقات المالية 

F711  5  1 4 0 0 0 2 2 خيارات 

F712 7  2 5 0 0 0 5 0  المقدمةالعقود 

F72 2   2    1 1 خيارات االسهم لموظفي الشرآة 

F8 25  14- 39  4 9 0 26 مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة 

F81 15  1- 16 0 4 6 0 6 التسهيالت التجارية والسلف 

F89 10   13- 23 0 0 3 0 20 مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة 
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K1 2607003333 الظهور االقتصادي لألصول
AN1 333 األصول الغير مالية المنتجة
AN2 2604003030 األصول الغير مالية والغير منتجة
AN21 2242626 الموارد الطبيعّية
AN22 راء وعقود االيجار عقود البيع والش

 والتراخيص
444

AN23  ّ00 نيةاألصول المسّوقة والمشتراه بحسن
K2  الظهور االقتصادي لألصول الغير مالية والغير

 منتجة
-90-200-11-11

K21 8-8-200-60- استنفاذ الموارد الطبيعّية
AN21 8-8-2-6- الموارد الطبيعّية
K22  ظهور اقتصادي آخر لألصول الغير مالية

 والغير منتجة
-30000-3-3

AN21 00 الموارد الطبيعّية
AN22  عقود البيع والشراء وعقود االيجار

 والتراخيص
-1-1-1

AN23 2-2-2- األصول المسّوقة والمشتراه بحسن نية
K3 11-11-600-50- الخسائر الكارثية
AN1 9-9-4-5- األصول الغير مالية المنتجة
AN2 2-2-2- األصول الغير مالية والغير منتجة
AF 00 األصول المالية والخصوم
K4 5050000- مصادرة بدون تعويض
AN1 1100- األصول الغير مالية المنتجة
AN2 4400- لغير مالية والغير منتجةاألصول ا
AF 00 األصول المالية والخصوم
K5  تغيرات أخرى في قيمةn.e.c. 1100022
AN1 111 األصول الغير مالية المنتجة
AN2 00 األصول الغير مالية والغير منتجة
AF 111 األصول المالية والخصوم
K6 40000-2-6 التغيير في التصنيفات
K61 40022-60 التغيرات في قطاع التصنيفات والبناء



AN1 300-3 األصول الغير مالية المنتجة
AN2 100-1 األصول الغير مالية والغير منتجة
AF  222 األصول المالية
K62 2-2-2000-0 ول والخصومالتغيرات في تصنيفات األص
AN1 2-2-2- األصول الغير مالية المنتجة
AN2 00000 األصول الغير مالية والغير منتجة
AF  00000 األصول المالية

10001313-14 مجموع قيم التغيرات األخرى 
AN1 7-7-300-2-2- األصول الغير مالية المنتجة
AN11 2-2-3-1 األصول الثابتة
AN12 3-3-3- المخزونات
AN13 2-2-2- القيمة/ السلع الثمينة
AN2 1403001717 األصول الغير مالية والغير منتجة
AN21 1001001111 الموارد الطبيعّية
AN22  عقود البيع والشراء وعقود االيجار

 والتراخيص
4266

AN23 000 األصول المسّوقة والمشتراه بحسن نية
AF 2100033 األصول المالّية
AF1 00 الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
AF2 00 العملة والودائع
AF3 00 سندات الدين
AF4 00 القروض
AF5 222 لحصص وأسهم صناديق االستثمارا/الحقوق
AF6  التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط

 الضمان الموحدة
111

AF7 00  لحساب الموظفينحق االآتتاب بشراء أسهم
AF8 00مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة
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K1 الظهور االقتصادي لألصول 
AN1 األصول الغير مالية المنتجة 
AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة 



AN21 الموارد الطبيعّية 
AN22  عقود البيع والشراء وعقود االيجار

 والتراخيص
AN23 شتراه بحسن نيةاألصول المسّوقة والم 
K2  الظهور االقتصادي لألصول الغير مالية والغير

 منتجة
K21 استنفاذ الموارد الطبيعّية 
AN21 الموارد الطبيعّية 
K22  ظهور اقتصادي آخر لألصول الغير مالية

 والغير منتجة
AN21 الموارد الطبيعّية 
AN22  عقود البيع والشراء وعقود االيجار

 والتراخيص
AN23 األصول المسّوقة والمشتراه بحسن نية 
K3 الخسائر الكارثية 
AN1 األصول الغير مالية المنتجة 
AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة 
AF األصول المالية والخصوم 
K4 مصادرة بدون تعويض 
AN1 األصول الغير مالية المنتجة 
AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة 
AF األصول المالية والخصوم 
K5  تغيرات أخرى في قيمةn.e.c. 0001011
AN1 األصول الغير مالية المنتجة 
AN2 ل الغير مالية والغير منتجةاألصو 
AF 0001011 األصول المالية والخصوم
K6 0020022 التغيير في التصنيفات
K61 0020022 التغيرات في قطاع التصنيفات والبناء
AN1 األصول الغير مالية المنتجة 
AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة 
AF  0020022 األصول المالية
K62 0000000 التغيرات في تصنيفات األصول والخصوم
AN1 األصول الغير مالية المنتجة 
AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة 
AF  0000000 األصول المالية

0021033 مجموع قيم التغيرات األخرى 
AN1 األصول الغير مالية المنتجة 
AN11 األصول الثابتة 
AN12 المخزونات 
AN13 القيمة/ السلع الثمينة 
AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة 
AN21 الموارد الطبيعّية 
AN22 يجار عقود البيع والشراء وعقود اال

 والتراخيص
AN23 األصول المسّوقة والمشتراه بحسن نية 
AF 0021033 األصول المالّية
AF1 الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة 
AF2 العملة والودائع 
AF3 سندات الدين 
AF4 القروض 



AF5 222  صناديق االستثمارالحصص وأسهم/الحقوق
AF6  التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط

 الضمان الموحدة
111

AF7 لحساب الموظفينحق االآتتاب بشراء أسهم  
AF8 مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة
B102  التغير في القيمة الصافية بناء على التغير في

قيمة األصول
14-1-2-1010

 

 

 

 نظام الحسابات القوميّة

                               تغيرات األصول  حسابالإعادة تقييم 

 الشكلّيةاإلقتناء / مكاسب وخسائر الحياذة  
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An 144444808280280 األصول الغير مالية 
An1 63221355126126 األصول الغير مالية المنتجة 

AN11 58218285111111 األصول الثابتة
AN12 41277 المخزونات
AN13 12588 الثمينة/ السلع القيمة
AN2 81223453154154 األصول الغير مالية والغير منتجة
AN21 80123453152152 الموارد الطبيعّية
AN22  عقود البيع والشراء وعقود االيجار

 والتراخيص
1122

AN23 األصول المسّوقة بحسن النية 
AF 857116284791 االلتزامات/ األصول المالية والخصوم
AF1 1111212 الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
AF2 00 العملة والودائع
AF3 3306140444 سندات الدين
AF4 00 القروض
AF5 51610132335 وأسهم صناديق االستثمارالحصص / الحقوق
AF6  التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط

 الضمان الموحدة
00

AF7  المشتقات المالية و حق اإلآتتاب بشراء أسهم
 لحساب الموظفين

00



AF8  00 مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة
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An 10132566198198 ير ماليةاألصول الغ
An1 6020345121121 األصول الغير مالية المنتجة

AN11 5818285111111 األصول الثابتة
AN12 11244 المخزونات
AN13 11466 الثمينة/ السلع القيمة
AN2 41122217777 األصول الغير مالية والغير منتجة
AN21 40122217676 الموارد الطبيعّية
AN22  عقود البيع والشراء وعقود االيجار

 والتراخيص
111

AN23 األصول المسّوقة بحسن النية 
AF 18836313612148 االلتزامات/ األصول المالية والخصوم
AF1 21616 الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
AF2 8317230232 العملة والودائع
AF3 24125328 سندات الدين
AF4 1328129 القروض
AF5 3926228 الحصص وأسهم صناديق االستثمار/ الحقوق
AF6  التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط

 الضمان الموحدة
15718

AF7 و حق اإلآتتاب بشراء أسهم المشتقات المالية 
 لحساب الموظفين

00

AF8  31437 مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة
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An 4311228282 األصول الغير مالية
An1 301055 األصول الغير مالية المنتجة

AN11 0000 األصول الثابتة
AN12 300033 المخزونات
AN13 001022 الثمينة/ السلع القيمة
AN2 4011127777 األصول الغير مالية والغير منتجة
AN21 4001127676 الموارد الطبيعّية
AN22  عقود البيع والشراء وعقود االيجار

 والتراخيص
010011

AN23 األصول المسّوقة بحسن النية 
AF 57-5-52-1-20-7-14-10- االلتزامات/ األصول المالية والخصوم
AF1 4-40-100-3-0 الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
AF2 32-2-30-2-17-3-80- العملة والودائع
AF3 11202015116 سندات الدين
AF4 29-1-28-300-24-1- القروض
AF5 22011617 الحصص وأسهم صناديق االستثمار/ الحقوق
AF6  التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط

 الضمان الموحدة
-1-10-50-7-1-8

AF7  المشتقات المالية و حق اإلآتتاب بشراء أسهم
 لحساب الموظفين

00000

AF8  7-43-10-300- مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة
 

 

 

 

 

 تسلسل الحسابات

 التنغيرات في الخصوم والقيمة الصافية                                             إعادة تقييم الحساب

 الشكلّيةاإلقتناء / مكاسب وخسائر الحياذة  
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An األصول الغير مالية 
An1 األصول الغير مالية المنتجة 

AN11 األصول الثابتة 
AN12 المخزونات 
AN13 الثمينة/ السلع القيمة 
AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة 
AN21 الموارد الطبيعّية 
AN22  عقود البيع والشراء وعقود االيجار

 والتراخيص
AN23 األصول المسّوقة بحسن النية 
AF 1851700761591 االلتزامات/ الخصوماألصول المالية و
AF1 1212 الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
AF2 العملة والودائع 
AF3 134742244 سندات الدين
AF4 القروض 
AF5 171734135 الحصص وأسهم صناديق االستثمار/ الحقوق
AF6 عاشات التقاعدية وخطط التأمينات والم

 الضمان الموحدة
AF7  المشتقات المالية و حق اإلآتتاب بشراء أسهم

 لحساب الموظفين
AF8  مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة 
B103 280              8-       288     10      96      38      10      134             التغير في القيمة الصافية بناء على 

 مكاسب وخسائر الحياذة
 

 اإلقتناء المحايدة/ مكاسب الحيازة
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An األصول الغير مالية 
An1 األصول الغير مالية المنتجة 

AN11 األصول الثابتة 
AN12 المخزونات 
AN13 الثمينة/ السلع القيمة 
AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة 
AN21 الموارد الطبيعّية 
AN22  عقود البيع والشراء وعقود االيجار

 والتراخيص
AN23 األصول المسّوقة بحسن النية 
AF 3768135312622148 االلتزامات/ األصول المالية والخصوم
AF1 1616 الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
AF2 1262130232 العملة والودائع
AF3 121426228 سندات الدين
AF4 18187312929 القروض
AF5 14142828 الحصص وأسهم صناديق االستثمار/ الحقوق
AF6  التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط

 الضمان الموحدة
7718

AF7 و حق اإلآتتاب بشراء أسهم المشتقات المالية 
 لحساب الموظفين

AF8  321617 مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة
B103              مكاسب 214             10-      208        6       87       27      6      82التغير في القيمة الصافية بناء على          

وخسائر الحياذة
 

 

 الشكلّيةاإلقتناء / مكاسب وخسائر الحياذة  
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An األصول الغير مالية 
An1 األصول الغير مالية المنتجة 

AN11 األصول الثابتة 
AN12 المخزونات 
AN13 الثمينة/ السلع القيمة 
AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة 
AN21 الموارد الطبيعّية 
AN22  عقود البيع والشراء وعقود االيجار

 والتراخيص
AN23 األصول المسّوقة بحسن النية 
AF 57-7-350-5-6-17-19- االلتزامات/ األصول المالية والخصوم
AF1 4-4-000000 الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
AF2 32-2-30-1-20-26-1- العملة والودائع
AF3 01330016016 سندات الدين
AF4 29-290-1-3-7-180- القروض
AF5 33000617 الحصص وأسهم صناديق االستثمار/ الحقوق
AF6  التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط

 الضمان الموحدة
0-7000-7-1-8

AF7 آتتاب بشراء أسهم المشتقات المالية و حق اإل
 لحساب الموظفين

00000000

AF8  7-1-6-1-2-300- مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة
B103              مكاسب 66                 2        80        4        9       11       4      52التغير في القيمة الصافية بناء على          

ياذةوخسائر الح
 

 

 

 نظام الحسابات القوميّة

 إفتتاح الميزانّية العمومّية
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An 4621   4621 159 1429 789 93 2151 األصول الغير مالية 
An1 2818   2818 124 856 497 67 1274 األصول الغير مالية المنتجة 

AN11 2579   2579 121 713 467 52 1226 األصول الثابتة 
AN12 114   114 1 48 22  43 المخزونات 
AN13 125   125 2 95 8 15 5 الثمينة/ السلع القيمة 
AN2 1803   1803 35 573 292 6 877 األصول الغير مالية والغير منتجة 
AN21 1781   1781 35 573 286 23 864 الموارد الطبيعّية 

AN22  عقود البيع والشراء وعقود االيجار
 والتراخيص

13 3 6   22   22 

AN23 ّوقة بحسن النيةاألصول المس          
AF 9036  805 8231 172 3260 396 3421 982 االلتزامات/ األصول المالية والخصوم 
AF1 770   770   80 690  الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة 
AF2 1587  105 1482 110 340 150  382 العملة والودائع 
AF3 1388  125 1263 25 189  950 90 سندات الدين 
AF4 1454  70 1384 8 24 115 1187 50 القروض 
AF5 2959  345 2614 22 1749 12 551 280 الحصص وأسهم صناديق االستثمار/ الحقوق 
AF6  التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط

 الضمان الموحدة
25 30 20 391 4 470 26  496 

AF7  المشتقات المالية و حق اإلآتتاب بشراء أسهم
 الموظفينلحساب 

5 13 0  0 21 0  21 

AF8  361  134 227 3 55 19  150 مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة 
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An األصول الغير مالية 
An1 األصول الغير مالية المنتجة 

AN11 األصول الثابتة 
AN12 المخزونات 
AN13 نةالثمي/ السلع القيمة 
AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة 
AN21 الموارد الطبيعّية 
AN22  عقود البيع والشراء وعقود االيجار

 والتراخيص
AN23 األصول المسّوقة بحسن النية 
AF االلتزامات/ األصول المالية والخصوم 
AF1 وحقوق السحب الخاصةالذهب النقدي  
AF2 العملة والودائع 
AF3 سندات الدين 
AF4 القروض 
AF5 الحصص وأسهم صناديق االستثمار/ الحقوق 
AF6  التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط

 الضمان الموحدة
AF7 بشراء أسهم المشتقات المالية و حق اإلآتتاب 

 لحساب الموظفين
AF8  مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة 

 

 

 إغالق الميزانّية العمومّية
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An 5103   5103 170 1545 846 91 2451 األصول الغير مالية 
An1 3112   3112 131 923 526 63 1469 األصول الغير مالية المنتجة 

AN11 2825   2825 128 766 490 50 1391 األصول الثابتة 
AN12 146   146 1 52 23 0 70 المخزونات 
AN13 الثمينة/ السلع القيمة  8 13 13 105 2 141   141 

AN2 1991   1991 39 622 320 28 982 األصول الغير مالية والغير منتجة 
AN21 1961   1961 39 621 312 24 965 الموارد الطبيعّية 

AN22  االيجار عقود البيع والشراء وعقود
 والتراخيص

17 4 8 1 0 30   30 

AN23 0   0 0 0 0 0 0 األصول المسّوقة بحسن النية 
AF االلتزامات/ األصول المالية والخصوم  1075 3651 387 3465 176 8754 859  9613 

AF1 782  1 781 0 0 81 700 0 الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة 
AF2 1687  116 1571 112 904 124 10 421 العملة والودائع 
AF3 1527  138 1398 25 214 4 1046 100 سندات الدين 
AF4 1536  74 1462 8 27 118 1240 69 القروض 
AF5 الحصص وأسهم صناديق االستثمار/ الحقوق  297 595 15 1825 23 2755 360  3115 
AF6  التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط

 الضمان الموحدة
26 38 21 430 0 519 26  545 

AF7  المشتقات المالية و حق اإلآتتاب بشراء أسهم
 لحساب الموظفين

8 21 0 6 0 35 0  35 

AF8  مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة  154 1 24 59 4 242 144  386 
 

 

:تسلسل الحسابات  

 إفتتاح الميزانّية العمومّية
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An األصول الغير مالية          

An1 جةاألصول الغير مالية المنت           

AN11 األصول الثابتة          

AN12 المخزونات          

AN13 الثمينة/ السلع القيمة           

AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة          

AN21 الموارد الطبيعّية          

AN22  عقود البيع والشراء وعقود االيجار
 والتراخيص

         

AN23 مسّوقة بحسن النيةاألصول ال           

AF االلتزامات/ األصول المالية والخصوم  3221 3544 687 189 121 7762 1274  9036 

AF1 770  770 0      الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة 

AF2 1587  116 1471 38 10 102 1281 40 العملة والودائع 

AF3 1388  77 1311  2 212 1053 44 سندات الدين 

AF4 1454  17 1437 43 169 328  897 القروض 

AF5 الحصص وأسهم صناديق االستثمار/ الحقوق  1987 765 4   2756 203  2959 

AF6  التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط
 الضمان الموحدة

12 435 19  5 471 25  496 

AF7  المشتقات المالية و حق اإلآتتاب بشراء أسهم
 لحساب الموظفين

4 10    14 7  21 

AF8  مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة  237  22 8 35 302 59  361 

B90                      4621             469-    5090   210    4500   498    30-    88-            القيمة الصافية 
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An األصول الغير مالية       
An1 األصول الغير مالية المنتجة       

AN11 األصول الثابتة       
AN12 المخزونات       
AN13 الثمينة/ السلع القيمة        

AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة       
AN21 الموارد الطبيعّية       
AN22  عقود البيع والشراء وعقود االيجار

يصوالتراخ  
      

AN23 األصول المسّوقة بحسن النية       
AF االلتزامات/ األصول المالية والخصوم  15724410216 6 505 72  755 

AF1 12  12    الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة 
AF2 100  2- 105 0 065370 العملة والودائع 
AF3 139  23 116 0 764450 سندات الدين 
AF4 82  35 47 6 210911 القروض 
AF5 الحصص وأسهم صناديق / الحقوق

 االستثمار
1003920 0 141 15  156 

AF6  التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط
 الضمان الموحدة

04801 0 49 0  49 

AF7  المشتقات المالية و حق اإلآتتاب بشراء
 أسهم لحساب الموظفين

3800 0 11 3  14 

AF8  مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة  26094 0 39 -14  25 
B10               482            18-       500        9     305    54-      4     236مجموع التغيرات في القيمة الصافية 

B101 192  10- 202 1- 90210-5-88 اإلدخار والتحويالت الرأسمالّية 
B102 ات أخرى في قيمة األصولتغيير  14-1-2-1 0 10   10 
B103 280  8- 288 10 134103896 مكاسب وخسائر االقتناء الشكلّية 

B1031 198  10- 208 6 8262787 مكاسب وخسائر االقتناء المحايدة 
B1032                 82                 2        80        4        9       11       4     52 مكاسب وخسائر االقتناء الحقيقية  
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An األصول الغير مالية       
An1 األصول الغير مالية المنتجة       

AN11 األصول الثابتة       
AN12 المخزونات       
AN13 الثمينة/ السلع القيمة        

AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة       



AN21 الموارد الطبيعّية       
AN22  عقود البيع والشراء وعقود االيجار

 والتراخيص
      

AN23 األصول المسّوقة بحسن النية       
AF االلتزامات/ األصول المالية والخصوم  3378 3768 789 205 127 8267 1346  9613 

AF1 782  782       الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة 

AF2 1687  114 1573 38 10 139 1346 40 العملة والودائع 

AF3 1527  100 1427 0 2 257 1117 51 سندات الدين 

AF4 1536  52 1484 49 180 377 0 918 القروض 

AF5 الحصص وأسهم صناديق االستثمار/ الحقوق  2087 804 6 0 0 2897 218  3115 

AF6  التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط
 الضمان الموحدة

12 483 19 1 5 520 25  545 

AF7  المشتقات المالية و حق اإلآتتاب بشراء أسهم
 لحساب الموظفين

7 18 0 0 0 25 10  35 

AF8  مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة  263 0 31 12 35 341 45  368 

B90  5103            487-  5590    219    4805    444     26-   184                                القيمة الصافية  
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 1993التغيرات في نظام الحسابات القومية من عام : 3الملحق
 :مقدمة  -أ

طار العمل األساسي للنظام إ) 2008نظام الحسابات القومية، (2008 نظام الحسابات القومية استرجع -1-3ملحق
ض لجنة األمم مع تفويعلي الرغم، بالتوازي ). 2008نظام الحسابات القومية  (1993، نظام الحسابات القومية السابق

ية التي قامت بالظهور،  و قتصاد يقدم معالجة لجميع جوانب اال2008المتحدة لإلحصاء، فإن نظام الحسابات القومية 
جعلت  .لتحليلي  و توضيح إرشادي لمدي واسع من المسائل ااالهتمامتعمق في جوانب أصبحت  و بشكل قوي مرآز 
ي و التقدم في طرق البحث و قتصاد مع تطور المحيط االبات تتواآبالتغيرات في نظام الحسابات القومية  الحسا

 .حاجات المستخدمين

 6،  تتجمع آل التغيرات في نظام الحسابات القومية مع بعضها في  ز القطاع إلى  في القطاعات ب– 2-3ملحق
و نظام الحسابات    1993 الرئيسية بين نظام الحسابات القومي يرآز الوصف المعطي علي االختالفات. طاعاتق

و .   للفقرات المماثلة بالفصلخاصة، مراجع ويشمل النقاش عن التغيرات أيضا.  الوصف الشامليتحاشى و 2008
 . توجد قائمة مراجعة بجميع التغييراتزبالقطاع 

 

 :  بنود إضافية خاصة للوحدات اإلحصائية و التعديالت داخل التقطيع المؤسسي-ب
 ة بالنشاطات المساعدة لكي يتم تميزها علي أنها تأسيس منفصل في حاالت محددة تتكفل الوحدة المنتج-1

 5.42 ىلإ  5.41، الفقرة 5الفصل : المرجع

 إضافية ملحوظة إحصائيًا، فرعية أن نشاط وحدة  متكفلة بأنشطة يوصي نظام الحسابات القومي  بأنه لو – 3-3ملحق
به متاحة بالفعل، أو إن وقعت في مكان مختلف جغرافيًا من المؤسسات في هذا الحسابات المنفصلة لإلنتاج المتكفلة 

 يتم التعرف علي مثل هذه المؤسسة المساعدة، يتم عندما. التي تخدمها، فيجب أن تعرف علي أنها مؤسسة منفصلة
 .أولي مخرجاتإنتاج تصنيفها تبعًا لنشاطها األساسي الخاص بها   و تري آ

ف رأس اليف ، بما في ذلك تكالي مجموع التك المؤسسة الفرعية علي أساسمخرجاتمة  قي  ينبغي أن ُيشَتق-4-3ملحق
 للمؤسسات التي تخدمها  استهالآيحدة الفرعية آوسيط مخرجات الوو يعامل . المال المستخدمة بواسطة هذه الوحدة

 .ة المضافة و العمالة و القيممخرجات خالل المؤسسات مستخدمين مؤشر مناسب مثل المخرجاتو ينبغي تخصيص ال
 النهائي و الغير الستهالآها مخرجات هو إنتاج سوقي عندما تكون الشرآة األم منتجة سوقية أو المخرجاتو يعتبر ال

 .مخرجاتفي الحالة السابقة، ال ينبغي أن تشتمل تكلفة رأس المال علي تقدير قيمة ال.سوقية خالف ذلك

، آانت  دائمًا تعتبر الوحدة المنتجة المتولية بنشاطات الفرعية فقط  1993حسابات القومي   في نظام ال-5-3ملحق
 .آجزء متكامل من المؤسسات التي تخدمها

 . األصلياالقتصاد المقيم عن االقتصاد اختلف آوحدات مؤسسية إال إذا صناعيةال ال تعتبر الشرآات الفرعية -2
 4.64 إلى  4.62، الفقرة 4الفصل : لمرجعا

عية في  بالشرآات الفرعية الصنا1993ي ت الشرآات الفرعية الموصوفة في نظام الحسابات القوم سمي-6-3ملحق
أنشأت لكي  أو   هي شرآات مملوآة بالكامل بواسطة الشرآة األمصناعيةالشرآات ال. 2008نظام الحسابات القومية 
 و يقلل  لكي يتجنب الضرائب،اناألحي بعض  من نفس المجموعة،  وأخرى، أو شرآات ماتتمد الشرآة األم بالخد

 في بلد  بند الضرائب أو مؤسسة معمول به  تحتأخرىأو للحصول علي مزايا تقنية , المديونية في حالة اإلفالس
 . األصلياالقتصاد المقيم عن االقتصاد اختلف آوحدات مؤسسية إال إذا صناعيةال تعامل الشرآات الفرعية ال. معين
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 .غير مقيمة  آوحدة مؤسسيةُتميز فر ع الوحدة ال -3
 4.27، الفقرة 4الفصل : المرجع

غير  وحدة مؤسسة و يملكهاه ينبغي معاملة مؤسسة فردية  ببساطة أن1993نظام الحسابات القومية بينت  -7-3ملحق
ام ومثل هذه الوحدات تعَرف علي أنها فرع في نظ.  في البلد التي تقه عليها–ة الي خي– آوحدة مقيمة نظرية ةمقيم

 معايير توضيحية لساعد 2008يخصص نظام الحسابات القومية .  و تعامل آوحدة مؤسسية2008الحسابات القومية 
عندما تشارك إنتاج مهم من السلع  و   الخدمات لقترة , أعنيعلي تمييز فروع الوحدة الغير مقيمة آوحدة مؤسسية، 

 حتى الذي يقع علية االقتصادعلي , إن وجدت , جاتمخر لقانون ضريبة التخضعطولية الزمن في تلك األراضي و 
                                                             لو آان قد أعفي من الضرائب

  تصفية إقامة المشاريع متعددة اإلقليم-4
 4.17، الفقرة 4الفصل : المرجع

 يقرر إقامة شرآات متعددة اإلقليم  التي تقوم بعمل  لكي– إرشادات –دالئل يزود نظام الحسابات القومي  -8-3ملحق
و يشارك شرآات آهذه بصفة آليه في نشاطات علي مدي واسع و . ياقتصادعمليات سلسلة علي  مدي أآثر من إقليم 

 و خطوط األنابيب   تشمل خطوط شحن السفن، شرآات الطيران، الطاقة الكهرومائية، مخططات علي حدود األنهار،
و عندما ال يكون من الممكن التعرف علي الشرآة األم أو الفروع المنفصلة، .  و األنفاق  و آابالت البحرو الجسور 

 .ية فردية التي تعمل بهااقتصادم الي عن طريق أقمالياألقفمن المستحسن أن تقسم مجموع عمليات الشرآة المتعددة 

 .ماليتقرير إقامة الشرآات متعددة األق لتوجيهات صريحة  لم يعطي نظام الحسابات القومية -9-3ملحق

 . الكيانات المعروفة ذات األغراض الخاصة-5
 22.54 إلي 22.51، الفقرة 22، الفصل 4.58 إلى 4.55، الفقرة 4الفصل : المرجع

 صولاألموظف و أي مع عدم وجود الوحدات إرشادا بشأن معاملة  2008 يوفر نظام الحسابات القومية -10-3ملحق
المرآبات  أو )آيانات األغراض الخاصة( ألغراض خاصة بوصفها المتنوع  آيانات تعرف ة، والوحداتلياغير الم

 لها وجودأنه و خصائصه بعض ولكن آيانات األغراض الخاصة تعريف موحد ال يوجد و .ذات األغراض الخاصة
 أراضي من آخر إقليم في المقيمينن غالبا ما يكون مو، فرعية تكون ما، وغالبا بشرآة أخرى دائما ترتبط، مادي قليل

 . الشرآة األم إقامة

 ما لم الرئيسينشاطها لفقا و الصناعةقطاع و لخصصت  لو مؤسسية آوحدة الوحدة هذه  يتم التعامل مع-11-3ملحق
  و(ج،) الصناعية للشرآات  شرآات فرعية (  ب،) مقيدة ةاليوالمؤسسات الم ()أ ( فئات  ثالث من واحدة يقع في

 )الحكومة من دات  ألغراض خاصةوح

 مثل هذه الوحدات معاملةلواضحة  توجيهات 1993ابات القومي  سنظام الح لم يعطيو  -12-3ملحق

 .ةالي الشرآة القابضة المخصصة لقطاع المؤسسات الم-6
 4.54، الفقرة 4الفصل : المرجع

 ، يصف6420 فئة ك ، في القطاع حدالنسخة المنقحة الرابعة من التصنيف الصناعي الدولي المو -13-3ملحق
،  آهذهوحدة .  شرآات فرعية و لكن ال تتولي أي نشطة إداريةأصولتي تملك الشرآة القابضة آأحد الشرآات ال

 الشرآات ينبغي أن امتالك أن 2008طبقًا و لذلك يوصي نظام الحسابات القومية .   فقطةاليخدمات م  تنتجلذلك،
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ت  ولو آانت الشرآات الفرعية  شرآاحتىة مقيدة الية  و تعامل آمؤسسات ماليالميخصص دائمًا لقطاع الشرآات 
 .ةاليغير م

 الذي المؤسسيقطاع لل  الشرآات القابضة بأنه ينبغي إعطاء1993عام نظام الحسابات القومية ل وأوصت -14-3ملحق
ة الينت ينبغي أن تصنف آمؤسسات م آاالي و بالت.الشرآات الفرعية منمجموعة النشاط الرئيسي لل يترآز عليه آان

  .اليفقط عندنا يكون النشاط الرئيسي هو النشاط الم

  يخصص المكتب الرئيسي للقطاع المؤسسي لغالبية شرآاتها الفرعية-7
 4.53، الفقرة 4الفصل : المرجع

 هو "رئيسيالمكتب ال" أن حيث بطريقة خطأ  "القابضةالشرآة " مصطلحفي بعض األحيان  يستخدم  -15-3ملحق
النسخة المنقحة الرابعة من  من 7010 المكتب الرئيسي، آما هو موضح في القطاع م فئة نشاطاتو . األصح

تها، و تولي التخطيط التنظيمي  و إدارالشرآة  أخرى وحدات ، يشمل إشراف  عليالتصنيف الصناعي الدولي الموحد
رقابة العملية  و إدارة العمليات يومًا بيوم  من وحدات ذات  المصيرية، و ممارسة التالقرارا  و أخذ ياإلستراتيجو 

يوصي نظام .  المخرجات للشرآات الفرعيةتبعا لنوعة الية أو الماليم  لذلك تنتج وحدة آهذه الخدمات الغير.صلة
الشرآات ال لو أن آل أو معظم ة إالييسي لقطاع الشرآات الغير مبات القومية بأنه ينبغي تخصيص  المكتب الرئاالحس

 .ةالية في قطاع الشرآات المالي آمساعدة مباالتفاقة، و التي في هذه الحالة يتم معاملتها اليالفرعية آانت شرآات م

  . توجيهات صريحة للتعامل مع المكتب الرئيسي2008لم يعطي نظام الحسابات القومي  -16 -3ملحق

    للمؤسسات غير الربحية المطروح  القطاع الفرعي-8
 4.103، 4.94 ، 4.35ات ، الفقر4الفصل : جعالمر

 المؤسسات الغير ربحية إلى يعين  2008  نظام الحسابات القومية ، 1993نظام الحسابات القومية  مثل - 17-3ملحق
 لالهتمام وإدراآًا. النشاط المشتغلين به ونوع الضريبيالوضع الدافع ، و بغض النظر عن، مؤسسية مختلفة قطاعات
نظام الحسابات ، فإن  " المدني المجتمع" على آدليل الشرآات الغير ربحية  النسبة لمجموعة آاملة منب المتزايد
 يوصي بأن تحدد المؤسسات الغير ربحية داخل الشرآات والقطاعات الحكومية في قطاعات فرعية 2008القومية 

ربحية بشكل منفصل بطريقة مباشرة عند جميع األنشطة الغير و نستمد محددة بحيث يمكن تلخيص الجداول التكميلية 
 .االقتضاء

 .ةاليلخدمات المموسع لتعريف  -9
 6.158، الفقرة 6 و الفصل 4.98، الفقرة 4الفصل : المرجع

عام  مما آانت عليه في بشكل أآثر وضوحا ةاليالم  الخدمات 2008 نظام الحسابات القومية يحدد - 18 -3ملحق
ة  و اليارة المخاطر الم، و خاصًة إدةاليالم الوساطة من ة األخرى أآثر اليدمات المالخ في زيادة الأن يضمن ل 1993

 الخطر  و افترضخدمات الراحة  و توفير السيولة  و ة تشمل خدمات الرصد و اليخدمات م تلتقطتحويل السيول، 
ة  الصريحة و اليمات الم إرشادات متي ينبغي أن آًال من الخد17يعطي الفصل و.  الخدمات التجارية و الكتابية

 .ةالي المباألوراقالضمنية، بما في ذلك غطاء علي التعامل بالنقد األجنبي  و التعامل 

 

ة  و الي ليعكس التطورات الجديدة في الخدمات الم الُمنقحةةالي الشرآات الم- جعل الشرآة فروع– تفريع -10
 .ةالياألسواق  و األوراق الم
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 4.116  إلي 4.98، الفقرة 4الفصل : المرجع

إلتاحة  ةاليالمؤسسات الم للقطاع  قليًال أآثر تصنيف  مفصل 2008 نظام الحسابات القومية أدخلت - 19 -3ملحق
صندوق النقد  من تلك التي مثل ةالي النقدية والماإلحصاءات نظم غيرها من مع االتساق وتحسين المرونة مزيد من
و بالمقابل يوجد خمسة في نظام (  تسع فروع إلية اليسم قطاع المؤسسات المو ينق. األوروبي والبنك المرآزي الدولي

: و الفروع هي أوًال البنك المرآزي، ثانيًا.  الوحدة  في السوق و سيولة المديونيةلنشاطتبعًا ) 1993الحسابات القومي  
 غير صندوق سوق استثمارق صنادي: صندوق سوق المال، رابعًا: ثالثازي،  آودائع الشرآات  ما عدا البنك المر

مساعدات :  معاشات التقاعدية، سادسًاصناديق شرآات التأمين  و باستثناء أخرىة الي متوساطيا: المال، خامسًا
 . ات التأمين و تاسعًا صناديق المعاشات التقاعديةآرش: قيدة و مقرضين المال ، ثامنًاة ماليمؤسسات م: ة، سابعًااليم

 ال يتضمن تعريفًا 2008وع الكبير بين البلدان في تحديد المال، فإن نظام الحسابات القومية  نظرًا للتن-20 -3ملحق
" و ألن . ة ليتوافق مع تعريفات المال الوطنيالية  و األوراق الماليو مع ذلك، تم تصميم تصنيف الشرآات الم. للمال

 .علي النحو المرغوب فيه استبعادها، و يمكن إدراجها أو حدهُتميز علي " صناديق أسواق المال

  مزيد من المواصفات في نطاق المعامالت بما في ذلك حدود اإلنتاج- ج

 .البحوث و التنمية ليست نشاط ثانوي -1
  6.207، الفقرة 6الفصل : المرجع

البحث و التطوير .  مع  البحوث و التطوير آنشاط ثانوي2008 ال يتعامل نظام الحسابات القومية  -21 -3ملحق
ي لزيادة مخزون المعرفة، بما في ذلك معرفة  اإلنسان ، الثقافة و المجتمع، و عمل إبداعي ُشِرع  أساس منهج

يتسع ليشمل رأس المال البشري  و هذا ال.   تطبيقات جديدةابتكار في استخدامهاتمكين مخزون المعرفة من 
لتطوير إن و يوصى  أنه ينبغي تمييز المؤسسات المنفصلة من البحث  و ا.  في نظام الحسابات القوميةأصولآ

 .أمكن

خرجات البحث و التطوير بأسعار السوق  متقييم أنه ينبغي 2008 يوصي نظام الحسابات القومية  -22 -3ملحق
 مناسب ارتفاع الي الثابتة باإلضافة صولف األالي أو عند مجموع تك ) خارجيةبمصادر االستعانة( إذا تم شراؤها

 و تقدر قيمة البحث  .دمة في اإلنتاج لو تولتها علي حساب خاص الثابتة المستخصولف األاليفي السعر يمثل تك
و التطوير المكلف  من معامل أو مؤسسات بحث تجاري متخصصة  عن طريق إيصاالت من المبيعات، عقود، 

والجامعات  الوحدات الحكومية التي تقوم بهاالتطوير البحث و. عموالت، رسوم  و غيرها بالطريقة المعتادة
 فاليمجموع التك أساس على تقدر، وينبغي أن غير سوقي إنتاج هو، وما إلى ذلك غير ربحية وثالبحمعاهد و

 .رأس المال المستخدم إلى العودة باستثناء التي تكبدتها

 تحسين الكفاءة أو  أن البحث  و التطوير المكلف بهدف1993 و أقر نظام الحسابات القومية -23 -3ملحق
ها طبيعة األنشطة ومع ذلك ، ورغم أن هذه الخصائص ل.  في المستقبلرىأخ جني فوائد اإلنتاجية، أو
و وصي، بالرغم، أنه ال ينبغي معاملتها  . الوسيطاالستهالكو التطوير آجزء من  ، و  يعامل البحثاالستثمارية

 . آنشاط ثانوي  و لكن ينبغي تعريف  هذا المؤسسة المنفصلة آنشاط ثانوي

 ة المقاسة على نحو غير مباشرالي الوساطة المخدماتلحساب منقحة  طريقة  -2
 6.165 إلي 6.163، الفقرة 6الفصل : المرجع
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و المنقحة، المعروفة علي نطاق ة المقاسة على نحو غير مباشر اليخدمات الوساطة الم الطريقة لحساب -24 -3ملحق
 2008ي نظام الحسابات القومية  يوص.1993 توصيات نظام الحسابات القومية نفيذواسع ، تم تنقيحها في  ضوء ت

فقط علي القروض  و الودائع  و فقط عندما ة المقاسة على نحو غير مباشر اليخدمات الوساطة الم أن يطبق باالتفاق
  مخرجات 2008يحسب نظام الحسابات القومية . ة أو تودع معهااليمؤسسات مُتمد القروض  و الودائع عن طريق 

سعر  باستخدامفقط،  ) ذ د(  و القروض   )ذ ل(  بطريقة غير مباشرة علي القروض قاسالمة اليخدمات الوساطة الم
، ينبغي حساب خدمات اليعلي التو و عل فوائد بمعدل أن هذه القروض  و الودائع تجذب افتراضاو ). ع ع (االتفاق

 .ذ د )  ذ ل -ع ع   + (ذ ل) ع ع-ع ل  (اآلتية بطريقة غير مباشرة طبقًا للمعادلة المقاسة اليالوساطة الم

خدمات الوساطة  لحساب 2008نظام  الحسابات القومية ى بها من قبل   و يوضح الطريقة  الموص-25 -3ملحق
بالنسبة للوسطاء . 1993ترآيبة نظام الحسابات القومية  في العديد من التغيراتة المقاسة على نحو غير مباشر اليالم
و ينبغي .  لدي الوسيطالمودعةو ليس فقط تلك المصنوعة من األموال   الودائع، ين، يتم تضمين آل القروض و اليالم

بما يكون ر.  للودائع  والقروضاالستحقاقو  علي عنصر الخدمة  و يعكس هيكل المخاطر االتفاقأن ال يحتوي سعر 
ن ذلك، قد يكون هناك و بالرغم م. تفاق بين البنوك  خيارًا مناسب  آسعر االاالقتراضمعدل السائد لإلقراض و  

 مختلفة لكل عملة التي بها سادت القروض و الودائع، و خاصة، عندما يتعلق األمر بمؤسسة اتفاق أسعار إلىحاجة 
 نفسه، يكون هناك القليل من الخدمة إن قدمت بالتعاون مع البنوك قتصادبالنسبة للبنوك داخل اال.  ة غير مقيمةاليم

 .أخرىبنوك   و المقرضة من إلى االقتراض

ة المقاسة على اليخدمات الوساطة الم استهالك و يوصي نظام الحسابات القومي أنه ينبغي أن تخصص -26 -3ملحق
 استهالكمبالغ المخصصة إما آو معاملة ال)  ينالمقترض إلي باإلضافةالمقرضين (  بين المستخدمين نحو غير مباشر
 .درات نهائي أو صااستهالكرآات أو آشوسيط من قبل ال

علي ة المقاسة على نحو غير مباشر اليخدمات الوساطة الم  2008 القومي الحسابات حسب نظام  -27 -3ملحق
و يستبعد دخل الملكية المقبوض ذلك الجزء القابل .  كية المقبوض  و الفوائد المدفوعة بين دخل الملختالفأساس اال

 بأنه في واقع األمر قد يكون من  1993لحسابات القومية   نظام ااعترف.  األموال الخاصةاستثمار من ستحقاقلال
بين مختلف ة المقاسة على نحو غير مباشر اليخدمات الوساطة المالصعب العثور على أي طريقة تخصيص 

لتي بموجبها تخصص ية اتفاق االاستخدام في االستمرار قبل أن  قد تفضل بعض البلدان الي و بالتالمستخدمين،
 .2008وتمت إزالة هذه اإلمكانية في نظام الحسابات القومية .  الوسيط للنظرية الصناعيةستهالكالالخدمات آاملة 

 توضيح مخرجات البنك المرآزي -3
 7.126 الي 7.122، الفقرة 7، الفصل 6.156 إلي 6.151، الفقرة 6الفصل : المرجع

ة و اليجموعات واسعة، و هي الوساطة الم الخدمات التي ينتجها البنك المرآزي  في ثالث م يتم تحديد-28 -3ملحق 
و توصي نظام الحسابات القومية أنه . ةاليف المشرفة علي المؤسسات المة و خدمات اإلشرااليخدمات السياسة الم

 عن إنتاج هذه الخدمات المختلفة عندما يكون المسئولةينبغي تحديد المؤسسات المنفصلة  لوحدات البنك المرآزي 
 للبنك  استحقاقةالغير سوقي و هذا يسهل التمييز بين المخرجات السوقية و . للحسابات آكلمستوي النشاط مهم

ة تمثل اإلنتاج الغير سوقي  و اليتمثل اإلنتاج السوقي ، و خدمات السياسة الم ة اليو خدمات الوساطة الم. المرآزي
 علي إما الرسوم اعتمادا أو غير سوقية الحاالت الحدية مثل خدمات اإلشرافية التي يمكن معاملتها آخدمات سوقية

 .داد مثل هذه الخدمات أم الف أعالي أنها تكفي لتغطية تكمسئولةالواضحة 

 إرشاد أنه أعتبر النشاطات الغير سوقية آكسب خدمات جماعية من 2008 يزود نظام الحسابات القومية -29 -3ملحق
ف للحكومة لهذه الي الحكومة، ولذلك ال يوجد صافي تكليإقبل الحكومة العامة مع نقل مطابق من البنك المرآزي 

 .ية  عكس   الدفع للخدماتقتصاد اال علي أساس فردي لجميع القطاعات و زودت مخرجات السوق.الخدمات



 

6 

 

 جدًا أو منخفض جدًا آما الي و في حاالت يكون فيها معدل الفائدة  الذي ُحدد من قبل البنك المرآزي ع-30 -3ملحق
 إدراج إعانة ضمنية أو ضرائب، و يوصي نظام الحسابات القومي أنه ينبغي أن تسجل صراحة آما لو إلي ألنه يشير
 اإلعانة أو الضرائب آقابل للدفع أو القبض من الحكومة و لكن مع نقل مماثل من هذهو ينبغي أن يظهر . آانت مهمة

 الحكومة في حالة وجود الينك المرآزي  البنك المرآزي في حالة  وجود ضريبة و تحويل من البإليالحكومة 
 .  اإلعانة

 المرآزية علي أساس إيصاالت من  أن  تقاس خدمات البنوك1993قومي  و أوصي نظام الحسابات ال-31 -3ملحق
 إلي الطريقة  أدي أحياًنا هذهتطبيق .  غير مباشرةة المقاسة علي نحواليالرسوم، العموالت،  و خدمات الوساطة الم

األمانة العامة الفريق العامل  بينو لهذا السبب، راجع . عادية للمخرجات إيجابية و سلبية آبيرة و غيرتقديرات 
 نتائج إليلو  آان النهج التقليدي يؤدي دائمًا .  التوصيات لقياس مخرجات البنوك المرآزيةالمعني بالحسابات القومية

جات عند التكلفة آما في حالة المخرجات الغير سوقية غير مالئمة، البلدان قد، آأفضل خيار ثاني، تقيس المخر
توجيهات أآثر  األمانة العامة الفريق العامل المعني بالحسابات القومية  بينو علي الرغم من أن لم يزود. خرىاأل

 التي يشترك فيها البنك المرآزي، مثل خرىف المترتبة علي التقييم علي تسجيل التحويالت األاليبشأن أثار التك
 . قيمتهاالي و لو  توضح أي وحدة أو وحدات تستخدم مخرجات البنوك المرآزية  و بالت.إليراداتمدفوعات الفائدة و ا

 حسنت خدمات تسجيل مخرجات تأمين األضرار  -4
 17.42 إلي 17.13، الفقرة 17،  الفصل 6.199   و 6.190 إلى 6.184، الفقرة 6الفصل : المرجع

 فإن مخرجات النشاط التأميني المقدر يستخدم ئر الكارثيهفي حاالت الخساسلم أنه من الُم -32 -3ملحق
علي أساس (  و المطالبات قساط علي رصيد األاعتمادا، 1993لوغاريتمات أساسية لنظام الحسابات القومية 

 2008و لذلك يوصي نظام الحسابات القومي ) . سلبا لو حني( ، يمكن أن تكون متقلبة للغاية  )ستحقاقاال
مع . م تسويتها إضافية لأقساط مطالبات تم تسويتها  و استخدامبأنه ينبغي حساب مخرجات تأمين األضرار ب

أنه ربما لو يعد   القابل للقبض  و المطالبات تك تسويتها بسببقساطتطبيق هذه الطريقة، فإن صافي األ
 .مساويًا بالضرورة لكل فترة

ثالث طرق لتقدير مخرجات تأمين األضرار،  و هم  ب2008 و يوصي نظام الحسابات -33 -3ملحق
تكون طريقة التوقع من تكرار النموذج المسبق ". طريقة التكلفة"، و " طريقة الحساب"، و"طريقة التوقع"

في حالة قبول المخاطرة و تحديد . علي أساس توقعاتهم, التي تستخدمها شرآات التامين لتحديد أقساطهم
هذا ).أقساط  و عالوات إضافية ( و الدخل )  مطالبة(ًال من توقعاتهم للخسارة األقساط، يعتبر المؤتمن آ

يعطي مقياس لخدمة التأمين ) األقساط زائد عالوة األقساط ناقص المطالبات المتوقعة(الهامش المتوقع 
يمكن ، :ةاليو من الناحية المث.  المطبقة بأثر رجعي1993أفضل بكثير من طريقة نظام الحسابات القومية 

 البيانات الدقيقة من حسابات شرآات التأمين آطريقة للتوقع لتحديد مخرجات شرآة التأمين   ولكن استخدام
 2008في غياب مثل هذه البيانات، توصي نظام الحسابات القومية . هذا نادر  ما تتوفر لشرآات اإلحصاء
 البيانات القديمة للتنبؤ استخدامو ,  إحصائيات صغيرةاستخدامج بهتطبيق تقنية إحصائية لمحاآاة هذا الن

 .المتوقعةبالمطالبات 

أقساط فعلية : الي نهج المحاسبة حيث يتم حساب المخرجات علي النحو التاستخدام بدال، يمكن -34 -3ملحق
  مطالبات زائداستخدام، حيث يتم تحديد المطالبات المعدلة  بةمتكبدمكتسبة زائد أقساط زائدة أقل مطالبات معدلة 
 .ة خاصةاليناديق مصً ىإلالتغيرات في مساواة األحكام و، إذا لزم، تغير 

ة التاريخية ليست آافية  إذا آانت البيانات المحاسبية الالزمة غير متوفرة،  و البيانات اإلحصائي-35 -3ملحق
بما في ( ف ليا التكستخدام طريقة التوقعات لتقدير المخرجات، يمكن تدير تأمين األضرار  آمجموعللسماح با
 ".للربح العادي"زائد السماح )ف العمل و رأس المالاليسيطة، تكف واليذلك تك
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 رؤوس أموال ، يمكن أن تسجل المطالبات آتحويل، مثل تلك الكوارثستثنائية للمطالبات الكبيرة اال-36 -3ملحق
 .و التحويالت الجارية,  بدل من ، العادية

  ."تكبد المطالبات " إلى" رسوم المطالبات "  مصطلح 2008  غير نظام الحسابات-37 -3ملحق
 تعامل إعادة التأمين آتأمين مباشر -5

 17.65 إلى 17.56، الفقرة 17 ،  و الفصل 6.200، الفقرة 6الفصل : المرجع

 
يتم تسجيل .امين المباشر  يوصي نظام الحسابات القومية  بمعاملة إعادة التأمين بنفس طريقة الت-38 -3ملحق
 بين شرآات التأمين المباشر و إعادة التأمين آمجموعة تحويالت منفصلة تمامًا و ال يحدث توحيد بين امالتالمع

 مع شرآات إعادة بوليصة التأمينية للعمالء علي جهة و المالك للللبوليصةمعامالت التأمين المباشر آصادر 
شرآة التأمين المباشر  و بعد ذلك ترد نسبة قليلة و تظهر األقساط علي أن ترد أوًال ل. خرىالتأمين من الناحية األ
 . من جانب شرآة التامين المباشراليو يشار لعدم التوحيد هذا تسجيل إجم. لشرآة إعادة التامين

 الوسيط من قبل شرآة التأمين استهالك وتعامل الخدمات المنتجة من قبل شرآة إعادة التأمين آ-39 -3ملحق
 .مباشرة
لتأمين المباشر ، دمجت إعادة تأمين المعامالت مع مثيالتها في ا1993م الحسابات القومية  في نظا-40 -3ملحق

 . بين التأمين المباشر وإعادة التأميننقسامبحيث لم يظهر اال
 . لرأس المالسر و الشرآات ليشمل عائداُأل النهائي الخاص عن طريق ستخدامقيمة المخرجات لال -6

  6.125، الفقرة 6الفصل : المرجع

 انه عندما تقدر قيمة مخرجات السلع  و الخدمات 2008 يوصي نظام الحسابات القومية -41 -3ملحق
رأس المال آجزء من عائد  النهائي، فمن المناسب أن ندرج ستخدامالمنتجة من قبل األسر و الشرآات لال

 و مع ذلك، .رنةق المقاف عندما تستخدم هذه الطريقة لتقدير المخرجات في غياب أسعار السواليمجموع التك
 النهائي الخاص عن طريق منتجين غير ستخدام اإلنتاج لالنشمل عائد لرأس المال عندما يتولىال ينبغي أن 

 .نسوقي
  عائد رأس المال في تقدير مخرجات البضائع و 1993  لم يدرج نظام الحسابات القومية -42 -3ملحق

 . فالياألسر و الشرآات عندما يتم تقديرها آمجموع للتك النهائي عن طريق ستخدامالخدمات المنتجة لال
 . رأس المال الثابتاستهالك المال، و أصول، و تكوين صول لمفاهيم األأخرى و مواصفات امتدادات -د

 ية قتصادتقديم التغيير في الملكية اال -1
 10.5، فقرة 10 ،  و الفصل 3.169، 3.26 ، 3.21، الفقرة 3الفصل : المرجع

 صول مبدأ تغيير الملكية أمر أساسي لتحديد توقيت تسجيل معامالت السلع والخدمات واأل- 43 -3ملحق
ية الكامنة التي  قتصادعلى نحو أفضل واقع الحسابات اال" يةقتصادالملكية اال"و يعكس مصطلح . ةاليالم

تغيير في . من الملكيةية المخاطر والمكافآت في االعتبار حيث تكقتصادو يأخذ الملكية  اال. تحاول قياسها 
ية يعني أن يتم نقل جميع المخاطر والمكافآت، وحقوق ومسؤوليات قتصادالملكية من وجهة النظر اال

 .الملكية
 

 توجيهات للتميز بين الملكية القانونية و الملكية 2008 يعطي نظام الحسابات القومية – 44 -3ملحق
بالنسبة . ية بدل من المالك القانونيقتصادت االنيا علي الميزاصولية، و توصي بأن تسجل األقتصاداال
 القانوني ن المالكية لو أاقتصاد للمستخدم و ليس المالك القانوني أن يكمل ملكية جوزة، يالي الغير مصوللأل

 المخاطر افتراض في اإلنتاج في مقابل صول األاستخدامن الفوائد المستمدة من وافق أن يحق للمستخدم أ
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ترض المخاطر  في حالة ف الوحدة التي تهو بالمثل عندما تغير منتجات األيدي، هذ. يهاالتي تنطوي عل
 أنه خطر افتراض ملكية مع أيضاو يرتبط .  يةقتصادو هذي هي الملكية اال. التدمير، و السرقة، و غيرها

لم ينص علي   مافهذا هو المقصود،  علي تغير الملكية،عندما يعتمد وقت التسجيل. الية المصولفي حالة األ
 .ذلك

 
لبًا ما تعني الملكية و بدا غا.  بوضوح الملكية1993  لم يعرف نظام الحسابات القومية – 45 -3ملحق

ية  عندما تبقي الملكية قتصاد االالملكيةو لكن في بعض الحاالت آانت تعتمد علي مفهوم تغير في :  القانونية
 .القانونية علي حالها

 
 . شمل البحث و التطوير لتصولتمديد حدود األ -2

 10.105 إلي  10.103، فقرة 10الفصل : المرجع

 
  آما لوحظ في القطاع جـ، ال يعامل أنشطة البحث  و التطوير في نظام الحسابات القومية – 46 -3ملحق

 الملكيةتجات الحقوق نم " ـة آاليو ينبغي جعل مخرجات البحث و التطوير رأس م.  آأنشطة ثانوية2008
و ( ية لمنتجهااقتصادي منفعة ح أن النشاط ال ينطوي علي  أال في بعض الحاالت التي من الواضإ" ةالفكري
، صول و مع إدراج البحث و التطوير في حدود األ.  وسيطاستهالكفي هذه الحالة يعامل آ)   المالكاليبالت

تعامل آشكل من أشكال   و التي 1993 لكيانات حقوقية في نظام الحسابات القومي صولتختفي  فئة األ
 . الثابتةصول الغير منتجة و يحل محلها البحث و التطوير تحت األصولاأل

.   من أجل التعامل مع األبحاث والتطوير بهذا الطريقة ، العديد من القضايا ال بد من معالجتها– 47-3ملحق
مبادئ توجيهية . خدمة الحية القياسية و الاألسعارتمدة من البحث و التطوير،  ر المسوتشكل هذه التدابي

حقيق الحلول سوف توفر وسيلة مفيدة للعمل علي تمحددة، جنبًا غلي جنب مع آتيبات المنهجية و الممارسة، 
 . تعطي مستوي مناسب من الثقة في تدابير الناتجةيالت
 

ت القومية  منتجة تناقض نظام الحساباأصولوقد أزالت معاملة البحوث و التنمية و إنشاء   - 48-3ملحق
دفوعات غير محفوظة الحقوق  غير منتجة  و لكن  تعامل المأصول في معاملة الكيانات التجارية آ1993

 .آدفع للخدمات
  المطروحةصولإعادة نظر لتصنيف األ -3

 10.8 فقرة 10 ،  الفصل3.39 إلي 3.37، 3.31 إلي  3.30، 3.5، فقرة 3الفصل : المرجع

 
 قضايا مثل المخاطر، مغطيا، 2008 في نظام الحسابات القومي صول األ  قد تم تنقيح تعريف- 49-3ملحق

و تم تنقيحها آمخزن للقيمة مقدمًا منفعة أو سلسلة من المنافع التي . ات البناءةلتزامو القيمة الواضحة، و اال
ل القيمة من لنق إنها وسيلة.  الكيان خالل فترة من الزمناستخدام أو امتالكي من خالل قتصادتعود المالك اال
 . أخرى إليفترة محاسبية 

 
 ، مثل سابقتها، تميز في المستوي 2008، نظام الحسابات القومية صولو فيما يتعلق بتصنيف األ  - 50 -3ملحق
ة، فهي الي الغير مصولفيما يتعلق باأل. ة أو الديونالي المصولة  و األالي الغير مصول في التصنيف بين األاألول
 صول غير منتجة يميز بين األأصول منتجة و صولو لم يعد تصنيف األ. منتجة و غير منتجة أصول بين تمييز
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لي ثالثة فئات و هم  ع2008ة في نظام الحسابات القومي  الغير منتجصولقسمت األ. الملموسة و الغير ملموسة
 .نية حسنة الأصولة والي مأصولموارد طبيعية، عقود اإليجارات و التراخيص، و شراء و بيع 

 :اليعلى النحو الت 2008 في نظام الحسابات القومية ةالي غير المصولاألتصنف و  - 51 -3ملحق
 

  منتجةأصول
  ثابتةأصول  

      المساآن
 أخرى      مباني و منشئات 

   مباني غير سكنية                    
 أخرى  منشئات                    

 راضي  تحسين األ                   
   و معداتآالت        

 معدات النقل                     
   و المعلوماتاالتصاالت معدات تكنولوجيا                     
 أخرى و معدات آالت                    

 األسلحة  نظام           
 وعة موارد البيولوجية المزر           

 وانية منتجًا لمنتجات متكررة               موارد الثروة الحي   
                   شجر، محصول و موارد النباتية منتجًا لمنتج متكرر

  الغير منتجةصولف نقل الملكية علي األالي          تك
          منتجات الملكية الفكرية
                   البحث و التطوير

  المعادن و تقيمهااستكشاف                 
               برامج الكمبيوتر و قواعد البيانات    

                            برامج الكمبيوتر 
                           قواعد البيانات 

  الفنية و األدبيةصول                الترفية، األ
 أخرى                منتجات ملكية فكرية 

            الجرد
  مواد  و لوازم                

                  التقدم في العمل 
                       التقدم في العمل علي موارد الزراعة البيولوجية

  في تقدمأخرى                      أعمال 
                       السلع تامة الصنع

              جرد عسكري
                    السلع إلعادة بيعها

  الثمينةاألشياء           
 ار الثمينة                المعادن و األحج   

  خرى                   التحف  و القطع الفنية األ
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 أخرى                   أشياء ثمينة 
  الغير منتجةصولاأل   

 موارد طبيعية     
           األرض 

          الموارد المعدنية و الطاقة
    موارد بيولوجية غير مزروعة      

         مصادر الماء
 أخرى         موارد طبيعية 

              أطياف الراديو 
  أخرى             

   و عقود اإليجار  و التراخيصتفاق    اال
             عقود إيجار تشغيلية للسوق

  الموارد الطبيعيةستخداميص الخ            ترا
  تصاريح لتولي بأنشطة محددة           

             الحق في الحصول علي السلع  و الخدمات في المستقبل علي سبيل الحصر
  حسنة النيةأصول سوقية و أصول  

 صول فئة األنالتغيرات ضم، هناك العديد من 2008 في نظام الحسابات القومية صولفي تصنيف األ –52 -3ملحق
 .الثابتة

ام الحسابات  و هذا يستبدل مصطلح في نظ.هياآل، تمت إضافة فئة لتحسين األراضيداخل المباني و ال - أ
ف نقل الملكية علي جميع اليتك". ة و الغير منتجةالي الغير مصولتحسينات آبيرة في األ " 1993القومية 

 .األراضي التي ستدرج مع التحسينات علي األراضي
تكنولوجيا المعلومات ( تصاالت السلكية والالسلكية وقد تم إدراج المعلومات والحاسوب و معدات  اال - ب

  . آفئة جديدة تحت مسمي آالت وتجهيزات)واالتصاالت 
 . منتجة وتصنيفها بشكل منفصلأصول يتم التعرف على نظم األسلحة آ-جـ       

يتم إدراج  ." فكريةمنتجات الملكية ال"آـ  " الثابتة غير الملموسة صولاأل"  تمت إعادة تسمية مصطلح -د         
 غير المنتجة في نظام الحسابات أصوللنوضح أنه ال يتضمن حقوق الطرف الثالث التي هي   "منتجات"آلمة 
 .القومية
 اختراعتعد تظهر براءة ونتيجة لذلك لم . شملت البحوث وتطوير المنتجات ضمن منتجات الملكية الفكرية -هـ       

 . وتندرج في البحث والتطوير غير المنتجةأصولالكيانات أنها 
في التأآيد على أن تغطية  " التنقيب عن المعادن والتقييم" آـ "التنقيب عن المعادن"  تمت إعادة تسمية بند-و       

 .يتفق مع معايير المحاسبة الدولية
        مكونان صغيرة تم تعديل برامج الكمبيوتر لتشمل قواعد البيانات ؛ البرمجيات وقواعد البيانات هي -ز       
  ".أخرى الثابتة غير الملموسة صولاأل" تحل محل  " أخرىمنتجات الملكية الفكرية "  مصطلح -ح      
 . وآان التغيير الوحيد على قوائم الجرد هو أن تظهر الجرد العسكرية بشكل منفصل–53 -3ملحق

  
 :اليلنحو الت غير المنتجة هي على اصول التغييرات ضمن فئة األ–54 -3ملحق

 
الموارد " بوصفها 1993في نظام الحسابات القومية "  غير المنتجة الملموسة صولاأل" تم إعادة تسمية  - أ

 ".الطبيعية
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 غير المنتجة  صولاأل"وقد أضيفت الموارد الطبيعية األخرى مثل أطياف الراديو، و قد انقسمت عنوان  - ب
حسن  أصول" أصولو "عقود اإليجار والتراخيصالعقود و"إلى مجموعتين فرعيتين،  "غير الملموسة 

 " التسويقأصولالنية و
تم تقسيم العقود وعقود اإليجار والتراخيص إلى أربع فئات فرعية؛ عقود التشغيل للتسويق ، ...   

 الموارد الطبيعية ، والسماح إلى االضطالع بأنشطة محددة، والحق في الحصول على ستخداموالسماح ال
 . في المستقبل على أساس حصريالسلع والخدمات

 مع التي تم شراؤها التسويق صولاألوحسن النية ل التي تم شراؤها  حسن النية السابقة الفئة تم تغيير.... 
 .11 البند في على النحو المبين أدناه التغطية في التغييرات

 نظومات األسلحة للحكومة لتشمل اإلنفاق على مالي و تشكيل رأس المال اإلجمصولتمديد حدود األ -4
   10.14 ، و 10.87، فقرة 10الفصل : المرجع

 نظم األسلحة العسكرية التي تتألف المرآبات والمعدات األخرى مثل السفن الحربية –55 -3ملحق
 ذلك، وتستخدم ذلك اليوالغواصات والطائرات العسكرية والدبابات وناقالت الصواريخ والقاذفات و ما 

 .ها في زمن السلم هو ببساطة لتوفير الردعاستخداممات الدفاع، حتى لو آان  خدإنتاجبشكل مستمر في 
، لذلك، بأنه ينبغي أن تصنف منظومات األسلحة العسكرية 2008نظام الحسابات القومية يوصي  

 ثابتة على نفس أصول ثابتة و التي ينبغي أن يستند تصنيف منظومات األسلحة العسكرية آأصولآ
 التي تنتج هي نفسها المستخدمة مرارا صولللموجودات الثابتة األخرى، أي أن األالمعايير بالنسبة 

 . ألآثر من سنة واحدةاإلنتاج ، في عمليات باستمرار ، أو وتكرارًا
  واحد ، مثل ذخيرة صواريخ وقنابل وصواريخ وغيرها، التي توصل أسلحة أواستخدامعنصر ذات  –56 -3ملحق

 الواحد، مثل أنواع ستخدام ومع ذلك، قد تكون بعض العناصر ذات االت عسكريةمنظومات األسلحة هي مخزونا
 تلبي الية، قد توفر خدمة مستمرة للردع ضد المعتدين، وبالتاليستية ذات القدرة التدميرية العاليمعينة من الصواريخ الب

 . الثابتةصولالمعايير العامة للتصنيف واأل

مخزونات   منإستراتيجية ، لم تعد تفصل مخزونات 1993الحسابات القومية  خالفا لما ورد في نظام –57 -3ملحق
 .أخرى من نفس النوع من المنتجات

 الثابتة من النوع صول فقط تلك النفقات من قبل الجيش على األ 1993  يعامل نظام الحسابات القومية  –85 -3ملحق
 و من ناحية أخرى، األسلحة . تكوين رأس المال الثابتاليه ألغراض مدنية اإلنتاج على أنها إجماستخدامالذي يمكن 

 تكوين رأس اليالعسكرية ، والمرآبات والمعدات التي هدفها الوحيد هو إنتاج أو تسليم هذه األسلحة ، لم يعاملوا آإجم
 . الوسيطاستهالكالمال الثابت ولكن آ

 ل تشمل قواعد البيانات" برامج الكمبيوتر "أصولتعديل فئة  -5
 10.114 ، و 10.110، فقرة 10 الفصل :المرجع

 

 لتشمل قواعد البيانات في 1993في نظام الحسابات القومية " برامج الكمبيوتر"  تم تعديل فئة األصل  – 59 -3ملحق
مع مزيد من الفصل بين " برامج الحاسوب و قواعد البيانات "  لتكون 2008العنوان في نظام الحسابات القومية 

 ".قواعد البيانات" و " برامج الكمبيوتر"

توجيهات واضحة لتقييم برامج الحاسوب وقواعد البيانات التي   2008  يعطي نظام الحسابات القومية – 60 -3ملحق
 وينبغي أن تقيم قيمة برامج الحاسوب وقواعد البيانات التي تم شراؤها .تم شراؤها من السوق أو تحسينها في المنزل
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 في حين ينبغي تقييم تلك التي حسنت  في منزل في أسعارها األساسية المقدرة أو في في السوق بأسعار المشترين،
 .إذا آان ال يمكن تقدير السعر األساسي ) بما في ذلك عائد رأس المال بالنسبة للمنتجين في السوق( ف اإلنتاجاليتك

انات بقواعد البيانات مع العمر  معاملة آافة مالكين البي 2008   توصي  نظام الحسابات القومية  – 61 -3ملحق
 وينبغي أن تدرج آل من قواعد البيانات التي تم إنشاؤها على حساب . ثابتةأصولاإلنتاجي ألآثر من عام واحد آ

 . للبيع إذا آانت تلبي ذلك المعيارالمعروضةخاص و تلك 

 .1993ام الحسابات القومية في نظ  أصول آ "الكبيرة فقط "  و تم االعتراف  بقواعد البيانات  – 62 -3ملحق

 . و النسخ علي  أنها منتجات متميزةصول باألاالعترافتم  -6
 10.101 ، و 10.100، فقرة 10الفصل :  المرجع.

 
 ونسخ  منتجات الملكية الفكرية أصول توجيهات بشأن معاملة  2008 أعطي نظام الحسابات القومية   – 63 -3ملحق

 ألآثر من سنة فينبغي أن تعامل اإلنتاج نسخة من فورها ويتوقع أن تستخدم في  وتوصي إذا تم بيع.آمنتجات متميزة
 الثابتة صول ، ينبغي أن تعامل أيضا  على أنها أحد األستخدامتوفير نسخة بموجب ترخيص لال.  ثابتةأصولعلى أنها 

 .ع مخاطر وعوائد الملكية  جمييتولىرخص له ها في اإلنتاج لفترة تزيد على عام واحد والماستخدامإذا آان سيتم 

  مع الدفع المنتظم بعقد لعدة سنوات  و تم الحكم علي ستخدامتم شراء نسخة مع ترخيص لال  لو– 64 -3ملحق
إذا تم الدفع المنتظم لشراء . صول ألحد األآاقتناءية للنسخة، فينبغي أن يعتبر ذلك اقتصادالمرخص له أن يملك ملكية 

 استخدامويل األمد، فينبغي أن تعامل المدفوعات علي أنها مدفوعات لشراء خدمة  بدون عقد طستخدامترخيص لال
 . النسخة

 إذا آان هناك دفعة أولي  آبيرة تليها سلسلة من الدفعات أصغر في السنوات المقبلة، فيجب أن يتم – 65 -3ملحق
 .دفعات الالحقة آمدفوعات لخدمة  تكوين رأس المال الثابت، وينبغي  أن تعامل  الاليتسجيل الدفعة األولى آإجم

إذا آان الترخيص يسمح للمرخص له بإعادة إنتاج  األصل وتحمل المسؤولية  في وقت الحق عن دعم  – 66 -3ملحق
وتوزيع وصيانة هذه النسخ، فذلك يتم وصفه على أنه  ترخيص إلعادة اإلنتاج  وينبغي اعتباره آبيع لجزء من أو لكل 

 .رخيص إلعادة إنتاجاألصل إلى وحدة تملك ت

 و النسخ  آمنتجات صول أي توجيهات بشأن معاملة األ1993 لو يعطي نظام الحسابات القومية – 67 -3ملحق  
 .متميزة

 تقديم مفهوم خدمات رأس المال -7
  20الفصل  : المرجع

ت القومية   المستخدمة في إنتاج السوق ضمن نظام الحساباصولة لألالي  أدرجت الخدمات الرأسم- 68 -3ملحق
ل األخرى ، تمت إضافة الي ونظرا ألهمية التعرف عليها لقياس اإلنتاجية  وتح. ولكنها لم تحدد بشكل منفصل1993

و يمكن تقديم .  لشرح دور خدمات رأس المال و ظهورها في الحسابات 2008فصل جديد في نظام الحسابات القومية 
جلب نظام الحسابات القومية ألوجه التقدم في مجال البحوث في تفاصيل في جدول تكميلي للمنتجين في السوق، لي

 .العقود األخيرة في مجاالت النمو واإلنتاجية والمساعدة على تلبية االحتياجات التحليلية للعديد من المستخدمين

 ف نقل الملكيةاليتفسير معاملة تك -8
 10.162ى إل 10.158ت  و الفقرا10.97 ، و فقرة 10.52 ىإل 10.48، فقرة 10الفصل : المرجع
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ف نقل الملكية آتكوين رأس المال الثابت،  مثل الييعامل تك  2008ال يزال  نظام الحسابات القومية   - 69 -3ملحق
 خالل فترة متوقع فيها  أن صولف نقل الملكية عند حيازة األالي ينبغي أن تشطب تك. 1993نظام الحسابات القومية 

 .)1993آما أوصى في نظام الحسابات القومية (على مدى الحياة بأآملها لألصل  وليس صوليملكها المشتري األ
تمييز هذه الوصية ربما يكون من .  األصلانعقادف نقل الملكية خالل فترة الييجب أيضًا شطب التخلص من تك

غي أن تسجل  بأنه ينب2008 و يوصي نظام لحسابات القومية عندما ال يكون هناك بيانات آافية، الصعب تنفيذها
 التي السنة رأس مال ثابت في استهالك ثابت و لكن يشطب آالي تكوين راس ميآاإلجمال انقطاعف بال اليالتك

  و  أنهم في  حدهف نقل الملكية عندما يتم فوترتهم علي اليف  و إزالتها  في تكالي التكتتثبيو ينبغي أن ندرج . يتكبدها
  .سعر المشتري لألصل خالف ذلك

، باآلمهاخالل عمر األصل ) ف المجردةاليعلي سبيل المثال التك( ف الختامية الي   ينبغي أن تشطب التك- 70 -3ملحق
يتم . ف الختاميةاليفي الواقع، قد يكون من الصعب التنبؤ بالتك.  بغض النظر عن عدد المالكين خالل عمر األصل

 استهالكف آاليمر األصل في الوقت الذي يتم تكبدها تك رأس المال الثابت خالل عاستهالكآمية ال تشملها  شطب  أي
 .رأس المال الثابت

 لتكون صول األامتالكف نقل الملكية في اليلتوصية  بتك ، تم ا1993في نظام الحسابات القومية    - 71 -3ملحق
ها لم امتالآة على ف نقل الملكيالي قبل نهاية حياته، فإن باقي تكصول إذا تم بيع األ.مكتوبة على مدى عمر األصل

 .صوليكتب بالفعل قبالة تم شطبها في التغييرات األخرى في حجم حساب األ

 .ف النهائيةالي واضح  بشأن معاملة تك1993لم يكن  نظام الحسابات القومية    - 72 -3ملحق

 استكشاف المعادن وتقيمها -9
  10.108 إلي 10.106، فقرة 10الفصل : المرجع

تعامل على ( على التمييز بين فعل التنقيب عن الموارد المعدنية  2008ظام الحسابات القومية  يحافظ  ن- 73 -3ملحق
آما تمت إعادة تسمية  .) غير المنتجأصولتعامل على أنها (والموارد المعدنية نفسها  ) المنتجةصولأنها أحد األ

سب مع مصطلح يستخدم في معايير لتتنا " التنقيب عن المعادن و تقيمها" إلي  "التنقيب عن المعادن"مصطلح 
  .المحاسبة الدولية، وحدد وفقا لذلك

 

 ا ينبغي أن تقيم  التنقيب عن المعادن وتقييمها يأتهالتوجيهات   2008يعطي  نظام الحسابات القومية   - 74 -3ملحق
ة القيام بها على حساب  مناسب في  األسعار في حالارتفاعف زائد الي تم شراؤها أو في مجموع التكإذابأسعار السوق 

 .الخاص

  أنه بسبب سعر السوق نادرا ما يتوفر للموارد المعدنية ، فإن 2008يعترف نظام الحسابات القومية   - 75 -3ملحق
 .يجار الموارد في المستقبل إللإليراداتة اليالح هي القيمة االفتراضيالتقييم 

إلى مالك الموارد المعدنية طبقًا لحصة من إيجار الموارد ينبغي أن تظهر المدفوعات من المستخرج   - 76 -3ملحق
 .آدخل عقاري حتى لو وصفها بأنها ضرائب وتعامل على هذا النحو في حسابات الحكومة نفسها

 أنه عندما يحفظ المالك القانوني للمعادن العقود مع وحدة 1993  وأوصى نظام الحسابات القومية  - 77 -3ملحق
اج ، قد يستمر  المورد على أسس واقعية ليتم عرضها على الميزانية العمومية للمالك القانوني أخرى إلجراء االستخر

 .مع المبالغ التي تدفعها المستخرج إلى المالك تعامل على أنها ملكية الدخل
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  األراضيتحسين  -10
 10.81 إلي 10.79، فقرة 10الفصل : المرجع

 يوصي . تكوين رأس المال الثابتاليراضي على أنها إجمالتحسينات على األ  ال تزال تعامل - 78 -3ملحق
 الثابتة من صول معاملة  التحسينات على األراضي آفئة متميزة من األ 2008نظام الحسابات القومية 

 وفي الحاالت التي ليس من الممكن الفصل . غير المنتجة آما آان موجودا قبل التحسينصولاألراضي األ
سن و قيمة تلك التحسينات، فينبغي تخصيص األرض إلى الفئة التي تمثل الجزء بين قيمة األرض قبل التح

 .األراضي تحسين مع  األراضي جميع على الملكية نقل فاليتك   ستدرج.األآبر من القيمة
 

 تكوين رأس الي نظام الحسابات القومية التحسينات على األراضي آإجم 1993وسجلت   - 79 -3ملحق
 . في الميزانية العمومية هذه التحسينات شملت مع األرض نفسهاالمال الثابت، ولكن

  التسويقأصول حسنة النية و أصول -11
 10.199 إلي 10.196، فقرة 10الفصل : المرجع

 
حسن النية " شراء الي،"شراء حسن النية "   تسمية2008أعاد نظام الحسابات القومية لعام   - 80 -3ملحق
 غير المنتجة، أصول التسويق تعامل على أنها أصولالشراء حسن النية و  ال تزال  ." التسويقيةصولواأل

 بأنها "الشراء حسن النية " تم تسمية 2008وإن آان في مستوى أعلى في نظام الحسابات القومية لعام  
 التسويق على أنها أصولالشراء حسن النية و تعامل  ال تزال  ." التسويقصولشراء حسن النية واأل"

، 1993المنتجة، وإن آان في مستوى أعلى في التسلسل الهرمي من  نظام الحسابات القومية  غير أصول
 .ات وعقود اإليجار والتراخيصتفاقوتحديدا في نفس مستوى الموارد الطبيعية واال

 
ولهذا السبب فقد . ، ُسجل حسن النية فقط بعد تولي الشرآة1993في نظام الحسابات القومية   - 81 -3ملحق
يعترف نظام .  لم يتم التعرف على النوايا الحسنة في أي سياق آخر. "شاء حسن النية"  بأنهاوصفت

 مثل  البيانات اإلدارية  والشعارات صول قد يشمل في الواقع األختالف بأن هذا اال 2008الحسابات القومية 
 ، يجوز استثنائيةبصورة و . " التسويقأصول"  ذلك التي تم  وصفها مجتمعة باسمإليوقوائم العمالء وما 

 التسويق المحددة بشكل فردي وبشكل منفصل عن مؤسسة بأآملها وذلك في هذه حالة  ينبغي أصولبيع 
 .أيضا أن يسجل بيعها تحت هذا البند

 الشراء حسن النية " نهج متسق لحساب قيمة  2008توصي نظام الحسابات القومية   - 82 -3ملحق
أقل و ها أصوليد من القيمة المدفوعة للمؤسسة آمنشأة عاملة أآثر من مجموع ، آما يز" التسويقيةصولواأل

 و آل بند من بنود التي تم تحديدها بشكل منفصل وقيمتها بصرف النظر عن ما إذا اته،التزاممن مجموع 
 .آان الكيان هي شرآة مدرجة أو غير مدرجة، شبة مؤسسة أو مؤسسة فردية

 
 ، تم حساب شراء النوايا الحسنة بشكل مختلف 1993ات القومية لعام في نظام الحساب  - 83 -3ملحق
بالنسبة لشرآة المؤسسة الفردية، .  إلى ما إذا آانت األعمال  آانت شرآة لمؤسسة فردية أو شرآةاستنادًا

 المحددة بشكل منفصل وقيمتها أقل من صول شراء حسن النية آفائض من سعر الشراء على األاستمدتوقد 
 قبل البيع وسعر البيع الفعلي للسهم  و بالنسبة للشرآات تم وصفها بأنه الفرق بين سعر السهم فورًا.نيةالمديو

 ولم تقدم أي تمييز بين الشرآات المدرجة وغير المدرجة في حساب  . الواحد، مضروبا في عدد األسهم
 . شراء النوايا الحسنة 

 التعامل مع موارد الماء آأصل في بعض الحاالت -12
  10.184، فقرة 10الفصل : مرجعال
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 ، تم توسيع تعريف للموارد المياه ليغطي األنهار  2008في نظام الحسابات القومية   - 84 -3ملحق

والبحيرات والخزانات االصطناعية ومستجمعات سطح أخرى باإلضافة إلى طبقات المياه الجوفية وغيرها 
 إلى حد لالستخراجياه السطحية والمياه الجوفية المستخدمة  و يتألف من موارد الم.من موارد المياه الجوفية

 .يةقتصاد من السيطرة اال حقوق، وتقييم السوق وقدرًااستخدامأن ندرتها يؤدي إلى إنفاذ حقوق الملكية أو 
 بأنه ينبغي من حيث المبدأ تقيم المسطحات المائية  2008 توصي نظام الحسابات القومية   - 85 -3ملحق

ازية لتقييم الموارد المعدنية ولكن مع إشارة إلى أن بدائل أآثر واقعية قد يكون من الضروري بطريقة مو
 . مثل التقديرات على أساس رسوم الدخولاستخدام

مؤشر أسعار ثابت  لاالعتبارار لفترة مع األخذ في  رأس المال الثابت عند متوسط أسعاستهالكيمكن قياس  -13
  المعنيةصولالجودة لأل
  10.156، فقرة 10الفصل : المرجع
 رأس المال الثابت عند متوسط أسعار استهالك قياس  2008نظام الحسابات القومية  يوصي  - 86 -3ملحق

  المعنيةصول لمؤشر أسعار ثابت الجودة لألاالعتبارلفترة مع األخذ في 
 األسعار لقياس خداماست توجيهات حول ما إذا آان  1993نظام الحسابات القومية عطي م يل  - 87 -3ملحق

 صول رأس المال الثابت ينبغي أن تتصل المستوى العام لألسعار أو ما إذا آان ينبغي أن تكون األاستهالك
 .المحددة

 جعل  تعريف الموارد البيولوجية المزروعة متماثل على الموارد غير المزروعة -14
  10.88، فقرة 10الفصل : المرجع
 مما  2008 الموارد البيولوجية المزروعة في نظام الحسابات القومية   وقد تم توضيح تعريف- 88 -3ملحق

يجعلها محددة بأن  تعامل نموهم الطبيعي وتجديدها آإنتاج إال في الحاالت التي تكون فيها هذه تحت 
 .المسؤولية المباشرة ومراقبة وإدارة الوحدات المؤسسية

  بالموارد البيولوجية 1993الحسابات القومية  المزروعة في نظام صول  و تم تسمية األ- 89 -3ملحق
 .2008 في نظام الحسابات القومية المزروعة

 تم تقديم  منتجات حقوق الملكية الفكرية -15
  10.98، فقرة 10الفصل : المرجع

 
  المنتجة الغير ملموسة صولاأل"  سابقًا بـ صولآانت تسمى  المعالجة المحاسبية لأل  - 90 -3ملحق

 التي تم توضيحها بتوسع في نظام الحسابات القومية "منتجات الملكية الفكرية " أآثر وصفًا، والمسمى اآلن،
 إلى مزيد من البحث والتطوير ؛ التنقيب عن المعادن والتقييم ؛ برامج صول يتم تقسيم هذه األ. 2008

 .لملكية الفكريةالحاسوب وقواعد البيانات ؛ الترفيه،  األدب أو الفن األصلي ، وغيرها من منتجات ا
 ُأدخل مفهوم تأجير الموارد للموارد الطبيعية -16

 7.109، فقرة 7الفصل : المرجع
مفهوم عقد إيجار الموارد لتغطية الحالة التي تستمر بها   2008 يقدم نظام الحسابات القومية  - 91 -3ملحق

 من أن المستأجر هو وحدة ى الرغمالموارد الطبيعية لتظهر في الميزانية العمومية للمالك القانوني عل
 وفي المقابل ، يسجل  المستأجر .ي قتصاد فهي في الواقع المالك االاليستخدم الموارد في اإلنتاج وبالتت

 في قيمة الموارد انخفاضية، ال يتم تسجيل أي تفاق طبقًا لال .الدفع المنتظم  دخل الملكية و يوصف آإيجار
 و يتم التعامل مع الموارد . رأس المال الثابتستهالكملية مماثلة الالطبيعية في نظام الحسابات القومية آع

قد ينطبق عقد .  بطريقة فعالة في نظام الحسابات القومية آمن يملك عمر النهائي  بقدر ما يهم الدخلالطبيعية
 .اإليجار على أي مورد من الموارد الطبيعية المعترف بها آأصل في نظام الحسابات القومية

 . مفهوم عقد اإليجار في موارد الطبيعية1993  و لم يناقش نظام الحسابات القومية  - 92 -3ملحق



 

16 

 

 صولالتغييرات التي أدخلت على البنود الواردة في التغييرات األخرى في حجم األتقديم  -17
 12الفصل :  المرجع

 
  بخالف  صولبغية إعطاء قائمة أآثر هيكلية من األسباب المحتملة للتغيرات في األ  - 93 -3ملحق

 في حساب نظام صولالمعامالت، تغيرت قائمة بالبنود المدرجة في التغييرات األخرى في حجم األ
 / صول أظهر التغييرات في األصول التغييرات األخرى في حجم األ.2008الحسابات القومية لعام 

 : اليالمسئوليات في سبع فئات رئيسية وبعض فئات فرعية على النحو الت
 صولي لألقتصادالمظهر اال

 ية اختفاء غير المنتجةقتصاد االصولاأل
  استنفاد الموارد الطبيعية        
 ية أخرى  غير المنتجةقتصاد اال صول األاختفاء       

 الكارثيةالخسائر 
 مضبوطات بدون تعويض

 مجلد غير مصنفة في مكان آخرالتغيرات األخرى في 
 التغييرات في التصنيف

  التغييرات في هيكل القطاع وتصنيف         
  والديونصول التغيرات في تصنيف األ         

 المكاسب والخسائر االسمية عقد
  المكاسب والخسائر الحيازة المحايدة           

 الحقيقة  حيازة المكاسب والخسائر            
 
 .صولاألو ةاليالم األوراقتحديد ومعالة لل الصقل  مزيد من-هـ
  قباالتفاة اليتوضيح إعادة شراء معاملة األوراق الم -1

 11.77 إلى 11.74 الفقرات 11الفصل : المرجع
 الذهبقروض  و ةالياألوراق الم  إعادة شراءتفاق الفسير ت  2008 نظام الحسابات القومية يضيف 
 صولغيرها من األ ة أوالياألوراق الم يتضمن بيع ترتيب ة هوالياألوراق الم ية إعادة شراءاتفاق والودائع
محدد في  تاريخ في ثابت بسعر أو ما شابه ذلك  نفسهاصولاأل بإعادة شراء لتزاممع اال محدد بسعر

 .المستقبل
ة  آقرض اليية إعادة شراء األوراق الماتفاق  يعامل  2008  ال يزال نظام الحسابات القومية - 94 -3ملحق

 وفي حالة  . علي إعادة شراءهاتفاقة التي تم االاليألوراق الم من اأساسالمضمونة وتقر إمكانية بيع على 
 . السلبية للمقرض لتجنب العد المزدوجصولة ، ينبغي تسجيل األاليالبيع على األوراق الم

 تفاقة التي تم  االالي أن ال يسمح إما على بيع األوراق الم1993 النص القومية لعام أقترح  - 95 -3ملحق
 .أو ال تمارس عليها

 وصف معاملة خيارات أسهم الموظف -2
 17.398 الي 17.384 الفقرات 17 ، الفصل 11.124 الفقرات 11الفصل : المرجع

 
 األسهم  خيار.  خيارات األسهم الموظف  أداة شائعة تستخدمها الشرآات لتحفيز موظفيها- 96 -3ملحق

 عدد شتري الذي بموجبه الموظف ي)الممنوحة"التاريخ ( في موعد معين إليه تم التوصل اتفاقالموظف هو 
أو  ")المخول"الوقت (إما في الوقت المحدد على  ")لقطة"سعر (معين من أسهم صاحب العمل بسعر محدد
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 و توصي نظام الحسابات . مباشرة  للوقت المخولليت التي) "ممارسة"فترة  (في غضون فترة من الزمن
 آنظير  عنصر اليرات األسهم الموظف في الحساب الم أنه ينبغي تسجيل المعامالت في خيا 2008القومية 

ة ، يجب أن تنتشر قيمة الخيار الي ومن الناحية المث.تعويضات العاملين  الذي يمثل من قيمة األسهم الخيار
 .، وإذا لم يكن هذا ممكنا فيمكن تسجيلها في تاريخ التخويل المخولخالل الفترة بين الفترة الممنوحة، وتاريخ

 . توجيهات بشأن معاملة خيارات األسهم الموظف1993 لم يقدم نظام الحسابات القومية   أي - 97 -3ملحق

 
   درس معاملة القروض المتعثرة -3

 13.68 الي 13.66 الفقرات 13 ، الفصل 11.129 الفقرات 11الفصل : المرجع
 

  و.2008سابات القومية في نظام الح) العثرة(جيهات لمعاملة القروض الضعيفة وتم دراسة ت – 98 -3ملحق
مستحقة ًأل دين أو  / يقدم  نظام الحسابات القومية تعريفًا للقروض المتعثرة آقرض التي مدفوعات الفوائد و

 يوما أو أآثر تم رسملتها، و إعادة تمويلها، أو تأخير  90 أو مدفوعات الفائدة يساوي  يوما أو أآثر،90من 
، ولكن هناك أسباب وجيهة أخرى ستحقاقيوما بعد تاريخ اال  90ن  ، أو مدفوعات أقل متفاقعن طريق اال

 .للشك في أن يتم دفع المبالغ آاملة )مثل تقديم المدين لإلفالس(
 

 ينبغي أن تظل القروض المتعثرة مسجلة بقيمة  2008بوصي  نظام الحسابات القومية   – 99 -3ملحق
 أصل الدين ميعدراآم المستحقات حتى يتم سداد القرض أو   بتاالهتمام في الحسابات الرئيسية و ينبغي اسمية

 للقروض االسمية ويوصى بنود مذآرتين فيما يتعلق بالقروض المتعثرة، القيمة . المتبادلاالتفاقمن خالل 
 أقرب  تقريب للقيمة السوقية المماثلة  أو .التي تعتبر غير قابلة للتنفيذ وقيمة السوقية ما يعادل هذه القروض

القيمة التي تقارب القيمة التي ستنشأ عن صفقة بين " ، الذي هو "سوق  إلى السوق"عادلها من قيمة ما ي
 نهج ثاني أفضل وتظهر ستخدام في غياب بيانات القيمة العادلة، فإن البند مذآرة لديك ال."طرفين في السوق

ي أن تظهر المستحق الفائدة على وباإلضافة إلى ذلك، ينبغ. القيمة االسمية خسائر للقروض أقل من المتوقع
 .القيد " التي"القروض المتعثرة بأنها 

  أنه ينبغي أن تكون  بنود المذآرة المعيار في  2008وتوصي  نظام الحسابات القومية  – 100 -3ملحق
 .ة وبالنسبة لبقية العالماليالقطاع الحكومي وقطاع الشرآات الم

 لتسجيل إتباعها التوجيهات بشأن المعايير الواجب 1993قومية   لم يقدم نظام الحسابات ال– 101 -3ملحق
 .القروض المتعثرة

 دراسة معاملة الضمان -4
 17.224 الي  17.207 الفقرات 17الفصل : المرجع

 
 وقد تم توضيح معاملة فئات عديدة من الضمانات الواردة في نظام الحسابات القومية – 102 -3ملحق

 النوع األول هي تلك التي تقدم . الضمانات و يعطي التوجيهات لمعاملتهم ويعرف ثالثة أنواع من .2008
 و يتم تداول هذه .، مثل مقايضة االئتمان االفتراضيةالي الماالشتقاقذلك النوع من الضمانات عن طريق 

 .ة والمشتقات ال تعرض ميزات جديدة لنظام الحسابات القوميةاليالمشتقات في األسواق الم
 

وتتألف الدفعة الثانية من ضمانات، ضمانات موحدة، من أنواع الضمانات التي تصدر  – 103 -3ملحق
 التصدير ائتماناتلى طول خطوط مماثلة، مثل ضمانات بأعداد آبيرة، وعادة بمبالغ صغيرة نسبيًا ، وع

 أي  في هذه الحالة ، على الرغم من أنه ليس من الممكن تحديد احتمال وقوع.وضمانات القروض للطالب
 فهي .قرض واحد متعثر، إنها ممارسات قياسية لتقدير آيفية الخروج من العديد من  قروض مماثلة قد تتعثر
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 إذا آان الكفيل هو جزء من الحكومة العامة .تعمل على نفس المبدأ لتأمين األضرار  ويجب أن تعامل بالمثل
 . أن ينسب الدعم إلى أصحاب الضمان المتوقع عمدًا ، فينبغياالفتراضيو يجعل الرسوم دون المستوى 

 
الفئة الثالثة من الضمانات، آما هو موضح ضمانات لمرة واحدة، ويتألف من تلك التي  – 104 -3ملحق

.  دعوته إلى أن يقدر بأي درجة من الدقةاحتمالمحددة لدرجة أنه ليس من الممكن  المخاطرتكون فيها 
 .ةاليواحدة للطوارئ وليس آما هو مسجل في المسؤولية الموتعتبر في معظم الحاالت ، منح ضمانة لمرة 

 المناقشة األولية آانت عن ضمانات القروض، و لكن تمديد ضمانات موحدة لألوراق – 105 -3ملحق
 . تعميم هذه المعاملةاقترحت 2008 في أواخر عام خرىة األاليالم

 ال يوجد اليانات آديون محتملة وبالت  الضم 1993 وآان يعامل نظام الحسابات القومية – 106 -3ملحق
 .وجود الضمان إال إذا تم  تنشيطه في سجل 

 تم دراسة معاملة سندات الدين المرتبطة بالمؤشر -5
 17.282 إلى  17.274 الفقرات 17الفصل :  المرجع

حد  على االثنين بالقضية التي بها القسيمة أو المدفوعات الرئيسية ، أو صدار تتعلق اإل– 107 -3ملحق
ة مثل السندات التي يتم تحدد عن طريق المؤشرات التي أتفق عليها إلى اليسواء، قابلة للدفع  باألوراق الم

، تعامل قدر الزيادة تفاق اال و بموجب هذا.تفاقاألطراف، ولكن قيم المؤشرات غير معروفة عندما يتم اال
يوصي نظام الحسابات القومية .  صداراإلة آفائدة ال يتم التعرف عليها في وقت اليقيمة األوراق المفي 

 .قتين لتحديد الفائدة المستحقة في آل فترة محاسبيةي طر 2008
 .  الربط، تتراآم آفائدة، بعدقسائم بمؤشر واسع، يتم دفع آل الكمية آقسائم عندما ترتبط – 108 -3ملحق

بين مجموعة  نهاية المطاف والدين هو مؤشر يوصل الفرق بين سعر االسترداد فيأصل عندما تكون قيمة 
 .األداةسعر الفائدة المتراآمة على مدى عمر هذا آتعامل مروجي اإلصدارات  التي 

ات الفائدة عن طريق تحديد سعر استحقاق هو مؤشر ضيق، فيتم تحديد االرتباط لو أن – 109 -3ملحق
 امتالكؤشر عن  المسار المتوقع  و يتم التعامل مع أي انحراف  للم.الفائدة التي تتراآم في وقت اإلصدار

 .مكاسب أو خسائر
 المترتبة                           التعامالت   ينبغي أن يسجل عن آيف2008 توجيهات نظام الحسابات القومية – 110 -3ملحق

 .ةن دقيقة المرتبط بالمؤشر ، لم تكاليالمبقرض األوراق 
 مفهرسة إلى العمالت األجنبيةة الالي مع دين األوراق الم الُمنقح التعامل -6

 17.281 الفقرات 17الفصل : المرجع
ة مع آل الي  أنه ينبغي تصنيف قرض األوراق الم 2008 توصي  نظام الحسابات القومية  – 111 -3ملحق

من أصل الدين ومدفوعات القسيمة المفهرسة إلى العمالت األجنبية و تعامل على الرغم من ذلك على أنها 
  المقومة بالعملة األجنبية في ذلكةاليأوراق م
ة  المقومة الي أنه في حالة قرض األوراق الم1993 وأوصى  نظام الحسابات القومية – 112 -3ملحق

أصل الدين  بشروط العملة المحلية التي تنشأ عن  بالعملة األجنبية ، ينبغي أن يعامل التغيرات في قيمة
ة  الي ومع ذلك، في حالة دين األوراق الم.) قابلة للتداولغير  (التغيرات في أسعار الصرف وعقد المكاسب 

 توصية نظام .)المعامالت( المفهرسة إلى العمالت األجنبية، فيتم التعامل مع هذه التغييرات آالفوائد
ة التي لها خصائص مماثلة الي بإزالة الوضع الشاذ من خالل معاملة األوراق الم2008الحسابات القومية  

 .يًااقتصادتعادلها 
 المرونة في تقييم األسهم غير المدرجة في البورصة -7

 13.70 إلي 13.69الفقرات 13الفصل : المرجع
 و آثيرا ما تنشأ هذه الحالة للمؤسسات .جميع األسهم ونقلها في البورصة إدراج ال يتم   – 113 -3ملحق
 المدرجة في البورصة والشرآات ة في الشرآات غيرالي المباشر واألسهم الخاصة واألسهم المستثماراال
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 التوجيه  2008 ويزود  نظام الحسابات القومية . والمشاريع المشترآة و الفرديةالمدرجة ولكن غير السائلة،
بها هي  سعر الصفقة   بعض الخيارات البديلة التي أوصي.بشأن خيارات بديلة لتقييم األسهم من هذا القبيل

 القيمة الدفترية التي تبلغ عن طريق  سعر نسب األرباح، أو ةاليالقيمة الح ، أو صولة، صافي قيمة األجديدال
المؤسسات مع تعديالت آلية من قبل المجمع اإلحصائي، والصناديق الخاصة عند القيمة الدفترية والقيمة 

 .قسمةالمالعالمية 
شأن آيفية تقييم األسهم  حٍد ما بإلي  توجيهات مقيدة  1993وأعطى نظام الحسابات القومية  – 114 -3ملحق

 قيمة أسهم الشرآات التي لم تدرج في البورصة أو ينبغي تقييموأوصت بأنه  . .غير المدرجة في البورصة
 المدرجة القابلة للمقارنة في األرباح  و العائد التاريخي و أفاق، و  أسعار األسهماستخدامتداولها بانتظام بتم 

 . للسوقية المنخفضة أو سيولة األسهم المدرجةكي يعطي المجالتعديل التخفيضات، إذا لزم األمر، ل
 ةالي والمطلوبات المأصولصصة على أنها تعامل  حسابات الذهب الغير مخ -8

 11.45 الفقرة 11الفصل : المرجع
 أنه ينبغي أن يعامل حسابات الذهب غير مخصصة 2008 توصي نظام الحسابات القومية – 115 -3ملحق

تملك من الذهب مهيمنة في ة وتصنيفها مع ودائع بالعملة األجنبية إذا هذه الودائع الليا ومطلوبات مأصولآ
 . غير المقيمينقبل 

 لنقدي والسبائك الذهبية الُمنقح الذهب لتعريفال -9
 11.46 و  11.45الفقرات  13الفصل : المرجع

 يتماشى من أجل أن 2008  لقد تغير تعريف الذهب النقدي في نظام الحسابات القومية لعام– 116 -3ملحق
  التغيير ينبع من االعتراف .السادس اإلصدار - الدولي ستثماراال ومرآز المدفوعات ميزان دليلمع 

بحسابات الذهب المخصصة وغير المخصصة التي يوفر بموجبه حساب الذهب المخصص ملكية الذهب و 
هذا األخير آعمالت أجنبية إذا عقدت مع  ويتم التعامل مع .حساب الذهب الغير مخصصة وديعة تقيم بالذهب

و هي ، عمالت معدنية، سبائك أو قضبان مع نقاء الحد األدنى على األقل من  (سبائك الذهب . غير المقيمين
ة المعترف بها مع أي مسؤولية مقابلة عندما عقدت آأصل الي المصولهي فقط األ ) في األلفجزءًا 995

أو غيرهم ممن  ( يتم تعريف الذهب النقدي آذهب الذي السلطات النقدية .احتياطي من قبل السلطات النقدية
 وتضم سبائك الذهب احتياطيولم ملكية وتقام آأصل   )يخضعون لرقابة فعالة من السلطات النقدية

 .وحسابات الذهب غير المخصصة مع غير المقيمين
 .عادن المخصصة أو الغير مخصصة حسابات الم 1993  لم يناقش نظام الحسابات القومية – 117 -3ملحق

 . المسؤولية المعترف بها في حقوق السحب الخاصة -10
 11.49  إلي 11.47 الفقرات 11الفصل : المرجع

الصادر عن  ( معاملة  حقوق السحب الخاصة 2008نظام الحسابات القومية  يوصي – 118 -3ملحق
الخاصة، وآمطالبة على المشارآين في صندوق النقد الدولي باعتبارها أصل للبالد مالكة حقوق السحب 

 آذلك، فمن المستحسن أن يتم تسجيل تخصيص وإلغاء حقوق السحب الخاصة .مخطط يشكل جماعي
و آنتيجة لتغير معاملة حقوق السحب . حده والخصوم على صولو يجب أن تسجل خصائص األ .آمعامالت

 .آأداة فرعية منفصلةالخاصة، توصي أن يظهر الذهب النقدي  و حقوق السحب الخاصة 
 -  تمسؤوليا بدون أصول حقوق السحب الخاصة آ1993 صنف نظام الحسابات القومية – 119 -3ملحق

 .  مقابلة-مديونية 
 التمييز بين الودائع والقروض -11

 11.56 الفقرة 11الفصل : المرجع
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لكي نتجنب . دائع بالتمييز بين القروض  و الو2008  يستمر نظام الحسابات القومية – 120 -3ملحق
وظائف بين "" الغموض بين القروض و الودائع لدي الطرفين عند التعامل مع البنوك، أدخلت فئة 

 ".البنوك
 ةاليالرسوم المستحقة علي قروض الذهب  و إقراض األوراق الم -12

 17.254  الفقرة 17الفصل : المرجع
 جميع الرسوم المستحقة  سجل يجب أن ت  2008   يوصي نظام الحسابات القومية  – 121 -3ملحق

 الذهبية المستخدمة للحصول أصحابة والى الية المستخدمة إلقراض األوراق الماليلمالكي األوراق الم
 تفاق االعن طريق ) سواء من حسابات الذهب المخصصة أو غير المخصصة (على قروض الذهب 

،  غير مباشرةعلي نحوة المقاسة اليويجوز للفائدة الحصول على عنصر خدمة الوساطة الم .   .آفائدة
 .ةاليمحددة بشكل منفصل، إذا تم تصنيف الوحدة ممولة قرض آمؤسسة م

 توجيهات بشأن إصدار الرسوم المستحقة 1993لم يعط  نظام الحسابات القومية    – 122 -3ملحق
 .ة والقروض من الذهباليعلى إقراض األوراق الم

 ةاليتصنيف الموجودات الم -13
 11الفصل : المرجع
 ، 1993ة منذ اعتماد نظام الحسابات القومية الي   لتعكس االبتكارات في األسواق الم– 123 -3ملحق

وتصنيف .  2008ة في نظام الحسابات القومية الي المصولوالحفاظ على أهميتها، تم تغيير تصنيف األ
 : اليحو الت هو على الن2008ة في نظام الحسابات القومية الي والمطلوبات المصولاأل

 الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
  الذهب النقدي          
  حقوق السحب الخاصة          

 العملة والودائع
  العملة         
 الودائع القابلة للتحويل         

  مناصب بين البنوك                 
   قابلة للتحويلأخرىودائع                 

 ئع األخرى الودا          
 سندات الدين

  قصيرة األجل           
  طويل األجل           
 القروض
  قصيرة األجل           

  طويل األجل            
  في األسهمستثماراألسهم وأسهم صندوق اال

 أسهم مدرجة                       
 أسهم غير مدرجة                       
  األسهم األخرى                     

 وحدات / ستثمار أسهم صندوق اال          
 وحدات/  أسهم سوق المال في الصندوق                      
 وحدات / استثمارصندوق ل أخرى أسهم                      

 موحدةالالتأمين والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان 
  الفنيةاألضرار أحكام تأمين           

 معاشسنوية للات استحقاق التأمين على الحياة و          
 ات المعاش التقاعدياستحقاق           
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  مطالبات مديري صناديق المعاشات التقاعدية على المعاشات التقاعدية          
 معاشيهات غير ستحقاق اال          

 ة وخيارات األسهم الموظفاليالمشتقات الم
 ةاليم المشتقات ال          
  خيارات          
 إلى األمام           

  لموظفي الشرآةاألسهمخيارات       
 الدفع/ حسابات أخرى مستحقة القبض 

 التسهيالت التجارية والسلف      
 الدفع/ حسابات أخرى مستحقة القبض        

 
  بأنها   "ة خالف األسهمالي األوراق الم" تسمية 2008    أعاد نظام الحسابات القومية – 124 -3ملحق

 وأسهم صندوق ةالياألوراق الم "    ك   "األسهم واألسهم العادية األخرى"و تسمية "سندات الدين" 
 1993 لنظام الحسابات القومية ة التي أدخلت تحديثًاالييتم توسيع فئة من المشتقات المو  ."ستثماراال

 .لتشمل خيارات شراء األسهم للموظفين
 يةقتصاد والتأجير التشغيلي على أساس الملكية االالي التأجير المالتمييز بين -14

 17.309 إلي 17.301 الفقرات 17الفصل : المرجع
  نظرة عامة تحدد مبادئ المعاملة المناسبة لعقود 2008نظام الحسابات القومية  ميقد   – 125-3ملحق

 وفقًا لما إذا آان يعتبر الي اإليجار المويعرف التمييز بين عقد اإليجار التشغيلي و. اإليجار والتراخيص
 .ية للموجودات أو القتصادالمستأجر آالمالك اال

 1993 في نظام الحسابات القومية الي و ُفِسر الفرق بين التأجير التشغيل والتأجير الم – 126-3 ملحق
 .ببساطة على طول وقت اإليجارتستند إلى أن 

 لمعاش التقاعديات ااستحقاقتغييرات في توصيات لتسجيل  -15
 17.206 إلي  17.116 الفقرات 17الفصل : المرجع
ات المعاشات التقاعدية المتعلقة استحقاقبأن  2008 يعترف نظام الحسابات القومية   – 127-3ملحق

 وينبغي أن يتم . التعاقدية ، والتي من المتوقع  أو يحتمل أن تكون واجبة النفاذارتباطاتبالعمالة هي 
 الالزمة موجودة في صول آمطلوبات نحو األسر، بصرف النظر عما إذا آانت األاالعتراف بها

 .مخططات منفصلة أم ال
   بالنسبة للمعاشات التقاعدية التي تقدمها الحكومة من خالل الضمان االجتماعي ولكن، – 812-3ملحق

 وذلك .ول القياسيةبعض البلدان لديها المرونة الالزمة لتحيد عن هذا اإلجراء في مجموعة من الجدا
 بين المعاشات التقاعدية التي يتم توفيرها من قبل الضمان االجتماعي والتي من مخططات نقسامألن اال

 ومع ذلك، ينبغي توفير مجموعة آاملة من .العمل أخرى ذات الصلة  تختلف آثيرًا من بلد إلى آخر
 جدول التكميلية التي تظهر الخصوم المعلومات الالزمة إلجراء تحليل شامل للمعاشات التقاعدية في

والتدفقات المرتبطة جميع أنظمة التقاعد الخاصة والحكومية، سواء آانت ممولة أو غير الممولة وبما 
 .في ذلك الضمان االجتماعي

 الفعلية من قبل االجتماعية أن المساهمات  1993وذآر  نظام الحسابات القومية    – 912-3ملحق
 إلى صندوق المعاشات  المبلغ مدفوع فعًال ذلك في فترة ينبغي أن يكونصاحب العمل والموظف 

المدفوعات األخيرة  أن ، هذا هو الصحيح والكامل منذالحدية لمساهمة الخططية  بالنسبة ل.التقاعدية
، ومع ذلك، الحدية المنافع الخططية .تعتمد فقط على المبالغ المخصصة في صندوق المعاشات التقاعدية

 صاحب العمل إلى -ديون  – مطلوبات تماماك ما يضمن أن المبالغ المخصصة سوف تساوي ليس هنا
 .ات التقاعدية للموظفستحقاقاال
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نظام الحسابات توصيات ل  بعدد من التغييرات2008 نظام الحسابات القومية يوصي – 130 -3ملحق
   : المنافع الحدية خطط حالة في 1993القومية 

 ةاليصافي القيمة الح في الزيادة عن طريق تقييم صاحب العمل اهمةمس مستوى تحديد ينبغي - أ
 فاليتك إضافة أي و ،الفترة المذآورة في التي آسبها الموظف  المعاش التقاعديستحقاقال

 يقوم بها مساهمة مبلغ من أيخصم و نظامتشغيل الل صندوق المعاشات التقاعدية يتقاضاها
  ؛الموظف

 أرباح أيليس و للموظف فقط العمر المتوقع، مع اآلخذ في االعتبار فعليًا المبلغ هذا تحديد و ينبغي - ب
في نهاية   المعاش التقاعدياستحقاق دفع في المستقبل على زيادات من أي تأثير الأو في المستقبل

 ؛المطاف
 الحساب فيموظف لل لصندوق المعاشات التقاعدية واضحة مسؤولية تظهر   و ينبغي أن-جـ
 انية، و والميزاليالم
في نظام آما ورد  (، وليس للصندوقها تنتمي يمكن اعتباربعد ذلك و الصندوق أصول  -د

 .الموظف إلى على أنها تنتمي ) 1993 الحسابات القومية
 - على العالقة بين الصندوق وصاحب العمل، يجوز ألي زيادة في المطلوبات اعتمادا – 131 -3ملحق
وأي  (طالبة لصندوق المعاشات التقاعدية على صاحب العمل  المتاحة تمثل مصول على األ-ديون

 ). على الخصوم مطالبة من قبل رب العمل في صندوق المعاشات التقاعدية صولزيادة في األ
 بأن هناك تكلفة إلدارة أي نظام المعاشات  2008نظام الحسابات القومية   يعترف-132 -3ملحق

 ينبغي أن يكون هناك .الحكم الذاتي ومخططات غير الممولةتقاعدية بما في ذلك خطط غير المتمتعة ب
ية تفاقف، واالاليوهذا يحدد على أساس مجموع التك. قيمة مخرجات من صندوق المعاشات التقاعدية

 .ات المعاش التقاعدياستحقاقالتي تعتبر واجبة الدفع من الموظفين مالك 
 بدفع المعاشات التقاعدية من اإللزام يمر عندما 2008 توصي نظام الحسابات القومية -133 -3ملحق

 المعاشات التقاعدية حتى لو لم وحدة إلى أخرى، هذا  يجب أن يسجل هذه الصفقة آصفقة في مطلوبات
 .سجل أي وحدة سابقًا هذه المطلوباتت

 المعاشية في الميزانية العمومية فقط تبااللتزاما  1993وأقر نظام الحسابات القومية  -134 -3ملحق
، فإن أنشطة العديد من أنظمة التقاعد، مثل الضمان الي وبالت."خاصة"من أجل تمويل مخططات 

 . المطالبات /ة الي المصولاالجتماعي وبرامج أرباب العمل غير الممولة، ال تؤدي إلى االعتراف باأل
دها مطالبات آذلك، أقر أن مطلوبات المعاشات التقاعدية آانت تقتصر على األموال المتاحة، ولم يحد

 .الموظفين وغيرهم على المخططات
نشاط صناديق المعاشات التقاعدية غير المستقلة  1993 تعامل نظام الحسابات القومية -135 -3ملحق

حيث لم يكن يعترف بالمخرجات  بالحكم الذاتي وخطط المعاشات التقاعدية غير الممولة آأنشطة ثانوية
 .حدهعلى 
 القطاع العامو الحكومة بالمتعلقة المعامالت طاقفي ن المواصفات  مزيد من-و
  بين القطاعين العام والخاص  الحكومي الموضحةالحدود -1

 22، و الفصل 4.80 ىإل 4.77 و 4.25 الفقرات 4الفصل : المرجع
 وإدراآًا حقيقة أن القوى، والدافع و مهام الحكومة تختلف عن تلك القطاعات األخرى  -136 -3ملحق
، وأنها تنظم عملياتها من خالل وحدات مؤسسية مختلفة، يعطي  نظام الحسابات القومية قتصاد االتجاه

 ويوفر شجرة القرار .توجيهات إضافية للتمييز بين الحكومة العامة والمؤسسات العامة  2008
 لتخصيص الوحدات المؤسسية ألحد القطاعات المؤسسية اهيميللمساعدة في توضيح األساس المف

 .ل متبادل وتحديد الحكومة وغيرها من الوحدات العامةالحصرية بشك
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 التعامل المفصل مع وآاالت إعادة الهيكلة -2
 22.50 إلي 22.47 الفقرات 22الفصل : المرجع

 
  تشارك بعض الوحدات العامة في إعادة هيكلة الشرآات التي قد تكون أو ال تكون تحت -137 -3ملحق

 إعادة تنظيم القطاع العام )أ (  إعادة هيكلة العامة تخص   وهناك مثاالن الوآاالت.سيطرة الحكومة
 المتضررة ، و بشكل رئيسي في سياق المصارف صولاأل) ب( و واإلدارة الغير مباشرة للخصخصة،

 مبادئ توجيهية لعالج وآاالت إعادة  2008يقدم نظام الحسابات القومية .  ة أخرىاليأو أزمة م
 .الهيكلة
 . وآاالت إعادة الهيكلةلتوجيهات لمعاملةا  1993 نظام الحسابات القومية   لم تود -138 -3ملحق

 التعامل المفصل مع تراخيص الحكومة المصدرة -3
 22.90 إلي 22.88 الفقرات 22الفصل : المرجع

 
 أنه إن لم تدرج التصاريح المدرجة من الحكومة 2008 يوصي نظام الحسابات القومية -139 -3ملحق

و مع ذلك، إذا آان . ابة ضرائبلحكومة، فسيكون الدفع للترخيص بمث لمملوآةال صول األاستخدام
، ويمكن صولالترخيص قانونيًا وعمليًا قابلة للتحويل إلى طرف ثالث، فإنه يكتسب خصائص األ

 . في فئة عقود اإليجار والعقود والتراخيصصولتصنيفها على أنها أحد األ
بما في ذلك الموارد الطبيعية ( فادة من الموارد الطبيعية عندما يكون الترخيص لالست -140 -3ملحق

، وتعامل المدفوعات ) والتي تسيطر عليها الحكومة نيابة عن المجتمعأصولالتي وصفها بأنها 
 . في فئة العقود، عقود أو تراخيص أو دفع اإليجارصولللحصول على الترخيص إما حيازة األ

 الشرآات العامة آسحوبات من األسهم من استثنائيةينبغي تسجيل المدفوعات  -4
 22.90 إلي 22.88 الفقرات 22الفصل : المرجع

 من استثنائية أنه ينبغي تسجيل المدفوعات  2008 يوصي نظام الحسابات القومية -141 -3ملحق
 المتراآمة أو بيع االحيتاطياتالشرآات العامة آسحوبات من األسهم عندما تكون هذه مصنوعة من 

 .أن تسجل توزيعات العادية فقط من الدخل المشاريع من الشرآات آأرباح األسهميجب  .أصولآ
  
في هذا الصدد مختلف للشرآات و  1993 وآان توجيه نظام الحسابات القومية سجلت  -142 -3ملحق

 من مؤسسة عامة آمدفوعات منتظمة من أرباح استثنائيةشبه المؤسسات، وسجلت في ذلك مدفوعات 
 . سجلت المدفوعات المماثلة من المؤسسات العامة آشبه سحوبات من األسهماألسهم في حين

 من الحكومة إلى المؤسسات العامة آشبه التحويالت استثنائيةينبغي أن يعامل المدفوعات  -5
 ةاليالرأسم
 22.138 الفقرة 22الفصل : المرجع

 من ستثنائيةلمدفوعات اال  أنه ينبغي أن تعامل ا2008  يوصي نظام الحسابات القومية -143 -3ملحق
الحكومة إلى المؤسسات العامة لتغطية شبه تراآمات الخسائر على أنها تحويالت رأس المال للشرآات 

 من قبل الحكومة إلى آل من المؤسسات العامة ستثنائية ومع ذلك، ينبغي تسجيل المدفوعات اال.العامة
تصنع من منظور تجاري واضح انعكس في وأشباه الشرآات العامة آإضافات على من األسهم عندما 

 .توقع صالح من عائد في شكل دخل الملكية
 من الحكومة ستثنائية ، سجلت المدفوعات اال1993في نظام الحسابات القومية لعام  -144 -3ملحق

 من الحكومة إلى شبه المؤسسات ستثنائيةة ولكن المدفوعات االاليللشرآات العامة آالتحويالت رأسم
 .سجلت آإضافات إلى من األسهمالعامة 

  تسجيل الضرائباستحقاق -6
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 22.94 ىإل 22.91 الفقرات 22الفصل : المرجع 
 
 ومع ذلك، . لتسجيل الضرائبستحقاق أساس اال 2008نظام الحسابات القومية   يؤآد -145 -3ملحق

حصيل فإنه يتيح بعض المرونة  في حالتين من أجل ضمان أن ال تظهر الضرائب غير قابلة للت
 واحدة من هذه تتعلق بالضرائب على الدخل ليتم تسجيلها عند تقييم الخضوع .آضرائب مستحقة

 و تشير األخرى إلى الضرائب الناجمة .قين وليس عندما تحصل على الدخلاليللضرائب مع قدر من 
جح عندما يكون توقيت الحدث الخاضع للضريبة من غير المر "الموازي" قتصادعن األنشطة في اال

 نظام الحسابات القومية . هذه الحالة أيضا يجب أن يكون وقت تسجيل هو وقت التقييم. يكون معروفًاأن
آما يعطي التوجيهات في تقدير مبلغ الضرائب المستحقة، فيجب الحرص  لعدم تشمل   2008

  .محتمل أبدا أن تكون المحصلةغير الضرائب  ال
  الضريبيةاالئتمانات -7

 22.98 إلي 22.95الفقرات  22الفصل : المرجع
 . الضريبية تخفيف الضرائب والحد من  خضوع المستفيد للضرائباالئتمانات تمثل  -146 -3ملحق

  بعض اإلعانات أو المزايا االجتماعية  .بحيث أي ائتمان فائض من الخضوع للضريبة يدفع للمستفيد
وث ربط نظم المدفوعات مع  حد ضريبية،ائتماناتأصبحت متاحة عبر النظام الضريبي في شكل 

 أنه ينبغي تسجيل  2008 يوصي  نظام الحسابات القومية  .النظام مجموعة الضرائب آخذ في االزدياد
  علي الرغم من أن هذا أمر يتعارض مع التوصيات الواردة الياإلعتمادات المستحقة على أساس إجم

 من باالشتقاق يجب السماح للعرض .2001ة للحكومة اليفي إحصائيات الدخل ودليل اإلحصاءات الم
 .ائتمانات ضريبية على أساس صاف أيضا

 . الضريبيةاالئتمانات توجيهات بشأن معاملة 1993 لم يعط  نظام الحسابات القومية -147 -3ملحق
 الثابتة  التي خلقت من خالل شراآات بين القطاعين العام صولمعاملة تفصيلية  لملكية األ -8

 والخاص
 22.98 ىإل 22.95 الفقرات 22صل الف: المرجع

الشراآات بين القطاعين العام والخاص هي عقود طويلة األجل بين وحدتين، حيث أن   -148 -3ملحق
 صول ، وتشغيله لفترة ثم تسلم األصولوحدة خاصة يحصل علي أو تبني أصل أو مجموعة من األ

ت بين المؤسسات الخاصة والحكومية ،  وعادة ما تكون هذه الترتيبا.ألآثر من وحدة في القطاع العام
ولكن توجد توليفات أخرى ممكنة، مع مؤسسة عامة إما آطرف أو التي ال تستهدف الربح الخاص 

 بتوجيهات إرشادية على خصائص لفحصها  2008يزود نظام الحسابات القومية . آطرف الثاني
) آمعارض للقانون(ي قتصاد االلتحديد ما إذا آان الشريك من القطاع الخاص أو العام هو المالك

 . المعنيةصوللأل
توجيهات بشأن معاملة الشراآات بين القطاعين 1993لم يعط  نظام الحسابات القومية   -149 -3ملحق

 .العام والخاص
 ة على الدخل والثروةاليآما هو موضح آضرائب حالمكاسب المملوآة تستمر الضرائب على  -9

  8.61  الفقرة8الفصل : المرجع
 

 أن يستمر الضرائب على  المكاسب المملوآة  2008 يوصي نظام الحسابات القومية   -150 -3لحقم
المكاسب المملوآة ( ة على الدخل والثروة حتى على الرغم من أن القاعدة الضريبية اليآضرائب ح

ن ،  وتوصي اللجنة بأن حيثما أمك.غير مدرجة في تعريف نظام الحسابات القومية للدخل) المدرآة 
 .وذات صلة ، ينبغي أن تظهر على أنها فئة فرعية منفصلة
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دليل ميزان المدفوعات و في نظام الحسابات القومية المفاهيم والتصنيفات بين  التنسيق-ز
  السادسألإلصدار - الدولي ستثمارومرآز اال

 دةية السائدة باعتبارها المعيار األساسي لتحديد مقر إقامة وحقتصادمرآز المصلحة اال -1
 4.10 الفقرة 4الفصل : المرجع

ً من الوحدات المؤسسية لديها اتصاالت بين دولتين     -151 -3ملحق مع العولمة، فإن عددًا متزايدا
، ودليل ميزان المدفوعات ومرآز 2008 نظام الحسابات القومية استخدام. يتين أو أآثراقتصاد

ألن المعيار "ية السائدة قتصادصلحة االمرآز الم" السادس مفهوم ألإلصدار - الدولي ستثماراال
  .يقتصاداألساسي لتحديد ما إذا آان آيانًا غير مقيم في اإلقليم اال

ية آمعيار قتصاداالمصلحة ال بمرآز 1993 وأوصت نظام الحسابات القومية لعام   -152 -3ملحق
  أقاماتة األفراد الذين لديهم  لتحديد إقامة  الوحدات المؤسسية و لكنه لم يقدم توجيهات بشأن معاملة إقام

 . لفترات قصيرةوادولية عديدة حيث قد تبق
 تغيير األفراد لإلقامة -2

  26.39 الي 26.37 الفقرات  26الفصل : المرجع
عندما يقوم  األشخاص بتغيير البلد الذي يقيمون  2008يؤآد نظام الحسابات القومية -153 -3ملحق

ونية التي يملكها هؤالء ية والمدالي المصولة واألالي غير المصولفيه، فليس هناك تغيير في ملكية األ
لهذه )  ي قتصاداال( و آل ما هو مطلوب هو إعادة تصنيف البلد المناسب إلقامة المالك .األشخاص

 وليس آتحويالت صول و ينبغي تسجيل التغيرات في التغييرات األخرى في  حساب حجم األ.البنود
 .رأس المال

 
 توجيهات محددة بشأن معاملة تدفقات السلع 1993لم يقدم نظام الحسابات القومية  -154 -3ملحق

 ة الناشئة عن تغيير اإلقامة لألفراداليوالتغيرات التي طرأت على حساب الم
  تسجيل السلع المرسلة  في الخارج للتصنيع على أساس تغيير ملكية -3

  14.42 إلي 14.37، الفقرات 14صل  و    الف  6.86 إلي 6.95 الفقرات  6الفصل : المرجع
 

 تسجيل الواردات والصادرات على أساس  2008  يوصي  نظام الحسابات القومية -155 -3ملحق
 ال ينبغي أن تسجل تدفقات السلع بين البلد التي تملك السلع والبلد الذي يقدم خدمات .تغير دقيق للملكية

، ينبغي أن يتم تسجيل الرسم المدفوع إلى وحدة  وبدال من ذلك .التصنيع آواردات وصادرات للسلع
 للسلع وتصدير خدمات التصنيع من جانب المالكة لخدمات التصنيع عن طريق البلد آاستيرادالتصنيع 

 .البلد الذي تقدمها
 أخرى  ويوصى نفس المعاملة لتسجيل  بضائع مؤسسة مرسلة للتصنيع في مؤسسة -156 -3ملحق

 في االستمرار، عندما ال تتولي المؤسسة المتلقية مسؤولية عواقب قتصادبنفس الشرآة داخل نفس اال
في حاالت مماثلة، المخرج الوحيد للمؤسسة المستلمة للبضاعة هي تزويد عمليات . عملية اإلنتاج

 .التصنيع
 للسلع التي تم إرسالها إلى الخارج للتصنيع 1993يتم معاملة  نظام الحسابات القومية   -157 -3ملحق

  سجلت آصادرات للسلع عندما الي و بالت.م العودة  إلى البالد من حيث أوفدوا  آتغيير  للملكية الفعالةث
 ونعرض البالد  التي تعهدت تصنيع . البالدإلىأخرى  آواردات عندما عادوا غادر البلد األولي ، ومرة 

ُمصِنع أبدًا مضطر لدفع قيمة البضائع آمنتجة للسلع التي تم تسجيلها بقيمتها الكاملة، حتى ولو لم يكن ال
 .على دخول

 السمسرة -4
 14.73 الفقرة  14الفصل : المرجع
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من  ) المجمع قتصادلال(آما يتم تعريف السمسرة علي أنه  شراء سلعة من قبل مقيم   -158 -3ملحق
  .تاجر القتصادغير المقيمين، وإعادة بيع السلعة الحقًا آلخر غير مقيم، من دون دخول السلعة ال

 تجار الجملة أآتسبها يجب أن تسجل السلع العالمية التي  2008يوصي نظام الحسابات القومية 
والمصنعين وتجار التجزئة وهذه الحاالت التعامل مع السلع تسوي في السلع بوصفها صادرات سلبية 

السلع ولكن  الفرق بين اثنين من يظهر في صادرات .للحيازة والصادرات إيجابي على التخلص منها
 . مماثلة لتجارة الهوامش المطبقة على السلع المتداولة محليا التاجر،اقتصاديبدو آإنتاج للخدمات في 

وفي حالة ما إذا يتم الحصول على السلع فترة واحدة وليس التخلص منها حتى فترة الحقة، فينبغي لها 
 .وائم في الخارجأن تظهر في تغييرات قوائم الجرد للتاجر حتى ولو عقدت هذه الق

 .  توجيهات بشأن معاملة السمسرة1933لم يعط نظام الحسابات -159 -3ملحق
 
 
 

  قائمة التحقق من التغيرات في آل فصل-هـ

 المقدمة .1
  الغرض من  هذا المقطع في الفصل هو سرد المواضيع المؤثرة في آل فصل في نظام - 160  -3ملحق

ببساطة ,  نية إلعطاء قائمة مفصلة عن تأثيرات هذه التغيراتفال يوجد هناك. 1993الحسابات القومية 
 . من هذه تؤثر على النص السابقأيلتحديد 

 
. ال تتأثر بشكل ضخم بتفاصيل التغيرات, المقدمة,1الفصل . 2 و1ُوضح للفصلين ال شئ  - 161 - 3ملحق

 .تتضمن بفاعلية آل التغيرات التي تظهر الحقا, النظرة العامة, 2الفصل 
 

. 1993 تطابق نفس أرقام الفصول في نظام الحسابات القومية 13 إلى 3  الفصول من - 162- 3ملحق
 إلى 14الفصول من . بفرض أنها مألوفة للقراء, قدمت التغيرات لهذه الفصول ولكن ليس الثغرات األساسية

, حيثما يكون ذلك مناسبا, قوائم التغيرات.  تم إعادة ترتيبها أو تحتوي على مادة جديدة أو االثنين معا29
 .زودت بملخص موجز لتغطية هذه الفصول

 
 ُتستخدم األرقام 1993  إسنادًا إلى الفصول والمالحقات لنظام الحسابات القومية - 163 – 3ملحق

 بأرقام عربية ترتبط بنظام الحسابات إليهاالفصول والمالحقات التي يشار . آما في هذا المنشور, الرومانية
 .2008 القومية

 
 األسهم والتدفقات والقواعد المحاسبية: 3الفصل 

 
 .ية والقانونيةقتصادالموضوع الرئيسي هو مقدمة للتوضيح بين الملكية اال

 
 القطاعات والوحدات المؤسسية: 4الفصل 
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الصيغة المستخدمة لذلك ُوصف هذا المبدأ بنفس  من حيث ولكن الجوهر حيث من اإلقامة وصف يتغير ال -
نظام   و السادساإلصدار - الدولي ستثماردليل ميزان المدفوعات ومرآز االة الواضحة في الطريق

 .الحسابات القومية
 

 .بإظهار آيفية تجميع القطاعات والوحدات المؤسسية,  قد قدم ليظهر في شكل خريطة تدفق1. 4الشكل  -
ربحة آقطاعات فرعية منفصلة ا مصنفة لتظهر مؤسسات غير مالية حالية والغير ماليآال من الشرآات الم -

 .مؤسسات غير ربحية حساب القمر الصناعي لانفصاللتسهيل 
 . قد شرحته تفصيليًامؤسسات غير ربحيةهناك تمييز مماثل وضع للحكومة العامة آانت  -
جعل النص الفرق واضحا بين الفرع الرئيسي والشرآة القابضة لتوضيح موقف الفرع الرئيسي آوصف  -

 .ابضةمفصل للشرآة الق
هناك قسم للكيانات ذات الغرض الخاص التي ترتب االعتبارات التي يجب أن تؤخذ في االعتبار في  -

 .الحساب من أجل تصنيفها بشكل مناسب
 في نظام الحسابات القومية إليهالذي أشار " شرآة تابعة" يتجنب تعبير 2008نظام الحسابات القومية  -

 . وآان السبب في بعض االرتباآات1993
اك نص جديد لتعريف مجموعة من المؤشرات التي تستخدم لتحديد إن آانت الحكومة ستتولى حكم هن -

 .ةاليالشرآات والمؤسسات الغير م
 .ةاليهناك توضيح وتحسين للقطاعات الفرعية للشرآات الم -
 .في نهاية الفصل هناك مرجع مختصر للبنوك المرآزية للعملة الخارجية -

 
 ت والصناعاتالمؤسسات والمنشآ: 5الفصل 
 ".يشير النص للمؤسسات التي تتقاطع أفقيا متفقة اآلن مع التصنيف الصناعي الدولي الموحد  -
في التقاطع الرأسي للمؤسسات فإن نظام الحسابات القومية يوصي بتعريف المنشآت حيثما صنف  -

ل  المؤسسة ببساطة آأنه آكيةقتصادالتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة اال
 .النشاط الرئيسي ألآبر حصة مساهمة في القيمة المضافة

 .هناك الجديد والمزيد من المناقشة المكثفة للنشاطات الثانوية -
 

 حساب اإلنتاج: 6الفصل 
لتغطية تلك المواد التي تمتلك بعض خصائص لسلع " معرفة احتكار المنتجات"لقد ُقدم مصطلح  -

 .وبعض خصائص الخدمات
 .25هناك المزيد من المناقشة المكثفة في الفصل .  الغير ملحوظقتصادإشارة إلى اال -
يصف النص مراجعة المعاملة للتوصيالت بين المنشآت لنفس المؤسسة أو بين مؤسسات مختلفة  -

يا و درجة الخطورة التي تتضمن المزيد من اقتصادمعتمدا على إذا آان هناك نقل للملكية 
 )للمعالجة الخارج إلى المرسلة السلع عم المحلي يعادل ما هو وهذا(المعاملة 

 الشخصي واإلنتاج ستخداماإلنتاج لال,  إنتاج السوقإليالثالث طرق للتميز في اإلنتاج تشير اآلن  -
 ). الشخصيستخدامليس للبيع وإنما لال(الغير سوقي 

 و يجب , الشخصي فيقدر المنتجين في السوق التكلفة آاملةستخدامعندما يكون الُمنتج النهائي لال -
 .أن تشمل عائد رأس المال الثابت

 .هناك المزيد من المناقشة عن آيفية قياس المخرجات التي تأخذ وقتا طويل في االآتمال -
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هناك توضيح أآبر عن آيفية قياس المخزون وآيفية تعريف متى يكون النشاط اإلنتاجي يحمل  -
 .6هذا الموضوع تم تفصيله في الملحق للفصل . أرباح

 .يد من المناقشة المكثفة عن آيفية قياس المخرجات للبنوك المرآزيةهناك المز -
 4 و وبتفصيل أآبر في الجزء 6ة تم شرحها في أآثر من تفصيل في الفصل اليمعاملة الخدمات الم -

 لمعاملة رسوم 1993بعض من التطورات منذ نشر نظام الحسابات القومية . 17من الفصل 
 .باشرة  قد أدرج في النصخدمة الوساطة يقاس بطريقة غير م

 .النص المراجع متاح في معاملة تأمين الحساب المأخوذ من نتائج فريق العمل في هذا الموضوع -
 .وبالمثل هناك معاملة مراجعة على إعادة التأمين -
 .هناك مناقشة عن آيفية ربط المخرجات مع إصدار ضمانات موحدة تجب معالجتها -
 متوسط ولكن في أغلب الحاالت في شكل رأس مال ستهالكالم يزل البحث والتطوير ُيعالج آ -

 .ثابت
 . والنسخ التابعة للتوصيات أو آمجموعة آانبيراصوليمثل النص الجديد المعاملة المناسبة لأل -
 . تكوين رأس المال الثابتاليإن أنظمة األسلحة فئة جديدة مصنفة من خالل إجم -
توصية بأن أسعار األصل الخاصة يجب  رأس المال الثابت استهالكا في وصف اليهناك ح -

 ستهالكعملية تقدير اال. صولها بدال من مؤشر االنكماش لتقدير قيمة االنخفاض لألاستخدام
هذا الموضع يناقش الحقا في الفصل . لرأس المال الثابت يجب ربطها لتقديرات أسهم رأس المال

20. 
 

 توزيع حسابات الدخل: 7الفصل 
و تلك المخصصة من حساب دخل أساسي آخر مقيدة اآلن بالشرآات ) لالمقاو(حسابات المتعهد  -

 .ةالية الغير ماليالم
إشارة إلى مقاييس العمالة التي تم تحديثها لتشمل توصيات المؤتمر الدولي إلحصائيات العمال  -

 .2008الذي أقيم مؤخرا في 
امات المرتبطة بالمعاشات أولها التمييز بين اإلسه. هناك تغيرات مهمة في قياس إسهامات المجتمع -

ات المعاش ُتسجل اآلن في بعض استحقاقتليها حقيقة أن . واألخرى المرتبطة بمنافع أخرى
الحاالت حتى عندما ال يكون هناك صندوق جانبي لمقابلة االحتياجات الناتجة عن هذا المقياس 

 .إلسهامات المجتمع
 .ستثمار مكاسب صندوق االستثماريشمل اآلن دخل اال -
 .يتم تضمين رخصة سيارة األجرة والمحالت,  الضرائب على اإلنتاجفي -
 لتلك الموازية اتستثماراال إيرادات من جديد فرعي عنوان إدخال تم وقد الملكية، دخل ضمن -

 . السادساإلصدار - الدولي ستثماردليل ميزان المدفوعات ومرآز االالمستخدمة في 
 . اإليجارإن مبدأ إيجار المصدر ُقدم في عالقة دفع -
إمكانية تضمين الضرائب والدعم يتم تسجيلها خاصة ضمن سعر الفائدة و تدفع بواسطة البنك  -

 .المرآزي قد ُقدمت
. معاملة المسحوبات وأرباح األسهم من الدخل لكال من الشرآات وشبه الشرآات قد تم ترشيدها -

 .ف قد تم تقديم بند األرباح المحتجزة للشرآات صريحا, بالربط بهذا
 خطط من حالة في اآلن تغيير بموجب المستحقة المعاشات اتستثماراال إيرادات معاملة تعتبر -

 مثل فعال حصل آان إذا ما عن النظر بغض استحقاق في الزيادة آامل لتغطية المحددة المنافع
 .مسئولة الصندوق وحدة التقاعدي فإن المعاش من الدخل هذا
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 إعادة توزيع حسابات الدخل: 8الفصل 
 .8 و الفصل 7التغيرات المتصلة بإسهامات المجتمع المذآورة مربوطة بين الفصل  -
من التحويالت هناك ذآر واضح للتحويالت المنزلية القابلة للدفع والمحصلة من األفراد العاملين  -

 .بالخارج
 .عدم تراآم تحويالت المجتمع في شكل مبسط -

 
  حسابات الدخلاستخدام: 9الفصل 

خدمات الفردية و الجماعية تم تغييرها ليتبع التغيرات بسبب تصنيف التمييز بين ال -
 .وظائف الحكومة

 استهالك أن تمتلك مؤسسات غير ربحية و  تخدم األسرلقد تم معرفة أنه من الممكن ل -
 .جماعي بالرغم من الجهود اإلضافية يجب أن تقدم آمحاولة لتعريف مثل هذه األمثلة

 
 حساب رأس المال: 10الفصل 
و , و رخص, إيجارات, عقود, مصادر طبيعية:  غير اإلنتاجية وضحت في ثالث فئاتصولألا -

 . السوقيةصولشراء السمعة الجيدة واأل
تحسينات األرض ُتعامل آأصل ثابت منفصلة عن األصل الطبيعي الذي يمثل قيمة األرض في  -

 .حالتها األصلية
 رأس المال استهالكف الطرفية و وقت لياهناك إيضاح عن معاملة التك, ف تحويل الملكيةاليتك -

 .ف الملكية التي يجب أن تكتباليالثابت لتك
 رأس المال الي و وسائل االتصاالت قدمت على أنها فئة جديدة إلجماآلليالمعلومات والحاسب  -

 .الثابت
 .قدمت أنظمة األسلحة آفئة جديدة -
 .لثابت في معظم الحاالتمنتجات الملكية الفكرية تعامل اآلن في شكل أصل رأس المال ا -
عنوان التنقيب عن المعادن قد تم تغييره ليشمل تقييم الخط مع المعلومات المتاحة طبقا لتوصيات  -

 .مجلس معايير المحاسبة الدولية
ا قاعدة بيانات صريحة وتوضيح آبير عن موعد الي حيشمللقد تم تغيير النظام الرئيسي الذي  -

 .تضمين البيانات
 .د جديد للمخزون العسكريتضمن المخزون بن -
 5هناك توضيح آبير لمعاملة العقود واإليجارات والتراخيص وشرح إضافي لهم يظهر في الجزء  -

 .17في الفصل 
 . السوقيةصولهناك توضيح آبير عن قياس و إدراج شراء السمعة واأل -

 
 

 اليالحساب الم: 11الفصل 
 . بصورة عامةهناك معاملة متغيرة للعملة الذهبية و حسابات المعدن -
 .حقوق السحب الخاصةا ل اليات حلتزامتعرف اال -
 .تم تقديم فئة لألوضاع بين المصارف وبعضها, ةالي المصولمن خالل التوضيح الجديد لأل -
 .ة المرتبطة عندما يرتبطوا عند مؤشر محدوداليتم تقديم معاملة ُمراجعة لمؤشرات األوراق الم -
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 .ستثمارالقد تم تقديم بندين متصلين بأموال ا -
 صندوق يوجد ال عندما حتى التقاعدي المعاش اتاستحقاق لتشمل التقنية التأمين احيتاطيات وزادت -

 على للحصول واالحيتاطيات التقاعدية المعاشات صندوق مدير على المحتملة والمطالبات ،
 .موحدة ضمانات

 .ةاليلما المشتقات مع جنب إلى جنبا فئة في للموظف األسهم خيارات تضمين يتم -
 .المتعثرة بالقروض يتعلق فيما أوصت مذآرة بنود وهناك -

 
 صولالتغيرات األخرى في حسابات األ: 12الفصل 
 صولاأل من فئة أي على تطبيقها يمكن منها واحدة التغيرات آل لحجم جميع جديد تصنيف ويرد -

 .أبسط أخرى إلى عمومية ميزانية من االنتقال يجعل مما
 الوحيدة في المخزون هي التي تظهر في حجم الحساب النهائي المتغير لقد أوضح أن الخسائر -

 .حتى لو ُسجلت آمسحوبات من المخزون. وهي غير منتظمة
 

 الميزانية العامة: 13الفصل 
 . فقط2ظهرت سابقا في الفصل . مبدأ حساب األصل ورد في هذا الفصل -
 .يوجد وصف آبير للطرق المحتملة لكيفية تقييم األسهم -
 .27قل تحليل التدفقات النقدية إلى الفصل تم ن -

 
  السلع والخدماتاستخدامحساب جداول عرض و: 14الفصل 
 .28أما الباقي تم تغطيته في الفصل. تحتوي المادة هنا بعض من الفصل السابق -
 .هناك إعادة تشكيل واضحة للنص في هذا الفصل -
 وآيفية تأثيرها على المنتج خدامستيوجد وصف آبير لكيفية تسجيل رسوم النقل في العرض واال -

 .وأسعار الشراء
 لمعاملة الخارج إلى المرسلة والبضائع المؤسسات داخل للتسليم المعالجات التي تم مراجعتها -

 .الفصل لهذا الرئيسية عواقب
 .ستخدامهناك وصف النكماش جداول العرض واال -

 
 األسعار وحجم المعامالت: 15الفصل 
 اليالفصل الح.  آان يختص باألسعار واألحجام15 الفصل 1993ة في نظام الحسابات القومي -

, 1993دوية المختلفة التي أُصدرت منذ الييشمل مراجعات واضحة ملقي الضوء على العامالت 
وبرنامج المقارنة العالمية المراجعة , أسعار التصدير واالستيراد, أسعار المستهلك وأسعار المنتج

 .لليدويات
 . تطبيق مؤشرات أسعار انكماش الحسابات القوميةيشمل الفصل نص عن -

 
 حساب الملخص والتكامل: 16الفصل 
 . فقط2هذا يأتي في الفكرة األساسية لمواد الفصول السابقة في الفصل  -

 
 : 17الفصل 
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 3 يستبدل هذا الفصل ويمد آال من آمية تفاصيل ونطاق موضوعات المواد المتضمنة الملحقات -
فهو يوفر المزيد من التفاصيل عن تلك القضايا التي آانت . 1993القومية نظام الحسابات  في 4و

 :هذه الموضوعات هي. موضع اهتمام مكثف حديثا
 .يشمل إعادة التأمين واألقساط السنوية, التأمين - أ
 .أنظمة التأمين االجتماعي والمعاشات الجزئية التي تشمل جدول تكميلي - ب
 .ضمانات محددة - ت
ة اليالرسوم الواضحة والضمنية التي تمت على مجموعة من األدوات المتعرض , ةاليالخدمات الم - ث

 .الكاملة
 .اإليجارات والتراخيص تجمع سويا آل هذه الترتيبات, العقود - ج
 .خيارات أسهم الموظف - ح

 
 

 إعداد وتقديم الحسابات: 18الفصل 
ضايا  هذه مادة جديدة عن تجميع الحسابات ولكت ترآز بشكل أساسي على الق16مثل الفصل  -

 .العملية
 

 مدخالت العمالة السكان و: 19الفصل 
 اختالفيستند هذا الفصل على الفصل السابق ولكن يعتمد بشكل أقل على خرائط التدفق في شرح  -

 .المفاهيم المرتبطة بالعمالة
 .2008 الذي أقيم مؤخرا في ةاليالمؤتمر الدولي لخبراء اإلحصاءات العملقد أدرجت نتائج  -
 . عن العمل التطوعييوجد قسم قصير -
 .المعدل العمل ُمدخالت نوعية توجد مناقشة عن -
 .يوجد قسم عن إنتاجية العمال -

 
 خدمات رأس المال والحسابات القومية: 20الفصل 
هذا فصل جديد في االستجابة لواحدة من البنود الموجودة في جدول البحث في نظام الحسابات  -

 اليوالرابط بفائض إجم ضوع خدمات رأس الماليزود مقدمة غير تقنية لمو. 1993القومية 
 .فهو يقترح جدول تكميلي يمكن تضمينه في قاعدة اختيارية. عملية التشغيل

 
 قياس نشاط الشرآات: 21الفصل 
ة اليعواقب الضائقة الم, العولمة, هذا فصل جديد يناقش موضوعات مثل اإلدماج و الممتلكات -

 المعيار تعريف من والتملك الدمج عمليات على لموادا ويوجه. التجارية المحاسبة إلى وتصل
 .المباشر األجنبي ستثماراال

 
 الحكومة العامة والقطاعات الخاصة: 22الفصل 
يؤخذ في االعتبار إجراءات  , ةاليهذا فصل جديد يهدف إلى زيادة الصلة بإحصائيات الحكومة الم -

 .الديون والعجز والديون الخارجية للقطاع العام
 .1993ة اليالقطاع العام لم ُيناقش في نظام الحسابات المموضوع  -
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ُأعطيت معلومات محددة أآثر عن آيفية تحديد متى تتحكم الحكومة في الشرآات والمؤسسات  -
 .الغير هادفة للربح

 .ية الكبيرة وتم تزويد تعريفا لهقتصادتم مناقشة مبدأ األسعار اال -
 .ة للحكومةة المقدماليالم الحسابات تم تقديم ربط بين -
 .واضحة الضريبية أصبحت اإلعفاءات معاملة -
 .تم مناقشة عمليات الديون -
 .تم مناقشة تسجيل ضمانات الحكومة -
توجد مناقشة عن شكل العالقة بين الحكومة و الشرآات التي يجب أن تسجل في حالة الضغط  -

 .اليالم) الضائقة(
 .تم مناقشة الشرآات بين القطاع العام والخاص -

 
 المؤسسات الغير هادفة للربح: 23الفصل 
 التابعة الحسابات على هناك أيضا فصل جديد الذي يزود رابط بين نظام الحسابات القومية والدليل -

 .هادفة للربح غير للمؤسسات
 

 القطاع العائلي: 24الفصل 
 .هذا يوفر إعداد لمسألة القطاعات الفرعية العائلية -
 .لتفصيليناقش بعض الجوانب لإلنتاج العائلي با -

 
 قتصادالجوانب الغير رسمية لال: 25الفصل 
 .1993هذا البند آان جزءا من جدول البحث لنظام الحسابات القومية  -
 يتبع األخير مبادرة.  الغير ملحوظ والقطاع الغير رسميقتصاداال, يغطي الفصل موضوعين -

 الموضوع هذا. نتاجاإل عن فضال الرسمية غير العمالة على الترآيز  معمنظمة العمل الدولية
 .البحث جدول في مدرجا

 
 باقي حسابات العالم و روابط ميزان المدفوعات: 26الفصل 
 الحسابات نظام من الثاني والملحق السابق عشر الرابع الفصل يستبدل الفصل هذا -

 دليل ميزان المدفوعات مع مناسبا يكون أن مراجعته على تم وقد. 1993 لعام القومية
 في النطاق واسع تعاون هناك وآان.  السادساإلصدار - الدولي ارستثمومرآز اال

 ونظام السادس اإلصدار - الدولي ستثمار دليل ميزان المدفوعات ومرآز االصياغة
 المستخدمة الصياغة نفس بالضبط هو الحاالت من آثير في فإنه لذلك القومية الحسابات

 .آتيبات من آال في
  السادس مجموعةاإلصدار - الدولي ستثماررآز االدليل ميزان المدفوعات وميقدم  -

 الجداول وجعل الحسابات لتسلسل جديدة من الحسابات أقرب لنظام الحسابات القومية
 .القومية الحسابات نظام منظور من أبسط جسر

 اإلصدار - الدولي ستثمار دليل ميزان المدفوعات ومرآز االمن وظيفية فئات إدخال تم -
 ة،اليالم المشتقات ة،اليالم الحافظات في ستثمارواال المباشر، ستثماراال ،السادس

 .االحتياطية صولاأل من وغيرها  األخرىستثمارواال
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 روابط اإلحصائيات النقدية وتدفق األموال: 27الفصل 
 ولكن توسعت إلظهار 12 و 11بعض من هذا النص آان في الفصول السابقة  -

 .يةة والنقداليالصلة بين اإلحصائيات الم
 .تم مناقشة حسابات تدفقات األموال -

 
 تحليل يستند إلى المدخالت والمخرجات وغيرها من المصفوفات: 28الفصل 
 تقديم على البحوث أعمال جدول من والبند السابق، 20 الفصل على يعتمد هذا -

 جداول على ورواليحالة  دليل في المواد على أيضا ويلفت. المصفوفة
 .2008 في المتاحة حيدةالو والمخرجات المدخالت

 بحيث يوفر ستخداميشمل الفصل قسم أعطال المواد في جدول العرض واال -
 .رابط للتسلسل في الحسابات

 
 حسابات األقمار الصناعية واألغراض األخرى: 29الفصل 
. 21 و19 و18السابقة  الفصول من جزء في الفصل هذا في المادة توجد -

 أو وضعها تم التي الصناعية األقمار حسابات على جديدة مواد أيضا ويشمل
 .1993 عام منذ مراجعتها

 
 الملحقات والبنود األخرى .2

 .4 تطابق الملحق 2 و1  الملحقات - 164 - 3ملحق
 .1يتطابق مع الملحق " 3الملحق  "الي  الملحق الح- 165 - 3ملحق
 ذلك تضمين  جديد و يشمل معلومات عن جدول البحث وتم4  الملحق - 166 - 3ملحق
 .1993 القومية الحسابات نظام أمام المسألة هذه في

 لعام القومية الحسابات نظام في المدرجة المراجع من قائمة   وهناك- 167 - 3ملحق
 .1993 لعام القومية الحسابات نظام في خارجية مراجع أي تقدم لم ؛ 2008
 تكون أن نم بدال النشر مع المصطلحات سرد في بند تضمين   يتم- 168 - 3ملحق
 .منفصلة وثيقة
  توجد معلومات آثيرة عن عملية المراجعة متاحة في شعبة - 169 - 3ملحق

اإلحصائيات على الموقع االلكتروني لألمم المتحدة ومزيد من المعلومات عن تطوير 
 .جدول البحث سوف تنشر هناك

 



 جدول أعمال البحث: الملحق الرابع
 
 مقدمة . أ
 رؤية واقعية وموجزة لالقتصاد المتوافق مع السياسة واالستخدام صمم نظام الحسابات القومية لتقديم     4.1أ

التحليلي، ونظرًا لالقتصاد المتغير والسياسة واالحتياجات التحليلية التي تطور، فإنه يجب مراجعة نظام الحسابات 
ؤية ما إذا آان ال يزال وثيق الصلة بهذه األغراض، ومما هو من أوضح األمثلة على التغير في  لرالقومية

هي األزمة المالية التي نشأت  الظروف االقتصادية التي تثير إعادة تقييم مدى آفاءة بنية نظام الحسابات القومية
 عملية إعادة التقييم قبل االنتهاء من أمكن إجراء، ولحسن الحظ  وما زالت مستمرة2008تدريجيًا في أواخر عام 

 للتحديث، وبخاصة  إضافًة إلى تلك التغييرات المقترحة ثانوية فقط ضروريةهذه الطبعة وعثر على تغييرات
حيث حيث تم عرض اقتراح في األساس بتطبيق هذه التغييرات على القروض فقط، معاملة الضمانات الموحدة، 
 .تطبيق ذلك على مدى أوسع من األدوات الماليةتفيد وقائع األزمة بأنه ينبغي 

 
-2007من غير الطبيعي للمنظور االقتصادي أن يتغير بسرعة آبيرة وبشكل درامي آما حدث في      4.2أ

، ومع ذلك دائمًا ما توجد بعض المعالم البارزة التي يمكن أن تتسبب للحسابات القومية في إعادة تقييم 2008
تي تصاريح إصدار األوراق النقدية التجارية آمثال على إحدى خطوات التصدي للهدف ، وتأمنهجيتها الحالية

بات القومية لعام العالمي، حيث لم يتم التعرض بشكل آامل  لكيفية تسجيل المعامالت بها في إصدار نظام الحسا
 القصور بحاجة إلى مما أصبح من الواضح أنه هذا ،والقيم الكبيرة الخاصة بها، واستيعابها بشكل سريع 2008

 .معالجته على وجه السرعة
 
 لبعض القضايا المتصلة بالعولمة، مثل 2008في حين التعرض في إصدار نظام الحسابات القومية لعام     4.3أ

وجود جوانب ، يكون من الواضح المعاملة المتغيرة للسلع لمعالجتها استجابًة لخدمات التعهدات الخارجية المتزايدة
وتكون إحدى ،  في آيفية انعكاس الظاهرة على الحسابات التي يمكن أن تؤدي إلى إعادة النظراالتجاهأخرى لهذا 
 بديلة أو مكملة مثل العروض التقديمية للمؤسسات متعددة الجنسيات التي تقوم على التعريفات البديلة االحتماالت

 .لمحل اإلقامة وحق الملكية
 
القضايا التي ستطفو على السطح في المستقبل القريب، حيث يهدف جميع تناول      من غير الممكن توقع 4.4أ

يهدف ، ولكن  الحالية للمراجعةتي طفت على السطح في هذه الدورة التدريبيةهذا الفصل إلى ذآر تلك القضايا ال
، حيث يمكن أال  التدريبية للمراجعةتستلزم مزيدًا من النظر فيها أآثر من الممكن في الدورةإلى ذآر القضايا التي 

 ولكن تؤدي ببساطة إلى المزيد من اإليضاح تؤدي بعض القضايا إلى إحداث تغييرات في نظام الحسابات القومية
 وتحديثها للتقسيم اإلحصائي لألمم المتحدة لبعض النقاط، وسيتم االحتفاظ بهذه القائمة على الموقع اإللكتروني

 . على العناصر القائمةالتوصياتتلك ى  عل الموافقةوتتمآلما تظهر عناصر جديدة، 
 
 .     عند تقييم األسبقية التي تسند إلى أحد العناصر فإنه يجب التعرض إلى ثالثة أسئلة4.5أ
 
ما مدى أهمية الموضوع فيما يتعلق بالتأآد من استمرار نظام الحسابات القومية وثيق الصلة  . أ

 بالمستخدمين؟
 
 التغيير؟ وما هو مدى التعقيد الذي يصاحب التنفيذ؟ما مدى انتشار العواقب الناتجة عن  . ب
 

 يلزمه الكثير من اإلعداد العتباره مكتمًال؟هل يعد الموضوع جديد آليًا أم      .  ج
 

 والمستخدمين عملية يتخللها استشارات واسعة ومشارآة من آل من المؤلفين تعد عملية تحديد عناصر التحقيق
 .في عملية المراجعة

 
 و 1993تظهر جميع محاوالت تحديث نظام الحسابات القومية، بما في ذلك تجربة المراجعة لعامي      4.6أ

، قط من النظام؛ وذلك نظرًا للطبيعة المتكاملة لقواعد المحاسبة، أنه من الصعب تحديث أجزاء معينة ف2008
عند بداية آل واحدة لتعرف اكن يجب ولوفقًا للمجال المخصص، وفيما يلي قائمة مجمعة بالقضايا بصورة عامة 

 .على العواقب التي قد تنتج عنها وفقًا لمجالها منها



 
 
 :وهي, يتم تجميع الموضوعات المحددة وفقًا لتاريخ محدد في أربعة عناوين شاملة     4.7أ
 
 األساسيةقواعد المحاسبة  . أ

 
 مفهوم الدخل . ب
 

  القضايا المتعلقة باألدوات المالية       .ج
 
 القضايا التي تدخل في األصول غير المالية        . د
 

 .يمثل آل موضوع من هذه المواضيع عنوانًا لكل قسم من األقسام التالية



 

 قواعد المحاسبة األساسية. ب
 
 IASB مجلس معايير المحاسبة الدولية وSNAالعالقة بين نظام الحسابات القومية  .1
 
، للمحاسبات الثابتة  مستقلة خاصةمعايير قياسيةمجلس لة عن  هو عبار     مجلس معايير المحاسبة الدولية4.8أ

ث يتكون أعضاء المجلس من تسع دول لديهم خبرات وظيفية متنوعة، ويلتزم المجلس بتطوير مجموعة من حي
معايير المحاسبة العالمية على مستًو عاٍل من الجودة بحيث تكون مفهومة ونافذة المفعول والتي تتطلب معلومات 

 .وقابلة للمقارنة للبيانات المالية العامةواضحة 
 
     يتعامل مجلس معايير المحاسبة الدولية مع المعايير القياسية للمحاسبة التجارية القومية بهدف الوصول 4.9أ

 ما يقرب من مئة دولة باستخدام  أو تسمححيث تقضي ،إلى نقطة التقاء تجمع بين مقاييس المحاسبة حول العالم
IFRSs) حيث يعكس أو تنتهج سياسة الوصول إلى نقطة التقاء مع هذه المعايير) ير التقارير المالية الدوليةمعاي ،

تطوير معايير التقارير المالية الدولية احتياجات التغيير والظروف التي يمر بها االقتصاد العالمي بطريقة يمكن 
 تبني الشرآات ويمكن أن يوجد لدى، قوميةأن تربطها عالقة وثيقة باستخدامات ومتطلبات نظام الحسابات ال

لمعايير التقارير المالية الدولية تأثيرًا رئيسًا على أنظمة محاسبة الشرآات وآذلك على البيانات المتوفرة من 
 .حسابات الشرآات

 
 على عملية تتكون من مراحل ثالثة لتطوير معايير جديدة، مجلس معايير المحاسبة الدولية يعمل      4.10أ

) ED(، والمرحلة الثانية هي مسودة لإليضاح )ITC( بدعوة للمشارآة فالمرحلة األولى هي مسودة مصحوبة
، وفي آل مرحلة يتم شرح معلومات المعيار الجديدالخروج بوتدعو أيضًا للمشارآة، أما المرحلة الثالثة فهي 

وفي آال المرحلتين ، الموصى بهاالختيار  التي أدت إلى سباباألعامة عن القضية بشكل واضح ويتم طرح 
، ويعد التطوير من الحوار الدوري بين مجموعة الحسابات األولى والثانية تطلب التعليقات من الطرف المهتم

القومية ومجلس معايير المحاسبة الدولية طريقة لضمان طرح احتياجات المحاسبين القوميين على المجلس ووعي 
 أصبح التشاور في مراجعة معايير 2008، وخالل عام  البياناتمواردفي المحاسبين بسبل التطوير الممكنة 

 -مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ( معايير المحاسبة العامة تهامجلس معايير المحاسبة الدولية ونظير
IPSASB( الدولية يحمل ، وبهذا أصبح من المرغوب عقد واالحتفاظ بحوار مع مجلس معايير المحاسبة بالغ النفع

 . معايير المحاسبة في الوقت المناسبإتباعنظام الحسابات القومية بهدف رؤية إلصالح 
 
 التي تدخل في تطوير المنفعة العامة، بالرجوع إلى مسألة المؤسسات متعددة الجنسيات، المجاالتمن      4.11أ

 الواردة لدى منظمة شرون المعلوماتهي أشكال االندماج واالآتساب، حيث يقدم لنا نص الفصل الواحد والع
 OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investmentالتعاون والتنمية االقتصادية 

 المحاسبة الدولية الذي يعمل ، وينبغي مراقبة مجلس معايير)تعريف مرجعي مفصل لالستثمار المباشر األجنبي(
 .يات بحاجة إلى إصالح ماما إذا آانت هذه التوصفي هذا المجال لرؤية 

 
 توحيد مجموعات المؤسسات .2
 
  من خالل ملكيةتكون العديد من المؤسسات التي تعمل في مجال االقتصاد متصلة بمؤسسات أخرى     4.12أ

إنشاء مجموعة مؤسسات، حيث غالبًا ما تتشارك المؤسسات عامة آاملة أو جزئية وهيكل مشترك لإلدارة بهدف 
، ومن الشائع للمؤسسات التي توجد ضمن مجموعة الشرآات المنضمة األجنبيةإلدارة مع الملكية العامة وا

التجارة فيما بينها، وأحيانًا على وجه الحصر عندما تقوم بإجراء مرحلة متوسطة في نشاط مؤسسات ممارسة 
ضًا أن يتشارآوا الناتج آما يمكن أي،  وتكاليف اإلنتاج المعاونناتجعملية عمودية من اإلنتاج المتكامل، ومشارآة 
وعلى اعتبار وجود روابط وثيقة فيما بين هذه الشرآات فأحيانًا ما وتكاليف األنشطة المتعلقة بالبحث والتطوير، 
وهو ما يعد المنهج ( وحدة منفردة مما يعني تعزيز حسابات أعضائها، يمكن اعتبار مجموعة المؤسسات على أنها

 والعروض التقديمية لبنك التسويات الدولية FATS و AMNE مثل  األخرىتالمتبع بالفعل في بعض اإلحصائيا
)BIS(( في أنشطة مختلفة وأحيانًا في أآثر من قطاع، مما يجعل  فعادًة ما ينخرط أعضاء مجموعة المؤسسات

وبناًء ، عالقيمة المضافة للصناعة وميزانية القطا مثل جموع المشكالت االقتصادية الكبرىلتوحيدها تأثيرًا على م
 .اتباعًا في المستقبل هي طريقة الجداول التكميليةعلى ذلك من المحتمل أن تكون الطريقة األآثر 



 
 .من المجموعةغير المقيمة لزم منح تقدير منفصل للمسألة فيما يتعلق ببعض األجزاء ي     4.13أ
 
 شرآات االستثمار برأس مال متغير .3
 
 مثل أشباه الشرآات، ففي شرآات االستثمار برأس مال متغيرية بمعاملة يوصي نظام الحسابات القوم     4.14أ

، فإنها ال  إلحدى المؤسساتSPEعلى أنها  في الحقيقة إحداهاعند استخدام  ، وعلى الرغم من ذلك،بعض الحاالت
 .مدمجة مع شريكها طالما وجدوا في االقتصاد نفسهيمكن اعتبارها وحدة مؤسسية منفصلة بل 

 
رأس مال متغير على الرغم من احتمال امتالآها من قبل ال يوجد وصف مفصل لشرآات االستثمار ب     4.15أ

اإليضاح اإلضافي لطبيعة شرآات االستثمار برأس مال حيث سيقدم ،  وآذلك الشرآاتNPIsأصحابها أو من قبل 
دماجها مع أصول مالآها المزيد  وآذلك وقت انعند انتمائها إلى وحدات منفصلةأصولها متغير وآيفية التعامل مع 

 .من المساعدة
 
 االستهالك النهائي للشرآات .4
 
للشرآات؛ نظرًا لعدم اعتبار الشرآات مية، ال يتم تسجيل االستهالك النهائي      في نظام الحسابات القو4.16أ

تثناء األشياء الثمينة، تكتسب، باسعلى أنها المستخدم النهائي للسلع والخدمات، باستثناء منتجات رأس المال والتي 
، وحتى اليوم يرى اإلنتاج، ومع ذلك غالبًا ما تتولى الشرآات الكبيرة رعاية األنشطة الثقافية والرياضيةبغرض 

على أنها نموذج من نماذج اإلعالن، ولكنه يمكن القول بأن هذه نظام الحسابات القومية المدفوعات التي أجريت 
مصروفات االستهالك النهائية  على أنه هالستهالك الفردي ويمكن التعامل مع االمدفوعات هي نموذج من نماذج
  عينيًا ألصحابها، ومن ناحية أخرى من خالل فرض اللوائح مثل معايير البيئةللشرآات والتحويالت االجتماعية

التي بدورها  وإنفاق الدخل على حماية البيئة، و في حالة فرض ضرائب التأثير نفسهإحداثفإنه يمكن للحكومة 
 لتسجيل بعض المصروفات  مناسبة بشكل أآبرالمراحل بعض ، وبالتالي توجد ستعامل على أنها استهالك جماعي
 .من قبل الشرآات آاستهالك نهائي

 
 قياس ناتج الخدمات المقدمة من الحكومة .5
 

صحبه تكلفة ما أو يتوقف عند  الذي ال ت،نتاج غير السوقي اإلام الحسابات القومية بأنه ينبغي تقدير قيمةيوصى نظ
 6.128الفقرات من ( تكاليف اإلنتاج األسعار التي ال تستدعي اهتمامًا على المستوى االقتصادي، على أساس مبلغ

، ومع ذلك ما زال البحث جاريًا  غير السوقياإلنتاجحيث ترتكز هذه التوصية على انخفاض أسعار ، )6132إلى 
 .ة لقياس الناتج الحكوميفي محاولة للعثور على طرق بديل

 
 ممعاملة التحويالت االجتماعية عينيًا لباقي العال .6
 
 والمؤسسات تحدث التحويالت االجتماعية عينيًا في نظام الحسابات القومية بين الوحدات الحكومية     4.18أ

 يفيد بأنه يفترض أن  شرحُا8.141غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية، والعائالت، وتقدم الفقرة رقم 
، في أي تم تعويضهاي المستحقة الدفع لباقي العالم هي مهملة على األرجح، وآمية التحويالت االجتماعية العينية

،  غير مناسبةاالفتراضات، ففي بعض الحاالت تعد هذه  من باقي العالميتم تحصيلهاحالة، بأرباح أخرى مشابهة 
، حيث تعمل هذه الدراسة على أخذ عواقب ظهور االفتراضات هذه دراسة طريقة واضحة لتسجيلحيث يمكن 

 .حقيقي مصروفات االستهالك وإجمالي االستهالك البين إجمالياختالف 
 
 الضرائب واإلعانات على معدالت الفائدة المطبقة من قبل البنوك المرآزية:  البنوك المرآزيةإنتاج .7
 
يتم حيث ، 6.151 و 6.150إنتاج البنوك المرآزية في الفقرتين  وقياسيتم تقديم شرح لكل من معاملة      4.19أ

 خدمات السياسة المالية والوساطة المالية والحاالت وهي: تحديد ثالث مجموعات رئيسية من الخدمات المالية
 .المتقاربة

 



اسات السياسة، ما تشتمل الوساطة المالية للبنوك المرآزية على قيحاالت المتقاربة عندال إحدى تظهر     4.20أ
، حيث يعمل ذلك على إثارة عدد من  تحديد معدالت الفائدة لتكون أعلى أو أقل من معدالت الفائدة في السوقمثل

خارج التداول ؛ وذلك نظرًا إلمكانية تسبب استخدام معدالت فائدة المسائل، أولها آيفية قياس إنتاج البنك المرآزي
 هي مسألة ، بينما ثانيها وقيمتها المضافةنتاجهاتشويه في قياس داث  من قبل البنك المرآزي في إحالسوقفي 

، باإلضافة إلى أولئك معدالت خارج التداول تتضمن تدفقات بين البنك المرآزي والطرف المقابلتتعلق باستخدام 
 .المعنيين بالوساطة المالية

 
  في نظام الحسابات القوميةالمنشآتمعاملة  .8
 
فير لقومية، أولهما هو تواضر يوجد سببين لألخذ بمفهوم المنشأة في نظام الحسابات افي الوقت الح     4.21أ

 حاالت تجميع المعلومات حيث يبرز هذا السبب في تجميعها على أسس المنشأة، رابط للمعلومات المصدرية عند
اريخيًا هو وجود ، وآان األساس المنطقي ت، بينما يستخدم ثانيهما في جداول المدخالت والمخرجاتالرئيسية

رابط العمليات المادية لإلنتاج وحدة متصلة بقدر اإلمكان بنشاط واحد فقط في موقع واحد فقط، ولذلك آان 
، ومن ومع تغيير التأآيد على الرؤية المادية للمدخالت والمخرجات إلى الرؤية االقتصاديةواضحًا بقدر اإلمكان، 

لصناعة أصبحت أهمية اإلبقاء على مفهوم المنشأة في نظام أصول المنتج بالمنتج إلى أصول الصناعة با
 .وضوحًاالحسابات القومية أقل 

 
 
 
 
 
 إدراج المنظمات الدولية في نظام الحسابات القومية .9
 
     يتم معاملة المنظمات الدولية في نظام الحسابات القومية على أنها وحدات متواجدة في باقي العالم بشكل 4.22أ

، فمن المحتمل معاملة المنظمات الدولية ظاهريًا وفقًا لمجموعة جزئية )4.175 وحتى 4.173من الفقرات (دائم 
 . لهممن المعايير لباقي العالم، وبالتأآيد لجمع مجموعة من الحسابات

 
 
 
 مفهوم الدخل. ج
 
 توضيح مفهوم الدخل في نظام الحسابات المالية .1
 
، عن المفهوم 8.24ات القومية، آما سبقت مناقشته في الفقرة يختلف مفهوم الدخل في نظام الحساب     4.23أ

  بعين االعتبار في تشكيلال تؤخذ مكاسب وخسائر الحيازةفعلى وجه الخصوص  في العلوم االقتصادية، المتداول
، بل فحسب مكاسب وخسائر الحيازة ، حيث ال تعامل النظرية االقتصاديةجزء من دخل نظام الحسابات القومية

، حيث يستثني نظام الحسابات القومية مكاسب وخسائر اإلنتاج ومن  المعايير المحاسبية لألعمال التجاريةوآذلك
استمرار تسجيلها في المصطلحات عدم االهتمام ب على الرغم من ثم امتدادها إلى استثناء من أآثر تدفقات الدخل

بات القومية بما في ذلك إدخال جميع تدفقات دخل فمن شأن الرؤية المتعمقة لمفهوم الدخل في نظام الحسا، االسمية
 . التاليةالبنود، حيث يتم تناول بعض الجوانب الخاصة في بعض الملكية تشكيل نوعُا من االستفادة

 
 
 عند أسعار أساسية) GDP(إجمالي االستثمارات الثابتة  .2
 
القائم المضاف لكل الوحدات  الوزن لحاصلمساويًا ) GDP(يكون إجمالي االستثمارات الثابتة      4.24أ

) وهي ما تعد قيمة الوزن القائم المضاف عند أسعار أساسية(المتواجدة دائمًا في أقاليم مشغولة باإلنتاج المؤسسية 
آما يكون  ومطروحًا منه أية مساعدات على المنتجات التي ال تدخل في قيمة مخرجاتها،  أية ضرائبإليهمضافًا 

مساويًا لحاصل المصروفات النهائية مطروحًا منها المصروفات على ) GDP(بتة إجمالي االستثمارات الثا
لمقياس اإلنتاج إلجمالي " الطبيعي" لدى الوحدات المؤسسية المقيمة في اإلقليم، حيث يكون التقييم الواردات

جمالي االستثمارات إل، بينما يكون التقييم ذاته لمقياس المصروفات  ثابتة عبارة عن أسعارااالستثمارات الثابتة



من خالل  ( في السوق، ففي نظام الحسابات القومية يتم ضبط مقياس اإلنتاجمتداولةأسعار الثابتة عبارة عن 
فكرة أن وتتضمن هذه النقطة ضمنيًا ،  لتحقيق الثبات)إضافة ضرائب أقل من المساعدات والدعم على المنتجات

نموذج على إعادة توزيع  وليست الدخلأحد نماذج  هي نتجاتالضرائب التي تكون أقل من المساعدات على الم
 .الدخل

 
إذا تقرر تقييم إجمالي االستثمارات السابقة وفقًا ألسعار أساسية فسيلزم تعديل تعاقب الحسابات، وهنا      4.25أ

 وإنتاج حكومة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى عرض الوظيفتين األوليتين للتوجد احتماالت عدة لكيفية القيام بذلك
 .حدهالخدمات غير التسويقية وآذلك إعادة توزيع الناتج القومي آل على 

 
 دور الضرائب في نظام الحسابات القومية .3
 
     يتم التعامل مع الضرائب على المنتجات وفقًا لما تم اإلشارة إليه على أنها نموذج من الدخل في نظام 4.26أ

، قتصاديين إلى اعتبار هذه الضرائب على أنها ضرائب على االستهالكحيث يتجه أغلب االالحسابات القومية، 
وال توجد هذه الفئة في نظام الحسابات القومية وال في المساعدات المالي، وتتم معاملة الضرائب على المعامالت 

ولو لم على أنها ضرائب على اإلنتاج حتى ) مثل الضرائب على إصدار وشراء وبيع األوراق المالية(المالية 
 مراجعة معاملة نظام الحسابات القومية لجميع الضرائب والمساعدات المالية المناسبتشتمل على خدمة، فمن 

ها مع تفهم واحتياجات المستخدمين أو في حالة عدم إظهار األساس الحقيقي لهذه االختالفات بهدف التأآد من توافق
 .بشكل واضح وجلي تمامًا

 
 التأمين على الحياة .4
 
     يوجد في الوقت الحاضر في نظام الحسابات القومية تضارب بين معاملة دخل الملكية المستحق 4.27أ

، فالنسبة إلى المستفيدين للمستفيدين من المعاش تحت نظام ربح محدد، وبين نماذج أخرى من التأمين على الحياة
قاتهم دون حدوث انخفاض في الدخل  مع الزيادة في مستح المخصص لهمالدخل العقاريمن المعاش تتطابق آمية 

أما فيما بتعلق بالسياسات المتبعة آان مصدر التمويل من مكاسب الحيازة أو لم يكن،  المصمم وفقا لما إذا العقاري
في التأمين على الحياة فتحتفظ شرآات التأمين بجزء من مكاسب الحيازة القائمة على االحتياطات التي تنتمي إلى 

هذا االحتفاظ ال يعامل على أنه جزء من الرسوم التي تفرضها شرآات التأمين، ن مع العلم بأن حاملي عقد التأمي
وبهذا يمكن الوصول إلى تصريح للناتج شرآات التأمين، ويستدعي هذا السؤال  العرض وآذلك المعاملة المناسبة 

 .عند وقوع خسائر للحيازة
 
  المعاد استثمارهااألرباح .5
 
األرباح المحتجزة لمؤسسة ذات استثمار أجنبي  الحسابات القومية بأنه ينبغي معاملة      يوصي نظام4.28أ

مباشر على أنه تم توزيعها لمستثمرين أجنبي مباشر بالتناسب مع  ملكيتهم لحقوق الملكية في المؤسسة، ومن هنا 
 حيث كية في الحساب المالي،  على أنها إضافات للحقوق المليعاد استثمار هذه األرباح من قبل هؤالء المستثمرين

 يتم تبني هذا االتجاه  مشتقة من دخل قابل للتوزيع، حيثحقيقيةتعد هذه الكمية على أنها إضافة إلى أية توزيعات 
 .أموال االستثمارفيما يتعلق بأرباح 

 
إذا ت العامة، تم اقتراح تمديد هذه المعاملة لتصل إلى األنواع األخرى من الوحدات وخصوصًا الشرآا     4.29أ

آان قد تم تبني نسبة األرباح المحتجزة إلى مالك الشرآات فيعني ذلك استبدال حصص األرباح باألرباح المعاد 
 إجمالي خصم حصص األرباح المدفوعة بالفعل على ، وسيتم عرضاستثمارها في توزيع حساب الدخل األساسي

 على أساس  يعني قياس توزيع األرباح من الشرآات في الحساب المالي، مماأنها إضافات إلى حقوق الملكية
يساوي شيئًا، مما يجعل  الشرآات سيكون دائمًا ال ادخاراستحقاق دقيق، ولكن يعني في نفس الوقت أن حاصل 

 الحسابات منذ إنشائها على صيغة تختلف عن المعاملة الحالية للحصص األرباح لمثل هذا التغيير تضمينًا لتفسير
 .ات الشرآوادخار

 
 الفوائد التي سوف تستحق في نظام الحسابات القومية .6
 



 وحتى األلفية الثانية، مناقشة قوية بين المجتمع اإلحصائي الدولي عن الطريقة      عقدت، خالل التسعينات4.30أ
 وهما ما  عامين في هذه المناقشةاتجاهينالمناسبة لتسجيل الفائدة على األوراق المالية مثل السندات، حيث تم تبني 

 .الدائن والمديناتجاهي يطلق عليهما 
 
 مجموعة نقاش إلكترونية ISWGNA     أسست األمانة العامة البينية العاملة على نظام الحسابات القومية 4.31أ
)EDG ( والمؤلفين فيما يخص آيفية تسجيل المستخدمين للحصول على آراء مجموعة آبيرة من 1999في عام 

واألوراق المالية التجارية األخرى التي تمثل ديونًا،  على السندات الكلي للفوائد المتراآمة االقتصاد إحصائيات
انتهى إلى أنه في الوقت الذي  2002وقدم رئيس مجموعة النقاش اإللكترونية تقريرًا في شهر أآتوبر من عام 

ومن ثم أخذت  اتجاه المدين، شهدت فيه المجموعة انقسامًا بشدة بين المشارآين بها آانت األغلبية في صالح
، األمانة العامة البينية العاملة على نظام الحسابات القومية التقرير بعين االعتبار ودعمت النهاية التي وصل إليها

 تقترح بوجوب دعم نظام الحسابات القومية لالتجاه الخاص UNSCوعندها تم إرسال توصية إلى مجلس األمن 
 بالموافقة، ويمكن العثور على التوصية واألوصاف لكال االتجاهين في الفقرات من جاء رد مجلس األمنبالمدين و
 .17.254 وحتى 17.252

 
 بما في ذلك معاملة القروض ذات االمتيازات المحددة ،أظهرت المناقشات المتعلقة بمسائل حديثة معينة     4.32أ

الفوائد المتأخرة والتي تمثل ديونًا و بالمؤشرات والقروض غير العاملة والفوائد على األوراق المالية المرتبطة
حول تسجيل الفائدة على األوراق المالية، حيث يجب إعادة النظر في تفكير الدائن /وجود تضمين لمناقشات المدين

 .شامل لتعريف الدخل في نظام الحسابات المالية
 
 )FISIM ( على نحو غير مباشرالمحتسبةحساب خدمات الوساطة المالية  .7
 
موضحة في ) FISIM ( على نحو غير مباشرالمحتسبةحساب خدمات الوساطة المالية      يمكن إيجاد 4.33أ

خدمات الوساطة ، حيث يوصي نظام الحسابات القومية بضرورة حساب 6.169 وحتى 6.163الفقرات من 
عنصر الخدمة ويعكس  الذي ال يشتمل على  فيما يتعلق بسعر االتفاق على نحو غير مباشرالمحتسبةالمالية 

 للمؤسسات المحلية ويمكن أن تكون هناك حاجة إلى أسعار االتفاقهيكل استحقاق الودائع والقروض، مخاطرة و
  على نحو غير مباشرالمحتسبةحساب خدمات الوساطة المالية اتجاه وراء من ويكمن االفتراض هنا واألجنبية، 

)FISIM(،والذي يعكس الدرجات المتفاوتة للمخاطرة مع العمالء الذي  في عنصر الخدمة وليس تدفقات الفوائد 
 .يشكلون مصدرًا للخطر ويدفعون مقابل مرتفع لعنصر الخدمة، فجاري االستفسار والتحقيق في هذا االفتراض

 
 
 التضخم المرتفع .8
 
ائر الحيازة لمواجهة خسبإمكانية تشويه التضخم المرتفع لمقاييس الفائدة منذ تطلب جزء لقد عرف      4.34أ

، ففي السبعينات، عندما شكل  والتي تحدث لألدوات المالية التي ال تكون مرتبطة بمؤشرات للتضخمالحقيقية
مسألة هامة التضخم مشكلة هامة خيمت على معظم مناطق العالم،اعتبرت معاملة الفائدة تحت التضخم المرتفع 

 والذي قد ورد في نظام XIXي الملحق ب وحتى الفصل ورد دليل إرشادي مخالف ف، ومع ذلك، القوميةللحسابات 
حساب  (Inflation Accounting، وفي الفصل السابع من آتاب 1993الحسابات القومية الصادر في عام 

منظمة التعاون والتنمية  ( وهو دليل إرشادي في الحسابات القومية تحت ظروف التضخم المرتفع– )التضخم
 تم التوصية ببقاء البحث عن معاملة فردية وحائزة على موافقة على ناًء عليه، وب)1996 عام -االقتصادية 

 .مستوى العالم  للفائدة تحت التضخم المرتفع على جدول أعمال البحث
 
 
 والحقيقيةقياس مكاسب وخسائر الحيازة المحايدة  .9
 
المسجلة في حساب إعادة  واالسميةر الحيازة ئ مكاسب وخساوصي نظام الحسابات القومية بتحليل     ي4.35أ

التوصية باستخدام مؤشرات  12.82ة، فورد في الفقرة حقيقيمكاسب وخسائر الحيازة المحايدة وال إلى التقييم
، فقد اقترح بعض المحاسبين الدوليين  والخدمات واألصول إذا أمكنأسعار منافسة تغطي نطاقًا واسعًا من السلع

لفئات مختلفة من األصول، حيث يتطلب التأآد من تأثير هذا  األسعار رات مختلفة منش ينبغي استخدام مؤبأنه
 .التحققاالقتراح المزيد من 



 
 الدخل الناتج من األصول .10
 
مقدمة التي تتحدث عن خدمات رأس المال في نظام الحسابات القومية بأن السبب في القيمة ال     تقر 4.36أ 

، حيث أثير اإلنتاج عن التاجل غير مالية أخرى في الدخل  األصول الثابتة وأصوالمضافة يرجع إلى اشتراك
 . المالية المتاحة للمنتجمواردينبغي أن يكون جزء من القيمة المضافة منسوبًا إلى القد سؤال يتناول ما إذا 

 
 

 الدخل الناتج عن األنشطة التي يتم تنفيذها على أسس غير رسمية .11
 
ير الرسمي ونظام الحسابات القومي مساهمًة هامًة في لعمل في القطاع غإنشاء االرتباط بين ايمثل      آان 4.37أ

المزيد من ، حيث امتد االهتمام في هذه النقطة إلى اجتذاب 2008تحديث نظام الحسابات القومية الصادر في عام 
ين في عمل  الدوليالمحاسبينفمن المحبذ استمرار المشارآة من قبل االنتباه في وخصوصًا في البالد النامية، 

 .مجموعة دلهي والمبادرات واألخرى التي تتعلق بهذا المجال
 
 القضايا التي تدخل في األدوات المالية. د
 
 القضايا الناتجة عن األزمة المالية .1
 
اختبارًا عصيبًا لقياس مدى قوة نظام الحسابات القومية آما هو مالحظ في المقدمة،  توفر األزمة المالية،    4.38أ

 منذ تبني نظام الحسابات القومية للمرة التوصيات التي يقدمها في المواقف التي لم تتم مواجهتها بعد وآفاءة
، ومنذ ذلك الحين، وتوجد حاجة إلى االستمرار في 2008فحتى آشف جميع عواقب الموقف في عام األولى، 
لخطوات والعواقب ل من االحصول على آالخطوات المتخذة آاستجابة إلى األزمة بهدف التأآد من اختبار 

 .المترتبة عليها في الحسابات القومي آما ينبغي
 
 
 إقرار حقوق الضمان االجتماعي على أنها التزامات .2
 
     ال تكون حقوق الضمان االجتماعي، وفقًا لما تم مناقشته في الجزء الثاني من الفصل السابع عشر، 4.39أ 

اإلضافي مع حقوق المعاش الخاصة ببعض أنظمة ي الجدول في الحسابات الرئيسية، ولكن تعرض فمسجلًة 
ونجد شرحًا لما إذا آان المعيار المؤقت لتحديد ما إذا آانت الحقوق المعاش التي يتم إدارتها من قبل الحكومة، 

فعليك العمل باستمرار لضبط ، 17.187تعرض في الحسابات الرئيسية أم في الجدول اإلضافي في الفقرة رقم 
 . بالموافقة لتحديد قيمة هذه االلتزاماتحظيتعيار وللعثور على طرق هذا الم

 
 االستخدام الشامل للقيمة العادلة للقروض .3
 
 أن تكون قيم القروض التي ستسجل في الميزانية العمومية يوصي نظام الحسابات القومية بأنه ينبغي      4.40أ

 بشكل  الملزم على المدين تسديدها للدائنرأس المالت عند آميا االسمية القيمة دين بسعرلكل من الدائن والم
 حيث االسميةومع ذلك من المعروف اختالف القيمة العادلة للقروض عن القيمة ، ا يستحق دفعهامعندمتفهم 

ولكن يوصي نظام الحسابات القومية في الوقت الحاضر بمذآرات العناصر التي يرجع ذلك إلى عدة أسباب، 
، ويمكن أخذ احتمال المصنفة على أنها متعسرة الديون فقط للقروض، وعلى وجه الخصوص تسجل القيم العادلة

 . في االعتباراالسميةبدُال من القيمة االستخدام الواسع للقيمة العادلة 
 
 االعتمادات .4
 
 االلتزاماتهي االلتزامات واالعتمادات و": التعهدات"توجد في المحاسبات التجارية درجات ثالث من  4.41أ

 :رضية، ويأتي التعريف بها آما يليالع
 



االلتزام هو االلتزام الفوري للوحدة االقتصادية الناتجة عن األحداث الماضية، وبمعنى آخر تسوية ما قد  . أ
 . التي تشتمل األرباح االقتصادية أو طاقة الخدمةللمواردتدفق إلى الخارج من الوحدة االقتصادية اليسفر عن 

 
 .مؤآدينم بوقت أو آمية غير االعتماد هو االلتزا . ب
 

فقط عند وقوع االلتزام العرضي هو التزام محتمل ينتج عن األحداث الماضية، والذي يتم التأآيد على وجوده . ج
 .ال يخضع بشكل آامل لمراقبة الوحدة االقتصادية  واحد أو أآثر غير مؤآدأو عدم وقوع حدث مستقبلي

 
 المرتبطة باألدوات المالية في الحسابات  باعتراف االلتزامات واالعتماداتيقر نظام الحسابات القومية     4.42أ

الطرف المقابل، ومع ذلك من قبل متساوية القيمة االحتفاظ بأصول مالية متوافقة ، ولكن فقط في حالة الرئيسية 
 على أنها لمتعسرة ال تقابل هذا المعيار، مثل تلك االعتمادات الخاصة بالديون ايوصى بتسجيل اعتمادات معينة

 حالة الضمانات  إطالقًا في الحسابات الرئيسية باستثناء بااللتزامات العرضيةاإلقرار، وال يتم  في المذآرةبنود
 .الموحدة

 
     تكمن المشكلة في أن اإلقرار بالتخفيض في قيمة أحد األصول في نظام الحسابات القومية يتضمن 4.43أ

  قد ال يرغب الحائز على األصول في عدم الكشف للطرف المقابل المتوافق، ولكنتخفيضًا في االلتزامبالضرورة 
 .عن حقيقة اعتبار بعض الديون غير قابلة للتحصيل، حيث يعمل عدم القيام بذلك على تضخيم قيمة األصول

 
 
 االعتراف بالدين .5
 
ا تشتمل على مساعدة على أي إذا آانت الديون المعترف به     يلزم بذل المزيد من الجهد لتوضيح ما 4.44أ

على تحويل يمثل االختالف بين سعر السوق للفائدة والسعر المتفق مصاريف إدارية ترتبط بمدفوعات الفائدة أو 
فترة بفترة بناًء على  فستكون المشكلة التالية هي هل يبنغي تسديد التحويل فإذا آان األخير هو الجوابعليه، 

 .تحويل منفصل لرأس المال في وقت طرح الدين أم  تحويل جاٍرأساس مستمر على أنه
 
 تقييم حقوق الملكية وردود األفعال على ذلك .6
 
ساؤل عما إذا وهناك تل لتقييم حقوق الملكية في نظام الحسابات القومية، يوجد في هذه اآلونة ثالثة بدائ     4.45أ

 . من التوصيات الموحدةآان يمكن إصدار
 
التي تعرف على أنها معامالت عكسية وراء العمل في مجموعة مرآبة من المعامالت لقد تم السعي      4.46أ

االلتزام بعكس ) 1(:  من خاصيتين معروفتين، وهمااالسملسنوات عديدة، حيث اآتسبت هذه المعامالت هذا 
نقل الملكية القانونية إلى المشتري على الرغم من ) 2(، )أو عند الطلب(المعامالت عند تاريخ معين في المستقبل 

حيث تشتمل المعامالت القابلة لالنعكاس إال إن العديد من مجازفات وأرباح هذه الملكية تظل مع المالك األصلي، 
اإليداعات /ومقايضة الذهب والقروضعلى اتفاقيات إعادة الشراء وإقراض األوراق المالية دون رهن النقود 

 .الذهبية
 
 لتي تدخل في األصول غير الماليةالمسائل ا. هـ
 
 تصاريح اإلصدار التجارية  .1
 
حيث ال يتم تناول  االهتمام، نالتتعد تصاريح اإلصدار التجارية ظاهرة جديدة نسبيًا ولكنها سرعان ما      4.47أ

 جميع أنواع التصاريح بشكل آامل في نظام الحسابات القومية، ومن أجل التخلص من حالة االرتياب ينبغي
 . وقت ممكنأسرعالتعرض لهذا الموطن الذي يشكل ضعفا في 

 
 اإليجار الذي يشكل استفادة او استغالًال للموارد الطبيعية .2
 



     يتناول الجزء الخامس من الفصل السابع شعر معاملة التراخيص والتصاريح الستخدام الموارد 4.48أ
مستقبل فيما سبق فإنه يوصى ببعض المعامالت لتطوير معاملة الموارد الفردية بشكل الطبيعية، ونظرًا 

 .المتناقضة
 
 على الطبيعة أو قيمة اإلنتاج     في حالة المورد الطبيعي الذي ال ينتهي والذي ال يؤثر استخدامه في عملية 4.49أ

 هاأثناء سريانبطريقة يمكن للمستخدم هذا المصدر لفترة طويلة من الوقت فقد يسمح المالك باستخدام األصول 
بشكل قليل إذا حدث تدخالت من المالك القانوني، أنا في حالة العقار فإن نظام بالتحكم في استخدام المورد 

أما في حالة إيجار الطيف الحسابات القومية يوصي بسن االتفاقية القائمة بين المالك والمستخدم بيع العقار، 
طيف لملكية الطيف ولكنه يسن تصريح باستخدام الالراديوي فإن نظام الحسابات القومية يوصي بعدم تغيير ال

العقود الرئيسية وعقود اإليجار والتراخيص، ففي حالة منح اإلذن باستخدام الهواء أو األصول غير المنتجة تحت 
 .مسطح مائي على أنه مسطح بيئي فإن نظام الحسابات القومية يوصي بمعاملة التسديد على أنه ضريبة

 
لمورد الطبيعي الذي ال يوجد لديه القدرة على االستكمال وفقًا للمقياس الزمني لإلنسان،      في حالة ا4.51أ

 فإنه قد يسمح المالك باستخدام المورد حتى اإلنتاجوآذلك تعرضه لالستنزاف في آخر األمر نتيجة الستخدامه في 
 للمورد الطبيعي مع المؤجر حتى يةببقاء الملكية االقتصادنفاذه، ففي هذه الحالة يوصي نظام الحسابات القومية 

، مما يعني حيث يتعهد المستأجر وحده وليس المؤجر باإلنتاجتسديد المستأجر للرسوم المسجلة على أنها إيجار، 
الميزانية العمومية للمالك على أنه تغيير آخر في أن االنخفاض في قيمة رأس المال  نتيجة اإلنتاج يتم تسجيله في 

وآما هو الحال في  مفقودًا، اإلنتاجاألصول واستخدامها في كون الرابط بين ضعف قيمة ، حيث يحجم األصول
غير المسألة السابقة فإن الحقيقة التي تقر بأن الجزء الذي يتم تسديده على أنه تعويض النخفاض قيمة األصول 

 .معترف بها
 
 توسيع حدود األصول الثابتة لتشمل أصول الملكية الفكرية .3
 

 االبتكار
 
 الذي )R&D(     لقد تم توسيع حدود األصول الثابتة لنظام الحسابات القومية لتشمل ناتج البحث والتطوير 4.52أ

وليس آل، عملية االبتكار، حيث  ،يرقى للتعريف العام لألصول، ومن الواضح أن البحث والتطوير يحتل جزًء
، ويمكن أن تلك األقسام الهندسية ذاتها ية للمؤسسةواألقسام الهندسيمكنها استبعاد عدة مصروفات من قبل اإلنتاج 

تحديد المنتج الجديد المحتمل واإلشارة به إلى قسم البحث والتطوير بهدف تطوير العلوم الكامنة مسئولة عن 
، حيث  السوقد المؤسسة مصروفات أخرى قبل خروج المنتج الجديد إلىوباإلضافة إلى ذلك يمكن أن تتكبورائه، 

 لمصروفات على دراسة السوق بهدف تحديد الطلب على المنتج الجديد ومصروفات التسويقتشتمل هذه ا
 .لتطويره

 
 أصول السوق

 
 وإشارات وأسماء تشتمل أصول السوق على أسماء لعالمات تجارية وعناوين ومارآات تجارية     4.53أ

 التي تستثمر أمواًال رآات الكبيرةنطاقات، حيث يعد السوق هو المحرك الرئيسي لقيمة العالمة التجارية والش
 لتشكيل الالزمةواإلجراءات األخرى  والرعاية ضخمة في إنشاء ودعم عالماتها التجارية من خالل اإلعالنات

 على أنها غير منتجة ويعامل صورة إيجابية مع العمالء، ويعامل نظام الحسابات القومية أصول السوق
فهي تظهر في الميزانية العمومية فقط ء على أنها استهالك متوسط، المصروفات التي تدخل في عملية اإلنشا

 قياسمعاملة أصول السوق على أنها أصول ثابتة في صعوبة عندما يتم بيعها، ويكمن السبب الرئيسي في عدم 
 .قيمتها



 

 الرأس مال البشري
 
صروفات االبتكار تستقطع من م     فضًال عن تأهيل الموظفين الالزم لجلب منتج جديد إلى السوق فإن 4.54أ

 ."االستثمار في رأس المال البشري "أوسعالموظفين المتعدين بهذا االبتكار، ولذلك يتم استبعادهم إلى مدى 
 
 في المدى الواسع      تعد الموارد البشرية الموارد الرئيسية في معظم عمليات اإلنتاج، وتكمن هذه الموارد 4.55أ

لى عملية اإلنتاج، ومن المعروف أن السكان الذين قد تلقوا تعليمًا لتي يجلبها البشر إالذي يعتمد على المعرفة ا
وعلى الرغم من الحقيقة التي تقول سببُا حيويًا في الوصول إلى الرفاهية االقتصادية في معظم الدول، يشكلون 

ه توجد طلبات متكررة للتعرض  أننظرية وعملية تتعلق بتعيين قيمة القوة العاملة المتعلمة، إالبأنه توجد مشكالت 
 .لهذه المسألة ضمن إطار عمل نظام الحسابات القومية

 
  نقل ملكية األشياء الثمينة واألصول غير المنتجةتكاليف

 
األصول  عند اآتساب وصرف المتكبدةيقدم نظام الحسابات القومية مفارقة بين تكاليف نقل الملكية      4.56أ 

على المعامالت في المتكبدة  تكاليف نقل الملكية لمالية من ناحية أخرى، فتسجلواألصول ا غير المالية من ناحية،
على المتكبدة تسجل تكاليف نقل الملكية بينما رأس المال، األصول غير المالية على أنها تكوين إجمالي ل

استخدام مختلفة هو ، فاألساس وراء المعامالت ال على أنها استهالك متوسطالمعامالت في األصول المالية
أن يكون آاٍف بهدف تغطية الدخل الناتج من اإلنتاج بحاجة إلى األصول غير المالية في اإلنتاج، إضافة إلى 

يتم ال تستخدم األصول المالية في اإلنتاج حيث ، تكاليف استخدام هذه األصول بما في ذلك تكاليف نقل الملكية
ومن ، ف آسب الدخل العقاري أو على أنها ترقب لمكاسب الحيازةاالحتفاظ بها على أنها تخزين للقيمة لهد

 .لملكية والتزامات األصول المالية تغيير المكية بشكل سريعالمعروف 
 
ال ، ولكن يتم االحتفاظ بها على أنها تخزين للقيمة وتدخل األشياء الثمينة تحت بند األصول غير المالية     4.57أ

 نقول أنها تكون على غرار األصول المالية أآثر منها بالنسبة لألصول غير ويمكن أن تستخدم في اإلنتاج،
على أنها استهالك متوسط أآثر منه آتكوين تكاليف نقل الملكية على األشياء الثمينة ينبغي تسجيل ، ولذلك المالية

 .لرأس المال الثابت آما هو الوضع الحاضر، وهو ما يعد قابًال للنقاش
 
ل تكاليف نقل الملكية على األصول الثابتة بشكل منفصل، وإنما تضاف إلى السعر المدفوع من ال تسج     4.58أ

وصرف على التوالي، ؛ بهدف الحصول على قيم اآتساب قبل المشتري ويخصم من السعر الذي استلم به البائع
مالي رأس المال، وتسجل تكاليف نقل الملكية على األصول غير المنتجة في تصنيف منفصل من التكوين اإلج

 .وتستثنى في حالة األرض حيث تعامل تكاليف نقل الملكية اتفاقية تحسين األرض
 
 .رسات وتبريرهالرؤية العامة لهذا الممااالستفادة من ا     يمكن 4.59أ

 
 
 الفرق بين الصيانة واإلصالحات الرأس المالية. 5
نة واإلصالحات الرأس مالية العادية لألصول الثابتة      يوضح نظام الحسابات المالية الفرق بين الصيا4.60أ

، ولكن )6.228 إلى 6.225راجع الفقرات من (تجديدات أو عمليات التحديث أو عمليات التضخيم الرئيسية وال
بأن هذا الفرق جلي تمامًا، حيث يسجل األول على أنه استهالك متوسط بينما يسجل يقر نظام الحسابات القومية 

 .أنه تكوين لرأس المال الثابتالثاني على 
 
 األصول الثابتة القائمة أو تعمل على توسيع مدة جديد أو التضخيم من أداء أو سعةتتزيد عمليات ال      4.61أ

الخدمة المتوقعة سابقًا، حيث يلزم وجود عمليات الصيانة واإلصالح العادية حتى يمكن تحقيق االستفادة من 
 المالك عمليات الصيانة واإلصالح فإن يمكن تجاهلوإذا ية المتوقعة في االآتساب،  طوال مدة الخدمة الكلاألصل

، ويجب عندها تسجيل التقادم غير المتوقع على أنها تغيير آخر في أن تقل مدة الخدمة المتوقعة بدرجة آبيرة
 .األصلالحجم في قيمة 



 
 مشكلة ة الخدمة أآثر من تمديدها، فستختفيل مد المعاملة آرأس مال ثابت لمتع تقليمتطلبات     إذا آانت 4.62أ

 عن عواقب الناتجةمشكلة ال، آما يمكن تجنب  بين عمليات الصيانة العادية وعمليات التمديد الرئيسيةالتقارب
  . التي ال تنعكس على تقليل صافي الناتج المحلي تجاهل عمليات الصيانة

 
 
 
 
 خاصمعاملة الشراآة بين القطاعين العام وال.  6
 
حيث في الفصل الثاني والعشرين، ) PPPs(سبق أن تم التعرض للشراآة بين القطاعين العام والخاص      4.63أ

تحت التطوير تطور وتبني المعايير عملية تنتظر المزيد من التطورات في معاملتها في نظام الحسابات القومية 
س معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، ومجل) IASB(من قبل آل من مجلس معايير المحاسبة الدولية 

)IPSASB( حيث تشرف ،ISWGNAعلى هذه التطويرات . 
 
 نقل ملكية األصل أثناء مدة خدمته. 7
 

حالة تأجير أحد الموارد الطبيعية لمدة طويلة من الزمن، وحالة الشراآة بين القطاعين العام تعد      4.64
هي الترتيب فشروط  لألصل جزئيًا أثناء مدة خدمته، االقتصاديةكية  تنتقل فيها الملحاالت) PPPS (والخاص
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 asp.snanews/nationalaccount/unsd/org.un.unstats://http :هذا المحتوى من
 

دراسات ، آتيب المؤسسات التي ال تهدف إلى الربح في نظام الحسابات القومية، نيويورك): 2003(ة األمم المتحد
 XVII.9.03: ، مبيعات منشورات األمم المتحدة رقم91إف، رقم : ، سلسلةفي األساليب

 pdf.E91_SeriesF/SeriesF/publication/unsd/org.un.unstats://http :هذا المحتوى من
 
 
 



، أوراق إحصائية، سلسلة إم، رقم 4تصنيف التجارة الصناعية المعيارية، مراجعة رقم ): 2006(تحدة األمم الم
 E06.XVII.10: مبيعات منشورات األمم المتحدة رقم، 4مراجعة رقم ، 34

 :هذا المحتوى أيضًا من
pdf.E4rev34_SeriesM/SeriesM/publication/unsd/org.un.unstats://http 

 
، 4مراجعة رقم  لجميع النشاطات االقتصادية، صنيف التجارة الصناعية المعياريةت): أ2008(ة األمم المتحد
 E08.XVII: ، مبيعات منشورات األمم المتحدة رقم4، مراجعة رقم 4أوراق إحصائية، سلسلة إم، رقم نيويورك، 

 asp.4-isic/registry/cr/unsd/org.un.unstats://http:هذا المحتوى أيضًا من
 
الشئون االقتصادية واالجتماعية، ، قسم اإلصدار الثاني التصنيف المرآزي للمنتج، ):ب2008(ألمم المتحدة ا

 مبيعات منشورات األمم المتحدة اإلصدار الثاني،، 77سلسلة إم، رقم ، وأوراق إحصائية، وتقسيم اإلحصائيات
 E08.XVII.7: رقم

 asp.2-cpc/registry/cr//sdun/org.un.unstats://http:هذا المحتوى أيضًا من
 

 ،90سلسلة إم، رقم  الوصيات الدولية لإلحصائيات الصناعية، أوراق إحصائية، ):ج2008(األمم المتحدة 
 E08.XVII.8: مبيعات منشورات األمم المتحدة رقم

 pdf.90M/docs/industry/unsd/org.un.unstats://http :هذا المحتوى من
 

و ) ISIC(لتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية ليل اإلرشادي ل الد):وشيك(األمم المتحدة 
CPC ، ،منشورات األمم المتحدة،101، رقم فسلسلة إأوراق إحصائية  

 
 دليل إرشادي إلحصاءات االقتصاد المخفي): 1992(اللجنة االقتصادية األوروبية التابعة لألمم المتحدة 

 
 قائمة جرد الممارسات الدولية لتقدير النشاطات :)1993(وروبية التابعة لألمم المتحدة اللجنة االقتصادية األ

 .االقتصادية المخفية وغير الرسمية لحسابات األمم المتحدة
 pdf.1993NOE/publications/stats/org.unece.www://http :هذا المحتوى من

  
 –االقتصاد غير المراقب في حسابات األمم المتحدة ): 2003(اللجنة االقتصادية األوروبية التابعة لألمم المتحدة 

 E03.II.E.56: مبيعات منشورات األمم المتحدة رقممسح للممارسات الدولية، جنيف، 
 pdf.2003NOE/publications/stats/org.unece.www://http :هذا المحتوى من

 
 – االقتصاد غير المراقب في حسابات األمم المتحدة ):2008(اللجنة االقتصادية األوروبية التابعة لألمم المتحدة 

 E08.II.E.8: مبيعات منشورات األمم المتحدة رقم جنيف، للممارسات المحلية،مسح 
 pdf.2008NOE/publications/stats/org.unece.www://http :هذا المحتوى من

 
فقات واألوراق المالية في نظام الحسابات اإلنتاج المالي، التد) وشيك(األمم المتحدة والبنك المرآزي األوروبي 

 .القومية
 

األمم المتحدة واللجنة األوروبية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومؤتمر األمم المتحدة 
دليل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات، نيويورك، : )2002(للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية 

 .E.02.XVII.11:  مبيعات منشورات األمم المتحدة رقم،86سلسلة إم، رقم أوراق إحصائية، 
 pdf.e86_Seriesm/Seriesm/publication/unsd/org.un.unstats://http :هذا المحتوى من

 
لعالمي األمم المتحدة واللجنة األوروبية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية والبنك ا

 مراجعة 16، رقم فسلسلة إ،دراسات في األساليب، 2003الحسابات البيئية واالقتصادية المتكاملة ): 2003(
 .E.06.XVII.8:  رقم، مبيعاتمنشورات األمم المتحدة ،1رقم 

 pdf.2003seea/envaccounting/unsd/org.un.unstats://http :هذا المحتوى من
 



ما وراء ): 2005(فريق لدراسة تصميم الحسابات غير السوقية اليات المتحدة، المجلس الوطني للبحوث في الو
 .تصميم الحسابات غير السوقية لدى الواليات المتحدة: السوق

 toc#11181=id_record?php.catalog/edu.nap.www://http :هذا المحتوى من
 

 آتيب منهجية برنامج المقارنة : الحقيقةتعادل القوة الشرائية العالمية والمصروفات): 2008( البنك العالمي
 .الدولي، واشنطن
 0NNFK20MWS/org.worldbank.go://http :هذا المحتوى من

 
 .4النظام المنسق لوصف وتشفير السلع، مراجعة رقم ): 2007(منظمة الجمارك العالمية 
 php.index/org.wcoomd.publications://http :هذا المحتوى أيضًا من
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 مسرد المصطلحات
A 
 

 بواسطة الوحدات التنظيمية عندما يكون هناك مالك جديد عملية نقل ملكية السلع والخدماتتتم  )االمتالك(االستحواذ 
وقيمة السلع أو الخدمات التي تمتلكها وحدة مؤسسية هي قيمة السلع .  لسلعة، أو عندما يتم تقديم الخدمة من وحدة إلى أخرى

 والخدمات التي حصلت عليها بالشراء أو عن طريق التحويالت العينية
 

 الرئسي ، النشاط الثانوي ، النشاط المساعد  أنظر أيضًا النشاط   النشاط
 

  يقيس قيمة السلع والخدمات االستهالآية المكتسبة  انفاق استهالآي نهائي
 

قيمة الخدمات االستهالآية الجماعية التي تقدمها الحكومة العامة إلى المجتمع   إنفاق استهالآي نهائي فعلي للحكومة العامة
 آكل أو إلى قطاعات عريضة منه

 
نفاق االستهالآي النهائي الفعلي للعائالت بقيمة السلع يقاس اإل )األسر المعيشية(  إنفاق استهالآي نهائي فعلي للعائالت

 والخدمات االستهالآية الفردية التي حصلت عليها األسر المقيمة 
 

يمة الخدمات االستهالآية الجماعية ق  إنفاق استهالآي نهائي فعلي للمؤسسات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية
 التي تقدمها المؤسسات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية إلى المجتمع آكل أو إلى قطاعات عريضة منه 

 
  أنظر أقساط تأمين  تأمين فعلي قسم

 
تق الدخل المتاح للتصرف فيه يش.  بند الموازنة في حساب إعادة توزيع الدخل العيني  الدخل المتاح للتصرف به المعدل

المعدل من الدخل المتاح للوحدة التنظيمية أو القطاع عن طريق إضافة قيمة التحويالت االجتماعية العينية التي تتسلمها هذه 
 الوحدة أو القطاع، وطرح قيمة التحويالت االجتماعية العينية المدفوعة بواسطة الوحدة أو القطاع

 
الرئيسي  مة ُيضطلع بها داخل مشروع ما بغية إيجاد الظروف المناسبة التي يمكن فيها القيام بالنشاطأنشطة داع  أنشطة مساعدة

  أو الثانوي
 بصورة وتتجددهاموارد حيوانية تنتج منتجات متكررة ؛ تغطي جميع الحيوانات التي يكون نموها الطبيعي  -

 ية سيطرة ومسؤولية وإدارة مباشرة من قبل وحدات مؤسسمتكررة تحت 
أصل؛ األصل هو مخزن للقيمة تمثل منفعة أو سلسلة من المنافع التي تتجمع  اللمالك االقتصادي جراء  -

 وهو عبارة عن وسيلة لترحيل قيمة من فترة محاسبية إلى فترة محاسبية أخرى. حيازته أو استخدامه للكيان لفترة من الزمن
صول الثابتة من السلع والخدمات التي تستخدم في  حدود األألفحدود األصل بالنسبة لألصول الثابتة؛ تت -

  اإلنتاج ألآتر من عام واحد
أوراق مالية بضمان أصول والتزامات الدين بضمانات إضافية؛ هي ترتيبات تضمن فيها مدفوعات الفائدة  -

  وأصل الدين بمدفوعات على أصول محددة أو بتدفقات دخل
 

B 
جملة قيم الدخول األولية المستحقة التحصيل بواسطة وحدة أو قطاع مؤسسي، مطروحًا منها جملة  ميزان الدخول األولية

 .الدخول األولية المستحقة الدفع
 

المطلوبة ) الخصوم(بيان يمثل، عند نقطة زمنية معينة، قيم األصول المملوآة والمطالبات المالية   ميزانية عمومية
 . التنظيمية مالكة هذه األصولمن الوحدة

 
 الموجودة على أحد هو بنية محاسبية يحصل عليه من خالل طرح القيمة الكلية لإلدخاالتبند التوازن   بند التوازن

االستخدامات أو (من القيمة الكلية لإلدخاالت الموجودة على الجانب األخر ) الموارد أو التغيرات في الخصوم(جانبي حساب 
وباعتباره إدخال مشتق، فهو يعكس تطبيق . وال يمكن قياسه بصورة مستقلة عن اإلدخاالت في الحساب). ي األصولالتغيرات ف

 القواعد المحاسبية العامة على اإلدخاالت المحددة على جانبي الحساب 
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مال في تاريخ محدد عن  ُيعنى ب بقبول تبادل الكمبيالة أو سند ووعد غير مشروط بدفع آميات محددة من ال القبول المصرفي

 طريق الشرآات المالية مقابل رسم 
 

مقايضة، معاملة المقايضة ؛ هي معاملة يتم من خاللها مبادلة سلة من السلع والخدمات بسلة    معامالت المقايضة
 أخرى من سلع وخدمات أخرى دون أن يرافقها دفع أي مبالغ نقدية

 
من المشتري لقاء وحدة من سلعٍة أو خدمٍة ما منتجٍة بوصفها مخرجًا، مخصومًا السعر الذي يتلقاه المنتج   السعر األساسي

وال يشمل أية تكاليف نقل يقيدها المنتج .  منه أية ضرائب مدفوعة، ومضافًا إليه أية إعانات تلقاها المنتج نتيجة إلنتاجها أو بيعها
 منفصلة على الفاتورة

 
 ًا غير مشروط في استالم مبلغ ثابت محدد في تاريخ معينأوراق مالية ُتعطي حاملها حق  الكمبياالت

 
أوراق ُتعطي حاملها حقًا غير مشروطا لتلقي  مدفوعات ثابتة أو مدفوعات متغيرة حسب العقد، أي أن   سندات وآمبياالت

 .اآتساب الفائدة ال يتوقف على أرباح المدينين
 

  أنظر حدود اإلنتاج، حدود األصل حدود
 

 تتضمن آافة  المباني أو أجزاء منها التي لم يتم تخصيصها للسكن مثل الترآيبات والمرافق  لمساآنالمباني عدا ا
 والتجهيزات التي تعتبر  جزء  ال يتجزأ من تلك المباني والمنشآت 

 
C 
 

ضرائب تفرض، خالل فترات غير منتظمة وغير متكررة، على قيم األصول أو صافي القيمة    ضرائب رأسمالية
وآة لوحدة مؤسسية، أو على قيم األصول التي تنتقل ملكيتها بين وحدتين مؤسستين نتيجًة إلرث أو هدايا متبادلة بين الممل

 األحياء، أو غير ذلك من التحويالت
 

 هي تحويالت غير متبادلة حيث يحقق أحد الطرفين  الذين يقومان  بعملية التحويل على األموال   تحويالت رأسمالية
بخالف حسابات (، أو تخلي عن مطالبة مالية )بخالف النقد أو المخزونات( طريق التنازل عن أصل من األصول المعنية عن
، أو عندما يتم تحقيق )بخالف النقد(، أو أن يكون الطرف المتحصل على التحويل ملزمًا بحيازة أصل من األصول )المقبوضات

 آال الشرطين معًا 
 

 تتألف من الوحدات المؤسسية التي توفر خدمات مالية، حيث تكون   قرضين الألموالالمؤسسات المالية التابعة والم
 معظم أصولهم أو خصومهم ال يتم تداولها في األسواق المالية المفتوحة 

 
 
  البنك المرآزي هو مؤسسة مالية وطنية تمارس السيطرة والتحكم على جوانب رئيسية من النظام المالي بنك مرآزي

 
تقاس التغيرات في المخزونات، بما في ذلك األعمال قيد التنفيذ،  )تشمل األعمال قيد التنفيذ(المخزون تغيرات في 

بقيمة ما يدخل المخزونات مخصومًا منه قيمة المسحوبات وقيمة أية خسائر جارية في السلع المحتفظ بها في المخزون خالل 
 .الفترة المحاسبية

 
اتجة عن أرباح أو خسائر اإلحتياز االسمي؛ يعرف بأنه المجموع الجبري ألرباح  الن تغيرات في صافي حقوق الملكية

  السلبية على جميع األصول والخصوم لوحدة مؤسسيةأواالحتياز االسمي اإليجابية 
 

 تمثل المبالغ سواء آلنت موجبة أو سالبة والتي  االدخار والتحويالت الرأسمالية ناتج عن تغيرات في صافي حقوق الملكية
 تكون متاح للوحدة أو للقطاع من أجل حيازة أصول مالية و غير مالية
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 هي المبلغ المستحق الدفع لحامل البوليصة من قبل شرآة التأمين أو شرآة إعادة التأمين المباشرة فيما  )منفعة(مطالبة 
 بأي حدث مغطى من قبل البوليصة و خالل فترة صالحيتها يتعلق 

 
 تشمل المطالبات التي لم يتم اإلبالغ عنها بعد أو التي تم اإلبالغ عنها ولكن لم يتم تسويتها بعد، أو  مطالبات تحت التسوية

 .سديدها بعدتالتي تم اإلبالغ عنها وتم تسويتها ولكن لم يتم 
 

ع،                     خدما خدمات استهالآية جماعية ين من المجتم راد قطاع مع ع أف راد في المجتمع أو لجمي ع األف ت توفر في آن واحد لجمي
 مثل جميع األسر المعيشية التي تعيش في منطقة معينة

 

مجموع المبالغ النقدية والعينية المستحقة الدفع من قبل رب العمل في مشروع ما إلى  )المستخدمين(تعويضات العاملين 
 بل عمل يؤديه هؤالء المستخدمون أثناء الفترة المحاسبيةالمستخدمين فيه مقا

 
 تشمل البرامج والموارد الوصفية والمساندة لبرامج تشغيل الحاسوب والبرامج التطبيقية  برامج الكمبيوتر الجاهزة

 
 سلٌع قد تستخدم ألغراض االستهالك مرات عدة أو بصفة مستمرة لمدة سنة أو أآثر سلع استهالآية معّمرة

 
دون إدخال مزيد من التحويل عليها في اإلنتاج آما تم تعريفها في نظام (سلع أو خدمات تستعمل   لع أو خدمات استهالآيةس

من قبل األسر المعيشية والمؤسسات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم العائالت أو الوحدات الحكومية إلشباع ) الحسابات القومية
 . أو اإلحتياجات الجماعية ألفراد المجتمعالفردية) أو الرغبات(االحتياجات 

 
اء   استهالك رأس المال الثابت اج أثن ي اإلنت ستعملة ف ة والم ة المملوآ ة لرصيد األصول الثابت ة الحالي ي القيم اقص ف ل التن يمث

  الفترة المحاسبية نتيجة للتدهور المادي أو القدم أو التلف العرضي العادي
 

ف باستنفاذ السلع والخدمات بشكل آامل في عملية من عمليات اإلنتاج أو لإلشباع  هو التصر استهالك سلع وخدمات
 المباشر للحاجات أو االحتياجات اإلنسانية

 
جات الفردية أو االحتياجات والرغبات ايتضمن استخدام السلع والخدمات إلشباع الح استهالك، النشاط االستهالآي

 الجماعية اإلنسانية 
 

تكون شروط العقد  أو اإليجار أو .  تعامل على أنها أصول فقط عند استيفاء الشروط التالية صعقود وإيجار وتراخي
الترخيص هي التي تحدد سعر استخدام األصل أوتقديم الخدمة والذي يختلف عن السعر الذي يمكن أن يسود في حال عدم وجود 

 فرق في األسعار إمّا بالممارسة أو بموجب القانون  التعاقد على علم بهذا الويجب أن يكون أحد طرفي .عقود أو تراخيص
 

 يغطي  من الناحية القانونية  المنشأة والمؤسسة ويغطي أيضًا التعاونيات والشرآات ذات المسؤولية المحدودة  شرآة
 والوحدات الوهمية المقيمة وأشباه الشرآات

 
الرسوم المهنية أو العموالت التي تكبدتها آال الوحدات سواء جميع )أ: تتكون من األنواع التالية من البنود تكاليف نقل ملكية

باستحواذ أو التصرف في األصول آالرسوم المدفوعة للمحامين والمهندسين المعماريين والمهندسين والمساحين والمثمنون، و 
مسجلة بشكل منفصل في فواتير جميع تكاليف االلنقل والتجارة ال) آذلك العموالت التي تدفع إلى وآالء العقارات والمزادات؛ ب

جميع الضرائب المستحقة )جميع الضرائب المدفوعة من الوحدة المكتسبة لألصل على نقل ملكية األصل؛ ود) المشترى؛ و ج
جميع تكاليف التسليم و الترآيب أو إعادة الترآيب التي لم تدرج في سعر األصل المستحوذ أو )على التصرف في األصل؛ وهـ

أية تكاليف طرفية يتم  تكبدها  في نهاية عمر األصل مثل تلك المطلوبة لتقديم الهيكل بشكل آمن أو إلحالل ) ووالمتصرف به، 
 و تجديد البيئة التي يقع فيها األصل

 
 .    الرئيسي  هو تداول المخاطرة االئتمانيةهاهي مشتقات مالية غرض مشتقات ائتمانية

 
تعريفها في بعض األوقات على أساس أنها مقايضة العملة، تتضمن مقايضة  يتم  مقايضة سعر الفائدة عبر البلدان

 .    للتدفقات النقدية المرتبطة بمدفوعات الفائدة ومقايضة مبالغ أصلية تبعًا لسعر صرف متفق عليه عند نهاية العقد
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عائد المنتجات لمحاصيل و واألشجار و اعائد المنتجات المتكررة للثروة الحيوانية  تغطي  موارد بيولوجية مفتلحة

 رقابة وإدارة مباشرة وسيطرة ومسؤولية الوحدات المؤسسية تحت وتتجددالمتكررة للثروة النباتية التي تنمو وتتكاثر 
 

و اعتمادها من قبل البنك المرآزي أ تتألف العملة من النقود الورقية والمعدنية التي لها قيمة اسمية ثابتة ويتم إصدارها  عملة
 كومة أو الح

 
ين الحكومات                      تعاون دولي جاري ة أو ب دان المختلف ين حكومات البل ة ب ة أو العيني ة النقدي يتكون من التحويالت الجاري
 والمنظمات الدولية

 
روة          ضرائب جارية على رأس المال ى ممتلكات أو صافي ث ادة، عل ضرائب مستحقة الدفع بصورة دورية، سنوية في الع

دا ال      ستخدمها في                       الوحدة المؤسسية، ع شاريع وت ستأجرها الم ا أو ت ي تمتلكه ا من األصول الت ى األراضي أو غيره ضرائب عل
 اإلنتاج، حيث تعامل هذه الضرائب بوصفها ضرائب أخرى على اإلنتاج 

 
معظمها ضرائب على دخل األسر المعيشية أو على أرباح الشرآات أو على   الخ...ضرائب جارية على الدخل والثروة 

 ).تمييزًا لها عن الضرائب الرأسمالية التي تفرض بصورة غير متكررة( تدفع بصورة منتظمة آل فترة ضريبية الثروة،
 

هو معاملة تقوم فيها إحدى الوحدات المؤسسية بتوفير سلعة أو خدمة أو أصل  إلى وحدة أخرى دون أن  تحويل جاري
قابل ذلك آنظير ، آما ال يلزم طرف أو آال الطرفين معًا تحصل من األخيرة على أي سلعة أو خدمة أو أصل بشكل مباشر م

 .   بحيازة أو التنازل عن، أصل من األصول
 

ى أو من أسر                    تحويالت جارية بين األسر المعيشية جميع التحويالت الجارية التي تتلقاها أو التي تقدمها أسر معيشية مقيمة إل
  معيشية أخرى مقيمة أو غير مقيمة

 
تحويالت يتم تلقيها من وحدات   إلى المؤسسات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشيةتحويالت جارية

الخ، سواء أآانت على أساس منتظم أو ...مؤسسية أخرى مقيمة أو غير مقيمة على هيئة رسوم عضوية ومساهمات وتبرعات 
 .  غير منتظم
     

 بين وحدات حكومية مختلفةتحويالت  تحويالت جارية بين وحدات الحكومة العامة
 

D 
 

  تتكون من ملفات للبيانات منظمة وفق طريقة معينة بحيث تسمح بالوصول واإلستخدام الفعال للبيانات قواعد البيانات
 

من ) أحيانًا أطراف ثالثة(؛ يعرف على أنه ترتيبات تشمل آل من الدائن والمدين )إعادة هيكلة الدينأو (  إعادة تنظيم دين
 .ن تغير األحكام المحددة لخدمة دين قائمشأنها أ

 
  أنظر إعادة تنظيم دين إعادة هيكلة دين

 
 هي صكوك قابلة للتداول وهي بمثابة دليل على وجود الدين سندات الدين  سندات الدين
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جمالي ضريبة تدفع على مشتريات السلع أو الخدمات المعدة لالستهالك الوسيط أو إ ضريبة القيمة المضافة المقتطعة
تكوين رأس المال الثابت أو إعادة البيع، والتي ُيسمح للمنتج باقتطاعها من ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه للحكومة 

 آضريبة قيمة مضافة قيدها على فواتير زبائنه
 

عن طريق  التقاعدبرنامج محدد المنافع هو برنامج تحدد فيه المنافع المستحقة الدفع للموظف عند  برنامج محدد المنافع
  استخدام صيغة ما، إما  بشكل منفرد أو آحد أدنى للمبلغ المستحق

 
برنامج محدد المساهمة هو برنامج حيث تحدد المنافع المستحقة الدفع للموظف عند التقاعد حصريًا  برنامج محدد المساهمة

والزيادات في القيمة الناتجة عن استثمار تلك من ناحية مستوى التمويل المتراآم من مساهمات الموظفين طيلة فترة عملهم 
 األموال من قبل مدير البرنامج

 

 يكون نشاطها األساسي هو الوساطة المالية ولديها التزامات في شكل ودائع أو  شرآات اإليداع بإستثناء البنك المرآزي
 والتي هي بدائل قريبة للودائع) مثل شهادات اإليداع قصيرة األجل(أدوات مالية 

 
 هو فئة من االستثمارات العابرة للحدود والمرتبطة بوحدة مقيمة في اقتصاد واحد لديها سيطرة أو   اإلستثمار المباشر

 درجة آبيرة من التأثير على إدارة مؤسسة مقيمة في اقتصاد أخر
 

 للتصرف به في ميزان ويحسب الدخل المتاح.  البند الموازن في حساب التوزيع الثانوي للدخل الدخل المتاح للتصرف به
الدخول األولية لوحدة مؤسسية أو قطاع ما بجمع آل التحويالت الجارية، ما عدا التحويالت االجتماعية العينية التي تتلقاها تلك 
الوحدة أو ذلك القطاع، وطرح جميع التحويالت الجارية، ما عدا التحويالت االجتماعية العينية التي تدفعها تلك الوحدة أو ذلك 

 القطاع

مضافًا إليه آافة التحويالت الجارية المستحقة ناقصًا آافة التحويالت يساوي دخل المشاريع  دخل الشرآات الموزع
 الجارية الدائنة، ناقصًا التسوية للتغيير في استحقاقات المعاشات التقاعدية المرتبطة بخطة المعاشات التقاعدية في تلك المؤسسة

شكل من أشكال دخل اإلستثمار يستحقه حاملو األسهم نتيجة لوضع أموالهم تحت  )ةحصص األرباح الموزع(أنصبة 
 تصرف الشرآات

 
سلع يمكن استعمالها بصورة متكررة أو مستمرة، على مدى فترة تزيد على عام، بافتراض أن معدل  سلع معّمرة

ن تستخدم ألغراض االستهالك بصورة متكررة والسلع االستهالآية المعمرة هي سلع يمكن أ.. االستعمال الفعلي هو معدل عادي
 أو مستمرة، على مدى فترة تزيد على عام

 
سيارات                     المساآن مباٍن أو أجزاء مباٍن تستعمل آليًا أو بصورة رئيسية للسكن، وتشمل أية إنشاءات ملحقة مثل مواقف ال

  المسقوفة وجميع الترآيبات الدائمة التي ترآب في المساآن عادة
 

E 
رات في                   اقتصاديةتدفقات ى تغي ا، وتنطوي عل ا أو إطفاءه ل ملكيته ا أو نق ا أو مبادلته صادية أو تحويله ة اقت شاء قيم تعكس إن

 ) تنظيمية(حجم أو تكوين أو قيمة أصول وخصوم وحدة مؤسسية 
 

واألصول والخصوم المالية، هو الوحدة المالك االقتصادي لكيانات آالسلع والخدمات والموارد الطبيعية  مالك اقتصادي
  المؤسسية المخولة بالمطالبة بالمنافع المرتبطة باستخدام الكيان المعني في سياق نشاط اقتصادي بحكم قبول المخاطر المرتبطة

 
لع أو الخدمات التي يرغب ؛ أسعار لها تأثيٌر آبيٌر على آميات السً(ذات داللة اقتصادية ( أسعار مهمة اقتصاديًا
يكون لدى المنتج دافع لتعديل وضبط العرض إما بهدف تحقيق ربح ) أ(وتنشأ هذه األسعار عادة عندما . المشترون في شرائها

يكون للعمالء حرية الشراء أو عدم الشراء )ب(على المدى الطويل أو على األقل تغطية رأس المال والتكاليف األخرى؛ 
 ار على أساس األسعار المفروضة ويقومون باالختي
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يمكن من خالله للمستخدم ") المنح"تاريخ ( خيارات أسهم الموظف هو اتفاق يبرم بتاريخ معين  خيارات أسهم الموظفين

تاريخ (سواء في وقت محدد ") التنفيذ"سعر (أن يشتري عدد معين من الحصص من ررصيد أسهم رب العمل وفقًا لسعر محدد 
 والتي تلي فورًا تاريخ اآتساب الحق ") ممارسة الحق"فترة (أو في غضون فترة من الزمن ) "اآتساب الحق"
 

 يعملون لصالح وحدة مؤسسية مقيمة ويحصلون على مكافأت أو – وفقًا التفاق معين –هم األفراد الذين  المستخدمون
 تعويضات لقاء عملهم 

 
اعية يدفعها أرباب العمل لصناديق الضمان االجتماعي أو لغيرها  هي مساهمات إاجتم مساهمات أرباب العمل اإلجتماعية

 من البرامج التأمين االجتماعية المرتبطة بالعمل من أجل تأمين منافع اجتماعية لمستخدميهم 
 

 الذين يشارآون في - يعرف اإلستخدام على أنه آافة األشخاص سواء آاننوا موظفين أو عاملين لحسابهم الخاص  استخدام
 ط إنتاجي يقع ضمن حدود اإلنتاج المحدد بنظام الحسابات القومية نشا

 
  المؤسسة هي رؤية للوحدة المؤسسية آمنتج للسلع والخدمات  مؤسسة

 
ات      أعمال ترويحية أو أدبية أو فنية أصلية لية أو المعزوف صوص األص صوتية أو الن سجيالت ال لية أو الت الم األص ي األف ه

ال     الموسيقية أو النماذج األ    ة أو أداء موسيقي أو أعم صلية التي يسجل عليها أو يدمج فيها أداء مسرحي وبرامج إذاعية وتلفزيوني
 أدبية وفنية أخرى

 
 يتعلق بالحالة التي يكون فيها الطرف الذي تعاقد  الحق في الحصول على السلع والخدمات في المستقبل على أساس حصري

ت ما في المستقبل قادرًا على نقل أو تحويل التزام الطرف الثاني في العقد إلى على شراء سلع أو خدمات بسعر ثابت في وق
 طرف ثالث

 
 تضم آل األدوات والسجالت التي تقر  بمطالبات على القيمة المتبقية للشرآة أو شبه الشرآة بعد    حقوق المساهمين

 استيفاء مطالبات آافة الدائنين
 

 هم موظفين أنظر خيارات أس  خيارات أسهم موظفين
 

ود                 المنشأة اجي أو يع مشروع أو جزء من مشروع يقع في موقع وحيد ويضطلع فيه بنوع واحد فقط من النشاط اإلنت
 فيه نشاط اإلنتاج الرئيسي بمعظم القيمة المضافة

 
ي           أصول ثابتة موجودة ل ف ل تعم ى األق دة عل ة واح دة إنتاجي ت لوح ال الثاب ي راس الم ا ف ت قيمته ول أدمج ي أص ه

 االقتصاد المحلي  في وقت ماضي من الفترة المحاسبية الجارية أو من الفترة المحاسبية السابقة
 

؛ يتم حسابه على أساس أنه يساوي مجموع اإلنفاق على االستهالك النهائي )GDP (قياس اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي
 وارداتمضافا له إجمالي تكوين رأس المال و الصادرات ناقصا منه ال

 
قيمة ما يدفعه أو يوافق على دفعه المشترون إلى البائعين مقابل سلع أو خدمات يقدمها  النفقات على السلع والخدمات

 البائعون إليهم أو إلى وحدات مؤسسية أخرى يحددها المشترون
 

ة   جميع اإلعانات على السلع والخدمات التي تصبح مستحقة الدفع من قبل الحكوم           إعانات التصدير سلع المنطق ة عندما تغادر ال
 االقتصادية أو عندما تورد الخدمات إلى وحدات غير مقيمة

 
ضرائب على السلع والخدمات التي تصبح مستحقة الدفع للحكومة  عندما تغادر السلع المنطقة االقتصادية أو                  ضرائب التصدير

 عندما تورد الخدمات إلى غير المقيمين
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F 
 

  و قيمة  اإلنفاق على السلع والخدمات االستهالآيةه إنفاق استهالآي نهائي
 

 اإلنفاق اإلستهالآي النهائي لألسر المعيشيةأنظر  إنفاق األسر المعيشية على االستهالك النهائي
 

  )إنفاق استهالآي نهائي للحكومة(إنفاق الحكومة على االستهالك النهائي 
 

سات     ائالت على االستهالك النهائيإنفاق المؤسسات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم الع ه المؤس ا تنفق ون مم يتك
ك                       المقيمة غير الهادفة إلى الربح وتخدم األسر المعيشية وتتضمن النفقات التي البد من تقدير قيمتها بشكل غير مباشر، بما في ذل

 ة المشترآة  اإلنفاق المحتسب على الخدمات والسلع االستهالآية الفردية وربما على الخدمات االستهالآي
 

 تتألف من آل المطالبات أو األسهم المالية أو غيرها من حقوق الملكية أو األسهم العادية في الشرآات  أصول مالية
 باإلضافة إلى سبائك الذهب المحتفظ بها من قبل السلطات النقدية آأصول احتياطية

 
ًا في أنشطة مرتبطة بمعامالت في األصول والخصوم  وتتألف من الشرآات المالية المشتغلة أساس  شرآات مالية مساعدة

المالية أو بإيجاد السياق التنظيمي لهذه المعامالت ولكن في الظروف التي ال تتضمن الحاالت التي تكون للشرآات المساعدة  
 حق الملكية لألصول والخصوم المالية  التي يتم تداولها  بها 

 

 سلة دفعات مستحقة للدائن من قبل المدين وفقًا ألحكام المسؤوليةهي دفعة أو سل مطالبات والتزامات مالية
 

ا خدمات                        شرآات مالية ا فيه ة بم وفير الخدمات المالي قطاع يتكون من جميع الشرآات المقيمة التي تشتغل بصورة رئيسية بت
 التأمين وتمويل المعاشات التقاعدية، إلى وحدات مؤسسية اخرى

 
م ربطها بأداة مالية محددة أو بمؤشر أو بسلعة أساسية، يمكن من خاللها التداول في مخاطر  أدوات مالية ت مشتقات مالية

 مالية محددة في األسواق المالية في حد ذاتها 
 

وحدات مؤسسية تتحمل التزامات مالية على حسابها الخاص بهدف حيازة أصول مالية من خالل االنخراط  ماليون وسطاء
 السوقفي المعامالت المالية في 

 مفروضة على الوحدات المؤسسية من قبل المحاآم القضائية أو الهيئات شبه هي مدفوعات إلزامية  وعقوباتغرامات 
 .القضائية

 
 قبل توريدها لوحدات ال ينوي المنتج  غجراء أية عمليات إنتاجية اخرى عليهايتم انتاجها وdj تتكون منسلع  سلع تامة الصنع
 مؤسسية اخرى

 
  أصول منتجة تستعمل هي نفسها بصورة متكررة أو مستمرة في عمليات إنتاجية لمدة تزيد على عام أصول ثابتة

 
 شراء آجل لنفس العمالت/الوقت بيعشراء فوري للعمالت و في نفس / هي بيع تبادل العمالت األجنبية

 
, اآلجلة واألخرى المستقبلية عادةالعقود . هو عقد مالي غير مشروط يمثل التزام بالتسوية في  تاريخ محدد   عقد آجل

يتم تسويتها بالدفع نقدا أو من خالل تقديمأداة مالية أخرى بدال من القيام بالتسليم الفعلي للبند المعني وبالتالي فإنه يتم , وليس دائما
 تقدير قيمتها و تداولها  بمعزل عن البند األساسي

 
مية محددة تبادل بالعمالت األجنبية و بسعر صرف متفق عليه لك يشمل طرفين موافقين على ال عقد تبادل أجنبي آجل

  بتاريح الحق متفق عليه
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يتفقان على سعر الفائدة , من أجل حماية أنفسهم من تغير سعر الفائدة,  اتفاق بين طرفين )FRA( اتفاقيات فائدة آجلة 
 ي ال يتم تبادله أبداعلى آمية نظرية من الجزء األساسي الذ, بتاريخ تسوية محدد, التي ستدفع

 
ساعات            مكافئ العمل المتفرغ وع ال فها مجم رغ بوص ل المتف ة للعم ائف المكافئ دد الوظ و ع رغ ه ل المتف افئ العم مك

 المصروفة في العمل مقسومة على المتوسط السنوي للساعات المصروفة في وظائف تؤدى على أساس متفرٍغ
 

G 
ي اإلجمالي من جانب النفقات، قياس  الناتج المحلي اإلجمالي من جانب أنظر قياس  الناتج المحل  ناتج محلي إجمالي

 الدخل، قياس  الناتج المحلي اإلجمالي من جانب اإلنتاج
 

 بما في ذلك النفقات التي البد من تقدير قيمتها بشكل غير – تتألف من النفقات   نفقات استهالك نهائي للحكومة العامة
ستهالآية ومة العامة على آل من السلع والخدمات االستهالآية الفردية وعلى الخدمات اال المتكبدة من قبل الحك–مباشر 

   الجماعية أو المشترآة
 

ديرها          إنفاق حكومي على االستهـالك النهائـي تم تق يتكون مما تنفقه الحكومة العامة، بما في ذلك النفقات التي يجب أن ي
 ستهالآية الفردية والجماعيةبطريقة غير مباشرة، على السلع والخدمات اال

 
زائد تعويضات العاملين من الخارج ) GDP( يقاس على أنه الناتج المحلي اإلجمالي  )GNI(الدخل القومي اإلجمالي 

زائد دخل الملكية من الخارج زائد الضرائب ناقص اإلعانات على اإلنتاج من الخارج ناقص تعويضات العاملين للخارج ناقص 
 خارج ناقص الضرائب زائد اإلعانات أو الدعم على المنتجات للخارجدخل الملكية لل

 
 يبين التوازن بين مجموع للسلع والخدمات الواردة آموارد إلى االقتصاد باعتبارها مخرجات و  حساب السلع والخدمات

وبين ) قييم المخرجاتبما في ذلك قيمة الضرائب ناقص الدعم على المنتجات والتي لم يتم تضمينها فعليًا في ت(واردات 
 نهائي وتكوين رأس المال وصادراتاالستخدامات من نفس السلع والخدمات في شكل  استهالك وسيط واستهالك 

 
ى                    السلع ة من وحدة مؤسسية إل ذه الملكي ل ه ا يمكن نق ا، آم ات حق ملكيته ا ويمكن إثب أشياء مادية منتجة يوجد طلب عليه

 أخرى من خالل التعامل في األسواق
 

 سلع تمتلكها مشاريع تجارية بهدف إعادة بيعها، اال بعرضها إلعادة بيعها لعمالئها                   سـلع معدة إلعادة البيـع
 

تعرف قيمتها على أنها الفرق بين القيمة المدفوعة  للمؤسسة باعتبارها منشأة عاملة   الشهرة التجارية واألصول التسويقية
  مجموع خصومها، على أن يتمتحديد وتقييم آل بند من البنود بشكل منفصل          وبين مجموع أصولها ناقصًا

 
ضائية                    وحدة حكوميـة شريعية أو ق توصف بوجه عام بأنها نوع فريد من الكيانات القانونية تقوم بعمليات سياسة ولها سلطات ت

    أو تنفيذية على وحدات مؤسسية أخرى في منطقة معينة
 

 يبين حيازة األصول المنتجة مخصوما منها قيمة األصول التي تم التصرف بها وذلك من أجل  المال أسر تكوين إجمالي
  والمخزونات أو السلع القيمة      تكوين رأس المال الثابت

 
ة استحواذات المنتجين لمنتجات جدي                  تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي دة في فئة معينة من األصول الثابتة؛ يتكون من قيم

 وقائمة من هذا النوع ناقص قيمة  تصرفهم في األصول الثابتة من نفس النوع
 

ة      تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي يقاس بمجموع قيم ما يحوزه منتج ما من أصول ثابتة مخصومًا منه قيمة األصول الثابت
ر    التي يتخلص منها أثناء الفترة المحاسبية باإلضافة الى بعض النفقات المحددة          ة األصول غي على الخدمات التي تضاف إلى قيم

 المنتجة
 

 هو القيمة اإلجمالية إلجمالي أرصدة الدخل األساسي لكافة القطاعات  )GNI( الدخل القومي اإلجمالي
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 GNIأنظر   الدخل القومي اإلجمالي
 

ه            ُيشتق من الدخل القومي اإلجمالي     الدخل القومي المتاح للتصرف به اإلجمالي أو الصافي أن تضاف إلي ك ب صافي وذل  او ال
ه آل                    أن تطرح من ة، وب ر مقيم ة من وحدات غي ا الوحدات المؤسسية المقيم ي تلقته آل التحويالت الجارية النقدية أو العينية الت

 التحويالت الجارية النقدية أو العينية التي قدمتها الوحدات المؤسسية المقيمة إلى وحدات غير مقيمة
 

اإلنتاج مقيمًا باألسعار األساسية مطروحًا منه االستهالك الوسيط المقّيم بأسعار           ة باألسعار األساسيةقيمة مضافة إجمالي
  المشترين

 
ا االستهالك الوسيط                   قيمة مضافـة إجمالية بأسعار المنتجين ًا منه ة بأسعار المنتجين مطروح تساوي المخرجات مقيم

 بأسعار المشترين
 

 قيمة مضافة إجمالية. المخرجات ناقص قيمة االستهالك الوسيطهي قيمة  إجمالي قيمة مضافة
 

H 
 

المشاريع المتكاملة أفقيًا هي مشاريع ُيضطلع فيها بأنواع مختلفة من األنشطة التي تنتج أنواعًا مختلفة من السلع         التكامل األفقي
 والخدمات لبيعها في السوق في موازاة بعضها البعض

 
ة             مجموعة من األش   أسرة معيشية خاص يشترآون في السكن ويجمعون بعض أو آل دخلهم وثرواتهم ويستهلكون أنواعًا معين

 من السلع والخدمات بصورة جماعية، يتألف معظمها من السكن والغذاء
 

ا                        إنفاق األسر المعيشية على االستهالك النهائي دير قيمته ي يجب تق ات الت ك النفق ا في ذل ة، بم ه األسر المقيم  يتكّون مما تنفق
صاديًا                   ة اقت ر مهم اع بأسعار غي ي تب سلع والخدمات الت ا ال ا فيه بشكل غير مباشر، على السلع والخدمات االستهالآية الفردية بم

 وبما في ذلك السلع والخدمات االستهالآية المكتسبة بالخارج
 

من قبل الموظفين أو أنفسهم نيابة عن  هي اشتراآات اجتماعية مستحقة الدفع  اشتراآات اجتماعية فعلية لألسر المعيشية
 لنظم أو برامج التأمين االجتماعيالعاملين لحسابهم الخاص أو األشخاص غير العاملين 

 
 تتألف من دخل الملكية المكتسب خالل الفترة المحاسبية على رصيد  اشتراآات اجتماعية تكميلية لألسر المعيشية

 المستحقات التقاعدية وغير التقاعدية
 
I 
 

تتكون من الرسوم الجمرآية أو غيرها من الرسوم المتعلقة باالستيراد التي تدفع على أنواع معينة من السلع  تيرادرسوم االس
 عندما تعبر الحدود الجمرآية وتدخل اإلقليم االقتصادي للدولة، أو عندما تقدم الخدمات إلى وحدات مؤسسية مقيمة

 
الخدمات التي تصبح مستحقة الدفع حين تعبر السلع حدود المنطقة تتكون من اإلعانات على السلع و إعانات االستيراد

 االقتصادية أو حين تورد الخدمات إلى وحدات مؤسسية مقيمة  
 

يقاس بقيمة السلع والخدمات التي يقدمها أرباب العمل إلى مستخدميهم تعويضًا  )المستخدمون(دخل عيني يتلقاه العاملون 
 عما أنجزوه من عمل 

 
 يتم اشتقاقه على أنه تعويضات أو أجور الموظفين زائد إجمالي فائض التشغيل  )GDP(لناتج المحلي اإلجمالي قياس دخل ل

 لدعم على اإلنتاج وعلى الوارداتزائد إجمالي الدخول المختلطة زائد الضرائب ناقص اإلعانات أو ا
 

ة األصلية للسند او آالهما بمؤشر  آالرقام القياسي أو القيم) الفائدة(أدوات ترتبط الدفعات الثابتة   سندات مربوطة بمؤشر
 أو  السعر لسلعة معينة
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  سلعة أو خدمة تملكها األسرة المعيشية وتستعملها إلشباع احتياجات ورغبات أفرادها سلعة أو خدمة استهالآية فردية

 
 من األنشطةتتكون من مجموعة من المنشآت التي تشتغل بنوع واحد او بمجموعة متشابهة   الصناعة

 
باإلضافة إلى  تتكون من األجهزة التي تستخدم عناصر التحكم اإللكترونية  معدات االتصاالت وتكنولوجيا معلومات

 ألجهزةالتي تشكل أجزاء من هذه ا المكونات اإللكترونية
 

ش        وحدة مؤسسية ة األن ات وممارس ل االلتزام ول وتحم تالك األص ى ام ه، عل ي ذات ادر، ف صادي ق ان اقت صادية آي طة االقت
 والدخول في معامالت مع آيانات أخرى

 
  أنظر مطالبة  مطالبة على التأمين

 
أمين، وتكون                شرآات التأمين تتكون من آيانات ذوات شخصية اعتبارية للقيام بعمليات التأمين المتبادل وغيره من أشكال الت

أمين،                وظيفتها الرئيسة توفير التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث         ك من أشكال الت ر ذل سرقة، وغي ق وال  والمرض والحري
 إلى فرادى أو مجموعات الوحدات المؤسسية أو توفير خدمات إعادة التأمين لشرآات التأمين األخرى

 
 أنظر قسط قسط التأمين

 
 إلى تحقيق المعرفة هي نتائج عمليات البحث و التنمية و التطوير، والتحقيق أو االبتكار التي تؤدي منتجات ملكية فكرية

وجود قيود على  بسببالتي يمكن لمطوريها القيام بتسويقها أو استخدامها في الغمليات االنتاجية لمصالحهم الخاصة  وذلك 
 الحماية األخرى وسائل القوانين والمعرفة تضمنها استخدام

 
نة من األصول المالية، وهي الودائع هي أحد أشكال الدخل الذي يكون مستحق القبض من قبل مالكي أنواع معي الفائدة

ة الحسابات األخرى المستحق قبضها نتيجة لوضع األصل المالي تحت تصرف وحدة مؤسسي) وربما(وسندات الدين والقروض 
 أخرى

 
,  , عقد مبادالت سعر الفائدة تشمل تبادل التدفقات النقدية المتعلقة بمدفوعات أو مقبوضات الفوائد مبادالت سعر الفائدة

 التي تتم بعملة واحدة خالل فترة زمنية, -المترتبة على  قيمة رأس المال اإلسمي الذي ال يتم مبادلته أبدا
 

د                              استهالك وسيط ي يقي ة الت تثناء األصول الثابت اج، باس ة إنت ستهلك آمدخالت لعملي ي ت يتكون من قيمة السلع والخدمات الت
 لثابتاستهالآها بوصفه استهالآًا لرأس المال ا

 
الراهنة أو في فترة /األصول المنتجة والمكونة من السلع والخدمات التي ظرت للوجود في الفترة الحاليةهي   مخزونات

 في وقت الحق ستخدامات أخرى النتاج أو اإلستخدامها في الوالتي تم عرضها للبيع أوسابقة 
 

يحشد المستثمرون أمواًال الستثمارها في األصول المالية  هي تعهدات استثمارية جماعية التي من خاللها  صناديق استثمار
 وغير المالية  

 
تالك أصول            منح االستثمار اليف ام ل تك ة لتموي تحويالت رأسمالية تقدمها الحكومات إلى وحدات مؤسسية مقيمة أو غير مقيم

   ثابتة، آليًا أو جزئيًا
 

     توفير األموال لوحدة مؤسسية أخرىصل مالي في مقابل هو الدخل المستحق قبضه من قبل مالك أل  دخل االستثمار
 

ى حدة                  ضريبة القيمة المضافة المبينة على الفاتورة هي ضريبة القيمة المضافة التي تدفع على مبيعات منتج ما، وتظهر عل
 على الفاتورة التي يقدمها المنتج إلى المشتري

 
J 
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دة مؤسسية أخرى بحيث يكون لكل طرف فيها وبشكل قانوني تحكم يتضمن تأسيس شرآة أو شراآة أو وح  مشروع مشترك
 وسيطرة مشترآة على أنشطة هذه الوحدة 

 
K 
 

اجي                      وحدة بحسب نوع النشاط شاط اإلنت ه الن ود في مشروع أو جزء من مشروع يشتغل بنوع واحد من النشاط اإلنتاجي أو يع
 الرئيسي بمعظم القيمة المضافة

 
L 
 

عمل من أولئك الذين هم على استعداد بفاعلية إلتاحة جهودهم خالل أي فترة مرجعية معينة من ال قوة  تتألف قوة العمل
 أجل إنتاج السلع والخدمات المتضمنة في حدود اإلنتاج في نظام الحسابات القومية

 
لملكية عليهاوالت يتم من تحقق  تشمل الطبقة السطحية لألرض وأية مياه سطحية مرتبطة بها والتي يتم تطيق حقوق ا األرض

 عائادا اقتصاديا لمالكيها نتيجة احتفاظهم بها او استخدامهم لها
 

  هي ناتجة عن إجراءات  تؤدي إلى تحسينات هامة  في آمية أو نوعية أو إنتاجية األراضي أو تمنع  تحسينات األراضى
 تدهورها

 
 جار تشغيلي ، عقد إيجار مورد ، عقود ، عقود إيجار وتراخيص ، رخص أنظر عقد إيجار مالي ، عقد إي عقد إيجار

 
 هو نوع من اإليجار يقوم فيه المؤجر بصفته مالك قانوني لألصل بتمرير الملكية االقتصادية للمستأجر الذي  تأجير مالي

 اجيمن استخدام األصل في نشاط إنتيقبل عندئذ مخاطر التشغيل و يحصل على المنافع االقتصادية 
 

 الكيان القانوني أو االجتماعي هو آيان يعترف بوجوده من قبل القانون أو من قبل المجتمع بصورة مستقلة  آيان قانوني
 عن األشخاص أو عن الكيانات األخرى التي قد آون مالكة له أو مسيطرة عليه

 
األصول وااللتزامات المالية  هوّ  عبارة عن  للكيانات آالبضائع والخدمات والموارد والمصادر الطبيعية و المالك القانوني

 وحدات مؤسسية المخولة قانونيا أو التي يساندها القانون لللمطالبة بالمنافع المتعلقة بهذه الكيانات
 

عبارة عن آيان قانوني نشأ بغرض إنتاج سلع أو خدمات للسوق، والتي قد تكون   هي  الشرآة المنشأة وفق القانون
وتكون مملوآًة بصورة جماعية من قبل المساهمين الذين ). أو لمالكيه(تحقيق مكاسب مالية أخرى لمالكه مصدرًا للربح أو 

 يلديهم التفويض  لتعيين المدراء المسؤولين عن اإلدارة العامة لهذه الشرآة
 

فعة أو سلسلة من الدفعات  بتسديد د– في ظل ظروف محددة –ملزمة ) المدين( ينشأ االلتزام عندما تكون وحدة معينة  اإللتزام
 )الدائن(لوحدة أخرى 

 
 تبين مدى المطالبات المالية التي بملكها حاملي بوليصة التأمين على شرآة  التأمين على الحياة و والمعاشات التقاعدية

 توفر تأمين على الحياة أو تقدم معاشات تقاعدية
 

 أنظر عقود ، عقود إيجار ، رخص  تراخيص
 

 هو عبارة عن نشاط يقوم فيه حامل البوليصة بدفع أقساط منتظمة لشرآه التأمين وفي المقابل يضمن  تأمين على الحياة
 بمبلغ متفق عليه أو معاش في معاد محدد أو في ) شخص آخر ترشيح بعض الحاالت أو في(المؤمن بتزويد حامل البوليصة 

 وقت مسبق  في حال وفاة حامل وثيقة التأمين قبل ذلك
 

  أوراق مالية مدرجة للتداول في سوق المال ةأسهم مدرج
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أصول مالية تنشأ حين يقوم الدائنون بإقراض أموال إلى المدينين مباشرة وتكون مثبتة بوثائق غير قابلة    القروض
 للتداول

 
 هي منشأة أو جزء من منشأة مضطلعة بنشاط إنتاجي في أو من موقع واحد          وحدة محلية
 

M 
 

 و غيرها من اآلالت و (ICT) االتصاالت السلكية والالسلكية النقل والمعلومات و معدات آالتتشمل   عدات والماالآلت
 المعدات

 
 يتألف من المخرجات المعدة للبيع بأسعار مهّمة اقتصاديًا  )المخرجات السوقية(منتج سوقي 

 
 لسوقالبية منتجاتها إنتاج غا هم عبارة عن منشآت تكون  منتجين سوقيين

 
 هي حقوق ملكية ألطراف ثالثة تتعلق باألصول الثابتة  عقود إيجارات تشغيلية قابلة للتسويق

 
 تتألف من عناصر مثل األسماء التجارية والبيانات اإلدارية والعالمات التجارية والشعارات وومجاالت  أصول تسويقية

 االنترنت
 

مدخالت وسيطة في عملية آوع ما فى مخزونه بهدف استعمالها  تتكون من جميع المنتجات التي يقتنيها مشر مواد ولوازم
 اإلنتاج

 
الخ ..تتكون من االلسلع التي تستخدم لمرة واحدة فقط  آالذخيرة والقذائف والصواريخ والقنابل    مخزونات عسكرية

 والتي توفرها منظومات األسلحة
 

 يمكن استغاللها التي  األرض تحت سطح أو وجودة علىالم احتياطيات الطاقة والمعادن تتكون من  معدنيةطاقة و موارد
  نظرًا للتكنولوجيا واألسعار النسبية الحاليةاقتصاديا

 
هي قيمة اإلنفاق على استكشاف البترول والغاز الطبيعي والرواسب غير البترولية والتقدير   استكشاف معادن وتقييم

 اتالالحق لالستكشاف
 

 التحويالت الجارية عدا األقساط أو المطالبات ذات الصلة بالتأمين والتحويالت الجارية تتألف من  تحويالت جارية متنوعة
 دداخل الحكومة العامة والتعاون الدولي الجاري

 
 ، )السلطات النقدية منرقابة فعالة يخضعون ل غيرهم ممن أو(ذهب مملوك من قبل السلطات النقدية   سبائك ذهب

 والمحتفظ به آأصل احتياطي
 
ً مبينًا (تحصل على أصل(أو تتحمل التزاما ) تحصل على دفعة(معامالت تؤدي فيها وحدة مؤسسية ما دفعة  مالت نقديةمعا

 بوحدات نقدية
 

 االستثماري المؤسسي صندوق المن قيمة على نسبة مطالبة تمثل  أسهم أو وحدات الصناديق االستثمارية في أسواق المال
 

ج استثمار جماعي تجمع األموال من خالل إصدار أسهم أو وحدات الصندوق برام  )MMFs(صناديق سوق المال 
وحدات صناديق سوق المال أو في أدوات الدين / وتستثمر العائدات بشكل رئيسي في أدوات االسواق المالية أو في أسهم. للعموم

ائع واألدوات المصرفية التي تسعى إلى تحقيق القابلة للتحويل والتي يكون  استحقاقها المتبقي ال يزيد عن عام واحد، أو في الود
وأسهم صناديق سوق المال تكون قابلة للتحويل من خالل . عائد استثمار قريب من أسعار الفائدة لألدوات المالية في سوق المال

 شيك أو غيرها من وسائل الدفع للطرف الثالث  
 

N 
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مثل األراضي والموارد المائية و الغابات غير المزروعة ؛ تتكون من الموارد التي تنشأ بشكل طبيعي موارد طبيعية

 واالحتياطات المعدنية التي ليس لها قيمة اقتصادية
 

 ناقص استهالك رأس المال الثابت) GDP( يعرف على أنه الناتج المحلي اإلجمالي  )NDP(ناتج محلي صافي 
 

  أنظر صافي إقراض صافي اقتراض
 

 بين التغيرات في صافي حقوق الملكية الناجمة عن االدخار والتحويالت الرأسمالية  يعرف على انه الفرق صافي إقراض
االحتياز ناقص قيمة األصول غير المالية المتخلص منها بعد طرح إستههالك راس (وبين صافي حيازة األصول غير المالية 

 وإذا آان المبلغ سالبًا فإنه يمثل صافي االقتراض). المال الثابت
 

 الدخل القومي المتاح للتصرف به الصافي أنظر  قومي متاح للتصرف فيهصافي دخل 
 

  صافيدخل قوميأنظر   صافي دخل قومي
 

يضم آل من أقساط التأمين الفعلية المستحقة الدفع من قبل حاملي بوالص    صافي أقساط التأمين على غير الحياة
واإلضافات إلى أقساط ) أقساط التأمين المكتسبة أو المحتجزة (التأمين للحصول على تغطية تأمينية خالل الفترة المحاسبية

ع إلى التأمين المستحقة الدفع من أصل دخل االستثمار العائد إلى حاملي بوالص التأمين ناقص رسوم الخدمة المستحقة الدف
 شرآة التأمين

 
دفع من قبل األسر المعيشية ألنظمة الضمان هو عبارة عن االشتراآات الفعلية أو المحتسبة التي ت  صافي اشتراآات اجتماعية

االجتماعي من أجل تدبير المنافع االجتماعية المدفوعة؛ الرسوم المفروضة من قبل مديري األنظمة تستثنى من االشتراآات 
 المستحقة الدفع

 
 إجمالي المنتج مطروحًا منه االستهالك الوسيط واستهالك رأس المال الثابت قيمة مضافة صافية

 
يساوي قيمة جميع األصول تملكها وحدة مؤسسية أو قطاع مؤسسي، مخصومًا منها قيمة جميع التزاماته  ي القيمةصاف

 غير المسددة في وقت محدد
 

في قيمة األصول التي ستكون ) النقص(االقتناء المحايدة هي الزيادة ) خسائر(مكاسب   مكاسب وخسائر االقتناء المحايدة
ت والتغيرات األخرى في حجم األصول للحفاظ على السيطرة على نفس آمية السلع والخدمات ضرورية، في غياب المعامال

 آما آان في بداية الفترة
 

زائد التحويالت الجارية ) NNI(يعرف بأنه الدخل القومي الصافي   )NNDI (الدخل القومي المتاح للتصرف به الصافي
 ة المستحقة الدفع للخارجالمستحقة القبض من الخارج ناقص التحويالت الجاري

 
 يعرف بأنه الدخل القومي اإلجمالي ناقص استهالك رأس المال الثابت  )NNI( صافي دخل قومي

 
بما في ذلك (هو الزيادة في قيمة األصول، بخالف المعامالت التي تتم على األصول   أرباح الحيازة اإلسمية ألصول مالية

 .والتغيرات األخرى في حجم األصول) منالفائدة المستحقة على مرور فترة من الز
 

هو انخفاض في قيمة الخصم، بخالف ما ينتج عن المعامالت أو عن أي تغيرات أخرى   أرباح الحيازة اإلسمية لخصم
 في الحجم

 
رة هو قيمة الفائدة المتراآمة لمالك هذه األصول آنتيجة لتغير سعره بمرور فت  أرباح الحيازة اإلسمية ألصول غير مالية

 من الزمن
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دة أو     موارد بيولوجية غير مفتلحة رة واح ًا لم ي تعطي إنتاج ات الت ماك والنبات ور واألس ات والطي ن الحيوان ون م تتك

سيطرة أو المسؤولية أو اإلدارة المباشرة               ر خاضع لل ا غي ا أو تكاثره ا، ولكن نموه وق ملكيته ال حق ررًا ويمكن إعم ًا متك إنتاج
 للوحدات المؤسسية 

 
ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها المشترون وال تقتطع من ضريبة القيمة     القيمة المضافة غير المقتطعةضريبة

 المضافة المستحقة عليهم
 

سوقية             شرآات غير مالية دمات ال سلع أو الخ اج ال ي إنت رئيس ف شاطها ال ز ن رآات يترآ باه ش رآات أو أش دا (ش ع
 )الخدمات المالية

 
هي المبالغ مستحقة الدفع في تسوية أضرار ناجمة عن حدث ما مغطى من قبل بوليصة    لى غير الحياةمطالبات التأمين ع

 تأمين على غير الحياة خالل الفترة المحاسبية الجارية
 

تتألف من المدفوعات المسبقة لصافي أقساط التأمين واالحتياطات لتلبية   االحتياطيات الفنية للتأمين على غير الحياة
   التأمين على غير الحياة المعلقةمطالب

 
تتكون من سلع وخدمات فردية أو جماعية تنتجها مؤسسات ال تهدف إلى الربح وتخدم   مخرجات غير سوقية أخرى

 األسر المعيشية، أو تنتجها الحكومة وتقدم مجانًا أو بأسعار رمزية إلى وحدات مؤسسية أخرى أو إلى المجتمع آكل
 

يتألفون من المنشآت المملوآة من قبل الوحدات الحكومية أو المؤسسات غير الهادفة للربح التي   نالمنتجون غير السوقيي
تخدم األسر المعيشية، والتي توفر السلع أو الخدمات بشكل مجاني أو بأسعار ليست ذات أهمية اقتصادية، لألسر المعيشية أو 

 للمجتمع آكل
 

 تتم أو ُتحسب أساسًا بوحدات العملةهي المعامالت التي لم   معامالت غير نقدية
 

أنظمة استثمار جماعي تجمع األموال من خالل إصدار أسهم أو وحدات   صناديق االستثمار عدا صناديق سوق المال
عادة ما (وتستثمر عائداتها بشكل رئيسي في األصول المالية باستثناء األصول القصيرة المدى واألصول غير المالية . للعموم

 )راتتكون عقا
 

 يومًا أو أآثر، أو عندما تكون 90يكون القرض متعثرا عندما تكون دفعات الفائدة أو رأس المال مستحقة قبل   القروض متعثرة
 يوما أو أآثر قد تم رسملتها أو تمويلها أو تأخيرها بموجب اتفاقية أو إذا آان هناك تأخير 90مدفوعات الفائدة االلمستحقة خالل 

مثل حفظ إيداع طلب المدين من أجل ( يومًا ، على أن تكون هناك أسباب مالئمة 90حقة خالل أقل من في الدفعات المست
 للتشكيك بأن الدفعات ستتم بشكل آامل) اإلفالس

 
) وعقود اإليجار والتراخيص، و ج, العقود)الموارد الطبيعية ب) ا: تتكون من ثالث فئات هم    أصول غير منتجة

 تراة و األصول التسويقية الشهرة التجارية المش
 

آيانات قانونية أو اجتماعية تنشأ بغرض إنتاج السلع والخدمات، ولكنها ليست مصدر   مؤسسات ال تهدف إلى الربح
 دخل أو ربح أو غير ذلك من الكسب المادي للمؤسسات التي تنشئها أو تسيطر عليها أو تمولها

 
تتألف من المؤسسات غير هادفة للربح غير السوقية التي  ) NPISHs (مؤسسات غير هادفة للربح تخدم األسر المعيشية

 ال تسيطرا عليها الحكومة
 

O 
 

يتلقى و هو نوع من اإليجار يكون فيه المالك القانوني هو نفسه المالك االقتصادي و يقبل مخاطر التشغيل   إيجار تشغيلي
 في نشاط إنتاجي المنافع االقتصادية من استخدام األصل
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أداة ") البيع األجل"خيار (أو بيع ") الشراء"خيار(في شراء  – وليس االلتزام –هي عقود تعطي مشتري الخيار الحق  راتخيا
أو في تاريخ محدد ) الخيارات األمريكية(في خالل فاصل زمني معين ") التنفيذ"سعر (مالية معينة أو سلعة بسعر محدد سلفًا 

 )الخيارات األوروبية(
 

  المباني غير السكنية والهياآل وتحسينات األراضيتتألف من  ات أخرىمباٍن وإنشاء
 

 تتكون من آل التحويالت الرأسمالية باستثناء الضرائب الرأسمالية والمنح االستثمارية  تحويالت رأسمالية أخرى
 

ن الوحدات المقيمة وغير تتألف من آافة التحويالت الجارية بين الوحدات المؤسسية المقيمة، أو بي  تحويالت جارية أخرى
جتماعية المقيمة، عدا الضرائب الجارية على الدخل أو على الثروة وما إلى ذلك، واالشتراآات والمنافع االجتماعية والمنافع اال

 العينية
 

 تشمل جميع المطالبات، عدا الودائع القابلة للتحويل المثبتة بشهادات إيداع  الودائع األخرى
 

هي المنافع االجتماعية المستحقة الدفع من قبل أنظمة أو برامج   االجتماعي المرتبط بالعملمنافع أخرى للضمان 
 الضمان االجتماعي بخالف التأمين االجتماعي للمساهمين في هذه النظم أو البرامج ولعائالتهم ولورثتهم

 
 يست على شكل أوراق ماليةهي حصص ل  حصص أخرى

 
اً  في األسواق ة تقدم خدمات مالية، حيث ال تتوفر معظم أصولها أو خصومههي وحدات مؤسسي  شرآات مالية أخرى

 المالية المفتوحة
 

تتألف من الشرآات المالية المشارآة   وسطاء ماليون آخرون ما عدا شرآات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية
حسابهم  في –الودائع أو البدائل القريبة من الودائع  في أشكال غير العملة أو –في تقديم خدمات مالية من خالل تكبد التزامات 

 في السوق المعامالت المالية من خالل االنخراط في األصول المالية الحصول على لغرض الخاص
 

 هي تغيرات في األصول والخصوم ال تحدث عن طريق المعامالت   تدفقات أخرى
 

بتة ولكن لم يتم تضمينها في أي من ت  البحوث والتنمية  تشمل أي منتجات تشكل أصول ثا منتجات ملكية فكرية أخرى
 أواالستكشافات المعدنية أوالتقييم، أوبرامج الحاسوب أوقواعد البيانات أوالترفيه أواألعمال األدبية والفنية األصلية

 
عن صناديق سوق  المنشأ عدا تمثل المطالبة بنسبة من قيمة صندوق االستثمار  أسهم أو وحدات صناديق االستثمار أخرى

 المال
 

هي فئة متبقية تشمل المراآز والمعامالت غير تلك المدرجة في االستثمار المباشر واالستثمار في محافظ   استثمارات أخرى
 األوراق المالية والمشتقات المالية وخيارات حصص الموظفين واألصول االحتياطية 

 
 فة في مكان آخرتشمل اآلالت والمعدات غير المصن  آالت ومعدات أخرى

 
 ...تتكون من اإلنشاءات عدا المباني، وتشمل تكاليف الشوارع والمجاري الخ  إنشاءات أخرى

 
اإلعانات، باستثناء اإلعانات على المنتجات، التي يمكن أن تتسلمها الوحدات المقيمة نتيجة   إعانات أخرى على اإلنتاج

 لممارستها اإلنتاج 
 

اإلعانات على السلع أو الخدمات المنتجة آمخرجات لمشاريع مقيمة أو من الواردات،   إعانات أخرى على المنتجات
وتصبح مستحقة الدفع نتيجة إلنتاج أو بيع أو تحويل أو تأجير أو توريد هذه السلع أو الخدمات، أو نتيجة الستعمالها لالستهالك 

 .الخاص، أو لتكوين رأس المال الخاص
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لمنشآت نتيجة لدخولها في لف من جميع الضرائب عدا الضرائب على المنتجات التي تتكبدها اتتأ  ضرائب أخرى على اإلنتاج
 اإلنتاج

 
أو سواء الدائن أو المدين  –ي ال يكون فيها طرفًا في معاملة أو طرفي المعاملة ت هي تلك الودائع ال  للتحويلقابلةودائع أخرى 

  مصرفًا –أو آالهما بالنسبة للمراآز 
 

لم تجّهز بعد بما فيه الكفاية لتكون في وضع يسمح ) عدا الموارد المفتلحة(تتكون من منتجات   أعمال أخرى قيد التنفيذ
 إلى وحدات مؤسسية أخرىبتوفرها عادة 

 
، باستثناء قيمة أي سلع وخدمات مستخدمة في نشاط قبل منشأةتعرف على أنها السلع والخدمات المنتجة من  مخرجات 

ال تأخذ فيه الشرآة بعين اإلعتبار مخاطر استخدام المنتجات في اإلنتاج وباستثناء قيمة السلع والخدمات المستهلكة من قبل نفس 
أو لالستهالك ) غيرات في قوائم الجردرأس المال الثابت أو الت(المنشأة فيما عدا السلع والخدمات المستخدمة لتكوين رأس المال 

 النهائي الذاتي    
 

 أنظر مالك قانوني ، مالك اقتصادي  مالك
 
P 
 

التحويالت الجارية التي تقدمها وحدات مؤسسية إلى وحدات مؤسسية أخرى تعويضًا عن إصابات تلحق   دفع التعويضات
 مطالبات على التأمين على غير الحياةباألشخاص أو تلف يصيب الممتلكات، مستبعدًا من ذلك تسديد ال

 
 تبين مدى المطالبات المالية الحالية والمستقبلية التي يحوزها أصحاب المعاشات مقابل  استحقاقات المعاشات التقاعدية

إما صاحب العمل أو صندوق يعينه صاحب العمل لدفع المعاشات المكتسبة آجزء من اتفاق التعويضات بين صاحب العمل 
 والموظف

 
يتألف فقط من صناديق معاشات الضمان االجتماعي التي تكون وحدات مؤسسية   صندوق معاشات القطاع الفرعي

 منفصلة عن الوحدات التي أنشأتها في األصل 
 

هو تصريح تكون فيه التصاريح محدودة العدد وبالتالي تتيح لحاملها آسب أرباح   تصريح لممارسة نشاط معين
حتكار ال تتأتى من استخدام أصل منتمي لمصدر التصريح، بل حامل التصريح قادرًا من الناحية القانونية االحتكار، وأرباح اال

 والعملية على بيع التصريح لطرف ثالث
 

 هي حقوق ملكية ألطراف ثالثة تتعلق بالموارد الطبيعية   تصاريح الستخدام موارد طبيعية
 

 صأنظر أيضًا عقود وعقود إيجار وتراخي  تصاريح
 

 عدد سكان بلد ما هو ببساطة هؤالء األشخاص الذين يقيمون عادة في البلد  عدد السكان
 

يعرف على أنه المعامالت والمراآز العابرة للحدود التي تتضمن الديون واألوراق   استثمار في محافظ األوراق المالية
 تياطيةالمالية بخالف تلك المتضمنة في االستثمار المباشر أو في األصول االح

 
خالل حدث معين ل تغطية تأمينية لتأمينهو المبلغ المدفوع لشرآة التأمين المباشرة أو شرآة إعادة التأمين  القسط الفعلي 
 معلنة فترة زمنية

 
    ية الواردة في الفترة المحاسبّيةهي جزء من األقساط الفعلّية المتعّلقة بالتغط األقساط المحّصلة أو المكتسبة 

 
يعرف على أنه األقساط الفعلية باإلضافة إلى مكمالت أو إضافات األقساط مخصومًا منه رسوم خدمة   اطصافي أقس

 التأمين المدفوعة من قبل حاملي بوالص التأمين
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  والمتعلق بفترة ما بعد المحاسبةهو مقدار القسط الفعلي المستلم قسط غير مكتسب
 

 .    تي تتعلق بالتغطية المقدمة في الفترة المحاسبية هي جزء من العالوة الفعلية ال عالوة مكتسبة
 

 أنظر أيضًا عالوة فعلية ، عالوة مكتسبة ، عالوة غير مكتسبة ، صافي قسط تأمين  عالوة
 

 سعر السلعة أو الخدمة هو قيمة وحدة واحدة من سلعة أو خدمة معينة السعر
 

الدخل المتحقق للوحدة المؤسسية نتيجة لمشارآتها في العملية اإلنتاجية أو ملكية األصول الالزمة للعملية   يدخل أول
 اإلنتاجية

. 
 أنشطة تفوق قيمتها المضافة قيمة أي نشاط أخر تقوم به الوحدة نفسها  أنشطة رئيسة

 
دة من سلعة أو خدمة منتجة آمخرجة ناقص أي هو المبلغ المستحق القبض من قبل المنتج من المشتري لوح  سعر المنتج

ويستثنى منه أي رسوم نقل محررة . ضريبة قيمة مضافة أو ما يماثلها من ضرائب قابلة للخصم تحرر علىفاتورة المشتري
 على الفاتورة بشكل منفصل من قبل المنتج

 
سعار األساسية باإلضافة إلى الواردات و هوامش ميزانية اإلنتاج ألي منتج تعترف بأن  مجموع اإلنتاج باأل  ميزانية اإلنتاج

النقل والتجارة و الضرائب المفروضة على المنتجات ناقص دعم المنتجات يساوي مجموع االستهالك الوسيط ، االستهالك 
 البائعين باإلضافة إلى الصادراتالنهائي ، وتكوين رأس المالكلها معبرةبأسعار 

 
إنتاج آافة السلع أو الخدمات التي يتم ) أ(م الحسابات القومية يشمل األنشطة التالية حدود اإلنتاج في نظا  حدود إنتاج

توريدها للوحدات بخالف منتجيها، أو المعدة للتوريد، بما في ذلك، إنتاج السلع أو الخدمات المستنفذة في عملية إنتاج مثل هذه 
ا من قبل منتجيها الستهالآهم النهائي الذاتي أو لتكوين رأس المال اإلنتاج الذاتي لكافة السلع المحتفظ به) ب. (السلع والخدمات

اإلنتاج الذاتي لمنتجات االستحواذ على المعرفة المحتفظ بها من قبل منتجيها الستهالآهم النهائي الذاتي أو ) ج. (اإلجمالي
لمنتجة من قبل األسر المعيشية مثل هذه المنتجات ا) بحسب العرف السائد(لتكوين رأس المال اإلجمالي ولكن باستثناء 

إنتاج الخدمات المحلية ) هـ. (اإلنتاج الذاتي لخدمات اإلسكان من قبل المالكين الشاغلين ألمالآهم) د. (الستخدامها الذاتي
 والشخصية من خالل توظيف عمالة محلية مدفوعة

 
يستخدم مدخالت العمل ورأس المال والسلع اإلنتاج هو نشاط ينفذ على مسؤولية وسيطرة وإدارة وحدة مؤسسية، و   إنتاج

 والخدمات إلنتاج مخرجات من السلع والخدمات
 

يتم اشتقاقه على أنه قيمة المخرجات ناقص االستهالك الوسيط زائد أية   )GDP(قياس اإلنتاج للناتج المحلي اإلجمالي 
  في قيمة المخرجاتضرائب ناقص اإلعانات أو الدعم على المنتجات التي لم يتم تضمينها بالفعل

 
 التي تنتج من عملية اإلنتاج) بما في ذلك منتجات االستحواذ على المعرفة( هي السلع والخدمات  منتجات

 
 هو مجموع دخل االستثمار واإليجار  دخل ملكية

 
 صافي الدخل من الرسوم من مصاريف مدفوعة مقدماتتألف من   مخصصات للمطالبات في إطار الضمانات المعيارية

 والتخصيصات لتلبية المطالبات غير المسددة في إطار ضمانات ممعيارية 
 

  الخاصةدينية أو الرمزيةالهي معروفه بسبب أهميتها التاريخية والوطنية واإلقليمية والمحلية و  النصب التذآارية العامة
 

 أنظر أصول حسن السمعة والشهرة واألصول التسويقية  الشهرة التجارية المشتراة
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ذين يحددهما،              سعار المشترينأ ان الل سعر المشترى هو السعر الذي يدفعه المشتري ليتسلم سلعة أو خدمة ما في الوقت والمك
ى           .  وهو ال يشمل أية ضريبة قيمة مضافة أو ضرائب أخرى مقتطعة           دفعها المشترى عل وسعر المشترى يشمل أية تكاليف نقل ي

 للذين يحّددهماحدة ليتسلم السلعة في المكان والزمان ا
 

ة            تعادل القوة الشرائية اء "مقياس للعدد الالزم من وحدات العمل اء "في   " ب سلع أو             " ب رادى ال ا من ف ة ذاته شراء الكمي ل
   "ألف"في " ألف"الخدمات التي تشتريها واحدة من عملة 

 
Q 

 
يها معلومات آافية لتجميع شبه الشرآة هي  إما منشأة فردية مملوآة من قبل وحدة مؤسسية مقيمة لد  شبه شرآة

وتصنيف مجموعة آاملة من الحسابات وتدار آما لو آانت شرآة منفصلة والتي تكون عالقتها الواقعية والفعلية بمالكها هي 
أشبه بالعالقة بين شرآة والمساهمين فيها، أو منشأة فردية مملوآة من قبل وحدة مؤسسية غير مقيمة تعتبر وحدة مؤسسية مقيمة 

    رة طويلة أو غير محددة من الوقتتشارك في آمية آبيرة من اإلنتاج في اإلقليم االقتصادي على مدى فتألنها 
 

 أنظر أسهم مدرجة  أسهم مدرجة في قائمة األسعار
 

R 
 

 يقيس القوة الشرائية لمجموع الدخول التى يولدها اإلنتاج المحلي  دخل محلي إجمالي حقيقي
 

من قيمة األصل عن مكسب الحيازة المحايدة لهذه الفترة ) ينقص( هو المبلغ الذي يزيد  قيقيةالحيازة الح) خسارة(أرباح 
 في غياب المعامالت والتغيرات األخرى في حجم األصول

 
) انخفضت(عندما يتم بيع أحد األصول التي زادت ) خسارة(يتم تحقيق أرباح الحيازة   المتحققة) خسارة(أرباح الحيازة 
الحيازة منذ بداية الفترة المحاسبية، أو فك رهنها أو استخدامها أو التصرف فيها بأي طريقة ) خسائر(ب أرباح في القيمة بسب

 أخرى أو عند إعادة دفع خصم يتضمن أرباح أو خسائر الحيازة
 

لطبيعي تحت بسبب وضع المورد ا) المؤجر أو المالك(اإليجارهو الدخل المستحق قبضه من قبل مالك لمورد طبيعي   اإليجار
 الستخدامه في اإلنتاج) مستأجر أو نزيل(تصرف وحدة مؤسسية أخرى 

 
د     ريع األصول الثابتة شغيلي أو أي عق تئجار ت د اس ك األصل بموجب عق ى مال ت إل ستعمل األصل الثاب ه م غ يدفع مبل

 مماثل لقاء الحق في استعمال ذلك األصل في اإلنتاج لمدة زمنية محددة
 

نقدًا مقابل االلتزام بإعادة شراء نفس األوراق المالية أو  المالية األوراق حيث يتم تقديم شراء أوراق مالية اتفاق إعادة  ريبو
 أوراق مماثلة لها نقدًا بسعر ثابت وفي تاريخ محدد في المستقبل

 
ة ، بما في ذلك يتكون من قيمة اإلنفاق على العمل اإلبداعي بناء على أساس منهجي لزيادة رصيد المعرف  بحث وتطوير

و هذا ال يمتد ليشمل رأس . المعرفة اإلنسانية والثقافية، اإلجتماعية ، واستخدام هذا الرصيد من المعرفة البتكار تطبيقات جديدة
 آأصول ضمن نظام الحسابات القوميةالمال البشري 

 
 السلطات النقدية من أجل الوفاء هي تلك األصول الخارجية التي تكون متاحة ومسيطرًا عليها من قبل  أصول احتياطية

باحتياجات تمويل ميزان المدفوعات، التدخل في أسواق الصرف للتأثير على معدل سعر الصرف وألغراض أخرى ذات صلة 
؛ واألصول االحتياطية البد وأن )مثل الحفاظ على الثقة في العملة وفي االقتصاد، ولتكون بمثابة أساس لالقتراض األجنبي(

  و مستقرة بالعملة األجنبيةتكون مقومة
 

إقامة آل وحدة مؤسسية هي اإلقليم االقتصادي التي يكون لها معه أقوى رابط؛ وبعبارة أخرى، مرآزها لالهتمام   إقامة
 االقتصادي المهيمن
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لى أن حياته ال هو اتفاق يقوم بموجبه المالك القانوني لمورد طبيعي والذي يعامله نظام الحسابات القومية ع  عقد إيجار مورد
 نهائية يقوم بجعل هذا المورد متاحًا للمستأجر في مقابل دفع منتظم يتم قيده آدخل ملكية ويتم وصفه آإيجار أو ريع

 
دات      بقية العالم ع الوح امالت م ي مع دخل ف ي ت ة الت ر المقيم سية غي دات المؤس ع الوح ن جمي الم م ة الع اع بقي ون قط يتك

  اقتصادية أخرى مع الوحدات المقيمةالمقيمة، أو تكون لها معامالت
 

تكون متساوية للدخل القابل للتوزيع ناقص األرباح الموزعة على   أرباح محتجزة لمؤسسة أو لشرآة شبه مؤسسية
  األسهم المستحق دفعها أو سحوبات الدخل من المؤسسة أو الشرآة شبه المؤسسية على التوالي

 
S 
 

الذي ال يتم إنفاقه على السلع والخدمات ) ًال تبعًا للتغير في استحقاقات المعاشات التقاعديةمعد(يمثل جزء الدخل المتاح   ادخار
 االستهالآية النهائية

 
ى خارج                        أنشطة ثانوية سليم إل بًا للت ا مناس أنشطة تتّم داخل وحدة منتجة باإلضافة إلى النشاط الرئيس، ويجب أن يكون إنتاجه
   الوحدة المنتجة

 
هو ترتيب يتضمن توفير أوراق مالية مقابل أوراق نقدية مع االلتزام بإعادة شراء نفس   راء أوراق ماليةاتفاق إعادة ش

غالبًا ما يكون يوم أو عدد قليل من األيام، (األوراق المالية أو أوراق مالية مماثلة لها بسعر محدد سواء في تاريخ مستقبلي محدد 
 "مفتوح"استحقاق أو ألجل ) ولكنه تاِل أيضًا في المستقبل

 
هم أولئك األشخاص الذين يكونوا المالكين الوحيدين أو المالكين باالشتراك للمنشآت   أشخاص يعملون لحسابهم أنفسهم

 الفردية التي يعملون فيها، باستثناء تلك المنشآت الفردية التي تصنف آشرآات شبه مؤسسية
 

  مستهلكة أو يسهل عملية تبادل المنتجات أو األصول الماليةهي نتيجة نشاط إنتاجي يغير ظروف الوحدات ال  خدمات
 

دم       منافع المساعدات االجتماعية النقدية ربح وتخ ى ال دف إل ي ال ته ات الت ة والهيئ دفعها الحكوم ة ت ويالت جاري تح
كنها ال تقدم بموجب برنامج األسر المعيشية إلى األسر المعيشية لتغطية نفس االحتياجات التي تلبيها منافع التأمين االجتماعي، ول            

 تأمين اجتماعي يستلزم المشارآة عادة بواسطة المساهمات
 

يم،    منافع اجتماعية ل المرض، أوالتعل ي ظروف خاصة مث شأ ف سد احتياجات تن شية ل ا األسر المعي ة تتلقاه تحويالت جاري
 الخ…أوالبطالة، أوالتقاعد أواإلسكان أو ظروف عائلية  

 
 .دفعات فعلية أو محتسبة إلى برامج التأمين االجتماعي لترتيب دفع منافع تأمين اجتماع  مساهمات اجتماعية

 
الكيان القانوني أو االجتماعي هو آيان وجوده مسلمًا ومقرًا به من قبل القانون أو المجتمع بصورة مستقلة   آيان اجتماعي

 سيطرين عليهعن األشخاص أو الكيانات األخرى الذين قد يكونون مالكين له أو م
 

هي منفعة اجتماعية مستحقة الدفع الن المستفيد يشارك في برامج التأمين االجتماعي و المؤمن   منافع تأمين اجتماعي
 عليه ضد المخاطر االجتماعية الطارئة

 
تماعية التي هي المبلغ المدفوع لبرنامج تأمين اجتماعي ليحق للمستفيد المعنى بتلقي المنافع االج  مساهمة ضمان اجتماعي

 تشملها خطة البرنامج
 

تكون المنافع المتلقاة مشروطة على . أ:هو برامج ضمان يتم فيها تحقيق الشرطين التاليين  برامج الضمان االجتماعي
وتحقيق على األقل . المشارآة في النظام وتشكل منافع اجتماعية حيث أن هذا المصطلح مستخدم في نظام الحسابات القومية؛ب

تكون المشارآة في البرامج إجبارية سواء من قبل القانون أو بموجب أحكام وشروط عمل ) 1: الشروط الثالثة التاليةشرط من
تكون البرامج برامج جماعية تعمل لصالح مجموعة معينة من العاملين سواء من ) 2الموظف أو مجموعة من الموظفين؛ 
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فعلي (يقوم صاحب العمل بالمساهمة ) 3 على أعضاء هذه المجموعة؛ الموظفين أو من غير الموظفين، آون المشارآة مقصورة
 في البرامج نيابة عن الموظف سواء قام الموظف أو لم يقم بالمساهمة) أو محتسب

 
 منافع تأمين اجتماعي تدفعها نقدًا صناديق الضمان االجتماعي إلى األسر المعيشية  منافع الضمان االجتماعي النقدية

 
تتكون من السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة والهيئات التي ال تهدف إلى الربح، إلى األفراد    عية عينيةتحويالت اجتما
  أو بأسعار ليست بأهمية إقتصاديةإما بشكل مجاني

 
أصول احتياطية دولية أنشأها صندوق النقد الدولي، وخصصها ألعضائه الستكمال األصول   حقوق السحب الخاصة

 الموجودةاالحتياطية 
 

 هو مرآز األصول وااللتزامات في لحظة معينة من الزمن  رصيد
 

هي أوراق ماليه تم نقلها من مبلغ رئيسي مع القسيمة المدفوعة إلى سلسلة سندات ليس   أوراق مالية ليس لها ضمان
 لغ الرئيسيلها قسيمة بواسطة مجموعة من االستحقاقات المطابقة تاريخ دفع القسيمة وتاريخ استرداد المب

 
ى أساس مستوى                        إعانات شاريع عل ى الم ة، إل مدفوعات جارية بدون مقابل تقدمها الحكومة،بما في ذلك الحكومات غير المقيم

 نشاطها اإلنتاجي أو على أساس آمية أو قيمة السلع أو الخدمات التي تنتجها أو تبيعها أو تستوردها
 

 وحدة من وحدات سلعة أو خدمة مال هي إعانة مستحقة الدفع لك  إعانة على منتج
 

جدول عرض بأسعار المشترين يحتوي على مصفوفة مستطيلة مع الصفوف الموازية مطابقة لنفس   جدول عرض
المجموعات من المنتجات آجداول التطابق المستخدمة واألعمدة مطابقة للعرض من اإلنتاج المحلي الذي تم تسعيره باألسعار 

 المنتجات) مجموعة من(دة للواردات والتعديالت الالزمة للحصول على العرض الكلي لكل األساسية إضافًة إلى أعم
 
T 
 

ا الحدود                  ضرائب ورسوم على الواردات ر فيه تشمل الضرائب على السلع والخدمات المستحقة الدفع في اللحظة التي تعب
 ير مقيم إلى وحدة مؤسسية مقيمةالجمرآية لإلقليم االقتصادي للدولة، أو عندما تسلم السلع بواسطة منتج غ

 
ة             الضرائب  تحويالت نقدية إجبارية بدون مقابل، نقدًا أو عينًا، تدفعها الوحدات الحكومية المؤسسية إلى الوحدات الحكومي

 
 على السلع أو  القبض تتألف من الضرائب المستحقة الدفع أو من اإلعانات المستحقة  ضرائب ناقص اإلعانات على اإلنتاج

خدمات المنتجة آمخرجات وآذلك من الضرائب األخرى أو اإلعانات على اإلنتاج مثل تلك الضرائب التي تكون مدفوعة على ال
 العمالة أو اآلالت أو المباني أو غير ذلك من األصول المستخدمة في اإلنتاج

 
فيما عدا ضريبة القيمة (ئب تتألف من جميع الضرا  ضرائب على الواردات باستثناء ضريبة القيمة المضافة والرسوم

منظمة التعاون االقتصادي / آما جرى تعريفها في تصنيفات آل من دليل إحصاءات مالية الحكومة) المضافة ورسوم الواردات 
 والتنمية، التي تصبح مستحقة عندما تدخل السلع اإلقليم االقتصادي أو يتم تسليم الخدمات من قبل غير المقيمين إلى المقيمين

 
 تتكون من الضرائب على الدخل واألرباح وعائدات رؤوس األموال  ئب على الدخلضرا

 
 هي ضريبة تكون مستحقة الدفع بكل وحدة من سلعة أو خدمة ما   ضريبة على منتج

 
ى     ضرائب على المنتجات باستثناء ضريبة القيمة المضافة الضرائب على الواردات والصادرات ضرائب عل ن ال ون م تتك

سلع أو الخدمات، أو                          السلع وال  ذه ال د ه خدمات التي تصبح مستحقة الدفع نتيجة عملية إنتاج أو بيع أو نقل ملكية أو تأجير أو توري
 نتيجة الستعمالها لالستهالك الخاص أو لتكوين رأس المال الخاص

 
 ة سعر الصادرات إلى سعر الوارداتتعرف على أنها نسب  شروط تبادل تجاري
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 ألف من جميع الوحدات المؤسسية المقيمة في اإلقليم االقتصادي للبلديت  مجموع االقتصاد

 
ا                         هامش تجاري ادة  بيعه شتراة إلع لعة م ل س دفوع مقاب يعرف الهامش التجاري بأنه الفرق بين السعر الفعلي أو المحتسب الم

 ت فيهوالسعر الذي يتعين على الموزع دفعه لتعويض هذه السلعة في الوقت الذي بيعت أو استخدم
 

هي الفرق بين إجمالي الدخل المحلي الحقيقي والناتج / هو  ربح أو خسارة متاجرة من التغيرات في شروط التبادل التجاري
 المحلي اإلجمالي من حيث الحجم

 
د تحل               معاملة ًا  تدفق اقتصادي، أي تعامٌل بين وحدتين مؤسسيتين وفقًا التفاق متبادل، أو عمل ضمن وحدة مؤسسية من المفي يلي

 أن يعامل بوصفه معاملة، ألن الوحدة آثيرًا ما تعمل بصفتين مختلفتين
 

 أنظر أيضًا معاملة نقدية ، معاملة غير نقدية  معاملة
 

رة                    تحويل معاملة بموجبها تقدم فيها وحدة مؤسسية سلعة أو خدمة أو أصل إلى وحدة مؤسسية أخرى دون أن تتلقى من األخي
 أي مقابل

 
تتألف من آافة الودائع التي تكون قابلة للتبادل مقابل أوراق نقدية وعمالت معدنية تحت الطلب   لتحويلودائع قابلة ل

  جيروبسعر التعادل وبدون جزاء أو تقييد وتكون قابلة لالستخدام بشكل مباشر ألداء مدفوعات من خالل شيك أو مسودة أو نظام 
 المباشر يالت الدفعتسه، أو غيرها من االئتمان/ الخصم المباشر ، أو

 
 معدات تستعمل لنقل األشخاص أو األشياء  )أصول(معدات النقل 

 
األشجار، والمحاصيل يغطى عائد المنتجات المتكررة   منتجات األشجار، والمحاصيل والنباتاتل الموارد المتكررة

 إدارة من الوحدات المؤسسيةلية و رقابة مباشرة ومسؤو بصورة متكررة تحت وتتجددالتي تنمو وتتكاثر والنباتات 
 

U 
 

 هي مبلغ القسط الفعلي المكتسب الذي يتعلق بما بعد الفترة المحاسبية  عالوة غير مكتسبة
 

تمثل النشاط اإلنتاجي لوحدة حكومية أو لمؤسسة غير هادفة للربح تخدم األسر المعيشية أو ألسرة معيشية ال   منشأة فردية
 تاجي لشبه شرآةيمكن معاملتها على أنها نشاط إن

 
 هي أوراق مالية لحقوق ملكية ليست مدرجة للتداول أسهم غير مدرجة

 
 أنظر أسهم غير مدرجة   أسهم غير متداولة

 
هو أحد األرباح المتراآمة على األصل الذي ما زال ممتلكًا، أو الخصم الذي ما زال مستحق سداده   ربح حيازة غير محقق

 في نهاية الفترة المحاسبية
 
جدول استخدام بأسعار المشترين يحتوي على مجموعة من ميزانيات اإلنتاج التي تغطي آافة المنتجات   ول استخدامجد

المتاحة في االقتصاد مرتبة على شكل مصفوفة مستطيلة مع المنتجات التي تم تسعيرها على حسب أسعار المشترين التي تظهر 
 لألشكال المختلفة من االستخداماتبالنسبة في الصفوف واألعمدة مشيرة إلى طبيعة المنتجات 

 
V 
 

ة مع مرور                  النفائس ستودعًا للقيم ى بوصفها م اج أو االستهالك ولكن تقتن سلع منتجة ذات قيمة آبيرة ال تستعمل لغرض اإلنت
 الزمن
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تم تحميلها آليًا في ولكن ي ضريبة على السلع والخدمات  يتم جبايتها على مراحل بواسطة المشاريع     ضريبة القيمة المضافة

 النهاية على المشترين النهائيين
 

 والتي عادة ما تنفذ من خالل منشآت –المنشأة المتكاملة رأسيًا هي منشأة تنفذ فيها مراحل مختلفة من اإلنتاج   تكامل رأسي
  بالتتابع عن طريق أجزاء مختلفة من نفس المنشأة–مختلفة 

 
 ات النسبية في آميات مجموعة معينة من السلع والخدمات بين فترتين زمنيتينمتوسط التغير  الرقم القياسي الحجمي

 
W 

 
تحت شروط محددة لفترة زمنية محددة من ,  هي عبارة عن أدوات تجارية تمنح المساهم الحق في شراء  خطابات ضمان

 عدد محدد من األسهم والسندات) دةعادة تكون شرآة متعد(مصدر هذه الضمانات 
 

ى   المستودعات األرضية وغيرها من موارد المياه الجوفية          يةموارد مائ ؤدي إل درتها ت ا أو    لدرجة أن ن وق ملكيته ال حق  إعم
 حقوق استعمالها، ويمكن إعمال بعض تدابير السيطرة االقتصادية عليها

. 
الدبابات تشمل المرآبات والمعدات األخرى مثل السفن الحربية والغواصات والطائرات العسكرية و  نظم أسلحة

 ،حامالت الصواريخ والقاذفات، الخ
 

تتألف من هذا الجزء من الدخل القابل للتوزيع الذي يقوم المالك بسحبه من الكيان شبه   سحوبات دخل من آيان شبه مؤسسي
 المؤسسي

 
تسمح بتوفيرها لوحدات  حالة المشاريع التي لم يتم معالجتها بعد حتى تكون في تتكون من الناتج التي تنتجه أعمال قيد اإلنجاز
 و مؤسسات أخرى

 
تتكون من سلع لم يتم اآتمال نموها بعد لتكون في الحالة أو الهيئة التي عادة ما تكون   موارد بيولوجية مفتلحة قيد التنفيذ

  عند توريدها لوحدات مؤسسية أخرىعليها


