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تصدير

ج

ُأعد املنشـــور املعنون احلس���ابات القومية: مقدمة عملية كجزء من 
سلســـلة جيري وضعها من جانب املنظمات األعضاء يف الفريق العامل 
املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية ملساعدة البلدان يف تنفيذ 
نظام احلس���ابات القومية لعام 1993 )منشـــورات األمم املتحدة، رقم 
املبيع: A.94.XVII.4(. واهلدف العام للمنشور هو توفري مقدمة لبعض 
املفاهيم واهلياكل األساســـية لنظام احلســـابات القومية خلرباء االقتصاد 
وواضعـــي السياســـات غري امللمِّني باحلســـابات القوميـــة، وكذلك ملن 
دخلوا حديثًا جمال احلســـابات القومية. وقد يكون النص مفيدًا كدليل 
لقراءة نظام احلســـابات القومية نفســـه. والنص مكتـــوب، هبذا املعىن، 
بأبسط أسلوب ممكن، ولذلك جرى حتاشي البحث التفصيلي للمفاهيم 
مـــن الناحيتني النظريـــة والعملية. وجرى، بقدر اإلمكان، إدراج متارين 
بســـيطة من أجل توضيح املفاهيم واهليـــاكل للقراء. والدليل يوفِّر أيضًا 
ن القّراء  مثـــااًل للنظـــام الكامل يف برنامج إكســـل )Excel( حبيث يتمكَّ
من متابعة الروابط املوجودة يف النظام بالبحث عن الصيغ يف الربنامج. 
وُوِضع أيضًا كشف جتميع ميكن استخدامه لتجميع احلسابات القومية 
وذلـــك كجزء مـــن عملية وضع الدليل. وقد اخُترب، واســـُتخِدم، ذلك 
الكشـــف يف العديد مـــن البلدان النامية. وهـــذه املالحق موجودة على 
شبكة اإلنترنت مبوقع الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة وذلك كجزء 

من سلسلة دليل احملاسبة القومية.
وليـــس الغـــرض من النص أن حيّل حمّل نظام احلســـابات القومية أو 
األدلـــة األخرى. وُيَتوقَّع أن يطلِّع َمْن يقومون بالتجميع على التفاصيل 
يف نظام احلســـابات القومية، وكذلك على التطبيقات والطرائق العملية 
اليت تتضمنها األدلَّة اليت ُأِعدَّت من جانب الشـــعبة اإلحصائية يف األمم 
املتحـــدة، أو منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، أو صندوق 
النقد الدويل، أو منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة. والكثري 
مـــن تلك األدلـــة موجود على شـــبكة اإلنترنت مبواقـــع املنظمات اليت 
َنَشـــَرهتا وميكـــن احلصول عليها باملجان. وقد جـــرى بالفعل إعداد، أو 

َنْشر، األدلة التالية:
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اس���تخدام نظام احلس���ابات القومي���ة يف االقتصادات اليت متر   •
E.96. :مبرحلة انتقالية )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع

)XVII.121

كتي���ب عن مج���ع وحتليل ج���دول املدخ���ات واملخَرجات   •
)E.99.XVII.9 :منشور لألمم املتحدة، رقم املبيع(
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دليل ميزان املدفوعات )صندوق النقد الدويل، 1993(  •

دلي���ل جتمي���ع مي���زان املدفوعات )صنـــدوق النقـــد الدويل،   •
)1994

دلي���ل اإلحصاءات املالية احلكومي���ة )صندوق النقد الدويل،   •
)2001

نظ���ام للحس���ابات االقتصادي���ة لألغذية والزراع���ة )منظمة   •
األغذية والزراعة، 1996(

احملاس���بة البيئي���ة واالقتصادي���ة املتكاملة )منشـــورات األمم   •
)E.93.XVII.12 :املتحدة، رقم املبيع

���ب ع���ن احلس���ابات القومي���ة الُرب���ع الس���نوية )املكتب  ُكَتيِّ  •
اإلحصائي للجماعات األوروبية )يوروستات( 1999(

إحصاءات احلسابات القومية الُربع سنوية: املفاهيم ومصادر   •
البيانات والتجميع )صندوق النقد الدويل، 2001(

دليل قياس االقتصاد غري املشمول باإلحصاء )منظمة التعاون   •
والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2002(

قياس رأس املال: دليل قياس أسهم رأس املال واستهاك رأس   •
املال الثابت واخلدمات الرأمسالية )منظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي، 2001(



د

دلي���ل عن قياس األس���عار واألحجام يف احلس���ابات القومية   •
)يوروستات، 2001(

ه فو كوانغ فييت من الُشعبة اإلحصائية يف األمم  وهذا الدليل أعدَّ
املتحدة. وطوال عملية وضع مشروع الدليل ُقدِّمت تعليقات قيِّمة من 
جانب خرباء يف هذا املجال، وخاصة كريســـتينا هانيغ، وأيفو هافينغا، 
وكارويل كوفاكس، وماتياس رايستر، ومريي شامي، وهم من الُشعبة 
اإلحصائيـــة يف األمم املتحدة، وبريان نيوســـون من “اليوروســـتات”، 
وهايـــدي أربوليدا من اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلســـيا واملحيط 
اهلادئ، وإستريال ف. دومينغو من املجلس القومي للتنسيق اإلحصائي 
يف الفلبني، وياتيما بت ســـارجيمان من إدارة اإلحصاءات يف ماليزيا. 
وقد قدَّمت الســـيدة أربوليدا عددًا مـــن التمارين إلدراجها يف الدليل. 
م ُمدخالت  وقام ماتياس رايســـتر مبراجعة مشـــروع الدليل بعناية، وقدَّ
هامـــة إلعادة كتابـــة الكثري من الفصول. وكشـــوفات التجميع كانت 
مثـــرة ألعمـــال اضطلع هبا على مدى ســـنوات عديدة كل من جان فان 

تونغريين، وستيفان شفينفيست، وفو كوانغ فييت، ومجيعهم من الُشعبة 
اإلحصائية يف األمم املتحدة.

وفيما يلي عناوين مواقع على شـــبكة اإلنترنت ملنظمات وهيئات 
دولية خمتلفة ذات صلة:

http://unstats.un.org/ :الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة  •
unsd/

http://ww.imf.org :صندوق النقد الدويل  •
http://www. :منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  •

oecd.org/std

http://www.worldbank.org :البنك الدويل  •
http://www. :منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة  •

fao.org

http://europa. :املكتـــب اإلحصائي لالحتادات األوروبيـــة  •
int/comm/eurostat/
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مقدمة

نظام احلسابات القومية والتحليل االقتصادي

نظام احلســـابات القومية يســـاعد خرباء االقتصاد يف قياس مستوى التنمية االقتصادية ومعدَّل   - 1
النمـــو االقتصادي، والتغري يف االســـتهالك، واملدَّخرات، واالســـتثمار، والديون، والثـــروة )أو صايف قيمة 
األصـــول( ليـــس فقط ملجموع االقتصــــاد بـل أيضــًا لكل قطـــاع من قطاعاته املؤسســـية )مثل احلكومة، 
والشركات العـامة واخلاصـــة، واأُلسر املعيشية، واملؤسسات غري اهلادفة للربح اليت ختدم اأُلسر املعيشية(؛

ن خرباء االقتصاد من التنبؤ بنمو  ة من نظام احلسابات القومية ميكِّ واستخدام البيانات املستَمدَّ  - 2
االقتصاد يف املستقبل أو دراسة آثار السياسات احلكومية البديلة على االقتصاد وقطاعاته.

ع دمج اإلحصاءات االقتصادية واإلحصاءات ذات الصلة يف  ونظام احلســـابات القومية ُيَشجِّ  - 3
نظاٍم َيســـتند إىل مفاهيم وطرائق اقتصادية وإحصائية متَّســـقة. وهبذا فإن نظام احلســـابات القومية جيعل من 

املمكن إجراء حتليل حملي ودويل مَقاَرن.

نظام احلسابات القومية كمنظومة

يتألَّف نظام احلسابات القومية من جمموعة متماسكة ومتَّسقة ومتكاملة من حسابات االقتصاد   - 4
الكلي وامليزانيات واجلداول اليت َتستِند إىل جمموعة من املفاهيم والتعاريف والتصنيفات والقواعد املحاسبية 

املتَّفق عليها دوليًا.
ونظام احلســـابات القومية يوفِّر ســـجاًل شـــاماًل وتفصيليًا لألنشـــطة االقتصادية املَعقَّدة اليت   - 5
ُيضطلع هبا داخل اقتصاٍد ما وللتفاعل الذي حيدث يف األسواق، أو يف مكاٍن آخر، بني عوامل، وجمموعات 

عوامل، اقتصادية خمتلفة.

العرض يف ثالثة أجزاء

هذا الدليل يشمل ما يلي:  - 6
االقتصاد القومي كُكل مقابل بقية العامل )اجلزء األول(  •  

سية )اجلزء الثاين( احلسابات املتكاملة حسب الصناعات والقطاعات املؤسَّ  •  
طرائق مجع البيانات وتقديرها يف نظام احلسابات القومية )اجلزء الثالث(  •  

1





اجلزء األول - حســابات األمَّــة





�

ألف - مقدمة
احلسابات القومية هي وصف لالقتصاد الكلي لدورة الدخل   1-1
القومي باس���تخدام مبدأ مسك الدفاتر ملحاسبة املشاريع التجارية الذي 
يعتمد على إجراء قيدين وحس���ابات متتالية ُتَبيِّن العالقة بني املتغيِّرات 
م مفاهيم االقتص���اد الكلي  االقتصادي���ة املختلف���ة. وه���ذا الفصل يق���دِّ
وخصائ���ص املحاس���بة االقتصادية اليت تقوم عليها احلس���ابات القومية. 
ويف اجل���زء جيم، ُتعَرض هذه املفاهيم يف مثال رقمي يس���تخدم اإلطار 
املحاس���ي الذي ُوِضَع يف احلس���ابات القومية. واجلزء دال يقدِّم عرضًا 
بياني���ًا للمثال الرقمي. أما اجل���زء هاء فإنه ُيناِقش بعض اس���تخدامات 
املؤش���رات اليت توفِّرها احلس���ابات القومية واإلحص���اءات االقتصادية 

األخرى.

باء - املفاهيم األساسية ومتغريات احلسابات احلكومية

العرض واالستخدام
بالنس���بة القتص���اٍد ما جيب أن يكون إمجايل العرض للس���لع   2-1

واخلدمات مساويًا إلمجايل االستخدامات. وعلى هذا:
إمج���ايل الع���رض للس���لع واخلدم���ات = إمج���ايل   )1-1(

االستخدامات للسلع واخلدمات
ويف أي اقتصاد مفتوح يعمل يف جتارة خارجية يتألَّف إمجايل    3-1
العرض للس���لع واخلدمات م���ن املخَرجات املنَتجة حملي���ًا والواردات. 
وتتألَّف االس���تخدامات من االس���تهالك الوس���يط واالستهالك النهائي 
وإمجايل تكوين رأس املال والصادرات. واالس���تهالك الوس���يط يتألَّف 
من الس���لع واخلدمات املس���َتهَلكة يف عملية اإلنتاج )باستثناء استهالك 
األص���ول الثابت���ة(، يف حني أن االس���تهالك النهائي يتألف من الس���لع 

م لصاحل املستهلكني النهائيني. وعلى هذا: واخلدمات اليت ُتقدَّ
املخَرجات + الواردات = االس���تهالك الوس���يط  )2-1( 
+ االستهالك النهائي + إمجايل تكوين رأس املال 

+ الصادرات
وبإع���ادة ترتيب املعادلة )1-2( ميك���ن حتديد إمجايل القيمة   4-1
املضافة كمخَرجات ناقصًا االس���تهالك الوس���يط. وِبَغ���ض النظر عن 
مس���ألة الضرائ���ب والدعم على الس���لع واخلدمات ف���إن إمجايل القيمة 
املضاف���ة هو القيمة جلميع الس���لع واخلدمات ال���يت أُنِتَجت خالل فترة 
إنت���اج ولكنها مل ُتس���تخدم على الفور يف عملي���ة اإلنتاج لتلك الفترة. 
وهلذا فإن إمجايل القيمة املضافة ميثِّل قيمة مجيع السلع واخلدمات املتاحة 

لالستخدامات املختلفة خالف االستهالك الوسيط. وعلى هذا:
إمجايل القيمة املضافة = املخَرجات - االستهالك   )3-1(

الوسيط
املخَرجات - االس���تهالك الوسيط = االستهالك   )4-1(
النهائ���ي + إمجايل تكوين رأس املال + الصادرات 

- الواردات
وبن���ود االس���تهالك الوس���يط واالس���تهالك النهائي وإمجايل    �-1
تكوي���ن رأس املال الثابت على اجلانب )األيس���ر( من املعادلة )2-1( 
ُتق���اس من منظور املس���تهِلك أو املش���تري. وِقَيم ه���ذه البنود تأخذ يف 
االعتبار الضرائب والدعم على السلع واخلدمات. ومع زيادة الضرائب 
يؤدِّي الدعم على املنتجات إىل خفض األسعار اليت يدفعها املستهلكون. 
وم���ع ذلك فإن املخَرجات ُتقاس م���ن منظور املنتجني من حيث املبالغ 
ال���يت حيصلون عليها مع جتنيب مجيع الضرائب على الس���لع واخلدمات 
وإدراج الدع���م عل���ى الس���لع واخلدمات. وهلذا فإن���ه يتعني أن تضاف 
الضرائب على الس���لع واخلدمات إىل املخَرجات وأن ُيطرح الدعم من 

املخَرجات للتوصل إىل تقييم ُمنتظم للعرض واالستخدام.
املخَرج���ات + الضرائب - الدعم - االس���تهالك   )�-1(
الوس���يط = االس���تهالك النهائي + إمجايل تكوين 

رأس املال + الصادرات - الواردات

الناتج املحلي اإلمجايل
عل���ى اجلانب األمين للمعادلة )1-�( جند قيمة مجيع الس���لع    6-1
واخلدم���ات ال���يت أُنِتَجت يف فت���رة معيَّنة ناقصًا الس���لع واخلدمات اليت 
اس���ُتهِلَكت يف عملية اإلنتاج خالل تلك الفترة، وهي ما يسمَّى الناتج 
املحل���ي اإلمج���ايل. وميكن قياس النات���ج املحلي اإلمج���ايل بتجميع ِقَيم 
املخَرجات واالس���تهالك الوسيط جلميع الصناعات املختلفة يف اقتصاٍد 

ما: الناتج املحلي اإلمجايل وفقًا لَنهج اإلنتاج. وعلى هذا:
النات���ج املحلي اإلمجايل = املخَرجات + الضرائب   )6-1(

- الدعم - االستهالك الوسيط
وم���ن املمكن أن حيّل إمجايل القيم���ة املضافة حمل املخَرجات    7-1

ناقصًا االستهالك الوسيط.
النات���ج املحلي اإلمجايل = إمج���ايل القيمة املضافة  )7-1( 

+ الضرائب - الدعم

الفصل األول - نظرة عامة
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ويتبيَّن من اجلانب األيس���ر للمعادلة )1-�( أنه من املمكن    8-1
أيض���ًا أن ُينَظ���ر إىل النات���ج املحلي اإلمجايل على أنه قيمة مجيع الس���لع 
واخلدم���ات املتاحة الس���تخدامات هنائية حملية خمتلف���ة أو للصادرات: 

الناتج املحلي اإلمجايل وفقًا لَنهج اإلنفاق. وعلى هذا:
النات���ج املحل���ي اإلمج���ايل = االس���تهالك النهائي   )8-1(
الص���ادرات امل���ال +  تكوي���ن رأس  إمج���ايل   + 

- الواردات
وعملي���ة اإلنتاج حتقِّق دخواًل ملالكي املدخالت املس���تخَدمة    9-1
يف اإلنت���اج، ولك���ن أيضًا ملالك���ي رأس املال وللحكوم���ة. وقيمة هذه 
الدخ���ول تس���اوي الناتج املحلي اإلمجايل. وعلى ه���ذا فإنه من املمكن 
أيضًا أن ُيحَس���ب الناتج املحلي اإلمجايل على أنه يس���اوي جمموع ما 
ُيدَفع للعاملني، والضرائب ناقصًا الدعم، وإمجايل فائض التشغيل/الدخل 

املخَتَلط: الناتج املحلي اإلمجايل وفقًا لَنهج الدخل. وعلى هذا:
النات���ج املحلي اإلمج���ايل = تعويض���ات العاملني  )9-1( 
+ الضرائب - الدعم + إمجايل فائض التش���غيل/

الدخل املخَتَلط
ونات إمجايل  وس���وف يرد فيما بعد ش���رح أكثر تفصياًل ملكَّ   10-1
فائ���ض التش���غيل أو الدخل املخَتَلط والضرائ���ب ناقصًا الدعم. غري أنه 
جتدر اإلشارة إىل أن الضرائب املطروح منها الدعم يف املعادلة )9-1( 
تش���مل لي���س فقط مجيع الضرائ���ب ناقصًا الدعم عل���ى املنتجات )أي 
الس���لع واخلدمات( ولكن أيضًا الضرائ���ب األخرى ناقصًا الدعم على 

اإلنتاج.

الدخل القومي اإلمجايل
ُيشري الدخل املحلي اإلمجايل، كمقياس جتميعي لإلنتاج، إىل   11-1
إنتاج مجيع الوحدات املقيمة داخل حدود بلٍد ما، وهو ما ال يس���اوي 
متامًا إنتاج مجيع األنشطة اإلنتاجية للسكان. فبعض األنشطة اإلنتاجية 
للسكان قد ُيضطلع هبا يف اخلارج )مثاًل اليد العاملة املؤقَّتة واملومسية اليت 
تعمل يف اخلارج(. وعلى العكس فإن بعض اإلنتاج الذي يتحقَّق داخل 
بلٍد ما قد ُيعزى إىل يد عاملة أجنبية مؤقَّتة ومومسية. وُيؤَخذ إسهام اليد 
العاملة يف االعتبار من خالل تعويضات العاملني اليت ُتدَفع لغري املقيمني 
ويتلقاه���ا االقتص���اد. وباإلضافة إىل هذا فإن جزًءا م���ن الدخل األوَّيل 
الذي ُيَولَّد داخل البلد قد يتَّجه حنو وحدات غري مقيمة )مثاًل، الفائدة 
ال���يت ُتدَفع ملقدمي القروض من اخل���ارج أو العائدات اليت ُتدَفع ملالكي 
لية اليت ُتَولَّد يف  األس���هم غري املقيمني(. وباملثل فإن بعض الدخول األوَّ
بقية العامل قد تتَّجه حنو وحدات مقيمة. وعلى هذا فإن مفهوم الدخل 
القومي اإلمجايل يهدف إىل قياس الدخل الصايف الذي يتحقق بس���بب 
ملكي���ة عوامل اإلنتاج )الي���د العاملة واألصول غري املنَتَجة ورأس املال( 
ال���ذي حيقِّق���ه املقيمون يف بلٍد ما. وُيَعرَّف املقيمون اس���تنادًا إىل مركز 

مصلحتهم االقتصادية.
وعلى هذا فإن الدخل القومي اإلمجايل ُيَعرَّف كما يلي:   12-1

الدخ���ل القومي اإلمجايل = الناتج املحلي اإلمجايل   )10-1(
+ تعويضات العاملني ودخل املمتلكات من بقية  

العامل - تعويضات العاملني ودخل املمتلكات إىل 
بقية العامل

والدخ���ل القوم���ي اإلمجايل ال يتوفَّر بكامله لالس���تخدامات    13-1
النهائية حمليًا وذلك ألن جزًءا منه حيوَّل إىل بلدان أخرى دون احلصول 
على أي ش���يء مقابل ذلك، مثل النقود اليت ُترَسل لدعم املَُعالني الذين 
يعيش���ون يف بلٍد آخر. وهذه التحويالت تس���مَّى التحويالت اجلارية، 
وأخذه���ا يف االعتب���ار ي���ؤدِّي إىل حتديد املفهوم الت���ايل للدخل القومي 

اإلمجايل املتاح:
الدخل القومي اإلمج���ايل املتاح = الدخل القومي   )11-1(
اإلمجايل + التحوي���الت اجلارية من بقية العامل - 

التحويالت اجلارية إىل بقية العامل
والدخل القومي اإلمجايل املتاح هو الدخل املتوفر لالستهالك    14-1

واالدخار. وعلى هذا:
الدخ���ل القوم���ي اإلمجايل املت���اح = اإلنفاق على   )12-1(

االستهالك النهائي + إمجايل االدخار

إمجايل االدخ���ار وإمجايل تكوي���ن رأس املال وصايف 
اإلقراض

إمجايل االدخار هو الفرق بني الدخل القومي اإلمجايل املتاح    1�-1
واالس���تهالك النهائي. ويوفِّر إمج���ايل االدخار مع صايف حتويالت رأس 
املال )حتويالت رأس املال املتلقَّاه ناقصًا حتويالت رأس املال املس���تحقة 
الدف���ع( من بقية العامل املوارد لالس���تثمار يف األصول غ���ري املالية، اليت 
ُتس���مَّى إمجايل تكوين رأس املال، أي للحيازة الصافية لألصول الثابتة، 
ات و/أو الزيادة يف  مثل املباين الس���كنية وغري الس���كنية واملصانع واملعدَّ
املخزونات. والفرق بني إمجايل االدخار مضافًا إليه صايف حتويالت رأس 
امل���ال وإمجايل تكوين رأس املال هو صايف االقتراض أو صايف اإلقراض 
من بقية العامل، وذلك على حس���ب ما إذا كانت االس���تخدامات تزيد 
عن املوارد أو على العكس: إذا كانت سالبة فإهنا متثِّل صايف االقتراض 

وإذا كانت موجبة فإهنا ُتمثِّل صايف اإلقراض. وعلى هذا:
إمجايل االدخ���ار = الدخل القومي اإلمجايل املتاح   )13-1(

- االستهالك النهائي
ص���ايف اإلق���راض )+(/ص���ايف االقت���راض )-( =   )14-1(
 إمج���ايل االدخ���ار + ص���ايف حتوي���الت رأس املال

- إمجايل تكوين رأس املال

صايف االقتراض/صايف اإلقراض يف احلسابات املالية
ص���ايف االقتراض/صايف اإلقراض يظه���ر أيضًا يف التعامالت    16-1
يف األص���ول واخلصوم املالي���ة مع بقية العامل. وص���ايف االقتراض/صايف 
اإلق���راض هو الف���رق بني صايف حيازة األص���ول املالية وصايف اخلصوم 
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املتكبَّدة )العمالت األجنبية، الس���ندات، القروض، وغري ذلك(. وعلى 
هذا:

صايف اإلقراض )+(/صايف االقتراض )-( = صايف   )14-1(
حيازة األصول املالية - صايف اخلصوم املتكبَّدة

التغريات يف صايف قيمة األصول
ص���ايف قيمة األصول هو الفرق بني القيمة اإلمجالية لألصول    17-1
غ���ري املالية واألص���ول املالية والقيمة اإلمجالية للخص���وم يف اقتصاٍد ما. 
وص���ايف قيمة األص���ول هو مقياس لصايف ثروة أمَّة ما. والتغيُّر يف صايف 
قيمة األصول يقيس التغيُّر يف ثروة األمَّة. وصايف قيمة األصول يساوي 
الف���رق بني التغيُّ���ر يف جمموع قيم���ة األصول والتغيُّ���ر يف جمموع قيمة 
اخلصوم. وإضاف���ة إىل التغريات يف صايف قيمة األصول نتيجة للتغريات 
يف األس���عار ال���يت تؤثِّ���ر عل���ى تقييم األص���ول واخلص���وم ولألحداث 
الطبيعية، مثل االكتش���افات أو نضوب امل���وارد القومية والدمار الناتج 
ع���ن الك���وارث الطبيعية، فإن التغريات يف صايف قيمة األصول بس���بب 
األنش���طة االقتصادية والتعامالت هي جمموع إمج���ايل االدخار وصايف 
حتوي���الت رأس املال من اخلارج. وينبغي أيضًا أن تكون هذه التغريات 
مس���اوية إلمجايل تكوين رأس املال، ناقصًا استهالك رأس املال الثابت، 

زائدًا صايف اإلقراض )+(/صايف االقتراض )-( من بقية العامل.

جيم - مقدمة إلطار املحاسبة

أربعة مبادئ أساسية للمحاسبة
ُتوضع احلسابات استنادًا إىل مبادئ املحاسبة األربعة البسيطة   18-1

التالية:
ل مجيع التعامالت على أساس االستحقاق )أي املبالغ  ُتَس���جَّ )أ( 
املستحقة الدفع واملبالغ املستحقة القبض( وليس على أساس النقد )أي 

املبالغ اليت ُقِبَضت واملبالغ اليت ُدِفَعت(؛
ل املوارد )املبالغ املستحقة القبض( على اجلانب األيسر  ُتَسجَّ )ب( 
واالستخدامات )املبالغ املستحقة الدفع( على اجلانب األمين للحسابات. 
ل اخلصوم على اجلانب األيس���ر واألص���ول على اجلانب األمين  وُتَس���جَّ

للحسابات؛
بند التوازن أو البند اخلتامي، الذي يكون دائمًا البند األخري  )ج( 

على جانب االستخدامات يف احلسابات، ُيَقفِّل )يواِزن( احلساب؛

البند امل���واِزن هو دائمًا البند االفتتاحي يف احلس���اب التايل،  )د( 
ويوضع على أنه القيد األول يف جانب املوارد من احلسابات.

تتابع احلسابات ملجموع االقتصاد
يبدأ تتابع احلس���ابات ملجموع االقتصاد حبسابات اإلنتاج مث    19-1
ينتق���ل إىل التوزيع األويل حلس���اب الدخل، والتوزيع الثانوي حلس���اب 
الدخل، وحساب استخ�دام الدخ�ل، وحساب رأس امل�ال، واحلس�اب 

املايل، وأخي�رًا امليزاني��ة )انظر ال�جدول 1-1(.
وامليزانية العمومية توفِّر معلومات عن جمموع األصول الثابتة    20-1
وجمم���وع األص���ول املالية وجمموع اخلصوم املالية ُمصنَّفًة حس���ب نوع 
األص���ول واخلص���وم لالقتصاد يف بداي���ة وهناية فترة املحاس���بة. وتتأثر 

امليزانية بثالثة أنواع من التغريات اليت حتدث خالل فترة املحاسبة:
التغريات يف امليزانية العمومية بسبب التعامالت؛ )أ( 

التغريات األخرى يف حجم األصول بسبب ظهور، واختفاء،  )ب( 
األصول؛

التغريات يف امليزانية بسبب التغريات يف األسعار. )ج( 
والتغريات يف امليزانية بس���بب التعامالت هي نتائج لألنشطة    21-1
والتعامالت اإلنتاجية مع بقية العامل. وإمجايل تكوين رأس املال، بعد أن 
ُيطَرح منه استهالك رأس املال الثابت، ُيضاف إىل األصول غري املالية. 
والتعامالت يف األصول/اخلصوم املالية ُتَغيِّر األصول، واخلصوم، املالية. 
والفرق بني جمم���وع قيمة األصول وجمموع قيمة اخلصوم هو التغيُّر يف 

صايف قيمة األصول.
والتغ���ريات األخ���رى يف حج���م األصول ترج���ع إىل ظهور    22-1
م���وارد، مثل اكتش���اف موارد جوفي���ة )النفط أو املع���ادن، مثاًل(، أو 

اختفائها بسبب النضوب أو الكوارث الطبيعية.
والتغريات يف امليزانيات العمومية بسبب التغريات يف األسعار    23-1
تش���مل مكاسب، أو خس���ائر، احليازة الناجتة عن إعادة تقييم األصول 

املالية وغري املالية.
ومن أجل التبس���يط، مل ُتدَرج يف تتابع احلس���ابات املَبيَّن يف    24-1
اجل���دول 1-1 التغي���ريات األخ���رى يف حجم األص���ول والتغريات يف 

امليزانيات العمومية الناجتة عن تغيُّرات األسعار.
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ط لحسابات الاقتصاد المحلي الجدول 1-1 التتابع المبسَّ

املواردالاستخدامات

ناقصًا
يساوي

حساب اإلنتاج
املخَرجات من السلع واخلدمات

االستهالك الوسيط
إمجايل القيمة املضافة/الناتج املحلي اإلمجايل

40
60

100

زائدًا
ناقصًا

يساوي

التوزيع األويل حلساب الدخل
إمجايل القيمة املضافة/الناتج املحلي اإلمجايل

تعويضات املستخَدمني ودخل املمتلكات املستحق القبض من بقية العامل
تعويضات املستخَدمني ودخل املمتلكات املستحق الدفع لبقية العامل

الدخل القومي اإلمجايل
1

63

60
4

زائدًا
ناقصًا

يساوي

التوزيع الثانوي حلساب الدخل
الدخل القومي اإلمجايل

التحويالت اجلارية املستحقة القبض من بقية العامل
التحويالت اجلارية املستحقة الدفع لبقية العامل

إمجايل الدخل املتاح
2

62

63
1

ناقصًا
يساوي

استخدام حساب الدخل
إمجايل الدخل املتاح
االستهالك النهائي
إمجايل املدَّخرات

40
22

62

املواردالاستخدامات

ناقصًا
زائدًا
ناقصًا

يساوي

حساب رأس املال
إمجايل االدخار

إمجايل تكوين رأس املال
حتويالت رأس املال من بقية العامل
حتويالت رأس املال إىل بقية العامل

صايف اإلقراض لبقية العامل

1�

1
7

22

1

ناقصًا
يساوي

احلساب املايل
صايف حيازة األصول املالية

النقود
القروض

صايف اخلصوم املَُتَكبَّدة
صايف اإلقراض لبقية العامل

التغريات يف 
األصول

3
4

7

التغريات يف 
اخلصوم

صفر

ناقصًا
يساوي

التغيُّرات يف امليزانية العمومية بسبب التعامالت
األصول غري املالية

إمجايل تكوين رأس املال
استهالك رأس املال الثابت

األصول املالية/اخلصوم املالية
صايف قيمة األصول

األصول

1�
-1
7
7

اخلصوم

صفر
21

���ط للحس���ابات يلغي احلسابات الوسيطة األخرى، مثل حساب توليد الدخل وحسابات حتليل الدخل  مالحظة: هذا التتابع املَُبسَّ
األوَّيل إىل حسابني منفصلني؛ كما أنه ال يعرض أيضًا امليزانيات العمومية.



9

حساب بقية العامل
يستند حساب بقية العامل إىل مبدأين:  2�-1

ل التعامالت مع االقتصاد املحلي من منظور بقية العامل؛ ُتَسجَّ )أ( 
ل مجيع التعامالت بني االقتصاد املحلي وبقية العامل مرتني، كمبالغ مستحقة القبض  ُتَسجَّ )ب( 
يف حس���ابات االقتصاد املحلي وكمبالغ مس���تحقة الدفع يف حساب بقية العامل أو العكس بالعكس. وعلى 
ل  س���بيل املثال فإن التحويالت اجلارية املس���تحقة القبض من بقية العامل يف حسابات االقتصاد املحلي ُتَسجَّ

كتحويالت جارية مستحقة الدفع لبقية العامل يف حساب بقية العامل.
والواردات والصادرات هي حالة خاصة. وعلى هذا:  26-1

بند واردات االقتصاد املحلي يف حساب بقية العامل هو يف الواقع صادرات بقية العامل وبند  )أ( 
صادرات االقتصاد املحلي هو واردات بقية العامل؛

بند الواردات يف حساب بقية العامل ميثِّل املبالغ مستحقة القبض الناجتة عن الصادرات من  )ب( 
الس���لع واخلدمات من بقية العامل. وعلى العكس فإن الصادرات يف حس���اب بقية العامل متثل املبالغ مستحقة 

الدفع الناجتة عن واردات بقية العامل.
وبالنظر إىل أن حس���اب بقية العامل هو اجلانب املناظر لالقتصاد املحلي فإن صايف اإلقراض )+(   27-1

لالقتصاد املحلي هو صايف االقتراض )-( لبقية العامل والعكس بالعكس. )انظر اجلدول 2-1(

ط لبقية العالم الجدول 1-2 الحساب المبسَّ

املواردالاستخدامات

ناقصًا
زائدًا
ناقصًا
زائدًا
ناقصًا
زائدًا
ناقصًا

يساوي

الواردات
الصادرات

تعويضات املستخَدمني ودخل املمتلكات املستحق القبض من بقية العامل
تعويضات املستخَدمني ودخل املمتلكات املستحق الدفع لبقية العامل

التحويالت اجلارية املستحقة القبض من بقية العامل
التحويالت اجلارية املستحقة الدفع لبقية العامل

التحويالت الرأمسالية من بقية العامل
التحويالت الرأمسالية إىل بقية العامل

صايف االقتراض لبقية العامل

1�
4

1

1

-7

10

1

2

1

اخلصومالأصول

ناقصًا

يساوي

احلسابات املالية
التغيُّرات يف األصول املالية
التغيُّرات يف اخلصوم املالية

النقود  
القروض  

صايف االقتراض لبقية العامل

صفر
7
3
4

-7
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حساب السلع واخلدمات
يتَّصف حساب السلع واخلدمات باخلصائص التالية:  28-1

جيمع بني إمجايل العرض وإمجايل االستخدامات للسلع واخلدمات؛ )أ( 
متوازن يف حد ذاته وال يتضمن بندًا للموازنة؛ )ب( 

ل املوارد على اجلانب األيسر واالس���تخدامات على اجلانب األمين. )انظر اجلدول  ُتَس���جَّ )ج( 
)3-1

دال – العرض البياين للعالقة بني املفاهيم األساسية
ميك���ن تعديل املعادلة )1-3( للحص���ول على قيمة املخَرجات كمجموع إلمجايل القيمة املضافة   29-1

واالستهالك الوسيط. وعلى هذا:
املخَرجات = إمجايل القيمة املضافة + االستهالك الوسيط  )1�-1(

وميكن تعديل املعادلة )1-4( للحصول على قيمة املخَرجات كمجموع لالستخدامات الوسيطة   30-1
واالستخدامات النهائية. وعلى هذا:

املخَرجات = االستهالك الوسيط + االستهالك النهائي + إمجايل تكوين رأس املال +   )16-1(
)الصادرات - الواردات(

والش����كل 1-1 ُيَبيِّ����ن حس����ابات التعام����الت اجلارية لالقتص����اد املحلي وحس����اب بقية العامل    31-1
وامليزاني����ات العمومية يف ش����كل ختطيطي. وصايف تكوين رأس املال ُيش����ري إىل إمج����ايل تكوين رأس املال 
ناقصًا استهالك رأس املال الثابت. والتعامالت “الصافية” ُتشري إىل املبالغ املستحقة القبض ناقصًا املبالغ 
املس����تحقة الدفع؛ فمثاًل صايف الدخل األوَّيل يس����اوي الدخل األوَّيل املستحق القبض ناقصًا الدخل األوَّيل 
املس����تحق الدفع. والعالقة بني جمموع العرض وجمموع االس����تخدامات من السلع واخلدمات وامليزانيات 
العمومي����ة ُمَبيَّن����ة أفقيًا. والتعامالت اجلارية لالقتصاد املحلي وحس����اب بقية العامل ُمَبيَّنة رأس����يًا. ولغرض 
التوضي����ح يف العرض فإن التغريات يف امليزاني����ات العمومية ال ُتظِهر إال التغريات اليت ترجع إىل التعامالت 

وليس إىل احلجم أو إعادة التقييم.

الجدول 1-3 حساب السلع والخدمات

املواردالاستخدامات

الناتج من السلع واخلدمات
الواردات من السلع واخلدمات

االستهالك الوسيط
االستهالك النهائي

إمجايل تكوين رأس املال
الصادرات من السلع واخلدمات

املجموع

40
40
1�
1�

110

100
10

110
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الشكل 1-1 تتابع الحسابات في عرض بياني مع إظهار التغيرات في الميزانيات العمومية للتعاملات الاقتصادية وحدها

الميزانية العمومية 
الميزانية العمومية الختاميةحساب بقية العالمحسابات التعاملات الجارية للاقتصاد المحليالافتتاحية

مجموع العرض للسلع 
 والخدمات

110
=

 المخرجات

100
+

 الواردات 

1010 +
-+

مجموع 
الاستخدامات للسلع 

 والخدمات
110

=

 الاستهلاك الوسيط

40

+

 إجمالي تكوين
 رأس المال

1�

+

 الاستهلاك النهائي
  

40

+

 الصادرات

1�1� -
=

 إجمالي القيمة المضافة 
60
++

صافي الدخل الأوَّلي 
 من بقية العالم

33 -
=

الدخل القومي 
 الإجمالي

63
++

صافي التحويلات 
 الجارية من بقية العالم

1 -1 +
=

الدخل القومي 
 الإجمالي المتاح

62
-

 الاستهلاك النهائي
40
=

 إجمالي المدخرات
22
++

صافي تحويلات رأس 
 المال
صفر

صفر

-
إجمالي تكوين رأس 

 المال
1�
==

 صافي الإقراض
77 -

الميزانية العمومية 
الافتتاحية للأصول 

 غير المالية

200

+

 صافي تكوين
 رأس المال

1-1�

=

الميزانية العمومية 
الافتتاحية للأصول 

 غير المالية

214

الميزانية العمومية 
الافتتاحية للأصول 

 المالية ناقصًا الخصوم

120

+

الأصول المالية ناقصًا 
الخصوم المالية = 

 صافي الإقراض

7

=

الميزانية العمومية 
الافتتاحية للأصول 

 المالية ناقصًا الخصوم

127

الميزانية العمومية 
الافتتاحية لبقية 

 العالم أ

100

+

الأصول المالية ناقصًا 
الخصوم المالية = 

 صافي الإقراض

-7

=

الميزانية العمومية 
الافتتاحية لبقية 

 العالم أ

93

أ ُيَسمِّي صندوق النقد الدولي صافي قيمة الأصول لبقية العالم “الوضع المالي الدولي”؛ والقيمة الموجبة تعني أن وضع الاقتصاد هو وضع موجب لأن الوضع المالي الدولي ُمَبيَّن من منظور بقية العالم.
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هاء - استخدامات مؤشرات احلسابات القومية
توفِّر السالس���ل الزمنية للحس���ابات القومية غالبية البيانات    32-1
اهلام���ة ال���يت ُتس���َتخَدم يف بن���اء النم���وذج االقتصادي ألغ���راض التنبؤ 
بالتط���وُّرات االقتصادي���ة وحتلي���ل األس���عار وتقدير اآلث���ار االقتصادية 
للسياس���ات احلكومية، وغري ذلك. وج���دول املدخالت - املخَرجات 
امُلس���َتَمد من جداول العرض واالس���تخدام يف نظام احلسابات القومية 
يوفِّ���ر قاع���دة بيانات هامة لدراس���ات األثر وحتلي���الت اإلنتاجية على 
مس���تويات للصناعة واملنَتج بالغة التفصيل. غ���ري أنه حىت بدون الدعم 
املس���َتَمد من األدوات االقتصادية املَُعقَّدة ُتعَترب املؤشرات املسَتَمدة من 
التجميعات يف احلسابات القومية مفيدة بدرجة كبرية لرصد األداء العام 
ألي اقتص���اد وقوته، وكذل���ك مواطن الضعف فيه. ويف بعض األحيان 
تكون هناك حاجة إىل تكميل تلك املؤش���رات مبؤش���رات هامة أخرى 
ص���ة، مثل إحصاءات النق���د وامليزانية  مأخ���وذة م���ن إحصاءات متخصِّ
احلكومية. واملناقش���ة الواردة أدناه ليست شاملة ولكنها هتدف أساسًا 
إىل توضيح أمهية املؤشرات املسَتَمدة من احلسابات القومية واحلسابات 

صة يف التحليل االقتصادي. املتخصِّ

���رات ال���يت تس���تند إىل جتميع���ات احلس���ابات  املؤشِّ
القومية

املؤش���رات اليت َيشيع استخدامها لرصد االقتصاد هي املعدَّل   33-1
احلقيقي للنمو يف الناتج املحلي اإلمجايل، واالستهالك النهائي، وإمجايل 
تكوي���ن رأس املال )االس���تثمار يف األصول الثابت���ة(، ومعدَّل االدخار 
)االدخار/النات���ج املحلي اإلمجايل(، ومعدَّل االس���تثمار )إمجايل تكوين 
رأس املال/النات���ج املحلي اإلمجايل(، والعجز يف ميزانية احلكومة/الناتج 
املحل���ي اإلمجايل، والرصيد اجلاري للحس���اب اخلارجي/الناتج املحلي 
اإلمج���ايل، واملع���دَّالت الفعَّال���ة لضرائب الدخل لألفراد والش���ركات، 
وغري ذلك. ومن املمكن أن ُتش���تَّق هذه املؤش���رات مباشرة من بيانات 
احلس���ابات القومية. وهذه املؤش���رات ال ُتَبيِّن فحس���ب أداء االقتصاد 
م���ع م���رور الوقت ولكنها ُتتي���ح أيضًا إجراء مقارنة م���ع بلدان أخرى 
على نفس مس���توى التنمية. وحىت بدون اللجوء إىل مناذج معقَّدة توفِّر 
املؤش���رات املشتقَّة من احلسابات القومية معلومات عن االقتصاد مفيدة 
للغاية عندما ُتقيَّم مقابل حقائق منطية مش���تقَّة من اخلربات املكَتَسَبة يف 
دراس���ات التنمية االقتصادية. وعلى س���بيل املثال فإن���ه لتحقيق معدَّل 
من���و معق���ول من املتوقَّع أال يكون معدَّل االس���تثمار للبلدان النامية أقل 
م���ن �2 يف املائة من الناتج املحلي اإلمج���ايل. ووجود عجز يف ميزانية 
احلكوم���ة وعجز يف الرصيد اخلارجي اجلاري يف الناتج املحلي اإلمجايل 
نس���بته 3 يف املائ���ة أو أكثر هو إش���ارة إىل أنه س���تحدث مصاعب يف 
املس���تقبل إذا مل يت���م تصحيح املش���كالت. والتغيُّ���ر يف املخزونات هو 
جتميع آخر مفيد للغاية يف احلسابات القومية. وتراكم األرصدة بالنسبة 
للناتج يف الصناعات التحويلية هو إش���ارة إىل حدوث تباطؤ اقتصادي، 

والعكس بالعك���س، وذلك بالطبع مع افتراض أن التغيُّر يف املخزونات 
ليس مشتقًَّا كرصيد متبٍق كما هو احلال يف بعض البلدان.

رات األخرى ُتش���تّق باجلمع بني البنود يف احلسابات  واملؤشِّ  34-1
القومية. وعلى س���بيل املثال فإن مدفوعات الَدْين بالنس���بة للصادرات 
)مدفوعات الَدْين تش���مل مدفوعات الفائدة ومدفوعات املبلغ األصلي 
���ر للقدرة على سداد الَدْين، يف حني أن تصدير  معًا( ُتس���َتخَدم كمؤشِّ
سلع الصناعات التحويلية كنسبة مئوية من جمموع الصادرات ُيسَتخَدم 
ُهه الصادرات. وارتفاع نس���بة العجز يف  ���ر للتصني���ع الذي توجِّ كمؤشِّ
ميزانية احلكومة إىل الناتج املحلي اإلمجايل وزيادة قيمة عجز احلس���اب 
اخلارجي ُيشريان إىل وجود حاجة إلجراء تعديل يف السياسة. وارتفاع 
عج���ز امليزاني���ة قد يؤدِّي إىل زيادة االس���تثمار اخلاص أو التَس���بُّب يف 
زي���ادة التضخم إذا كان العجز ُيَقابل بطباعة النقود بداًل من االقتراض 
احلكوم���ي. وبالطب���ع فإنه يتعيَّ���ن أن يأخذ امُلَحلِّ���ل يف االعتبار عوامل 
أخ���رى كث���رية. وارتفاع نس���بة خدم���ة الَدْين األجني املقت���رن بتباطؤ 
الصادرات س���يكون حتذيرًا واضحًا من حدوث أزمة بالنس���بة لسداد 
���رات االقتصادية البس���يطة توفِّ���ر أداة مفيدة  الدي���ون اخلارجية. واملؤشِّ
���رات بعض  للتع���رُّف على املش���كالت االقتصادية عندما تتجاوز املؤشِّ

الِنَسْب احلرجة.

صة رات اليت تستند إىل اإلحصاءات املتخصِّ املؤشِّ
احلس���ابات القومية ليس���ت هي املصدر الوحيد للمؤشرات   3�-1
صة هلا  ���رات املش���تقَّة م���ن اإلحص���اءات املتخصِّ االقتصادي���ة. واملؤشِّ
نف���س القدر من األمهي���ة. ويوجد ضمن اإلحص���اءات املتعلقة بالنقود 
وبالعمليات املصرفية عدد قليل من الِنَسْب اليت ُترَصد بدقَّة. وُيسَتخَدم 
مع���دَّل التغيُّ���ر يف العرض م���ن النقود1 لرصد احتم���االت التضخم، يف 
حني ُتس���َتخَدم نس���بة القروض غري املنفَّذة ونسبة اخلصوم إىل األصول 
���َرين ألداء النظ���ام املصريف. وميزان املدفوع���ات، جبانب توفريه  كمؤشِّ
���رات نوِقَش���ت أعاله، يوفِّر أيضًا معلومات عن االحتياطيات من  ملؤشِّ
النق���د األجني واخلص���وم اجلارية القصرية األجل ال���يت تقيَّم بالعمالت 
���رات هلا أمهية بالغة يف التعرُّف على املش���كالت  األجنبية. وتلك املؤشِّ

اليت ميكن أن حتدث يف السوق املالية.
واألزمة املالية اليت ش���هدهتا بلدان ش���رقي آس���يا واحتاد أمم   36-1
جنوب ش���رقي آس���يا يف ع���ام 1987 حدثت دون س���ابق إنذار ألن 
ِنَس���ب األداء للنظام املص���ريف واحتياطي النقد األجن���ي مل ُتقاس على 
حنٍو س���ليم ومل ُترَصد بدقَّة. وقد بدا االقتصاد سليمًا قبل وقوع األزمة 
رات املتعلقة باإلنتاج وميزانية احلكومة وامليزان التجاري  الدامهة. واملؤشِّ
اخلارجي بدت طيِّبة بالنس���بة جلميع البلدان تقريبًا، فيما عدا عجوزات 

ميكن اش���تقاق الع���رض من النقود من احلس���ابات املالية وامليزاني���ة العمومية، غري   1
أن ه���ذه العملي���ة هي عملية معقَّدة وخاصة عندما ُتس���تخدم اإلحص���اءات املتعلقة بالنقود 

وباألعمال املصرفية يف جتميع احلسابات القومية.
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احلس���اب اخلارجي اجل���اري اليت جتاوزت نس���بة 6 يف املائة من الناتج 
املحلي اإلمجايل. وقد تبيَّن أن السبب يف اخنفاض قيمة العمالت الوطنية 
وتفاقم هروب رأس املال هو العجز الذي كانت التوقُّعات ُتشري دائمًا 

ى بتدفقات رأس املال. إىل أنه سُيغطَّ

ونس���بة القروض ال���يت مل ُتَنفَّذ ُتَعرَّف بصف���ة عامة على أهنا   37-1
عدم س���داد القروض لفترة تزيد عن ثالثة أش���هر. غري أنه يف آس���يا مل 
دة لفترة تزيد عن سنة واحدة ُتَصنَّف قبل عام  تكن القروض غري املسدَّ
1997 عل���ى أهن���ا قروض غري منفَّذة. وباإلضافة إىل ه���ذا فإنه ُيتوقَّع، 
ع���ادًة، أن تكون النس���بة بني خصوم املصارف وإمج���ايل األصول أقل 
من الواحد الصحيح يف األس���واق النامية )مبا يعين أن قيمة الفائض هي 

الصفر(، غري أن النس���بة يف آس���يا كانت، عادًة، تزيد عن 4 )مبا يعين 
فائضًا صافيًا سالبًا كبريًا(.

والعقود اليت تكون ُملِزَمة بعد أجٍل معيَّن لبيع عمالت أجنبية   38-1
)املش���تقَّات املالي���ة( مل تكن أيض���ًا تؤخذ يف االعتب���ار يف اخلصوم اليت 
تقيَّ���م بالعمالت األجنبية يف عام 1997 )انظر اجلدول 1-4 لالطالع 
على التعريف التش���غيلي الحتياطيات العملة األجنبية وجمموع اخلصوم 

اجلارية املقيَّمة بالعمالت األجنبية(.
ع���ة يف 11 جمموع���ة  ���رات االقتصادي���ة العام���ة ُمَجمَّ واملؤشِّ  39-1
رات  وُمدَرَجة يف اجلدول 1-4 للرجوع إليها. وُمَبيَّن أيضًا تعريف املؤشِّ

واستخداماهتا املمكنة.

الجدول 1-4 مؤشرات الأداء الاقتصادي

التفسرياتاملؤشرات

املجموعة 1 - املستوى واألداء االقتصاديان العامان
نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل  •

معدَّل النمو للناتج املحلي اإلمجايل  •
مستوى التنمية االقتصادية مقارنًة بالبلدان األخرى  •

أداء االقتصاد  •
املجموعة 2 -  إنتاجية اليد العاملة وتكلفة اليد العاملة

إمج���ايل القيم���ة املضافة ل���كل عامل لكل س���اعة عم���ل )الصناعات   •
التحويلية(

تعويضات املستخَدمني عن كل ساعة عمل  •

إنتاجية اليد العاملة  •

تكلفة اليد العاملة  •
املجموعة 3 -  توزيع الدخل

تعويضات املستخَدمني/إمجايل القيمة املضافة  •
فائض التشغيل/إمجايل القيمة املضافة  •

نصيب املستخَدمني من الدخل يف الناتج املحلي اإلمجايل  •
نصيب رأس املال من الدخل يف الناتج املحلي اإلمجايل  •

املجموعة 4 -  االستثمار
إمجايل تكوين رأس املال الثابت/الناتج املحلي اإلمجايل  •

إمجايل األصول الثابتة املُنَتَجة/الناتج املحلي اإلمجايل  •

إمجايل تكوين رأس املال الثابت/التغيُّر يف الناتج املحلي اإلمجايل  •

إمجايل األصول الثابتة/املخَرجات حسب أنواع الصناعات  •

نصيب االستثمار يف السلع الرأمسالية يف الناتج املحلي اإلمجايل  •
النس���بة املس���تخَدمة يف تقدير االحتياج من الس���لع الرأمسالية املنَتَجة   •

ملعدَّل منو معيَّن يف الناتج املحلي اإلمجايل
تقريب لنس���بة رأس املال/النات���ج املحلي اإلمجايل أعاله )ينطبق فقط   •
على س���نوات النمو املوجب املس���تقر الذي ُيس���مَّى، ع���ادًة، املعدَّل 

التزايدي للعالقة بني رأس املال واملخَرجات(
ِنَسْب رأس املال - املخَرجات الالزمة لتخطيط تنمية الصناعة  •

املجموعة 5 -  االدخار
االدخار/الناتج املحلي اإلمجايل  •

االدخار/إمجايل تكوين رأس املال الثابت  •
سي/إمجايل االدخار االدخار لقطاع مؤسَّ  •

االدخار لأُلسر املعيشية/دخل اأُلسر املعيشية املتاح  •

معدَّل االدخار لألمَّة  •
التمويل املحلي لالستثمار  •

إسهام كل قطاع يف إمجايل اإلدخار  •
معدَّل االدخار لأُلسر املعيشية  •
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الجدول 1-4 )تابع(

التفسرياتاملؤشرات

املجموعة 6 -  أداء احلكومة
العجز احلكومي/الناتج املحلي اإلمجايل  •

اإليراد/املصروفات )باستثناء سداد أصل الَدْين أو تكاليف الَدْين(  •

تكوين رأس املال الثابت/جمموع اإلنفاق  •
مدفوعات الفائدة/جمموع اإلنفاق  •
الضرائب/الناتج املحلي اإلمجايل  •

ضرائب الشركات/رصيد الدخل األوَّيل للشركات  •

ضرائب الدخل الفردية/إمجايل الدخل الوطين لأُلسر املعيشية  •

معدَّل العجز احلكومي  •
إذا كان أقل من الواحد الصحيح تكون هناك حاجة إىل أن ُتسَتعَرض   •
جبديِّة السياسة احلكومية املتعلقة بوضع امليزانية ألن العائدات املتكرِّرة 

ال ُتغطي املصروفات املتكرِّرة
نصيب االستثمار يف السلع الرأمسالية مقسومًا على جمموع اإلنفاق  •

ر ضغط مدفوعات الَدْين على اإلنفاق احلكومي مؤشِّ  •
ُجهد احلكومة أو عبء الضرائب  •

ُجهد احلكومة أو عبء الضرائب على الش���ركات )صحيح، عادل،   •
مرتفع للغاية(

العام���ل احلكوم���ي على األس���ر املعيش���ية )صحيح، ع���ادل، مرتفع   •
للغاية(

املجموعة 7 -  أداء العمليات املصرفية
دة  نس���بة القروض غري املَُنفَّذة )املُعرَّفة بأهنا نس���بة القروض غري املَسدَّ  •

لفترة تتجاوز ثالثة أشهر(
اخلصوم/األصول  •

احتمال العجز عن السداد  •

ش���هادة س���المة املصارف )كي تك���ون املصارف س���ليمة ُيَتَوقَّع أن   •
تكون النسبة أقل من الواحد الصحيح وهو ما يعين أن صايف حقوق 

امللكية يف رأس املال يزيد عن الصفر(
املجموعة 8 -  أداء التجارة اخلارجية

الواردات/الناتج املحلي اإلمجايل، معدَّل منو الواردات  •
الصادرات/الناتج املحلي اإلمجايل، معدَّل منو الصادرات  •

)الصادرات + الواردات(/الناتج املحلي اإلمجايل  •
)الصادرات ناقصًا الواردات(/الناتج املحلي اإلمجايل  •

االعتماد على الصادرات، عامل النمو  •
ُجهد التصدير  •

درجة انفتاح االقتصاد  •
فجوة الصادرات/الواردات  •

املجموعة 9 - ميزان املدفوعات
العجز يف احلساب اخلارجي اجلاري/الناتج املحلي اإلمجايل  •

)الصادرات ناقصًا الواردات(/الناتج املحلي اإلمجايل  •
سداد الَدْين )الفائدة + أصل الَدْين(/الصادرات  •

القدرة على خدمة الواردات واملعدَّل احلايل للنمو االقتصادي )إشارة   •
حتذير إذا زاد املعدَّل عن 3 يف املائة(

كما سبق  •
الق���درة على خدمة الَدْين اخلارجي )ُيَتَوقَّع أن تكون أقل من نس���بة   •

30 يف املائة(
الق���درة عل���ى متويل ال���واردات ومنع ح���دوث أزم���ة يف العمالت املجموعة 10 - احتياطي النقد األجنيب  •

األجنبية
املجموعة 11 -  األسعار

الرقم القياس���ي لسعر املنِتج، والرقم القياسي لسعر املستهِلك، والرقم   •
القياسي لسعر الواردات، والرقم القياسي لسعر الصادرات

معدَّل الفائدة  •
أسعار صرف العمالت األجنبية  •
الرقم القياسي ألسعار البورصة  •

الرقم القياسي ملعدَّل األجور  •
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 األهداف ألف -

يهدف حس���اب اإلنتاج إىل قياس املخَرجات واالس���تهالك   1-2
الوس���يط وكذلك، يف هناية املطاف، إمجايل القيمة املضافة لكل نش���اط 
س���ي يف االقتص���اد. وجمموع إمجايل القيمة  اقتصادي ولكل قطاع مؤسَّ
املضاف���ة ال���ي َولَّدهتا أنش���طة اقتصادية خمتلفة يف االقتص���اد املحلي هو 
ق  الناتج املحلي اإلمجايل. والناتج املحلي اإلمجايل هو أهم جتميع ُمش���تَّ
ع  من حس���اب اإلنتاج. والناتج املحلي اإلمج���ايل يعكس اإلنتاج امُلَجمَّ
ص  القتص���اٍد ما. ومعدَّل النم���و يف حجم الناتج املحل���ي اإلمجايل ُيَلخِّ
معدَّل النمو لالقتصاد. ومنو الناتج املحلي اإلمجايل من شأنه أن يسمح 
بزيادات يف االس���تهالك النهائي للس���كان واحلكومة أو باالستثمار يف 
الس���لع الرأمسالية. ومن املتوقَّع أن يؤدِّي االس���تثمار يف السلع الرأمسالية 

إىل تسريع معدَّل منو االقتصاد.

2-2  وهذا الفصل يشمل املوضوعات التالية:

تعريف إمجايل القيمة املضافة؛ )أ( 

العرض واالستخدامات جلميع السلع واخلدمات يف االقتصاد:  )ب( 
التوازن بني العرض واالستخدامات للسلع واخلدمات يصف العالقات 

القائمة بني جتميعات هامة يف احلسابات القومية؛

حّد اإلنتاج للحسابات القومية، أي حتديد األنشطة املشمولة  )ج( 
أو غري املشمولة يف املحاسبة القومية؛

مب���ادئ التقيي���م يف احلس���ابات القومي���ة، أي كيفي���ة تقييم  )د( 
املخَرجات واالستخدامات؛

تعري���ف املفاهي���م األساس���ية يف املحاس���بة اإلنتاجي���ة، مث�ل  )ه�( 
املخَرجات واالستهالك الوسيط واالس���تهالك النهائي وإمجايل تكوين 

رأس املال والصادرات والواردات؛

قياس بعض التجميعات اهلامة يف الواقع العملي. )و( 

  املفاهيم األساسية والعالقات بني السلع واخلدمات يف  باء -
احلسابات القومية

الناتج املحلي اإلمجايل وإمجايل القيمة املضافة  - 1
ُيَعرِّف نظام احلسابات القومية الناتج املحلي اإلمجايل وإمجايل   3-2
القيمة املضافة تعريفًا تش���غيليًا، أي بكيفية حس���اهبما. ويف هذا الفرع 
ُيس���َتخَدم الناتج املحلي اإلمجايل وإمجايل القيمة املضافة بالتبادل ألهنما 
يصفان نفس املفهوم االقتصادي. ومع ذلك، كما سيتم توضيحه أدناه، 

فإن تقيمهما لن يكون متطابقًا بسبب الضرائب والدعم.

ما الذي يقيسه إمجايل القيمة املضافة والناتج احمللي اإلمجايل؟
يقي���س إمجايل القيمة املضاف���ة والناتج املحلي اإلمجايل القيمة   4-2
اإلضافية للس���لع واخلدمات الي يتم إجياده���ا حديثًا يف االقتصاد والي 

تتوفَّر لالستخدامات النهائية املحلية أو للصادرات.
واملخَرجات هي قيمة السلع واخلدمات الي ُتنِتجها منشأة ما   5-2
يف االقتصاد والي ُتصبح متاحًة لالستخدام خارج املنشأة. وهذه السلع 

واخلدمات ُتَقيَّم بأسعار السوق أو مبا ُيعادل أسعار السوق.
واالس���تهالك الوس���يط ه���و تكلفة الس���لع واخلدم���ات الي   6-2

ُتسَتخَدم يف اإلنتاج.
والناتج املحلي اإلمجايل ُيساوي قيمة مجيع السلع واخلدمات   7-2
املنَتَج���ة يف االقتص���اد )أي املخَرج���ات( ناقص���ًا قيم���ة مجي���ع الس���لع 
واخلدمات املس���َتخَدمة يف عمليات اإلنتاج )أي االستهالك الوسيط(. 
ويف بعض األحيان ُيسمَّى الناتج املحلي اإلمجايل يف املراجع االقتصادية 
“املخَرج���ات” أو “صايف املخَرجات”. غ���ري أن املخَرجات هلا معىن 

خمتلف يف احلسابات القومية.
وُيحَسب إمجايل القيمة املضافة لكل نشاط اقتصادي مث ُيجَمع   8-2
للحصول على جمموع إمجايل القيمة املضافة لالقتصاد بكامله. وجمموع 
إمجايل القيمة املضافة ُيساوي، بعد إدخال بعض التعديالت الطفيفة من 

أجل الضرائب والدعم، الناتج املحلي اإلمجايل. وعلى هذا:

 حساب اإلنتاج وحساب السلع واخلدمات الفصل الثاين -
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العرض واالستخدامات للسلع واخلدمات  - 2

م���ن املمكن أن يكون إلمجايل القيم���ة املضافة معىن أكرب إذا   9-2
���ر يف سياق العرض واالستخدامات للسلع واخلدمات يف االقتصاد.  ُفسِّ
وبالنس���بة لالقتصاد كُكل، أو ملنَتج ما، جيب أن يكون جمموع العرض 

مساويًا ملجموع االستخدامات.

وجمموع العرض يش���مل املخَرجات والواردات، يف حني أن   10-2
جمموع االس���تخدامات يشمل االستهالك النهائي واالستهالك الوسيط 
وإمجايل تكوين رأس املال والصادرات. وقد ُيطرح الس���ؤال: ما الذي 

ل يف الواقع كزيادة يف  حيدث للسلع الي ال ُتستهَلك؟ وهذه السلع ُتَسجَّ
ل جزًءا من إمجايل تكوين رأس املال. املخزونات، وهي زيادة ُتَشكِّ

واملخَرج���ات ُتق���اس ع���ادًة من منظ���ور املنتِج���ني، أي من   11-2
ى املخَرجات باألسعار  اإليرادات الي يتلقوهنا: تلك القيمة، الي ُتَس���مَّ
األساس���ية، ال تش���مل ضرائب اإلنتاج الي ُتجمع نياب���ًة عن احلكومة 
لتش���مل الدعم الذي تقدمه احلكومة. وعل���ى هذا فإنه لتحقيق التوازن 
بني العرض واالس���تخدامات للس���لع واخلدمات الي َيدَفع املستهلكون 
مثنها بأسعار املشترين جيب أن ُتضاف ضرائب اإلنتاج ناقصًا الدعم إىل 

جانب العرض )انظر اجلدول 2-1 والشكل 1-2(.

بافتراض

املخرجات
تكاليف املواد

تكاليف اخلدمات

100
30
10

االستهالك
الوسيط
40 =

فإن

املخرجات  
االستهالك الوسيط ناقصًا: 

إمجايل القيمة املضافة/الناتج املحلي اإلمجايل يساوي: 

100
40
60

 العرض والاستخدامات للسلع والخدمات في الاقتصاد الجدول 1-2

 العرض )املوارد(
بأسعار املشترين أو ما يعادهلا

 االستخدامات
بأسعار املشترين أو ما يعادهلا

10 الواردات من السلع، تسليم ظهر السفينة )فوب(، واخلدمات   •
95 املخَرجات باألسعار األساسية     •
5 الضرائب ناقصًا الدعم على املنتجات     •

15 الصادرات من السلع، تسليم ظهر السفينة )فوب(، واخلدمات   •
40 االستهالك الوسيط بأسعار املشترين     •
15 إمجايل تكوين رأس املال بأسعار املشترين     •
40 االستهالك النهائي بأسعار املشترين     •
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العالقات األساسية يف احلسابات القومية  - 3
ميكن باالس���تفادة من التساوي بني جمموع العرض وجمموع   12-2
االستخدامات اشتقاق العالقات األساسية التالية يف جمموع االقتصاد:

)املخَرج���ات + الضرائ���ب ناقص���ًا الدع���م على   )1-2(
 املنتج���ات( + الواردات = االس���تهالك الوس���يط

+ إمجايل تكوين رأس املال + االستهالك النهائي 
+ الصادرات

أو:
)املخَرجات - االس����تهالك الوسيط( + الضرائب   )2-2(
 ناقصًا دعم املنتج����ات = إمجايل تكوين رأس املال
+ االستهالك النهائي + )الصادرات - الواردات(

ووفقًا للتعريف:
إمجايل القيمة املضافة = املخَرجات - االستهالك   )3-2(

الوسيط
وعلى هذا:

إمج��ايل القيم��ة املضاف��ة + الض��رائب ناقصًا دعم   )4-2(
املنتجات = إمجايل تكوين رأس املال + االستهالك 

النهائي + )الصادرات - الواردات(
ووفقًا للتعريف:

النات���ج املحلي اإلمجايل = إمج���ايل القيمة املضافة  )6-2( 
+ الضرائب ناقصًا الدعم على املنتجات

وعلى هذا:
الناتج املحلي اإلمجايل = إمجايل تكوين رأس املال   )7-2(

+ االستهالك النهائي + الصادرات - الواردات

الناتج احمللي اإلمجايل هو مفهوم للمخَرجات
عند إعادة ترتيب املعادلة )2-7( أعاله، كما هو ُمَبيَّن أدناه،   13-2
ل إىل تفسري للمخَرجات يثري االهتمام. وتلك املعادلة ُتَبيِّن  ميكن التوصُّ
استخدامات الناتج املحلي اإلمجايل على أهنا “االستخدامات النهائية” 
الي تتألَّف من االس���تخدامات املحلية والصادرات. وعلى هذا فإنه من 
الواض���ح أن النات���ج املحلي اإلمجايل هو مفهوم يس���تند إىل املخَرجات 

واستخداماهتا وال ميثل مفهومًا للدخل.
النات���ج املحلي اإلمج���ايل = )االس���تهالك النهائي   )8-2(
+ إمج���ايل تكوي���ن رأس امل���ال - ال���واردات( + 

الصادرات
الناتج املحلي اإلمجايل = االس���تخدامات النهائية   )9-2(

املحلية + الصادرات

الناتج + الضرائب ناقصًا 
 الدعم على املنتجات 

5+95=100

 العرض من السلع واخلدمات
110

 الواردات
10

 االستهالك الوسيط
40

 الصادرات
15

 إمجايل تكوين رأس املال
15

 االستهالك النهائي
40

إمجايل القيمة املضافة/
 الناتج املحلي اإلمجايل

60
 الصادرات الصافية

5
 إمجايل تكوين رأس املال

15
 االستهالك النهائي

40 ++=

==

االستخدمات للسلع و  +=

=

 العرض والاستخدامات للسلع والخدمات الشكل 1-2
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الُنُهج العامة حلساب الناتج املحلي اإلمجايل  - 4
َنهج اإلنتاج: ميكن حس���اب النات���ج املحلي اإلمجايل بإضافة   14-2
الضرائ���ب ناقصًا الدعم على املنتجات إىل جمم���وع القيمة املضافة الي 

ُتشَتّق بطرح االستهالك الوسيط من املخَرجات يف املعادلة )3-2(.
َنهج اإلنفاق النهائي: ميكن أيضًا احلصول على الناتج املحلي   15-2
اإلمج���ايل بإضافة االس���تخدامات النهائي���ة )املحلية زائ���دًا لبقية العامل( 

معًا.
َنهج الدخل: ميكن أيضًا احلصول على الناتج املحلي اإلمجايل   16-2
بإضاف���ة مكوِّنات الدخل الي تتكوَّن منه���ا القيمة املضافة )جيري أدناه 
تناول القيمة املضافة بالتفصيل( معًا. والناتج املحلي اإلمجايل طبقًا لنهج 

الدخل ال يشمل سوى الدخول الي تتولَّد داخل االقتصاد املحلي.

مكوِّنات القيمة املضافة  - 5
من حيث املبدأ، ميكن حساب الناتج املحلي اإلمجايل بإضافة   17-2

مكوِّنات القيمة املضافة والضرائب ناقصًا الدعم على املنتجات معًا.
والقيمة املضافة تشمل:  18-2

تعويضات املسَتخَدمني: تعويضات املسَتخَدمني هي جمموع  )أ( 
املكاف���آت النقدية أو العيني���ة الي يدفعها أرباب العمل للمس���تخَدمني 
مقابل األعم���ال املؤدَّاة. والتحويالت االجتماعية املباش���رة من أرباب 
العمل إىل مس���َتخَدميهم أو إىل املستخَدم�ني املتقاع�دين وُأسِرهم، مث�ل 
مدفوع�ات امل�رض واملَِنح التعليمية واملعاش���ات التقاعدية الي ال يوجد 

هلا صندوق مستقل ُتحَسب أيضًا ضمن تعويضات املستخدمني؛
الضــرائـب األخــرى ناقصــًا الدعــم علــى اإلنتـاج: الض�رائ���ب  )ب( 
األخ������رى ناقص��ًا الدع��م عل���ى اإلنتاج ه���ي ضرائب يدفعها أرباب 
العم���ل للقيام باإلنتاج بغض النظ���ر عن املبيعات أو الرحبية. والضرائب 
األخرى ناقصًا الدعم على اإلنتاج ميكن أن ُتدَفع كرسوم ترخ��يص أو 
كض��رائب على ملكية، أو استخدام، األرض أو املباين أو أصول أخرى 
ُتس���تخَدم يف اإلنتاج أو على اليد العاملة املسَتخَدمة أو على تعويضات 
املسَتخَدمني املدفوعة. والضرائب األخرى ناقصًا الدعم عل�ى اإلنت��اج 
ليس�����ت ضرائب ُتدَفع على قيمة املبيع���ات أو املخَرجات املنَتجة، الي 

ُتَسمَّى ضرائب على املنتجات؛
اســـتهالك رأس املال الثابت: استهالك رأس املال الثابت هو  )ج( 

تكلفة األصول الثابتة الي اسُتخِدَمت يف اإلنتاج يف الفترة املحاسبية؛
إمجايل الفائض التشـــغيلي: إمجايل الفائض التشغيلي هو املبلغ  )د( 
املتبق���ي الذي يتم احلص���ول عليه بطرح املكوِّن���ات املذكورة أعاله من 
القيمة املضافة. وعلى هذا فإن إمجايل الفائض التش���غيلي يشمل الفائدة 
ري األصول  الي ُتدَفع ملقرض�ي األصول املالية، أو اإلجيار الذي ُيدَفع ملؤجِّ

غري املنَتَجة، مثل األرض أو األصول اجلوفية أو حقوق االختراع.
سات الي  وميكن أيضًا تقدير إمجايل الفائض التشغيلي للمؤسَّ  19-2

تأخذ شكل الشركات بإجياد ناتج مجع ما يلي:

اإلضافات لإليرادات املحَتَفظ هبا؛ )أ( 
االستهالك والنضوب؛ )ب( 

تساحمات الديون املعدومة؛ )ج( 
دخل املمتلكات املستحق الدفع؛ )د( 

)-( دخل املمتلكات املستحق القبض؛ )ه�( 
التحويالت اجلارية املستحقة الدفع؛ )و( 

)-( التحويالت اجلارية املستحقة القبض؛ )ز( 
)-( املكاس���ب )بعد خصم اخلسائر( على مبيعات األصول  )ح( 

الثابتة واألوراق املالية.
ويف الواق���ع العمل���ي ميكن احلصول عل���ى القيمة املضافة من   20-2
الشركات باتِّباع َنهج الدخل، غري أن القيمة املضافة من أنشطة خالف 
أنشطة الش���ركات يف حالة عدم وجود حسابات رمسية جيب احلصول 

عليها باتِّباع َنهج اإلنتاج.
وميكن االطالع على تفس���ريات للمفاهي���م املذكورة أعاله   21-2
 Links between Business Accounting and بالرج���وع إىل دلي���ل
E.00. :منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع( National Accounting

.)XVII.13

 حّد اإلنتاج ومبادئ التقييم جيم -

حّد اإلنتاج  - 1
األنش���طة االقتصادي���ة ال ُتعامل مجيعها كأنش���طة اقتصادية   22-2
وُتدَرج يف حّد اإلنتاج لنظام احلس���ابات القومية. وباس���تثناء خدمات 
املس���اكن الي يشغلها مالكوها والعاملني يف املنازل الذين يتلقون أجرًا 
فإنه جيري اس���تبعاد مجيع اخلدمات الشخصية واملن�زلية الي يتم إنتاجها 
واس���تهالكها داخل نفس األس���رة املعيش���ية، مثل التنظيف، والتزيني، 
والطهي، ورعاية األطفال وتعليمهم، ورعاية املرضى واملسنني، وصيانة 
وإصالح املس���اكن والس���لع املَُعمِّرة، ونقل أفراد األسرة املعيشية، وغري 

ذلك.
وحّد اإلنتاج يف نظام احلسابات القومية يشمل ما يلي:  23-2

إنت���اج أية س���لعة أو خدمة فردية أو مجاعية تُ���َورَّد، أو ُيعَتَزم  )أ( 
توريدها، إىل وحدات إنتاجية غري الوحدات الي أنتجتها؛

إنت���اج أية س���لعة للحس���اب اخل���اص حيتفظ هب���ا منتجوها  )ب( 
الستهالكهم النهائي اخلاص أو إلمجايل تكوين رأس املال؛

إنت���اج خدم���ات اإلس���كان للحس���اب اخلاص عل���ى أيدي  )ج( 
املالكني - الس���اكنني واخلدمات الش���خصية الي ُتنَتج باستخدام َخَدم 

ُيدَفع هلم أجر؛
إنتاج أية س���لعة زراعية للبيع أو لالستخدام النهائي اخل��اص  )د( 
وختزينها الحقًا؛ ومجع املحاصيل الي مل يزرعها اإلنس���ان؛ واحلراجة؛ 
وقطع األخش���اب؛ ومجع احلطب؛ والصيد وصيد األمساك؛ ونقل املياه؛ 
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وجتهي��ز )درس، أو طحن، أو حفظ، أو غري ذلك( املنتج��ات الزراعي�ة 
واملنتج�ات الغذائي�ة األخرى؛ ونسج األقمشة؛ وُصنع املالبس وأعمال 
اري���ة وأدوات الطعام؛  اخلياطة، وإنت���اج األحذية؛ وإنتاج األواين الُفخَّ

وُصنع املفروشات؛ وغري ذلك.
وحّد اإلنتاج يش���مل أيضًا الس���لع واخلدمات غري القانونية   24-2

واملخفاة:
إنت�اج وتوزيع الس���لع واخلدمات الي حيظر القانون بيعها أو  )أ( 

توزيعها أو امتالكها، مثل املخدرات، وهتريب السلع، والبغاء؛
إنتاج الس���لع واخلدمات الي يت���م إخفاؤها عمدًا عن أعني  )ب( 
الس���لطات من أجل تفادي دفع الضرائب أو حتقيق املعايري القانونية أو 

االلتزام باإلجراءات اإلدارية.
وجرى توس���يع نطاق حّد اإلنتاج لنظام احلس���ابات القومية   25-2
كي يش���مل النمو الطبيعي لألحراش املزروعة، ووضع الُنَس���خ األصلية 
الترفيهي���ة أو األدبي���ة أو الفنيَّة، وبيع احلق يف اس���تغالل تلك األصول. 
وحّد اإلنتاج يش���مل أيضًا القيام، للحس���اب اخل���اص، بتطوير برامج 

احلاسوب الي ميكن استخدامها لفترة تزيد عن سنة واحدة.

تقييم الس���لع واخلدمات يف نظام احلس���ابات   - 2
القومية

ُتَقيَّم املخَرجات، س���واًء بيعت أو مل ُتبع، بأسعار السوق أو   26-2
بأس���عار ُتعادل أسعار السوق. وأسعار السوق هي األسعار الفعلية الي 
هل���ا أمهية من الناحية االقتصادية والي تتَّف���ق عليها أطراف التعامالت. 
د معيارًا للس���عر ال���ذي له أمهية من  ونظام احلس���ابات القومية ال ُيَحدِّ
الناحية االقتصادية، غري أن غالبية البلدان ُتَقرِّر أنه جيب أن ُيغطي ذلك 
الس���عر نصف تكاليف اإلنتاج على األقل. وهناك ثالثة أنواع ألسعار 
السوق بالنسبة لنفس السلعة وذلك بسبب الضرائب والدعم. والسبب 
يف وج���ود أن���واع خمتلفة من األس���عار ه���و عدم وج���ود تطابق بني ما 
يدفعه املشتري وما حيصل عليه البائع )انظر الشكل 2-2 للتعرُّف على 

العالقة بينهما(:
الســـعر األساســـي ه���و املبلغ الذي حيص���ل علي���ه املُنِتج من  )أ( 
املشترين مقابل وحدة من املخَرجات. وعلى هذا فإنه ينبغي أال يكون 
الس���عر األساس���ي ش���اماًل ألية ضرائب مفروضة على املخَرجات )أي 
الضرائب على املنتجات( وأن يكون شاماًل ألي دعم يتلقَّاه املنِتج على 
املخَرجات. والس���عر األساس���ي ال يش���مل كذلك أية مصروفات نقل 

م عنها فواتري منفصلة من جانب املنِتج. وقياس املخَرجات باألسعار  ُتقدَّ
األساسية يؤدِّي إىل أن تعكس القيمة حجمًا أفضل؛

ســـعر املنتِج ه���و الس���عر األساس���ي زائ���دًا الضرائب على  )ب( 
املخَرج���ات الي ُقدِّمت عنها فواتري إىل املش���تري ناقص���ًا الدعم الذي 

تلقَّاه املُنِتج من احلكومة؛
ســـعر املشـــتري هو املبلغ الذي يدفعه املش���تري لوحدة من  )ج( 
املخَرج���ات مطروحًا ناقصًا أي���ة ضرائب ُيضيفها البائ���ع إىل الفاتورة 
ولكن خيصمها املش���تري. وينبغي أن يكون ذلك السعر مساويًا لسعر 
املنتِ���ج زائدًا تكاليف النقل واهلوامش التجارية املتعلقة باملنتجات والي 

م عنها فواتري منفصلة2. ال ُتَقدَّ
الناتـــج بأســـعار اإلنتـــاج - يوصى ب���أن ُتق���اس املخَرجات   27-2
بتكالي���ف اإلنتاج عندما ال يكون للمنتجات س���عر س���وق. وتكاليف 

اإلنتاج للمخَرجات هي جمموع البنود التالية:
االستهالك الوسيط؛ )أ( 

تعويضات املسَتخَدمني؛ )ب( 
اس���تهالك رأس امل���ال الثاب���ت )وهو تكلفة األص���ول الثابتة  )ج( 

املنَتَجة الي اسُتخدمت يف تقدمي اخلدمات(؛
الضرائب األخرى املفروضة على اإلنتاج. )د( 

والش���كل 2-2 ُيَبيِّن العالقات بني الس���عر األساسي وسعر   28-2
املنِتج وسعر املشتري ملنَتج يف السوق عندما ينتقل من املنِتج إىل املستهلك 
يف هناية عملية التداول، س���واًء بشكل مباشر أو من خالل قنوات للبيع 
باجلملة وبالتجزئة. والس���عر األساسي هو قيمة وحدة املنَتج الي حيصل 
عليها املُنِتج، وهو يش���مل الدعم على املنَتج ولكنه ال يشمل الضرائب 
الي ُتدَفع على املنَتج والي ُتحوَّل إىل احلكومة. وسعر املنِتج هو السعر 
له املنِتج عند انتقال املنَتج من الوحدة اإلنتاجية )وهو يشمل  الذي ُيَحمِّ
الضرائب ولكن ناقصًا الدعم على املنَتج(. وقد مير سعر املشتري خالل 
���ل يف كل مرحلة هوامش للضرائب  مراح���ل تداول عديدة؛ وقد ُتَحمَّ
والدعم والنقل والتجارة. وسعر املشتري يكون خمتلفًا ملنَتٍج ما عند كل 
مرحلة من وجهة نظر املش���ترين. والشكل 2-3 ُيَبيِّن تداول املنتجات 

من املنِتج إىل املستهِلك، كما ُيَبيِّن الضرائب والتكاليف ذات الصلة.

تكاليف النقل الي تقدم عنها فواتري منفصلة تعامل كعملية منفصلة لش���راء خدمة   2
النقل.
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 العلاقات بين السعر الأساسي وسعر المنِتج وسعر المشترى الشكل 2-2

الضرائب ناقصًا الدعم 
على املنتجات ) مبا يشمل 
ضرائب القيمة املضافة الي 

 ال ختصم( الي يتحملها
املستهلكون 

النقل واهلوامش التجارية
الضرائب ناقصًا الدعم 

على املنتجات ) مبا يشمل 
ضرائب القيمة املضافة الي 

 ال ختصم( الي يتحملها
املنتجون 

سعر املنِتج

السعر األساسيالسعر األساسي
سعر املشتريسعر املنِتجالسعر األساسي

اجملال الذي ينطبق فيه السعر 
األساسي وسعر املنتِج

اجملال الذي ينطبق فيه 
سعر املشترى

إضافة النقل واهلوامش التجارية

احلكومة
سداد الضرائب، والدعم 

على املنتجات

جتار 
اجلملة والتجزئة

املستهلكون: املنتجون 
اآلخرون واملستخدمون 

النهائيون

 منتجو السلع 

 عملية تداول السلع في السوق الشكل 3-2

تقييم جتميعات احلسابات القومية  - 3
م���ن املمك���ن أن تك���ون هناك اختالف���ات يف تقييم الس���لع   29-2

واخلدمات، غري أنه ينبغي أن ُتَحقِّق عملية التقييم ثالثة مبادئ:
انتظام العناصر عندما يكون من املتعيَّن جتميعها؛ )أ( 

تفادي االزدواج يف الَعّد؛ )ب( 
س���عر املش���تري = الس���عر األساس���ي + اهلوامش التجارية  )ج( 

+ الضرائب ناقصًا الدعم على املنتجات.

ويف املس���اواة بني العرض واالستخدامات للسلع واخلدمات   30-2
)انظر املعادلة )2-1((، يكون جمموع العرض وجمموع االستخدامات 
بأس���عار املش���تري ويكون كل جتميع بأسعار املش���تري أو ما ُيعادهلا. 
والفئ���ة “املخَرجات + الضرائب ناقصًا الدعم على املنتجات” هي يف 
الواقع املخَرجات بأس���عار املش���تري وذلك على الرغم من أن العنصر 
“املخَرج���ات” هو باألس���عار األساس���ية. و“املخَرجات” باألس���عار 
األساسية تشمل بالفعل املخَرجات للخدمات التجارية حبيث ال تكون 
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هناك حاجة إىل أن ُتدرج اهلوامش التجارية من جديد لتفادي حدوث 
ازدواج يف الَع���د. غري أنه جيب أن ُتضاف الضرائب ناقصًا الدعم على 

املنتجات للحصول على املخَرجات بأسعار املشتري.
وكي يك�ون هن�اك توافق مع مبادئ التقييم من املمكن، عند   31-2
قياس الناتج باألس���عار األساس���ية، حتديد املعادلتني )2-3( و)6-2( 

مبزيد من الوضوح كما يلي:
إمج���ايل القيم���ة املضافة باألس���عار األساس���ية =   )10-2(
املخَرجات باألس���عار األساس���ية - االس���تهالك 

الوسيط بأسعار املشتري
النات���ج املحلي اإلمجايل = إمج���ايل القيمة املضافة   )11-2(
باألس���ع�ار األساس���ي�ة + الضرائ�ب ناقص�ًا الدعم 

على املنتجات
ولضم�ان التواف��ق م��ع مبادئ التقييم، عندما ُتقاس املخَرجات   32-2

بأسع�ار املُنِتج، ميك�ن حتديد املعادلتني )2-3( و )2-6( كما يلي:
إمجايل القيمة املضافة بأس���عار املنِتج = املخَرجات   )12-2(
بأس���عار املنِتج - االس���تهالك الوس���يط بأس���عار 

املشتري
النات���ج املحلي اإلمجايل = إمج���ايل القيمة املضافة   )13-2(

بأسعار املنِتج + رسوم االسترياد3.
 التعاريف األساسية للتجميعات األخرى للسلع  دال -

واخلدمات يف احلسابات القومية

تعريف املخَرجات  - 1
املخَرجات هي قيمة السلع واخلدمات الي ُتنَتج داخل منشأة   33-2
يف االقتص���اد وتصب���ح متاحة لالس���تخدام خارج تلك املنش���أة4 )انظر 
اجل���دول 2-2 للتعرُّف على ن���وع املُنِتج واملخَرجات من حيث كوهنا 

منتجات سوقية وغري سوقية ولالستعمال النهائي اخلاص(.
والفواِق���د أو املَضيَّع���ات يف اإلنت���اج والتوزي���ع ال ُتحَس���ب   34-2
كمخَرج���ات. وعلى س���بيل املثال ف���إن الكهرباء الي ُتنتَ���ج وُتفَقد يف 

التوزيع ليست جزًءا من املخَرجات.
ل ع���ادًة عندما  واملخَرج���ات من الس���لع واخلدمات ُتَس���جَّ  35-2
ُيس���َتكَمل إنتاجه���ا. غ���ري أن���ه إذا اس���تغرق إنتاج وح���دة واحدة من 
ل يف  املخَرجات وقتًا يزيد عن فترة حماس���بية واحدة فإنه جيب أن ُيَسجَّ

هناية الفترة املحاسبية أن العمل حتت التنفيذ.

وخمَرجات اخلدم���ات التجارية هي اهلامش الذي يتحقَّق من   36-2
س���لعة اشُتِريت كي ُيعاد بيعها. وهذا اهلامش يساوي سعر البيع ناقصًا 

تكلفة إعادة شراء السلعة الي بيعت وقت بيعها.
واملخَرجات بالنس���بة ملصرف هي رس���وم خدماته الضمنية   37-2
والصرحية الي ال متثِّل إال جزًءا صغريًا من رسوم الفائدة )انظر التعريف 

التفصيلي يف الفقرات 2-79 إىل 2-87 أدناه(.
وخمَرجات صناديق التأمينات أو صناديق املعاشات التقاعدية   38-2
هي رس���وم اخلدمة الي ُتمثِّل جزًءا صغريًا من األقس���اط أو املسامهات 
املدفوع���ة )انظر التعري���ف التفصيلي يف الفق���رات 2-79 إىل 87-2 

أدناه(.
ان أو ُتباع بأسعار  م باملجَّ واملخَرجات غري السوقية، الي ُتَقدَّ  39-2
ليست هلا قيمة اقتصادية كبرية، تقاس بتكاليف اإلنتاج )انظر الفقرات 
2-29 إىل 2-32 أعاله لالطالع على تعريف لكيفية تقييم املخَرجات 

غري السوقية(. واملخَرجات غري السوقية تشمل خمَرجات ما يلي:
احلكومة العامة؛ )أ( 

سات غري اهلادفة للربح الي ختدم اأُلسر املعيشية؛ املؤسَّ )ب( 
عمليات التشييد للحساب اخلاص )اإلنتاج للحساب اخلاص  )ج( 

يعين اإلنتاج لالستخدام اخلاص(؛
أعمال البحث والتطوير للحساب اخلاص؛ )د( 
تطوير برامج احلاسوب للحساب اخلاص. )ه�( 

تعريف االستهالك الوسيط  - 2
االستهالك الوسيط يشمل السلع واخلدمات الي يستخدمها    40-2
بالكام���ل منِتج���ون خالل عملي���ة إنتاجية إلنتاج خمَرجات من الس���لع 

واخلدمات خالل الفترة املحاسبية.
���رة الي ميكن تصنيفها على أهنا س���لع رأمسالية  والس���لع املعمِّ  41-2
ألهنا ُتسَتخَدم كأدوات لإلنتاج على مدى عدٍد من السنوات )املناشري، 
ات، وغري  واملجرفات، والس���كاكني، والف���ؤوس، واملطارق، واملف���كَّ
ذلك( ميكن إدراجها يف االستهالك الوسيط إذا كانت أسعارها أقل من 
ده عادًة املكتب اإلحصائي أو سلطة  قيمة منخفضة معيَّنة. واملعيار ُيَحدِّ

الضرائب وذلك على حسب مرحلة التنمية االقتصادية للبلد.
واالس���تهالك الوسيط ال يش���مل تكاليف إنتاج أخرى مثل    42-2

تكلفة اليد العاملة والتكاليف املالية وضرائب اإلنتاج.
وتكاليف اليد العاملة والتكاليف املالية وضرائب اإلنتاج هي    43-2
لها الشركات التجارية ولكنها ُتَعاَمل يف نظام احلسابات  تكاليف تتحمَّ

القومية كدخول ُمَولَّدة لالقتصاد يف عملية اإلنتاج.

تعريف االستهالك النهائي  - 3
االس���تهالك النهائي يشمل الس���لع واخلدمات الي ُتسَتخَدم   44-2
من جانب اأُلسر املعيشية أو املجتمع املحلي لتلبية االحتياجات الفردية 

يتعيَّن أن ُتضاف رس���وم االس���ترياد وذلك ألن املخَرجات بأس���عار املنِتج تش���مل   3
الضرائب على املنتجات للمخَرجات املحلية وحدها وال تشمل رسوم االسترياد.

سة، وهي ُتعرَّف، عادة، بنوع املنَتج الذي ُتنِتجه  املنشأة هي وحدة إنتاج يف مؤسَّ  4
س���ة أكثر من منش���أة  وبالق���درة عل���ى حتديد عناص���ر التكلفة إلنتاجها. وقد تتضمَّن املؤسَّ
واحدة. واملنتجات الي ُتنَتج لالس���تهالك الوس���يط يف نفس املنشأة ال ُتحَسب كمنتجات. 
س���ة( هي وحدها الي ُتحَسب  واملنتجات الي ُتَورَّد إىل منش���أة أخرى )حىت يف نفس املؤسَّ

كمنتجات.
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واحلاجات االجتماعية. وعلى هذا فإن االس���تهالك النهائي ُيقس���م إىل 
ما يلي:

اإلنفاق على االستهالك النهائي لأُلسر املعيشية؛ )أ( 
اإلنفاق على االستهالك النهائي للحكومة العامة؛ )ب( 

س���ات غري اهلادفة  اإلنف���اق على االس���تهالك النهائي للمؤسَّ )ج( 
للربح الي ختدم اأُلسر املعيشية.

ل مجيع الس���لع امُلسَتهَلَكة،  وبالنس���بة لأُلسر املعيش���ية، ُتَشكِّ   45-2
رة )السيَّارات، و الثالَّجات، ومكيِّفات اهلواء،  س���واًء كانت سلعًا معمِّ
رة )األغذي���ة، واملالب���س(، جزًءا من  وغ���ري ذلك( أو س���لعًا غ���ري معمِّ
االس���تهالك النهائي وذلك باستثناء املش���تروات من املباين السكنية، أو 
تش���ييدها للحساب اخلاص أو حتس���ينها، الي ُتعاَمل كجزء من إمجايل 

تكوين رأس املال.
واإلنفاق على االس���تهالك النهائي لأُلسر املعيشية يشمل ما    46-2

يلي:

مجي���ع الس���لع واخلدمات املش���تراة لالس���تهالك النهائي من  )أ( 
جانب اأُلسر املعيشية؛

مجيع الس���لع املنَتَجة لالس���تهالك النهائي اخلاص من جانب  )ب( 
سات  اأُلس���ر املعيشية، مبا يش���مل الس���لع واخلدمات الي ُتنِتجها مؤسَّ

مملوكة أُلسر معيشية وُيحَتَفظ هبا من أجل االستهالك النهائي؛
اخلدم���ات املن�زلي���ة الي ُتنتَ���ج من أجل االس���تهالك النهائي  )ج( 
اخلاص بتعيني أفراد حيصلون على أجر، مثل اخَلَدم والُطهاة والبستانيني 

والسائقني؛
خدمات املس���اكن الي َيش���َغلها مالكوها )الي تكون قيمها  )د( 

املحَتَسبة ُمعاِدلة لقيم اإلجيارات يف السوق(؛
مجي��ع الس���لع واخلدمات الي حتصل عليها اأُلسر املعيشية يف  )ه�( 

تعامالت مقايضة من أجل االستهالك النهائي؛
مجيع السلع واخلدمات الي تتلقَّاها اأُلسر املعيشية كمدفوعات  )و( 

عينية من املنِتجني؛

 أنواع المنتجين والمخرجات الجدول 2-2

منِتجون سوقيون
يشملون منشآت يف:

شركات مسامهة كبرية  •
س���ات غري مس���امهة صغرية  مؤسَّ  •
)قد تكون مملوكة ألسر معيشية( 

ُتَسوَّق غالبية منتجاهتا

منِتجون لالستخدام النهائي اخلاص
لأُلس���ر  مس���امهة  غ���ري  س���ات  مؤسَّ

املعيشية، تشمل:
مزارعو الكفاف، وما إليهم  •

اأُلس���ر املعيش���ية ال���ي تعم���ل يف   •
تشييد مس���اكنها اخلاصة هبا ويف 
إنتاج السلع األخرى الستخدامها 

اخلاص

منِتجون غري سوقيني آخرون
يشملون:

احلكومة العامة  •
سات غري اهلادفة للربح الي  املؤسَّ  •

ختدم اأُلسر املعيشية

البعض )مثل احلبوب واخلضروات غالبًاخمرجات السوق
وما إىل ذلك(

البعض )مثل الرسوم الي ُتدفع مقابل 
اخلدمات احلكومية وبيع املنش���ورات 

احلكومية(
املخرجات لالستخدام 

النهائي اخلاص
البعض، مثل:

للحس���اب  امل���ال  رأس  تكوي���ن   •
اخلاص

تطوير برامج احلاسوب للحساب   •
اخلاص

البحث والتطوير  •
ال���ي ُيحتف���ظ هب���ا  املخَرج���ات   •
لالس���تهالك النهائ���ي من جانب 

سات غري مسامهة مالكي مؤسَّ

غالبًا )مثل منتجات مزارعي 
الكفاف(

البع���ض )مث���ل تكوي���ن رأس امل���ال 
للحكومة(

انية الي ال شئال شئخمرجات غري سوقية أخرى غالب���ًا )مث���ل اخلدم���ات املجَّ
س���ات غري  تقدمه���ا احلكومة واملؤسَّ

اهلادف���ة للرب���ح ال���ي خت���دم اأُلس���ر 
املعيشية(

نوع املخرجات املنَتَجة
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اإلنفاقات املَُتَكبَّدة يف عمليات التزيني والصيانة واإلصالحات  )ز( 
الروتينية للمس���اكن والس���لع الش���خصية الي ُتج���رى بطريقة “اعمله 

بنفسك”؛

تس��ديد الرس�����وم إىل الوح���دات احلكومي��ة للحصول على  )ح( 
أنواع خمتلفة من التراخيص والتصاريح والش���هادات وجوازات الس���فر 

وغري ذلك؛

رسوم اخلدمات الصرحية واملحَتَسبة املفروضة على استخدام  )ط( 
مها املصارف وشركات  اأُلسر املعيشية خلدمات الوساطة املالية الي تقدِّ

التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية وغريها.

سات غري  وإنفاق االستهالك النهائي للحكومة العامة واملؤسَّ   47-2
اهلادفة للربح الي ختدم اأُلسر املعيشية تشمل:

املخَرجات غري السوقية خ��الف تكوين رأس املال للحساب  )أ( 
اخلاص الي ُتَقاس بتكاليف اإلنتاج ناقصًا املبيعات الَعَرضيَّة للمخَرجات 

احلكومية؛
م دون  اإلنف���اق على الس���لع واخلدمات الس���وقية ال���ي ُتَقدَّ )ب( 
ان إىل اأُلس���ر املعيش���ية )الي ُيش���ري إليها نظام  عملي���ات حتويل وباملجَّ

احلسابات القومية على أهنا حتويالت اجتماعية عينية(.

تعري���ف الص���ادرات والواردات من الس���لع   - 4
واخلدمات

الص���ادرات والواردات بني االقتصاد املحلي وبقية العامل هي    48-2
تعامالت بني املقيمني وغري املقيمني يف منطقة اقتصادية )انظر الش���كل 

.)4-2

الواردات من السلع 
واخلدمات

غري 
مقيمني

 الصادرات والواردات كتعاملات بين المقيمين وغير المقيمين الشكل 4-2

مقيمون

الصادرات من السلع 
واخلدمات

وأي تعامل يف الس���لع واخلدمات )مبيعات، مقايضة، هدايا(    49-2
م���ن مقيم���ني إىل غري مقيمني هو عملية تصدي���ر، ومن غري مقيمني إىل 
مقيم���ني هو عملية اس���ترياد. وجيب أيضًا أن ُيحَتَس���ب حتويل للدخل 

بنفس القيمة.
والصادرات والواردات ال تشمل مجيع التعامالت يف األراضي    50-2
واملب���اين واألصول غري املُنَتَجة غري القابل���ة للنقل، وكذلك يف األصول 
املالية )األسهم، السندات، النقود، الذهب النقدي، وغري ذلك(. ونظام 
احلس���ابات القومية يتضمن قاعدة اس���تثنائية بالنس���بة لألراضي واملباين 
واألص���ول غري املُنَتَجة غ���ري القابلة للنقل وذلك ألهنا تظل ُمس���َتخَدمة 
ألغ���راض اإلنتاج يف االقتصاد املحلي. واألصول املالية ليس���ت س���لعًا 

وال خدمات.
وتك���ون هناك صادرات وواردات عندما حتدث تغيريات يف    51-2
امللكي���ة ب���ني املقيمني وغري املقيمني وذلك بغ���ض النظر عما إذا كانت 
هن���اك حترُّكات مادية مناظرة للس���لع عرب احل���دود. غري أن هناك ثالثة 
اس���تثناءات حتتاج إىل احتس���اب للتغيريات يف امللكية: )أ( االس���تئجار 
س���ات املسامهة، و)ج( السلع  املايل، )ب( عمليات التس���ليم بني املؤسَّ

الي ُترَس���ل كي ُتجرى عليها عمليات كبرية حسب الطلب أو إلجراء 
إصالحات. والس���لع الي ُتش���َترى من غري املقيمني وُتباع لغري املقيمني 
ل على  بواس���طة متَعهِّدين للسلع يف حدود نفس الفترة الزمنية ال ُتَسجَّ

أهنا صادرات أو واردات.
املقيمون وغري املقيمني

سة، وحدة ال هتدف  سية )أسرة معيشية، مؤسَّ أية وحدة مؤسَّ   52-2
إىل الرب���ح، أو غ���ري ذلك( هي وح���دة مقيمة عندما يك���ون هلا مركز 
ملصلح���ة اقتصادية يف املنطقة االقتصادية موضع البحث. ووجود مركز 
ملصلح���ة اقتصادي���ة يف منطقة يع���ين ملكية أرض أو ملكي���ة هياكل أو 
ممارس���ة نش���اط إنتاجي يف منطقة لفترة طويلة من الزمن )س���نة واحدة 

على األقل(.
واألف���راد العس���كريون واملوظف���ون املدني���ون، مب���ا يش���مل    53-2
الدبلوماس���يني املعيَّن���ني يف اخل���ارج م���ن جانب منطق���ة اقتصادية، هم 

أشخاص مقيمون تابعون للمنطقة الي عيَّنتهم.
والطالَّب هم أشخاص مقيمون تابعون لبلدهم األصلي، أيًا    54-2

كانت مدة دراستهم يف اخلارج.
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واملنظم���ات الدولية ال ُتعَتَبر جهات مقيمة تابعة ألي اقتصاد    55-2
وطين، ولكن العاملني فيها هم أشخاص مقيمون يف املنطقة االقتصادية 

الي ُيَتوقَّع أن يقيموا فيها لفترة سنة واحدة على األقل.
ومالك���و املب���اين واألصول غ���ري املنَتجة، مث���ل األراضي أو    56-2
األص���ول اجلوفية أو الترتيبات القانوني���ة )اإلجيارات وغريها(، حىت إن 
كان���وا غري مقيم���ني بالفعل، يعاَملون كمقيم���ني يف املنطقة االقتصادية 
وذل���ك ألن تلك األصول تظل يف االقتصاد وختدم األنش���طة اإلنتاجية 
ل جزًءا من  لالقتص���اد. والتعام���الت املتعلق���ة هبذه األص���ول ال ُتَش���كِّ

الصادرات والواردات.

تقييم الصادرات والواردات
ُتَقيَّ���م الصادرات على أس���اس التس���ليم على ظهر الس���فينة    57-2
)ف���وب(، أي باألس���عار عند ح���دود اجلمارك املحلية قبل أن ُتش���َحن 
إىل اخل���ارج. وينبغي أن تكون تلك الصادرات، حبكم تعريفها، ُمعاِدلة 
ألس���عار املش���تري وذلك ألن تلك األس���عار تش���مل النق���ل الداخلي 
والتكالي���ف التجارية لنقل الس���لع إىل املوانئ، كما تش���مل الضرائب 
ناقص���ًا الدع���م عل���ى املنتجات الي يدفعه���ا املش���ترون أو حيصل عليه 

املنِتجون.
وجيب أيضًا أن ُتَقيَّم الواردات على أس���اس التس���ليم فوب،    58-2

ولكنها ُتَقيَّم باألسعار عند حدود اجلمارك اخلارجية.
د قيمة الواردات عادًة على أس���اس التكلفة والتأمني  وُتَح���دَّ   59-2
والنق���ل )س���يف( عند ح���دود اجلم���ارك املحلية من جانب س���لطات 
اجلمارك. وكي ُتش���َتّق قيمة الواردات على أس���اس التسليم فوب جيب 
ي احلدود وأن ُتخَصم  ر تكلفة خدمات النقل والتأمني بني خطَّ أن ُتَق���دَّ
تلك التكلفة من قيمة الواردات على أس���اس أن التكلفة تش���مل النقل. 
مها املقيمون  وخدمات الشحن والتأمني بالنسبة للواردات ميكن أن يقدِّ
أو غ���ري املقيمني. واخلدم���ات الي يقدمها غري املقيم���ني هي واردات، 
ولك���ن اخلدمات الي ُيقدِّمها املقيمون فإهنا خمَرجات حملية. والواردات 
على أس���اس التس���ليم فوب تتفادى َع���ّد املخَرج���ات املحلية على أهنا 
واردات، كم���ا تتف���ادى ح���دوث ازدواج يف َع���ّد خدمات الش���حن 
نة بالفعل يف البيانات املتعلقة بالواردات  والتأمني املس���َتوَرَدة ألهنا ُمتَضمَّ

من اخلدمات.

تعريف إمجايل تكوين رأس املال  - 5
يتطابق إمجايل تكوين رأس املال يف نظام احلس���ابات القومية    60-2
مع مفهوم االستثمار يف السلع الرأمسالية، وهو املفهوم الذي يستخدمه 
خرباء االقتصاد. وإمجايل تكوين رأس املال ال يش���مل س���وى الس���لع 
الرأمسالي���ة املُنَتَجة )اآلالت، املباين، الُطرق، األصول الفنّية، وغري ذلك( 
والتحسينات الي يتم إدخاهلا على األصول غري املُنَتَجة. وإمجايل تكوين 
ات  رأس امل���ال يقيس ما ُيضاف إىل رصي���د رأس املال من املباين واملعدَّ

واملخزون���ات، أي ما ُيض���اف إىل القدرة على إنتاج مزيد من الس���لع 
والدخل يف املستقبل.

واألص���ول غ���ري املُنَتَج���ة، مثل األراض���ي وامل���وارد الطبيعية    61-2
واألش���ياء الي ختضع حلقوق االختراع، قد ُتسَتخَدم أيضًا كرأمسال يف 
سة، أو يف االقتصاد كُكل، ولكنها ال تشكل جزًءا من  منش���أة أو مؤسَّ

إمجايل تكوين رأس املال يف نظام احلسابات القومية.
ويف حماسبة األعمال التجارية، قد يكون االستثمار يف السلع    62-2
الرأمسالية شاماًل للممتلكات ناقصًا األصول غري املنَتَجة الي مت التصرُّف 
فيها )األراضي، املوارد املعدنية، وغري ذلك(. وعلى املس���توى الوطين، 
لن يؤثِّر إدراج، أو اس���تبعاد، األصول غري املنَتجة على قيمة االستثمار 
يف الس���لع الرأمسالية إذ أن بيع كيان اقتصادي ألصل غري ُمنَتج س���وف 

ُيعادله شراء كيان اقتصادي آخر لنفس األصل.
االستخدام الشائع ملصطلح “االستثمار”

يف االس���تخدام الش���ائع )األعمال التجارية واأُلسر املعيشية(    63-2
ُيعتَ���رب مفهوم االس���تثمار مفهومًا واس���ع النطاق بدرج���ة كبرية. وهذا 

املفهوم يشمل:
االس���تثمار يف األص���ول املنَتَج���ة وغري املنَتَج���ة )أي براءات  )أ( 

االختراع، ُحسن الِنيَّة، املوارد الطبيعية(؛
االستثمار يف األصول املالية. )ب( 

نات إمجايل تكوين رأس املال مكوِّ
إمج���ايل تكوين رأس امل���ال، الذي ُيعَتَبر عنصرًا أساس���يًا يف    64-2
تغيري قيم األصول غري املالية يف االقتصاد، يش���مل )انظر اجلدول 3-2 
لالط���الع على تصنيف األصول وآثار إمج���ايل تكوين رأس املال على 

األصول(:
إمجايل تكوين رأس املال الثابت؛ )أ( 

التغريات يف املخزونات؛ )ب( 
احليازة ناقصًا التصرُّف يف األش���ياء الثمينة )مثل املجوهرات  )ج( 

واألعمال الفنيَّة(.
إمجايل تكوين رأس املال الثابت

إمجايل تكوين رأس املال الثابت يشمل:   65-2
قيم���ة احليازات ناقص���ًا قيمة األص���ول املُنَتَج���ة اجلديدة أو  )أ( 
املوج���ودة الي جي���ري التصرُّف فيها، مثل املس���اكن، وهي���اكل املباين 
ات، واألص���ول ال���ي جت���ري تنميتها )مثل  األخ���رى، واآلالت واملع���دَّ
األش���جار واملاش���ية(، واالكتش���افات املعدني���ة، وبرامج احلاس���وب، 
واألعم���ال الترفيهية أو األدبية أو الفنيَّ���ة األصلية، واألصول الثابتة غري 

امللموسة األخرى؛
تكالي���ف نق��ل امللكية لألص��ول غري املالي��ة غري املُنَتَجة، مثل  )ب( 

األراضي واألصول الي ختضع حلقوق االختراع؛
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 تصنيف وتكوين الأصول غير المالية الجدول 3-2
التغيرات في الميزانيات

إجمالي تكوين رأس المال

أنواع الأصول غير المالية
الميزانية 
الافتتاحية

الحيازة مخصومًا منها 
الأصول المتصرف فيها، 
تكلفة التحسينات الرئيسية

تكلفة 
تحويلات 

الملكية

استهلاك 
رأس المال 

الثابت

التغيرات 
الأخرى في 

الميزانية الختاميةالميزانية
)1()2()3()4()5()5(+)4(-)3(+)2(+)1(

األصول املنَتَجة
األصول الثابتة املنَتَجة

األصول الثابتة امللموسة
املساكن

املباين واإلنشاءات األخرى
املباين غري السكنية

منشآت أخرى
اآلالت واملعدَّات
ات النقل معدَّ

ات أخرى آالت ومعدَّ
األصول املفَتَلَحة

احليوانات الداجنة املَربَّاة للتكاثر أو إلنتاج األلبان، أو لغري ذلك
كروم العنب وبساتني الفاكهة وغريها من املزارع

األصول الثابتة غري امللموسة
استكشاف املعادن

برامج احلاسوب
األعمال التروحيية أو األدبية أو الفنيَّة األصلية

األصول الثابتة امللموسة األخرى
املخزونات

املواد واللوازم
األعمال قيد اإلجناز

السلع مكتملة التجهيز
ة إلعادة بيعها السلع املعدَّ

النفائس
األصول غري املُنَتَجة

األصول غري املُنَتَجة امللموسة
األراضي

األصول اجلوفية
احتياطيات الفحم والنفط والغاز الطبيعي

احتياطيات املعادن الفلّزية
احتياطيات املعادن الالفلّزية
املوارد البيولوجية غري املفَتَلَحة

املوارد املائية
األصول غري املنَتَجة غري امللموسة

الكيانات ذات براءات االختراع
عقود االستئجار وغريها من العقود القابلة للتحويل

الشهرة التجارية املشتراة
األصول األخرى غري املنَتَجة غري امللموسة
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التحسينات الرئيسي��ة الي يتم إدخاهلا على األصول غري املالية  )ج( 
املنَتَجة وغري املنَتَجة الي ُتطيل حياة األصول )مثل اقتطاع األراضي من 
البحر وإزالة األحراج والصخور وغري ذلك، وجتفيف املس���تنقعات أو 

ري الغابات، ومنع الفيضان أو الَتَحات(؛
م���ن املمك���ن أن تأخ���ذ احلي���ازة ش���كل الش���راء، واإلنتاج  )د( 
للحس���اب اخلاص، واملقايضة، والتحويل النوعي لرأس املال، والتأجري 
امل���ايل، والنمو الطبيعي لألصول الي جتري تنميتها، وإجراء إصالحات 

رئيسية على األصول املنَتَجة؛
م���ن املمكن أن يأخذ التصرُّف يف األصول ش���كل البيع، أو  )ه�( 
املقايض���ة، أو التحويل النوعي لرأس املال، أو التأجري املايل. واخلس���ائر 
االستثنائية، مثل اخلسائر الي َتنُتج عن كوارث طبيعية )حريق أو جفاف 

ل على أهنا َتصرُّف يف األصول. أو غري ذلك( ال ُتَسجَّ

التغريات يف املخزونات
املخزونات تشمل:   66-2
املواد واإلمدادات؛ )أ( 

األعم���ال قي���د اإلجناز )زراع���ة املحاصيل، تنمية األش���جار  )ب( 
واملاش���ية، اهلي���اكل غ���ري املس���َتكَمَلة، األص���ول الثابت���ة األخرى غري 

املستكَمَلة، إنتاج األفالم وبرامج احلاسوب املستكَملة جزئيًا(؛
السلع تامة الصنع؛ )ج( 

ة إلعادة بيعها. السلع املَُعدَّ )د( 

 مسائل القياس هاء -

تقدير املخَرجات السوقية من املبيعات  - 1
ُتَقيَّ���م املخَرجات بإجياد حاص���ل ضرب ِكميَّة املخَرجات يف    67-2
سعر الوحدة من املنَتج باألسعار األساسية )مع استبعاد مجيع الضرائب 
املفروض���ة عل���ى املُنتَ���ج وتكاليف التجارة والنقل لتس���ليم الس���لع من 
املنتجني إىل املش���ترين(. وهذه الطريقة ُتَطبَّق على العديد من املحاصيل 

أو املاشية.
غري أنه ليس من املمكن، عادًة، احلصول على ِكميَّة املخَرجات    68-2
عن طريق س���ؤال املنتِجني، وخاصة يف الصناعات التحويلية وصناعات 
اخلدم���ات، ألهنم ال يكون���ون ملمِّني إال باملبيعات وبتكلفة املبيعات الي 

ل يف احلسابات التجارية وتسمَّى، عادًة، القوائم املالية. ُتَسجَّ
واملخَرجات باألسعار األساسية ُتحَسب، نظريًا، كما يلي:   69-2
املخَرج���ات = املبيعات ناقصًا ضرائب املبيعات زائدًا الدعم  )أ( 

+ التغيُّ���ر يف خم���زون الس���لع مكتمل���ة التجهيز والس���لع ش���به مكتملة 
التجهيز؛

)ب(  التغيُّ���ر يف املخ���زون = الرصيد يف هناية امل���دة - الرصيد يف 
بداية املدة؛

جيب أن ُتَقيَّم اإلضافات إىل املخزون بأس���عار السوق وقت  )ج( 
دخول السلع ضمن املخزون؛

جيب أن ُتَقيَّم املسحوبات من املخزون بأسعار السوق وقت  )د( 
سحب السلع.

وميك���ن اس���تخدام الصيغة التقريبي���ة التالية لتقدي���ر التغيُّر يف    70-2
املخزون باألس���عار اجلارية من أجل حساب املخَرجات )انظر املثال يف 

اجلدول 4-2(:
كمِّش خمزون هناية املدة باس���تخدام الرقم القياس���ي للس���عر  )أ( 

الذي يالئمه؛
احسب التغيُّر يف املخزون بسعر سنة األساس؛ )ب( 

احسب التغيُّر يف املخزون بالسعر اجلاري بتضخيم املخزون  )ج( 
القياسي للسعر. بسعر سنة األساس باستخدام نفس الرقم  

املخَرجات من املحاصيل  - 2
خمَرجات أي حمصول هي، ببس���اطة، حاص���ل ضرب ِكميَّة    71-2
املخَرجات يف س���عر الوحدة باألس���عار األساس���ية عندم���ا جيري زرع 

املحاصيل وحصدها أثناء نفس الفترة املحاسبية.
وخمَرجات أي حمصول )أو النمو الطبيعي لألصول املفَتَلَحة(    72-2
قد ُتَولَّد لكامل الفترة الزمنية الي تغطي أكثر من فترة حماس���بية واحدة 
م���ن وق���ت نثر ب���ذور املحصول إىل وق���ت حص���ده. وللحصول على 
املخَرج���ات لكل فترة حماس���بية جيب أن ُتنَس���ب املنتج���ات املحصودة 
ناقص���ًا الفواقد والعوادم )أي املنتجات املنتهية التجهيز( لكل فترة على 
أساس النصيب يف التكاليف الفعلية )أي املواد واخلدمات واليد العاملة( 
الي يتم تكبُّدها خالل الفترة. وبافتراض أن التكاليف ُتَتَكبَّد بالتساوي 
كل ش���هر خالل موس���م املحصول وأن جمموع قيمة املنتجات املنتهية 
التجهيز هو 100 للحالة املَُبيَّنة يف اجلدول 2-5 فإنه سُتنس���ب للس���نة 
األوىل نس���بة 11/4 وللس���نة الثانية نس���بة 11/7 من املنتجات املنتهية 
التجهيز. واملثال يفترض أن األس���عار ال تتغيَّر، وإال فإنه يتعيَّن أن ُيعاد 

تقييم العمل قيد اإلجناز بأسعار السوق اجلارية.
وخمَرج���ات الس���نة األوىل ُتَعاَمل على أهنا عم���ل قيد اإلجناز    73-2
وُتَقيَّ���د ضمن املخزون )جزء من إمجايل تكوين رأس املال(. وس���يتعيَّن 
أن ُيس���َحب هذا املخزون بعد حصد املحصول يف الس���نة التالية )تغيُّر 
س���ليب يف املخ���زون يف إمجايل تكوين رأس امل���ال(. وهذا املثال يفترض 

عدم وجود تغيُّر يف السعر.
واملب���دأ املوصوف أع���اله مل يصبح بعد موضعًا للتطبيق على    74-2
نطاٍق واس���ع. فغالبية البلدان تنسب املخَرجات والتكاليف املرتبطة هبا 
للفترة الي ُيحَصد فيها املحصول. وهذه املمارس���ة األخرية هي ممارسة 

شائعة بصفة خاصة يف جتميع احلسابات الربع سنوية.
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 تقدير المخرجات من المبيعات: مثال الجدول 4-2

الفترة 3الفترة 2الفترة 1الفترة صفرحساب العمليات

املعلومات املعطاة
1 - املبيعات بعد خصم الضرائب زائدًا الدعم

2 - الرقم القياسي للسعر
3 -  قيمة املخزون يف هناية املدة )القيمة الدفترية(

= )الفترة ن - الفترة ن1-( تطبَّق على السطر )3(4 -  التغيُّر يف املخزون )القيمة الدفترية(
صفر

80
100
40
40

120
125
30
-10

272
200
16
-14

البيانات املشَتقَّة
5 - قيمة املخزون باألسعار الثابتة

6 - التغيُّر يف املخزون باألسعار الثابتة
7 - التغيُّر يف املخزون باألسعار اجلارية

= السطر )3(* 100/السطر )2(
= )الفترة ن - الفترة ن1-( من السطر )5(

= السطر )6(* السطر )2(/100

40صفر
40
40

24
-16
-20

8
-16
-32

120100240= السطر )1( + )السطر 7(8 - املخَرجات بالسعر األساسي

د في نهاية كل مدة وُيعاد تقييمه في  ف���ي ه���ذا المث���ال، توفِّر طريق���ة التقدير قيمة مضبوطة للمخَرجات، وهو ما يمكن تحقيقه لأنه من المفترض أن رصيد المخزون الم���ادي ُيَحدَّ
ر قيمة المخزونات بطريقة مختلفة في الأعمال التجارية وذلك بطريقة )الوارد أخيراً ُيصَرف أولًا( أو بطريقة )الوارد أولًا ُيصَرف أولًا(،  الوقت نفس���ه )الس���طر 3(. وبصفة عامة، ُتَقدَّ
أو كما هو مذكور أعلاه. ولهذا فإن هذه الطريقة الكندية هي طريقة تقريبية فقط. انظر: Links between Business Accounting and National Accounting، )منشورات الأمم المتحدة، 

رقم المبيع: E.00.XVII.13(، الفصل الثالث.

 تقدير المخرجات من المحاصيل: مثال الجدول 5-2

السنة المحاسبية الثانيةالسنة المحاسبية الأولى

نثر البذور
 حصد

املحصول
-4-3-2-11234567891011

املخرجات ) الشهور األربعة األخرية( = 36.4
التغري يف املخزون = 36.4

املخرجات ) الشهور السبعة األوىل( = 63.6
التغري يف املخزون = 36.4

املخَرجات من املاشية  - 3
تس���تند صيغة تقدير املخَرجات من املاش���ية بصفة عامة إىل    75-2

العالقة اآلتية:
املخَرجات من احليوانات احليَّة + الواردات = احليوانات الي 
ُذِبَحت أو الي َنَفَقت ألس���باب طبيعية + الصادرات+ التغيُّر 

يف الرصيد من احليوانات
م احليوانات إىل نوعني رئيسيني: ويتعيَّن أن ُتَقسَّ   76-2

احليوانات الي ُتعامل عل���ى أهنا أصول ثابتة؛ مثل احليوانات  )أ( 
البالغة امُلِدرَّة لأللبان، واحليوان��ات ال�ي ُتَرىب م�ن أج��ل صوفه���ا، وتربي��ة 

احليوان�ات أو حيوانات اجَلّر الي يزيد عمرها عن سنة واحدة؛
احليوان���ات ال���ي ُتعاَمل على أهن���ا أعمال قي���د اإلجناز، مثل  )ب( 
احليوان���ات ال���ي ُتَرىب من أجل الذبح أو احليوان���ات الصغرية )من عمر 

سنة واحدة أو أقل( الي ُتَرىب كي ُتسَتخَدم كأصول ثابتة؛

وميك���ن تقدير املخَرجات أواًل من حي���ث الَعَدد والوزن، مث  )ج( 
ُتَقيَّم باألسعار األساسية.

ولالط���الع على مزيد من التفاصيل، انظر نظام احلس���ابات    77-2
الفق���رات 6-94 إىل 6-100؛ واملرج���ع   لع���ام 1993،  القومي���ة 
 Food and Agriculture Organization of the United Nations,
 A System of Economic Accounts for Food and Agriculture

.(Rome, 1996)

ُتب���اع باجلمل���ة  ال���ي  خمَرج����ات اخلدم���ات   - 4
والتجزئة

خمَرجات اخلدمات الي ُتباع باجلملة والتجزئة، والي ُتسمَّى    78-2
اهلامش التجاري، هي الفرق بني سعر البيع وتكلفة شراء السلعة املباعة 

من جديد وقت بيعها )انظر اجلدول 6-2(.
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خمَرجات خدمات الوساطة املالية  - 5
ليس من املمكن أن تقاس مباشرًة خمَرجات شركات الوساطة    79-2
املالي���ة يف األعم���ال املصرفي���ة وخدم���ات التأمني وخدم���ات صناديق 
املعاش���ات التقاعدي���ة وذلك ألن تلك الش���ركات ال ُتحمِّل عمالءها، 
عادًة، أية نفق���ات نظري اخلدمات الي تؤديها فيما عدا بعض اخلدمات 
العارضة البسيطة. واملصارف حتصل على املصدر األساسي لدخلها من 
الفرق بني الفائدة الي تكس���بها عن طريق تقدمي القروض والفائدة الي 
تدفعها على الودائع. وصناديق املعاش���ات التقاعدية وشركات التأمني 
تقبل االش���تراكات وتس���تثمرها كي تدفع املبالغ املس���تحقة لعمالئها. 

وَيتعيَّن أن تقاس املخَرجات على حنو غري مباشر.

خمَرجات خدمات األعمال املصرفية
تق���اس خمَرجات خدم���ات األعم���ال املصرفية عل���ى النحو    80-2

التايل:
رسوم اخلدمات الصرحية + رسوم اخلدمات الضمنية  املخَرجات = 

رس���وم اخلدمات الصرحية + دخل املمتلكات املس���تحق   =  
القبض )ال يشمل الدخل املقبوض على األموال اخلاصة( 

- مدفوعات الفائدة.
وقد ُتحس���ب خمَرجات البنك املركزي بتكاليف اإلنتاج إذا    81-2
كانت املخَرجات املحس���وبة بالصيغة املذكورة أعاله َتتَذبذب بشكٍل 

غري معقول نتيجة لسياسته النقدية.

خمَرجات خدمات التأمني
تقاس خمَرجات خدمات التأمني على النحو التايل:   82-2

�لة )باس���تثناء األقس���اط  جمموع األقس���اط الفعلية املحصَّ املخَرجات = 
املدفوعة مقدمًا(

ل���ة لألقس���اط )تس���اوي الدخ��ل  جمم���وع املبال���غ امُلكمِّ زائدًا   
املكتسب من استثمار االحتياطي��ات الِتقنيَّة للتأمني، الي 

تش���مل أيضًا الدفع���ات املقَّدمة واحتياطي���ات املطالبات 
املعلقة وغري املتوَقعة(

جمموع املطالبات املس���تحقة )مبا َيشمل املطالبات املعلَّقة  ناقصًا   
الي مل ُتدفع بعد(

التغيُّر يف االحتياطيات االكتوارية واحتياطيات التأمني مع  زائدًا   
األرباح

ح بدرجة كبرية أن َتتَذبَذب بشدة مع مرور السنني  ومن املرجَّ   83-2
خمَرجات خدمات التأمني وذلك نتيجة حلركة تس���ديد املطالبات. وقد 
أدخلت بعض البلدان املتوسط املتحرك خلمس سنوات، بأخذ متوسط 
الس���نة اجلارية والسنوات األربع الس���ابقة لتقليل َتذبُذبات املخَرجات 
وبالتايل تذبُذبات القيمة املضافة. وعندما تكون قيمة املطالبات مرتفعة 
بدرج���ٍة كب���رية، وخاصًة عن���د وقوع ح���وادث مأس���اوية، قد تصبح 
املخَرجات س���البة وقد يَتعيَّن أن توزَّع املطالبات على سنوات ُمقِبلة يف 
حساب املخَرجات والقيمة املضافة. واملنظمات الدولية تدرس املسائل 
من أجل التوصل إىل حل أكثر مالَئمة. غري أن أحد االحتماالت َيتمثَّل 
يف قياس املخَرجات للحوادث املأس���اوية وحدها باس���تخدام تكاليف 

اإلنتاج.

خمَرجات خدمات صناديق املعاشات التقاعدية
ُتق���اس خمَرجات خدمات صناديق املعاش���ات التقاعدية كما    84-2

يلي:
جمموع االشتراكات الفعلية للمعاشات التقاعدية املخَرجات = 

ل  جمموع االشتراكات التكميلية )تساوي الدخل املُتحصَّ زائدًا   
من اس���تثمار االحتياطي���ات التقنية لصناديق املعاش���ات 

التقاعدية(
املزايا املستحقَّة ناقصًا   

التغيُّر يف االحتياطيات االكتوارية. زائدًا   

 مخرجات الخدمات التي تباع بالجملة والتجزئة: مثال الجدول 6-2
الفترةالفترة 1الفترة 2الفترة 3

•  اش���ُتري املنتَ���ج أل���ف 
بالسعر 100

•  بيع املنَتج ألف بالسعر 
120

•  القيمة السوقية إذا أريد 
إع���ادة ختزي���ن  املنَتج 

املباع: 100

نظريًا: المخَرجات بالس���عر الأساس���ي = الهامش التجاري = 120 - 110 = 10؛ والمخَرجات تقيَّم بالس���عر الأساسي 
ل عادًة بعد خصم الضرائب على المنتجات التي ُتَضاف إلى فواتير المشترين. لأن البيع ُيَسجَّ

عمليًا: الهامش التجاري = 120 - 100 = 20 إذا لم ت�كن المخ��زونات ق��د ُقيِّمت ع��لى نحو م��لائم )انظ���ر الفق��رات 
2-67 إلى 2-70 أعلاه المتعلِّقة بتقدير المخَرجات الس���وقية من المبيعات؛ والفرق 10 ُيس���مَّى مكس���ب الاحتفاظ بالس���لعة 

الذي لا ُيَعّد جزًءا من المخَرجات. 
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خمَرجات اخلدمات املالية األخرى
تقاس خمَرجات املتعاملني يف النقد األجنيب والسندات باهلوامش    85-2
التجاري���ة )الفرق بني س���عر املش���تري للموزِّع ناقصًا س���عر املش���تري 
للبائ���ع(، غري أنه جيب اس���تبعاد احتجاز املكاس���ب الناجتة عن َتذبُذب 

األسعار )انظر خمَرجات اخلدمات الي ُتباع باجلملة والتجزئة(.
وخمَرجات خدمات الوس���اطة املالية األخرى، مثل مساس���رة    86-2
الس���ندات والقروض والتأمني واملستش���ارين يف جمال االستثمار، تقاس 

بالرسوم أو العموالت الي ُتحمَّل على العمالء.
ومقرضو النقود الذين يقرضون أمواهلم اخلاصة هبم ال يولِّدون    87-2

خمَرجات ألهنم ال يعملون يف جمال الوساطة املالية.

تقدير االستهالك الوسيط من شراء املواد  - 6
ليس من املمكن احلصول مباش���رة على اس���تخدامات السلع    88-2
يف اإلنتاج، الي ُتعترب جزًءا من االس���تهالك الوس���يط، عن طريق سؤال 
املنتج���ني. فحس���ابات األعمال التجاري���ة الي حيتفظ هب���ا املُنتجون ال 
ل إال املشتريات من املواد وخمزونات املواد. ومُيِكن احلصول على  ُتسجِّ

استخدامات السلع يف اإلنتاج باستخدام الصيغة التالية:
استخدامات املواد = املشتريات من املواد - التغري يف خمزون املواد  

ولتقريب التغري يف املخزون ينبغي أن ُتطبَّق الطريقة املستخَدمة    89-2
للمخَرجات.

ولالطالع على ُمناقش���ة تفصيلية ملعاجلة املخزونات يف نظام    90-2
 Handbook of Input-Output Table :احلس���ابات القومي���ة، انظ���ر
Compilation and Analysis )منش���ورات األمم املتحدة، رقم املبيع: 

E.99.XVII.9(، الفصل اخلامس، التذييل ألف.

تقدير املخَرجات بتكاليف اإلنتاج  - 7
املخَرجات الي تقاس بتكاليف اإلنتاج هي جمموع التكاليف    91-2

التالية:
االستهالك الوسيط؛ )أ( 

تعويضات املستخَدمني: )ب( 
األجور واملرتبات النقدية والعينيَّة؛  ’1‘

املس���امهات االجتماعية ألرباب األعمال يف الضمان   ’2‘
االجتماع���ي وُنظ���م التأم���ني وصنادي���ق املعاش���ات 

التقاعدية؛
املزاي���ا املتعلقة باملرض والبطالة والتقاعد، وغري ذلك،   ’3‘
اة  ال���ي يدفعها أرباب العمل للمس���تخَدمني )املس���مَّ

مسامهات اجتماعية حمَتسبة(؛
استهالك رأس املال الثابت؛ )ج( 

الضرائب األخرى ناقصًا الدعم، على اإلنتاج. )د( 

تقدير استهالك رأس املال الثابت  - 8
اس���تهالك رأس املال الثابت هو تكلفة من تكاليف اإلنتاج.    92-2
واس���تهالك رأس املال الثابت يقيس االخنفاض يف الِقيم اجلارية لرصيد 
األصول الثابتة الي ميلكها، ويستخدمها، املنتجون نتيجة للتدهور املادي 

والتقادم العادي واألضرار العرضية العادية خالل الفترة املحاسبية.
وعل���ى هذا فإن���ه ميكن قياس اس���تهالك رأس امل���ال الثابت    93-2
بش���كٍل مباش���ر أو غري مباشر. والطريقة املباش���رة هي إجراء دراسات 
اس���تقصائية عن األصول الثابتة املنَتجة يف الس���وق لفترتني متتاليتني، مث 
حس���اب االخنفاض يف القَيم السوقية ألرصدة األصول الثابتة. والطريقة 
غري املباشرة الي يوصي هبا نظام احلسابات القومية هي طريقة املخزون 
الدائم الي َتس���تخدم تقريبًا للتقييم الس���وقي والي حيت���اج تنفيذها إىل 
تكاليف أقل. واإلهالك يف املحاس���بة التجارية ليس مقبواًل يف املحاسبة 

القومية ألنه يستند إىل قَيم دفترية تارخيية.
واجلدول 2-7 يبيِّن الفرق بني اإلهالك املستخَدم يف املحاسبة    94-2
التجارية واس���تهالك رأس املال الثابت، وهو املفهوم االقتصادي الذي 
م الذي يتصف بالبس���اطة  يتبنَّ���اه نظام احلس���ابات القومية. واملثال املقدَّ
الشديدة ُيبيِّن كيفية حساب اإلهالك يف احلسابات التجارية واستهالك 
رأس امل���ال الثابت. وُيفترض أن األصول الثابتة قد اش���ُتريت يف الزمن 
T-3 مببلغ 800 وُقيِّدت يف احلساب التجاري هبذا السعر )مثاًل، القيمة 
الدفترية أو القيمة التارخيية(، وأن فترة حياهتا هي أربع س���نوات، وأهنا 
سوف ُتَخرَّد بعد ذلك. وُيفترض أن قيمة األصول الثابتة سوف تنخفض 

بالتناسب على مدى فترة أربع سنوات )القسط الثابت لإلهالك(.
واجل���زء 1 من اجلدول 2-7 ُيبيِّن طريقة حس���اب اإلهالك    95-2
ل إمجايل تكوين رأس املال  يف املحاس���بة التجارية أو احلكومية. وُيس���جَّ
بالقيمة الدفترية. وبالنظر إىل أن األصل يظل باقيًا ملدة أربع سنوات فإن 

اإلهالك ُيحَسب، ببساطة، بقسمة القيمة الدفترية على الرقم 4.
واجلزء 2 من اجلدول 2-7 ُيبيِّن طريقة حس���اب اس���تهالك    96-2
رأس املال الثابت باستخدام طريقة املخزون الدائم. وهذه الطريقة تتطلب 
أواًل حساب إمجايل رصيد رأس املال واستهالك رأس املال الثابت بسعر 
سنة األساس، مث تضخيم هذه القَيم إىل أسعار جارية باستخدام األرقام 

القياسية لألسعار. وعلى هذا فإنه َيتعيَّن اختاذ اخلطوات التالية:
حتويل إمجايل رصيد رأس املال بالقيمة الدفترية إىل السعر يف  )أ( 

سنة األساس. ويف هذا املثال ُحِدَدت سنة األساس بأهنا الزمن T-2؛
ُيحس���ب اس���تهالك رأس املال الثابت بس���عر س���نة األساس  )ب( 
وذلك باستخدام نفس افتراض القسط الثابت لإلهالك. وصايف رصيد 
رأس املال بس���عر سنة األس���اس هو الفرق بني إمجايل رصيد رأس املال 

واستهالك رأس املال الثابت؛
اخلطوة التالية هي اشتقاق استهالك رأس املال الثابت وصايف  )ج( 
رصيد رأس املال بقَيم الس�����وق اجل��ارية باس���تخدام األرقام القياس���ية 

لألسعار.
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وكما هو ُمبيَّن يف اجلزء 2 من اجلدول 2-7 فإن حس���اب    97-2
اس���تهالك رأس املال الثابت ألصل ثابت واحد مدة بقائه أربع سنوات 
يف الزم���ن T يتطلَّ���ب بيان���ات عن إمج���ايل تكوين رأس امل���ال للمباين 
ال���ي من نفس النوع لفترة تبدأ بالس���نة T-3. وعلى هذا فإن حس���اب 
استهالك رأس املال الثابت يتطلَّب سلسلة زمنية طويلة من البيانات عن 
إمج���ايل تكوين رأس املال الثابت وعن متوس���ط ُمدة بقائها يف اخلدمة، 
وكذل���ك عن احتماالت االس���تغناء عنها. ويف الواق���ع العملي يتطلب 
جتمي���ع صايف رصيد رأس املال وحس���اب اس���تهالك رأس املال الثابت 
اجلمع بني احلصول على تقدير مرجعي أوَّيل لرصيد رأس املال )بدراسة 
اس���تقصائية( وسلس���لة من اإلحصاءات املتعلقة بإمج���ايل تكوين رأس 

املال.

والطريقة البس���يطة املبيَّنة يف اجل���دول 2-7 ُتزيل آثار انتهاء    98-2
وجود األصول، أي كيفية االس���تغناء عن األصول عندما يصل عمرها 

إىل قرب متوس���ط ُمدة بقائها يف اخلدم���ة، وخاصة عندما يكون هناك 
أكث���ر م���ن أصل ثابت واحد من نفس الن���وع. وافتراض اإلهالك على 
أقس���اط ثابت���ة قد حيتاج إىل أن حي���ل حمله افتراض أكث���ر واقعية يكون 
مالئمًا لكل نوع من أنواع األصول ألن بعضها يكون إهالكه س���ريعًا 
يف بداي���ة فت���رة بقاِئه يف اخلدمة وبطيئًا يف هناية تلك الفترة، بينما ينطبق 

العكس على أصول أخرى.

ولالط���الع عل���ى مزيد من املعلوم���ات التفصيلية عن طريقة   99-2
 Links Between National :املخزون الدائم، ُينصح القراء بالرجوع إىل
Accounting and Business Accounting )منشورات األمم املتحدة، 
رقم املبيع: E.00.XVII.13( أو إىل منش���ور منظمة التعاون والتنمية يف 
 Measuring Capital: A Manual on the OECD ،امليدان االقتصادي
 publication Measurement of Capital Stocks, Consumption of

.Fixed Capital and Capital Services (Paris, 2001)

 إهلاك واستهلاك رأس المال الثابت الجدول 7-2

 اإلهالك يف املحاسبة التجارية بالقيمة الدفترية )أقساط ثابتة على مدى 4 سنوات( - 1
الفترة 1+الفترة الفترة 1-الفترة 2-الفترة 3-الفترة 4-طريقة الحساب

إمجايل تكوين رأس املال بالقيمة الدفترية   - 1
اإلهالك بالقيمة الدفترية  - 2

صايف رصيد رأس املال بالقيمة الدفترية يف   - 3
هناية املدة أ

 اإلهالك بالقيمة الدفترية =
السطر )1(/4

صايف رصيد رأس املال بالقيمة الدفترية = 
 ص���ايف رصيد رأس امل���ال بالقيمة الدفترية

+ إمج���ايل تكوي���ن رأس امل���ال بالقيم���ة 
الدفترية - اإلهالك بالقيمة الدفترية

صفر

800

200

600

200

400

200

200

200

صفر

صفر

صفر

 استهالك رأس املال الثابت يف املحاسبة القومية بطريقة املخزون الدائم - 2
الفترة 1+الفترة الفترة 1-الفترة 2-الفترة 3-الفترة 4-طريقة الحساب

الرقم القياسي للسعر لألصول الثابتة   - 4

بسعر سنة األساس يف الفترة 2-  
إمجايل تكوين رأس املال  - 5

استهالك رأس املال الثابت  - 6
صايف رصيد رأس املال يف هناية املدة  - 7

بسعر السوق اجلاري  
استهالك رأس املال الثابت بأسعار السوق   - 8

اجلارية
صايف رصيد رأس املال بأس���عار الس���وق   - 9

اجلارية يف هناية املدة أ

= السطر )5(/4
= صايف رصيد رأس املال + إمجايل تكوين 

رأس املال - استهالك رأس املال الثابت

= الس���عر للس���طر )6( - بع���د تعديل���ه 
بالسطر )4(

= الس���عر للس���طر )7( - بع���د تعديل���ه 
بالسطر )4(

صفر

100

210

630

200

600

105

840
210

420

210

420

106

210

210

212

212

115

210

صفر

230

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

أ من المتعارف عليه أن الإهلاك واستهلاك رأس المال الثابت يبدآن في السنة التي يتم فيها تكوين إجمالي رأس المال.
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العالقة بني استهالك رأس املال الثابت وصايف   - 9
تكوي���ن رأس املال وص���ايف االدخار وصايف 

القيمة املضافة
إمج���ايل تكوين رأس املال هو مصروفات االس���تثمار الفعلي   100-2
ال���ذي يه���دف إىل زي���ادة أرصدة األصول غ���ري املالية. غ���ري أن جزًءا 
ه كي حيّل حم���ّل األصول الثابتة الي  م���ن إمج���ايل تكوين رأس املال يوجَّ

ُتس���تخَدم يف اإلنتاج. واس���تخدام األصول الثابت���ة ينعكس يف التدهور 
امل���ادي أو التقادم الع���ادي أو األضرار العَرضية املعتادة. وعلى هذا فإن 
الزيادة االقتصادية يف األصول الثابتة هي صايف تكوين رأس املال الذي 
يس���اوي إمجايل تكوين رأس املال ناقصًا اس���تهالك رأس املال الثابت. 
ويقاب���ل هذا أن صايف القيمة املضافة وصايف االدخار ُيحس���بان بطرح 
استهالك رأس املال الثابت من إمجال القيمة املضافة وإمجايل االدخار.
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متارين على الناتج املحلي اإلمجايل حسب اإلنتاج واإلنفاق النهائي
طة بدرجٍة كبرية(، بافتراض املعلومات املرفقة )املبسَّ  

ر إمجايل القيمة املضافة ونس���بة القيمة املضافة/املخَرجات لكل صناعة من الصناعات التالية حس���ب فئات التصنيف الصناعي الدويل  َقدِّ  - 1  
د جلميع األنشطة االقتصادية: املوحَّ

الزراعة والصيد واحلراجة وصيد األمساك ألف+باء   
التعِدين واستغالل املحاجر جيم    

الصناعة التحويلة دال    
إمدادات الكهرباء والغاز واملياه هاء    

اإلنشاءات واو    
جت�����ارة اجلمل������ة والتجزئ����ة؛ إص���الح املركب���ات ذات املح���ركات والدراجات النارية والس���لع الش���خصية واملن�زلي���ة؛ والفنادق زاي+حاء    

    واملطاعم
النقل والتخزين واالتصاالت طاء    

الوساطة املالية؛ األنشطة العقارية واإلجيارية وأنشطة املشاريع التجارية ياء+كاف   
اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري  الم    

التعليم؛ الصحة والعمل االجتماعي؛ أنشطة اخلدمات املجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرى ميم+نون+سني   
أنشطة األسر املعيشية اخلاصة الي تستخدم أفرادًا. عني    

ر املخَرجات واالستهالك الوسيط وإمجايل القيمة املضافة لألنشطة غري السوقية. َقدِّ  - 2  
ر الناتج املحلي اإلمجايل باتباع َنهج اإلنتاج. َقدِّ  - 3  

ر اإلنفاق النهائي حسب نوع اإلنفاق: َقدِّ  - 4  
إنفاق االستهالك النهائي للحكومة واملؤسسات غري اهلادفة للربح الي ختدم األسر املعيشية، واألسر املعيشية  •  

إمجايل تكوين رأس املال  •  
صايف الصادرات  •  

ر الناتج املحلي اإلمجايل حسب اإلنفاق وقارنه بالناتج املحلي اإلمجايل حسب َنهج اإلنتاج. َقدِّ  - 5  

معلومات
املخرجات السوقية  -  ألف 

االستهالك الوسيط )بأسعار املشتري(املخرجات )باألسعار األساسية(الصناعة
التشييد/اإلصالحات

املاشية
احلراجة وصيد األمساك

استخراج النفط
املالبس

صناعات حتويلية أخرى
الكهرباء واملياه

النقل
املحاصيل

الزيادات التجارية
الفنادق واملطاعم

العقارات
اخلدمات التجارية

املدارس اخلاصة
املستشفيات اخلاصة

الترفيه
اخلدمات الشخصية األخرى

300
150
280
100
250
120
40

145
450
230
120
100
90
40
60
50

100

250
80
96
40

100
70
15
86

140
90
55
67
40
23
34
30
60
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األنشطة االقتصادية غري السوقية  - باء  
خدمات احلكومة املركزية واحلكومة املحلية

200تعويضات املستخَدمني
100املشتريات من املواد واخلدمات )اإلنفاقات اجلارية فقط(

60استهالك رأس املال الثابت
املدارس العامة والكليات واجلامعات التابعة للدولة )جمانية بالكامل(

100تعويضات املستخَدمني
40املشتريات من املواد واخلدمات )اإلنفاقات اجلارية فقط(

10استهالك رأس املال الثابت
املستشفيات العامة )جمانية بالكامل(

120تعويضات املستخَدمني
70املشتريات من املواد واخلدمات )اإلنفاقات اجلارية فقط(

20استهالك رأس املال الثابت
الكنائس واملعابد، وغريها، غري التابعة للحكومة

40تعويضات املستخَدمني
70املشتريات من املواد واخلدمات )اإلنفاقات اجلارية فقط(

5استهالك رأس املال الثابت
رة أخرى بنود مقدَّ  - جيم  

القيمة املحَتسبة للوحدات السكنية الي َيشغلها مالكوها )استنادًا إىل اإلجيار املعادل السائد 
150يف السوق(

30املشتريات من املواد واخلدمات من أجل اإلصالحات البسيطة
120بنود ُمتبقية

70استهالك املحاصيل من اإلنتاج اخلاص 
ضرائب االسترياد والضرائب األخرى على املنتجات ناقصًا الدعم  - 250دال  

مشتريات األسر املعيشية من السلع واخلدمات لالستهالك  - 950هاء  

إمجايل تكوين رأس املال الثابت  - 120واو 

التغيُّر يف املخزون زاي -   - 20زاي  

الصادرات من السلع واخلدمات )فوب(  - 750حاء  

الواردات من السلع واخلدمات )فوب(  - 600طاء  

إرشادات
املؤسسات غري اهلادف���ة للربح الي َتخِدم األسر املعيشية تشمل أنشطة اقتصادية غري سوقية ال متوَّل أساسًا من احلكومة.  •

ينبغي أن ُتصنَّف األنشطة غري السوقية الي متوَّل أساسًا من احلكومة ضمن القطاع احلكومي العام.  •
م األس������ر املعيش���ي�����ة كمجموع لتعويضات  ُتحس���ب املخَرجات بالنس���بة للحكومة العامة واملؤسس������ات غري اهلادف����ة للرب���ح الي خت���دُّ  •

املستخَدمني واالستهالك الوسيط واستهالك رأس املال الثابت.
اإلنفاق االستهالكي النهائي للحكومة يشمل خمَرجات اخلدم��ات احلكومية ناقصًا املبيعات زائدًا خمَرجات األنشط���ة غري السوقية األخرى   •
الي متوِّهلا احلكومة )املدارس العامة واملستشفيات، وغريها( ناقصًا املبيع���ات، زائدًا مشتريات احلكوم���ة من السل��ع واخلدمات الي توزِّعها 
م األس��ر املعيشية يشمل خمَرجات  بال��مجان على األسر املعيشي�����ة. واإلنفاق االستهالكي النهائ����ي للمؤسسات غري اهلادف���ة للربح الي َتخدِّ
تلك املؤسس�������ات ناقصًا املبيعات، زائدًا مش���ترياهتا من الس���لع واخلدمات الي توزَّع باملجان على األسر املعيشية. ويف حالة وجود إمجايل 
تكوين رأس املال للحس���اب اخلاص َيتعيَّن أن ُتطرح هذه املخَرجات للحس���اب اخلاص من املخَرجات للحصول على اإلنفاق االس���تهالكي 

النهائي.
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احللــول

حل املسألة 1

املخرجاتالصناعة
االستهالك 

الوسيط
القيمة 
املضافة

نسب القيمة 
املضافة/اخلرجات

الزراعة والصيد واحلراجة وصيد األمساك     8803165640.6409ألف+باء 
4501403100.6889املحاصيل

15080700.4667املاشية
280961840.6571احلراجة وصيد األمساك

التعدين واستغالل املحاجر     10040600.6000جيم 
10040600.6000استخراج النفط

الصناعة التحويلية     3701702000.5405دال 
2501001500.6000املالبس

12070500.4167الصناعات التحويلية األخرى

إمدادات الكهرباء والغاز واملياه     4015250.6250هاء 

اإلنشاءات وإصالحات املنشآت 300250500.1667واو  

التجارة باجلملة والتجزئة؛ اإلصالحات؛ الفنادق واملطاعم 3501452050.5857زاي+حاء 
230901400.6087الزيادات التجارية
12055650.5417الفنادق واملطاعم

النقل والتخزين واالتصاالت 14586590.4069طاء  

الوساطة املالية؛ األنشطة العقارية واإلجيارية وأنشطة املشاريع 3401372030.5971ياء+كاف  
150301200.8000القيمة املحتسبة للوحدات السكنية الي يشغلها مالكوها )مأخوذة من اجلزء جيم(

10067330.3300العقارات
9040500.5556خدمات املشاريع التجارية

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري     3601002600.7222الم 
3601002600.7222اخلدمات غري السوقية الي تقدمها احلكومة املركزية واحلكومة املحلية )مأخوذة من اجلزء باء(

التعليم؛ الصحة؛ اخلدمات املجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرى   7253273980.5490ميم+نون+سني 
150401100.7333املدارس العامة والكليات واجلامعات التابعة للدولة )مأخوذة من اجلزء باء(

210701400.6667املستشفيات العامة ) مأخوذة من اجلزء باء(
4023170.4250املدارس اخلاصة

6034260.4333املستشفيات اخلاصة
11570450.3913املنظمات غري احلكومية والكنائس واملعابد، وغريها )مأخوذة من اجلزء باء(

5030200.4000الترفيه
10060400.4000اخلدمات الشخصية األخرى

3610158620240.5607املجموع

تعليقات: ُتحسب نسب إمجايل القيمة املضافة/املخَرجات لسنة األساس عندما تكون البيانات املتعلقة باملخَرجات واالستهالك الوسيط والقيمة املضافة متوفرة مجيُعها من خالل التعدادات أو الدراسات 
االس���تقصائية الس���نوية؛ وُتس���َتخدم تلك الِنَس���ب بعد ذلك لتقدير إمجايل القيمة املضافة فيما بعد عندما ال تتوفر بيانات خالف البيانات املتعلقة باملخَرجات )انظر اجلزء الثالث لالطالع على مزيد من 

املناقشات بشأن استخدام تلك الِنَسب(.
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حل املسألة 2

املخرجات واالستهالك الوسيط وإمجايل القيمة املضافة لألنشطة غري السوقية

املخرجات
االستهالك 

الوسيط
القيمة 
املضافة

360100260احلكومة املركزية واحلكومة املحلية
200200تعويضات املستخَدمني

100100املشتريات من املواد واخلدمات
6060استهالك رأس املال الثابت

15040110املدارس العامة والكليات واجلامعات التابعة للدولة
100100تعويضات املستخَدمني

4040املشتريات من املواد واخلدمات
1010استهالك رأس املال الثابت

21070140املستشفيات العامة
120120تعويضات املستخَدمني

7070املشتريات من املواد واخلدمات
2020استهالك رأس املال الثابت

1157045املنظمات غري احلكومية والكنائس واملعابد
4040تعويضات املستخَدمني

7070املشتريات من املواد واخلدمات
55استهالك رأس املال الثابت

تعليقات:
1 - ه���ذا احل���ل ال يعط���ي إال “تقديرات”، وه���ي أفضل ما ميكن احلص���ول عليه بالنظر إىل م���ا هو متاح من 

معلومات.
2 - عند حساب املخَرجات أو االستهالك الوسيط تكون هناك حاجة إىل بيانات “استخدام املواد واخلدمات” 
وليس إىل بيانات “املشتريات من املواد واخلدمات”. فمن ناحية قد يكون جزء من املواد املشتراة موضوعًا يف املخزون. 
ومن ناحية أخرى، قد تكون املواد قد ُسحبت من املخزون كي ُتستخَدم يف اإلنتاج. ويف أي وقت من األوقات، جيب 

أن يكون التوازن التايل صحيحًا:
املشتريات من املواد + املخزون من املواد يف بداية املدة = استخدام املواد + املخزون من املواد يف هناية املدة 

استخدام املواد = املشتريات من املواد - الزيادة يف املخزون من املواد

حل املسألة 3

الناتج املحلي اإلمجايل باتباع هنج اإلنتاج
جمموع إمجايل القيمة املضافة باألسعار األساسية + ضرائب االسترياد  الناتج املحلي اإلمجايل = 

والضرائب األخرى على املنتجات ناقصًا الدعم   
2 274 = 250 + 2 024  =     
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حل املسألة 4

اإلنفاق احلكومي على االستهالك النهائي

720اإلنفاق احلكومي على االستهالك النهائي يساوي جمموع
360خمرجات اخلدمات احلكومية ناقصًا املبيعات

صفرناقصًا تكوين رأس املال للحساب اخلاص
360زائدًا اخلدمات غري السوقية األخرى الي تقدمها احلكومة باملجان )املدارس العامة واملستشفيات(

صفرزائدًا املشتريات من السلع واخلدمات السوقية الي توزع على األسر املعيشية

إنفاق املؤسسات غري اهلادفة للربح اليت ختدم األسر املعيشية على االستهالك النهائي

115إنفاق املؤسسات غري اهلادفة للربح الي ختدم األسر املعيشية على االستهالك النهائي يساوي جمموع
115املخرجات خلدمات املؤسسات غري اهلادفة للربح الي ختدم األسر املعيشية ناقصًا املبيعات

صفرناقصًا تكوين رأس املال للحساب اخلاص
صفرزائدًا املشتريات من السلع واخلدمات السوقية الي توزع  باملجان على األسر املعيشية

إنفاق األسر املعيشية على االستهالك النهائي

170 1إنفاق األسر املعيشية على االستهالك النهائي يساوي جمموع
950مشتريات األسر املعيشية من السلع واخلدمات
150القيمة املحتسبة للمساكن الي يشغلها مالكوها

70االستهالك من اإلنتاج اخلاص للمحاصيل

إمجايل تكوين رأس املال

140إمجايل تكوين رأس املال
120إمجايل تكوين رأس املال الثابت

20التغري يف املخزون
صفراحليازة ناقصًا التصرف يف النفائس

الصادرات - الواردات  = صايف الصادرات 
600 - 750  =   

150  =   

حل املسألة 5
الناتج املحلي اإلمجايل باتباع هنج اإلنفاق النهائي

اإلنفاق النهائي على االستهالك + إمجايل تكوين رأس املال + صايف الصادرات الناتج املحلي اإلمجايل = 

اإلنفاق احلكومي النهائي على االستهالك + اإلنف��اق النه��ائي للمؤسسات غ��ري اهلادف��ة للرب��ح  =  الناتج املحلي اإلمجايل 
الي َتخ���ِدم األس���ر املعيشية على االسته��الك + اإلنفاق النهائي لألسر املعيشية على االستهالك     

+ إمجايل تكوين رأس املال + صايف الصادرات   
150+140+1170+115+720  =  

2295  =  

مقارنة الناتج املحلي اإلمجايل باتباع َنهج اإلنتاج وباتباع َنهج اإلنفاق النهائي
الناتج املحلي اإلمجايل باتباع َنهج اإلنتاج = 274 2

الناتج املحلي اإلمجايل باتباع َنهج اإلنفاق النهائي = 295 2
الفرق = 21
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وإذا افُترض أن الناتج املحلي اإلمجايل باتباع هنج اإلنتاج أكثر ِدقَّة فإن أفضل تقدير للناتج املحلي اإلمجايل هو 274 2 وُيعترب 
الرقم 21 خطًأ إحصائيًا. وعلى هذا:

2 274  = الناتج املحلي اإلمجايل 
2 295  = اإلنفاق النهائي  

-21  = اخلطأ اإلحصائي  

واخلطأ اإلحصائي هو 0.9 يف املائة من الناتج املحلي اإلمجايل.

ويف الكثري من البلدان النامية ُتس���تخدم النس���بة إمجايل القيمة املضافة/املخَرجات الي ُتشتَّق من استقصاءات إنتاجية عن املنشأة لسنة 
األس���اس يف تقدير القيمة املضافة. وهذه البيانات ُتَكمَّل ببيانات س���نوية فعلية عن الش���ركات الكبرية، وخاصة الشركات اململوكة 
للدولة، وكذلك ببيانات عن اإلنفاقات احلكومية. وبلدان قليلة للغاية هي الي تستطيع، من الناحية املالية، أن ُتجري استقصاءات 
ع���ن البي���ع بالتجزئة، بل حىت عن إمجايل تكوين رأس املال. وهلذا فإن الناتج املحلي اإلمجايل الذي يعتمد على َنهج اإلنفاق النهائي 
ه���و أق���ل موثوقية. ويف هذه احلاالت، يكون َنهج اإلنتاج أكثر موثوقية من َنهج اإلنفاق النهائي. ويف بعض البلدان، مثل الواليات 
املتحدة، الي ميكن هلا أن تتحمل تكاليف أن ُتجرى اس���تقصاءات ُمس���تفيضة عن اإلنفاق، النهائي ُيعترب َنهج اإلنفاق النهائي أكثر 
موثوقي���ة من الُنهج الي تعتمد على ِنَس���ب القيم���ة املضافة/املخَرجات. ويف البلدان األخرى الي ميكن هلا أن تتحمل تكاليف إجراء 
استقصاءات عن اإلنتاج واإلنفاق النهائي معًا، ليس من املمكن معرفة أيهما أكثر موثوقية، كما يف حالة كندا. والتباين اإلحصائي 

م إىل نصفني: نصف ُيطرح من التقدير األكرب للناتج املحلي اإلمجايل والنصف اآلخر يضاف إىل التقدير األقل. ُيقسَّ
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 األهداف ألف -
يهدف حس���اب الدخ���ل لألمَّة إىل قياس أش���كال الدخول   1-3
املختلفة لألمَّ���ة. والناتج املحلي اإلمجايل ال ميثِّل مفهومًا للدخل ولكنه 
مقياس جتميعي للمخَرجات من الس���لع واخلدمات اليت َتنتج عن نشاط 
اإلنتاج جلميع الوحدات اليت يكون مقرها داخل حدود بلٍد ما واملتاحة 

لالستخدامات النهائية.
وأح���د املفاهيم اهلامة إلمجايل الدخل لألمَّة هو صايف الدخل   2-3
)املقبوض���ات ناقصًا املدفوعات( الذي حتص���ل عليه وحدات االقتصاد 
املقيم���ة نتيجًة مللكيته���ا لعوامل اإلنتاج )أي الي���د العاملة ورأس املال، 
مبا يش���مل رأس املال املُنَتج وغري املُنتج املايل وغري املايل(. وهذا يسمى 

الدخل القومي اإلمجايل.
وهن���اك مفهوم هام آخر إلمجايل الدخل وهو الدخل القومي   3-3
اإلمجايل املتاح، الذي ميثِّل الدخل املتوفِّر من أجل االستخدامات النهائية 

لألمَّة بعد إعادة توزيع الدخل بني االقتصاد وبقية العامل.
وتوزيع، وإعادة توزيع، الدخل بني قطاعات االقتصاد املحلية   4-3
)أي األس���ر املعيشية والشركات واحلكومة( وبني االقتصاد وبقية العامل 
هلم���ا آثار هامة على الس���لوك االقتصادي لتلك القطاعات املؤسس���ية 
)تناَقش هذه املشكلة يف هناية هذا الفصل؛ غري أنه لالطالع على َعْرض 
كامل بش���أن تعاريف القطاعات املؤسسية انظر الفصل التاسع(. ومن 
ح أنه بالنس���بة لالقتصاد بكامله س���يلغي التوزيع، وإعادة  املهم أن يوضَّ
التوزيع، بني القطاعات املحلية كل منهما اآلخر ألن مدفوعات قطاع 
م���ا هي مقبوضات قطاع آخر. والتعامالت مع بقية العامل هي وحدها 

اليت سيكون هلا أثر على مفاهيم الدخل القومي التجميعي.

  مفاهيم هامة للدخل باء -
ترد أدناه مفاهيم هامة للدخل يف احلسابات القومية:  5-3

الدخل األوَّيل؛  )أ( 
الدخل القومي اإلمجايل؛ )ب( 

التحويالت اجلارية؛ )ج( 
الدخل القومي اإلمجايل املتاح؛ )د( 

إمجايل امُلدَّخرات. )ه�( 

  الدخل األوَّيل جيم -
الدخ���ل األوَّيل هو نوع الدخل املس���تمَّد من عوامل اإلنتاج   6-3
)أي الي���د العاملة ورأس املال، مبا يش���مل رأس امل���ال املنَتج وغري املنَتج 

املايل وغري املايل( ومن سلطة احلكومة بالنسبة لفرض الضرائب.
والدخ���ل األوَّيل يولَّد يف نش���اط اإلنت���اج للمنتِجني املقيمني   7-3
وي���وزَّع يف الغالب على املقيمني، ولكنه أيض���ًا يوزَّع جزئيًا على غري 
ليًا من بقية  املقيم���ني. ويف الوقت نفس���ه فإن املقيمني يتلقون دخ���اًل أوَّ

العامل.
والدخل األوَّيل يشمل:   8-3

تعويضات املسَتخَدمني )تكلفة اليد العاملة(؛ )أ( 
الضرائب على اإلنتاج والواردات؛ )ب( 

الدخ���ل املختلط: الدخل املختل���ط هو خليط من تعويضات  )ج( 
املس���َتخَدمني وفائض التش���غيل املطبَّق على األس���ر املعيش���ية اليت تقوم 
بأنشطة اقتصادية ولكنها ال حتتفظ حبسابات جتارية، وبالتايل فإهنا ختلط 

املدفوعات اليت حتصل عليها مع فائض التشغيل؛ 
دخل املمتلكات: )د( 

الفائ���دة )باس���تثناء رس���وم خدمات الوس���اطة املالية   ’1‘
َمقيسة بصورة غري مباشرة(؛

الدخل املوزَّع من الشركات؛   ’2‘
أرباح األسهم؛ )ه�( 

املسحوبات من دخل أشباه الشركات5 )و( 
األرباح م���ن االس���تثمارات األجنبية املباش���رة املَُعاد   ’1‘

استثمارها6؛
إجيار األراضي واألصول اجلوفية؛  ’2‘

دخل املمتلكات الذي ُينَسب إىل حائزي شهادات التأمني. )ز( 

 حساب الدخل لألمَّة الفصل الثالث -

ينطبق هذا على امللكيات والشراكات الوحيدة اليت ال متثل كيانات قانونية مستقلة   5
واليت ال َيدَفع مالكوها مرتبات ألنفسهم ولكنهم يسحبون دخاًل من فائض التشغيل ودخاًل 

صافيًا من املمتلكات الستخدامهم اخلاص.
غ���ري موزَّعة عل���ى بقية العامل. واإليرادات املوزَّعة املحتس���بة ُتحتس���ب بعد ذلك   6
كاس���تثمار مايل إضايف. ونتيجًة لذلك تزيد حصص املس���تثِمرين األجانب. وتلك املعاجلة 

تؤثر على حساب بقية العامل )أو ميزان املدفوعات(.
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 الدخل القومي اإلمجايل دال -

الدخل القومي اإلمجايل هو جتميع دخل األمَّة الذي َتولَّد عن   9-3
إنتاجه���ا وعن ملكيتها لعوامل اإلنتاج ناقصًا الدخول اليت ُدفعت نظري 

استخدام عوامل اإلنتاج اململوكة لبقية العامل.

والدخل القوم���ي اإلمجايل ُيعرَّف من الناحية التش���غيلية من   10-3
حي���ث عالقته بالنات���ج القومي اإلمجايل كما يلي )انظر أيضًا الش���كل 

 :)1-3

الناتج املحلي اإلمجايل  =  الدخل القومي اإلمجايل 
الدخل األوَّيل املستحق من بقية العامل  +   

الدخل األوَّيل مستحق الدفع لبقية العامل.  -  

ويف شكٍل أكثر حتديدًا:
الناتج املحلي اإلمجايل  =  الدخل القومي اإلمجايل 

تعويضات املسَتخَدمني ودخل املمتلكات  +   
املستحق القبض من بقية العامل    

تعويضات املسَتخَدمني ودخل املمتلكات  -   
املستحق الدفع لبقية العامل7    

توزي���ع الناتج املحلي اإلمجايل من حيث تعويضات املس���َتخَدمني والضرائب على   7
اإلنتاج والواردات ودخل املمتلكات فيما بني القطاعات املحلية س���يؤدي إىل أن يلغي كل 
منها اآلخر. والتعامالت مع بقية العامل هي وحدها اليت س���تظل باقية. وبالنس���بة لبقية العامل 
ف���إن عنصر اليد العاملة )من حيث تعويضات امُلس���َتخَدمني( يعبِّ���ر عن دخل اإلنتاج الذي 
يولِّده املقيمون العاملون مؤقتًا خارج البلد، مثل العمال املومسيني، وعن االخنفاض يف دخل 

اإلنتاج نتيجًة لدفع ُمستحقات العاملني املؤقتني داخل البلد.

الدخل القومي اإلمجايل =

 العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي الشكل 1-3

الدخل األوَّيل املقبوض 
من بقية العامل

 الناتج
الدخل األوَّيل املدفوع  املحلي اإلمجايل

من بقية العامل

والدخل القومي اإلمجايل س���بق أن ُس���مِّي الناتج القومي اإلمجايل. والس���بب يف التغيري أن الناتج   11-3
القومي اإلمجايل هو مفهوم للدخل وليس مفهومًا للمخَرجات مثل الناتج املحلي اإلمجايل.

 التحويالت اجلارية: التعامالت دون احلصول على سلع وخدمات يف املقابل هاء -
التحويالت اجلارية هي تعامالت جارية دون احلصول على س���لع وخدمات أو على رأس مال   12-3

يف املقابل كجزء معاِدل يف نفس الفترة املحاسبيَّة وال تنطوي على حتويالت رأمسالية.
والتحويالت اجلارية تشمل:   13-3

مة إىل ُنظم التأمني االجتماعي واملنافع املتلقاة من تلك الُنظم )انظر  املس���امهات االجتماعية املقدَّ )أ( 
اجلدول 3-1(8؛

األقس���اط املدفوعة واملنافع املتلقاه من ش���هادات التأمني على احلياة ال تظهر يف النظام. وإذا كانت هذه األقس���اط وتلك املنافع   8
جزًءا من تأمني مجاعي على احلياة فإن األقساط ُتدَرج ضمن املسامهات االجتماعية وُتدَرج املطالبات ضمن املنافع االجتماعية من نظم 
التأمني االجتماعي. وعمليات التأمني الفردي على احلياة )أي غري اجلماعي( ُتعترب جزًءا من ُمدخرات األسر املعيشية اليت ُتستخدم حليازة 
أصول مالية؛ ويعترب أن املنافع هي خفض لألصول املالية لألس���ر املعيش���ية. وعلى هذا فإن نظام احلس���ابات القومية ال ُيبيِّن دفع األقساط 
وقبض املطالبات بالنسبة للتأمني الفردي على احلياة. وصايف التعامل )األقساط - املطالبات - رسوم اخلدمات( ُيَعاَمل كزيادة يف أصول 
األس���ر املعيش���ية وزيادة يف خصوم شركات التأمني. ودخل املمتلكات الذي ُتولِّده شركات التأمني من األقساط )إضافة التأمني( يعاَمل 
كملكية منس���وبة حلائزي ش���هادات التأمني )أي األس���ر املعيشية( من ش���ركات التأمني. ولالطالع على مناقشة تفصيلية ملعاجلة التأمني 

والتأمني االجتماعي وصناديق املعاشات التقاعدية، انظر “نظام احلسابات القومية”، املرفق الرابع.
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الضرائب املفروضة على الدخل؛ )ب( 
صايف أقس���اط التأمني خالف التأمني على احلياة )أي اس���تبعاد رس���وم خدمات التأمني اليت متثل  )ج( 

خمَرجات خدمات التأمني خالف التأمني على احلياة( واملطالبات خالف مطالبات التأمني االجتماعي؛
املساعدة الدولية لالستخدامات اجلارية؛ )د( 

حتويالت املهاجرين؛ )ه�( 
حتويالت متنوعة أخرى. )و( 

 تصنيف وشرح المساهمات الاجتماعية والمنافع الاجتماعية الجدول 1-3

جيب أن حيقِّق نظام التأمني االجتماعي واحدًا من االشتراطات التالية: )أ( أن تكون املشاركة إلزامية سواًء حبكم القانون أو وفقًا لشروط التوظيف؛ )ب( 
أن يكون تشغيل النظام نيابًة عن جمموعة ويكون مقتصرًا على أفراد املجموعة؛ )ج( أن ُيقِدم رب العمل مسامهًة لصاحل املستخَدم )لالطالع على وصف 
نة ملعاش���ات تقاعديَّة مجاعية، وتأمينات عل���ى احلياة وعلى غري احلياة، وكذلك للكيفية اليت  تفصيل���ي للكيفي���ة اليت ميكن هبا أن تكون ُنظم التأمينات ُمتضمِّ

ل هبا التأمينات الفردية )أي غري اجلماعية( على احلياة وعلى غري احلياة يف حسابات خمتلفة يف نظام احلسابات القومية(. ُتسجَّ

مة من األسر املعيشية مة إىل األسر املعيشيةاملسامهات االجتماعية املقدَّ املسامهات االجتماعية املقدَّ
 مس���امهات أربات العمل  1-1

االجتماعية الفعلية
ه���ذا البند ُيدف���ع مباش���رًة إىل الصناديق 
مث���ل صنادي���ق  م���ة،  املنظَّ االجتماعي���ة 
الضمان االجتماعي وصناديق املعاشات 
التقاعديَّ���ة وش���ركات التأم���ني، لصاحل 
املسَتخَدمني. ويعاَمل هذا البند كجزء من 
خَدمني  م إىل اُلمس���تَ التعويضات اليت ُتقدَّ
وكبند حمتَسب يس���اهم به املستخَدمون 

يف الصناديق االجتماعية.

 املناف���ع االجتماعي���ة عدا  1-2
التحويالت االجتماعية العينية

املنافع اليت حتصل عليها األسر املعيشية من 
النظم االجتماعية املُبيَّنة يف اجلانب األيسر 

)1-1 إىل 4-1(.

 مس���امهات املس���تخدمني  2-1
االجتماعية

 منافع الضمان ُتدفع من أجور املوظفني ومرتباهتم 12-2
االجتماعي النقدية

من صناديق الضمان االجتماعي.

 املس���امهات االجتماعي���ة  3-1
ال���ي يدفعها األش���خاص العاملون 
واألش���خاص  أنفس���هم  حلس���اب 

العاطلون عن العمل  

مها األس���ر املعيشية  املس���امهات اليت تقدِّ
مة، مثل  إىل الصناديق االجتماعي���ة املنظَّ

صناديق الضمان االجتماعي

 املنافع االجتماعية  13-2
املمولة متوياًل خاصًا

مناف���ع نقدي���ة أو عينيَّة تدفعها ش���ركات 
التأمني أو وحدات مؤسسية أخرى ُتدير 
ُنظ���م التأم���ني االجتماع���ي املموَّلة متوياًل 

خاصًا.
 املس���امهات االجتماعي���ة  4-1

املحتسبة
هذا البند هو بند حمتَسب كي ميثل املنافع 
مها أرباب  ال���يت يكون من املتوقَّع أن يقدِّ
العمل مباش���رًة إىل اُلمس���َتخَدمني دون 
امل���رور بالصنادي���ق االجتماعية املنظمة. 
وق���د يك���ون م���ن الصعب تقدي���ر تلك 
املنافع، ولذلك فإنه قد ُيفترض أهنا مماثلة 
للمنافع غري املموَّلة )مثل املنح التعليمية، 
ومنافع التقاعد، وسداد التكاليف الطبية 
غ���ري املرتبطة بالعمل، وغ���ري ذلك( اليت 
ُتدَف���ع للُمس���َتخَدمني واملبيَّنة يف اجلانب 

األيسر )14-2(.

 منافع املستخدمني  14-2
االجتماعية غري املمولة

منافع نقدية أو عينيَّة )انظر الش���رح حتت 
البند 1-4 يف اجلانب األيسر(.

 منافع املساعدة  15-2
االجتماعية النقدية

مدفوعات ُتقدِّمها احلكومة أو املؤسسات 
غ���ري اهلادف���ة للرب���ح، وه���ي مدفوعات 

ال ُتقبض من نظم التأمني االجتماعي
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 الدخل القومي اإلمجايل املتاح واو -
الدخل القومي اإلمجايل املتاح هو الدخل املتاح لالس���تهالك    14-3

النهائي للسلع واخلدمات.

والف���رق ب���ني الدخل القوم���ي اإلمجايل املتاح واالس���تهالك    15-3
النهائي هو إمجايل االدخار )يكون س���البًا إذا كان االس���تهالك النهائي 

أكرب من الدخل املتاح(.

 الدخل القومي اإلمجايل
املتاح =

 العلاقة بين الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي المتاح الشكل 2-3

التحويالت اجلارية من 
بقية العامل

 الدخل
التحويالت اجلارية إىل القومي اإلمجايل

بقية العامل

 الدخل القومي
اإلمجايل املتاح 

 اشتقاق إجمالي الادخار الشكل 3-3

االستهالك النهائيإمجايل االدخار



 العالقة بني دخل القطاعات املؤسسية وجمموع االقتصاد زاي -
إن توزيع، وإعادة توزيع، الدخول ب�ني القطاعات )أي قطاع   16-3
احلكومة، وقطاع األس���ر املعيشية، والشركات غري املالية، والشركات 
املالي���ة، وبقية العامل( هلما أمهية بالنس���بة لتكوين الدخل اإلمجايل املتاح 
ال���ذي ميكن اس���تخدامه من أجل االس���تهالك النهائ���ي أو االدخار أو 
تكوي���ن رأس املال لكل قطاع. واجل���دول 3-2، املأخوذ من اجلدول 
3-3، ُيبيِّن أن األسر املعيشية حتصل على دخل من أنشطتها اإلنتاجية 
اخلاص���ة هب���ا )إمجايل القيم���ة املضافة( ومن كوهنا تعمل يف س���وق اليد 

العاملة )تعويضات املس���تخَدمني( وعلى دخل ممتلكات باالس���تثمار يف 
الس�����وق امل���ايل، وجي����ب أن َتدف��ع أيض��ًا ضرائ���ب ودخ�ل ممتلكات. 
ل إمجايل الدخل القومي، هو 170.  ورصيد الدخل األوَّيل، الذي ُيشكِّ
كذل���ك فإن�ه بالنظ���ر إىل َتَلق���ي من���افع اجتماعي���ة وحتوي��الت جارية 
خمص���وم منها مدفوعات ضرائب الدخل، وأيضًا مس���امهات اجتماعية 
وحتويالت جارية أخرى، فإن إمجايل الدخل املتاح لألس���ر املعيشية هو 
182. وإمج���ايل الدخل املت���اح قد يكون أكرب كثريًا من رصيد الدخل 

األوَّيل.
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 دخل الأسر المعيشية الجدول 2-3
المواردالاستخدامات

إمجايل القيمة املضافة باألسعار األساسية 
تعويضات املسَتخَدمني

الضرائب األخرى ناقصًا الدعم على اإلنتاج 
دخل املمتلكات

رصيد الدخل األوَّيل

صفر
1
2

170

32
131

10

رصيد الدخل األوَّيل
الضرائب اجلارية على الدخل 

املسامهات االجتماعية
املنافع االجتماعية خالف املنافع النوعية

التحويالت اجلارية األخرى
إمجايل الدخل املتاح

50
40

20
182

170
131

101
21

وتوزيع، وإعادة توزيع الدخل بني القطاعات املحلية ال يؤثِّر   17-3
عل���ى الدخ���ل القومي اإلمجايل والدخل القوم���ي اإلمجايل املتاح وذلك 
ألن ما يقبضه قطاع ما يلغي ما يدفعه القطاع اآلخر. وهذا هو السبب 
يف أنه من املمكن أن ُيحسب الدخل القومي اإلمجايل باستخدام صيغة 
بس���يطة: الدخل القومي اإلمج���ايل = الناتج املحلي اإلمجايل + تعويض 
املس���َتخَدمني ودخ���ل املمتلكات املقبوضان من بقي���ة العامل – تعويض 
العاملني ودخل حق���وق امللكية املدفوعان لبقية العامل. )الدخل القومي 
اإلمجايل = 216 + 3 + 3 – 5 = 217(. والدخل القومي اإلمجايل 
املتاح ُيحَس���ب باملثل بأن يضاف إىل الدخ���ل القومي اإلمجايل ص���ايف 
التحوي������الت اجل��ارية م���ن بقي���ة الع���امل )الدخ���ل القوم��ي اإلمج���ايل 

املتاح )226( = الدخل القومي اإلمجايل )217( + )10 –1((.

يف اجلدول 3-3 تبيِّن احلس���ابات املُتكاِملة تتاُبع احلسابات   18-3
س���ي على ِحَدة يف عمودين: االستخدامات واملوارد.  لكل قطاع ُمؤسَّ
وبند التوازن املوجود يف هناية كل حس���اب على اجلانب األمين ُمش���تٌق 
كفرق بني جمموع املوارد وجمموع االس���تخدامات. وبعد ذلك ُيصبح 
بند التوازن موارد على اجلانب األيسر لكل حساب. وعلى سبيل املثال 
فإنه بالنس���بة لقطاع اأُلسر املعيش���ية فإن رصيد الدخل األوَّيل يساوي 
)32+131+10( - )1+2( = 170. وحس���ابات جمموع االقتصاد 
هي جمموع حس���ابات القطاعات س���طرًا س���طرًا. واجلدول هو صيغة 
ُمكثَّفة لنظام احلس���ابات القومية من أج���ل أغراض التوضيح: فاجلدول 
جيم���ع بني حس���اب توليد الدخ���ل وتوزيع الدخل األوَّيل يف حس���اب 

واح���د. )لالطالع على مثال للحس���اب املتكامل جبميع عناصره، انظر 
املرفق(. وينبغي مالحظة ما يلي:

الرقم 216 الوارد يف الس���طر 1 حت���ت “كامل االقتصاد”  )أ( 
هو الناتج املحلي اإلمجايل، وهو جمموع إمجايل القيمة املضافة باألسعار 
األساسية جلميع القطاعات املؤسس���ية )196= 32+6+12+146( 
والضرائ���ب ناقصًا الدعم عل���ى املُنتجات )20( )البند األخري غري ُمبيَّن 

يف اجلدول(؛
الِقي���م املدفوع���ة )أي املوج���ودة عل���ى جانب االس���تخدام(  )ب( 
سية، هي “الضرائب  والواردة يف الس���طر 3، يف مجيع القطاعات املؤسَّ
األخرى على اإلنتاج” فقط. وبالنس���بة لكام���ل االقتصاد على جانب 
االس���تخدام، ُأِضيفت الضرائ���ب ناقصًا الدع���م )20( إىل “الضرائب 
األخ���رى على اإلنتاج” )3( للحصول عل���ى “الضرائب ناقصًا الدعم 
على اإلنتاج والواردات” )23(. وإمجايل قيمة “الضرائب ناقصًا الدعم 

على اإلنتاج والواردات” )23( تقبضه احلكومة على جانب املوارد؛
صايف قيمة األصول لأُلس���ر املعيش���ية يف صناديق املعاش���ات  )ج( 
م كمس���امهات اجتماعية والوارد يف السطر 14 احُتِفظ  التقاعدية املقدَّ
به يف حس���ابات املؤسس���ات املالية. وإلظهار االدخار اإلمجايل الفعلي 
لأُلسر املعيشية َيحَتِسب التعديل مبلغًا ُيدفع من القطاع املايل إىل قطاع 
اأُلس���ر املعيش���ية. وُيفترض هنا أن صناديق املعاشات التقاعدية يديرها 
القطاع املايل. ويف الواقع، قد ُتدار صناديق املعاشات التقاعدية بواسطة 

احلكومة.
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ت المتكاملة
 الدخل القومي والدخول القطاعية في الحسابا

الجدول 3-3
الشركات غير المالية

الشركات المالية
الحكومة

الأسر المعيشية
مجموع الاقتصاد

بقية العالم
مراجعة المجاميع

الاستخدام
الموارد

الاستخدام
الموارد

الاستخدام
الموارد

الاستخدام
الموارد

الاستخدام
الموارد

الاستخدام
الموارد

الاستخدام
الموارد

َّلي ص الدخل الأو
تخصي

1
إجمالي القيمة المضافة/الناتج المحلي الإجمالي

146
12

6
32

216
196

216
2

تعويضات المستخَدمين 
120

7
6

131
133

131
3

5
136

136
3

ب ناقصًا الدعم على الإنتاج وعلى المستوردات
الضرائ

2
صفر

صفر
23

1
23

23
4

دخل الممتلكات
14

11
10

8
4

4
2

10
30

33
3

صفر
33

33
5

َّلي/الدخل القومي الإجمالي ميزان الدخل الأو
21

3
23

170
217

التوزيع الثانوي للدخل
6

َّلي/الدخل القومي رصيد الدخل الأو
21

3
23

170
217

7
ب الجارية على الدخل

الضرائ
8

1
59

50
59

59
59

59
8

المساهمات الاجتماعية
30

60
10

40
40

40
40

40
9

ف المنافع الاجتماعية العينية
المنافع الاجتماعية بخلا

1
40

3
101

101
101

101
101

10
التحويلات الجارية الأخرى

9
20

29
20

21
32

41
10

1
42

42
11

الدخل الإجمالي المتاح
12

3
182

226

ت الدخل المتاح
استخداما

12
الدخل الإجمالي المتاح/الدخل القومي الإجمالي المتاح

12
3

29
182

226
13

إنفاقات الاستهلاك النهائي
صفر

صفر
11

152
163

14
ب التغير في صافي حقوق الأسر المعيشية في 

التعديل بسب
صناديق المعاشات التقاعدية

10
10

10
10

15
إجمالي الادخار

12
-7

18
40

63
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بافتراض الناتج املحلي اإلمجايل واالستهالك النهائي واملعلومات املتعلقة باحلساب اجلاري مليزان املدفوعات 
ر الدخل القومي اإلمجايل والدخل املتاح واالدخار. د الدخل األوَّيل والتحويالت اجلارية، وقدِّ املبيَّن أدناه، حدِّ

معلومات
2 224  = الناتج املحلي اإلمجايل 

إنفاق االستهالك النهائي للحكومة   = االستهالك النهائي  
إنفاق االس���تهالك النهائي للمؤسس���ات غري اهلادفة للربح اليت ختِدم اأُلس���ر  +   

املعيشية   
إنفاق االستهالك النهائي لأُلسر املعيشية   +  

2 145  =  

الحساب الجاري
 دائن

 ) مستحق القبض(
 مدين

)مستحق الدفع(

تعويضات املسَتخَدمني  - ألف 
الصادرات    

الواردات   
550

600
الدخل  - باء 

تعويضات املستخَدمني    
دخل االستثمار املباشر   

دخل حقوق امللكية ) أرباح األسهم(    
دخل الديون )الفائدة(    

استثمار احلافظة   
استثمار حقوق امللكية ) أرباح األسهم(    

استثمار الديون )الفائدة(    
استثمارات أخرى   

الفائدة    
الدخل املحتسب لألسر املعيشية من صايف     
حق���وق امللكي���ة يف التأم���ني عل���ى احلي���اة     

وصناديق املعاشات التقاعدية    

5

1

10

30
40

15
20

3

التحويالت اجلارية  - جيم 
احلكومة العامة )اإلنفاق اجلاري على املَِنح(     

القطاعات األخرى   
حتويالت العاملني    
حتويالت أخرى    

100

200
205

مترين على الدخل القومي اإلمجايل والدخل القومي اإلمجايل املتاح وإمجايل االدخار



45

الدخل القومي اإلمجايل

الناتج املحلي اإلمجايل  =  الدخل القومي اإلمجايل 
الدخل األوَّيل املستحق القبض  +  
الدخل األوَّيل املستحق الدفع   -  

118 - 6 + 2 224  =  
2 112  =  

احلل
الدخل األوَّيل

مستحق الدفعمستحق القبض

الدخل األوَّيل
تعويضات املستخَدمني   

الضرائب األخرى ناقصًا الدعم على اإلنتاج  
دخل املمتلكات  

أرباح األسهم   
الفائدة   

صايف حقوق امللكية يف التأمني واملعاشات التقاعدية   

6

6

5
1

118
10

108
45
60
3

التحويالت اجلارية
مستحق الدفعمستحق القبض

3205التحويالت اجلارية

الدخل القومي اإلمجايل املتاح

الناتج املحلي اإلمجايل  =  الدخل القومي اإلمجايل املتاح 
التحويالت اجلارية املستحقة القبض  +   
التحويالت اجلارية املستحقة الدفع   -   

5 - 320 + 2 112  =   
2 427  =   

إمجايل االدخار

الدخل القومي اإلمجايل املتاح - االستهالك النهائي  =  إمجايل االدخار  
2 145 - 2 427  =   

282  =   
تعليق���ات: بالنظ���ر إىل أن املعلوم���ات الواردة يف مي���زان املدفوعات ال تتضمن تفاصي���ل فإن تقديرات   •
الدخ���ل األوَّيل، وبالتايل الدخل القومي اإلمجايل، ليس���ت دقيقة. وأس���باب ذل���ك هي: )1( الضرائب 
األخ���رى ناقص���ًا الدعم على اإلنتاج ُمصنَّفة كجزء من التحوي���الت اجلارية يف ميزان املدفوعات؛ )2( 
رس���وم اخلدمات املالية الضمنية إما أهنا ُأضيفت إىل الفائدة أو ُطرحت منها ولذلك فإنه حيب تعديُلها 
 Links between Business Accounting and National للحصول على تدُفقات الدخل احلقيقي. انظر: كتيب

Accounting )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع: E.00.XVII.13(، الفصل األول.
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 األهداف ألف -
يهدف حس���اب رأس املال إىل حتديد االستثمار يف األصول   1-4

غري املالية واألموال اليت ميكن استخدامها لتمويل تلك األصول.
ومصادر األموال هي:  2-4

إمجايل االدخار )مصدر داخلي(؛ )أ( 
صايف حتوي���ات رأس املال )املقبوضة ناقصًا املدفوعة( وهي  )ب( 
املصدر اخلارجي لألموال دون إعادة سلع وخدمات إىل الطرف املناِظر، 

مة من بقية العامل لغرض تكوين إمجايل رأس املال؛ مثل املَِنح املقدَّ
صايف االقتراض أو صايف اإلقراض من بقية العامل. )ج( 

واالستثمار يف األصول غري املالية يشمل:  3-4
إمجايل تكوين رأس املال )أ( 

ص���ايف احلي���ازة لألصول غ���ري املالية غ���ري املُنَتجة م���ن َبقية  )ب( 
العامل9.

وحس���اب رأس امل���ال يه���دف أيض���ًا إىل حتدي���د األصول   4-4
الرأمسالية اجلديدة أو اإلضافات إىل تلك األصول حسب األنواع التالية 
)لاطاع على تصنيف أكثر اكتمااًل لألصول، انظر اجلدول 3-2(:

املساكن؛ )أ( 
املباين واملنشآت األخرى: )ب( 

املباين غري السكانية   ’1‘
املنشآت األخرى  ’2‘

اآلالت واملعدات: )ج( 
ُمعدات النقل  ’1‘

اآلالت واملعدات األخرى  ’2‘
األصول املفَتَلَحة )د( 

املاش���ية من أجل التربية وُمنَتجات األلبان واجَلّر وغري   ’1‘
ذلك؛

مزارع الكروم وبس���اتني الفاكه���ة واملزارع األخرى   ’2‘
لألشجار اليت ُتنِتج ُمنتجات متكرِّرة؛

استكشاف املعادن؛ )ه�( 
برامج احلاسوب؛ )و( 

األعمال الترفيهية أو األدبية أو الفنية األصلية؛ )ز( 
األصول الثابتة غري امللموسة األخرى. )ح( 

وميكن اش���تقاق ص���ايف اإلقراض/صايف االقت���راض من بقية   5-4
الع���امل باس���تخدام الصيغة التالية )انظ���ر اجل���دول 4-1 للتعرُّف على 

العاقات(:
ص���ايف اإلقراض )+( أو صايف االقت���راض )-( = إمجايل تكوين 
رأس امل���ال + ص���ايف احليازة لألص���ول غري املُنَتج���ة - )إمجايل 

االدخار + صايف حتويات رأس املال(

 حساب رأس املال لألمَّة الفصل الرابع -

انظر قاعدة االستثناء الواردة بعد الشكل 1-4.  9
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إمجايل األدخار

 إجمالي تكوين رأس المال الشكل 1-4

مصدر األموال إلمجايل 
تكوين رأس املال

 األصول غري املنتَجة
)الكيانات اخلاضعة حلقوق 
براءات االختراع فقط( 

قاعدة االس���تثناء: نظام احلس���ابات القومية يضمن أن التعامات يف األصول الثابتة املنَتجة، مثل 
املب���اين واألصول غري املنَتجة األخرى، مثل األرض واألص���ول اجلوفية والكيانات القانونية )ُعقود 
اإلجي���ار وغري ذل���ك(، اليت جتري بني مقيم���ني يف االقتصاد القومي وَبقية الع���امل ُتنفَّذ بني مقيمني 
ألن تل���ك األصول تظل يف االقتصاد وختِدم أنش���طة اإلنت���اج يف االقتصاد. ونتيجة لذلك فإن نظام 
احلس���ابات القومية ُينش���ئ وحدة مقِيمة مفاهيمية ُتمثل غري املقيمني الذين ميلكون تلك األصول. 
وبالنظ���ر إىل أن التعاُم���ات بني املقيمني يلغي كّل منها اآلخر )عملية ش���راء تلغي عملية بيع( فإن 
التغيِّرات يف األصول غري املُنَتجة امُلشار إليها أعاه ال تشمل إال األصول غري املُنَتجة غري امللموسة، 
مث���ل الكيانات اخلاضعة حلقوق براءات االختراع. وعمليات ش���راء تلك األصول من جانب غري 

املِقيمني تعاَمل كعمليات شراء لألصول مالية.

حتويات رأس املايل من 
بقية العامل

صايف االفتراض من بقية 
العامل

إمجايل تكوين رأس املال
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 االستثمار يف األصول غري املالية ومصادر األموال باء -
يتضمن اجلدول 4-1 وصفًا للعاقة بني املوارد واالستخدامات يف حساب رأس املال.  6-4

 العلاقة بين الموارد والاستخدامات في حساب رأس المال الجدول 1-4
المواردالاستخدمات 

إمجايل تكوين رأس املال إمجايل االدخار•   •
احلي���ازة ناقصًا التصرف يف األصول غري املالية غري   •

املنَتجة من بقية العامل
حتوي���ات صايف رأس املال ليس���ت هل���ا حتويات   •
مناِظرة من بقية العامل، مثل ِمَنح االس���تثمار )انظر 

اإلطار أدناه(
صايف اإلقراض )+( أو صايف االقتراض )-( من بقية العامل

 إمجايل االدخار جيم -
م���ن وجهة نظر نظام احلس���ابات القومية، إمجايل االدخار يش���مل اس���تهاك رأس املال الثابت   7-4

)ُيماثل اإلهاك ولكن بعد إعادة تقييمه بأسعار السوق(.
من وجهة نظر األعمال التجارية، إمجايل االدخار يش���مل اإلهاك )ُتعامل األموال يف األعمال   8-4

التجارية كتكلفة إنتاج، ولكنها يف الواقع ُتجنَّب كمصدر لألموال من أجل االستثمار(.
إمج���ايل االدخار يف نظام احلس���ابات القومي���ة ال مياِثل إمجايل االدخار م���ن وجهة نظر األعمال   9-4

التجارية ألن استهاك رأس املال الثابت ال مياِثل اإلهاك.

حتويات رأس املال: ختتلف حتويات رأس املال عن التحويات اجلارية يف أهنا تنطوي على حيازة 
األص���ول، أو عل���ى التصرف فيها، من جانب طرف واحد عل���ى األقل من أطراف التعامل. ومن 

املمكن أن تكون حتويات رأس املال حتويات نقدية أو عينية. وهذه التحويات تشمل:
ضرائب رأس املال اليت ُتجىب على فترات غري منتظمة على قيمة األصول، أو على صايف   •
سية أو اليت حتوَّل كهدايا أو كمرياث بوصية  قيمة األصول، اليت َتملكها القطاعات املؤسَّ

أو كإرث. 
مها احلكومة من أجل ختفيف  ِمَنح االس���تثمار النقدية أو العينية )ال تشمل املَِنح اليت تقدِّ  •
عبء الفائدة، وحىت من أجل تش���جيع إمجايل تكوين رأس املال؛ ولكنها تش���مل متويل 

إمجايل تكوين رأس املال وكذلك سداد الفائدة(.
حتويالت رأس املال األخرى، مثل س���داد رأس املال الذي ُدمِّر بسبب أحداث سياسية   •
أو ك���وارث طبيعي���ة للمالكني، وتقدمي مدفوعات لتغطية اخلس���ائر املُتراِكمة على مدى 
عدٍد من السنوات، وإجراء حتويات بني الوحدات احلكومية لتغطية اإلنفاق غري املتوقَّع 
أو الُعُجوزات املتراِكمة، وتقدمي مدفوعات إضافية غري متَكرِّرة لأُلسر املعيشية كمكافأة 
ع���ن املدَخ���رات اليت حتققت على مدى عدٍد من الس���نوات، وإلغ���اء الديون باالتفاق، 
ودفع تعويضات عن األضرار البالغة غري املشمولة بشهادات التأمني، وتقدمي مدفوعات 
غ���ري عادية من جانب احلكومة أو أرباب العمل لزيادة االحتياطي االكتواري لصناديق 
التأمني االجتماعي، وإعادة توزيع مكاسب رأس املال اليت حتقَّقت من شركات التأمني 

على اأُلسر املعيشية.
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 األهداف ألف -
يهدف احلس���اب املايل لألمَّة، ال���ذي ُيعرف أيضًا بأنه تدفُّق   1-5
األموال عند توس���يع نطاقه ليش���مل التدفُّقات بني القطاعات املختلفة، 
إىل حتديد “االس���تثمار” يف الصكوك املالية والديون وأش���كال الديون 

وكذلك إىل اشتقاق صايف اإلقراض أو صايف االقتراض.
والفرق بني جمم���وع التغيُّر يف األصول املالية وجمموع التغيُّر   2-5

يف اخلصوم هو صايف اإلقراض إذا كان الفرق موجبًا وصايف االقتراض 
إذا كان الفرق سالبًا )انظر اجلدول 1-5(.

واحلساب يبيِّن )أ( الكيفية اليت ُنفِّذ هبا صايف االقتراض لألمَّة،   3-5
إم���ا بتكبُّد خص���وم أو بتقليل األصول املالي���ة، ويف أي نوع من أنواع 
الصك���وك املالي���ة، أو )ب( الكيفية اليت حتقَّق هبا ص���ايف اإلقراض، إما 
حبيازة أصول مالية أو بتقليل اخلصوم ويف أي نوع من أنواع الصكوك 

املالية.

 احلساب املايل لألمَّة الفصل اخلامس -

 العلاقة بين التغيُّرات في الأصول والخصوم المالية الجدول 1-5
الخصومالأصول 

صايف اإلقراض )+(/صايف االقتراض )-(
التغيُّر يف األصول املالية:  •

الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصةالذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة
الُعملة واإليداعات

الُعملة  
اإليداعات القابلة للتحويل  

إيداعات أخرى  

الُعملة واإليداعات
الُعملة  

اإليداعات القابلة للتحويل  
إيداعات أخرى  

السندات خالف األسهم )مثل السندات، الكمبياالت، 
الس���ندات  املالي���ة،  األوراق  اإلي���داع،  س���ندات 

التجارية، وغري ذلك(
القصرية األجل  
الطويلة األجل  

السندات خالف األسهم )مثل السندات، الكمبياالت، 
الس���ندات  املالي���ة،  األوراق  اإلي���داع،  س���ندات 

التجارية، وغري ذلك(
القصرية األجل  
الطويلة األجل  

القروض
القصرية األجل  
الطويلة األجل  

القروض
القصرية األجل  
الطويلة األجل  

األس���هم وحق���وق امللكية األخ���رى )مثل الس���ندات، 
االستثمار املباشر األجنيب، وغري ذلك(

األس���هم وحق���وق امللكية األخ���رى )مثل الس���ندات، 
االستثمار املباشر األجنيب، وغري ذلك(

االحتياطي���ات التقنية للتأمني )ص���ايف حقوق امللكية يف 
صناديق املعاشات التقاعدية وصناديق التأمني على 

احلياة(

االحتياطي���ات التقنية للتأمني )ص���ايف حقوق امللكية يف 
صناديق املعاشات التقاعدية وصناديق التأمني على 

احلياة(
املشتقَّات املاليةاملشتقَّات املالية

حسابات أخرى مستحقة القبض
االئتمانات التجارية والدفعات املقدَّمة  

بنود أخرى  

حسابات أخرى مستحقة الدفع
االئتمانات التجارية والدفعات املقدَّمة  

بنود أخرى  
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 تعريف األصول واخلصوم باء -
أي أص���ل اقتصادي هو مس���تودع للقيمة ُتَنفَّذ حياله حقوق   4-5
ق منه منافع اقتصادية  امللكية، فرديًا أو مجاعيًا، وميكن للمالك أن َيش���تَّ
حبيازته أو اس���تخدامه على مدى فترة زمنية. واملنافع االقتصادية تشمل 
الدخل األوَّيل وإمكان احلصول على مكاس���ب أو َتَكبُّد خسائر بسبب 
التغيُّر يف أس���عار األصول. وقد يأخذ األصل االقتصادي ش���كل املباين 
والُعمالت والس���ندات واألس���هم وحقوق امللكي���ة األخرى، وكذلك 

القروض واحلسابات مستحقة القبض.
ق لدائنني، أو التزام مايل،  واخلصوم هي َدْين، أو مبلغ مستحَّ  5-5
أو ُمطالب���ة مقاب���ل أصول. وعلى س���بيل املثال فإن العمل���ة املحلية هي 
أح���د اخلصوم املالية أو التزام على البنك املركزي الذي ُيصدرها، كما 
م القرض حي���وز أحد األصول،  أهن���ا أص���ل ملن هي يف حوزهت���م. ومقدِّ
م  وه���و قرض، جتاه َمْن يقترضون الذين عليهم، بالتايل، التزام جتاه مقدِّ

القرض.
ل باألس���عار اليت تتم هبا  والتعاُمالت يف األصول املالية ُتَس���جَّ  6-5
حي���ازة األص���ول، أو التصرُّف فيها، مبا ال يش���مل أتعاب اخلدمات أو 
م يف تنفيذ التعامالت. وتلك التكاليف  الرس���وم أو العموالت اليت ُتَق���دَّ
ل كمشتريات خلدمات مالية، وهي  املتعلقة بالتغيريات يف امللكية ُتَس���جَّ
جزء من االستهالك الوسيط، يف حسابات اإلنتاج ألطراف التعامل اليت 
تدفع املس���تحقات. وتلك املعاجلة ختتلف عن معاجلة تكاليف التغيريات 

يف ملكية األصول غري املالية.
وأي أص���ل مايل له دائمًا خص���م مايل كعنصر مقابل وذلك   7-5

فيما عدا الذهب الذي ُيس���تخَدم كنقود أو من أجل حقوق الس���حب 
اخلاصة اليت يصدرها صندوق النقد الدويل.

ل أية زيادة يف أحد اخلصوم أو األصول  ويف احلساب، ُتَسجَّ  8-5
ل أي اخنفاض يف أح���د اخلصوم )مثاًل  كقيم���ة ُموِجبة، يف حني ُيَس���جَّ

سداد استحقاق أو إعادة شراء( أو يف أحد األصول كقيمة سالبة.
ل سوى التغيريات يف األصول واخلصوم  واحلساب املايل ال ُيَسجِّ  9-5

ل أرصدة اخلصوم واألصول املالية يف امليزانيات العمومية. املالية. وُتَسجَّ
ل سوى التغيريات  وبالنظر إىل أن احلساب املايل لألمَّة ال ُيسجِّ  10-5
يف اخلصوم واألصول املالية حس���ب األنواع فإنه ال يكش���ف عن تدُفق 
سي آخر كما هو احلال يف  سي إىل قطاع مؤسَّ األموال من قطاع مؤسَّ

سية. احلسابات املالية املتكاملة للقطاعات املؤسَّ

 العالقة حبساب رأس املال جيم -
ل التغيريات يف األصول املالية إىل اليمني  احلساب املايل ُيَسجِّ  11-5
ويف اخلصوم املالية إىل اليسار. والفرق بني املجاميع هو صايف اإلقراض 

)+( أو صايف االقتراض )-( من بقية العامل.
وصايف اإلقراض/صايف االقتراض للحس���اب املايل وحلساب   12-5
رأس املال ُيحس���بان بشكل مستقل، غري أنه جيب، من حيث املبدأ، أن 

يكونا متطابقني.
ومقدار صايف اإلقراض/صايف االقتراض املحسوب من جمموع   13-5
االقتصاد جيب أن يكون مساويًا ملقدار صايف اإلقراض/صايف االقتراض 

املحسوب من َبقية العامل بالقيمة املطلقة ولكن بإشارة عكسية.

 الحساب المالي للأمَّة: مثال الجدول 2-5
الخصومالأصول 

-100 صايف اإلقراض )+(/االقتراض )-( 
-50 التغيُّر  يف األصول املالية:   •
-30 العمالت األجنبية   
-20 النصيب األجنيب   

50 التغيُّر  يف األصول املالية:   •  
30 القروض     	

ملاحظة: من الممكن أن يأخذ صافي الاقتراض لبلد ما )100 في هذه الحالة( أشكالًا عديدة: زيادة في الخصوم )مثلًا، 
الق���روض( المس���تحقة لبلدان أجنبية، أو انخفاض في الحي���ازة لأصول أجنبية )مثلًا، عملات أجنبية، س���ندات(، أو الاثنان 

مجتمعان.
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مترين على تصنيف التعامالت

التدُفقات االقتصادية تعكس إجياد القيمة االقتصادية أو حتويلها أو تبادهلا أو نقلها أو زواهلا.   •
والتدُفقات االقتصادية هلا نوعان: التعامالت والتدفقات األخرى.

سية وفقًا التفاق متباَدل أو إجراًء  التعامل هو تدفق اقتصادي ميثِّل تفاعاًل بني الوحدات املؤسَّ  •
سية واحدة له فائدة من الناحية التحليلية إذا عوجل كتعامل. داخل وحدة مؤسَّ

قد تأخذ التعامالت شكل:  •
 السلع واخلدمات.   
 الدخل )توزيعي(.   

 الصكوك املالية.   
التدفقات األخرى هي تغيريات يف قيمة األصول واخلصوم ال حتدث يف التعامالت  •

جتميع احلس���ابات املختلفة يتطلب تصنيفًا مالئمًا للتعامالت وللتدفقات األخرى. والتمرين   •
الت���ايل يتطلب تصنيف املعلومات ال���واردة أدناه يف الفئات التالية: املخَرجات، االس���تهالك 
الوس���يط، الدخل األوَّيل عويضات املستخَدمني، الضرائب األخرى املفروضة على اإلنتاج، 
دخ���ل املمتلكات(، التحويالت اجلارية، إمجايل تكوين رأس املال، احليازة ناقصًا التصرُّفات 
لألص���ول غ���ري املنَتَجة، التغيُّ���ر يف األصول املالي���ة، التغيُّر يف اخلصوم املالية )حس���ب البنود 

التفصيلية(.

معلومات
الطرف المقابلالطرف الأساسي

ُأسرة معيشية تدفع 500 دوالر عن فاتورة الكهرباء لشركة الكهرباء
ُأسرة معيشية ُتنِتج 2 طن من األرز الستهالكها اخلاص

تلقِّي منحة من اليابان قدرها 2 مليون دوالر من أجل إنشاء جسر
ُأسر معيشية تشتري خيوطًا قيمتها 10 دوالرات من شركة الستخدامها يف غزل أقمشة

شركة تدفع ضرائب على دخل الشركات
مشروع مشَتَرك ُيعيد استثمار إيراداته يف البلد

شركة تشتري مواد لإلنتاج مع الوعد بأن تدفع مثنها يف السنة التالية
ُأسر معيشية تتلقى هدية نقدية من أقارب يف اخلارج

ُأسر معيشية تتلقى سلعًا استهالكية كهدية من أقارب يف اخلارج
من املفترض أن تقوم شركة بدفع فائدة ملصرف ولكنها عاجزة عن الدفع ومل ُتشَطب الفائدة

حدوث خسارة بسبب اخنفاض سوق األسهم
حتقيق مكسب يف بيع من�زل

شركة تدفع إجيارًا عن مبىن تستأجره
شركة تدفع إجيارًا عن قطعة أرض تستأجرها

شركة ُتصِدر سندات

المخرجاتاإلنفاق على االستهالك النهائي

ملاحظة: من المهم الإقرار بأن التصنيف الصحيح للتعاملات له أهمية حيوية في الحسابات القومية. والتعامل الذي يكون استهلاكًا وسيطًا سوف يؤدي تصنيفه على 
نحٍو غير صحيح كدخل ممتلكات إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي والعكس بالعكس.
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احلل
الطرف المقابلالطرف الأساسي

ُأس���رة معيش���ية تدفع 500 دوالر عن فات���ورة الكهرباء 
لشركة الكهرباء

ُأسرة معيشية ُتنِتج 2 طن من األرز الستهالكها اخلاص
تلقِّ���ي منحة من اليابان قدرها 2 ملي���ون دوالر من أجل 

إنشاء جسر
ُأس���ر معيش���ية تش���تري خيوطًا قيمتها 10 دوالرات من 

شركة الستخدامها يف غزل أقمشة
شركة تدفع ضرائب على دخل الشركات

مشروع مشَتَرك ُيعيد استثمار إيراداته يف البلد

ش���ركة تشتري مواد لإلنتاج مع الوعد بأن تدفع مثنها يف 
السنة التالية

ُأسر معيشية تتلقى هدية نقدية من أقارب يف اخلارج
ُأس���ر معيشية تتلقى سلعًا اس���تهالكية كهدية من أقارب 

يف اخلارج
من املفترض أن تقوم ش���ركة بدفع فائدة ملصرف ولكنها 

عاجزة عن الدفع ومل ُتشَطب الفائدة
حدوث خسارة بسبب اخنفاض سوق األسهم

حتقيق مكسب يف بيع من�زل
شركة تدفع إجيارًا عن مبىن تستأجره

شركة تدفع إجيارًا عن قطعة أرض تستأجرها
شركة ُتصِدر سندات

إنفاق على االستهالك النهائي

إنفاق على االستهالك النهائي
حتويالت لرأس املال مستحقة القبض، خمَرجات

استهالك الوسيط

حتويل جار
عائ���دات مس���تحقة القبض وزيادة يف األس���هم 

)أصول(
اس���تهالك وس���يط، زيادة يف احلساب مستحق 

الدفع )خصوم(
حتويل جار

حتوي���ل ج���ار، واردات من الس���لع واخلدمات، 
استهالك هنائي، إنفاق

دخ���ل ممتل���كات مس���تحق الدف���ع، حس���ابات 
مستحقة الدفع )خصوم(

تدفق آخر )إعادة تقييم لألصول املالية(
تدفق آخر )إعادة تقييم لألصول غري املالية(

اس���تهالك وس���يط )إجي���ار يف نظام احلس���ابات 
القومية(

دخل ممتلكات )إجيار يف نظام احلسابات القومية(
زيادة يف السندات خالف األسهم )خصوم(

خمَرجات

خمَرجات
حتويل ل���رأس املال مس���تحق الدف���ع، ُمخَرجات، 

إمجايل تكوين رأس املال
خمَرجات

حتويل جار
عائد مستحق الدفع وزيادة يف األسهم )خصوم(

ُمخَرج���ات، زيادة يف احلس���اب مس���تحق القبض 
)أصول(
حتويل جار

حتويل جار، صادرات من السلع

دخل ممتلكات مستحق القبض، حسابات مستحقة 
القبض )أصول(

خمرجات

دخل ممتلكات
زيادة يف السندات خالف األسهم )أصول(
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 األهداف ألف -
حساب بقية العامل حيّدد ما يلي:  1-6

العج���ز أو الفائ���ض م���ع بقية الع���امل يف التجارة يف الس���لع  )أ( 
واخلدم���ات، أو التعام���ات اجلاري���ة وص���ايف اإلق���راض )+( أو صايف 

االقتراض )-(؛
تعامات رأس املال والتعامات املالية مع بقية العامل؛ )ب( 

موقف االستثمار الدويل، أي حيازة األصول واخلصوم املالية  )ج( 
مقابل بقية العامل، الذي هو يف األساس َدْين؛

م���ن الناحي���ة املفاهيمية، حس���اب بقي���ة العامل مياث���ل ميزان  )د( 
عة  املدفوعات وله نفس احلسابات الفرعية، ولكن حساباته الفرعية جممَّ

بشكل خمتلف ألغراض خمتلفة؛
هذا الفصل يش���رح التعام���ات مع بقية الع���امل والتوازنات  )ه�( 
األساس���ية يف احلساب والعاقة بني حس���اب بقية العامل واإلحصاءات 

التجارية.

 التعامالت مع بقية العامل باء -
س���ية املحلية وبقية العامل هو  أي تعام���ل بني القطاعات املؤسَّ  2-6
تعام���ل بني أط���راف مقيمة يف املنطقة االقتصادي���ة وأطراف غري مقيمة 

فيها.

م���ة من مقيمني إىل غري  وأي تعامل يف س���لع وخدمات مقدَّ  3-6
مقيم���ني ه���و تصدير ومن غ���ري مقيمني إىل مقيمني هو اس���ترياد )انظر 
أيضًا تعريف املقيمني وغري املقيمني والصادرات والواردات من الس���لع 

م يف الفقرات 2-48 إىل 2-59 أعاه(. واخلدمات املقدَّ
والتعام���ات اجلاري���ة األخ���رى تش���مل دخ���ول امللكي���ة   4-6

والتحويات اجلارية األخرى.
وحتوي���ات رأس امل���ال ه���ي تعام���ات تقوم فيه���ا إحدى   5-6
الوح���دات بتق���دمي س���لعة أو خدم���ة أو أصل إىل وح���دة أخرى دون 
احلصول يف املقابل من الوحدة األخرية على أي مقابل يف ش���كل سلعة 

أو خدمة أو أصل.
والتعامات املالية تش���مل مجيع التعام���ات اليت ُتجرى بني   6-6
قطاعات حملية وبقية العامل ويكون من شأهنا زيادة، أو خفض، أصوهلا، 
وخصومه���ا، املالي���ة. واإلي���داع يف أحد املصارف يف بقي���ة العامل يزيد 
األصول املالية لاقتصاد واخلصوم املالية لبقية العامل. وتقدمي دفعة لتقليل 
أص���ل القرض لق���رض من بقية العامل ُيَخفِّض اخلص���وم املالية لاقتصاد 

واألصول املالية لبقية العامل.

 األرصدة يف حساب بقية العامل جيم -

ميكن توضيح األرصدة يف حساب بقية العامل كما يلي:  7-6

 حساب بقية العامل الفصل السادس -

الصادرات ناقصًا الواردات امليزان التجاري للسلع واخلدمات•   •

الرصيد التجاري + ص���ايف الدخل األوَّيل من بقية   •
العامل + صايف التحويات اجلارية من بقية العامل

الرصيد اخلارجي اجلاري  •

الرصي���د اخلارجي اجل���اري + ص���ايف التحويات   •
الرأمسالية من بقية العامل

صايف االقت���راض )-( أو صايف اإلقراض )+( من/  •
إىل بقية العامل

التعام���ات املالية )التغيُّرات يف األصول واخلصوم(   •
مع بقية العامل

صايف االقت���راض )-( أو صايف اإلقراض )+( من/  •
إىل بقية العامل

األصول واخلصوم مع بقية العامل التغيُّر يف صايف قيم���ة األصول مقابل بقية العامل أو •   •
التغيُّر يف املوقف املايل الدويل
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 العالقة بني اإلحصاءات التجارية وامليزان التجاري  دال -
للسلع واخلدمات

اإلحصاءات التجارية ال تش���مل إال ال���واردات والصادرات   8-6
من السلع اليت تعرب احلدود.

ان التغيُّر  ونظام احلسابات القومية وميزان املدفوعات ُيسجِّ  9-6
يف امللكية، ولذلك فإهنما يش���مان أيضًا السلع واخلدمات اليت ال تعرب 
احلدود ما دامت ال خترج عن كوهنا تعامات بني مقيمني وغري مقيمني 

)فيما عدا األصول غري املُنَتجة واملباين اليت تقع يف البلد(.
ونظام احلس���ابات القومية ُيَقيِّ���م الصادرات والواردات على   10-6

أساس التسليم على ظهر السفينة )“فوب”(.
والسلع املس���توَرَدة تَقيَّم عادة على أساس أن التكلفة تشمل   11-6
النقل )“س���يف”( أي مبا يشمل النقل والتأمني لنقل السلع إىل جهات 

املقَصد.
م مقيمون جزًءا م���ن خدمات النقل  6-12  وم���ن املمكن أن يق���دِّ

والتأم���ني )املخَرجات املحلية للخدمات( ويقدِّم غري مقيمني جزًءا آخر 
)اخلدمات املس���توَرَدة(. ولذلك فإنه عندما تقيَّم الواردات من الس���لع 
على أساس أن التكلفة تشمل النقل )“سيف”( فإهنا تكون شاملة أيضًا 

لبعض اخلدمات املحلية للنقل والتأمني.
وعند تقييم الواردات على أساس التسليم على ظهر السفينة   13-6
)“فوب”(، أي عندما ُتسَتبَعد خدمات النقل والتأمني للسلع املستوردة، 

ال تكون الواردات شاملة إال لِقيم السلع.
وُتَقيَّم الصادرات دائمًا على أساس التسليم على ظهر السفينة   14-6

)“فوب”( يف اإلحصاءات التجارية واحلسابات القومية.
وجيب أن ُتجَمع الواردات والصادرات من اخلدمات بشكٍل   15-6
منفصل مث ُتضاف إىل الصادرات والواردات من الس���لع وذلك لتحديد 
جمموع الصادرات والواردات من الس���لع واخلدم���ات. وباإلضافة إىل 
ر الص���ادرات والواردات غ���ري القانونية  ه���ذا فإنه جيب أيض���ًا أن تقدَّ
والصادرات من السلع واخلدمات اليت ال تعرب احلدود بني املقيمني وغري 

املقيمني وذلك كي ُتضاف إىل املجاميع.

 إعادة ترتيب الإحصاءات التجارية في حساب بقية العالم: مثال الجدول 1-6
حساب بقية العالمالإحصاءات التجارية

23الواردات من السلع على أساس التسليم على ظهر السفينة )“فوب”(26السلع املستوَرَدة على أساس أن التكلفة تشمل النقل )“سيف”(
ُتس���اوي الواردات من الس���لع على أس���اس أن التكلفة تشمل النقل 23السلع على أساس التسليم على ظهر السفينة )“فوب”(

)“سيف”(
26

3-ناقص������ًا النقل والتأمني على السلع املستوردة1النقل والتأمني يقدمهما مقيمون
2النقل والتأمني يقدمهما غري مقيمني

10الواردات من اخلدمات األخرىالواردات من اخلدمات األخرى
38الصادرات من السلع واخلدماتالصادرات من السلع

5امليزان التجاري30
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 األهداف ألف -
امليزانية العمومية:   1-7

د نوع وقيمة مجيع األص���ول واخلصوم )الديون( املالية  ُتَح���دِّ )أ( 
وغري املالية لالقتصاد يف بداية، وهناية، السنة؛

د التغيُّرات يف صايف قيمة األصول ومصادرها مبا يؤدِّي  ُتَحدِّ )ب( 
إىل حتديد “صايف الثروة” لألمَّة.

ورصيد األص���ول الثابتة، كجزء م���ن امليزانية العمومية، هو    2-7
بيان إحصائي هام لدراسة، وختطيط، النمو االقتصادي.

 مكوِّنات امليزانية العمومية باء -
الف���رق بني امليزاني���ة العمومي���ة اخلتامية وامليزاني���ة العمومية    3-7

االفتتاحي���ة هو التغ���ريات يف امليزانية العمومية. والتغ���ريات هي النتائج 
املترتبة على أربعة عوامل حتدث خالل الفترة املحاسبية:

إمجايل تكوين رأس امل���ال والتغيُّر يف األصول غري املنَتَجة:  )أ( 
التغيُّرات اليت َتنُتج مباَش���ًرة عن األنشطة اإلنتاجية لألمَّة والتعامالت يف 

السلع واخلدمات الرأمسالية؛
ص���ايف احلي���ازة لألص���ول املالي���ة: التغيُّرات ال���يت َتنُتج عن  )ب( 

التعامالت املالية يف االقتصاد ومع بقية العامل؛
التغيُّرات األخرى يف احلجم: التغريات اليت ترجع إىل عوامل  )ج( 
مثل اكتش���اف، أو نضوب، موارد طبيعية غري ُمنَتَجة، مثل املعادن، أو 

التدمري بسبب احلرب والكوارث الطبيعية؛
تغريات أخرى نتيجة إلعادة التقييم: التغريات اليت ترجع إىل  )د( 
تغريات يف أسعار األصول واليت تنعكس يف مكاسب وخسائر احليازة.

 امليزانية العمومية لألمَّة الفصل السابع -

امليزانية العمومية االفتتاحية

 الميزانية العمومية للأمَّة الشكل 1-7

امليزانية العمومية اخلتامية

تغريات 
ترجع إىل إعادة التقييم

صايف 
احليازة لألصول املالية

التغريات 
األخرى يف احلجم

إمجايل 
تكوين رأس املال والتغري يف 
األصول غري احليازة املنتجة

 صايف قيمة األصول جيم -

ص���ايف قيمة األصول لألمَّة يس���اوي جمم���وع قيمة األصول    4-7
ناقصًا جمموع قيمة اخلصوم

وميك���ن حتلي���ل التغيُّ���ر يف ص���ايف قيم���ة األص���ول إىل ثالثة    5-7
مكوِّنات:

التغيُّ���ر الذي يرجع إىل تعامالت )إمج���ايل تكوين رأس املال  )أ( 
وصايف احليازة لألصول غري املنَتَجة واألصول املالية(؛

التغيُّ���ر ال���ذي يرج���ع إىل تغ���ريات يف احلجم )االكتش���اف  )ب( 
الطبيعي، التدمري، االختراعات(؛

التغيُّ���ر الذي يرجع إىل ارتفاع/اخنفاض يف األس���عار )إعادة  )ج( 
التقييم(.
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ص العالقات يف تتابع حسابات االقتصاد وبقية العامل. هذا الفصل ُيَلخِّ   1-8

الفصل الثامن - إطار نظام احلسابات القومية ملجموع االقتصاد

امليزانيات العمومية

الشكل 8-1 ملخص التعامالت اليت جتري داخل االقتصاد ومع بقية العامل

امليزانيات العمومية االفتتاحية

التغري يف األصول واخلصوم 
املالية وغري املالية

امليزانية العمومية اخلتامية

العرض واالستخدام للسلع 
واخلدمات

املخرجات املحلية

االستهالك الوسيط

العرض

االستهالك النهائي

إمجايل تكوين رأس املال

حساب الدخل/احلساب املايل

الناتج املحلي اإلمجايل

الدخل املتاح

الدخل القومي واإلمجايل

االدخار

أموال لالستثمار

صايف اإلقراض )+(/صايف 
االقتراض )-(

صايف حيازة األصول املالية 
وصايف اخلصوم املتكبدة

بقية العامل

صايف التصدير

التحويالت اجلارية

الدخل األويل

صايف اإلقراض )+(/صايف 
االقتراض )-(

صايف حيازة األصول املالية 
وصايف اخلصوم املتكبدة

+

=

+

+

=
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ص التعامالت اليت جتري داخل االقتصاد ومع بقية العامل. واألعمدة األربعة  والشكل 8-1 ُيَلخِّ   2-8
الواردة يف الش���كل متثِّل احلس���ابات املختلفة لنظام احلسابات القومية: حساب امليزانية العمومية؛ وحساب 
العرض واالس���تخدام للسلع واخلدمات )الذي ميكن استخدامه الش���تقاق حساب اإلنتاج وحساب رأس 
ح أن التدفقات  املال(؛ وحس���ابات توليد الدخل وتوزيعه واستخدامه؛ وحساب بقية العامل. والشكل يوضِّ
واس���تخدامات الدخول تؤثِّر على احلسابات املختلفة ملجموع االقتصاد. وحتت اخلط املقطوع يف حساب 
الدخل وحس���اب بقية العامل ميكن اش���تقاق صايف اإلقراض/صايف االقتراض بشكل مستقل حبساب الفرق 

بني صايف احليازة لألصول املالية وصايف اخلصوم املَتَكبَّدة. انظر أيضًا الشكل 1-1.
م مثااًل لتتابع مكثَّف حلساب جمموع االقتصاد وحساب بقية العامل. والتتابع  واجلدول 8-1 يقدِّ   3-8
سية مشروحة  سية لالقتصاد، َيرد يف املرفق. والقطاعات املؤسَّ الكامل للحساَبني، مع مجيع القطاعات املؤسَّ
يف اجلزء الثاين. ولتس���هيل املقارنة، احُتفظ يف املرفق بترقيم اجلدول، فيما عدا األس���طر 1 إىل 19، وذلك 
ألن الكثري من احلس���ابات الوسيطة قد ُأسقطت من التتابع املختصر للحسابات. والعمود املتعلق باملراجعة 
م للتحقق مما إذا كان جمموع االس���تخدام مس���اويًا ملجموع املوارد لكل سطر مالئم. واملجموع هو  مصمَّ

نتيجة مجع بقية العامل وجمموع االقتصاد.

مراجعة المجاميعمجموع االقتصادقطاع بقية العالم
)5()6()7(

الموارداالستخدامالموارداالستخدامالموارداالستخدام

حسابات اإلنتاج
28الواردات “فوب”1
41الصادرات “فوب”2
13-الرصيد اخلارجي للسلع واخلدمات3
376املخَرجات باألسعار األساسية4
180االستهالك الوسيط5
196إمجايل القيمة املضافة باألسعار األساسية6
133تعويضات املسَتخَدمني7
121األجور واملرتبات8
12املسامهات االجتماعية ألرباب العمل9

3الضرائب األخرى على اإلنتاج10
29إمجايل فائض التشغيل11
31إمجايل الدخل املخَتلط12
20الضرائب ناقصًا الدعم على املنتجات13
216الناتج املحلي اإلمجايل14

ختصيص الدخل األوَّيل
13-الرصيد اخلارجي للسلع واخلدمات15
216الناتج املحلي اإلمجايل16
35133131136136تعويضات املستخَدمني17
30333333صفر3دخل املمتلكات18
217الدخل القومي اإلمجايل19

اجلدول 8-1 مثال للتتابع الكامل حلسابات جمموع االقتصاد والعالقة ببقية العامل
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مراجعة المجاميعمجموع االقتصادقطاع بقية العالم
)5()6()7(

الموارداالستخدامالموارداالستخدامالموارداالستخدام

التوزيع الثانوي للدخل
217رصيد الدخل األوَّيل/الدخل القومي اإلمجايل27
59595959الضرائب اجلارية على الدخل28
40404040املسامهات االجتماعية29
101101101101املنافع االجتماعية خالف املنافع النوعية30
10132414242التحويالت اجلارية األخرى31
226إمجايل الدخل القومي املتاح32

استخدامات الدخل املتاح
226إمجايل الدخل املتاح38
163إنفاقات االستهالك النهائي39
63إمجايل االدخار42
23-الرصيد اخلارجي اجلاري43

حسابات رأس املال
63إمجايل االدخار45
23-الرصيد اخلارجي اجلاري46
40إمجايل تكوين رأس املال47
12استهالك رأس املال الثابت48
28صايف تكوين رأس املال49
صفراحليازة ناقصًا التصرُّفات لألصول غري املنَتَجة50
22التحويالت الرأمسالية املسَتَحقة القبض51
2-1-التحويالت الرأمسالية املستحقة الدفع52
2423-صايف اإلقراض )+(/صايف االقتراض )-(53

احلسابات املالية
صفر2424-صايف اإلقراض )+(/صايف االقتراض )-(54
4110106-صايف احليازة لألصول املالية55
2086106صايف اخلصوم املالية املَتَكبَّدة56
1214111313-العمالت واإليداعات وما إليها57
2732233030-السندات خالف األسهم58
831233131صفرالقروض59
3310477-األسهم وحقوق امللكية األخرى60
18181818صفرصفراالحتياطيات التقنية للتأمني، صايف حقوق امللكية61
5777صفر2حسابات أخرى مستحقة القبض/مستحقة الدفع66

اجلدول 8-1 )تابع(
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مراجعة المجاميعمجموع االقتصادقطاع بقية العالم
)5()6()7(

الموارداالستخدامالموارداالستخدامالموارداالستخدام

امليزانيات العمومية

امليزانيات العمومية االفتتاحية
131 1صفراألصول غري املالية67
611األصول املنَتَجة68
520األصول غري املنَتَجة69
5425624600678625األصول/اخلصوم املالية70
184 1551 291الرصيد االفتتاحي لصايف قيمة األصول71

التغيُّر يف امليزانيات العمومية من حسابات رأس 
املال واحلسابات املالية

28صفراألصول غري املالية72
28صفراألصول املنَتَجة73
28صفراألصول غري املنَتَجة74
42011086106106-األصول/اخلصوم املالية75

التغيُّرات األخرى يف احلجم وإعادة التقييم
100األصول غري املالية76
56األصول املنَتَجة77
44األصول غري املنَتَجة78
27183118صفر4األصول/اخلصوم املالية79

20161141-التغيُّر يف صايف قيمة األصول
2363-إمجايل االدخار80
12-صفراستهالك رأس املال الثابت81
11-حتويالت رأس املال82
4109113التغيُّرات األخرى يف احلجم وإعادة التقييم83

امليزانيات العمومية اخلتامية
259 1صفراألصول غري املالية84
695صفراألصول املنَتَجة85
564صفراألصول غري املنَتَجة86
5445761704815749األصول/اخلصوم املالية87
325 3161 91الرصيد اخلتامي لصايف قيمة األصول88

اجلدول 8-1 )تابع(
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مترين على وضع نظام كامل حلسابات األمَّة
م يف الصفحة التالية. م احلسابات وفقًا للجدول املقدَّ بافتراض املعلومات التالية املتعلقة باقتصاد ما لسنة 2000، َنظِّ  

معلومات
البنود الواردة يف امليزانية العمومية يف هناية سنة 1999 هي كما يلي:  -  1

قيمة مجيع األصول غري املالية )املباين، الطرق، اآلالت، إىل آخره(: 000 1    
مة من القطاعات املقيمة )جمموع األصول(: 100 القروض املقدَّ    

مة إىل بقية العامل: 10     منها القروض املقدَّ
القروض املستحقة على القطاعات املقيمة )جمموع اخلصوم(: 240    

    منها القروض املستحقة على بقية العامل: 150
العملة املحلية )الرصيد(: 200    

املخَرجات )باألسعار األساسية( املنَتَجة يف سنة 2000: 450  -  2
الضرائب ناقصًا الدعم على املنتجات: 20  -  3

االستهالك الوسيط املستخدم يف اإلنتاج: 300  -  4
االستهالك النهائي: 190  -  5

استهالك رأس املال الثابت: 5  -  6
شراء اآلالت: 50  -  7

الصادرات: 30  -  8
الواردات: 100  -   9

منحة استثمار مسَتَلَمة من اخلارج: 2  -  10

الفائدة املدفوعة إىل اخلارج: 10  -  11
الفائدة املسَتَلَمة من بقية العامل: 2  -  12

متها قطاعات مقيمة إىل جهات مقيمة أخرى: 20 القروض اجلديدة اليت قدَّ  -  13
القروض اجلديدة املستحقة لبقية العامل: 76  -  14

إصدار جديد للعملة: 10  -  15
الزيادة يف قيمة األصول غري املالية نتيجة للتضخم: 30  -  16

مالحظات
م مجيعها، مثاًل دخل املمتلكات املدفوع جلهات مقيمة. املعلومات املتعلقة باالقتصاد مل تقدَّ  •

جيب أن توضع حسابات بقية العامل من وجهة نظر بقية العامل.  •
ْد من أن صايف اإلقراض/صايف االقتراض هو نفسه بالنسبة حلساب رأس املال واحلساب املايل. تأكَّ  •

ْد من أن قيم صايف اإلقراض/صايف االقتراض ملجموع االقتصاد ولبقية العامل هي نفس القيم بالقيمة املطلقة ولكن بإشارة عكسية. تأكَّ  •
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بقية العاملحساب جمموع االقتصاد
الصادراتاملخَرجات باألسعار األساسية

الوارداتاالستهالك الوسيط
امليزان التجاريإمجايل القيمة املضافة باألسعار األساسية

الضرائب ناقصًا الدعم على املنتجات
الناتج املحلي اإلمجايل

دخل املمتلكات املستحق القبضدخل املمتلكات املستحق القبض
دخل املمتلكات املستحق الدفعدخل املمتلكات املستحق الدفع

الدخل القومي اإلمجايل
التحويالت اجلارية املستحقة القبض
التحويالت اجلارية املستحقة الدفع

إمجايل الدخل القومي املتاح
االستهالك النهائي

رصيد احلساب اجلاريإمجايل االدخار

حتويالت رأس املال املستحقة القبضحتويالت رأس املال املستحقة القبض
حتويالت رأس املال املستحقة الدفعحتويالت رأس املال املستحقة الدفع

إمجايل تكوين رأس املال
صايف اإلقراض )+(/صايف االقتراضصايف اإلقراض )+(/صايف االقتراض

التغيُّر يف األصول املاليةالتغيُّر يف األصول املالية
العملةالعملة

القروضالقروض
التغيُّر يف اخلصوم املاليةالتغيُّر يف اخلصوم املالية

العملةالعملة
القروضالقروض

صايف اإلقراض )+(/صايف االقتراضصايف اإلقراض )+(/صايف االقتراض

امليزانية العمومية االفتتاحية )هناية سنة 1999(امليزانية العمومية االفتتاحية )هناية سنة 1999(
األصول غري املالية

األصول املاليةاألصول املالية
العملةالعملة

القروضالقروض
اخلصوم املاليةاخلصوم املالية

العملةالعملة
القروضالقروض

صايف قيمة األصولصايف قيمة األصول
التغيُّر يف امليزانية العموميةالتغيُّر يف امليزانية العمومية

األصول غري املالية
إمجايل تكوين رأس املال

استهالك رأس املال الثابت
مكاسب احليازة

األصول املاليةاألصول املالية
اخلصوم املاليةاخلصوم املالية

التغيُّر يف صايف قيمة األصولالتغيُّر يف صايف قيمة األصول
امليزانية العمومية اخلتامية )هناية عام 2000(امليزانية العمومية اخلتامية )هناية عام 2000(

األصول غري املاليةاألصول غري املالية
األصول املاليةاألصول املالية
اخلصوم املاليةاخلصوم املالية

صايف قيمة األصولصايف قيمة األصول
التغيُّر يف صايف قيمة األصولالتغيُّر يف صايف قيمة األصول
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 اجلزء الثاين - احلسابات املتكاملة حسب الصناعات
سية والقطاعات املؤسَّ
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ألف - األهداف
يهدف حتليل األنشطة االقتصادية حسب الصناعة إىل:   1-9

دراسة تكاليف الصناعات اإلنتاجية بالتفصيل؛ )أ( 
اســـتخـــدام تفاصيــل التكلفـــــة للتنبـــــؤ باالحتياجـات مـن  )ب( 

املنَتجــات مـن أجـل اإلنتــاج أو لتقدير تلك االحتياجات؛
وضع جداول العرض واالستخدام التفصيلية باعتبارها األداة  )ج( 
األساســـية ملوازنة العرض واالســـتخدام للمنتجات حسب الصناعات 
ولربط حسابات اإلنتاج حســـب الصناعات حبسابات اإلنتاج حسب 

سية بطريقة منهجية؛ القطاعات املؤسَّ
جتميـــــع ِنَســـْب القيمـــة املضافـــة إىل خمَرجـــات الصناعات  )د( 
للســـنة املرجعية )اليت ُيجرى بالنســـبة هلا تعداد تفصيلي عن املخَرجات 
والتكلفة( الستخدامها يف تقدير القيمة املضافة حسب الصناعة وإمجايل 

الناتج املحلي للسنوات خالف السنة املرجعية.
وحتليـــل احلســـابات االقتصادية لألمَّة إىل وحـــدات قطاعية    2-9
ســـات غري اهلادفة للربح  ســـية، مثل الشـــركات واحلكومة واملؤسَّ مؤسَّ
واأُلسر املعيشية، يهدف إىل دراسة السلوك االقتصادي لتلك الوحدات 
من حيث نوع الدخل الذي حتصل عليه، وكيفية اســـتخدام الدخول، 
وكيفيـــة متويل إمجايل تكوين رأس املال، والكيفية اليت تدير هبا احلافظة 

املالية، وصايف قيمة األصول اليت متلكها.

وســـوف يتناول هذا الفصل الوحـــدة اإلحصائية للصناعات    3-9
سية. سية وأنواع القطاعات املؤسَّ والقطاعات املؤسَّ

باء - ما هي الصناعة/املنشأة؟
الصناعة هي جتميع ملنشـــآت تعمل يف نفس األنشطة املصنَّفة    4-9
د جلميع األنشـــطة  نـــة التصنيف الصناعـــي الدويل املوحَّ يف نفـــس مدوَّ

االقتصادية أو يف أنواع مماثلة لتلك األنشطة.
سة موجود،  سة موجودة، أو جزء من مؤسَّ واملنشأة هي مؤسَّ   5-9
يف موقع واحد ميثِّل فيه نشاط إنتاجي واحد فقط غالبية القيمة املضافة. 
ومن حيث املبدأ، قد ال تكون املنشـــأة هي اليت تتخذ القرارات بشـــأن 
ســـة اليت متتلك املنشـــأة.  أمورها املالية؛ إذ أن هذه األمور حتدِّدها املؤسَّ
وعلى هذا فإنه ال ميكن ألية منشأة إال أن تكون وحدة إحصائية جلمع 

البيانات اإلنتاجية املتعلقة باألنشطة االقتصادية أو الصناعة.
وكي ُتَصنَّف أية منشـــأة يف نظام احلسابات القومية جيب أن    6-9
ُتنِتج خمَرجات تســـتخدمها منشـــآت أخرى أو يستخدمها مستهلكون 
هنائيون آخرون. والســـلع واخلدمات اليت ُتنَتج داخل املنشآت من أجل 

استخداماهتا الوسيطة اخلاصة هبا ال ُتحَسب كمخَرجات.
سية )ُتَناَقش أدناه(، قد تتكوَّن  ســـة، وهي وحدة مؤسَّ واملؤسَّ   7-9
من منشـــآت عديـــدة مصنَّفة حتت رموز خمتلفـــة يف التصنيف الصناعي 

د جلميع األنشطة االقتصادية. الدويل املوحَّ

الفصل التاسع - التحليل حسب الصناعة والقطاع

سة الشكل 9-1 العلاقة بين وحدة المنشأة ووحدة المؤسَّ

جتارة التجزئة، الرمز 5211 يف 
التصنيف الصناعي الدويل املوحد 

جلميع األنشطة االقتصادية

املنشأة/املؤسسة

منح االئتمانات للمستهلك، 
الرمز 6592 يف التصنيف الصناعي 

الدويل املوحد جلميع األنشطة 
االقتصادية

الشركة، وهي شركة مسامهة غري مالية، 
هلا منشآت يف موقعني خمتلفني مصنفني يف 
صناعتني خمتلفتني معرفتني برمزين خمتلفني 
للتصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع 

األنشطة االقتصادية
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سية جيم - ما هي الوحدة املؤسَّ
ســـية هي كيـــان اقتصادي قادر، اســـتنادًا إىل  الوحدة املؤسَّ   8-9
حقوقه اخلاصة به، على امتالك أصول وتكبُّد خصوم وممارســـة أنشطة 
سية تتَّخذ قرارات اقتصادية  اقتصادية مع كيانات أخرى. والوحدة املؤسَّ
بشـــأن حتديد ما ُتنِتجه وكيفية متويل أنشـــطتها، وهي ختضع للمساءلة 

املباشرة أمام القانون.
ســـة، وُأســـرة معيشـــية،  ســـية مؤسَّ ومن أمثلة الوحدة املؤسَّ   9-9
ومصرف، ومدرســـة، وكنيســـة، ومجعيـــة تعاونية، ووحـــدة حكومية 

مستقلة.
ل جمموع االقتصاد. سية املقيمة ُتَشكِّ والوحدات املؤسَّ   10-9

دال - الشركات/األنشطة املساعدة
م  إذا كانت شـــركة فرعيـــة مملوكة بالكامل لشـــركة ُأم ُتَقدِّ   11-9
خدمـــات تقتصر حتديدًا على الشـــركة اأُلم أو علـــى فروعها األخرى 
سية منفصلة بل  فإن نظام احلسابات القومية ُيعاملها ليس كوحدة مؤسَّ

كجزء ال يتجزأ من الشركة اأُلم.

وباملثل فإن األنشطة املساعدة اليت ُيضطلع هبا يف شركة تقدِّم    12-9
خدمات )مثل املحاسبة، احلساب اإللكتروين، اإلدارة الشخصية( تقتصر 

حتديدًا على املنشآت اليت تضمها الشركة ال ُتعامل كمنشأة منفصلة.
ومن حيث املبدأ فإن الشركات/األنشـــطة املساعدة ال تولِّد    13-9

خمَرجات.

سية يف االقتصاد هاء - القطاعات املؤسَّ
م االقتصاد إىل مخسة  يوصي نظام احلسابات القومية بأن ُيَقسَّ   14-9

سية مصنَّفة تصنيفًا جامعًا مانعًا هي: قطاعات مؤسَّ
قطاع الشركات غري املالية؛ )أ( 

قطاع الشركات املالية؛ )ب( 
قطاع احلكومة العامة؛ )ج( 
قطاع اأُلسر املعيشية؛ )د( 

ســـات غـــري اهلادفـــة للربـــح اليت ختدم اأُلســـر  قطـــاع املؤسَّ )هـ( 
املعيشية.

سية في نظام الحسابات القومية الجدول 9-1 تصنيف القطاعات المؤسَّ
الحكومة العامة )البديل 1(الشركات غير المالية

الحكومة المركزيةالشركات غير المالية العامة
حكومة الولايةالشركات غير المالية الخاصة الوطنية

الحكومة المحليةالشركات غير المالية الخاضعة لسيطرة أجنبية
صناديق الضمان الاجتماعيالشركات المالية

الحكومة المركزيةالبنوك المركزية
حكومة الولايةشركات الإيداع الأخرى

الحكومة المحليةشركات الإيداع النقدي
الحكومة العامة )البديل 2(العامة

الحكومة المركزيةالخاصة الوطنية
الحكومة المركزيةالخاضعة للسيطرة الأجنبية

صناديق الضمان الاجتماعي التابعة للحكومة المركزيةشركات الإيداع الأخرى باستثناء المذكورة أعلاه
حكومة الولايةالعامة

حكومة الولايةالخاصة الوطنية
صناديق الضمان الاجتماعي التابعة لحكومة الولايةالخاضعة للسيطرة الأجنبية

الكيانات الوســـيطة المالية الأخرى، باســـتثناء شركات التأمين وصناديق المعاشات 
التقاعدية

الحكومة المحلية

الحكومة المحليةالعامة
صناديق الضمان الاجتماعي التابعة للحكومة المحليةالخاصة الوطنية

الأسر المعيشيةالخاضعة للسيطرة الأجنبية
أرباب العملالكيانات المساِعَدة المالية

العاملون لحسابهم الخاصالعامة
َمْن يحصلون على دخل من ممتلكات وتحويلاتالخاصة الوطنية

َمْن يحصلون على دخل من ممتلكاتالخاضعة للسيطرة الأجنبية
َمْن يحصلون على معاشات تقاعديةشركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية

َمْن يحصلون على تحويلات أخرىالعامة
سات غير الهادفة للربح التي تخدم الُأسر المعيشيةالخاصة الوطنية المؤسَّ

بقية العالمالخاضعة للسيطرة الأجنبية
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سات  واو - مثال للحاجة إىل حتليل الصناعة وتقسيم املؤسَّ
إىل قطاعات معًا

هـــة بالكامل  مـــن املمكـــن أن تكون خدمـــات التعليم موجَّ   15-9
ان  ان أو باملجَّ م باملجَّ حنو الســـوق أو جمَّانية أو شـــبه جمَّانية، أو أن ُتَقدَّ
سات غري اهلادفة  تقريبًا ومتوَّل من احلكومة أو اأُلســـر املعيشية أو املؤسَّ

للربح.
ولدراســـة تكاليف التشـــغيل والقيمـــة املضافة الـــيت يولِّدها    16-9
التعليم، تصنَّف املنشـــآت التعليميـــة مجيعها يف املرتبة 92 من التصنيف 

د جلميع األنشـــطة االقتصادية وهي مرتبة إنتاج  الصناعـــي الدويل املوحَّ
اخلدمات التعليمية.

سية: ولدراسة دور القطاعات املؤسَّ   17-9
هة حنو السوق يف قطاع الشركات غري  ُتَصنَّف املدارس املوجَّ )أ( 

املالية؛
ُتَصنَّف املدارس اليت متوِّهلا احلكومة يف قطاع احلكومة العامة؛ )ب( 

ســـات ال هتدف إىل الربح  ُتَصنَّـــف املـــدارس اليت متوِّهلا مؤسَّ )ج( 
سات غري اهلادفة للربح اليت ختدم اأُلسر املعيشية. ضمن املؤسَّ

الشكل 9-2 التقسيم حسب الصناعة والقطاع: مثال

قطاع الشركات 
غري املالية

الصناعة/القطاعات

قطاع احلكومة

• املـــدارس اخلاصة اليت تفرض رســـومًا 
لتغطية التكاليف

• املدارس اليت متوهلا احلكومة

صناعة التعليم

زاي - الشركات
الشـــركة هي كيان قانـــوين تعترف به قوانني األمَّة بشـــكل    18-9
مســـتقل عن َحَملة أسهم الشـــركة. والشركة تكون مملوكة، وخاضعة 
للســـيطرة، من جانب محلة األســـهم اخلاصني أو احلكومة. والســـيطرة 
تعين القدرة على حتديد سياســـات الشركة بتعيني املديرين املالئمني إذا 

دعت احلاجة.

قطاع الشركات غري املالية
هذا القطاع يشمل مجيع الشـــركات املقيمة اململوكة حَلَملة    19-9

أسهم خاصني أو للحكومة واليت ُتنِتج سلعًا وخدمات غري مالية.
وهـــذا القطـــاع قد يشـــمل أيضًا أشـــباه الشـــركات، وهي    20-9
شـــركات غري مســـامهة ولكنها متســـك جمموعة كاملة من احلســـابات 
التجارية. ومالكو األســـهم يف أشـــباه الشـــركات تلك مسؤولون من 
الناحيتني القانونية واملحاسبية عن تشغيل الشركات. وشبه الشركة قد 
يكون هلا مالك وحيد أو قد تكون ملكيتها مشتركة أو حىت قد تكون 

وحدة إنتاجية مملوكة للحكومة، مع مسك حسابات جتارية كاملة.

قطاع الشركات املالية
هذا القطاع يشـــمل مجيع الشركات املقيمة اململوكة حلملة    21-9

ني أو للحكومة واليت ُتنِتج خدمات مالية. أسهم خاصِّ

م قطاع الشركات املالية إىل القطاعات  ومن املمكن أن يقسَّ   22-9
الفرعية التالية:

البنك املركزي؛ )أ( 
شركات/مصارف اإليداع األخرى؛ )ب( 

جهات الوســـاطة املالية األخرى، مثل مصارف االســـتثمار،  )ج( 
وشركات التأجري املالية، وشركات الشراء بالتقسيط، والشركات اليت 

تقدم تسهيالت ائتمانية للمستهلكني؛
جهات املســـاَعدة املالية، مثل مساســـرة الســـندات ومساسرة  )د( 

القروض أو التأمينات؛
شركات التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية. )هـ( 

حاء - قطاع اأُلسر املعيشية
اأُلســـرة املعيشـــية هي جمموعة صغرية من األشخاص الذين    23-9
يعيشـــون يف نفس املســـكن وُيَجمِّعون جزًءا من دخلهم ويســـتهلكون 
بصورة مجاعية أنواعًا معيَّنة من الســـلع واخلدمات اليت يتألف معظمها 

من السكن والغذاء.
وهـــذا القطـــاع يشـــمل وحـــدات اأُلســـر املعيشـــية املقيمة    24-9

كوحدات ُمستهِلَكة، وكذلك مجيع أنشطتها االقتصادية الفردية.
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سات الفردية، اليت متلكها ُأسر معيشية ولكنها متسك  واملؤسَّ   25-9
حسابات جتارية كاملة ُتَصنَّف كأشباه شركات يف قطاع الشركات.

التقسيم الفرعي لقطاع اأُلسر املعيشية
ميكن تقســـيم قطاع اأُلســـر املعيشية إىل أقسام فرعية حسب    26-9

مصادر الدخل الرئيسية كما يلي:
أرباب العمل؛ )أ( 

العاملون حلساهبم اخلاص؛ )ب( 
املسَتخَدمون؛ )ج( 

َمْن يتلقون دخواًل من املمتلكات والتحويالت. )د( 

سات سات غري اهلادفة للربح واملؤسَّ  طاء - املؤسَّ
غري اهلادفة للربح اليت ختدم اأُلسر املعيشية

املؤسســـات غـــري اهلادفـــة للربـــح هـــي كيانـــات قانونية أو    27-9
سية  اجتماعية ُتنشـــأ لغرض تقدمي الســـلع واخلدمات إىل وحدات مؤسَّ
نها مركزها من أن ُتصِبح مصدر دخل أو ربح أو َكسب  أخرى ال ميكِّ

مادي للوحدات اليت ُتسيطر عليها ومتوِّهلا.
واملؤسســـات غـــري اهلادفة للربح اليت ختدم اأُلســـر املعيشـــية    28-9
ال تشـــمل سوى املؤسسات غري اهلادفة للربح اليت ختدم اأُلسر املعيشية 
وُتنِتج سلعًا أو خدمات غري سوقية دون تقاضي رسوم أو اليت ال تكون 

ألسعارها أمهية من الناحية االقتصادية.
وإذا كانت املؤسســـات غري اهلادفة للربح خاضعة لســـيطرة    29-9
قطاع الشـــركات أو قطـــاع احلكومة العامة، أو كانت نســـبة 50 يف 
املائة من تكاليفها ُتدَفع من جانب أي من هذين القطاعني، فإنه ينبغي 

ســـات يف هذين القطاعني على الترتيب وليس يف  أن ُتَصنَّف تلك املؤسَّ
سات غري اهلادفة للربح اليت ختدم اأُلسر املعيشية. قطاع املؤسَّ

ياء -  قطاع احلكومة العامة
قطاع احلكومة العامة يشمل الكيانات القانونية اليت هلا ُسلطة    30-9

سية أخرى. تشريعية أو قضائية أو تنفيذية على وحدات مؤسَّ
وهذا القطاع يشمل احلكومة املركزية، وحكومات الواليات،    31-9
ســـات غري  واحلكومات املحلية، وصناديق الضمان االجتماعي، واملؤسَّ

اهلادف للربح اليت ختدم احلكومة.
ان  م باملجَّ وهذا القطاع ُينِتج أساسًا خدمات غري سوقية ُتقدَّ   32-9
أو بأســـعار ليســـت هلا أمهية من الناحية االقتصاديـــة. ومن املمكن أن 
تكون اخلدمات مجاعية، مثل الدفاع، أو فردية، مثل الصحة والتعليم.

كاف - ما الذي ينبغي استبعاده من قطاع احلكومة العامة؟
قد ُتسيطر احلكومة على اإلنتاج عن طريق ما يلي:  33-9

تكوين شركات عامة؛ )أ( 
سات غري هادفة للربح وتوفري معظم التمويل، أو  إنشاء مؤسَّ )ب( 

التمويل الكامل، هلا؛
إنتاج سلع وخدمات ســـوقية بدون تكوين وحدات قانونية  )ج( 
منفصلـــة ولكنها متســـك حســـابات جتارية كاملة - وتســـمى أشـــباه 

الشركات.
وما دام من املمكن لتلك الكيانات أن تطلب أسعار السوق    34-9
أو أسعارًا تغطي أكثر من نسبة 50 يف املائة من التكاليف فإهنا ُتسَتبَعد 

من قطاع احلكومة.
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متارين على حسابات قطاع احلكومة
بافتراض اإلحصاءات املالية احلكومية التالية )“ألف”(، قم بإعداد:  

1 - املخَرجات، االستهالك الوسيط، إنفاقات االستهالك النهائي للحكومة، إنفاقات االستهالك الفردي واجلماعي للحكومة، إمجايل تكوين رأس   
لية، التحويالت اجلارية. املال، الدخول األوَّ

2 - حسابات اإلنتاج والدخل ورأس املال لقطاع احلكومة، باستخدام النموذج “باء”.  
ألف - إنفاقات وعائدات احلكومة

1 - العائدات
املبيعات إىل األسر املعيشية

املبيعات إىل الشركات
الضرائب

ضرائب أخرى على اإلنتاج
ضرائب على الدخل

دخل الفائدة
املساعدة الدولية

2 - املصروفات
استخدامات السلع واخلدمات

األنشطة اجلماعية غري السوقية
السلع واخلدمات

تعويضات املستخَدمني
استهالك رأس املال الثابت

األنشطة الفردية غري السوقية
السلع واخلدمات

تعويضات املستخَدمني استهالك رأس املال الثابت
املنافع االجتماعية النوعية )تشمل التسديدات(أ

املنافع االجتماعية النقدية
مدفوعات الفائدة

حتويالت رأس املال
املساعدة الدولية

3 - صايف رصيد التشغيل )1( - )2(
استهالك رأس املال الثابت
السلع واخلدمات

تعويضات املستخَدمني

4 - إمجايل رصيد التشغيل )صايف رصيد التشغيل زائدًا استهالك رأس املال الثابت(

5 - احليازة ناقصًا التصرفات يف السلع الرأمساليةب
املشتريات ناقصًا التصرفات يف السلع الرأمسالية

التشييد اخلاص
االصالحات الرئيسية

6 - صايف اإلقراض/صايف االقتراض )4( - )5(
بيع السندات احلكومية

20
58
2

5
14
1

15
135

80

20

2
1

20
7
3

187
5

10
150

12
10

167

20
22
10
10
5

20
3

23

30

-7
7

تشمل مشتروات احلكومة من السلع واخلدمات اليت توزَّع باملجان على األسر املعيشية وتسديدات النفاقات األسر املعيشية على السلع واخلدمات. أ 
يســـتخدم دليل إحصاءات التمويل احلكومي الذي أصدره صندوق النقد الدويل صايف رصيد التشـــغيل وصايف احليازة ناقصًا التصرفات يف األصول غري املالية  ب 

عندما تكون قيمة استهالك رأس املال الثابت هي القيمة الصافية.
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باء - حسابات احلكومة

المواردالاستخدامات
املخرجات

االستهالك الوسيط
إمجايل القيمة املضافة
إمجايل القيمة املضافة

الضرائب ناقصًا الدعم على املنَتجات
إمجايل فائض التشغيل
إمجايل فائض التشغيل

دخل املمتلكات املستحق القبض
دخل املمتلكات املستحق الدفع

الدخل القومي اإلمجايل
الدخل القومي اإلمجايل

التحويالت اجلارية املستحقة القبض
التحويالت اجلارية املستحقة الدفع

إمجايل الدخل املتاح
إمجايل الدخل املتاح
االستهالك النهائي

إمجايل اإلدخار
إمجايل اإلدخار

حتويالت رأس املال املستحقة القبض
حتويالت رأس املال املستحقة الدفع

إمجايل تكون رأس املال
صايف اإلقراض )+(/صايف االقتراض

مالحظات على النموذج “باء”
“االستخدامات” املوجودة على اجلانب األمين للحسابات تتعلق بالتعامالت اليت ُتقلِّل مقدار القيمة االقتصادية لوحدٍة ما أو لقطاٍع ما.  •

“املوارد” املوجودة على اجلانب األيسر للحسابات تتعلق بالتعامالت اليت تزيد مقدار القيمة االقتصادية لوحدٍة ما أو لقطاٍع ما.  •
ميكن تصنيف االســـتهالك الوســـيط وأنواع التعامالت األخرى يف إنفاقات احلكومة كما هو مبيَّن يف النموذج “جيم” أدناه وذلك من أجل تســـهيل اشـــتقاق   •
املخَرجات واالستهالك الوسيط والقيمة املضافة واالستهالك النهائي لقطاع احلكومة على حسب الوظائف. وخمَرجات السوق، وهي املبيعات و/أو الرسوم اليت 

ُتَحمَّل من أجل اخلدمات احلكومية، تؤخذ من عائدات احلكومة. وباملثل فإن تكوين رأس املال للحساب اخلاص ال يتعلق بإنفاق االستهالك النهائي.
والرموز 01 إىل 10 هي رمــوز ُتَصنِّف إنفاقات التعامالت حسب وظائف احلكومة: 01 )اخلدمات العامــة(، و02 )الدفـــاع(، و03 )النظـــام العــام والســـالمة   •
العامــــة(، و04 )الشــــــؤون االقتصـــادية(، و05 )محاية البيئة(، و06 )اإلســـكان واملســـتلزمات املجتمعية(، و07 )الصحة(، و08 )الترويح والثقافة والِدين(، 
و09 )التعليم(، و10 )احلماية االجتماعية(. ولالطالع على تصنيفات أكثر تفصياًل وعلى تعليمات، انظر: تصنيفات النفقات حسب الغرض )منشورات األمم 

.)A.00.XVII.6 :املتحدة، رقم املبيع
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ف
ب الوظائ

ت احلكومة حس
ت اتفاقا

 تصنيفا
جيم -

المخرجات
الاستهلاك 

الوسيط
تعويضات 
المستخدمين

استهلاك 
رأس المال 

ت
الثاب

المخرجات 
السوقية

المنافع 
الاجتماعية 

النوعية
الاستهلاك 

النهائي

تكوين 
رأس المال 
للحساب 
ص

الخا
إجمالي تكوين 

رأس المال
الإعانات

دخل 
الممتلكات

الاستحقاقات 
الاجتماعية 

عدا 
الاستحقاقات 

النوعية

التحويلات 
الجارية 
الأخرى

التحويلات 
الرأسمالية

الأوراق المالية 
عدا الأسهم

ض
القرو

الأسهم 
ص 

والحص
الأخرى

)8( + )4( + )3( + )2( = )1(
)2(

)3(
)4(

)5(
)6(

 )1( = )7(
 - )8( -
)6( + )5(

)8(
)9(

)10(
)11(

)12(
)13(

)14(
)15(

)16(
)17(

 خدمات الجمهور العامة
01

 الدفاع
02

 الخدمات المالية
3...

 الحماية الاجتماعية
10
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احللــول
حل املسألة 1
اإلنفاقات اجلارية على السلع واخلدمات إلنتاج خدمات احلكومةاملخرجات =

+ اإلصالحات الرئيسية اخلاصة
+ التشييد اخلاص

+ تعويضات املستخَدمني
110 = 3 + 72 + 7 + 3 + 25 =

اإلنفاقات إلجراء اإلصالحات الرئيسية اخلاصة االستهالك الوسيط =
+ اإلنفاقات اجلارية على السلع واخلدمات

35 = 25 + 10 =
املخَرجات - )اإلصالحات الرئيســـية اخلاصة - التشييد اخلاص( - اإلنفاق على االستهالك النهائي =

املبيعات إىل األسر املعيشية والشركات + االستحقاقات االجتماعية 
النوعية = 110 - )3 + 7( - )5 + 10( + 20 = 105

املخَرجات غري السوقية الفردية + االستحقاقات االجتماعية النوعية اإلنفاق على االستهالك النهائي الفردي =
- املبيعات = 20 + 20 - 15 = 25

اإلنفاق اجلاري على املخَرجات اجلماعية = 80اإلنفاق على االستهالك النهائي اجلماعي =
اإلنفاقات الرأمسالية للحكومة = 30إمجايل تكوين رأس املال =

االســـتحقاقات االجتماعيـــة النقدية + املســـاعدة الدولية = 22 + التحويالت اجلارية املستحقة الدفع =
27 = 5
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حل املسألة 2
حسابات اإلنتاج والدخل ورأس املال

المواردالاستخداماتجيم - حسابات قطاع الحكومة
املخرجات باألسعار األساسية
االستهالك الوسيط ناقصًا 

إمجايل القيمة املضافة باألسعار األساسية
35
75

110

إمجايل القيمة املضافة باألسعار األساسية
تعويضات املستخَدمني ناقصًا 

الضرائب األخرى على اإلنتاج ناقصًا  
إمجايل فائض التشغيل

72
صفر

3

75

إمجايل فائض التشغيل
دخل امللكية املستحق القبض زائدًا 
دخل امللكية املستحق الدفع ناقصًا  

الدخل القومي اإلمجايل
10
5

3
12

الدخل القومي اإلمجايل
التحويالت اجلارية املستحقة القبض زائدًا 
التحويالت اجلارية املستحقة الدفع ناقصًا  

إمجايل الدخل املتاح
27

138

5
160

إمجايل الدخل املتاح
االستهالك النهائي ناقصًا 

إمجايل اإلدخار
105
33

138

إمجايل االدخار
زائدًا حتويالت رأس املال املستحقة القبض
ناقصًا  حتويالت رأس املال املستحقة الدفع

ناقصًا  إمجايل تكوين رأس املال
صايف اإلقراض )+(/صايف االقتراض )-(

30
7

33

-10



74

ألف - أهداف جداول العرض واالستخدام
جداول العرض واالس���تخدام هي أدوات ُتس���تخدم ملراجعة    1-10
اّتساق اإلحصاءات املتعلقة بتدفقات السلع واخلدمات استنادًا إىل املبدأ 

القائل بأن جمموع العرض لكل ُمنَتج يساوي جمموع استخداماته.
وجداول العرض واالس���تخدام ُتس���َتخَدم يف اشتقاق القيمة    2-10
املضاف���ة والطل���ب النهائي )اإلنفاق على االس���تهالك النهائي، وإمجايل 
تكوين رأس املال، والصادرات، والواردات( باألسعار اجلارية واألسعار 
الثابت���ة بطريقة تتص���ف بأهنا على درجة كبرية م���ن التفصيل والتكامل 

واالتساق.
وِنَس���ْب القيمة املضافة/املخَرجات حسب الصناعات ميكن    3-10
استخدامها يف االشتقاق الس���ريع لتقديرات سنوية وربع سنوية للقيمة 

املضافة، وبالتايل للناتج املحلي اإلمجايل.
وجداول العرض واالس���تخدام ُتس���َتخدم أيضًا يف اش���تقاق    4-10
ج���دول املدخالت - املخَرجات لغرض حتلي���ل األثر االقتصادي والتنبؤ 

به.

ونظام احلس���ابات القومية ال يتطلب س���وى إجراء تصنيف   5-10
متقاط���ع إلمج���ايل القيم���ة املضاف���ة حس���ب الصناع���ات والقطاعات 
س���ية. والعرض ال���وارد يف هذا الفص���ل ُيَبيِّن التصني���ف املتقاطع  املؤسَّ
الكامل للمخَرجات واالستهالك الوسيط وإمجايل القيمة املضافة حسب 

سية وذلك من أجل العرض فقط. الصناعات والقطاعات املؤسَّ

باء - تنظيم جداول العرض واالستخدام
ُيَبيِّ���ن جدول العرض )اجلدول 10-1(، يف كل صف، نوع    6-10
املنَتج الذي أنتجته صناعات حملية وُعرض من جانب بقية العامل. وهذه 
املنتجات إما باألسعار األساسية أو على أساس أن التكلفة تشمل النقل 
)“س���يف”(. ويتم احلص���ول على جمموع العرض لكل ُمنَتج بأس���عار 
املش���ترين بإضاف���ة اهلامش التجاري وهامش النق���ل، والضرائب ناقصًا 
الدع���م على املنتج���ات. والغرض من تعديل “س���يف”/“فوب” هو 
احلصول على جمموع الواردات على أساس “فوب”. وكل عمود من 
م،  أعمدة الصناعة يش���مل منتجات أنتجتها صناعة ما. ويف املثال املقدَّ

الصناعة 2 ُتنِتج 10 من املنَتج 1 و200 من املنَتج 2.

 الفصل العاشر - جداول العرض واالستخدام: تكامل الصناعات واملنتجات
سية والقطاعات املؤسَّ

اجلدول 10-1 جدول العرض: املخَرجات باألسعار األساسية

الصناعة 2الصناعة 1
الورادات “سيف” 
)المجموع “فوب”(

تعديل “سيف”/
“فوب”أ

الهامش التجاري 
وهامش النقل

الضرائب ناقصًا الدعم 
على المنتجات

مجموع العرض 
بأسعار المشترين

1001025105150املنتج 1
1010208-2-20010صفراملنتج 2

2-تعديل “سيف”/“فوب”أ
15358صفر10021033املخَرجات/املجموع

تعديل “سيف”/“فوب”يتعلق بتغري قيم الواردات “سيف” إىل قيم “فوب”. انظر أيضًا اجلدول 6 - 1؛ القيمة اليت يتعني خصمها هي النقل والتأمني على السلع املستوردة. أ 
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كل  يف  ُيَبيِّ���ن   )2-10 )اجل���دول  االس���تخدام  وج���دول    7-10
عمود للصناعة، اس���تخدامات الس���لع واخلدمات )أي هيكل التكلفة( 
للصناع���ات والقيم���ة املضافة اليت تولِّدها. وعل���ى امتداد كل صف يف 
اجلدول نفس���ه توجد االس���تخدامات لكل ُمنتَ���ج. واملنتجات مجيعها 
بس���عر املشترين. واهلدف من القيد الس���الب يف عمود التجارة والنقل 
ه���و جعل املجم���وع للصف 2 يف جدول العرض معاداًل للمجموع يف 

الص���ف 2 يف جدول االس���تخدام، الذي ُيَبيِّ���ن أن املنَتج 2 وحده هو 
الذي استخدمته الصناعات بشكل مباشر )وليس اهلوامش(.

وميكن تصنيف الصناعات حس���ب التصنيف الصناعي الدويل    8-10
د جلميع األنشطة االقتصادية. واملنتجات )السلع واخلدمات( مصنَّفة  املوحَّ
وفقًا للتصنيف املركزي للمنتجات. ولالطالع على املستوى األكثر جتميعًا 

لُنظم التصنيف اليت وضعتها األمم املتحدة هذه، انظر اجلدول 3-10.

اجلدول 10-2 جدول استخدام: االستخدامات بأسعار املشترين

الصادراتالصناعة 2الصناعة 1
 إنفاق

االستهالك النهائي
 إجمالي تكوين

رأس المال
مجموع االستخدامات 

بأسعار المشترين

1040305020150املنتج 1
30704068208املنتج 2

60100القيمة املضافة
1002107011820358املخَرجات/املجموع

الناتج املحلي اإلمجايل = القيمة املضافة + الضرائب ناقصًا 
الدعم على املنتجات = 160 + 15 = 175

النات���ج املحلي اإلمج���ايل = االس���تهالك النهائي + إمجايل 
تكوي���ن راس املال + الص���ادرات - الواردات = 118 + 

175 = 33 - 70 + 20

اجلدول 10-3 التصنيف الدويل لألنشطة االقتصادية واملنتجات على املستوى األكثر جتميعًا
د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 3 التصنيف املركزي للمنتجات، الصيغة 1التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

منتجات الزراعة واحلراجة ومصايد األمساكالزراعة والصيد واحلراجة
صيد األمساك

املواد اخلام واملعادن؛ الكهرباء والغاز واملياهالتعدين واستغالل املحاجر
املنتجات الغذائية واملشروبات والتبغ؛ املنسوجات واأللبسة واملنتجات اجللديةالصناعة التحويلية

سلع أخرى قابلة للنقل، باستثناء املنتجات املعدنية واآلالت واملعداتإمدادات الكهرباء والغاز واملياه
اتاإلنشاءات منتجات معدنية وماكينات ومعدَّ

أعمال اإلنشاء واإلنشاءاتجتارة اجلملة والتجزئة؛ إصالح املركبات ذات املحركات والسلع الشخصية املن�زلية
اخلدمات التجارية؛ خدمات الفنادق واملطاعمالفنادق واملطاعم

خدمات النقل والتخزين واالتصاالتالنقل والتخزين واالتصاالت
خدمات األعمال التجارية؛ اخلدمات الزراعية وخدمات التعدين والتصنيعالوساطة املالية

اخلدمات املجتمعية واالجتماعية والشخصيةاألنشطة العقارية واإلجيارية وأنشطة املشاريع التجارية
اإلدارة العامة والدفاع، الضمان االجتماعي اإلجباري

التعليم
الصحة والعمل االجتماعي

أنشطة اخلدمات املجتمعية واالجتماعية واخلدمات الشخصية األخرى
اأُلسر املعيشية اخلاصة اليت ُتَعيِّن أشخاصًا ألداء األعمال املن�زلية

املنظمات واهليئات غري اإلقليمية
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جيم - موازنة جدول العرض واالستخدام
جيب أن يكون جمموع العرض وجمموع االس���تخدام بأسعار    9-10
املش���ترين لكل منَتج يف جدول العرض واالستخدام متساويني. غري أن 
هاَتني القيَمتني يتم وضعهما إحصائيًا. وليس���ت القيمتان بيانات ميكن 
مجعها من خالل الدراس���ات االس���تقصائية. والبيانات اليت ُتجَمع عن 
طريق التعدادات أو الّدراسات االستقصائية تشمل املخَرجات باألسعار 
األساسية، والواردات على أساس أن التكلفة تشمل النقل )“سيف”(، 
والضرائ���ب ناقصًا الدعم على املنتج���ات، واهلامش التجاري وهامش 
النقل بالنس���بة للس���لع موضوع التعامل، والص���ادرات، واإلنفاق على 

االستهالك النهائي، وإمجايل تكوين رأس املال.
10-10  وإلجياد جمموع العرض بأسعار املشترين إحصائيًا لكل سلعة 
جيب أن ُتَكمَّل البيانات املتعلقة بالس���لع اليت ُتنِتجها الصناعات ببيانات 
عن ال���واردات، وجتارة اجلملة والتجزئة، وهوام���ش النقل، على نفس 
الس���لعة، وهي البيانات اليت ُتجَمع عن طريق التعدادات أو الّدراس���ات 
ر  االستقصائية، وبتحديد الضرائب ناقصًا الدعم على اهلوامش اليت ُتَقدَّ
اس���تنادًا إىل معدَّالت الضرائب واملعلومات املتعلقة بالضرائب املستقاة 
من بيانات امليزانية احلكومية. وهوامش التجارة لكل س���لعة ُتحَس���ب 
عند حساب خمَرجات التجارة. وهوامش النقل امُلَصنَّفة وفقًا للتصنيف 
املرك���زي للمنتجات هي خمَرجات خدمات النقل حلمل الس���لع ناقصًا 

تكاليف نقل السلع اليت يدفعها املشترون مباشرة.
10-11  وجمموع العرض بأسعار املشترين قد يكون مفيد يف البداية 
م الكامل ملجموع االستخدام بأسعار املشترين يف جدول  كأداة للتحكُّ
االس���تخدام ل���كل منَتج. غري أن���ه يف موازنة جمم���وع العرض وجمموع 
االس���تخدام لكل ُمنَتج قد يتطلب األم���ر تعدي��ل جمم���وع الع���رض إذا 
َتبيَّ���ن أن جمم���وع االس���تخ���دام هو أكث��ر موثوقية. واالس���تخدامات 
ر عادة بإمجايل خمَرجات  لكل ُمنَتج من أجل االس���تهالك الوس���يط ُتَقدَّ
الصناعات اليت تستخدم ذلك املنَتج كاستهالك وسيط وِنَسب املدخالت 
اليت يتم احلصول عليها من خالل دراس���ات اس���تقصائية حمدودة بشأن 

االستهالك الوس���يط حسب الصناعات. والبيانات املتعلقة باالستهالك 
النهائ���ي للحكومة يت���م احلصول عليها من الس���جالَّت اإلدارية. ويتم 
احلص���ول على إمجايل تكوي���ن رأس املال نتيجة ملطابقة البيانات املتعلقة 
بإمجايل تكوين رأس املال اليت يتم احلصول عليها عن طريق الدراسات 
االس���تقصائية املتعلقة بإمج���ايل تكوين رأس املال، وه���ي بيانات تتعلق 
بإمجايل خمَرجات وواردات الصناعة اليت ميكن تصنيفها كسلع رأمسالية. 
واالس���تهالك النهائي لأُلس���ر املعيش���ية يتم احلصول عليه، عادًة، كبند 
موازن���ة، ولكن ينبغي التحقُّق منه عن طريق بيانات يتم احلصول عليها 
من الدراسات االستقصائية املتعلقة بإنفاق اأُلسر املعيشية و/أو مبيعات 

التجزئة.

دال - حتليل االستخدامات النهائية
���م إنفاق االس���تهالك النهائي وإمجايل تكوين  ينبغي أن ُيَقسَّ   12-10
رأس املال يف جدول االستخدام )اجلدول 10-4( إىل إنفاقات منفصلة 

من أجل:
قطاع اأُلسر املعيشية؛ )أ( 
قطاع احلكومة العامة؛ )ب( 

س���ات غ���ري اهلادف���ة للرب���ح اليت خت���دم قطاع اأُلس���ر  املؤسَّ )ج( 
املعيشية.

ل مجيع السلع واخلدمات  وإنفاق االستهالك النهائي لأُلسر املعيشية ُيَسجِّ
املشتراة من جانب قطاع اأُلسر املعيشية.

ل: واإلنفاق على االستهالك النهائي لقطاع احلكومة ُيَسجِّ   13-10
خمَرجات احلكومة غري املَُباعة )30 يف املثال(؛ )أ( 

ان على  شراء احلكومة للس���لع واخلدمات اليت ستوزَّع باملجَّ )ب( 
اأُلسر املعيش���ية أو مشتروات اأُلسر املعيشية اليت ستس��ددها احلكوم��ة 
م(. وتلك السلع واخلدمات تسمى املنافع االجتماعية  )8 يف املثال املقدَّ

النوعية.

اجلدول 10-4 حتليل االستخدامات النهائية يف جدول االستخدام
إجمالي تكوين رأس المالاإلنفاق على االستهالك النهائي

األسر المعيشية والمؤسسات 
غير الهادفة للربح التي تخدم 

الحكومةاألسر المعيشية

األسر المعيشية والمؤسسات 
غير الهادفة للربح التي تخدم 

الشركاتالحكومةاألسر المعيشية

1040305020املنتج 1
30704068املنتج 2
60100املجموع
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هاء - حتليل القيمة املضافة

10-14  يف االقتصاد، قد يعمل كل قطاع يف أنشطة اقتصادية خمتلفة. 
ولذلك فإن املنشآت قد ُتَعرَّف بالقطاع الذي تنتمي إليه.

وهبذه الطريقة ميكن احلصول على القيمة املضافة لكل قطاع،    15-10
وهي قيمة هلا أمهية الش���تقاق املخَرجات واالستهالك الوسيط والقيمة 
املضاف���ة وتصنيفه���ا تصنيفًا متقاطعًا حس���ب الصناع���ات والقطاعات 

)اجلدول 5-10(.

اجلدول 10-5 حتليل القيمة املضافة

الشركات
األسر المعيشية والمؤسسات غير الهادفة للربح 

الحكومةالتي تخدم األسر المعيشية
الصناعة 2الصناعة 1الصناعة 2الصناعة 1الصناعة 2الصناعة 1

530582املنتج 1
155415124املنتج 2

3068302012القيمة املضافة
50152504018املخَرجات

القيمة املضافة من جانب الشركات: 30 + 68 = 98
القيمة املضافة من جانب األسر املعيشية واملؤسسات غري اهلادفة للربح اليت ختدم األسر املعيشية = 30 + 20 = 50

القيمة املضافة من جانب احلكومة: 12

واو - االحتياجات من البيانات لتوزيع اإلنتاج على القطاعات
وميكن اس���تخدام نف���س جمموعة البيانات ال���يت ُجِمَعت عن    16-10

طريق استقصاءات املنشآت لتحليل الصناعة واإلنتاج القطاعي معًا.

والبيان���ات املتعلقة باملنش���آت وال���يت سُتس���تخَدم للغرضني    17-10
س���ي وذلك على  تتطلب أن ُتَعرَّف كل منش���أة حس���ب األصل املؤسَّ

النحو التايل:

بيانات املنشآت 
 للشركات املالية

وغري املالية

بيانات املنشآت 
للمؤسسات اخلاصة 
غري املسامهة )األسر 

املعيشية(

بيانات اإلنتاج 
حسب املنتجات أو 
األنشطة )تنطبق على 
املنتجات الزراعية 

ومنتجات صيد األمساك 
واحلراجة(

املؤسسات غري اهلادفة احلكومة العامة
للربح اليت ختدم األسر 

املعيشية

الدراسات االستقصائية نوع البيانات
واحلسابات التجارية

الدراسات االستقصائية الدراسات االستقصائية
الستخدام، وعائد، 

األرض وغريها 
والدراسات 

االستقصائية املتعلقة 
بتكاليف االنتاج

الدراسات االستقصائية السجالت اإلدارية
واحلسابات التجارية
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مترين على وضع جداول العرض واالستخدام

َكوِّن جداول العرض واالس���تخدام باملعلومات الواردة أدناه. وُقم باش���تقاق البيانات غري املعروفة مبوازنة جمموع العرض وجمموع االس���تخدام لكل ُمنَتج. ويف 
التمرين، املُنَتج 1 هو سلعة واملُنَتج 2 هو خدمة. احسب الناتج املحلي اإلمجايل باّتباع َنهج اإلنتاج وَنهج اإلنفاق النهائي.

معلومات
املخَرجات باألسعار األساسية للصناعة 1:

30 املنتج 2:  150؛  املنتج 1:   
املخَرجات باألسعار األساسية للصناعة 2:

100 املنتج 2:   صفر؛  املنتج 1:   
املدخالت بأسعار املشترين للصناعة 1:

30 املنتج 2:   40؛  املنتج 1:   
املدخالت بأسعار املشترين للصناعة 2:

20 املنتج 2:   10؛  املنتج 1:   
الواردات “سيف”

20 املنتج 2:  40؛  املنتج 1:   
التأمني والنقل على السلع املستوردة: 3

الصادرات “فوب”:
15 املنتج 2:   50؛  املنتج 1:   

إمجايل تكوين رأس املال بأسعار املشترين:
7 املنتج 2:   50؛  املنتج 1:   

اهلامش التجاري وهامش النقل
70 املنتج 1:   

الضرائب ناقصًا الدعم على املنتجات
10 املنتج 2:  20؛  املنتج 1:   

مالحظة: اسَتخِدم اإلطار التايل للتمرين

جدول العرض

الصناعة 2الصناعة 1

الواردات 
“سيف”)المجموع 

“فوب”(
تعديل “سيف”/

“فوب”
الهامش التجاري 

وهامش النقل

الضرائب ناقصًا 
الدعم على 
المنتجات

مجموع العرض 
بأسعار المشترين

املنتج 1
املنتج 2

تعديل “سيف”/“فوب”
املخَرجات/املجموع
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جدول االستخدام

الصادراتالصناعة 2الصناعة 1
 اإلنفاق على

االستهالك النهائي
 إجمالي تكوين

رأس المال
مجموع االستخدامات 

بأسعار المشترين

املنتج 1
املنتج 2

تعديل “سيف”/“فوب”
املخَرجات/املجموع

احلل
جدول العرض

الصناعة 2الصناعة 1

الواردات 
“سيف”)المجموع 

“فوب”(
تعديل “سيف”/

“فوب”
الهامش التجاري 

وهامش النقل

الضرائب ناقصًا 
الدعم على 
المنتجات

مجموع العرض 
بأسعار المشترين

407020280صفر150املنتج 1
701087-3-3010020املنتج 2

3-تعديل “سيف”/“فوب”
30صفر3-18010057املخَرجات/املجموع

جدول االستخدام

الصادراتالصناعة 2الصناعة 1
 اإلنفاق على

االستهالك النهائي
 إجمالي تكوين

رأس المال
مجموع االستخدامات 

بأسعار المشترين

40105013050280املنتج 1
30201515787املنتج 2

11070تعديل “سيف”/“فوب”
1801006514557املخَرجات/املجموع

الناتج املحلي اإلمجايل باتباع هنج اإلنتاج: 110 + 70 + 30 = 210.
الناتج املحلي اإلمجايل باتباع هنج اإلنفاق النهائي: 65 + 145 + 57 - 57 = 210.
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 األهداف ألف -
سي( القيمة املضافة،  سي )أو حسابات القطاع( َتشتَّق لكل قطاع )مؤسَّ حسابات القطاع املؤسَّ   1-11
أو الدخل األوَّيل، أو الدخل املتاح، أو اإلنفاق على االستهالك النهائي أو اإلدخار، أو إمجايل تكوين رأس 

املال، أو صايف اإلقراض )+(، أو صايف االقتراض )-( كما يف حالة االقتصاد كُكل.
وحس���ابات القط���اع توفِّر معلومات عن التعامالت يف الدخ���ل والتدفقات املالية بني القطاعات    2-11

املحلية وبني القطاعات املحلية وبقية العامل.
س���ي يف  س���ي ولس���لوك كل قطاع مؤسَّ وه���ذه املعلومات تس���مح بإجراء حتليل للهيكل املؤسَّ   3-11

االقتصاد.

 أنواع الدخل باء -
كما هو احلال بالنسبة لالقتصاد كُكل فإن أنواع الدخل لكل قطاع هي كما يلي:   4-11

خَدمني، والضرائب األخرى ناقصًا الدعم على اإلنتاج، ودخل  الدخل األوَّيل )تعويضات املس���تَ )أ( 
حقوق امللكية(؛

الدخل من املشاريع؛ )ب( 
الدخل املتاح. )ج( 

وناتج مجع الدخول جلميع القطاعات املحلية ميثِّل املجموع لالقتصاد كُكل.   5-11
وناتج اجلمع جلميع األرصدة القطاعية للدخل األوَّيل هي الدخل القومي اإلمجايل.   6-11

 الرصيد القطاعي للدخل األوَّيل جيم -
رصيد الدخل األوَّيل يس���اوي القيمة املضافة + الدخل األوَّيل املستحق القبض - الدخل األوَّيل    7-11

املستحق الدفع.
وميك���ن حتليل كل بند يف جانب االس���تخدام إىل اجلهة ال���ي ُيدَفع هلا الدخل األوَّيل وحتليل كل    8-11
بند يف جانب املوارد إىل اجلهة الي ُيقَبض منها الدخل األوَّيل )ميكن تطبيق هذه اإلمكانية على احلسابات 

الالحقة ولذلك فإنه لن ُيعاد ذكرها(.
وبالنسبة لالقتصاد كُكل فإنه لن يدخل يف احلساب إال الدخل األوَّيل من بقية العامل، وإىل بقية    9-11

العامل، ألن الِقيم املدفوعة والِقيم املقبوضة بني القطاعات املحلية ُيلغي كل منها اآلخر.

سي  حسابات القطاع املؤسَّ الفصل احلادي عشر -

املوارداالستخدامات
20القيمة املضافة

10الدخل األوَّيل املسَتَحق القبض5الدخل األوَّيل املسَتَحق الدفع
25رصيد الدخل األوَّيل
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املوارداالستخدامات
20القيمة املضافة

10الدخل األوَّيل املسَتَحق القبض1الدخل األوَّيل املسَتَحق الدفع فيما عدا العائدات
29دخل املشاريع

 الدخل القطاعي املتاح هاء -
الدخل املتاح يساوي رصيد الدخل األوَّيل + التحويالت اجلارية املستَحقة القبض - التحويالت    13-11

النقدية املستَحقة الدفع.
وبالنس���بة لالقتص���اد كُكل ال تدخ���ل يف احلس���اب إال التحوي���الت اجلارية من بقي���ة العامل أو    14-11
التحويالت اجلارية إىل بقية العامل وذلك ألن املبالغ املستَحقة الدفع واملبالغ املستَحقة القبض بني القطاعات 

املحلية ُيلغي بعضها بعضًا.

املوارداالستخدامات
25رصيد الدخل األوَّيل

5التحويالت اجلارية املستَحقة القبض6التحويالت اجلارية املستَحقة الدفع
24الدخل املتاح

 إمجايل االدخار القطاعي واو -
إمجايل االدخار يساوي الدخل املتاح– اإلنفاق على االستهالك النهائي.   15-11

واإلنفاق على االستهالك النهائي لقطاع الشركات هو، حبكم التعريف، صفر.   16-11
وقد يكون إمجايل االدخار القطاعي سالبًا أو موجبًا.   17-11

املوارداالستخدامات
24الدخل املتاح

30اإلنفاق على االستهالك النهائي
6-إمجايل االدخار

 دخل املشاريع القطاعية دال -
دخل املش���اريع هو تقريب لصايف الدخل )أو الربح( لقطاعات الش���ركات قبل توزيع العائدات    10-11

على َحَمَلة األسهم.
ودخل املش���اريع يس���اوي القيمة املضافة + الدخل األوَّيل املس���َتَحق القب���ض – الدخل األوَّيل    11-11
املس���َتَحق الدف���ع فيما ع���دا العائدات الي ُتدَفع حلملة األس���هم )أو مس���حوبات املالكني يف حالة أش���باه 

الشركات(.
ومفهوم دخل املشاريع ليست له فائدة إال بالنسبة لقطاعات الشركات.   12-11
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 صايف اإلقراض )+(/صايف االقتراض )-( على املستوى القطاعي زاي -
11-18  صايف اإلقراض )+( أو صايف االقتراض )-( يساوي إمجايل االدخار + صايف حتويالت رأس املال 

- إمجايل تكوين رأس املال - صايف احليازة لألصول غري املالية غري املنَتَجة.
وبالنسبة لالقتصاد كُكل جيب أن يكون صايف احليازة لألصول غري املنَتَجة امللموَسة صفرًا، فيما    19-11

عدا الكيانات الي ختضع حلقوق براءات االختراع )انظر قاعدة االستثناء الواردة حتت الشكل 1-4(.

املوارداالستخدامات
6-إمجايل االدخار

6صايف حتويالت رأس املال40إمجايل تكوين رأس املال
8• حتويالت رأس املال املستَحَقة القبض10صايف احليازة لألصول غري املالية غري املُنَتَجة

2-• حتويالت رأس املال املستَحَقة الدفع
50-صايف اإلقراض )+(/صايف االقتراض )-(

 احلسابات املالية القطاعية حاء -
فيما يتعلق باحلس���اب املايل لألمَّة فإن احلس���ابات املالية القطاعية تش���تمل على أصوٍل مالية يف    20-11
اجلانب األمين وعلى خصوم مالية يف اجلانب األيس���ر. وصايف اإلقراض )+(/صايف االقتراض )-( يس���اوي 
جمم���وع األص���ول املالية ناقصًا جمم���وع اخلصوم. وجيب أن يك���ون صايف اإلقراض/ص���ايف االقتراض من 

احلساب املايل مساويًا لصايف اإلقراض/صايف االقتراض حلساب رأس املال لكل قطاع.
وجي���ب أن يكون لكل َتَعاُمل يف احلس���اب املايل لقطاٍع ما ما يناظره يف احلس���اب املايل لقطاع    21-11
آخر، فيما عدا الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة الي ُيصِدرها صندوق النقد الدويل )انظر الفقرات 
5-4 إىل 5-10 أع���اله(. ويف مث���ل ه���ذه احلالة يك���ون األصل لقطاٍع ما خصمًا لقط���اٍع آخر. وحتليل 
األصول حس���ب القطاعات املس���ؤولة عنها، واخلصوم حس���ب القطاعات الي حتتفظ هبا كأصول، يعطي 
تدفُّق األموال. وتدفُّق األموال يسمح بتحديد تدفقات األموال بني قطاعات االقتصاد وبقية العامل. وتدفُّق 
األموال له أمهية بالنسبة لَفَهم تعبئة األموال واخلصوم املالية الي تتكبَّدها القطاعات لتحقيقها. وعلى سبيل 
املث���ال فإن���ه من املمكن بالرج���وع إىل تدفُّق األموال َفْهم أنواع اخلصوم الي تس���تخدمها احلكومة لتمويل 

م إليها التمويل. عجزها وحتديد القطاعات الي تقدِّ

اخلصوماألصول
50-صايف اإلقراض )+(/صايف االقتراض )-(

جمموع التغيُّر يف األصول
الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة

العملة واإليداعات
السندات خالف األسهم

القروض
األسهم وحقوق امللكية األخرى
حسابات أخرى مستحقة القبض

جمموع التغيُّر يف اخلصوم6-
الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة

العملة واإليداعات
السندات خالف األسهم

القروض
األسهم وحقوق امللكية األخرى
حسابات أخرى مستحقة القبض

150

 امليزانيات العمومية القطاعية طاء -
بالنسبة للميزانيات العمومية حلسابات القطاع املؤسسي انظر الفصل السابع أعاله.   22-11
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الفصل الثاين عشر - مسائل هامة أخرى يف حسابات القطاع

سوف ُيناِقش هذا الفصل مسألتني هامتني تتعلقان حبسابات    1-12
القطاع:

اإلنفاق على االس���تهالك النهائي مقابل االس���تهالك النهائي  )أ( 
الفعلي؛

احلسابات التجارية مقابل احلسابات القومية. )ب( 

ألف - اإلنفاق على االستهالك النهائي مقابل االستهالك 
النهائي الفعلي

األهداف  - 1
اهلدف الرئيسي هو قياس استهالك اأُلسر املعيشية ليس فقط    2-12
م���ن اإلنف���اق النهائي اخلاص هب���ا بل أيضًا من إنف���اق قطاعات أخرى 

ُيحقِّق منافع هلا.
اإلنفاق على االس���تهالك النهائي يتك���وَّن من اإلنفاق الذي    3-12
يتكبَّده املقيمون على الس���لع واخلدمات النهائية )السلع واخلدمات اليت 

ال ُتسَتخَدم لغرض اإلنتاج(.
االس���تهالك النهائي الفعلي يقيس الس���لع واخلدمات النهائية    4-12
اليت تس���تهلكها القطاعات من خالل اإلنفاق الذي تتكبَّده القطاعات 
نفس���ها أو التحوي���الت االجتماعي���ة العينية اليت تتلقاه���ا من قطاعات 
أخرى. وعلى الرغم من أن االس���تهالك النهائي الفعلي ُمعرَّف بالنسبة 
جلميع القطاعات فإن قطاع اأُلسر املعيشية هو وحده الذي ُيظِهر معناه 

بالنسبة للتحليل.

االستهالك النهائي الفعلي لألسر املعيشية  - 2
االس���تهالك النهائي الفعلي لألسر املعيشية له ثالثة مصادر:    5-12
إنفاقه���ا النهائي اخل���اص هبا، واإلنف���اق النهائي للحكوم���ة، واإلنفاق 
س���ات غري اهلادفة للربح اليت ختدم اأُلسر املعيشية. وعلى  النهائي للمؤسَّ

هذا فإن االستهالك النهائي الفعلي يساوي جمموع:
اإلنفاق على االستهالك النهائي لأُلسر املعيشية؛ )أ( 

التحويالت االجتماعية العينية من احلكومة؛ )ب( 

س���ات غري اهلادفة  التحوي���الت االجتماعي���ة العينية من املؤسَّ )ج( 
للربح اليت ختدم اأُلسر املعيشية.

وهدف مفهوم االستهالك النهائي الفعلي لأُلسر املعيشية هو    6-12
مقارنة االس���تهالك النهائي لأُلسر املعيشية عرب الزمان واملكان يف البلد 
وعلى املس���توى الدويل، مع أخذ السياس���ات االجتماعية للحكومات 
وأنش���طة املؤسس���ات غري اهلادفة للربح اليت ختدم اأُلس���ر املعيش���ية يف 

االعتبار.

التحويالت االجتماعية العينية
التحويالت االجتماعية العينية تشمل:   7-12

اإلنفاق النهائي الف���ردي للقطاع احلكومي ناقصًا املبيعات.  )أ( 
وه���ذا يش���مل املخَرجات من الس���لع واخلدمات الفردية ال���يت ُينِتجها 
ان على األفراد، مثل التعليم، والصحة،  القط���اع احلكومي وتَوزَّع باملجَّ
والضم���ان االجتماعي والرف���اه، والرياضة والترفي���ه، والثقافة، وتوفري 
الس���كن، ومجع نفايات اأُلسر املعيشية، وتشغيل النقل. وهذا ال يشمل 
اإلدارة العام���ة واإلنفاق���ات على األنش���طة التنظيمي���ة والبحثية يف كل 

فئة.
املناف���ع االجتماعية العينية، اليت تش���مل )انظر أيضًا اجلدول  )ب( 

:)1-3
التس���ديدات من صناديق الضمان االجتماعي احلكومية إىل   ’1‘
اأُلسر املعيش���ية بالنسبة لسلع وخدمات معيَّنة اشترهتا اأُلسر 

املعيشية من السوق؛
مناف���ع نوعية أخ���رى تتعلق بالضم���ان االجتماعي فيما عدا   ’2‘
التسديدات. وهذا يشمل سلعًا وخدمات مل ُينِتجها القطاع 
���ان، أو تقريبًا  احلكوم���ي ولكنه���ا اش���ُتريت وُوزِّعت باملجَّ
���ان، على اأُلس���ر املعيش���ية يف إطار صنادي���ق الضمان  باملجَّ
متها اأُلس���رة  االجتماع���ي )جيب أن ُتخَص���م أية دفعات َقدَّ

املعيشية(؛
مناف���ع املس���اعدة االجتماعية العينية. وهذا يش���مل الس���لع   ’3‘
واخلدمات مبا مياثل منافع الضمان االجتماعي األخرى دون 

أن يكون ذلك يف إطار ُنظم الضمان االجتماعي.
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اإلنفاق على االستهالك 
النهائي لألسر المعيشية

اإلنف���اق على االس���تهالك النهائي للحكومة   - 3
العامة

اإلنفاق على االستهالك النهائي للحكومة يشمل جزأين:   8-12
خمَرجات اخلدمات احلكومية ناقصًا املبيعات. ميكن تقس���يم  )أ( 

هذه املخَرجات إىل جزأين:
اإلنف���اق النهائ���ي الف���ردي لقطاع احلكوم���ة ناقصًا   ’1‘ 
املبيع���ات. وه���ذا يش���مل املخَرج���ات م���ن الس���لع 
واخلدم���ات الفردي���ة ال���يت ينِتجه���ا قط���اع احلكومة 
ان على األفراد، مثل التعليم، والصحة،  وت���َوزَّع باملجَّ
والضم���ان االجتماع���ي والرفاه، والرياض���ة والترفيه، 
والّثقاف���ة، وتوفري الس���كن، ومج���ع نفايات اأُلس����ر 

املعيشية، وتشغيل النقل. وهذا ال يشمل اإلدارة العامة 
واإلنفاق�ات على األنش���طة التنظيمية والبحثية يف كل 
فئة. وهذا اجلزء من املخَرجات من السلع واخلدمات 
احلكومية ناقصًا املبيعات يفيد األفراد مباش���رة؛ وهو 
ل جزًءا من التحويالت االجتماعية العينّية اليت  يَش���كِّ

سبقت مناقشتها؛
اإلنفاق احلكومي على االس���تهالك النهائي اجلماعي:   ’2‘ 
ة  يساوي املخَرجات احلكومية غري السوقية )غري املَُعدَّ
للبيع( ناقصًا إنفاق احلكومة على االستهالك النهائي 

الفردي؛
املناف���ع االجتماعية النوعية: انظ���ر التعريف الوارد يف الفقرة  )ب( 

الفرعية )ب( من الفقرة 12-7 أعاله.

العالقة بني مفهومني لالستهالك

االستهالك النهائي 
الفعلي لألسر املعيشية

الشكل 12-1 العلاقة بين الإنفاق على الاستهلاك النهائي والاستهلاك النهائي الفعلي للُأسر المعيشية

املنافع االجتماعية 
النوعية

اإلنفاق النهائي الفردي للمؤسسات غير 
الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

اإلنفاق النهائي 
الجماعي 
للحكومة

اإلنفاق النهائي 
الجماعي 

للحكومة ناقصًا 
المبيعات
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الشكل 12-1 مكوِّنات الإنفاق الحكومي على الاستهلاك النهائي

إنفاق املؤسسات غري اهلادفة للربح اليت ختدم   - 4
اأُلسر املعيشية على االستهالك النهائي

س���ات غري اهلادفة  باس���تثناء اجل���زء املُباع ُيعت���رب إنفاق املؤسَّ  9-12
للربح اليت ختدم اأُلسر املعيشية على االستهالك النهائي استهالكًا هنائيًا 
فرديًا، أي أنه بكامله يفيد األفراد مباشرة. واالستهالك النهائي الفردي 
س���ات غري اهلادفة للربح اليت ختدم اأُلس���ر املعيشية ُيسمَّى أيضًا  للمؤسَّ
س���ات غري اهلادفة  حتويالت للس���لع واخلدمات غري الس���وقية من املؤسَّ

للربح اليت ختدم اأُلسر املعيشية.

تصنيف اإلنفاق على االستهالك  - 5
يوجد ثالثة ُنظم للتصنيف الدويل لإلنفاق حس���ب الغرض،    10-12
وهي ُنظم تساعد يف جتميع اإلنفاق على االستهالك النهائي واالستهالك 

النهائي الفعلي ألغراض املقارنة:
تصنيف مهام احلكومة؛ )أ( 

تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض؛ )ب( 
تصنيف أغراض املؤسسات غري اهلادفة للربح اليت ختدم اأُلسر  )ج( 

املعيشية.
وفئات االستهالك الرئيسية حسب الغرض تشمل:   11-12

األغذية واملشروبات غري الكحولية؛ )أ( 
املشروبات الكحولية واملخدرات؛ )ب( 

املالبس واألحذية؛ )ج( 
اإلسكان واملياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى؛ )د( 

ات املن�زلية والصيانة املن�زلية الروتينية؛ األثاث واملعدَّ )ه�( 
الصحة؛ )و( 

النقل؛ )ز( 
االتصاالت؛ )ح( 

الترفيه والثقافة؛ )ط( 
التعليم؛ )ي( 

املطاعم والفنادق؛ )ك( 
سلع وخدمات متنوِّعة؛ )ل( 

سات غري اهلادفة للربح اليت ختدم  االس���تهالك الفردي للمؤسَّ )م( 
اأُلسر املعيشية؛

اإلسكان؛  ’1‘
الصحة؛  ’2‘

الترفيه والثقافة؛  ’3‘
التعليم؛  ’4‘

احلماية االجتماعية؛  ’5‘
خدمات أخرى؛  ’6‘

إنفاق احلكومة العامة على االستهالك الفردي: )ن( 
اإلسكان؛  ’1‘
الصحة؛  ’2‘

الترفيه والثقافة؛  ’3‘
التعليم؛  ’4‘

احلماية االجتماعية.  ’5‘
 Classifications والتصنيفات املذكورة أعاله منش���ورة يف   12-12
of Expenditure According to Purpose )منشورات األمم املتحدة، 

.)E.00.XVII.6 :رقم املبيع

إنفاق احلكومة على 
االستهالك النهائي

مخرجات قطاع الحكومة ناقصًا 
المبيعات

ش���راء منتجات من الس���وق كي 
تقدم بالمجان إلى األسر المعيشية 
أو تشتريها األسر المعيشية ولكن 
تدف���ع الحكوم���ة قيمته���ا ) منافع 

اجتماعية عينية(

 التحويالت
 االجتماعية

العينية
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باء - احلسابات التجارية مقابل احلسابات القومية

األهداف  - 1
توفِّ���ر احلس���ابات التجارية معلومات عن الوضع املايل للش���ركات. وهناك حاجة إىل أن يكون    13-12
اإلحصائيون يف جمال احلسابات القومية ملمِّني بأوجه التشابه واالختالف املفاهيمية بني احلسابات التجارية 

واحلسابات القومية حبيث يكون من املمكن أن ُتسَتخَدم املعلومات على حنٍو سليم.

أوجه التشابه بني احلسابات التجارية واحلسابات القومية  - 2
ل التعامالت على أساس االستحقاق )مقارنة بأساس  احلسابات التجارية واحلسابات القومية ُتَسجِّ   14-12
ل أيضًا اجلزء الذي  ل كمبالغ مستحقة الدفع؛ وُيَسجَّ النقد(. واملدفوعات، اليت ُيفتَرض أهنا قد ُدِفَعت، ُتَسجَّ
مل ُيدَف���ع بعد كخصم )أي حس���ابات مس���تحقة الدفع( يف احلس���ابات املالية وامليزاني���ات العمومية. واملبالغ 
ل أيضًا اجلزء الذي  ل كمبالغ مستحقة القبض؛ وُيَسجَّ املس���تحقة القبض، اليت ُيفَترض أهنا قد ُقبضت، ُتَس���جَّ

مل ُيقَبض بعد كأصل يف احلسابات املالية وامليزانيات العمومية.
والنظامان هلما، تقريبًا، نفس نوع التتابع يف احلسابات ولكن بأمساء خمتلفة. وعلى هذا:   15-12

الحسابات التجاريةالحسابات القومية
قائمة الأرباح والخسائرحسابات الإنتاج وحسابات الدخل المختلفة

حساب رأس المال
التغيُّر في الوضع المالي وبيان تدفُّق النقدالحساب المالي

الميزانية العموميةحساب رأس المال، الميزانية العمومية

االختالفات بني احلسابات التجارية واحلسابات القومية  - 3
االختالفات بني احلسابات التجارية واحلسابات القومية هي كما يلي:   16-12

الحسابات التجاريةالحسابات القومية
ل المخَرجات والاستهلاك الوسيط والقيمة المضافة ل المبيعات وتكلفة المبيعاتَسجِّ َسجِّ

َقيِّم المخزونات واس���تهلاك رأس المال الثابت والأصول بالأس���عار التاريخية َقيِّم المخزونات واستهلاك رأس المال الثابت والأصول بأسعار السوق
أو بالقيم الدفترية

ل كدخل أو كتكلفة ولكن كتغيُّرات  مكاسب أو خسائر رأس المال لا ُتَسجَّ
في الميزانية العمومية نتيجة لتغيُّرات في الأسعار )حساب إعادة التقييم(

ل في بيان الأرباح والخسائر  المكاسب أو الخسائر المَحقَّقة في رأس المال ُتَسجَّ
كدخل أو كتكلفة

ل ات التكاليف المَتَكبَّدة بالفعل هي وحدها التي ُتَسجَّ ات )المفترضة استنادًا إلى السلوك السابق( مثل مخصصَّ ل المخصصَّ ُتَسجَّ
الديون المعدومة.
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استخدامات احلسابات التجارية يف احلسابات   - 4
القومية

ميكن اس���تخدام احلسابات التجارية يف إعداد التتابع الكامل    17-12
حلسابات قطاعات الشركات ولكن مع إدخال التعديالت الالزمة.

ودليل الصالت بني حسابات األعمال التجارية واحلسابات    18-12
القومية )منش���ورات األمم املتحدة، رقم املبيع: E.00.XVII.13( ُيقدِّم 
مبادئ توجيهية تفصيلية لربط احلس���ابات التجارية باحلسابات القومية 

وتعديلها كي تكون متماشية معها.

مثال ملقارن���ة أو حتويل احلس���ابات التجارية   - 5
واحلسابات القومية

12-19  يف اجل���دول 12-1، أُنِتَج���ت قيمة مقدارها 100 ولكن مل 
يتم بعد بيعها يف الفترة املحاسبية.

ميكن حس���اب املخَرجات على أهنا جمموع تكلفة اإلنتاج أو    20-12
على أهنا املبيعات ناقصًا التغيُّر يف املخزون.

وعلى هذا:
تكلف���ة اإلنتاج = تكلفة املواد اخلام واخلدمات + اليد العاملة + 

استهالك رأس املال الثابت = 100؛
املبيعات + التغيُّرات يف املخزون = صفر + 100

غري أن هذا هو جمّرد تقريب. وإذا كانت املخَرجات، من حيث الكميَّة، 
معروفة فإنه جيب أن ُتحَسب املخَرجات على أهنا حاصل ضرب الكميَّة 
يف الس���عر األساس���ي للوحدة )أو ما ُيعادل سعر السوق(. وُيفترض أن 
اس���تهالك رأس امل���ال الثابت واإلهالك هو صفر يف ه���ذه احلالة؛ وإال 
ل اإلهالك كجزء من تكلفة املبيعات يف احلسابات  فإنه جيب أن ُيَس���جَّ
التجارية وأن ُيحَس���ب اس���تهالك رأس املال الثابت وُيدَرج كجزء من 
تكلفة اإلنتاج عند اشتقاق املخَرجات يف احلسابات القومية. واستهالك 
رأس املال الثابت ليس مساويًا لإلهالك. ولالطالع على شرح لكيفية 
حساب استهالك رأس املال الثابت، انظر دليل الصالت بني حسابات 
األعمال التجارية واحلس���ابات القومية )منشورات األمم املتحدة، رقم 

املبيع: E.00.XVII.13(، الفقرة 2-22 والفصل الثامن.

الجدول 12-1 إعادة ترتيب الإحصاءات التجارية في حساب بقية العالم: مثال
الحسابات التجاريةالحسابات القومية

صفراملبيعاتاملخَرجات باألسعار األساسية
صفر- تكلفة املبيعات/التصنيع100= تكلفة اإلنتاج 

صفر= املخزون االفتتاحي50- االستهالك الوسيط بأسعار املشترين
50+ تكلفة املواد اخلام/اخلدمات50= القيمة املضافة

50+ تكلفة اليد العاملة50- تكلفة اليد العاملة
100- املخزون اخلتاميصفر= فائض التشغيل

صفر= إمجايل الربح
5+ صايف الفائدة5+ صايف الفائدة

5= صايف الدخل100- إمجايل تكوين رأس املال )= املخزون(
95-= صايف االقتراض

الجدول 12-2 إعادة ترتيب الإحصاءات التجارية في حساب بقية العالم: مثال
الحسابات التجاريةالحسابات القومية

التغيُّر يف األصولالتغيُّر يف األصول
100التغيُّر يف املخزون100التغيُّر يف املخزون

التغيُّر يف اخلصومالتغيُّر يف اخلصوم
95القروض95القروض

5األرباح املحتجزة5حق امللكية
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متارين على ربط احلسابات التجارية باحلسابات القومية

استخِدم احلسابني الّتجاريني التاليني )“ألف” و“باء”( إلحدى الشركات من أجل:  

1 -  حس���اب املخَرجات، االس���تهالك الوسيط، تعويضات املستخَدمني، دخل حقوق امللكية املس���تَحق القبض، دخل حقوق امللكية املستَحق   
الدفع، التحويالت اجلارية املستحقة الدفع، إمجايل تكوين رأس املال.

2 - ملء النموذج املرفق لتتابع احلسابات )جيم(.  
ألف -  بيان األرباح واخلسائر جلهة تصنيع، 31 كانون األول/ديسمرب 1991

150+ املبيعات بعد خصم العائدات وضرائب املبيعات
- تكلفة السلع املباعة

تكلفة السلع املشتراة كي ُيعاد بيعها  
تكلفة السلع املَصنَّعة املباعة  

املخزون االفتتاحي للسلع منتهية الُصنع وشبه منتهية الُصنع   
تكلفة التصنيع   

املواد واخلدمات املستخَدمة    
تعويضات املستخَدمني    

اإلهالك    
املخزون اخلتامي للسلع منتهية الُصنع وشبه منتهية الُصنع    

30
50
5

80
10
85

-15

-10
-80

-90

60= إمجايل الربح
- مصروفات التشغيل

املواد واخلدمات املستخَدَمة  
تعويضات املستخَدمني  

اإلهالك  

-10
-20
-2

-32

= دخل التشغيل
+ دخل الفائدة

+ العائدات املقبوضة
- مصروفات الفائدة

28
2
2

-10
= صايف الدخل قبل خصم الضرائب

- الضرائب على الدخل التجاري
22
-3

= صايف الدخل بعد خصم الضرائب
- العائدات املدفوعة

19
-1

18= املكاسب املحَتَفظ هبا
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باء - امليزانية العمومية
31 كانون األول/ديسمرب 311990 كانون األول/ديسمرب 1991

األصول
نقد

أسهم
45
20

20
20

املخزونات
السلع منتهية الصنع وشبه منتهية الصنع  

املواد واللوازم  

20
15
5

25
10
15

128110اجملموع
اخلصوم وحقوق امللكية حلملة األسهم

جمموع اخلصوم
القروض  6565

حقوق امللكية حلملة األسهم
مسامهات محلة األسهم  

األرباح املحتفظ هبا  

63
45
18

45
45

صفر
128110اجملموع

مالحظات:
الستكمال التمرين:  •

ينبغي افتراض أن اس���تهالك رأس املال الثابت يس���اوي اإلهالك. ويف األعمال الفعلية ينبغي أن ُيحَس���ب اس���تهالك رأس املال الثابت كجزء من العمل لتجميع أرصدة رأس   °
املال.

ُيفترض عدم وجود رس���وم خدمات بالنس���بة للوس���اطة املالية. ويف األعمال الفعلية جيب أن ُتحَسب رس���وم اخلدمات بالنسبة للوساطة املالية وأن ُتَعامل كجزء من االستهالك   °
ل جزًءا من مدفوعات، ومقبوضات، الفائدة. الوسيط. وهذه الرسوم ُتَشكِّ

ُيفت���رض أن األس���عار ثابت���ة خ���الل الفترتني حبيث ال تكون هناك حاج���ة إىل إعادة تقييم األصول الثابت���ة والتغيُّر يف املخزونات. وعلى هذا فإنه ال توجد أرباح، أو خس���ائر،   °
حمَتَجَزة.

قياس أرصدة رأس املال واس���تهالك رأس املال الثابت وتعديل رس���وم خدمات الوس���اطة املالية ُيناقشان يف الفقرات 2-92 إىل 2-99 أعاله؛ ولالطالع على مزيد من التفاصيل،   •
.) E.00.XVII.1 :انظر: دليل الصالت بني حسابات األعمال التجارية واحلسابات القومية )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع
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جيم - حسابات قطاعات الشركات
المواردالاستخدامات

املخَرجات باألسعار األساسية
االستهالك الوسيط بأسعار املشترين

إمجايل القيمة املضافة
تعويضات املسَتخَدمني

الضرائب األخرى على اإلنتاج
إمجايل فائض التشغيل

دخل امللكية املستحق القبض
دخل امللكية املستحق الدفع

إمجايل الدخل
التحويالت اجلارية املستحقة القبض
التحويالت اجلارية مستحقة الدفع

إمجايل الدخل املتاح
االستهالك النهائي

إمجايل اإلدخار

حتويالت رأس املال املستحقة القبض
حتويالت رأس املال املستحقة الدفع

إمجايل تكوين رأس املال
صايف اإلقراض )+(/صايف االقتراض

التغيُّر يف األصول املالية
العملة

القروض
التغيُّر يف اخلصوم املالية

العملة
القروض

صايف اإلقراض )+(/صايف االقتراض

امليزانية العمومية االفتتاحية
األصول غري املالية

األصول املالية
العملة

القروض
اخلصوم املالية

العملة
القروض

صايف قيمة األصول
التغيُّر يف امليزانية العمومية

األصول غري املالية
إمجايل تكوين رأس املال

استهالك رأس املال الثابت
األرباح املجَنبَّة

األصول املالية
اخلصوم املالية

التغيُّر يف صايف قيمة األصول
امليزانية العمومية اخلتامية

األصول غري املالية
األصول املالية
اخلصوم املالية

صايف قيمة األصول
التغيُّر يف صايف قيمة األصول
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احللــول
حل املسألة 1

املبيع��ات – السل��ع املشت��راة إلعادة بيعها + التغري يف املخزون املخَرجات باألسعار األساسية =
من تامة السلع الصنع وشبه تامة الصنع = 150 - 10 + )15 

145 = )10 -
املواد واخلدمات املستخَدمة = 40 االستهالك الوسيط بأسعار املشترين =

50 + 20 = 70تعويضات املستخَدمني =
الفائدة املس���تحقة القبض + العائدات املس���تحقة القبض = 2 + 2 دخل حقوق امللكية املستحق القبض =

4 =
مصروفات الفائدة + العائدات املستحقة الدفع = 10 + 1 = 11دخل حقوق امللكية املستحق الدفع =
الضرائب على الدخل التجاري = 3التحويالت اجلارية املستحقة الدفع =

التغيُّر يف األصول الثابتة بس���عر التكلفة + التغيُّر يف املخزون = )55 إمجايل تكوين رأس املال =
- 50( + )20 – 25( = صفر

حل املسألة 2
حسابات اإلنتاج والدخل ورأس املال

المواردالاستخداماتجيم - حسابات قطاعات الشركات
املخرجات باألسعار األساسية

االستهالك الوسيط بأسعار املشترين ناقصًا 
إمجايل القيمة املضافة باألسعار األساسية

40
105

145

إمجايل القيمة املضافة باألسعار األساسية
تعويضات املستخَدمني ناقصًا 

الضرائب األخرى على اإلنتاج ناقصًا  
إمجايل فائض التشغيل

70
صفر
35

105

إمجايل فائض التشغيل
دخل املمتلكات املستحق القبض زائدًا 
دخل املمتلكات املستحق الدفع ناقصًا  

إمجايل الدخل
11
28

35
4

إمجايل الدخل
التحويالت اجلارية املستحقة القبض زائدًا 
التحويالت اجلارية املستحقة الدفع ناقصًا  

إمجايل الدخل املتاح
3

25

28
صفر

إمجايل الدخل املتاح
االستهالك النهائي ناقصًا 

إمجايل اإلدخار
صفر
25

25

إمجايل االدخار
زائدًا حتويالت رأس املال املستحقة القبض
ناقصًا  حتويالت رأس املال املستحقة الدفع

ناقصًا  إمجايل تكوين رأس املال
صايف اإلقراض )+(/صايف االقتراض )-(

صفر

25
صفر
صفر

25
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احلسابات املالية
الخصوم الماليةالأصول المالية

1 - التغيُّر يف األصول املالية
العملة  

القروض  
األسهم وحقوق املسامهني األخرى  

25
25

صفر
2 - التغيُّر يف اخلصوم املالية

العملة  
القروض  

األسهم وحقوق املسامهني  األخرى  

صفر

صفر
صفر

25صايف اإلقراض )+(/صايف االقتراض )2-1(

امليزانيات العمومية
الخصوم الماليةالأصول الماليةالميزانيات العمومية الافتتاحية

1  - األصول غري املالية
األصول الثابتة بسعر التكلفة ناقصًا استهالك رأس املال الثابت

املخزونات

70
45
25

2  - األصول املالية
العملة

القروض
األسهم وحقوق املسامهني 

40
20

صفر
20

3  - اخلصوم املالية
العملة

القروض

65
صفر
65

445  - صايف قيمة األصول )6-2+1(
التغيُّر يف امليزانية العمومية

5  - األصول غري املالية
إمجايل تكوين رأس املال

استهالك رأس املال الثابت
مكاسب/خسائر احليازة

-7
صفر
-7

صفر
6  - األصول املالية

نقد
25
25

صفر7  - اخلصوم املالية
818  - التغيُّر يف صايف قيمة األصول )7-6+5(
امليزانية العمومية اخلتامية

9  - األصول غري املالية
األصول الثابتة بسعر التكلفة ناقصًا

استهالك رأس املال الثابت
املخزونات

مكاسب/خسائر احليازة

63
43

20
صفر

10 - اخلصوم املالية
العملة

القروض
األسهم وحقوق املسامهني

65
45

صفر
20

11 - اخلصوم املالية
العملة

القروض

65
صفر
65

1263 - صايف قيمة األصول )11-10+9(
1318 - التغيُّر يف صايف قيمة األصول )4-12(
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الفصل الثالث عشر - مقاييس السعر واحلجم يف احلسابات القومية

ألف - األهداف
جي���ب أن ُيَقيَّ���م الناتج املحلي اإلمج���ايل ومكوِّناته يف فترات    1-13
زمنية خمتلفة باألس���عار الثابتة لس���نة أساس معيَّنة وذلك لغرض حساب 

معدالت النمو احلقيقية.
وهذا الفصل يهدف إىل ش���رح كيفية اشتقاق الناتج املحلي    2-13
ى أيض���ً مقياس احلجم  اإلمجايل ومكوِّناته باألس���عار الثابتة اليت تس���مَّ

للناتج املحلي اإلمجايل10 ومكوِّناته.
وهذا الفصل يش���رح أواًل أنواع األرقام القياسية للسعر اليت    3-13
ُتجَمع على نطاٍق واس���ع، ويش���رح بعد ذلك األنواع املختلفة لألرقام 
القياس���ية للحج���م الناجتة عن جتمي���ع كميِّات خمتلفة مع أرقام قياس���ية 
خمتلفة للس���عر. وأنواع األرقام القياس���ية للحجم تتعلَّق باستخدام سنة 
أس���اس وذلك ألن تغيُّر سنة األس���اس يؤثِّر عادًة على معدَّالت الزيادة 
يف احلج���م. وأخ���رًا ُتَناَقش طرائق احلصول عل���ى حجم الناتج املحلي 
اإلمجايل باس���تخدام تلك األرقام القياسية للس���عر. وكما هو احلال يف 
الفص���ول األخرى يف هذا الدليل فإن الع���رض يوفِّر جمرد مقدِّمة حبيث 
ميك���ن للق���ارئ أن ُيكوِّن فكرة عام���ة عن إج���راءات التكميش. ومن 
املفت���رض أن األرقام القياس���ية للس���عر اليت تعكس التغيُّ���رات يف نوعية 

دة. املنتجات اجلديدة ويف مظهرها تكون حمدَّ

باء - أنواع األرقام القياسية للسعر
الرقم القياس���ي لس���عر وحدة من الوحدات هو رقم قياسي    4-13
د بقس���مة السعر لسلعة، أو خدمة، منفردة يف سنة معيَّنة على سعر  ُحدِّ
البند نفس���ه يف سنة مستخَدَمة للمقارنة مث ضرب الناتج يف الرقم 100 
)انظر اجلدول 13-1( لالطالع على مثال(. ولتحديد الرقم القياس���ي 
لسعر س���لعة، وخدمة، منفردة، تقوم الوكاالت اإلحصائية جبمع سعر 

الوحدة لذلك املُنَتج مع مرور الوقت.
واألرقام القياسية لسعر الوحدة متثِّل املعلومات األساسية اليت    5-13
ُتس���َتخَدم الش���تقاق أرقام قياسية للس���عر أكثر جتميعً باستخدام خطة 
ترجيح معيَّنة. وعلى س���بيل املثال فإن الرقم القياس���ي التجميعي لسعر 
املس���تهِلك هو جمموع األرقام القياسية لس���عر املستهِلك لسلعة واحدة 
ح حبصة كل ُمنَتج يف َسلَّة  تفصيلية تس���تهلكها اأُلس���ر املعيش���ية وُتَرجَّ

الس���لع واخلدمات االس���تهالكية )انظر اجلدول 13-2 لالطالع على 
مثال(. وحىت الرقم القياس���ي للس���عر الذي يكون بس���يطً، مثل الرقم 
القياس���ي لس���عر أجهزة التليفزيون، فإنه يكون رقمً قياس���يً جتميعيً. 
ويتعيَّن أن يعكس الرقم القياس���ي التغيُّرات يف السعر لفئة من املنتجات 
اليت هلا أحجام ومواصف���ات ونوعيات خمتلفة وتتغيَّر مع مرور الوقت. 
واألنواع املختلفة لألرقام القياس���ية للحجم، كما ُتَناَقش أدناه، تعكس 

التغيُّرات يف الوزن لكل مكوِّنة يف َسلَّة للسلع واخلدمات.
واألرقام القياس���ية للسعر التالية، املَبيَّنة بدرجة تفصيل عالية،    6-13

متثِّل القواعد املتََّبَعة يف األعمال اإلحصائية:
األرقام القياس���ية لس���عر املنتِج: الس���عر ال���ذي ُيجَمع ملنتج  )أ( 
مش���مول يف األرقام القياسية لس���عر املنِتج هو العائد الذي حيصل عليه 
املنِتج. والس���عر ال يشمل ضرائب املبيعات وضرائب اإلنتاج ألن تلك 
الضرائب ال متثل عائدًا للمنِتج. وعلى هذا فإن األرقام القياس���ية لسعر 
املنِتج هي يف الواقع أرقام قياس���ية لألس���عار األساس���ية يف مصطلحات 
نظام احلس���ابات القومية. واألرقام القياسية لس���عر املنِتج تشمل السلع 
ى األرقام القياسي لسعر املُنِتج  واخلدمات معً. ويف بعض البلدان ُتس���مَّ

األرقام القياسية لسعر اجلملة؛
األرقام القياس���ية لس���عر املس���تهلك: هذا الس���عر يعكس ما  )ب( 
تدفعه بالفعل اأُلس���ر املعيش���ية. وهذا الس���عر هو س���ع��ر املش���ترين يف 
نظام احلس���ابات القومية، وقد يشمل أيضً املصروفات املحتَسبة، مثل 
مصروفات املس���اكن اليت يشغلها مالكوها. ويف بلدان كثرة ال تؤخذ 
يف االعتبار يف حس���اب األرقام القياسية لسعر املستهلك إال التعامالت 
يف املناط���ق احلضري���ة اليت قد ال تكون ممثِّلة لتغيُّرات الس���عر يف املناطق 

الريفية؛
األرق���ام القياس���ية لس���عر ال���واردات والص���ادرات: األرقام  )ج(  
القياس���ية للس���عر تقيس التغيُّر مع مرور الوقت يف أسعار التعامل )سعر 
ر من بل���ٍد معيَّن أو اليت  البيع يف الس���وق( للس���لع واخلدمات اليت ُتَصدَّ
ُتسَتوَرد إليه. وُتقاس تلك األسع��ار على أساس أن التكلفة تشمل النقل 
)“س���يف”( مبا يشمل تكاليف اجلمارك والش���حن والتأمني. وأسعار 
الصادرات ُتقاس على أس���اس التس���ليم على ظهر الس���فينة )“فوب”( 

الذي ال يشمل تكاليف اجلمارك والشحن والتأمني.
ومن حي���ث املبدأ من املمكن أن ُتجَمع أيضً أرقام قياس���ية    7-13
منفصلة للس���عر بالنس���بة للس���لع الوس���يطة وإمجايل تكوين رأس املال 
بأسعار املش���ترين، غر أن هذه األرقام القياسية نادرًا ما ُتجَمع بسبب 

ُيس���َتخَدم مصطل���ح “مقياس احلجم” لتجميع معيَّن ليس���ت له كمية وأس���عار،   10

مث���ل القيم���ة املضافة أو الناتج املحلي اإلمجايل، مقارنًة مبنتٍج واحد له كمية وأس���عار ميكن 
قياسهما.
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التكلفة، وكذلك ألن قياس احلجم للناتج املحلي اإلمجايل ميكن حسابه 
باستخدام األرقام القياسية لسعر املنِتج بداًل من ذلك.

واألرقام القياس���ية لتكلفة اليد العاملة هي األرقام القياس���ية    8-13
األخ���رى للس���عر ال���يت ُتجَم���ع بش���كل متك���رِّر من أج���ل تعويضات 
املس���تخَدمني، اليت تكون الوحدة بالنس���بة هلا هي ساعة العمل حسب 

نوع املهنة والصناعة.

والرقم القياسي للسعر بالنسبة للمخَرجات املقيسة بتكاليف    9-13
اإلنتاج هو رقم قياس���ي جتميعي حيس���به حماسبو احلسابات القومية على 
حة للس���عر بالنس���بة جلميع البنود يف  أنه جمموع األرقام القياس���ية املرجَّ
تكالي���ف اإلنتاج. وعوامل الترجيح هي احلصة يف التكلفة لكل بند يف 
جمموع تكلفة اإلنتاج )عملية احلس���اب مماثلة للمثال الوارد يف اجلدول 

.)2-13

اجلدول 13-1 الرقم القياسي لسعر الوحدة: مثال

الرقم القياسي للسعر )في عام 1990 = 100(السعر لطن واحد من األرزالسنة

100 ] = )300/300(أ 100[300 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة1990
66.7 ] = )300/200(أ 100[200 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة2000

اجلدول 13-2 الرقم القياسي لسعر املستهلك: مثال

استهالك اأُلسر المعيشية
الحصة في مجموع االستهالك 

في سنة األساس

الرقم القياسي لسعر المنَتج 
لسنة 2000 )لسنة 1990 

= 100(أ

ح للسعر  الرقم القياسي المرجَّ
لسنة 2000 )لسنة 1990 

)100 =

)1()2(100/)2( × )1(

3066.720.01الغذاء
70120.084.0السلع واخلدمات األخرى

100104.01املجموع أو الرقم القياسي لسعر املستهلك )رقم قياسي جتميعي(
أ هذه األرقام القياسية هي أرقام قياسية تفصيلية لسعر املستهِلك بالنسبة للمنتجات.

جيم - أنواع األرقام القياسية للحجم
أنواع األرقام القياس���ية للحجم هي طرائق خمتلفة الش���تقاق    10-13
رقم قياسي للحجم بالنسبة ملجموعة من املنتجات املختلفة اليت ختتلف 
التغيُّرات يف الس���عر مع مرور الوقت بالنسبة هلا. واالختالف األساسي 
يف تلك الطرائق هو اختالف يف اختيار س���نة األس���اس. وسنة األساس 
هي السنة اليت ُتجَمع فيها بيانات السعر بأكرب درجة من التفصيل واليت 
ُتس���َتخَدم كبيان مرجعي لترجيح الكميَّات املختلفة من أجل احلصول 
على رقم قياس���ي واحد للحجم. وتغيُّر س���نة األساس يؤثِّر على معدَّل 
النم���و احلقيقي كما س���يجري توضيح���ه أدناه. والس���نة املرجعية هي 
ببس���اطة أية س���نة يتم اختيارها حبيث ميكن أن ُتَقاَرن سلسلة من الِقيم 
املرتبطة بس���نوات أساس خمتلفة. وينبغي أالَّ يؤدِّي تغير السنة املرجعية 

إىل حدوث تغير يف معدَّالت النمو.
وهناك ثالثة أنواع من األرقام القياسية للحجم:   11-13

)رقم السبر القياسي للحجم(؛ )أ( 
رقم باش القياسي للحجم؛ )ب( 

رقم فيشر القياسي للحجم. )ج( 

رقم السبر القياسي للحجم
رقم السبر القياس���ي للحجم َيسَتخِدم األسعار لسنة أساس   12-13

ُمعينَّة )السنة صفر( كعوامل ترجيح ثابتة.
وللحصول على احلجم بأسعار سنة األساس ُتضرب الكميات   13-13
للسنة اجلارية(qt)  يف األسعار لسنة األساس (p0). وعند قسمة احلجم 
للس���نة اجلارية بأس���عار س���نة أس���اس على احلجم لسنة األس���اس َينُتج 
رقم قياس���ي للحجم. والكمية (q) يف املُعادلة الواردة أدناه ُتس���َتخدم 
للمخَرجات أو، يف حالة احلسابات القومية، لسلَّة السلع واخلدمات يف 
اإلنفاق على االستهالك النهائي وإمجايل تكوين رأس املال والصادرات 

والواردات. وعلى هذا:
Lqt(P0)=Σp0qt/Σp0q0

واس���تخدام عوامل الترجيح لس���نة األساس يتجاهل تأثرات    14-13
التعوي���ض ومييل إىل إعطاء معدٍل أعلى للزيادة يف احلجم يف الس���نوات 

القريبة من السنة اجلارية.
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وح���ىت وقٍت قريب كان رقم الس���بر القياس���ي للحجم هو    15-13
الرقم القياسي املسَتخَدم على أوسع نطاق يف احلسابات القومية.

رقم باش القياسي للحجم
 (pt) َيسَتخِدم رقم باش القياسي للحجم أسعار السنة اجلارية   16-13

كعوامل ترجيح ثابتة لسنة األساس.
وللحص���ول على احلجم يف الس���نة اجلارية تضرب الكميات    17-13
لس���نتني ُمخَتلفتني يف األسعار للسنة اجلارية. وعند قسمة احلجم للسنة 
اجلاري���ة على احلجم للس���نة املرجعيَّة )الس���نة صفر( َينتج رقم قياس���ي 

للحجم. وعلى هذا:
Pqt(pt)= Σptqt/Σptq0

ورقم باش القياسي للحجم مييل إىل إعطاء ُمعدَّل منو ُمنخفض    18-13
للسنوات القريبة من السنة اجلارية. 

وح���ىت وق���ٍت قري���ب مل يكن رقم ب���اش القياس���ي للحجم    19-13
ُمسَتخدمً يف احلسابات القومية.

رقم فيشر القياسي للحجم
رقم فيش���ر القياس���ي للحجم هو املتوس���ط اهلندسي لرقَمي    20-13

السبر وباش القياسَيني. وعلى هذا: 

Fqt = (Lqt)1/2 * (Pqt)1/2

ورقم فيشر القياسي للحجم ُيسمَّى الرقم القياسي النموذجي   21-13
ألن تغير س���نة األس���اس لن يؤثر على معدالت النمو، كما أن حاصل 
ضرب الرقم القياسي للسعر والرقم القياسي للحجم يعكس نفس التغر 

يف الِقيم اجلارية.
ونظام احلسابات القومية لعام 1993 يوصي باستخدام رقم    22-13
فيشر القياسي للحجم بنظام السلسلة، أي رقم فيشر القياسي مع تغير 
س���نة األس���اس حىت وإن كان جمموع احلجم ال يس���اوي حاصل مجع 
املكونات باألس���عار الثابتة عندما تكون مش���تقَّة باس���ِتخَدام رقم فيشر 
القياسي. والسبب األساسي يف هذا هو أن رقم فيشر القياسي للحجم 

بنظام السلسلة يؤدي إىل َتقديرات أفضل ملُعدالت النمو األخرة.
ومع تغير س���نة األساس س���نويً تكون التغرات يف األسعار    23-13
ويف األحجام للفترتني الزمنيتني غر املتتاليتني هي حاصل ضرب األرقام 
القياس���ية سواًء كانت أرقام الس���بر أو أرقام فيشر القياسية، للسنوات 

البينيَّة: ومن هنا جاءت التسمية “الرقم القياسي بنظام السلسلة”.

الرقم القياس���ي للحجم حسب نوع األرقام القياسية 
لألحجام: مثال

البيانات املُتعلِّقة باملثال ترد لسنتني يف اجلدول 3-13.  24-13

اجلدول 13-3 البيانات باألسعار اجلارية

السنة 1السنة صفر

ة ةالقيمةالسعرالكميَّ القيمةالسعرالكميَّ

السلع ذات التقنية العالية
السلع خالف السلع ذات التقنية العالية

15
5

3
4

45
20

30
30

8
1.8

120
54

65174املجموع

وباس���تخدام البيانات الواردة يف اجلدول 13-3 واملُعادالت    25-13
الواردة أعاله اشُتقَّت األنواع الثالثة لألرقام القياسية للحجم وُبيِّنت يف 
اجلدول 13-4. وعملية االشتقاق ليست ُمبيَّنة هنا ولكنها سُتستخدم 

كتمرين يف هناية الفصل.
واجلدول 13-5 ُيبيِّن بيانات الس���نة 1 مقيَّمة بس���عر السنة    26-13
صفر. وباس���تخدام رقم فيشر القياسي للحجم الوارد يف اجلدول 13-
4 الستقراء جمموع القيمة للسنة 1 بسعر السنة صفر، ال تكون القيمة 
)65 × 100/285.43=185( مس���اوية ملجم���وع املكونتني )90 
+ 120 = 210(. غر أنه باس���تخدام رقم الس���بر القياس���ي للحجم 
لالس���تقراء يكون جمموع القيمة للس���نة 1 بسعر الس���نة صفر مساويً 
ملجموع املكونتني )210(. وقد اسُتخِدم رقم السبر القياسي للحجم 

على نطاق واس���ع يف الس���ابق؛ غر أن وجه القصور فيه هو أنه يعتمد 
على أس���عار سنة س���ابقة كعوامل ترجيح ثابتة حلساب الرقم القياسي 
للحجم. وعلى هذا فإن رقم السبر القياسي للحجم ال يعكس إحالل 
منتجات أرخص نس���بيً حمل منتجات أكثر تكلفًة ِنس���بيً وخاصة إذا 
كانت س���نة األس���اس بعيدة عن الس���نة اجلارية. ورقم فيش���ر القياسي 
يعتمد على اهليكل املتوس���ط وبالتايل فإنه يَتعرَّض بدرجة أكرب لتأثرات 
اإلحالل. وباإلضافة إىل هذا فإن نظام احلسابات القومية يوصي بتغير 
سنة األساس سنويً كي يؤخذ يف االعتبار أثر اإلحالل. ومع استخدام 
الرقم القياس���ي بِنظام السلسلة أو رقم فيشر القياسي مييل ُمعدَّل الزيادة 
يف احلج���م إىل أن يكون أقل من املُعدَّل الذي َينتج عن اس���تخدام رقم 

السبر القياسي.
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الرقم القياس���ي بنظام السلسلة وسنة األساس والسنة 
املرجعية: مثال

املثال الوارد يف اجلدول 13-6 ُيبيِّن استخدام الرقم القياسي    27-13
بنظام السلسلة والفرق بني سنة األساس والسنة املرجعية.

وباستخدام البيانات الواردة يف الصف 2 من اجلدول 13-   28-13
6، الذي تتغر فيه س���نة األس���اس )س���واًء بالنس���بة لرقم فيشر أو رقم 
السبر القياسي( سنويً، ميكن حساب الرقم القياسي للحجم للسنة 5 

مقارنًة بالسنة صفر بَسلَسلة األرقام القياسية معً على النحو التايل:
1.093 = 0.99 × 1.04 × 1.01 × 1.03 × 1.02

وبالنظر إىل أن س���نة األساس تتغر سنويً فإنه من املمكن أن    29-13

ُتس���َتخدم أية سنة على أهنا س���نة مرِجعية حبيث ميكن إجياد سلسلة من 
القَيم القابلة للمقارنة. وعلى سبيل املثال فإن السطر 2 ُيبيِّن قيمة الناتج 
املحلي اإلمج�ايل باس���تخدام السنة 3 كس���نة مرِجعية. وميكن احلصول 
على الناتج املحلي اإلمجايل يف الس���نة 4 بضرب الناتج املحلي اإلمجايل 
يف السنة 3 يف الرقم القياس للحجم للسنة 4 املُبيَّن أعاله وقسمة الناتج 
على 100. وُيحَسب الناتج املحلي اإلمجايل يف السنوات األخرى بعد 
السنة 4 بالطريقة نفِسها بضرب الرقم القياسي للحجم للسنة يف الناتج 
املحلي اإلمجال للسنة الس���ابقة. والناتج املحلي اإلمجايل للسنوات اليت 
تس���ِبق السنة 3 ُيحَسب بقس���مة الناتج املحلي اإلمجايل للسنة السابقة 

على الرقم القياسي للحجم للسنة مث ضرب الناتج يف 100.

اجلدول 13-4 الرقم القياسي لسعر الوحدة: مثال

السنة صفر، 1السنة صفر، صفر

100323.08السبر
100252.17باش
100285.43فيشر

اجلدول 13-5 عدم تساوي قيمة املجموع مع حاصل مجع قيم املكِونات عند استخدام أرقام فيشر القياسية بأسعار السنة صفر

السنة 1 بأسعار السنة صفرالسنة صفر

ة ةالقيمةالسعرالكميَّ القيمةالسعرالكميَّ

السلع ذات التقنية العالية
السلع خالف السلع ذات التقنية العالية

املجموع بأسعار السنة صفر

15
5

3
4

45
20
65

30
30

3
4

90
120
210

املجموع بأسعار السنة صفر باستخدام رقم 
السبر القياسي )=65 * 3.2308(

املجموع بأسعار السنة صفر باستخدام رقم 
فيشر القياسي )=65 * 2.8543(

210

185

اجلدول 13-6 الرقم القياسي لسعر الوحدة: مثال

السنة 5السنة 4السنة 3السنة 2السنة 1

10210310110499الرقم القياسي للحجم )للسنة السابقة = 100(
450.0الناتج املحلي اإلمجايل باألسعار اجلارية لسنة األساس

432.6445.5450.0468.0463.3الناتج املحلي اإلمجايل بأسعار السنة صفر
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دال - طرائق احلصول على حجم الناتج املحلي اإلمجايل

مبادئ عامة

ميك���ن قياس النات���ج املحلي اإلمجايل باألس���عار الثابتة بقياس    30-13
االس���تخدامات النهائي���ة للناتج املحلي اإلمجايل باألس���عار الثابتة الذي 
يتكوَّن من اإلنفاق على االستهالك النهائي، وإمجايل تكوين رأس املال، 
والصادرات ناقصً الواردات. واالستخدامات النهائية ُتَكمَّش باألرقام 
القياسية للسعر املناظرة هلا. وذلك املقياس يستند إىل اّتباع َنهج اإلنفاق 

النهائي إزاء الناتج املحلي اإلمجايل.

وميكن أيض���ً قياس الناتج املحلي اإلمجايل باألس���عار الثابتة    31-13
)مقي���اس احلجم( باس���تخدام طريقة التكميش امل���زدوج، أي بتكميش 
املخَرجات واالس���تهالك الوس���يط مع األرقام القياس���ية للسعر املناظرة 
لكٍل منهما بالنسبة لكل صناعة مث احلصول على القيمة املضافة حسب 
الصناعة باألسعار الثابتة حلساب الفرق بينهما. وبالنظر إىل أن خمَرجات 
الصناعة هلا أرقام قياس���ية للس���عر فإن املنتجات اليت ُتنِتجها كل صناعة 
ُتَكمَّش باس���تخدام األرقام القياسية لسعر املُنِتج وُتجَمع للحصول على 
خمَرجات الصناعة باألس���عار الثابتة. والناتج املحلي اإلمجايل باألس���عار 
الثابتة هو جمموع القيمة املضافة حسب الصناعة باألسعار الثابتة مضافً 
إليه الضرائب امُلَكمَّش���ة ناقصً الدعم على املنتجات. وميكن اش���تقاق 
الضرائب أو الدعم باألسعار الثابتة باستخدام ِنَسْب الضرائب/الناتج أو 
الدعم/الناتج لسنة األساس إذا كانت معدَّالت الضرائب ال تتغيَّر. وذلك 

القياس يستند إىل اّتباع َنهج اإلنتاج إزاء الناتج املحلي اإلمجايل.

وأفضل َنهج هو اجلمع بني تكميش االس���تخدامات النهائية    32-13
والتكميش املزدوج للقيمة املضافة من خالل استخدام جداول العرض 
واالستخدام لسنة األساس وذلك لتحاشي وجود فرق يف حجم الناتج 
املحلي اإلمجايل نتيجة الس���تخدام الطريقتني املنفصلتني. واإلطار العام 
لَنهج التكميش املزدوج ُمَبيَّن يف اجلداول 13-7 إىل 13-9. وللتعرُّف 
 Handbook of :عل���ى تلك الطريق���ة يتعيَّن على القارئ الرج���وع إىل
)منش���ورات   Input-Output Table Compilation and Analysis

األمم املتحدة، رقم املبيع: E.99.XVII.9، الفصل احلادي عشر(.

دة الطرائق الشاملة املحدَّ
توج���د طريقتان لتنفيذ طريقة التكميش باس���تخدام جداول    33-13
الع���رض والطل���ب. ولتطبيق طريق���ة التكميش امل���زدوج تطبيقً كاماًل 
جي���ب أن تكون ج���داول العرض واالس���تخدام متوفِّرة للس���نة اجلارية 
وس���نة األس���اس معً. غر أنه إذا كانت اإلنفاقات النهائية والصادرات 
والواردات وخمَرجات الصناعة وجمموع االس���تهالك الوس���يط حسب 
الصناعات هي وحدها املتوفِّرة يتعيَّن استخدام طرائق خمَتَصرة. والطرائق 
املخَتَصرة َتس���تخدم مصفوفة االس���تهالك الوس���يط ومصفوفة العرض 
املحلي للعرض يف س���نة األس���اس وجداول االستخدام كعوامل ترجيح 
يف اش���تقاق أرقام قياس���ية ضمنية للسعر لالس���تهالك الوسيط حسب 
الصناعات أو جداول العرض واالستخدام بعد استكماهلا للسنة اجلارية 
 (RAS) ”باستخدام طريقة “املوثوقية والتوفر والقدرة على أداء اخلدمة
)لالط���الع على طريقة “املوثوقية والتوف���ر والقدرة على أداء اخلدمة” 
 Handbook of Input-Output Tables Compilation :انظر ،(RAS)
and Analysis، مرجع سبقت اإلشارة إليه، الفصل التاسع(. وجداول 
العرض واالستخدام املشَتقَّة بطريقة “املوثوقية والتوفر والقدرة على أداء 
اخلدمة” (RAS) هي أفضل من املعلومات البس���يطة املتعلقة باستخدام 

سنة األساس كعوامل ترجيح.

الطريقة األول
يتضم���ن اجل���دول 13-7 وصف���ً للطريق���ة األوىل. وهذه    34-13
الطريقة تتطلَّب أرقامً قياس���ية لسعر املُنِتج بالنسبة ملخَرجات الصناعة، 
وأرقامً قياسية ألسعار املشترين للمشترين بالنسبة لالستهالك الوسيط 
واالس���تهالك النهائي لأُلس���ر املعيشية واالس���تهالك النهائي للحكومة 
وإمجايل تكوين رأس املال، وأرقامً قياس���ية للس���عر بالنسبة للصادرات 
وال���واردات. وهذه الطريقة َينُتج عنها بصف���ة عامة فرق إحصائي بني 
النات���ج املحلي اإلمجايل حس���ب َنهج اإلنتاج والنات���ج املحلي اإلمجايل 
حس���ب َنه���ج اإلنف���اق النهائي ألنه توَج���د دائمً أوجه عدم اّتس���اق 
بني األرقام القياس���ية املختلفة للس���عر، حىت إذا كانت جداول العرض 
واالس���تخدام باألس���عار اجلارية متوازنة متامً. وهن���اك َعيب آخر وهو 
أن األرقام القياس���ية للسعر بالنسبة لالستهالك الوسيط ال ُتجَمع عادًة. 

ولذلك فإنه جيب أن ُيَطبَّق أسلوب تقين للتقريب.
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وميكن تقريب األرقام القياس���ية للس���عر بالنسبة لالستهالك    35-13
الوسيط بالطرائق التالية )انظر اجلدول 8-13(:

ل إىل جمم���وع القيمة الثابتة  َكمِّش ج������دول العرض للتوصُّ )أ( 
للع���رض م���ن املنتجات بأس���عار املش���تريات. ولتحقيق ذل���ك ُتَكمَّش 
املخَرجات باستخدام األرقام القياسية لسعر املُنِتج، وُتَكمَّش الواردات 
باستخدام األسعار القياس���ية لسعر االستراد، وُيشتَّق اهلامش التجاري 
وهامش النقل باألس���عار الثابتة باس���تخدام ِنَسب اهلامش التجاري إىل 
قيمة املنَتج املستخَدم )املنَتج املحلي إضافة إىل املستوَرد( لسنة األساس. 
واس���تخ�دام ِنَس���ب هامش الربح التجاري لس���نة األس���اس يستند إىل 
افت���راض أن هامش الربح التجاري احلقيقي ال يتغيَّر. ومن حيث املبدأ، 
م���ن املمكن أن ُتجَمع عوامل التكميش م���ن أجل حتديد هامش الربح 
التج���اري، غر أنه نادرًا ما حيدث هذا بالنظر إىل ارتفاع تكلفته. وإذا 
كان���ت املنَتجات اليت تنتجها الصناعات غر متوفِّرة فإنه من املمكن أن 
ُتس���تخَدم املنتجات املختَلطة الواردة يف جدول العرض لس���نة األساس 

لتقريب املخَرجات من املنتجات؛
اجعل الِقيم الثابتة للعرض مساوية للقيمة الثابتة لالستخدامات  )ب( 

الواردة يف جدول االستخدام؛

َكمِّش االس���ته���الك النه���ائي لأُلس����ر املعيش���ية باستخدام  )ج( 
األرقام القياسية لسعر املستهِلك، وكذلك االستهالك النهائي للحكومة 
باس���تخدام األرقام القياسية لسعر املستهِلك إذا كانت األرقام القياسية 
للس���عر غ���ر متوفِّرة، وإمج���ايل تكوي���ن رأس املال باس���تخدام األرقام 
القياسية للسعر اخلاصة به، والصادرات استخدام األرقام القياسية لسعر 

التصدير؛
اش���تَّْق القيمة الثابتة الضمنية لالس���تهالك الوس���يط حسب  )د( 
املنتجات بطرح مكوِّنات االس���تخدامات النهائية باألس���عار الثابتة من 
جمموع االستخدامات باألسعار الثابتة. واشتَّْق األرقام القياسية الضمنية 

للسعر لالستهالك الوسيط حسب املنتجات؛
استخِدم األرقام القياسية الضمنية لألسعار اخلاصة باالستهالك  )ه�( 
الوسيط حسب املنتجات الشتقاق األرق�ام القياسية الضمنية للسعر اخلاصة 
باالستهالك الوسيط حس���ب الصناعات. وعوامل الترجيح املستخَدَمة 
يف اش���تقاق األرقام القياسية للسعر األخرة هي إما االستهالك الوسيط 
الوارد يف جدول االس���تخدام لس���نة األس���اس أو يف جدول االستخدام 
للس���نة اجلارية الذي ميكن اشتقاقه باس���تخدام طريقة “املوثوقية والتوُفر 
والق���درة على أداء اخلدمة” (RAS) )لالطالع على هذه الطريقة انظر: 

اجلدول 13-7 تكميش الناتج املحلي اإلمجايل واالستخدامات النهائية: الطريقة األوىل، الصيغة 1

جدول العرض

الصناعات “ألف” و“باء” و“جيم”...

خمَرجات الصناعة
املُنَتج “ألف”
املُنَتج “باء”

املُنَتج “جيم”

املنتج���ات ال���يت تنتجها الصناعات ُتَقاس باألس���عار األساس���ية   •
وُيَكمَّش كل منها على ِحَدة باس���تخدام األرقام القياسية لسعر 

املُنِتج اليت ُيَمثِّل جمموعها خمَرجات الصناعة باألسعار الثابتة

جدول االستخدام

املنتجات املستخَدمة
املُنَتج “ألف”
املُنَتج “باء”

املُنَتج “جيم”
...

االستهالك الوسيط
مقيسً بأسعار املشترين  •

ُيَكمَّش االس���تهالك الوسيط حس���ب نوع املنتجات باستخدام   •
األرق���ام القياس���ية للس���عر للس���لع واخلدم���ات املس���تخَدمة يف 

االستهالك الوسيط.

االستخدامات النهائية
مقيسة بأسعار املشترين  •

ُيَكمَّش إمجايل تكوين رأس املال باس���تخدام األرقام القياس���ية   •
للس���عر للس���لع واخلدمات املس���تخَدمة كإمجايل لتكوين رأس 

املال
ُيَكمَّش االس���تهالك الوسيط باس���تخدام األرقام القياسية لسعر   •

املستهِلك
سات غر اهلادفة  ُيَكمَّش االستهالك النهائي للحكومة وللمؤسَّ  •

للربح اليت ختدم اأُلسر املعيشية باستخدام تكاليف اإلنتاج
ُتَكمَّش الصادرات باستخدام األرقام القياسية لسعر التصدير  •

ُتش���تَّق القيمة املضافة على أهنا متثل الفرق بني خمَرجات الصناعة القيمة املضافة  •
واالستهالك الوسيط

يتم احلصول على خمَرجات الصناعة باألس���عار األساس���ية الثابتة خمَرجات الصناعة  •
من جدول العرض الوارد أعاله
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مرجع سبقت اإلشارة إليه، الفصل التاسع(؛

اس���تخِدم نواتج الصناعة امُلَكمَّشة الواردة يف جدول العرض  )و( 
واطرح منها االس���تهالك الوسيط حس���ب الصناعات الشتقاق القيمة 

امُلضافة باألسعار الثابتة؛

وُتش���َتق ِقيم الضرائب أو الدعم باألس���عار الثابتة باستخدام  )ز( 
ِنَس���ْب الضرائب/املُنَتج أو الدعم/املُنَتج لس���نة األس���اس. واس���تخدام 
ِنَسْب سنة األساس َيسَتند إىل افتراض أن معدالت الضرائب أو الدعم 
ال تتغيَّر. وإذا تغيَّرت معدَّالت الضرائب/الدعم فإنه ينبغي أن ُتسَتخَدم 

إلجياد عوامل التكميش اخلاصة به.

اجلدول 13-8 تكميش الناتج املحلي اإلمجايل واالستخدامات النهائية: الطريقة األوىل، الصيغة 2

جدول العرض باألسعار اجلارية للسنة اجلارية

الصناعة 3الصناعة 2الصناعة 1

مجموع الواردات 
المحلية باألسعار 
األساسية )سيف(

 الهامش التجاري
وهامش النقل

الضرائب ناقصًا الدعم 
على المنتجات

مجموع العرض بأسعار 
المشترين

17735183713املنتج 1

12849307املنتج 2
صفر67-صفر70املتنج 3

18911970خمرجات الصناعة

جدول االستخدام باألسعار اجلارية للسنة اجلارية

الصناعة 3الصناعة 2الصناعة 1
االستهالك الوسيط 

اإلنفاق النهائيالصادراتحسب الصناعة
مجموع االستخدامات 

بأسعار المشترين

املنتج 1
 البيانات املتعلقة

 باالستهالك الوسيط
قد ال تكون متوفرة

33161

1260املنتج 2
املتنج 3

3القيمة املضافة
18911970خمرجات الصناعة

الطريقة الثانية
يتضمَّن اجلدول 13-9 عرضً للطريقة الثانية. وهذه الطريقة    36-13
ة لس���عر املُنِتج واألرقام القياس���ية لس���عر  ال تتطلَّب إاّل األرقام القياس���يَّ
االس���تراد. وكي يكون االستخدام مقتصرًا على تلك األرقام القياسية 
للس���عر وحدها جيب أن ُتفصل العناصر الواردة يف جدول االس���تخدام 
ل ثالث  واالس���تخدامات النهائية املِقيسة بأس���عار املشترين حبيث ُتشكِّ
مكونات منفصلة: الِقيم األساسية، والضرائب، والدعم على املنتجات 
واهلوامش الِتجارية. وبالنس���بة لالستهالك الوسيط واالستهالك النهائي 
وإمجال تكوين رأس املال باألس���عار األساس���ية فإهنا ُتكمَّش باستخدام 
األرقام القياس���ية لس���عر املُنِتج. وُتكمَّش الواردات باس���تخدام األرقام 
القياس���ية لس���عر االس���تراد. وبالنس���بة للضرائب أو الدعم و اهلوامش 
التجارية باألس���عار الثابتة فإهنا ُتش���تَّق باستخدام ِنَسب الضرائب/املنَتج 
أو الدعم/املنَتج وِنَس���ب اهلامش التجاري/املنَتج لس���نة األساس وذلك 

حسبما جرت مناقشته يف الطريقة األوىل.

ويف الطريقتني، بالنظر إىل عدم وجود أرقام قياس���ية للس���عر    37-13
بالنسبة ملخَرجات الصناعة، جيب أن ُتكمَّش املنتجات اليت ُتنِتُجها كل 
صناعة باس���تخدام األرقام القياس���يَّة لسعر املنِتج للمنتجات ذات الصلة 
وأن ُتجَم���ع النتائج للحصول على خمَرجات الصناعة باألس���عار الثابتة 
لت فيه املنتجات ال���يت أنتجتها كل  )انظ���ر جدول العرض الذي ُس���جِّ
صناعة(. وبعبارٍة أخرى فإن األرقام القياسية للسعر بالنسبة ملخَرجات 
الصناعة ُتش���تَّق ضمنيً بقسمة خمَرجات الصناعة باألسعار اجلارية على 

خمَرجات الصناعة باألسعار الثابتة.

ولي���س من املمكن أن ُيش���تَّق حجم النات���ج املحلي اإلمجايل    38-13
عن طريق َتكميش مكوِّنات القيمة املضافة وذلك ألن فائض التشغيل، 
وهو ُمكوِّنة للقيمة املضافة، ُيحَسب كقيمة متبقية، ولذلك ليس له رقم 

قياسي للسعر.
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اجلدول 13-9 تكميش الناتج املحلي اإلمجايل واالستخدامات النهائية: الطريقة الثانية

جدول العرض

الصناعات “ألف” و“باء” و“جيم”...

خمَرجات الصناعة
املُنَتج “ألف”
املُنَتج “باء”

املُنَتج “جيم”

املنتج���ات ال���يت تنتجها الصناعات ُتَقاس باألس���عار األساس���ية   •
وُيَكمَّش كل منها على ِحَدة باس���تخدام األرقام القياسية لسعر 

املُنِتج، وُيَمثِّل جمموعها خمَرجات الصناعة باألسعار الثابتة

جدول االستخدام

املنتجات املستخَدمة
املُنَتج “ألف”
املُنَتج “باء”

املُنَتج “جيم”
...

 االستهالك الوسيط
مقيسً بأسعار املشترين ومقسمً إىل:

1 - االس���تهالك الوس���يط باألس���عار األساس���ية: بعد تكميشه 
باألرقام القياسية لسعر املنِتج.

2 - الضرائب ناقصً الدعم على املنتجات مستخَدمة كاستهالك 
وسيط: ُمكمَّشة باستخدام ِنَسب سنة األساس

3 - اهلوامش التجارية للمنتجات املستخَدمة كاستهالك وسيط: 
ُمكمَّشة باستخدام ِنَسب سنة األساس

 االستخدامات النهائية
مقيسً بأسعار املشترين ومقسمة إىل:

1 - االس���تخدامات النهائية باألس���عار األساس���ية: ُمكمَّش���ة 
باستخدام األرقام الِقياسية لسعر املنِتج

2 - الضرائ���ب ناقص���ً الدع���م عل���ى املنتج���ات املس���تخَدمة 
كاستخدامات هنائية: ُمهمَّشًة باستخدام ِنَسب سنة األساس

3 - الضرائ���ب ناقص���ً الدع���م عل���ى املنتج���ات املس���تخَدمة 
كاستخدامات هنائية: ُمكمَّشًة باستخدام ِنَسب سنة األساس

ُتش���تَّق القيمة املضافة على أهنا متثل الفرق بني خمَرجات الصناعة القيمة املضافة  •
واالستهالك الوسيط

يتم احلصول على خمَرجات الصناعة باألس���عار األساس���ية الثابتة خمَرجات الصناعة  •
من جدول العرض الوارد أعاله
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مترين على األرقام القياسية للحجم
بيِّن، خطوًة خطوة، الكيفية اليت ُتش���تَّق هبا أرقام الس���بر (Laspeyres) وباش (Paasch) وفيش���ر (Fisher) القياس���ية للحجم وذلك باستخدام البيانات 
باألس���عار اجلارية املذكورة أدناه. بيِّن الرقم القياس���ي للس���عر لكل سلعة، مث بيِّن األرقام القياسية للحجم لكل س���لعة والتجميعات باستخدام أنواع خمتلفة من 

األرقام القياسية.

البيانات باألسعار اجلارية

السنة 1 السنة صفر

ة ةالقيمةالسعرالكميَّ القيمةالسعرالكميَّ

السلع ذات التقنية العالية
السلع خالف السلع ذات التقنية العالية

15
5

3
4

45
20

30
30

4
1.8

120
54

65174املجموع

مترين على طريقة التكميش املزدوج - الطريقة املختصرة
سوف ُتسَتخَدم حلّل التمرينات املعلومات التالية املتعلقة باقتصاد فيه صناعتان فقط ُتنِتج كل منهما ُمنَتَجني اثنني: 

األنصبة باألسعار األساسية للُمنَتَجني اللذين ُتنتجهما كل صناعة يف سنة األساس.  •
األنصبة يف تكاليف اإلنتاج لكل صناعة من حيث خمَرجات الصناعة )حيلَّل االس��تهالك الوسيط إىل منتجات باألسعار األساسية ُتستخَدم يف اإلنتاج   •

واهلوامش التجارية والضرائب على املنتجات(.
ُيفترض أن اهلوامش التجارية هي جزء من خمَرجات الصناعة 2.  •

جدول العرض لسنة األساس

الصناعة 2الصناعة 1الصناعة/األنصبة

املنتج 1
املنتج 2

خمرجات الصناعة

0.8
0.2
1.0

صفر
1.0
1.0

تكاليف اإلنتاج يف جدول االستخدام لسنة األساس

الصناعة 2الصناعة 1الصناعة/األنصبة

املنتج 1 يف االستهالك الوسيط
املنتج 2 يف االستهالك الوسيط

اهلامش التجاري لالستهالك الوسيط
الضرائب على املنتجات لالستهالك الوسيط

القيمة املضافة
خمرجات الصناعة

0.30
0.25
0.10
0.02
0.33
1.00

0.20
0.10
0.05
0.00
0.65
1.00
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وبافتراض املعلومات التالية أيضً للسنة اجلارية:
الرقم القياسي للسعر للمنَتج 1 : 105
الرقم القياسي للسعر للمنَتج 2 : 103

خمَرجات الصناعة 1 : 220
خمَرجات الصناعة 2 : 120

احسب للسنة اجلارية: 
األرقام القياس���ية للس���عر ملخَرجات الصناعة )يف حالة عدم توفر معلومات عن املنتجات باألسعار اجلارية اليت ُتنِتجها كل صناعة يَتعيَّن افتراض   - 1

أن هيكل املخَرجات جلدول العرض يف سنة األساس َيظل دون تغير يف السنة اجلارية(.
خمَرجات الصناعة باألسعار الثابتة.  - 2

االستهالك الوسيط باألسعار الثابتة.  - 3
االستهالك الوسيط باألسعار اجلارية.  - 4

جمموع القيمة املضافة باألسعار الثابتة وباألسعار اجلارية )ليس من املمكن أن ُيشتَّق الناتج املحلي اإلمجايل ألن جمموع الضرائب ناقصً الدعم   - 5
على املنتجات ليس ُمتوفِرًا، باستثناء ما يتعلق منها باالستهالك الوسيط(.

الرقم القياسي الِضْمين لألسعار ملجموع القيمة املضافة.  - 6
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اجلدول 1: أرقام السبري القياسية للحجم
الرقم القياسي للحجمالقيم بأسعار السنة صفر

السنة صفر = 100السنة 1السنة صفر
السلع ذات التقنية العالية

السلع خالف السلع ذات التقنية العالية
45
20

120=[90*100/]133.3
[120=54*100/]45

200
600

65210323.08املجموع

احلل

حل التمرين املتعلق باألرقام القياسية للحجم

اجلدول 2: أرقام باش القياسية للحجم
الرقم القياسي للحجمالقيم بأسعار السنة صفر

السنة صفر = 100السنة 1السنة صفر
السلع ذات التقنية العالية

السلع خالف السلع ذات التقنية العالية
45=[60*100/]133.3

[9=20*100/]45
120
54

200
600

69174252.17املجموع

أرقام فيشر القياسية للحجم = )رقم السبر القياسي(1/2 × )رقم باش القياسي(1/2
السلع ذات التقنية العالية )200 1/2 × 200 1/2( = 200  •

السلع خالف السلع ذات التقنية العالية = )600 1/2 × 600 1/2( = 600  •
املجموع = )323.08 1/2 × 252.17 1/2( = 285.43  •

حل التمرين املُتعِلق بطريقة الَتكميش املزدوج
1 - ُتحس���ب األرقام القياس���ية للس���عر بالنس���بة ملخَرجات الصناعة 1 والصناعة 2 للس���نة اجلارية بافتراض أن هيكل املخَرجات لسنة األساس يظل دون 

تغير:
حة للسعر بالنسبة للمنتجات اليت أنتجتها تلك الصناعة. وعوامل  الرق��م القياس���ي للس���عر بالنسبة ملخَرجات صناعة ُمعيَّنة هو األرقام القياسية املُرجَّ  •

الترجيح مأخوذة من جدول العرض لسنة األساس.

اجلدول 1
الرقم القياسي للسعر بالنسبة للصناعة 2الرقم القياسي للسعر بالنسبة للصناعة 1

املُنَتج 1
املُنَتج 2

خمَرجات الصناعة

45]*100/[133.3=60
20]*100/[45=9

69

200
600

323.08

2 - خمَرجات الصناعة للسنة اجلارية باألسعار الثابتة:
  الصناعة 1: 220*1.046/100 = 210.32
  الصناعة 2: 120*1.03/100 = 116.50
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3 - االستهالك الوسيط للسنة اجلارية باألسعار الثابتة:
ُيحس���ب االس���تهالك الوسيط بسعر سنة األساس عن طريق اس���تخدام أنصبة االستهالك الوس���يط لس��نة األساس. واالست��هالك الوسيط باألسعار   •
الثابتة لكل صناعة يساوي حاصل ضرب أنصبة االستهالك الوسيط لسنة األساس يف خمَرجات الصناعة املناِظرة بسعر سنة األساس )انظر اجلدول 
2 أدناه، مثاًل: 0.3 × 210.32 = 63.1(. واهلوامش التجارية باألس���عار الثابتة تس���اوي حاص�ل ض�رب أنصبة اهلوام��ش التجاري���ة لس���ن���ة 
ب  األس���اس يف خمَرجات الصناع���ة املناظ���رة بس���عر سنة األساس )مثاًل: 0.1×210.32 = 21.03(. والضرائب والدعم باألسعار الثابتة ُتحسَّ

بطريقة مماثلة. والقيمة املضافة بأسعار سنة األساس هي الفرق بني املخَرجات واالستهالك الوسيط.
4 - االستهالك الوسيط للسنة اجلارية باألسعار اجلارية 

ُيحس���ب االس���تهالك الوسيط باألسعار اجلارية بالنسبة للمنتجات بتضخيم القيم بأسعار سنة األساس عن طريق استخدام األرقام القياسية املالئمة   •
ألسعار املنتجات، )مثاًل: 63.1 × 100/105 = 66.25(. ويتم حساب اهلامش التجاري والضرائب على املنتجات بتطبيق الِنَسب املناظرة يف 
سنة األساس على خمَرجات الصناع��ة باألسع�ار اجلاري��ة )مثاًل: 0.1 × 220 = 22(. والقيمة املضافة لألسعار اجلارية هي الفرق بني املخَرجات 

واالستهالك الوسيط.

اجلدول 2
باألسعار اجلاريةبأسعار سنة األساس

الصناعة 2الصناعة 1الصناعة 2الصناعة 1
املنتج 1
املنتج 2

اهلامش التجاري
الضرائب على املنتجات 

القيمة املضافة 
خمَرجات الصناعة

63.10
52.58
21.03
4.21

69.41
210.32

23.30
11.65
5.82
صفر

75.73
116.50

66.25
54.16

22
4.4

73.19
220

24.47
12
6

صفر
77.53

120

5 - جمموع القيمة املضافة باألسعار الثابتة وباألسعار اجلارية:
  جمموع القيمة املضافة للسنة اجلارية بأسعار سنة األساس: 69.41 + 75.73 = 145.14

  جمموع القيمة املضافة للسنة اجلارية باألسعار اجلارية: 73.19 + 77.53 = 150.72
6 - الرقم الِقياسي الضمين للسعر 

  الرقم القياسي الضمين للسعر بالنسبة ملجموع القيمة املضافة: )145.14/150.72(*100 = 103.8



 اجلزء الثالث - طرائق مجع البيانات وتقديرها
يف نظام احلسابات القومية
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ألف - األهداف
يستند جتميع احلسابات القومية إىل ثالثة ُنهج: َنهج اإلنتاج،    1-14
وَنه���ج الدخل، وَنهج اإلنف���اق النهائي )انظر الفقرات 2-14 إىل 2-

16 أع���اله(. وكل َنه���ج من تل���ك الُنهج يتطلب جمموع���ة خمتلفة من 
البيانات. وتتمثل أفضل املمارسات يف اجلمع بني تلك الُنهج مجيعها يف 
وقٍت واحد يف إطار جداول العرض واالستخدام اليت سبق شرحها يف 
الفصل الثالث عش���ر أعاله بالنس���بة لطرائق احلصول على حجم الناتج 
املحلي اإلمجايل. واهلدف الرئيس���ي ألفضل ممارسة هو تفادي التباينات 
يف الِقي���م الثالث حلجم النات���ج املحلي اإلمجايل اليت يتم احلصول عليها 
بتطبيق الطرائق الثالث املختلفة كٍل على حده. وعلى هذا فإن التجميع 
يعتم���د ليس فقط على البيانات اليت ُتجَمع ب���ل أيضًا على َتجميعات، 
مثل القيمة املضاف���ة والناتج املحلي اإلمجايل، يتم احلصول عليها كِقيم 

متبقية من خالل عملية جتميع احلسابات القومية.
وباإلضافة إىل ذلك فإن أس���لوب املوازن���ة امُلطبَّق يف موازنة    2-14
جداول العرض واالس���تخدام من شأنه أن يوفِّر معلومات عن العناصر 
املَتعلِّق���ة بتحديد اإلحصائيني الذين ال تتوفر لديهم معلومات مباش���رة 
أو الظ���روف ال���يت يكون فيها مجع املعلومات بش���كٍل مباش���ر منطويًا 
عل���ى تكاليف بَاهظة. وعلى س���بيل املثال فإن إنت���اج الغالل ُيمكن أن 
ُتنِتجه أس���ر معيش���ية عدي���دة، ولكن من املمكن أيض���ًا أن ُينتجه عدد 
قليل من الش���ركات الكب���رة. وجمموع املخَرجات م���ن الغالل ُيقاس 
عادًة باملساحة الكلية للمحصول وبالغلَّة التقديرية لكل فدان. وجمموع 
املخَرج���ات من الغ���الل اليت ُتنِتجها الش���ركات جي���ب احلصول عليه 
بإجراء دراسة استقصائية مباشرة، ولكن جمموع املخَرجات من الغالل 
اليت ُتنِتجها األس���ر املعيش���ية فإن���ه ميكن احلصول علي���ه كقيمة متبقية. 
وجمم���وع املخَرج���ات من الغالل تت���م بعد ذلك موازنته م���ع التغيَّر يف 
املخزونات، واالس���تخدام الوسيط للغالل يف تربية احليوان، وعدد قليل 
من الصناعات الَتحويليَّة، والصادرات والواردات من الغالل، من أجل 
احلصول على جمموع اس���تهالك األسر املعيشية من الغالل. وعلى هذا 
فإنه ليس من الضروري أن ُتجرى دراس���ة اس���تقصائية لألسر املعيشية 

فيما يتعلَّق بإنتاجها للغالل وباستهالكها النهائي منها.
م ه���ذا الفصل اس���تعراضًا عام���ًا للكيفية اليت  وس���وف ُيقدِّ   3-14
ُتجمع هبا البيانات وألس���اليب الَتقِدير امُلس���َتخَدمة يف جتميع احلسابات 

القومية.

باء - طرائق مجع البيانات 
البيانات الالزمة للِحس���ابات القومي���ة تأيت من ثالثة مصادر    4-14

رئيسيَّة:
السجالت اإلدارية؛ )أ( 

الطرائ���ق اإلحصائي���ة: بيانات يتم احلصول عليها باس���تقراء  )ب( 
نتائج الدراس���ات االسِتقصائية اس���تنادًا إىل تعداد مرجعي، مثل عملية 

ّعد كاملة ملجموع السكان؛
طرائق التقدير يف إدارات احلسابات القومية. )ج( 

وتلك األنواع املختلفة من البيانات جيري استعراضها أدناه.   5-14

جيم - البيانات املستقاة من السجالت اإلدارية

أنواع السجالت 
م إىل السلطة األعلى طبقًا للوالية  السجالت التالية ُتعّد وُتقدَّ  6-14

امُلَحدَّدة:
إحصاءات العائد واإلنفاق احلكوميني )تقوم بتجميعهما من  )أ( 

الناحية التقليدية وزارة امل��الية يف مي�زانية احلكومة(؛
إحصاءات التجارة اخلارجية )أي الصادرات والواردات من  )ب( 

السلع عرب اجلمارك(؛
إحص���اءات النقود واملصارف )يق���وم بتجميعها من الناحية  )ج( 

التقليدية البنك املركزي(؛
تقرير عن ش���ركات التأمني تقوم بإعداده الس���لطة التنظيمية  )د( 

للتأمني؛
���ن معلومات حم���دودة عن  س���جالت الضرائ���ب اليت َتتضمَّ )ه�( 

املبيعات وتكلفة املبيعات والدخل )ُتجِهزها سلطة الضرائب(؛ 
احلسابات التجارية للشركات اليت يتعامل اجلمهور بأسهمها  )و( 

م إىل جلنة تنظيم بورصة األوراق املالية. واليت ُتقدَّ
وُتعدَّ الس���جالت التالي���ة من أجل االس���تخدامات الداخلية    7-14

للشركات:
احلس���ابات التجارية للشركات اليت تش���مل بيان الدخل أو  )أ( 

التغر يف املوقف املايل أو بيان تَ��دفُّق النقد، وامليزانية العمومية؛
حتليالت السوق اليت جتريها احتادات املنِتجني. )ب( 

ص الفصل الرابع عشر - طرائق مجع البيانات وجتميعها وتقديرها يف احلسابات القومية: ُملخَّ
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بيانات احلسابات القومية يف السجالت اإلدارية
م الِس���جالت اإلداري���ة معلومات عن  م���ن املمكن أن ُتق���دِّ   8-14
حس���ابات اإلنتاج واالس���تخدامات النهائية للقط���اع احلكومي )ليس 
فقط بالنس���بة للحكومة العامة بل أيضًا بالنسبة للخدمات غر السوقية 
اليت تنتجها احلكومة( وقطاع الش���ركات املالية وقطاع الشركات غر 

املالية.
وإحصاءات عائدات وانفاق���ات احلكومة وإحصاءات النقد    9-14
واملص���ارف واملعلومات املالية املتعلقة بش���ركات التأمني ميكن أن توفِّر 
معلوم���ات ع���ن تعامالت دخ���ل املمتلكات والتحوي���الت اجلارية بني 
قطاعات االقتصاد املختلفة، وهي معلومات مفيدة على وجه اخلصوص 

بالنسبة لتجميع البيانات املتعلقة بقطاع األسر املَعيشية.
واالس���تفادة م���ن الس���جالت اإلدارية يف جتميع احلس���ابات    10-14
القومية تعتمد على مدى قيام الوكالة املس���ؤولة عن جتميع احلس���ابات 
القومي���ة بالعم���ل عل���ى حنٍو وثي���ق مع ال���وكاالت املس���ؤولة عن تلك 
السجالت لتحديد التفاصيل الالزمة للحسابات القومية؛ والقدرة على 

استخدام تلك السجالت؛ وعلى السرعة اليت ُتتاح هبا السجالت.
تقييم النوعية

بالنسبة للسجالت اإلدارية:    11-14
ارتفاع مستوى التغطية واملوثوقية؛  )أ( 

التأخ���ر يف إعداد التقارير ألن عملية جتهيزها تس���تغرق وقتًا  )ب( 
طوياًل؛

من املمكن أن تكون تكلفة عملية التجهيز مرتفعة. )ج( 

تدابر التصحيح لتحسني انضباط املواعيد
لإلس���راع بتوفر الس���جالت اإلدارية قد ُتس���َتخَدم عيِّنة من    12-14
سجالت الضرائب؛ كما أن استخدام اإليرادات واإلنفاقات احلكومية 
ح لَتنفيذ املؤش���رات )اس���تنادًا إىل اخلربة  ال���واردة يف امليزاني���ة قد ُيَصحَّ

السابقة والَتقييمات اجلارية(.
وعندم���ا تتوفر بيانات كاملة، و/أو َجَرت مراجعتها، تكون    13-14

هناك حاجة إىل تنقيح السجالت اإلدارية.

دال - البيانات اليت ُتجمع بطرائق إحصائية
تقوم احلكومة )املكات���ب اإلحصائية الوطنية( جبمع جمموعة    14-14
واسعة من اإلحصاءات ألغراض خالف أغراض احلسابات القومية عن 

طريق التعدادات والدراسات االستقصائية.

وجيرى كل مخس س���نوات أو عش���ر س���نوات ِتعداد جلميع    15-14
الوح���دات اإلحصائي���ة يف جمتمع إحصائي ُمعيَّن. وجيري كل س���نة أو 
ربع س���نة أخذ عيِّنة لتقدير بيانات الس���كان. وعملية مجع البيانات عن 
طريق التعدادات والدراس���ات االس���تقصائية ُمبيَّنة يف الش���كل 1-14 
وأهم االشتراطات الالزمة لضمان موثوقية عيِّنة لدراسة استقصائية هو 
أن يكون س���جل الوحدات اإلحصائية )الذي يسمَّى يف بعض األحيان 

اإلطار( سجاًل حديثًا.

التعداد

التعريف
التع���داد هو عملية ع���ّد كاملة ملجتم���ع إحصائي كامل من    16-14
الوحدات اإلحصائية يف جمال يكون َموضعًا لالهتمام. وعلى سبيل املثال 
فإن التعداد الس���كاين يدرس كل أس���رة معيشية يف بلٍد ما لتحديد عدد 
الس���كان الدائمني واخلصائص األخرى، وقد يدرس تعداد للصناعات 
التحويلية مجيع املنشآت اليت تعمل يف أنشطة التصنيع. وتعداد السكان 
)واألسر املعيش���ية( ُيجرى عادًة كل عشر سنوات. وتعدادات الزراعة 
ومصائ���د األمس���اك واحِلراَجة والتش���ييد والصناعة التحويلي���ة والتجارة 
واخلدم���ات األخرى ُتجرى عادًة كل مخس س���نوات. وباملثل، ُتجرى 
دراس���ة اس���تقصائية عن الدخ���ل واإلنف���اق للمس���تهلكني كل مخس 

سنوات.
ة من التعدادات ُتس���تخَدم كبيانات سنة  والبيانات املس���تمدَّ   17-14

األساس أو كبيانات مرجعية.

االحتياجات
هن���اك حاجة إىل س���جل كامل وحديث جلمي���ع الوحدات    18-14

اإلحصائية يف املجال قيد البحث.
املزاي��ا

يوفر التعداد أكثر اإلحصاءات موثوقية إذا ُأجري بأس���لوب    19-14
ِمهين وبن�زاهة.

العيوب
ُيعت���رب أن عملي���ة الع���ّد وجتهي���ز البيانات عن طري���ق إجراء    20-14
تعداد هي عملية باهظة التكلفة. ومس���توى االنضباط يف مواعيد جتهيز 
البيان���ات ليس مرتفعًا؛ فالبيانات ال تكون متاحة لالس���تخدام إال بعد 
مجعها بشهور عديدة، وحىت بسنوات. والتعداد ُيجرى عادًة كل مخس 

سنوات أو عشر سنوات.
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الشكل 14-1 عملية مجع البيانات بإجراء تعدادات ودراسات استقصائية

 التعدادات
كل 5 سنوات أو 10 سنوات 

 سجل
الوحدات اإلحصائية

قطاع الش���ركات: الشركات   •
أو املنش���آت حس���ب النشاط 

واحلجم

قطاع األسر املعيشية: وحدات   •
األس���ر املعيشية حسب احلجم 
وحسب ما إذا كانت ريفية أو 

حضرية

الزراع���ة واحلراج���ة: وحدات   •
األس���ر املعيش���ية أو استخدام 

األرض

 الدراسات االستقصائية
كل شهر، كل ربع سنة، كل سنة

السجل املستكمل

العدد املس���تكَمل للشركات   •
واملنشآت

الع���دد املس���تكَمل لوحدات   •
األسر املعيشية

الع���دد املس���تكَمل لوحدات   •
األسر املعيش���ية أو استخدام 

األرض

التقديرات 
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الدراسات االستقصائية

التعريف
َتسَتِند الدراسات االستقصائية إىل عيِّنة عشوائية منتقاة علميًا    21-14
م���ن جمتمع إحصائ���ي. ويتم احلصول على بيان���ات املجتمع اإلحصائي 
بتضخيم بيانات العيَّنة عن طريق اس���تقراء حجم العيِّنة كي ميثل حجم 

املجتمع اإلحصائي.

املزايا
ُتوفِّر الدراسات االستقصائية مزيدًا من اإلحصاءات احلديثة،    22-14
م���ت علميًا وُنفِّ���ذت مهنيًا، كما أن  ال���يت تتص���ف باملوثوقية، إذا ُصمِّ
تكلفتها أقل من تكلفة التعداد. ومن املمكن أيضًا احلصول على عينات 
من األخطاء. والدراسات االستقصائية ُتجرى عادًة أسبوعيًا أو شهريًا 

أو ربع سنويًا أو سنويًا.

العيوب
يتطلَّب ُحس���ن التوقيت جتهيز البيانات على وجه الس���رعة،    23-14

ولذلك فإن املعلومات اليت ُتجمع تكون أقل.

هاء - طرائق التقدير يف نظام احلسابات القومية
توجد ثالث طرائق للتقدير يف احلس���ابات القومية بالنس���بة    24-14
للبيانات غر املتوفرة يف السجالت اإلدارية أو التعدادات أو الدراسات 

االستقصائية:
طريقة بند املوازنة؛ )أ( 
طريقة تدفق السلع؛ )ب( 

طريقة النسبة املرجعية. )ج( 

البنود املواِزنة
بيانات احلس���ابات القومية املتعلق���ة بالعديد من التجميعات   25-14
اهلام���ة، باعتبار أهنا متث���ل نظامًا للكيانات، يتم احلص���ول عليها كبنود 
مواِزنة. وعلى س���بيل املثال فإن القيمة املضافة ُتعرَّف كبند مواِزنة، أي 

املخَرجات ناقصًا االستهالك الوسيط.
وموثوقي���ة البن���ود املوازنة تعتم���د على موثوقي���ة املعلومات   26-14
األساس���ية ال���يت تتألف، يف احلالة املش���ار إليها أعاله، م���ن املخَرجات 

واالستهالك الوسيط.

طريقة تدفق السلع
تس���تِند طريقة تدفق السلع إىل االس���تفادة من التساوي بني   27-14
العرض واالس���تخدام لس���لعة معيَّنة يف االقتصاد، أي أن املخَرجات + 
الواردات = االس���تهالك النهائي + إمجايل تكوين رأس املال الثابت + 

التغر يف املخزونات + الصادرات.
وطريقة تدفق السلع هي طريقة مستخَدمة على ِنطاٍق واسع   28-14

للحصول على إمجال تكوين رأس املال. وعلى سبيل املثال، فإن اآلالت، 
وهي س���لع رأمسالية، إمنا ُتعَرض من جانب اإلنتاج املحلي )املخَرجات 
يتم احلصول عليها من خالل الدراس���ات االس���تقصائية( و االس���تراد 
)يتم احلصول عليه من الِسجالت اإلدارية(. واالستهالك النهائي لتلك 
السلع هو، حبكم تعريفه، صفر. ومن بيانات التغر يف املخزونات )يتم 
احلصول عليها من خالل الدراس���ات االس���تقصائية( والصادرات )من 
الِس���جالت اإلدارية( ميكن احلصول على الس���لع املس���تخَدمة كإمجايل 

لتكوين رأس املال الثابت.
وإذا كان���ت هناك تقديرات مس���تقلة جلمي���ع املكونات فإن   29-14
طريقة َتَدُفق السلع ُتسَتخَدم أيضًا ملوازنة العرض واالستخدام للسلع يف 

أي اقتصاد.

طريقة النسبة املرجعية
ُتس���َتخدم الِنَس���ب الثابتة آلخر س���نة مرِجعية، مثاًل ِنَس���ب   30-14
القيم���ة املضافة/املخَرج���ات، بانتظام الس���تقراء القيم���ة املضافة للفترة 
اجلاري���ة بافتراض توفر بيانات املخَرج���ات )يتم احلصول عليها بإجراء 
دراس���ة استقصائية(. واحلس���ابات القومية الربع س���نوية تعتمد بدرجٍة 
أكرب على طريقة الِنسبة املرجعية. وعلى سبيل املثال فإن كمية الكهرباء 
امُلس���َتخَدمة قد ُتسَتخدم الس���تقراء املخَرجات والقيمة املضافة لنشاط 
الكهرباء، أو أن جتارة التجزئة قد ُتسَتخدم الستقراء االستهالك النهائي 

لألسر املعيشية حسب املنَتج.
وميزة هذا األسلوب هي أن استخدام الِنَسب َيتطلَّب إجراء   31-14
دراسة اس���تقصائية للمخَرجات وحدها، وهو أمر أكثر سهولة مقارنًة 

باالستهالك الوسيط.
وعيب هذه الطريقة هو أهنا تعطي انطباعًا بأن ِنَسب القيمة   32-14
املضافة/املخَرجات ليس���ت متقلبة، إذ أن���ه من املفترض أن التغر الِتقين 
يكون بطيئًا يف حني أنه بالطبع تكون تلك الِنَسب غر ثابتة بالتأكيد.

والقيم���ة املضافة للش���ركات، ال���يت قد يتم احلص���ول عليها    33-14
مباش���رًة، ميكن اس���تخدامها كعناصر ضبط إمجالية. غر أنه من املتعذَّر 
احلصول على القيمة املضافة لقطاع األس���ر املعيشية مباشرًة ألن األسر 
املعيش���ية ال متسك حس���ابات جتارية، وال لقطاع املنشآت الذي تتوفر 

بالنسبة له معلومات عن تكلفة اإلنتاج وحدها.
وهناك طريقة بس���يطة لتقدي���ر القيمة املضافة للصناعات اليت   34-14
ُتنتِ���ج س���لعًا تتصف بتعرض أس���عارها لتَذبُذبات ش���ديدة، وهي كما 

يلي:
���ش املخَرجات بالرقم القياس���ي للس���عر اخل���اص هبا مث  َكمِّ )أ( 

استخدم الِنسبة املرجعية حلساب القيمة املضافة بالسعر الثابت؛
���م هذا  ر االس���تهالك الوس���يط بالس���عر الثاب���ت وضخِّ َق���دِّ )ب( 
ب للسعر  االس���تهالك إىل الس���عر اجلاري باستخدام رقم قياس���ي مركَّ

لالستهالك الوسيط؛
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ر القيم��ة املضافة بالس������عر اجلاري حبس������اب الَفرق بني  قدِّ )ج( 
املخَرجات واالستهالك الوسيط بالسعر اجلاري.

 تقييم طرائق التقدير
يعتم���د َنهج اإلنت���اج على أنواع مص���اِدر البيان���ات الثالثة   35-14
مجيعها. والتقديرات اليت تس���تند إىل دراس���ات اس���تقصائية مع ِنَسب 
مرجعية مس���تكملة هي تقديرات أكثر موثوقية مقارنًة بالتقديرات اليت 

تستند إىل ِنَسب مرِجعية لسنة بعيدة فقط.
وَنهج الدخل يعتمد على دراس���ات استقصائية أو سجالت   36-14
إدارية، ولكن ميكن تطبيقه على الشركات فقط. وتكرر استخدام هذا 

الَنهج أقل من تكرر اسِتخَدام َنهج اإلنتاج وَنهج اإلنفاق النهائي.
وَنه���ج اإلنف���اق النهائ���ي يعتمد أساس���ًا على الدراس���ات   37-14

االستقصائية والسجالت اإلدارية:
يت���م احلصول عل���ى البيان���ات املتعلقة باالس���تهالك النهائي  )أ( 
وإمجايل تكوين رأس املال للحكومة من الدفاتر اليت متسكها احلكومة؛

يت���م احلصول على البيانات املتعلق���ة بالصادرات والواردات  )ب( 
من السلع من اجلمارك، وعلى البيانات املتعلقة بالصادرات والواردات 

من اخلدمات من اإلحصاءات املصرفية والدراسات االستقصائية؛
يت���م احلص���ول على البيان���ات املتعلقة بإمج���ايل تكوين رأس  )ج( 
املال للقطاعات غر احلكومية من الدراس���ات االس���تقصائية املباش���رة 
املتعلق���ة بتكوي���ن رأس املال أو بتطبيق َنهج تدفق الس���لع على البيانات 

اليت يتم احلصول عليها عن طريق الدراس���ات االستقصائية والسجالت 
اإلدارية؛

يت���م اس���تقراء البيانات املتعلقة باالس���تهالك النهائي لألس���ر  )د( 
املعيش���ية من بيانات مرجعية وذلك باس���ت�خدام دراس���ات استقصائية 
عن جتارة التجزئة ودراس���ات استقصائية عن ميزانيات األسر املعيشية. 
وبدون إجراء دراس���ات اس���تقصائية عن جتارة التجزئة قد َيتعيَّن تقدير 
اس���تهالك األسر املعيش���ية كبنود موازنة أو كِقيم ُمتبَّقية، وهو هنج أقل 

موثوقية.
وبالنسبة للناتج املحلي اإلمجايل باألسعار الثابتة:  38-14

يوفر َنهج اإلنفاق النهائي أسهل الطرق للحصول على الناتج  )أ( 
املحلي اإلمجايل باألسعار الثابتة؛

َيتعيَّن أن يكون َنه���ج اإلنتاج معتمدًا على طريقة الَتكميش  )ب( 
املزدوج )أي َتكميش املخَرجات واالستهالك الوسيط معًا، مث استخدام 
الفرق بينهما الشتقاق القيمة املضافة باألسعار الث��ابت��ة(. وبالن����ظر إىل 
أن االستهالك الوسيط يتضمَّن سلعًا وخدمات خمتلفة عديدة لصناعات 
خمتلف���ة فإن���ه ليس من الس���هل أن تطبق هذه الطريق���ة على فترات ربع 
س���نوية أو س���نوية. وإذا كانت البيانات غر متوفرة جيب أن ُتسَتخَدم 
طريقة تعتمد على مؤشٍر واحد. ومن املمكن أن يكون ذلك املؤشر هو 

الرقم القياسي لسعر املستهِلك؛
ر اشتقاق القيمة املضافة باألسعار الثابتة من خالل  ومن املتعذِّ )ج( 

ر َتكميش فائض التشغيل. اتباع هنج الدخل وذلك ألنه يتع�ذَّ
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األه��داف

ه���ذا املرفق يه���دف إىل تقدمي مثال تفصيلي لإلطار املحاس���ي املتكامل  ألف1- 
الكام���ل لِنظام احلس���ابات القومي���ة مع ِمثال ُمبس���ط. واملثال ي���رُد أيضًا يف ملف 
م على صفحة “الويب” اخلاصة  “إكسيل” SNA.xls (Excel) يف القرص الذي ُيَقدَّ
http://unstats.un.org/unsd/sna1993/ بالش���عبة اإلحصائية التابعة لألمم املتح���دة

.handbooks.asp

والش���رح يفيد أيض���ًا كتوجيهات الس���تخدام صفح���ات جتميع ملف  ألف2- 
“إكسيل” لنظام احلسابات القومية وهي الصفحات املوجودة على موقع “الويب” 
املذك���ور أع���اله يف ملف “إكس���يل” SNA.zip. ومن املتوقع أن توفر كش���وفات 

التجميع للبلدان النامية أداة بسيطة وجاهزة لالستخدام لتجميع احلسابات القطاعية. 
ر  والكشوفات املتعلقة جبداول العرض واالستخدام ليست معروضة وذلك ألنه يتعذَّ
ع بسهولة  التنبؤ بالتقسيم القطاعي الصناعي املالئم لبلٍد ما. غر أنه من املمِكن أن توسَّ
مة يف املثال املبسط. جداول العرض واالستخدام من جداول العرض واالستخدام املقدَّ

ويف املث���ال احلايل جرى جتميع قطاع املؤسس���ات غر اهلادفة للربح اليت  ألف3- 
َتخِدم األس���ر املعيش���ية م���ع القطاع احلكوم���ي العام وذلك ألغ���راض العرض ألن 
القطاعني ينتجان أساس���ًا سلعًا وخدمات غر سوقية، ولذلك فإن نظام احلسابات 
القومية يعاملهما باملثل. ويف الواقع العملي يكون قطاع املؤسسات غر اهلادفة للربح 
عًا مع قطاع األسر املعيشية. اليت َتخِدم األسر املعيشية ُمبيَّنًا كقطاع منفصل أو جممَّ

املرفـــق

شرح جداول العرض واالستخدام يف نظام احلسابات القومية وإطار املحاسبة املتكامل: مثال
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ض واالستخدام
جداول العر

ض
جدول العر

خمرجات الصناعات باألسعار األساسية

جمموع االقتصاد

ف
 الواردات سي

)اجملموع فوب(
تعديل 

ف/فوب
سي

ض 
جمموع العر
للمنتجات

ش التجاري 
اهلام

ش النقل
وهام

ب ناقصًا 
الضرائ

الدعم على املنتجات
ض للمنتجات 

جمموع العر
بأسعار املشترين 

األنشطة غري املالية
األنشطة املالية

 أنشطة أخرى غري سوقية
احلكومة واملؤسس���ات 
غ���ري اهلادف���ة للربح اليت 
خت���دم األس���ر املعيش���ية

 املؤسسات
غري املسامهة

املؤسسات 
املسامهة

 املؤسسات
غري املسامهة

املؤسسات 
املسامهة

باألسعار األساسية
)1(

)2(
)3(

)4(
)5(

)5(+..+)1(=)6(
)7(

)8(
)7(+..+)1(=)9(

)10(
)11(

)11(+..+)9(=)12(
1

السلع واخلدمات غر املالية باستثناء 
ش أ

اهلوام
44

239
283

22
305

60
15

380
2

خدمات التجارة والنقل
10

53
63

3
-1

65
-60

3
8

3
اخلدمات املالية

2
18

20
2

-1
21

2
23

4
خدمات غر سوقية أخرى

10
10

صفر
10

10

5
ف/فوب

تعديل سي
-2

2
صفر

صفر
6

املشتريات املباشرة يف اخلارج من 
ب املقيمني

جان
3

3
3

7
ض باألسعار األساسية

جمموع العر
54

292
2

18
10

376
28

صفر
404

صفر
20

424

ش النقل.
ش التجاري وهام

ش إىل اهلام
 تشر اهلوام

 أ
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ض واالستخدام )تابع(
جداول العر

جدول االستخدام
االستهالك الوسيط للصناعات

جمموع االقتصاد
الصادرات فوب

األنفاق النهائي 
لألسر املعيشية

احلكومة واملؤسسات غري اهلادفة للربح 
اليت ختدم األسر املعيشية

إمجايل تكوين 
رأس املال

جمموع االستخدام 
للمنتجات بأسعار 

املشترين

األنشطة غري املالية
األنشطة املالية

 أنشطة أخرى غري سوقية
احلكومة واملؤسس���ات 
غ���ري اهلادف���ة للربح اليت 
خت���دم األس���ر املعيش���ية

 املؤسسات
غري املسامهة

املؤسسات 
املسامهة

 املؤسسات
غري املسامهة

املؤسسات 
املسامهة

االستهالك النهائي 
الفردي

االستهالك النهائي 
اجلماعي

)1(
)2(

)3(
)4(

)5(
)5(+..+)1(=)6(

)7(
)8(

)9(
)10(

)11(
)12(

1
السلع واخلدمات غر املالية باستثناء 

ش أ
اهلوام

22
129

صفر
5

2
158

37
142

3
40

380
2

خدمات التجارة والنقل
4

4
2

2
8

3
اخلدمات املالية

2
12

صفر
1

17
1

5
23

4
خدمات غر سوقية أخرى

1
2

1
1

5
3

10

5
املشتريات املباشرة يف اخلارج من 

ب املقيمني
جان

3
3

6
املشتريات املباشرة يف الداخل من 

ب غر املقيمني
جان

1
-1

صفر

7
جمموع االستخدامات بأسعار 

املشترين
24

146
صفر

6
4

180
41

152
8

3
40

424
8

جمموع إمجايل القيمة املضافة/الناتج 
املحلي اإلمجايل

216
9

خدمات غر سوقية أخرى
30

146
2

12
6

196
10

ب ناقصًا الدعم على املنتجات 
الضرائ

20
11

خمرجات الصناعة باألسعار األساسية/
املجموع

54
292

2
18

10
376

ش النقل.
ش التجاري وهام

ش إىل اهلام
 تشر اهلوام

 أ
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اإلطار املتكامل للمحاسبة القومية

قطاع الشركات غري املايل
قطاع الشركات املايل

احلكومة واملؤسسات غري اهلادفة 
للربح اليت ختدم األسر املعيشية

قطاع األسر املعيشية
جمموع االقتصاد

قطاع بقية العامل
مراجعة اجملاميع

)1(
)2(

)3(
)4(

)5(
)6(

)7(
االستخدام

املوارد
االستخدام

املوارد
االستخدام

املوارد
االستخدام

املوارد
االستخدام

املوارد
االستخدام

املوارد
االستخدام

املوارد

ت اإلنتاج
حسابا

1
الواردات )فوب(

28
2

الصادرات )فوب(
41

3
الرصيد اخلارجي للسلع واخلدمات

-13
4

املخرجات باألسعار األساسية
292

18
10

56
376

5
االستهالك الوسيط

146
6

4
24

180
6

إمجايل القيمة املضافة باألسعار األساسية
146

12
6

32
196

7
ب ناقصًا الدعم على املنَتجات 

الضرائ
20

20
8

الناتج املحلي اإلمجايل
216

ت الدخل
وضع حسابا

9
إمجايل القيمة املضافة باألسعار األساسية

146
12

6
32

196
10

تعويضات املستخَدمني
120

7
6

صفر
133

133
11

األجور واملرتبات
110

6
5

صفر
121

121
12

املسامهات االجتماعية ألرباب العمل
10

1
1

صفر
12

12
13

ب األخرى على اإلنتاج
الضرائ

2
صفر

صفر
1

3
3

14
ب ناقصًا الدعم على املنتجات

الضرائ
15

ض التشغيل
إمجايل فائ

24
5

صفر
29

16
إمجايل الدخل املختلط

31
31

َّىل توزيع الدخل األو
17

الرصيد اخلارجي للسلع واخلدمات
-13

18
ض التشغيل

إمجايل فائ
24

5
صفر

29
19

إمجايل الدخل املختلط
31

31
20

تعويضات املسَتخَدمني
131

131
3

5
136

136
21

األجور واملرتبات
119

119
3

5
124

124
22

املسامهات االجتماعية ألرباب العمل
12

12
12

12
23

ب األخرى على اإلنتاج
الضرائ

3
3

3
3

24
ب ناقصًا الدعم على املنَتجات

الضرائ
20

20
20

20
25

دخل املمَتلكات
14

11
10

8
4

4
2

10
30

33
3

صفر
33

33
26

ىل/إمجال الدخل القومي
َّ رصيد الدخل األو

21
3

23
170

217
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اإلطار املتكامل للمحاسبة القومية )تابع(

قطاع الشركات غري املايل
قطاع الشركات املايل

احلكومة واملؤسسات غري اهلادفة 
للربح اليت ختدم األسر املعيشية

قطاع األسر املعيشية
جمموع االقتصاد

قطاع بقية العامل
مراجعة اجملاميع

)1(
)2(

)3(
)4(

)5(
)6(

)7(
االستخدام

املوارد
االستخدام

املوارد
االستخدام

املوارد
االستخدام

املوارد
االستخدام

املوارد
االستخدام

املوارد
االستخدام

املوارد

التوزيع الثانوي للدخل
27

َّيل/إمجال الدخل القومي رصيد الدخل األو
21

3
23

170
217

28
ب اجلارية على الدخل

الضرائ
8

1
59

50
59

59
59

59
29

املسامهات االجتماعية
30

10
40

40
40

40
40

30
َّة املنافع االجتماعية غر العيني

1
40

60
101

101
101

101
101

31
التحويالت اجلارية األخرى

9
20

3
20

21
32

41
10

1
42

42
32

إمجايل الدخل املتاح
12

3
29

182
226

إعادة توزيع الدخل العيين
33

إمجايل الدخل املتاح
12

3
29

182
226

34
َّة التحويالت االجتماعية العيني

8
8

8
8

8
8

35
َّة املنافع االجتماعية العيني

3
3

3
3

3
3

36
حتويالت السلع واخلدمات الفردية

5
5

5
5

5
5

37
ل

َّ إمجال الدخل املتاح املعد
12

3
21

190
226

ت الدخل املتاح
استخداما

38
إمجايل الدخل املتاح

12
3

11
29

182
226

39
اإلنفاق على االستهالك النهائي

152
163

40
التعديل املتعلق بتغر صايف قيمة حقوق امللكية

10
10

10
10

41
َّة لألسر املعيشية يف صناديق املعاشات الَتقاعدي

42
إمجايل االدخار

12
-7

18
40

63
43

الرصيد اخلارجي اجلاري 
-23

44
ل(

َّ االستهالك النهائي الفعلي )املعد
صفر

صفر
3

160
163

ت رأس املال
حسابا

45
إمجايل االدخار

12
-7

18
40

63
46

الرصيد اخلارجي اجلاري
-23

47
إمجايل تكوين رأس املال

25
2

5
8

40
48

ت
استهالك رأس املال الثاب

7
1

2
2

12
49

صايف تكوين رأس املال
18

1
3

6
28

50
احليازة ناقصًا التصرفات لألصول غر املنَتجة

2
صفر

صفر
-2

صفر
51

ض
حتويالت رأس املال املستحقة القب

2
2

2
52

حتويالت رأس املال املستحقة الدفع
-1

-1
-2

53
ض )-(

ض )+(/صايف االقترا
صايف اإلقرا

-16
-9

15
34

24
-24
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اإلطار املتكامل للمحاسبة القومية )تابع(

قطاع الشركات غري املايل
قطاع الشركات املايل

احلكومة واملؤسسات غري اهلادفة 
للربح اليت ختدم األسر املعيشية

قطاع األسر املعيشية
جمموع االقتصاد

قطاع بقية العامل
مراجعة اجملاميع

)1(
)2(

)3(
)4(

)5(
)6(

)7(
االستخدام

املوارد
االستخدام

املوارد
االستخدام

املوارد
االستخدام

املوارد
االستخدام

املوارد
االستخدام

املوارد
االستخدام

املوارد

ت املالية
احلسابا

54
ض )-(

ض )+(/صايف االقترا
صايف اإلقرا

-16
-9

15
34

24
-24

صفر
55

صايف احليازة لألصول املالية
10

29
27

44
110

-4
106

56
َّدة صايف اخلصوم املالية املُتكب

26
38

12
10

68
20

106
57

الُعملة واإليداعات وما إىل ذلك
2

2
11

1
9

14
11

-1
2

13
13

58
ف األسهم 

السندات خال
2

9
7

9
10

5
13

32
23

-2
7

30
30

59
ض

القرو
11

18
12

7
1

5
31

23
صفر

8
31

31
60

األسهم وحقوق املِلكية األخرى
1

4
2

4
3

10
4

-3
3

7
7

61
االحتياطيات التقنية للتأمني

صفر
صفر

صفر
18

صفر
صفر

18
صفر

18
18

صفر
صفر

18
18

62
املِلكية يف التأمني على احلياة لألس���ر  صايف حقوق 

املعيشية
6

6
6

6
6

6
63

املِلكية يف صناديق املعاشات التقاعدية  صايف حقوق 
لألسر املعيشية

10
10

10
10

10
10

64
األقساط املدفوعة مقدمًا

1
1

1
1

1
1

65
َّقة االحتياطيات مقابل املطالبات املعل

1
1

1
1

1
1

66
ض/املستحقة الدفع

احلسابات األخرى املستحقة القب
5

2
5

5
7

2
صفر

7
7

ت العمومية
امليزانيا

ت العمومية االفتتاحية 
امليزانيا

67
األصول غر املالية

720
50

165
196

1131
صفر

68
األصول املنَتجة

420
30

65
96

611
69

األصول غر املنَتجة
300

20
100

100
520

70
األصول/اخلصوم املالية

85
180

330
310

37
70

172
40

624
600

54
25

678
625

71
صايف قيمة األصول االفتتاحي

625
70

132
328

1155
29

1184
َّة من  ت الُعمومي

التغري يف امليزانيا

ت املالية
ت رأس املال واحلسابا

حسابا
72

األصول غر املالية
20

3
4

28
صفر

73
األصول املنَتجة 

18
3

6
28

صفر
74

األصول غر املنَتجة
2

صفر
صفر

-2
صفر

صفر

75
األصول/اخلصوم املالية

10
26

29
38

27
12

44
10

110
86

-4
20

106
106
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اإلطار املتكامل للمحاسبة القومية )تابع(

قطاع الشركات غري املايل
قطاع الشركات املايل

احلكومة واملؤسسات غري اهلادفة 
للربح اليت ختدم األسر املعيشية

قطاع األسر املعيشية
جمموع االقتصاد

قطاع بقية العامل
مراجعة اجملاميع

)1(
)2(

)3(
)4(

)5(
)6(

)7(
االستخدام

املوارد
االستخدام

املوارد
االستخدام

املوارد
االستخدام

املوارد
االستخدام

املوارد
االستخدام

املوارد
االستخدام

املوارد

ت األخرى يف احلجم وإعادة التقييم
التغريا

76
األصول غر املالية

65
3

12
20

100
77

األصول املنَتجة 
40

2
4

10
56

78
األصول غر املنَتجة

25
1

8
10

44
79

األصول/اخلصوم املالية
2

4
10

10
صفر

4
15

صفر
27

18
4

صفر
31

18

التغري يف صايف قيمة األصول
67

-5
26

73
-20

141
80

إمجايل االدخار
12

-7
18

40
31

161
-23

81
ت

استهالك رأس املال الثاب
-7

-1
-2

-2
10

-12
صفر

82
التحويالت الرأمسالية

-1
صفر

2
صفر

18
1

-1
83

تغرات أخرى يف احلجم وإعادة التقييم
63

3
8

35
6

109
4

113
ت العمومية اخلتامية

امليزانيا
84

األصول غر املالية
805

54
180

220
1259

صفر
85

األصول املنَتجة 
478

33
72

112
695

صفر
86

األصول غر املنَتجة
327

21
108

108
564

صفر

87
األصول/اخلصوم املالية

97
210

369
358

64
86

231
50

761
704

54
45

815
749

88
صايف قيمة األصول اخلتامي

692
65

158
401

1316
9

1325
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املث���ال الوارد يف ج���دول املرفق أع���اله يعرض رقميًا نظام احلس���ابات  ألف4- 
���طة ولكنه يظل حمتفظًا باخلصائص األساس���ية للنظام.  القومية الكامل بطريقة مبسَّ
واملثال موجود أيضًا يف كش���وفات “إكس���يل” (Excel) حبيث ميكن للقارئ أن 
يَ���دُرس العالقات اليت ترب���ط مجيع التعامالت االقتصادية يف االقتصاد بعضها ببعض 
وبالتعام���الت م���ع بقية العامل. وقد ُوضع املثال على منط من���وذج األمثلة الواردة يف 
نظام احلس���ابات القومية لعام 1993. وباإلضافة إىل قراءة نص التفس���رات ميكن 
للق���ارئ أن َيستكِش���ف أيضًا مجيع العالق���ات املوجودة يف املع���ادالت الواردة يف 
كش���وفات “إكسيل” املوجودة على صفحة الويب اخلاصة بالشعبة اإلحصائية يف 
األمم املتحدة. وتلك الكشوفات مماثلة للكشوفات اليت وضعتها الشعبة اإلحصائية 
يف األم���م املتحدة للتجميع الفعلي للحس���ابات القومية. ومن املمكن أن ُيس���َتخَدم 
املثال كأداة للتمرين قبل اس���تخدام برنامج احلاس���وب الذي وضعته الشعبة إلجراء 

عملية التجميع الفعلية.

والغ���رض من الش���روحات الواردة هنا هو توجي���ه القارئ خالل املثال  ألف5- 
فق���ط. ولفهم مب���ادئ املحاس���بة القومية، وجتميع ج���داول العرض واالس���تخدام 
وجداول امُلدخالت واملخَرجات، واستخدام احلسابات التجارية لتجميع احلسابات 
القطاعية املؤسسية، ينبغي أن يرجع القراء إىل نظام احلسابات القومية لعام 1993، 
وكتيب عن مجع وحتليل جدول املدخالت واملخَرجات، )منشورات األمم املتحدة، 
رقم املبيع: E. 99.XVII.9( وكتيب عن الصالت بني حسابات األعمال التجارية 

.)E.00.XVII.13 :واحلسابات القومية )منشورات املم املتحدة، رقم املبيع

1 - جداول العرض واالستخدام

جدول العرض وجدول االس���تخدام ُمبيَّنان معًا بطريقة جتميعية للغاية.  ألف6- 
ويف أعمدة النش���اط جرى جتميع مجيع األنشطة االقتصادية اليت يقوم هبا كل قطاع 
مؤسسي يف عموٍد واحد. ويف عملية التجميع الفعلي قد يكون كل عمود متضمنًا 
ألعم���دة عديدة ُيع���رَّف كٍل منها برمز للتصنيف الصناعي ال���ذي ينبغي أن يكون 
د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح  مستندًا إىل التصنيف ال�صناعي ال��دويل امل��وحَّ
3 أ. والسبب يف ذلك هو أن ُتبيَّن على الفور القيمة املضافة اليت يولِّدها كل قطاع 
مؤسسي يف االقتصاد ُثم ربط تلك القيمة بإطار املحاسبة املتكامل ألغراض تعليمية. 
ع���ة بدرجٍة كبرة، وقد تكون أكثر عددًا بدرجٍة كبرة  والصف���وف هي أيضًا ُمَجمَّ
وُمعرَّفة برموز لتصنيف الس���لع، وهي رموز ينبغي أن تكون ُمس���تِندة إىل التصنيف 

املركزي للُمنَتجات ب.

ويف جداول العرض واالس���تخدام جي���ب أن يكون جمموع العرض لكل  ألف7- 
منَتج مساويًا ملجموع استخدامه. ومن السهل التأُكد، يف العمود 12، من أن ناتج 
مجع الصفوف من 1 إىل 4 يف جدول العرض يساوي ناتج مجع الصفوف املناظرة 

يف جدول االستخدام. وعلى هذا:

جمموع العرض = اإلنتاج املحلي + الواردات
جمموع االس���تخدام = االستهالك الوسيط حسب الصناعات + الصادرات + 

االستهالك النهائي + إمجايل تكوين رأس املال
وخمَرجات الصناعات يف جدول العرض هي باألس���عار األساس���ية، غر  ألف8- 
أن االس���تخدامات يف جدول االستخدام هي بأسعار امُلشتَرين. ونتيجًة هلذا فإنه يف 
جدول العرض أمكن احلصول على العرض من املنَتج بأسعار املشترين )العمود 12( 
بإضافة اهلامش التجاري وهامش النقل )العمود 10( والضرائب ناقصًا الدعم على 

املنَتجات )العمود 11( إىل العرض من املنَتج باألسعار األساسية )العمود 9(.
وعناصر الواردات يف جدول العرض )العمود 7( جيب قياسها مبا يشمل  ألف9- 
التكلفة والتأمني والنقل )“س���يف”( كي تكون معاِدلة لألسعار األساسية، غر أنه 
جيب أن تقيَّم القيمة اإلمجالية للواردات على أس���اس التس���ليم على س���طح السفينة 
)“ف���وب”( من أج���ل الوصول إىل املي���زان التجاري الصحيح )ال���واردات ناقصًا 
الص���ادرات(. وعلى هذا فإنه من الضروري تع��دي���ل عم���ود وَصّف “س�����يف”/

“فوب”. ولتف���ادي الع�����دَّ امل��زدوج، َيطرح َصّف وعم���ود التعدي���ل )الصف 5 
والعمود 8( خدمات التأمني والنقل على الس���لع املستوَردة ألهنا مشمولة يف قيمَتي 

السلع املستوردة والعرض من اخلدمات. 
وكما هو احلال بالنس���بة للمخَرجات األخ���رى فإن خمَرجات خدمات  ألف10- 
النق���ل مبيَّن���ة يف الصف 2 والعم���ود 6 من جدول العرض. غ���ر أن الصف 2 من 
جدول االس���تخدام ال يبيِّن س���وى خدمات التجارة والنقل بأسعار املشترين، وهي 
خدمات يشتريها املستخِدمون مباشرًة ألن اهلامش التجاري وهامش النقل بالنسبة 
للس���لع املستهَلكة مش���موالن بالفعل كجزء من أسعار املشترين للسلع املسَتخدمة. 
وعل���ى هذا فإنه ملوازنة جماميع الصف 2 يف جدَويل العرض واالس���تخدام ُأدِرجت 
القيم���ة اإلمجالية للهام���ش التجاري وهامش النقل يف الص���ف 2 والعمود 10 من 

جدول العرض كقيمة سالبة.
وقراءة ما يرد يف العمود 1 والصف 1 من جدَويل العرض واالستخدام  ألف11- 
يس���اعد يف ش���رح كيفية عرض البيانات. وجمموع العرض بأسعار املشَترين للُمنَتج 
1ج يف الصف 1 هو 380؛ منها 44 منَتجة بالنشاط 1 و239 بالنشاط 2 و 22 
مس���توَردة، وبذلك يكون جمموع العرض باألس���عار األساسية هو 305. وبإضافة 
اهلامش التجاري وهامش النقل )للتداول داخل االقتصاد( )60( والضرائب ناقصًا 
الدع���م على املنَتجات )15( َينُتج جمموع العرض للمنَتج األول بأس���عار املش���َترين 
)380(. والعمود 1 يف جدول العرض ُيبيِّن املخَرجات باألس���عار األساس���ية اليت 
ُينِتجها النشاط 1. وهذا النشاط ُينِتج منتَجني: خمَرجات املنَتج 1 )44( وخمَرجات 
املنَتج 2 )10(. والعمود 1 يف جدول االستخدام ُيبيِّن استخدامات السلع واخلدمات 
يف إنت���اج تل���ك املخَرجات؛ والقيمة 24 )= 22 + 2 كما هو مبيَّن يف الصف 7( 
تسمَّى االس���تهالك الوسيط. وُيحَسب إمجايل القيمة املضافة )30( على أساس أنه 

 ألف - شرح جداول العرض واالستخدام يف نظام احلسابات القومية
وإطار املحاسبة املتكامل: مثال ُمبسط

د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 3 )منشورات  التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ أ 
.)A.90.XVII.11 :األمم املتحدة، رقم املبيع

التصني���ف املركزي للُمنتجات، الصيغة 1 )منش���ورات األمم املتحدة، رقم املبيع:  ب 
.)A.98.XVII.5

املخَرج���ات يف جدَويل العرض واالس���تخدام يف هذا املث���ال مبيَّنة من حيث أنواع  ج 
املؤسس���ات وذلك من أجل ربِطها بأنواع الِقطاعات املؤسس���ية. غر أن هذه املخَرجات 
د جلميع  س���ُتبيَّن، ع���ادًة، من حيث الصناعات املصنَّفة يف التصني���ف الصناعي الدويل املوحَّ
األنش���طة االقتصادي���ة. والوصف الوارد يف املثال احلايل يتعامل م���ع تلك املنَتجات كما لو 

كانت منَتجات لصناعة.
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يس���اوي الفرق بني خمَرج��ات الصناع��ة للصناع���ة 1 )54( واس���تهالكها الوسيط 
)24(. وميك���ن حتليل القيمة املضافة إىل تعويضات املس���تخَدمني، وضرائب أخرى 
على اإلنتاج، واس���تهالك رأس املال الثابت، وفائض التش���غيل. وُيحَس���ب إمجايل 
فائض التشغيل، إضافة إىل الدخل املختلط، كقيمة ُمَتبَّقية. ويف حالة املؤسسات غر 
املسامهة، اليت جتمع بني إنفاقات املؤسسة واإلنفاق على االستهالك النهائي ملالكيها 
حبيث ال ُتدفع تعويضات املستَخدمني صراحًة إىل املالك/العامل، ُيطَلق على القيمة 

املُتبقِّية اسم “الدخل املختَلط”.

والناتج املحلي اإلمجايل يساوي إمجايل القيمة املضافة باألسعار األساسية  ألف12- 
مضافًا إليه الضرائب ناقصًا الدَّعم على اإلنتاج. الناتج املحلي اإلمجايل = 196 + 
20 = )30 + 146 + 2 + 12 + 6( + 20 = 216 )انظر جدول االستخدام، 
العم���ود 6، الصف���وف 8 إىل 10(. والضرائ���ب ناقصًا الدعم عل���ى املنتجات يتم 
احلص���ول عليها كناتج مج���ع العمود 11 يف جدول العرض، كم���ا أهنا مبيَّنة أيضًا 
يف جدول االس���تخدام يف العمود 6، الصف 10. والضرائب والدعم ليس���ت ُمبيَّنة 

يف مكان آخر يف الصف 10 ألن املنِتجني ال يدفعوهنا إال كجزء من اس���تهالكهم 
الوسيط.

وجيب أيضًا أن يكون الناتج املحلي اإلمجايل مساويًا ملجموع الصادرات،  ألف13- 
واإلنفاق النهائي لألس���ر املعيش���ية، واإلنفاقات الِنهائية للحكومة واملؤسسات غر 
اهلاِدفة للربح اليت ختدم األسر املعِيشية، وإمجايل تكوين رأس املال ناقصًا الواردات. 

الناتج املحلي اإلمجايل = 41 + 152 + 8 + 3 + 40 - 28 = 216.

وِقي���م املخَرج���ات واالس���تهالك الوس���يط والقيمة املضاف���ة من جانب  ألف14- 
القطاعات املؤسس���ية املُبيَّنة يف جدوَلي العرض واالستخدام لإلطار املتكامل مشتقَّة 
من جدول التصنيف التقاطعي للمخَرجات واالس���تهالك الوس���يط والقيمة املضافة 
���ط  حس���ب النش���اط االقتصادي والقطاع املؤسس���ي. ويرد فيما يلي جدول مبسَّ
)التصنيف التقاطعي يتطلب أن يعرَّف كل نش���اط اقتصادي مع القطاع املؤسس���ي 

الذي يعمل يف إطاره(: 

التصنيف التقاطعي للمخَرجات واالستهالك الوسيط والقيمة املضافة حسب النشاط االقتصادي والقطاعات املؤسسية

الزراعة واحلَِراجة ومصائد 
األمساك والتعدين

 الصناعة التحويلية 
واملرافق والتشييد

التجارة والنقل 
الوساطة املاليةواالتصاالت

اخلدمات التعليمية والصحية 
واالجتماعية واخلدمات 

جمموع االقتصاداألخرى غري السوقية
)1()2()3()4()5()5( + .. + )1( = )6(

33179642080376املخرجات باألسعار األساسية
201534970292قطاع الشركات غر املالية

1818قطاع الشركات املالية
قطاع اأُلس���ر املعيشية/املؤسسات غر اهلادفة للربح 

132615256اليت َتخِدم اأُلسر املعيشية
1010قطاع احلكومة العامة

811031625180االستهالك الوسيط بأسعار املشترين
6932621146قطاع الشركات غر املالية

66قطاع الشركات املالية
قطاع اأُلس���ر املعيشية/املؤسسات غر اهلادفة للربح 

217524اليت َتخِدم اأُلسر املعيشية
قطاع احلكومة العامة

2569331455196إمجايل القيمة املضافة باألسعار األساسية
14602349146قطاع الشركات غر املالية

1212صفرقطاع الشركات املالية
قطاع اأُلس���ر املعيشية/املؤسسات غر اهلادفة للربح 

11910232اليت َتخِدم اأُلسر املعيشية
قطاع احلكومة العامة

66صايف قيمة األصول اخلتامي
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2 - إطار املحاسبة القومية املتكامل

قواعد التنظيم 
إطار احلس���ابات القومية املتكامل هو تسلسل حسابات متماثلة اجلاِنبني  ألف15- 
)على ش���كل احل���رف T( خالفًا جلداول العرض واالس���تخدام، اليت تأخذ ش���كل 
مصفوف���ة. ويف ه���ذا النظام للحس���ابات املتماثلة اجلانبني ُتبيَّن االس���تخدامات )أو 
األصول( إىل اليمني وُتبيَّن املوارد )أو اخلصوم( إىل اليس���ار. والفرق بني ناتج مجع 
املوارد وناتج مجع االس���تخدامات يف كل حس���اب يس���مَّى البند املواِزن. والبنود 
املواِزنة يف كش���ف املثال ُمبيَّنة خبط ثقيل على ميني احلس���ابات. وعلى س���بيل املثال 
فإن خمَرجات القطاع غر املايل هي 292 )4، 1 املوارد - أي الصف 4، العمود 
1 املوارد(، واس���تهالكه الوس���يط هو 146 )5، 1 االستخدامات( وإمجايل القيمة 
املضافة له باألس���عار األساس���ية هو البند املواِزن، 146 = 292 - 146 )6، 1 

االستخدامات(.
وباالنتقال من حساب إىل حساب آخر، مثاًل من حسابات اإلنتاج إىل  ألف16- 
حسابات توليد الدخل، ُينقل البند املواِزن للحساب السابق املُبيَّن على اليمني )6، 

1 االستخدامات( إىل اليسار كموارد للحساب التايل )9، 1 املوارد(.
ل من منظور بقية العامل. وعلى  والتعاُمالت يف حسابات بقية العامل ُتَسجَّ ألف17- 
ل كِقيم ُمس���َتحقة القبض لبقي���ة العامل والعكس  ه���ذا فإن انفاقات االقتصاد ُتس���جَّ
ل كموارد )ِقيم  بالعكس. وعلى س���بيل املثال فإن واردات البلد )اإلنفاقات( ُتَس���جَّ

مستحقة القبض( لبقية العامل.
وبالنسبة ملجموع االقتصاد )األعمدة 5 االستخدامات، 5 املوارد( فإن  ألف18- 
جمموع االس���تخدامات بالنس���بة له هو ناتج مجع االس���تخدامات جلميع القطاعات 
املؤسس���ية، كما أن جمموع املوارد بالنس���بة له ُتحَسب أيضًا بنفس الطريقة. وعلى 
س���بيل املث���ال ف���إن 376 )4، 5 املوارد( = 292 )4، 1 امل���وارد( + 18 )4، 2 

املوارد( + 10 )4، 3 املوارد( + 56 )4، 4 املوارد(.
وملراجعة األخطاء على امتداد الصفوف، كلما كان ذلك مالئمًا، جيب  ألف19- 
أن يكون إمجايل االس���تخدامات ملجم���وع االقتصاد وبقية العامل مس���اويًا إلمجايل 
مواردمها )انظر العمود 7(. غر أن هناك استثناًء لتلك القاعدة وذلك عندما ُتطبَّق 
عل���ى األصول/اخلصوم املالية يف امليزانيات العمومية )الصفوف 67 إىل 88(. وإذا 
ُنِظر إىل الصف 70، العمود 7، فإن إمجايل االستخدامات ال يساوي إمجايل املوارد 
وذلك ألن أحد البنود، وهو الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة يف األصول، 

ال يتعيَّن أن تكون له بالضرورة القطاعات املناِظرة اليت تتحمل اخلصوم. 

حسابات اإلنتاج
ال���واردات والصادرات ُمبيَّنة يف حس���ابات بقية الع���امل فقط. وواردات  ألف20- 

لة كاستخدامات.  لة كموارد والصادرات مسجَّ البلد مسجَّ
والواردات والصادرات واملخَرجات واالس���تهالك الوس���يط والضرائب  ألف21- 
ناقص���ًا الدع���م عل���ى املنَتجات يت���م احلصول عليه���ا مجيعها من ج���داول العرض 

واالستخدام.
والناتج املحلي اإلمجايل )216( يتم احلصول عليه بإضافة إمجايل القيمة  ألف22- 

املضافة )296( إىل الضرائب ناقصًا الدعم على املنَتجات )20(.

حسابات توليد الدخل
يف هذه احلس���ابات ُيحلَّل إمجايل القيمة املضافة باألس���عار األساسية إىل  ألف23- 
تعويض���ات املس���تخَدمني والضرائب األخ���رى والدعم على املنَتجات. وُيحَس���ب 
إمجايل فائض التش���غيل كقيم ُمتبقَّية. وال ُيبيَّن هنا أي استهالك لرأس املال الثابت، 

ولكن���ه إذا كان موج���ودًا ميكن طرح���ه من إمجال فائض التش���غيل للحصول على 
)صايف( فائض التشغيل.

وإمج���ايل الدخل املختَلط، البند املواِزن يف قطاع األس���ر املعيش���ية، هو  ألف24- 
بن���د مماث���ل من الناحي���ة املفاهيمي���ة إلمجايل فائض التش���غيل ألنه ُيحَس���ب كقيمة 
ر التمييز بني تعويضات املستخَدمني وفائض  متبقية. وهذا املفهوم ُيس���َتخدم إذا تعذَّ
التش���غيل. والفصل بني إمجايل فائض التش���غيل )15، 5 االس���تخدامات( وإمجايل 
الدخل املختَلط )16، 5 االس���تخدامات( يف املثال هو يف األس���اس لغرض التمييز. 
ومن املمكن أيضًا أن تدفع األس���ر املعيش���ية أو املؤسسات غر املسامهة تعويضات 
للمس���تخَدمني، وبذلك قد تكون حلس���ابات اإلنتاج الفعلي ِقيم موجبة لتعويضات 

املستخَدمني.
حسابات توزيع الدخل األوَّيل

للتأكد من تس���اوي جمموع االس���تخدامات وامل���وارد يف كل صف يف  ألف25- 
هذه احلس���ابات يتعيَّن أن ُتسَتخدم املعلومات املستقاة من حسابات توليد الدخل. 
وجمموع االس���تخدامات لالقتصاد لكل تعامل يف صف يف حس���ابات توليد الدخل 
جيب أن يضاف إىل اس���تخدماته من جانب بقية العامل يف حس���ابات توزيع الدخل 
يل كي تكون تلك احلسابات مساوية ملجموع املوارد يف حسابات توزيع الدخل  األوَّ
خدامات لتعويضات املسَتخَدمني يف  يل. وعلى س���بيل املثال فإن جمموع االس���تَ األوَّ
)20، 7 االس���تخدامات(، وهو 136، يساوي 133 )10، 5 االستخدامات( + 
3 )20، 6 االس���تخدامات(، وجيب أن يكون مس���اويًا ملجم���وع املوارد املُبيَّنة يف 

حسابات توزيع الدخل )20، 7 املوارد(.

حسابات إعادة توزيع الدخل العيين
التحويالت االجتماعية العينية اليت يدفعها قطاع احلكومة واملؤسس���ات  ألف26- 
غر اهلادفة للربح اليت ختِدم األسر املعيشية مبيَّنة أيضًا كاستهالك هنائي فردي لذلك 
القط���اع يف جدول االس���تخدام )العمود 9(. واملنافع االجتماعي���ة العينية )3( هي 
الس���لع واخلدمات اليت يش���تريها قطاع احلكومة واملؤسسات غر اهلادفة للربح اليت 
ختِدم األسر املعيشية واليت حتوَّل بعد ذلك إىل قطاع األسر املعيشية أو تشتريها األسر 
املعيش���ية وتس���دد قيمتها احلكومة واملؤسس���ات غر اهلادفة للربح اليت َتخِدم األسر 
املعيشية )العمود 9، الصف 1(. وحتويالت السلع واخلدمات الفردية )5( هي جزء 
من املخَرجات غر الس���وقية للصناعة اليت ُتنِتج خدمات احلكومة واملؤسس���ات غر 
اهلادفة للربح اليت َتخِدم األس���ر املعيش���ية واليت تفيد األسر املعيشية ناقصًا املبيعات. 
ونفس السلع واخلدمات اليت يشتريها قطاع احلكومة واملؤسسات غر اهلادفة للربح 
اليت َتخِدم األس���ر املعيش���ية ُتحوَّل بعد ذلك إىل قطاع األس���ر املعيش���ية يف جدول 

االستخدام ) العمود 9، الصف 4(.
وبالنظر إىل وجود التحويالت االجتماعية العينية فإنه يتم احلصول على  ألف27- 
لة كبنود مواِزنة. وه���ذه الدخول هي الدخول الفعلية املتاحة  الدخ���ول املتاحة املُعدَّ
للقطاعات املؤسسية. وجيب أن ُتقاَرن تلك الدخول باالستهالك النهائي الفعلي )يف 

الصف 44( الشتقاق إمجايل االدخار )الصف 45(.

حسابات استخدامات الدخل املتاح
إمجايل الدخل املتاح يف هذه احلسابات ُينقل من حسابات توزيع الدخل  ألف28- 

الثانوي وليس من حسابات إعادة توزيع الدخل العيين.
وكم���ا س���بق أن ُذك���ِر يف الفقرة 24 فإن���ه ميكن أيض���ًا احلصول على  ألف29- 
نفس إمجايل االدخار بطرح االس���تهالك النهائي الفعل���ي )الصف 44( من الدخل 
املتاح املُعدَّل )الصف 37(. واالس���تهالك النهائي الفعلي يتم احلصول عليه بطرح 
التحويالت االجتماعية العينية )الصف 34( من انفاقات االستهالك النهائي )الصف 
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والتعديل املتعلِّق بالتغر يف صايف حقوق امللكية لألس���ر املعيشية بالنسبة  ألف30- 
ل على أنه قد ُنقل من صناديق املعاشات التقاعدية  لصناديق املعاشات التقاعدية ُيسجَّ
يف قطاع الشركات املالية إىل قطاع األسر املعيشية. وهنا قد ُتجرى التحويالت من 
قطاعات أخرى إذا كانت تشمل صناديق للمعاشات التقاعدية. وينبغي أن ال يؤثر 

هذا التعديل على إمجايل االدخار ملجموع االقتصاد.
والرصيد اخلارجي اجلاري، وهو البند املواِزن يف قطاع بقية العامل )43،  ألف31- 
6 االس���تخدامات(، مياثل من الناحي���ة املفاهيمية إمجايل االدخار للقطاعات املحلية 
األخرى وذلك على الرغم من أنه ُمبيَّن يف صف منفصل. وُيحَس���ب البند املواِزن 
عل���ى أنه الرصيد اخلارجي للس���لع واخلدم���ات )17، 6 امل���وارد( + مجيع املوارد 
األخ���رى لبقية العامل - مجيع االس���تخدامات األخرى لبقية العامل ، وهو - 13 + 

.-23 = )10 + 3 + 3( - )1 + 5(

حسابات رأس املال
إلج���راء عملي���ة مراجع���ة كليَّة جيب أن ُتس���تنَفذ حتوي���الت رأس املال  ألف32- 
املس���تحقة القبض بتحويالت رأس املال املستحقة الدفع )انظر الصفني 51 و 52، 

العمود 7(.
وجي���ب أن يكون صايف اإلق���راض )+(/صايف االقت���راض )-( ملجموع  ألف33- 
االقتصاد ولبقية العامل متساويني بالِقيم املطلقة ولكن تكون عالمة كٍل منهما عكس 

عالمة اآلخر.

احلسابات املالية
البنود املواِزنة يف هذه احلس���ابات معروضة يف أعلى احلسابات بداًل من  ألف34- 
أن تك���ون معروضة يف أس���فلها. والبن���ود املوجودة يف الصف 54 تس���اوي صايف 
احلي���ازة لألصول املالية املوجود يف الصف 55 ناقصًا صايف األصول املالية املَتكبَّدة 
املوج���ود يف الص���ف 56. وصايف احلي���ازة هو جمموع صايف األص���ول املُبيَّن أدناه. 

وباملثل فإن صايف الِقيم املَتكبَّدة هو جمموع صايف اخلصوم املبيَّن أدناه.
وبالنسبة ملراجعة األخطاء فإنه جيب ليس فقط أن يكون صايف اإلقراض/ ألف35- 
ق يف احلس���ابات املالية لكل قطاع مؤسس���ي مساويًا للصايف  صايف االقتراض املش���تَّ
املُناظر املش���تَّق من حس���ابات رأس امل���ال، بل جيب أيضًا أن يك���ون صايف احليازة 

مساويًا لصايف القيم املَتكبَّدة للمجاميع ولكل بند من بنود التعامالت الفردية.

امليزانيات العمومية
يف امليزاني���ات العمومي���ة تك���ون امليزاني���ات العمومية اخلتامية مس���اوية  ألف36- 
للميزاني���ات العمومي���ة االفتتاحية مضاف���ًا إليها التغيرات من حس���ابات رأس املال 
واحلس���ابات املالية والتغرات الناجتة عن تغرات أخ���رى يف احلجم وإعادة التقييم. 
والتغرات األخرى يف احلجم ترجع إىل اختفاء، أو ظهور، أصول/خصوم ال ترجع 
إىل اإلنتاج، مثل االكتشاف والكوارث الطبيعية واملصادرة وإعادة التصنيف، وغر 
ذل���ك. وبالنظر إىل أن إعادة تقييم األصول واخلصوم ترجع إىل مكاسب/خس���ائر 
حقيقية يف احليازة و/أو تأثرات املس���توى العام للس���عر فإن تلك التأثرات تس���مى 

املكاسب/اخلسائر املحايدة يف احليازة.
والتغيرات يف امليزانيات العمومية من حس���ابات رأس املال واحلسابات  ألف37- 
املالي���ة مبيَّنة هنا ألغراض تعليمية؛ وميكن احلص���ول عليها يف إطار التجميع الفعلي 

مباشرًة من حسابات رأس املال واحلسابات املالية.
ويتم احلصول على صايف قيمة األصول كبند موازن بني جمموع األصول  ألف38- 
وجمموع اخلصوم يف ميزانية عمومية. والتغر يف صايف قيمة األصول ميكن حس���ابه 
على أس���اس أنه يس���اوي الفرق بني صايف قيمة األصول للميزانية العمومية اخلتامية 

وصايف قيمة األصول للميزانية العمومية االفتتاحية. ومن املمكن أيضًا أن ُيحَس���ب 
التغر يف صايف قيمة األصول على أساس أنه يساوي جمموع إمجايل االدخار ناقصًا 
اس���تهالك رأس املال الثابت زائدًا صايف حتويالت رأس املال والتغرات األخرى يف 

احلجم وإعادة التقييم )انظر الصفوف 80 إىل 83(.

وامليزاني���ات العمومي���ة املبيَّن���ة يف املثال ليس���ت مفصل���ة بدرجة كبرة،  ألف39- 
وخاص���ًة بالنس���بة لألصول/اخلصوم املالي���ة. ويف التجميع الفعل���ي ينبغي أن تكون 
درجة التفصيل لألصول/اخلصوم املالية معادلة على األقل لدرجة التفصيل لألصول/

اخلص���وم املالي���ة املبيَّنة يف احلس���ابات املالية )الصف���وف 56 إىل 66(. غر أنه على 
مس���توى التجميع يف مثالنا ليس من الس���هل معرفة السبب يف عدم تساوي جمموع 
األص���ول املالية وجمم���وع اخلصوم املالية يف امليزاني���ات العمومية )يف عمود مراجعة 
املجامي���ع(. ويف الواقع، ومع وجود مزيد م���ن التفاصيل، جيب أن يكون املجموع 
ل���كل أصل مايل مس���اويًا ملجموع خصومه إال بالنس���بة للذه���ب النقدي وحقوق 
الس���حب اخلاصة. والتعامالت يف ما هو موجود من ذهب نقدي وحقوق سحب 
خاص���ة يف احلس���ابات املالية جيب أن يكون هلا ما يناظره���ا. غر أنه عند إجياد، أو 
ل، خالفًا للتعامالت  سحب، الذهب النقدي أو حقوق السحب اخلاصة فإهنا تسجَّ
يف الذهب النقدي املوجود، يف تغيريات أخرى يف حسابات احلجم، وهو ما جيعل 
جمم���وع األصول املالية خمتلفًا ع���ن جمموع اخلصوم املالية. والفرق هو قيمة الذهب 

النقدي أو حقوق السحب اخلاصة اليت ال توجد هلا خصوم مناظرة.

واإلضاف���ات إىل األص���ول غ���ر املالي���ة غ���ر املنَتجة، مثل حتس���ني، أو  ألف40- 
استصالح، األراضي ُتعاَمل كجزء من خمَرجات اإلنتاج وإمجايل تكوين رأس املال. 
ويف امليزانيات العمومية ُيعاد تصنيف تلك اإلضافات بعد ذلك ضمن األصول غر 
ل جزًءا من تغرات أخرى يف احلجم، مل  املنَتجة. وإعادة التصنيف هذه، اليت ُتش���كِّ

م يف مثالنا. ُتقدَّ

3 - استراتيجيات موازنة إطار املحاسبة القومية املتكامل

لتسهيل موازنة كل تعامل )أي أن يكون جمموع االستخدامات مساويًا  ألف41- 
ملجم���وع املوارد يف العم���ود 7(، من املهم التعامل مع معلوم���ات تفصيلية. وعلى 
س���بيل املثال ف���إن دخل حقوق امللكية )الس���طر 25( ميكن حتليل���ه إىل الفائدة من 
املصارف، والفائدة على سندات احلكومة، والفائدة على القروض األجنبية، وأنواع 
الفائدة األخرى؛ وعائدات األس���هم، واملس���حوبات من دخل أش���باه الشركات، 
والدخل العائد من مكاس���ب االس���تثمار األجني املباش���ر املعاد استثمارها؛ ودخل 
حقوق امللكية الذي حيصل عليه حائزو شهادات التأمني؛ واإلجيارات على األصول 
من األراضي واألصول اجلوفية؛ ورس���وم حقوق امللكي���ة على األصول غر املنَتجة 
غر امللموس���ة، مثل الكيان���ات اخلاضعة حلقوق براءات االخت���راع وعقود اإلجيار 
والعق���ود القابل���ة للتحويل. وباملث���ل فإنه من املمكن حتلي���ل التحويالت اجلارية إىل 
صايف أقساط التأمني خالف التأمني على احلياة، وصايف أقساط التأمني على احلياة، 
والتحوي���الت اجلارية داخل احلكومة العامة، وحتوي���الت املهاجرين، والتحويالت 
اجلارية للمؤسسات غر اهلادفة للربح اليت َتخِدم األسر املعيشية )إذا مل يكن معروفًا 
الكث���ر ع���ن التحويالت اجلارية للمؤسس���ات غر اهلادفة للربح اليت َتخِدم األس���ر 
املعيش���ية فإنه ميكن على األقل تقدير خمَرجاهتا ناقصًا املبيعات حبيث تكون مساوية 
للتحوي���الت اجلاري���ة اليت تتلقاها تلك املؤسس���ات عندما ال تك���ون هناك مصادر 
أخ���رى للدخ���ل(. وينبغي على من يقومون بتجميع البيان���ات أن يرجعوا إىل نظام 
احلس���ابات القومي���ة لعام 1993 وإىل ن���وع البيانات املتوفرة يف البل���د وأن حيلِّلوا 

التعامالت يف إطار التجميع على النحو املالئم.

وجبان���ب موازنة كل تعامل من املهم أيض���ًا يف عملية املوازنة أن تواَزن  ألف42- 
بالكامل التجميعات ملجموع االقتصاد. وعلى سبيل املثال: 
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إمجال الدخل املتاح = الناتج املحلي اإلمجايل + صايف دخل عوامل  )أ( 
اإلنت���اج م���ع بقية العامل + صايف التحويالت اجلاري���ة مع بقية العامل = 216 + )3 
+ 3 - 5( + )10 - 1( = 226. وه���ذا يع���ين أن���ه ميكن احلص���ول على القيمة 
226 من الناتج املحلي اإلمجايل وحس���ابات بقية العامل وذلك ألن التعامالت بني 
القطاع���ات املقيم���ة يلغي كل منه���ا اآلخر. وباملثل فإنه م���ن املمكن احلصول على 
إمجايل االدخار وصايف اإلقراض )+(/صايف االقتراض )-( من االس���تهالك النهائي 
وإمج���ايل تكوين رأس املال وصايف حتويالت رأس املال. وإجراء تعديالت بس���بب 
تغر صايف قيمة حقوق امللكية لأُلسر املعيشية بالنسبة لصناديق املع��اشات التقاعدية 
)الس���طر 40( ل���ن يؤثر على إمج���ايل االدخار لالقتصاد. وهذه االس���تراتيجية تعين 
أيض���ًا أن���ه يف حالة وجود حس���ابات موثوقة لبقية العامل ولإلنت���اج ميكن احلصول 
عل���ى تقديرات موثوقة إلمج���ايل الدخل املت�اح وإمجايل االدخ���ار وصايف اإلقراض 

)+(/صايف االقتراض )-( لالقتصاد بكامله كي ُتسَتخدم كمجاميع ضبط؛
يف حس���ابات اإلنت���اج قد تك���ون تقديرات املخَرج���ات وجمموع  )ب( 
االستهالك الوسيط وتعويضات املسَتخَدمني أكثر موثوقية بالنسبة للقطاعات املالية 
وغر املالية للشركات ولقطاع احلكومة. وعدد املؤسسات يف تلك القطاعات يقل 
كثرًا عن عدِدها يف قطاع األسر املعيشية )أي املؤسسات غر املسامهة(. وعلى هذا 
ز مزيد من اجلهود على تلك القطاعات لتحسني مجع البيانات؛ فإنه ينبغي أن يركَّ

عند وجود تباينات يف صايف اإلقراض، بافتراض أن حس���اب بقية  )ج( 
ح أن تكون التقديرات الرئيسية لالقتصاد منطوية  العامل يتصف باملوثوقية، من املرجَّ

على مشكالت. ويتعيَّن أن ُتبحث العالقة التالية:
الناتج املحلي اإلمجايل = االستهالك النهائي لقطاع األسر املعيشية وقطاع 
املؤسس���ات غر اهلادفة للربح اليت َتخِدم األس���ر املعيش���ية + االس���تهالك 
النهائ���ي لقطاعات احلكوم���ة العامة + إمجايل تكوي���ن رأس املال للقطاع 
غ���ر املايل + إمجايل تكوين رأس املال للقطاع املايل + إمجال تكوين رأس 
املال لقطاعات احلكومة العامة + إمجايل تكوين رأس املال لقطاع األس���ر 
املعيش���ية وقطاع املؤسس���ات غر اهلادفة للربح اليت ختدم األسر املعيشية + 

الصادرات - الواردات.
وبصفة عامة فإن البيانات املُتعلقة بقطاع األس���ر املعيش���ية وقطاع املؤسس���ات غر 
اهلادفة للربح اليت ختدم األس���ر املعيش���ية )سواًء كانت تتعلق باالستهالك النهائي أو 
بإمجايل تكوين رأس املال( هي أضعف البيانات. وجيب أن ُيعاد حبث تلك البيانات 

بعناية.

4 - تقسيم االقتصاد إىل قطاعات
يوص���ي نظام احلس���ابات القومية بتحليل االقتصاد إىل مخس���ة قطاعات  ألف43- 
مقيمة على األقل: قطاع الشركات غر املالية، وقطاع الشركات املالية، واحلكومة 
العامة، واملؤسس���ات غر اهلادفة للربح اليت َتخِدم األس���ر املعيش���ية، وقطاع األسر 
املعيش���ية. غر أنه ألغراض حتليلية قد يك���ون من املهم أن حتلَّل هذه القطاعات إىل 

قطاعات فرعية أكثر تفصياًل. مثاًل:
ميكن حتليل قطاع الشركات غر املالية إىل قطاع نفطي وقطاع غر  )أ( 
نفطي إذا كان االقتصاد يعتمد بدرجة كبرة على الدخل والضرائب اليت تعود من 

تصدير النفط؛
ميكن حتليل القطاع املايل إىل: )ب( 

البنك املركزي؛  ’1‘
شركات إيداع النقد )املصارف التجارية(؛  ’2‘

ش���ركات إي���داع األم���وال األخ���رى )مص���ارف أوصياء   ’3‘

املدخرات، مصارف املدخرات، مجعيات تقدمي القروض، 
احت���ادات التس���ليف، بنوك الرهون���ات، مجعي���ات البناء، 

مصارف مدخرات مكاتب الربيد، وغر ذلك(؛
اجله���ات األخرى ال���يت تعمل يف جم���ال الوس���اطة املالية،   ’4‘
باستثناء ش���ركات التأمني وصناديق املعاش���ات التقاعدية 
)متويل ش���ركات االس���تثمار والش���ركات ال���يت تعمل يف 
جماالت التأجر التمويلي والش���راء باإلجيار ومنح ائتمانات 

للمستهلكني(؛
اجله���ات املالي���ة املس���اعدة )مساس���رة الس���ندات والتأمني   ’5‘
والقروض، شركات التعومي، الشركات اليت تعمل يف جمال 

ترتيب صكوك التغطية(؛
شركات التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية؛  ’6‘

ميكن تقسيم احلكومة إىل: )ج( 
احلكومة املركزية؛  ’1‘

حكومة الوالية؛  ’2‘
احلكومة املحلية؛  ’3‘

صناديق الضمان االجتماعي؛  ’4‘
س���ي إىل  ���م أيضًا كل قطاع مؤسَّ باإلضافة إىل هذا، ميكن أن ُيَقسَّ )د( 
قطاعات فرعية عامة وخاصة من أجل دراس���ة الكفاءة االقتصادية لتلك القطاعات 

الفرعية؛
يف كشوفاتنا املربجمة مسبقًا املتعلقة بتجميع نظام احلسابات القومية  )ه�( 

سي التايل: اتُّبع التصنيف املؤسَّ
القطاعات غر املالية: القطاع العام والقطاع اخلاص؛  ’1‘

القطاع���ات املالي���ة: البن���ك املركزي، مص���ارف اإليداع   ’2‘
)اليت تش���مل ش���ركة اإليداع النقدي امُلشار إليها يف نظام 
احلسابات القومية وشركات اإليداع األخرى(، واجلهات 
غر املصرفية )تش���م�ل جه���ات الوس���اطة املالية األخرى 
باس���تثناء صناديق التأمينات وصناديق املعاشات التقاعدية، 
واجلهات املالية املس���اعدة(، والتأمني الفردي على احلياة، 
والتأم���ني الفردي خ���الف التأمني على احلي���اة، وصناديق 
التأمني االجتماعي، وصناديق املعاشات التقاعدية الفردية. 
والتأم���ني الف��ردي يتكون فق��ط من التأمني الذي يش���تريه 
األف���راد. والتأمين���ات واملعاش���ات التقاعدية اليت ُتش���ترى 
بشرط التوظف )يشترك أرباب األعمال يف دفعها( مصنَّفة 
ر التمييز  ضمن التأمينات االجتماعية. ويف حالة ما إذا تعذَّ
بني التأمني الفردي والتأمني اجلماعي ميكن تصنيفهما معًا. 
وصناديق الضمان االجتماعي اليت تقوم احلكومة بتشغيلها 

وإدارهتا مصنَّفة يف القطاعات احلكومية؛
قطاعات احلكومة العامة: املركزية واملحلية؛  ’3‘

قطاع اأُلسر املعيشية؛  ’4‘
قط���اع املؤسس���ات غ���ر اهلادف���ة للربح اليت ختدم اأُلس���ر   ’5‘

املعيشية.
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باء - كشوفات جتميع نظام احلسابات القومية: إطار للتجميع

مقدمة عامة
http://unstats. ”الكش���وفات موجودة على موقع ش���بكة “اإلنترن���ت ألف44- 
un.org/unsd/sna1993/handbooks.asp يف كتي���ب احلس���ابات القومي���ة: مقدمة 

ط يرد يف املرفق  عملية. وُينَصح الُقرَّاء باالطالع على التفس���رات املتعلقة مبثال ُمَبسَّ
1 الكتساب فهم أفضل لكشوفات التجميع غر أن جتميع نظام احلسابات القومية 
عة يف مكاٍن  ال يش���مل جداول العرض واالستخدام: ُيفَتَرض أن تلك اجلداول ُمَجمَّ

آخر وأن النتائج قد ُنِقَلت إىل جتميع نظام احلسابات القومية.
وجتميع نظام احلس���ابات القومية هو إطار للتجميع يف نظام “إكسيل”  ألف45- 
(Excel) الذي وضعته الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة. وهذا النظام يشمل 15 

ملفًا منفصاًل:
ملف واحد لإلطار املرك���زي، CENTRAL.XLS، وهو ملف   •
سية الفردية ويوازن  جيمع معلومات من ملفات القطاعات املؤسَّ
جمموع االس���تخدامات وجمموع املوارد ل���كل تعاُمل، مث حيدِّد 
التباين اإلحصائي )يف العمود األول(. التباين = جمموع املوارد 

- جمموع االستخدامات.
 NFpublic.xls و NFprivate.xls ،ملف���ان للقطاع غ���ر امل���ايل  •

أحدمها للشركات اخلاصة واآلخر للشركات العامة.
سبعة ملفات للقطاع املايل: Central Bank.xls للبنك املركزي؛   •
و Depository Bank.xls ملصارف اإليداع وش���ركات اإليداع 
النق���دي األخ���رى؛ و NonBank.xls جله���ات الوس���اطة املالية 
األخرى باستثناء شركات التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية، 
وجهات املساعدة املالية مثل مساسرة السندات والتأمني والقروض 
مي صك���وك التغطية؛ و Life Insurance.xls لش���ركات  ومنظِّ
 Non التأمني اليت ُتصدر شهادات للتأمني اخلاص على احلياة؛ و
Life Insurance.xls لش���ركات التأم���ني خ���الف التأمني على 

احلياة اليت ُتصِدر ش���هادات تأمني خاص���ة خالف التأمني على 
احلياة لتغطية املخاطر واحلوادث واملرض واحلرائق والوفيات؛ و 
 Social لصناديق املعاش���ات التقاعدية؛ و Private Pension.xls

Insurance.xls جلميع أنواع التأمينات اليت تكون إجبارية سواًء 

عها  مبوج���ب القانون أو وفقًا لش���روط التوظيف أو اليت ُيَش���جِّ
تدخ���ل أرباب العمل، مثل الضم���ان االجتماعي، والتأمني على 
احلياة والتأمني خالف التأمني على احلياة الذي يش���ترك أرباب 
العمل يف س���داده )انظر الفقرات 4-83 إىل 4-103 واملرفق 
الراب���ع لنظ���ام احلس���ابات القومية لع���ام 1993 لالطالع على 

التعاريف(.
 General Government, ملف��ان لقط�����اع احلكوم���ة، مه��ا مل��ف  •
 General ومل�����ف  املركزي�����ة  للحكوم�����ة   Central.xls

Government, Local.xls للحكوم���ة املحلي�������ة )انظر الفقرات 

4-104 إىل 4-131 من نظام احلسابات القومية لعام 1993 
لالطالع على التعاريف والتقسيم إىل قطاعات(.

.household.xls :ملف واحد لقطاع اأُلسر املعيشية  •

ملف واحد للمؤسس���ات غ���ر اهلادفة للربح اليت ختدم اأُلس���ر   •
.NPISH.xls :املعيشية

.row.xls ملف واحد لبقية العامل  •
ويوجد أيضًا ملف آخر، MAIN.XLS، وهو جمرد ملف مريح   •
ن املس���تخدمني م���ن االنتقال من املل���ف CENTRAL إىل  ميكِّ

امللف املؤسسي وبالعكس.
وامللفات مجيعها خمزَّنة يف املوقع SNA.zip. ولوضع امللفات جيب إنشاء  ألف46- 
حافظة باس���م SNA COMPILATION )أو أي اس���م آخر( أواًل على قرص صلد، 
مث ُينَس���خ املل���ف SNA.zip وُيدَمج معه. والضغط على املفت���اح اخلاص بأي ملف 

سيفتحه تلقائيًا.
ويف اإلط���ار املركزي ُتحَس���ب تلقائي���ًا املجاميع للقطاع���ات غر املالية  ألف47- 
والقطاعات املالية، وقطاعات احلكومة، واأُلس���ر املعيش���ية واملؤسسات غر اهلادفة 

للربح اليت ختدم اأُلسر املعيشية، وجمموع االقتصاد.
وم���ن املمكن توس���يع نطاق النظام كي يش���مل مزيدًا م���ن القطاعات  ألف48- 
بإدخال عمودين آخرين لكل قطاع إضايف يف امللف CENTRAL.XLS؛ وكمثال، 
ميكن تقسيم بنوك اإليداع إىل قطاع فرعي خاص وقطاع فرعي عام. ونفس الصيغ 
اخلاص���ة ببنوك اإليداع ميكن نس���خها يف األعمدة اجلدي���دة. غر أنه من املهم تغير 
اسم امللف يف الصيغ يف القطاعات والقطاعات السابقة، كما جيب تعديل املجاميع 
الفرعي���ة املالية يف اإلط���ار املركزي كي ُيؤَخذ يف االعتبار القطاع اإلضايف. وداخل 
النظ���ام، من الناحية اهليكلي���ة، ُيعترب أن القطاع املايل والقط���اع غر املايل والقطاع 
احلكومي وقطاع اأُلسر هي قطاعات املعيشية وقطاع املؤسسات غر اهلادفة للربح 
اليت ختدم اأُلس���ر املعيشية هي قطاعات متماثلة داخل نفس نوع القطاعات ولكنها 

غر متماثلة بالنسبة ألنواع القطاعات املختلفة.
وم���ن املمكن توس���يع نطاق النظام كي يش���مل مزيدًا م���ن التعامالت  ألف49- 
)صف���وف(، غر أنه من الصع���ب حتقيق ذلك ألنه يف امللف CENTRAL.xls الذي 
س���ي الف���ردي ُيَعرَّف كل عنصر بيانات يف  جيمع معلومات من ملف القطاع املؤسَّ
س���ي مبوقع ثابت للصف والعمود للعنصر. وإلدخال أي تنقيح  ملف القطاع املؤسَّ

.CENTRAL.XLS جيب تغير كل عنصر يف امللف

إدخال البيانات يف جتميع نظام احلسابات القومية
من املمكن أن يعمل عنصر جتميع فردي بشكل مستقل مع ملف قطاع.  ألف50- 

.SNA COMPILATION وبعد استكمال البيانات ُينَسخ امللف يف حافظة
وبعد اس���تكمال ملفات القطاع ونسخها يف النظام سوف حيصل ملف  ألف51- 
اإلطار املركزي (CENTRAL) على البيانات من ملفات القطاعات ويقوم، تلقائيًا، 
بتجميع معلومات عن جمموع االقتصاد وعن التباينات اإلحصائية، وهي معلومات 
ُمَبيَّن���ة يف األعمدة املوجودة على اجلانب األيس���ر لإلطار املرك���زي. ووجود قيمة 
خالف الصفر يف سطر معناه أن جمموع االستخدامات وجمموع املوارد للتعامل يف 
الس���طر غر متس���اويني. والفرق ُمَبيَّن يف السطر 241 عندما يكون صايف اإلقراض 
لالقتصاد غر مس���اٍو بالقيمة املطلقة، ولكن له عالمة عكسية، لصايف اإلقتراض من 
بقية العامل املحس���وب من أجل حس���اب رأس املال. والس���طر 247 ُيَبيِّن التباينات 
اإلحصائية بني االقتصاد بكامله وبقية العامل بالنس���بة للحسابات املالية. وحسابات 
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ع بش���كل مستقل، غر أنه جيب أن يكون صايف  رأس املال واحلس���ابات املالية ُتَجمَّ
اإلقراض/االقت���راض امُلَجمَّع من أيهما مس���اويًا لص���ايف اإلقراض/االقتراض امُلَجمَّع 
من اآلخر. ويف حالة عدم التس���اوي ستكون ِقَيم التباينات اإلحصائية قيمًا خالف 
الصفر يف السطر 483؛ وباملثل فإن التباينات اإلحصائية يف التغيرات يف صايف قيمة 

األصول يف احلساَبني ُمَبيَّنة يف السطر 484.

دة باللون  وينبغ���ي أال تُ���دَرج البيانات إال يف األس���طر واخلانات امُلَح���دَّ ألف52- 
دة باللون األخضر  األسود. وينبغي أال ُتدرج البيانات يف األسطر أو اخلانات امُلَحدَّ
ألهنا تتضمن معادالت. ولتفادي حمو معادالت على س���بيل اخلطأ ينبغي االحتفاظ 

بنسخة من مجيع امللفات األصلية.

ويف ملف اإلطار املركزي ُتعَترب بيانات امللف CENTRAL.XLS املتعلقة  ألف53- 
بالضرائ���ب والدعم عل���ى املنتجات البيانات الوحيدة اليت حيتاج األمر إىل إدراجها. 

والبيانات األخرى مجيعها ُتؤخذ تلقائيًا من ملفات القطاعات املنفردة.

وملوازن���ة النظ���ام ينبغي أن ُتحس���ب التغيُّ���رات يف البيان���ات يف ملفات  ألف54- 
القطاع���ات الفردي���ة. ومن الضروري أيضًا يف أعمال املوازنة اس���تخراج صحائف 

مطبوعة لإلطار املركزي.

وحس���ابات توزي���ع الدخ���ل األوَّيل، على العكس من نظام احلس���ابات  ألف55- 
���مة إىل حساب دخل املشاريع )احلسابات املوجودة يف اجلزء  القومية، ليس���ت ُمَقسَّ
األعل���ى( وحس���اب توزيع الدخ���ل األوَّيل اآلخر )احلس���ابات املوج���ودة يف اجلزء 
األس���فل( ألن حس���اب دخل املشاريع ميكن حسابه بس���هولة من توزيع حسابات 
الدخل األوَّيل، وإدراجه يتطلب تقسيم حساب الدخل األوَّيل إىل حساَبني فرَعيني 

ال ميكن أن ُتحَسب بالنسبة هلما التباينات اإلحصائية.
ويف حسابات استخدام الدخل املتاح املَُعدَّل مللف حسابات قطاع اأُلسر  ألف56- 
املعيشية ُيحسب تلقائيًا االستهالك الفردي الفعلي كمجموع لإلنفاق االستهالكي 
الفردي والتحوي���الت االجتماعية العينية. والتحويالت االجتماعية العينية تش���مل 
املخَرجات احلكومية الفردية بعد طرح املبيعات، وخمرجات املؤسس���ات غر اهلادفة 
للربح اليت ختدم اأُلس���ر املعيش���ية بعد طرح املبيعات، واملنافع االجتماعية العينية اليت 

م من احلكومة ومن املؤسسات غر اهلادفة للربح اليت ختدم اأُلسر املعيشية. ُتَقدَّ
ويف امليزانيات العمومية، ينبغي أن ُتدرج البيانات يف حسابات التغيُّرات  ألف57- 
األخ���رى يف احلج���م، وإعادة التقييم ومكاس���ب احلي���ازة املتعادل���ة ويف امليزانيات 
العمومي���ة االفتتاحي���ة. وُتحَس���ب تلقائيًا البيانات يف حس���ابات مكاس���ب احليازة 

الفعلية، والتغيُّرات يف امليزانيات العمومية، وامليزانيات العمومية اخلتامية.
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