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تصدير

يوصي دليل املؤسس���ات غ���ر الرحبية يف نظام احلس���ابات القومية 
مبعايري وإرشادات توجيهية إحصائية بشأن وضع بيانات عن املؤسسات 
 .*(1993 SNA) 1993 ،غري الرحبية يف إطار نظام احلسابات القومية
وقد ُصمِّم إطار هذا الدليل واملفاهيم والتوصيات الواردة فيه باعتبارها 
امتدادًا وتوضيحًا لإلطار واملفاهيم والتصنيفات اليت يســـتند إليها نظام 
احلســـابات القومية 1993. واهلدف من وضع بيانات املؤسسات غري 
الرحبيـــة هو تقدمي بيانات، وحتســـن البيانـــات املُتاحة، عن قطاع يزداد 
أمهيـــة ولكنـــه يف كثري من األحيان ُعرضـــة للتجاهل، أو هو أقل تطورًا 
من أجزاء أخرى كثرية يف عملية مجع بيانات احلســـابات القومية على 

مستوى االقتصاد بكل جوانبه.

وقد مت إعداد الدليل بالتعاون الوثيق بن مركز دراســـات املجتمع 
املـــدين يف جامعة جونـز هوبكنـز، وقســـم اإلحصـــاءات االقتصادية يف 
الشـــعبة اإلحصائيـــة باألمـــم املتحدة. ونَـــَود أن ُنَنوِّه باملســـامهات اليت 
قدمها كل من ليســـتر م. ســـاملون، ورجيينا ليســـت، وس. فويســـيش 
سوكولوفيســـكي، وهيلن تايس، وكلهم من مركز دراســـات املجتمع 
املـــدين يف جامعـــة جونــــز هوبكنـز، وهيلموت ك. آهنايـــر، الذي كان 
يعمل ســـابقًا يف جامعة جونـز هوبكنـز ويعمل حاليًا يف مركز املجتمع 
املدين يف كلية االقتصاد والعلوم السياســـية يف جامعة لندن؛ وكريستينا 
هانج، وكارويل كوفاكس، وإيان و. فانتوجنريين، وفو فيت، وماديولنا 

سيزماديا من الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة.

ويف سياق إعداد الدليل متت االستعانة بتوجيهات فريق استشاري 
اجتمع يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يومي 13 و14 نيسان/أبريل 
1999 ويومـــي 8 و9 حزيران/يونيـــه 2000 ويومـــي 8 و 9 متـــوز/

يوليه 2001. وكان أعضاء الفريق االستشاري )بالترتيب األلف بائي 
اإلنكليزي( هم: هايدي أربوليدا )اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا 
واملحيط اهلادئ(، وإيديث آرشامبو )فرنسا(، وإيستريال ف. دومينجو 
)الفلبـــن(، ولـــوردس فـــريان )فيزنويال(، وعزرا هادر )إســـرائيل( وآن 
هاريســـون )منظمة التعاون والتنمية يف املجال االقتصادي(، وفريجينيا 
هودجكينســـون )الواليـــات املتحـــدة(، ويوري إيفانـــوف )كومنولث 
الدول املســـتقلة(، وإيستل جيمس )البنك الدويل(، وديكسون مزومارا 
)اللجنة االقتصادية إلفريقيا(، وبراين نيوســـون )من املكتب اإلحصائي 
للجماعـــة األوروبية(، ورينيه راكوتوب )اللجنـــة االقتصادية ألفريقيا( 
ولن روزيندال )هولندا(، والراحل ريتشارد راجلز )الواليات املتحدة(. 
وقام بتقدمي املشورة أيضًا جي ستاندنج وأظفارخان من برنامج فوكاس 

(Focus) اخلـــاص باألمن االقتصـــادي االجتماعي، التابع ملنظمة العمل 
الدولية.

وقد مت اختبار مشـــروع الدليل يف 11 بلدًا ختتلف يف مســـتويات 
التنمية1. ويف حاالت كثرية متت االستفادة يف هذا االختبار من األعمال 
اجلاريـــة والســـابقة اليت مت القيام هبا فيما يتصل مبشـــروع جامعة جونـز 
هوبكنــــز عـــن القطاع غري الرحبي املقارن، كما أن األعضاء يف شـــبكة 
ُخرباء املشاريع املحلين قدموا مساعدات تقنية إىل املكاتب اإلحصائية 
الـــيت قامـــت باالختبار. وقد قامـــت الفرق العاملة يف إجـــراء االختبار 
بعقـــد اجتمـــاع توجيهي يف الهاي يومي 1 و2 تشـــرين الثاين/نوفمرب 
2000 وانضموا إىل أعضاء الفريق االستشـــاري يف اجتماعه يف متوز/

يوليه 2001 يف نيويورك. أما البلدان اليت أجرت االختبار وامُلشاركون 
فهـــم: يف أســـتراليا ديفيد بان وشـــارون بيلي، مـــن املكتب اإلحصائي 
يف أســـتراليا؛ ويف بلجيكا: ســـيبيل مريتينـز، من جامعة لييج، مبســـامهة 
من إدارة احلســـابات القومية التابعـــة للمصرف الوطين البلجيكي؛ ويف 
كنـــدا: كاثريـــن بريتراند، وصويف جويال، وماليـــكا هامداد، وجيمس 
شـــوهان، وكاريـــن أمشان، وكيـــم لوجنتن، مـــن اإلدارة اإلحصائية يف 
كندا؛ ويف إســـرائيل: عـــزرا هادر ونافا برينر وأهارون بليش وســـويل 
بيليج، من املكتب اإلحصائي املركزي؛ ويف إيطاليا: ستيفانيا كويتشو، 
ورافائيل ماليزيا وأندريا مانثيين وأليســـاندرو ميســـينا ونرييو زامارو من 
معهـــد اإلحصـــاء اإليطـــايل؛ ويف موزامبيق: ســـعيد داد وأنطونيو هيرب 
الزو، مـــن املعهد القومي لإلحصاء، وجان فان توجنريين، من الشـــعبة 
اإلحصائية لألمم املتحدة؛ ويف هولندا: لن روزيندال، وب.ر.هـ. فان 
ديـــر نويت، و و. فان ننســـبيت، من املكتـــب اإلحصائي هلولندا؛ ويف 
الفلبن: إســـتريالف. دومينجو، من جملس التنسيق اإلحصائي الوطين، 
وليديفينـــا كارنيـــو مـــن جامعة الفلبـــن؛ ويف جنـــوب أفريقيا جوهان 
برنســـلو، من مصـــرف االحتياطـــي يف جنوب أفريقيـــا؛ وجو دي بري 
مـــن إدارة اإلحصـــاء يف جنوب أفريقيا؛ ويف الســـويد: آن ماري براثن 
وطوربيورن إسرائيلسون، وكريستينا ليفيندال، وبرجييبت ماجنوسون، 

ج

املؤسسات غري الرحبية هي املؤسسات اليت ليس هدفها الربح.  *

عـــالوة علـــى ذلك مت عقد اجتمـــاع يف املراحل األوىل لتطوير هـــذا الدليل لفريق   1
صغري من ُخرباء الواليات املتحدة الســـتعراض “مثال عملي” يقوم على أساس بيانات من 
الســـجالت اإلدارية للواليـــات املتحدة. وضم هذا الفريق كال مـــن: إيفلن برودي )كلية 
كينت للقانون – شيكاغو(، ونادين جالندوين )قطاع مستقل( وكارويل كوفاكس )الشعبة 
اإلحصائيـــة باألمـــم املتحدة( وليندا المبكن )املركز القومـــي إلحصاءات األعمال اخلريية( 
وويلسون ليفيز )جامعة مدينة نيويورك(، وشارلز ماكلن )من شركة جايد ستار( وروبرت 
ب. باركر )من مكتب التحليل االقتصادي بالواليات املتحدة( وراسي سوماريواال )خبري 

استشاري( وموري فايتسمان )خبرية استشارية(..



د

مـــن املكتـــب اإلحصائـــي الســـويدي، وفيليب فيكســـتروم مـــن كلية 
االقتصاد يف ســـتكهلم؛ ويف تايلند: ســـوميت يانيابونج، وسوشـــافادي 
سريسوواناكان، وباك طوجنسوم، من املجلس الوطين للتنمية االقتصادية 

واالجتماعية.

وعقدت الشـــعبة اإلحصائية باألمم املتحـــدة أيضًا اجتماعًا خُلرباء 
نظـــام احلســـابات القومية الســـتعراض مشـــروع الدليـــل يف مقر األمم 
املتحـــدة يف الفتـــرة من 10 إىل 12 متوز/يوليـــه 2001، وكان الفريق 
يتكون من: كاثرين بريتراند )كندا(؛ إستريال ف. دومينجو )الفلبن(؛ 
لـــوردز فريان )فنـزويـــال(؛ وِعزرا هدار )إســـرائيل(؛ وُعَمر حممد علي 
حاكوز )األردن(؛ وآن هاريســـون )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصـــادي(؛ وكليفورد لويـــس )ترينيداد وتوباجـــو(؛ وبابلو ماندلر 
)األرجنتن/إسرائيل(؛ وبراين نيوسون )املكتب اإلحصائي األورويب(؛ 
ورينيـــه راكوتـــوب )اللجنـــة االقتصادية ألفريقيـــا(؛ وكومسادي صاحل 

)إندونيسيا(؛ وقطب سامل )مصر(.

وبفضل اشتراك اخُلرباء املذكورين أعاله واملستشارين والبلدان اليت 
قامت بتجربة الدليل، وكذلك االجتماعات اإلضافية واملناقشـــات اليت 
ُعِقَدت يف مركز دراســـات املجتمع املدين والشـــعبة اإلحصائية باألمم 
املتحدة، أمكن أن تشـــتمل املفاهيـــم والتصنيفات واجلداول الواردة يف 
الدليل على اخلربة النظرية والعملية لكثري من ُخرباء احلســـابات القومية 
واخُلـــرباء يف املجـــاالت األخرى من جمموعة متنوعة من البلدان املتقدمة 
والبلـــدان الناميـــة. ويود معدو هـــذا الدليل أن ُيعربوا عـــن امتناهنم إىل 
مجيع املستشـــارين واخلرباء الذين ســـاعدوا يف وضع التوصيات الواردة 
فيه. ومع املزيد من اخلربة اليت ُتكَتســـب يف تنفيذ التوصيات الواردة يف 

الدليل، قد يقتضي األمر حتديث بعض التوصيات الواردة فيه.
م من مؤسسة أندرو  ويسرنا أن ُنعرب عن امتنانا للدعم املايل املَُقدَّ
و.ميلون ومؤسسة فورد ومنظمة األعمال اخلريية عرب األطلسي ومنظمة 
العمـــل الدوليـــة. ونتقدم بالشـــكر اخلاص إىل بول ديـــكار من مكتب 
التخطيط االجتماعي والثقايف يف هولندا للمســـاعدة يف تنظيم اجتماع 

التعريف امليداين الذي ُعِقَد يف هولندا.
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 اخللفية ألف -
نظام احلس���ابات القومية 1993 هو جمموعة من اإلرشادات   �-�
الدولي���ة لوضع احلس���ابات االقتصادية للدول األعض���اء وإلبالغ هذه 
اإلحصاءات إىل املنظمات الدولية بش���كل قابل للمقارنة على اتس���اع 
البل���دان�. ويوفر نظام احلس���ابات القومي���ة �993 إطارًا متكاماًل من 
املفاهيم والتعاريف وقواعد املحاسبة والتصانيف واحلسابات واجلداول 
م���ة كله���ا من أج���ل تنظيم املعام���الت والتدفق���ات األخرى  - ُمَصمَّ
ل سجل احلسابات يف االقتصاد، بشكل حتليلي  واملخزون - اليت ُتَش���كِّ

مفيد.
ولك���ي تك���ون اخلط���وط التوجيهي���ة واملنهجي���ات يف نظام   2-�
احلسابات القومية ذات فائدة أمشل وأعم، كان ال ُبد هلا من أن تكون 
ذات طبيع���ة عامة. وتعترب عاملية هنج نظام احلس���ابات القومية من أهم 
ه لتطوير النظام وتصميمه. ويف نفس  مزاي���اه، كما أهنا ُتعترب املبدأ املوجِّ
الوقت هتيئ اخلطوط التوجيهية لنظام احلسابات القومية إمكانية التوسع 
يف النظ���ام ع���ن طري���ق إقامة حس���ابات فرعية ووضع أدلة تس���تهدف 
قطاع���ات أدق، س���عيًا وراء تق���دمي توجيه���ات إضافية ووض���ع ُنُهج 
صة وإس���داء مشورة تقنية إىل العاملني يف ُنظم احلسابات القومية  ُمَخصَّ
واإلحصائيني وسائر مستعملي معلومات نظام احلسابات القومية بشأن 
موضوعات متخصصة )انظر: نظام احلسابات القومية �993، الفصل 

احلادي والعشرون(.
وقد مت تطوير هذه احلسابات الفرعية لنظام احلسابات القومية   3-�
واس���تعماهلا من أجل إلقاء املزيد من الض���وء على مالمح البيانات اليت 
حيتاجها التحليل املتخصص واليت ال حيتوي عليها اإلطار املركزي لنظام 
احلسابات القومية أو ال ُيمثلها متثياًل جيدًا ولكنها يف نفس الوقت متثل 
اهتمامات اقتصادية واجتماعية وسياس���ية هلا أمهيتها2. هذه احلسابات 
الفرعية تعمل على توس���يع طاقة نظام احلسابات القومية واستخداماته 
دون أن متث���ل عبئ���ًا أو خلاًل لإلطار املنطق���ي للنظام ككل أو لتكامله. 
وميكن يف هذه احلسابات الفرعية إجراء تعديالت على املفاهيم الواردة 
يف نظام احلسابات القومية املركزي وعلى تفاصيل التصنيفات يف ذلك 

النظام. وعلى سبيل التخصيص تعمل األدلة الفرعية واحلسابات الفرعية 
بشكل عام على توسيع نظام احلسابات القومية يف ثالثة اجتاهات: فهي 
أواًل تتن���اول مفاهيم نظام احلس���ابات القومية بش���كل أكثر تفصياًل مما 
يف النظام نفس���ه ويف بعض احل���االت تعمل على تكييف مفاهيم النظام 
من أجل اس���تعماالت حمددة من خالل احلسابات الفرعية؛ وثانيًا تَقدِّم 
األدلة مقترحات بش���أن موارد البيانات وُنه���ج التجميع؛ وثالثًا تعطي 
األدلة مزيدًا من التفصيل بشأن استعمال البيانات يف أعمال التحليل.

ومن أمثلة اخلطوط التوجيهية املتعلقة باحلسابات الفرعية اليت   4-�
أصدرهتا األمم املتحدة نظام احلس���ابات البيئي���ة واالقتصادية املتكاملة3 
واحلساب الفرعي للسياحة4. وعالوة على ذلك جيري إعداد حسابات 
فرعية للنواحي االقتصادية االجتماعية5. وبالنس���بة للحس���ابات البيئية 
الفرعية ُأدخلت تعديالت على مفهوم االس���تهالك الوسيط لكي تأخذ 
يف االعتبار اآلثار البيئية على تكلفة اإلنتاج. وبالنسبة للحساب الفرعي 
للس���ياحة ُأدخلت مزيد من التفصيالت على فئات التصنيف الصناعي 
الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية والتصنيف املركزي للمنتجات 
من أجل تعريف الصناعات واملنتجات ذات الصلة بالس���ياحة وتصنيف 
اإلنفاق السياحي بشكل تفصيلي خيدم أعمال حتليل أنشطة السياحة يف 
البلد. وعلى نفس املنوال ميكن أن يستخدم احلساب الفرعي التعليمي، 
كجزء من احلس���ابات الفرعي���ة االقتصادية االجتماعي���ة، مفهوم رأس 
د نفقات تعليمية خمتارة باعتبارها تكوين  املال البش���ري، وبناًء عليه حَتدِّ
رأس املال بداًل من االس���تهالك النهائي املتبع يف اإلطار املركزي لنظام 

احلسابات القومية.
والدليل احلايل هو واحد يف سلسلة األدلة اليت تتناول خمتلف   5-�
مكونات نظام احلسابات القومية، وهو يستكمل جمموعة األدلة الفرعية 
ال���يت أصدرهت���ا األمم املتحدة وال���يت تتناول قطاعات نظام احلس���ابات 
القومي���ة. وقد بدأت هذه السلس���لة بدليل حس���ابات القطاع املزنيل6 
ز على الروابط بني  وَتِبَعُه دليل عن قطاع األعمال غري املايل، الذي ُيَركِّ

 مقــدمــة أواًل -

لالطالع على عرض عام للنظام، انظر جلنة اجلماعات األوروبية، وآخرون   �
)�993( واللجن���ة األوروبية )�996(؛ ولالطالع على مناقش���ة للنظام وخلفيته 
 van Tongeren و   Carson (1996) أيض���ًا:  وانظ���ر  Keuning (1998)؛  انظ���ر: 

.(1996)

.van Tongeren and Becker (1995)  2

األمم املتحدة )�993(.  3

جلنة اجلماعات األوروبي���ة، منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي،   4
األمم املتحدة ومنظمة السياحة العاملية )�200(.

م���ن أمثلة احلس���ابات الفرعي���ة االقتصادية-االجتماعية، انظ���ر: مجهورية كوريا،   5
املكت���ب اإلحصائي الوط���ي ووزارة العل���م والتكنولوجيا، واألمم املتح���دة، برنامج األمم 

املتحدة اإلمنائي، والشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة )2000(.
األمم املتحدة )2000 أ(.  6
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مفاهيم حس���ابات األعمال ومفاهيم احلس���ابات القومية وممارساهتا7. 
وهن���اك قطاع���ات أخ���رى تتصل بنظ���ام احلس���ابات القومي���ة تتناوهلا 
دراسات صندوق النقد الدويل وتشمل اإلحصاءات املالية احلكومية8، 

وإحصاءات املال والبنوك9 وإحصاءات موازين املدفوعات�0.
وتدع���و احلاجة إىل اس���تخدام احلس���ابات الفرعي���ة يف حالة   6-�
املؤسسات غري الرحبية ألن اإلطار املركزي لنظام احلسابات القومية ال 
ز  ز على تعريف شامل للمنظمات غري الرحبية. ويف احلدود اليت ُيَركِّ ُيَركِّ
فيها على املؤسس���ات غري الرحبية ف���إن هدفه هو وضع معايري من أجل 
حتديد املؤسسات غري الرحبية يف القطاع املؤسسي املناسب من قطاعات 
نظام احلس���ابات القومية، أو القطاع احلكومي وقطاع الشركات املالية 
وقطاع الشركات غري املالية. أما باقي الوحدات اليت ختدم قطاع اأُلسر 
املعيشية فقد أنشأ هلا قطاعًا منفصاًل، وهو قطاع املؤسسات غري الرحبية 
اليت ختدم اأُلسر املعيشية، من أجل إبراز إيرادات اأُلسر املعيشية واإلنفاق 
االس���تهالكي النهائي، بشكل مس���تقل عن املؤسسات غري الرحبية اليت 
ختدم اأُلسر املعيشية. وهكذا فإن نظام احلسابات القومية ال يسعى إىل 
ز على نس���بة  وضع صورة كاملة عن املؤسس���ات غري الرحبية وإمنا ُيَركِّ
املؤسس���ات الرحبية إىل القطاعات األخرى على أساس خصائص معيَّنة 
تشترك فيها املؤسس���ات غري الرحبية مع الوحدات األخرى املنَتِسَبة إىل 

تلك القطاعات.
أما ه���ذا الدليل فُيعىن بتحديد مجيع املؤسس���ات غري الرحبية   7-�
عم���اًل على حتقيق فهم أفضل لقطاع م���ن قطاعات االقتصاد ظل ينمو 
يف كث���ري م���ن البلدان ولكن���ه مل يول أمهية كب���رية يف وقت وضع نظام 
احلسابات القومية �993. ويتضح التركيز على املؤسسات غري الرحبية 
يف هذا الدليل يف ثالثة ُطرق: أوهلا وضع تعريف مفصل للمؤسس���ات 
غري الرحبية جيعل من الس���هل التع���رف عليها كمجموعة، وثانيها تقييم 
العم���ل التطوع���ي، وهو ميثل جزًءا مهمًا من أنش���طة املؤسس���ات غري 
الرحبي���ة، وثالثه���ا هو تقدمي تصني���ف مفصل للمؤسس���ات غري الرحبية 
حسب وظائفها. وال تشتمل مفاهيم وتصنيفات اإلطار املركزي لنظام 

احلسابات القومية �993 على أٍي من هذه العناصر.
م���ن هنا فإن هذا الدليل يس���عى إىل تقدمي توجيه ُيتيح تغطية   8-�
جمموعة من املؤسس���ات ليس من السهل احلصول على بيانات عنها يف 
كثري من األحيان يف إطار نظام احلسابات القومية - ونعي بذلك تلك 
املجموعة الواس���عة من املؤسسات اليت تعمل بشكل منفصل نسبيًا عن 
الس���وق وعن الدولة. ويس���عى الدليل أيضًا إىل تنظيم املادة العلمية عن 
هذه املؤسسات باستخدام حساب فرعي ضمن هيكل نظام احلسابات 
القومية ُيصبح يف متناول املهتمني هبذا القطاع. ويف سياق هذه العملية 

فهو يساعد على توضيح تكوين القطاعات اليت تنتسب إليها املؤسسات 
غ���ري الرحبية يف اهليكل األساس���ي لنظام احلس���ابات القومية وذلك من 
خالل توضيح املكونات اخلاصة باملؤسس���ات غ���ري الرحبية واملكونات 

اليت ال تتصل هبذه املؤسسات، بشكل منفصل.
وس���نتعرض يف باقي هذا الفصل بش���كل موج���ز إىل خلفية   9-�
الدليل، وحتديد االحتياج���ات املهمة اليت يقوم خبدمتها ملصلحة خمتلف 
املستعملني كما يصف هذا الفصل اأُلسس املنطقية وراء النهج املستخدم 
يف وضع ه���ذا الدليل. وختُلص املقدمة إىل إلقاء نظرة عامة على هيكل 

الدليل وحمتوياته بتقدمي موجز قصري لكل فصل من فصول الدليل.

 ملاذا هذا الدليل؟ باء -
اهلدف الرئيس���ي من هذا الدليل هو االستجابة إىل االهتمام   �0-�
املتزايد لدى اإلحصائيني وُصنَّاع السياسة وعلماء االجتماع، باملنظمات 
اليت ليس���ت شركات من ش���ركات السوق وليست وكاالت حكومية 
وليس���ت جزًءا من قطاع اأُلسر املعيشية. وهذه املؤسسات االجتماعية 
ُيشار إليها باعتبارها غري رحبية، أو طوعية، أو مؤسسات املجتمع املدين، 
أو غري حكومية، وُيش���ار إليها يف جمموعها باس���م القطاع الثالث، أو 
التطوعي، أو غري الرحبي أو املستقل��. ومن املؤسسات اليت تدخل يف 
هذا التعبري بشكل عام: النوادي الرياضية والترفيهية، واجلمعيات الثقافية 
ومجعيات الفن���ون، واملدارس اخلاصة ومعاهد األحباث واملستش���فيات 
واجلمعيات اخلريية واجلمعيات الدينية واملنظمات اليت تقوم على أساس 
العقيدة، ومنظمات املس���اعدة اإلنس���انية واإلغاثة، ومنظمات الدعوة 
واملؤسس���ات والصناديق اخلريية. وهذه املؤسسات غري الرحبية مشمولة 
حالي���ًا بنظام احلس���ابات القومي���ة، إال أن نظام احلس���ابات القومية ال 

يضمها يف قطاع اقتصادي واحد.
وتعود أمهية وضوح الصورة بش���أن هذا القطاع العريض إىل   ��-�

عدد من األسباب:
ل املؤسســـات غري الرحبية قـــوة اقتصادية متنامية يف  ُتَشـــكِّ )أ( 
أحناء بلـــدان املعمورة. ويتزايد االعتراف باملؤسس���ات غري 
الرحبي���ة باعتباره���ا ذات حض���ور اقتصادي ق���وي يف بلدان 
العامل. ويب���دو يف الواقع، كما قال أحد املحللني، أنه توجد 
طف���رة عاملية باجتاه تكوين اجلمعي���ات األهلية�2 وهي طفرة 
واس���عة باجتاه النش���اط الطوعي اخلاص املنظ���م يف كثري من 
أجزاء الع���امل يف الوقت احلاضر، نتيجة للتغريات احلاصلة يف 
االتصاالت وللضغوط الشعبية اجلديدة وللتساؤالت اجلديدة 

األمم املتحدة )2000 ب(.  7

صندوق النقد الدويل )�200(.  8

صندوق النقد الدويل )2000(.  9

صندوق النقد الدويل )�993(.  �0

يف ه���ذا الدليل، ُيش���ري تعب���ري “القطاع غري الرحبي” إىل هذه املؤسس���ات، وكما   ��

س���يتضح فيما بعد فإن هذا االستعمال ليس مكافئًا لالس���تعمال الوارد يف نظام احلسابات 
القومية اخلاص باملؤسس���ات غري الرحبية اليت ختدم اأُلس���ر املعيش���ية، وميكن االطالع على 
 Salamon and Anheier :مناقش���ة أكمل لتعريف وتصنيف املؤسس���ات غري الرحبي���ة يف

.(1997)

.Salamon (1994)  �2
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ح���ول ق���درات احلكومات على ح���ل املس���ائل االقتصادية 
ة. والواقع أن األحباث احلديثة ُتشري إىل أن  واالجتماعية املُِلحَّ
املنظمات غري الرحبية متثل 8 إىل �2 يف املائة من العمالة غري 
الزراعي���ة يف كثري من البلدان املتقدمة، بل ومتثل نس���بًا أعلى 
م���ن ذلك من العمالة الرمسية يف كث���ري من البلدان النامية�3. 
وألن جزًءا كبريًا من اإليرادات اليت يعتمد عليها هذا القطاع 
غري الرحبي الكبري يأيت من مدفوعات القطاع العام يف أوروبا 
الغربية ومن الرس���وم واألتعاب يف اليابان والواليات املتحدة 
وأستراليا�4، فإن هذه املؤسسات ُتنَسب يف نظام احلسابات 
القومي���ة إىل احلكوم���ة أو القط���اع التجاري وم���ن َثم فهي 
تغيب عن األنظار. وهلذا فإن املوارد اليت تديرها املؤسس���ات 
املَُعرَّفة يف نظام احلس���ابات القومية باعتبارها املؤسسات غري 
الرحبية اليت ختدم القطاع املن�زيل ال متثل إال جزًءا بس���يطًا من 
مجي���ع املوارد اليت ُتديرها املؤسس���ات غ���ري الرحبية يف معظم 

البلدان�5.
املؤسســـات غري الرحبية ذات طبيعـــة متميزة تربر معاملتها  )ب( 
كقطاع مســـتقل لكثري من األغـــراض التحليلية. ذلك أن 
وضع املؤسس���ات غري الرحبي���ة الكبرية واملهمة م���ن الناحية 
االقتصادي���ة ضمن القط���اع احلكومي أو قطاع الش���ركات 
يطمس الصورة احلقيقية لقطاع املؤسس���ات غري الرحبية كما 
ُيَعقِّد الصورة بالنسبة لقطاع الشركات والقطاع احلكومي. 
وملا كانت املؤسس���ات غري الرحبي���ة ذات طبيعة متميزة فإن 
املنطق يدعو، على األق���ل ألغراض التحليل، إىل فصلها عن 
الكيان���ات األخرى يف هذين القطاعني. ومن املالمح املميزة 
للمؤسسات غري الرحبية اليت تربر معاملتها معاملة منفصلة ما 

يلي:
طبيعته���ا غري الرحبية: ه���ذه املنظمات قد حتقق رحبًا،   ’�‘
ولكنها ليست منظمة ألغراض الربح وال تستطيع أن 
توزع أي أرباح على املديرين أو املسؤولني فيها. من 
هنا فهي ذات هدف خمتلف عن أهداف املؤسس���ات 
الرحبي���ة اليت تدخل يف بعض اإلحصاءات يف عدادها. 
والذي حيرك املؤسسات غري الرحبية أهداف اجتماعية 

أو أيديولوجية وليس أهدافًا رحبية أساسًا؛
إنتاج الس���لع العمومية: رغم أن هذه املؤسسات تنتج   ’2‘
عادة س���لعًا خاصة ُتباع يف الس���وق فإهنا تنتج أيضًا 
سلعًا من سلع اإلنتاج اجلماعي املمولة بوسائل أخرى 

)مثاًل من التربعات اخلريية واجلهد التطوعي(. وتنشأ 
املؤسس���ات غري الرحبي���ة عادة حني تؤدي مش���اكل 
“الس���وق املفتوح���ة” إىل عرقلة ظه���ور منتجني يف 
الس���وق ويؤدي عدم وجود دعم سياس���ي كاف إىل 

ابتعاد احلكومة عن التدخل؛
هياكل اإلدارة: ختتلف هياكل اإلدارة يف املؤسسات   ’3‘
غ���ري الرحبية عنها يف قطاع الش���ركات أو الوحدات 
احلكومي���ة. فمجال���س إدارهت���ا ال يت���م انتخاهب���ا يف 
انتخاب���ات عامة، ونادرًا ما تتقاض���ى أتعابًا. من هنا 
فإن املؤسس���ات غ���ري الرحبية ختتل���ف يف إدارهتا عن 

الوحدات األخرى؛
هيكل اإليرادات: خيتل���ف هيكل اإليرادات أيضًا يف   ’4‘
املؤسسات غري الرحبية عنه يف املؤسسات احلكومية أو 
املؤسس���ات الرحبية. فإيراداهتا تشتمل على جزء كبري 
من املَِنح الطوعية س���واًء من ناحي���ة الوقت أو املال، 
وه���و مصدر غري متاح للمنتجني من أجل الربح كما 
أنه غري مستعمل تقريبًا يف الوكاالت احلكومية، وهذا 
ب���دوره يتطلب اس���تراتيجيات خمتلف���ة جلمع األموال 

وتوجهات خمتلفة بالنسبة للسوق؛
هيكل املوظفني: خيتلف هيكل الوظائف يف املنظمات   ’5‘
غ���ري الرحبي���ة أيضًا من حيث أنه يش���تمل على أعداد 

كبرية من املتطوعني؛
املوارد الرأمسالية: مبا أن هذه املؤسس���ات ال تستطيع   ’6‘
أن توزع أرباحًا فإهنا ال تس���تطيع أن جتتذب رؤوس 
أم���وال. من أجل ذل���ك فإن تركي���ب مدفوعاهتا من 

إيرادات امللكية خيتلف عنه يف املؤسسات الرحبية؛
املعاملة الضريبية: املؤسس���ات غري الرحبية معفاة عادة   ’7‘
م���ن ضرائب الدخل على الش���ركات، وقد ُتعفى من 
أن���واع أخرى من الضرائب مث���ل ضريبة املبيعات أو 
الضريب���ة العقاري���ة. مث إهنا معفاة ع���ادًة من األحكام 

الضريبية اليت تنطبق على املؤسسات الرحبية؛
املعاملة القانونية: ختضع املؤسس���ات الرحبية عادة إىل   ’8‘
أح���كام قانونية خاصة تتعلق بتكوي���ن جمالس إدارهتا 
وأهدافه��ا وإيراداهتا واشتراكها يف األنشطة السياسية 
وتركيب وظائفها ومتطلبات املحاس���بة واملس���اءلة. 
وعالوة على ذلك فهي معفاة عادة من األحكام اليت 

تنطبق على املؤسسات الرحبية؛
ليس هلا س���لطات تنفيذية: رغم أن هذه املؤسس���ات   ’9‘
ق���د تتلقى دعمًا ماليًا حكوميًا فإهنا تفتقر إىل املالمح 
األساس���ية للكي��ان احلكومي، مثل “السلطة التنفيذية 

.Salamon et al. (1999); and Anheier and Ben-Ner (1987)  �3

.Salamon et al. (1994)  �4

هذه ليس���ت جمرد إمكانية نظرية، فقد أثب���ت Archambault (1998) أن تطبيق   �5

نظام القطاعات يف نظام احلس���ابات القومية يؤدي إىل تقدير للقطاع غري الرحبي يف فرنس���ا 
أقل من الواقع بكثري.
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بالنس���بة جلميع القاطن���ني يف منطقة معين���ة أو الذين 
يقومون بنشاط يف منطقة معينة”�6؛

غ���ري خاضع���ة نس���بيًا للضغ���وط السياس���ية: تعم���ل   ’�0‘
املؤسسات غري الرحبية إىل حٍد كبري مبعزل عن الضغوط 
السياسية، وتتمتع حبرية أكرب بكثري مما يتاح للوحدات 
احلكومية. وهذا يف الواقع هو أحد األسباب املعترف 
هبا يف نظام احلس���ابات القومية �993 )انظر الفقرة 
4-62( اليت جتعل احلكومات تعتمد على املؤسسات 
غري الرحبي���ة يف القيام ببعض الوظائف بداًل من القيام 

هبا بنفسها؛
طبيع���ة املعامالت اليت تقوم هبا: تق���وم املنظمات غري   ’��‘
الرحبي���ة بنوعني من املعامالت ال ميك���ن إدخاهلما يف 
قطاع الشركات يف نظ�ام احلسابات القومية: ومها أن 
هلذه املؤسسات نفقات استهالكية هنائية، وأهنا تتلقى 

حتويالت من املدفوعات يف شكل ِهَباْت طوعية.
زيادة االهتمام باملؤسسات غري الرحبية يف السياسة العامة.  )ج( 
هناك س���بب ثالث يدعونا إىل فصل املؤسس���ات غري الرحبية 
وتركيز االنتباه عليها، وهي أن هذه املؤسس���ات قد حظيت 
مؤخ���رًا بانتب���اه متزايد من صانع���ي السياس���ة العامة الذين 
يبحثون عن ُس���ُبل لتحس���ني نوعية اخلدم���ات العامة وتقليل 
حج���م الدولة. واملنظم���ات غري الرحبية، مبا هل���ا من مالمح 
متمي���زة باعتبارها مؤسس���ات خاصة خت���دم أغراضًا عامة، 
هل���ا مزايا كثرية يف هذا الص���دد. وقد اختذت مبادرات هامة 
مؤخرًا يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة وفرنسا وإيطاليا 
وكندا وهولندا وأملانيا وأس���تراليا ونيوزيلندا واليابان وشيلي 
وباكستان واللجنة األوروبية وغريها لتعزيز دور املؤسسات 
غري الرحبية أو تغيري العالقات اليت تربطها بالدولة. كل ذلك 
يدع���و إىل مج���ع مزيد م���ن املعلومات عن هذه املؤسس���ات 
وال���دور الذي تقوم به يف جماالهت���ا املتخصصة )مثاًل الصحة 

والتعليم واخلدمات االجتماعية، ودورها بشكل عام(؛
احلاجـــة إىل حتســـن التغطية. مبا أن املؤسس���ات غري الرحبية  )د( 
ليست معروضة بش���كل منفصل يف نظام احلسابات القومية 
ال جت���د مكات���ب اإلحص���اء لديها حافزًا كب���ريًا لبذل جهد 
خاص يف التعرف على هذه املؤسس���ات ومجع بيانات عنها. 
وق���د تكون إط���ارات العينة غري صاحلة متام���ًا جلمع بيانات 
عن املؤسس���ات غ���ري الرحبية باعتباره���ا مكونات يف خمتلف 
القطاعات اليت تنتسب إليها يف نظام احلسابات القومية )مثاًل 
الش���ركات أو احلكومة(. ولذل���ك قد توجد أجزاء من هذه 
املؤسس���ات غري ممثلة متثياًل مناس���بًا يف البيان���ات احلالية. مث 

إن اخلط���وط التوجيهية احلالية املتعلق���ة بالقطاعات يف نظام 
احلس���ابات القومي���ة هي يف أحي���ان كثرية صعب���ة التطبيق. 
فه���ذه اخلط���وط التوجيهية تنص حاليًا على أن املؤسس���ات 
غ���ري الرحبية جيب أن تكون ممولة م���ن احلكومة وأيضًا حتت 
إش���راف احلكوم���ة لكي ُتدرج يف القط���اع احلكومي. وهنا 
تنش���أ صعوبة يف حالة اس���تيفاء ش���رط من هذين الش���رطني 
فقط ألن تعريف “اإلشراف” احلكومي الذي يعرضه نظام 
احلس���ابات القومية ال ينطبق دائمًا على الترتيبات املؤسسية 
يف بل���ٍد ما )منظمة التعاون والتنمي���ة يف امليدان االقتصادي، 
�998(. ويتضح هذا بش���كل خاص يف حالة املستشفيات 
والعيادات واجلامعات واملدارس، حيث تقدم احلكومة جزًءا 
كب���ريًا من متويل هذه املؤسس���ات ولكن درجة اإلش���راف 
عليها ختتلف سواًء من ناحية اإلدارة أو من ناحية العمليات. 
ومن مث فمن املحتمل أن ُتدِخل البلدان املختلفة أنواعًا خمتلفة 
من املؤسس���ات غري الرحبية ضمن احلس���ابات احلكومية، مما 

يؤدي إىل احتمال وجود اختالفات يف التقديرات.

 النهج جيم -
بالنظ���ر إىل صعوبة نظام احلس���ابات القومي���ة، ميكن تطبيق   �2-�
هنج حلل مش���كلة عدم وضوح املؤسس���ات غري الرحبية بش���كل كامل 
ز  كقطاع من قطاعات احلس���ابات القومية وهو وضع نظام بيانات ُيَركِّ
بش���كل مباش���ر على هذا القطاع من أجل احلصول على بيانات أكمل 
وأكثر متاس���كًا عن هذا القطاع. ومن مزايا ه���ذا النهج إمكانية تنظيم 
البيانات املطلوبة بش���كل ُيغطي املنظمات ال���يت ينصب عليها االهتمام 
مباش���رة. ومع أن هذا النهج يتس���م باإلغراء ف���إن الدليل احلايل يرفض 
هذا النهج وُيَحبِّذ العمل يف إطار نظام احلس���ابات القومية. وميزة هذا 
النه���ج األخري أنه ُيتيح الفرصة لالس���تفادة من نظ���ام البيانات املوجود 
فعاًل، وال���ذي يعرفه موظفو املكاتب اإلحصائية جيدًا، والذي جنح يف 
حل كثري من املسائل التقنية الرئيسية اليت ينطوي عليها تسجيل النشاط 
االقتصادي، وأنه ينطوي يف نفس الوقت على عملية للتصدي للمسائل 
اإلضافية عند ظهورها يف املستقبل. ومن مزايا هذا النهج أيضًا أن نظام 
احلسابات القومية له ميزة أخرى وهي إمكانية مقارنة قطاع املؤسسات 
غ���ري الرحبية مع القطاعات االقتصادية األخرى يف إطاٍر مش���ترك ُمتََّفٍق 

عليه.
م����ن هنا فإن اس����تراتيجية هذا الدليل ه����ي العمل ضمن إطار   �3-�
نظام احلس����ابات القومية واإلبقاء على املؤسسات غري الرحبية يف موقعها 
من جتميعات نظام احلس����ابات القومية واحلس����ابات املؤسسية ولكن مع 
إنشاء حساب فرعي تتجمع فيه املعلومات املوجودة عن املؤسسات غري 
الرحبية يف س����ائر القطاعات. وُيؤمل أن يؤدي هذا احلساب الفرعي إىل 
حتسني املعلومات عن طريق وضع أساليب أكثر دقة جلمع املعلومات عن 
الكيانات غري الرحبية )مثاًل عن طريق عمليات مسح خاصة للمؤسسات 
واألف����راد الذي����ن يقدمون مس����امهات أو يتطوعون يف املؤسس����ات غري  األمم املتحدة )�988(.  �6
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الرحبية(. وباإلضافة إىل ذلك، ومن أجل تس����هيل الروابط بني احلساب 
الفرعي واهليكل املعتاد لنظام احلس����ابات القومية فإن احلس����اب الفرعي 
س����يقوم بتق����دمي بيانات عن قطاع املؤسس����ات غ����ري الرحبية كمجموعة 
جدي����دة مس����تقلة وأيضًا عن مكونات القطاع����ات األخرى ذات الصلة 
باملؤسسات غري الرحبية وباملؤسسات الرحبية اليت تدخل يف اهليكل احلايل 

لنظام احلسابات القومية حتت عنوان املؤسسات غري الرحبية.
ومن نتائج هذه املجموعة من القرارات أن احلساب الفرعي   �4-�
الناتج عنها واملتعلق باملؤسس���ات غري الرحبية س���يكون ذا هيكل متعقد 
نسبيًا، إذ أنه لن يكون من الضروري فقط إنتاج كل جمموعة اجلداول 
املتعلقة بقطاع املؤسس���ات غري الرحبية يف نظام احلسابات القومية وإمنا 
سيكون من الضروري أيضًا إبراز املكونات الفردية اليت خيصصها نظام 
احلس���ابات القومية للمؤسس���ات غري الرحبي���ة يف كل جدول من هذه 

اجلداول.
وملواجهة هذه التحديات فقد اعتمدنا استراتيجية ذات ثالث   �5-�
ركائز للحس���اب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية. الركيزة األوىل هي 
وضع هيكل حلساب فرعي كامل لقطاع املؤسسات غري الرحبية ضمن 
نظام احلس���ابات القومية. والركيزة الثانية هي مبا أنه سيكون من املفيد 
من أجل التحليالت األخرى واألغراض املتعلقة بالسياسة العامة توسيع 
تغطي���ة البيانات يف نظام احلس���اب الفرعي حبيث ال تقتصر على عرض 
القيمة النقدية للنش���اط االقتصادي فقد مت حتديد جمموعة من املؤشرات 
االجتماعي���ة واالقتصادية األخرى ُتغطيها امتدادات للحس���اب الفرعي 
ز  الذي يتم تطويره. أما الركيزة الثالثة فهي عبارة عن منوذج خمتصر ُيَركِّ
على أهم املتغريات املتاحة والعالقات بينها ميكن اس���تخدامه ريثما يتم 

تطوير النظام الفرعي بالكامل.
ويف نظام احلس���اب الفرعي الكامل س���وف تشمل مفردات   �6-�
البيان���ات اليت يغطيها النظام: املعامالت والتدفقات األخرى واملخزون، 
من احلس���ابات االقتصادية الداخلة يف نظام احلس���ابات القومية، ابتداًء 
من حس���اب اإلنتاج إىل امليزانيات العمومية. ومع أن احلساب الفرعي 
س���يويل اهتمام���ًا خاصًا بالنات���ج، واإلنفاق على االس���تهالك النهائي، 
وتعويضات العاملني، واإليرادات من امللكية، ومدفوعات التحويالت، 
وتكوين رأس املال اإلمجايل، واستهالك رأس املال الثابت، فإنه سيغطي 
أيضًا املمتلكات واملس���تحوذات املتعلقة ببنود املباين واهلياكل، والترفيه 
واألص���ول األدبية أو الفنية، والُتَحف وس���ائر الِقَطع الفنية، والعمالت 
واإليداع���ات، واألوراق املالي���ة، وكذلك حجم ه���ذه البنود وما يطرأ 
عليه���ا من َتَغيُّر يف األس���عار. ويف متديدات احلس���اب الفرعي س���وف 
ُتس���َتكَمل هذه البيانات املالية األساس���ية ببيانات ُمَعبٍَّر عنها بوحدات 
مادية عن متغريات مثل االس���تخدام والتطوع وكيانات املؤسسات غري 
الرحبية وأعضائها وعضويتها ونواجتها وقدراهتا. أما يف النموذج املوجز 
فتش���مل بنود البيان���ات الواردة فيه جمموعة خمتصرة م���ن البنود الواردة 
يف احلس���ابات حىت احلس���ابات املالية، باإلضافة إىل جمموعة فرعية من 

البيانات يف شكل وحدات مادية.

ومن أجل توضيح عمليات إعادة التقييم يف اإلطار اإلنتاجي   �7-�
يف نظام احلس���ابات القومية اليت ُنوِقَش���ت أعاله، فس���توضع كثري من 

اجلداول واملتغريات يف احلساب الفرعي يف ثالثة أشكال:
على أساس نظام احلسابات القومية: صيغة تستخدم النهج  )أ( 

القياسي لنظام احلسابات القومية يف مجيع املتغريات؛
بالنســـبة للناتج غري الســـوقي للمؤسســـات السوقية غري  )ب( 
الرحبية: ُتس���َتخدم صيغة ُتضي���ف إىل الصيغة املوضوعة على 
أس���اس نظام احلس���ابات القومية تقديرًا للناتج غري السوقي 
للمؤسس���ات غري الرحبية “الس���وقية” املشمولة يف قطاعات 
الش���ركات يف نظ���ام احلس���ابات القومي���ة. وه���ذا التعديل 
ضروري نظرًا ألن املؤسس���ات الس���وقية غ���ري الرحبية، على 
عكس منتجي الس���وق اآلخرين، هلا أيضًا نواتج غري سوقية 
كب���رية ال تتضح يف إيراداهتا الس���وقية. وب���دون هذا التعديل 
ميكن أن تس���قط قيمة هذه النواتج غري الس���وقية. ولتصحيح 
هذا اخلطأ يتم تقييم النواتج غري الس���وقية للمؤسس���ات غري 
الرحبية الس���وقية حبس���ب نفقات التش���غيل وُتض���اف القيمة 

اإلضافية للناتج إىل احلسابات؛
بالنســـبة للنواتج غري السوقية للمؤسســـات السوقية غري  )ج( 
الرحبية وللعمل التطوعي: ُتَعد ُنس���خة من اجلداول تشتمل 
على تعديل آخر وُتضيف القيمة املحس���وبة للعمل التطوعي 
باإلضافة إىل تقدير لإلنتاج غري السوقي للمؤسسات السوقية 
غري الرحبية. وبذلك ُتضيف إىل العمالة بأجر يف املؤسس���ات 
غري الرحبية القيمة املحسوبة للعمل التطوعي الذي ُينسب إىل 
هذه املؤسس���ات. وقد الحظنا م���ن قبل أن هذا العمل يعترب 
مكون���ًا مهمًا يف عمليات كثري من املؤسس���ات غري الرحبية. 
وهو ُيَمثِّل مسامهة يف إنتاج املؤسسات غري الرحبية ومصدرًا 
م���ن مصادر الدخل هلا. وطريق���ة التقييم اليت يوصى هبا هلذا 
العمل هي تقييمه على أس���اس متوسط األجر اإلمجايل للفئة 
املهنية يف اخلدم���ات املجتمعية وخدمات الرعاية االجتماعية 
كبدي���ل عن األج���ور الفعلية يف املهن الفعلي���ة اليت يعمل هبا 

املتطوعون.
ونظ���رًا للتحدي���ات املذك���ورة أع���اله يقت���رح ه���ذا الدليل   �8-�
اس���تراتيجية للتنفي���ذ تتكون م���ن ثالث خطوات: اخلط���وة األوىل هي 
البحث عن مصادر البيانات املوجودة من أجل إكمال النموذج املختصر 
ال���ذي حيتوي على أهم املتغ���ريات وأقرهبا منااًل. أما اخلطوة الثانية فهي 
حماول���ة الوصول إىل موارد بيانات إضافية مبا يف ذلك عمليات املس���ح 
اجلديدة، من أجل جتميع حس���اب فرعي كامل لقطاع املؤسسات غري 
الرحبية ضمن نظام احلس���ابات القومية. واخلطوة الثالثة هي التوس���ع يف 
التحلي���ل إىل أبعد من اهليكل احلايل لنظام احلس���ابات القومية من أجل 
احلص���ول على معلومات إضافية عن هيكل القطاع غري الرحبي ونواجته 
وقدراته وعمالئه ومستعمليه وعن أثره وأداءه. وميكن إدخال شيء من 
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األعمال املتصلة باهليكل والقدرة ومقاييس اإلنتاج ضمن املرحلة الثانية 
من العمل، ولكن البيانات األخرى تأيت يف مرحلة الحقة. 

 نظام احلسابات القومية 1993 باعتباره منصة اإلطالق  دال -
لنظام معلومات عاملي للمؤسسات غري الرحبية

الغرض من هذا الدليل إذًا هو:  �9-�
وض���ع حس���اب فرع���ي ُيعط���ي ص���ورة كاملة ع���ن الوزن  )أ( 

االقتصادي للمؤسسات غري الرحبية ككل؛
مس���اعدة مكاتب اإلحص���اء الوطنية على حتس���ني تغطيتها  )ب( 
للمؤسس���ات غري الرحبية ضم���ن نظام احلس���ابات القومية، 
وذل���ك باالقت���راح عليه���ا بنود بيان���ات وُطرق���ًا جلمع هذه 
البيانات بش���أن املؤسسات غري الرحبية والتعرف على املوارد 

البديلة للبيانات.
والنتيجة النهائية هي حتقيق انطالقة كربى يف قدرتنا على رس���م صورة 
ملدى انتش���ار املؤسس���ات غري الرحبي���ة يف مجيع أحناء الع���امل وحجمها 

وهيكلها ومتويلها وآثارها.
ويف س���ياق هذه العملية يس���عى هذا الدلي���ل أيضًا إىل زيادة   20-�
الفهم بنظام احلس���ابات القومية والنظام اإلحصائي الذي يقوم عليه بني 
الباحثني واملحللني يف شؤون املؤسسات غري الرحبية وُصنَّاع السياسة يف 
املجاالت االقتصادية واالجتماعية. فنظام احلس���ابات القومية هو نظام 
ش���امل يس���تند إىل جمموعة كبرية من اإلحص���اءات االقتصادية وُيَوفِّق 
بينه���ا. وميك���ن لغري املختصني، مع فهم أويل لنظام احلس���ابات القومية 
والبيانات اليت يقدمها، أن يستفيدوا من البيانات احلالية عن املؤسسات 
غري الرحبية بش���كل أكثر فعالية. وعالوة على ذلك فإن املعرفة بالنظام 
اإلحصائ���ي ميكن أن جتعل من غري املخت���ص داعية مهمًا لتوفري بيانات 
إضافي���ة ولتس���هيل وضع نظ���ام جدي���د للبيانات عن املؤسس���ات غري 

الرحبية.

 عرض سريع للدليل هاء -
يتن���اول الفص���ل الثاين م���ن ه���ذا الدليل موض���وع تعريف   2�-�
املؤسسات غري الرحبية يف نظام احلسابات القومية. وهو يبدأ باستعراض 
تعري���ف املؤسس���ات غري الرحبي���ة يف نظام احلس���ابات القومية �993 
وصلتها بالوحدات األخرى ويس���تعرض املعايري املستخدمة يف تنسيب 
املؤسس���ات غري الرحبية ملختلف القطاعات املؤسس���ية. مث حيدد الفصل 
تعريفًا لقطاع املؤسس���ات غري الرحبية ميكن اس���تخدامه ألغراض نظام 

احلسابات الفرعي املقترح يف هذا الدليل.
ويق���دم الفص���ل الثالث وصفًا لنظ���ام التصنيف املس���تخدم   22-�
للمؤسس���ات غري الرحبية يف احلس���اب الفرعي. والتصنيف الرئيسي هو 
التصني���ف الدويل للمنظمات غري الرحبية، وهو عبارة عن ُنس���خة أكثر 
تفصياًل ألجزاء معينة من التصنيف الدويل الصناعي املوحد، ومت إعداده 
لالستخدام يف مشروع القطاع غري الرحبي املقارن، وهو من مشروعات 

جامعة جون�ز هوبكن�ز. وي���رد التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية 
بالكام���ل يف املرفق ألف�-. وعالوة على ذلك فإن التصنيف الوظيفي 
للحس���ابات القومية وتصنيف األنش���طة يف التصنيف الدويل الصناعي 
املوحد، وتصنيف أغراض املؤسسات غري الرحبية، كلها مصادر استفاد 

منها هذا الدليل.
د الفصل الرابع املتغريات األساسية اليت حيتاج األمر إىل  وُيَحدِّ  23-�
د املتغريات  مجع بيانات عنها من أجل املؤسسات غري الرحبية. وهو ُيَحدِّ
اليت حيتاجها احلس���اب الفرعي الكام���ل، واليت حتتاجها الصيغة املوجزة 
���ز الفصل على املتغ���ريات ذات األمهية  والتمدي���دات الرئيس���ية. وُيَركِّ
اخلاصة بالنس���بة للمؤسسات غري الرحبية مثل املسامهات اخلريية والعمل 
التطوعي واملدفوعات اآلتية من أطراف ثالثة. ويستعرض الفصل أيضًا 
هيكل جداول نظام احلس���ابات القومية باعتبارها خلفية لنظام احلساب 
الفرعي املقترح، وترد اجلداول التفصيلية هلذا النظام يف املرفق ألف2-. 
ولكي َتُعم الفائدة من النظام الفرعي لدى واضعي السياس���ات وعلماء 
االجتم���اع ي���رد يف املرفق ألف3- خلفية إضافية عن نظام احلس���ابات 
م املرفق ألف4- ُمس���ردًا  القومية لغري املتخصصني. ولنفس الغرض يَقدِّ
للتعريفات املس���تخدمة يف نظام احلس���ابات القومية ملساعدة مستعملي 
النظام يف التعامل مع اجلداول اليت تقوم على أس���اس نظام احلس���ابات 

القومية.
ويقدم الفصل اخلامس إرش���ادات عملية ومساعدة تقنية من   24-�
أجل حتديد املؤسس���ات غري الرحبية واملتغريات املتصلة هبا، املوجودة يف 
البيانات اليت تغطيها أنش���طة مج���ع البيانات احلالية، ومن أجل احلصول 
على هذه البيانات إذا مل تكن متاحة حاليًا، وهو يستفيد من اخلربة لدى 
املكاتب اإلحصائية وأوس���اط البحث غري الرحبية. ويس���تعرض الفصل 
م���وارد البيانات املمكن���ة كما يناقش طريقة االس���تفادة منها ألغراض 
احلس���اب الفرعي. وعلى هذا األساس ترد يف الفصل مقترحات بشأن 
خط���وات حمددة ميكن أن تتخذها املكاتب اإلحصائية الوطنية من أجل 
تنفيذ نظام احلساب الفرعي. وحيتوي املرفق ألف5- على عدة أدوات 

ثبتت فعاليتها يف هذا اجلهد.
ويع���رض الفص���ل الس���ادس بع���ض املقاييس املادي���ة لنواتج   25-�
املؤسس���ات غري الرحبية، حس���ب جمال كل منها، وهو ينطلق من ثالثة 
جماالت من جماالت العمل: األعمال اخلاصة بتحديد مواصفات النواتج 
واألسعار يف صناعات خمتارة، واألعمال اخلاصة بقياس األداء واملساءلة 
يف القطاع���ني العام وغري الرحبي، واملؤش���رات األخرى اليت مت تطويرها 
كجزء من مش���روع القطاع غري الرحبي املق���ارن الذي تقوم به جامعة 

جون�ز هوبكن�ز.
ويعرض املرفق ألف6- منهجًا عمليًا لربط بيانات احلساب   26-�

الفرعي بنظام احلسابات القومية.
ويرد يف املرفق ألف7- تقرير من إعداد منظمة العمل الدولية   27-�
ع���ن “العمل يف القطاع غري الرحبي: األش���كال واألمناط واملنهجية”، 

وهو يلقي مزيدًا من الضوء على تعريف وقياس العمل التطوعي.
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 مقدمة ألف -
اخلطوة األوىل يف وضع حساب فرعي مفيد للمؤسسات غري   1-2
الرحبية هي وضع تعريف واضح للكيانات اليت يش���ملها هذا احلساب. 
ويعطي نظام احلسابات القومية 1��3 تعريفًا للمؤسسات غري الرحبية 
يقطع بنا شوطًا طوياًل على هذا الطريق، ومع ذلك، كما بينا يف الفصل 
األول، ف���إن القواعد اليت متي���ز القطاعات يف نظام احلس���ابات القومية 
1��3 تقضي بوضع كثري من املؤسسات غري الرحبية يف قطاعات غري 
القطاع الذي حيمل اس���م “غري الرحبية”، وهو قطاع “املؤسسات غري 
الرحبية اليت ختدم األس���ر املعيش���ية”. ونتيجة لذل���ك فإن “القطاع غري 
الرحبي” بالصيغة املعرَّف هبا يف نظام احلسابات القومية خيتلف اختالفًا 
كبريًا عما ميكن أن يشمله قطاع يضم جمموعة الكيانات اليت تدخل يف 

تعريف نظام احلسابات القومية للمؤسسات غري الرحبية.
ونعرض يف هذا الفصل التعريف األساس���ي للمؤسسات غري   2-2
الرحبية الوارد يف نظام احلس���ابات القومي���ة 1��3، ونناقش باختصار 
قواع���د تنس���يب املؤسس���ات غري الرحبية حس���ب القطاع���ات يف نظام 
احلس���ابات القومي���ة 1��3، ونع���رض بعض املفاهي���م البديلة لقطاع 
املؤسسات غري الرحبية اليت تتضح من األدبيات، ونورد بعض التفصيالت 
واإليضاحات لتعريف نظام احلس���ابات القومية احلايل للمؤسسات غري 
الرحبية، وللقطاع غري الرحبي األوسع نطاقًا الذي يستخدم يف احلساب 
الفرعي للمؤسسات غري الرحبية الذي يقترحه هذا الدليل. وعلى ضوء 
ه���ذه اخللفية يعرض الفصل بعض األمثل���ة اإليضاحية ألنواع الكيانات 
ال���يت يش���ملها هذا التعري���ف املقترح، ويناقش كيفي���ة معاجلة عدد من 

“احلاالت اهلامشية” اليت قد يكون هناك شك يف موضعها.

 تعريف املؤسسات غري الرحبية يف  باء -
نظام احلسابات القومية 1993

مييز نظام احلسابات القومية 1��3 بني نوعني عريضني من   3-2
الكيانات االقتصادية: املنش���آت، وهي عبارة عن مؤسسات، أو أجزاء 
من مؤسسات، تقوم بأداء نشاط إنتاجي وحيد، عادة يف موقع واحد؛ 
والوحدات املؤسس���ية، وهي “قادرة يف حد ذاهتا على امتالك الس���لع 
واألصول، والدخول يف التزامات، والقيام بأنشطة اقتصادية ومعامالت 
مع الوحدات األخرى”. وقد تشتمل الوحدة املؤسسية على منشأة أو 

أكثر.
وضم���ن ه���ذا اهليكل ُتش���كل املؤسس���ات غ���ري الرحبية فئة   4-2
م���ن الوحدات املؤسس���ية. ومييز نظام احلس���ابات القومية 1��3 بني 

املؤسس���ات غري الرحبية والوحدات املؤسس���ية األخ���رى من حيث ما 
حيدث لألرباح اليت قد تولدها. وعلى األخص، فإن:

“املؤسس���ات غري الرحبية هي كيان���ات قانونية أو اجتماعية   
منشأة بغرض إنتاج السلع واخلدمات ولكن مركزها القانوين 
ال يسمح هلا بأن تكون مصدرًا للدخل أو الربح أو غري ذلك 
من أشكال الكسب املادي للوحدات اليت تنشئها أو تشرف 
عليه���ا أو متوهل���ا. ومن الناحية العملية فإن هذه املؤسس���ات 
يتول���د ع���ن أنش���طتها اإلنتاجية إما فوائ���ض أو عجز ولكن 
الفوائ���ض اليت حتققه���ا ال جيوز أن تس���تويل عليها وحدات 

مؤسسية أخرى”1.
وهذا األساس لتحديد املؤسسات غري الرحبية، الذي يركز على خاصية 
مش���تركة وهي أهنا ال توزع أرباحًا، هو من املالمح الرئيسية يف معظم 
تعاري���ف “القطاع غ���ري الرحب���ي” يف األدبيات االجتماعي���ة القانونية 

وأدبيات العلوم االجتماعية2.
ومييز نظام احلس���ابات القومية 1��3 بني املؤسس���ات غري   5-2
الرحبية من حيث نوع اخلدمات اليت تنتجها. ويالحظ نظام احلسابات 
القومية أن أس���باب إنش���اء املؤسس���ات غري الرحبية ختتلف، فمثال “قد 
تنشأ املؤسسات غري الرحبية من أجل تقدمي خدمات لصاحل األشخاص 
أو الش���ركات اليت تس���يطر على هذه املؤسسات أو متوهلا، أو قد تنشأ 
ألسباب خريية أو تطوعية أو إنسانية لتقدمي خدمات أو سلع ألشخاص 
آخرين يكونون يف حاجة إليها، وقد يقصد من إنشائها تقدمي خدمات 
صحي���ة أو تعليمية مقابل رس���وم، ولكن لي���س لتحقيق الربح”3، ومع 
أن تعريف املؤسس���ات غري الرحبية يف نظام احلس���ابات القومية 1��3 
يعترف بأن هذه املؤسس���ات “قد تقوم بتقدمي خدمات إىل جمموعات 
من األش���خاص أو وحدات مؤسسية” فإنه ميضي إىل القول “أهنا وفق 

العادة ال تقدم سوى خدمات فردية وال تقدم خدمات مجاعية”.
واملؤسس���ات غري الرحبي���ة، وفق هذا التعري���ف، ختتلف عن   6-2
األنواع الثالثة الرئيس���ية للوحدات املؤسسية املعرفة يف نظام احلسابات 

 تعريف املؤسسات غري الرحبية ثانيًا -

انظر: نظام احلسابات القومية، الفقرة 54-4.  1

 Ben-Ner and Gui (1993) ؛ وHansmann (1996) :2  انظر على سبيل املثال
.Salamon and Anheier (1997b) و Weisbrod (1988) و

انظر: نظام احلسابات القومية، الفقرة 55-4.  3
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القومية - وهي الش���ركات )املالية وغ���ري املالية( والوكاالت احلكومية 
واألسر املعيشية. ومن مث:

ختتلف الش���ركات عن املؤسسات غري الرحبية من حيث أهنا  )أ( 
“ُتنش���أ ألغراض القيام بإنتاج للس���وق” وأهنا “قادرة على 
توليد أرباح أو مكاسب مالية أخرى ملالكيها” )انظر: نظام 

احلسابات القومية الفقرة 4-47(؛
ختتل���ف الوحدات احلكومية عن املؤسس���ات غري الرحبية من  )ب( 
حيث أهنا “أنواع فريدة من الكيانات القانونية تقام يف إطار 
العملية السياس���ية وتكون هلا س���لطات تش���ريعية أو قضائية 
أو تنفيذية على وحدات مؤسس���ية أخرى يف منطقة معينة” 
مبا يف ذلك “س���لطة تدبري أموال عن طريق حتصيل ضرائب 
أو حتويالت إجبارية من وحدات مؤسس���ية أخرى” )انظر: 

نظام احلسابات القومية 1��3 الفقرة 4-104(؛
ختتلف األسرة املعيشية عن املؤسسة غري الرحبية من حيث أهنا  )ج( 
“جمموعة صغرية من األش���خاص يشتركون يف مكان معيشة 
واح���د، وجيمع���ون إيراداهتم أو ثروهتم أو ج���زءًا منها معًا، 
ويس���تهلكون أنواعًا معينة من السلع واخلدمات معًا، وأمهها 
املس���كن والطع���ام....”. )انظر: نظام احلس���اب�ات القومية 

1��3، الفقرت�ان 4-132 و 133-4(.

 نسبة املؤسسات غري الرحبية إىل القطاعات جيم -
جيمع نظام احلسابات القومية 1��3 الوحدات املؤسسية يف   7-2
جمموعات ضمن القطاعات االقتصادية على أساس املعامالت االقتصادية 
اليت تقوم هبا بصفة أساسية، واألغراض اليت ختدمها ونوع الوحدات اليت 
تشرف عليها أو متوهلا. وحيدد النظام مخسة قطاعات هي: )أ( الشركات 
املالية؛ )ب( الش����ركات غري املالية؛ )ج( احلكومة؛ )د( األسر املعيشية؛ 

)ه�( املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية.

الشكل 1-2
معاملة املؤسسات غري الرحبية يف نظام احلسابات القومية 1993

قطاعات نظام احلسابات القومية

نوع الوحدة املؤسسية

قطاع 
الشركات 
 غري املالية
(S.11)

قطاع 
الشركات 

 املالية
(S.12)

القطاع 
احلكومي 

 العام 
(S.13)

قطاع 
األسر 
 املعيشية 
(S.14)

قطاع 
املؤسسات 
غري الرحبية 
اليت ختدم 

 األسر املعيشية
(S.15)

ش2ش1الشركات
حالوحدات احلكومية

ماألسر املعيشية
غ5غ4غ3غ2غ1املؤسسات غري الرحبية

ويض���ع نظام احلس���ابات القومية مجيع الش���ركات يف قطاع   8-2
الش���ركات )املالية وغري املالية( ومجي���ع الوحدات احلكومية يف القطاع 
احلكوم���ي ومجيع األس���ر املعيش���ية يف قطاع األس���ر املعيش���ية، إال أن 
املؤسس���ات غري الرحبية مقسمة على مخسة قطاعات خمتلفة واحد منها 
فقط – وهو قطاع املؤسس���ات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية – 
هو الذي حيمل “غري رحبية” يف امسه. ويرجع ذلك إىل أن املؤسس���ات 
غ���ري الرحبية ختتلف اختالفًا كب���ريًا فيما يتعلق باملعام���الت اليت تعتمد 

عليها. ومن مث وكما يتبني من الشكل 2-1، فإن:
بعض املؤسس���ات غري الرحبية مثل اجلامعات واملستشفيات،  )أ( 
حتصل على معظم إيراداهتا من بيع خدمات غري مالية وبذلك 
فهي مصنفة يف قطاع الشركات غري املالية يف نظام احلسابات 

القومية 1��3؛
وهناك مؤسس���ات غري رحبية أخرى مثل املؤسس���ات املالية  )ب( 
متناهية الصغر، تش���تغل أساس���ًا يف املعامالت املالية ومن مث 
فهي مصنفة يف نظام احلس���ابات القومية ضمن املؤسس���ات 

املالية؛
وهناك مؤسس���ات غري رحبية أخرى تتلق���ى دعمًا حكوميًا  )ج( 
كبريًا، وتشرف عليها احلكومة إىل حٍد كبري. هذه املؤسسات 
مصنفة ضمن القطاع احلكومي يف نظام احلس���ابات القومية 

1��3؛
وتوجد مؤسسات غري رحبية أخرى تفتقر إىل الوضع القانوين  )د( 
أو تعتم���د اعتمادًا كليًا على املتطوعني. وهذه املؤسس���ات 
يصنفه���ا نظ���ام احلس���ابات األورويب 1��5 4 ضمن قطاع 

األسر املعيشية؛
وأخ���ريًا، هناك املؤسس���ات غ���ري الرحبية ال���يت تتلقى معظم  )ه�( 
إيراداهتا من األس���ر املعيش���ية يف ش���كل مسامهات وهي غري 
ممول���ة بدرج���ة كبرية م���ن احلكومة أو حتت إش���رافها وهي 
مصنف���ة يف نظام احلس���ابات القومي���ة 1��3 ضمن قطاع 

املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية.

 احلاجة إىل حساب فرعي للمؤسسات غري الرحبية دال -
مع أن توزيع هذه املؤسس���ات عل���ى القطاعات له ما يربره   �-2
ألغراض كثري من التحاليل، فإنه جيعل من الصعب احلصول على صورة 
شاملة ملجموعة املؤسس���ات غري الرحبية. وتزداد أمهية الصورة الشاملة 
ألسباب عديدة، وهي مفصلة بشكل كامل يف الفصل األول ومن هذه 

األسباب ما يلي:
هذه املؤسس���ات غري الرحبية تشكل حضورًا كبريًا ومتزايدًا  )أ( 
يف ع���دد كبري من البل���دان يف مجيع أحناء الع���امل، وهي متثل 
م���ن 7 إىل 10 يف املائة من العمالة غري الزراعية يف كثري من 

اللجنة األوروبية )1��6(.  4
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البلدان املتقدمة كما متثل قطاعًا كبريًا من العمالة يف البلدان 
النامية أيضًا؛

للمؤسس���ات غري الرحبية مالمح مميزة وفيه���ا وظائف معينة  )ب( 
يف جم���ال اإلنت���اج ومالمح أخرى ختتل���ف إىل حٍد كبري عن 
الكيان���ات األخ���رى الواردة يف القط���اع احلكومي أو قطاع 
الش���ركات اليت تصن���ف حتتها هذه املؤسس���ات غري الرحبية 
يف االس���تعمال احل���ايل لنظام احلس���ابات القومية. ومن هذه 

املالمح:
حظ���ر توزي���ع األرب���اح الناجتة ع���ن عملياهتا، وه��ذا   ’1‘
يعطيه���ا وظيفة موضوعية ختتلف عن الشركات اليت 

تعمل للربح؛
اش���تراك هذه املؤسسات غري الرحبية يف إنتاج البضائع   ’2‘

العامة عالوة على البضائع اخلاصة اليت قد تنتجها؛
هي���كل إيراداهتا يتضمن جزًءا كبريًا من املس���امهات   ’3‘

الطوعية بالوقت واملال؛
استخدام املتطوعني عالوة على املوظفني بأجر؛  ’4‘

ليس هلا إال ُسبل قليلة للوصول إىل رأس املال السهمي   ’5‘
إذ أنه حمظور عليه توزيع أرباح؛

حق هذه املؤسسات يف ميزات ضريبية معينة يف كثري   ’6‘
من البلدان؛

النص������وص القانونية اخلاصة ال���يت تتصل بإدارة هذه   ’7‘
املؤسسات غري الرحبية ومتطلبات اإلبالغ واالشتراك 

السياسي وما يتصل هبا من أمور؛
عدم وجود س���لطة حكومية عليها رغم اشتراكها يف   ’8‘

إنتاج أو تزويد السلع العامة؛
يتزاي���د تركيز انتباه احلكومات على املؤسس���ات غري الرحبية  )ج( 
يف سعي هذه احلكومات إىل حتويل الوظائف االجتماعية إىل 
القطاع���ات اخلاصة، وهذا يقتضي زيادة املعلومات عن هذه 

املؤسسات غري الرحبية؛
معاملة هذه املؤسسات غري الرحبية حاليًا يف نظام احلسابات  )د( 
القومية بتوزيعها عل���ى قطاعات خمتلفة يقلل من احلافز على 
بذل جهٍد خاص جلمع بيانات كاملة عن هذه املؤسسات يف 

سجالت البيانات احلالية؛
كثريًا ما يصع���ب تطبيق القواعد احلالية اخلاصة بتوزيع هذه  )ه�( 
املؤسسات على القطاعات األخرى بسبب تشابك عامل هذه 
املؤسس���ات وقد ينتج عن ذل���ك اختالفات كبرية يف معاملة 

هذه املؤسسات بني خمتلف البلدان.
وكخط���وة أوىل يف معاجلة احلاج���ة إىل معلومات أفضل عن   10-2
املؤسس���ات غري الرحبية م���ن املهم أواًل أن نتفق على تعريف مناس���ب 

هلذه املؤسس���ات ولقطاع املؤسس���ات غري الرحبية. وجيب أن يضم هذا 
التعريف مجيع الكيانات الداخلة حاليًا يف تعريف نظام احلسابات القومية 
للمؤسس���ات غري الرحبية، مع توضيح االختالفات بني املؤسس���ات غري 
الرحبية والوحدات احلكومية والعمليات الس���وقية البحتة. وجيب أيضًا 
أن يك���ون التعريف حمايدًا حبيث يش���مل كل النظ���م القانونية، وأمناط 
التمويل وخمتلف األغراض املتصلة باملؤسسات الداخلة يف هذا التصنيف 

يف خمتلف السياقات الوطنية.
وتوجد عدة بدائل ميكن القيام على أساس���ها بوضع تعريف   11-2
للمؤسس���ات غري الرحبية ووضع حس���اب فرعي على أس���اس التعريف 

املقترح:
االقتصاد االجتماعي: يستخدم مفهوم االقتصاد االجتماعي  )أ( 
على أس���اس واس���ع يف أوروبا لإلش���ارة إىل املؤسسات غري 
احلكومي���ة اليت هلا غرض اجتماعي أو مجاعي. ويندرج حتت 
ه���ذا املفهوم عادة ثالث أو أربع جمموعات من املؤسس���ات 
ه���ي الصناديق املالية املش���تركة، والتعاوني���ات، واجلمعيات 

واملؤسسات؛
منظمات الصاحل العام: وهي تقع على الطرف اآلخر املقابل  )ب( 
لالقتصاد االجتماعي، ويستخدم هذا املفهوم لتعريف طائفة 
أضيق حدودًا من املؤسس���ات ال���يت ختدم غرضًا عامًا وليس 
غرضًا يتصل مبجموعة ضيقة من األعضاء أو املش���تركني يف 

منظمة معينة أو جمموعة أو فئة اجتماعية معينة؛
املنظم���ات غري الرحبية: وهو مفهوم وس���ط ب���ني املفهومني  )ج( 
الس���ابقني. ومفه���وم “القطاع غري الرحبي” ه���و مفهوم مت 
وضعه يف مش���روع القطاع غري الرحبي املقارن الذي تقوم به 
جامع���ة جونز هوبكين�ز5. وهذا املفهوم هو نتاج مناقش���ات 
يف فريق واس���ع من علماء االجتماع من أكثر من 35 بلدًا، 
وهو مفهوم “هيكلي - تش���غيلي” للقطاع غري الرحبي يتبع 
إىل حٍد كبري مفهوم التعريف املس���تخدم يف نظام احلسابات 
القومي���ة ولكنه يتوس���ع يف ذلك التعريف م���ن أجل توضيح 
بعض النقاط اليت قد يكتنفها الغموض. وعلى وجه اخلصوص 
يعرف هذا التعريف اهليكلي التشغيلي قطاع املؤسسات غري 

الرحبية بأنه يشمل الكيانات التالية:
املنظمات: أي ذات اهليكل املؤسسي إىل حٍد ما؛  ’1‘

املؤسسات اخلاصة: أي املستقلة عن احلكومة؛  ’2‘
ال���يت ال تق���وم بتوزيع أرباح: أي أهن���ا ال تعيد توزيع   ’3‘
األرب���اح ال���يت تتول���د ع���ن أنش���طتها إىل امل���الك أو 

املديرين؛

 Salamon and Anheier :هذا التعريف مش���روح بش���ئ م���ن التفصي���ل يف  5
(1997a and 1007b)؛ وحيوي املرجع األخري تقييمًا مفصاًل هلذا التعريف والتعريفات 

املمكنة األخرى، باستخدام إطار يتيح االختيار من بني عدد من النماذج.
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ذات اإلدارة الذاتية: أي أهنا تتحكم يف أنشطتها؛  ’4‘
الطوعي���ة: مبعىن أهنا ليس���ت إلزامي���ة، وتنطوي على   ’5‘

درجة معقولة من النشاط التطوعي.
ومعظم مالمح التعريف اهليكلي التشغيلي تتفق إىل حٍد كبري   12– 2
مع التعريف الوارد يف نظام احلسابات القومية 1��3 للمؤسسات غري 
الرحبي���ة، خاصة من حيث أهنا “منظم���ات” “ال تقوم بتوزيع الربح” 
ومها املعياران اللذان يركز عليهما تعريف نظام احلسابات القومية. إال 
أن هناك عدة عوامل يف التعريف اهليكلي التشغيلي ميكن االستفادة منها 
يف توضيح تعريف نظام احلس���ابات القومية ألغراض احلس���اب الفرعي 

للمؤسسات غري الرحبية.

 تعريف تشغيلي للحساب الفرعي  هاء -
للمؤسسات غري الرحبية

هناك أس���باب كثرية تدعو إىل أن يستخدم احلساب الفرعي   13 – 2
للمؤسس���ات غري الرحبية مفهومًا وس���طًا للقطاع غ���ري الرحبي يقترب 
كث���ريًا من التعري���ف اهليكلي التش���غيلي. ذلك أن مفه���وم “االقتصاد 
االجتماعي” على وجه التحديد هو مفهوم واس���ع قد ال يتفق مع هذه 
املرحلة من مراحل هذا العمل ألنه يبتعد كثريًا عن االس���تخدام احلايل 
لنظام احلس���ابات القومية بإدماجه التعاونيات اليت تقوم بتوزيع األرباح 
واملؤسسات املالية التعاضدية — وكثري منها مؤسسات جتارية كبرية، 
وبذلك يس���قط أهم مالمح املؤسس���ات غري الرحبية يف نظام احلسابات 
القومي���ة — وهي الطبيعة غري الرحبي���ة اليت ال تقوم على توزيع الربح. 
ومن جه���ة أخرى فإن تعريف “املنفعة العامة” يضيق كثريًا من نطاق 
املؤسسات اليت ميكن إدخاهلا يف هذا القطاع ويثري حتديات معقدة تتصل 
بتعريف املنفعة العامة الذي ينطبق على ثقافات خمتلفة ومجاعات خمتلفة. 
ويف نف���س الوقت فإن التعريف احلايل املس���تخدم يف نظام احلس���ابات 
القومي���ة وه���و تعريف يقوم على أس���اس مفاهيمي ق���وي، ال خيلو من 
الناحية العملية من جوانب غموض حيسن توضيحها خاصة فيما يتعلق 
باحلدود بني املؤسس���ات غري الرحبية وكل من الش���ركات واحلكومة. 
وتوجد يف التعريف اهليكلي التش���غيلي ثالث���ة عناصر ميكن أن تفيد يف 

تقدمي هذا التوضيح:
أواًل، معيار “االستقالل املؤسسي عن احلكومة” يؤكد مرة  )أ( 
أخرى على الطبيعة غري احلكومية للمؤسس���ات غري الرحبية، 
وهي من املالمح األساس���ية يف معظ���م األدبيات اليت تتناول 

هذه املجموعة من املؤسسات؛
ثاني���ًا، ميي���ز معي���ار “اإلدارة الذاتية” هذه املؤسس���ات غري  )ب( 
الرحبية عن املنظمات اليت تشرف عليها كيانات أخرى سواء 

حكومية أو من الشركات
وأخ���ريًا، يربز عنصر “عدم اإلل���زام” املعيار التطوعي الذي  )ج( 
مييز املؤسسات غري الرحبية عن الكيانات األخرى اليت ينتمي 
إليه���ا الناس حبكم املول���د أو الض���رورة القانونية، وهذا مييز 

املؤسس���ات غري الرحبية عن األسر والعشائر وسائر الكيانات 
وميثل أحد املالمح الرئيسية للفهم العام هلذه املنظمات.

وعلى هذا األساس فإننا نستخدم ألغراض احلساب الفرعي   14-2
للمؤسس���ات غري الرحبي���ة تعريفًا للقطاع غري الرحب���ي باعتباره يتكون 
م���ن )أ( منظمات؛ )ب( ال تس���عى للربح وال تق���وم، حبكم القانون أو 
العادة، بتوزيع أي فوائض قد تتولد لديها على من ميلكون املؤسسة أو 
يديروهنا؛ )ج( منفصلة مؤسس���يًا عن احلكومة؛ )د( ذات إدارة ذاتية؛ 

)ه�( غري إلزامية )انظر اإلطار 1-2(.

واملقصود باملنظمات أن تكون كيانات هلا واقع مؤسس���ي.   15-2
وميكن تفس���ري الواقع املؤسس���ي على أنه “نوع من اهلي���كل التنظيمي 
الداخل���ي، وثب���ات األه���داف واهليكل واألنش���طة، وح���دود تنظيمية 
واضح���ة، أو توثيق قانوين هلا كمنظمة. ويس���تثىن من ذلك التجمعات 
املؤقتة أو اخلاصة ألشخاص اليت ال يكون له هيكل حقيقي أو شخصية 
مؤسس���ية”6. ويدخل يف هذا التعريف املنظمات غري الرمسية اليت ليس 
هلا موقف قانوين واضح ولكنها مع ذلك تس���تويف املعايري األخرى من 
حيث كوهنا منظمات ذات درجة معقولة من اهليكل الداخلي والدوام. 
ويتف���ق هذا م���ع التعريف ال���وارد يف نظام احلس���ابات القومية 1��3 
للمؤسس���ات غ���ري الرحبية وهو: “معظم املؤسس���ات غ���ري الرحبية هي 
كيانات قانونية تقام على أس���اس عملي���ة قانونية ويعترف هبا باعتبارها 
مستقلة عن األشخاص أو الشركات أو الوحدات احلكومية اليت تنشئها 
أو متوهلا أو تشرف عليها أو تديرها”. وميكن أن تأخذ هذه الكيانات 
ش���كاًل قانونيًا باعتبارها مجعيات أو مؤسسات أو هيئات. “والغرض 
م���ن املؤسس���ة غري الرحبي���ة منصوص عليه ع���ادة يف الالئح���ة الداخلية 
للمؤسس���ة أو يف وثيقة مش���اهبة يتم إعدادها وقت إنش���اء املؤسسة”. 
ومع ذلك فإن “املؤسسة غري الرحبية قد تكون كيانًا غري رمسي معترفًا 

بوجوده يف املجتمع ولكن ليس له أي صفة قانونية رمسية”7.

اإلطار 1-2
التعريف التشغيلي للقطاع غري الرحبي

يتكون القطاع غري الرحبي من وحدات:
يف شكل منظمات؛ )أ( 

ال تسعى للربح وال تقوم بتوزيع أرباح؛ )ب( 
مستقلة مؤسسيًا عن احلكومة؛ )ج( 

ذات إدارة ذاتية؛ )د( 
غري إلزامية. )ه�( 

.Salamon et al. (1999)  6

نظام احلسابات القومية 1��3، الفقرة 4-56 )أ(.  7
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وتعين غري رحبية أن املؤسس���ات غري الرحبية هي منظمات مل   16-2
تنش���أ أصاًل من أجل توليد الربح س���واء بش���كل مباشر أو غري مباشر، 
وال تس���تهدي أساسًا بأهداف جتارية أو اعتبارات جتارية. وقد يتجمع 
للمؤسس���ات غري الرحبية فائض يف سنة معينة، ولكن هذا الفائض جيب 
أن يعاد للمؤسس���ة من أجل حتقيق مهمتها األساس���ية وال يوزع على 
األش���خاص املالكني للمؤسس���ة أو األعضاء فيها أو املؤسس���ني هلا أو 
الذي���ن يديروهن���ا. ويتفق هذا م���ع التعريف الوارد يف نظام احلس���ابات 
القومية 1��3 للمؤسسات غري الرحبية، الذي يشري إىل أنه، يف الواقع، 
“البد أن تؤدي األنش���طة اإلنتاجية للمؤسس���ات غري الرحبية إىل توليد 
فائ���ض أو عجز ولكن هذا الفائض أو العجز ال ميكن أن ينتقل إىل أي 
وحدات تنظيمية أخرى”8. ويش���ري نظام احلس���ابات القومية 1��3 
أيضًا إىل أن تعريف ‘املؤسسة غري الرحبية’ يستند إىل أن “األعضاء ... 
ال يس���مح هلم بتحقيق مكاس���ب مالية من عمليات املؤسسة وال جيوز 
هلم أن يس���تولوا على أي فائض يتحقق من أعمال املؤسس���ة. وال يعين 
ذل���ك أن املؤسس���ة غري الرحبية ال ميك���ن أن حتقق فائضًا تش���غيليًا من 
إنتاجها”�. وهبذا املعىن فإن املؤسس���ة غ���ري الرحبية ميكن أن حتقق رحبًا 
ولكنه���ا ال ميكن أن ت���وزع هذه األرباح، وهذا ما مييز املؤسس���ة غري 
الرحبي���ة عن األعمال الرحبية10. وإذا كانت املؤسس���ة غري الرحبية تدفع 
مرتبات كبرية أو منحًا كبرية أخرى يبدو منها أهنا تتفادى “شرط عدم 
التوزيع”، فحينئذ توجد أسباب تدعو إىل معاملة هذه املنظمة باعتبارها 
مؤسسة رحبية. وعادة ما تنص القوانني الوطنية على أحكام تسقط عن 
املؤسسة غري الرحبية هذه الصفة على هذا األساس، ولو أن تطبيق هذه 
القوانني ال يكون عادة تطبيقًا صارمًا. وهناك قوانني وقواعد يف بعض 
البلدان تضيف مزيدًا من القيود على اس���تعمال دخل املؤسس���ات غري 
الرحبي���ة فضاًل عن الفائض. مثاًل ين���ص قانون ضرائب الدخل يف كندا 
على أن الواليات اليت تس���جل اجلمعيات اخلريية )وبعض املؤسس���ات 
األخ���رى غري الرحبية( جيب أن تضمن أن إيرادات هذه املؤسس���ات أو 
أي جزء منها “ال ميكن دفعها أو إتاحتها بأي طريقة بش���كل يفيد أيًا 
من مالكيها أو أعضائها أو املس���امهني فيها أو أمنائها أو القائمني عليها 

فائدة شخصية”. )إحصاءات كندا 2001(.
ويعين االستقالل املؤسس���ي عن احلكومة أن املنظمة ليست   17-2
ج���زًءا من اجلهاز احلكومي وال مت���ارس أي صالحيات حكومية. وقد 
تتلقى املنظم���ة دعمًا ماليًا من احلكومة وقد يوجد موظفون عموميون 
أعضاء يف جملس إدارهتا، ولكن جيب أن يكون لديها يف أسلوب إدارهتا 
س���واء لإلنتاج أو الس���تخدامها لألموال ما حيول دون اإلدماج الكامل 
ألنش���طتها التشغيلية أو التمويلية يف مالية احلكومة. “واملهم من وجهة 

نظر هذا املعيار أن يكون للمؤسس���ة ش���خصية مؤسس���ية مستقلة عن 
الدولة، وأال تكون أداة ألي وحدة حكومية، سواء على الصعيد الوطين 
أو املحل���ي، وأهنا ال متارس بالتايل أي س���لطة حكومية”11. وهذا يعين 
أن املؤسس���ة ميكن أن متارس س���لطة تفوض إليها من الدولة أو أن تنفذ 
جمموعة من القواعد اليت حتددها الدولة، ولكن ليس هلا س���لطة سيادية 
يف حد ذاهتا. حيث مثاًل ميكن أن يكون لنقابة مهنية سلطة وضع معايري 
للمهنة وتنفيذها، ولكن هذه السلطة ميكن سحبها إذا أسيء استعماهلا 
أو مل تع���د ضرورية. ويف جمال آخر ميكن للمؤسس���ات غري الرحبية أن 
ُيعهد إليها توزيع إعانة حكومية أو منح أو عقود إىل أفراد أو منظمات 
أخ���رى، ولكن ضمن جمموعة حمددة م���ن القواعد حتددها الدولة. ويف 

هذه احلاالت تظل املؤسسة مؤسسة غري رحبية.
ويع���ين معي���ار اإلدارة الذاتي���ة أن املنظمة ق���ادرة على إدارة   18-2
أنشطتها وليست حتت مراقبة فعلية من ِقبل أي كيان آخر. والواقع أنه 
ال توجد منظمة مس���تقلة اس���تقالاًل كاماًل، ولكن لكي ميكن تصنيف 
املنظمة بأهنا ذات إدارة ذاتية ال ُبد أن تكون هلا الس���يطرة الكاملة على 
إدارهتا وعملياهتا بقدر كبري، وأن تكون هلا لوائحها الداخلية اليت تنظم 
إدارهتا وأن يكون هلا درجة كبرية من االس���تقاللية. وليس التركيز هنا 
على أصل املنظمة، أي املؤسس���ة اليت أنش���أهتا أو على درجة اإلشراف 
احلكومي على أنش���طتها أو على املص���در الغالب إليراداهتا، وإمنا يتجه 
التركيز إىل قدرة املؤسس���ة عل���ى إدارة عملياهتا وهيكلها. وعلى وجه 

التحديد:
هل املنظمة قادرة بش���كل عام على التحكم يف “مسريها”،   •
مبع���ىن هل ميكنه���ا حل نفس���ها، ووضع لوائحه���ا الداخلية 
وتغيريه���ا، وتغيري أهدافها أو هيكله���ا الداخلي دون احلاجة 
إىل احلص���ول على إذن من أي س���لطة أخ���رى غري موظفي 
التس���جيل العادي���ني؟ إذا كان األم���ر كذل���ك فه���ي منظمة 

ال رحبية.
إذا كان م���ن ب���ني أعض���اء جمل���س إدارة املنظم���ة موظفون   •
حكوميون أو ممثلو ش���ركات فهل هلم س���لطة النقض، وإذا 
كان األم���ر كذلك فهل هم أعض���اء يف جملس اإلدارة حبكم 
مركزه���م الرمس���ي أو كمواطنني عاديني؟ ف���إذا كان هؤالء 
املمثل���ون يعمل���ون بصفته���م الرمسية وهلم ح���ق النقض فإن 
املنظم���ة ال تعت���رب ذات إدارة ذاتي���ة. وم���ن هنا ف���إن وجود 
ممثل���ني حكومي���ني أو من ش���ركات يف جمل���س إدارة منظمة 
غ���ري رحبية ال يعين بالضرورة بأن املنظمة ال تعترب غري رحبية، 
وإمنا العربة بدرجة الس���لطة اليت حتتفظ هبا املؤسس���ة ودرجة 
االس���تقاللية يف إدارة أعماهلا. ويعين هذا أن املؤسسة التابعة 
لشركة وللشركة س���يطرة على أعماهلا جيب أن تستبعد من 
هذا التعريف. ومع ذلك فإن املؤسس���ة اليت هلا س���يطرة على 

نظام احلسابات القومية 1��3، الفقرة 54-4.  8

نظام احلسابات القومية 1��3، الفقرة 4-56 )ه�(.  �

إذا وزعت أرباح إحدى املؤسسات غري الرحبية على مؤسسة غري رحبية أخرى فإن   10

املؤسسة األوىل تعترب مؤسسة غري رحبية وفقًا هلذا املعيار ألن الفائض يظل يف نطاق القطاع 
Anheier and Salamon (2000).غري الرحبي الستخدامه يف أعمال خريية أو أغراض أخرى غري رحبية.  11
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أنشطتها وليست خاضعة لإلشراف اليومي من ِقبل الشركة 
التابعة هلا ميكن أن تعترب مؤسسة غري رحبية

هل يتم اختيار املدير التنفيذي للمؤسسة من قبل احلكومة أو   •
من ِقبل ش���ركات أخرى أو هل املدير التنفيذي هو موظف 
حكومي أو موظف يف شركة أخرى؟ إذا كان األمر كذلك 

فإن الشركة ال تعترب على األغلب مؤسسة غري رحبية.
وبالطبع جيب اس���تعمال معيار اإلدارة الذاتية بشيء من احلذر حبيث ال 
تستبعد أشكال املؤسسات غري الرحبية يف البلدان ذات اهليكل احلكومي 
غري الدميقراطي واليت ميكن فيها للدولة أن تقوم بإلغاء املؤسس���ات اليت 

تتعارض مع سلطتها.
وتع���ين غري إلزامي���ة أن عضوية املؤسس���ة أو اإلس���هام فيها   1�-2
بالوقت أو املال ليس مفروضا حبكم القانون أو يعترب ش���رطًا للمواطنة. 
فقد أش���رنا من قبل إىل أن املؤسس���ات غري الرحبية ق���د تقوم بوظائف 
تنظيمية مما جيعل االنضمام إليها ضروريًا ألداء مهنة معينة )مثل نقابات 
املحامني اليت تعطي املحامني تراخيص ملمارس���ة املهنة(، ولكن طاملا أن 
العضوية ليس���ت ش���رطًا للمواطنة، يف مقابل أن تكون شرطًا ملمارسة 
املهنة، فإن املؤسسة ال تزال ُتعترب غري إلزامية. ويف املقابل فإن املنظمات 
اليت يش���ترط االنضمام إىل عضويتها أو االشتراك فيها أو دعمها حبكم 
القانون أو حبكم امليالد )مثل العش���ائر والقبائل( مس���تبعدة من تعريف 

القطاع غري الرحبي12.
والقط���اع غ���ري الرحب���ي، كم���ا هو مع���رَّف أعاله، يش���مل   20-2
املؤسس���ات غري الرحبية اليت تستويف املعايري اخلمسة الرئيسية املذكورة، 
بغ���ض النظر ع���ن القطاع الذي ينس���بها إليه نظام احلس���ابات القومية 
1��3. لذلك فإن هذا التعريف يش���مل املؤسس���ات غري الرحبية اليت 
ق���د تكون منتجة للس���وق وق���د تبيع بعض إنتاجها أو خدماهتا بس���عر 
اقتصادي، وهذه املؤسس���ات موجودة يف قطاع الش���ركات غري املالية 
ويف قطاع الش���ركات املالية يف نظام احلس���ابات القومية 1��3، وإمنا 
يتوق���ف ذلك على النش���اط الرئيس���ي للمؤسس���ة13. ويدخل يف هذا 
التصني���ف أيضا الكيانات الداخلة يف القط���اع احلكومي العام يف نظام 
احلس���ابات القومية 1��3 اليت تتوىل إدارهتا بنفس���ها وتكون منفصلة 
مؤسسيًا عن احلكومة، حىت لو كانت ممولة أساسًا من احلكومة، وحىت 

إن وج���د بعض املوظفني العموميني على جمالس إدارهتا14. وأخريًا فإن 
املؤسس���ات غري الرحبية اليت تتلقى معظم إيراداهتا من األسر املعيشية أو 
اليت تندرج يف نظام احلس���ابات القومية 1��3 حتت املؤسس���ات غري 
الرحبية اليت ختدم القطاع املن�زيل أو األس���ر املعيش���ية، جيب أن تدرج يف 
ه���ذا التعريف15. ولذلك فإن احلس���اب الفرعي يض���م املكونات اليت 
تتصل باملؤسس���ات غري الرحبية واملؤسس���ات اليت ال تعترب غري رحبية يف 
نظام احلس���ابات القومية 1��3، وكذلك بقطاع منفصل غري رحبي. 

ويتضح هذا من الشكل 2-2.

الشكل 2-2
 معاملة املؤسسات غري الرحبية يف احلساب الفرعي

للمؤسسات غري الرحبية

قطاعات نظام احلسابات القومية

نوع الوحدة املؤسسية

قطاع 
الشركات 
 غري املالية
(S.11)

قطاع 
الشركات 

 املالية
(S.12)

القطاع 
احلكومي 

 العام 
(S.13)

قطاع 
األسر 
 املعيشية 
(S.14)

قطاع 
املؤسسات غري 
الرحبية اليت ختدم 

 األسر املعيشية
(S.15)

القطاع 
غري الرحبي

ش2ش1الشركات
حالوحدات احلكومية

ماألسر املعيشية
غ=iغΣغ5غ4غ3غ2غ1املؤسسات غري الرحبية

 تعريف احلساب الفرعي يف املمارسة العملية واو -
املؤسسات غري الرحبية املعرفة أعاله قد تأخذ أشكااًل قانونية   21-2
وتنظيمية خمتلفة، مثل اجلمعيات واملؤسس���ات والشركات، وهي تنشأ 
ألغ���راض خمتلفة. فقد تنش���أ “لتقدمي خدمات ملصلحة األش���خاص أو 
الش���ركات اليت تش���رف عليها أو متوهلا، وقد تنش���أ ألغراض خريية أو 
تطوعي���ة أو ألغ���راض الصاحل الع���ام من أجل تقدمي خدمات أو س���لع 
ألش���خاص آخرين هم يف حاجة إليها، أو قد يكون الغرض منها تقدمي 
خدمات صحية أو تعليمية مقابل رس���وم، ولك���ن ليس بغرض الربح، 

.Salamon et al. (1999)  12

هن���اك بعض الغموض فيما يتعلق باملؤسس���ات غ���ري الرحبية اليت تقوم خبدمة قطاع   13

األعمال، وهي املنظمات اليت تنش���أ من أج���ل تعزيز وتنظيم وضمان مصاحل جمموعة معينة 
م���ن العامل���ني يف قطاع األعمال الذين هم أعضاء املؤسس���ة. وهذه املؤسس���ات ممولة من 
اشتراكات األعضاء وتعامل هذه االشتراكات باعتبارها مدفوعات مقابل خدمات. ومعظم 
هذه املؤسس���ات هي مؤسس���ات س���وقية ال تبغي الربح وهي مدرجة يف قطاع املؤسسات 
غري املالية (S-11) أو يف قطاع املؤسس���ات املالية (S-12) يف نظام احلسابات القومية. ومع 
ذلك فإذا كانت هذه املؤسس���ات متول بشكل أساس���ي من احلكومة فإهنا تعامل باعتبارها 
مؤسس���ات غري رحبية وغري سوقية وتدخل يف قطاع “احلكومة عمومًا” (S-13) كما يرد 

يف نظام احلسابات القومية 1��3، الفقرة 5�-4.

ه���ذا التعريف خيتل���ف اختالفًا طفيفًا عن اخلط���وط التوجيهية لنظام احلس���ابات   14

القومي���ة، اليت تش���ري إىل أن الكيانات املنس���وبة إىل القطاع احلكوم���ي العام جيب أن تكون 
ممولة ومدارة من ِقبل احلكومة. أما التعريف العملي الوارد يف الدليل فيذكر أن املؤسسات 
غري الرحبية هي مؤسس���ات غري مدارة من ِقبل احلكومة حىت لو كانت ممولة أساس���ًا متوياًل 

حكوميًا.
املؤسس���ات غ���ري الرحبية اليت ه���ي منظمات، رمسي���ة أو غري رمسي���ة، تعتمد على   15

املتطوعني ورمبا على قدر ضئيل من العمالة املدفوعة األجر، هذه املؤسس���ات ينس���بها نظام 
احلس���ابات القومية 1��3 إىل القطاع (S-15) )املؤسس���ات غري الرحبية اليت ختدم األس���ر 
املعيش���ية(. ومع ذلك فهي منسوبة إىل القطاع (S-14) )األسر املعيشية( يف النظام احلسايب 
األورويب الفقرتان )2-76 ه� و 2-88( كما أن نظمًا إحصائية كثرية تنسبها إىل القطاع 

(S-14) حبكم الواقع. وهذا الدليل يترك االختيار للتفضيالت الوطنية.
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أو يك���ون الغ���رض منها تعزيز مصاحل مجاعة م���ن مجاعات الضغط من 
جمتم���ع األعمال أو السياس���ة، إىل آخره”16. وفيم���ا يلي بعض األمثلة 
التوضيحي���ة ألنواع الكيان���ات اليت حيتمل وجوده���ا يف “القطاع غري 

الرحبي” ألغراض احلساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية:
املؤسس���ات اليت تقدم خدمات غري رحبية، مثل املستشفيات  )أ( 
ومعاه���د التعليم العايل ومراكز رعاي���ة األطفال، واملدارس، 
واملؤسس���ات اليت تقدم خدمات اجتماعي���ة، واملجموعات 

البيئية؛
املنظمات غري احلكومية اليت تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية أو  )ب( 

إزالة الفقر يف املناطق املتأخرة تنمويًا؛
منظمات الفنون والثقافة مبا يف ذلك املتاحف ومراكز الفنون  )ج( 
املس���رحية، وفرق األوركسترا والفرق املوسيقية واجلمعيات 

التارخيية واألدبية؛
النوادي الرياضية اليت تقوم بأنشطة رياضية وتدريبية وأنشطة  )د( 

كمال األجسام واملسابقات للهواة؛
مجاعات الدعوة اليت تعمل على تعزيز احلقوق املدنية وغريها،  )ه�( 
أو ت���روج ملصاحل اجتماعية أو سياس���ية خت���ص املجموع أو 

فئات معينة؛
املؤسس���ات ال���يت لديها أصول أو هبات وتس���تخدم الدخل  )و( 
املتول���د عن هذه األصول يف تق���دمي منح ملنظمات أخرى أو 

للقيام مبشاريعها وبراجمها اخلاصة؛
اجلمعيات اليت تقوم على أس���اس اجملتمع أو القواعد العريضة  )ز( 
يف اجملتمع واليت تقوم على أساس العضوية وُتَقدِّم خدمات أو 
تسعى لتحقيق مكاس���ب ألعضاء حٍي معيَّن أو جمتمٍع معني 

أو قريٍة معينة؛
ح معيَّن ملنصب  األحزاب السياس���ية اليت تؤيِّد ترش���يح ُمَرشَّ )ح( 

سياسي؛
النوادي االجتماعية مبا يف ذلك نوادي الس���يارات والنوادي  )ط( 
الريفي���ة ال���يت تقدم خدم���ات وفرص���ًا للترفي���ه ألفرادها أو 

للمجتمع؛
االحت���ادات والروابط املهني���ة وروابط رج���ال األعمال اليت  )ي( 
ال أو أصحاب  تسعى إىل حتقيق مصاحل أو ضمان مصاحل الُعمَّ

األعمال أو أصحاب املهن؛
َع���ات الديني���ة مث���ل التجمع���ات الكنس���ية واليهودية  الَتَجمُّ )ك( 
واملساجد واملعابد واألضرحة اليت تسعى إىل إشاعة معتقدات 
دينية وتقوم خبدمات دينية. ومع ذلك فإن الكنيسة اليت تتبع 
الدول���ة واليت تدخل يف اإلدارة احلكومي���ة خاصة إذا كانت 
ُمَموَّلة من الضرائب العامة ال تدخل يف عداد “املؤسس���ات 

املس���تقلة مؤسس���يًا عن احلكومة” ولذلك ُتس���َتبَعد من هذا 
القطاع. وُيالحظ أن اجلمعيات الدينية ختتلف عن الوكاالت 
اليت تقدم خدمات دينية يف جمال الصحة والتعليم واخلدمات 
االجتماعية. كذلك فإن منظمات اخلدمات املرتبطة بكنائس 
الدول���ة تعترب ضم���ن القطاع غري الرحبي م���ا دامت منفصلة 

مؤسسيًا عن الدولة وتنطبق عليها باقي املعايري.
وهن���اك أنواع معينة من املنظمات ُيحَتمل أن تظل يف املنطقة   22-2
الرمادية بني القطاع الرحبي والقطاع غري الرحبي أو قطاع الشركات أو 
القط���اع احلكومي. فبعض ه���ذه الكيانات رمبا تدخل يف عداد القطاع 
غري الرحبي ألغراض احلس���اب الفرعي للمؤسس���ات غري الرحبية ولكن 
بعضها ال يس���تويف هذا الشرط. وقد ُتفيد اخلطوط التوجيهية التالية يف 
اخت���اذ هذه القرارات. )ومن الواضح أن اخلطوط التوجيهية تنطبق على 
املنظمات الكبرية بشكٍل عام وليس على كل منظمة على حدة، ولكن 

حىت يف هذه احلالة قد ُتفيد هذه القواعد يف اختاذ القرار(:
التعاوني���ات وهي املنظمات اليت يكوهنا األفراد بش���كل ُحر  )أ( 
لتحقيق مصاحل اقتصادية ألعضائها. ومن املبادئ األساس���ية 
للتعاونيات ‘1’ اإلدارة الدميقراطية، مبعىن أن لكل ش���خص 
صوتًا واحدًا؛ ‘2’ هوية مشتركة، مبعىن أن األعضاء يعتربون 
ُمالَّكًا وعمالء للمنظمة؛ ‘3’ ذات توجه حنو تقدمي خدمات 
إىل األعض���اء “مقاب���ل مث���ن”. ويف بعض البل���دان قد ينص 
القان���ون على اش���تراطات أخرى تتصل ع���ادة بالتصرف يف 
الفائض. وعلى الرغم من أن بعض التعاونيات تعمل بصفتها 
منظم���ات إمنائية جمتمعية أكثر منها مؤسس���ات جتارية، فإن 
احلساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية يتبع عادة استخدام 
نظم احلسابات القومية وال ُيعامل هذه التعاونيات باعتبارها 

مؤسسات غري رحبية.
املؤسس���ات التعاونية املالية )كمص���ارف االدخار التعاونية،  )ب( 
ومجعيات االدخار والتس���ليف، وشركات التأمني التعاونية، 
وصناديق اإلعانة يف حالة املرض والدفن(، وهذه املؤسسات، 
ش���أهنا يف ذلك ش���أن التعاوني���ات، ينظمها أف���راد يبحثون 
عن وس���يلة لتحس���ني األحوال االقتصادية عن طريق العمل 
اجلماعي. وختتلف املؤسسات التعاونية املالية عن التعاونيات 
من حيث أهنا آليات للمش���اركة يف املخاطر، س���واًء كانت 
ش���خصية أو متعلق���ة بامللكي���ة، عن طريق دفع اش���تراكات 
دورية لصندوق املش���تريات. ويف الوض���ع األمثل تقوم هذه 
اجلمعيات على أس���اس مبدأ املساهم - املالك، حيث يكون 
املودعون مس���ؤولني رمسيًا ع���ن إدارة عملياهتم. وملا كانت 
ه���ذه املؤسس���ات املالي���ة التعاوني���ة تعمل يف حمي���ط جتاري 
وت���وزِّع أرباح���ًا يف الغالب عل���ى أعضائها، فإن احلس���اب 
الفرعي للمؤسس���ات غري الرحبية س���يتبع يف هذا اس���تخدام 
نظم احلس���ابات القومية ويعاملها كمؤسسات مالية يف إطار  نظام احلسابات القومية 1��3، الفقرة 55-4.  16



16

قطاع الشركات وليس كمؤسسات غري رحبية إال إذا كانت 
بكاملها جزًءا من املشروعات احلكومية للضمان االجتماعي 
ففي هذه احلالة ُتعام���ل باعتبارها وحدات حكومية، أما إذا 
كانت ال ُتَوزِّع أرباحًا فإهنا يف هذه احلالة تعترب مؤسس���ات 

غري رحبية؛
مجعيات النهوض باجملتمع وهي ُتماِثل التعاونيات واجلمعيات  )ج( 
املالي���ة التعاونية من حيث أن األف���راد يعملون معًا من أجل 
حتقي���ق أه���داف الدعم املتب���ادل اليت ال ميك���ن حتقيقها على 
املستوى الفردي، ولكنها ختتلف عنهما من حيث أهنا ليست 
داخلة يف النش���اط التج���اري. كقاعدة عام���ة ينبغي معاملة 
مجاعات النه���وض باملجتمع اليت ال تقوم بنش���اط اقتصادي 
باعتباره���ا مجاع���ات ذات عضوية وتدخ���ل يف القطاع غري 
الرحبي. أم���ا مجاعات النهوض باملجتمع اليت تقوم بأنش���طة 

اقتصادية فتستبعد من قطاع املؤسسات غري الرحبية؛
م من أجل تشغيل  املشاريع االجتماعية أي املؤسسات اليت ُتَنظَّ )د( 
وتدريب األش���خاص ذوي االحتياجات اخلاص���ة )املَعوَّقني 
والعاطل���ني لفترات طويلة، إىل آخره( الذين ال جيدون فرصًا 
للعم���ل بغري هذه الطريقة. وهذه املؤسس���ات، حىت لو كان 
الغرض األساس���ي منها خريي، ال تعترب مؤسسات غري رحبية 
ألهنا تولد فائضًا وتوزعه على أصحاب املؤسسة أو املسامهني 

فيها؛
املؤسسات الشبيهة باملنظمات غري احلكومية وهذه جندها يف  )ه�( 
كث���ري من البلدان األوروبي���ة وغريها، وهي هتدف إىل العمل 
بعيدًا عن سيطرة اإلدارات احلكومية وبذلك تتفادى التدخل 
السياس���ي املباش���ر. وطاملا أن هذه املؤسس���ات تقوم بإدارة 
نفس���ها فعاًل فهي تعترب ضم���ن القطاع غري الرحبي حىت وإن 
كانت ُتمارس نوعًا من الس���لطة املحدودة امُلَخوَّلة إليها من 

ِقَبل الوكاالت احلكومية؛
اجلامع���ات واملعاه���د وهذه ميكن أن تكون مؤسس���ات غري  )و( 
رحبية أو مؤسس���ات عامة أو مؤسس���ات تعمل على أساس 

مبدأ الربح. ومن الصعوبة مبكان التمييز بني املؤسس���ات غري 
احلكومي���ة واملؤسس���ات العامة ألن كاًل منه���ا تتلقى دعمًا 
حكوميًا ال بأس به، بش���كل مباش���ر أو غري مباش���ر، وألهنا 
تتمتع، حىت املؤسسات العامة منها، بقدر كبري من االستقالل 
الالزم. والعنصر احلاس���م يف املوضوع هو ما إذا كان املعهد 
أو املؤسس���ة ذا إدارة ذاتي���ة واضحة ولي���س جزًءا من النظام 
اإلداري احلكوم���ي. واملؤسس���ات التعليمي���ة اليت تدخل يف 
القطاع غري الرحبي هي اليت هلا جمالس إدارة مس���تقلة ميكنها 
أن ُتَق���رِّر مجيع ما يتصل بالعملي���ات التنظيمية دون ضرورة 
احلصول على موافقة حكومية، وميكنها أيضًا أن تتوقف عن 
عملياهتا بدون احلصول على موافقة الس���لطة احلكومية. أما 
املؤسس���ات التعليمية العامة واليت هلا جمالس يقوم باختيارها 
إىل ح���ٍد كب���ري موظفو احلكومة أو وكاالهتا وليس���ت لديها 
س���لطة التوقف ع���ن أعماهلا دون موافقة حكومية فليس���ت 

مؤسسات غري رحبية؛

املستش���فيات، ش���أهنا ش���أن املعاه���د التعليمية ميكن  )أ( 
أن تك���ون مؤسس���ات رحبية أو مؤسس���ات عامة أو 
مؤسس���ات تقوم على أس���اس الرب���ح. وتنطبق عليها 

نفس القواعد اليت تنطبق على املؤسسات التعليمية.

مجعيات الش���عوب األصلي���ة أو اجلماعات اإلقليمية،  )ب( 
مثل جمالس القبائ���ل يف كندا واجلماعات الزراعية أو 
الوطني���ة يف بريو واجلماعات اليت تنظم على أس���اس 
تقسيم ثقايف أو إثين أو جغرايف، عادة من أجل حتسني 
معيش���ة أعضائها. وتكمن الصعوبة يف أن بعض هذه 
اجلماع���ات تقوم باألعمال اليت تق���وم هبا احلكومات 
املحلي���ة، مب���ا يف ذل���ك يف كثري م���ن األحي���ان تنفيذ 
قوانينها اخلاصة. وإذا كانت هذه هي احلالة فإن هذه 
اجلماعات ال تستويف شرط “االستقالل اإلداري عن 
احلكومة” وبذلك ال ُتَصنَّف ضمن احلساب الفرعي 

للمؤسسات غري الرحبية.
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 مقدمة ألف -
تطرقنا يف الفصل السابق إىل تعريف اإلطار العام للمؤسسات   1-3

غري الرحبية الذي ُيغطيه احلساب الفرعي، وهو يتكون من:
)أ( املنظم���ات ال���يت )ب( ال تعمل من أج���ل الربح واليت ال 
تقوم، وفقًا للقانون أو العادة، بتوزيع أي فوائد قد تتولد عن 
أنش���طتها على مالكي املنظمة أو املش���رفني عليها واليت )ج( 
تكون مس���تقلة مؤسس���يًا عن احلكومة و)د( تكون هلا إدارة 

ذاتية و)ه�( تكون غري إلزامية.
واخلط���وة التالية بعد أن انتهينا من التعريف هي حتديد خطة   2-3
أو أكثر للتصنيف ميكن استخدامها للتمييز بني خمتلف أنواع املنظمات 
اليت يشملها هذا التعريف. والتعريف والتصنيف مها عمليتان مترادفتان، 
د الس���مات املشتركة ألفراد املجموعة والثانية حتدد الطريقة  األويل ُتَحدِّ
أو الُط���رق اليت تتميز هبا أفراد املجموع���ة. فالتصنيف جيعل من املمكن 
جتمي���ع األف���راد الذين يش���تركون يف خصائص معينة مش���تركة ولكن 
خيتلف���ون يف أبعاد أخرى معينة، وتقس���يم هذه املجموع���ات، مبا يتيح 
اخلروج مبقارنات موضوعية وتوضيح الفروق بينها )هوفمان وش���امي، 

.)1999
حيدد نظ���ام احلس���ابات القومية 1993 أساس���ني لتصنيف   3-3
املؤسس���ات غري الرحبية، األس���اس األول يتصل بالنش���اط االقتصادي 
الذي تقوم به املؤسسة، ويتعلق الثاين بوظيفة املؤسسة أو غرضها وهي 

كالتايل:
تصنيف النش���اط االقتصادي هو ذو طبيعة عامة. فاملنظمات  )أ( 
غري الرحبية ُتَصنَّف أساس���ً حس���ب الصناعات على أساس 
املنتج الرئيسي أو النوعي الذي تنتجه، باستخدام نفس خطة 
التصنيف اليت ُتَطبَّق على األنشطة االقتصادية عمومً يف نظام 
احلس���ابات القومي���ة 1993، أي التصنيف الصناعي الدويل 
املوح���د، التنقيح 3 1. والغ���رض من هذا التصنيف الصناعي 
ال���دويل املوح���د، التنقي���ح الثالث، هو تصني���ف إحصاءات 
اإلنتاج. والوحدة اليت ُيَطبَّق عليها التصنيف، وهي املنش���أة، 
ُيقَص���د هبا أصغر وحدة ميكن مج���ع بيانات منها عن النواتج 
واملدخ���الت والعملي���ات اليت يتم هبا حتوي���ل املدخالت إىل 

نواتج؛

أم���ا الغ���رض م���ن التصني���ف فهو أكث���ر حتدي���دًا و“يتصل  )ب( 
باألهداف اليت تس���عى الوحدات املؤسس���ية إىل حتقيقها من 
خ���الل خمتلف أنواع النفقات” )األم���م املتحدة، 2000(. 
وأي نش���اط اقتصادي ميكن أن خيدم ع���ددًا من األغراض. 
وقد ُصمِّم تصنيف خاص، وهو تصنيف أغراض املؤسسات 
غري الرحبية2، خصيصً للمؤسس���ات غري الرحبية، على األقل 

للمؤسسات غري الرحبية اليت ختدم اأُلسر املعيشية.
وال ميكن استعمال أي من خطط التصانيف املذكورة أعاله   4-3
وحده باعتباره التصنيف األساس���ي لقطاع املؤسسات غري الرحبية على 

اتساعه كما هو ُمَعرَّف يف الفصل السابق، وذلك لألسباب التالية:
التصني���ف الصناعي الدويل املوحد، التنقيح الثالث، ال يعطي  )أ( 
تفاصيل كثرية عن صناعات اخلدمات، خاصة اخلدمات اليت 
تقدمها املؤسس���ات غري الرحبية بشكل تقليدي3. فنجد على 
سبيل املثال أن فئات التصنيف الصناعي الدويل املوحد، وهي 
أكثر مس���تويات النش���اط تفصياًل، حمدودة من حيث العدد 
والنوعية بالنسبة لفئات التبويب الم )اإلدارة العامة والدفاع( 
وميم )التعليم(، ونون )الصحة واألعمال االجتماعية( وسني 
)اخلدمات املجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرى(، على 
األق���ل باملقارنة بالفئات اليت يقدمها نفس التصنيف للصناعة 
التحويلية والتجارة. فعلى س���بيل املثال جند أن فئة التصنيف 
8532 )العم���ل االجتماعي من دون تس���هيالت إقامة( هي 
فئ���ة تضم مجيع الوحدات دون متييز بني مراكز رعاية الطفل 
واإلغاث���ة يف حاالت الطوارئ واألنش���طة املجتمعية وإعادة 

التأهيل املهين؛
وعالوة على ذلك توجد بعض املشاكل اليت ميكن أن تنجم  )ب( 
ع���ن تصنيف األغراض ال���وارد يف نظام احلس���ابات القومية 
1993 بالنس���بة للمنظم���ات غ���ري الرحبية. فه���ذا التصنيف 
ال ينطب���ق إال على املؤسس���ات غري الرحبية اليت ختدم األس���ر 
املعيشية وميكن أال يكون مناسبً لتصنيف أنشطة املؤسسات 
غري الرحبية خارج املؤسس���ات غري الرحبية اليت ختدم األس���ر 

 تصنيف املؤسسات غري الرحبية ثالثًا -

وه���ذا ينطبق على التصانيف املرافقة: تصني���ف املهام احلكومية، وتصنيف   2
اإلنفاق لدى املنتجني وفق الغرض، وتصنيف االستهالك الفردي وفق الغرض.

 Salamon and Anheier :3  لالط���الع عل���ى مناقش���ة هل���ذه املس���ائل انظ���ر
.(1997) األمم املتحدة )1990(.  1
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املعيش���ية حس���ب الغ���رض4. وينط���ق ه���ذا بالتأكي���د على 
املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم قطاع األعمال. عالوة على 
ذلك فإن بيانات املؤسس���ات غري الرحبية املصنفة وفق قواعد 
نظام احلس���ابات القومية احلالية تستخدم ترميزًا خيدم غرض 
القط���اع على وجه التحديد. فعلى س���بيل املثال جند نفقات 
املؤسس���ات غري الرحبية الس���وقية اليت ختدم األس���ر املعيشية 
ذات ترميز يستخدم تصنيف إنفاق املنتجني حسب الغرض، 
وليس تصنيف إنفاق املؤسسات غري الرحبية حسب الغرض. 
وعل���ى نفس املنوال جن���د أن إنفاق املؤسس���ات غري الرحبية 
غري الس���وقية اليت ُتش���ِرف عليها ومتوهل���ا احلكومة يف املقام 
األول ذات ترميز يس���تخدم تصنيف وظائف احلكومة وليس 
تصنيف إنفاق املؤسسات غري الرحبية حسب الغرض. ويعين 
هذا أن املؤسس���ات غري الرحبية مصنفة وفق ثالث جمموعات 
من الرموز حس���ب الغ���رض، على األقل، ويتوقف هذا على 

القطاع الذي ُتنَسب إليه املؤسسة غري الرحبية.

 التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية باء -
ملواجه���ة ه���ذه املش���كالت َيس���َتخِدم الدليل احل���ايل نظامً   5-3
للتصنيف يقوم أساس���ً على التصنيف الدويل الصناعي املوحد، التنقيح 
الثالث، باعتباره خطة التصنيف األساس���ية إلعطاء تفاصيل عن القطاع 
غري الرحبي يف احلس���اب الفرعي حينما يكون هدف التحليل أو تقدمي 
البيان���ات هو أساس���ً أو حص���رًا القطاع غري الرحب���ي. وهذا التصنيف 
ال���دويل اجلديد، أي التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية، مت إعداده 
أصاًل من خالل عملية تعاونية اشترك فيها فريق من العلماء العاملني يف 
مش���روع جامعة جونز هوبكن����ز للقطاع غري الرحبي املقارن5. وكانت 
البداي���ة يف وضع نظام التصني���ف هذا هي التصني���ف الصناعي الدويل 
املوح���د، التنقيح الثالث )1999( مث االنطالق منه حس���ب احلالة من 
أج���ل إعطاء صورة واضحة عن واق���ع القطاع غري الرحبي يف 13 بلدًا 
خمتلفً مت اختيارها للمرحلة األوىل من املشروع وهي )الواليات املتحدة 
واململكة املتحدة وفرنس���ا وأملانيا وإيطاليا والس���ويد واليابان وهنغاريا 

والربازيل وغانا ومصر واهلند وتايلند(.
ومن���ذ ذلك احلني مض���ى الباحثون يف تطبي���ق النظام تطبيقً   6-3
ناجح���ً يف قطاع عريض من البلدان اليت ختتل���ف فيما بينها من حيث 
مستوى التنمية االقتصادية أو النظام االقتصادي أو الثقايف أو القانوين؛ 
كما ختتلف يف حجم القطاع غري الرحبي واتس���اعه والدور الذي يقوم 

ب���ه6. وقد مت حتس���ني النظام من خ���الل هذه العملية )س���املون وآهناير 
1997(. ومت اختبار النس���خة املنقحة يف 11 بلدًا اشتركت يف اختبار 
ميداين هلذا الدليل وأسفر االختبار عن جناح املشروع. وبناًء على هذه 
التجارب ميكن القول بأن النظام الدويل لتصنيف املؤسسات غري الرحبية 
يتس���ع بالفعل لالختالفات الكبرية بني فئ���ات املنظمات غري الرحبية يف 
جمموع���ة متنوعة من البلدان. وبوجه عام ال يس���تبعد هذا التصنيف أو 
ُيَش���وِّه أو ُيَغيِّر من مالمح التقس���يمات الفرعية األساس���ية للقطاع غري 

الرحبي ملختلف البلدان.
ومع ذل���ك، ونظرًا إىل أن هذا التصنيف ال ُيس���َتخَدم عادة   7-3
لتصني���ف بيانات قطاعات أخرى غري القطاع غري الرحبي فإنه ُيصادف 
مش���اكل حني اس���تعماله يف حتالي���ل تتطلب مقارنات م���ع القطاعات 
األخرى. ومن أجل هذه األغراض ميكن اس���تخدام التصنيف الصناعي 
ال���دويل املوح���د، التنقيح الثال���ث، وتصنيف أغراض املؤسس���ات غري 
الرحبية، رمبا مع توسيعه إلعطاء مزيد من التفاصيل عن املؤسسات غري 

الرحبية )انظر الفقرات 3-28 إىل 3-31 أدناه(.
وميكن تلخيص املالمح األساسية للتصنيف الدويل للمنظمات   8-3
غري الرحبية فيما يلي، وبعد هذا التلخيص س���نتطرق إىل توضيح بعض 
املسائل اخلاصة بالتصنيف. ويرد جدول تفصيلي للتصنيف الدويل، مع 

بيانات إيضاحية، يف املرفق ألف1- يف هذا الدليل.

املالمح الرئيسية للتصنيف الدويل للمنظمات   ’1‘
غري الرحبية

الكيان���ات اليت يش���ملها التصنيف. يش���مل التصنيف مجيع   9-3
الكيان���ات املَُعرَّفة بأهنا مؤسس���ات غري رحبية طبقً للتعريف التش���غيلي 
ال���وارد يف الفق���رة 2 أعاله، بغ���ض النظر عن قطاع نظام احلس���ابات 

القومية الذي تنسب إليه هذه املؤسسات.
وح���دة التحليل. وح���دة التحليل للمؤسس���ات غري الرحبية   10-3
يف احلس���اب الفرعي جي���ب أن تتطابق مع املمارس���ات املتبعة يف نظام 
احلس���ابات القومية لألنواع األخرى من املنظمات. لذلك فإن الوحدة 
املؤسس���ية هي وحدة التحليل يف هذا الدليل بالنس���بة جلميع املتغريات 
يف احلسابات االقتصادية املتكاملة، واملنشأة هي وحدة التحليل بالنسبة 
للمتغريات سلس���لة احلس���ابات املختصرة اخلاصة بالصناعات. وينبغي 
يف احلدود املمكنة حتديد وحدات مؤسس���ية منفصلة ملختلف األنشطة 
وللمؤسس���ات غري الرحبية املتعددة األغراض، مثل اجلامعات اليت تضم 

مش���ل هذا البحث البلدان املش���مولة يف املرحلة األوىل من مش���روع جونز   6
هوبكن����ز )انظ���ر: Salamon and Anheier, 1996( ويف املرحل���ة الثانية من تصنيف 
املنظمات غري الرحبية )انظر: Salamon et al., 1999(؛ وانظر أيضً: املجلس القومي 
للمنظم���ات التطوعي���ة، 1995؛ و Johnson and Youn, 1994؛ و Gidron, 1996؛ 
و Sokolowski, 1994. واس���تخدم مكت���ب اإلحصاء اإليط���ايل ومكتب اإلحصاء 
الكن���دي )انظر تقارير االختبار( نظام التصنيف ال���دويل للمنظمات غري الرحبية يف 

مجع البيانات عن املنظمات غري الرحبية.

ه���ذا التصني���ف تعرض لتنقيح مؤخ���رًا، هو والتصاني���ف األخرى اخلاصة   4
باإلنفاق وفقً للغرض، امُلش���ار إليها يف احلاش���ية 2 أع���اله، وهي تصنيف وظائف 
احلكومة، وتصنيف اإلنفاق لدى املنتجني وحس���ب الغرض، وتصنيف االستهالك 

الفردي حسب الغرض.
 Salamon and Anheier (1996) :5  لالطالع على وصف للمش���روع انظ���ر

.and Salamon et al. (1999)
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معاهد أحباث منفصلة، ومستشفيات وما إىل ذلك، عالوة على املرافق 
التعليمي���ة. ويتمش���ى هذا م���ع املعاملة اليت يوصي هبا نظام احلس���ابات 
القومية 1993 يف الفقرة 4-38 للتجمعات يف قطاعات الش���ركات، 

حيث ينص نظام احلسابات القومية على ما يلي:
“... باس���تثناء الش���ركات التابع���ة ... ينبغ���ي معاملة كل   
ش���ركة على أهنا وحدة مؤسسية منفصلة، سواًء كانت هذه 
الشركة متثل جزًءا من جمموعة أم ال. وحىت الشركات التابعة 
اململوكة بالكامل لش���ركات أخرى تعت���رب وحدات قانونية 
منفصل���ة.... ومع أن إدارة الش���ركة التابعة ميكن أن تكون 
خاضعة إلشراف شركة أخرى، فإهنا تظل مسؤولة عن إدارة 

أنشطتها اإلنتاجية وعن اإلبالغ عنها.”
التصني���ف الدويل للمنظم���ات غري الرحبية باعتب���اره امتدادًا   11-3
للتصنيف الصناعي الدويل املوحد. رغم أن التصنيف الدويل للمنظمات 
غري الرحبية يقوم على أس���اس نظام التصني���ف الصناعي الدويل املوحد 
فإنه يتوس���ع يف اهليكل األساس���ي للتصنيف الصناعي الدويل من أجل 
إتاح���ة توصي���ف أكم���ل ملكونات القط���اع غري الرحبي. وعلى س���بيل 

التخصيص:
يتوس���ع التصنيف ال���دويل للمنظمات غ���ري الرحبية يف فئات   •
التصني���ف الصناع���ي ال���دويل يف فئة التبويب ن���ون )الصحة 
والعمل االجتماعي( من أجل حتديد فئات منفصلة خلدمات 
الصحة البشرية )الفئة 3 يف التصنيف الدويل للمنظمات غري 
الرحبية( واخلدمات االجتماعية )الفئة 4 يف نفس التصنيف(. 
ولذلك فإن اخلدمات الصحية متيز خدم��ات الصح���ة العقلي��ة 
)الفئ���ة الفرعية 300 3( عن املستش���فيات )الفئ���ة الفرعية 
100 3( ودور رعاي���ة املس���نني )الفئ���ة الفرعي���ة 200 3( 
واخلدم���ات الصحية األخرى )الفئة الفرعية 400 3(. ومتيز 
فئ���ة اخلدمات االجتماعية بني خمتل���ف اخلدمات االجتماعية 
الشخصية من أجل متييز خمتلف فئات العمالء، مثل خدمات 
اإلسعاف واإلغاثة، وخدمات اإلطعام، واملنظمات األخرى 

اليت تقدم مساعدة مادية أو نقدية للمحتاجني.
يتوسع التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية أيضً يف فئات   •
التصنيف الصناعي الدويل املوحد يف فئة التبويب سني )أنشطة 
اخلدمات املجتمعية واالجتماعية والش���خصية األخرى( من 

أج���ل التمييز بني خمتلف املنظمات غري الرحبية اليت برزت يف 
السنوات األخرية — على سبيل املثال، املنظمات اليت ُتعىن 
بالبيئ���ة )مبا يف ذلك األنش���طة املتعلقة باحليوانات اليت تدخل 
يف التصنيف الصناع���ي حتت الفئة 5 )الصحة((، ومنظمات 
احلقوق املدنية والدعوة )الفئة الفرعية 100 7( – وكذلك 
يف فئات التصنيف الصناعي الدويل املوحد اليت تتصل بالثقافة 

والرياضة وعضوية املنظمات.

ُيضيف التصنيف ال���دويل للمنظمات غري الرحبية فئًة جديدة   •
ه���ي الفئ���ة 6 )التنمي���ة واإلس���كان( لتميي���ز املنظمات غري 
احلكومي���ة اليت احتلت مكانً بارزًا يف القطاعات غري الرحبية 
يف البل���دان النامية، اليت تقوم ب���دور حيوي باعتبارها حزامً 
انتقاليً مهمً لألنش���طة التنموية. ويدخل يف هذه الفئة أيضً 
األنش���طة الصغرية النطاق ش���به التجارية أو املالية اليت تتصل 
بالتنمية االقتصادية، ومنظمات القواعد الش���عبية واملنظمات 
ال���يت تعم���ل على توفري املس���اكن، وكذلك أنش���طة الورش 

اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة والتدريب على امِلَهن.

وُيضي���ف التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية فئة خاصة   •
جدي���دة ه���ي الفئة 100 8 )املؤسس���ات اليت تق���دم املنح( 
للمنظمات اليت يقوم نش���اطها الرئيس���ي على تقدمي املنح إىل 
املؤسس���ات األخرى غري الرحبية باستخدام أموال من اهلَِبات 
لة من أوقاف  ومن دخل األمالك وغريها من العوائد املَُتَحصَّ
املنظم���ة. ومع أن ه���ذه األوقاف ُمَصنَّفة باعتبارها وس���طاء 
مالي���ني يف النظام الصناع���ي املوحد، التنقيح 3، فإن اخلاصية 
اليت متيز هذه األنش���طة يف التصني���ف الدويل للمنظمات غري 
الرحبي���ة هي أن معظم نفق���ات املنظمة اجلارية هي عبارة عن 

حتويل مدفوعات وليست نفقات تشغيل.

ويضي���ف التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية فئة أخرى   •
جديدة هي الفئة اخلاصة 9 )الدولية( تندرج حتتها املنظمات 
اليت تركز على األنشطة الدولية. وتقوم هذه املنظمات بالعمل 
على تعزيز الوعي بالتفاعل بني الثقافات، وتقدمي مساعدات 
اإلغاثة يف ح���االت الطوارئ باخلارج، والقيام مبس���اعدات 
إمنائية، والدعوة إىل حقوق اإلنس���ان والِس���لم خارج حدود 

البلد.
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اجلدول 1-3
 تفصيل التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية لبعض رموز األنشطة )اجلامعة(

يف التصنيف الصناعي الدويل املوحد
رمز النشاط يف 

التصنيف الصناعي 
تفصيل النشاط حسب التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبيةوصف النشاطالدويل املوحد 

دور رعاية املسنني 200 3األنشطة الصحية البشرية األخرى8519
الصحة العقلية ومعاجلة األزمات300 3
اخلدمات الصحية األخرى )مثاًل العيادات اخلارجية(400 3

الصحة العقلية ومعاجلة األزمات300 3األعمال االجتماعية، دون إقامة8532
اخلدمات االجتماعية100 4
الطوارئ واإلغاثة200 4
دعم الدخل وصيانته300 4
اإلسكان )مساعدة(200 6
التشغيل والتدريب300 6
القانون واخلدمات القانونية200 7
اخلدمات التطوعية األخرى200 8

الثقافة والفنون )اجلمعيات التارخيية واألدبية واإلنسانية(100 1أنشطة املنظمات األخرى ذات العضوية غري املصنفة يف مكانٍ آخر9199
نوادي الترفيه والنوادي االجتماعية األخرى300 1
البيئة100 5
التنمية االقتصادية واالجتماعية واملجتمعية )الفئات املجتمعية وسكان األحياء(100 6
اإلسكان )مجعيات(200 6
املنظمات املدنية ومنظمات الدعوة100 7
األعمال التطوعية األخرى200 8

يوضح اجلدول 3-1 كيف أن التصنيف الدويل للمنظمات   12-3
غ���ري الرحبية أضاف إىل التصنيف الصناعي الدويل املوحد بعض الفئات 
اهلام���ة يف قطاع املؤسس���ات غري الرحبي���ة – ومنها األنش���طة الصحية 
األخرى، والعمل االجتماعي دون إقامة، وأنش���طة املنظمات األخرى 

ذات العضوية غري املصنفة يف مكان آخر.
التركي���ز عل���ى األنش���طة االقتصادي���ة. فيما يتعلق بأس���اس   13-3
التصنيف يف التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية يستعمل التصنيف 
“النش���اط االقتصادي” بالوحدة كأس���اس للتصني���ف، كما هو احلال 
يف التصني���ف الصناع���ي الدويل املوح���د، التنقيح 3. ويت���م التمييز بني 
الوحدات وفقً ألنواع األنش���طة أو الس���لع ال���يت تنتجها )مثاًل الصحة 
والتعلي���م ومحاية البيئة(. ووفقً لألس���لوب املُتَّب���ع يف التصنيف الدويل 
الصناع���ي املوحد، التنقيح 3، ُيَصنِّف التصنيف الدويل للمنظمات غري 
الرحبية الوحدة حسب النشاط االقتصادي الرئيسي، وُيقاس عادة على 
أس���اس النشاط الذي يس���تهلك أكرب حصة من )أ( القيمة امُلضافة، أو 
)ب( النات���ج اإلمج���ايل إذا كانت القيمة املضافة غ���ري معروفة، أو )ج( 

العمالة إذا كانت القيمة املضافة والناتج اإلمجايل غري متاحني.
ومع أن التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية هو أساس���ً   14-3
نظام تصنيف يقوم على أس���اس األنشطة، فإنه حيتوي أيضً على بعض 
معايري الغرض حني يكون هناك تشابه يف األنشطة. فمثاًل تشتمل الفئة 

6 يف التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية )اإلسكان والتعمري( على 
املنظمات العاملة يف جمال إنتاج املساكن ومتويل املساكن. واملنطق وراء 
جتميعهما معً ه���و أن الطابع غري الرحبي للمنظمة جيعل هذه املنظمات 
أقرب ش���بهً باملؤسس���ات غري الرحبية األخرى يف قطاع اإلسكان منها 

بالوحدات اإلنتاجية األخرى يف هذه الفئة من فئات النشاط.
وه���ذا اخلل���ط بني األنش���طة والغ���رض هو م���ن التحديات   15-3
الش���ائعة يف ُنظ���م التصني���ف. إذ ُيالحظ مث���اًل من مقارن���ة التصنيف 
الصناعي الدويل املوحد، التنقيح 3، والتصنيف الصناعي العام لألنشطة 
االقتصادية يف اجلماعات األوروبية والتصنيفات الصناعية املستخدمة يف 
الواليات املتحدة وكن���دا قبل اعتماد نظام التصنيف الصناعي ألمريكا 
الشمالية، “أنه إذا اعُتربت أوجه التشابه بني هياكل اإلنتاج والعمليات 
والتكنولوجيات املس���تخدمة والوظائف اإلنتاجية من معايري التشابه يف 
جان���ب العرض، واعتُ���ربت جمموعة عناصر اإلنتاج للس���لع واخلدمات 
ال���يت هي بدائ���ل أو عناصر مكمل���ة أو موجهة إىل أس���واق مماثلة، من 
معايري جانب الطلب، فإن التصنيفات الصناعية الثالثة تقوم على معايري 

خمتلفة” )الواليات املتحدة وآخرون، 1995(.
اهلي����كل األساس����ي للتصنيف الدويل للمنظم����ات غري الرحبية.   16-3
يتضح من اجلدول 3-2، وبش����كل أكثر تفصياًل، من املرفق ألف1- أن 
التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية ُيَصنِّف القطاع غري الرحبي حسب 
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التعريف الوارد يف الفصل ثانيً يف 12 فئة نش����اط أساس����ية، مبا فيها فئة 
عامة هي “غري مصنف يف مكان آخر”. وهذه الفئات االثنتا عش����رة من 
فئات النش����اط مقس����مة إىل 30 فئة فرعية، وكل من هذه الفئات الفرعية 
مقس����م إىل عدد من األنش����طة، ولكن نظام التصنيف الدويل للمنظمات 

غري الرحبية بش����كله احلايل ال حياول حتقيق توحيد على مس����توى األنشطة 
بسبب التنوع الكبري يف القطاع غري الرحبي يف خمتلف املناطق. ومع ذلك 
فإن األنشطة مدرجة بأوصاف كاملة، كما هو وارد يف املرفق، من أجل 

توضيح أنواع املؤسسات اليت تدخل يف كل فئة فرعية.

الفئات الفرعيةالفئات الرئيسية

الثقافة والفنون100 1الثقافة والترفيه1  -
الرياضة 200 1
النوادي الترفيهية واالجتماعية األخرى300 1

التعليم االبتدائي والثانوي100 2التعليم والبحث2  -
التعليم العايل200 2
أنواع التعليم األخرى300 2
األحباث400 2

املستشفيات والتأهيل100 3الصحة3  -
دور رعاية املسنني200 3
الصحة العقلية وُمعاجلة األزمات300 3
اخلدمات الصحية األخرى400 3

اخلدمات االجتماعية100 4اخلدمات االجتماعية4  -
اخلدمات الطارئة واإلغاثة200 4
دعم الدخل وصيانته300 4

البيئة100 5البيئة5  -
محاية احليوان200 5

التنمية االقتصادية واالجتماعية واملجتمعية100 6التنمية واإلسكان6  -
اإلسكان200 6
التشغيل والتدريب300 6

منظمات املجتمع املدين ومنظمات الدعوة100 7القانون والدعوة والسياسة7  -
اخلدمات القانونية200 7
املنظمات السياسية300 7

مؤسسات تقدمي املَِنح100 8وسطاء التطوع، وإشاعة التطوع8  -
وسطاء التطوع وإشاعة التطوع اآلخرون200 8

األنشطة الدولية100 9الدولية9  -
املؤسسات واجلمعيات الدينية100 10الدينية10 -
مجعيات رجال األعمال100 11اجلمعيات واالحتادات املهنية ومجعيات رجال األعمال11 -

النقابات املهنية200 11
احتادات العمَّال300 11

غري مَصنَّفة يف مكان آخر100 12غري مَصنَّفة يف مكان آخر12 -

لالطالع على مزيد من التفاصيل انظر املرفق ألف1-. أ 

اجلدول 2-3
التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية: الفئات الرئيسية والفرعية أ
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هنج النمذجة  ’2‘
ُيتي���ح التصني���ف ال���دويل للمنظم���ات غ���ري الرحبي���ة جتميع   17-3
املنظم���ات وإعادة جتميعها من أجل إلقاء الضوء على مكونات القطاع 
غ���ري الرحبي وأبعاده ذات األمهية لألغ���راض الوطنية وأغراض املقارنة. 
وم���ن أوجه التماي���ز اهلامة اليت خترج هبا التحلي���الت عادة للقطاع غري 
الرحب���ي هي التمييز بني املنظمات “ال���يت ختدم األعضاء” و“اليت ختدم 
اجلمه���ور”. ومبوج���ب التصنيف الدويل للمنظم���ات غري الرحبية ميكن 
بس���هولة فصل املكونات اليت ختدم األعضاء يف القطاع غري الرحبي عن 
باق���ي املكون���ات عن طريق اختي���ار فئات فرعية ضمن الفئة الرئيس���ية 
11 )اجلمعي���ات واالحتادات املهنية ومجعيات رجال األعمال( والفئتني 
200 1 )الرياضة( و300 1 )منظمات الترفيه األخرى(. ورمبا تكون 
لدى دول أخرى مفاهيم أوس���ع “خلدم���ة األعضاء” وقد ترغب هذه 
الدول يف وضع الفئة الرئيسية 10 )الدينية( والفئة 300 7 )املنظمات 

السياسية( ضمن مكونات القطاع غري الرحبي.
وميكن إدخال تعديالت أخرى من أجل األغراض التحليلية.   18-3
فعلى س���بيل املثال ميكن تطويع التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية 
حيث يدخل يف املفهوم األوسع “لالقتصاد االشتراكي”، وهو املفهوم 
املستخدم يف بعض البلدان األوروبية مثل فرنسا وتدخل فيه اجلمعيات 
غ���ري الرحبي���ة واجلمعي���ات املالية التعاُضدي���ة مثل مؤسس���ات االدخار 
والتأمني، والتعاونيات. وميكن لتحقيق هذا الغرض إضافة املؤسس���ات 
املالي���ة التعاوني���ة والتعاونيات إىل الفئات الرئيس���ية يف التصنيف الدويل 
للمنظمات غري الرحبية اليت تضم الكيانات غري الرحبية، وهبذا يس���تطيع 
الباحث دراسة الوزن التجميعي لالقتصاد االشتراكي يف جماالت معينة، 

مع االحتفاظ بكل عنصر منها منفصاًل.
عالوة عل���ى ذلك ميكن، كما يف حال���ة التصنيف الصناعي   19-3
ال���دويل املوحد، التنقيح 3، أن تكون الفئات الفرعية للتصنيف الدويل 
للمنظمات غري الرحبية مفصلة بش���كل أكثر، كإبراز فئات املؤسسات 
غري الرحبية اليت هلا أمهية خاصة يف سياق بلدان معينة، مثل مجعيات املرأة 
أو املنظمات اليت يعتربها القانون أو العرف يف بلٍد ما “منظمات منفعة 
عام���ة”. وهكذا ف���إن طبيعة النمذجة يف التصني���ف الدويل للمنظمات 
غري الرحبية جتعله أداة مفيدة للمش���اريع اليت تعمل على تعريف القطاع 
غري الرحبي بش���كل موس���ع أو ضيق وفقً للموضوع وللس���ياق الوطين 

للبحث.

ح���دود التصني���ف وبعض املس���ائل األخرى   ’3‘
املتعلقة بالتنفيذ

أحيانً يصعب تصنيف بع���ض أنواع املنظمات يف التصنيف   20-3
ال���دويل للمنظمات غري الرحبي���ة، وفيما يلي ُنلقي الض���وء على طريقة 

معاملة هذه املنظمات.
املؤسس���ات غري الرحبية املتعددة األغراض. ينبغي أن تتس���ق   21-3
معاملة املؤسسات غري الرحبية املتعددة األغراض يف احلساب الفرعي مع 

معاملة الكيانات املتعددة األغراض يف نظام احلسابات القومية 1993. 
وبصف���ة خاصة إذا كان���ت املنظمة تق���وم بأداء أغراضه���ا املختلفة يف 
وحدات منفصلة، فينبغي تصنيف كل وحدة وفقً لنش���اطها الرئيسي. 
أم���ا إذا مل تكن هناك وحدات منفصل���ة، فيجب تصنيف املنظمة كلها 
حتت النشاط الرئيسي الذي تقوم به، أي النشاط الذي يستغرق معظم 
القيم���ة املضافة أو إمجايل الناتج أو العمالة، حس���ب الوصف الوارد يف 

الفقرة 3-13 أعاله.
املؤسسات املالية. ينبغي تصنيف مجعيات القروض واالدخار،   22-3
واملؤسسات املالية التعاونية وما شاهبها من مؤسسات مالية، إذا كانت 
تس���تويف التعري���ف الوارد يف الفقرة 3-1 للمؤسس���ة غ���ري الرحبية، يف 
الفئة 100 6 )التنمية االقتصادية واالجتماعية واملجتمعية( حتت عنوان 
“التنمي���ة االقتصادية”.وينص الوصف الوارد هل���ذه املنظمات يف البند 

املذكور على ما يلي:
“... الربام���ج واخلدم���ات ال���يت تعم���ل على حتس���ني البنية   
التحتي���ة االقتصادية والقدرة االقتصادية؛ وتش���مل بناء البنية 
التحتية مثل الطرق، واخلدمات املالية مثل مجعيات اإلقراض 
واالدخ���ار، وبرامج رجال األعمال، واالستش���ارات التقنية 

واإلدارية، واملساعدة يف التنمية الريفية.”
وتصنف املنظمات غري احلكومية وفقً لنش���اطها الرئيس���ي.   23-3
فعلى س���بيل املثال تصنف املنظمات غ���ري احلكومية اليت تقدم خدمات 
أساس���ية يف جمال الرعاية الصحية يف املناطق الريفية حتت الفئة 400 3 
)اخلدمات الصحية األخرى(، وتصنف املنظمات غري احلكومية املحلية 
اليت تقدم مساعدة إمنائية عن طريق بناء بنية حتتية حملية يف الفئة 100 6 
)التنمية االقتصادية واالجتماعية واملجتمعية( واملنظمات اليت تقدم إغاثة 

دولية إنسانية يف الفئة 100 9 )األنشطة الدولية(.
تصنف التعاونيات واملؤسس���ات املالية التعاونية وجمموعات   24-3
العمل الذايت وفقً لنش���اطها االقتصادي الرئيس���ي، بش���رط أن تستويف 
املعايري الواردة يف الفقرة 3-1 أعاله. فمثاًل تصنف جمموعات املساعدة 
الذاتي���ة ملدمين املخ���درات يف الفئة 100 4 )اخلدم���ات االجتماعية(، 
ومجعيات دفن املوتى يف الفئة 300 4 )دعم الدخل وصيانته( ومجعيات 
اإلقراض واالدخار يف الفئ���ة 100 6 )التنمية االقتصادية واالجتماعية 
واملجتمعي���ة(. وم���ع ذلك فإذا كان���ت التعاونيات واملؤسس���ات املالية 
التعاونية تقوم بتوزيع أرباح على أعضائها أو مديريها فإهنا ُتستبعد من 

قطاع املؤسسات غري الرحبية وال تصنف فيه.
املنظم���ات الديني���ة. تصن���ف الكنائ���س واملعابد واملس���اجد   25-3
ومؤسس���ات العبادة األخرى يف الفئة 10 )الدينية(. أما املنظمات اليت 
تقوم خبدمات دينية )مثل املدارس واملستش���فيات ودور رعاية األطفال 
والعيادات فتدرج حس���ب اخلدمة اليت تقوم هبا يف األس���اس )التعليم أو 
الصحة أوما إىل ذلك( وليس يف الفئة 10 )الدينية(. فعلى س���بيل املثال 
تصنف املدرسة االبتدائية اخلاضعة إلشراف مؤسسة دينية يف فئة التعليم 

وليس يف فئة الدين.
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معامل���ة املؤسس���ات األجنبية. كث���ريًا ما تنش���ئ املنظمات   26-3
الدولية مؤسسات وطنية تابعة أو مكاتب يف بلدان خمتلفة. ووفقً لُنظم 
احلسابات القومية ُتعامل الفروع املحلية للمنظمات الدولية غري الرحبية 
باعتبارها “منش���آت مقيمة”، وبذلك ُتعام���ل كجزء من القطاع غري 
الرحبي يف البلد املضيف، إذا استمرت يف الوجود يف هذا البلد ملدة سنة 
ضريبية على األقل. فعلى س����بيل املثال يعترب مكتب مؤسس���ة فورد يف 
ري���و دي جانريو جزًءا من القطاع غ���ري الرحبي يف الربازيل، كما يعترب 
املكتب املحلي جلمعية إنقاذ الطفولة يف موس���كو جزًءا من القطاع غري 
الرحبي يف روس���يا مع أن املقر الرئيس���ي للمنظمة يقع يف كونتكت يف 
الواليات املتحدة. أما املش���اريع القصرية األجل اليت تقوم هبا املنظمات 
األجنبي���ة غري الرحبية ف���ال ُتعامل كجزء من القطاع غري الرحبي يف البلد 

املضيف.
وميكن أن تش���تمل س���جالت املؤسس���ات غري الرحبية على   27-3
مؤسس���ات خريية غري مقيمة وليس هلا مؤسس���ات تابعة مقيمة ولكنها 
مسجلة لدى السلطات احلكومية لتمكينها من مجع تربعات خريية من 
السكان. هذا التسجيل ُيعطي هذه الكيانات صفة “مركز ذي مصلحة 
اقتصادي���ة” يف اإلقليم االقتصادي للبلد وتعترب وحدات مقيمة ألغراض 

احلسابات القومية )وموازين املدفوعات(.

 الصل���ة ب���ن التصنيف ال���دويل للمنظمات غ���ري الرحبية  جي���م -
والتصني���ف الصناعي ال���دويل املوحد جلميع األنش���طة 
االقتصادية، التنقيح 3، وتصنيف أغراض املؤسس���ات 

غري الرحبية اليت ختدم قطاع األسر املعيشية
مع أن التصنيف ال���دويل للمنظمات غري الرحبية يوفر طريقة   28-3
ممتازة وجمربة ميدانيً لتصنيف املؤسس���ات غري الرحبية، فمن الضروري 
الربط بينه وبني التصانيف األخرى املستخدمة على نطاق واسع يف نظام 
احلس���ابات القومية من أجل تسهيل املقارنة بني املؤسسات غري الرحبية 
والوحدات املؤسسية األخرى، خاصة وأن البيانات املتاحة حاليً مصنفة 
وفقً للتصانيف القياس���ية املس���تخدمة يف مجع البيانات االقتصادية ويف 
احلس���ابات القومية )مثل التصنيف الصناعي الدويل املوحد، التنقيح 3، 
والتصنيف اإلحصائي األورويب، والتصنيف الصناعي القياسي ألستراليا 
ونيوزيلن���دا، مث التصاني���ف األخ���رية اليت تقوم على أس���اس الوظيفة أو 
الغرض مثل تصنيف أغراض املؤسس���ات غري الرحبية وتصنيف وظائف 
احلكوم���ة. وعالوة على ذلك، ومبا أنه س���يحتفظ بنظام القطاعات يف 
تصني���ف املؤسس���ات غ���ري الرحبية كما ه���و وارد يف نظام احلس���ابات 
القومية، فال ُبد من إعطاء املؤسسات غري الرحبية تصانيف للنشاط تتفق 
مع الس���ياق املستخدم يف القطاعات املؤسسية األخرى اليت يستخدمها 
نظام احلس���ابات القومية 1993 من أجل نسبة املؤسسات غري الرحبية 

إليها.
تصنيف األنشطة. من أجل هذا جيب تصنيف املؤسسات غري   29-3
الرحبية حس���ب النشاط باس���تخدام التصنيف الصناعي الدويل املوحد، 

التنقي���ح 3 7، وهو التصنيف الدويل املعتمد يف معظم البلدان، كما أنه 
خاضع لعملية رمسية من التنقيح والتفسري8. عالوة على ذلك قد يؤدي 
التركي���ز اجلديد على قطاع املؤسس���ات غري الرحبية إىل حتس���ني تغطية 
التصنيف الصناعي الدويل املوحد لألنش���طة اليت تعمل فيها املؤسسات 
غري الرحبية. وجيب اس���تعمال هذا التصنيف األخري عند مقارنة األرقام 

التجميعية لإلنتاج مثل القيمة املضافة والناتج واالستخدام.
التصنيف حس���ب الغرض. رمب���ا كان من املفيد أيضً وجود   30-3
نظام لتصنيف املؤسس���ات غري الرحبية حسب الغرض. وأفضل تصنيف 
حس���ب الغرض هو تصنيف املؤسس���ات غري الرحبية حس���ب الغرض، 
املس���تخدم يف تصنيف اإلنفاق االستهالكي حسب الغرض االقتصادي 
واالجتماع���ي. وتدخ���ل يف التصني���ف الدويل للمنظم���ات غري الرحبية 
أيضً عناص���ر من تصنيف وظائف احلكوم���ة وتصنيف إنفاق املنتجني 
حس���ب الغرض، من أجل معاملة املؤسس���ات غري الرحبية اليت ينس���بها 
نظام احلس���ابات القومية 1993 إىل الش���ركات واحلكومة. ويستفيد 
تصنيفنا هذا من العمل املش���ترك بني منظمة التنمية والتعاون يف املجال 
االقتصادي والش���عبة اإلحصائية لألمم املتحدة يف جمال مراجعة وتنسيق 
تصنيف املؤسس���ات غري الرحبية حس���ب الغ���رض والتصانيف األخرى 
لإلنفاق حسب الغرض مثل تصنيف وظائف احلكومة وتصنيف إنفاق 
املنتجني حس���ب الغرض. ويهدف العمل املتصل بتصنيف املؤسس���ات 
غري الرحبية حسب الغرض والتصانيف املماثلة أيضً إىل حتديد األغراض 
االجتماعية املش���تركة، مثل الصحة والتعليم والثقافة، اليت تشترك فيها 
مجي���ع قطاعات االقتصاد، كما حياول التع���رف على األغراض اخلاصة 
ب���كل قطاع. وه���ذه التصانيف هي قيد االس���تعراض والتحديث وهي 
م���ة عل���ى نطاق واس���ع. كما أهنا متس���قة مع التصاني���ف الدولية  معمَّ
األخ���رى مثل التصنيف الدويل املوحد للتعليم وتصنيف أنش���طة محاية 

البيئة.
وت���رد يف اجلدولني 3-3 و 3-4 أوجه الترابط بني عناوين   31-3
التصني���ف ال���دويل للمنظمات غري الرحبية والتصني���ف الصناعي الدويل 
املوح���د، التنقيح 3 وعناوين التصنيف ال���دويل للمنظمات غري الرحبية 
وتصنيف املؤسس���ات غري الرحبية حس���ب الغرض، وهذا للمساعدة يف 
إعادة توزيع املؤسس���ات غري الرحبية حس���ب فئات النش���اط والغرض 

ألغراض املقارنة مع باقي قطاعات االقتصاد.

 مقترحات بشأن تطوير التصنيف يف املستقبل دال -
قد حيتاج األمر حتس���ني التفاصيل اخلاصة بقطاع املؤسسات   32-3
غري الرحبية بش���كل ميكن من اس���تخدامها مع األنش���طة واملمارس���ات 
اإلحصائية املعتادة، ويقتضي ذلك إدخال تعديالت على نظام احلسابات 

تنطبق أيضً الطريقة املعتادة ملعاملة الشركات ذات املنشآت املتعددة.  7

http://unstats. :8  انظر موقع التصنيف لألمم املتحدة على ش���بكة اإلنترنت
.un.org/unsd/class/default.htm
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القومي���ة 1993 وعلى التصنيف الدويل للمنظم���ات غري الرحبية. فإذا 
مت التوس���ع يف تفصيالت التصنيف الصناعي الدويل املوحد، التنقيح 3 
و تصنيف املؤسس���ات غري الرحبية حس���ب الغرض، فإن ذلك س���وف 
ييس���ر تنفيذ التصنيف الدويل للمنظم���ات غري الرحبية، كما أن التجربة 
يف تطبيق تصنيف املؤسس���ات غري الرحبية ميكن أن تسترش���د هبا عملية 
مراجع���ة نظام التصنيف الدويل الصناع���ي املوحد، التنقيح 3 وتصنيف 
املؤسس���ات غري الرحبية حس���ب الغ���رض. وإذا مت التوس���ع يف تفاصيل 
التصنيف الصناعي الدويل املوحد، التنقيح 3 وتصنيف املؤسسات غري 
الرحبية حسب الغرض بشكل يتيح تلبية احتياجات قطاع املؤسسات غري 
الرحبية بشكل أفضل فإن احلاجة إىل نظام تصنيف مستقل للمؤسسات 

غري الرحبية سوف تتضاءل.

وس���وف يكون من املفيد إدخ���ال تفاصيل إضافية على أربع   33-3
م���ن فئات التصنيف الصناعي الدويل املوح���د، التنقيح 3 وهي الفئات 
8519 )األنشطة الصحية األخرى(، و8531 )العمل االجتماعي مع 
اإلقامة(، و8532 )العمل االجتماعي دون إقامة( و 9199 )أنش���طة 
املنظمات األخ���رى ذات العضوية غري امُلصنفة يف مكان آخر(. وميكن 
يف ه���ذا الص���دد االس���تعانة بالتصاني���ف القطرية القائمة على أس���اس 
التصني���ف الصناعي الدويل املوحد/التنقيح 3، واليت هبا تفصيالت أكثر 
م���ن التصنيف نفس���ه، كما أن االس���تعانة ببعض التفاصي���ل الواردة يف 

تصنيف نيوزيلندا وأس���تراليا ميكن أن تعطي منوذجً جيدًا. وترد بعض 
األمثلة على ذلك يف املرفق ألف5-.

كما ميكن أيضً االستعانة خبربة البلدان يف تنفيذ نظام تصنيف   34-3
املؤسس���ات غري الرحبية حس���ب الغرض، فمثاًل وص���ف الفئة 0-01 
)اإلسكان( يف نظام تصنيف املؤسسات غري الرحبية حسب الغرض هو 
نفس وصف الفئة 200 6 )اإلسكان( يف التصنيف الدويل للمنظمات 
غري الرحبية، وميكن أن ُيس���فر التطبيق عن إمكانيات مزيد من التقريب 
بني التصنيفني. وإن كانت الفئة 9-1 )اخلدمات غري املصنفة يف مكان 
آخر( يف تصنيف املؤسسات غري الرحبية حسب الغرض حتتاج بالتأكيد 

إىل توسع.
وأخريًا ميكن حتسني التفاصيل يف قطاع املؤسسات غري الرحبية   35-3
عن طريق توس���يع تغطية أنش���طة املؤسس���ات غري الرحبية يف التصنيف 
املركزي للمنتجات والتصانيف املماثلة. وجيري العمل حاليً يف تعريف 
املنتجات واخلدمات وتصنيفها، كما يف نظام تصنيف املنتجات ألمريكا 
الش���مالية مثاًل. ف���إذا أولت هذه التصانيف اهتمامً مناس���بً خلصائص 
املنتجات اليت تقوم هبا املؤسسات غري الرحبية فإن ذلك سيساعد كثريًا 
يف حتس���ني تغطية املؤسس���ات غري الرحبية يف التصنيف الصناعي الدويل 
املوحد وتصنيف املؤسس���ات غري الرحبية حس���ب الغ���رض والتصنيف 

الدويل للمنظمات غري الرحبية. 
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اجلدول 3-3
 أوجه الترابط بن عناوين التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية

والتصنيف الصناعي الدويل املوحد، التنقيح 3

فئة التصنيف 
 الدويل للمنظمات 

البيانغري الرحبية

فئة التصنيف 
الصناعي الدويل 
البياناملوحد، التنقيح 3

الثقافة والترفيهالفئة 1
طبع الكتب واألدلة والكتب املوسيقية وسائر املنشورات2211الثقافة والفنون100 1

نشر الصحف واملجالت والدوريات2212
نشر الوسائط املسجلة2213
النشر، آخر2219
أنشطة املنظمات األخرى ذات العضوية، غري املصنفة يف مكان آخر9199أ
اإلنتاج السينمائي وإنتاج الفيديو وتوزيعهما9211
أنشطة اإلذاعة والتليفزيون9213
الفن التمثيلي واملوسيقى وأنشطة الفنون األخرى9214
أنشطة املكتبات واملحفوظات9231
أنشطة املتاحف وحفظ املباين التارخيية9232
احلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233أ

األنشطة الرياضية9241الرياضة200 1
أنشطة املنظمات األخرى ذات العضوية غري املصنفة يف مكان آخر9199أنوادي الترفيه والنوادي االجتماعية األخرى300 1

األنشطة الترفيهية األخرى9249

التعليم واألحباثالفئة 2
التعليم االبتدائي8010التعليم االبتدائي والثانوي100 2

التعليم الثانوي العام8021
التعليم العايل8030التعليم العايل200 2
التعليم الثانوي الفين واملهين8022األنشطة التعليمية األخرى )املدارس املهنية والفنية(300 2

تعليم الكبار وسائر أنواع التعليم8090أ
األحباث والتطوير التجرييب يف العلوم الطبيعية واهلندسة7310األحباث )األحباث الطبية والعلم والتكنولوجيا(400 2

األحباث والتطوير التجرييب يف العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية7320

الصحةالفئة 3
أنشطة املستشفيات8511أاملستشفيات ودور التأهيل100 3
األنشطة الصحية البشرية األخرى8519أرعاية املسنني200 3
أنشطة املستشفيات8511أالصحة العقلية و عالج األزمات300 3

أنشطة املمارسات الطبية وطب األسنان8512أ
األنشطة الصحية البشرية األخرى8519أ
العمل االجتماعي دون إقامة8532أ

أنشطة املمارسات الطبية وطب األسنان8512أاخلدمات الصحية األخرى400 3
األنشطة الصحية البشرية األخرى8519أ
الصرف الصحي ومجع القمامة واإلصحاح واألنشطة املماثلة9000أ
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فئة التصنيف 
 الدويل للمنظمات 

البيانغري الرحبية

فئة التصنيف 
الصناعي الدويل 
البياناملوحد، التنقيح 3

اخلدمات االجتماعيةالفئة 4
العمل االجتماعي مع اإلقامة8531أاخلدمات االجتماعية100 4

العمل االجتماعي دون إقامة8532أ
العمل االجتماعي دون إقامة8532أالطوارئ واإلغاثة200 4

أنشطة النظام العام والسالمة7523أ
العمل االجتماعي دون إقامة8532أدعم الدخل وصيانته300 4

البيئةالفئة 5
الصرف الصحي ومجع القمامة واإلصحاح واألنشطة املماثلة9000أالبيئة100 5

أنشطة املنظمات األخرى ذات العضوية غري املصنفة يف مكان آخر9199أ
حدائق النباتات وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233أ

أنشطة اخلدمات الزراعية وتربية احليوان، فيما عدا األنشطة البيطرية0140محاية احليوان200 5
األنشطة البيطرية8520

التنمية واإلسكانالفئة 6
بناء املنشآت الكاملة أو أجزائها، واهلندسة املدنية4520التنمية االقتصادية واالجتماعية واملجتمعية100 6

بناء املنشآت4530
إكمال املباين4540
أعمال الوساطة النقدية األخرى6519
األنشطة االستشارية لإلدارة واألعمال7414
األنشطة املعمارية واهلندسية واالستشارة الفنية املتصلة هبا7421
أنشطة املنظمات األخرى ذات العضوية غري املصنفة يف مكان آخر9199أ

إعداد املوقع4510اإلسكان200 6
تشييد املباين الكاملة أو أجزائها، اهلندسة املدنية4520
بناء املنشآت4530
إكمال املباين4540
األنشطة املتعلقة ببيع وشراء العقارات، العقارات اململوكة واملؤجرة7010
أنشطة بيع وشراء العقارات على أساس الرسوم أو العقد7020
العمل االجتماعي دون إقامة8532أ
أنشطة املنظمات األخرى ذات العضوية غري املصنفة يف مكان آخر9199أ

تعليم الكبار وأنواع التعليم األخرى8090أالتشغيل والتدريب300 6
العمل االجتماعي دون إقامة8532أ

القانون والدعوة والسياسةالفئة 7
أنشطة املنظمات األخرى ذات العضوية غري املصنفة يف مكان آخر9199أاملنظمات املدنية ومنظمات الدعوة100 7
األنشطة القانونية7411اخلدمات القانونية200 7

النظام العام والسالمة7523
العمل االجتماعي دون إقامة8532أ

أنشطة املنظمات السياسية9192املنظمات السياسية300 7

اجلدول 3-3 )تابع(
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فئة التصنيف 
 الدويل للمنظمات 

البيانغري الرحبية

فئة التصنيف 
الصناعي الدويل 
البياناملوحد، التنقيح 3

الوساطة يف األعمال اخلريية والتطوعيةالفئة 8
الوساطة املالية األخرى غري املصنفة يف مكان آخر6599أاملؤسسات اليت ُتقدم املنح100 8
العمل االجتماعي دون إقامة8532أأعمال الوساطة اخلريية والتطوعية األخرى200 8

أنشطة األعمال األخرى غري املصنفة يف مكان آخر7499
أنشطة املنظمات األخرى ذات العضوية غري املصنفة يف مكان آخر9199أ
األنشطة التروحيية األخرى غري املصنفة يف مكان آخر9249

العمل الدويلالفئة 9
أنشطة املنظمات ذات العضوية غري املصنفة يف مكان آخر9199أاألنشطة الدولية100 9

الدينيةالفئة 10
أنشطة املنظمات الدينية9191اجلمعيات واملؤسسات الدينية100 10

مجعيات ونقابات أصحاب األعمال واملهنينالفئة 11
أنشطة مجعيات أصحاب األعمال9111مجعيات أصحاب األعمال100 11
أنشطة النقابات املهنية9112النقابات املهنية200 11
أنشطة االحتادات العمالية9120االحتادات300 11

غري مصنفة يف مكان آخرالفئة 12
غري مصنفة يف مكان آخر100 12

يستخدم التصنيف الصناعي الدويل املوحد، التنقيح 3، فئة جتميعية من فئات النشاط جندها مصنفة بشكل تفصيلي يف التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية. أ 

اجلدول 3-3 )تابع(
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اجلدول 4-3
 أوجه الترابط بن عناوين التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية

وتصنيف املؤسسات غري الرحبية حسب الغرض

فئة التصنيف 
 الدويل للمنظمات 

البيانغري الرحبية

فئة تصنيف 
املؤسسات غري الرحبية 
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 مقدمة ألف -
م الفصالن الث���اين والثالث تعريفًا للقط���اع غري الرحبي  يق���دِّ  1-4
والفئات اليت ُتستخَدم يف تصنيفه، مستفيدًا قدر اإلمكان من التعاريف 
والتصنيفات املس���تخَدمة يف نظام احلسابات القومية 1993. ويتعرَّف 
الفصل احلايل على املتغريات اليت حيتاجها تصوير القطاع غري الرحبي يف 
ثوب جتريب�ي ويربط بني هذه املتغريات وجمموعة البنود اليت يستخدمها 
نظام احلس���ابات القومية 1993 يف بيان الس���جل احلس���ايب لالقتصاد، 
وهي املعامالت والتدفقات األخرى واملخزون. عالوة على ذلك ُيقَترح 
يف هذا الفصل ُطرق لتوسيع اهليكل احلسايب األساسي لنظام احلسابات 
القومية حبيث يتس���ع لدراسة األثر االقتصادي واالجتماعي للقطاع غري 
الرحبي، فيورد الفصل اخلامس التايل مقترحات من أجل تطبيق احلساب 
د املعلومات اخلاصة باملؤسس���ات غري الرحبية املوجودة  الفرع���ي، إذ حيدِّ
يف بيان���ات املصادر احلالية وأنش���طة مجع البيان���ات اجلديدة فيما يتعلق 

باملؤسسات غري الرحبية، واليت حيتاجها احلساب الفرعي.
وقد ذكرنا سلفًا أن نظام احلسابات القومية مناسب إىل حد   2-4
كبري يف تنظيم املعلومات االقتصادية عن املؤسس���ات غري الرحبية – أي 
اإلنت���اج والعوائد واملصروفات واألصول وتراكم األصول – بش���كل 
يتي���ح املقارنة م���ع املعلومات املماثلة عن قطاع���ات االقتصاد األخرى، 
ومع ذلك فهناك ثالثة حتديات تتصل باس���تخدام إطار نظام احلسابات 
القومي���ة فيما يتعلق باملؤسس���ات غري الرحبية ينبغ���ي مواجهتها يف نظام 
احلس���اب الفرعي، وهي )أ( عدم وجود بيانات كافية عن املؤسس���ات 
غري الرحبية لتلبية الطلبات املعقدة اليت تتطلبها جمموعة البيانات الكاملة 
يف نظام احلس���ابات القومية؛ )ب( عدم التطابق بني بعض مفاهيم نظام 
احلس���ابات القومية واخلصائص اليت تتس���م هبا املؤسسات غري الرحبية، 
مثل اس���تخدام هذه املؤسس���ات للمدخالت التطوعية والنواتج الكثرية 
غري الس���وقية ملا يسمى باملؤسس���ات غري الرحبية السوقية؛ )ج( ضرورة 
النظر إىل أبعد من جمرد الِقَيم املالية والنظر يف املؤش���رات األخرى ألثر 

املؤسسات غري الرحبية وأدائها.
وبالنظر إىل هذه التحديات الثالثة فقد تبنينا استراتيجية ذات   3-4
ثالث مراحل للحس���اب الفرعي للمؤسس���ات غري الرحبية. فقد حددنا 
أواًل هيكاًل كاماًل للحس���اب الفرعي للقطاع غري الرحبي يف إطار نظام 
احلسابات القومية. وثانيًا، ونظرًا للمتطلبات التحليلية ولألغراض اليت 
تتصل بالسياسة العامة قد يكون من املفيد توسيع تغطية البيانات يف نظام 

احلس���اب الفرعي إىل أبعد من جمرد التمثيل املايل لألنشطة االقتصادية، 
فقد حددنا جمموعة من املؤشرات االجتماعية واالقتصادية األخرى اليت 
ينبغي تغطيتها يف جمموعة من التوسعات يف احلساب الفرعي عندما يتم 
تطويره بالكامل. وأخريًا فقد أعددنا منوذجًا موجزًا للحساب الفرعي 
ز على املتغريات والعالقات األساس���ية جدًا أو املتاحة حبيث ميكن  يركِّ

استخدامه إىل أن يتم التطوير الكامل لنظام احلساب الفرعي.
وترد يف القس���م ب���اء فيما يلي أهم املتغريات األساس���ية اليت   4-4
س���وف تدخل يف احلس���اب الفرعي الكامل للمؤسس���ات غري الرحبية، 
كما ترد مناقش���ة للتوس���عات اليت ميكن التفكري فيه���ا وبيان ملجموعة 
املتغريات الفرعية اليت يتكون منها النموذج املوجز، ويرد يف القسم جيم 
وصف للجداول اليت ُتعرض فيها هذه املتغريات، مث يرد يف القسم دال 
وصف الستراتيجية التطبيق وعملية التطبيق، مث يعرض القسم هاء هنجًا 
دَخل يف احلس���اب  بدياًل لتقدير أحد املتغريات النقدية اجلديدة اليت س���تُ
الفرعي للمؤسس���ات غري الرحبية واس���تعراضًا لبنود احلسابات اخلاصة 
بأح���د املتغريات األخرى. وترد يف املرف���ق ألف - 2 جمموعة اجلداول 

الكاملة للحساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية )من 1 إىل 6(.

 املتغريات األساسية الالزمة لتحليل  باء -
املؤسسات غري الرحبية

يلخص اجلدول 4-1 املتغريات األساسية يف احلساب الفرعي   5-4
الكامل، وامتداداته والصيغة املوجزة. وهذه املتغريات تنقسم إىل أربعة 
أنواع. يتكون النوع األول منها من املتغريات املالية األساسية يف نظام 
احلس���ابات القومية 1993، وهي املتغريات اليت ُتس���تخدم، من حيث 
املبدأ، لكل وحدة مؤسس���ية من قطاع املؤسس���ات غري الرحبية ولكل 
وحدة مؤسس���ية من باقي قطاعات نظام احلس���ابات القومية. ويتكون 
النوع الثاين من املتغريات من املتغريات املالية األخرى ذات االستخدام 
التحليل���ي اخلاص باملؤسس���ات غري الرحبية، مبا يف ذل���ك تفاصيل عن 
املعامالت احلكومية مع املؤسس���ات غري الرحبية، والناتج غري الس���وقي 
للمؤسس���ات غري الرحبية الس���وقية، والعمل التطوعي. ويتكون النوع 
الثالث من املتغريات من املؤش���رات االجتماعية واالقتصادية األساسية 
ي���ة املتعلق���ة هبيكل املؤسس���ات غ���ري الرحبية وقدرهت���ا ونواجتها.  الكمِّ
أم���ا النوع الرابع من املتغ���ريات فيتكون من التداب���ري النوعية والكمية 
اإلضافية اليت توّس���ع نطاق التحليل يف احلس���اب الفرعي للمؤسسات 
ن من  غري الرحبية. ومن ش���أن التوس���عات يف الفئتني األخريتني أن متكِّ

 املتغريات واجلداول األساسية للحساب الفرعي  رابعًا -
للمؤسسات غري الرحبية
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زي���ادة تفصيل هيكل قطاع املؤسس���ات غري الرحبي���ة ونواجته وطاقته، 
واملس���تخِدمني والعمالء خلدمات���ه، وأداء القطاع وأثره، حيث تضيف 
بيانات عن خصائص األس���ر املعيش���ية/األفراد باعتبارهم مس���تهلكني 
خلدمات املؤسسات غري الرحبية أو أعضاء يف املؤسسات غري الرحبية أو 

متطوعني هبا أو كموظفني يف تلك املؤسسات. وسترد فيما يلي مناقشة 
ملحتوى كل فئة مع تعريف موجز لكل متغيِّر يف سياق املؤسسات غري 
الرحبية. ويرد يف املرفق ألف - 4 تعاريف أكثر اكتمااًل ملتغريات نظام 

احلسابات القومية.

ر راالمتداداتاحلساب الفرعي الكاملاملتغيِّ مالحظاتالنموذج املصغَّ

املتغريات النقدية األساسية
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X 

X
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X
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التكاليف وما إىل ذلك.
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القيمة املحتسبة للمخرجات غري السوقية من املؤسسات 
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 منها: املنح احلكومية والتحويالت
منها: املنح اخلارجية والتحويالت

X 

X 

X 

X

X 

X 

X 

X

 التحويالت املقبوضة واملدفوعة
الصلة بالعطايا واألعضاء/العضوية

[D.3] اإلنفاق على االستهالك النهائيXX

[D-63] التحويالت االجتماعية العينيةXX

موضع املتغري يف تصنيف احلسابات القومية للمعامالت والتدفقات األخرى وتصنيف األصول موضوع بني أقواس إذا وجد.  *

اجلدول 1-4
املتغريات األساسية واملقاييس األساسية للمؤسسات غري الرحبية 
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ر راالمتداداتاحلساب الفرعي الكاملاملتغيِّ مالحظاتالنموذج املصغَّ

[P.4] االستهالك النهائي الفعليXX

[P.5] إمجايل تكوين رأس املالXXحيازة األصول غري املالية
احتياز األصول غري املالية غري املُنَتجة خمصومًا منه 

[K.2] األصول املتخلص منهاXX

[F] صايف احتياز األصول املاليةxxحيازة األصول املالية وااللتزام باخلصوم
[F] صايف حدوث االلتزاماتXx

[K. 3-K.10, K.12] تغيريات أخرى يف حجم األصولXX
[K.11] املكاسب الرأمساليةXX

األصول غري املالية هلا ارتباط بتدابري القدرةبنود ميزان املدفوعات:
[AN] األصول غري املاليةX

[AF] األصول املاليةX
[AF] اخلصومX

XXإضافة: السكان

XXإضافة: ناتج العمالة

املتغريات اهليكلية
XXXالكيانات، عددها

الصلة بتعويضات العاملنيXXXالعمالة املدفوعة األجر، العدد، ومكافئ العمالة بدوام كامل
الصلة بالعمالة التطوعية األساسيةXXXالعمالة التطوعية، العدد، مكافئ العمالة بدوام كامل

XXاألعضاء، العدد

الصلة بالتحويالت املقبوضةXXالعضوية، العدد
الصلة بالتحويالت املقبوضةالعطاء

را اإلنتاج والقدرة متغيِّ
الصلة باملقاييس النقدية للناتج واألصول غري XXاملقاييس املادية للقدرة والناتج

املالية، املؤسسات غري الرحبية
الصلة باملقاييس النقدية للناتج واألصول غري XXحصة املؤسسات غري الرحبية يف جمموع القدرة والناتج

املالية، املؤسسات غري الرحبية والقطاعات 
األخرى

را العمالء واملستعملني متغيِّ
مالم���ح العم���الء واملس���تعملني، املؤسس���ات غ���ري الرحبية 

Xوالقطاعات األخرى

مشاركة املس���تعملني والعمالء، واألعضاء، املؤسسات غري 
Xالرحبية والقطاعات األخرى

رضا املستعملني والعمالء واألعضاء، املؤسسات غري الرحبية 
Xوالقطاعات األخرى

اجلدول 4-1 )تابع(
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املتغريات النقدية األساس���ية لنظام احلسابات   ’1‘
القومية 1993

معظم املتغريات اليت يهتم هبا احلس���اب الفرعي للمؤسسات   6-4
غري الرحبية هي نفس املتغريات يف نظام احلسابات القومية 1993. ومع 
أنه مت االستغناء عن بعض التفاصيل إال أن القواعد األساسية للحسابات 
االقتصادية املتكاملة تعترب كلها متغريات أساس���ية يف احلس���اب الفرعي 
للمؤسس���ات غري الرحبية. من هنا ف���إن تعاريف املتغريات الواردة أدناه 
تس���تند إىل االس���تعمال العادي يف نظام احلس���ابات القومية، مع بعض 
التفصيالت إذا اس���تدعى األم���ر، إلبراز املالمح املتصل���ة اتصااًل وثيقًا 

باملؤسسات غري الرحبية.
املخرج���ات )النوات���ج( الس���وقية، وهي عبارة عن الس���لع   7-4
واخلدم���ات املنتج���ة خالل الفترة املحس���ابية واليت تباع بأس���عار ذات 
قيم���ة اقتصادية أو يتصرف فيها بش���كل آخر يف الس���وق. وهي تقاس 
على أس���اس اإليرادات من املبيعات والرسوم واملصاريف املتقاضاة، مبا 
يف ذل���ك املدفوعات من أط���راف ثالثة. ويدخل حتت ه���ذا البند على 
سبيل املثال مدفوعات املصاريف التعليمية للجامعات وتذاكر الدخول 

للحفالت اليت تنظمها اهليئات الفنية.
املخرجات اليت تنتج لالس���تعمال النهائ���ي اخلاص، وهذه   8-4
تتك���ون من الس���لع واخلدمات ال���يت حيتفظ هبا لالس���تهالك النهائي أو 
لتكوي���ن رأس امل���ال الثابت اإلمجايل لنفس الوحدة، مثل إنش���اء مرفق 

جديد يقوم به موظفو املؤسسات غري الرحبية أو متطوعوها.
املخرج���ات غري الس���وقية األخ���رى، وتتكون من الس���لع   9-4
م جمانًا أو بأس���عار ليس���ت هلا قيمة اقتصادية كبرية،  واخلدمات اليت تقدَّ
إىل وح���دات مؤسس���ية أخ���رى. وهي تق���اس على أس���اس مصاريف 
التش���غيل، وه���ي عبارة ع���ن جمموع االس���تهالك الوس���يط، وتعويض 
العامل���ني، والضرائب على اإلنتاج )بعد خصم اإلعانات( واس���تهالك 
رأس املال الثابت، وهي متثل جمموع املخرجات ملا يسمى “املؤسسات 
غري الرحبية غري الس���وقية” يف قطاعي احلكومة واملؤسسات غري الرحبية 
اليت ختدم األس���ر املعيشية يف نظام احلس���ابات القومية 1993 )بشكل 

عام ال حيدد نظام احلس���ابات القومية 1993 املخرجات غري الس���وقية 
للمنتجني الس���وقيني1؛ إال أن احلساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية 
يتيح املجال إلدراج تلك املخرجات غري الس���وقية من املؤسس���ات غري 

الرحبية السوقية، كما سريد وصفه فيما يلي بالتفصيل(.
تعويضات العاملني، وهي جمموع املرتبات، سواًء كانت نقدًا   10-4
أو عينًا، اليت تدفعها املؤسسة ألي شخص يعمل لديها يف مقابل العمل 
الذي يقوم به أثناء الفترة املحاس���بية. وتعترب تعويضات العاملني مؤشرًا 
على تكلفة العمالة يف ناتج املؤسسة غري الرحبية، كما أهنا تعترب مقياسًا 
ملس���امهة املؤسسة يف دخل األس���رة. وتشتمل التعويضات على األجور 
والروات���ب اليت ُتدَفع نق���دًا أو عينًا – أي األجور والرواتب اليت ُتدَفع 
على فترات منتظمة، وكذلك العالوات اليت ُتدَفع عن س���اعات العمل 
اإلضافية واإلجازات واملَِنح وما إىل ذلك، والعموالت واإلكراميات – 
وكذلك مسامهة صاحب العمل يف التأمني االجتماعي أي املدفوعات 
ال���يت يدفعها أصح���اب العمل واملقصود هبا ضمان اس���تحقاق العاملني 
للمزاي���ا االجتماعية يف ح���االت الظروف االضطراري���ة )مثاًل: املرض 

واحلوادث وزيادة العمالة والتقاعد(.
االس���تهالك الوس���يط، وهو قيم���ة الس���لع واخلدمات اليت   11-4
ُتسَتخَدم كمدخالت يف عملية اإلنتاج – مثل اللوازم املكتبية ونفقات 

السفر واخلدمات القانونية وغريها.
اس���تهالك رأس املال الثابت، وهو ميثل قيمة اخَلْفض الذي   12-4
يط���رأ عل���ى قيمة األص���ول الثابتة املس���َتخَدمة يف اإلنتاج أثن���اء الفترة 
املحاس���بية والناتج عن التدهور املادي وِق���َدم املعدات الطبيعي والتلف 
الط���ارئ الطبيع���ي. وهذا املفهوم ُيش���به مفهوم تكالي���ف اإلهالك اليت 
ل يف حسابات األعمال أو املؤسسات غري الرحبية، ولكنه ُأعطي  ُتَس���جَّ
اسم “اس���تهالك رأس املال الثابت” ألنه ُيَقيَّم باألسعار اجلارية وليس 

بالتكلفة التارخيية املستخدمة يف احلسابات التجارية.

ر راالمتداداتاحلساب الفرعي الكاملاملتغيِّ مالحظاتالنموذج املصغَّ

را األثر واألداء متغيِّ
الصلة باملقاييس املالية للمخرجات واإلنتاجية Xالكفاءة، املؤسسات غري الرحبية والقطاعات األخرى

واألص���ول غ���ري املالية، املؤسس���ات غري 
الرحبية والقطاعات األخرى

الصلة بدخل األسر املعيشيةXاألسهم والسندات – نواحي إعادة التوزيع
Xاألسهم والسندات – اإلدماج االجتماعي

اجلدول 4-1 )تابع(

هذا اس���تثناء يتصل باإلنف���اق على توصيل اخلدم���ات االجتماعية من قبل   1
الشركات اليت كانت مملوكة للدولة سابقًا يف االقتصادات اليت متر مبرحلة حتّول.
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الضرائب على اإلنت���اج )الصايف(، وهي الضرائب )ناقصًا   13-4
اإلعان���ات( اليت تتحملها املؤسس���ات نتيجة لالش���تغال باإلنتاج. وقد 
ُتدَفع هذه الضرائب عن األرض أو األصول الثابتة أو العمالة املستخدمة 
يف عملية اإلنتاج أو عن خدمات أو معامالت ُمَعيَّنة. واملؤسسات غري 

الرحبية ُمعَفاة عادة من كثري من هذه الضرائب.
ُل���ه املالك ألصول  دخ���ل امللكية، وه���و الدخل الذي ُيَحصِّ  14-4
مالي���ة أو أصول غري إنتاجية ملموس���ة يف مقابل تقدمي أموال إىل وحدة 
مؤسس���ية أخرى أو وض���ع أصول حتت تصرف تل���ك الوحدة. ومتثل 
اإليرادات من دخل امللكية، مثل األرباح املَُوزَّعة والفوائد، عائد الوقف 
ال���ذي ميكن للمؤسس���ة غري الرحبية أن تس���تخدمه يف متويل أنش���طتها 
اجلارية. وميكن أن تكون املؤسسات غري الرحبية من دافعي دخل امللكية 
إىل املؤسسات أو األفراد الذين ُيَقدِّمون إليها قروضًا. وميكن متييز ثالثة 
أن���واع من دخل امللكية: الفائدة، وهي املبل���غ الذي يتعني على املدين 
َدة دون أن ُينِقَص ذلك من  دفع���ه إىل الدائن على مدار فترة زمنية ُمَحدَّ
أصل الدين امُلس���َتَحق، وفقًا لبنود االتف���اق املايل بني الطرفني؛ ودخل 
الشركات املَُوزَّع، أي األرباح مضافًا إليها املسحوبات من اإليرادات 
أو من أش���باه الش���ركات؛ واإلجي���ار، وهو جمموع املبال���غ اليت يدفعها 
املس���تأجرون للُمالَّك مقابل اس���تخدام األرض واملدفوع���ات اليت ُتدَفع 
إىل ُمالَّك األصول األرضية اجلوفية مقابل حق اس���تخراج الرواسب من 

باطن األرض على مدى فترة زمنية ُمَعيَّنة.
ع أو  التحويالت، وهي املعامالت اليت يتم مبوجبها تقدمي ِس���لَ  15-4
خدمات أو أصول أو عمالة من وحدة مؤسس���ية إىل أخرى من غري أن 
تتلقى من تلك الوحدة أي سلعة أو خدمات أو أصول يف املقابل. وهذه 
املَِنح هي من املصادر الش���ائعة لإليرادات للمؤسسات غري الرحبية، كما 
م مثل هذه التحويالت يف كثري من األحيان  أن املؤسسات غري الرحبية ُتَقدِّ
إىل وحداٍت أخ���رى. والتحويالت اجلارية األخرى، وهي التحويالت 
اليت تؤثِّر بشكل مباشر على مستوى الدخل املخصص لإلنفاق، وبالتايل 
قد تؤثِّر على اس���تهالك الِس���َلع أو اخلدمات. والتحويالت الرأمسالية، 
وه���ي التحوي���الت النقدي���ة أو العينية اليت يتم فيها حتوي���ل ملكية أصل 
من األصول )باس���تثناء األموال النقدية واجلرد( من وحدة مؤسسية إىل 
م تفاصيل عن  أخرى. وبالنس���بة للتحويالت اجلارية أو الرأمسالي���ة، ُتَقدَّ
م���ة كأعمال خريية  مص���در التحويالت أو متلقيها، س���واًء كانت ُمَقدَّ
خاص���ة أو ِمنَ���ح حكومية أو حتوي���الت حكومية أو ِمنَ���ح أو حتويالت 

أجنبية.
اإلنف���اق على االس���تهالك النهائ���ي، ويتكون من الِس���َلع   16-4
واخلدمات اليت تس���تهلكها اأُلسر املعيشية واملؤسسات غري الرحبية غري 
السوقية واحلكومة للوفاء باحتياجاهتا الفردية أو اجلماعية )حسب نظام 
احلس���ابات القومية ليس للش���ركات أو املؤسسات غري الرحبية السوقية 
استهالك هنائي: فاستهالكها ُيسَتخَدم من أجل إنتاج ِسَلع أو خدمات 
تس���تهلكها وحدات أخرى، ولذلك فهي تعترب اس���تهالكًا وس���يطًا(. 
ويتكون اإلنفاق على االستهالك النهائي من ِقَبل املؤسسات غري الرحبية 

والوحدات احلكومية من خمرجاهتا غري الس���وقية، اليت ُتس���اوي نفقاهتا 
التشغيلية خمصومًا منها أي مبالغ تتلقاها من األنشطة السوقية.

التحويالت االجتماعية العينية، وتتكون من كٍل من الِسَلع   17-4
م كتحويالت عينية إىل ُأس���ر معيش���ية منفردة من  واخلدم���ات اليت ُتَقدَّ
وحدات حكومية أو مؤسس���ات غري رحبية غري س���وقية، س���واًء كانت 
ُمشَتَراة من السوق أو من إنتاج املؤسسات ذاهتا باعتبارها خمرجات غري 

سوقية.
االس���تهالك النهائي الفعلي، هو اإلنفاق على االس���تهالك   18-4
النهائي ُمَضافًا إلي���ه التحويالت االجتماعية العينية املقبوضة ومطروحًا 
من���ه التحوي���الت االجتماعية العينية املدفوعة. وهكذا يش���مل اإلنفاق 
الفعل���ي على االس���تهالك النهائي لألس���ر املعيش���ية الس���لع واخلدمات 
مة إليها من احلكومة ومن املؤسس���ات غري الرحبية وكذلك الِسَلع  املَُقدَّ
واخلدمات اليت تقوم هذه اأُلس���ر بشرائها ألنفسها. ويكون االستهالك 
النهائي الفعلي للمؤسس���ات غري الرحبية صفرًا أصاًل باعتبار أن الغرض 
النهائي من أنش���طتها ليس منفعتها الذاتية ولكن منفعة األفراد واأُلس���ر 

اليت تقوم خبدمتها.
إمج���ايل تكوين رأس املال، وهو عب���ارة عن احتياز األصول   19-4
الثابتة )مثل املنش���آت واملعدات( ناقصًا منه���ا األصول الثابتة املَُتَخلَّص 
منها، والتغريات يف املخزون، واالحتيازات خمصومًا منها املَُتَخلَّص منه 
م���ن املعادن الثمينة والقطع الفنية وس���ائر املقتني���ات الثمينة. ومن أمثلة 
هذه األصول بالنس���بة للمؤسسات غري الرحبية: مباين العيادات واملباين 
املدرس���ية واملعدات املكتبية والِقَطع الفنية املنحوتة وغريها من األعمال 

الفنية.
احتي���از األص���ول غ���ري املالية غ���ري املنتجة خمصوم���ًا منها   20-4
األص���ول املَُتَخلَّص منها، وهي عب���ارة عن االحتيازات، خمصومًا منها 
املَُتَخلَّص منه، من األصول الطبيعية اخلاضعة حلقوق امللكية ومن امللكية 
الفكرية وس���ائر األصول غري امللموس���ة اليت ُيقرها املجتمع كما ُتَعرِّفها 
الشواهد القانونية أو األعمال املحاسبية. ومن أمثلة هذه األصول بالنسبة 
للمؤسس���ات غري الرحبية: األرض والنبات���ات واحليوانات يف املحميات 

الطبيعية وبراءات االختراع الناجتة عن أعمال البحث اجلامعية.
االحتي���ازات الصافية من األص���ول املالية: وهي عبارة عن   21-4
احتيازات األصول اليت هي عبارة عن ُمطالبات مالية من وحدات أخرى، 

ومنها ودائع البنوك واألسهم والسندات واحلسابات املقبوضة.
اخلصوم���ات الصافي���ة املُلَتَزم هب���ا: وهي االلتزام���ات إزاء   22-4
وح���دات أخرى يف ش���كل ُمطالبات مالية مث���ل الرهونات وضمانات 

الَدْين واحلسابات املقبوضة.
التغ���ريات األخرى يف حجم األصول، وه���ي التغريات يف   23-4
األص���ول وااللتزامات والقيمة الصافية، غ���ري الناجتة عن معامالت بني 
الوحدات املؤسس���ية، واليت ُتَمثِّل تغريات يف حجم األصول أو كميتها 
غ���ري التغريات يف األس���عار. وم���ن أمثلة ذلك استكش���اف أو ُنضوب 
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األص���ول الطبيعية، وتدمري األصول نتيجة كوارث كبرية، واالس���تيالء 
على األصول بدون تعويض ونشوء أصول غري ملموسة.

املكاس���ب الرأمسالية، التغريات يف املكاس���ب الرأمسالية هي   24-4
التغريات يف قيمة األصول )أو اخلصوم( نتيجة لتغري األسعار.

بنود احلس���اب اخلتامي، وهي عبارة عن وضع املخزون يف   25-4
األص���ول واخلصوم املالية واألصول غري املالية، مثل مباين املستش���فيات 
واملع���دات ومقتني���ات املتاح���ف وامللكي���ة الفكرية وحوافظ األس���هم 

والسندات.

املتغريات املالية األخرى اليت تتصل باملؤسسات   ’2‘
غري الرحبية

باإلضافة إىل املتغريات القياس���ية يف ُنظم احلسابات القانونية   26-4
تقتض���ي طبيعة املؤسس���ات غ���ري الرحبية إدخ���ال متغ���ريات إضافية أو 
تفاصيل إضافية يف احلس���اب اخلاص باملؤسسات غري الرحبية. فالطبيعة 
غري احلكومية للمؤسس���ات غري الرحبية، على س���بيل املثال، ي�جعل من 
املهم جدًا إعطاء صورة واضحة عن مجيع أنواع الدخل، اليت تأيت إليها 
من احلكومة، أيًا كان شكل هذه األنواع من الدخل. ومن املهم أيضًا 
إدخال املخرجات غري السوقية للمؤسسات غري الرحبية اليت ُيطَلق عليها 
س���وقية، وهي املخرجات اليت ال تظهر يف احلس���ابات احلالية. وأخريًا 
يقتض���ي األمر إدراج املدخ���الت التطوعية كجزء من القوى العاملة يف 
املؤسسات غري الرحبية، ومن َثمَّ كجزء من قاعدة الدخل ومن خمرجات 

القطاع.
تفاصيل عن املدفوعات احلكومية. يطلب احلس���اب الفرعي   27-4
للمؤسس���ات غري الرحبي���ة تفاصيل عن املعامالت بني املؤسس���ات غري 
الرحبي���ة واحلكومة ال ترد ع���ادة يف اجلداول اخلاصة بنظام احلس���ابات 
القومية. وُيتيح هذا التفصيل اس���تخالص مقياس عام لدخل املؤسسات 
غ���ري الرحبية م���ن مدفوع���ات القطاع الع���ام. وهذا اجل���زء يتكون من 
املِنَ���ح والعقود دعمًا ألنش���طة تنظيمية ُمَعيَّنة أو خدم���اٍت ُمَعيَّنة؛ ومن 
التحويالت اإللزامية اليت يقتضيها القانون دعمًا للرسالة العامة للمنظمة 
مة من أطراف ثالثة، منها على  أو أنشطتها؛ والفواتري واملدفوعات املَُقدَّ
سبيل املثال املدفوعات احلكومية غري املباشرة إىل األسر املعيشية لسداد 
م���ة إىل أفراد. ويتفق هذا  مطالب���ات منظمات أخرى عن خدمات ُمَقدَّ
املقياس بش���كل جيد مع تصور املؤسسات غري الرحبية ملصادر متويلها. 
ويف نفس الوقت فهو مفيد من الناحية التحليلية ألنه ُيربز مجيع القنوات 

اليت ُتَصرِّف هبا احلكومة سياساهتا العامة.
املخرجات غري السوقية للمؤسسات غري الرحبية السوقية. ُيَقيِّم   28-4
نظام احلسابات القومية 1993 خمرجات املنتجني السوقيني على أساس 
عائد مبيعاهتم، وهذا ُيعترب مش���كلة بالنسبة لتقييم خمرجات املؤسسات 
اليت يعتربها نظام احلس���ابات القومية 1993 مؤسس���ات س���وقية غري 
ي جزًءا كبريًا من نفقاهتا التش���غيلية  رحبي���ة – أي املؤسس���ات اليت ُتَغطِّ
من مبيعاهتا الس���وقية. ومع أن املخرجات السوقية هلذه املؤسسات غري 

الرحبي���ة تدخل يف احلس���اب، إال أن إنتاجها غري الس���وقي ال يدخل يف 
حسابات نظام احلسابات القومية. وهذه املخرجات غري السوقية كثريًا 
ما تكون ذات حجم كبري ألن هذه املؤسس���ات غري الرحبية ُتنِتج أيضًا 
خمرجات ُتَموَّل من املس���امهات اخلريي���ة أو التحويالت األخرى اليت ال 

تظهر يف إيرادات املبيعات.

ويوصي احلس���اب الفرعي للمؤسس���ات غري الرحبية، ملعاجلة   29-4
ه���ذه املش���كلة، بتقييم خمرجات املؤسس���ات غري الرحبية الس���وقية اليت 
ُتَغطي جزًءا من تكاليفها عن طريق االشتراكات اخلريية واملَِنح األخرى 
بنف���س الطريقة اليت يتم هبا تقييم خمرجات املؤسس���ات غري الرحبية غري 
السوقية يف نظام احلس���ابات القومية، أي على أساس نفقات التشغيل. 
ويعين هذا أن النفقات املتعلقة باملخرجات غري الس���وقية للمؤسس���ات 
غري الرحبية الس���وقية جيب أن ُتضاف إىل مقاييس خمرجات املؤسسات 
غ���ري الرحبي���ة. وإذا زادت التكلف���ة على املبيعات فُيحَس���ب الفرق بني 
التكلفة واملبيعات باعتباره مقياس���ًا للمخرجات غري الس���وقية. أما إذا 
زادت املبيع���ات على التكلفة فيفترض أن املخرجات غري الس���وقية هي 
صفر. وهذا بديل عملي للطريقة املُثلى لتقييم املخرجات غري الس���وقية 
للمنتجني الس���وقيني، أي حتديد الوحدات ذات اإلنتاج السوقي وذات 
اإلنتاج غري الس���وقي وتوزيع التكاليف بشكل منفصل على املخرجات 
السوقية واملخرجات غري السوقية يف كل وحدة من الوحدات2 وُتماثل 
ه���ذه املعاملة ما يوصي به نظام احلس���ابات القومي���ة 1993 للنفقات 
اليت تتحملها املؤسسات يف االقتصادات اليت متر مبرحلة حتول نيابة عن 
مس���تخدميها )انظر: نظام احلس���ابات القومية، الفقرات 19-30 إىل 

.)35-19

وال يقتضي تنفيذ توس���يع حدود اإلنتاج أي بيانات أكثر مما   30-4
هو مطلوب يف نظام احلس���ابات القومي���ة 1993 3 فاملخرجات ُتَقاس 
ببس���اطة بالتكلفة اليت تتحملها مجيع املؤسس���ات غري الرحبية اليت تزيد 
فيه���ا التكلفة عل���ى املبيعات، أيًا كان القطاع الذي ينس���بها إليه نظام 
احلسابات القومية. وهذا ال يؤثر إال على املؤسسات غري الرحبية السوقية 
يف القطاعات التجارية، ولكن الناتج اإلضايف حيتاج إىل إدخال بياناته يف 
القطاعات التجارية للشركات وللقطاع املن�زيل. وبالنسبة للمؤسسات 
غري الرحبية اليت تقوم خبدمة القطاع املن�زيل يتأثر الناتج املحلي اإلمجايل: 
إذ أن املخرج���ات اإلضافي���ة ُتصبح إنفاقًا على االس���تهالك النهائي يف 
القط���اع املن����زيل، ويف هذه احلالة حيت���اج األمر إىل حتوي���ل مبلغ مماثل 
من قطاع الش���ركات غ���ري الرحبية إىل القطاع املن����زيل من أجل توازن 
احلس���ابات لكال القطاعني. وبالنس���بة للمؤسسات غري الرحبية السوقية 

انظر القسم هاء فيما يلي بشأن تفاصيل هذا النهج.  2
ُيالح���ظ أن���ه ينبغي توخي احلذر يف نس���بة اإليرادات بش���كل صحي���ح للمبيعات   3
السوقية واملسامهات اخلريية والتحويالت األخرى. فعلى سبيل املثال قد حتتوي اشتراكات 
األعضاء يف املنظمات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية على بعض املكونات اليت هي يف 
الواقع مدفوعات عن خدمات، مثل االشتراكات يف جملة املنظمة مثاًل. وينبغي تصنيف هذا 

اجلزء باعتباره من املخرجات السوقية وليس كمدفوعاٍت حتويلية.
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ال���يت ختدم قط���اع األعمال، ال يتغري الناتج املحل���ي اإلمجايل: إذ ُيصبح 
الناتج اإلضايف استهالكًا وسيطًا لألعمال اليت ترعى هذه األنشطة.

العم���ل التطوعي. أم���ا التعديل الثالث املطل���وب بالنظر إىل   31-4
خصائص املؤسس���ات غري الرحبية فيتصل مبعاملة العمل التطوعي. وقد 
أش���رنا يف الفق���رة 4-1 إىل أن نظام احلس���ابات القومي���ة ال يأخذ يف 
ل أحد  اعتب���اره معظم العمل التطوع���ي. إال أن العمل التطوعي ُيَش���كِّ
املدخ���الت اهلام���ة يف معظم املؤسس���ات غري الرحبي���ة إن مل يكن فيها 
مجيع���ًا. ويف كثري من ه���ذه املنظمات يزيد اإلس���هام الطوعي بالوقت 
عن قيمة املس���امهات املالية. ومع أن الناس يتَطوَّعون ملنظمات أخرى، 
مث���ل ال���وكاالت احلكومية وأحيانًا قطاع األعم���ال، فإن معظم العمل 
التطوع���ي يتم يف إطار املنظمات غري الرحبية. وملا كان العمل التطوعي 
يتسم بأمهية حامسة بالنسبة ملدخالت املؤسسات غري الرحبية اليت تستفيد 
م���ن هذا العم���ل وهي قدرهتا على إنتاج اخلدمات باملس���توى والنوعية 
مه���ا، فمن املهم أن يظهر هذا النش���اط يف احلس���اب الفرعي  ال���يت ُتَقدِّ
للمؤسس���ات غري الرحبية. وهذا يعطي صورة أكمل عن اخلدمات اليت 
تنتجها فعاًل هذه املؤسسات ويستهلكها االقتصاد يف جماالت ُمَعيَّنة. مث 
إن إدراج املدخالت من العمل التطوعي ُيتيح أيضًا مقارنات أدق هليكل 
اإلنتاج وهيكل التكلفة بني املؤسسات غري الرحبية املُنِتَجة واملؤسسات 

غري الرحبية يف القطاعات األخرى4.
وملا كان العمل التطوعي ذا أمهية حامسة لنواتج املؤسس���ات   32-4
غري الرحبية اليت تس���تفيد يف هذا الن���وع من العمل ولقدراهتا على إنتاج 
اخلدمات باملستوى والنوعية املطلوبني، كان من الضروري أن ينعكس 
هذا النشاط يف احلساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية، فمن شأن هذا 
إعطاء صورة أمت للخدمات املنتجة واملستهلكة يف االقتصاد ويف جماالت 
معينة منه. ويتيح إدراج مدخالت العمل التطوعي أيضًا إمكانية إجراء 
مقارنات أدق هليكل املدخالت وهليكل التكلفة بني املؤسسات املنتجة 

يف قطاع املؤسسات غري الرحبية ويف القطاعات األخرى.
���ع يف حدود اإلنتاج ليش���مل القيمة  ولك���ن تنفيذ هذا الَتَوسُّ  33-4
املحسوبة للعمل التطوعي حيتاج إىل معلومات إضافية أكثر مما يتم مجعه 
ع���ادة يف إطار نظام احلس���ابات القومية. وعل���ى وجه اخلصوص حيتاج 
األمر إىل معلومات عن عدد ساعات العمل التطوعي وعن األجور اليت 

ميكن االستعانة هبا يف تقييم هذه الساعات من العمل.

وميكن احلصول عل���ى املعلومات عن حجم العمل التطوعي   34-4
ال���ذي يتم يف إطار املؤسس���ات غري الرحبية من أعمال املس���ح لألس���ر 
املعيش���ية أو مس���ح املؤسسات غري الرحبية ذاهتا. ويرد يف الفصل 5 ويف 
املرفق���ني أل���ف - 5 و أل���ف - 7 فيما يلي مزيد م���ن التفصيالت عن 
أعمال املس���ح هذه ومناذج ألدوات املسح. ويرد يف الفقر 4-45 فيما 
ل “العمل التطوعي” كما ترد يف الفقرة 39-4  يلي تعريف ملا ُيَش���كِّ

مناقشة لألجر املناسب.
وُيعترب الناتج اإلضايف ناجتًا غري س���وقي ومن َثم جيري تقييمه   35-4
حس���ب اإلنفاق. وُيصب���ح كذلك جزًءا من اإلنفاق على االس���تهالك 
النهائ���ي للمؤسس���ات غري الرحبية غري الس���وقية. وُيض���اف إىل الدخل 
املن����زيل تعويضات العاملني اإلضافية املحس���وبة ع���ن العمل التطوعي، 
وُيع���ادل هذه الزيادة حتويالت مناظرة إىل املؤسس���ات غري الرحبية اليت 

حتملت “التكلفة” اإلضافية هلذه التعويضات5.
وُيس���فر الَتَوُس���َعان املذكوران أعاله حلدود اإلنتاج يف نظام   36-4
احلس���ابات القومي���ة، وكذلك التفصي���الت اإلضافية ع���ن املدفوعات 
احلكومية اليت ميكن استقاؤها من مصادر أخرى للبيانات، عن متغرياٍت 
إضافية يف احلساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية عند اكتمال هيكله، 

على النحو التايل:
مدفوعات األطراف الثالثة، وهي املدفوعات احلكومية إىل   37-4
مها املنظمة إىل األفراد. ومن أمثلة هذه  منظم���ة يف مقابل خدم���ات ُتَقدِّ

املدفوعات اإلعانات ومدفوعات التأمني.
القيمة املحتس���بة للمخرجات غري الس���وقية للمؤسسات   38-4
غري الرحبية الس���وقية، وُتعَتَبر مقياسًا جلزء الناتج لدى املؤسسات غري 
الرحبية الس���وقية الذي ال يظهر يف أرقام املبيعات الس���وقية. وقد ذكرنا 
آِنَف���ًا أن ه���ذا الناتج غري الس���وقي ُيَقاس باعتباره الف���رق بني النفقات 
التش���غيلية واملبيع���ات، حني تزيد هذه النفقات التش���غيلية عن املبيعات 
)أما إذا كانت املبيعات ُتَغطي تلك التكلفة أو تزيد عليها، فيعترب الناتج 

غري السوقي صفرًا(.

خدم���ات العمل التطوعي املوصوفة هنا ه���ي اخلدمات اليت يقدمها األفراد   4
وتقدمها األس���ر بصفتها الش���خصية، كما أن الش���ركات ميكن أن تقدم مسامهات 
عينية إىل املؤسس���ات غ���ري الرحبية، مثل اخلدم���ات القانونية أو املحاس���بية، ولكن 
خدمات العمل اليت تنطوي عليها هذه املَِنح ال تدخل يف حساب العمل التطوعي يف 
هذا املتغري. ويتم معاملة هذه اهِلبات من الشركات على النحو التايل: بالنسبة للجهة 
املاحنة ُتعَتَبر قيمة اخلدمة جزًءا من املخرجات الس���وقية، ُيقابلها حتويل إىل املؤسسة 
غري الرحبية املَُتَلقية يف التوزيع الثانوي حلس���اب اإليرادات؛ وبالنس���بة للمؤسسة غري 
الرحبية املَُتَلقية تعترب اخلدمة املُعَطاة جزًءا من االستهالك الوسيط املدفوع عن طريق 

حتويالت من الشركات.

املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم قطاع األعمال هي حبكم الواقع مؤسسات   5
ُمنتجة غري س���وقية إال أن تكلفتها تغطيها اشتراكات األعضاء من القطاع التجاري 
املنش���ئني هلذه املؤسس���ات. ويتم تقييم إنتاجها حس���ب التكلفة، ويعترب جزًءا من 
االستهالك الوسيط جلهة األعمال اليت ُتَموِّهلا. ويتم التعامل مع العمل التطوعي على 
النحو التايل: يف حس���اب اإلنتاج للمؤسس���ات غري الرحبية ُتضاف إىل التعويضات 
والقيم���ة املضاف���ة واملخرجات قيمة التعويضات املحس���وبة؛ ويف حس���اب اإلنتاج 
للمنظمات الراعية، ُيضاف إىل االس���تهالك الوسيط املبلغ املحسوب، وُيخَصم من 
القيمة امُلَضافة؛ ويف ختصيص حس���اب الدخل األويل لألسر، ُتَضاف إىل تعويضات 
العامل���ني املبال���غ املحس���وبة، ولكنها ُتَع���وَّض يف التوزيع الثانوي حلس���اب الدخل 
بتحوي���ل بنف���س املبلغ إىل املنظمة الراعية اليت ِزيدت نفقات االس���تهالك الوس���يط 
ل جلميع الوحدات الثالث حبس���اب  لديها. وهبذا الش���كل ال يتأثر االدخار امُلَس���جَّ

العمل التطوعي.
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القيمة املحتسبة للعمل التطوعي، وهي مقياس لتكلفة العمل   39-4
التطوعي الذي تس���تعمله املنظمات غري الرحبية وهو مقياس أيضًا لقيمة 
املَِنح، أي املدفوعات امُلَحوَّلة، من األس���رة املعيش���ية اليت ُتَقدِّم خدمات 
العمال���ة. ويوصى بإجراء للتقيي���م يعتمد على تقيي���م الوقت التطوعي 
حسب متوسط األجر اإلمجايل للفئة املهنية اخلاصة للخدمات املجتمعية 
واخلريية واالجتماعية، كبديل لألجر املدفوع يف امِلَهن الفعلية اليت ُيَقدَّم 
فيه���ا العمل التطوع���ي6. ويرد يف الفقرة 4-45 أدن���اه تعريف للعمل 

التطوعي.

املؤش���رات األساس���ية الكمي���ة االجتماعي���ة   ’3‘
واالقتصادي���ة هليكل املؤسس���ات غري الرحبية 

ونواجتها وقدرهتا
م���ن أجل إعط���اء صورة أوضح ع���ن األبع���اد املالية لقطاع   40-4
املؤسس���ات غري الرحبية، ُيضيف احلس���اب الفرعي ع���ددًا من املقاييس 
اإلضافي���ة لنطاق املؤسس���ات غري الرحبية وعملياهت���ا. ومن ضمن هذه 

املتغريات اإلضافية ما يلي.
ان  ان، أي “املتوس���ط الس���نوي لعدد الُسكَّ إضافة: الُس���كَّ  41-4
احلاضرين يف اإلقليم االقتصادي للبلد ... ويش���مل اإلقليم االقتصادي، 
حس���ب العرف، الس���فارات والقواعد العس���كرية والُسُفن والطائرات 
املوج���ودة يف اخلارج” )انظر: نظام احلس���ابات القومية، الفقرة 17-

.)24
إضافة: مدخالت العمل: وُتَقاس مبجموع ساعات العمل،   42-4
أي جمم���وع س���اعات العمل الفعلية أثناء الس���نة يف وظائف عادية ويف 
عمل الش���خص حلساب نفسه )انظر: نظام احلسابات القومية 1993، 
الفقرت���ان 17-11 و 17-12(. ومع أن هذا ُيش���ري إىل العمل مقابل 
أجر، فإن من املمكن أيضًا وضع مقياس للعمل التطوعي على أس���اس 

نفس التعريف.
عدد كيانات املؤسس���ات غري الرحبي���ة، وهو العدد الفعلي   43-4
للمنظمات غري الرحبية، ُمَصنََّفة يف النموذج الكامل للحس���اب الفرعي 
ويف النموذج امُلخَتَصر حسب خانات التصنيف الدويل للمنظمات غري 
الرحبية وحسب األنشطة والوظائف. وهذا املتغري هو عبارة عن مقياس 
للنشاط املرتبط بالكيان كما أنه ُيعترب مؤشرًا لرأس املال االجتماعي7. 
ويف توسيعات احلس���اب الفرعي يتم تصنيف املؤسسات أيضًا حسب 
فئ���ات حجم العمال���ة، واملتطوعني أو األعضاء؛ ون���وع املنظمة وعمر 

الكيان.

العمال���ة املدفوعة األج���ر )العدد ومكاف���ئ العمالة بدوام   44-4
كامل(8، وهي تش���مل مجيع األش���خاص املوظفني والعاملني حلساهبم 
اخلاص الذين يقومون بنشاط إنتاجي يدخل يف إطار حدود اإلنتاج يف 
النظام. )ُيقَصد باملوظفني هنا مجيع األشخاص الذين يقومون، بناًء على 
اتفاق، بالعمل حلس���اب وحدة مؤسس���ية مقيمة أخرى ويتلقون أجرًا 
نقديًا أو عينيًا، واألش���خاص العاملون حلساهبم اخلاص هم األشخاص 
الذين يعتربون املالكني الوحيدين أو الُش���ركاء يف مؤسس���ة غري سهمية 
يعمل���ون فيه���ا(. والعمالة يف مفه���وم ُمكافئ العمل ب���دوام كامل هي 
عدد الوظائف امُلَكاِفئة للعمل املَُتَفرِّغ، وُتَعرَّف بأهنا جمموع الس���اعات 
امُلش���َتَغلة مقس���ومًا على متوس���ط عدد الساعات الس���نوية امُلشَتَغَلة يف 
وظائف التفرغ. وُتعَتَبر العمالة، ُمَصنَّفة يف الُنسَخة الكاملة ويف الُنسَخة 
امُلخَتَصرة للتصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية حس���ب اخلانات )أو 
التصني���ف الصناعي ال���دويل املوحد، التنقيح 3 حس���ب الصناعة( هي 
ة الكاملة  مقي���اس ملدخالت العمل املدفوع األجر. وُتَصنَّف يف الُنس���خَ
للحس���اب الفرعي حس���ب املهنة والعمر والنوع )ذكر أو أنثى(. كما 
ُتَصنَّف يف متديدات احلس���اب أيضًا حس���ب العمل بدوام كامل أو غري 
كامل ومتوس���ط س���اعات العمل؛ وحسب مس���توى املهارة، والنوع، 
والفئة العمرية، ومتوس���ط األجر. وَيتَِّفق مفهوم العمالة املس���تخدم يف 
احلس���اب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية مع املفهوم السائد يف منظمة 
ان العاملني  العمل الدولية كما يرد يف القرار اخلاص بإحصاءات الُس���كَّ
اقتصادي���ًا، والعمال���ة، والبطال���ة، والعمالة املنقوص���ة، املُتََّخذ يف املؤمتر 

الدويل الثالث عشر إلحصائيي العمل.
العمال���ة التطوعية )العدد ومكافئ العم���ل بدوام كامل(،   45-4
وُتَصنَّ���ف يف النم���وذج الكام���ل حس���ب خان���ات التصني���ف الدويل 
للمنظم���ات غري الرحبية )أو التصنيف الصناع���ي الدويل املوحد التنقيح 
3 حس���ب الصناعة( وهي عبارة عن عدد األفراد الذين يقومون بعمل 
تطوعي، وُيَعرَّف العمل التطوعي بأنه “العمل بدون أجر نقدي أو التزام 
م إىل أشخاص يعيشون خارج األسرة املعيشية للمتطوع”  قانوين، املَُقدَّ
)انظ���ر املرفق ألف - 7( والعمل التطوعي هو مقياس ملدخالت العمل 
غ���ري املدفوع األج���ر. وُيَصنَّف يف النموذج الكامل للحس���اب الفرعي 
حسب املهنة والعمر والنوع. أما يف متديدات احلساب الفرعي فُيَصنَّف 
أيضًا حس���ب املس���توى التعليمي ومس���توى املهارة والنوع وفئة العمر 
ومتوسط األجر البديل ونسبة العمل غري املدفوع األجر. وُيَعرَّف العمل 
التطوع���ي – وُيَعرَّف املتطوعون ضمنًا – بأنه س���اعات العمل اليت ال 

ت���رد يف الفصل 5 أدناه مناقش���ة لألس���اس الذي يقوم عليه إج���راء التقييم   6
املوص���ى به، وانظر أيضًا املُرَفق أل���ف - 7، وآهناير وآخرون، 2001 والتطورات 
الدولية األخرى يف قياس العمل غري املدفوع األجر ويف إحصاءات استخدام الوقت، 

.http://www.un.org/Depts/unsd/timeuse :وذلك على موقع اإلنترنت
انظر البنك الدويل )1997(.  7

ُمكافئ العمالة على أساس الدوام الكامل هو مقياس ملدخالت العمالة ُيعترب   8
أقل قيمة من جمموع س���اعات العمل امُلش���َتَغلة يف نظام احلس���ابات القومية 1993 
)الفق���رة 17-14(؛ وم���ع ذلك يوصى بإدراج بند ُمكاف���ئ العمل بدوام كامل يف 
احلس���ابات القومية من أجل تس���هيل املقارنة مع بلدان ال تس���تطيع أن ُتَقدِّر سوى 
مكافئ العمالة بدوام كامل إلتاحة املجال إلظهار التفاوت يف ساعات العمل بدوام 
كامل السنوية لبعض الفئات املهنية مع ُمضي الوقت )انظر: نظام احلسابات القومية 

1993، الفقرة 16-17(.
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ُيدَف���ع عنه���ا تعويضات اليت ُتنَفق يف الفئ���ات التالية من فئات التصنيف 
ال���دويل التجرييب لألم���م املتحدة إلحصاءات اس���تخدام الوقت )األمم 

املتحدة 2000(:
أعمال التشييد واإلصالح: املباين والُطرق والسدود واجلدران   - 61

مها املجتمع. إىل آخره، اليت ُيَنظِّ
مها املجتمع: الطبخ لالحتفاالت اجلماعية  األعم���ال اليت ُيَنظِّ  - 62

وما شابه ذلك.
م���ة، أو من أجلها، )والذي ال ينطوي على  التط���وع مع ُمَنظَّ  - 63

عمل مباشر ألفراد(.
العمل التطوعي من خالل املنظمات والذي ميتد مباش���رة إىل   - 64

أفراد أو جمموعات.
األعض���اء والعضوية )العدد(، وُتَصنَّف يف النموذج الكامل   46-4
حسب خانات التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية، وتعترب مقاييس 
للنش���اط املتصل باملنظمة ومؤش���رات لرأس املال االجتماعي. والعضو 
هو ش���خص ينتمي إىل منظم���ة؛ وميكن احلصول عل���ى عدد األعضاء 
من املنظمات نفس���ها. والعضوية هي حالة بقاء الشخص عضوًا؛ وقد 
يكون الشخص الواحد عضوًا يف أكثر من منظمة. ويتم احلصول على 
أع���داد العضوية بش���كل عادي من األفراد، وقد يك���ون هؤالء األفراد 
أعض���اء يف أكثر م���ن منظمة. وُتَصنَّف العضوية حس���ب املهنة والعمر 
والنوع. ويف متديدات احلس���اب الفرعي ُتَصنَّف أيضًا حسب مستوى 
امله���ارة ووظيفة العض���و، والنوع والفئة العمرية لألعضاء، أو حس���ب 

فئات الدخل واشتراك العضوية.
العطاء، وهو عبارة عن مسامهة طوعية باملال ال تتصل بشراء   47-4
ِسَلع أو خدمات الستخدام املُعطي. وُتسَتخَدم مؤشرات العطاء لقياس 
االش���تراك يف العمل التطوعي من ِقَبل األفراد أو اأُلَس���ر. ويف النموذج 
الكامل للحس���اب الفرعي ُيَصنَّف العطاء الفردي أو اأُلس���ري حسب 
املهنة والعمر والنوع للشخص الرئيسي يف األسرة املسؤولة عن العطاء. 

وُيَصنَّف أيضًا يف متديدات احلساب الفرعي حبسب مستوى الدخل.
املقايي���س املادية لإلنتاج والقدرة، ُمَصنََّفة حس���ب خانات   48-4
التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية، وُتعَتَبر مقاييس تتصل باحلقول 
ذاهتا وهي ُتناظر الُبعد الَكمي ملخرجات املؤسسة غري الرحبية أو ممتلكاهتا 
م���ن األصول املس���تخدمة يف اإلنت���اج. ومن أمثلة ه���ذه املقاييس عدد 
لني يف املعاهد  احلاضرين/الُزوَّار يف املؤسس���ات الثقافية؛ وعدد امُلَس���جَّ
التعليمية؛ وعدد أيام املرضى يف املستش���فيات؛ وعدد املقيمني يف مرافق 
الرعاية ذات اإلقامة للش���باب؛ ومس���احة األراضي الداخلة يف احلماية 
البيئي���ة. ولالطالع على مزيد من التفصيالت ميكن الرجوع إىل الفصل 

السادس فيما يلي.
بيانات املش���اركة، ُمَصنَّفة حسب خانات التصنيف الدويل   49-4
للمنظمات غري الرحبية، وهي مقاييس تتعلق باخلانات لنصيب املؤسسات 

غري الرحبية يف مقاييس املخرجات الكلية للخانة املعنية أو جمموع الُقدرة 
املَُبيََّنة أعاله.

ية إضافية للحس���اب  متدي���دات نوعي���ة وَكمِّ  ’4‘
الفرعي للمؤسسات غري الرحبية

إضاف���ة إىل املتغ���ريات املذك���ورة أع���اله ُيحاول احلس���اب   50-4
الفرعي للمؤسس���ات غري الرحبية أن ُيلقي الضوء على عدد من املالمح 
اإلضافية اليت تتصل بأداء املؤسسات غري الرحبية. وسريد وصف كامل 
هلذه املتغ���ريات يف الطبعات الالحقة من ه���ذا الدليل، ولكن املتغريات 

املستهدفة تتضمن ما يلي:
مالم���ح العميل واملس���تخدم، مب���ا يف ذلك ع���دد العمالء/  •

املس���تخدمني ُمَصنَّفًا حس���ب العمر والدخ���ل، والعاهة، إىل 
آخره.

مدى اندماج املستخدمني والعمالء واألعضاء.  •
رضا املستخدمني والعمالء واألعضاء وغريهم من أصحاب   •

املصلحة.
الكفاءة )مقاييس املدخالت/املخرجات(، ُمَصنَّفة حس���ب   •

النشاط والوظيفة.
املس���اواة، وُيقَص���د هبا قي���اس توزيع املناف���ع والتكاليف   •  
املتصلة بنشاط املؤسسة حسب فئات الدخل والفئات اإلثنية 

واجلنسني والفئات العرقية وما إىل ذلك.

 جداول احلساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية جيم -

نظرة عامة  ’1‘
تعتمد اجلداول يف احلساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية،   51-4
الواردة يف املرفق ألف - 2، على أساس احلسابات االقتصادية املتكاملة 
للمؤسسات غري الرحبية اليت ختدم القطاع املن�زيل )والقطاعات األخرى( 
يف نظام احلس���ابات القومي���ة. وُيَتَوقَّع إعداد ثالثة مناذج من احلس���اب 
الفرع���ي، كما سنناقش���ه يف الفقرة 4-75 فيما يلي، وهي احلس���اب 
���ع، ومنوذج خمتصر.  الفرعي يف صورته الكاملة، وحس���اب فرعي ُمَوسَّ
ويتن���اول الفصل احلايل النموذج���ني األول والثالث فقط، أما النموذج 
ع فسيتم تطويره يف معظمه على أساس اخلربة يف تطبيق واستخدام  املَُوسَّ

النموذجني اآلخرين للحساب الفرعي.
ويف النموذج الكامل تشمل البيانات املُعامالت، والتدفقات   52-4
األخ���رى واملخزون يف احلس���ابات االقتصادية املتكاملة، من حس���اب 
اإلنت���اج إىل احلس���اب اخلتامي. وبالرغم من التركي���ز على املخرجات 
واإلنفاق على االس���تهالك النهائي وتعويضات العاملني وضريبة امللكية 
ومدفوع���ات التحوي���ل وتكوي���ن رأس املال اإلمجايل واس���تهالك رأس 
املال الثابت، فإن احلس���اب الفرعي يشمل أيضًا املوجودات واملقتنيات 
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وكذلك حجم بعض البنود مثل املباين واملنش���آت والتغري يف أسعارها؛ 
كما يش���مل الترفيه واألصول األدبية أو الفنية واملقتنيات األثرية وسائر 
الِقَطع الَفنِّية؛ والعمالت والودائع؛ واألسهم والسندات. ويف توسيعات 
احلس���اب الفرع���ي ُتس���َتكَمل هذه البيان���ات املالية األساس���ية ببيانات 
بوحدات مادية عن متغريات ُمَعيَّنة مثل العمالة والتطوع وعن كيانات 
املؤسسات غري الرحبية وأعضائها وعضويتها وخمرجاهتا وقدراهتا. أما يف 
النموذج امُلَصغَّر فتش���مل بنود البيان���ات جمموعة خمتصرة قلياًل من بنود 
احلس���ابات إىل هناية احلس���ابات املالية وكذلك جمموعة فرعية من بنود 

البيانات املَُبيَّنة بوحدات مادية.

ولكي يتسىن توضيح عمليات إعادة التقييم يف حدود اإلنتاج   53-4
يف نظام احلس���ابات القومية اليت ناقش���ناها فيما س���بق، يورد احلساب 

الفرعي كثريًا من اجلداول واملتغريات يف ثالث صور:

على أساس نظام احلس���ابات القومية. تسَتخِدم هذه الصيغة  )أ( 
أحكام نظام احلسابات القومية بالنسبة جلميع املتغريات؛

بالنس���بة لإلنت���اج غري الس���وقي للمؤسس���ات غ���ري الرحبية  )ب( 
الس���وقية. ُتضيف هذه الصيغة إىل نظام احلس���ابات القومية 
تقديرًا لإلنتاج غري السوقي للمؤسسات السوقية غري الرحبية 
يف قطاعات الش���ركات يف نظام احلس���ابات القومية. وهذا 
التعدي���ل مطل���وب بالنظر إىل أن املؤسس���ات الس���وقية غري 
الرحبية، على عكس باقي املنتجني السوقيني، هلا نواتج كبرية 
غري سوقية ال تتبني من مقبوضاهتا السوقية. وحيتاج األمر إىل 
بعض التعديل حىت ال تضيع قيمة هذا اإلنتاج غري الس���وقي. 
ولتصحيح هذا الوضع ُيَقيَّم اإلنتاج غري السوقي للمؤسسات 
الس���وقية غري الرحبية على أس���اس نفقات التش���غيل وُتضاف 

القيمة اإلضافية للناتج إىل احلسابات؛

بالنسبة لإلنتاج غري السوقي للمؤسسات السوقية غري الرحبية  )ج( 
والعمل التطوعي. ُتدخ���ل هذه الصيغة تعدياًل آخر فتضيف 
القيمة املحس���وبة للعمل التطوعي عالوة على تقدير اإلنتاج 
غري الس���وقي للمؤسسات الس���وقية غري الرحبية. وهبذا فهي 
ُتضيف إىل العمالة مدفوعة األجر للمؤسس���ات غري الرحبية، 
القيمة املحس���وبة للعمل التطوعي امُلَساَهم به يف املؤسسات 
غ���ري الرحبية. وقد أش���رنا م���ن قبل إىل أن ه���ذا العمل ُيَمثِّل 
عام���اًل مهمًا يف عمليات كثري من املؤسس���ات غري الرحبية، 
فهو ُيَمثِّل مس���امهة يف إنتاج املؤسس���ة غري الرحبية ومصدرًا 
م���ن مصادر إيرادات املؤسس���ة. وإج���راء التقدير املوصى به 
حلس���ابات مدخل العمالة هو تقييمه حسب متوسط إمجايل 
األجور للفئة املهنية اخلاصة خبدمة املجتمع والرعاية واخلدمة 
االجتماعية عوضًا عن األجور الفعلية اليت ُتدفع يف املهنة اليت 

ُيسهم فيها املتطوعون.

اهلي���كل الع���ام جل���داول احلس���اب الفرع���ي   ’2‘
للمؤسسات غري الرحبية

يتكون احلس���اب الفرعي للمؤسس���ات غري الرحبية من ستة   54-4
ج���داول، معظمه���ا يتكون من أج���زاء متعددة، كما يتب���ني من املرفق 
أل���ف - 2. وميث���ل اجل���دوالن األوالن إمجايل قطاع املؤسس���ات غري 
الرحبية، يف صورة جمملة أواًل )اجلدول األول( مث ُمَصنَّفًا حسب النشاط 
الرئيسي وفقًا للتصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية )اجلدول الثاين(. 
ويف اجلدولني التاليني يرد تفصيل للمؤسس���ات غري الرحبية اليت تغطيها 
حاليًا احلس���ابات القطاعية يف نظام احلس���ابات القومية، واليت ُتنَس���ب 
حاليًا يف اس���تعمال نظام احلسابات القومية وفقًا مُلَكوِّن املؤسسات غري 
الرحبية يف كل قطاع، وفقًا مُلَكوِّن املؤسس���ات األخرى غري املؤسسات 
الرحبي���ة ووفقًا للمجموع، يف ش���كل جتميعي أواًل )اجل���دول الثالث( 
مث وفقًا للنش���اط والغرض بالنس���بة ملتغريات ُمختارة )اجلدول الرابع(، 
وهب���ذا ميكن اس���تخدام هذه اجلدول باعتبارها مادة أساس���ية يف جتميع 
ل  بيان���ات جداول قطاع املؤسس���ات غ���ري الرحبية التجميعي. وُيَس���جِّ
اجلدول اخلامس ُمخَتَلف املؤش���رات اإلضافية هلياكل املؤسس���ات غري 
ص اجلدول الس���ادس بعضًا من أهم املتغريات  الرحبية وخمرجاهتا. وُيَلخِّ
���رة  ال���يت يتضمنها احلس���اب الفرع���ي يف أماكن أخرى، يف صورة ُمَيسَّ

لالستعمال العام.

اجلدول األول

حيت���وي اجل���دول األول عل���ى البيان���ات األساس���ية لقطاع   55-4
املؤسس���ات غري الرحبية بش���كل جتميعي. وهو يشمل مجيع املؤسسات 
غري الرحبية اليت تس���تويف التعريف األساس���ي الوارد أعاله، بغض النظر 
عن القطاع املؤسس���ي اليت تنَتِس���ب إليه وفقًا لقواعد نظام احلس���ابات 
القومية. ويتبع اجلزء ألف من اجلدول األول الصيغة املُتََّبعة يف حسابات 
القطاع���ات املؤسس���ية يف نظام احلس���ابات القومية؛ ولك���ن اجلزء باء 
ُيضي���ف متغريات أخرى، تعرض عدد العامل���ني والتعويضات املدفوعة 
س���واًء للعامل���ني بأج���ر أو للمتطوع���ني. وترد يف اجل���دول بيانات عن 
املتغريات الثالثة امُلش���ار إليها يف الفقرة 4-53 أعاله: أي على أس���اس 
نظام احلسابات القومية، وعلى أساس نظام احلسابات القومية مع بيان 
اإلنتاج غري الس���وقي للمؤسس���ات غري الرحبية الس���وقية، وعلى أساس 
نظامي احلس���ابات القومية مع بيان املنتجات غري السوقية للمؤسسات 

السوقية غري الرحبية وبإضافة حساب قيمة العمل التطوعي.

اجلدول الثاين

م اجلدول الثاين، بأجزائه األربعة صورة لقطاع املؤسسات  ُيَقدِّ  56-4
غ���ري الرحبي���ة التجميعي الواردة يف اجلدول األول ُمَفصلة حس���ب نوع 
املؤسس���ة، باستخدام التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية املعروض 
يف اجل���دول 3-3 ويف املرف���ق أل���ف - 1. ويورد اجل���دول املتغريات 
حبس���ب الِصَيغ الثالث املذك���ورة يف الفقرة 4-53 أع���اله، ما أمكن 
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ذل���ك: أي على أس���اس نظام احلس���ابات القومية وعلى أس���اس نظام 
احلس���ابات القومي���ة مع إضافة النواتج غري الس���وقية للمؤسس���ات غري 
الرحبية الس���وقية، وعلى أساس احلس���ابات القومية مع بيان النواتج غري 
الس���وقية للمؤسسات السوقية غري الرحبية وقيمة العمل التطوعي ُمَقيَّمًة 

على أساس متوسط األجر للعمل املجتمعي.
���ز اجلدول الثاين - 1 على تركيب النفقات، حس���ب  وُيَركِّ  57-4
نوع النش���اط غري الرحبي. ويورد اجلدول النفقات التش���غيلية بش���كل 
منفص���ل وتفصيلي، ويورد جماميع لكل من التحويالت املدفوعة ودخل 
امللكي���ة املدفوع. وي���ورد اجلدول املتغ���ريات التالية م���ن زوايا ثالث: 
ل جزءًا  تعويض���ات العاملني، والنفقات األخرى، واملجاميع اليت ُتَش���كِّ

منها.
ز اجلدول الثاين - 2 على تركيب اإليرادات، حس���ب  وُيَركِّ  58-4
لة حسب القطاع  نوع النشاط غري الرحبي. وَتِرد بيانات اإليرادات ُمَفصَّ
األصلي وحس���ب نوع املعاملة لكي يتسىن حساب جمموع املقبوضات 
م���ن مدفوعات القط���اع العام أيًا كانت طبيعتها. وهبذا الش���كل ميكن 
تصنيف املدفوع���ات من احلكومة باعتبارها مص���درًا حكوميًا للدخل 
للمؤسس���ات غري الرحبية وليس باعتبارها جمرد رس���وم سوقية. ومع أن 
نظام احلس���ابات القومية يضع هذه املدفوعات باعتبارها مدفوعات من 
احلكومة إىل األس���ر املعيش���ية اليت تش���تري هذه اخلدمات، فإن متابعة 
األموال بشكل مباشر ُتهيئ فرصة مباشرة لدراسة العالقة بني السياسة 
العامة وأمناط االس���تهالك اأُلس���ري. ويورد اجل���دول املتغريات الثالث 
وف���ق الصَيغ الثالث املوصوف���ة يف الفق���رة 4-53: أي اإليرادات من 
األعم���ال اخلريية اخلاصة واإليرادات من مصادر أخرى، واملجاميع اليت 

ل جزءًا منها. ُتَشكِّ
ز اجلدول الثاين - 3 على تركيب مدفوعات التحويالت  وُيَركِّ  59-4
امُلس���َتَلَمة واملدفوعة، حسب نوع النش���اط غري الرحبي. ويورد اجلدول 
بيانات التحويالت املقبوضة من األس���ر املعيش���ية، باألرق���ام اإلمجالية 
والصافية، على أس���اس نظام احلس���ابات القومية وقيمة العمل التطوعي 

املحسوبة )أما الصيغة الثالثة هلذا املتغري فهي نفس الصيغة الثانية(.
وترد يف اجلدول الثاين - 4 بيانات العمالة املدفوعة والتطوعية   60-4

والتعويضات، ُمَصنَّفًة حسب نوع النشاط غري الرحبي.
وي���ورد اجلدول الث���اين - 5 تراكمات األص���ول ووضعها،   61-4

ُمَصنََّفًة حسب نوع النشاط غري الرحبي.

اجلدول الثالث
ل اجلدول الثال���ث، بأجزائ���ه الثالثة، بن���ود البيانات  ُيَس���جِّ  62-4
ال���واردة يف القس���م ألف م���ن اجلدول األول لكل قط���اع من قطاعات 
نظام احلسابات القومية اليت ُتنَسب إليه املؤسسات غري الرحبية يف نظام 
احلس���ابات القومية 1993 )الش���ركات غري املالية، والشركات املالية، 
واحلكومة العامة، واألس���ر املعيشية، واملؤسسات غري الرحبية اليت ختدم 
األس���ر املعيش���ية( مع بي���ان امُلَكوِّنات اخلاصة باملؤسس���ات غري الرحبية 

وباملؤسس���ات األخرى غري املؤسس���ات غري الرحبية بش���كل منفصل9 
وبيان���ات اجلدول الثالث ُمَبيََّنة وف���ق الِصَيغ الثالث املوصوفة يف الفقرة 

4-53 أعاله:
اجل���دول الثال���ث - 1 يع���رض البيانات على أس���اس نظام   •

احلسابات القومية.
اجل���دول الثال���ث - 2 يع���رض البيانات على أس���اس نظام   •
احلسابات القومية مع حساب الناتج غري السوقي للمؤسسات 

السوقية غري الرحبية.
اجل���دول الثال���ث - 3 يع���رض البيانات على أس���اس نظام   •
احلس���ابات القومية مع بيان الناتج غري السوقي للمؤسسات 
الس���وقية غري الرحبية والقيمة املحسوبة للعمل التطوعي على 

أساس متوسط األجر يف العمل املجتمعي.
وميكن استخدام اجلدول الثالث باعتباره ورقة بيانات أساسية لالنتقال 
م���ن بيانات نظام احلس���ابات القومي���ة احلايل إىل احلس���اب التجميعي 

املستهدف للمؤسسات غري الرحبية

اجلدول الرابع
ت���رد يف اجلدول الرابع، بأجزائه اخلمس���ة، تفاصيل البيانات   63-4
الواردة يف اجلدول الثالث حس���ب نوع النش���اط أو الغرض، ملجموعة 
فرعي���ة من املتغريات األساس���ية: اإلنتاج، والقيمة املضاف���ة، والعمالة، 
واإلنف���اق على االس���تهالك النهائي. ويورد اجلدول تفاصيل حس���ب 
الصناع���ة أو النش���اط بالنس���بة للمتغريات الثالث���ة اأُلَوْل )باس���تخدام 
التصني���ف الصناعي ال���دويل املوحد، التنقيح 3(؛ كما ُيورد، بالنس���بة 
لإلنفاق على االس���تهالك النهائي، تفصيالت حس���ب الغرض.10 وترد 
املتغريات يف اجلدول حس���ب الِصَيغ الثالث ال���واردة يف الفقر 53-4 

أعاله، ما أمكن ذلك. وتورد فيما يلي مزيدًا من التفصيالت.
اجلدول الرابع - 1 يعرض الناتج، والقيمة امُلضافة، والعمالة،   64-4
حسب الصناعة والقطاع الذي تنتمي إليه املؤسسة ونوع املؤسسة على 

أساس نظام احلسابات القومية.
اجل���دول الرابع - 2 يعرض بيانات الناتج، والقيمة امُلَضافة،   65-4
والَعَمال���ة، حس���ب الصناع���ة والقطاع ونوع املؤسس���ة، على أس���اس 
احلس���ابات القومية مع إضافة الناتج غري الس���وقي للمؤسسات السوقية 

غري الرحبية.

هذه اجلداول ُمستقاة من احلسابات االقتصادية املتكاملة يف نظام احلسابات   9
القومي���ة للوحدات املؤسس���ية والقطاعات، وبذلك تربط بيانات املؤسس���ات غري 

الرحبية بالبيانات املقارنة للقطاعات األخرى يف االقتصاد.
َقاة من التصنيف التباديل املستخدم  اجلداول الثالثة اأُلَوْل من هذه املجموعة ُمس���تَ  10

يف نظام احلسابات القومية حسب الصناعة والقطاع املؤسسي لبنود حساب اإلنتاج، وهو 
تصنيف ُيعطي تفصيالت حسب الصناعة وحسب القطاع حلسابات اإلنتاج يف احلسابات 

االقتصادية املتكاملة.
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اجلدول الرابع - 3 يعرض اإلنتاج والقيمة املضافة والعمالة،   66-4
حس���ب الصناعة والقطاع ونوع املؤسسة، على أساس نظام احلسابات 
القومي���ة مع بيان قيمة الناتج غري الس���وقي للمؤسس���ات الس���وقية غري 
الرحبي���ة وقيمة العمل التطوعي ُمَقيَّمة على أس���اس متوس���ط األجر يف 

العمل املجتمعي.
اجل����دول الرابع - 4 يعرض اإلنفاق على االس����تهالك النهائي   67-4
ا كانت تصنيفات  حسب القطاع، وحسب نوع املؤسسة والغرض. وَلمَّ
الغ����رض ختتلف بالنس����بة للحكومة وللمؤسس����ات غ����ري الرحبية، فيجب 
تس����جيل هذا املَُتَغيِّر يف جداول ُمنَفِصَلة. فاجل���دول الراب���ع - 4 - )أ( 
يع���رض اإلنفاق على االستهالك النهائي من ِقَبل احلكومة العامة ويعرض 
اجلدول الرابع - 4 - )ب( اإلنفاق على االستهالك النهائي للمؤسسات 
غري الرحبية وامُلَكوِّنات األخرى لالس����تهالك النهائي الفردي. واجل���دول 
الراب���ع - 4 - )أ( مع��روض على أس������اس نظ��ام احلس������ابات القومي���ة 
م�����ع بيان قيمة العمل التطوعي. أما اجلدول الرابع - 4 - )ب( فيعرض 
مجيع امُلَكوِّنات لالس����تهالك النهائي الفعلي لألس����ر املعيش����ية، أواًل على 
أساس نظام احلسابات القومية، مث مع بيان االستهالك اإلضايف الناتج عن 

التقييمني املَُبيََّنني يف العمودين األخريين يف اجلدول.
ويتس���م اجلدول الرابع - 4 - )ب( مبيزة خاصة من حيث   68-4
أنه ُيَبيِّن حساب “االستهالك النهائي الفعلي” لألسر املعيشية ومسامهة 
املؤسس���ات غ���ري الرحبية يف هذا االس���تهالك. وهو عب���ارة عن تفصيل 
للحس���ابني املعروضني يف اجلدول األول “حساب إعادة توزيع الدخل 
العيين” و “حس���اب اس���تخدام الدخ���ل املَُعدَّل املخف���ض لإلنفاق”، 
الن التحويالت العينية إىل األس���ر املعيش���ية من احلكومة  اللذين ُيَس���جِّ
ومن املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم القطاع املن�زيل، مبا يف ذلك اجلزء 
ال���ذي ُيعزى لألفراد من اإلنف���اق على االس���تهالك النهائي للحكومة 
واملؤسس���ات غري الرحبية اليت خت���دم القطاع املن������زيل. وُيَبيِّن اجل��دول 
الراب���ع - 4 - )ب( التحوي���الت من كل من املؤسس���ات غري الرحبية 
اليت ختدم القطاع املن�زيل ومن املؤسسات غري الرحبية يف قطاع احلكومة 
العامة، وكذلك الناتج غري الس���وقي للمؤسس���ات السوقية غري الرحبية 

والناتج غري السوقي الذي يتم بالعمل التطوعي11.

اجلدول اخلامس
يعرض اجلدول اخلامس، بأجزائه األربعة، مؤش���رات هيكل   69-4
املؤسس���ات غري الرحبي���ة، وقدرهت���ا وإنتاجها. وُينش���ئ اجلدول بعض 

الرواب���ط بالُنِظم اإلحصائية األخرى اليت ُتغط���ي القوى العاملة وبعض 
انية. اخلصائص الُسكَّ

ل عدد الكيانات غري الرحبية،  يف اجلدول اخلامس - 1 ُيَسجِّ  70-4
وأعضاؤها وعضويتها )ُمَصنََّفة حسب التصنيف الدويل للمنظمات غري 

الرحبية( وكلها مؤشرات هليكل قطاع املؤسسات غري الرحبية.
ل عدد العاملني بأجر واملتطوعني  واجلدول اخلامس - 2 ُيَسجِّ  71-4
وأعض���اء الكيان���ات غري الرحبية )ُمَصنَّفني حس���ب املهنة والنوع )ذكر 
أو أنثى( والعمر(، وهي مؤش���رات للخصائص االقتصادية االجتماعية 

لألفراد الداخلني يف قطاع املؤسسات غري الرحبية.
واجل���دول اخلام���س - 3 ُيعطي بيانات ع���ن العطاء اخلريي   72-4
للمنظم���ات غري الرحبية من األفراد أو اأُلس���ر املعيش���ية حس���ب املهنة 

والنوع وعمر ورب األسرة.
ويعرض اجلدول اخلامس - 4 أمثلة ملؤشرات القدرة والناتج   73-4
لة يف التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية -  يف ميادين ُمَعيَّنة - ُمَفصَّ

للمؤسسات غري الرحبية ولالقتصاد ككل.

اجلدول السادس

ص اجلدول الس���ادس األبعاد الرئيسية للقطاع يف جممله،  ُيَلخِّ  74-4
باستخدام مؤش���رات معروضة يف أماكن أخرى من احلساب الفرعي، 
وهي معروضة يف شكل يسهل استخدامه من ِقَبل غري األخصائيني من 

القطاع غري الرحبي.

 عملية احلساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية دال -

يف مواجه���ة التحديات ال���يت ذكرناها يف الفقرة 4-2 أعاله   75-4
يقترح هذا الدليل اس���تراتيجية ذات ثالثة أبعاد لتنفيذ احلساب الفرعي 
للمؤسس���ات غ���ري الرحبية. فاخلط���وة األوىل هي الرج���وع إىل مصادر 
البيان���ات احلالية من أجل جتميع النم���وذج املختصر الذي حيتوي على 
املتغريات األساس���ية واملَُتاحة، واخلطوة الثاني���ة هي حماولة الوصول إىل 
مصادر البيانات األخرى، مبا يف ذلك استخدام عمليات املسح اجلديدة، 
من أجل جتميع منوذج كامل للحساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية 
يف إطار نظام احلسابات القومية 1993. أما اخلطوة الثالثة فهي توسيع 
التحلي���ل إىل أبعد من اهليكل احلايل لنظام احلس���ابات القومية من أجل 
إبراز البيانات اإلضافية عن هيكل القطاع غري الرحبي وخمرجاته وقدراته 
وعمالئه واملس���تفيدين منها وأثره وأدائه. وميكن إدخال بعض مقاييس 
اهليكل والقدرة والنواتج يف سياق املرحلة الثانية من العمل، ولكن هناك 
مؤشرات أخرى ستتواصل إىل ما بعد ذلك. وُيَبيِّن الشكل 4-1 اهليكل 
ى يف عملية احلس���اب الفرعي للمؤسسات غري  الناتج عن العمل املَُتَوخَّ

الرحبية

ُيالَحظ أن الدليل احلايل يتبع املمارس���ة املُتََّبعة يف نظام احلس���ابات القومية   11

وَيعَتبِ���ر أن مجي���ع اإلنفاق على االس���تهالك النهائي للمؤسس���ات غ���ري الرحبية غري 
الس���وقية خارج قطاع احلكومة العامة استهالكًا فرديًا يف طبيعته؛ ومن املحَتَمل أن 
أي حماوالت لتحديد اس���تهالك هنائي مجاعي هلذه الوحدات س���تكون مثار جدل، 

وهي متروكة لألحباث التالية.
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تنطوي العملية املَُبيَّنة يف الش���كل 4-1 على ثالث مراحل،   76-4
تتوق���ف كل منه���ا على توفر مص���ادر البيانات املناس���بة. فعلى املدى 
القص���ري ميكن االس���تفادة من مص���ادر البيان���ات املوج���ودة يف تنفيذ 
النم���وذج املختص���ر وإعطاء فك���رة عن حجم قطاع املؤسس���ات غري 
الرحبية وِصَلِته باملؤسسات غري الرحبية اليت ختدم قطاع األسر املعيشية. 
وعلى املدى املتوس���ط، يف س���ياق تطبيق حس���ابات القطاع املؤسسي 
يف نظام احلس���ابات القومية بش���كل عام، ميكن إجي���اد مصادر إضافية 
للبيانات تتصل بش���كل نوعي باملؤسس���ات غري الرحبية ومن َثمَّ ميكن 
تنفيذ النموذج الكامل للحساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية. ويف 
املرحل���ة األخرية، ُيَتَوقَّع أن يربط احلس���اب الفرعي للمؤسس���ات غري 
الرحبية، يف توس���عاته املقبلة، بني القيم املالية األساسية لنظام احلسابات 

َية والنوعية هلي���كل القطاع ونواجته  القومية 1993 واملؤش���رات الَكمِّ
وقدرته وعمالئه وأثره وأدائه.

وميك���ن للب���الد ال���يت جتمع إحص���اءات حس���ابات القطاع   77-4
املؤسسي ضمن نظام احلسابات القومية أن جتد من املفيد، كما اقُتِرَح 
يف الس���ابق، أن تبدأ يف تنفيذ احلساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية 
على أساس اجلدول الثالث وأن تستكمل أيضًا بيانات اجلدول الرابع. 
أما البلدان اليت مل تقم بعد بالتنفيذ الكامل حلسابات القطاع املؤسسي 
فيمكنه���ا أيضًا اس���تيفاء معظم بيانات اجلدول الراب���ع. وُيَبيِّن اجلدول 
4-2 اجل���داول أو أج���زاء اجلداول ال���يت يتضمنها النم���وذج الكامل 
وأيها يتضمنها النموذج امُلخَتَصر للحس���اب الفرعي للمؤسسات غري 

الرحبية.

على املدى البعيدعلى املدى املتوسطعلى املدى القصري

مصادر البيانات احلالية لنظام مصادر البيانات
احلسابات القومية

مسح العمالة
التعدادات القائمة

التعدادات الصناعية
ان تعدادات الُسكَّ



املصادر املتخصصة لبيانات 
املؤسسات غري الرحبية

سجالت املؤسسات غري الرحبية
عمليات املسح للقطاع الفرعي

عمليات مسح للمنظمات
مسح عمليات العطاء والتطوع



ع لبِنات الَتَوسُّ
اهليكل

القدرة والناتج
املستعملون

األثر واألداء



النموذج امُلَصغَّر للحساب الفرعي احلساب الفرعي
ع للحساب الفرعيالنموذج الكامل للحساب الفرعيللمؤسسات غري الرحبية النموذج املَُوسَّ

الشكل 1-4
عرض ختطيطي لعملية احلساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية 
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حمتوى النموذج املختصرحمتوى النموذج الكاملرقم اجلدول

احلسابات من أواًل إىل رابعًا – 3، جلميع البنود أواًل اجلزء ألف
الِصَيغ 1 و2 و3

احلسابات من أواًل إىل ثالثًا – 2 )ال تتضمن تفاصيل عن التعويضات وضرائب امللكية( 
الصيغتان 1 و2 فقط

مجيع البنودمجيع البنودأواًل اجلزء باء
الصيغتان 1 و2 فقطالصيغ 1 و2 و3أواًل - 1
الصيغتان 1 و2 فقطالصيغ 1 و2 و3ثانيًا - 2
الصيغة 1 فقطالصيغ 1 و2 و3ثانيًا - 3
مجيع البنودمجيع البنودثانيًا - 4
—مجيع البنود ثانيًا - 5
احلسابات من 1 إىل 3 - 2 )من دون تفاصيل عن التعويضات ودخل امللكية(احلسابات من 1 إىل 4 - 3، مجيع البنودثالثًا - 1
احلسابات 1 إىل 3 - 2 )دون تفاصيل عن التعويضات ودخل امللكية(احلسابات من 1 إىل 4 - 3، مجيع البنودثالثًا - 2
—احلسابات من 1 إىل 4 - 3، مجيع البنودثالثًا - 3
مجيع البنودمجيع البنودرابعًا - 1
مجيع البنودمجيع البنودرابعًا - 2
—مجيع البنودرابعًا - 3

الصيغة 1 فقطالصيغتان 1 و3رابعًا - 4 - أ
الصيغتان 1 و2الصيغ 1 و2 و 3رابعًا - 4 - ب

العمود األول فقطمجيع البنودخامسًا - 1
—مجيع البنودخامسًا - 2
—مجيع البنودخامسًا - 3
—مجيع البنودخامسًا - 4

مجيع البنود فيما عدا األعمدة 18 و20 و21مجيع البنودسادسًا

انظر املرفق ألف 2 لالطالع على اجلداول. أ 

اجلدول 2-4
جداول احلساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبيةأ يف النموذج الكامل ويف النموذج املختصرأ

 املعاملة املحاسبية للمؤشرات النقدية اجلديدة هاء -

معامل���ة اخلدمات غ���ري الس���وقية املقدمة من   ’1‘
املنتجني السوقيني يف نظام احلسابات القومية 

1993
الحظن���ا فيم���ا س���بق أن الوح���دات اإلنتاجي���ة الس���وقية   78-4
واملؤسس���ات غ���ري الرحبية ميكن أن تنتج خمرجات غري س���وقية لتقدميها 
إىل وحدات مؤسس���ية أخرى. وإذا استخدمنا املبيعات وحدها لقياس 
نواتج هذه الوحدات اإلنتاجية، كما هو احلال بالنس���بة لباقي املنتجني 
الس���وقيني، فإن هذا قد ينتج عنه نقص تقدي���ر للنواتج والقيمة املضافة 
للوحدة يف إطار نظام احلسابات القومية 1993. وملعاجلة هذه املسألة 
بش���كل مناسب، جيب فصل املخرجات غري السوقية وما يتصل هبا من 

مدخالت عن املدخالت واملخرجات السوقية. والواقع أن عدم الفصل 
بينهما يعترب انتهاكًا ملبادئ نظام احلسابات القومية.

ط إلبراز الناتج غري السوقي  ويوصي هذا الدليل بإجراٍء ُمَبسَّ  79-4
للمؤسس���ات الس���وقية غ���ري الرحبية. ويتمث���ل هذا اإلج���راء يف تقدير 
املخرجات غري الس���وقية بنفس الطريقة اليت يقدر هبا نظام احلس���ابات 
القومية 1993 قيمة املخرجات للمؤسس���ات غري الرحبية غري السوقية 
األخ���رى، أي التكلفة اليت تتحملها املؤسس���ات غ���ري الرحبية يف إنتاج 
املخرج���ات. فإذا زادت التكلفة عن املبيع���ات يعترب الفرق بني التكلفة 
واملبيعات مقياسًا للناتج غري السوقي، وإذا زادت املبيعات عن التكلفة 
فيعت���رب النات���ج غري الس���وقي صفرًا. وه���ذا بديل عملي ع���ن الطريقة 
املثل���ى لتقيي���م املنتجات غري الس���وقية للمنتجني الس���وقيني، أي حتديد 
الوحدات املُنِتَجة الس���وقية وغري السوقية بشكل منفصل ونسبة التكلفة 
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بش���كل منفصل إىل املخرجات الس���وقية وغري السوقية لكل وحدة من 
الوحدات.

ومع أن النهج املوصى به يصلح بش����كل جيد للمؤسسات   80-4
الس����وقية غري الرحبية ال����يت تزيد تكلفتها على مبيعاهت����ا، فإنه ميكن أن 
يسفر عن نقص يف تقدير املخرجات غري الرحبية يف احلاالت اليت تزيد 
فيه����ا املبيعات على التكلفة. ومع أن احلس����اب الفرعي ال يطلب من 
وكاالت اإلحص����اء أن ُتدخل أي تعديل على هذا الوضع، فقد ختتار 
بعض الوكاالت أن تقوم بذلك. واهلدف من هذا القس����م من الدليل 
ه����و توضيح كيفية إدخال هذا التعديل والظ����روف اليت ميكن إدخاله 

فيها.

وألغراض هذه املناقش���ة، ُيفَتَرض أن املدخالت املستخدمة   81-4
يف إنت���اج املخرجات غري الس���وقية، مبا يف ذلك اس���تهالك رأس املال 
الثابت، معروفة من الس���جالت اإلدارية )اليت ميكن احلصول عليها من 
خالل عمليات املس���ح( وأن املدخالت غري السوقية مقدمة جمانًا. ويف 
اجلدول 4-3 َيِرد وصف حلالة مؤسس���ة س���وقية غري رحبية تزيد فيها 
التكلفة على املبيعات وُيضاف فيها، يف احلس���اب الفرعي للمؤسسات 

غ���ري الرحبية، الفرق ب���ني التكلفة واملبيعات إىل خمرج���ات املنظمة من 
أج���ل احلصول على ص���ورة أدق لناتج املؤسس���ة غ���ري الرحبية. وترد 
يف العمودي���ن 1 و 2 م���ن اجل���دول 4-3 بيانات املكون���ات الفعلية 
للمخرجات الس���وقية واملخرجات غري السوقية للمؤسسة غري الرحبية. 
وتتب���ني م���ن العمود 3 الطريق���ة اليت يبني هبا االس���تعمال احلايل لنظام 
احلسابات القومية نواتج املؤسسات السوقية غري الرحبية: فهو يتجاهل 
أساس���ًا املخرجات غري السوقية ويعترب الناتج الكلي هو قيمة إيرادات 
مبيعات املنظمة. ويوِرد العمود 4 الكيفية اليت ُيَبيِّن هبا احلساب الفرعي 
للمؤسسات غري الرحبية خمرجات املؤسسات السوقية غري الرحبية: فهو 
يضي���ف الفرق بني التكلفة الكلية للمنظمة )20 + 50 + 7 = 77( 
وبني مبيعاهتا )60( إىل الناتج الس���وقي، فتحصل على رقم 77 للناتج 
اإلمجايل. وُيَبيِّن العمود 5 كيفية بيان خمرجات املؤسس���ة السوقية غري 
الرحبية حس���ب الطريقة املثل���ى للفصل بني هذه البيانات: فهي تضيف 
املكونات الفردية للتكلفة بالنس���بة للمخرجات الس���وقية واملخرجات 
غري الس���وقية للمؤسس���ات غري الرحبية للحصول م���ن جمموعهما على 
تقدي���ر للقيمة الكلية للنات���ج. وُيالحظ أن نتيجة الطريقتني متطابقة يف 

هذه احلالة.

بيانات جتميعية

 الناتج السوقي
)1(

 الناتج غري السوقي
)2(

على أساس نظام احلسابات 
القومية، مع عدم حساب 

 الناتج غري السوقي
)3(

على أساس الدليل، مع 
 تقدير الناتج غري السوقي

 بالطريقة املبسطة
)4(

على أساس الطريقة املثلى مع 
تقدير الناتج غري السوقي عن 

 طريق فصل البيانات
)5(

155202020االستهالك الوسيط

4512405757القيمة املضافة 

4010505050تعويضات العاملني

صفرصفرصفرصفرصفرالضرائب األخرى على اإلنتاج

52777استهالك رأس املال الثابت

صفرصفر17-صفرصفرفائض التشغيل الصايف

غ.م.17غ.م.غ.م.غ.م.تعديل يف حالة زيادة التكلفة على املبيعات

6017607777الناتج

اجلدول 3-4
حساب اإلنتاج ملؤسسة سوقية غري رحبية تقل فيها املبيعات عن التكلفة الكلية

وختتلف النتيجة بالنسبة للمؤسسات غري الرحبية السوقية اليت   82-4
تزي���د فيها قيم���ة املبيعات عن التكلفة الكلية لإلنت���اج. وال يقترح هذا 
الدليل تعدياًل للناتج غري السوقي للمؤسسات السوقية غري الرحبية حىت 
إذا حتقق هذا الناتج غري الس���وقي. وعلى س���بيل التوضيح يبني اجلدول 

4-4 نتائج هذا احلساب بالنسبة للمؤسسات غري الرحبية. وُيفترض يف 
املؤسس���ة غري الرحبية، كما ذكرنا، أهنا حققت عائد مبيعات يبلغ 80 
بداًل من 60 يف املثال الوارد يف اجلدول 4-3، أي أن إيرادات املبيعات 

تغطي تكاليف اإلنتاج وتزيد عليها.
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ويف هذا املثال تؤدي معاملة احلس���اب وفقًا لنظام احلسابات   83-4
القومية ومعاملته وفقًا للحس���اب الفرعي للمؤسس���ات غري الرحبية إىل 
ل خمرجات املؤسس���ة غري الرحبية باعتبارها 80  نفس النتائج: إذ ُتَس���جَّ
يف كلت���ا احلالتني. أما إذا اس���تخدمت طريقة فص���ل البيانات املوصوفة 
أعاله فسنحصل على نتائج خمتلفة. ففي هذه الطريقة ُتجمع املكونات 
الس���وقية وغري الس���وقية إلنتاج املؤسس���ة غري الرحبية املحسوبة بشكل 
منفص���ل، مما يعطي تقديرًا أعلى للقيمة املضافة وأيضًا لناتج املؤسس���ة 
غري الرحبية ألن التكلفة املتعلقة بالناتج غري السوقي لن تكون مغفلة يف 
هذه احلالة. ومبعىن آخر، إذا قيس إنتاج املؤسس���ة الس���وقية غري الرحبية 
على أس���اس املبيعات فقط، كما يتضح من املث���ال، فإن القيمة املضافة 

للمؤسسة غري الرحبية يف جمملها ستكون منقوصة.
وميكن بسهولة التوسع يف هذه الطريقة لتشمل احلالة اليت يتم   84-4
فيها بيع اإلنتاج غري السوقي بأسعار اقتصادية تتسم باألمهية. ففي هذه 
احلالة جيب طرح اإليرادات املحققة من الناتج غري السوقي من املبيعات 

املستخدمة لقياس اإلنتاج السوقي.
وتش���به هذه الطريقة، أي طريقة الفصل، الطريقة املوصى هبا   85-4
يف نظام احلس���ابات القومية 1993 حلس���اب مصاريف املشاريع نيابة 
عن املس���تخدمني يف االقتص���ادات اليت متر مبرحلة انتقالي���ة )انظر نظام 
احلسابات القومية، الفقرات 19-30 إىل 19-35(. فاملؤسسات اليت 
تس���يطر عليها الدولة يف االقتصادات املخططة تقوم يف غالب األحيان 
بتق���دمي خدمات صحية وتعليمية وترفيهي���ة إىل العاملني. وكانت هذه 

املؤسسات تعمل “كوكيل” للحكومة يف تنفيذ سياساهتا االجتماعية، 
وكان���ت النفق���ات تعترب جزءًا من االس���تهالك النهائي الفعلي لألس���ر 
املعيشية. وللحفاظ على التمييز بني من يستفيدون من االستهالك ومن 
ُيَموِّلون���ه، يف ظروف حت���ول البلدان من االقتصاد املخطط إىل االقتصاد 
الس���وقي يوصي نظام احلس���ابات القومية 1993 مبعاملة املؤسسة اليت 
تق���وم بقدر كبري من اإلنفاق االجتماعي لصاحل موظفيها، طوال الفترة 
االنتقالية، باعتبارها وحدتني مؤسسيتني: شركة تقوم باإلنتاج السوقي 
و“ش���به شركة غري رحبية خلدمة األسر املعيشية” هتتم بتقدمي اخلدمات 
االجتماعي���ة إىل العاملني. وهذا يش���به النهج املقترح هنا للمؤسس���ات 
الس���وقية غري الرحبية: إذ ميكن اعتبار كل منها كوحدتني مؤسس���يتني، 
إحدامها لإلنتاج الس���وقي واألخرى لتقدمي خمتلف اخلدمات إىل من هم 

يف حاجة إليها، جمانًا أو بتكلفة منخفضة.

ونظ���رًا لصعوب���ة حتديد املخرجات غري الس���وقية للش���ركة   86-4
املنتج���ة ال���يت تزيد مبيعاهتا عن جم���رد تغطية التكلف���ة، وحتديد تكلفتها 
بش���كل منفصل، فيقترح تطبيق طريقة الفص���ل يف احلاالت اليت توجد 
فيها ش���واهد واضحة على اإلنتاج غري الس���وقي، مثل استخدام العمل 
التطوع���ي أو تقدمي خدمات اجتماعية يعترب أن من املهم عدم معاملتها 

باعتبارها تعويضًا عينيًا.
وعن���د اس���تخدام طريقة الفصل جيب أال يش���مل الناتج غري   87-4
الس���وقي والتكلفة املتعلقة به، يف حال���ة الفصل، الوحدات الفرعية اليت 

حيددها نظام احلسابات القومية 1993. وهكذا فإنه:

اجلدول 4-4
حساب اإلنتاج ملؤسسة سوقية غري رحبية تزيد فيها املبيعات عن إمجايل التكلفة

بيانات جتميعية

 الناتج السوقي
)1(

 الناتج غري السوقي
)2(

على أساس نظام احلسابات 
القومية، مع عدم حساب 

 الناتج غري السوقي
)3(

على أساس الدليل، مع 
 تقدير الناتج غري السوقي

 بالطريقة املبسطة
)4(

على أساس الطريقة املثلى مع 
تقدير الناتج غري السوقي عن 

 طريق فصل البيانات
)5(

155202020االستهالك الوسيط

6512606077القيمة املضافة 

4010505050تعويضات العاملني

صفرصفرصفرصفرصفرالضرائب األخرى على اإلنتاج

52777استهالك رأس املال الثابت

3320صفر20فائض التشغيل الصايف

غ.م.17غ.م.غ.م.غ.م.تعديل يف حالة زيادة التكلفة على املبيعات

8017808097الناتج
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ينبغ���ي معاملة اخلدمات غري الس���وقية اليت تنتج لالس���تعمال   •
الداخل���ي يف الوح���دة املؤسس���ية، مث���ل اإلدارة واملحاس���بة 
واخلدم���ات القانوني���ة واالستش���ارية وخدم���ات الصيان���ة، 
باعتباره���ا خدم���ات فرعي���ة ومن مث فهي تقع خ���ارج دائرة 

اإلنتاج.

كذلك ال ينبغي فصل اخلدمات غري السوقية اليت تنتج أساسًا   •
لالس���تخدام الداخلي يف إطار أسرة الوحدة املؤسسية، ألهنا 

تعترب وحدات فرعية وفق نظام احلسابات القومية 1993.

ال ُتعامل الس���لع غري السوقية، مثل الكهرباء والسلع املباشرة   •
ال���يت تنتجها منش���أة ما وتس���تهلك يف وحدة مؤسس���ية من 
وحدات املؤسسات غري الرحبية، باعتبارها نواتج ألن وحدة 
إنت���اج الكهرباء تعترب وحدة فرعية يف إطار نظام احلس���ابات 

القومية.

ُتعامل الس���لع واخلدمات غري الس���وقية اليت ليست هلا طبيعة   •
الس���لع واخلدمات الوسيطة واليت ال ُتباع باعتبارها خمرجات 
وجيب فصل حساباهتا. فمن املفترض أهنا تستهلك يف داخل 

نفس الوحدة املؤسسية.

معاملة املدخالت املحس���وبة للعمل التطوعي   ’2‘
بالنس���بة للمؤسسات غري الرحبية السوقية اليت 

ختدم قطاع األعمال
يف مفهوم نظام احلس���ابات القومية 1993، الفقرة 59-4،   88-4
أن املؤسس���ات غري الرحبية اليت ختدم قط���اع األعمال هي حبكم الواقع 
مؤسس���ات منتجة غري سوقية ألن تكلفتها تغطيها اشتراكات األعضاء 
من قطاع األعمال الذين أنشأوا هذه املؤسسات. وُتَقيَّم خمرجاهتا على 
أساس التكلفة وتعترب جزءًا من االستهالك الوسيط ملؤسسات األعمال 
اليت ترعى هذه املؤسسات. أما معاملة العمل التطوعي فهي كالتايل: يف 
حس���اب اإلنتاج للمؤسسات غري الرحبية ُتزاد قيمة التعويضات والقيمة 
املضافة واملخرجات بقيمة التعويضات املحسوبة، وُيزاد حساب اإلنتاج 
للمنظمة الراعية للمؤسسة وكذلك اإلنتاج الوسيط بالقيمة املحسوبة، 
وختصم من القيمة املضافة، ويف ختصيص حس���اب اإليرادات األساسية 
لألسر املعيشية، ُتزاد تعويضات العاملني بالقيمة املحسوبة، ولكن هذه 
يقابله���ا حتويل بنفس القيمة إىل املؤسس���ة الراعية يف احلس���اب الثانوي 
لتوزي���ع الدخل، وُتزاد مصروفات اإلنتاج لالس���تهالك الوس���يط فيها. 
وهبذه الطريقة ال يتأثر االدخار املسجل للوحدات الثالث حبساب قيمة 

العمل التطوعي. فعلى سبيل املثال:
األسر املعيشيةالشركات الراعيةالنقابات املهنية

تنقصال تتأثرتنقصال تتأثرتنقصال تتأثر

50  االستهالك الوسيط 
30 التعويضات 

80 80الناتج   االستهالك الوسيط 
220 القيمة املضافة 

300 30الناتج  التعويضات 

50  االستهالك الوسيط 
30  التعويضات 
10 التعويضات املحسوبة 

90 90الناتج   االستهالك الوسيط 
210 القيمة املضافة 

300  الناتج 
10 التحويالت 

10 30التحويالت   التعويضات 
10 التعويضات املحسوبة 

معاملة مدخالت العمل التطوعي املحسوبة   ’3‘
للمؤسسات غري الرحبية غري السوقية

يف املث���ال الت���ايل ُيضاف إىل دخل األس���رة قيمة التعويضات   89-4
املحس���وبة وُتخَصم منه حتويالت بنفس القيمة إىل اجلامعة )ُيضاف إىل 

إنت���اج اجلامعة مبلغ التعويضات املحس���وبة، ولك���ن الزيادة يف نفقات 
االس���تهالك النهائ���ي ُتعادهلا التحويالت املتلقاه من األس���ر املعيش���ية، 
ويف ه���ذه احلال���ة أيض���ًا ال يتأثر االدخار املس���جل بقيم���ة التعويضات 

املحسوبة(: 

األسر املعيشيةاجلامعة

تنقصال تتأثرتنقصال تتأثر

50  االستهالك الوسيط 
30  التعويضات 
80 نفقات االستهالك النهائي 

80 30الناتج  التعويضات  

50  االستهالك الوسيط 
30  التعويضات 
20  التعويضات املحسوبة  

نفقات االستهالك النهائي  100

100  الناتج 

20 التحويالت 

20 30التحويالت   التعويضات  
20 التعويضات املحسوبة 
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ألف - نظرة عامة
ت���رد بيانات احلس���ابات القومية من مص���ادر كثرية متنوعة،   1-5
وميزة احلس���ابات القومية أهنا تعمل على تكامل هذه البيانات وإعطاء 
ص���ورة متماس���كة لالقتصاد. وجيري مج���ع بعض بيانات احلس���ابات 
القومي���ة ألغراض إحصائية، وهي مصممة لتلبية معايري إحصائية معينة. 
وهناك بيانات أخرى تس���تخدم يف احلس���ابات القومية هي نتائج فرعية 
لبعض الوظائف اإلدارية )مثل مجع الضرائب(، وهي تستخدم كوسيلة 
فعَّال���ة من حيث التكلف���ة للحصول على بيانات ح���ن تكون املصادر 
اإلحصائية حم���دودة، ولو أهنا تتأثر إىل حد ما باحتياجات الوظيفة اليت 
أنش���ئت من أجلها. ومن أجل حتس���ن تغطية املؤسسات غري الرحبية يف 
نظام احلس���ابات القومية يتطلب األمر حتس���ن تغطية هذه املؤسس���ات 
يف البيان���ات اإلحصائي���ة ويف البيان���ات اإلدارية، ومن هن���ا فإن تنفيذ 
نظام احلس���اب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية ينطوي على عدة مهام 

كربى.
املهمة األوىل هي العثور على س���جل إحصائي للمؤسسات   2-5
غري الرحبية أو إنش���اء هذا الس���جل، وينبغي أن يش���مل هذا الس���جل 
اس���م املؤسس���ة وعنواهن���ا، والرق���م التعريفي الذي يس���تخدم لوصلها 
مبجموعات بيانات املؤسسات/املنش���آت وس���جالهتا، ونوع الصناعة 
ال���يت تنتمي إليه���ا، وغرضها، ومعلومات أخرى مؤسس���ية وتصنيفية، 
ومعلومات عن إيرادات وموجودات وأصول هذه املؤسس���ات، وعن 
املؤش���رات األخرى بشأن الصفة القانونية وما إىل ذلك. وميكن إنشاء 
ه���ذه الس���جالت، كما ترد مناقش���ته يف القس���م باء أدن���اه، من واقع 
الس���جالت اإلداري���ة أو من واقع بيانات املؤسس���ات غ���ري الرحبية يف 
س���جالت األعم���ال املوج���ودة، وإن كان األمر يقتض���ي يف كثري من 
األحيان إنش���اء هذه الس���جالت من األساس من مصادر متنوعة، مثل 
املص���ادر اليت يرد ذكره���ا يف الفقرات 5-6 إىل 5-10 فيما يلي. بل 
إنه قد يكون من الضروري تكملة سجالت األعمال بسجالت خاصة 
 (Nascia, Nurra and Riccardini, 1998) باملؤسس���ات غري الرحبي���ة
حىت ميكن اس���تخراج عينات تنطوي على متثيل مناس���ب للمؤسسات 

غري الرحبية.
واملهمة الثانية هي اس���تخدام س���جل املؤسسات غري الرحبية   3-5
إلضافة عالمات متيز املؤسسات غري الرحبية من بن الوحدات املدرجة 
يف س���جل األعمال أو يف أي قائمة أخرى، إن مل توجد هذه العالمات 
أصاًل، وذلك من أجل توفري إطار إحصائي لعمليات مسح املؤسسات 
واملنش���آت. وميكن اس���تخدام سجل املؤسس���ات غري الرحبية يف حتديد 

املؤسس���ات غري الرحبية يف البيانات اإلداري���ة وتصنيفها، واملقصود هنا 
هو البيانات اإلدارية اليت مل تس���تخدم يف إنش���اء سجل املؤسسات غري 
الرحبي���ة. وإذا اكتملت هذه املهمة ميكن إكم���ال كثري من البيانات يف 
اجلداول األول والثالث والرابع يف احلساب الفرعي على أساس البيانات 

القائمة، وتقييم مدى احلاجة إىل جهود جديدة جلمع البيانات.
واملهمة الثالثة هي التحقق من استخدام البيانات اجلديدة عن   4-5
املؤسسات غري الرحبية أو البيانات اليت تتصل باملجاالت اليت تنتشر فيها 
هذه املؤسسات. وقد تكون بعض جمموعات البيانات موجودة بالفعل 
ولكنها ليس���ت داخلة يف عملية التجميع املعتادة للحس���ابات القومية. 
ويف ح���االت أخ���رى قد يكون من الضروري القي���ام بعمليات جديدة 

جلمع البيانات.
واملهم���ة الرابعة، وه���ي مهمة ليس من املحتم���ل أن تتأجل   5-5
إىل حن االنتهاء من العمل يف توس���يعات احلس���اب الفرعي، هي ربط 
األس���ر املعيشية باملؤسسات غري الرحبية اليت تستخدمها، أو اليت ختدمها 
ن من تصنيف  باعتبارها عمالء أو اليت تتصل هبا بشكل آخر، وهذا ُيَمكِّ
العاملن يف املؤسس���ات غري الرحبية حس���ب امله���ارة واملهنة، وتصنيف 
عمالء املؤسس���ات غري الرحبية حس���ب اخلصائص الدميغرافية أو الطبقة 
االجتماعية، وذلك يف كلتا احلالتن حسب نوع املؤسسة الرحبية. ومن 
شأن هذه الروابط أن تيسر حتليل أثر املؤسسات غري الرحبية على خمتلف 
جمموعات األس���ر املعيش���ية. وميكن حتديد هذه الروابط على مس���توى 
البيان���ات األصغر من حيث املبدأ باس���تخدام بيانات م���ن قبيل بيانات 
الس���جالت اإلدارية مثل أرقام تعريف أصحاب العمل وأرقام الضمان 
االجتماعي املس���تقاة من سجالت الضرائب. إال أن النهج الواقعي هو 
التعرف على املؤسس���ات غ���ري الرحبية يف جمموع���ات البيانات املقارنة 
 Mocan and Tekin املوجودة حاليًا، مثل املجموعات املش���ار إليها يف
(2000)، و Abowd, Lane and Prevost (2001)، وإث���راء عين���ات 
املس���ح يف املستقبل، إذا دعت احلاجة، لتحس���ن ُسُبل استقاء البيانات 
عن املؤسسات غري الرحبية. وقد توجد هذه الروابط بالفعل يف الربامج 
اإلحصائية القطرية، مثل تلك اليت يصفه���ا فان توجنرين  يف مناقش������ة 
 van Tongeren,) حس������اب امل���وارد البش���ري���ة جلمهوري��ة كوري������ا
1996)، وإن مل توج���د فيجب اعتبار هذا العمل جزًءا من التوس���ع يف 

احلساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية.
ويرد يف القسم باء أدناه تفاصيل عن املهام الثالث األوىل اليت   6-5
ينبغي القيام هبا يف تنفيذ النموذج املختصر والنموذج الكامل للحساب 
الفرعي للمؤسس���ات غ���ري الرحبية، كما ورد ش���رحه يف الفصل الرابع 

خامسًا - تطبيق احلساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية: مصادر البيانات
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فيما س���بق. ويتناول القس���م جيم ثالث مش���اكل هامة تتعلق بالتقدير 
ينبغ���ي تناوهلا يف س���ياق املؤسس���ات غري الرحبية: وهي حس���اب قيمة 
مدخالت العمل التطوعي، وتس���جيل التدفق���ات الدولية من التربعات 

اخلريية وتسجيل املؤسسات غري الرحبية الصغرية أو غري الرمسية.

باء - جتميع البيانات عن املؤسسات غري الرحبية

إنشاء سجل إحصائي للمؤسسات غري الرحبية  ’1‘
اخلطوة األوىل يف حتس���ن إتاحة البيانات عن املؤسسات غري   7-5
الرحبية وحتس���ن نوعيتها هو حتديد هذه املؤسسات وتصنيفها وترتيبها 
بطريق���ة منهجي���ة وش���املة. وميكن من َثم اس���تخدام ه���ذه القوائم أو 
الس���جالت يف اجلهود املتنوعة جلمع البيانات. وقد تكون املؤسس���ات 
غري الرحبية مس���جلة بالفعل يف س���جالت األعمال العادية، ولكنها قد 
ال تك���ون معرَّفة على هذا النحو. وق���د توجد لدى احتادات ورابطات 
املؤسس���ات غ���ري الرحبي���ة قوائم عضوي���ة، كما قد توج���د قوائم لدى 
الوزارات املس���ؤولة عن امليادين اليت تنشط فيها املؤسسات غري الرحبية 
تش���تمل على بيانات عن املؤسس���ات اليت تقوم بتقدمي خدمات أو عن 

عضوية تلك املنظمات.
ويف الوالي���ات املتحدة، على س���بيل املث���ال، حتتفظ اإلدارة   8-5
العام���ة للضرائب الداخلية بالس���جل الرئيس���ي لألعمال، وهو س���جل 
جلمي���ع األعمال، س���واًء منها اليت تق���وم بدفع ضرائ���ب أو املعفاة من 
الضرائ���ب، وتس���تعمله ال���وكاالت اإلحصائي���ة يف وضع ُأط���ر املعاينة 
ألعماهل���ا اإلحصائي���ة. كم���ا أن املنظمات اليت ترغ���ب يف إعفائها من 
الضرائب تتقدم إىل اإلدارة العامة للضرائب الداخلية بطلبات إلعطائها 
صف���ة اإلعفاء من ضريبة الدخل كم���ا تتقدم بطلب يف هذا الصدد إىل 
منظمي األعمال اخلريية يف الواليات اليت توجد فيها1. وميكن استخراج 
قائم���ة بالكيانات اليت حصلت على موافقة هبذا اإلعفاء أو اليت ال تزال 
طلباهتا قيد النظر، من الس���جل الرئيس���ي لألعمال لدى اإلدارة العامة 
للضرائب الداخلية. وهذا املس���تخرج، أي السجل الرئيسي للمنظمات 
املُعفاة من الضرائب، جيري حتديثه ش���هريًا، ويس���تخدم يف أنشطة مجع 
البيان���ات اإلحصائية كإطار معاينة إلدراج املؤسس���ات غري الرحبية يف 
عمليات املس���ح. ويش���تمل الس���جل أيضًا على أرق���ام تعريف للردود 
ميكن اس���تخدامها للتعرف على املؤسس���ات غري الرحبية يف جمموعات 
البيان���ات القائمة املس���تخدمة يف أغراض احلس���ابات القومية. وُيَعرَّف 
أعضاء الس���جل برقم تعريف الكيان (EIN) وهو رقم تعريف يستخدم 

على نطاق واسع يف أنشطة مجع البيانات.
وتوجد يف البالد األخرى س���جالت وقوائم مشاهبة. فيوجد   9-5
يف فرنسا مثاًل س���جل املؤسسات واملنشآت (SIRENE) وهو السجل 
الرئيسي الذي يضم املؤسسات واملنشآت، وجيري حتديثه آليًا من خالل 

العملي���ات اإلدارية، وهو يضم )وُيَعرِّف( املؤسس���ات املالية التعاونية، 
والتعاوني���ات، واجلمعيات، اليت تس���تخدم عمالة، وتدفع ضريبة القيمة 
املضافة، واليت تتلقى إعانات أو تقوم بأي نشاط اقتصادي آخر. ويوجد 
يف أس���تراليا سجل األعمال، وهو س���جل مركزي ملؤسسات األعمال 
اليت تس���تخدم عم���ااًل، وحيتوي على معلومات عن القطاع املؤسس���ي 
للمنظم���ات، مبا يف ذلك املنظمات غ���ري الرحبية، وهي حمددة بعالمات 
يف الس���جل. ويف الس���جل القومي للكيانات القانونية يف بلجيكا حتديد 
“للجمعيات اليت ال هتدف إىل الربح” ولفئات أخرى من املؤسس���ات 

غري الرحبية.
5-10  وهناك حاالت ال توجد فيها سجالت شاملة هبذا الشكل. 
وينبغي إنشاء سجالت من هذا النوع أو استكمال ما هو موجود منها. 
ففي هنغاريا على س���بيل املثال أنش���أ مكتب اإلحصاء املركزي سجاًل 
للمؤسسات غري الرحبية من أجل إجراء عمليات مسح هلذه املؤسسات 
عل���ى أس���اس املعلومات املس���تخرجة من املحاكم، حي���ث يطلب من 
املؤسس���ات غري الرحبية أن تسجل نفسها يف تلك املحاكم. وقد توجد 
سجالت متعددة يف بلدان أخرى إذا كانت الوالية على املؤسسات غري 

الرحبية مشتركة بن عدة كيانات رمسية.
ومن املش���اكل األخ���رى اليت ينبغي تناوهل���ا، رصد التغريات   11-5
الطبيعية يف تلك الس���جالت بعد إنشائها، وتسجيل املنظمات الصغرية 
ال���يت تس���تخدم عمالة أق���ل من احلد الالزم لتس���جيلها يف الس���جالت 
الوطنية، والتعرف على عمليات املس���ح اإلحصائية اليت تس���تخدم هذه 

املؤسسات الصغرية كإطار للمعاينة.

العثور على املؤسسات غري الرحبية يف مصادر   ’2‘
البيانات املوجودة ويف أنشطة مجع البيانات

إذا كان س���جل األعمال، أو أي س���جل )أو قائمة أخرى(   12-5
حيتوي على وس���يلة لتعريف وتصنيف املؤسس���ات غري الرحبية، فيمكن 
عندئٍذ إعادة تبويب البيانات املوجودة من أجل احلصول على بيانات عن 
املؤسس���ات غري الرحبية يف هذه السجالت، ألن بعض هذه املؤسسات 
أو كلها قد يكون خمتفيًا يف هذه املصادر، ومن ش���أن هذه العملية أن 
تيسر مقارنة بيانات املؤسسات غري الرحبية ببيانات القطاعات األخرى 
يف عملي���ات املس���ح ذات األغراض العامة أو املتع���ددة القطاعات مثل 
عمليات املس���ح االقتصادية وتعدادات السكان وعمليات مسح سوق 

العمل على أساس بيانات أرباب العمل.
وإذا أخذن���ا الواليات املتحدة على س���بيل املثال، فإن تعداد   13-5
صناع���ات اخلدمات، وهو جزء من التع���داد االقتصادي الذي يتم كل 
مخس س���نوات، يش���تمل، منذ ع���ام 1982، على س���ؤال عن الوضع 
بالنس���بة لإلعفاء الضريب�ي وعلى أس���ئلة خاصة باملؤسس���ات اليت تبلغ 
ع���ن أهنا معفاة م���ن الضرائب. وُتنَش���ر البيانات امُلس���َتخَلصة من هذه 
األسئلة عن املؤسسات املعفاة من الضرائب، حسب الصناعة، وتشكل 
ه���ذه البيانات أس���اس التقديرات اخلاصة باإلنت���اج غري الرحبي يف تلك 

توجد معايري إضافية جيب اس���تيفاؤها لكي تصبح املسامهات اليت تقدم إىل   1
تلك املنظمات معفاة من الضرائب بالنسبة ملقدمي املسامهة.
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الصناعات يف حس���ابات الدخل واإلنتاج القومية يف الواليات املتحدة. 
إال أن تقديرات األجور والرواتب يف حس���ابات الدخل واإلنتاج تقوم 
على أساس بيانات العمالة وكشوف املرتبات اليت يقوم جبمعها مكتب 
إحص���اءات العمل يف الوالي���ات املتحدة، وهذه ال تس���أل عن الوضع 
الضريب�ي. ولذلك فإن تقديرات حسابات الدخل واإلنتاج وتعويضات 
العاملن اليت تدفعها املؤسس���ات غري الرحبية يتم استخراجها باستخدام 
بيان���ات اجل���زء املعف���ى من الضرائب يف كش���وف األج���ور يف بيانات 
التعداد، حسب الصناعة، من أجل تقدير حصة املؤسسات غري الرحبية 

من األجور والرواتب يف إحصاءات مكتب العمل.
ويعرض Salamon (1997b) يف دراس���ته عن برنامج مكتب   14-5
اإلحص���اءات العمالي���ة ES-202 يف الواليات املتحدة هنجًا آخر لتقدير 
مدفوع���ات األجور والرواتب يف القطاع غ���ري الرحبي من بيانات ذلك 
املكت���ب. والربنامج ES-202 هو مصدر تقدي���رات األجور والرواتب 
بالنس���بة للمؤسس���ات غ���ري الرحبي���ة. ويف هذه الدراس���ة اس���تخدمت 
السجالت اخلاصة للمؤسسات غري الرحبية من أجل تعريف املؤسسات 
غ���ري الرحبية يف قاعدة البيان���ات ES-202 يف إحدى الواليات. وجيري 
العمل حاليًا على التوسع يف هذا النهج يف واليات أخرى يف الواليات 

املتحدة.
وم���ن ضم���ن األمثل���ة األخ���رى للربام���ج اإلحصائي���ة ذات   15-5
األغراض العامة أو عمليات املس���ح على نط���اق االقتصاد أو الصناعة، 
عمليات املس���ح لقطاع معن من صناعة اخلدمات اليت يقوم هبا مكتب 
اإلحصاء يف أس���تراليا وكذلك املس���ح الس���كاين الذي يقوم به املكتب 
بش���أن العمل التطوعي. ومن التوس���عات املمكنة يف هذا النهج حماولة 
إدخال البيانات اليت يتم جتميعها عن العمل التطوعي يف الربامج الناشئة 
املتعلق���ة بإحصاءات اس���تخدام الوقت، وتعترب إس���رائيل مثاًل على هذا 

النهج. 
ويف فرنس���ا ييس���ر وجود معلومات ع���ن الوضع القانوين يف   16-5
س���جل األعمال تقدير العنصر املتعلق بالقط���اع غري الرحبي من العمالة 
وتعويضات العاملن من تع���دادات أماكن العمل، والتقارير العامة عن 

املسامهات االجتماعية واملسح السنوي للمؤسسات.

تطوير موارد جديدة للبيانات عن املؤسسات   ’3‘
غري الرحبية

مص���ادر البيان���ات غري عمليات مج���ع البيان���ات اإلحصائية   17-5
املعت���ادة على نطاق االقتص���اد: باإلضافة إىل مص���ادر البيانات املعتادة 
املستخدمة يف احلسابات القومية قد توجد مصادر بيانات أخرى تلقي 
الض���وء على مالمح هامة من عمليات املؤسس���ات غري الرحبية س���واء 
بالنسبة للقطاع ككل أو بالنسبة ملجموعات كبرية من املنظمات. ومما 
يعي���ب هذه البيانات ع���دم إمكانية مقارنتها بالبيان���ات عن القطاعات 
األخرى، مما يؤدي على األرجح إىل اختالفات إحصائية وعدم اتساق، 
وم���ع ذلك فإن هذه البيانات مفيدة وتس���تخدم على نطاق واس���ع يف 

اس���تكمال املصادر اإلحصائية على نطاق االقتصاد بالنس���بة لقطاعات 
أخرى أو ملجاالت معينة، ومن مث فلها دور واضح يف احلساب الفرعي 

للمؤسسات غري الرحبية.
وقد توجد سجالت إدارية عن املؤسسات غري الرحبية أو عن   18-5
أنشطة معينة أو جماالت معينة يكون فيها للمؤسسات الرحبية دور بارز، 
وميكن اس���تخدامها لتقدمي بيانات عن املؤسس���ات غ���ري الرحبية. ومن 
أمثلة هذه الس���جالت منوذج املعلومات 990 الذي تقدمه املؤسسات 
غ���ري الرحبية يف الواليات املتح���دة لإلدارة العام���ة للضرائب الداخلية، 
والبيانات املالية األخرى اليت ُيطلب من املؤسس���ات غري الرحبية تقدميها 
إىل السلطات التنظيمية أو املاحنن. ويوجد نظام مماثل يف الفلبن، ويرد 
يف املرف���ق ألف - 5 هلذا الدليل كيفية االس���تعانة هبذا اإلقرار الضري�يب 
يف متغ���ريات هذا الدليل. ومن األمثلة األخرى بيانات وزارة الش���ؤون 
االجتماعية يف فرنسا عن بيوت التقاعد، ومرافق تقدمي اخلدمة الصحية، 
إىل آخره، وبيانات عن املستشفيات والتعليم من الوزارات املختصة يف 

عدد من البلدان.
وميك���ن احلصول على بيانات من مجعيات أو رابطات فئات   19-5
معينة من املؤسس���ات غري الرحبية عن أعضاءها، وهي بيانات يش���وهبا 
نفس العيب الذي ذكرناه للمؤسسات اإلدارية. ومن أمثلة هذه البيانات 
جداول املَِنح اليت تقدمها املؤسسات، املوجودة لدى مركز املؤسسات 
يف الوالي���ات املتح���دة، وبيانات املس���ح عن عمليات املؤسس���ات اليت 
جتمعه���ا رابطة املستش���فيات يف الواليات املتحدة م���ن أعضائها. ويف 
بلجيكا توجد بعض اجلمعيات األم اليت لديها بيانات عن املؤسس���ات 

غري الرحبية التابعة هلا اليت تستخدم موظفن.
وقد توجد بيانات يف األرش���يفات العامة للعلوم االجتماعية   20-5
ميكن االس���تفادة منها. وُيرد املرفق ألف - 5 دليل هبذه البيانات، وقد 
اس���تخدمت بيانات من هذا النوع يف أعمال املش���روع التعاوين لقطاع 
املؤسس���ات غ���ري الرحبية الذي تقوم ب���ه جامعة جونز هوبكن�ز بش���أن 

األعمال التطوعية يف هولندا.
أعم���ال جديدة جلمع البيانات عن املؤسس���ات غري الرحبية:   21-5
إذا مل توج���د مص���ادر أخ���رى للمعلومات، قد يكون م���ن الضروري 
القيام جبمع معلومات جديدة. وقد قامت كل من إس���رائيل وهنغاريا، 
على س���بيل املثال، بأعمال مسح للمؤسس���ات غري الرحبية، وتستخدم 
بيانات املس���ح يف إعداد احلسابات القومية ويف الدراسات اخلاصة عن 
القطاع غري الرحبي، مثل الدراس���ة اليت يقوم هبا مش���روع جامعة جونز 
  Gidron and Katz,( .هوبكن�ز عن املؤسس���ات التعاونية غري الرحبي���ة
 Israel, 1998; Kuti, 1996; Salamon et al., 1999 ;1998، ومنظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 1998(.
وت���رد يف املرفق ألف - 5 تفاصيل عن عملييت مس���ح ثبتت   22-5
فائدهتما يف اجلهود املبذولة يف إطار مش���روع املؤسس���ات التعاونية غري 
الرحبية الذي تقوم به جامعة جونز هوبكن�ز: أوهلما مسح لألسر املعيشية 
عن العطاء والعمل التطوعي. وقد قام عدد من البلدان بإجراء مسح من 
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هذا النوع، وميكن أن يدخل هذا املس���ح ضمن مس���ح أكرب مثل مسح 
للسكان أو للقوى العاملة أو قد يدخل يف أعمال مسح متخصصة مثل 
عمليات مس���ح السوق أو اس���تطالع الرأي العام. وقد أجريت جهود 
من هذا النوع على س���بيل املثال يف املس���ح الذي تقوم به أس���تراليا يف 
إطار مش���روع بيانات القط���اع غري الرحبي عن العط���اء الفردي، وهو 
يس���تخدم املس���ح ربع الس���نوي لرصد الس���كان الذي يقوم به مكتب 
اإلحصاء يف أس���تراليا. وقد مت إجراء عمليات مس���ح من هذا النوع يف 
إطار مش���روع جونز هوبكن�ز يف فرنسا وهنغاريا واألرجنتن والربازيل 

وإسرائيل وغريها.
واملسح اآلخر الذي يرد يف املرفق ألف - 5 هو منوذج مسح   23-5
تنظيمي ميكن اس���تخدامه من أجل مجع معلومات عن املؤسس���ات غري 
الرحبية حن ال يكون يف البلد برامج إحصائية توفر وسيلة مناسبة لتقدير 
حجم قطاع املؤسس���ات غري الرحبية ونطاقه بالكامل أو مكونات هذا 
القطاع. وقد اس���تخدم مس���ح من هذا النوع يف إطار مشروع جامعة 

جونز هوبكن�ز يف بلجيكا.

إدم���اج مصادر البيان���ات اجلديدة واملوجودة   ’4‘
عن املؤسسات غري الرحبية

إن عملية جتميع احلسابات القومية هي عملية تتسم بالتكرار   24-5
وحس���ن التقدير، إذ يتم فيها جتميع حجم كبري من املعلومات الواسعة 
النط���اق واملختلف���ة، ومواجهة هذه البيانات بعضها ببعض باس���تخدام 
قواعد نظام احلس���ابات القومية مث التوفيق بينها من أجل إعطاء صورة 
كلي���ة متماس���كة لالقتصاد. ومب���ا أن نظام احلس���ابات القومية 1993 
ل احلس���ابات لطريف املعاملة، فمن املمكن يف كثري من احلاالت  ُيَس���جِّ
اس���تنتاج العناص���ر الغائبة من بيانات أحد الطرافن م���ن واقع البيانات 
املقدمة من الطرف اآلخر يف املعاملة. ويف الواليات املتحدة على سبيل 
املثال حتسب النفقات االستهالكية لألسر املعيشية يف حسابات الدخل 
القومي والناتج القومي، على أس���اس أرق���ام البيع بالتجزئة وغريها من 
مقايي���س املخرجات اليت يبلغ عنها املنتجون وليس على أس���اس تقارير 

مباشرة من األسر املعيشية عن نفقاهتا.

ومن���ذ س���نن عديدة يت���م جتمي���ع بيانات حس���اب اإلنتاج   25-5
وتوليد الدخل من التعدادات الزراعية وعمليات مس���ح قطاع األعمال 
والتع���دادات االقتصادية وعمليات مس���ح الق���وى العاملة. ويف احلدود 
اليت تتوافر فيها بيانات عن املؤسس���ات غري الرحبية، وقد تكون خمبوءة، 
يف جمموع���ات البيان���ات ذات الصلة، فإن مهمة احلس���اب الفرعي هي 
التعرف على املعلومات املتعلقة باملؤسس���ات غري الرحبية وجتميع بياناهتا 
معًا. إال أنه يف احلاالت اليت تس���تبعد فيها املؤسسات غري الرحبية حيتاج 
األم���ر إىل جه���ود جديدة جلم���ع البيانات مث يتم التكام���ل بن النتائج. 
وقد ذكرنا يف الفصل الرابع أنه قد يكون من املمكن استكمال بيانات 
اجل���دول الرابع يف احلس���اب الفرعي للمؤسس���ات غ���ري الرحبية )انظر 
املرف���ق أل���ف - 2، الذي يركز عل���ى الناتج والقيم���ة امُلَضافة والعمالة 

واالستهالك النهائي(، من مصادر البيانات املتاحة إذا ما أمكن التعرف 
على مكونات املؤسسات غري الرحبية.

إن حس���ابات القطاعات املؤسسية ليست شائعة، ويف كثري   26-5
من البلدان جيري ألول مرة التوفيق بن البيانات املستقاة من امليزانيات 
احلكومية وحس���ابات قط���اع األعمال وبيانات النظ���ام املايل وغريها، 
من أجل إعداد حس���ابات تبن دخل امللكية والتحويالت واالستهالك 
والفائض. وعلى وجه اخلصوص حن كان جيري مجع البيانات املتعلقة 
باملؤسسات غري الرحبية ضمن بيانات الوحدات األخرى يف الشركات 
واحلكوم���ة والقطاع املن�زيل فرمبا مل توج���د حاجة أصاًل لوضع بيانات 
عن التحويالت بن املؤسسات غري الرحبية وتلك الوحدات األخرى.

وجن���د إطارًا مناس���بًا للتعامل مع هذا الوضع يف حس���ابات   27-5
املعام���الت يف احلس���ابات االقتصادية املتكامل���ة، ريثما يتم البحث عن 
مصادر جديدة. فعلى سبيل املثال ميكن االستعانة بتقارير احلكومة عن 
تفاصي���ل املنح ال���يت تقدمها، وغري ذلك م���ن التحويالت، ألخذ فكرة 
ع���ن املبال���غ اإلمجالية اليت تتلقاها املؤسس���ات غري الرحبي���ة من مصادر 
الدخ���ل هذه. وميكن أيضًا جتميع تقارير املاحن���ن عن املَِنح املقدمة من 
األفراد والشركات واحلكومة ومن غري املقيمن ومقارنتها بالتقارير اليت 
تقدمها املؤسس���ات غري الرحبية ع���ن املَِنح اليت تتلقاها، وذلك من أجل 

التعرف على أوجه االختالف.

وعالوة على ذلك حيتاج األمر إىل التوفيق بن البيانات املتعلقة   28-5
أساس���ًا باملؤسسات غري الرحبية، مثل جداول البيانات املالية أو عمليات 
املس���ح العامة لصناعات معينة، وبن بيانات احلس���ابات القومية املستقاة 
من مصادر أخرى. فقد ختتلف األجور والرواتب املَُبلَّغ عنها يف البيانات 
املالية للمؤسس���ات غري الرحبية عن تقدي���رات األجور والرواتب يف هذه 

املؤسسات املستقاة من عمليات املسح العامة لألجور والعمالة.

جيم - موضوعات خاصة

حساب قيمة مدخالت العمل التطوعي  ’1‘
5-29  حيتاج األمر إىل جمموعتن من البيانات لتبن قيمة مدخالت 
العمل التطوعي، كما اقترح يف الفصل الرابع، ومها: معلومات عن عدد 
الس���اعات التطوعي���ة، ومعلومات عن األجور اليت تَقيَّم على أساس���ها 
هذه الس���اعات. واملقصود “بالس���اعات التطوعية” هو الساعات اليت 
ُتقض���ى يف الفئ���ات التالية من تصنيف األمم املتح���دة الدويل التجريب�ي 

إلحصاءات استخدام الوقت )األمم املتحدة، 2000(:
أعمال التشييد واإلصالح املجتمعية املنظمة: املباين والطرق   - 61

والسدود واآلبار وغريها.
األعم���ال املجتمعي���ة املنظم���ة: أعمال الطب���خ لالحتفاالت   - 62

اجلماعية وما إليها.
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63 -  التط���وع مع إح���دى املنظمات أو للعمل فيه���ا )والذي ال 
ينطوي على عمل مباشر لصاحل األفراد(

العمل التطوعي من خالل املنظمات الذي ميتد مباش���رة إىل   - 64
األفراد أو اجلماعات.

وال يدخل يف هذا العمل التطوعي ما يقدمه الفرد إىل أسرته املباشرة.
عدد س���اعات العمل التطوعي. تق���وم بعض البلدان بتجميع   30-5
بيانات عن األنش���طة التطوعية كجزء من االس���تقصاءات اخلاصة اليت 
جتريها ضمن تعدادات الس���كان أو عمليات مس���ح اس���تخدام الوقت. 
وإذا مل يتوف���ر أي من هذين املصدرين ميكن اللجوء إىل هنجن بديلن: 
أوهلم���ا إدراج أس���ئلة يف عمليات مس���ح األس���ر املعيش���ية بالعينة عن 
العم���ل التطوعي، وأس���ئلة عن العطاء اخلريي )انظ���ر املرفق ألف - 5 
لالطالع على أدوات الس���تخدامها يف عمليات املس���ح بالعينة، وعلى 
امللحق ألف - 7 ملزيد من املناقش���ة حول املوضوع(؛ والثاين هو أسئلة 
يف عمليات مس���ح املؤسس���ات غري الرحبية عن العم���ل التطوعي. وأيًا 
كان النه���ج املتبع، فإن أهم بندين مها ع���دد املتطوعن يف العينة وعدد 
الساعات اليت يتطوع هبا كل فرد. وميكن بعد ذلك استقراء نسبة عدد 
املتطوعن إىل جمموع السكان الراشدين من أجل احلصول على جمموع 
عدد املتطوعن، مث ضرب هذا العدد يف متوس���ط عدد الس���اعات لكل 

متطوع.
أجور الظل. اخلطوة التالية هي حساب القيمة النقدية للعمل   31-5
التطوع���ي، أو ما يس���مى بأجور الظل. وميكن التع���رف على طريقتن 
عامتن حلس���اب ه���ذه األجور من األدبي���ات املنش���ورة، وهي تكلفة 
الفرصة البديلة، والتكلفة الس���وقية أو تكلف���ة اإلحالل2. وتَقيِّم طريقة 
تكلفة الفرصة البديلة الوقت التطوعي على أس���اس قيمة الوقت بالنسبة 
للمتطوع إذا قضاه يف عمل آخر. وتَقيِّم طريقة تكلفة اإلحالل الوقت 
التطوعي على أس���اس ما تتكلفه املنظمة غري الرحبية إذا استعاضت عنه 

بعمل مدفوع األجر.
وم���ع أن طريقة تكلفة الفرصة البديلة مفيدة نظريًا يف بعض   32-5
األغراض، إال أهنا ليست الطريقة الشائعة، ألهنا تتطلب طلبات إحصائية 
كبرية، مث إن من مساوئها أن قيمة نشاط معن، كأن يكون ساعة من 

التنظيف املن�زيل، تتوقف على ما ميكن أن يكس���به الشخص الذي يقوم 
بالعم���ل، فمث���اًل أعمال التنظيف اليت يقوم هبا رئيس مؤسس���ة مالية هلا 

قيمة أعلى مما لو قام هبا موظف يف األرشيف.
لذلك فإن الطريقة اليت يوصي هبا احلساب الفرعي للمؤسسات   33-5
غري الرحبية هي عبارة عن شكل من أشكال طريقة تكلفة اإلحالل اليت 
تستخدم، يف صورهتا املثلى، متوسط األجر اإلمجايل لألنشطة املهنية اليت 
يعمل هبا املتطوع يف حس����اب أجر الظل، م����ع مراعاة الفوارق املعروفة 
ملستويات املهارات بن العاملن بأجر واملتطوعن. وملا كان هذا يتطلب 
تفصيالت أكثر عن األنشطة اليت يعمل هبا املتطوعون مما هو متاح غالبًا 
يف كثري من البلدان فإن هذا الدليل يوصي بنهج يتمثل يف حساب ساعة 
العمل التطوعي على أساس متوسط األجر اإلمجايل للفئة املهنية اخلاصة 
خبدمات املجتمع والرعاية واخلدمات االجتماعية. واملنطق يف هذا النهج 
هو أن عمل املتطوعن يش����به على األرج����ح األعمال اليت تقوم هبا تلك 
الفئ����ة املهنية، وأن معدل األجور هلذه الفئة هو يف العادة يف املس����تويات 
الدنيا من سلم األجور ولكنه ليس يف أدناها. ويبدو هذا التقدير املتحفظ 
لقيم����ة العمل التطوعي مناس����بًا يف ضوء حالة تواف����ر البيانات حاليًا عن 

العمل الذي يقوم به املتطوعون فعاًل.

بيان التدفقات الدولية لألغراض اخلريية  ’2‘
يف احلس���اب الفرع���ي للمؤسس���ات غ���ري الرحبي���ة توج���د   34-5
التدفقات الدولية لألعمال اخلريية يف بند نظام احلس���ابات القومية دال 
7 )التحوي���الت اجلارية األخ���رى( ودال 9 )التحوي���الت الرأمسالية(. 
ويطل���ب احلس���اب الفرعي تفاصي���ل إضافية من املاحن���ن واملتلقن عن 
التحوي���الت اخلاص���ة واملَِنح والتحويالت احلكومي���ة والتحويالت اليت 

يشترك فيها غري املقيمن.
5-35  وت���رد التحويالت الدولية اليت تكون املؤسس���ة غري الرحبية 
طرف���ًا فيها، من حيث املبدأ، يف جتميعات حس���اب ميزان املدفوعات، 
وهي اليت متثل احلس���ابات اخلارجية لنظم احلس���ابات القومية 1993. 
لذلك فإن املصادر املحتملة للمعلومات عن التدفقات الدولية لألعمال 
اخلريية هي حسابات موازين املدفوعات وقواعد البيانات اليت تستخدم 
يف جتميع هذه احلسابات، مثل عمليات املسح اخلاصة مليزان املدفوعات 
عن التحويالت اخلاصة األخرى وبيانات الطرف املقابل، فإذا مل توجد 
تغطية للمؤسس���ات غ���ري الرحبية يف قواعد البيانات ه���ذه، ينبغي اختاذ 
اخلطوات الالزمة لتحس���ينها ملا يف ذلك من فائدة إلحصاءات موازين 

املدفوعات وكذلك للحساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية.
ومع أن هذه التدفقات تتبن، نظريًا، يف جتميعات حسابات   36-5
موازين املدفوعات، فإن الواقع يقول إن هناك فجوات يف هذه التغطية. 
وق���د ذكرت حولية موازي���ن املدفوعات اليت يصدره���ا صندوق النقد 
الدويل لعام 1997 وجود فرق عام يبلغ عشرين بليونًا من الدوالرات يف 
فائض املقبوضات يف جمموع التحويالت اجلارية والتحويالت الرأمسالية 
)صندوق النق���د الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

ق���ام كثري من البلدان بتقييم العمل غري املدفوع األجر بغرض أساس���ي هو   2
اس���تقصاء العمل املقدم يف إطار األسرة املعيش���ية وتوضيحه. وقليل من الدراسات 
هي اليت تركز على العمل التطوعي، وإن كان بعضها يش���مل األنش���طة التطوعية. 
ومعظم هذه الدراسات يقوم على أساس عمليات مسح استخدام الوقت. ويلخص   
Schmid et al. (1999) اخل���ربات احلديثة ملختلف البلدان. وتس���تخدم طريقة تكلفة 

اإلحالل يف معظم البلدان ولكن بعضها يقوم أيضًا حبساب تكلفة الفرصة البديلة، 
بينما تستخدم بلدان أخرى طرقًا خمتلفة ومفاهيم خمتلفة لألجور؛ ولذلك فإن النتيجة 
يصعب مقارنتها (Schmid et al., 1999). وتنظر بعض الدراسات يف خمتلف مفاهيم 
األجور وتوضح الفروق يف النتائج بينها. فعلى س���بيل املثال تطبق كلتا الطريقتن: 
أي النه���ج املتخصص والنهج العمومي، على قيمة العمل غري املدفوع األجر )انظر 

.Landefeld and McCulla (2000) :انظر أيضًا .(Franz, 1996 :مثاًل
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1998(. وم���ن أجل حتس���ن الوضع قام صن���دوق النقد الدويل جبهد 
استطالعي، صادف بعض النجاح، باستخدام إحصاءات جلنة املساعدة 
اإلمنائي���ة التابعة ملنظمة التع���اون والتنمية يف امليدان االقتصادي بش���أن 
مدفوعات املنح، لتحس���ن تقدي���رات التحويالت اجلاري���ة والرأمسالية 
)صندوق النق���د الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

.)1998
وتق���وم جلنة املس���اعدة اإلمنائية جبمع إحصاءاهتا س���نويًا من   37-5
أعضائه���ا، وه���م 22 بل���دًا م���ن البلدان املاحن���ة، عالوة عل���ى اللجنة 
األوروبية. وتشمل البيانات القروض واملَِنح والتدفقات الرمسية األخرى 
واملعامالت السوقية اخلاصة واملساعدات من املنظمات غري احلكومية3. 
وقد استخدم Anheier and List (1999/2000) يف دراسة للتحويالت 
اخلريي���ة عرب احلدود يف أربعة بلدان بيانات من تقارير املؤسس���ات غري 
الرحبي���ة ومن مصادر أخ���رى عن العطاء ويف بعض احلاالت بيانات من 

اليت قدمتها البلدان إىل جلنة املساعدة اإلمنائية.
وحتديد املؤسسات غري الرحبية املرجح قيامها بتحويالت خريية   38-5
دولي����ة، باعتباره����ا إما ماحنة أو متلقية، ميكن أن حيس����ن من تغطية هذه 
املعامالت يف موازين املدفوعات وأن يوفر معلومات عن هذه األنش����طة 
من أجل احلس����اب الفرعي للمؤسس����ات غري الرحبية. لذلك ينبغي بذل 

جهود خاصة لتتبع بيانات اجلهات التالية وأخذها يف االعتبار:
الفروع املحلية للمؤسسات األجنبية غري الرحبية.  •

املنظمات املحلية اليت حيتمل أن تتلقى إعانات دولية.  •
املؤسسات غري الرحبية غري املقيمة، املعروف أهنا تتلقى منحًا   •

يف البلد4.
املؤسسات غري الرحبية املصنفة يف التصنيف الدويل للمنظمات   •

غري الرحبية، الفئة 9 )دولية(.
وعلى س���بيل املثال اس���تخدمت قاعدة بيانات خاصة كبرية   39-5
ملقدم���ي املِنَ���ح، يف حتديث إط���ار املعاينة من أجل مج���ع بيانات ميزان 
املدفوع���ات ع���ن التحويالت اخلاص���ة األخرى وتقييم م���دى الدقة يف 

البيانات اليت يتم احلصول عليها من خالل عمليات املسح هذه.

بيان املؤسس���ات غري الرحبي���ة الصغرية و/أو  ’3‘ 
غري الرمسية

كثري من املؤسس���ات غ���ري الرحبية ليس لديه���ا عمالة تذكر   40-5
مدفوعة األجر، ويف كثري من احلاالت فإن هذه املنظمات غري مس���جلة 
ح أن تسقط هذه املؤسسات بن الشقوق  رمسيًا، ويف كلتا احلالتن ُيَرجَّ
يف اجله���ود الروتيني���ة جلم���ع البيانات. وكث���ريًا ما تس���تبعد التعدادات 
االقتصادية ذات األغراض العامة وعمليات املسح املتصلة هبا املؤسسات 
اليت تقل عن حجم معن، مث إن عدم التس���جيل يعين أن هذه الكيانات 

ليست مشمولة بالسجالت اإلدارية.
وال تفيد كثريًا يف هذا املجال خمتلف اجلهود اليت تبذل لتقدمي   41-5
بيان���ات عن القطاع غري الرمسي. ويرد وصف لعمليات مس���ح القوى 
العاملة واملس���ح الذي جيمع بن األسر املعيشية واملؤسسات وغري ذلك 
 .Verma 1999 و Hussmanns and Mehran, 1999  من األدوات يف
فاألعمال التجارية غري املسجلة اليت تشملها عمليات املسح هذه ليست 
وحدات مؤسسية ألهنا ليس هلا حسابات منفصلة عن حسابات األسر 
املعيشية. مث إن الغرض من أنشطتها االقتصادية هو غرض جتاري واضح 

يهدف إىل توفري ُسبل املعيشة لألسر املعيشية.
وم���ن املص���ادر الواع���دة للبيان���ات عن العم���ل التطوعي يف   42-5
املنظمات غري الرمسية عمليات مس���ح اس���تخدام الوقت. ويف عمليات 
املس���ح هذه توجد فئة رئيسية 6 )اخلدمات املجتمعية وتقدمي املساعدة 
إىل األسر املعيشية األخرى( حتتوي على عدة فئات من العمل التطوعي 
واالش���تراك يف اجتماعات اجلمعيات واملنظم���ات األخرى. وال ميكن 
هل���ذه البيانات إال أن تقدم تقديرات جلميع العمل التطوعي، وليس عن 
الوقت املَُتَطوَّع به للمنظمات الصغرية و/أو غري الرمسية. ومع ذلك فإذا 
أضفنا إىل هذه البيانات التقارير املباشرة عن العمل التطوعي من مسح 
املنظمات، فإن هذه املعلومات ميكن أن تسمح بتغطية هذا العنصر من 

عناصر القطاع5.
ويتبيَّ���ن من تفاصي���ل التجرب���ة البلجيكية يف إجراء دراس���ة   43-5
استرش���ادية عن “املؤسس���ات اليت ال هتدف إىل الرب���ح” واليت مشلت 
املنظم���ات من غري أرباب العمل وكذلك املنظم���ات اليت لديها عمالة 
مدفوع���ة األج���ر، أن من املفيد مجع بيانات ع���ن املنظمات الصغرية مبا 
فيه���ا املنظم���ات اليت ال تس���تخدم عمالة، ولو أن الدراس���ة مل تش���مل 
لة6. ومن ناحية أخرى فإن معدالت  سوى املنظمات غري الرحبية املسجَّ
االستجابة عادة ما تكون منخفضة يف عمليات املسح اليت ُتجرى على 
املؤسس���ات غري الرحبية اليت ليس لديها س���وى عدٍد قليٍل من املوظفن 

بعض التدفقات املس���جلة باعتبارها واردة من منظمات تطوعية خاصة هي   3
يف الواق���ع من���ح حكومية متر من خالل هذه املنظمات، وقد يكون من املستحس���ن 

حتري هذه الترتيبات ولكن ذلك أمر غري عملي.
رمب���ا ال تكون هذه الظاهرة ش���ائعة ولكنه���ا موجودة. وإىل عه���د قريب كانت   4
جداول املعلومات املس���تقاة من ردود املؤسس���ات غ���ري الرحبية املقدم���ة إىل اإلدارة العامة 
للضرائ���ب الداخلي���ة يف الواليات املتحدة تتضمن بيانات عن مؤسس���ات أجنبية ومجعيات 
خريية أخرى منظمة يف اخلارج ولكنها تتلقى درجات معينة من الدعم من مواطين الواليات 
املتحدة وشركاهتا )وهذه املنظمات قد توزع منحًا يف الواليات املتحدة أو ال تقوم بتوزيع 
منح(. ويف عام 1999 قدمت هذه املنظمات “الدولية” 122 1 ردًا من جمموع الردود 
البالغ���ة 940 675 املقدمة م���ن منظمات معفاة من ضريبة الدخل. انظ���ر: اإلدارة العامة 
للضرائ���ب الداخلية يف الوالي���ات املتحدة، )عدد الردود املقدمة، حس���ب الواليات، العام 
http://www. :الضريب�ي )1999(( يف بيانات اإلدارة لعام 1999 مبوقعها على اإلنترنت

.irs.ustreas.gov/taxstats/article/0,,id=97176.00.html

http://www.jhu. :انظر: تقاري���ر االختبارات القطرية على موقع اإلنترنت  5
edu/~gnisp/testgroup.html، تقرير أستراليا.

نفس املرجع، تقرير بلجيكا، وخاصة التذييل 4.  6
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املدفوع���ي األجر، ولذلك فال ُيتوقع احلصول على بيانات أفضل كثريًا 
يف حالة إجراء مزيد من عمليات املسح املكثَّفة7.

ويف أحدث أعمال فريق األحباث التابع ملشروع جامعة جونز   44-5
هوبكن�ز أوصى الفريق باستراتيجية من أجل وضع صورة للمؤسسات 
غري الرحبية غري الرمسية تس���تعمل تقنية للمسح على طريقة كرة اجلليد، 
باستخدام مناطق جغرافية كوحدات أساسية للمالحظة. ويتطلب هذا 
النهج إمكانية تقس���يم البلد إىل عدد من املناطق ذات طابع مميز بشكل 
أو آخ���ر حىت يتس���ى اختيار جمموعة من املناط���ق متثل خمتلف قطاعات 

البلد.
ويف جن���وب أفريقي���ا على وج���ه اخلصوص اس���تعمل فريق   45-5
األحب���اث التابع ملش���روع جامعة جونز هوبكن�ز النه���ج التايل يف وضع 

إطار املعاينة:
اس���تخدم الفري���ق نظام املعلوم���ات اجلغرافية ال���ذي وضعته   •
ش���ركة أحباث س���وقية، ومت في���ه التعرُّف على عش���رة أمناط 
خمتلف���ة من مناطق البلد تش���ترك يف اخلصائ���ص االجتماعية 
االقتصادية )مثاًل مستوى الدخل والعمالة وحترُّك السكان أو 
منط االستيطان(. ومت حتديد 251 4 منطقة باستخدام ذلك 

النظام، ُنِسَبت كل منها إىل أحد األمناط العشرة.
مث ق���ام فريق البحث باختيار عيِّنة م���ن 40 من تلك املناطق   •
باس���تخدام طريق���ة معاين���ة عش���وائية طبقي���ة، وعلى وجه 
اخلص���وص مت اختيار منطقتن إىل س���بع مناطق من كل منط 

من األمناط العشرة إلطار املعاينة.
5-46  ومت استعمال تقنية كرة اجلليد يف وضع قائمة باملنظمات غري 

الرحبية يف تلك املناطق األربعن، انطوت على اخلطوات التالية:

لية بالوكاالت غري الرحبية يف املناطق املستهَدَفة  وضع قائمة أوَّ  •
مبساعدة الس���جالت الرمسية، ودالئل اهلاتف، واالتصاالت 

مع األفراد من ذوي املعرفة الذين يعملون يف تلك املناطق.
إجراء مسح منهجي جلميع املنظمات اليت مت التعرف عليها،   •
سعيًا إىل احلصول على معلومات عن املعامل اخلاصة باملنظمة 
وأيض���ًا عن أي منظمات أخرى يف نفس املنطقة تقوم بنفس 

العمل.
إضاف���ة املنظم���ات اجلدي���دة إىل قائمة املنظمات املش���مولة   •

باالستبيانات.
مس���ح منهج���ي للمنظمات املضافة من أج���ل حتديد معاملها   •
وأمس���اء املنظمات األخرى اليت تق���وم بنفس العمل يف نفس 

املنطقة.
تك���رار نف���س العملي���ة إىل أن يتبيَّن عدم وج���ود منظمات   •

جديدة.
5-47  وق���د مت هب���ذه التقنية حتديد 395 1 منظمة يف مناطق العيِّنة 
مت تقس���يمها بعد ذلك إىل جمموعتن: املنظمات اليت هلا مقر ونشاط يف 
املنطق���ة )755 كيانًا( واملنظمات العاملة يف ه���ذه املنطقة لكن مقرها 
يف مكان آخر )690 كيانًا(. واقتصر املس���ح التفصيلي على املنظمات 
“العاملة واملقيمة”، أما املنظمات العاملة يف املنطقة ولكن مقرها خارج 
املنطقة فقد اس���ُتبِعدت تفاديًا إلمكانية العّد املزدوج يف عملية اس���تيفاء 

العيِّنة لتشمل مجيع السكان.
5-48  وقد اس���ُتخِدَمت النتائج اليت أسفر عنها مسح العيِّنة املكوَّنة 
من 755 كيانًا عاماًل ومقيمًا يف عملية اس���تيفاء العيِّنة لتش���مل مجيع 
ال���وكاالت يف هذا املجال، باس���تخدام الصلة املعروفة بن اجلهات اليت 
مت فيها املسح وجمموع املناطق البالغ عددها 251 4. ومن الواضح أنه 
كلما زاد عدد اجلهات اليت يغطيها املس���ح كانت التقديرات أقرب إىل 

الثقة. املرجع نفسه، تقرير السويد.  7
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 مقدمة ألف -
رغ���م األمهية اليت تتس���م هب���ا املقاييس املوج���زة لقيمة ناتج   1-6
املؤسسات غري الرحبية، اليت تناولتها الفصول السابقة، فإهنا ال تعدو أن 
تكون تقديرًا تقريبيًا ملا هو أهم، أال وهو األثر الفعلي هلذه املنظمات. 
فم���ن الناحية املثالية، نود أن نعرف ما ُتس���هم به املنظمات غري الرحبية 
يف جم���ال الصح���ة والتعليم والرعاية واإلحس���اس بالرض���ا والرفاه العام 
للسكان. وما مقاييس الناتج اليت يقترحها هذا الفصل للمؤسسات غري 

الرحبية إال خطوة أساسية يف هذا السبيل.
فبالنسبة للمنِتجني السوقيني ميكن اعتبار األسعار اليت يكون   2-6
اجلمه���ور على اس���تعداد لدفعه���ا مقابل املنتجات ال���يت تقدمها خمتلف 
الصناعات مؤش���رًا معقواًل لقيمة الس���لع واخلدمات املنَتجة، وإن كان 
من املمكن ظهور اختالالت كبرية بس���بب عوامل التضخم اليت ميكن 
أن ترفع أس���عار الس���لع واخلدمات بش���كل مصَطنع دون أي تغيريات 
يف نوعيتها أو كميتها. أما بالنس���بة للمنِتجني غري السوقيني، مثل كثري 
من املؤسس���ات غري الرحبية، فإن مهم���ة تقدير قيمة الناتج تصبح مهمة 
أصعب ألن األسعار غالبًا ال تكون متاحة إلعطاء مؤشر على القيمة.

لذل���ك فإن املطلوب لقياس مس���امهة القطاع غري الرحبي هو   3-6
مقاييس مباش���رة بش���كل أكثر لقي���اس الناتج. وميك���ن أن تكون هذه 
املقاييس يف شكل مقاييس مادية ال تتصل بالقيمة ولكن بالكمية الفعلية 
للس���لع واخلدم���ات اليت تنتجه���ا بعض املنظمات وحبص���ة هذه الكمية 
الكلية من الس���لع واخلدمات يف االقتصاد، وهذه املقاييس املادية للناتج 
توفِّر معلومات مهمة يف احلاالت اليت ال تكون فيها األسعار معروفة أو 

مفيدة يف متثيل قيمة اإلنتاج.
ووض���ع مقاييس مادية لإلنتاج ليس���ت عملية بس���يطة على   4-6
اإلطالق. فهي أواًل جيب أن تتم على أس���اس كل جمال على حدة ألن 
النواتج ختتلف اختالفًا كبريًا بني جماالت عمل املؤسسات غري الرحبية. 
مث إن الناتج يف معظم املجاالت ميكن قياس���ه بطرق خمتلفة. فعلى سبيل 
املثال ميكن قياس ناتج س���يمفونية موس���يقية على أساس عدد العروض 
مة أو عدد احلاضرين أو العمر أو اخلصائص األخرى للمش���اهدين  املقدَّ

أو مستوى رضا املشاهدين عن السيمفونية.
ومنذ حنو عقد من الزمان الحظ زيف جريليش���س أنه “ليس   5-6
م���ن الواضح يف كثري من قطاعات اخلدمات ما هي املعاملة اليت جتري، 
م نظري املدفوعات ملقدميها”  وما هو الناتج، وما هي اخلدمات اليت ُتقدَّ
(Griliches, 1992). وتتس���م ه���ذه الصعوبات بالش���دة يف املجاالت 
اليت تنتش���ر فيها املنظمات غري الرحبية مثل املساعدة اإلنسانية والدعوة 
والدي���ن، ولكنها تتصل أيضًا مبجاالت مثل التعليم واألحباث والتطوير 

والصح���ة والترفيه، اليت تعمل فيها املؤسس���ات غ���ري الرحبية إىل جانب 
املنِتجني السوقيني والكيانات احلكومية.

وملواجهة هذه الصعوبات يس���تخِدم ه���ذا الدليل هنجًا يتفق   6-6
م���ع النهج الذي ذكره Bail and Zitzewitz, (2001)، الذي يذكر أن 
“اهل���دف، يف اختيار مقاييس النواتج، ه���و حتديد معامل للقياس تكون 
واضحة بالس���ليقة ومفهومة لغري االقتصادي���ني ... ومقبولة على األقل 
لالقتصادي���ني. وكان تفضيلنا الق���وي دائمًا، قدر اإلم���كان، ملقاييس 
الناتج املادية يف القطاعات املنتجة للس���لع ... كما اس���تخَدمنا مقاييس 

ملموسة مماثلة لقياس نواتج اخلدمات”.
وبتفصي���ل أَدق فق���د حبث واضعو هذا الدلي���ل عن مقاييس   7-6
لإلنتاج متثل تدفقات اخلدمات املتصلة باألنشطة اليت تقع حتت سيطرة 
املؤسس���ات غري الرحبية وغريها من الوحدات املُنِتجة، مقاييس تكون، 
عالوة على ذلك، قابلة للتحديد بقدٍر كاٍف من التفصيالت حبيث ُتميِّز 
مة1. واملؤش���رات  بني االختالفات يف النوعية يف جمموعة اخلدمات املقدَّ
اليت مت اختيارها ميكن مالحظتها على مستوى كل منظمة، وميكن مجع 
بيان���ات عنها من املنظمات غري الرحبية واملنظم���ات الرحبية والكيانات 

احلكومية املُنِتجة اليت تشترك يف نفس النشاط.
ومن ُحسن احلظ أن هناك أعمااًل كبرية مت القيام هبا مؤخرًا يف   8-6
حتديد مقاييس الناتج يف كثري من الصناعات اليت تنش���ط فيها املنظمات 
غ���ري الرحبية. وق���د مت كثري من هذه األعمال يف إطار نظام احلس���ابات 
القومي���ة، مبا يف ذل���ك األعمال املتعلقة بتوصيف النواتج واألس���عار يف 
صناع���ات خمتارة2. وهناك جمموعة أخرى من األدبيات تتناول مقاييس 
األداء واملساءلة يف كل من القطاع العام والقطاع غري الرحبي3. وهناك 

 قياس ناتج املؤسسات غري الرحبية سادسًا -

من أمثلة ذلك: أن تذاكر املس���رح ختتلف باختالف املكان ووقت العرض   1
وما إىل ذلك؛ ومنظمات العضوية قد يكون لديها فئات خمتلفة من األعضاء ختتلف 
بينه���م املزاي���ا؛ ويف املكتبات واملتاحف وحدائق احليوان وم���ا إليها ميكن أن تكون 

كمية املعروضات وعمقها من املؤشرات النوعية.
انظ���ر األعمال املذكورة يف Triplett and Bosworth (2000)، ويف عدد من   2
مة إىل االجتماعات الس���نوية اخلاصة باحلس���ابات القومية يف  األوراق احلديث���ة املقدَّ

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
انظ���ر منظم���ة التعاون والتنمي���ة يف امليدان االقتص���ادي )1999 أ و ب(.   3
���رة يف هذا الصدد تلك اجلهود الكب���رية اليت ُبذلت لقياس  وم���ن أمثلة اجلهود املبكِّ
اإلنتاجية يف إنتاج الس���لع واخلدمات للقطاع العام يف الس���ويد، واليت يرد وصفها 
 Morley, Bryant and و Vinson and Hatry (2001) ويتن���اول .Murray (1992) يف
Harty (2001) مقاييس األداء للمؤسسات غري الرحبية، ويتناول املرجع األخري أيضًا 

مقاييس األداء للقطاع العام.
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مؤشرات أخرى مت وضعها كجزء من العمل يف مشروع جامعة جون�ز 
هوبكن�ز اخلاص بالقطاع غري الرحبي املُقاَرن. وسنشري يف الفقرات التالية 
إىل كل هذه املجموعات من األدبيات يف حماولة للتعرُّف على جمموعة 
لية من املؤش���رات ميكن استخدامها يف توصيف ناتج املؤسسات غري  أوَّ
الرحبي���ة كجزء من نظام احلس���اب الفرعي لتلك املؤسس���ات. ويش���ري 
الدليل أيضًا إىل عدد من املصادر األخرى املحَتَملة للمؤش���رات اليت مل 

ُتَتح لواضعي الدليل دراستها بعد.
وه���ذا املجال ال يزال جمااًل جديدًا للبحث، وهو يعكس يف   9-6
األس���اس خربة البل���دان املتقدمة. لذلك ُيعاِمل الدليل قائمة املؤش���رات 
الواردة فيما يلي باعتبارها قائمة إرشادية مؤقتة يف هذه املرحلة ويدعو 
مس���تخدمي الدلي���ل إىل اقتراح أي مراجعات أو إضافة أي مؤش���رات 
يروهنا ضرورية. ونظرًا لتعقُّد نواتج املؤسس���ات غري الرحبية فإن قائمة 
املؤش���رات املقتَرحة ال متثِّل بالضرورة كل نواتج تلك املؤسسات. ويف 

ية اليت ترد فيما يلي حاولنا إبراز جمموعة املؤشرات الدنيا  اجلداول النصِّ
املوصى هبا بوضعها خبط مائل.

ويالحظ أنه على الرغم من وجود أعمال جتريبية يف استخدام   10-6
ه���ذه املؤش���رات لقياس حجم النواتج غري الس���وقية، ف���إن هذا الدليل 
ال يوص���ي باخلروج يف الوقت احلاضر عن أس���اليب حس���اب املقاييس 

باألسعار الثابتة املوصوفة يف نظام احلسابات القومية 1993.

 مؤشرات مادية ملجاالت معيَّنة باء -

 الفئة 1
الثقافة والترفيه

6-11  فئة التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية املعنونة “الثقافة 
والترفيه” هي فئة متنوعة تنوعًا ش���ديدًا، وتضم كل ش���يء تقريبًا من 

الفئة 1: الثقافة والترفيه
املصدراملقياس املستهدفاجملال الفرعياجملال

الثقافة والفنون عدد التذاكر ]حسب النوع[عام100 1  اإلحصاءات األوروبية )2001(• 
عدد املشاهدينالفنون التمثيلية مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(• 

عدد الزواراملتاحف  •
عدد املعروضات  •

مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(
آهناير وتوبلر )1998(

عدد الزوارحدائق احليوان واملتاحف املائية  •
عدد األنواع  •
عدد الفصائل  •

كني ومريت )1998(

التوزيعاملكتبات  •
االستعمال  •

اجملموعات حسب النوع  •
عدد األجزاء يف املكتبة  •

املجموعات حسب النوع  •
عدد الزوار/املستعملني  •

اإلحصاءات األوروبية )2001(
اليونسكو )1999(

اإلحصاءات األوروبية )2001(
مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(

اليونسكو )1999(
اإلحصاءات األوروبية )2001(

عدد الزوار/الزيارات  •
املستعملون  •

نقاط اخلدمة  •
املقتنيات  •

العمالة حسب املستوى والتدريب  •

نييمي )1998(
اليونسكو )1999(
اليونسكو )1999(
اليونسكو )1999(
اليونسكو )1999(

العدد والتوزيعالصحف اليونسكو )1999(• 
إنتاج الكتبإنتاج الكتب اليونسكو )1999(• 

الرياضة عدد األعضاءالنوادي الرياضية200 1  مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(• 
الترفيه والنوادي الرياضية،   1 300

أخرى
عدد املشتركني يف العضوية ]حسب الترفيه والنوادي الرياضية، أخرى  •

النوع[
اإلحصاءات األوروبية )2001(
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ثقافة األوبرا واملتاحف الفنية إىل رياضات اهلواة إىل النوادي االجتماعية. 
لذلك فإن املؤشرات املختارة ختتلف باختالف امليدان الفرعي.

6-12  وقد مت وضع عدد من املؤشرات لألنشطة الثقافية. فبالنسبة 
للفن���ون التمثيلي���ة واملتاح���ف وما إليه���ا ميكن اعتبار مبيع���ات التذاكر 
حسب نوع التذكرة مؤشرًا مفيدًا لقياس الناتج للعروض )اإلحصاءات 
األوروبية 2001؛ مش���روع جونز هوبكن����ز 1997-1999(. ومن 
األنش���طة األخرى للمتاحف وحدائ���ق احليوان ومتاحف األحياء املائية 
صيان���ة املقتنيات وحفظه���ا، وحفظ األنواع وما إليه���ا؛ وميكن اعتبار 
 Anheier and) عدد املقتنيات، حس���ب النوع، مؤش���رًا هلذه األنشطة
Toepler, 1998; Cain and Merritt, 1998). ومن املؤش���رات املفيدة 
بالنس���بة للمكتبات كمي���ة التوزيع، وعدد املجل���دات ضمن املقتنيات 
)ونوعها( وعدد الزوار. وتنش���ر اليونس���كو أيضًا مؤش���رات لعدد من 

أبعاد األنشطة الثقافية.
وبالنس���بة لأللعاب الرياضية والنوادي االجتماعية ُيقَترح هلا   13-6
مؤشرات عدد األعضاء، إال أن الناتج يقاس بالنفقات اإلدارية، فزيادة 
ل كزيادة يف  األعض���اء الذين ُتنفق هذه التكاليف على اجتذاهبم ُتَس���جَّ
اإلنتاجي���ة. وينبغي تس���جيل تفاصيل عن ن���وع العضوية من أجل بيان 
م���ا ينفق على كل جمموعة خدمات تقدمها املنظمة لكل مس���توى من 

مستويات العضوية.

 الفئة 2
التعليم واألحباث

من الناحية النظرية ُتعَترب كمية التعلُّم اليت يتلقاها الدارس���ون   14-6
ه���ي نات���ج التعليم، بع���د تعديلها نوعيًا حس���ب املس���توى التعليمي4 
)اإلحصاءات األوروبية، 2001( وميكن تقريبها حبساب عدد الساعات 
ل���كل طالب، واملس���توى التعليمي، وعدد التالمي���ذ الذين يرتقون إىل 
الصفوف األعلى. وإضافة إىل ذلك فإن لدى اليونس���كو قائمة مطولة 
من املؤش���رات التعليمية، مصنَّفة حس���ب التصنيف التعليمي لليونسكو 

ومفصلة حسب اجلنسني.
6-15  وهن���اك دراس���ة للصناع���ة التعليمية يف هولن���دا ُجرِّب فيها 
عدد من املؤش���رات يف مس���امهة لتحسني املؤش���رات املوجودة القائمة 
 Konijn and( َحًا حسب التكلفة على أس���اس جمموع املدخالت ُمرجَّ
Kleima, 2000(. وم���ع أن من املعت���َرف به أن ناتج التعليم ُيَعرَّف من 
حي���ث املبدأ بأنه “كمي���ة املعلومات املنقولة” فم���ن املفيد من الناحية 
العملية استخدام مؤشرات مثل عدد التالميذ أو عدد التالميذ املتخرجني 
يف حس���اب مؤشرات احلجم حسب املس���توى التعليمي، وتقَتِرن هذه 
��ح بنسبة التكالي���ف. ويب���دو  املؤش�رات مع��ًا يف مؤش���ر جتمي��عي ُمَرجَّ
أن املؤش���رات اليت تس���تخدم ع���دد التالميذ وع���دد املتخرجني وعدد 

التالمي���ذ الذين يرتق���ون إىل الصفوف األعلى هي اليت تؤدي إىل أفضل 
النتائج.

وبالنس���بة لألحباث فإن املؤشرات اليت ُتذَكر أكثر من غريها   16-6
ه���ي عدد براءات االخت���راع وعدد املطبوعات وعدد االستش���هادات 
وعدد األشخاص العاملني يف األحباث والتطوير )اإلحصاءات األوروبية، 
2001؛ Powell and Owen-Smith, 1998؛ منظمة التعاون والتنمية 
يف املي���دان االقتص���ادي، 1994(. وتقوم منظمة التع���اون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي بتجميع إحصاءات واس���عة ع���ن األحباث والتطوير 
على أساس دليل فراسكايت Frascati Manual ، ودليل منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي لقياس املوارد املكرس���ة للبحث والتطوير 

التجري�يب )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 1994(.

 الفئة 3
الصحة

تش���ترك الرعاية الصحية مع س���ائر صناع���ات اخلدمات يف   17-6
الصعوبات النظرية املتعلقة بقياس األسعار واحلجم، ومن أهم املشاكل 
اليت ُتصاَدف يف هذا الصدد تعريف الناتج، واالختيار املناس���ب لوحدة 
الناتج املطلوب قياس���ها، ورصد التغيُّرات يف النوعية. وهذه املش���اكل 
موجودة بالنس���بة لإلنتاج الس���وقي واإلنتاج غري السوقي - ومنها مثاًل 
اس���تخدام مؤشرات س���عر املدخالت بداًل من املخرجات، واستخدام 
مؤشرات الناتج اخلام )زيارات األطباء، وعدد األيام اليت يقضيها املريض 

يف الفراش(، ومنها عدم إبراز أثر التقدم التكنولوجي والعالجي.
وتوصي منهجية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي   18-6
)منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2000ب، الفصل 6( 
ل عالج املرض باعتبارها وحدة  باستخدام جمموعة اخلدمات اليت تشكِّ
الناتج5. وقد اس���ُتخِدَمت فئات تش���خيص من هذا النوع كمؤشرات 
للناتج غري الس���وقي للمستشفيات بالنس���بة للرعاية داخل املستشفى، 
رغم وجود مشاكل تتصل بالتغيُّرات يف األحوال املتعلقة باحلالة املرضية 
والتغيُّ���رات يف معامل���ة أنواع معيَّن���ة من العالج من ُمَق���دِّم خدمة إىل 
آخر. وتوصي منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي باستخدام 
َحة حس���ب التكلف���ة كنهج ُمقَتَرح  جمموع���ة خمتلفة من احلاالت ُمرجَّ
للمستش���فيات ومقدمي خدمات الرعاية للمس���نني وخدمات الرعاية 
املن�زلي���ة وخدم���ات اإلس���عافات الصحية ويف برامج تق���دمي خدمات 

الصحة العامة وإدارهتا.

تعريف بيتر هيل يش���به هذا التعريف: “... املهارة أو املعرفة اإلضافية اليت   4
 Hill, :يتلقاها التلميذ مباش���رة نتيجة للعملية التعليمية اليت يقدمها املدرس” )انظر

1977(. وهو يالحظ أيضًا أن التالميذ هلم بعض املدخالت يف العملية التعليمية.

من الواضح أن القدرة على استخدام هذه التقنية تتوقف على توفُّر ُنظم إبالغ   5
تقوم على أس���اس احلاالت وتربط بني بيانات املري���ض وتقديرات التكلفة. وينبغي 
أن تتضم���ن هذه الُنظم معلومات عن طبيعة املرض أو العاهة، ومدى ش���دة احلالة، 
وعم���ر املريض ونوعه، والتدخالت الطبي���ة اليت جتري عادة، واملوارد والتكنولوجيا 
املس���تخَدمة، واملساعدة املطلوبة وأنشطة املعيشة اليومية )حسب الفئات على غرار 
ADL( )منظم���ة التعاون والتنمية يف املي���دان االقتصادي، 2000ب، الفقرتان 6-

15 و 20-6(.
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الفئة 2: التعليم واألحباث
املصدراملقياس املستهدفاجملال الفرعياجملال

التعليم االبتدائي والثانوي الساعات لكل طالب، ]حسب نسبة عام100 2   •
املنقولني إىل الصف األعلى[

اإلحصاءات األوروبية )2001(

عدد التالميذ ]عدد اخلرجيني وعدد التالميذ   •
املنقولني إىل صفوف أعلى[

كونني وكليما )2000(؛ هدار وآخرون 
)1998(

التسجيل مبا يكافئ الوقت الكامل مكتب اإلحصاء يف أستراليا )1999(• 
التسجيل مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(• 

عدد التالميذ املسجلني حسب الصف التعليم االبتدائي  •
ونوع اجلنس

اليونسكو )1999(

عدد التالميذ املسجلني حسب العمر ونوع   •
اجلنس

عدد املعيدين يف الصف حسب الصف   •
ونوع اجلنس

املسجلون اجلدد حسب نوع اجلنس  •
ه الربنامج ونوع التعليم الثانوي عدد التالميذ حسب توجُّ  •

اجلنس
اليونسكو )1999(

عدد التالميذ املسجلني حسب الصف   •
)التعليم العام(

عدد التالميذ املسجلني حسب العمر ونوع   •
اجلنس

عدد املعيدين يف الصف حسب الصف   •
ونوع اجلنس )التعليم العام(

التعليم العايل عدد الساعات لكل طالب، ]بالنسبة املئوية عام200 2   •
للطالب املنقولني إىل صفوف أعلى[

اإلحصاءات األوروبية )2001(

عدد الشهادات املمنوحة نيمي )1998(• 
عدد الطالب حسب الصف والفرع   •

الدراسي
مكتب اإلحصاء يف أستراليا )1999(

عدد اخلرجيني حسب الفرع الدراسي هدار وآخرون )1998(• 
عدد املسجلني مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(• 

عدد الشهادات العليا املمنوحة مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(• 
عدد اخلرجيني كونني وكليما )2000(• 

عدد الطالب املسجلني حسب النوع اليونسكو )1999(• 
عدد الطالب املسجلني حسب املستوى   •
التعليمي وفقًا للتصنيف الدويل للتعليم 
عدد الطالب املسجلني حسب فروع   •

الدراسة 
عدد اخلرجيني حسب النوع  •

عدد اخلرجيني حسب املستوى وفقًا   •
للتصنيف الدويل للتعليم

أنواع التعليم األخرى عدد اخلرجينيعام300 2  كونني وكليما )2000(• 
عدد ساعات املنهجمهين مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(• 

األحباث عدد االستشهادات، عدد املطبوعاتعام400 2   باول وأوين-مسيث )1998(• 
اإلحصاءات األوروبية )2001(

عدد براءات االختراع املطلوبة أو املمنوحة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان • 
 االقتصادي )1994و 2000 أ(
اإلحصاءات األوروبية )2001(
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الفئة 3: الصحة
املصدراملقياس املستهدفاجملال الفرعياجملال

املستشفيات والتأهيل عدد حاالت العالج الكامل )الفئات املتصلة عام100 3   •
بالتشخيص(

اإلحصاءات األوروبية )2001(

عدد حاالت خروج املرضى حسب الفئات   •
املتصلة بالتشخيص

منظمة التعاون والتنمية والتعاون يف امليدان 
االقتصادي )2000 ب(

مكتب اإلحصاء األسترايل )1998(
عدد املرضى الداخليني كوليسي )1999(• 

عدد أيام املرضى يف املستشفيات  مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(• 
هدار وآخرون )1998(

دور رعاية املسنني عدد أيام اإلقامة )حسب مستوى الرعاية(عام200 3  اإلحصاءات األوروبية )2001(• 
عدد األيام يف الفراش مكتب اإلحصاء األسترايل )منظمة التعاون • 

والتنمية يف امليدان االقتصادي، 1999أ(
عدد املقيمني يف دور الرعاية بسبب أمراض كبار السن  •

الشيخوخة6
مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(

دور الرعاية النهارية للعجزةالعجزة مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(• 
الصحة العقلية والتدخل يف   3 300

حالة األزمات
عدد األيام لكل مريضعام مكتب اإلحصاء األسترايل )1998(• 

خدمات الرعاية الصحية   3 400
األخرى

العيادات الطبية - عدد االستشارات حسب عام  •
نوع العالج

اإلحصاءات األوروبية )2001(

عيادات األخصائيني - عدد الزيارات   •
األولية

عيادات طب األسنان - وعدد االستشاراتخدمات طب األسنان اإلحصاءات األوروبية )2001(• 
عدد التحصيناتخدمات العيادات اخلارجية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي• 

عدد حاالت فحص العنيخدمات طب العيون باكستر )2000(• 
عدد الروشتات املصروفةاخلدمات الصيدالنية باكستر )2000(• 

عدد استدعاءات عربات اإلسعافاخلدمات الطبية العاجلة مكتب اإلحصاء األسترايل )1999(• 
عدد لترات الدم املتطوع هباخدمات الصحة العامة مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(• 

وقد اس���ُتخدم ه���ذا النهج لقياس تس���عري الرعاي���ة الصحية   19-6
ونواجته���ا من ِقبَ���ل وكاالت إحصائية يف عدد م���ن البلدان مبا يف ذلك 
مكت���ب اإلحص���اء األس���ترايل )1997 و1998 و1999 و2000( 
ومكت���ب اإلحص���اء يف نيوزيلن���دا )1998( ويف األعمال املذكورة يف 

Triplett and Bosworth (2000).7

 الفئة 4
اخلدمات االجتماعية

تشمل اخلدمات االجتماعية جمموعة واسعة من األنشطة منها   20-6
خدمات الرعاية االجتماعي���ة للكبار واألطفال واخلدمات املن�زلية وغري 
املن�زلية للمعاقني واخلدمات االجتماعية املتصلة باملجتمع. وبالنظر إىل أن 
م فعاًل إىل املس���تهلكني للرعاية الصحية تكاد  جمموعة اخلدمات اليت ُتقدَّ
متاثل يف تشعبها جمموعة اخلدمات الطبية يف الفئة التشخيصية ذات الصلة، 
فقد قامت وحدة األحباث اخلاصة باخلدمات االجتماعية الش���خصية يف 
جامعة كنت يف كنتربري بتحديد جمموعات خدمات قياسية وتقديرات 
لتكلفة الوحدة هلذه املجموع���ات (Netten and Curtis 2000). وهذه 
املخرجات تسمح بأن يؤخذ يف االعتبار نوع احلالة، واملشاكل الصحية 
والقدرات الوظيفية وكذلك س���ائر خصائ���ص العالج واملريض اليت هلا 

صلة باملستويات املماثلة من احتياجات املوارد.

تش���ري دراسة حديثة إىل أن تشخيص حالة أمراض الشيخوخة تتطلب على   6
األق���ل ثالث���ة أعراض هي : نقص غري مقصود يف الوزن يزيد عن عش���رة أرطال يف 
السنة، أو ضعف عام )يف قوة القبضة( أو إرهاق يبلغ عنه املريض، أو إبطاء سرعة 

.Fried et al (2001) :املشي، أو اخنفاض معدل النشاط اجلسماين. انظر
عالوة على ذلك توجد ش���واهد من دراس���ات جتريبية للمستشفيات تشري إىل أن   7
املؤسسات غري الرحبية ختتلف من حيث الوظيفة املوضوعية والسلوك التسعريي عن كل من 
 Dugan, 2000; Eldenberg et) الشركات الرحبية واملنتجني الذين تسيطر عليهم احلكومة

.(al., 2001; Mukerjee and Witte, 1992; Mocan and Tekin, 2000
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وقد مت القيام بأعمال بش���أن وضع معاي���ري نوعية للتصديق،   21-6
وبرز اهتمام كبري بتقييم األداء، يف إطار س���عي احلكومات وغريها من 
املمول���ني والدوائر الش���عبية إىل طلب معايري للنتائ���ج ونوعية اخلدمات 
م���ن مقدمي اخلدم���ات. ويصعب يف كثري من األحي���ان تفادي اجلمع 
ب���ني النواتج والنتائج، والواقع أن هناك اقتناعًا بضرورة وجود مقاييس 
ية من أجل احلصول على تقييم عادل للربامج املعقَّدة، مثل  نوعي���ة وكمِّ
الربامج املدرس���ية اليت تش���مل اخلدمات الصحية واخلدمات اإلنس���انية 
م Morley, Vinson and Hatry (2000) ع���ددًا  (Lee, 1999). ويق���دِّ

من دراس���ات احل���االت اليت تقيس حالة املريض بع���د تقدمي اخلدمة أو 
رضاء املريض عن اخلدمات املقدمة.

6-22  ويف دراس���ة ل���� Mukerjee and Witte (1992) ع���ن دور 
زت عل���ى التعديالت النوعية ب���ني مقدمي اخلدمة  رعاي���ة األطفال ركَّ
غري الرحبيني والرحبيني، اس���تخدم املؤلفان عدد ساعات الرعاية للطفل، 
حس���ب املس���توى العمري، باعتبارها مقياس���ًا للناتج، أما مؤش���رات 

النوعية فتضمنت )أ( نسبة املوظفني إىل األطفال، حسب عمر الطفل، 
و )ب( نسبة عدد ساعات الرعاية اليت يقوم هبا كل مشرف رعاية إىل 
حًا بالعمر. ويبيِّن املقياس األخري الوقت  رقم قياسي لعدد األطفال مرجَّ
الفعل���ي لالتصال بني الطفل واملش���رف. ويراع���ي أن االحتياجات من 

الوقت تتناقص مع زيادة عمر الطفل.

 الفئة 5
البيئة

ه���ذه الفئة من فئات التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية   23-6
تش���مل جمموع���ة متنوعة من أهداف ه���ذه املنظمات. واملؤش���ر الذي 
يوصى به لكثري من هذه املنظمات هو العضوية، مصنَّفة طبقيًا حس���ب 
الن���وع، مب���ا أن املنظمات تقوم بدور الدعوة للقضاي���ا البيئية وتعبِّر عن 
االهتمام���ات البيئية. وبالنس���بة للمنظمات البيئي���ة األخرى فيمكن أن 
يناس���بها مؤش���رات للعناص���ر البيئية اليت جيري العمل عل���ى محايتها أو 

املوارد اليت جيري العمل على احلفاظ عليها.

الفئة 4: اخلدمات االجتماعية
املصدراملقياس املستهدفاجملال الفرعياجملال

اخلدمات االجتماعية عدد أيام اإلقامة حسب نوع املؤسسة، عام100 4   •
معداًل حسب النوعية

اإلحصاءات األوروبية )2001(

عدد األشخاص الذين يتلقون الرعاية،   •
حسب مستوى الرعاية

اإلحصاءات األوروبية )2001(

عدد أسابيع اإلقامة الدائمة وعدد أسابيع الرعاية يف دور املسنني  •
اإلقامة املؤقتة

نينت وكريتس )2000(

املقيمون يف دور الرعاية للمسنني غري   •
البيوت العالجية

مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(

عدد ساعات الرعاية للمسنني مواري )1992(• 
دور الرعاية النهارية للمسنني: عدد   •
الدورات )صباحية، مسائية، ليلية(

نينت وكريتس )2000(

عدد الدورات )صباحية، مسائية، ليلية(رياض األطفال نينت وكريتس )2000(• 
عدد ساعات رعاية األطفال حسب العمر   •
]نسبة عدد املشرفني إىل األطفال، حسب 

العمر وعدد ساعات اإلشراف، وأرقام عدد 
األطفال كمؤشرات للنوعية[

موكريي وويت )1992(

عدد األطفال يف سن ما قبل املدرسة يف   •
رياض األطفال

مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(

عدد أسابيع اإلقامةالرعاية يف دور الشباب نينت وكريتس )2000(• 
عدد املقيمني يف دور رعاية الشباب مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(• 

الطوارئ واإلغاثة عدد العمالء الذين قدمت إليهم مالجئ عام200 4   •
ونسبتهم املئوية

موريل وفنسن وهاتري )2001(

عدد العمالء الالزم لتخفيض عدد الليايل يف   •
العراء بنسبة 50 يف املائة، ونسبتهم املئوية

الطوارئ واإلغاثة عدد متلقي الدعمعام300 4  موراي )1992(• 
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الفئة 5: البيئة
املصدراملقياس املستهدفاجملال الفرعياجملال

البيئة عدد األعضاء يف اجلمعيات البيئية عام100 5   •
واإليكولوجية

 مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(
اإلحصاءات األوروبية )2001(

عدد الكيلوغرامات من املواد املستعادة   •
واملدورة

موريل وفنسون وهاتري )2001(

املناطق اليت جتري محايتها بالكيلومترات   •
املربعة، وهي يف األغلب أماكن املتن�زهات 

ومناطق احلفاظ على البيئة واحملميات 
الطبيعية إىل آخره.

مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(

عدد العينات وعدد األنواعاحلفاظ على الغطاء اخلضري على أساس كني ومرييت )1998(• 
محاية احليوان عدد األعضاء يف مجيعات محاية احليوانعام200 5   مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(• 

اإلحصاءات األوروبية )2001(
عدد العينات وعدد األنواعحمميات البيئة الربية على أساس كني ومرييت )1998(• 

عدد أسابيع اإلقامةالرعاية يف دور الشباب نينت وكريتس )2000(• 

الفئة 6: التنمية واإلسكان
املصدراملقياس املستهدفاجملال الفرعياجملال

التنمية االقتصادية واالجتماعية   6 100
واجملتمعية

عدد األعضاء يف املنظمات اجملتمعية حسب عام  •
النوع

اإلحصاءات األوروبية )2001(

عدد القروض املقدمة للمؤسسات الصغرى   •
وحجمها

 مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(
موري )1992(

الطرق املرصوفة بالكيلومتر أو وحدات   •
البنية التحتية املادية األخرى

اإلسكان عدد وحدات املساكن املشيدة أو عام200 6   •
املستصلحة

 مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(
موري )1992(

عدد شاغلي املساكن مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(• 
التشغيل والتدريب عدد طلبات التشغيل اليت يتم جتهيزهاعام300 6  مواري )1992(• 

ساعات حضور التدريب على العملالتدريب على العمل مواري )1992(• 
عدد املتدربني يف برامج تدريب الكبار   •

وبرامج التعليم املتواصل
مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(

عدد طالب�ي العمل الذين قدمت هلم فرص   •
عمل تنافسية يف املجتمع

موريل وفنسون وهاتري )2001(

عدد ساعات العمل اليت يقوم هبا الورش لذوي االحتياجات اخلاصة  •
املستفيدون

نينت وكريتس )2000(

عدد املستفيدين الذين مت تثبيتهم يف العمل   •
حبد أدىن من الدعم 

موريل وفنسن وهاتري )2001(

 الفئة 6
التنمية واإلسكان

حتتوي ه���ذه الفئة من فئ���ات التصنيف ال���دويل للمنظمات   24-6
غ���ري الرحبية عل���ى املنظمات اليت تس���عى من أجل التنمي���ة االقتصادية 
م املس���اعدة يف  واالجتماعية، ومجعيات اإلس���كان واملنظمات اليت تقدِّ
جمال اإلس���كان، وبرام���ج التدريب على العمل واملنظم���ات اليت تقدم 

التوجي���ه املهين والتأهي���ل املهين وال���ورش املهيأة ل���ذوي االحتياجات 
اخلاصة. واملؤش���ر املناسب للمنظمات ذات العضوية من بينها هو عدد 

األعضاء حسب نوع العضوية.
أم���ا املنظم���ات ال���يت تقدم خدم���ات إىل عمالئه���ا فيوصى   25-6
باستخدام مؤشرات التجهيز، أي عدد العمالء وعدد القروض وما إىل 

ذلك، مع بعض التفصيل املتعلق بالنوعية.
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 الفئة 7
القانون والدعوة والسياسة

6-26  تتناول هذه الفئة من فئات التصنيف الدويل للمنظمات غري 
الرحبية أنش���طة متنوعة، وهي تشمل املؤسس���ات غري الرحبية اليت تقدم 
خدمات، واليت تقدم خدمات ألعضائها. واملنظمات األخرية اليت تقدم 
خدمات ألعضائها تش���مل معظم األحزاب السياسية ومنظمات العمل 
املدين والدعوة، واملؤشرات هلذه الفئة هي عدد األعضاء، معداًل حسب 

اختالف جمموعة اخلدمات املقدمة ملختلف فئات العضوية.

أما املؤسس����ات غ����ري الرحبية اليت تقدم خدمات فهي أساس����ًا   27-6
الفئة الفرعية املتعلقة بالقانون واخلدمات القانونية، وهي تش����مل مقدمي 
اخلدم����ات القانونية وخدم����ات التأهيل للخارجني م����ن العقوبة والدعم 
للضحاي����ا وخدمات محاية املس����تهلك. واملؤش����رات املقترح����ة هنا هي 
مؤشرات تتعلق بتجهيز طلبات اخلدمات، مع تفاصيل حسب نوع احلالة 

أو اخلارج من العقوبة باعتبارها مقياسًا للصعوبة، أو استعمال املوارد.

الفئة 7: القانون والدعوة والسياسة
املصدراملقياس املستهدفاجملال الفرعياجملال

منظمات العمل املدين والدعوة عدد األعضاء عام100 7   مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(• 
اإلحصاءات األوروبية )2001(

القانون واخلدمات القانونية عدد العمالء الذين تقدم هلم خدمات اخلدمات القانونية200 7   •
قانونية جمانية، حسب نوع احلالة

على أساس باكستر )2000(

عدد اخلارجني من العقوبة يف برامج التأهيل  •
التأهيل، حسب نوع اجلرمية

على أساس باكستر )2000(

التشغيل والتدريب عدد األعضاء حسب نوع العضويةعام300 7   مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(• 
اإلحصاءات األوروبية )2001(

 الفئة 8
منظمات الوساطة اخلريية والتشجيع على التطوع

 Anheier, 2000 و Anheier and Toepler, 1998 يص���ف  28-6
أنش���طة هذه املؤسسات باعتبارها متاثل أنش���طة الوسطاء املاليني، وإن 
كان���ت ختتلف عنها بوج���ود احلاف���ز التمكيين، وبأهن���ا تتحمل خماطر 
اجتماعي���ة، وبتأثريه���ا يف التغيُّ���ر االجتماعي والتعددي���ة. ومن هنا فإن 
مؤسس���ات خدمات الوس���اطة املالية ميكن أن تتخ���ذ منوذجًا ملقاييس 

الناتج املتعلقة باملنظمات يف هذه الفئة.
���ز األعم���ال احلديث���ة اخلاص���ة بقياس نات���ج اخلدمات  وتركِّ  29-6

املصرفية على العمليات وقياس حجم الناتج باستخدام مؤشرات خمتلفة 
ألنش���طة املص���ارف - كاملعامالت )الش���يكات املصروفة، ومعامالت 
آالت الص���رف الذاتي���ة، والتحوي���الت اإللكتروني���ة( والق���روض قيد 
التجهيز (Moulton and Seskin, 1999). وتس���تخِدم األعمال املتعلقة 
بنات���ج اإلدارات احلكومي���ة، كما يصفها Murray (1992) مؤش���رات 
التجهيز أيضًا يف عدد من احلاالت. وعلى نفس املنوال فإن املؤش���رات 

املقتَرحة الواردة أدناه هي أيضا مؤشرات جتهيز.
وهناك مش���روع مقاييس القطاع املس���تقل ال���ذي ينتظر أن   30-6

يكون مصدرًا ملؤشرات مل تستكشف بعد.
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 الفئة 9
األنشطة الدولية

تش���تمل هذه الفئة م���ن فئات التصنيف ال���دويل للمنظمات   31-6
غري الرحبية عل���ى برامج التبادل والصداقة والتب���ادل الثقايف، ومجعيات 

املس���اعدة اإلمنائية، ومنظم���ات اإلغاثة الدولية يف ح���االت الكوارث 
ومنظمات حقوق اإلنسان الدولية والسلم.

وختتلف املؤش���رات الواردة أدناه، واملقصود منها هو اقتراح   32-6
مقاييس ميكن استعماهلا.

الفئة 8: منظمات الوساطة اخلريية والتشجيع على التطوع
املصدراملقياس املستهدفاجملال الفرعياجملال

املؤسسات اليت تقدم املنح عدد املنح املقدمة عام100 8  على أساس مولتون وسسكن)1999( • 
وموري )1992(

عدد االقتراحات اليت يتم جتهيزها على أساس مولتون وسسكن)1999( • 
وموري )1992(

أعمال الوساطة اخلريية األخرى   8 200
والتشجيع على التطوع

عدد املتطوعني الذين يتم جتنيدهم أو عام  •
تدريبهم أو تشغيلهم

عدد التعهدات املتلقاة  •

عدد املسامهات  •

على أساس مولتون وسسكن)1999( 
وموري )1992(

على أساس مولتون وسسكن)1999( 
وموري )1992(

على أساس مولتون وسسكن)1999( 
وموري )1992(

الفئة 9: األنشطة الدولية
املصدراملقياس املستهدفاجملال الفرعياجملال

األنشطة الدولية عدد طالب التبادل برامج التبادل100 9  مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(• 
منظمات اإلغاثة يف حاالت 

الكوارث
حجم املساعدات الغذائية اليت يتم توصيلها   •

دوليًا
حجم اإلمدادات الطبية وإمدادات الطوارئ   •

اليت يتم تقدميها

مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(

عدد حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حقوق اإلنسان  •
مت التحقيق فيها

مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(

 الفئة 10
الدِين

تتص���ل ه���ذه الفئة من فئ���ات التصنيف ال���دويل للمنظمات   33-6
غري الرحبية بأنش���طة العبادة يف املنظمات الدينية. واملؤش���ر املقَتَرح هو 
عدد األعضاء، وإن كان ميكن أيضًا اس���تخدام مؤشرات عدد املراسم 
الديني���ة. فعلى س���بيل املثال يس���تخدم Zaleski and Zech (1997) يف 
دراس���ة للمكاس���ب اليت ميكن حتقيقها من تبادل القسس بني الكنائس 

الكاثوليكية يف الواليات املتحدة، جمموعة من مخس���ة أنشطة دينية متثل 
األنشطة الدينية يف الكنيسة8.

 Zaleski and و Saxon-Harrold et al. (2001) ويضي���ف  34-6
Zech (1997) إىل مؤشرات نواتج الكنيسة خدمات التعليم واخلدمات 
االجتماعية/اإلنسانية، إضافة إىل اخلدمات الدينية. أما النشاطان األوالن 
فتشملهما فئات التصنيف اليت سبقت مناقشتها. ومع ذلك فقد يكون 
من املستصوب عند النظر إىل املؤسسات غري الرحبية اليت تقدم اخلدمات 
الصحية والتعليمية واالجتماعية، التمييز بني املؤسسات الدينية وغريها، 
 Eldenburg et al. على غرار التمييز يف إدارة املستش���فيات يف دراس���ة

.(2001)
اس���ُتخِدَمت مخسة أنشطة دينية يف مؤش���ر األنشطة الدينية وهي: التعميد،   8

اس األول، والزفاف، واجلنائز. والتصديق، والُقدَّ
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 الفئة 11
منظمات رجال األعمال واملنظمات املهنية واالحتادات العمالية

مجيع املؤسسات غري الرحبية الداخلة يف هذه الفئة من التصنيف   35-6
ال���دويل للمنظمات غ���ري الرحبية هي منظم���ات ذات عضوية، ويوصى 
باس���تخدام مؤش���ر عدد األعضاء، مع تفصيل بش���أن فئ���ة العضوية إن 

وجدت لبيان االختالف يف اخلدمات املقدمة لكل فئة من األعضاء.

وبالنس���بة هلذه الفئات الث���الث من فئات التصنيف رمبا كان   36-6
من األفضل )ولو أن من املحتمل أن يكون ذلك مكلفًا( احلصول على 

م فعاًل، مثل نش���ر املعلومات،  مؤش���رات أكثر ِدق���ة للخدمات اليت ُتقدَّ
والتمثي���ل أمام اجله���ات احلكومية، والعالقات العام���ة، ووضع املعايري 
واملمارس���ات املهني���ة واإلش���رافية )اجلمعي���ات املهني���ة(، واملؤمت���رات 
واالجتماع���ات، واملفاوض���ات العمالية )منظم���ات أصحاب األعمال 
واالحتادات العمالية(، إىل آخره. وبعض هذه اخلدمات يشبه اخلدمات 
املقدم���ة إىل دوائر األعمال من املؤسس���ات الرحبية، ولكن اجلهود اليت 
 Triplett) ُبِذلت لتوصيف هذه اخلدمات وتس���عريها مل تك���ن ناجحة

.(and Bosworth, 2000

الفئة 10: الدين
املصدراملقياس املستهدفاجملال الفرعياجملال

اجلمعيات الدينية عدد األعضاء عام100 10   مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(• 
اإلحصاءات األوروبية )2001(

عدد األنشطة الدينية املقدمة )الكنيسة   •
الكاثوليكية(

زالسكي وزيك )1999(

الفئة 11: منظمات رجال األعمال واملنظمات املهنية واالحتادات العمالية
املصدراملقياس املستهدفاجملال الفرعياجملال

منظمات رجال األعمال عدد األعضاء حسب نوع العضوية عام100 11   مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(• 
اإلحصاءات األوروبية )2001(

اجلمعيات املهنية عدد األعضاء حسب نوع العضويةعام200 11   مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(• 
اإلحصاءات األوروبية )2001(

االحتادات العمالية عدد األعضاء حسب نوع العضويةعام300 11   مشروع جونز هوبكن�ز )1999-1997(• 
اإلحصاءات األوروبية )2001(
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 الفئة 1
الثقافة والترفيه

الثقافة والفنون  1 100
وس���ائط اإلعالم واالتصاالت: إنتاج املعلومات واالتصاالت ونشرها، ويشمل 
ذل���ك حمطات اإلذاع���ة والتليفزيون ونش���ر الكتب واملج���ات والصحف 

والنشرات اإلخبارية وإنتاج األفام واملكتبات.
الفنون التصويرية، واملعمار وفن السرياميك: إنتاج الفنون التصويرية واملعمارية، 
مب���ا يف ذلك النحت ومجعيات التصوير والرس���م الزي���ي والعادي ومراكز 

التصميم ومجعيات املعماريني.
الفن���ون التمثيلي���ة: مراكز الفن���ون التمثيلية، والفرق واجلمعي���ات، مبا يف ذلك 
املس���ارح وفرق الرقص والباليه واألوبرا واألوركس���ترا والكورال والفرق 

املوسيقية.
اجلمعيات التارخيية واألدبية واإلنسانية: نشر وتقدير األعمال اإلنسانية وحفظ 
اآلث���ار التارخيية والثقافية واالحتفال باملناس���بات التارخيية، ويش���مل ذلك 
اجلمعيات التارخيية ومجعيات الش���عراء واألدباء واللغات وتش���جيع القراءة 

والُنُصب التذكارية والصناديق واجلمعيات التذكارية.
املتاحف: املتاحف العامة واملتخصصة وتشمل متاحف التاريخ والفنون والعلوم 

والتكنولوجيا والثقافة.
حدائق احليوان واألحياء املائية.

الرياضة  1 200
تقدمي الرياضة للهواة، والتدريب واللياقة البدنية وخدمات املس���ابقات الرياضية 

واألحداث الرياضية، مبا فيها مراكز اللياقة البدنية.

مجعيات الترفيه األخرى والنوادي االجتماعية  1 300
مجعي���ات الترفيه األخرى والنوادي االجتماعية: تقدمي التس���هيات واخلدمات 
الترفيهي���ة لألفراد واملجتمع���ات، مبا يف ذلك املاع���ب الرياضية والنوادي 
الريفية والنوادي االجتماعية للرجال والنس���اء ونوادي الس���يارات ونوادي 

الترفيه.
ن���وادي اخلدم���ات: ه���ي منظم���ات ذات عضوية تق���دم خدم���ات ألعضائها 
وللمجتمع���ات املحلية، مثل الليون�ز وزنتا انترناش���يونال ونوادي الروتاري 

والكيواين.

 الفئة 2
التعليم واألحباث

التعليم االبتدائي والثانوي  2 100
التعليم االبتدائي والثانوي: التعليم يف املس���توى االبتدائي واإلعدادي والثانوي 

مبا يف ذلك التعليم قبل االبتدائي ما عدا دور رعاية األطفال.

التعليم العايل  2 200
التعلي���م الع���ايل: التعليم العايل ال���ذي يقدم درجات علمية ويش���مل اجلامعات 

وكليات إدارة األعمال وكليات احلقوق وكليات الطب.

سائر أنواع التعليم  2 300
ه أساسًا للتأهيل للوظائف،  املدارس املهنية والفنية: التدريب املهين والفين املوجَّ
مبا يف ذلك مدارس التجارة ومدارس التدريب على املهن القانونية وأعمال 

السكرتارية.
تعليم الكبار والتعليم املتواصل: املؤسسات الي تعمل يف توفري التعليم والتدريب 
إضاف���ة إىل نظ���ام التعليم الرمسي، وتش���مل مدارس الدراس���ات املتواصلة، 

ومدارس املراسات، واملدارس الليلية وبرامج حمو األمية والقراءة.

األحباث  2 400
األحباث الطبية: األحباث يف امليادين الطبية، مبا يف ذلك األحباث املتعلقة بأمراض 

معيَّنة أو مشاكل صحية معينة أو ختصصات طبية.
العل���م والتكنولوجي���ا: األحب���اث يف العل���وم الطبيعي���ة وعلوم احلياة واهلندس���ة 

والتكنولوجيا.
العلوم االجتماعية والدراس���ات السياس���ية: البحث والتحلي���ل يف جمال العلوم 

االجتماعية والسياسة.

 الفئة 3
الصحة

املستشفيات ومراكز التأهيل  3 100
املستشفيات: املعاجلة األولية والرعاية الصحية يف داخل املستشفيات

مراك���ز التأهيل: الرعاي���ة الصحية داخل املراكز والعاج الطبيعي لألش���خاص 
الذي���ن يعان���ون من عاهات بدنية ناجتة عن اإلصاب���ة أو العيوب الوراثية أو 

األمراض وحيتاجون إىل عاج طبيعي مكثف أو أنواع مماثلة من العاج.

دور رعاية املسنني  3 200
دور رعاية املس���نني: دور النقاه���ة والرعاية املن�زلية وكذل���ك خدمات الرعاية 
لية، وتش���مل دور الرعاي���ة ألمراض الش���يخوخة وللمعاقني  الصحي���ة األوَّ

شديدي اإلصابة.

املرفق ألف - 1
التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية: اجلدول التفصيلي أ

 Lester Salamon, Helmut Anheier, Regina List, Stefan :منق���ول بتص���رف م���ن أ 
 Toepler, S. Wojciech Sokolowski and associates, Global Civil Society: Dimensions
 of the Non-Profit Sector. (Baltimor: Johns Hopkins Center for Civil Society Studies,

.(1999
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الصحة العقلية والتدخل يف حاالت األزمات النفسية  3 300
مستشفيات األمراض العقلية: الرعاية داخل املستشفى والعاج ملرضى األمراض 

العقلية.
عالج الصحة العقلية: العاج خارج املستش���فيات ملرضى األمراض العقلية، مبا 

يف ذلك مراكز الرعاية الصحية العقلية ودور الرعاية املتوسطة.
التدخل يف حاالت األزمات: خدمات خارج املستش���فى ومشورة يف حاالت 
الصح���ة العقلي���ة احلادة، مبا يف ذل���ك العاج ملنع االنتح���ار ودعم ضحايا 

االعتداءات أو االستغال.

اخلدمات الصحية األخرى  3 400
الصح���ة العامة والتعليم الصحي: التوعي���ة بالصحة العامة والرعاية الصحية، مبا 
يف ذلك الكش���ف عل���ى مرافق اإلصحاح للتأكد م���ن خلوها من األضرار 
الصحية، والتدريب على اإلس���عافات األوَّلية وخدمات اإلسعافات األوَّلية 

وخدمات تنظيم األسرة.
العالج الصحي، أساس���ً خارج املستش���فيات: املنظمات ال���ي تقدم خدمات 
الع���اج الصح���ي خارج املستش���فيات، مث���ل العيادات الصحي���ة ومراكز 

التطعيم.
خدمات التأهيل الط�يب: الرعاية العاجية خارج املستشفى، مبا يف ذلك مراكز 

العاج الطبيعي وعيادات اليوجا ومراكز العاج اجلسماين.
اخلدم���ات الطبية يف ح���االت الطوارئ: اخلدمات لألش���خاص الذين حيتاجون 
رعاية مباشرة، مبا يف ذلك خدمات اإلسعاف والرعاية يف حاالت الطوارئ 
م���ن ِقَبل الفنيني الصحيني، وبرامج الصدمات، وبرامج الرعاية لليائس���ني، 

وخدمات اإلسعاف.

 الفئة 4
اخلدمات االجتماعية

اخلدمات االجتماعية  4 100
رعاي���ة األطفال وخدمات األطف���ال ودور رعاية األطف���ال: اخلدمات املقدمة 
لألطفال، وخدمات التبين ومراكز تنمية الطفل، ودور الرعاية، مبا يف ذلك 

ع ورياض األطفال. مراكز رعاية الُرضَّ
خدمات الش���باب والرعاية الشبابية: اخلدمات املقدمة إىل الشباب، مبا يف ذلك 
خدمات منع اجلنوح، ومنع احلمل للمراهقات، ومنع التسرب من الدراسة، 
ومراكز ونوادي الش���باب وبرامج العمل للشباب، وتشمل بيوت الشباب 

وبيوت الشابات والكشافة وما إليها.
خدمات األسرة: اخلدمات املقدمة إىل األسر، وتشمل اخلدمات التثقيفية لآلباء 
عن حياة األسرة، والوكاالت الي هتتم باألمهات غري املتزوجات وخدمات 

املأوى وغريها من خدمات مقاومة العنف املن�زيل.
خدم���ات املعاقني: اخلدمات املقدمة للمعاقني وتش���مل أماكن اإليواء غري دور 

الرعاية وخدمات املواصات والترفيه واخلدمات الشخصية األخرى.
خدمات املس���نني: املنظمات الي تقدم رعاية للمس���نني، مبا يف ذلك اخلدمات 
ال���ي تقدم يف املن����زل، وخدمات األعمال املن�زلية والنق���ل والترفيه وبرامج 
هة حنو كبار الس���ن )ال تدخل  الوجب���ات الغذائية واخلدمات األخرى املوجَّ

فيها دور رعاية املسنني(.

خدمات املس���اعدة الذاتية وغريها من اخلدمات االجتماعية الشخصية: الربامج 
واخلدمات الي تقدم من أجل املس���اعدة الذاتية والتنمية الش���خصية، مبا يف 
ذلك جمموعات الدعم وتقدمي االستشارات الشخصية وتقدمي املشورة فيما 

يتصل باالئتمان وخدمات إدارة األموال.

خدمات الطوارئ واإلغاثة  4 200
الوقاي���ة م���ن الكوارث/الطوارئ والس���يطرة عليها: املنظم���ات الي تعمل على 
الوقاي���ة من الكوارث والتنبؤ هبا والس���يطرة عليه���ا وختفيف آثارها، وعلى 
إرش���اد األف���راد وإعدادهم للتعامل م���ع آثار الك���وارث، أو تقدمي اإلغاثة 
لضحايا الكوارث؛ وتش���مل إدارات مكافح���ة احلريق التطوعية وخدمات 

سفن اإلنقاذ وما إليها.
املالجئ املؤقتة: املنظمات الي تقدم ماجئ مؤقتة إىل من ال بيوت هلم، وتدخل 

يف ذلك املساعدة املقدمة إىل املسافرين واإلسكان املؤقت.
املساعدة إىل الالجئني: املنظمات الي تقدم الغذاء والكساء واملأوى واخلدمات 

إىل الاجئني واملهاجرين.

دعم الدخل وصيانته  4 300
دعم الدخل وصيانته: املنظمات الي تقدم مس���اعدات نقدية وغريها من صور 

اخلدمات املباشرة إىل األشخاص غري القادرين على أن يقيموا أودهم. 
املس���اعدات املادية: املنظمات الي تقدم األغذي���ة واملابس والنقل وغريها من 

أشكال املساعدة؛ مبا يف ذلك بنوك الطعام ومراكز توزيع املابس.

 الفئة 5
البيئة

البيئة  5 100
تقلي���ل التل���وث ومكافحته: املنظمات الي تدعو إىل نظاف���ة اهلواء واملاء وتقليل 
تلوث الضوضاء والس���يطرة على اإلشعاع ومعاجلة النفايات اخلطرة واملواد 

السامة وإدارة النفايات الصلبة وبرامج التدوير.
احلفاظ على املوارد الطبيعي���ة ومحايتها: احلفاظ على املوارد الطبيعية ومحايتها، 
مبا يف ذلك األراضي واملياه والطاقة واملوارد النباتية لاستعمال العام والتمتع 

باحلياة.
جتميل البيئة واملس���احات املفتوحة: احلدائق النباتية ومنابت األش���جار وبرامج 
البستنة وخدمات جتميل األراضي؛ املنظمات الي تعمل على تنظيم محات 
ملكافحة إلقاء املهمات؛ برامج احلفاظ على احلدائق واملس���احات اخلضراء 
واملفتوح���ة يف املناط���ق احلضرية والريفي���ة؛ وبرامج جتميل امل���دن والطرق 

السريعة.

محاية احليوان  5 200
محاي���ة احليوان: خدمات محاي���ة احليوان واملحافظة علي���ه؛ مبا يف ذلك ماجئ 

احليوان واجلمعيات اإلنسانية.
احلفاظ على البيئة الربية ومحايتها: احلفاظ على البيئة الربية ومحايتها، مبا يف ذلك 

املحميات واملاجئ الطبيعية.
اخلدمات البيطرية: مستش���فيات احليوان واخلدمات الي تقدم لرعاية احليوانات 

األليفة يف املزرعة واملن�زل.
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 الفئة 6
التنمية واإلسكان

التنمية االقتصادية واالجتماعية واملجتمعية  6 100
منظم���ات اجملتم���ع واألحياء: املنظمات الي تعمل على حتس���ني نوعية احلياة يف 
إط���ار املجتمعات واألحي���اء، مثل مجعيات األحياء العش���وائية، ومنظمات 

التنمية املحلية وتعاونيات الفقراء.
التنمي���ة االقتصادي���ة: الربامج واخلدم���ات الي هتدف إىل حتس���ني البنية التحتية 
االقتصادي���ة والق���درات، مبا يف ذلك بن���اء املرافق األساس���ية مثل الطرق، 
واخلدم���ات املالي���ة مثل مجعي���ات االئتم���ان واالدخار، وبرامج املش���اريع 

الصغرية، واالستشارات الفنية واإلدارية واملساعدات اإلمنائية الريفية.
التنمية االجتماعية: املنظمات الي تعمل على حتس���ني البنية األساسية املؤسسية 

والقدرات من أجل ختفيف املشاكل االجتماعية وحتسني حياة اجلمهور.

اإلسكان  6 200
مجعي���ات اإلس���كان: تعم���ري وتش���ييد وإدارة املس���اكن وتأجريه���ا ومتويله���ا 

وتأهيلها.
مس���اعدات اإلس���كان: املنظمات الي تقوم بأحباث يف جمال اإلسكان أو تقدم 

خدمات قانونية أو غريها من اخلدمات الي تتصل باإلسكان.

العمالة والتدريب  6 300
برامج التدريب على العمل: املنظمات الي تقدم وترعى برامج للتلمذة الصناعية 

واملنح الداخلية والتدريب على العمل وغريها من برامج التدريب.
اإلرشاد والتوجيه املهين: التدريب املهين والتوجيه واإلرشاد فيما خيص املستقبل 

الوظيفي واالختبارات وغري ذلك من اخلدمات.
التأهي���ل املهين والورش ل���ذوي االحتياجات اخلاصة: املنظمات الي تعمل على 
حتقي���ق االكتف���اء الذايت وتولي���د الدخل عن طريق التدري���ب وخلق فرص 

العمالة.

 الفئة 7
القانون والدعوة والسياسة

منظمات العمل املدين والدعوة  7 100
منظمات الدعوة: املنظمات الي تدعو إىل محاية حقوق واهتمامات فئات معيَّنة 

من السكان مثل املعاقني جسديًا وكبار السن واألطفال والنساء.
مجعيات احلقوق املدنية: املنظمات الي تعمل على محاية احلريات املدنية الفردية 

واحلفاظ عليها وعلى حقوق اإلنسان.
اجلمعي���ات اإلثنية: املنظم���ات الي تعمل على محاية األف���راد الذين ينتمون إىل 

تراث إثين معيَّن أو على تقدمي خدمات من أجل هؤالء األفراد.
اجلمعي���ات املدنية: الربام���ج واخلدمات الي هتدف إىل تش���جيع التوعية املدنية 

ونشرها.

القانون واخلدمات القانونية  7 200
اخلدمات القانونية: اخلدمات القانونية والنصيحة واملس���اعدة يف حل الن�زاعات 

واملسائل املتصلة باملحاكم.

من���ع اجلرمية والس���المة العام���ة: منع اجلرمية م���ن أجل الس���امة العامة وتوعية 
اجلماهري باإلجراءات االحتياطية.

تأهيل اجلاحنني: الربامج واخلدمات الي هتدف إىل إعادة إدماج اجلاحنني، مبا يف 
ذلك اإلسكان املؤقت وبرامج املراقبة وبدائل السجون.

تق���دمي الدع���م للضحاي���ا: اخلدمات واملش���ورة والنصيحة املقدم���ة إىل ضحايا 
اجلرائم.

مجعي���ات محاية املس���تهلك: محاية حقوق املس���تهلك وحتس���ني مراقبة اإلنتاج 
ونوعيته.

املنظمات السياسية  7 300
األحزاب واملنظمات السياس���ية: األنشطة واخلدمات الي تدعم ترشيح شخص 
معيَّ���ن ملنص���ب عام، مبا يف ذلك نش���ر املعلومات والعاق���ات العامة ومجع 

األموال ألغراض سياسية.

 الفئة 8
منظمات الوساطة اخلريية وتشجيع التطوع

مؤسسات تقدمي املنح  8 100
مؤسس���ات تقدمي املنح: املؤسس���ات اخلاصة ، مبا يف ذلك املؤسسات التجارية 

واملؤسسات االجتماعية ومؤسسات القانون العام املستقلة.

مؤسسات الوساطة اخلريية األخرى وتشجيع التطوع  8 200
تش���جيع التط���وع ودعمه: املنظم���ات الي تقوم بتش���غيل وتدريب وتنس���يب 

املتطوعني والتشجيع على التطوع.
منظم���ات مجع األموال: منظمات مجع األم���وال اجلماعية املنظمة، مبا يف ذلك 

اليانصيب.

 الفئة 9
األنشطة الدولية

األنشطة الدولية  9 100
برام���ج التبادل والثقاف���ة: الربامج واخلدمات الي هتدف إىل تش���جيع االحترام 

املتبادل والصداقة على النطاق الدويل.
مجعيات تقدمي املساعدة اإلمنائية: الربامج واملشاريع الي ختدم التنمية االقتصادية 

واالجتماعية يف اخلارج.
منظمات اإلغاثة الدولية واملس���اعدة يف حاالت الكوارث: املنظمات الي تقوم 
جبمع املساعدات وتوجيهها وتقدميها إىل بلدان أخرى يف أوقات الكوارث 

أو الطوارئ.
منظمات حقوق اإلنسان الدولية والسلم: املنظمات الي تشجع وترصد حقوق 

اإلنسان والسلم دوليا.

 الفئة 10
الدين

اجلمعيات الدينية  10 100
اجلمعي���ات الديني���ة: الكنائس واملعابد واملس���اجد واألضرح���ة وغري ذلك من 

املنظمات الي تنشر التعاليم الدينية وتدير اخلدمات واملراسم الدينية.
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مجعي���ات الدعوة الدينية: اجلمعيات واجلمعي���ات الفرعية واملنظمات الي تعمل 
على ترويج املعتقدات الدينية وتقدِّم خدمات ومراسم دينية.

 الفئة 11
مجعيات رجال األعمال والنقابات املهنية واالحتادات العمالية

مجعيات رجال األعمال  11 100
مجعيات رجال األعمال: املنظمات الي تسعى إىل تعزيز وتنظيم ومحاية مصاحل 
قطاع���ات صناعية معيَّن���ة، مثل مجعي���ات الصناعيني ومجعي���ات الزراعيني 

ومجعيات املصرفيني.

النقابات املهنية  11 200
النقابات املهنية: املنظمات الي تس���عى إىل تعزيز وتنظيم ومحاية مصاحل أعضاء 

مهنة معيَّنة مثل نقابات املحامني والنقابات الطبية.

احتادات العمال  11 300
احتادات العمال: املنظمات الي تسعى إىل تعزيز ومحاية وتنظيم حقوق ومصاحل 

العاملني.

 الفئة 12
غري املصنفة يف مكان آخر

غري املصنفة يف مكان آخر  12 100
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نظرة عامة
تقوم اجلداول يف احلساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية على أساس  ألف 1-2 
احلس���ابات االقتصادية املتكاملة يف نظام احلسابات القومية للمؤسسات غري الرحبية 
اليت ختدم قطاع األس���ر املعيش���ية )والقطاعات األخ���رى(. وكما ذكرنا يف الفصل 
الراب���ع، من املتوخى إعداد ثالثة مناذج: منوذج كامل للحس���اب الفرعي، ومنوذج 

موسع للحساب الفرعي، ومنوذج خمتصر.
يف من���وذج احلس���اب الفرعي الكامل تش���مل بن���ود البيان���ات: املعامالت   •
والتدفقات األخرى واملخزون يف احلس���ابات االقتصادي���ة املتكاملة، ابتداًء 

من حساب اإلنتاج وحىت احلساب اخلتامي.
يف احلس���اب املوس���ع ُتس���تكَمل هذه البيانات املالية األساس���ية ببيانات يف   •
صورة وحدات مادية ملتغيِّرات منها العمالة والتطوع وكيانات املؤسسات 

غري الرحبية وأعضاؤها وعضويتها، وناجتها وقدراهتا.
يف النم���وذج املختصر تغطي بنود البيانات جمموعة خمتصرة قلياًل من البنود   •
يف احلس���ابات حىت احلس���اب املايل، إضافة إىل جمموعة م���ن بنود البيانات 

مقيَّمة بوحدات مادية.
ويش���تمل هذا املرفق على جداول احلساب الفرعي الكامل والنموذج  ألف 2-2 
املختص���ر، ولو أن كث���ريًا من اجل���داول واملتغريات يف احلس���اب الفرعي معروضة 

بالصيغ الثالث:
على أس���اس نظام احلس���ابات القومية: تس���تخدم هذه الصيغة مبادئ نظام   •

احلسابات القومية جلميع املتغريات.
بالنس���بة للناتج غر الس���وقي للمؤسس���ات الس���وقية غ���ر الرحبية: تضيف   •
هذه الصيغة إىل أس���س احلس���ابات القومية تقديرات للناتج غري الس���وقي 
للمؤسس���ات الس���وقية غري الرحبية كما هي معرَّفة يف قطاع الش���ركات يف 

نظام احلسابات القومية.
بالنسبة للناتج غر السوقي للمؤسسات السوقية غر الرحبية والعمل التطوعي:   •
ُتدِخ���ل هذه الصيغة تعدياًل آخر، إذ تضيف قيمة حمس���وبة للعمل التطوعي 

عالوة على تقدير لإلنتاج غري السوقي للمؤسسات السوقية غري الرحبية.

اهليكل العام للجداول
يتكون احلس���اب الفرعي للمؤسس���ات غري الرحبية من ستة جداول،  ألف 3-2 

معظمها ذو أجزاء متعددة.
يقدم اجلدوالن األوالن جماميع قطاع املؤسسات غري الرحبية، أواًل يف شكل   •
جتميعي )اجلدول األول( مث مصنَّفة حس���ب النشاط الرئيسي وفق التصنيف 

الدويل للمنظمات غري الرحبية )اجلدول الثاين(.
أم���ا اجل���دوالن التالي���ان فيعطي���ان تفاصيل املؤسس���ات غ���ري الرحبية وفقًا   •
حلسابات القطاعات يف نظام احلسابات القومية احلايل، أي القطاعات اليت 
تنس���ب إليها املؤسس���ات غري الرحبية يف االستعمال احلايل لنظام احلسابات 
القومية، فيس���جالن مكوِّن املؤسس���ات غري الرحبية يف كل قطاع، ومكوِّن 
غري املؤسس���ات غ���ري الرحبية واملجموع، يف ص���ورة جتميعية أواًل )اجلدول 
الثالث( مث بالنس���بة ملؤش���رات معينة حس���ب النش���اط أو الغرض )اجلدول 
الرابع(، وهبذا ميكن اس���تخدام هذين اجلدول���ن باعتبارمها أوراق عمل يف 

جتميع األرقام التجميعية جلداول قطاع املؤسسات غري الرحبية.
ويس���جل اجلدول اخلام���س خمتلف املؤش���رات اإلضافية يف هي���كل وناتج   •

املؤسسات غري الرحبية.
ويوِجز اجلدول السادس بعض املؤشرات املهمة املعروضة يف أماكن أخرى   •

يف احلساب الفرعي بشكل جيعلها أيسر استخدامًا للمستعمل العادي.
وق���د جتد البل���دان اليت تقوم بالفعل جبمع بيانات حس���اب هذا القطاع  ألف 4-2 
املؤسس���ي يف نظام احلسابات القومية أن من املفيد البدء يف تنفيذ احلساب الفرعي 
للمؤسس���ات غري الرحبي���ة ابتداًء من اجل���دول الثالث وأن تقوم أيضًا باس���تكمال 
اجل���دول الراب���ع. أما البلدان ال���يت مل تقم بع���د بالتنفيذ الكامل حلس���اب القطاع 
املؤسس���ي فيمكنها أيضًا أن تس���تويف معظم بيانات اجلدول الرابع أو كل بياناته. 
وُيَبيِّ���ن اجلدول أل���ف 2-1 أي اجل���داول أو أجزاء اجلداول تدخ���ل يف النموذج 
 الكام���ل وأيه���ا يدخ���ل يف النم���وذج املختص���ر للحس���اب الفرعي للمؤسس���ات 

غري الرحبية.

املرفق ألف - 2
جداول احلساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية
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حمتوى النموذج املختصرحمتوى النموذج الكاملرقم اجلدول

احلس���ابات م���ن 1 إىل 3-2 )ال تتضم���ن تفاصيل عن التعويض���ات وضرائب احلسابات من 1 إىل 4-3، جلميع البنود الِصَيغ 1 و2 و3أواًل اجلزء ألف
امللكية( الصيغتان 1 و2 فقط

مجيع البنودمجيع البنودأواًل اجلزء باء
الصيغتان 1 و2 فقطالصيغ 1 و2 و3ثانيًا1-
الصيغتان 1 و2 فقطالصيغ 1 و2 و3ثانيًا2-
الصيغة 1 فقطالصيغ 1 و2 و3ثانيًا3-
مجيع البنودمجيع البنودثانيًا4-
-مجيع البنود ثانيًا5-
احلسابات من 1 إىل 3-2 )من دون تفاصيل عن التعويضات ودخل امللكية(حسابات من 1 إىل 4-3، مجيع البنودثالثًا1-
احلسابات 1 إىل 3-2 )دون تفاصيل عن التعويضات ودخل امللكية(احلسابات 1 إىل 4-3، مجيع البنودثالثًا2-
-احلسابات من 1 إىل 4-3، مجيع البنودثالثًا3-
مجيع البنودمجيع البنودرابعًا1-
مجيع البنودمجيع البنودرابعًا2-
-مجيع البنودرابعًا3-

الصيغة 1 فقطالصيغتان 1 و3رابعًا-4-أ
الصيغتان 1 و2الصيغ 1 و2 و 3رابعًا-4-ب

العمود األول فقطمجيع البنودخامسًا1-
-مجيع البنودخامسًا2-
-مجيع البنودخامسًا3-
-مجيع البنودخامسًا4-

مجيع البنود فيما عدا األعمدة 18 و20 و21مجيع البنودسادسًا

نفس اجلدول وارد يف اجلدول 4-2 يف النص الرئيسي. أ 

اجلدول 1-2
جداول احلساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية يف النموذج الكامل ويف النموذج املختصر أ
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غ���ر  املؤسس���ات  جمم���وع 
الرحبي���ة عل���ى أس���اس نظام 

احلسابات القومية 

غ���ر  املؤسس���ات  جمم���وع 
الرحبية م���ع إضافة الناتج غر 
السوقي للمؤسسات السوقية 

غر الرحبية

غ���ر  املؤسس���ات  جمم���وع 
الرحبي���ة م���ع إضاف���ة العمل 
غ���ر  والنات���ج  الت����طوع���ي 
السوقي للمؤسسات السوقية 

غر الرحبية
املوارداالستخداماتاملوارداالستخدامات املوارداالستخداماتاملتغرات

اجلزء ألف - معامالت نظام احلسابات القومية، غري التدفقات واملخزون
حساب اإلنتاجأواًل -

P.1النواتج أ
P.11النواتج السوقية

منها: مدفوعات األطراف الثالثة
P.12الناتج الستعمال املُنِتج
P.13صفرصفرصفرالنواتج السوقية األخرى
P.2االستهالك الوسيط
B.1gصفرصفرصفرإمجايل القيمة املَضافة
K.1استهالك رأس املال الثابت
B.1nصفرصفرصفرصايف القيمة املضافة

حساب توليد الدخلثانيًا1--1
B.1nصفرصفرصفرصايف القيمة املضافة
D.1تعويضات العاملني
D.11األجور والرواتب
D.12مسامهات أرباب العمل االجتماعية
D.29الضرائب األخرى على اإلنتاج
D.39اإلعانات األخرى لإلنتاج
B.2صفرصفرصفرفائض التشغيل، صاٍف

ختصيص حساب الدخل األويلثانيًا1--2
B.2صفرصفرصفرفائض التشغيل أ
D.4ضريبة امللكية
D.41الفوائد
D.42الدخل املوزع للمؤسسات
D.45اإلجيار
B.5صفرصفرصفرباقي اإليرادات األولية، صاٍف

التوزيع السنوي حلساب الدخلثانيًا2-
B.5صفرصفرصفرباقي الدخل األويل، صاٍف
D.5الضرائب اجلارية على الدخل والثروة وما إليها
D.7صفرصفرصفرالتحويالت اجلارية األخرى

التربعات اخلريية اخلاصة
املَِنح والتحويالت احلكومية
املَِنح والتحويالت األجنبية

B.6صفرصفرصفرالدخل املتاح للتصرف، صاٍف

جداول احلساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية

اجلدول األول
قطاع املؤسسات غري الرحبية التجميعي
)املبالغ املالية معرب عنها بوحدات نقدية(
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غ���ر  املؤسس���ات  جمم���وع 
الرحبي���ة عل���ى أس���اس نظام 

احلسابات القومية 

غ���ر  املؤسس���ات  جمم���وع 
الرحبية م���ع إضافة الناتج غر 
السوقي للمؤسسات السوقية 

غر الرحبية

غ���ر  املؤسس���ات  جمم���وع 
الرحبي���ة م���ع إضاف���ة العمل 
غ���ر  والنات���ج  الت����طوع���ي 
السوقي للمؤسسات السوقية 

غر الرحبية
املوارداالستخداماتاملوارداالستخدامات املوارداالستخداماتاملتغرات

إعادة توزيع الدخل يف حساب اإليرادات النوعيةثانيًا3-
B.6صفرصفرصفرالدخل املتاح للتصرف، صاٍف
D.63صفرصفرصفرالتحويالت االجتماعية العينية
B.7ل، صاٍف صفرصفرصفرالدخل املتاح للتصرف، املَعدَّ

استخدام حساب الدخل املتاح للتصرفثانيًا4--1
B.6صفرصفرصفرصايف الدخل املتاح للتصرف
P.3صفرصفرصفراإلنفاق على االستهالك النهائي
B.8صفرصفرصفرصايف االدخار

استخدام الدخل املتاح للتصرف، املَُعدَّلثانيًا4--2
B.7ل، صاٍف صفرصفرصفرالدخل املتاح للتصرف، املَعدَّ
P.4االستهالك النهائي الفعلي
B.8صفرصفرصفرصايف االدخار

حساب رأس املالثالثًا1-
B.8صفرصفرصفرصايف االدخار
P.5صفرصفرصفرتكوين رأس املال اإلمجايل
P.51تكوين رأس املال الثابت اإلمجايل
P.52التغريات يف املخزونات
P.53املقتنيات خمصومًا منها النفائس املَُتَخلَّص منها
K.1)-( استهالك رأس املال الثابت
K.2 املقتني���ات خمصوم���ًا منها األصول غ���ري املنتجة وغري

املالية املتصرف هبا
D.9صفرصفرصفرالتحويالت الرأمسالية املقبوضة

التحويالت اخلريية اخلاصة
املَِنح والتحويالت احلكومية
املَِنح والتحويالت األجنبية

D.9)-( صفرصفرصفرالتحويالت الرأمسالية املدفوعة
التحويالت اخلريية اخلاصة

املَِنح والتحويالت احلكومية
املَِنح والتحويالت األجنبية

B.9)-( صايف االقتراض/)+( صفرصفرصفرصايف اإلقراض
B.11 التغ���ريات يف القيم���ة نتيج���ة االدخ���ار والتحويالت

صفرصفرصفرالرأمسالية

احلساب املايلثالثًا2-
B.9)-( صايف االقتراض/)+( صفرصفرصفرصايف اإلقراض
F صايف حيازة األصول املالية
Fصايف االلتزامات املقررة

اجلدول األول )تابع(
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غ���ر  املؤسس���ات  جمم���وع 
الرحبي���ة عل���ى أس���اس نظام 

احلسابات القومية 

غ���ر  املؤسس���ات  جمم���وع 
الرحبية م���ع إضافة الناتج غر 
السوقي للمؤسسات السوقية 

غر الرحبية

غ���ر  املؤسس���ات  جمم���وع 
الرحبي���ة م���ع إضاف���ة العمل 
غ���ر  والنات���ج  الت����طوع���ي 
السوقي للمؤسسات السوقية 

غر الرحبية
املوارداالستخداماتاملوارداالستخدامات املوارداالستخداماتاملتغرات

التغريات األخرى يف حجم حساب األصولثالثًا3--1
K.3.10,التغريات األخرى يف حجم األصول
K.12صفرصفرصفرصفرصفرصفر
ANاألصول غري املالية
AFاألصول/اخلصوم املالية
B.10.2 التغريات يف صايف القيمة نتيجة التغريات األخرى يف

صفرصفرحجم األصول
صفر

حساب إعادة التقييمثالثًا3--2
K.11صفرصفرصفرصفرصفرصفراملكاسب/اخلسائر الرأمسالية االمسية
ANاألصول غري املالية
AFاألصول/اخلصوم املالية
B.10.3 التغريات يف صايف القيمة نتيجة املكاس���ب الرأمسالية

صفرصفرصفراالمسية )+(/اخلسائر )-(

احلساب اخلتامي عند االفتتاحرابعًا1-
ANاألصول غري املالية
AFاألصول/االلتزامات املالية
B.90صفرصفرصفرالقيمة الصافية

التغري يف احلساب اخلتاميرابعًا 2-
ANاألصول غري املالية
AFاألصول/االلتزامات املالية
B.10:صفرصفرصفرالتغريات يف القيمة الصافية، املجموع الناتج عن
B.10.1صفرصفرصفراالدخار والتحويالت الرأمسالية
B.10.2صفرصفرصفرالتغريات األخرى يف حجم األصول
B.10.3)-( اخلسائر/)+( صفرصفرصفراملكاسب الرأمسالية االمسية

إقفال احلساب اخلتاميرابعًا3-
ANاألصول غري املالية
AFاألصول/االلتزامات املالية
B.90صفرصفرصفرالقيمة الصافية

اجلزء باء - املتغريات األخرى
العمالة

املدفوعة األجر ألف - 
1 - العدد

2 - العمالة الثابتة واملؤقتة
3 - تعويضات العاملني

اجلدول األول )تابع(
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غ���ر  املؤسس���ات  جمم���وع 
الرحبي���ة عل���ى أس���اس نظام 

احلسابات القومية 

غ���ر  املؤسس���ات  جمم���وع 
الرحبية م���ع إضافة الناتج غر 
السوقي للمؤسسات السوقية 

غر الرحبية

غ���ر  املؤسس���ات  جمم���وع 
الرحبي���ة م���ع إضاف���ة العمل 
غ���ر  والنات���ج  الت����طوع���ي 
السوقي للمؤسسات السوقية 

غر الرحبية
املوارداالستخداماتاملوارداالستخدامات املوارداالستخداماتاملتغرات

العمل التطوعي ب���اء - 
1 - عدد املتطوعني

2 - العمالة الثابتة واملؤقتة
3 - تعويضات العاملني )القيمة املحسوبة(

صفرصفرصفرجيم - جمموع تعويضات العاملني ]ألف3- + باء 3-[

اجلدول األول )تابع(

انظر: نظام احلسابات القومية 1993، الفصل السادس، الفقرات 6-210 إىل 227-6. أ 
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اجلدول الثاين - 1
فئات اإلنفاق مصنفة حسب نوع املؤسسة

)بعدد وحدات العملة(
نفقات التشغيلجمموع النفقات

جمموع نفقات التشغيل

 نوع املؤسسة غري الرحبية، حسب النشاط
)التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية(

على أساس نظام 
 احلسابات القومية

)1(

مع إضافة الناتج غري 
السوقي للمؤسسات 
 السوقية غري الرحبية

)2(

مع إضافة العمالة التطوعية 
والناتج غري السوقي إىل 
ناتج املؤسسات السوقية 

 غري الرحبية
)3(

على أساس نظام 
 احلسابات القومية

)4(

مع إضافة الناتج غري 
السوقي للمؤسسات 
 السوقية غري الرحبية

)5(

مع إضافة العمالة التطوعية 
والناتج غري السوقي إىل 
ناتج املؤسسات السوقية 

 غري الرحبية
)6(

صفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع املؤسسات غري الرحبية
صفرصفرصفرصفرصفرصفرالثقافة والترفيهالفئة 1

الثقافة والفنون100 1
الرياضة200 1
النوادي الترفيهية واالجتماعية األخرى300 1

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعليم والبحثالفئة 2
التعليم االبتدائي والثانوي100 2
التعليم العايل200 2
أنواع التعليم األخري300 2
األحباث400 2

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالصحةالفئة 3
املستشفيات والتأهيل100 3
دور رعاية املسنني200 3
الصحة العقلية ومعاجلة األزمات300 3
اخلدمات الصحية األخرى400 3

صفرصفرصفرصفرصفرصفراخلدمات االجتماعيةالفئة 4
اخلدمات االجتماعية100 4
اخلدمات الطارئة واإلغاثة200 4
دعم الدخل وصيانته300 4

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالبيئةالفئة 5
البيئة100 5
محاية احليوان200 5

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعمري واإلسكانالفئة 6
التنمية االقتصادية واالجتماعية واملجتمعية100 6
اإلسكان200 6
التشغيل والتدريب300 6

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالقانون والدعوة السياسيةالفئة 7
منظمات املجتمع املدين ومنظمات الدعوة100 7
اخلدمات القانونية200 7
املنظمات السياسية300 7

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالوسطاء املتطوعني وأشاعة التطوعالفئة 8
مؤسسة تقدمي املنح100 8
الوسطاء املتطوعني اآلخرين وإشاعات التطوع200 8

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالدولةالفئة 9
األنشطة الدولية100 9

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالدينالفئة 10
املؤسسات واجلمعيات الدينية100 10

صفرصفرصفرصفرصفرصفراجلمعيات واالحتادات املهنية ومجعيات رجال األعمالالفئة 11
مجعيات رجال األعمال100 11
النقابات املهنية200 11
احتادات العمال300 11

صفرصفرصفرصفرصفرصفرغري مصنفة يف مكان آخرالفئة 12
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 اجلدول الثاين - 1 
)تابع(

نفقات التشغيل )تابع(
تعويضات العاملني )تابع(

 نوع املؤسسة غري الرحبية، حسب النشاط
)التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية(

 مؤسسات الوساطة
(P.2) 

)7(

على أساس نظام 
 احلسابات القومية

(D.1) 

))8

مع إضافة الناتج غري 
السوقي للمؤسسات 
 السوقية غري الرحبية

)9(

مع إضافة العمالة التطوعية 
والناتج غري السوقي إىل 
ناتج املؤسسات السوقية 

 غري الرحبية
)10(

استهالك رأس املال 
 الثابت
(K.1) 

)11(

 الضرائب األخرى
 )صاف(

(D.28-D.39) 

)12(

صفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع املؤسسات غري الرحبية
صفرصفرصفرصفرصفرصفرالثقافة والترفيهالفئة 1

الثقافة والفنون100 1
الرياضة200 1
النوادي الترفيهية واالجتماعية األخرى300 1

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعليم والبحثالفئة 2
التعليم االبتدائي والثانوي100 2
التعليم العايل200 2
أنواع التعليم األخري300 2
األحباث400 2

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالصحةالفئة 3
املستشفيات والتأهيل100 3
دور رعاية املسنني200 3
الصحة العقلية ومعاجلة األزمات300 3
اخلدمات الصحية األخرى400 3

صفرصفرصفرصفرصفرصفراخلدمات االجتماعيةالفئة 4
اخلدمات االجتماعية100 4
اخلدمات الطارئة واإلغاثة200 4
دعم الدخل وصيانته300 4

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالبيئةالفئة 5
البيئة100 5
محاية احليوان200 5

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعمري واإلسكانالفئة 6
التنمية االقتصادية واالجتماعية واملجتمعية100 6
اإلسكان200 6
التشغيل والتدريب300 6

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالقانون والدعوة السياسيةالفئة 7
منظمات املجتمع املدين ومنظمات الدعوة100 7
اخلدمات القانونية200 7
املنظمات السياسية300 7

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالوسطاء املتطوعني وأشاعة التطوعالفئة 8
مؤسسة تقدمي املنح100 8
الوسطاء املتطوعني اآلخرين وإشاعات التطوع200 8

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالدولةالفئة 9
األنشطة الدولية100 9

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالدينالفئة 10
املؤسسات واجلمعيات الدينية100 10

صفرصفرصفرصفرصفرصفراجلمعيات واالحتادات املهنية ومجعيات رجال األعمالالفئة 11
مجعيات رجال األعمال100 11
النقابات املهنية200 11
احتادات العمال300 11

صفرصفرصفرصفرصفرصفرغري مصنفة يف مكان آخرالفئة 12
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مذكرة االستهالك
اإلنفاق على االستهالك النهائي

 نوع املؤسسة غري الرحبية، حسب النشاط
)التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية(

اهلبات 
والتحويالت 

 املدفوعة
(P.7) 

)13(

دخل امللكية 
 املدفوع
(D.4) 

))14
 النفقات األخرى

)15(

االستهالك 
 الوسيط
)16(

على أساس 
نظام احلسابات 

 القومية
)17(

مع إضافة الناتج غري 
السوقي للمؤسسات 
 السوقية غري الرحبية

)18(

مع إضافة العمالة التطوعية 
والناتج غري السوقي إىل 
ناتج املؤسسات السوقية 

 غري الرحبية
)19(

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع املؤسسات غري الرحبية
صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالثقافة والترفيهالفئة 1

الثقافة والفنون100 1
الرياضة200 1
النوادي الترفيهية واالجتماعية األخرى300 1

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعليم والبحثالفئة 2
التعليم االبتدائي والثانوي100 2
التعليم العايل200 2
أنواع التعليم األخري300 2
األحباث400 2

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالصحةالفئة 3
املستشفيات والتأهيل100 3
دور رعاية املسنني200 3
الصحة العقلية ومعاجلة األزمات300 3
اخلدمات الصحية األخرى400 3

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراخلدمات االجتماعيةالفئة 4
اخلدمات االجتماعية100 4
اخلدمات الطارئة واإلغاثة200 4
دعم الدخل وصيانته300 4

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالبيئةالفئة 5
البيئة100 5
محاية احليوان200 5

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعمري واإلسكانالفئة 6
التنمية االقتصادية واالجتماعية واملجتمعية100 6
اإلسكان200 6
التشغيل والتدريب300 6

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالقانون والدعوة السياسيةالفئة 7
منظمات املجتمع املدين ومنظمات الدعوة100 7
اخلدمات القانونية200 7
املنظمات السياسية300 7

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالوسطاء املتطوعني وأشاعة التطوعالفئة 8
مؤسسة تقدمي املنح100 8
الوسطاء املتطوعني اآلخرين وإشاعات التطوع200 8

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالدولةالفئة 9
األنشطة الدولية100 9

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالدينالفئة 10
املؤسسات واجلمعيات الدينية100 10

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراجلمعيات واالحتادات املهنية ومجعيات رجال األعمالالفئة 11
مجعيات رجال األعمال100 11
النقابات املهنية200 11
احتادات العمال300 11

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرغري مصنفة يف مكان آخرالفئة 12

 اجلدول الثاين - 1 
)تابع(
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اجلدول الثاين - 2
مصادر الدخل مصنفة حسب نوع املؤسسة غري الرحبية

)بعدد وحدات العملة(
من مبيعات اخلدماتجمموع اإليرادات

 نوع املؤسسة غري الرحبية، حسب النشاط
)التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية(

على أساس نظام 
 احلسابات القومية

)1(

مع إضافة الناتج غري 
السوقي للمؤسسات 
 السوقية غري الرحبية

)2(

مع إضافة العمالة 
التطوعية والناتج 
غري السوقي إىل 
ناتج املؤسسات 
 السوقية غري الرحبية

)3(

 اجملموع
(P-1) 

)4(
 إىل احلكومة

)5(
 إىل القطاع اخلاص

)6(
 إىل باقي العامل

)7(

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع املؤسسات غري الرحبية
صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالثقافة والترفيهالفئة 1

الثقافة والفنون100 1
الرياضة200 1
النوادي الترفيهية واالجتماعية األخرى300 1

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعليم والبحثالفئة 2
التعليم االبتدائي والثانوي100 2
التعليم العايل200 2
أنواع التعليم األخري300 2
األحباث400 2

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالصحةالفئة 3
املستشفيات والتأهيل100 3
دور رعاية املسنني200 3
الصحة العقلية ومعاجلة األزمات300 3
اخلدمات الصحية األخرى400 3

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراخلدمات االجتماعيةالفئة 4
اخلدمات االجتماعية100 4
اخلدمات الطارئة واإلغاثة200 4
دعم الدخل وصيانته300 4

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالبيئةالفئة 5
البيئة100 5
محاية احليوان200 5

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعمري واإلسكانالفئة 6
التنمية االقتصادية واالجتماعية واملجتمعية100 6
اإلسكان200 6
التشغيل والتدريب300 6

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالقانون والدعوة السياسيةالفئة 7
منظمات املجتمع املدين ومنظمات الدعوة100 7
اخلدمات القانونية200 7
املنظمات السياسية300 7

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالوسطاء املتطوعني وأشاعة التطوعالفئة 8
مؤسسة تقدمي املنح100 8
الوسطاء املتطوعني اآلخرين وإشاعات التطوع200 8

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالدولةالفئة 9
األنشطة الدولية100 9

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالدينالفئة 10
املؤسسات واجلمعيات الدينية100 10

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراجلمعيات واالحتادات املهنية ومجعيات رجال األعمالالفئة 11
مجعيات رجال األعمال100 11
النقابات املهنية200 11
احتادات العمال300 11

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرغري مصنفة يف مكان آخرالفئة 12
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اجلدول الثاين - 2 )تابع(
من املنح واهلبات واملسامهات

تعويضات العاملنيجمموع نفقات التشغيل

 نوع املؤسسة غري الرحبية، حسب النشاط
)التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية(

على أساس 
نظام 

احلسابات 
 القومية
(D.7) 

)8(

مع إضافة الناتج 
غري السوقي 
للمؤسسات 
السوقية غري 

 الرحبية
)9(

مع إضافة العمالة 
التطوعية والناتج غري 

السوقي إىل ناتج 
املؤسسات السوقية 

 غري الرحبية
)10(

من 
 احلكومات

)11(

على أساس 
نظام 

احلسابات 
 القومية
)12(

مع إضافة الناتج 
غري السوقي 
للمؤسسات 
السوقية غري 

 الرحبية
)13(

مع إضافة العمالة 
التطوعية والناتج غري 

السوقي إىل ناتج 
املؤسسات السوقية 

 غري الرحبية
)14(

من 
باقي 
 العامل
)15(

من دخل 
 امللكية
(D.4) 

)16(

من 
مصادر 
 أخرى
)17(

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع املؤسسات غري الرحبية
صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالثقافة والترفيهالفئة 1

الثقافة والفنون100 1
الرياضة200 1
النوادي الترفيهية واالجتماعية األخرى300 1

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعليم والبحثالفئة 2
التعليم االبتدائي والثانوي100 2
التعليم العايل200 2
أنواع التعليم األخري300 2
األحباث400 2

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالصحةالفئة 3
املستشفيات والتأهيل100 3
دور رعاية املسنني200 3
الصحة العقلية ومعاجلة األزمات300 3
اخلدمات الصحية األخرى400 3

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراخلدمات االجتماعيةالفئة 4
اخلدمات االجتماعية100 4
اخلدمات الطارئة واإلغاثة200 4
دعم الدخل وصيانته300 4

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالبيئةالفئة 5
البيئة100 5
محاية احليوان200 5

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعمري واإلسكانالفئة 6
التنمية االقتصادية واالجتماعية واملجتمعية100 6
اإلسكان200 6
التشغيل والتدريب300 6

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالقانون والدعوة السياسيةالفئة 7
منظمات املجتمع املدين ومنظمات الدعوة100 7
اخلدمات القانونية200 7
املنظمات السياسية300 7

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالوسطاء املتطوعني وأشاعة التطوعالفئة 8
مؤسسة تقدمي املنح100 8
الوسطاء املتطوعني اآلخرين وإشاعات التطوع200 8

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالدولةالفئة 9
األنشطة الدولية100 9

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالدينالفئة 10
املؤسسات واجلمعيات الدينية100 10

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراجلمعيات واالحتادات املهنية ومجعيات رجال األعمالالفئة 11
مجعيات رجال األعمال100 11
النقابات املهنية200 11
احتادات العمال300 11

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرغري مصنفة يف مكان آخرالفئة 12
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اجلدول الثاين - 3
مدفوعات التحويالت مصنفة حسب نوع املؤسسة غري الرحبية

)بعدد وحدات العملة(
مدفوعات التحويالت املقبوضة من 

األسر املعيشيةمجيع املصادر

 نوع املؤسسة غري الرحبية، حسب النشاط
)التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية(

على أساس نظام 
 احلسابات القومية

(D.7) 

)1(

بإضافة العمل 
 التطوعي

)2(
 الشركات

)3(
 احلكومة

)4(

على أساس نظام 
 احلسابات القومية

(D.7) 

)5(

بإضافة العمل 
 التطوعي

)6(

املؤسسات غري 
 الرحبية
)7(

 باقي العامل
)8(

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع املؤسسات غري الرحبية
صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالثقافة والترفيهالفئة 1

الثقافة والفنون100 1
الرياضة200 1
النوادي الترفيهية واالجتماعية األخرى300 1

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعليم والبحثالفئة 2
التعليم االبتدائي والثانوي100 2
التعليم العايل200 2
أنواع التعليم األخري300 2
األحباث400 2

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالصحةالفئة 3
املستشفيات والتأهيل100 3
دور رعاية املسنني200 3
الصحة العقلية ومعاجلة األزمات300 3
اخلدمات الصحية األخرى400 3

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراخلدمات االجتماعيةالفئة 4
اخلدمات االجتماعية100 4
اخلدمات الطارئة واإلغاثة200 4
دعم الدخل وصيانته300 4

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالبيئةالفئة 5
البيئة100 5
محاية احليوان200 5

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعمري واإلسكانالفئة 6
التنمية االقتصادية واالجتماعية واملجتمعية100 6
اإلسكان200 6
التشغيل والتدريب300 6

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالقانون والدعوة السياسيةالفئة 7
منظمات املجتمع املدين ومنظمات الدعوة100 7
اخلدمات القانونية200 7
املنظمات السياسية300 7

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالوسطاء املتطوعني وإشاعة التطوعالفئة 8
مؤسسة تقدمي املنح100 8
الوسطاء املتطوعني اآلخرين وإشاعات التطوع200 8

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالدولةالفئة 9
األنشطة الدولية100 9

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالدينالفئة 10
املؤسسات واجلمعيات الدينية100 10

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراجلمعيات واالحتادات املهنية ومجعيات رجال األعمالالفئة 11
مجعيات رجال األعمال100 11
النقابات املهنية200 11
احتادات العمال300 11

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرغري مصنفة يف مكان آخرالفئة 12
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اجلدول الثاين - 3 )تابع(
مدفوعات التحويالت إىل

 نوع املؤسسة غري الرحبية، حسب النشاط
)التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية(

 مجيع املصادر 
(D.2) 

)9(
 الشركات

)10(
 احلكومة
)11(

 األسر املعيشية
)12(

 املؤسسات غري الرحبية
)13(

 باقي العامل
)14(

صفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع املؤسسات غري الرحبية
صفرصفرصفرصفرصفرصفرالثقافة والترفيهالفئة 1

الثقافة والفنون100 1
الرياضة200 1
النوادي الترفيهية واالجتماعية األخرى300 1

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعليم والبحثالفئة 2
التعليم االبتدائي والثانوي100 2
التعليم العايل200 2
أنواع التعليم األخري300 2
األحباث400 2

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالصحةالفئة 3
املستشفيات والتأهيل100 3
دور رعاية املسنني200 3
الصحة العقلية ومعاجلة األزمات300 3
اخلدمات الصحية األخرى400 3

صفرصفرصفرصفرصفرصفراخلدمات االجتماعيةالفئة 4
اخلدمات االجتماعية100 4
اخلدمات الطارئة واإلغاثة200 4
دعم الدخل وصيانته300 4

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالبيئةالفئة 5
البيئة100 5
محاية احليوان200 5

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعمري واإلسكانالفئة 6
التنمية االقتصادية واالجتماعية واملجتمعية100 6
اإلسكان200 6
التشغيل والتدريب300 6

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالقانون والدعوة السياسيةالفئة 7
منظمات املجتمع املدين ومنظمات الدعوة100 7
اخلدمات القانونية200 7
املنظمات السياسية300 7

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالوسطاء املتطوعني وإشاعة التطوعالفئة 8
مؤسسة تقدمي املنح100 8
الوسطاء املتطوعني اآلخرين وإشاعات التطوع200 8

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالدولةالفئة 9
األنشطة الدولية100 9

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالدينالفئة 10
املؤسسات واجلمعيات الدينية100 10

صفرصفرصفرصفرصفرصفراجلمعيات واالحتادات املهنية ومجعيات رجال األعمالالفئة 11
مجعيات رجال األعمال100 11
النقابات املهنية200 11
احتادات العمال300 11

صفرصفرصفرصفرصفرصفرغري مصنفة يف مكان آخرالفئة 12
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اجلدول الثاين - 3 )تابع(
صايف مدفوعات التحويالت من

األسر املعيشيةمجيع املصادر

 نوع املؤسسة غري الرحبية، حسب النشاط
)التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية(

على أساس 
نظام احلسابات 

 القومية
)15(

بإضافة العمل 
 التطوعي
)16(

 الشركات
)17(

 احلكومة
)18(

على أساس 
نظام احلسابات 

 القومية
)19(

بإضافة العمل 
 التطوعي
)20(

املؤسسات غري 
 الرحبية
)21(

 باقي العامل
)22(

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع املؤسسات غري الرحبية
صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالثقافة والترفيهالفئة 1

الثقافة والفنون100 1
الرياضة200 1
النوادي الترفيهية واالجتماعية األخرى300 1

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعليم والبحثالفئة 2
التعليم االبتدائي والثانوي100 2
التعليم العايل200 2
أنواع التعليم األخري300 2
األحباث400 2

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالصحةالفئة 3
املستشفيات والتأهيل100 3
دور رعاية املسنني200 3
الصحة العقلية ومعاجلة األزمات300 3
اخلدمات الصحية األخرى400 3

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراخلدمات االجتماعيةالفئة 4
اخلدمات االجتماعية100 4
اخلدمات الطارئة واإلغاثة200 4
دعم الدخل وصيانته300 4

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالبيئةالفئة 5
البيئة100 5
محاية احليوان200 5

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعمري واإلسكانالفئة 6
التنمية االقتصادية واالجتماعية واملجتمعية100 6
اإلسكان200 6
التشغيل والتدريب300 6

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالقانون والدعوة السياسيةالفئة 7
منظمات املجتمع املدين ومنظمات الدعوة100 7
اخلدمات القانونية200 7
املنظمات السياسية300 7

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالوسطاء املتطوعني وإشاعة التطوعالفئة 8
مؤسسة تقدمي املنح100 8
الوسطاء املتطوعني اآلخرين وإشاعات التطوع200 8

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالدولةالفئة 9
األنشطة الدولية100 9

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالدينالفئة 10
املؤسسات واجلمعيات الدينية100 10

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراجلمعيات واالحتادات املهنية ومجعيات رجال األعمالالفئة 11
مجعيات رجال األعمال100 11
النقابات املهنية200 11
احتادات العمال300 11

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرغري مصنفة يف مكان آخرالفئة 12
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اجلدول الثاين - 4
العمالة املدفوعة األجر والتطوعية والتعويضات مصنفة حسب نوع املؤسسة غري الرحبية

)العدد، فيما عدا التعويضات املعرب عنها بوحدات العملة(
العمالة التطوعيةالعمالة املدفوعة األجر 

 نوع املؤسسة غري الرحبية، حسب النشاط
عدد العاملني)التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية(

مكافئ العمالة بدوام 
عدد العاملنيالتعويضاتكامل

مكافئ العمالة بدوام 
التعويضاتكامل

صفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع املؤسسات غري الرحبية
صفرصفرصفرصفرصفرصفرالثقافة والترفيهالفئة 1

الثقافة والفنون100 1
الرياضة200 1
النوادي الترفيهية واالجتماعية األخرى300 1

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعليم والبحثالفئة 2
التعليم االبتدائي والثانوي100 2
التعليم العايل200 2
أنواع التعليم األخري300 2
األحباث400 2

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالصحةالفئة 3
املستشفيات والتأهيل100 3
دور رعاية املسنني200 3
الصحة العقلية ومعاجلة األزمات300 3
اخلدمات الصحية األخرى400 3

صفرصفرصفرصفرصفرصفراخلدمات االجتماعيةالفئة 4
اخلدمات االجتماعية100 4
اخلدمات الطارئة واإلغاثة200 4
دعم الدخل وصيانته300 4

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالبيئةالفئة 5
البيئة100 5
محاية احليوان200 5

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعمري واإلسكانالفئة 6
التنمية االقتصادية واالجتماعية واملجتمعية100 6
اإلسكان200 6
التشغيل والتدريب300 6

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالقانون والدعوة السياسيةالفئة 7
منظمات املجتمع املدين ومنظمات الدعوة100 7
اخلدمات القانونية200 7
املنظمات السياسية300 7

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالوسطاء املتطوعني وأشاعة التطوعالفئة 8
مؤسسة تقدمي املنح100 8
الوسطاء املتطوعني اآلخرين وإشاعات التطوع200 8

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالدولةالفئة 9
األنشطة الدولية100 9

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالدينالفئة 10
املؤسسات واجلمعيات الدينية100 10

صفرصفرصفرصفرصفرصفراجلمعيات واالحتادات املهنية ومجعيات رجال األعمالالفئة 11
مجعيات رجال األعمال100 11
النقابات املهنية200 11
احتادات العمال300 11

صفرصفرصفرصفرصفرصفرغري مصنفة يف مكان آخرالفئة 12
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اجلدول الثاين - 5
تراكم األصول ووضعها، حسب نوع املؤسسة غري الرحبية

)بعدد وحدات العملة(
وضع األصول، يف هناية السنةتراكم األصول

 نوع املؤسسة غري الرحبية، حسب النشاط
اخلصوم املاليةاألصول املاليةاألصول غري املاليةاخلصوم املاليةاألصول املاليةاألصول غري املالية)التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية(

صفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع املؤسسات غري الرحبية
صفرصفرصفرصفرصفرصفرالثقافة والترفيهالفئة 1

الثقافة والفنون100 1
الرياضة200 1
النوادي الترفيهية واالجتماعية األخرى300 1

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعليم والبحثالفئة 2
التعليم االبتدائي والثانوي100 2
التعليم العايل200 2
أنواع التعليم األخري300 2
األحباث400 2

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالصحةالفئة 3
املستشفيات والتأهيل100 3
دور رعاية املسنني200 3
الصحة العقلية ومعاجلة األزمات300 3
اخلدمات الصحية األخرى400 3

صفرصفرصفرصفرصفرصفراخلدمات االجتماعيةالفئة 4
اخلدمات االجتماعية100 4
اخلدمات الطارئة واإلغاثة200 4
دعم الدخل وصيانته300 4

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالبيئةالفئة 5
البيئة100 5
محاية احليوان200 5

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعمري واإلسكانالفئة 6
التنمية االقتصادية واالجتماعية واملجتمعية100 6
اإلسكان200 6
التشغيل والتدريب300 6

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالقانون والدعوة السياسيةالفئة 7
منظمات املجتمع املدين ومنظمات الدعوة100 7
اخلدمات القانونية200 7
املنظمات السياسية300 7

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالوسطاء املتطوعني وأشاعة التطوعالفئة 8
مؤسسة تقدمي املنح100 8
الوسطاء املتطوعني اآلخرين وإشاعات التطوع200 8

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالدولةالفئة 9
األنشطة الدولية100 9

صفرصفرصفرصفرصفرصفرالدينالفئة 10
املؤسسات واجلمعيات الدينية100 10

صفرصفرصفرصفرصفرصفراجلمعيات واالحتادات املهنية ومجعيات رجال األعمالالفئة 11
مجعيات رجال األعمال100 11
النقابات املهنية200 11
احتادات العمال300 11

صفرصفرصفرصفرصفرصفرغري مصنفة يف مكان آخرالفئة 12
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الشركات غري املالية
الشركات غري املالية

الشركات غري املالية
الشركات غري املالية

املؤسسات غري 
الرحبية اليت 
ختدم األسر 

 املعيشية
(S.15)

املعاملة طبقًا لنظام احلسابات القومية، فيما عدا التدفقات واملخزونات

 اجملموع
(S.11)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.11a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.11b)

 اجملموع
(S.12)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.12a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.12b)

 اجملموع
(S.13)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.13a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.13b)

 اجملموع
(S.14)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.14a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.14b)

جمموع القطاع 
غري الرحبي

ا *
م **

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

أواًل -
حساب اإلنتاج

P.1
النواتج

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
P.11

النواتج السوقية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

ف الثالثة
منها: مدفوعات األطرا

P.12
الناتج الستعمال املُنِتج

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
P.13

النواتج السوقية األخرى
صفر

صفر
صفر

صفر
P.2

االستهالك الوسيط
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.1g
إمجايل القيمة املَضافة

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
K

.1
ت

استهالك رأس املال الثاب
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.1n
صايف القيمة املضافة

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
ثانيًا1--1

حساب توليد الدخل
B

.1n
صايف القيمة املضافة

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
D

.1
تعويضات العاملني

صفر
صفر

D
.11

ب
األجور والروات

D
.12

مسامهات أرباب العمل االجتماعية
D

.29
ب األخرى على اإلنتاج

الضرائ
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
D

.39
اإلعانات األخرى لإلنتاج

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

B
.2n

ٍف
ض التشغيل، صا

فائ
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.3n
ٍف

الدخل املختلط، صا
صفر

صفر
صفر

صفر
ثانيًا1--2

ص حساب الدخل األويل
ختصي

B
.2n

ض التشغيل أ
فائ

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.3n
ٍف

الدخل املختلط، صا
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
D

.1
تعويضات العاملني

صفر
صفر

صفر
D

.11
ب

األجور والروات
D

.12
املسامهات االجتماعية من أصحاب العمل

صفر
D

.21
ب على املنتوج

الضرائ
صفر

صفر
صفر

D
.29

ب األخرى على االنتاج
الضرائ

صفر
صفر

صفر
D

.31
اإلعانات لإلنتاج

صفر
صفر

صفر
D

.39
ب األخرى لإلنتاج

الضـــرائ
صفر

صفر
صفر

D
.4

ضريبة امللكية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
D

.41
الفوائد

D
.42

الدخل املوزع للمؤسسات
D

.45
اإلجيار

B
.5n

ٍف
باقي اإليرادات األولية، صا

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر

   استخدامات
*

 موارد
**

ث - 1
اجلدول الثال

ت القومية
ب القطاع ونوع املؤسسة، على أساس نظام احلسابا

ت االقتصادية املتكاملة حس
احلسابا

)بعدد وحدات العملة(
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الشركات غري املالية
الشركات غري املالية

الشركات غري املالية
الشركات غري املالية

املؤسسات غري 
الرحبية اليت 
ختدم األسر 

 املعيشية
(S.15)

املعاملة طبقًا لنظام احلسابات القومية، فيما عدا التدفقات واملخزونات

 اجملموع
(S.11)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.11a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.11b)

 اجملموع
(S.12)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.12a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.12b)

 اجملموع
(S.13)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.13a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.13b)

 اجملموع
(S.14)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.14a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.14b)

جمموع القطاع 
غري الرحبي

ا *
م **

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ثانيًا2-
التوزيع السنوي حلساب الدخل

B
.5n

ٍف
باقي الدخل األويل، صا

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
D

.5
ب اجلارية على الدخل والثروة وما إليها

الضرائ
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

D
.61

املسامهات االجتماعية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

D
.62

املزايا االجتماعية غري املزايا االجتماعية العينية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

D
.7

التحويالت اجلارية األخرى
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
التربعات اخلريية اخلاصة

صفر
صفر

املَِنح والتحويالت احلكومية
صفر

صفر
املَِنح والتحويالت األجنبية

صفر
صفر

B
.6n

ٍف
ف، صا

الدخل املتاح للتصر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

ثانيًا3-
إعادة توزيع الدخل يف حساب اإليرادات النوعية

B
.6n

ٍف
ف، صا

الدخل املتاح للتصر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

D
.63

التحويالت االجتماعية العينية
صفر

صفر
صفر

B
.7n

ٍف
ل، صا

َّ ف، املَعد
الدخل املتاح للتصر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
ثانيًا4--1

ف
استخدام حساب الدخل املتاح للتصر

B
.6n

ف
صايف الدخل املتاح للتصر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
P.3

اإلنفاق على االستهالك النهائي
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

D
.8

 التعديالت الناجتة عن التغيري يف صايف األســـهم
والسندات لألسر املعيشية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

B
.8n

صايف االدخار
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

ثانيًا4--2
َّل ف، املَُعد

استخدام الدخل املتاح للتصر
B

.7n
ٍف

ل، صا
َّ ف، املَعد

الدخل املتاح للتصر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

P.4
االستهالك النهائي الفعلي

صفر
صفر

صفر
صفر

D
.8

 التعديالت الناجتة عن التغيري يف صايف األســـهم
والسندات لألسر املعيشية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.8n
صايف االدخار

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
ثالثًا1-

حساب رأس املال
B

.8
صايف االدخار

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
P.5

تكوين رأس املال اإلمجايل
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

P.51
ت اإلمجايل

تكوين رأس املال الثاب
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
P.52

التغريات يف املخزونات
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
P.53

ص منها
َّ س املَُتَخل

املقتنيات خمصومًا منها النفائ
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
K

.1
ت )-(

استهالك رأس املال الثاب
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
K

.2
املقتنيـــات خمصومـــًا منها األصول غـــري املنتجة 

ف هبا
وغري املالية املتصر

صفر
صفر

D
.9

التحويالت الرأمسالية املقبوضة
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

التحويالت اخلريية اخلاصة
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
املَِنح والتحويالت احلكومية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

املَِنح والتحويالت األجنبية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
D

.9
التحويالت الرأمسالية املدفوعة

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
التحويالت اخلريية اخلاصة

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

املَِنح والتحويالت احلكومية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
َِنح والتحويالت األجنبية امل

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

ث - 1 )تابع(
اجلدول الثال
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الشركات غري املالية
الشركات غري املالية

الشركات غري املالية
الشركات غري املالية

املؤسسات غري 
الرحبية اليت 
ختدم األسر 

 املعيشية
(S.15)

املعاملة طبقًا لنظام احلسابات القومية، فيما عدا التدفقات واملخزونات

 اجملموع
(S.11)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.11a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.11b)

 اجملموع
(S.12)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.12a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.12b)

 اجملموع
(S.13)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.13a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.13b)

 اجملموع
(S.14)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.14a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.14b)

جمموع القطاع 
غري الرحبي

ا *
م **

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ثالثًا1-
حساب رأس املال )تابع(

B
.9

ض )-(
ض )+(/صايف االقترا

صايف اإلقرا
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

B
.11

التغريات يف القيمة نتيجة االدخار والتحويالت 
الرأمسالية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
ثالثًا2-

احلساب املايل
صفر

صفر
B

.9
ض )-(

ض )+(/صايف االقترا
صايف اإلقرا

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
F

صايف حيازة األصول املالية 
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
F

صايف االلتزامات املقررة
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
ثالثًا3--1

التغريات األخرى يف حجم حساب األصول
صفر

صفر
K

.3.10,
التغريات األخرى يف حجم األصول

K
.12

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

A
N

األصول غري املالية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
A

F
األصول/اخلصوم املالية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

B
.10.2

التغـــريات يف صـــايف القيمـــة نتيجـــة التغـــريات 
األخرى يف حجم األصول

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
ثالثًا3--2

حساب إعادة التقييم
K

.11
ب/اخلسائر الرأمسالية االمسية

املكاس
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
A

N
األصول غري املالية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

A
F

األصول/اخلصوم املالية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.10.3
ب 

التغـــريات يف صـــايف القيمـــة نتيجة املكاســـ
الرأمسالية االمسية )+(/اخلسائر )-(

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
رابعًا1-

احلساب اخلتامي عند االفتتاح
صفر

صفر
A

N
األصول غري املالية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

A
F

األصول/االلتزامات املالية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.90
القيمة الصافية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
رابعًا 2-

التغري يف احلساب اخلتامي
صفر

صفر
A

N
األصول غري املالية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

A
F

األصول/االلتزامات املالية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.10
التغريات يف القيمة الصافية، املجموع الناتج عن:

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.10.1
االدخار والتحويالت الرأمسالية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.10.2
التغريات األخرى يف حجم األصول

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.10.3
ب الرأمسالية االمسية )+(/اخلسائر )-(

املكاس
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

رابعًا3-
إقفال احلساب اخلتامي

صفر
صفر

A
N

األصول غري املالية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
A

F
األصول/االلتزامات املالية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

B
.90

القيمة الصافية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

ث - 1 )تابع(
اجلدول الثال
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الشركات غري املالية
الشركات غري املالية

الشركات غري املالية
الشركات غري املالية

املؤسسات غري 
الرحبية اليت 
ختدم األسر 

 املعيشية
(S.15)

املعاملة طبقًا لنظام احلسابات القومية، فيما عدا التدفقات واملخزونات

 اجملموع
(S.11)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.11a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.11b)

 اجملموع
(S.12)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.12a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.12b)

 اجملموع
(S.13)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.13a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.13b)

 اجملموع
(S.14)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.14a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.14b)

جمموع القطاع 
غري الرحبي

ا *
م **

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

أواًل -
حساب اإلنتاج

P.1
النواتج

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
P.11

النواتج السوقية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

ف الثالثة
منها: مدفوعات األطرا

P.12
الناتج الستعمال املُنِتج

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
P.13

النواتج السوقية األخرى
صفر

صفر
صفر

صفر
P.2

االستهالك الوسيط
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.1g
إمجايل القيمة املَضافة

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
K

.1
ت

استهالك رأس املال الثاب
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.1n
صايف القيمة املضافة

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
ثانيًا1--1

حساب توليد الدخل
B

.1n
صايف القيمة املضافة

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
D

.1
تعويضات العاملني

صفر
صفر

D
.11

ب
األجور والروات

D
.12

مسامهات أرباب العمل االجتماعية
D

.29
ب األخرى على اإلنتاج

الضرائ
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
D

.39
اإلعانات األخرى لإلنتاج

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

B
.2n

ٍف
ض التشغيل، صا

فائ
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.3n
ٍف

الدخل املختلط، صا
صفر

صفر
صفر

صفر
ثانيًا1--2

ص حساب الدخل األويل
ختصي

B
.2n

ض التشغيل أ
فائ

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.3n
ٍف

الدخل املختلط، صا
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
D

.1
تعويضات العاملني

صفر
صفر

صفر
D

.11
ب

األجور والروات
D

.12
املسامهات االجتماعية من أصحاب العمل

صفر
D

.21
ب على املنتوج

الضرائ
صفر

صفر
صفر

D
.29

ب األخرى على االنتاج
الضرائ

صفر
صفر

صفر
D

.31
اإلعانات لإلنتاج

صفر
صفر

صفر
D

.39
ب األخرى لإلنتاج

الضـــرائ
صفر

صفر
صفر

D
.4

ضريبة امللكية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
D

.41
الفوائد

D
.42

الدخل املوزع للمؤسسات
D

.45
اإلجيار

B
.5n

ٍف
باقي اإليرادات األولية، صا

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر

   استخدامات
*

 موارد
**

ث - 2
اجلدول الثال

ت السوقية غري الرحبية
ب القطاع ونوع املؤسسة، بإضافة الناتج غري السوقي للمؤسسا

ت االقتصادية املتكاملة حس
احلسابا

)بعدد وحدات العملة(
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الشركات غري املالية
الشركات غري املالية

الشركات غري املالية
الشركات غري املالية

املؤسسات غري 
الرحبية اليت 
ختدم األسر 

 املعيشية
(S.15)

املعاملة طبقًا لنظام احلسابات القومية، فيما عدا التدفقات واملخزونات

 اجملموع
(S.11)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.11a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.11b)

 اجملموع
(S.12)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.12a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.12b)

 اجملموع
(S.13)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.13a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.13b)

 اجملموع
(S.14)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.14a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.14b)

جمموع القطاع 
غري الرحبي

ا *
م **

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ثانيًا2-
التوزيع السنوي حلساب الدخل

B
.5n

ٍف
باقي الدخل األويل، صا

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
D

.5
ب اجلارية على الدخل والثروة وما إليها

الضرائ
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

D
.61

املسامهات االجتماعية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

D
.62

املزايا االجتماعية غري املزايا االجتماعية العينية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

D
.7

التحويالت اجلارية األخرى
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
التربعات اخلريية اخلاصة

صفر
صفر

املَِنح والتحويالت احلكومية
صفر

صفر
املَِنح والتحويالت األجنبية

صفر
صفر

B
.6n

ٍف
ف، صا

الدخل املتاح للتصر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

ثانيًا3-
إعادة توزيع الدخل يف حساب اإليرادات النوعية

B
.6n

ٍف
ف، صا

الدخل املتاح للتصر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

D
.63

التحويالت االجتماعية العينية
صفر

صفر
صفر

B
.7n

ٍف
ل، صا

َّ ف، املَعد
الدخل املتاح للتصر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
ثانيًا4--1

ف
استخدام حساب الدخل املتاح للتصر

B
.6n

ف
صايف الدخل املتاح للتصر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
P.3

اإلنفاق على االستهالك النهائي
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

D
.8

 التعديالت الناجتة عن التغيري يف صايف األســـهم
والسندات لألسر املعيشية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

B
.8n

صايف االدخار
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

ثانيًا4--2
َّل ف، املَُعد

استخدام الدخل املتاح للتصر
B

.7n
ٍف

ل، صا
َّ ف، املَعد

الدخل املتاح للتصر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

P.4
االستهالك النهائي الفعلي

صفر
صفر

صفر
صفر

D
.8

 التعديالت الناجتة عن التغيري يف صايف األســـهم
والسندات لألسر املعيشية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.8n
صايف االدخار

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
ثالثًا1-

حساب رأس املال
B

.8
صايف االدخار

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
P.5

تكوين رأس املال اإلمجايل
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

P.51
ت اإلمجايل

تكوين رأس املال الثاب
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
P.52

التغريات يف املخزونات
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
P.53

ص منها
َّ س املَُتَخل

املقتنيات خمصومًا منها النفائ
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
K

.1
ت )-(

استهالك رأس املال الثاب
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
K

.2
املقتنيـــات خمصومـــًا منها األصول غـــري املنتجة 

ف هبا
وغري املالية املتصر

صفر
صفر

D
.9

التحويالت الرأمسالية املقبوضة
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

التحويالت اخلريية اخلاصة
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
املَِنح والتحويالت احلكومية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

املَِنح والتحويالت األجنبية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
D

.9
التحويالت الرأمسالية املدفوعة

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
التحويالت اخلريية اخلاصة

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

املَِنح والتحويالت احلكومية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
َِنح والتحويالت األجنبية امل

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

ث - 2 )تابع(
اجلدول الثال
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الشركات غري املالية
الشركات غري املالية

الشركات غري املالية
الشركات غري املالية

املؤسسات غري 
الرحبية اليت 
ختدم األسر 

 املعيشية
(S.15)

املعاملة طبقًا لنظام احلسابات القومية، فيما عدا التدفقات واملخزونات

 اجملموع
(S.11)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.11a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.11b)

 اجملموع
(S.12)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.12a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.12b)

 اجملموع
(S.13)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.13a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.13b)

 اجملموع
(S.14)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.14a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.14b)

جمموع القطاع 
غري الرحبي

ا *
م **

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ثالثًا1-
حساب رأس املال )تابع(

B
.9

ض )-(
ض )+(/صايف االقترا

صايف اإلقرا
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

B
.11

التغريات يف القيمة نتيجة االدخار والتحويالت 
الرأمسالية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
ثالثًا2-

احلساب املايل
صفر

صفر
B

.9
ض )-(

ض )+(/صايف االقترا
صايف اإلقرا

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
F

صايف حيازة األصول املالية 
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
F

صايف االلتزامات املقررة
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
ثالثًا3--1

التغريات األخرى يف حجم حساب األصول
صفر

صفر
K

.3.10,
التغريات األخرى يف حجم األصول

K
.12

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

A
N

األصول غري املالية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
A

F
األصول/اخلصوم املالية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

B
.10.2

التغـــريات يف صـــايف القيمـــة نتيجـــة التغـــريات 
األخرى يف حجم األصول

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
ثالثًا3--2

حساب إعادة التقييم
K

.11
ب/اخلسائر الرأمسالية االمسية

املكاس
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
A

N
األصول غري املالية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

A
F

األصول/اخلصوم املالية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.10.3
ب 

التغـــريات يف صـــايف القيمـــة نتيجة املكاســـ
الرأمسالية االمسية )+(/اخلسائر )-(

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
رابعًا1-

احلساب اخلتامي عند االفتتاح
صفر

صفر
A

N
األصول غري املالية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

A
F

األصول/االلتزامات املالية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.90
القيمة الصافية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
رابعًا 2-

التغري يف احلساب اخلتامي
صفر

صفر
A

N
األصول غري املالية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

A
F

األصول/االلتزامات املالية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.10
التغريات يف القيمة الصافية، املجموع الناتج عن:

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.10.1
االدخار والتحويالت الرأمسالية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.10.2
التغريات األخرى يف حجم األصول

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.10.3
ب الرأمسالية االمسية )+(/اخلسائر )-(

املكاس
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

رابعًا3-
إقفال احلساب اخلتامي

صفر
صفر

A
N

األصول غري املالية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
A

F
األصول/االلتزامات املالية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

B
.90

القيمة الصافية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

ث - 2 )تابع(
اجلدول الثال
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الشركات غري املالية
الشركات غري املالية

الشركات غري املالية
الشركات غري املالية

املؤسسات غري 
الرحبية اليت 
ختدم األسر 

 املعيشية
(S.15)

املعاملة طبقًا لنظام احلسابات القومية، فيما عدا التدفقات واملخزونات

 اجملموع
(S.11)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.11a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.11b)

 اجملموع
(S.12)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.12a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.12b)

 اجملموع
(S.13)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.13a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.13b)

 اجملموع
(S.14)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.14a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.14b)

جمموع القطاع 
غري الرحبي

ا *
م **

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

أواًل -
حساب اإلنتاج

P.1
النواتج

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
P.11

النواتج السوقية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

ف الثالثة
منها: مدفوعات األطرا

P.12
الناتج الستعمال املُنِتج

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
P.13

النواتج السوقية األخرى
صفر

صفر
صفر

صفر
P.2

االستهالك الوسيط
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.1g
إمجايل القيمة املَضافة

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
K

.1
ت

استهالك رأس املال الثاب
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.1n
صايف القيمة املضافة

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
ثانيًا1--1

حساب توليد الدخل
B

.1n
صايف القيمة املضافة

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
D

.1
تعويضات العاملني

صفر
صفر

D
.11

ب
األجور والروات

D
.12

مسامهات أرباب العمل االجتماعية
D

.29
ب األخرى على اإلنتاج

الضرائ
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
D

.39
اإلعانات األخرى لإلنتاج

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

B
.2n

ٍف
ض التشغيل، صا

فائ
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.3n
ٍف

الدخل املختلط، صا
صفر

صفر
صفر

صفر
ثانيًا1--2

ص حساب الدخل األويل
ختصي

B
.2n

ض التشغيل أ
فائ

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.3n
ٍف

الدخل املختلط، صا
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
D

.1
تعويضات العاملني

صفر
صفر

صفر
D

.11
ب

األجور والروات
D

.12
املسامهات االجتماعية من أصحاب العمل

صفر
D

.21
ب على املنتوج

الضرائ
صفر

صفر
صفر

D
.29

ب األخرى على االنتاج
الضرائ

صفر
صفر

صفر
D

.31
اإلعانات لإلنتاج

صفر
صفر

صفر
D

.39
ب األخرى لإلنتاج

الضـــرائ
صفر

صفر
صفر

D
.4

ضريبة امللكية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
D

.41
الفوائد

D
.42

الدخل املوزع للمؤسسات
D

.45
اإلجيار

B
.5n

ٍف
باقي اإليرادات األولية، صا

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر

   استخدامات
*

 موارد
**

ث - 3
اجلدول الثال

ت السوقية غري الرحبية
ب القطاع ونوع املؤسسة، بإضافة العمل التطوعي والناتج غري السوقي للمؤسسا

ت االقتصادية املتكاملة حس
احلسابا

)بعدد وحدات العملة(
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الشركات غري املالية
الشركات غري املالية

الشركات غري املالية
الشركات غري املالية

املؤسسات غري 
الرحبية اليت 
ختدم األسر 

 املعيشية
(S.15)

املعاملة طبقًا لنظام احلسابات القومية، فيما عدا التدفقات واملخزونات

 اجملموع
(S.11)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.11a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.11b)

 اجملموع
(S.12)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.12a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.12b)

 اجملموع
(S.13)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.13a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.13b)

 اجملموع
(S.14)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.14a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.14b)

جمموع القطاع 
غري الرحبي

ا *
م **

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ثانيًا2-
التوزيع السنوي حلساب الدخل

B
.5n

ٍف
باقي الدخل األويل، صا

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
D

.5
ب اجلارية على الدخل والثروة وما إليها

الضرائ
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

D
.61

املسامهات االجتماعية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

D
.62

املزايا االجتماعية غري املزايا االجتماعية العينية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

D
.7

التحويالت اجلارية األخرى
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
التربعات اخلريية اخلاصة

صفر
صفر

املَِنح والتحويالت احلكومية
صفر

صفر
املَِنح والتحويالت األجنبية

صفر
صفر

B
.6n

ٍف
ف، صا

الدخل املتاح للتصر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

ثانيًا3-
إعادة توزيع الدخل يف حساب اإليرادات النوعية

B
.6n

ٍف
ف، صا

الدخل املتاح للتصر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

D
.63

التحويالت االجتماعية العينية
صفر

صفر
صفر

B
.7n

ٍف
ل، صا

َّ ف، املَعد
الدخل املتاح للتصر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
ثانيًا4--1

ف
استخدام حساب الدخل املتاح للتصر

B
.6n

ف
صايف الدخل املتاح للتصر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
P.3

اإلنفاق على االستهالك النهائي
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

D
.8

 التعديالت الناجتة عن التغيري يف صايف األســـهم
والسندات لألسر املعيشية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

B
.8n

صايف االدخار
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

ثانيًا4--2
َّل ف، املَُعد

استخدام الدخل املتاح للتصر
B

.7n
ٍف

ل، صا
َّ ف، املَعد

الدخل املتاح للتصر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

P.4
االستهالك النهائي الفعلي

صفر
صفر

صفر
صفر

D
.8

 التعديالت الناجتة عن التغيري يف صايف األســـهم
والسندات لألسر املعيشية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.8n
صايف االدخار

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
ثالثًا1-

حساب رأس املال
B

.8
صايف االدخار

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
P.5

تكوين رأس املال اإلمجايل
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

P.51
ت اإلمجايل

تكوين رأس املال الثاب
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
P.52

التغريات يف املخزونات
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
P.53

ص منها
َّ س املَُتَخل

املقتنيات خمصومًا منها النفائ
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
K

.1
ت )-(

استهالك رأس املال الثاب
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
K

.2
املقتنيـــات خمصومـــًا منها األصول غـــري املنتجة 

ف هبا
وغري املالية املتصر

صفر
صفر

D
.9

التحويالت الرأمسالية املقبوضة
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

التحويالت اخلريية اخلاصة
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
املَِنح والتحويالت احلكومية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

املَِنح والتحويالت األجنبية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
D

.9
التحويالت الرأمسالية املدفوعة

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
التحويالت اخلريية اخلاصة

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

املَِنح والتحويالت احلكومية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
َِنح والتحويالت األجنبية امل

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

ث - 3 )تابع(
اجلدول الثال
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الشركات غري املالية
الشركات غري املالية

الشركات غري املالية
الشركات غري املالية

املؤسسات غري 
الرحبية اليت 
ختدم األسر 

 املعيشية
(S.15)

املعاملة طبقًا لنظام احلسابات القومية، فيما عدا التدفقات واملخزونات

 اجملموع
(S.11)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.11a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.11b)

 اجملموع
(S.12)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.12a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.12b)

 اجملموع
(S.13)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.13a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.13b)

 اجملموع
(S.14)

املؤسسات غري 
 الرحبية

(S.14a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.14b)

جمموع القطاع 
غري الرحبي

ا *
م **

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ا
م

ثالثًا1-
حساب رأس املال )تابع(

B
.9

ض )-(
ض )+(/صايف االقترا

صايف اإلقرا
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

B
.11

التغريات يف القيمة نتيجة االدخار والتحويالت 
الرأمسالية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
ثالثًا2-

احلساب املايل
صفر

صفر
B

.9
ض )-(

ض )+(/صايف االقترا
صايف اإلقرا

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
F

صايف حيازة األصول املالية 
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
F

صايف االلتزامات املقررة
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
ثالثًا3--1

التغريات األخرى يف حجم حساب األصول
صفر

صفر
K

.3.10,
التغريات األخرى يف حجم األصول

K
.12

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

A
N

األصول غري املالية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
A

F
األصول/اخلصوم املالية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

B
.10.2

التغـــريات يف صـــايف القيمـــة نتيجـــة التغـــريات 
األخرى يف حجم األصول

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
ثالثًا3--2

حساب إعادة التقييم
K

.11
ب/اخلسائر الرأمسالية االمسية

املكاس
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
A

N
األصول غري املالية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

A
F

األصول/اخلصوم املالية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.10.3
ب 

التغـــريات يف صـــايف القيمـــة نتيجة املكاســـ
الرأمسالية االمسية )+(/اخلسائر )-(

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
رابعًا1-

احلساب اخلتامي عند االفتتاح
صفر

صفر
A

N
األصول غري املالية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

A
F

األصول/االلتزامات املالية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.90
القيمة الصافية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
رابعًا 2-

التغري يف احلساب اخلتامي
صفر

صفر
A

N
األصول غري املالية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

A
F

األصول/االلتزامات املالية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.10
التغريات يف القيمة الصافية، املجموع الناتج عن:

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.10.1
االدخار والتحويالت الرأمسالية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.10.2
التغريات األخرى يف حجم األصول

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
B

.10.3
ب الرأمسالية االمسية )+(/اخلسائر )-(

املكاس
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

رابعًا3-
إقفال احلساب اخلتامي

صفر
صفر

A
N

األصول غري املالية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
A

F
األصول/االلتزامات املالية

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

B
.90

القيمة الصافية
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

ث - 3 )تابع(
اجلدول الثال
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اجلدول الرابع - 1
 الناتج والقيمة املضافة والعمالة، حسب الصناعة والقطاع ونوع املؤسسة،

على أساس نظام احلسابات القومية
)بعدد وحدات العملة(

ألف - الناتج
الشركات املاليةالشركات غري املالية

 الفئات والفئات الفرعية والوصف حسب التصنيف الصناعي الدويل املوحد
جلميع األنشطة االقتصادية

 اجملموع
(S.11)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.11a)

 املؤسسات
 األخرى
(S.11b)

 اجملموع
(S.12)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.12a)

 املؤسسات
 األخرى
(S.12b)

صفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع الصناعات
صفرصفرالزراعة والصيد والغاباتألف 
صفرصفرصيد األمساكبــاء
صفرصفرالتعدين واملحاجرجيم
صفرصفرالصناعات التحويليةدال
صفرصفرإمدادات الكهرباء واملياههاء
صفرصفرالتشييدواو
صفرصفرجتارة اجلملة والتجزئة، خدمات اإلصالحزاي
صفرصفرالفنادق واملطاعمحاء
صفرصفرالنقل والتخزين واالتصاالتطاء
صفرصفرالوساطة املاليةياء

صفرصفراألنشطة العقارية واإلجيارية وأنشطة املشاريع التجاريةكاف
صفرصفراإلدارة العامة والدفاعالم
صفرصفرالتعليمميم

صفرصفرالتعليم االبتدائي8010
صفرصفرالتعليم الثانوي العام8021
صفرصفرالتعليم الثانوي املهين والفين8022
صفرصفرالتعليم العايل8030
صفرصفرتعليم الكبار وخدمات التعليم األخرى8090

صفرصفرالصحة والعمل االجتماعينون
صفرصفرأنشطة املستشفيات8511
صفرصفرأنشطة العيادات الطبية وطب األسنان8512
صفرصفرأنشطة الصحة البشرية األخرى8519
صفرصفراألنشطة البيطرية8520
صفرصفرالعمل االجتماعي مع اإلقامة8531
صفرصفرالعمل االجتماعي دون إقامة8532

صفرصفراألنشطة املجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرىسني
صفرصفرأنشطة منظمات رجال األعمال وأصحاب العمل9111
صفرصفرأنشطة النقابات املهنية9112
صفرصفرأنشطة نقابات العمال9120
صفرصفرأنشطة اجلمعيات الدينية9191
صفرصفرأنشطة املنظمات السياسية9192
صفرصفرأنشطة منظمات العضوية األخرى9199
صفرصفرإنتاج الصور املتحركة والفيديو وتوزيعها9211
صفرصفرأنشطة اإلذاعة والتلفزيون9213
صفرصفرالفنون التمثيلية واملوسيقية واألنشطة الفنية األخرى9214
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى غري املذكورة يف مكان آخر9219
صفرصفرأنشطة املكتبات واملحفوظات9231
صفرصفرأنشطة املتاحف وحفظ األماكن واملباين التارخيية9232
صفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249
صفرصفرأنشطة اخلدمات األخرى غري املصنفة يف مكان آخر 9309
صفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249

صفرصفراألسر اخلاصة اليت يعمل عندها أشخاص بأجرعني
صفرصفراملنظمات واهليئات خارج إقليم الدولةفاء
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اجلدول الرابع - 1 )تابع(

ألف - الناتج )تابع(
املؤسسات غري األسر املعيشيةاحلكومة العامة

الرحبية اليت ختدم 
 األسر املعيشية

(S.15)

 الفئات والفئات الفرعية والوصف حسب التصنيف الصناعي الدويل املوحد
جلميع األنشطة االقتصادية

 اجملموع
(S.13)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.13a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.13b)

 اجملموع
(S.14)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.14a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.14b)

جمموع القطاع 
غري الرحبي

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع الصناعات
صفرصفرصفرالزراعة والصيد والغاباتألف 
صفرصفرصفرصيد األمساكبــاء
صفرصفرصفرالتعدين واملحاجرجيم
صفرصفرصفرالصناعات التحويليةدال
صفرصفرصفرإمدادات الكهرباء واملياههاء
صفرصفرصفرالتشييدواو
صفرصفرصفرجتارة اجلملة والتجزئة، خدمات اإلصالحزاي
صفرصفرصفرالفنادق واملطاعمحاء
صفرصفرصفرالنقل والتخزين واالتصاالتطاء
صفرصفرصفرالوساطة املاليةياء

صفرصفرصفراألنشطة العقارية واإلجيارية وأنشطة املشاريع التجاريةكاف
صفرصفرصفراإلدارة العامة والدفاعالم
صفرصفرصفرالتعليمميم

صفرصفرصفرالتعليم االبتدائي8010
صفرصفرصفرالتعليم الثانوي العام8021
صفرصفرصفرالتعليم الثانوي املهين والفين8022
صفرصفرصفرالتعليم العايل8030
صفرصفرصفرتعليم الكبار وخدمات التعليم األخرى8090

صفرصفرصفرالصحة والعمل االجتماعينون
صفرصفرصفرأنشطة املستشفيات8511
صفرصفرصفرأنشطة العيادات الطبية وطب األسنان8512
صفرصفرصفرأنشطة الصحة البشرية األخرى8519
صفرصفرصفراألنشطة البيطرية8520
صفرصفرصفرالعمل االجتماعي مع اإلقامة8531
صفرصفرصفرالعمل االجتماعي دون إقامة8532

صفرصفرصفراألنشطة املجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرىسني
صفرصفرصفرأنشطة منظمات رجال األعمال وأصحاب العمل9111
صفرصفرصفرأنشطة النقابات املهنية9112
صفرصفرصفرأنشطة نقابات العمال9120
صفرصفرصفرأنشطة اجلمعيات الدينية9191
صفرصفرصفرأنشطة املنظمات السياسية9192
صفرصفرصفرأنشطة منظمات العضوية األخرى9199
صفرصفرصفرإنتاج الصور املتحركة والفيديو وتوزيعها9211
صفرصفرصفرأنشطة اإلذاعة والتلفزيون9213
صفرصفرصفرالفنون التمثيلية واملوسيقية واألنشطة الفنية األخرى9214
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى غري املذكورة يف مكان آخر9219
صفرصفرصفرأنشطة املكتبات واملحفوظات9231
صفرصفرصفرأنشطة املتاحف وحفظ األماكن واملباين التارخيية9232
صفرصفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249
صفرصفرصفرأنشطة اخلدمات األخرى غري املصنفة يف مكان آخر 9309
صفرصفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249

صفرصفرصفراألسر اخلاصة اليت يعمل عندها أشخاص بأجرعني
صفرصفرصفراملنظمات واهليئات خارج إقليم الدولةفاء
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الشركات املاليةالشركات غري املالية

 الفئات والفئات الفرعية والوصف حسب التصنيف الصناعي الدويل املوحد
جلميع األنشطة االقتصادية

 اجملموع
(S.11)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.11a)

 املؤسسات
 األخرى
(S.11b)

 اجملموع
(S.12)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.12a)

 املؤسسات
 األخرى
(S.12b)

صفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع الصناعات
صفرصفرالزراعة والصيد والغاباتألف 
صفرصفرصيد األمساكبــاء
صفرصفرالتعدين واملحاجرجيم
صفرصفرالصناعات التحويليةدال
صفرصفرإمدادات الكهرباء واملياههاء
صفرصفرالتشييدواو
صفرصفرجتارة اجلملة والتجزئة، خدمات اإلصالحزاي
صفرصفرالفنادق واملطاعمحاء
صفرصفرالنقل والتخزين واالتصاالتطاء
صفرصفرالوساطة املاليةياء

صفرصفراألنشطة العقارية واإلجيارية وأنشطة املشاريع التجاريةكاف
صفرصفراإلدارة العامة والدفاعالم
صفرصفرالتعليمميم

صفرصفرالتعليم االبتدائي8010
صفرصفرالتعليم الثانوي العام8021
صفرصفرالتعليم الثانوي املهين والفين8022
صفرصفرالتعليم العايل8030
صفرصفرتعليم الكبار وخدمات التعليم األخرى8090

صفرصفرالصحة والعمل االجتماعينون
صفرصفرأنشطة املستشفيات8511
صفرصفرأنشطة العيادات الطبية وطب األسنان8512
صفرصفرأنشطة الصحة البشرية األخرى8519
صفرصفراألنشطة البيطرية8520
صفرصفرالعمل االجتماعي مع اإلقامة8531
صفرصفرالعمل االجتماعي دون إقامة8532

صفرصفراألنشطة املجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرىسني
صفرصفرأنشطة منظمات رجال األعمال وأصحاب العمل9111
صفرصفرأنشطة النقابات املهنية9112
صفرصفرأنشطة نقابات العمال9120
صفرصفرأنشطة اجلمعيات الدينية9191
صفرصفرأنشطة املنظمات السياسية9192
صفرصفرأنشطة منظمات العضوية األخرى9199
صفرصفرإنتاج الصور املتحركة والفيديو وتوزيعها9211
صفرصفرأنشطة اإلذاعة والتلفزيون9213
صفرصفرالفنون التمثيلية واملوسيقية واألنشطة الفنية األخرى9214
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى غري املذكورة يف مكان آخر9219
صفرصفرأنشطة املكتبات واملحفوظات9231
صفرصفرأنشطة املتاحف وحفظ األماكن واملباين التارخيية9232
صفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249
صفرصفرأنشطة اخلدمات األخرى غري املصنفة يف مكان آخر 9309
صفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249

صفرصفراألسر اخلاصة اليت يعمل عندها أشخاص بأجرعني
صفرصفراملنظمات واهليئات خارج إقليم الدولةفاء

اجلدول الرابع - 1 )تابع(

باء - القيمة املضافة )إمجايل(



102103

اجلدول الرابع - 1 )تابع(

باء - القيمة املضافة )إمجايل( )تابع(
املؤسسات غري األسر املعيشيةاحلكومة العامة

الرحبية اليت ختدم 
 األسر املعيشية

(S.15)

 الفئات والفئات الفرعية والوصف حسب التصنيف الصناعي الدويل املوحد
جلميع األنشطة االقتصادية

 اجملموع
(S.13)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.13a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.13b)

 اجملموع
(S.14)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.14a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.14b)

جمموع القطاع 
غري الرحبي

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع الصناعات
صفرصفرصفرالزراعة والصيد والغاباتألف 
صفرصفرصفرصيد األمساكبــاء
صفرصفرصفرالتعدين واملحاجرجيم
صفرصفرصفرالصناعات التحويليةدال
صفرصفرصفرإمدادات الكهرباء واملياههاء
صفرصفرصفرالتشييدواو
صفرصفرصفرجتارة اجلملة والتجزئة، خدمات اإلصالحزاي
صفرصفرصفرالفنادق واملطاعمحاء
صفرصفرصفرالنقل والتخزين واالتصاالتطاء
صفرصفرصفرالوساطة املاليةياء

صفرصفرصفراألنشطة العقارية واإلجيارية وأنشطة املشاريع التجاريةكاف
صفرصفرصفراإلدارة العامة والدفاعالم
صفرصفرصفرالتعليمميم

صفرصفرصفرالتعليم االبتدائي8010
صفرصفرصفرالتعليم الثانوي العام8021
صفرصفرصفرالتعليم الثانوي املهين والفين8022
صفرصفرصفرالتعليم العايل8030
صفرصفرصفرتعليم الكبار وخدمات التعليم األخرى8090

صفرصفرصفرالصحة والعمل االجتماعينون
صفرصفرصفرأنشطة املستشفيات8511
صفرصفرصفرأنشطة العيادات الطبية وطب األسنان8512
صفرصفرصفرأنشطة الصحة البشرية األخرى8519
صفرصفرصفراألنشطة البيطرية8520
صفرصفرصفرالعمل االجتماعي مع اإلقامة8531
صفرصفرصفرالعمل االجتماعي دون إقامة8532

صفرصفرصفراألنشطة املجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرىسني
صفرصفرصفرأنشطة منظمات رجال األعمال وأصحاب العمل9111
صفرصفرصفرأنشطة النقابات املهنية9112
صفرصفرصفرأنشطة نقابات العمال9120
صفرصفرصفرأنشطة اجلمعيات الدينية9191
صفرصفرصفرأنشطة املنظمات السياسية9192
صفرصفرصفرأنشطة منظمات العضوية األخرى9199
صفرصفرصفرإنتاج الصور املتحركة والفيديو وتوزيعها9211
صفرصفرصفرأنشطة اإلذاعة والتلفزيون9213
صفرصفرصفرالفنون التمثيلية واملوسيقية واألنشطة الفنية األخرى9214
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى غري املذكورة يف مكان آخر9219
صفرصفرصفرأنشطة املكتبات واملحفوظات9231
صفرصفرصفرأنشطة املتاحف وحفظ األماكن واملباين التارخيية9232
صفرصفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249
صفرصفرصفرأنشطة اخلدمات األخرى غري املصنفة يف مكان آخر 9309
صفرصفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249

صفرصفرصفراألسر اخلاصة اليت يعمل عندها أشخاص بأجرعني
صفرصفرصفراملنظمات واهليئات خارج إقليم الدولةفاء



104105

اجلدول الرابع - 1 )تابع(

جيم - العمالة )مكافئ العمالة بدوام كامل(
الشركات املاليةالشركات غري املالية

 الفئات والفئات الفرعية والوصف حسب التصنيف الصناعي الدويل املوحد
جلميع األنشطة االقتصادية

 اجملموع
(S.11)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.11a)

 املؤسسات
 األخرى
(S.11b)

 اجملموع
(S.12)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.12a)

 املؤسسات األخرى
(S.12b)

صفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع الصناعات
صفرصفرالزراعة والصيد والغاباتألف 
صفرصفرصيد األمساكبــاء
صفرصفرالتعدين واملحاجرجيم
صفرصفرالصناعات التحويليةدال
صفرصفرإمدادات الكهرباء واملياههاء
صفرصفرالتشييدواو
صفرصفرجتارة اجلملة والتجزئة، خدمات اإلصالحزاي
صفرصفرالفنادق واملطاعمحاء
صفرصفرالنقل والتخزين واالتصاالتطاء
صفرصفرالوساطة املاليةياء

صفرصفراألنشطة العقارية واإلجيارية وأنشطة املشاريع التجاريةكاف
صفرصفراإلدارة العامة والدفاعالم
صفرصفرالتعليمميم

صفرصفرالتعليم االبتدائي8010
صفرصفرالتعليم الثانوي العام8021
صفرصفرالتعليم الثانوي املهين والفين8022
صفرصفرالتعليم العايل8030
صفرصفرتعليم الكبار وخدمات التعليم األخرى8090

صفرصفرالصحة والعمل االجتماعينون
صفرصفرأنشطة املستشفيات8511
صفرصفرأنشطة العيادات الطبية وطب األسنان8512
صفرصفرأنشطة الصحة البشرية األخرى8519
صفرصفراألنشطة البيطرية8520
صفرصفرالعمل االجتماعي مع اإلقامة8531
صفرصفرالعمل االجتماعي دون إقامة8532

صفرصفراألنشطة املجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرىسني
صفرصفرأنشطة منظمات رجال األعمال وأصحاب العمل9111
صفرصفرأنشطة النقابات املهنية9112
صفرصفرأنشطة نقابات العمال9120
صفرصفرأنشطة اجلمعيات الدينية9191
صفرصفرأنشطة املنظمات السياسية9192
صفرصفرأنشطة منظمات العضوية األخرى9199
صفرصفرإنتاج الصور املتحركة والفيديو وتوزيعها9211
صفرصفرأنشطة اإلذاعة والتلفزيون9213
صفرصفرالفنون التمثيلية واملوسيقية واألنشطة الفنية األخرى9214
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى غري املذكورة يف مكان آخر9219
صفرصفرأنشطة املكتبات واملحفوظات9231
صفرصفرأنشطة املتاحف وحفظ األماكن واملباين التارخيية9232
صفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249
صفرصفرأنشطة اخلدمات األخرى غري املصنفة يف مكان آخر 9309
صفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249

صفرصفراألسر اخلاصة اليت يعمل عندها أشخاص بأجرعني
صفرصفراملنظمات واهليئات خارج إقليم الدولةفاء



104105

اجلدول الرابع - 1 )تابع(

جيم - العمالة )مكافئ العمالة بدوام كامل( )تابع(
املؤسسات غري األسر املعيشيةاحلكومة العامة

الرحبية اليت ختدم 
 األسر املعيشية

(S.15)

 الفئات والفئات الفرعية والوصف حسب التصنيف الصناعي الدويل املوحد
جلميع األنشطة االقتصادية

 اجملموع
(S.13)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.13a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.13b)

 اجملموع
(S.14)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.14a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.14b)

جمموع القطاع 
غري الرحبي

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع الصناعات
صفرصفرصفرالزراعة والصيد والغاباتألف 
صفرصفرصفرصيد األمساكبــاء
صفرصفرصفرالتعدين واملحاجرجيم
صفرصفرصفرالصناعات التحويليةدال
صفرصفرصفرإمدادات الكهرباء واملياههاء
صفرصفرصفرالتشييدواو
صفرصفرصفرجتارة اجلملة والتجزئة، خدمات اإلصالحزاي
صفرصفرصفرالفنادق واملطاعمحاء
صفرصفرصفرالنقل والتخزين واالتصاالتطاء
صفرصفرصفرالوساطة املاليةياء

صفرصفرصفراألنشطة العقارية واإلجيارية وأنشطة املشاريع التجاريةكاف
صفرصفرصفراإلدارة العامة والدفاعالم
صفرصفرصفرالتعليمميم

صفرصفرصفرالتعليم االبتدائي8010
صفرصفرصفرالتعليم الثانوي العام8021
صفرصفرصفرالتعليم الثانوي املهين والفين8022
صفرصفرصفرالتعليم العايل8030
صفرصفرصفرتعليم الكبار وخدمات التعليم األخرى8090

صفرصفرصفرالصحة والعمل االجتماعينون
صفرصفرصفرأنشطة املستشفيات8511
صفرصفرصفرأنشطة العيادات الطبية وطب األسنان8512
صفرصفرصفرأنشطة الصحة البشرية األخرى8519
صفرصفرصفراألنشطة البيطرية8520
صفرصفرصفرالعمل االجتماعي مع اإلقامة8531
صفرصفرصفرالعمل االجتماعي دون إقامة8532

صفرصفرصفراألنشطة املجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرىسني
صفرصفرصفرأنشطة منظمات رجال األعمال وأصحاب العمل9111
صفرصفرصفرأنشطة النقابات املهنية9112
صفرصفرصفرأنشطة نقابات العمال9120
صفرصفرصفرأنشطة اجلمعيات الدينية9191
صفرصفرصفرأنشطة املنظمات السياسية9192
صفرصفرصفرأنشطة منظمات العضوية األخرى9199
صفرصفرصفرإنتاج الصور املتحركة والفيديو وتوزيعها9211
صفرصفرصفرأنشطة اإلذاعة والتلفزيون9213
صفرصفرصفرالفنون التمثيلية واملوسيقية واألنشطة الفنية األخرى9214
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى غري املذكورة يف مكان آخر9219
صفرصفرصفرأنشطة املكتبات واملحفوظات9231
صفرصفرصفرأنشطة املتاحف وحفظ األماكن واملباين التارخيية9232
صفرصفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249
صفرصفرصفرأنشطة اخلدمات األخرى غري املصنفة يف مكان آخر 9309
صفرصفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249

صفرصفرصفراألسر اخلاصة اليت يعمل عندها أشخاص بأجرعني
صفرصفرصفراملنظمات واهليئات خارج إقليم الدولةفاء
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اجلدول الرابع - 2
 الناتج والقيمة املضافة والعمالة، حسب الصناعة والقطاع ونوع املؤسسة،

بإضافة الناتج غري السوقي للمؤسسات السوقية غري الرحبية
)بعدد وحدات العملة(

ألف - الناتج
الشركات املاليةالشركات غري املالية

 الفئات والفئات الفرعية والوصف حسب التصنيف الصناعي الدويل املوحد
جلميع األنشطة االقتصادية

 اجملموع
(S.11)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.11a)

 املؤسسات
 األخرى
(S.11b)

 اجملموع
(S.12)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.12a)

 املؤسسات
 األخرى
(S.12b)

صفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع الصناعات
صفرصفرالزراعة والصيد والغاباتألف 
صفرصفرصيد األمساكبــاء
صفرصفرالتعدين واملحاجرجيم
صفرصفرالصناعات التحويليةدال
صفرصفرإمدادات الكهرباء واملياههاء
صفرصفرالتشييدواو
صفرصفرجتارة اجلملة والتجزئة، خدمات اإلصالحزاي
صفرصفرالفنادق واملطاعمحاء
صفرصفرالنقل والتخزين واالتصاالتطاء
صفرصفرالوساطة املاليةياء

صفرصفراألنشطة العقارية واإلجيارية وأنشطة املشاريع التجاريةكاف
صفرصفراإلدارة العامة والدفاعالم
صفرصفرالتعليمميم

صفرصفرالتعليم االبتدائي8010
صفرصفرالتعليم الثانوي العام8021
صفرصفرالتعليم الثانوي املهين والفين8022
صفرصفرالتعليم العايل8030
صفرصفرتعليم الكبار وخدمات التعليم األخرى8090

صفرصفرالصحة والعمل االجتماعينون
صفرصفرأنشطة املستشفيات8511
صفرصفرأنشطة العيادات الطبية وطب األسنان8512
صفرصفرأنشطة الصحة البشرية األخرى8519
صفرصفراألنشطة البيطرية8520
صفرصفرالعمل االجتماعي مع اإلقامة8531
صفرصفرالعمل االجتماعي دون إقامة8532

صفرصفراألنشطة املجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرىسني
صفرصفرأنشطة منظمات رجال األعمال وأصحاب العمل9111
صفرصفرأنشطة النقابات املهنية9112
صفرصفرأنشطة نقابات العمال9120
صفرصفرأنشطة اجلمعيات الدينية9191
صفرصفرأنشطة املنظمات السياسية9192
صفرصفرأنشطة منظمات العضوية األخرى9199
صفرصفرإنتاج الصور املتحركة والفيديو وتوزيعها9211
صفرصفرأنشطة اإلذاعة والتلفزيون9213
صفرصفرالفنون التمثيلية واملوسيقية واألنشطة الفنية األخرى9214
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى غري املذكورة يف مكان آخر9219
صفرصفرأنشطة املكتبات واملحفوظات9231
صفرصفرأنشطة املتاحف وحفظ األماكن واملباين التارخيية9232
صفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249
صفرصفرأنشطة اخلدمات األخرى غري املصنفة يف مكان آخر 9309
صفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249

صفرصفراألسر اخلاصة اليت يعمل عندها أشخاص بأجرعني
صفرصفراملنظمات واهليئات خارج إقليم الدولةفاء



106107

اجلدول الرابع - 2 )تابع(

ألف - الناتج )تابع(
املؤسسات غري األسر املعيشيةاحلكومة العامة

الرحبية اليت ختدم 
 األسر املعيشية

(S.15)

 الفئات والفئات الفرعية والوصف حسب التصنيف الصناعي الدويل املوحد
جلميع األنشطة االقتصادية

 اجملموع
(S.13)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.13a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.13b)

 اجملموع
(S.14)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.14a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.14b)

جمموع القطاع 
غري الرحبي

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع الصناعات
صفرصفرصفرالزراعة والصيد والغاباتألف 
صفرصفرصفرصيد األمساكبــاء
صفرصفرصفرالتعدين واملحاجرجيم
صفرصفرصفرالصناعات التحويليةدال
صفرصفرصفرإمدادات الكهرباء واملياههاء
صفرصفرصفرالتشييدواو
صفرصفرصفرجتارة اجلملة والتجزئة، خدمات اإلصالحزاي
صفرصفرصفرالفنادق واملطاعمحاء
صفرصفرصفرالنقل والتخزين واالتصاالتطاء
صفرصفرصفرالوساطة املاليةياء

صفرصفرصفراألنشطة العقارية واإلجيارية وأنشطة املشاريع التجاريةكاف
صفرصفرصفراإلدارة العامة والدفاعالم
صفرصفرصفرالتعليمميم

صفرصفرصفرالتعليم االبتدائي8010
صفرصفرصفرالتعليم الثانوي العام8021
صفرصفرصفرالتعليم الثانوي املهين والفين8022
صفرصفرصفرالتعليم العايل8030
صفرصفرصفرتعليم الكبار وخدمات التعليم األخرى8090

صفرصفرصفرالصحة والعمل االجتماعينون
صفرصفرصفرأنشطة املستشفيات8511
صفرصفرصفرأنشطة العيادات الطبية وطب األسنان8512
صفرصفرصفرأنشطة الصحة البشرية األخرى8519
صفرصفرصفراألنشطة البيطرية8520
صفرصفرصفرالعمل االجتماعي مع اإلقامة8531
صفرصفرصفرالعمل االجتماعي دون إقامة8532

صفرصفرصفراألنشطة املجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرىسني
صفرصفرصفرأنشطة منظمات رجال األعمال وأصحاب العمل9111
صفرصفرصفرأنشطة النقابات املهنية9112
صفرصفرصفرأنشطة نقابات العمال9120
صفرصفرصفرأنشطة اجلمعيات الدينية9191
صفرصفرصفرأنشطة املنظمات السياسية9192
صفرصفرصفرأنشطة منظمات العضوية األخرى9199
صفرصفرصفرإنتاج الصور املتحركة والفيديو وتوزيعها9211
صفرصفرصفرأنشطة اإلذاعة والتلفزيون9213
صفرصفرصفرالفنون التمثيلية واملوسيقية واألنشطة الفنية األخرى9214
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى غري املذكورة يف مكان آخر9219
صفرصفرصفرأنشطة املكتبات واملحفوظات9231
صفرصفرصفرأنشطة املتاحف وحفظ األماكن واملباين التارخيية9232
صفرصفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249
صفرصفرصفرأنشطة اخلدمات األخرى غري املصنفة يف مكان آخر 9309
صفرصفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249

صفرصفرصفراألسر اخلاصة اليت يعمل عندها أشخاص بأجرعني
صفرصفرصفراملنظمات واهليئات خارج إقليم الدولةفاء
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الشركات املاليةالشركات غري املالية

 الفئات والفئات الفرعية والوصف حسب التصنيف الصناعي الدويل املوحد
جلميع األنشطة االقتصادية

 اجملموع
(S.11)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.11a)

 املؤسسات
 األخرى
(S.11b)

 اجملموع
(S.12)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.12a)

 املؤسسات
 األخرى
(S.12b)

صفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع الصناعات
صفرصفرالزراعة والصيد والغاباتألف 
صفرصفرصيد األمساكبــاء
صفرصفرالتعدين واملحاجرجيم
صفرصفرالصناعات التحويليةدال
صفرصفرإمدادات الكهرباء واملياههاء
صفرصفرالتشييدواو
صفرصفرجتارة اجلملة والتجزئة، خدمات اإلصالحزاي
صفرصفرالفنادق واملطاعمحاء
صفرصفرالنقل والتخزين واالتصاالتطاء
صفرصفرالوساطة املاليةياء

صفرصفراألنشطة العقارية واإلجيارية وأنشطة املشاريع التجاريةكاف
صفرصفراإلدارة العامة والدفاعالم
صفرصفرالتعليمميم

صفرصفرالتعليم االبتدائي8010
صفرصفرالتعليم الثانوي العام8021
صفرصفرالتعليم الثانوي املهين والفين8022
صفرصفرالتعليم العايل8030
صفرصفرتعليم الكبار وخدمات التعليم األخرى8090

صفرصفرالصحة والعمل االجتماعينون
صفرصفرأنشطة املستشفيات8511
صفرصفرأنشطة العيادات الطبية وطب األسنان8512
صفرصفرأنشطة الصحة البشرية األخرى8519
صفرصفراألنشطة البيطرية8520
صفرصفرالعمل االجتماعي مع اإلقامة8531
صفرصفرالعمل االجتماعي دون إقامة8532

صفرصفراألنشطة املجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرىسني
صفرصفرأنشطة منظمات رجال األعمال وأصحاب العمل9111
صفرصفرأنشطة النقابات املهنية9112
صفرصفرأنشطة نقابات العمال9120
صفرصفرأنشطة اجلمعيات الدينية9191
صفرصفرأنشطة املنظمات السياسية9192
صفرصفرأنشطة منظمات العضوية األخرى9199
صفرصفرإنتاج الصور املتحركة والفيديو وتوزيعها9211
صفرصفرأنشطة اإلذاعة والتلفزيون9213
صفرصفرالفنون التمثيلية واملوسيقية واألنشطة الفنية األخرى9214
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى غري املذكورة يف مكان آخر9219
صفرصفرأنشطة املكتبات واملحفوظات9231
صفرصفرأنشطة املتاحف وحفظ األماكن واملباين التارخيية9232
صفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249
صفرصفرأنشطة اخلدمات األخرى غري املصنفة يف مكان آخر 9309
صفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249

صفرصفراألسر اخلاصة اليت يعمل عندها أشخاص بأجرعني
صفرصفراملنظمات واهليئات خارج إقليم الدولةفاء
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اجلدول الرابع - 2 )تابع(

باء - القيمة املضافة )إمجايل( )تابع(
املؤسسات غري األسر املعيشيةاحلكومة العامة

الرحبية اليت ختدم 
 األسر املعيشية

(S.15)

 الفئات والفئات الفرعية والوصف حسب التصنيف الصناعي الدويل املوحد
جلميع األنشطة االقتصادية

 اجملموع
(S.13)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.13a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.13b)

 اجملموع
(S.14)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.14a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.14b)

جمموع القطاع 
غري الرحبي

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع الصناعات
صفرصفرصفرالزراعة والصيد والغاباتألف 
صفرصفرصفرصيد األمساكبــاء
صفرصفرصفرالتعدين واملحاجرجيم
صفرصفرصفرالصناعات التحويليةدال
صفرصفرصفرإمدادات الكهرباء واملياههاء
صفرصفرصفرالتشييدواو
صفرصفرصفرجتارة اجلملة والتجزئة، خدمات اإلصالحزاي
صفرصفرصفرالفنادق واملطاعمحاء
صفرصفرصفرالنقل والتخزين واالتصاالتطاء
صفرصفرصفرالوساطة املاليةياء

صفرصفرصفراألنشطة العقارية واإلجيارية وأنشطة املشاريع التجاريةكاف
صفرصفرصفراإلدارة العامة والدفاعالم
صفرصفرصفرالتعليمميم

صفرصفرصفرالتعليم االبتدائي8010
صفرصفرصفرالتعليم الثانوي العام8021
صفرصفرصفرالتعليم الثانوي املهين والفين8022
صفرصفرصفرالتعليم العايل8030
صفرصفرصفرتعليم الكبار وخدمات التعليم األخرى8090

صفرصفرصفرالصحة والعمل االجتماعينون
صفرصفرصفرأنشطة املستشفيات8511
صفرصفرصفرأنشطة العيادات الطبية وطب األسنان8512
صفرصفرصفرأنشطة الصحة البشرية األخرى8519
صفرصفرصفراألنشطة البيطرية8520
صفرصفرصفرالعمل االجتماعي مع اإلقامة8531
صفرصفرصفرالعمل االجتماعي دون إقامة8532

صفرصفرصفراألنشطة املجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرىسني
صفرصفرصفرأنشطة منظمات رجال األعمال وأصحاب العمل9111
صفرصفرصفرأنشطة النقابات املهنية9112
صفرصفرصفرأنشطة نقابات العمال9120
صفرصفرصفرأنشطة اجلمعيات الدينية9191
صفرصفرصفرأنشطة املنظمات السياسية9192
صفرصفرصفرأنشطة منظمات العضوية األخرى9199
صفرصفرصفرإنتاج الصور املتحركة والفيديو وتوزيعها9211
صفرصفرصفرأنشطة اإلذاعة والتلفزيون9213
صفرصفرصفرالفنون التمثيلية واملوسيقية واألنشطة الفنية األخرى9214
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى غري املذكورة يف مكان آخر9219
صفرصفرصفرأنشطة املكتبات واملحفوظات9231
صفرصفرصفرأنشطة املتاحف وحفظ األماكن واملباين التارخيية9232
صفرصفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249
صفرصفرصفرأنشطة اخلدمات األخرى غري املصنفة يف مكان آخر 9309
صفرصفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249

صفرصفرصفراألسر اخلاصة اليت يعمل عندها أشخاص بأجرعني
صفرصفرصفراملنظمات واهليئات خارج إقليم الدولةفاء
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اجلدول الرابع - 2 )تابع(

جيم - العمالة )مكافئ العمالة بدوام كامل(
الشركات املاليةالشركات غري املالية

 الفئات والفئات الفرعية والوصف حسب التصنيف الصناعي الدويل املوحد
جلميع األنشطة االقتصادية

 اجملموع
(S.11)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.11a)

 املؤسسات
 األخرى
(S.11b)

 اجملموع
(S.12)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.12a)

 املؤسسات
 األخرى
(S.12b)

صفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع الصناعات
صفرصفرالزراعة والصيد والغاباتألف 
صفرصفرصيد األمساكبــاء
صفرصفرالتعدين واملحاجرجيم
صفرصفرالصناعات التحويليةدال
صفرصفرإمدادات الكهرباء واملياههاء
صفرصفرالتشييدواو
صفرصفرجتارة اجلملة والتجزئة، خدمات اإلصالحزاي
صفرصفرالفنادق واملطاعمحاء
صفرصفرالنقل والتخزين واالتصاالتطاء
صفرصفرالوساطة املاليةياء

صفرصفراألنشطة العقارية واإلجيارية وأنشطة املشاريع التجاريةكاف
صفرصفراإلدارة العامة والدفاعالم
صفرصفرالتعليمميم

صفرصفرالتعليم االبتدائي8010
صفرصفرالتعليم الثانوي العام8021
صفرصفرالتعليم الثانوي املهين والفين8022
صفرصفرالتعليم العايل8030
صفرصفرتعليم الكبار وخدمات التعليم األخرى8090

صفرصفرالصحة والعمل االجتماعينون
صفرصفرأنشطة املستشفيات8511
صفرصفرأنشطة العيادات الطبية وطب األسنان8512
صفرصفرأنشطة الصحة البشرية األخرى8519
صفرصفراألنشطة البيطرية8520
صفرصفرالعمل االجتماعي مع اإلقامة8531
صفرصفرالعمل االجتماعي دون إقامة8532

صفرصفراألنشطة املجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرىسني
صفرصفرأنشطة منظمات رجال األعمال وأصحاب العمل9111
صفرصفرأنشطة النقابات املهنية9112
صفرصفرأنشطة نقابات العمال9120
صفرصفرأنشطة اجلمعيات الدينية9191
صفرصفرأنشطة املنظمات السياسية9192
صفرصفرأنشطة منظمات العضوية األخرى9199
صفرصفرإنتاج الصور املتحركة والفيديو وتوزيعها9211
صفرصفرأنشطة اإلذاعة والتلفزيون9213
صفرصفرالفنون التمثيلية واملوسيقية واألنشطة الفنية األخرى9214
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى غري املذكورة يف مكان آخر9219
صفرصفرأنشطة املكتبات واملحفوظات9231
صفرصفرأنشطة املتاحف وحفظ األماكن واملباين التارخيية9232
صفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249
صفرصفرأنشطة اخلدمات األخرى غري املصنفة يف مكان آخر 9309
صفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249

صفرصفراألسر اخلاصة اليت يعمل عندها أشخاص بأجرعني
صفرصفراملنظمات واهليئات خارج إقليم الدولةفاء
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اجلدول الرابع - 2 )تابع(

جيم - العمالة )مكافئ العمالة بدوام كامل( )تابع(
املؤسسات غري األسر املعيشيةاحلكومة العامة

الرحبية اليت ختدم 
 األسر املعيشية

(S.15)

 الفئات والفئات الفرعية والوصف حسب التصنيف الصناعي الدويل املوحد
جلميع األنشطة االقتصادية

 اجملموع
(S.13)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.13a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.13b)

 اجملموع
(S.14)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.14a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.14b)

جمموع القطاع 
غري الرحبي

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع الصناعات
صفرصفرصفرالزراعة والصيد والغاباتألف 
صفرصفرصفرصيد األمساكبــاء
صفرصفرصفرالتعدين واملحاجرجيم
صفرصفرصفرالصناعات التحويليةدال
صفرصفرصفرإمدادات الكهرباء واملياههاء
صفرصفرصفرالتشييدواو
صفرصفرصفرجتارة اجلملة والتجزئة، خدمات اإلصالحزاي
صفرصفرصفرالفنادق واملطاعمحاء
صفرصفرصفرالنقل والتخزين واالتصاالتطاء
صفرصفرصفرالوساطة املاليةياء

صفرصفرصفراألنشطة العقارية واإلجيارية وأنشطة املشاريع التجاريةكاف
صفرصفرصفراإلدارة العامة والدفاعالم
صفرصفرصفرالتعليمميم

صفرصفرصفرالتعليم االبتدائي8010
صفرصفرصفرالتعليم الثانوي العام8021
صفرصفرصفرالتعليم الثانوي املهين والفين8022
صفرصفرصفرالتعليم العايل8030
صفرصفرصفرتعليم الكبار وخدمات التعليم األخرى8090

صفرصفرصفرالصحة والعمل االجتماعينون
صفرصفرصفرأنشطة املستشفيات8511
صفرصفرصفرأنشطة العيادات الطبية وطب األسنان8512
صفرصفرصفرأنشطة الصحة البشرية األخرى8519
صفرصفرصفراألنشطة البيطرية8520
صفرصفرصفرالعمل االجتماعي مع اإلقامة8531
صفرصفرصفرالعمل االجتماعي دون إقامة8532

صفرصفرصفراألنشطة املجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرىسني
صفرصفرصفرأنشطة منظمات رجال األعمال وأصحاب العمل9111
صفرصفرصفرأنشطة النقابات املهنية9112
صفرصفرصفرأنشطة نقابات العمال9120
صفرصفرصفرأنشطة اجلمعيات الدينية9191
صفرصفرصفرأنشطة املنظمات السياسية9192
صفرصفرصفرأنشطة منظمات العضوية األخرى9199
صفرصفرصفرإنتاج الصور املتحركة والفيديو وتوزيعها9211
صفرصفرصفرأنشطة اإلذاعة والتلفزيون9213
صفرصفرصفرالفنون التمثيلية واملوسيقية واألنشطة الفنية األخرى9214
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى غري املذكورة يف مكان آخر9219
صفرصفرصفرأنشطة املكتبات واملحفوظات9231
صفرصفرصفرأنشطة املتاحف وحفظ األماكن واملباين التارخيية9232
صفرصفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249
صفرصفرصفرأنشطة اخلدمات األخرى غري املصنفة يف مكان آخر 9309
صفرصفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249

صفرصفرصفراألسر اخلاصة اليت يعمل عندها أشخاص بأجرعني
صفرصفرصفراملنظمات واهليئات خارج إقليم الدولةفاء



112

اجلدول الرابع - 3
 الناتــج والقيمــة املضافــة والعمالــة، حســب الصناعــة والقـطاع ونــوع املؤسســة،
مع إضافة العمل التطوعي والناتج غري السوقي للمؤسسات السوقية غري الرحبية

)بعدد وحدات العملة(
ألف - الناتج

الشركات املاليةالشركات غري املالية

 الفئات والفئات الفرعية والوصف حسب التصنيف الصناعي الدويل املوحد
جلميع األنشطة االقتصادية

 اجملموع
(S.11)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.11a)

 املؤسسات
 األخرى
(S.11b)

 اجملموع
(S.12)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.12a)

 املؤسسات 
 األخرى
(S.12b)

صفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع الصناعات
صفرصفرالزراعة والصيد والغاباتألف 
صفرصفرصيد األمساكبــاء
صفرصفرالتعدين واملحاجرجيم
صفرصفرالصناعات التحويليةدال
صفرصفرإمدادات الكهرباء واملياههاء
صفرصفرالتشييدواو
صفرصفرجتارة اجلملة والتجزئة، خدمات اإلصالحزاي
صفرصفرالفنادق واملطاعمحاء
صفرصفرالنقل والتخزين واالتصاالتطاء
صفرصفرالوساطة املاليةياء

صفرصفراألنشطة العقارية واإلجيارية وأنشطة املشاريع التجاريةكاف
صفرصفراإلدارة العامة والدفاعالم
صفرصفرالتعليمميم

صفرصفرالتعليم االبتدائي8010
صفرصفرالتعليم الثانوي العام8021
صفرصفرالتعليم الثانوي املهين والفين8022
صفرصفرالتعليم العايل8030
صفرصفرتعليم الكبار وخدمات التعليم األخرى8090

صفرصفرالصحة والعمل االجتماعينون
صفرصفرأنشطة املستشفيات8511
صفرصفرأنشطة العيادات الطبية وطب األسنان8512
صفرصفرأنشطة الصحة البشرية األخرى8519
صفرصفراألنشطة البيطرية8520
صفرصفرالعمل االجتماعي مع اإلقامة8531
صفرصفرالعمل االجتماعي دون إقامة8532

صفرصفراألنشطة املجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرىسني
صفرصفرأنشطة منظمات رجال األعمال وأصحاب العمل9111
صفرصفرأنشطة النقابات املهنية9112
صفرصفرأنشطة نقابات العمال9120
صفرصفرأنشطة اجلمعيات الدينية9191
صفرصفرأنشطة املنظمات السياسية9192
صفرصفرأنشطة منظمات العضوية األخرى9199
صفرصفرإنتاج الصور املتحركة والفيديو وتوزيعها9211
صفرصفرأنشطة اإلذاعة والتلفزيون9213
صفرصفرالفنون التمثيلية واملوسيقية واألنشطة الفنية األخرى9214
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى غري املذكورة يف مكان آخر9219
صفرصفرأنشطة املكتبات واملحفوظات9231
صفرصفرأنشطة املتاحف وحفظ األماكن واملباين التارخيية9232
صفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249
صفرصفرأنشطة اخلدمات األخرى غري املصنفة يف مكان آخر 9309
صفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249

صفرصفراألسر اخلاصة اليت يعمل عندها أشخاص بأجرعني
صفرصفراملنظمات واهليئات خارج إقليم الدولةفاء
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اجلدول الرابع - 3 )تابع(

ألف - الناتج )تابع(
املؤسسات غري األسر املعيشيةاحلكومة العامة

الرحبية اليت ختدم 
 األسر املعيشية

(S.15)

 الفئات والفئات الفرعية والوصف حسب التصنيف الصناعي الدويل املوحد
جلميع األنشطة االقتصادية

 اجملموع
(S.13)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.13a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.13b)

 اجملموع
(S.14)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.14a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.14b)

جمموع القطاع 
غري الرحبي

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع الصناعات
صفرصفرصفرالزراعة والصيد والغاباتألف 
صفرصفرصفرصيد األمساكبــاء
صفرصفرصفرالتعدين واملحاجرجيم
صفرصفرصفرالصناعات التحويليةدال
صفرصفرصفرإمدادات الكهرباء واملياههاء
صفرصفرصفرالتشييدواو
صفرصفرصفرجتارة اجلملة والتجزئة، خدمات اإلصالحزاي
صفرصفرصفرالفنادق واملطاعمحاء
صفرصفرصفرالنقل والتخزين واالتصاالتطاء
صفرصفرصفرالوساطة املاليةياء

صفرصفرصفراألنشطة العقارية واإلجيارية وأنشطة املشاريع التجاريةكاف
صفرصفرصفراإلدارة العامة والدفاعالم
صفرصفرصفرالتعليمميم

صفرصفرصفرالتعليم االبتدائي8010
صفرصفرصفرالتعليم الثانوي العام8021
صفرصفرصفرالتعليم الثانوي املهين والفين8022
صفرصفرصفرالتعليم العايل8030
صفرصفرصفرتعليم الكبار وخدمات التعليم األخرى8090

صفرصفرصفرالصحة والعمل االجتماعينون
صفرصفرصفرأنشطة املستشفيات8511
صفرصفرصفرأنشطة العيادات الطبية وطب األسنان8512
صفرصفرصفرأنشطة الصحة البشرية األخرى8519
صفرصفرصفراألنشطة البيطرية8520
صفرصفرصفرالعمل االجتماعي مع اإلقامة8531
صفرصفرصفرالعمل االجتماعي دون إقامة8532

صفرصفرصفراألنشطة املجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرىسني
صفرصفرصفرأنشطة منظمات رجال األعمال وأصحاب العمل9111
صفرصفرصفرأنشطة النقابات املهنية9112
صفرصفرصفرأنشطة نقابات العمال9120
صفرصفرصفرأنشطة اجلمعيات الدينية9191
صفرصفرصفرأنشطة املنظمات السياسية9192
صفرصفرصفرأنشطة منظمات العضوية األخرى9199
صفرصفرصفرإنتاج الصور املتحركة والفيديو وتوزيعها9211
صفرصفرصفرأنشطة اإلذاعة والتلفزيون9213
صفرصفرصفرالفنون التمثيلية واملوسيقية واألنشطة الفنية األخرى9214
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى غري املذكورة يف مكان آخر9219
صفرصفرصفرأنشطة املكتبات واملحفوظات9231
صفرصفرصفرأنشطة املتاحف وحفظ األماكن واملباين التارخيية9232
صفرصفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249
صفرصفرصفرأنشطة اخلدمات األخرى غري املصنفة يف مكان آخر 9309
صفرصفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249

صفرصفرصفراألسر اخلاصة اليت يعمل عندها أشخاص بأجرعني
صفرصفرصفراملنظمات واهليئات خارج إقليم الدولةفاء
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الشركات املاليةالشركات غري املالية

 الفئات والفئات الفرعية والوصف حسب التصنيف الصناعي الدويل املوحد
جلميع األنشطة االقتصادية

 اجملموع
(S.11)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.11a)

 املؤسسات
 األخرى
(S.11b)

 اجملموع
(S.12)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.12a)

 املؤسسات
 األخرى
(S.12b)

صفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع الصناعات
صفرصفرالزراعة والصيد والغاباتألف 
صفرصفرصيد األمساكبــاء
صفرصفرالتعدين واملحاجرجيم
صفرصفرالصناعات التحويليةدال
صفرصفرإمدادات الكهرباء واملياههاء
صفرصفرالتشييدواو
صفرصفرجتارة اجلملة والتجزئة، خدمات اإلصالحزاي
صفرصفرالفنادق واملطاعمحاء
صفرصفرالنقل والتخزين واالتصاالتطاء
صفرصفرالوساطة املاليةياء

صفرصفراألنشطة العقارية واإلجيارية وأنشطة املشاريع التجاريةكاف
صفرصفراإلدارة العامة والدفاعالم
صفرصفرالتعليمميم

صفرصفرالتعليم االبتدائي8010
صفرصفرالتعليم الثانوي العام8021
صفرصفرالتعليم الثانوي املهين والفين8022
صفرصفرالتعليم العايل8030
صفرصفرتعليم الكبار وخدمات التعليم األخرى8090

صفرصفرالصحة والعمل االجتماعينون
صفرصفرأنشطة املستشفيات8511
صفرصفرأنشطة العيادات الطبية وطب األسنان8512
صفرصفرأنشطة الصحة البشرية األخرى8519
صفرصفراألنشطة البيطرية8520
صفرصفرالعمل االجتماعي مع اإلقامة8531
صفرصفرالعمل االجتماعي دون إقامة8532

صفرصفراألنشطة املجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرىسني
صفرصفرأنشطة منظمات رجال األعمال وأصحاب العمل9111
صفرصفرأنشطة النقابات املهنية9112
صفرصفرأنشطة نقابات العمال9120
صفرصفرأنشطة اجلمعيات الدينية9191
صفرصفرأنشطة املنظمات السياسية9192
صفرصفرأنشطة منظمات العضوية األخرى9199
صفرصفرإنتاج الصور املتحركة والفيديو وتوزيعها9211
صفرصفرأنشطة اإلذاعة والتلفزيون9213
صفرصفرالفنون التمثيلية واملوسيقية واألنشطة الفنية األخرى9214
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى غري املذكورة يف مكان آخر9219
صفرصفرأنشطة املكتبات واملحفوظات9231
صفرصفرأنشطة املتاحف وحفظ األماكن واملباين التارخيية9232
صفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249
صفرصفرأنشطة اخلدمات األخرى غري املصنفة يف مكان آخر 9309
صفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249

صفرصفراألسر اخلاصة اليت يعمل عندها أشخاص بأجرعني
صفرصفراملنظمات واهليئات خارج إقليم الدولةفاء
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باء - القيمة املضافة )إمجايل(
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اجلدول الرابع - 3 )تابع(

باء - القيمة املضافة )إمجايل( )تابع(
املؤسسات غري األسر املعيشيةاحلكومة العامة

الرحبية اليت ختدم 
 األسر املعيشية

(S.15)

 الفئات والفئات الفرعية والوصف حسب التصنيف الصناعي الدويل املوحد
جلميع األنشطة االقتصادية

 اجملموع
(S.13)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.13a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.13b)

 اجملموع
(S.14)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.14a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.14b)

جمموع القطاع 
غري الرحبي

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع الصناعات
صفرصفرصفرالزراعة والصيد والغاباتألف 
صفرصفرصفرصيد األمساكبــاء
صفرصفرصفرالتعدين واملحاجرجيم
صفرصفرصفرالصناعات التحويليةدال
صفرصفرصفرإمدادات الكهرباء واملياههاء
صفرصفرصفرالتشييدواو
صفرصفرصفرجتارة اجلملة والتجزئة، خدمات اإلصالحزاي
صفرصفرصفرالفنادق واملطاعمحاء
صفرصفرصفرالنقل والتخزين واالتصاالتطاء
صفرصفرصفرالوساطة املاليةياء

صفرصفرصفراألنشطة العقارية واإلجيارية وأنشطة املشاريع التجاريةكاف
صفرصفرصفراإلدارة العامة والدفاعالم
صفرصفرصفرالتعليمميم

صفرصفرصفرالتعليم االبتدائي8010
صفرصفرصفرالتعليم الثانوي العام8021
صفرصفرصفرالتعليم الثانوي املهين والفين8022
صفرصفرصفرالتعليم العايل8030
صفرصفرصفرتعليم الكبار وخدمات التعليم األخرى8090

صفرصفرصفرالصحة والعمل االجتماعينون
صفرصفرصفرأنشطة املستشفيات8511
صفرصفرصفرأنشطة العيادات الطبية وطب األسنان8512
صفرصفرصفرأنشطة الصحة البشرية األخرى8519
صفرصفرصفراألنشطة البيطرية8520
صفرصفرصفرالعمل االجتماعي مع اإلقامة8531
صفرصفرصفرالعمل االجتماعي دون إقامة8532

صفرصفرصفراألنشطة املجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرىسني
صفرصفرصفرأنشطة منظمات رجال األعمال وأصحاب العمل9111
صفرصفرصفرأنشطة النقابات املهنية9112
صفرصفرصفرأنشطة نقابات العمال9120
صفرصفرصفرأنشطة اجلمعيات الدينية9191
صفرصفرصفرأنشطة املنظمات السياسية9192
صفرصفرصفرأنشطة منظمات العضوية األخرى9199
صفرصفرصفرإنتاج الصور املتحركة والفيديو وتوزيعها9211
صفرصفرصفرأنشطة اإلذاعة والتلفزيون9213
صفرصفرصفرالفنون التمثيلية واملوسيقية واألنشطة الفنية األخرى9214
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى غري املذكورة يف مكان آخر9219
صفرصفرصفرأنشطة املكتبات واملحفوظات9231
صفرصفرصفرأنشطة املتاحف وحفظ األماكن واملباين التارخيية9232
صفرصفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249
صفرصفرصفرأنشطة اخلدمات األخرى غري املصنفة يف مكان آخر 9309
صفرصفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249

صفرصفرصفراألسر اخلاصة اليت يعمل عندها أشخاص بأجرعني
صفرصفرصفراملنظمات واهليئات خارج إقليم الدولةفاء
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اجلدول الرابع - 3 )تابع(

جيم - العمالة )مكافئ العمالة بدوام كامل(
الشركات املاليةالشركات غري املالية

 الفئات والفئات الفرعية والوصف حسب التصنيف الصناعي الدويل املوحد
جلميع األنشطة االقتصادية

 اجملموع
(S.11)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.11a)

 املؤسسات
 األخرى
(S.11b)

 اجملموع
(S.12)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.12a)

 املؤسسات
 األخرى
(S.12b)

صفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع الصناعات
صفرصفرالزراعة والصيد والغاباتألف 
صفرصفرصيد األمساكبــاء
صفرصفرالتعدين واملحاجرجيم
صفرصفرالصناعات التحويليةدال
صفرصفرإمدادات الكهرباء واملياههاء
صفرصفرالتشييدواو
صفرصفرجتارة اجلملة والتجزئة، خدمات اإلصالحزاي
صفرصفرالفنادق واملطاعمحاء
صفرصفرالنقل والتخزين واالتصاالتطاء
صفرصفرالوساطة املاليةياء

صفرصفراألنشطة العقارية واإلجيارية وأنشطة املشاريع التجاريةكاف
صفرصفراإلدارة العامة والدفاعالم
صفرصفرالتعليمميم

صفرصفرالتعليم االبتدائي8010
صفرصفرالتعليم الثانوي العام8021
صفرصفرالتعليم الثانوي املهين والفين8022
صفرصفرالتعليم العايل8030
صفرصفرتعليم الكبار وخدمات التعليم األخرى8090

صفرصفرالصحة والعمل االجتماعينون
صفرصفرأنشطة املستشفيات8511
صفرصفرأنشطة العيادات الطبية وطب األسنان8512
صفرصفرأنشطة الصحة البشرية األخرى8519
صفرصفراألنشطة البيطرية8520
صفرصفرالعمل االجتماعي مع اإلقامة8531
صفرصفرالعمل االجتماعي دون إقامة8532

صفرصفراألنشطة املجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرىسني
صفرصفرأنشطة منظمات رجال األعمال وأصحاب العمل9111
صفرصفرأنشطة النقابات املهنية9112
صفرصفرأنشطة نقابات العمال9120
صفرصفرأنشطة اجلمعيات الدينية9191
صفرصفرأنشطة املنظمات السياسية9192
صفرصفرأنشطة منظمات العضوية األخرى9199
صفرصفرإنتاج الصور املتحركة والفيديو وتوزيعها9211
صفرصفرأنشطة اإلذاعة والتلفزيون9213
صفرصفرالفنون التمثيلية واملوسيقية واألنشطة الفنية األخرى9214
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى غري املذكورة يف مكان آخر9219
صفرصفرأنشطة املكتبات واملحفوظات9231
صفرصفرأنشطة املتاحف وحفظ األماكن واملباين التارخيية9232
صفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249
صفرصفرأنشطة اخلدمات األخرى غري املصنفة يف مكان آخر 9309
صفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249

صفرصفراألسر اخلاصة اليت يعمل عندها أشخاص بأجرعني
صفرصفراملنظمات واهليئات خارج إقليم الدولةفاء
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اجلدول الرابع - 3 )تابع(

جيم - العمالة )مكافئ العمالة بدوام كامل( )تابع(
املؤسسات غري األسر املعيشيةاحلكومة العامة

الرحبية اليت ختدم 
 األسر املعيشية

(S.15)

 الفئات والفئات الفرعية والوصف حسب التصنيف الصناعي الدويل املوحد
جلميع األنشطة االقتصادية

 اجملموع
(S.13)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.13a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.13b)

 اجملموع
(S.14)

 املؤسسات
 غري الرحبية
(S.14a)

املؤسسات 
 األخرى
(S.14b)

جمموع القطاع 
غري الرحبي

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع الصناعات
صفرصفرصفرالزراعة والصيد والغاباتألف 
صفرصفرصفرصيد األمساكبــاء
صفرصفرصفرالتعدين واملحاجرجيم
صفرصفرصفرالصناعات التحويليةدال
صفرصفرصفرإمدادات الكهرباء واملياههاء
صفرصفرصفرالتشييدواو
صفرصفرصفرجتارة اجلملة والتجزئة، خدمات اإلصالحزاي
صفرصفرصفرالفنادق واملطاعمحاء
صفرصفرصفرالنقل والتخزين واالتصاالتطاء
صفرصفرصفرالوساطة املاليةياء

صفرصفرصفراألنشطة العقارية واإلجيارية وأنشطة املشاريع التجاريةكاف
صفرصفرصفراإلدارة العامة والدفاعالم
صفرصفرصفرالتعليمميم

صفرصفرصفرالتعليم االبتدائي8010
صفرصفرصفرالتعليم الثانوي العام8021
صفرصفرصفرالتعليم الثانوي املهين والفين8022
صفرصفرصفرالتعليم العايل8030
صفرصفرصفرتعليم الكبار وخدمات التعليم األخرى8090

صفرصفرصفرالصحة والعمل االجتماعينون
صفرصفرصفرأنشطة املستشفيات8511
صفرصفرصفرأنشطة العيادات الطبية وطب األسنان8512
صفرصفرصفرأنشطة الصحة البشرية األخرى8519
صفرصفرصفراألنشطة البيطرية8520
صفرصفرصفرالعمل االجتماعي مع اإلقامة8531
صفرصفرصفرالعمل االجتماعي دون إقامة8532

صفرصفرصفراألنشطة املجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرىسني
صفرصفرصفرأنشطة منظمات رجال األعمال وأصحاب العمل9111
صفرصفرصفرأنشطة النقابات املهنية9112
صفرصفرصفرأنشطة نقابات العمال9120
صفرصفرصفرأنشطة اجلمعيات الدينية9191
صفرصفرصفرأنشطة املنظمات السياسية9192
صفرصفرصفرأنشطة منظمات العضوية األخرى9199
صفرصفرصفرإنتاج الصور املتحركة والفيديو وتوزيعها9211
صفرصفرصفرأنشطة اإلذاعة والتلفزيون9213
صفرصفرصفرالفنون التمثيلية واملوسيقية واألنشطة الفنية األخرى9214
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى غري املذكورة يف مكان آخر9219
صفرصفرصفرأنشطة املكتبات واملحفوظات9231
صفرصفرصفرأنشطة املتاحف وحفظ األماكن واملباين التارخيية9232
صفرصفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249
صفرصفرصفرأنشطة اخلدمات األخرى غري املصنفة يف مكان آخر 9309
صفرصفرصفراحلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9233
صفرصفرصفراألنشطة الرياضية9241
صفرصفرصفراألنشطة الترفيهية األخرى9249

صفرصفرصفراألسر اخلاصة اليت يعمل عندها أشخاص بأجرعني
صفرصفرصفراملنظمات واهليئات خارج إقليم الدولةفاء
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اجلدول الرابع - 4 )أ(
 اإلنفاق على االستهالك النهائي للحكومة العامة حسب نوع املؤسسة،

مصنفًا حسب الغرض
)بعدد وحدات العملة(
اإلنفاق على االستهالك النهائي، مبا يف ذلك العمل التطوعياإلنفاق على االستهالك النهائي، على أساس نظام احلسابات القومية

التصنيف حسب األغراض
 اجملموع: احلكومة العامة

(S.13)

املؤسسات غري الرحبية: 
 احلكومة العامة

(S.13a)

 أخرى: احلكومة العامة
(S.13b)

 اجملموع: احلكومة العامة
(S.13)

املؤسسات غري الرحبية: 
 احلكومة العامة

(S.13a)

 أخرى: احلكومة العامة
(S.13b)

صفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع األغراض
صفرصفراخلدمات العمومية العامة1  - 
صفرصفرالدفاع2  -
صفرصفرالنظام العام واألمن3  -
صفرصفرالشؤون االقتصادية4  -
صفرصفرمحاية البيئة5  -
صفرصفراإلسكان واملرافق املجتمعية6  -
صفرصفرالصحة7  -
صفرصفرالترفية والثقافة والدين8  -
صفرصفرالتعليم9  -
صفرصفراحلماية االجتماعية10 -
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ب(
اجلدول الرابع - 4 )

ض
ب الغر

ب القطاع ونوع املؤسسة، مصنفًا حس
اإلنفاق على االستهالك النهائي الفردي، حس

االستهالك النهائي الفعلي لألسر)بعدد وحدات العملة(
املقدم من املؤسسات غري الرحبية املنتجة

اإلنفاق الفردي اإلضايف للمؤسسات غري الرحبية

ض
ب الغر

ف حس
التصني

على أساس نظام 
 احلسابات القومية

)7(+)6(+)5(+)4( = 
)1(

بإضافة الناتج غري 
السوقي للمؤسسات 
 السوقية غري الرحبية

)8(+)1( = 
)2(

بإضافة العمل التطوعي 
والناتج غري السوقي 
 للمؤسسات غري الرحبية

)9(+)2( = 
)3(

اإلنفاق على االستهالك 
 النهائي لألسر

)4(

اإلنفاق على االستهالك 
النهائي للمؤسسات غري 
الرحبية اليت ختدم األسر 

 املعيشية
)5(

اإلنفاق على االستهالك 
النهائي الفردي 

للمؤسسات احلكومية 
 غري الرحبية

)6(

اإلنفاق على االستهالك 
النهائي الفردي لباقي 

 احلكومة العامة
)7(

الناتج غري السوقي 
للمؤسسات السوقية 

 غري الرحبية
)8(

الناتج غري السوقي 
 للعمل التطوعي

)9(
جمموع االستهالك الفردي الفعلي

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
صفر

صفر
اإلنفاق على االستهالك النهائي لألسر املعيشية

صفر
01

الطعام واملشروبات غري الروحية العمومية العامة
02

املشروبات الروحية والتبغ واملخدرات
03

س واألحذية
املالب

04
اإلسكان واملاء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى

05
األثاث واملعدات املزنلية والصيانة العادية للمزنل 

06
الصحة

07
النقل

08
االتصاالت

09
الترفيه والثقافة

10
التعليم

11
املطاعم والفنادق

12
سلع وخدمات متنوعة

ت غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية
اإلنفاق على االستهالك النهائي للمؤسسا

صفر
صفر

صفر
01

اإلسكان
02

الصحة
03

الترفيه والثقافة
04

التعليم
05

احلماية االجتماعية
06

الدين
07

األحزاب السياسية ومنظمات العمل واملنظمات املهنية
08

محاية البيئة
09

اخلدمات غري املصنفة يف مكان آخر
اإلنفاق على االستهالك الفردي للحكومة العامة

صفر
صفر

صفر
06

اإلسكان
07

الصحة
08

9  -الترفيه والثقافة
10 -التعليم

احلماية االجتماعية
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اجلدول اخلامس - 1
الكيانات غري الرحبية، األعضاء والعضوية، حسب نوع املؤسسات غري الرحبية

)العدد ما عدا ما ذكر على حنو آخر(
الكيانات غري الرحبية

 نوع املؤسسة غري الرحبية، حسب النشاط
العدد الكلي)التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية(

 الصفة القانونية
 ألف

)العدد(

 الصفة القانونية
 باء

)العدد(

 الصفة القانونية
 جيم

)العدد(
 احلجم الوسيط

)األصول(
 متوسط العمر
عدد األعضاء)بالسنوات(

 العضوية
)العدد(

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع املؤسسات غري الرحبية
صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالثقافة والترفيهالفئة 1

الثقافة والفنون100 1
الرياضة200 1
النوادي الترفيهية واالجتماعية األخرى300 1

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعليم والبحثالفئة 2
التعليم االبتدائي والثانوي100 2
التعليم العايل200 2
أنواع التعليم األخري300 2
األحباث400 2

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالصحةالفئة 3
املستشفيات والتأهيل100 3
دور رعاية املسنني200 3
الصحة العقلية ومعاجلة األزمات300 3
اخلدمات الصحية األخرى400 3

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراخلدمات االجتماعيةالفئة 4
اخلدمات االجتماعية100 4
اخلدمات الطارئة واإلغاثة200 4
دعم الدخل وصيانته300 4

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالبيئةالفئة 5
البيئة100 5
محاية احليوان200 5

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعمري واإلسكانالفئة 6
التنمية االقتصادية واالجتماعية واملجتمعية100 6
اإلسكان200 6
التشغيل والتدريب300 6

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالقانون والدعوة السياسيةالفئة 7
منظمات املجتمع املدين ومنظمات الدعوة100 7
اخلدمات القانونية200 7
املنظمات السياسية300 7

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالوسطاء املتطوعني وأشاعة التطوعالفئة 8
مؤسسة تقدمي املنح100 8
الوسطاء املتطوعني اآلخرين وإشاعات التطوع200 8

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالدولةالفئة 9
األنشطة الدولية100 9

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالدينالفئة 10
املؤسسات واجلمعيات الدينية100 10

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراجلمعيات واالحتادات املهنية ومجعيات رجال األعمالالفئة 11
مجعيات رجال األعمال100 11
النقابات املهنية200 11
احتادات العمال300 11

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرغري مصنفة يف مكان آخرالفئة 12
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اجلدول اخلامس - 2
العاملون بأجر واملتطوعون وأعضاء املنظمات غري الرحبية، حسب املهنة والنوع )ذكر/أنثى( والعمر

)العدد(
 اخلصائص املهنية والعمرية

)حسب التصنيف الدويل املوحد للمهن(
األعضاءاملتطوعونالعاملون بأجر

إناثذكورإناثذكورإناثذكور

صفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع املهن - األعمار
صفرصفرصفرصفرصفرصفراملهنة )التصنيف الدويل املوحد للمهن(

رجال التشريع وكبار املوظفني11
مديرو الشركات12
املديرون العامون13
علماء الفيزياء والرياضة واملهندسون21
املهنيون يف علوم احلياة والصحة22
املهنيون يف جمال التعليم23
املهنيون اآلخرون24
املهنيون املشاركون يف جمال الفيزياء واهلندسة31
املهنيون املشاركون يف جمال علوم احلياة والصحة32
املهنيون املشاركون اآلخرون33
الكتبة يف املكاتب41
الكتبة يف خدمة العمالء42
العاملون يف اخلدمات الشخصية وخدمات احلماية51
موظفو البيع واملوديالت وعارضو األزياء52
العمال املهرة يف الزراعة وصيد األمساك املوجهة حنو السوق61
العاملون يف جمال الزراعة الكفافية وصيد األمساك62
العاملون يف مهن االستخراج والبناء71
العاملون يف مهن الصناعات املعدنية واآلالت واملهن ذات الصلة72
العاملون يف املجاالت الدقيقة واحلرف والطباعة وما إليها73
العاملون يف احلرف واملهن األخرى74
مشغلو املعدات الثابتة وما يتصل هبا81
مشغلو املاكينات وجممعوها82
السائقون ومشغلو املعدات املتحركة83
املهن األولية يف جمال املبيعات واخلدمات91
عمال الزراعة وصيد األمساك وما يتصل هبا من مهن92
عمال املناجم والتشييد والصناعة التحويلية والنقل93
القوات املسلحة01

صفرصفرصفرصفرصفرصفرمجيع الفئات العمرية
أقل من 16 سنة
16 من 19 سنة
20 من 24 سنة
25 من 44 سنة
45 من 64 سنة
65 سنة فما فوق
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اجلدول اخلامس - 3
العطاء إىل املنظمات غري الرحبية، حسب املهنة والنوع )ذكر/أنثى( والعمر

)العدد(
 اخلصائص املهنية والعمرية

)حسب التصنيف الدويل املوحد للمهن(
متوسط جمموع االتربعاتمتوسط املبالغ املتربع هباالنسبة املئوية من السكان املاحنني

إناثذكورإناثذكورإناثذكور

صفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع املهن - األعمار
صفرصفرصفرصفرصفرصفراملهنة )التصنيف الدويل املوحد للمهن(

رجال التشريع وكبار املوظفني11
مديرو الشركات12
املديرون العامون13
علماء الفيزياء والرياضة واملهندسون21
املهنيون يف علوم احلياة والصحة22
املهنيون يف جمال التعليم23
املهنيون اآلخرون24
املهنيون املشاركون يف جمال الفيزياء واهلندسة31
املهنيون املشاركون يف جمال علوم احلياة والصحة32
املهنيون املشاركون اآلخرون33
الكتبة يف املكاتب41
الكتبة يف خدمة العمالء42
العاملون يف اخلدمات الشخصية وخدمات احلماية51
موظفو البيع واملوديالت وعارضو األزياء52
العمال املهرة يف الزراعة وصيد األمساك املوجهة حنو السوق61
العاملون يف جمال الزراعة الكفافية وصيد األمساك62
العاملون يف مهن االستخراج والبناء71
العاملون يف مهن الصناعات املعدنية واآلالت واملهن ذات الصلة72
العاملون يف املجاالت الدقيقة واحلرف والطباعة وما إليها73
العاملون يف احلرف واملهن األخرى74
مشغلو املعدات الثابتة وما يتصل هبا81
مشغلو املاكينات وجممعوها82
السائقون ومشغلو املعدات املتحركة83
املهن األولية يف جمال املبيعات واخلدمات91
عمال الزراعة وصيد األمساك وما يتصل هبا من مهن92
عمال املناجم والتشييد والصناعة التحويلية والنقل93
القوات املسلحة01

صفرصفرصفرصفرصفرصفرمجيع الفئات العمرية
أقل من 16 سنة
16 من 19 سنة
20 من 24 سنة
25 من 44 سنة
45 من 64 سنة
65 سنة فما فوق
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اجلدول اخلامس - 4
مؤشرات خمتارة للناتج والقدرة، حسب نوع املؤسسات غري الرحبية

)العدد ما عدا ما ذكر على حنو آخر(
 نوع املؤسسة غري الرحبية، حسب النشاط
القطاع غري الرحبياالقتصاد بكاملهأمثلة من املؤشرات)التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية(

 حصة القطاع غري الرحبي
)بالنسبة املئوية(

املجموع - مجيع املؤسسات غري الرحبية
الثقافة والترفيهالفئة 1

 عدد التذاكر حسب النوعالثقافة والفنون100 1
 عدد املجموعات حسب النوع

عدد الزوار أو املستعملني
عدد األعضاء يف النوادي الرياضيةالرياضة200 1
عدد العضوية، حسب النوعالنوادي الترفيهية واالجتماعية األخرى300 1

التعليم والبحثالفئة 2
عدد الساعات للطالب، النسبة املئوية للطالب املنقولني التعليم االبتدائي والثانوي100 2

إىل صفوف أعلى
عدد اخلرجينيالتعليم العايل200 2
عدد الرساالتأنواع التعليم األخري300 2
 عدد املنشوراتاألحباث400 2

عدد براءات االختراع املطلوبة الصادرة
الصحةالفئة 3

عدد املرضى الذين مت عالجهماملستشفيات والتأهيل100 3
عدد األيام للمرضى املترددين حسب مستوى الرعايةدور رعاية املسنني200 3
عدد األيام للمرضىالصحة العقلية ومعاجلة األزمات300 3
 عدد االستشارات حسب نوع العالج اخلدمات الصحية األخرى400 3

عدد الزيارت األولية لألخصائيني
اخلدمات االجتماعيةالفئة 4

 عدد أيام اإلقامة حسب نوع املؤسسةاخلدمات االجتماعية100 4
عدد الذين يتلقون الرعاية حسب مستوى الرعاية

عدد األشخاص املوضوعني يف املالجئ، والنسبة املئويةاخلدمات الطارئة واإلغاثة200 4
عدد املستفيدين من املنافعدعم الدخل وصيانته300 4

البيئةالفئة 5
عدد األعضاء يف اجلمعيات البيئيةالبيئة100 5
عدد األعضاء يف منظمات محاية احليوانمحاية احليوان200 5

التعمري واإلسكانالفئة 6
عدد األعضاء يف املنظمات املجتمعية حسب النوعالتنمية االقتصادية واالجتماعية واملجتمعية100 6
عدد الوحدات السكنية املشيدة أو املستصلحةاإلسكان200 6
 عدد طلبات العمل اليت مت جتهيزهاالتشغيل والتدريب300 6

عدد ساعات احلضور يف التدريب على العمل
عدد ساعات العمل للمستفيدين يف ورش ذوي 

االحتياجات اخلاصة
القانون والدعوة السياسيةالفئة 7

عدد األعضاءمنظمات املجتمع املدين ومنظمات الدعوة100 7
اخلدمات القانونية200 7
عدد األعضاء حسب النوعاملنظمات السياسية300 7

الوسطاء املتطوعني وأشاعة التطوعالفئة 8
عدد املنح املقدمةمؤسسة تقدمي املنح100 8
عدد املتطوعني الذين مت جتنيدهم/تدريبهمالوسطاء املتطوعني اآلخرين وإشاعات التطوع200 8

الدولةالفئة 9
األنشطة الدولية100 9
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 نوع املؤسسة غري الرحبية، حسب النشاط
القطاع غري الرحبياالقتصاد بكاملهأمثلة من املؤشرات)التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية(

 حصة القطاع غري الرحبي
)بالنسبة املئوية(

الدينالفئة 10
عدد األعضاءاملؤسسات واجلمعيات الدينية100 10

اجلمعيات واالحتادات املهنية ومجعيات رجال األعمالالفئة 11
عدد األعضاء حسب النوعمجعيات رجال األعمال100 11
عدد األعضاء حسب النوعالنقابات املهنية200 11
عدد األعضاء حسب النوعاحتادات العمال300 11

غري مصنفة يف مكان آخرالفئة 12

اجلدول اخلامس - 4 )تابع(
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اجلدول السادس
األبعاد الرئيسية ملجموع قطاع املؤسسات غري الرحبية، حسب نوع املؤسسة

)املبالغ النقدية بعدد وحدات العملة(
املتغريات النقدية األساسية: اإليرادات

مدفوعات التحويالت املقبوضة
من املصادر األجنبيةمن املصادر احمللية

 نوع املؤسسة غري الرحبية، حسب النشاط
)التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية(

 اجملموع
 ])4( + )2([ 

)1(

اإليرادات من املبيعات والرسوم 
 واألتعاب ودخل امللكية

)2(

منها: مدفوعات األطراف 
 الثالثة من احلكومة

)3(
 اجملموع
)4(

اهليئات اخلريية 
 اخلاصة
)5(

املنح احلكومية 
 وغريها
)6(

اهليئات اخلريية 
 اخلاصة
)7(

املنح احلكومية 
 وغريها
)8(

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع املؤسسات غري الرحبية
صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالثقافة والترفيهالفئة 1

الثقافة والفنون100 1
الرياضة200 1
النوادي الترفيهية واالجتماعية األخرى300 1

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعليم والبحثالفئة 2
التعليم االبتدائي والثانوي100 2
التعليم العايل200 2
أنواع التعليم األخري300 2
األحباث400 2

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالصحةالفئة 3
املستشفيات والتأهيل100 3
دور رعاية املسنني200 3
الصحة العقلية ومعاجلة األزمات300 3
اخلدمات الصحية األخرى400 3

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراخلدمات االجتماعيةالفئة 4
اخلدمات االجتماعية100 4
اخلدمات الطارئة واإلغاثة200 4
دعم الدخل وصيانته300 4

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالبيئةالفئة 5
البيئة100 5
محاية احليوان200 5

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعمري واإلسكانالفئة 6
التنمية االقتصادية واالجتماعية واملجتمعية100 6
اإلسكان200 6
التشغيل والتدريب300 6

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالقانون والدعوة السياسيةالفئة 7
منظمات املجتمع املدين ومنظمات الدعوة100 7
اخلدمات القانونية200 7
املنظمات السياسية300 7

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالوسطاء املتطوعني وإشاعة التطوعالفئة 8
مؤسسة تقدمي املنح100 8
الوسطاء املتطوعني اآلخرين وإشاعات التطوع200 8

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالدولةالفئة 9
األنشطة الدولية100 9

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالدينالفئة 10
املؤسسات واجلمعيات الدينية100 10

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراجلمعيات واالحتادات املهنية ومجعيات رجال األعمالالفئة 11
مجعيات رجال األعمال100 11
النقابات املهنية200 11
احتادات العمال300 11

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرغري مصنفة يف مكان آخرالفئة 12
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اجلدول السادس - 1 )تابع(
املتغريات النقدية األساسية: اإلنفاق

 نوع املؤسسة غري الرحبية، حسب النشاط
)التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية(

 اجملموع
 ])16( + )15( + )10([ 

)9(

النفقات 
 التشغيلية
)10(

منها: تعويضات 
 العاملني
)11(

منها: االستهالك 
 الوسيط
)12(

منه: استهالك 
 رأس املال الثابت

)13(

منه: الضرائب 
 على اإلنتاج

)14(
 ضرائب امللكية

)15(

مدفوعات 
 التحويل
)16(

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع املؤسسات غري الرحبية
صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالثقافة والترفيهالفئة 1

الثقافة والفنون100 1
الرياضة200 1
النوادي الترفيهية واالجتماعية األخرى300 1

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعليم والبحثالفئة 2
التعليم االبتدائي والثانوي100 2
التعليم العايل200 2
أنواع التعليم األخري300 2
األحباث400 2

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالصحةالفئة 3
املستشفيات والتأهيل100 3
دور رعاية املسنني200 3
الصحة العقلية ومعاجلة األزمات300 3
اخلدمات الصحية األخرى400 3

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراخلدمات االجتماعيةالفئة 4
اخلدمات االجتماعية100 4
اخلدمات الطارئة واإلغاثة200 4
دعم الدخل وصيانته300 4

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالبيئةالفئة 5
البيئة100 5
محاية احليوان200 5

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعمري واإلسكانالفئة 6
التنمية االقتصادية واالجتماعية واملجتمعية100 6
اإلسكان200 6
التشغيل والتدريب300 6

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالقانون والدعوة السياسيةالفئة 7
منظمات املجتمع املدين ومنظمات الدعوة100 7
اخلدمات القانونية200 7
املنظمات السياسية300 7

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالوسطاء املتطوعني وإشاعة التطوعالفئة 8
مؤسسة تقدمي املنح100 8
الوسطاء املتطوعني اآلخرين وإشاعات التطوع200 8

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالدولةالفئة 9
األنشطة الدولية100 9

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالدينالفئة 10
املؤسسات واجلمعيات الدينية100 10

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراجلمعيات واالحتادات املهنية ومجعيات رجال األعمالالفئة 11
مجعيات رجال األعمال100 11
النقابات املهنية200 11
احتادات العمال300 11

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرغري مصنفة يف مكان آخرالفئة 12
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اجلدول السادس - 1 )تابع(
متغريات اهليكل

 نوع املؤسسة غري الرحبية، حسب النشاط
)التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية(

 الفائض 
)17(

تعويضات العمل 
 التطوعي احملسوبة

)18(

عدد 
 الكيانات
)19(

عدد 
 األعضاء
)20(

عدد 
 العضوية
)21(

 عدد العمالة
)22(

مكافئ العمالة 
 بدوام كامل

)23(
 عدد املتطوعني

)24(

مكافئ عمل املتطوعني 
 بدوام كامل

)25(

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراملجموع - مجيع املؤسسات غري الرحبية
صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالثقافة والترفيهالفئة 1

الثقافة والفنون100 1
الرياضة200 1
النوادي الترفيهية واالجتماعية األخرى300 1

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعليم والبحثالفئة 2
التعليم االبتدائي والثانوي100 2
التعليم العايل200 2
أنواع التعليم األخري300 2
األحباث400 2

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالصحةالفئة 3
املستشفيات والتأهيل100 3
دور رعاية املسنني200 3
الصحة العقلية ومعاجلة األزمات300 3
اخلدمات الصحية األخرى400 3

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراخلدمات االجتماعيةالفئة 4
اخلدمات االجتماعية100 4
اخلدمات الطارئة واإلغاثة200 4
دعم الدخل وصيانته300 4

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالبيئةالفئة 5
البيئة100 5
محاية احليوان200 5

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالتعمري واإلسكانالفئة 6
التنمية االقتصادية واالجتماعية واملجتمعية100 6
اإلسكان200 6
التشغيل والتدريب300 6

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالقانون والدعوة السياسيةالفئة 7
منظمات املجتمع املدين ومنظمات الدعوة100 7
اخلدمات القانونية200 7
املنظمات السياسية300 7

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالوسطاء املتطوعني وإشاعة التطوعالفئة 8
مؤسسة تقدمي املنح100 8
الوسطاء املتطوعني اآلخرين وإشاعات التطوع200 8

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالدولةالفئة 9
األنشطة الدولية100 9

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرالدينالفئة 10
املؤسسات واجلمعيات الدينية100 10

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفراجلمعيات واالحتادات املهنية ومجعيات رجال األعمالالفئة 11
مجعيات رجال األعمال100 11
النقابات املهنية200 11
احتادات العمال300 11

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرغري مصنفة يف مكان آخرالفئة 12
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نظام احلسابات القومية: نظرة عامة

األغراض
نــظام احلسابات القومية هــو جمموعة من اخلـطوط التوجيهية الدولــية  ألف 1-3 
تســـتعني هبا البلدان يف وضع حســـاباهتا االقتصادية ويف إبالغ هذه اإلحصاءات إىل 
املنظمات الدولية بشـــكل قابل للمقارنة فيما بني البلدان.أ ويعطي نظام احلســـابات 
القومية )1993(، وهو أحدث إصدار، إطارًا شاماًل ومتكاماًل للمفاهيم والتعاريف 
وقواعد املحاســـبة والتصنيفات واحلســـابات واجلداول - وكلها مصممة من أجل 
تنظيم املعامالت وســـائر التدفقات واملخزونات اليت يتكون منها ســـجل احلسابات 
لالقتصاد، بشكٍل مفيد من الناحية اإلحصائية. كذلك يتيح نظام احلسابات القومية 
إمكانية عمل حسابات فرعية يف إطار اهليكل األساسي للمحاسبة ميكن أن تستخدم 
فيه مفاهيم بديلة وأن تتضمن طائفة أوسع من املؤشرات االجتماعية واالقتصادية.

أنواع الوحدات
مييـــز نظام احلســـابات القوميـــة )1993( بني نوعني مـــن الوحدات  ألف 2-3 
وطريقتني لتقسيم االقتصاد إىل وحدات، وكل منهما ختدم أغراضًا حتليلية خمتلفة.

الوحدات املؤسسية والقطاعات
مـــن أجل وصـــف الدخل، واإلنفـــاق، والتدفقات املاليـــة وامليزانيات  ألف 3-3 
العمومية، تقســـم الوحدات املؤسسية إىل قطاعات على أساس وظائفها األساسية، 

وسلوكها وأغراضها.
الوحدات املؤسسية هي املؤسســـات والوحدات االقتصادية األخرى  ألف 4-3 
القـــادرة يف حـــد ذاهتا، على ملكية الســـلع واألصول، واالرتبـــاط على االلتزامات 

والقيام بأنشطة اقتصادية ومعامالت اقتصادية مع الوحدات األخرى.
وتتجمع هذه الوحدات املؤسسية يف قطاعات هي: ألف 5-3 

الشركات غري املالية.  •
الشركات املالية.  •
احلكومة العامة.  •
األسر املعيشية.  •

املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية.  •

املنشآت والصناعات
مـــن أجل وصف عمليات اإلنتاج، يتم جتميع املنش���آت يف صناعات  ألف 6-3 
على أساس نوع النشاط الذي يوصف باستخدام جمموعة من املدخالت، وعمليات 

اإلنتاج، وجمموعة املخرجات )النواتج(.
املنشآت هي مؤسسات )أو أجزاء من مؤسسات( تقوم بنشاط وحيد،  ألف 7-3 
عـــادة يف موقع واحد. ويتم تصنيف الصناعات على أســـاس نشـــاطها االقتصادي 

الرئيسي وفقًا للتصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية.

أنواع احلسابات
لكل جتمع سلسلة من احلسابات يتم فيها جتميع املعامالت والتدفقات  ألف 8-3 

األخرى واملخزونات.
وتتكـــون السلســـلة الكاملة من احلســـابات اخلاصة بالوحدات املؤسس���ية   •
والقطاعات من احلسابات اجلارية وحسابات التراكم واحلسابات اخلتامية، 
وهي عبارة عن سلســـلة تعكس مجيع التغريات يف ثروة األمة اليت تنتج عن 

النشاط االقتصادي أثناء فترة معينة.
احلس���ابات اجلارية تتناول اإلنتاج وتوليد الدخـــل وتوزيعه وإعادة توزيعه   •
واســـتخدام هذا الدخل يف شـــكل استهالك هنائي. وُيظهر أحد جانيب هذه 
احلســـابات )على اليســـار( اإليـــرادات، أي املوارد )مثل إيـــرادات الفوائد 
واإليرادات من بيع املنتجات وما إىل ذلك(، ويقيد يف اجلانب اآلخر )على 
اليمني( استخدامات هذه اإليرادات )مثل الفوائد املدفوعة وشراء املنتجات 
وما إىل ذلك(. وأي فائض يف اإليـرادات زيادة عن االستخدامات، ويسمى 
“بند توازن” يصبح املدخل األول يف احلســـاب التايل يف السلســـلة، حبيث 

نصل يف النهاية إىل تسجيل االدخار يف حسابات التراكم.
حس���ابات التراكم تشـــمل التغـــريات يف األصـــول وااللتزامـــات والقيمة   •
الصـافيـــة اليت تــحـــدث نتـيجـة )أ( املعامـــالت، أي التفاعل بني الوحدات 
املؤسســـية باالتفاق املتبـــادل؛ )ب( التغريات األخـــرى يف حجم األصول 
وااللتزامات، مثل اكتشاف واستنـزاف األصول اجلوفية، وإتالف األصول 
نتيجة لكوارث طبيعية أو حرب وما إىل ذلك؛ )ج( التغريات يف األسعار. 
وتبني هذه احلســـابات التغــريات يف األصول يف جانب منها والتغريات يف 

االلتزامات والقيمة الصافية يف اجلانب اآلخر.
احلس����ابات اخلتامية وهي تبني قيم رصيد األصــــول واخلصوم القائمة والقيمة   •
الصافية يف بداية الفترة املحاسبية ويف هنايتها. وتبني هذه احلسابات على اليمني 
األصول )مثل املعدات والودائع املصرفية والقروض اليت لدى الدائنني( وعلى 

اليسار اخلصوم )مثل القروض غري املسددة لدى املدينني( والقيمة الصافية.
سلســـلة حسابات املنش���آت والصناعات، وتقتصر على حسابني جاريني،   •

أحدمها لإلنتاج والثاين لتوليد الدخل.ب

املرفق ألف - 3
دليل موجز لنظام احلسابات القومية لغري املتخصصني

لالطالع على نظرة عامة انظر: جلنة املجتمعات األوروبية، وصندوق النقد الدويل  أ 
ومنظمـــة التعـــاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واألمم املتحـــدة والبنك الدويل )1993( 
واللجنة األوروبية )1996(. ولالطالع على مناقشـــة لنظام احلســـابات القومية )1993( 
وخلفيـــة عنـــه انظـــر: كينـــج )1998( وكارســـون )1996( وفان توجنـــرين )1996(. 
واحلســـابات التوضيحية املبينة يف اإلطارات الداخلة يف هذا النص مستقاة من اجلدول ألف 

‘5’ 7 من نظام احلسابات القومية )1993(.
يبـــني جدول اإليرادات واالســـتخدامات أيضًا مدخـــالت العمالة، وتكوين رأس  ب 

املال الثابت اإلمجايل، واملخزون من األصول الثابتة يف هناية الفترة.
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هيكل احلسابات واملؤشرات الرئيسية
تدخل املؤشرات الرئيسية والعالقات بينها يف نظام احلسابات القومية  ألف 9-3 
ضمن سلســـلة احلســـابات وبنـــود التوازن فيهـــا، إذا حيتوي كل حســـاب جاٍر أو 
حســـاب تراكم يف السلســـلة على جمموعة من املعامالت أو التدفقات األخرى اليت 
تتصـــل بعضهـــا ببعض من الناحية االقتصادية. ومبـــا أن جمموع املدخالت وجمموع 
املخرجات يف كل حســـاب البد أن يتســـاويا، فإن احلسابات يف هاتني السلسلتني 

حتتوي على ما يسمى بند التوازن.
وتتضمـــن بنود التوازن جمموعة كبـــرية من املعلومات وبعضًا من أهم  ألف 10-3 
البنود يف نظام احلســـابات القومية، وهي القيمة املضافة وفائض التشـــغيل والدخل 

القابـــل للتصـــرف واملدخرات وصـــايف اإلقراض/صايف القـــروض والقيمة الصافية. 
ويـــؤدي كثري من بنـــود التـــوازن يف املجمـــوع، دورًا مهمًا باعتبارها مؤشـــرات 
االقتصـــاد الكلي ملجموع االقتصاد، فعلى ســـبيل املثال فـــإن جمموع القيمة املضافة 
يســـاوي الناتـــج املحلي اإلمجايل وجممـــوع رصيد الدخول األولية يســـاوي الدخل 

القومي.

إنتاج وتوليد حسابات الدخل

السلسلة الكاملة حلسابات املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية

أواًل - حساب اإلنتاج
املوارد االستخدامات

40 الناتج P.1 9 االستهالك الوسيط  P.2

24 الناتج السوقي P.11

صفر الناتج لالستخدام النهائي للمؤسسة P.12

16 الناتج السوقي، آخر P.13

31 القيمة املضافة، اإلمجايل B.1g

3 استهالك رأس املال الثابت K.1

28 القيمة املضافة، صاف B.1n

ثانيًا1--1 حساب توليد الدخل
املوارد االستخدامات

28 القيمة املضافة أ B.1 23 تعويضات العاملني D.1

12 األجور والرواتب D.11

11 املسامهات االجتماعية من أرباب العمل D.12

10 املسامهات االجتماعية الفعلية من أرباب العمل D.121

1 املسامهات االجتماعية املحسوبة من أرباب العمل D.122

صفر الضرائب األخرى على اإلنتاج D.29

صفر اإلعانات األخرى لإلنتاج D.39

5 فائض التشغيل B.2

هذا هو بند التوازن األول واألخري يف احلساب، وميكن التعبري عنه بالقيمة اإلمجالية أو بالقيمة الصافية، وتشري األرقام املعروضة إىل القيمة الصافية. أ 

أما حسابا اإلنتاج وتوليد الدخل فيمكن جتميعهما للوحدات املؤسسية  ألف 11-3 
واملنشآت، ومن مث لكل من القطاعات والصناعات. وهذه احلسابات، أو ما مياثلها 

متاحة جلميع البلدان.

حساب اإلنتاج
يقيد يف حســـاب اإلنتاج: الناتج واالستهالك الوسيط والقيمة املضافة  ألف 12-3 

اليت هي بند التوازن. والعالقة األساسية يف حساب اإلنتاج هي:
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= االستهالك الوسيط الناتج 
+ القيمة املضافة  

حيث القيمة املضافة هي بند التوازن.
وجممـــوع القيمة املضافـــة يف كل القطاعات أو يف كل الصناعات هو  ألف 13-3 

الناتج املحلي اإلمجايل.ج

حساب توليد الدخل
يقيد يف حساب توليد الدخل القيمة املضافة ومكوناهتا، أي تعويضات  ألف 14-3 
العاملـــني والضرائب على اإلنتاج خمصومًا منها إعانة اإلنتاج وبند التوازن، وفائض 

التشغيل. والعالقة األساسية يف حساب توليد الدخل هي:
= تعويضات العاملني  القيمة املضافة 

+ الضرائب األخرى على اإلنتاج ناقصًا إعانات اإلنتاج  
+ فائض التشغيل  
حيث فائض التشغيل هو بند التوازن.

العالقات التجميعية األخرى
ميكن استخالص عالقات جتميعية مفيدة أخرى من عناصر احلسابات.  ألف 15-3 
ويقـــوم أحد هذه العناصر على أســـاس أن جمموع العرض مـــن البضائع واخلدمات 
جيب أن يســـاوي جمموع اســـتخدامات هذه الســـلع واخلدمات. ويتكون جمموع 

العرض من اإلنتاج املحلي والسلع واخلدمات املستوردة. أي أن:
= االستهالك الوسيط الناتج + الواردات 
+ االستهالك النهائي  

+ إمجايل تكوين رأس املال  
+ الصادرات  

هـــذه املتغريات والعناصر اليت تتكـــون منها ميكن التعبري عنها من حيث القيمة ومن 
حيث احلجم، وهي ختتلف يف ذلك عن باقي املؤشرات يف نظام احلسابات القومية 

اليت يعرب عنها فقط من حيث القيمة.
وميـــكن اســــتخالص إحدى العالقات اهلامة األخـرى عن طريق طرح  ألف 16-3 
الواردات واالستهالك الوسيط من املعادلة املذكورة يف الفقرة السابقة، ومن مث فإن: 

= االستهالك النهائي القيمة املضافة 
+ إمجايل تكوين رأس املال   

+ الصادرات الصافية )أي الصادرات مطروحًا منها الواردات(   
وهـــذا تأكيد جديد لتعريف الناتج املحلي اإلمجايل باعتباره مكافئًا ملجموع القيمة 

املضافة )كما هي موصوفة أعاله( والطلب النهائي.

احلسابات اجلارية األخرى
احلس����ابات اجلاري����ة األخرى تتصــــل فقط بالقطاعــــات ألن الوحدات  ألف 17-3 
املؤسســــية هي وحدها القادرة على ملكية الســــلع أو األصــــول واالرتباط بالتزامات 
بالنيابة عن نفســــها، وتلقي أو إنفاق الدخل، وما إىل ذلك. وتبني احلسابات اجلارية 
األخــــرى توزيــــع الدخل وإعادة توزيعه بني القطاعات واســــتخدامه يف االســــتهالك 
النهائي. وهذه احلســــابات أقل شــــيوعًا من ســــابقاهتا، إذ أن كثريًا من البلدان بدأت 
اآلن فقط يف مجع هذه احلسابات. واحلسابات اجلارية األخرى مهمة ألهنا تبني كيفية 
تأثــــر التوزيع األصلي للدخل من اإلنتاج، أي تعويضات العاملني وفائض التشــــغيل، 
باملقبوضــــات واملدفوعات املتعلقة بدخل امللكية والضرائــــب والتحويالت األخرى، 
كما تبني االستهالك النهائي وتكوين رأس املال الذي ينتج يف النهاية. وترد فيما يلي 

مزيد من التفاصيل.

ختصيص حساب الدخل األويل
عند ختصيص حســـاب الدخل األويل تضاف املقبوضات واملدفوعات  ألف 18-3 
املتعلقة بدخل امللكية إىل فائض التشـــغيل واإليرادات األخرى املتلقاة من االشتغال 
باإلنتاج. ودخل امللكية هو الدخل الذي يتلقاه مالك األصول املالية أو مالك ألصل 

ثانيًا1--2 ختصيص حساب الدخل األويل
املوارد االستخدامات

5 فائض التشغيل أ B.2 6 دخل امللكية D.4

6 الفائدة D.11

7 دخل امللكية D.4 صفر دخل الشركات املوزع D.42

7 الفائدة D.41 صفر املسحوبات من دخل أشباه الشركات D.422

صفر دخل الشركات املوزع D.42 صفر عائدات االستثمار األجنيب املباشر املعاد استثمارها D.43

صفر األرباح املوزعة D.421 صفر دخل امللكية الذي يعزى إىل حاملي شهادات التأمني D.44

صفر املسحوبات من دخل أشباه الشركات D.422 صفر اإلجيار D.45

صفر عائدات االستثمار األجنيب املعاد استثمارها D.43

صفر دخل امللكية الذي يعزى إىل حاملي بوالص التأمني D.44

صفر اإلجيار D.45

6 ميزان الدخول األولية أ B.5

ميكن إيراد بند التوازن االفتتاحي واخلتامي هلذا احلساب بالقيمة اإلمجالية أو بالقيمة الصافية. ومتثل القيمة املدرجة هنا القيمة الصافية. أ 

على وجه الدقة يشمل الناتج املحلي اإلمجايل الضرائب على املنتجات اليت ليست  ج 
جزًءا من الناتج ألي قطاع أو صناعة وكذلك جمموع القيمة املضافة للمنتجني املقيمني.
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والعالقة األساسية يف ختصيص الدخل األويل هي:
= فائض التشغيل ميزان الدخول األولية 

+ دخل امللكية املقبوض  
- دخل امللكية املدفوع  

حيث ميزان اإليرادات األولية هو بند التوازن. ويشمل ميزان الدخول األولية أيضًا 
مقبوضات تعويضات العاملني يف حالة األســـر املعيشية ومقبوضات الضرائب على 

اإلنتاج ناقصًا إعانة اإلنتاج والواردات يف حالة احلكومة.
ويـــؤدي جمموع ميزان الدخول األولية جلميـــع القطاعات املحلية إىل  ألف 19-3 

رقم جتميعي آخر معروف هو الدخل القومي.

حساب توزيع الدخول الثانوية
حساب توزيع الدخول الثانوية هو عبارة عن حاصل مجع املقبوضات  ألف 20-3 

واملدفوعـــات يف التحويـــالت اجلاريـــة وميزان الدخول األوليـــة. والتحويـــل هــو 
عبارة عن معاملة تقدم مبوجبها إحدى الوحدات املؤسســـية ســـلعًا أو خدمات أو 
أصواًل إىل وحدًة أخرى دون أن تتلقى أي ســـلع أو خدمات أو أصول يف املقابل. 
ومن أمثلة التحويالت اجلارية املقبوضة للمؤسســـات غري الرحبية اليت ختدم القطاع 
املنـزيل: اشـــتراكات األعضاء واالشـــتراكات األخرى واهلبات الطوعية وما إليها، 
الـــيت يقصد منها تغطية تكاليف اإلنتاج غري الســـوقي للمؤسســـة غـــري الرحبية اليت 
ختـــدم القطاع املـــزيل أو توفري أموال ميكن منها إجراء حتويالت جارية إىل األســـر 

املعيشيةد.

مدفوعات اشتراكات العضوية واالشتراكات األخرى إىل املؤسسات السوقية غري  د 
الرحبية اليت ختدم قطاع األعمال تعامل باعتبارها مدفوعات عن اخلدمات املقدمة وليســـت 

باعتبارها حتويالت.

ثانيًا2- حساب ختصيص الدخول الثانوية
املوارد االستخدامات

6 ميزان الدخول األولية أ B.5 صفر الضرائب اجلارية على الدخل والثروة، إىل آخره D.5

صفر ضرائب جارية أخرى D.59

1 املسامهات االجتماعية D.61

صفر املسامهات االجتماعية الفعلية D.611 1 املنافع االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية العينية D.62

صفر مسامهات أرباب العمل االجتماعية الفعلية D.6111 صفر منافع الضمان االجتماعي املمول متوياًل خاصًا D.662

صفر مسامهات أرباب العمل االجتماعية الفعلية 
اإللزامية

D.61111 1 منافع الضمان االجتماعي غري املمول D.663

صفر مسامهات العاملني االجتماعية D.6112

صفر مسامهات العاملني االجتماعية اإللزامية D.61121 2 حتويالت جارية أخرى D.7

صفر مسامهات العاملني االجتماعية الطوعية D.61122 صفر صايف أقساط التأمني على غري احلياة D.71

1 املسامهات االجتماعية املحتسبة D.612 2 حتويالت جارية متنوعة D.75

36 حتويالت جارية أخرى D.7

صفر مطالبات التأمني على غري احلياة D.72

36 حتويالت جارية أخرى D.75

40 الدخل املتاح للتصرف أ B.6

ميكن إيراد بند التوازن االفتتاحي واخلتامي هلذا احلساب بالقيمة اإلمجالية أو بالقيمة الصافية. ومتثل القيمة املدرجة هنا القيمة الصافية. أ 

العالقة األساسية يف حساب توزيع الدخل الثانوي هي: ألف 21-3 

= ميزان الدخول األولية الدخل املتاح للتصرف 
+ التحويالت اجلارية املقبوضة  
- التحويالت اجلارية املدفوعة  

حيث الدخل املتاح للتصرف هو بند التوازن. والدخل املتاح للتصرف يشمل أيضًا 
الضرائـــب اجلارية املقبوضة يف حالة احلكومـــة والضرائب اجلارية املدفوعة يف حالة 

األسر املعيشية والشركات.

ودخل القطاع املتاح للتصرف هو الدخل من اإلنتاج بعد تعديله نتيجة  ألف 22-3 

حلســـاب املقبوضات واملدفوعات املتعلقة بدخل امللكيـــة والضرائب والتحويالت. 
وهو ميثل املبلغ املتاح لالستهالك اجلاري ولالدخار.

استخدام حساب الدخل املتاح للتصرف
تدون يف سجالت حساب الدخل املتاح للتصرف ختصيصات الدخل  ألف 23-3 
املتاح للتصرف بني االستهالك النهائي واملدخرات. والعالقة األساسية يف استعمال 

حساب الدخل املتاح للتصرف هي:
= الدخل املتاح للتصرف االدخار 

- اإلنفاق على االستهالك النهائي  
حيث االدخار هو بند التوازن.
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ثانيًا4--1 استخدام حساب الدخل املتاح للتصرف
املوارد االستخدامات

40 الدخل املتاح للتصرف أ P.6 16 اإلنفاق على االستهالك النهائي P.3

16 اإلنفاق على االستهالك الفردي P.31

صفر تعديـــل ناتـــج عن التغـــري يف صايف حقوق األســـر 
املعيشية يف صناديق املعاشات التقاعدية

D.8

40 االدخار أ P.8

ميكن إيراد بند التوازن االفتتاحي واخلتامي هلذا احلساب بالقيمة اإلمجالية أو بالقيمة الصافية. ومتثل القيمة املدرجة هنا القيمة الصافية. أ 

ويتضمن نظام احلســـابات القومية 1993 أيضًا حسابني آخرين مها:  ألف 24-3 
“حســـاب إعادة توزيع الدخل العيين ” و “حســـاب إعـــادة توزيع الدخل العيين 
املعدل”، ومها يبينان التحويالت العينية إىل األسر املعيشية من احلكومة واملؤسسات 
غري الرحبية اليت ختدم قطاع األسر املعيشية، مبا يف ذلك جزء اإلنفاق على االستهالك 
النهائي احلكومي واالســـتهالك النهائي للمؤسســـات غري الرحبية اليت ختدم األســـر 
املعيشية الذي ميكن عزوه لألفراد. ويتم قياس االدخار الناتج عن استعمال حساب 

الدخل املتاح للتصرف املعدل بنفس طريقة قياس استعمال حساب الدخل.هـ

حسابات التراكم
تستخدم حس���ابات التراكم للقطاعات فقط وهي أقل شيوعًا بالنظر  ألف 25-3 
ملا متثله من عبء على النظام اإلحصائي يف البلد. وهذه احلســـابات هي حســـابات 
تدفقات تسجل خمتلف أســـباب التغريات يف أصول القطاعات وخصومها وقيمتها 
الصافية، وتســـجل التغريات يف األصول على اليمني والتغريات يف اخلصوم والقيمة 
الصافية على اليســـار. ويســـتخدم نفس نظام تصنيف األصول ســـواًء يف حسابات 

التراكم أو يف احلسابات اخلتامية.
والعالقة األساسية يف كل حساب من حسابات التراكم هي: ألف 26-3 

التغري يف األصول = التغري يف اخلصوم + التغري يف القيمة الصافية
ويتم يف كل حســـاب من حســـابات التراكم جتميع التغريات اليت حتدث يف القيمة 
الصافية من مصدر معني. فحسابات رأس املال واحلسابات املالية تغطي التغريات يف 

األصول واخلصوم والقيمة الصافية اليت تنتج عن املعامالت، مثاًل: شراء املعدات أو 
األصول املالية، واالقتراض وما إىل ذلك. أما التغريات األخرى يف حسابات حجم 
األصول وإعادة التقييم فتشمل التغريات يف األصول واخلصوم والقيمة الصافية اليت 
ال تنتج عن املعامالت ولكن تنتج عن أســـباب أخرى منها تغري األســـعار وتلفيات 
األصول بسبب الكوارث الطبيعية واكتشاف أصول طبيعية جديدة وما إىل ذلك.

حساب رأس املال
تســـجل يف حســـاب رأس املـــال املعامـــالت يف األصول غـــري املالية  ألف 27-3 
واملقبوضـــات واملدفوعـــات الناجتة عن التحويالت الرأمساليـــة، أي التحويالت اليت 
تعترب بأهنا تؤثر على الثروة وليس على الدخل واليت يقوم هبا طرف واحد يف املعاملة 

على األقل. ومن أمثلة ذلك هدايا األصول الثابتة.
والعالقة األساسية يف حساب رأس املال هي: ألف 28-3 

التغري يف القيمة الصافية نتيجة للمدخرات والتحويالت الرأمسالية
= تكوين رأس املال الثابت اإلمجايل  

- استهالك رأس املال الثابت  
+ االحتيازات مطروحًا منها التصرف يف أصول أخرى غري مالية  

+ صايف اإلقراض  
حيـــث صايف اإلقـــراض هو بند التوازن. ويســـاوي بند “التغـــري يف القيمة الصافية 
نتيجـــة للمدخرات والتحويـــالت الرأمسالية” صايف االدخار مضافًا إليه التحويالت 

الرأمسالية املقبوضة ومطروحًا منه التحويالت الرأمسالية املدفوعة.

بالنســـبة للمؤسســـات غري الرحبية اليت ختدم قطاع األســـر املعيشـــية يتم حتويل كل  هـ 
اإلنفاق على االستهالك النهائي باعتباره حتويالت اجتماعية عينية ويصبح االستهالك النهائي 

الفعلي صفرًا، وهذا ميثل سلوك الكيانات املكرسة خلدمة األسر املعيشية متثياًل جيدًا.
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ملموس غري منتج يف مقابل تقدمي أموال إىل وحدة مؤسسية أخرى أو وضع أصل من األصول امللموسة غري املنتجة حتت تصرفها. ومن أمثلة ذلك األرباح وعوائد األسهم 

ثالثًا1- احلساب الرأمسايل
التغريات يف اخلصوم والقيمة الصافية التغريات يف األصول

24 االدخار، صاف B.8n 19 تكوين رأس املال الثابت اإلمجايل P.51

14 حيـــازة األصـــول الثابتة امللموســـة مطروحـــًا منها 
األصول املتصرف فيها

P.511

صفر التحويالت الرأمسالية املقبوضة D.9 13 حيازة أصول ثابتة ملموسة جديدة P.5111

صفر املسامهات االجتماعية الفعلية D.92 1 حيازة األصول الثابتة امللموسة املوجودة P.5112

صفر مسامهات أرباب العمل االجتماعية الفعلية D.99 صفر التصرف يف األصول الثابتة امللموسة املوجودة P.5113

5 حيـــازة األصول الثابتة غري امللموســـة مطروحًا منها 
األصول املتصرف فيها

P.512

3 - التحويالت الرأمسالية املدفوعة D.9 10 حيازة أصول ثابتة غري ملموسة جديدة P.5121

صفر ضرائب رأس املال D.91 صفر حيازة األصول الثابتة غري امللموسة املوجودة P.5122

3 - التحويالت الرأمسالية األخرى D.99 5 - التصرف يف األصول الثابتة غري امللموسة املوجودة P.5123

صفر اإلضافات إىل قيمة األصول غري املالية غري املنتجة P.513

صفر التحسينات الكبرية لألصول غري املالية غري املنتجة P.5131

صفر تكلفة ملكية األصول غري املالية غري املنتجة P.5132

3 - استهالك رأس املال الثابت  K.1

صفر التغريات يف املخزون P.52

صفر اقتناء األشياء الثمينة مطروحًا منه التصرف فيها P.53

1 حيازة األصول الثابتة غري املنتجة ناقصًا التصرف فيها  K.2

1 حيـــازة األراضي وغريها من األصول امللموســـة غري 
املنتجة ناقصًا التصرف فيها 

K.21

صفر حيازة األصول الثابتة غري امللموسة غري املنتجة ناقصًا 
التصرف فيها 

K.22

21 التغريات يف القيمة الصافية نتيجة االدخار والتحويالت 
الرأمسالية أ

B.101 4 صايف اإلقراض )+(/صايف االقتراض )-( أ B.9

التغريات يف القيمة الصافية ليست بند التوازن، ولكنها تساوي جمموع اجلانب األيسر من حساب رأس املال. أ 

احلسابات املالية
يسجل يف احلسابات املالية صايف احتياز األصول املالية مثل األوراق املالية وودائع البنوك أو احلسابات املقبوضة وصايف اخلصوم، مثل مدفوعات الرهن،  ألف 29-3 

واألوراق املالية أو احلسابات القابلة للدفع.
والعالقة األساسية يف احلساب املايل هي: ألف 30-3 
= صايف احتياز األصول املالية صايف اإلقراض 

- صايف اخلصوم  
حيث صايف اإلقراض هو بند التوازن. ومن الناحية التجريبية قد ختتلف تقديرات صايف اإلقراض املستقاة من حساب رأس املال عن املستقاة من احلسابات املالية.



134

ثالثًا2- احلساب املايل
التغريات يف اخلصوم والقيمة الصافية التغريات يف األصول

28 صايف اخلصوم F 32 االحتياز الصايف لألصول املالية F

صفر العمالت والودائع F.2 12 العمالت والودائع F.2

صفر الودائع القابلة للتحويل F.22 2 العمالت F.21

صفر الودائع األخرى F.23 7 الودائع القابلة للتحويل F.22

3 الودائع األخرى F.23

صفر األوراق املالية غري األسهم F.3

صفر قصرية األجل F.31 12 األوراق املالية غري األسهم F.3

صفر طويلة األجل F.32 2 قصرية األجل F.31

10 طويلة األجل F.32

24 القروض F.4

17 قصرية األجل F.41 صفر القروض F.4

7 طويلة األجل F.42 صفر قصرية األجل F.41

صفر طويلة األجل F.42

4 األسهم واألوراق املالية األخرى  F.5

صفر األسهم واألوراق املالية األخرى  F.5

صفر االحتياطات التقنية للتأمني F.6

صفر صايف ممتلكات األسر املعيشية يف احتياطي التأمني 
على احلياة ويف صناديق املعاشات التقاعدية

F.61 صفر االحتياطات التقنية للتأمني F.6

صفر صـــايف ممتلـــكات األســـر املعيشـــية يف صناديـــق 
املعاشات التقاعدية

F.612 صفر دفع األقساط واحتياطي املطالبات F.62

صفر احلسابات األخرى قيد االستالم F.7 8 احلسابات األخرى قيد االستالم F.7

صفر ائتمانات التجارة والسلفيات  F.71 صفر ائتمانات التجارة والسلفيات  F.71

صفر احلســـابات األخـــرى قيـــد االســـتالم، فيمـــا عدا 
ائتمانات التجارة والسلفيات

F.79 8 احلســـابات األخـــرى قيـــد االســـتالم، فيمـــا عدا 
ائتمانات التجارة والسلفيات

F.79

4 صايف اإلقراض )+(/صايف االقتراض )-( B.9

التغريات األخرى يف حساب حجم األصول
هناك تغري آخر يف حساب حجم األصول يتصل بتسجيل التغريات يف  ألف 31-3 
األصول الناجتة عن أسباب غري املعامالت أو التغريات يف األسعار. ومن أمثلة هذه 
التغريات اكتشاف أو استنـزاف األصول الطبيعية، وتلف األصول نتيجة للكوارث 
الكبرية، واالســـتيالء على األصول بدون تعويض، وخلق أصول غري ملموسة تعترب 
من دعائم املجتمع أو نظامه القانوين أو املحاسـيب. ويف كل احلاالت فإن ما يسجله 

هذا احلساب هو التغري يف حجم أو كمية األصول اململوكة.
والعالقة األساســـية يف حســـاب التغريات األخرى يف حجم األصول  ألف 32-3 

هي:

التغريات يف القيمة الصافية نتيجة للتغريات األخرى يف حجم األصول هي:
= التغريات يف األصول املنتجة  

+ التغريات يف األصول غري املنتجة  
+ التغريات يف األصول املالية  

- التغريات يف اخلصوم  
حيـــث يتـــم تفصيل كل بند من بنود نوع األصول حســـب نـــوع التغري، كاملظهر 
االقتصادي، أو اخلسائر نتيجة الكوارث، أو التغريات يف التصنيف، وما إىل ذلك.

يالحظ أيضًا أن هذا احلســـاب هو الوســـيلة الـــيت تدخل هبا األصول  ألف 33-3 
البيئية وكثري من أصول امللكية الفكرية يف نظام املحاسبة واحلسابات اخلتامية.
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ثالثًا3--1 حساب التغريات األخرى يف حجم  األصول
التغريات يف اخلصوم والقيمة الصافية التغريات يف األصول

صفر اخلصوم AF صفر األصول غري املالية AN

صفر اخلسائر الناجتة عن كوارث K.7 صفر األصول املنتجة AN-1

صفر املصادرة دون تعويض K.8 صفر الظهور االقتصادي لألصول املنتجة K.4

صفر التغـــريات األخـــرى يف حجـــم األصـــول وصايف 
اخلصوم غري املصنفة يف مكان آخر

K.10 صفر اخلسائر الناجتة عن كوارث K.7

صفر التغريات يف التصنيفات واهليكل K.12 صفر املصادرة دون تعويض K.8

صفر التغريات يف التصنيف القطاعي واهليكلي K.12.1 صفر التغريات األخرى يف حجم األصول غري املالية 
غري املصنفة يف مكان آخر

K.9

صفر التغريات يف تصنيف األصول واخلصوم K.12.2 صفر التغريات يف التصنيفات واهليكل K.12

صفر األصول غري املنتجة AN.2

صفر املظهر االقتصادي لألصول غري املنتجة K.3

صفر النمو الطبيعي للموارد البيولوجية غري املنتجة K.5

صفر االختفاء االقتصادي لألصول غري املنتجة K.6

صفر اخلسائر الناجتة عن كوارث K.7

صفر املصادرة دون تعويض K.8

صفر التغريات األخـــرى يف حجم األصول غري املالية 
غري مصنفة يف مكان آخر

K.9

صفر التغريات يف التصنيفات واهليكل K.12

صفر األصول املالية AF

صفر اخلسائر الناجتة عن كوارث  K.7

صفر املصادرة دون تعويض K.8

صفر التغريات األخـــرى يف حجم األصول واخلصوم 
املالية غري املصنفة يف مكان آخر

K.10

صفر التغريات يف التصنيفات واهليكل K.12

صفر التغريات يف التصنيف القطاعي واهليكل K.12.1

صفر التغريات يف تصنيف األصول واخلصوم K.12.2

صفر التغ���ريات يف صايف القيمة الناجتة عن تغريات أخرى 
يف حجم األصول

B.102

حساب إعادة التقييم
تسجل يف حساب إعادة التقييم املكاسب الرأمسالية، أي التغريات يف قيمة األصول اليت تنتج عن تغريات األسعار وحدها وليس عن املعامالت أو التغريات يف  ألف 34-3 

احلجم:
التغريات يف القيمة الصافية نتيجة للمكاسب أو اخلسائر الرأمسالية االمسية

= التغريات يف األصول املنتجة  
+ التغريات يف األصول غري املنتجة  

+ التغريات يف األصول املالية  
- التغريات يف اخلصوم.  
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ثالثًا3--2 حساب إعادة التقييم
التغريات يف اخلصوم والقيمة الصافية التغريات يف األصول

صفر املكاسب )+( واخلسائر )-( الرأمسالية االمسية أ K.11 املكاسب )+( واخلسائر )-( الرأمسالية االمسية أ K.11

صفر األصول املالية AF 8 األصول غري املالية AN

صفر العمالت والودائع AF.2 5 األصول املنتجة AN.1

صفر األوراق املالية عدا األسهم AF.3 5 األصول املالية AN.11

صفر القروض AF.4 صفر املخزون AN.12

صفر األسهم واألوراق املالية األخرى AF.5 صفر املقتنيات الثمينة AN.13

صفر االحتياطيات التقنية للتأمني AF.6 3 األصول غري املنتجة AN.2

صفر احلسابات األخرى املستحقة القبض AF.7 3 األصول امللموسة غري املنتجة AN.12

صفر األصول غري امللموسة غري املنتجة AN.22

1 األصول املالية AF

صفر العمالت والودائع AF.2

1 األوراق املالية عدا األسهم AF.3

صفر القروض AF.4

1 األسهم واألوراق املالية األخرى AF.5

صفر االحتياطيات التقنية للتأمني AF.6

صفر احلسابات األخرى املستحقة القبض AF.7

10 التغريات يف صايف القيمة نتيجة املكاسب/اخلس���ائر 
الرأمسالية االمسية

B.103

قد ال تكون الفروق بني البنود وجمموعها متسقة متامًا، ويرجع ذلك إىل التقريب أ 

وينقســـم حســـاب إعادة التقييم إىل حسابات للمكاســـب الرأمسالية  ألف 35-3 
االمسية واملكاســـب الرأمسالية املحايدة واملكاســـب الرأمسالية احلقيقية. أما املكاسب 
الرأمساليـــة االمسية فهي ذلك اجلزء من التغـــري يف قيمة أصل من األصول على مدى 
فترة املحاســـبة الذي ليس ناجتـــًا عن املعامالت )أو التغـــريات األخرى يف احلجم( 
ولكنـــه ناتـــج عن التغري يف ســـعر األصل على مـــدى تلك الفترة. وأما املكاســـب 
الرأمساليـــة املحايدة فتعكس التغريات يف مســـتوى األســـعار العام، وأما املكاســـب 
الرأمساليـــة احلقيقية فهي الفرق بني املكاســـب الرأمساليـــة االمسية واملحايدة وتعكس 

التغريات يف األسعار النسبية.

امليزانيات العمومية )احلسابات اخلتامية(
تعد امليزانيات العمومية أيضــًا للقطاعات فقط، وإن كان من املمكن  ألف 36-3 
جتميع حســـابات لألصول غري املالية للصناعات. ويعرض هذا احلســـاب امليزانيات 
العمومية االفتتاحية واخلتامية. وتبني حسابات التراكم تفصيالت مصادر االختالف 

بني ميزانيتني عموميتني.
والعالقة األساسية للميزانيات العمومية هي: ألف 37-3 

األصول = اخلصوم + صايف القيمة.
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رابعًا3- امليزانيات العمومية اخلتامية أ
اخلصوم والقيمة الصافية األصول

149 اخلصوم AF 349 األصول غري املالية AN

38 العمالت والودائع AF.2 264 األصول املنتجة AN.1

صفر األوراق املالية عدا األسهم AF.3 252 األصول املالية AN.11

67 القروض AF.4 2 املخزون AN.12

4 األسهم واألوراق املالية األخرى AF.5 10 املقتنيات الثمينة AN.13

5 االحتياطيات التقنية للتأمني AF.6 85 األصول غري املنتجة AN.2

35 احلسابات األخرى املستحقة القبض AF.7 85 األصول امللموسة غري املنتجة AN.12

صفر األصول غري امللموسة غري املنتجة AN.22

205 األصول املالية AF

122 العمالت والودائع AF.2

38 األوراق املالية عدا األسهم AF.3

8 القروض AF.4

23 األسهم واألوراق املالية األخرى AF.5

4 االحتياطيات التقنية للتأمني AF.6

11 احلسابات األخرى املستحقة القبض AF.7

409 القيمة املضافة B.90

قد ال تكون الفروق بني البنود وجمموعها متسقة متامًا، ويرجع ذلك إىل التقريب أ 

وقـــد تكـــون األصول مالية أو غري مالية، أما اخلصوم فهي مالية فقط.  ألف 38-3 
وقد تكون األصول غري املالية ملموســـة أو غري ملموســـة، ويتم جتميع األصول غري 

املاليـــة يف فئتني األصول املنتجـــة واألصول غري املنتجة. ويبني احلســـاب امليزانيات 
العمومية االفتتاحية واخلتامية.

Carson, Carol S. (1996). Design of economic accounts and 
the 1993 System of National Accounts. Chapter 2 in The 
New System of National Accounts, John W. Kendrick, 
ed. Boston: Kluwer Academic Publishers.

جلنـــة املجتمعات األوروبية وصندوق النقد الـــدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي األمم املتحدة والبنك الدويل 1993 نظام احلسابات 
القومية 1993. بروكسل/لكســـمبورغ ، نيويورك، باريس، واشـــنطن 

.E.94.XVII.4 :العاصمة. منشورات األمم املتحدة رقم املبيع

اللجنة األوروبية )1996(: نظام احلسابات األورويب – 1995. لكسمبورغ: 
مكتب املنشورات الرمسية للمجتمعات األوروبية.

Keuning, Steven (1998). A powerful link between economic 
theory and practice: national accounting. The Review 
of Income and Wealth, series 44, No. 3 (September).

van Tongeren, Jan (1998). Discussion of chapter 2. In 
Kendrick, op. cit.

املــراجـــع
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املرفق ألف - 4
مسرد مصطلحات نظام احلسابات القومية

ه���ذا املس���رد وارد يف اس���تبيان نظ���ام األمم املتحدة للحس���ابات القومي���ة 1993، اجل���زء الثاين، الدليل املس���اعد 
)نيويورك، األمم املتح�دة، أيلول/س���بتمرب 2001(، وهو متاح على موقع الش���عبة اإلحص��ائية لألمم املتح��دة على شب����كة 
http://unstats.un.org/unsd/ باللغة اإلنكليزية( و( http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/english2.pdf :اإلنترن���ت

nationalaccount/nadata.htm )باللغ���ة الفرنس���ية(. وتوج�����د نس���خة تفاعلية باللغة اإلنكليزية من هذا املس���رد على املوقع: 

.http://unstats.un.org/unsd/sna1993/glossary.asp



139

الفقراتالتعريفاملصطلح

يتيح إبطال الَدين للمدين )الذي تكون ديونه عادة يف ش���كل أوراق مالية غري إبطال الَدين
األس���هم والقروض( أن حيذف خصومًا معيَّنة من امليزانية اخلتامية بنقل أصول 

بذات القيمة، بشكل هنائي، إىل اخلصوم.

24-11

اآلث���ار التارخيي���ة هي معامل ذات مغزى تارخيي أو وط���ي أو إقليمي أو حملي أو اآلثار التارخيية
ديي أو رمزي، وهي يف العادة مفتوحة للجمهور، ويتم تقاضي رس���م دخول 

يف العادة إليها وإىل جوارها.

71-10

يعبِّ���ر تعب���ري “إمجايل” عن القيم قبل خصم اس���تهالك رأس امل���ال الثابت منها إمجايل
)ويس���تخَدم ع���ادًة يف تعابري مثل “املخ���زون الرأمسايل اإلمج���ايل” أو “الناتج 

املحلي اإلمجايل”(.

201-6

إمجايل االدخار هو إمجايل الدخل املخصص لإلنفاق مطروحًا منه اإلنفاق على إمجايل االدخار
االستهالك النهائي.

2-9

ل املخص���ص لإلنفاق من إمج���ايل الدخل إمجايل الدخل املعدَّل املخصص لإلنفاق حيس���ب إمج���ايل الدخل املت���اح املعدَّ
املخصص لإلنفاق للوحدة املؤسس���ية أو القط���اع مضافًا إليه قيمة التحويالت 
االجتماعية العينية املس���تحقة القبض لتل���ك الوحدة أو ذلك القطاع، مطروحًا 
من���ه قيمة التحويالت االجتماعية العينية املس���تحقة الدفع من ِقَبل تلك الوحدة 

أو ذلك القطاع.

24-8

إمجايل القيمة املضافة هو قيمة النواتج مطروحًا منها قيمة االستهالك الوسيط؛ إمجايل القيمة املضافة
وهو مقياس مسامهة املُنِتج أو الصناعة أو القطاع يف الدخل املحلي اإلمجايل.

6-1 
]222-6 ،4-6 ،172-2[

إمجايل القيمة املضافة باألس���عار األساسية هي الناتج مقيَّمًا باألسعار األساسية إمجايل القيمة املضافة باألسعار األساسية
ومطروحًا منه االستهالك الوسيط مقيَّمًا بأسعار الشراء.

37-15 ،226-6 
]231-6[

إمجايل القيمة املضافة بسعر اإلنتاج هي الناتج مقيَّمًا بأسعار اإلنتاج ومطروحًا إمجايل القيمة املضافة بسعر اإلنتاج
منه االستهالك الوسيط مقيَّمًا بأسعار الشراء.

37-15 ،227-6

إمج���ايل املخ���زون الرأمس���ايل هو قيم���ة مجيع األص���ول الثابتة ال���ي ال تزال قيد إمجايل املخزون الرأمسايل
االس���تعمال عند إعداد احلس���اب اخلتامي، باألس���عار الفعلية أو أسعار الشراء 
رة بالنس���بة لألصول اجلدي���دة الي من نفس النوع بغض النظر عن  اجلارية املقدَّ

عمر األصل.

199-6

يق���اس إمجايل تكوين رأس املال على أس���اس القيمة الكلي���ة لتكوين رأس املال إمجايل تكوين رأس املال
الثابت اإلمجايل، والتغيُّرات يف املخزون واملحوزات مطروحًا منها التصرُّف يف 

األشياء الثمينة للوحدة أو القطاع.

32-10

األجور العينية هي املدفوعات الي يقبلها العاملون يف ش���كل س���لع وخدمات األجور العينية
بداًل من النقود.

38-3

تتك���ون األج���ور واملرتبات م���ن جمموع األج���ور واملرتبات النقدي���ة واألجور األجور واملرتبات
واملرتبات العينية.

7-33 و 37-7

تتك���ون األجور واملرتبات العينية من األجور الي يتقاضاها العاملون يف ش���كل األجور واملرتبات العينية
س���لع أو خدمات وليس���ت بالض���رورة يف مقابل عمل، وميكن أن يس���تعملها 
العاملون يف الوقت الذي يناسبهم، وحسب رغبتهم، من أجل إشباع حاجاهتم 

أو رغباهتم أو حاجات ورغبات أعضاء أسرهم.

39-7

تتك���ون األج���ور واملرتب���ات النقدية من األج���ور واملرتبات ال���ي تدفع بانتظام األجور واملرتبات النقدية
أس���بوعيًا أو ش���هريًا أو على فترات أخرى مبا يف ذلك املدفوعات القائمة على 
أس���اس النتائ���ج أو العمل املنَج���ز، مضافًا إليها العالوات مثل س���اعات العمل 
اإلضافي���ة، واملبالغ الي تدف���ع للعاملني الغائبني عن العمل يف إجازات، ومضافًا 
إليها املكافآت غري املنتظمة وما شاهبها من مدفوعات، ومضافًا إليها العموالت 

واإلكراميات الي يتلقاها العاملون.

33-7
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ينط���وي اإلدماج على تصفية املعامالت أو عالقات الدائن/املدين الي تقوم بني اإلدماج
طريف معامالت ينتمون إىل نفس القطاع املؤسسي أو القطاع الفرعي.

121-3 
]52-11[

تتك���ون األراض���ي األخرى وم���ا يتصل هبا من مياه س���طحية من األراضي غري األراضي األخرى وما يتصل هبا من مياه سطحية
املصنف���ة يف مكان آخ���ر، مبا يف ذلك احلدائق اخلاص���ة واألراضي غري املزروعة 
للمعيش���ة أو لألغراض التجارية وأراض���ي املراعي املجتمعية واألراضي املحيطة 
باملباين زيادة على احلدائق والس���احات الي تعترب جزًءا ال يتجزأ من املس���اكن 

الزراعية وغري الزراعية وما يتصل هبا من مسطحات مائية.

)املرفق 2119( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

األراضي الترفيهية واملس���طحات املائية اجملاورة تتكون من األرض الي ُتستخدم األراضي الترفيهية واملسطحات املائية املجاورة
كأرض ترفيهية مملوكة ملكية خاصة أو حدائق أو أراٍض للتسلية ومن احلدائق 
الكبرية اململوكة ملكية عامة واألماكن الترفيهية مع ما يتصل هبا من مسطحات 

مائية.

)املرفق 2113( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

تتك���ون أرباح احتكارات التصدير من األرباح الي حتوِّل إىل حكومات جمالس أرباح احتكارات التصدير
تس���ويق الصادرات أو إىل مؤسس���ات عامة متارس احتكارًا لتصدير س���لع أو 

خدمات معينة.

68-7 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 5124[

تتكون أرباح احتكارات ال���واردات من األرباح املحوَّلة إىل حكومات جمالس أرباح احتكارات الواردات
تس���ويق الواردات أو إىل املؤسس���ات العامة األخرى الي متارس احتكارًا على 

واردات سلعة أو خدمة معينة.

]7-68، 7-69، منظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي 5127[
تتكون أرباح االحتكارات الضريبية من أرباح االحتكارات الضريبية الي حتوَّل أرباح االحتكارات الضريبية

إىل احلكومة )االحتكارات الضريبية هي مؤسسات عامة وأشباه شركات عامة 
أو مؤسس���ات غري سهمية مملوكة للحكومة يتم منحها احتكارًا قانونيًا إلنتاج 
أو توزيع نوع معني من الس���لع واخلدمات من أجل زيادة العائد؛ والنواتج الي 
تش���ملها هذه االحتكارات هي يف أغلب األحيان النواتج الي ختضع لضرائب 

املكوس مثل التبغ واملشروبات الكحولية والوقود وما إليها(.

69-7 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 5122[

األرض ه���ي األرض مبا فيها الغطاء األرضي وأي مس���طحات مائية ملحقة هبا األرض
تنطبق عليها حقوق امللكية.

)املرفق 211( - مرفق الفصل 
 الثالث عشر
]54-13[

األرض املزروعة هي األرض الي يقوم عليها إنتاج زراعي أو بس���تي ألغراض األرض املزروعة
جتارية أو معيش���ية، مبا يف ذلك، من حيث املبدأ، األرض الي حتمل املزروعات 

والبساتني ومزارع العنب.

)املرفق 2112( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

األرض املقام عليها مبانٍ أو إنشاءات هي األرض املقام عليها مساكن أو مباٍن األرض املقام عليها مباٍن وإنشاءات
غري س���كنية ومنش���آت أو الي ُحِفَرت فيها أساس���اهتا، مبا يف ذلك الس���احات 
واحلدائ���ق ال���ي تعَتَبر ج���زًءا ال يتجزأ من املس���اكن الزراعية أو غ���ري الزراعية 

وكذلك طرق الوصول إىل املزارع.

)املرفق 2111( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

يتم احلصول على األرقام القياس���ية املتسلس���لة عن طريق ربط األرقام القياسية أرقام قياسية متسلسلة
لألس���عار )أو للكمي���ات( على م���دى فترات متتابعة باس���تخدام مناذج ترجيح 

مناسبة لتلك الفترات.

41-16

األس���رة املعيش���ية هي جمموعة من األشخاص يش���تركون يف نفس مقر املعيشة األسرة املعيشية
���دون دخلهم وثروهتم كلها أو جزًءا منها ويس���تهلكون أنواعًا معيَّنة من  ويوحِّ

السلع واخلدمات بشكل مجاعي، أمهها املسكن والطعام.

132-4 
]20-4[

سعر اإلنتاج هو املبلغ الذي يتقاضاه املنتج من املشتري مقابل وحدة من السلع أسعار اإلنتاج
أو اخلدم���ات ال���ي ينتجه���ا مطروحًا من���ه أي ضرائب للقيم���ة املضافة، أو أي 
ضرائب شبيهة أخرى قابلة للخصم، ُترسل فواتريها إىل املشتري؛ وهو يستبعد 

أي تكاليف نقل يقدمها املنتج يف فاتورة منفصلة.

28-15 ،205-6 
]82-3[
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يتم احلصول على األس���عار الثابتة بالتقس���يم املباش���ر للتغيُّرات يف ِقَيم تدفقات األسعار الثابتة
الس���لع واخلدم���ات على مدى فت���رة معين���ة إىل عنصرين منفصلني يعكس���ان 
التغيُّرات يف أسعار السلع واخلدمات املعنية والتغيُّرات يف حجمها )أي التغيُّرات 

“باألسعار الثابتة”(.

2-16

أسعار السوق للمعامالت هي املبالغ املالية الي يرغب املشترون دفعها للحصول أسعار السوق
على شيء من البائعني الذين لديهم الرغبة يف البيع.

 BPM 92 
 ]68-]2

يق���ال إن األس���عار مؤث���رة اقتصاديًا إذا كان هلا تأثري كب���ري على الكميات الي األسعار املؤثرة اقتصاديًا
يرغب املنتجون يف توفريها والكميات الي يرغب املشترون يف شرائها.

45-6 
]58-4[

األس���عار خالصة الش���حن والتأمني )سيف( هي أس���عار البضاعة تسليم حدود األسعار خالصة الشحن والتأمني
البلد املس���تورد، مبا يف ذلك أي تكاليف متعلقة بالتأمني أو الش���حن حىت تلك 
النقطة، أو أس���عار اخلدمات املقدمة إىل جهة مقيمة قبل دفع ضرائب االسترياد 
أو أي ضرائ���ب أخ���رى عل���ى الواردات أو عل���ى هوامش التج���ارة والنقل يف 

البلد.

35-15 
]40-14[

األسعار فوب )تسليم ظهر السفينة( هي األسعار )سيف( مطروحًا منها تكلفة األسعار فوب
ر )املس���تورد( والبلد املس���تورد  النقل والتأمني بني احلدود اجلمركية للبلد املصدِّ

)املصدِّر(.

40-14 
]36-15[

األس���هم والوثائق الس���همية األخرى هي أصول مالية تعترب وثائق وس���جالت األسهم والوثائق السهمية األخرى
تثبت وج���ود مطالبات، بعد اس���تيفاء مجيع مطالبات الدائنني، بالنس���بة لقيمة 

الفائض يف املؤسسات السهمية.

)الشكل ألف - 5( - مرفق 
 الفصل الثالث عشر

]86-11[
األس���هم املدرجة هي األس���هم الي يتم التعامل هبا بشكل منتظم يف البورصة أو األسهم املدرجة

يف األسواق املالية املنظمة.
73-13

إمجايل أسهم رأس املال هي قيمة مجيع األصول الثابتة الي ال تزال قيد االستعمال أسهم رأس املال - اإلمجايل
رة بسعر الشراء اجلاري بالنسبة  يف هناية الفترة املحاسبية باألسعار الفعلية أو املقدَّ

لألصول اجلديدة الي من نفس النوع، بغض النظر عن عمر األصول.

199-6

جمموع القيم املخفَّضة جلميع األصول الثابتة الي ال تزال قيد االستعمال يف هناية أسهم رأس املال - صاٍف
الفترة املحاسبية هي صايف أسهم رأس املال.

199-6

األس���هم غري املدرجة هي األس���هم الي ال جيري التعامل فيها يف البورصة أو يف األسهم غري املدرجة
األسواق املالية املنظمة األخرى.

73-13

األس���هم والس���ندات هي أص���ول مالية عب���ارة عن وثائق ومس���تندات تعترف األسهم والسندات
حلاملها باحلق يف القيمة املتبقية للش���ركات السهمية بعد تسديد مطالبات مجيع 

الدائنني.

)الشكل ألف - 5( - مرفق 
 الفصل الثالث عشر(

]86 - 11[
أش���باه الش���ركات هي مؤسسات س���همية تعمل وكأهنا ش���ركات، ولكن هلا أشباه الشركات

جمموعة حساباهتا الكاملة اخلاصة مبا يف ذلك حساباهتا اخلتامية.
49-4

أشباه الشركات غري املالية هي أشباه شركات يكون نشاطها الرئيسي هو إنتاج أشباه الشركات غري املالية
سلع للسوق أو خدمات غري مالية.

68-4

األشخاص العاملون اقتصاديًا هم أشخاص يشتغلون يف اإلنتاج املشمول حبدود األشخاص العاملون اقتصاديًا
اإلنتاج يف نظام احلسابات القومية.

22-6

لكي ُيصنَّف الش���خص باعتباره مش���تغاًل، أي عاماًل بأجر أو حلس���ابه اخلاص، األشخاص املشتغلون
جيب أن يكون مش���تغاًل بنش���اط يقع يف إطار حدود اإلنتاج لنظام احلس���ابات 

القومية.

23-7
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تتكون فئة األش���ياء الثمينة األخرى من األصول الثابتة غري املنتجة وامللموس���ة األشياء الثمينة األخرى
وغ���ري املالية من األش���ياء الثمينة غري املصنفة يف م���كان آخر، مثل املجموعات 

واملجوهرات ذات القيمة الكبرية املصنوعة من املعادن واألحجار الثمينة.

)املرفق 139( - مرفق الفصل 
الثالث عشر

7-25أصحاب العمل هم أشخاص يعملون حلساهبم اخلاص ولديهم عاملون بأجر.أصحاب العمل
إص���دار الس���ندات هي عملية إصدار س���ندات جديدة قابلة للت���داول مدعومة إصدار السندات

باألصول املوجودة مثل القروض والرهون وديون بطاقات االئتمان وغريها من 
األصول )مبا يف ذلك احلسابات املستحقة القبض(.

75-11

األصول هي كيانات متتلكها وحدة أو وحدات معينة وتعود على املالك بفائدة األصول
اقتصادية نتيجة احتيازها أو استخدامها على مدى فترة من الزمن.

26-1 
]2-10[

تتكون األصول األجنبية أساس���ًا من مطالبات مالية على الوحدات املؤسس���ية األصول األجنبية
غري املقيمة.

113-12

األص���ول األخ���رى غري املنتجة وغري امللموس���ة هي أصول غري ملموس���ة وغري األصول األخرى غري املنَتجة غري امللموسة
منتجة غري مصنفة يف مكان آخر.

)املرفق 229( - مرفق الفصل 
الثالث عشر

األصول األدبية والفنية والترفيهية هي األفالم والتسجيالت الصوتية واملدوَّنات األصول األدبية والفنية والترفيهية
والش���رائط والنماذج األصلية وما إليها، الي ُتس���جل عليها العروض املسرحية 
والربامج اإلذاعية والتلفزيونية والعروض املوسيقية واألحداث الرياضية والنواتج 

األدبية والفنية وما إليها.

)املرفق 1123( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

تتكون األصول االحتياطية من األصول اخلارجية املتاحة لسلطات بلد ما وتقع األصول االحتياطية
حتت س���يطرهتا، من أجل التمويل املباش���ر للخلل يف املدفوعات الدولية، أو من 
أج���ل التنظيم غري املباش���ر حلجم اخللل عن طريق التدخل يف أس���واق الصرف 

األجنيب للتأثري على أسعار صرف العملة.

61-11 
]155-14[

األصول االقتصادية هي كيانات متارس الوحدات املؤسس���ية مبفردها أو بشكل األصول االقتصادية
مجاع���ي حقوق امللكية عليها، وميك���ن أن تعود بالنفع االقتصادي على مالكيها 

عن طريق االحتفاظ هبا أو استخدامها على مدى فترة من الزمن.

2-10 
]16-11[

األصول الثابتة هي األصول امللموس���ة وغري امللموسة الي ُتنَتج باعتبارها نواتج األصول الثابتة
لعمليات اإلنتاج والي تس���تخدم بشكل متكرر أو متواصل يف عمليات إنتاجية 

أخرى ملدة سنة أو أكثر.

33-10 
 ،26-10 ،7-10 ،49-1[

13-15، )املرفق 11( - مرفق 
الفصل الثالث عشر[

األصول الثابتة املوجودة هي األصول الي متت حيازهتا من ِقَبل مس���تعمل مقيم األصول الثابتة املوجودة
واح���د على األقل، أو املنَتجة حلس���ابه، والي دخل���ت قيمتها بناء على ذلك يف 
تكوي���ن رأس املال الثابت اإلمجايل ملس���تعمل واحد عل���ى األقل يف نقطة زمنية 

سابقة أثناء فترة املحاسبة اجلارية أو فترة سابقة.

39-10

األص���ول الثابت���ة األخ���رى غري امللموس���ة ه���ي املعلومات اجلدي���دة واملعارف األصول الثابتة األخرى غري امللموسة
املتخصصة وما إليها غري املصنفة يف مكان آخر ويقتصر استخدامها يف اإلنتاج 
على الوحدات ال���ي متلك حقوق امللكية عليها أو الوحدات األخرى املرخص 

هلا من ِقَبل الوحدات صاحبة امللكية.

)املرفق 1129( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

األصول الثابتة امللموسة هي أصول منتجة غري مالية تتكون من املساكن واملباين األصول الثابتة امللموسة
األخرى واهلياكل، واآلالت واملعدات، واألصول املزروعة.

)املرفق 111( - مرفق الفصل 
الثالث عشر

األصول الثابتة املوجودة هي األصول الي متت حيازهتا بالفعل لدى مس���تخدم األصول الثابتة املوجودة
مقيم واحد على األقل، أو الي ُتنَتج حلسابه، ومن مث دخلت قيمتها يف تكوين 
رأس املال الثابت اإلمجايل ملس���تخدم واحد على األقل يف نقطة زمنية سابقة يف 

الفترة املحاسبية اجلارية أو يف فترة سابقة.

39-10
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األص���ول الثابتة غري امللموس���ة هي أص���ول ثابتة غري مالية تتكون أساس���ًا من األصول الثابتة غري امللموسة
االكتش���افات املعدنية وبرامج احلاس���وب والترفيه واألصول األدبية والفنية الي 

يعتزم استعماهلا لفترة تزيد على سنة.

)املرفق 112( - مرفق الفصل 
الثالث عشر

األص���ول اجلوفية هي األصول الثابتة للرواس���ب املعدنية املوجودة على س���طح األصول اجلوفية
األرض أو يف جوفه���ا وال���ي ميكن اس���تغالهلا اقتصاديًا يف ض���وء التكنولوجيا 

واألسعار السائدة.

)املرفق 212( - مرفق الفصل 
الثالث عشر، 59-13 

]15-12[
األص���ول الزراعية هي احليوان���ات احليَّة )مبا يف ذلك األمس���اك والدواجن( الي األصول الزراعية

حيَتَف���ظ هبا م���ن أجل التربي���ة أو األلب���ان أو حيوانات اجل���ر، وكذلك املزارع 
والبس���اتني وغريها من نباتات األشجار الي تنتج حماصيل متكررة، وتقع حتت 
اإلشراف املباشر أو املسؤولية املباشرة أو اإلدارة املباشرة للوحدات املؤسسية.

)املرفق 1114( - مرفق 
 الفص��ل الثالث عشر

]83-10[

تنشأ األصول الطارئة من ترتيبات مالية تعاقدية بني الوحدات املؤسسية ال تنشأ األصول الطارئة
عنها متطلبات غري مش���روطة سواًء من حيث دفع أموال أو تقدمي أشياء أخرى 
ذات قيم���ة، ويف كثري م���ن األحيان ال تكون للترتيبات نفس���ها قيمة اقتصادية 
قابلة للتحويل، والس���مة الرئيس���ية للطوارئ هي أنه ال بد من استيفاء شرط أو 

أكثر لكي تتم املعاملة املالية.

25-11

األص���ول امللموس���ة غري املنَتَجة هي األصول الطبيعي���ة، أي األراضي واألصول األصول امللموسة غري املُنَتَجة
حت���ت التربة واملوارد البيولوجية غ���ري املزروعة وموارد املياه - الي ميكن حتديد 

ملكيتها وميكن نقلها.

18-13 
]13-53، )املرفق 21( - 
مرفق الفصل الثالث عشر[

األصول املنتجة هي األصول غري املالية الي نش���أت كنواتج لعمليات تدخل يف األصول املنتجة
إطار حدود اإلنتاج لنظام احلسابات القومية

6-10 
]13-14، )املرفق 1( - 
مرفق الفصل الثالث عشر[

األصول غري املالية ه���ي كيانات تنطبق عليها حقوق امللكية ومتتلكها وحدات األصول غري املالية
مؤسسية بشكل فردي أو مجاعي وُتِدّر منافع اقتصادية ملالكيها نتيجة لالحتفاظ 
هب���ا أو اس���تعماهلا على مدى فترة م���ن الوقت، وتتكون من أصول ملموس���ة، 
ُمنَتج���ة وغ���ري منتجة، ومن معظم األصول غري امللموس���ة ال���ي ال تقيَّد إزاءها 

خصوم مقابلة.

)املرفق( - مرفق الفصل 
الثالث عشر

األص���ول غري املنَتجة هي األصول غري املالية الي تنش���أ عن غري طريق عمليات األصول غري املُنَتجة
اإلنتاج.

)املرفق 2( - مرفق الفصل 
 الثالث عشر، 6-10
]17-13 ،8-10[

األصول غري املنَتَجة غري امللموس���ة هي أصول تعطي ملالكها احلق يف االش���تراك األصول غري املُنَتَجة غري امللموسة
يف أنش���طة معيَّنة أو يف إنتاج س���لع معيَّنة أو خدمات معيَّنة واستبعاد الوحدات 
املؤسس���ية األخرى من القيام هبذا النشاط إال بعد احلصول على إذن من املالك 

)مثل الكيانات املحمية بالرباءة أو السمعة املشتراة(.

62-13 
])املرفق 22( - مرفق الفصل 

الثالث عشر[

اإلضافية هي خاصية تتصل مبجموعة من األرقام القياس���ية املترابطة الي تتصل اإلضافية
ببعضه���ا حبك���م التعريف أو حبكم الضغوط املحاس���بية، وُيعرَّف فيها املجموع 
باعتباره حاصل مجع املكوِّنات؛ وتتطلب اإلضافية أن تكون هذه اهلوية حمفوظة 
عند استقرار ِقَيم املجموع الكلي أو مكوناته يف فترة مرجعية معيَّنة على مدى 

فترة من الزمن باستخدام أرقام قياسية للحجم.

55-16

إع���ادة متوي���ل الَدين هي حتويل الَدين األصلي، مب���ا يف ذلك أي متأخرات، إىل إعادة متويل الَدين
قرض جديد.

  BPM 545

إعادة جدولة الَدين هي تأجيل رمسي ملدفوعات خدمة الَدين مع حتديد مواعيد إعادة جدولة الَدين
جديدة ممتدة الستحقاق الَدين تنطبق على املبالغ املؤجلة.

  BPM 545
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اإلعان���ات هي مدفوعات جارية غري مبادلة تقدمها الوحدات احلكومية، مبا يف اإلعانات
ذلك الوحدات احلكومية غري املقيمة، إىل املؤسس���ات على أس���اس مستويات 
أنش���طتها اإلنتاجية أو كميات الس���لع واخلدمات املنتجة الي تنتجها أو تبيعها 

أو تستوردها.

71-7 
]52-15[

تتك���ون اإلعان���ات إىل الش���ركات وأش���باه الش���ركات العامة م���ن حتويالت اإلعانات إىل الشركات وأشباه الشركات العامة
منتظمة ُتدفع إىل الش���ركات وأش���باه الش���ركات العامة للتعويض عن اخلسائر 
املس���تمرة - أي فوائض التش���غيل الس���لبية - الي تتحملها هذه املؤسسات يف 
أنشطتها اإلنتاجية نتيجة لتقاضيها أسعارًا أقل من متوسط تكلفة اإلنتاج نتيجة 
لسياسات حكومية اقتصادية أو اجتماعية مقصودة؛ وجرى العرف على اعتبار 

هذه اإلعانات إعانات للنواتج.

78-7

تتكون إعانات اإلنتاج األخرى من اإلعانات الي تتلقاها املؤسس���ات املقيمة، إعانات اإلنتاج األخرى
فيم���ا عدا إعانات اإلنت���اج، نتيجة اش���تغاهلا باإلنتاج )مثل إعانات كش���وف 

املرتبات أو القوة العاملة أو اإلعانات من أجل ختفيض التلوث(.

79-7

تتكون إعانات املنظمات التجارية احلكومية اخلاسرة من اخلسائر الي تتحملها إعانات املنظمات التجارية احلكومية اخلاسرة
املنظمات التجارية احلكومية الي تقوم بوظيفة بيع وش���راء منتجات املؤسسات 
املقيمة؛ وحينما تواجه هذه املنظمات خس���ائر نتيجة للسياسات االقتصادية أو 
االجتماعية احلكومية املقصودة وذلك بالبيع بأسعار منخفضة عن األسعار الي 
اش���ترت هبا الس���لع، فإن الفرق بني أسعار الشراء وأس���عار البيع ينبغي معاملته 

باعتباره إعانة.

78-7

تتكون إعانات الناتج األخرى من إعانات الس���لع واخلدمات املنتجة باعتبارها إعانات الناتج األخرى
نوات���ج للمؤسس���ات املقيمة، وتصبح مس���تحقة الدفع نتيجة إنت���اج أو بيع أو 
حتويل أو تأجري أو تس���ليم السلع واخلدمات أو نتيجة الستخدامها لالستهالك 
اخل���اص للمنِتج أو لتكوين رأس املال اخلاص ب���ه؛ وتوجد ثالث فئات عريضة 
من هذه اإلعانات: )1( إعانات املنتجات املس���تخَدمة يف القطاع املن�زيل، )2( 
خس���ائر منظمات التجارة احلكومية، )3( إعانات املؤسس���ات العامة وأش���باه 

الشركات.

78-7

إعانات كش���وف املرتب���ات أو القوة العامل���ة تتكون من اإلعان���ات الي تدفع إعانات كشوف املرتبات أو القوة العاملة
ملجموع املرتبات واألجور، أو ملجموع القوة العاملة، أو بغرض تش���غيل فئات 
معينة من األشخاص مثل األشخاص املعاقني جسديًا أو األشخاص الذين ظلوا 

عاطلني لفترات طويلة.

79-7

ث من اإلعان���ات املقصود هبا تغطية اإلعانات من أجل احلد من التلوث تتك���ون اإلعانات م���ن أجل احلد من التلوُّ
بع���ض التكاليف اخلاصة بالعمليات اإلضافية الي تتم من أجل ختفيض أو إزالة 

تصريف امللوِّثات يف البيئة، أو تغطي كل هذه التكاليف.

79-7

تتكون إعانة التصدير من مجيع اإلعانات للسلع واخلدمات الي ُتدفع للمنتجني إعانة التصدير
املقيم���ني عند مغادرة الس���لع لإلقليم االقتصادي أو عند تس���ليم اخلدمات إىل 
وحدات غري مقيمة، وتشمل اإلعانات املباشرة للصادرات وخسارة الشركات 
التجاري���ة احلكومي���ة يف جتارهتا م���ع غري املقيمني واإلعانات الناجتة عن أس���عار 

الصرف.

76-7

إعان���ة املنتج���ات ال���ي تس���تعمل حمليًا تتك���ون م���ن اإلعانات ال���ي تدفع إىل إعانة املنتجات الي تستعمل حمليًا
الشركات املقيمة فيما يتعلق بنواجتها الي تستعمل أو تستهلك يف إطار اإلقليم 

االقتصادي.

78-7

تتكون إعانة الواردات من اإلعانات على السلع واخلدمات الي ُتدفع للمنتجني إعانة الواردات
م اخلدمات إىل  املقيم���ني حني تعرب الس���لع حدود منطقة اقتصادي���ة أو حني تقدَّ

وحدات مؤسسية مقيمة.

74-7
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ن هي إعانة تدفع لوحدة من الس���لع أو اخلدمات املنتجة، إما اإلعانة ملُنَتج معيَّن اإلعان���ة ملنَتج معيَّ
كمبلغ حمدد من املال لكل وحدة أو كمية من الس���لع أو اخلدمات أو كنس���بة 
مئوية حمددة من سعر الوحدة؛ وميكن حساهبا أيضًا باعتبارها الفرق بني السعر 

املستهدف والسعر السوقي الذي يدفعه املشتري فعاًل.

53-15

حي���دث اإلعفاء من الَدين حني يدخل الدائن واملدين يف اتفاق ثنائي ينص على اإلعفاء من الَدين
أن املطالبة املالية املعنية مل تعد قائمة.

23-11 
]BPM 532[

 أعمال التجديد والتوسيع الكبرية
)األصول الثابتة(

أعم���ال التجدي���د والتوس���يع لألصول الثابتة هي األنش���طة الي تزي���د من أداء 
األص���ول الثابتة أو قدرهت���ا أو تزيد من عمرها املتوق���ع يف اخلدمة، ويعترب قرار 
التجديد أو إعادة التشييد أو التوسيع لألصول الثابتة قرارًا متعمدًا باالستثمار، 
وميكن اختاذه يف أي وقت، ومتليه أحوال األصول )الحظ الفرق بني هذا البند 

و “أعمال الصيانة واإلصالح”(.

162-6

يتكون رصيد األعمال اجلارية من السلع واخلدمات الي متت جزئيًا ولكنها ال األعمال اجلارية - الرصيد
تسلَّم عادة إىل وحدات أخرى قبل إجراء مزيد من التجهيز عليها أو الي مل يتم 

نضجها وسيجري عليها مزيد من التصنيع يف فترة الحقة لدى نفس املنتج.

)املرفق 122( - مرفق الفصل 
الثالث عشر ]40-6، 72-6، 

]102-10
يتك���ون رصيد األعمال اجلارية يف األصول املزروعة - من احليوانات احلية الي األعمال اجلارية يف األصول املزروعة - الرصيد

تُ���رىب من أج���ل النواتج الي ال يتم احلصول عليها إال عن���د الذبح، مبا يف ذلك 
الطي���ور واألمساك الي ُترىب جتاريًا، واألش���جار وغريها م���ن النباتات الي تنتج 
حمص���واًل واحدًا مث متوت واألص���ول املزروعة غري الناضج���ة الي تغل حمصواًل 

متكررًا.

)املرفق 1221( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

أعم���ال الصيان���ة واإلصالح العادي���ة )لألصول الثابتة( هي األنش���طة الي يقوم أعمال الصيانة واإلصالح )لألصول الثابتة(
هبا مالكو أو مس���تعملو األص���ول الثابتة على فترات دوري���ة لكي يتمكنوا من 
اس���تخدام األصول على مدى فترة حياهتا املتوقع���ة )وهي تعَترب تكاليف جارية 
ال ميكن تفاديها من أجل اس���تمرار اس���تخدام األصول الثابتة(؛ وال ُتغيِّر أعمال 
الصيان���ة واإلصالح م���ن األصول الثابت���ة أو من أدائها، وإمن���ا حتافظ عليها يف 
حال���ة عملية جيدة أو تعيده���ا إىل حالتها األوىل يف حالة حدوث تلف )الحظ 

االختالف بني هذا البند و “أعمال التجديد والتوسيع الكبرية”(.

161-6

أقس���اط التأمني غري التأمني على احلياة تش���مل األقس���اط الفعلي���ة الي يدفعها أقساط التأمني غري التأمني على احلياة
حامل وثيقة التأمني مقابل احلصول على تأمني أثناء الفترة املحاسبية )األقساط 
املس���تحقة( ومدفوع���ات تكمل���ة أقس���اط التأمني املس���تحقة الدف���ع من دخل 
امللكي���ة والي تعزى إىل حاملي ش���هادات التأمني، ويس���تثىن منها املس���امهات 

االجتماعية.

86-8

يتك���ون اإلقليم االقتص���ادي لبلد ما من اإلقليم اجلغرايف ال���ذي تديره احلكومة اإلقليم االقتصادي )لبلد ما(
والذي يتحرك فيه األشخاص والبضائع ورأس املال حبرية.

9-14

َقة يكون اإلقليم االقتصادي )ملنظمة دولية( يتك���ون اإلقلي���م االقتصادي ملنظم���ة دولية من منطقة أو مناط���ق مطوَّ
للمنظم���ة الدولية س���لطان عليها، وتتكون هذه األقالي���م االقتصادية من مناطق 
من األرض أو اإلنش���اءات حم���ددة حتديدًا واضحًا متتلكه���ا املنظمة الدولية أو 
تس���تأجرها وتستخدمها لألغراض الي أنشئت تلك املنظمة من أجلها مبوجب 

اتفاق رمسي مع البلد أو البلدان الي توجد فيها تلك األقاليم.

10-14

تتكون اآلالت واملعدات )األصول( من معدات النقل وسائر اآلالت واملعدات اآلالت واملعدات )األصول(
فيما عدا املعدات الي حتوزها األسر املعيشية لالستهالك النهائي.

)املرفق 1113( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

تتكون فئة اآلالت واملعدات األخرى من األصول الثابتة امللموس���ة املنَتجة، غري اآلالت واملعدات األخرى
املالية،  من أصول اآلالت واملعدات غري املصنفة باعتبارها “معدات نقل”.

)املرفق 11132( - مرفق 
الفصل الثالث عشر
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اإلنتاج هو نشاط يتم القيام به حتت مسؤولية وإشراف وإدارة وحدة مؤسسية اإلنتاج
تس���تخدم ُمدخالت من العمالة ورأس املال والس���لع واخلدمات من أجل إنتاج 

النواتج من السلع واخلدمات األخرى.

15-6 
]6-6 ،4-5 ،20-1[

اإلنتاج االقتصادي هو نش���اط يتم القيام به حتت إش���راف ومس���ؤولية وحدة اإلنتاج االقتصادي
مؤسس���ية تستخدم مدخالت العمل ورأس املال والس���لع واخلدمات من أجل 

إنتاج نواتج من السلع واخلدمات.

15-6

اإلنتاج غري القانوين هو إنتاج الس���لع واخلدمات املحظور بيعها أو توزيعها أو اإلنتاج غري القانوين
ملكيته���ا مبوجب القانون، وأنش���طة اإلنتاج الي ه���ي قانونية يف العادة ولكنها 
تصب���ح غري قانونية حني يتم القيام هبا من ِقَبل منتجني غري مأذون هلم؛ وخيتلف 
نط���اق اإلنت���اج غري القان���وين باختالف القوانني الس���ارية يف البل���دان املختلفة 
)فمثال الدعارة هي نش���اط غري قانوين يف بعض البلدان ولكنه قانوين يف بلدان 

أخرى(.

30-6

اإلنفاق هو قيمة املبالغ الي يدفعها املشترون أو يتفقون على دفعها إىل البائعني اإلنفاق
يف مقابل الس���لع واخلدمات الي يزودهم هبا البائعون، أو إىل وحدات مؤسسية 

أخرى حيددها البائع.

22-9

 اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات
غري الرحبية الي ختدم األسر املعيشية

يتكون اإلنفاق االس���تهالكي النهائي للمؤسس���ات غري الرحبية الي ختدم األسر 
املعيش���ية من اإلنفاق، مبا يف ذلك اإلنفاق املحتس���ب، الذي تنفقه املؤسس���ات 
غري الرحبية املقيمة الي ختدم األس���ر املعيش���ية على االس���تهالك الفردي للس���لع 

واخلدمات.

94-9

يتك���ون اإلنف���اق احلكومي على االس���تهالك النهائي من اإلنف���اق، مبا يف ذلك اإلنفاق احلكومي على االستهالك النهائي
اإلنف���اق املحَتَس���ب، الذي تقوم به احلكومة العامة على الس���لع االس���تهالكية 

الفردية واخلدمات االستهالكية الفردية واخلدمات االستهالكية اجلماعية.

94-9

بعض املعامالت الي يستحس���ن إدخاهلا يف احلس���ابات ال حتدث بشكل نقدي اإلنفاق املحَتَسب
ومن مث ال ميكن قياس���ها بش���كل مباش���ر. ويف هذه احلاالت يتم حساب قيمة 
متعارف عليها يف اإلنفاق املُناظر. وختتلف التطبيقات من حالة إىل حالة ولكنها 

مشروحة يف نظام احلسابات القومية عند الضرورة.

]30-9 ،34-3[

يتكون اإلنفاق على االس���تهالك النهائي لألس���ر املعيش���ية م���ن اإلنفاق مبا فيه اإلنفاق على االستهالك النهائي لألسر املعيشية
اإلنفاق املحَتَس���ب الذي تنفقه األس���ر املعيش���ية املقيمة على السلع واخلدمات 
االس���تهالكية مبا يف ذلك الس���لع واخلدم���ات الي تباع بأس���عار ليس هلا قيمة 

اقتصادية كبرية.

94-9 

يتك���ون اإلنف���اق عل���ى االس���تهالك النهائ���ي للحكوم���ة  من اإلنف���اق، مبا يف اإلنفاق على االستهالك النهائي للحكومة
ذل���ك اإلنفاق املحتس���ب، الذي تنفقه احلكومة العامة على الس���لع واخلدمات 

االستهالكية املفردة واخلدمات االستهالكية اجلماعية.

94-9

اإلهالك يف حس���اب األعمال هو طريقة لتخصيص تكلفة اإلنفاق السابق على اإلهالك
األصول الثابتة على فترات حماس���بية تالي���ة، ويالحظ أن طرق اإلهالك املفضلة 
يف حس���ابات األعمال والي حتددها السلطات الضريبية ختتلف تقريبًا يف معظم 
احلاالت عن مفهوم استهالك رأس املال الثابت املستخَدم يف احلسابات القومية، 
ومن مث فإن تعبري “اس���تهالك رأس املال الثابت” يس���تخدم يف نظام احلسابات 
القومية للتمييز بينه وبني “اإلهالك” الذي يظهر دائمًا يف حسابات األعمال.

1-62، و 183-6

اإله���الك الثابت هو منوذج لإلهالك يقوم على أس���اس قدٍر س���نوٍي ثابت من اإلهالك الثابت
استهالك رأس املال على مدى فترة حياة األصول.

193-6

اإلهالك اهلندس���ي هو هيكل اإلهالك الذي يقوم على أساس كفاءة وإجيارات اإلهالك اهلندسي
األصول الثابتة، الي تتآكل مبعدل هندسي ثابت من فترة ألخرى.

195-6
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األوراق املالية الطويلة األجل غري األسهم تتكون من األوراق املالية غري األسهم األوراق املالية الطويلة األجل غري األسهم
د  الي هلا فترة استحقاق أصلية تزيد على سنة واحدة، ولو أن بعض البلدان حتدِّ

فترة استحقاق أصلية تزيد على سنتني.

)الشكل ألف - 32( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

األوراق املالي���ة املرتبط���ة بأرقام قياس���ية هي صك���وك مالية يرتب���ط فيها مبالغ األوراق املالية املرتبطة بأرقام قياسية
مدفوعات الكوبونات )الفائدة( و/أو األصل املستحق برقم قياسي عام لألسعار 

أو برقم قياسي خاص لألسعار أو برقم قياسي ملعدل أسعار الصرف.

104-7 
]78-11[

7-128 و 7-132اإلجيار هو جمموع إجيارات األراضي واألصول اجلوفية.اإلجيار
إجيار األراضي هو ش���كل من أش���كال دخ���ل امللكية ويتكوَّن م���ن املبالغ الي إجيار األراضي

يدفعها املستأجر إىل املالك لقاء استخدام األرض.
128-7

إجيار األصول الثابتة هو املبلغ املس���تحق الدفع من مس���تعمل األصل الثابت إىل إجيار األصول الثابتة
مالكه، مبوجب عقد إجيار تش���غيلي أو عقد مش���ابه، مقابل احلق يف اس���تعمال 

األصل يف اإلنتاج ملدة زمنية حمددة.

181-6

إجي���ارات األص���ول اجلوفية هي نوع من دخل امللكي���ة وتتكون من املدفوعات إجيارات األصول اجلوفية
الي تدفعها الوحدات املؤسسية إىل مالكي األصول اجلوفية مقابل السماح هلم 

باستخراج الرواسب اجلوفية على مدى فترة من الزمن.

]133-7[

االئتمان���ات والس���لفيات التجارية هي اعتمادات جتارية على الس���لع والبضائع االئتمانات والسلفيات التجارية
تقدم بشكل مباش���ر إىل املؤسسات واحلكومة واملؤسسات غري الرحبية واألسر 
م لألعمال اجلارية )إذا  املعيش���ية وإىل باقي العامل وكذلك الس���لفيات الي تق���دَّ
كانت مصنفة هبذا الشكل حتت بند املوجودات( أو األعمال املعتزم القيام هبا.

)الشكل ألف - 71( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

اتفاقات إعادة الش���راء هي ترتيبات تقوم مبوجبها وحدة مؤسس���ية ببيع أسهم اتفاقات إعادة الشراء
وس���ندات بس���عر حمدد إىل وحدة أخرى؛ ويتم البيع مبوجب التزام بشراء نفس 
األسهم والسندات أو ما يشاهبها بسعر ثابت يف تاريخ معيَّن يف املستقبل )عادة 
م���ا يك���ون ملدة قصرية جدًا، مثاًل ملدة ليلة واح���دة أو يوم واحد( أو يف موعد 

حيدده املشتري.

32-11

تتكون االحتياطيات التعدينية غري املعدنية من املحاجر وأماكن استجالب الطني االحتياطات التعدينية غري املعدنية
بات، ورواسب امللح،  والرمل، والرواس���ب املعدنية الكيميائية ورواسب املخصِّ
ورواس���ب الكوارتز واجلبس واألحجار الثمينة الطبيعية واألس���فلت والبيتومني 

والفحم اخلثِّي وغريها من الرواسب غري املعدنية باستثناء الفحم والنفط.

)املرفق 2123( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

يتكون االحتياطي التقين للتأمني الذي حتتفظ به شركات التأمني من االحتياطيات االحتياطي التقي للتأمني
االكتوارية ملواجهة املخاطر الي ميكن أن حتدث فيما يتعلق ببوالص التأمني على 
احلي���اة، مبا يف ذلك االحتياطيات للبوالص الي حتمل الربح والي تزيد من قيمة 
البوليصة عند استحقاق السداد سواًء كانت أوقافًا مع الربح أو بوالص مشاهبة 

وملواجهة دفع أقساط التأمني مسبقًا وكاحتياطي ملواجهة املطالبات املقبلة.

123-7 
 ،75-13 ،89-11[

)الشكل ألف( - مرفق الفصل 
الثالث عشر[

تتكون االحتياطيات التعدينية املعدنية من رواس���ب احلديد والرواس���ب املعدنية االحتياطيات التعدينية املعدنية
اخلام غري احلديدية.

)املرفق 2122( - مرفق 
 الفصل الثالث عشر

]99-10[
يتطلب االختبار الزمين الرجعي أن يكون الرقم القياس���ي للفترة األخرية الذي االختبار الزمي الرجعي

يقوم على أس���اس الفترة الس���ابقة هو البديل العكس���ي للرقم القياس���ي للفترة 
الس���ابقة على أس���اس الفترة الالحقة؛ ومن املالمح املرغوبة يف “منوذج فشري” 
لألرقام القياس���ية للس���عر واحلجم هو اس���تيفاؤها هلذا االختب���ار )على عكس 

األرقام القياسية لباش أو لسبريس(.

24-16
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يتطل���ب اختب���ار العوامل العكس���ي أن ينتج عن حاصل ضرب الرقم القياس���ي اختبار العوامل العكسي
لألس���عار والرقم القياس���ي للحجم من نفس النوع نفس التغيُّر النسيب يف القيمة 
اجلارية )يستويف “منوذج فيشر” لألرقام القياسية لألسعار واحلجم شروط هذا 

االختبار على عكس األرقام القياسية لباش أو البريس(.

24-16

االدخ���ار هو الدخل املخصص لإلنفاق مطروحًا منه اإلنفاق على االس���تهالك االدخار
النهائي )أو الدخل املعدل املخصص لإلنفاق مطروحًا منه االس���تهالك النهائي 
الفعل���ي، بع���د أن تؤخذ التعدي���الت ألغراض صناديق املعاش���ات التقاعدية يف 

االعتبار(؛ واالدخار هو رقم جتميعي هام ميكن حسابه لكل قطاع مؤسسي.

17-9 
]19-9 ،10-1[

االس���تثمار املباش���ر اخلارجي هو تلك الفئ���ة من فئات االس���تثمار الدويل الي االستثمار املباشر اخلارجي
تعكس هدف كيان مقيم يف بلد ما يف احلصول على مصلحة دائمة يف مؤسسة 
مقيمة يف بلد آخر؛ ويعرف االس���تثمار املباشر األجنيب بأنه ملكية 10 يف املائة 
أو أكثر من األس���هم العادية أو من حقوق التصويت )بالنسبة للشركات ذات 

األسهم( أو ما يعادل ذلك )للمؤسسات غري ذات األسهم(.

151-14 
  BPM 359 ،2-11 اجلدول[

و 362 [

يشري هذا التعبري إىل املعامالت الي تؤدي إىل إنقاص القيمة االقتصادية للوحدة االستخدامات
أو القطاع )منها مثاًل األجور والرواتب الي تعترب استعمااًل للوحدة أو القطاع 
ال���ذي يقوم بدفعه���ا(؛ وقد جرت العادة على وضع االس���تعماالت يف اجلانب 

األيسر من احلساب.

54-2

تبيِّن اس���تخدامات مربع القيمة املضافة )يف ج���دول املدخالت - املخرجات( استخدامات مربع القيمة املضافة
تكاليف اإلنتاج الي يتحملها املنتجون باستثناء االستهالك الوسيط.

74-15

يتكون استكش���اف املعادن من قيمة اإلنف���اق على عمليات التنقيب عن النفط استكشاف املعادن
والغاز الطبيعي والرواسب غري النفطية.

)املرفق 1121( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

االستهالك هو نشاط يتمثل يف استهالك الوحدات املؤسسية للسلع واخلدمات؛ االستهالك
وميكن أن يكون االستهالك وسيطًا أو هنائيًا.

49-1

يتكون االستهالك النهائي من السلع واخلدمات الي تستخدمها األسر املعيشية أو االستهالك النهائي
يستخدمها املجتمع من أجل تلبية احتياجاته أو رغباته الشخصية أو اجلماعية.

49-1

االس���تهالك النهائي الفعلي لألس���ر املعيش���ية هو قيمة ما متتلكه األسر املعيشية االستهالك النهائي الفعلي لألسر املعيشية
من س���لع استهالكية س���واء بالش���راء العام أو عن طريق التحويل من وحدات 
حكومية أو من مؤسس���ات غري رحبية ختدم القطاع املن�زيل، وتستخدمها األسر 
املعيش���ية لتلبي���ة احتياجاهتا ورغباهتا؛ وُيس���تخَلص االس���تهالك النهائي الفعلي 
لألس���ر املعيشية من اإلنفاق على االس���تهالك النهائي هلذه األسر وإضافة قيمة 

التحويالت االجتماعية العينية املستحقة القبض.

 9-11 و 3-9
]96-9[

يتكون االستهالك النهائي الفعلي لألسر املعيشية من استهالك السلع واخلدمات االستهالك النهائي الفعلي لألسر املعيشية
الي حتوزها األسر املعيشية عن طريق اإلنفاق أو التحويالت االجتماعية العينية 
املتلقاة من وحدات حكومية أو من مؤسس���ات غري رحبية ختدم قطاع األس���ر 

املعيشية.

72-9

يقاس االس���تهالك النهائي الفعلي للحكومة العامة بقيمة اخلدمات االستهالكية االستهالك النهائي الفعلي للحكومة العامة
اجلماعي���ة )يف مقاب���ل الفردي���ة( إىل املجتم���ع، أو إىل جزء كبري م���ن املجتمع، 
م���ن ِقَبل احلكومة؛ وميكن احلصول على االس���تهالك النهائي الفعلي للحكومة 
العامة من بيانات اإلنفاق االستهالكي النهائي، وذلك بطرح قيمة التحويالت 

االجتماعية العينية املستحقة الدفع.

9-97 و 3-9
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االستهالك النهائي الفعلي للمؤسسات غري الرحبية 
الي ختدم األسر املعيشية

املؤسس���ات غري الرحبية الي ختدم األس���ر املعيشية ليس هلا استهالك هنائي فعلي 
ألن معظم اخلدمات الي تقدمها هذه املؤسسات هي خدمات فردية بطبيعتها، 
وألغ���راض التبس���يط ج���رى العرف على اعتب���ار مجيع اخلدمات ال���ي تقدمها 
املؤسسات غري الرحبية الي ختدم القطاع املن�زيل باعتبارها حتويالت اجتماعية.

9-95 و 44-9

يتكون االستهالك الوس���يط من قيمة السلع واخلدمات الي تستهلك باعتبارها االستهالك الوسيط
مدخ���الت يف عملية اإلنتاج، فيما عدا األصول الثابتة حيث يقيَّد اس���تهالكها 
باعتباره اس���تهالكا لرأس املال الثابت، وقد ختضع السلع واخلدمات إىل عملية 

حتويل أو استنفاد يف عملية اإلنتاج.

147-6

ميثل استهالك رأس املال الثابت ما يطرأ على قيمة األصول الثابتة املستعملة يف استهالك رأس املال الثابت
اإلنتاج من نقص أثناء فترة اإلبالغ، ناتج عن التردي املادي أو التقادم الطبيعي 

أو التلف الطارئ الطبيعي.

27-10 
]118-10 ،179-6[

االش���تراكات االجتماعي���ة هي مدفوع���ات فعلية أو حمتس���بة يف خطط التأمني االشتراكات االجتماعية
االجتماعية لتمكني هذه اخلطط من دفع مزايا التأمني االجتماعي.

8-8

 االشتراكات االجتماعية الفعلية
ألصحاب العمل

االشتراكات االجتماعية الفعلية ألصحاب العمل هي املبالغ الي يدفعها أصحاب 
العم���ل ملصلحة العاملني لديهم - يف صناديق الضمان االجتماعي وش���ركات 
التأمني، وصناديق املعاش���ات التقاعدية املستقلة أو الوحدات املؤسسية األخرى 

املسؤولة عن إدارة خطط التأمني االجتماعية.

44-7 
]67-8[

 االشتراكات االجتماعية املحسوبة
ألصحاب العمل

االش���تراكات االجتماعية احملس���وبة ألصحاب العمل تس���اوي يف القيمة مبلغ 
االش���تراكات االجتماعية املطلوب من أجل تأمني االستحقاقات الفعلية واملزايا 
االجتماعية الي تترتب عليها، وتنش���أ هذه االش���تراكات يف احلاالت الي يقوم 
فيها أصحاب األعمال بش���كل مباش���ر يف تق���دمي املزايا االجتماعي���ة للعاملني 
والعامل���ني الس���ابقني أو معاليهم من مواردهم اخلاصة دون تدخل من ش���ركة 
تأمني أو صندوق خاص للمعاش���ات التقاعدية ودون إنشاء صندوق خاص أو 

بند احتياطي خاص هلذا الغرض.

45-7

االشتراكات االجتماعية ألصحاب العمل هي املدفوعات الي يقدمها أصحاب االشتراكات االجتماعية ألصحاب العمل
العمل بغرض ضمان استحقاق العاملني لديهم للمزايا االجتماعية إذا ما طرأت 
أح���داث معينة، أو وجدت ظروف معينة، يتأث���ر فيها دخل هؤالء العاملني أو 
تتأث���ر مصاحلهم، كاملرض واحلوادث واالس���تغناء عن خدماهت���م والتقاعد وما 

إىل ذلك.

43-7

االش���تراكات االجتماعية للعاملني هي املبالغ الي يدفعها العاملون إىل صناديق االشتراكات االجتماعية للعاملني
الضمان االجتماعي وخطط التأمني االجتماعي املموَّلة من القطاع اخلاص.

69-8

االش���تراكات االجتماعي���ة من العاملني حلس���اهبم 
اخلاص واألشخاص غري العاملني

االشتراكات االجتماعية من العاملني حلساهبم اخلاص واألشخاص غري العاملني 
هي اش���تراكات اجتماعية مس���تحقة الدفع من األش���خاص غ���ري املوظفني أي 
األش���خاص العاملني حلس���اهبم اخل���اص )أصحاب العمل أو العاملني حلس���اهبم 

اخلاص( أو األشخاص غري العاملني.

70-8

يتكون اقتصاد الظل من األنش���طة الي تعَتَبر ُمنِتَجة باملعىن االقتصادي وقانونية اقتصاد الظل
أيضًا )بش���رط توف���ر معايري االلتزام بنظ���م معينة( ولكنها خمفي���ة عن عمد عن 
الس���لطات العام���ة )من أج���ل تفادي دف���ع الضرائب مثاًل أو دفع اش���تراكات 

الضمان االجتماعي أو االلتفاف حول معايري أو متطلبات إدارية معينة(.

34-6

الوقت الذي يتم فيه امتالك السلع واخلدمات هو الوقت الذي حتدث فيه انتقال االمتالك – وقته
امللكية أو يتم فيه توصيل اخلدمات.

34-9
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تعترب الوحدة املؤسسية ذات مركز اهتمام اقتصادي يف البلد حني يوجد مركز االهتمام االقتصادي - مركز
يف اإلقلي���م االقتص���ادي للبلد تقوم في���ه هذه الوحدة، أو تعتزم القيام بأنش���طة 
اقتصادي���ة ومعامالت عل���ى نطاق كبري، لفترة غري حم���ددة أو لفترة حمددة متتد 

ملدة طويلة.

12-14 
]15-4[

يتك���ون باق���ي العامل من مجيع الوحدات املؤسس���ية غري املقيم���ة الي تدخل يف باقي العامل
معامالت مع الوحدات املقيمة أو الي هلا روابط اقتصادية أخرى مع الوحدات 

املقيمة.

163-4 
]3-14 ،14-1[

البح���ث والتطوي���ر الذي تقوم به مؤسس���ة س���وقية منتجة هو نش���اط تقوم به البحث والتطوير
املؤسس���ة هبدف اكتشاف أو تطوير منتجات جديدة مبا يف ذلك حتسني أنواع 
أو نوعية املنتجات القائمة، أو اكتشاف أو تطوير عمليات جديدة أكثر كفاءة 

لإلنتاج.

142-6 
]163-6[

تتك���ون برجميات احلاس���وب من برامج احلاس���وب وأوص���اف الربامج واملواد برجميات احلاسوب
املساعدة للنظم ولربجميات التطبيق.

)املرفق 1122( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

البضاع���ة احلاضرة هي الس���لع ال���ي قامت الوحدة املنتجة هلا أو املس���توردة هلا البضاعة احلاضرة
بتسليمها فعاًل إىل املستهلك سواء بالفترة اجلارية أو يف فترة سابقة.

31-9

يقفل احلساب بإدخال بند توازن يعرَّف بأنه الفرق بني جانيب احلساب؛ ويعبِّر بند التوازن
بن���د التوازن عادة عن النتيجة الصافية لألنش���طة الي يغطيها احلس���اب ومن مث 
فهو عنصر اقتصادي له أمهية كبرية وله مغزى حتليلي - ومن األمثلة على ذلك 
القيم���ة املضافة والدخل القابل للتص���رف واملدخرات وصايف اإلقراض والقيمة 

الصافية.

3-1 
]64-3[

البنك املركزي هو املؤسس���ة املالية العامة ذات الس���لطة النقدية أي الي تصدر البنك املركزي
أوراق النق���د والعمالت املعدنية يف بعض األحيان ومتس���ك مجيع االحتياطات 

الدولية للبلد أو جزًءا منها.

86-4

البن���ك املركزي اإلقليمي هو مؤسس���ة مالي���ة دولية تعترب مبثاب���ة بنك مركزي البنك املركزي اإلقليمي
مشترك ملجموعة من البلدان األعضاء.

34-14

القصد من نش���اط التأمني هو تزويد الوحدات املؤسس���ية املعرَّضة ألنواع معيَّنة التأمني
م���ن املخاطر حبماي���ة مالية من اآلثار الي تترتب على ح���دوث أحداث معيَّنة؛ 
وهو أيضًا نوع من الوساطة املالية الي جيري فيها أخذ أموال من حاملي وثائق 
التأم���ني واس���تثمارها يف أصول مالية وغ���ري مالية يتم االحتفاظ هب���ا باعتبارها 
احتياطيات تقنية ملواجهة املطالبات الي تنتج يف املس���تقبل عن وقوع األحداث 

املبيَّنة يف بوالص التأمني.

135-6

جتزئ���ة املعامالت هو تس���جيل املعاملة الي تعترب معامل���ة وحيدة من وجهة نظر جتزئة املعامالت
األطراف يف املعاملة باعتبارها معاملتني أو أكثر خمتلفة التصنيف )مثاًل تس���جيل 
مدفوعات اإلجيار الفعلية من ِقَبل املس���تأجر مبوجب عقد مايل باعتبارها سداد 

ألصل املال ومدفوعات فوائد(.

28-3

جتميعات النظام - مثل القيمة املضافة، والدخل، واالستهالك، واالدخار - هي جتميعات النظام
ِقَيم تركيبية ُتستخَدم لقياس ناتج نشاط االقتصاد يف جمموعه إذا نظرنا إليه من 
زاوية معيَّنة؛ وميكن احلصول على بعض التجميعات بش���كل مباش���ر باعتبارها 
جمموع معامالت معيَّنة )مثل االس���تهالك النهائ���ي، وتكوين رأس املال الثابت 
اإلمجايل، واملس���امهات االجتماعية( وهن���اك جتميعات أخرى قد تنتج عن مجع 
بنود التوازن للقطاع املؤسس���ي )مثل القيمة املضافة وميزان اإليرادات األوَّلية، 

والدخل القابل للتصرف واملدخرات(.

2-169 و 170-2
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التحف والقطع الفنية األخرى هي أصول غري مالية، وحمسوس���ة، وُمنَتجة، وال التحف والقطع الفنية األخرى
تس���تخَدم أساس���ًا يف اإلنتاج أو االستهالك، ويتوقع هلا أن تزيد قيمتها أو على 
األق���ل أن حتافظ على قيمتها من حيث القيمة احلقيقية، وال تتدهور حالتها مع 
م���رور الوق���ت يف الظروف الطبيعي���ة، والي يتم امتالكها أو احتيازها أساس���ًا 
باعتباره���ا ذات قيم���ة ُمختَزنة، ومنها اللوحات والتماثيل وما إليها الي ُيعَترف 

هبا كأعمال فنية وُتحف.

)املرفق 132( - مرفق الفصل 
الثالث عشر

التحويل هو معاملة تقوم فيها وحدة مؤسس���ية بتقدمي س���لعة أو خدمة أو أصل التحويل
من األصول إىل وحدة مؤسسية أخرى دون تلقي أي سلعة أو خدمة أو أصل 

من األصول من تلك الوحدة يف املقابل.

27-8 ،3-8

يتكون التحويل العيين من نقل ملكية الس���لعة أو األصل، فيما عدا النقدية، أو التحويل العيي
تقدمي اخلدمة دون أي مقابل.

27-8 
]40-3[

تتكون التحويالت االجتماعية العينية من الس���لع واخلدمات املقدمة يف ش���كل التحويالت االجتماعية العينية
عيي إىل األس���ر املعيشية من الوحدات احلكومية )مبا يف ذلك صندوق الضمان 
االجتماعي( ومن املؤسسات غري الرحبية الي ختدم قطاع األسر املعيشية، سواء 
كانت هذه الس���لع واخلدمات مشتراة ممن الس���وق أو كانت منتَجة باعتبارها 
نواتج غري سوقية للوحدات احلكومية أو املؤسسات غري الرحبية الي ختدم قطاع 
األس���ر املعيش���ية؛ وتدخل فيها البن���ود التالية: )1( مزايا الضم���ان االجتماعي 
وتس���ديد نفقات���ه، )2( املزايا العينية األخرى للضم���ان االجتماعي، )3( مزايا 

املساعدة االجتماعية العينية، )4( حتويالت السلع غري السوقية واخلدمات.

99-8

تتكون التحويالت اجلارية من مجيع التحويالت الي ليست حتويالت رأمسالية، التحويالت اجلارية
وتؤثر هذه التحويالت بش���كل مباشر على مستوى الدخل املتاح وبالتايل على 

استهالك السلع واخلدمات.

32-8 
]133-10 ،3-8 ،22-3[

هي الغرامات والعقوبات الي تفرض على الوحدات املؤسس���ية من املحاكم أو التحويالت اجلارية - الغرامات والعقوبات
اجلهات القضائية، وُتعاَمل باعتبارها حتويالت جارية إلزامية.

96-8

تتك���ون التحوي���الت اجلاري���ة - اليانصي���ب والقم���ار من املبال���غ املدفوعة إىل التحويالت اجلارية - اليانصيب والقمار
الفائزين.

97-8

تتك���ون مدفوعات التعويضات من التحويالت اجلاري���ة الي تدفعها الوحدات التحويالت اجلارية - مدفوعات التعويضات
املؤسسية إىل وحدات مؤسسية أخرى تعويضًا عن اإلصابة لألشخاص أو تلف 
املمتلكات الذي تس���ببت فيه الوح���دات األوىل، فيما عدا مدفوعات مطالبات 

التأمني على غري احلياة.

98-8

تتك���ون التحويالت اجلارية األخرى م���ن خمتلف أنواع التحويالت اجلارية الي التحويالت اجلارية األخرى
حتدث بني وحدات مؤسسية مقيمة أو بني وحدات مؤسسية مقيمة وغري مقيمة: 
)أ( التحويالت اجلارية إىل املؤسس���ات غري الرحبية الي ختدم األس���ر املعيش���ية؛ 
)ب( التحويالت اجلارية بني األس���ر املعيشية؛ )ج( الغرامات والعقوبات؛ )د( 

اليانصيب والقمار؛ )ه�( مدفوعات التعويض.

8-93 إىل 98-8

تتك���ون التحويالت اجلارية األخرى من صايف أقس���اط ومطالبات التأمني غري التحويالت اجلارية األخرى
التأم���ني على احلياة والتحويالت اجلارية بني خمتلف أنواع الوحدات احلكومية، 
وعادة ما تكون بني مس���تويات خمتلف���ة يف احلكومة وأيضًا بني احلكومة العامة 
واحلكوم���ات األجنبي���ة، والتحويالت اجلارية من مث���ل التحويالت بني خمتلف 

األسر املعيشية.

8-9 و 10-8

تتكون التحويالت اجلارية بني األس���ر املعيش���ية من مجي���ع التحويالت اجلارية التحويالت اجلارية بني األسر املعيشية
النقدية أو العينية الي تدفعها أو تتلقاها األس���ر املعيش���ية املقيمة إىل أسر معيشية 

أخرى مقيمة أو منها.

95-8
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تتك���ون التحوي���الت اجلاري���ة داخل احلكوم���ة العامة من التحوي���الت اجلارية التحويالت اجلارية داخل احلكومة العامة
ب���ني الوحدات احلكومي���ة املختلفة أو القطاعات الفرعي���ة املختلفة يف احلكومة 

العامة.

90-8

التحويالت اجلارية للمؤسسات غري الرحبية الي 
ختدم األسر املعيشية

تتك���ون معظ���م التحويالت اجلارية للمؤسس���ات غري الرحبية الي ختدم األس���ر 
املعيش���ية م���ن التحوي���الت النقدية ال���ي تتلقاها هذه املؤسس���ات من وحدات 
مؤسسية أخرى مقيمة أو غري مقيمة يف شكل اشتراكات عضوية أو اشتراكات 
يف األنش���طة أو هب���ات طوعية أو غري ذلك، س���واًء كانت تدف���ع على فترات 

منتظمة أو غري منتظمة.

94-8

التحوي���الت الرأمسالية هي معام���الت يتم مبوجبها نقل أصل من األصول )فيما التحويالت الرأمسالية
ع���دا النقدية والبضاعة احلاضرة( من وحدة مؤسس���ية إىل أخرى، يتم مبوجبها 
ن متلقي التحويل من احتياز أصل آخر أو الي يتم مبوجبها نقل  نق���ل نقدية متكِّ

األموال املتحصلة من التصرف يف أصل آخر من األصول.

29-10 
]3-8 ،22-3[

التحوي���الت الرأمسالية - األخرى تتكون من مجي���ع التحويالت الرأمسالية فيما التحويالت الرأمسالية - األخرى
عدا ضرائب رأس املال واملنح االستثمارية.

139-10

التحوي���الت الرأمسالية األخرى تتكون من مجيع التحويالت الرأمسالية فيما عدا التحويالت الرأمسالية األخرى
ضرائب رأس املال واملنح االس���تثمارية، وهي تش���مل فيما تش���مل إلغاء الَدين 

باالتفاق املتبادل بني الدائن واملدين.

139-10

التحوي���الت الرأمسالية العينية تتك���ون من حتويل ملكية أصل من األصول )فيما التحويالت الرأمسالية العينية
ع���دا البضاعة املوجودة أو النقدية( أو إلغاء الدائن اللتزام معيَّن، دون أن يتلقى 

تعويضًا يف املقابل.

132-10 
]31-8[

التحويالت الرأمسالية النقدية تتكون من التحويالت النقدية الي يتحصل عليها التحويالت الرأمسالية النقدية
الطرف األول عن طريق التصرف يف أصل من األصول أو أكثر )فيما عدا قيمة 

البضاعة املوجودة(.

132-10 
]31-8[

حتويالت الس���لع واخلدمات الفردية غري السوقية تتكون من السلع أو اخلدمات حتويالت السلع واخلدمات الفردية غري السوقية
املقدمة جمانًا إىل األس���ر املعيش���ية، أو بأس���عار غري ذات قيمة اقتصادية كبرية، 
من املنتجني غري السوقيني من الوحدات احلكومية واملؤسسات غري الرحبية الي 

ختدم قطاع األسر املعيشية.

105-8

تتك���ون التحويالت النقدية من مدفوعات العمالت أو الودائع القابلة للتحويل التحويالت النقدية
م���ن وحدة مؤسس���ية إىل أخ���رى دون مقابل )وتعاَمل بع���ض التحويالت غري 
النقدي���ة، مث���ل التحويالت غري النقدي���ة للمعونة الدولي���ة، باعتبارها حتويالت 

نقدية(.

27-8

يل عل���ى الوحدات املؤسس���ية املقيمة أو ختصيص حساب الدخل األوَّيل ���ز ختصيص حس���اب الدخل األوَّ يركِّ
لية وليس���ت وحدات منتجة  القطاع���ات املقيمة باعتباره���ا متلقية إليرادات أوَّ
تس���فر أنش���طتها عن دخل أوَّيل؛ ويشمل هذا احلساب نوعني من الدخل حتت 
لة بالفعل يف حس���اب توليد الدخل  لية املس���جَّ بن���د املوارد: )أ( اإليرادات األوَّ
واملستحقة القبض للوحدات املؤسسية املقيمة، و )ب( إيرادات امللكية املستحقة 
القبض من ملكية أصول مالية أو ملموس���ة غري منَتجة )وهي أساس���ًا األراضي 

واألصول املوجودة يف باطن األرض(.

7-12 و 13-7

تعكس التدفقات االقتصادية إنشاء قيمة اقتصادية أو حتويلها أو تبادهلا أو نقلها التدفقات االقتصادية
أو زواهلا، وتش���مل هذه التدفقات تغيُّرات يف حج���م أصول وخصوم الوحدة 

املؤسسية أو استهالكها أو قيمتها.

9-3
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تس���جيل املدفوعات املستحقة هي طريقة حماسبية تبيِّن التدفقات الي تنشأ عنها تسجيل املدفوعات املستحقة
مدفوع���ات نقدي���ة يف آخر فترة ميكن دفعها فيها دون حتمل تكاليف إضافية أو 
غرامات، وباإلضافة إىل هذه التدفقات، املدفوعات النقدية الفعلية وقت دفعها 
ويتم تغطية الفترة الزمنية بني حلظة اس���تحقاق الدفع وحلظة سداده الفعلية )إن 
وجدت( عن طريق تسجيل بند مستحق القبض أو مستحق الدفع يف احلسابات 

املالية )انظر أيضًا: “احلسابات املستحقة”(.

93-3

لية مقابل التسجيالت الصافية التس���جيالت الصافي���ة هي جمموعات تقيَّد فيها ِقَيم بع���ض البنود األوَّ
بنود على اجلانب اآلخر من احلساب أو تكون هلا عالمة مضادة.

117-3

حي���دث التصرف يف األص���ول )املوج���ودات واألصول الثابت���ة أو األراضي أو التصرف يف األصول
األصول األخرى غري املنَتَجة( حينما تقوم وحدة مؤسسية بب�يع أي من أصوهلا 

إىل وحدة مؤسسية أخرى.

]32-9[

تصنيف أغراض املؤسس���ات غري الرحبية هو تصنيف يس���تعَمل يف التعرُّف على تصنيف أغراض املؤسسات غري الرحبية
األه���داف االقتصادي���ة واالجتماعي���ة للمعام���الت اجلارية واإلنف���اق الرأمسايل 

واحتياز األصول املالية لدى املؤسسات غري الرحبية الي ختدم األسر املعيشية.

12-18

تصنيف االس���تهالك الفردي حسب الغرض هو تصنيف يستعمل للتعرف على تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض
أهداف اإلنفاق على االستهالك الفردي واالستهالك الفردي الفعلي.

7-18

د د هو تصني���ف األمم املتحدة الصناعي الدويل التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ التصني���ف الصناعي الدويل املوحَّ
د جلميع األنش���طة االقتصادية؛ ويستعمل نظام احلسابات القومية 1993  املوحَّ

التنقيح الثالث للتصنيف.

47-1

التصني���ف املركزي للمنتجات هو تصنيف يقوم على أس���اس اخلصائص املادية التصنيف املركزي للمنتجات
للسلع أو طبيعة اخلدمات املقدمة.

44-5

تصنيف إنفاق املنتجني حس���ب الغرض هو تصنيف يس���تعمل من أجل حتديد تصنيف إنفاق املنتجني حسب الغرض
أغراض اإلنفاق لدى املنتجني )أي االس���تهالك الوس���يط وتعويضات العاملني 
والضرائ���ب األخ���رى، مطروحًا منها إعان���ات اإلنتاج واس���تهالك رأس املال 

الثابت وتكوين رأس املال الثابت اإلمجايل(.

13-18

تصنيف وظائف احلكومة هو تصنيف يس���تعمل يف حتديد األهداف االقتصادية تصنيف وظائف احلكومة
واالجتماعية للمعامالت اجلارية والنفقات الرأمسالية واالحتيازات الرأمسالية من 

األصول املالية لدى احلكومة والقطاعات التابعة هلا.

9-18

توفِّر التصنيفات الوظيفية وسيلة لتصنيف معامالت معيَّنة للمنتجني وللقطاعات التصنيفات الوظيفية
املؤسس���ية الثالثة: األسر املعيشية واحلكومة العامة واملؤسسات غري الرحبية الي 

ختدم األسر املعيشية، حسب الغرض أو اهلدف االقتصادي االجتماعي.

1-18

التضخم املزدوج هو طريقة تقاس هبا القيمة اإلضافية اإلمجالية باألس���عار الثابتة التضخم املزدوج
عن طريق طرح االستهالك الوسيط باألسعار الثابتة من الناتج باألسعار الثابتة، 
وه���ذه الطريقة مفيدة فقط يف تقديرات األس���عار الثابتة ذات القيمة اإلضافية، 
مثل التقديرات الي يتم حساهبا باستخدام صيغة السبري )سواًء األساس الثابت 

أو التقديرات معربًا عنها بأسعار السنة السابقة(.

5-16

يتك���ون التعاون ال���دويل اجلاري م���ن التحويالت اجلارية النقدي���ة والعينية بني التعاون الدويل اجلاري
حكومات البلدان املختلفة أو بني احلكومات واملنظمات الدولية.

92-8

حيدث تعدد أس���عار الصرف الرمسية حني يكون لدى الس���لطات النقدية نظام تعدد أسعار الصرف الرمسية
لتطبيق سعرين أو أكثر للصرف ملختلف فئات املعامالت.

80-14 
]BPM 134 ،19 املرفق ألف[

تعويضات العاملني هي جمموع الدخل النقدي والعيي الذي تدفعه املؤسسة إىل تعويضات العاملني
العاملني مقابل العمل الذي يقومون به أثناء فترة معينة.

21-7 
]31-7[
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تتكون التغريات األخرى يف حس���اب األصول من حس���ابني فرعيني: حساب التغريات األخرى يف حساب األصول
التغيُّرات األخرى يف حجم األصول وحساب إعادة التقييم.

9-1

���رات يف القيمة احلقيقي���ة الصافية الوطنية هي جمم���وع التغيُّرات يف القيمة التغيُّرات يف القيمة احلقيقية الصافية الوطنية التغيُّ
الصافية جلميع القطاعات املؤسس���ية املقيمة مطروحًا منها املكاسب/اخلس���ائر 
السندية املحايدة )أي بالنسبة إىل املستوى العام لألسعار(؛ وهي تساوي أيضًا 
جمم���وع االدخار والتحويالت الرأمسالية فيما ع���دا التغيُّرات يف حجم األصول 

واملكاسب أو اخلسائر احلقيقية للمحوزات.

186-2

رات يف القيمة الصافية تساوي التغيُّرات يف األصول مطروحًا منها التغيُّرات التغيُّرات يف القيمة الصافية التغيُّ
يف اخلصوم.

148-2

 التغيُّرات يف املخزون )مبا يف ذلك
األعمال اجلارية(

رات يف املخزون )مبا يف ذلك األعمال اجلارية( بقيمة بنود البضاعة  تق���اس التغيُّ
احلاضرة مطروحًا منها قيمة املس���حوبات وقيمة أي خس���ائر جارية يف الس���لع 

املوجودة يف املخزون.

28-10

يعي تغيري مس���ار املعامالت تس���جيلها باعتبارها حدثت يف قنوات ختتلف عن تغيري مسار املعامالت
القن���وات الفعلي���ة أو أهنا حدثت مبع���ىن اقتصادي بينما ه���ي حدثت على غري 
ذلك، ومن أمثلة ذلك تس���جيل معاملة مباشرة بني الوحدة ألف والوحدة جيم 
باعتبارها حدثت بش���كل غري مباشر عن طريق الوحدة باء، وحيدث هذا غالبًا 

مع بعض التغيري يف فئة املعاملة.

24-3

ينش���أ التقادم غري املتوقع إذا نقصت املبالغ املقيدة يف اس���تهالك األصول الثابتة التقادم غري املتوقع
للتق���ادم الطبيعي املتوقع ألصل من األصول عن املبل���غ املطلوب لتغطية التقادم 

الفعلي.

]43-12[

تكافؤ القوة الش���رائية هو نسبية سعرية ُيقاس هبا عدد وحدات العملة من البلد تكافؤ القوة الشرائية
باء الي حيتاجها البلد باء لشراء كمية من سلعة أو خدمة معينة تساوي الكمية 

الي ميكن شراؤها بوحدة واحدة من عملة البلد ألف يف البلد ألف.

82-16

جمموع القيمة املضافة بتكلفة عوامل اإلنتاج ليس من املفاهيم املستعملة بشكل تكلفة عوامل اإلنتاج
واضح يف نظام احلس���ابات القومية ولكن من الس���هل حس���ابه بطرح قيمة أي 
ضرائ���ب، مطروحًا منها قيم���ة اإلعانات، على اإلنتاج تكون مس���تحقة على 

أساس جمموع القيمة املضافة.

229-6

تكنولوجيا الصناعة )اإلنتاج( هي إحدى نوعني من التكنولوجيات املستعملة يف تكنولوجيا الصناعة )اإلنتاج(
حتويل جداول العرض واالستخدام إىل جداول متاثلية للمدخالت - املخرجات 
)النواتج(؛ وهي تفترض أن مجيع النواتج الي تنتجها صناعة ما يتم إنتاجها وفق 

نفس هيكل املدخالت.

144-15

تكنولوجي���ا املنتج أو الس���لعة هي أح���د نوعني من االفتراض���ات التكنولوجية تكنولوجيا املنتج )السلعة(
املس���تخدمة يف حتوي���ل ج���داول الع���رض واالس���تخدام إىل ج���داول منهجية 
للمدخالت– املخرجات؛ تفترض أن هيكل املدخالت يف إنتاج منتج معني هو 

نفس اهليكل أيًا كانت الصناعة الي تنتجه.

144-15

يق���اس تكوين رأس املال الثاب���ت اإلمجايل، بالقيمة الكلي���ة ملحوزات املنتجني تكوين رأس املال الثابت اإلمجايل
مطروحًا منها املتصرَّف فيه من األصول الثابتة أثناء الفترة املحاس���بية، ومضافًا 
إليه���ا إضاف���ات معيَّنة لقيم���ة األصول غري املنَتَج���ة )مثل األص���ول اجلوفية أو 
التحسينات الكبرية يف النوعية أو يف األنواع أو يف إنتاجية األرض( الي تتحقق 

من النشاط اإلنتاجي للوحدات املؤسسية.

 10-33 و 51-10
]26-10[

يتك���ون تكوين رأس املال الثابت الصايف من تكوين رأس املال الثابت اإلمجايل تكوين رأس املال الثابت الصايف
مطروحًا منه استهالك رأس املال الثابت.

27-10
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التماي���ز يف األس���عار ه���و الوضع الذي يق���وم فيه البائع بتقاضي أس���عار خمتلفة التمايز يف األسعار
لفئات خمتلفة من املشتريات من سلع وخدمات متطابقة تباع يف نفس الظروف 

متاما.

113-16

التناقلي���ة )يف املقارن���ات الدولي���ة( هي حالة تفيد بأن الرقم القياس���ي املباش���ر التناقلية )يف املقارنات الدولية(
)االثنيي( للبلد، كاف القائم على أس���اس البلد الم، يس���اوي الرقم القياس���ي 
غري املباش���ر الذي يتم احلصول عليه من حاصل ضرب الرقم القياس���ي املباش���ر 
)االثنيي( للبلد كاف على أس���اس البلد ميم يف الرقم القياسي املباشر )االثنيي( 

للبلد ميم على أساس البلد.

88-16

يتكون توزيع حسابات الدخل واستعماهلا من جمموعة من احلسابات الي تبيِّن توزيع حسابات الدخل واستعماهلا
كيفية )أ( توليد الدخل من اإلنتاج؛ )ب( توزيع الدخل وإيرادات امللكية على 
الوحدات املؤسس���ية الي هل���ا مطالب على القيمة املضاف���ة الناجتة عن اإلنتاج؛ 
)ج( كيفي���ة إع���ادة توزيع الدخل بني الوحدات املؤسس���ية، ويتم هذا أساس���ًا 
من ِقَبل الوحدات احلكومية عن طريق اش���تراكات ومزايا الضمان االجتماعي 
والضرائب؛ و)د( كيفية اس���تخدام الدخل يف النهاية من ِقَبل األس���ر املعيش���ية 
والوحدات احلكومية واملؤسسات غري الرحبية الي ختدم األسر املعيشية ألغراض 

االستهالك النهائي أو االدخار.

1-7 واجلدول 8-2

اجل���داول التوافقية )املدخالت - املخرجات( هي جداول ُتس���تخَدم فيها نفس اجلداول التوافقية
التصانيف أو الوحدات )أي نفس جمموعة املنتجات أو الصناعات( يف اخلانات 

العمودية واألفقية.

2-15

جداول الصناعة - الصناعة هي جداول متاثلية للمدخالت - املخرجات يكون جداول الصناعة - الصناعة
فيها البعد يف الصفوف األفقية والرأس���ية هو الصناعة، وبذلك يبيِّن اجلدول أي 

الصناعات تستخدم نواتج أي الصناعات األخرى.

150-15

ل فيها كيفية نشأة جداول العرض واالستعمال جداول العرض واالس���تعمال تأخذ ش���كل مصفوفات ُيسجَّ
اإلم���دادات من خمتلف الس���لع واخلدم���ات من الصناعات املحلي���ة والواردات 
وكيفية ختصيص هذه اإلمدادات بني خمتلف االس���تعماالت الوسيطة والنهائية، 

مبا يف ذلك الصادرات.

16-1 
]1-15[

ل يف جدول املدخالت/املخرجات قيمة كل منَتج ُمستخَدم باعتباره أحد جدول املدخالت/املخرجات يسجَّ
املدخالت لكل وحدة خمرجات ملختلف املنتجات.

175-15

ُتبيِّن أعمدة ج���دول ليونتيف املعكوس )املدخالت - النواتج( كامل متطلبات اجلدول املعكوس - ليونتيف
املدخالت، املباشرة وغري املباشرة، الي تتولد عن وحدة واحدة من الناتج.

175-15

جدول املنتجات - املنتجات هو جدول متاثلي للمدخالت واملخرجات تكون جدول املنتجات - املنتجات
في���ه النواتج هي الُبعد يف كال البعدين العمودي واألفقي، وبذلك يبني اجلدول 

أي املنتجات تستخدم يف إنتاج أي املنتجات األخرى.

150-15

ُتبيِّن أعمدة ج���دول ليونتيف املعكوس )املدخالت - النواتج( كامل متطلبات جدول ليونتيف املعكوس
املدخالت، املباشرة وغري املباشرة، الي تتولد عن وحدة واحدة من الناتج.

175-15

7-112حاملو األسهم هم املالكون اجلماعيون للشركة.حاملو األسهم
تش���مل حدود اإلنتاج مجيع اإلنتاج املخصص للسوق سواء للبيع أو للمقايضة حدود اإلنتاج

ومجيع الس���لع واخلدمات املقدمة إىل األس���ر املعيشية أو إىل املجتمع يف جمموعه 
جمان���ًا من ِقَبل الوحدات احلكومية أو املؤسس���ات غ���ري الرحبية الي ختدم قطاع 
األس���ر املعيش���ية، ومجيع السلع املنتجة من أجل االس���تعمال النهائي للمؤسسة 
املنتجة وإنتاج اخلدمات املن�زلية الي ينتجها امُلالك الش���اغلون حلس���اهبم اخلاص 

واخلدمات الي ينتجها املوظفون من األسرة العاملون بأجر.

1-20 و 22-1
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ل معلومات عن جانب من جوانب احلياة االقتصادية تتصل احلساب احلساب هو أداة تسجِّ
مبا يلي: )1( االستعماالت واملوارد أو )2( التغيُّرات يف األصول والتغيُّرات يف 
اخلصوم و/أو )3( جمموع األصول واخلصوم يف تاريخ معيَّن؛ وتشمل حسابات 
املعامالت بند توازن ُيس���تخَدم من أجل معادلة جانيب احلس���ابات )مثل املوارد 

واالستعماالت( ويعترب يف حد ذاته مقياسًا اقتصاديًا لألداء.

2-85 و 87-2

ُيس���جل يف حس���اب إعادة التقييم املكاسب الرأمسالية، س���واًء كانت إجيابية أو حساب إعادة التقييم
س���لبية، الي حتدث أثن���اء الفترة املحاس���بية ملالكي األصول املالي���ة وغري املالية 

واخلصوم.

63-12 
]9-1[

يب���ني حس���اب إعادة توزي���ع الدخل العي���ين كيفية حتويل الدخ���ول املخصصة حساب إعادة توزيع الدخل العيي
لإلنفاق لدى األس���ر املعيش���ية واملؤسسات غري الرحبية الي ختدم األسر املعيشية 
لة املخصصة لإلنفاق نتيجة لتلقي أو دفع  والوحدات احلكومية إىل دخوهلا املعدَّ

حتويالت اجتماعية عينية.

2-8

يعكس حس���اب األصول واخلصوم اخلارجية مس���توى املخ���زون من اخلصوم حساب األصول اخلارجية واخلصوم اخلارجية
واألص���ول املالية اخلارجية إىل االقتصاد وتكوينها، نتيجة حس���ابات املعامالت 

اخلارجية وحسابات التراكم.

156-14

ُيس���جل يف حساب اإلنتاج نش���اط إنتاج الس���لع واخلدمات كما حيدده نظام حساب اإلنتاج
احلس���ابات القومية؛ وبند التوازن يف هذا احلساب، وهو إمجايل القيمة املضافة، 

يعترب مقياسًا ملسامهة املنتجني أو الصناعة يف الناتج املحلي اإلمجايل.

6-1

حس���اب التراكم حس���اب تدفقات يس���جل فيه اقتناء األصول واخلصوم املالية حساب التراكم
وغ���ري املالية ل���دى الوحدات املؤسس���ية والتص���رف فيها س���واٍء كان االقتناء 
والتص���رف عن طريق معام���الت أو نتيجة ألحداث أخرى، كما تس���جل فيه 

املكاسب واخلسائر الرأمسالية.

94-3

رات األخرى يف حجم األصول هو تسجيل للتغيُّرات يف األصول حساب التغيُّرات األخرى يف حجم األصول حساب التغيُّ
واخلص���وم والقيم���ة الصافية فيما بني افتتاح احلس���اب اخلتام���ي وإقفاله، وهي 
التغيريات الي ال ُتعزى إىل املعامالت بني الوحدات املؤسس���ية كما تس���جلها 

احلسابات الرأمسالية واملالية وال حساب املكاسب واخلسائر الرأمسالية.

4-12 
]1-9، 3-58 إىل 61-3[

حس���اب التكلف���ة التارخيي هو طريقة تقييمية تتطلب تقييم الس���لع أو األصول حساب التكلفة التارخيي
املس���تخَدمة يف اإلنت���اج على أس���اس النفقات الي مت تكبده���ا بالفعل من أجل 

حيازة هذه السلع أو األصول، مهما َبُعد تاريخ هذه النفقات.

60-1

حساب التكلفة اجلارية هو طريقة تقييم ُتَقيَّم هبا األصول والسلع املستخَدمة يف حساب التكلفة اجلارية
رة وقت اإلنتاج )ويشار  اإلنتاج بقيمتها الفعلية أو بأسعار السوق اجلارية املقدَّ

إليه أحيانًا باسم “حساب تكلفة اإلحالل”(.

60-1

يب���ني حس���اب التوزيع الثان���وي للدخل كيفي���ة حتويل ميزان الدخ���ول األوَّلية حساب التوزيع الثانوي للدخل
للوحدة املؤسسية أو القطاع املؤسسي إىل دخل قابل للتصرف عن طريق تلقي 

ودفع التحويالت اجلارية فيما عدا التحويالت االجتماعية العينية.

1-8

يشري احلس���اب اجلاري )ميزان املدفوعات( إىل الس���لع واخلدمات واإليرادات احلساب اجلاري )ميزان املدفوعات(
والتحويالت اجلارية.

BPM 149

يبيِّن حس���اب الس���لع واخلدمات القتص���اد البلد ككل ولفئ���ات من املنتجات حساب السلع واخلدمات
جمموع املوارد من حيث النواتج والواردات واس���تعمال الس���لع واخلدمات من 
حيث االس���تهالك الوس���يط واالس���تهالك النهائي وتكوين رأس املال اإلمجايل 

والصادرات.

5-15

ل يف احلس���اب املايل صايف حيازة األصول املالية وصايف اخلصوم جلميع احلساب املايل يس���جَّ
القطاعات املؤسسية حسب نوع األصول املالية.

103-11 
]9-1[
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يقيد يف حس���اب املعامالت، بالنس���بة ملعاملة معينة أو جمموعة معامالت )مثل حساب املعامالت
الفائدة( املوارد واالس���تعماالت لكل قطاع )أو صناعة( اش���تغل هبذه املعاملة، 
ولك���ن هذا احلس���اب ال يب���ني العالقات املباش���رة بني القطاع���ات الداخلة يف 

الصفقة.

152-2

ل حساب النقدية ل يف حس���اب النقدية املدفوعات أو اإليصاالت النقدية فقط، وتس���جَّ ُيس���جَّ
هذه البنود وقت الدفع أو االستالم.

92-3

يشمل حساب باقي العامل فئات احلساب الالزمة لبيان كامل سلسلة العمليات حساب باقي العامل
ال���ي حتدث بني االقتص���اد بكامله وباق���ي أحناء العامل )أي ب���ني املقيمني وغري 

املقيمني(.

3-14 
]14-1[

لي���ة والقطاعات أو القطاعات حساب توليد الدخل يبيِّن حس���اب تولي���د الدخل أنواع الدخول األوَّ
لية، متييزًا هلا عن القطاعات  الفرعية أو الصناعات الي تنش���أ فيها الدخول األوَّ

أو القطاعات الفرعية املقرر هلا أن تتلقى هذه الدخول.

3-7

ل يف حساب رأس املال قيم األصول غري املالية الي تقوم الوحدة املؤسسية حساب رأس املال تسجَّ
املقيم���ة بامتالكها والتخلص منها عن طري���ق الدخول يف معامالت، وهو يبني 
التغيُّ���ر يف القيم���ة الصافية الناجتة ع���ن االدخار والتحوي���الت الرأمسالية أو عن 
املعامالت الداخلية اخلاصة مبس���ك الدفاتر واملرتبطة باإلنتاج )مثل التغيريات يف 

املخزون واستهالك رأس املال الثابت(.

10-20 و 9-1

 حساب رأس املال واحلساب املايل
)ميزان املدفوعات(

حساب رأس املال واحلساب املايل )ميزان املدفوعات( يشري إىل: )1( حتويالت 
رأس املال وشراء/التصرف يف األصول غري املالية غري املنَتجة، و )2( حيازة أو 

التخلص من أصول مالية وتأسيس التزامات أو دفعها.

BPM 149

 احلسابات األخرى املستحقة القبض/
املستحقة الدفع

احلس���ابات األخرى املستحقة القبض/املس���تحقة الدفع هي األصول املالية الي 
تتكون من االئتمان التجاري والس���لفيات والبنود األخرى املستحقة القبض أو 

املستحقة الدفع.

)الشكل ألف - 7( - مرفق 
 الفصل الثالث عشر

]100-11[
تتكون احلس���ابات االقتصادية املتكاملة من كامل سلسلة حسابات القطاعات احلسابات االقتصادية املتكاملة

املؤسسية وباقي أحناء العامل، وأيضًا حسابات املعامالت )والتدفقات األخرى( 
وحسابات األصول واخلصوم.

88-2

ل يف احلسابات اجلارية إنتاج السلع واخلدمات، وتوليد الدخل عن طريق احلسابات اجلارية يسجَّ
اإلنتاج، وما يتبع ذلك من توزيع الدخل وإعادة توزيعه بني الوحدات املؤسسية 

واستخدام الدخل ألغراض االستهالك أو االدخار.

5-1

���ه االنتباه احلسابات الفرعية توفِّ���ر احلس���ابات الفرعية إط���ارًا يرتبط باحلس���ابات املركزية ويوجِّ
حن���و جمال معيَّن أو جان���ب معيَّن من احلياة االقتصادية واالجتماعية يف س���ياق 
احلس���ابات القومية؛ ومن األمثلة الش���ائعة للحس���ابات الفرعية حسابات البيئة 

والسياحة والعمل املن�زيل غري املدفوع األجر.

246-2

احلصة الصافية لألسر املعيشية يف احتياطيات 
التأمني على احلياة وصناديق املعاشات 

التقاعدية

تتك���ون احلص���ة الصافية لألس���ر املعيش���ية يف احتياطي���ات التأمني عل���ى احلياة 
والصنادي���ق التقاعدية من االحتياطيات الي حتتفظ هبا ش���ركات التأمني مقابل 
التأمني على احلياة وبوالص املعاش���ات التقاعدية، س���واء كانت هذه الشركات 
تبادلية أو س���همية، والي حتتفظ هبا صناديق املعاش���ات التقاعدية؛ وتعَتَبر هذه 
االحتياطي���ات أص���واًل حلاملي ش���هادات التأمني وليس���ت أص���واًل للوحدات 

املؤسسية الي تديرها.

)الشكل ألف - 61( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

تعت���رب حصص األرباح ش���كاًل من أش���كال إيرادات امللكية، املس���تحق حلملة حصص األرباح
األسهم مبجرد إعالنه، نتيجة لوضعهم أموااًل حتت تصرف الشركة.

113-7

حقوق السحب اخلاصة هي أصول احتياطية دولية أنشأها صندوق النقد الدويل حقوق السحب اخلاصة
وهي موزعة على الدول األعضاء لتكملة أصوهلا االحتياطية القائمة.

11-67، )الشكل ألف - 1( - 
مرفق الفصل الثالث عشر
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انظر: حكومات الوالياتاحلكومات املحلية
حكومات الواليات هي وحدات مؤسس���ية متارس نوعًا من وظائف احلكومة حكومات الواليات

على مس���توى أقل من مس���توى احلكوم���ة املركزية وفوق مس���توى الوحدات 
املؤسس���ية احلكومية القائمة على املستوى املحلي؛ وهي وحدات مؤسسية متتد 
س���لطتها الضريبية والتش���ريعية والتنفيذية على الوالية )ويش���ار إليها يف أغلب 

األحيان باسم املحافظة( الي هي جزء من البلد ككل.

124-4

يتكون قطاع احلكومة العامة من جمموع الوحدات املؤسسية الي تنتج خدمات احلكومة العامة
)ورمبا س���لعًا( غري سوقية أساسًا لالس���تهالك الفردي أو اجلماعي وتعمل على 
إعادة توزيع الدخل والثروة، عالوة على القيام مبس���ؤولياهتا السياسية وبدورها 

يف تنظيم االقتصاد.

20-2

وح���دات احلكوم���ة احمللية هي وحدات مؤسس���ية ميت���د نفوذه���ا الضري�يب أو احلكومة املحلية
التشريعي أو التنفيذي إىل أصغر املساحات اجلغرافية املميَّزة باعتبارها وحدات 

إدارية أو سياسية.

128-4

متتد الس���لطة السياسية للحكومة املركزية لتش���مل مجيع أحناء اإلقليم يف البلد، احلكومة املركزية
وللحكوم���ة املركزية س���لطة فرض ضرائب على مجي���ع الوحدات املقيمة وغري 

املقيمة الي تقوم بأنشطة اقتصادية يف البلد.

118-4

 احليوانات احليَّة من أجل التربية واأللبان
واجلر وما إىل ذلك

ة من أجل التربية واأللبان واجلر وما إىل ذلك هي احليوانات الي  احليوانات احليَّ
ترىب من أجل املنتجات الي تتيحها سنة بعد سنة.

)املرفق 11141( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

اخلدم���ات هي نواتج تنَتج حس���ب الطلب وتتكون بش���كل ع���ام من تغيريات اخلدمات
يف ظ���روف الوحدات املس���تهِلكة الناجتة عن أنش���طة املنتج���ني بناء على طلب 

املستهلكني؛ ويعي اكتمال إنتاجها أهنا وصلت فعاًل إىل املستهلكني.

8-6

 خدمات الوساطة املالية الي تقاس بشكل
غري مباشر

خدمات الوس���اطة املالية الي تقاس بش���كل غري مباش���ر هي مقياس غري مباشر 
لقيمة خدمات الوس���اطة املالية املقدمة ولكن ال تتقاضى فيها املؤسسات املالية 

تكاليف حمددة بشكل واضح.

124-6

خدمة االس���تهالك اجلماعية هي خدمة تقدمه���ا احلكومة العامة إىل مجيع أفراد خدمة االستهالك اجلماعية
املجتم���ع يف نفس الوقت أو إىل مجي���ع أعضاء قطاع من قطاعات املجتمع مثل 

األسر املعيشية الي تعيش يف منطقة معينة.

43-9

ل يف ه���ذه الفئة حت���ت “التغيُّرات األخرى يف قيمة حس���اب األصول” اخلسائر الكارثية ُيس���جَّ
اخلس���ائر غري املتوقعة الناجتة عن حوادث كبرية، واستنس���ابية، وميكن التعرف 

عليها، قد تؤدي إىل هالك األصول يف أي فئة من فئات األصول.

35-12

اخلص���وم هي التزامات تقتضي ب���أن تقوم وحدة )مدين���ة( بدفع مدفوعات أو اخلصوم )االلتزامات(
سلس���لة مدفوعات إىل وحدة أخرى )دائن���ة( يف ظروف معيَّنة حمددة يف العقد 

بينهما.

]4-10[

خطاب���ات االعتماد هي عبارة عن وعد بتس���ديد مدفوع���ات عند تقدمي وثائق خطابات االعتماد
دة يف العقد. معيَّنة حمدَّ

25-11

خط���ط الضمان االجتماع���ي هي خطط تضعها وتديره���ا الوحدات احلكومية خطط الضمان االجتماعي
بغ���رض تقدمي منافع اجتماعي���ة إىل أعضاء املجتمع ككل أو إىل قطاعات معينة 

من املجتمع.

64-8

خطط املعاش التقاعدي املشتراة هي خطط يكون فيها مستوى االشتراكات يف خطط املعاش التقاعدي املشتراة
الصندوق مضمونًا ولكن املزايا تتوقف بش���كل مباش���ر على األصول املوجودة 
يف الصندوق )ويف بعض البلدان يطلق على هذه اخلطط “خطط االش���تراكات 

املحددة”(.

79-13
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خطط املعاش���ات التقاعدية احملددة هي خطط املعاش���ات التقاعدية الي تضمن خطط املعاشات التقاعدية املحددة
مس���توى املعاش���ات التقاعدية للعاملني املش���تركني، وترتبط مبالغ املعاش���ات 
التقاعدي���ة بطول م���دة العاملني ومبرتباهت���م، مبوجب صيغ معيَّن���ة، وال تتوقف 

بشكل كامل على اشتراكات العاملني أو أصول الصندوق.

78-13

الدخل هو أقصى ما ميكن ألس���رة معيش���ية أو وحدة أخرى أن تستهلكه دون الدخل
إنقاص قيمتها الصافية احلقيقية.

15-8

ُيحس���ب الدخل احلقيقي بتخفيض أي تدفُّق من تدفقات الدخل برقم قياس���ي الدخل احلقيقي
لألس���عار من أجل قياس القوة الش���رائية للبند املعي على أس���اس عدد حمدد من 

جمموعة السلع واخلدمات.

148-16

لية املستحقة الدخل الصايف من اخلارج الدخل الصايف من اخلارج هو الفرق بني جمموع قيم الدخول األوَّ
القبض من غري املقيمني واملستحقة الدفع إليهم.

15-7

يقاس الدخل العيين الذي يتلقاه العاملون بقيمة الس���لع واخلدمات الي يقدمها الدخل العيي الذي يتلقاه العاملون
أصحاب العمل إىل العاملني لديهم يف مقابل العمل الذي يقومون به.

50-9

لية املس���تحقة القبض يف إطار الدخل القومي الدخ���ل القوم���ي هو جمموع قيمة الدخ���ول األوَّ
اقتصاد ما مطروحًا منه جمموع الدخول األولية املس���تحقة الدفع من الوحدات 

املقيمة.

14-7

الدخ���ل القومي اإلمجايل هو الدخل املحلي اإلمج���ايل ومطروحًا منه الضرائب الدخل القومي اإلمجايل
الصافية على اإلنتاج وال���واردات، مطروحًا منه تعويضات العاملني ومطروحًا 
منه إيرادات امللكية املس���تحقة الدفع إىل س���ائر أحناء العامل، ومضافًا إليه البنود 
املناظرة املس���تحقة القبض من باقي أحناء الع���امل )أي أنه الناتج املحلي اإلمجايل 
لية املستحقة الدفع إىل الوحدات غري املقيمة ومضافًا  مطروحًا منه الدخول األوَّ
إليه الدخول األوَّلية املس���تحقة القبض من الوحدات غري املقيمة(؛ وهناك بديل 
آخر لقياس الدخل املحلي اإلمجايل بأس���عار الس���وق وهو جمموع قيمة موازين 
لية اإلمجالية جلميع القطاعات )يالَحظ أن الدخل القومي اإلمجايل  الدخول األوَّ
يس���اوي الناتج القومي اإلمجايل، وهو التعبري الذي كان ُيستخَدم يف السابق يف 

احلسابات القومية بوجه عام(.

 2-181 و 16-7
 واجلدول 2-7

]181-2[

ميكن حس���اب الدخل القومي اإلمجايل املخص���ص لإلنفاق من الدخل القومي الدخل القومي اإلمجايل املخصص لإلنفاق
اإلمج���ايل جبمع كل التحويالت اجلارية النقدية أو العينية الي تتلقاها الوحدات 
املؤسس���ية املقيم���ة م���ن وحدات مؤسس���ية غ���ري مقيمة، مطروح���ًا منها مجيع 
التحويالت اجلارية النقدية أو العينية املس���تحقة الدفع من الوحدات املؤسس���ية 

املقيمة إىل الوحدات غري املقيمة.

16-8 
]183-2[

لية للوحدة املؤسسية أو القطاع الدخل املتاح يستخلص الدخل املتاح من ميزان اإليرادات األوَّ
عن طريق مجع كل التحويالت اجلارية باستثناء التحويالت االجتماعية العينية، 
الي تتلقاها تلك الوحدة أو ذلك القطاع مث يطرح منه مجيع التحويالت اجلارية 
فيم���ا عدا التحويالت االجتماعية العينية، املس���تحقة الدفع من تلك الوحدة أو 

ذلك القطاع.

11-8

ُيستخدم الدخل احمللي اإلمجايل احلقيقي لقياس القوة الشرائية ملجموع الدخول الدخل املحلي اإلمجايل احلقيقي
الي يولِّدها اإلنتاج املحلي )مبا يف ذلك األثر على الدخول الناجتة عن التغيُّرات 

يف معدالت التبادل التجاري(.

152-16
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الدخ���ل املختلط هو فائض أو عجز إنتاج املؤسس���ات غري الس���همية اململوكة الدخل املختلط
لألس���ر املعيش���ية؛ وهي تشتمل ضمنًا على عنصر أجر مقابل العمل الذي يقوم 
به املالك أو أعضاء األس���ر املعيش���ية ولكن ال ميكن حتديده بشكل منفصل عن 
العائد للمالك باعتباره صاحب املشروع، ولكنه يستبعد الفائض التشغيلي من 

املساكن الي يشغلها املالك.

8-7

دخل املش���اريع بالنسبة للشركات وأشباه الشركات والوحدات املؤسسية الي دخل املشاريع
لة تشتغل يف اإلنتاج الس���وقي هي فائض تشغيل هذه  متتلك ش���ركة غري مس���جَّ
الكيان���ات أو الدخ���ل املختلط مضاف���ًا إليه دخل امللكية واملبالغ املس���تحقة من 
األصول املالية وغريها اململوكة للش���ركة، مطروحًا منها الفوائد املستحقة على 
اخلصوم واإلجيارات املستحقة على األراضي أو األصول املادية غري املنِتجة الي 

تؤجرها املؤسسة.

18-7

ل القابل للتصرف م���ن الدخل القاب���ل للتصرف لوحدة الدخل املعدَّل القابل للتصرف يؤخ���ذ الدخ���ل املع���دَّ
مؤسسية أو قطاع، وذلك بإضافة قيمة التحويالت االجتماعية العينية املستحقة 
القبض هلذه الوحدة أو هلذا القطاع وبطرح قيمة التحويالت االجتماعية العينية 

املستحقة القبض لتلك الوحدة أو لذلك القطاع.

24-8 
]26-8[

دخ���ل امللكية هو الدخل املس���تحق القب���ض ملالك األصول املالي���ة أو األصول دخل امللكية
امللموسة غري املُنتجة مقابل تقدمي أموال أو وضع األصول امللموسة غري املنتجة 
حتت تصرف وحدة مؤسسية أخرى؛ وهو يتكون من الفوائد، ودخل املؤسسات 
املوزَّع )أي األرباح املوزعة واملس���حوبات من دخل أش���باه الشركات(، ومن 
اإليرادات املعاد اس���تثمارها من االس���تثمار األجنيب املباشر، ومن دخل امللكية 

الذي ُيعزى إىل حاملي بوالص التأمني واإلجيار.

 7-88 و 89-7
]2-7[

 دخل امللكية الذي يعزى إىل حاملي
بوالص التأمني

دخل امللكية الذي ُيعزى إىل حاملي بوالص التأمني هو دخل االس���تثمار الذي 
حتص���ل عليه ش���ركات التأمني من االحتياطي���ات التقنية للتأم���ني؛ ويظهر هذا 
الدخل يف احلسابات باعتباره مدفوعًا من شركات التأمني إىل حاملي شهادات 

التأمني ألن االحتياطات التقنية هي أصول ميلكها حاملو شهادات التأمني.

124-7

ع من الش���ركات من عائد األرباح مضافًا إليه املسحوبات الدخل املوزَّع من الشركات يتكون الدخل املوزَّ
من إيرادات أشباه الشركات.

7-112 إىل 118-7

صايف الدخل من اخلارج هو الفرق بني القيمة الكلية للدخول األوَّلية املستحقة الدخل من اخلارج - الصايف
القبض من غري املقيمني واملستحقة الدفع هلم.

15-7

لية ه���ي الدخول الي حتص���ل عليها الوحدات املؤسس���ية نتيجة الدخول )اإليرادات( األوَّلية الدخ���ول األوَّ
الش���تراكها يف عملي���ات اإلنت���اج أو ملكية األص���ول الي حتتاجه���ا ألغراض 

اإلنتاج.

2-7

 الدخول املعاد استثمارها من االستثمار
األجنيب املباشر

يتكون اس���تثمار الدخول املعاد اس���تثمارها من االس���تثمار األجنيب املباشر من 
اإليرادات الي حتتفظ هبا مؤسس���ة من مؤسس���ات االس���تثمار األجنيب املباش���ر 
وتعاَمل كأهنا موزعة ومس���ددة إىل مس���تثمري االستثمار األجنيب املباشر بنسبة 

ملكيتهم يف رأس مال املؤسسة مث يقوم هؤالء بإعادة استثمارها يف املؤسسة.

120-7

الذه���ب النق���دي هو الذهب الذي متتلكه الس���لطات النقدية أو غريها ويكون الذهب النقدي
حتت إش���رافها الفعلى، وُيحتفظ به كأصل م���ايل وكأحد مكونات االحتياطي 

األجنيب.

)الشكل ألف1-( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

الذه���ب غري النق���دي هو الذهب النقدي الذي تصرفه الس���لطات من حموزاهتا الذهب غري النقدي
ألغ���راض غ���ري نقدية، مثل بي���ع الذهب إىل مس���تعملني أو مالكني من القطاع 

اخلاص.

65-11
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يش���مل الذه���ب غري النقدي مجي���ع أنواع الذه���ب غري املحتف���ظ به كأصول الذهب غري النقدي
احتياطية )الذهب النقدي( لدى السلطات.

BPM 202

تش���مل رس���وم الترخيص املقبوضات واملدفوعات املرتبطة باالستخدام املأذون رسوم الترخيص
به لألصول غري امللموس���ة وغري املنتجة وغري املالية وحلقوق امللكية مثل براءات 
االخت���راع وحقوق الطب���ع والعالمات التجارية والعملي���ات الصناعية وحقوق 
لية مثل  االمتياز، إىل آخره وباس���تعمال األصول املستنس���خة أو النم���اذج األوَّ

املخطوطات واألفالم وغريها بناء على اتفاقات ترخيص.

114-14

تش���مل رس���وم رأس املال الضرائب على قيمة األص���ول أو القيمة الصافية الي رسوم رأس املال
متتلكها الوحدات املؤسس���ية، وهي الضرائب الي ُتفَرض بشكل غري منتظم أو 

على فترات متباعدة.

136-10

الرقم القياس���ي املثايل لألسعار عند فيشر هو الوسيط اهلندسي لألرقام القياسية الرقم القياسي املثايل عند فيشر )األسعار(
لألسعار عند السبري وباش.

24-16

الرقم القياس���ي املثايل للحجم عند فيش���ر هو الوسيط اهلندسي لألرقام القياسية الرقم القياسي املثايل عند فيشر )احلجم(
للحجم عند السبري وباش.

24-16

الرقم القياس���ي لقيمة الوحدة هو “رقم قياس���ي للس���عر” يقاس ب���ه التغيُّر يف الرقم القياسي لقيمة الوحدة
متوس���ط القيمة للوحدات غري املتجانس���ة ولذلك قد يتأثر بالتغيُّرات يف تركيبة 

البنود وكذلك بالتغيُّرات يف أسعارها.

13-16

يعكس الرقم القياس���ي لألسعار متوسط التغيُّرات النسبية يف األسعار ملجموعة الرقم القياسي لألسعار
معينة من السلع واخلدمات بني فترتني زمنيتني.

14-16

الرقم القياس���ي لألس���عار عند ب���اش هو املتوس���ط املتوافق لعالقات األس���عار الرقم القياسي لألسعار عند باش
باستعمال قيم الفترة األخرية كأوزان ترجيحية.

17-16

ح لروابط الرقم القياسي لألسعار عند تورن كوست الرقم القياسي لألسعار عند تورن كوست هو متوسط هندسي مرجَّ
األس���عار باس���تخدام متوسطات حس���ابية لقيمة األس���هم يف الفترتني كأوزان 

ترجيحية.

27-16

ح لعالقات الرقم القياسي لألسعار عند لسبريس الرقم القياس���ي لألس���عار عند لس���بريس هو متوسط حس���ايب مرجَّ
األسعار باستخدام ِقَيم الفترة السابقة كعوامل ترجيح.

16-16

الرق���م القياس���ي للحجم )ويطلق علي���ه أيضًا الرقم القياس���ي للكمية يف بعض الرقم القياسي للحجم
الب���الد( يعرض عادة باعتباره متوس���ط التغيريات النس���بية يف كميات جمموعة 
معينة من السلع واخلدمات بني فترتني من الزمن، وميكن أيضًا استخدام األرقام 
القياس���ية للحجم يف مقارنة املس���تويات النسبية للنش���اط يف بلدان خمتلفة )مثل 

األرقام القياسية للحجم باستخدام تكافؤ القدرة الشرائية(.

11-16

الرقم القياسي للحجم عند باش هو املتوسط املتوافق لعالقات احلجم باستعمال الرقم القياسي للحجم عند باش
قيم الفترة األخرية كأوزان ترجيحية.

17-16

ح لروابط الرقم القياسي للحجم عند تورن كويست الرقم القياسي للحجم عند تورن كويست هو متوسط هندسي مرجَّ
احلجم باس���تخدام متوس���طات حس���ابية لقيمة األس���هم يف الفترت���ني كأوزان 

ترجيحية.

27-16

الرقم القياس���ي للحجم عند لس���بريس هو متوس���ط حس���ايب مرجح لعالقات الرقم القياسي للحجم عند لسبريس
الكميات باستخدام قيم الفترة السابقة كعوامل ترجيح.

16-16

إذا قامت الس���لطات بإضافة ذهب نق���دي إىل ما حتتفظ به عن طريق احلصول زيادة الرصيد من الذهب النقدي
على الذهب كس���لعة، أي الذهب املس���تخَرج حديثًا م���ن التعدين أو الذهب 
املوجود واملعروض يف السوق اخلاصة، فإهنا بذلك تزيد من رصيدها من الذهب 

النقدي.

65-11
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جمموع س���اعات العمل هو جمموع الس���اعات الي جيري فيها العمل فعاًل أثناء ساعات العمل - املجموع
فترة معيَّنة يف وظائف العاملني بأجر والعاملني حلساهبم.

102-15

س���داد مزايا التأم���ني االجتماعي هو عب���ارة عن مدفوعات )جزئي���ة أو كلية( سداد مزايا التأمني االجتماعي
تدفعها صناديق الضمان االجتماعي لس���داد إنفاقات األس���ر املعيشية على سلع 

وخدمات معينة توافق عليها الصناديق.

101-8

16-9سعر السلعة أو اخلدمة هو قيمة وحدة واحدة من السلع أو اخلدمات املعنية.السعر
الس���عر األساس���ي هو املبلغ الذي يتلقاه املنِتج من املش���تري مقابل وحدة من السعر األساسي

وحدات الس���لع أو اخلدمات الي ينتجها خمصوما منها أي ضرائب مس���تحقة، 
ومضافًا إليها أي إعانات مستحقة القبض، على الوحدة املعنية، نتيجة إلنتاجها 
أو بيعها؛ وتستبَعد من هذا السعر أي مصاريف نقل يطالب هبا املنِتج يف فاتورة 

مستقلة.

28-15 ،205-6 
]82-3[

سعر التحويل هو السعر املستخدم ألغراض حفظ الدفاتر، الذي يستعمل لتقييم سعر التحويل
املعامالت بني املؤسسات التابعة املتكاملة حتت نفس اإلدارة.

BPM 97

سعر الشراء هو املبلغ الذي يدفعه املشتري خمصومًا منه أي ضرائب على القيمة سعر الشراء
املضافة قابلة للخصم أو أي ضرائب أخرى قابلة للخصم، مقابل تس���لُّم وحدة 
من الس���لع واخلدمات يف الوقت واملكان الذي حيدده املش���تري؛ ويشمل سعر 
الشراء لسلعة ما أي تكاليف نقل يدفعها املشتري بشكل منفصل لتسلم السلعة 

أو اخلدمة يف املكان واملوعد املعينني.

28-15 ،215-6 
]83-3 ،73-2[

سقوف االعتماد هي ضمان بأن األموال ستكون جاهزة ولكن ال توجد أصول سقوف االعتماد
مالية قبل تقدمي األموال فعليًا.

25-11

الس���لع هي أش���ياء مادية يوجد طلب عليها، وميكن إثبات ح���ق امللكية عليها السلع
وميك���ن نق���ل ملكيتها من وحدة مؤسس���ية إىل أخرى عن طري���ق الدخول يف 

معامالت يف السوق.

7-6

السلع واخلدمات االستهالكية هي الي تستعملها )بدون أي حتويل يف اإلنتاج( السلع أو اخلدمات االستهالكية
األس���ر املعيشية واملؤسس���ات غري الرحبية الي ختدم األسر املعيشية أو الوحدات 
احلكومية من أجل إشباع احلاجات الفردية بشكل مباشر أو احلاجات اجلماعية 

ألعضاء املجتمع.

41-9

الس���لع االس���تهالكية املعمرة هي الس���لع املعمرة الي حتوزها األس���ر املعيش���ية السلع االستهالكية املعمرة
لالس���تهالك النهائي )أي الس���لع الي ال تستخدمها األس���ر املعيشية كمخازن 
ذات قيمة أو تستخدمها الشركات اململوكة لألسر املعيشية ألغراض اإلنتاج(؛ 
وقد تس���تعمل هذه الس���لع املعمرة لالس���تهالك املتكرر أو املتواصل على مدى 

فترة سنة أو أكثر.

)املرفق m( - مرفق الفص��ل 
 الثالث عشر

و 38-9

تتكون املوجودات من السلع التامة الصنع من السلع اجلاهزة للبيع أو للنقل من السلع التامة الصنع - املخزونات
ِقَبل املُنِتج ولكنها ال تزال يف حوزة املُنِتج.

)املرفق 123( - مرفق الفصل 
الثالث عشر

الس���لعة املعمرة هي س���لعة ميكن استعماهلا بشكل متكرر أو مستمر على مدى السلع املعمرة
فترة سنة أو أكثر، بافتراض معدل استعمال عادي أو متوسط.

38-9

موجودات السلع برسم إعادة البيع هي السلع الي حتوزها املؤسسات مثل جتار السلع برسم إعادة البيع - املوجودات
اجلملة والتجزئة من أجل إعادة بيعها دون إدخال مزيد من التصنيع عليها )أي 

أنه ال جيري حتويل عليها إال ما يتعلق بعرضها بشكل جذاب للجمهور(.

)املرفق 124( - مرفق الفصل 
 الثالث عشر

]113-10[
السلع برسم اإليداع هي السلع املخصصة للبيع يف بلد آخر ولكن مل يتم بيعها السلع برسم اإليداع

بعد عند عبورها للحدود.
 BPM 127
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الس���لع غري املعمرة هي الس���لع الي ينتهي اس���تعماهلا بالكامل يف أقل من سنة، السلع غري املعمرة
بافتراض استعمال مادي طبيعي أو متوسط.

]38-9[

س���لع وخدمات االس���تهالك اخلاص هي الس���لع واخلدمات الي حتوزها األسر السلع واخلدمات لالستهالك اخلاص
املعيشية وتستعملها لتلبية حاجات ورغبات أعضائها.

42-9

الس���ندات هي أوراق مالية قصرية األجل تعطي صاحبها )الدائن( احلق املطلق السندات
يف تلقي مبلغ ثابت حمدد يف تاريخ حمدد.

97-7

السندات التجارية هي سندات طويلة األجل تعطي حاملها احلق املطلق يف أحد السندات التجارية
املبال���غ املذك���ورة فيما يلي أو كليهما: )أ( دخل مايل ثابت أو متغيِّر متفق عليه 
تعاقديًا يف ش���كل كوبونات دفع، )ب( مبلغ ثابت حمدد يف تاريخ حمدد أو يف 

تواريخ حمددة يسترد فيها السند.

100-7 
]109-12[

السندات القصرية األجل فيما عدا األسهم تتكون من سندات غري األسهم حيل السندات القصرية األجل فيما عدا األسهم
أجل اس���تحقاقها يف فترة عام أو أقل ولكن ال تزيد على س���نتني أو أقل حتس���بًا 

لالختالفات يف ممارسات البلدان.

)الشكل ألف 31( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

الس���ندات املخفضة هي س���ندات يتم مبوجبها دفع تدفقات نقدية دورية تغطي السندات املخفضة
جزًءا من التزامات الفائدة طوال فترة حياة السند ولكن القيمة هي أدىن بكثري 

من الفائدة السوقية.

77-11

حتدث الس���يطرة على الش���ركة حني تكون أي وحدة مؤسس���ية وحيدة متتلك السيطرة على الشركة
أكثر من نصف األس���هم يف ش���ركة ما على الس���يطرة على سياس���ة الش���ركة 
وعملياهتا بأن يكون هلا أصوات تغلب أصوات مجيع محلة األس���هم تستخدمها 
عند الضرورة، وينطبق هذا التعبري أيضًا حني توجد جمموعة صغرية منظمة من 
محلة األس���هم ميتلكون فيما بينهم أس���همًا تزيد على 50 يف املائة من املجموع 

وبذلك تستطيع السيطرة على الشركة بالعمل املشترك بني أعضائها.

27-4

ش���راء السمعة هو الفرق بني القيمة املدفوعة لشراء املؤسسة باعتبارها مصلحة شراء السمعة
قائمة بالعمل وجمموع أصوهلا مطروحًا منه جمموع خصومها، بعد تعريف كل 

بند من هذه البنود وتقييمه.

)املرفق 223( - مرفق الفصل 
الثالث عشر ]22-12[

تتكون ش���ركات إيداع األموال من شركات اإليداع املقيمة وأشباه الشركات شركات إيداع األموال
الي لديها أي خصوم يف شكل ودائع مستحقة الدفع عند الطلب أو قابلة للتحويل 

مبوجب شيكات أو قابلة لالستعمال بشكل آخر يف سداد مدفوعات.

93-4

يتكون القطاع الفرعي لش���ركات إيداع األموال األخرى من مجيع الشركات شركات إيداع األموال األخرى
املالية املقيمة وأش���باه الشركات، فيما عدا البنك املركزي، الي يكون نشاطها 
الرئيس���ي هو الوساطة املالية والي لديها خصوم يف شكل ودائع أو وثائق مالية 
مثل ش���هادات اإليداع القص���رية األجل الي هي بدائل قريب���ة للودائع يف تعبئة 

املوارد املالية الي تدخل يف نطاق األموال بتعريفها الواسع.

88-4

تتكون ش���ركات التأمني من الش���ركات املس���امهة وش���ركات التأمني املتبادل شركات التأمني
والكيانات األخرى الي تقوم بوظيفة رئيس���ية تتمثل يف تقدمي تأمني على احلياة 
أو احل���وادث أو امل���رض أو احلريق أو أش���كال التأمني األخ���رى إىل الوحدات 

املؤسسية أو إىل جمموعة من الوحدات.

97-4

يتك���ون قطاع الش���ركات التابع���ة املالية من مجيع الش���ركات املقيمة وأش���باه الشركات التابعة املالية
الش���ركات الي تش���تغل أساس���ًا بأنش���طة تتصل اتصااًل وثيقًا بالوساطة املالية 

ولكنها ال تقوم يف حد ذاهتا بدور الوساطة.

96-4

الشركات اخلاصة هي مجيع الشركات وأشباه الشركات املقيمة الي ال تسيطر الشركات اخلاصة )غري املالية واملالية(
عليها احلكومة.

75-4
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تشمل الشركات اخلاصة الوطنية مجيع الشركات وأشباه الشركات املقيمة الي الشركات اخلاصة الوطنية )املالية وغري املالية(
ال تسيطر عليها احلكومة وال وحدات مؤسسية غري مقيمة.

4-75 و 84-4

الش���ركات العامة هي الشركات وأشباه الشركات املقيمة الي ختضع إلشراف الشركات العامة )غري املالية واملالية(
وحدات حكومية، وُيعرَّف هذا اإلشراف على الشركات باعتباره القدرة على 

حتديد السياسة العامة للشركة عن طريق اختيار املديرين إذا لزم األمر.

4-72 و 84-4

الش���ركات القابضة هي الش���ركات الي تس���يطر على جمموعة من الش���ركات الشركات القابضة
التابعة والي يتمثل نشاطها الرئيسي يف ملكية هذه املجموعة وإدارهتا.

100-4

يتكون قطاع الش���ركات املالية من مجيع الش���ركات وأشباه الشركات املقيمة الشركات املالية
الي تش���تغل أساسًا بالوساطة املالية أو بأنشطة مالية ثانوية تتصل اتصااًل وثيقًا 

بالوساطة املالية.

77-4 
]2-20[

شركات الوساطة املالية األخرى فيما عدا 
شركات التأمني وصناديق املعاشات 

التقاعدية

يتكون القطاع الفرعي لش���ركات الوس���اطة املالية األخرى فيما عدا شركات 
التأم���ني وصنادي���ق املعاش���ات التقاعدية من مجيع الش���ركات املقيمة وأش���باه 
الش���ركات الي تشتغل بشكل أساسي يف الوس���اطة املالية فيما عدا مؤسسات 

إيداع األموال وشركات التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية.

95-4

 الشركات ذات السيطرة اخلارجية
)املالية وغري املالية(

الش���ركات ذات الس���يطرة اخلارجي���ة )املالي���ة وغ���ري املالية( تتك���ون من مجيع 
الش���ركات وأشباه الش���ركات املقيمة وغري املقيمة الي تسيطر عليها وحدات 

مؤسسية غري مقيمة.

4-76 و 84-4

الشركات غري املالية هي الشركات الي يقوم نشاطها الرئيسي على إنتاج سلع الشركات غري املالية
للسوق أو خدمات غري مالية.

68-4 
]20-2[

الشركة هي كيان قانوين ينشأ بغرض إنتاج سلع أو خدمات للسوق، ويكون الشركة
ه���ذا اإلنتاج مص���در ربح أو مزايا مالية أخرى ملالكي الش���ركة، وهي مملوكة 
بش���كل مجاعي حلملة األسهم، وهؤالء هلم سلطة تعيني املديرين املسؤولني عن 

اإلدارة العامة للشركة.

23-4 
]18-4[

الش���ركة الثانوية هي ش���ركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أم، وتعترب أنشطتها شركة ثانوية
اإلنتاجية أنش���طة ثانوية بطبيعتها: أي أن هذه الش���ركات تنحصر وظيفتها يف 
تقدمي خدمات للش���ركة األم أو لش���ركات تابعة أخرى مملوكة لنفس الشركة 

األم.

40-4

تتك���ون صادرات اخلدمات من اخلدمات التالي���ة الي تقدمها الوحدات املقيمة صادرات اخلدمات
إىل وح���دات غ���ري مقيم���ة: النقل والس���فر واالتص���االت والتش���ييد والتأمني 
واخلدمات املالية واخلدمات احلاس���وبية واملعلومات ورس���وم العوائد والرخص 
وس���ائر خدمات األعمال واخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية واخلدمات 

احلكومية غري املصنفة يف مكان آخر.

 BPM و BPM 158-168
230-266

تتك���ون صادرات الس���لع من صادرات البن���ود التالية من وح���دات مقيمة إىل صادرات السلع
وحدات غري مقيمة، ويتبعها عادة تغيري امللكية: البضائع العامة والبضائع برسم 
التجهي���ز والبضائ���ع املش���تراة يف املوان���ئ املحلية من ِقَبل مش���غلني غري مقيمني 

والذهب غري النقدي.

 BPM و BPM 153-157
 195-202 

]91-]14

يس���تعمل تعبري “ص���اف” لإلش���ارة إىل الِقَيم بعد طرح اس���تهالك رأس املال صايف
الثاب���ت )وُتس���تعمل عادة يف تعبري “املخ���زون الرأمسايل الص���ايف” أو “الناتج 
املحل���ي الصايف”(؛ ويالح���ظ أيضًا أن تعبري “صاٍف” ميكن أن يس���تعمل يف 
س���ياقات خمتلفة يف احلس���ابات القومية مثل “الدخل الصايف من اخلارج” وهو 

الفرق بني تدفقني من تدفقات الدخل.

201-6

صايف أقس���اط التأمني غ���ري التأمني على احلياة هي جمموع أقس���اط التأمني غري صايف أقساط التأمني غري التأمني على احلياة
التأمني على احلياة مطروحًا منه مصاريف اخلدمة.

86-8
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صايف اإلقراض هو صايف املبلغ املتاح للوحدة أو القطاع ألغراض التمويل املباشر صايف اإلقراض
أو غري املباش���ر للوحدات أو القطاعات األخرى، وهو بند التوازن يف حس���اب 
رأس امل���ال، وتعريف���ه هو: )ص���ايف االدخار + التحويالت الرأمسالية املس���تحقة 
القبض - التحويالت الرأمسالية املستحقة الدفع( - )قيمة املحوزات - املتَصرَّف 
فيه من األصول غري املالية - استهالك رأس املال الثابت( وُيعَتَبر صايف اإلقراض 

السليب “صايف اقتراض”.

2-137 واجلدول 1-2 
ثالثًا - 1

ص���ايف االدخار هو صايف الدخل املخصص لإلنفاق مطروحًا منه اإلنفاق على صايف االدخار
االستهالك النهائي.

2-9

انظر: صايف اإلقراض.صايف االقتراض
لية الصافية جمموعة بالنسبة جلميع القطاعات صايف الدخل القومي القيمة الكلية ملوازين الدخول األوَّ

هي صايف الدخل القومي.
 7-16 واجلدول 2-7

]182-2[
ميكن حساب صايف الدخل القومي املخصص لإلنفاق من صايف الدخل القومي صايف الدخل القومي املخصص لإلنفاق

بإضافة مجيع التحويالت اجلارية النقدية أو العينية املس���تحقة القبض للوحدات 
املؤسس���ية املقيمة من الوح���دات غري املقيمة وطرح مجي���ع التحويالت اجلارية 
النقدية والعينية املس���تحقة الدفع من الوحدات املؤسس���ية املقيمة إىل الوحدات 

غري املقيمة.

16-8

ُيحَس���ب صايف الدخل املعدَّل املخصص لإلنفاق م���ن صايف الدخل املخصص صايف الدخل املعدَّل املخصص لإلنفاق
لإلنف���اق للوح���دة املؤسس���ية أو القطاع املؤسس���ي بإضافة قيم���ة التحويالت 
االجتماعي���ة العينية املس���تحقة القب���ض لتلك الوحدة أو ذل���ك القطاع وطرح 
قيمة التحويالت االجتماعية العينية املس���تحقة الدفع من تلك الوحدة أو ذلك 

القطاع.

24-8

صايف القيمة املضافة هي قيمة الناتج مطروحًا منها قيمة االس���تهالك الوس���يط صايف القيمة املضافة
واستهالك رأس املال الثابت.

222-6 ،4-6 
]6-1[

ر أو الفعلي لألصول صايف قيمة األصول الثابتة صايف قيمة األصول الثابتة يساوي سعر الشراء اجلاري املقدَّ
اجلديدة الي من نفس النوع مطروحًا منه القيمة التراكمية الستهالك رأس املال 

الثابت املتحصلة حىت تلك اللحظة من الوقت.

199-6

صناديق الضمان االجتماعي هي صناديق منظمة بش���كل منفصل عن األنشطة صناديق الضمان االجتماعي
األخ���رى الي تق���وم هبا الوحدات احلكومية ومتتلك أص���واًل وخصومًا منفصلة 
عن تلك الوحدات، وهي وحدات مؤسس���ية منفصلة باعتبار أن هلا صناديقها 
املس���تقلة ومتتلك أصوهلا وخصومها اخلاصة وتش���تغل مبعامالت مالية حلس���اهبا 

اخلاص.

112-4 
]130-4[

صناديق املعاش���ات التقاعدية هي وحدات تنشأ ألغراض تقدمي مزايا للموظفني صناديق املعاشات التقاعدية
م���ن فئات معينة أو معاش���ات تقاعدي���ة؛ وهلذه الصنادي���ق أصوهلا وخصومها، 
وهي تش���تغل باملعامالت املالية يف الس���وق حلساهبا اخلاص؛ ويقوم بإنشاء هذه 
الصناديق وتنظيمها وإدارهتا أصحاب العمل من القطاع اخلاص أو من القطاع 

احلكومي أو بشكل مشترك بني العاملني وأصحاب العمل.

98-4 
]127-7[

صناديق املعاشات التقاعدية املستقلة هي وحدات مؤسسية منفصلة يتم إنشاؤها صناديق املعاشات التقاعدية املستقلة
بغرض تقدمي دخل عند التقاعد لفئات معينة من املوظفني ويتم تنظيمها وإدارهتا 
من ِقَبل أصحاب عمل من القطاع اخلاص أو العام أو باالش���تراك بني أصحاب 

العمل والعاملني.

141-6

الصناعة هي جمموعة املنش���آت املش���تِرَكة يف نفس نوع النش���اط اإلنتاجي أو الصناعة
يف نش���اط إنتاجي مماثل، وتصنيف األنش���طة اإلنتاجية املس���تعمل يف النظام هو 

د )التنقيح 3(. التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

5-5 و 40-5
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الضرائب هي مدفوعات إجبارية غري متبادلة، نقدية أو نوعية، تدفعها الوحدات الضرائب
املؤسسية للوحدات احلكومية.

43-8 ،48-7

الضرائب )املتكررة( على األراضي واملباين 
واإلنشاءات األخرى

تتكون الضرائب )املتكررة( على األراضي واملباين واإلنشاءات األخرى تتكون 
من الضرائب الي ُتفرض وتدفع بش���كل منتظم، عادة كل سنة، على استعمال 
أو ملكية األراضي واملباين وس���ائر اإلنش���اءات الي تس���تخدمها الشركات يف 

عملية اإلنتاج، سواًء كانت الشركة متتلكها أو تستأجرها.

70-7 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 4100[

تتكون ضرائب األجور من الضرائب الي تدفعها املؤسسات كجزء من األجور ضرائب األجور
واملرتبات الي تدفعها للعاملني أو كمبلغ ثابت عن كل شخص عامل.

70-7 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 3000[

تتكون ضرائب اإلنتاج من الضرائب املس���تحقة الدفع على الس���لع واخلدمات ضرائب اإلنتاج
عند إنتاجها أو تس���ليمها أو بيعها أو نقلها أو التصرف فيها بش���كل آخر من 
ِقبَ���ل املنتجني، مضافًا إليها الضرائب األخرى على اإلنتاج الي تتكون أساس���ًا 
من الضرائب على ملكية األرض واملباين وس���ائر األصول املستعملة يف اإلنتاج 
وعلى استعمال هذه األصول أو على العمالة املستخدمة، أو تعويضات العاملني 

املدفوعة.

49-7

ضرائب اإلنفاق هي الضرائب املس���تحقة الدفع على مجيع النفقات لألشخاص ضرائب اإلنفاق
أو األس���ر املعيش���ية ولي���س على دخوهلم، وتش���ّكل هذه الضرائ���ب جزًءا من 

“الضرائب اجلارية املتفرقة”.

54-8 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 6000[

ضرائ���ب الترفي���ه تتكون من أي ضرائب تفرض بش���كل خاص على الترفيه يف ضرائب الترفيه
حد ذاته )مثل تذاكر الدخول( وال تش���كل جزًءا من ضريبة أوس���ع نطاقًا مثل 

ضريبة القيمة املضافة.

]7-69، منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي 

]5126
تعت���رب ضرائب التلوث من الضرائب الي ُتف���رض على العوادم أو اليانصيب يف ضرائب التلوث

البيئة، الي تتمثل يف الغازات الضارة والسوائل وغريها من املواد الضارة، وهي 
ال تشمل املدفوعات الي تدفع من أجل مجع القمامة أو املواد الضارة والتخلص 

منها من ِقَبل السلطات العامة.

70-7 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 5200[

تتكون فئة ضرائب التمغة من ضرائب التمغة الي ال ينطبق عليها وصف أٍي من ضرائب التمغة
فئات املعامالت املعرَّفة يف مكان آخر، خاصة يف الفقرات 7-69 و7-70 من 
نظام احلسابات القومية )مثل طوابع التمغة على الوثائق القانونية أو الشيكات، 

الي تعامل باعتبارها ضرائب على إنتاج األعمال أو اخلدمات املالية(.

70-7 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 6200[

الضرائب الي تدفع من أجل احلصول على 
تراخيص لألعمال أو تراخيص مهنية

الضرائب ال���ي تدفع للحصول على تراخيص أعمال أو تراخيص مهنية تتكون 
م���ن الضرائب الي يدفعها أصحاب املش���اريع من أج���ل احلصول على رخصة 
للقيام بنش���اط معني أو ممارس���ة مهنة معينة، ويف بعض احلاالت حني ال تكون 

املدفوعات مطلوبة ينبغي معاملتها باعتبارها مدفوعات عن خدمات مقدمة.

70-7 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 5210[

الضرائب اجلارية األخرى هي الضرائب على الرؤوس والضرائب على اإلنفاق الضرائب اجلارية األخرى
ومدفوعات األس���ر املعيش���ية من أجل احلصول على تراخيص معيَّنة والضرائب 

على املعامالت الدولية.

54-8 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 5127، 

]6000 ،5200
تتك���ون الضرائب اجلارية األخ���رى من الضرائب اجلارية على رأس املال إضافة الضرائب اجلارية األخرى

إىل الضرائب اجلارية املتنوعة.
 8-53 و 54-8

]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 4100، 
 ،5200 ،4600 ،4200

]6000 ،5217
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 الضرائب اجلارية األخرى غري املصنفة
يف مكان آخر

تشمل الضرائب اجلارية األخرى غري املصنفة يف مكان آخر أي ضرائب جارية 
فيم���ا عدا ضريبة الدخ���ل والضرائب اجلارية على رأس املال والضرائب اجلارية 

املتنوعة.

8-53 و 54-8

تتك���ون الضرائب اجلارية على األراضي واملباين من الضرائب املس���تحقة الدفع الضرائب اجلارية على األراضي واملباين
على فترات منتظمة، سنوية يف معظم احلاالت، على استعمال األراضي واملباين 
أو ملكيته���ا م���ن ِقبَ���ل املالكني )مبن فيهم املالكون الش���اغلون للمس���اكن( أو 
املس���تأجرين أو كليهما، فيما عدا الضرائ���ب على األراضي واملباين املؤجرة أو 

اململوكة للمؤسسات والي تستخَدم يف اإلنتاج.

53-8 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 4100[

الضرائب اجلارية على األراضي واملباين 
واإلنشاءات األخرى

تتك���ون الضرائ���ب اجلاري���ة على األراض���ي واملباين واإلنش���اءات األخرى من 
الضرائب املس���تحقة الدفع بشكل منتظم، عادة كل سنة، فيما يتعلق باستعمال 
وملكي���ة األراض���ي واملباين واهلياكل األخرى الي تس���تخدمها املؤسس���ات يف 

اإلنتاج سواء كانت املؤسسة متتلك هذه األصول أو تستأجرها.

70-7 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 4100[

تشمل الضرائب اجلارية على األصول األخرى الضرائب الي تدفع على فترات الضرائب اجلارية على األصول األخرى
منتظمة، س���نوية يف العادة، على األصول الي من قبيل املجوهرات وغريها من 

الدالئل اخلارجية للثروة.

53-8 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 4600[

 الضرائب اجلارية على الدخل والثروة
وما إىل ذلك

تتك���ون معظم الضرائب اجلارية على الدخل والثروة وما إىل ذلك من ضرائب 
الدخل على األس���ر املعيش���ية أو على أرباح الش���ركات والضرائب على الثروة 
املستحقة الدفع على فترات منتظمة كل فترة ضريبية )وهي ختتلف عن ضرائب 

رأس املال الي تفرض على فترات غري منتظمة(.

6-8

تتكون الضرائب اجلارية على القيمة الصافية من الضرائب املستحقة الدفع على الضرائب اجلارية على القيمة الصافية
فترات منتظمة، سنويًا يف معظم احلاالت، على قيمة األراضي واألصول الثابتة 
مطروح���ًا منه���ا أي ديون مقيَّدة على تلك األصول، فيم���ا عدا الضرائب على 

املمتلكات اململوكة للشركات واملستخدمة يف اإلنتاج.

53-8 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 4200[

تتكون ضرائب الدخل من الضرائب على الدخول واألرباح وأرياح رأس املال، ضرائب الدخل
وُتفرض على الدخول الفعلية أو املفترضة لألفراد واألس���ر املعيشية واملؤسسات 

غري الرحبية والشركات.

52-8 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 1110، 
]1210 ،1130 ،1120

 ضرائب الدخل األخرى غري املصنفة
يف مكان آخر

تتكون ضرائب الدخل األخرى غري املصنفة يف مكان آخر من أي ضرائب على 
الدخل فيما عدا ضرائب الدخل الفردي أو دخل األس���ر املعيش���ية، والضرائب 
على دخل الش���ركات، وضرائب املكاس���ب الرأمسالية، والضرائب على أرقام 

اليانصيب الراحبة والقمار.

52-8 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 1110، 
]1210 ،1130 ،1120

ضرائ���ب الدخ���ل الفردي أو األس���ري تتكون من ضرائب الدخل الش���خصية ضرائب الدخل الفردي أو األسري
مب���ا يف ذلك الضرائب الي خيصمها أصحاب العم���ل والضرائب اإلضافية على 

الدخول.

52-8 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 1110[

الضرائب على الصادرات هي الضرائب على السلع واخلدمات املستحقة الدفع ضرائب على الصادرات
عند مغادرة الس���لع للمنطقة االقتصادية أو عند تس���ليم اخلدمات لوحدات غري 
مقيمة، وهي تش���مل ضرائب التصدير وأرباح احتكارات التصدير والضرائب 

الناجتة عن تعدد أسعار الصرف.

68-7 
]47-15[

تتكون ضرائب املبيعات العامة من مجيع الضرائب العامة املفروضة على مرحلة ضرائب املبيعات العامة
واح���دة فقط )مثل التصني���ع أو بيع اجلملة أو التجزئ���ة( مضافًا إليها الضرائب 
التراكمية املتعددة املراحل )واملعروفة أيضًا باسم ضرائب الشالل( حيث ُتفرض 
الضرائ���ب عل���ى مجيع املعام���الت حني وقوعها دون أي خص���م من الضرائب 

املستحقة على املدخالت.

منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 5112 

و 5113 ]69-7[
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تتكون ضرائب املنتجات، فيما عدا ضريبة القيمة املضافة وضرائب الصادرات ضرائب املنتجات
والواردات، من الضرائب على الس���لع واخلدمات الي تصبح مس���تحقة الدفع 
نتيجة إلنتاج هذه السلع أو اخلدمات أو بيعها أو نقلها أو تأجريها أو تسليمها، 

أو نتيجة الستعماهلا لالستهالك اخلاص أو لتكوين رأس املال لديها.

47-15 ،69-7 
]منظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي 5110 إىل 
 ،5122 ،5121 ،5113

]4400 ،5126
تتك���ون الضرائب الناجتة عن تعدد أس���عار الصرف من الضرائب الضمنية على الضرائب الناجتة عن تعدد أسعار الصرف

الصادرات الناجتة عن تشغيل نظام رمسي لتعدد أسعار الصرف.
68-7

تتكون ضرائب الواردات من الرسوم اجلمركية وسائر الضرائب على الواردات ضرائب الواردات
الي ُتدَفع على سلع من نوع معني حني تدخل املنطقة االقتصادية.

66-7 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 5123[

ضرائب تسجيل السيارات هي املبالغ الي يدفعها ُمالَّك السيارات بصفة دورية ضرائب تسجيل السيارات
إىل احلكومة مقابل احلق يف استخدام السيارة.

]70-7[

تتكون ضرائب دخل الشركات من الضرائب على دخل الشركات والضرائب ضرائب دخل الشركات
على حجم عمل الشركات والضرائب اإلضافية على الشركات وما إليها.

52-8 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 1210[

ضرائب رأس املال تتكون من الضرائب الي ُتفَرض على فترات غري منتظمة أو ضرائب رأس املال
متباعدة على قيمة األصول أو القيمة الصافية الي متتلكها الوحدات املؤسس���ية 
أو على قيمة األصول املحوَّلة بني الوحدات املؤسسية نتيجة للوصايا أو اهلبات 
م���ة أثن���اء حياة املانح أو التحويالت األخرى؛ وهي تش���مل ضرائب رأس  املقدَّ

املال والضرائب على التحويالت الرأمسالية.

136-10

 ضرائب رأس املال األخرى غري املصنفة
يف مكان آخر

تتكون ضرائب رأس املال األخرى غري املصنفة يف مكان آخر من ضرائب رأس 
املال غري املصنفة باعتبارها ضرائب على رأس املال أو ضرائب على التحويالت 

الرأمسالية.

136-10

تتك���ون ضرائ���ب رأس املال اجلارية من الضرائب املس���تحقة الدفع على فترات ضرائب رأس املال اجلارية
منتظمة، عادة ما تكون س���نوية، على املمتل���كات أو القيمة الصافية للوحدات 
رة  املؤسس���ية، فيما عدا ضريبة األراضي أو األصول األخرى اململوكة أو املؤجَّ

للمؤسسة والي تستخدم يف أغراض اإلنتاج.

53-8 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 4100، 

]4600 ،4200

الضرائب على أرب���اح اليانصيب والقمار هي الضرائب الي تفرض على املبالغ الضرائب على أرباح اليانصيب والقمار
الي يتلقاها الفائزون.

52-8 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 1130[

تش���مل الضرائب على اس���تعمال األص���ول الثابتة الضرائب املفروضة بش���كل الضرائب على استعمال األصول الثابتة
دوري على اس���تعمال السيارات والسفن والطائرات أو على اآلالت واملعدات 
الي تستخدمها املؤسسات ألغراض اإلنتاج، سواًء كانت هذه األصول مملوكة 

أو مؤجرة.

70-7 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 5200[

تتك���ون الضرائ���ب على التحويالت الرأمسالية م���ن الضرائب على قيم األصول الضرائب على التحويالت الرأمسالية
املحولة بني الوحدات املؤسسية.

136-10

تتكون الضرائب على املعامالت الدولية من الضرائب على الس���فر إىل اخلارج الضرائب على املعامالت الدولية
والتحويالت اخلارجية واالس���تثمارات اخلارجية وم���ا إليها فيما عدا الضرائب 
املستحقة الدفع من ِقَبل املنتجني )مثل الضرائب الي يدفعها املنتجون كجزء من 
ضرائب اإلنتاج، أما الضرائب الي يدفعها غري املنتجني فهي جزء من الضرائب 

اجلارية(؛ وهي تعترب جزًءا من “الضرائب اجلارية املتفرقة”.

 7-70 و 54-8
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 5127[

الضرائب على املعامالت املالية واملعامالت 
الرأمسالية

تتك���ون الضرائ���ب على املعامالت املالي���ة واملعامالت الرأمسالي���ة من الضرائب 
املس���تحقة الدفع على ش���راء أو بي���ع املوجودات غري املالي���ة واملالية مبا يف ذلك 

الصرف األجنيب.

69-7 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 4400[
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الضرائب على املكاسب الرأمسالية تتكون من الضرائب على املكاسب الرأمسالية الضرائب على املكاسب الرأمسالية
)املوصوف���ة باعتباره���ا ضرائب رأمسالية يف نظام احلس���ابات القومي���ة( العائدة 
لألش���خاص أو الش���ركات الي تصبح مس���تحقة الدفع أثناء الفترة املحاس���بية 

اجلارية، بغض النظر عن فترة استحقاق دفع هذه الضرائب.

52-8 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 1120، 

]1220

تتك���ون الضرائب عل���ى اليانصيب والقمار من الضرائ���ب، غري الضرائب على الضرائب على اليانصيب والقمار
أرب���اح اليانصيب والقمار، ال���ي تفرض على هذا النوع م���ن العمليات، وهي 

تفرض عادة كنسبة مئوية من حجم التشغيل.

]7-69، منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي 

]5126
تتك���ون الضرائ���ب على خدمات معينة م���ن مجيع الضرائب ال���ي تفرض على الضرائب على خدمات معينة

املدفوعات مقابل خدمات معين���ة مثل الضرائب على املواصالت واالتصاالت 
والتأمني واإلعالم والفن���ادق واملطاعم والترفيه والقمار واليانصيب واألحداث 

الرياضية وما إليها.

7-69 ومنظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي 

5126

املفه���وم تقليديًا من الضرائب غري املباش���رة أهنا ضرائب يفترض أن من املمكن الضرائب غري املباشرة
متريرها كلها أو بعضها إىل وحدات مؤسس���ية أخرى عن طريق زيادة أس���عار 
السلع واخلدمات الي تباع إليها، ولكن عبارة “الضرائب غري املباشرة” ليست 
مس���تخَدمة يف نظام احلسابات القومية 1993، وإمنا ُتعرَّف الضرائب يف ذلك 

النظام حسب الغرض منها )ضريبة اإلنتاج مثاًل(.

50-7

تتك���ون الضرائب والرس���وم على الواردات، باس���تثناء ضريب���ة القيمة املضافة، الضرائب والرسوم على الواردات
تتكون من الضرائب على الس���لع واخلدمات الي تصبح مس���تحقة الدفع حلظة 
عبور الس���لع للحدود الوطنية لإلقليم االقتصادي أو عند تس���ليم اخلدمات من 

منتجني غري مقيمني إىل وحدات مؤسسية مقيمة.

47-15 
]64-7 ،49-7[

تتكون ضرائب اإلنتاج من ضرائب خاصة ُتفرض على أنواع معينة من السلع، ضريبة اإلنتاج
خاص���ة املش���روبات الروحية والتب���غ والوقود، وقد ُتف���رض يف أي مرحلة من 

مراحل اإلنتاج أو التوزيع وتقترن عادة بوزن السلعة أو قوهتا أو نوعيتها.

69-7 
ومنظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي 5121
ضريبة الرؤوس الضرائب الي ُتفرض على مبالغ معينة من األموال لكل شخص ضريبة الرؤوس

بالغ، أو هي لكل أسرة معيشية، مبعزل عن الدخل أو الثروة الفعلية أو املفترضة، 
ل جزًءا من “الضرائب اجلارية املتنوعة” وهي تشكِّ

54-8 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 6000[

تتكون ضريبة الصادرات من الضرائب العامة أو النوعية على السلع واخلدمات ضريبة الصادرات
ال���ي يس���تحق دفعها عند مغادرة الس���لع للمنطق���ة االقتصادية أو عند تس���ليم 
اخلدم���ات إىل غ���ري مقيمني، ويس���تثىن من ذل���ك أرباح احت���كارات التصدير 

والضرائب الناجتة عن تعدد أسعار الصرف.

68-7 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 5124[

ضريب���ة القيمة املضافة هي ضريبة على املنتجات الي جتمعها املؤسس���ات على ضريبة القيمة املضافة
مراح���ل؛ وهي ضريبة واس���عة يقصد هبا عادة تغطية معظم الس���لع واخلدمات 
أو كله���ا، ولك���ن املنتجني يلتزمون ب���أن يدفعوا للحكومة الف���رق بني ضريبة 
القيم���ة املضاف���ة على مبيعاهتم وضريبة القيمة املضافة على مش���ترياهتم من أجل 
االستهالك الوسيط أو تكوين رأس املال، وال تفرض ضريبة القيمة املضافة عادة 

على املبيعات لغري املقيمني )مثل الصادرات(.

 6-207 و 208-6
]47-15[

ضريبة القيمة املضافة املخصومة هي مبلغ ضريبة القيمة املضافة املس���تحق الدفع ضريبة القيمة املضافة املخصومة
عن مش���تريات الس���لع واخلدمات لالستهالك الوس���يط، أو لتكوين رأس املال 
الثابت اإلمجايل أو إلعادة البيع، الي ُيس���مح للمنِتج خصمها من ضريبة القيمة 
املضاف���ة املفروضة عليه للحكوم���ة فيما يتعلق بضريبة القيمة املضافة الي تدخل 

يف فواتري العمالء.

209-6
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ضريب���ة القيم���ة املضاف���ة املفوترة ه���ي ضريبة القيم���ة املضافة  املس���تحقة على ضريبة القيمة املضافة املفوَتَرة
مبيع���ات املنتجني، وهي تظهر كبند مس���تقل على الفاتورة ال���ي يقدمها املنِتج 

إىل املشتري.

209-6

ضريب���ة القيمة املضافة غري القابلة للخصم هي ضريبة القيمة املضافة املس���تحقة ضريبة القيمة املضافة غري القابلة للخصم
الدفع من املش���تري والي ال ختصم من التزاماته بش���أن ضريبة القيمة املضافة إن 

وجدت.

209-6

الضريبة على الناتج هي ضريبة مس���تحقة الدفع لكل وحدة من وحدات السلع الضريبة على الناتج
أو اخلدم���ات من فئات معينة، إما يف ش���كل مبال���غ حمددة من املال لكل وحدة 
أو كمية أو يف ش���كل نس���بة مئوية حمددة من س���عر الوحدة أو قيمة السلعة أو 

اخلدمة املتعاقد عليها.

47-15 
]62-7[

طريقة إش���باع احلاجات هي عبارة عن تقنية تراجعية تستخَدم يف تقدير أسعار طريقة إشباع احلاجات
األنواع أو النماذج غري املوجودة يف الس���وق يف فترات معيَّنة، ولكن أس���عارها 
يف تل���ك الفترات مطلوبة من أجل حتديد عوامل النس���بية يف األس���عار، وتقوم 
هذه الطريقة على أس���اس االفتراض بأن أس���عار خمتلف النماذج املعروضة للبيع 
يف الس���وق يف نفس الفترة هي عوامل خلصائص معيَّنة قابلة للقياس مثل احلجم 
والوزن والقوة والس���رعة وما إليها ومن مث ميكن اس���تعمال الطرق التراجعية يف 

تقدير مدى اختالفات األسعار بالنسبة لكل خاصية من اخلصائص.

126-16

طريق���ة اجلرد الدائم ه���ي طريقة من أجل وضع تقدي���رات للمخزون الرأمسايل طريقة اجلرد الدائم
واس���تهالك رأس امل���ال الثابت على أس���اس سلس���لة زمنية لتكوي���ن رأس املال 
الثابت؛ وهي تتيح عمل تقديرات ملخزون األصول الثابت املوجودة والذي بني 
يدي املنتجني؛ وهي تقوم عادة على أس���اس تقدير عدد األصول الثابتة املضافة 
نتيج���ة لتكوي���ن رأس املال الثابت اإلمجايل يف الس���نوات الس���ابقة الي ال تزال 

صاحلة يف الفترة اجلارية.

189-6

طريقة املؤشر الوحيد لالنكماش هي وسيلة لتقدير حجم حركة القيمة املضافة طريقة املؤشر الوحيد لالنكماش
بشكل مباشر باستخدام سلسلة زمنية وحيدة بداًل من االنكماش املزدوج.

68-16

العامل اخلارجي هو ش���خص يوافق على العمل حلساب مؤسسة معينة أو على العامل اخلارجي
تزويد املؤسسة بكمية معينة من السلع واخلدمات بناًء على اتفاق أو عقٍد سابق 
مع املؤسسة ولكن مكان عمله ال يقع داخل أٍي من املنشآت الي تتكون منها 
املؤسس���ة؛ وليس للمؤسسة س���يطرة على الوقت الذي يقضيه العامل يف العمل 
كما أهنا ال تتحمل أي مسؤولية عن الظروف الي يعمل هبا أو يتم هبا العمل.

26-7

العاملون حلس���اهبم اخلاص هم األشخاص الذين يعملون حلساهبم اخلاص وليس العاملون حلساهبم اخلاص
لديهم عمال بأجر

25-7

العامل���ون حلس���اهبم اخلاص هم األش���خاص الذين هم املالك���ون الوحيدون أو العاملون حلساهبم اخلاص
املالك���ون الش���ركاء يف مؤسس���ة غري س���همية يعمل���ون فيها، وذلك باس���تثناء 

املؤسسات غري السهمية املصنفة باعتبارها أشباه شركات.

24-7

عق���د اإلجيار للتش���غيل هو اتفاق بني مؤجر ومس���تأجر بش���أن إجيار آالت أو عقد إجيار للتشغيل
معدات لفترة من الوقت تكون أقصر من فترة حياة اخلدمة لآلالت واملعدات، 
ر عادة مبخزون من املعدات حبالة صاحلة للعمل ميكن تأجريها بناء  وحيتفظ املؤجِّ
على الطلب، أو خالل فترة قصرية، ويكون يف أحيان كثرية مسؤواًل عن صيانة 

وإصالح املعدات كجزء من اخلدمة الي يقدمها للمستأجر.

6-115 و 116-6

ر ومس���تأجر يقوم فيه املؤجر بش���راء سلعة عقد اإلجيار املايل عقد اإلجيار املايل هو عقد بني مؤجِّ
يضعها حتت تصرف املس���تأجر ويقوم املس���تأجر بدفع إجيار ميّكن املؤجر، على 

مدى فترة العقد، من تغطية مجيع التكاليف أو ُجلُّها، مبا يف ذلك الفوائد.

23-13 
 ،107-7 ،44-10[

]118-6
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تشمل العمالت األوراق النقدية والعمالت املعدنية املتداولة واملستخدَمة بشكل العمالت
شائع يف تسديد املدفوعات.

11-70 )الشكل ألف - 21( - 
مرفق الفصل الثالث عشر 

العم���الت والودائ���ع هي أصول مالية تس���تعمل يف تس���ديد مدفوعات وتدخل العمالت والودائع
يف التعريف الواس���ع للنقود، الذي يش���مل العمالت والودائ���ع القابلة للتحويل 

وغريها من الودائع.

)الشكل ألف - 2( - مرفق 
الفصل الثالث عشر 

العوام���ل اخلارجية هي التغيُّرات يف أحوال الوحدات املؤسس���ية نتيجة ألعمال العوامل اخلارجية
اقتصادية تقوم هبا وحدات أخرى دون موافقة الطرف املعي.

]51-3[

يتص���ل مفهوم الغرض أو الوظيفة بنوع احلاجة ال���ي هتدف املعاملة أو جمموعة الغرض
املعامالت إىل إشباعها أو نوع الغرض الذي تسعى إليه.

50-2

تعت���رب الوحدة غري مقيمة إذا كان مركز اهتمامها االقتصادي ال يقع يف اإلقليم غري املقيمني
االقتصادي املحلي.

BPM 58 
]14-1[

حني تس���تطيع الوحدة املؤسس���ية التخلص من التزامها إزاء الدائن بتس���ديد ما الفائدة االمسية
يع���ادل أصل رأس املال بالقيمة النقدية تعترب مدفوعات الفائدة املتصلة بالقرض 

“امسية”.

109-7

الفائدة احلقيقية هي الفرق بني الفائدة اإلمسية واملبلغ املساوي للخسارة يف القوة الفائدة احلقيقية
الشرائية يف القيمة النقدية لألصل أثناء الفترة املحاسبية.

110-7

ُيستخَدم فائض التشغيل يف قياس الفائض أو العجز الناتج عن عملية اإلنتاج قبل فائض التشغيل
حس���اب أي فوائد أو إجيار أو مصاريف أخرى مس���تحقة الدفع على األصول 
امللموس���ة أو املالية غري املنَتجة املؤجرة أو املس���تأجرة من ِقَبل املؤسسة، أو أي 
فوائد أو إجيار أو مبالغ أخرى مستحقة القبض على األصول املالية أو األصول 
امللموسة غري املُنتجة الي متتلكها املؤسسة و )يالحظ أنه بالنسبة للمؤسسات غري 

السهمية الي متتلكها األسر املعيشية ُيسمى هذا العنصر “الدخل املختلط”(.

8-7

م عنها األوزان للرقم االستشاري.فترة األساس 16-16هي الفترة الي تقدَّ
الفوائد هي املبالغ الي تصبح مستحقة على املدين لصاحل الدائن على مدى فترة الفوائد

حمددة من الزمن دون أن ُينقص ذلك من مبلغ أصل الَدين غري املسدد، مبوجب 
شروط الوثيقة املالية املتفق عليها بني الطرفني.

93-7

ف أواًل( هي طريقة تقييم للمخزون تقوم على االفتراض فيفو )الوارد أواًل ُيصرَّف أواًل( فيفو )الوارد أواًل ُيصرَّ
بأن السلع يتم سحبها من املخزون بنفس الترتيب الذي دخلت به.

70-6

القروض هي أصول مالية تنشأ عندما يقوم الدائن بإقراض أموال بشكل مباشر القروض
إىل املدي���ن، تك���ون مثبتة يف وثيقة غ���ري قابلة للت���داول، أو ال يأخذ الدائن أي 

ضمان يثبت املعاملة.

)الشكل ألف - 4( - مرفق 
 الفصل الثالث عشر

]83-11[
تتكون القروض طويلة األجل من القروض الي حيني أجل اس���تحقاقها األصلي القروض طويلة األجل

بعد س���نة أو أكثر، فيما عدا أن بعض البلدان حتدد القروض طويلة األجل بأهنا 
القروض الي هلا فترة استحقاق أصلية تزيد على سنتني.

)الشكل ألف - 42( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

القروض قصرية األجل هي قروض هلا مدة استحقاق أصلية مدهتا سنة أو أقل، القروض قصرية األجل
وال تتجاوز سنتني أو أقل حتسبًا لالختالف يف املمارسات بني البلدان.

)الشكل ألف 41( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

القط���اع املؤسس���ي هو جتميع ملجموعة من الوحدات املؤسس���ية على أس���اس القطاعات املؤسسية
وظائفها الرئيسية وسلوكها وأغراضها.

20-2

القيم���ة الصافية هي قيمة مجيع األصول املالية وغ���ري املالية الي متتلكها الوحدة القيمة الصافية
املؤسس���ية والقطاع املؤسسي مطروحًا منها قيمة مجيع خصومها املعلَّقة، وهي 

مقياس ملا متتلكه الوحدة أو القطاع من ثروة يف حلظة معيَّنة من الزمن.

 3-68 و 1-10
]82-13 ،10-13[
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ر القيمة املخفضة )الصافية( لألصل الثابت القيم���ة املخفضة )الصافية( لألصل الثابت هي س���عر الش���راء الفعلي أو املقدَّ
اجل���اري ألص���ل جديد م���ن األصول من نف���س النوعية، مطروح���ًا منه القيمة 

التجميعية الستهالك األصول الثابتة املتجمعة حىت تلك النقطة الزمنية.

199-6

إمجايل القيمة املضافة هو قيمة الناتج مطروحًا منها قيمة االس���تهالك الوس���يط، القيمة املضافة - اإلمجايل
وه���ي مقي���اس ملس���امهة املنتج���ني أو الصناع���ة أو القط���اع يف النات���ج املحلي 

اإلمجايل.

6-1 
]222-6 ،4-6 ،172-2[

ص���ايف القيمة املضافة هو قيمة الناتج مطروحًا منه قيمة االس���تهالك الوس���يط القيمة املضافة - الصافية
واستهالك رأس املال الثابت.

222-6 ،4-6 
]6-1[

كوبونات الس���ندات الصفرية هي سندات طويلة األجل ال تعطي فائدة دورية كوبونات السندات الصفرية
أثناء فترة حياة السند وإمنا تباع بقيمة خمفضة، ويدفع عنها العائد الكامل وقت 

االستحقاق.

77-11 
]101-7[

الكيان���ات القانونية ه���ي كيانات منش���أة ألغراض اإلنتاج، وه���ي يف الغالب الكيانات القانونية
ش���ركات ومؤسس���ات غري رحبية أو وحدات حكومية مبا فيها صناديق التأمني 
االجتماعي، وهي كيانات هلا القدرة يف حد ذاهتا على امتالك السلع واألصول 

والدخول يف التزامات وأنشطة اقتصادية ومعامالت مع الوحدات األخرى.

13-1

الكيان���ات احملمية امللكية هي االختراعات يف فئ���ات االبتكار التكنولوجي الي الكيانات املحمية امللكية
م إليها محاية فكرية مبوجب القانون أو مبوجب حكم قضائي. تقدَّ

)املرفق 221( - مرفق الفصل 
الثالث عشر

ليف���و ه���ي طريقة تقيي���م للموجودات على أس���اس االفتراض بأن أول الس���لع ليفو )الداخل أخريًا خيرج أواًل(
املسحوبة من املخزون هي آخر السلع الي دخلت املخزون.

70-6

 املؤسسات السوقية غري الرحبية الي ختدم
قطاع األعمال

املؤسسات السوقية غري الرحبية الي ختدم قطاع األعمال هي مؤسسات تقيمها 
احت���ادات رجال األعمال خلدمة مص���احل أعماهلم ومتوَّل عادة من اش���تراكات 
أو مس���امهات جمموعات رجال األعمال؛ وتعاَمل االش���تراكات، ال باعتبارها 

مة. حتويالت ولكن كمدفوعات مقابل اخلدمات املقدَّ

59-4

يتكون قطاع املؤسس���ات املالية من مجيع املؤسسات وأشباه الشركات املقيمة املؤسسات املالية
الي تش���تغل أساسًا بالوساطة املالية أو بأنشطة مالية ثانوية تتصل اتصااًل وثيقًا 

بالوساطة املالية.

79-4

املؤسس���ة املتكاملة رأس���يًا هي املؤسس���ة الي تتم فيها خمتل���ف مراحل اإلنتاج املؤسسات املتكاملة رأسيًا
ال���ي جتري عادة يف مؤسس���ات خمتلفة، وتت���م فيها هذه العملي���ات بالتتابع يف 
خمتلف أجزاء املؤسس���ة نفسها )ويصبح ناتج إحدى املراحل مدخاًل يف املرحلة 

الالحقة، وال تباع يف األسواق إال نواتج املرحلة النهائية(.

31-5

املؤسسات غري الرحبية هي كيانات قانونية أو اجتماعية تنشأ لغرض إنتاج سلع املؤسسات غري الرحبية
وخدمات ولكن وضعها ال يس���مح هلا بأن تكون مصدرًا للدخل أو الربح أو 

أي كسب مايل للوحدات الي تنشؤها أو تسيطر عليها أو متوهلا.

54-4 
]161-4 ،18-4[

تتكون املؤسسات غري الرحبية الي ختدم األسر املعيشية من مؤسسات غري رحبية املؤسسات غري الرحبية الي ختدم األسر املعيشية
ليست ممولة من احلكومة وال تشرف احلكومة عليها وتقدِّم سلعًا وخدمات إىل 

األسر املعيشية جمانًا أو بأسعار ليست ذات قيمة اقتصادية كبرية.

 4-64 و 65-4
]20-2[

املؤسسات غري الرحبية الي تشرف عليها ومتوهلا 
احلكومة بشكل رئيسي

املؤسس���ات غري الرحبية الي تش���رف عليها ومتوهلا احلكومة بشكل رئيسي هي 
وحدات منشأة بشكل قانوين وتوجد منفصلة عن احلكومة ولكنها ممولة بشكل 

رئيسي من احلكومة ومتارس احلكومة عليها إشرافًا.

62-4
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تتكون املؤسس���ات غري الرحبية املش���تغلة باإلنتاج الس���وقي من املؤسسات غري املؤسسات غري الرحبية املشتغلة باإلنتاج السوقي
الرحبية الي تتقاضى رسومًا حتددها تكلفة اإلنتاج وتكون عالية حبيث يكون هلا 
تأثري كبري على الطلب على خدماهتا، ولكن أي فوائض حتققها تلك املؤسسات 
جيب أن يعود إىل املؤسس���ات نفس���ها حيث أن وضعها كمؤسسات غري رحبية 

مينعها من توزيع األرباح على اآلخرين.

58-4

 املؤسسات غري الرحبية املشتغلة باإلنتاج
غري السوقي

املؤسس���ات غري الرحبية املشتغلة باإلنتاج غري السوقي هي مؤسسات غري رحبية 
غ���ري قادرة على تقدمي فوائد مالية إىل الوحدات الي تس���يطر عليها أو تديرها، 
وعليها أن تعتمد بش���كل رئيس���ي على أموال ال تأتيها م���ن املبيعات من أجل 

تغطية تكاليف اإلنتاج أو أنشطتها األخرى.

60-4

مؤسسة االستثمار املباشر اخلارجي هي مؤسسة ذات أسهم أو غري ذات أسهم مؤسسة االستثمار املباشر اخلارجي
ميتلك فيها مس���تثمر مباش���ر مقيم يف بلد آخر نس���بة 10 يف املائة أو أكثر من 
األس���هم العادية أو من حقوق التصويت )بالنسبة للمؤسسات السهمية( أو ما 

يعادهلا )بالنسبة للمؤسسات غري السهمية(.

 BPM 362 ،152-14
]119-]7

املؤسس���ة املتكاملة رأس���يًا هي املؤسس���ة ال���ي يتم فيها عدة أن���واع خمتلفة من املؤسسة املتكاملة رأسيًا
األنش���طة تنتج أنواعًا خمتلفة من الس���لع واخلدمات للبيع يف الس���وق يف شكل 

متواٍز مع بعضها البعض.

30-5

تتكون مبادلة أسعار الفائدة من تبادل مدفوعات الفائدة ذات الطبيعة املختلفة، مبادلة أسعار الفائدة
منه���ا مثاًل تبادل مدفوعات الفائدة الثابتة مبدفوعات فائدة عائمة أو متغيِّرة، أو 
مبادلة نوع من أنواع األس���عار العائمة للفائدة بنوع آخر أو مدفوعات الفوائد 

الثابتة بعملة معيَّنة مبدفوعات بأسعار عائمة بعملة أخرى. 
ر يف نظام احلس���ابات القومية  رت بس���بب تغيُّ يالَح���ظ أن أرق���ام الفقرات والنصوص قد تغيَّ

1993

105-7 
]37-11[

تتك���ون مبادلة الَدين/األس���هم من مبادل���ة مطالبات مصرفي���ة أو وثائق أخرى مبادلة الَدين/األسهم
للَدين، عادة بسعر خمفض، مستحقة على املدين باستثمارات سهمية.

BPM 539

تتكون مبادلة الديون/األس���هم من مبادلة وثيقة ِدين قائم )قرض مثاًل(، بشكل مبادلة الديون/األسهم
آخر من وثائق الَدين )سندات مثاًل(، وتتم عادة بسعر خمفض.

BPM 536

املباين غري الس���كنية هي املباين غري املباين الس���كنية، مبا فيها اإلنشاءات واملرافق املباين غري السكنية
واملع���دات الي تعترب جزًءا ال يتجزأ من اهلياكل، والتكلفة املتعلقة بتطهري املوقع 

وإعداده.

)املرفق 11121( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

املب���اين واهلياكل األخرى فئة من األصول الثابتة غري املالية واملنتَجة وامللموس���ة املباين واهلياكل األخرى
تتكون من املباين واملنشآت غري السكنية مثل منشآت اهلندسة املدنية.

)املرفق 1112( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

جمموع االس���تهالك النهائي هو جمموع قيمة مجيع اإلنفاقات على االس���تهالك جمموع االستهالك النهائي
الف���ردي واجلماع���ي من الس���لع واخلدم���ات من ِقَبل األس���ر املعيش���ية املقيمة 

واملؤسسات غري الرحبية الي ختدم األسر املعيشية ووحدات احلكومة العامة.

98-9

يتك���ون جمم���وع االقتصاد من مجي���ع الوحدات املؤسس���ية املقيم���ة يف اإلقليم جمموع االقتصاد
االقتصادي للبلد.

22-2

يتكون جمموع س���اعات العمل من الرقم اإلمجايل لس���اعات العمل الفعلية أثناء جمموع ساعات العمل
الفترة الي يقضيها العاملون أو العاملون حلساهبم اخلاص ففي العمل.

102-15 
]27-17 ،12-17[

ل احملاسبة التراكمية التدفقات يف تاريخ قيام قيمة اقتصادية أو حتويلها أو املحاسبة التراكمية تس���جِّ
تبادهلا أو نقلها أو انتهائها؛ لذلك ُتدَخل التدفقات الي تنطوي على تغيري للملكية 
عند تغيري امللكية، وتس���جل اخلدمات عند تقدميها، وُتدَرج النواتج عند إنش���اء 

ل االستهالك الوسيط عند استخدام املواد والتجهيزات. املنتجات وُيسجَّ

9-1 
]1-10 ،93-2[
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انظر: “حساب التكلفة اجلارية”.حماسبة التكاليف/اإلحالل
املخزون هو وضع األصول واخلصوم، أو ما هو موجود من األصول واخلصوم املخزون

يف نقطة زمنية معينة ويس���جلها نظام احلس���ابات القومية يف احلسابات، ويشار 
إليها عادة باسم امليزانيات اخلتامية، ويف اجلداول يف بداية الفترة املحاسبية ويف 
هنايتها؛ وينتج املخزون من تراكم املعامالت الس���ابقة وس���ائر التدفقات ويتغيُّر 
طبقا للمعامالت وس���ائر التدفقات يف الفترة املعنية )يالحظ أن خمزون الس���لع 

يشار إليه باعتباره “املوجودات” يف النظام(.

66-3

املخ���زون الرأمسايل الصايف هو جمموع القيم املخفضة جلميع األصول الثابتة الي املخزون الرأمسايل الصايف
ال تزال قيد االستعمال عند إعداد امليزانية اخلتامية.

199-6

تتك���ون خمزون���ات الفح���م والنفط والغ���از الطبيعي من املخزون���ات الثابتة من املخزونات من الفحم والنفط والغاز الطبيعي
رواسب فحم األنثراسيد والفحم القاري والفحم البي وخمزونات النفط والغاز 

الطبيعي وحقوهلا.

)املرفق 2121( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

مدفوعات األسر املعيشية للحصول على 
ترخيصات معينة

مدفوعات األس���ر املعيش���ية للحص���ول على ترخيصات معينة ه���ي املدفوعات 
الي يدفعها األش���خاص أو األسر املعيش���ية للحصول على تراخيص بامتالك أو 
اس���تخدام الس���يارات والقوارب والطائرات أو للحصول على ترخيص بالصيد 
الربي أو البحري؛ وهذه املدفوعات هي جزء من “الضرائب اجلارية املتنوعة” 
ولكن يالحظ أن بعض رس���وم الترخيص تعاَمل باعتبارها مشتريات للخدمات 

الي تقدمها احلكومة.

54-8 
]منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 5200[

املدفوعات العينية فيما عدا األجور العينية هي املدفوعات الي حتدث يف شكل املدفوعات العينية فيما عدا األجور العينية
طائفة واس���عة من املدفوعات الي تأخذ شكل السلع واخلدمات وليس النقود، 

فيما عدا املدفوعات العينية إىل املوظفني.

39-3

مرافق إصدار األوراق املالية املؤمن عليها هي مرافق تضمن أن املدين قادر على مرافق إصدار األوراق املالية
بيع السندات قصرية األجل الي يصدرها وأن املصرف أو املصارف الي تصدر 
هذه األوراق سيقبل أي أوراق مل يتم بيعها يف السوق أو سيقدِّم سلفيات بنفس 
القيم���ة، واألوراق ذاهت���ا هي أوراق طارئة، وال يترت���ب على إصدارها إدخال 
بيانات يف احلسابات املالية، وال يكون هلا أصول فعلية إال إذا ُطلب من املؤسسة 

ل يف احلسابات املالية. الضامنة إتاحة أموال، وهذه تسجَّ

25-11

يبني مربع االس���تهالك الوس���يط )يف جدول االستعمال( اس���تهالك الصناعات مربع االستخدام الوسيط
الوس���يط بأس���عار الش���راء يف اخلانات الرأسية وحس���ب املنتجات يف اخلانات 

األفقية.

72-15

يبني مربع االس���تعمال النهائي يف )“جدول االس���تعمال” يف نظام املدخالت/مربع االستعمال النهائي
املخرج���ات( الصادرات واإلنفاق على االس���تهالك النهائي وتكوين رأس املال 
اإلمجايل بأس���عار الش���راء يف خانات اجلدول مصنفة حسب املنتجات املبينة يف 

صفوف اجلدول.

73-15

تعترب الوحدة املؤسسية ذات مركز اهتمام اقتصادي يف البلد حني يوجد مركز مركز االهتمام االقتصادي
يف اإلقلي���م االقتص���ادي للبلد تقوم في���ه هذه الوحدة، أو تعتزم القيام بأنش���طة 
اقتصادي���ة ومعامالت عل���ى نطاق كبري، لفترة غري حم���ددة أو لفترة حمددة متتد 

ملدة طويلة.

12-14 
]15-4[

املزايا االجتماعية هي التحويالت اجلارية الي تتلقاها األس���ر املعيشية واملقصود املزايا االجتماعية
هبا تلبية احتياجات هذه األس���ر الناش���ئة عن أحداث أو ظروف معينة كاملرض 

والبطالة والتقاعد واإلسكان والتعليم والظروف العائلية.

7-8
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مزايا التأمني االجتماعي هي التحويالت املقدمة يف إطار خطط تأمني اجتماعي مزايا التأمني االجتماعي
م مزايا التأمني االجتماعي يف إطار نظام التأمني االجتماعي العام  منظم���ة؛ وتقدَّ
أو مبوج���ب خطط تأمني اجتماعي ممول���ة متوياًل خاصًا أو من خطط غري ممولة 
يديرها أصحاب العمل لصاحل العاملني احلاليني والس���ابقني لديهم دون إش���راك 

أطراف ثالثة يف شكل شركات تأمني أو صناديق للمعاشات التقاعدية.

7-8

مزاي���ا التأم���ني االجتماعي املم���ول متوياًل خاصًا هي مزاي���ا التأمني االجتماعي مزايا التأمني االجتماعي املمول متوياًل خاصًا
املس���تحقة الدفع لألسر املعيشية من ش���ركات التأمني أو من وحدات مؤسسية 

أخرى تدير خطط التأمني االجتماعي املمولة متوياًل خاصًا.

79-8

مزايا التأمني االجتماعي النقدية هي مس���تحقات تأمينية ُتدفع نقدًا إىل األس���ر مزايا التأمني االجتماعي النقدية
املعيش���ية من صناديق الضمان االجتماعي وقد تأخذ شكل مدفوعات يف حالة 
امل���رض أو العجز ويف حالة الوالدة وعالوات لألطفال أو لألس���رة أو عالوات 
للمعالني اآلخرين أو مدفوعات أثناء البطالة أو معاش تقاعدي أو معاش للورثة، 

أو مدفوعات عند الوفاة أو مزايا أو مدفوعات أخرى.

78-8

مزايا التأمني االجتماعي غري املمول للعاملني هي عبارة عن مزايا اجتماعية تدفع مزايا التأمني االجتماعي غري املمول للعاملني
للعاملني أو معاليهم أو ورثتهم من أصحاب العمل الذين يديرون خطط التأمني 

االجتماعي غري املمولة.

80-8

تس���ديد نفقات مزاي���ا التأمني االجتماع���ي هي عبارة ع���ن مدفوعات )جزئية مزايا التأمني االجتماعي - تسديد النفقات
أو كامل���ة( م���ن صناديق التأمني االجتماعي مقابل النفقات الي تدفعها األس���ر 

املعيشية لسلع أو خدمات معينة يوافق عليها الصندوق.

101-8

تتك���ون مزايا الضمان االجتماعي العينية األخ���رى من التحويالت االجتماعية مزايا الضمان االجتماعي العينية األخرى
العينية فيما عدا سداد املدفوعات، الي تدفعها صناديق الضمان االجتماعي إىل 

األسر املعيشية )انظر أيضًا: التحويالت االجتماعية العينية(.

103-8

مزاي���ا املس���اعدة االجتماعية ه���ي حتويالت تدفعه���ا الوح���دات احلكومية أو مزايا املساعدة االجتماعية
املؤسسات غري الرحبية الي ختدم قطاع األسر املعيشية بقصد مواجهة نفس نوع 
م خارج نظام  االحتياج���ات الي تلبيه���ا مزايا الضمان االجتماعي ولكنه���ا ُتقدَّ

التأمني االجتماعي املُنظم وليست مشروطة مبدفوعات سابقة أو اشتراكات.

7-8 
]75-8[

مزاي���ا املس���اعدة االجتماعية العينية ه���ي التحويالت العينية املقدمة إىل األس���ر مزايا املساعدة االجتماعية العينية
املعيش���ية م���ن الوحدات احلكومية أو املؤسس���ات غري الرحبي���ة الي ختدم قطاع 
األسر املعيشية، وهي تشبه يف طبيعتها مزايا الضمان االجتماعي العينية ولكنها 

ال تقدم يف إطار خطة من خطط التأمني االجتماعي.

104-8

تتكون مزايا املس���اعدة االجتماعي���ة النقدية من التحويالت اجلارية املس���تحقة مزايا املساعدة االجتماعية النقدية
الدفع نقدًا إىل األس���ر املعيش���ية من ِقَبل الوحدات احلكومية أو املؤسسات غري 
الرحبية الي ختدم قطاع األس���ر املعيش���ية ملواجهة نفس االحتياجات الي تلبيها 
مزايا الضمان االجتماعي ولكنها ال تدخل ضمن خطط التأمني االجتماعي وال 

يشترط فيها دفع اشتراكات مسبقة.

81-8

املس���اكن هي املباين املستعملة بش���كل كلي أو رئيسي كمساكن، وتشمل أي املساكن
مرافق ملحقة مثل املرآب ومجيع التركيبات الدائمة الي تقام بش���كل عادي يف 
املس���اكن، وكذلك اهلي���اكل املتنقلة مثل الكرافان الي تس���تعمل، أماكن إقامة 

رئيسية.

)املرفق 1111( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

تتكون املسامهات االجتماعية الفعلية من اشتراكات أصحاب العمل الفعلية يف املسامهات االجتماعية الفعلية
الضمان االجتماعي واش���تراكات العاملني الفعلية، واالش���تراكات االجتماعية 

الي يدفعها العاملون حلساهبم اخلاص واألشخاص غري العاملني.

8-67 إىل 70-8
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الدخل الذي يتقاضاه أصحاب أشباه الشركات من مسحوبات هذه الشركات املسحوبات من الدخل ألشباه الشركات
يش���به الدخل الذي ُيس���حب من املؤسس���ات عن طريق قيامها بدفع أرباح إىل 

محلة األسهم.

89-7 
]115-7[

حت���دث املصادرة غري التعويضية حني تقوم احلكومات أو الوحدات املؤسس���ية املصادرة غري التعويضية
األخرى باالستيالء على األصول من الوحدات املؤسسية، مبا يف ذلك الوحدات 
غ���ري املقيم���ة، دون تقدمي تعويض كامل، ألس���باب غري األس���باب الضريبية أو 

الغرامات أو ما شابه ذلك.

38-12

مصفوفة احلس���اب االجتماعي هي وس���يلة لعرض نظام احلس���ابات القومية يف مصفوفة احلساب االجتماعي
مصفوفة تبني الروابط بني جدول املوارد واالس���تخدامات وحس���ابات القطاع 
ز عليها مصفوفة احلساب االجتماعي بشكل  املؤسس���ي، ومن األشياء الي تركِّ
ع���ادي دور الن���اس يف االقتصاد، وميكن إبرازه بوس���ائل منها مزيد من تفصيل 
قطاع األس���ر املعيش���ية ومزيد من التفصيل يف عرض أس���واق العمل )أي متييز 

خمتلف فئات األشخاص العاملني(.

4-20

مطالب���ات التأم���ني غري التأمني على احلياة هي املبالغ املس���تحقة الدفع لتس���وية مطالبات التأمني غري التأمني على احلياة
املطالبات الي تصبح مس���تحقة أثناء فترة املحاس���بة اجلاري���ة )تصبح املطالبات 
مس���تحقة يف حلظة وقوع احلدث الذي تنتج عنه مطالبة صحيحة تقبلها شركة 
التأمني(، وُتس���تبعد منها املدفوعات إىل األس���ر املعيش���ية يف ش���كل مدفوعات 

الضمان االجتماعي.

87-8

تنش���أ املطالب���ات املالي���ة وااللتزامات عن العالق���ات التعاقدية ب���ني أزواج من املطالبات املالية
الوح���دات املؤسس���ية؛ فاملطالبة املالي���ة )أ( تعطي الدائن ح���ق تلقي مدفوعات 
م���ن املدين يف الظروف املبينة يف العق���د املعقود بينهما؛ أو )ب( حتدد فيما بني 

الطرفني حقوقًا وواجبات تتطلب طبيعتها معاملتها باعتبارها مالية.

17-11 
]18-11 ،4-10[

مع���ادل العمالة بدوام كامل هو عدد الوظائف املعادل للدوام الكامل، وُيعرَّف معادل العمالة بدوام كامل
بأنه جمموع س���اعات العمل مقسومًا على متوس���ط ساعات العمل السنوية يف 

الوظائف ذات الدوام الكامل.

14-17 
 ]28-17 ،102-15[

معادل س���عر السوق هو مقياس بديل ألسعار السوق يف احلاالت الي ال يوجد معادل سعر السوق
فيها سعر سوق فعلي، والنهج املتبع عادة هو إنشاء هذه األسعار بالقياس على 

أسعار السوق املعروفة الي تتحدد يف ظروف مشاهبة بصفة أساسية.

BPM 95 و 96 

تتك���ون معامالت التوزي���ع من املعامالت الي يتم مبوجبها توزيع القيمة املضافة معامالت التوزيع
املتول���دة عن اإلنتاج عل���ى العمالة ورأس املال واحلكوم���ة ومن املعامالت الي 
تنطوي عل���ى إعادة توزيع للدخل والثروة )الضرائ���ب على اإليرادات والثروة 

وغريها من التحويالت(.

31-2

يعاِم���ل نظام احلس���ابات القومية بعض أنواع اإلج���راءات داخل نفس الوحدة املعامالت الداخلية
باعتبارها معامالت، وذلك من أجل إعطاء صورة مفيدة حتليليًا لالستعماالت 
النهائية للنواتج واإلنتاج؛ واملعامالت الي حتدث يف داخل وحدة واحدة تسمى 

معامالت داخلية أو يف داخل الوحدة.

44-3

املعامالت املالية فيما بني الوحدات املؤسس���ية وبني الوحدات املؤسسية وباقي املعامالت املالية
العامل تش���مل مجيع املعامالت الي تنطوي على تغيري ملكية أصول مالية، مبا يف 

ذلك إنشاء أو تصفية مطالبات مالية.

13-11

معامالت املقايضة يدخل فيها طرفان يقدم أحدمها الس���لعة أو اخلدمة أو أصل معامالت املقايضة
من األصول غري النقدية إىل الطرف اآلخر يف مقابل سلع أو خدمات أو أصول 

غري نقدية.

37-3
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املعامل���ة النقدية هي املعامل���ة الي تقوم فيها إحدى الوحدات املؤسس���ية بدفع املعامالت النقدية
)أو تلق���ي( مدفوعات أو الدخول يف التزام���ات )تلقي أصول( منصوص عليها 

بوحدة نقدية.

16-3

يعاِم���ل نظام احلس���ابات القومية بعض أنواع اإلج���راءات داخل نفس الوحدة املعامالت داخل الوحدة
باعتبارها معامالت، وذلك من أجل إعطاء صورة مفيدة حتليليًا لالستعماالت 
النهائية للنواتج واإلنتاج؛ واملعامالت الي حتدث يف داخل وحدة واحدة تسمى 

معامالت داخلية أو يف داخل الوحدة.

44-3

املعام���الت غري النقدية هي املعامالت غري املنصوص عليها يف األصل بوحدات املعامالت غري النقدية
من وحدات العملة، ومن أمثلتها املقايضة.

34-3

املعامل���ة هي تدفق اقتصادي عبارة عن تفاعل بني وحدات مؤسس���ية بناء على املعاملة
اتف���اق متبادل أو هو فع���ل يف داخل إحدى الوحدات املؤسس���ية يعترب أن من 
املفيد معاملته باعتباره معاملة، والسبب يف معظم األحيان هو أن الوحدة تعمل 

يف اختصاصني خمتلفني.

12-3

مع���دات النقل )األص���ول( تتكون من املع���دات الي تس���تخدم يف نقل األفراد معدات النقل )األصول(
واألغ���راض غري املع���دات الي حتوزها األس���ر املعيش���ية من أجل االس���تهالك 

النهائي.

)املرفق 11131( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

املعدل املرجعي للفائدة هو التكلفة الصافية لألموال املقَتَرضة )أي املعدل الذي املعدل املرجعي )للفائدة(
اس���تُبعد منه قس���ط املخاط���ر إىل أقصى حد ممكن وال���ذي ال ينطوي على أي 

خدمات وسيطة(.

128-6

املقتني���ات الثمينة هي أصول منتجة ال تس���تخدم أساس���ًا ألغ���راض اإلنتاج أو املقتنيات الثمينة
االستهالك، ويتوقع هلا أن تزداد قيمتها أو على األقل ال تنقص من حيث القيمة 
احلقيقي���ة، وهي ال تتلف مع مرور الوقت يف الظروف الطبيعية وجتري حيازهتا 

واالحتفاظ هبا أساسًا باعتبارها قيمة خمتزنة.

)املرفق 13( - مرفق الفصل 
الثالث عشر ]7-10، 10-
]50-13 ،15-13 ،116

تعترب الوحدة املؤسس���ية مقيمة يف البل���د إذا كان هلا مركز اهتمام اقتصادي يف املقيم
اإلقليم االقتصادي لذلك البلد.

15-4 
]8-14 ،28-1[

انظر: “مكاسب املحوزات”.املكاسب الرأمسالية
ميكن أن حتدث مكاس���ب رأمسالية إجيابية أو س���لبية أثناء فترة املحاسبة ملالكي املكاسب الرأمسالية

األصول واخلصوم املالية وغري املالية نتيجة للتغيُّر يف األسعار.
62-3

املكاسب الرأمسالية اإلمسية لكمية معيَّنة من األصول هي قيمة املزايا الي يتحصل املكاسب الرأمسالية اإلمسية
عليها مالك تلك األصول نتيجة للتغيُّر يف سعرها أو، بشكل عام قيمتها النقدية 

على مدى الزمن.

63-12

املكاسب الرأمسالية اإلمسية )لغري املقيمني( هي القيمة املتحصلة للدائنني واملدينني املكاسب الرأمسالية اإلمسية )لغري املقيمني(
غري املقيمني نتيجة لتغيُّر القيمة النقدية ألصوهلم/خلصومهم أثناء فترة االحتفاظ 
هب���ا، م���ن بداية فترة املحاس���بة إىل هنايتها، وقد يكون التغيُّ���ر يف القيمة النقدية 

لألصل ناجتًا عن تغري يف سعره )بالعملة الوطنية( و/أو تغيُّر يف سعر الصرف.

144-14

املكاس���ب الرأمسالي���ة احلقيقي���ة ه���ي قيمة ما حيص���ل عليه مال���ك األصول من املكاسب الرأمسالية احلقيقية
م إضايف يف املوارد احلقيقية نتيجة للتغيُّر يف س���عرها بالنس���بة ألسعار السلع  حتكُّ

واخلدمات بشكل عام يف االقتصاد.

64-12

مكاس���ب الرأمسالي���ة احملايدة )لغري املقيمني( هي قيمة املكاس���ب الرأمسالية لغري املكاسب الرأمسالية املحايدة )لغري املقيمني(
املقيم���ني، املطلوب حتقيقها للحفاظ على القوة الش���رائية لألصول، ُمعبَّرًا عنها 
بالعمل���ة الوطنية - على م���دى الفترة املعنية، أي املكاس���ب الرأمسالية املطلوبة 

ملواكبة التغيُّر العام يف املستوى العام لألسعار.

145-14
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مكاسب املوجودات احملايدة هي قيمة مكاسب املوجودات الي ميكن حتصيلها مكاسب املوجودات املحايدة
إذا تغيَّر سعر األصل بنفس النسبة الي يتغيَّر هبا املستوى العام لألسعار، أي جمرد 

مواكبة املعدل العام للتضخم أو التضخم السليب.

64-12

تنش���أ املكاسب واخلس���ائر التجارية من التغيُّرات يف معدالت التبادل التجاري املكاسب واخلسائر التجارية
للبلد؛ فعلى سبيل املثال إذا زادت أسعار صادرات البلد مبعدل أعلى )أو هبطت 
���ن ميزان املدفوعات التجاري(  مبعدل أقل( من أس���عار الواردات )أي إذا حتسَّ
نتج عن ذلك إمكانية ش���راء كمية أكرب من واردات السلع واخلدمات من ِقَبل 

املقيمني من واقع ما يسدره عليهم مستوى معيَّن من الصادرات.

152-16

 املكاسب/اخلسائر احلقيقية الرأمسالية
)غري املقيمني(

املكاسب/اخلسائر الرأمسالية احلقيقية )لغري املقيمني( هي قيمة األصل الناتج عن 
االختالف بني املكسب/واخلس���ارة اإلمسيني واملحايدين، ُمعربًا عنها بوحدات 

العملة املحلية.

145-14

متتلك الوحدات املؤسس���ية الس���لع واخلدم���ات حينما تصبح ه���ذه الوحدات املمتلكات
املؤسسية املالكة اجلديدة للسلع أو عند إكمال تقدمي اخلدمات هلا.

32-9

حني يتم إنتاج ُمنَتجني أو أكثر يف وقت واحد يف عملية إنتاجية واحدة تسمى املنتجات املشَتَركة
هذه املنتجات منتجات مشتركة.

43-5 
]19-15[

املنتجون الس���وقيون هم املنتج���ون الذين يبيعون معظم نواجتهم بأس���عار ذات املنتجون السوقيون
قيمة اقتصادية.

58-4 
]52-6[

املنتجون غري السوقيني هم املنتجون الذين يقدِّمون معظم نواجتهم إىل اآلخرين املنتجون غري السوقيني
جمانًا أو بأسعار غري ذات أمهية اقتصادية.

60-4 
]52-6[

املنتجون الستهالكهم النهائي اخلاص ينتجون يف معظم األحيان سلعًا وخدمات املنتجون الستهالكهم النهائي اخلاص
الستهالكهم النهائي أو لتكوين رأس املال الثابت لدى املالكني للمؤسسة الي 

جيري فيها اإلنتاج.

46-2

تتكون فئة املنتجني حلس���اهبم اخلاص من املؤسس���ات الي تشتغل بتكوين رأس املنتجون حلساهبم اخلاص
املال الثابت اإلمجايل للمؤسسات الي تعترب جزًءا منها أو للمؤسسات السهمية 
الي متتلكها األس���ر املعيش���ية والي ُيقصد بكل إنتاجها أو معظمه االس���تهالك 

النهائي أو تكوين رأس املال الثابت اإلمجايل هلذه األسر املعيشية.

52-6

تتكون مَِنح االس���تثمار من التحويالت الرأمسالية النقدية أو العينية الي تقدمها ِمَنح االستثمار
احلكومات إىل س���ائر الوحدات املؤسس���ية املقيمة وغري املقيمة من أجل متويل 

تكلفة حيازهتا ألصول ثابتة بشكل كامل أو جزئي.

137-10

املنشأة هي مؤسسة أو جزء من مؤسسة هلا موقع واحد ونشاط إنتاجي واحد املنشأة
)غري ثانوي( أو الي يسهم فيها نشاط إنتاجي رئيسي مبعظم القيمة املضافة.

80-6 ،21-5

م معظم الس���لع واخلدمات الي املنشآت األخرى غري السوقية املنش���آت األخرى غري الس���وقية هي الي تق���دِّ
تنتجها جمانًا أو بأسعار ال تعترب مهمة اقتصاديًا، وهي متثل نوعًا من أنواع ثالثة 
من املنتجني، أما النوعان اآلخران فهما منتجو الس���وق واملنتجون الس���تعماهلم 

اخلاص النهائي.

46-2

ُتنِتج املنشآت السوقية يف األغلب سلعًا وخدمات للبيع بأسعار تعَتَبر مهمة من املنشآت السوقية
الناحية االقتصادية.

46-2

املنظم���ات الدولي���ة هي كيانات منش���أة مبوج���ب اتفاقات سياس���ية رمسية بني املنظمات الدولية
أعضائه���ا، وهل���ذه االتفاقات صفة املعاه���دة الدولية، ووجود ه���ذه املنظمات 
معتَ���رف ب���ه يف قوانني ال���دول األعضاء، وه���ي ال تعاَم���ل باعتبارها وحدات 

مؤسسية مقيمة يف البالد الي توجد مقارها فيها.

164-4
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تش���ري املوارد إىل جانب احلساب اجلاري الذي ُتسجل فيه املعامالت الي تعترب املوارد
إضافة إىل مبلغ القيمة االقتصادية للوحدة أو القطاع )على سبيل املثال األجور 
واملرتب���ات تعترب من امل���وارد للوحدة أو القطاع الي تتلقاه���ا(؛ وتوضع املوارد 

حسب العرف يف اجلانب األمين من احلساب.

54-2

امل���وارد احليوية غري املزروعة تتكون من احليوانات والنباتات الي ُتنتج منتجات املوارد احليوية غري املزروعة
وحي���دة ومتكررة والي تنطبق عليها حق���وق امللكية ولكن منوها الطبيعي و/أو 
إعادة زراعتها تقع خارج الس���يطرة املباش���رة للوحدة املؤسسية وخارج نطاق 

مسؤوليتها وإدارهتا.

)املرفق 213( - مرفق الفصل 
الثالث عشر

تتك���ون املوارد املائية من خمزونات املياه اجلوفية وغريها من موارد املياه اجلوفية املوارد املائية
إذا م���ا كان���ت ندرهتا تؤدي إىل تطبيق امللكية و/أو حقوق االس���تعمال عليها، 

والتقييم السوقي هلا مع نوع من الضوابط االقتصادية.

)املرفق 214( - مرفق الفصل 
الثالث عشر

املوجودات - التغيُّرات فيها )مبا يف ذلك 
األعمال اجلارية(

رات يف املوجودات )مبا يف ذلك األعمال اجلارية( بقيمة بنود اجلرد  تق���اس التغيُّ
)املوجودات( مطروحًا منها قيمة املس���حوبات وقيمة أي خس���ائر متكررة يف 

السلع املقيدة يف املوجودات.

28-10

تتك���ون املوجودات من خمزونات النواتج الي ال تزال حتتفظ هبا الوحدة املُنِتَجة املوجودات )البضاعة املوجودة(
هلا قبل إدخال املزيد من التجهيز عليها أو بيعها أو تسليمها إىل وحدات أخرى 
أو استخدامها بطرق أخرى، وخمزونات املنتجات املشتراة من وحدات أخرى 

بقصد استخدامها كاستهالك وسيط أو إلعادة البيع دون مزيد من التجهيز.

7-10 
]13-15، 13-46، )املرفق 

12( مرفق الفصل الثالث 
عشر[

تتك���ون موجودات األعمال األخرى اجلارية من الس���لع عدا األصول املزروعة موجودات األعمال األخرى اجلارية
واخلدمات، الي مت جتهيزها أو صناعتها أو جتميعها جزئيًا لدى املُنِتج ولكنها ال 

تباع وال تشحن وال تسلم إىل اآلخرين عادة دون مزيد من التجهيز.

)املرفق 1222( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

موج���ودات األعمال اجلارية هي الس���لع واخلدمات الكامل���ة جزئيًا ولكنها ال موجودات األعمال اجلارية
ُتَسلَّم عادة إىل وحدات أخرى دون مزيد من التجهيز أو التصنيع أو الي ليست 

كاملة الصنع وستتواصل عمليتها اإلنتاجية يف فترة الحقة لدى نفس املُنِتج.

 )املرفق 122(
مرفق الفصل الثالث عشر 
-10 ،72-6 ،40-6[

]102
تتك���ون موجودات األعمال اجلارية األخرى من الس���لع غري األصول املزروعة موجودات األعمال اجلارية األخرى

واخلدمات الي مت تصنيعها جزئيًا أو جتميعها من ِقَبل املنتج ولكنها ال تباع عادة 
أو ُتشحن أو تسلَّم إىل اآلخرين دون مزيد من التجهيز.

)املرفق 1222( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

تتك���ون موجودات األعمال اجلارية يف األصول املزروع���ة من احليوانات احليَّة موجودات األعمال اجلارية يف األصول املزروعة
الي ُترىب من أجل احلصول على منتجات ال تتاح إال بعد الذبح، ومنها الطيور 
واألمساك الي ترىب على نطاق جتاري، واألش���جار وس���ائر املزروعات الي ُتنِتج 
حمص���وال واحدا فقط مث ُتَدمَّ���ر ومن األصول املزروعة غ���ري الناضجة الي ُتنِتج 

منتجات متكررة.

)املرفق 1221( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

تتكون موجودات السلع التامة الصنع من السلع اجلاهزة للبيع أو الشحن ولكن موجودات السلع التامة الصنع
ال تزال يف حوزة املنِتج.

)املرفق 123( - مرفق الفصل 
 الثالث عشر

]111-10[
تتكون موجودات الس���لع برس���م إعادة البيع من السلع الي حتوزها مؤسسات موجودات السلع برسم إعادة البيع

مث���ل جتار اجلملة والتجزئ���ة بقصد إعادة بيعها دون إدخ���ال مزيد من التصنيع 
عليه���ا )أي ال جي���ري أي حتويل عليها س���وى تقدميها إىل املس���تهلك بش���كل 

جذاب(.

)املرفق 124( - مرفق الفصل 
الثالث عشر ]113-10[

موجودات املواد واللوازم هي السلع الي يعتزم مالكوها استخدامها كمدخالت موجودات املواد واللوازم
وسيطة يف عملياهتم اإلنتاجية وليست إلعادة البيع.

)املرفق 121( - مرفق الفصل 
 الثالث عشر
]99-10[
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املوظف هو ش���خص يدخل يف اتفاق رمسي أو غري رمسي مع مؤسس���ة بالعمل املوظف
حلساب املؤسسة مقابل أجر نقدي أو عيي.

23-7

لية املس���تحقة القبض ميزان اإليرادات األوَّلية لية هو جمموع قيمة اإليرادات األوَّ مي���زان اإلي���رادات األوَّ
لية  لوحدة مؤسس���ية أو قطاع مؤسس���ي مطروحًًا منها جمموع اإليرادات األوَّ

املستحقة الدفع.

14-7

لية امليزان اخلارجي اجلاري امليزان اخلارجي اجلاري هو بند توازن يف احلس���اب اخلارجي لإليرادات األوَّ
والتحويالت اجلارية.

 اجلدول 14-1 سابعًا
]167-2[

ميزان الس���لع واخلدمات اخلارجية هي قيمة صادرات السلع واخلدمات ناقصا ميزان السلع واخلدمات اخلارجية
قيمة واردات السلع واخلدمات.

2-166 واجلدول 3-2 
سادسًا

ميزان املدفوعات هو بيان إحصائي يوجز بشكل منهجي املعامالت االقتصادية ميزان املدفوعات
بني اقتصاد ما وباقي العامل عن فترة زمنية معينة.

BPM 13

امليزاني���ة اخلتامي���ة هي بيان يتم إعداده يف نقطة زمني���ة معينة يبني قيمة األصول امليزانية اخلتامية
الي متتلكها الوحدة املؤسس���ية أو القط���اع واملطالبات املالية )أي اخلصوم( من 

مالك هذه األصول.

1-13 
]1-10 ،93-2 ،11-1[

يتكون الناتج من السلع واخلدمات الي ُتنَتج يف منشأة وتكون متاحة لالستعمال الناتج
خ���ارج املنش���أة، عالوة على الس���لع واخلدمات الي تنتج لالس���تعمال النهائي 

للمنشأة.

38-6

الناتج السوقي هو الناتج الذي يباع بأسعار ذات قيمة اقتصادية أو ُيتَخلص منه الناتج السوقي
بشكل آخر يف السوق أو املقصود بيعه أو التصرف فيه يف السوق.

45-6

الناتج احمللي هو الناتج الذي تنتجه املؤسسات املقيمة.الناتج املحلي
الناتج احمللي اإلمجايل بأس���عار السوق هو جمموع القيمة املضافة اإلمجايل جلميع الناتج املحلي اإلمجايل - بأسعار السوق

املنتجني املقيمني بأسعار اإلنتاج، مضافًا إليها الضرائب ومطروحًا منها إعانات 
ال���واردات، ومضافًا إىل كل ذلك مجيع ضرائب القيم���ة املضافة )أو الضرائب 

املشاهبة( غري القابلة للخصم.

6-235 إىل 237-6

الناتج احمللي اإلمجايل على أس���اس اإلنفاق هو جمموع اإلنفاق النهائي بأس���عار الناتج املحلي اإلمجايل - على أساس اإلنفاق
الش���راء )مب���ا يف ذل���ك قيمة الصادرات م���ن البضائع واخلدمات بس���عر فوب( 

مطروحًا منه قيمة واردات السلع واخلدمات.

235-6

الناتج احمللي اإلمجايل على أس���اس الدخل هو تعويض���ات العاملني مضافًا إليها الناتج املحلي اإلمجايل - على أساس الدخل
الضرائب ومطروحًا منها إعانات اإلنتاج والواردات، ومضافًا إىل ذلك إمجايل 

الدخل املخَتَلط وإمجايل فائض التشغيل.

222-2

النات���ج احملل���ي اإلمجايل على أس���اس الناتج هو جمموع القيم���ة املضافة اإلمجايل الناتج املحلي اإلمجايل - على أساس الناتج
جلميع املنتجني املقيمني بأسعار اإلنتاج، مضافًا إليها الضرائب ومطروحًا منها 
إعان���ات ال���واردات، ومضاف���ًا إىل كل ذلك مجيع ضرائب القيم���ة املضافة )أو 

الضرائب املشاهبة( غري القابلة للخصم.

6-235 إىل 237-6

ُيحس���ب الناتج احملل���ي الصايف بطرح اس���تهالك رأس املال الثاب���ت من الناتج الناتج املحلي الصايف
املحلي اإلمجايل.

175-2

يتكون الناتج غري السوقي اآلخر من السلع واخلدمات الفردية أو اجلماعية الي الناتج غري السوقي اآلخر
م  تنتجها املؤسس���ات غ���ري الرحبية الي ختدم القطاع املن����زيل أو احلكومة، وتقدَّ
جمانًا أو بأسعار ليست مهمة اقتصاديًا - إىل وحدات مؤسسية أو إىل املجتمع 
ككل، وهذا الناتج هو فئة من فئات ثالث للناتج يف نظام احلس���ابات القومية، 
أما الفئتان األخريان فهما الناتج السوقي والناتج الذي ُينَتج من أجل االستعمال 

النهائي للمنِتج.

49-6
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النشاط الرئيس���ي للوحدة املنتجة هو النشاط الذي يفوق مقدار القيمة املضافة النشاط الرئيسي
الي تتولد عنه مجيع ما يتولد عن أي نش���اط آخر تقوم به نفس الوحدة )جيب 
أن يكون النش���اط الرئيس���ي هو س���لع أو خدمات ميكن تسليمها إىل وحدات 
أخرى وإن كان ميكن أيضًا اس���تخدامها لالستهالك الداخلي أو لتكوين رأس 

املال الداخلي(.

7-5 
]16-15[

النش���اط الثانوي  هو نش���اط يتم القيام به يف إطار ُمنتج وحدة إنتاجية واحدة نشاط ثانوي
إىل جانب النشاط الرئيسي فيكون ناجته، شأنه يف ذلك شأن النشاط الرئيسي، 

مناسبا للتسليم خارج الوحدة املنِتجة.

8-5 
]16-15[

النشاط اجلان�يب هو نشاط داعم يتم القيام به يف إطار مؤسسة ما من أجل هتيئة نشاط جانيب
الظروف الالزمة للقيام بأنشطة رئيسية أو ثانوية أخرى؛ واألنشطة الثانوية تنِتج 
بش���كل عام خدمات توجد بش���كل عام باعتباره���ا ُمدخالت يف أي نوع من 
أنواع النشاط االقتصادي تقريبًا، ومن األرجح أن قيمة أي ناتج لنشاط ثانوي 
فردي ستكون صغرية إذا ما قورنت باألنشطة األخرى للمؤسسة )مثل أعمال 

النظافة وصيانة املباين(.

 5-9 و 10-5
]16-15[

نض���وب األصول االقتصادية الطبيعية هو نقص قيمة خمزونات األصول اجلوفية نضوب األصول االقتصادية الطبيعية
والغاب���ات الطبيعية وخمزون األمساك يف البح���ار املفتوحة وغري ذلك من املوارد 

البيولوجية غري املزروعة نتيجة اإلزالة املادية لألصول واستهالكها.

12-29 و 30-12

يتك���ون نظ���ام احلس���ابات القومية م���ن جمموعة حس���ابات لالقتص���اد الكلي، نظام احلسابات القومية
متماس���كة ومتس���قة ومتكاملة، وكذلك ميزانيات ختامية وجداول تقوم على 
أس���اس جمموعة من املفاهيم والتعاريف والتصنيفات والقواعد احلس���ابية املتفق 

عليها دوليًا.

1-1

نظ���م التأم���ني االجتماعي هي خطط يت���م مبوجبها دفع اش���تراكات اجتماعية نظم التأمني االجتماعي
م���ن َقبَ���ل العاملني أو غريهم أو أصح���اب العمل بالنيابة ع���ن العاملني لديهم، 
من أجل تأمني مس���تحقات هلم يف التأمني االجتماعي، يف الفترة الراهنة أو يف 
فت���رات الحقة، وذلك للعاملني أو غريهم من املش���تركني يف اخلطة أو معاليهم 

أو ورثتهم.

55-8

تسمى السلع واخلدمات أيضًا نواتج، وهي نواتج عملية اإلنتاج؛ وجيري تبادل النواتج
النواتج واس���تعماهلا ألغراض متعددة: باعتبارها مدخالت يف عملية إنتاج سلع 

وخدمات أخرى، وباعتبارها استهالكا هنائيًا أو من أجل االستثمار.

49-2

 النواتج املنتجة من أجل االستعمال
النهائي للمؤسسة

تتك���ون النوات���ج املنتج���ة من أجل االس���تعمال النهائي للمؤسس���ة من الس���لع 
واخلدمات الي حتتفظ هبا املؤسسة الستعماهلا النهائي اخلاص.

46-6

هام���ش التج���ارة هو الفرق بني الس���عر الفعلي أو املحتَس���ب الذي يتحقق من اهلامش )يف التجارة(
ش���راء سلعة من أجل إعادة البيع )سواء باجلملة أو بالتجزئة( والسعر الذي من 
املفروض أن يدفعه املوزع من أجل إحالل السلعة يف الوقت الذي تباع فيه أو 

ُيَتَصرف فيها بشكل آخر.

110-6

يتكون هامش النقل من تكاليف النقل الي يدفعها املشتري بشكل منفصل عند اهلامش )يف النقل(
تسلُّم السلع يف الوقت واملكان املعيَّنني.

40-15 
]42-15[

يتك���ون هامش النقل من أجور النقل الي يدفعها املش���تري بصفة منفصلة عند هامش النقل
تسلمه السلعة يف الوقت واملكان املحددين.

40-15 
]42-15[

هوامش التجارة هي الفرق بني األس���عار الفعلية أو املحتس���بة املتحققة لس���لعة هوامش التجارة
مش���تراة من أجل إعادة البيع )س���واء باجلملة أو بالتجزئة( والسعر املفروض أن 

يدفعه املوزع الستبدال السلعة وقت البيع أو وقت التصرف فيها.

110-6
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اهليئ���ات التنظيمية هي اهليئات الي تقوم بتنظيم الش���ركات املالية واإلش���راف اهليئات التنظيمية
عليها، وميكن تصنيفها باعتبارها مالية أو غري مالية وفقًا لوضعها.

101-4

فئ���ات اهلياكل األخرى لألصول الثابتة امللموس���ة املنتجة غري املالية تتكون من اهلياكل األخرى
اهلياكل غري املباين، مبا يف ذلك تكلفة الشوارع واملجاري وتطهري وإعداد املوقع 

ألغراض غري األغراض السكنية أو املباين غري السكنية.

)املرفق 11122( - مرفق 
الفصل الثالث عشر

تتك���ون واردات اخلدم���ات م���ن اخلدمات التالي���ة الي يش���تريها املقيمون من واردات اخلدمات
غري املقيمني: النقل والس���فر واالتصاالت والتش���ييد والتأمني واخلدمات املالية 
واحلاس���وب واملعلوم���ات ورس���وم امللكي���ة والترخيص، وخدم���ات األعمال 
األخرى، واخلدمات الش���خصية والثقافية والترفيهية، واخلدمات احلكومية غري 

املذكورة يف مكان آخر.

 BPM و BPM 158-168
203-266

تتك���ون واردات الس���لع من واردات البنود التالية م���ن وحدات غري مقيمة إىل واردات السلع
وح���دات مقيمة، ويصحبها عادة تغيري امللكية: البضائ���ع العامة، والبضائع قيد 
التجهي���ز، والبضائع الي حيوزها الناقلون املحليون يف املوانئ األجنبية، والذهب 

غري النقدي.

 BPM و BPM 153-157
195-202

الوحدات احلكومية هي أنواع فريدة من الكيانات القانونية الي تنش���أ مبوجب الوحدات احلكومية
عمليات سياسية وتكون هلا سلطة تشريعية أو قضائية أو تنفيذية على وحدات 

مؤسسية أخرى يف جمال معيَّن.

104-4 
]19-4[

وح���دة اإلنت���اج املتجانس هي وحدة إنتاجية جتري فيها نش���اط إنتاجي وحيد وحدة اإلنتاج املتجانس
)غري تابع(

14-15

ُتس���تخَدم الوحدة التحليلية لإلنتاج من أجل حتليالت أكثر دقة لعملية اإلنتاج: الوحدة التحليلية
وهذه الوحدة، الي قد ختطؤها العني، هي وحدة اإلنتاج املتجانس، وتعريفه أنه 

إنتاج ال يشمل أي أنشطة ثانوية.

48-2

الوحدة املؤسسية هي كيان اقتصادي قادر، يف حد ذاته، على امتالك األصول الوحدة املؤسسية
والدخ���ول يف التزام���ات )خصوم( والقيام بأنش���طة اقتصادي���ة ومعامالت مع 

الكيانات األخرى.

2-4 
]13-3 ،19-2 ،13-1[

الوحدة احمللية هي مؤسس���ة أو جزء من مؤسس���ة تقوم بنشاط إنتاجي يف موقع الوحدة املحلية
واحد أو من ذلك املوقع.

20-5

وحدة نوع النش���اط هي مؤسس���ة، أو جزء من مؤسس���ة، تشتغل بنوع واحد وحدة نوع النشاط
من النش���اط اإلنتاجي )غري التابع( أو الي ينتج عن نش���اطها اإلنتاجي الرئيسي 

معظم القيمة املضافة.

19-5

يش���مل بن���د الودائع األخرى، يف احلس���ابات املالية، مجي���ع املطالبات فيما عدا الودائع األخرى
الودائ���ع القابل���ة للتحوي���ل من البنك املركزي ومؤسس���ات اإلي���داع األخرى 
والوح���دات احلكومية، ويف بعض احلاالت وحدات مؤسس���ية أخرى، وتثبتها 

وثائق اإليداع.

11-72، )الشكل ألف 
- 29( - مرفق الفصل 

الثالث عشر

تتك���ون ودائ���ع التحويالت من مجيع الودائع الي )أ( ميك���ن تبادهلا عند الطلب ودائع التحويالت
بسعرها األصلي دون عقوبة أو قيود؛ و)ب( ميكن نقلها حبرية عن طريق شيك 

أو أمر دفع؛ )ج( ميكن استعماهلا بشكل عام يف تسديد املدفوعات.

11-71، )الشكل ألف - 
22( - مرفق الفصل الثالث 

عشر
الوس���اطة املالية هي نش���اط إنتاجي تقوم فيه وحدة مؤسسية بتحمل التزامات الوساطة املالية

حلس���اهبا اخلاص من أجل احتياز أصول مالية ع���ن طريق القيام مبعامالت مالية 
يف السوق.

78-4
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الفقراتالتعريفاملصطلح

وضع االستثمار الدويل هو بيان إحصائي يتم جتميعه يف تاريخ معيَّن، مثل هناية وضع االستثمار الدويل
السنة، ويبيِّن: ‘1’ قيمة خمزون األصول املالية لالقتصاد وتكوينها، أو مطالبات 
االقتص���اد من باقي أحناء العامل، و‘2’ قيمة خم���زون اخلصوم يف االقتصاد لباقي 

أحناء العامل وتكوينها.

BPM 14 
[BPM 461]

وضع االس���تثمار الوطين الصايف هو رصي���د املوجودات اخلارجية مطروحًا منه وضع االستثمار الوطي الصايف
رصيد اخلصوم اخلارجية.

BPM 55

الوظائف هي عقود )صرحية أو ضمنية( بني ش���خص ووحدة مؤسس���ية تقضي الوظائف
بقيام الش���خص بالعم���ل مقابل تعويض )أو دخل خمتلط( لفت���رة معيَّنة أو حىت 

إشعار آخر.

102-15 
]8-17[

يتص���ل مفهوم الغرض أو الوظيفة بنوع احلاجة ال���ي هتدف املعاملة أو جمموعة الوظيفة )الغرض(
املعامالت إىل الوفاء هبا أو نوع اهلدف الذي تسعى إليه.

50-2

جيب تسجيل املعامالت بني الوحدات املؤسسية عند نشأة املطالب وااللتزامات، وقت التسجيل
وعند حتويلها أو إلغائها - أي على أساس وقت حدوثها.

64-2

وقت احليازة هو الوقت الذي يتم فيه احتياز السلع واخلدمات أي الوقت الذي وقت احليازة
يتم فيه تغيري امللكية أو توصيل اخلدمات.

34-9

وكالء الوس���اطة املالي���ة ه���ي وحدات تتحم���ل التزامات حلس���اهبا اخلاص يف وكالء الوساطة املالية
األس���واق املالي���ة عن طريق اقت���راض أموال تقوم بإقراضها بش���روط خمتلفة إىل 

وحدات مؤسسية أخرى.

121-6
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حيتوي املرفق احلايل على عدد من األدوات اليت تفيد يف تطبيق الدليل.  ألف 1-5 
ويش���مل أيضًا أدوات البحث، والروابط ب���ن عناوين خطط التصنيف وعلى أمثلة 
عن اس���تخدام الس���جالت اإلدارية. وس���وف تتاح مواد أخرى إضافية على موقع 

اإلنترنت: http://www.jhu.edu/~gnisp مع تطور عملية التطبيق.
أدوات املسح أ

 منوذج املســـح للمنظمات الذي أعده مشـــروع جونـز هوبكنـز ملشروع القطاع
غري الرحبي.

منوذج البحث للمنظمات الذي مت تطويره كجزء من مشروع القطاع  ألف 2-5 
غ���ر الرحب���ي املقارن الذي تقوم به جامعة جون�ز هوبكن�ز، والذي يديره ليس���تر م. 
س���املون وهلموت ك. آهناير ومت تعديله واس���تخدامه من قبل أفرقة حبث يف حوايل 
اثنيت عش���رة دولة يف أحناء العامل، تش���مل هنغاريا وفنلندا وكينيا ومجهورية تن�زانيا 
املتحدة وأوغندا وجنوب أفريقيا واهلند وباكستان وبولنداب. ويركز النموذج على 
املنظم���ة كوحدة حتلي���ل، والغرض منه مج���ع بيانات عن متغ���رات حمددة. وخطة 
التصني���ف املطبقة هي التصنيف الدويل للمنظمات غر الرحبية الوارد وصفه تفصياًل 

يف املرفق ألف - 1 أعاله.

نبذات مفيدة: نوع أدوات املسح وطريقة استخدامها
مت تصمي�م منوذج املس���ح الرئيس���ي ليكون مبثاب���ة نقطة انطالق لوضع  ألف 3-5 
جداول املقابالت الش���خصية وقوائم االس���تبيانات اليت ترسل بالربيد. وجيب ترمجة 
النموذج، إذا استدعي األمر، وتعديله مبا يتناسب مع اجلو الثقايف يف دولة معينة. ومن 
أجل املقارنة، من الضروري أن يظل االس���تبيان مطابقًا قدر اإلمكان لفئات األسئلة 
واألجوبة املوجودة يف النموذج. ونفس الشيء يسري على منوذج املسح االختياري. 

ويوجد النموذجان املرفقن ألف - 5 ‘1’ وألف - 5 ‘2’ على التوايل.
ويتوقف النوع املختار ألس���لوب مجع البيانات - الش���خصي أو عن  ألف 4-5 
طري���ق الربي���د أو اهلاتف على إمكانية الوص���ول إىل العينة الس���كانية، وأيضًا على 

املعدالت املتوقعة للردود وجودة البيانات، باإلضافة إىل اعتبارات التكاليف.

نبذات مفيدة: معدالت االستجابة
يعد معدل االستجابة املنخفض لعمليات املسح التقليدية حتديًا رئيسيًا.  ألف 5-5 
وبالرغ���م من أن أفض���ل الطرق للحصول على معدالت اس���تجابة عالية هي وضع 
اس���تبيان جيدة اإلعداد بطريقة مهنية حبيث ال يكون طوياًل أكثر من الالزم وليس 
سطحيًا، ويطرق إىل املسائل املهمة واليت يهتم هبا القائم على إجابتها، ميكن النظر 

يف الُنهج التالية اليت ميكن أن تفيد يف هذا العدد:
اس���تخدم دعم املنظمات األم والرائدة من أجل زيادة معدالت االستجابة،   •
وامحل معك خطابات تأييد منها واطلب منها وضع إعالنات يف نش���راهتا، 

اخل.
حاول أن حتصل على تغطية صحفية للمش���روع قبل إرس���ال االس���تبيان،   •

واعمل على التعريف باملشروع.
اتصل مبجموعة صغرة من املنظمات الكربى )ذات املراكز الثقيلة( وأيضًا   •
بعض املنظمات األصغر عن طريق اهلاتف أو الربيد قبل إرسال االستبيانات، 
وحاول أن تؤس���س عالقات شخصية مع “املؤثرين على وجهات النظر” 
و“فاحت���ي األبواب” يف املنظمات واملجاالت املهمة، وأن تطلب الدعم يف 

احلصول على وسيلة للوصول إىل املنظمات األخرى.
ارفق مظروفًا للرد عليه طابع بريد عند إرسال االستبيان بريديًا.  •

اعرض جائزة نقدية صغرة متنح الثنتن من املنظمات اليت تتجاوب.  •
اعرض على املنظمات نسخة جمانية من التقرير النهائي.  •

ويف مجي���ع األحوال فإنه م���ن املفيد أن تقوم باتصاالت للمتابعة مرتن  ألف 6-5 
عل���ى األق���ل أو مبتابعات بريدية من أجل زيادة معدالت االس���تجابة. وإذا اس���تمر 
مع���دل االس���تجابة منخفضًا وينطوي على عدد غ���ر كاف من املنظمات، فيجب 

التفكر يف إمكانية إعادة النظر يف العينة.

منوذج املسح عن العطاء والتطوع يف مشروع جونـز هوبكنـز
مت تطوير املسح عن العطاء والتطوع )انظر املرفق ألف 5 - 3 باعتباره  ألف 7-5 
جزًءا من مش���روع جون�ز هوبكن�ز املقارن للقطاع غر الرحبي الذي يديره ليس���تر 
م. س���املون وهيلم���وت ك. آهناير من أجل مجع معلوم���ات حول العطاء والتطوع. 
وقد مت تعديله واستخدامه من قبل فرق حبث يف األرجنتن والربازيل وأملانيا وفرنسا 
وإسرائيل والنرويج وبولندا واليابان وسلوفاكيا، ومؤخرًا يف كينيا ومجهورية تن�زانيا 
املتحدة ج. وهو مس���ح س���كاين أو من�زيل مت تصميمه إلرفاقه ببحث واسع املجال، 

ولكنه استخدم أيضًا كوحدة مستقلة.

األهداف
مت تصميم منوذج املسح عن العطاء والتطوع لتحقيق هدف رئيسي هو  ألف 8-5 
احلصول على تقديرات لكمية وتوزيع بند العطاء والتطوع الفردي حسب الفئات 

املرفق ألف - 5
أدوات مفيدة

 Independent :لالطالع على أمثلة ألدوات أكثر تفصياًل الستخدامها يف املسح، انظر أ 
 Sector and United Nations Volunteers, Measuring Volunteering: A Practical
 Toolkit, (Washington D.C.,. and New York, 2001) and Instituto Nationale di
 Statistica, Istituzioni nonprofit in Italia: I risultati della prima rilevazione
Anno 1999, Informazioni n. 50 - 2001, (Rome, 2001). وانظ���ر أيض���ًا: مكت���ب 
اإلحصاء يف أستراليا، العمل التطوعي، أستراليا، catalog No. 4441.0 )كانبرا، 2001( وما 
يتصل به من وثائق على موقع اإلنترنت: http:// www.abs.gov.au، واإلحصاءات الكندية: 
National survey of Giving Volunteering and Participating، والوثائق ذات الصلة 

.http://stcwww.statcan.ca/english/sdds/4430 :على املوقع
 Lester Salamon, Helmut :لالطالع على وصف املش���روع وبعض نتائجه انظ���ر ب 
 Anheier, Regina List, Stefan Toepler, Wojciech Sokolowski and associates,
 Global Civil Society: Dimensions of the Non-profit Sector (Baltimore, Johns

.(Hopkins Center for Civil Society, 1999
ج  لالط���الع على وصف للمش���روع وبع���ض نتائجه، انظر: س���املون وآخرون، املرجع 

السابق.
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الرئيس���ية للتصنيف الدويل للمنظمات غر الرحبية وهي معلومات مطلوبة من عينه 
ممثلة للمجموع، من حيث:

التطوع
عدد ساعات التطوع يف الشهر السابق والسنة السابقة.  •

توزيع س���اعات التطوع حس���ب الفئات الرئيس���ية للتصنيف   •
الدويل للمنظمات غر الرحبية.

توزيع ساعات التطوع على األنشطة.  •

العطاء
كمية العطاء يف الشهر السابق والسنة السابقة.  •

توزي���ع العطاء حس���ب الفئ���ات الرئيس���ية للتصني���ف الدويل   •
للمنظمات غر الرحبية.

وهب���ذه البنود ميكن حس���اب قيمتن من املعلوم���ات املطلوبة من أجل  ألف 9-5 
تقدير حجم نطاق القطاع غر الرحبي وهيكل إيراداته، ومها:

جمموع مس���امهة األسر املعيشية يف املنظمات غري الرحبية، على   - 1
مستوى الفئات الرئيسية للتصنيف الدويل للمنظمات غر الرحبية 

على مستوى القطاع غر الرحبي ككل.
القيمة التقديرية لوقت التطوع، على مس���توى الفئات الرئيسية   - 2
للتصني���ف الدويل للمنظمات غر الرحبية على مس���توى القطاع 

غر الرحبي ككل.
اهلدف الثاين للمسح هو اكتساب نظرة متعمقة لألسباب االجتماعية  ألف 10-5 
والدافع���ة للعطاء والتطوع - وبالتحديد، خصائص املاحنن واملتطوعن وكيف أهنا 

ختتل���ف ع���ن خصائص غر املاحنن وغ���ر املتطوعن. وحيتاج ذل���ك إىل املعلومات 
التالية:

العضوية.  •

اخلصائص االجتماعية االقتصادية للمجيبن.  •

نظرة املجيبن جتاه العطاء والتطوع واملنظمات غر الرحبية.  •

عالقات التصنيف
التصني���ف ال���دويل للمنظمات غ���ر الرحبية ه���و التصنيف الرئيس���ي  ألف 11-5 
للمؤسسات غر الرحبية املستخدم يف هذا الدليل ويف احلساب الفرعي للمؤسسات 
غر الرحبية إال أن االحتمال األكرب هو تصنيف البيانات املوجودة حاليًا حسب أي 
تصنيف صناعي أو تصنيف لألنشطة يعترب معتمدًا على املستوى الوطين. وبداًل من 
إع���ادة فحص وإعادة تصنيف كل وحدة طبقًا لبن���ود التصنيف الدويل للمنظمات 
غر الرحبية فإن من األكثر فاعلية حتويل فئات التصانيف الوطنية إىل فئات التصنيف 

الدويل للمنظمات غر الرحبية باستخدام التفاصيل املوجودة.

ويعطي اجلدوالن 5-1 و 5-2 فيما يلي منوذجًا ملثل هذه التحويالت  ألف 12-5 
مأخ���وذًا م���ن جتارب يف أس���تراليا وبلجيكا يف اختبار مس���ودة س���ابقة هلذا الدليل 

احلايل.

استخدام السجالت اإلدارية
باإلضاف���ة إىل البيان���ات اليت تتوفر من عمليات املس���ح اإلحصائية فإن  ألف 13-5 
البيانات اليت تتوفر من السجالت اإلدارية تكون غالبًا مفيدة جدًا للحسابات القومية 
وألغ���راض أخرى. وتضمنت جتربة اختبار الدليل احلايل يف الفلبن إعداد جرد هلذه 
الس���جالت وترمجة بنود البيانات إىل بنود نظام احلس���ابات القومية. وهذا النموذج 

موضح يف اجلداول ألف 5-3-1 وألف 5-3-2 وألف 5-3-3 فيما يلي.
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التذييل ألف - 5 ‘1’

 مشروع جونـز هوبكنـز للقطاع غري الرحبي املقارن:
منوذج رئيسي ملسح املنظمات
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استبيان ملسح املنظمات

مىت مت تشكيل املنظمة؟السؤال 1
عام  ��������������������

ما هو الشكل القانوين للمنظمة؟السؤال 2
)تذكر األشكال القانونية الرئيسية(   ��������������������

������������������������������������������������������������   ��������������������

������������������������������������������������������������   ��������������������

������������������������������������������������������������   ��������������������

كم عدد املكاتب أو الفروع اليت للمنظمة يف )البلد(؟السؤال 3
)عدد الفروع(  ������������������������������������������������������������  

إذا كان للمنظمة أكثر من فرع واحد، أو إذا كانت املنظمة أمًا لعدة منظمات، يرجى اإلفادة عما إذا كانت إجابتك هلذا السؤال تنطبق على:

مكتبك أو هذه الوحدة فقط  1

مجيع املكاتب أو الوحدات اليت هي جزء من املنظمة   2

هل للمنظمة أعضاء؟السؤال 4
نعم  1

ال  2

إذا كانت اإلجابة بنعم فكم عددها:    ��������������������

املنطقة اجلغرافية اليت ختدمها املنظمة ميكن أن نصفها على أفضل تقدير بأهنا: )يرجى وضع دائرة حول الرقم الذي يعطي أفضل وصف(السؤال 5
على مستوى الدولة  5 حى من األحياء     1

عاملية  6 مدينة       2

أخرى )يرجى حتديدها(:    ��������������������  7 منطقة من املناطق     3

عدة مناطق  4

هل للمنظمة جملس إدارة؟ السؤال 6
نعم  1

ال  2

إذا كانت اإلجابة نعم:
كم عدد أعضاء جملس اإلدارة؟   �������������������� )أ( 

هل خيدمون كمتطوعن أم هل يتلقون بعض التعويضات عن عملهم؟  )ب( 
مجيعهم من املتطوعن  1  

البعض متطوع والبعض اآلخر يتلقى تعويضات  2  

اجلميع يتلقون تعويضات  3  
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مـــا هـــي اخلدمات أو األنشـــطة اليت تقوم هبا املنظمة يف جمموعها؟ يرج���ى وضع دائرة حول أرقام مجيع أنواع اخلدمات واألنش���طة يف القائمة التالية اليت السؤال 7
تنطبق على املنظمة.

الثقافة والترفيه
خدمات إعالم واتصاالت  01

فنون مجيلة، عمارة، فنون صناعة الفخار  02
فنون تشكيلية  03

أنشطة تارخيية وأدبية إنسانية  04
متاحف  05

حدائق حيوان ومتاحف أحياء مائية  06
أنشطة ثقافية وفنية أخرى  07

رياضة  08
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كم عدد املوظفني املدفوعي األجر املوجودين اآلن باملنظمة؟السؤال 8
�������������������� دوام كامل    عدد املوظفن:   

�������������������� جلزء من الوقت     

كم عدد املوظفني املدفوعي األجر الذين كانوا يعملون يف املنظمة يف هذا الوقت من العام املاضي؟السؤال 9
�������������������� دوام كامل   عدد املوظفن:   

�������������������� جلزء من الوقت     

يف املتوسط، كم عدد الساعات يف األسبوع اليت يقوم هبا املوظفون العاملون جلزء من الوقت؟السؤال 10
ساعة يف األسبوع  ��������������������  

هل تستخدم املنظمة متطوعني )باإلضافة إىل أعضاء املجلس(؟السؤال 11
نعم  1

ال  2

كم عدد املتطوعني املستخدمني يف املنظمة كمتوسط شهري خالل العام املاضي؟السؤال 12
متطوعًا  ��������������������  

يف املتوسط، كم عدد ساعات العمل يف الشهر للمتطوع املتوسط يف املنظمة يف العام املاضي؟ السؤال 13
ساعة يف الشهر   ��������������������  

يف املتوسط، وباملقارنة بالعام املاضي، هل عدد املتطوعني املستخدمني السؤال 14
أعلى  1

أقل  2

نفسه تقريبًا  3

كم أنفقت املنظمة على العمليات احلالية )فيما عدا شراء املباين واملعدات الرئيسية( يف السنة املالية اليت انتهت يف السنة السابقة لسنة األساس ويف سنة السؤال 15
األساس؟ )جمموع النفقات التشغيلية يعين تكلفة التشغيل العام للوكالة وال تشمل تكاليف البنود الرأمسالية األساسية مثل األراضي واملباين(.

دوالرًا، يف السنة السابقة على سنة األساس  ��������������������  

دوالرًا، يف سنة األساس  ��������������������  

ما هي نسبة األجور والرواتب، مبا يف ذلك مسامهات الضمان االجتماعي واملزايا األخرى، إىل جمموع نفقات التشغيل؟السؤال 16
% من جمموع نفقات التشغيل  ��������������������  
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من جمموع نفقات التشـــغيل للســـنة املالية اليت هي ســـنة األســـاس اليت حددهتا يف الســـؤال 15، يرجى حتديد النســـبة املئوية لكل من الفئات العامة السؤال 17
للخدمات واألنشطة املذكورة فيما يلي. )برجاء العودة إىل السؤال 7 من أجل تفاصيل أكثر لألنشطة(.

 %  �������������������� الثقافة والترفيه      

 %  �������������������� التعليم واألحباث      

 %  �������������������� الصحة       

 %  �������������������� اخلدمات االجتماعية      

 %  �������������������� البيئة       

 %  �������������������� التنمية واإلسكان      

 %  �������������������� احلقوق املدنية والدعوة      

 %  �������������������� األعمال اخلرية والتطوع     

 %  �������������������� األنشطة الدولية      

 %  �������������������� منظمات رجال األعمال والنقابات املهنية والعمالية   

 %  �������������������� املجموع       

برجاء تدوين جمموع دخل وعوائد التشغيل النقدية والعينية للمنظمة للسنة املالية السابقة على سنة األساس ولسنة األساس. )دخل التشغيل هو مجيع السؤال 18
اإليرادات اليت تدعم التشغيل اجلاري، يرجى إضافة الدخل من الفوائد واستبعاد اإليرادات اخلاصة اليت تدعم النفقات الرأمسالية الرئيسية(.

دوالرًا، يف السنة السابقة على سنة األساس  ��������������������  

دوالرًا، يف سنة األساس  ��������������������  
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برجاء أن تدون يف العمود )ألف( فيما يلي مقدار أو نسبة دخل التشغيل املدون يف السؤال 18 أعاله الذي كان مصدره كل من املصادر املدونة يف السؤال 19
سنة األساس، ويف العمود )ب( يرجى تسجيل أي دعم غري نقدي تسلمته من كل مصدر مع إعطاء أفضل تقييم لديك لقيمته يف السوق.

)ألف( نقدي
 )باء( عيـين )يشمل املوظفني املنتدبـني

وتأجـري أماكن العمل(

القيمة النقديةالبند% من اإلمجايلالقيمةمصادر اإليرادات

منح وعقود حكومية
)مدفوعات مباشرة لدعم الربامج والعقود(

ترتيبات احلكومة للتعويض
)تشـــمل املبالغ املسندة من برامج احلكومة للتأمني والضمان االجتماعي 
واألنواع األخرى مـــن مدفوعات الطرف الثالث من احلكومة خلدمات 

يقوم هبا العميل(

منح خاصة
فردية

شركات
مؤسسات 

حتويالت من املنظمات األمم/الكنائس

رسوم ومصاريف من اخلدمات
)يرجـــى إدراج املصاريـــف الـــي حتمـــل على العميل مباشـــرة ورســـوم 
اخلدمات واملدفوعات من شـــركات التأمني اخلاصـــة ومبيعات التذاكر 

والدخول، اخل.(

مبيعات املنتجات والدخل التجاري
)برجـــاء إدراج اإليـــرادات من املنتجات واخلدمـــات الي ليس هلا عالقة 
مباشرة بالنشاط الرئيسي للوكالة، وأيضًا اإليرادات من أرباح الشركات 

التابعة ومسامهات الرعاية من الشركات.(

اشتراكات العضوية

اإليرادات من األوقاف أو االستثمارات

أخرى

%100املجموع
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التذييل ألف - 5 ‘2’

 مشروع جونـز هوبكنـز:
منوذج اختياري ملسح املنظمات
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ما هي املشـــاكل الرئيســـية اليت تواجه املنظمة يف الوقت احلايل؟ )فيما يلي قائمة لبعض املش���اكل املحتملة. برجاء اإلش���ارة إليها بوضع دائرة حول الرقم السؤال 1
املناسب:  )1( غر خطرة  )2( خطرة نسبيًا  )3( خطرة جدًا(. يرجى أيضًا إضافة املشاكل األخرى اليت تتعرض هلا املنظمة.

ال ينطبقخطرية جدًاخطرية نسبيًاغري خطرية

مشاكل متويل
نقص املسامهات الفردية اخلاصة  - ألف 

نقص اخلربة يف مجع التمويل  - باء 
عدم القدرة على توليد دخل من رسوم العمالء  - جيم 

اعتماد زائد على التمويل األجنيب  - دال 
ضغوط جلمع دخل من األنشطة التجارية  - هاء 

نقص االتصال مع مصادر التمويل الرئيسية  - واو 
عدم وجود دعم حكومي  - زاي 

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

مشاكل املوظفني/اإلدارة
صعوبات يف توظيف موظفن أكفاء  - حاء 

اخنفاض الرواتب واحلوافز  - طاء 
نقص الكفاءة املهنية للموظفن  - ياء 

صعوبات يف تعين متطوعن  - كاف 
صعوبات يف إدارة املتطوعن  - الم 

صعوبات يف العثور على أماكن عمل مناسبة وبسعر مناسب  - ميم 
معدات/إمدادات مكتبية غر كافية  - نون 

نقص تدريب املوظفن  - سن 
محاس منخفض لدى املوظفن  - عن 

سياسات حكومية
عدم وجود وضع قانوين واضح  - فاء 

عدم وجود معاملة ضرائبية مشجعة للمسامهن  - صاد 
عدم وجود دعم مايل حكومي  - قاف 

وجود ضوابط على الدعوة  - راء 
عدم وجود توجيه سياسي  - شن 

أخرى
منافسة من قبل املؤسسات التجارية الرحبية  - تاء 

معرفة عامة حمدودة عن الوكالة  - ثاء 
مسائل أخالقية  - خاء 

عدم استقرار سياسي  - ذال 
سلوك عام معاٍد  - ضاد 

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
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نـــود أن نعـــرف وجهة نظرك حول عدة مواضيع متعلقة باملنظمـــات غري الرحبية. لكل مجلة فيما يلي، يرجى حتديد اإلجابة اليت تعكس إىل أقرب درجة  السؤال 2
وجهة نظرك.

املوضوع
أعارض 

بشدة
أعارض 

قلياًل
ال أعارض 
أوافق قلياًلوال أوافق

أوافق 
ال ينطبقبشدة

حنن على نفس القدر من البروقراطية وعدم االستجابة مثل احلكومة.  - ألف 
يف النهاية، فإن مميزات الدعم املايل احلكومي ملنظمات مثل منظمتنا تزيد على عيوهبا.  - باء 

النظرة العامة للشعب إزاء منظمات مثل منظمتنا هي الريبة وعدم الثقة.  - جيم 
تركز معظم املنظمات غر الرحبية بشدة على تقدمي اخلدمات وال تركز على الدعوة.  - دال 

احتياجنا جلمع إيرادات من األنشطة التجارية يعوق خدمة غرضنا احلقيقي.  - هاء 
كان ال بد من توجيه معظم طاقاتنا إىل التمويل.  - واو 

معظم املنظمات غر الرحبية اليت أعرفها ال ختدم األغراض اخلرية.  - زاي 
نزداد اجتاهًا إىل أن نصبح مثل املؤسسات التجارية.  - حاء  

تلقي التمويل احلكومي أثر سلبيًا على أغراض املنظمة.  - طاء  
صعوبة توليد دعم شعيب ملنظمات مثل منظمتنا.  - ياء  

يطلب منا باستمرار قبول مهام من قبل احلكومة.  - كاف 
حيتمل أن تكون السنتان القادمتان أسهل بكثر ملنظمتنا باملقارنة بالسنتن املاضيتن.  - الم 

ما هي النسبة من إمجايل املوظفني لكل من الفئات التالية؟السؤال 3 أ
% �������������������� سيدات     

% �������������������� حاصل على شهادات جامعية   

% �������������������� موظفون     

% �������������������� عمال     

ما نسبة السيدات يف أعضاء جملس اإلدارة؟السؤال 3 ب 

نـــود أن نعـــرف وجهة نظـــرك فيما يتعلق برأي الناس يف املنظمات غري الرحبية. لكل مجلة فيما يلي، يرج���ى حتديد اإلجابة اليت تعكس إىل أقرب درجة السؤال 4
وجهة نظرك.

املوضوع
أعارض 

بشدة
أعارض 

قلياًل
ال أعارض 
وال أوافق

أوافق 
قلياًل

أوافق 
ال ينطبقبشدة

املنظمات غر الرحبية يف جمالنا تعد ابتكارية أكثر من الوكاالت احلكومية املناظرة.  - ألف 
املنظمات غر الرحبية يف جمالنا تعد ابتكارية أكثر من الوكاالت التجارية املناظرة.  - باء  

املنظمات غر الرحبية ختدم من هم يف أشد احلاجة.  - جيم 
من دون املنظمات غر الرحبية لن جيد الناس الذين هم يف أشد احلاجة عونًا.  - دال  

املنظمات اليت مثل منظمتنا ختلق إحساسًا باملجتمع وباالنتماء ال تستطيع املنظمات احلكومية بثه.  - هاء 
حنن أقرب بكثر إىل االحتياجات الواقعية لألفراد عن احلكومة.  - واو 

حنن خندم احتياجات األفراد بداًل من خدمة األرباح كما تفعل اهلياكل التجارية.  - زاي 
حنن نبحث دائمًا عن وسائل جديدة خلدمة عمالئنا.  - حاء  

املنظمات غر الرحبية غالبًا ما تكون رائدة يف التعامل مع املشاكل اجلديدة.  - طاء  
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ال أعلمال ينطبقالنعمأنواع الضرائب

ضريب الدخل

ضريبة القيمة املضافة

ضريبة العقارات

ضريبة دخل رأس املال

الضرائب على األجور )برجاء عمل قائمة للضرائب املطبقة يف دولتك(

... أخرى ...

هل املنظمة هي فرع أو عضو يف أي من املنظمات أو املجموعات األخرى التالية؟ )ضع دائرة حول كل ما ينطبق( السؤال 6

ضع قائمة جبميع املنظمات غري الرحبية مبا يف ذلك املؤسسات الدينية وجمموعات املصاحل وجمموعات الضغط.

هل املنظمة معفاة من األنواع التالية من الضرائب؟ السؤال 5

ال أعلمال ينطبقالنعماملنظمة

... أخرى ...
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التذييل ألف - 5 ‘3’

 مشروع جونـز هوبكنـز:
منوذج مسح سكاين رئيسي عن العطاء والتطوع
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 ألف - التطوع
أواًل، نود أن نسألكم عن العمل التطوعي والتطوع )برجاء تدوين مصطلحات أخرى مستخدمة بشيوع عن التطوع يف بلدك، إن وجدت(، ونعين بذلك العمل الذي 

تقوم به ويساعد اآلخرين بصورة أو بأخرى خارج األسرة واألصدقاء ودون أجر.
فمثاًل، قد يعمل بعض الناس يف مستشفى ملدة ساعتن يف األسبوع ملساعدة املرضى يف التأقلم مع أمراضهم، وقد يساعد آخرون املعوقن، أو يقومون بتنظيف احلدائق 

واملالعب أو بالتطوع يف املطافئ املحلية أو الصليب األمحر.
وهذه قائمة بعدد من املجاالت وامليادين اليت يتطوع فيها بعض الناس أحيانًا.

القائم باملقابلة: يسلم القائمة ألف إىل اجمليب.
يف أي من هذه املجاالت، إن وجد، قمت أنت بالتطوع يف الشهر املاضي، الذي هو شهر ��������������������� )ضع الشهر الذي يسبق شهر البحث(.  - 1

يف العام املاضي، أي عام األساس، هل كانت هناك أي جماالت أخرى قمت بالتطوع فيها؟ )ارجع للقائمة ألف(.  - 2
واآلن أود أن تقوم بتقدير إمجايل عدد الساعات اليت قضيتها يف الشهر املاضي يف كل من املجاالت اليت قمت بالتطوع فيها.  - 3

القائم باملقابلة: يقوم بتسجيل كل نشاط مت ذكره إىل أقرب ساعة يف صحيفة التسجيل املعنونة “التطوع”.
يف كل من املجاالت اليت قمت بالتطوع فيها يف العام املاضي، كم كان متوسط عدد الساعات اليت تطوعت هبا يف الشهر؟ )ارجع للقائمة ألف(.  - 4

يف كل من املجاالت اليت ذكرهتا لآلن )من القائمة ألف( ما هو الرقم يف هذه البطاقة الذي يصف ألقرب درجة نوع املنظمة اليت قمت بالتطوع فيها؟  - 5
القائم باملقابلة: يسلم القائمة “باء” إىل اجمليب ويسجل رقم اإلجابة يف صحيفة التسجيل املعنونة “التطوع”.

لكل من املجاالت اليت قمت بالتطوع فيها يف الشهر املاضي، أي من البنود التالية يصف ألقرب درجة نوع العمل الذي قمت به؟ وهذه قائمة باألنشطة التطوعية   - 6
النمطية.

القائم باملقابلة: يسلم القائمة “جيم” إىل اجمليب.
القائم باملقابلة: من فضلك سجل رقم اإلجابة يف صحيفة التسجيل املعنونة “التطوع”.

باملقارنة مع العامن املاضين، أي العام السابق لسنة األساس، هل تقول إنك تقوم اآلن بقضاء وقت أكثر أو أقل أو مساٍو تقريبًا لعدد ساعات التطوع اليت قمت   - 7
هبا منذ عامن؟

)  ( أك��ثر             
)  ( مم��اثل             
)  ( أق����ل             
)  ( ال أعرف             

بـاء - العطاء
واآلن نود أن نس���ألك عن إعطاء منح نقدية. ونعين بذلك تربعًا إراديًا، وغر مرتبط بش���راء البضائع أو خبدمات لنفس���ك. فمثاًل، يقوم بعض الناس واألس���ر مبنح نقود 

من أجل مساعدة الفقراء، ويعطي آخرون لبحوث السرطان أو للجائعن يف أفريقيا أو )استخدم أمثلة واقعية من سياق بلدك(.
توجد قائمة يف هذه البطاقة بأمثلة عن املجاالت اليت يتربع إليها الناس بالنقود أو املمتلكات.  - 1

القائم باملقابلة: يسلم القائمة “ألف” إىل اجمليب ويستخدم صحيفة التدوين املعنونة “التربعات” لتسجيل اإلجابات.
هل قمت أنت أو أعضاء من أسرتك أو من أهل من�زلك بتربع نقدي يف سنة األساس يف أي من هذه املجاالت؟

من املجاالت اليت ذكرهتا، كم من النقود تربعت هبا أنت وأسرتك يف سنة األساس؟  - 2
إذا كنت تتذكر الشهر املاضي، هل تربعت بنقود يف أي من املجاالت املدونة؟  - 3

القائم باملقابلة: يقوم بالرجوع إىل القائمة “ألف”.
هل تتذكر بكم تربعت أنت وأعضاء أسرتك يف الشهر املاضي يف كل من املجاالت اليت ذكرهتا؟  - 4

القائم باملقابلة: يقوم بالرجوع إىل القائمة “ألف”.
لكل من املجاالت اليت ذكرهتا لآلن، ما هو الرقم الذي على هذه البطاقة الذي يصف ألقرب درجة نوع املنظمة اليت تربعت بالنقود إليها؟  - 5

القائم باملقابلة: يسلم القائمة “باء” إىل اجمليب ويسجل رقم اإلجابة يف صحيفة التدوين املعنونة “التربعات”.
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باملقارنة بعامن ماضين، هل تقول إنك تتربع اآلن أكثر أو أقل أو بنفس قدر القيمة النقدية اليت تربعت هبا منذ عامن؟  - 6
)  ( أك��ثر             
)  ( مم��اثل             
)  ( أق����ل             

 )  ( ال أعرف             

جيم - العضوية
هل أنت عضو يف مجعية تطوعية أو ناٍد أو جمموعة أو حزب سياسي؟ )استخدم املصطلحات الشائعة لوصف منظمات العضوية(.  - 1
)  ( نعم             
)  ( ال             

إذا كانت اإلجابة “نعم”: برجاء النظر بإمعان إىل القائمة التالية للمنظمات واألنش���طة التطوعية واذكر أيها تنتمي إليها أنت. وهذه قائمة بعدد من املجاالت   - 2
وامليادين اليت يتطوع فيها بعض الناس أحيانًا.

تنتمينوع املؤسسة/النشاط

مؤسسة ثقافية، موسيقية، فنية  -  1
نادي رياضي  -  2

ناٍد ترفيهي )روتاري - اخل( نادي مؤاخاة، اجتماعي  -  3
نادي شباب  -  4

مؤسسة تعليمية ودراسية، جملس اآلباء واملعلمن  -  5
مؤسسة للرعاية االجتماعية )الصليب األمحر، اهلالل األمحر - اخل(  -  6

مؤسسة متعلقة بالصحة  -   7
مؤسسة بيئية )السالم األخضر - اخل(، حيوانات  -  8

مؤسسة إسكان، مجعية مستأجرين  -  9
جمموعة حي حملي، مبادرة من املواطنن  -  10

جمموعة حقوق اإلنسان، جمموعة سالم، عدل  -  11
حزب سياسي  -  12

مؤسسة مدنية، مجعية نسائية  -  13
مجعية صداقة دولية  -  14

منظمة دينية، جمموعة مرتبطة بالكنيسة  -  15
مجعية مهنية، جمموعة جتارية   -  16

احتاد  -  17
أخرى: ������������������������������������������������������  -  18

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال

القائم باملقابلة: يسلم القائمة “دال” إىل اجمليب ويسجل اإلجابات أعاله.
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 دال - أسئلة عن املواقف ووجهات النظر
يتطوع الناس ويعطون نقودًا ألسباب خمتلفة. وآخرون لديهم أسباب لعدم التطوع وعدم اإلعطاء ألغراض خرية أو ألغراض أخرى. برجاء أن تدون إذا كنت توافق 

بشدة أو توافق نسبيًا أو تعترض نسبيًا أو تعترض بشدة على البيانات التالية:

أعترض بشدةأعترض نسبيًاأوافق نسبيًاأوافق بشدةالبيان

التطوع   – أوالً 
يعطي املتطوعون شيئًا خمتلفًا ال يقدمه املهين املدفوع له أجر.   -  1

إذا أوفت احلكومة جبميع مسؤولياهتا فلن يكون هناك احتياج للمتطوعن.   -  2
لكل فرد مسؤولية أخالقية بأن يتطوع يف مرحلة ما من حياته.   -  3

ال أؤمن بالتطوع.   -  4
العمل التطوعي جزء من مفهومي الديين.   -  5

املتطوعون يقومون بعمل العمالة املدفوعة األجر.   –  6
ليس لدي وقت للتطوع.   -  7

كانت لدي جتارب سيئة مع التطوع.   -  8
أود أن أتطوع أكثر إذا طلب مين.   -  9

التطوع يوسع خربيت يف احلياة.   -  10
التطوع يساعدين على التقدم يف جمايل.   -  11

املنظمات اليت تستخدم املتطوعن عادة ما تكون قليلة اخلربة.   –  12

العطاء   - ثانيًا 
أنا أتربع ألين أريد أن أعطي شيئًا إىل املجتمع.   -  1

كمواطن، أشعر بأنه علي واجب أخالقي للعطاء.   -  2
العطاء اخلري هو شيء من املاضي.   -   3

العطاء اخلري يوطد معتقدايت الدينية.    -  4
العطاء اخلري هو عمل حلظي ال حيل املشكلة الفعلية.    -   5

إذا حتملت احلكومة مسؤوليتها جبدية فلن يكون هناك احتياج للعطاء اخلري.    -   6
أنا أدفع الضرائب فلماذا أعطي للخر أيضًا.    -   7

لقد سئمت أن يطلب مين التربع بالنقود ألسباب عديدة.    -   8
االحتياج إىل العطاء اخلري أعلى اآلن منه قبل مخس سنوات.    -   9

احلكومة هي املسؤولة الرئيسية عن رعاية هؤالء املحتاجن.   -   10
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 هاء - اخللفية االجتماعية الدميوغرافية

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ملحوظة: أس���ئلة اخللفية االجتماعية الدميوغرافية تقدمها الش���ركة املس���ؤولة عن املسح كجزء من حزمة املس���ح العادية. والغرض من قائمة األسئلة التالية هو التأكد من أن 
لديك وس���يلة للوصول إىل املعلومات الرئيس���ية عن خلفية املجيب. وجيب التأكد مما إذا كانت حزمة املس���ح املقدمة تغطي البنود التالية، وإن مل يكن األمر كذلك، تأكد 

من إضافة األسئلة االجتماعية والدميوغرافية الناقصة:
اجلنس/النوع  •

التدين واالرتباط الديين  •
احلالة االجتماعية  •

مستوى التعليم  •
السن  •

حمل اإلقامة  •
الوظيفة/العمل  •
دخل األسرة  •

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

وأخرًا، نود أن نسألك عدة أسئلة عن خلفيتك.
ما هي حالتك االجتماعية؟  - 1

)  ( أعزب             
)  ( متزوج             
)  ( مطلق             
)  ( أرمل             

ما أعلى مستوى تعليم وصلت إليه؟  - 2
)استخدم مصنفات قياسية(         

السن باألعوام: ��������������������� كم عمرك؟       - 3

هل تعيش يف مدينة، أو بالقرب من مدينة أو يف الضواحي؟  - 4
)  ( مدينة             
)  ( بالقرب من مدينة            
)  ( ضاحية             

ما هي مهنتك؟  - 5
)استخدم مصطلحات وظيفية قياسية(         

ما هي انتماءات الدينية؟    - 6
)استخدم مصنفات قياسية(         
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ما هو معدل ترددك على اخلدمات الدينية - - كل أسبوع، مرة أو مرتن يف الشهر، مرات قليلة يف العام، ال أذهب على اإلطالق؟  - 7
)  ( كل أسبوع             
)  ( مرة أو مرتن كل شهر            
)  ( مرات قليلة يف العام            
)  ( ال أذهب على اإلطالق            
)  ( أك��ثر             
)  ( مم��اثل             

يف املتوسط، ما هو )صايف دخلك الشهري( من مجيع املصادر جمتمعة؟  - 8
)استخدم مصطلحات وظيفية قياسية(        

القائم باملقابلة: ضع عالمة على الرمز املناسب  - 9
أنثى )  ( ذكر )  (  اجلنس:        
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السؤال 6السؤال 5السؤال 4السؤال 3السؤال 2السؤال 1

الشهر املاضيالبيان
عدد الساعات يف 

العام املاضيالشهر املاضي

متوسط عدد 
الساعات يف الشهر 

نوع العملنوع املنظمةيف العام املاضي

ثقافة وفنون  - ألف 
رياضة وترفيه  - باء 
تعليم وأحباث   - جيم  

صحة   - دال  
خدمات اجتماعية   - هاء  

بيئة   - واو  
تنمية وإسكان   - راء  
مدين ودعوة   - حاء  

خري   - طاء  
ديين   - ياء  
دويل  - كاف 

جتاري - مهين   - الم  
أخرى   - ميم  

نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال

نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال

صحيفة التسجيل: التطوع

صحيفة التسجيل: التربعات

السؤال 5السؤال 4السؤال 3السؤال 2السؤال 1

التربع العام املاضيالبيان

 إمجايل التربع
 العام املاضي

التربع الشهر املاضيبدوالرات الواليات املتحدة

 إمجايل التربع
 الشهر املاضي

نوع املنظمة املتلقيةبدوالرات الواليات املتحدة

ثقافة وفنون  - ألف 
رياضة وترفيه  - باء 
تعليم وأحباث  - جيم 

صحة  - دال 
خدمات اجتماعية  - هاء 

بيئة  - واو 
تنمية وإسكان  - راء 
مدين ودعوة  - حاء 

خري  - طاء 
ديين  - ياء 
دويل  - كاف 

جتاري - مهين  - الم 
أخرى  - ميم 

نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال

نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
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القائمة ألف
مناطق وجماالت

هذه القائمة جيب تعديلها لتناسب السياق يف بلدك؛ جيب أن توضع القائمة يف صفحة واحدة. ملحوظة: 

ثقافة وفنون
تشمل املسارح واملتاحف وحدائق احليوان ومتاحف األحياء املائية والفنون التشكيلية واملجتمعات الثقافية.

تعليم وأحباث
تشمل املدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية والتعليم العايل واملدارس املهنية وتعليم الكبار والتعليم املتواصل ومؤسسات األحباث.

صحة
تشمل املستشفيات وإعادة التأهيل ودور كبار السن ومؤسسات الصحة العقلية والرعاية الصحية الوقائية وخدمات الطوارئ الطبية ومؤسسات األحباث.

خدمات اجتماعية
تشمل خدمات رعاية األطفال واحلضانات ورعاية الشباب ورعاية األسرة وخدمات املعوقن وخدمات كبار السن ومساعدة الالجئن واملشردين واملالجئ وتوزيع 

الغذاء.

بيئة
تشمل محاية البيئة واحلفاظ عليها والتنظيف والتجميل ومحاية احليوان واحلياة الربية واخلدمات البيطرية.

تنمية وإسكان
تشمل منظمات املجتمع واحلي وأنشطة التنمية االجتماعية واالقتصادية ومجعيات اإلسكان واملساعدة على اإلسكان.

منظمات مدنية ودعوة
تش���مل املنظمات املدنية ومجعيات احلرية املدنية ومنظمات حقوق اإلنس���ان ومنظمات الدعوة واخلدمات القانونية ومكافحة اجلرائم وإعادة تأهيل اجلاحنن ومحاية 

املستهلك.

إشاعة التطوع وعمل اخلري
تشمل مجعيات ومكاتب التطوع ومنظمات مجع التمويل.

ديــين
تشمل الكنائس واألديرة واجلوامع وأماكن العبادة األخرى.

أنشطة دولية
تشمل برامج التبادل والصداقة والثقافة واإلغاثة يف حالة الكوارث الدولية وحقوق اإلنسان الدولية وإشاعة السالم واملساعدة اإلمنائية واملعونة.

مؤسسات واحتادات جتارية ومهنية
تشمل مجعيات ورجال أعمال النقابات واالحتادات املهنية والعمالية.

أخرى
)برجاء التحديد( …………………………………



204

القائمة بـاء
أنواع املنظمات

غري رحبية
1 - )استخدم أكثر املصطلحات شيوعًا للمنظمات غر الرحبية(

2 - كنائس وأديرة وأماكن أخرى للعبادة
3 - مؤسسات متصلة بالكنائس

4 - مؤسسات متصلة باالحتادات
5 - مؤسسات متصلة باألحزاب السياسية

عامة
6 - منظمات حكومية حملية

7 - منظمات حكومية إقليمية أو عن واليات
8 - منظمات حكومية أخرى

رحبية
9 - مؤسسات جتارية أو مشاريع العمال

10  - أخرى )برجاء التحديد(
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القائمة جيم
أنشطة التطوع

1 - تقدمي خدمات/استشارة/رعاية خاصة
2 - زيارة/تودد إىل الناس

3 - أعمال جلان
4 - أعمال مكتبية/إدارية

5 - إعطاء معلومات
6 - دعوة ومحالت تربعات

7 - تدريس أو تدريب
8 - مجع متويل

9 - مؤسسات جتارية أو مشاريع العمال
10  - أخرى: ___________
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القائمة دال
املؤسسات/اجلمعيات

1 - مؤسسة ثقافية وموسيقية وفنية
2 - ناٍد رياضي

3 – ناٍد رياضي )روتاري، اخل(، مؤاخاة وناٍد اجتماعي
4 - نادي شباب )كشافة، جوالة(

5 - مؤسسة تعليمية وتربوية، مجعيات آباء ومعلمن
6 - مؤسسة رعاية اجتماعية )صليب أمحر، هالل أمحر، اخل(

7 - مؤسسة متعلقة بالصحة
8 - مجعيات بيئية )السالم األخضر، اخل(، احليوان

9 - مجعيات إسكان ومجعيات السكان
10  - جمموعة جمتمع حملي ومبادرات املواطنن

11  - مجعيات حقوق اإلنسان، مجعيات السالم والعدل
12  - حزب سياسي

13  - مؤسسة دعوة، مجعية نسائية
14  - مجعية صداقة دولية

15  - منظمة دينية، جمموعة متعلقة بالكنيسة
16  - مجعية مهنية

17  - احتاد
18  - أخرى: ___________
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اجلدول ألف 1-5
 أوجه الترابط بني عناوين التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية والتصنيف املوحد

للمنظمات غري الرحبية ألستراليا ونيوزيلندا

فئـــة التصنيــــف الدويل 
البـيـانللمنظمات غري الرحبية

فئة التصنيف األسترايل 
البـيـانالنيوزيلندي

الثقافة والترفيهالفئة 1
إنتاج األفالم والفيديو9111الثقافة والفنون100 1

توزيع األفالم والفيديو9112
عرض الصور املتحركة9113
خدمات الراديو9121
خدمات التليفزيون9122
املكتبات9210
املتاحف9220
حدائق احليوان واحلدائق النباتية9231
املتن�زهات واحلدائق 9239
اإلنتاج املوسيقي واملسرحي9241
الفنون9242
استوديوهات تسجيل الصوت9251
قنوات الفنون التمثيلية9252
اخلدمات اخلاصة بالفنون غر املصنفة يف مكان آخر9259

سباق اخليل والكالب9311الرياضة200 1
األراضي واملرافق الرياضية غر املصنفة يف مكان آخر9312
الرياضة وخدمات الرياضة غر املصنفة يف مكان آخر9319

اليانصيب9321النوادي الترفيهية واالجتماعية األخرى300 1
الكازينوهات9322
خدمات املقامرة غر املصنفة يف مكان آخر9329
خدمات الترفيه األخرى9330

التعليم واألحباثالفئة 2
التعليم االبتدائي8421التعليم االبتدائي والثانوي100 2

التعليم الثانوي8422
التعليم االبتدائي والثانوي املشترك8423
تعليم املدارس اخلاصة8424

التعليم العايل8431التعليم العايل200 2
التعليم الفين واملتواصل8432

التعليم قبل املدرسة8410أنواع التعليم األخرى )مدارس التعليم املهين والفين(300 2
أنواع التعليم األخرى8440

األحباث العلمية7810األحباث الطبية )والعلم والتكنولوجيا(400 2
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فئـــة التصنيــــف الدويل 
البـيـانللمنظمات غري الرحبية

فئة التصنيف األسترايل 
البـيـانالنيوزيلندي

الصحةالفئة 3
املستشفيات )فيما عدا املستشفيات النفسانية(8611املستشفيات ودور التأهيل100 3
دور رعاية املسنن8613دور رعاية املسنن200 3
املستشفيات النفسانية8612الصحة العقلية والتدخل يف حالة األزمات300 3
اخلدمات الطبية يف عيادات الطب العام 8621اخلدمات الصحية األخرى400 3

اخلدمات الطبية يف عيادات األخصائين8622
خدمات طب األسنان8623
خدمات علوم األمراض8631
طب العيون وصرف النظارات8632
خدمات اإلسعاف8633
مراكز الصحة املجتمعية8634
خدمات العالج الطبيعي8635
خدمات عالج آالم العظام 8636
اخلدمات الصحية غر املصنفة يف مكان آخر8639

اخلدمات االجتماعيةالفئة 4
خدمات رعاية الطفل8710اخلدمات االجتماعية100 4

توفر اإلقامة للمسنن8721
خدمات الرعاية غر املقيمة غر املصنفة يف مكان آخر8729

خدمات الرعاية املقيمة غر املصنفة يف مكان آخر8722الطوارئ واإلغاثة200 4
ال يوجد رمز مناسب هلذا التصنيف-دعم الدخل وصيانته300 4
البيئةالفئة 5
جمموعات املصاحل غر املصنفة يف مكان آخر9629أالبيئة100 5
جمموعات املصاحل غر املصنفة يف مكان آخر9629أمحاية احليوان200 5
التنمية واإلسكانالفئة 6
جمموعات املصاحل غر املصنفة يف مكان آخر9629أالتنمية االقتصادية واالجتماعية واملجتمعية100 6
ال يوجد ترميز مناسب يف هذا التصنيف-اإلسكان 200 6
خدمات التوظيف7861العمالة والتدريب300 6
القانون والدعوة والسياسةالفئة 7
اخلدمات القانونية7841أاملنظمات املدنية ومنظمات الدعوة100 7
اخلدمات القانونية7841القانون واخلدمات القانونية200 7
مجاعات املصاحل غر املصنفة يف مكان آخر9629أاملنظمات السياسية300 7
الوسطاء اخلرييني وتشجيع التطوعالفئة 8
ال يوجد رمز مناسب يف هذا التصنيف-املؤسسات املقدمة للمنح100 8
جمموعات املصاحل غر املصنفة يف مكان آخر9629أالوسطاء اخلري�ن اآلخرون وتشجيع التطوع 200 8
الدوليةالفئة 9
ال يوجد رمز مناسب يف هذا التصنيف -األنشطة الدولية100 9

اجلدول ألف 5-1 )تابع(
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فئـــة التصنيــــف الدويل 
البـيـانللمنظمات غري الرحبية

فئة التصنيف األسترايل 
البـيـانالنيوزيلندي

الدينالفئة 10
املنظمات الدينية9610املنظمات واجلماعات الدينية100 10
منظمات رجال األعمال واملنظمات املهنية واالحتادات الفئة 11

العمالية
مجعيات رجال األعمال واجلمعيات املهنية9621أمنظمات رجال األعمال100 11
مجعيات رجال األعمال واجلمعيات املهنية9621أاجلمعيات املهنية200 11
احتادات العمال9622احتادات العمال300 11
غري املصنفة يف مكان آخرالفئة 12
مجاعات املصاحل غر املصنفة يف مكان آخر9629أغر املصنفة يف مكان آخر100 12

املؤسس���ات غر الرحبية غر املش���مولة برموز التصنيف -
األسترايل النيوزيلندي املذكورة

اجلدول ألف 5-1 )تابع(

.http:// www.jhu.edu/~gnisp :املصدر: البيانات مأخ�وذة ع�ن اجل�دول 1 يف تقري��ر االختب�ار املقدم من أستراليا، وهو متاح على موقع اإلنترنت  
أ جزء من فئة.  
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اجلدول ألف 2-5
 أوجه الترابط بني عناوين التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية

والتصنيف البلجيكي

البيانفئة التصنيف البلجيكيالبيانفئة التصنيف الدويل

الثقافة والترفيهالفئة 1
التحرير22-1  الثقافة والفنون100 1

أنشطة التصوير السينمائي والفيديو1-92
أنشطة اإلذاعة والتليفزيون2-92
األنشطة األخرى املسرحية والترفيهية3-92

إدارة املكتبات واملحفوظات العامة51-92
إدارة املتاحف واملعارض الثقافية52-92

إدارة املؤسسات الرياضية92-61الرياضة200 1
األنشطة الرياضية األخرى62-92

وكاالت السفر ومشغلو الرحالت السياحية63-30النوادي الترفيهية واالجتماعية األخرى300 1
ألعاب احلظ71-92
األنشطة الترفيهية األخرى72-92
املنظمات الترفيهية األخرى غر املصنفة يف مكان آخر91-33أ

التعليم واألحباثالفئة 2
التعليم االبتدائي 80-1التعليم االبتدائي والثانوي100 2

التعليم الثانوي2-80
التعليم العايل80-3التعليم العايل200 2
التدري���ب الدائ���م وأنواع التعليم األخ���رى غر املصنفة يف 80-42أنواع التعليم األخرى )مدارس التعليم املهين والفين(300 2

مكان آخر
مدارس قيادة السيارات والطائرات والبواخر 41-80

البحث والتنمية يف العلوم املادية والطبيعية73-10األحباث الطبية )والعلم والتكنولوجيا(400 2
البحث والتطوير يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية20-73

الصحةالفئة 3
أنشطة املستشفيات85-11أاملستشفيات ودور التأهيل100 3
األنشطة األخرى يف جمال الصحة اإلنسانية85-14أدور رعاية املسنن200 3
أنشطة املستشفيات 85-11أالصحة العقلية والتدخل يف حالة األزمات300 3

املمارسة الطبية85-12أ
األنشطة األخرى من أجل الصحة اإلنسانية85-14أ
املمارسة الطبية85-12أ

طب األسنان85-13اخلدمات الصحية األخرى400 3
األنشطة األخرى من أجل الصحة اإلنسانية85-14أ
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البيانفئة التصنيف البلجيكيالبيانفئة التصنيف الدويل

اخلدمات االجتماعيةالفئة 4
مؤسسات األطفال املعاقن85-311اخلدمات االجتماعية100 4

دور األيتام 312-85
مؤسسات األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة313-85
مؤسسات املعاقن الكبار314-85
دور رعاية املسنن315-85
أنشطة العمل االجتماعي األخرى مع اإلقامة، غر املصنفة 316-85

يف مكان آخر
دور احلضانة ورياض األطفال85-321أ
األنش���طة االجتماعية األخرى غر املصنفة يف مكان آخر، 85-323أ

دون إقامة
مراكز الرعاية األخرى85-324أ

دور احلضانة ورياض األطفال85-321أالطوارئ واإلغاثة200 4
أنشطة العمل االجتماعي األخرى دون إقامة، غر املصنفة 85-323أ

يف مكان آخر
مراكز الرعاية االجتماعية85-324أ

التأمن66-0دعم الدخل وصيانته300 4
دور احلضانة ورياض األطفال85-321أ
أنش���طة العمل االجتماعي األخرى دون إقامة غر املصنفة 85-323أ

يف مكان آخر
مراكز الرعاية االجتماعية85-324أ

البيئةالفئة 5
خدمات النظافة والتخلص من الفضالت وإدارهتا90-00البيئة100 5

احلدائق النباتية وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية53-92
األنشطة البيطرية85-20محاية احليوان200 5

التنمية واإلسكانالفئة 6
إنتاج الكهرباء والغاز والبخار واملياه الساخنة وتوزيعها40أالتنمية االقتصادية واالجتماعية100 6

تنقية وتوزيع املياه41أ
التشييد45أ
النقل الربي60أ
النقل البحري61أ
النقل اجلوي62أ
خدمات متعلقة بالنقل63أ
الربيد واالتصاالت64أ
الوساطة املالية65أ
األعمال املالية67أ
األنشطة العقارية70أ
اإلجيارات دون مشغلن71أ
أنشطة املعلوماتيه72أ

اجلدول ألف 5-2 )تابع(
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البيانفئة التصنيف البلجيكيالبيانفئة التصنيف الدويل

إنتاج الكهرباء والغاز والبخار واملياه الساخنة وتوزيعها40أاإلسكان 200 6
تنقية املياه وتوزيعها41أ
التشييد45أ
النقل الربي60أ
النقل البحري61أ
النقل اجلوي62أ
خدمات متعلقة بالنقل63أ
الربيد واالتصاالت64أ
الوساطة املالية65أ
األعمال املالية67أ
األنشطة العقارية70أ
اإلجيارات دون مشغلن71أ
أنشطة املعلوماتيه72أ

ورش ذوي االحتياجات اخلاصة85-322العمالة والتدريب300 6

القانون والدعوة والسياسةالفئة 7
املنظمات األخرى غر املصنفة يف مكان آخر91-33أاملنظمات املدنية ومنظمات الدعوة100 7
األنشطة القضائية74-11القانون واخلدمات القانونية200 7
املنظمات السياسية91-32املنظمات السياسية300 7

الوسطاء اخلريين وتشجيع التطوعالفئة 8
-املؤسسات املقدمة للمنح100 8
-الوسطاء اخلرين اآلخرون وتشجيع التطوع 200 8

الدوليةالفئة 9
-األنشطة الدولية100 9

الدينالفئة - 10
املنظمات الدينية91-31املنظمات واجلماعات الدينية100 10

منظمات رجال األعمال واالحتادات العماليةالفئة – 11
أنشطة املنظمات االقتصادية ومنظمات أصحاب األعمال91-11منظمات رجال األعمال100 11
أنشطة املنظمات املهنية91-12اجلمعيات املهنية200 11
أنشطة نقابات العمال91-20احتادات العمال300 11

غري املصنفة يف مكان آخرالفئة - 12
غر املصنفة يف مكان آخر100 12

اجلدول ألف 5-2 )تابع(

.http:// www.jhu.edu/~gnisp :املصدر: البيانات مأخ�وذة ع�ن التذييل 3 لتقرير االختب�ار املقدم من بلجيكا، وهو متاح على موقع اإلنترنت  
أ جزء من فئة.  
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احملتوياتالصيغةقواعد البياناتالنماذج/التقاريرالرصدالتغطية/املصدر

مصلحة التنمية التعاونية
مجيع التعاونيات عن طريق املكاتب •   •

اإلقليمية
تقدمي تقارير ثانوية إىل   •

املكتب املركزي

بيانات مالية ثانوية  •
 CDA-AR-1 االستمارة  •

)التقرير السنوي(
مسح اقتصادي مبسط   •

للتعاونيات املسجلة  
حديثًا

متاحة منذ عام 1990  •
املصدر: مواد قانون   •

التعاون

حموسبة عدد األعضاء•   •
طبيعة رأس املال  •

جمال العمل  •
العنوان  •
النشاط  •

موعد اجلمعية   •
العمومية

تسجيل التعاونيات نفسها لدى مصلحة تنمية التعاونيات من أجل التصديق على إنشائها. مالحظة: 
.CDA-AR-1 البيانات املالية السنوية تقدم مع النموذج   

قطاع األعمال الفلبيين يف خدمة التقدم االجتماعي
مجيع الشركاء يف   •
املشروع املجتمعي

دليل تأسيس الشركة  •

مسح أجري يف سنة   •
1996 على املؤسسة

متاحة حموسبة•  رقم اهلاتف•   •
العنوان  •

تاريخ التأسيس  •
نوع املؤسسة  •

الربنامج/امليزانية لعام   •
1996

أعضاء املكتب  •
عدد العاملن بدوام   •

كامل
أغراض التأسيس   •
جماالت االهتمام  •
مصادر األموال  •

الفروع واملنظمات   •
املنتسبة

مؤسسة رجال األعمال من أجل التقدم االجتماعي مسجلة لدى املجلس الوطين االقتصادي واالجتماعي للتصديق على إنشائها باعتارها مؤسسة غر رحبية. مالحظة: 
مسلجة أيضًا لدى إدارة الضرائب من أجل إعفائها من الضريبة.   

اجلدول ألف 1-3-5
الفلبني: قائمة قواعد البيانات بشأن املؤسسات غري الرحبية
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اجلدول ألف 5-3-1 )تابع(

احملتوياتالصيغةقواعد البياناتالنماذج/التقاريرالرصدالتغطية/املصدر

مكتب العالقات العمالية
مجيع االحتادات   •

العمالية
بيانات مالية سنوية  •

مجع الرسوم   •
النفقات  •
الدورات  •

املتحدثون يف املؤمترات  •
اإلجيار/املعدات  •

بيانات مالية  متاحة •   •
بدأت قواعد البيانات   •

يف سنة 1996

حموسبة معلومات عامة عن •   •
احتادات العمال على 

سبيل املثال
عدد األعضاء  •

اتفاقات التفاوض   •
اجلماعي

احتادات العمال تسجل لدى مكتب العالقات العمالية للتصديق على إنشائها. مالحظة: 
نقابات العمال عادًة ال تقوم بتوليد دخل، وإمنا يأيت الدخل عادًة من اشتراكات األعضاء.   

أم��ا االحت��ادات فتول��د دخ����اًل ع���ادًة. ويق���دم برنام���ج تنمي���ة منظم����ات العمال مبلغًا أساسيًا إىل االحتادات من أجل مشروعات اإلعانة على املعيشة.   

مؤسسات مجعية رعاية الطفل
مؤسسات رعاية   •

األطفال - 33 عضوًا
عن طريق االتصال   •

الشبكي
تقرير سنوي متاحة•  حموسبة•  معلومات عامة•   •

تأيت األموال من التربعات. مالحظة: 
مسجلة لدى مصلحة تنمية التعاونيات من أجل التصديق.   

مسجلة لدى مصلحة الضرائب الداخلية من أجل اإلعفاء الضري�يب.   

مجعية املؤسسات الفلبينية
مجيع األعضاء )من   •
الربنامج التذكاري 
لالحتفال بالذكرى 
اخلامسة والعشرين 

لتأسيسها - 7 تشرين 
الثاين/نوفمرب 1997(

متاحة متعددة األغراض •   •
)التنمية االجتماعية 

والرعاية والثقافة(

جلنة األوراق املالية والبورصة
مجي��ع الش���ركات   •
سواًء رحبية أو غر 

رحبية وعددها حوايل 
000 000  4 شركة 

يتم من خالل سبعة   •
مكاتب إرشاد على 

نطاق الدولة 
يت��م التسج���يل مل��رة   •
واحدة ملدة 50 سنة

 

بي���انات مالي���ة   •
للمؤسسات 

تقدمي بي�����ان مايل عن   •
املؤسسات غر الرحبية 

مسألة اختيارية
التقارير السنوية  •

متاحة  •
تشمل القائمة مجيع   •
الشركات حىت اليت 
أسست قبل احلرب

حموسبة املعلومات املسجلة •   •
ه��ي اليت أدخ���لت 
يف منشورات أكرب 

000 5 شركة
انظر قائمة البنود   •

املرفقة
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اجلدول ألف 5-3-1 )تابع(

احملتوياتالصيغةقواعد البياناتالنماذج/التقاريرالرصدالتغطية/املصدر

إدارة الرعاية االجتماعية والتنمية )مكتب املقاييس والقواعد(
املنظ���مات غ�����ر   •
احلكومية املسجلة 

وغر املسجلة 
260 منظمة غر   •
حكومية مسجلة

جمموع املنظمات غر   •
احلكومية: 452

عن طريق املوظفن   •
امليدانين

صحيفة معلومات  •
بيانات مالية تقدم   •

ثانويًا

متاحة  حموسبة•  اسم املنظمة وعنواهن����ا •   •
والشخص املسئول عن 

االتصاالت
امليزانية السنوية  •
مصدر التمويل  •
صلتها بالشبكة  •
عدد املوظفن  •

أعضاء جملس اإلدارة  •

(NATCCO) االحتاد الوطين للتعاونيات
كل التعاونيات املنتسبة   •
لالحت����اد واملسج��لة يف 
استعراض التعاوني��ات: 
(COOP) )وص��������ف 

التع����اونيات املنتسب���ة، 
وأداؤه���ا، املج���لد 1، 

تقرير 1997(

متاحة قائمة عام 1994 •   •
اليت تتضم���ن أول 

100 تعاونية قدمت 
تقاريرها، وعناوينها، 

وحجم أصوهلا

إدارة التعليم والثقافة والرياضة
املدارس اخلاصة   •

االبتدائية والثانوية
متاحة  •

احتاد املؤسسات
دليل التنمية:   •

املؤسسات واملنظمات 
غر احلكومية 

واملنظمات الشعبية يف 
الفلبن )1995( 

متاحة  دليل وصفي ل� 130 •   •
من املنظمات األعضاء
وصف ودليل ألعضاء   •
عشرة من الشب����كات 
الوطنية ودليل ألعضاء 

عشرة من الشبكات 
اإلقليمية

معلومات أساسية عن   •
طريق االتصال
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اجلدول ألف 5-3-1 )تابع(

احملتوياتالصيغةقواعد البياناتالنماذج/التقاريرالرصدالتغطية/املصدر

إدارة البيئة واملوارد الطبيعية
دليل أعضاء اإلدارة   •

للمكتب الوطين 
واملنظمات اإلقليمية 

غر احلكومية، 
آب/أغسطس 1998

متاحة  أمساء أعضاء جمالس •   •
اإلدارة

عناوين املكاتب  •
أرقام اهلواتف   •

والفاكس

دليل املنظمات غر   •
احلكومية )آب/

أغسطس 1998(

متاحة  االسم•   •
العنوان  •

الشخص املسؤول عن   •
االتصال

كل عضو من   •
املنظمات غر 

احلكومية

جلنة التأمني 
قائمة بأمساء الصناديق   •
لالستعماالت اخلرية

متاحة  •

األمانة العامة للعمل االجتماعي والعدالة والسلم
التقرير السنوي:   •

1998 - 1997
متاحة دليل مراكز العمل •   •

االجتماعي
البيانات املالية  •

مصادر األموال   •
)املحلية واألجنبية(
وضعها يف املكتب   •

القومي

مؤسسة املجلس القومي للتنمية االجتماعية يف الفلبني )أيلول/سبتمرب 1998(
قائمة املنظمات   •

األعضاء
متاحة   •
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اجلدول ألف 5-3-1 )تابع(

احملتوياتالصيغةقواعد البياناتالنماذج/التقاريرالرصدالتغطية/املصدر

مجعية املستشفيات يف الفلبني 
جملة مجعية املستشفيات   •

يف الفلبن
متاحة  االسم•   •

العنوان  •
الشخص املسؤول عن   •

االتصال

احتاد الفلبني للعمل االجتماعي
قائمة األعضاء متاحة•  االسم•   •

بيانات تنظيمية  •
الشخص املسؤول عن   •

االتصال
خدمات الدعم وقطاع   •

العمالء
جماالت التشغيل  •

مكتب الضرائب الداخلية
التحقق من اإلقرارات   •

الضريبية
من خالل االستمارات   •

الضريبية
من استمارات   •

 1556 – A/ التسجيل
  1901, 1903

 - 170 x AIF النموذج  •
منوذج معلومات 

احلساب
 - 170 x النموذج  •

اإلقرار الضرييب
النموذج 1706/7 -   •
االستمارة الضريبية 
عن مكاسب رأس 

املال
 - 180 x النموذج  •
االستمارة الضريبية 

عن التحويالت 
)العقارات واملنح(

متاحة باالتفاق حموسبة•  )انظر منوذج خمتصر •   •
لالستمارة 1702(

.http:// www.jhu.edu/~gnisp :املصدر: البيانات مأخ�وذة ع�ن تقرير االختب�ار املقدم من الفلبن، املرفق ألف، وهو متاح على موقع اإلنترنت  
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اجلدول ألف 2-3-5
الفلبني: بنود بيانات جلنة األوراق املالية والبورصة

بنود البيانات
أمساء حقول البيانات 

التعريف )قيد التدقيق والتحقيق(يف قاعدة البيانات

النقدية غر املقيدة أو األصول اليت ميكن حتويلها إىل نقدية يف غضون س���نة واحدة. والتقس���يمات األصول اجلارية
الفرعية املعتادة لألصول اجلارية: النقدية، واالس���تثمارات املؤقتة، واملقبوضات، واجلرد، والنفقات 

املدفوعة مسبقًا
تشمل الودائع النقدية يف املؤسسات املالية والبنود النقدية احلاضرة واملقبولة لإليداع بقيمتها االمسية النقدية

يف املؤسسات املالية وكذلك االستثمارات النقدية قصرة األجل
النقدية، األوراق املالية القابلة 

للتسوية/االستثمارات قصرة األجل، 
املقبوضة

GASSETS

املقبوضات، صافية بعد مراعاة 1
احلسابات املشكوك فيها

املقبوضات، وهي متثل املبالغ القابلة للتحصيل من العمالء وغرهم، واليت تنش���أ عادًة عن مبيعات 
البضائع، واملطالبات باألموال املقترضة من املؤسس���ة، أو م���ن أداء خدمات. وهذه املقبوضات قد 

تدر فائدة أو قد ال تدرها، وقد تكون مقدمة مقابل ضمانات أو فواتر
تتكون من بنود امللكية الش���خصية امللموس���ة، وهي إما أن تكون )أ( معدة للبيع يف سياق العمليات ENDINVاملخزونات2

التجارية العادية، )ب( يف مرحلة اإلنتاج من أجل البيع، )ج( جيري اس���تهالكها يف إنتاج الس���لع 
واخلدمات املعدة للبيع.

تتكون من بنود امللكية الش���خصية امللموس���ة، وهي إما أن تكون )أ( معدة للبيع يف سياق العمليات CASSETSاألصول اجلارية األخرى
التجارية العادية، )ب( يف مرحلة اإلنتاج من أجل البيع، )ج( جيري اس���تهالكها يف إنتاج الس���لع 

واخلدمات املعدة للبيع.
االستثمار يف األوراق املالية3

LINVESTاالستثمارات طويلة األجل

املمتلكات املادية امللموس���ة واملوارد طويلة العمر نس���بيًا اليت تس���تخدم ملدة أكثر من س���نة واحدة FASSETSاألصول الثابتة
يف س���ياق العمليات التجارية. وتتكون األصول الثابتة بش���كٍل عام من األراضي واملباين واآلالت 
واملع���دات واألدوات واألثاث والتركيبات، مطروحًا منها قيمة اإلهالك واملوارد الطبيعية مطروحًا 

منها قيمة اإلهالك.
االستثمار يف العقارات4
املمتلكات والورش واملعدات، 5

مطروحًا منها اإلهالك املتراكم
املقبوضات طويلة األجل، واألصول غر امللموس���ة، والتكاليف التنظيمية والتطويرية، واملدفوعات OASSETSاألصول األخرى6

املؤجلة وغرها من األصول.
املقدار التجميعي جلميع املوارد اليت متلكها املؤسسة وهو جمموع األصول اجلارية والثابتة وغرها.TASSETSجمموع األصول7

تتكون بشكل عام من حسابات قروض اخلزانة العام، والقروض واألرباح القابلة للدفع واملدفوعات CLIABSاخلصوم اجلارية8
املتأخرة والودائع وحلول أجل الديون املمولة، واإليرادات غر املدفوعة والنفقات املؤجلة.

االلتزامات اليت ال حيل أجلها قبل س���نة واليت ال تدفع بش���كل عادي أثناء الفترة احلس���ابية. وتشمل LLIABSاخلصوم طويلة األجل9
اخلصوم طويلة األجل: الرهونات والس���ندات وس���ندات الدين وقروض اخلزان���ة العامة والتزامات 

الشراء املالية واملدفوعات الطويلة األجل.
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بنود البيانات
أمساء حقول البيانات 

التعريف )قيد التدقيق والتحقيق(يف قاعدة البيانات

OLIABSاخلصوم األخرى10

االلتزامات املطلوبة السداد خالل عام واحد أو اليت يتوقع بشكل معقول تصفيتها من أجل استعمال TLIABSجمموع اخلصوم11
أصول جارية قائمة أو إنشاء خصوم أخرى.

 قيمة السندات محلة األسهم =12
جمموع األصول - جمموع اخلصوم

جمموع املبالغ اليت يس���اهم هبا أصحاب األسهم ومجيع تراكمات اإليرادات املحتفظ هبا. وهي متثل 
جمم���وع رأس املال املدفوع والودائع لالش���تراكات املقبلة، ورأس امل���ال املدفوع زيادة على القيمة 
االمسية، واإليرادات املحتفظ هبا، ورأس املال املحتفظ به للتقييم، أو فائض إعادة التقييم، مطروحًا 

منه سندات اخلزانة.
AUTHRZDاملخزون الرأمسايل املأذون به 

SUBSCRجمموع رأس املال املساهم به

ISSUEDرأس املال املدفوع واملعلق

PAIDINرأس املال املدفوع

جمم���وع ما متلكه املؤسس���ة م���ن رأس املال املقدر أو املذك���ور الذي تلقت املؤسس���ة عنه تعويضًا PAIDUPرأس املال املدفوع للمؤسسة13
كاماًل

رأس املال اإلضايف املدفوع للمؤسسة14
سندات اخلزانة15
فائض إعادة التقييم 16
بنود أخرى17
اإليرادات املحتفظ هبا، البداية18
األرباح النقدية املعلنة19
أرباح األسهم املعلنة 20
التعديالت األخرى21
RETEARNاإليرادات املحتفظ هبا، آخر الفترة22

إمجايل اإليرادات = صايف املبيعات + 23
دخل اإلجيار + دخل الفائدة + دخل 

األرباح + األسهم يف الشركات 
التابعة + الدخل من مصادر أخرى 

REVENUE صايف املبيعات مضافًا إليه الدخل غر التشغيلي مثل الفوائد واألرباح واإلجيار والدخل من مصادر
أخرى. ويدخل يف حس���اب إمجايل اإليرادات أيضًا األس���هم اليت متلكها مؤسس���ة يف الش���ركات 

التابعة. وبالنسبة للقطاع املايل ميثل إمجايل اإليرادات إمجايل الدخل.

صايف املبيعات = تكلفة املبيعات + 24
إمجايل الربح

NETSALES .ه���و عبارة عن إمج���ايل املبيعات مطروحًا منه املرجتعات واخلصومات للعمالء واخلصومات النقدية
وبالنسبة لقطاعات املال واخلدمات واملنافع متثل املبيعات الصافية إمجايل عوائد التشغيل. وال يشمل 

إمجايل املبيعات األرباح املوزعة أو الفوائد أو اإلجيارات أو اإليرادات غر التشغيلية األخرى.
COSALESتكلفة املبيعات25

GPROFITإمجايل الربح26

RENTINCالدخل من اإلجيارات27

INTRINCالدخل من الفوائد28

دخل الفوائد على القروض املقدمة لآلخرين.DVDNINCالدخل من األرباح املوزعة29

اجلدول ألف 5-3-2 )تابع(
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بنود البيانات
أمساء حقول البيانات 

التعريف )قيد التدقيق والتحقيق(يف قاعدة البيانات

األسهم يف الشركات التابعة = 30
املكاسب فقط هي اليت تدخل يف 

حساب إمجايل اإليرادات

DQTYSUB

OINCOMEالدخل من مصادر أخرى31

نفقات التشغيل اإلدارية، ونفقات 32
العامة والنفقات البيع

OPEREXP

RENTEXPنفقات اإلجيار 33

اإلنفاق على الضرائب والتراخيص فيما عدا ضريبة الدخل، مثل ضريبة الشركات املقيمة.TXLICNSالضرائب والترخيص34
إمج���ايل تعويضات املوظفن والعاملن عن اخلدمات واألعم���ال العادية والعمل خارج وقت الدوام SALWAGEاألجور والرواتب35

الرمسي
LBRCOSTتكاليف العمالة األخرى

DEPRECNاإلهالك36

INTEXPنفقات الفائدة37

صايف الربح أو اخلسارة املحقق قبل خصم ضريبة الدخل املطلوب دفعها أثناء السنة.PROBTAXصايف الربح/)اخلسارة( قبل الضرائب38
PROVTAXدفع ضريبة الدخل39

صايف األرباح )أو اخلسائر( بعد 40
الضرائب

الربح أو اخلس���ارة الذي حتقق للش���ركة بعد حس���اب ضريبة الدخل املطلوب دفعها أثناء الس���نة، 
ويرحل إىل بداية اإليرادات املحتفظ هبا.

.http:// www.jhu.edu/~gnisp :املصدر: البيانات مأخ�وذة ع�ن تقرير االختب�ار املقدم من الفلبن، املرفق باء، وهو متاح على موقع اإلنترنت  

اجلدول ألف 5-3-2 )تابع(
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اجلدول ألف 3-3-5
 الفلبني: بنود البيانات من مكتب الضرائب الداخلية

االستمارة 1702 شركات/شراكات، استمارة ضريبة الدخل السنوي
رمز التصنيف الصناعي للفلبن )انظر الترميز الصناعي املرفق(1
جمموع األصول2

الفرع ألف: بنود الدخل واخلصومات
إمجايل الدخل )من الفرع جيم( = إمجايل الدخل من األعمال = إمجايل املبيعات مطروحًا منه املرجتعات والتخفيضات واحلس���ومات وتكلفة الس���لع املباعة، 3

الفرع NIRC 27. وبالنسبة للمشتغلن يف بيع اخلدمات يعين إمجايل الدخل إمجايل اإليرادات مطروحًا منه املرجتع واخلصومات واحلسومات.
اخلصومات ) من الفرع دال(4
صايف الدخل يساوي إمجايل الدخل مطروحًا منه اخلصومات = الدخل الذي تدفع عليه الضريبة5

الفرع بـاء: حساب الضريبة
الضريبة املستحقة6
اإلعفاءات الضريبية/املدفوعات )من الفرع هاء(7
الضريبة املطلوب دفعها8

الفرع جيم: إمجايل الدخل
إمجايل املبيعات أثناء السنة 9
تكلفة املبيعات - تكلفة البضائع املباعة للتجار، تكلفة البضائع املصنوعة واملباعة - تكلفة البضائع املباعة تش���مل مجيع النفقات املتصلة باملش���روع مباش���رًة 10

.)NIRC 27 واملستخدمة من أجل إنتاج البضائع ونقلها إىل املوقع احلايل واستخدامها )الفصل
) أ (   بالنسبة للشركات التجارية اليت تعمل يف جمال البيع، تشمل تكلفة السلع املباعة تكلفة الفاتورة للسلع املباعة مضافًا إليها ضريبة االستراد ومصاريف 

نقل السلع إىل املكان اليت تباع فيه عادًة مبا يف ذلك التأمن على السلع أثناء العبور.
)ب(   بالنسبة للشركات الصناعية تشمل تكلفة السلع املصنوعة واملباعة مجيع تكاليف اإلنتاج للسلع التامة الصنع مثل املواد اخلام املستعملة والعمالة املباشرة 

والنفقات اإلدارية للتصنيع، وتكلفة النقل والتأمن والتكاليف األخرى اليت تتحملها الشركة يف إحضار املواد اخلام إىل موقع املصنع. 
)ج(   تكلفة اخلدمات تعين مجيع التكاليف املباشرة والنفقات املباشرة الالزمة لتقدمي اخلدمات املطلوبة من العمالء مبا يف ذلك مرتبات العاملن واستحقاقاهتم 
وأجور االستش���ارين واخلرباء الذين يقومون بتقدمي اخلدمة بش���كل مباش���ر تكلفة املرافق املستخدمة مباش���رة يف تزويد اخلدمة مثل إهالك املعدات وإجيارها 

وتكلفة املواد. ويف حالة البنوك تشمل تكلفة اخلدمات نفقات الفائدة.
إمجال الربح = إمجايل املبيعات مطروحًا منه تكلفة املبيعات11
بيع اخلدمات12
الفائدة على القروض واخلصومات )الدخل(13
رسوم اخلدمة والرسوم األخرى والعموالت 14
بنود أخرى: األرباح املوزعة والعوائد غر اخلاضعة لإلعفاء الضرييب النهائي، واجل�وائز واملكاف�آت مبا ال يتج�اوز 000 3 بيزو، واإليرادات األخرى.15
مبيعات األصول الرأمسالية واس���تبداهلا فيما عدا حصص األس���هم: نوع امللكية مع إمجايل س���عر البيع لكل منها/أو القيمة ، أو التكلفة أو أي أس���اس آخر، 16

والنفقات على املبيعات ومقدار الضرائب املحتجزة.
الربح أو اخلسارة من بيع األصول الرأمسالية أو تبادهلا فيما عدا حصص األسهم - إمجايل سعر البيع أو إمجايل القيمة مطروحًا منه التكلفة ونفقات املبيعات 17

ومبلغ الضرائب املحتجزة
الفرع دال: اخلصومات )ليست موحدة لكل ممول ضريـيب(

مدفوعات الفوائد ورسوم البنوك18
التعويضات واملزايا اجلانبية/املرتبات واألجور واملكافآت19
الديون املعدومة املشطوبة مقابل اخلسائر املحتملة 20
السفر والنقل21
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 اجلدول ألف 5-3-3 )تابع(
االستمارة 1702 شركات/شراكات، استمارة ضريبة الدخل السنوي

اإلهالك )الفرع دال، االستمارة 2( 22
اإلجيار واإلضاءة واملياه 23
التأمن 24
خدمات األمن واحلراسة 25
القرطاسية ولوازم املكاتب 26
التمثيل والترفيه27
الضرائب والتراخيص28
الصيانة واإلصالح29
االتصاالت30
تكلفة املعاشات 31
اإلعالن32
الرسوم املهنية ورسوم اإلدارة33
تكاليف التقاضي واحتياز األصول34
متفرقات35

تقديرات اإلهالك )االستمارة 2(
تاريخ احتياز امللكية 36
العمر املقدر منذ تاريخ احليازة37
طريقة اإلهالك38
التكلفة أو األساس األخر39
اإلهالك التراكمي40
اإلهالك املسموح به يف هذه السنة41

الفرع واو: تسوية صايف الدخل
الدخل املعفى من الضرائب، مثل الدخل من األرباح املوزعة42
الدخل اخلاضع للضريبة النهائية، مثل الدخل من الفوائد43
املدفوعات املطلوبة مقابل االحتياطي 44
صايف الربح )أو اخلسارة( حسب الدفتر = الدخل اخلاضع للضريبة + الدخل غر اخلاضع للضريبة - اخلصومات غر املسموح هبا45

اخلصومات غر املسموح هبا مثل: اإلهالك على الزيادات التقديرية، احلصة يف اخلسارة الصافية للشركات التابعة، احتياطي احلسابات املشكوك فيها، خسارة 
أسعار الصرف األجنيب يف 1995-1996--3 

اإليرادات املحتفظ هبا يف بداية السنة الضريبية )من بيانات امليزانية العامة(46
اإلعفاءات األخرى لإليرادات املحتفظ هبا مثل : املبالغ املحسوبة لضريبة الدخل املؤجلة، وحتويل الزيادة يف إعادة التقييم املخصومة من العمليات عن طريق 47

تقاضي مبالغ إضافية لإلهالك واليت تتصل باألصول القابلة للتصرف
األرباح املوزعة أثناء السنة سواًء نقدًا أو يف صورة نوع آخر من امللكية48
اخلصومات األخرى من اإليرادات املحتفظ هبا مثل اخلصومات املتعلقة بضريبة الدخل اجلارية 49

.http:// www.jhu.edu/~gnisp :املصدر: البيانات مأخ�وذة ع�ن تقرير االختب�ار املقدم من الفلبن، املرفق جيم وهو متاح على موقع اإلنترنت  
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مقدمة
وفق اخلطوط التوجيهية لنظام احلس���ابات القومية يطلب من املكاتب  ألف 1-6 
اإلحصائية الوطنية أن حتدد بشكل منفصل جمرد جمموعة فرعية صغرية من املؤسسات 
غري الرحبية، يف سياق قيامها جبمع البيانات واإلبالغ عنها. فقطاع “املؤسسات غري 
الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية” ال يضم سوى املؤسسات غري الرحبية اليت ليس هلا 
عائدات سوقية كبرية نسبة إىل نفقاهتا التشغيلية ، واليت ليست موجهة من احلكومة 
أو ممولة منها بشكل رئيسي، واليت هي من األمهية حبيث ال ميكن إدماجها مع األسر 
املعيشية. وال يقتصر أثر ذلك على أن بيانات املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر 
املعيش���ية تنتقص من حجم القطاع غري الرحبي يف جمموعه، ولكن من أثارها أيضًا 
أن القطاعات األخرى يف نظام احلسابات القومية تضم وحدات من املؤسسات غري 

الرحبية ميكن أن ختتلف عن باقي أفراد تلك القطاعات بأشكال خمتلفة.
أما االستراتيجية املتبعة يف هذا الدليل فهي اإلبقاء على املؤسسات غري  ألف 2-6 
الرحبية يف موضعها احلايل يف جتميعات نظام احلس���ابات القومية وحسابات القطاع 
املؤسسي وإنشاء حساب فرعي يتم فيه جتميع املعلومات عن املؤسسات غري الرحبية 
املوجودة يف بيانات املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية ويف القطاعات 
األخرى. ومن أجل تيسري إقامة روابط مع اهليكل املعتمد لنظام احلسابات القومية، 
تش���مل بيانات احلس���اب الفرعي املقت���رح كاًل من قطاع املؤسس���ات غري الرحبية 
التجميعي اجلديد والبيانات املتعلقة باملؤسس���ات غري الرحبية وغري املؤسس���ات غري 
الرحبية يف كل من القطاعات اليت تنتس���ب إليها املؤسس���ات غري الرحبية يف اهليكل 
احل���ايل لنظام احلس���ابات القومية. وع���الوة على ذلك فإن ه���ذه املعلومات جيري 
حتس���ينها يف احلساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية عن طريق وضع طرق حمسنة 
جلم���ع البيانات عن الكيان���ات غري الرحبية )مثاًل عن طريق عمليات مس���ح خاصة 

للمنظمات ولعمليات العطاء الفردية والتطوع(.
وعند الضرورة يبتعد احلس���اب الفرعي للمؤسس���ات غري الرحبية عن  ألف 3-6 
منهجي���ة نظام احلس���ابات القومية م���ن أجل إضافة معلومات تعت���ر هامة يف وضع 
ص���ورة للجوانب الرئيس���ة األخرى يف نط���اق وعمليات املؤسس���ات غري الرحبية، 
وينط���وي ذلك عل���ى وضع تصنيفات جدي���دة وجداول ومناه���ج عرض جديدة، 
وتوس���يع حدود اإلنتاج يف نظام احلس���ابات القومية، وإضافة بيانات غري نقدية غري 

موجودة حاليًا يف البيانات اليت تعرضها احلسابات القومية يف العادة.
ويبني هذا املرفق املالمح الرئيسية للحساب الفرعي للمؤسسات غري  ألف 4-6 

الرحبية ويربط بينها وبني مفاهيم نظام احلسابات القومية وتصنيفاته وجداوله.

تعريف
م���ن املهم كخطوة أوىل يف حتس���ني املعلومات عن املؤسس���ات غري  ألف 5-6 
الرحبية، حتديد تعريف مناس���ب للمؤسس���ة غ���ري الرحبية ولقطاع املؤسس���ات غري 
الرحبية. وينبغي أن يتس���ع هذا التعريف جلميع الكيانات اليت يشملها حاليًا تعريف 
نظام احلس���ابات القومية للمؤسسة غري الرحبية وأن يوضح الفوارق بني املؤسسات 
غري الرحبية وبني احلكومات واملنتجني السوقيني حصرًا. ويف نفس الوقت جيب أن 
يكون التعريف حمايدًا حبيث يتسع ملصفوفة النظم القانونية وأمناط التمويل وخمتلف 

األغ���راض اليت تتصل باملؤسس���ات اليت من منط املؤسس���ات غ���ري الرحبية يف خمتلف 
السياقات الوطنية.

ويف نظام احلسابات القومية تعتر املؤسسات غري الرحبية فئة من فئات  ألف 6-6 
الوحدات املؤسسية. ومييز نظام احلسابات القومية بني املؤسسات غري الرحبية وسائر 
الوحدات املؤسس���ية أساس���ًا باعتبار ما حيدث ألي ربح قد يتولد للمؤسسات غري 
الرحبية. فعلى س���بيل املثال ُيعرف نظام احلس���ابات القومية املؤسس���ات غري الرحبية 

بأهنا: 
كيانات قانونية أو اجتماعية تنشأ بغرض إنتاج السلع واخلدمات وال 
ميكنه���ا مركزها من أن تصبح مص���در دخل أو ربح أو غري ذلك من 
الكس���ب املادي للمؤسسات اليت تنش���ئها أو تسيطر عليها أو متوهلا. 
ومن الناحية العملية البد أن تولد أنش���طتها اإلنتاجية فائضًا أو عجزًا 
ولكن أي فائض حيدث ال جيوز أن متتلكه وحدات مؤسسية أخرى.أ
وهذا األس���اس الذي يقوم عليه تعريف املؤسس���ات غري الرحبي���ة، أي التركيز على 
خاصية عامة وهي أهنا ال تقوم بتوزيع أرباحها، هو من املالمح الرئيسية املشتركة يف 

معظم تعاريف القطاع غري الرحبي يف القانون ويف أدبيات العلوم االجتماعية.ب
ويستخدم احلس���اب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية مفهومًا وسطًا  ألف 7-6 
لقطاع املؤسس���ات غري الرحبية يس���تخدم تعريفًا ينطوي عل���ى عناصر “هيكلية -
تشغيلية”، وهو تعريف مستخدم يف مشروع القطاع غري الرحبي املقارن الذي تقوم 
به جامعة جون�ز هبكن�ز، وذلك عماًل على توضيح تعريف نظام احلسابات القومية 
خاص���ًة فيما يتعلق باحلدود بني املؤسس���ات غري الرحبية وبني الش���ركات التجارية 
واحلكومات. ومن بني مكونات التعريف اهليكلي - التشغيلي توجد ثالثة منها من 

أجل هذا التعريف املطلوب:
فهي أواًل مؤسس���ات “منفصلة مؤسسيًا عن احلكومة”، وهو معيار يؤكد  )أ( 
مرة أخرى على الطبيعة غري احلكومية للمؤسسات غري الرحبية، وهو عنصر 

أساسي يف فهم هذه املجموعة من املؤسسات؛
وهو ثانيًا يش���تمل عل���ى معيار “اإلدارة الذاتية” للتميز بش���كل مفيد بني  )ب( 
املؤسس���ات غ���ري الرحبية واملنظم���ات اليت تقع حت���ت إدارة كيانات أخرى 

أساسًا، سواًء كانت هذه الكيانات حكومية أو شركات؛
والعنصر الثالث واألخري، وهو “عدم اإللزام” يف معيار “التطوعية”، مييز  )ج( 
املؤسس���ات غري الرحبية عن الكيانات اليت ينتس���ب إليها الناس حبكم امليالد 
أو الضرورة القانونية. ومن ش���أن هذا أن مييز بني املؤسس���ات غري الرحبية 
وبني األسر والقبائل والكيانات املشاهبة، وهو يعتر من املالمح الرئيسية يف 

الفهم العام لتلك املنظمات.
لذل���ك فإننا نع���ّرف القطاع غري الرحبي، ألغراض احلس���اب الفرعي  ألف 8-6 

للمؤسسات غري الرحبية، بأنه يتكون من:

املرفق ألف - 6
العالقة بني احلساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية ونظام احلسابات القومية 1993

انظر: نظام احلسابات القومية، الفقرة 54-4. أ 
انظر على س���بيل املثال: هانس���مان )1996(؛ وبن نري وجوي )1993(؛ وويز  ب 

بورد )1988(؛ وساملون وآهناير )1997(.
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)أ( املنظمات اليت، )ب( ال تسعي إىل الربح وال تقوم، حبكم القانون 
أو العادة، بتوزيع أي فوائد قد تتولد لديها على من ميلكون املؤسسة 
أو يديروهن���ا، و)ج( تكون منفصلة مؤسس���يًا ع���ن احلكومة، و )د( 

تقوم بإدارة نفسها، و)ه�( ويكون العمل فيها غري إجباري.
واش���تراط أن تكون منظمة يعين أن للكيان واقعًا مؤسس���يًا من نوع  ألف 9-6 
ما، يتضح من “ش���كل من أش���كال اهليكل التنظيمي الداخلي؛ وثبات األهداف؛ 
واهليكل واألنش���طة، وحدود تنظيمية معقولة؛ أو وثيقة تس���جيل قانونية. ويستثين 
من هذا التعريف التجمعات املخصصة أو املؤقتة لألفراد اليت ال يكون هلا هيكل أو 
هوية تنظيمية.”ج ويش���مل هذا تعريف على وجه اخلصوص املنظمات غري الرمسية 
اليت تفتقر إىل مركز قانوين واضح ولكنها مع ذلك تستويف معاي�ري كوهنا منظمة هلا 
درجة معقولة من اهليكل الداخلي والثبات. ويتفق هذا مع التعريف الوارد يف نظام 
احلس���ابات القومية 1993 للمؤسسات غري الرحبية )الفقرة 4-56( والذي يقول 
إن: “معظم املؤسسات غري اهلادفة للربح هي كيانات قانونية تنشأ بعملية قانونية، 
ويعترف بوجودها مستقلة عن األشخاص أو الشركات أو الوحدات احلكومية اليت 
تنش���ئها أو متوهلا أو تس���يطر عليها أو تديرها” ومع ذلك “قد تكون املؤسسة غري 
الرحبي���ة عب���ارة عن كيان غري رمسي يعترف املجتمع بوجوده ولكن ال يكون له أي 

مركز قانوين رمسي” )الفقرة 4-56 )أ((.
وكون املؤسس���ة ال هتدف إىل الربح يعين أن املؤسس���ات غري الرحبية  ألف 10-6 
هي منظمات ال تقوم أساس���ًا بغرض توليد الربح، س���واًء بش���كل مباش���ر أو غري 
مباش���ر، وال تستهدي أساسًا باالعتبارات واألهداف التجارية. وقد يتراكم فائض 
للمؤسس���ات غ���ري الرحبية يف هناية الس���نة، ولكن هذا الفائض جي���ب أن يعود مرة 
أخرى للغرض الرئيسي الذي أنشئت املؤسسة من أجله، وأال يوزع على أصحاب 
املنظمة أو أعضائها أو مؤسس���يها أو جملس إدارهتا. ويتفق ذلك مع التعريف الوارد 
يف نظام احلس���ابات القومية 1993 للمؤسس���ة غري الرحبي���ة، والذي يقر بأنه “من 
الناحية العملية البد أن تولد أنش���طة ]املؤسس���ات غري الرحبية[ اإلنتاجية فائضًا أو 
عجزًا، ولكن أي فائض حيدث ال جيوز أن متتلكه وحدة مؤسس���ية أخرى” الفقرة 
)4-54(. ويالحظ نظام احلس���ابات القومية 1993 أيضًا أن “مصطلح مؤسسة 
غري هادفة للربح مش���تق من حقيقة أن أعضاء اجلمعية اليت تس���يطر على املؤسس���ة 
غري الرحبية ال يس���مح هلم بتحقيق أي مكس���ب مايل من عملياهتا وال يس���تطيعون 
امتالك أي فائض حتققه. وهذا ال يعين أن املؤسسة غري الرحبية ال تستطيع أن حتقق 
فائض تش���غيل من إنتاجها” )الفقرة 4-56 )هاء((. وهبذا املعىن فإن املؤسسة غري 
الرحبية قد حتقق رحبًا ولكنه ليس للتوزيع، وهو ما مييز املؤسس���ات غري الرحبية عن 

املؤسسات اليت هتدف إىل الربح د.
ويعين كون املؤسسة منفصلة مؤسسيًا عن احلكومة أهنا ليست جزًءا  ألف 11-6 
من اجلهاز احلكومي وال متارس بنفس���ها أي س���لطة حكومية. وقد تتلقى املؤسسة 
دعم���ًا ماليًا كبريًا م���ن احلكومة، وقد يكون من بني أعضاء جملس إدارهتا موظفون 
عامون، ولكنها ذات اس���تقاللية كافية فيما يتعلق بإدارة ش���ئوهنا س���واء من ناحية 
اإلنتاج أو من ناحية اس���تخدام األموال حبيث ال ميكن اعتبار أنش���طتها التش���غيلية 
واملالي���ة ج���زًءا مكماًل من مالي���ة احلكومة من الناحية العملي���ة. وقد متارس املنظمة 
س���لطة مفوض���ة إليها من الدول���ة وقد تطبق قواعد حتددها الدول���ة ولكنها ليس هلا 
سلطة سيادية يف حد ذاهتا. على سبيل املثال قد تفوض االحتادات العمالية سلطاِت 
يف وضع معاي�ري للصناعة وتنفيذها، ولكن هذه الس���لطة ميكن س���حبها إذا أس���يئ 

اس���تعماهلا أو أصبح���ت غري ضرورية. ومن ناحية أخرى قد تقوم مؤسس���ات غري 
رحبي���ة بتوزيع إعانات حكومية ومنح أو عقود إىل األفراد أو املنظمات ولكن ذلك 
يت���م يف إطار قواعد تضعها احلكومة. ويف هذه احلاالت تعتر املؤسس���ة منظمة غري 

رحبية.
وكون املؤسسة ذاتية اإلدارة يعين أهنا قادرة على التحكم يف أنشطتها  ألف 12-6 
وال تقع حتت الس���لطة الفعلية ألي كيان آخر. والواقع أنه ال توجد منظمة مستقلة 
متامًا، ولكن لكي تعتر املنظمة ذات إدارة ذاتية جيب أن تكون لديها السيطرة على 
إدارهت���ا وعملياهتا بقدر كبري، وأن يكون هل���ا قواعدها اإلدارية الداخلية وأن تتمتع 
بقدر معقول من االستقاللية. وال ينصب التركيز هنا على أصل املنظمة أي الكيان 
الذي أنش���أها، وال على درجة التنظيم احلكومي ألنشطتها وال على مصدر دخلها 
الرئيس���ي وإمنا ينص���ب التركيز على قدرهتا عل���ى إدارة عملياهتا وعلى هيكل تلك 

اإلدارة: 
هل املنظمة قادرة عمومًا على حتديد “مصريها” أي هل ميكنها حل نفسها   •
وأن تض���ع الئحته���ا الداخلي���ة، وتغريها وأن تغري يف أغراضه���ا أو هيكلها 
الداخل���ي دون أن يك���ون عليه���ا احلصول على إذن من أي س���لطة أخرى 
س���وى عمليات التسجيل العادية؟ إذا كان األمر كذلك فهي مؤسسة غري 

رحبية.
إذا كان هناك ممثلون حكوميون أو ممثلون لش���ركات ضمن أعضاء جملس   •
إدارة املنظمة فهل ميارسون حق النقض ويف هذه احلالة هل يتصرفون حبكم 
مركزهم الرمسي أو كم�واطنني ع��اديني؟ فإذا كان هؤالء املمثلون يقومون 
بعمله���م بصفته���م الرمسية وهلم حق نقض القرارات، ف���ال تعتر املنظمة يف 
ه���ذه احلالة ذات إدارة ذاتية. من هنا فإن وجود ممثلني حكوميني أو ممثلني 
لش���ركات ضم���ن أعضاء جملس إدارة مؤسس���ة غري رحبي���ة ال ين�زع عنها 
هذه الص��فة . فاملس�����ألة هي درجة السل�طة اليت يتمتع هبا ه��ؤالء املمثلون 
ودرجة االس���تقالل اليت تتمتع هبا املنظمة. ومعىن هذا أن املؤسسة املسجلة 
اليت تتحكم فيها شركة أم ال تعتر منظمة غري رحبية. أما املؤسسة املسجلة 
اليت ل��ها س���يطرة على أنش���طتها وليس���ت خاضعة لإلش���راف اليومي من 

الشركة األم فيمكن أن تدخل يف هذه الفئة.
هل احلكومة أو أي كيان جتاري آخر يقوم باختيار املدير التنفيذي للمنظمة   •
أو ه���ل املدير التنفيذي هو موظف حكومي أو موظف يف الش���ركة األم؟ 
إذا كان أي م���ن الوضعني صحيحًا فإن املنظمة رمبا ال تعتر مؤسس���ة غري 

رحبية.
وم���ن الطبيعي أنه ينبغي اس���تخدام ه���ذا املعيار بكثري من احلذر حبيث ال يس���تبعد 
املؤسسات غري الرحبية يف البلدان ذات اهلياكل احلكومية األقل دميقراطية اليت تفرض 

فيها احلكومة سيطرهتا على املنظمات اليت تعارضها.
ويع���ين عدم اإللزام يف هذا التعريف أن عضوية املؤسس���ة واملس���امهة  ألف 13-6 
فيها بالوقت أو باملال ليس���ت مطلوبة أو مفروض���ة مبوجب القانون وأن االنضمام 
إليها ال يعتر ش���رطًا من ش���روط املواطنة. وقد أشرنا من قبل إىل أن املنظمات غري 
الرحبية ميكنها أن تقوم بوظائف تنظيمية جتعل عضويتها أمرًا ضروريًا ملمارسة املهنة 
)مثل نقابات املحامني اليت تعطي تراخيص للمحامني مبمارس���ة املهنة(، ولكن طاملا 
أن العضوية ليس���ت ش���رطًا للمواطنة، وإمنا هي شرط فقط ملمارسة املهنة، فيمكن 
اعتب���ار االنضم���ام للمنظمة غري إجباري. أما املنظمات ال���يت يكون االنضمام إليها 
أو االش���تراك فيها أو دعمها مطلوبًا أو مقررًا حبكم القانون أو حبكم امليالد )مثل 

القبائل والعشائر( فتستبعد من القطاع غري الرحبي.ه� انظر: ساملون وآخرون )1999(. ج 
إذا كان���ت األرباح اليت حتققها مؤسس���ة غري رحبية توزع على مؤسس���ات أخرى غري  د 
رحبية فإن املؤسسة األوىل ال تزال تعتر مؤسسة غري رحبية وفق هذا املعيار، ألن الفائض يظل يف 

ساملون وآخرون )1999(.نطاق القطاع غري الرحبي ويستخدم لألغراض اخلريية واألغراض األخرى غري الرحبية. ه� 
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قطاعات نظام احلسابات القومية

نوع الوحدة املؤسسية
 قطاع الشركات غري املالية
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S.12
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S.14
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 اليت ختدم األسر املعيشية
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الشكل ألف 1-6

معاملة املؤسسات غري الرحبية يف احلساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية

ويف ضوء هذا التعريف للقطاع غري الرحبي فإنه يش���مل املؤسس���ات  ألف 14-6 
غري الرحبية اليت تس���تويف املعاي�ري اخلمس���ة األساسية املذكورة أعاله بغض النظر عن 
القط���اع الذي تنس���ب إليه يف نظام احلس���ابات القومية. وه���ذا التعريف يدخل يف 
نطاق املؤسسات غري الرحبية مؤسسات قد تكون منتجة سوقيًا وقد تبيع أجزاء من 
إنتاجها أو خدماهتا بأس���عار اقتصادية مهمة، وهذه املؤسس���ات موجودة يف قطاع 
الش���ركات غري املالية ويف قطاع الشركات املالية يف نظام احلسابات القومية، وفقُا 
لنش���اطها الرئيس���ي.و ويدخل يف هذا القطاع أيضًا كيانات من القطاع احلكومي 
العام يف نظام احلس���ابات القومية ولكنها ذات إدارة ذاتية ومنفصلة مؤسس���يًا عن 
احلكومة، حىت وإن كانت ممولة أساسًا من احلكومة وقد يكون ضمن أعضاء جملس 
إدارهتا موظفون حكوميون.ز وأخريًا فإن املؤسس���ات غري الرحبية اليت تتلقى معظم 
دخلها من األس���ر املعيش���ية واليت تدرج يف نظام احلس���ابات القومية ضمن األس���ر 
املعيش���ية أو املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األس���ر املعيشية، ينبغي إدخاهلا ضمن 
هذا القطاع.ح ويبني هذا احلساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية مكونات تتصل 
باملؤسس���ات الرحبية ومكونات تتصل بغري املؤسسات غري الرحبية يف قطاعات نظام 
احلسابات القومية كما يبني القطاع غري الرحبي بشكل منفصل )انظر الشكل ألف 

6-1 أعاله(.
وعند تطبيق قواعد توزيع القطاعات يف نظام احلسابات القومية على  ألف 15-6 
الوحدات املؤسس���ية اليت يعترها التعريف العملي للحساب الفرعي مؤسسات غري 

رحبية، ميكن حتديد قطاعات فرعية ملكونات املؤسسات غري الرحبية وغري املؤسسات 
غري الرحبية يف قطاعات نظام احلسابات القومية غري املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم 
األسر املعيشية، أي الشركات غري املالية والشركات املالية واحلكومة العامة واألسر 
املعيش���ية. وت���رد هذه القطاعات الفرعية يف اجل���داول الثالث - 1 إىل الثالث - 3 

والرابع - 1 إىل الرابع 3- يف احلساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية.

التصانيف 
حي����دد نظام احلس���ابات القومية أساس���ني لتصنيف املؤسس���ات غري  ألف 16-6 
الرحبية — أحدمها يعتمد على النشاط االقتصادي الذي تقوم به املؤسسة ويعتمد 

اآلخر على وظيفة املؤسسة وغرضها: 
التصني���ف األعم هو النش���اط االقتصادي. فاملؤسس���ات غري الرحبية مصنفة   •
أساسًا حسب الصناعات على أساس املنتج الرئيسي أو املنتج الذي تتميز به 
املؤسسة، باستخدام نفس خطة التصنيف اليت تطبق على األنشطة االقتصادية 
بشكل عام يف نظام احلسابات القومية، أي التصنيف الصناعي الدويل املوحد 
جلميع األنش���طة االقتصادي���ة، التنقيح 3.ط وه���ذا التصنيف الدويل مصمم 
باعتب���اره تصنيف���ًا ألغراض إحصاءات اإلنتاج، كم���ا أن الوحدة اليت يطبق 
عليها، وهي املنش���أة، هي أصغر وحدة ميكن مجع بيانات منها عن النواتج 

واملدخالت والعمليات اليت يتم هبا حتويل املدخالت إىل نواتج.
أما التصنيف الذي يعتمد على الغرض فهو أكثر حتديدًا ويتصل “باألغراض   •
اليت هتدف الوحدة املؤسسية إىل حتقيقها عن طريق خمتلف أنواع النفقات” 
)األم���م املتح���دة، 2000(. ولك���ن أي نش���اط اقتصادي ميك���ن أن خيدم 
أي ع���دد من األغ���راض، ولذلك مت وض���ع نظام خ���اص للتصنيف، وهو 
تصنيف أغراض املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشيةي، من أجل 

املؤسسات غري الرحبية، على األقل ما خيدم منها األسر املعيشية.
وال ميك���ن اس���تخدام أي م���ن التصاني���ف املذكورة وح���ده باعتباره  ألف 17-6 
التصنيف األساسي للقطاع غري الرحبي الواسع املحدد أعاله، ألن التصنيف الصناعي 
الدويل املوحد، التنقيح 3، ال يوفر س���وى تفاصيل حمدودة عن صناعات اخلدمات، 
خاصة اخلدمات اليت تقدمها املؤسس���ات غري الرحبية بش���كل عادي.ك وعالوة على 

هناك بعض الغموض الذي يكتنف للمؤسس���ات غري الرحبية اليت ختدم قطاع األعمال،  و 
أي املنظمات اليت ُتنشأ لتشجيع أو تنظيم أو ضمان حقوق فئات معينة من رجال األعمال الذين 
ه���م أعضاء فيها، ومتوهلا اش���تراكات األعضاء اليت تعام���ل باعتبارها مدفوعات مقابل خدمات. 
ومعظم هذه املنظمات مؤسس���ات س���وقية غري رحبية وهي مدرج���ة يف أي من الفئتني S.11 أو 
S.12. م���ع ذلك فإن هذه املنظمات تعتر منظمات غري س���وقية غ���ري رحبية إذا كان متويلها يتم 
بدرج���ة كب���رية من احلكومة وتدخ���ل يف الفئة S.13 حس���ب مفهوم الفق���رة 4-59 من نظام 

احلسابات القومية.
تب���ني اخلط���وط التوجيهية لنظام احلس���ابات القومية أن الكيانات اليت تنس���ب إىل  ز 
احلكومة العامة هي الكيانات املمولة من احلكومة واليت متارس احلكومة سلطة عليها. أما يف 
التعريف العملي يف هذا الدليل ال تعتر املؤسس���ة غري احلكومية حتت س���يطرة احلكومة حىت 

لو كانت ممولة أساسًا من احلكومة.
املؤسس���ات غ���ري الرحبية اليت هي منظم���ات رمسية أو غري رمسية تق���وم على جهد  ح 
املتطوعني وليس فيها إال قدر قليل من العمالة املدفوعة األجر، تدخل وفق نظام احلس���ابات 
القومية يف الفئة S.15 )املؤسس���ات غري الرحبية اليت ختدم األس���ر املعيش���ية(، ولكنها تدخل 
ضمن الفئة S.14 )األسر املعيشية( يف نظام اإلحصاءات األوروبية )الفقرتان 2 – 76 )ه�(، 
2 – 88( كما أن كثريًا من النظم اإلحصائية تدرجها حبكم الواقع ضمن الفئة S.14. وهذا 

الدليل يترك اخليار للممارسات الوطنية.

.E. 90. XVII.11 :منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ط� 
ينطبق ه���ذا أيضٌا على التصنيفات املرافقة: تصني���ف وظائف احلكومة، وتصنيف  ي 

نفقات املنتجني حسب الغرض، وتصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض.
لالطالع على مناقشة هلذه املسائل انظر: ساملون وآهناير )1997(. ك 
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ذلك توجد بعض املشاكل فيما يتصل بالتصنيف القائم على الغرض الذي يستعمله 
نظام احلسابات القومية للمؤسسات غري الرحبية، ألن ذلك التصنيف، وهو تصنيف 
أغراض املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية، ال ينطبق إال على املؤسسات 
غري الرحبية اليت ختدم األس���ر املعيش���ية وقد ال يكون مالئمًا لتصنيف أغراض أنشطة 

املؤسسات غري الرحبية خارج هذا القطاع.ل
وحلل هذه املش���كلة يس���تخدم ه���ذا الدليل نظام���ًا للتصنيف يعتمد  ألف 18-6 
أساسًا على التصنيف الصناعي الدويل املوحد باعتباره خطة التصنيف الرئيسية من 
أجل تفصيل القطاع غري الرحبي يف احلساب الفرعي حني يكون تركيز التحليل أو 
عرض البيانات عن القطاع غري الرحبي أساس���ًا أو حصرًا. أما التصنيف املوس���ع، 
وهو التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية، فقد مت وضعه أصاًل من خالل عملية 
تعاونية اش���ترك فيها فريق من العلماء الباحثني الذين يعملون يف مش���روع القطاع 
غري الرحبي املقارن الذي تقوم به جامعة جونز هوبكن�ز.م وقد مت استخدام التصنيف 
الدويل للمؤسس���ات غ���ري الرحبية بنجاح يف مجع بيانات يف ع���دد كبري من البلدان 
ختتلف فيها مس���تويات التنمية االقتصادية والنظم السياس���ية واالجتماعية والقانونية 
كم���ا ختتلف هذه البلدان من حيث حجم القطاع غري الرحبي ونطاقه ودوره، كما 
اس���تخدم يف هيكلة تل���ك البيانات.ن وقد مت أثناء هذه العمليات إدخال حتس���ينات 
على املخطط األساس���ي للتصنيف )ساملون وآهناير )1996((، مث مت اختبار الصيغة 
املنقحة يف أحد عش���ر بلدًا اش���تركت يف اختبار ميداين هلذا الدليل وكانت التجربة 
ناجحة. وعلى أس���اس هذه التجارب ميكن القول بأن التصنيف الدويل للمنظمات 
غ���ري الرحبية يتس���ع بش���كل فعَّال لالختالف���ات الكبرية بني الفئات غ���ري الرحبية يف 
جمموعة كبرية متنوعة من البلدان. وبش���كل عام ف���إن التصنيف الدويل للمنظمات 
غري الرحبية ال يس���تبعد أو يش���وه أو يسيئ إىل متثيل التقس���يمات الفرعية األساسية 
للقطاع غري الرحبي يف خمتلف البلدان. ويرد التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية 
يف ش���كل خمتص���ر يف اجلدول 3-2 يف الفصل 3 أع���اله كما يرد تفصياًل يف املرفق 

ألف 1 أعاله.
ويس���تخدم التصنيف ال���دويل للمنظمات غري الرحبي���ة باعتباره خطة  ألف 19-6 
التصنيف األساس���ية املس���تخدمة يف إعط���اء تفصيالت عن القط���اع غري الرحبي يف 
احلس���اب الفرعي للمؤسس���ات غ���ري الرحبية حني يكون تركي���ز التحليل أو عرض 
البيان���ات ع���ن القط���اع غري الرحبي أساس���ًا أو حص���رًا. وهو يس���تخدم يف إعطاء 
تفصيالت عن القطاع التجميعي للمؤسس���ات غري الرحبية حس���ب جمال النشاط يف 

اجلداول الثاين - 1 إىل الثاين - 2 و اخلامس - 1 واخلامس - 4 والسادس.
ومع ذلك، وألن التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية ال يستخدم  ألف 20-6 
عادة يف تصنيف بيانات قطاعات أخرى غري القطاع غري الرحبي، فإن اس���تعماله يف 
التحليالت اليت تتطلب مقارنة القطاع غري الرحبي والقطاعات األخرى ميثل مشكلة. 
ويف ه���ذه األغراض يس���تخدم التصنيف الصناعي ال���دويل املوحد وتصنيف أغراض 
املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية، رمبا مع بعض التحسينات، من أجل 

إعطاء مزيد من التفاصيل عن املؤسسات غري الرحبية. وعلى وجه اخلصوص:

يستخدم التصنيف الصناعي الدويل املوحد يف املقارنات اليت تتصل باألرقام   •
التجميعية لإلنتاج، مثل القيمة املضافة والناتج والعمالة حسب الصناعة. س 
لذل���ك يس���تخدم التصنيف الصناع���ي الدويل املوحد يف احلس���اب الفرعي 

للمؤسسات غري الرحبية يف اجلداول الرابع - 1 إىل الرابع - 3.
ويف املقارنات اليت تتصل باإلنفاق على االس���تهالك النهائي مصنفًا حسب   •
الغرض االجتماعي االقتصادي يس���تخدم تصنيف أغراض املؤسس���ات غري 
الرحبية اليت خت���دم األس���ر املعيشية. وقد استخدم يف اجلدول الرابع - 4 يف 
احلساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية تصنيف االستهالك الفردي وفقًا 
للغ��رض وتصني�ف أغراض املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية 

وتصنيف الوظائف احلكومية.
وي���ورد اجلدوالن الثال���ث - 3 و والثالث - 4 يف الفصل 3 عوامل  ألف 21-6 
االرتب���اط بني عناوين التصنيف ال���دويل للمنظمات غري الرحبية والتصنيف الصناعي 
ال���دويل املوحد، التنقيح 3 وبني التصني���ف الدويل للمنظمات غري الرحبية وتصنيف 
أغراض املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية وذلك على الترتيب. وميكن 
االسترش���اد بعوامل الترابط هذه يف إعادة تنس���يب املؤسسات غري الرحبية إىل فئات 

األنشطة واألغراض من أجل املقارنة مع باقي االقتصاد.
وقد حيتاج األمر على املدى الطويل إىل تعديل تصانيف نظام احلسابات  ألف 22-6 
القومية والتصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية من أجل حتسني تفصيالت القطاع 
غ���ري الرحبي بش���كل ميكن تنفيذه مع األنش���طة واملمارس���ات اإلحصائي���ة املعتادة.

ومن شأن التوس���ع يف تفاصيل التصنيف الصناعي الدويل املوحد وتصنيف أغراض 
املؤسس���ات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية أن يس���هل تنفيذ التصنيف الدويل 
للمؤسسات غري الرحبية، كما ميكن االستفادة من اخلرة يف استعمال هذا التصنيف 
األخ���ري يف عملي���ة املراجعة للتصنيف���ني املذكورين. وإذا ما مت التوس���ع يف تفاصيل 
التصني���ف الصناعي ال���دويل املوحد وتصنيف أغراض املؤسس���ات غري الرحبية اليت 
ختدم األس���ر املعيش���ية بشكل يتس���ع لعرض قطاع املؤسس���ات غري الرحبية بشكل 
أفضل فس���تقل احلاجة لوج���ود نظام تصنيفي منفصل على غ���رار التصنيف الدويل 

للمؤسسات غري الرحبية. وعلى سبيل املثال: 
ميك���ن أن يتحق���ق الكثري إذا مت التوس���ع يف تفاصيل أرب���ع فئات من فئات   •
التصنيف الصناعي الدويل املوحد، وهي: 8519 )األنشطة الصحية اإلنسانية 
األخ���رى(، و8531 )العم���ل االجتم��اعي مع اإلقام����ة( و8532 )العمل 
االجتماعي دون إقامة( و9199 )أنشطة املنظمات ذات العضوية غري املصنفة 
يف مكان آخر(. وميكن االستعانة يف ذلك بالتصانيف القطرية اليت تقوم على 
أس���اس التصنيف الصناعي الدويل املوحد ولكنها تقدم تفاصيل أوس���ع من 
 (NAICS) هذا التصنيف، كما أن نظام التصنيف الصناعي ألمريكا الشمالية
ميكن أن يكون منوذجًا مفيدًا. وتوجد بعض األمثلة يف املرفق ألف 5 أعاله.
وميكن االستعانة أيضًا بتجربة البلدان يف تنفيذ تصنيف أغراض املؤسسات   •
غري الرحبية اليت ختدم األس���ر املعيش���ية. فهناك على س���بيل املثال تطابق يف 
وصف الفئة 01-0 )اإلسكان( يف تصنيف أغراض املؤسسات غري الرحبية 
والفئ���ة 6200 )اإلس���كان( يف التصنيف الدويل للمنظم���ات غري الرحبية، 
وميك���ن م���ن خالل التطبي���ق استكش���اف إمكانيات أخ���رى للتقريب بني 
التصنيفني بش���كل أوثق. وعل���ى وجه التأكيد حيتاج قط����اع املؤسس���ات 
غ���ري الرحبي���ة املناظر لفئ���ة التصنيف 9-1 يف تصنيف أغراض املؤسس���ات 
غ���ري الرحبية )اخلدمات غري املصنفة يف مكان آخر( إىل مزيد من التوس���ع.

مت����ت مؤخ���رًا مراجعة هذا التصنيف مع التصنيفات األخرى ألوجه اإلنفاق وفقًا  ل 
للغرض، وهي التصانيف املذكورة يف احلاشية )ي( أعاله.

لالط���الع على وص���ف تفصيلي للمش���روع انظر: س���املون وآهناي���ر )1996(؛  م 
وساملون وآخرون )1999(.

تضمن هذا العمل أحباثًا يف البلدان املشمولة باملرحلتني األوىل والثانية من مشروع  ن 
جونز هبكن�ز )انظر: س���املون وآهناير، 1996؛ وساملون وآخرون، 1999(. انظر أيضًا: 
املجل���س القومي للمنظمات التطوعية )1995(؛ وجونس���ن ويانج )1994(؛ وجيدرون 
)1996(؛ وسوكولوفيس���كي )1994(. كذلك اس���تخدم التصني���ف الدويل للمنظمات 
غ���ري الرحبية يف مجع بيانات عن املؤسس���ات غري الرحبية قام هب���ا املكتب اإليطايل لإلحصاء 
http://www.jhu. :واملكتب الكندي لإلحصاء )انظر تقارير االختبار على موقع اإلنترنت

)edu/~gnisp.تطبق هنا أيضًا املعاملة املعتادة للمؤسسات املتعددة املنشآت س 
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وأخريًا، قد يكون من املمكن حتس���ني التفاصيل املتعلقة بقطاع املؤسسات   •
غري الرحبية عن طريق التوس���ع يف تغطية أنشطة املؤسسات غري الرحب����ية يف 
التصني���ف املرك����زي للمنتج���ات (CPC) والتصانيف ذات الصلة. وجيري 
العم���ل حاليًا يف تعريف منتجات صناعات اخلدمات وتصنيفها، ومن أمثلة 
ذلك إعداد نظام لتصنيف املنتجات يف أمريكا الش���مالية (NAPCS). وإذا 
أمكن التأكد من أن هذه األعمال تويل اهتمامًا مناسبًا خلصائص منتجات 
املؤسسات غري الرحبية فإن ذلك سوف حيسن كثريًا من تغطية املؤسس��ات 
غ���ري الرحبي���ة يف التصني���ف الص��ناعي ال����دويل املوحد وتصني���ف أغراض 

املؤسسات غري الرحبية والتصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية.

التوسع يف حدود اإلنتاج 

مع أن احلس���اب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية يعرض بيانات عن  ألف 23-6 
املؤسسات غري الرحبية قابلة للمقارنة بشكل كامل مع نظام احلسابات القومية، فإنه 
يس���تفيد من املرونة يف احلساب الفرعي يف توسيع حدود اإلنتاج لتشمل الناتج غري 
الس���وقي للمؤسسات السوقية غري الرحبية والناتج الذي يعزى إىل مدخالت العمل 
التطوع���ي. ويرد فيما يلي يف الفرع املتعلق باجل���داول وبنودها، عرض للتدابري اليت 

تتصل بتلك احلدود.

الناتج غري الس���وقي للمؤسسات الس���وقية غري الرحبية. يعت���ر نظ��ام  ألف 24-6 
احلس���ابات القومية 1993 مصدر التمويل عنصرًا أساس���يًا يف تقييم الناتج، وهذا 
ميثل مش���كلة يف تقييم ناتج ما يعتره نظام احلس���ابات القومية 1993 مؤسس���ات 
س���وقية غري رحبية، أي املؤسس���ات اليت تغطي معظم نفقاهتا التش���غيلية من مبيعاهتا 
الس���وقية. ومع أن الناتج السوقي هلذه املؤسس���ات يدخل يف االعتبار فإن أي ناتج 
غري س���وقي تنتجه هذه املؤسس���ات ال يؤخذ يف االعتبار يف مفاهيم نظام احلسابات 
القومي���ة. وم���ع ذلك فإن هذا الناتج غري الس���وقي ميك���ن أن يكون كبريًا ألن تلك 
املؤسس���ات تنت���ج نواتج تس���اندها ترعات خريية أو حتوي���الت أخرى ال تظهر يف 

عوائد املبيعات.

وملواجهة هذه املش���كلة يتم يف احلس���اب الفرعي للمؤسس���ات غري  ألف 25-6 
الرحبية تقييم ناتج املؤسسات السوقية غري الرحبية اليت تغطي جزًءا من تكاليفها من 
الترعات اخلريية واهلبات األخرى بنفس الطريقة اليت يتم فيها تقييم ناتج املؤسسات 
غري الرحبية غري السوقية يف نظام احلسابات القومية 1993، أي على أساس النفقات 
التشغيلية، مما يعىن إضافة النفقات املتصلة بالناتج غري السوقي للمؤسسات السوقية 
غ���ري الرحبي���ة إىل مقاييس نواتج املؤسس���ات غري الرحبي���ة. وإذا زادت التكلفة على 
املبيع���ات فيعتر الفرق بني التكلفة واملبيعات مقياس���ًا للناتج غري الس���وقي. أما إذا 

زادت املبيعات عن التكلفة فإن الناتج غري السوقي يعتر صفرًا.

واتساقًا مع النهج العام املتبع يف عدم املساس باالستعمال احلايل لنظام  ألف 26-6 
احلس���ابات القومية، فإن هذا يتحقق بإضافة خانة يف كل جدول من اجلداول ذات 
الصلة تس���جل فيها النواتج غري الس���وقية للمؤسسات الس���وقية غري الرحبية والبنود 
األخرى املطلوبة لتغطية حس���اباهتا. وتعرف بنود هذه اخلانة املضافة باعتبارها تقوم 
على أساس نظام احلسابات القومية مضافًا إليه القيمة املحسوبة للناتج غري السوقي 

للمؤسسات السوقية غري الرحبية.

العمل التطوعي: ذكرنا فيما سبق أن نظام احلسابات القومية ال يأخذ  ألف 27-6 
يف االعتبار معظم اجلهد التطوعي. والواقع أن العمل التطوعي ميثل مدخاًل هامُا من 
مدخ���الت كثري من املنظمات غ���ري الرحبية إن مل يكن معظمها. ففي كثري من هذه 
املنظم���ات ت�زيد املس���امهة بالعمل التطوعي من حيث القيم���ة عن الترعات النقدية 
املقدم���ة. ومع أن الن���اس يتطوعون ملنظمات أخرى مثل الوكاالت احلكومية وحىت 

منظمات األعمال فإن معظم العمل التطوعي يتم يف املنظمات غري الرحبية.

وملا كان العمل التطوعي يعت��ر عن��صرًا حامسًا يف نواتج املؤسس���ات  ألف 28-6 
غري الرحبية اليت تس���تفيد من هذا العمل ويف قدرهتا على إنتاج اخلدمات اليت تؤديها 
باملس���توى والنوعية املطلوب��ني فمن املهم أن يظهر هذا النشاط يف احلساب الفرعي 
للمؤسس���ات غري الرحبية، فمن ش���أن ذلك أن يعطي صورة أكمل للخدمات اليت 
تنتجها هذه املؤسسات بالفعل ويستهلكها االقتصاد يف جماالت معينة. ويتيح إدراج 
مدخالت العمل التطوعي أيضًا إجراء مقارنات أكثر دقة هليكل املدخالت وهيكل 

التكلفة بني املؤسسات غري الرحبية املنتجة واملؤسسات يف القطاعات األخرى.
ويتطلب تنفي���ذ ه��ذا التوس���ع يف حدود اإلنتاج لكي يش���مل القيمة  ألف 29-6 
املحس���وبة للعم���ل التطوع���ي معلومات إضافية أكث���ر مما يتم مجعه بش���كل عادي 
واس���تخدامه ألغراض نظام احلس���ابات القومية. وعلى سبيل املثال حيتاج األمر إىل 
معلوم���ات أواًل عن س���اعات العم���ل التطوعي، وثانيًا عن األج���ر الذي تقيم على 
أساس���ه هذه الس���اعات. وميكن احلصول عل���ى املعلومات املتعلق���ة بكمية الوقت 
التطوعي املقدم من املؤسس���ات غري الرحبية من عمليات مس���ح األس���ر املعيشية أو 
عمليات مس���ح للمؤسس���ات غري الرحبية ذاهتا. وإجراء التقييم الذي يوصى به هو 
تقييم الوقت التطوعي على أساس إمجايل متوسط األجر للفئة املهنية اخلاصة باخلدمة 
املجتمعي���ة والرعاية واخلدمات االجتماعية، ب���داًل من األجر املدفوع فعاًل يف املهن 

اليت يشتغل فيها املتطوعون.
ومرة أخرى، واتس���اقًا م�ع النهج العام الس���تعمال نظام احلس���ابات  ألف 30-6 
القومية، فإن هذا يتم من خالل إضافة خانة إىل كل من اجلداول ذات الصلة يسجل 
فيه���ا ناتج العمل التطوعي والبيانات األخرى املطلوبة لتقدمي حس���اب كامل عنه. 
وتعرف بنود هذه اخلانة على أس���اس نظام احلس���ابات القومي���ة مضافًا إليها القيمة 
املحتس���بة للناتج غري الس���وقي للمؤسسات الس���وقية غري الرحبية والقيمة املحتسبة 

للعمل التطوعي.

تفاصيل عن املدفوعات احلكومية
مطلوب للحس���اب الفرع��ي للمؤسس���ات غ��ري الرحبية تفاصيل ع��ن  ألف 31-6 
املعامالت بني املؤسسات غري الرحبية واحلكومة العامة، وهي معلومات ال ترد عادًة 
يف جداول نظام احلس���ابات القومية ومن ش���أن هذه التفاصيل أن تتيح استخالص 
مقياس عام إليرادات املؤسس���ات غري الرحبية املتأتية م���ن مدفوعات القطاع العام. 
وتتكون هذه املدفوعات من املنح والعقود اليت تقدم دعمًا ألنشطة منظمات معينة 
أو خدماهتا، ومن التحويالت اليت تقدم حبكم القانون دعمًا للرسالة العامة للمنظمة 
أو ألنشطتها، أو مدفوعات األطراف الثالثة، أي املدفوعات احلكومية غري املباشرة 

سدادًا لقيمة اخلدمات اليت تقدمها منظمة أخرى أو أفراد.
ويتس���ق هذا املقياس مع رؤية املؤسس���ات غ���ري الرحبية ذاهت��ا ملصادر  ألف 32-6 
متويله���ا. وعالوة على ذلك فإنه يفيد من الناحية التحليلية ألنه يب��ني مجيع القنوات 

اليت تدير هبا احلكومة سياستها. 

جداول احلساب الفرعي للمؤسسات غري الرحبية وبنودها
نظرة عامة. تقدم جداول احلسابات االقتصادية املتكاملة للمؤسسات  ألف 33-6 
غري الرحبية اليت ختدم األس���ر املعيش���ية )وللقطاعات األخرى( يف نظام احلس���ابات 
القومية األس���اس جلداول احلس���اب الفرعي للمؤسس���ات غري الرحبي���ة، كما تقدم 
السلس���لة الكاملة حلسابات نظام احلسابات القومية املتعلقة باملؤسسات غري الرحبية 
اليت ختدم األس���ر املعيش���ية )القطاعات األخ���رى( اإلطار العام لكث���ري من جداول 
احلس���اب الفرع���ي للمؤسس���ات غري الرحبية. فهذه السلس���لة تش���تمل على معظم 
املتغريات الرئيس���ية ذات االهتمام، كما تقدم هيكاًل متس���قًا وش���اماًل لتسجيلها. 
وباس���تثناء ما أبديناه من مالحظات، فإن مجيع املؤشرات حتمل مجيع التعاريف اليت 

حتملها يف نظام احلسابات القومية. وترد اجلداول املعنية يف املرفق ألف 2.
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أما االس���تثناءات فتتصل باملتغريات اليت توسع حدود اإلنتاج لتشمل  ألف 34-6 
ناتج العمل التطوعي والناتج غري السوقي ملا يسمى باملؤسسات السوقية غري الرحبية. 
ومتت���د ه���ذه التوس���عات إىل البنود األخرى مث���ل تعويضات العامل���ني ومدفوعات 

التحويالت والتعويضات.

اهليكل العامة للج�داول. يتكون احلس���اب الفرعي للمؤسس���ات غري  ألف 35-6 
الرحبي���ة من س���تة جداول معظمها يتك���ون من أجزاء متع���ددة. ويعرض اجلدوالن 
األوالن بيانات جتميعية القطاع غري الرحبي، يف شكل جتميعي أواًل )اجلدول األول( 
مث مصنفًا حس���ب النش���اط الرئيس���ي وفقًا للتصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية 
)اجلدول الثاين(. أما اجلدوالن الثالث والرابع فيعرضان تفصيالت للمؤسسات غري 
الرحبية وفق احلس���ابات القطاعية احلالية لنظام احلس���ابات القومية اليت تنتسب إليها 
هذه املؤسس���ات، وذلك بتس���جيل املكون املتعلق باملؤسس���ات غري الرحبية يف كل 
قط���اع واملكون املتعلق بغري املؤسس���ات غري الرحبية واملجموع، يف ش���كل جتميعي 
أواًل )اجلدول الثالث( مث موزعة حسب النشاط أو الغرض بالنسبة ملؤشراِت خمتارة 
)اجل���دول الرابع(، وهبذا الش���كل ميكن االس���تفادة منها باعتباره���ا أوراق عمل يف 
جتميع اجلداول التجميعية لقطاع املؤسس���ات غري الرحبية. ويعرض اجلدول اخلامس 
مؤش���رات إضافية هليكل املؤسس���ات غ���ري الرحبية ونواجتها. أما اجلدول الس���ادس 
فيلخ���ص بعضًا من املؤش���رات الرئيس���ية املوجودة يف أماكن أخرى يف احلس���اب 

الفرعي بشكل جيعلها أيسر تناواًل للمستعمل العادي.

أما احلسابات االقتصادية املتكاملة للوحدات املؤسسية والقطاعات،  ألف 36-6 
املس���تخدمة يف اجلدول���ني األول والثالث، فتق���دم اإلطار العام للقط���اع التجميعي 

للمؤسس���ات غري الرحبية وملكون���ات هذا القطاع، وهي أيضًا املكونات القياس���ية 
للقطاعات يف نظام احلسابات القومية. ومن شأن هذا اإلطار أن ميكن من الربط بني 
جمموعة كبرية من البيانات عن املؤسس���ات غري الرحبية ببيانات القطاعات األخرى 
يف االقتصاد ككل. وتتس���ق جمموعة البنود املوضوعة على أس���اس نظام احلسابات 
القومية اتس���اقًا كاماًل مع نظام احلسابات القومية، أما البنود املوضوعة على أسس 
أخرى فتضيف مؤش���رات جديدة من أجل مشول الناتج غري الس���وقي للمؤسسات 

السوقية غري الرحبية وناتج العمل التطوعي.
ويقدم التصنيف املتبادل لبن���ود حس���اب اإلنتاج حس���ب الصناعات  ألف 37-6 
والقطاعات املؤسس���ية إطارًا تفصيليًا للصناعة حسب القطاع، من أجل حسابات 
اإلنتاج يف احلسابات االقتصادية املتكاملة. واملعلومات الواردة يف التصنيف املتبادل 
ه���ي نفس املعلومات الواردة يف األجزاء الثالث���ة األوىل من اجلدول الرابع، ولكنها 
مرتبة بش���كل خمتلف. ومرة أخرى فإن جمموعة البنود املوضوعة على أس���اس نظام 
احلس���ابات القومية تتس���ق اتس���اقًا كاماًل مع نظام احلس���ابات القومية، أما البنود 
املوضوعة على أس���س أخرى فتضيف متغريات جديدة من أجل مشول اإلنتاج غري 

السوقي للمؤسسات السوقية غري الرحبية وناتج العمل التطوعي.
وتقدم جداول اإلنفاق على االس���تهالك النهائي يف اس���تبيانات نظام  ألف 38-6 
احلس���ابات القومية اإلطار املس���تخدم يف اجلدول الرابع. وجمموعة البنود املوضوعة 
على أس���اس نظام احلس���ابات القومية يف هذا اجلدول هي مرة أخرى متسقة اتساقًا 
كاماًل مع نظام احلسابات القومية، أما البنود املوضوعة على أسس أخرى فتضيف 
مؤش���رات جديدة من أجل مشول النواتج غري الس���وقية للمؤسس���ات السوقية غري 

الرحبية ونواتج العمل التطوعي. 
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 األعمال اجلارية يف القطاع غري الرحبي1:
النماذج واألمناط واملنهجية

مقدمة  - 1
ُتســـهم	املنظمات	غـــري	الرحبية	جبزء	كبري	من	العمالـــة	املدفوعة	األجر	يف	بعض	
الصناعـــات،	خاصـــة	يف	امليادين	اإلنســـانية	وميادين	الرعايـــة	االجتماعية،	كما	أهنا	
تســـتخدم	معظم	العمل	التطوعي	)ســـاملون	وآخرون	1999؛	وروم	وبوركوسكي	
2000(�	ومع	أن	هناك	أناسًا	يتطوعون	يف	منظمات	أخرى	مثل	الوكاالت	احلكومية	

وحـــى	بعض	دوائـــر	األعمال،	فإن	معظـــم	العمل	التطوعي	يقـــع	يف	املنظمات	غري	
الرحبية�	وُيَشـــار	إىل	هذه	املنظمات	بأمساء	كثرية	منها	املنظمات	اخلريية	واجلمعيات	
اخلريية	واملنظمات	غري	احلكومية�	ويعترف	نظام	احلســـابات	القومية	لألمم	املتحدة	
هبذه	املنظمات	بصفتها	منظمات	غري	رحبية،	وُيَعرِّفها	باعتبارها	“كيانات	قانونية	أو	
نها	مركزها	من	أن	ُتصبح	 اجتماعية	تنشـــأ	بغرض	إنتاج	الســـلع	واخلدمات	وال	ُيَمكِّ
مصدر	دخل	أو	ربح	أو	غري	ذلك	من	الكســـب	املادي	للمؤسســـات	اليت	تنشئها	أو	
تسيطر	عليها	أو	متوهلا”	)األمم	املتحدة	1993،	الفقرة	4-54(�	وتوجد	املنظمات	
غـــري	الرحبية	جنبـــًا	إىل	جنب	مع	كيانـــات	القطاعات	الرمسية	)الكيانـــات	العامة	أو	
احلكوميـــة(	أو	الكيانات	الرحبية	أو	اخلاصـــة،	وقد	تتنافس	معها	أو	تتعاون	معها،	يف	
كثري	من	السياقات،	وخيتلف	التوازن	القطاعي	باختالف	الزمان	واملكان،	وفيما	بني	

البلدان	ويف	داخل	البلدان	)آهناير	وبن	نري	1997(�
وقد	شـــهد	القطاع	غري	الرحبي	توســـعًا	اقتصاديًا	كبريًا	يف	الســـنوات	األخرية،	
وهـــو	يولد	معدالت	للعمالة	أعلـــى	بكثري	من	االقتصاد	ككل	)ســـاملون	وآخرون،	
1999(،	حيث	كان	املعدل	24	يف	املائة	يف	املتوســـط	بني	عامي	1990	و1995	
يف	الواليات	املتحدة	واململكة	املتحدة	وأملانيا	وبلجيكا	وفرنســـا	وإسرائيل	واليابان�	
وكما	ســـيتبني	من	التفصيـــالت	اليت	نوردها	فيما	يلي،	فـــإن	القطاع	غري	الرحبي	يف	
اقتصـــادات	منظمـــة	التعاون	والتنمية	يف	امليدان	االقتصـــادي	ميثل	حنو	7	يف	املائة	من	
مكافئ	العمالة	بدوام	كامل،	بينما	يقل	هذا	الرقم	كثريًا	بالنسبة	لالقتصادات	اليت	متر	
مبرحلـــة	حتول	)2,2	يف	املائة(	والبلـــدان	النامية	)1,1	يف	املائة(	يف	أمريكا	الالتينية�	
)ســـاملون	وآخرون،	1999(�	وال	يدخل	يف	هـــذه	األرقام	العمل	التطوعي،	إال	أن	
عمليات	املســـح	السكاين	توحي	بأن	تقديرات	املدخالت	التطوعية	تزيد	من	العمالة	
الكليـــة	يف	القطـــاع	غري	الرحبي	حيث	تصل	إىل	10	يف	املائة	يف	دول	منظمة	التعاون	
والتنميـــة	يف	امليـــدان	االقتصادي	و3	يف	املائة	يف	البلـــدان	النامية	وحنو	2	يف	املائة	يف	

أوروبا	الشرقية	والوسطى	)ساملون	وآخرون،	1999(�
وال	تزال	املنهجيات	املستخدمة	جلمع	بيانات	العمل	التطوعي،	وتغطية	البيانات	
ونوعيتها،	أقل	كثريًا	من	مثيالهتا	املســـتخدمة	يف	قياس	العمل	املدفوع	األجر�	وُيفيد	
يف	هذا	الصدد	دراسة	النواحي	املنهجية	واملعلومات	املتاحة	اليت	ميكن	استخدامها	يف	
املقارنة،	وبذلك	ميكن	حتليل	العمل	اجلاري	يف	القطاع	غري	الرحبي	ومقارنته	بالعمل	
اجلاري	يف	املجاالت	األخرى	مما	يظهر	أوجه	الشـــبه	واالختالف	مع	القطاعني	العام	
واخلاص	بداًل	من	التركيز	على	املؤسســـات	غري	الرحبيـــة	مبعزل	عن	باقي	القطاعات	
)لالطـــالع	على	عرض	لتطور	هذه	الشـــواهد	املقارنة	كمـــا	هي	موجودة	بالفعل	يف	
أوروبـــا	والواليات	املتحدة،	وعلى	الكيفيـــة	اليت	ميكن	هبا	هلذه	املقارنات	أن	ُتضيف	
“قيمـــة	مضافـــة”	إذا	ما	قورنـــت	بالبيانات	القطاعية	اليت	ال	تأخـــذ	يف	االعتبار	هذا	

السياق	املقارن،	انظر:	أملوند	وكاندل،	2000أ:	الصفحات	210-205(�

أشكال العمل يف القطاع غري الرحبي  - 2

مقدمة 	1-2
يأخـــذ	العمل	يف	القطاع	غـــري	الرحبي	صورًا	خمتلفة	)مدفوع	األجر/غري	مدفوع	
األجر،	منطي/غري	منطي(،	ويتوقف	شكل	العمل	إىل	حٍد	كبري	على	عوامل	منها	نوع	

املرفق ألف - 7
العمل اجلاري يف القطاع غري الرحبي: النماذج واألمناط واملنهجيات*

مستنســـخ	من	تقرير	مقدم	إىل	منظمة	العمل	الدولية،	أيار/مايو	2001،	من	إعداد	 	*
هيلموت	آهناير،	وإيفا	هولرفيجر،	وكريستوف	باديلت،	وجريمي	كاندال�

ُيســـتخدم	يف	هذا	التقريـــر	تعابري	القطاع	غري	الرحبي	والقطـــاع	التطوعي	والقطاع	 	1
الثالث	بنفس	املعىن�
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االقتصـــاد	)متقدم،	يف	مرحلة	حتول،	نام(	والصناعـــة	)خدمات	صحية	واجتماعية،	
ثقافة،	تعليم،	سياســـة(	والوضـــع	اجلغرايف	)حضري،	ضواحـــي،	ريفي(،	وكذلك	
علـــى	حجـــم	املنظمة	غري	الرحبية	وعمرها�	فعلى	ســـبيل	املثال	قـــد	تعتمد	املنظمات	
غـــري	الرحبيـــة	اعتمادًا	حصريًا	على	العمل	التطوعي	يف	بدايـــة	دورة	حياهتا	التنظيمية	
مث	ُتضيـــف	بعد	فترة	من	الوقت	وظائف	مدفوعة	األجر	حســـب	منو	املنظمة�	ولدى	
املنظمات	غري	الرحبية	يف	العادة	موظفون	بأجر	وموظفون	ال	يتقاضون	أجورًا	ســـواًء	
يف	وظائف	اخلدمات	)مثل	الوظائف	االستشـــارية	وإقامة	الصداقات	وتقدمي	الرعاية	
ومجـــع	األموال	واإلعـــالن(	أو	الوظائف	اإلدارية	)عضوية	جمالـــس	اإلدارة	وجمالس	

األمناء(�
ومـــع	أنـــه	توجد	صور	من	العمـــل	املختلط	يف	القطاع	الرحبي	فـــإن	التمييز	بني	
العمـــل	املدفوع	األجـــر	والعمل	غري	املدفوع	األجر	يعترب	أحد	الســـمات	احلامسة	يف	
هيكل	املنظمة	غري	الرحبية	ويف	صورة	العمالة	فيها�	ومن	وجهة	النظر	االقتصادية	فإن	
النقطـــة	املرجعية	النظرية	هي	معدل	التوازن	يف	األجور�	فالعمل	التطوعي،	وكذلك	
الصور	املختلطة	من	العمل	املدفوع	األجر	وغري	مدفوع	األجر	هي	يف	األساس	صور	
من	العمل	الذي	يقدم	نظري	أجر	أقل	من	معدل	التوازن	يف	األجور�	واملسألة	ببساطة	
هي	احلدود	والنقطة	املرجعية	اليت	تســـتخدم	يف	حتديد	ما	إذا	كان	العاملون	يعتربون	
أهنم	يؤدون	نشـــاطًا	خمتلطًا	بني	األجر	املدفـــوع	واألجر	غري	املدفوع	أو	عماًل	بأجر	
أقل	من	معدل	التوازن،	يف	ضوء	وضعهم	يف	السوق�	ويف	معظم	احلاالت،	وألسباب	
عمليـــة،	يعترب	وجود	عقد	عمـــل	بني	صاحب	العمل	والعامل	هو	النقطة	املرجعية	يف	
حتديد	شـــكل	العمل،	ألن	معدل	أجر	التوازن	كثريًا	ما	يكون	من	الصعب	حســـابه	
خاصة	يف	املجال	غري	الرحبي	وحى	يف	القطاع	العام�	فالعمل	املدفوع	األجر	يتحدد	
يف	عقد	العمل	)من	ناحية	معدل	األجر	وســـاعات	العمل	والشـــروط	األخرى	مثل	
املزايـــا	األخـــرى(	أما	العمل	غري	املدفوع	األجر	فهو	غري	حمدد	يف	كثري	من	احلاالت�	
ولذلـــك	فـــإن	العمل	التطوعي	هو	يف	كثري	من	احلاالت	ليس	جمرد	عمل	غري	مدفوع	
األجر	أو	مدفوع	األجر	مبعدل	أقل	من	معدل	التوازن،	وإمنا	هو	يف	كثري	من	األحيان	

عمل	غري	رمسي	مبعىن	أنه	ال	حيكمه	عقد	عمل	بني	“رب	العمل”	و	“العامل”�
والشـــكل	املختلـــط	من	العمل	املدفـــوع	األجر	وغري	املدفـــوع	األجر	يوجد	يف	
جوانـــب	عديـــدة	ومبرونة	متزايدة	وبشـــكل	متواتر	نظرًا	لتزايد	الصـــور	االبتكارية�	
ففـــي	أســـواق	العمـــل	يف	البلدان	املتقدمـــة	والنامية	واليت	هـــي	يف	مرحلة	حتول	)مع	
تراجـــع	نفوذ	قوانني	العمل	وتأثري	النقابـــات	العمالية(	توجد	أنواع	خمتلفة	من	اخللط	
بـــني	هذيـــن	النوعني،	مما	جيعـــل	اخلط	الفاصل	بـــني	العمل	املدفـــوع	األجر	والعمل	
غـــري	املدفـــوع	األجر	أقل	وضوحـــًا�	وملا	كان	العمل	املدفوع	األجر	هو	الســـائد	يف	
املنظمات	غري	الرحبية،	فإن	هذه	املســـألة	تتصل	بالقطاع	غري	الرحبي	أكثر	من	غريه�	
وســـنناقش	يف	الصفحات	التالية	كاًل	من	العمل	مدفوع	األجر	والعمل	غري	املدفوع	
األجر	بشـــكل	منفصل	ولو	أن	التقســـيم	بينهما	بشـــكل	واضح	مل	يعد	ممكنًا	نظرًا	
لألمهية	املتزايدة	للمجاالت	الرمادية	بني	العمل	املدفوع	األجر	بشكل	صاٍف	والعمل	

التطوعي	بشكل	صاٍف�
وبشـــكل	عام	تتصل	الرغبة	يف	العمل	بال	تعويض	مادي	أو	بتعويض	مادي	أقل	
من	معدل	التوازن،	إىل	درجة	كبرية،	باالفتراض	بأن	الناس	الذين	يعملون	يف	القطاع	
غـــري	الرحبي	لديهم	“حافـــز	خاص”	للقيام	هبذا	العمـــل	ولديهم	اإلخالص	للهدف	
والرسالة	اليت	تؤديها	املنظمة�	وبشكل	أقل	عمومية	جند	أن	الباحثني	املهتمني	بالعمل	
التطوعي	قد	طوروا	خطوطًا	نظرية	للمناقشة	داخل	أطر	مرجعية	منظمة�	على	سبيل	
املثال	جند	أن	االقتصاديني	حيددون	قرارات	التطوع	باعتبارها	تنطوي	على	مكونات	
اســـتهالك	واســـتثمار	وأحباث	)كناب،	1995؛	وانظر	أيضـــًا:	فرميان،	1997(�	
وينظر	علماء	االجتماع	من	ناحيتهم	إىل	جانب	االســـتثمار	البشـــري	أيضًا	ولكنهم	
يفهمونه	يف	إطار	“العمل	املنتج	الذي	يتطلب	رأمسال	بشـــريًا،	والســـلوك	اجلماعي	
الـــذي	يتطلب	رأمســـال	اجتماعيًا،	والســـلوك	األخالقـــي	يتطلب	رأمســـال	ثقافيًا”	

)ويلســـون	وموزي،	1997(�	أمـــا	سوكولوفيســـكي	)1996(	فريبط	بني	العمل	
التطوعي	والنشـــاط	يف	احلركة	االجتماعيـــة	من	جهة	)كالعمل	البيئي	مثاًل(	وبني	ما	
يتصل	باملصلحة	السياســـية	واألخالقية	للمركز	املهين	)مثل	تطوع	األطباء	يف	جمالس	

إدارة	خدمات	الصحة	املجتمعية	أو	املحامني	الذين	يقدمون	خدمات	جمانية(�
أما	الباحثون	الذين	يركزون	على	الفروق	يف	األجور	القطاعية	يف	سوق	العمل	
املدفوع	األجر،	فيقولون	عالوة	على	ذلك	إن	هناك	عوامل	أخرى،	هيكلية	ومؤسسية	
بشـــكل	أكرب،	تؤثـــر	حبكم	القانون	وحبكـــم	الواقع	تتصل	بتوضيـــح	التمايز	بينهما�	
وهناك	حجج	أخرى	متيل	إىل	التمييز	على	أساس	وجود	أجور	أعلى	وظروف	عمل	
أفضل	يف	القطاع	غري	الرحبي	بينما	تشـــري	حجج	أخرى	إىل	معدالت	أدىن	وظروف	
عمل	أقل	يف	هذا	القطاع�	)ومن	الواضح	أن	هذه	الظاهرة	موجودة	أيضًا	يف	القطاع	
الرحبـــي(�	وقد	قام	أملند	وكندل	)2000د(	باســـتعراض	األدبيـــات	اليت	ُكِتَبت	عن	
األجور	وبعض	النواحي	األخرى	املتصلة	مبؤشرات	نوعية	يف	العمل،	وخلصا	الوضع	

على	النحو	التايل:
“يتصـــل	حجم	]أّي	متايز	قطاعـــي	يف	األجر	ونوعية	العمـــل[	واجتاهه	بعوامل	
مترابطـــة	منها	االختيار	الـــذايت	من	ِقَبل	العاملني	“امللتزمني”	بشـــكل	قوي	يف	
القطـــاع	الثالث،	وعوامل	خمتلطـــة	ومتضاربة	من	احلوافـــز	الداخلية	واخلارجية	
حســـب	القطـــاع،	وتوازنات	خمتلفـــة	يف	املزايـــا	املتصلة	باألجر	وغـــري	املتصلة	
باألجـــر،	وهبياكل	وظيفيـــة	متناقضة،	وترتيبات	خمتلفـــة	للتفاوض،	خاصة	فيما	

يتصل	باألجر”	)صفحة	17(�
ويشـــري	هؤالء	املؤلفون	إىل	بعض	الشـــواهد	اليت	تشـــري	إىل	وجود	حزمة	متميزة	
من	نوعية	العمل	ترتبط	بالقطاع	غري	الرحبي	)بعد	قيامهم	بدراسة	شواهد	من	اململكة	
املتحـــدة	علـــى	عـــدد	من	املســـتويات،	مبا	يف	ذلك	علـــى	مســـتوى	االقتصاد	ككل،	
والصناعات	املتصلة	بالقطاع	الثالث،	وفئات	معينة	من	العاملني	يف	القطاع	الثالث(�
ومـــع	ذلك	ال	توجد	إال	يف	النادر	شـــواهد	عملية	على	مدى	وجود	اختالفات	
يف	األجر	وظروف	العمل	بشـــكل	منهجي	بـــني	القطاعات،	خاصة	عند	التحكم	يف	
البيانـــات	إلزالة	أثر	احلجم	والتركيب	الصناعي	واملهين	)انظر	أيضًا:	ليت	2001(�	
ومن	أســـباب	ذلك	أن	إحصاءات	العمل	املتاحة	ال	متيز	بني	أشكال	معينة	من	العمل	
والتعويضات	بشكل	واضح	)كاألجور	واملزايا	اإلضافية(	فيما	يتصل	بالعمل	املدفوع	
األجـــر�	أما	العمـــل	التطوعي	فال	يلقى	نفس	االهتمـــام،	ألن	عمليات	مجع	البيانات	
الدوريـــة	والكبرية	اليت	تتصـــل	بالعمل	املدفوع	األجر	ال	يوازيها	ممارســـات	مناظرة	
بالنسبة	للعمل	التطوعي�	ونتيجة	لذلك	فإن	املعلومات	املتاحة	عن	العمل	التطوعي،	
كما	سنشري	إىل	ذلك	بالتفصيل	فيما	بعد،	تعتمد	اعتمادًا	كبريًا	على	عمليات	مسح	

السكان�

العمل	املدفوع	األجر 	2-2

األشكال النمطية
ُيَعرَّف	العمل	النمطي	باعتباره	عماًل	بدوام	كامل،	غري	مستقل،	مبوجب	عقود	
مفتوحة،	وســـاعات	عمل	منظمة،	وأجور	أو	رواتب	مســـتمرة،	ونوعًا	من	احلماية	
الوظيفيـــة	)تالـــوس،	1999:	417(�	ويســـتخدم	أيضًا	تعبري	“العمالـــة	الدائمة”	
وتســـتخدم	معظم	البلدان	هذا	النوع	مـــن	العمل	بدوام	كامل،	وبأجر	دائم،	كنقطة	
مرجعيـــة	أو	إطـــار	مرجعـــي	ترتكز	إليـــه	ترتيبـــات	الضمان	االجتماعي،	كأســـاس	
الســـتحقاقات	الضمان	االجتماعي�	وأهم	مالمح	هذا	الشـــكل	النمطي	من	العمل	

املدفوع	األجر	يف	القطاع	غري	الرحبي	هي:
مستوى	معني	من	األجور	أو	الرواتب؛ 	•

حد	أدىن	على	األقل	من	الضمان	االجتماعي؛ 	•
نوع	من	املزايا	اجلانبية� 	•
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ويف	املقابـــل	فإن	معظم	األشـــكال	غـــري	النمطية	للعمل	مدفـــوع	األجر	ومجيع	
أشكال	العمل	غري	املدفوع	األجر	تقريبًا	تفتقر	إىل	عنصر	أو	أكثر	من	هذه	العناصر	
الثالثـــة�	ومـــع	ذلك	توجـــد	فروق	كبرية	بني	البلـــدان	فيما	يتعلق	بالنمط	القياســـي	

للعمل،	الذي	ُيَطبَّق	وُيَنفَّذ	يف	هذا	الصدد�

األشكال غري النمطية
العمل“النمطي	)املنتظم(”	هو	أيضًا	نقطة	البداية	للعمل	يف	القطاع	غري	الرحبي،	
ولـــو	أنه	يبدو	أن	أشـــكال	العمل	غري	النمطية	تزداد	انتشـــارًا،	ليس	يف	القطاع	غري	
الرحبي	فحسب	ولكن	يف	القطاع	الرحبي	أيضًا	)ديلسن،	1995:	54(�	ويف	نفس	
الوقـــت	فـــإن	هناك	حمللـــني	مثل	ديلســـن	)1995(	يقولون	إن	أشـــكال	العمل	غري	
النمطيـــة	تزداد	على	حنو	أســـرع	يف	القطاع	غري	الرحبي	وبدرجـــة	أحد،	على	األقل	
مـــن	الناحية	النســـبية�	ومن	بني	األســـباب	أن	درجة	التنظيم	النقايب	يف	املؤسســـات	
غـــري	الرحبيـــة	هي	عادة	منخفضة	)انظر:	آهناير	وســـيبل،	2001،	الفصل	4(،	ومن	
األســـباب	األخرى	زيادة	نصيـــب	املنظمات	غري	الرحبية	من	الوظائف	اليت	نشـــأت	
مؤخرًا	باملقارنة	بالوظائف	التقليدية،	نظرًا	للزيادة	الكبرية	يف	منو	القطاع	غري	الرحبي	

يف	السنوات	األخرية	)ساملون	وآخرون،	1999(�
وقد	تزايد	اإلدراك	على	مدى	العقد	املاضي	أو	العقدين	املاضيني	بوجود	أشكال	
العمل	“غري	النمطية”2	أو	“غري	القياســـية”	ومنوها�	ورمبا	كان	تعريف	العمل	غري	
النمطـــي	من	زاوية	ما	ليس	فيه	أســـهل	من	تعريفه	من	زاوية	مـــا	ينطوي	عليه	فعاًل،	
ألنه	يشـــمل	أشـــكااًل	عديدة	من	العمل	ختـــرج	عن	نطاق	املعايري	“الكالســـيكية”	
الســـائدة	يف	أوروبا	الغربية	وأمريكا	ملفهوم	“العمالة	الكاملة”	وعن	مفهوم	“عائل	
األســـرة”	الذي	كان	ســـائدًا	يف	فترة	ما	بعد	احلرب�	ويشـــمل	العمل	غري	النمطي:	
العمل	املؤقت،	والعمل	لبعض	الوقت،	وهتيئة	فرص	العمالة،	وما	يتصل	هبا	من	خطط	
التدريب،	والعمل	الثانوي	أو	املتعدد،	واجلمع	بني	العمالة	والعمل	للحساب	اخلاص،	
والعمالة	املحمية،	وترتيبات	“النقدية”	والترتيبات	غري	الرمسية،	مبا	يف	ذلك	األعمال	
اهلامشـــية	يف	“االقتصاد	األســـود”	الذي	يكتنفه	الشـــك	أو	الغمـــوض	من	الناحية	
القانونية،	كما	يشـــمل	كثريًا	من	أشـــكال	العمل	األخرى�	وهذا	االختالف	الكبري	
جيعـــل	التعميـــم	أمرًا	صعبًا،	وفيما	يتعلق	بالعمل	غري	النمطي	يف	القطاع	غري	الرحبي،	
الـــذي	يتســـم	يف	حد	ذاته	بتنوع	كبري	وأوجه	اختـــالف	كثرية،	يصبح	التعميم	أكثر	

صعوبة	نظرًا	لعدم	وجود	أحباث	كثرية	عن	هذا	املوضوع	حى	اآلن�
ويتجه	بعض	املحللني	إىل	تســـوية	العمل	غري	النمطي	بالعمل	غري	املستقر�	على	
ســـبيل	املثـــال	يعترب	روجـــرز	)1989(	العمل	املنتظم	الذي	يدر	أجـــرًا	دائمًا	عماًل	
مأمونًا،	بينما	يعترب	أشـــكال	العمل	األخرى	غري	مأمونة	بالقدر	الذي	خترج	فيه	عن	
النمـــط	املعتـــاد�	وهو	مييز	بني	عدة	أبعاد	من	عدم	األمـــان	منها	درجة	االطمئنان	إىل	
استمرار	العمل،	وما	للشخص	من	سيطرة	على	العمل،	ومدى	مستحقات	الضمان	
االجتماعـــي	واحلماية	القانونية	ومـــدى	انتظام	الدخل	من	األجر�	ويعترب	روجرز	أن	
مفهـــوم	عدم	األمـــان	“ينطوي	على	عدم	االســـتقرار	ونقص	احلمايـــة	وعدم	األمن	
واهلشاشة	االقتصادية”	)1989:	3(	ويرى	أن	جمموع	هذه	العوامل	هي	اليت	حتدد	
الدرجة	اليت	يعترب	هبا	عمل	ما	غري	مستقر،	ومن	مث	فإن	األعمال	ال	ختتلف	من	حيث	
مـــدى	اخلطورة	فحســـب	ولكنها	ختتلف	أيضًا	من	حيث	طبيعة	اخلطورة،	حســـب	

العوامل	اليت	حتدد	كل	حالة�

ومـــع	أن	كثريًا	من	الوظائف	يف	العمل	غـــري	النمطي	غري	مأمونة،	فإن	الوصف	
ال	ينطبـــق	علـــى	مجيع	هذه	الوظائف	بالضـــرورة�	ويف	دول	منظمة	التعاون	والتنمية	
يف	امليـــدان	االقتصـــادي	يعترب	العمل	جلزء	من	الوقت	بعد	عتبة	معينة	عماًل	مســـتقرًا	
وينطـــوي	يف	الغالب	على	مزايا	جانبية�	وبشـــكل	عام	فـــإن	عالقات	العمل	تعكس	
االحتياجات	االجتماعية	واالقتصادية،	ولكن	التغريات	اليت	تالحظ	هي	عادة	متنوعة	
ومتناثـــرة	وتســـتجيب	إىل	مصاحل	جزئيـــة�	إال	أن	الظاهر	أن	عـــددًا	كبريًا	من	هذه	
التغيـــريات	يـــؤدي	إىل	أوجه	ضعـــف	جديدة	أو	إىل	ظهور	أوجـــه	ضعف	قدمية	مرة	

أخرى	)روجرز	1989:	1(�
تركز	بعض	األعمال	يف	جمال	العمل	غري	النمطي	يف	أغلبها	على	القطاع	الرحبي،	
مبا	يف	ذلك	معظم	األعمال	غري	الرمسية	والعمل	يف	“االقتصاد	األسود”	وعلى	جزء	
كبـــري	مـــن	العمل	العرضي	واملومســـي	واملؤقت	)أملوند	وكنـــدل،	2000ب(�	ومن	
األمثلـــة	البارزة	يف	هذا	الصدد	أعمال	عمـــال	الزراعة	املهاجرين	والوظائف	املومسية	
يف	قطاع	جتارة	التجزئة،	وكذلك	على	ظواهر	معينة	مثل	العمل	املؤقت	يف	املكاتب	
ومصانـــع	اخلمور�	أما	يف	القطاع	غري	الرحبي	فإن	أكثر	أشـــكال	العمل	غري	النمطي	
شـــيوعًا	هـــي	العمل	جلزء	من	الوقـــت،	واألعمال	الثانية	والثالثـــة،	والعمل	املؤقت،	
واألعمال	اليت	تنطوي	على	ساعات	إضافية	كبرية	غري	مدفوعة	األجر،	وعمالة	ذوي	
االحتياجات	اخلاصة،	وهذه	األعمال	يبدو	أن	القطاع	غري	الرحبي	يســـتأثر	مبعظمها	
)والشواهد	هنا	تأيت	يف	معظمها	من	الواليات	املتحدة	واململكة	املتحدة،	انظر:	أملوند	

وكندل،	2000ب،	واملراجع	الواردة	فيه(�

	العمل جلزء من الوقت )البعد الزمين: ساعات العمل أثناء فترة زمنية معينة(
ميكـــن	تعريف	مفهوم	العمل	جلزء	من	الوقت	بطرق	خمتلفة،	فقد	يشـــمل	مجيع	
العاملني	الذين	تقل	ســـاعات	العمل	العادية	املتفق	عليها	بالنســـبة	هلم،	يف	املتوســـط،	
عن	الساعات	القانونية	أو	املتفق	عليها	مجاعيًا	أو	عرفيًا�	وختتلف	هذه	األعراف	من	
بلـــد	إىل	بلـــد	ولكن	احلدود	يف	معظم	احلاالت	تتراوح	ما	بني	30	و	40	ســـاعة	يف	
األســـبوع�	وال	يعين	العمل	جلزء	من	الوقت	بالضرورة	معلومات	عن	مدى	االنتظام	

يف	العمل	أو	تواتر	فترات	العمل	أو	مدة	العقد�
ويف	معظـــم	بلـــدان	منظمة	التعـــاون	والتنمية	يف	امليدان	االقتصادي	تزيد	نســـبة	
العمـــل	جلـــزء	من	الوقت	يف	القطاع	غـــري	الرحبي	عنها	يف	القطـــاع	العام	أو	القطاع	
الرحبـــي،	وهي	ظاهرة	تتصل	اتصااًل	وثيقًا	بكون	املرأة	تســـتأثر	بقســـط	من	العمالة	
يف	املنظمات	غري	الرحبية	أعلى	من	املتوســـط�	ويذكر	آهناير	وسيبل	)2001(،	على	
ســـبيل	املثال،	أن	القطاع	غري	الرحبي	يف	أملانيا	يســـتحوذ	على	نصيب	كبري	جدًا	من	
األعمال	جلزء	من	الوقت	كما	أنه	يستحوذ	على	معدل	أعلى	من	العمالة	النسائية	عنه	
يف	أي	قطاع	آخر�	ويف	ظروف	ســـوق	العمل	األملانية	اليت	تتســـم	بنوع	من	اجلمود	
يبـــدو	أن	القطاع	غري	الرحبي	ظل	يواكب	التغريات	يف	الطلب	على	العمالة	بشـــكل	
أفضل	على	مدى	العقدين	املاضيني�	ويف	التسعينات	كانت	األعمال	جلزء	من	الوقت	
يف	القطـــاع	غـــري	الرحبي	يف	أملانيا	متثل	30	يف	املائة،	يف	مقابل	16	يف	املائة	لالقتصاد	
ككل�	وإذا	أجرينـــا	هـــذه	املقابلة	على	مدى	فترة	من	الزمن	نالحظ	أن	العمالة	جلزء	
مـــن	الوقـــت	زادت	زيادة	كبرية،	ســـواء	من	الناحية	املطلقة	أو	النســـبية،	يف	القطاع	
غـــري	الرحبي�	ويف	الفترة	ما	بني	1970	و1990	ســـاهم	قطاعا	اخلدمات	التجارية	
واملؤسســـات	غري	الرحبية	بأعلى	معدل	منو	يف	الوظائف	جلزء	من	الوقت	فيما	خيص	
الوظائـــف	اليت	ُأضيفـــت	إىل	اقتصاد	أملانيا	الغربية	يف	تلك	الفترة�	إال	أن	القطاع	غري	
الرحبـــي	الذي	كان	يســـتأثر	بأعلى	نســـبة	مـــن	األعمال	جلزء	مـــن	الوقت	يف	أواخر	
الثمانينات،	قد	جتاوزه	قطاع	اخلدمات	التجارية:	ومع	ذلك	ففي	كال	القطاعني	كان	
ثالثة	من	كل	عشـــرة	عاملني	يعملون	يف	وظائف	جلزء	من	الوقت،	باملقارنة	بـ	1,5	

من	10	لالقتصاد	ككل�

أصبـــح	“العمـــل	النمطي”	ُيطلق	عليه	بشـــكل	عـــام	“العمالة	غـــري	النمطية”	أو	 	2
“العمل/العمالـــة	غري	القياســـية”	أو	“العمالة	الطارئة”	)“اســـتخدم	هـــذا	التعريف	األخري	
لوصف	جمموعة	عالقات	العمل	اليت	نشـــأت	من	أجل	تلبية	حاجة	أصحاب	العمل	لترتيبات	
مرنة	تتعلق	بالعمل	من	أجل	السيطرة	على	تكلفة	العمالة	يف	االقتصاد	العاملي�	وُيفَهم	من	هذا	
التعبري	عادة	بأنه	يشمل	العمل	جلزء	من	الوقت،	والعمل	املؤقت،	والعمل	حسب	االستدعاء،	

واستئجار	العاملني(	)جرونفالد،1995:	725(�



233

وميثل	النســـاء	69	يف	املائـــة	من	جمموع	القوى	العاملـــة	يف	القطاع	غري	الرحبي	
يف	أملانيا،	مقابل	39	يف	املائة	لالقتصاد	ككل�	ويف	الســـنوات	األخرية	زادت	عمالة	
املرأة	يف	االقتصاد	ككل،	إال	أهنا	يف	القطاع	غري	الرحبي	زادت	فوق	الزيادة	النســـبية	
للعمالـــة	النســـائية	يف	هذا	القطاع�	ويتضح	املركز	اهلـــام	للعمالة	جلزء	من	الوقت	يف	
القطـــاع	غري	الرحبي	إذا	مـــا	نظرنا	إىل	مؤهالت	العمل	أيضًا،	فقد	شـــهدت	العقود	
الثالثة	األخرية	تغريات	كبرية	يف	اخللفية	العلمية	ومســـتوى	املهارة	يف	القوى	العاملة	
األملانية،	حيث	حدث	نقص	عام	يف	العمالة	غري	املاهرة	ويف	الوظائف	املكتبية	املاهرة	
يف	القطاعات	الصناعية	التقليدية�	أما	يف	القطاع	غري	الرحبي	الذي	زادت	فيه	العمالة	
بنســـبة	100	يف	املائـــة	تقريبـــًا،	فتاَلَحظ	به	زيادة	غري	متناســـبة	يف	عـــدد	الوظائف	
املكتبية	ويف	عدد	وظائف	املتدربني	)وُيَعرَّف	هؤالء	بأهنم	أفراد	يتلقون	تدريبًا	مهنيًا	
ومؤهـــالت	مهنيـــة(�	ففي	عام	1990	كانت	وظيفتان	مـــن	كل	ثالث	وظائف	يف	
القطاع	غري	الرحبي	هي	وظائف	مكتبية،	وهي	نســـبة	ال	يعلوها	إال	نســـبة	الوظائف	
املكتبيـــة	يف	قطاع	املصارف	والتأمني�	كذلك	كانت	احلصة	النســـبية	للمتدربني	يف	
القطاع	غري	الرحبي	من	بني	مجيع	القوى	العاملة	أعلى	منها	يف	أي	قطاع	آخر	باستثناء	
قطاع	التشـــييد،	وهذا	يشـــري	إىل	الدور	الكبري	الذي	تقوم	به	املؤسسات	غري	الرحبية	
يف	التدريـــب	على	املهارات	والتكوين	املهين	يف	جمال	اخلدمات	االجتماعية	وجماالت	

الرعاية	الصحية	على	وجه	اخلصوص�
والواقع	أننا	قد	ُتساورنا	الظنون	يف	أن	بعض	األعمال	املصنفة	باعتبارها	أعمال	
متدربني	ختفي	وراءها	نوعًا	خاصًا	من	العمل	جلزء	من	الوقت	يف	عدد	من	البلدان،	
أي	ما	يســـمى	باألعمال	اهلامشـــية�	وهذا	النوع	من	العمل	يصنف	باعتباره	هامشيًا	
علـــى	أســـاس	عتبات	زمنية	معينة	أو	حدود	معينة	لألجـــور�	وهذه	احلدود	يف	بلدان	
منظمـــة	التعاون	والتنميـــة	يف	املجال	االقتصادي	هي	عادة	ما	بني	12	و19	ســـاعة	
أســـبوعيًا،	أو	حنو	250	يورو	أجرًا	شـــهريًا�	وهؤالء	العاملون	كثريًا	ما	تتخطاهم	
ُنظـــم	احلماية	االجتماعية	ألنه	ال	تقع	عليهم	عادة	التزامات	قانونية	كبرية	من	حيث	
الوقـــت	أو	املوارد�	وحتدد	قوانـــني	االحتاد	األورويب	حاليًا	للـــدول	األعضاء	عتبات	
تأهيليـــة	معينـــة،	ولكن	الدول	غـــري	األعضاء	حرة	يف	تشـــريعاهتا،	وختتلف	من	هذه	
الناحيـــة	اختالفًا	كبريًا	وفـــق	التقاليد	الوطنية	واأليديولوجيـــات	والثقافات	املحلية�	
ومبعىن	آخر	فإن	أعدادًا	كبرية	من	هؤالء	العمال	يتحملون	خماطر	عملهم	دون	تدخل	
من	الدولة�	وقد	أشـــرنا	من	قبل	إىل	أن	كثريًا	من	األعمال	اهلامشـــية	يبدو	أهنا	تتركز	
يف	القطاع	الرحبي	وإن	وجدت	حاالت	منها	يف	القطاع	غري	الرحبي	خاصة	يف	جمال	
الرعاية	الصحية	واخلدمات	االجتماعية�	وتبذل	الدول	األعضاء	يف	االحتاد	األورويب	
جهودًا	من	أجل	ختفيف	ظاهرة	بطالة	الشـــباب	وحتســـني	مســـتويات	املهارة،	وهذه	
اجلهود	أسهمت	يف	خلق	كثري	من	فرص	العمل	اهلامشية	يف	املنظمات	غري	الرحبية�

	العمل املؤقت )العقود احملدودة األجل؛ الُبعد الزمين: مدة العقد(
ليـــس	من	الســـهل	تعريف	العمـــل	املؤقت	ألنه	يوجد	يف	أشـــكال	خمتلفة	)منها	
مثـــاًل	العقود	املحددة	املدة،	والعقود	العرضية	أو	املومسية،	والعمالة	املؤقتة	من	خالل	
وكاالت	متخصصـــة،	إىل	آخـــره(�	ومع	أن	معظم	الكتـــاب	متفقون	على	أن	العمل	
املؤقت	ينطوي	على	عقود	عمل	حمددة	املدة،	فإن	األســـاس	املفاهيمي	لإلحصاءات	
عن	هذه	األعمال	ليس	متسقًا�	وإذا	دخلت	يف	هذه	األرقام	عقود	التلمذة	الصناعية	
الرمسيـــة،	فـــإن	الرقم	يرتفع�	ومن	ناحية	أداء	ســـوق	العمل	فإن	هـــذه	العمالة	مهمة	
على	هامش	الســـوق،	ألهنا	تؤثر	تأثريًا	ال	يتناسب	مع	حجمها	على	الداخلني	اجلدد	
لســـوق	العمل	والعائدين	لســـوق	العمل	بعد	فترة	بطالة	)مارشال،	1989:	30(�	
واألشـــخاص	الذين	يعملون	جلزء	من	الوقت	موجـــودون	على	األرجح	يف	األعمال	
ذات	عقود	العمل	املحددة	املدة	أكثر	من	العاملني	بدوام	كامل	)العمالة	والصندوق	

االجتماعي	األورويب،	1999:	41(�

وقد	يكون	من	املفيد	للعاملني	الدخول	يف	عقود	عمل	مؤقتة	)كيسي،	1988(�	
ولكن	ديلسن	وهوجيني	)1994(	يصران	على	أن	الطلب	على	العمالة	املؤقتة	حيدده	
أصحاب	األعمال	الذين	يرغبون	يف	توفيق	مدخالت	العمالة	لديهم	بشكل	وثيق	مع	
التقلبـــات	املومسية	والدورية	يف	الطلب،	وهكـــذا	فإن	العوامل	املتصلة	جبانب	الطلب	
)مثـــل	احلالـــة	االقتصادية	وأمهية	قطـــاع	اخلدمات(	هي	األكرب	تأثـــريًا	فيما	يبدو	يف	
حتديـــد	حجم	العمالة	املؤقتة	ومداها،	أكثر	من	العوامل	املتصلة	جبانب	العرض	)مثل	

تفضيالت	العاملني	أو	معدالت	اشتراك	املرأة	يف	العمل(�
وعلى	النقيض	من	البيانات	األملانية	الواردة	أعاله	تشـــري	بيانات	اململكة	املتحدة	
إىل	أن	العمالـــة	املؤقتة	ســـائدة	أكثر	يف	القطاع	العـــام	عنها	يف	القطاع	غري	الرحبي	إىل	
حد	يعكس	فيما	يبدو	وجود	إصالحات	يف	القطاع	العام	تشبه	اإلصالحات	السوقية،	
ورمبا	كانت	هذه	اإلصالحات	أعمق	وأوســـع	مما	هي	يف	البلدان	األوروبية	األخرى�	
وحـــني	توجـــد	عمالة	مؤقتـــة	يف	القطاع	غري	الرحبي	فهي	تكون	فيما	يبدو	انعكاســـًا	
لعوامل	املدخالت	القياسية	يف	سوق	العمل	املشار	إليها	أعاله،	ولكنها	قد	تعكس	يف	
الواقع	صغر	حجم	املنظمات	غري	الرحبية	يف	كثري	من	البلدان	مما	حيد	من	قدرهتا	على	
تقدمي	وظائف	مستقرة	كما	هو	احلال	يف	اململكة	املتحدة	)املاند	وكندل،	2000أ(�	
وقد	توجد	أيضًا	عوامل	مؤسسية	تتصل	بقطاع	معني	أو	بالبيئة	االقتصادية	السياسية	
تؤثر	على	هذه	األمناط،	كما	هو	احلال	يف	التجربة	األملانية،	حيث	قل	نفوذ	االحتادات	

العمالية	اليت	كانت	يف	السابق	حمركًا	هامًا	يف	زيادة	األمن	الوظيفي�

	العمالة الذاتية )العاملون حلساهبم اخلاص(
ختتلـــف	العمالة	الذاتية	عن	القيام	مبشـــروع3،	فكون	الشـــخص	يعمل	حلســـابه	
اخلاص	هو	أمر	يتصل	أساســـًا	بالنظام	القانوين	والضرييب	الســـاري	ومدى	ما	يوفره	
هـــذا	النظـــام	من	حوافز	ُتغري	الشـــخص	باكتســـاب	هذه	احلالة	بدال	من	تســـجيل	
نفســـه	كموظف	)صندوق	العمالة	والرعاية	االجتماعية	األورويب،	1999:	44(�	
والعاملون	حلســـاهبم	اخلاص	“اجلدد”	يف	االقتصادات	اليت	متر	مبرحلة	حتوُّل	)وأيضًا	
يف	بلـــدان	جملـــس	التعاون	والتنمية	يف	امليدان	االقتصادي(،	ســـواًء	كانوا	يعملون	يف	
مؤسســـة	رحبية	أو	غـــري	رحبية،	كثريًا	ما	يكونون	موظفني	غـــري	منطيني	ال	يتوفر	هلم	
ضمـــان	اجتماعـــي	إال	بقدر	حمـــدود،	إن	وجد	)مثل	املدرســـني	الذيـــن	يعملون	يف	
معاهد	التعليم	املتواصل،	والذين	يعتربون	أنفســـهم	يف	أحيان	كثرية	عاملني	حلساهبم	
اخلـــاص،	وإن	كان	وضعهم	الفعلي	يقتـــرب	كثريًا	من	العاملني	غري	النمطيني	وليس	
مـــن	أصحاب	املشـــاريع(�	ويف	بالد	مثـــل	بولندا	جند	أن	العمالـــة	الفعلية	يف	القطاع	
غـــري	الرحبي	أعلى	من	عدد	العاملني	الوارد	يف	اإلحصاءات	الرمسية،	ألن	كثريين	ممن	
يعملون	يف	املنظمات	غري	الرحبية	هلم	وضع	“اخلرباء”	أو	العاملني	حلساهبم	اخلاص،	

وذلك	من	أجل	تقليل	التكاليف	املتعلقة	بالضمان	االجتماعي	وما	إليه�

	“العمالة لذوي االحتياجات اخلاصة”
هذا	شـــكل	غري	شائع	نسبيًا	من	أشـــكال	العمل،	فاألفراد	الذين	“من	الصعب	
وضعهـــم	يف	وظائف”	يف	ســـوق	العمل	)ألســـباب	متنوعة	منهـــا	اإلعاقة	أو	البطالة	
ملدة	طويلة(	يعملون	يف	منظمات	خاصة	أنشـــئت	من	أجل	توفري	فرص	عمالة	حممية	
هلم�	ويف	كثري	من	البلدان	يوفر	القطاع	غري	الرحبي	أساسًا،	كما	يوفِّر	القطاع	العام	
وقطاع	األعمال،	فرصًا	لذوي	العاهات	البدنية	أو	احلســـية	أو	غريها	من	العاهات�	
وتعمل	هذه	املؤسســـات	إما	باعتبار	ذلك	من	أغراضها	األساســـية	أو	أن	يكون	من	
شأن	أعماهلا	هتيئة	فرص	العمل	والتدريب	على	العمل،	وهي	أعمال	ترعاها	احلكومة	

القيام	مبشـــاريع	أمر	شـــائع	يف	بعض	الفروع،	ولكنه	يرتبـــط	يف	أحيان	كثرية	ببدء	 	3
مشـــروع	حلساب	الشـــخص	القائم	به�	وأصحاب	املشاريع	ليســـوا	موظفني	وإمنا	أصحاب	

عمل،	وهلذا	ال	تتناول	هذه	الدراسة	هذا	املوضوع	بالتفصيل�
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بشكل	عادي	استجابة	للمشاكل	املتعلقة	بالبطالة	بالنسبة	ألفراد	قوة	العمل	الرئيسية	
يف	أوقات	الركود	االقتصادي	والتعديالت	اهليكلية�	واملوظفون	الذين	تنطبق	عليهم	
هذه	احلالة	هلم	وضع	يشوبه	بعض	الغموض�	ففي	اململكة	املتحدة	على	سبيل	املثال،	
وهي	أحد	البلدان	القليلة	اليت	تتوفر	فيها	شواهد	منهجية،	ال	تشمل	هذه	اخلطط	يف	
القطاع	غري	الرحبي	سوى	أعداد	بسيطة	من	الناحية	املطلقة،	وإن	كانت	النسبة	عالية	

إذا	ما	قورنت	بعدد	العاملني	الذين	حيق	هلم	االستفادة	من	العمالة	املحمية�

	“الوظائف الثانية والثالثة”
يتبيَّن	من	البيانات	األوروبية	أن	االشتغال	بأكثر	من	وظيفة	أصبح	أمرًا	شائعا	يف	
بعض	الســـياقات،	وأن	اململكة	املتحدة	هي	من	البلدان	ذات	النســـبة	العالية	من	هذه	
الوظائف،	وهناك	شواهد	على	نطاق	صغري	يف	هذه	احلالة	تفيد	بأن	نسبة	كبرية	من	
األفراد	الذين	هلم	عمل	ثانوي	هم	من	العاملني	أساســـًا	يف	القطاع	غري	الرحبي	)انظر	

امللند	وكندال	2000أ:	218-217(�

العمل	غري	املدفوع	األجر	والعمل	التطوعي 	3-2
ليـــس	من	املســـتغرب	أن	مفهوم	العمل	التطوعي	ومن	هـــو	املتطوع	خيتلف	من	
بلـــد	إىل	آخر	ويرتبط	جبوانب	الثقافة	والتاريخ	يف	البلد�	وقبل	أن	ننتقل	إىل	اجلوانب	
االقتصادية	قد	يكون	من	املفيد	أن	نلقي	نظرة	عامة	على	بعض	العوامل	السسيولوجية	
ل	معىن	التطوع	وأشـــكاله	وأمناطه�	ومن	املؤكـــد	أن	املفهوم	الذي	حتمله	 اليت	تشـــكِّ
كلمـــات	العمل	التطوعي	يف	اللغات	اإلنكليزية	والفرنســـية	واإليطالية	والســـويدية	
واألملانيـــة	يعـــود	إىل	خلفيات	تارخييـــة	خمتلفة	كما	أنه	حيمل	ظالاًل	ثقافية	وسياســـية	

خمتلفة	)انظر:	آهناير	وساملون	1999(�
ويف	أســـتراليا	وبريطانيا	يرتبط	التطوع	ارتباطًا	وثيقًا	مبفهوم	القطاع	التطوعي،	
وهـــو	جزء	مـــن	املجتمع	ُينَظر	إليـــه	باعتباره	منفصاًل	عن	قطـــاع	األعمال	والقطاع	
احلكومي	املؤسســـي	واإلدارة	العامة�	وتعود	فكرة	التطوع	إىل	املفاهيم	اللوخية	اليت	
تتصل	مبجتمع	ذايت	التنظيم	خارج	حدود	الدولة�	ويف	فلســـفة	التنوير	اإلســـكتلندية	
يرتبـــط	املفهـــوم	باملجتمع	املدين	والعمل	التطوعي،	ولكن	أبلغ	تعبري	عن	هذا	املفهوم	
جنده	يف	كتاب	الكسس	دى	توكفيل	عن	“الدميقراطية يف أمريكا”�	ويرى	توكفيل	
أن	العمل	التطوعي	والتنظيم	التطوعي	مها	ركائز	أساسية	يف	أداء	املجتمع	الدميقراطي	
حيث	أن	القطاع	التطوعي	حيمي	املجتمع	من	طغيان	األغلبية�	وقد	أصبحت	الصلة	
بني	العمل	التطوعي	والدميقراطية	راسخة	يف	الثقافة	األمريكية	ويف	مفهوم	األمريكيني	

للنظام	السياسي	يف	البلد�
ـــز	على	اخلدمة	 ويف	بلـــدان	أخـــرى	خيتلف	مفهـــوم	العمل	التطوعي	حيث	يركِّ
املجتمعيـــة	لصـــاحل	اجلمهور�	ويقتـــرب	التعبـــري	األملـــاين	Ehrenamt،	أي	الوظيفة	
الشـــرفية،	اقترابـــًا	حثيثًا	مـــن	هذا	املفهوم�	ويف	القرن	التاســـع	عشـــر	أطلق	املصلح	
االجتماعـــي	لونـز	فون	شـــتاين	فكرة	حتديـــث	اإلدارة	العامة	وإنشـــاء	خدمة	مدنية	
تتســـم	باملهنيـــة	والكفاءة	يف	إطـــار	الدولة	ذات	الســـيادة،	حدد	فيهـــا	دورًا	خاصًا	
للعمل	التطوعي:	أي	الوظيفة	التطوعية	باعتبارها	أمانة	من	اجلمعيات	واملؤسســـات،	
وأصبحـــت	هذه	الوظائف	حمط	أنظار	الطبقة	الوســـطى	املتنامية	يف	املدن	)بانكوك،	
1994؛	وآهناير	وســـيبل(�	وقد	نشـــأت	شبكة	واســـعة	من	اجلمعيات	واملؤسسات	
يف	منتصف	وأواخر	القرن	التاســـع	عشـــر،	تنطوي	يف	بعـــض	األحيان	على	وظائف	
مدفوعة	األجر،	ولكن	يديرها	ويســـريها	املتطوعون�	وختتلف	فكرة	العمل	التطوعي	
يف	أملانيا	عنها	يف	الواليات	املتحدة	من	حيث	أن	األملان	ينظرون	إىل	العمل	التطوعي	
باعتباره	نظامًا	للخدمة	الشـــرفية	يف	جمتمع	يتســـم	بالدولة	السلطوية	أساسًا	حيث	مل	
يكـــن	دور	املؤسســـات	املحليـــة	والوطنية	قد	تطور	متامًا�	وبدأ	هـــذا	اجلانب	املتعلق	
باألمانـــة	يف	مفهوم	التطوع	ُينَظر	إليه	مبعزل	عن	أنشـــطة	اخلدمـــة	التطوعية	التقليدية	
كرعاية	الفقراء	وزيارة	املرضى	واملســـاعدة	يف	املدارس،	ألن	هذه	األنشطة	التطوعية	

بقيـــت	من	املجـــاالت	اليت	تقوم	هبا	الكنيســـة،	مث	أخذت	تصبح	جـــزًءا	من	احلركة	
العمالية	الناشئة	أثناء	فترة	النهضة	الصناعية�

ومـــن	املهم	أن	ندرك	أن	فكـــرة	العمل	التطوعي،	على	األقل	يف	تطورها	الثقايف	
والتارخيي،	مل	ترتبط	بأسواق	العمل	واألجر	املدفوع	وإمنا	كان	ُينَظر	إليها	من	ناحية	
الصاحل	العام	واملشـــاركة	االجتماعية	والتعبئة	السياســـية	وخدمة	املجتمع�	أما	الصلة	
بني	العمل	التطوعي	والعمل	املدفوع	األجر	فتعود	إىل	أصول	حديثة،	وتربز	بشـــكل	
أكـــرب	يف	البلدان	الـــيت	تواجه	معدالت	عالية	من	البطالة،	خاصة	بني	الشـــباب	)مثل	

فرنسا	وإيطاليا	وأسبانيا(�
وباإلضافـــة	إىل	خمتلـــف	التقاليد	الوطنيـــة،	ارتبط	التطوع	أيضـــًا	ارتباطًا	وثيقًا	
باملنظمـــات	الكبرية	غري	الرحبية	مثل	الصليب	األمحـــر:	حيث	يأخذ	العمل	التطوعي	
طابع	اإلنســـانية	واحلياد	واالستقالل	والوحدة	والعاملية،	وهو	أحد	املبادئ	األساسية	
الســـبعة	حلركة	الصليب	األمحـــر	واهلالل	األمحر	و)االحتاد	الـــدويل	جلمعية	الصليب	
األمحر	1993	و1999(�	ويعرِّف	االحتاد	املتطوعني	بأهنم	“أفراد	ينطلقون	إىل	أبعد	
من	حدود	العمل	املدفوع	األجر	واملسؤليات	املعتادة	إىل	املسامهة	بطرق	خمتلفة	دون	
توقُّع	أجر	أو	منافع	أو	مكافأة،	اعتقادًا	منهم	بأن	أنشطتهم	تفيد	املجتمع	وتشعرهم	

بالرضا	عن	النفس”	)االحتاد	الدويل	للصليب	األمحر،	1993(�
م	األمم	املتحدة	تعريفًا	أوســـع	للعمل	التطوعي	باعتباره	“املســـامهات	اليت	 وتقدِّ
يقـــوم	هبـــا	األفراد	يف	أعمـــال	غري	رحبية،	وغـــري	مدفوعة	األجـــر،	وال	ترتبط	بالنمو	
الوظيفـــي،	من	أجل	رفاه	اجلريان	واملجتمـــع	ككل”	)األمم	املتحدة،	1999(	وهو	
تعريف	واسع	يضم	أيضًا	املساعدة	الذاتية	وصورًا	أخرى	كثرية	من	العمل	اجلماعي�	
وتنظر	األمم	املتحدة	إىل	العمل	التطوعي	أساســـًا	من	خـــالل	وظيفتها	االجتماعية:	
“فهناك	اآلن	حاجة	أكثر	من	أي	وقت	مضى	للخدمة	التطوعية	يف	مواجهة	املشاكل	
ذات	األولويـــة	يف	امليادين	االجتماعية	واالقتصادية	والثقافية	واإلنســـانية	ويف	ميدان	

حفظ	السالم”	)1992:	2(�
كيـــف	تنظر	العلوم	االجتماعيـــة	إىل	العمل	التطوعي؟	يف	علـــم	االقتصاد	ُيعَترب	
مفهوم	العمل	التطوعي	مفهومًا	إشكاليًا	إىل	حد	ما	ألنه	ال	يوجد	سعر	سوقي	ُتَقيَّم	
علـــى	أساســـه	قيمة	العمل	التطوعي	بالنســـبة	للتغريات	يف	العـــرض	والطلب�	وليس	
نظام	األمم	املتحدة	للحســـابات	القومية	اســـتثناًء	من	هـــذه	القاعدة	)األمم	املتحدة،	
1993(�	إذ	يعاِمل	هذا	النظام	العمل	التطوعي	باعتباره	نشاطًا	غري	سوقي،	شأنه	يف	

ذلك	شأن	العمل	املنـزيل	أو	أنشطة	أوقات	الفراغ	مثل	العمل	يف	حديقة	البيت�
ونتيجـــة	لذلـــك	ليس	لدينا	معلومات	منهجية	كثرية	عـــن	العمل	التطوعي	على	
املســـتوى	الدويل:	فـــال	يكاد	يوجد	مكتب	إحصائي	واحـــد	يقوم	جبمع	بيانات	عن	
العمـــل	التطوعـــي	كجزء	من	تقاريـــره	املنتظمة�	ويقترح	شـــادو	وروي	)1986(،	
إدراكًا	منهمـــا	بـــأن	معاملة	العمل	التطوعي	يف	نظام	احلســـابات	القومية	قد	يتســـم	

بالبساطة،	تقسيم	النشاط	االقتصادي	إىل	مخس	فئات:
	األنشـــطة	اليت	تغطيها	عمليات	العّد	واإلبالغ	واحلصر	يف	اإلحصاءات	 -	1

الرمسية؛
	األنشطة	املدفوعة	األجر	سواًء	كانت	قانونية	أو	غري	قانونية	وال	جيري	 -	2

اإلبالغ	عنها؛
	األنشـــطة	غري	املدفوعـــة	األجر	واليت	يقصد	هبا	فائـــدة	أطراف	خارج	 -	3

األسر	املعيشية؛
	األنشطة	غري	املدفوعة	األجر	يف	اإلطار	املنـزيل؛ -	4

	األنشطة	األخرى� -	5
ويعتمد	علماء	االجتماع	يف	حســـاب	القيمة	املحتســـبة	للعمـــل	التطوعي	على	
بيانات	عينات	السكان	)ُتناَقش	هذه	املسألة	بالتفصيل	فيما	بعد(�	والبندان	الرئيسيان	
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يف	هذا	التقييم	مها	عدد	املتطوعني	يف	العينة	وعدد	الساعات	اليت	يؤديها	كل	متطوع�	
ويتم	اســـتيفاء	احلصة	النســـبية	لكل	متطوع	لتشـــمل	مجيع	الســـكان	ابتداًء	من	سن	
الشـــباب،	من	أجل	حســـاب	العدد	اإلمجايل	من	املتطوعني،	مث	ُيضَرب	هذا	العدد	يف	
متوســـط	ســـاعات	العمل	املتطوع	هبا	مث	ُيضَرب	هذا	الرقم	األخري	ملجموع	ساعات	
العمـــل	يف	قيمة	نقديـــة	أو	أجر	ظل،	للوصول	إىل	القيمة	املحتســـبة	ملجموع	العمل	
التطوعـــي�	وهذه	هي	القيمة	التعويضية	لوقت	املتطوعني،	وإن	كانت	توجد	مناهج	

أخرى	حلساهبا	)آرشنبولت	وآخرون،	1998(�
والفئـــة	الثالثـــة	اليت	يذكرها	شـــادو	وروي	)1986(	تثـــري	اهتمامًا	خاصًا،	إذ	
تضم	مجيع	األنشـــطة	غري	املدفوعة	األجر	اليت	يتم	القيام	هبا	ملصلحة	وحدة	اقتصادية	
غري	األســـرة	املعيشـــية	ذاهتا�	وُتَبيَّن	هذه	األنشطة	غري	الســـوقية	مبعزل	عن	املساعدة	
املتبادلة	وصور	املقايضة�	فالعمل	التطوعي	هو	عمل	باعتباره	خمتلفًا	عن	الفراغ،	وهو	
تطوعي	ومن	مث	متميز	عن	العمل	املدفوع	األجر�	ويقوم	التمييز	بني	العمل	التطوعي	
والترفيهي	موضوعيًا	على	أساس	معيار	الطرف	الثالث	)هاوريليشني،	1977(،	أي	
على	أساس	أن	بعض	األنشطة	غري	قابلة	للتسويق	“ذلك	أنه	يتعذر	على	أي	شخص	
أن	ُيَكلِّف	شـــخصًا	آخر	القيام	هبذه	األنشـــطة	نيابة	عنه”	)األمم	املتحدة،	1993:	
6-16(�	فعلى	ســـبيل	املثال	ميكن	للنادي	الرياضي	أن	يســـتأجر	مدربًا	بأجر	أو	أن	
يطلـــب	إىل	أحـــد	املتطوعني	القيام	هبذه	املهمة،	ولكـــن	إذا	اختار	األعضاء	أن	يلعبوا	
لعبـــة	مثل	التنس	فإهنم	ال	يســـتطيعون	أن	يدفعوا	إىل	طـــرف	آخر	لكي	يلعب	بدهلم	
دون	أن	يفقدوا	متعة	اللعب�	لذلك	فإن	االشتراك	يف	العضوية	هو	متضية	وقت	فراغ	
ولكن	التدريب	هو	عمل،	وعلى	نفس	املنوال	فإن	حضور	سباق	من	أجل	البيئة	هو	

مشاركة	أما	تنظيم	السباق	بدون	أجر	فهو	تطوع�
ولكن	هذا	التمييز	ليس	واضحًا	دائمًا	من	وجهة	النظر	الشـــخصية،	كما	يشـــري	
لذلك	آرشـــنبولت	وآخـــرون	)1998(�	وأحد	مصادر	االضطـــراب	يرتبط	باحلافز	
الشـــخصي	واالندفاع	الشـــخصي،	خاصة	حني	يرتبط	العمل	التطوعي	بالدعوة:	إذ	
هل	يستطيع	شخص	أن	يدفع	إىل	شخص	آخر	مقابل	القيام	نيابة	عنه	بزيارة	مريض	
أو	معاق؟	ومن	معامل	الغموض	األخرى	اخللط	بني	العضوية	والتطوع،	فعلى	ســـبيل	
املثال	ال	ُيميِّز	الصليب	األمحر	بني	األعضاء	واملتطوعني،	شأنه	يف	ذلك	شأن	كثري	من	

األحزاب	السياسية	ومنظمات	احلركات	االجتماعية�
أما	التمييز	بني	العمل	التطوعي	والعمل	املأجور	فهو	أيسر	لوجود	فارق	واضح	
بني	وضع	املتطوع	ووضع	املوظف،	ولو	أن	األشكال	غري	النمطية	للعمل	متحو	هذه	
الفوارق	بالتدريج	)انظر	املناقشـــة	أعاله(�	ونتيجة	لذلك	توجد	وظائف	وسيطة	بني	
العمـــل	غري	املدفوع	األجر	بالكامل	والعمل	املدفوع	األجر	بســـعر	الســـوق�	وعلى	
ســـبيل	املثـــال	فإن	املتطوعني	على	وجه	اخلصوص	ُتدفـــع	هلم	بدالت،	حني	يكونون	
أعضـــاء	يف	جمالـــس	اإلدارة،	عـــن	املصاريف	املتصلة	بالوظيفة،	كمـــا	يتلقى	بعضهم	
تعويضـــات	عينية�	ويف	نفس	الســـياق	تقوم	املنظمات	غري	الرحبيـــة	الكبرية	يف	أملانيا	
بتقـــدمي	مزايا	مثل	التأمني	الصحي	والتأمني	على	احلوادث	للمتطوعني،	وتقوم	بعض	

اجلمعيات	اخلريية	بدفع	معاشات	تقاعدية	للمتطوعني	العاملني	يف	اخلارج�
ويف	مقابـــل	ذلك	هناك	بعـــض	العاملني	بأجر	يعملون	بأجـــور	أدىن	من	القيمة	
الســـوقية	للعمـــل�	وتوجد	وراء	ذلك	أســـباب	كثرية:	فقد	يكون	هنـــاك	توافق	بني	
أهداف	العامل	وأهداف	املنظمة	غري	الرحبية	)ومن	أمثلة	ذلك	املســـاعدات	اإلنسانية	
ومحاية	البيئة	وحركات	الســـالم(	ولذلك	فهو	ال	يطالب	بالقيمة	الســـوقية،	بل	أكثر	
من	ذلك	قد	يرى	املتطوعون	يف	العمل	التطوعي	استثمارًا	يتيح	هلم	اكتساب	اخلربات	
والتجارب،	وهذه	هي	احلالة	بالنسبة	للتلمذة	الصناعية	يف	كثري	من	البلدان	األوروبية	
)انظـــر	مثال:	املتدربـــني	والتالميذ	الصناعيني	املذكور	أعاله	بشـــأن	هذه	الربامج	يف	
أملانيا(�	وقد	ُيطَلب	من	املوظفني	القبول	بأجور	أقل	من	املعدل	بســـبب	عوامل	غري	
مشجعة	يف	السوق	كما	هو	احلال	يف	كثري	من	البلدان	اليت	تعاين	من	مشاكل	بطالة	
هيكلية	مثل	أسبانيا	وفرنسا،	ويف	أغلب	البلدان	النامية	اليت	يعمل	فيها	قطاعات	كبرية	

من	الســـكان	يف	“مناطق	رمادية”	من	العمـــل	املدفوع	األجر	وغري	املدفوع	األجر�	
وبالطبع	فإن	هذه	األمثلة	ال	تدخل	يف	مفهوم	العمل	التطوعي	مبعناه	الضيق�

أشكال	منطية	من	العمل	التطوعي
العمل	التطوعي	هو	أكثر	األعمال	غري	املدفوعة	األجر	شـــيوعًا	يف	القطاع	غري	
الرحبي،	ويتزايد	االعتراف	به	يف	األوســـاط	األكادميية	ويف	العامل	السياســـي	)انظر:	

آهناير	وسلمون،	1999(،	ولذلك	يوجد	عدد	من	التعاريف،	منها:
إعطاء	وقت	ملساعدة	اآلخرين	دون	مقابل	مادي	)هذا	هو	التعريف	األساسي	 	•
الذي	تســـتخدمه	الواليات	املتحدة	يف	عمليات	مسح	العطاء	والتطوع	اليت	
يقوم	هبا	قطاع	مســـتقل	هو	جمموعة	مصلحة	وتبادل	أفكارمقرها	واشـــنطن	
العاصمة؛	انظر	هودجكنســـون	)1992:	619(	وموقع	القطاع	املســـتقل	

على	الشبكة،	لالطالع	على	آخر	البيانات	عن	املسح؛	
الوقـــت	الـــذي	ُيمَنح	جمانـــًا	ودون	أجر	ألي	منظمة	يكـــون	غرضها	منفعة	 	•
الناس	أو	حتقيق	غاية	سامية	معيَّنة؛	وهذا	هو	التعريف	املستخدم	يف	جاسكن	
ومسيـــث	)1997:	27(	يف	أول	دراســـة	مقاَرنـــة	عن	العمـــل	التطوعي	يف	

أوروبا�
وللطريقة	اليت	ُيَعرَّف	هبا	العمل	التطوعي	أثر	كبري	جدًا	على	مدى	هذا	الشكل	
من	أشـــكال	العمـــل	ونطاقه	)يف	حالة	اململكة	املتحدة	مثـــاًل،	انظر:	التحليل	املُقاَرن	
لعمليات	املســـح	اجلارية،	الذي	قام	به	لني،	1997،	وانظر	أيضًا:	الفقرة	االفتتاحية	
يف	القســـم	املتعلق	بأملانيا	والنمســـا	فيما	يلي(�	ويف	مناقشتنا	هذه	سنستخدم	تعريفًا	
للعمل	التطوعي	باعتباره	عماًل	دون	أجر	مادي	أو	التزام	قانوين،	ُمقدمًا	ألشـــخاص	
يعيشـــون	خارج	نطاق	األســـرة	املعيشـــية	للمتطوع	)بادلت،	1999(�	ويقدم	هذا	

التعريف	متييزًا	ذا	جوانب	أربعة:
فهـــو	أواًل	يضع	خطًا	فاصاًل	بني	العمـــل	املدفوع	األجر	والعمل	التطوعي�	 	•
والواقع	أن	املتطوعني	يف	كثري	من	احلاالت	يتلقون	نوعًا	من	األجر	)املادي	
أيضـــًا(	ولذلك	فإن	اخلط	الفاصـــل	بني	العمل	التطوعـــي	والعمل	املدفوع	

األجر	ينطوي	على	منطقة	رمادية�
وثانيـــًا	ُيَميِّـــز	بني	العمل	املنـزيل	والعمل	التطوعـــي�	فالعمل	املنـزيل	والعمل	 	•
يف	األســـرة	هـــو	نـــوع	من	العمـــل	غـــري	املدفوع	األجر	يتســـم	بســـمات	
متميـــزة	عـــن	الســـمات	الـــيت	ُينظر	إليهـــا	بشـــأن	العمل	التطوعـــي،	ومن	
مث	ينبغـــي	معاملتـــه	بشـــكل	منفصل�	ومـــع	ذلك	توجد	حاالت	هامشـــية	
مثـــل	اخلدمات	الـــيت	ُتقدم	إىل	أقارب	يعيشـــون	قريبًا	من	أســـرة	املتطوع�
وثالثـــًا	ال	بـــد	من	أن	يســـتفيد	اآلخرون	من	نتيجة	العمـــل	التطوعي،	وفقًا	 	•
هلذا	التعريف�	ومن	مث	فهو	يستبعد	األنشطة	االستهالكية	للشخص	نفسه،	
مثل	بعض	اهلوايات�	وملا	كانت	األنشـــطة	قد	تتضمن	جوانب	اســـتهالكية	
وجوانب	إنتاجية	فإن	العامل	احلاســـم	هو	عادًة	“الشـــخص	الثالث”�	فإذا	
كان	النشاط	ميكن	أن	يقوم	به	شخص	ثالث	فهو	يعترب	ُمنِتجًا�	فعلى	سبيل	
املثـــال	ال	ُيعتَـــرب	التدريـــب	على	آلة	موســـيقية	عماًل	تطوعيـــًا	يف	إطار	هذا	
التعريف،	ولكن	العزف	يف	أوركسترا	ميكن	اعتباره	نشاطًا	إنتاجيًا�	ويتضح	

من	هذا	املثال	أنه	ميكن	أن	تنشأ	مشاكل	تتصل	بتخصيص	العمل�
ورابعًا	ال	يعترب	األشخاص	املطلوب	منهم	قانونًا	تقدمي	خدمات	“تطوعية”،	 	•
مثل	موظفي	اخلدمة	املدنية	كجزء	من	مهامهم	الوظيفية،	متطوعني	حى	إذا	

كانوا	ال	يتلقون	تعويضًا	مناسبًا�
ويأخـــذ	التطوع	أشـــكااًل	خمتلفة	يف	جماالت	خمتلفة،	وفيمـــا	يلي	وصف	للعمل	

التطوعي	من	عدة	جوانب	خمتلفة:
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	التطوع الرمسي وغري الرمسي
ُيَعـــرَّف	التطوع	غـــري	الرمسي	بأنه	إعطاء	قدر	معيَّن	مـــن	الوقت	للعمل	عن	غري	
طريـــق	منظمة	معيَّنة	)هودجكنســـن،	1992:	619	وديفيس	مسيث	1998(�	أما	
العمـــل	التطوعي	الرمسي	فهو	مســـامهة	الفـــرد	بالعمل	يف	منظمة	مثل	املستشـــفيات	
واجلمعيات	اخلريية	واملدارس�	وحيدث	التطوع	يف	منظمات	ذات	صفة	رمسية	بارزة	
مثـــل	الصليب	األمحر	اليت	تعمل	يف	بلدان	وقطاعات	وصناعات	متنوعة�	ومن	ناحية	
اهليكل	الوظيفي	للمنظمة،	ميكن	أن	تقوم	املنظمة	بالعمل	بشكل	وحيد	أو	أساسي	من	
ية	فإن	مستوى	اعتماد	املنظمة	 خالل	املتطوعني	أو	العاملني	بأجر�	ومن	الناحية	الكمِّ
على	املتطوعني	الرمسيني	)احلجم	والبلد	والصناعة(	ينعكس	يف	نســـبة	املتطوعني	من	
ناحيـــة	عددهـــم	الفعلي	ومكافئ	العمـــل	بدوام	كامل�	ومن	الناحيـــة	النوعية	توجد	
اختالفـــات	يف	طريقة	اندماج	املتطوعني	يف	املنظمة�	أما	العمل	التطوعي	غري	الرمسي	
فهـــو	حيدث	يف	منظمات	صغـــرية،	وال	يكون	هلم	يف	هذه	احلالـــة	أدوار	معترف	هبا	
كمتطوعني،	وقد	يأخذ	شـــكل	مشـــاركة	على	فترات	أكثر	تباعدًا	أو	يف	مناسبات	
خاصة	حســـب	احلاجة،	كما	حيدث	يف	حاالت	الطوارئ	أو	األحداث	اخلاصة	مثل	
املعارض	اليت	يقيمها	املجتمع	واألحداث	الرياضية�	ومن	ناحية	التسجيل	اإلحصائي	

فإن	التطوع	غري	الرمسي	أصعب	من	التطوع	الرمسي�

	نوع العمل الذي يتم أداؤه
بغض	النظر	عن	جمال	العمل	التطوعي	توجد	طائفة	واسعة	من	األنشطة	املختلفة	
مثـــل	مجع	األمـــوال	وأعمال	اللجان	والرعاية	الشـــخصية	واألعمال	املكتبية�	وهناك	
أمنـــاط	خمتلفة	من	العمل	التطوعي	تتصل	ببلـــدان	معيَّنة	ومبنظمات	من	أنواع	خمتلفة�	
ويف	داخل	املنظمة	حيدث	العمل	التطوعي	على	مستويات	خمتلفة	من	السلم	الوظيفي،	
إذ	يوجد	متطوعون	يف	املراكز	القيادية	مثل	جمالس	اإلدارة	يف	املؤسسات	غري	الرحبية	

كما	يوجدون	يف	وظائف	تعىن	أساسًا	بتنفيذ	األنشطة�

	ساعات العمل والتواتر
عـــادة	ما	يعمل	املتطوعون	ســـاعات	أقـــل	من	العاملني	بأجر	يف	األنشـــطة	اليت	
يقومون	هبا�	وخيتلف	حجم	العمل	الذي	يقوم	به	املتطوعون	اختالفًا	كبريًا	من	حيث	
الوتـــرية	واالنتظام	وكمية	الوقت،	ومع	أن	أعمال	املتطوعني	تزيد	يف	بعض	األحيان	
عن	ســـاعات	العمل	“االعتيادية”،	فإن	بعض	األنشـــطة	التطوعية	يتم	القيام	هبا	من	
وقت	آلخر�	وُينظر	إىل	هذا	األمر	باعتباره	تفضيالت	فردية	أو	خاضعة	لقيود	الوقت	

أو	نتيجة	اختالف	متطلبات	األنشطة	املختلفة�

	املؤهالت
تتصـــل	املؤهالت	املطلوبـــة	يف	املتطوعني	اتصااًل	وثيقًا	بنـــوع	العمل	املطلوب�	
ومـــع	أنـــه	ُينظر	كثـــريًا	إىل	العمل	التطوعـــي	باعتباره	عماًل	ال	حيتـــاج	إىل	مؤهالت	
معيَّنة	فإن	ذلك	ليس	صحيحًا	يف	مجيع	األنشـــطة�	فقد	يتلقى	املتطوعون	نوعًا	معينًا	
مـــن	التدريـــب	على	العمل	الذي	يقومـــون	به	دون	أجر�	ويف	بعـــض	األحيان	يقوم	
املتطوعـــون	بالعمل	يف	إطار	ختصصهم	املهين،	مثل	األطباء	واملحامني،	ومن	هنا	فهم	

على	درجة	عالية	من	التأهيل�

األشكال	غري	النمطية	واملختلطة

	ساعات العمل اإلضافية غري املدفوعة األجر
ال	ُتعَترب	ســـاعات	العمل	اإلضافية	غري	املدفوعة	األجر	عماًل	تطوعيًا	يف	العادة،	
فهـــي	عـــادة	تفتقـــر	إىل	التقدير	وإىل	الوضوح	كمـــا	أهنا	ترتبط	باألعمـــال	املدفوعة	
األجـــر�	لذلـــك	ال	تـــكاد	توجد	أي	شـــواهد	عمليـــة	منهجية	عمـــا	إذا	كان	العمل	

اإلضـــايف	غري	املدفوع	األجـــر	له	وجود	يف	املنظمات	غري	الرحبيـــة	أكثر	من	القطاع	
الرحبي	)ولالطالع	على	اســـتثناءات	مـــن	هذه	احلالة	انظر	املاند	وكندل،	2000ب	

و2000ج(�

	التطوع يف الشركات
التطوع	يف	الشـــركات	هو	نوع	معيَّن	مـــن	العمل	حيدث	يف	الغالب	يف	القطاع	
غري	الرحبي،	وقد	أصبح	من	الشائع	بشكل	متزايد	يف	كثري	من	البلدان	مثل	الواليات	
املتحدة	أن	تسمح	املنظمات	الرحبية	ملوظفيها	بالعمل	يف	منظمات	أخرى،	غري	رحبية	
يف	معظم	األحوال،	يف	نطاق	ســـاعات	عملهم	الرمسية�	ومن	وجهة	نظر	الشـــخص	
الذي	يقوم	بالعمل	فإن	عمله	هذا	ال	ُيعترب	عماًل	تطوعيًا	وفقًا	للتعريف	الساري،	أما	
املنظمـــات	غري	الرحبية	فقد	تعترب	هـــذا	العمل	عماًل	تطوعيًا	ألهنا	ال	تدفع	عنه	أجرًا�	
ومـــن	املمكـــن	أن	يزيـــد	العمل	الذي	يقدمه	شـــخص	ما	إىل	منظمـــة	غري	رحبية	عن	
ساعات	عمله	اليت	يتقاضى	عنها	أجرًا	يف	املنظمة	الرحبية،	ويف	هذه	احلالة	ُيعترب	جزء	

من	هذا	العمل	عماًل	تطوعيًا	من	وجهة	نظر	مقدم	العمل	أيضًا�

األمناط  - 3

املالمح 	1-3

املالمح االقتصادية - االجتماعية للعمالة املدفوعة األجر
تشـــغل	النســـاء	معظم	الوظائف	املدفوعة	األجر	يف	القطاع	غري	الرحبي،	ســـواًء	
كانـــت	وظائف	بـــدوام	كامل	أو	بدوام	جزئي	)املاند	وكنـــدل،	2000ب،	واملاند	
وكندل،	2000د:	7،	وآهناير	وسيبل،	2001(�	ويبدو	هذا	الوضع	بشكل	أوضح	
يف	القطاعات	الفرعية	الكبرية	للقطاع	غري	الرحبي	اليت	يقوم	فيها	النساء	بدور	مهيمن	
)مثـــل	الصحـــة	والتعليم	واخلدمـــات	االجتماعية(�	ويف	هذه	املجاالت	تبدو	نســـبة	
العمل	النســـائي	غـــري	النمطي	عالية	أيضًا	)الكســـتني،	2000:	136	والصفحات	
التاليـــة(�	وقد	بدأ	الباحثون	يف	اململكـــة	املتحدة	والواليات	املتحدة	يف	عمل	خريطة	
منهجية	للخصائص	املقارنة	للعمالة	يف	القطاع	غري	الرحبي	)املاند	وكندل،	2000أ	
و2000ب،	وليـــت،	2001(�	ومن	الضروري	إجراء	مزيد	من	األحباث	يف	ســـائر	
البلدان	من	أجل	حتديد	خط	أســـاس،	ميكن	على	ضوئه	رسم	صورة	شاملة	للفوارق	
الكبـــرية	وأوجه	التمايز	بـــني	العاملني	يف	القطاع	غري	الرحبي	باملقارنة	مع	العاملني	يف	
القطـــاع	الرحبـــي	أو	املنظمات	العامة	)وأيضًا	ملا	بني	مؤسســـات	القطاع	الرحبي	من	
اختالفـــات	كبـــرية(	يف	عينة	كبرية	من	البلدان�	وميكن	اســـتخدام	املؤشـــرات	التالية	
كنقـــاط	انطالق	لألحبـــاث	املقبلة:	العمر،	النوع	)ذكر	أنثـــى(،	املؤهالت	التعليمية،	
نوع	العمل	)موظف،	عامل	حلســـابه	اخلاص،	إىل	آخـــره(	واملهنة	والصناعة	واحلالة	
الوظيفية	)دوام	كامل/دوام	مؤقت،	دائم/مؤقت،	نوع	العمل	املؤقت،	عدد	الساعات	
اإلضافية	وما	إذا	كانت	مدفوعة	أم	ال(،	احلالة	االجتماعية،	حجم	األســـرة،	الديانة،	
املنطقة	)حضرية/ريفية(،	حجم	رب	العمل	)يقاس	بعدد	العاملني	يف	مكان	العمل(،	

إىل	آخره�

املالمح الدميغرافية واالقتصادية - االجتماعية للعمالة غري املدفوعة األجر4
الحظنـــا	مـــن	قبل	أن	العمل	التطوعي	يتشـــكل	وفقًا	لتقاليـــد	خمتلفة	يف	البلدان	
املختلفـــة،	ويتوقـــف	ذلك	من	عـــدة	وجوه	على	نظـــام	الرعايـــة	االجتماعية	وعلى	
املؤسســـات	والثقافة	)آهناير	وســـاملون،	1999(�	وتـــرد	يف	التذييل	ألف	معلومات	
عـــن	حصـــة	العضوية	والعضوية	العاملـــة	)=	العمل	التطوعي(	يف	البلدان	املشـــمولة	

يستند	هذا	الفصل	إىل	حد	كبري	على	آهناير	وساملون،	1999� 	4



237

مبســـح	القيم	يف	العامل	1990-1993،	كما	يعرض	التذييل	باء	بيانات	عن	العمل	
التطوعي	يف	عدد	كبري	من	البلدان	األوروبية	اليت	ُأدِرجت	يف	مسح	القيم	يف	أوروبا	
1999�	ويتبـــني	مـــن	هذه	البيانات،	كما	هو	الشـــأن	يف	دراســـة	أوروبية	مشـــاهبة	
)جاســـكن	ومسيـــث	1997:	30(	وجـــود	اختالفات	كبرية	يف	مســـتوى	التطوع�	
ويتبيَّن	من	دراســـة	جاسكن/مسيث	1995،	عن	العمل	التطوعي	يف	أوروبا	أن	27	
يف	املائة	من	الســـكان	البالغني	يف	مثانية	بلدان	خضعت	للدراســـة	قاموا	بعمل	تطوعي	
يف	الســـنة	السابقة	على	الدراسة	)وهي	بلجيكا	وبلغاريا	والدامنارك	وأملانيا	وبريطانيا	
وآيرلندا	وهولندا	وسلوفاكيا	والسويد(5�	ويتبيَّن	من	اجلدول	1	أن	مستوى	التطوع	
بني	السكان	البالغني	يف	البلدان	التسعة	الواردة	يف	اجلدول	خيتلف	اختالفًا	بيِّنًا	إذ	ال	
يتجـــاوز	12	يف	املائة	يف	ســـلوفينيا	و	يصـــل	إىل	43	يف	املائة	يف	هولندا6	وثلثا	الذين	
أبلغـــوا	أهنـــم	يقمون	بعمـــل	تطوعي	قالوا	إهنـــم	يقومون	بذلك	مرة	يف	الشـــهر	على	
األقل،	وكانت	أكثر	فئات	الدوام	من	5	إىل	10	ساعات	شهريًا	)جاسكن	ومسيث	

1997:	28	إىل	31(�	وفيما	يلي	املجاالت	العشرة	األكثر	تطوعًا:

الرياضـــة	والترفيـــه	)28	يف	املائة	من	مجيع	املســـتجيبني	الذين	تطوعوا	أثناء	 	•
السنة	املاضية(؛

اخلدمات	االجتماعية	)17	يف	املائة(؛ 	•
مدارس	احلضانة	ورياض	األطفال	)13	يف	املائة(؛ 	•

تنمية	املجتمع	)13	يف	املائة(؛ 	•
الديانة	)13	يف	املائة(؛ 	•
الصحة	)8	يف	املائة(؛ 	•

الثقافة	والفنون	)7	يف	املائة(؛ 	•
الدعوة	)7	يف	املائة(� 	•

وتوجد	اختالفات	بارزة	فيما	بني	القوميات	حسب	اجلنس	فيما	يتعلق	مبجموع	
عـــدد	املتطوعـــني	يف	أوروبـــا	)اجلـــدول	1(�	ويف	معظـــم	جماالت	العمـــل	التطوعي	
يشـــري	النشـــاط	إىل	األعمال	املكتبية،	ومجع	األموال،	والدعـــوة	والتدريس	والرعاية	
الشـــخصية،	إىل	آخره�	ومل	جيد	جاســـكن	ومسيث	)1997:	37(	اختالفات	كبرية	
مـــن	ناحيـــة	اجلنس	يف	العمل	الطوعي	يف	البلدان	العشـــرة	اليت	متت	دراســـتها،	وإمنا	
وجد	أن	الرجال	يسهمون	مبعدالت	أعلى	من	النساء	يف	معظم	البلدان	ولو	أن	هناك	
جمـــاالت	أخرى	مثل	الرياضة	تبدو	الصورة	فيها	عكســـية�	ويتطوع	النســـاء	بدرجة	
أكرب	يف	اخلدمـــات	االجتماعية	وتعليم	األطفال	والعمل	الديين	بينما	يتطوع	الرجال	
بنســـبة	أكرب	يف	األنشطة	الترفيهية	والسياســـية�	ويبدو	أن	الرجال	يشتركون	بشكل	
أكـــرب	يف	أعمال	اللجان	)30	يف	املائة	مقابل	22	يف	املائة	للنســـاء(	وبدرجة	أقل	يف	
أنشـــطة	الصداقات	والزيارات	17	يف	املائة	مقابل	25	يف	املائة(�	ويف	معظم	البلدان	
يقوم	املتزوجون	بدور	أكرب	يف	العمل	التطوعي	من	العزاب�	وتفيد	دراســـة	يف	أملانيا	
أن	ذوي	األطفال	يســـهمون	مبعدل	أعلـــى	يف	العمل	التطوعي	ولكنهم	يقضون	وقتًا	

أقل	من	متوسط	املتطوعني	)إيلنج	ومشيت	1999:	418(�

اجلدول 1

النسبة املئوية للمتطوعني بني السكان الراشدين يف أوروبا، حسب نوع اجلنس، 1995

البــلد

النسبة املئوية للسكان 
الذكور الذين أبلغوا عن 

عمل تطوعي

النسبة املئوية للسكان 
اإلناث الاليت أبلغن عن 

عمل تطوعي

النسبة املئوية جملموع 
السكان الذين أبلغوا عن 

القيام بعمل تطوعي

	������������� أملانيا
آيرلندا������������	
	����������� بلجيكا
بلغاريا������������	
	���������� بريطانيا
	���������� الدامنرك
هولندا������������	
	���������� سلوفينيا
	����������� السويد

18
28
27
21
31
29
43
12
38

17
24
35
18
36
27
34
12
32

18
25
32
19
34
28
38
12
36

272627املجموع

املصدر:	على	أساس	معلومات	واردة	يف	دراسة	جاسكن	ومسيث	)1997:	28-29(؛
انظـــر	أيضـــًا:	التذييلـــني	)أ(	و)ب(	لالطالع	على	مزيد	من	التفاصيل	عن	خمتلـــف	املنظمات	اليت	يتطوع	فيها	

األفراد�

حة	على	أســـاس	توزيـــع	الردود	يف	كل	 النســـب	املُبلغ	عنها	هي	متوســـطات	مرجَّ 	5
بلد�	وقام	بتنســـيق	الدراســـة	املركز	القومـــي	للعمل	التطوعي	يف	بريطانيـــا،	وانطوى	العمل	
على	عملية	مســـح	سكانية	كجزء	من	مســـح	أكرب	خمطط	على	أساس	استبيان	تؤخذ	بياناته	
باملواجهة	الشـــخصية�	واســـتخدم	كل	فريق	قومي	جمموعة	موحدة	من	األسئلة	مع	اختالف	
بســـيط	يف	مناهج	املعاينة�	ومشلت	هذه	املناهج	املعاينة	املقطعية	)بريطانيا(	واملعاينة	العنقودية	
املتعددة	املراحل	)بلغاريا	والدامنارك	وأملانيا	وســـلوفاكيا	والســـويد(�	وكانت	أحجام	العينة	
870	يف	بلجيكا	)الســـكان	الناطقون	بالفرنســـية	فقط(	و	073	1	يف	بلغاريا	و	843	1	يف	
الدامنـــارك	و717	1	يف	أملانيـــا	و054	1	يف	بريطانيـــــا	و404	1	يف	آيرلنــدا	و020	1	يف	
هولندا	و015	1	يف	سلوفاكيا	و000	1	يف	السويد	و)جاسكن	ومسيث،	1997:	115-

�)117
ســـيتطرق	القســـم	املعنون	“األمناط	العابرة	للحدود”	فيما	يلي	إىل	بعض	أســـباب	 	6

االختالفات	يف	مستويات	التطوع	بني	خمتلف	البلدان�
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ما	هي	أوجه	االختالفات	يف	العمل	التطوعي	بني	البلدان،	وما	هو	مقدار	مسامهة	
املتطوعـــني	يف	حجم	القطاع	غـــري	الرحبي	ككل�7	قام	ســـاملون	وآهناير	)1999(،	
كجزء	من	مشروع	جامعة	جونـز	هوبكنـز	إلجراء	دراسة	مقارنة	للقطاع	غري	الرحبي	
جبمع	بيانات	أساســـية	عـــن	العمل	التطوعي	يف	أكثر	مـــن	20	بلدًا	يف	خمتلف	أحناء	
العامل�	ويبني	اجلدول	3	احلجم	النسيب	للقطاع	غري	الرحبي	يف	كل	بلد	مشلته	الدراسة	
جممعة	يف	مناطق	جغرافية�	وكما	ذكرنا	سابقًا	فإن	القطاع	غري	الرحبي	هو	يف	البلدان	
املتقدمة	أكرب	بشـــكل	عام	منه	يف	أمريكا	الالتينية	وأوربا	الوسطى	والشرقية،	وأكثر	
شيوعًا	بكثري�	فباملقارنة	مبتوسط	5	يف	املائة	جلميع	البلدان	اليت	مشلتها	الدراسة	كانت	
نســـبة	املنظمات	غري	الرحبية	قريبة	من	7	يف	املائـــة	يف	القوى	العاملة	غري	الزراعية	يف	
أوروبا	الغربية	ويف	البلدان	املتقدمة	األخرى	اليت	متت	دراستها،	بينما	كانت	ال	تزيد	
عن	2,1	يف	املائة	يف	أمريكا	الالتينية،	و1,3	يف	املائة	يف	أوروبا	الشرقية	والوسطى�	
فهل	تتغري	هذه	الصورة	إذا	أضفنا	العمل	التطوعي؟	يتبني	من	اجلدول	3	أن	النســـبة	
املئوية	للمتطوعني	بني	الســـكان	الراشـــدين	تتراوح	بني	معدل	يصل	إىل	حنو	50	يف	
املائة	يف	الواليات	املتحدة	ومعدل	يقل	عن	10	يف	املائة	يف	هنغاريا	والرقم	الوســـيط	
هو	27,7	يف	املائة�	وهذه	األرقام	متثل	يف	البلدان	اليت	متت	دراستها	ما	يعادل	10,4	
مليونـــًا	من	وظائف	الدوام	الكامل	مما	يرفع	عدد	الوظائف	ملكافئ	الدوام	الكامل	يف	
املنظمات	غري	الرحبية	إىل	29,3	مليونًا8	وهبذا	يشـــكل	القطاع	غري	الرحبي،	بإضافة	
املتطوعـــني،	7,1	يف	املائـــة	يف	املتوســـط	من	جممـــوع	العمالة	غـــري	الزراعية	يف	هذه	
البلـــدان،	و13	يف	املائـــة	من	العمالة	يف	قطاع	اخلدمـــات،	و43	يف	املائة	من	العمالة	

يف	القطاع	العام�

وبشـــكل	عام	فإن	إضافة	العمل	التطوعي	)اجلدول	3(	يوســـع	من	نطاق	حجم	
القطاع	غري	الرحبي	يف	خمتلف	البلدان،	من	ثلثني	يف	املائة	يف	املكســـيك	إىل	حنو	19	
يف	املائة	يف	هولندا�	وهكذا	يتضح	أن	مدخالت	العمل	التطوعي	تسهم	بشكل	أكرب	
ســـواًء	من	الناحية	النسبية	أو	الناحية	املطلقة	يف	البلدان	املتقدمة	مما	تسهم	به	يف	باقي	
أحنـــاء	العـــامل�	وتتضح	هـــذه	احلقيقة	من	اجلدول	3	الذي	يبني	عـــدد	املتطوعني	بعد	
حتويلـــه	إىل	مكافـــئ	وظائف	العمل	بدوام	كامل�	ويتخطى	معـــدل	العمل	التطوعي	
يف	البلدان	املتقدمة	معدالت	أوروبا	الشـــرقية	والوســـطى	بنسبة	5	إىل	1	ومعدالت	
أمريكا	الالتينية	بنســـبة	4	إىل	1�	على	أننا	إذا	نظرنا	فقط	إىل	نســـبة	الســـكان	الذين	
يقومـــون	بعمل	تطوعي	)اجلدول	3(	فإن	االختالفـــات	احلادة	بني	البلدان	تبدو	أقل	
حـــدة�	ويتضح	من	االختالفات	بني	هذين	املقياســـني	للعمل	التطوعي	أن	املتطوعني	
يف	البلدان	املتقدمة	يقدمون	ســـاعات	عمل	أكثر	يف	املتوســـط	من	نظرائهم	يف	العامل	

النامي	ويف	االقتصادات	اليت	يف	طريقها	إىل	التحول�
ويبدو	أن	التطوع	يزيد	مع	ارتفاع	املستوى	االجتماعي،	مقيسًا	مبستوى	الدخل	
ومستوى	التعليم	ونوع	املهنة	)جاسكن	ومسيث،	1997:	30(	فاألفراد	ذوي	املهن	
يتطوعون	بدرجة	أكرب	من	األفراد	العاطلني	واألفراد	من	ذوي	الدخل	املرتفع	)مقيسًا	
على	أســـاس	دخل	األســـرة(	يتطوعـــون	أكثر	من	األفراد	مـــن	ذوي	الدخل	األدىن�	
ويتبني	من	دراسة	مبكرة	لـ	14	بلدًا	يف	أوروبا	)باركر،	1993:	24(	وجود	عالقة	
قويـــة	بـــني	العمل	التطوعي	واملركز	االجتماعـــي9�	ويتبني	من	اجلدول	2	أن	34	يف	
املائة	من	املســـتجيبني	يف	الطبقة	االجتماعية	العليا	واملتوســـطة	العليا	الذين	أبلغوا	عن	
قيامهم	بعمل	تطوعي	يف	السنة	السابقة،	وكان	التطوع	مبعدل	أكرب	بني	املجموعات	
ذات	املســـتوى	االجتماعي	واالقتصادي	العايل	)املهنيـــون	واألكادمييون	واملديرون،	
أكثـــر	منها	يف	الفئات	األخـــرى:	فقد	أبلغ	21	يف	املائة	مـــن	الفئة	االجتماعية	دون	
املتوســـطة	و	16	يف	املائة	من	الطبقة	العاملة	بقيامهم	بالتطوع�	وليس	من	املستغرب	
أن	العمل�	التطوعي	يتفاوت	أيضًا	بتفاوت	املستوى	التعليمي	حيث	من	األرجح	أن	

اجلدول 2
العمل التطوعي والفئة االجتماعية واخللفية التعليمية يف أوروبا 1990أ
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أ			نســـبة	مئويـــة	متوســـطة	مرجحـــة	لتوزيع	الردود	من	بلجيكا	والدامنرك	وفرنســـا	وأملانيا	الغربية	وبريطانيا	وآيســـلندا	وآيرلندا	الشـــمالية	وآيرلنـــدا	وإيطاليا	وهولندا	والنرويج	والربتغال	وأســـبانيا	
والسويد

املصدر:	على	أساس	املعلومات	الواردة	يف	بيكر،	1993:	12،	24-23�

معظـــم	الدراســـات	تفتـــرض	أن	العمل	التطوعي	يتـــم	يف	املنظمات	غـــري	الرحبية	أو	 	7
املنظمات	الطوعية،	وتتجاهل	العمل	التطوعي	يف	املؤسســـات	العامة	ومؤسســـات	األعمال�	
فعلى	سبيل	املثال	يذكر	جاسكن	ومسيث	)1997:	33(	أن	واحدًا	من	كل	عشرة	متطوعني	
يف	البلدان	اليت	قاموا	بدراستها	قام	بالعمل	التطوعي	يف	مؤسسات	عامة،	وكانت	حصة	التطوع	
يف	القطاع	العام	أعلى	ما	تكون	يف	سلوفاكيا	)23	يف	املائة(	تليها	بلجيكا	20	يف	املائة	وأملانيا	

14	يف	املائة،	بينما	كانت	النسبة	منخفضة	جدًا	يف	بلدان	أخرى	مثل	آيرلندا	والسويد�
يتـــم	حتويل	العمـــل	التطوعي	إىل	مكافئ	العمل	بدوام	كامـــل	على	عدة	خطوات�	 	8
فالبيانات	املســـتقاة	من	عمليات	املســـح	الســـكانية	املختلفة	توفر	بندين	رئيســـيني	مها:	عدد	
املتطوعني	يف	العينة	وعدد	ساعات	التطوع	لكل	متطوع�	وتقدر	احلصة	النسبية	للمتطوعني	
بالنسبة	ملجموع	السكان	الراشدين	للحصول	على	العدد	اإلمجايل	من	املتطوعني،	مث	يضرب	
هذا	العدد	يف	متوســـط	عدد	ساعات	التطوع�	وأخريًا	يقسم	العدد	الكلي	لساعات	التطوع	

على	متوسط	عدد	ساعات	مكافئ	الدوام	الكامل	لكل	عمل	ولكل	بلد�

استخدم	باركر	)1993(	نتائج	مسح	القيم	يف	أوروبا	1990	الذي	مشل	بلجيكا	 	9
والدامنرك	وفرنســـا	وأملانيا	الغربية	وبريطانيا	وآيســـلندا	وآيرلندا	وآيرلندا	الشـــمالية	وإيطاليا	
وهولندا	والنرويج	والربتغال	وأســـبانيا	والسويد�	واســـتخدم	نفس	االستبيان،	الذي	حيتوي	
على	أســـئلة	عن	التطوع،	يف	مجيع	البلدان	املشـــتركة�	واختلفت	أساليب	املعاينة	اختالفات	
بســـيطة	بني	البلدان	واســـتخدم	معظمها	نوعا	ما	من	أنواع	املعاينة	الطبقية	واملعاينة	العنقودية	
أو	مزجيـــًا	منهمـــا�	وتراوح	حجـــم	العينة	ما	بـــني	147	4	يف	بلجيكا	و702	يف	آيســـلندا	
واستخدمت	معظم	البلدان	عينة	تتراوح	بني	000	1	و	500	1،	وهو	حجم	العينة	القياسي	

املستخدم	يف	عمليات	املسح	السكاين	يف	أوروبا�
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اجلدول 3

احلجم النسيب للقطاع غري الرحبي؛ مع العمل التطوعي وبدونه، حسب البلدان 1997-1995*

مؤشرات احلجم

البلداملناطق
جمموع العمالة املدفوعة األجر يف 

نسبة املتطوعنيالقطاع غري الرحبي
مكافئ الدوام الكامل للمتطوعني 

يف األلف
جمموع العمالة املدفوعة األجر 

وغري مدفوعة األجر
االحتاد األورويب

أسبانيا 	 	
أملانيا 	 	
آيرلندا 	 	
بلجيكا 	 	
السويد 	 	
فرنسا 	 	
فنلندا 	 	

اململكة	املتحدة 	 	
النمسا 	 	
هولندا 	 	

متوسط االحتاد األورويب

البلدان املتقدمة األخرى
أستراليا 	 	
إسرائيل 	 	

الواليات	املتحدة 	 	
اليابان 	 	

متوسط البلدان املتقدمة األخرى

أوروبا الوسطى والشرقية
اجلمهورية	التشيكية 	 	

رومانيا 	 	
سلوفاكيا 	 	
هنغاريا 	 	

متوسط أوروبا الوسطى والشرقية

أمريكا الالتينية
األرجنتني 	 	
الربازيل 	 	
بريو 	 	

كولومبيا 	 	
املكسيك 	 	

متوسط أمريكا الالتينية

4,5%
4,9%
11,5%
10,5%
2,5%
4,9%
3,0%
�6,2%
4,5%
12,5%
6.9%

7,2%
9,2%
7,8%
3,5%
6.9%

1,7%
0,6%
0,9%
1,3%
1.1%

3,7
2,3
2,4
2,4
0,4
2.2

12%
26%
20%
30%
51%
23%
33%
48%
غري	متاح
46%

32.1%

19%
12%
49%

منخفض	جدًا
26.7%

غري	متاح
34%
غري	متاح
7%

20.5%

20%
12%
31%
48%
غري	متاح
27.8%

254
979
32
99
229
1	022
75

1	120
41
678

452.9

177
32

4	995
695

1 474.8

94
91
7
10

50.5

64
139
26
111
47

77.4

6,8%
8,0%
14,2%
13,0%
8,3%
9,6%
6,3%
10,5%
5,7%
18,7%
10.3%

10,1%
11,0%
11,9%
4,6%
9.4%

2,7%
1,3%
1,2%
1,6%
1.7%

6,0
2,5
2,9
3,1
0,7
3.0%

%26,8139,66,9%4,8املتوسط	العام

*			األجور	+	القيمة	املحتسبة	للعمل	التطوعي،	والقيمة	املحتسبة	للعمل	التطوعي	مضافة	أيضًا	إىل	الناتج	املحلي	اإلمجايل�
املصدر:	آهناير	وساملون	)1999(،	وساملون	وآخرون	)1999(�
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يقـــدم	األفـــراد	ذوو	التعليم	العايل	قدرًا	أكرب	من	التطـــوع	فقد	أبلغ	37	يف	املائة	من	
خرجيـــي	اجلامعـــات	عن	قيامهم	بعمل	تطوعي،	يف	مقابـــل	18	يف	املائة	ملن	مل	يتموا	

مرحلة	الشهادة	الثانوية	)اجلدول	2(�
وقـــد	حـــاول	جاســـكن	ومسيـــث	)1997(	وباركـــر	)1993(	التعرف	على	
األسباب	اليت	تدعو	الناس	إىل	العمل	التطوعي	أو	العزوف	عنه�	ففي	دراسة	جاسكن	
ومسيث،	1997:	50(	ذكر	51	يف	املائة	من	املتطوعني	أهنم	يتطوعون	ألهنم	حيبون	
العمل	التطوعي،	و36	يف	املائة	للتعرف	على	أصدقاء	جدد،	و34	يف	املائة	إلحساس	
الرضـــا	عند	رؤيـــة	نتائج	أعماهلم،	و29	يف	املائة	للحفاظ	على	نشـــاطهم،	و24	يف	
املائة	الكتســـاب	اخلربة،	و18	يف	املائة	للوضـــع	االجتماعي	الذي	حيصلون	عليه	يف	
املجتمع،	و18	يف	املائة	العتبارات	دينية	أو	سياسية	)إجابات	متعددة(�	أما	أسباب	
عدم	التطوع	فهي:	ضيق	الوقت	)41	يف	املائة(،	ومل	يســـأهلم	أحد	)28	يف	املائة(،	

ومل	يفكروا	يف	التطوع	)18	يف	املائة(	)جاسكن	ومسيث،	1997:	54(�
وُتربز	أســـباب	التطوع	أمهية	الشبكات	االجتماعية	يف	جتنيد	املتطوعني�	ويذكر	
تقرير	جاكســـن	ومسيث	)1997(	أن	44	يف	املائة	ممن	ردوا	على	االســـتبيان	-	يف	
دراســـاهتم	املتعـــددة	األقطـــار	-	مسعوا	عـــن	التطوع	من	خالل	األســـرة	واألصدقاء	
و27	يف	املائة	حبكم	عضويتهم	يف	منظمات،	و13	يف	املائة	من	خالل	الكنيســـة	أو	
التنظيمـــات	الدينيـــة	األخرى�	ومبعىن	آخر	فإن	رأس	املـــال	االجتماعي،	أي	جمموع	
الصالت	اليت	تربط	األفراد	باملؤسسات	االجتماعية،	يعترب	أداة	لالندماج	االجتماعي	
وباعثـــًا	للنـــاس	على	التطوع�	وقد	وجد	جاكســـن	ومسيث	بالفعـــل	عالقة	قوية	بني	
عضويـــة	املنظمات	والتطـــوع:	إذ	وجدوا	أن	60	يف	املائة	مـــن	مجيع	املتطوعني	هم	
أعضـــاء	يف	املنظمات	اليت	تطوعوا	فيها�	ويعين	هـــذا	أن	املجتمعات	اليت	تكون	فيها	
آليات	اإلدماج	االجتماعي	قوية	)مثل	األســـرة	وشبكات	الصداقة	ومجاعات	العمل	
املجتمعي	واملنظمات	العضوية	وما	إليها(	تقوي	لديهم	نـزعة	التطوع،	وإذا	ضعفت	
هـــذه	اآلليـــات	وجدنا	أن	االجتـــاه	حنو	التطوع	أقـــل	انتظامًا	وأقل	تطـــورًا	باعتباره	

مؤسسة	اجتماعية�
وال	تســـري	الرغبة	يف	التطوع	والفترات	اليت	يقضيها	املتطوع	يف	العمل	التطوعي	
وأمناط	التطوع	على	وترية	واحدة،	فقد	تغري	العمل	التطوعي	تغريًا	كبريًا	على	مدى	
العقـــود	القليلة	املاضية�	وليس	مفهومًا	حـــى	اآلن	فهمًا	كاماًل	طبيعة	هذه	التغريات	
ومـــا	تســـفر	عنه	من	نتائـــج	من	حيث	تنوعهـــا	وآثارها�	ولكن	الواضـــح	أن	العمل	
التطوعي	خيضع	ملا	تتســـم	به	معظم	املجتمعات	الصناعية	من	فردية	وعلمانية،	إذ	أن	
كليت	القوتني	تبتعد	بالناس	عن	األمناط	التقليدية	للتطوع:	فالتطوع	طول	العمر	أصبح	
أقل	حدوثًا،	وأصبح	كثري	من	األنشطة	التطوعية	أقصر	مدى،	وتراجعت	النظرة	إىل	
التطوع	باعتباره	خدمة	لآلخرين	وأصبح	يرتبط	بشـــكل	أكرب	باملؤهالت	واملصلحة	
الشـــخصية،	وأصبح	املتطوعون	أكثر	اهتمامًا	بناتـــج	أعماهلم،	مبعىن	أهنم	يودون	أن	
يـــروا	نتائج	مســـامهتهم	وجهودهم�	ونتيجة	لذلك	أصبـــح	املتطوعون	أكثر	اهتمامًا	

باملهام	قصرية	األجل	اليت	حتقق	ناجتًا	ملموسًا	)باركر،	1993:	25إىل	28(�
وميكـــن	من	خالل	باركـــر	)1993:	28(	التعرف	على	ثالثـــة	عوامل	حافزة	
أساســـية	توضح	الســـبب	الذي	يدعو	الناس	إىل	التطوع:	النـــوازع	اخلريية	والدوافع	
الشـــخصية	وااللتـــزام�	وهو	يرى	وجود	صلـــة	وثيقة	بني	زيادة	احلوافز	الشـــخصية	
والتغـــري	يف	اجتـــاه	العمل	التطوعي	حنو	حتقيق	ناتج	أفضل�	وإذا	انتقلنا	من	التعميم	إىل	

التخصيص	جند	أن:
النوازع	اخلريية	تتضمن:

اإلحساس	بالتضامن	مع	الفقراء؛ 	•
التعاطف	مع	ذوي	احلاجات؛ 	•
ختفيف	األمل	عن	املأزومني؛ 	•

فتح	أبواب	األمل	والكرامة	للُمستضعفني� 	•

أما	الدوافع	الشخصية	فهي:
اكتساب	خربة	ومهارات	جديدة؛ 	•
شغل	أوقات	الفراغ	بعمل	مفيد؛ 	•
التعرف	على	أشخاص	آخرين؛ 	•
اإلحساس	بالرضا	عن	النفس� 	•

وأما	نوازع	االلتزام	فهي:
االلتزام	األخالقي	والواجب	الديين؛ 	•

مساعدة	املجتمع	املحلي؛ 	•
سداد	دين	الفرد	للمجتمع؛ 	•

االلتزام	السياسي	بإحداث	تغيري� 	•
ومـــن	الطبيعي	أن	هذه	النـــوازع	ال	تقوم	مبعزل	عن	بعضها	البعض،	بل	إننا	جند	
يف	الواقـــع	جمموعـــات	مترابطة	منها�	وكان	العامل	الـــذي	جيمع	بني	هذه	احلوافز	يف	
املاضي	هو	الوازع	الديين	أو	االلتزام	الديين،	بل	إن	كثريًا	من	الدراسات	)على	سبيل	
املثال،	ووثنو	وهوجكينسون،	1990؛	وسوكولوفسكي،	1996(	تذكر	أن	درجة	
التدين	هي	من	أهم	العوامل	اليت	تفســـر	التباين	يف	العمل	التطوعي	يف	داخل	البلدان	
وبـــني	البلدان	بعضها	بعضًا10�	ويبدو	أن	هـــذا	العامل	هو	أيضًا	العامل	الذي	بدأت	
تقل	أمهيته	خاصة	يف	أوروبا	وأســـتراليا	وأجزاء	أخرى	من	العامل	املتقدم	ذي	التوجه	
العلماين�	ففي	هذه	البلدان	أصبحت	الدوافع	الشـــخصية	تكتســـب	وزنًا	نسبيًا	أكرب	
منذ	الثمانينات	بينما	يقل	تأثري	القيم	الدينية	والدوافع	غري	الشـــخصية	)إجنل	هارت،	
1990(�	وعـــالوة	على	ذلك،	كما	يذكر	باركر	)1993(،	فإن	األجيال	الشـــابة	
علـــى	وجـــه	اخلصوص	ُتبدي	اهتمامات	شـــخصية	أكرب	واهتمامـــات	دينية	أخالقية	
أقـــل	يف	توجههـــا	حنو	العمل	التطوعي	باملقارنة	مبن	هم	يف	ســـن	55	ســـنة	أو	أكرب�	
ويبدو	أن	العمل	التطوعي	جيد	دوافع	جديدة،	رمبا	توحي	بوجود	حتول	مســـتمر	يف	
مستويات	العمل	التطوعي	بشكل	عام	ويف	أنواع	أنشطة	العمل	التطوعي	على	مدى	

العقود	القادمة�

االجتاهات 	2-3

العمالة املدفوعة األجر
مـــن	الواضح	أن	القطاع	غري	الرحبي	يتســـم	بكثافة	عاليـــة	يف	العمالة،	نظرًا	إىل	
أن	مجيـــع	املنظمـــات	غري	الرحبية	تقريبًا	تعمل	يف	قطـــاع	اخلدمات	الذي	يعتمد	على	
كثافـــة	العمالة�	وعلى	الرغم	من	ســـاعات	العمل	الكثـــرية	غري	املدفوعة	فإن	األجور	
والرواتـــب	هـــي	يف	الغالب	أكرب	عوامـــل	اإلنفاق	يف	املنظمات	غـــري	الرحبية	)آهناير	
وســـاملون،	1998(�	ويتجه	متوســـط	األجور	والرواتب	يف	القطاع	غري	الرحبي	يف	
الواليـــات	املتحـــدة	إىل	أن	يكون	أقـــل	مما	هو	عليه	يف	قطاعـــات	االقتصاد	األخرى	
)هوجكينســـون،	1992:	114(�	إال	أن	بعض	الدراســـات	توحي	بغري	ذلك،	أو	
على	األقل	بأن	األمر	يدعو	إىل	حماولة	رسم	صورة	أدق	تأخذ	يف	اعتبارها،	أو	تعزل،	
أثار	التغريات	يف	تكوين	العمل	التطوعي	حســـب	الصناعة	واملهنة	واحلجم	والعوامل	
األخـــرى	)روم	وبوركوســـكي،	2000؛	واملانـــد	وكنـــدل،	2000ب؛	ولييت،	
2001؛	وآهناير	وسيبل،	2001(�	ويبدو	أنه	توجد	أسباب	وراء	هاتني	الظاهرتني	
)وملزيد	من	اإلطالع	على	جانيب	املناقشـــة	يف	موضوع	مســـتوى	األجور	انظر	الفقرة	

يقاس	التدين	عادة،	يف	عمليات	املســـح	الســـكانية،	مبدى	التردد	على	املؤسســـات	 	10
الدينية	كالكنائس	واملعابد	واملســـاجد�	ويعترب	هذا	مؤشـــرًا	أفضل	للعمل	التطوعي	والعطاء	
من	جمرد	االنتســـاب	الديين،	مثل	االنتســـاب	إىل	الكاثوليكية	أو	الربوتســـتنتية	أو	اليهودية	أو	

اإلسالم،	اخل�
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3-3	أدناه	عن	“املسائل”(�	ويبدو	أن	قلة	ساعات	العمل	عن	املتوسط	يف	القطاع	
غـــري	الرحبي	تعترب	ســـببًا	يف	اخنفاض	األجور	)روم	وبوركوســـكي،	2000(	ولكن	
التعميمات	غري	مأمونة	ألن	بعض	الدراســـات	ال	متيز	بشكل	واضح	بني	العمل	جلزء	

من	الوقت	والعمل	بدوام	كامل	عند	مقارنة	األجور	)انظر	املناقشة	فيما	يلي(�
وُينظر	إىل	القطاع	غري	الرحبي	عادة	باعتباره	“ســـوق	العمل	يف	املستقبل”	ألن	
كثـــريًا	من	فرص	العمل	تنشـــأ	يف	هـــذا	القطاع�	وكان	ذلك	واضحًا	يف	الســـنوات	
األخري،	)انظر	ســـاملون	وآهناير،	1996؛	وســـاملون	وآخرون،	1999(�	إال	أنه	ال	
ميكـــن	أن	يكون	القطاع	اخلاص	هو	املســـؤول	الوحيد	عن	ختفيض	معدالت	البطالة	
)باور	وبتزلت،	1999:	3(	وإن	كان	قد	أســـهم	إســـهامًا	كبريًا	يف	منو	العمالة	يف	
كثري	من	بلدان	منظمة	التعاون	والتنمية	يف	امليدان	االقتصادي	يف	الســـنوات	األخرية	
)ســـاملون	وآخرون،	1999؛	وآهناير	وســـيبل،	2001(�	ومع	أن	اإلســـهام	الصايف	
للقطـــاع	غـــري	الرحبي	يف	التوســـع	يف	القوى	العاملة	هو	إســـهام	متواضع	من	الناحية	
الكمية،	فإن	دراســـة	جرت	يف	اململكة	املتحدة	تشري	إىل	أن	النمو	يف	أعداد	العاملني	
يف	القطاع	غري	الرحبي	أقوى	بكثري	منه	يف	القطاع	الرحبي	ككل�	وقد	حدث	منو	كبري	
وواســـع	يف	العمل	جلزء	من	الوقت	يف	القطاع	الثالث	يف	الســـنوات	األخرية،	خاصة	
بالنسبة	للنساء	)املاند	وكندل،	2000د:	صفحة	5	وما	بعدها،وانظر	أيضًا	اإلشارة	
إىل	القطاع	غري	الرحبي	يف	أملانيا	يف	آهناير	وسيبل،	2001(�	ويتبني	من	دراسة	أولية	
أخـــرى	أن	عـــدد	العاملني	يف	القطاع	غري	الرحبي	يزداد	بشـــكل	أكرب	عن	الزيادة	يف	
تعويضات	العاملني	)هودجكنسن،	1992:	114(	وقد	يكون	ذلك	بسبب	الزيادة	

يف	وظائف	العمل	جلزء	من	الوقت�
وتوحي	بعض	الدراســـات	أن	العمل	جلزء	من	الوقت	يزداد	بشكل	كبري	)انظر	
أيضـــًا	جوبني،	1997(	يف	مجيع	قطاعات	االقتصاد	)قارن	املاند	وكاندل،	2000	
ب(	ومعظم	وظائف	العمل	جلزء	من	الوقت	اليت	نشأت	يف	السنوات	األخرية	كانت	
عبارة	عن	أعمال	غري	ماهرة	وأعمال	منخفضة	األجر	تقوم	هبا	النساء�	ومع	أن	العمل	
جلزء	من	الوقت	ميكن	أن	يكون	عماًل	تطوعيًا	فإن	أعدادًا	صغرية،	وإن	كانت	تزيد	
باضطـــراد،	من	العاملني	جلزء	مـــن	الوقت	يؤدون	هذا	العمل	ألهنم	ال	جيدون	أعمااًل	
بـــدوام	كامـــل	)صندوق	العمالة	والرعايـــة	االجتماعيـــة	األورويب،	1999:	38(�	
ويذكـــر	املانـــد	وكنـــدل	)2000د:	32،	33	واحلاشـــية	7(	أن	التركيز	التجميعي	
للعمالـــة	جلـــزء	من	الوقت	يف	القطاع	غري	الرحبي	يف	اململكـــة	املتحدة	ناتج	عن	تأثري	
تركييب،	يعكس	احلضور	الواســـع	النطاق	هلذه	املنظمات	يف	الصناعات	اليت	تنتشـــر	
فيها	الوظائف	جلزء	من	الوقت،	ومها	يالحظان	أيضًا	وجود	نســـبة	أعلى	من	العمل	
“غـــري	التطوعـــي”	يف	عدد	من	التجميعات	املختلفة	بالنســـبة	للعمال	الذين	يعملون	
جزًءا	من	الوقت	يف	القطاع	غري	الرحبي	أكثر	منه	يف	القطاع	العام	أو	القطاع	الرحبي	
مبعـــىن،	أن	قطاعـــًا	كبريًا	من	العاملني	جلزء	من	الوقت	يؤدون	هذه	األعمال	ألهنم	ال	

جيدون	فرصًا	للعمل	بدوام	كامل�
ومن	ناحية	أخرى	يشـــكك	كثري	من	الكتاب	يف	أن	العمل	غري	النمطي	سيحل	
حمـــل	العمل	النمطـــي	يف	يوم	من	األيام،	خاصة	فيما	يتعلـــق	بعمل	الرجال�	ولكنهم	
متفقون	على	وجود	اجتاه	لدى	النســـاء	حنو	العمل	بدوام	غري	كامل	أو	حنو	األشكال	

األخرى	غري	النمطية	من	العمل	)انظر	مثاًل	ساكر،	1999(�

التطــوع
التطـــوع	ليـــس	ظاهرة	جديدة	ومع	ذلـــك	فإن	الشـــواهد	التجريبية	على	مدى	
انتشـــار	التطـــوع	وطبيعته	ال	تـــزال	قليلة	)انظـــر	التذييلني	ألف	وبـــاء	-	ويف	معظم	
البلـــدان	جند	أن	هذا	هو	مـــدى	املعلومات	املتوفرة	عن	التطوع(�	وال	نكاد	جند	بلدًا	
واحدًا	جيمع	بيانات	على	أساس	منتظم	ودائم	عن	التطوع�	ويف	معظم	احلاالت	جند	
دراســـات	خمتلفة	تركز	على	جوانب	معينة	من	العمل	التطوع	يف	خمتلف	الصناعات�	
وملا	كانت	أعمال	املســـح	تســـتخدم	تعاريف	خمتلفة	وطرقًا	خمتلفة	للقياس	فإن	هذا	

جيعل	إمكانية	املقارنة	حمدودة�	أما	الدراســـات	عن	اجتاهات	يف	التطوع	فهي	متنوعة	
ومتناقضة	يف	بعض	األحيان�

وقد	زادت	األحباث	يف	الســـنوات	األخرية	عـــن	القطاع	التطوعي	زيادة	كبرية،	
ومـــن	الواضح	أهنا	أكثـــر	تقدمًا	يف	الواليات	املتحدة	واململكـــة	املتحدة�	ويتبني	من	
مســـح	يف	اململكة	املتحدة	)مسيث،	1998(	وجود	تراجع	بسيط	يف	التطوع	الرمسي	
وغـــري	الرمســـي	ما	بني	عامـــي	1991	و1997	مـــن	حيث	عـــدد	املتطوعني�	ومن	
ناحية	أخرى	فإن	املتطوعني	حاليًا	يقضون	ســـاعات	أطول	يف	أنشـــطتهم	التطوعية	
حيث	كان	املتوســـط	2,7	ساعة	يف	األسبوع	يف	1991	وزاد	إىل	4,05	ساعة	يف	

1997،	ونتج	عن	ذلك	زيادة	كبرية	يف	جمموع	ساعات	التطوع�
وقلت	معدالت	التطوع	لدى	العاطلني	عن	العمل	يف	ســـنة	1997	عما	كانت	
عليـــه	يف	1991،	بينمـــا	زاد	املعدل	بني	املتقاعديـــن	يف	نفس	الفترة�	ذلك	أن	الناس	
يتطوعون	ألســـباب	متداخلة	منها	املصلحة	الشـــخصية	والنوازع	اخلريية	واألسباب	

الوظيفية،	وقد	أصبح	اكتساب	املهارات	عاماًل	تزداد	أمهيته	خاصة	بني	الشباب�

املسائل 	3-3
تعتمـــد	معظم	املنظمات	يف	القطاع	غـــري	الرحبي	على	كال	النوعني	من	العمالة،	
املدفوعة	األجر	والتطوعية�	وهناك	أســـباب	عديدة	تدعـــو	إىل	االعتقاد	بأن	التعاون	
بني	هذين	الشكلني	من	أشكال	العمل	سيكون	له	أمهية	حامسة،	فاملتطوعون	يقضون	
وقتًا	أقل	يف	املتوسط	يف	أنشتطهم	باملقارنة	بنظرائهم،	ولديهم	التزامات	تعاقدية	أقل�	
وقد	حتدث	مشـــاكل	يف	املعلومات	واالتصاالت	إذا	كان	العمل	الذي	يقوم	به	كل	
من	الفريقني	يعتمد	اعتمادًا	كبريًا	على	عمل	اآلخر،	وذلك	يثري	مســـألة	النقد	الذي	

يوجه	إىل	العمل	التطوعي	على	أنه	ال	يعتمد	عليه�

وقد	حتدث	مشاكل	إذا	مل	يوجد	حتديد	واضح	للمسئوليات	وملحتويات	العمل	
لـــكل	من	العاملني	بأجر	واملتطوعني�	فكلما	تشـــاهبت	املهـــام	اليت	يقوم	هبا	العاملون	
بأجر	واملتطوعون	زاد	اخلطر	بأن	يستعاض	عن	العاملني	بأجر	مبتطوعني�	ويبدو	هذا	
اخلطر	أكثر	احتمااًل	إذا	كان	العاملون	بأجر	يقومون	أساسًا	مبهام	تتطلب	مؤهالت	
كبرية�	ومع	ذلك	فإن	العمل	التطوعي	ُينظر	إليه	بشكل	متزايد،	كما	ذكرنا	من	قبل،	
باعتباره	فرصة	جيدة	الكتســـاب	خربات	مهنية،	وهذا	قد	يشـــمل	أناسًا	على	درجة	

عالية	من	التأهيل	يتطوعون	يف	جماالت	معينة�

ويلعـــب	التمويل	دورًا	حامســـًا	يف	املنظمات	غري	الرحبيـــة،	فاملنظمات	الصغرية	
على	وجه	اخلصوص	قد	ال	تقوى	على	وضع	استراتيجيات	طويلة	األجل	بالنظر	إىل	
ضعف	هيكلها	املايل،	وهذه	نقطة	حامسة	فيما	يتعلق	بتعيني	موظفني	مدفوعي	األجر�	
وإذا	قلت	املوارد	املالية	فإن	االســـتغناء	عن	املوظفني	املدفوعي	األجر	ميكن	أن	ُينظر	
إليـــه	باعتباره	أحد	حلول	املشـــكلة،	وقد	ميثل	ذلك	ضغطًا	علـــى	املوظفني	العاملني	
بأجـــر	والذين	تتضارب	مصلحتهم	مع	وجـــود	متطوعني�	وميكن	أيضًا	أن	ُينظر	إىل	
رغبـــة	املوظفـــني	املدفوعي	األجر	يف	العمل	ســـاعات	إضافيـــة	دون	تلقي	مدفوعات	

إضافية	من	هذه	الزاوية�

وإذا	نظرنا	نظرة	فاحصة	إىل	نسبة	العاملني	بأجر	يف	املنظمات	غري	الرحبية	وإىل	
العاملـــني	دون	أجـــر	يتضح	وجود	عالقـــة	قوية	بني	حجم	امليزانيـــة	وعدد	املوظفني	
املدفوعـــي	األجـــر:	فكلمـــا	زادت	امليزانية	يف	املنظمة	غري	الرحبيـــة	زاد	عدد	العاملني	
بأجر�	ويف	أملانيا	نادرًا	ما	جند	املنظمات	اليت	تعمل	يف	حدود	ميزانية	ضيقة	تستخدم	
موظفـــني	بأجـــر	)باور	وبتزلت،	1999:	116(�	كذلـــك	أَظهر	حبث	ُأجري	على	
املؤسسات	اخلريية	يف	إجنلترا	أن	العمالة	املدفوعة	األجر	تكاد	تقتصر	على	عدد	صغري	
من	املؤسســـات	الكبرية	ماليـــًا،	إذ	أن	94	يف	املائة	من	جمموع	العاملني	بأجر،	وأقل	
قليـــاًل	من	ثالثة	أرباع	مجيـــع	العاملني	بدوام	أقل	من	الـــدوام	الكامل	موجودون	يف	
منظمات	يزيد	دخلها	السنوي	على	000	100	جنيه	استرليين،	وهي	ال	متثل	سوى	
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أقل	من	10	يف	املائة	من	جمموع	املنظمات	)باسي	وآخرون،	2000:	41	و92(�	
إال	أن	الصلـــة	بني	املوظفني	غـــري	مدفوعي	األجر	وحجم	املنظمات	ختتلف	على	حنو	
أكـــرب:	فاملتطوعون	الذين	يقومون	خبدمات	مباشـــرة	وإدارية	يتركزون	يف	املنظمات	
الصغرية	)يقل	إيرادها	عن	000	100	جنيه	اســـترليين	سنويًا(	أما	املتطوعون	الذين	
يقومـــون	جبمـــع	األمـــوال	فيتركزون	يف	جمموعة	مـــن	هذه	املنظمـــات	الصغرية	ويف	
املنظمات	الكبرية	جدًا	)اليت	يزيد	دخلها	الســـنوي	على	10	مليون	جنيه	اســـترليين(	

)باسي	وآخرون،	2000:	101(�
وقد	ذكرنًا	آنفا	أن	بعض	الباحثني	مثل	هودجكجنسون	)1992(	يذكرون	أنه	
رمبا	يوجد	اجتاه	يف	املؤسســـات	غري	الرحبية	لدفع	أجور	أدىن	من	املعدل	)انظر	أيضًا	
املاند	وكندال،	2000ب،	بالنســـبة	لربيطانيا(�	والواقع	أن	العاملني	يف	املؤسســـات	
غـــري	الرحبيـــة	يتقاضون	يف	أغلب	األحيـــان	أجورًا	أقل	من	املتوســـط	الذي	يتقاضاه	
ُنظراؤهم	يف	الوظائف	املماثلة	بالشـــركات	الرحبية،	وإن	كانت	نتائج	دراسة	قام	هبا	
روم	وبوركوســـكي	تشـــري	إىل	أنه	من	الصعب	حتديد	ما	إذا	كانت	االختالفات	يف	
األجور	تعكس	نوعًا	من	الفروق	يف	التعويضات	أو	هي	نتيجة	الختالف	العمالة	بني	
القطاعني،	وهو	عنصر	مل	ُيؤخذ	يف	االعتبار	يف	املقاييس	العادية	الحندار	األجور،	إال	
أن	توزيع	األعمال	وخصائص	العاملني	ختتلف	اختالفًا	كبريًا	)روم	وبوركوســـكي،	
2000	:	1(�	بـــل	إهنمـــا	يذكـــران	أن	التعويضات	يف	املنظمات	غـــري	الرحبية	تزيد	
يف	بعض	احلاالت	عنها	يف	الشـــركات	اليت	تســـعى	إىل	الربح،	بســـبب	عوامل	عدم	
التوزيـــع�	فاملديرون	يف	املؤسســـات	غري	الرحبيـــة	ليس	لديهم	مـــا	يدفعهم	إىل	إبقاء	
األجور	منخفضة	ألهنم	ال	يســـتفيدون	من	ختفيضات	التكلفة	الناجتة	عن	ذلك،	وهو	
ما	يســـميه	فيلديستني	“حتديد	األجور	خرييًا”	)1971(،	ورمبا	كان	السبب	الثاين	
هـــو	أن	املؤسســـات	غـــري	الرحبية	ليس	لديهـــا	دافع	للتضحية	بالنوعيـــة	ومن	مث	فمن	

األرجح	أهنا	تستخدم	عاملني	على	درجة	عالية	من	الكفاءة�
ومن	جهة	أخرى	فإن	بعض	الناس	قد	تكون	لديهم	الرغبة	يف	إعطاء	جزء	من	
عملهم	املدفوع	األجر	ألصحاب	العمل	“ذوي	املسؤولية	االجتماعية”	يف	القطاع	
غــــري	الرحبي	بقبوهلــــم	العمل	بأجور	منخفضة	يف	أنشــــطة	“مرغوبــــة	اجتماعيًا”،	
وهــــذه	التضحية	املتعلقة	باألجر	يف	املؤسســــات	غــــري	الرحبية	يعززها	أن	بعض	هذه	
املؤسســــات	جتتذب	أشخاصًا	يولون	اعتبارًا	أكرب	للمزايا	اجلانبية	املتصلة	باملؤسسة	
)مثل	ســــاعات	العمل	األقل	أو	ظروف	العمــــل	األفضل	أو	غريها	من	العوامل	غري	
املاليــــة(	ويــــأيت	املــــال	عندهم	يف	املقام	الثــــاين	)روم	وبوركوســــكي،	2000:	3(	
ويؤكــــد	روز	-	آكرمان،	على	ســــبيل	املثال	أن	“أصحــــاب	األيديولوجيات”	قد	
يقبلــــون	أجــــورًا	أدىن	يف	العمل	غري	الرحبي	يف	مقابل	مزيد	مــــن	االطمئنان	إىل	أن	
جهودهــــم	حتقق	أهدافًا	تعــــود	باخلري	على	املجتمع	وليس	بالضرورة	على	أصحاب	

األسهم		)روز	-	آكرمان،	1996(�
وقد	توجد	معظم	املنظمات	غري	الرحبية	يف	قطاعات	اقتصادية	أشــــد	تنافســــًا	
وأقل	رحبية،	حيث	تفوق	مزايا	اختيار	الشــــكل	غري	الرحبي	التكاليف	اليت	تفرضها	
عوامل	عدم	التوزيع	وغريها	من	القيود	اليت	حتد	من	نشاطها	كمؤسسة	غري	رحبية�	
فالزيــــادة	يف	التنافس	يعين	ضغوطًا	على	األجور	)روم	وبوركوســــكي،	2000(،	
كمــــا	أن	اخنفاض	متوســــط	األجور	يف	القطاع	غري	الرحبــــي	قد	يعكس	تركيز	هذه	
الوظائــــف	يف	صناعــــات	تدفع	أجورًا	منخفضــــة�	وقد	حيدث	ذلــــك	ألن	الفئات	
املســــتضعفة	)مثل	النســــاء	الاليت	يبحــــث	عن	عمل	جلزء	من	الوقــــت(	أو	العاملني	
مــــن	ذوي	املهارات	املنخفضة	ينجذبون	إىل	هذه	القطاعات�	وال	توجد	حى	اآلن	
إجابة	مناســــبة	للعوامل	اليت	ميكن	أن	تكــــون	وراء	اخنفاض	األجور	أو	ارتفاعها	يف	

القطاع	غري	الرحبي�
ويقول	أصحاب	األعمال	إن	الوظائف	غري	النمطية	تتيح	املرونة	املطلوبة	يف	بيئة	
تنافســـية�	ولكن	العاملني	يف	األعمال	غري	النمطية	يتقاضون	يف	املتوســـط	أجورًا	أقل	
وال	يتلقـــون	على	األرجح	تأمينًا	صحيًا	أو	معاشـــًا	تقاعديًا،	كما	أن	عنصر	األمان	

يف	العمـــل	أقل	من	األعمال	املعتادة	ذات	الـــدوام	الكامل�	وتوجد	هذه	الفروق	بني	
األعمال	غري	القياســـية	واألعمال	العادية	ذات	الدوام	الكامل	)مثل	األجور	والتأمني	
الصحـــي	واملعاشـــات	التقاعدية	واألمن	الوظيفي(	حى	عنـــد	مقارنة	العاملني	الذين	
تتشـــابه	خصائصهم	الشـــخصية	والتعليمية	والوظيفية�	وهناك	بال	شك	بعض	أنواع	
العمل	غري	النمطي	تدفع	أجورًا	أعلى،	ولكن	حى	هذه	الترتيبات	تتسم	عادة	مبيزات	
أقـــل	فيما	يتعلق	باملزايـــا	اجلانبية	واألمن	الوظيفي�	ويبـــدو	أن	معظم	أنواع	ترتيبات	
العمل	غري	النمطية	هي	يف	املتوســـط	أقل	من	مجيع	النواحي	إذا	ما	قورنت	باألعمال	
املنتظمة	ذات	الدوام	الكامل�	وهناك	عاملون	يف	األعمال	غري	النمطية	يعتمدون	على	
عدة	عقود	من	هذا	النوع،	ويأملون	يف	أحيان	كثرية	يف	االنتقال	إىل	أعمال	منتظمة	

يف	يوم	ما	يف	إحدى	املنظمات�

املنهجية  - 4

قيـــاس	العمـــل	املدفوع	األجـــر	وغري	املدفـــوع	األجر	يف	 	1-4
القطاع	الرحبي

ال	تزال	منهجيات	مجع	بيانات	منتظمة	عن	أشكال	العمل	املدفوع	األجر	وغري	
املدفوع	األجر	واألشـــكال	غري	النمطية	يف	القطاع	غري	الرحبي	يف	طفولتها،	ولذلك	
فـــإن	املعلومات	الكمية	الالزمة	لدراســـة	حجم	العمل	غري	الرحبـــي	وأنواعه	ال	تزال	
ناقصة�	ومن	الناحية	املثالية	ينبغي	أن	يتم	مجع	املعلومات	التالية	على	أساس	منتظم:

اجلوانب	الكمية	والوقت:	ما	هو	حجم	الوقت	املستثمر	يف	العمل	التطوعي	 	•
وكم	عدد	األشخاص	الذين	يقومون	به؟	توجد	أساليب	خمتلفة	للقياس	ميكن	
عـــن	طريقها	احلصول	علـــى	هذه	املعلومات	بشـــكل	أو	بآخر،	ولكن	هذه	
األســـاليب،	لألســـف،	ختتلف	من	حيث	التعاريف	املســـتخدمة	وأطر	العينة	
وحجمها	كما	ختتلف	يف	صياغة	األسئلة	وترميزها�	ونتيجة	لذلك	فإن	األمر	
حيتاج	إىل	كثري	من	العمل	يف	تقييم	مدى	إمكانية	االعتماد	على	خمتلف	الُنهج	
اليت	مت	تطويرها	وصالحيتها�	فعلى	ســـبيل	املثال	يتبني	من	مقارنة	دراســـات	
خمتلفة	عن	التطوع	يف	أملانيا	أن	تقديرات	العمل	التطوعي	للســـكان	البالغني	
يف	أملانيا	تتراوح	ما	بني	13	يف	املائة	)آهناير	وسيبل،	2001(	و38	يف	املائة	

)فون	روزبنالدت،	1999:	399(	من	جمموع	السكان�

ومن	أجل	حتديد	األنشـــطة	املطلوب	إجراء	املســـح	عليهـــا	وفقًا	للتعاريف	 	•
املطبقة،	حيتاج	األمر	إىل	معلومات	عن	اجلوانب	النوعية	للعمل�	فعلى	سبيل	
املثـــال	يقتضي	األمر	حتديد	خطوط	فاصلة	بني	القطاع	غري	الرحبي	وســـائر	
القطاعـــات،	وبـــني	العمل	املدفـــوع	األجر	وغري	املدفوع،	وبني	األنشـــطة	
اإلنتاجية	واألنشطة	االستهالكية�	وهناك	معلومات	أخرى	مطلوبة	للتمييز	
بني	أشكال	معينة	من	أشكال	العمل�	وحيتاج	تقييم	العمل	أيضًا	إىل	حتديد	

اجلوانب	النوعية	للعمل	واألشخاص	الذين	يقومون	بالعمل�

األدوات الالزمة جلمع املعلومات عن العمل التطوعي

	عمليات املسح السكاين
تناقـــش	األدبيات	حـــول	هذا	املوضوع	خمتلف	الطرق	املســـتخدمة	يف	احلصول	
على	املعلومات	)دينجل	وآخرون،	2001:	15(�	ومن	أهم	هذه	األدوات	عمليات	

املسح	السكاين:

املســـــح املســـتهــدف	)عمليـــات	مسـح	متوســـطة	احلجم	تستهدف	عددًا	 	•
من	املجاالت	املحددة	يف	النشـــاط	التطوعي	أو	تســـتهدف	مناطق	جغرافية	

حمددة(؛
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املســـح الشـــامل	)تطلب	بعض	املكاتب	اإلحصائية	احلكومية	ومؤسسات	 	•
األحباث	التجارية	يف	بعض	األحيان	إضافة	جمموعة	من	األسئلة	إىل	استبيانات	
املسح	القائمة	مما	يتيح	اختيار	عينات	سكانية	أكرب	ومنضبطة	بشكل	أكرب،	
ولكن	عدد	األسئلة	ومن	مث	كمية	التفاصيل	اليت	ميكن	احلصول	عليها	تكون	

غالبًا	حمدودة(؛
املســـح الكامل	)ُتدَرس	العينة	الســـكانية	بشكل	جيد	حبيث	متثل	املجموع،	 	•
وتكـــون	كبـــرية	بقدر	يكفي	لإلقـــالل	قدر	اإلمـــكان	من	أخطـــاء	املعاينة	
وضمـــان	متثيل	العينـــة	على	مســـتويات	أدق�	وحتتاج	هـــذه	العمليات	إىل	
موارد	كبرية	وإىل	وقت	كبري�	وعلى	سبيل	املثال	استخدم	يف	مسح	العمل	
التطوعـــي	1999	يف	أملانيـــا	حجم	عينة	يزيــد	علـــى	000	30	مــن	أجل	
ضمـــــان	متثيـــــل	خمتــلـــف	األقاليــــــم	وجمـــــــاالت	األنشـــــــطة	التطوعيـــة	
)2000	Bundesminsiterium،(�	ويتســـم	هذا	املســـح	بنطاق	واســـع	
باملقارنة	حبجم	العينات	املستخدم	يف	معظم	عمليات	املسح	املتوسطة،	وهو	
من	000	1	إىل	000	2	يف	معظم	هذه	العمليات،	ويســـتخدم	هذا	املسح	
اآلن	باعتباره	خط	األســـاس	ألي	جهود	تتم	يف	املســـتقبل	يف	هذا	املجال�	
ومن	املهم	أن	يكون	يف	األذهان	أن	مجيع	املعلومات	عن	العمل	التطوعي،	مبا	
فيها	األرقام	الواردة	يف	اجلدول	3	مستخلصة	من	عمليات	املسح	املتوسطة	
وليـــس	من	جهود	املســـح	الكامل،	وال	نقول	نتيجة	تعداد	ســـكاين	مصغر	
بشكل	ما�	أما	البيانات	الواردة	يف	اجلدولني	ألف	وباء	فهي	مستخلصة	من	
عمليات	املســـح	الســـكاين	أيضًا	ولكنها	كانت	جزًءا	من	أدوات	متكاملة	
ملسح	أكرب	ومت	حتسني	هذه	األدوات	على	مدى	ثالث	موجات	)تطبيقات(	
بـــني	عامـــي	1981	و2000�	)أحجام	العينات	يف	مســـح	القيم	يف	العامل	

ومسح	القيم	يف	أوروبا	تتراوح	بني	800	و2500(�
وللتقليل	من	أثر	التفســـري	الشخصي،	تســـتخدم	عمليات	املسح	عادة	نوعًا	من	
الوصف	العام	للعمل	التطوعي	كما	تستخدم	أمثلة	لتوضيح	اجلوانب	املختلفة	للعمل	
التطوعي�	وعلى	ســـبيل	املثال	اســـتخدم	يف	استبيان	مسح	ســـكاين	يف	فرنسا	قام	به	
آرشـــامبو	)1996(	تعريف	دقيق	جدًا	للعمـــل	التطوعي	من	أجل	التمييز	بينه	وبني	
خمتلف	اجلوانب	ذات	الصلة	مثل	العضوية	وســـلوك	املســـاعدة	غـــري	الرمسية	وما	إىل	

ذلك	)اإلطار	1(�

اإلطار 1: السؤال عن التطوع يف املسح السكاين يف فرنسا

ويستخدم	مسح	القيم	يف	أوروبا	األسئلة	التالية	)اإلطار	2(:

اإلطار 2: السؤال عن العمل التطوعي يف مسح القيم يف أوروبا

ونفس	األســـئلة	تأيت	بشـــكل	معدل	إىل	حٍد	ما	يف	مسح	القيم	يف	العامل	)اإلطار	
3،	فريق	دراسة	القيم	يف	العامل،	1999(

اإلطار 3: السؤال عن العمل التطوعي يف مسح القيم يف العامل

“نســـألك اآلن عن العمل التطوعـــي )أو التطوع( ونقصد هبذا العمل 
دون أجـــر والوقـــت الذي ُيقضـــى يف تقدمي خدمـــة إىل جمموعات أو إىل 
منظمات غري رحبية خارج نطاق أسرتك، أو جريانك أو أصدقائك. ومن 

أمثلة ذلك:
القيام	بأعمال	كتابية	جلمعية	أو	احتاد؛ 	•

إدارة	منظمة	شبابية؛ 	•
التدريب	يف	النوادي	الرياضية؛ 	•

توزيع	األطعمة	أو	املالبس	أو	املساعدة	يف	أنشطة	اإلغاثة؛ 	•
التطـــوع	يف	مكافحـــة	احلريـــق	أو	برامـــج	اإلنقـــاذ	يف	حـــاالت	 	•

الطوارئ؛
نظافة	األماكن	العامة	أو	املساعدة	يف	احلفاظ	على	البيئة؛ 	•

العمل	يف	جلان	أو	يف	جمالس	إدارة�” 	•

“انظر بعناية إىل القائمة التالية للمنظمات واألنشـــطة التطوعية واذكر 
)أ( أيـــًا مـــن هـــذه املنظمـــات تنتمي إليـــه، إن وجدت؟ أو )بـــاء( أيـًا من 
هـــذه املنظمات تقوم أنت فيها حاليًا بعمل غري مدفوع األجر على ســـبيل 

التطوع، إن وجدت؟
خدمات	الرعاية	االجتماعية	للمسنني	أو	املعاقني	أو	املحرومني؛ 	•

منظمات	دينية	أو	كنائس؛ 	•
أنشطة	يف	جمال	التعليم	أو	الفنون	أو	املوسيقى	أو	الثقافة؛ 	•

االحتادات	العمالية؛ 	•
األحزاب	أو	املجموعات	السياسية؛ 	•

أعمال	جمتمعية	حملية	ملعاجلة	مســـائل	مثل	الفقر	والبطالة	واإلسكان	 	•
واملساواة	العرقية؛

التنمية	يف	العامل	الثالث	أو	حقوق	اإلنسان؛ 	•
حفظ	البيئة	وحقوق	احليوان؛ 	•

النقابات	املهنية؛ 	•
األعمال	الشـــبابية	)مثاًل	الكشـــافة	واجلوالة	ونوادي	الشـــباب	إىل	 	•

آخره(؛
الرياضة	أو	الترفيه؛ 	•
اجلمعيات	النسائية؛ 	•
حركات	السالم؛ 	•

املنظمات	التطوعية	يف	جمال	الصحة؛ 	•
جمموعات	أخرى�” 	•

“سأقرأ عليك اآلن قائمة مبنظمات تطوعية، وُيرجى إخباري، بالنسبة 
لـــكل منظمـــة، إن كنت عضوًا عامـــال فيها أو عضوًا غـــري عامل أو غري 

مشترك يف عضوية هذا النوع من املنظمات؟
الكنيسة	أو	منظمة	دينية؛ 	•
منظمة	رياضية	أو	ترفيهية؛ 	•

منظمة	يف	جمال	الفنون	أو	املوسيقى	أو	التعليم؛ 	•
احتاد	عمايل؛ 	•

حزب	سياسي؛ 	•
منظمة	بيئية؛ 	•
نقابة	مهنية؛ 	•

منظمة	خريية؛ 	•
أي	منظمة	تطوعية	أخرى�” 	•
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واســـتخدم	يف	مشـــروع	جامعة	جونـز	هوبكنـز	لدراســـة	القطـــاع	غري	الرحبي	
املقارن	)ساملون	وآخرون،	1999؛	وساملون	وآهناير،	1996(	سلسلة	من	األسئلة	

أكثر	تفصياًل،	يف	عدد	خمتلف	من	البلدان	)اإلطاران	4	و5(:
اإلطار 4: األسئلة عن العمل التطوعي يف مشروع جامعة جونـز هوبكنـز 

للقطاع غري الرحبي املقارن

الديانة:	وتشـــمل	الكنائـــس	واملعابد	واملســـاجد	وغريها	من	دور	 	•
العبادة�

األنشـــطة الدولية:	وتشـــمل	برامـــج	التبادل	والصداقـــة	والثقافة	 	•
وختفيف	الكـــوارث	الدولية	وحقوق	اإلنســـان	الدولية	والســـالم	

واملساعدة	اإلمنائية�
مجعيـــات رجال األعمـــال واملهنيني ونقابات العمال:	وتشـــمل	 	•
مجعيات	مؤسسات	األعمال	ورجال	األعمال	واملهنيني	واالحتادات	

العمالية�
منظمات أخرى	]ُيرجى	ذكرها[ 	•

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف أي مـــن هذه اجملاالت املذكورة قمت أنت بنفســـك بعمل  	-	1
تطوعي يف الشـــهر املاضي، أي يف شـــهر __ ]اذكر الشـــهر 

السابق على املسح[؟
خـــالل الســـنة املاضية، أي ســـنة __، هـــل تطوعت يف أي  	-	2

جماالت أخرى؟ ]ارجع إىل القائمة ألف[
أرجـــو أن تعطيين تقديرًا جملموع الســـاعات الـــي قضيتها يف  	-	3
املتوســـط يف الشـــهر يف كل مـــن اجملاالت الـــي ذكرت أنك 

تطوعت فيها.
أواًل كم ســـاعة قضيتها يف العمل يف اجملال ]انظر أول  3أ	-	

نشاط ذكره املستجيب يف السؤال 1[ يف الشهر املاضي؟
أواًل كم ســـاعة قضيتها يف العمل يف اجملال ]انظر أول  3ب	-	

نشاط ذكره املستجيب يف السؤال 2[ يف الشهر املاضي؟
]اذكر الساعات، لكل نشاط، مقربة إىل أقرب ساعة[

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قائمة تسجيل العمل التطوعي

عدد 
الساعات يف 
السنة املاضية

السنة 
املاضية

عدد 
الساعات يف 
الشهر املاضي

الشهر 
املاضي اجملال

نعم/ال نعم/ال الفنون	والترفيه
نعم/ال نعم/ال التعليم	واألحباث
نعم/ال نعم/ال الصحة
نعم/ال نعم/ال اخلدمات	االجتماعية
نعم/ال نعم/ال البيئة
نعم/ال نعم/ال التنمية	واإلسكان
نعم/ال نعم/ال املنظمات	املدنية	ومنظمات	الدعوة
نعم/ال نعم/ال اخلدمات	اخلريية	والتشجيع	على	التطوع
نعم/ال نعم/ال الديانة
نعم/ال نعم/ال مجعيات	رجال	األعمال	واملهنية	

ونقابات	العمال
نعم/ال نعم/ال منظمات	أخرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذكر بالنســـبة لكل جمال ذكرته حىت اآلن ]يف الســـؤالني األول  	-	4
والثاين بشأن العمل التطوعي يف النموذج الرئيسي[، رقمًا واحدًا من أرقام 

هذه البطاقة يصف نوع املنظمة الي تطوعت فيها؟

"أريد أن أســـألك أواًل عن العمل التطوعي، أو التطوع، و]اذكر أي 
تعبري شائع يف بلدك عن العمل التطوعي إن وجد[. وأقصد هبذا أنك تقوم 
بعمل بشـــكل أو بآخر ملساعدة اآلخرين خارج نطاق أسرتك وأصدقائك 

دون مقابل مادي.
فعلى ســـبيل املثـــال هناك أفراد يعملون يف مستشـــفى ملدة ســـاعة يف 
األســـبوع ملســـاعدة املرضى يف التعايش مع ظروفهم الصحية، أو يقدمون 
املســـاعدة إىل املعاقني، أو يقومـــون بتنظيف احلدائـــق العامة واملالعب أو 

يتطوعون يف فرق اإلطفاء أو الصلب األمحر.
وإليك قائمة باجملاالت الي يقوم فيها األفراد عادة بأعمال تطوعية.”
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م القائمة ألف  للشخص القائم بتوجيه األسئلة: َقدِّ
إىل الشخص املجيب عن األسئلة

القائمة ألف: جماالت العمل التطوعي
مالحظة:	حتتاج	هذه	القائمة	إىل	تعديل	لتناســـب	سياق	كل	بلد	على	

حدة،	وجيب	أال	تتعدى	القائمة	صفحة	واحدة�
الثقافـــة والفنون والترفيه:	تشـــمل	املســـارح	واملتاحف	وحدائق	 	•
احليـــوان	وحدائـــق	األحياء	املائيـــة	والفنون	التمثيليـــة	واجلمعيات	
التارخيية	والثقافية	والنوادي	الرياضية	والنوادي	االجتماعية	ونوادي	

اخلدمات	مثل	الليونـز	والروتاري	وغريها�
التعليم واألحباث:	تشـــمل	املدارس	االبتدائية	واإلعدادية	والثانوية	 	•
والتعليـــم	العايل	واملدارس	املهنية	وتعليم	الكبار	والتعليم	واملتواصل	

ومعاهد	األحباث�
الصحــة:	تشـــمل	املستشفيات	ودور	التأهيل	ودور	رعاية	املسنني	 	•
ومؤسســـات	الصحة	العقلية	والرعايـــة	الصحية	الوقائية	وخدمات	

الطوارئ	العالجية	وخدمات	اإلسعافات	التطوعية�
اخلدمـــات االجتماعيـــة:	وتشـــمل	خدمات	رعايـــة	الطفل	ودور	 	•
الرعاية	النهارية	ورعاية	الشـــباب	ورعاية	األســـرة	واخلدمات	إىل	
املعاقني	واخلدمات	إىل	املسنني	واملساعدة	إىل	الالجئني	واملشردين	

وخدمات	اإليواء	وتوزيع	األطعمة�
البيئــة:	تشـــمــل	محاية	البيئة	واحلفاظ	عليهـــا	وعمليات	التنظيف	 	•

والتجميل	ومحاية	احليوان	والبيئة	الربية	واخلدمات	البيطرية�
التنمية واإلسكان:	تشمل	املنظمات	املجتمعية	ومنظمات	األحياء	 	•
وأنشطة	التنمية	االقتصادية	واالجتماعية	املحلية	ومجعيات	اإلسكان	

واملساعدة	يف	جمال	اإلسكان�
املنظمات املدنيـــة ومنظمات الدعوة:	تشـــمل	اجلمعيات	املدنية	 	•
ومجعيات	احلريـــة	املدنية	ومنظمات	الدعـــوة	واخلدمات	القانونية	

ومنع	اجلرمية	وتأهيل	اجلاحنني	ومحاية	املستهلك�
اخلدمات اخلريية وتشـــجيع التطوع:	مبا	فيها	املؤسسات	اخلريية	 	•

ومكاتب	التطوع	ومؤسسات	مجع	األموال	ألغراض	خريية�
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يتضمـــن	منوذج	جونز	هوبكنـز	أيضًا	ســـؤااًل	عن	نوع	املنظمة	اليت	يتطوع	فيها	
األفراد�

 اإلطار 5: القائمة بـاء يف مشروع جونز هوبكنـز
أنواع املنظمات

وقد	قام	مكتب	اإلحصاء	الوطين	يف	اململكة	املتحدة،	يف	سياق	تطوير	حساب	
فرعي	لقطاع	األسر	املعيشية،	حبصر	عمليات	املسح	اجلزئي	للعمل	التطوعي	على	
أســــاس	العمل	الذي	قام	به	يف	الســــابق	لــــني	)1997	Lynn(	)اجلدول	4(�	وقد	
وجد	املكتب	اإلحصائي	الوطين	أن	هناك	اختالفات	كبرية	يف	التعريف	واملنهجية	
والتغطيــــة	بني	خمتلف	عمليات	املســــح،	وهذه	االختالفــــات،	هي،	إىل	حٍد	كبري،	
الســــبب	يف	وجود	اختالفات	كبــــرية	يف	التقديرات	القائمة	على	بيانات	املســــح�	
ويتبني	من	اجلدول	5	أن	نســــبة	الســــكان	الذين	يقومون	بعمل	تطوعي	تتراوح	ما	
بني	23	يف	املائة	و55	يف	املائة	يف	عمليات	املسح	اليت	ُأجريت	يف	1987	وما	بني	
24	يف	املائة	و51	يف	املائة	يف	عمليات	املســــح	اليت	جرت	يف	أوائل	التســــعينيات،	
وما	بني	32	يف	املائة	و48	يف	املائة	للعمليات	اليت	أجريت	يف	أواخر	التســــعينيات	
ويف	ســــنيت	2000	و2001�	وخلــــص	املكتب	إىل	أن	العــــدد	الفعلي	للمتطوعني	
يتــــراوح	مــــا	بني	10,8	مليونــــًا	)يف	ســــنة	1992(	و14,8	مليونًا	)2001	إىل	
2008(	و21,8	مليونــــًا	)1997(،	وهذه	األرقام	هي	خالصة	عمليات	املســــح	
املذكــــورة،	وهي	اختالفات	ُتعزى	إىل	أثر	منهجية	املســــح،	مــــع	أن	التغيريات	يف	
مســــتوى	التطوع	قــــد	تكون	أدىن	من	ذلك	بكثري	)مكتــــب	اإلحصاءات	الوطين،	

�)6	:2008-2001

لذلـــك	ميكن	العثور	على	طائفة	واســـعة	من	التقديرات	عـــن	العمل	التطوعي،	
حســـب	املصدر	املســـتخدم	)انظر	اجلدول	5(�	ويتبني	من	اجلدول	5	وجود	نقص	
مستمر	يف	االتساق	يف	البيانات	عن	العمل	التطوعي،	ولـهذا	ميكن	القول	بأن	أساليب	

املسح	الراهنة	ال	تكفي	لقياس	العمل	التطوعي	على	مدى	فترة	من	الزمن�

غري رحبية:
]استخدم	التعبري	الشائع	للمنظمة	غري	الرحبية	يف	البلد[

مجعيات	تتصل	بالكنسية 	•
الكنيسة	أو	مجعيات	دينية 	•
مجعيات	تتصل	بالنقابات 	•

مجعيات	تتصل	حبزب	سياسي 	•
عامة:

منظمة	حملية 	•
منظمة	من	منظمات	الوالية 	•

منظمة	عامة	أخرى 	•
رحبية:

مجعية	جتارية	أو	مجعية	رجال	أعمال 	•
منظمات	أخرى	)ُيرجى	التفصيل( 	•

اجلدول 4

تعاريف العمل التطوعي يف أعمال املسح

املستفيدون املستثنوناملدفوعات املسموح هباالسنةاملسح
هل هو 
طريقة األسئلةغري رمسي؟

املسح	العام	لألسر	املعيشية

املسح	القومي	للعمل	التطوعي
املسح	العام	لألسر	املعيشية

مؤسسات	املعونة	اخلريية

املسح	القومي	للعمل	التطوعي
املسح	العام	لألسر	املعيشية

املسح	القومي	للعمل	التطوعي
اإلحصاء	القومي	)اململكة	املتحدة(	التجميعي	

1981

1981
1987

1993-1987

1991
1992

1997
2001

املصاريف

مصروفات	ورسوم	امسية
املصروفات

غري	حمددة

املصروفات	ورسوم	امسية
املصروفات

املصروفات
املصروفات

•	األسر	املعيشية
•	األسرة

•	األصدقاء
•	احليوانات

•	األعمال	اخلريية
•	األسرة	املباشرة

•	األسرة
•	األصدقاء	الشخصيون

•	مجيع	األفراد
•	املنظمات	غري	اخلريية
•	األقارب	املباشرين
•	نقابات	العمال

•	األحزاب	السياسية
•	األقارب	املباشرون
•	االحتادات	العمالية
•	األحزاب	السياسية

•	األسر
•	األصدقاء

نعم

نعم
ال

ال

نعم
ال

نعم
ال

يشتمل	على	تعاريف

جمموعة	من	األسئلة	املباشرة
يشتمل	على	تعاريف	وأمثلة

يشتمل	على	قائمة	أمثلة	فقط

جمموعة	من	األسئلة	املباشرة	واألمثلة
يشتمل	على	تعاريف	وأمثلة

قائمة	مطولة	من	األسئلة	واألمثلة
يشتمل	على	تعاريف	وأمثلة

املصدر:	اإلحصاءات	القومية،	احلساب	الفرعي	لألسر	املعيشية	-	العمل	التطوعي،	HHP8-2001-09،	التذييل	بـاء�	)من	لني،	1997،	بعد	تعديله	وحتديثه(�
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اجلدول 5

عدد األفراد الذين قومون بعمل تطوعي )باملاليني(

منوذج املسح القومي التجميعياملسح القومي للعمل التطوعيمؤسسات املعونة اخلرييةمؤسسات املعونة اخلريية

النسبة املئويةالعددالنسبة املئويةالعددالنسبة املئويةالعددالنسبة املئويةالعددالسنوات

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

9,8

10,2

10,8

23%

23%

24%

23,4
12,8
12,5
14,7

11,3
9,2

55%
30%
29%
34%

26%
21%

22,8

21,8

51%

48%

14,832%

املصدر:	اإلحصاءات	القومية،	احلساب	الفرعي	لألسر	املعيشية	-	العمل	التطوعي،	HHP8-2001-08،	التذييل	ألف�

وعلى	أســـاس	التقديرات	املســـتخلصة	من	عمليات	املسح	املذكورة	يف	اجلدول	
4	قـــام	مكتب	اإلحصاءات	القومي	بوضع	واختبار	منوذج	لألســـئلة	املتصلة	بالعمل	
التطوعي	يف	عمليات	املسح	السكاين	اليت	تسعى	إىل	مجع	بيانات	عن	ثالثة	تقديرات	

أساسية	هي:
عدد	املتطوعني	من	بني	السكان� 	•

عدد	ساعات	العمل	التطوعي	)لألشخاص	من	سن	16	فما	فوق( 	•
جمموع	عدد	ساعات	التطوع	حسب	النشاط� 	•

وُيماثل	هذا	النهج	هنج	مشروع	جامعة	جونـز	هوبكنـز	عن	القطاع	غري	الرحبي	
املقارن	)ســـاملون	وآهناير،	1996(�	ويبني	اجلـــدول	6	منوذج	اإلحصاءات	القومية	

الذي	استعمل	يف	املسح	التجميعي	عن	العمل	التطوعي	يف	بريطانيا،	2001�
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اجلدول 6

املسح التجميعي لإلحصاءات القومية )النموذج 275 - العمل التطوعي(

ُيسأل دائمًا عما يلي:
مقدمة

يهمنا	معرفة	أي	نشاط	تطوعي	تقوم	به	من	خالل	جمموعة	أو	منظمة�
ويقصد	بالعمل	التطوعي	أي	نشـــاط	يســـاعد	أناسًا	آخرين	أو	يساعد	البيئة	

ولكنه	غري	مدفوع	األجر،	فيما	عدا	املصروفات�
نرجـــو	عـــدم	إدراج	أي	نوع	مـــن	أنواع	الرعايـــة	غري	الرمسيـــة	مثل	قضاء	

احلاجات	لشخص	مسن	قريب	أو	صديق�
اضغط	مفتاح	الدخول	لتكملة	االستبيان 	)1(

ُيسأل دائمًا عما يلي:
M275_1

C275.1	البطاقة	اخرج
انظـــر	إىل	هذه	البطاقة	اليت	ُتدِرج	أنواع	النشـــاط	التطوعـــي	الذي	يقوم	به	

الناس	عادة�
أثناء	االثين	عشر	شهرًا	املاضية،	هل	قمت	بأٍي	من	هذه	األنشطة؟

نعم 	)1(
ال 	)2(

ُيســـأل عن: ما إذا كان الشـــخص قـــد قام بعمل تطوعي يف اإلثين عشـــر 
شهرًا املاضية

M275_2

C275.1	البطاقة	اخرج
ما	هي	أنواع	العمل	التطوعي	اليت	قمت	هبا	أثناء	االثين	عشر	شهرًا	املاضية؟

ُيرجى	اختيار	األسئلة	من	هذه	البطاقة
ُيرجى	ترميز	كل	البنود	اليت	تنطبق

جمموعة	من	]8[
القيام	شخصيًا	جبمع	أموال 	)1(

اخلدمة	يف	اللجان 	)2(
تنظيم	ناٍد	أو	جمموعة	أو	املساعدة	يف	تنظيمهما 	)3(
تقدمي	مشورة	فنية	أو	أحاديث	فنية	أو	تدريب 	)4(
تقدمي	مشورة	غري	فنية	أو	أحاديث	أو	تدريب 	)5(

تقدمي	مساعدة	إدارية	أو	كتابية	أو	مساعدة	يف	أعمال	السكرتارية 	)6(
تقدمي	أنواع	أخرى	من	املساعدة	العملية	غري	مذكورة	أعاله 	)7(

أي	نوع	آخر	من	أنواع	النشاط	التطوعي 	)8(
ُيســـأل	عن:	ما	إذا	كان	الشـــخص	قد	قام	بنشاط	تطوعي	أثناء	االثين	عشر	

شهرًا	املاضية	و:	األنواع	األخرى	من	النشاط	التطوعي
M275_2a

ُيرجى	ذكر	أي	نوع	آخر	من	النشاط	التطوعي	قمت	به
السلسلة	]200[

ُيســـأل	عن:	إما	إذا	كان	الشـــخص	قد	قام	بنشاط	تطوعي	أثناء	االثين	
عشر	شهرًا	املاضية	و:	أي	نوع	آخر	من	النشاط	التطوعي

M275_3

إذا	انتقلنا	لألســـابيع	األربعة	املاضية،	أي	منذ	)التاريخ	الصحيح(	هل	قمت	
بأي	نشاط	تطوعي	يف	تلك	املدة؟

نعم 	)1(
ال 	)2(

ُيســـأل	عن:	ما	إذا	كان	الشـــخص	قد	قام	بأي	نشـــاط	تطوعي	أثناء	االثين	
عشر	شهرًا	املاضية	و:	قام	بنشاط	تطوعي	يف	األسابيع	األربعة	األخرية

M275_4

C275.1	البطاقة	أخرج
)إذا	انتقلنا	إىل	األســـابيع	األربعة	األخرية،	أي	منذ	)التاريخ(،	ما	هي	أنواع	

األنشطة	التطوعية	اليت	قمت	هبا	يف	تلك	الفترة؟
ُيرجى	اختيار	اإلجابة	من	هذه	البطاقة
ُيرجى	ترميز	مجيع	البنود	اليت	تنطبق

جمموعة	من	]8[
القيام	شخصيًا	جبمع	أموال 	)1(

اخلدمة	يف	اللجان 	)2(
تنظيم	ناد	أو	جمموعة	أو	املساعدة	يف	تنظيمهما 	)3(
تقدمي	مشورة	فنية	أو	أحاديث	فنية	أو	تدريب 	)4(
تقدمي	مشورة	غري	فنية	أو	أحاديث	أو	تدريب 	)5(

تقدمي	مساعدة	إدارية	أو	كتابية	أو	مساعدة	يف	أعمال	السكرتارية 	)6(
تقدمي	أنواع	أخرى	من	املساعدة	العملية	غري	مذكورة	أعاله 	)7(

أي	نوع	آخر	من	أنواع	النشاط	التطوعي 	)8(
ُيســـأل	عن:	ما	إذا	كان	الشـــخص	قد	قام	بنشاط	تطوعي	أثناء	االثين	عشر	
شهرًا	املاضية	و:	قد	قام	بنشاط	تطوعي	يف	األسابيع	األربعة	األخرية	و:	قد	

قام	بأي	نشاط	تطوعي	آخر	يف	األسابيع	األربعة	األخرية
M275_4a

ُيرجى	ذكر	أي	نوع	آخر	من	النشاط	التطوعي	الذي	قمت	به
السلسلة	]200[

ُيســـأل	عن:	ما	إذا	كان	الشـــخص	قد	قام	بنشاط	تطوعي	أثناء	االثين	عشر	
شهر	األخرية	و:	قد	قام	بنشاط	تطوعي	أثناء	األسابيع	األربعة	األخرية

M275_5

كم	ساعة	تعتقد	أنك	قضيتها	)يف	أداء	كل	نشاط	من	األنشطة	املذكورة	يف	
M275_4(	أثناء	األسابيع	األربعة	األخرية

0.672

ُيســـأل	عن:	ما	إذا	كان	الشـــخص	قد	قام	بأي	نشـــاط	تطوعي	أثناء	االثين	
عشر	شهرًا	املاضية	و:	قد	قام	بنشاط	تطوعي	يف	األسابيع	األربعة	األخرية

M275_6

ملدة	أطول	من	املعتاد 	)1(
ملدة	أقل	من	املعتاد 	)2(

نفس	املدة	املعتاد	تقريبًا 	)3(

HHP8-	،التطوعي	العمل	-	املعيشية	لألسر	الفرعي	احلساب	القومية،	اإلحصاءات	املصدر:
09-2001،	التذييل	جيم�
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وفيمـــا	بني	البلدان	ختتلف	اســـتمارات	املســـح،	بغض	النظر	عن	إطـــار	املعاينة	
واحلجم	الفعلي	للعينة،	باختالف	الطريقة	الفعلية	جلمع	البيانات،	ســـواًء	كانت	عن	
طريـــق	اهلاتف	أو	الربيد	أو	املواجهة�	ويف	عمليات	املســـح	هـــذه	ُيترك	حتديد	مكان	
عمل	املنظمة	غري	الرحبية	للشخص	الذي	يتم	سؤاله�	فمن	املحتمل	أن	بعض	األفراد	

ال	يستطيعون	تصنيف	املنظمة	اليت	يعملون	فيها	باعتبارها	منظمة	غري	رحبية�

	عمليات املسح والتعداد القائمة على أساس العمالة

تعترب	عمليات	املســـح	والتعداد	القائمة	على	أســـاس	العمالـــة	جمموعة	ثانية	من	
األدوات	الـــيت	يتم	عن	طريقها	مجع	املعلومات	عن	العمل	غري	املدفوع	األجر	كجزء	
مـــن	عملية	اإلبـــالغ	املنتظمة	عن	مجيع	أنواع	العمالة	املدفوعـــة	األجر	يف	املنظمات	
غـــري	الرحبية�	ومـــن	مزايا	هذا	النهج:	االنتظام،	والرؤية	طويلة	املدى	اليت	تقوم	عليها	
عمليات	املســـح	هذه�	أما	عيبه	فهو	أن	معظم	عمليات	املســـح	اليت	جتري	بشـــكل	
منتظم	للعمالة	ال	تتضمن	أي	أســـئلة	عن	أشـــكال	العمل	غري	املدفوع	األجر	وكثريًا	

من	أشكال	العمل	غري	النمطية�

	عمليات مسح املنظمات

تعتـــرب	عمليـــات	مســـح	املنظمات	طريقـــة	ثالثة	جلمـــع	املعلومات	عـــن	العمل	
التطوعـــي�	وميكن	هلذه	العمليات	أن	توفـــر	معلومات	تفصيلية	عن	خصائص	العمل	
لألعمال	املدفوع	األجر،	وغري	املدفوع	األجر،	وأن	تتيح	إمكانية	املقارنة	بني	العمل	
املدفـــوع	األجـــر	وغري	املدفوع	األجر	يف	داخل	املنظمة	)العمل	يف	داخل	املنظمة،	إذ	
يوجد	تشـــابه	كبري	بني	مهام	الوظيفة	للعاملني	بأجر	أو	بدون	أجر؛	أي	األشـــخاص	
يقومون	بأي	نوع	من	العمل؟	هل	العمل	التطوعي	يكمل	أو	حيل	حمل	العمل	املدفوع	
ن	من	مقارنة	النواتج	اليت	تنشـــأ	عن	العمل	 األجـــر؟(،	كما	أن	هـــذه	العمليات	ُتَمكِّ
املدفـــوع	األجـــر	وغري	املدفوع	األجـــر	يف	املنظمات	غري	الرحبيـــة�	ومن	عيوب	هذه	
العمليات	أهنا	كثريًا	ما	تســـتبعد	العمل	التطوعي	غري	الرمسي،	وأن	نطاق	املؤسسات	
غري	الرحبية	قد	يكون	من	الصعب	حتديده،	وأن	كثريًا	من	املنظمات	غري	الرحبية	ليس	

لديها	سجالت	دقيقة	عن	املتطوعني	وأنشطتهم�

	دراسات استخدام الوقت

تقوم	دراســـات	اســـتخدام	الوقت	يف	العادة	على	أساس	يوميات	مكتوبة	تصور	
يومًا	كاماًل	من	24	ســـاعة	خمتارًا	بطريقة	عشوائية�	ويقوم	الشخص	بتسجيل	مجيع	
األنشـــطة	اليت	يؤديها	على	مدى	24	ســـاعة	مقســـمة	إىل	جمموعات	من	جزء	معني	
من	الزمن	)وقد	خيتلف	طول	كل	شـــرحية	من	الوقت	من	مشـــهد	آلخر،	كأن	تكون	
مثـــاًل	5	دقائـــق	أو	10	دقائق	أو	15	دقيقة(�	وتعطـــي	النتائج	صورة	عامة	للميزانية	
الوقتيـــة	الكاملة	للشـــخص	خالل	يـــوم	واحد	)بوملان	ومشيـــد	1999	:	62(�	ويف	
معظم	احلاالت	ُيطلب	من	األشـــخاص	أن	يصوغوا	اليوميات	بأسلوهبم	اخلاص،	وأن	
يقدموا	معلومات	إضافية	مثل	األنشـــطة	اليت	يقومون	هبا	بشـــكل	مواٍز،	ومع	من	أو	

ملن	يقومون	هبذه	األنشطة�
وُتَصنَّف	مجيع	األنشطة	املسجلة	يف	فئات	خمتلفة�	وميكن	جتميع	الفئات	الرئيسية	
الثالث	للنشاط	اإلنساين	يف	)أ(	األنشطة	الشخصية	)غري	االقتصادية(؛	)ب(	األنشطة	
اإلنتاجية	غري	السوقية	)لالستهالك	الشخصي	على	األغلب(؛	)ج(	األنشطة	اإلنتاجية	
املتجهة	إىل	السوق�	ويستخدم	“معيار	الشخص	الثالث”	لتمييز	األنشطة	الشخصية	
عن	األنشـــطة	اإلنتاجية	غري	الســـوقية	)هل	ميكن	أن	ُيطلب	من	شـــخص	آخر	القيام	
بالنشـــاط؟(	ويســـتخدم	“حد	اإلنتاج”	املَُعرَّف	يف	نظام	األمم	املتحدة	للحســـابات	
القومية	يف	التمييز	بني	األنشـــطة	اإلنتاجية	غري	الســـوقية	واألنشـــطة	املتجهة	للسوق	
)جولدمشيدت	-	كلريموند	وجبنوســـني	-	أليجســـاكس،	1995(�	وقد	اسُتخِدَمت	

فئات	خمتلفة	لألنشطة	اليت	ال	تدخل	يف	نظام	احلسابات	القومية	يف	خمتلف	الدراسات	
الوطنيـــة،	وهـــو	أمر	يعقد	من	عملية	تقييم	ترتيب	عـــام	للحجم�	وهناك	طرق	خمتلفة	
لتصنيف	األنشـــطة	يف	فئات،	منها	مثاًل	مقترحات	الترميز	اخلاصة	مبســـح	اســـتغالل	
الوقـــت	يف	أوروبا،	وهي	متيز	بني	أنشـــطة	احلســـابات	القومية	)العمالة(	واألنشـــطة	
األخرى	غري	أنشطة	احلسابات	القومية	)الرعاية	الشخصية،	الدراسة،	رعاية	األسرة،	
العمـــل	التطوعـــي	واالجتماعات،	احليـــاة	االجتماعية	والترفيه،	الرياضة	واألنشـــطة	
اخلارجيـــة،	اهلوايـــات	واأللعاب،	وســـائط	اإلعالم،	الســـفر	واســـتغالل	الوقت	غري	
املحـــدد(	)اإلحصاءات	األوروبية	2000	:	صفحة	17	وما	بعدها(،	ومنها	تصنيف	
األمم	املتحدة	الدويل	التجرييب	لألنشـــطة	من	أجل	إحصاءات	استغالل	الوقت،	وهو	
مييز	أيضًا	بني	عشـــر	فئات	رئيســـية	)العمالة	يف	املنشآت(،	وأنشـــطة	اإلنتاج	األولية	
)لغري	املنشأة(،	واخلدمات	مقابل	التعويضات،	واإلنتاج	اآلخر	للسلع	)لغري	املنشأة(،	
والصيانـــة	املنـزليـــة،	واإلدارة،	وقضاء	األغراض	ألســـرة	الشـــخص	نفســـه،	ورعاية	
األطفال	واملرضى	واملسنني	واملعاقني	يف	األسرة،	وخدمات	املجتمع	واملساعدة	لألسر	
األخرى،	والتعلم،	واألنشـــطة	االجتماعية	والثقافية،	واســـتخدام	وســـائط	اإلعالم،	

والرعاية	الشخصية	والصيانة	الذاتية(	)بيدياكو	وفانك،	1988	:	5(�
ولدراسات	استغالل	الوقت	مزايا	كبرية�	فهي	تقدم	معلومات	تفصيلية	جدًا	عن	
األشخاص	الذين	يقومون	بالعمل	وعن	أمناط	خمتلفة	من	السلوك	يف	استغالل	الوقت،	
مث	إهنا	ميكن	االعتماد	عليها	بشـــكل	أكرب	يف	مجع	بيانات	عن	األنشـــطة	اليت	تتم	على	

فترات	متقاربة	واألنشطة	املشتركة	)جولدمشيدت	-	كلريموند،	1995(�
ومن	العيوب	املمكنة	ملســـح	اســـتغالل	الوقت	أن	العمل	غري	املدفوع	األجر	يتم	
عادة	بشـــكل	غـــري	منتظم،	ويف	أحياٍن	كثـــرية	يف	أيام	العطلة	األســـبوعية�	وللوقت	
املختار	للحصول	على	البيانات	أثر	على	تقدير	املتطوعني	لوقت	العمل	)وهو	ناقص	
يف	معظـــم	احلاالت(�	مث	إن	وضع	متييز	قوي	بني	أشـــكال	معينة	من	العمل	التطوعي	
هو	أمر	مكلف	من	ناحية	الوقت	واملال	)خاصة	إذا	كانت	األنشطة	األخرى	مسجلة	

أيضًا(�
وأخـــريًا	فـــإن	دراســـات	اســـتغالل	الوقت	ال	متيـــز	غالبًا	بني	العمـــل	التطوعي	
واملشاركة،	كما	أهنا	ال	تشمل	حتديدًا	لنوع	العمل	التطوعي	ونوع	املنظمة	اليت	تتم	
فيها	األنشطة	التطوعية�	لذلك	فإن	دراسات	استغالل	الوقت	تكشف	عن	قصور	يف	
تقدير	املعامل	الســـكانية	الرئيسية	الالزمة	حلســـاب	القيمة	التعويضية	للعمل	التطوعي	

)آرمشبولت	وآخرون،	1998	:	8(�
وُيشـــري	جولدمشيدت	-	كلريموند	وجبنوســـني	-	أليجيساكس،	)1995(	إىل	
التحديات	التالية	اليت	تعترض	مقارنة	البيانات	الوطنية	املستخلصة	من	عمليات	مسح	

استغالل	الوقت:
ُطرق	مجع	البيانات	)اليوميات،	تذكر	أعمال	األمس،	وغريها(؛ 	•

معاجلة	االختالفات	املومسية؛ 	•
درجة	متثيل	العينة	ومعاجلة	حاالت	عدم	الردود؛ 	•

معاجلة	وقت	االنتقال؛ 	•
الوحدات	الزمنية؛ 	•

الفئات	العمرية	اليت	تدخل	يف	املالحظة؛ 	•
تقسيم	األنشطة	إىل	فئات؛ 	•

أحيانًا	تكون	دراســـات	استغالل	الوقت	مكلفة	بالنسبة	لغرض	مجع	بيانات	 	•
مفيدة	عن	العمل	يف	القطاع	غري	الرحبي؛

بعـــض	النـــاس	ال	يرغبون	يف	تصنيف	املؤسســـة	اليت	يعملون	هبـــا	باعتبارها	 	•
منظمة	غري	رحبية؛
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إذا	ُنظـــر	إىل	النتائـــج	من	وجهـــة	نظر	عامة	فقد	تعطي	صـــورة	غامضة	إىل	 	•
حـــد	ما،	وإذا	ُنِظر	إليهـــا	يف	تفصيالهتا	يصبح	من	الصعب	اخلروج	ببيانات	

صحيحة	تنطبق	على	مجيع	احلاالت

تقييم	العمل	غري	املدفوع	األجر 	2-4
يعتـــرب	تقييم	العمـــل	املدفوع	األجر	على	نفس	مســـتوى	صعوبـــة	قياس	العمل	
املدفـــوع	األجر	على	األقـــل�	وتوجد	ُنهج	خمتلفة	للتقييم	ســـنتطرق	إليها	فيما	يلي�	
وتقـــوم	هـــذه	الطرق	على	خلفيات	نظريـــة	خمتلفة	وتنطوي	علـــى	افتراضات	حمددة	
جـــدًا�	فالواقع	أنـــه	ال	توجد	قيمة	“صحيحة”	ولكن	توجـــد	مناهج	خمتلفة	توضح	
تقييـــم	العمل	غري	املدفوع	األجر	من	جوانب	خمتلفة�	ويتوقف	القرار	بشـــان	اختيار	
النظريات	على	اإلجابة	على	األســـئلة	املعهودة	وهي:	ما	هو	غرض	التقييم	وما	هي	
طريقـــة	التقييم	اليت	ختدم	هذا	الغرض	على	حنـــو	أفضل	)انظر:	هولرفيجر،	2000:	

�)52
ومن	وجهة	النظر	العملية	يوجد	جانب	آخر	يؤثر	على	التقييم،	وهو	مدى	توفر	
املعلومات�	فعملية	مجع	املعلومات	عن	العمل	غري	املدفوع	األجر	ال	تقوم	على	أسس	
منهجية	موحدة	ومن	مث	فإن	البيانات	تصعب	مقارنتها،	والطرق	املختلفة	املستخدمة	
يف	القيـــاس	قـــد	تفيد	أو	ال	تفيـــد	يف	احلصول	على	املعلومـــات	املطلوبة�	ومن	ناحية	
أخرى	فإن	نظام	احلســـابات	القومية	يفتقـــر	حاليًا	إىل	متييز	كاٍف	بني	القيم	املرجعية	
فيمـــا	يتعلق	باألجور	وتكلفة	العمالة	وهيكل	العمالة	وما	إىل	ذلك	)فرانـز،	1996:	

�)142
وهناك	هنجان	أساســـيان	ميكن	اســـتخدامهما	لتقييم	العمل	غري	املدفوع	األجر،	
ومها	طريقة	الناتج	وطريقة	املدخالت�	ويفترض	كال	النهجني	وجود	سلع	وخدمات	
يف	السوق	ميكن	مقارنتها�	وتقوم	طرق	التقييم	على	أساس	الناتج	بتقييم	نتيجة	عملية	
اإلنتاج	بينما	تقوم	الطرق	اليت	تعتمد	على	أســـاس	املدخالت	)أساســـًا(	بتقييم	قوة	
العمل	اليت	تنفق	يف	األنشـــطة	التطوعية�	وتعترب	اإلشـــارة	إىل	الســـلع	واخلدمات	يف	

السوق	مهمة	جدًا	ألسباب	خمتلفة�
ويف	طريقـــة	املدخالت،	يفترض	هذا	النهج	أن	معدالت	األجور	ســـتبقى	دون	
تغيري	إذا	دخل	املتطوعون	ســـوق	العمل�	وتشـــري	الدراسات	التجريبية	احلالية	إىل	أن	
املتطوعني	ميثلون	قوة	عمل	كبرية	خاصة	يف	ميادين	معينة�	وسيؤدي	نقل	هذه	القوى	
العاملة	إىل	سوق	العمل	على	األرجح	إىل	إحداث	تأثري	على	توازن	معدالت	األجور	
مما	يؤدي	إىل	اخنفاضها	)آرمشبولت	وآخرون،	1998:	13(�	ومن	املعقول	أيضًا	أن	
كثريًا	من	الناس	لن	يطلبوا	خدمات	معينة	إذا	كان	عليهم	أن	يدفعوا	مقابلها	بســـعر	
الســـوق�	ومن	هنا	فلو	افترضنا	انتقال	اخلدمات	اليت	يقدمها	املتطوعون	إىل	الســـوق	

فإن	هذا	سيؤثر	على	جانب	الطلب	أيضًا�

التقييمات على أساس املخرجات

ُتشـــري	الطرق	القائمة	على	أســـاس	املخرجات	إىل	ناتج	)نواتج(	عملية	اإلنتاج،	
أي	إىل	الســـلع	واخلدمات	اليت	يتم	إنتاجها	يف	األســـر	املعيشـــية	أو	يف	املنظمات	غري	
الرحبية،	وتقييم	هذه	الســـلع	واخلدمات	على	أساس	سعر	السوق	أو	النواتج	السوقية	
املماثلة�	ومن	هنا	جيب	قيد	السلع	واخلدمات	اليت	يتم	إنتاجها	بشكل	تفصيلي،	ومن	
املهـــم	جدًا	يف	عمليـــة	التقييم	هذه	تعريف	الوحدات	املنتجـــة�	ويفترض	هذا	النهج	
وجود	صورة	واضحة	عن	مجيع	اخلدمات	اليت	ينتجها	القطاع	غري	الرحبي	وأن	تكون	

وحدات	الناتج	حمددة	حتديدًا	دقيقًا	من	أجل	مقارنتها	مع	البلدان	األخرى�
وتعترب	طريقة	التقييم	على	أســـاس	الناتج	مناســـبة	من	أجل	ضمان	التوافق	بينها	
وبـــني	عمليات	احلســـابات	القومية	ألن	نظام	احلســـابات	القوميـــة	ينطلق	من	نتائج	
عمليات	اإلنتاج	أيضًا�	ومع	ذلك	فإن	اســـتخدام	طرق	التقييم	القائمة	على	أســـاس	

املخرجات	ليســـت	شـــائعة	بسبب	ما	تتســـم	به	من	تعقيد	وبسبب	املشاكل	اخلطرية	
اليت	تكتنف	البيانات�	وقد	اســـتعملت	هذه	الطـــرق	على	فترات	غري	منتظمة	وعلى	
جمموعة	حمدودة	من	األنشـــطة	)جولدمشيدت	-	كلريموند	وجبنوســـني	أليجيساكس	

�)17	:	1995

التقييمات على أساس املدخالت
حتدد	الطرق	القائمة	على	أساس	املدخالت	قيمة	عامل	العمل	عن	طريق	حساب	
معدل	أجر	افتراضي	لســـاعات	العمل	املســـتغلة	يف	العمل	التطوعي�	وسنناقش	فيما	

يلي	هنجني	خمتلفني	مها:	تكلفة	اإلحالل	وتكلفة	الفرص	البديلة�

	تقييم الوقت التطوعي على  أساس تكلفة اإلحالل:
يقوم	هذا	النهج	على	أســـاس	حســـاب	التكلفة	اليت	تنشأ	لو	أن	العمل	التطوعي	
مت	تأمينه	من	سوق	العمل�	ويفترض	النهج	االستعاضة	عن	املتطوعني	بعاملني	بأجر،	
ومـــن	مث	فإن	املتطوعني	والعاملني	بأجر	ميكن	اســـتبدال	كل	منهم	باآلخر	من	ناحية	
املهـــارات	واإلنتاجية،	وهو	أمـــر	ينظر	إليه	بعني	االرتيـــاب�	فالعمل	املدفوع	األجر	
وغري	املدفوع	األجر	قد	حيدثان	يف	بيئتني	خمتلفتني،	وميكن	أن	تكون	إحدامها	سوقية	
التوجه	واألخرى	هي	عمل	منـزيل،	ومن	مث	فقد	يكون	من	غري	املناسب	تطبيق	نفس	

جمموعة	األسعار	على	عملية	التقييم�
إال	أن	هذه	املســـائل	املتعلقة	بتقييم	العمل	غري	املدفوع	األجر	تبدو	أقل	صعوبة	
بالنســـبة	للعمل	التطوعي	منها	بالنســـبة	للعمـــل	املنـزيل	ألن	األنشـــطة	اليت	يقوم	هبا	
املتطوعون	هي	أقرب	إىل	أنشـــطة	سوق	العمل،	فهي	يف	معظم	احلاالت	تتخذ	صفة	
رمسيـــة	وتعترب	جزًءا	من	اإلنتاج	أكثر	من	األنشـــطة	املنـزليـــة	)آرمشبولت	وآخرون،	

�)2	:1998
ومبا	أن	ســـوق	العمل	ليس	متشـــاهبًا	بأي	حال،	فيمكـــن	النظر	يف	جمموعة	من	
األجـــور،	وتوجد	مفاهيم	خمتلفة	بشـــأن	نـــوع	األجر	الذي	ميكن	اختياره	بالنســـبة	
ملؤهالت	املتطوعني�	فإذا	ضربنا	مثاًل	العمل	التطوعي	الذي	يقوم	به	شـــخص	يعمل	
يف	إعداد	الطعام	للفقراء،	فهذا	النشـــاط	ميكن	تقييمه	بالنظر	إىل	معدل	األجر	الذي	
يتقاضـــاه	الَطبَّـــاخ	املاهر،	أو	على	الطرف	اآلخر	ميكن	حســـابه	على	أســـاس	معدل	
األجر	لشـــخص	يعمل	مســـاعدًا	يف	املطبخ�	وميكن	يف	حاالت	اإلحصائيني	مقارنة	
عمـــل	املتطوع	بعمل	األخصائي،	وهذا	ممكن	يف	حاالت	معينة،	ولكن	اختيار	املهنة	
اليت	تتخذ	أساســـًا	للمقارنة	هي	مسألة	يف	غاية	األمهية	ألنه	قد	توجد	أكثر	من	مهنة	
مناســـبة	للمقارنة�	فإذا	أخذنا	العمل	يف	احلديقة	على	ســـبيل	املثال	فســـنجد	أن	من	
املمكن	مقارنته	بعمل	عامل	احلديقة	أو	بائع	الزهور	أو	األخصائي	الزراعي�	واجتهت	
بعض	الدراســـات	إىل	اختيار	جمموعات	مناظرة	تشـــمل	مجيع	املهن	املمكنة	وتأخذ	

متوسط	معدل	األجور	فيها	)مشيت	وآخرون	1999،	صفحة	47(�
أما	النهج	التعميمي	فيعترب	املتطوعني	أناسًا	ذوي	مرونة	ميكن	أن	يقوموا	بأعمال	
خمتلفة�	ويتســـاوى	هذا	يف	معظم	احلـــاالت	بأعمال	ال	تتطلب	مؤهالت	كبرية	ومن	
مث	يـــؤدي	إىل	أجور	أدىن�	ولكن	التطوع	قد	ينطوي	على	أنشـــطة	متخصصة	وعلى	
أعمال	ال	حتتاج	إىل	مؤهالت	كبرية�	ونظرًا	ملا	يتسم	به	العمل	التطوعي	من	اختالف	
واسع	فإن	طريقة	التعميمية	ميكن	أن	تؤدي	إىل	تقديرات	منخفضة�	كذلك	ميكن	أن	

تؤدي	طريقة	العمل	املتخصص	إىل	تقديرات	عالية	)هريواي،	1999:	17(�
وملعرفة	أي	الطريقتني	أنســـب	حيتاج	األمر	إىل	قدر	من	التجميع	والتمييز�	وهنا	
جنـــد	أن	تعريف	وحـــدة	املدخالت	أمر	حيوي�	فهناك	بعض	الدراســـات	متيز	متييزًا	
واضحًا	بني	خمتلف	أنواع	العمل	التطوعي	وهناك	دراســـات	أقل	دقة�	ومن	الناحية	
العملية	فإن	مقارنة	نشـــاط	وحيد	بعمل	أحد	العاملني	بأجر	هي	مسألة	ال	تسفر	عن	
نتائـــج	متســـقة	ألن	العمل	املدفوع	األجر	يتم	القيام	به	على	مدى	أربعني	ســـاعة	يف	
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األســـبوع	يف	العادة	ومن	مث	فهو	ينطوي	على	أنشـــطة	متعددة	أيضًا�	وحى	وظيفة	
األخصائي	تنطوي	على	أنشطة	حتتاج	إىل	مؤهالت	خمتلفة	وتنعكس	يف	معدل	األجر	
وفقـــًا	لنظريات	اقتصادية�	ونظـــرًا	لالختالفات	الكبرية	بـــني	العمل	املدفوع	األجر	
والعمـــل	غـــري	املدفوع	األجر	فيما	يتعلق	بالوقت	الذي	خيصـــص	للعمل	فإن	املقارنة	

هي	أيضًا	مهمة�
وتعترب	املعلومات	املتاحة	عقبة	رئيسية	يف	طريق	التنفيذ،	ألن	خمتلف	أنواع	عمليات	
املســـح	تسفر	عن	معلومات	خمتلفة�	وميكن	أن	تتيح	عمليات	مسح	املنظمات	مقارنة	
مباشـــرة	للعمل	املدفـــوع	األجر	والعمل	غري	املدفوع	األجر	على	مســـتوى	منخفض	
نســـبيًا	من	التجميع،	خاصة	إذا	كانت	املنظمات	تســـجل	بياناهتا	بشـــكل	مناسب�	
فاملنظمات	تسجل	بيانات	العمل	املدفوع	األجر	ألهنا	ملزمة	بذلك	إىل	حٍد	ما،	ولكن	
مجع	بيانات	عن	العمل	غري	املدفوع	األجر	هي	مسألة	تعود	إىل	املنظمة	ذاهتا�	ونظرًا	
لزيـــادة	الوعي	بالقيمة	االقتصادية	للعمل	التطوعي	فـــإن	املنظمات	أخذت	تتجه	حنو	
تقييم	العمل	التطوعي�	وقد	مت،	باملشـــاركة	مـــع	معاهد	األحباث،	تطوير	أدوات	مثل	
حســـاب	االســـتثمار	يف	العمل	التطوعي	وقيمته	(VIVA)	من	أجل	وضع	إطار	رمسي	
لعملية	التقييم	)جاســـكن،	1999(�	ويوفر	هذا	النهج	جمموعة	من	الوسائل	حلساب	
اإلنفاق	على	العمل	التطوعي	وقيمة	العمل	التطوعي	يف	املنظمات�	وتستخدم	طريقة	
اإلحالل	يف	تقييم	عمل	املتطوعني�	ويؤكد	هذا	النهج	على	املفاهيم	العملية	أكثر	من	
املفاهيم	النظرية�	فتكاليف	اإلحالل	تشري	إما	إىل	سوق	العمل	اخلارجية	أو	إىل	اهليكل	
الداخلي	لألجور	يف	املنظمة	)جاســـكن،	1999:	‘4’(�	وحى	اآلن	ال	توجد	كثري	
من	املنظمات	اليت	لديها	سجالت	عن	العمل	التطوعي،	ومن	مث	فهي	غري	قادرة	على	
تقدمي	املعلومات	املطلوبة،	ونظرًا	إىل	أن	العمل	التطوعي	ال	يتم	يف	العادة	على	أساس	

منتظم	فإن	عملية	التوفيق	قد	تصبح	عملية	شاقة	ومكلفة�

	تقييم الوقت التطوعي حبساب تكلفة الفرص البديلة:

تشـــري	تكاليـــف	الفرصة	البديلة	إىل	األجر	الذي	ميكـــن	أن	يتلقاه	العاملون	بغري	
أجر	يف	ســـوق	العمل	إذا	قرروا	التخلـــي	عن	العمل	التطوعي	واالخنراط	يف	عمل	يف	
الســـوق�	ويفترض	النهج	أن	بإمكان	الشـــخص	أن	ينتقل	حبرية	بني	العمل	املدفوع	
والعمـــل	غري	املدفوع�	ولكن	تقييم	العمل	التطوعي	لألشـــخاص	الذين	ليس	أمامهم	
جمال	لالختيار،	مثل	العاطلني	عن	العمل،	هو	أمر	حيوي�	ومن	الناحية	النظرية	ميكن	
تقييم	هذا	العمل	باعتباره	صفرًا�	وهناك	أسئلة	مشاهبة	حول	تقييم	العمل	الذي	يقوم	

به	املتقاعدون�
ومن	الســـهل	حتديد	تكلفة	الفرصة	البديلة	لألشخاص	املشتركني	فعاًل	يف	سوق	
العمل	ألنه	ميكن	اســـتخدام	أجورهم	الفعلية	يف	املقارنة،	أما	حســـاب	القيمة	النقدية	
للعمـــل	غري	املدفوع	األجر	الذي	يقوم	به	أناس	عاطلون	عن	العمل	فهو	أمر	صعب،	
ألن	مـــن	الضـــروري	تقدير	األجـــر	املحتمل	هلم�	ووفقًا	لنظرية	رأس	املال	البشـــري	
فـــإن	معـــدل	األجر	هو	أحد	جوانب	رأس	املال	البشـــري	الذي	يوصـــف	عادة	بأنه	
املســـتوى	التعليمي	واملهارة	واخلربة	يف	العمل�	وتتأثر	النتيجة	باملتغريات	اليت	تدخل	
يف	حســـاب	األجر	البديل،	مما	يـــؤدي	إىل	نتائج	خمتلفة�	وإعطاء	تقدير	تقرييب	ملعدل	
األجر	املحتمل	هو	مســـألة	معقدة	إىل	حٍد	ما�	وُيَطبَّق	يف	كثري	من	احلاالت	متوســـط	
األجر	بداًل	من	األجر	املحتمل،	وهي	مسألة	غري	مناسبة	من	الناحية	النظرية	)مشيت	

وآخرون،	1999:	32(�
ومـــن	أوجه	النقـــد	األخرى	اليت	توجه	إىل	هـــذا	النهج	أن	التقييـــم	القائم	على	
تكلفة	الفرصة	البديلة	يضع	قيمة	خمتلفة	لنفس	النشـــاط	حسب	الشخص	الذي	يقوم	
بالعمل،	فقيمة	عمل	الطباخ	مثاًل	تزداد	إذا	كان	املتطوع	حاصاًل	على	درجة	جامعية	
مما	إذا	كان	حاصاًل	على	الشـــهادة	االبتدائية�	وملا	كان	الناس	ال	يتطوعون	عادة	يف	
نفس	العمل	الذي	يقومون	به	يف	أعماهلم	املدفوعة	األجر	فإن	من	املشـــكوك	فيه	أن	

اســـتخدام	هذا	النهـــج	له	ما	يربره	)آرمشبولت	وآخـــرون،	1998:	11(�	ذلك	أن	
اخلصائص	الشـــخصية	اليت	تتســـم	بأمهية	يف	دنيا	العمل،	مثل	التعليم	واخلربة،	قد	ال	

يكون	هلا	سوى	دور	ثانوي	يف	دنيا	العمل	التطوعي�
لتلك	األســـباب	النظرية	والعملية	ال	تتجه	كثري	من	الدراســـات	إىل	اســـتخدام	
تقييم	العمل	املدفوع	األجر	على	أســـاس	الفرصة	البديلة�	وملا	كان	هذا	النهج	يقوم	
على	أســـاس	نظريـــة	االقتصاد	اجلزئي	فإن	تطبيقه	على	األهـــداف	االقتصادية	العامة	
ُيصبـــح	أمرًا	صعبًا	وال	يوصى	به	)مشيت	وآخـــرون،	1999:	32(�	فالنهج	القائم	
علـــى	االقتصاد	اجلزئي	يقوم	على	عدد	مـــن	االفتراضات	اليت	قد	ال	توجد	يف	الواقع	

)جولدمشيدت	-	كلريموند	وجبنوسني	-	أليجيساكيس،	1995:	18(�

مفاهيم األجور

	األجر الصايف أو اإلمجايل

ختتلف	املفاهيم	بشـــأن	اســـتخدام	األجـــر	الصايف	أو	األجـــر	اإلمجايل	ألغراض	
التقييـــم�	ويتوقف	االختيار	على	اســـتعمال	نتائج	التقييـــم،	فاألجور	الصافية	تعكس	
التدفقات	االقتصادية	اليت	تتولد	فعاًل	عن	األنشـــطة	غري	الداخلة	يف	نظام	احلســـابات	
القومية،	أما	األجر	اإلمجايل	فيعكس	التدفقات	اليت	ميكن	أن	تتولد	ومدى	تأثر	جماميع	
نظام	احلسابات	القومية	هبا،	إذا	انتقل	اإلنتاج	من	األسر	املعيشية	أو	املؤسسات	غري	
الرحبية	إىل	السوق	)جولدمشيدت	-	كلريموند	وجبنوسني	-	أليجيساكيس،	1995:	
18(�	ووفقـــًا	ملبـــدأ	اإلحالل،	فإن	األجور	اإلمجالية	تناســـب	بشـــكل	أكرب	)مشيت	
وآخـــرون،	1999:	38(�	ومـــع	ذلك	فإن	جولدمشيدت	-	كلريموند	وجبنوســـني	
-	أليجيســـاكيس	)1995:	18(	يفضـــالن	اســـتعمال	األجـــر	الصـــايف	فيما	يتعلق	
بإدراج	العمل	غري	املدفوع	األجر	يف	احلســـاب	الفرعي	لقطاع	األسر	املعيشية�	وقد	
يكون	استعمال	األجر	اإلمجايل	عمليًا	أكثر	ألن	بند	احلسابات	القومية	“تعويضات	
العاملني”	يشري	إىل	قيمة	مرجعية	يتم	حساهبا	على	أساس	األجر	اإلمجايل	)اخلارجي(	

)جولدمشيدت	-	كلريموند	وجبنوسني	-	أليجيساكيس	1995:	18(�
ومن	الصعوبات	األخرى	توحيد	مفاهيم	األجور	متكينًا	للمقارنات	عرب	البلدان�	
فتعريف	األجر	اإلمجايل	على	وجه	اخلصوص	خيتلف	من	بلد	إىل	بلد،	ومعظم	البلدان	
تدخل	فيه	ضريبة	الدخل،	ولكن	البلدان	ختتلف	يف	مسألة	إدراج	اشتراكات	التأمني	
االجتماعـــي،	ذلك	أن	ُنظـــم	التأمني	االجتماعي	يف	البلـــدان	املختلفة	ُتلزم	أصحاب	
العمل	جبزء	من	اشـــتراك	العامل	يف	الضمان	االجتماعي،	وبعضها	يدخل	هذا	اجلزء	
يف	حســـاب	األموال	العامة�	وهذا	يؤدي	من	الناحية	التطبيقية	إىل	تطبيق	فئة	جديدة	

على	األقل	هي	“األجر	اإلمجايل	اخلارجي”�

	األجور القياســـية )معدل األجـــور الذي تتفاوض عليه النقابـــات( أو األجور 
احلقيقية

األجور	احلقيقية	هي	األجر	الفعلي	الذي	يتقاضاه	العامل	عن	العمل	الذي	يقوم	
بـــه	مبـــا	يف	ذلك	املدفوعات	اخلاصة	واشـــتراكات	الضمان	االجتماعـــي	اليت	يدفعها	
صاحـــب	العمل	والتعويض	عن	اإلجازات،	أما	األجور	القياســـية	فتمثل	احلد	األدىن	
مـــن	األجور	الفعلية�	وتعكس	األجور	الفعلية	الظروف	الفعلية	يف	الســـوق	بشـــكل	

أفضل	ومن	مث	فهي	املفضلة	)فرانز،	1996:	143(�

	الساعات املدرجة يف العقد والساعات الي يقضيها العامل فعاًل يف العمل

يف	حســـاب	معـــدل	األجر	للســـاعة	جيـــب	أن	يؤخـــذ	يف	االعتبـــار	الفرق	بني	
ســـاعات	العمل	الفعلية	والتعاقدية:	ألن	ســـاعات	العمـــل	الفعلية	وكذلك	اإلنتاجية	
تتأثـــر	بالعطالت	الرمسية	واملـــرض	واملنازعات	العمالية	والتدريب	املهين	وســـاعات	
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الطعـــام	والوقت	اإلضايف	غري	املدفوع	األجر،	وهذا	يؤثر	على	األجر	احلقيقي�	ومن	
الضروري	توحيد	تسجيل	البيانات	متكينًا	إلجراء	مقارنات	بني	البلدان�

وقـــد	قام	كثـــري	من	البلدان	بتقييـــم	العمل	غري	املدفوع	األجر	بغرض	أساســـي	
هو	دراســـة	وتوضيح	العمل	الذي	يتم	القيام	به	يف	إطار	األســـر	املعيشـــية،	وقليل	من	
الدراســـات	هي	اليت	تركز	على	العمل	التطوعي	وإن	كان	بعضها	يشـــمل	األنشـــطة	
التطوعية�	وتقوم	معظم	الدراســـات	على	أســـاس	عمليات	مســـح	استغالل	الوقت�	
ـــص	مشيـــت	وآخرون	)1999(	خـــربات	خمتلف	البلدان	مؤخرًا�	وتســـتخدم	 وُيَلخِّ
معظم	الدراسات	تكلفة	اإلحالل	يف	معظم	البلدان	وإن	كان	بعضها	يضيف	حساب	
تكلفة	الفرصة	البديلة�	وال	تزال	خمتلف	البلدان	تستخدم	طرقًا	خمتلفة	ومفاهيم	خمتلفة	
لألجور	ولذلك	فإن	املقارنة	بينها	هي	مسألة	صعبة	)مشيت	وآخرون،	1999:	55	
وما	بعدها(�	وتنظر	بعض	الدراسات	يف	املفاهيم	املختلفة	لألجور	وتوضح	الفرق	يف	
النتائج�	وتطبق	كلنا	الطريقتني،	ومها	طريقة	العمل	التخصصي	وطريقة	التعميم،	يف	

تقييم	العمل	غري	املدفوع	األجر	)على	سبيل	املثال	فرانـز،	1996(�

وقد	قام	جولدمشيدت	-	كلريموند	وجبنوسني	-	أليجيساكيس	بدراسة	مقاييس	
األنشـــطة	االقتصادية	غري	املســـجلة	يف	أربعة	عشر	بلدًا،	تبني	منها	وجود	اختالفات	
كبـــرية	يف	بيانـــات	حتديد	األجور	وبيانات	اســـتخدام	الوقت،	ومن	مث	مل	يكن	ممكنًا	
عمل	مقارنات	تفصيلية	بني	البلدان�	وال	تتيح	البيانات	القائمة	إال	إعطاء	صورة	عن	
ترتيب	احلجم�	وتتراوح	تقديرات	قيمة	العمل	غري	الداخل	يف	نظام	احلسابات	القومية	
على	أساس	األجر	اإلمجايل	أو	األجر	اإلمجايل	اخلارجي	ما	بني	33	و72	يف	املائة	من	
الناتج	املحلي	اإلمجايل	)وهي	أرقام	تستخدم	كمقاييس	فقط	إال	أنه	ال	ميكن	مقارنة	
قيمة	“غري	العمل”	بالناتـــج	املحلي	اإلمجايل(�	ومبقارنة	بند	“تعويضات	العاملني”	
يف	احلســـابات	القوميـــة	يف	أحـــد	البلدان	وجـــد	أن	قيمة	نواتج	العمـــل	خارج	نظام	
احلســـابات	القومية	تزيد	عن	ناتج	العمل	يف	إطار	احلســـابات	القومية	نفسه�	وتعطي	
تقديرات	قيمة	اإلنتاج	خارج	نظام	احلسابات	القومية	حسب	تكلفة	املدخالت	قيمًا	
تتراوح	بني	50	و	85	يف	املائة	من	الناتج	املحلي	اإلمجايل	باستخدام	إمجايل	األجور	
اخلارجية	)البيانات	متاحة	عن	أربعة	بلدان(	وما	بني	32	و	47	يف	املائة	باســـتخدام	
األجـــور	الصافيـــة	)البيانات	متاحة	عن	بلدين(	ويوصـــي	جولدمشيدت	-	كلريموند	
وجبنوســـني	-	أليجيساكيس	بوضع	توصيات	منهجية	على	النطاق	العاملي	متكن	من	
عمل	مقارنات	بني	البلدان	)جولدمشيدت	-	كلريموند	وجبنوسني	-	أليجيساكيس،	

1995:	صفحة	19	وما	بعدها(�

التوصيات  - 5

خنـــرج	من	هـــذا	التقرير	بعـــدد	من	التوصيـــات،	تتركز	معظمها	على	حتســـني	
واختبـــار	املنهجيـــات	الراهنة،	وعلى	النـــدرة	القائمة	يف	بيانات	جيـــدة	النوعية	عن	

العمل	التطوعي�

من	الواضع	أن	عمليات	املســـح	السكانية	بشأن	العمل	التطوعي	حمدودة	 	-	1
ســـواًء	من	حيث	البحث	أو	اســـتخدامها	يف	السياســـة	العامة،	وهـــي	تتم	يف	أفضل	
احلاالت	من	أجل	التعرف	على	التغريات	األساسية	يف	عدد	قليل	خمتار	من	املعلومات	
مثل	نســـبة	الســـكان	الذين	يقدمون	أعمااًل	تطوعية	أو	عدد	ساعات	العمل	املتطوع	

هبا�

واملطلـــوب	يف	املقام	األول	هـــو	عملية	تعداد	ُمَصغَّـــرة	للعمل	التطوعي،	 	-	2
تشتمل	بشكل	منهجي	على	أحجام	عينات	من	000	30	أو	أكثر	يف	معظم	بلدان	
منظمة	التعاون	والتنمية	يف	امليدان	االقتصادي،	ورمبا	أكثر	من	ذلك	يف	البلدان	النامية	
ذات	الفئات	السكانية	املختلفة�	وميكن	بعد	ذلك	استخدام	عمليات	املسح	السكاين	

املعتادة	يف	حتديث	قاعدة	البيانات	األساسية�

وينبغي	اســـتكمال	عمليات	املســـح	هذه	بدراسات	للمنظمات	من	أجل	 	-	3
دراســـة	دور	العمل	التطوعي	يف	ســـياق	أعمال	املنظمـــة،	إذ	أن	معارفنا	حمدودة	من	
ناحيـــة	الصلة	بني	عمل	املتطوعني	وعمل	املوظفني	املدفوعي	األجر،	ومدى	إمكانية	
املعاوضة	بني	الوظائف	املدفوعة	األجر	وغري	املدفوعة	األجر،	أو	التكامل	أو	التوازي	
بينهمـــا�	مث	إن	األحباث	ال	تزال	فقرية	يف	جمال	تكاليـــف	العمالة	التطوعية	ومزاياها�	
وتقدم	عمليات	مسح	املنظمات	يف	القطاع	غري	الرحبي	أهم	مصدر	للمعلومات	عن	
نواتـــج	املنظمات	غري	الرحبية�	لذلك	حيتاج	األمـــر	إىل	وضع	ُنُهج	جديدة	تقوم	على	
أســـاس	النواتج	من	أجل	تقييم	اإلنتاج	غري	الســـوقي�	وجيب	تصميم	عمليات	مسح	
النواتج	بشكل	يؤدي	إىل	إعطاء	تقديرات	حلجم	النواتج	ومعلومات	عن	مدى	إسهام	

العمالة	املدفوعة	األجر	والعمالة	غري	املدفوعة	األجر	يف	هذا	اإلنتاج�

وفيما	يتعلق	بسياســـات	ســـوق	العمل	حيتاج	األمـــر	إىل	كثري	من	العمل	 	4-
يف	جماالت	األمن	املتصلة	بالعمل	التطوعي،	ســـواًء	من	ناحية	التغطية	التأمينية	أو	من	
ناحية	املستحقات	واملزايا�	وال	توجد	أي	دراسة	حاليًا	تنظر	يف	هذه	املسائل	يف	إطار	
يتخطى	حدود	البلدان�	لذلك	يقتضي	األمر	القيام	بربامج	خاصة	من	عمليات	مسح	
القوى	العاملة	لدراسة	العمل	املدفوع	األجر	وغري	املدفوع	األجر	يف	إطار	املنظمات	
غري	الرحبية�	ومن	الضروري	وضع	اســـتبيان	يعطـــي	تعريفًا	واضحًا	للمنظمات	غري	
الرحبية	حبيث	يســـتطيع	املجيب	على	االســـتبيان	أن	حيدد	بســـهولة	نوع	املنظمة	اليت	
يعمـــل	هبا	باعتبارهـــا	منظمة	رحبية	أو	غري	رحبية�	ومن	الضـــروري،	كجزء	من	هذا	
اجلهد،	التمييز	بوضوح	بني	ساعات	العمل	الفعلية،	واملعتادة،	والطبيعية،	والقانونية�	
وأنسب	التعاريف	بالنسبة	للتحاليل	االقتصادية	هو	ساعات	العمل	الفعلية	يف	أنشطة	

إنتاجية،	سواًء	مدفوعة	األجر	أو	غري	مدفوعة	األجر�

وحيتاج	األمر	أيضًا	إىل	متييز	واضح	بني	أشكال	معينة	من	أشكال	العمل	 	-	5
غـــري	املدفوع	األجر	يف	إطار	حســـابات	الوقـــت	القومية�	ومتثل	حســـابات	الوقت	
القوميـــة	جمموعـــة	من	تقديرات	الدخل	اإلمجايل	واســـتغالل	الوقت	يف	البلد�	وتقدم	
هذه	احلســـابات	مقاييس	لكيفية	ختصيص	األســـر	املعيشية	لوقتها	بني	العمل	املدفوع	
األجـــر	والعمل	غـــري	املدفوع	األجر	وأوقات	الفـــراغ	)آيرمنوجنر،	1999:	6(	وقد	
بلغ	العمل	يف	حسابات	الوقت	الوطنية	مراحل	خمتلفة	من	التقدم	يف	خمتلف	البلدان�	
وتقوم	معظم	هذه	الدراسات	على	أساس	دراسات	استغالل	الوقت،	وميكن	التوسع	
يف	عمليات	املسح	القائمة	على	يوميات	العاملني	حبيث	يتم	التمييز	بشكل	أفضل	بني	
أشـــكال	خمتلفة	من	العمل	التطوعي�	ومن	املمكن	أيضًا	القيام	بدراســـات	الستغالل	
الوقت	مَصمَّمة	خصيصًا	لتسجيل	العمل	املدفوع	األجر	والعمل	غري	املدفوع	األجر	
يف	القطاع	الثالث�	ودراســـات	اســـتغالل	الوقت	هي	دراسات	مكلفة،	ومن	َثم	فإن	
اســـتعماهلا	بشـــكل	منتظم	ال	يزال	حمدودًا�	مث	إن	تلك	الدراســـات	تعاين	من	بعض	
أوجه	التحيز،	ولذلك	ينبغي	القيام	بعمليات	مســـح	باســـتخدام	أسئلة	موجهة	عالوة	
على	دراســـات	استغالل	الوقت	)ولالطالع	على	أدوات	خاصة	باملسح	انظر:	دجنل	
وآخـــرون	2001	:	31(�	وعمـــاًل	على	توفري	إمكانية	املقارنة	ينبغي	أن	تكون	هذه	
األســـئلة	موحـــدة	قدر	اإلمكان	يف	مجيع	البالد	مع	أخـــذ	الفروق	بني	العمل	املدفوع	

األجر	والعمل	غري	املدفوع	األجر	يف	البلدان	املختلفة	يف	االعتبار�

وحيتاج	األمر	إىل	التوســـع	يف	اختبار	خمتلف	مناهج	التقييم	يف	تقدير	قيمة	 	-	6
الوقـــت	التطوعي	بشـــكل	منهجي�	ويبدو	حاليًا	أن	هنـــج	VIVA	هو	النهج	األفضل	
ولكنـــه	حيتـــاج	إىل	مزيد	من	االختبارات	خاصة	يف	البلـــدان	النامية	والبلدان	اليت	متر	

اقتصاداهتا	مبرحلة	حتول�

وأخـــريًا	فإن	اهلدف	النهائي	هو	إدمـــاج	فكرة	العمل	غري	املدفوع	األجر	 	-	7
بشـــكل	كامل	يف	نظـــم	اإلحصاءات	واملعلومات	اخلاصة	باألمـــن	الوظيفي	وأماكن	
العمـــل	املوجـــودة	يف	املنظمات	الوطنيـــة	والدولية	املختصـــة�	والتحدي	احلقيقي	يف	

املستقبل	هو	سرب	أغوار	أهداف	وُأطر	واستعماالت	هذا	النظام�
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املنظمات الدينية
اجملموعغري أعضاءغري نشطاءنشطاءالبلد أو املنطقة

	���������������������������������������� %100,0%94,7%1,6%3,6فرنسا
%100,0%81,0%13,2%5,9اململكة	املتحدة	لربيطانيا	العظمى	وآيرلندا	الشمالية
%100,0%76,8%14,3%8,9أملانيا	الغربية�����������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%92,7%1,5%5,8إيطاليا
	���������������������������������������� %100,0%65,2%26,1%8,7هولندا
%100,0%94,9%3,1%1,9الدامنرك���������������������������������������	
	��������������������������������������� %100,0%88,6%5,3%6,1بلجيكا
	���������������������������������������� %100,0%85,2%7,9%6,8أسبانيا
	���������������������������������������� %100,0%76,5%16,5%7,0آيرلندا
%100,0%62,0%25,5%12,5آيرلندا	الشمالية��������������������������������	
	��������������������� %100,0%40,9%27,4%31,8الواليات	املتحدة	األمريكية
	����������������������������������������� %100,0%71,6%13,2%15,2كندا
	���������������������������������������� %100,0%90,8%5,2%3,9اليابان
	������������������������������������� %100,0%67,6%13,9%18,5املكسيك
	��������������������������������� %100,0%31,1%22,6%46,3جنوب	أفريقيا
	��������������������������������������� %100,0%85,3%9,5%5,3هنغاريا
	��������������������������������������� %100,0%60,6%22,3%17,1أستراليا
	��������������������������������������� %100,0%83,1%10,4%6,6النرويج
	��������������������������������������� %100,0%81,2%12,4%6,4السويد
	��������������������������������������� %100,0%58,5%37,4%4,1آيسلندا
%100,0%82,8%8,4%8,8األرجنتني�������������������������������������	
	����������������������������������������� %100,0%62,9%30,9%6,2فنلندا
%100,0%61,3%27,5%11,2مجهورية	كوريا��������������������������������	
	�������������������������������������� %100,0%73,6%18,3%8,0سويسرا
%100,0%19,3%26,1%54,6بورتوريكو������������������������������������	
%100,0%62,4%17,8%19,9الربازيل���������������������������������������	
	��������������������������������������� %100,0%12,4%19,4%68,2نيجرييا
%100,0%65,0%16,4%18,6شيلي�����������������������������������������	
%100,0%92,2%5,5%2,3بيالروس��������������������������������������	
%100,0%72,0%13,8%14,2اهلند������������������������������������������	
	���������������������������� %100,0%83,4%11,9%4,7اجلمهورية	التشيكية
	���������������������������������� %100,0%78,8%13,0%8,2أملانيا	الشرقية
	�������������������������������������� %100,0%83,5%11,9%4,6سلوفينيا
	���������������������������������������� %100,0%96,7%1,7%1,6بلغاريا
	��������������������������������������� %100,0%77,5%12,6%9,9رومانيا

التذييل ألف
التطوع حسب املجاالت، مسح القيم يف العامل، 1993-1990

اجلدول 1: املنظمات الدينية
النسبة	املئوية	داخل	البلد	أو	املنطقة
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املنظمات الدينية
اجملموعغري أعضاءغري نشطاءنشطاءالبلد أو املنطقة

	���������������������������������������� %100,0%97,5%0,5%2,0الصني
	���������������������������� %100,0%74,2%17,8%8,0إقليم	تايوان	الصينية
%100,0%89,1%4,5%6,4الربتغال���������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%84,4%9,9%5,7النمسا
%100,0%96,9%1,9%1,2تركيا�����������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%91,0%5,8%3,2ليتوانيا
	����������������������������������������� %100,0%89,8%6,8%3,4التفيا
	��������������������������������������� %100,0%92,3%6,0%1,7إستونيا
	�������������������������������������� %100,0%91,0%7,0%2,0أوكرانيا
	�������������������������������� %100,0%96,4%2,2%1,4االحتاد	الروسي
	����������������������������������������� %100,0%43,6%32,6%23,8بــريو
%100,0%55,2%23,9%21,0فنـزويال���������������������������������������	
	������������������������������������ %100,0%64,6%21,4%14,0أوروغواي
%100,0%77,0%9,7%13,3الفلبني����������������������������������������	
	������������������������������ %100,0%67,5%20,0%12,5مجهورية	مولدوفا
	�������������������������������������� %100,0%98,6%0,8%0,6جورجيا
	���������������������������������������� %100,0%4,2%94,4%1,5أرمينيا
	������������������������������������� %100,0%95,7%2,8%1,5أذربيجان
	������������������������� %100,0%26,0%37,7%36,3اجلمهورية	الدومينيكية
%100,0%66,4%9,8%23,8بنغالديش�������������������������������������	
	����������������������������������������� %100,0%78,9%16,3%4,8ألبانيا
%100,0%56,2%15,3%28,6كولومبيا��������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%89,1%8,8%2,1صربيا
%100,0%87,4%9,2%3,4مونتينيغرو�������������������������������������	
	���������� %100,0%82,3%13,3%4,4مجهورية	مقدونيا	اليوغوسالفية	السابقة
	��������������������������������������� %100,0%45,3%38,5%16,3كرواتيا
	������������������������������������� %100,0%71,4%19,1%9,4سلوفاكيا
	�������������������������������������� %100,0%52,5%26,4%21,1نيوزيلندا
%100,0%56,5%14,029,5البوسنة	واهلرسك������������������������������	
	������������������������� %100,0%72,1%15,3%12,7املجموع

اجلدول 1 )تابع(
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املنظمات الرياضية
اجملموعغري أعضاءغري نشطاءنشطاءالبلد أو املنطقة

	���������������������������������������� %100,0%83,8%10,0%6,2فرنسا
%100,0%83,1%16,9اململكة	املتحدة	لربيطانيا	العظمى	وآيرلندا	الشمالية
%100,0%62,5%18,8%18,7أملانيا	الغربية�����������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%88,0%5,4%6,6إيطاليا
	���������������������������������������� %100,0%58,3%32,3%9,4هولندا
%100,0%66,5%22,2%11,3الدامنرك���������������������������������������	
	��������������������������������������� %100,0%80,5%13,4%6,1بلجيكا
	���������������������������������������� %100,0%91,1%4,9%4,1أسبانيا
	���������������������������������������� %100,0%76,0%17,0%7,0آيرلندا
%100,0%82,6%11,8%5,6آيرلندا	الشمالية��������������������������������	
	��������������������� %100,0%70,2%14,5%15,3الواليات	املتحدة	األمريكية
	����������������������������������������� %100,0%76,3%11,2%12,5كندا
	���������������������������������������� %100,0%85,4%7,1%7,5اليابان
	������������������������������������� %100,0%73,0%12,7%14,3املكسيك
	��������������������������������� %100,0%58,7%20,2%21,2جنوب	أفريقيا
	��������������������������������������� %100,0%92,1%3,6%4,3هنغاريا
	��������������������������������������� %100,0%47,7%15,3%37,0أستراليا
	��������������������������������������� %100,0%63,7%17,9%18,4النرويج
	��������������������������������������� %100,0%61,3%16,8%21,9السويد
	��������������������������������������� %100,0%68,2%17,8%14,0آيسلندا
%100,0%89,3%5,6%5,1األرجنتني�������������������������������������	
	����������������������������������������� %100,0%71,3%14,7%14,0فنلندا
%100,0%65,6%25,7%8,7مجهورية	كوريا��������������������������������	
	�������������������������������������� %100,0%51,5%14,1%34,4سويسرا
%100,0%70,0%16,4%13,6بورتوريكو������������������������������������	
%100,0%84,8%7,8%7,4الربازيل���������������������������������������	
	��������������������������������������� %100,0%42,6%36,4%21,0نيجرييا
%100,0%78,1%11,3%10,6شيلي�����������������������������������������	
%100,0%93,6%4,5%1,9بيالروس��������������������������������������	
%100,0%79,3%10,5%10,2اهلند������������������������������������������	
	���������������������������� %100,0%76,4%12,4%11,2اجلمهورية	التشيكية
	���������������������������������� %100,0%74,3%10,1%15,6أملانيا	الشرقية
	�������������������������������������� %100,0%86,0%7,5%6,6سلوفينيا
	���������������������������������������� %100,0%95,1%2,3%2,6بلغاريا
	��������������������������������������� %100,0%93,6%2,9%3,5رومانيا
	���������������������������������������� %100,0%87,4%4,3%8,4الصني
	���������������������������� %100,0%46,8%47,9%5,3إقليم	تايوان	الصينية
%100,0%88,4%5,9%5,7الربتغال���������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%82,7%9,9%7,4النمسا
%100,0%92,9%3,0%4,1تركيا�����������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%91,8%3,5%4,6ليتوانيا
	����������������������������������������� %100,0%88,0%5,3%6,7التفيا
	��������������������������������������� %100,0%85,2%7,7%7,1إستونيا

اجلدول 2: املنظمات الرياضية
النسبة	املئوية	داخل	البلد	أو	املنطقة
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املنظمات الرياضية
اجملموعغري أعضاءغري نشطاءنشطاءالبلد أو املنطقة

	�������������������������������������� %100,0%95,5%2,8%1,7أوكرانيا
	�������������������������������� %100,0%93,6%3,2%3,2االحتاد	الروسي
%100,0%67,5%16,4%16,2بـريو������������������������������������������	
%100,0%70,7%12,5%16,8فنـزويال���������������������������������������	
	������������������������������������ %100,0%81,6%10,0%8,4أوروغواي
	������������������������������������������ %100,0%61,5%38,5غانا
%100,0%83,6%6,9%9,5الفلبني����������������������������������������	
	������������������������������ %100,0%90,2%5,6%4,2مجهورية	مولدوفا
	�������������������������������������� %100,0%97,3%1,7%1,0جورجيا
	���������������������������������������� %100,0%0,4%94,6%5,1أرمينيا
	������������������������������������� %100,0%92,9%5,6%1,5أذربيجان
	������������������������� %100,0%59,4%23,6%17,1اجلمهورية	الدومينيكية
%100,0%75,1%8,4%16,5بنغالديش�������������������������������������	
	����������������������������������������� %100,0%89,2%5,7%5,1ألبانيا
%100,0%81,3%5,0%13,7كولومبيا��������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%86,3%5,87,9صربيا
%100,0%85,8%9,6%4,6مونتينيغرو�������������������������������������	
	���������� %100,0%79,5%14,5%6,0مجهورية	مقدونيا	اليوغوسالفية	السابقة
	��������������������������������������� %100,0%77,9%11,4%10,7كرواتيا
	������������������������������������� %100,0%78,5%14,2%7,2سلوفاكيا
	�������������������������������������� %100,0%42,1%16,0%41,9نيوزيلندا
%100,0%66,8%19,6%13,7البوسنة	واهلرسك������������������������������	
	������������������������� %100,0%76,9%12,4%10,7املجموع

اجلدول 2 )تابع(
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منظمات الفنون
اجملموعغري أعضاءغري نشطاءنشطاءالبلد أو املنطقة

	���������������������������������������� %100,0%92,5%3,7%3,8فرنسا
%100,0%91,1%6,6%2,2اململكة	املتحدة	لربيطانيا	العظمى	وآيرلندا	الشمالية
%100,0%88,2%6,3%5,5أملانيا	الغربية�����������������������������������	
%100,0%95,3%1,8%2,9إيطاليا����������������������������������������	
%100,0%75,8%16,8%7,3هولندا����������������������������������������	
	�������������������������������������� %100,0%90,9%6,3%2,8الدامنرك
	��������������������������������������� %100,0%85,4%7,8%6,8بلجيكا
%100,0%92,9%3,7%3,4أسبانيا����������������������������������������	
%100,0%91,5%5,7%2,8آيرلندا����������������������������������������	
	������������������������������� %100,0%91,4%5,8%2,8آيرلندا	الشمالية
	��������������������� %100,0%77,5%11,5%11,0الواليات	املتحدة	األمريكية
	����������������������������������������� %100,0%84,8%7,5%7,6كندا
	���������������������������������������� %100,0%92,7%3,9%3,4اليابان
	������������������������������������� %100,0%81,7%8,6%9,6املكسيك
%100,0%75,7%12,8%11,5جنوب	أفريقيا���������������������������������	
	��������������������������������������� %100,0%96,4%1,6%2,0هنغاريا
%100,0%71,6%11,2%17,2أستراليا���������������������������������������	
%100,0%86,3%6,6%7,1النرويج���������������������������������������	
	��������������������������������������� %100,0%83,1%10,4%6,5السويد
%100,0%89,4%7,0%3,6آيسلندا���������������������������������������	
%100,0%91,0%3,2%5,8األرجنتني�������������������������������������	
%100,0%85,5%8,5%6,0فنلندا�����������������������������������������	
	������������������������������� %100,0%80,9%14,8%4,3مجهورية	كوريا
	�������������������������������������� %100,0%82,5%9,4%8,1سويسرا
%100,0%75,5%10,7%13,9بورتوريكو������������������������������������	
%100,0%89,6%4,2%6,2الربازيل���������������������������������������	
	��������������������������������������� %100,0%47,4%32,4%20,2نيجرييا
%100,0%82,4%8,6%8,9شيلي�����������������������������������������	
	������������������������������������� %100,0%94,9%3,4%1,6بيالروس
%100,0%78,8%9,4%11,9اهلند������������������������������������������	
%100,0%91,1%5,5%3,4اجلمهورية	التشيكية����������������������������	
%100,0%88,9%5,2%5,9أملانيا	الشرقية����������������������������������	
	�������������������������������������� %100,0%93,6%2,6%3,8سلوفينيا
%100,0%95,4%2,4%2,2بلغاريا����������������������������������������	
	��������������������������������������� %100,0%94,4%2,7%2,9رومانيا
%100,0%88,5%4,7%6,8الصني����������������������������������������	
%100,0%48,7%44,9%6,5إقليم	تايوان	الصينية����������������������������	
%100,0%93,6%2,6%3,8الربتغال���������������������������������������	
%100,0%92,0%3,7%4,3النمسا����������������������������������������	
%100,0%95,5%1,2%3,3تركيا�����������������������������������������	
%100,0%92,4%3,3%4,2ليتوانيا����������������������������������������	
%100,0%90,1%5,1%4,8التفيا�����������������������������������������	
	��������������������������������������� %100,0%88,5%5,2%6,3إستونيا
	�������������������������������������� %100,0%94,9%3,3%1,7أوكرانيا

اجلدول 3: منظمات الفنون
النسبة	املئوية	داخل	البلد	أو	املنطقة
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منظمات الفنون
اجملموعغري أعضاءغري نشطاءنشطاءالبلد أو املنطقة

%100,0%94,1%3,0%2,9االحتاد	الروسي��������������������������������	
%100,0%75,9%13,1%11,0بريو������������������������������������������	
%100,0%77,7%12,3%10,0فنـزويال���������������������������������������	
%100,0%80,9%6,9%12,2أوروغواي������������������������������������	
	������������������������������������������ %100,0%64,6%35,4غانا
%100,0%89,6%5,1%5,3الفلبني����������������������������������������	
	������������������������������ %100,0%90,9%4,4%4,8مجهورية	مولدوفا
	�������������������������������������� %100,0%93,8%3,2%3,0جورجيا
	���������������������������������������� %100,0%0,4%91,5%8,2أرمينيا
	������������������������������������� %100,0%92,3%5,6%2,1أذربيجان
	������������������������� %100,0%60,6%15,6%23,8اجلمهورية	الدومينيكية
%100,0%77,9%4,4%17,7بنغالديش�������������������������������������	
%100,0%90,6%6,0%3,3ألبانيا�����������������������������������������	
	������������������������������������� %100,0%88,3%6,5%5,2كولومبيا
	���������������������������������������� %100,0%93,4%4,8%1,9صربيا
	������������������������������������ %100,0%85,8%11,7%2,5مونتينيغرو
	���������� %100,0%85,6%9,7%4,6مجهورية	مقدونيا	اليوغوسالفية	السابقة
%100,0%85,6%7,7%6,6كرواتيا���������������������������������������	
	������������������������������������� %100,0%94,3%3,7%2,0سلوفاكيا
%100,0%61,4%13,4%25,1نيوزيلندا��������������������������������������	
%100,0%76,9%16,2%6,9البوسنة	واهلرسك������������������������������	
	������������������������� %100,0%84,5%8,8%6,7املجموع

اجلدول 3 )تابع(
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احتادات العمال
اجملموعغري أعضاءغري نشطاءنشطاءالبلد أو املنطقة

	���������������������������������������� %100,0%92,6%4,8%2,6فرنسا
%100,0%83,1%15,7%1,2اململكة	املتحدة	لربيطانيا	العظمى	وآيرلندا	الشمالية
%100,0%83,3%13,9%2,8أملانيا	الغربية�����������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%93,2%3,7%3,1إيطاليا
	���������������������������������������� %100,0%83,2%15,5%1,3هولندا
%100,0%54,7%42,4%2,9الدامنرك���������������������������������������	
	��������������������������������������� %100,0%85,3%12,9%1,8بلجيكا
	���������������������������������������� %100,0%94,5%4,0%1,6أسبانيا
	���������������������������������������� %100,0%88,7%10,1%1,3آيرلندا
%100,0%86,4%11,9%1,8آيرلندا	الشمالية��������������������������������	
	��������������������� %100,0%86,1%10,3%3,6الواليات	املتحدة	األمريكية
	����������������������������������������� %100,0%88,0%9,2%2,7كندا
	���������������������������������������� %100,0%89,3%8,5%2,2اليابان
	������������������������������������� %100,0%87,9%7,7%4,3املكسيك
	��������������������������������� %100,0%83,4%10,5%6,1جنوب	أفريقيا
	��������������������������������������� %100,0%75,9%18,1%5,9هنغاريا
	��������������������������������������� %100,0%78,7%13,5%7,8أستراليا
	��������������������������������������� %100,0%59,5%31,5%8,9النرويج
	��������������������������������������� %100,0%43,9%48,8%7,3السويد
	��������������������������������������� %100,0%44,9%52,4%2,6آيسلندا
%100,0%94,5%4,3%1,3األرجنتني�������������������������������������	
	����������������������������������������� %100,0%64,9%30,9%4,2فنلندا
%100,0%91,5%7,1%1,4مجهورية	كوريا��������������������������������	
%100,0%90,0%2,17,9بولندا�����������������������������������������	
	�������������������������������������� %100,0%88,8%8,4%2,7سويسرا
%100,0%87,3%6,7%6,0بورتوريكو������������������������������������	
%100,0%88,9%6,1%4,9الربازيل���������������������������������������	
	��������������������������������������� %100,0%54,4%35,1%10,5نيجرييا
%100,0%89,2%7,4%3,4شيلي�����������������������������������������	
%100,0%57,2%40,4%2,4بيالروس��������������������������������������	
%100,0%82,3%10,4%7,4اهلند������������������������������������������	
	���������������������������� %100,0%83,9%12,8%3,3اجلمهورية	التشيكية
	���������������������������������� %100,0%58,1%32,6%9,3أملانيا	الشرقية
	�������������������������������������� %100,0%76,0%20,8%3,1سلوفينيا
	���������������������������������������� %100,0%83,4%11,9%4,7بلغاريا
	��������������������������������������� %100,0%79,9%7,9%12,2رومانيا
	���������������������������������������� %100,0%86,5%9,7%3,8الصني
	���������������������������� %100,0%40,1%48,4%11,5إقليم	تايوان	الصينية
%100,0%95,4%3,2%1,4الربتغال���������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%80,7%16,9%2,4النمسا
%100,0%94,9%2,6%2,6تركيا�����������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%74,5%20,3%5,2ليتوانيا
	����������������������������������������� %100,0%66,0%28,9%5,0التفيا
	��������������������������������������� %100,0%64,0%29,9%6,1إستونيا
	�������������������������������������� %100,0%66,7%30,2%3,1أوكرانيا

اجلدول 4: احتادات العمال
النسبة	املئوية	داخل	البلد	أو	املنطقة
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احتادات العمال
اجملموعغري أعضاءغري نشطاءنشطاءالبلد أو املنطقة

	�������������������������������� %100,0%48,8%43,3%7,9االحتاد	الروسي
%100,0%83,2%12,6%4,2بـريو������������������������������������������	
%100,0%85,6%9,2%5,2فنـزويال���������������������������������������	
	������������������������������������ %100,0%89,0%6,5%4,5أوروغواي
	������������������������������������������ %100,0%77,1%22,9غانا
%100,0%92,3%4,7%3,1الفلبني����������������������������������������	
	������������������������������ %100,0%63,7%30,4%5,9مجهورية	مولدوفا
	�������������������������������������� %100,0%96,6%2,7%0,7جورجيا
	���������������������������������������� %100,0%0,4%98,4%1,3أرمينيا
	������������������������������������� %100,0%71,7%25,5%2,8أذربيجان
	������������������������� %100,0%76,7%15,9%7,5اجلمهورية	الدومينيكية
%100,0%92,9%3,4%3,7بنغالديش�������������������������������������	
	����������������������������������������� %100,0%90,9%7,5%1,6ألبانيا
%100,0%94,1%2,2%3,8كولومبيا��������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%75,9%22,2%1,9صربيا
%100,0%67,1%30,4%2,5مونتينيغرو�������������������������������������	
	���������� %100,0%79,7%15,4%4,9مجهورية	مقدونيا	اليوغوسالفية	السابقة
	��������������������������������������� %100,0%73,6%20,4%6,1كرواتيا
	������������������������������������� %100,0%80,6%17,0%2,4سلوفاكيا
	�������������������������������������� %100,0%82,5%11,2%6,3نيوزيلندا
%100,0%65,0%24,7%10,3البوسنة	واهلرسك������������������������������	
	������������������������� %100,0%78,9%16,9%4,2املجموع

اجلدول 4 )تابع(
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األحزاب السياسية
اجملموعغري أعضاءغري نشطاءنشطاءالبلد أو املنطقة

	���������������������������������������� %100,0%97,1%1,2%1,7فرنسا
%100,0%95,2%3,3%1,5اململكة	املتحدة	لربيطانيا	العظمى	وآيرلندا	الشمالية	
%100,0%92,0%4,6%3,3أملانيا	الغربية�����������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%94,3%1,9%3,9إيطاليا
	���������������������������������������� %100,0%91,2%6,8%1,9هولندا
%100,0%93,4%4,7%1,9الدامنرك���������������������������������������	
	��������������������������������������� %100,0%95,1%3,4%1,5بلجيكا
	���������������������������������������� %100,0%96,6%2,1%1,3أسبانيا
	���������������������������������������� %100,0%95,9%2,3%1,9آيرلندا
%100,0%97,7%1,1%1,1آيرلندا	الشمالية��������������������������������	
	��������������������� %100,0%77,1%14,6%8,3الواليات	املتحدة	األمريكية
	����������������������������������������� %100,0%93,0%3,5%3,6كندا
	���������������������������������������� %100,0%95,7%2,6%1,7اليابان
	������������������������������������� %100,0%90,2%5,5%4,3املكسيك
	��������������������������������� %100,0%69,0%22,2%8,9جنوب	أفريقيا
	��������������������������������������� %100,0%97,1%1,2%1,8هنغاريا
	��������������������������������������� %100,0%92,4%5,6%2,1أستراليا
	��������������������������������������� %100,0%85,8%10,6%3,6النرويج
	��������������������������������������� %100,0%86,6%9,7%3,6السويد
	��������������������������������������� %100,0%87,0%10,0%3,0آيسلندا
%100,0%93,3%3,6%3,1األرجنتني�������������������������������������	
	����������������������������������������� %100,0%91,7%5,6%2,7فنلندا
%100,0%92,7%5,2%2,1مجهورية	كوريا��������������������������������	
%100,0%98,9%0,6%0,5بولندا�����������������������������������������	
	�������������������������������������� %100,0%87,3%9,5%3,1سويسرا
%100,0%58,7%17,0%24,4بورتوريكو������������������������������������	
%100,0%91,4%4,2%4,4الربازيل���������������������������������������	
	��������������������������������������� %100,0%56,6%37,0%6,4نيجرييا
%100,0%90,7%6,8%2,5شيلي�����������������������������������������	
%100,0%98,2%1,4%0,4بيالروس��������������������������������������	
%100,0%81,4%9,7%8,9اهلند������������������������������������������	
	���������������������������� %100,0%93,3%4,2%2,5اجلمهورية	التشيكية
	���������������������������������� %100,0%91,9%3,5%4,5أملانيا	الشرقية
	�������������������������������������� %100,0%95,7%3,0%1,3سلوفينيا
	���������������������������������������� %100,0%90,7%5,8%3,4بلغاريا
	��������������������������������������� %100,0%92,5%3,8%3,7رومانيا
	���������������������������������������� %100,0%77,0%8,8%14,2الصني
	���������������������������� %100,0%46,0%48,5%5,5إقليم	تايوان	الصينية
%100,0%95,9%1,5%2,6الربتغال���������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%88,1%8,6%3,4النمسا
%100,0%91,2%4,0%4,7تركيا�����������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%94,6%2,9%2,4ليتوانيا
	����������������������������������������� %100,0%89,1%7,9%3,0التفيا
	��������������������������������������� %100,0%94,7%2,9%2,5إستونيا

اجلدول 5: األحزاب السياسية
النسبة	املئوية	داخل	البلد	أو	املنطقة
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األحزاب السياسية
اجملموعغري أعضاءغري نشطاءنشطاءالبلد أو املنطقة

	�������������������������������������� %100,0%98,4%0,9%0,6أوكرانيا
	�������������������������������� %100,0%92,8%4,6%2,6االحتاد	الروسي
%100,0%84,3%13,1%2,6بـريو������������������������������������������	
%100,0%86,2%10,0%3,9فنـزويال���������������������������������������	
	������������������������������������ %100,0%83,8%10,1%6,1أوروغواي
	������������������������������������������ %100,0%70,8%29,2غانا
%100,0%92,3%4,2%3,6الفلبني����������������������������������������	
	������������������������������ %100,0%97,1%2,0%0,9مجهورية	مولدوفا
	�������������������������������������� %100,0%96,4%1,6%2,0جورجيا
	���������������������������������������� %100,0%0,4%98,5%1,2أرمينيا
	������������������������������������� %100,0%93,7%4,5%1,8أذربيجان
	������������������������� %100,0%66,6%22,6%10,8اجلمهورية	الدومينيكية
%100,0%81,1%7,9%11,0بنغالديش�������������������������������������	
	����������������������������������������� %100,0%66,3%20,5%13,2ألبانيا
%100,0%88,8%5,2%6,0كولومبيا��������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%88,6%8,4%3,0صربيا
%100,0%77,1%17,9%5,0مونتينيغرو�������������������������������������	
	���������� %100,0%78,7%15,6%5,7مجهورية	مقدونيا	اليوغوسالفية	السابقة
	��������������������������������������� %100,0%90,5%6,7%2,8كرواتيا
	������������������������������������� %100,0%93,3%4,5%2,2سلوفاكيا
	�������������������������������������� %100,0%86,7%11,2%2,1نيوزيلندا
%100,0%62,1%26,9%11,0البوسنة	واهلرسك������������������������������	
	������������������������� %100,0%87,5%8,5%4,0املجموع

	

اجلدول 5 )تابع(
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منظمات البيئة
اجملموعغري أعضاءغري نشطاءنشطاءالبلد أو املنطقة

	���������������������������������������� %100,0%97,8%1,0%1,2فرنسا
%100,0%94,8%3,9%1,3اململكة	املتحدة	لربيطانيا	العظمى	وآيرلندا	الشمالية
%100,0%94,1%4,3%1,6أملانيا	الغربية�����������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%97,2%1,5%1,4إيطاليا
	���������������������������������������� %100,0%82,7%15,5%1,8هولندا
%100,0%91,3%8,1%0,6الدامنرك���������������������������������������	
	��������������������������������������� %100,0%94,4%3,3%2,2بلجيكا
	���������������������������������������� %100,0%97,0%1,7%1,3أسبانيا
	���������������������������������������� %100,0%97,4%1,6%1,0آيرلندا
%100,0%97,2%1,6%1,1آيرلندا	الشمالية��������������������������������	
	��������������������� %100,0%88,3%7,6%4,1الواليات	املتحدة	األمريكية
	����������������������������������������� %100,0%93,1%4,1%2,8كندا
	���������������������������������������� %100,0%98,3%0,7%1,0اليابان
	������������������������������������� %100,0%90,3%5,4%4,3املكسيك
	��������������������������������� %100,0%85,6%8,8%5,6جنوب	أفريقيا
	��������������������������������������� %100,0%97,8%1,2%1,0هنغاريا
	��������������������������������������� %100,0%87,9%7,6%4,5أستراليا
	��������������������������������������� %100,0%95,0%4,1%0,9النرويج
	��������������������������������������� %100,0%89,7%7,4%2,9السويد
	��������������������������������������� %100,0%95,3%3,0%1,7آيسلندا
%100,0%97,4%1,5%1,1األرجنتني�������������������������������������	
	����������������������������������������� %100,0%95,3%3,3%1,4فنلندا
%100,0%88,8%7,5%3,7مجهورية	كوريا��������������������������������	
	�������������������������������������� %100,0%85,0%12,7%2,3سويسرا
%100,0%87,5%6,2%6,2بورتوريكو������������������������������������	
%100,0%92,7%4,0%3,3الربازيل���������������������������������������	
	��������������������������������������� %100,0%50,8%36,9%12,3نيجرييا
%100,0%91,8%6,2%2,0شيلي�����������������������������������������	
%100,0%98,1%1,4%0,5بيالروس��������������������������������������	
%100,0%88,1%7,1%4,8اهلند������������������������������������������	
	���������������������������� %100,0%95,1%3,4%1,5اجلمهورية	التشيكية
	���������������������������������� %100,0%95,8%2,6%1,6أملانيا	الشرقية
	�������������������������������������� %100,0%96,6%2,3%1,1سلوفينيا
	���������������������������������������� %100,0%96,4%1,9%1,8بلغاريا
	��������������������������������������� %100,0%96,2%2,2%1,6رومانيا
%100,0%40,7%37,4%22,0باكستان��������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%96,0%1,7%2,2الصني
	���������������������������� %100,0%49,6%48,7%1,7إقليم	تايوان	الصينية
%100,0%99,2%0,3%0,4الربتغال���������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%97,1%1,5%1,4النمسا
%100,0%97,7%1,0%1,3تركيا�����������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%97,6%1,3%1,1ليتوانيا
	����������������������������������������� %100,0%95,4%2,0%2,6التفيا
	��������������������������������������� %100,0%97,2%1,6%1,2إستونيا

اجلدول 6: منظمات البيئة
النسبة	املئوية	داخل	البلد	أو	املنطقة
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منظمات البيئة
اجملموعغري أعضاءغري نشطاءنشطاءالبلد أو املنطقة

	�������������������������������������� %100,0%98,5%0,9%0,6أوكرانيا
	�������������������������������� %100,0%98,0%1,1%0,9االحتاد	الروسي
%100,0%85,9%11,1%3,0بـريو������������������������������������������	
%100,0%85,2%9,3%5,5فنـزويال���������������������������������������	
	������������������������������������ %100,0%86,9%9,1%4,0أوروغواي
	������������������������������������������ %100,0%88,5%11,5غانا
%100,0%87,3%5,7%7,1الفلبني����������������������������������������	
	������������������������������ %100,0%95,5%3,2%1,3مجهورية	مولدوفا
	�������������������������������������� %100,0%99,5%0,3%0,3جورجيا
	���������������������������������������� %100,0%0,5%98,4%1,2أرمينيا
	������������������������������������� %100,0%99,3%0,5%0,2أذربيجان
	������������������������� %100,0%76,4%14,4%9,1اجلمهورية	الدومينيكية
%100,0%90,4%3,8%5,8بنغالديش�������������������������������������	
	����������������������������������������� %100,0%98,1%1,1%0,8ألبانيا
%100,0%93,5%2,3%4,2كولومبيا��������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%97,7%1,8%0,5صربيا
%100,0%95,8%3,8%0,4مونتينيغرو�������������������������������������	
	���������� %100,0%85,6%12,1%2,3مجهورية	مقدونيا	اليوغوسالفية	السابقة
	��������������������������������������� %100,0%94,5%4,0%1,4كرواتيا
	������������������������������������� %100,0%95,0%3,9%1,1سلوفاكيا
	�������������������������������������� %100,0%81,2%13,6%5,2نيوزيلندا
%100,0%83,0%14,1%2,9البوسنة	واهلرسك������������������������������	
	������������������������� %100,0%90,8%6,6%2,5املجموع
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املنظمات املهنية
اجملموعغري أعضاءغري نشطاءنشطاءالبلد أو املنطقة

	���������������������������������������� %100,0%95,2%2,5%2,4فرنسا
%100,0%89,8%8,6%1,6اململكة	املتحدة	لربيطانيا	العظمى	وآيرلندا	الشمالية
%100,0%90,4%7,2%2,4أملانيا	الغربية�����������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%96,5%2,3%1,2إيطاليا
	���������������������������������������� %100,0%89,8%8,6%1,6هولندا
%100,0%86,7%9,6%3,7الدامنرك���������������������������������������	
	��������������������������������������� %100,0%94,1%3,9%2,0بلجيكا
	���������������������������������������� %100,0%95,2%3,1%1,7أسبانيا
	���������������������������������������� %100,0%95,3%3,5%1,2آيرلندا
%100,0%93,5%5,2%1,3آيرلندا	الشمالية��������������������������������	
	��������������������� %100,0%80,1%10,7%9,2الواليات	املتحدة	األمريكية
	����������������������������������������� %100,0%85,6%9,8%4,7كندا
	���������������������������������������� %100,0%91,2%5,3%3,5اليابان
	������������������������������������� %100,0%89,9%5,1%4,9املكسيك
	��������������������������������� %100,0%85,2%7,6%7,2جنوب	أفريقيا
	��������������������������������������� %100,0%92,5%4,2%3,3هنغاريا
	��������������������������������������� %100,0%76,5%10,1%13,4أستراليا
	��������������������������������������� %100,0%81,8%13,3%5,0النرويج
	��������������������������������������� %100,0%86,7%9,2%4,1السويد
	��������������������������������������� %100,0%88,0%9,6%2,3آيسلندا
%100,0%94,7%2,5%2,8األرجنتني�������������������������������������	
	����������������������������������������� %100,0%88,4%6,7%4,9فنلندا
%100,0%88,1%8,3%3,5مجهورية	كوريا��������������������������������	
	�������������������������������������� %100,0%82,0%13,0%5,1سويسرا
%100,0%74,9%7,1%18,0بورتوريكو������������������������������������	
%100,0%90,7%4,0%5,4الربازيل���������������������������������������	
	��������������������������������������� %100,0%49,3%34,7%16,0نيجرييا
%100,0%90,7%5,7%3,6شيلي�����������������������������������������	
%100,0%97,9%1,9%0,1بيالروس��������������������������������������	
%100,0%86,5%7,0%6,5اهلند������������������������������������������	
	���������������������������� %100,0%91,1%5,4%3,6اجلمهورية	التشيكية
	���������������������������������� %100,0%90,6%6,1%3,3أملانيا	الشرقية
	�������������������������������������� %100,0%91,2%5,3%3,5سلوفينيا
	���������������������������������������� %100,0%95,9%2,7%1,4بلغاريا
	��������������������������������������� %100,0%94,4%2,9%2,6رومانيا
	���������������������������������������� %100,0%86,0%5,8%8,2الصني
	���������������������������� %100,0%50,1%47,1%2,8إقليم	تايوان	الصينية
%100,0%96,5%2,4%1,1الربتغال���������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%94,1%4,7%1,2النمسا
%100,0%89,3%5,3%5,4تركيا�����������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%96,9%1,8%1,3ليتوانيا
	����������������������������������������� %100,0%91,3%5,5%3,3التفيا
	��������������������������������������� %100,0%95,0%3,2%1,8إستونيا
	�������������������������������������� %100,0%97,4%1,8%0,9أوكرانيا

اجلدول 7: املنظمات املهنية
النسبة	املئوية	داخل	البلد	أو	املنطقة
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املنظمات املهنية
اجملموعغري أعضاءغري نشطاءنشطاءالبلد أو املنطقة

	�������������������������������� %100,0%97,8%1,3%0,9االحتاد	الروسي
%100,0%81,1%11,5%7,4بـريو������������������������������������������	
%100,0%83,8%7,9%8,4فنـزويال���������������������������������������	
	������������������������������������ %100,0%91,4%4,8%3,8أوروغواي
	������������������������������������������ %100,0%72,9%27,1غانا
%100,0%93,0%2,8%4,3الفلبني����������������������������������������	
	������������������������������ %100,0%96,2%2,0%1,7مجهورية	مولدوفا
	�������������������������������������� %100,0%97,9%1,1%1,1جورجيا
	���������������������������������������� %100,0%0,4%97,3%2,4أرمينيا
	������������������������������������� %100,0%97,2%2,0%0,8أذربيجان
	������������������������� %100,0%65,6%16,6%17,8اجلمهورية	الدومينيكية
%100,0%86,8%4,1%9,2بنغالديش�������������������������������������	
	����������������������������������������� %100,0%88,1%7,0%4,9ألبانيا
%100,0%92,7%2,2%5,1كولومبيا��������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%88,7%8,5%2,8صربيا
%100,0%86,7%9,6%3,8مونتينيغرو�������������������������������������	
	���������� %100,0%86,0%9,6%4,3مجهورية	مقدونيا	اليوغوسالفية	السابقة
	��������������������������������������� %100,0%84,7%9,2%6,1كرواتيا
	������������������������������������� %100,0%92,7%4,1%3,2سلوفاكيا
%100,0%81,9%10,3%7,8البوسنة	واهلرسك������������������������������	
	������������������������� %100,0%87,7%8,0%4,4املجموع
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املنظمات اخلريية
اجملموعغري أعضاءغري نشطاءنشطاءالبلد أو املنطقة

	���������������������������������������� %100,0%94,2%1,6%4,2فرنسا
%100,0%91,0%3,6%5,4اململكة	املتحدة	لربيطانيا	العظمى	وآيرلندا	الشمالية
%100,0%88,2%6,9%5,0أملانيا	الغربية�����������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%95,8%1,1%3,1إيطاليا
	���������������������������������������� %100,0%83,1%8,4%8,6هولندا
%100,0%95,2%2,8%2,0الدامنرك���������������������������������������	
	��������������������������������������� %100,0%90,0%4,3%5,6بلجيكا
	���������������������������������������� %100,0%93,3%2,9%3,8أسبانيا
	���������������������������������������� %100,0%90,2%2,7%7,1آيرلندا
%100,0%89,9%3,2%6,8آيرلندا	الشمالية��������������������������������	
	��������������������� %100,0%80,7%7,8%11,5الواليات	املتحدة	األمريكية
	����������������������������������������� %100,0%88,9%3,8%7,3كندا
	���������������������������������������� %100,0%96,7%1,4%1,9اليابان
	������������������������������������� %100,0%88,7%5,6%5,7املكسيك
	��������������������������������� %100,0%82,1%8,2%9,7جنوب	أفريقيا
	��������������������������������������� %100,0%96,3%1,7%2,0هنغاريا
	��������������������������������������� %100,0%75,9%10,0%14,0أستراليا
	��������������������������������������� %100,0%83,2%10,5%6,3النرويج
	��������������������������������������� %100,0%87,0%9,0%4,0السويد
	��������������������������������������� %100,0%82,1%7,9%10,1آيسلندا
%100,0%93,3%2,2%4,5األرجنتني�������������������������������������	
	����������������������������������������� %100,0%90,0%5,8%4,2فنلندا
%100,0%82,8%11,5%5,7مجهورية	كوريا��������������������������������	
	�������������������������������������� %100,0%84,8%11,9%3,3سويسرا
%100,0%69,6%9,7%20,8بورتوريكو������������������������������������	
%100,0%81,8%8,6%9,7الربازيل���������������������������������������	
	��������������������������������������� %100,0%70,9%14,6%14,5نيجرييا
%100,0%88,4%6,2%5,4شيلي�����������������������������������������	
%100,0%99,1%0,7%0,2بيالروس��������������������������������������	
%100,0%85,2%6,5%8,3اهلند������������������������������������������	
	���������������������������� %100,0%96,2%2,6%1,1اجلمهورية	التشيكية
	���������������������������������� %100,0%85,6%9,0%5,3أملانيا	الشرقية
	�������������������������������������� %100,0%93,6%4,3%2,1سلوفينيا
	���������������������������������������� %100,0%96,7%2,0%1,3بلغاريا
	��������������������������������������� %100,0%95,7%2,3%1,9رومانيا
	���������������������������������������� %100,0%89,5%2,5%8,0الصني
	���������������������������� %100,0%78,6%14,9%6,5إقليم	تايوان	الصينية
%100,0%95,9%2,0%2,1الربتغال���������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%94,0%3,5%2,5النمسا
%100,0%95,6%2,0%2,4تركيا�����������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%98,1%1,1%0,8ليتوانيا
	����������������������������������������� %100,0%96,6%1,2%2,1التفيا
	��������������������������������������� %100,0%98,1%1,1%0,8إستونيا
	�������������������������������������� %100,0%98,5%1,0%0,5أوكرانيا

اجلدول 8: املنظمات اخلريية
النسبة	املئوية	داخل	البلد	أو	املنطقة
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املنظمات اخلريية
اجملموعغري أعضاءغري نشطاءنشطاءالبلد أو املنطقة

	�������������������������������� %100,0%97,8%1,3%0,9االحتاد	الروسي
%100,0%81,6%12,0%6,4بـريو������������������������������������������	
%100,0%82,9%9,9%7,2فنـزويال���������������������������������������	
	������������������������������������ %100,0%90,5%5,8%3,7أوروغواي
%100,0%90,4%4,6%5,0الفلبني����������������������������������������	
	������������������������������ %100,0%96,0%2,4%1,5مجهورية	مولدوفا
	�������������������������������������� %100,0%98,8%0,5%0,7جورجيا
	���������������������������������������� %100,0%0,5%98,0%1,6أرمينيا
	������������������������������������� %100,0%79,9%1,9%0,2أذربيجان
	������������������������� %100,0%73,6%14,9%11,5اجلمهورية	الدومينيكية
%100,0%93,3%3,1%3,6بنغالديش�������������������������������������	
	����������������������������������������� %100,0%97,5%1,7%0,8ألبانيا
%100,0%92,8%2,6%4,5كولومبيا��������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%90,3%8,0%1,7صربيا
%100,0%84,6%12,9%2,5مونتينيغرو�������������������������������������	
	���������� %100,0%85,5%11,3%3,2مجهورية	مقدونيا	اليوغوسالفية	السابقة
	��������������������������������������� %100,0%88,1%7,2%4,7كرواتيا
	������������������������������������� %100,0%95,1%3,4%1,5سلوفاكيا
	�������������������������������������� %100,0%65,1%15,1%19,8نيوزيلندا
%100,0%78,4%14,9%6,7البوسنة	واهلرسك������������������������������	
	������������������������� %100,0%88,1%6,6%5,3املجموع

اجلدول 8 )تابع(
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املنظمات الطوعية األخرى
اجملموعغري أعضاءغري نشطاءنشطاءالبلد أو املنطقة

	���������������������������������������� %100,0%94,0%2,0%4,0فرنسا
%100,0%92,9%7,1اململكة	املتحدة	لربيطانيا	العظمى	وآيرلندا	الشمالية
%100,0%87,2%6,4%6,4أملانيا	الغربية�����������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%97,5%0,7%1,8إيطاليا
	���������������������������������������� %100,0%88,8%6,8%4,4هولندا
%100,0%89,2%7,3%3,5الدامنرك���������������������������������������	
	��������������������������������������� %100,0%95,0%2,7%2,3بلجيكا
	���������������������������������������� %100,0%94,6%3,9%1,5أسبانيا
	���������������������������������������� %100,0%97,5%0,9%1,6آيرلندا
%100,0%93,4%4,6%2,0آيرلندا	الشمالية��������������������������������	
	��������������������� %100,0%79,5%7,3%13,2الواليات	املتحدة	األمريكية
	����������������������������������������� %100,0%86,5%4,7%8,8كندا
	���������������������������������������� %100,0%92,7%2,9%4,4اليابان
	������������������������������������� %100,0%89,9%5,5%4,7املكسيك
	��������������������������������� %100,0%82,6%9,8%7,7جنوب	أفريقيا
	��������������������������������������� %100,0%95,3%2,1%2,7هنغاريا
	��������������������������������������� %100,0%77,7%6,2%16,1أستراليا
	��������������������������������������� %100,0%75,1%14,4%10,5النرويج
	��������������������������������������� %100,0%73,0%13,1%13,9السويد
	��������������������������������������� %100,0%89,9%5,8%4,3آيسلندا
%100,0%95,5%1,2%3,3األرجنتني�������������������������������������	
	����������������������������������������� %100,0%82,7%9,4%7,9فنلندا
%100,0%86,7%9,6%3,7مجهورية	كوريا��������������������������������	
	�������������������������������������� %100,0%88,3%4,4%7,2سويسرا
%100,0%79,1%5,6%15,3بورتوريكو������������������������������������	
%100,0%94,7%2,2%3,1الربازيل���������������������������������������	
	��������������������������������������� %100,0%90,1%6,0%3,9نيجرييا
%100,0%89,9%6,2%4,0شيلي�����������������������������������������	
%100,0%98,8%0,6%0,6بيالروس��������������������������������������	
%100,0%91,7%4,7%3,6اهلند������������������������������������������	
	���������������������������� %100,0%82,5%9,6%7,9اجلمهورية	التشيكية
	���������������������������������� %100,0%89,6%5,1%5,3أملانيا	الشرقية
	�������������������������������������� %100,0%91,1%4,5%4,4سلوفينيا
	���������������������������������������� %100,0%97,2%1,6%1,2بلغاريا
	��������������������������������������� %100,0%97,7%1,3%1,0رومانيا
100,0%10,0%3,7%86,3باكستان��������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%90,2%7,8%1,9الصني
	���������������������������� %100,0%86,6%9,2%4,1إقليم	تايوان	الصينية
%100,0%97,6%1,2%1,2الربتغال���������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%94,3%2,5%3,2النمسا
%100,0%95,5%2,2%2,4تركيا�����������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%98,3%0,7%1,0ليتوانيا
	����������������������������������������� %100,0%95,2%3,1%1,7التفيا
	��������������������������������������� %100,0%96,5%1,6%1,9إستونيا

اجلدول 9: املنظمات الطوعية األخرى
النسبة	املئوية	داخل	البلد	أو	املنطقة
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املنظمات الطوعية األخرى
اجملموعغري أعضاءغري نشطاءنشطاءالبلد أو املنطقة

	�������������������������������������� %100,0%99,3%0,5%0,2أوكرانيا
	�������������������������������� %100,0%97,7%0,9%1,4االحتاد	الروسي
%100,0%82,2%11,7%6,0بـريو������������������������������������������	
%100,0%85,2%8,3%6,5فنـزويال���������������������������������������	
	������������������������������������ %100,0%92,4%4,3%3,3أوروغواي
%100,0%91,5%3,7%4,8الفلبني����������������������������������������	
	�������������������������������������� %100,0%99,3%0,4%0,3جورجيا
	���������������������������������������� %100,0%0,5%99,2%0,4أرمينيا
	������������������������������������� %100,0%99,5%0,4%0,0أذربيجان
	������������������������� %100,0%67,1%17,1%15,9اجلمهورية	الدومينيكية
%100,0%82,8%4,6%12,6بنغالديش�������������������������������������	
	����������������������������������������� %100,0%94,5%5,1%0,4ألبانيا
%100,0%95,5%1,2%3,3كولومبيا��������������������������������������	
	���������������������������������������� %100,0%93,6%5,1%1,3صربيا
%100,0%92,9%6,3%0,8مونتينيغرو�������������������������������������	
	���������� %100,0%86,8%10,4%2,8مجهورية	مقدونيا	اليوغوسالفية	السابقة
	��������������������������������������� %100,0%92,2%3,5%4,3كرواتيا
	������������������������������������� %100,0%87,2%6,3%6,4سلوفاكيا
	�������������������������������������� %100,0%69,1%9,5%21,4نيوزيلندا
%100,0%82,3%12,3%5,4البوسنة	واهلرسك������������������������������	
	������������������������� %100,0%88,9%6,3%4,8املجموع

اجلدول 9 )تابع(



273

منظمات رعاية العمل
اجملموعمذكورةغري مذكورةالبلد أو املنطقة

	���������������������������������������������� %100,0%4,1%95,9فرنسا
%100,0%13,7%86,3اململكة	املتحدة	لربيطانيا	العظمى	وآيرلندا	الشمالية������	
	����������������������������������������������� %100,0%1,8%98,2أملانيا
%100,0%3,1%96,9النمسا����������������������������������������������	
%100,0%5,1%95,0إيطاليا����������������������������������������������	
%100,0%2,6%97,4أسبانيا����������������������������������������������	
%100,0%1,5%98,5الربتغال���������������������������������������������	
%100,0%9,2%90,8هولندا����������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%6,0%94,0بلجيكا
	�������������������������������������������� %100,0%4,0%96,0الدامنرك
	��������������������������������������������� %100,0%9,3%90,7السويد
%100,0%8,7%91,3آيسلندا���������������������������������������������	
	������������������������������������� %100,0%2,8%97,2آيرلندا	الشمالية
%100,0%4,4%95,6آيرلندا����������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%2,6%97,4إستونيا
%100,0%1,8%98,2التفيا�����������������������������������������������	
%100,0%0,9%99,1ليتوانيا����������������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%2,3%97,7بولندا
%100,0%3,6%96,4اجلمهورية	التشيكية����������������������������������	
	������������������������������������������� %100,0%6,2%93,8سلوفاكيا
	��������������������������������������������� %100,0%2,5%97,5هنغاريا
	��������������������������������������������� %100,0%1,0%99,0رومانيا
%100,0%1,7%98,3بلغاريا	���������������������������������������������	
%100,0%1,0%99,0كرواتيا���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%7,6%92,4اليونان
%100,0%0,5%99,5االحتاد	الروسي��������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%5,0%95,0مالطة
	������������������������������������������ %100,0%6,5%93,5لكسمربغ
	�������������������������������������������� %100,0%4,9%95,1سلوفينيا
	�������������������������������������������� %100,0%0,6%99,4أوكرانيا
	������������������������������������������� %100,0%2,5%97,5بيالروس
%100,0%3,9%96,1املجموع��������������������������������������	

التذييل بـاء
التطوع حسب املجاالت، مسح القيم يف أوروبا، 1999

اجلدول 1: منظمات رعاية العمل
النسبة	املئوية	داخل	البلد	أو	املنطقة
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املنظمات الدينية
اجملموعمذكورةغري مذكورةالبلد أو املنطقة

	���������������������������������������������� %100,0%3,5%96,5فرنسا
%100,0%6,4%93,6اململكة	املتحدة	لربيطانيا	العظمى	وآيرلندا	الشمالية������	
	����������������������������������������������� %100,0%4,1%95,9أملانيا
%100,0%7,3%92,7النمسا����������������������������������������������	
%100,0%6,7%93,3إيطاليا����������������������������������������������	
%100,0%3,7%96,3أسبانيا����������������������������������������������	
%100,0%3,7%96,3الربتغال���������������������������������������������	
%100,0%11,4%88,6هولندا����������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%6,1%93,9بلجيكا
	�������������������������������������������� %100,0%3,4%96,6الدامنرك
	��������������������������������������������� %100,0%22,7%77,3السويد
%100,0%4,6%95,4آيسلندا���������������������������������������������	
	������������������������������������� %100,0%8,6%91,4آيرلندا	الشمالية
%100,0%9,6%90,4آيرلندا����������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%2,8%97,2إستونيا
%100,0%3,8%96,2التفيا�����������������������������������������������	
%100,0%3,5%96,5ليتوانيا����������������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%3,6%96,4بولندا
%100,0%3,0%97,0اجلمهورية	التشيكية����������������������������������		
	������������������������������������������� %100,0%12,9%87,1سلوفاكيا
	��������������������������������������������� %100,0%5,3%94,7هنغاريا
	��������������������������������������������� %100,0%3,6%96,4رومانيا
%100,0%1,8%98,2بلغاريا����������������������������������������������	
%100,0%5,8%94,2كرواتيا���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%6,1%93,9اليونان
%100,0%0,5%99,5االحتاد	الروسي��������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%13,1%86,9مالطة
	������������������������������������������ %100,0%5,5%94,5لكسمربغ
	�������������������������������������������� %100,0%4,5%95,5سلوفينيا
	�������������������������������������������� %100,0%2,3%97,7أوكرانيا
	������������������������������������������� %100,0%4,1%95,9بيالروس
%100,0%5,6%94,4املجموع��������������������������������������	

اجلدول 2: املنظمات الدينية
النسبة	املئوية	داخل	البلد	أو	املنطقة
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األنشطة الثقافية
اجملموعمذكورةغري مذكورةالبلد أو املنطقة

	���������������������������������������������� %100,0%5,1%94,9فرنسا
%100,0%3,2%96,8اململكة	املتحدة	لربيطانيا	العظمى	وآيرلندا	الشمالية������	
	����������������������������������������������� %100,0%2,8%97,2أملانيا
%100,0%6,7%93,3النمسا����������������������������������������������	
%100,0%6,1%94,0إيطاليا����������������������������������������������	
%100,0%3,0%97,0أسبانيا����������������������������������������������	
%100,0%2,7%97,3الربتغال���������������������������������������������	
%100,0%16,9%83,1هولندا����������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%9,4%90,6بلجيكا
	�������������������������������������������� %100,0%5,4%94,6الدامنرك
	��������������������������������������������� %100,0%11,6%88,4السويد
%100,0%5,9%94,1آيسلندا���������������������������������������������	
	������������������������������������� %100,0%2,5%97,5آيرلندا	الشمالية
%100,0%4,9%95,1آيرلندا����������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%5,8%94,2إستونيا
%100,0%4,4%95,6التفيا�����������������������������������������������	
%100,0%2,6%97,4ليتوانيا����������������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%1,7%98,3بولندا
%100,0%6,2%93,8اجلمهورية	التشيكية����������������������������������	
	������������������������������������������� %100,0%5,6%94,4سلوفاكيا
	��������������������������������������������� %100,0%3,2%96,8هنغاريا
	��������������������������������������������� %100,0%1,7%98,3رومانيا
%100,0%2,8%97,2بلغاريا����������������������������������������������	
%100,0%4,1%95,9كرواتيا���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%13,8%86,2اليونان
%100,0%0,4%99,6االحتاد	الروسي��������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%3,8%96,2مالطة
	������������������������������������������ %100,0%8,6%91,4لكسمربغ
	�������������������������������������������� %100,0%6,7%93,3سلوفينيا
	�������������������������������������������� %100,0%1,8%98,2أوكرانيا
	������������������������������������������� %100,0%2,0%98,0بيالروس
	������������������������������ %100,0%5,1%94,9املجموع

اجلدول 3: األنشطة الثقافية
النسبة	املئوية	داخل	البلد	أو	املنطقة
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احتادات العمال
اجملموعمذكورةغري مذكورةالبلد أو املنطقة

		���������������������������������������������� %100,0%1,4%98,6فرنسا
%100,0%1,5%98,5اململكة	املتحدة	لربيطانيا	العظمى	وآيرلندا	الشمالية������	
	����������������������������������������������� %100,0%0,4%99,6أملانيا
%100,0%1,8%98,2النمسا����������������������������������������������	
%100,0%2,2%97,8إيطاليا����������������������������������������������	
%100,0%1,0%99,0أسبانيا����������������������������������������������	
%100,0%0,3%99,7الربتغال���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%2,2%97,8بلجيكا
	�������������������������������������������� %100,0%3,9%96,1الدامنرك
	��������������������������������������������� %100,0%10,5%89,5السويد
%100,0%3,1%96,6آيسلندا���������������������������������������������	
	������������������������������������� %100,0%1,3%98,7آيرلندا	الشمالية
%100,0%1,7%98,3آيرلندا����������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%0,5%99,5إستونيا
%100,0%2,3%97,7التفيا�����������������������������������������������	
%100,0%1,4%98,6ليتوانيا����������������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%2,4%97,6بولندا
%100,0%2,7%97,3اجلمهورية	التشيكية����������������������������������	
	������������������������������������������� %100,0%5,9%94,1سلوفاكيا
	��������������������������������������������� %100,0%1,1%98,9هنغاريا
	��������������������������������������������� %100,0%5,8%94,2رومانيا
%100,0%3,7%96,3بلغاريا	���������������������������������������������	
%100,0%4,2%95,8كرواتيا���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%4,5%95,5اليونان
%100,0%3,5%96,5االحتاد	الروسي��������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%2,0%98,0مالطة
	������������������������������������������ %100,0%2,9%97,1لكسمربغ
	�������������������������������������������� %100,0%3,3%96,7سلوفينيا
	�������������������������������������������� %100,0%3,8%96,2أوكرانيا
	������������������������������������������� %100,0%5,3%94,7بيالروس

��������������������������������� %100,0%2,8%97,2املجموع

اجلدول 4: احتادات العمال
النسبة	املئوية	داخل	البلد	أو	املنطقة
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األحزاب السياسية
اجملموعمذكورةغري مذكورةالبلد أو املنطقة

	���������������������������������������������� %100,0%0,7%99,3فرنسا
%100,0%1,3%98,7اململكة	املتحدة	لربيطانيا	العظمى	وآيرلندا	الشمالية������	
	����������������������������������������������� %100,0%1,1%98,9أملانيا
%100,0%3,5%96,5النمسا����������������������������������������������	
%100,0%2,3%97,7إيطاليا����������������������������������������������	
%100,0%1,3%98,8أسبانيا����������������������������������������������	
%100,0%1,0%99,0الربتغال���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%2,9%97,1بلجيكا
	�������������������������������������������� %100,0%2,7%97,3الدامنرك
	��������������������������������������������� %100,0%4,3%95,7السويد
%100,0%3,4%96,6آيسلندا���������������������������������������������	
	������������������������������������� %100,0%0,9%99,1آيرلندا	الشمالية
%100,0%2,0%98,0آيرلندا����������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%1,5%98,5إستونيا
%100,0%0,9%99,1التفيا�����������������������������������������������	
%100,0%1,9%98,1ليتوانيا����������������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%99,40,6بولندا
%100,0%2,4%97,6اجلمهورية	التشيكية����������������������������������	
	������������������������������������������� %100,0%5,1%94,9سلوفاكيا
	��������������������������������������������� %100,0%0,9%99,1هنغاريا
	��������������������������������������������� %100,0%1,8%98,2رومانيا
%100,0%3,7%96,3بلغاريا����������������������������������������������	
%100,0%2,0%98,0كرواتيا���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%5,2%94,8اليونان
%100,0%0,3%99,7االحتاد	الروسي��������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%4,5%95,5مالطة
	������������������������������������������ %100,0%2,5%97,5لكسمربغ
	�������������������������������������������� %100,0%1,3%98,7سلوفينيا
	�������������������������������������������� %100,0%1,2%98,8أوكرانيا
	������������������������������������������� %100,0%0,8%99,2بيالروس
	������������������������������ %100,0%2,1%97,9املجموع

	

اجلدول 5: األحزاب السياسية
النسبة	املئوية	داخل	البلد	أو	املنطقة
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العمل اجملتمعي احمللي
اجملموعمذكورةغري مذكورةالبلد أو املنطقة

	���������������������������������������������� %100,0%1,7%98,3فرنسا
%100,0%1,7%98,3اململكة	املتحدة	لربيطانيا	العظمى	وآيرلندا	الشمالية������	
	����������������������������������������������� %100,0%0,3%99,7أملانيا
%100,0%1,3%98,7النمسا����������������������������������������������	
%100,0%1,8%98,3إيطاليا����������������������������������������������	
%100,0%1,9%98,1أسبانيا����������������������������������������������	
%100,0%1,1%98,9الربتغال���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%2,7%97,3بلجيكا
	�������������������������������������������� %100,0%3,1%96,9الدامنرك
	��������������������������������������������� %100,0%5,7%94,3السويد
%100,0%0,7%99,3آيسلندا���������������������������������������������	
	������������������������������������� %100,0%1,0%99,0آيرلندا	الشمالية
%100,0%3,4%96,6آيرلندا����������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%1,8%98,2إستونيا
%100,0%1,7%98,3التفيا�����������������������������������������������	
%100,0%0,7%99,3ليتوانيا����������������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%1,3%98,7بولندا
%100,0%1,9%98,1اجلمهورية	التشيكية����������������������������������	
	������������������������������������������� %100,0%6,8%93,2سلوفاكيا
	��������������������������������������������� %100,0%1,1%98,9هنغاريا
	��������������������������������������������� %100,0%0,6%99,4رومانيا
%100,0%0,8%99,2بلغاريا����������������������������������������������	
%100,0%0,7%99,3كرواتيا���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%6,7%93,3اليونان
%100,0%0,6%99,4االحتاد	الروسي��������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%3,9%96,1مالطة
	������������������������������������������ %100,0%2,8%97,2لكسمربغ
	�������������������������������������������� %100,0%5,8%94,2سلوفينيا
	�������������������������������������������� %100,0%1,0%99,0أوكرانيا
	������������������������������������������� %100,0%0,9%99,1بيالروس
	������������������������������ %100,0%2,1%97,9املجموع

اجلدول 6: العمل املجتمعي املحلي
النسبة	املئوية	داخل	البلد	أو	املنطقة
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منظمات التنمية وحقوق اإلنسان يف العامل الثالث
اجملموعمذكورةغري مذكورةالبلد أو املنطقة

	���������������������������������������������� %100,0%0,6%99,4فرنسا
%100,0%4,6%95,4اململكة	املتحدة	لربيطانيا	العظمى	وآيرلندا	الشمالية������	
	����������������������������������������������� %100,0%0,1%99,9أملانيا
%100,0%0,8%99,2النمسا����������������������������������������������	
%100,0%1,9%98,1إيطاليا����������������������������������������������	
%100,0%1,3%98,7أسبانيا����������������������������������������������	
%100,0%0,8%99,2الربتغال���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%5,0%95,0بلجيكا
	�������������������������������������������� %100,0%1,2%98,8الدامنرك
	��������������������������������������������� %100,0%4,7%95,3السويد
%100,0%1,3%98,7آيسلندا���������������������������������������������	
	������������������������������������� %100,0%1,1%98,9آيرلندا	الشمالية
%100,0%2,0%98,0آيرلندا����������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%0,3%99,7إستونيا
%100,0%0,3%99,7التفيا�����������������������������������������������	
%100,0%0,3%99,7ليتوانيا����������������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%0,2%99,8بولندا
%100,0%0,4%99,6اجلمهورية	التشيكية����������������������������������	
	������������������������������������������� %100,0%0,2%99,8سلوفاكيا
	��������������������������������������������� %100,0%0,2%99,8هنغاريا
	��������������������������������������������� %100,0%0,4%99,6رومانيا
%100,0%0,3%99,7بلغاريا����������������������������������������������	
%100,0%0,4%99,6كرواتيا���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%5,7%94,3اليونان
%100,0%0,0%100,0االحتاد	الروسي��������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%1,6%98,4مالطة
	������������������������������������������ %100,0%5,0%95,0لكسمربغ
	�������������������������������������������� %100,0%0,4%99,6سلوفينيا
	�������������������������������������������� %100,0%0,2%99,8أوكرانيا
	������������������������������������������� %100,0%0,7%99,3بيالروس
	������������������������������ %100,0%1,4%98,6املجموع

اجلدول 7: منظمات التنمية وحقوق اإلنسان يف العامل الثالث
النسبة	املئوية	داخل	البلد	أو	املنطقة
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منظمات البيئة
اجملموعمذكورةغري مذكورةالبلد أو املنطقة

	���������������������������������������������� %100,0%0,9%99,1فرنسا
%100,0%7,6%92,4اململكة	املتحدة	لربيطانيا	العظمى	وآيرلندا	الشمالية������	
	����������������������������������������������� %100,0%0,9%99,1أملانيا
%100,0%2,3%97,7النمسا����������������������������������������������	
%100,0%1,8%98,3إيطاليا����������������������������������������������	
%100,0%1,0%99,0أسبانيا����������������������������������������������	
%100,0%0,6%99,4الربتغال���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%3,3%96,7بلجيكا
	�������������������������������������������� %100,0%2,3%97,7الدامنرك
	��������������������������������������������� %100,0%4,1%95,9السويد
%100,0%1,3%98,7آيسلندا���������������������������������������������	
	������������������������������������� %100,0%0,6%99,4آيرلندا	الشمالية
%100,0%1,3%98,7آيرلندا����������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%1,2%98,8إستونيا
%100,0%0,5%99,5التفيا�����������������������������������������������	
%100,0%0,6%99,4ليتوانيا����������������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%0,7%99,3بولندا
%100,0%3,0%97,0اجلمهورية	التشيكية����������������������������������	
	������������������������������������������� %100,0%2,0%98,0سلوفاكيا
	��������������������������������������������� %100,0%1,9%98,1هنغاريا
	��������������������������������������������� %100,0%0,6%99,4رومانيا
%100,0%1,5%98,5بلغاريا����������������������������������������������	
%100,0%2,1%97,9كرواتيا���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%9,5%90,5اليونان
%100,0%0,4%99,6االحتاد	الروسي��������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%1,9%98,1مالطة
	������������������������������������������ %100,0%4,1%95,9لكسمربغ
	�������������������������������������������� %100,0%2,9%97,1سلوفينيا
	�������������������������������������������� %100,0%0,3%99,7أوكرانيا
	������������������������������������������� %100,0%2,2%97,8بيالروس
	������������������������������ %100,0%2,0%98,0املجموع

اجلدول 8: منظمات البيئة
النسبة	املئوية	داخل	البلد	أو	املنطقة
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املنظمات املهنية
اجملموعمذكورةغري مذكورةالبلد أو املنطقة

	���������������������������������������������� %100,0%1,5%98,5فرنسا
%100,0%7,7%92,3اململكة	املتحدة	لربيطانيا	العظمى	وآيرلندا	الشمالية������	
	����������������������������������������������� %100,0%0,5%99,5أملانيا
%100,0%1,6%98,4النمسا����������������������������������������������	
%100,0%3,2%96,8إيطاليا����������������������������������������������	
%100,0%0,9%99,1أسبانيا����������������������������������������������	
%100,0%0,9%99,1الربتغال���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%2,9%97,1بلجيكا
	�������������������������������������������� %100,0%3,8%96,2الدامنرك
	��������������������������������������������� %100,0%4,4%95,6السويد
%100,0%3,0%97,0آيسلندا���������������������������������������������	
	������������������������������������� %100,0%0,6%99,4آيرلندا	الشمالية
%100,0%3,1%96,9آيرلندا����������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%1,5%98,5إستونيا
%100,0%0,5%99,5التفيا�����������������������������������������������	
%100,0%0,4%99,6ليتوانيا����������������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%1,2%98,8بولندا
%100,0%2,4%97,6اجلمهورية	التشيكية����������������������������������	
	������������������������������������������� %100,0%3,0%97,0سلوفاكيا
	��������������������������������������������� %100,0%1,7%98,3هنغاريا
	��������������������������������������������� %100,0%1,0%99,0رومانيا
%100,0%2,2%97,8بلغاريا����������������������������������������������	
%100,0%2,3%97,7كرواتيا���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%5,5%94,5اليونان
%100,0%0,4%99,6االحتاد	الروسي��������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%1,7%98,3مالطة
	������������������������������������������ %100,0%1,5%98,5لكسمربغ
	�������������������������������������������� %100,0%2,7%97,3سلوفينيا
	�������������������������������������������� %100,0%0,6%99,4أوكرانيا
	������������������������������������������� %100,0%0,6%99,4بيالروس
	������������������������������ %100,0%2,0%98,0املجموع

اجلدول 9: املنظمات املهنية
النسبة	املئوية	داخل	البلد	أو	املنطقة
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منظمات العمل للشباب
اجملموعمذكورةغري مذكورةالبلد أو املنطقة

	���������������������������������������������� %100,0%1,5%98,5فرنسا
%100,0%15,3%84,7اململكة	املتحدة	لربيطانيا	العظمى	وآيرلندا	الشمالية������	
	����������������������������������������������� %100,0%1,0%99,0أملانيا
%100,0%1,9%98,1النمسا����������������������������������������������	
%100,0%3,0%97,0إيطاليا����������������������������������������������	
%100,0%1,7%98,3أسبانيا����������������������������������������������	
%100,0%1,1%98,9الربتغال���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%4,3%95,7بلجيكا
	�������������������������������������������� %100,0%5,1%94,9الدامنرك
	��������������������������������������������� %100,0%5,1%94,9السويد
%100,0%3,4%96,6آيسلندا���������������������������������������������	
	������������������������������������� %100,0%2,7%97,3آيرلندا	الشمالية
%100,0%4,8%95,2آيرلندا����������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%2,1%97,9إستونيا
%100,0%0,7%99,3التفيا�����������������������������������������������	
%100,0%1,2%98,8ليتوانيا����������������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%0,7%99,3بولندا
%100,0%5,7%94,3اجلمهورية	التشيكية����������������������������������	
	������������������������������������������� %100,0%5,5%94,5سلوفاكيا
	��������������������������������������������� %100,0%1,2%98,8هنغاريا
	��������������������������������������������� %100,0%0,5%99,5رومانيا
%100,0%1,4%98,6بلغاريا����������������������������������������������	
%100,0%1,9%98,1كرواتيا���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%4,6%95,4اليونان
%100,0%0,3%99,7االحتاد	الروسي��������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%3,1%96,9مالطة
	������������������������������������������ %100,0%5,9%94,1لكسمربغ
	�������������������������������������������� %100,0%3,5%96,5سلوفينيا
	�������������������������������������������� %100,0%0,8%99,2أوكرانيا
	������������������������������������������� %100,0%0,9%99,1بيالروس
	������������������������������ %100,0%2,9%97,1املجموع

اجلدول 10: منظمات العمل للشباب
النسبة	املئوية	داخل	البلد	أو	املنطقة
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املنظمات الرياضية والترفيهية
اجملموعمذكورةغري مذكورةالبلد أو املنطقة

	���������������������������������������������� %100,0%9,1%90,9فرنسا
%100,0%3,8%96,2اململكة	املتحدة	لربيطانيا	العظمى	وآيرلندا	الشمالية������	
	����������������������������������������������� %100,0%5,6%94,4أملانيا
%100,0%8,4%91,6النمسا����������������������������������������������	
%100,0%6,3%93,8إيطاليا����������������������������������������������	
%100,0%3,5%96,5أسبانيا����������������������������������������������	
%100,0%5,0%95,0الربتغال���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%7,9%92,1بلجيكا
	�������������������������������������������� %100,0%14,4%85,6الدامنرك
	��������������������������������������������� %100,0%17,0%83,0السويد
%100,0%11,4%88,6آيسلندا���������������������������������������������	
	������������������������������������� %100,0%3,4%96,6آيرلندا	الشمالية
%100,0%12,8%87,2آيرلندا����������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%3,7%96,3إستونيا
%100,0%6,2%93,8التفيا�����������������������������������������������	
%100,0%2,7%97,3ليتوانيا����������������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%2,2%97,8بولندا
%100,0%9,9%90,1اجلمهورية	التشيكية����������������������������������	
	������������������������������������������� %100,0%13,4%86,6سلوفاكيا
	��������������������������������������������� %100,0%2,6%97,4هنغاريا
	��������������������������������������������� %100,0%1,2%98,8رومانيا
%100,0%3,6%96,4بلغاريا����������������������������������������������	
%100,0%7,0%93,0كرواتيا���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%8,9%91,1اليونان
%100,0%1,2%98,8االحتاد	الروسي��������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%5,5%94,5مالطة
	������������������������������������������ %100,0%9,3%90,7لكسمربغ
	�������������������������������������������� %100,0%8,4%91,6سلوفينيا
	�������������������������������������������� %100,0%0,7%99,3أوكرانيا
	������������������������������������������� %100,0%1,2%98,8بيالروس
	������������������������������ %100,0%6,5%93,5املجموع

اجلدول 11: املنظمات الرياضية والترفيهية
النسبة	املئوية	داخل	البلد	أو	املنطقة
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اجلمعيات النسائية
اجملموعمذكورةغري مذكورةالبلد أو املنطقة

	���������������������������������������������� %100,0%0,1%99,9فرنسا
%100,0%1,2%98,8اململكة	املتحدة	لربيطانيا	العظمى	وآيرلندا	الشمالية������	
	����������������������������������������������� %100,0%1,8%98,2أملانيا
%100,0%2,7%97,3النمسا����������������������������������������������	
%100,0%0,4%99,6إيطاليا����������������������������������������������	
%100,0%0,9%99,1أسبانيا����������������������������������������������	
%100,0%0,1%99,9الربتغال���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%2,9%97,1بلجيكا
	�������������������������������������������� %100,0%0,8%99,2الدامنرك
	��������������������������������������������� %100,0%2,1%97,9السويد
%100,0%2,3%97,7آيسلندا���������������������������������������������	
	������������������������������������� %100,0%0,9%99,1آيرلندا	الشمالية
%100,0%2,8%97,2آيرلندا����������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%1,4%98,6إستونيا
%100,0%0,3%99,7التفيا�����������������������������������������������	
%100,0%0,3%99,7ليتوانيا����������������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%0,5%99,5بولندا
%100,0%1,1%98,9اجلمهورية	التشيكية����������������������������������	
	������������������������������������������� %100,0%4,7%95,3سلوفاكيا
	��������������������������������������������� %100,0%0,2%99,8هنغاريا
	��������������������������������������������� %100,0%0,3%99,7رومانيا
%100,0%0,8%99,2بلغاريا����������������������������������������������	
%100,0%1,4%98,6كرواتيا���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%3,0%97,0اليونان
%100,0%0,3%99,7االحتاد	الروسي��������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%1,7%98,3مالطة
	������������������������������������������ %100,0%2,3%97,7لكسمربغ
	�������������������������������������������� %100,0%1,3%98,7سلوفينيا
	�������������������������������������������� %100,0%0,4%99,6أوكرانيا
	������������������������������������������� %100,0%0,5%99,5بيالروس
	������������������������������ %100,0%1,3%98,2املجموع

	

اجلدول 12: اجلمعيات النسائية
النسبة	املئوية	داخل	البلد	أو	املنطقة
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حركات السالم
اجملموعمذكورةغري مذكورةالبلد أو املنطقة

	���������������������������������������������� %100,0%0,2%99,8فرنسا
%100,0%4,7%95,3اململكة	املتحدة	لربيطانيا	العظمى	وآيرلندا	الشمالية������	
	����������������������������������������������� %100,0%0,0%100,0أملانيا
%100,0%0,2%99,8النمسا����������������������������������������������	
%100,0%0,9%99,1إيطاليا����������������������������������������������	
%100,0%0,7%99,3أسبانيا����������������������������������������������	
%100,0%0,3%99,7الربتغال���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%1,4%98,6بلجيكا
	�������������������������������������������� %100,0%0,4%99,6الدامنرك
	��������������������������������������������� %100,0%0,4%99,6السويد
%100,0%0,1%99,9آيسلندا���������������������������������������������	
	������������������������������������� %100,0%0,8%99,2آيرلندا	الشمالية
%100,0%0,8%99,2آيرلندا����������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%0,4%99,6إستونيا
%100,0%0,1%99,9التفيا�����������������������������������������������	
%100,0%0,2%99,8ليتوانيا����������������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%0,1%99,9بولندا
%100,0%0,2%99,8اجلمهورية	التشيكية����������������������������������	
	������������������������������������������� %100,0%0,2%99,8سلوفاكيا
	��������������������������������������������� %100,0%0,4%99,6هنغاريا
	��������������������������������������������� %100,0%100,0رومانيا
%100,0%0,4%99,6بلغاريا����������������������������������������������	
%100,0%0,8%99,2كرواتيا���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%5,4%94,6اليونان
%100,0%0,0%100,0االحتاد	الروسي��������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%0,5%99,5مالطة
	������������������������������������������ %100,0%1,4%98,6لكسمربغ
	�������������������������������������������� %100,0%0,6%99,4سلوفينيا
	�������������������������������������������� %100,0%100,0أوكرانيا
	������������������������������������������� %100,0%0,6%99,4بيالروس
	������������������������������ %100,0%0,7%99,3املجموع

اجلدول 13: حركات السالم
النسبة	املئوية	داخل	البلد	أو	املنطقة
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منظمات الصحة
اجملموعمذكورةغري مذكورةالبلد أو املنطقة

	���������������������������������������������� %100,0%1,6%98,4فرنسا
%100,0%9,8%90,2اململكة	املتحدة	لربيطانيا	العظمى	وآيرلندا	الشمالية������	
	����������������������������������������������� %100,0%1,1%98,9أملانيا
%100,0%2,8%97,2النمسا����������������������������������������������	
%100,0%2,9%97,1إيطاليا����������������������������������������������	
%100,0%1,4%98,6أسبانيا����������������������������������������������	
%100,0%1,0%99,0الربتغال���������������������������������������������	
%100,0%7,0%93,0هولندا����������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%4,2%95,8بلجيكا
	�������������������������������������������� %100,0%1,0%99,0الدامنرك
	��������������������������������������������� %100,0%2,7%97,3السويد
%100,0%1,9%98,1آيسلندا���������������������������������������������	
	������������������������������������� %100,0%3,0%97,0آيرلندا	الشمالية
%100,0%3,1%96,9آيرلندا����������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%0,7%99,3إستونيا
%100,0%0,5%99,5التفيا�����������������������������������������������	
%100,0%0,5%99,3ليتوانيا����������������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%0,7%99,3بولندا
%100,0%3,0%97,0اجلمهورية	التشيكية����������������������������������	
	������������������������������������������� %100,0%3,8%96,2سلوفاكيا
	��������������������������������������������� %100,0%1,3%98,7هنغاريا
	��������������������������������������������� %100,0%0,6%99,4رومانيا
%100,0%0,9%99,1بلغاريا����������������������������������������������	
%100,0%2,3%97,7كرواتيا���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%5,4%94,6اليونان
%100,0%0,3%99,7االحتاد	الروسي��������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%1,7%98,3مالطة
	������������������������������������������ %100,0%2,7%97,3لكسمربغ
	�������������������������������������������� %100,0%2,1%97,9سلوفينيا
	�������������������������������������������� %100,0%0,6%99,4أوكرانيا
	������������������������������������������� %100,0%1,7%98,3بيالروس
	������������������������������ %100,0%2,3%97,7املجموع
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اجلماعات األخرى
اجملموعمذكورةغري مذكورةالبلد أو املنطقة

	���������������������������������������������� %100,0%6,1%93,9فرنسا
	����������������������������������������������� %100,0%2,4%97,6أملانيا
%100,0%4,0%96,0النمسا����������������������������������������������	
%100,0%1,6%98,5إيطاليا����������������������������������������������	
%100,0%2,4%97,6أسبانيا����������������������������������������������	
%100,0%2,6%97,4الربتغال���������������������������������������������	
%100,0%6,3%93,7هولندا����������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%7,6%92,4بلجيكا
	�������������������������������������������� %100,0%6,6%93,4الدامنرك
	��������������������������������������������� %100,0%10,4%89,6السويد
%100,0%1,7%98,3آيسلندا���������������������������������������������	
	������������������������������������� %100,0%4,3%95,7آيرلندا	الشمالية
%100,0%4,6%95,4آيرلندا����������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%3,0%97,0إستونيا
%100,0%4,7%95,3التفيا�����������������������������������������������	
%100,0%2,7%97,3ليتوانيا����������������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%2,3%97,7بولندا
%100,0%4,9%95,1اجلمهورية	التشيكية����������������������������������	
	������������������������������������������� %100,0%6,2%93,8سلوفاكيا
	��������������������������������������������� %100,0%2,0%98,0هنغاريا
	��������������������������������������������� %100,0%1,5%98,5رومانيا
%100,0%1,6%98,4بلغاريا����������������������������������������������	
%100,0%2,8%97,2كرواتيا���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%4,5%95,5اليونان
%100,0%0,7%99,3االحتاد	الروسي��������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%1,9%98,1مالطة
	������������������������������������������ %100,0%1,8%98,2لكسمربغ
	�������������������������������������������� %100,0%5,9%49,1سلوفينيا
	�������������������������������������������� %100,0%1,0%99,0أوكرانيا
	������������������������������������������� %100,0%1,2%98,8بيالروس
	������������������������������ %100,0%3,6%96,4املجموع
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غري متطوع يف أي منظمة
اجملموعمذكورةغري مذكورةالبلد أو املنطقة

	���������������������������������������������� %100,0%72,7%27,3فرنسا
%100,0%64,3%35,7اململكة	املتحدة	لربيطانيا	العظمى	وآيرلندا	الشمالية������	
	����������������������������������������������� %100,0%77,2%22,8أملانيا
%100,0%68,4%31,6النمسا����������������������������������������������	
%100,0%69,3%30,7إيطاليا����������������������������������������������	
%100,0%82,4%17,6أسبانيا����������������������������������������������	
%100,0%81,7%18,3الربتغال���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%58,1%41,9بلجيكا
	�������������������������������������������� %100,0%46,4%53,6الدامنرك
	��������������������������������������������� %100,0%43,9%56,1السويد
%100,0%36,8%63,2آيسلندا���������������������������������������������	
%100,0%66,4%33,6آيرلندا����������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%78,0%22,0إستونيا
%100,0%73,0%27,0التفيا�����������������������������������������������	
%100,0%78,0%22,0ليتوانيا����������������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%100,0بولندا
%100,0%63,1%36,9اجلمهورية	التشيكية����������������������������������	
	������������������������������������������� %100,0%35,1%64,9سلوفاكيا
	��������������������������������������������� %100,0%55,5%44,5هنغاريا
	��������������������������������������������� %100,0%100,0رومانيا
%100,0%72,1%27,9بلغاريا����������������������������������������������	
%100,0%73,5%26,5كرواتيا���������������������������������������������	
	��������������������������������������������� %100,0%36,0%64,0اليونان
%100,0%91,7%8,3االحتاد	الروسي��������������������������������������	
	���������������������������������������������� %100,0%2,9%97,1مالطة
	������������������������������������������ %100,0%47,2%52,8لكسمربغ
	�������������������������������������������� %100,0%51,5%48,5سلوفينيا
	�������������������������������������������� %100,0%53,6%46,4أوكرانيا
	������������������������������������������� %100,0%41,9%58,1بيالروس
	������������������������������ %100,0%60,3%39,7املجموع

اجلدول 16: غري متطوع يف أي منظمة
النسبة	املئوية	داخل	البلد	أو	املنطقة
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